
یک نماینده:
پلیس در ماجرای مهسا امینی

به وظیفه خود عمل کرد
به گزارش فارس، حسین رئیسی نماینده مردم 
میناب در مجلس شــورای اســامی، با اشــاره به 
فضاســازی ضد انقاب در مورد فوت مهسا امینی 
گفت: ضد انقاب به دنبال حقیقت نیســت، بلکه 
به دنبال سواستفاده از مسائل و موضوعات مختلف 
است؛ در مورد خانم مهسا امینی هم وضع به همین 
ترتیب اســت. وی افزود: موضوع فوت خانم امینی 
در عالی ترین سطح در قوه قضائیه در حال بررسی 
و رسیدگی است و پلیس هم به وظیفه قانونی خود 
در این زمینه عمل کرده و می کند و پزشک قانونی 
هم در حال بررسی های خود به منظور شفاف سازی 

هرچه بیشتر در این زمینه است.
    

نماینده سقز در مجلس خبر داد؛
قطعی اینترنت موبایل در سقز

در پی اعتراضات اخیر
بهزاد رحیمی، نماینده ســقز در مجلس گفت: 
»اینترنت تلفن همراه در سقز قطع است، اما اینترنت 
خانگی وصل اســت اما قرار اســت تا ساعاتی دیگر 
اینترنت موبایل هم وصل شــود.« وی در واکنش به 
انتشار اخبار و تصاویری از درگیری در مراسم تشییع 
مهسا امینی نیز اظهار کرد: »حواشی روز گذشته در 
مراسم تشییع به خاطر ازدحام جمعیت بود برای یکی 
دو ســاعت اتفاقاتی به وجود آمد اما بعد از آن اوضاع 
کاما کنترل و آرام شد االن شهر در حالت عادی است 

و بعد از آن هم اتفاق خاصی پیش نیامده است.«
    

توصیه ای برای رئیسی؛
با عراقچی تماس بگیرید

که نجاتتان دهد
محمد مهاجری، فعــال رســانه ای اصولگرا در 
یادداشتی که در کانال شــخصی تلگرامش منتشر 
شده خطاب به ابراهیم رئیسی با اشاره به بازگشت او 
از ازبکستان نوشت: »اگر در این سفر به خاطر متن و 
حاشیه های ناپسندش قبول دارید که »فرق می کنه 
کی وزیرخارجه باشه« تماس بگیرید با سید عباس 
عراقچی و بــه همان بارگاهی که االن زائرش اســت 
قسمش بدهید که فورا در کســوت وزیر خارجه در 
جایگاه صدرالوزرا بنشیند، هم شما را نجات دهد، هم 
دیپلماسی را، هم برجام را. او، هم مومن و متعهد است، 
هم کار بلد اســت، هم امین است، و هم برخاف اکثر 
وزرای دولتتان از یادگاران دوران دفاع مقدس است.«

    
امیرعبداللهیان: 

اربعین پیوند ناگسستنی دو  ملت 
ایران و عراق را نشان داد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیروز 
در توئیتی درباره مراســم اربعین حسینی، ضمن 
قدردانی از مــردم، دولت و نیروهای مســلح عراق 
در میزبانی از زائران اربعین نوشــت: مراسم اربعین 
امسال بار دیگر نشــان داد که دو ملت ایران و عراق 
پیوندی ناگسستنی دارند. گفتنی است پیش از این 
نیز حسین امیرعبداللهیان در دو تماس تلفنی با فؤاد 
حســین وزیر خارجه عراق از مهمان نوازی دولت و 

مردم عراق از زوار اربعین قدردانی کرده بود.
    

نماینده مجلس: 
جلسه رأی اعتماد به زاهدی وفا

۱۰ مهر برگزار می شود
علیرضا ســلیمی، عضو هیأت رئیســه مجلس 
شورای اسامی در مورد برگزاری جلسه رأی اعتماد 
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: روز 
سه شنبه نامه معرفی محمدهادی زاهدی وفا، گزینه 
پیشنهادی وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی اعام 
وصول می شود و طبق آیین نامه داخلی مجلس ۱۰ 
روز بعد از اعام وصول جلسه رأی اعتماد در صحن 
علنی برگزار خواهد شد. پیش از نمایندگان مجلس 
به دالیل متعدد از جمله دوتابعیتی بودن فرزندانش، 
شانس او برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس را پایین 

عنوان کرده اند. 
    

اعالم روز دیدار فرماندهان دفاع مقدس
با رهبر انقالب

سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس ضمن اعام اینکه برنامه های 
امسال هفته دفاع مقدس با شعار »ما مقاوم هستیم« 
برگزار می شود، گفت: توفیق داریم تا به مناسبت ایام 
دفاع مقدس در محضر رهبر معظم انقاب باشیم؛ 
این مراسم روز ۳۰ شهریور در حسینیه حضرت امام 
خمینی )ره( برگزار می شود که تعدادی از فرماندهان 
و رزمندگان دفاع مقدس، خانواده معظم شــهدا، 
جانبازان، ایثارگران، هنرمندان، مداحان و تعدادی 

از اقوام در این مراسم حضور دارند.
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وقتی ســینما رکس آبادان آتش 
گرفت و دست کم 42۰ نفر مظلومانه 
در آن سوختند، انقابیون ساواک را 
متهم کردند. رهبر کبیر انقاب هم 
آن را »شاهکار بزرگ شاه برای بدنام 
کردن انقاب« خوانــد. دولتی ها به 
هر دری زدند که این اتهام را از دوش 

دربار بردارند، جامعه اما نپذیرفت. 
پــس از انقــاب، روایت هــا و 
شــواهد بســیاری آشــکار شد که 
دســت داشتن دســتگاه پهلوی در 
آن جنایت جگرســوز را رد می کرد. 
حتی محسن صفایی فراهانی سال ها 
بعدتر در گفت وگویــی به صراحت 
گفت: »فاجعه سینما رکس توسط 
انقابیــون رخ داد و بانیان آن فاجعه 
هم پس از روی کار آمدن جمهوری 
اسامی نماینده مجلس شدند.« در 
آن زمان اما شکاف میان نظام حاکم 
پهلوی و مردم چنان بود که هیچ کس، 
هیچ حرفی از سوی دربار و دولتش را 
نمی پذیرفت؛ تاریخ این روزها گویا در 

حال تکرار است!
تمام ارکان و چهره های وابســته 

حکومتی و دولتی برای ساقط کردن 
مسئولیت مرگ مهسا امینی از گردن 
گشت ارشاد به کار افتاده اند. باالترین 
مقام پاسخگو در این خصوص، یعنی 
وزیر کشور تاکید کرده که گزارشی 
از ضرب و شتم مهسا امینی از سوی 
دستگاه های نظارتی نرسیده است. 
او اضافه کرده که پلیس امنیت اصا 
وســیله ای برای ضرب و شتم ندارد 
و در امتداد تاشــش بــرای مجاب 
کردن افکار عمومی باز ادامه داده که 
مهسا امینی سابقه مشکات جسمی 
داشــته، مثا عملی در پنج سالگی 

روی مغز داشته است. 
او و به طور کلــی دیگر نهادهای 
مســئول در نهایــت همه خشــم 
برانگیخته از مرگ مهســا امینی را 
حواله داده اند به تکمیل شدن گزارش 
پزشــکی قانونی و بررسی ها. کسی 
اما منتظر گزارش پزشــکی قانونی 
نیســت. اوضاع چنان است که حتی 
اگر خود مهســا امینی از خاکی که 
در آن خفته برخیزد و بگوید چنین 
نیســت که می پندارید، از این حجم 
خشــم و ناامیدی کــم نخواهد کرد 
چراکه این بی اعتمادی و خشم ریشه 

دوانده است و باید گفت رسیده است 
آن روزی که جامعه به قول حاکمان 

خود پشت می کند. 
حاال دیگر هر چه بگویند پســر 
انســیه خزعلی نه پســر او که پسر 
پیغمبر اســت، هرچه بگویند قبیله 
قالیباف برای خرید ملک و آپارتمان 
بــه ترکیــه نرفته اند، بــرای خرید 
سیسمونی هم نرفته اند و اصا تا حاال 
رنگ ترکیه را هم ندیده اند، کسی باور 
نمی کند. باور عمومی شکسته است 
و این یکی از بزرگترین بایایی است 
که حاکمیت بر ســر امنیت روانی و 

فیزیکی جامعه آورده است. 

 گوش های بسته 
در برابر یک حقیقت عریان

اســفبارتر اما آنجاســت که در 
برابر این واقعیت مقاومت می شــود. 
محمدرضــا پهلــوی زمانــی روی 
صفحــه تلویزیون حاضر شــد و آن 
جمله معروف »صدای انقاب شــما 
را شــنیدم« گفت که دیگــر کار از 
کار گذشــته بود؛ تا پیش از آن آنچه 
در ســر او از اعتراضات و اعتصابات 
می گذشــت همه نقشــه و دسیسه 

بلشــویک ها و مارکسیســت ها و 
توده ای ها و غربی ها بود؛ اشتباهی که 
امروز نیز به نوع دیگری در حال وقوع 
اســت. این روزها جای بلشویک ها 
و مارکسیســت ها را »شــبکه های 
معاند خارجی و منافقان« گرفته اند. 
حاکمیت هر خواســته ای از سوی 
جامعه را منتســب به ایــن گروه ها 
 کرده و با همین بهانه آن را نکوهش و 

سرکوب می کند. 
مصطفــی میرســلیم، نماینده 
اصولگرای مجلس و رئیس شــورای 

مرکزی حزب موتلفه اســامی در 
واکنش به مرگ مهسا امینی توئیت 
کرده است:  »این خصلت بی آبرویی 
 منافقان اســت که سعی می کنند به 
هر بهانه ای با سوء اســتفاده از لجام 
گســیختگی  فضای مجازی، دست 
به آبروریزی از جمهوری اســامی 
بزنند.« توئیت او و توئیت هایی مشابه 
او از سوی دست اندرکاران نظام بیانگر 
گوش های بسته در برابر صدای مردم 

است. 
موج واکنش ها به مرگ مهســا 
امینی رکورد زده اســت؛ از شاعر و 
نویسنده و ورزشکار و مردم کوچه و 
بازار گرفته تا حتی دفاتر آیات عظام 
و علما و روحانیــون اندکی میانه رو؛ 
اگــر اعتبار جمهوری اســامی نزد 
تمام اینها چنان است که آنان ترجیح 
داده اند دنباله روی »منافقین« شوند 
تا اینکه همسو با روایت دستگاه های 
رســمی؛ باید گفت که بــدا به حال 
جمهوری اسامی که قولش چنین 

نزد مردمش از سکه افتاده است. 
مســیح مهاجری، مدیرمسئول 
روزنامه جمهوری اسامی دیروز در 
یادداشتی با اشاره به همین موضوع 
نوشــت: »یکی از ویژگی های نظام 
جمهوری اســامی در آغاز تاسیس 
این بود که هرچه مسئولین این نظام 
در هر رده ای می گفتند همه آن را باور 
می کردند ولی اکنون چنین نیست. 
این بی اعتمادی، خسران بزرگی است 
که در وقایعی از قبیل مرگ مهســا 
امینی خود را نشان می دهد آنهم چه 

نشان دادنی!«

 حاکمیت، جامعه را 
به تقابل با خود می کشاند

این بی اعتمادی وقتی آمیخته با 
ناامیدی می شود، شعله مهیب تری 
به پا خواهــد کرد. ترکیــب این دو 
جامعه را بــه تقابل با نظــام حاکم 
می کشــاند، مردم را جری تر خواهد 
کرد و وضعیتی خواهد ســاخت که 
کنترلش دیگر از دســت گاردهای 
نظامی مرعوب کننده هم برنخواهد 

آمد. 
اگر پیش از ایــن نیروی انتظامی 
دخترانی که حجابشــان را بر ســر 
چوب می کردند کتف بســته می بُرد 
و قوه قضائیه مجازات می کرد، دیروز 
و پریروز زنان در ســنندج و سقز در 
حلقه مردان روسری هایشان را در هوا 

می چرخاندند. حاکمیت برای چنین 
وضعیتی چه راهکاری دارد؟ 

موضوع دیگری که بــر ناامیدی 
جامعه ایرانی در کنار بی اعتمادی اش 
دامــن می زند، تصویری اســت که 
جهان از آن می بیند. هرچه جمهوری 
اسامی با عضویت در گروه شانگهای 
و احیای برجام می کوشــد تا جامعه 
ایرانی را از انزوا خــارج کند و مردم 
را امیدوار، وقایعــی مانند آنچه برای 
مهسا امینی رخ داد، ایران را در جهان 

انگشت نمای خاص و عام می کند. 
مرگ دختری که به دلیل حجابش 
بازداشــت شــده بود تبدیل به ترند 
جهانی شده است. نه تنها در داخل، 
بلکه چهره های سرشناس خارجی 
از الیف شــفیق، نویســنده مشهور 
ترکیه ای گرفته تا ناتانیل بازولیک، 
بازیگر اســترالیایی نســبت به آن 
واکنش نشان داده و از جامعه جهانی 
خواسته اند که نسبت به آن سکوت 

نکند. 
جاوید رحمان، گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملل درخواســت تصویب 
قطعنامه علیه حجــاب اجباری در 
ایران را داده است. گرچه که مقامات 
حاکم اینها را همه دسیسه و توطئه 
غرب بــرای ضربه به نظام اســامی 
تعبیر می کنند امــا ماحصلش برای 
جامعه ایرانی این اســت که می بیند 
چگونه احترام خود و کشورش در دنیا 
با این بی خردی ها به حراج گذاشته 

می شود. 
ایــن بی اعتمــادی و ناامیــدی 
سرانجام خوشــی نخواهد داشت و 
کاش که تصمیم گیران در سطوح باال 
چاره ای برای آن بیندیشند. به ویژه با 
تجربه ای که ایران از انقاب پشت سر 
گذاشته، باید امیدوار بود این شکاف 
بزرگ میان مردم و کارگزارانشان تا 

مرز گسست،  عمیق تر نشود. 

مرگ مهسا بی اعتمادی و شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت را به رخ کشید؛

»عریان« بدون هیچ ارشادی!
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محبوبه   ولی

روی موج کوتاه

این روزها جای بلشویک ها 
و مارکسیست ها در نظام 

فاسد پهلوی را »شبکه های 
معاند خارجی و منافقان« 

گرفته اند. حاکمیت هر 
خواسته ای از سوی جامعه 

را منتسب به این گروه ها 
کرده و با همین بهانه آن را 
نکوهش و سرکوب می کند

اگر پیش از این نیروی 
انتظامی دخترانی که 

حجابشان را بر سر چوب 
می کردند کتف بسته می بُرد 

و قوه قضائیه مجازات 
می کرد، دیروز و پریروز زنان 

در سنندج و سقز در حلقه 
مردان روسری هایشان را در 
هوا می چرخاندند. حاکمیت 

برای چنین وضعیتی چه 
راهکاری دارد؟ 

وال استریت ژورنال در گزارشی با موضوع استفاده روسیه 
از پهپادهای بدون سرنشین ایرانی اعام کرد که این پهپادهای 
انتحاری خطرات جدیدی برای ارتش اوکراین و نظامیان این 

کشور محسوب می شوند.
این نشریه آمریکایی در گزارش خود به نقل از فرماندهان 
اوکراینی آورده است که هواپیماهای بدون سرنشین »شاهد-

۱۳۶« ایران که پیش تر تحویل نظامیان روسیه شده است طی 
هفته گذشته حمات ویرانگری را در منطقه خارکیف انجام 

داده اند.
ســرهنگ رودیون کوالگین، فرمانده توپخانه هنگ ۹2 
مکانیزه اوکراین در این خصوص گفته اســت که پهپادهای 
شاهد-۱۳۶ ایران طی هفته گذشته به دفعات بر فراز مواضع 
زرهی و توپخانه اوکراین واقع در شمال شرقی منطقه خارکیف 

ظاهر شدند.

به گفته این فرمانده ارتش اوکراین روسیه پهپادهای یاد شده 
را به رنگ تجهیزات نظامی خود در آورده و بر آنها نام »ژرانیوم 

2« گذاشته است.
پهپادهای ایرانی که معمــوالً به صورت جفــت به پرواز 
درمی آیند و سپس به اهداف خود حمله می کنند تنها در منطقه 
عملیاتی هنگ ۹2 مکانیزه اوکراین دو هویتزر خودکششــی 

۱۵2 میلی متری، دو هویتزر خودکششی ۱22 میلی متری و 
همچنین دو نفربر زرهی »بی تی آر« را منهدم کرده اند.

ســرهنگ کوالگین می گوید که روســیه قبل از استفاده 
گســترده از پهپادهای شاهد ماه گذشــته دست به عملیات 
آزمایشی زده و موفق شــده بود با استفاده از پهپاد یک هویتزر 
یدک کشی ۱۵۵ میلی متری از نوع ام-۷۷۷ را که از سوی ایاالت 
متحده در اختیار ارتش اوکراین قرار گرفته بود، هدف قرار دهد.

به گفته این فرمانده ارشــد ارتش اوکراین یک پهپاد دیگر 
ایرانی که در جریان عملیات آزمایشی یاد شده نیز دچار نقص 
فنی شده بود رهگیری و منهدم شد. به نظر می رسد پهپادهای 
ایرانی تا کنون بیشتر در منطقه خارکیف به کار گرفته شده و در 

عملیات تهاجمی مشارکت کرده اند.
فرمانده توپخانه هنگ ۹2 مکانیزه اوکراین در ادامه یادآور 
می شود که روس ها »در مناطق دیگر به خوبی از قدرت آتش 

توپخانه ای استفاده می کنند« اما در خارکیف به جهت بهرهمند 
نبودن از این مزیت به استفاده از پهپادهای ایرانی روی آورده اند.

در گزارش وال استریت ژورنال همچنین به نقل از اسکات 
کرینو، بنیانگذار و مدیر اجرایی یک شرکت مشاوره استراتژیک 
آمده است که پهپادهای شاهد-۱۳۶ می توانند یک وزنه قوی در 
برابر سیستم های تسلیحاتی پیشرفته مانند راکت انداز ه های 
چندگانه هیمارس که ایاالت متحده در اختیار اوکراین قرار داده، 
محسوب شوند. به گفته این متخصص امور استراتژیک، حضور 
شاهد-۱۳۶ در جنگ اوکراین بدون شک برنامه های عملیاتی 

کیف را دستخوش تغییر می کند.
آقای کرینو سپس یادآور می شود که پهپادهای شاهد-۱۳۶ 
را می توان با تأثیرگذاری بسیار زیاد هم برای هدف قرار دادن یک 
سیستم راداری و همزمان برای حمله سامانه های توپخانه ای 

مورد استفاده قرار داد.
وی با تاکید بر این موضوع که پهپادهای ایرانی همچنین 
دارای سیستم های ضد جمینگ است و این مسئله می تواند 
کار مقابله با آنها را برای نیروهای اوکراینی سخت کند، افزود: 
»هنگامی که یک شاهد روی هدف قفل شود، توقف آن دشوار 

خواهد بود.«

ادعای وال استریت ژورنال از قول فرماندهان اوکراینی:

پهپاد های ایران ضربات سنگینی به اوکراین  وارد کرده اند

گزارش

رئیس جمهور به منظور شرکت در هفتاد و هفتمین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در راستای تاش برای تحقق 
»نظم عادالنه بین المللی از طریق چندجانبه گرایی اقتصادی« 

صبح امروز عازم نیویورک خواهد شد.
مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین در صفحه 
توئیترش خبر داد که مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران نیز در 
این سفر همراه رئیس جمهور است. او نوشت: »با توجه به اینکه 
دکتر علی باقری، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران قرار است 
همراه رییس جمهور باشد، فرصت خوبی برای تروئیکای اروپا/ 
اتحادیه اروپا خواهد بود تا آمریکا را ترغیب کنند تا به گونه ای 

هدفمند،  معدود مسائل باقی مانده را حل  و فصل کند.« محمد 
مرندی، در ادامه توئیت خود اضافه کرد: »آمریکا با طفره روی و 
وقت کشی، بیهوده موجب رنج بارتر شدن زمستان خواهد شد.«

ابراهیم رئیسی در سفر به نیویورک، عاوه بر سخنرانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تعدادی از سران کشورهای 
شرکت کننده در این نشســت نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد و 

دیدارهای جانبی دیگری نیز خواهد داشت.
او دیروز در گفت وگویی با خبرنگار CBS آمریکا در پاســخ 
به این پرسش که آیا دیداری با بایدن در حاشیه مجمع عمومی 
ســازمان ملل در نیویورک انجام خواهید داد، اظهار کرد: فکر 

نمی کنم دیدار با بایدن فایده ای داشته باشد؛ نه. رئیسی ادامه داد: 
دولت آمریکا مدعی است که با دولت ترامپ متفاوت است اما ما 

هیچ تغییری ندیده ایم.
شبکهCBS اعام کرده است مصاحبه کامل خبرنگار خود با 
سید ابراهیم رئیسی را ساعت 4 صبح روز دوشنبه به وقت تهران 

پخش می کند.
رئیســی در روزهای پایانی هفته گذشــته نیز سفری سه 
روزه به شهر ســمرقند ازبکستان داشــت تا در قالب شرکت 
در بیســت و دومین نشست سران کشــورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای، برقراری نظم عادالنه بین المللی از طریق 
چندجانبه گرایی اقتصادی را دنبال کند و در همین راســتا در 
حاشیه این اجاس با ۱۰ تن از سران کشورهای حاضر در اجاس 

از جمله روسیه، چین و هند دیدار و گفتگو کرد.
پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، دیروز خبر داد 
که رئیس جمهور پس از بازگشــت از ازبکستان، با رهبر معظم 

انقاب اسامی دیدار کرده و گزارشی از ماقات ها و توافق ها در 
اجاس سازمان همکاری های شانگهای و همچنین برنامه های 
پیش رو در سفر به نیویورک به منظور شرکت در اجاس مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد بیان کرده است. 
به گزارش این پایگاه، »حضرت آیــت اهلل خامنه ای با ابراز 
خرســندی از گزارش و مجموعه اقدامات صورت گرفته، برای 
رئیس جمهور در آستانه سفر به نیویورک آرزوی توفیق کردند.«

با همراهی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران؛

رئیس جمهور امروز به نیویورک می رود

گزارش


