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  صبح روز 13 آبان 1357، دانش آموزان در حالي 
که مدارس را تعطيل کرده بودند، به سمت دانشگاه 
را  خود  اعتراض  صداي  تا  کردند  حرکت  تهران 
و  پر شور  اين جوانان  برسانند.  همگان  به گوش 
به  و  شدند  دانشگاه  داخل  گروه،  گروه  خداجو، 
همراه دانشجويان و گروه هاي ديگري از مردم در 

زمين چمن دانشگاه اجتماع کردند.
 ساعت يازده صبح، مأموران،  ابتدا چند گلوله گاز 
پرتاب  خروشان  جمعيت  اين  ميان  در  اشک آور 
کردند؛ اما اجتماع کنندگان در حالي که به سختي 
و  کرده  رساتر  را  خود  صداي  مي کشيدند،  نفس 
مأموران مسلح شاه  اندام  بر  لرزه  اهلل اکبر،  فرياد  با 
و  شد  آغاز  تيراندازي  هنگام  اين  در  افکندند. 
از ديگري،  جوانان و نوجوانان بي گناه، يکي پس 
در خون خود غلتيدند. در اين روز، 56 تن شهيد و 

صدها نفر مجروح شدند.
 درست بعداز ۴۴ سال اعتراضات سراسری 1۴۰1 
دانش آموزان ايران بخشی از اعتراضات سراسری 
1۴۰1 در ايران است و پس از آن اوج گرفت که 
فرهنگيان  صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
فراخوانی برای اعتصاب در مدارس اعالم کرد و با 
انتشار بيانيه ای از معلمان و دانش آموزان در سراسر 
کشور خواست تا در »همبستگی با معترضان جان 
به  و  نکنند  پيدا  کالس ها حضور  در  آمده«  به لب 
»بی عدالتی های  به  را  خود  اعتراض  وسيله  اين 
يا  و  ديديم  که  شد  وآن  دهند  نشان  حاکميت« 

شنيديم.
 در اين ياداشت در پی گزارش  جزئيات نيستيم   
بلکه دنبال چرايی آن با توجه به محکمات  قضيه 
ايم. نه درپی شهيد سازی هستيم و نه گذشت از 
خون و فوت جوانانی در عنفوان زندگی فقط دنبال 
اينجا رسيده ايم که دانش  به  بگوئيم چرا  اينيم که 
های  عدالتی  بی  عنوان  به  مملکت  اين  آموزان 

حاکميت؟ اعالم اعتصاب و تظاهرات می کنند...
و  )مسئله   اجتماعی  عدالت  درخواست  موضوع: 

هدف( اصلی انقالب
در خواست کننده: جامعه دانش آموزی

مخاطب: حکومت
تعميق   معنوی،  جانی،  مالی،  خساراتهای  نتيجه: 

درخواست اجتماعی و ادامه بحران 
مالحطات: شباهت در خواسته يکی از اصلی ترين  

موضوع مشترک است
اجتماعی  عدالت  آيا   که  اينجاست  سئوال  حال   
مورد نظر  و مورد در خواست در جامعه ما چه در 
سال57 و چه االن وجود داشته و دارد و يا قضية 

سر لحاف مال نصرالدين ديگری است.
 من فکر می کنم مويدترين فرد موافق جو حاکم 
منظور  اجتماعی  عدالت  به  ما  که  کند  ادعا  نتواند 
ترين  ايم. خوشبينانه  و هدف  در سال57 رسيده 
اداری  ايجاد عدالت  راه  در  ما  که  است  اين  نکته 
بايد حق داد به نسلی که وقتی تمام  هستيم. پس 
به                                                                        رسيدن  در  را  خود  بزرگتر  برادران  و  پدران 
مطالبه  و  نگران  بيند،  می  کام  نا  خود  های  آروز 
گر باشد. شايد دوستانی بگويند که اطالق و کليت 
است  درست   اجتماعی  عدالت  مورد  در  مسئله 
تا آسمان است.  از زمين  ولی در مصاديق تفاوت 
که  بود  اين  همه  انتظار   57 آبان  در  شفاف  رک 
ما روسری  االن   ولی  اسالم هو حل  اصطالح  به 
روسری  مراسم  در   رقص  و  هلهله  و  چوب  بر 
اين سطور  سوزانی را شاهديم. دقيقا سئوال راقم 
هم همين است چرا از حرکت به سوی تدين به 

خواست رهايی از سلطه دينی رسيده ايم.
 آيا فقط بايد دشمنان و معاندين و فضای مجازی 
فرمان  سال   ۴۴ اين  در  آيا  بدانيم.  العلل  علت 
هزينه  و  ها  بودجه  با  جامعه  فرهنگی  هدايت 
تور  اندازه لشگر سلم و  به  های کالن و لشگری 
هر  از  کار  محل  و  دانشگاه  تا  محله  و  مدرسه  از 
داستان شنقول  مگر  راستی  نبود.  ما  بدست  نوعی 
و منقول مادر بزرگ ها را فراموش کرده بوديم که 
به همين سادگی بچه های خود را اسير گرگهای 
بيابان و فضای مجازی و غير مجازی نموديم و يا 
ذاتش  در  محمدی  دين  الل  زبانم  ناکرده،  خدای 

مشکل داشت؟
در                                که  آن  از  متاثر  انقالب  و  دين  همين   
در  که  آفريد  هايی  حماسه  اجتماعی  های  صحنه 
نوع خود فريد بود. چه شد که به اين روز افتاده 
گفت  بايد  شفاف  خيلی  براين  بنا  ايم.  انداخته  يا 
راهی که رفتيم ما را در مقابل نوجوانانی قرا داد که 
از همه جا مايوس و به همه مظنون و چيزی جز 

خشونت بچگانه در دست نداردند.
جمله  شاهد  حوادث  از  قبل  کمی  بسيار  مدتی   
کوتاه يک نوجوان باخته در بازی با وزير آموزش 
و پرورش بوديم که می گفت: ما که همه چيز را 
اين  به عمق گفتار  اينهم روش. هيچ کس  باختيم 
عنوان  به  تکوين  حال  در  فاجعه  عمق  و  نوجوان 
مانيفست نسل نو نگاه نکرد و به فکر چاره نشد که 

البته خيلی وقت است که دير شده.
 بزرگان باور کنيد و باور کنيم که نسل نو به هيچ 
يک از افکار و گفتار و اعتقاد ات ما ايمان ندارد، 
چون هرچه ديده و تجربه کرده و يافته عکس آن 
نسل  اين  االن  داديم.  اش  وعده  و  گفتيم  که  بود 
به عوض اصل سرابش  که  است  ان چيزی  دنبال 
و  نيست  هرجی  او  بر  پس  ايم  داده  تحويلش  را 
ما با خود و او آن کرديم که حقش نبود و امروز 
باشيد،  مواظب  فقط  ايم  که کشته  درويم   می   آن 
خواهد  کشور  اين  اداره  دار  عهده  فردا  نسل  اين 
بود. پس احترامش را نگه داريم و بيهوده او را و                   

خواسته هايش وصل به اجانب نکنيم.

سه   - صبح  جمهور  رئيس  رئيسی  سيدابراهيم 
وزير  نخست  پاشينيان«  »نيکول  از   - شنبه 
ارمنستان به طور رسمی در مجموعه فرهنگی - 

تاريخی سعدآباد استقبال کرد.
 نخست وزير ارمنستان امروز به دعوت رسمی 

آيت اهلل رئيسی به تهران سفر کرده است.
نواخته شدن سرود ملی  از  اين مراسم، پس  در 
ارمنستان،  جمهوری  و  ايران  اسالمی  جمهوری 
در  حاضر  تشريفات  يگان  از  کشور  دو  سران 
بازديد و سپس اعضای حاضر  محوطه سعدآباد 
در هيأت های عالی رتبه دو کشور را به يکديگر 

معرفی کردند.
دو  نشست  رسمی،  استقبال  آيين  انجام  از  پس 
نخست  و  ايران  اسالمی  جمهور  رئيس  جانبه 
وزير ارمنستان آغاز شد. قرار است در حاشيه اين 
ديدار، هيات های سياسی و اقتصادی دو کشور 
نيز با يکديگر مالقات و درباره مسايل دوجانبه و 

همکاری های تهران و ايروان رايزنی کنند.
و  ايران  ميان  همکاری  تفاهم  سند  امضای 

و  رييسی  اهلل  آيت  خبری  نشست  ارمنستان، 
پاشينيان از ديگر برنامه های اعالم شده است.

در  است  قرار  همچنين  ارمنستان  وزير  نخست 
نيز  مقامات کشورمان  برخی  با  اين سفر  جريان 

ديدار و گفت و گو کند.

آیت اهلل رئیسی از پاشینیان
 در مجموعه سعدآباد استقبال کرد

 بيش از ۴۰ روز از اغتشاشات می گذرد. ناآرامی هايی 
که هزينه های بسياری بر جامعه تحميل کرده است. 
در اين ميان، عده ای از سر هيجان وارد معرکه شده و 
افرادی هم با پشتيبانی دشمنان قسم خورده ملت ايران 
آرامش و امنيت را برهم زده اند که از نظر دستگاه قضا 
هر فردی به فراخور عمل خود بايد پای ميز محاکمه 

بيايد.
 ماجرا از فوت يک خانم در مقر انتظامی آغاز شد. 
انتشار  پی  در  که  بود  شهريور 1۴۰1  پنجشنبه ۲۴ 
اخباری درباره بدحالی زنی جوان پس از انتقال به 
تهران  پليس  اطالع رسانی  مرکز  انتظامی،  مقر  يک 
توضيحاتی ارائه و اعالم کرد: خانمی که برای توضيح 
و آموزش به يکی از بخش های پليس فاتب هدايت 
شده بود در جمع ساير افراد هدايت شده به دليل 
عارضه قلبی بالفاصله با همکاری پليس و اورژانس 
به بيمارستان انتقال و تحت درمان و مداوا قرار دارد. 

اين فرد جمعه ۲5 شهريور فوت کرد.
از زمان مرگ مهسا امينی )۲5شهريور( تا زمان اعالم 
رسمی علت فوت )15 مهر( توسط پزشکی قانونی، 
اظهار نظرها و گمانه زنی های رسمی و غير رسمی 
بسياری مطرح شد اما براساس قانون، نظر پزشکی 
قانونی فصل الخطاب است و بعد از انتشار گزارش 
نهايی پزشکی قانونی، رئيس قوه قضاييه 1۸ مهر در 
جلسه شورای عالی مسئوالن قضايی گفت: وقتی يک 
دستگاه رسمی و مسئول )پزشکی قانونی( با اعمال 
نهايت دقت و بررسی همه جانبه و علمی و تخصصی، 
نتايج ناظر بر علت فوت آن مرحومه را به صورت 
شفاف در اختيار مردم می گذارد، ديگر اين بهانه از 
همه سلب شده است و ديگر کسی که بخواهد هم 
راستا با دشمن تحرکاتی داشته باشد نمی تواند ادعا 
کند که موضوع را نمی دانسته و چنين فردی هيچ 

حجتی نزد خداوند، مردم و وجدان خود ندارد.   
حجت االسالم والمسلمين غالمحسين محسنی اژه ای 
با تميز و تفکيک قائل شدن ميان دو مقوله اعتراض 
و اغتشاش، افزود: قطعاً يک کنش اعتراضی شامل 
آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و 
کشته سازی نمی شود بلکه کنش اعتراضی تعريف و 

چارچوب خاص و مشخص خود را دارد.
رئيس دستگاه قضا به مقامات دادسراها دستور داد 
تا نسبت به تکميل پرونده عناصر اصلی اغتشاشات 
و عناصر وابسته به خارج و معاندان و ضدانقالب 
و عناصری که به انحاء گوناگون از جمله تَسبيب، 
معاونت و مباشرت، موجبات تهديد امنيت مردم و 
تخريب و تحريق اموال عمومی و خصوصی را فراهم 

آوردند، تسريع داشته باشند.
رهبر معظم انقالب نيز 11 مهر در مراسم مشترک 
افسری  دانشگاههای  دانشجويان  آموختگی  دانش 
به  نسبت  صريح  گيری  موضع  با  مسلح  نيروهای 
حوادث اخير با بيان اينکه »درگذشت دختر جوان دل 

ما را هم سوزاند« فرمودند: من به صراحت می گويم 
اين اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی آمريکا و رژيم 
غاصب و جعلی صهيونيستی بود و حقوق بگيران 
آنها و برخی از ايرانی های خائن در خارج به آنها 

کمک کردند.
در  که  کسانی  اين  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
خيابان ها فساد و تخريب می کنند، همه يک حکم 
ندارند برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر 
هيجان ناشی از مالحظه يک برنامه اينترنتی به خيابان 
می آيند. چنين افرادی را می توان با يک تنبيه متوجه 

کرد که اشتباه می کنند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای با تأکيد بر اينکه در مجموع 
همه کسانی که به خيابان آمده اند در مقابل ملت ايران 
بسيار کمی هستند،  غيور، عده  مؤمن و  و جوانان 
گفتند: البته برخی از اين افرادی که به خيابان می آيند 
جمهوری  از  خورده  ضربه  عناصر  بازمانده های  از 
اسالمی همچون منافقان، تجزيه طلبان، سلطنت طلبان 
قوه  که  هستند  منفور  ساواکی های  خانواده های  و 
و  تخريب ها  در  مشارکت  تناسب  به  بايد  قضاييه 
ضربه به امنيت خيابان ها، مجازات تعيين و آنها را               

محاکمه کند.
مسعود  انقالب،  معظم  رهبر  رهنمودهای  پی  در 
لزوم  بر  مهر   1۲ قضاييه  قوه  سخنگوی  ستايشی 
تمايز ميان سطوح مختلف قاصران و مقصران اصلی 
اغتشاشات اخير کشور تاکيد کرد و گفت که دستگاه 
قضايی طبقه بندی متمايزی براساس دسته بندی های 
اخير  وقايع  اغتشاشگران  و  آشوب طلبان  مختلف 
و نوع برخورد قانونی با آنان تدارک ديده و بر اين 
اساس طبقه بندی مزبور برحسب نوع جرايم ارتکابی 
دستگاه  افزود:  است.وی  مرتکبان  انگيزه های  و 
و  هيجانات  اثر  در  که  افراد  برخی  ميان  قضايی، 
التهابات رسانه ای وارد صحنه شده و ممکن است 
که در گوشه و کنار اقدامی انجام داده باشند با ميدان 
داران و صحنه گردانان که بر طبق اسناد به دست آمده، 
وابسته به برخی سرويس های بيگانه هستند، تفاوت 

قائل است.
ستايشی خاطرنشان کرد: طبيعی است که برخورد 
جوانان  برخی  يعنی  اول  گروه  با  قضايی  دستگاه 
هيجان زده، همراه با رأفت و شفقت اسالمی خواهد 
تنبه و تذکر است  آنان مستلزم  اقدام  بود و گرچه 
اما نگاه اصالح گرايانه قوه قضاييه براساس موازين 
اسالمی اقتضا دارد که با روشنگری، تبيين و رعايت 

مهربانی با آنان برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاييه تصريح کرد: واضح است که 
نوک پيکان مقابله قاطع و عبرت آموز قوه قضاييه با 
سرپنجه های دشمن در داخل و آن دسته از افرادی 
است که با دستور بيگانه و سرويس های جاسوسی 
آنها وارد صحنه شده و عرصه را برای امنيت مردم 
مورد مخاطره قرار داده اند؛ بنابراين در مورد اين دسته 

از وابستگان به دشمن، اقدامات قانونی به طور قاطعانه 
و متضمن بازدارندگی الزم اعمال می شود.

در همين راستا 1۹ مهر ستايشی در نشست خبری 
رهاسازی  بی قيد  نفر   17۰۰ تاکنون  که  کرد  اعالم 
آزاد  اوليه  تحقيقات  مرحله  در  افراد  اين  و  شدند 
شدند.ستايشی افزود: افتخار ما اين است که اکنون 
بازداشتی ها حداقلی است و شامل افرادی است که 
علی  کردند.  پيدا  ورود  جريانات  اين  در  هدفمند 
القاصی مهر رئيس کل دادگستری استان تهران نيز 
تاکنون  آبان در شورای عالی قوه قضاييه گفت:   ۹
قضايی  محاکم  در  کيفرخواست  فقره  هزار  حدود 
اغتشاشگران  با آشوبگران و  تهران در رابطه  استان 
صادر شده است.القاصی مهر افزود: پرونده تعدادی 
اقدامات  به  اخير دست  افرادی که در جريانات  از 
اتهامات سنگينی از جمله  خرابکارانه زده و دارای 
ضرب و جرح يا به شهادت رساندن ماموران حافظ 
امنيت، به آتش کشيدن اموال عمومی و تعرض به 
نواميس مردم بودند، در دادگاه انقالب تعيين وقت 
شده است و دادگاه اين عناصر اصلی اغتشاشات در 
روزهای هفته جاری به صورت علنی برگزار می شود.
نخستين جلسه دادگاه اغتشاشاگران در محاکم استان 
تهران هم هفتم آبان به رياست قاضی صلواتی در 
برگزار  تهران  انقالب  و  عمومی  دادگاه   15 شعبه 
قبادلو  محمد  صادره،  کيفرخواست  براساس  شد. 
فرزند محمدعلی به افساد فی االرض از طريق اقدام 
با  انتظامی  نيروی  موتوری  ماموران  عليه  گسترده 
اصابت خودروی سواری پيکان سفيد رنگ که اقدام 
وی منجر به شهادت استوار وحيد کرم پور حسنوند 
و مجروح شدن پنج مامور پليس شده است، سامان 
صيدی فرزند تيمور به محاربه از طريق کشيدن کلت 
کمری و شليک 3 تير، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب 
جرم عليه امنيت کشور، محمد بروغنی فرزند حسين 
به محاربه از طريق کشيدن سالح سرد قمه و حمله 
به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش 
کشيدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حين انجام 
وظيفه و مجروح شدن وی، ابوالفضل مهری حسين 
حاجی لو فرزند ولی به مقابله با حکومت اسالمی از 
طريق ايجاد حريق در وسيله مورد استفاده عمومی به 
منظور اخالل در نظم و امنيت کشور، محسن رضازاده 
قراقلو فرزند حسن به محاربه از طريق مشارکت در 
ايجاد حريق در وسيله مورد استفاده عمومی به منظور 
اخالل در نظم و امنيت عمومی، اجتماعی و تبانی 
جهت ارتکاب جرم عليه امنيت داخلی کشور، ساخت 
اقالم انفجاری از نوع کوکتل مولوتوف برای مقاصد 
ضد امنيتی و سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی، 
سعيد شيرازی فرزند عليرضا به افساد فی االرض از 
طريق تحريک و تشويق گسترده مردم به ارتکاب 
نظم   در  اخالل شديد  و  امنيت کشور  عليه  جرايم  

متهم  هستند.

اغتشاشگران پای میز محاکمه؛ 
از رأفت اسالمی تا برخورد عبرت آموز

استان ها  8

بحران آب در بزرگترین 
شهرستان شمال غرب کشور

 شهنام عرشی، سرپرست مرکز مديريت بيماری های 
واگير وزارت بهداشت، ا پاسخ به اين سوال که يک 
درگير  را  نفر  چند  می تواند  آنفلوانزا  مبتال  بيمار 
بيماری کند، افزود: اگر کسی قباًل واکسن آنفلوانزا 
نزده و يا قباًل بيماری را نگرفته است، می تواند مبتال 

شود.
سرپرست مرکز مديريت بيماری های واگير وزارت 

بهداشت در عين حال گفت: البته شدت و درگيری 
بيماری آنفلوانزا در مقايسه با کرونا کمتر است.

عرشی ادامه داد: انتظار داريم همه ساله موج آنفلوانزا 
حدود سه تا چهار ماه طول بکشد، مگر اينکه سويه 

جديدی بروز کند.
وی افزود: خوشبختانه سويه ای که شايع است، از 

سويه های آنفلوانزا در سال های گذشته است.

شهردار تبريز از راه اندازی پارک های موضوعی 
مهارت در اين شهر خبر داد.

يعقوب هوشيار در ديدار با مديرکل سازمان فنی و 
حرفه ای آذربايجان شرقی با بيان اينکه مساجد در 
کنار امور مذهبی و معنوی می توانند جايگاهی برای 
امر مهارت آموزی کودکان و نوجوانان باشند، اظهار 
کرد: آموزش های متناسب با سرمايه گذاری ها و 

نيازهای مختص منطقه منجر به اثربخشی و کارايی 
هرچه بيشتر اين آموزش ها خواهد شد.

اداره کل  و همکاری  آفرينی  نقش  داد:  ادامه  وی 
آموزش فنی و حرفه ای استان در خصوص طرح 
مساجد مهارت محور می تواند شتاب بيشتری به 

اجرای آن بدهد.
شهردار تبريز از راه اندازی پارک های موضوعی 
مهارت خبر داد و گفت: کارهای کارشناسی اين 
پارک ها با مشارکت شورای شهر تبريز و اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای استان انجام می شود.
برای  ها  فعاليت  از  مجموعه  اين  افزود:  هوشيار 
شهر  دومين  عنوان  به  که  تبريز  همچون  شهری 
قطب  و  دانشگاهی  شهر  دومين  ايران،  صنعتی 
است،       معروف  هنر  و  صنعت  و  گردشگری 

ضروری است.

پارک های موضوعی مهارت در تبریز راه  اندازی می شود

موج آنفلوانزا تا کی ادامه دارد؟

اراده الزم را برای 
پذیرش پیشنهاد 
و راهکار نمی بینم
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