
نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

وقتی مسببان حوادث آبان ماه 98
اشک تمساح هم می ریزند

اخبار كشور
صفحه11
سهشنبه1۳خرداد1۳۹۹
1۰شوال1۴۴1-شماره۲۲۴۸۰

سرویس سیاسی- 
روزنامه اصالح طلب اعتماد روز گذشته در اقدامی تامل برانگیز عکس و تیتر یک خود را به اظهارات رحمانی فضلی 
وزیر کشــور درباره تعداد جان باختگان حوادث آبان ماه اختصاص داد و نوشــت : »198 روز بعد اعتراضات آبان ماه 98 
همچنان آمار کشته شدگان اعتراض به افزایش نرخ بنزین به طور تلویحي و غیرمستقیم اعالم شد و هنوز جاي سؤال و 
ابهام باقي است. آنچه از دیروز در رسانه ها به عنوان آمار تقریبي کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 مطرح شد، بیشتر 
تخمیني است که رسانه هاي داخلي و خارجي از اعداد و ارقام بیان شده از سوي وزیر کشور محاسبه کرده اند. عبدالرضا 
رحماني  فضلي، وزیر کشور، شنبه شب در برنامه »نگاه یک« صداوسیما حاضر شد و درمورد حوادث آبان توضیح داد... 
با این حال امتناع از بیان صریح آمار عجیب به نظر مي رسد آن هم در شرایطي که یقینا اعالم عدد و رقم و درصدي از 
تعداد کشته شدگان با سالح غیرسازماني اتفاقي نبوده و مشخص است که با حسابي سرانگشتي مي توان به عدد تقریبي 
نهایي دست یافت و به نظر مي رسد اطالعات از جانباختگان اندك و محدود نیست و بنا بر اظهارات مسئوالن آمار دقیقي 
از بازداشتي ها، کشته شدگان و حتي چگونگي کشته  شدن و آسیب دیدن معترضان نیز در دسترس است اما مشخص 
نیست در دوره اي که سازمان هاي مردم نهاد و رسانه هاي خارجي از عدد و رقم در این زمینه اطالعاتي منتشر مي کنند؛ 

چرا منابع داخلي از اعالم صریح سر باز مي زنند«
گفتنی اســت مدعیان اصالحات و بزك کنندگان آمریکا، از شــعله ور شدن اعتراضات در این کشور آشفته اند. انگار 
نافشان به هم گره خورده! روی کشته های آبان 98 مانور می دهند و حال آنکه جانباختگان، قربانی یا بازیگر فتنه آمریکا 

بودند و بی کفایت ها به خاطر فراهم کردن زمینه موج سواری دشمن در این ماجرای تلخ، متهمند نه طلبکار.
مدعیان اعتدال و اصالحات به جای فرار به جلو و طلبکاری درباره حوادث آبان 98، باید پاســخگو باشــند که چرا 
ســهمیه بندی را برای 4 ســال حذف کرده، قیمت بنزین را ثابت نگه داشتند و ناگهان تصمیم به سه برابر کردن قیمت 

گرفتند؟ این شوك قیمتی توام با غافلگیری مردم، نقطه استارت فتنه انگیزی دشمن بود.
این طیف بی کفایت، در واقع هم با حذف سهمیه بندی به مدت چهار سال، موجب قاچاق سوخت به ارزش بیش از 

یک صد هزار میلیارد تومان شدند؛ و هم کشور را به کام ناآرامی مطلوب دشمن کشاندند.
روحانی، کاندیدای اجاره ای اصالح طلبان بود!

روزنامه ســازندگی بخش هایی از اظهارات عبداهلل ناصری، فعال سیاســی اصالح طلب را منتشر کرد و به نقل از او 
نوشت: »اصالح طلبان اصلی باید طبق الگوی دوم خرداد 1376 با یک نامزد اصلی بیایند تا اگر موفق شدند، بتوانند از 
عملکرد و کارنامه اش برابر مردم دفاع کنند. اگر هم رد صالحیت شدند و مجوز حضور در انتخابات برایشان صادر نشد، 
بتوانند جامعه را به خاطر عدم مشارکت شان قانع کنند.« ناصری افزوده است: »نکته روشن این است که اصالح طلبان 

نباید زیر بار کاندیدای اجاره ای بروند.«
این در حالی اســت که اصالح طلبان از همان ابتدا، شــعار »با روحانی تا »1400« را مطرح و اعالم می کردند که 
روحانی کاندیدای اصلی آنهاست. الزم به ذکر است که با شکل گیری دولت روحانی، تمام گروه های اصالح طلب، پُست های 
مختلف مدیریتی از وزارتخانه ها تا شــرکت های دولتی را  اشــغال کردند و در رسانه هایشان هم هر چه خواستند گفتند 
و نوشــتند. اصالح طلبان با کاندیدای به قول خودشــان »غیراجاره ای« چه کار می خواستند بکنند که در دولت روحانی 
نتوانستند؟ از سوی دیگر مگر در انتخابات 92، محمدرضا عارف )رئیس فراکسیون امید مجلس دهم( کاندیدای دیگری 
که یار غار خاتمی بود، حضور نداشت؟ چرا اصالح طلبان اصرار دارند که بگویند روحانی کاندیدای قرضی آنها بوده است.

ترکان: مجلس یازدهم باید با دولت صلح کند!
اکبر ترکان، مشــاور سابق رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:»من انتظار د اشتم که د یگران هم مثل 
روحاني سعي کنند  رابطه د ولت و مجلس وارد  سیر تعاملي شود  اما آنچه که مشاهد ه کرد یم چیزي به جز این بود . رئیس 
مجلس جد ید  به جاي آنکه سعي کند  د ر همین ابتد اي کار با د ولت صلح کند  و اولویت هاي کشور را د ر نظر بگیرد  شروع 
به تیکه پراني به رئیس جمهور و هیات د ولت کرد  و به د ولت الفاظ خسته و فرسود ه را نسبت د اد  و فهرستي از بد وبیراه 

را به د ولت نسبت د اد ، من این رفتار را نپسند ید م«.
ترکان در ادامه گفت: »پاسخ د عوتي که د ولت از مجلس یازد هم د اشت این رفتار نبود  و نباید  با د ولت با این لحن 
ســخن مي گفتند ، چرا که روحاني از مجلس جد ید  د عوت به همکاري د اشــت اما آنها به شکل د یگري پاسخ د اد ند  که 
مورد  انتظار نبود . برهمین اســاس باید  از امروز به آنها هشــد ار د اد ه شود  که براساس مصالح کشور قد م برد ارند  و اجازه 
ند هند  تنازعات سیاسي، د غد غه هاي مرد م را کم اهمیت جلوه د هد ، اما د ر نهایت د ولت باید  مقاومت کند  و نباید  با این 

حرف ها مماشات کند .«
ترکان تاکید کرده است که مجلس باید با دولت صلح کند. این اظهارنظر تأمل برانگیز در حالی است که اوال مجلس 

و دولت در حال جنگ نیستند. ثانیا وظیفه اصلی مجلس قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است. 
قطعا دولت و مجلس باید با یکدیگر تعامل داشــته باشــند و نمایندگان مجلس یازدهم بارها بر این مسئله تاکید 
کرده اند. اما این تعامل به معنای مســامحه نبوده و نیســت. اساســا کار ویژه مهم هر مجلسی و به ویژه مجلس یازدهم 
نظارت بر دولت اســت؛ به ویژه آنکه مردم به طور ویژه ای به این مجلس برای رفع نواقص مجلس دهم و دوری گزیدن 

از وکیل الدولگی امید بسته اند.
منافع کشور و ملت قربانی سیاسی کاری مدعیان اصالحات

روزنامه شرق در شماره دیروز خود در گزارشی به سخنان محمدباقر قالیباف در نخستین سخنرانی پیش از دستورش 
در صحن علنی پرداخته است.

در این گزارش آمده: »محمدباقر قالیباف در نخســتین نطق اش در مجلس به دولت تاخت. رئیس جمهوری در روز 
افتتاحیه از لزوم همکاری مجلس و دولت ســخن گفته بود اما رئیس مجلس یازدهم دیروز گفت که »الگوی مدیریتی 
دســتگاه های اجرائی کشــور عالوه بر ناکارآمدی و آشــفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و 

مؤلفه های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد.«
این روزنامه اصالح طلب در حالی انتقادهای قالیباف را تاختن به دولت اعالم کرده که همین روزنامه در اواخر اسفندماه 
گذشته نوشته بود: »دولت دچار نوعی لختی و کندی در تصمیم گیری در سطوح باال و تصمیم های جدی و مهم است 
و معمــوالً دیــر اقدام می کند و وقتی هم که اقدام می کند، آن قدر آرام عمل می کند که تا به خودش بیاید، حادثه تمام 
شده و پیامدهایش را بر جای گذاشته است. واقعیت این است که مسئولیت پذیری مسئوالن دولت بسیار ضعیف است... 

به اجمال می توان گفت دولت عملکرد مناسبی در حوادث ندارد.«
این نمونه به خوبی گویای این اســت که روزنامه های طیف موســوم به اصالح طلب با مسایل و رویدادها و اظهارات 
چقدر سیاســی برخورد می کنند و در این برخورد منافع مردم و کشــور برای آن اهمیتی ندارد و آنچه مهم است منافع 

حزبی و جناحی است.

كتاب »سند انتخاب« رونمایی شد

کتاب »سند انتخاب« که به همت مرکز اسناد انقالب اسالمی تدوین 
شده، برگزیدن رهبر انقالب اسالمی پس از امام خمینی)ره( در بازه تاریخی 

سال های ۱۳۶۲تا ۱۳۶۸را روایت می کند.
در آستانه سی ویکمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی)ره( و انتخاب آیت اهلل 
خامنه ای به سکانداری انقالب اسالمی، مراسم بزرگداشت مقام شامخ امام خمینی)ره( 
و تبیین ابعاد انتخاب آیت اهلل خامنه ای به رهبری در محل سالن جلسات کتابخانه 
عمومی پارك شهر برگزار و دو اثر از تازه ترین تولیدات موسسه فرهنگی هنری مرکز 

اسناد انقالب اسالمی رونمایی شد.
به گزارش فارس، این مراســم با حضور آیت اهلل محسن مجتهد شبستری عضو 
مجلس خبرگان رهبری، حجت االســالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و حجت االسالم والمسلمین روح اهلل حسینیان رئیس 

مرکز اسناد انقالب اسالمی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، کتاب »سند انتخاب« که روایتی از برگزیدن رهبری انقالب 
اسالمی پس از رحلت امام خمینی)ره( است و کتاب »بررسی نقش امام خامنه ای در 
مهار بحران های سیاسی اجتماعی ایران 1388-1368«، در این مراسم رونمایی شد.

»سند انتخاب« شرح انتخاب دومین رهبر انقالب اسالمی در سال 1368 است. 
حجت االسالم والمسلمین روح اهلل حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی در 
مقدمه این کتاب می نویســد: »چگونگی طرح رهبری آیت اهلل خامنه ای در مجلس 
خبرگان، نظریات اعضاء و سرانجام آخرین تصمیم سرنوشت ساز، قطعه ای از تاریخ 
انقالب اســالمی اســت که در این کتاب با اســتناد به صورت جلســات، فیلم ها و 
مصاحبه های اعضای خبرگان جمع آوری و تحلیل شده و پاسخی کوبنده به کژاندیشانی 

است که همواره درصدد تحریف تاریخ اند.«
منبع اصلی نگارش این کتاب، عالوه بر خاطرات منتشرنشده اعضای وقت مجلس 
خبرگان رهبری، مشروح مذاکرات اجالسیه های خرداد و مرداد سال 68 است. مشروح 
مذاکــرات، افزون بر آنکه اطالعات تازه ای را در اختیار مخاطب قرار می  دهد، برخی 
مجمالت را تفصیل می  بخشد و البته نادرستی برخی روایت های تاریخی تاکنون را 
نیز آشــکار می کند. چه بســا با انتشار این کتاب در همان سال های ابتدایی پس از 
اجالسیه، شاهد تجمیع روایات و خاطرات بعضاً غلط تاریخی تاکنون نمی شدیم و از 

همان ابتدا، راه تحریف یا اشتباه، بسته می شد.
چارچوب اصلی کتاب »سند انتخاب«، پیرامون تشریح اجالسیه سال 68 خبرگان 
رهبری، متشکل از دو اجالسیه در 14 خرداد و 1۵ مرداد شکل گرفته است. از این رو، 
فصول اصلی اثر را فصولی تشکیل می  دهد که عهده دار همین معنا است. با این حال، 
برای نظام بخشی بهتر به ذهن خوانندگان و حصول دریافتی جامع تر و غنابخش تر به 
مخاطبان، سه تمهید و دو مؤخره به قبل و بعد این فصول افزوده شده است که در 

مجموع، ماجرای انتخاب سال 68 را از رهگذر دوازده باب، در اختیار قرار می  دهد.
در انتهای کتاب نیز، پیوســت های متنی و تصویری تکمیل کننده ای گنجانده 
شــده که هم به تعمیق یافته های پژوهش کمک می کند و هم اطالعات جدیدی 
را در اختیار مخاطبان قرار می  دهد. از جمله کوشیده شده است که درباره  مجموع 
کنش های نمایندگان مجلس خبرگان حاضر در اجالسیه ساله 68، و نوع آرای آنها 
در رأی گیری های چندگانه  آن اجالســیه، آمار قابل مالحظه ای برای نخستین بار، 
جمع بندی و ارائه شود. در این مراسم همچنین از کتاب »بررسی نقش امام خامنه ای 
در مهار بحران های سیاسی اجتماعی ایران 1388-1368« نیز رونمایی شد. این کتاب 
نیز چنان که از عنوانش پیداست در هفت فصل، راهبردهای مدیریتی امام خامنه ای 
در مواجهه با بحران های سیاســی و اجتماعی جمهوری اسالمی طی یک دوره 20 

ساله )از 68 تا 88( را مورد واکاوی قرار می دهد.

سالروز بزرگداشت قیام 15 خرداد در پیشوا

»پیشوای قیام« عنوان گردهمایی بزرگ فعاالن فکری و فرهنگی انقالب 
 اسالمی  با عنوان پیشوای قیام  و با محوریت قیام خونین ۱۵خرداد طی روزهای

 ۱۰ و ۱۱ خرداد در محل امامزاده جعفر)ع( پیشوا برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در افتتاحیه این رویداد حجت االسالم باقری، امام جمعه 
شهر، گفت: امسال به دلیل مواجهه با ویروس کرونا برنامه های ویژه گرامیداشت قیام خونین 

1۵ خرداد شکل متفاوت تری به خود گرفته است.
وی افزود: امسال برنامه های مربوط به بزرگداشت جنبه فرهنگی و فکری تری گرفته 
است و بنا داریم به این موضوع بپردازیم چرا پیشوا به عنوان مبدا نهضت انقالب اسالمی 

آنچنان که باید مورد توجه فضای رسانه ای و اندیشه ای کشور قرار نگرفته است.
در ادامه این برنامه حاج تقی عالیی از شاهدان عینی قیام خونین 1۵ خرداد پیشوا 

به بیان خاطراتی از آن واقعه پرداخت.
میزگرد بررسی ظرفیت های رسانه ای، فرهنگی و تاریخی پیشوا به عنوان مبدأ نهضت 
انقالب اســالمی یکی دیگر از بخش های گردهمایی »پیشوای قیام« بود. در این بخش 
حمید داوودآبادی نویســنده، کامران شرف شــاهی نویسنده و منتقد ادبی، مازیار بیژنی 
کاریکاتوریســت، علی فریدونی عکاس انقالب و دفاع مقدس و محمدحســن یادگاری 
مستندســاز و فعال رســانه ای پیرامون ظرفیت های رسانه ای پیشوا و قیام 1۵ خرداد به 

بحث و گفت وگو نشستند.
حمید داوودآبادی در این نشست لزوم راه اندازی دفتر مطالعات انقالب اسالمی در حوزه 
پیشوا را مطرح کرد و گفت: پیشوا نیازمند محلی برای جمع آوری اسناد و پژوهش هایی در 

حوزه قیام 1۵ خرداد است تا پژوهشگران عالقه مند بتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند.
در بخش دیگری از این نشست کامران شرف شاهی با  اشاره به اینکه جنگ تحمیلی 
به فاصله کوتاهی از پیروزی انقالب رخ داد و موجب شد توجه اهل فرهنگ و اندیشوران به 
سمت دفاع مقدس بیشتر شود گفت: مدیریت فرهنگی ما نتوانسته از ظرفیت های موجود 
در جهت بیان ویژگی ها و خصوصیات قیام 1۵ خرداد بهره برداری شایســته ای را داشته 
باشد و به گونه ای می توان گفت که نقش پیشوای ورامین در این قیام بزرگ مورد جفا واقع 
شده است. علی فریدونی عکاس انقالب و دفاع مقدس نیز در این نشست گفت: الزم است 
فراخوانی داده شود تا هرکس عکس و فیلمی  از نسل گذشته دارد جمع آوری شود و ارگانی 

این مسئولیت را بپذیرد. شاید الزم باشد مردم را برای رقم زدن این اتفاق تشویق کرد.
مازیار بیژنی کاریکاتوریست نیز در این برنامه با  اشاره به اینکه ارتباط نسلی به وسیله 
تولید هنری محقق می شود گفت: ثبت تاریخ بدون تولید هنری اتفاق نمی افتد چرا که 
هر نسل زبان خاص خود را برای فهم مطالب دارد. مثاًل تولید انیمیشن در رابطه با قیام 
1۵ خرداد می تواند راهگشا باشد. محمدحسن یادگاری فعال رسانه ای و مستندساز نیز 
در این نشست به مسئله مهم انتقال پیام و ارتباط آن با تصویرسازی  اشاره کرد و گفت: 
جهان ذهنی همه انسان ها بسته به روایت هایی است که از کودکی تا بزرگسالی به گوششان 
می رسد. پس بیان روایت ها وظیفه همه اهالی فرهنگ و صاحبان وقایع تاریخی مانند 1۵ 
خرداد 42 پیشوا است. حسین قرایی دبیر همایش »پیشوای قیام« نیز در پایان این مراسم 
افتتاحیه تأکید کرد: هدف ما از برگزاری این برنامه شناساندن ظرفیت های عمیق و فرهنگی 

قیام 1۵ خرداد به هنرمندان جبهه فکری فرهنگی انقالب اسالمی است.
شعرخوانی حماسی محسن کاویانی از شاعران برجسته کشور و اجرای سرود توسط 
گروه ساکنان آسمان از دیگر بخش های این برنامه بود. گردهمایی بزرگ »پیشوای قیام« 

با حضور نزدیک به100 چهره فکری فرهنگی انقالب اسالمی در پیشوا برگزار می شود.
جمعه نیز دو مراسم به مناسبت سالروز قیام 1۵ خرداد برگزار می شود.

مراســم اول در شهرســتان ورامین و با راهپیمایی مردم آغاز و به نماز جمعه ختم 
می شود که سخنرانی این مراسم را دکتر حداد عادل برعهده  دارد.

دومین مراســم همایش بزرگ مردم پیشوا نیز با حضور دکتر الریجانی و سخنرانی 
ایشان برگزار می شود.

درمکتب امام

دنیا به عصیان کشیده شده
مظلوم ها دیگر نمی  توانند تحت ظلم ابرقدرت ها باشند. اآلن  در امریکا هم خود 
ملت امریکا قبول ندارد این کارهایی را که دارد رئیس شان می  کند. اآلن مردم 
امریکا هم عاصی شده  اند از دست اینها. دنیا اصاًل به عصیان کشیده شده است.
صحیفه امام؛ ج۱۸؛ ص۳۲۳ | جماران؛ ۱۸ بهمن ۱۳۶۲

اجرای  اگر  رئیس قوه قضائیه گفــت: 
قانون عادالنه و مبتنی بر اولویت ها نباشد 
به جای قاچاق ســازمان یافته با کولبری و 
به جای تخریب شــبه کاخ ها با آلونک ها 

برخورد می شود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیسی در جلســه روز گذشته 
شــورای عالی قوه قضائیه با گرامیداشت سی و 
یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(، صیانت 
از خط امام و مکتب سیاسی ایشان را وظیفه ای 
همگانی دانست و تأکید کرد: امروز ابعاد فکری 
امام در اندیشه و سیره عملی مقام معظم رهبری 
بروز و ظهور دارد و زندگی و مواضع ایشان تفسیر 

و تبیین بارز خط امام است.
رئیسی، خداباوری، خودباوری و مردم باوری 
را اساس و مبنای خط امام عنوان کرد و افزود: 
امام )ره( مردم را با همه وجود باور داشــتند و 
اعتماد بــه نفس را در میان آحاد ملت افزایش 
دادند و از این ظرفیت عظیم انسانی در گسترش 
معروفات و نهی از منکرات، زشتی ها و پلشتی ها 

بهره می بردند.
آفات نادیده گرفتن اولویت ها

 در اجرای قانون
وی در ادامه اجرای قانون را شاخص عدالت 
در جامعــه عنوان کرد و با تأکید بر تالش مؤثر 
برای رســیدن به جامعه عادل اظهار داشــت: 
قانون گریــزی ضد ارزش اســت و هیچ کس در 
هیــچ جایگاهی نباید به خود اجازه دهد قانون 

را دور بزند یا از آن تخطی کند.
رئیس قــوه قضائیه با بیــان این که اجرای 
قانــون باید عادالنه، به دور از تبعیض و مبتنی 
بر اولویت ها باشــد، ادامــه داد: اگر در اجرای 
عدالت اولویت ها در نظر گرفته نشــود، به جای 
برخورد با قاچاق سازمان یافته با کولبران برخورد 

می شود و به جای تخریب ساختمان های مجلل و 
شبه کاخ هایی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی 
ساخته می شوند، با آلونک  ها برخورد می شود که 

این رویه اصاًل درست نیست. 
رئیســی تصریح کــرد: شــهرداری ها و 
دســتگاه هایی چون جهاد کشاورزی باید در 
اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کســانی 
کــه با پول و ثروت هنگفت، در مناطق خوش 
آب و هوا به صورت غیرمجاز ســاخت و ساز 
می کنند برخــورد کنند؛ در برخورد با قاچاق 
نیز اگر با دانه درشت ها و قاچاق سازمان یافته 
برخورد قاطع شود، موارد کوچک و جزئی هم 

تمام می شود.
 آمادگی دستگاه قضا 

برای تعامل با مجلس جدید
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره 
به آغاز به کار مجلس یازدهم و منشــور رهبر 
انقالب برای ترسیم نقشه راه نمایندگان جدید 
ملت، توجه به اقتصاد و فرهنگ را از مهم ترین 

محورهای این منشــور دانســت و بــر تعامل 
دستگاه قضایی با قوه مقننه در پیشبرد اهداف 
و برنامه هــای نهاد قانونگذاری در این دو حوزه 

تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به لزوم برخورد 
قاطع با متجاســران به قانون و تهدیدکنندگان 
نظــم و امنیت، خاطر نشــان کرد که همکاری 
قوای سه گانه در کشــور می تواند در گسترش 
عدالت و احســاس امنیت از سوی مردم نقش 

اساسی داشته باشد.
رئیسی افزود: ضابطان قضایی و همکاران ما 
در دستگاه قضا به هیچ عنوان نباید با کسانی که 
با سرقت های حرفه ای و اقداماتی چون کیف قاپی 
زندگــی مردم و امنیت روانــی آنها را به خطر 
می اندازند، کوچک ترین مســامحه و مماشات 

کنند و با این افراد باید قاطعانه برخورد کرد.
 با عامل جنایت گیالن

 برخورد عبرت  آموز خواهد شد
وی با اشــاره به موضوع قتل دختر 14ساله 

گیالنی و با تأکید بر این که برخورد دستگاه قضا 
بــا عامل این جنایت عبرت  آموز خواهد بود، در 
عین حال از مراکز علمی و دانشگاهی خواست 
که به آسیب شناسی مسائل اجتماعی بپردازند 
تا ریشه و علل و عوامل چنین جنایات هولناکی 
که احساسات عمومی را جریحه دار می کند، مورد 

بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه، یکی از علل و عوامل اصلی 
حوادث و جنایاتی نابخشــودنی همچون حادثه 
گیالن را دوری از اخالق و معنویت دانســت و 
متذکر شد: عدالت در توزیع ظرفیت ها، تأمین 
معیشــت مردم و توجه به اخالق و معنویت در 
جامعه از مهم ترین اصول کاهش ناهنجاری های 
اجتماعی و اقتصادی است که باید بیش از همه 

مورد توجه مسئوالن اجرایی قرار گیرد.
قتل جوان سیاه پوست توسط پلیس 

جلوه ای از آمریکای بی نقاب بود
رئیسی به اعتراضات مردمی در 27 شهر 
آمریکا پس از قتل یک شهروند رنگین پوست 
به دســت پلیس این کشور اشاره کرد و آن را 
فریاد بلند مردمی دانســت که سال هاســت 
حقوقشان زیر سایه نژادپرستی نظام استکباری 
آمریکا و دیگر کشورهای غربی نادیده گرفته 

شده است.
وی اظهارداشت: امروز با هویدا شدن چهره 
بی نقاب آمریکا بر همگان ثابت شده این کشور 
بزرگ ترین ناقض حقوق بشــر و قطعنامه های 
ســازمان ملل و میثاق های بین المللی است و 
معترضــان آمریکایی با شــعار »بگذارید نفس 
بکشیم«، مدیریت این نظام استکباری و مدعیان 
حقوق بشــر در غرب و ایادی آنها در منطقه را 
به چالش کشــیده اند که امید اســت آتش این 
خشــم دامنگیر رهبران نظام سلطه شده و آنها 

را به زیر کشد.

رئیس قوه قضائیه:

برخورد با آلونک  ها به جای تخریب  شبه كاخ های غیرقانونی
نتیجه بی توجهی به اولویت هاست

سخنگوی دولت گفت: تا دو هفته دیگر 
با تزریق ۴۸ میلیارد تومان، ۵۰ کیلومتر راه 
آبی به غیزانیه ایجاد می شــود. ۳۰ میلیارد 
دیگر برای تکمیل برخی روستاهای پراکنده 

در دست اقدام است.
علی ربیعی ســخنگوی دولت روز گذشته 
)دوشنبه( در نشست خبری خود با خبرنگاران 
درباره دســتور رئیس جمهور برای حل مشکل 
آب غیزانیــه و پیگیری دولت در این خصوص، 
گفت: دولت از نیمه دوم سال 92 هشت میلیون 
نفر از هموطنان را از سیســتم آب بهداشــتی 
برخوردار کرده اســت و می خواهیم این عدد را 
تا پایان دولت به 10 میلیون نفر برســانیم. این 
در حالی اســت که قبل از سال 92 امکان برای 

یک میلیون نفر بود.
وی گفــت: آخرین گزارشــی که امروز صبح 
دریافت کردم حاکی از این اســت که تا دو هفته 
دیگر با تزریق 48 میلیارد تومان، ۵0 کیلومتر راه 
آبی به غیزانیه ایجاد می شــود. 30 میلیارد دیگر 
برای تکمیل برخی روســتاهای پراکنده در دست 

اقدام است.
ربیعــی  با عذرخواهی از مردم به علت تامین 
نشدن نظر آنها در تامین آب در غیزانیه، گفت: اگر 
ســرعت الزم را نداشتیم و مردم به خیابان آمدند 
متأســفیم و عذرخواهی می کنیم. مردم می دانند 
در ایــن حوزه هایی که گفتم اتفاقات خوبی افتاده 
و به ســرعت تا دو هفته دیگر مشــکل آب را بر 

طرف می کنیم.
تحریم های آمریکا

 به جایی نخواهد رسید
سخنگوی دولت درباره تهدید آمریکا به تحریم 
نفتکش های ایران که به ونزوئال رفته اند، گفت: رفتن 
کشــتی های ما و صادرات تنها بخشی از اقدامات 
طبیعی و در راســتا حرکت آزاد تجارت جهانی و 

در چهارچوب قوانین بین المللی بود.
ربیعی بــا بیان اینکه با صــادرات به ونزوئال 
به دنبال ارســال پیام به هیچ کس نبوده ایم گفت: 
صــادرات ما یک اقدام طبیعی بر اســاس حرکت 

آزاد تجارت بین الملل بود.
وی با تأکید براینکه در آینده هم با قاطعیت 
هرجایی که بتوانیم تبادل کاال داشــته باشیم کار 
خــود را ادامه می دهیم، افزود: ما همواره گفته ایم 
تحریم های آمریکا به جایی نخواهد رسید، آنها از 
این پس هم جلوی تداوم حرکت صادرات و واردات 
ما را نخواهد گرفت. امیدواریم دولت آمریکا از سر 
عقل گرایی بر شــعارهای ظاهری خود در تجارت 

آزاد در آبراه ها بماند.

نظر شورای نگهبان را 
در الیحه حذف ۴ صفر تامین می کنیم

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال مهر درباره 
اینکه با توجه به اینکه شورای نگهبان ابهاماتی در 
مورد الیحه حذف 4صفر دارد و برخی از نمایندگان 
مجلس هم نکاتی در مورد این الیحه داشتند، آیا 
دولت الیحه را بازبینی و اصالح می کند یا بر این 
الیحه فعلی اصرار دارد؟ گفت: ایرادی که شورای 
محترم نگهبان گرفــت در مورد رابطه با صندوق 
بین المللی پول و مغایرتی که این بند ایجاد کرده 
است؛ با توجه به بررسی ها نظر دولت و بانک مرکزی 

تامین نظر شورای نگهبان است.
ربیعی با بیان اینکه دولت می تواند بند مورد 
نظر شــورای نگهبان را حذف کند تا نظر شورای 
نگهبان هم تامین شود، گفت: امیدواریم که مجلس 
نیــز صرفاً به همین ایراد بپردازد و ما به رفع ایراد 
بپردازیم و کاری که سال ها برای آن کار کارشناسی 
شده اســت و ما فکر نمی کنیم برای ساده کردن 

مبادالت مفید است را بتوانیم انجام دهیم.
برای حل مشکل مسکن

 راهی جز تولید مسکن نداریم
وی در ادامه در پاســخ به سؤالی درخصوص 
مشکالت مسکن و افزایش اجاره بها و نگرانی های 
مــردم در این خصوص و موضــوع اخذ مالیات از 
خانه های خالی، گفت: ما برای حل مشکل مسکن 
راهی جز تولید مسکن نداریم، جهت گیری دولت 
در این مسئله تولید انبوه به ویژه تولید برای طبقات 

متوسط به پایین است.
ســخنگوی دولت تأکیــد کــرد: وزارتخانه ها و 
سازمان های حمایتی در اولویت حمایت با وزارت راه و 
شهرسازی قرار گرفتند، همچنین طرح اقدام ملی مسکن 
امروز در دســت اجرا است که موجبات خانه دار شدن 

مردمی که مسکن نیاز اصلی آنهاست را فراهم کنیم.
ربیعی افزود: در طرح اقدام ملی مســکن در 
حال حرکت به این سمت هستیم که آن دسته از 
افرادی که مسکن نیاز ضروری آنها است صاحب 
خانه شوند، بر همین اساس هم ساخت و تکمیل 
مســکن های مهر در دستور کار دولت قرار دارد و 

اکنون هم 118 هزار واحد قابل تحویل است.
عزم و اراده دولت بر همکاری

 با تعامل همه جانبه با مجلس است
ســخنگوی دولت در رابطه بــا تعامل دولت 
و مجلس جدید هم گفت: عــزم و اراده دولت بر 
همکاری با تعامل همه جانبه با مجلس برای حل 
مشــکل کشــور و کمک به بهبود معیشت مردم 
است. ما معتقدیم مشکالت کشور از طریق تعامل 
و همکاری در میدان عمل حل می شــود. در این 
دوران ســخت عبور دادن کشــور از مشکالت و 
بحران های بین المللی و ایجاد شــرایط آرام روانی 
و همــراه کردن مردم، مردمــی که اعتماد باال به 
دولت، نظام و حاکمیت داشته باشند، قطعاً نیازمند 
تعامل باال است. آنچه مسلم است در این تعامل ها 
اظهارنظر های آرام بخش موثر است. اظهارنظرهای 
غیرســازنده، اظهارنظرهای مبتنــی بر تصورات 
پیشینی نمی تواند همکاری در سطح باال که مردم 

امیدوارانه به آن نگاه می کنند را محقق کند.
ربیعی افزود: ما قضــاوت زودهنگامی درباره 
اظهارات نمایندگان نخواهیم داشت و معتقدیم که 
همکاری در سطح بسیار عالی را باید انتظار بکشیم 
و خوشبینم. برخی از اظهارات قباًلً مطرح شده بود 
که در دوره خود به آن پاسخ داده شده است. البته 
همه افراد در همه قوا به ویژه نمایندگان مجلس که 
عصاره فضائل ملت هستند، حق دارند دیدگاه های 
خود را مطرح کنند. اما آنچه که من معتقدم این 

اظهارنظرها باید ســازنده مبتنی بر شــواهد و در 
راستای منافع ملی باشد.

ســخنگوی دولت گفت: به هــر حال دولت 
بنای نهایت همکاری بــا مجلس یازدهم را دارد. 
آقای رئیس جمهور هم تأکید کردند در چارچوب 
قانون اساسی که سند میثاق ملی ما است و حدود 
اختیارات نهادهای کشــور در آن مشــخص شده 
همکاری خواهیم کرد و از تضارب آرا و اختالف نظر 
هم نگرانی نداریم و می دانیم که دلسوزان زیادی 
رأی آوردند و نگران کشــور هســتند و در ســایه 
دلسوزی و غمخواری مشترك برای مردم به سوی 

حل مشکالت مردم پیش خواهیم رفت.
وی درباره جلســه امروز دولت با نمایندگان 
کارگری هم خاطرنشــان کرد: جلسات متعددی 
میان وزیر تعاون کار و رفاه و اجتماعی با نمایندگان 
کارفرمایی و کارگری برگزار شــده اســت. وزارت 
تعاون درصدد است تا بین هر دو شرکای اجتماعی 
خود درباره حق مسکن تصمیم مناسبی بگیرند و 
همچنین درباره جابه جایی برخی آیتم های مزدی 

به  ترکیبی برسند که مورد رضایت طرفین باشد.
اختصاص ۱۵ میلیارد تومان

 به منظور اطفای حریق جنگل های زاگرس
ربیعی درباره تمهیدات اندیشــیده شــده در 
رابطه با آتش ســوزی جنگل های زاگرس تصریح 
کرد: بارش های مناســبی که در زمستان گذشته 
و اوایل فصل بهار داشــتیم پوشش گیاهان را در 
مناطق رویشی مختلف مثل زاگرس افزایش داده 
است. از ابتدای سال احتمال حریق در این منطقه 
وجود داشته است که در اکوسیستم های مختلف 
کشور از آن جلوگیری شده است. راهبردهای الزم 
توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تدوین 
شده است اما افتادن یک شیشه، یک جرقه ساده 
و برخی سوءاستفاده ها می تواند باعث حریق در این 
مناطق شود. برخی اقدامات ناشی از عدم آگاهی در 
جنگل ها باعث آتش سوزی ها است و نمی توان نظر 
قطعی داد که اقدام عامدانه ای در کار بوده است یا 
خیر. به هر حال افزایش دما و خشک شدن علوفه 
با یک اقدام ساده می تواند باعث آتش سوزی شود.
وی گفــت: در برخی از مناطــق با توجه به 
اینکه مســیر صعب العبور اســت نیاز است که به 
هلی کوپتر اطفای حریق انجام شود. این موضوع 
و موضوع آب اهواز در جلســه دیروز هیئت دولت 
بررسی شد. مبالغ مورد نیاز برای رفع این مشکالت 
تامین شد. فعاًل 1۵ میلیارد تومان به منظور اطفای 
حریق جنگل ها به سازمان جنگل ها داده شد. وزارت 
دفاع هم بودجه ای الزم داشــت که آن بودجه هم 

تامین شد.

 حجت االسالم سید محمود علوی، وزیر 
اطالعات به همراه معاونیــن این وزارتخانه 
رئیس مجلس شورای  قالیباف،  محمدباقر  با 

اسالمی دیدار کردند.
در این نشســت که با حضور معاونین وزارت 
صــورت پذیرفت، وزیر اطالعات ضمن تشــکر از 
زحمات الریجانی، انتخاب قالیباف به ریاست مجلس 
را تبریــک گفته و اظهار امیدواری نمود که حضور 
وی در مجلس همچون سوابق مدیریتی قبلی منشأ 

اثر و تحول باشد.
به گزارش خبرگزاری آنا، در ادامه حجت االسالم 
علــوی اعالم کرد که این وزارتخانه آمادگی دارد تا 
با تمام توان در هر زمینه ای که مجلس الزم بداند، 

کمک و همکاری الزم را داشته باشد.
قالیبــاف، رئیس مجلس نیز ضمن تشــکر از 
تالش های سربازان گمنام امام زمان)عج(، خواستار 
ارائه نظرات کارشناســی وزارت به نمایندگان برای 
کمک به حل مشکالت کشور در راستای فرمایشات 

مقام معظم رهبری شد.
مجلس قوی با چند اقدام نقطه زن 
جبهه امید پیش روی ملت بگشاید

خبر دیگر اینکه، سعید جلیلی، نماینده رهبر 
معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی در نامه ای 
به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
با آرزوی موفقیت برای او و همکارانش، نکاتی را برای 
به سرانجام رساندن هرچه  بهتر مأموریت های مجلس 

یازدهم، مطرح کرد.
در این نامه آمده اســت: با احترام، شروع دوره 
یازدهم مجلس شــورای اسالمی و ریاست آن را به 
جنابعالی و سایر نمایندگان محترم، صمیمانه تبریک 
می گویم. امیدوارم تالش های این دوره مجلس برای 
مردم، نظام و انقالب، مبارك و برای عزیزان نماینده، 
توشــه ای گرانقدر در محضر الهی باشد. نمایندگی 
مردم، مسئولیتی سترگ است که مجلس محترم 
برای انجام شایسته آن، نیازمند پشتیبانی و یاری 
همگان است که به سهم خود، نکاتی را به خانه ملت 

تقدیم می نمایم:
مهرماه 68 در مقاله »تفکر بسیجی، ضرورت 
دوره سازندگی«، حیران از روندی که پس از دفاع 
مقدس در برخی عرصه ها در حال شــکل گیری 
بود، آرزو کردم در مجلسی که باید عصاره فضائل 
ملّت باشد، حال و هوای نمایندگان آن در پشت 
تریبون، به سان رزمنده ای باشد که روی خاکریز، 
در پشت »دوشــکا« قرار می گرفت و هر آن در 
معرض تیر دشــمن بود و خالی از هرگونه حب 
و بغض شخصی و هواهای نفسانی، انجام وظیفه 
می نمود. بی گمان از عزیزانی که این خاطرات را 
به خوبی به یادگار دارند، انتظار مضاعفی است که 
فضای سیاسی کشور را با تفکر بسیجی در ساحت 

مجلس، عطرآگین نمایند.
جلیلــی خاطرنشــان کــرد: اگر هــر یک از 
کمیســیون های مجلس در سال فقط یک اولویت 

مهم و اثرگذار را به شــکل مطلوب به فرجام الزم 
برســاند و مردم طعم شیرین تحقق آن را احساس 
کنند، در یک ســال 1۵ اقدام و در چهار سال 60 
اقدام بزرگ و اساسی و دارای تاثیر مهم و مثبت در 
روند کشور و زندگی مردم صورت خواهد گرفت و 
کارنامه ای درخشان برای مجلس رقم خواهد خورد. 
به عنوان نمونه، تصویب قانون »حمایت از توســعه 
صنایع پایین دســتی نفت خام و میعانات گازی با 
اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی« در سال پایانی 
مجلس دهم، اقدامی ارزشمند برای کشور بود که در 
صورت اجرا، آثاری چون کم اثر شدن تحریم ها، قطع 
خام فروشی نفت، هدایت نقدینگی به سمت تولید، 
ایجاد  اشتغال و ارز آوری را می تواند برای کشور به 
ارمغان بیاورد. به چنین موضوع مهمی در صنعت 
نفت کشور، نه در قالب الیحه بلکه از سوی نمایندگان 
و به شــکل ارائه طرح پرداخته شد که ان شاءاهلل با 
پیگیری مستمر در مجلس یازدهم، اجرای آن نیز 

به فرجام و نتیجه الزم برسد.
مجلس یازدهم ۷ نکته مهم را 

در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کند
در ادامه این نامه آمده است: اصالح ساختاری 

بودجه سال 1400 با:
- الزام برخی وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط 
با تولید برای ارزآوری و کاهش هزینه های غیرضرور 

همه دستگاه
- نظارت جدی و موثر بر عملکرد شرکت های 

دولتی که بودجه بیش از هزار میلیارد تومان به شکلی 
غیر منطقی از دامنه رصد و بررسی موثر مجلس کنار 

گذاشته شده است
- اعتنــای واقعــی بــه ظرفیــت گســترده 
تولیدکننــدگان کاال و خدمــات از طریق افزایش 
امــکان صادرات برای تحقق »جهش تولید« و رفع 

موانع تولید
- اصالح نظام مالیاتی

- مدیریت صحیح خلق پول
- طراحی و نظارت پیگیر برای توزیع عادالنه و 

صحیح تسهیالت بانکی
- طرح جامع نظام یارانه ای کشــور، به ویژه در 
بخش انرژی، می تواند از اولویت های ســال نخست 
مجلس یازدهم باشــد که بر ایــن مبنا، همچون 
مجلــس دهم آمادگــی ارائه نتیجــه مطالعات و 
بررسی هایی که در حد بضاعت صورت گرفته است، 
به نمایندگان ملت و کمیسیون های مرتبط اعالم 
می شــود. یک مجلس قوی می تواند با چند اقدام 
نقطه زن، عرصه ای از تهدیــد را دفع و جبهه ای از 
امید پیش روی ملت بگشاید. اقداماتی موثر، دقیق 
و متناسب با آمادگی های کنونی کشور که مستقیم 
در قلب دسیسه دشمن بنشیند و موجب را ه افتادن 
برنامه های پیشــران کشور شود. ان شاءاهلل با همت 
و پیشــگامی مجلس یازدهم و همیاری سایر قوا، 
موفقیت های بزرگ رقم خواهد خورد. برای شما و 

همه همکارانتان آرزوی موفقیت دارم.

نماینده مردم قم در مجلــس گفت: در حوادث 
آبان ماه ۹۸  تعداد ۲۰۰۰ نفــر از حاضرین در صحنه 
 و ۵۰۰۰مامور مجروح شــدند و آمار کشته شدگان

۲۳۰ نفر بود.
حجت االســالم مجتبی ذوالنور نماینده مجلس شورای 
اسالمی در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران در مورد تعداد 
فوت شدگان در حوادث آبان ماه گفت: در هر کشوری ممکن 

است طرح هایی اجرا شود که ضعف و قدرت داشته باشد.
ذوالنور تصریح کرد: مــردم نمی توانند هزینه های ابراز 
احساسات شومی که با تحریک رسانه های بیگانه اتفاق می افتد 
را بپذیرند و خسارات را تحمل کنند بنابراین در حوادث آبان 
98، اتفاقاتی افتاد که ذائقه مردم را بعد از شکست آمریکا در 
ســقوط پهپاد تلخ کرد و سعی کردند آن شیرینی را در کام 

مردم تلخ کنند.
وی افــزود: حادثه آبان 98 طبیعی بود از این جهت که 
مردمی که از آرمان های خود دفاع می کنند و اعتراض خود را 
بیان کنند، از زمان سقوط سالوادور آلنده در شیلی براندازی 
نظام های سیاسی از طریق جنگ نرم و تهدید نرم اتفاق افتاده 
است اما از آنجا که جنگ نرم در دستور دشمن است سعی 
می کنند با قرار دادن مردم در مقابل هم و در مقابل حکومت ها 

و اردوکشی های خیابانی، اهداف خود را تحقق بخشند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: نظام 
ســلطه از این فرصت با تمام امکانات خودش بهره گرفت و 
سعی کرد احساســات گروه های مختلف را تحریک کند و 
تجمعات خیابانی را راه اندازی کند و کسانی که با منافع ملی 
و ملت مشکل داشتند و کسانی که گوش به فرمان رسانه های 
بیگانه بودند طبیعتا رهبری و لیدری این جریانات را به دست 
می گیرند و سعی می کنند موج سواری کنند و آن اهداف شوم 

را با فریب مردم محقق کنند.
ذوالنور درخصوص حجم خسارات اتفاقات آبان 98 ادامه 
داد: 497 مرکز دولتی  تخریب، 422 خودروی مردم، 230 
خودروی دولتی یا بخش عمومی و ۵69 وسایل نقلیه عمومی، 
991 شعبه بانک، ۵3 مورد مقرهای انتظامی، نظامی و بسیج 

و 123 جایگاه سوخت تخریب و آتش گرفت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: مخازن 
با حجم باالی مراکز عرضه سوخت اگر آتش می گرفت تا شعاع 
۵00 متر را تخریب می کرد که تخریب آن ســخت است اما 

اغتشاشگران برای آن آموزش دیده بودند.
وی درخصوص تعداد کشته شدگان و مجروحان حوادث 
آبان ماه مجلس با بیان اینکه ضد انقالب از 1۵00 تا 10 هزار 
نفر کشته شــده در حوادث آبان ماه اعالم کرده بود، اظهار 
داشت: تعداد 2000 نفر از حاضرین در صحنه و ۵000مامور 
مجروح شــدند و آمار کشته شدگان 230 نفر بود که 6 نفر 
مامورینی بودند که به شــهادت رسیدند و 20 درصد هم از 
نیروهای حفظ امنیت و نظم بودند که عضویت رسمی نداشتند 

مثل بسیج و نیروهای مردمی.
ذوالنور با بیان اینکه 22 درصد از افراد کشــته شــده 
سابقه دار بودند، ادامه داد: 7 درصد جانباختگان در درگیری 
مســلحانه، 16 درصد در تعرض هجوم مســتقیم به اماکن 

انتظامی، دفاعی و امنیتی با ســالح سرد، 26 درصد کسانی 
هستند که به صورت نامعلوم جان باختند و مشخص نیست 

چگونه کشته شدند.
وی تصریح کرد: 93 مرکز نظامی و انتظامی مورد تعرض 
قرار گرفت. کالنتری که دویست، سیصد قبضه سالح در آن 
است، وقتی افرادی از روی در و دیوار وارد می شوند، اگر این 
سالح ها در اختیار آنها قرار بگیرد چه بالیی سر مردم می آید 
و مردم چه هزینه هایی پرداخت می کنند طبیعی است چنین 

موارد درگیری ممکن است منجر به تلفات جانی شود.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی خاطر نشــان 
کــرد:  31 درصد از جــان باختگان در حملــه به مراکز 
عمومی کشته شدند؛ این افراد از جمله کسانی هستند که 
در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، بانک ها، پمپ بنزین ها، 
مساجد، مدارس علمیه، مراکز دانشگاهی جهاد دانشگاهی 
آزمایشگاه های تشخیصی وزارت بهداشت و بخش خصوصی، 

حضور پیدا کردند.
وی اضافه کرد: مثال بر اســاس بررسی پزشکی قانونی 
بعضی از این کشــته ها در وسط درگیری از فاصله 7 متری 
قلب آنها یا شــقیقه وی از فاصله 3 متری هدف گرفته شده 
است. می دانیم فاصله بین نیروهای عمل کننده با معترضین 
اینقدر نبود و درصد باالیی از کشــته شدگان با گلوله هایی 
کشته شدند بر اساس پزشــکی قانونی که جزو سالح های 
سازمانی نیروهای امنیتی و نظامی نیست و مرگ مجهول و 

مشکوك را شاهد بودیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با بیان اینکه 
این کمیسیون ورود جدی به این ماجرا داشت، گفت: موضع 
مقام معظم رهبری کار ما را تسریع کرد و دستگاه های امنیتی، 
نیروهای مسلح، پزشکی قانونی و قوه قضائیه ورود جدی در این 

مسئله پیدا کردند که بررسی آنها به ما کمک کرد.
وی اظهار داشت: بخشی از جانباختگان بی گناه تشخیص 
داده و مامورین مدافع نظم و امنیت شهید اعالم شدند، در کنار 
فرمایش رهبری شورای تامین استان ها به این موضوع ورود 
پیدا کردند، قرار شد به خانواده های آنها سرکشی شود و به 
آنها کمک شود. شاید بتوان گفت خانواده ای بدون سرکشی 
در این زمینه باقی نماند. مقام معظم رهبری حتی برای آنها 
که سابقه درگیری مسلحانه داشتند هم فرمودند که خانواده 
آنها را از او جدا کنند، آمار قابل راستی آزمایی است و مهم ترین 

مرجع ما پزشکی قانونی است.
این نماینده مجلس شورای اســالمی در پاسخ به این 
پرسش که  آیا از دستگیرشدگان شکنجه و یا کشته شده اند 
گفت: ما چنین گزارشی نداشتیم که کسی بعد از دستگیری 
کشته و یا شکنجه شده باشد. غالب دستگیرشدگان برای آرام 
شدن اوضاع دستگیر شدند، ولی آنها پاالیش شدند و کسانی 

که نقش جدی در آشوب ها نداشتند، آزاد شدند.
ذوالنور در خاتمه اظهار داشــت: باید از مردم عزیزمان 
تشکر کرد و باید به اعتراضات مردم احترام گذاشت. این مردم 
بوده اند که بار انقالب را بر دوش داشته بودند، اعتراضات هم 
باید طوری باشد که کسانی که به دنبال ضربه زدن به نظام و 
مردم هستند نتوانند کاری کنند و بعد از سخنان مقام معظم 

رهبری دیدیم که مردم صف خود را از اینها جدا کردند.

در دیدار با قالیباف صورت گرفت

اعالم آمادگی وزیر اطالعات برای همکاری با مجلس
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ربیعی:

۵۰ کیلومتر راه آبی به غیزانیه تا دو هفته آینده ایجاد می شود
از مردم به خاطر تعلل پیش آمده عذرخواهی می کنیم


