
نماینده تهران:
قطعا تصمیم جدیدی برای مقابله با 

اغتشاشگران گرفته خواهد شد
نماینده تهران در مجلس گفت:  تاکنون اینگونه 
بود که نظام می خواســت خود مردم متوجه شوند 
شعارهایی که داده می شود دروغ بزرگ است و مسائلی 
مانند حجاب و آزادی، فقط پوشش است، اما در جلسه 
فردا یا پس فردا، قطعا مســئوالن تصمیم جدیدی 
خواهند گرفت و خواهید دید که مثل روزهای گذشته 
نخواهد بود. اســماعیل کوثری، در برنامه جهان آرا 
افزود: تعداد اغتشاشات و اغتشاشگران زیاد نیست، 

ولی پراکندگی آنها بیشتر از سال 88 است.
    

اظهارات ضدایرانی نماینده مراکش 
در سازمان ملل متحد

سفیر مراکش در سازمان ملل متحد، مدعی شد که 
ایران با ارسال پهپاد به جبهه جدایی طلب پولیساریو، 
کشــور و منطقه را ناامن می کند. به گزارش ایلنا به 
نقل از العربیه، »عمر هالل« پس از نشســت شورای 
امنیت سازمان ملل در مورد صحرا طی یک کنفرانس 
مطبوعاتی در نیویورک، افزود: »ایران و حزب  اهلل امروز 
در منطقه تندوف و شمال آفریقا حضور دارند و در حال 
آموزش پیکارجویان پولیساریو و تسلیح آنها از طریق 
محموله های پهپادی هســتند«. وی تجهیز جبهه 
جدایی طلب پولیســاریو به پهپادهای ایرانی را یک 
»تغییر ژئوپلیتیک« و نقطه عطف جدیدی در سطح 
نظامی دانست و تصریح کرد: »مراکش قاطعانه به این 

مساله پاسخ خواهد داد.« 
    

بعد از نماز جمعه در سراسر کشور برگزار شد
راهپیمایی نمازگزاران در اعتراض 

به حمله تروریستی در شاهچراغ
در پی حمله تروریستی شامگاه چهارشنبه ۴ آبان ماه 
به حرم شاهچراغ در شیراز که منجر به کشته و زخمی 
شدن شماری از مردم بی گناه شد دیروز جمعه ۶ آبان 
ماه، مردم پس از اقامه نمازجمعه، ضمن محکوم کردن 
این جنایت به راهپیمایی در سراسر کشور پرداختند و با 
خانواده های داغدار این حمله تروریستی اعالم همدردی 
کردند. در این راهپیمایی ها که بعضا با مشایعت ائمه 
جمعه همراه بود، مردم چند شــهر طی بیانیه هایی از 
نهادهای سیاسی امنیتی خواستند تا نسبت به اقدامات  

تروریست های تکفیری پاسخ درخوری داشته باشند.
    

جانشین فرمانده بسیج: 
شعار »زن زندگی آزادی« 

در کردستان ترکیه ساخته شده
سردار سید قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج 
مستضعفین گفت: در قضیه اغتشاشات و آشوب ها، 
شعار »زن زندگی آزادی« را در ایران سر دادند؛ شعار 
»زن زندگی آزادی« ســاخته خطرناک ترین گروه 
تروریستی و تجزیه طلب کردی است که در کردستان 

ترکیه ساخته شده است.
    

تجمع اعتراضی دانشجویان 
مقابل سفارت انگلیس در تهران 

جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه های تهران 
پنجشنبه ۵ آبان ماه مقابل سفارت انگلیس در تهران 
تجمع کردند. این دانشــجویان با در دست داشتن 
پالکاردهایی به حمایت دولت انگلیس از رسانه های 
حامی ناآرامی های اخیر در ایران اعتراض داشــته و 

علیه آن شعار سر دادند.
    

احضار سفیر آلمان در تهران 
از سوی علی باقری

»هانس ادو موتسل« سفیر آلمان در تهران، صبح 
پنج شنبه از سوی معاون سیاسی به وزارت امور خارجه 
احضار شــد. به گزارش ایرنا، در جریــان این احضار، 
علی باقری، با اشاره به اظهارات برخی مقامات آلمانی 
در تحریک اغتشاش و قانون شکنی در ایران، اینگونه 
موضع گیری های غیرمسئوالنه را مغایر با قواعد و اصول 
حقوق بین الملل و ناسازگار با سنت روابط طوالنی دو 
کشور توصیف کرده و آن را غیرقابل قبول دانست. سفیر 
آلمان نیز در پاسخ اظهار داشت نظرات طرف ایرانی را به 

مقامات ذیربط در برلین منعکس خواهد کرد.
    

مادر رضا حقیقت نژاد خواستار استرداد 
جسد پسرش برای خاکسپاری شد

بیگم جان رئیســی، مــادر رضــا حقیقت نژاد، 
روزنامه نگار ایرانی که 2۵ مهرماه بر اثر ســرطان در 
برلین جان باخت؛ در یک ویدئو به عنوان مادری که 
۶ سال فرزندش را ندیده و از ۶ ماه دوره بیماری او نیز 
بی اطالع بوده است؛ ضمن ابراز نگرانی از عدم دسترسی 
به جسد پسرش بعد از انتقال به ایران، خواستار استرداد 
او به خانواده برای خاکسپاری شد.  پیکر نامبرده سوم 

آبان برای دفن در ایران به کشور منتقل شده بود.
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شامگاه چهارشــنبه یک تروریست 
حدودا 30 ســاله که او را حامد بدخشان 
نامیدند، وارد حرم شاهچراغ شیراز شد؛ 
در صحن چرخید، زائران، خادمین و هر 
کودک و سالمندی که مقابل خود دید را 
به گلوله بست و در نهایت با ورود نیروهای 
واکنش ســریع از پا درآمد. این عملیات 
انفرادی و ددمنشانه بیش از 30 مجروح و 
1۵ شهید به جا گذاشت و آخرین خبرها 
از مرگ تروریست مهاجم به رغم چندین 
عمل جراحــی روی او در بیمارســتان 

حکایت دارد.
این حادثه تروریستی و خشونت عریان 
که از دست دادن و مجروح شدن تعدادی 
از هموطنان را در پی داشت؛ غمی بود بر 
غم های این روزهای مــردم و حادثه ای 
دیگر در این روزهــای ملتهب که دولت 
و مقامات امنیتی و انتظامی را به چالش 

کشید و ایران را سوگوارتر از قبل کرد.
ساعتی بعد سیل واکنش ها به صورت 
گســترده به این حادثه غمبار شروع شد 
و انتشــار خبری مبنی بر اینکه  »داعش 
مسئولیت حمله به حرم شاهچراغ )ع( را 
بر عهده گرفت«؛ منابع خبری را به تحلیل 
و طرح گمانه زنی در این خصوص واداشت.   

اظهارنظرها و واکنش ها در محکومیت این 
اقدام تروریستی از مسئوالن کشور آغاز شد 
و تا سیاستمداران و سازمان ها و نهادها و ... 

تسری یافت.
 مقامــات دیگر کشــورها نیــز این 
حادثه را محکوم و نســبت بــه آن ابراز 
انزجار کردند؛ از طالبان،تاجیکســتان، 
ارمنستان، پاکســتان، عراق، تا اتحادیه 
اروپا و امــارات و ... از محکومیت دبیر کل 
ســازمان ملل تا ابراز همدردی سلطان 
عمان با مردم ایران و اعالم آمادگی روسیه 
برای همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم 
و پیام تسلیت والدیمیر پوتین به ابراهیم 

رئیسی، رئیس جمهور.

تالش برای ربط دادن حادثه 
تروریستی و اعتراضات

واکنش بسیاری از مسئوالن اما ارتباط 
برقرار کردن میان این حادثه تروریستی و 
اعتراضات ۴0 روز گذشته بود. محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
در پیامی به مناسبت حادثه تروریستی 
حرم شاهچراغ اظهار داشت: »این فاجعه 
دلخراش اتمام حجتی است با همه کسانی 
که در هفته های گذشته با ایجاد نا آرامی، 

زمینه را برای توطئه های دشمن فراهم 
کردند.«

حســین شــریعتمداری، مدیــر 
مسئول روزنامه کیهان نیز در این مورد 
نوشت:»این آشــوبگرانی که ما امروزه با 
آنها رو به رو بودیم کدام یک از خصوصیات 
و درنده خویی های داعشی ها را ندارند؟ 
تفاوت هایی هم آشوبگران با داعش دارند؛ 
تروریست های داعش برای حفظ ظاهر 
هم که شده قرآن آتش نمی زنند و چادر از 
سر زنان محجبه نمی کشند ولی آشوبگران 
اخیر این دو صفت رذیله را به صفات رذیله 
داعش اضافه کردند. بیــن کارفرمایان 
آشــوبگران و کارفرمایان داعش نوعی 
هماهنگی و همکاری است. اطالعیه ای 
که بالفاصله داعش منتشــر کرده برای 
رد گم کردن و ســفید کردن ماجرا برای 

آشوبگران بود.«
اما حسین عالیی، رئیس پیشین ستاد 
مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
استاد دانشگاه در گفت وگو با جماران در 
پاسخ به اینکه »نظر شما در مورد پیوند 
دادن این واقعه تروریســتی با اعتراضات 

اخیر چیست؟«،
از منظری دیگر  به موضوع نگاه کرد و 

چنین گفت: »معموالً افراد و گروه های 
آدم کش، منتظر بهره گیری از فرصت های 
مناسب برای انجام جنایاتشان هستند. 
شاید آنها تصور کرده اند که اعتراضات اخیر 
موجب کاهش ضریب امنیتی در کشور 
شده است و شرایط مطلوبی برای راه اندازی 
یک جنگ داخلی فراهم آمده است تا هم 
فشار بر معترضین افزایش یابد و هم مردم 
با یکدیگر درگیر شــوند و هم احساس نا 
امنی در همه اقشار مختلف مردم باال رود.«
در همین راســتا، حزب اعتمادملی 
در بیانیه ای که جمعه ۶ آبان منتشر کرد، 
ضمن اعــالم همدردی با مردم شــیراز 
و خانواده هــای کشته شــدگان حمله 
تروریستی حرم مطهر شاهچراغ نسبت 
به اظهارنظرها و تالش برای بهره برداری 

و سوءاستفاده از این حادثه هشدار داد.
در بیانیه این حزب آمده است: »الزم 
است که مقامات مســئول و ارگان های 
امنیتی و قضایی با بررســی دقیق ابعاد 
حادثه تروریســتی شــیراز، عــالوه بر 
شناسایی عامالن و برخورد قاطع با این 
خشونت ورزان، راه را بر تکرار این حوادث 
بسته و البته پاسخی اقناعی به برخی از 
نگرانی ها و سواالت افکار عمومی بدهند. 
همچنین به برخی از مقامات سیاســی 
و نظامی دوســتانه تذکــر می دهیم که 
سوءاستفاده و بهره برداری سیاسی و بیان 
علت های غیرواقعــی از چنین حوادثی 
نه منجر به حــل مســائل اجتماعی و 
چالش های امــروز کشــور و نه موجب 
کاهش آالم مردم مصیبت دیده می شود.«
سایت عصرایران نیز در مطلبی درمورد 
این حادثه نوشــت: »استفاده سیاسی و 
تفسیرهای جناحی از حادثه تروریستی 
شــاهچراغ، اقدامی ننگیــن و مصداق 
بارز »کاســبی با خون بــه ناحق ریخته 
شده شهدای شــاهچراغ« است. از »کار 
خودشونه« تا »نتیجه اعتراضاته« آن هم 
در شرایطی که هنوز شهدا حتی کفن هم 
نشده اند، چیزی جز نمک پاشیدن بر این 
زخم نیست.آن تروریست، در لحظه ای که 
به سمت مردم حاضر در حرم شلیک می 
کرد، برایش فرقی نداشت که قربانی پیش 
رویش، چه گرایش سیاسی دارد؟ معترض 
است؟ دانشجوست؟ بســیجی است؟ 

اصولگراست؟ اصالح طلب است؟ یا حتی 
برانداز؟ او به »مردم ایران« شلیک می کرد؛ 

فهم این نکته، چندان سخت نیست«.

بیانیه داعش درباره حمله به 
شاهچراغ جعلی است؟

واکنش دیگری که در پی این حمله 
تروریســتی شــکل گرفت، تشکیک 
درارتباط با عاملیت گروه تروریســتی 

داعش در این حادثه بود.
ایســنا  در این خصوص نوشت: »تا 
زمانی که دلیلی برای رد ادعای داعش در 
به عهده گرفتن مسئولیت این عملیات 
وجود ندارد، می توان بیانیه را دلیلی بر 
انتساب این عملیات به داعش ارزیابی 
کرد. اما معنی این بیانیه آن نیست که 
الزاما یک نفر در یک اتاق فرماندهی یک 
نفر دیگر را تجهیز کرده و به او دستور داده 
است که برود و در شاهچراغ مردم را به 
گلوله ببندد. یکی دیگر از سناریوهای 
ممکن این اســت که یــک گرگ تنها 
تصمیم گرفته عملیات خود را به داعش 
تقدیم کند. در این مورد هم گمانه زنی 
و بررســی و تحقیق به عهده مقام های 

امنیتی است.
بعد از انتشــار بیانیه داعش در شبکه 
خبری »اعماق« که متعلق به این گروهک 
است، عده ای در ابتدا با انتشار تصاویری که 
نشان می داد بیانیه داعش در روز 30 ربیع 
االول صادر شده استدالل کردند که ربیع 
االول در کشورهای عربی 2۹ روزه است و 
بر این اساس بیانیه جعلی است. این ادعا 
نیز دقیق نیست؛ چون تقویم های قمری 
مانند تقویم شمسی و میالدی یک دست 
نیستند و بر سر تعداد روزهای ماه بر مبنای 
این که از چه تقویمی اســتفاده می شود 
اختالف وجود دارد. عــالوه بر این بیانیه 
رســمی داعش با تاریخ میالدی درست 
منتشر شده است که پست های تلگرامی 
قبلی در این مورد را زیر سایه خود می برد 
و نشــان می دهد که این گروه مایل بوده 

مسئولیت حمله به شاهچراغ را بپذیرد.
بسیاری بعد از انتشار بیانیه پرسیدند 
»بیانیه کجا منتشر شده است؟« و اغلب 
ارجاع آن ها به این شــائبه بود که »چون 
ما نمی توانیم بیانیــه را پیدا کنیم، پس 

تصویری که منتشر شده جعلی است«! 
این ادعا هم نادقیق است. سایت خبری 
اعماق، سی ان ان و رویترز و ایسنا نیست 
که بتوان آن را به راحتی روی وب پیدا کرد. 
ارائه دهندگان سرویس های پشتیبانی 
سایت به طور مرتب آدرس های مربوط 
به گروه هایی حتی با شائبه فعالیت های 
تروریستی را از روی سرورهای خود پاک 
می کنند، بنابراین طبیعی است که کاربران 
معمولی قادر به پیدا کردن متن بیانیه های 
اعماق در وب نیستند. داعش برای ارتباط 
از شــبکه پیچیده ای از کانال ها استفاده 
می کند که کاربران عادی نمی توانند به آنها 
دسترسی پیدا کنند. اگر جایی وارد کانالی 
شدید که فکر کردید کانال ارتباطی داعش 
است، یا کسی به شما گفت که وارد چنین 
کانالی شده یقین حاصل کنید که یا اشتباه 

کرده اید و یا در تور افتاده اید.
چطور می توان با اطمینان گفت که 
بیانیه ای کــه روی وب پیدا نمی شــود 
توسط داعش منتشر شده؟ داعش برای 
ارتباط از روابط با آدم های واقعی در فضای 
واقعی اســتفاده می کند. عــالوه بر این 
سایت های معتبری هستند که مطالب 
شبکه خبری اعماق را به صورت آینه ای 
منتشــر می کنند. اگر مطلبی از طریق 
افرادی که به طور مشخص دسترسی های 
واقعی دارند و همین طور ســایت های 
آینه ای منتشر شده باشــد، می توان با 
اطمینان گفت که مطلب واقعا معتلق به 

اعماق است.
یکی دیگر از ادعاهایی که مطرح شده 
در مورد زبان بیانیه داعش است. در تیتر 
بیانیه اعماق از عبارت »دولت اسالمی« 
استفاده شــده که باعث شده برخی این 
شبهه را مطرح کنند که بیانیه می گوید 
»حمله به شاهچراغ توســط خود ایران 
انجام شــده«! این ترجمه دقیق نیست. 
داعش برای نامیدن خود از عبارت »دولت 
اسالمی« استفاده می کند. در تیتر بیانیه 
داعش نوشــته شــده »بهجوم للدولت 
اسالمی« که به معنی »هجوم برای/ توسط 

دولت اسالمی« است.
ایسنا در ادامه به بررسی ابهامات دیگر 
نیز می پردازد و در پایان چنین نتیجه گیری  
می کند: »می توان دســت روی گوش و 
چشم گذاشت و گفت تصمیم گرفته ام 
گوش نکنم، نبینم و نپذیرم. اما اگر قرار 
است بر مبنای شــواهد قضاوت کنیم، 
فعال دلیلی برای رد بیانیــه  داعش در به 
عهده گفتن مسئولیت حمله شاهچراغ 

وجود ندارد.«

واکنش ها به حادثه تروریستی حرم شاهچراغ با سه محور ادامه دارد؛

محکومیت، بهره برداری سیاسی و تشکیک عاملیت داعش
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روی موج کوتاه

نماینده مهاباد با اشــاره به حوادت روزهای چهارشــنبه و 
پنجشنبه در این شهر، گفت: چهارشنبه شب در یکی از میادین 
شهر مهاباد جوانی به نام مولودی با تیر کشته شد و پنج شنبه صبح 
مردم برای تشییع پسر جوان شرکت و حضور پیدا کردند. در مسیر 
برگشت از مراسم جمعیت افزایش یافت و مردم به سمت شهرداری 
و فرمانداری راه افتادند و شهر مقداری متشنج شد. در این بین 
متأسفانه ۴ نفر دیگر کشته شدند که یکی از آن آنها 1۵ سال دارد.

جالل محمــودزاده با طــرح این پرســش که »چــرا در 
راهپیمایی های مسالمت آمیز از تیر جنگی استفاده می کنند؟« 
در گفت وگو با جماران افزود: فرمانداری در حال بررسی بیشتر 
این موضوع اســت. من ایرادی را به نیروهای امنیتی دارم. فرد 
می خواهد حرف خود را بزند و مشکالتش را مطرح کند، اما اینکه 
کشته شود جای تأسف و تأثر دارد. و تا امروز هم مشخص نیست 
چطور و چرا این اتفاق رخ داده اســت؟! ما این موضوع را از مسیر 
قانونی دنبال می کنیم. آنها در اعتراض به کشته شدن مظلومانه 
یک پسرجوان به خیابان آمده اند، اما به جای اینکه فضا را آرام و با 

معترضین صحبت کنند آن وقت ۴ نفر دیگر هم کشته می شوند 
و تعداد به ۵ نفر می رسد. این قضیه بسیار غم انگیز است. جریان را 
روز سه شنبه از طریق دو کمیسیون شوراها و امور داخلی و امنیت 

ملی و سیاست خارجی دنبال و پیگیری می کنیم.

 صدای مردم در تمام شهرها باید شنیده شود
 عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس با تاکید بر وضعیت بد 
معیشت و اشتغال افزود: بســیاری از مردم به وضعیت معیشت 
معترض هستند. ما نتوانستیم معیشت موردنظر آن ها را فراهم 
کنیم؛ روسای جمهور شعار و وعده های بسیاری سر دادند و یک 
نمونه آن در مورد ایجاد اشتغال بود که نه تنها عملی نکردند بلکه 
برعکس عمل کردند! اگر دقت کنیم اکثر معترضین در حاشیه 
شهرها و شهرهای کوچک و محروم هستند. در طول دوران انقالب 
و در موضوع  تأمین اعتبارات، از نظر زیرساخت های توسعه ای به 
آن  مناطق ظلم شده است. این صداها در تمام شهرها چه مهاباد و 

چه در تهران باید شنیده شود.

 کسانی که در خیابان هستند
 وطن خود را  دوست دارند

 نماینده مردم مهاباد در ادامه با تأکید بر ضرورت شنیدن صدای 
اعتراض مردم توسط مسئوالن افزود: مسئوالن باید با دل و جان 
صحبت های معترضین را گوش کنند. نه آنکه با آن ها چکشی 
برخورد کرده و کاری کنند افراد جریحه دارتر شده و به خشونت 
و برخورد کشیده شوند و این به نفع مردم و کشور نیست. زیرا این 
امر آتش زیر خاکستر است؛ اگر در کوتاه مدت با زور مقابله کنیم 
باز هم در آینده کشور آبستن حوادث خواهد بود. ما نباید با این 
نوع برخوردها صورت مسئله را پاک کنیم. تمام دختران و پسران 
فرزندان این مملکت هستند، از جای دیگر که نیامده اند؛ باید برای 
آن ها برنامه ریزی کنیم، زیرا بسیاری از حرف های آن ها حق است. 
من از همین رسانه از مســئوالن می خواهم حرف معترضین را 
بشنوند و آن ها را نادیده نگیرند کسانی که در خیابان هستند وطن 
خود را دوست دارند و شاید بیشــتر از ما می خواهند کشور از هر 

گزندی محفوظ بماند به شرطی که حرمت آنان را حفظ کنیم.

 باید سعی کنیم همه  مردم را 
مجددا سوار قطار انقالب کنیم

محمودزاده در آخر با محکوم کردن حمله تروریســتی در 
شــاهچراغ گفت: ما هرگونه حمله تروریستی و کشته شدن 
انسان های بی گناه را محکوم می کنیم و هر فرد و گروهی پشت 
این اتفاق باشــد جنایتی دردناک  انجام داده است. این قبیل 
اتفاقات به جریانات اخیر برمی گردد. مــا باید همه  مردم از هر 
فکر و گروه سیاسی را سوار قطار انقالب کنیم؛ نباید هر کسی را 
به بهانه ی کرد، ترک، عرب، بلوچ،ترکمن، گیلکی وغیره از قطار 
انقالب پیاده کنیم. این مسئول است که باعث می شود عده ای 

از افراد ریزش کنند و کناره بگیرند و به معترض تبدیل شوند.

نماینده مهاباد با اشاره به 5 کشته در حوادث آخر هفته این شهر: 

چرا در راهپیمایی های مسالمت آمیز از تیر جنگی استفاده می کنند؟

خبر

اولین بیانیه مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پیرامون »مداخالت رژیم 
آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور« منتشر شد.

در ابتدای بیانیه تأکید شده است که اتقان داده ها و مستند بودن آنها مورد تأکید ویژه ای 
بوده و نهایت تالش به کار رفته تا اطالعاِت حاصله از روش های مختلف اطالعاتی عرضه شوند.
در این بیانیه آمده است: بر اساس اطالعات موجود، محرز شده است که زمینه سازی، 
مقدمه چینی و نیز بخش مهمی از عملّیات اجرایی آشوب های اخیر توسط سرویس های 
جاسوسی بیگانه در قالب بسته یی طراحی و به واسطه برخی گروه ها و شبکه های مرتبط 
با آنها به روشهای مختلف درون کشور پیاده سازی شده است؛ از سوی دیگر واقعیت مهم 
دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه این سرویس ها در عملّیات اخیر خود تالش کرده اند از 
بسترها و زمینه های برخی نارضایتی های موجود در جامعه سوء استفاده کرده و حتی المقدور 

پروژه های اطالعاتی خود را بر سوء استفاده از این بسترها و زمینه ها استوار سازند.
در ادامه خاطرنشان شده است: رصدهای دقیق و مستمر اطالعاتی در بیش از یکسال 
گذشته، همچنین مستندات موجود از مقطع اغتشاشات اخیر و نیز اطالعات به دست آمده 
از سناریوهای دشمن برای مقطع پسا بحران، مصادیق فراوان و استنادات غیرقابل انکاری از 
نقش آفرینی همه جانبه ی رژیم تروریستی آمریکا در طراحی، اجرا و استمرار غائله ی مذکور 
دارد. بنابراین تمرکز مبنایی بیانیه ی حاضر بر نقــش رژیم مافیایی آمریکا، هم-پیمانان 
و پیاده نظامشان در اغتشاشات اخیر کشــور، در سه مقطِع پیش، حین و پسا آشوب های 

کشورمان است.
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است:  مستندات اطالعاتی نشان می دهد »سیا« پیش 
از آغاز آشوب ها برای راه اندازی یک غائله سراسری در ایران طراحی مبسوطی به عمل آورده 

است. محل برگزاری دوره  های آموزشــی جنگ  های ترکیبی کشور های ترکیه، امارات، 
هلند، ارمنستان، گرجستان، مالزی، اندونزی، تایلند، جمهوری چک، آفریقای جنوبی و 

ایتالیا بوده است.
در بخشــی دیگر می خوانیم: »رّد اطالعاتی و عملّیاتی تعــدادی از عناصر مذکور در 
اغتشاشات اخیر و پیش از آن نیز مشاهده و حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آمده است. 
به عنوان مثال انتشار اولین عکس از مرحومه امینی روی تخت بیمارستان توسط »ن.ح« 
صورت گرفت که از آموزش دیدگان همین دوره ها در خارج از کشور بود. او با استفاده از پوشش 
خبرنگاری از اولین افرادی بود که در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک بستگان 
متوفی و ارسال اخبار جهت  دار پرداخت. همچنین است اقدامات »الف.م« که با استفاده از 
همان پوشش با حضور فوری در شهرستان ســقز، به تحریک اطرافیان مرحومه به ایفای 

مأموریت پرداخت.«
 در پایان این اطالعیه تصریح شــده اســت: در باب گروهکها و پیاده نظام شــیطان و 
اغتشاشگران، قصد بر ادامه ی شناسایی و تعقیب آنها تا آخرین نفر است که این روند هم 
اکنون جریان دارد و البته راهی هم برای افراد فریب خورده و نادم باز گذاشته شده تا خود را 

معرفی و شامل تخفیف در مجازات شوند.

با محور »مداخالت رژیم آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور« منتشر شد؛

بیانیه مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه

بیانیه


