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در جلسه دیروز هیأت دولت

اخبار
فیلتر تلگرام تا امروز
همچنان در تعلیق

حمایت وزیر دفاع
از تقویت توان
موشکی کشور

معاون قوه قضائیه:
خودکشی در هرحالتی
ممکن است

معــاون قــوه قضائیــه گفــت:
خودکشــی در هــر حالتــی ممکــن
اســت و نمیتوانیــم بگوییــم کــه
خودکشــی یــک دســتگیر شــده در
اغتشاشــات اخیر مشــکوک است.
به گزارش مهر ،ذبیحاهلل خداییان
دیــروز در جمــع خبرنــگاران در
پاســخ بــه ســؤاالتی درخصــوص
دســتگیر شــدگان اغتشاشات اخیر
کشــور تأکیــد کــرد :گاهی مشــاهده
شــده افراد بــا لباس خــود را حلق
آویز کردنــد یا اینکــه از قطعههای
تخت اســتفاده شده است .معاون
قــوه قضائیه تأکید کــرد :تحقیقات
در حال انجام اســت و نمیتوانیم
بگوییم کوتاهی شده است.

مشــکالت اقتصادی یک شبه پدید نیامده و عمدتاً ناشــی از مدیریت نادرست گذشته است

رئیس جمهوری روز گذشـــته در جلسه
هیأت دولت ،با استقبال از فرمایشات
سهشنبه گذشـــته رهبر معظم انقالب
تأکید کرد که حل مشـــکالت اقتصادی
و تأمین حقوق شـــهروندان دستور کار
اصلی دولت است.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطالعرســـانی
ریاســـت جمهـــوری ،حجتاالســـام
حســـن روحانی ،ضمن تشکر از بیانات
روشـــنگرانه رهبـــر معظـــم انقـــاب
دربـــاره حـــوادث اخیر ،افـــزود :رویکرد
اصلـــی دولـــت در الیحه بودجه ســـال
 97اشـــتغالزایی و حرکـــت به ســـمت
ریشهکنی فقر مطلق است و پیرو تأکید
رهبر انقـــاب ،مردم انتظـــار دارند که
همه قوا و تمامی دســـتگاهها و نهادها
با همدلی و همراهی به تحقق سریعتر
ایـــن اهـــداف و تأمیـــن مطالبات بحق
مـــردم کمـــک کننـــد .وی با اشـــاره به
اینکـــه مشـــکالت اقتصادی یک شـــبه

پدید نیامده و عمدتاً ناشی از مدیریت
نادرست در گذشته اســـت ،اظهارکرد:
وقتی رهبر معظم انقالب متواضعانه
خود را نیـــز مخاطـــب مطالبات بحق
مـــردم معرفـــی میکننـــد ،یعنی همه
باید مسئولیت مشکالت را بپذیرند و با
وحدت و همدلی ضمن مأیوس کردن
دشـــمن از توطئه ،مردم را به شـــرایط
کشـــور و آینده امیدوار و دولت را نیز در
اصالح و پایداری اقتصاد به نفع مردم
یاری نمایند.
رئیـــس جمهـــوری ،همچنیـــن بـــا
قدردانـــی از حضـــور پرشـــور و آگاهانه
مـــردم و همچنیـــن نیروهـــای امنیتی
و انتظامـــی در حـــوادث اخیـــر ،حفـــظ
وحـــدت و انســـجام ملـــی ،آرامـــش و
امیدآفرینی را ضرورت پیشرفت کشور
خواند و از رســـانه ملی و سایر رسانهها
خواســـت با حفظ هوشـــیاری ،از نشـــر
شـــایعات ،تخریـــب و ســـیاهنمایی که

خواســـت بدخواهـــان نظـــام و مـــردم
اســـت ،خودداری نماینـــد و به وظیفه
ملی خود عمل کنند.
روحانی به وزیر کشور مأموریت داد
ظرف یک هفته با هماهنگی شوراهای
تأمین ،گزارش دقیقی از حوادث اخیر
و افرادی که در اثر این حوادث دستگیر،
مصـــدوم یا احیاناً کشـــته شـــدهاند ،به

تفکیـــک و بیان دقیق علت و چگونگی
هر بخش را به وی ارائه کنند.
در ادامه این جلســـه ،هیأت وزیران
بـــا هـــدف ارائـــه خدمـــات تکمیلـــی
بهداشـــتی و درمانـــی بـــه خانـــواده
شـــهدا ،مفقوداالثران ،اســـرا ،جانبازان
و آزادگان ،آییننامـــه اجرایـــی فصـــل
ســـوم قانون جامع خدماترســـانی به

ایثارگـــران را تصویب کـــرد .به موجب
این آییننامه ،تأمین صد درصد هزینه
بهداشتی درمانی افراد مشمول شاغل
و بازنشسته دستگاههای اجرایی و افراد
تحـــت تکفل آنان در قالـــب بیمههای
پایـــه و مکمـــل برعهده بنیاد شـــهید و
امور ایثارگران است.
همچنین دولت ،بنیاد شهید و امور
ایثارگـــران را موظف کرد ضمن تهیه و
تأمین امکانـــات بهداشـــتی ،درمانی،
تشـــخیصی ،توانبخشـــی ،آموزشـــی،
پیشـــگیری ،دارو و تجهیـــزات مـــورد
نیـــاز بـــرای گروههـــای ویـــژه جانبازان
شـــیمیایی ،اعصـــاب و روان ،نخاعـــی
و اندامهـــای مصنوعـــی داخلـــی و
خارجی جانبـــازان ،برای ارائه امکانات
مناســـبتر ،از ظرفیـــت بخشهـــای
دولتـــی و غیردولتـــی از طریـــق عقـــد
قرارداد خرید خدمـــت از مراکز مذکور
اقدام کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

پلیس و بسیج در نا آرامی های اخیر بدون اسلحه به خیابان آمدند
شناسایی و بازداشت اغتشاشــگران و ارسال کنندگان ویدئو به خارج از کشور از سوی وزارت اطالعات

رئیس سـ ــتاد کل نیروهای مسـ ــلح اعالم
کرد طبق دسـ ــتورالعمل این ستاد نیروی
انتظامی ،سـ ــپاه و بسـ ــیج در ناآرامیهای
اخیر بدون اسلحه به خیابان آمده بودند.
به گـ ــزارش فارس ،سـ ــردار محمد باقری
روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه
عملکرد و دسـ ــتاوردهای بنیاد حفظ آثار
و نشـ ــر ارزشهای دفاع مقدس در جمع
خبرنگاران با اشـ ــاره به وقایع اخیر گفت:
جا دارد از نیروی انتظامی ،بسـ ــیج ،سپاه،
دسـ ــتگاههای امنیتی ،وزارت اطالعات و
وزارت کشـ ــور قدردانـ ــی کنـ ــم .در وقایع و
ناآرامیهای هفته گذشته حتی یک مورد
سراغ نداشـ ــتیم که از نیروهای انتظامی،
سپاه یا بسیج با اسـ ــلحه به خیابان آمده
باشـ ــند ،چراکه طبق دسـ ــتورالعملهای
سـ ــتاد کل نیروهای مسـ ــلح ،این موضوع
ممنـ ــوع اسـ ــت و هیچ کس با اسـ ــلحه به
خیاباننمیآید.
وی تصریـ ــح کرد :مـ ــا در ناآرامیهای
اخیـ ــر حداکثـ ــر تحمـ ــل را در ایـ ــن ماجرا
داشـ ــتیم و هیـ ــچ اتفاقـ ــی از ایـ ــن جهت
نداشـ ــتیم و کشـ ــتههایی که اتفاق افتاده
عمدتـ ــاً مشـ ــکوک اسـ ــت و عمدتـ ــاً بـ ــا
تیراندازیهای از پشـ ــت سـ ــر و از مناطق
نامشـ ــخص اتفـ ــاق افتـ ــاده و در دسـ ــت
بررسـ ــی اسـ ــت و در ایـ ــن رابطـ ــه موردی
نداریم مگر اینکـ ــه به یک پادگان نظامی
حملهای صورت گرفته باشـ ــد که در همه
دنیا مجموعههـ ــای نظامی در این مواقع
موظف به دفاع از خودشان هستند.
توضیحات رئیس سـ ــتاد کل نیروهای
مسـ ــلح در شـ ــرایطی منتشـ ــر شـ ــد کـ ــه

بـ ــه گـ ــزارش منابـ ــع رسـ ــمی دس ـ ـتکم
 15نفر در جریان ناآرامیهای اخیر کشته
شدند .بر اساس گزارشهایی که از سوی
خبرگزاریهای رسـ ــمی منتشـ ــر شده ،در
خـ ــال اعتراضهـ ــا  4نفـ ــر در «دورود»
لرسـ ــتان و  2نفـ ــر در «ایذه» خوزسـ ــتان،
 3نفر در «تویسرکان» همدان ،یک پاسدار
در «کهریزسـ ــنگ» نجفآبـ ــاد و  6نفر در
«قهدریجـ ــان» از توابـ ــع اصفهان کشـ ــته
شد هاند.
بنا به توئیت سیدمحمد بطحایی وزیر
آموزش و پرورش  2نفر از کشـ ــته شدگان
به نامهـ ــای آرمین و شـ ــایان ،دانشآموز
بودنـ ــد .یکـ ــی از دانشآمـ ــوزان آرمیـ ــن
صادقی  13سـ ــاله بود که در خمینی شهر
بـ ــه ضـ ــرب گلوله کشـ ــته شـ ــد .بـ ــه گفته
مسـ ــئوالن محلی فالورجـ ــان ،در جریان
اعتراضها عدهای به پاسگاه قهدریجان
حمله کرده و قصد خلع سـ ــاح مأموران
را داشـ ــتند و در خـ ــال همیـ ــن درگیـ ــری
تعدادی کشته شدند .هنوز آمار رسمی از
شمار کشته شـ ــدگان اعالم نشده است و
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد
که تیراندازی در خیابانها از ناحیه نیروی
انتظامی،سپاه و بسیج نبوده است.
ëëتشریحاقدامهایوزارتاطالعات
دیـ ــروز وزارت اطالعـ ــات بـ ــا صـ ــدور
اطالعی ـ ـهای ،اقدامهـ ــای جدیـ ــد ایـ ــن
وزارتخانـ ــه در برخـ ــورد بـ ــا عناصـ ــر
آشـ ــوب طلب اخیر را تشـ ــریح کرد و خبر
داد :سـ ــربازان گمنـ ــام امام زمـ ــان (عج)
در چند روز گذشـ ــته موفق شـ ــدند تعداد
دیگری از عناصر تروریستی و ضد انقالب

دستور دادستان کل کشور درباره بازداشت شدگان

خبر

دادســـتان کل کشـــور در نامهای به دادســـتانهای
عمومـــی ،انقـــاب و نظامـــی سراســـر کشـــور از
تالشهـــای آنها بـــه منظور هدایـــت و حمایت از
نیروهـــای امنیتی و انتظامـــی و مرزبندی در رفتار
با معترضین و برخورد با مجرمین در اغتشاشات
و ناآرامیهـــای اخیـــر قدردانـــی کرد .بـــه گزارش
ایسنا ،حجتاالســـام منتظری در این نامه تأکید
کرد«:همـــان گونـــه کـــه اعـــام گردید نســـبت به
دســـتگیر شـــدگان و متهمان فاقد ســـابقه کیفری
بر اســـاس قانون همراه با رأفت اسالمی و نسبت
بـــه عوامل اصلی از قبیـــل مرتبطین با بیگانگان و

را که نقش بسـ ــزایی در به آشوب کشیدن
اعتراضهای مردمی داشـ ــتند ،شناسایی
و دستگیر کنند.
بنابـ ــر این اطالعیـ ــه ،وزارت اطالعات
یک تیـ ــم تروریسـ ــتی در سردشـ ــت را که
با هدف اقدامهای تروریسـ ــتی از مرزهای
غربی وارد کشـ ــور شـ ــده بود شناسـ ــایی و
منهـ ــدم کـ ــرد و از آنـ ــان  3قبضه سـ ــاح
کالشـ ــنیکف و مقادیر زیـ ــادی تجهیزات
نظامی کشف و ضبط شد.
دستگیری متهم م – ق عامل فروش
 147چاشـ ــنی انفجـ ــاری و  40عـ ــدد مواد
منفجره در ورامین ،بازداشـ ــت متهم ح
– الـ ــف از عناصر فعال ضد انقالب که در
فضای سـ ــایبری به آموزش ساخت مواد
منفجره و هدایت اقدامهای ضد امنیتی
اقـ ــدام میکرد ،شناسـ ــایی خان ـ ـ ه تیمی

مرتکبین قتل و تخریب و تحریق بر اســـاس قانون
و توأم با قاطعیت و ســـرعت رسیدگی و همچنان
مراقب حرکات و توطئههای دشمنان و بدخواهان
اسالم و انقالب باشید».

و دسـ ــتگیری  3نفـ ــر از مرتبطـ ــان یکی از
گروههای ضد انقالب مسـ ــتقر در اروپا که
مشغول سـ ــاخت مواد انفجاری از جمله
کوکتل مولوتف بودند ،بازداشـ ــت شـ ــرور
سابقهدار ح -م از عوامل اصلی اغتشاش
و مسـ ــئول تهیه و توزیع انواع سالح سرد،
اسپری فلفل و دیگر ادوات تخریبی برای
اغتشاشـ ــگران که نقش بسزایی در خشن
کردن فضای اعتراضی داشت ،دستگیری
شماری از تهییج و تحریککنندگان مردم
بـ ــرای حضـ ــور در اغتشاشـ ــات در فضای
مجازی در برخی اسـ ــتانها ،دسـ ــتگیری
ارسالکنندگان تصاویر آشوب و اغتشاش
به رسانههای ضد انقالب خارج نشین از
طریق فضای مجازی ،بازداشت تعدادی
از آسـ ــیب زننـ ــدگان بـ ــه مراکـ ــز مذهبی،
امـ ــوال عمومی و شـ ــخصی ،دسـ ــتگیری

هسـ ــته عملیاتی آشـ ــوبگران شهرسـ ــتان
ایذه و بازداشـ ــت متهم م – ص که قصد
به آتش کشـ ــاندن منزل یکی از مسئوالن
این شهرسـ ــتان را داشـ ــت ،شناسـ ــایی و
بازداشـ ــت  3نفر در استان فارس و کشف
و ضبط مقادیر زیادی تجهیزات ساخت
کوکتل مولوتف و بیانیههای شدیداللحن
و افراطی خطـ ــاب به اقوام مختلف برای
انجام اقدامهای مسلحانه علیه نظام از
آنان از جمله اقدامهای وزارت اطالعات
در مهار اغتشاشات اخیر بوده است.
وزارت اطالعـ ــات در ایـ ــن اطالعیـ ــه
مجـ ــدداً از مـ ــردم خواسـ ــت در صـ ــورت
شناسـ ــایی عناصـ ــر ضد انقـ ــاب و برهم
زنندگان نظم و امنیت عمومی مراتب را
از طریق ستاد خبری به شماره تلفن 113
اطالع دهند.

احمد توکلی در گفتوگو با «ایران»:

نگه داشتن بازداشتیها دوای درد نیست
روند اطالعرسانی درباره حوادث اخیر مطلوب نبود

سینا رحیمپور

بیـــش از  10روز از حوادث و اعتراضات
در کشـــور میگـــذرد ،امـــا هنـــوز اخبار
آن در صـــدر خبرهـــای روز کشـــور قرار
دارد .در روزهـــای اخیر خبرهای ضد و
نقیضی درباره تعداد بازداشـــتیهای
حـــوادث اخیـــر بـــه گـــوش میرســـد.
محمـــود صادقی ،نماینـــده مجلس و
رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس
میگویـــد تعـــداد بازداشـــتیهای این
حـــوادث در کشـــور  3هـــزار و  700نفر
اســـت .صادقی اعالم کرد که از تعداد
دانشـــجویان بازداشتی آمار دقیقی در
دست نیست.
از ســـویی دیگر موضوع نوع برخورد
بـــا بازداشتشـــدگان ایـــن حـــوادث
نیز خـــود محل مناقشـــه اســـت .برای
بررســـی روند شفافیت در اطالعرسانی
خبرهـــای اعتراضـــات اخیـــر و نحـــوه
برخـــورد با معترضان به ســـراغ احمد
توکلـــی رفتیـــم .احمـــد توکلـــی ،فعال
سیاســـی اصولگرا معتقد است تعداد
بازداشتشدگان در کشور نزدیک به 2
هزار نفر است.
او معتقد اســـت با بازداشتشدگان
این حـــوادث بخصوص افراد کم ســـن
و ســـالی که اطالعات سیاســـی کافی از
وضعیت کشـــور ندارند ،بایـــد با رأفت
برخـــورد کـــرد .او معتقـــد اســـت روند

اطالعرســـانی در مـــورد حـــوادث اخیر
خوب نبوده است .مشروح گفتوگوی
توکلی با «ایران» در ادامه میآید.
٭٭٭
یک هفتـــه از حـــوادث اخیر در کشـــور
میگذرد اما هنوز آمار و ارقام درســـت
از تعداد بازداشـــتیها ،کشتهشـــدهها و
مواردی از این دســـت ارائه نمیشود.
دلیـــل ایـــن تعلـــل و عدم شـــفافیت
چیست؟
این موضـــوع عدم شـــفافیت تنها
خواســـت قوه قضائیه نیست که وقتی
ضابطینـــش افـــرادی را بازداشـــت
میکنند آمار درستی از آن بازداشتها
نمیدهند .قوه مقننه و قوه مجریه هم
در مـــواردی از این دســـت همین گونه
عمـــل میکننـــد .اینکـــه در این مدت
بخواهند با بهانههـــای امنیتی از روند
اطالعرسانی دقیق و شفاف جلوگیری
کنند را درست نمیدانم و هر توجیهی
در این زمینه را بهانه میدانم.
دولت هـــم از این قاعده مســـتثنی
نیســـت و دهها مورد عدم شفافیت در
دولت رخ داده است .همه باید کمک
کنیم که بتوانیم به روندی درســـت در
زمینه شـــفافیت دســـت پیدا کنیم .در
کل معتقدم روند اطالعرسانی درباره
حوادث اخیر شـــفاف نبـــود اما در این
عدم شـــفافیت همه دستگاهها سهیم
هستند.

محمد جـــواد ظریف وزیر امور خارجه کشـــورمان در
واکنش بـــه تصویب قطعنامـــه مداخلهجویانه مجلس
نماینـــدگان ایاالت متحده امریـــکا پیرامون ناآرامیها در ایـــران با بیان اینکه
حنـــای این ادعاها برای هیچکس بخصوص ملت ایـــران رنگی ندارد ،گفت:
«مردم ما نشـــان دادند که از یک طرف بر حقوق خود مصر هســـتند و دولت
و حاکمیت ایران نیز بر رعایت حقـــوق مردم تأکید دارد .مردم در ایران حق
نقد و حق انتخاب دارند و اینها مسألهای است که هیچ یک از متحدان امریکا
در منطقـــه برای مردم خود تضمین نکردهاند و نه دولت امریکا و نه مجلس
نماینـــدگان امریکا تاکنون از ایـــن واقعیت اظهار نگرانـــی نکردند ».مجلس
نمایندگان امریکا روز سهشنبه با رأی مثبت اعضای خود و در ادامه اقدامات
و اظهارات مداخلهجویانه امریکا نســـبت به اعتراضات ایران ،قطعنامهای را
در حمایت از این اعتراضها به تصویب رســـاند .به گزارش ایســـنا ،براساس
ایـــن قطعنامـــه در اظهاراتی مضحک و نخنما اعالم شـــد کـــه امریکا در کنار
ایرانیانی که خواهان صلح ،آزادی و زندگی بهتر هستند ،میایستد.

تکذیب احضار سفیر ایران در آنکارا

سفیر جمهوری اسالمی ایران در آنکارا خبر احضار خود به وزارت
امور خارجـــه ترکیه را تکذیب کـــرد .به گزارش خبرگـــزاری صدا و
ســـیما ،محمدابراهیـــم طاهریان فرد گفت که ادعای رســـانههای
ترکیـــه مربوط به احضار وی به وزارت خارجه این کشـــور واقعیت
ندارد .رسانههای ترکیه مدعی شدند« :سفرای ایران و روسیه برای
پاسخ دادن به برخی تحوالت در ادلب در شمال سوریه به وزارت
امور خارجه ترکیه احضار شدند».

وکیلمدافـــع محمدعلـــی طاهری  -ســـرکرده گـــروه عرفان حلقـــه  -گفت:
 24دیمـــاه برای رســـیدگی بـــه پرونده موکلم تعیین شـــده اســـت .محمود
علیزاد ه طباطبایی در گفتوگو با ایســـنا اظهار کرد :قرار اســـت این پرونده در
شعبه  15دادگاه انقالب مورد رسیدگی قرار گیرد.
ل مدافع ســـرکرده گروه عرفان حلقه خاطرنشان کرد :به دادگاه مراجعه
وکی 
کردم و به من گفته شـــد ما وکالیی را قبول میکنیم که مورد تأیید رئیس قوه
قضائیه باشـــند .روز یکشـــنبه به دادگاه مراجعه میکنم و اگر اجازه حضور به
من داده شـــد ،در جریان رســـیدگی قـــرار خواهم گرفت .علیـــزاده طباطبایی
پیشتر گفته بود :پس از اینکه حکم صادره مبنی بر اعدام از سوی شعبه 26
دادگاه انقالب ،مجدداً از ســـوی دیوان عالی کشـــور نقض شد ،پرونده با نظر
قضات دیوان برای رســـیدگی مجدد به شـــعبه همعرض -شعبه  15دادگاه
انقالب -ارجاع شد.

اعتراض بقایی به حکم  ۶۳سال حبس

وکیـــل حمید بقایی از اعتراض به حکـــم دادگاه بدوی علیه موکل
خـــود خبر داد و گفت :موکل اینجانب قصد دارد بزودی با انتشـــار
حکم صادره ،به تشریح تخلفات و اقدامات خالف قانون صورت
گرفته در این پرونده بپردازد.
بـــه گزارش «دولـــت بهار» ،مهـــران عبداهللپور وکیـــل حمید بقایی
گفـــت :در آخریـــن روز مهلـــت اعتـــراض ،بـــه رأی صـــادره علیـــه
حمید بقایی اعتراض کردیم .وی مدعی شـــد :عین کیفرخواســـت
دادســـتانی تهران علیه ایشـــان بـــدون هیچ گونه مســـتندات و ادله
قانونـــی و توجـــه به لوایـــح ،در دادگاه تأیید شـــده و نهایتـــاً منجر به
صدور حکم  ۶۳ســـال حبس شـــده اســـت .بقایی ،معـــاون اجرایی
احمدینـــژاد در دولـــت دهـــم  29آذرمـــاه امســـال اعالم کـــرده به
 63سال زندان محکوم شده است؛ اما غالمحسین اسماعیلی رئیس
کل دادگســـتری اســـتان تهران گفت« :این فرد به خاطر چند اتهام،
چند محکومیت دارد؛ اینکه گفته به  63سال حبس محکوم شده ،یا
جهل به قانون است یا قصد شیطنت داشته است وگرنه طبق قانون
مجازات ،او باید بیشـــترین حبس در میان محکومیتهایی را که در
دادنامه برایش درنظر گرفته شده تحمل کند».

آزادی دراویش گنابادی

برخـــی کانالهای تلگرامی و ســـایتهای خبـــری خبر دادهاند که سهشـــنبه
شـــب دراویش گنابادی که بعد از اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند ،آزاد
شدهاند .کسری نوری ،محمد شریفیمقدم و فائزه عبدیپور دراویشی هستند
که بعد از  10روز آزاد شدهاند.

خبر

اطالع دارم
که به دادستانها
دستور داده شده
برای بازداشت
شدههای اخیر
قرار صادر نشود
و بازداشتیها را
به زندان نبرند

موضوع دیگر در رابطه با حوادث اخیر
به تعداد بازداشت شدهها برمیگردد.
برخی از تحلیلگران حجم بازداشتها
را زیـــاد میدانند و آمار و ارقام نیز با هم
متفاوت است .شما یا مؤسسه دیدهبان

واکنش ظریف به قطعنامه ضد ایرانی
مجلس نمایندگان امریکا

تعیین وقت رسیدگی به پرونده سرکرده
گروه عرفان حلقه

علی حسن پور/ایران

وزیر دفــاع گفت :امریــکا هر جا به
مــا لطمه وارد کرده اســت ،پاســخ
خــود را دریافــت کــرده اســت .بــه
گزارش ایســنا ،امیــر حاتمی دیروز
در حاشــیه جلســه هیــأت دولــت
درباره اظهارات اخیر رهبر معظم
انقــاب مبنــی بــر اینکــه امریــکا
تقــاص خســاراتی را که به مــا وارد
کرده است میدهد ،افزود :کشور ما
بهعنوان یک کشــور مســتقل نشان
داده است که تحمل این خسارات
را نــدارد .آنچــه رهبــری دیــروز
فرمودنــد همــان تجربهای اســت
که امریکاییها به دســت آوردهاند
و آن اینکــه هر جا به ما لطمه وارد
کردند پاسخ خود را گرفتهاند .وی
همچنیــن در مورد بودجــه وزارت
دفــاع ،اظهار کــرد :بودجه فعالً در
مجلس مطرح است و باید ببینیم
در مجلــس چــه اتفاقــی میافتد.
وزیــر دفــاع دربــاره تقویــت تــوان
دفاعی و موشــکی کشــور نیز تأکید
کــرد :توانایــی موشــکی جــزو بنیه
دفاعــی کشــور اســت و همانطــور
که پیش از آن گفتهایم ما بهدنبال
تقویت بنیه دفاعی کشور هستیم.

دیگه
چه خبر

تسنیم

در حالــی کــه دیــروز ابوالفضــل
حســنبیگی ،عضــو کمیســیون
امنیت ملی در گفتوگو با «ایسنا»
از احتمــال رفــع فیلتــر تلگــرام تــا
امروز پنجشــنبه خبــر داده بود ،دو
عضــو دیگر همیــن کمیســیون در
ایــن خصــوص اظهــار بیاطالعی
کردند .حسنبیگی درباره نشست
مشــترک کمیســیون امنیــت
ملــی بــا مقامــات دولتی مســئول
درخصــوص ناآرامیهــای اخیــر
گفتــه بــود :قرار شــد که مســئوالن
تلگــرام نیز قول دهند که از تلگرام
اســتفاده امنیتــی و تروریســتی
صــورت نگیــرد بــه همیــن دلیــل
مسئوالن در این جلسه به ما گفتند
که تا پنجشنبه احتماالً تلگرام رفع
فیلتــر خواهد شــد .بــا وجــود این
دو عضــو دیگــر کمیســیون امنیت
ملــی نســبت به چنیــن تصمیمی
و طــرح آن در جلســه کمیســیون
امنیــت ملــی اظهــار بــی اطالعی
کردهاند .مصطفــی کواکبیان یکی
از نمایندگانــی اســت کــه گفتــه :تا
زمانی که من در جلســه کمیسیون
بــودم ،کســی چنیــن قولــی نــداد.
البتــه در روزهای گذشــته قــرار بود
که تلگرام تعیین تکلیف شــود اما
کســی چنیــن قولــی به کمیســیون
امنیــت ملــی نــداد و مــن چنیــن
چیزی نشــنیدم .تا وقتی که من در
جلســه بودم ،چنین بحثی مطرح
نشد .محمدابراهیم رضایی ،دبیر
کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجــی مجلــس نیــز در همیــن
رابطــه توضیــح داده اســت :مــن
در جلســه کمیســیون امنیت ملی
چنیــن چیــزی را نشــنیدم .شــاید
ایــن خبــر را به صــورت خصوصی
بــه آقــای حســن بیگــی گفتهانــد.
همچنیــن خبرگــزاری ایلنــا هــم
گزارش داد یکی از مسئوالن وزارت
ارتباطــات نیز درخصوص صحت
ادعــای رفع فیلتر تلگــرام تا امروز
(پنجشنبه) اظهار بیاطالعی کرد.

روحانی :همه مسئولیم

editorial@iran-newspaper.com
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شـــفافیت و عدالت اطالعـــی دقیق از
تعداد بازداشتشدهها در کشور دارد؟
آمار دقیقی از ایـــن موضوع ندارم
اما بر اســـاس اخباری که دارم ،تعداد
بازداشـــتیها نزدیـــک به دو هـــزار نفر
اســـت که البته با توجه به نـــوع اتفاق
و حجـــم رویداد ،به نظـــرم این تعداد
بازداشت طبیعی است.
برخی اخبار آمار بازداشـــتیها را  4هزار
نفر گزارش دادند .این آمار با آماری که
شما ارائه دادی ،اختالف زیادی دارد.
آماری کـــه من از یـــک منبع موثق
دارم 2 ،هـــزار نفـــر اســـت .بـــه نظـــرم
دو هزار نفر دقیقتر باشد.
آقـــای توکلی! تشـــکیل پرونـــده برای
دو هزار نفر که بنابر اطالعات منتشـــر
شـــده اکثریـــت ایـــن افـــراد جوانان
هســـتند ،باعث میشود تعداد زیادی

از آنها دارای سابقه شوند.
مـــن اطـــاع دارم کـــه بـــه
دادســـتانها دســـتور داده شـــده برای
بازداشتشـــدههای اخیر قـــرار صادر
نشود و بازداشتیها را به زندان نبرند.
یعنـــی کســـانی کـــه نقش مهمـــی در
تخریبها نداشتند را با یک تعهد آزاد
کنند .این بار به نظرم دستگاهها خوب
عمل کردند.
من در کل در اتفاقاتی از این دست
معتقـــدم افـــرادی که ســـابقه ندارند،
بایـــد بـــا صحبـــت و مشـــاوره و توجیه
آزادشان کنند.
تعـــداد زیـــادی از ایـــن بازداشـــتیها
دانشـــجویان هســـتند .بـــه نظر شـــما
برخورد با این قشر باید چگونه باشد؟
میگویند گر حکم شـــود که مست
گیرند /در شـــهر هر آنکه هست گیرند.
معموالً در این اتفاقات تعداد افرادی
که بدون تقصیر بازداشـــت میشـــوند
زیاد است.
ما هـــم خودمـــان دانشـــجو بودیم
از ایـــن کارهـــا میکردیـــم .خاصیـــت
فعالیت دانشجویی همین است .نگه
داشتن دانشـــجویان و بازداشتیها در
زندان دوای درد نیست.
بســـیاری از این افراد اطالع کافی از
اعمالی که انجام میدهند ندارند و با
صحبت کردن با آنهـــا میتوان آنها را
قانع کرد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری:
انتظار دولت تکمیل الیحه بودجه
است نه تغییر آن

معاون امور مجلس رئیس جمهوری خواستار کمک
و همراهی نمایندگان مجلس برای تحقق برنامههای
دولت در الیحه بودجه شــد و ابراز امیدواری کرد که در مجلس شــاهد تکمیل
الیحه بودجه باشــیم ،نه اینکه الیحــه بودجه تغییر کند .به گــزارش «ایران»،
حسینعلی امیری دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت ،این مطلب را در پاسخ
به پرسشــی درباره تغییر برخی تبصرههای الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق
عنوان کرد.
وی بــا اشــاره به اینکه قانون اساســی تقدیم الیحــه بودجه را بــه عهده دولت
گذاشــته و در الیحه بودجه ابتکار برعهده دولت اســت ،اظهار کرد :دولت کار
کارشناســی جــدی و عمیقــی روی بودجه انجــام میدهد و ســازمان برنامه و
بودجه با دســتگاههای اجرایی جلســه میگذارد و تلفیــق میکند و در مرحله
بعــد در دولــت مطرح میکنــد ،از این رو الیحه بودجه امســال برآیند نظرات
دولــت اســت .امیــری با اشــاره بــه به اینکــه منابع و مصــارف کامــاً در الیحه
مشــخص اســت ،اضافه کــرد :رئیس جمهــوری در ایــام انتخابــات برنامهای
را اعــام کردنــد که مــردم هم به برنامه رئیــس جمهوری رأی دادنــد .یکی از
مهمترین برنامههای رئیس جمهوری ،ریشه کنی فقر مطلق و ایجاد اشتغال
بــود کــه طبیعتاً اجــرای ایــن برنامههــا در طول ســال از طریق الیحــه بودجه
امکان پذیر است.
معــاون امور مجلس رئیس جمهــوری ادامــه داد :بنابراین ما بســیار امیدوار
هستیم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی برای تحقق برنامههای
دولت همراهی و کمک کنند تا خواستههای مردم تحقق پیدا کند.
وی در پاســخ بــه اینکه واکنش دولت نســبت به تغییر الیحه چــه خواهد بود،
تصریــح کــرد :نه الیحــه بودجه ،بلکــه هر الیحــهای که اســاس آن درمجلس
تغییر کند ،طبیعتاً به طرح تبدیل میشــود .از این رو ما بسیار امیدوارهستیم
نمایندگان محترم مجلس برنامههای رئیس جمهوری را که مردم به آن رأی
دادهاند در نظر بگیرند و شــاهد تکمیل الیحه بودجه باشــیم ،نه اینکه الیحه
بودجــه تغییر کنــد .امیری درباره وضعیــت جدول  17نیز گفــت :هنوز الیحه
بودجه نهایی نشده و در کمیسیون تلفیق بررسی میشود .برای نماینده دولت
که آقای دکتر نوبخت اســت هم در این کمیسیون حق اظهار نظر وجود دارد،
بنابراین اکنون نمیتوانم اظهار نظر کنم که الیحه به کجا میانجامد.

