
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: در 
تهران هم دادستان کل کشور، دادستان 
تهران و بنده به عنوان مســئول حوزه 
ریاست در بازداشــتگاه ها حضور پیدا 
کردیم. در همین راســتا بســیاری از 
بازداشت شدگان آزاد شدند. در تهران 
تعداد بازداشت شدگان امروز حدود ٣٠٠ 
نفر است و در خصوص همین تعداد هم 

بررسی در حال انجام است.
 به گزارش خبرنگار سیاســی ایلنا، 
غالمحسین اسماعیلی در پانزدهمین 
نشســت خود با اصحاب رسانه گفت: 
از مــردم بصیر و انقالبی ایران تشــکر 
می کنم به جهت راهپیمایی های مردمی 
و حمایت از نظام که در تثبیت آرامش 
نظام نقش کلیدی داشت و همچنین 
تشکر می کنم که در روزهای اغتشاشات 

صف خود را از آنها جدا کردند.
 همه معترضان را

 اراذل و اوباش نمی دانیم
وی افزود: در منظر دستگاه قضا صف 
معترضان و کسانی که به گرانی بنزین 
اعتراض داشتند و نگران آینده بودند، 
از صف اراذل و اوباش جدا اســت. ما به 
هیچ وجه کسانی که در مقام اعتراض به 
خیابان آمدند علیرغم اینکه تجمعشان 
فاقد مجوز بود اراذل و اوباش نمی دانیم. 
تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه ها 
و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و 
شهروندان بی گناه کار گروهی خاص 
بود که تعدادی از آنها محرز شد وابسته 
به گروه های خارج نشــین هســتند و 
برخی تحت مدیریت رسانه های بیگانه 

خرابی هایی را رقم زدند.
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: در 
فرآیند مهار این آشوب ها گروه هایی از 
افراد حاضر در خیابان بازداشت شدند 
اما از همان ابتدا ریاســت قوه قضاییه 

دستور دادند اقداماتی در جهت تفکیک 
بازداشت شدگان انجام شود و مسئوالن 
قوه در اولین روزها در محل های بازداشت 
حضور پیدا کردند و مراجع انتظامی را 

برای تفکیک راهنمایی کردند.
تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر 

از انگشتان یک دست است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به 
سوالی در خصوص بازداشت دانشجویان 
در حــوادث اخیر گفت: الزم اســت با 
توجه به نزدیکی به روز ١۶ آذر این روز 
را تبریک بگویم. ما بازداشــتی هایی از 
گروه های مختلف داشتیم. باز هم بگویم 
ما دانشــجویان معترض را اغتشاشگر 
نمی دانیم و با توجه بــه تاکید رئیس 
قوه قضاییه اکثر آنها آزاد شــدند و االن 
تعداد دانشــجویان بازداشتی کمتر از 
انگشتان یک دست اســت. متاسفانه 
جمعی از سیاسیون از سفره دانشجویان 
ارتزاق می کنند. خواسته شان این است 
دانشجوی بازداشتی داشته باشیم تا از 
این نمد برای خود کاله بدوزند. ما حساب 
دانشجویان را از گروه های سیاسی جدا 
می دانیم. برخی اقدامات دانشجویان را 
بزرگنمایی می کنند اما در زمان رأفت 
دستگاه قضا سکوت اختیار می کنند. ما 

آنها را به انصاف دعوت می کنیم.
 پرونده های شکایت از آمریکا 

بالغ بر ٣۶٠ پرونده است
وی در خصــوص حمایت آشــکار 
آمریکا از ناآرامی هــای اخیر گفت: ما 
شاهد این هستیم که نظام سلطه هرجا 
در کشورهای اسالمی بستری را فراهم 
ببینند آشــوب ایجاد می کند. یادمان 
نرفته که گفتند داعش را ما ســاختیم 
اما ادعای حقوق بشری آنها گوش عالم 
را کر کرده است. امروز در مقابل آمریکا ما 
مدعی هستیم که برای کیلومترها دورتر 

نیرو اعزام می کنید و با رســانه آموزش 
اغتشــاش می دهید. مــا در خصوص 

جنایات آمریکا مدعی هستیم. 
اسماعیلی با بیان اینکه تا امروز بیش 
از ٣۶٠ پرونده شــکایت شهروندانمان 
علیه دولت آمریکا را رسیدگی کرده ایم، 
گفــت: دادگاه ما تا امــروز بالغ بر ١٣٠ 
میلیارد دالر رای بر محکومیت دولت 
آمریکا و به نفع شهروندان آسیب دیده 
از اقدامات دولت آمریــکا صادر کرده 
که به لحاظ اینکه این آرا باید در عرصه 
بین المللی اجرا شود همین جا از دولت 
و وزارت امــور خارجه تقاضا می کنم به 
اجرای این احکامی که به نفع شهروندان 
ما و علیه دولت آمریکا صادر شده، کمک 
کننــد. وی در رابطه با آخرین وضعیت 
پرونده پرهام آذرشهر گفت: این پرونده 
از پرونده های مهم اقتصادی در استان 
گلســتان بود که حکمش صادر شده 

است.
 ارتباط داوری با آمدنیوز 

مطرح است
اسماعیلی در خصوص دستگیری 
عبدالرضا داوری و اتهــام ارتباط وی با 
شبکه آمدنیوز گفت: بازداشت ایشان 
را تائید می کنیم و البته ایشان اتهامات 
گسترده ای دارد و بحث ارتباط ایشان 

با رسانه فوق هم مطرح است.
فردی با ٣٢٠٠ میلیارد تومان بدهی 
به بانک سرمایه را بازداشت کردیم

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به 
ســوالی در خصوص بازداشت یکی از 
بدهکاران عمده بانکی گفت: با وجود 
اینکه برخی بانک هــا خیلی به دنبال 
دریافت طلب خود نیستند ما بدهکاری 
با مبلغ ٣٢٠٠ میلیارد تومان بدهی به 
بانک سرمایه را بازداشت کردیم که تا 
االن ٢۵٠٠ میلیارد تومان از این مبلغ 

تســویه شده اســت. وی در خصوص 
وظایف ســازمان بازرسی در خصوص 
طرح معیشــتی دولــت و در رابطه با 
توزیع نامناسب گفت: تکلیف سازمان 
بازرســی، نظارت بر واگذاری درآمد 
ناشــی از اصالح قیمت ســوخت به 
دهک های کم درآمد است که در جهت 
تحقق این امر کارگروهی تشکیل شده 
و مقرر شــده روزانه این رقم مشخص 
شــود و از دولت گــزارش می گیرد و 
راســتی آزمایی می کند. اینکه برخی 
معترض هستند هنوز راستی آزمایی 

نشده است.
براساس مدارک به پرونده متهمان 

حوادث اخیر رسیدگی می کنیم
اســماعیلی در رابطه با اینکه آیا در 
خصوص آشوبگران اخیر عنوان محاربه 
صادق است یا خیر گفت: ما پیش داوری 
نمی کنیم. اول رکن مــادی، بعد رکن 
معنــوی و بعد رکن قانونی را بررســی 
می کنیم. ما براســاس اسناد و مدارک 
و ادله در چهارچــوب ضوابط قانونی به 

اتهامات رسیدگی می کنیم.
برای داماد وزیر اطالعات 

کیفرخواستی صادر نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص 
اظهارات علی دیواندری مبنی بر نقش 

داماد وزیر اطالعات گفــت: ما در حال 
بررســی این پرونده هستیم و قضاوت 
ما در پایان مشخص می شــود و البته 
فعال برای این فرد کیفرخواستی صادر 

نشده است.
اطالعات سپاه مشغول بررسی 

پرونده آمدنیوز است
وی در خصــوص آخرین وضعیت 
پرونده آمدنیوز گفت: این پرونده بسیار 
گسترده است؛ انبوهی از اطالعات االن 
در اختیار ما قرار دارد و اطالعات ســپاه 
مشغول بررســی در انطباق محتویات 
به دست آمده هستند لذا تشخیص این 

امور احتیاج به کار گسترده دارد.
آمار کشته ها بسیار کمتر از آمار 

رسانه های بیگانه است
اســماعیل در رابطه با آمار کشته 
شده ها گفت، صریحا اعالم می کنم آمار 
رسانه های بیگانه کذب محض است و 
آمار بسیار کمتر است. بین رقم ادعایی 
و اسامی اعالمی اختالف فاحش وجود 
دارد و البته اسامی هم درست نیستند. 
کشته های بی ربط را هم در همین آمار 
آورده اند. نام دختری را آوردند که در اثر 
مسمومیت فوت کرده است. این شگرد 
کهنه اســت و در فتنه ٨٨ همین کار را 
انجام دادند. ما اعــالم می کنیم که در 
بین کشته شدگان افرادی هستند که 
توسط اشرار کشته شده اند. درباره اینکه 
بخواهند آمارسازی شود و کشته شدگان 
به دست خودشان را پای نظام بگذارند، 

بدانند ما مدعی هستیم.
خسارت وصولی از اغتشاشگران 
را به حساب دولت واریز می کنیم

وی در رابطه با اینکه برخی شهرها 
را به عنوان بیشترین اعتراض و کشته 
شــده ها اعالم کردند، گفــت: بله در 
وضعیت روزهای اغتشاشات تعدادی 
از شــهرها درگیر بودند در حالی که در 
بسیاری از شــهرها اصال خبری نبود. 
این موضوع از لحاظ امنیتی حائز توجه 
است. امیدواریم برای جبران خسارت 
دولت مساعدت هایی را پیش بینی کند. 
هرجا بتوانیم خسارتی از اغتشاشگران 
وصول کنیم به حســاب دولــت واریز 

خواهیم کرد.
وی در خصوص پرونده دو نماینده 
زنجان گفت: ایــن دو پرونده به دادگاه 
رفت و قضات با توجه به برخی ابهامات 
کار را به کارشــناس ارجاع دادند و باید 
منتظر نظر کارشناسی باشیم تا دادگاه 
حکم صادر کند. ما کار مستدل را فدای 

سرعت نمی کنیم.
اســماعیلی در خصوص آخرین 
روند بررســی پرونده های فســاد 
اقتصادی و بازجویی از وزرای دولت 
پیشــین گفت: این مســأله همان 
پرونــده نفــت و دور زدن تحریم ها 
و مرتبط بــا پرونده بابــک زنجانی 

است. از وزرای مربوطه سوال شده و 
موضوع در حال بررسی است و البته 
کیفرخواستی برای هیچ یک تاکنون 

صادر نشده است.
هر کمکی از دست ما ساخته باشد در 

برخورد با گرانی ها انجام می دهیم
وی در پاسخ به سوالی در خصوص 
برخورد قوه قضاییه با ایجاد نارضایتی 
از سوی نهاد یا ســازمانی گفت: مسأله 
قیمت و گرانی کاالها بسیار مهم است 
و باید وزارت صمت و نهادهای متولی از 
ایجاد نگرانی جلوگیری کنند و تخلفاتی 
هم که انجام می شود متولی آن سازمان 
تعزیرات است. ما مکرر تاکید کردیم که 
همه وظیفه خود را انجــام دهند و هر 
کمکی از دست ما ســاخته باشد انجام 
می دهیم. حاال اگر همــه این اقدامات 
انجام شد و بار هم اقدام مجرمانه انجام 
شد ورود می کنیم و رسیدگی خواهیم 

کرد.
آخرین وضعیت پرونده پولشویی 

در استان گلستان
وی در خصوص پرونده پولشویی در 
استان گلستان نیز گفت: این پرونده در 
مرحله بازپرسی است؛ ٩ نفر بازداشت 
هســتند و ٣٠٠ نفر عضو باند هستند. 
ســعی می کنیم اموال را شناســایی 
کنیم. ٧٨ نفر را ممنوع المعامله؛ ١۵٣ 
نفر ممنــوع الخروج؛ ١٨٠ حســاب 
بانکی بسته شده و ٣٠ کیلو شمش، ۴ 
خودروی ١۵٠ میلیارد تومانی ١٠ ملک 
در گرگان و یک زمین کشاورزی ٢٠٠ 
هکتاری ١٠٠ دســتگاه خودرو و ٣٠٠ 
سند ملکی توقیف شــده و امالکی در 

قبرس و افغانستان شناسایی کرده ایم.
 فرماندار شهر قدس 

بازداشت نیست
 غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه گفته شده فرماندار 
شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنی بر 
اینکه دستور تیراندازی را داده بازداشت 
شده است. آیا خبر بازداشت صحت دارد؟ 
و آیا او حق داشته که  دستور تیراندازی 
بدهد؟ گفت: بازداشت او صحت ندارد. 
اینکه چنین حرفی را زده را نمی دانم از 

مقام های مربوطه بپرسید.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آمار بازداشتی های حوادث اخیر :

٣٠٠ نفر در تهران بازداشت هستند

خبر

استاندار تهران در خصوص تعداد بازداشت شدگان گفت: 
در این چند روز تعداد ٢٠٢١ نفر بازداشــت شدند که خیلی 
از این افراد به سبب اینکه احساســی عمل کرده بودند و بار 
اول بود، پس از یک بازجویی ســاده با دستور محاکم قضایی 
آزاد شدند؛ اما آن دســته از افرادی که به صورت هدفمند و 
سازماندهی شده به دنبال اغتشاش بودند هم اکنون بازجویی 

آنها ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، انوشــیروان بندپی دیروز در بازدید از محل 
ثبت نام داوطلبان انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی 
در جمع خبرنگاران در خصوص کشته شدگان گفت: در این روزها 
دو شهید از مالرد داشتیم و تعداد زخمی های نیروی انتظامی از 

اغتشاشگران بیشتر بود.
وی در خصوص اظهارات فرماندار شهر قدس مبنی بر دستور 
شلیک به معترضان گفت: منظور ایشان این بوده که هر کسی 

وارد فرمانداری شد با استفاده از ابزار فیزیکی با آنها مقابله کنند. 
در فرمانداری هیچگونه اسلحه ای وجود ندارد که بخواهند از آن 

استفاده کنند. ایشان به زودی توضیحاتی در این خصوص ارائه 
خواهند داد.

استاندار تهران در خصوص میزان خسارات شلوغی های اخیر 
گفت: در استان تهران ٢٩ جایگاه پمپ بنزین دچار آتش سوزی 
شــد و بیش از ١۴٠ بانک به طور کامل تخریب شدند. برخی از 
شهرداری ها نیز مانند صالحیه به طور کامل تخریب شدند و برخی 
از فرمانداری ها ١٠ تا ١۵ درصد آسیب دیدند. تمام تالش ما این 

است که چهره شهر را هرچه زودتر از این اغتشاشات پاک کنیم.
بندپی ادامه داد: به بانک مرکزی نامه زدیم که دنبال بیمه و 
سایر امور نباشد و هرچه زودتر برای رفاه حال مردم بانک ها را وارد 
مدار خدمت رسانی کنیم. اکنون نیز ٢٠ پمپ بنزین به حالت 

عادی برگشته و ٣ جایگاه نیز امروز وارد مدار خواهند شد.

استاندار تهران در بازدید از فرمانداری:

 ۲۰۲۱ نفر در تهران بازداشت شدند
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 رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد؛
دستگیری 51 نفر از عامالن 

آتش زدن بانک ها و پمپ بنزین ها 
 رئیس پلیس تهران بزرگ از »دســتگیری 
۵١ نفر از عامالن اصلی آتــش زدن بانک ها و 

پمپ بنزین ها در تهران بزرگ خبر داد.«
حسین رحیمی این عملیات را »طرح رعد« 
نامید و گفت: »در اجــرای طرح رعد ٢۴ نفر از 
عامالن اصلی تخریب و آتــش زدن بانک ها و 
٢٢نفر از عامالن اصلی آتش زدن پمپ بنزین و 
۵ نفر از عامالن اصلی غارت فروشگاه ها توسط 
پلیس پیشگیری شناسایی و دستگیر شدند.«

    
وزارت اطالعات خبر داد

  انهدام یک شبکه ضدانقالب 
در کشور 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
اطالعات در اطالعیه ای از انهدام یک شــبکه 
ضدانقالب خبر داد. به گــزارش ایلنا،  در این 
اطالعیه آمده است: »این شبکه در اعتراضات 
اخیر به طرح سهمیه بندی بنزین، قصد داشت 
با کشاندن برنامه دانشجویان دانشگاه تهران 
به بیرون دانشــگاه، اخالل ایجــاد نماید که با 
هوشــیاری دانشــجویان متعهد و نهادهای 

ذیربط خنثی گردید.«
    

اظهارات مداخله جویانه ترامپ 
درخصوص اعتراضات در ایران

ت  ا ر ظهــا ا یــکا  مر آ ر  ئیس جمهــو ر
مداخله جویانه ای را دربــاره اعتراضات اخیر 
در ایران مطرح کرد. به گزارش ایســنا، به نقل  
از خبرگزاری فرانســه، دونالــد ترامپ، که به 
انگلیس ســفر کرده، در یک کنفرانس خبری 
پیش از نشست ناتو مدعی شد: هزاران ایرانی 
به خاطر اعتراض کردن کشــته  می شوند. وی 
شیوه مقابله با معترضان را در ایران »هولناک« 
توصیف کرده و هشدار داده است که »جهان در 
حال نظاره کردن است.« او همچنین در پاسخ 
به پرسشــی درباره اقدام احتمالی آمریکا در 
این باره گفت کــه نمی خواهد فعال درباره این 

موضوع حرف بزند.
    

الیحه تازه دولت برای 
»ساماندهی« راهپیمایی ها

پایگاه اطالع رسانی دولت دیروز اعالم کرد 
که معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به 
اصل ٢٧ قانون اساسی، الیحه »تضمین آزادی 
اجتماعات و راهپیمایی  ها« را جهت بررسی و 

تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است.
در پیش نویس این الیحه آمده که »تشکیل 
اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح 
آزاد اســت، به شــرط آن که مخــل به اصول 

پنج گانه اسالمی دین و مذهب نباشد.«
بر اســاس این الیحه برگزارکننــده باید 
حداقل سه روز پیش از برگزاری تجمع، موضوع 
را به مرجع مربوطه اعالم کند. حفاظت از این 
تجمعات برعهده »نیــروی انتظامی ملبس به 

لباس رسمی« گذاشته شده است.
این الیحه باید به تصویــب هیئت وزیران 

برسد.
    

کدخدایی:
قانون انتخابات متناسب با زمان 

حال نیست
به گــزارش ایلنــا، عباســعلی کدخدایی 
دیروز، همزمان  با روز تصویب قانون اساســی 
در هشتمین نشســت سراســری مدیران و 
کارکنان صداوسیما با گالیه از مجلس شورای 
اســالمی به جهت کنار گذاشــتن اصالحیه 
قانون انتخابــات، به نواقص و ایــرادات قانون 
فعلی انتخابات اشــاره کرد و گفــت: بارها و با 
صدای بلند اعالم کرده ایم که قانون انتخابات 
ما متناســب با زمان حال نیســت و مربوط به 
دهه ۶٠ است؛ با این حال دو سال روی اصالح 
قانون انتخابات با مجلس همکاری کردیم؛ اما 

متأسفانه این طرح کنار گذاشته شد.
    

رئیس هالل احمر استعفا کرد
اســماعیل رمضانی، مدیر روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر، دیروز در توییتر خبر داد 
که علی اصغر پیوندی از ریاســت هالل احمر 
استعفا کرده است. علت اســتعفای پیوندی 
»حفظ سرمایه اجتماعی« هالل احمر و »ایجاد 
فضایی مناسب تر برای کار موثر« عنوان شده 
است. در این توییت آمده: »در صورت پذیرش 
اســتعفای وی، ادامه مســیر قانونی از سوی 

شورای عالی هالل احمر دنبال خواهد شد.«

در منظر دستگاه قضا صف 
معترضان و کسانی که 

به گرانی بنزین اعتراض 
داشتند و نگران آینده 

بودند، از صف اراذل و اوباش 
جدا است. ما به هیچ وجه 

کسانی که در مقام اعتراض 
به خیابان آمدند به رغم 

اینکه تجمعشان فاقد مجوز 
بود اراذل و اوباش نمی دانیم

 صریحا اعالم می کنم آمار 
رسانه های بیگانه درمورد 
کشته شده ها کذب محض 

است و آمار بسیار کمتر 
است. بین رقم ادعایی و 
اسامی اعالمی اختالف 

فاحش وجود دارد و البته 
اسامی هم درست نیستند

دبیــرکل خانه کارگــر پــس از ثبت نام در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس اولویت های 
مجلس آینده را معیشت مردم و رسیدگی های 
خاص به اقشار مختلف نیازمند دانست  و گفت: ما 
از مردم می خواهیم که با صندوق ها قهر نکنند 

و از افرادی که توانایی رقابــت نیز دارند دعوت 
می کنیم که داوطلب شــوند. به گزارش ایلنا، 
مستقر در فرمانداری تهران؛ علیرضا محجوب 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
در هنگام ثبت نام برای انتخابــات دور یازدهم 

در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه این دوره 
از انتخابات از حساســیت ویــژه ای برخوردار 
است، آن را انتخاباتی ســخت و دشوار دانست و 
گفت: امیدوارم آحاد مردم با وجود مشــکالت، 
گرفتاری ها و دلخوری هایی که دارند در انتخابات 
این دوره از مجلس شرکت کنند و بتوانند غالب 
خواسته ها و اعتراضاتی که دارند را در قالب افرادی 
که کاندید می شــوند، پیدا کنند. دبیرکل خانه 
کارگر ادامه داد: دشوار بودن انتخابات این دوره 

از این جهت اســت که تاثیرگذاری تصمیمات 
اقتصــادی در این روزهــا و همچنین افزایش 
قیمت بنزین، ارز و کاالهــا یک فضای منفی را 
در جامعه ایجاد کرده است و ممکن است برخی 
به اصل مجلس و کارکرد آن نگاه مثبتی نداشته 
باشند. محجوب افزود: ما همه باید تالش کنیم 

که انتخابات را گرم کنیم و انشااهلل وزارت 
کشور و شورای نگهبان نیز وظایف 

خود را به درستی انجام دهند. 

وی در خصوص اهــداف و برنامه های مجلس 
آینده گفت: مجلس یازدهم کار ســختی را در 
پیش رو دارد. معیشت مردم در وضعیت دشواری 
قرار گرفته و اقشار مختلف نیازمند رسیدگی های 
خاص هستند و این مهم باید مورد توجه 
نمایندگان مجلس بعدی باشد. به طور 
قطع نخســتین اولویت 
مجلس آینده زندگی و 

معیشت مردم است.

دبیرکل خانه کارگر:

 مردم با صندوق رأی قهر نکنند


