روح ناآرام؛
از نویسندگی تا روانپزشکی

گفتوگوی همدلی
با مهیار علیزاده؛آهنگساز

روزی که ساعدی
در غربت دق کرد

بخش نادیده
موسیقیایرانی
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه  2آذر  28 _1401ربيع الثانی  23 _1444نوامبر 2022

از ابتدای سال تاکنون بیش از  ۲۱هزار
بار خط 123زنگ خورد

در حالی که نظر دلسوزان تنشزدایی است،
برخی نمایندگان برای برخورد با دانشگاه برنامه دارند

درصدی
60
سازی
ی
غن
طرحی برای تحریک دانشجویان
پاسخ ایران به قطعنامه

صدور  ۲۴۳۲حکم
در ناآرامیهای اخیر

2

سال هفتم _ شماره  8 _ 2068صفحه _ قيمت  2000ناموت

سازمان انرژی اتمی اعالم کرد

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

مســعود ستایشی؛ ســخنگوی قوه قضائیه
درباره اینکــه آرای صــادره در دادگاههای
بــدوی با ســرعت صورت گرفتــه و ممکن
اســت از کیفیــت بکاهد نظر شــما در این
رابطه چیســت ،گفت :قضات در صدور آرا و
اتخاذ تصمیمات قانونی به هیج وجه گرفتار
حرفها و شرایط و هیجانات نمیشوند و بر
اساس مقررات قانونی تکالیف خود را انجام
میدهند در برخی موارد قاضی نمیتواند در
صدور رأی تعلل کند مگر در برخی شرایط
خاص از جمله اصالح ذاتالبین ،گاهی هم
برای رسیدن به واقعیت ،باید موارد مختلفی
مــورد توجه قرار گیرد که این نیاز به صرف
وقت بیشتری دارد.

8

همدلی| ســازمان انرژی اتمــی در واکنش به
قطعنامه شــورای حکام ،برای اولین بار اقدام به
تولید اورانیوم تا غنای  ۶۰درصد در سایت فردو
کرد و تولید آن را از روز دوشنبه به مرحله پایداری
رساند .این در شــرایطی است که شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه هفته
گذشــته در نشســت فصلی خود ،قطعنامهای را
علیه فعالیتهای هستهای ایران به تصویب رساند.
این ســومین قطعنامه شــورای حــکام آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی علیه ایــران پس از
اجرایی شدن برجام و بسته شدن پرونده مسائل
ادعایی پادمانی است که در شورای حکام آژانس

افزایش کودکآزاری
در کشور

همدلی| کودکآزاری در کشــور افزایش
یافته اســت .این خبر را به تازگی سرپرست
دفتر امور آســیبدیدگان اجتماعی سازمان
بهزیســتی کشــور اعالم کــرد .محمدرضا
حیدرهایی گفتــه از ابتدای ســال ۱۴۰۱
تاکنون ۲۱هزارو  ۴۰۶مورد کودکآزاری از
طریق خط  ۱۲۳اورژانس اجتماعی گزارش
شده است.وی گفته براساس آمار تماسهای
یک الی دو سال گذشته به نظر میرسد که
موارد کودکآزاری افزایش یافته است.

بینالمللی انرژی اتمی صادر میشــود .ســیام
خــرداد  ۱۳۹۹و هجدهــم خــرداد  ۱۴۰۱هم
قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو
برجام و حمایت آمریکا پیشــنهاد و تصویب شده
بود ،اما قطعنامه سوم نسبت به دو قطعنامه قبلی
لحن تاکید و تندتری علیه ایران و همکاریهایش
با آژانس داشــت.بر اســاس اعالم سازمان انرژی
اتمی ،روند تعویض ماشینهای سانتریفیوژ نسل
اول با ماشــینهای پیشرفتهتر آغاز شده است و
تجهیز ســالنی با ظرفیت  ۸زنجیره جدید نیز در
دستور کار قرار گرفته است.
شرح در صفحه ۳
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روایت «همدلی» از ارقام اقتصادی در
ت خبری سکانداران اقتصادی
نشس 

تورم و نقدینگی؛ درگیر
سیاستهایآزمایشی

حرکتکابینهرئیسی
به سمت تغییرات گسترده

6

یادداشت ها

2

از دیگری
تا دیو و دَ د

جزئیاتناآرامیها
در جوانرود و پیرانشهر

آرش رازانی

1

علیرغم مرگ مغزی ساالنه  ۵تا  ۸هزار نفر
در کشور رخ میدهد

4
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ترجیحمیدهم
سکوتکنم

واکنش آیتاهلل محقق داماد به حوادث اخیر:

ترجیح میدهم سکوت کنم

آیت اهلل دکتر ســید مصطفی محقق داماد در پاســخ به
پرســشهایی که ســایت جماران درباره حوادث جاری در
کشور به دفتر وی ارســال کرد ،به ارسال یادداشتی کوتاه
بســنده کرد وعلت سکوت خود را شــرح داد .او یادداشت
خود را با این بیت از حافظ شروع کرد که«ما آزمودهایم در
این شهر بخت خویش ،باید برون کشید از این ورطه رخت
خویش» و در ادامه نوشت« :واقعیت این است که بنده چون
در مواقعی بیانیههایی میدهم و به آن توجه نمیشود ،جز
اینکه عدهای زبان دریده و یا کودکان ناشســتهلب از شیر
به میدان میآیند و شروع به انتقاد میکنند ،بهرهای دیگر
نصیبم نشــده اســت؛ مانند بیانیهی علمی که اخیرا دادم،
پیشنهاد به شناخت درســت از امر معروف و نهی از منکر
و بازخوانــی آن را دادم و دیدیم افرادی که خود را به عنوان
تحصیلکرده در قم معرفی میکنند به من هجمه بردند .که
البته دروغ میگویند ،تحصیل نکردهاند؛ چون فرد تحصیل
کرده به این صورت بیادبانه حرف نمیزند».
این روحانی متخصص حقوق در ادامه نوشــت «:مرحوم
پدرم آیتاهلل محقق داماد میفرمودند ،اگر انسان مقام ثبوت
را تقویت و مقام علمی پیدا کند مقام اثبات ایجاد میشود».
محقق داماد ادامه داد«:هیچوقت از قلم یک فرد تحصیل
کرده جمالت بیادبانه بیرون نمیآید؛ شــما دیدید که در
پاسخ به اعالمیه و اطالعیه من که کامال خیرخواهانه بود چه

افرادی بیادبی و توهین کردند ،لذا من این تجربه را دارم و
ترجیح میدهم حرفی نزنم».
این استاد حقوق در ادامه یادداشت خود نوشت «:افرادی
هســتند که با توهین و فحش پست میگیرند و مهمترین
پلهی نردبان ترقی آنها توهین به دیگران است ».وی افزود«:
به نظرم علت آن «عدم تربیت» است .قبال حوزه علمیه قم
تربیتی بود .افرادی که در حوزه سابقه دارند باید تربیت داشته
باشــند؛ اما اینها نه تنها من ،بلکه به حسن آقای خمینی و
افراد سابقهدار چون مرحوم آیتاهلل العظمی صافی گلپایگانی
هم حمله کردند .مگر ایشــان در مالقات با رئیس مجلس
فعلی چه گفته بودند؟! فرموده بودند« ،ما باید با دنیا ارتباط
داشــته باشیم» .این یک حرف منطقی اســت ،اما عدهای
کودکان ناشســتهلب از شیر به ایشان توهین کردند » .وی
سپس با اشاره به رویکرد توهینآمیز برخی از کسانی که در
نظام مسئولیت گرفته اند ،نوشت «:هرگز در تاریخ نمیتوان
کسی را بخشــید که به آیتاهلل العظمی صافی گلپایگانی
جرأت توهین داشته باشد و بعد هم در موسسات مهمی که
با بودجه این مملکت اداره میشود ،پست بگیرد».
وی در پایان نوشــت«:از شما( سایت محترم جماران) به
خاطــر این محاذیری که دارم و از اینکه از امتثال اوامرتان
معذورم و آمادگی پاسخ به سواالت بعدی شما را ندارم ،جدا
عذر خواهی میکنم».

پیشنهاد مرعشی برای حل مسائل کشور:

رئیسی مشکلش با شمخانی را حل کند

حسین مرعشــی گفت :امروز درست است که مردم کمتر
به خیابان آمدهاند ولی چند ده میلیون نفر از مردم پشتیبان
اینها که به خیابان میآیند ،هستند .ما میگوییم مردم ناراضی
و عصبانی هستند و آنها می گویند نه مردم راضی هستند.
دبیرکل حزب کارگزاران در پاســخ به سوالی در مورد جنس
جنبش اخیر با بیان اینکه این اعتراضات ناشــی از انباشت
اشــتباهات دولتمردان و مسئوالن کشور است اظهار داشت:
«متاسفانه این اشتباهات کشور را به جایی رساند که انگار یک
بغض و گالیههای قدیمی ترکیده و نباید آن را معطوف به فرد
یا گروه خاصی کرد».به نوشته خبرآنالین ،او در ادامه مشکالت
کنونی کشور را یک بُعدی ندانست و با اشاره به این که جامعه
از ابعاد مختلف احساس فشــار و تنگنا کرده و دارای بغض
اســت افزود« :از یک حادثهای که منجر به فوت خانم امینی
شده ،این بغض ترکیده و انفجار عصبانیت رخ داده است .به
زعم او «تمام انرژی مورد نیاز و ســوخت این اعتراض را خود
دولت تامین کرده است».مرعشی نبود یک مرکزیت هوشمند
مدیریت بحران به لحاظ بیتجربگی و برخورد امنیتی با همه
پدیدههای اجتماعی را عامل اصلی انرژی دادن به این جنبش
برشــمرد و ادامه داد « :در بیست سال اخیر نرخ تورم کشور
باالی بیســت درصد و رشد اقتصادیمان کمتر از ۱.۵درصد
بوده است و همین منجر به ایجاد انباشتی ازمشکالت برای
مردم شده است».رئیس دفتر مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت:
«در چنین شرایطی در یک سال و نیم اخیر حاکمیت به این
جمعبندی رسیده که باید فضای مجازی را نیز ببندد».وی با

اشاره به اینکه امروز گستردگی مشکالت بیسابقهتر از همیشه
است و واگذاری مدیریت بحران اعتراضات به وزارت کشور و
شورای امنیت کشور را در صالحیت آنان ندانست و افزود« :
اگر آقای رئیسی با آقای شمخانی مشکل دارد مشکلش را حل
و تکلیف را روشن کند».ایشــان در مورد اینکه چرا در حال
حاضر نیروهای سیاسی و احزاب به صورت قدرتمندانه وارد
معرکه نمیشوند و کمکی نمیکنند با ذکر این مثال که «تا
نگرید طفل کی نوشد لبن »گفت «:اصال خواستهای در کار
نبوده و هر وقت که در جلســات شرکت کردهایم به خواست
خودمان بوده اســت و آنها از ما نخواستهاند ».وی در بخش
دیگری با مشابهسازی حوادث کنونی با دهه  ۶۰گفت« :دهه
 ۶۰دو تفــاوت عمده با االن داشــت ،اول اینکه در آن زمان
اکثریت قاطع مردم با امام بودند و یک جماعتی خیانت کردند
و جنگ خیابانی راه انداختند ،دوم اینکه فقط تهران درگیر بود
ولی امروز درست است که مردم کمتر به خیابان آمدهاند ولی
چند ده میلیون نفر از مردم پشتیبان اینها که به خیابان آمده
اند هستند.ما می گوییم مردم ناراضی و عصبانی هستند و آن
ها می گویند نه مردم راضی هستند».مرعشی با بیان اینکه
جمهوری اسالمی تا چه زمانی میخواهد به موهومات تکیه
کند ،پیشنهاد نظرسنجی میزان رضایتمندی مردم در مورد
این جنبش و مسئوالن سه قوه را مطرح و اضافه کرد «:اصال
الزم نیست نتایج این نظر سنجی را مردم بدانند ،صرفا نتایج
در اختیار مسئوالن و رهبری قرار بگیرد ضمن اینکه بد نیست
مسئوالن میزان محبوبیت خود نزد مردم را بدانند».

پیشنهاد مرعشی:

رئیسیمشکلشبا
شمخانی را حل کند
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آرژانتین با  2گل شکست خورد

شگفتی بزرگ عربستان در قطر
تیم فوتبال عربستان با برتری  ۲بر یک مقابل آرژانتین توانست اولین شگفتی رقابتهای
جامجهانی  ۲۰۲۲قطر را رقم بزند.تیمهای ملی فوتبال آرژانتین و عربستان از ساعت ۱۳:۳۰
دقیقه دیروز به وقت تهران در چارچوب هفت ه نخست دور گروهی رقابتهای جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر در گروه سوم در ورزشگاه لوسیل به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان عربستان
 ۲بر یک به برتری دست یافتند و جام را با پیروزی استارت زدند.ترکیب ابتدایی آرژانتین
عبارت بود از:امیلیانو مارتینز ،کریســتین رومرو ،نیکوالس اوتامندی ،نیکوالس تالیافیکو،
ناهوئل مولینا ،لیاندرو پاردس ،رودریگو دی پائول ،الخاندرو گومز ،رودریکو دی پائول ،لوتارو
مارتینز ،آنخل دی ماریا لیونل مسی .سرمربی :لیونل اسکالونی
و ترکیب اولیه عربســتان نیز محمد العویس ،سعودعبدالحمید ،حسان التمبکتی ،علی
البلیهی ،یاسر الشهرانی ،عبداهلل المالکی ،سلمان الفرج ،محمد کنو ،فراس البریکان ،سالم
الدوسری ،صالح الشهری .در داخل زمین و با سرمربیگری هروه رنار بود.
تیم داوری :اسالوکو وینچیچ  /کمک داور اول :توماز توماز کالنیچ  /کمک داور دوم :آندراز
کواچیچ .بودند.اینفانتیو رئیس فدراسیون فوتبال در ورزشگاه لوسیل ،نظارهگر بازی عربستان
و آرژانتین بود.
بر اســاس این گزارش ،آلبی سلسته طبق انتظار بازی را بهتر آغاز کرد و توانست توپ و
میدان را در اختیار بگیرد .بازی در حالی برگزار میشد که ظریت تماشاگران  ۶۰به  ۴۰برای
هوادارن عربستان بود.
دقیقه  :۲روی غفلت مدافعین عربستان توپ در محوطه جریمه به مسی رسید و ضربه این
بازیکن را محمد العویس مهار کرد.
دقیقه  :۹داور بازی با بازبینی صحنهای در محوطه جریمه عربستان برای آرژانتینیها اعالم
پنالتی کرد و مسی توانست بر خالف حرکت العویس توپ را به گل تبدیل کند.
دقیقه  :۲۱لیونل مسی در یک موقعیت تک به تک توانست گل دوم خودش و آرژانتین
را وارد دروازه عربستان کند اما اما این گل هم بعد از بازبینی  VIRبه دلیل آفساید مردود
اعالم شد.
دقیقه  :۲۶مارتینز روی پاس در عمق الخاندرو گومز در مصاف تک به تک با العویس قرار
گرفت و توانست به زیبایی توپ را به گل تبدیل کند اما این گل هم بعد از بازبینی  VIRبه
دلیل آفساید مردود اعالم شد.
دقیقه  :۳۴آرژانتین در گل مردود هتریک کرد و این بار نیز مارتینز روی پاس مسی پس
از عبور از العویس توپ را به گل تبدیل کرد اما باز هم این گل توسط  VIRمردود شد.
دقیقه  :۴۵+۳ســلمان فرج ،کاپیتان عربســتان پس از احساس ناراحتی چند دقیقهای
نتوانست به بازی ادامه دهد و با چشمان اشکبار تعویض شد.نیمه اول این دیدار با برتری یک
بر صفر آرژانتین به پایان رسید.
دقیقه  :۴۸شاگردان «هروه رنار» نیمه دوم را طوفانی آغاز کردند ،صالح الشهری پس از جا
گذاشتن رومرو توپ را به گوشه دروازه مارتینز رساند تا اولین موقعیت عربستانیها در این
بازی تبدیل به گل شود.
دقیقه  :۵۳اما این پایان کار عربستان نبود و این تیم فشار حمالت خود را افزایش داد و
توانست این بار با یک ضربه زیبا از پشت محوطه جریمه توسط سالم الدوسری به گل دوم
خود دست پیدا کند.
پس از گل دوم عربستان ،آلبی سلسته یکپارچه حمله شد اما دفاع منظم شاگردان رنار و
هنرنمایی العویس اجازه گلزنی به آرژانتینیها نداد.
دقیقه  :۶۳در یک موقعیت فوقالعاده در محوطه جریمه مارتینز با یک شوت محکم توپ
را به سمت دروازه عربستان شلیک کرد که پس از برخورد به تاگلیافیکو تغییر جهت داد و
العویس با یک واکنش زیبا توپ را راهی کرنر کرد.
دقیقه  :۷۱مسی در میانه میدان با یک پاس در عمق توپ را در محوطه جریمه به دیماریا
رساند و شوت این بازیکن را باز هم العویس به زیبایی مهار کرد.
دقیقه  :۹۰ارسال بازیکنان آرژانتین روی دروازه عربستان با تاثیر العویس و در برگشت توپ
برگشتی به مسی رسید و ضربه این بازیکن را العمری از روی خط برگشت داد .لحظاتی بعد
داور خطا روی العویس را با تاخیر اعالم کرد که منجر به اعتراض سنگربان عربستان شد.در
نهایت این دیدار با نتیجه دو بر یک به سود عربستان به پایان رسید تا اولین شگفتی بزرگ
جام رقم بخورد.
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فیض شریفی

پژوهشگر ادبیات

جزئیات ناآرامیها در جوانرود و پیرانشهر
عالوه بر مهاباد ،شــهرهای پیرانشهر و جوانرود نیز روزهای
ناآرامی را تجربه کردند .اخبار رسیده از آنجا نشان میدهد پس
از کشته شــدن نوجوانی به نام کاروان قادرشکری ،تجمعات
مردم بسیار ملهتب شــده و به درگیری با نیروهای نظامی و
امنیتی منجر شده است.
به نوشته سایت خبری رویداد ۲۴به نقل از برخی خبرگزاری
های داخلی از دو ســه روز گذشــته مهاباد در ملهتبترین
وضعیت خود بود و همزمان شهرهایی همچون پیرانشهر در
اســتان آذربایجان غربی و جوانرود در استان کرمانشاه هم به
التهاب کشیده شد.در استان آذربایجان غربی ،شهرهای مهاباد و
بوکان نیز بسیار ملتهب بوده است.
منابع محلی میگویند دلیل آغاز تجمعات وسیع در شهر،
کشته شدن دو نفر از شهروندان در جوانرود بوده که شعارهای
تند حاضران در مراسم خاکسپاری به درگیری انجامیده در
نهایت درگیری گسترده شده است.
رســانههای امنیتی نیز کشــته شــدن افراد در جوانرود را
تایید کردهاند اما گفتهاند کشته شــدن این افراد ارتباطی به
نیروهای نظامی نداشته اســت .خبرگزاری فارس نوشته «دو
نفر از شهروندان جوانرود با تیر کالشینکف کشته شدهاند ،در
درگیریهای جوانرود ،نیروهای امنیتی از سالح جنگی استفاده
نکردهاند».
فارس نوشته با وجود اینکه مردم به سمت نیروهای امنیتی
سنگ پرتاب کردند اما نیروهای امنیتی صبوری کردند و اقدامی
نکردنــد .در گزارش فارس چنیــن میخوانیم« :پس از پایان
مراســم ،برخی افراد با هدف تصرف به ناحیه مقاومت سپاه و
تیپ نیروی زمینی سپاه در جوانرود که مجاور یکدیگر هستند،
حمله میکنند .این هجوم ابتدا با سنگپراکنی آغاز میشود ،اما
با افزایش خشونت ،تیراندازی و حمله برخی افراد برای تصرف
ناحیه تبادل آتش صورت میگیرد .نیروهای محافظ این مکان
نظامی برای جلوگیری از تصرف انبار مهمات ابتدا چند مرتبه
تیر هوایی شــلیک میکنند و پس از آن مجبور به شلیک به
سمت مهاجمین میشــوند .پس از آن برخی عناصر حاضر،
صحنه درگیری را به تعدادی از خیابانهای شــهر کشاندند و
با اسلحه جنگی به سوی ماموران انتظامی تیراندازی کردند».
فارس به نقل از مقامهای امنیتی گفته تیراندازی توسط افراد
دیگر صورت گرفته است که به زعم آنها این افراد ضدانقالب و
توریستهایی هستند که برای خشمگینتر کردن مردم اقدام
به کشتن شهروندان میکنند.
در سوی مقابل ،برخی منابع دیگر ،روایتی متفاوت از روایت
رسمی حاکمیت دارند .آنها معتقدند نیروهای امنیتی اساسا
با برگزاری مراسم تشییع کشتهشدگان مخالف بودند و اجازه
حضور مردم را نمیدادند و وقتی مردم در مراسم شعار دادند،
درگیری به اوج رسید.
روایت هر چه باشد ،فعال نتیجه این است که تا کنون تعداد
زیادی از شهروندان جوانرود کشته شدهاند .منابع رسمی تعداد
کشتهشــدگان را در این درگیریها  ۵نفر اعالم کردهاند ،اما
اطالعاتی که از آن منطقه شنیده میشود ،این است که تعداد
مجروحان و جان باختگان بیشتر از  ۵نفر است و برخی منابع از
کشته شدن دستکم  ۱۳شهروند سخن گفتهاند.
خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام آگاه که حتی مشــخص
نیســت مربوط به کدام نهاد امنیتی است ،نوشته «عصر روز

یکشنبه تعدادی از آشوبگران اقدام به ایجاد اغتشاش و ناامنی
در برخی نقاط شهر جوانرود کردند که این ناآرامیها به پساز
اذان مغرب نیز کشــیده شد و درگیری باال گرفت بهطوریکه
شــاهد حمله آشــوبگران به اماکن دولتی و به آتش کشیده
شدن  ۲واحد مسکونی در بلوکهای سازمانی دولتی بودیم .با
توسعه ناآرامیها و افزایش درگیری  ۳نفر از اغتشاشگران بهطرز
مشکوکی کشته شدند».
در پیرانشهر دیگر شهر کردنشین بعد از مراسم خاکسپاری
کاروان قادرشکری نوجوان  ۱۶ساله ،اعتراضات و درگیریهایی
شــکل گرفته اســت .خبرگزاری تســنیم نزدیک به سپاه
درگیریها در مراسم خاکسپاری را مشکوک خوانده و نوشته
«برخی اتفاقات و اقدامات مشکوک از سوی عدهای با پوشش
غیرمعمول موجب شد تا حاضران به منظور همدردی با خانواده
متوفی به همراهی با آنها بپردازند .در این جمع ،شــعارهای
ساختارشــکنانه و همصدایی با ضدانقــاب در پیاده کردن
نقشــههای آنها انجام شد تا اینکه پس از پایان خاکسپاری
حاضران به سوی شهر و معابر اطراف حرکت کردند».
تسنیم نوشــته هماکنون آرامش به پیرانشــهر و جوانرود
بازگشــته اســت و پلیس جمعیت را متفرق کرده است .در
گزارش تسنیم جمعیت حاضر در تجمعات ،اغتشاشگر توصیف
شدهاند .این رسانه نوشته «پس از حضور کوتاه اغتشاشگران
در سطح شهر و اعتراض مردمی و حضور نیروهای امنیتی به
منظور آرام کردن وضعیت ،با متفرق شدن افراد ،نوبت به حضور
در معابر و جادههای مواصالتی پیرانشهر رسید که نقشههای
خود را در آن مسیرها پیاده کنند».
رویداد ۲۴در ادامه نوشت که بر اساس اطالعاتی که از منطقه
به دســتش رســیده ،جمعیت زیادی از مردم در جادههای
پیرانشــهر حضور داشــتند و حتی اقدام به بستن جادهها و
سنگربندی در آن کردهاند .چنانچه این مسئله نیز توسط تسنیم
تایید شده و این رسانه چنین نوشته است« :اغتشاشگران نسبت
به مسدودسازی مسیر مرز تمرچین و انسداد معابر منتهی به
این مرز اقدام کردند».
هماکنون تصاویری که از مناطق مهاباد ،بوکان ،پیرانشهر و
جوانرود مخابره میشود ،نشان میدهد که در این شهرها یکی
از جاهایی که تجمعات وسیعی شــکل گرفته و مردم در آن
حضور دارند ،بیمارستانهای منطقه است
این ســایت خبری علت آن را این گونه توضیح داده است«:
و این نشان میدهد تعداد مجروحان و آسیبدیدگان در این
مناطق بسیار باالست».
به نوشته رویداد  24از روزهای گذشته نیز فیلمهای زیادی از
کاروان نیروهای امنیتی که به سمت این مناطق اعزام شدهاند،
در شــبکههای اجتماعی دست به دست میشوند و برخی با
اســتناد به حضور این حجم نیروی ضدشورش ،اظهار نگرانی
کردهاند که وضعیت وخیم است و وخیمتر هم خواهد شد .سپاه
پاسداران نیز روز گذشــته در اطالعیهای از تقویت نیروها در
شمالغرب کشور خبر داده است.
در خبر رسانه سپاه چنین آمده است« :عملیات رزمندگان
سپاه و نیروهای امنیتی در شهرهای جنوبی آذربایجانغربی
با اطالعیه صادر شده از سوی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی
زمینی ســپاه انجام میشــود و قرار است تا پاکسازی کامل
عوامل ضدانقالب از سطح شهرها ادامه داشته باشد».

