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چرا رئیسی برای امانپور شرط حجاب گذاشت؟

آغاز و پایان متناقض 
یک سفر

نخستین تجربه ســفر ابراهیم رئیسی به 
نیویــورک برای شــرکت در مجمع عمومی 
سازمان ملل، تجربه خوشایندی نبود؛ احتماال 
او فکرش را هم نمی کرد که این حضور اینگونه 
رقــم بخورد. برخــی معتقدند که رئیســی 

بدشانسی آورد. 
شاید اگر این بدشانســی نبود جواب او به 
سوال لسلی اســتال درباره حجاب اینقدر با 
بازتاب و بازخوردهای منفی مواجه نمی شد 
و سفرش را تحت الشــعاع خود قرار نمی داد. 
شــاید اگر این بدشانســی نبود او هم مثل 
هاشمی رفســنجانی، خاتمی، احمدی نژاد 
و روحانی و اصــا مثل علی باقــری کنی و 
حســین امیرعبداللهیان وزیــر خارجه اش 
بدون اینکه شرط و شــروط حجاب بگذارد، 
صندلی اش روبــروی کریســتین امانپور را 

خالی نمی گذاشت تا امانپور هم آن را به عنوان 
نشانه ای از تناقض گویی رئیس جمهور ایران 
منتشــر کند. اصا شــاید اگر رئیسی شرط 
حجاب را برای کریستین امانپور نمی گذاشت 
یا امانپور شرط او را می پذیرفت و صندلی اش 
خالی نمی مانــد، بعد هم گفت وگو شــکل 
می گرفت و امانپور می کوشــید کــه با انواع 
ترفندهای مصاحبه او را در تله بیندازد، باز هم 
نمی توانست به اندازه عکس آن صندلی خالی، 
او و سیاســت – ایدئولوژی ایران را به چالش 
بکشد؛ آن هم در شرایطی که ایران تحت نوع 
خاص و بی سابقه ای از فشار جهانی در مقوله 
حجاب اجباری است.  پنج روز پیش اظهارات 
ابراهیم رئیسی درباره وضعیت زنان در ایران 
و حجاب در گفت وگو با شبکه CBS آمریکا 

سر و صدای زیادی به پا کرد. ...
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محکومیت گروهی از مردم از سوی گروهی دیگر

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی گفت: پلیس ابزار امــر به معروف و 
نهی از منکر نیســت، پلیس یک دستگاهی 
است برای تامین امنیت عمومی و در مواردی 
با ابزاری که دارد کنتــرل وضعیت را انجام 
می دهد اما در حال حاضر هم امر به معروف 
کننده اســت هم برخــورد کننــده، امر به 
معروف شان همان تنش، برخورد و درگیری 

است.
شهریار حیدری در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، افــکار عمومی بعد از اتفاقــات اخیر از 
نمایندگان مجلس مطالبــه می کند که به 
موضوع گشت ارشــاد ورود کند آیا مجلس 
می تواند به این قضیه وارد شود، گفت: مجلس 
با تصویــب قوانین می تواند ایــن موضوع را 
تعریف کند؛ زیرا در حال حاضر تمام سازوکار 
در اختیار دولت است که می تواند این موضوع 
را متوقف و یا اجرایی کند، باالخره مجلس هم 
نگاهش این است آنچه که به مصلحت نظام و 

مردم است اتفاق بیفتد. 
این عضــو کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شــورای اسامی 
یادآور شد: شکلی از قانونی در دولت و مجلس 
گذشته اتفاق افتاده است و در دولت جدید 

اجرا می شــود که به نظر مــن نیازمند یک 
بازنگری جدی هستیم به هر صورت آنچه که 
اتفاق می افتد اتفاق مناسب و مبارکی نیست 
و این امر به اعتماد ملی آســیب می رساند و 
همچنین برای جریاناتی که دشمن این نظام 
و آب و خاک هســتند راه سوءاستفاده را باز 
می کند تا یک بهانه و مستمسکی پیدا کنند. 
لذا به صاح کشــور نیســت و یک بازنگری 
جدی نیاز اســت که  باید حتما مورد توجه 

قرار گیرد.
وی تاکیــد کرد: مجلس نگــران مصالح 
و منافع ملت و کشــور اســت و به هیچ وجه 
تمایلی ندارد این برخوردها به اعتماد مردم 

و حاکمیت آسیب برساند.
حیدری درباره این که در اعتراضات اخیر 
افرادی بازداشت شده اند آیا کمیسیون امنیت 
ملی به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر، 
بیان کرد: این موضوع در کمیسیون امنیت 
قابل پیگیری است البته بیشــتر در اختیار 
کمیسیون امور داخلی است، آقای قالیباف 
ماموریت رسیدگی به مساله را به کمیسیون 
داخلی محول کردند اما در کل تبعات امنیتی 
این موضوع و اثراتش در کمیســیون امنیت 
قابل بحث است که البته کمیسیون امنیت 

از چند روز گذشــته تا به حال به این موضوع 
پرداخته است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی خاطرنشان کرد: آنچه مصالح و منافع 
کشور است و برای کمیسیون امنیت ملی و 
نمایندگان اهمیت دارد،  قانونی است که از 
نظر مبادی اســامی قانون خوبی است اما 
اجرای آن را به یک دســتگاهی مانند پلیس 
داده اند که تخصص امر بــه معروف و نهی از 
منکر ندارد، زیرا ابزاری برای این کار ندارد و 
این یک اشتباه بزرگ است که برای این کار 
اتقاق افتاده است.وی ادامه داد: پلیس ابزار 
امر به معروف و نهی از منکر نیست، پلیس یک 
دستگاهی است برای تامین امنیت عمومی و 
در مواردی با ابزاری که دارد کنترل وضعیت 
را انجام می دهد اما در حال حاضر هم امر به 
معروف کننده است هم برخوردکننده، امر به 
معروف شان همان تنش، برخورد و درگیری 
است که پیش می آید بنابراین بهتر است چون 
اجرای این قانون در حال حاضر به مصالح و نفع 
کشور نیست و صرفا تنشی بین مردم و پلیس 
است و نهایتا باعث سوءاســتفاده مخالفان 
و معاندان پشــت مرزها می شود، این قانون 

اصاح شود.

در دیدار وزیــر امور خارجه کشــورمان و 
جیحون بایرامــف وزیر خارجــه جمهوری 
آذربایجان در نیویورک، طرفین در مورد آخرین 
تحوالت مناســبات دوجانبه و منطقه قفقاز 

تبادل نظر کردند.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در 
این ماقات ، ضمن مرور آخرین روند تحوالت 
در روابط دوجانبه در عرصه های مختلف، رفت 
و آمدها و انجام توافقات دو کشور را در یکسال 
اخیر مثبت و در مسیر پیشرفت ارزیابی کردند.

امیرعبداللهیان، با اشاره به برخی گزارشات 
و شواهد در مورد جابجایی ها در منطقه قفقاز 
، موضع صریــح جمهوری اســامی ایران را 
در مخالفت صریح و قطعی بــا هر گونه تغییر 
ژئوپلیتیــک و مرزهای منطقه مــورد تاکید 

قرار داد.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: جمهوری 
اســامی ایران در رایزنی با مقامات دو کشور 
جمهوری  آذربایجان و جمهوری ارمنســتان 
آماده کمک بــه طرفین مناقشــه برای حل 

مسالمت امیز اختافات میان آنها است.
وزیر خارجه جمهــوری آذربایجان  نیز در 
این ماقات، با تاکید بــر موضوعات مطروحه 
در مناســبات دوجانبه ، بر اهمیت رایزنی ها و 

همکاری های دو کشور تاکید کرد.
وی ضمن رد ادعاهــای مربوط به تغییرات 
در ژپوپلیتیک منطقه، عاقمندی کشورش 
برای حل سریعتر مناقشــات ارضی و مرزی با 
ارمنستان  در چارچوب همکاری درون منطقه 

ای را مورد تاکید قرار داد.

رئیس  جمهوری گفت: ما بارها اعام کردیم که اگر کســی ســخن حقی یا 
هرکسی حرفی داشته باشد حرفش شنیده می شود اما کسی زیر بار اغتشاش و 

بهم ریختن امنیت کشور و مردم نمی رود.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در بازگشت به کشور در فرودگاه مهرآباد با 
حضور در جمع دانشجویان و وکایی که به استقبال وی آمده بودند، اظهار کرد: ملت 
بزرگ ایران راه خود را دارد با رهبری پیامبرگونه رهبری معظم انقاب اسامی طی 
می کند.وی افزود: می خواهند سوار شوند بر یک موجی و ایجاد بلوا و اغتشاش کنند. 
خیال می کنند با این نوع حرکت ها می توانند ملت را متوقف کنند.رئیس جمهوری 
تصریح کرد: ما که بارها اعام کردیم که اگر کسی سخن حقی و هرکسی حرفی داشته 
باشد حرفش شنیده می شود اما اغتشاش؟ بهم ریختن امنیت کشور و مردم؟ نه این 
مورد را کسی زیر بار نمی رود.رئیسی یادآور شد: امروز ملت منسجم است و همه پشت 
سر رهبری قراردارند و بنده هم خدمتگزار این مردم هستم پس در هیچ عرصه ای و 

تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهیم امنیت و آرامش مردم به مخاطره بیفتد.

هیچایرانیبرایحضوردرکشورممنوعالورودنیست
رئیسی شامگاه پنجشنبه به وقت محلی در آخرین برنامه در چهارمین روز از سفر 
به نیویورک در نشستی با حضور ایرانیان مقیم آمریکا شرکت کرد و با بیان اینکه  هیچ 
ایرانی برای حضور در ایران ممنوع الورود نیست؛ سهولت رفت و آمد ایرانیان به کشور 

و فراهم کردن جاذبه های شغلی و تحصیلی را الزم و ضروری دانست و تاکید کرد: 
رئیس جمهور ضمن قدردانی از تاش های تخت روانچی به عنوان ســفیر و 
نماینده ایران در سازمان ملل متحد و با آرزوی توفیق برای ایرونی با اشاره به گزارش 
ارائه شده از بانک جهانی در زمینه پیشرفت های جمهوری اسامی در عرصه های 
مختلف، گفت: حقیقت آن اســت که ایران به برکت انقاب اسامی و نیروهای 
فرهیخته، جوانان، زنان و مردان خود پیشرفت های بسیاری کرده است، اما برخی 
نمی خواهند آن را بیان کنند.رئیسی با یادآوری تمامی فشارها، تحریم ها و تهدیدها 
به جمهوری اسامی و ملت ایران، اظهار داشت: با وجود این فشارها باز هم بسیاری 

از فرهیختگان از این تهدیدات فرصت ساختند و متوقف نشدند.
رئیس جمهور با اشــاره به تولید ۹۶ درصد از داروی مورد کشــور در داخل و 
صادرات محصوالت دارویی به دیگر کشورها اظهار داشت: دانشمندان و جوانان ما با 
پشتکار و انگیزه کارهای بسیار بزرگی انجام داده اند به طوریکه ایران در حال حاضر 
در عرصه های مختلف حرف برای گفتن دارد. رئیسی صنایع هسته ای و نظامی را از 
جمله این پیشرفت ها دانست که در عین اعمال بیشترین تهدیدات و محدودیت ها 
با تاش دانشمندان و فرهیختگان ایرانی و در دانشگاه ها و مراکز علمی همین کشور 
به دست آمده است.رئیس جمهور با تشریح سیاست توسعه ارتباطات با کشورهای 
همسایه از فراهم شــدن زمینه افزایش صادرات به این کشورها خبر داد و گفت: 

سیاست ما توجه به تولید، اشتغال و میدان دادن به کارهای دانش بنیان است.
 رئیســی تاکید کرد: برداشــته شــدن تحریم ها حتما می تواند روند رشد و 
پیشرفت های فعلی را تســریع کند، اما اگر به هر دلیل این اتفاق انجام نشد نباید 
متوقف شویم و تا بحال هم متوقف نشده ایم.رئیس جمهور یکی از انتظارات مردم 
از ایرانیان خارج از کشور را کمک به سرزمین مادری خود دانست و از فراهم بودن 

زمینه کار اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران و تضمین اصل وسود سرمایه سخن 
گفت.رئیسی با محترم شمردن حقوق ایرانیان خارج از کشور بر ضرورت تسهیل 
در امور کنسولی آنان تاکید کرد.رئیسی اکثریت قابل توجه ایرانیان خارج از کشور 
را از چهره های فرهیخته ای دانست که در خارج از کشور یا کسب و کارهای بسیار با 

شرافتی دارند یا دنبال تحقیق، تحصیل و پژوهش هستند.
رئیس جمهور ارتباط فرهنگی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور را با سرزمین ابا 
و اجدادی خود مهم ارزیابی کرد و گفت: در ماقات هایی که در این چند روز با سران 
برخی کشورها داشتم همه آن ها به موضوع تمدن ایران اشاره داشتند. این تمدن 

سرمایه ای است که باید همواره آن را پاسداشت.
 رئیسی بر ضرورت ارتباط جمهوری اسامی با همه کشورهای دنیا تاکید کرد و 

افزود: اگر کشوری بخواهد با ما دشمنی کند طبیعتاً باید در مقابلش مقاومت کرد.
رئیس جمهور به دیدار خود با مدیران ارشد رسانه های آمریکایی اشاره کرد و 
گفت: در این دیدار سندی ارائه کردم که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
رسماً اعام می کند که متن سخنان جمهوری اسامی در مجمع عمومی سازمان 
ملل منطقی و کاماً منطبق با مقررات بوده است. اما امپراطوری رسانه ای استکبار 

تمام تاش خود را بکار برده است تا این سخن و منطق را بد جلوه دهد.
آیت اهلل رئیسی با گایه از استانداردهای دو گانه حقوق بشری در غرب گفت: در 
قضیه ای که در ایران برای دختر عزیزی پیش آمد خودم با خانواده اش تماس گرفتم 
و گفتم پیگیری می شود و از همین جا هم پیگیری می کنم. اما در همین غرب و 
انگلیس در ۲۸ هفته ۸۱ زن دچار آسیب و تعدادی فوت شدند، آیا روی این موضوع 
هم حساسیت هست. آیا یک اطاعیه صادر شد؟ سال گذشته در همین آمریکا 
۱۱۰۰ نفر به دست پلیس کشته شدند چرا کسی برای آن اطاعیه صادر نمی کند. 
چرا کسی سوال نمی کند این ۱۱۰۰ نفر چطور به دست پلیس کشته شدند.رئیس 
جمهور با یادآوری قتل خاشقچی روزنامه نگار عربستانی در ترکیه سوال خود را تکرار 
کرد که چرا امروز کسی در اینباره برافروخته نمی شود؟رئیسی با بیان اینکه دفاع از 
حقوق افراد جزو ذات جمهوری اسامی است، تصریح کرد: موضوع فوت این دختر 
عزیز را همانطور که به پدر این دختر خانم قول داده ام با جدیت پیگیری خواهیم 
کرد.رئیس جمهور با تشریح وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی 
به تخلفات نیروهای نظامی تصریح کرد: اعتراض اشکالی ندارد، اما اغتشاش در 

هیچ جای دنیا پذیرفتنی نیست، چون امنیت مردم و جامعه را به خطر می اندازد.

گفتوگو

خبر

گزارش

عضوکمیسیونامنیتملیمجلسدرگفتوگوباایلنا:

 پلیس ابزار امر به معروف و نهی از منکر نیست

امیرعبداللهیاندردیدارباوزیرخارجهآذربایجاناعالمکرد:

مخالفت صریح ایران با هرگونه تغییر ژئوپلیتیک و مرزهای منطقه

رئیسیدربازگشتازنیویورک:

حرف حق را می شنویم،  زیربار اغتشاش نمی رویم
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