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طائب، رئیس سابق سازمان اطالعات سپاه:
حوادث اخیر پیش بینی شده بود

حجت االســام حســین طائب رئیس ســابق سازمان 
اطاعات ســپاه پاسداران انقاب اســامی با حضور در 
مسجد انصار الحسین)ع( شهرک محاتی طی سخنانی 
اظهار داشــت: در این 43 سال که از انقاب ما می گذرد 
استکبار همه تاش خود از محاصره اقتصادی گرفته تا 
تحمیل جنگ را به کار بســت تا امنیت را از این کشور 
ما بگیرد.به گزارش تســنیم، او اظهار کرد: چرا امروز در 
پنجمین فتنه ای که از ابتدای انقاب به وجود آمده تمرکز 
بر مقام معظم رهبری است و قبل از شروع فتنه تشکیک 
در سامتی ایشان ایجاد کردند. آمریکایی ها می بینند که 
این انقاب با اسم امام و رهبر انقاب عجین شده است، 
اگر امام سه دهه پیش فرمود شوروی با فروپاشی روبه رو 
می شود و مقامات آن روز شوروی را نسبت به فروپاشی 
برحذر داشــت امروز رهبر انقاب می گوید این انقاب 
پیش می رود و همان سرنوشتی که برای شوروی پیش 
آمد برای حکومت های غربی نیز پیش خواهد آمد. طائب 
گفت: آنها می گویند عــاوه بر داخل باید با چالش های 
بیرونی از جمله چالش چین، روسیه و ایران مقابله کنیم. 
آنها معتقدند که چین تنها کشوری است که در فرصت 
باقی مانده تا سال 2030 می تواند رهبری امریکا را تحت 
شعاع قرار دهد. برای رفع چالش چین معتقدند که هم 
باید با او مذاکره کرد و هم باید چین را دچار چالش های 
مختلف از جمله تایوان کرد. آمریکایی ها در راه برد خود 
مشخصا از مقابله با چالش چین و روسیه نام می برند ولی 
مشخصا نامی از ایران نمی برند، بلکه معتقدند قدرت هایی 
که تضعیف دموکراسی امریکایی انجام می دهند و مدل 
جدید حکم رانی را به جهان صادر می کنند را باید محدود 
کنند و از ایران به عنوان مهمترین کشــور در این حوزه 
نام می برند.طائب افزود: در این حدود دو سالی که دولت 
ســیزدهم روی کار آمده این دولت اکثــر وادادگی ها را 
سامان دهی کرده و تجمعات صنفی را به مرور سامان دهی 
کرده است. عاوه بر این امروز به اندازه ای که الزم است 
صادرات نفت انجام می شــود و ما با روند خاموشی های 
سابق مواجه نیستیم. فتنه پیش بینی شده بود، ولی هر 
پیش بینی معلوم نیست منجر به پیشگیری شود چرا که 
تهاجم دشمن سنگین اســت. امریکا و اسرائیل مرگ و 
حیات خود را در سرانجام این ناآرامی ها می بینند. فتنه 
آنجا است که جوان ما نمی تواند تشخیص دهد که دوست 
و دشــمن کیست. آن جوانی که شعار می دهد و در کف 
خیابان ناآرامی به وجــود می آورد، تحت تاثیر تبلیغات 
دشمنان قرار گرفته است. امروز دشمن با جنگ ترکیبی 
وارد شده است. آن ها جنگ ترکیبی را از سال 2015 وارد 
مقوله امنیتی کردند. تعریف جنگ ترکیبی این است که 
ذیل یک راه برد نظامی، جنگ رسانه ای، جنگ دادگاهی، 

جنگ تضاد دینی و فرهنگی نیز دنبال می شود.

راهکار حدادعادل برای وضعیت کشور:
ما باید مردم انقالبی را سازمان دهی کنیم

غامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نشســت استانی جمعیت ایثارگران انقاب 
اسامی گفت: امروز شرایط انقاب و کشور شرایطی 
نیســت که ما به همان شــیوه ای که تا به حال کار 
سیاسی می کردیم، کار کنیم. امروز دشمن با شکل 
دیگری وارد شــده و ایجاب می کند که ما نیز تغییر 
رفتار بدهیــم. ما باید به روحیه ســال های ابتدای 
انقاب و ســال های جنگ و ایثارگــری برگردیم. 
مســئله ما ابتدای انقاب چه بود؟ مسئله ما حفظ 
این گوهر انقاب بود که به دســت آورده بودیم که 
چگونه آن را از تعرض منافقین و ســلطنت طلب ها 
و ســاواکی ها و آمریکا و این ها حفــظ کنیم. برای 
مقابله با این شــرایط مهم تر از همه این اســت که 
باید روحیۀ ایثارگری داشــته باشــیم. شما در این 
دو ماه ببینید چند بار مــردم به میدان آمدند. روز 
دوشــنبه 1۷ ربیع که فراخوان دادند، آن جمعیت 
چقدر بود؟ جمعیت نماز جمعه، تشــییع جنازه ها، 
راهپیمایی های بعد از نماز چقدر نسبت به پارسال 
جمعیت در این دو ماهه اضافه شده است.وی افزود: 
پس آن جمعیت مؤمــن را نباید نادیده گرفت. آن 
جمعیت ها اگر ســرازیر شود، مجالی برای آشوب و 
توطئه نخواهد گذاشت. یعنی شما این همه در همین 
تهران هیئت دارید، این هیئت ها با غیرت دینی شان 
پای کار بیایند، ماجرا طور دیگر می شود. االن وظیفه 
همه ما این است که با حضور در صحنه کاری کنیم 
که طرف مقابل حســاب کار خودش را بکند. چون 
این ها دنبال مسائل دیگری هستند. می بینید که در 
شعار ها چه می گویند. قطعاً وقتی که دشمنان ببینند 
سر هر چهارراهی بیست تا عنصر مردمی و بسیجی 
ایستاده اند، باعث دلسردی بیشتر آن ها خواهد شد. 
ما باید مردم انقابی را ســازمان دهی کنیم. درست 
است که بعضی جا ها فشار بر مردم هست، اما شک 
نکنید که ریشۀ این موضوع تقصیر آمریکاست. شما 
می بینید که وضع مدیریت کشور در سال های قبل 
از تحریم هم خیلی بهتر از حاال نبود، ولی مشکات 
فعلی را نداشــتیم. نباید یادمان برود که مشــکل 
چیست؟ شرایط فعلی ایجاب می کند که ما نیرو های 
مردمی و انقابی را به صحنه بیاوریم و منتظر نباشیم 
که مشــکات را دیگری حل کنــد. در نهایت باید 
بنشینید دور همدیگر، هر کس هر جایی که هست، 
بدون اینکه منتظر جای دیگری باشــید، افراد مثل 
خودتان رو جمع کنیــد و بگویید که ما االن نفس 
حضورمان، کارساز است. برای اینکه این حضرات فکر 
نکنند که کشور از نیرو های انقابی خالی شده است، 
نیرو های انقابی االن باید به صحنه بیایند و به صورت 
سازمان دهی شده حضور داشته باشند. خواص باید 
معقول و منطقی و مختصر حرف بزنند. ما در منطق 
چه کم داریم که مثًا یک کومله بیاید شعار بدهد و 
ما کم بیاوریم؟ اولین کلمه شعار انقاب ما استقال 

بود، اولین کلمه شعار این ها چیست؟ زن.

خبر

فرمانده سابق کل سپاه:
 هرچه سریع تر 

باید این بساط جمع شود
به گزارش ایلنا، ســردار عزیز جعفری در دومین روز از 
شــانزدهمین همایش مدیران هیئت هــای محوری و 
برگزیده کشور که در سالن همایش های غدیر مجتمع 
یاوران مهدی مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اظهار 
کرد: حوادث و اتفاقات اخیر بسیار غم انگیز هستند.وی 
با اشــاره به اینکه زمینه جدیدی برای شهادت عاشقان 
ایثار و شهادت فراهم شده است، مطرح کرد: حاکمیت 
نباید بیش از این با مماشــات با این افراد برخورد کند 
و هرچه ســریع تر باید این بساط با برخورد قاطع جمع 
شود.فرمانده ســابق کل سپاه با بیان اینکه باید در این 
راستا نیز مطالبه گری مردمی شدت پیدا کند، عنوان کرد: 
جمهوری اســامی قدرت بی نظیری دارد و این قدرت 
متکی به مردم مؤمن و انقابی است.وی با اشاره به اینکه 
در وقایع اخیر جمهوری اسامی مظلوم واقع شده است، 
خاطرنشان کرد: این مظلومیت اگرچه دردناک است ولی 
نشان  دهنده برحق بودن نظام جمهوری اسامی است.

جعفری ادامه داد: امید و امیدآفرینی باید به عنوان محور 
فعالیت ها در دستور کار قرار بگیرد و به این موضوع توجه 
ویژه داشته باشیم.وی با بیان اینکه در شرایط فعلی دفاع 
از مظلومیت انقاب اسامی اهمیت بسیاری دارد، تصریح 
کرد: در هیئت های عزاداری نیز باید بصیرت وجود داشته 
باشد و حوادث اخیر تجزیه و تحلیل شود.فرمانده سابق 
کل سپاه ادامه داد: بســیاری از اهداف انقاب اسامی 
ازجمله تمدن نوین اسامی و ... هنوز مانده است.وی با 
اشاره به اینکه ضعف رسانه ای و فضای مجازی در اتفاقات 
اخیر تاثیرگذاری بسیاری داشته است، یادآور شد: نظام 
جمهوری اســامی از زمان شکل گیری خود فتنه های 

عظیم تری را پشت سر گذاشته است. 

مجلس مساله دانشجویان 
ممنوع الورود را پیگیری نمی کند

رئیس کمیســیون امور داخلی کشــور گفــت: اینکه 
پرونده های معترضان در حال رسیدگی است و در طرف 
مقابل رسیدگی به پرونده ها آغاز نشده به این علت است 
که احتماال شکایت انجام نشده است، اما ما در قانون داریم 
که هرکســی می تواند از قوه قضائیه تظلم خواهی کند و 
دستگاه قضایی رسیدگی کند.محمدصالح جوکار رئیس 
کمیسیون امور داخلی کشور و شــوراها در گفت وگو با 
ایلنا، در پاسخ به این سوال که »در هفته های اخیر روند 
برگزاری دادگاه معترضان و اغتشاشــگران در حوادث دو 
ماه گذشــته آغاز شد، اما هنوز خبری از برگزاری دادگاه 
نیروهایی که احتماال مرتکب قصوری شــده اند، منتشر 
نشده اســت«، گفت: ببینید در رســیدگی به تخلفات 
تفاوتی وجود ندارد، یک بخش از شــکایت ها متعلق به 
ضابطان است و اگر کسی شکایتی داشته باشد قوه قضائیه 
ضابطانش را می فرســتد و به پرونده رسیدگی می کنند.

وی ادامه داد: در نتیجه اگر کســی از ضابطان شکایتی 
داشته باشد، می تواند در دادسراهای نظامی شکایت خود 
را مطرح کند.نماینده مردم یزد افزود: برخی شــهروندان 
هم که در این قضایا دچار آســیب و خسارت شدند مثا 
مغــازه یا خودرو شــان را آتش زدند هم خودشــان باید 
مراجعه کنند تا جبران خسارت شود. این ها باید در وهله 
اول به وزارت کشــور و رده های مربوطه مراجعه کنند و 
اعام خسارت کنند تا خسارت ها بررسی و پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه پرونده های معترضان در حال 
رسیدگی است و در طرف مقابل رسیدگی به پرونده ها آغاز 
نشده به همین علت است که احتماال شکایت انجام نشده 
اســت، اما ما در قانون داریم که هرکسی می تواند از قوه 
قضائیه تظلم خواهی کند و دستگاه قضایی رسیدگی کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین 
در رابطه با پی گیری مجلس در مورد مساله دانشجویان 
ممنوع الــورود، گفت: این موضوعــات در اختیار کمیته 
انضباطی دانشگاه است و بنا نیست که از مجلس کسی در 
این کار ورود پیدا کند، چون این ها آیین نامه داخلی دارند 

و خودشان تصمیم می گیرند.

خدمات نظام با هیچ کجای دنیا قابل 
قیاس نیست

رئیــس مرکز حفاظت و اطاعات قــوه قضاییه گفت: 
خدمات جمهوری اســامی با وجود این همه فشار و 
تحریم امروز با هیچ کجای دنیا قابل قیاس نیســت.به 
گزارش قوه قضاییه، حجت االسام عبداللهی در همایش 
آموزشــی، صیانتی مســئوالن و کارشناسان حفاظت 
و اطاعات ســازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به 
حوادث اخیر در کشــور، بیان کرد: در این ایام حرف ها 
برای شنیدن و گفتن خیلی زیاد است، لیکن سر سلسله 
همه آن ها این اســت که چرا این حوادث در حال رخ 
دادن اســت و اینکه سر انجام آن چه خواهد شد، امروز 
نظام اسامی ما به آن درجه از رشد و بالندگی رسیده 
است که با این حوادث خللی در روند رشد و شکوفایی 
و مســیر حرکت آن ایجاد نخواهد شد، لذا باید همواره 
امیــدوار به فضل الهی با اقتدار بــه حرکت خود ادامه 
بدهیم.وی با بیان جایگاه و نقش والیت فقیه در هدایت 
جامعه اســامی، گفت: با وجود عترت و قرآن این دو 
امانت رسول خدا دیگر هیچ کسی گمراه نخواهد شد، 
اگر ما نداشتیم یک ولی حاضر، یک نایب غائب در عالم 
خلقت در پشت پرده حضور، به نام حضرت ولیعصر)عج( 
ممکن بود که بگوییم، کار رها شده است، ولی اینگونه 
نیست، خداوند حجت بقایش را در عالم وجود استمراراً 
حفظ کرده اســت، این مسئله روشــن است که امروز 
سکانداری و پل ارتباطی با مخلوق و خالق، والیت فقیه 
است، این را همه فهمیدند، دشمنان و شیاطین هم این 
را بخوبی فهمیدند، مشکل ما در این است که تشخیص 
نمی دهیم که نقطــه قوت و قدرت ما در همین والیت 
فقیه است لذا، دشمن این را خوب فهمیده می خواهد 

آن را تضعیف کند.

خبر

همدلــی| ســیدابراهیم رئیســی رئیس 
جمهــوری دیــروز در یازدهمیــن اجاس 
کرد.  ســخنرانی  اســتان ها  شــورای عالی 
ســخنرانی رئیســی دیروز مفصــل بود. او 
درباره موضوعات مختلفی از جمله شــوراها 
و مشــکات دولت صحبت کــرد. اما با این 
وجود رئیســی اشاره ای به اعتراضات مردم 
نداشــت. او به عنــوان رئیــس جمهوری 
نسبت به مشکات کشــور که محل نقد و 
اعتراضات مختلف مردم است تقریبا سکوت 
کرده اســت. این در حالی اســت که طی 
هفته های اخیر بیشــتر مقامات عالی کشور 
حتی روســای دو قوه دیگر نیز نســبت به 
مسائل کشور موضع گیری داشته اند و سعی 
کرده اند درباره مواضع خودشــان تغییراتی 
در نظر بگیرند. از جمله آن که غامحسین 
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به تنهایی 
مســئله گفت وگوی ملی را پی گیری کرده 
و بارهــا از صحبــت با منتقــدان بحث به 
میان آورده اســت. هرچند که بســیاری به 
ایــده او نقد دارند، اما با ایــن حال او یک 
گام از رئیســی پیش تر رفته است. از طرف 
دیگــر محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس 
شورای اسامی نیز در نطق های اخیر خود 
در صحــن علنــی مجلس بارهــا از اصاح 
حکم رانــی گفته و درباره اعتراضات مردمی 

صحبت کرده است. 
اما در این میان رئیســی بــه عنوان رئیس 
جمهــوری ســعی کــرده کــه از عملکرد 
دولت خود دفاع کنــد. دفاعی که توجهی 
به انتقادات ندارد و بیشــتر روی این محور 
حرکت می کند که دولت با وجود مشکات 
توانســته اموری را به پیــش ببرد. او دیروز 
هــم بدون آن که دربــاره انتقادات مردمی 
صحبت کند اشاره به مسئله انجام اصاحات 
در کشور داشت و از تغییر مدیران ناکارآمد 

صحبت کرد. 
رئیسی در بخشــی از سخنانش با تأکید بر 
ضرورت پیگیری جدی امور اصاحی چه در 
ساختارها و چه در رفتارهای شخصی اظهار 
داشت: »اعضای محترم شوراها به هیچ وجه 
انجــام امور اصاحی را عقب نشــینی تلقی 
نکنند. مهم آن اســت که کار و امور مردم 
چرخشی داشــته باشــد که مورد رضایت 
مردم قرار گیرد و بتواند کار را پیش ببرد و 

کارآمد باشد؛ این مهم است.«
رئیس جمهور اضافه کــرد: »در این زمینه 
و در زمینــه جابه جایی مدیران و کارکنان، 
آبروی افراد بســیار مهم اســت، اما آبروی 
نظــام، آبروی یک مجموعــه اداری کارآمد 
خیلــی ارجحیت دارد. بایــد آبرو و حرمت 
افــراد حفظ شــود، اما حرمــت و جایگاه 
ســازمانی که می خواهد بــه مردم خدمت 

کند، باالتر از اینها است.«
رئیــس جمهور با تاکید بــر اینکه با وجود 
خواســت دشــمن و به برکت خون مطهر 

شــهیدان و تاش کسانی که در جای جای 
این کشــور شــبانه روز خدمــت می کنند، 
آینــده را روشــن می بینیم، خاطرنشــان 
کرد: »دشــمن 43 سال اســت که علیه ما 
توطئه و فتنه گری می کند. همه مســئوالن 
در بخش هــای مختلــف بدانند کــه امروز 
مهم ترین وظیفه ما خدمت کردن به مردم، 
گره گشایی از زندگی مردم، برداشتن موانع 
از پیــش راه تولیدکننده و فعال اقتصادی و 
کسانی اســت که می خواهند در عرصه های 

مختلف کار و تاش کنند.«
رئیســی در ادامه سخنانش به موضوع کنار 
گذاشــتن برخــی مدیران صحبــت کرد و 
گفت: »کســانی که نمی خواهند با این نگاه 
تحولی کار کنند، کســانی کــه می گویند 
نمی شود و نشــد، این افراد نباید در مصدر 
امــور و در جایگاه تصمیم گیری قرار گیرند. 
این افراد باید از مســیر اصلی خدمت کنار 
گذاشته شــوند، تا این راه ادامه پیدا کند. 
کارمندی، کارشناســی، مدیری اگر به هر 
دلیل نمی خواهد، جواب مردم را نمی دهد، 
راه را برای خودش بســیار سخت می بیند، 
نگاهش نگاه ما نمی توانیم اســت، این فرد 
را باید در حاشــیه قرار داد و متن و مسیر 
را در اختیار کارمندان و کسانی قرار داد که 
روحیه شان، روحیه کار، تاش، گره گشایی 
از زندگی مردم و در یــک کلمه روحیه ما 

می توانیم، است.«
رئیس جمهوری در ادامه افزود: »کســانی 
کــه نمی خواهنــد با این نــگاه تحولی کار 
کنند، کســانی که می گویند نمی شــود و 
نشــد، این افراد نبایــد در مصدر امور و در 
جایــگاه تصمیم گیــری قرار گیرنــد. این 
افــراد باید از مســیر اصلــی خدمت کنار 

گذاشته شــوند، تا این راه ادامه پیدا کند. 
کارمندی، کارشناســی، مدیری اگر به هر 
دلیل نمی خواهد، جواب مردم را نمی دهد، 
راه را برای خودش بســیار سخت می بیند، 
نگاهش نگاه ما نمی توانیم اســت، این فرد 
را باید در حاشــیه قرار داد و متن و مسیر 
را در اختیار کارمندان و کسانی قرار داد که 
روحیه شان، روحیه کار، تاش، گره گشایی 
از زندگی مردم و در یــک کلمه روحیه ما 

می توانیم است.«
رئیســی در حالی این سخنان را مطرح می 
کند که طی ماه های گذشته وزرای کابینه 
او محــل انتقادات جدی مردم و نمایندگان 
مجلس شورای اسامی بوده اند. طی روزهای 
اخیر هم وزیر بهداشــت به علت مشکات 
مختلف حوزه دارو و درمان به شدت از سوی 
نمایندگان مورد نقد قرار گرفته است. برخی 
از نمایندگان اعام کردنــد که قصد دارند 
وزیر بهداشت را اســتیضاح کنند. در هفته 
های گذشته اقام دارویی مختلفی با کمبود 
شدید مواجه شد. موضوعی که برخی آن را 
ناشــی از حذف ارز ترجیحی دارو و ضعف 
مدیریت وزارت بهداشــت می دانند. با این 
حــال تاکنون رئیســی دربــاره این ضعف 
عملکــرد دولت خود هیــچ صحبتی نکرده 
است و حاضر نشده که به خاطر آن از مردم 

عذرخواهی کند. 
رئیسی در حالی سعی می کند که اشاره ای 
به ضعف عملکردی دولت خود نداشته باشد 
که حتی اصول گرایان هم تصمیم گرفته اند 
خیلی صریح تر درباره ضعف وزرا و تیم های 
مشاوره او سخن بگوند. عباس سلیمی نمین 
از چهره های مشهور اصول گرا در این باره به 

صراحت صحبت کرده است. 

بــه گزارش فــردا او گفته: »باید به شــرایط 
جنگی تــن بدهیم، اگر قبــول داریم اکنون 
صهیونیست ها با تمام توان به میدان آمدند تا 
ایران را زمین بزنند، ما هم باید به شرایط ویژه 
تن بدهیم، لذا خیلی نباید اهل رودربایســی 
باشــیم. اگر فردی در مقام وزارت قوی ظاهر 
نشد، در مســئولیت مهم دیگری او را به کار 
نگیریم که همــان تجربه ناموفق دوباره تکرار 
شود. دولت باید صداقتش را با برخی تحرکات 
معقول همــراه کنــد، دولت بایــد تیم های 
مشاوره خودش را تقویت کند و از دایره ای که 
برخی ها می خواهند اطراف دولت ترسیم کنند 
خودش را فراتر ببرد. من قطعا آینده را روشن 
می بینم، منتها باید نتایج کارهای دولت برای 

آحاد جامعه ملموس شود.«
ســلیمی نمین افزوده: »در آمریکای التین 
شــاهد هســتیم دولت هایی دارند سر کار 
می آینــد که تقابل جدی بــا آمریکا دارند، 
این برای ما یک فرصت جدی اســت. البته 
دولت فعالیت های خوبی را برای گســترش 
روابط و همکاری های اقتصادی در دســت 
اقــدام دارد، اما در بخش های دیگر نیز این 
رویکرد باید به ســرعت دنبال شود. دولت 
حتی اگر نیروهای جوان به کارگرفته است، 
حتمــا باید تیم های مشــاوره اش را تقویت 
کند. مشــاورینی که بتوانند بــه آنها برای 
حل مسئله و باز کردن میادین جدید کمک 
کنند. در برخی امور ُکندی هایی را از دولت 
شــاهدیم به خصوص تعویض نیروهایی که 
در 1۶ ماه گذشته تجربه خوبی از مدیریت 
آنها کسب نکردیم، باید رودربایستی را کنار 
گذاشــت تا تحرکات خودمان را براســاس 
یک اشــرافی بر مسائل بین الملل و مسائل 

داخلی بهتر رقم بزنیم.«

رئیس جمهور همچنان توجهی به اعتراضات ندارد؛ 

رئیسی یک گام عقب تر از اژه ای و قالیباف

همدلی|  تاکنون روایت های مختلفی از ماجرای شــلیک 
گلوله بــه کیان پیرفلک منتشــر شــده اســت. برخی از 
مســئولین می گویند که چند موتور سوار عاملی اصلی این 
جنایــت بوده اند. اما مادر کیان که از نزدیک شــاهد ماجرا 
بوده است روایت دیگری دارد. حاال نماینده سابق این حوزه 
انتخابیــه نیز روایتی نزدیک به روایــت مادر کیان را اعام 
کرده اســت. البته این روایت واکنش های منفی زیادی در 
پی داشــته است. رســانه های اصول گرا از روز جمعه یعنی 
از زمانــی که مادر کیان روایت خــود را اعام کرد، او را به 
مورد انتقادات جدی قرار داده اند. نماینده سابق ایذه هم که 
روایت متفاوتی را در صداوســیما گفته بود با واکنش خوبی 
مواجه نشــد. صداوسیما فایل ســخنان او را از روی سایت 

خود حذف کرد. 
رســانه های اصولگرا در 24 ساعت گذشته به شدت به مادر 
کیان پیرفلک به خاطر ســخن گفتن از نوع کشــته شدن 
کودکش حمله کرده اند. خبرگزاری تســنیم در گزارشــی 
نوشــته: »یکــی از روایتهای پربازدیــد از حادثه مربوط به 
مادر کیان، کودک شــهید حادثه تروریستی ایذه است که 

اظهاراتش دو محور اصلی دارد.
 اول اینکه می گوید به همســرم گفتم ساعت ۶ تیراندازی 
شــروع می شــود! و اگر از کمربندی برویم بهتر است. و در 
جای دیگر می گوید وقتی در محل حادثه از مقابل نیروهای 
پلیس عبور کردیم، به ما گفتند برگردید و وقتی برگشتیم، 
ماشــین به رگبار بسته شــد. درباره ادعای اول مادر کیان 
مشخص نیســت او از کجا می دانسته ساعت 1۸ تیراندازی 
شروع می شود! همین موضوع مباحث مختلفی درباره سایر 
اقدامات مادر کیان پدید آورده اما شــاید یک احتمال هم 
این باشــد که منبع او، پیجی در اینســتاگرام به نام »قیام 
ایذه« بوده که هم از شــروع اقدامات مســلحانه در این روز 
خبر داده بود و هم لحظاتی پس از ترور، با خوشحالی اعام 
کرد راکبان دو موتورســوار اقدام به کشتن تعدادی بسیجی 
کردند، اما پس از مشخص شدن واقعیت ماجرا و حضور یک 
کودک بین شهدا، به سرعت خط روایت تغییر کرد هرچند 
نهایتا به دلیل گاف های محــرزی که داده بود، این پیج به 

طور کامل حذف شد.«
تسنیم ادامه داد:» درباره دیگر ادعای مادر کیان؛ او می گوید 
وقتی از مقابل ماموران عبور کردیم پس از مســافتی به ما 

گفتند برگردید، وقتی برگشتیم به سمت خودرو تیراندازی 
شــد.... این ســخن مادر کیان اما بیــش از اینکه ادعای او 
یعنی کشــته شدن پسرش به دســت نیروهای انتظامی را 
اثبات کند، خاف آن را نشــان می دهــد. زیرا اگر ماموران 
به هر دلیلی و با هر شــکلی قرار بــود جلوی آنها را بگیرند 
همان ابتدا می توانســتند این کار را انجام دهند و از سوی 
دیگر همانطور که خودش می گوید هنگام عبور آنها از مقابل 
نیروهای پلیس، آنها یک طرف خیابان ایســتاده بودند، در 
حالی که بین افرادی که مورد هدف تروریستها قرار گرفتند، 
نیروهای پلیس هم هســتند و همین بخش موید این است 
که وقتی خودروی پدر کیان از مقابل جماعت اغتشــاش گر 
دور می زند و به ســمت نیروهای پلیس بازمی گردد، آتش 
و تیراندازی تروریســت ها هم شروع می شود و در این بین 

کیان پیرفلک نیز به شهادت می رسد.«
با این حال بســیاری معتقد هستند که افکار عمومی توجه 
بیشتری به ســخنان مادر کیان داشته است. در عین حال 
حجــت اهلل درویش پور نماینده ســابق ایذه در ســخنانی 
در تلویزیــون اعام کرده که همان کســانی که به خودرو 
تیراندازی کردند همان افراد کیان و پدرش را به هال احمر 
منتقل کردند. این سخنان درویش پور از سایت صداوسیما 
حذف شد. اما او بعد در مصاحبه ای با ایلنا به تفسیر درباره 

اتفاقات روز چهارشنبه در ایذه توضیح داد.
درویش پــور گفت: »دقیقا مشــخص نیســت افرادی که 
به ماشــین پدر کیــان تیراندازی کردند و ســپس او را به 
بیمارســتان هال احمر بردند چه کسانی بودند اما احتماال 

نهادهــای امنیتی بتوانند این افراد را شناســایی کنند. من 
واقعا نمی دانم این افراد چه کسانی هستند و کسی هم این 
موضوع را اعام نکرده اســت. این افراد لباس یا فرم نظامی 
بر تن نداشتند. لباس شخصی به تن داشتند حاال این لباس 
شخصی ها چه کسانی هستند، نه من اطاع دقیق دارم و نه 

کسی گفته است دقیقا چه شخصیت هایی هستند.«
او افــزود: »مادر کیان برای پــدرش صحبت کرد چون پدر 
ایشان پسرخاله من هستند. بعد هم برای همسرش تعریف 
کرد که همسر ایشان هم پسر دخترخاله من است. بنابراین 
از خانواده که ســوال کردم، از قول مادر کیان این صحبت 
شده اســت، افرادی که زدند، خودشان نیز مجروحان را به 
بیمارســتان هال احمر که در همان نزدیکی اســت)محل 
اســتقرار نیروهای نظامی و انتظامی بوده اســت(، منتقل 

کردند.«
این نماینده ســابق ادامه داد: »آن طور که به من گفته شد، 
دو تا سه تیر به جلوی ماشین زده شده است و حدود 5 تیر 
هم به اطراف ماشــین که سه تای آن به بدن میثم پیرفلک 
اصابت داشــته و یک تیر هم بــه بدن کیان اصابت کرد که 
منجر به شهادت کیان شد. دیشب که تماس گرفتم، گفتند 
حال ایشان رو به بهبود است و دو تا از گلوله ها بیرون آورده 
شده است، اما تکلیف یکی از تیرها هنوز مشخص نیست که 
چرا نتوانســتند آن را از تن پدر کیان خارج کنند، اما سطح 

هوشیاری او بهتر شده است. 
من فکر می کنــم نهادهای امنیتی و مســئول، پیگیر این 
موضوع خواهند بود، کســانی که تیرانــدازی کردند از هر 
طرفی که باشند، در نهایت این شناسایی رخ خواهد داد و به 
مردم معرفی می شوند. حاال ممکن است چند اتفاق رخ داده 
باشــد یعنی آن تیراندازها چند نفر و در چند نقطه باشند. 
باالخره دوربین هایی در ســطح شهر وجود دارد و ماموران 
امنیتی در سطح شهر حضور داشــتند و فکر می کنم ابعاد 
این ماجرا روشــن خواهد شد که این تیراندازها چه کسانی 
بودند. موضوع تیراندازی توســط موتورســوارها را تکذیب 
نمی کنــم، اما تایید هم نمی کنم. چون من اطاعی از آنچه 
اتفــاق افتاده ندارم اما درباره مرگ کیان که کســب اطاع 
کردم، به این شــکل گفتند که موتورسواری به این ماشین 
شــلیک نکرده اســت اما درباره اتفاقات دیگر باید نهادهای 

امنیتی پاسخگو باشند.«

جنگ روایت ها درباره شهادت»کیان پیرفلک«
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