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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

از همان روزهای ابتدایی اعتراضات، 
نهادها، شــخصیت ها و منابع خبری 
مختلف، میزان خســارات ناشــی از 
اغتشاشات را اعالم می کردند اما خبری 
از اعالم تعداد کشته  و بازداشت شدگان 
نبود. در مقابل منابــع خارجی مانند 
ســازمان عفو بین الملل به طور مرتب 
و مــداوم گزارش هایــی مربــوط به 
کشته شدگان را منتشــر می کرد. آمار 
کشته شدگان در هر گزارش این سازمان 
بیش از گزارش قبلی بود. یک بار تعداد 
کشته شدگان حوادث آبان در ایران را 
208 نفر اعالم می کــرد و چند روز بعد 
گزارش می داد کــه »تنها بین روزهای 
25 تا 28 آبان دســت کم 304 نفر در 
اعتراضات کشته و هزاران نفر مجروح 

شدند.«
همزمان با انتشار این آمار و تبعات آن، 
دستگاه های مسئول در ایران همچنان 
برای ارائه هرگونه توضیحی در این مورد 
مقاومت می کردند. این سکوت تا آنجا 
ادامه پیدا کرد که خبرگزاری رویترز در 
هفته جاری از عدد بزرگی رونمایی کرد. 

ادعای رویترز درباره سه مقام 
وزارت کشور 

این خبرگزاری گزارشــی منتشر 
کرده مبنی بر اینکــه »در حدود کمتر 
از دو هفته ناآرامی ها که از 15 نوامبر در 
ایران آغاز شد، حدود 1500 نفر کشته 

شدند.« 
رویترز صرفــا به اعــالم این عدد 
بزرگ اکتفا نکــرده و نشــان داده که 
حتی جزئیات آن را هــم می داند! این 
رسانه نوشته است: »تعداد تلفات شامل 
حداقل 17 نوجوان و حــدود 400 زن 
و همچنین برخــی از اعضای نیروهای 

امنیتی است.« 
این رسانه انگلیسی همچنین ادعا 
کرده که این آمار توسط سه مقام وزارت 
کشور ایران به این خبرگزاری ارائه شده! 
که آن را بر اساس اطالعات جمع آوری 
شــده از نیروهای امنیتی، عزاداری ها، 
بیمارستان ها و پزشکی قانونی محاسبه 

کرده اند. 
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گزارش رویترز بازتاب گسترده ای 
پیدا کرده؛ چراکه نه تنها حاوی چنین 
آماری است، بلکه خبری نیز به نقل از یک 

منبع ناشناس مبنی بر جلسه مقام معظم 
رهبری با مقامات ارشد دولتی و امنیتی 
در 26 آبان منتشر کرده است. رویترز در 
این خبر مدعی شده که رهبر انقالب در 
جلسه مذکور دستور برخورد شدید با 

معترضان را داده است. 
خبرگــزاری ایســنا دو روز پیش 
به نقــل از یک منبــع اگاه و نزدیک به 
بیت رهبر معظم انقالب نوشــت: »بر 
خالف ادعای بنگاه خبری رویترز، هیچ 
جلسه مشترکی میان حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رئیس جمهور و اعضای کابینه 
دولت در روز »26 آبــان-17 نوامبر« 
و حتی پــس از آن در مورد آشــوب ها 

تشکیل نشده است.«
به نوشته ایســنا، این منبع افزوده 
است: »تنها دســتور رهبر انقالب در 
مورد قربانیان آبان ٩8، همان »دستور 
رافت« ایشان است که به صورت مکتوب 
و در پاسخ به گزارش دبیر شورای عالی 

امنیت ملی در رسانه ها منتشر شد.«
اما این تنها رویترز نیست که میداندار 
این میان اســت. خبرگــزاری فرانس 
24 نیز گزارشی منتشــر کرده که ادعا 
می کند گزارشی مستند از ویدئوهایی 

است که مردم در هنگامه حوادث آبان 
گرفته اند. این گزارش چهار اپیزود دارد 
و هر اپیزود مربوط به یک شــهر شامل 
شــهرهای مریوان، شــهریار، صدرا و 
ماهشهر می شــود و به یکی از حوادث 
این شــهرها در روزهای ملتهب آبان 

می پردازد.
شاید اشکال از ماست

تمام اینهــا در خأل اطالع رســانی 
نهادهای مسئول اتفاق می افتد و به افکار 
عمومی جهت می دهــد. علی ربیعی، 
سخنگوی دولت دیروز برای چندمین 
بار به این اخبار و به طور مشــخص به 
امار خبرگزاری رویترز واکنش نشــان 

داد و ضمــن تکذیب آن آمــار، گفت: 
»اینها سازمان های شــناخته شده و 
دروغگویی هســتند که به انتشار این 
دروغ ها عادت دارند. آنها به انسان ها نگاه 

فله ای می کنند.«
او ادامه داد: »شاید اشکال از ماست 
که باید به ســرعت آمار تفکیک شده و 
اســامی را اعالم کنیم. این کار در حال 
انجام است اما باید با دقت باشد. این آمار 

اعالم خواهد شد.«
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه 
آیا در اعالم آمار، بیش از حد تاخیر نشده 
اســت، گفت: »من در جریان تفکیک 
آمار نیســتم و نمی دانم چه مشــکلی 
وجود دارد اما این آماری که اعالم شده 
بسیار غلوآمیز است و من آن را به شدت 

تکذیب می کنم.«
پاسخ های سرباالی دادستان

ربیعی پیشتر گفته بود که بر اساس 
تقســیم کاری که صورت گرفته، قرار 
شده آمار کشته شــدگان حوادث آبان 
را دادستانی اعالم کند. حدود دو هفته 
پیش وقتی خبرنگاران از محمدجعفر 
منتظری، دادســتان کل کشور درباره 
تعداد و تکلیف بازداشت شــدگان آبان 
ماه پرس و جو کننــد، منتظری تعداد 
بازداشت شدگان را اعالم نکرد و دلیلش 

را نیز متغیر بودن آن عنوان کرد.
وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسید 
تعداد کشته شدگان که متغییر نیست، 
چرا آمار آن اعالم نمی شود، منتظری به 
این پاسخ اکتفا کرده که بگوید: »خدا به 

همراهتان.«
خبرنگار دیگــری اظهار کرد: مردم 
ســوال دارند چرا تعداد کشته شدگان 
اعالم نمی شود؟ منتظری در پاسخ به 
این خبرنگار نیز گفت: »مردم به شــما 
نمایندگی دادند؟ من چون اطالع دقیق 
ندارم نمی توانم اعالم کنم. شما اصرار 
می کنید، ولی من اطالع دقیقی ندارم، 
فقط می گویم آمار و ارقامی که بنگاه های 
خبری خارج از کشور اعالم می کنند با 

واقعیت خیلی متفاوت است.«
عباس عبــدی، دیــروز در روزنامه 
اعتماد درباره همیــن آمارهای رویترز 
نوشت: »خودکرده را تدبیر نیست؛ آن 
روزی که دادســتان کل گاه می گوید 
تعداد را نمی دانــم، گاه عدد دیگران را 
تکذیب می کند و گاه با اعتماد به نفس 
می گوید که افراد خارجی دسترسی به 
آمار ندارند یا اعالم می شود که تعداد را 
دادستانی می گوید ولی هیچگاه عدد و 

رقمی گفته نمی شود و... باید فکر چنین 
روزی را می کردند.«

 دولت از آمار کشته ها 
بی اطالع است

خبرنگاران که پاسخی از دادستان 
نگرفتنــد، اکنون دیگر بیشــتر از قوه 
قضائیه به سراغ دولت می روند. اما دولت 
نیز همچنان اعالم آمار را به دســتگاه 
قضایی واگذار کــرده و درباره آن اظهار 

بی اطالعی می کند. 
ســخنگوی دولت دیــروز گفت ما 
دولتی نیستیم که مسائل داخلی خود 
را کتمان کنیــم. او همچنین ادامه داد 
که ابعاد حادثه آبــان ماه معلوم خواهد 
شد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس 
جمهوری نیز دیروز در حاشیه جلسه 
هیأت دولت به شدت آمار اعالم شده از 
سوی رویترز را رد کرد و گفت: »تعدادی 
که از سوی این رسانه اعالم شده خیلی 
اغراق آمیز اســت و اصال ایــن تعداد 

نیست.«
او با تاکید بر اینکه نظام شیوه سکوت 
اتخاذ نکرده است، افزود: »دستگاه های 
مربوطه در حال جمع زدن آمار هستند 
و آرام آرام زمانی که آمار نهایی شد آن را 

اعالم خواهند کرد.«
واعظی در عین حال اظهار کرد که 
هیچ اطالعی از آمار کشته ها ندارد و این 
آمار باید از سوی قوه قضائیه اعالم شود. 

احتماال همانطور که مقامات مسئول 
تاکید می کنند چنیــن آماری ظرف 
هفته های آینده از سوی قوه قضائیه اعالم 
خواهد شد اما مسئله اصلی اینجاست که 
در میان این تعلل و سکوت، رسانه های 
خارجی چنان برای جهت دهی به افکار 
عمومی فرصت دارنــد و چنان بر موج 
بی خبری مردم سوار می شوند تا بتوانند 
آمار رسمی را که قرار اســت در آینده 
منتشر شود را با تردید مواجه کنند و این 

تاوان یک بی تدبیری دیگر است. 

وقتی رسانه های خارجی منبع اخبار مربوط به »آبان« می شوند؛

تاوان سکوت

خبر

زیر سایه سکوت مسئوالن کشور، این منابع و رسانه های خارجی هستند که جای خالی آنها را پر می کنند و آمار 
کشته شدگان حوادث آبان را اعالم می کنند؛ آماری که حاال آنقدر عدد بزرگی شده که واکنش بسیاری از مسئوالن کشور 

از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تا علی ربیعی، سخنگوی دولت را برانگیخته است. 

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه ای به 
رهبر انقالب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو الیحه 

CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
در نامه نمایندگان خطاب به حضرت آیت اهلل خامنه ای 

آمده است:
»همان گونه که مستحضرید با توجه به شرایط فعلی کشور 
که در پی تحریم های ظالمانه استکبار جهانی به سرکردگی 
آمریکا ایجاد شده، مشکالت و معضالت اقتصادی و مراوادات 
خارجی و نقل و انتقال بانکی و مالی روز به روز ســخت تر و 

پیچیده تر خواهند شد.

با عنایت به تصویب لوایح FATF در دو مرحله در مجلس 
با اکثریت آراء بیم آن می رود که با عدم تصویب آن در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک از این جهت در 
لیست سیاه FATF قرار گیرد لذا اســتدعا داریم ترتیبی 
اتخاذ فرمایید اعضای محترم مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در فرصت باقی مانده نسبت به تصویب دو الیحه CFT و 
پالرمو اقدام کنند چرا که عدم تحقق این امر مشکالت و مسائل 
اقتصادی ذیل را در پی خواهد داشت و کشور را بیش از پیش 

دچار انزوا و اخالل در مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد.
1- در لیست ســیاه قرار گرفتن کشــور و انسداد کلیه 

حساب های بانک های ایرانی در خارج از کشور.
2- مورد اتهام قرار گرفتن کشــور به جرم پولشــویی و 

افزایش نظارت و کنترل سخت
3- عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین المللی و از بین 

رفتن اعتماد جامعه بین الملل
4- افزایش مشکالت و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی

5- ناکارآمد شــدن شــعب بانک های ایرانی در خارج از 
کشور

6- ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کاال خصوصا در ایام 
انتخابات پیش رو

در خاتمه از بذل توجه حضرت عالی کمال تشکر را دارد.«
به گزارش ایسنا، این نامه که به تاریخ سوم دی ماه خدمت 
رهبر انقالب ارســال شــده به امضای 15 نماینده مجلس 

رسیده است.

طی یک نامه صورت گرفت؛

 FATF درخواست نمایندگان از رهبری برای تصویب لوایح
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 FATF، آلودگی هوا و 
یک مجمع مسن

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اشــاره به حدس و گمان ها و اخباری که این 
روزها درباره تصویب یا عدم تصویب پیوستن ایران 
به FATF در مجمع تشــخیص مصلحت مطرح 
می شود، اظهار داشــت: اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت همگی باالی 50 ســال دارنــد و به دلیل 
نامساعد بودن هوا جلســات تعطیل شد. پس این 
درست نیست که عده ای از احتمال رأی  مثبت آوردن 

این موضوع خبر می دهند.
    

آیت اهلل جنتی: 
با دقت مشغول بررسی 

صالحیت ها هستیم
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان در 
جلســه دیروز این شورا گفت:  بررســی شکایات و 
صالحیت ها آن هم در زمان کوتاه، اقدامی به شدت 
طاقت فرساست که البته شــورای نگهبان با دقت 
مشغول انجام آن اســت تا خدای نکرده حتی حق 
یک نفر نیز تضییع نشــود. االن در مقطع بررسی 
صالحیت ها در شورای نگهبان هستیم و همکاران 
ما تا اواخر شب مشغول رســیدگی به پرونده های 
ثبت نام کنندگان بر اساس مستندات هستند. وی 
همچنین درباره آزمون کتبی داوطلبان انتخابات 
مجلس خبرگان نیز گفت: پنج شــنبه گذشته این 
آزمون با دعوت از 272 نفر انجام شد و االن در مرحله 
تصحیح اوراق امتحانی داوطلبان هســتیم که در 
صورت قبولی از آن ها برای آزمون شــفاهی دعوت 

به عمل می آید.
    

 سقوط جنگنده میگ - ۲۹ 
در ارتفاعات سبالن

روابط عمومی ارتش با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: یک فروند جنگنــده میگ-2٩ نیروی هوایی 
ارتش در منطقه عمومی شــمال غرب کشور و در 
حین اجرای ماموریت دچار سانحه شد. این جنگنده 
ســاعاتی پیش در حین پرواز عملیاتی در منطقه 
عمومی شمال غرب کشور و در ارتفاعات سبالن دچار 
سانحه شد. طبق این اطالعیه، خلبان این جنگنده 
سرهنگ محمدرضا رحمانی از خلبانان مجرب نیروی 
هوایی بوده و با وجود شرایط جوی نامساعد و برف گیر 
منطقه و صعب العبور بودن محل سانحه، تالش برای 
مشخص شــدن وضعیت خلبان جنگنده توسط 

تیم های جستجو و نجات هوایی و زمینی ادامه دارد.
    

ایران در حال آماده سازی 
رزمایش دریایی با روسیه و چین

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  ایران در حال 
آماده سازی شــرایط برای برگزاری یک رزمایش 
دریایی مشترک با روسیه و چین در اقیانوس هند 
است. یک کارشــناس  ژئوپولتیک متخصص در 
روابط ایران و آمریکا می گوید: این رزمایش شــاید 
چالشی برای سلطه جهانی آمریکا نباشد. اما می تواند 
ظرفیت ها و گزینه های استراتژیک آمریکا را محدود 
کند. این نوع رزمایش همچنین می تواند پاسخی به 

ائتالف دریایی نظامی آمریکا در خلیج فارس باشد.
    

دیدار معاونان وزارت خارجه 
ایران و روسیه در مسکو

به گزارش ایســنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت 
خارجه روسیه دیروز)چهارشنبه( در بیانیه ای اعالم 
کرد که اولگ سرمولوتف، معاون وزیر خارجه روسیه 
با غالمحسین دهقانی، معاون حقوقی و بین الملل 
وزارت خارجــه ایران دیدار کــرد. در بیانیه وزارت 
خارجه روسیه آمده اســت که دو طرف با تمرکز بر 
تهدیدات تروریســتی در منطقه و جهان در رابطه 
با همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم گفت وگو 
کردند. همچنین طرفین پیرامون همکاری ایران و 
روسیه با نهادهای بین المللی و در راس آنها سازمان 

ملل در زمینه مبارزه با تروریسم تبادل نظر کردند.
    

 کشور را وارد بازی  
آمریکایی ها نکنید

فارس نوشت: مشاور اســبق رئیس جمهور به 
پیشنهاد استعفای روحانی از سوی عباس عبدی 
از فعاالن سیاسی اصالح طلب واکنش نشان داد و 
گفت: دولت باید بماند و به وظایفش عمل کند. اکبر 
ترکان در این باره گفت: این پیشنهاد آقای عبدی 
است پیشنهاد جریان اصالحات نیست؛ من از هیچ 
اصالح طلب دیگری نشنیده ام که چنین پیشنهادی 
را بدهد. پیشنهاد آقای عبدی اشتباه بوده و صحیح 
نیست. به شرایط اطراف نگاه کنید آمریکا توانسته 
لیبی را بی صاحب کند االن دولت در لیبی متالشی 
شــده و وجود ندارد و حاکمیتی هم در ســرزمین 
نیســت، لذا خوانین محلی نفت را بشکه ای ٩ دالر 

می فروشند. کشور را وارد بازی آمریکایی ها نکنید.

تنها رویترز نیست که 
میداندار اعالم آمار درمورد 

حوادث  آبان ماه است، 
خبرگزاری فرانس 24 

نیز گزارشی منتشر کرده 
که ادعا می کند گزارشی 

مستند از ویدئوهایی 
است که مردم در هنگامه 

اعتراضات گرفته اند

علی ربیعی، سخنگوی 
دولت می گوید: شاید 

اشکال از ماست که باید به 
سرعت آمار تفکیک شده و 
اسامی را اعالم  می. این کار 

در حال انجام است اما باید با 
دقت باشد. این آمار اعالم 

خواهد شد

نماینده خمینی شــهر گفــت: قرار بود 
برخی از اعترافات روح اهلل زم پخش شــود 
اما به دلیل برخی مصالح کشور منتشر نشد.

محمدجــواد ابطحــی نماینــده مردم 
خمینی شــهر بــا بیــان اینکــه »یکی از 
موضوعات اغتشاشــات اخیر به حاشــیه 
کشاندن بحث دستگیری روح اهلل زم بود«، 
گفت: اغتشــاش کنندگان قصد داشــتند 
احضار برخی از مرتبطان با زم را تحت الشعاع 

قرار دهند، همانطور که سعی داشتند برای 
بحث دستگیری مازیار ابراهیمی، اصل قضایا 
را زیر سوال ببرند، قصد داشتند تا بحث روح 

اهلل زم را هم زیر سوال ببرند.
او تصریح کرد: در اعتراضــات آبان ماه 
مردم به دنبال مطالبه حق واقعی خود بودند، 
اما اپوزیسیون بر موج اعتراضات به حق مردم 
سوار شد و برای به حاشیه بردن دستگیری 

مدیر شبکه آمد نیوز تالش کرد.

نماینده مردم خمینی شــهر ادامه داد: 
قرار بود برخی از اعترافات زم پخش شــود 
اما با اتفاقات پیش آمده، مصلحت این شد 
که فعال دست نگه دارند، اما من فکر می کنم 
در آینده نزدیک بخشی از اعترافات روح اهلل 
زم منتشر شــود و از طریق دستگاه قضایی 

تبیین شود.
او گفت: حرکتی که در 25 آبان امســال 
توسط اپوزیسیون رخ داد برنامه دراز مدت 

بود و آنها قصد داشتند در 22 بهمن و آستانه 
انتخابات انجام دهند، امــا مصوبه افزایش 
قیمت بنزین باعث شــد تا حرکاتشان را به 

جلو بیندازند.

ابطحی با بیان اینکه »اپوزوسیون سعی 
کرد از شرایطی که در کشــور به وجود آمد 
بهــره برداری کنــد«، ادامــه داد: ماهیت 
بســیاری از دستگیر شــدگان اغتشاشات 
اخیر که بخشــی از آن هــم در تلویزیون 
 منتشــر و مشخص شــد که این افراد دوره 

دیده بودند.
او در پایان تاکید کرد: در پروسه اعترافات 
روح اهلل زم و آنچه از »لپ تاپ« او اخذ شد، 
نشان می دهد که او دنبال تاسیس یک شبکه 
تلویزیونی اینترنتی بوده است و قصد داشته 
اســت که فعالیت های خود را در آســتانه 

انتخابات مجلس انجام دهد.

نماینده اصولگرای مجلس:

اعترافات زم به دلیل برخی مصالح منتشر نشد 


