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چهره ها و گفته ها

پناهی جز رهبری نداریم
آیــتا ...ابراهیم امینی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت  :رهبر معظم انــقــاب ،
بهترین رهبر هستند ،با این که سالها گذشته
اســــت مـــا فــــردی مثل
ایــشــان نـــداریـــم ،اگــر
خداینکرده حادثهای
رخ دهــد مــا پناهی جز
رهــبــری نــداریــم/.
ایسنا

«سرا» عادالنه نیست

داود محمدی ،نماینده اصالحطلب با بیان این
که «سرا» روند عادالنه ای برای شایستهساالری
نیست ،افزود :به نظر من ،طرح «سرا» زیرساخت و
امنیت الزم برای اجرا
ندارد و آینده خوبی
بــــرای ایـــن طــرح
متصور نیستم/.
تابناک

کی مردم را قانع کرده اید؟
عباس عبدی روزنامه نگار و فعال اصالح طلب با
انتقاد از برخی اصولگرایان دربرخورد با دولت در
حوادث اخیر نوشت :سخنگوی نهادی که در عمر
 ۴۰سالهاش کوششی برای اقناع یک کارشناس
ونخبهحقوقینکرده،دولترانصیحتمیکندکه
مردم را قانع کند!! و فتوا به
حقاعتراضعلیهتصمیمات
اجـــرایـــی یــعــنــی دولــتــی
مــیده ــد!/
اعتماد

اخبار کوتاه

احتمالحضورادمینهایکانالهای
ضدانقالبدرداخلکشور
در حالی که به دلیل التهاب آفرینی شبکههای
اجتماعی ،امکان دسترسی بهنشانی های اینترنتی
غیرلوکال[غیرمحلیوموجوددرایران]محدودشده،
فعالیتبرخیکانالهایضدانقالبکهتصورمیشد
درخارجازکشورهستندنیزمتوقفشدهاست.فارس
بابیاناینمطلبنوشت:بهعنواننمونهفعالیتکانال
هایفاکسنیوز،کلمه،سحامنیوز،آژانسایرانخبرو
جهانباستانتاظهرروزگذشتهبااختاللهمراهبوده
و برخی از این کانال ها حتی یک مطلب نیز منتشر
نکرده اند .این به آن معناست که ادمین های این
کانال ها برخالف تصور در داخل کشور ساکن بوده
و این کانال ها از داخل به روزرسانی می شده است.
بهگزارشتابناکفعالیتکانالمملکتهنیزازساعت
 ۲۱یک شنبه تا ۳بامداد دیروز متوقف بود .بنا بر این
گزارش الزم است وزارت ارتباطات و دستگاه های
امنیتی با توجه به دسترسی به زیرساخت داخلی ،به
اینموضوعورودوباخاطیانبرخوردکنند.
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تاکیدرئیسیوروحانیبرجدابودنصفمردم
ازاغتشاشگران

روحانی :اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست
روسایقوایمجریهوقضاییهباتاکیدبرجدابودنصفمردم
ازاغتشاشگرانخواستاربرخوردباآشوبگرانوبرهمزنندگان
نظم و آرامش برخی مناطق کشور شدند .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیریاستجمهوری،حجتاالسالموالمسلمین
دکترحسنروحانیدرجلسهشامگاهیکشنبهدولت،بااشاره
بهاعتراضبرخیبهطرحافزایشقیمتبنزین،گفت:اعتراض
بااغتشاشجداازهماست.اعتراضحقهمهمردماستومی
تواننداعتراضکنند.حتینسبتبهدولتبیانیهماگرداشته
باشند،تندهمباشد،مابهجانمیخریم،هرچهفرمودندروی
چشم ما ،اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدهیم .وی افزود:
خودرودراختیارمناستکهاستفادهکنمنهاینکهراهبندان
درست کنم .اگر راه بندان درست کردم خوشبختانه آن قدر
سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو ،پالک آن و راننده
مشخصمیشودومنازقوهقضاییهخواهشمیکنمدراین
زمینه طبق قانون عمل کند .یعنی کسی که در زندگی مردم
اخاللوناامنیوراهبندانایجادکرده واینکهفردیبخواهد
ازایناعتراضبهحقمردمسوءاستفادهکندوباسالحسردو
قمه بیاید به بانک ،مرکز پلیس و صدا و سیما حمله کند ،این
غیرقابل تحمل در کشور خواهد بود .رئیس شورای عالی
امنیت ملی تاکید کرد :به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش
و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد اما اعتراض حق همه مردم
است و می توانند اعتراض ،صحبت و نقد کنند.وی افزود:
خوشبختانه طبق آمار این سه روزه ،آن هایی که اغتشاش
کردندعددشانبسیارکماست.حاالدرایناعتراض،ممکن
است عده ای آمده و فرمودند که این کار خوب یا بد است ،هر
چند خوب بوده ،اما آن هایی که دنبال اغتشاش ،تخریب
اموال عمومی ،آتش زدن و حمله بودند ،عددشان بسیار کم
است .روحانی گفت :باید این جا از ملت بزرگ تشکر کنم.
مردم در هیچ شهر و جمعیتی به اخاللگر ها ،توطئه گرها و
تخریب گرها نپیوستند .آن ها همان تعداد کم بودند و همان
تعدادکمماندند.خسارتهاییرانیزبهوجودآوردندامامردم
باهوشیاریبرخوردکردند.
▪رئیسی:ازمقدماتضروریاجرایاینطرح،اقناعافکار
عمومیواجماعنخبگانیاست

به گزارش میزان ،آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه
قضاییه نیز روز گذشته در جلسه شــورای عالی این قوه ،با
بیان این که اصل طرح ،قانونی است ،اما نحوه و شیوه اجرای
آن بحث دیگری است ،افــزود :از مقدمات ضــروری اجرای
این طرح ،اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی است و هر

هــمــزمــان بــا گمانه زنــی هــا دربــــاره ایــن که
اختالالت اینترنت چه زمانی پایان خواهد
یافت ،وزیــر ارتباطات گفت :قطع اینترنت
ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته
ودارد .شــورای امنیت کشور به زودی برای
صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام
خواهد کرد و ما هم پیگیر هستیم .به گزارش
ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی افزود  :هر
چند از ناراحتی مردم از قطع بودن اینترنت
مطلعم و به خودم نیز در این چند روز اجازه
استفاده از اینترنت را ندادم ،اما مردم قضاوت
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سپاه :با ادامه هرگونه اقدامات مخل آرامش
مردم قاطعانه برخورد می کنیم

چه بیشتر باید ابعاد این طرح تبیین شود .در خصوص چنین
طرحی طبعا نمایندگان ،نخبگان ،صاحب نظران و عموم
مردمبایددرجریانابعادگوناگونآنباشند.ویضمنانتقاد
ازشیوهاجرایطرح،نگرانیمردمراناشیازاقناعنشدنافکار
عمومیدانستواظهارکرد:ضرورتداشتافکارعمومیدر
اینزمینهروشنشود.امروزهمضرورتجدیوجودداردکه
رسانه ها ،اقتصاددانان ،وزیران مربوط ،مسئوالن اجرایی و
مسئوالن مطلع ،از هر طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم
تبیین کنند ،زیرا یکی از جلوههای مهم شفاف سازی همین
است .رئیسی با تاکید بر این که صف مردم از صف اشرار و
اخاللگران در امنیت جداست ،تصریح کرد :تخریب اموال
عمومیوخصوصی،آتشزدنبانکهاواماکنمختلف،آسیب
رساندنبهآرامشروانیمردمولرزاندندلزنانوکودکانبا
هر نیت و هدفی ،مجازات سختی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه به مسئوالن و قضات دستگاه قضایی نیز
دستور داد که همراه با مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی
تالشکنندمطلقابهکسبوکار،زندگیوخانهمردمآسیبی
واردنشودومردمازتعرضمصونبمانند.
به گزارش خانه ملت ،علی الریجانی رئیس مجلس شورای
اسالمی نیز روز گذشته در صحن علنی بهارستان ،گفت :از
رهبر معظم انقالب اسالمی سپاس گزاری می کنیم که با
سخنان راهگشا و حکیمانه خود در روز گذشته مسیر حرکت
اصلیمردمومسئوالنرادرباره حوادثچندروزاخیرروشن
کردند بنابراین همه بخش های حکومت باید ضمن توجه
جدیبهشرایطکشوربرایرفعمسائلودغدغهمردمبهویژه
درکنترلقیمتهاهمتداشتهباشند.ویافزود:وقتیوزیر
خارجهبیآبرویآمریکابابیشرمیوفرصتطلبیاحمقانه،
آشکارا از آتش زدن اموال مردم حمایت می کند و آن را دفاع
از مردم ایران میسراید ،با این اقدام در واقع به خوبی رفتار
دروغینوریاکارانهخودرانسبتبهملتایراننشانمیدهد
که هدف آمریکا درباره ایران چیزی جز به هم ریختن امنیت
کشوروآتشزدنمنافعملتنیست.

اظهارنظرهادربارهپایانمحدودیتدسترسیبهاینترنت
کنند که آیا خدمات داخلی آن ها بر شبکه
دچــار اختالل شده است یا خیر .اگر شبکه
ملی نبود امروز شاید دو میلیون راننده تاکسی
اینترنتی و مردم در عذابی بزرگ و مشکل و
بانک ها مختل بودند .وزیر ارتباطات در پاسخ
به سوالی درباره ادعای سفیر آمریکا در آلمان
مبنی بر این که اینترنت را برای مردم ایران
تهیه میکنیم ،گفت :این ادعا اکنون ممکن
نیست،برنامههاییبرایسال ۲۰۲۵دارندکه
مطرح کردهاند ،اما بهتر است بدانند ملت ایران
نیازی به ادعای دروغین حمایت آن ها ندارد،

تقدیر سپاه از مردم
به دلیل جداسازی «صف اعتراض
از اغتشاشگران»

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای با قدردانی از تیزهوشی
و بصیرت مردم در تشخیص و افشای نقشه شوم دشمن و جداسازی
مطالبات و صف اعتراض از اغتشاشگران و تاکید بر لزوم تالش همه
قوا در پاسخ گویی به مطالبات به حق مردمی تصریح کرد :با ادامه
هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش مردم قاطعانه
برخورد خواهیم کرد .به گزارش سپاه نیوز در این بیانیه آمده است:
«حــوادث و رخدادهای پدید آمده پس از اجــرای "طرح مدیریت
مصرف سوخت و همزمانی آن با شکست های تاریخی و خفت بار
دشمن در عرصه تحریم و جنگ اقتصادی" که منجر به سوء استفاده
و موج سواری هزینه آفرین اشرار و عناصر شیاد و معاند بر اعتراضات
مردمی و برخی دغدغه های ناشی از "افزایش قیمت بنزین" شد
و متعاقب ًا حمایت و ذوق زدگــی مقامات پلید آمریکا –به عنوان
سرشبکه شرارت و کینه توزی ضد ایــران -و نیز ترغیب گروهک
شیطانی و جنایتکار منافقین و خاندان منحوس خبیث پهلوی و
عملیات روانی رسانه های سلطه و صهیونیسم را رقم زد ،در معادله
ای معکوس ،به صحنه نمایش دوباره هوشمندی ملت شریف و فهیم
ایران در جداسازی خود از صف مزدوران اجیر شده توسط بیگانگان
تبدیل شده و آنان را در تحمیل مصیبت ناامنی در کشور ناامید کرده
است.آفرین بر شما ملت سلحشور ،دشمن شناس و فداکار! که
همواره جبهه دشمن مکار و قداره بند را مقهور اقتدار و عظمت بی
انتهای خود ساخته اید و در حوادث این روزها ،در اکثر استان ها و
شهرهای کشور ،ضامن ثبات و آرامش جامعه بوده اید؛ به گونه ای
که حتی یک گزارش ناامنی ،تخریب ،غارت و چپاول اموال عمومی
از آن مناطق دریافت نشده است ».در بخش دیگری از این بیانیه
تاکید شده است :سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم با نصب العین
قرار دادن منویات حکیمانه و نافذ مقام معظم رهبری و فرماندهی
کل قوا (مدظله العالی) در ماجرای اخیر و قدردانی از تیزهوشی و
بصیرت شما مردم شریف در تشخیص و افشای نقشه شوم دشمن و
جداسازی مطالبات و صف اعتراض خود از اغتشاشگران و آشوب
طلبان و کمک به برقراری امنیت و آرامش شهری و تاکید بر اهمیت
وحــدت ،یکپارچگی و عزم همه قوا برای روشنگری ،شفافیت و
پاسخ به مطالبات به حق مردمی ،حفظ امنیت کشور و حراست از
گوهر آرامش و ثبات جامعه را در تعامل ،همکاری و هم افزایی با
سایر نیروهای مقتدر مسلح ،انتظامی و امنیتی ،وظیفه شرعی و
قانونی خود دانسته و عنداللزوم با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات
مخل آرامش و آسایش مردم برخورد قاطعانه و انقالبی خواهد کرد».

دولت شما همان دولتی است که سال ها از
هر اقدامی علیه ملت ایران فروگذار نکرده،
اگر ادعای راست گویی دارید ،داروی کودکان
سرطانی ایرانی را چرا تحریم کردهاید؟ چرا
در حوزه استارتآپ های ایرانی تحریمهای
گستردهای اعمال کردهاید؟ اینترنت به زودی
به زندگی مردم ایران باز میگردد و دولت هم
آن را مثل چند سال گذشته توسعه خواهد داد
و اتفاقا با حضور جریان ساز جوانان ایرانی،
روز به روز ظلم شما و دولــت تان را به گوش
مردم دنیا خواهیم رساند.همچنین به گزارش

خراسان ،علی ربیعی سخنگوی دولــت نیز
دیروز در نشست خبری خود درباره قطع شدن
اینترنت گفت :تا یکی دو روز آینده ان شاء ا...
اینترنت برخی استانها که مشکل امنیتی در
آن ها وجود ندارد ،وصل خواهد شد.

توئیت

رشته توئیت علی علیزاده درباره
اغتشاشات سال  2011لندن
علی علیزاده فعال رسانه
ای ساکن لندن در یک
رشته توئیت ،روایتی از
مشاهداتش از تظاهرات
سال  2011انگلستان
را که خــود او نیز در آن
حضور داشته ،مطرح کرده که به شرح زیر است:
* در شورش های  ۲۰۱۱دولت انگلیس موارد
متعدد حقوق بشر را نقض کرد .سازمان ملل هم
سال بعد به انگلیس اخطار جدی داد .اما هیچ،
مطلق ًا هیچ کشور خارجی شورشیان را به حضور
خیابانی تشویق نکرد .وزیــر خارجه روسیه یا
ایران نگفت ما در کنار شماییم .حتی راشاتودی
و پرستیوی هم جرئت دخالت نداشتند.
* کامرون (نخست وزیر وقت انگلیس) اخطار
داد ارتش وارد می شود .شب سوم کار شورشیان
تمام و دادگاههای اضطراری شروع شد .قاضی
های انگلیسی برای جوان ۱۶ساله بابت دزدی
بطری آب شش ماه زندان بریدند درحالی که
دادگاهش ساعت  24برگزار شد .یک ماه پلیس
خانه به خانه رفت و به واسطه فیلم ها افرادی را
دستگیر کرد .دوستی داشتم که دو سال از ترس
پلیس مخفیانه زیست!
* اما حتی رادیکال ترین احزاب چپ و آنارشیست
انگلیس ،به طور مستقیم از اعتراضات دفاع
نکردند؛درانگلیسیکهتوسطپایگاههاینظامی
آمریکا هم محاصره نشده و زیر تحریم هم نیست.
* من عضو حــزب سوسیالیست بــودم .به رغم
ویزای دانشجویی سه روز تمام در خیابان بودم!
فقط برای  3-4ساعت خواب می رفتم خانه .از
سرکوب پلیس و دروغ رسانهها خشمگین بودم.
* [در آن اعتراضات] کل اینترنت قطع نشد
اما دولت کل سیستم ( BBMپیام رسان اصلی
لندن و معادل تلگرام آن روز) را قطع کرد2-3 .
بالگردهمیشهباالیسربود،تیریشلیکنشداما
پلیس ضد شورش همه جا بود و قبل از دستگیری
طوری می زد که از جایت بلند نشوی .پلیس و
لباس شخصی ها فیلم می گرفتند .البته لندن
بیشترین سرانه [ CCTVسیستم هوشمند پایش
دوربینهای مداربسته] جهان را دارد.
* بیبیسی انگلیسی (که رسانه مردم انگلیس
است و برخالف  BBCفارسی پروپاگاندا نیست و
استاندارد دارد) سه روز فقط حریق و غارت نشان
داد .چند صحنه دزدی ساعت ها تکرار می شد.
مصاحبهها همه درباره لزوم امنیت .شورشیان
زامبی های دزد نشان داده شدند که شهر را
اشغال و امنیت مردم عادی را مختل کردهاند.
* محله مــن ،هکنی ،مرکز شــورش آگوست
 ۲۰۱۱لندن بود .صدها ماشین و مغازه آتش زده
نو
شد .سه روز کامل ،توسط جان به لب رسیدگا 
ِ
نفرت به حق شان از پلیس نژادپرست و سیستم
ناعادالنه اقتصادی .دیوید کامرون اما بدون
کلمهای همدلی با دلیل انفجار ،مشت آهنین
نشان داد .گفت با اغتشاشگران هیچ مماشات
نمی شود.

خبر

نشست آستانه درباره سوریه به
تعویق افتاد
مقامات قزاقستانی از به تعویق افتادن زمان
بــرگــزاری نشست آستانه دربـــاره ســوریــه خبر
دادند.به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری
العهد ،وزیر خارجه قزاقستان روزگذشته از به
تعویق افتادن زمــان بــرگــزاری نشست آستانه
درباره سوریه تا اوایل ماه دسامبر خبر داد.مختار
تلیوبردی گفت :انتظار م ـیرود نشست آینده
آستانه درباره سوریه اوایل دسامبر در نور سلطان
برگزار شود.وی به خبرنگاران گفت :طرحهایی
بــرای بــرگــزاری ایــن نشست در اوایــل دسامبر
وجود دارد.

