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خبر
نمایشگاه بزرگ هوایی نهاجا افتتاح میشود

فرمانده پایگاه هوایی شــهید لشــگری تهــران از برپایی
نمایشــگاه بزرگ هوایی به مناســبت هفته دفاع مقدس
در این پایگاه خبر داد.بــه گزارش حوزه دفاعی ایرنا ،امیر
ســرتیپ دوم خلبان بهمن بهمرد ،فرمانده پایگاه هوایی
شهید لشگری مهرآباد با تبیین عملکرد و توانمندیهای
این نیرو در  ۸سال دفاع مقدس ،ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای جنگ تحمیلی ،از برپایی نمایشگاه بزرگ
هوایی نیروی هوایی ارتش از تاریخ دوم الی هشتم مهرماه
 ۱۴۰۱در این یگان خبــر داد.وی بر لزوم برپایی مطلوب
و اثربخش نمایشگاه هوایی بهمنظور نمایش توانمندیهای
هوایی ارتش تأکید کــرد و گفت :معرفی و نمایش اقتدار
و توانمندیهای نیــروی هوایی ارتش به مردم و خصوصاً
جوانان کشور در ارتقای خودباوری و عزت ملی تأثیر بسزایی
خواهد داشت؛ بنابراین برای تحقق این امر مهم باید از تمام
ظرفیتها برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاهها استفاده
کنیم.این نمایشــگاه که در آن انواع هواپیماها ،بالگردها و
پهپادهای نیروی هوایــی ارتش و نوآوریهای دفاعی این
نیرو به نمایش گذاشته میشــود ،از دوم مهرماه به مدت
یک هفته از ساعت  ۹الی  ۱۶آماده بازدید عموم خواهد بود.

هشدار متکی به مردم معترض

رئیس خانه احزاب ایــران ،با ابراز همــدردی با خانواده
داغدیده مرحومه مهسا امینی و دعوت از همگان به آرامش،
از جریانهای سیاسی خواست از قضاوت عجوالنه تا روشن
شدن ابعاد ماجرا بپرهیزند.منوچهر متکی روز سهشنبه در
گفتوگو با ایرنا با اشاره به دستورات اکید رؤسای سه قوه
در پیگیری سریع حادثه رخداده برای مهسا امینی بانوی
هموطن سقزی گفت :بررسی ابعاد پیدا و پنهان اطالعاتی
و امنیتی این حادثه ضرورت دارد.وی با اشاره به دستورات
اکید روسای ســه قوه در پیگیری سریع حادثه و بررسی
حرفهای سازمان پزشکی قانونی ،ابراز امیدواری کرد :مردم
و افکار عمومی بهزودی در جریان شفاف و جامع این حادثه
تلخ و برخورد با خاطیان احتمالی قرار گیرند.متکی افزود:
در حکمرانی مدنی در کشورهای مختلف ،هنجارشکنی
موردپذیرش نیست و مردم ما آشوبهای ساختارشکنانه
و هدایتشده در کشور را تحمل نخواهند کرد.به گزارش
ایرنا ،در پی انتشــار اخباری درباره حادثه برای یک دختر
جوان و فوت او ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی روز جمعه -
 ۲۵شهریور  -به وزیر کشور دستور داد که علت و جزئیات
حادثه را با فوریت و دقت بهشــکل ویژه بررسی و نتیجه
را گزارش کند.رئیسجمهور همچنین در تماس تلفنی با
خانواده مرحومه مهسا امینی ضمن ابراز همدردی با این
خانواده و طلب صبر و اجر برای آنان در این مصیبت ،گفت:
من در جریان سفر ازبکستان از این واقعه مطلع شدم که
بالفاصله به همکارانم دســتور دادم تا بررسی موضوع را
بهصورت ویژه در دســتور کار قرار دهند و مطمئن باشید
این موضوع را از دستگاههای مسئول مطالبه خواهم کرد تا
ابعاد آن روشن شود.

درخواست از رئیسجمهور برای تشکیل
قرارگاه مهار تورم

نماینده مردم میانه در مجلس شــورای اسالمی گفت :از
رئیسجمهور تقاضا دارم با تشــکیل قرارگاهی اثربخش و
قوی و با همراهی قوای ســهگانه هر چه ســریعتر تورم و
گرانی افسارگسیخته را مهار کرده و نگذارند استخوان مردم
تحت این فشارهای طاقتفرسا خرد گردد.به گزارش ایسنا،
مهدی اسماعیلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی
روز (سهشنبه) مجلس شورای اسالمی بیان کرد :بسیاری
از تحلیلگران سیاسی دنیا بر این باورند که جهان در حال
عبور از غرب به جهان پســاغرب اســت .ضعف و کاهش
نفوذ آمریــکا و اروپا در معادالت بینالمللی زمینه را برای
کشورهای دیگر فراهم کرده است تا نظم جهانی جدیدی
را شــکل دهند و برخی از آنها از ظهور قرن آســیایی و
قدرتی به نام ایران ســخن گفتهاند که توانسته با مقاومت
پایدار و با تکیه بر توانمندی و شایســتگی جوانان خود و
زعامت رهبر حکیم انقالب موازنه قدرت را در عرصه جهانی
بــر هم زند ،این مطلب فراتر از یــک دگرگونی درونی در
ژئوپولوتیک قدرت جهانی صحبــت میکند.وی در ادامه
گفت :امروز متخصصان اصلی اقتصادی عامل اصلی تورم و
گرانی را سیاستهای سلیقهای و غیرعلمی ،رشد نقدینگی
و چاپ پول بیپشــتوانه ،ساختار و افکار غیر مولد عمدتاً
فسادزا تعریف کردهاند و دولت سیزدهم در راستای جراحی
این ســاختار معیوب اقداماتی را آغاز کرده که امیدواریم
نتایج ثمربخشی را در سیاســتهای اقتصادی کشور به
دست آید .البته این مهم نیازمند هوشیاری ،دقت و کنترل
آسیبهای وارده بر اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه است؛
لذا از رئیسجمهور درخواست دارم با تشکیل یک قرارگاه
اثربخش و قــوی و اهتمام و همراهی قوای ســهگانه هر
چه ســریعتر تورم و گرانی افسارگسیخته را مهار کرده و
نگذارند استخوان مردم تحت این فشارهای طاقتفرسا خرد
گردد.عضو هیات رئیســه کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اســامی بیان کرد :مشکالت معیشتی و
درخواستهای مظلومانه بازنشستگان کشوری و لشکری،
نیروهای نظامی و انتظامی ،کارمندان و کارگران با دریافتی
و درآمد بسیار ناچیز که در این شرایط سخت اقتصادی با
شرمندگی تمام ،گذران زندگی میکنند بدون فوت وقت
رسیدگی کنند و اقداماتی جبرانی و التیامبخش به عمل
آورند.نماینــده مردم میانه در مجلس خطاب به وزیر راه و
شهرسازی اظهار کرد :برابر اصل  ۳۱قانون اساسی ،داشتن
مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است
و دولت موظف به تأمین آن میباشد ،اگر تا دیروز مسکن
دار شدن آرزوی هر جوانی بود ،متأسفانه امروز تأمین هزینه
اجارهنشینی قصه پرغصه آنان است ،حل سریع مسکن و
حداقــل با رویکرد تحویل یک قطعه زمین و حمایتهای
جانبی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.اسماعیلی با بیان
اینکه جلوگیری از عوامل و مافیای گرانی زمین از عهده یک
وزارتخانه خارج است ،تأکید کرد :این موضوع همت و ورود
تمام مسئوالن را طلب میکند و باید بسیجی وار این معضل
اجتماعی را برطرف کرد.
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گزارش رسانه ها از برگزاری تجمعات در برخی شهرها

اعتراض خیابانی به گشت ارشاد

همدلی| تجمعات اعتراضی به کشته شدن مهسا
امینی در شهرهای مختلف ادامه دارد .دیروز در
شهرهای مختلفی ازجمله تهران همچنان مردم
معترض به خیابان آمدند و خواستار جمع شدن
گشت ارشاد شدند .دانشــگاههای مختلفی نیز
شاهد اعتراض دانشجویان بودند .ازجمله دیروز در
دانشگاه علم و صنعت دانشجویان تجمع اعتراضی
برگزار کردند.ایسنا دراینباره نوشت« :تعدادی از
شهروندان تهرانی در اعتراض به عملکرد گشت
ارشــاد و درگذشت مهســا امینی تجمعی را در
خیابان حجاب برگــزار کردند .در این تجمع که
با انتقاد نسبت به نوع عملکرد برخی گشتهای
ارشاد همراه بود ،از سوی برخی تجمعکنندگان
شعارهای ساختارشکنانه سر داده شد».
تســنیم نیز خبر داد« :دهها نفــر از مردم غروب
دوشــنبه در بلوار کشــاورز تهران در اعتراض به
درگذشــت خانم مهســا امینی تجمع کرده و
شــعارهای اعتراضی سر دادند .این تجمع حدود
یک ســاعت به طول انجامیــد و نهایتاً با حضور
پلیس مردم متفرق شدند .برخی گزارشها حاکی
است که تجمع مشابهی در مشهد نیز انجامشده
اســت .درگذشت خانم مهسا امینی موجب تأثر
مردم شــده اســت .مردم انتظار دارند که به این
موضوع بهدقت رســیدگی و علت درگذشــت
بهصورت شفاف شود».
فــارس نیــز از آتــش زدن چند ســطل زباله
و ســنگپرانی بــه ماشــین پلیــس توســط
تجمعکنندگان گزارش داد .و نوشت« :یگان ویژه
با گشــت موتوری وارد صحنه شــد و با استفاده
از باتوم و گاز اشــکآور افراد را متفرق کرد».ایرنا
نیز نوشت« :جمعی از مردم تهران عصر دوشنبه
در برخــی خیابانهای پایتخــت در اعتراض به
درگذشــت مهسا امینی دســت به تجمع زدند.
این تجمعــات  ۳۰۰ - ۲۰۰نفــره در محدوده
خیابانهای بلوار کشاورز ،وصال و میدان ولیعصر
برگزار و ســبب ترافیک در حرکت خودروهای
عبوری شد.تعدادی از تجمعکنندگان شعارهای
ساختارشکنانه سر دادند و برخی افراد حاضر در
این تجمع نیز دست به تخریب اموال عمومی زده
و به خودرو نیروهای پلیس فراجا حمله کردند که
باعث صدمه به این خودروها شدند.نیروهای فراجا
نیز در واکنش به این رفتار ساختارشکنانه برخی
معترضان ،با کمترین درگیری ،به متفرق کردن
تجمعکنندگانپرداختند».
انتشــار ویدیوهایی از برخورد میان معترضان و
نیروی انتظامی نیز نشــان میدهد که در برخی
شهرهای دیگر ناآرامیهایی در جریان بود .اگرچه
برخی رسانههای خارجی مدعی کشته شدن چند
نفر نیز شدند ولی تاکنون منابع داخلی این موضوع
را تایید نکردند .موضوع کشته شدن مهسا کریمی
دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسالمی نیز
مطرح شد .هرچند که برخی از نمایندگان وعده
پیگیری و جلســه با مسئوالن نیروی انتظامی را
مطرح کردنــد اما دراینبین برخی از نمایندگان
رســماً در صحن علنی گفتند کــه آنان نگران
توهین به مقامات رسمی هستند .محمدحسین
فرهنگی نماینده تبریز در نشســت علنی دیروز
(سهشنبه  ۲۹شهریورماه) مجلس شورای اسالمی
در تذکری شــفاهی گفت« :حادثه تلخی که در
جریــان یک احضار رخ داد ،همه مردم عزیز ما را
در سطح کشور آزردهخاطر کرد ،چه تقصیر قصور
بوده باشد و چه نباشد ،حادثه بسیار تلخی بود و
مقامات کشور بهصورت گسترده اظهار ناراحتی و
تأثر کردند و در کنار آن نیز بر پیگیریها تأکید
نمودند».نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در
مجلس یازدهم افزود« :در حاشیه آن اهانتهایی
به حجاب و مقامات رســمی شد و باید مجلس
در قبال آن قدم محکمیبردارد ،اســتداللهای
نادرســت و اتفاقــات تلخــی کــه رخ داد ،باید
جامعهشناسانه و روانشناســانه بررسی گردد و
برای آن راهحلهای روشنی اتخاذ کنند».

دیــروز همچنیــن عبدالحســین روحاالمینی
نجفآبادی در نشســت علنی مجلس شــورای
اسالمی در تذکر شفاهی خود گفت« :در آستانه
عضویت ایران در اجالس شــانگهای و نشســت
مجمع عمومی سازمان ملل عدهای قصد دارند از
فضای پیشآمده برای خانم مهسا امینی که باید
به خانواده وی تسلیت گفت ،سوءاستفاده کنند».
روحاالمینی ادامه داد« :بهعنوان یک پدر داغدار که
خانم امینی را مانند دختر و فرزند خود میدانم،
نصیحت میکنم و تذکر میدهم که افرادی که
مسائل را پیگیری میکنند از جاده انصاف خارج
نشــوند و جمهوری اســامی همیشه مظلوم را
مظلومترنکنند».
وی افــزود« :ایــن فرصــت بــه ضدانقــاب،
سلطنتطلبان ،کومله و منافقین که در خون ۱۷
هزار شهید ترور شنا میکنند ،داده نشود بسیار
واضح است که مهسا امینی بهانه بوده و اصل نظام
در این تحرکات نشانه اســت .بهعنوان یک پدر
داغدار توصیه میکنم مسیر را از مسیر ضدانقالب
جدا کنند».
جلسه کمیســیون امنیت ملی با نیروی
انتظامی
دراینبین رحیمی جهانآبادی عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با ایلنا ،درباره اینکه طرحی را در خصوص گشت
ارشاد به مجلس شورای اسالمی ارائه داده است،
گفت« :طرحی داده نشده است؛ بلکه پیشنهادی
را مطرح کردم مبنی بر اصالح بخشی از قوانین
جزایی ما که به نیروی انتظامی اجازه میدهد با
جرائم مشهود بهعنوان ضابط قضایی عام برخورد
کند و حجاب ذیل این جرائم مشروط تعریفشده
اســت».این نماینده مجلس شــورای اسالمی
بیان کرد« :قرار اســت با تعــدادی از نمایندگان
پیشــنهادی را طرحی و آماده کنیم برای اصالح
بخشــی از قوانین تعزیری و مجازات اسالمی که
برخورد در موضوع حجــاب را تحت عنوان یک
جرم مشهود در اختیار نیروی انتظامی قرار داده
تــا برخورد کند که به نظر من اگر این را بتوانیم
اصالح کنیم و تحت عنوان طرح اصالحیه برای
مجازات بیاوریم بخشــی از این اقداماتی که نیرو
انتظامی انجام میدهد محدود میشود و نمیتواند
بدون حکم قضایی افراد را بازداشت کند».
وی در پاســخ به اینکه افکار عمومی مطالباتی را
همچون برچیده شدن گشت ارشاد مطرح میکند،
آیا نماینــدگان میتوانند این مطالبه را پیگیری
کنند ،عنوان کرد« :معتقدم مجلس نمادی از اراده
عمومی مردم است ،در حال حاضر ما شاهد یک
کنش گسترده هستیم و یک نوع همگرایی و اتحاد
بین طیفهای سیاسی ،فعاالن مدنی ،اجتماعی
و فرهنگی را شاهد هستیم که نشاندهنده اراده

عمومی ملت ایران اســت و دیدگاههای مردم را
در این کنش گســترده اجتماعی بیان میکنند،
بههرحال مجلس بایــد در عرصه قانونگذاری و
نظارت نمادی از اراده عمومیباشد».
این نماینده مجلس شــورای اسالمی بیان کرد:
«اگر این مسئله را آسیبشناسی نکنیم و صرفاً
در همین موضوعی که اتفاق افتاده خالصه کنیم
و پرونده بسته شود و هیچ اصالحاتی در روشها،
ساختارها و سیاستها رخ ندهد ،بعید نیست این
حادثه تکرار شود».
وی درباره اینکه آیا قرار است کمیته حقیقتیابی
در مجلس برای اتفاقــات رخداده صورت گیرد،
گفــت« :من از این موضوع اطــاع ندارم .بحث
کمیته حقیقتیاب باید در هیات رئیســه و در
صحن مطرح شــود ولی تا جایی اطالع دارم هم
کمیســیون شــوراها و امور داخلی جلسهای با
نیروی انتظامی جلسه داشته است و گزارشات این
دوستان را شــنیده است و ما هم در کمیسیون
امنیت ملی جلسهای با نیروی انتظامی خواهیم
داشــت و اســناد؛ مدارک و فیلمها را مشاهده
میکنیم».
وعده پیگیری قالیباف
دیروز رئیس مجلس هم در صحن علی در نطق
پیش از دستور خود به مردم درباره ماجرای کشته
شدن مهسا امینی وعده داد .محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسالمی در ابتدای جلسه
صحن علنی امروز مجلس شــورای اسالمی طی
نطق پیش از دســتور خود طی سخنانی ،گفت:
«درگذشت خانم مهسا امینی را به خانواده محترم
ایشان تسلیت میگویم ،درگذشت ایشان ،داغی
بر دلهای ما گذاشــت و از ســاعات اول اطالع
نمایندگان از وقوع حادثه ،ارکان نظارتی مجلس
با حساسیت تمام ،فرایند رسیدگی این حادثه را
در دســتور کار خود قرار دادند .اینجانب مجددا ً
تأکید میکنم که رسیدگی دقیق و اطالعرسانی
تمامی ابعاد پروندهی درگذشت ایشان ،ضروری
است؛ الزم است کمیسیون امور داخلی مجلس
شــورای اســامی با حداکثر دقت و موشکافی
کامل تمامی زوایا ،در ســریعترین زمان ممکن
نتیجه کارشناسی خود را برای اطالع نمایندگان
و مردم شریف ایران گزارش کند».وی اضافه کرد:
«همچنین کمیسیون مذکور وظیفه دارد عالوه بر
بررسی مصداقی درگذشت مرحومه مهسا امینی،
برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد ،فرایندها و
شیوه اجرا در گشتهای امنیت اخالقی فرماندهی
کل انتظامی را موردبررسی قرار دهد تا برای رفع
شدن اشــکاالت موجود در چگونگی اجرای آن،
اقدام شود .متأسفانه دستگاههای متعدد فرهنگی
و اجتماعی در مقوله حجاب وظایف ایجابی خود
را بهدرستی انجام نمیدهند ،در چنین شرایطی

مواجهه با هنجارشــکنیها ،نیاز به برنامهریزی
دقیقتر با ضوابطی روشن و استفاده از نیروهای
آموزشدیده ،توسط فرماندهی کل انتظامی دارد
تا با مسئولیتپذیری کامل ،از اعمال سلیقههای
شخصی و خطاهای فردی و سیستمی جلوگیری
نماید و این اقدامات موردپذیرش عموم مردم عزیز
و نجیب ایران قرار گیرد».
وی با بیان اینکه یادآوری این نکته مهم الزم است
که دشمن همانند رویه همیشگی خود به دنبال
موجســواری از هر اتفاقی است و التهاب آفرینی
و ایجاد آشوب در کشــور را در دستور کار خود
قرار داده است ،تصریح کرد« :متأسفانه عدهای در
داخل نیز خواسته یا ناخواسته در جهت خواست
دشمن حرکت میکنند؛ اما مردم عزیز ما هوش
سیاسی خود را نشان دادهاند و فرق بین دلسوزی
و منفعتطلبی را میفهمنــد و با منافقانی که
زمانی ،خودشــان چند هزار نفر از مردم عادی را
شهید کردند و حاال داعیهدار درگذشت یک نفر
ک تمساح رسانه
شدهاند ،همراهی نکرده و با اش 
وابســته به حکومت کودک کش سعودی ،گریه
نمیکنند».رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد:
«انشــاءاهلل مجلس هم این اتفاق را برای روشن
شــدن موضوع و اصالحات موردنظر ساختارها و
فرایندها ،رسیدگی میکند و مردم نیز اجازه هر
نوع سوءاســتفاده را به دشمنان و همراهان آنان
نخواهــد داد».بااینحال تعــدادی از نمایندگان
مجلس رسماً درخواست بازنگردی درباره گشت
ارشاد را مطرح کردند .انور حبیب زاده بوکانی در
جلسه علنی دیروز (سهشنبه) در تذکری گفت:
«در روزهای اخیر خبر بازداشــت مرحومه مهسا
امینی دختر  ۲۲ســاله اهل سقز توسط گشت
ارشــاد در تهران و سپس جان باختن این دختر
جوان باعث جریحهدار شدن افکار عمومی شد .این
حادثه در مرکز پلیس امنیت اخالقی رخ داد که
متأثرکنندهاست».
وی با تسلیت به خانواده مهسا امینی گفت« :این
موضوع بهصورت جدی توسط نمایندگان مجلس
بهخصوص نمایندگان کردنشین پیگیری میشود.
روســای قوا هم قــول پیگیری جــدی را دادند
بهطوریکه رئیس مجلس اعالم کرده موضوع با
جدیت در مجلس پیگیری شده و گزارش آن را به
مردم بهویژه مردم کردستان داده میشود».
حبیبزاده بوکانی در پایان گفت« :انتظار میرود
بازنگری در عملکرد گشت ارشاد جزو اولویتهای
کاری مجلس قرار گیرد و در شــیوههای کاری
گشــت ارشــاد و امربهمعروف و نهــی از منکر
تجدیدنظــر شــود و مجلس نســبت به حقوق
شــهروندی و اجرای قانون اساسی حساستر و
پیگیرتر بــوده و برخورد جدی و بدون اغماض با
مقصران صورت گیرد».

مسافران سفر رئیسی جمهور به نیویورک چه کسانی هستند؟

همراهان رئیسی؛ از دیپلمات تا شاعر

همدلی| دولت تالش کرده که تبلیغ کند برخالف دورههای گذشته
این بار رئیسجمهوری در سفر به نیویورک هیأت کوچکی را همراه
خود به این سفر میبرد؛ اما تصاویر منتشرشده نشان میدهد که در
این هیأت همراه کمجمعیت افرادی هستند که هیچ ارتباطی با سفر
سیاسی یک رئیسجمهوری ندارند .ازجمله منابعی گزارش دادند که
در این تیم یک شاعر نیز حضور دارد.
ایرنا ارگان رسمی دولت گزارش داده ،رئیسجمهور صبح دوشنبه
در صدر هیأتی سیاســی عازم نیویورک ،مقر سازمان ملل شد تا از
پتانسیل این نهاد برای پیگیری منافع ملی و تبیین گفتمان سیاست
خارجی دولت سیزدهم بهعنوان گفتمانی برآمده از انقالب اسالمی
بهره گیرد .آیتاهلل رئیســی با گفتمان نظم و عدالت در نیویورک
حضور دارد؛ «نظم عادالنــه بینالمللی از طریق چندجانبهگرایی
اقتصادی»
ســخنرانی رئیسجمهور عصر چهارشــنبه سیام شــهریور ،در
هفتادوهفتمین نشســت مجمع عمومی این نهاد بینالملل آغاز
میشــود و آنطور که آیتاهلل رئیسی معتقد است« ،سازمان ملل
محل تبیین ظلمهایی اســت که جهان امــروز از آن رنج میبرد و
در واقع میتواند یکی از جلوههای جهاد تبیین باشــد؛ اگر بتوانیم
به وظیفه خود درست انجام دهیم میتواند تبیین خوبی برای بیان
مواضع جمهوری اسالمی ایران باشد».
اما در این ســفر چه کسانی آیتآهلل رئیسی را همراهی میکنند؟

رئیسجمهور ایران خالف رویههای روسای جمهور قبلی ،با تعداد
محدودی به نیویورک رفت؛ یعنی همراه با هیأت سیاســی  ۵نفره.
«غالمحسین اسماعیلی» رئیس دفتر رئیسجمهور« ،حسین امیر
عبداللهیان» وزیر امور خارجه و «علی باقری» معاون سیاســی او،
«محمد جمشیدی» معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور و «وحید
جالل زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی ،رئیسجمهور را همراهی میکنند.
در همین ارتباط علی صدرینیا یکی از اعضای تیم رسانهای همراه
رئیسجمهور در صفحه اینستاگرام خود نوشت« :حاال  ۱۴ساعت
دنبال ظه ِر دوشنبه دویدهایم
پرواز کردهایم ...از ساعت  ۷:۳۰صبح به ِ
ِ
ساعت دوازد ِه ظه ِر دوشنبه
و حاال بعد از  ۱۴ساعت حرکت ،تازه به

رسیدهایم ...در این سالها برای ساخت مستند کم سفر نرفتهام اما
این ســفر کمی تفاوت دارد ...چند روزی است دارم به این تفاوت
فکر میکنم؛ مهم اســت که تو وقتی دوربینت را روشن میکنی
درگیر زرقوبرقهای ظاهری یک شــهر هستی ،درگیر برو و بیای
چهرهها و مســئوالنی که هر کدام در خاک سرزمینشــان کسی
هستند برای خودشان؛ یا اینکه لحظهبهلحظه داری به آن تفاوت فکر
میکنی ...شاید به خاطر همین فکرهای چندروزهام بود که سیزده
ســخنرانی پایِ پروا ِز رئیسجمهور ،در بین همه
ساعت پیش ،در
ِ
صحبتهایش یاد کردن از یک نفر ،بیشتر از بقیه جمالت و کلمات
در گوش من زنگ زد ...یادآوری اسم سردار قهرمان ایرانیان ،آنهم
قبل از این سفر معنادار بود ...هم معنادار برای هیات ایرانی که یعنی
میداند به کجا و برای چه سفر میکند ...و هم معنادار و دارای پیام
برای دیگران که تصور نکنند برخی اتفاقات فراموششدنی است.
بااینحال خبرآنالین گزارش داده ،درحالیکه تصاویر منتشرشده از
هیات همراه رئیسی ،گویای همراهی پنج ،شش نفر در سفر نیویورک
است اما گویا ،تعدادی دیگر نیز با پرواز جداگانهای به آمریکا رفته و
در نیویورک به تیم همراه رئیسجمهور پیوستهاند و نفرات این تیم
افزایشیافته است .بر اساس تصاویر منتشرشده در برخی رسانهها،
مهدی خانعلی زاده (فعال توئیتری) ،علی صدرنیا (فعال رسانهای) و
نیز حامد عسگری (شاعر) ازجمله افراد ملحق شده به هیات همراه
رئیسی در نیویورک هستند.

خبر
حضور ۲ساعته نماینده ولیفقیه
در منزل خانواده مهسا امینی

حجتاالسالموالمســلمین عبدالرضــا پورذهبی نماینده
ولیفقیه در استان کردستان با ابراز تأثر از درگذشت مهسا
امینی ،گفت :روز گذشته ،بنده در منزل خانم مرحومه مهسا
امینی حضور یافته و مراتب تأثر و تســلیت خود را خدمت
خانــواده آن مرحومه ابــراز کردم.وی ادامــه داد :بهعنوان
نماینــده ولیفقیه به خانواده مرحومه خانم مهســا امینی
اطمینان دادم که همه نهادها بــرای دفاع از حقوقی که از
خانم امینی تضییعشده ،اقدام خواهند کرد و هیچ حقی از
خانواده مرحومه امینی نادیده گرفته نخواهد شد.پورذهبی
که نزدیک به دو ساعت در منزل مرحومه مهسا امینی حضور
داشــته اســت ،گفت :با پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده
خانم امینی دیدار کردم؛ خانواده آن مرحومه عزیزشــان را
از دســت دادهاند و این شرایط سخت واقعاً قابلدرک است.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان گفت :بنده در منزل
خانم امینی خطاب به خانواده آن مرحومه ،گفتم« :وظیفه
بود که با خانواده خدمت برسیم و عرض کنیم؛ همه از این
اتفاق متأثر و غمگین هستیم و هیچگاه نمیتوانیم خودمان را
جای شما بگذاریم .اتفاق تلخ و غمانگیزی بود و همه را شوکه
کرد؛ از صمیم قلب میگویم هر حادثه ناگواری ازایندست
حقیر را بهعنوان یک خدمتگزار ناراحت و دلشکسته میکند
و من مطمئنم رهبر عزیزمــان هم از اینکه یک دختر این
ســرزمین اینچنین از دنیا رفتهاند متأثر و متألم هستند.
بههرحال ایشــان پدر امت هستند و ناراحتی مردم موجب
ناراحتی ایشان هم هست».وی همچنین در ادامه روایت خود
از حضور در منزل پدری خانم مهسا امینی ،گفت« :بنده در
ادامه خطاب به خانواده خانم امینی ،عرض کردم ،امیدوارم
با این دلسوزی و حسن نظر شما که خانواده تحصیلکرده
و فرهنگی هستید آسیب روحی که به جامعه خورده است
اصالح بشود و امید ،آرامش ،وحدت و همدلی حاکم بشود
و کسانی که قصد ماجراجویی و ایجاد آسیبهای بیشتر در
جامعه را دارند ،دســت از این کارشان برداشته و خسارت
دیگری را به مردم عزیز خصوصاً مردم شــریف کردســتان
تحمیل نکنند».پورذهبی در پایان تأکید کرد :همچنان که
به خانواده خانم امینی قول دادهام ،بنده نیز به سهم خودم
موضوع فوت ایشان را تا نتیجه نهایی پیگیری خواهم کرد.
حسنپور ،جانشین فرمانده انتظامی گیالن:

 ۲۲نفر در تجمعات رشت دستگیر شدند

جانشین فرمانده انتظامی گیالن با بیان اینکه حساب مردم
از اغتشاشگران و مخالن نظم و امنیت جداست از دستگیری
 ۲۲نفر از عامالن اغتشاش ،تحریک ،تعرض به شهروندان،
تخریب اموال عمومی و ایراد خســارت به واحدهای صنفی
در شهر رشت خبر داد.سرهنگ حسین حسنپور ،جانشین
فرمانده انتظامی گیالن در گفتوگو با خبرنگاران ،با اشاره
به اعتراضات غیر قانونی در برخی از نقاط شــهر رشــت با
سوءاســتفاده و به بهانه فوت «مهسا امینی» اظهار کرد :به
دنبال انتشار فراخوان های کورکورانه دشمنان نظام اسالمی
در فضای مجازی مبنــی بر برگزاری اعتراضات غیرقانونی،
عدهای از افراد با بیتوجهی به تذکرات پلیس قصد جهتدهی
به این اعتراضات و برهم زدن نظم و امنیت عمومی و ایراد
خســارت به تعدادی از واحدهای صنفی را داشــتند که با
هوشیاری پلیس دستگیر شــدند.به گزارش ایسنا ،وی در
ادامه از دســتگیری  ۲۲نفر از عامالن اغتشــاش ،تحریک،
تعرض به شهروندان ،تخریب اموال عمومی و ایراد خسارت
به واحدهای صنفی در شهر رشت خبر داد و گفت :این افراد
با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی
معرفی شدند.جانشین فرمانده انتظامی استان گیالن با اشاره
به اینکه حساب مردم از اغتشاشگران و مخالن نظم و امنیت
جداست عنوان کرد :برخورد با اغتشاشگران ،آسیبزنندگان
به بیتالمال و برهــم زنندگان نظم عمومی مطالبه جدی
شــهروندان اســت.این مقام انتظامی در پایان با تأکید بر
اینکه برگزاری هرگونه تجمع منوط به اخذ مجوزهای الزم
از مراجع قانونی اســت تصریح کرد :پلیس قاطعانه در برابر
افرادی که به دنبال آشوب و ناامنی در سطح جامعه باشند
ایستاده و اجازه نخواهد داد عده معدودی با سوءاستفاده از
احساسات مردم ،باعث بینظمی و هرجومرج شوند.

فریدون عباسی :دوتابعیتی جرم نیست

یک نماینده مجلس گفت :فرزندان افرادی که در آن مقاطع
ب هواســطه مادر یا پدر در سایر کشورها بزرگ شدند و اکنون
 ۳۰الی  ۴۰ساله هستند به دلیل ضرایب هوشی زیادی که
دارند قرار است مدیران کشــور شوند ،قطعاً این افراد روابط
داشــتند و بدون رابطه هم نبودند.به گزارش ایلنا ،فریدون
عباسی ،عضو کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبهای گفته:
قطعاً جمهوری اسالمی هزینه تحصیل افراد را جهت اعزام به
دیگر کشورها و بورس پرداخت کرده است ،بعضی از افرادی
که برای تحصیل رفتند افراد متأهلی بودند که فرزندانشان
در سنین دبستانی بودند که در نهایت این فرزندان با رفتن
به مدرســه با آداب آن کشورها آشنا شــدند و ادامه دادند.
او افزوده :صحبتهایی که در گوشــه و کنار مطرح میشود
مبنی بر دو تابعیتی افراد و فرزندانشان و  ...باید اعالم کنم که
این اتفاق جرم نیست ،قطعاً افرادی که برای ادامه تحصیل به
خارج از کشور رفته و در آنجا بچ هدار شدند ،برای بچههایشان
شناسنامه گرفتهاند .قطعاً افرادی که جهت ادامه تحصیل به
خارج از کشور رفتند انسانهای بدی نیستند ،برخی از این
افراد بعد از پایان دوره تحصیلشــان به کشور بازگشتند و در
حال خدمت هســتند .خیلیها هم هستند که ابدا ً به خارج
نرفتند و از طریق فضای مجازی با خارج در ارتباطاند و حتی
امکان جاسوسی هم برایشان فراهم است.این نماینده مجلس
گفت :تنها مدیران فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به خارج
از کشور نمیفرستند ،بعضی از کشاورزان ،صنعتگران و بازاریان
که فرزندانشــان در داخل از کشور نمیتوانند در رشتههای
پزشــکی مجوز ورود به دانشــگاهها را کسب کنند به دیگر
کشورها اعزام میکنند .ارتباط با دنیا و تحصیل و کار در خارج
از کشور و دیگر کشورها امری اجتنابناپذیر است و در همین
راستا باید اقدامی انجام دهیم که افراد جهت تحصیل از خارج
به ایران بیایند ،خوشبختانه این اتفاق در حال رخ دادن است و
در شرایط فعلی تعداد دانشجویان خارجی در ایران زیاد است.

