
رد پهپادهای ایران در جام جهانی قطر!
انتخاب به نقــل از دیلی تلگراف نوشــت: فیفا با 
درخواست هایی برای حذف ایران از جام جهانی چند 
هفته قبل از بازی افتتاحیه خود مقابل انگلیس مواجه 
شده است. این موضوع به دنبال استفاده از پهپادهای 
ســاخت تهران در آخرین موج حمالت روسیه علیه 
اوکراین مطرح شده اســت.به گفته دولت اوکراین، 
چندین نفر در جریان حمالتی که شامل استفاده از 

پهپادهای شاهد-136، کشته شدند.
    

درخواست آرژانتین از قطر 
برای بازداشت محسن رضایی

شبکه فرانس پرس مدعی شــد که آرژانتین به 
درخواست چند دادستان از قطر خواسته است محسن 
رضایی را به اتهام نقش داشتن در حادثه مرکز یهودی 
در بوئنوس آیرس در سال 1۹۹۴م بازداشت کند.به 
گزارش ایسنا، یک منبع دیپلماتیک در گفت وگو با 
فرانس پرس می گوید که وزارت خارجه آرژانتین بعد 
از کســب اطمینان از حضور محسن رضایی در قطر 
با درخواست این دادســتان ها موافقت و از اینترپل 
درخواست کرد که در این زمینه با آن ها همکاری کند. 
از سوی دیگر سانتیاگو کاویرو، وزیر خارجه آرژانتین به 
سفیرشان در دوحه دستور داده است که به طور فوری 

این مساله را به وزارت خارجه قطر اعالم کند.
    

قوه قضائیه: 
»حسین -ج« از بازداشت شدگان 

حوادث اخیر نیست
قوه قضاییه می گوید ادعای صدای آمریکا درباره 
یکی از کشته  شدگان آتش سوزی 23 مهر زندان اوین 
کذب است.مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد: حسین 
-ج جزو فوتی ها به دلیل استنشاق دود ناشی از اقدام 
محکومان سارق در آتش زدن کارگاه خیاطی زندان 
اوین است؛ اما ادعای صدای آمریکا کذب محض است 
و اصوال تاریخ بازداشــت متوفی 1۹ تیر 1۴۰1 است 
یعنی چند ماه قبل از اغتشاشات اخیر و از آن تاریخ تا 

روز آتش سوزی بدون مرخصی در زندان بوده است.
    

سردار صفوی: 
٢٢ کشور جهان خواهان خرید 

پهپادهای ایرانی هستند
دستیار و مشــاور عالی فرمانده کل قوا می گوید: 
امروز در نقطه ای قرار داریم که 22 کشور جهان تقاضای 
خرید هواپیمای بدون سرنشــین از ایران را دارند.به 
گزارش سایت دیده بان ایران؛ سرلشکر رحیم صفوی در 
پیش نشست همایش ملی جایگاه علم و فناوری دفاع 
مقدس گفت: گذر زمان و پیشرفت فزاینده فناوری های 
نوین و تنــوع اطالعات، ســازه های تحلیلی و حتی 

گفتمان کنونی را به چالش کشیده است.
    

واکنش وزیر خارجه آمریکا 
به آتش سوزی زندان اوین

وزیر خارجه آمریکا خواســتار آزادی زندانیان 
دوتابعیتی در سریع ترین زمان ممکن شد.به گزارش 
ایلنا، »آنتونی بلینکن« در واکنش به حوادث زندان 
اوین گفت که در پی این حوادث، آمریکا بالفاصله با 
کشور های مختلف از جمله سوئیس به عنوان حافظ 
منافع خود دربــاره زندانیــان دو تابعیتی در اوین، 

تماس گرفته است.
    

نماینده سنندج:
اغتشاشات محکوم است، اما بی توجهی 

به مطالبات کردها محکوم تر 
نمایندگان مــردم ســنندج در مجلس گفت: 
اغتشاشات محکوم است اما بی توجهی به مطالبات 
کردها محکوم تر است.به گزارش ایسنا، سید مهدی 
فرشادان دیروز در تذکری شــفاهی افزود: بارها از 
تریبون مجلس و رسانه ها فریاد زده ام که کردستان 
نیازمند تبعیض مثبت است و این استان بیکارترین 
استان کشور است و از به حاشــیه راندن نخبگان و 
تحصیلکردگان کرد و اهل سنت در سطوح استانی 

و ملی انتقاد کرده ام.
    

 رابرت مالی:
 احیای برجام، حتی در دستور  کار 

آمریکا هم نیست
نماینده آمریکا در امور ایران، اذعان کرد که احیای 
برجام و ادامه مذاکرات در وین، حتی در دستورکار 
واشــنگتن هم نیســت. به گزارش فارس، »رابرت 
مالی« در مصاحبه با شبکه »ســی ان ان« افزود که 
هیچ تحرکی در زمینه مذاکرات وین انجام نمی شود. 
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت بایدن 
از تغییر حکومت در ایــران حمایت می کند یا خیر، 
اظهار داشت: »سیاست ما تغییر حکومت از طریق 
تحریکات واشنگتن نیست. این سیاست ما نیست«.
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»اصال به جهنم که قــرص خورده و 
ُمرده است!«؛ این جمله دیروز سیدکاظم 
موســوی، نماینده اردبیل درباره مرگ 
اسرا پناهی در گفت وگو با دیده بان ایران 
است که شنیدنش از زبان کسی که وکیل 
مردم در مجلس است و اتفاقا معمم نیز 
هســت تعجب و واکنش های بسیاری 
را برانگیخت و نشــانه ای بود از انحطاط 
اخالق، دینداری و مسئولیت پذیری در 
میان برخی کارگزاران نظام که اتفاقا بعضا 

هم لباس مردان خدا را بر تن دارند!
حواله دادن مرگ یــک دختر جوان 
از ســوی نماینده اردبیل بــه جهنم در 
پی ضد و نقیض ها بر ســر مرگ جوانان 
و نوجوانانی اســت که گفته می شود در 
جریان اعتراضات یک ماه اخیر کشــته 
شده اند اما قرائت رســمی مرگ آنان را 

منتسب به خودکشی کرده است. 
پس از آنچه در مدرسه شاهد اردبیل 
رخ داد، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه 
مسئوالن مدرسه دانش آموزان را به زور 
به راهپیمایی برده انــد، برخی دختران 
معترض شده و حجاب از سر برداشته اند، 
به دنبال آن پلیس و نیروهای امنیتی وارد 
مدرسه شــده و کار به خشونت کشیده 
است. گفته شــد 1۰ دانش آموز مجروح 
و 7 نفر دستگیر شــدند. یک نفر نیز در 

بیمارستان جان باخته است. 
امام جمعه اردبیل از میان تمام اینها 
فقط به زور بردن دختران برای راهپیمایی 
را تایید و از آن انتقاد کرد. بقیه موارد اما 

از سوی او و مســئوالن تکذیب و درباره 
فوت دختر مذکور نیز گفته شــد که او 
با قرص برنج خودکشــی کرده اســت. 
نماینده اردبیل هم به قرآن قسم خورد 
که نیروهای امنیتی وارد مدرسه نشده اند. 
چند روز بعد گفته شــد که بیماری 
زمینه ای و نارسایی قلبی موجب مرگ 
اسرا شده اســت. ضد و نقیض گویی ها، 
بی اعتمــادی بــه قرائت های رســمی 
و مقاومت در برابــر آن؛ ظاهرا نماینده 
روحانی اردبیل را چنان برآشفته که آنچه 
در دل داشــته را بی هیچ مالحظه ای بر 
زبان آورده است؛ بدون آنکه لباس تنش 

و کرسی وکالتش را به یاد آورد!

 تابو کردن یک واقعیت
سال هاســت کــه اعتراف بــه آمار 
باالی افسردگی، خشم و خودکشی در 
تریبون های رسمی یک تابو است. افت 
شدید شــاخص های مربوط به سالمت 
روان علی  رغــم ماهیــت اجتماعــی و 

انسان شناختی که دارند، مانند بسیاری 
مســائل دیگر در ایران بــه موضوعات 
سیاسی و امنیتی و حتی به یکی از خطوط 

قرمز تبدیل شده اند.
هرگونه صحبت درباره رشد فراگیر 
افسردگی، خشونت و در پی آنها خودکشی 
در کشور با واکنش تند و منفی مسئوالن 
و برخی رســانه های همسو مواجه شده 
و واقعیت ها در این باره هر بــار در زمره 
دســایس »دشــمن« تعریف و زیر بار 

سنگین این کلیدواژه انکار می شود.
شهریور چهار ســال پیش گزارشی 
منتشر شد مبنی بر اینکه »ایران از جهت 
فراوانی پدیده خودکشــی در بین 1۸2 
کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته اند، 
رتبۀ 12۴ را به خود اختصاص داده است.«
همــان ســال ســایت اصولگرای 
جهان نیــوز در مطلبــی با عنــوان »از 
فضاســازی تا واقعیت آمار خودکشی 
در ایران«، نوشــت: »امروزه یک جریان 
سیاســی فرهنگی خاص در نشریات، 
تریبون ها و حتی فیلم هایشــان ایران 
و مردم ایــران را افســرده، تیره بخت و 
بی فرهنگ معرفــی می کنند. فی الواقع 
این جریــان فکری در هرجــا که اندک 
نفوذی داشــته و مخاطبی دارند؛ چنان 
وانمود می کنند که گویا افسردگی یعنی 
ایران و ایران یعنی خودکشی!« اشاره این 
گزارش به »جریان سیاســی- فرهنگی 
خاص« حکایت از سیاسی کردن مسئله 

بهداشت روان داشت.
خبرگزاری تسنیم نیز پارسال طی 
گزارشی در همین باره نوشت: »در حالی  

که رسانه های غربی به  دروغ اصرار دارند 
ایران را از افســرده ترین کشورهای دنیا 
نشان دهند، اما آمارهای رسمی جهانی 

چیز دیگری را نشان می دهد!«
این خبرگــزاری در گــزارش خود 
نوشته بود که بر اساس داده های سازمان 
بهداشت جهانی )WHO(، ایران حتی 
بین 1۰ کشور اول دنیا نیست و »آمریکا 

دومین کشور افسرده جهان است.«

 کشاندن »سالمت« به سطح 
منازعات با دشمن خارجی

نه تنها رســانه ها، بلکه مقامات نیز 
در ایران به شــدت در قبــال زنگ خطر 
سالمت روان در کشور مقاومت می کنند. 
22 مرداد سال جاری، تنها یک ماه پیش 
از فوت مهسا امینی و حوادث پس از آن؛ 
احمد وحیدی، وزیر کشــور در واکنش 
به گزارش های مربوط به آمار افسردگی 
در کشــور، گفت: »یکی دیگر از القائات 
این اســت که می گویند جامعه ما دچار 
افســردگی اســت که این حرف غلط و 

بی ربطی است.«
ســردار ســالمی، فرمانده ســپاه 
پاســداران نیز یکشــنبه هفته جاری 
در همایش سراســری جهــاد تبیین و 
آگاه سازی ویژه افســران سپاه گفت که 
»جوانان و نوجوانان آمریکایی از هویت 
تهی هســتند و به همین علت دومین 
عامل مرگ در آمریکا، خودکشی جوانان 
و نوجوانان در آن کشور است و این نشان از 

ضعف نظام تعلیم و تربیت آمریکاست.«
در واقع این سیاست که هر نوع ضعف 

و کاستی در داخل را انکار کرده و آن را به 
»دشمن« نسبت دهیم، واقعیت فراگیری 
افسردگی، خشم و خودکشی در کشور را 
به سطح منازعات سیاســی و امنیتی با 

»دشمن خارجی« کشانده است.

 ناگهان اصرار پس از سال ها انکار! 
حال اما چه شــده که اینقدر اخبار 
خودکشی تکرار می شــوند؟! در جریان 
اعتراضات سه- چهار هفته ای اخیر همان 
مقامات و رسانه هایی که همواره در برابر 
آمارهای نگران کننده خودکشی جبهه 
می گرفتند، مدام در حال انتشــار اخبار 

خودکشی هستند.
پیش از اســرا پناهی، فوت نوجوان 
دیگری به نام نیکا شــاکرمی خبرساز 
شــده بود که گفته می شــد در جریان 
اعتراضات جان باخته اما صدا و سیما با 
پخش گزارشی اینگونه روایت کرد که او 
خود را از بلندی به پایین پرت و خودکشی 
کرده اســت. هرچند که مــادر وی این 
موضوع را تکذیب کرد؛ امــا به هر حال 
منابع رسمی درگذشت این دختر را بر اثر 

خودکشی اعالم کردند.
درباره دختر دیگری به نام ســارینا 
اســماعیل زاده نیز همین گزارش داده 
شد. صدا و سیما با دوربینش به جایی که 
مدعی بود محل حادثه است رفت و گفت 
که سارینا از راه پله خود را به طبقه پنجم 
رسانده و از آنجا پس از ورود به پشت بام 
همسایه به پایین پریده است. در خصوص 
او، زنی به عنوان مــادرش نیز بر صفحه 
تلویزیون ظاهر شد و گفت که دخترش 
حتی سابقه خودکشی ناموفق با قرص را 

هم داشته است.
مورد دیگر در ایــالم بود. نوزدهم ماه 
جاری خبری منتشر شد با تیتر »تازه ترین 
دروغ ضدانقــالب از خودکشــی دختر 
ایالمی«. دادســتان ایالم در گفت وگو با 
رسانه ها تاکید کرد که »دختر هیچ گونه 
سابقه کیفری و امنیتی نداشته؛ خودکشی 
کرده و سال قبل نیز با مصرف قرص اقدام 

به خودکشی ناموفق کرده بود. بنابراین 
ماجرای خودکشــی او هیچ ارتباطی با 

اغتشاشات اخیر نداشته است.«

 مرگ با گلوله یا افسردگی 
ناشی از ناامیدی و نابرابری

تالش ها برای باورپذیر کردن روایت  
مسئوالن از مرگ این نوجوانان تاکنون 
موفق نبوده و بــه جدالی تــازه با افکار 
عمومی تبدیل شده است. در قبال اصرار 
مقامات بر خودکشــی آنها، مخالفان با 
بی اعتمادی مطرح می کنند که تریبون ها 
و چهره های مدعی خودکشی نوجوانان، 
صرفا قصد سرپوش گذاشتن بر عملکرد 
نیروهای انتظامی و امنیتی در مواجهه با 

معترضان را دارند.
گذشته از اهمیت راســتی آزمایی 
ادعای خودکشــی یا کشــته شدن این 
نوجوانان؛ نکته قابــل تامل دیگر در این 
میان آن است که گویا اعتراضات اخیر خط 
قرمز آقایان مسئول در برابر وضعیت قرمز 
آمار خودکشی در کشور را شکسته است! 
در واقع تالش مقامات و برخی رسانه ها 
برای اثبــات عدم خشــونت نیروهای 
انتظامی و امنیتی در کنترل اعتراضات 
اخیر، موجب شــده تا بــرای اولین بار 
حقیقتی را که همیشه کتمان می کردند، 
با زبان خود و از تریبون های خود عریان و 

به آن اعتراف کنند.
حال پاسخ آنها در برابر ادعایی که خود 
مطرح می کنند، چیست؟ پاسخ نماینده 
اردبیل که یک »به جهنم« گفتن بود و بس! 
در حالی که ادعای خودکشی این جوانان 
و نوجوانان، بار مسئولیتی کمتر از برخورد 
خشونت بار با معترضان برای حاکمیت 
ندارد. در واقع طرح این موضوع که دختران 
و پســران به ضرب گلوله  در اعتراضات 
کشته نشده اند، بلکه خودکشی کرده اند، 
نمی تواند از حاکمیت ســلب مسئولیت 
کند؛ تفاوتی ندارد که جوانان با گلوله کشته 
شوند یا شرایطی برای آنها ایجاد شود که 

آنان را به سوی مرگ هدایت کند.
شاخص هایی که موسسات مطالعاتی 
و تحقیقاتی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر 
افسردگی، خشم و درنهایت خودکشی 
اعالم می کنند، شاخص هایی است که 
در ایران به شدت پایین هستند؛ مواردی 
مانند حمایت اجتماعی، آزادی در انتخاب 
زندگی، سخاوتمندی در سطح جامعه و 
تصورات مردم از فساد دولتی و کسب و 
کار؛ دقیقا همان  شاخص هایی که جامعه 
معترض در ایران به دنبال آنهاست و برای 
دستیابی به آن امیدی به کاظم موسوی ها 

نمی بیند!

چطور مرگ مشکوک نوجوانان معترض؛ به تابوشکنی مسئوالن منجر شد؟

جدال با افکار عمومی بر سر »خودکشی«
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

 این سیاست که هر نوع ضعف 
و کاستی در داخل را انکار 
کرده و آن را به »دشمن« 

نسبت دهیم، مسئله سالمت 
روان جامعه را به سطح 

منازعات سیاسی و امنیتی 
کشانده و واقعیت ها درباره 

آن را در زمره دسایس 
»دشمن« تعریف می کند

به نظر می رسد تالش مقامات 
و برخی رسانه ها برای اثبات 

عدم خشونت نیروهای 
انتظامی و امنیتی در کنترل 

اعتراضات اخیر، موجب شده 
تا برای اولین بار حقیقتی را 

که همیشه کتمان می کردند، 
با زبان خود و از تریبون های 

خود عریان کنند

وزیر کشور گفت: اغتشاشات توسط دستگاه های اطالعاتی 
ـ امنیتی در سراسر کشور کنترل شده است. به گزارش تسنیم 
از بوشهر، احمد وحیدی دیروز در جمع خبرنگاران در بوشهر 
افزود: اغتشاشگران بازداشت شده اند و تحویل دستگاه قضایی 

هستند و به مسائل آنها رسیدگی می شود.
وی افزود: در این اغتشاشات اگر گاهی جوانانی احساساتی 
شده اند با آن ها با رأفت اسالمی برخورد می شود، اما اگر کسانی 
در اغتشاشــات مصّرانه بر تخریب و بر هم زدن نظم عمومی 

پافشاری کرده اند، با آن ها برخورد می شود.
وزیر کشور با اعالم اینکه تعداد زیادی از افراد دستگیرشده 
اظهار ندامت و پشــیمانی کرده اند، خاطرنشان کرد: بخش 
عمده ای از افراد دستگیر شده آزاد شده اند خیلی از این افراد 
اظهار پشــیمانی کرده اند و اظهار می کردند که تحت تأثیر 
فضاســازی های دروغین از کانال هــای تلویزیونی به ویژه 
کشــورهای وابســته به جریانات منطقه از جمله عربستان 

سعودی و برخی از کشورهای غربی قرار گرفتند.

وحیدی اضافه کرد: جای تعجب است که در این کانال ها 
مسائل مربوط به اغتشاش و آشوب نه تنها آموزش داده می شود 
بلکه ترویج و رهبری می شود و ملت ایران حق دارد در سطح 
بین الملل این حق خود را مطالبه کند و به وقت خودش و در 
موقعیت مناسب اعتراضات و درخواست های محاکمه آنها را 
داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: از بازترین کشورها هستیم 
که اگر کسی مطلب، نقد و حرفی داشته باشد می تواند آن را 

مطرح کند.

وزیر کشو ر:

 اغتشاشات  در سراسر ایران کنترل شد

خبر

یک کارشناس مسائل روســیه در واکنش به اظهارنظر 
اولیانوف مبنی براینکه مذاکرات در نیمه دوم نوامبر از سرگرفته 
می شود، گفت: اظهارات مذاکره کننده ارشد روسیه در مورد 
زمان ازســرگیری گفت وگو ها برای مثبت نگاه داشتن فضا 
مطرح شــده  و این در حالی است که روســیه دیگر جایگاه 

تعیین کننده ای در مذاکرات ندارد.
حسن بهشتی پور در گفت وگو با ایلنا، افزود: روسیه احتماال 
می خواهد امیدواری بدهد که مذاکرات با شکست مواجه نشده 
است. مسکو همچنین علیرغم آنچه در واقعیت وجود دارد، 
می خواهد نشان دهد که همچنان در مذاکرات و روند احیای 

برجام تعیین کننده است.
وی در ارزیابی فضای شکل گرفته در روابط ایران با اروپا و 
ایاالت متحده در پی تحوالت داخلی ایران و تاثیر آن بر امکان 
ازسرگیری مذاکرات وین، افزود: امروز دلیل اصلی تعلل آمریکا 
برای ازسرگیری مذاکرات این اســت که منتظر هستند تا 
سرنوشت تحوالت داخلی ایران مشخص شود و با به کارگیری 

سیاست صبر و حوصله به دنبال بیشــترین بهره برداری از 
تحوالت داخلی ایران هستند. بهشتی پور تصریح کرد: امروز 
تنها تهران و واشــنگتن نقش تعیین کننده در نجات توافق 
هسته ای ایفا می کنند و روسیه، چین و حتی اتحادیه اروپا 
و تروئیکای اروپایی تسهیلگر هستند. پس اینکه گفته شود 
مذاکرات در آبان ماه از سرگرفته خواهد شد، مبنی بر حدس 
این موضوع است که دو طرف ایران و  آمریکا پس از انتخابات 

کنگره آماده از سرگیری مذاکرات خواهند بود.

خبر

واکنش بهشتی پور به پیش بینی اولیانوف:

روسیه جایگاه تعیین کننده ای در مذاکرات ندارد

یک نماینده مجلس درباره شکایت فراجا از نمایندگان مجلس 
در خصوص اظهارنظرشان درباره حوادث اخیر، گفت: شکایت فراجا 
یک خطای استراتژیک بود که نباید صورت می گرفت. نمی شود 
تریبون را از نماینده گرفت، چرا که او بازتاب دهنده جامعه است 
بخصوص که در این خصوص 3 نفر از کسانی که از آن ها شکایت 

شده است از همکاران اهل تسنن ما هستند.
سیدالبرز حسینی نماینده خدابنده در گفت  وگو با خبرنگار 
ایلنا، گفت: نمایندگان دارای جایگاه هستند و بار مسئولیت حوزه 

انتخابیه را دارند. نماینده یک رویکرد دارد آن هم این اســت که 
سخنگوی مردم باشد و باید بازتاب تمام اعمال و رفتارش حلقه وصل 
بین مردم و ساختار اجرا باشد، کم و کاستی ها را به حوزه اجرا برساند 

تا بتوان حداقل بخشی از مشکالت را حل کرد.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی با بیان این که قانون 
اساسی و آیین نامه داخلی مجلس ظرفیتی را قرار داده و آن حریت 
نمایندگی در انعکاس مشکالت جامعه است، عنوان کرد: شما اگر 
تریبون صحبت را از نماینده بگیرید قاعدتا وظیفه اش برای جامعه 

خیلی مفید نخواهد بود. وی تاکید کرد: اگر بدانیم با شکایت یک 
نهادی از نماینده ای اگر غیرواقع هم صحبت کرده باشد بخشی از 
آن مشکل حل می شود، ما قبول می کنیم. اما در این موضوع خاص 
که ابعاد مختلف اجتماعی دارد الزاما این گونه نیســت که همه 

درست عمل کرده باشند یا همه عملکردشان اشتباه باشد؛ توجه 
داشته باشید ما در یک فضای ملتهب اجتماعی هستیم، بنابراین 
نیاز است شرایطی به وجود بیاید که کار درست صورت گیرد، یعنی 
بستر تصمیمات درست ایجاد شود لذا کشمکش های این چنینی 
مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به پیچیدگی موضوع اضافه خواهد 
کرد و فرصتی را برای  افرادی که مغرض هستند، ایجاد می کند تا از 

این بستر سوءاستفاده های غیرقانونی انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که جامعه 
را طیف وســیعی از افکار و عقاید تشکیل می دهد، اظهار داشت: 
بسیاری از افکار بدون این که یک خوراک خوب تصمیم گیری و یا 
تصمیم سازی داشته باشند ممکن است از این برخوردها تصمیمات 
نادرست بگیرند و از سوی دیگر هم واکنش در حوزه انتخابیه به یک 

نحو دیگری  رخ خواهد داد.

حسینی در گفت وگو با ایلنا:

شکایت فراجا از نمایندگان خطای استراتژیک بود

گفت وگو


