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باقریباابرازامیدواریبهتحققوعدهاینروزهایاژهای:

ج از  تجمع خیابانی خار
»گفت وگو« نیست نهاد 

فعال سیاســی اصالح طلب گفــت: تجمع 
خیابانی و میدانی به نوعی تکمیل روند گفت وگو 

بوده و چیزی خارج از نهاد گفت وگو نیست. 
علی باقری در گفت وگو با ایلنا، افزود: کارکرد 
تجمع سیاسی این است که نهادهای نمایندگی 
پشــتوانه اجتماعی و مردمی شــان را در خالل 
گفت وگو به طرف گفت وگو اثبات کنند. در واقع 
یک نمایش قدرت و پشتوانه نمایی برای نهادهای 
نمایندگی اســت وگرنه کارکرد دیگری ندارد و 
دقیقا بــه همان دلیلی که گفت وگــوی واقعی و 
سازنده در کشور شــکل نگرفته به همان دلیل 
است که تجمعات قانونی شکل نمی گیرد. وی در 
پاسخ به این پرســش که با توجه به مطرح شدن 
بحث گفت وگو، چقدر اهمیت دارد این گفت وگو 

بین حاکمیت و احزاب انجام شود و بعد با مردم، 
گفت: حاکمیت نمی تواند با تک تک آدم ها ارتباط 
بگیرد بلکه نهادهای نمایندگی هستند که نقش 
گفت وگو را با حاکمیت بازی می کنند. وی افزود: 
این نهادها، اعم از نهادهای صنفی و سندیکاها و 
تشکل های سیاسی هستند و جامعه ای که در آن 
نهادهای نمایندگی شکل نگرفته ایجاد گفت وگوی 
سازنده در آن ناممکن می شود. چراکه اگر اراده یا 
ضرورتی نزد حاکمیت برای شــکل دهی و انجام 
گفت وگو به وجود بیاید، اساسا اجرایی و عملیاتی 
شدن آن فرآیند ناممکنی نیست. باقری افزود: اگر 
به شکل مطلق نگوییم، جامعه ما جامعه ای است 
که نهادهای نمایندگی در آن به شــدت ضعیف 
بوده و این ضعف دالیل تاریخی و ساختاری دارد. ..

هشدار یک کارشناس در روزی که معامله گران دست از کار کشیدند:
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چرتکه 3

نایب قهرمانی
 دختران فوتبال در کافا

آدرنالين 7

همين صفحه

جهان 6

سياست 2

چرتکه 3

سياست 2

در چهلمین روز از جانباختن مهســا )ژینا( امینی، ســقز، تهران و دیگر شهرها و 
دانشگاه های کشور شاهد برپایی تجمعات اعتراضی و بروز تنش و التهاب در پی آن بود.

صبح دیروز، به رغم آنکه خانواده مهسا امینی در اطالعیه ای ضمن تشکر و قدردانی از 
همراهی مردم و »همدردی با تمام کسانی که در این روزها هزینه ای متحمل شده اند«، 
اعالم کردند که »با توجه به شرایط و جهت پیشگیری از هرگونه مسأله ناگواری در روز 
چهلم ژینای عزیزمان مراسمی نخواهیم داشت«؛ جمعی از مردم سقز و شهرهای اطراف 
ضمن سردادن شعارهایی مانند »زن ، زندگی، آزادی« خود را به قبرستان آیچی مزار 

مهسا امینی رساندند و یاد و خاطره او را گرامی داشتند.
همزمان گزارش هایی نیز از همراهی بازاریان و کســبه شهرهای بوکان، مهاباد، 

سنندج، سقز، دیواندره، مریوان، بانه و کامیاران با معترضان منتشر شد.

بروز تنش و قطعی اینترنت در کردستان
ایسنا در پی مراسم چهلمین روز جان باختن مهسا امینی در سقز نوشت:  »جمعیت 
حاضر در مراسم چهلم مهسا امینی که در حالت حداکثری نزدیک به ۱۰ هزار نفر بودند، 
بعد از پایان مراسم در آرامستان به سمت شهر سقز حرکت کردند، اما در مسیر بازگشت به 
واسطه تحرکات برخی از آنها و استقرارشان در خیابان های شهر، فضا کمی ملتهب شد.

- جمعیت حاضر  در آرامستان اغلب شعارهایی با گویش کردی سر دادند.  در پایان 
مراسم آرامستان آیچی، برخی افراد بنا داشتند به مرکز نظامی ارتش حمله کنند که با 

ممانعت جمعی از مردم حاضر در مراسم پراکنده شدند.
-تعداد محدودی از حاضران در چهلم مهسا امینی در ابتدای شهر سقز با نیروهای 

انتظامی درگیری داشتند  که پس از آن پراکنده شدند و به حاشیه شهر رفتند.
-به دنبال التهابات و درگیری های پراکنده به وجود آمده بعد از مراسم  چهلم، به جهت 
مالحظات امنیتی اینترنت شهر سقز قطع شد. »با تصمیم استانداری کردستان، تمامی 
مدارس و دانشگاه های این اســتان در روز چهارشنبه همزمان با چهلم مهسا امینی، 

تعطیل اعالم شد.«
استاندار کردستان پیش از این  در گفت وگو با ایرنا، موضوع برگزاری مراسم چهلم 
مهسا امینی را منتفی دانســته و گفته بود: »خانواده این مرحومه اعالم کرده اند که 
چنین مراسمی ندارند، وقتی خانواده اعالم می کند که مراسمی نداریم، پس چه کسی 
می خواهد مراسم برگزار کند؟ البته کسی جلوی مردم را نگرفته است. منعی هم برای 

برگزاری مراسم نداریم.«
اسماعیل زارعی کوشا با اشاره به اینکه »موضوع فوت خانم امینی تاکنون به عنوان 

یک ابزار و بهانه مورد سوء استفاده دشمن و رسانه های آنان قرار گرفته« افزود: »اکنون نیز 
سعی دارند چهلمین روز فوت این مرحومه را بهانه ای برای ایجاد التهاب مجدد قرار دهند، 
اما وضعیت استان خوشبختانه کامال باثبات و پایدار است و مردم هم واقعا از شلوغی ها و 

ایجاد مزاحمت برای زندگی و کسب و کارشان خسته شده اند.«
استاندار صبح چهارشنبه سقز را   از نظر امنیتی در وضعیت پایداری توصیف کرده و 
در پاسخ به سوالی مبنی بر خبر ایجاد محدودیت برای رفت و آمد به شهر سقز به منظور 
شرکت در  مراسم مهسا امینی، گفته بود: »مسأله بستن راه ها واقعیت ندارد. خانواده هم 

اعالم کردند که ما مراسم چهلم نداریم. 
 استاندار کردستان همچنین با رد اخبار مربوط به قطعی و کندی اینترنت در سقز 
اظهار کرده بود: »اصال چنین چیزی نیست. نه اینترنتی محدود شده، نه راهی مسدود 
شده، نه جایی تجمعی برگزار شده، نه جایی آتش گرفته، ما تایید می کنیم که وضعیت 

در شهر آرام است.«

برگزاری تجمعات اعتراضی در تهران و برخی شهرها
عالوه بر سقز، همزمان با فرا رسیدن چهلمین روز فوت مهسا امینی تهران و برخی 

شهرهای کشور شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بود.
برخی اخبار تایید نشده از تجمعات مردمی در بیش از ۱۰ نقطه تهران ازجمله گیشا 
و امیرآباد، بازار، خیابان الله زار، امین حضور، پاســاژ عالالدین و بازار کامپیوتر تهران 
حکایت داشت. همزمان مناطقی از شهرهای بزرگی همچون شیراز، مشهد، اصفهان، 
قزوین و ... نیز شاهد برپایی تجمعات اعتراضی بود. دیروز تجمعات در سراسر کشور 
با شلیک گاز اشک آور از ســوی مأموران امنیتی و آتش زدن سطل های زباله از سوی 

معترضین همراه بود.
در روایت ایسنا از تجمعات تهران آمده اســت: »امروز )چهارشنبه( در تعدادی از 
دانشگاه  های تهران، از جمله دانشگاه تهران تجمعاتی با حضور دو طیف دانشجویان 
برگزار شد که تا بعداز ظهر به طول انجامید. در بیرون از خیابان های دانشگاه از جمله 
خیابان انقالب مردم با پوشیدن لباس مشکی حضور پررنگی داشتند و رفت و آمدها در 
پیاده رو های خیابان انقالب از ظهر به بعد شکل ملتهبی به خود گرفت که به دنبال آن 

مغازه هایی که باز یا نیمه باز بودند، به طور کامل تعطیل شدند.
عابران در پیاده روهای خیابان انقالب اغلب با سکوت در رفت و آمد بودند که بدنبال 
شکسته شدن این فضا و سر دادن شعارهایی از سوی برخی از آنها ماموران انتظامی نیز با 

ابزارهای در اختیار خود سعی در پراکنده کردن جمعیت داشتند.
بوق های ممتد اتوموبیل ها در خیابان انقالب، آتش زدن زباله های تجمیع شده در 
پیاده روها در نبود سطل های زباله و استنشاق گاز اشک آور از مشخصات شاخص فضای 

ملتهب عصر خیابان انقالب تا چهارراه ولیعصر به شمار می رفت.«

ادامه اعتراضات دانشجویی و درگیری در دانشگاه ها
 مطابق تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، دانشجویان دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی، علوم تحقیقات، دانشکده دانپزشکی دانشگاه آزاد تهران، دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه چمران اهواز، دانشگاه بابایی قزوین، دانشگاه علوم 
پزشکی بهشتی تهران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه 

آزاد شیراز پردیس صدرا، دانشگاه تهران مرکز واحد پونک، دانشگاه بوعلی همدان و 
دانشگاه رسام کرج روز چهارشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی از جمله 

»عزا عزاست امروز« سردادند.
هم زمان  بیانیه ای با امضای جمعی از دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی، صنعتی 
شریف، امیرکبیر، تهران، تربیت مدرس و عالمه طباطبایی منتشر شد که در آن با اشاره 
به ادامه اعتراضات در چهل روز گذشته و برخورد نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه ها 
با دانشجویان آمده است: »ما دانشجویان نمی توانیم و نمی خواهیم چشممان را بر این 
فجایع ببندیم. ما هشدار می دهیم که این بار صدای دانشجویان خاموش شدنی نیست؛ 
تمام مسئولین وزارتخانه علوم و رؤسای دانشگاه ها باید بدانند که اگر مطالبات ما پاسخ 

داده نشود، کنش های اعتراضی ما ادامه خواهد داشت.«
در ادامه این بیانیه، »پایان برخوردهای امنیتی با دانشجویان معترض در دانشگاه ها، 
آزادی بدون قید و شرط دانشجویان زندانی و شنیدن صدای اعتراضی دانشجویان« از 
جمله مطالبات این گروه عنوان شده است. گزارش ها حاکی از آن است که اعتراضات 
دانشجویی همزمان با چهلمین روز درگذشت مهسا امینی به بروز تنش و درگیری در 

برخی دانشگاه ها منجر شد.

در تجمع جامعه پزشکی چه گذشت؟
دیروز همزمان با تالش برخی پزشــکان برای برپایی تجمع در برابر سازمان نظام 
پزشکی، قائم مقام این ســازمان در اعتراض به حضور نیروهای امنیتی، شلیک گاز 

اشک آور و آنچه بی احترامی به پزشکان خوانده شده است از سمت خود استعفا داد.
محمد رازی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
استعفای خود از سمت قائم مقامی این سازمان، اظهار کرد: دلیل این موضوع عدم احترام 
به جامعه پزشکی و هتک حرمت به پزشکانی بود که قصد برگزاری تجمعی مسالمت 

آمیز در این سازمان را داشتند.
 وی افزود: همچنین دلیل دیگر این استعفا، تعدی به خانه پزشکان و امنیتی کردن 

فضای اطرف سازمان نظام پزشکی و دانشگاه بود.
رازی بیان کرد: نه تنها اجازه برگزاری تجمع را ندادند، بلکه درهای سازمان نظام 
پزشکی را بسته و اجازه ورود به پزشکان را هم ندادند. در زمان اعتراض بنده به برخورد 
توهین آمیز با یکی از پزشکان حاضر و درخواست از آنها برای رها کردن ایشان به من 

هم بی احترامی شد.
قائم مقام مستعفی سازمان نظام پزشکی یادآور شد: دامنه این بی احترامی ها به دکتر 
علویان، رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ هم رسید و زمانی که ایشان در حال صحبت 

کردن و دعوت به  آرامش بود به ایشان هم اسائه ادب شد.

ساعت ۱7:45 دیروز سه فرد مسلح با تیراندازی از بیرون حرم 
مطهر شاهچراغ )ع( به داخل حمله کردند. 2 نفر از حمله کنندگان 
دستگیر و تالش برای دستگیری نفر سوم ادامه دارد. تا عصر دیروز 
آمار جانباختگان اقدام تروریستی حرم شــاهچراغ )ع( به ۱5 نفر 

رسید. تعداد مصدومان نیز 27 نفر اعالم شد.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی در این مورد نوشت: معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری فارس گفت:  شمار شهدای اقدام 

تروریستی حرم مطهر شاهچراغ )ع( در شیراز به ۱5 نفر رسید.
اسماعیل محبی پور چهارشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: در نتیجه این اقدام تروریستی که ساعتی پیش روی داد، 
همچنین 27 نفر زخمی شدند. وی افزود:  براساس بررسی ها، افراد 

مسلح سه نفر بوده که 2 تن از آنها دستگیر شده اند.
به گفته محبی پور، در میان شــهدای این حادثه دست کم 2 
کودک دیده می شوند. بر این اساس، ساعت ۱7:45 چهارشنبه سه 
نفر فرد مسلح به شیوه تروریست های تکفیری با شروع تیراندازی از 

بیرون حرم مطهر شاهچراغ به داخل حمله کردند.

طبق گفته شــاهدان عینی به خبرنگار ایرنا، تروریســت ها با 
خودروی پژو به سمت حرم شاهچراغ رفته و از ورودی خیابان ۹ دی 
وارد حرم شدند و در همان محل، خدام  و زائران حاضر در آن ورودی 
را به رگبار بسته اند. این حمله تروریســتی در یکی از شلوغ ترین 
ساعات در حرم شــاهچراغ روی داده است. اورژانس از مردم شیراز 
خواست برای امدادرسانی سریعتر نیروهای امدادی به مجروحان 
حمله تروریستی از تجمع در نزدیکی حرم شاهچراغ علیه السالم 

خودداری کنند.
گزارش خبرنگار ایرنا حاکی است که درهای حرم مطهر شاهچراغ 
)ع( هم اینک بسته است و تنها خودروهای امدادی در حال ورود و 
خروج از حرم و مجاز به تردد هستند. خبرگزاری فارس نیز گزارش 
داده است که یک زن و 2 کودک در بین قربانیان هستند. همچنین 
خبرگزاری تســنیم به نقل از یک منبع آگاه امنیتی در این مورد 
نوشت: »عامل حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ)ع(، عنصر 
وهابی- تکفیری است که با سوءاستفاده از ناامنی های اخیر، دست 

به اقدام تروریستی زده است.«

خبرگزارش
برپایی تجمعات اعتراضی در تهران و چند شهر کشور

ایران در چهلم »مهسا امینی«  ملتهب شد
دست کم 15 کشته و 27 مجروح بر جای ماند؛

 حمله تروریستی
به حرم شاهچراغ )ع( شیراز 

ساختمان متروپل آبادان
دوباره فروریخت! 

 قیمت رسمی مرغ
افزایش یافت

آنالنا بربوک اعالم کرد:

محدودیت صدور ویزای 
 آلمان برای مقامات ایران

و خانواده  هایشان

دست کم 15 کشته و 27 مجروح بر جای ماند؛ 

 حمله تروریستی
به حرم شاهچراغ )ع( شیراز  

 رئیس جمهور و جریان های سیاسی عراق 
خواهان تشکیل هرچه سریعتر کابینه شدند؛ 

هشدارهای ممتد برای تقلیل 
سهم خواهی صدر


