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شهدای  مراسم  در  رئیسی  آقای  سخنرانی    
از دیدگاه  باز خوانی مجدد  توان  را می  گمنام 
های  ناآرامی  و  جریانات  در  سیزدهم  دولت 
مقایسه  دانست.  دولت  این  مش  خط  و  اخیر 
و  تقسیم  و  احزاب  جنگ  با  اخیر  اتفاقات 
و  خورده  فریب  گروه  دو  به  کنندگان  شرکت 
معاند نشانی از  دیدگاهی دارد که در آن معادله 
با ما و یا بر ما فصل الخطاب  است، و نگرش 
نا  از  صحبت  ندارد.  جایگاهی  آن  در  میانه 
رضایتی ها و ناراضیان محلی ندارد. به طوری 
ناراضیان  خود  سخنان  از  دیگر  قسمتی  در  که 
مردم                        رای  و  مردم  از  صحبت   که  آنهائی  و 
می کنند به اصحاب ثقیفه تشبیه کرده اند که با 
بدنبال بال بر سر مردم  فراموشی حماسه غدیر 
مردم  اراده  از  سخن  گویند.>>  می  و  اوردند 
چیست<<؟                                                     مردم  رای  ببینیم  گفتند  و  زدند 

اما پشت این سخنان چه  بود؟
نمی  پاک  را  خود  های  عینک  چرا  راستی   
و  حقایق  دیدن  برای  را  چشمانمان  و  کنیم 
و  کنیم  نمی  باز  گذرد  می  اطرافمان  در  آنچه 
ناراضیان  امروزه در صف  اقشار عظیمی را که 
قرارگرفته  و در صد باالیی از تمام طبقات اعم 
مدافعین  قشر  حتی  و  مذهبی  غیر  مذهبی،  از 
انقالب را تشکیل می دهند نمی بینید و با یک 
حرکت و با یک برش جامعه را به سیاه و سفید 
لباس  باما هستند  که  آنهائی  و  کنیم  می  تقسیم 
سفید و آنهائی که با ما نیستند مستحق هر گونه 
عقاب می دانید و می فرمائید >>رحم نخواهیم 
این روش حکومتی علی)ع(  واقعا  آیا  کرد<< 
صاحب غدیر است. شما از غدیر و ثقیفه برای 
متهم کردن آنهائی که که صحبت از رای مردم 

و خواست مردم می کنند استفاده کردید.
بود  کودتائی  غدیر  که  کردید  فراموش  حتما   
که توسط افرادی انجام شد که خود را ولی و 
زمانی  علت  همین  به  و  دانستند  می  مردم  قیم 
مردم  بیعت  شد.  پیشنهاد  موال  بر  خالفت  که 
علت  خود  های  خطبه  در  و  دانستند  شرط  را 
کردند. اعالم  مردم  حضور  را  حکومت  قبول 
ثقیفه  رای  برای  مردم  رای  مقابل  در  یعنی 
امام  توقیع  به  اگر  حتی  نبودند.  قائل  اعتباری 
در  که  هستند  مردم  این  بکنید.  توجهی  عصر 
همین  و  کنند  می  رجوع  علما  به  غیبت  زمان 
محل  عالم  مورد  در  مردم  رای  معنی  به  امر 
مسئله  نشوم  فقهی  بحثهای  وارد  است.  رجوع 
و  کنید  می  فراموش  را  قضییه  اصل  و  موجود 
آنگاه  و  فرمائید  می  فراموشی  به  امر  حتی  یا 
جامعه  شما  قول  به  اگر  کنید.  می  حکم صادر 
ما جوالنگاه معاندین و ... شده علت  چیست؟ 
شما چرا بنا به اصل اسالمی با اصالح بهانه آنها 
خواندن  با  راستی  گیرید.  نمی  دستشان  از  را 
نیز مطمئن شدم که دولت  فرمایشات شما من 
محکمترین                                                                      با  را  مردم  به  رو  در  جنابعالی 

دیوارها به روی خود بسته است.
 در همین سخنرانی وقتی صحبت از مشکالت 
مشارکت  با  >امیدواریم  فرمائید  می  شود،  می 
عجیب  شود<  متحول  تورم  و  ارز  نرخ  مردم 
دولت  مسئولیت  به  مستقیم  که  در جائی  است 
مربوط می شود از لزوم مشارکت ملت صحبت 
درخواست  مردم  جائیکه  در  ولی  کنید.  می 
هم  آن  مسئولین  تعیین  مانند  امور  در  دخالت 
اصحاب  به  متهم  کنند  می  قانونی  مجرای  از 
ثقیفه می فرمائید و در ساده ترین اتهام آنها را 

به فریب خوردن می فرمائید.
داری  حکومت  رسم  این  رئیسی  آقای   
پیش                            قدرت  صاحبان  سایر  و  شما  که  نیست 
گرفته اید. مردم  اگر گاهی نیم لبخندی به افراد 
که  است  رنجی  به خاطر  زنند  می  غیر خودی 

در کلیت مملکت از صاحبان حکم می بینند.
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پتروشیمی تبریز اولین 
شرکت دانش بنیان

 در بین پتروشیمی ها
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آذربایجان طرفدار 
تنش با ایران نبوده است

 اقتصاد 4
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چه فیلم هایی را 
نباید همراه کودکان 

تماشا کرد؟

اتفاق تاریخی برای تیم
تنیس روی میز زنان ایران

دو سوم سفره 
کارگران خالی است

کودک  6

وکالی خانواده به جای سازش،
 زوجین را به طالق دعوت نکنند

رییس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه زن و 
نداریم،  کم  برنامه  و  آیین نامه  و  قانون  خانواده 
از  پرهیز  ضمن  زنان  ملی  ستاد  کرد:  اظهار 
این  اجرای  و  پیگیری  بر  تصدی گری،  هرگونه 

قوانین و برنامه ها تمرکز کند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه زن و 
نداریم،  کم  برنامه  و  آیین نامه  و  قانون  خانواده 
از  پرهیز  ضمن  زنان  ملی  ستاد  کرد:  اظهار 
این  اجرای  و  پیگیری  بر  تصدی گری،  هرگونه 

قوانین و برنامه ها تمرکز کند.
»ستاد  نشست  دومین  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
ضمن  جاری،  سال  در  خانواده«  و  زن  ملی 
حضرت  عالم  زنان  الگوی  شهادت  تسلیت 
و  زن  ملی  ستاد  اصلی  وظیفه  فاطمه)س(، 
خانواده را تصمیم سازی و تصمیم گیری دانست 

مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  بر  تاکید  با  و 
طرح هایی  اجرای  در  مردم نهاد  تشکل های  و 
اعضای  به  خطاب  خانواده،  مشاور  همچون 
ستاد ملی زن و خانواده گفت: با سیاست گذاری 
از  یک  هر  ماموریت  محتوا،  تولید  و  درست 
تبیین و بر روند پیگیری  دستگاه ها را به خوبی 
این ماموریت ها و مسئولیت ها نظارت کنید.وی 
در عین حال توجه به آثار و تبعات ناخوشایند 
برخی اقدامات و رفتارها و نیز غفلت از نظارت 
را گوشزد کرد و گفت: ستاد ملی زن و خانواده 
باید پیگیری کند تا مشاوران بجای خط گرفتن 
اساس  بر  بیگانه،  محافل  و  سازمان ها  برخی  از 
موازین اسالمی مشاوره دهند و وکالی خانواده 
نیز به جای صلح و سازش، زوجین را به طالق 

دعوت نکنند.

متهمان حوادث  اغلب  دادستان کل کشور گفت: 
و  مشخص  دادسرا  در  تکلیفشان  کشور  در  اخیر 
 )… و  کفالت  وثیقه،  )بازداشت،  قرار  به  منتهی 

شده است.
المسلمین  و  حجت االسالم  میزان،  از  گزارش  به 
در  قضاییه  قوه  رئیس  اژه ای  غالمحسین محسنی 
سال  ماه  آبان   ۱۶ قضایی  عالی  شورای  نشست 
جاری مجدداً به مقامات ذیربط قضایی تاکید کرد: 
معترضین  صف  گفتیم  اول  روز  از  که  همانطور 
که  اصلی  عناصر  از  هیجانات  تحت تأثیر  افراد  و 
دست به جنایت زده اند و دستور گرفته از دشمن 
چه  هر  قضایی  همکاران  لذا  است؛  جدا  هستند 
بازدارنده  مجازات  و  محاکمه  راستای  در  زودتر 

عناصر و مسببین اغتشاشات اخیر اقدام کنند.
اول  به معاون  رئیس قوه قضاییه در همین راستا 
روند  تا  داد  دستور  کشور  کل  دادستان  و  خود 
تکمیل پرونده های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر 
را به صورت روزانه پیگری کنند و مساعدت های 
الزم را به مقامات ذیربط قضایی که مسئول تکمیل 

پرونده این عناصر هستند، داشته باشند.
پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر محاکمه 
مسببان  و  عناصر  بازدارنده  مجازات  اعمال  و 
در  اغتشاشاگران  دادگاه های  اخیر،  اغتشاشات 
استان های  اسالمی  انقالب  دادگاه های  شعب 
استان های  دیگر  و  البرز، خراسان رضوی  تهران، 
کشور برگزار شد و در این راستا نیز تعدادی از 
توسط  قضایی  آرای صادره  تایید  از  متهمان پس 

دیوان عالی کشور، محاکمه شدند.
حجت االسالم و المسلمین محمد جعفر منتظری 
در واکنش به اقدامات انجام شده پس از دستور 
رئیس قوه قضاییه به این دادستانی کل کشور مبنی 
بر اینکه پرونده های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر 
و مساعدت های  پیگیری شود  روزانه  به صورت 
مسئول  که  قضایی  ربط  ذی  مقامات  به  را  الزم 

باشند،  داشته  هستند،  عناصر  این  پرونده  تکمیل 
گرفت،  صورت  که  اغتشاشاتی  پیرو  کرد:  بیان 
این  انجام  برای  کردیم.  پیدا  را  خاصی  وظیفه 
همیشگی  و  عمومی  نظارت  آن  بر  عالوه  وظیفه 
که داشتیم یک نظارت کلی را در این رابطه داریم 
دادستانی  در  همکارانم  از  یکی  راستا  این  در  و 
و  کردم  معین  کار  این  انجام  برای  را  کشور  کل 
وی مرتبا به صورت روزانه با استان  ها در ارتباط 
کشور،  سراسر  آمار  دریافت  از  پس  و  هست 
گزارشاتی در این خصوص دریافت و اقدامات در 

این رابطه انجام می شود.
تا  است  این  اهداف  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
فردی بی جهت در زندان نباشد، گفت: براساس 
بر  سعی  دارد،  قضاییه  قوه  رئیس  که  تاکیداتی 
زیر  متناسب  قرارهای  با  که  افرادی  تا  بوده  این 
الزم  اقدامات  دارند،  را  آزادی  قابلیت  بازداشت 
از  تعدادی  غالبا  و  شود  انجام  آن ها  آزادی  برای 
این دست از افراد نیز از زندان آزاد شدند.افرادی 
دادستان  نظر  براساس  دارند  سنگین  جرایم  که 

است  شده  صادر  کیفرخواست  برایشان  مربوطه، 
تعدادی  برای  تحقیقات  کماکان  نیز  طرفی  از  و 
از متهمان اغتشاشات اخیر در کشور نیز در حال 
انجام است؛ البته بخشی از تحقیقات مستلزم این 
است تا ضابطان اطالعات خود را تکمیل و آن ها 

را برای دادسراها ارسال کنند.
تاکید  شد،  ابالغ  که  دستوراتی  طبق  افزود:  وی 
گزارش های  دریافت  از  پس  بالفاصله  تا  کردیم 
در  اخیر  حوادث  متهمان  پرونده  ضابطان، 
نشوند  نگهداری  و  انباشت  کشور  دادسراهای 
پرونده ها  این  برای  دقت  و  رعایت سرعت  با  و 
ارجاع  دادگاه  به  ادامه  در  و  صادر  کیفرخواست 

شود.
داد:  ادامه  منتظری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
به  آن  رفتن  کیفرخواست،  تهیه  رسیدگی،  فرایند 
را  زمانی  پرونده  قرارگفتن  نوبت  در  و  دادگاه 
تاکیداتی  نیز  این خصوص  در  که  می کند  صرف 
انجام شده تا حداقل زمان برای انجام و صرف این 

امور اتخاذ شود تا افراد بالتکلیف نباشند.
وی افزود: البته بالتکلیف به این معنا که تکلیفشان 
از  دست  این  اغلب  و  شود  مشخص  دادگاه  در 
متهمان تکلیفشان در دادسرا مشخص و منتهی به 

قرار )بازداشت، وثیقه، کفالت و …( شده است.
گفتنی است که پیش از این نیز حجت االسالم و 
المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در 
به معاونت اول دستگاه  این دستور که  خصوص 
براساس  کرد:  عنوان  بود،  شده  ابالغ  نیز  قضایی 
اغتشاشات  خصوص  در  دریافتی،  گزارشات 
تعریف  باید  البته  نداریم،  بالتکلیف  متهم  اخیر، 
اینکه  آن  و  کرد  تشریح  نیز  را  بودن  بالتکلیف 
عنوان می  کنند  اخیر  اغتشاشات  متهمان  از  برخی 
معنا  این  به  هستیم  بالتکلیف  امروز  به  تا  ما  که 
صادر  قضایی  رای  آن ها  برای  تاکنون  که  است 

نشده است.

ایران و برجام 
گرفتار یک بازی

 روسی شدند

دادستان کل کشور:
 تکلیف بیشتِر متهمان حوادث اخیر در دادسراها مشخص شده

شهردار تبریز سال نو میالدی را
 به شهرداران و روسای مجامع بین المللی تبریک گفت

سال نو  ای،  جداگانه  پیام های  در  تبریز  شهردار 
میالدی را به شهرداران شهرهای خواهرخوانده، 
روسای سازمان های بین المللی عضو و سرکنسول  
تبریک  تبریز  در  آذربایجان  جمهوری  و  ترکیه 
رسیدن  فرا  تبریک  با  هوشیار  عقوب  گفت. 
سال نو میالدی اظهار کرد: سال ۲۰۲۲ سالی مملو 
از موفقیت و چالش  سپری شد و اکنون در آستانه 
 ۲۰۲۳ سال  داریم  امید  و  هستیم  نو  سالی   آغاز 
منشا خیر و برکات فراوان برای شهرهایمان باشد.

تبریز خطاب به شهرداران  پیام شهردار  ادامه  در 
سازمان  روسای  تبریز،  خوانده  خواهر  شهرهای 
جمهوری  سرکنسول  و   عضو  المللی  بین  های 
آذربایجان و ترکیه در تبریز آمده است: اینجانب 
را  جدید  سال  تبریز  فهیم  شهروندان  طرف  از 
تبریک گفته و امیدواریم سال پیش رو، سالی پر 
از خیر و برکت برای  شهروندان تان باشد.هوشیار 
در این پیام آورده است: سال نو میالدی فرصت 
هم افزایی ها  و  همکاری ها  افزایش  برای  مغتنمی 

امیدواریم  و  است  طرفین  شهری  مدیریت  در 
همکاری  و  نزدیک  روابط  مستحکم،  پیوندهای 
سال  در  شهرها  متقابل  توسعه  به  اثربخش  های 

آتی بینجامد.
قازان،  شهرهای  با  تبریز  کالنشهر  است  گفتنی 
غزه،  باکو،  کربال،  گنجه،  ماگیلف،  استانبول، 

خنجد و ارزروم،پیمان خواهر خواندگی دارد.
المللی  بین  سازمان   ۱۰ عضو  تبریز  همچنین 

است.

دولت با کسب درآمد از ارز
 اقتصاد را به قهقرا می برد
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چاقوی زنجان در مسیر 
جهانی شدن است


