
استاندار خوزستان:
۱۱ نفر تاکنون در ارتباط با حادثه 

ایذه بازداشت شده اند
استاندار خوزستان در تشریح حمله تروریستی 
ایذه اظهار داشت: عده ای دو شب قبل با سوءاستفاده 
از هیجانات جوانان و مطالبات آنان، اقدام به تیر اندازی 
و حمله مســلحانه به مردم کردند. بعد از این حمله، 
دستگیری عامالن در دستور کار نیرو های انتظامی 
و امنیتی قرار گرفت که ۱۱ نفر از افرادی که در این 
قضایا دست داشــتند دستگیر شــدند. به گزارش 
تســنیم، صادق خلیلیان، با بیان اینکه یکی از این 
افراد تروریســت در مرز های شمال غربی دستگیر 
شده است، تصریح کرد: این فرد می خواست با خروج 
از مرز های شــمال غرب به اروپا و یکی از کشور های 

فرانسه یا آلمان خودش را برساند که دستگیر شد.
    

معاون رئیسی:
اگر اراده کنیم، غائله را ختم می کنیم

محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در 
سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد با اشاره 
به آتش زدن حوزه علمیه در شیروان، گفت: نیرو های 
انتظامی، بسیج و سپاه در این مدت خویشتن داری 
کردند، زیرا نمی خواهند به کسانی که فریب خورده 
اند، آسیبی برسد. آن ها فکر می کنند در موضع ضعف 
قرار داریم، در حالیکه ما همانی هســتیم که داعش 
را سرجای خود نشــاندیم و قطعاً در کشور خود هم 
می توانیم هر زمان که مسئوالن اراده کنند، این غائله 

را ختم و به سرعت اقدام نماییم.
    

ادعای انگلیس درباره تهدید پهپادی 
یک کشتی در دریای عمان

ســتاد عملیات تجاری نیــروی دریایی بریتانیا 
)UKMTO( مدعی شــد که صبح دیروز، جمعه 
یک پهپاد یک کشتی را در دریای عمان متوقف کرده 
است. به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، این ستاد 
تأکید کرد که یک پهپاد از صبح امروز در حال پرواز 
بر فراز یک کشتی تجاری در دریای عمان بوده است.

    
بیت امام خمینی در خمین به آتش 

کشیده شد؟
تســنیم نوشــت: به دنبال فراخوان ها شامگاه 
پنجشنبه تجمعی هرچند محدود در شهر خمین 
برگزار شد، از صبح امروز اما رسانه ها خبری منتشر 
کرده و مدعی شــدند که بیت تاریخی امام راحل در 
خمین به آتش کشیده شده است که البته این خبر 
از اساس کذب و دروغ است. این درحالی است که بر 
اساس گزارش میدانی خبرنگار تسنیم از خمین هیچ 
آتش ســوزی و آتش زدن بیت امام در خمین وجود 
نداشته و درب بیت تاریخی بنیانگذار کبیر انقالب 

اسالمی در خمین باز است.
    

واکنش تردیدآمیز پنتاگون به ساخت 
موشک هایپرسونیک توسط ایران

ســخنگوی پنتاگون شــامگاه پنج شــنبه در 
کنفرانسی خبری به گزارش ها درباره ساخت موشک 
بالستیک هایپرسونیک توسط ایران واکنش نشان 
داد و مدعی شــد: »گزارش هایی که از داخل ایران 
به بیرون مخابره شده را دیده ایم که مدعی هستند 
ایران موشک  هایپرسونیک ســاخته است ولی ما 
نسبت به این گزارش ها، همچنان با دیده تردید نگاه 
می کنیم.« به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، »سابرینا 
سینگ«  افزود که این موشک سرعت باالیی دارد و 

در جو و خارج از جو می تواند  مانور دهد.
    

چین: 
اعمال فشار علیه ایران به حل مسئله 

هسته ای کمکی نمی کند
به گزارش ایسنا، به نقل از شینهوا، وانگ چانگ، 
معاون رئیس نمایندگی دائم چین در سازمان ملل 
گفت که پکن مخالف اعمال فشار علیه ایران از طریق 
صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس اتمی است. 
وی بیان کرد: مشــکالت پادمانی حل نشده ایران 
در واقع مشــکالت دوجانبه میان ایران و مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند و باید از طریق 

گفت وگو و رایزنی میان دو طرف حل شود. 
    

بلینکن: 
مسیر دور زدن تحریم های ایران را 

مختل می کنیم
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشت: »ما به مختل کردن تالش های 
ایران برای دور زدن تحریم هایش ادامه می دهیم. وزارت 
خزانه داری آمریکا شــرکت هایی را بــه دالیل قضایی 
مختلف به خاطر دخیل بودن در فروش نفت و گاز ایران 
تحریم کرده است. هرکس که این تبادالت را تسهیل کند، 

خطر تحریم های آمریکا را به جان می خرد.«
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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. 
آخر هفتــه خونینی کــه در ایذه و 
اصفهان رقم خورد و تسری اعتراضات 
خشــونت بار و بحرانی تر شدن هر روزه 
وضعیت امنیت در شهرهای مختلف، 
کارآمدی این اقدامات را با تشــکیک 
مواجه می کنــد. حتی تنها اســتانی 
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 تریــن درگیری ها بود؛ 
درگیری هایی که عمدتــا همزمان با 
نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید 

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

داشــت. او و همراهانش شنبه گذشته 
وارد فرودگاه زاهدان شدند. 

حاج علی اکبــری در همان روز اول 
ورودش به زاهدان گفت که حامل پیام 
اندوه و ناراحتی مقــام معظم رهبری 
بابت حوادث پیش آمــده در زاهدان 
است. او ادامه داد که تدابیر تکمیلی را 
با بزرگان اســتان و گروه های مختلف 
در میان گذاشــته و ضمن دلجویی از 
خانواده عزیزانی کــه در این حوادث 
شهید و جانباخته شده اند، با جانبازان 
و مجروحــان این حوادث هــم دیدار 

خواهد داشت.
نخســتین تفســیرها از این سفر 
»دلجویــی« بود. یــک روز بعــد اما 
حاج علی اکبری در لحنی هشدارگونه 
با بیان اینکه برخی ها دوســت دارند 
موضوع امتداد به بیرون داشته باشد و 
به بهانه های واهی، قضایا به درازا کشیده 
شــود، افزود: »ما برای تصمیم گیری 
نیامدیم، بلکه برای ایجاد فضای تلطیف 
در استان، اتمام حجت ازجهت شنیدن 
مطالب و انتقال آنها، ارائه پیامهای جدی 
به بعضی افراد که ارائه گردیده و تکمیل 
خواهد شــد، دادن پیام هایی به برخی 
دیگر که باید در مطالب و دیدگاهشان 
مراقب باشند، آمده ایم و هدف اطاعت 

امر مقام معظم رهبری می باشد.«
او یــک روز بعــد اضافه کــرد که 
»ســخنرانی برخی در حوادث استان 
تحریک کننده بود و آنها باید پاسخگو 
باشــند. آنهــا حتمــاً در خون های 
بی گناهی کــه به زمین ریخته شــد، 

سهیم هستند.«

 عبدالحمید با     انتظاراتی که 
برآورده نشد 

همزمان با این اظهارات تصاویر و اخبار 
جلسات هیأت اعزامی با بزرگان و علمای 
اهل سنت اســتان نیز مخابره می شد. 
روابــط عمومی دفتر نهــاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در امور اهل ســنت 
سیستان و بلوچستان، اظهارات مولوی 
عبدالحمید در جلســه با هیأت اعزامی 

رهبر انقالب را منتشر کرد. 
در سومین روز حضور این هیأت در 
زاهدان اما این غیبــت عبدالحمید در 
جلسات نمایندگان رهبری با علمای اهل 
سنت و تشیع زاهدان بود که خبرساز شد.

نهایتا او چهارشــنبه گذشــته در 
توئیتی موضع خود را درباره این هیأت 
اعزامی به اشتراک گذاشــت و نوشت: 
»انتظار از هیأت اعزامی رهبری دیدن 
واقعیت هــا، محکومیت جمعه خونین 
زاهدان، دلجویی از خانواده های شهدا و 
آسیب دیدگان این حادثه و احقاق حق 

بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم.«
مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه 

در اســتان سیســتان و بلوچستان در 
نشســتی با حاج علی اکبری در همین 
ارتباط تلویحا مولــوی عبدالحمید را 
متهم به فرصت ســوزی کرد. او با بیان 
اینکه »شاهد تدبیر قابل تقدیر و حکیمانه 
مقام معظم رهبری از اعزام هیأت جهت 
ابالع سالم ایشــان به مردم سیستان و 
بلوچستان هســتیم«، گفت: »برخی 
در اســتان بداخالقــی کــرده و از این 
فرصت اســتفاده نکردنــد و به عبارتی 

فرصت سوزی کردند.«
توئیت مولوی عبدالحمید و اظهارات 
مصطفی محامی موید این بود که ظاهرا 
هیأت اعزامی در مذاکره عبدالحمید و 
همراهان او به توافق نرسیده است. به ویژه 
آنکه امام جمعه اهل سنت زاهدان که در 
این دو ماه مدام نسبت به خطبه هایش در 
نمازهای جمعه هشدار دریافت کرده، در 
نماز جمعه دیروز زاهدان نیز گفته است: 
»ما نه تهدید را می پذیریم و نه تطمیع 
را. اگر کره خاکی را هم به ما بدهند، اهل 
معامله نیستیم. ما از واقعیت نمی گذریم. 
ما حق همه را در نظر می گیریم و حتی 
حق دشــمن را هم نمی خواهیم ضایع 
کنیم. پیش داوری هــا و گمان ها همه 
افترا بود.« همچنین گزارش ها از زاهدان 
حاکی است که دیروز نیز مانند جمعه های 
پیشین جمعیتی از نمازگزاران در زاهدان 
و خــاش اقدام به تظاهرات و ســردادن 

شعارهای اعتراضی کرده اند. 

 شهرهای کردستان و 
چهلم های ملتهب

عالوه بر زاهدان، کردستان نیز طی 

دو ماه گذشته وضعیت خاصی را پشت 
سر گذاشته است. شهرهای ُکردنشین 
به عنوان کانون و آغازکننده اعتراضات 
پس از فوت مهسا امینی، درگیری های 
خشونت بار زیادی را تجربه کرده اند که 
منجر به مرگ شماری از شهروندان نیز 

شده است. 
در قبال مســئله کردستان، سپاه با 
این اســتدالل که احزاب تجریه طلب 
کرد محرک این ناآرامی ها هســتند، 
دو بار طــی هفته های گذشــته اقلیم 
کردستان عراق را هدف حمله پهپادی 
و موشکی قرار داده است. این راهکار هم 
اما منجر به کاهش اعتراضات و التهابات 
در کردستان نشده و شهرهای ُکردنشین 
کماکان صحنه اعتراض و درگیری های 

خشن است. 
مهاباد کردستان دیروز ناآرام بود. این 
ناآرامی حتی در رسانه های رسمی نیز 
انعکاس یافت. خبرگزاری تسنیم دیروز 
نوشت: »از صبح جمعه با حضور برخی 
مردم در مراسم خاکسپاری یکی از اهالی 
مهاباد-که ادعا می شود توسط نیروهای 
حکومتی کشته شده-، شرایط شهر با 
حضور چند صد نفر در خیابان های اصلی 
به سوی ناامنی کشیده شد.« این رسانه 
به انسداد معابر، حمله به اماکن و اموال 
عمومی و خصوصی و حتی تهدید مردم با 

سالح گرم اشاره کرده است. 
روز پنجشنبه نیز، مراسم خاکسپاری 
ســاالر مجــاور و محمد حســن زاده، 
بوکان در آذربایجان غربی و ســنندج 
در کردســتان به اعتراضــات خیابانی 
کشیده شد. خبرگزاری فارس و دولت 
ویدئوهایی از وضعیت این شهرها منتشر 
کردند؛ ویدئوهایی که حاکی از یک جنگ 
خیابانی تمام عیار بود؛ خودروهایی که 
به آتش کشیده می شــدند، جمعیت 

خشمگین و شعارهای تند. 
نام بوکان در کنار سنندج در گزارش 
این خبرگزاری ها، نشــانی از این است 
که نه تنهــا تدابیر اجرا شــده، تاکنون 
نتوانسته آرامش را به شهرهای کردنشین 
بازگرداند، بلکه آنچه در این شهرها رخ 
می دهد به سرعت در حال تسری به سایر 

شهرها نیز هست. 

 تداوم مرگ های مشکوک، 
گزارش های بی اثر و تسری ناامنی

عالوه بر بوکان در آذربایجان غربی، 
تبریز در آذربایجان شرقی نیز دیروز شاهد 
اعتراضات به مرگ یک دختر جوان بود که 
گفته می شود او نیز در درگیری ها و توسط 
ماموران کشته شده است. شایعات روایت 
می کنند که دختر جوان، دانشــجوی 
پزشکی بوده و از پشت سر هدف گلوله 

قرار گرفته است. 
پلیس و مقامات قضایی آذربایجان 
شــرقی اما اعالم کرده اند که این دختر 
جوان به محل یک گودبرداری ســقوط 
کرده و جان خود را از دســت داده است. 

گزارش نهادهای رســمی دربــاره این 
دست فوتی ها اما ظاهرا تاثیری در تغییر 
روند اعتراضاتی که شهر به شهر تسری 

می یابند ندارد. 
تازه تریــن نمونه مشــابه مربوط به 
فوت کــودک ایذه ای اســت. همزمان 
که رســانه های اصولگرا نیز با انتشــار 
تصویر کیان پیرفلــک به خونخواهی او 
برخاســته اند، مادرش دیروز در مراسم 
خاکســپاری کیان، عامل تیراندازی به 
فرزندش را ماموران انتظامی و امنیتی 

عنوان کرده است. 
خبرگزاری فــارس دیــروز در این 
خصوص نوشــت: »خانم موالیی، مادر 
کیان معتقد است فرزندش را ماموران 
کشــته اند. او می گوید مامــوران برای 
امنیتشان به آنها توصیه کرده اند که به 
سمت اغتشاشــگران نروند و هنگامی 
کــه دور زدند همان ها به ماشینشــان 

تیراندازی کرده اند.«
در حادثه تیراندازی چهارشنبه شب 
ایذه، هفت نفــر جان خود را از دســت 
داده اند. حادثه مشابهی که همان شب در 
اصفهان رخ داد نیز سه جانباخته داشت. 
همزمان نهادهای امنیتی و انتظامی از 
شهادت ماموران خود نیز خبر می دهند. 
پنجشنبه گذشته برخی رسانه ها به نقل از 
منبع آگاه خبر دادند که »طی اغتشاشات 
شب گذشته در بوکان دو نیروی حافظ 
امنیت به دست اغتشاشگران تروریست 

به شهادت رسیدند.«
مجموع این اخبار و وقایع نسبت به 
وضعیت بحرانی امنیت هشدار می دهند. 
آیت اهلل حسین نوری همدانی در پیامی 
به دنبال حوادث ایذه و اصفهان نوشت: 
»امروز حل مشکل معیشــت مردم در 
اولویت کار مســئولین باشد و با وحدت 
و اتحاد، خدمت به این مردم را ســرعت 
بخشــند و زمینه را برای نفوذ دشــمن 

مسدود نمایند.«
علی رغم این دست درخواست ها، اما 
به نظر می رسد راهکار عاجل و کارسازی 
برای پایان دادن به این شرایط تاکنون در 
پیش گرفته نشده و آنچه انجام شده نیز به 
در بسته خورده است. باید دید مسئوالن 
طی روزهای آتی چه تدبیری برای تکرار 
نشدن حوادث ایذه و اصفهان و آرام کردن 

معترضان در کشور خواهند اندیشید. 

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

زخمی که عمیق می شود؛ بدون نسخه ای شفابخش
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه
نام بوکان در کنار سنندج در 
گزارش برخی خبرگزاری ها، 

نشانی از این است که نه 
تنها تدابیر اجرا شده، 

تاکنون نتوانسته آرامش 
را به شهرهای کردنشین 
بازگرداند، بلکه آنچه در 

این شهرها رخ می دهد به 
سرعت در حال تسری به 

سایر شهرها نیز هست

همزمان که رسانه های 
اصولگرا با انتشار تصویر 

کیان پیرفلک به خونخواهی 
او برخاسته اند، مادرش 

دیروز در مراسم خاکسپاری 
کیان، عامل تیراندازی به 

فرزندش را ماموران انتظامی 
و امنیتی عنوان کرده است

شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 
قطعنامه ای را که خواستار همکاری ایران با نهاد دیده بان هسته ای 

سازمان ملل است به تصویب رساند. 
قطعنامه یادشــده »ضروری و فوری می داند« که ایران بدون 
تأخیر »توضیحات فنی موجهی« را درباره ادعاهای مطرح شــده 
و همچنین امکان »دسترســی به ســایت ها و تجهیزات« برای 
»جمع آوری نمونه ها« فراهم کند. ۲۶ کشــور بــه این قطعنامه 
 رأی موافق، ۲ کشــور چین و روســیه رأی مخالف و ۵ کشور رأی 

ممتنع دادند.

این سومین قطعنامه شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی علیه ایران پس از اجرایی شــدن برجام و بسته شدن پرونده 
مسائل ادعایی پادمانی است که در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی صادر می شود. ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ هم 
قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو برجام و حمایت 

آمریکا پیشنهاد و تصویب شده بود.
پیش از تصویب این قطعنامه، العربیه در گزارشــی نوشت که 
»العربیه نوشته است که قطعنامه پیشــنهادی کشور های غربی 
درباره برنامه اتمی ایران با موافقت بسیاری از کشور های عضو شورای 
حکام همراه بوده و احتمال تصویب آن بســیار زیاد است. به گفته 
منابع دیپلماتیک، قطعنامه کنونی محکمتر و تندتر از بیانیه پیشین 
شــورای حکام بوده و به طور ضمنی امکان ارجاع پرونده ایران به 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورت عدم همکاری تهران 

را مطرح می کند.«

از سوی دیگر نماینده اتحادیه اروپا در آژانس هم گفته که ایران 
تاکنون اقدامات و توضیحات فنی درباره پرسش ها و ابهامات درباره 

برنامه اتمی خود ارائه نداده است.
محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اما دیروز در 
این خصوص با بیان اینکه مــوارد ادعایی و اتهامی علیه ایران چیز 
جدیدی نیست، گفت: این مکان ها جدید نیستند، ۲۰ سال است 
که مطرح می کنند. ۲۰ سال است که بر ایران فشار می آوردند که این 

فشارهای۲۰ سال گذشته موجب مذاکرات مستمر شده است.
اسالمی افزود: دولت های گوناگون مذاکره کردند و حاصلش 
برجام شــد، از برجام بیرون رفتند و به تعهدات خودشان پای بند 
نبودند، امروز می خواهند بازگردند؟ بسم  اهلل، تشریف بیاورند؛ همانی 
که در برجام توافق شده مالک است. موارد ادعایی و اتهامی را کنار 
بگذارند، ایران خودش را محدود کرد که اعتمادسازی کند و فقط 

ایران در این توافق ماند؛ طرفین تعهدات خودشان را اجرا نکردند.

در شورای حکام صورت گرفت؛

تصویب قطعنامه علیه ایران تنها با دو مخالف

گزارش

مشاور سیاسی رییس جمهور سابق در تازه ترین رشته 
توئیت خود درباره تنش در روابط ایران و غرب نسبت به قرار 
گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، بازگشت 
تحریم های بین المللی علیه ایران و قرار گرفتن کشور زیر 

سایه جنگ هشدار داد.
حمیــد ابوطالبی نوشــت: تنــش در روابــط ایران و 
غرب - شــامل هســته ای، منطقه و حقوق بشــر - روز به 
روز بیشتر و بیشــتر می شــود؛ تا بدانجا که اینک بحران 

دیپلماتیِک فیمابین به ســطح سران کشور های اروپایی و 
موضع گیری های تند آنان رسیده و دیپلماسی ناکارآمِد ایران 
هم قادر به حل و فصل آن نیست. در این روند تنش های رو 
به افزایش ایران توسط EU۳ به عنوان اعضای ۵+۱، رسماً به 
نقض سیستماتیک تقریبا تمام مفاد توافق هسته ای برجام و 
عدم پایبندی به تعهداتش نسبت به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی متهم گردیده اســت؛ لذا آنان قطع هرگونه مذاکره 

هسته ای با ایران را اعالم کرده اند.«

وی همچنین با اشاره به تصویب قطعنامه آژانس، مبنی 
بر ابراز نگرانی عمیق از عدم همکاری و نقض تعهدات و عدم 
پاسخ گویی ایران به ابهامات و درخواست های آژانس، ادامه 
داده: درخواست گزارش و زمینه سازی برای ارجاع پرونده به 

UN هم شرایط را برای تنِش بیشتر آماده می کند. 
ابوطالبی افزوده: این زمینه سازی ها، برای بردن مجدد 
پرونده ایران به شــورای امنیت UN و فصل هفتم منشور 
کفایت می کنند؛ گام هایی خطرنــاک که البته ایران هیچ 
درک روشــنی ازآن در عرصه ی بین المللی ندارد، هرچند 
مکررا اعالم نماید که به تنهایی به یک طرِف میزی چسبیده 

است که طرف دیگر آن ازمذاکره کننده خالی می باشد!
لذا این روند که سران غرب را به موضع گیری کشانده، 
و هر ده سال به ده ســال از ۱۳۸۰-۱۳۸۱ تکرار می گردد، 

اکنون در۱۴۰۰-۱۴۰۱نتیجه ای جز فصل هفتم منشور و 
بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران و تکرار وضعیت 
سالهای۱۳۹۰-۱۳۹۱ یعنی دیپلماسِی افراط گرایان در 

کشور و قراردادن ایران در آستانه جنگ ندارد.«

هشدار ابوطالبی: 

کشور زیر سایه جنگ قرار گرفته است

خبر


