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روایتی از  100روز مقابله با کرونا

تشویق فرزندآوری اولین طرح مجلس یازدهم

علت تأخیر در راهاندازی سامانه حقوق مدیران

دســت آخر اینکه ،احمــد مازنی نماینــده تهران در مجلــس دهم در
حســاب توئیتری خود نوشــت« :ماده  29قانون برنامه ششــم در مجلس
دهم به تصویب رســید ،بر اســاس ایــن ماده ســامانه الکترونیکی حقوق
مدیــران بایــد راهانــدازی و در دســترس مــردم قــرار گیــرد ».وی با طرح
پرسشــی در خصــوص علــت عدم اجــرای این مــاده قانونی مدعی شــد:
علــت آن ،تأخیر صداوســیما و قــوه قضائیه در ارائه اطالعــات مربوط به
حقوق مدیرانشان است.

وزیر کشور :حتی یک مورد مصوبه تیراندازی
به مردم در هیچ سطحی وجود ندارد

گره گشاییهای مهم امام(ره) در سال آخر حیات
برش

روحانــی همچنیــن در جلســه هیــأت دولــت بــا
گرامیداشت نام و یاد امام در آستانه سالگرد ارتحال،
بــه تدبیــر و معماری دقیــق امام برای پیشــبرد نظام
اشــاره کــرد و افــزود :اقدامــات بســیار مهــم امــام در
ســال آخر زندگیشــان وجود دارد بحــث پایان جنگ
و قطعنامه  598که بســیار حائز اهمیت بود ،مســائل
مهم سیاســت خارجی از اینکه راه حج دو مرتبه باید
گشوده شــود تا آن پیام معروف ایشــان به گورباچف،
مربوط بههمین سال آخر زندگی امام بود.
وی ادامــه داد :امــا چنــد مســأله مهــم در ماههای
پایــان زندگــی امــام(ره) بــود کــه فوقالعــاده حائــز
اهمیــت بود؛ مســأله اول ،موضــوع مســیر رهبری در
ماههــای آینــده و بعــد از حیــات امام(ره) بــود؛ آنچه
قبالً در قانون اساســی بود ،شــرط مرجعیت بود برای
کســی کــه میخواهــد رهبــر نظــام اســامی و انقالب
اســامی باشــد و امام(ره)این مســأله را حــل کرد و با
نامه صریحی که نوشــت ،شرط مرجعیت را برداشت
و مســأله دیگری که بسیار مهم بود در روزهای پایانی
و ماههــای آخــر زندگــی امــام(ره) ،مســأله اصــاح
قانون اساســی بود که ایشــان در اوایل ســال  1368که
ســال پایانی عمر امام(ره) بود ،مســأله اصالح قانون
اساســی و مــواردی کــه باید اصالح شــود را مشــخص
کردنــد و افــرادی را که بنا بود ایــن اصالحات را انجام
دهنــد ،معین نمودنــد و اینکه اصالح قانون اساســی
باید به رأی مردم گذاشــته شود .بنابراین میبینیم که

میکنیــم حتــی بــه نظــر من ،شــرایط
ما شــکننده هم نیســت .وی افزود :در
طــول ایــن  100روز ،روزهایــی بوده که
نــرخ بازتولیــد ایــن بیمــاری ،بــاالی 2
بوده و این به معنی اپیدمی خطرناک
در جامعــه اســت و امــروز بحمــداهلل
ممکن است در یکی دو استان شرایط
هنــوز در این حد نباشــد ولی در کلیت
کشــور نــرخ بازتولیــد زیــر یــک اســت
که معــروف بــه «آر-زیرو» اســت؛ اگر
کشــوری زیــر یــک قــرار میگیــرد بــه
معنی یک نوع اطمینانبخشــی است
که در آن کشور بهوجود آمده است.
رئیس جمهوری با اشاره بهگزارش
وزارت کشــاورزی مبنــی بــر پیشبینی

در ســال پایانی زندگی امام(ره) مســائل بسیار مهمی
به دســت ایشــان حل شــد که اگر اینگونه اقدامات در
ماههــای پایانی عمر امام نبود ،شــاید ما با مشــکالتی
بعد از وفات امام مواجه میشدیم.
رئیسجمهــوری گفت :یاد آن امــام کبیر را گرامی
میداریم و همچنین یاد میکنیم از آن تصمیم بسیار
مهم مجلــس خبرگان در همــان روز  14خرداد که در
ســریعترین زمــان ممکــن بــا اشــارات و رهنمودهای
امام توانســت تصمیــم بگیرد و تقریبــاً در کمتر از 24
ســاعت خلــف صالح و جانشــین بحقی را بــرای امام
تعییــن کنــد؛ یعنــی از وفات امــام که ســاعت  10و 20
دقیقــه شــب چهاردهم رخ داد ،تا عصــر و غروب روز
چهاردهم قبل از اذان مغرب که رهبری رهبر معظم
انقــاب در مجلس خبرگان مشــخص شــد ،حتی این
فاصله به  24ساعت نرسید.
وی افــزود :خــواب آشــفتهای کــه دشــمنان بــرای
رحلــت امــام(ره) پیشبینــی کــرده بودنــد و فکــر
میکردند که در کشــور بعد از وفــات امام نه امنیتی و
نــه وحدتی خواهد بــود و نه مجلس خبــرگان رهبری
قــادر به این کار خواهد بود؛ اینها پیشبینی میکردند
کــه قــادر نیســتند رهبــری را تعییــن کننــد و ایــن هم
عنایــت خداوند بــود که در همــان روز  14خرداد رهبر
نظــام مشــخص شــد و الحمــدهلل زیــر ســایه همیــن
رهبــری فرهیخته میبینیم ملت و کشــور مــا در برابر
انواع توطئهها حفاظت و حراست شده است.

تولیــد  14میلیــون تــن گنــدم در
ســالجاری و تولیــد دانههــای روغنی
تــا  400هــزار تن ،چغنــدر و نیشــکر تا
 8میلیــون تــن ،ادامــه داد :بــه مــردم
وعــده داده بودیم کــه از بانک مرکزی
اســتقراض نکنیــم و امســال از طریــق
فــروش ســهام مــورد نظــر ،از طریــق
انتشــار اوراق خزانــه بودجــه کشــور را
اداره کنیــم و امــروز  10هــزار میلیــارد
تومــان اوراق خزانــه منتشــر و بــا
استقبال بســیار خوب مواجه شد؛ این
به آن معناســت کــه پیشبینی دولت
بــرای اداره و اقتصاد کشــور همانگونه
کــه به مردم وعــده داده شــده ،انجام
خواهد شــد .روحانــی گفــت 31 :هزار

واکنش وزارت خارجه ایران به سرکوب معترضین در ایاالت متحده:

امریکا صدای مردمش را بشنود

محمد جواد ظریــف ،وزیر امور خارجه
ایــران در پیامــی در توئیتــر بــه جنایــت
پلیــس مینیاپولیــس امریــکا علیه یک
شــهروندان سیاهپوســت اشــاره کــرد.
ظریف با اشــاره به نام تشــکلی موسوم
به «زندگی سیاهپوستان اهمیت دارد»،
از وضعیت وخیم زندگی سیاهپوســتان
در ایــن کشــور انتقــاد کــرده اســت .او
در توئیتــی نوشــت« :بعضیهــا فکــر
نمیکنند زندگی سیاهپوســتان اهمیت
دارد .قابــل توجــه کســانی از مــا که این
موضــوع را مهــم میداننــد :زمــان آن
اســت دنیــا با نژادپرســتی مقابلــه کند.
جهان علیه نژادپرستی».
وزیــر خارجــه ایــران در ادامــه در
اقدامــی جالــب بیانیــه مطبوعاتــی
«مایــک پمپئــو» وزیــر امــور خارجــه
امریــکا در جریــان اغتشاشــات تیرمــاه
( 97اعتراضــات در بــازار تهــران) را
منتشــر کرد .ظریف این بیانیه را اندکی
تغییــر داده و آن را خطــاب بــه مــردم
امریکا منتشــر کرد .وزیــر خارجه امریکا
در خــال اعتراضــات ایــران در تیرماه
ســال  97در بیانیــهای مدعی شــده بود

کــه « مردم ایــران از فســاد ،بیعدالتی
و بیکفایتی رهبرانشــان خسته هستند.
جهان صدای آنها را میشنود».
این موضعگیری مقــام دیپلماتیک
ایــران در حالی بود که وزیر امور خارجه
امریــکا بــا طــرح ادعاهای اثباتنشــده
بــه پیــام ظریف دربــاره نژادپرســتی در
امریــکا پاســخ داد« .مایــک پمپئــو» با
خطــاب قرار دادن همتــای ایرانی خود
ادعا کرده اســت« :شما همجنسگراها
را دار میزنیــد ،زنــان را سنگســار و
یهودیها را نابود میکنید».
همچنین وزارت امــور خارجه ایران
هم در پیامی توئیتری تأکید کرد« :رژیم
امریــکا کــه بــه وعــدهاش بــرای توقــف
هــدر دادن پــول در ماجراجوییهــای
خارجی عمل نکــرده و اکنون هم غرق
در بحران خودســاخته کووید ۱۹اســت،
حاال برای ارعــاب معترضان به ارتش،
«ســگهای شــرور و ســاحهای شــوم»
متوســل شده است .امریکا به جای این
کار ،بایــد صــدای مردمــش را بشــنود و
سیاســتهای شکســت خــوردهاش را
تغییر دهد».

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه میرود

خبــر دیگــر اینکه ،خبــر گزاری ایســنا خبر داده کــه در واکنش بــه تأخیر
طــرف اوکراینــی ،ایــران احتمــاالً جعبــه ســیاه هواپیمــای اوکراینــی را به
فرانسه ارسال میکند .مقامات ایرانی در واکنش به تأخیر طرف اوکراینی
در پاســخ به پیشــنهاد ایران در خصوص جعبه ســیاه هواپیمای اوکراینی
و همچنیــن روشــن شــدن گامهای بعدی اقــدام در این زمینــه ،تصمیم
گرفتهانــد جعبه ســیاه این هواپیما را به کشــور دیگری (احتماالً فرانســه)
ارســال کننــد .هواپیمــای مســافربری اوکراینــی صبــح  18دی مــاه ســال
گذشــته در تهران به اشــتباه مورد هدف قرار گرفت و همه سرنشــینان آن
درگذشتند.

از ســوی دیگــر علــی باقــری دبیــر
ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضائیه شــنبه
شــب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری
شــبکه دو ســیما گفت :خودبرتــر بینی
سفیدپوســتان در امریکا یک اقدام شبه
نازیست در آلمان است.
دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه
افزود« :بحث تبعیض نژادی در امریکا
بســیار جدی است؛ طبق آمارهای ارائه
شــده از ســوی امریکاییهــا ۳۰ ،درصد
از جمعیت ایالت شــیکاگو سیاهپوست
هســتند در حالی که مشــخص شــد ۶۰

درصــد از کســانی که به خاطــر کرونا در
ایــن ایالــت از بیــن رفتنــد سیاهپوســت
بودند».
دیــروز همچنیــن ســید عبــاس
موســوی ســخنگوی وزارت امور خارجه
بــه اعالم پایان رابطه و همکاری امریکا
با ســازمان بهداشــت جهانــی ،واکنش
نشــان داد و گفت« :رژیم بیمسئولیت
امریــکا بعــد از ناکامــی در انجــام
وظایفش در قبال مــردم خود ،همواره
بــه دنبــال راه فراری بوده تــا افتضاحی
که به بار آورده را پنهان کند».

میلیــارد تومان تاکنون برای طرحهای
عمرانــی اختصــاص داده شــده و تــا
پایــان ســال حــدود  170هــزار میلیارد
تومــان در صنعــت و معــدن تکمیــل
طرح و پروژه و افتتاح خواهیم داشت؛
 65هــزار میلیــارد تومــان در راه و
شهرســازی افتتــاح خواهیم داشــت و
این شــرایط نشــان میدهد کــه مردم
ما برای اداره کشــور کامــاً باید دلگرم
و مطمئن باشند.
روحانــی ادامــه داد :در ایــن روزهــا
الحمــدهلل راه بــرای اینکــه مــردم در
زمینه ســهام عدالتی که در اختیار آنها
بــوده ،بتوانند ســهام عدالت را عرضه
کننــد و بفروشــند از دیــروز بــاز شــده

و مردمــی کــه مایــل بودنــد وارد بــازار
بورس بشــوند ،یک عده زیادی حدود
 15 ،14میلیــون ســهامدار ،کم کم وارد
بورس میشوند.
ëëدوتوصیه مهم رئیس جمهور ی
به اعضای دولت
وی گفــت :ســهام عدالــت بــرای
مــردم اســت و تصمیمــی کــه بانــک
مرکــزی اتخــاذ و بــه بانکهــا ابــاغ
خواهد کرد که ســهام عدالت میتواند
بــرای هر کســی که دلــش بخواهد یک
وثیقــه باشــد کــه بــا ایــن وثیقــه کارت
اعتبــاری از بانــک بگیرد و ایــن هم باز
وســیلهای در اختیار مردم است که هر
کس مایل باشد سهام خودش را حفظ
کنــد و امــروز نفروشــد و میتواند آن را
بهعنوان وثیقه در بانک بگذارد؛ کارت
اعتبــاری بگیرد و بــرای نیازمندیهای
خــودش اســتفاده و مصــرف کنــد.
رئیــس جمهــوری همچنیــن دو نکتــه
را بــه هیــأت وزیــران متذکــر شــد یکی
اهتمام نســبت به محقق کردن دولت
الکترونیــک و دیگــری عرضــه ســهام
شرکتهای دولتی در بورس.
به گفته روحانی واگذاری ســهام به
بــورس هم باعث میشــود که اقتصاد
در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد و وقتــی
ایــن ســهام در بورس عرضه میشــود
مــردم خودشــان در صحنــه اقتصــاد
فعال شــوند و شــفافیت بوجود بیاید؛
همچنیــن بســیاری از مســائلی کــه
میدانیــم اقتصــاد دولتــی بــا اقتصاد
مردمــی چه مقدار فاصلــه دارد ،همه
اینهــا در ســال جاری میتواند شــرایط
بسیار مناســبی را برای کشور ما بوجود
بیــاورد؛ انشــاء اهلل بــا یاری مــردم ،با
حضــور مــردم در صحنــه ،بــا اتحــاد و
وحدت قوا و ارکان کشــور در این ســال
بســیار ســخت و پیچیــده از این مســیر
عبــور خواهیم کــرد و امیــدوارم پایان
سال بتوانیم کارنامه قابل قبولی برای
امســال سخت به مردم عزیزمان ارائه
کنیم.

خبـــــــر

گــروه سیاســی /حــس دولــت داشــتن
یــا حــس حضــور مســتمر و فعالیــت
مــداوم دولــت در بزنگاههــا ،میتواند
مهمترین کارکرد یا دســتاورد روحانی
و دولت او در مقابله با کرونا باشــد .در
 100روزی کــه از شــیوع کرونا در کشــور
گذشــته اســت ،روحانــی نه تنهــا خود
بــه اصلیتریــن مدیر و چهــره میدانی
مقابلــه با کرونــا تبدیل شــد ،بلکه این
حضور توانست رصد ،فعالیت ،تالش
و ممارســت دولت را نیز تضمین کند.
همه اینها به همراه برگزاری جلسات
ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا بــا حضور
دســتگاههای حاکمیتــی غیردولتــی،
تصویــری از حکمرانــی ،دولتــداری،
مدیریــت اجماعــی و کشــورداری بــا
حداکثرســازی توان ملــی را به نمایش
گذاشــت که ســالها مورد انتظار ملت
بــوده اســت .بیــراه نیســت اگــر حــس
دولتــداری و این باور کــه دولت ،بویژه
رئیــس آن در میــدان کار اســت را یکی
از علتهــای حفظ انســجام و آرامش
کشــور و ملــت پــساز شــیوع ویــروس
عالمگیــر کرونــا بدانیــم ،آن هــم
درحالــی کــه در بســیاری از کشــورهای
توســعه یافته ،هــم نظامهــای دولتی
و هــم انســجام اجتماعی دســتخوش
تالطمهای جدی شد.
در  100روز پــساز شــیوع کرونــا،
روحانــی در  69جلســه مرتبــط بــا این
مســأله شــرکت کــرده اســت ،چــه در
جلســه شــورای عالی ســران قــوا بوده
باشــد ،چــه دولــت یــا جلســه ســتاد
ملــی مقابله بــا کرونا .به ایــن ترتیب،
روحانی در  31روز دیگر ،در جلســهای
در ارتباط بــا این موضوع حاضر نبوده
اســت ،امــا  73بــار تمــاس بــا وزرا و
مســئوالن مربوطه و صدور دســتورات
الزم بــرای تــدارک و تمهیــد مقابلــه
بهینه با کرونا ،بیانگر فعالیت مســتمر
عالیتریــن ســطح مدیریــت اجرایــی
کشــور در این ایام است .به این معنی
که ایــن آمارها و شــاخصها ،گــواه آن
اســت که همــراه کادردرمانــی و نظام
بهداشــتی کشور ،بخشهای امدادی و
اقتصــادی یا اجتماعــی ،رئیس دولت
نیــز بدون توقف فعال بوده اســت .اما
مهمتر از این فعالیت ،ارتباط مستمر
روحانی با بخشهای مختلف کشور از
طریق ارتباطات تصویری بوده اســت.
روحانــی در ایــن مــدت بــا کارکنــان و
کادر درمان  13اســتان در سراسر کشور
توگو کرده است .اگر
ارتباط گرفته و گف 
این را به تماسهــای  31گانه روحانی
بــا اســتانداران اضافــه کنیــم ،میتوان
تصویــری از مدیریــت هــم عــرض در
سراسر کشــور به دســت داد ،مدیریتی
که صرفاً در طول ،یعنی از باال به پایین
نیســت ،بلکــه همــراه و بــا مشــارکت
فعاالن درگیر ماجرا و دست اندرکاران
اجرایــی در نقــاط مختلــف کشــور،
مســأله را ارزیابــی و براســاس ارزیابی
تصمیمــات الزم را اتخــاذ میکنــد .و
ایــن ،غیر از دلگرمی و پشــتوانه روحی
و فکری اســت که فعــاالن دور از مرکز،
از طریق ارتباط با رئیس دولت کســب
میکننــد ،دلگرمــی ایــن واقعیــت که

همه کشور پای کار است و حتی رئیس
دولت نیــز نیروهای میانی مدیریتی یا
کارکنــان درمانی را از یاد نبرده اســت.
اگــر تماسهــای روحانــی بــا ســران
کشورها که از آن میتوان به دیپلماسی
کرونایــی یــاد کــرد را نادیــده بگیریــم،
کــه البتــه  26تمــاس ،نشــان دهنده
اهتمــام همزمــان دولت به سیاســت
خارجــی در میانــه بحــران اســت ،امــا
شــاخصهای عملکرد روحانی در این
مــدت اســتداللهای مهم تــری برای
کشور دارد.
روحانــی در ایــن مــدت  43بــار
بــا شــهروندان بهصــورت مســتقیم
صحبــت کرد و عــاوه بر این مشــروح
جلســات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا
هــم در اختیــار مردم قــرار گرفت .این
امر ،به معنای شــفافیت در حکمرانی
و تصمیمگیری اســت که یکی از ارکان
حکمرانــی خوب محســوب میشــود.
بهعبارت دیگر ،کرونا و ضرورت حفظ
انســجام و اطمینــان در کشــور ،ســبب
شد تا مقاومتها برای شفافسازی از
میان برداشته شود .این شفاف سازی،
یــک گام بیبازگشــت در حکمرانــی
اســت کــه در دوره کرونــا و البتــه در
دولت روحانی برداشته شد .آنچه این
واقعیــت را مهیجتر میکنــد ،مداخله
و مشــارکت مدیران میانــی و میدانی،
اعم از استانداران و مسئوالن بهداشتی
سراســر کشــور در تصمیــم گیریهــای
ســتاد ملی مقابله با کرونا بوده اســت.
این امر نیز به نوبه خود باعث افزایش
کارکــرد تصمیمــات ،اجماعــی بــودن
تصمیمات و کاهش شــدید اختالفات
مدیریتــی و بگومگوهــای رســانهای در
کشور شده است.
اینهــا شــاید مهمتریــن یادگارهــا
و دســتاوردهای روحانــی و دولــت
او بــرای مدیریــت کشــور ،بویــژه در
شــرایط بحرانــی باشــد ،شــرایطی کــه
مخفــی کاری و تصمیمگیــری در
پســتوها ،نه تنها عالج نیســت ،که درد
را نیز عمیقتر میکند.
 235ëëهــزار میلیــارد تومان طــرح در
صنعــت و معــدن و راه و شهرســازی
افتتاح می شود
ســخنان رئیــس جمهــوری در
جلســه دیروز هیــأت دولــت دو محور
عمده داشت یکی تشــریح گذار کشور
از  100روز مقابلــه بــا کرونــا و دیگــری
گرامیداشــت یــاد مرحــوم امــام در
سالگرد ارتحال.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
حســن روحانی با اشــاره بهگذار از 100
روز مقابله بــا کرونا گفت :آمار و ارقام
و وضــع کشــور ،وضــع اقتصــادی ،آثار
کرونا در اقتصاد و همه اینها در سراسر
کشــورهای دنیا و کشــورهای پیشــرفته
قابل مقایسه اســت و بحمداهلل امروز
بعــد از گذشــت  100روز از مقابلــه
و ایســتادگی در برابــر ایــن ویــروس
خطرناک و کار بزرگی که کادر درمانی
انجــام داد و همــه ملت کــه به صحنه
آمدند و پشــتیبانی کردنــد ،الحمدهلل
شــرایط قابــل قبولــی را مشــاهده

دیگه چه خبر

وقتی رئیس در میانه میدان است

خبــر اول اینکــه ،طرح جمعیت و تعالــی خانواده در جلســه علنی روز
یکشــنبه مجلس شــورای اســامی اعالم وصول شــد .این نخستین طرح
نماینــدگان مجلس یازدهم اســت .به گزارش ایرنا ،ایــن طرح بهصورت
عادی رسیدگی خواهد شد.

توگــوی تلویزیونــی درباره
گروه سیاســی /وزیر کشــور با حضــور در یک گف 
عملکرد وزارت تحت مدیریت اش در حوزههای مختلف از جمله برگزاری
انتخابات مجلس یازدهم و ایفای نقش درمدیریت بیماری کرونا توضیح
داد .اما آنچه ســبب بازتاب گســترده سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی در
فضای رســانهای شــد توضیحات او درباره اعتراضات آبان ماه  ۹۸و تعداد
افرادی بود که در جریان آن حوادث کشته شدند.
موضوعی که در این مدت رســانههای خارجی با توجه به اعالم نشــدن
آمار رســمی خود به تولید آمارهای غیر مســتند درباره آن پرداخته بودند.
اما شــنبه شب وزیر کشور با اشاره به آمار بخشی از کشته شدگان اعالم کرد
که شــمار کشــتههای آبان  ۹۸بــزودی و در همیــن روزهای پیــش رو اعالم
توگو با تأکید بر اینکه
میشــود .بهگزارش ایرنا ،رحمانی فضلی در این گف 
«من ســرباز مردم هســتم» ،درباره روند مدیریت اتفاقات آبان ماه گذشته
گفت :حفظ اقتدار و امنیت جامعه برای همه ما اصل است.
او بــا بیــان اینکه دشــمنان در جریــان حــوادث آبــان  98بهدنبال طرح
سوریســازی و بــه هم ریختن امنیــت داخلی ایــران بودند و در این راســتا
در رسانههایشــان آموزشهــای مســلحانه میدادنــد و ســعی در ایجــاد
ســازماندهی داشــتند ،گفت« :یکــی از مواردی کــه میگویند این اســت که
رحمانــی فضلی بهعنوان رئیس شــورای امنیت اینترنت را در آن شــبها
قطــع کرد ،بلــه حتماً قطع میکنم چرا قطع نکنم! وقتی از بســتر اینترنت
آمــوزش میدهنــد و فرماندهــی میدان میکننــد ،هرکه مســئولیت حفظ
امنیــت مــردم را بــر عهــده دارد ،حتمــاً ایــن کار را میکند .چرا کــه امنیت
عمومی مردم مهم اســت ».رحمانی فضلی با اشــاره به اینکه اعتراضات
با فاصه دو روز پس از تغییر قیمت بنزین آغاز شد و نباید مسائل را به هم
گــره زد ،افــزود :هرچنــد در آن حادثه بیش از  ۱۰۰شهرســتان درگیر بودند،
امــا در هیچ مصوبــهای اعم از شــورای امنیت ،شــوراهای تأمین اســتانها
نداریــم که به طرف افراد تیراندازی بشــود .همه مصوبات شــورای امنیت
و شــوراهای تأمین موجود اســت که همیشــه به خویشــتنداری و مراعات و
کنتــرل و روشهای مســالمتآمیز دعوت کردیم امــا وقتی به یک پادگان،
پاســگاه یــا مقــر حیاتی حملــه میکنند یا مســلحانه ســنگربندی میکنند،
چنین مشــکالتی اتفاق میافتد .رئیس شــورای امنیت کشــور درباره کشته
شــدگان حــوادث آبان اظهارکرد :گرچــه آمار فوتیها را از  ۸هــزار و  ۱۰هزار
نفــر تــا  ۲هزار نفر گفتند اما همین روزها اعالم خواهد شــد که عددها اصالً
این نیســت .البته حتی یک نفر هم فوت کند ،ناراحتکننده اســت .در این
حادثه غم بار ،حدود  ۴۰تا  ۴۵نفر برابر بررسیها ،شهید اعالم شدند ،اینها
کامالً بیگناه بودند و با سالحها و روشهایی کشته شدند که اصالً نیروهای
نظامی و امنیتی ما ندارند .همه اینها در گزارشــات پزشــکی قانونی موجود
هســت و دلیل تأخیــر در اعالم آمار هم این بود که دالیل ،مکان و ســاعت
مرگ هر فرد دقیقاً معلوم شود.
وزیــر کشــور خاطرنشــان کــرد :فقــط در  ۱۶آذر ســال قبــل ۱۶۰۰ ،تجمع
داشــتیم ،تکــرار میکنــم ،حتی یک مــورد مصوبــه تیراندازی بــه مردم در
هیچ یک از سطوح وجود ندارد ،اما قانون نحوه استفاده از سالح در اختیار
نیروهای مســلح اســت؛ وقتی به مراکز حیاتی حمله میکنند و مســلحانه
تیرانــدازی میکننــد ،باید دفاع کنند و در این دفاع ناخواســته هم اتفاقاتی
پیش میآید.

