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روی موج کوتاه

دادســتان کل کشــور دربــاره 
انتشــار برخی آمارها درباره تعداد 
کشته شــده ها و بازداشــتی های 
حــوادث آبــان 1398 گفــت: 
خوشــبختانه افراد خارج از کشور 
هیچ دسترســی به اطالعات و آمار 
ندارند به همین دلیل آنها آمارهای 
مختلفی می دهند که هیچ کدام از 

آنها اعتبار ندارد.
حجت االســالم محمــد جعفر 
منتظــری در حاشــیه نشســت 
هم اندیشی بســیجیان قوه مقننه  
در جمــع خبرنگاران در پاســخ به 
پرسشــی  درباره تعداد کشته ها در 
اعتراضات اخیر با توجه به اظهارات 
معاون سیاســی وزیر کشور مبنی 
بر این کــه باید آمار بازداشــتی ها 
و تعداد کشته شــدگان اعتراضات 
اخیر را دادســتانی بدهــد، گفت: 
آمار بازداشتی ها از روز اول تا امروز 

متغیر بوده است. با همه توانی که در 
نیروهای اطالعاتی، امنیتی، انتظامی 
و قضایی داشتیم تالش ما این است 
آنهایی که تخلفات جزئی داشته یا 
این که در صحنه دســتگیر شده اند 

هر چه زودتر آزاد شوند.
وی افزود: آخریــن آمار را ندارم، 
اما می دانم تعــداد زیــادی از آنها 
آزاد شدند و بازداشــتی ها کسانی 
هســتند که در صحنه جرم مجرم 
شناخته شدند که این هم مبتنی بر 
دالیل و مدارک بوده است. کارهای 
تحقیقاتی و بازجویــی ادامه دارد و 
امیدواریم آن هــم در اولین فرصت 

به اتمام برسد.
دادســتان کل کشــور دربــاره 
انتشــار برخی آمارها درباره تعداد 
کشته شــدگان همچون آمار 3۰۰ 
کشــته، گفت: خوشــبختانه افراد 
خارج از کشــور هیچ دسترسی به 

اطالعــات و آمار ندارنــد به همین 
دلیــل آنهــا آمارهــای مختلفی 
می دهند که هیچ کدام از آنها اعتبار 

ندارد.
منتظری در پاســخ به پرسشی 
دربــاره اظهــارات اخیــر یکی از 
نمایندگان مجلس درباره بازداشت 
۷ هزار نفر در اعتراضات اخیر، گفت: 
این موضوع را نه تنها تایید نمی کنم 

که می گویــم هیچ مقامــی مجاز 
نیست بدون داشتن آمار و اطالعات 
دقیق آمار بدهد. بنده هم در خبرها 
و گزارش ها دیــدم که برخی آماری 
داده اند که باید از آنها پرسید منبع 
این آمار و این اطالعات کجاست. به 

هر حال ما این را تایید نمی کنیم.
  سازمان های خارجی 

در ارائه آمار غلو می کنند
اظهارات دادســتان درخصوص 
آمار کشته شدگان و بازداشتی های 
حوادث اخیر و پرســش خبرنگاران 
از وی؛ در راستای ســخنان دیروز 
معاون سیاسی وزارت کشور صورت 
گرفت که آمارهای ســازمان های 
خارجی و عفو بین الملــل در مورد 
تعداد کشــته های حوادث اخیر را 
غلوآمیز دانست و گفت که دادستانی 
کل کشــور به زودی آمــار را اعالم 

خواهد کرد.

جمال عــرف، معاون سیاســی 
وزارت کشور در حاشیه جلسه ستاد 
انتخاباتی کشــور درباره آمارهای 
سازمان های خارجی و عفو بین الملل 
در مورد تعداد کشــته های حوادث 
اخیر افزود: این آمارها درست نبوده 
و آنهــا در ارائه آمار غلــو و تعداد را 
بیشتر از آنچه هست اعالم می کنند.

وی افزود: در جلساتی که با سایر 
دستگاه  ها داشته ایم ارائه آمارها در 
رابطه با حوادث اخیر کشور به عهده 
دادستانی کل کشــور گذاشته شد 
که ایشان هم بر اســاس آمارهایی 
که از پزشکی قانونی و دیگر مراجع 

می گیرند اعالم نظر خواهند کرد.
عفو بین الملل: شمار قربانیان 
اعتراض های ایران۱۶۱ نفر است

واکنــش مقامات کشــورمان 
به موضــوع آمار کشته شــدگان و 
بازداشــتی ها دیروز از آن رو شدت 
گرفت که  سازمان عفو بین الملل در 
تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که 
»تعداد کشته شدگان اعتراض های 
آبان در ایران، کــه می توان قطعی 
تاییــد کرد، بــه 1۶1 نفر رســیده 
اســت.« ایــن ســازمان می گوید: 
»شمار واقعی کشته شدگان احتماال 
بسیار بیشتر است. همچنین مقام ها 
در ایــران می گویند که بازداشــت 
معترضان کماکان ادامــه دارد. اما 
هنوز هیچ آمــار رســمی از تعداد 

جان باختگان و دستگیرشــدگان 
اعالم نشده است.«

مطابــق آمــار عفــو بین الملل 
ر  د ن  کشته شــدگا بیشــترین 
استان های خوزســتان و کرمانشاه 

بوده اند. 
همچنین روز پنجشنبه هم کانال 
تلگرامی وبســایت کلمــه،  به نقل 
از یک »منبع آگاه« نوشــت شمار 

کشته شدگان 3۶۶ نفر بوده است.

دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران:

۳۰۰کشتهو۷۰۰۰بازداشتیراتاییدنمیکنم

خبر

وزارت اطالعات اعالم کــرد که قاطعانه 
اقدامات شبکه ایران اینترنشنال و کارکنان 
آن را در حوادث آبان ماه، مصداق همکاری با 

دشمنان جمهوری اسالمی ایران در اقدامات 
تروریستی می داند.

در اطالعیه مرکز روابط عمومی و اطالع 

رسانی وزارت اطالعات آمده است: »شبکه 
ماهواره ای ایران اینترنشنال که با بودجه های 
کالن تخصیص یافته از سوی رژیم سعودی 
تاســیس و مجوز فعالیت در انگلیس را اخذ 
نموده؛ پس از وقوع حــوادث روزهای اخیر، 
همانند شبکه ی بی بی سی فارسی در جریان 
فتنه سال 88، از همان ساعات اولیه با فرمان 
اغتشاش و آتش  وارد صحنه شده و بر تحریک 
مخاطبین و بزرگنمایی بحــران درمناطق 

مختلف کشور متمرکز گردید .
سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت 
اطالعــات، در جریــان کنتــرل و مدیریت 
اطالعاتی بحران؛ کلیــه تحرکات و اقدامات 

این شبکه، مدیران، مجریان و کارشناسان و 
به ویژه ارتباطات با عناصر داخل کشور را مورد 
رصد و کنترل اطالعاتی قــرار داده و ضمن 
شناسایی افرادی که اقدام به ارسال اطالعات 
به این شبکه می نمودند و کسانی که مجری 
دستورات آن شبکه در به آتش کشیدن اموال 
عموی و شخصی مردم در استان های مختلف 
کشــور بودند، حین اجرای دستورات شبکه 
مذکور برای تشدید اغتشاشات و آتش زدن 

اماکن؛ شناسایی و دستگیر نموده است.
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران 
قاطعانه اقدامات این شــبکه و کارکنان آن 
را مصداق همکاری با دشــمنان جمهوری 

اسالمی ایران در اقدامات تروریستی دانسته 
و بر همین اساس؛ حکم ممنوع المعاملگی و 
توقیف کلیه امــوال کارکنان و مرتبطین آن 
در داخل کشور توســط قوه محترم قضائیه 
صادر گردید و مورد تعقیــب بین الملل نیز 
قرار خواهند گرفت تا درس عبرتی باشد برای 
کسانی که در خدمت به بیگانگان و خیانت به 
کشور، آتش زدن به اموال مردم را افتخاری 
برای خود می  دانند. البته آن دسته از کارکنان 
شبکه ها که ضمن ابراز ندامت، همکاری خود 
را با شــبکه های ماهواره ای متوقف نمایند، 
مشمول عفو و رافت اســالمی قرار خواهند 

گرفت«.

اطالعیه وزارت اطالعات درباره ایران اینترنشنال

 شماره   394   /یکشنبه  10 آذر   1398  /    4  ربیع الثانی 1441  /   1 دسامبر   2019

»علی الریجانی« کاندیدای 
مجلس یازدهم نمی شود

رئیس دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و 
نماینده مردم قم اعالم کرد که برای کاندیداتوری 
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس ثبت نام نمی 
کند. به گزارش ایسنا، علی الریجانی که بعد از ظهر 
دیروز به قم سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران در 
خصوص حضور در انتخابات مجلس گفت: علیرغم 
حضور 3 دوره ای در مجلس به عنوان نماینده مردم 
قم، برنامه ای برای شرکت در انتخابات دوره آینده 

مجلس شورای اسالمی ندارم.
    

احمدی نژاد و قالیباف در 
بسیاری موارد با هم مشترکند

عضو کمیسیون اصل 9۰ مجلس در گفت وگو 
با ایلنا در پاسخ به این پرسش که »آیا دیدار چندی 
پیش قالیباف و احمدی نژاد با هم جنبه انتخاباتی 
داشته اســت؟« گفت: باالخره در بسیاری مطالب 
این ها با هم مشترک هستند. بسیاری از مطالبشان 
مشترک اســت. آقای احمدی نژاد روی مدیریت 
جهادی تاکید دارد آقای قالیباف هم روی مدیریت 
جهادی تاکید دارد؛ یعنی این ها اصول مشــترک 
دارند. امیرحسنخانی در پاسخ به این پرسش که »به 
نظر شما چقدر امکان دارد خود قالیباف در انتخابات 
شــرکت نکند؟«، نیز گفت: هنوز ۵۰-۵۰ است. 
قالیباف هنوز جایی اعالم نکرده که حتما می آیم. 
هنوز به این نتیجه نرسیده که حتما بیاید و حضور 

پیدا کند.
    

 عراقچی در پکن:
برجام وضعیت مناسبی ندارد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: برجام در 
وضعیت مناسبی قرار ندارد. سید عباس عراقچی که 
به پکن سفر کرده است هدف اصلی از سفر خود به 
چین را ادامه گفت وگو و رایزنی بین دو کشور در مورد 
برجام عنوان کرد و گفت: به دلیل این که طرف های 
مقابل در برجام بعد از خروج آمریکا به تعهدات خود 
عمل نکرده اند اکنون این توافق در وضعیت مناسبی 
قرار ندارد و ایران نیز از منافع برجام آنچنان که باید 

برخوردار نیست.
    

 برگزاری رزمایش مشترک 
دریایی ایران، روسیه و چین

فرمانده نیروی دریایی ارتش از برگزاری رزمایش 
مشــترک دریایی ایران، روسیه و چین در آب های 
اقیانوس هند طی ماه آتی خبر داد. به گزارش ایسنا، 
امیر دریادار حسین خانزادی دیروز در حاشیه بازدید 
از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای این نیرو 
گفت: توافقات و طرح ریزی برگزاری این رزمایش 
طی ماه گذشته با مقامات دریایی سه کشور انجام شد. 
وی گفت: هدف از برگزاری این رزمایش دستیابی به 
امنیت جمعی و کمک به تحکیم امنیت در منطقه 
شمال اقیانوس هند است که امروز شاهد اتفافاتی 

از قبیل دزدی دریایی است.
    

اعالم موجودیت ائتالف بزرگ 
نیروهای انقالب اسالمی قم

ائتالف بزرگ نیروهای انقالب اسالمی قم )ابنای 
قم( اعالم موجودیت کرد. در اطالعیه ای که از سوی 
هیات اجرایی این ائتالف منتشر شده، هدف از این 
ائتالف؛ تالش برای تحقق بخشیدن به بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی و ایجاد یک وحدت حداکثری 
و حقیقی بین تمام نیروهای انقالبی در استان قم 

اعالم شده است.
    

پایان رسیدگی به پرونده قتل 
میترا استاد

قاضی پرونده دیروز پس از برگزاری دومین جلسه 
از دور دوم رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، ختم 
رسیدگی به این پرونده را اعالم کرد. قاضی کشکولی 
وجود ابهامات احتمالی در ایــن پرونده را رد کرد و 
گفت: اینکه پرونده ابهام دارد در حد ادعا است. در این 
جلسه آخرین دفاعیات نجفی و وکالی وی اخذ شد 
و کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی اظهارات خود 
را بیان کردند. نماینده دادستان نیز خواستار اشد 

مجازات برای متهم شد.
    

اعطای یک سمت جدید به 
سرلشگر صفوی

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سپاه، با موافقت 
و ابراز خرســندی مقام معظم رهبری درخصوص 
انتصاب سردار سرلشگر پاسدار »سیدیحیی رحیم 
صفوی«  به ریاســت پژوهشــگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس، سرلشــکر صفوی با حفظ سمت در 
مسئولیت دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم 
کل قوا، عهده دار ریاست پژوهشگاه علوم و معارف 

دفاع مقدس شد.

دادستان کل کشور: آمار 
بازداشتی ها از روز اول تا 
امروز متغیر بوده است. با 

همه توانی که در نیروهای 
اطالعاتی، امنیتی، انتظامی 

و قضایی داشتیم تالش 
ما این است آنهایی که 

تخلفات جزئی داشته یا 
این که در صحنه دستگیر 
شده اند هر چه زودتر آزاد 

شوند

معاون سیاسی وزارت 
کشور: آمارهای 

سازمان های خارجی و عفو 
بین الملل در مورد تعداد 
کشته های حوادث اخیر 

درست نیست. آنها در ارائه 
آمار غلو و تعداد را بیشتر از 
آنچه هست اعالم می کنند

در آســتانه ثبت نام داوطلبان نمایندگی یازدهمین 
دوره مجلس شورای اســالمی، موسوی الری به عنوان 
یکی از اعضای شــورایعالی سیاســتگذاری انتخاباتی 
اصالح طلبان؛  مشــارکت مردم در انتخابات را دغدغه 
مشترک اصالح طلبان و اصولگرایان می داند با این تفاوت 
که اصالح طلبــان می خواهند مردم مشــارکت فعالی 
در انتخابات داشــته باشــند، اما جریان رقیب خواهان 

مشارکت محدود مردم هستند.
عبدالواحد موســوی الری در گفت وگو با ایسنا، در 
ارتباط با نحوه ورود دو جریان اصالح طلب و اصولگرا به 
انتخابات پیش روی مجلس شــورای اسالمی گفت: هم 
جریان اصالح طلب و هم جریان اصولگرا انتخابات سال 
1398 را انتخابات ویژه ای می بینند و هر دو نســبت به 

حضور مردم دغدغه دارند. 
کاهش حضور مــردم دغدغه اصالح طلب ها اســت 

و جریــان رقیب از حضور پرشــور حمایــت نمی کند. 
یعنی احســاس می کند اگــر مردم حضــور محدود و 

کنترل شده ای داشته باشند بهتر است.
رقیب اصالح طلبان فقط اصولگرایان نیستند

موســوی الری خاطرنشــان کرد: جریــان رقیب 
اصالح طلبان فقط اصولگرایان نیستند. االن یک طیف 
وســیعی رقیب جریان اصالحات اســت. به اعتقاد من 
جریان رادیکال و تند داخلی بــا جریان برانداز خارجی 
در اصل مخالفت با اصالح طلبان به نتیجه رســیدند. به 
همان اندازه که برخی رســانه های داخلی اصالح طلبان 
را می کوبند جریانات برانداز خارجی هم حساسیتشان 
روی اصالح طلبان است و در جهت نفی آنان می کوشند. 
وی خاطرنشان کرد: در این فضا اصالح طلبان باید کاری 
کنند. مهم ترین کاری که االن از دســت آنان برمی آید 
حفظ اتحاد و انسجام درونی خودشــان است. خداوند 

متعال جای خودش، اما اصالح طلبــان تکیه گاهی جز 
مردم ندارند. حمایت مردم هم در فضای چنددســتگی 
اتفاق نمی افتد. اگر اصالح طلبان به انســجام برسند و 
حرکت جبهه ای خود را حفظ کنند؛ امکان گذر از موانع 

موجود باال خواهد رفت.
این فعال سیاســی با بیان اینکه »اگر مردم پشــت 
اصالح طلبــان نباشــند، رای آوری برای آنان ســخت 
می شود« گفت: تالش برای ایجاد وحدت نظر در جمع 
خودشان و کســب حمایت عمومی، از هر چیزی برای 
اصالح طلبان واجب تر است. این موضوع دور از دسترس 

نیست.
موســوی الری در ادامه به تحلیل جریان اصولگرایی 
و نحوه حضورش در انتخابات پیش رو پرداخت و گفت: 
در جریان مقابل یک گــروه را تیم آقــای احمدی نژاد 
تشکیل می دهد که ساز خودشان را می زنند و همچنان 

از امکاناتی که ذخیره کرده اند، استفاده می کنند. افرادی 
هم به صــورت متفرقه، مثــل آقای قالیبــاف کارهای 
انتخاباتی انجام  می دهند که این دو گروه در میان ائتالف 
اصولگرایان جایی ندارند و دارند خودشــان به تنهایی 
برای خود کاری می کنند. جمنا و تشکل های جدید که 
راه اندازی کردند هم خیلی تحرکــی ندارند. اما احزاب 
اصولگرایان معتدل مثل جمعیت موئتلفه و تشکل های 
روحانیــت مبارز و جامعه مدرســین کارهایی شــروع 
کرده اند که نشانه ای  از تحرکات انتخاباتی دارد؛ گرچه 

هنوز به انسجام و وحدت نظر نرسیده اند.

موسوی الری مطرح کرد:

اصولگرایان خواستار مشارکت محدود مردم در انتخابات هستند


