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پیرایش  *نسیبه 
ایران  در  اعتراضات  آغاز  از  ماه  دو  حدود 
صورت  به  اعتراضات  این  چند  هر  می گذرد. 
مسالمت آمیز آ غاز شد اما رفته رفته به خشونت 
شمار  بر  روز  هر  میان  این  در  شد.  دچار 
می روند  میان  از  مشکوک  مرگ  با  که  افرادی 
واکنش  در  اعتراضات  اساسا  می شود.  افزوده 
از  بعد  و  شد  آغاز  امینی  مهسا  درگذشت  به 
سارینا  و  شاکرمی  نیکا  همچون  نام هایی  آن 
نسیم صدقی  و  قادری  نسرین  و  اسماعیل زاده 
و خدانور لجعی و آیالر حقی و کیان پیرفلک 
و ... که روایت های متضادی درباره مرگ آنها 
وجود دارد، به میان آمد. در تمام موارد روایت 
آنها  درگذشت  که  بود  این  رسمی  مقامات 
است  نداشته  اعتراضات  به  ارتباطی  هیچکدام 
و عمدتا اعالم شد این افراد یا بیماری زمینه ای 
حوادث  گاه  یا  کرده اند  خودکشی  یا  داشته اند 

عجیبی برایشان اتفاق افتاده  است.
رسانه ای  الگوی  »یک  اعتماد،  گزارش  به 
مرتبط  پرونده های  اکثر  خصوص  در  اشتباه 
اخبار  ابتدا  است.  نمایان  اخیر  رخدادهای  با 
منبع  بدون  خاص،  موضوعاتی  با  مرتبط 
جهت دهی  و  می شوند  رسانه ای  مشخص 
در  به دست می گیرند.  را  افکار عمومی  ذهنی 
این  به  مرحله بعدی مدیران کشور در واکنش 
جایگزینی  و  موضوع  تکذیب  به  اقدام  اخبار 

خبر منتشر شده با روایت دیگری می کنند. در 
افراد  نزدیکان  مصاحبه های  پای  بعدی  مرحله 
مسووالن  نهایتا  و  می آید  میان  به  شده  کشته 
رسما نسبت به موضوع  واکنش نشان می دهند.
رسانه ای  پاره خط  راس  دو  این  میان  در  اما 
آنها،  تکذیب  تا  ابتدای شکل گیری حوادث  از 
کرده  را  خود  قضاوت  ایرانیان  عمومی  افکار 
از  بسیاری  است.  گرفته  را  خود  تصمیم  و 
می کنند،  مطرح  را  پرسش  این  اما  تحلیلگران 
به بررسی  امکان ورود رسانه ها  چرا مسووالن 
تا  نمی سازند  فراهم  را  پرونده ها  شفاف 
خبررسانی  حوزه  در  آشفته ای  وضعیت  چنین 

رخدادها اخیر شکل نگیرد.«
»حقیقت  نوشت:  هم  رویداد۲۴  باره  این  در 
آن است که پاسخ های مقام های رسمی به نحوه 
کشته شدن جان باختگان در روزهای اعتراضات 
پاسخ های  همین  و  نیست  قانع کننده  اصال 
توضیحات  باورپذیری  شده  باعث  متناقض 
درباره  اینکه  کما  باشد؛  اندک  بسیار  رسمی، 
کسی  کمتر  هم  شاکرمی  نیکا  درگذشت 
اعتراضات  پذیرفت که فردی در خیابان و در 
کرده  خودکشی  بعد  ساعت  دو  یکی  اما  بوده 

باشد. 
نیز  جان باخته  دیگر  چهره های  مورد  در 
درباره  چنانچه  دارد؛  وجود  جدی  تردیدهای 
اعتراضات  اساسا  که  امنیی  مهسا  خود  فوت 

در واکنش به اتفاق رخ داده برای او آغاز شد 
است.  نشده  داده  قانع کننده ای  پاسخ  هنوز  نیز 
احتمال  مختلف،  حوادث  و  وقایع  تمام  در 
دارد؛  وجود  خودسر  افراد  یا  ماموران  قصور 
چنانچه احتمال دخالت و نقش آفرینی ماموران 
دارد  نیز وجود  نفوذی های کشورهای دیگر  و 
منتفی  را  آن  کسی  که  نیست  مسئله ای  این  و 
بداند، اما نکته مهم اینجاست که وقتی رسیدگی 
صورت  غیرشفاف  فضای  در  پرونده  یک  به 
نمی آید  دست  به  این  جز  نتیجه ای  بگیرد، 
به  گروه  یک  اشتباه  یا  مامور  یک  خطای  که 
کشور  یک  سیستم  یا  انتظامی  نیروی  کل  پای 
عجیب  تحلیلی  در  اتفاقا  و  می شود  گذاشته 
دستگاه  یا  انتظامی  نیروی  نادرست،  البته  و 
مربوطه حاضر است چنین هزینه ای را به گردن 
خود یا حاکمیت بیندازد اما همچنان حامی یک 
ناشناس  شخصی  لباس  یک  یا  خودسر  مامور 
پرسش برانگیزتر  و  مبهم تر  آنجا  ماجرا  باشد! 
زعم  به  که  مواردی  تمامی  بدانیم  که  می شود 
دستگاه  و  امنیتی  نهادهای  انتظامی،  نیروی 
قضایی، معترضان عامل اقدامی خاص بوده اند، 
یک فرد به عنوان »عامل« دستگیر شده و عمدتا 
هم جلوی دوربین صداوسیما برده شده است، 
اما از سمت مقابل هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ 
مثال عکس افراد لباس شخصی که در دانشگاه 
انداخته اند، کامال مشخص است  گاز اشک آور 
تصویر  یا  نمی شود  دستگیر  هیچکس  اما 
خرد  را  ماشین ها  شیشه  باتوم  با  که  مامورانی 
می کنند یا پنجره خانه مردم را می شکنند، کامال 
واضح است و حتی لباس آنها مشخص می کند 
نیروی  اما  هستند،  ارگان  کدام  به  مربوط  که 
آنها، اعالم می کند  با  انتظامی به جای برخورد 
آنها »مامورنما« هستند و لباس یگان ویژه را به 

راحتی تهیه کرده و پوشیده اند! 
نیست  حاضر  انتظامی  نیروی  حتی  یعنی 
سطح  در  آزادانه  اینگونه  که  را  »مامورنماها« 
و خشن ترین  دارند  دانشگاه ها حضور  و  شهر 
و  شناسایی  را  می دهند  بروز  از خود  را  رفتار 
فضایی  چنین  در  است  طبیعی  کند!  بازداشت 
داشته  واقعیت  اگر  حتی  رسمی  روایت  کسی 

باشد را هم باور نکند.«

اتمام حجت سردار قاآنی با مقامات عراقی اعتراضات و افزایش تعداد مرگ های مشکوک؟!
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خبرگزاری »اسوشیتدپرس« خبر داد که فرمانده 
به  خود  اخیر  سفر  در  ایران  سپاه  قدس  نیروی 
عملی  صورت  در  که  است  کرده  تهدید  عراق، 
اقلیم کردستان  ایران، تهران در  نشدن دو مطالبه 

عملیات زمینی اجرا می کند.
سردار »اسماعیل قاآنی« که در سفری دو روزه 
به عراق سفر کرد، به مقامات عراقی هشدار داده 
است که اگر تدابیر امنیتی خود در مرزها با ایران 
را  ایران  احزاب کرد مخالف  نکنند و  را تشدید 
کنترل نکنند، ایران دست به حمله زمینی در اقلیم 

کردستان عراق خواهد زد.
گروه های  در  مقام  دو  گزارش،  این  اساس  بر 
تأکید  کرد  مقام  یک  و  ایران  به  نزدیک  مسلح 
با رئیس جمهوری  کردند که قاآنی در این سفر 
چارچوب  سیاسی  نیروهای  و  نخست وزیر  و 
هماهنگی و گروه های مسلح نزدیک به ایران در 
عراق دیدار کرده و به آنان گفته است که ایران 
نیافتن آنها  دو مطالبه دارد که در صورت تحقق 
خواهد  آغاز  کردستان  اقلیم  در  نظامی  عملیاتی 

کرد.
خلع  ایران  اول  مطالبه  که  افزوده  گزارش  این 
و  کردستان  اقلیم  در  ایرانی  کرد  احزاب  سالح 
مرزهای  در  عراق  ارتش  نیروهای  حضور  دوم 
تردد  از  جلوگیری  برای  ایران  با  کردستان  اقلیم 

شبه نظامیان کرد به خاک ایران است.
و  تظاهرات  تشویق  به  را  کرد  احزاب  ایران 
اقدامات خشونت آمیز علیه نیروهای حکومتی در 

شهرهای کردنشین متهم می کند.
که  گفته اند  پرس«  »اسوشیتد  به  مقامات  این 
برای  تا چه حد  ایران  که  نیست  هنوز مشخص 

اولین  این  »اما  است،  جدی  تهدید  این  انجام 
بار است که ایران علنا تهدید به عملیات زمینی 
می کند، به خصوص که در ماه های گذشته ایران 

فقط خواستار خلع سالح شبه نظامیان کرد بود«.
همزمان یک مقام کرد که نخواسته نامش فاش 
عراقی  مقامات  که  گفته  این خبرگزاری  به  شود 
بارها تالش کرده اند که به ایران بقبوالنند که هیچ 
اما  نشده  منتقل  ایران  به  عراق  از خاک  سالحی 

»ایرانی ها چنین چیزی را نمی پذیرند«.
هفته گذشته سپاه پاسداران ایران برای چندمین 
بار مواضع گروه های مخالف در اربیل و سلیمانیه 
را هدف بمباران گسترده موشکی و پهپادی قرار 

داد.
این اقدام با موضع مخالف عراق مواجه شده و 
این کشور تأکید کرده که این حمالت را خالف 

حاکمیت ارضی خود می داند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس دهم 
اقدامات رژیم صهیونیستی و غرب  اینکه  بیان  با 
رسانه ای،  شامل جنگ  ترکیبی  ایران، جنگ  علیه 
مردم  اعتراضات  کنار  در  که  است  ترور  آشوب، 
برای حل  باید  نظام  مقابل  قرار گرفته، گفت: در 
این بحران اقدامات ترکیبی انجام دهد و بسته ای 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تدوین کند.

مهدی شیخ در گفتگو در تحلیل حوادث امنیتی 
اخیر در شهرهای مختلف کشور، گفت: دشمنان 
مترصد فرصت برای ایجاد آشوب و اغتشاش در 
کشور بودند در حوادث اخیر آمریکایی ها به دنبال 
بشری  حقوق  شعارهای  لذا  هستند  خود  منافع 
واقعی  ایران  ملت  از  دفاع  در  آمریکا  و  غرب 
بمب  آگاهی  و  علم  با  که  کشورهایی  نیست. 
شیمیایی در اختیار صدام گذاشتند و در خصوص 
حقوق بشر سیاست های دوگانه و ریاکارانه علیه 
ایران دارند، نمی توانند با شعارهای حقوق بشری 

جنایات خود را پاک کنند.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم تصریح کرد: با 
تحلیل فضای سیاسی و امنیتی جهان مشخص بود 
دشمنان به دنبال این هستند که اعتراض و آشوب 
در داخل کشور راه بیفتد و غرب به راحتی سوار 

بر این موج برای ایجاد ناامنی و اغتشاش شود.
شکل  آمیز  تحریک  اقدامات  از  انتقاد  با  وی 
طرح  تصویب  برای  تالش  داشت:  اظهار  گرفته، 
که  شرایطی  در  ارشاد  گشت  تشدید  و  صیانت 
مردم تحت فشار شدید اقتصادی بودند، اقدامات 
تحریک آمیزی بود، در ماجرای گشت ارشاد در 
ماه های اخیر با اشتباهات برخورد جدی نشد به 
جای اینکه موضوعاتی مثل گشت ارشاد و طرح 
صیانت از اساس و بنیان مورد بازنگری و اصالح 
موردی  برخورد  خطاکاران  با  فقط  گیرد،  قرار 

صورت گرفت.

شرایط  در  اینکه  بیان  با  شیخ  االسالم  حجت 
تالش  و  سو  یک  از  اوکراین  و  روسیه  جنگ 
امنیتی  پروژه های  اجرای  برای  رژیم صهیونیستی 
برخی  انجام  دیگر،  سوی  از  ایران  در  نظامی  و 
داشت:  اظهار  بود،  غلط  کننده  تحریک  اقدامات 
گذشته از اینکه گشت ارشاد درست است یا غلط، 
گذاشتن این وظیفه بر گردن نیروی انتظامی مسلما 

کار اشتباهی بوده است
کمک  به  صهیونیستی  رژیم  اظهارداشت:  وی 
حکام منطقه عوامل خود را آماده کرده بودند که 

روی این موج سوار شوند که سوار شدند.
بر  تاکید  با  دهم  مجلس  طلب  اصالح  نماینده 
با  ماجرا  باید  امینی  مهسا  فوت  قضیه  در  اینکه 
برخورد مناسب همه دستگاه ها خصوصًا وزارت 
کشور ،قوه قضائیه و نیروی انتظامی سریع تر جمع 
به  نفوذی  عوامل  متاسفانه  داشت:  اظهار  می شد، 
ماجرا دامن زدند و به جای اینکه اعتراضات مردم 
اعتراضات مسالمت  برای  تدابیری  شنیده شود و 
انجام  آمیز  اقدامات تحریک  اندیشیده شود،  آمیز 
شد.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 

با بیان اینکه مردم حق اعتراض و بیان نظرات خود 
را دارند و مسئوالن باید به نظرات مردم توجه کنند 
گفت: غالب اعتراضات به حق است و باید مورد 
موارد  در  اخیر  سال های  در  گیرد  قرار  رسیدگی 
قرض  های  صندوق  ورشکستگی  مثل  خاصی 
از  دولت  و  شد  رسیدگی  اعتراضات  به  الحسنه 
جیب خود هزینه کرد اما متاسفانه برخی خواسته 
انباشته  و  گرفته  نادیده  اجتماعی  و  سیاسی  های 
شد، انباشته شدن این خواسته ها منجر به این شد 

که مردم در قبال اغتشاشات، سکوت کنند.
تصریح  دهم  مجلس  اصالح طلب  نماینده  این 
به  نباید  امنیتی  فضای  در  که  نظریه  این  کرد: 
اعتراضات اهمیت داد غلط است. هم معترضین و 
هم دستگاه های امنیتی معتقد هستند که اغتشاشات 
نتیجه  به  انتقادات  و  اعتراضات  می شود  موجب 
مشکالت  حل  راهکار  خصوص  در  نرسد.وی 
اقدامات  جامع  بسته  دولت  باید  گفت:  امروز 
حل  برای  اجتماعی  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی، 
این  در  گام های جدی  و  کند  تدوین  بحران  این 

راستا بردارد.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم در خصوص 
نظام  باید  گفت:  امروز  مشکالت  حل  راهکار 
اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  اقدامات  جامع  بسته 
و  کند  تدوین  بحران  این  حل  برای  اجتماعی  و 

گام های جدی در این راستا بردارد.
صهیونیستی  رژیم  اقدامات  داشت:  اظهار  شیخ 
جنگ  شامل  ترکیبی  جنگ  ایران،  علیه  غرب  و 
کنار  در  که  است  ترور  آشوب،  رسانه ای، 
اعتراضات مردم قرار گرفته است در مقابل نظام 
انجام  ترکیبی  اقدامات  این بحران  برای حل  باید 
و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  ای  بسته  و  دهد 
امنیتی تدوین کند وخالصانه در صدد پاسخگویی 

به خواسته های مردم آید.

خداحافظی احمد 
زیدآبادی با سیاست

متمرکز  کتاب هایم  نوشتن  بر  بعد،  به  این  »از 
بارۀ تاریخ  نیز فقط در  می شوم و در این کانال 
در  آنچه  از  می نویسم و کالمی  انتزاعی  امور  و 
این کشور می گذرد و خواهد گذشت، نخواهم 

نوشت. این تصمیم برگشت ناپذیر است.«
یادداشتی  در  روزنامه نگار،  زیدآبادی،  احمد 

تلگرامی با عنوان »لحظۀ خداحافظی!« نوشت:
بازتاب مطلبی که خطاب به حامد اسماعیلیون 
هر  از  کشور  این  آیندۀ  به  نسبت  مرا  نوشتم، 
جهت روشن کرد؛ گرچه پیش از آن هم، برایم 

کم و بیش روشن بود.
از فحاشی چارپاداری تا تهدید به قتل و تجاوزِ 
در  که  بود  افرادی  واکنش  از  بخشی  جنسی، 
فضای مجازی و غیرمجازی به حمایت از آقای 

اسماعیلیون نثارم کردند.
سنایی  و  عطار  سرزمین  را  سرزمین  این  من 
و مولوی و خیام و حافظ و سعدی می دانستم. 
هرگز فکر نمی کردم بخشی از مردم این سرزمین 
رسیده اند،  که  حاال  برسند.  نقطه  این  به  روزی 
به هر حال، من  نیست.  دیگر جای حضور من 
هم از پوست و گوشت و خون و عصب ساخته 
شده ام. فشارها از همه سوست و من چنان تنها 
و غریب مانده ام که مرگ را بر هموطنی با چنین 

افرادی ترجیح می دهم.
سیاستی  با  من  خداحافظی  لحظۀ  لحظه،  این 
پیش  و روش  شیوه  این  با  می خواهد  که  است 

چون  می کنم،  ترک  را  صحنه  این  من  برود. 
با  ندارد و  با آن سنخیت  هیچ رگی در وجودم 

سرتاسرش بیگانه ام.
متمرکر  کتاب هایم  نوشتن  بر  بعد،  به  این  از 
بارۀ تاریخ  نیز فقط در  می شوم و در این کانال 
در  آنچه  از  می نویسم و کالمی  انتزاعی  امور  و 
این کشور می گذرد و خواهد گذشت، نخواهم 

نوشت. این تصمیم برگشت ناپذیر است.
داشتم،  پاسپورت  و  نبودم  ممنوع الخروج  اگر 
برای مدتی به یاد دوران شکوفایی فرهنگ ایران، 
عراق  راهی  یا  و  می رفتم  بخارا  یا  سمرقند  به 
لحظه های غربت و مظلومیت  یادِ  به  می شدم و 

علی در جوار مسجد کوفه ساکن می شدم.
برایش  هستم.  وطنم  عاشق  من  همه،  این  با 
دعای خیر می کنم و این تنها کاری است که فعاًل 

از دستم برمی آید.
اغتشاشگر خیابان ستارخان 
تهران به اعدام محکوم شد

 مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد: فردی که 
درجریان اغتشاشات اخیر خیابان ستارخان تهران 
با سالح سرد اقدام به بستن خیابان، متوقف کردن 
خودرو ها و ایجاد ناامنی برای مردم، درگیری با 
ماموران بسیج و جرح یکی از ماموران و ایجاد 
رعب و وحشت در رهگذران و شهروندان کرده 

بود، به اعدام محکوم شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، "در راستای 
دستور رئیس دستگاه قضایی مبنی بر لزوم تسریع 
همراه با دقت و عدالت در رسیدگی به پرونده 
متهمان اغتشاشات اخیر و در ادامه رسیدگی به 
اتهامات این افراد در دادگاه انقالب تهران، حکم 
صادر  اغتشاشگران  از  دیگر  یکی  پرونده  اولیه 
صادره  دادنامه  براساس  گزارش،  بنابراین  شد؛ 
از سوی دادگاه انقالب تهران، این فرد به اتهام 
محاربه از طریق کشیدن سالح سرد به قصد جان 
و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت 
و  محیط  در  ناامنی  ایجاد  به  منجر  شهروندان 
اخالل در نظم و امنیت جامعه به مجازات اعدام 

محکوم شده است."
استاندار تهران تغییر کرد

فخاری  علیرضا 
وزیر  پیشنهاد  با 
موافقت  با  و  کشور 
به  وزیران  هیأت 
عنوان استاندار تهران 

انتخاب شد.
انتصاب  از  پس 
منصوری  محسن 
تهران  سابق  استاندار 
معاون  عنوان  به 
اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست 
علیرضا  کشور،  وزیر  وحیدی  احمد  جمهور، 
فخاری را به عنوان استاندار جدید به هیأت دولت 
سکاندار  بدون  تهران  استانداری  تا  کرد  معرفی 
در جلسه عصر  وزیر کشور  پیشنهاد  این  نماند. 
امروز هیأت وزیران بررسی و با آن موافقت شد.

جمله سوابق مدیریتی و اجرایی علیرضا فخاری 
استاندار  معاون  چون  مسئولیت هایی  به  می توان 
تهران، فرماندار شهرستان دماوند، رئیس سازمان 
نماینده  و  تهران  شهرداری  مستغالت  و  امالک 
قانون   )۹۹( ماده  کمیسیون  در  کشور  وزارت 
و  زمین  ملی  سازمان  مدیرعامل  و  شهرداری ها 

مسکن اشاره کرد.

اغتشاشات موجب می شود اعتراضات به نتیجه نرسد
 دشمن جنگ ترکیبی را آغاز کرده است

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: هجمه هایی 
نیست،  انتظار  از  به رسانه ملی می شود دور  که 
وقتی که رسانه ملی برای مقابله با دروغ پردازی 
عمومی،  افکار  سازی  گمراه  و  افکنی  شبهه  و 
مورد  که  است  طبیعی  میدان شود،  وارد  فعاالنه 

هجمه قرار گیرد.
سیما  و  صدا  سازمان  رئیس  جبلی،  پیمان   
رابطه  در  برنا،  دولتی  خبرگزاری  با  گفتگو  در 
هجمه هایی  گفت:  سیما  و  صدا  به  انتقادات  با 
نیست،  انتظار  از  به رسانه ملی می شود دور  که 
وقتی که رسانه ملی برای مقابله با دروغ پردازی 
و شبهه افکنی و گمراه سازی افکار عمومی که 
وارد  فعاالنه  است،  آن  مسبب  معاند  رسانه های 
قرار  هجمه  مورد  که  است  طبیعی  شود،  میدان 

گیرد.
بعضی  گفت:  سیما  و  صدا  سازمان  رئیس   
انتقاد های  انتقاداتی که از رسانه ملی می شود را 
آن  به  هم  ما  که  می دانیم  درستی  و  حق  به 
کنیم.  جبران  که  هستیم  آن  درصدد  و  معتقدیم 
باید  و  است  ملی  رسانه  بهرحال  ملی  رسانه 
گرایش های  و  مختلف  دیدگاه های  بتواند 
معرض  در  را  مختلف  نگرش های  و  مختلف 

قضاوت افکار عمومی قرار دهد.
از  که  انتقاداتی  بعضی  گفت:  ادامه  در  وی 
رسانه ملی می شود را انتقاد های به حق و درستی 
می دانیم که ما هم به آن معتقدیم و درصدد آن 
هرحال  به  ملی  رسانه  کنیم.  جبران  که  هستیم 
دیدگاه های  بتواند  باید  و  است  ملی  رسانه 
نگرش های  و  مختلف  گرایش های  و  مختلف 
عمومی  افکار  قضاوت  معرض  در  را  مختلف 

قرار دهد.
ما  کرد:  تصریح  سیما  و  صدا  سازمان  رئیس 
در همین اتفاقات در هفته های اخیر با یک نوع 
مشخصی  قشر  نزد  واقعیت  شدن  پنهان  پدیده 
روبرو  هستند،  نوجوان  و  جوان  که  جامعه  از 
خوب  گذشته  در  واقعیت ها  متاسفانه  بودیم. 
خوبی  به  هم  اکنون  البته  و  است  نشده  تبیین 
تبیین نمی شود و منجر به بروز شبهاتی می شود 
باور ها و رفتار بخشی  اعتقادات و  که ریشه در 

اینجا نقش ما سنگین  پیدا می کند. در  از جامعه 
است، باید بتوانیم میراث گذشته را اصالح کنیم 
و هم فرآیند جدیدی را اصالح کنیم که جامعه 

خود را در رسانه ملی ببیند.
جبلی گفت: ما این تالش را انجام می دهیم که 
اخالقی  اصول  رعایت  با  و هدفمند  هوشمندانه 
و حرفه ای این نقش را پررنگ تر کنیم آن هم با 
مصادیق مختلفی که در این چند هفته مخاطبین 
شاهد بودند. در برنامه هایی که در قالب گفتگو 
محور چالشی و برنامه های طنز سیاسی و مستند 
خوب  را  واقعیت ها  کردیم،  سعی  شد  پخش 
تبیین کنیم. امیدواریم که فرآیند را با دقت نظر 
ادامه  دقیق تر  حرفه ای  اصول  رعایت  و  بیشتر 

بدهیم.
به  پاسخ  در  سیما  و  صدا  سازمان  رئیس 
سیما  و  صدا  جهانی  جام  برای  که  سوال  این 
را  متنوعی  برنامه های  گفت:  دارد  برنامه ای  چه 
و  مستند  گفتگو،  قالب  در  دارند  شبکه ها  تمام 
قالب های مختلف میان برنامه و همچنین پخش 

بازی ها بصورت ویژه ۴k خواهد بود.

بعضی انتقادها به صداوسیما وارد است

در  گفت:  غربی  آذربایجان  اطالعات  مدیرکل 
بهای  کردند  اعتراف  اغتشاشگران  اخیر  اتفاقات 
دیجیتال  ارز  با  را  پرانی  عمامه  و  شعارنویسی 

دریافت کردند.
مدیر کل اطالعات آذربایجان غربی در نشست 
وکشته سازی،  اخیر  اتفاقات  به  اشاره  با  تبیینی 
حوزه های  در  اعتصاب  و  آشوبگری  اغتشاش، 
و  ارومیه  شهر  در  کننده هایی  هدایت  مختلف 
چند سایت و کانال خارجی داشتند، اظهار کرد: 
آمده  شده  دستگیر  افراد  از  برخی  گفته های  در 
که برای کسانی که با آنان همکاری می کردند در 
یا آشوب و سایر  و  پرانی  نویسی، عمامه  شعار 
قیمت  نیز  دیجیتال  ارزهای  طریق  از  مباحث 
کرده  تعریف  کدام  هر  پرداخت  قابل  بهای  و 
وقت  هیچ  وعده ها  البته  می پرداختند  هزینه  و 

محقق نشده است.
هر  در  اول  روایت  نقش  به  اشاره  با  وی 
بسیار  صحیح  و  اولیه  روایت  گفت:  رویدادی 
سریعتر  ناصحیح  روایت های  ولی  است  مهم 

منتشر می شوند.
مدیر کل اطالعات آذربایجان غربی با اشاره به 
و  داده شود  مردم گوش  مطالبات  به  باید  اینکه 

رفع مسایل ضروری است، ادامه داد: دستگاه های 
تامین  و  مردم  اموال  از  صیانت  وظیفه  انتظامی 

امنیت شهرها را بر عهده دارند.

این  از  برهه ای  در  اینکه  با  اشاره  با  وی 
سواری  موج  سازی،  کشته  با  مواجه  اعتراضات 
افزود:  شدیم،  بیگانه  رسانه های  داری  میدان  و 
معاندان،  خارجی،  گروه های  مجازی  فضای  در 
که  طلبان  سلطنت  و  نوظهور  گروه های 
باشند  داشته  تاثیر  نفاق  بحث  در  می توانستند 
که چه  کردند  جامعه  تحریک  و  تهییج  به  اقدام 

گونه این اتفاقات به اعتراضات تبدیل شود.
احساسات  از  اینکه  برای  آنان  گفت:  وی 
مردم ایران سو استفاده کنند از بانوان و کودکان 

استفاده کردند تا مردم ایران را تحریک کنند.
مدیرکل اطالعات آذربایجان غربی اضافه کرد: 
ترورها  یکسری  دنبال  اسالمی  نظام  دشمنان 
مناسب  فضا  کشور  در  کردند  فکر  و  بودند 
است لذا با وارد کردن سالح و مهمات در بین 
و  مردم  اموال  تخریب  دنبال  و  لیدر  که  افرادی 
در  و  اعتصاب  به  را  کار  بودند،  زیرساخت ها 
مهرماه بحث را به مدارس و دانشگاه ها کشاندند.

اغتشاشگران مزد شعارنویسی را
 با ارز دیجیتال دریافت می کردند

 شورای عالی بورس با استعفای مجید عشقی، 
مدیرعامل  کرد.  موافقت  بورس  سازمان  رئیس 
جدید سازمان بورس کیست؟به گزارش تجارت 
نیوز، یک ماهی می شود که زمزمه استعفای مجید 
اما  عشقی، رئیس سازمان بورس مطرح می شود 
را  خود  استعفای  عشقی  مجید  امروز  نهایت  در 
به صورت کتبی تحویل شورای عالی بورس داد. 
به  ویتانا  مدیرعامل  رضوانی فر  محمد  نهایت  در 
معرفی  بورس  سازمان  جدید  مدیرعامل  عنوان 

شد.
اجرائی  ستاد  مدیران  از  رضوانی  فر  محمد 
مدیرعاملی  سال   6 از  پس  که  بوده  امام  فرمان 
شرکت  مدیرعامل  و  رفت  شستا  به  البرز  پخش 
نهایت  در  شود.  اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری 
هیئت  و  مدیرعامل  و  ویتانا رسید  به  رضوانی فر 

مدیره این شرکت شد.
از  است،   ۱۳۵6 متولد  که  رضوانی فر 

است.  )ع(  صادق  امام  دانشگاه  فارغ التحصیالن 
او مدرک کارشناسی و کارشناسی  ارشد خود را 
در رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق اخذ کرده 
گرایش  با  بازرگانی  مدیریت  دکترای  دوره  و 
رفتار سازمانی و منابع انسانی را نیز در دانشگاه 

عالمه طباطبایی گذرانده است.
لیزینگ  شرکت  مدیره   هیات  در  عضویت 
پارسیان، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، شرکت 
برکت،  دارویی  شرکت  شیمی،  صالحان  دارویی 
موسسه آموزش عالی نوآوران، شرکت بازرگانی 
آرین و البرز، شرکت دارویی ایران دارو، شرکت 
معین  تجارت  گسترش  کیوان،  غذایی  صنایع 
کوثر،  درمان  انصار  دارویی  خدمات  شهروند، 
سرمایه گذاری  شرکت  سرمد،  آفرین  ارزش 
تأمین  سرمایه گذاری  شرکت  تأمین،  دارویی 
لقمان  بهداشتی  و  دارویی  شرکت  اجتماعی، 

است.

محمدرضوانی فر رئیس سازمان بورس شد


