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گروه سیاسی - سید مجید حسینی: همزمانی سفر 
ســید ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در اجالس 
عمومی سازمان ملل و رایزنی های حاشیه ای این اجالس، 
با اتفاق ناخوشــایند فوت مهسا امینی در مقر گشت ارشاد 
و ناآرامی های پس از آن باعث شد که در بیشتر دیدارها و 
گفتگوهای او این موضوع ها مورد نظر باشــد و لزوم سخن 
گفتن در این موارد دیده شــود. رئیسی در این دیدارها بر 
سه نکته تاکید داشت: اول تاکید بر اینکه پیگیر احقاق حق 
درباره موضوع درگذشــت مهسا امینی است، دوم اینکه از 
حوادث اخیر در کشورهای مختلف مثل قتل توسط پلیس 
آمریکا و قتل خاشقچی در ترکیه سخن گفت و در نهایت 
درباره اعتراض های مردم گفت که اعتراض با اغتشاش فرق 

دارد. 
رئیسی در نشست خبری با رســانه ها در نیویورک در 
پاســخ به سوالی درباره فوت مهســا امینی در ایران اظهار 
داشــت: رخدادی که اتفاق افتاده در دســت بررسی است 
و نظــر نهایی در ایــن باره را با مقام قضایی اســت؛ آنچه 
درباره فوت این خانم مطرح اســت و اگر قصور و تقصیری 
بوده، حتماً بررسی می شــود و من در تماس با خانواده او 
هم قول دادم فارغ از آنکــه مجامع جهانی موضع بگیرند 
یــا نه، مســاله را پیگیری کنم . وی تاکید کــرد: ما دنبال 
اجرای عدالت هستیم و اجازه نمی دهیم درباره این خانم و 
هیچ شهروندی حقی از کسی تضییع شود اما نباید مسایل 

حقوق بشری به صورت دوگانه پیگیری شود.
رئیسی با اشاره به قتل هایی که در آمریکا و کشورهای 
غربی توســط پلیس صورت می گیرد، اظهار داشت: حفظ 
حقوق بشر در گرو پرهیز از استاندادهای دوگانه است تا از 

سوی مردم صادقانه تلقی شود.
رئیس جمهــور درباره اعتراضات در ایــران هم به این 
موضوع گفت: اعتراضات چــه صنفی و چه اعتراضاتی که 
درباره مسایل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و 
شنیده می شــود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت 
گذاشت؛ هیچ کس اغتشاش را قبول ندارد. رئیسی تصریح 
کرد: امروز آزادی بیان در جمهوری اسالمی ایران به نحوی 
اســت که در محافل عملی و سیاسی و فرهنگی و رسانه ها 

نظرات مختلف مطرح می شــود ولی اعتراض با اغتشاش 
متفاوت است. 

رئیسی شــامگاه پنجشــنبه به وقت محلی در آخرین 
برنامه در چهارمین روز از ســفر به نیویورک در نشستی با 
حضور ایرانیان مقیم آمریکا نیز با گالیه از استانداردهای دو 
گانه حقوق بشری در غرب گفت: در قضیه ای که در ایران 
برای دختر عزیزی پیــش 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 اطالعیه صادر شــد؟ ســال گذشته در همین 
آمریکا ۱۱۰۰ نفر به دســت پلیس کشته شدند چرا کسی 
برای آن اطالعیه صادر نمی کند. چرا کسی سوال نمی کند 

این ۱۱۰۰ نفر چطور به دست پلیس کشته شدند. رئیس 
جمهور با یادآوری قتل خاشــقچی روزنامه نگار عربستانی 
در ترکیه ســوال خود را تکرار کرد که چرا امروز کسی در 

اینباره برافروخته نمی شود؟
رئیســی با بیان اینکه دفاع از حقوق افــراد جزو ذات 
جمهوری اســالمی اســت، 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 ســازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به 
تخلفــات نیروهای نظامی تصریح کرد: اعتراض اشــکالی 
ندارد، اما اغتشــاش در هیچ جای دنیا پذیرفتنی نیست، 

چون امنیت مردم و جامعه را به خطر می اندازد.
رئیــس جمهــور در حاشــیه نشســتی بــا جمعی از 
متخصصان و کارشناســان سیاست خارجی آمریکا درباره 
فوت مهســا امینی نیز در پاســخ به این سوال که شما به 
عنوان رئیس جمهور در برابر کشته شدن یک دختر جوان 
چه کرده اید، خطاب به فرد ســوال کننده گفت: شما یک 
پژوهشگر هستید و از شما توقع می رود که قبل از پذیرفتن 
و بازطرح یک موضوع، از صحت آن اطمینان کسب کنید 
و آنچه می گویید بر اساس اسناد معتبر و تایید شده باشد.

رئیس جمهور افزود: بنده شــخصا با خانواده ایشــان 
تماس گرفتم و قــول دادم که موضوع را به دقت پیگیری 
خواهم کرد تا همه جوانب موضوع بررســی شــده و حقی 
ضایع نشود. در روزهای گذشته حداقل دو گروه از پزشکی 
قانونی و نمایندگان مجلس ایران این موضوع را به شــکل 
دقیق مورد بررســی قرار داده اند و مقام قضایی بررســی 

کننده این پرونده باید نظر نهایی خود را اعالم کند.
وی گفت: دفاع از حقوق بشر در ذات جمهوری اسالمی 
قرار دارد و این موضوع برای ما نه یک ابزار سیاســی، بلکه 
یک تکلیف الهی و یک وظیفه در جایگاه حاکمیت اســت. 
رئیس جمهــور معیارهــای مدعیان غربی حقوق بشــر را 
دوگانه خواند و گفت: مدعیان حمایت از حقوق بشــر در 
برابر گزارش ها و اخبار رسمی از کشته شدن زنان و مردان 
در کشــورهای غربی و آمریکا به دســت نیروهای پلیس 

حساسیتی نشان نمی دهند.

موضوع فوت مهسا امینی و ناآرامی های پس از آن در صدر سخنان رئیسی در نیویورک بود

از نیویورک هم موضوع را پیگیری کردم

یک نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر پیگیری قاطع پرونده »مهســا امینی« و اطالع رســانی 
شفاف و دقیق به مردم گفت: باید با مقصران برخورد شود تا 
دفعه دیگر این اشــتباهات تکرار نشود؛ این حرف حق است 
 و بایــد مطالبه کرد اما این که توی خیابان بریزند، توهین به 
رهبری کرده، پرچم ایران را آتش زده، روسری از سر خانمی 
بردارند و نیروی انتظامی را کتک زنند، دقیقا همان چیزی 

است که دشمن می خواهد.
مسعود پزشــکیان در گفت وگو با ایســنا در واکنش به 
حرکات تند در تجمعات دو روز گذشته و بعد از فوت »مهسا 
امینی« گفت: تاکید ما این است که باید موضوع خانم امینی 
پیگیری شده و با قاطعیت هم پیگیری می کنیم تا در صورت 
رخ دادن اتفاقی، طبق قانون و شرع با آن برخورد شود منتها 
اینکه عده ای در خیابان ریخته و نیروی انتظامی را کتک زده، 
توهین به رهبری کرده،  حجاب از ســر کسی پایین کشیده 
و پرچم ایران را سوزانده و پاره کردند، یعنی افرادی هستند 

که از آن طرف آب درس گرفته و از این غلط ها می کنند.
وی با بیان این که »اینگونه حرکات هدفمند است«، افزود: 
معتقــدم مردم و آن هایی که دنبال احقاقند، صف خود را از 
این آدم ها جــدا کنند وگرنه بین حق و باطل بهم خورده و 
نظام با چالش مواجه می شــود. همچنین خوراکی به دست 
آن طرف آبی ها می دهیم که علیه مملکت ما هر غلطی که 
خواستند، انجام دهند. این نماینده مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: چه کسی مملکت ما را به این روز کشانده است؟ 
کســی غیر از آمریکا و اروپا است که کشــورمان را تحریم 
چندین ســاله قرار داده و با اعمال تحریم دارو و غذا و سایر 
کاالها مشکالتی برای مردم به وجود آورده است؟ در چنین 
شرایط هم عده ای از مردم بدون آن که متوجه باشند توهین 
به رهبری کرده و پایه های نظام زیر سوال برده و شعارهای 

نامناسبی داده که آدم از شنیدنش حالش بهم می خورد.
پزشکیان با تاکید مجدد بر پیگیری پرونده مهسا امینی 
گفت: در این موضوع مدیری به درســتی مدیریت و اطالع 
رسانی نکرده است. قطعا باید با قاطعیت پرونده خانم امینی 
رسیدگی شــود. همچنین با مقصران برخورد شده تا دفعه 
دیگر این اشتباهات تکرار نشود؛ این حرف حق است  و باید 
مطالبه کرد اما اینکه توی خیابان بریزند، توهین به رهبری 
کرده، پرچم ایران را آتش زده، روسری از سر خانمی بردارند 
و نیروی انتظامی را کتک زنند، دقیقا همان چیزی اســت 
که دشــمن می خواهد. وی ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد 

تفرقه و راه انداختن جنگ داخلی است تا مملکت را با چالش 
مواجه کنند؛ قطعا امریکا و کشورهای منطقه به فکر مردم ما 
نیستند. حرف هایی که از آزادی هم می زنند تا وقتی برایشان 
معنا دارد که به نفعشــان باشــد و بعــد از آن موضوعیتی 
ندارد. آمریکا که از تمام حکومت های دیکتاتور منطقه دفاع 
می کند، چرا در آن کشــورها حرفی از آزادی نمی زنند بعد 

ایران را نشانه گرفته که زیر بار حرف زور آن ها نمی رود.
پزشــکیان اضافه کرد: ما هم وجود نواقص را قبول داریم 
اما این که در داخل حل کنیم یک بحث است و این که در 
خارج بخواهند برای ما دایه دلســوزتر از مادر شوند، بحث 

دیگری اســت؛ آن ها باید سر جای خود بشینند و اگر مر د 
هستند، حق و حقوق مردم ایران را نخورند و زور نگویند.

این نماینده اصــالح طلب مجلس دربــاره این که چرا 
تجمعات اعتراضی به حرکات رادیکالی کشیده شده است؟ 
گفت: رسانه های خارجی و آن هایی که دنبال فرصت بوده تا 
از یک اشــتباه، یک جریان ساخته و بعد سوار بر احساسات 
مردم شوند، از این شرایط سواستفاده می کنند. از آن طرف 
هم مقداری مدیریت ما درســت نبوده که سریع و قاطع و 
شفاف همه چیز را برای مردم توضیح دهد. یک گروه پزشکی 
از داخل و خارج تعیین کنند تا پرونده را بررسی کرده و همه 

چیز را شفاف به مردم بگویند.
وی با اشــاره به این که »رئیس جمهوری اعالم کرد که 
موضوع خانم امینی پیگیری شــود« خاطرنشان کرد: ولی 
این پیگیری قاطع باشد تا بهانه به دست کسانی ندهند که 
پرچم مملکت را سوزانده و به رهبری توهین کنند؛ رهبری 
نباشــد کل مملکت با هرج و مرج مواجه می شود، آیا اینها 

می خواهند کشور را با هرج و مرج روبرو کنند؟
پزشــکیان در توصیــه ای به مردم گفت: مردم مســاله 
را از راه قانونــی پیگیری کنند و ما هــم در مجلس دنبال 
خواهیم کرد که رئیس مجلس هم تاکید داشــتند، تالش 
می کنیم پیگیری ها قاطعانه باشــد به هر حال ضعف هایی 
در سیستم های مدیریتی داشته و کارهایی کردیم که بهانه 
به دســت آن طرف آبی داده ایم؛ کاری نکنیم آن ها بتوانند 
سواستفاده کنند. وی افزود: خانواده محترم مهسا امینی نیز 
مواظب باشند که آن طرف آبی ها از آن ها سواستفاده نکنند؛ 
سعی می کنیم تا جایی که می توانیم پیگیری کرده و حقوق 
و حقوق آن ها را شفاف کنیم تا با کسانی که اقدامی خالف 
روند عادی و قانونی انجام دادند، برخورد شود که این کارها 

برای بار دوم و سوم تکرار نشود.

محســنی اژه ای، طی تماس های جداگانه ای با دادستان 
کل کشــور و مراجع قضایی، خطاب به آنها دســتور 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 إای، برخورد بازدارنده طبق 
قانون صورت گیرد و در تکمیل و رســیدگی به پرونده های 
قضایی انها هم تســریع شــود. بــه گزارش قــوه قضائیه، 
حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای، 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 آن ها در سراســر کشور 
و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب طلب حرفه ای ، 
مخالن آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم ، افرادی که 
به اموال عمومی و دولتی خســارت وارد کرده اند و در برابر 
پلیس تمرد میکنند، مرتبطین با ســرویس های جاسوسی 
خارج از کشور برخورد بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و 

در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضایی انها هم تسریع 
شود. رئیس قوه قضائیه کلیه دادستان ها و مسئوالن قضایی 
ذیربط در نقاط مختلف کشــور را مکلف و موظف کرد، در 
این راستا بدون هیچ گونه اغماض و کوتاهی و در چهارچوب 

موازین قانونی اقدام کنند.
رئیس دســتگاه قضا همچنین در این تماس ها با اشاره 
به شگرد دشمنان و عناصر وابســته به گروهک های معاند 
در برانگیختــن هیجانات مردم به ویــژه نوجوانان و جوانان 

و تحریک احساســات آنها با ترویج شــایعات و اکاذیب ، به 
مســئوالن قضایی ذیربط در سراســر کشور دســتور داد، 
در مــورد برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شــایعه هم 
اهتمــام صورت گیردرئیس عدلیه تاکیــد کرد: نباید اجازه 
دهیم دشــمن با سواســتفاده از موقعیت بــه وجود آمده 
بخشــی از جامعه را که بر اساس شــنیدن برخی از اخبار 
 غیر دقیق، دارای ســوال و مطالبه می باشــند را مساله دار 

و دارای شبهه کند.

بــا توجه بــه بــروز برخی اغتشاشــات و 
آشــوب گری ها پس از فوت مهسا امینی مردم 
در تمام شهرها و اســتان های کشور با مردم 
تهران همراه شده و پس از اقامه نماز جمعه با 
انجام راهپیمایی این اقدامات را محکوم کردند.
نمازگزاران و اقشار مردمی تهران همزمان 
با دیگر شــهرهای کشور پس از برگزاری نماز 
جمعه در محکومیت اغتشاشات اخیر و اهانت 

به مقدسات راهپیمایی کردند.
به گزارش ایسنا ، راهمپیمایان با سر دادن 
شــعارهایی در محکومیت اهانت به مقدسات 

اعتراض خود را اعالم کردند.
شــعارهایی از جمله مرگ بر آمریکا، مرگ 

بــر منافق، مرگ بر فتنه گر، خونی که در رگ 
ماست هدیه به رهبر ماست، فریاد هر بسیجی 
مرگ بر آمریکا، منافــق فتنه گر این آخرین 
پیام اســت ملت انقالبی آماده قیام است، این 
همه لشــکر آمده به عشــق رهبر آمده، نزاجا 
نزاجا حمایتت می کنیم، پلیس قانونمند تشکر 
تشکر، مرگ بر آشــوب گر، مرگ بر انگلیس، 
مرگ بر اســرائیل و ... از سوی راهپیمایان سر 

داده شد.
آنها عکس نوشته و تصاویری از رهبر انقالب 
و همچنین پرچم ایران را در دست داشتند. در 

پایان این راهپیمایی قطعنامه پایانی تظاهرات 
بزرگ مردم ایران در محکومیت فتنه گران و 
هتاکان به مقدســات دینی قرائت خواهد شد. 
مــردم اراک نیز پس از برگــزاری نماز جمعه 
در محکومیت اقدامات هنجارشکنانه اخیر به 

خیابان آمده و اعتراض خود را اعالم کردند.
پــس از برگزاری نماز جمعــه اراک که به 
امامــت آیت اهلل قربانعلــی دری نجف آبادی 
برگزار شد، شــرکت کنندگان در نماز جمعه 
در راهپیمایی حضور یافته و هتک حرمت به 
ساحت قرآن و مقدسات و اغتشاشات اخیر در 

کشور را محکوم کردند. اقشار مختلف مردم در 
این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی همچون 
» مرگ بر فتنه گر« و » ما همه با هم هستیم 
پشــت والیت هســتیم« اعتراض خود را به 
اغتشاشات اخیر بیان و از اقدامات پلیس برای 
برقراری امنیت تقدیر کردند. مردم شهرستان 
مرزی بندر آســتارا در شــمال غربی استان 
گیالن با شــرکت در یک راهپیمایی باشکوه 
مردمی علیه آشــوبگران و اغتشاشگران شعار 

مرگ بر فتنه گر سر دادند.
جمع کثیری از مردم شهید پرور و مرزنشین 

شهرســتان مرزی بندر آستارا بعد از برگزاری 
مراسم نماز جمعه با شرکت در یک راهپیمایی 
باشــکوه مردمی انزجار خــود را از فتنه گران 
در ایجاد آشوب ها و اغتشاشات چند روز اخیر 
کشــور اعالم کردند. در این راهپیمایی جمع 
کثیــری از جوانــان، طالب و دانشــجویان و 
اساتید حوزه و دانشگاه، مسئوالن شهرستان، 
نیروهای نظامی و انتظامی، فرهنگیان و سایر 
اقشــار جامعه حضور داشتند. حاضران در این 
راهپیمایــی که از مصلی آســتارا تا چهار راه 
حکیم نظامی برگزار شــد فریاد مرگ بر فتنه 
گر، مرگ بر اســرائیل، مرگ بر آمریکا و مرگ 

بر منافق سر دادند.

پزشکیان: 

درباره پرونده »مهسا امینی« با مردم شفاف باشیم
 دشمن به دنبال راه انداختن جنگ داخلی است

دستورهای رئیس قوه قضائیه پیرامون نحوه برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر

راهپیمایی مردم سراسر کشور در محکومیت اغتشاشات اخیر

رهبر انقالب اسالمی در پیامی به  مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس 
و روز مهمانی الله ها:

ایستادگی برابر شیطان ها به پیروزی و پایان ترس 
و اندوه می رسد

آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی به  مناسبت آغاز هفته 
دفــاع مقدس و روز »مهمانی الله ها« تأکید کردند: پیام شــهیدان به ما یادآور 
میشــود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم، در پایان به پیروزی و 
برافتادن ترس و اندوه می رسد. به گزارش ایسنا، در این پیام که همزمان با مراسم 
غبار روبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان »مهمانی 
الله ها« از سوی حجت االســالم والمسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، آمده 
است: هفته  دفاع مقدس، نیکوترین و مناسبترین زمان برای بزرگداشت یاد و نام 
شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است.  پیام شهیدان، بشارت به دل های آماده و 
گوش های شنوا است. این پیام گرامی به ما یادآور می شود که ایستادگی در برابر 
شیطان های قدرت و ستم، در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می رسد. 
این پیام، حیات بخش است، نیرو و امیدآفرین است، و نیاز امروز و همیشه  ملت 

بزرگ ایران و همه  آزادگان جهان است. سالم خدا بر شهیدان عزیز.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:
مطالبه اصالح شیوه مبارزه با بی حجابی را می پذیریم

نایب رئیس کمیســیون اصل نود مجلس شورای اســالمی با تاکید بر اینکه 
باید با هر قصور و تقصیری درباره پرونده »مهسا امینی« برخورد قانونی شود، 
گفت: برخی به دلیل حادثه اخیر مطالبه حقی دارند که اصالح شیوه مبارزه با 

بی عفتی و بی حجابی است که شجاعانه آن را می پذیریم.
به گزارش ایسنا، حسن شجاعی عضو فراکسیون روحانیت مجلس در مطلبی 

در صفحه توییتر خود نوشت:
۱- در ماجرای خانم امینی، اگر قصور یا تقصیری باشــد، باید برخورد قانونی 
انجام شــود.  ۲- در باالترین سطح نظام یعنی سران سه قوه، رسیدگی دقیق و 
عادالنه و اعالم نتایج تضمین شــده است. ۳- تجربه شده و جمهوری اسالمی 
ثابت کرده، هم شــجاعت پذیرش خطا را دارد و هم شجاعت ایستادن در برابر 
حرف باطل را. لذا هم شجاعانه خطای خویش را در ماجرای هواپیمای اوکراینی 
پذیرفت »با همه تبعات آن« و هم شجاعانه سال ۸۸ زیر بار دروغ تقلب و بدعت 

ابطال انتخابات نرفت »با همه تبعات آن«
اینک:

 ۱- برخی به دلیل حادثه اخیر مطالبه حقی دارند که اصالح شیوه مبارزه با بی 
عفتی و بی حجابی است که شجاعانه آن را می پذیریم.  ۲- برخی از مشکالت 
معیشتی به تنگ آمده اند. به آنان حق می دهیم. مجلس و دولت باید پاسخگو 
باشند و درصدد حل آن و قطعا آشوب موجب بهبود معیشت نخواهد شد. ۳- و 
البته برخی دیگر به بهانه حادثه اخیر مسیر براندازی نظام را در پیش گرفته اند 
که مقصدی جز تجزیه ایران ندارد. ملت ایران شجاعانه زیر بار آن نخواهد رفت 
چه ۸ ماه طول بکشــد، چه ۸ ســال و چه ۸۰ سال. از صدای آشوب امروز، جز 
تجزیه فردای ایران شنیده نمی شود. آشوب رمز تجزیه ایران است.« در سه روز 
گذشته تجمعاتی در برخی از شهرهای کشور بعد از فوت »مهسا امینی« برگزار 
شد. مهسا امینی دختر ۲۲ساله ای بود که چهارشنبه هفته گذشته )۲۳ شهریور( 
از سوی نیروهای گشــت امنیت اخالقی )ارشاد( بازداشت شد. او در همان روز 
دستگیری در بازداشتگاه وزرای تهران سکته کرد و در حالت کما در بیمارستان 
کسری بستری شــد. او بعدازظهر جمعه )۲۵ شهریور( درگذشت. برگزاری این 
تجمعــات در پی برخی فراخوان ها در فضای مجازی با اقداماتی نظیر آتش زدن 
سطل های زباله، مسدودکردن برخی کوچه ها و خیابان ها، تخریب دستگاه های 
عابربانک و سردادن شعارهای تند همراه بوده که پلیس سعی کرد با استفاده از 

گاز اشک آور و بازداشت برخی عوامل فضا را کنترل کند.

وزارت اطالعات: 
حضور در تجمعات غیرقانونی
موجب تعقیب قضایی می شود

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در پی حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش صدا و سیما، در این بیانیه آمده است: با توجه به بهره برداری جریانات 
ضدانقــالب در حوادث اخیر، هرگونه حضور و همراهی در تجمعات غیرقانونی 

طبق قانون مجازات اسالمی، تعقیب قضایی در پی دارد.

بیانیه های ستاد کل نیروهای مسلح درباره ناآرامی ها
ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با ناآرامی های بعد از درگذشت مهسا امینی 
بیانیه ای صادر کرد. به گزارش ایســنا به نقل از ستادکل نیروهای مسلح، این 
بیانیه خویشــتنداری مأموران و حافظان امنیت مردم و کشــور در برخورد با 
معترضان در روزهای نخســتین ناآرامی ها را تحســین کرده و افزوده اســت: 
مجاهدت هــای نیروهای انتظامی جمهوری اســالمی ایران به عنوان حافظان 
امنیت روانی و اجتماعی کشــور، در خط مقدم مبارزه با ناهنجاری ها و مقابله 
با برهم زنندگان نظم و سالمت جامعه، موضوعی نیست که از نگاه هیچ ایرانی 
منصف و میهن دوســتی دور بماند. اما متأسفانه در حوادث چند روز گذشته 
بعضاٌ مشاهده شد که این خویشتنداری ها آشوبگران و تروریست های اجاره ای را 
به این خیال باطل سوق داد که به زعم خود می توانند با چند حرکت ایزایی در 
حمله به حافظان نظم و آرامش مردم، اقتدار پلیس و امنیت کشور را به چالش 
بکشند و ضد انقالب بیرون از مرزها در رسانه های خود، قهقهه مستانه سردهند؛ 
غافل از اینکه ملت موقع شناس ایران اسالمی با جدا کردن صف اعتراضات خود 
از این اغتشاشگران اجاره ای و مزدور، خیلی زود چهره ضد امنیتی آن ها را افشا 
کردند. ستادکل نیروهای مسلح بار دیگر بر هوشیاری مردم در شناخت عملیات 
روانی دشمن تأکید کرده و با اعالم آمادگی سازمان های نیروهای مسلح برای 
مقابله با توطئه های دشــمنان، تصریح کرده است اجازه نخواهد داد امنیت و 
آرامش کنونی ملت که ثمره مجاهدت هزاران شهید و جانباز است، خدشه دار 
شود. ستادکل نیروهای مسلح در پایان ضمن تسلیت درگذشت مرحومه مهسا 
امینی به خانواده وی، در عین حال به گروهک های معاند و ضد انقالب و عوامل 
داخلی ضدانقالب هشدار می دهد که هرگونه تعرض و ناامنی را تحمل نخواهد 

کرد و با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطعانه خواهد کرد.

بیانیه وزارت دفاع در محکومیت اقدامات 
هنجارشکنانه و دین ستیزانه روزهای اخیر

وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ضمن محکوم کردم اقدامات هنجار 
شکنانه عده ای معدود و فریب خورده در حوادث اخیر، بیانیه ای منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: موفقیت های درخشان و پیشرفت های شگرف 
ملت ایران در عرصه های دفاعی،علمی و اقتصادی و به ویژه ایستادگی جانانه و 
مثال زدنی آنان در برابر فشارهای حداکثری دشمنان و استکبار جهانی، تغییر 
دادن معــادالت و توطئه های دشــمنان در منطقه و رهبری ادبیات و فرهنگ 
مقاومت در جهان در کنار حماســه سازی اربعین کم نظیر امسال که همه از 
فضل الهی و محصول ایمان،توکل بر خدا و عمل به آموزه های اســالم اســت 
همانند خاری بر چشم های دشمنان دین و ملت و بدخواهان ایران اسالمی شد 
و ملت بزرگ ایران بار دیگر همانند چهار دهه گذشــته به چشم خود کینه و 
حقد دشمنان خارجی ، مزدوران، منافقان، خائنان و فتنه گران را با اقدامات از 
پیش برنامه ریزی شده با مستمسک قرار دادن درگذشت یکی از هموطنانمان 
را دیدند. این رویداد تاسف برانگیز بر همگان حجتی شد که ببینند دشمن بر 
خالف شعارهای ظاهری و دراز کردن دستان پوالدین با دستکش مخملین در 
دشــمنی با ملت ایران مصمم تر و مترصد لحظه های کوچک برای وارد کردن 
ضربه به ملت و کیان اســالمی اســت. وزارت دفاع ضمن ابراز تاسف عمیق از 
حوادث پیش آمده و تسلیت به همه خانواده های داغدار اتفاقات روزهای اخیر، 
اقدامات هتاکان حرمت ســاحت مقدس و نورانــی قرآن مجید، پیامبر عظیم 
الشأن اسالم)ص(، مساجد کشــور،حجاب بانوان محترم میهن اسالمی و وارد 
کردن خسارت به اماکن و اموال عمومی و خصوصی را به شدت محکوم نموده 
و از صبر، متانت و آرامش ملت وفادار، بصیر، نجیب و عالقه مند به اسالم و ایران 
به جهت هوشــیاری، رفتار خردمندانه ، مراقبت و حفظ فاصله از فتنه گران و 
برهم زنندگان امنیت در کشور تشکر می کند و ضمن حمایت و ارج نهادن به 
صبوری، از خودگذشتگی و اعمال اقدامات به موقع فرماندهی انتظامی مقتدر 
و مردمی کشــورمان برای حفظ نظم، جان، مــال و ناموس ملت ایران، تاکید 
می نماید با همراهی و همدلی همه آحاد مردم با بصیرت و قدرشناس و قانون 
مدار کشورمان باری دیگر پاسخی محکم به بدخواهان اسالم، انقالب اسالمی و 
ایران داده خواهد شد و برگ زرین دیگری در صفحات صیانت از امنیت و مقابله 

با توطئه دشمنان با محوریت مردم به ثبت خواهد رسید. 

اخبار کوتاه

سید ابراهیم رئیســی پس از شرکت و سخنرانی در هفتاد 
و هفتمین مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، شــرکت و 
ســخنرانی در اجالس تحول آموزش در ســازمان یونسکو، 
دیــدار با برخــی رهبران ادیــان، دیدار بــا متخصصان و 
کارشناسان سیاست خارجی آمریکا، دیدار با مدیران ارشد 
رسانه های آمریکایی، برگزاری نشست مطبوعاتی و دیدار با 
ایرانیان مقیم این کشــور روز جمعه نیویورک را به مقصد 
تهــران ترک کرد. رئیس جمهور در این ســفر همچنین با 

رئیس جمهور فرانســه، رئیس جمهور بولیوی، نخست وزیر 
پاکستان، نخست وزیر عراق، رئیس جمهور سوئیس، نخست 
وزیر لبنان، نخست وزیر ژاپن، رئیس جمهور فنالند، رئیس 
جمهور صربستان، نخســت وزیر ارمنستان، رئیس جمهور 
زیمبابوه و دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.

سفر رئیسی به نیویورک در ادامه تالش ها برای تحقق »نظم 
عادالنــه بین المللی از طریــق چندجانبه گرایی اقتصادی« 

انجام شد.

رئیسی به تهران بازگشت

عزت اهلل ضرغامی تاکید کرد: باید تحوالت اجتماعی را درک 
کنیم و برای آن برنامه داشــته باشــیم. به گزارش ایســنا، 
عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی و عضو شورای عالی فضای مجازی در توییتی نوشت: 
بزرگترین منکر، بدبین کردن مردم نســبت به اساس دین 
اســت. 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. وی 
پیش از این نیز در توییت دیگری نوشته بود: مرزبندی بین 
فعاالن کف خیابان ضروری اســت . جوانان و زنان آزرده از 
فوت غمبار مهســا امینی با لیدرهای آموزش دیده و متصل 
بــه خارج متفاوتند. رفتار، ادبیــات و صبوری ضابطین باید 

آگاهانه، مدیریت شده و متناسب با سوژه باشد.

ضرغامی: 

تجدیدنظر در برخی قوانین و روش های ناکارآمد اجتماعی 
به سقوط دومینووار نظام منجر نمی شود

یک فعال سیاسی با بیان اینکه شیوه پیگیری مطالبات 
مدنی یک هنر اســت، گفت: وقتی اعتراض به اغتشــاش 
تبدیل شــود، پیگیــری مطالبات هم از دســت مردم و 
دلســوزان کشور خارج می شود. محسن رهامی در گفت و 
گو با ایســنا با بیان این که »شیوه پیگیری مطالبات مدنی 
یک هنر اســت«، اظهار کرد: اگر شیوه پیگیری مطالبات 
صحیح نباشــد، جریان های ناخالــص وارد این اعتراضات 
شــده و جریان آن را تغییر می دهند  تا در نهایت به ضرر 
مردم شود. وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل شود، پیگیری 
مطالبات هم از دســت مردم و دلســوزان خارج می شود 
و مردم خــود را از صحنه اعتراض خــارج می کنند و آن 
مطالبه دیگر دنبال نمی شــود و به نتیجه نمی رســد. وی 
در عین حال ادامه داد: دســتگاه های انتظامی و اطالعاتی 
باید نســبت به مردمی که اعتراض دارند با مدارا وحوصله 
برخورد کنند. نباید تصور شــود که هرکسی که اعتراض 
دارد، ضدنظام است. اعتراض در چارچوب قانون، حق مردم 

است و قانون اساسی به آن تاکید دارد. پیامبر)ص( و امام 
علی)ع( در زمان حکومت خود حق اعتراض را به رسمیت 
می شــناختند. مثال به پیامبر)ص( درباره نحوه تقســیم 
غنایم اعتراض می شد و پیامبر)ص( با معترضان برخوردی 
نمی کرد. بعد جنگ صفین، عده ای در مسجد کوفه جمع 
شــده و به امام علی)ع( اعتراض کردند. آنها بعدتر خوارج 
را تشــکیل دادند ولی امام  علی)ع( به آنها گفت تا زمانی 
که دســت به شمشیر نبرده اند، کسی با آنها کاری ندارد. 
رهامی خاطرنشان کرد: قانون اساسی تصریح می کند که 
برگزاری تجمعات به دو شرط مسلح نبودن و مخل مبانی 
اســالم نبودن، آزاد اســت. اگر این دو شرط وجود داشته 
باشد، دیگر الزم نیست حتی اجازه گرفته شود بلکه فقط 
نیاز است اطالع داده شود تا پلیس امنیت تجمع را تامین 
کند. تاکنــون چارچوبی برای اجرای اصل برگزاری آزادانه 
تجمعات وجود نداشته است. در دولت قبل اقداماتی انجام 
شد و ما پیشنهاداتی دادیم اما آن اقدامات به نتیجه نرسید.

فرمانده نیروی هوایی ارتــش با بیان اینکه این نیرو در 
باالترین سطح از قدرت و توان رزمی است، گفت: تعرض به 

خاک ایران، منجر به فوران خشم نیروهای مسلح می شود.
به گزارش ایسنا، حمید واحدی در رژه هوایی مشترک 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران  
انقالب اسالمی گفت: امروز قدرت بازدارندگی و در صورت 
لزوم قدر تهاجمی همان چیزی اســت که دشــمنان از آن 
می هراســند. بی تردید این همان مولفه ای است که مانع از 
خود بزرگ بینی بســیاری از کشورهای منطقه شده است. 
فرمانده نیروی هوایی گفت: هشدار می دهیم که کوچکترین 
تعرض به خاک ایران اسالمی می تواند منجر به فوران خشم 
نیروهای مسلح شود که در آن صورت قدرت نظامی خود را 

به نمایش خواهیم گذاشت.
وی افــزود: نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران 
گسترش دهندگان اقتدار، عزت و امنیت در منطقه هستند، 
نیروهایی که راهشان و هدفشان امنیت آفرینی و ایستادگی 

در برابر خودکامگی استعمار جهانی است و بر همین اساس 
بــرای تحقق اهداف خود از هیچ کاری دریغ نخواهند کرد. 
فرمانــده نیروی هوایی در ادامه با اشــاره به انجام عملیات 
انتقام، تنها ۲ ســاعت پس از حمله عــراق به ایران در ۳۱ 
شهریور ماه  ۱۳۵9گفت: تفکرات کورکورانه نیروهای بعثی 

عامل شکست آنها بود.
بی آن که بدانند نیروهای مســلح کشور عزیزمان ایران 
بخصوص نیروی هوایی ارتش تنها پس از ۲ ســاعت از این 
حمله پاســخ دندان شــکنی به آنان می دهد. امروز نیروی 
هوایی در باالترین ســطح از قدرت و توان رزمی اســت و 
همچون گذشته دارای کارکنان متعهد، متخصص و والیی 
اســت که خود را فدایی ملت و کشور می دانند. واحدی در 
پایان خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح ما حافظان امنیت و 
آرامش ایران اسالمی هستند که هیچگاه از عقاید و باورهای 
خود دست بر نداشته و با تمام توان در راستای حفظ امنیت 

و اقتدار این مرز و وبوم پیش می روند.

رهامی: 

شیوه پیگیری مطالبات مدنی یک هنر است
فرمانده نیروی هوایی ارتش:

تعرض به خاک ایران، منجر به فوران خشم نیروهای مسلح می شود


