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روی موج کوتاه

زرناز غالمی

دامنه اعتراض ها به افزایش قیمت 
بنزین در آبان ماه  به سرعت در سطح 
کشور گسترش یافت و  در همان ساعات 
اول به خشونت کشیده شد. بانک ها، 
پمپ بنزین ها ، ساختمان های دولتی و 
اموال عمومی در آتش سوخت و ویران 
شــد و در طرفه العینی مرز اعتراض 
و اغتشــاش چنان درهم آمیخت که 
معترضان، »اغتشاشگر« نامیده شدند 
و چه بســا اغتشاشــگران در کسوت 
»معترضین«، اعتراضات را به بیراهه 
کشــاندند و فاجعه به بار آمد. در این 
میان تعدادی از معترضین و نیروهای 
انتظامی و امنیتی کشته شدند، تعداد 
بیشتری در شــمار بازداشت شدگان 
درآمدند و خسارت های مالی فراوانی 
به دولت و مــردم وارد شــد. درمورد 
خسارت های مالی کم وبیش خبرهایی 
به گوش می رسد، اما آمار کشته  شدگان 
و بازداشــتی های این حوادث هنوز 
به صورت رســمی اعالم نشده است. 
عفو بین الملل شــمار کشته شدگان 
اعتراض های اخیر را دستکم ۱۶۱ نفر 
اعالم کرد و منابع دیگــر نیز این آمار 
را  3۶۶ نفر دانســتند. ســید حسین 
نقوی  حسینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
نیز شمار بازداشتی های اعتراضات به 
افزایش قیمت بنزین را حدود 7000 

نفر اعالم کرد.
جمال عرف، معاون سیاسی وزارت 
کشــور، اما؛ آمارهای ســازمان های 
خارجی و عفو بین الملل در مورد تعداد 
کشته های حوادث اخیر را »غلوآمیز 
و بیشــتر از آنچه هســت« دانست و 
گفت که دادستانی کل کشور به زودی 
آمار را اعــالم خواهد کــرد. در ادامه 
نیز دادستان کل کشور  با بیان اینکه 
»آمار 300 کشته و 7000 بازداشتی را 
تایید نمی کنم«، گفت: »برخی آماری 
داده اند که باید از آنها پرسید منبع این 
آمار و این اطالعات کجاست. به هر حال 

ما این را تایید نمی کنیم.«
حجت االســالم محمــد جعفر 

منتظــری دو روز پیش در حاشــیه 
نشست هم اندیشی بســیجیان قوه 
مقننه  در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسشی  درباره تعداد بازداشت شدگان 
اعتراضــات اخیــر گفــت: »آمــار 
بازداشتی ها از روز اول تا امروز متغیر 
بوده اســت. آخرین آمار را ندارم، اما 
می دانم تعداد زیادی از آنها آزاد شدند 
و بازداشتی ها کســانی هستند که در 
صحنه جرم مجرم شناخته شدند که 
این هم مبتنی بر دالیل و مدارک بوده 
است. کارهای تحقیقاتی و بازجویی 
ادامه دارد و امیدواریم آن هم در اولین 

فرصت به اتمام برسد.«
با این حال روزها از پی هم می گذرد 
و همچنــان آمار رســمی و دقیقی از 
تعداد کشــته ها و بازداشتی ها اعالم 
نمی شود. مسئوالن کم وبیش بر لزوم 
»شفاف سازی« در این زمینه سخن 

می گویند، اما اتفاق خاصی نمی افتد.
 » کمیسیون ویژه«، 

حوادث آبان را پیگیری می کند 
دیروز پروانه سلحشوری درباره این 
که این روزها آمارهای افراد بازداشت 
شــده و یا جان باخته بسیار با یکدیگر 
اختالف دارد، گفت: »اخبار جسته و 
گریخته از مراکــز و منابع متفاوت به 
دست ما می رســد که تفاوت آماری 
فاحشی دارد .قصوری که در این زمینه 
رخ می دهد عدم اطالع رسانی دقیق 

است.«
این عضو فراکسیون امید مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با ایلنا،  از 
تشکیل »کمیســیون ویژه« از سوی 
نمایندگان مجلس، در این زمینه خبر 
داد و افزود: »در کمیســیون اصل 90 
با توجه به آیین نامه یک کمیســیون 
تشکیل خواهد شد که می تواند به طور 
قانونی این موضوعات را پیگیری کند که 
باید گفت این کمیسیون تخصصی تر از 

“کمیته حقیقت یاب” است.«
به گفتــه سلحشــوری، از همان 
روزهای آغازین شکل گیری اعتراضات، 
نمایندگان بــه این فکــر افتادند تا 
راهکاری پیدا کنند و به حقایق موجود 
پی ببرند و ازاین رو ایــن طرح را امضا 

خواهند کرد، زیرا حساسیت در اغلب 
شــهرها وجود دارد و آنها هم دلشان 
می خواهد به مردمشان بگویند که چه 

اتفاقی رخ داده است.
سلحشوری تاکید کرد: »کمیسیون 
ویژه باید با قید سه فوریت به مجلس 
بیاید و سریع شــروع به کار کند. باید 
در اسرع وقت اعضایش مشخص شود 
تا ما بتوانیم در چندماه باقی مانده در 
مجلس دهم نتایجی را به دست بیاوریم 

و گزارش دهیم.«
بازماندگان و آسیب دیدگان 

مرجع آمار خواهند بود
یک عضــو کمیســیون اصل 90 
مجلس شورای اسالمی نیز از تشکیل 
»کمیســیون ویژه« بــرای پیگیری 

حوادث اخیر خبر داد.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایلنا، 
یادآور شد: »هفته گذشته رؤسای سه 
فراکسیون جلسه ای درباره ناآرامی های 
پس از گرانی بنزین  داشــتند و  به این 
جمع بندی رســیدند که کمیسیون 
اصل 90 به موضوع ورود کند و ما هم 
بر اســاس آن چه که آیین نامه اجازه 
می دهد یک »کمیسیون ویژه« برای 
بررسی اتفاقات تشکیل خواهیم داد.«

وی ادامــه داد: »طبــق آیین نامه 
»کمیسیون ویژه« برای مسائل مهم 
و خاص باید  به پیشنهاد ۱۵ نماینده 
به صحن بیاید، بر همین اســاس من 
و همکارانم روند قانونــی را طی و این 
طرح را با فوریت تقدیم هیأت رئیسه 

خواهیم کرد.«
این عضو کمیسیون اصل 90، درباره 
مواردی که »کمیسیون ویژه« بررسی 
خواهد کرد، گفت: »ما در کمیسیون 
ویژه حوادث ناشی از گرانی های بنزین، 
گالیه ها و آنچه که ایــن روزها اتفاق 
افتاده را بررسی خواهیم کرد، زیرا راه 
قانونی و نظارتی مجلس تشکیل چنین 

کمیسیونی است«.
پارســایی در پاســخ به پرسش 
خبرنگار ایلنا مبنی بــر اینکه »آمار 
دقیقی از افراد مجروح و یا کشته شده 
اتفاقات اخیر در دســت نیســت، آیا 
خانواده هایی که فــردی را در حوادث 

اخیر از دســت داده انــد می توانند به 
»کمیســیون ویژه« مراجعه کنند،« 
گفت: »اگر تشکیل این کمیسیون ویژه 
به تصویب برسد، یکی از منابعی که ما 
به سراغ آن خواهیم رفت خانواده های 
آســیب دیدگان و کشته شــدگان 
هستند. به عبارت بهتر، با استفاده از 
سازوکارهایی که تعریف شده است، 
شــروع به جمع آوری آمــار از طریق 
مراجع مرتبط دولتــی، حاکمیتی و 

خانواده ها خواهیم کرد.«
اگر مسئوالن آمار  کشته شدگان را 
منتشر نکنند، نمایندگان می کنند

واکنش محمــود صادقی در این 
زمینه از همکاران خــود تندتر بود، 
به طوری که در توییتر، ضمن هشدار 
به مسئوالن، نوشــت: »اگر مراجع 
ذی ربط آمار دقیق کشته شــدگان، 
مجروحــان و بازداشت شــدگان 
را اعــالم نکننــد، نماینــدگان 
مجلــس ناگزیر آمارهای مســتند 
بــه گزارش های مردمی را منتشــر 

خواهند کرد.«
این نماینده مجلــس دیروز در 
گفت وگو بــا ایلنا نیز بــا بیان اینکه 
»باید درباره حــوادث اخیر به ویژه 
بازداشــت دانشــجویان تحقیق و 
تفحص همه جانبــه صورت گیرد«، 
گفت: »برخی دانشــجویان با وجود 
عدم حضــور در تجمعات به صورت 
پیشگیرانه بازداشت شــده اند. این 

کار به هیچ عنوان محل قانونی ندارد 
و باید مشخص شود که چرا صورت 

گرفته است.«
عضــو کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقــات مجلــس،  همچنین در 
واکنش به سخنان وزیر کشور مبنی 
بر اینکــه اعترافات افراد دســتگیر 
شــده در ناآرامی های اخیر کشــور 
باید از طریق تلویزیون پخش شود، 
تصریح کــرد: »طــرح »ممنوعیت 
پخش اعترافات از طریق رسانه های 
دیداری و شنیداری« چندی پیش 
ازسوی فراکســیون امید در مجلس 
مطرح و بــه کمیســیون حقوقی و 
قضایی ارجاع شــده کــه در نوبت 
رسیدگی اســت. صرف نظر از این 
طرح؛ طبق آیین دادرســی کیفری 
محدودیت و ممنوعیتی وجود دارد 
مبنی بر این که تا اتهــام افراد ثابت 
نشده است نباید مشخصات متهمان 

را منتشر کرد.«
 شفافیت اطالع رسانی و

 رفع ابهام درمورد کشته شدگان 
رئیس فراکسیون امید مجلس نیز 
که ســکوت و بی عملی او در بسیاری 
موارد، فغــان خیلی ها را به آســمان 
بلند کرده اســت؛ دیروز در نشســت 
اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی 
حزب ندای ایرانیان، از تشــکیل این 

»کمیسیون ویژه« خبر داد. 
محمدرضا عارف با بیان اینکه طبق 
قانون اساسی اعتراض مسالمت آمیز 
حق طبیعی شــهروندان اســت، بر 
ضــرورت تامین امنیت شــهروندان 
معترض از ســوی نهادهای ذی ربط 
تاکید کرد و گفت: »حفظ جان و مال 
شهروندان برای ما بسیار مهم و حیاتی 
اســت از نهادهای مسئول تقاضا دارم 
درباره اعتراضات اخیر و کشته شدن 
تعدادی از هموطنانمان با شــفافیت 
اطالع رســانی کنند و ابهاماتی که در 
این خصوص وجود دارد برای مردم که 

باید آنها را محرم بدانیم، روشن شود.«
وی تصریح کرد: »در مجلس نیز از 
طریق کمیسیون اصل 90 و کمیته ای 
که در همین خصوص در فراکسیون 
امید تشــکیل شده اســت به وظیفه 
نظارتی خود عمــل خواهیم کرد و به 

مردم گزارش خواهیم داد.«
 بحث »محرم« و »نامحرمی«

مردم هم مطرح است!
این روزها همســو با طــرح لزوم 
»اطالع رسانی شــفاف در خصوص 
حــوادث آبان مــاه و آمار کشــته ها، 
زخمی ها و بازداشت شدگان«؛ بحث 
»محرم« و »نامحرمی«! مردم هم زیاد 
به گوش می رسد؛ به طوری که عالوه 
بر رئیس فراکسیون امید که می گوید 
»باید مردم را محرم بدانیم.«؛ رئیس 
فراکسیون پاسخگوی مجلس شورای 
اســالمی نیز بر اینکه »مردم نامحرم 

نیستند«، تأکید کرده است.
علی بختیار در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به ضرورت داشتن رفتار صادقانه 
با مردم و نامحرم ندانســتن آنها بیان 
کرد: »تمام مسئوالن باید بدانند که. 
امروز اگر از اطالع رسانی رسمی درباره 

تعداد کشته شــدگان و افرادی که در 
ناآرامی های اخیر دســتگیر شده اند، 
 امتناع کنیم، رسانه های معاند اطالعات 

غلط در اختیار مردم قرار می دهند.«
وی ادامه داد: »ما بایــد به این باور 
برسیم که با پنهان کاری امنیت جامعه 
باال نمی رود، بلکه باید با مردم صادقانه 
صحبت کرد و واقعیت هــا را به مردم 
گفت. ما در هر زمینه ای نیاز به شفافیت 
داریــم. حتی اگــر درخصوص طرح 
اصالح قیمت بنزین نیز با مردم صادقانه 
صحبت می کردیم دیگر شــاهد این 

اتفاقات در کشور نبودیم.«
جا  ن باختگان  4 گروه هستند

اینطور که یک مقام مطلع به نورنیوز 
گفته اســت، جان باختگان حوادث 
اخیر شامل ۴ گروه می شوند: بخش اول 
مربوط به شهدای نیروهای انتظامی و 
بسیج است که وضعیت و تعداد آن ها 
مشخص است. گروه دوم مردم عادی 
هســتند که در تظاهــرات اعتراضی 
حضور نداشــته و بــه دالیل مختلف 
از جملــه حمله اشــرار و ضدانقالب، 
آتش سوزی ها و حمله به مراکز تجاری 
و مســکونی و... جان خود را از دست 
داده اند. گروه سوم  معترضانی هستند 
که برای اعالم اعتراض خود به صورت 
مســالمت آمیز به خیابان هــا آمده و 
در جریان درگیری های ایجاد شــده 
به صورت مشکوک کشــته شده اند. 
گروه چهارم نیــز عناصر ضدانقالب، 
اشرار مسلح و اوباش سازماندهی شده 
هستند که در جریان حمله به مراکز 
نظامی و انتظامی و یا درگیری مسلحانه 
با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند.
او بیشترین تعداد کشته ها را مربوط 
به گــروه دوم دانســته و ازهمین رو، 
شناسایی و بررســی دقیق نحوه جان 
باختن آنها را اقدامی زمان بر و دردست 

پیگیری اعالم کرده است. 
به هر حال به نفع همه است که این 
زمان شناسایی و بررسی طوالنی تر از 
این نشود؛ چراکه افکار عمومی برای 
دانستن جزئیات ماجرای درگیری ها 
و خشونت ها و نیز آمار کشته شدگان، 
بازداشتی ها و آسیب هایی که از پی آن 
رقم خورده،  در انتظار و ملتهب است و 
التیام این التهاب سرعت عمل و تدبیر 

می طلبد.  

نمایندگان از طرح تشکیل »کمیسیون ویژه« در مجلس برای بررسی حوادث آبان ماه خبر دادند؛

در جستجوی شفافیت

خبر

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی و 
مشارکت مردم مهمترین نیاز امروز کشور است، خاطرنشان کرد: 

همه باید کمک کنند تا اعتماد و امید مردم به آینده افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، اســحاق جهانگیری در مراسمی که به 
مناسبت بیست و سومین سالروز ملی صادرات در سالن اجالس 
سران برگزار شــد، افزود: همواره باید سر تعظیم در برابر ملت 
ایران به ویژه طبقات ضعیف فرود آوریم که این روزها را با صبر 
و تحمل سختی ها 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 سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند 

و کمر خم نکردند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گذشت 
بیش از یک ســال و نیم از آغاز اعمال فشارهای جدید از سوی 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، اظهار کرد: آمریکایی ها 
پس از آن که برجام امضا شد و فضای ایران را برای رشد و توسعه 
فراهم کردیم و کشــور در یک تعامل بین المللی مناسبی قرار 
گرفت، با بهانه تغییر رئیس جمهوری در کشورشــان به تمام 

توافقات خود پشت پا زدند.
وی گفت: خروج آمریکا از برجام فشــار بســیار ســنگین 
و بی ســابقه ای به ملت و جمهوری اســالمی ایران وارد کرد؛ 
آمریکایی ها این مرتبه خیلی آشکار اعالم کردند که فشارهای 

جدیدشان بیشترین درد را به جامعه ایران وارد خواهد کرد. آنها 
همچنین به صراحت از آغاز یک جنگ اقتصادی بزرگ علیه ملت 

و دولت ایران پرده برداشتند.
جهانگیری با بیان اینکه کار صادرکنندگان در شرایط فعلی 
همانند رزمندگی در جنگ و دفاع از کیان کشــور است، افزود: 

باید دست کسی که در چنین فضایی موفق می شود محصولی را 
که تحریم شده، صادر کند و از ارز حاصل از آن در بخش واردات 
استفاده کند، بوسید. در تاریخ ایران این دوره حتما نوشته می شود. 
جهانگیری در ادامه صحبت های خود با بیــان اینکه صادرات 
نفت و درآمدهای ارزی حاصــل از فروش نفت کاهش یافته اما 
صادرکنندگان توانستند با فعالیت های خود به گونه ای عمل 
کنند که اقتصاد ایران امروز نسبت به سال گذشته وضع بهتری 
داشته باشد، گفت: امروز صادرکنندگان کشور موفق شده اند که 
از نظر وزنی در صادرات خود رشد داشته باشند؛ بر این اساس طی 
8 ماه نخست سال جاری صادر کنندگان بیش از 88 میلیون تن با 

ارزشی بالغ بر 27 میلیارد دالر کاال از کشور صادر کرده اند.
وی در پایان تصریح کرد: باید به سمت تشکیل شرکت های 
بزرگ صادراتی و برندهای بزرگ و مطرح برای حضور در بازارهای 

بین المللی حرکت کنیم.

معاون اول رئیس جمهور:

همه برای افزایش اعتماد مردم کمک کنند
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سعیدی:
تعدادی از دانشجویان 

بازداشتی آزاد شدند
یک  عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس 
شورای اسالمی  از آزاد شدن تعدادی از دانشجویان 
بازداشــتی در اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که 
فراکسیون امید تا آزادی آخرین دانشجوی بازداشتی 
از طریق قوه قضاییه و دانشگاه ها پیگیر خواهد بود. 
فاطمه سعیدی در گفت وگو با ایسنا توضیح داد: تا 
هفته گذشته لیست حدودا 30 نفره ای تهیه کردیم 
و مطابق با آن پیگیری ها برای آزادی آنها را در دستور 
کار قرار دادیم که بخشی از این پیگیری ها از طریق 

نمایندگان رابط با قوه قضاییه است.
    

انتقاد نتانیاهو از پیوستن 
اروپایی ها به اینستکس

نتانیاهو از کشورهای اروپایی برای پیوستن به 
اینستکس انتقاد کرد. به گزارش ایلنا به نقل از آی 
2۴ وی در اظهاراتی بی اساس مدعی شد: در حالی 
که مردم خاورمیانه در برابر ایران ایستاده اند، خیلی 
عجیب است که کشورهایی در اروپایی به دنبال دور 
زدن تحریم ها هســتند اروپا باید به جای دور زدن 
تحریم ها با ایران مقابله کند. به گفته وی، اکنون زمان 
افزایش تحریم ها و فشــار بر ایران است. االن  زمان 
کاهش فشار بر ایران نیست. همه باید برای مقابله با 

ایران به ایاالت متحده ملحق شوند.
    

آغاز به کار مدیرکل جدید 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 

افائــل ماریانو گروســی، دیپلمات ۵8 ســاله 
آرژانتینــی و نماینده قبلی این کشــور در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از امروز سه شنبه به عنوان 
مدیرکل جدید کار خود را آغاز می کند. پیشــتر 
شــورای حکام گروسی را به این ســمت انتخاب 
کرده بود و دیروز هم مجمع عمومی آژانس به طور 

تشریفاتی این انتخاب را تایید کرد.
    

پمپئو:
 می خواهیم جهان را 

در مقابله با ایران متحد کنیم
وزیر امور خارجه آمریکا خواهان اتحاد کشورهای 
جهان با آمریکا بــرای مقابله با ایران شــد. مایک 
پمپئو، در تازه ترین اظهارات خود علیه ایران گفت: 
سیاست دولت ترامپ برای متوقف کردن رفتارهای 
خصومت آمیــز ایران، هــم از نظر سیاســی و هم 
دیپلماتیک در راستای این بوده است که کشورهای 
سراســر جهان ایران را به عنوان بزرگ ترین کشور 

حامی تروریسم بشناسند.
    

 آمادگی میرسلیم برای 
مناظره با رئیس جمهور!

حزب موتلفه اسالمی  با صدور بیانیه ای خواستار 
مناظره نماینده این تشکل سیاسی با رئیس جمهور 
شد. به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: حزب 
موتلفه اســالمی در انتخابات ریاســت جمهوری 
مهندس سید مصطفی میرسلیم را به عنوان نامزد 
خویش به مردم عرضه داشــت، و اکنون از ریاست 
محترم جمهوری می خواهد با شخص ایشان در یک 
مناظره، در هر جا که تعیین کنند به سواالت مردم 

درباره مسائل جاری کشور پاسخ دهند.
    

یک خطای تکراری؛
  نماد ملی نیوزیلند 
در انتخابات ایران!

برای چندمین مرتبه است که در ستاد انتخابات 
وزارت کشور به اشتباه از تصویر یک قله  خارجی به 
جای قله دماوند - نماد ملی کشــورمان - استفاده 
می شود. به گزارش ایســنا، اگرچه این مساله بارها 
توسط رسانه ها و کوهنوردان و در فضای رسانه ای 
و شبکه های اجتماعی به طور واضح و فراگیر مطرح 
شده است، اما مجدد به اشــتباه یا از سر غفلت در 
پوستری که پرچم کشورمان روی آن به اهتزار در 
آمده است، از نماد ملی نیوزیلند استفاده شده است.

    
مجلس دهم ضعیف ترین 
مجلس بعد از انقالب است

مدیر مسئول روزنامه خراسان برای ثبت نام در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس در وزارت کشور 
حاضر شــد و گفت که مجلس دهم ضعیف ترین 

مجلس بعد از انقالب است.
محمدســعید احدیان در گفت و گو با ایلنا در 
دومین روز ثبت نــام داوطلبان انتخابات مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه از حوزه انتخابیه 
تهران شــرکت می کند درباره حضــور خود در 
لیســت های  موجود تاکید کرد: به طور طبیعی 
مرام اصولگرایی دارم و به اصالح طلبی اعتقادی 

ندارم و مقابل آن هستم.

بهرام پارسایی در 
گفت وگو با ایلنا: »هفته 

گذشته رؤسای سه 
فراکسیون جلسه ای 

درباره ناآرامی های پس از 
گرانی بنزین  داشتند و  به 

این جمع بندی رسیدند 
که کمیسیون اصل 90 به 

موضوع ورود کند و ما هم بر 
اساس آن چه که آیین نامه 

اجازه می دهد یک 
»کمیسیون ویژه« برای 
بررسی اتفاقات تشکیل 

خواهیم داد«

 پروانه سلحشوری درباره 
این که این روزها آمارهای 

افراد بازداشت شده و یا 
جان باخته بسیار با یکدیگر 
اختالف دارد، گفت: »اخبار 
جسته و گریخته از مراکز و 
منابع متفاوت به دست ما 
می رسد که تفاوت آماری 
فاحشی دارد .قصوری که 
در این زمینه رخ می دهد 
عدم اطالع رسانی دقیق 

است«

   عکس: ایسنا


