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سعیدی نماینده مجلس:

برچیده شدن گشت ارشاد را در 
مجلس پیگیری می کنیم

سرویس سیاســی- معین الدیــن سعیدی در 
پاســخ به این ســوال که پس از مرگ مهســا امینی 
مطرح شــد که آیا مجلس شورای اسالمی می تواند 
به لحاظ قانونی جلوی اقدامات فراقانونی که شاهد 
رخ دادن شــان بودیم را بگیرد و قوانینی به این منظور 
تصــوب کند، گفت: واقعیت امر این اســت که همه 
احساسات شان جریحه دار و قلب  شان شکسته شده 
است. شرایط، شرایط خوبی برای ما که جزو مسئوالن 
کشوری هستیم و خودمان را پیرو خط امامان می دانیم 
نیست، فرمودند هنگامی که خلخال از پای زن یهودی 
برداشته شد، اگر مسلمانی این را شنید از شرم بمیرد 
رواست، این اتفاقات در شان کشور و نظام ما نیست.
این نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: در چنین مواردی پیگیری هایی که بعدا شده است 
معموال خیلی به نتیجه نرسیده و دارای بازدارندگی در 

این قضیه نبوده است.
وی یادآور شد: رئیس جمهور محترم در هنگام 
انتخابات فرمودند که ما گشــت ارشــاد مسئولین را 
راه اندازی می کنیم. مردم انتظار دارند حساســیت ها 
نســبت به حیف و میل کردن بیت المال، وعده های 
دروغین مدیران اجرایی و زندگی اشــرافی مدیران 
باشد نه این که مشاهده کنند حساسیت و تمرکز روی 
چند تار موی خواهران و فرزندان شــان باشــد، این 

پذیرفتنی نیست.
سعیدی ادامه داد: فارغ از این که در آن بازداشتگاه 
چه اتفاقی افتاده است، شاهد بودیم که نیروی انتظامی 
ویدئوهایی منتشر کرد مبنی بر این که برخورد فیزیکی 
صورت نگرفته اســت اما همان استرس روانی که به 
یک دختر  بیست و دوساله وارد می شود آن هم برای 
کســی که هیچگاه پایش به کالنتری باز نشده است، 
برای کسی که پاسگاه و دادگاه شاید برایش یک تابو 
باشد، فشار روانی ایجاد می کند که به اندازه خودش 

می تواند متاسفانه منجر به چنین فجایعی شود. 
وی با بیان اینکه معتقدم باتوجه به عدم کارکرد 
گشــت ارشــاد در تبیین کردن فرهنگ حجاب باید 
چنین موضوعی برداشته شود تا بیشتر از این فرزندان 
این ســرزمین احساس ناامنی با چنین برخوردهایی 
نداشته باشند، عنوان کرد: این موضوع را در مجلس 

پیگیری خواهیم کرد و بســیاری از نمایندگان هم به 
شدت پیگیر شــدند، آقای قالیباف هم ماموریتی به 
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور دادند تا همه 

زوایای این اتفاق بررسی شود.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی گفت: 
همه باید خودمان را جــای خانواده ای که این گونه 
دســته گل شان پرپر شد بگذاریم و این فاجعه بزرگ 
را به ملت ایران، جامعه زنان و خانواده مهســا امینی 
تســلیت می گویم و امیدوارم این دفعه جنس و نوع 
پیگیری هایی که در دولت و مجلس می شــود، باعث 

ایجاد بازدارندگی از چنین فجایعی در کشور شود.
وی درباره این که از مجلس گالیه می شود چرا 
از وزیر کشــور سوالی درباره عملکرد گشت ارشاد 
نمی کند، گفت: به این شــکل نیست، همین االن هم 
تعدادی از نمایندگان از وزیر کشور طرح سوال دارند 

ولــی چنین تصمیماتی باید در نگاه کالن تر پیگیری 
شــود. درست اســت نیروی انتظامی به وزیر کشور 
به نوعی تحفیظ شــده است اما طبیعتا ریشه یابی این 
موضوع نیازمند یک کار کارشناســی است و معتقدم 
صرف فشار به وزیر کشور و بعضا تقاضای سوال از 

ایشان بازدارندگی الزم را ایجاد نمی کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: گشــت ارشــاد 
واقعا هم خروجی نداشــته اســت. همین االن شما 
جوانان شهرهای مختلف را ببینید چه تاثیری داشته 
است، معتقدم بسیاری نهادهای فرهنگی و مذهبی که 
بــرای حوزه فرهنگ حجاب و عفاف هزینه دریافت 
می کنند، نشــان داده اند اثرگــذاری الزم را ندارند و 
این ها باید برای این همه هزینه که برای شــان شــده 
اســت به جایی نرســیده اند و کارشــان هیچ نتیجه 

ملموسی نداشته پاسخگو باشند.

یک نماینده مجلس گفت: آقای رئیس جمهور هنگام انتخابات گفتند گشت ارشاد مدیران داریم مردم انتظار دارند حساسیت ها به حیف و میل کردن
 بیت المال باشد نه چند تار موی دختران و فرزندان شان.

 ســرویس سیاســی -سخنگوی 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی گفت: تعلل در آماده سازی 
فضای اموزشی برای آغاز سال تحصیلی به 
صورت حضوری قابل قبول نیست و تمام 
مراکز آموزشــی و دانشگاه ها باید اهتمام 
الزم را برای مهیا کردن زیرســاخت های 
آموزشــی در آغاز ســال تحصیلی به کار 

بگیرند.
رضا حاجی پور، با تاکید بر ضرورت 
آمادگی فضای آموزشی کشور برای آغاز 
ســال تحصیلی جدید، بیان کرد: مسئوالن آموزشی باید هرساله شرایط الزم برای 
حضور دانش آموزان و دانشــجویان در آغاز سال تحصیلی در فضاهای آموزشی 
کشور را مهیا کنند. اکنون برخی از دانشگاه ها در همین تهران به دانشجویان اعالم 
کرده اند که در ۱۵ روز اول، آموزش به صورت مجازی دنبال خواهد شد تا خوابگاه 
های دانشــجویان آماده شود و دانشگاه رسما اعالم کرده است که در ۱۵ روز اول 

خوابگاه دانشجویی آماده نیست.
ایجاد انگیزه برای حضور در محیط آموزشی مهم است

ســخنگوی کمیســیون آموزش مجلس در ادامه با بیان اینکه این مطالبه ما و 
خانواده هاست که فضای آموزشی به موقع برای حضور دانشجویان و دانش آموزان 
فراهم شود، اظهار کرد: نمونه این موارد در فضای آموزشی مدارس نیز بعضا دیده می 
شود. فضای آموزشی برای حضور دانش آموزان در اقصا نقاط کشور از سیستان و 
بلوچستان گرفته تا استان های مرکزی و غربی کشور باید از قبل آماده شود. انتظار 
می رود وزارت آموزش و پروش در راستای فراهم کردن فضای آموزشی مناسب 
با یک جاذبه خاص گام بردارد. دانش آموزان به خصوص سال اولی ها باید با جاذبه 

و انگیزه وارد فضای آموزشی کشور شوند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: دانش آموزان قطعا 
دوست دارند سال تحصیلی را با حضور معلم در کالس آغاز کنند. باید امکانات 
اولیه الزم برای آموزش در کالس های درس و مراکز آموزشــی مهیا شود. بنده از 
آنجا که معلم بودم  می گویم که این انتظارات دو طرفه اســت. خانواده ها نیز باید 
دانش آموزان را برای حضور در محیط آموزشــی آماده کنند. محیط آموزشی یک 
فضای جمعی اســت. هم خانواده ها در این زمینه مسئولیت دارند و هم مسئوالن 

آموزشی نیز باید به فکر باشند.
ابــزار آموزش باید از روز اول در اختیار معلم و دانش آموز قرار 

گیرد
وی در ادامه تاکید کرد: نباید فضای آموزشــی به گونه ای باشــد که دانش 
آموزان از محیط آموزشــی فرار کنند. اثرگذارترین رفتارها همان رفتارهای اولیه 
است. برخورد ابتدایی معلمان و مسئوالن آموزشی با دانش آموزان بسیار مهم است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد:  از سوی دیگر امکانات و 
لوازم آموزشی باید قبل از ورود دانش آموز در کالس درس مهیا شود، دانش آموز 
باید کتاب خود را از ابتدا داشته باشد. اگر این امکانات فراهم نباشد از ابتدا با یک 

خالء آموزشی مواجه خواهیم شد.
حاجی پور افزود: معلم باید از بدو ورود کالس را در دســت بگیرد و نظم و 
انضباط را برای آموزش شکل دهد. اگر کتاب آموزشی مهیا نباشد ایجاد این نظم 
سخت خواهد بود. اینکه کتاب ۲۰ یا ۳۰ روز بعد از آغاز سال تحصیلی توزیع شود، 

شاکله آموزشی از دست معلم خارج می شود.
وی در پایــان با بیان اینکه همچنان کرونا روزانه جان عزیزان ما را می گیرد، 
تاکید کرد:  رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار حائز اهمیت است. پروتکل های 
بهداشتی باید در مدارس و دانشگاه ها دنبال شود. ان شاءاهلل شروع سال تحصیلی 

خوبی داشته باشیم.

 ســرویس سیاسی - نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: قطعا با این نوع حرکت ها و این شیوه برخورد با مسئله حجاب نه تنها به 

هدف خود نمی رسیم بلکه از مسیر اصلی نیز دور می شویم.
بهزاد رحیمی با تاکید بر ضرورت پیگیری ابعاد فوت مهسا امینی، بیان کرد: 
همه ما از فوت خانم مهسا امینی که همشهری ما و خواهر تمام مردم ایران بوده 
است ناراحت هستیم. ما از طریق ظرفیت های قانونی خواستار روشن شدن ابعاد 
این موضوع هستیم. باید نوع برخوردی که با مسئله بدحجابی شده و ارشادی که 

صورت گرفته روشن شود.
وی اظهار کرد: قطعا با این نوع حرکت ها و این شــیوه برخورد با مسئله نه 
تنها به هدف خود نمی رسیم بلکه از هدف اصلی نیز دور می شویم. ما خواستار 
پیگیری جدی این موضوع هستیم و ابعاد آن باید روشن شود. اگر در این موضوع 
تخلفی هم صورت گرفته است حتما باید افراد خاطی شناسایی و برخورد الزم 
نیز صورت گیرد. نماینده مردم ســقز و بانه در مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: اگر در همان ساعات اولیه اطالعات دقیق در اختیار جامعه قرار می گرفت 
این موضوع مورد سوءاستفاده رسانه های معاند قرار نمی گرفت و حق طلبی و 
مطالبه ای که برای روشن شدن ابعاد این حادثه داریم به حاشیه کشیده نمی شد. 
مطالبه ما حق خواهی و روشــن شدن ابعاد موضوع است تا جلوی تکرار چنین 
اتفاق هایی گرفته شود.مهسا امینی دختر ۲۲ ساله ای بود که سه شنبه هفته گذشته 
)۲۲ شهریور( از سوی نیروهای گشت امنیت اخالقی )ارشاد( بازداشت شد. او 
در همان روز دستگیری در بازداشتگاه وزرای تهران سکته کرد و در حالت کما 
در بیمارستان کسری بستری شدپلیس تهران روز پنجشنبه )۲۴ شهریور(، سکته 
قلبی مهسا امینی پس از دستگیری توسط یکی از گشت های پلیس را تائید کرد 
و توضیح داد: »خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران 
بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی 
دچار عارضه قلبی شد.«مهسا امینی بعدازظهر جمعه )۲۵ شهریور( درگذشت که 
واکنش گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
جمعه شــب در اطالعیه ای اعالم کرد: »بر اســاس نتایج به دست آمده و بازبینی 
دوربین های مداربسته نامبرده روز سه شنبه مورخ ۲۲ شهریورماه جاری به همراه 
تعدادی از افراد به  دلیل پوشــش نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخالقی 
تهران بزرگ و به منظور اخذ تعهد و توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شدند 
که وی در جمع سایر مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش 
شده و بالفاصله با همکاری پلیس و اورژانس به نزدیک ترین بیمارستان جهت 
مداوا منتقل شــده که متاسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع نشد. الزم به ذکر 
است تصاویر ضبط شده دوربین های مداربسته از لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا 
انتقال توسط اورژانس به رویت خانواده وی رسیده است. توضیح اینکه بر اساس 
رسیدگی دقیق به عمل آمده از زمان انتقال وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور 
هیچگونه برخورد فیزیکی با ایشان انجام نشده است.« همچنین رئیس جمهور به 
وزیر کشور برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای "مهسا امینی" دستور پی گیری 
و بررسی صادر کرد. رییس مجلس شورای اسالمی نیز به کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور ماموریت داد تا همه ابعاد حادثه رخ داده برای »مهسا امینی« را با قید 

فوریت و دقت بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
پیکر مهسا امینی روز شنبه )۲۶ شهریور( در سقز به خاک سپرده شد. در آیین 
تشییع پیکر و خاکسپاری او، عالوه بر خانواده و بستگان مرحومه، جمع زیادی از 

مردم و تعدادی از مسئوالن شهرستان سقز نیز حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون آموزش:

تاخیر در آماده سازی فضای آموزشی 
قابل قبول نیست

نماینده مردم در مجلس:

این شیوه برخورد با مسئله حجاب به 
جایی نمی رسد

ساختمان منحوس خیابان وزرا

مشکلی ندارد

نماینده آمریکا و اسرائیل 

فرصت طلب است

با شما زاویه دارم

سفر به نیویورک

یک »اتفاق« بود

هشدار زیباکالم 

ظلم ابدی نیست

اخبار ویژه ...

 

سرویس سیاســی-یک ماه قبل در هفته 
پایانی مرداد ماه خبری کم سابقه نگاه ها را سمت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام چرخاند، جایی 
که حجت االسالم مصباحی مقدم عضو حقیقی 
ایــن مجمع از تمدید یک ماهــه حکم اعضای 
تشخیص مصلحت نظام داد، اتفاقی که مشابه آن 
در گذشته نظیر ندارد و معموال رهبر انقالب پیش 
از اتمــام موعد زمانی احــکام اعضای هر دوره، 

احکام دوره جدید را صادر می کنند.
مصباحی مقدم البته در گفت وگویی علت 
این تمدید یک ماهه را عدم اتمام بررســی برنامه 
هفتم توســعه عنوان کرد و ابراز داشت: در پایان 
جلسه امروز )۲۳ مرداد( ریاست مجمع خبر داد 
که با موافقت مقام معظم رهبری و با هدف پایان 
بررســی برنامه هفتم در مجمع تشخیص، دوره 
اعضای مجمع یک ماه تمدید شده است. بنابراین، 
اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
یک ماه دیگر و بعد از پایان بررســی برنامه هفتم 

انتخاب و معرفی خواهند شد.
این ســخنان در حالی مطرح شــد که تنها 
۱۱ روز بعد و در تاریخ ۳ شــهریور بررســی و 
تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به پایان رسید اما زمان 
تنظیم این گزارش )۲۷ شــهریور( که یک روز از 
تمدید یک ماهه احکام اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام می گذرد خبری از احکام اعضای 

دوره جدید نیست.
گــره کار صــدور احــکام جدید در 

کجاست؟
از  شــده  منتشــر  مصاحبــه  علیرغــم 
حجت االسالم مصباحی مقدم اما برخی شنیده ها 
حکایــت از این دارد که یکی از علل این تمدید 
یک ماهه دشــواری تصمیم  گیری درباره یکی از 
اعضا است، پرحاشیه ترین چهره سیاسی یک دهه 
اخیر سپهر سیاست در ایران، رئیس جمهور اسبق 
و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 

محمود احمدی نژاد.
ظاهرا با توجه نحوه حضور احمدی نژاد در 
جلســات مجمع که براساس روایت های منتشر 
شــده اغلب کوتاه و محدود بــه دقایق ابتدایی 
جلسات است و از سوی دیگر وی اکثراً مشارکتی 
در مباحث مطرح شده ندارد و در سکوت، نسبت 
به مباحث کارشناســی سیاست گذاری و تقنینی 
زمان حضورش را ســپری می کنــد، ارزیابی ها 

نسبت به ادامه حضور وی مثبت نیست.
بر این اســاس و با توجه به حضور منفعل 
احمدی نژاد که بی شــباهت به روزگار ریاست 
جمهوری و عدم حضورش در مجمع نیست، باید 
دید که آیا عضویت وی در مجمع با توجه به سیر 

رفتارهای عجیب او و انتقاداتش نسبت به ارکان 
و ســاختارهای نظام که بعد از ردصالحیتش در 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری شیب تندتری 

به خود گرفت، تمدید خواهد شد یا نه؟
احمدی نژاد نمی تواند اپوزیســیون 

باشد
احمد علیرضابیگی نماینده مجلس نزدیک 
بــه احمدی نژاد در این رابطه گفت: ادامه یا عدم 
تــداوم عضویت آقای احمدی نــژاد در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام حادثه مهمی است که 
می تواند تفســیرها و تأویل های بسیاری به دنبال 

داشته باشد. 
وی خاطرنشــان کــرد: البته من معتقدم که 
عدم اســتمرار عضویت احمدی نژاد در مجمع 
تشــخیص به مراتــب اثرگذارتر از اســتمرار 

عضویت او خواهد بود.
علیرضابیگی درباره پیوستن احمدی نژاد به 
اپوزیسیون نظام ابراز داشت: احمدی نژاد به  هیچ  
عنوان نمی تواند اپوزیســیون باشد و اپوزیسیون 
نمی شود، احمدی نژاد نمی تواند اپوزیسیون ایران 
و انقالب اسالمی باشــد. او توانسته این باور را 
نسبت به خودش در میان مردم ایجاد کند که یک 
ارتباط قلبی با ایران، انقالب و آرمان های انقالب 

اسالمی دارد.
وی تصریح کرد: احمدی نژاد بین توده های 
مردم تا حدودی محبوبیت دارد، لذا عدم حضور 
وی باید یک اســتدالل بسیار مستحکمی داشته 

باشد که طرفدارانش آن را بپذیرند!
نیاز احمدی نژاد به حضور در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام
امــا در کنار اظهارنظرهای متفاوت و متعدد 
که با مضمون قوت یافتن احتمال عدم حضور او 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ویژه پس 
از رفتارهای او در انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۴۰۰ کــه مهمتریــن آن اعــالم چندباره قبول 

نداشــتن انتخابات و عدم مشــارکت در آن بود، 
انجام می شود. و علیرغم اینکه احمدی نژاد تالش 
دارد خود را بی میل به ادامه حضور نشــان دهد 
چه اینکه برخی روایت ها از جلســات مجمع از 
عدم مشــارکت او در مباحث و حضور فعال وی 
حکایت می کند؛ احمدی نژاد به شــدت به ادامه 

حضور در مجمع نیاز دارد.
رئیس جمهوری کــه در دوران ظفرمندی 
و صــدارت به وزرایش گفته بــود در صورت 
همکاری با مجمع تشخیص توبیخ خواهند شد 
حاال تنها مسیر دسترسی اش به اطالعات دست 
اول حاکمیتی همین عضویت در مجمع اســت. 
او که عادت ســیری ناپذیری به تهدید افشــای 
اطالعات محرمانه داشــت، نشــان داده که چه 
اندازه به اهمیت دسترســی بــه منابع اطالعاتی 
واقف اســت به همین خاطر به نظر می رســد با 
توجه بــه اینکه عضویت احمدی نژاد در مجمع 
آخرین رشته اتصال رسمی او به حاکمیت است 
و ایــن فرصت را ایجاد می کنــد تا با حضور در 
جلسات صحن و کمیسیون ها و کمیته های مجمع 
از آخرین اخبــار و تحوالت، برنامه های نظام و 
دولت برای اداره کشور و حتی برخی محرمانه ها 
مطلع باشــد و دسترســی به اخبار و اطالعات 
تازه و دســت اول داشته باشد. در نتیجه سکوت 
فعلی او طی چند ماه اخیر را شــاید بتوان مرتبط 
با این مساله قلمداد کرد. با این حال احتماال طی 
روزهای پیش رو احکام ۵ ساله عضویت اعضای 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام صادر خواهد 
شــد و با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از 
عملکرد احمدی نژاد در سا ل های گذشته، تمدید 
یا عدم تمدید عضویت رئیس جمهور پیشین که 
دلباختگانش، او را معجزه هزاره سوم می دانستند 
و از ســوی دیگر جمعی از حامیان ســابقش به 
سرعت نور از او فاصله گرفتند، مشخص خواهد 

شد.

بررسی علت عدم صدور احکام اعضای مجمع؛

عضویت احمدی نژاد در مجمع تشخیص تمدید می شود؟

گشت ارشاد واقعا هم خروجی نداشته است. همین االن شما جوانان شهرهای 
مختلف را ببینید چه تاثیری داشته است، معتقدم بسیاری نهادهای فرهنگی و 
مذهبی که برای حوزه فرهنگ حجاب و عفاف هزینه دریافت می کنند، نشان داده اند 
اثرگذاری الزم را ندارند و این ها باید برای این همه هزینه که برای شان شده است 
به جایی نرسیده اند و کارشان هیچ نتیجه ملموسی نداشته پاسخگو باشند.

معین الدین ســعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس درخصوص موضوع 
مرگ مهسا امینی می گوید: »همه می دانیم که وقتی خلخال از پای زن یهودی کشیده 
شد، امام علی )ع( فرمودند: اگر مسلمانی از فرط غیرت بمیرد، رواست. حال ما که 
ادعای پیروی از حیدر کرار داریم، چنین برخورد هایی را چگونه می توان توجیه 
کرد. فارغ از اینکه این دختر ایران در چه شرایطی جان عزیز خود را از دست داده و 
آیا واقعا خدایی نکرده برخوردی خارج از اتفاقاتی که ذکر شده است، رخ داده باشد 
یا نه، خود گشت ارشاد و مراجعه به ساختمان منحوس خیابان وزرا، به فرزندان 
ما استرس زیادی را وارد می کند و برای دختری که هیچ وقت تصوری از پاسگاه، 
کالنتری و دادگاه نداشته است، می تواند بار روانی بسیاری را ایجاد کند. تا کی باید 

شاهد چنین اتفاقاتی باشیم؟« 

ســاعدی، نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس گفت: »مسئولین نظرشان 
محترم اســت، ولی به عنوان نماینده مردم این را زیاد جالب نمی دانم و می گوییم 
آدم وقتی ســر دو راهی قرار می گیرید باید یک راه را باید انتخاب کند. انقالب ما 
یکسری آرمان ها و شعار هایی دارد که نباید آن ها را فراموش کنیم. یک مسئول با یک 
نگاه به مسائل ورود پیدا می کند، ولی خانواده اش در جای دیگری زندگی می کند، 
اینجا دوگانگی صورت می گیرد و ذهن مردم را مشوش می کند. به عنوان نماینده 
مردم و یک بســیجی کوچک این سرزمین، این حرکت را جالب نمی دانم.« وی 
افزود: »فرضا اگر فرزندان ایشان به دلیل تحصیالت رفته باشند و دو تابعیتی نباشند، 
مشکلی ندارد، چون در فراگیری علم و دانش از گذشته ها باز است و برخی افرادی 
که دوست دارند یا شاخصه های اعزام به خارج را دارند، فرستاده می شوند و از این 
نظر مشکلی ندارد. در غیر این صورت مجلس بررسی های دقیق تری خواهد کرد. 

مدیر مسئول روزنامه کیهان، گروسی را نماینده آمریکا و رژیم صهیونیستی 
معرفی کرد و گفت: عدم دادن تضمین از ســوی آمریکایی ها، بدین معناست که 
آن ها نمی خواهند و اعتقادی هم به توافق با ایران ندارند. حسین شریعتمداری مدیر 
مسئول روزنامه کیهان در خصوص روند ادامه مذاکرات، گفت: بعد از سومین سفر 
"البرادعی" رئیس سابق سازمان انرژی اتمی به ایران، جمهوری اسالمی، موضع 
خود را در مذاکرات اعالم کرد. مدیر مسئول روزنامه کیهان با تأکید بر اینکه مشکل 
آمریکا و غرب با جمهوری اســالمی ایران به ویژه در جریان مذاکرات،  فناوری 
هســته ای ایران نیســت، افزود: مواضع غرب و آمریکا نسبت به قدرت هسته ای 
ایران یک بهانه برای ادامه دشــمنی ها علیه ایران اســت و این چالش بیست ساله، 
به وضوح نشان می دهد که مشکل طرف مقابل در مذاکرات، قدرت و توانمندی 

هسته ای ایران نیست.

عضــو مجلس خبرگان رهبری گفت: رضا پهلــوی، موجود ناپاک جریان 
ارتجاع می گوید، مساله سلطنت برگردد و تکرار شود، اخیرأ در یکی از اظهاراتش 
گفته مردم رفراندوم کنند که آیا حکومت را با دین می خواهند یا بی دین؛ یک عنصر 
انحرافی شــاغل در فتنه ۸۸ و زاویه دار با رهبری، عباس عبدی نیز اظهار می کند 
امروز در مردم رفراندوم کنیم که آیا مردم حکومت لیبرال دموکراسی می خواهند یا 
حکومت دینی که در رأسش والیت فقیه باشد؛ این هم منطق یک فرصت طلب.

عباس عبدی روزنامه نگار اصالح طلب در واکنش به اظهارات امام جمعه 
مشهد در کانال تلگرامی خود نوشت: آقای علم الهدی امام جمعه محترم مشهد در 
حرم رضوی و به مناسبت اربعین سخنرانی فرمودند و جمله ای را در میان سخنان 
خود در تعریض به اینجانب اظهار داشتند که موجب تعجب شد. آنجا که گفتند: 
»یک عنصر انحرافی شــاغل در فتنه ۸۸ و زاویه دار با رهبری، عباس عبدی نیز 
اظهار می کند امروز در مردم رفراندوم کنیم که آیا مردم حکومت لیبرال دموکراسی 
می خواهند یا حکومت دینی که در رأسش والیت فقیه باشد، این هم منطق یک 
فرصت طلب.« جهت اطالع ایشان عرض می کنم خوشبختانه یا متاسفانه تعداد 
فعاالن اجتماعی با نام عبدی زیاد شده است و هیچ نسبتی هم با بنده ندارند شاید 
منشــی های شما کارتابل دیگران را به شــرف عرض رسانده اند. عبدی در ادامه 
نوشــت: درباره عنصر انحرافی بودن بنده، چون معلوم نکرده اید منحرف از چی 
هستم لذا قادر به تایید و رد آن نیستم. ولی بر حسب قرینه می توان حدس زد که 
اگر خود را صراط مســتقیم بدانید و انحراف دیگران را از آن اندازه می گیرید، در 
این صورت با افتخار باید گفت که بنده بیش از آن که از صراط شما منحرف باشم 

زاویه ۱۸۰ درجه دارم و این فراتر از انحراف است.

حجت االســالم رییسی رییس جمهور ، در بازگشــت از سفر ازبکستان با 
رهبر معظم انقالب اســالمی دیدار کرد و گزارشــی از مالقات ها و توافق ها در 
اجالس سازمان همکاری های شانگ های و همچنین برنامه های پیش رو در سفر 
به نیویورک به منظور شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از گزارش و مجموعه اقدامات صورت 

گرفته، برای رییس جمهور در آستانه سفر به نیویورک آرزوی توفیق کردند.

روزنامه ایران مرگ مهسا امینی را تنها یک »اتفاق« توصیف کرد که به نوشته 
این روزنامه در کارنامه پلیس شبیهی ندارد. مهدی جمشیدی، عضو هیات علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در یادداشتی با عنوان »یک اتفاق ناخوشایند 
از دریچه امنیت اخالقی« نوشــت: آنچه رخ داد، فقط یک »اتفاق« بود که در پهنه 
گسترده کارنامه پلیس امنیت اخالقی، نظیر و شبیهی ندارد. از این رو، نباید از یک 
حادثه ناخواســته و غیرارادی، »نتایج ســاختاری« گرفت و هیجان زده و ناموجه، 
»روندها« را ناصواب معرفی کرد. در ادامه، این یادداشت نویس از عملکرد پلیس 
دفاع کرده و نوشــته: آری، ضعف ها و کاستی ها در این زمینه، قابل انکار نیستند و 
نباید از آن ها غفلت کرد، اما سخن در این است که نباید »مبالغه« کرد و داللت هایی 

را بیش از کشش درونی این حادثه به آن نسبت داد. 

سعید زیباکالم در بررسی ماجرای مهسا امینی به رئیسی هشدار داد. ماجرای 
مرگ مهســا امینی به اینجا کشیده شــده که رئیس جمهور، جناب آقای رئیسی، 
شخصا و بالواسطه وارد شده به معاون امنیتی وزارت کشور دستور ویژۀ بررسی 
داده اند. همچنین، دادســتانی تهران ورود کرده و دستور تشکیل ”کارگروه ویژه“ 
برای بررسی ابعاد پزشکی مرگ مهسا امینی داده است؛ و پلیس نیز بررسی ظاهرا 
مستقلی را هم شروع کرده. در این صورت، آیا وزارت کشور و نیز دادستانی صالح 
نمی دانند با توجه به فضای ملتهب جاری و جو کم اعتمادی یا بی اعتمادی مطلق 
کنونی به بسیاری از نهاد های نظام، کارگروه مدنظر را با افزودن  چند تن از استادان 
دانشگاه، حقوق دانان و فعاالن سیاسی معتمد و خوشنام تشکیل دهند تا گزارش 
نهایی ماجرا اقناع کنندگی و اعتبار الزم را حاصل کند؟ بنده از ســر تجربه دوران 
پیش از گام اول انقالب در سال ۱۳۵۷ توصیۀ مشفقانۀ تاکید می کنم که برخی از 
نمایندگان معتمد و مورد وثوِق غیرحاکمیتی از صنوف مرتبط در کارگروه مزبور 

مشارکت جّدِی غیرصوری یابند. 

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به ماجرای 
مهســا امینی نوشت: مهمان عزیز سنندجی زنده بمان. مرگ سهم تو نیست؛ حق 
ما مسئوالنی است که این گونه ارشاد و هدایت را می بینیم و ساکتیم! پاشو دختر 

ایران، ظلم ابدی نیست.
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