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تحلیل رئیسی از خصوصی سازی ها 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز 
)شــنبه نهم مهر( در اولین جلسه شورای عالی اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی در دولت 
سیزدهم، پیام ها و اهداف مهم اجرای این سیاست ها را 
شتاب بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد 
اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست 
واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت به بخش خصوصی 
تشویق مردم به سرمایه گذاری و تولید بود.رئیس جمهور 
با تاکید بر اینکه باید بررســی شود چه میزان از اهداف 
اجرای سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه 
»تامین عدالت اجتماعی«، »گسترش مالکیت عمومی« 
و »ارتقای کاری بنگاه های اقتصادی« محقق شده است، 
خاطرنشــان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساســی در زمان خودش تشکیل 
و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست ها، خط مشی های 
ســاالنه، نظارت بر اجــرای قوانین، آسیب شناســی و 
آســیب زدایی در روند واگذاری ها عمل می کرد، شاهد 
انحرافات و ایجــاد بدبینی ها و نارضایتــی از ناظرین، 
مجریان و خریداران بنگاه های اقتصادی نبودیم. رئیسی 
به نواقص اجرای سیاســت اصل ۴۴ قانون اساســی در 
گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت 
کاهش پیدا نکرده، بلکه ســهام به جای دیگری واگذار 
شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده 
اما همچنان دولتی است.رئیس جمهور با طرح پیشنهاد 
ایجاد دبیرخانه ای برای شورای عالی اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ در راســتای تحقق سیاســت واگذاری 
بنگاه های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه ها 
در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه می تواند زیرنظر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری ها 
تشکیل شود.رئیسی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک 
بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می گیرد 
پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این 
لیست خارج می شود، تاکید کرد: در زمینه واگذاری ها 
اجرای درست قانون و سیاســت ها مالک باشد.رئیس 
جمهــور در مورد قیمت گــذاری بنگاه های اقتصادی و 
شــرکت های دولتی برای واگذاری اظهار داشــت: در 
مورد سازوکار قیمت گذاری باتوجه به اینکه کارشناسان 
عموماً یک بازه قیمتی را مشــخص می کنند و نظرات 
متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ســاز و کار واحد 
برای قیمت گذاری با حضور نمایندگان دســتگاه های 
نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شــود تا آســیب های 
مربوط به آن کاهش یابد.رئیسی با تاکید بر اجرای قانون 
بهبود فضای کســب و کار توسط دستگاه های اجرایی 
خاطرنشان کرد: دســتگاه های جامانده در اجرای این 
قانون توبیخ شوند.رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه 
به مسئله اهلیت سنجی در واگذاری شرکت های دولتی 
به بخش خصوصی، اظهار داشــت: باید مشخص شود 
مالک اهلیت سنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد 
یک آیین نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم 
تا دیدگاه ها نســبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک تر 
شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخص ها 
برای این موضوع است.رئیسی با تاکید بر ضرورت میدان 
دادن به تعاونی ها در اقتصاد کشــور تصریح کرد: قانون، 
سیاســت ها و تاکیدات رهبر معظــم انقالب در زمینه 
فعال ســازی بخش تعاون اســت. اینکه به دلیل تخلف 
چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و الزم 
است سهم تعاونی ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.

رئیســی، وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد 
برای تحقق »منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته 
شــده از واگذاری ها« برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را 
شناسایی و آنها را برای تامین منابع واگذار کند.رئیسی 
تاکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندســازی بخش 
خصوصی با ایجاد بســتر ارائه تسهیالت و حمایت های 

حقوقی و قضایی است.

جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی:
  اموال سلبریتی ها مصادره شود

به گزارش فارس، جمعیت ایثارگران انقالب اســالمی 
در واکنش به اغتشاشات اخیر در کشور و سوءاستفاده 

برخی سلبریتی ها از این آشوب ها، بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه ضمن تسلیت و همدردی با خانواده مرحومه 
مهســا امینی و مردم انقالبی و شــهیدپرور سقز آمده 
است: از مدت ها قبل با رصد نمودن تحوالت عرصه های 
بین المللی، منطقه ای و داخلی مخصوصاً در حوزه های 
سیاسی و اجتماعی، مواضع کلیه جریانات را مورد ارزیابی 
قرار داده و ارزیابی ما این است که دشمنان ملت ایران و 
نظام مقدس، اقداماتی در چارچوب اختالف افکنی قومی 
و گسست در حاکمیت دنبال می شود؛ ترفند جدید آنها 
ایجاد اختالل در نظام اجتماعی کشور با حاشیه راندن 
حماســه راهپیمایی باشکوه اربعین است و در این بین 
عواملی که همه هســتی خود را از ایران اسالمی دارند 
به این آتش می دمند.جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی 
در بیانیه خود خواستار برخورد قاطع با »سلبریتی های 
خودفروخته« شد و افزود: از روسای محترم سه قوه به 
ویژه قوه قضائیه خواستار برخورد شدید با سلبریتی ها 
و مدیــران و تحت امــر در آوردن و صیانت ازدیتابیس 
)Database( تمــام ایرانیانی اســت که در اختیار 
این شرکت ها می باشد. همچنین پیشنهاد می شود به 
جهت کنترل بیشــتر و جلوگیری از حوادث احتمالی 
به جای واگذاری ســهام آن ها به شرکت های خارجی، 
بخش زیادی از ســهام آن ها را شــرکت های دولتی یا 
تحت نظــر حاکمیت در اختیــار گیرند.این بیانیه در 
پایان می افزاید: بهتر اســت جهت جبران خساراتی که 
به بیت المال و مردم فهیم ایران اسالمی وارد شده است، 
اموال ســلبریتی ها و این شــرکت  ها مصادره شده و از 
این محل صرف جبران این خسارات گردد. امید است 
هرچه سریع تر ضمن توبه به درگاه الهی، از محضر امام 
خامنه ای طلب بخشــش نموده و به دامان ملت بزرگ 

ایران بازگردند.

خبر

عضو کمیسیون امنیت ملی:
برخی ها در داخل کشور اصاًل اعتقادی 

به رسانه ندارند
شهریار حیدری در گفت وگو با ایلنا، درباره این که در حوادث 
اخیر، شاهد میدان داری رسانه های خارجی در غیاب نقش 
آفرینی رسانه های داخلی بودیم دلیل این مساله چیست، 
گفت: حتما باید به نقش رسانه های داخلی توجه داشته 
باشــیم. بعضی ها در داخل کشور اصالً اعتقادی به رسانه 
ندارند. همه ما باید به نقش رسانه در تبیین مسائل کشور 
معتقد باشیم و همچنین به این مهم اهمیت دهیم همان 
طوری که رسانه های خارجی به این امر اهمیت می دهند 
و نقش آفرینی می کنند، معتقدم باید به نقش رسانه های 
داخلی توجه و درباره شان اعتمادسازی کنیم. وی با اشاره 
به اینکه مردم باید به رسانه های داخلی اعتماد کنند و این 
امر مهم تر از هر چیز دیگری اســت، عنوان کرد: چرا یک 
رسانه خارجی باید این همه نقش آفرینی در بحران ها داشته 
باشــد؟ این  مطلب حکایت از آن دارد که به این رسانه ها 
بودجه می دهند و توجه می کنند و به همین جهت است 
که نقش شان در بحران آفرینی موثر است. حیدری گفت: 
اگر ما هم می خواهیم مدیریت بحران انجام دهیم، باید با 
استفاده از ظرفیت رسانه های داخلی، شخصیت و بزرگان و 
ابزاری که در اختیار داریم این کار را انجام دهیم که یکی 
از این ابزارهای مهم نقش رسانه ها است. لذا ضرورت دارد 
مجموعه دولت توجه ویژه ای به رسانه ها و در سازمان دهی 
و مدیریت آنان داشته باشد. بنابراین ابتدا باید اعتبارات الزم 
را در اختیار رسانه ها بگذاریم تا بتوانیم در شرایط بحرانی 
از رسانه اســتفاده کنیم؛ چراکه نقش موثری در هدایت 
افکار عمومی می توانند داشته باشند.این نماینده مجلس 
شورای اسالمی یادآور شــد: وزارت ارشاد متولی این کار 
اســت و ابزار الزم را در اختیار دارد که حتما باید این کار 
را انجام دهد. امیدوارم مســئوالن از این گونه  بحران ها و 
مســائل حداقل یاد بگیرند چگونه باید از ظرفیت رسانه 
استفاده شود؛ چراکه معتقدم به هر شکل آنچنان که باید 
و شــاید به رسانه ها توجه نمی شــود و برای همین است 
که یک رســانه خارجی می تواند این همه بحران ایجاد و 
نقش آفرینی کند که این برای ما هزینه دارد و خطرناک 
اســت.وی خاطرنشــان کرد: همه این بحران ها به نوعی 
می تواند برای مسئوالن و وزارت ارشاد عبرت و یا فرصت 
باشد که بتوانند به رسانه ها و نقش آن ها در فضای سیاسی 
و اجتماعی کشور توجه بیشتری داشته باشند. امروز بیشتر 
از هر زمانی رسانه ها مورد توجه همه دولت ها و حاکمیت ها 
هســتند و امیدواریم وزارت ارشــاد بتواند این کوتاهی را 
جبران و نسبت به سامان دهی و همچنین تامین امکانات 
فنی و مالی رسانه ها کمک و اقدامات شایان را انجام دهد.

حیدری گفت: مسئوالن می توانند اطالعات درست را در 
اختیار رسانه ها و صداوسیما بگذارند تا رسانه های خارجی 
نتوانند شایعه سازی کرده و روی اخبار دروغ مانور دهند. 
به دلیل خالء نقش رسانه های داخلی است که رسانه های 
خارجی این نقش را ایفا می کنند که رسانه های خارجی 
هم مشخص است سمت و سوی شان در مخالفت با نظام 
و انقالب است و همچنین به دنبال بحران سازی هستند و 
این گونه نیست که اخبار را به صورت واقعی پوشش دهند.

تکذیب بیانیه منتسب به طالب مخالف 
نظام 

مرکز خبر حوزه های علمیه اعالم کرد که طی بررسی های 
به عمل آمده بیانیه بی اسم و رسم و مجهول الهویه  سراسر 
توهین و خالف واقعی که در درگاه های رسانه ای معاندان 
در حال نشر است، کذب و جعلی می باشد.به گزارش ایلنا، 
پس از حواشــی در خصوص یک بیانیه مشکوک که به 
طالب حوزه علمیه از سوی رسانه های معاند، نسبت داده 
شده بود، ایجاد شد مرکز خبر مدیریت حوزه های علمیه 
نسبت به این بیانیه واکنش نشان داد.مرکز خبر حوزه های 
علمیه در این خصوص آورده است: این بیانیه موهن که 
با عنوان جعلی طالب و مدرسین حوزه های قم، مشهد و 
تهران در رسانه های ضدانقالب منتشر شده نشان می دهد 
که دشمنان ملت پس از ناکامی های متعدد در برابر امت 
رسول اهلل، به تولید بیانیه های جعلی و اخبار غیر واقعی 
روی آورده اند. طی بررسی های بعمل آمده بیانیه بی اسم 
و رسم و مجهول الهویه  سراسر توهین و خالف واقعی که 
در درگاه های رسانه ای معاندان در حال نشر است، کذب 
و جعلی می باشد. حربه ای کهنه و پوسیده که بدون شک 
به رســوایی بیشتر دشمنان و توهین کنندگان به مردم، 
ارزش های دینی و خادمان مکتب و ملت خواهد انجامید.

نوری قزلجه:
یک عده سودشان در فروش فیلترشکن  

است
بــه گــزارش اعتمادآنالین غالمرضــا نــوری قزلجه در 
گفت وگوییدرباره این که شــنیده می شود قرار است شبکه 
اجتماعی اینستاگرام برای همیشه مانند تلگرام فیلتر شود؛ 
در حالی که گفته می شود حدود یک میلیون کسب و کار به 
این شبکه وابسته است، گفت: شنیده شده است اینستاگرام 
و برخــی از پلتفورم ها قرار اســت فیلتر شــوند، این اخبار 
خوشحال کننده نیست و امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، 
زیرا این اقدامات جز این که بازار را برای فروش فیلتر شکن ها 
و VPN ها باز کنــد، کاری نمی کند.این نماینده مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: خرید و دانلود فیلتر شکن ها 
و VPN هنگامی که توســعه پیدا کند و مردم مجبور به 
استفاده از آن ها شوند، یک هزینه به هزینه های شان اضافه 
می کند.وی یادآور شد: تاکنون هم ثابت شده با فیلتر شدن ها 
آن اهدافی که سیاســت گذاران در پی آن هستند و تعقیب 
می کنند، به دست نمی آید و ما امیدواریم این کار را نکنند. 
نوری قزلجه بیان کرد: اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که 
شاهد آشوب و تخریب اموال عمومی هستیم و طبیعی است 
که در این موقعیت اینترنت و برخی از پلتفورم ها و شبکه های 
اجتماعی دچار اختالل شوند و در این مساله بحثی نیست، 
اما امیدواریم بعد از عادی شدن شرایط که ان شااهلل به زودی 
هم عادی خواهد شد، شرایط به وضعیت قبل بازگردد و حتی 

انتظار داریم بهتر از گذشته شود. 

خبر

همدلی| واکنش ها به اعتراضات در شهرهای 
مختلف متفاوت اســت. در حالی که برخی 
تالش می کنند به شــکل کارشناسی ریشه 
ایــن اعتراضات را پیدا کرده و برای پاســخ 
دادن به مطالبات مردم راه حل های مناسبی 
پیشنهاد دهند اما برخی از چهره هایی که با 
عنوان تحلیل گر -که عمدتا در ســال های 
اخیــر شــدیدترین مواضــع را علیه جبهه 
مقابل داشــته اند – و البته خود را به جناح 
اصولگرا منتســب می کننــد، در روزهایی 
که تالش همه دلســوزان کشور و نهادهای 
امنیتی بر کاهش تنش ها والتهابات اســت، 
ترجیح می دهنــد همچنان با ادبیات خاص 
خود مطالبات و اعتراضات را نادیده بگیرند 
و در عین حال به بخشــی از مردم توهین 
کنند. ادبیاتی که از نظر بسیاری نه تنها به 
حل مشکالت کشــور و آرام تر شدن اوضاع 
کمکــی نمی کند بلکه باعــث برافروخته تر 

شدن خشم ملت می شود. 
در این میان این ســوال مطرح می شــود 
که آیا اغتشاشــگران تنها کســانی هستند 
که در خیابان ظاهر می شــوند یا کســانی 
کــه با قلم ها و تریبون هایــی که در اختیار 
دارند،نیــز از جمله کســانی هســتند که 
نهادهای انتظامی وامنیتی »اغتشــاش گر« 

می خوانندشان؟
حسین شریعتمداری از تحلیل گران مشروح 
اصولگرایــی که همــراه در روزنامه کیهان 
مســیر خاص خود را دنبال کــرده در این 
ماجرا نیز با ادبیات خودش وارد میدان شده 

است.
 او در در یادداشــتی که در روزنامه کیهان 
خواســتار برخورد با »جنایت« کسانی شد 

که از »سفره گشاد کشور چریده اند«. 
شریعتمداری مانند حوادث قبلی راه تهدید 
و توهین را در پیش گرفته و نوشــته: »در 
این میان، حمایت از آشوب و آشوب گران از 
سوی برخی سیاست بازها و احزاب سیاسی 
و شماری از هنرپیشــه ها و ورزشکاران که 
از سفره گشاده و ســخاوتمندانه این مرز و 
بوم چریده و به آالف و علوف رسیده اند نیز 
جنایت آشــکاری اســت که نباید بی پاسخ 

بماند. 
حاال که بعد از ابــراز انزجار توده های ده ها 
میلیونی مردم از این جرثومه های فســاد و 
تباهی و اصرار بر مجازات و محاکمه آنها به 
میان آمده است و دستگاه های ذی ربط نیز 
بر محاکمه و مجازات آنها تاکید ورزیده اند، 
طیف یادشــده به فکر تغییر صورت مسئله 
افتاده و اصرار دارند جنایات هولناکی را که 

مرتکب شــده اند در حد و اندازه »اعتراض«  
کاهــش دهند! و اصاًل بــه روی نامبارک و 
پلید خــود نیز نمی آورند که در کجای دنیا 
و از کی تا به حال، قتل مردم کوچه و بازار، 
آتش زدن اموال عمومی، بریدن گلوی مامور 
انتظامی، آتش زدن قرآن و به آتش کشیدن 

آمبوالنس ها و... اعتراض تلقی می شود؟!«
روزنامــه جــوان نیز کــه معمــوال همراه 
شــریعتمداری است او را در این ماجرا تنها 
نگذاشته و در شماره روز شنبه خود آورده: 
»تحلیــل جمعیتی تجمعات اخیر نشــان 
می دهــد که بیش از ۹۰ درصد بازداشــت 
شــدگان نوجوان تجمعات اخیر به صورت 
دوست دختر - دوست پسری در اغتشاشات 
حاضر شده بودند. رصد دستگاه های امنیتی 
نیرو های  میدانی  بررســی های  و همچنین 
انتظامی و... نشــان می دهــد درصد باالیی 
از حاضــران در تجمعات اخیر در کشــور 
در ســنین نوجوانی و ابتــدای جوانی قرار 

داشتند.«
ایــن روزنامــه تــالش دارد کــه همه را 
اغتشاشگر بخواند. برخی از کارشناسان می 
گویند این نوع ادبیات مواجهه با مردم تنها 

آنان را خشن تر و عصبانی تر می کند. 
جوان نوشته: » براساس گزارشات به دست 
آمده از ســوی یک دســتگاه امنیتی، ۹۳ 
درصد حاضران در تجمعــات اخیر در بازه 
سنی تا ۲۵ سال بودند که نشانگر به وجود 

آمدن نسل نو اغتشاشگران در کشور است. 
همچنین این گزارش نشان می دهد به رغم 
اینکه گفته شد جنس تجمعات زنانه است، 
اما حضور جداگانه دختران و زنان در تجمع 
اخیر بسیار کم بوده است، اما در مقابل بیش 
از ۹۰ درصد بازداشت شدگان در سن پایین 
دوست دختر-دوست پســر بودند که برای 
هیجان آشوب و... وارد صحنه شده و حتی 
در بازجویی های اولیه نیز اعالم کرده بودند 
برای نمایش قدرت و شجاعت و... در مقابل 
دوســتان مان اقدام به آتش زدن سطل های 
زباله و... کرده بودیم که به تعبیری مسائل 
جنسی در به صحنه آوردن نسل جدید برای 

تجمع عنصر تعیین کننده ای بوده است.«
روزنامه جوان به این پرسش افکار عمومی به 
شیوه خود پاسخ داد که »چرا رفتار حکومت 
با زنانی که آنــان را بدحجاب می خواند در 
زمان انتخابــات یا راهپیمایی های حکومتی 
فرق دارد.؟« این روزنامه نوشت:»آن خانمی 
کــه در راهپیمایی ملی شــرکت می کند و 
با رأی خــود در انتخابــات عالقه اش را به 
میهنــش نشــان می دهد، در واقع نشــان 
می دهد که به هنجارها و ارزش های عمومی 
این جامعه عالقه مند اســت و حتی اگر در 
عمل با برخی از آنها موافق نباشد، به دنبال 
برهــم زدن آنها و مبارزه بــا این هنجارها 

نیست.«
در میان این افراد شاید شدیدترین مواضع 

را »حســن عباســی« که به تئوریسین و 
ســخنران محافل اصول گرا معروف شــده، 
اتخاذ کرده اســت. این چهره جنجالی که 
همواره در سخنان هیجانی خود شدیدترین 
تعابیر و اصطالحات منجر به هتاکی را نسبت 
به مخالفان خود به کار می برد، در روزهای 
اخیر نیز با به کار بردن برخی تعابیر درباره 
ورزشکاران وحتی خانواده هایشان نسبت به 
کســانی از این گروه که در روزهای گذشته 
به به اظهار نظر پرداخته بودند، موضع گیری 
کرد. ســخنان او با واکنش هایی مواجه شد 
که شــاید مهم ترین واکنش را یک رسانه 
نزدیک به شورای عالی امنیت ملی داشت. 
در روزهــای ابتدایــی ناآرامی هــای اخیر 
»نور نیوز« در توییتی در این باره نوشــت 
:»حسن عباسی ســخنگوی هیچ بخشی از 
حاکمیت نیست و اظهاراتش مثل اظهارات 
همه تریبون داران دیگر که موافق یا مخالف 
جمهوری اســالمی هستند نظرات شخصی 
اوست.« این رسانه در ادامه نوشت:»حمایت 
از اغتشــاش و ناامنی علیه ملک و ملت به 
بهانه اظهارات یک فرد غیرمسئول می تواند 
غبار ناخواســته ای بر چهره یــک قهرمان 

باشد.«
در این میــان برخی تحلیل گــران معتقد 
هستند این مواضع تنها از سر نادیده گرفتن 
ملت و تالش برای انکار اعتراضاتی است که 

به هرحال وجود دارد. 

نگاهی به مواضع برخی چهره های سیاسی که با توهین و تحریک معترضین آتش بیار ناآرامی های اخیر شده اند 

اغتشاشگرانفقطدرخیاباناند؟

همدلی|  روزگذشــته خبرگزاری فارس گزارش داد که »با 
شروع رسمی کالس های آموزشــی و همزمان با بازگشایی 
دانشگاه ها، صبح امروز برخی دانشــگاه ها شاهد اعتراضات 
دانشجویی بود. دانشجویان شــعارهای سیاسی و فرهنگی 
ســر می دادند اما بر خالف اغتشاشــات میدانی، خبری از 
آشــوب گری و آتش زدن اموال عمومی نیست. دانشجویان 
نســبت به عملکرد پلیــس و برخوردهای صــورت گرفته 
معترضنــد و بعضــا شــعارهای هیجانی و تندی نیز ســر 

می دهند.«
همچنین فارس دیروز در گزارش خود نوشت: »همزمان با 
این تجمعات تعداد محدودی در بیرون دانشــگاه و حوالی 
میدان انقالب اقدام به شعار دادن و برهم زدن نظم عمومی 
کردنــد که ماموران انتظامی با آنها برخورد کردند و مانع از 
تخریب و آشوب شدند.«  مشاهدات خبرنگار میدانی فارس 
حاکی از آن اســت در تجمع بیرون دانشــگاه برخی افراد 

توسط پلیس بازداشت شده اند.

همزمــان مجلس اعالم کرده که بررســی ابعــاد انتظامی 
و امنیتــی وقایع اخیر کشــور با حضور مســئوالن فراجا و 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی در دستور کار هفته جاری 

کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قرار دارد.
عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس از ورود کمیســیون امنیــت ملی مجلس 
شورای اسالمی به وقایع و آشوب های اخیر کشور خبر داد.

به گزارش تســنیم، او گفته:»این هفته کمیســیون امنیت 
ملی مجلس از وزارت اطالعات، ســازمان اطالعات سپاه و 
نیروی انتظامی دعوت کرده اســت تا در کمیسیون حاضر 
شــده و گزارش هایی از ایــن حوادث به نماینــدگان ارائه 
کنند. این گزارش ها بررسی خواهد شد تا مشخص شود که 
صحنه گردان این آشوب ها و اغتشاش ها چه کسانی بودند تا 
بعد از مشخص شــدن به شدت با آنها برخورد الزم صورت 

گیرد.«
مقتدایی اعالم کرده: »متأسفانه ضد انقالب و گروهک های 

تروریستی تجزیه طلب از اعتراضات مسالمت آمیز مردم سوء 
اســتفاده کرده و دنبال تحقق اهداف خود در ایران هستند 
که این موضوع همچون گذشــته توســط مردم بصیر ایران 

خنثی خواهد شد.«
آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور نیز دیروز 
اعال کرد که »پزشکی قانونی باید تا پایان این هفته گزارش 

مرگ مهسا امینی را ارائه کند.«
او گفت: »فرصت ســه هفته ای پزشــکی قانونی برای ارائه 
گزارش نهایی و رسمی خود درباره پرونده فوت مهسا امینی 
تــا پایان این هفته به پایان می رســد و انتظار می رود این 
گزارش تا پایان این هفته به دســت مجلس برسد.پزشکی 
قانونی به ما اعالم کرده بود که ظرف دو الی ســه هفته نظر 
نهایی و رســمی خود را به مجلس اعــالم می کند، بر این 
اساس پایان این هفته فرصت سه هفته ای پزشکی قانونی به 
پایان می رسد و باید گزارش نهایی و رسمی پزشکی قانونی 

به مجلس ارائه شود.«

مجلس در انتظار گزارش پزشکی قانونی درباره مرگ مهسا امینی

ناآرامی ها روی میز کمیسیون امنیت ملی

همدلی| یک روز پس از حوادثی که در شهر زاهدان رخ داد و 
سبب کشته و مجروح شدن برخی هموطنان و نیروهای نظامی 
کشــور شد،سرهنگ ابراهیمی زاده آمار شهدا نیروهای سپاه و 
بسیج در این حادثه تروریستی را سه نفر اعالم کرد و گفت: در 
این حادثه سرهنگ پاسدار سید حمید رضا هاشمی ، محمد 
امین آذر شکر ) نیروی خرید خدمت ( و محمد امین عارفی به 

درجه رفیع شهادت نائل شدند.
به گزارش ایرنا ، وی همچنین آمار مجروحان نیروهای سپاه و 

بسیج در این حادثه را ۳۲ نفر اعالم کرد.
اســتاندار سیستان و بلوچســتان نیز اعالم کرده: »در حادثه 
تروریستی روز جمعه در زاهدان ۱۹ تن جان خود را از دست 
دادند و ۲۰ تن نیز زخمی شدند که بخشی از نیروهای انتظامی 
نیز جز این افراد هستند. عده ای آشوبگر که متعلق به گروه های 
تروریستی وتجزیه طلب که هویتشان مشخص است در پوشش 
نماز جمعه به یکی از محل های انتظامی به قصد تصرف حمله 
و اقدام به سنگ پراکنی،پرتاب مواد آتش زا و تیراندازی کردند.« 
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مردم با تروریست ها 
همراهی نکردند ،یادآور شد: »طبیعی است که واکنش نیروهای 
انتظامی بــه این افراد قاطع بود، در تیراندازی این افراد، مردم 

نیز تیر خوردند. کســانی که قصد تصرف پاســگاه را داشتند 
تروریســت بودند و این افراد در ادامه اقدام به آتش زدن اموال 
عمومی کردند؛ این افراد چند فروشــگاه زنجیره ای متعلق به 
مــردم را غارت کردند و آتش زدند و به بانک ها و مراکز دولتی 

نیز آسیب رساندند.« 
یک منبع مطلع در زاهدان هم دیروز از کشــته شدن ۲ نفر از 
اعضای گروهک جیش العدل در حادثه تروریستی روز گذشته 
زاهدان خبر داد. این منبع مطلع امنیتی گفت : »کشته شدگان 
عبدالمجید ریگی و یاسر شه بخش هستند که در حوادث روز 
گذشــته زاهدان کشته شــدند. این افراد قصد داشتند ضمن 
تحریک مردم ، نسبت به تخریب اموال عمومی و کشتن مردم 

عادی و همچنین ماموران انتظامی اقدام کنند.«
همچنین دیروز مهدی شــمس آبادی دادستان مرکز استان 
سیستان و بلوچستان در خصوص خبر سوء قصد به یکی قصات 
دادسرای شهرستان سراوان اظهار کرد: » از طرف افراد مسلح 
به سمت خودروی قاضی شعبه ۲ دادسرای شهرستان سراوان 

تیراندازی شد.«
روز گذشته و در ادامه واکنش ها به این حادثه سردار سرلشکر 
پاسدار حســین سالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 

اســالمی در پیامی  شــهادت مظلومانه پاسداران و بسیجیان 
حریم امنیــت، در دفاع از امنیت و آرامش مــردم زاهدان را  

تبریک و تسلیت گفت.
وی در این پیام تاکید کرد: »انتقام از خون شــهدای ســپاه و 
بسیج و مردمانی که قربانی جنایت جمعه سیاه زاهدان شدند 
را در دســتور کار خود می دانیــم و به مردمان صبور و نجیب 
این استان اطمینان می دهیم راه مقابله بی وقفه با توطئه های 
اســتکبار جهانی و تروریســت های مزدور و اجیر شده توسط 
سرویس های امنیتی بیگانه تا ســر حد شهادت ادامه خواهد 

داشت.«
در این پیام آمده است: »شهادت مظلومانه پاسداران و بسیجیان 
حریم امنیت، ســردار رشید اسالم ســید حمیدرضا هاشمی 
)معاون اطالعات ســپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان( 
و همرزمان شهیدش محمد امین آذر شکر، سعید برهان زهی 
ریگی و محمدامین عارفی در میدان پرافتخار دفاع از امنیت و 
آرامش مردم فهیم و غیــور زاهدان را به محضر مبارک رهبر 
عظیم الشأن انقالب اسالمی )مدظله العالی(، آحاد ملت شریف 
و مجاهد ایران اســالمی به ویژه خانواده معظم آنان تبریک و 

تسلیت عرض می نمایم.«

ادامه واکنش ها به حادثه روز جمعه استان سیستان وبلوچستان

در زاهدان چه گذشت؟

یکشنبه 10 مهر 1401   سال هفتم   شماره 2030


