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اخبار کوتاه

موسوی با اشاره به نحوه اعالم و اجرای طرح اصالح
قیمت بنزین:

وزیر کشور باید پاسخگو باشد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که امروز
تمام اقشــار جامعه با نحوه اعالم و اجــرای ناگهانی طرح اصالح قیمت بنزین
مخالف بوده و وزیر کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد.
سید ابوالفضل موسوی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به نحوه نامناسب اعالم
اصالح قیمت بنزین ،بیان کرد :در جلسه سران قوا تعیین شده بود که وزارت
کشور مسئول ابالغ و اجرای طرح اصالح قیمت بنزین است اما به دلیل نحوه
نامناســب اعالم این طرح ما شــاهد ناآرامیها در سطح کشور بودیم و اکنون
وزیر کشور باید در این خصوص پاسخگو باشد.
این عضو فراکســیون امید مجلس در ادامه اظهار کرد :امروز تمام اقشــار
جامعه با نحوه اعالم و اجرای این طرح مخالف هستند .از حداقل اقداماتی که
قبل از اجرای این طرح باید صورت می گرفت ،برگزاری نشستهایی با حضور
کارشناسان و آگاه کردن اذهان عمومی از طریق رسانهها بود.
نماینــده مردم یزد در مجلس تصریح کرد :نحوه ابالغ نامناســب این طرح
منجر به شکل گیری نا آرامیهایی در کشور و برجای ماندن خسارات مالی و
جانی شــد و اکنون وزیر کشور باید در این خصوص پاسخگو باشد .نمایندگان
مجلس اســتیضاح وزیر کشــور را کلید زده و این موضوع را با جدیت دنبال
می کنند.
نایب رئیس کمیســیون عمــران مجلس در ادامه تاکید کــرد :نمایندگان
در قالب ســوال علت چرایی اعالم ناگهانی اجرای این طرح را از وزیر کشــور
پرسیدهاند اما پاســخ قانع کنندهای به دست ما نرسید .اکنون تنها ابزار موثر
روشن شدن علت این کوتاهیها ،استیضاح است.
موسوی افزود :در بین متقاضیان استیضاح وزیر کشور از هر سه فراکسیون
مجلــس نمایندگانی وجود دارد و هدف شــنیدن توضیحات وزیر کشــور در
خصوص این کوتاهی است.

تعدادی از دانشجویان بازداشتی در اعتراضات اخیر
آزاد شدند

یک عضو هیات رئیســه فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی از آزاد
شدن تعدادی از دانشجویان بازداشتی در اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که
فراکســیون امید تا آزادی آخرین دانشجوی بازداشتی از طریق قوه قضاییه و
دانشگاهها پیگیر خواهد بود.
فاطمه ســعیدی در گفتوگو با ایســنا درباره پیگیریهای صورت گرفته
درباره دانشجویان بازداشتی در جریان اعتراضات اخیر به اصالح قیمت بنزین
گفت که کمیته دانشــگاهیان فراکســیون امید در حــال رایزنی برای آزادی
دانشجویان بازداشتی است.
وی توضیح داد :تا هفته گذشــته لیست حدودا  ۳۰نفره ای تهیه کردیم و
مطابق با آن پیگیریها برای آزادی آنها را در دستور کار قرار دادیم که بخشی
از این پیگیریها از طریق نمایندگان رابط با قوه قضاییه اســت؛ ما به صورت
دائمی با قوه قضاییه در تماسیم.
این عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیــان اینکه «در این
مدت تعدادی از دانشجویان آزاد شده اند» ،گفت که مطمئنا تا آزادی آخرین
دانشجوی بازداشتی پیگیر خواهیم بود و در همین راستا با مسئوالنی از وزارت
علوم ،روسا و معاونین دانشجویی دانشگاههای تهران و شهرهای بزرگ هم در
تعامل و ارتباط دائمی هستیم.
ســعیدی با تاکید بر اینکه «ما خواستار تامین امنیت و صدور مجوز برای
برگزاری مراســم روز دانشــجو هســتیم» افزود :با توجه به شــرایط امنیتی
هفتههای گذشــته برگزاری صحیح و بدون حاشیه روز دانشجو بسیار اهمیت
دارد .همه مقامات مسئول باید با حفظ آرامش و پایبندی به قانون از رفتارهای
فراقانونی و برخوردهای سلیقهای پرهیز کنند.

آلودگی هوا مسئله ملی قابل حل است

دبیــر مجمع نمایندگان تهران موضوع آلودگی هوا را مســئله ملی و قابل
حل با کمک تمامی دســتگاهها و همکاری دولت و مجلس دانست و گفت که
علیرغم تصویب قانون هوای پاک شــاهد اجرای کامل آن نیســتیم .قطعا با
اجرای آن بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
محســن علیجانی در گفتوگو با ایسنا ،با اشــاره به آلودگی هوا در تهران
و برخی از کالنشــهرها گفت :منشــاء آلودگی هوا در میزان تردد خودروها و
موتورسیکلتها است .باید در وهله اول برای توسعه حمل و نقل ریلی اقدامات
جامعی صورت گیرد .الزم است دستگاهها ملزم به انجام وظایفشان شوند ،نه
اینکه به محض وقوع آلودگی هوا کمیته اضطرار تشــکیل شده و منتظر ورود
سامانههای بارشی باشم.
به گفته این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس باید در فرآیندی
و با کمک دولت و تمامی دســتگاهها مشــکل آلودگی هوا را در ســطح ملی
حل کــرد .تصمیمات کوتاه مدت و بلندمدت نیاز اســت نه اینکه تصمیمات
بیشــتر جزیرهای باشد .آلودگی هوا مســئله ملی و قابل حل در پروسه چند
ســاله است منوط به اینکه برنامه جامعی برای آن وجود داشته باشد .مجلس
نیز قانون هوای پاک را به تصویب رســاند که در صورت اجرای آن بسیاری از
مشــکالت حل خواهد شد .نمونه بارز آن انجام درست معاینه فنی خودروها و
موتورسیکلتها است.

معاون اول رئیسجمهور:

مردم ایران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند
معاون اول رئیسجمهور گفت :همواره باید ســر تعظیم
در برابر ملــت ایران به ویژه طبقات ضعیف فرود آوریم که
این روزها را با صبر و تحمل سختیها پشت سر گذاشتند و
حاضر نشدند کمترین حرکتی که نشان دهد کشور و نظام
در معرض خطر قرار دارد از خود بروز دهند؛ آنها با ســیلی
صورت خود را سرخ نگه داشتند و کمر خم نکردند.
به گزارش ایسنا ،اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور در مراسمی که به مناسبت بیست و سومین سالروز
ملی صادرات در ســالن اجالس ســران برگزار شد با اشاره
به گذشــت بیش از یک سال و نیم از آغاز اعمال فشارهای
جدید از ســوی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ،اظهار
کــرد :آمریکاییها پس از آن که برجام امضا شــد و فضای
ایران را برای رشــد و توسعه فراهم کردیم و کشور در یک
تعامل بینالمللی مناسبی قرار گرفت ،با بهانه تغییر رئیس
جمهوری در کشورشان به تمام توافقات خود پشت پا زدند.
وی گفت :خروج آمریکا از برجام فشــار بسیار سنگین
و بیســابقهای به ملت و جمهوری اســامی ایــران وارد
کرد؛ آمریکاییها این مرتبه خیلی آشــکار اعالم کردند که
فشــارهای جدیدشان بیشترین درد را به جامعه ایران وارد
خواهد کرد .آنها همچنین بــه صراحت از آغاز یک جنگ
اقتصادی بزرگ علیه ملت و دولت ایران پرده برداشتند.
معــاون اول رئیسجمهــور خاطرنشــان کــرد :تصور
آمریکاییها از ابتدا بر این بود که بر اثر فشارهای اقتصادی
جدید ،اقتصاد ایران به فروپاشــی میرســد و بر اثر فشار
سنگینی که وارد میشود نهایتا اعتراضاتی در جامعه شکل
میگیرد .آنها همچنین به فروپاشی جمهوری اسالمی ایران
و حتی تمامیت ارضی کشــور فکر کرده بودند و بر همین
مبنا از اردیبهشــت ماه سال  97یا به عبارتی از آذر  96که
اعالم کردند دیگر معافیتهای تحریمی را تمدید نخواهند
کــرد تا امــروز ،هر روز فشــار آمریکا بر اقتصــاد ،فعاالن
اقتصادی و جمهوری اسالمی ایران اضافه شده است.
جهانگیری همچنین با اشاره به اقدام آمریکا در تحریم
مقامات مختلف کشور و افراد تعیین کننده و سیاستگذار
جمهوری اسالمی ایران افزود :آمریکاییها همه زمینههای
تعیین کننــده در اقتصاد کشــور را تحریــم کردند .آنها

وزیر دفاع:

وزیر دفاع با اشــاره بــه اظهارات
یک مقام دفاعی اروپایی در کنفرانس
منامــه ،گفــت :دخالــت قدرتهای
بیگانه ،موجب پیچیده تر شدن اوضاع
منطقه میشود.
به گزارش وزارت دفاع ،امیرسرتیپ
حاتمی با بیان اینکه تردیدی در افول
قدرت نرم و ســخت آمریکا در جهان (که وزیر دفاع فرانســه به نوعی به آن
اشــاره کرده) وجود ندارد ،اظهار داشت« :این به معنای آمادگی منطقه برای
جایگزینی قدرتهای اســتکباری دیگر با آن نیست.وزیر دفاع فرانسه به جای
فرافکنــی و بیان این مطالب تحریک آمیز که مشــخصا بــرای تامین منافع
مادی برای کشــورش بیان شده ،بهتر اســت به آمارهایی که در مورد تعداد
اتباع فرانســوی پیوســته به داعش و نقشــی که آنها در جنایات در سوریه و
عراق داشــتند ،توجه کند و بگوید چه نقش مثبتی در مقابله با تروریستهای
تکفیری داعش در عراق و ســوریه داشته است؟ تروریستهای تکفیری در این
منطقه به دســت نیروهای مسلح و مردم عراق و سوریه و با کمک و مساعدت
ایران و روســیه شکست داده شــدند و قدرتهای غربی اعم از امریکا و دیگران
غیــر از تالش برای مدیریت این گروهها به نفع خــود ،اقدامی در مقابل آنها
انجام ندادند».
وزیر دفاع در ادامه نســخههای ارائه شده توسط غربیها از جمله وزیر دفاع
فرانســه که به زعم خود برای امنیت منطقه ارائه می دهند ،آنها را شیوههای
جدید استعماری و غیرمسئوالنه قلمداد کرد و گفت :حضور و مداخله غربیها
موجب پیچیدهتر شدن شرایط امنیتی منطقه که با زیاده طلبیهای آمریکا و
رژیم صهیونیستی بغرنج شده ،خواهد شد و به آنها توصیه می کنم از طرحها
و برنامههای مداخله جویانه و ســلطه طلبانه دست بردارند و فعال به فکر عالج
مرگ مغزی نهادهای امنیتی خودشان باشند».
حاتمی با اشــاره به ســرنگونی پهپاد متجــاوز آمریکایی اظهار داشــت:
«نیروهای مســلح مقتــدر جمهوری اســامی ایران عالوه بــر اینکه توانایی
حفاظت از ســرزمین خــود و فضای آن را دارند ،در ســالهای اخیر در ایجاد
ثبــات و امنیت در منطقه نیز از هیچ کوششــی دریغ نکــرده اند و به تقویت
بنیه دفاعی خود پرداخته و کمک به اســتقرار امنیت در منطقه را براســاس
آموزههــای دیــن مبین اســام و سیاســتهای اصولی نظام اســامی ادامه
خواهند داد.
وی بار دیگر خطــاب به دولتهای منطقه گفت« :قدرتهای فرامنطقهای و
دخالتهای منفعت طلبانه آنها عامل اصلی بیثباتی و ناامنی در منطقه است
و کشــورهای منطقه از ظرفیتهای الزم برای تامیــن امنیت منطقه در یک
چارچــوب همکاری جویانه بدون دخالت قدرتهــای بیگانه برخورداراند و باید
همه تالشها در این راستا متمرکز شود».

همچنین نفت را تحریم کردند؛ با این وجود گرچه ما مکررا
گفتهایم که آمریکاییها نتوانســتند صادرات نفت ایران را
به صفر برســانند ،اما با فشارهایی که آنها وارد کردند حتی
کشورهای دوست ما نیز جرات خرید نفت از ایران را ندارد
و مــا به روشهای دیگری برای فروش نفت خود متوســل
شدهایم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حمایت سعودیها
و آمریکاییها از برخی شبکههای تلویزیونی فارسی زبان با
بیان این که برخی فضا سازیهای رسانهای در ابتدا موجب
وارد شــدن یک شوک در جامعه شد ،اظهار کرد :حتما بر
اثر فشــارهای آمریکا اقتصاد ایران با مشکالتی مواجه شد
ولی روی پای خود ایســتاد و صادرکنندگان نشــان دادند
که علی رغم این که همه مســیرهای صادرات کشور بسته
اســت و با مشکالت بسیاری مواجه اند ،میتوانند کار خود
را انجام دهند.
جهانگیری با بیان اینکه کار صادرکنندگان در شــرایط
فعلــی همانند رزمندگی در جنگ و دفاع از کیان کشــور

اســت افزود :باید دست کســی که در چنین فضایی موفق
میشــود محصولی را که تحریم شــده ،صادر کند و از ارز
حاصل از آن در بخش واردات اســتفاده کند ،بوســید .در
تاریخ ایران این دوره حتما نوشته میشود.
معــاون اول رئیس جمهــور با تاکید بر ایــن که امروز
آمریکاییها ،سعودیها ،اســراییلیها به دنبال زمین زدن
ایران هســتند ،تاکیــد کرد :نباید در شــرایط فعلی دچار
تحلیلهای اشــتباه شــویم؛ هر اتفاقی که امروز در ایران
میافتد به این معناســت که این اتفاق بــرای زمین زدن
ایران است.
وی خاطــر نشــان کــرد :همچنین ممکن اســت در
تصمیمگیریها و سیاســتگذاریها گاهــی اوقات دچار
اشتباه شویم که باید سریعا این اشتباهات را جبران کنیم.
به گزارش ایسنا ،جهانگیری در ادامه صحبتهای خود
با بیان این که طی ســالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی
دو شــوک به اقتصاد کشور وارد شد که هر دو در دهه 90
صورت گرفتهاند ،خاطرنشــان کرد :نخستین شوکی که به

اقتصاد کشــور وارد شد تحریمهای شورای امنیت در سال
 91بود  .در آن ســال با وجود وضــع تحریمهای ظالمانه
علیه ایران  ،ما روزانه حدود یک میلیون بشــکه نفت صادر
میکردیــم  68میلیارد دالر نیز درآمد داشــتیم اما پس از
شــوک دومی که طی ســالهای  97و  98به اقتصاد ایران
وارد شد با وضعیت سختی مواجه شدیم و صادرات نفت در
کشــور کاهش یافت؛ در این دو شوک به دلیل تورمی که
ایجاد شد قدرت خرید مردم کاهش یافت.
وی با بیان این که در شــرایط فعلی دو ماموریت اصلی
بر عهده مســئوالن و صادر کنندگان و صنعت گران کشور
است ،خاطرنشــان کرد :نخستین ماموریتمان سر پا نگه
داشــتن اقتصاد ،تولید و صادرات و اشتغال کشور است که
در این بخش وضع اقتصادی خیلی بهتری نســبت به آنچه
که آمریکاییها خواب آن را دیده بودند ،داریم.
جهانگیــری گفــت :ماموریت دوم ما مربــوط به حوزه
معیشــت مردم میشــود؛ در این بخش نیازمند اقدامات
جدیتری هســتیم و همواره باید سر تعظیم در برابر ملت
ایران به ویژه طبقات ضعیف فرود آوریم که این روزها را با
صبر و تحمل سختیها پشت سر گذاشتند و حاضر نشدند
کمترین حرکتی که نشــان دهد کشــور و نظام در معرض
خطــر قرار دارند از خود بروز دهند .آنها با ســیلی صورت
خود را سرخ نگه داشتند و کمر خم نکردند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی و مشارکت
مردم مهمترین نیاز امروز کشــور اســت ،خاطرنشان کرد:
همــه باید کمک کنند تــا اعتماد و امید مــردم به آینده
افزایش یابد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه انتخابات پیشرو
نماد مشارکت مردم است ادامه داد :باید در انتخابات پیشرو
شرایطی را به وجود آوریم که درآن همه جریانات سیاسی
و مردم احســاس کنند میان کاندیداهــا ،کاندیدای مورد
نظرشان وجود دارد.
جهانگیــری تصریح کرد :یک مشــارکت معنــادار در
انتخابات آینده میتواند امنیت و منافع ملی کشور را تامین
و تنظیم کند .ما نیــز امیدواریم همه با کمک یکدیگر این
مسیر را طی کنند.

«مردمساالری آنالین» گزارش میدهد

در اعتراضات خوزستان و سیستان و بلوچستان چه گذشت؟
بعد از افزایش ســه برابری قیمت بنزین در ساعت صفر
روز جمعه  ۲۴آبان ،اکثر اســتانهای کشور به مدت چند
روز ،صحنه اعتراض و ناآرامی بود .در روزهای گذشــته که
اینترنت اســتان خوزستان هم وصل شده ،بیش از همه در
فضای مجازی و رسانهها ،از ناآرامیهای این استان جنوبی
غربی کشــور و خصوصاً ماهشهر ســخن گفته شده است.
اســتان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور نیز در
آن روزهــا وضعیت ملتهبی را تجربه کرد و اینترنت موبایل
در این اســتان ،تا این لحظه (دوشنبه  ۱۱آذر) وصل نشده
اســت .در این نوشــته ،تحوالتی که دو استان خوزستان و
سیستان و بلوچستان روی داد را بررسی میکنیم...
به گزارش «مردمساالری آنالین» ،بعد از افزایش قیمت
بنزین ،اهواز ،ماهشــهر ،کوت عبداهلل ،خرمشــهر ،بهبهان،
آبادان و برخی شــهرهای دیگر در استان خوزستان ،صحنه
اعتراض به این تصمیم دولت بود .این اعتراضات ،خیلی زود
به خشونت کشیده شــد و البته بیشترین میزان تلفات نیز
در شهر ماهشهر روی داد.
هنوز آمار دقیق کشتهشــدگان اعتراضات آبان ماه اعالم
نشــده است اما با دیدن ویدئوهایی که در چند روز گذشته
در فضای مجازی منتشــر شده اســت ،میتوان پی برد که
احتماالً ماهشــهر ،یکی از شــهرهایی اســت که بیشترین
تلفات در آن روی داده است.
ماهشهر قطب نخســت صنعت پتروشــیمی در کشور
اســت و  ۲۰مجتمع پتروشــیمی در منطقه ماهشهر واقع
شــده اســت .این امر باعث شــده اســت تا ماهشهر برای
اقتصاد کشــور ،اهمیت استراتژیک داشــته باشد .عالوه بر
این ،بنــدر امام خمینی نیز که قطب اســتراتژیک واردات

واکنش

دخالت قدرتهای بیگانه
موجب پیچیدهتر شدن اوضاع منطقه میشود

همه برای افزایش اعتماد مردم کمک کنند

غالت ،نهادههای دامی و کاالهای اساســی به کشور است،
در نزدیکی ماهشهر قرار دارد.
گفته میشــود که در ناآرامیهای ماهشهر حتی عدهای
از اعضــای گروههــای جداییطلب نیز حضور داشــتهاند.
ناآرامیها در ماهشــهر از آنجا کلیــد میخورد که عدهای
مسلح ،جاده بندرماهشهر به شــهرک چمران را میبندند
و مانع از تردد کارکنان مجتمعهای پتروشــیمی میشوند.
در واقع ،افراد مســلح برای ســه روز (از روزهای  ۲۴تا ۲۶
آبــان) ارتباط مجتمعهای پتروشــیمی با محیط اطراف را
قطع میکننــد و حتی مانع از آن میشــوند که کارکنان
پتروشیمیها ،شیفت عوض کنند.
رحمانــی فضلــی ،وزیر کشــور ،تأیید کرده اســت که
عــدهای به مدت ســه روز جاده اســتراتژیک بندر امام به
ماهشــهر را بســته بودند و مانع تردد کامیونها میشدند.
این رویدادهای خشــونتآمیز باعث شــد تا ماهشــهر با
درگیریهای بسیار شــدید ،به صحنه جنگ تبدیل شود و
در ویدئوهای منتشرشــده در فضای مجازی ،ادوات جنگی
نظیر تانک نیز دیده میشود.
در روزهای گذشــته خبری در فضای مجازی منتشــر
شده که مدعی اســت در نیزارهای اطراف شهرک جراحی
یا شــهرک چمران در ماهشــهر ،عده زیادی بعــد از فرار
توســط مأمــوران امنیتی کشــته شــدهاند .پیگیریهای
«مردمساالری آنالین» ،نشــان میدهد که این خبر کذب
اســت و واقعیت ندارد .چیزی که در ماهشــهر روی داده
این اســت که فرصتطلبی و خشــونت تعدادی از اعضای
گروههای جداییطلب که مسلح نیز بودهاند ،راهبندان بسیار
خطرناکــی ایجاد کرده و در ادامه تقابل با این عده ،تلفاتی

به همراه داشته است .کسانی که مسیرها را بند آورده بودند
و مجتمعهای پتروشــیمی را محاصره کرده بودند ،حاضر
نشده بودند به صورت مسالمتآمیز ،مسیرها را باز کنند.
هنوز آمار دقیق در مورد کشتهشــدگان اعتراضات اخیر
به تفکیک شهرها و اســتانهای کشور منتشر نشده است.
انتشــار این آمار کمک خواهد کرد تا ابعاد بیشتر از حوادث
استان خوزستان را به دست آوریم.
اتفاقات سیستان و بلوچستان
در سیستان و بلوچستان نیز مانند بسیاری از استانهای
کشور به افزایش قیمت بنزین اعتراضهایی صورت گرفت.
ویدئوهایی که منتســب به تحوالت این اســتان است و در
فضای مجازی منتشــر شده ،نشــان میدهد که معترضان
در برخی شــهرها اقدام به آتش زدن الستیکها و مسدود
کردن جادهها کردهاند.
تعدادی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ،نظیر
زابل ،چابهار ،زاهدان ،ایرانشــهر و شهرستان سرباز صحنه
اعتراضات خشــونتآمیز در آبان ماه بوده اســت .حتی در
روز گذشــته نیز خبرهایی در فضای مجازی منتشر شد که
حاکــی از این بود که بار دیگر ،درگیریهای شــدیدی در
چابهار روی داده اســت .در فضای مجازی این ادعا مطرح
شــده که در روز گذشته جاده ایرانشــهر به چابهار ،توسط
عدهای مسدود شده است.
بعد از گذشت روزها ،اینترنت موبایل در استان سیستان
و بلوچســتان هنوز وصل نشــده و روایتهــای کاملی از
آنچه در شــهرهای مختلف این اســتان روی داده اســت،
هنوز منتشــر نشده است .شاید وصل نشــدن اینترنت در
این استان ،نشــانهای از این باشد ،که سطح خشونتها در

جنوب شرق ایران نیز باال بوده است .مثل استان خوزستان،
احتماالً در روزهای آینده ،روایتهای دقیقتری نیز از آنچه
در سیستان و بلوچستان روی داده ،منتشر خواهد شد.
دستگیری  ۷۹نفر از عوامل موثر اغتشاشات
اخیر در خوزستان
مدیــر کل ضــد تروریســت وزارت اطالعــات هم از
دســتگیری  ۷۹نفر از عناصر اصلی اغتشاشــات خوزستان
خبر داد.
بــه گزارش ایســنا ،مدیــر کل ضد تروریســت وزارت
اطالعات اعالم کرد :با اقدامات شبانه روزی سربازان گمنام
امام زمان (عج) در استان خوزستان ۷۹ ،نفر از عناصر اصلی
حملــه به مراکز عمومی و خصوصــی ،پایگاههای نظامی و
انتظامی و مردم شناســائی و در حین و بعد از اغتشاشات
دستگیر شدند.
از این افراد  ۱۳قبضه انواع اســلحه از جمله کالشنیکف
و کلــت کمری ،لباس نظامی ،پــاک جعلی خودرو و تابلو
ایست و بازرسی کشف و ضبط گردید.
سه تیم تروریستی که با حمایت یکی از کشورهای حوزه
خلیج فارس آموزشهای ویژه دیده و نقش مهمی در حمله
به مراکز دولتی و شــلیک به حافظان امنیت و مردم داشته
اند که یکی از اتباع این کشــور نیز جزء دستگیرشــدگان
میباشد.
مدیر کل ضد تروریست وزارت اطالعات همچنین گفت:
چندین تیم تروریســتی که برنامه ریزی و یا نقش موثر در
خرابکاری و حمله به مراکز حساس و مردم در سطح کشور
داشتند ،شناسایی و دستگیر شدند که در آینده نزدیک به
سمع و نظر مردم بصیر کشور خواهد رسید.

نمایندگان مجلس خواستار شدند

آمار کشتهشدگان ناآرامیهای بنزینی اعالم شود

نمایندگان مجلس خواســتار اعالم رسمی تعداد کشته
شــدگان حوادث اخیر در پی گران شــدن بنزین شدند.
رئیس فراکســیون پاســخگوی مجلس شــورای اسالمی
تاکیــد کرد که نبایــد این فرصت را به دســت بیگانگان
داد تــا با دادن اطالعات غلط از طریق رســانههای معاند
به مــردم ،اعتماد مردم را نســبت به مســئوالن و نظام
سلب کنند.
علی بختیار در گفتوگو با ایســنا با اشاره به ضرورت
داشــتن رفتار صادقانه با مردم بیان کرد :تمام مســئوالن
باید بدانند که مردم نامحرم نیســتند .امروز اگر از اطالع
رســانی رسمی درباره تعداد کشته شــدگان و افرادی که
در نا آرامیهای اخیر دســتگیر شــده اند ،امتناع کنیم،
رســانههای معاند اطالعــات غلط در اختیــار مردم قرار
میدهند.
وی در ادامه اظهار کرد :ما باید به این باور برسیم که با
پنهــان کاری امنیت جامعه باال نمیرود بلکه باید با مردم
صادقانه صحبت کــرد و واقعیتها را به مردم گفت .نباید
این فرصت را به دست بیگانگان بدهیم تا با دادن اطالعات
غلط از طریق رســانههای معاند به مردم ،اعتماد مردم را
نسبت به مسئوالن و نظام سلب کنند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس تصریح
کــرد :ما در هــر زمینه ای نیاز به شــفافیت داریم .حتی
اگر در خصــوص طرح اصالح قیمت بنزیــن نیز با مردم
صادقانــه صحبت میکردیم دیگر شــاهد این اتفاقات در
کشــور نبودیم .مردم ما در دوران جنگ تحمیلی و حتی
در دوران تحریمها پای نظام و انقالب خود ایســتاده اند.
نباید اجازه دهیم اعتماد مردم نســبت به مسئوالن خود
سلب شود.
بختیــار در ادامه تاکید کرد :مراجع رســمی باید آمار
دقیق کشته شــدگان و افرادی که در درگیریهای اخیر
دســتگیر شــده اند را به طور دقیق اعــام کنند تا دیگر
رسانههای معاند این فرصت را پیدا نکنند با ارائه آمارهای
غلط به فضاسازی بپردازند.
مسئوالن آمار کشتهشدگان اغتشاشات اخیر را
اعالم کنند وگرنه...
یک عضو شــورای مرکــزی فراکســیون امید مجلس
شورای اســامی هم گفت که اگر مســئوالن آمار دقیق
کشتهشدگان ،مجروحان و بازداشتشدگان را اعالم نکنند
نمایندگان آن را منتشر خواهند کرد.

به گزارش ایسنا ،محمود صادقی در مطلبی در صفحه
شخی خود در توییتر خود نوشت « :هشدار به مسئوالن!
اگر مراجع ذیربط آمار دقیق کشتهشدگان ،مجروحان
و بازداشتشــدگان را اعالم نکننــد ،نمایندگان مجلس
ناگزیر آمارهای مســتند به گزارشهای مردمی را منتشر
خواهند کرد».
نهادهای مسئول شفافسازی کنند
رئیس فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی هم از
پیــام خود به رئیس جمهور  ۲روز قبل از اعالم تغییر نرخ
بنزین خبر داد و با بیان اینکه اعتراض مسالمت آمیز حق
طبیعی شــهروندان طبق قانون اساســی است بر ضرورت
تامین امنیت شــهروندان معترض از ســوی نهادهای ذی
ربط تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از امیدنامه ،محمدرضا عارف
در نشست اعضای شــورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب
نــدای ایرانیان ،از حضور مســتمر و فعالیتهای این حزب
جوان در شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان
قدردانی کرد و با اشــاره به محور فعالیتهای حزب ندا که
بر عهده جوانان اســت ،یادآور شد :در شرایطی که حزب
نــدا فعالیت خود را آغاز کرد و بعضا مورد برخی هجمهها
قرار گرفت شخصا به دلیل رویکرد جوانگرایی این حزب از
شما حمایت کردم و در دو کنگره حزب ندا بر لزوم تداوم
رویکرد جوانگرایی تاکید کردم.
وی اصالحات را یک پروسه تدریجی و مستمر دانست
و تصریــح کرد :اصالحات تعطیل بردار نیســت و راه حل
مشکالت کشور را حاکمیت گفتمان اصالح طلبی میدانم
به همین دلیل معتقدم هیچکس حق ندارد به نمایندگی
از گفتمان اصــاح طلبی از یاس و ناامیدی در داخل این
جریان صحبت کند.
رئیس فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه حزب ندا در مســیر رعایت اصــول گفتمان اصالح
طلبی تاکنون فعالیت کرده اســت ،خاطرنشــان کرد :اگر
در یک حزب سیاســی مواضع متفاوت و متناقض از سوی
اعضای حزب درباره موضوعات مختلف گرفته شــود نشان
از عدم انســجام تشکیالتی اســت و احزاب ما بخصوص
احزاب اصــاح طلب باید دقت کنند یــک صدا از حزب
درباره موضوعات مهم ملی شنیده شود.
وی درباره پیشینه شورای عالی سیاست گذاری جبهه
اصالح طلبان نیز گفت :در جبهه اصالحات اعضای شورای

هماهنگی جبهه اصالحات در سال  ۹۲-۹۳به این نتیجه
رسیده بودند که باید ســاز و کاری برای اجماع در داخل
خانواده اصالحات تعبیه شــود و شورای هماهنگی جبهه
اصالحات ساز و کار مناســبی برای تشکیل شورای عالی
سیاســت گذاری اصالح طلبان از ســوی اعضای شورای
هماهنگی مطرح شد.
عارف مبنای فعالیت شــورای عالی سیاســت گذاری
جبهه اصالح طلبان را خرد جمعی دانست و گفت :تجربه
فعالیت  ۲دوره شــورای عالی اصالح طلبان که اکنون در
دوره ســوم آن قرار دادیم نشــان داده از این ســاز و کار
جواب گرفتیم البته نافی برخی مشکالت نیستیم به عنوان
مثال اعضای حقوقی شورای عالی اصالح طلبان عموما در
جلســات به نمایندگی از حزب خود صحبت نمیکنند و
بعضا نظرات شخصی خود را بیان میکنند.
وی در همیــن زمینــه ادامه داد :اگــر برخی نخبگان
اصــاح طلب به جای موضع گیری در فضای رســانه ای
در کارگروههای تخصصی شورای عالی اصالح طلبان وقت
بیشتری میگذاشــتند مطمئنا برخی مشکالت راحت تر
حل میشد.
رئیس شــورای عالی سیاســت گــذاری جبهه اصالح
طلبان انســجام و وحــدت را برای اصالح طلبان بســیار
حیاتی برشــمرد و تصریح کرد :بعــد از موفقیتهایی که
شــورای عالی اصالح طلبــان در انتخاباتهای گذشــته
داشــت ،وحدت و انســجام ما از داخل خانواده اصالحات
هدف گیری شده است.
وی با یادآوری انتخابات شــورای اسالمی شهر و روستا
در خــرداد  ، ۹۶گفت :بعــد از پیروزی لیســت امید در
انتخابات شــوراها در کالن شــهر چه توهینهایی که به
منتخبین مردم از ســوی افراد مدعــی صورت نگرفت به
جای قدردانی از مردم بواسطه اعتماد به لیست امید همان
افراد مدعی میخواســتند از مردم به دلیل رای به لیست
امید به نوعی انتقام بگیرند.
رئیس فراکسیون امید با اشــاره به اظهارنظرهایی که
درباره انتخابات مجلس در فضای رسانه ای کشور صورت
میگیــرد ،گفت :قرار نیســت انتخابــات مجلس یازدهم
آخرین انتخابات باشــد باید در صحنه بمانیم و تاثیرگذار
باشیم.
وی با بیان اینکه اعتراض مســالمت آمیز حق طبیعی
شــهروندان طبق قانون اساسی اســت ،بر ضرورت تامین

امنیت شــهروندان معترض از ســوی نهادهای ذی ربط
تاکیــد کرد و گفــت :حفظ جان و مال شــهروندان برای
ما بســیار مهم و حیاتی اســت از نهادهای مسئول تقاضا
دارم درباره اغتشاشــات اخیر و کشته شــدن تعدادی از
هموطنانمان با شــفافیت اطالع رســانی کنند و ابهاماتی
کــه در این خصــوص وجــود دارد برای مــردم که باید
آنهــا را محرم بدانیم روشــن شــود و در مجلــس نیز از
طریق کمیســیون اصل  ۹۰و نیــز کمیتهای که درهمین
خصوص در فراکســیون امید تشکیل شده است به وظیفه
نظارتــی خود عمــل خواهیم کــرد و به مــردم گزارش
خواهیم داد.
یــک عضــو کمیســیون اصل نــود هم از تشــکیل
«کمیسیون ویژه » برای پیگری حوادث اخیر خبر داد.
بهــرام پارســایی در گفتوگو با ایلنا ،درباره تشــکیل
یک کمیته حقیقت یاب درخصوص حوادث اخیر کشــور
گفت :هفته گذشته رؤسای سه فراکسیون جلسهای درباره
ناآرامیهای پس از گرانی بنزین داشــتند و به این جمع
بندی رسیدند کمیســیون اصل نود به موضوع ورود کند
و ما هم بر اســاس آنچه که آئیننامه اجازه میدهد یک
«کمیســیون ویژه» برای بررسی اتفاقات تشکیل خواهیم
داد.
وی درباره مواردی که این کمیســیون بررسی خواهد
کرد ،گفت :ما در کمیســیون ویژه حوادث ناشــی از بعد
از گرانیهای بنزیــن ،گالیهها و آنچه که این روزها اتفاق
افتاده را بررســی خواهیم کرد زیــرا راه قانونی و نظارتی
مجلس تشکیل چنین کمیسیونی است.
وی دربــاره اینکــه آمار دقیقــی از افــراد مجروح و
یا کشــته شــده اتفاقــات اخیر در دســت نیســت ،آیا
خانوادههایــی کــه فــردی را در حوادث اخیر از دســت
دادهاند میتوانند به «کمیســیون ویــژه» مراجعه کنند،
گفت :اگر این کمیســیون ویژه که در آئیننامه هم وجود
دارد به تصویب برســد یکی از منابعی که ما به ســراغ آن
خواهیم رفت خانوادههای آســیبدیدگان و کشتهشدگان
هستند.

