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در حالــی به نیمه دوم آذر ماه نزدیک می شــویم که دیگر 
از اعتراضات توام با آشــوب ها در برخی مناطق روبرو نیستیم. 
سیستان و بلوچستان اما جزو استان هایی بود که طی چندین 
هفته با چندین کشــته و زخمی روبه رو بودیم. سرانجام پس 
از دو ماه نمایندگان مقام معظم رهبری با حضور در اســتان از 
خانواده های کشــته شــدگان دلجویی کرده و طی بیانیه ای از 
پیگیــری تدابیر مقام معظم رهبری در چهار محور اصلی یعنی 
»آزادی دستگیرشــدگانی که جرم ســنگین و مؤثری مرتکب 
نشــده بودند«، »برخــورد قاطع و بدون تســامح با خاطیان«، 
»رســیدگی به وضعیــت آســیب دیدگان«، »اعطــای عنوان 
»شهید« به جان باختگان بی گناه پس از رسیدگی بنیاد شهید 
به پرونده های تشکیل شده« خبر دادند. در این خصوص پایگاه 
خبری جماران با معین الدین سعیدی نماینده چابهار گفت و گو 

کرده است:
در این دوره از ناآرامی ها، در اســتان سیســتان و 
بلوچستان با حوادث و رخدادهای بسیاری روبه رو بودیم 
و در پس آن روایت های مختلفی گفته شد، حال روایت 

شما به عنوان نماینده چابهار چیست؟
با وجود فضایی که امروز در کشــور ایجاد شده آرزو می کنم 
جریان آزاد اطالعات و رســانه بیش از این آسیب نبیند. استان 
سیستان و بلوچستان پارادوکس عجیبی از یک فرافرصت های 
تاریخی و روایت های بی بدیل است از سوی دیگر عقب ماندگی ها 

و نبود شاخص های توسعه انسانی که شگفت انگیز است.
به لحاظ تاریخی شــما هیچ وقت در سیستان و بلوچستان 
هیچ کنشــی حاکی از واگرایی نسبت به کشور و کنشی نسبت 
به فعالیت هــای تجزیه طلبانه هرگز ندیدید. عناصر هویت ملی 

در استان سیستان و بلوچستان از تمام نقاط ایران جدا است.
در طول تاریخ کشــور از هر طرف مــورد تجاوز اجنبی قرار 
گرفته است. شــما ببینید در مرزهای شرقی کشور یک زمان 
محمود اشرف افغان، شمال کشور لشکر چنگیز خان، مرزهای 
شــمال روس ها، شــمال غرب عثمانی ها، غرب را لشکر بعثی، 
جنوب غرب لشــکر اعــراب و بریتانیا آمــده و حمله کردند و 
تنها نقطه ای که هرگز اجازه حضور اجنبی نداده، سیســتان و 

بلوچستان است.
در سیستان و بلوچستان تا این اندازه مولفه های هویت ملی 
ایرانی و اســالمی را می بینید که نســبت به کشور و نظام یک 
وفاداری عمیقی دارند. در خیلی از ناآرامی هایی که در کشــور 
اتفاق افتاده بود مردم استان سیستان و بلوچستان هرگز ورود 

نکردند.
خدمــات بزرگی بعد از انقالب در این اســتان انجام شــده 
اســت و شــما هیچ وقت توسعه انســانی را پیدا نمی کنید که 
استان سیستان و بلوچستان را به ماقبل آخر رسانده باشد، اما 
در کشور رتبه آخر بوده اســت. در چنین شرایطی چرا استان 
سیستان و بلوچستان تا این حد توسعه نیافته است؟ شاید من 
در این بحث نتوانم خیلی حــرف بزنم اما همان چیزی که در 
حال حاضر در اســتان سیستان و بلوچستان اتفاق می افتد، به 
شــدت نگران کننده است و متاســفانه روز 8 مهر 1401 روز 
تلخی در تاریخ استان سیستان و بلوچستان تلقی خواهد شد، 
چرا که در آن جمعه ســیاه جنایــت هولناکی اتفاق افتاده که 
هنوز بســیاری از دامنه های آن مشخص نشده است، تعدادی 
از ســربازان حافظ امنیت جامعه شهید شــدند و متأسفانه با 
آتش زدن اموال عمومی هم روبرو شدیم اما از همه این  ها مهم تر 
و تکان دهنده تر کشته شــدن انسان های بی گناهی است که از 

نماز جمعه برمی گشتند.
روایت های متعددی از این داستان وجود دارد از طرفی مردم 
مــا به خوبی می دانند که صرفا یک فضای امن و آرام توســعه 
استان را رقم می زند. لذا متضرر اولیه حوادث استان خود آن ها 
خواهند بود. امنیت و وحدت برای مردم ما خط قرمز است؛ اما 
امنیتی که مبتنی بر احترام باشــد. اگر در همان موقع اقدامی 
قاطع صورت می گرفت طبیعتــا دیگر فضا برای اتفاقات بعدی 

ایجاد نمی شد.
در اتفاقــات چند ماه اخیر شــاهد بودیم عده ای با 
ماشین های خود به سمت معدن طال رفتند. شاید برای 
عده ای جالب باشد که این استان بزرگترین معدن طالی 
کشور را دارد. اما در این شهر تا امروز عده ای شناسنامه 

ندارند دلیل این همه تضاد چیست؟
در ابتدای صحبت هایم عرض کردم در سیستان و بلوچستان 
پارادوکس عجیبی از فرصت ، چالش  و عقب ماندگی ها است از 
یــک طرف باید گفت ثروت های بی بدلیلی وجود دارد می دانید 
که دروازه ی ایران به اقیانوس در سیســتان و بلوچســتان قرار 
دارد. ظرفیت های شــیالتی، کشــاورزی، معدنــی، ترانزیتی و 
تجاری مرزی که در واقع نوعی رنگین کمان در کشــور را دارا 
است. اما شما هیچ شاخص توسعه ای را در سیستان بلوچستان 

را نمی بینید و این دوگانگی به شــدت آزاردهنده اســت و این 
ریشــه در تاریخ نیز دارد یعنی مربوط به این دولت و آن دولت 
هم نیســت ما انتظار داریم ایــن چالش ها برطرف گردد. مردم 
باید احســاس کنند سهم آنها از کشــور و توزیع عادالنه ثروت 

و منابع چه است.
ما در دوره انتخابات شــعاری دادیم که نه فقر را می پذیریم 
نه فرق را! »فرق« ما را بیشتر اذیت می کند. مسئوالن کشور را 
به فرمایشات مقام معظم رهبری ارجاع می دهم؛ ایشان در مورد 
مردم اســتان سیستان و بلوچستان تعابیری دارند و می گویند، 
»مــن با این مردم زندگی کرده ام«. متاســفانه مــا این نگاه را 
در بدنه اجرایی کشــور اصال نمی بینیم. در دولت رئیسی انتظار 
داشــتیم با توجه به همراهی که اتفاق افتاد مردم سیســتان و 
بلوچستان در هر آوردگاهی که نظام به حضور مردم نیاز داشته 
اســت در صف اول بوده اســت، اما نه تنها از ظرفیت نیروهای 
توانمند آنها اســتفاده نشده است بلکه همان  نیروهایی که قبال 

بودند هم حفظ نشدند.
از موارد دیگر وضعیت سوخت استان است که با تمام کشور 
متفاوت بوده و به ما انگ قاچاقچی می زنند در حالی که دیگران 

قاچاقچی هستند.
85  درصد ســوخت قاچاق استان از سایر استان ها می آید. 
چرا از آنها گرفته نمی شــود؟! چرا مردم باید صف های طوالنی 
بنزین را داشته باشند؟! مجلس قانون جوانی جمعیت تصویب 
می کند، اما استان سیستان و بلوچستان مستثنی قرار می گیرد!
مردم این ها را می بینند، به نقاط دیگر کشور مسافرت کرده 
و شــرایط زندگی آنجا را دیده و با زندگی خودشــان مقایسه 
می کنند و این احساس را دارند که به خوبی دیده نشده اند. در 
مورد دستاوردهای بی بدیل نظام هیچ تردیدی نداریم کارهای 
بســیار بزرگی هم اتفاق افتاده اســت. حجــم عقب افتادگی  و 
کارهای نکرده و راه های نرفته آنقدر زیاد اســت که نمیتوان در 
یک نســخه متفاوتی پیچید. دولت رئیسی از نگاه و استانداری 
ویژه برای اســتان می گفتند اما ما دیگر ویژه نخواستیم از طال 

گشتن پشیمان گشته ایم.
برخــی کارشناســان معتقدند بخش عمــده ای از 
مشکالت استان به دلیل امنیتی آن بودن است. چطور 

می توان این نگاه را از استان برداشته شود؟
هر زمانی که نگاه به سیســتان و بلوچســتان صرفا امنیتی 
بوده پدیده های بســیار تلخ و زمینه های خشــونت ایجاد شده 
اســت. عبدالمالک ها از کجا آمدند؟ ما معتقدیم نگاه به استان 
صرفا باید یک نگاه توســعه و علمی با رعایت همه ظرفیت های 
امنیتی باشــد. مدیران باید برای ارتقای توسعه انسانی با تمام 
هم و غم خود در سطح استان کار کنند و در عمل پیرو والیت 

فقیه باشند.
من یک مثال ســاده می زنم. در آن صحبتی که آقا فرمودند 
که »قاچاق مثل خنجری اســت که از پشــت اقتصاد کشور را 
نشانه گرفته است« و بالفاصله فرمودند که »مراد من از قاچاق 
کولبر بلوچی نیســت«؛ من در آن جلســه حضور داشتم. اگر 
به همین فرمایش آقا رســیدگی می کردند و فوری کانون هایی 
شــکل می گرفت و آن را اجرایی می کردند، امــروز با این نوع 

مشکالت روبه رو نبودیم.
مرحوم شــهید مطهری هــم می فرمایند که تفــاوت ما با 
متفکرین غربی این است که آنها بر حقوق مردم تاکید می کنند 
و مــا بر خطوط مردم، البتــه از نگاه کلی نظام عرض کردم که 
نظــام و موجودیت بــه نوعی برای ما حتی مقدس اســت، اما 
کارگزاران نظام را نباید به خود نظام نسبت دهیم و بیشتر این 

دوگانگی ها پذیرفتنی نیست.
در میــان صحبت هایتــان از نقش مثبــت مولوی 
عبدالحمید صحبت کردید، حضور ایشــان تا چه اندازه 

در ماه های اخیر موثر بود؟
وقتی راجع به اشــخاص صحبت می کنیم طبیعتا از مواضع 
عملکــرد و رفتارها صحبت می کنیم که خیلــی  از آن ها قابل 
بحث و نقد باشــند. در جایی هم ممکن اســت منتقد حمایت 
ایشان در مورد طالبان باشم، اما معتقدم حضور ایشان در استان 
و پایــگاه مردمی که دارند می تواند فرصت خوبی برای کشــور 
باشد. شــما همواره در طول تاریخ شاهد تأثیر حضور مردم در 
انتخابات بودید. دعوت ایشــان به حضور در پای صندوق های 
رأی بســیار تأثیرگذار بوده است. حضور ایشان همواره در برابر 
جمعیت های تندرو که می خواســتند به مطالبات خودشان از 
راه های غیرقانونی برســند بسیار ســخت بوده است و همواره 
مردم را تشــویق می کردند که مطالبات شــما که مطالبات به 
حقی اســت و باید از اهرم هــای قانونی و مجاری قانونی آنها را 

پیگیری شود.
در حوزه امنیت هم من معتقدم که حضور ایشــان می تواند 
برای کشــور مثمرثمر باشد. در جمعه بعد از آن اتفاق بالفاصله 

بیانیه ای دادند که بســیار جامع و کامــل بود و مردم را در آن 
شرایط که بسیار هیجانی بودند را به آرامش تشویق کردند.

مردم و گروه های متعددی از ایشــان ســوال می پرسند که 
ما در مقابل شما ســکوت کردیم، اما چرا پاسخی نمی بینیم؟! 
بنابراین، ایشــان هم تحت فشار هســتند و بعضا شاید انتظار 
تندتری داشته باشند. با همه این ها من معتقدم که در شرایط 
فعلی کشور حضور و آوازه ایشان غیر از یک سری موارد خاص 

آوازه امیدبخش و وحدت آفرینی است.
امروز پس از گذشــت سه ماه از حوادث تلخی که در 
کشور اتفاق افتاد به ایجاد گفتمان ملی نیاز داریم. حال 

این انسجام و اتحاد را چطور می توان ایجاد کرد؟
ببینید! ما متأســفانه این نکته را هــم باید قبول کنیم که 
کشــور ما دشــمنان متعدد خارجی دارد و این دشــمنان هم 
بیکار هم نشسته اند و حساب شده کار می کنند اما باز تعبیری 
را حضــرت آقا دارند که می گویند، »مگــس بر روی زخم می 
نشــیند؛ اگر زخمی نباشد عرصه ای برای فعالیت ندارد«. اینکه 
زخم ها و سوءتدبیرهای خودمان را به دشمنانمان نسبت دهیم، 
یکی از ضعف های ما اســت. در دوقطبی سازی فضای کشور که 
این اتفاق رخ داد، بسیاری از مدیران و مسئوالن اشتباه کردند.
این چالش ها را موضوع گشــت ارشــاد ایجاد کرد؛ مبنای 
شرعی و قانونی  این گشــت چیست؟ چه چیزی از ما گرفته و 
چه چیزی به ما داده شد؟! در این شرایط همان طور که بزرگان 
کشور تأکید دارند همه باید وظیفه مان اتحاد و انسجام باشد که 

بتوانیم به سالمت از آن عبور کنیم.
 کشور ما یک زمانی غائله های تجزیه طلبانه، جنگ تحمیلی، 
تحریم و فشــارهای را پشت سر  گذاشــت. هیچ وقت دشمن 
نتوانســته است با اســتفاده از این حربه ها کیان کشور را دچار 
چالــش کند. مــردم وقتی برخی نگاه های دوگانه را از ســوی 
مســئوالن می بینند، مسلما به انسجام و اتحاد ملی آسیب وارد 
می شود. بسیاری از مردم معیشت شان از طریق فضای مجازی 
اســت که امروز دچار چالش شده است؛ آیا تعدادی از افراد که 
از این پلتفرم ها به نادرستی استفاده می کنند باید معیشت تمام 
مــردم را به خاطر همان تعداد تحت الشــعاع قرار بدهیم؟! به 
نظر من این کار درســتی نیست؛ مقام معظم رهبری نیز تاکید 
داشــتند، نباید با گفتار و رفتار خودمان به این دوقطبی سازی 
حاکم بر فضای کشور دامن بزنیم و اتحاد و انسجامی که حاصل 

خون شهدا است به راحتی دچار چالش شود.
تا امروز از سوی مسئوالن جز شعارهایشان مبنی بر 
شنیدن صدای معترضین در قالب تجمعات مسالمت آمیز 
در عمل هیــچ اقدامی ندیده ایم. آیا ایــن رویه تغییر 

نخواهد کرد؟
مــا در بحث تفکیک بین اغتشــاش و اعتراض نتوانســتیم 
فضایی را ایجاد کنیم که اعتراض به صورت قانونی انجام شود. 
ما کجا توانســته ایم اصل 27 قانونی اساسی که تاکید بر آزادی 
تجمعات برای مشروعیت است را اجرایی کنیم؟! این ضعف به 
ما برمی گردد. وقتی قانون گذار در قانون اساسی چنین حقی را 
برای مردم قائل شده است، چرا راهبردهای اجرایی و ماموریتی 

برای اجرایی شدن این اصل دیده نشده است.
اما از طرفی من پدیده های واقعا عجیبی دیده ام؛ در 
جریان دانشجویی که اتفاق افتاد شاید این برای شما هم 
سخت باشد، فکر نمی کردم یک روزی نسبت به جمعیت 
دانشگاهی چنین نظری داشــته باشم، فحش در کدام 

دانشگاه در دنیا به این شدت داده شده است؟!
این چنین رویه هایی همان دو قطبی است که نتیجه ای در 
بر نخواهد داشت. مردم اعتراض دارند و خیلی از کسانی که به 
خیابان نیامدند در وجودشــان نســبت به بسیاری از رویه های 
موجود و به دلیل آنکه صدای آنها شــنیده نمی شود، معترض 
هســتند آنها کشــور و نظام خودشان را دوســت دارند و این 
اعتراض نســبت به برخی از رفتار و سوءتدبیرها است، اما لزوما 

دشمنی با کشور ندارند.
ما چقدر توانســتیم ســیره بزرگان کشــور بزرگان انقالب 
حضرت امام یا مقام معظم رهبری و حاج قاســم ســلیمانی را 

پیاده کنیم.
البته من عرض کردم گله ای جدی را از جامعه دانشــگاهی 
کشــور دارم که این نحــوه مطالبه گری واقعــا در طول تاریخ 
بی سابقه است؛ دانشگاه قشر فرهیخته ای است خیلی از کسانی 
که به نوعی از جنبش دانشــجویی کشور بودند گفتند که این 
روش هرگز نمی تواند ما را ســر مقصد منزل برســاند. آرمان و 
مهســا هم فرزند ایران هســتند، من نوع اعتراض کسانی که 
روسری و پرچم آتش می زنند را قبول ندارم؛ اما این مسئوالن 
هســتند که زمینه را برای مردم ایجاد کرده اند و البته من هم 

مقصر هستم.
در این میان نقش گروه های تندرو را چطور می بینید؟
قطعا نقش تاثیرگذاری دارند. آقا در بحث اســتان سیستان 
و بلوچســتان یک تدبیری دارند »شــیعه آمریکایی و شــیعه 
انگلیسی«. ما هیچ گاه از دل تندروی  و خشونت ها نتوانسته ایم 
به آرامــش و امنیت و حقوق متقابل  دســت یابیــم. فعالیت 
گروه های تندرو از هر ســو که باشــند قطعا جــز تعمیق این 
دوقطبی ســازی و ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت نتیجه ای 

نخواهد داشت.
از قانون اساسی و تجمعات اعتراضی صحبت کردید. 
برخی احزاب اصالح طلب بیش از ســه ماه اســت که 
درخواست تجمعات مســالمت آمیز را به وزرات کشور 
داده اند، ولی تا امروز هیچ جوابی از سوی دولت به آنان 

داده نشده. آیا باز هم از ســوی دولت برخورد جناحی 
صورت گرفته است؟

نگاه من در این شــرایط جناحی نیســت؛ انتقادات بســیار 
جدی به عملکرد جناحین وجود دارد و امروز فاصله بســیاری 
بــا هم دارند، من دوگانگی اصالح طلب و اصولگرا و تاثیر آن در 
شرایط فعلی کشور را مناسب نمی بینم. اما اینکه احزاب اصالح 
طلب درخواســت مجوز کرده اند و تا امروز پاسخی به آن داده 
نشــده است این به همان ایرادی که عرض کردم برمی گردد ما 
زمینه های اجرایی شــدن اصل 27 قانون اساســی را ندیده ایم 
و کمــاکان یک تاکتیکی را در کشــور داریم که آن هم اوضاع 
حســاس را بحرانی می کند. لذا باید این موضوع در یک پلتفرم 
قانونی مورد بررســی قــرار بگیرد تا مردمی کــه نمی خواهند 
اغتشــاش کنند، اعتراض  خود را بتوانند به گوش مســئوالن 

برسانند.
نظر شما درباره روند اوضاع چیست؟

دوســتان در دولت معتقدند هستند که همه این ها، توطئه 
دشــمن اســت برای اینکه نمی توانند پیشــرفت های کشور را 
ببینید برای من تردیدی وجود ندارد که دشــمنان ما بســیار 
حســاب شــده کار می کنند و کامال هم بر این گــزاره واقف 
هستم که تأثیر سوءمدیریت مسئوالن ما است و قابل قیاس با 
دشمنی ها نیست. وقتی دانش آموزی به غلط در این فضا می آید 
و آن حرکت را انجام می دهد و شــعارت این باشد که آن ها را 
به کانون اصالح تربیت ببرید، خروجی این چه می تواند باشد؟

بــه صرف اینکــه یک عــده ای از اینســتاگرام و واتس اپ 
سوءاســتفاده می کنند و این دو پلتفرم کامال فیلتر می شود و 
جالب اینجا است که برای مردم فیلتر کردند اما برای مسئوالن 
باز است و توییت می زنند. این دوگانگی را که خودم هیچ وقت 
نداشتم و باز هم می گویم؛ این فرق بیشتر از فقر است و آسیب 

خواهد زد.
البته در کنار این مســائل تاثیر فضــای مجازی و 

صداوسیما را هم نمی توان نادیده گرفت؟
صداوســیمای ما کجا توانســته تاثیر گذار باشد؟! البته به 
تازگی یک یا دو برنامه  پخش شد که نگاه متفاوتی را به تصویر 
کشــاند و این در حالی اســت که این نوع اتفاقات باید خیلی 
زودتر می افتاد. اگر صداوســیما بخواهد تنها یک صدا و نگاه را 
در همه ی جامعه مطرح کند، اثرش همانی می شــود که امروز 
می بینید؛ بسیاری از مردم به درست یا غلط به رسانه های معاند 
مراجعه می کنند اگر رســانه داخلی »رسانه ملی« می توانست 
همه نگاه های موجود در کشــور که ملتزم به قانون هستند را 
پوشش دهد این اتفاق ها نمی افتاد. چه بسا این ها بیشتر باعث 

لجبازی در بین مردم می شود.
چرا باید بخشــی از اجتماع که دغدغه اش معیشت 

است، را درگیر موضوع حجاب کنیم؟
 بحث حجاب و عفاف را در خیابان های تهران می بینید؛ من 
یک بلوچستانی هستم در بلوچستان شما اگر کلت را روی سر 
یــک خانم بگذارید که حجابت را مقــداری عقب تر ببر، امکان 
ندارد این کار را کند. شما در حال حاضر در خیابان های تهران 
راه بروید، آیا با آن روش هایی که یک دختر 25 ســاله که 25 
سال در یک خانواده و یک محیط آموزشی رشد کرده و در واقع 
آن گزاره ها و آموزه هایی که داده شــده، آیا گشت ارشاد در دو 
ســاعت می تواند آن دختر را متحول کند؟! قطعا این اتفاق هم 

نخواهد افتاد. آیا امروز وضعیت خوب شده است؟!
چرا باید بخشــی از اجتماع که دغدغه اش معیشت است را 
درگیــر موضوع حجاب کنیم؟ من معتقــدم که در این زمینه 

سوءتدبیر اتفاق افتاده است.
در اتفاقات اخیر  شبکه ایران اینترنشنال به حوادث 
استان بســیار دامن زد و حتی از سقوط شهر زاهدان 

گفتند این اخبار تا چه اندازه تاثیرگذار بود؟
من معتقدم که رســانه هایی مثل ایران اینترنشــنال هیچ 
اعتقادی به گردش آزاد اطالعــات ندارند. آنها کامال مرتبط با 
سرویس های جاسوسی مخصوصا عربســتان سعودی هستند. 
این شــبکه ها حتی در تئوریزه کردن خشونت حساب شده کار 

می کنند.
نحوه مواجهه این رسانه ها نسبت به ناآرامی های کشور نشان 
می دهد آنها صرفا یک رسانه نیستند، بلکه در قامت یک دشمن 
روبه روی کشــور عمل می کنند. اما آنهایی که باعث شدند که 
مردم به چنین رسانه هایی سوق پیدا کنند امروز باید پاسخگو 

باشند.
عملکــرد ادوار نمایندگان مجلس در سیســتان و 
بلوچستان چطور بوده و آیا تا امروز در استان پیشرفتی 

حاصل شده است؟
باید بگوییم که ما در برخی حوزه های مشارکتی و در انعکاس 
واقعیت های جامعــه خوب عمل نکردیم؛ ایــن را برای خودم 
عرض می کنم.حال اجازه بدهید من وارد بحث نمایندگان ادوار 
نشــوم. نمایندگان دوره ی خودم را می گویم ما در این شرایط 
قطعا متهم هستیم و در برابر پیشگاه مردم باید پاسخگو باشیم.
اتفاقات بزرگی هم در سیســتان و بلوچستان افتاد؛ به طور 
مثــال، قبل از انقالب در حــوزه انتخابیه بنــده فقط 49 نفر 
تحصیالت دیپلم داشتند اما امروز هزاران نفر تحصیالت عالیه 
دارند. در حوزه بهداشت و سالمت اتفاقات بسیار بزرگی افتاده 

است. 
وقتی من به عنوان نماینده مردم چابهار شروع به کار کردم 
دسترسی به آب شــرب سالم در حوزه انتخابیه من 19 درصد 
بود. اگر خاطرتان باشد در نتیجه آن لیوان آب آلوده ای که آب 

شــرب برخی از روستاهای چابهار بود به جناب اردکانیان وزیر 
وقت نیرو دادیم توانستیم وزارت نیرو را برای آبرسانی به 315 
روســتای منطقه مجاب کنیم و این اقدام ارزشمند به سرعت 

انجام شد.
با تمام فراز و فرودها به فردا خوشبین هستید؟

من به آینده خیلی خوشبین هستم. اگر فکر کنیم به صرف 
اینکه مقداری فضای خیابان ها آرام و ناآرامی ها پایان یافته، نه 

اینطور نیست. 
تــا وقتی که صدای مردم و مطالبات بــه حق و قانونی آنها 
شــنیده نشــود هر احتمالی وجود دارد البته در مورد کسانی 
صحبت می کنم که معترض هســتند و دنبال ساختارشــکنی 
نیســتند. مثل کاری که با )شــهید( آرمان}علــی وردی{ و 
برخوردهایی که با خانم های محجبه شــد، قابل توجیه نیست 
و باید محکوم شود. تا وقتی که صدای معترضین واقعی شنیده 
نشــود نباید انتظار داشــت این موضوع خاتمه یابد و این فکر 

نابخردانه است.
آینده استان را چطور پیش بینی می کنید؟

امسال بحث بررســی قانون هفتم توسعه را در پیش داریم. 
معتقدیم در برنامه توســعه هفتم حتما به گسست فرهنگی و 
فروپاشــی اجتماعی باید پرداخته شــود تا اتفاق بدی نیافتد، 
بدترین نحوه مواجهه با یک ســوال پاک کردن صورت ســوال 
است که متاسفانه ما تخصص عجیبی در آن داریم حتما متوجه 
پیچیدگی موضوعات در اســتان سیستان و بلوچستان هستید 
که نیازمنــد مدیریت و فهم بحرانی جامع اســت که هم نگاه 
توسعی داشــته باشد و همه پایگاه های توســعه را بشناسد تا 
بتواند آن را اجرایی کند. اگر این اتفاقات بیفتد مردم سیستان و 
بلوچستان نشان داده اند که معتقدترین مردم به تمامیت ارضی 
هســتند و من فکر می کنم همراه ترین مردم به نظام جمهوری 

اسالمی خواهد بود.
چطور می توان بین مردم و تجزیه طلبان تفکیک قائل 

شد؟
شــما به من بگویید کدام یــک از جریانات تجزیه طلبی در 
اســتان سیســتان و بلوچستان جریان و ریشــه داشته است؟ 
در کشــور غائله ی خلق ترکمــن و دموکــرات در آذربایجان 
و جمهوری مهاباد شــیخ خزعل خوزســتان را داشتید. آیا در 
بلوچســتان چنین نحوه فکری وجود داشته است؟ نه؛ نه تنها 
نبوده، بلکه جالب است بدانید بلوچ های پاکستان هم خودشان 
را ایرانــی می دانند. آنها هم معتقد بــا مولفه های ملی ایرانی و 
اسالمی هســتند و این یک فرصت تاریخی برای کشور است. 
من یک چیزی به شــما بگویم؛ هیــچ جریان تجزیه طلبی بین 

مردم سیستان و بلوچستان جای نداشته و ندارد.
پس از اتفاقات تلخ در سیســتان بلوچستان، حضور 
نماینده مقام معظم رهبری را در استان شاهد بودیم، چه 
تصمیماتی پس از هفته ها التهاب برای دلجویی از مردم 

گرفته شد؟
پیرو اتفاقات تلخی که در جمعه خونین زاهدان افتاد ســفر 
نمایندگان مقام معظم رهبری برای دلجویی از مردم به استان 
را شــاهد بودیم و نیز آن ها از رنجش خاطر مقام معظم رهبری 

سخن گفتند.
عمق فاجعه در آنجا مورد بررســی قرار گرفت و از این اقدام 
بسیار خوشحال هستیم که با نهادهای مختلف مردم، روحانیون 
و بزرگان نشست داشــتند و تصمیمات خوبی هم بعضا گرفته 
شد؛ مثل جا به جایی فرماندهان نیروی انتظامی و بحث کسانی 
که بی گناه کشته شدند شــهید تلقی شوند. معتقدیم با حجم 
فاجعه زاهدان برخورد دســتگاه های مربوطه در آن سطح نبود 
حتی عزای عمومی هم اعالم نکردند و این در حالی اســت که 

در جاهای دیگر به این صورت نبود.
عناوینی به مردم زده شد که بیشتر نمک بر زخم آن ها بود 
که خوشــبختانه در سفر نمایندگان مقام معظم رهبری و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی سعی شد که این دلجویی اتفاق بیافتد 
و انگ هایی که هرگز به مردم ما نمی چسبد از آن ها زدوده شود، 
در مناطقی هم اگر همراه با نظام نباشــند کســی تجزیه طلب 
نیست »ما کسی به عنوان تجزیه طلب بلوچ نداریم« و کسانی 
که چنین انگ هایی را زدند باید پاسخگو باشند اما انتظار داریم 
کســانی که آن اتفاق را رقم زدند در هر لباس و جایگاهی که 
هستند باید با آن ها برخورد صورت بگیرد که مردم این موضوع 

را از مقام معظم رهبری خواستار شدند. 
این انتظار را از مردم داریم که بدانند اولین متضرر ناامنی ها 
خود مردم هســتند و بــا حفظ آرامش و پیگیــری موضوع از 

مجاری قانونی صورت بگیرد.
در این ایام شــاهد آزادی شــماری از زندانیان در 
استان های مختلف بوده ایم، آیا در سیستان بلوچستان 
پس از حضور نماینده مقام معظم رهبری این امر صورت 

گرفت؟
در روزهــای اخیر صد نفر از زندانی ها آزاد شــدند که این 
پدیده ای مبارک اســت و کسانی که صرفا معترض بودند و در 
واقع تنها حضور داشتند و گناهی مرتکب نشدند آن ها هم باید 

آزاد شوند.
بحث شکایت سوی نیروی انتظامی از شما مطرح بود، 

امروز این شکایت به کجا رسید؟
شکایت نیروی انتظامی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
ارجاع شــد و ما در جلسه ای نیز حضور پیدا کردیم و پاسخگو 
هــم بودیم و حال بایــد صبر کرد که هئیت نظــارت بر رفتار 

نمایندگان این پرونده را به دادسرا ارجاع می دهد یا نه؟!

سخنان صریح نماینده چابهار:

هنوز بسیاری از دامنه های اتفاق 8 مهر زاهدان مشخص نشده است
به ما انگ قاچاقچی سوخت می زنند، در حالی که قاچاقچی دیگران هستند

ما در دوره انتخابات شعاری دادیم که نه فقر را می پذیریم نه فرق را! این فرق بیشتر ما را اذیت می کند
ما کجا توانسته ایم اصل 27 قانونی اساسی مبنی بر آزادی تجمعات را اجرایی کنیم؟!

ادامه از صفحه 1
وقتی یک قانون می خواهد قانون باشد باید زمینه های اجرای 
آن به وجود بیاید. ما در سیر تحول تشریح قوانین قرآن می بینیم 
آیه حجاب بعد از هجده یا بیست و یک سال بعد از بعثت پیامبر 
اکرم)ص( نازل شــده است؛ یعنی یک فرایند برای توجیه کردن 
آن فراهم شــده و مؤمنین را خطاب قرار داده است. اول مؤمنین 
و عده خواصی که در جامعه هســتند بپذیرند؛ اما زمانی که شما 
در جامعه چنین توجیهــی را فراهم نکردید و زمینه های عکس 
و ضدیت با آن هم فراهم شــده، قطعــاً حرف زدن از قانون چیز 
مسخره ای خواهد بود و مقبولیت پیدا نخواهد کرد. چنین افرادی 
که در لباس روحانیت این حرف ها را می زنند، در واقع خودشان را 

مسخره کرده اند و باعث بدنام کردن روحانیت شده اند.
در گفتگوهایی که با بعضی از مسئولین داریم احساس 
می کنند که نظام باید بعضی از مســائل را تمکین کند و 
حتی از مردم عذرخواهی کند اما معتقد هستند این کار 
یک نوع عقب نشینی و شکســت محسوب می شود. آیا 
به نظر شما عذرخواهی از جامعه و پذیرفتن نظر مردم به 

معنای شکست و عقب نشینی است؟

به نظرم عقب نشینی هست، اما شکست نیست. اگر کسی در 
مقابل مردم تمکین کرد، یک امتیاز برای او است. داشتن انعطاف 
در برابر خواســته های مردم هنر و شــجاعت است. مرحوم امام 
زمانی در مناســبتی سخنرانی می کردند. ایشان فرمودند ممکن 
اســت مسئولین نیز اشــتباه کنند، اما آنچه مهم است شجاعت 
و شــهامت پذیرش اشتباه اســت. این مسئول زمانی که فهمید 
اشتباه کرد باشد شجاعت و شهامت آن را داشته باشد که از مردم 

عذرخواهی کند.
این افراد با عذرخواهی از جامعه موافق هســتند، اما 
می گویند باید امروز بر اجرا و اعمال قانون تأکید کنیم و 
اگر اصالحی می خواهد صورت بگیرد در آینده باشد. چون 

اسم آن عقب نشینی و شکست خواهد بود.
مگر قانــون ماهواره، قانون نیســت؟! مگر بنا بــه نقل قول 
مسئولین مربوطه، رهبری نفرمودند نیروهای انتظامی برای جمع 
آوری ماهواره وارد خانه های مردم نشــوند؟! مگر آن)ممنوعیت 
ماهواره( قانون نبوده اســت؟! این قانون)عمال( عوض شد و هیچ 
شکســتی هم نبود! اگر کسی در مســأله ماهواره امروز پیگیری 
نمی کند، آیا شکســت تلقی می شود؟! خیر. هیچ شکستی تلقی 

نمی شود. امروزه بسیاری از حقوق مردم رعایت نمی شود. بسیاری 
از قوانین رعایت نمی شــود و این شکســت بیشتری محسوب 
می شود. یکی از قوانینی که در قانون اساسی پیش بینی شده، حق 

اعتراض مردم است.
چرا به کسانی که انتقاد و اعتراضی دارند اجازه انتقاد و اعتراض 
وءِ ِمَن  داده نمی شــود؟ قرآن می فرماید: »اَل یُِحُبّ الَلّ الَْجْهَر بِالُسّ
الَْقْوِل إاَِلّ َمْن ُظلَِم«؛ جهر به معنای آشــکار کردن و علنی گفتن 
ســتم به مردم است، یعنی فرد به خیابان بیاید و رسماً بگوید به 

من ظلم شده است.
این حق قرآنی اســت و هم در قانون اساسی پیش بینی شده 
اســت. کســانی که جریمه مجازات می گذارند، در واقع از حق 
حکومت صحبت می کنند؛ اما از حق اعتراض مردم که در قانون 

اساسی پیش بینی شده صحبت نمی کنند.
این )حق اعتراض مردم( قانون اســت و اگر به آن عمل کنند 

شکستی نخواهد بود.
 اینکه افراد بتوانند رسماً و به صورت قانونی اعتراض و انتقاد 
خود را بیان کنند این قانون اســت. اگر آنانی که دغدغه قانون را 

دارند بیایند این بند از قانون اساسی را اجرا کنند.

واکنش آیت اهلل ایازی به تهدید مسدود کردن حساب بانکی افراد بی حجاب: 

قانونی که اجراپذیر نباشد، تمسخر کردن قانون است







