
 بیانیه ارتش
 درباره تجمعات اعتراضی اخیر

در حالی که در برخی تجمعات اعتراضی اخیر شعار 
»ارتش تو یار ما باش« شنیده شد، روابط عمومی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، در بیانیــه ای ضمن اعالم 
»محکومیت شدید اغتشاشگران«، تاکید کرد: استقالل، 
اقتدار و امنیت ایران اسالمی به برکت خون ده ها هزار 
شهید گرانقدر و در پرتو مجاهدت فرزندان غیور ملت 
ایران در نیروهای مسلح به دست آمده و ملت بزرگ ایران 
و جان برکفان نیروهای مسلح هرگز به دشمنان اجازه 
نخواهند داد تا از موقعیت به وجود آمده سو استفاده کنند 
و خدشــه ای به آرمان های حضرت امام )ره( و شهدای 
گلگون کفن و ملت آگاه و بصیر ایران اسالمی وارد سازند.

    
دستوراژهای؛

با عناصر اصلی اغتشاشگر برخورد 
بازدارنده صورت گیرد

غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه طی 
تماس های جداگانه ای با دادستان کل کشور و مراجع 
قضایی، خطاب به آنها دستور داد در راستای حفظ امنیت 
و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره 
آنها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر 
و آشــوب طلب حرفه ای، افرادی که به اموال عمومی 
و دولتی خســارت وارد کرده اند و در برابر پلیس تمرد 
می کنند و مرتبطین با سرویس های جاسوسی خارج 
از کشور برخورد بازدارنده طبق قانون و بدون هیچ گونه 
اغماض و کوتاهی صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی 

به پرونده های قضایی آنها هم تسریع شود. 
    

ضرغامی:
 تجدیدنظر در برخی قوانین
 به سقوط نظام منجر نمی شود

عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در توئیتی در واکنش به حوادث اخیر 
نوشت: »بزرگترین منکر، بدبین کردن مردم نسبت به 
اساس دین است. نظام بن بست ندارد. برخالف تصور 
برخی دوستان و دشمنان، تجدیدنظر در برخی قوانین و 
روش های ناکارآمد اجتماعی، به سقوط دومینووار نظام 
منجر نمی شود. تحوالت اجتماعی را درک کنیم و برای 

آن برنامه داشته باشیم.«
    

مهاجری:
سفر رئیسی به نیویورک هیچ 

دستاوردی نداشت
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در صفحه 
توئیتری خود نوشت: »اگر به بزرگواران دولت سیزدهم 
برنمی خورد، خواســتم بگویم ســفر آقای رئیسی به 
نیویورک تقریبا هیچ منفعتی برای ایران نداشت، کما 
اینکه سفر سمرقند هم کامال بی فایده بود. این را نوشتم 

تا عزیزان دستاورد تراش تالش خود را ده برابر کنند.«
    

درپیتعرضبهسفارتخانههایایرانانجامشد؛
احضار کاردار سوئد و اعتراض شدید 

به وزارت خارجه بلژیک
کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیر این کشور، دیروز 

به وزارت خارجه احضار شد.
به گزارش ایلنا، در این دیدار مراتب اعتراض شدید 
تهران به دولت سوئد در قبال تهاجم به سفارت ایران و 
عدم اتخاذ اقدامات تأمینی بموقع و کامل، به کاردار سوئد 
ابالغ شد.همچنین در پی تعرض مشابه به سفارت ایران 
در بروکسل، مراتب اعتراض شدید کشورمان به وزارت 

امور خارجه بلژیک ابالغ شد.
    

نامه چند سناتور آمریکایی به گروسی 
درباره ایران

چندین ســناتور آمریکایی طی نامه ای به رافائل 
گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تکرار 
برخی ادعاهای ضدایرانی، خواستار ادامه فعالیت های 
پادمانی این نهاد شده اند. در این نامه خطاب به گروسی 
آمده است: »از شما قاطعانه می خواهیم که پرونده این 
تحقیقات را تا زمانی که ایران پاسخ هایی شفاف در مورد 
مکان ها، مواد و فعالیت های موجود در آن ارائه دهد، باز 
نگه دارید.« در این نامه با ابراز نگرانی از احتمال احیای 
برجام ادعا شده که طرف های مذاکره کننده، با امضای 
یک  توافق هســته ای دیگر با ایران، در آستانه تکرار 

اشتباه های پیشین هستند.
    

 محمدرضا جالیی پور 
جلب و به زندان تحویل داده شد

فارس نوشت: بر اساس اخبار واصله از منابع آگاه، 
محمدرضا جالیی پور که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ پس 
از طی فرآیند های قضایی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید 
نظر استان تهران به اتهام و تبانی به قصد اقدام علیه 
امنیت ملی و همچنین فعالیــت تبلیغی علیه نظام 
مجرم شناخته شده بود، امروز جلب و به منظور تحمل 

دوران محکومیت، به زندان تحویل داده شد.
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نخســتین تجربه ســفر ابراهیم رئیسی به 
نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان 
ملل، تجربه خوشایندی نبود؛ احتماال او فکرش 
را هم نمی کرد که این حضور اینگونه رقم بخورد. 

برخی معتقدند که رئیسی بدشانسی آورد. 
شاید اگر این بدشانسی نبود جواب او به سوال 
لسلی اســتال درباره حجاب اینقدر با بازتاب و 
بازخوردهای منفی مواجه نمی شــد و سفرش 
را تحت الشــعاع خود قرار نمی داد. شاید اگر این 
بدشانسی نبود او هم مثل هاشمی رفسنجانی، 
خاتمی، احمدی نــژاد و روحانــی و اصال مثل 
علی باقری کنی و حسین امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه اش بدون اینکه شــرط و شروط حجاب 
بگذارد، صندلی اش روبروی کریســتین امانپور 
را خالی نمی گذاشت تا امانپور هم آن را به عنوان 
نشــانه ای از تناقض گویی رئیس جمهور ایران 
منتشر کند. اصال شاید اگر رئیسی شرط حجاب را 
برای کریستین امانپور نمی گذاشت یا امانپور شرط 
او را می پذیرفت و صندلی اش خالی نمی ماند، بعد 
هم گفت وگو شکل می گرفت و امانپور می کوشید 
که با انواع ترفندهای مصاحبه او را در تله بیندازد، 
باز هم نمی توانســت به اندازه عکس آن صندلی 
خالی، او و سیاست – ایدئولوژی ایران را به چالش 
بکشد؛ آن هم در شرایطی که ایران تحت نوع خاص 
و بی سابقه ای از فشــار جهانی در مقوله حجاب 
اجباری اســت.  پنج روز پیش اظهارات ابراهیم 
رئیســی درباره وضعیت زنان در ایران و حجاب 

در گفت وگو با شبکه CBS آمریکا سر و صدای 
زیادی به پا کرد. لسلی استال، مجری این شبکه در 
آن گفت وگوی طوالنی سواالت بسیاری از رئیسی 
پرسیده و موضوعات مختلفی را مطرح کرده بود 
اما با توجه به فضای ملتهب جامعه به دنبال مرگ 
مهسا امینی و اعتراضات به گشت ارشاد، آن بخش 
از صحبت های رئیسی که درباره حجاب بود، بیش 
از همه مورد توجه قرار گرفت. رئیســی به لسلی 
استال گفت که »شما اگر تاریخ ملت ایران را درست 
مطالعه کنید می بینید که سال ها و قرن ها زنان ما با 
اخالق عفیفانه زندگی کرده اند و این موضوع مربوط 
به االن نیست. االن هم این روحیه را مردم عزیز ما 
و زنان و دختران ما دارند و لذا خودشان همواره به 
عنوان یک امر خودجوش آن را رعایت می کنند. 
اصال کسی به آنها یاد نداده و تکلیف شخصی هم 
نکرده، بلکه خودشان را مقید می دانند.«او ادامه 
داده بود: »آنچه مسلم است اینجا کسی نسبت به 
زندگی خصوصی مردم کاری ندارد و به هیچ عنوان 

تعرضی نسبت به زندگی خصوصی افراد ندارند.«

»مردممیبینند؛میخندندبهما!«
حتی رســانه های داخلی با تیتر »اظهارات 
عجیب رئیسی در شــبکه CBS آمریکا«، این 
بخش از گفته های او را پوشــش دادند. در شبکه 
چهار تلویزیون ایران که ایــن روزها به دعوت از 
چهره هایی روی آورده که تا پیش از این ورودشان 
به برنامه های تلویزیونی ممنوع بود، کارشناس 
برنامه به میهمان دیگر برنامه می گوید: »خنده ام 
گرفته... آقای رئیس الوزرا نشسته روبه روی یک 

خبرنگار CBS، یک خانم آمریکایی که به حجاب 
اعتقاد ندارد، به زور روسری سر کرده تحت اینکه 
قانون جمهوری اسالمی است و می گوید در ایران 
حجاب خودجوش است! این طرف خودجوش 
می تواند بنشــیند اینجا مصاحبه کند؟ اینکه 
دیگر شهروند خارجی است! شوخی است! مردم 
می بینند؛ می خندند به ما!«آن گفته های رئیسی 
با بازخوردها و واکنش های بسیاری مواجه شد. 
همزمان اعتراضات در ایران ادامه داشت و رئیسی 
پیش از بازگشــتش به ایران قــرار بود مصاحبه 
دیگری نیز در خاک آمریکا داشته باشد؛ این بار 

با خبرنگار کهنه کار CNN، کریستین امانپور.
امانپور اما در صفحه توئیتری خود هفت توئیت 
منتشر کرد و عکس یک صندلی خالی که متعلق 
به ابراهیم رئیسی بود. او توئیت کرد: »این اولین 
مصاحبه برنامه ریزی شده با رئیس جمهور رئیسی 
در خاک آمریکا بود. بعــد از هفته ها برنامه ریزی 
و 8 ساعت آماده سازی تجهیزات و دستگاه های 

ترجمه و نور و دوربین ها آمــاده بودیم اما اثری از 
رئیس جمهوری نبود. یکی از دستیاران رئیس 
جمهور بعد از گذشت ۴۰ دقیقه از زمان تعیین 
شده برای مصاحبه آمد و گفت که رئیس جمهور 

پیشنهاد می کند حجاب داشته باشم.«
امانپور ادامه می دهد: »مودبانه رد کردم. گفتم 
ما در نیویورک هستیم. اینجا هیچ قانون و سنت 
محلی درباره اینکه من باید روسری داشته باشم 
نیست. من گفتم که هیچ کدام از روسای جمهوری 
ایران که با آنها خارج از ایران دیدار داشتم چنین 
درخواستی نداشــته اند. دستیار رئیس جمهور 
گفت اگر موافقت نکنید و حجاب نداشته باشید 
مصاحبه ای در کار نخواهد بود. او گفت مســئله 
احترام است و به شرایط ایران اشاره کرد. اشاره او به 
اعتراضات ایران بود. من دوباره گفتم من نمی توانم 
با این شرط بی سابقه و غیرقابل انتظار، موافقت 
کنم. به این شکل، محل مصاحبه را ترک کردیم. 
با ادامه اعتراضات در ایران و قتل مردم، گفتگو با 

رئیس جمهور رئیسی، لحظه مهمی بود.«

پیامیبرایمردموجهان؟
قطعا آنچه در ایران می گــذرد بخش اصلی 
گفت وگوی امانپور و رئیسی می بود. این گفت وگو 
شکل نگرفت اما اظهارات رئیسی در مصاحبه با 
لسلی استال و حاضر نشدن در مصاحبه با امانپور به 
دلیل نداشتن حجاب، دوگانگی واکنش برانگیزی 

در رفتار و گفتار رئیس جمهور ایران آشکار کرد.
امانپور در کنار بسیاری از سیاستمداران جهان، 
تقریبا با تمام روسای جمهور ایران نیز مصاحبه 

داشته است؛ با اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود 
احمدی نژاد، محمد خاتمی و حسن روحانی. در 
تصاویر تمام این مصاحبه ها، آن هایی که داخل 
ایران است امانپور با حجاب دیده می شود و آنهایی 

که در بیرون از ایران است او بدون حجاب است. 
حتــی در مصاحبه هــای همیــن پاییز و 
زمستان گذشــته او با علی باقری کنی و حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، بدون حجاب 
دیده می شود. در تصویر اخیری که از خود روبروی 
صندلی خالی رئیسی منتشر کرده نیز او یک کت 
و شلوار سفیِد پوشیده به تن دارد و تنها پوشش 
ســر ندارد.  با این تفاسیر این سوال پیش می آید 
که اصرار ابراهیم رئیسی بر داشتن حجاب او چه 
بوده است؟ آیا ابراهیم رئیسی در شرایط خاصی 
که بر سر حجاب در کشــور به وجود آمده، با این 
اقدام می خواسته پیام پافشاری جمهوری اسالمی 
بر پوشش زنان را صادر کند یا قصد داشته درگیر 
حواشــی ای از نوع آنچه زارع پور دچارش شــد، 
نشود؟ دو ماه پیش عکس لو رفته از جلسه مصاحبه 
راشاتودی با وزیر ارتباطات بسیار حاشیه ساز شد؛ 
عکسی که یک خانم بدون حجاب را در گوشه اتاق 
مصاحبه زارع پور و بیرون از قاب اصلی مصاحبه 
نشان می داد. کاربران فضای مجازی آن را تعبیر به 
دروغ گویی و ریاکاری کردند و درباره اش نوشتند: 
»زاهدان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند ...« 
مشاور ســخنگوی دولت در واکنش به این 
اتهامات، توضیح داد که وزیر ارتباطات در مواجهه با 
شرایط خالف ضوابط مصاحبه با راشاتودی روسیه 
به حاضر به گفت وگو نشده و پس از جایگزین شدن 
مصاحبه کننده محجبه، خبرنگار اول با حضور در 

حاشیه جلسه صرفا نظاره گر گفت وگو بوده است!
 CBS پس از مصاحبه رئیسی با لسلی استال از
نیز رسانه های اصولگرا با تیتر »خانم مجری شبکه 
آمریکایی در گفت وگو با رئیســی چه پوششی 
داشت؟« بر حجاب داشتن او تاکید کردند؛ تاکیدی 
که می خواست بگوید این وصله ها به رئیس جمهور 
نمی چسبد که در عین حمایت از گشت ارشاد، خود 
با یک زن بی حجاب به گفت وگو بنشیند و رفتار 

دوگانه داشته باشد. 
گرچه پرداختن به حجاب لسلی استال برای 
تاکید بر وحدت رویه رئیس جمهــور در نقل و 
عملش بود، اما سخن گفتن او از خودجوش بودن 
حجاب در گفت وگو با CBS و حاضر نشدن در 
مصاحبه با CNN به دلیل نداشتن حجاب، او را 

در مظان اتهام تناقض گویی قرار داده است. 

چرارئیسیبرایامانپورشرطحجابگذاشت؟

آغاز و پایان متناقض یک سفر
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محبوبهولی

روی موج کوتاه

خطیب نمازجمعه تهران گفت: قاطعانه از مســئوالن قوه 
قضائیه می خواهم کسانی که به اموال مردم رحم نمی کنند و قران 

می سوزانند را با سالح قانون سرجای خود بنشاند.
آیت اهلل احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در خطبه های 
نمازجمعه)۱ مهرماه( با بیان اینکه دشمنان با اغتشاشات در پی 
تحت الشعاع قرار دادن موفقیت هاست و رئیس جمهور منفور 
آمریکا روی اغتشاشــات مانور می دهد، افزود: از مدت هاست 
دشمنان در پی اغتشاش اند و دنبال ســوژه بودند تا این سوژه 
برایشان پیش آمد. آنها دلشان برای آن خانم نسوخته بود بلکه 
دلشان برای مقابله با نظام و مقابله با شما مردم تنگ شده بود؛ 
مسئله ای که اصال برای اغتشاش گران مطرح نبوده فوت همان 
خانم بوده است چراکه مسئوالن برای پیگیری این پرونده در 
میدان بودند.آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه چادر از سر زن مسلمان 

کشیدن و آتش زدن قران یعنی ضدیت با دین، اظهار داشت: این 
اغتشاشات علیه شما مردم بود چراکه پرچم جمهوری اسالمی 
که نماد اقتدار شماست را به آتش کشیدند. علیه مردم بودن 
اغتشاش گران یعنی بیش از ۶۰ آمبوالنس را تخریب کردند و 

تعدادی هم سوزاندند؛ این نشان می دهد ضد مردم  هستند. 
امام جمعه موقت تهران با اشاره به تکرار این حوادث در سال 
88 یا ۹8، گفت: این بار مردم با اغتشاش گران همراهی نکردند و 
حتی به تخریب اموال اعتراض کردند. اغتشاشاتی که بحمداهلل 
لحظات پایانی را می گذراند؛ در این اغتشاشات دو گروه بودند؛ 
یک عده جوانان ناپخته و فریب خورده که تحت تاثیر شبکه های 
بیگانه و فضای مجازی آمدند و سران اغتشاش استفاده ابزاری 
از اینها کردند؛ مــن برادرانه نصحیت می کنم که صف خود را 
از اینها جدا کنند،  روز حادثه آنها فرار می کنند و شــما را گیر 

می اندازند. من دوستانه به پدر و مادرهای این جوانان می گویم 
که فرزندانتان را نصیحت کنید که آینده خود را تباه نکنند.وی 
با بیان اینکه دسته دوم سران اغتشاش بودند، افزود: به عنوان 
کسی که سی سال است در ســیره اهل بیت کار می کنم یک 
مطلب مسلم در این سیره این است که امیرالمومنین)ع( با افراد 
فریب خورده می گذشت اما قاطع ترین برخورد را با سران جنایت 
داشت و از رئیس قوه قضائیه هم که امروز هستند می خواهم  با 

سران اغتشاش قاطع ترین برخورد صورت بگیرد.
خاتمی ادامــه داد: حفظ نظام اســالمی خط قرمز مردم 
ماست؛ ما تا آخرین نفس و تااخرین قطره خون ایستاده ایم.

وی گفت: در این حادثه هم کسانی که نان نظام را خوردند با 
اغتشاش گران همصدا شــدند و هنوز هم دیر نشده شما که 
به راحتی بیانیه می دهید، اغتشاشات را محکوم کنید وگرنه 

همسو با آنها هستید.امام جمعه موقت تهران در ادامه بیان 
کرد: از عزیزانی که دیروز در مشهد، همدان، زنجان و ورامین 
راهپیمایی خودجوش راه انداختند و اغتشاش گران را محکوم 
کردند تشکر می کنم و از شما خوبان که در راهپیمایی بعد از 
نمازجمعه شرکت می کنید تشــکر می کنم و امیدوارم پیام 
این ابراز نفرت را  آنها بگیرند که اگر نگیرند، فردا دیر است و این 
ملت چون نظام اسالمی است قاطعانه از مسئوالن قوه قضائیه 
می خواهد کســانی که به اموال مردم رحم نمی کنند و قرآن 

می سوزانند را با سالح قانون سرجای خود بنشاند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه کومله و سایر 
تروریست ها اعالم کرده اند که به دنبال تجزیه ایران هستند 
و باید هوشیار باشیم، گفت: دشــمن کور خوانده که بتواند 
کشور ما را تجزیه کند؛ جوانان ما و عزیزان ما باید با بصیرت 

عمل کنند. 
سردار تنگسیری در برنامه تلویزیونی »یک و بیست« که 
از جوار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی روی آنتن زنده شبکه 

یک سیما رفت، گفت: اولین خصلت حاج قاسم والیت مداری 
بود و والیت را یک خیمه می دانست. دومین خصلت سردار 
سلیمانی اخالص این شهید و همچنین ایمانی بود که به خدا 
داشت. حق این مرد بزرگ شهادت بود و در آخر هم به دست 

یزید زمان و خبیث ترین حکومت به شهادت رسید.
وی با اشــاره در بخش دیگــری از اظهــارات خود، به 
خسارت وارد شده به اموال عمومی توسط برخی از افراد در 

ناآرامی های روز های گذشــته اشاره کرد و گفت: امروز یک 
صدا هایی می آید که خداوند جواب آن ها را داده است. این ها 
می خواهند نور خدا و نوری که شــهدا و حاج قاسم روشن 
کرده اند را خاموش کنند. ولی این فتنه از بین خواهد رفت و 

ملت ما این فتنه را هم از بین خواهند برد.
سردار تنگسیری با اشــاره یه نزدیک بودن زمان افول 
استکبار، یادآور شد: ملت ما شکستن کمر استکبار را خواهند 

دید.وی با ابراز ناراحتی از فوت مهسا امینی گفت: این خانم 
)مهسا امینی( دختر ایران است و ما هم معتقدیم پرونده این 
خانم با دقت رسیدگی شــود، اما نمی شود به تحقیقاتی که 
برای کشور خودمان اســت اعتماد نکنیم، ولی به بیگانگان 
اعتماد کنیم.وی افزود: در زمانی کــه رئیس جمهور ما به 
نیویورک رفته و عضو شانگ های شده ایم و در حال تالش 
برای خنثی کردن تحریم هستیم، دشمنان چنین فتنه ای 
درســت می کنند.فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
تصریح کرد: به جوانان عزیز توصیه می کنم که هوشیار باشند. 
دشــمن می خواهد هویت ایرانی جوانــان را بگیرد. این ها 
پرچمی که امروز نماد اســالم به خود گرفته و روی آن الاله 

اال اهلل نقش بسته را آتش می زنند، جوانان باید آگاه باشند.

امامجمعهتهران:

مثل امیرالمومنین با سران جنایت قاطعانه برخورد کنید

سردارتنگسیری:

اعالم کرده اند دنبال تجزیه هستند؛ کور خوانده اند
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خبر
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