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سياست 2

سومین ماه اعتراضات در ایران با آخر هفته ای خونین آغاز شد؛

زخمی که عمیق می شود؛ 
بدون نسخه ای شفابخش

مهمترین اقداماتی که طی دو ماه اخیر برای 
پایان دادن به وضعیت بحرانی امنیت و آرام کردن 
معترضان انجام شده عبارتند از فیلتر پلتفرم های 
خارجی، محدود کردن اینترنت، خط و نشــان 
کشیدن های مجلس، گزارش برخی خبرگزاری ها 
از آرام بودن شهرها و پایان اغتشاش، حمله به اقلیم 
کردستان عراق و اعزام یک هیأت از سوی رهبر 

انقالب به سیستان و بلوچستان بوده است. 
آخر هفتــه خونینی که در ایــذه و اصفهان 
رقم خورد و تســری اعتراضات خشــونت بار و 
بحرانی تر شــدن هر روزه وضعیــت امنیت در 
شــهرهای مختلف، کارآمدی این اقدامات را با 
تشکیک مواجه می کند. حتی تنها استانی که 
هیأت رســمی رهبر انقالب به آن فرستاده شد 

نیز کماکان شاهد تظاهرات اعتراضی پس از نماز 
جمعه است. 

از شروع اعتراضات در ایران، زاهدان صحنه 
خونین ترین درگیری ها بود؛ درگیری هایی که 
عمدتا همزمان با نماز جمعــه به امامت مولوی 

عبدالحمید رخ می داد. 
تدبیری که برای بازگرداندن آرامش به زاهدان 
و پایان دادن ناآرامی ها در سیستان و بلوچستان 
اندیشیده شد، اعزام هیأتی از سوی رهبر انقالب به 
زاهدان بود. محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس 
شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کل کشور با 
توجه به ماهیت مسئولیتی که دارد، ریاست این 
هیأت را نیز برعهده داشت. او و همراهانش شنبه 

گذشته وارد فرودگاه زاهدان شدند...

مجلس قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را لغو کرد 

تضییع حقوق زنان در کشاکش 
فریادهای دادخواهی
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همين صفحه

دادستان کل کشور در جریان بازدید از محل 
نگهداری عده ای از بازداشت شدگان اعتراضات در 
مشهد گفت: دشمن با تمام توان وارد میدان شده، 
اما ترفند های آنان را می شناســیم و از تهدید ها 

هراسی نداریم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محمدجعفر 
منتظری با اشاره به تالش بی وقفه دشمن برای 
ویرانی ایران اســالمی گفت: شــاهد یک جنگ 
تمام عیار ترکیبی علیه مردم ایران هســتیم، اما 
آن ها همواره از اســتقامت و پایمردی این ملت 
بزرگ شکســت خورده اند و این بار نیز مایوس 

خواهند شد.
منتظری با اشاره به روحیه جهادگر مردم ایران 
افزود: صدام می خواست ظرف یک هفته تهران را 
فتح کند، اما در کنار ابرقدرت های جهان ۸ سال 

زمین گیر شد.
دادستان کل کشــور گفت: دشمن برای این 
آشوب ها از مدت ها قبل برنامه ریزی و تقسیم کار 

کرده بود، اما آحاد ملت فهیم و با بصیرت ایران راه 
خود را از آن ها جدا کردند و همین مطلب دشمن را 

درمانده و عصبانی کرده است.
منتظری ضمن تسلیت به مناسبت شهادت ۲ 
تن از مدافعان امنیت در مشهد گفت: همانگونه که 
رهبری معظم فرمودند اینگونه اقدامات ضد انسانی 
بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه قضایی در راستای 
مجازات عوامل چنین جنایت هایی ان شاءااهلل به 

وظیفه خود عمل خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، در این بازدید، دادستان 
کل کشــور به همراه محمد حســین درودی 
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی 
و جمعی از مقامات قضایــی، انتظامی و امنیتی 
با حضور در بخش های مختلف محل نگهداری 
اغتشاشگران دستگیر شــده با تعدادی از آن ها 
از جمله فردی که به تاسیسات مخابراتی آسیب 
رســانده بود و یا فردی که با پوشش خانواده در 
تجمعات به شهروندان و رهگذران آسیب رسانده 
بود گفتگو کرده و بر اجرای دقیق ضوابط، قوانین 

و مقررات تاکید کرد.
بر این اساس محمد حسین درودی دادستان 
عمومی و انقالب مشهد با تشریح اقدامات انجام 
شــده از کار جهادی و تالش مضاعف نیرو های 
انتظامی، نیرو های اجرایی، امنیتی، بســیجیان 
دالور و قضات در مســیر برقراری نظم و امنیت 
تقدیر و تشکر کرد و گفت: رمز موفقیت ما حضور 

مقتدرانه مردم در صحنه است.

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: به 
جای اینکه بیایند وحدت و انسجام را حفظ کنند 
و از تجربه ای که پیشینیان داشتند، استفاده شود 
و با همکاری آنها جلو بروند، آنها را حذف می کنند 
و صفر کیلومتر می آورند و یا با کیلومتر پایین تر 

می آورند که مشکل ایجاد می شود.
مسعود پزشــکیان در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درباره این که برخی از این گالیه دارند که 
در برخی موارد خواســت عمومی چندان برای 
مسئوالن حائز اهمیت نیست؛ به طوری که در 
مسئله انتخاب رئیس سازمان مناطق آزاد و یا تیم 
مذاکره کننده و امثال این تصمیمات مشاهده 
می کنیم افرادی را به کار می گیرند که چندان 
اعتقادی به جایگاه و مسندی که قرار گرفته اند 
ندارند، گفت: تنها به دولت ربطی ندارد، این ها 
یک تیمی دارند. باالخره گفته شده گذشته ها 
بد هستند و مدیریت شان هم بد است، بچه های 

مذهبی، انقالبی یا غیرانقالبــی و یا هر چیزی 
که می گویند همین بوده که در چنته داشــتند 

و ارائه دادند.
نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد: ما را که 
قبول ندارند و نمی آیند از ما کسی را بیاورند. حال 
هم می گویند اینها بد هستند، می آیند آدم هایی 
را می آورند که تجربه کمتر، مهارت کمتر و علم 
کمتری دارند و نتیجه اش همین می شــود که 

اتفاق افتاده است.
پزشــکیان درباره این که در بحث دارو ۲ بار 
به طور جــدی در مجلس صحبت شــده اما به 
نتیجه ای نرسیده است تا چه زمانی باید شاهد 
این وضعیت باشــیم، بیان کرد: این بحث ها هم 
در دولت و هم در مجلس فایده ای ندارد. مجلس 
زمانی که خودش داشــت دربــاره ارز تصمیم 
می گرفت، می توانست درست تصمیم بگیرد، 
هنگامی که مجلس آمد و خواست ارز ترجیحی را 

کال حذف کند و مراعات  نهاده های دامی، دارو و 
تجهیزات پزشکی را نکرد، نتیجه همین می شود 

که می بینیم.
وی درخصــوص اینکه باتوجه بــه نتایج به 
دست آمده آیا مجلس نمی خواهد از این تصمیم 
بازگردد، گفت: بازگشتن هم به این برمی گردد 
که آیا این ها ارز دارند؟ صحبت بعدی، داشتن آن 
ارز است، وقتی ارز نداریم، می خواهیم چه کنیم؟

خطیب ایــن هفته نماز جمعه تهــران گفت: می گویند شــما درباره 
اغتشــاش نگویید این ها لج می کنند، غلط می کنند.  این اغتشاش گران 
هدف براندازی را دنبال می  کنند، تراکت می دهند پیش به سوی اعتصاب تا 
براندازی. تهدید کردند اگر مغازه خودتان را باز کنید آتش می زنند، آن هایی 
که توانستند باز کردند آن ها که از دیکتاتور این ها ترسیدند باز نکردند. اتفاقا 

مرگ بر دیکتاتور شایسته خود شماست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیداحمد خاتمی در خطبه های این هفته نماز 
جمعه افزود: تجلیل و تکریم از تمام شهیدان به ویژه شهیدان مدافع حرم، 
دفاع مقدس و امنیت داریم به ویژه شهدایی که این چند روز اخیر در ایذه، 
اصفهان و شیراز شهید شدند. به این شــهیدان می گویم نباختید، بردید 
آن هم چه بردی، این ها برنده این میدان هستند. به خانواده محترم شان 
ضمن عرض تسلیت و تبریک می گویم سرتان را باال بگیرید. به جنایتکاران 
می گویم با این کارهای تان گور خودتان را نزدیک کردید. مانند شاه که با هر 

جنایتی گور خودش را نزدیک کرد.
وی افزود: در نظر ما معترض غیر اغتشــاش گر است. دین ما می گوید 
اعتراض آزاد است اما اعتراض غیر اغتشــاش است. اغتشاش یعنی قرآن 
سوزی، یعنی طلبه را با شکنجه کشتن. یعنی اهانت به عمامه ای که نماد 
دین اســت. یعنی به آتش کشــیدن آمبوالنس . اعتراض مجاز است اما 
اغتشاش برای یک لحظه هم مجاز نیســت. کعبه آمال شما آمریکا و اروپا 
است در اعتراضات شان انجیل و تورات می سوزانند؟ این که کسانی اصرار 
دارند نام این اغتشاشات را اعتراض بگذارند مغلطه سیاسی است. در دل این 
اغتشاشات ترور زاییده شد، شما اغتشاش گران زمینه ترور را فراهم کردید.

وی افزود : البته براندازی از اول اسالم ســابقه دارد. این واقعیت است. 
امروز تمام ایمان به جنگ با تمام کفر آمده است. آمریکا،  رژیم صهیونیستی،  
فرانسه،  انگلیس،  ســلطنت طلبان،  گروه پست منافقین به جنگ با دین 
آمدند. اگر شما با دین کاری نداشــتید چرا مسجد و قرآن را آتش زیدید؟ 

عمامه به شما چه کار داشت؟
وی افزود: نکته بعدی آسیب به نظام اسالمی است. انبیا حکومت دینی 
تشــکیل می دهند اما نه حکومت بی قدرت. حکومت بی اقتدار نمی تواند 
زندگی مردم را تامین کند.  اغتشاشگران اقتدار را مورد هدف قرار دادند. 
با تمام وقاحت نماد امنیت کشور را می کشند و اینجا از قوه قضائیه تشکر 
می کنیم که لیدر اغتشاش گران را محاکمه می کند. ما با ریختن خون کسی 

موافق نیستیم اما می گویم با اغتشاش گران با اشد مجازات برخورد شود.

خاتمی گفت: این اغتشاش گران سه عنوان دارند؛ یک، کسانی که قاتل 
هستند و می گوید بیرون بروم باز هم می کشم این اشد مجازات است. دو، 
کسانی که محارب هستند با سالح مخل امنیت مردم شده اند. سه، کسانی 
که باقی هستند؛ کســانی هســتند که علیه امنیت داخلی ، نشر اکاذیب 
می کنند و تشــویش اذهان عمومی انجام می دهند طبق قانون به اعدام 
محکوم هستند و قوه قضاییه نسبت به این اعدامی ها قانون را رعایت کنند.

وی بیان کرد: نکته بعدی واژه تجزیه است که بسیار این حرف را غربی ها 
می زدند. واقعا این  غربی ها الکی خوش هستند. محال است ایران تجزیه شود 
تا آن ها بر گردند و سوار ایرانی شوند. ایرانی جماعت نفرت از بیگانه دارند. 
برادران آذری زبان نشان دادند ایران را دوست دارند. سیستان و بلوچستان 

هم هستند و خواهان اقدام قاطع در مقابل تجزیه طلبان اند.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران عنوان کرد: هدف چهارم شان زیر 
سوال بردن امنیت است که گفتند ناامنی را به عمق کشور می برند. این ها 
می خواستتد امنیت کشــور را زیر ســوال ببرند. هدف دیگرشان ناامید 
کردن مردم است. خارجی ها که نگو و نپرس. ما خدا را داریم. کدام قدرت 

می دانست طوفانی در طبس خواهد امد؟ ما عناصر امید فراوان داریم.
خاتمی اظهار داشت: زمانی مردم زیر فشار بودند، خفقان بود که به پا 
خواستند اما امروز این اغتشاش گران از مردم نیستند. از ۸۵ میلیون صد 
هزار نفرش این اغتشاش گران هســتند.  امروز حتی کسانی که در کشور 
زمانی مسئولیت میانی داشتند، مسئولیت کالن داشتند نصحیت می کنند. 
بابا زمانی خودتان مسئولیت داشتید این کشور طبق قانون اساسی اداره 

شده است.

خبر

گفت وگو

خبر
دادستان  درگفت وگو با تعدادی از دستگیرشدگان حوادث اخیر:

اقدامات ضد انسانی بی پاسخ نخواهد ماند

 پزشکیان در گفت وگو با ایلنا:

شرایط فعلی نتیجه آوردن صفر کیلومترهاست

خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران:

»مرگ بر دیکتاتور« شایسته خود اغتشاشگران است

 تایید وجود ابرگاز متان
در آسمان تهران

مدیرعامل جامعه بازاریان جزیره:

آقایان به داد کیش برسید

دادستان  درگفت وگو با تعدادی از 
دستگیرشدگان حوادث اخیر؛

اقدامات ضد انسانی بی پاسخ 
نخواهد ماند

معاون رئیسی: 

 اگر اراده کنیم، غائله را 
ختم می کنیم 

استاندار خوزستان:

۱۱ نفر تاکنون در ارتباط با 
حادثه ایذه بازداشت شده اند

با ایلنا همراه شوید
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«


