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یک گروهک تروریستی مسئولیت حمله تروریستی زاهدان را بر عهده گرفت

غائله خونین زاهدان
بازداشت ۸ نفر و کشته شدن «عبدالمجید ریگی» و «یاسر شه بخش»، ۲ عضو برجسته گروهک جیش الظلم

کشف محموله مهمات جنگی در سیستان و بلوچستان
دادستان عمومی و انقالب مرکز سیستان و بلوچستان: محموله سنگین سالح  و 
مهمات جنگی در راســتای اغتشاشات و سایر اقدامات امنیتی قبل از ورود به ایران 
در مرزهای سیستان و بلوچستان  کشف و ضبط شد. در این عملیات ۹۰ قبضه سالح 
و ۶۰ هزار انواع مهمات کشــف و عوامل آن نیز دســتگیر شــدند. وی با اشاره به 
اینکه این ســالح با قصد ضربه زدن به مردم و ایجاد ناامنی در حال ورود به کشور 
بود، تصریح کرد: نیروهای امنیتی و انتظامی تمام تحرکات دشمنان علیه کشور را 
زیــر نظر دارند و قبل از اینکه بخواهنــد اقدامی انجام دهند، در تور اطالعاتی آنها 

گرفتار خواهند شد.
حســین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچســتان نیز در رابطه با جزئیات 
این حادثه گفته اســت: تروریســت  های تجزیه طلب به جز حملــه به کالنتری، به 
چند بانک نیز حمله و چند فروشــگاه زنجیره ای را هم غارت کردند. وی در ادامه 
بــا تأکید بر اینکه مــردم زاهدان از این افراد حمایت نکردند، توضیح داده اســت: 
در حال حاضر آرامش در زاهدان حاکم اســت. مدرس خیابانی روز گذشــته تعداد 
تلفات این حادثه را ۱۹ کشــته و ۲۰ مجروح اعالم کرد و افزود تعدادی از این آمار 
مربوط به شهدای نیروهای نظامی کشــورمان است. روابط عمومی قرارگاه قدس 

جنوب کشور نیز در بیانیه ای گفته است : اشرار مسلح از ظهر روز جمعه در زاهدان 
 با حمله به سه کالنتری  و ایجاد رعب و وحشت برای مردم، اقدام به تیراندازی به  
ســمت کالنتری ۱۶ زاهدان کردند. در این اطالعیه آمده است: در حادثه تروریستی 
زاهدان، سرهنگ پاسدار سیدحمیدرضا هاشمی، پاسدار شهید محمدامین آذشکر 
و بسیجی شهید محمد امین عارفی به شهادت رسیده اند. البته در این بیانیه تعداد 

مجروحان ۳۲ نفر اعالم شده است.
در گزارشــی هــم که ایســنا از حادثه منتشــر کــرده، بــه اعترافــات یکی از 
بازداشت شــدگان اشاره شده است. عبد الرحیم گرگیج به عنوان یکی از افراد درگیر 
در حوادث زاهدان پس از دســتگیری می گوید: بعد از نماز جمعه دیدیم به دلیل 
تجاوز به یک دختر شلوغ شد و مردم به سمت پاسگاه سنگ می زدند. وی می گوید 
مسلح نبودم، اما در مسیر سه نفر در پژو۴۰۵ با اعالم اینکه دارند مردم را می ُکشند، 
اســلحه میان مردم توزیع می کردند. وی ادامه می دهد تحت تأثیر جو اســلحه را 
پذیرفته و اصال به عواقب آن فکر نکرده و در نهایت از مردم می خواهد به شایعات 

توجه نکنند.
غیرحضوری شدن دانشگاه های زاهدان

در پی این حادثه و شرایط ویژه این استان، روابط عمومی دانشگاه زاهدان اعالم 
کــرده کلیه کالس های درس این دانشــگاه از نهم تا پانزدهــم مهرماه به صورت 

غیر حضوری برگزار خواهند شد.
 دستگیری ۵ عضو گروهک های تکفیری ـ تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد 

منفجره
وزارت اطالعــات هم در بیانیه ای تحلیلی به جزئیات بیشــتری از پشــت پرده 
حوادث روزهای اخیر در برخی نقاط کشــور پرداخته اســت. در متن بیانیه وزارت 
اطالعات درباره حوادث اخیر کشور آمده است: «به مقتضای شرایط عمومی کشور 
و تا آنجا که مالحظات امنیتی اجازه می دهد، بخشــی از کشفیات و دستگیری های 
صحنــه و پشــت صحنه را به آگاهی ملــت فهیم، صبور و مقاوم ایران اســالمی 

می رساند:
۱- در روزهای گذشــته، ۴۹ نفر از عوامل و مرتبطین گروهک منافقین بازداشت 

شــده اند. نام بردگان بنا بر دستور تروریست های آلبانی نشین، از تولید اخبار جعلی 
تحریک کننده  اغتشاشــگران تا سازمان دهی ترور و تخریب، جهت دهی به شعارها، 
حضور مستقیم در صحنه های اغتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین 
تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن 

و خودروهای عمومی و شخصی فعالیت داشته اند.
۲- بازداشــت ۷۷ نفر از عوامل گروهکی کردســتان، اعم از مزدوران رســمی 
گروهک های صهیونیســتی موســوم به کومله، دموکرات، پاک و پژاک تا تعدادی 
از کادرهای رده باالی این گروهک ها که در دو ســوی مرزهای غربی کشور مشغول 
توطئــه علیه مردم مظلوم کردســتان بودند. در میان بازداشت شــدگان، یک کادر 
برجسته و عضو مرکزیت یکی از گروهک هایی که مقیم اقلیم کردستان عراق است 
نیز حضور دارد. وی آموزش های نظامی را در پایگاه های آمریکایی ـ صهیونیستی 
اقلیم مذکور فراگرفته و به عنوان فرمانده مبرز نظامی شناخته می شود. او در حال 
طراحی، سازماندهی و هدایت هسته های آشوبگر برای منطقه غرب کشور بود که 
طی یک عملیات غافلگیرانه، دستگیر و به محل های از پیش تعیین  شده منتقل شد 

و هم اکنون در زندان است.
۳- دستگیری پنج عضو گروهک های تکفیریـ  تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم 
مواد منفجره که با اســتفاده از فرصت اغتشاشات، درصدد بمب گذاری در محافل 
مردمی و نیز در جمع آشــوب گران و انتساب انفجارها به طرف های مقابل هر یک، 
برای تشــدید نزاع و درگیری طرفین بودند. تروریســت های یادشده عالوه بر طرح 
ترور یکی از مسئولین ارشد کشور، طرح های بمب گذاری در یکی از هیئت عزاداری 
شــیراز و در میدان شهدای مشهد را داشتند که با عنایت اهل بیت (علیهم السالم) 

خنثی شدند.
۴- سازمان جاسوسی بهاییت بنا بر دستور مرکزیت مستقر در حیفای اشغالی، 
ورود پرحجمی به صحنه  آشــوب و اغتشــاش و تشــویق به خرابکاری و تخریب 
اماکن عمومی داشــت. بر این مبنا در روزهای اخیر هســته اصلی و سری بهاییت 

شامل سه نفر از سران بهاییت و دو نفر از تیم رسانه ای آنها بازداشت شدند.
۵- ۹۲ نفر از وابســتگان رژیم منحوس پهلوی و از سلطنت طلبان نشان دار در 

صحنه های اغتشاش و پشت صحنه ها شناسایی و بازداشت شدند.
۶- ۹ تبعه  بیگانه از اتباع آلمان، لهســتان، ایتالیا، فرانســه، هلند، سوئد و ... در 

صحنه اغتشاشات یا در پشت صحنه های توطئه بازداشت شدند.
۷- شناسایی عناصر مرتبط با رسانه های بیگانه در تهران و استان های مختلف 
کشــور که تعدادی از آنها بازداشــت، تعدادی احضار و برای عــده  ای دیگر فعال 
تشکیل سابقه شد تا پس از دریافت مجوز مرجع قضائی، احضار یا بازداشت شوند.
۸- ضمن زیر نظر داشــتن سفارتخانه هایی که عوامل آنها کوچک ترین دخالت 
یا ورود به صحنه  اغتشاشات داشتند، تذکر الزم به شکل مقتضی به دیپلمات های 

ذی ربط داده شد؛ من جمله سفارت های آلمان، فرانسه، انگلیس، سوئد و ... .
۹- شناســایی و بازداشــت ۲۸ نفر از اراذل و اوباشی که ســابقه زندان، خرید 
و فــروش و مصــرف مواد مخدر، اوباش گــری، تجاوز به عنف و ... را دارا هســتند 
در صحنــه  اغتشاشــات. حمله نام بــردگان به نیروهــای حافظ امنیت کشــور و 
مجروح نمودن آنها مســتند می باشــد. همچنین دو کارگاه تولید کوکتل مولوتف از 

آنها کشف شده است.
۱۰- تعــداد قابل توجهی کلت کمری، انواع مسلســل، فشــنگ های مربوطه و 

تفنگ های ساچمه زنی نیز کشف و ضبط شده است».
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: 

«الــف) در چند ماه گذشــته، برخی ســرویس های جاسوســی غربــی و رژیم 
صهیونیستی، دوره های «آموزش مربیان براندازی» برای تعدادی از عناصر مرتبط 

و از پیش نشان شده برگزار کرده بودند.
 ب) طــرح انفجار یک مرکز حســاس صنعتــی در دو ماه گذشــته  - موضوع 
اطالعیه هــای مورخ اول و پنجم مرداد ماه – بخشــی از تمهیــدات پیش از توطئه 
بزرگ اغتشــاش بود که در این مورد نیز اطالع رســانی محدودی صورت گرفت و 

مستند مشروح آن ظرف روزهای آتی منتشر خواهد شد. 
ج) خرابکاری در دو هواپیمای مســافربری با هدف ســقوط آنها که با عنایات 

الهی خنثی شد. 
د) طبــق اطالع موثق، مقامــات اطالعاتی آمریکا از آغاز اغتشاشــات خیابانی 
دســتورالعمل مشــروحی به کارگزاران خویش و عوامل شــاغل در رســانه های 
فارســی زبان آمریکایی- انگلیسی- ســعودی ابالغ می نمایند؛ من جمله مفاد آن 

دستورالعمل: 
نخســت) تقویت محتوا و گسترش زمان رسانه های فارسی زبان بیگانه، تقویت 

همکاری های فی مابین و پوشش مشترک و گسترده تر آشوب ها؛
 دوم) افزایش بودجه فیلتر شکن ها و سایر ابزارهای تأمین دسترسی به اینترنت؛ 
سوم) شبکه توییتر با حداقل ۱۰ برابر کردن ظرفیت انتشار پیام برای هر کاربر در 
یک ســاعت و لغو برخی محدودیت های دیگر، نهایت ســعی خود را در کمک به 
نشر اخبار مورد نظر، انجام عملیات روانی و تشدید فعالیت ربات های سازمان یافته 
(مشابه مرکز اعتدال عربســتان و تروریست های آلبانی نشین) علیه ایران را اعمال 
نماید (دقیقا به  همان شــیوه کــه هیالری کلینتون، وزیر خارجــه وقت آمریکا در 
سال ۱۳۸۸ با دستور مســتقیم و برای حمایت از فتنه گران، مانع از خاموش شدن 

توییتر شد)؛ 
چهــارم) افزایــش و آشکارســازی حمایــت مقامــات آمریکایــی، اروپایی و 

سلبریتی های آنها از آشوبگران؛ 
پنجم) تشویق اعتصابات و پیش کشــیدن مجدد بحث تحریم های به اصطالح 

حقوق بشری علیه مردم ایران برای تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور.
هـ ) شــبکه های فارســی زبان بیگانه به ویژه شــبکه  اشــرافیت خرافه پرســت 
انگلیسی (بی بی سی فارسی) و شبکه اشرافیت َبَدوی سعودی (ایران اینترنشنال) 
از روز نخســت غائله  آشــوب ها، برنامه های عادی خود را تغییر داده، بخش های 
خبری ویــژه  ای به بخش های ثابت خود اضافه کردنــد و کل برنامه های خبری و 
تحلیلــی خویش را بر جعــل و دروغ و بزرگ نمایی برخی اتفاقات ایران و آموزش 
مبارزه با پلیس کشور و تولید بمب دستی و تشجیع آشوبگران به ادامه و گسترش 
اغتشاشــات متمرکز نمودنــد. در این راســتا وزارت اطالعات عالوه بــر اقدامات 
پیش گفتــه در برخورد قانونی با مرتبطین این نارســانه ها، برای اعضای مجرم آن 
شبکه ها نیز پرونده هایی تشــکیل و آنها قطعا پاسخ گوی اعمال مجرمانه خویش 

خواهند بود.
و) ده ها مورد حمالت ســایبری با ابعاد گســترده که صرفا در قالب جنگ های 

فناورانه  دولت های خاص (همچون ویروس استاکس نت) قابل انجام است.
ز) طبق اطالع موثق، شیپور قشون کشی بی سابقه سایبری برای دامن زدن به 
«جنگ تمام عیار شــناختی» و ایجاد گسست ذهنی بین فضای حقیقی و دنیای 
وهم و خیال و َمجاز، از مبادی آمریکایی- انگلیســی و اشرافیت بدوی سعودی 
نواخته شــده است؛ تا آنجا که اسیران چشم و گوش بسته  عالم مجازی و برخی 
ســلبریتی های بی هویت یا مأمور، در جهان مجازی با ایرانی مواجه می شــوند 
که ســقوط کرده یا در معرض ســقوط نزدیک اســت! فرو افتادگی بدفرجام و 
شــگفتی آور برخی ســلبریتی های نام آشنا در روزهای گذشــته، ریشه در چنین 
وهمی دارد که آن قشون کشــی سایبری به آنها القا کرده بود». در بخش پایانی 
هم آمده است: «پیچیدگی های صحنه، هجوم عوامل رنگارنگ خصم و عناصر 
گروهکی و شــبیخون وهم آور شناختی، قطعا نیاز به هوشیاری هرچه تمام تر و 
به ویژه مراقبت هرچه بیشــتر از جوان ترها دارد تا دچار فریب شیادان حرفه  ای 
رسانه های ســعودی- لندنی و شارالتان های خودپرست فضای مجازی نشوند 
و ناخواســته و ندانسته، آب به آسیاب دشــمنان خون خوار ملت نریزند؛ و این 
مســئولیت مقدس خانواده هــا و مربیان و معلمین فرهیخته، بصیر و دلســوز 

کشور است».

زاهدان جمعه خونینی را ســپری کرد و تاکنون طبق اخبار رســمی ۱۹ نفر از جمله ســرهنگ ســید علی موســوی، مســئول اطالعات ســپاه استان 
سیستان و بلوچســتان، به شهادت رسیده اند و طبق گفته استاندار سیستان وبلوچستان، ۲۰ نفر نیز مجروح شده اند. در گزارش تسنیم از غائله زاهدان، 
عده ای از افراد ناشناس و تجزیه طلب، به  سمت کالنتری ۱۶ زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله ور شدند و مقر انتظامی را مورد تعرض قرار دادند. 
آنها بعد از خسارت به دیوارهای کالنتری، اقدام به پرتاب سنگ و مواد آتش زا به داخل کالنتری ۱۶ کردند که در نهایت این اقدام تروریستی ۱۹ شهید 

و ۲۰ مجروح داشت.
در گزارش دیگری از تســنیم، از قول یک منبع آگاه، به کشته شدن ضارب شهید علی موسوی اشاره و نوشته شده است: سردار سید حمیدرضا هاشمی  
(با نام مستعار سیدعلی موسوی) معاون اطالعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، در مقابله با این تروریست ها به شهادت رسید  و عامل شهادت 
معاون اطالعات ســپاه سلمان سیستان و بلوچســتان که یک تک تیرانداز بود و به صورت هدفمند اقدام به شلیک کرده بود، به هالکت رسیده است. 
همچنین «عبدالمجید ریگی» و «یاسر شه بخش»، دو عضو برجسته گروهک تجزیه طلب جیش الظلم کشته شده اند. در ادامه، دیروز  گروهک تروریستی 
«جیش الظلم» در اطالعیه ای مسئولیت این حمله تروریســتی را بر عهده گرفت. بنا بر گزارش تسنیم، شرایط فعلی زاهدان آرام است. سپاه سلمان 
اســتان سیستان و بلوچســتان نیز اعالم کرده پاسداران انقالب اســالمی و دیگر نیروهای مقتدر و مصمم اطالعاتی ، امنیتی و انتظامی با قاطعیت به 
تفرقه افکنی ها و جنایات مزدوران پاســخ خواهند داد . به گزارش میزان، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز گفته است: تاکنون هشت نفر 
از اشرار مسلح که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را داشتند، دستگیر شده اند. شمس آبادی در توضیح آنچه در زاهدان رخ داده است، با اشاره به اینکه 
افراد متعرض و حمله کننده وابســتگی سازمانی به گروهک های معاند داشــته اند، افزود: حمله کنندگان به پاسگاه انتظامی، وابسته به گروهک های 
معاند و تجزیه طلب بوده اند و گروهک های ضد تمامیت ارضی کشــور از آنها اعالم حمایت کرده اند. این اقدام آنها هیچ ارتباطی به مردم نداشــته 
اســت. این افراد در اقدامی تروریستی، با اسلحه وارد خیابان شده و به ســمت مأموران و حتی مردم عادی تیراندازی کردند و با ادعای حمایت از 
مردم فهیم بلوچ، چند پاســاژ متعلق به همین مردم فهیم و بانک ها را آتش زدند. دادســتان مرکز سیستان و بلوچســتان درباره اقدامات دادگستری 
اســتان گفت: در بدو امر و با ارائه گزارش های اولیه، دستگیری افراد مسلح که اقدام به ناامنی کرده بودند، در دستور کار قرار گرفت و تاکنون هشت 
نفر از اشرار مسلح که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را داشتند، دستگیر شده اند. شمس آبادی گفت: بر مبنای گزارش های اولیه، افرادی قصد داشتند 
بعد از ایجاد ناامنی به هر طریقی از منطقه خارج شــوند که این افراد در تور اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سیستم اطالعاتی کشور قرار 
گرفته اند. دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در توضیح شرایط حاکم بر زاهدان بیان کرده است: در حال حاضر امنیت در استان برقرار است. 
هدف معاندین نظام برهم زدن وحدت بین شــیعه و سنی است و هم علمای اهل تشیع و هم مولوی های اهل تسنن از اقدامات این گروهک معاند 

نظام اعالم بیزاری و برائت کرده اند.

یکشنبه
۱۰ مهر ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۵

با شــروع رســمی کالس های آموزشــی و هم زمان با 
بازگشــایی دانشــگاه ها، صبح دیروز برخی دانشگاه های 
سراسر کشــور از جمله تهران، یزد، اصفهان، تبریز، مشهد، 
بندرعباس و... شــاهد اعتراضات دانشــجویی و متعاقب 
آن اعتــراض گروهی از شــهروندان بودند. اعتراضاتی که 
با مرگ مهســا امینی دختر ۲۲ ساله ســنندجی آغاز شد و 
۱۲ روز اســت که ادامه یافته و نه فقط دانشــجویان بلکه 
برخی دیگر از اقشــار جامعه هم در این روزها و شــب ها 
در واکنش به برخورد گشــت ارشاد به خیابان ها آمدند تا 
صدای اعتراضشان از سوی مسئوالن شنیده شود. هرچند 
رئیس جمهــور در اولین گفت وگوی خبــری خود بعد از 
بازگشــت از نیویورک گفــت: «اعتراضات همــواره بوده 
و هســت و شــنیده می شــود» و حتی به نوعی از برپایی 
اعتراضات حمایت کرد و گفت: « چه اشــکالی دارد برای 
گفت وگــو، نقد و حتی اعتراض مراکــزی را قرار دهیم که 
بشــود مرکز گفت وگو، نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به 
برخی مشکالت. چه اشکالی دارد که برای گفت وگو، نقد 

و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟
 این امر در قانون اساســی هم جایگاه دارد»، هم زمان 
با این ســخنان، خبرگــزاری مهر از صدور قرار بازداشــت 
ســلبریتی ها و بازداشت برخی از آنها خبر داد و فردای آن 
شب هم شــاهد ادامه بازداشت خبرنگارانی بودیم که در 
رابطه با مهســا امینی گزارش نوشته بودند. یکی به نعل 
و یکی به میخ زدن مســئوالن اجرائی، به قول کارشناسان 
در حــال  اعتراضــات  از ســر گیری  نهایــت موجــب  در 
فروکش شــد و دیروز موج دیگــری از اعتراضات مردمی 
را شــاهد بودیم تا جایی که بر اســاس مشــاهدات عینی 
خبرگزاری های رســمی در تهران، نه تنها اطراف دانشگاه 
تهران و بلوار کشــاورز و خیابان جمهوری، بلکه حتی در 
قلهک، سعادت آباد، پونک، شریعتی، روبه روی باغ سفارت 
انگلیس و... نیز شاهد حضور شهروندان معترض به مرگ 
مهسا امینی و رفتار گشت ارشاد بودیم. این در حالی است 

که اصولگرایان معتقد بودند اعتراضات کنترل و مردم به 
خانه های خود بازگشــته اند. بااین حــال، با توجه به تعلل 
مســئوالن در اصالح عملکرد گشت ارشاد و شفاف سازی 
علت مرگ مهسا امینی، شاهد اوج گیری تجمعات بودیم.
حتی در گزارشــی کــه خبرگزاری فارس با اســتناد به 
مشاهدات عینی خبرنگار خود منتشر کرده است، توضیح 
داده بود دانشــجویان شعارهای سیاســی و فرهنگی سر 
می دادنــد، امــا بر خالف اغتشاشــات میدانــی، خبری از 
آشــوبگری و آتش زدن اموال عمومی نبود. دانشــجویان 
نســبت به عملکــرد پلیس و برخوردهــای صورت گرفته 
معترض هستند و بعضا شعارهای هیجانی و تندی نیز سر 
می دهند. هم زمان تعداد دیگری از دانشجویان نیز نسبت 
به حرمت شــکنی ها و آشوبگری ها در محوطه دانشگاه ها 
شــعارهایی مبتنی بر نگاه و ســلیقه خود ســر دادند. در 
برخــی موارد محوطه دانشــگاه به عرصه شــعاردادن و 
کنایه زنی های دو طیف نســبت به هم تبدیل می شــد که 
با پادرمیانی استادان و دانشــجویان سال های باالتر برای 
لحظاتــی فروکش می کــرد، اما دوباره با بهانه ای از ســر 
گرفته می شد. فعاالن سیاسی معتقدند یکی از راهکارهای 
مهم اعتراضات صحیح در جامعه، بستر دانشگاه هاست و 
با توجه به حداقل بودن امکان سوء استفاده ضد انقالب و 
آشوبگران، تقویت چنین بسترهایی می تواند راهگشا باشد. 
اگرچه پــس از فروکش کردن هیجانات باید با امتداد دادن 
چنیــن اختالف نظرهایی در برنامه هــای فکری و علمی  تر 
نظیر کرسی های آزاد اندیشــی به حل اساسی تر مشکالت 
مورد مناقشــه کمک کرد. هم زمان با این تجمعات، تعداد 
محدودی در بیرون دانشــگاه و حوالــی میدان انقالب نیز 
اقدام به شــعار دادن و برهم زدن نظم عمومی کردند که 
مأموران انتظامی بــا آنها برخورد کردند و مانع از تخریب 
و آشوب شدند. یکی از نکات گزارش فارس خبر بازداشت 
معترضان بود که نوشــته بود « در تجمع بیرون دانشــگاه 

برخی افراد توسط پلیس بازداشت شده اند».

بازگشایی دانشگاه ها و اعتراضات دانشجویی
موضــوع ایجــاد محدودیت اســتفاده از شــبکه های اجتماعی و 
پلتفرم های خارجی و محدودکردن اینترنت چند ســالی اســت که از 
ســوی گروهی تبلیغ می شود، اما مقاومت و مخالفت طیف های دیگر 
مانع اجرائی شــدن آن بوده اســت. تا اینکه اعتراضات اخیر نسبت به 
مرگ مهســا امینی بهانه ای شــد برای گروه موافق تشــدید فیلترینگ 
تــا محدودیت مدنظر را که قبال با نام «صیانــت از فضای مجازی» در 
مجلس و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مطرح بود، پیاده کنند؛ 
چراکه در این میان موج سوارانی هم بودند که از فضای ایجادشده برای 
تخریب اموال عمومی سوءاســتفاده کرده و فضای اعتراضی را امنیتی 
کردند. وزیر ارتباطات نیز هفته گذشــته در حاشیه جلسه هیئت دولت، 
با بیــان اینکه «برخی پلتفرم های آمریکایی در ناآرامی های اخیر نقش 
ســازماندهی اغتشاشــات را بر عهده داشــتند»، به خبرنگاران گفت: 
«محدودیت های ایجادشده بر اساس تشخیص مراجع ذی صالح بوده 

و برداشتن آن هم به صالحدید همان مراجع خواهد بود».
با بیان این عبارت، نه تنها فیلتر تلگرام رفع نمی شود، به نظر می رسد 
هیچ پلتفرم خارجی از جمله اینســتاگرام، واتس اپ و... نیز در دسترس 
کاربران ایرانی قرار نگیرد؛ اقدامی که مدتی اســت برخی با راه انداختن 

کارزاری، درخواست فیلترینگ آن پلتفرم ها را داشتند.
تکرار سرنوشت «تلگرام» برای «واتس اپ» و «اینستاگرام»!

این اولین بار نیست که کاربران ایرانی با بحث فیلترینگ و محدودیت 
شــبکه های اجتماعی مواجه می شــوند. پیش از این هم بارها بحث 
محدودیت فضای مجازی و پیام رسان های خارجی مطرح بوده است. 
برای نمونه، در جریان اعتراضات ســال ۹۶ پیام رسان «تلگرام» هشتم 
دی ماه به مدت بیش از یک هفته از دســترس کاربران خارج شــد، در 
تاریخ ۲۳ دی ماه مجددا در دســترس قرار گرفت اما با اختالالت جدی 
مواجه شد تا اینکه باالخره در ۱۰ اردیبهشت ۹۷ با دستور قضائی به طور 
کامل از دسترســی کاربــران خارج و فیلتر شــد. بااین حال، در حالی که 
ســازندگان شبکه های اجتماعی داخلی هزینه هنگفتی صرف ساختن 
شــبکه های داخلی «بله»، «ســالم» و «ســروش» به عنوان جایگزین 
تلگرام کردند، با اســتقبال خوبی از ســوی مخاطبان مواجه نشدند؛ تا 
جایی که حتی الزام برخی ادارات به کارمندان خود برای استفاده از این 
پیام رسان های داخلی جوابگو نبود و پس از گذشت مدت کوتاهی، خود 

سازندگان این پلتفرم ها هم مجبور به بازگشت به فضای تلگرام شدند.
اگرچه مســئوالن ذی ربط نگاه امنیتی به اســتفاده از پلتفرم ها و 
شــبکه های اجتماعی خارجی دارند، امــا نباید این نکته را از نظر دور 
داشــت که بخشــی از جامعه در ســال های اخیر از فضای مجازی 
برای کســب وکارهای اینترنتی بهره می برند و قطع شــدن اینترنت و 
محدودیت اعمال شده اخیر، آسیبی جدی به کسب وکارهای اینترنتی 
وارد کرده است. آسیبی که در این شرایط و اوضاع بد اقتصادی، برای 
کســب وکارهای کوچک جبران ناپذیر است. با توجه به اظهارات وزیر 
ارتباطات دولت سیزدهم هم بعید به نظر می رسد قرار باشد گشایشی 
به این زودی ها در این باره صورت گیرد؛ یعنی ظاهرا باز هم قرار است 
داستان تلگرام برای ســایر پیام رسان های خارجی تکرار شود؛ اتفاقی 
که همراه با قطع مداوم اینترنت و فیلترینگ گسترده فعلی به اجرای 
طرح صیانت بی شــباهت نیســت و همین امر نارضایتی های اخیر را 

دامن زده است.
غالمرضــا نوری قزلجه از نمایندگان مخالف طــرح صیانت گفت: 
شنیده شده است اینستاگرام و برخی از پلتفرم ها قرار است فیلتر شوند. 
این اخبار خوشحال کننده نیست و امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد؛ زیرا 
این اقدامات جز اینکه بازار را برای فروش فیلترشــکن ها و VPN ها باز 

کند، کاری نمی کند.
او ادامــه داد: خریــد و دانلود فیلتر شــکن ها و VPN هنگامی که 
توســعه پیدا کند و مردم مجبور به استفاده از آنها شوند، یک هزینه به 

هزینه های شان اضافه می کند.
نوری افزود: تاکنون هم ثابت شــده با فیلتر شدن ها آن اهدافی که 
سیاست گذاران در پی آن هستند و تعقیب می کنند، به دست نمی آید و 

ما امیدواریم این کار را نکنند.
او خاطر نشان کرد: من نمی دانم یک عده چه سودی در فیلترشکن ها 
و VPN ها دارند که دوست دارند همه چیز فیلتر شود تا فروش داشته 

باشند؟ نباید این کار را با مردم کرد؛ چراکه به مصحلت نیست.
این نماینــده مجلس ادامــه داد: معتقدم اینترنت و شــبکه های 
مجازی باید به حالت قبلی بازگردند و حتی المقدور آنچه هست از نظر 

دسترسی، پهنای باند و سرعت بهتر شود.
وی درباره اینکه برخی ادعا می کنند این کاهش و قطعی اینترنت در 

برخی از ساعات شبانه روز در واقع به نوعی اجرائی شدن طرح صیانت 
است، عنوان کرد: چنین برداشتی ندارم. این قطعی ها به خاطر شرایط 
خاص کشــور و به دلیل سوءاستفاده معاندان، اغتشاشگران و منافقین 
بود. مســئوالن سیاست گذار ی هایی کردند که در این شرایط توجیه پذیر 
اســت. امیدوارم این روزها ســریع تر به حالت عــادی بازگردد و طرح 

صیانت را عملیاتی نکنند؛ چراکه قطعا ما واکنش نشان خواهیم داد.
پیــش از ایــن، طرح صیانــت از فضای مجازی مجلــس که تنها 
مخالفان آن در کمیسیون مشترک نوری و رشیدی بودند و با مقاومت 
افکار عمومی، تعدادی دیگــر از نمایندگان هم مجبور به همراهی با 
آنها شدند و در مخالفت با طرح جنجالی فوق که مسیر پر فراز و نشیبی 
را طی کرد تا مشــمول اصل ۸۵ و تصویب پشت درهای بسته توسط 
برخی نشود، باالخره به صحن علنی آمد. اما ۲۷ فروردین سال جاری 
محمدباقر قالیباف با چانه زنی هــای خارج از مجلس تصمیم گرفت 
طرح فوق را از دســتور کار مجلس خارج کند و اختیار بررســی آن را 
به شــورای عالی فضای مجازی به ریاســت ابراهیم رئیسی بسپارد تا 
به این واســطه از مجلس رفع مسئولیت شود؛ اقدامی که اعتراضات 
گســترده نماینــدگان را به دنبال داشــت و برخی رئیــس مجلس را 
متهم به قانون گریزی و دور زدن آیین نامه و اقدام خالف قانون کردند. 
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز 
ملی فضای مجازی نیز همان تاریخ خبر داد رئیس مجلس در نامه ای 
به رئیس این شــورا، خواستار بررســی طرح صیانت در این نهاد شده 
است. اواخر شهریور هم خبر رسید که شورای عالی فضای مجازی پای 
کار آمده و طرح صیانت کال به آنجا منتقل شده است. محمد کشوری، 
کارشــناس فناوری اطالعات، در این باره در صفحه شــخصی خود در 
توییتر نوشت: «در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس 
نســخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم گری) که شــامل اعضا و اختیارات 
کمیســیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی 
فضای مجازی ارجاع شــده بود، توسط این شــورا به تصویب رسید و 

برای اجرا ابالغ شد».
حال هم بســیاری معتقدند آنچه رخ داده اجرای صیانت اســت و 
نه فقــط یک فیلترینگ موقت برای عبور از بحران اعتراض ها که همین 

امر سبب انتقاد نمایندگان مجلس شده است.

نماینده مجلس: طرح صیانت اجرائی شود، واکنش نشان می دهیم

دادستان مرکز سیستان و بلوچســتان درباره اقدامات دادگستری 
اســتان گفت: در بدو امر و با ارائه گزارش های اولیه، دســتگیری 
افراد مســلح که اقدام به ناامنی کرده بودند، در دســتور کار قرار گرفت و 
تاکنون هشــت نفر از اشــرار مســلح که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را 
داشتند، دستگیر شده اند. شمس آبادی گفت: بر مبنای گزارش های اولیه، 
افرادی قصد داشــتند بعد از ایجاد ناامنی به هــر طریقی از منطقه خارج 
شــوند که این افراد در تور اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان (عج) در 
سیســتم اطالعاتــی کشــور قــرار گرفته انــد. دادســتان مرکز اســتان 
سیستان و بلوچســتان در توضیح شرایط حاکم بر زاهدان بیان کرده است: 
در حال حاضر امنیت در استان برقرار است. هدف معاندین نظام برهم زدن 
وحدت بین شــیعه و سنی است و هم علمای اهل تشیع و هم مولوی های 
اهل تســنن از اقدامات این گروهک معاند نظام اعــالم بیزاری و برائت 

کرده اند.


