
حمله هکری به وب سایِت »دولت«
وب ســایِت دولت بــا عنــواِن »درگاه ملی دولت 

هوشمند« از دسترس خارج شد.
به گزارش ایسنا، همزمان گروهِ »انانیموس« با انتشار 
پیامی علیه ایران مدعی شد که هک کردِن سایِت دولت 
به نشانِی  www.dolat.ir توسط این گروه انجام شده 
است.این گروه همزمان با اعتراضات خیابانی در تهران و 
برخی شهرهای کشور اعالم کرد: »ما اینجا همراه شما 
هستیم. عملیات علیه ایران آغاز شد. منتظر ما باشید.«در 
همین راستا دیروز ســایت بانک مرکزی ایران نیز از 

دسترس خارج شد.
    

مشاور امنیت ملی کاخ سفید:
 انتظار نداریم نشست نیویورک 

گشایشی در مذاکرات برجامی ایجاد کند
مشاور امنیت ملی کاخ ســفید گفته انتظار ندارد 
نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
گشایشی در مذاکرات مربوط به احیای برجام ایجاد کند.
به گزارش ایلنــا، »جیک ســالیوان« که در جمع 
خبرنگاران صحبت می کرد، بار دیگر مدعی آمادگی 
کشورش برای بازگشت به پایبندی به برجام شد.سالیوان 
گفت که آمریکا آماده بازگشت متقابل به پایبندی به 
توافق هسته ای بوده و اگر ایران نیز آماده پذیرش این امر 

باشد، می توانیم به توافق دست پیدا کنیم.
    

مکرون:
 درباره حقوق بشر به ویژه حقوق زنان 

با رئیسی صحبت کردم
رئیس جمهور فرانســه پس از دیــدار با ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل، گفت که از فرصت این 
دیدار اســتفاده کرده و درباره موضوع حقوق بشر و 

حقوق زنان صحبت کرده است.
به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون، افزود:من خیلی 
روشن گفتم که ما از حقوق بشــر دفاع می کنیم و به 
خصوص حقوق زنان. البته در مورد برجام هم مفصل 
صحبت کردیم ولی بر روی این مسئله تاکید کردم که 
این خیلی مهم است و اعتبار ایران مطرح است و این که 

آنها باید این مسئله را حل کنند.
    

استاندار تهران:
 ۱۸۰۰ تجمع کننده اخیر 

سابقه اغتشاش دارند 
استاندار تهران در صفحه توئیتر خود نوشت: حدود 
۱۸۰۰ نفر از افرادی که حاضر در تجمعات دوشنبه شب 
تهران، سابقه  حضور در تجمعات و بعضا اغتشاشات قبلی 
را دارند.محسن منصوری ادامه داد: از این تعداد حدود 
۷۰۰ نفر دارای سابقه قابل توجه و پرونده در دستگاه های 

مختلف انتظامی، امنیتی و قضایی هستند.
    

اردوغان:  
 حل موضوع هسته ای ایران 

به دیپلماسی نیاز دارد
رئیس جمهوری ترکیه طی سخنرانی در سازمان 
ملل متحد گفت که حل موضوع هســته ای ایران به 

دیپلماسی نیاز دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه الجزیره، رجب طیب 
اردوغان افزود: در مبارزه با تروریسم کوتاهی نمی کنیم و هر 
کاری که بتوانیم برای بازگشت سوری ها به کشورشان انجام 
می دهیم.وی از شورای امنیت خواست برای تحقق صلح و 
عدالت و رفاه بهتر عمل کند و به وظیفه خود برای رساندن 

کمک های انسانی به شمال غرب سوریه عمل کند.
    

برای نخستین بار و برای کنترل ناآرامی ها
  یگان زنان یگان های ویژه 

وارد میدان شدند 
فرمانده یگان های ویژه فراجا گفت: برای نخستین 
بار یگان زنان یگان های ویژه برای کنترل ناآرامی ها وارد 
میدان شدند و این مأموریت را می توان به عنوان اولین 

مأموریت رسمی این خانم ها دانست.
به گزارش مهر، ســرهنگ حیدری افزود: در بین 
جمعیت بر هم زننده نظم و امنیت برای نخستین بار 
شاهد حضور زنان بودیم، برخی از این خانم ها به عنوان 
لیدر بودند که عالوه بر تبلیغات شعارهای هنجار شکن 
می دادند.فرمانده یگان زنان یگان های ویژه فراجا تصریح 
کرد: بنا شد تا دستگیری خانم هایی که برهم زننده نظم و 

امنیت بودند توسط یگان زنان انجام شود.
    

حداقل ۲۰ نفر در اعتراضات قم 
بازداشت شدند

خبرگزاری فارس از بازداشت حداقل ۲۰ معترض در 
قم توسط نهاد های امنیتی خبر داد.

به گزارش این خبرگزاری معترضان با ســردادن 
شعار های تند و هنجارشکنانه، تجمعی را در خیابان 
شهید صدوقی شکل دادند که با حضور ماموران انتظامی 

و متفرق شدن افراد این تجمع پایان یافت. 
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  سید ابراهیم رئیســی روز چهارشنبه در 
هفتــاد و هفتمین اجالس ســالیانه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه 
میل به برقراری عدالت به عنوان ودیعه الهی 
در وجود همگان اســت، گفت: ما از جهانی 
شــدن عدالت حمایت می کنیم زیرا عدالت 

وحدت آفرین و ظلم جنگ افروز است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی با اشاره به 
ایستادگی کشورمان در مقابل سیاست های 
زورگویانه و مداخله جویانــه آمریکا و ناکام 
کردن تغییر نقشــه کشــورهای منطقه به 
فرماندهی سردار شــهید سپهبد سلیمانی 
تاکید کرد: رسیدگی عادالنه قضایی به جنایت 
رئیس جمهور ســابق آمریکا را از طریق یک 

دادگاه عادالنه پیگیری می کنیم.
 رئیســی خاطرنشــان کرد: انباشت بی 
عدالتی موجب حرکات مردم می شود چه در 
بسیاری از حرکت ها به بلوغ انقالب نرسیده 
اند و بسیاری از انقالب ها از مسیر اصلی خود 
منحرف شده اند اما موفقیت برخی انقالب ها 
مانند ایران در تداوم ماهیت انقالب اسالمی 
خود امید به برقراری عدالــت را در دل مردم 

جهان زنده و پابرجا نگه داشته است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما قائل به 
سرنوشت مشترک برای بشریت هستیم و از 
جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم، اظهار 
داشت: کشــوری که مدعی عدالت اما حامی 
تروریست ها باشد، باید از بشــریت، آزادی و 
عدالت شرم کند؛ باالتر از حقوق بشر، حقوق 
ملت هاست که به راحتی توسط قدرت های 

بزرگ پایمال می شود.
 رئیسی با اشــاره به اینکه قهرمان جنگ 
علیه تروریسم و نابودکننده داعش کسی جز 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نبود که در 
راه آزادی ملت های منطقه به شهادت رسید و 
رئیس جمهور سابق آمریکا سند این جنایت 
را به اســم خود زد، تصریح کرد: رســیدگی 

عادالنه قضایی به جنایتی که رئیس جمهور 
ســابق آمریکا به آن اعتراف کرده، خدمت به 

انسانیت است.
رئیس جمهور تاکید کرد: رسیدگی عادالنه 
به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا به 
آن اعتراف کرده خدمت به انســانیت است تا 
از این پس ظلم زبون گردد و عدالت، سربلند 
باشد. ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر 
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را از طریق یک 
دادگاه عادالنه تا حصول نتیجه قطعی دنبال 

خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: اینکه کشــوری در داخل 
خود مدعی عدالت باشــد اما در خارج، انواع 
تروریســت ها را تربیت کند و به جان ملت ها 
بیندازد، یا با تحمیل فشارهای مختلف، ملت ها 
را به تسلیم وادار کند، باید هم از بشریت شرم 

کند، هم از آزادی، و هم از عدالت.
بــه گفته رئیســی، انســانیت، منحصر 
به بخشــی از انســان ها نیســت و حقوق 
بشــر جز با تامین حقوق همه بشــر متصور 
نیســت. جمهوری اســالمی ایران با الهام از 
باورهای دینی و بر مبنــای روح و نص قانون 
اساسی خود، یکی از کارآمدترین سازوکارها 
را در صیانت از حقوق بشــر در اختیار داشته 
و با موثرترین ابزارها، استیفای حقوق نقض 
شده هر فرد را رسالت انســانی، مسئولیت 
حاکمیتــی، وظیفه الهی و یــک ماموریت 
تفویض شده از سوی مردم می داند. جمهوری 
اســالمی، اســتانداردهای دوگانه برخی از 
دولت ها در زمینه حقوق بشــر را مهمترین 
عامل نهادینه شــدِن نقِض حقوق انســان 
دانسته که پیامد آن، موضع گیری های متنوع 
و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی 
در جمهوری اسالمی ایران و سکوت مرگبار 
درباره قتل ده ها زن بی پناه در مدت کوتاهی 
در یکی از کشــورهای غربی است. تا زمانی 
که این دوگانگی پابرجا باشد، حقوق بشر از 

گزند نقض های مکرر در امــان نخواهد بود.
رئیسی ادامه داد:  باالتر از حقوق بشر، حقوق 
ملت هاست که به راحتی توسط قدرت های 
ظالم پایمال می شود. حق جوامِع بومِی کانادا 
که فرزندانشان بجای کالس های مدرسه در 
گورهای دســته جمعِی حیاط مدرسه دفن 
شدند؛ حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، 
حق توسعه  ملت های تحت تحریم، حق حیات 
ملت های تحت اشغال یا قربانی تروریسم، حق 
زندگی آوارگان بی پناهــی که کودکان را در 
قفس هایی جداگانه از مــادران و پدران خود 
محبوس می کنند؛ همگی نشــان می دهند 
که جایگاه مدعی و متهم در مساله حقوق بشر 
نباید جابجا شود و اینکه ناقضان واقعی حقوق 
بشر، شایســتگی اخالقی الزم را برای اظهار 
نظر درباره حقوق بشر ندارند. نقش بی نظیر 
ایران در نابودی داعــش، که فقط یک مورد 
از جنایاتــش این بود که زنان ُکــرد و ایزدی 
و مســیحی را به بردگی می گرفت، کفایت 
می کند که نشان دهد ما در جایگاه مدعی و 
مدافع حقوق بشر هستیم و حامیان داعش در 

جایگاه متهم قرار دارند.
رئیس جمهور خطاب به مخاطبین گفت:  
اینک در شرایطی گرد هم آمده ایم که با یک 
واقعیت مهم یعنی »چرخش و تغییر جهان« 
و ورود بــه »دوران و نظمــی جدید« مواجه 
هستیم. جهاِن کهنه، جهاِن »یکجانبه گرایی«، 
»ســلطه طلبی«، »غلبه ســرمایه بر اخالق 
و عدالت و فضیلت«، »توســعه دهنده فقر و 
تبعیض و نابرابری«، »بکارگیری خشــونت، 
تحریم و نقض حقوق ملت ها« و »استفاده از 
سازمانها و نهادهای بین المللی به عنوان ابزار 
فشار بر کشورهای مســتقل« بوده و در یک 
کالم، جهانی از هر نظر ناعادالنه اســت. این 
نظم ناعادالنه، مشروعیتش را در افکار عمومی 
دنیا از دست داده و اراده های جدی برای تغییر 
آن شکل گرفته اســت. زوال این نظم کهنه، 

تردیدناپذیر است. منطقه ما یعنی غرب آسیا 
از افغانستان تا عراق، لبنان، فلسطین و ایراِن 
سربلند، موزه  بزرگ زوال این نظم کهنه است.

به گفته رئیسی، عالوه بر آن، تهدید فزاینده 
تروریســم و افراط گرایی، انحطاط فرهنگی 
و زوال اخالق سیاســی، تضعیف بی ســابقه 
چندجانبه گرایی و رشد بیمارگونه  اقداماِت 
نامشروِع یکجانبه، چالش های بزرگی بر سِر 
راه پیشــرفِت همه جانبه و تعالی بشر پدید 

آورده اند.
رئیس جمهــور اضافــه کــرد: آمریکا 
نمی تواند بپذیرد که کشورها روی پای خود 
بایستند و خام اندیشانه، نظامی گری را مایه 

امنیت تصور می کند.
به گفته رئیســی، دوســتان آمریکا نیز 
وضع بهتری ندارند. آنچه امروز در اروپا رخ 
می دهد آینه ای اســت از آنچه در دهه های 
گذشته در آسیای غربی اتفاق افتاده است. 
ماهیت لشکرکشی به غرب آسیا و گسترش 
ناتو به شــرق اروپا تفاوتی با یکدیگر ندارند 
چراکه در هر دو، سرنوشت کشورها توسط 
آمریکایی تعریف می شود که منافع خود را 

با هزینه  دیگران دنبال می کند.
رئیســی در مورد ایران تصریح کرد: این 
دشمناِن ما نبودند که کوتاه آمدند، بلکه این 
ملت ما بود که هر دشمنی را از میدان بیرون 
کرد. ملــت ایران با حضور مؤثر و مشــارکت 
فراگیر در نظم سیاســی برآمــده از انقالب 
اسالمی، توانست ضمن پایبندی به ارزش ها 
و الهام بخشــی به ملت ها، مرحله اول انقالب 
اســالمی را با قدرت و موفقیــت طی کند، و 
اینک در گام دوم، »سیاســت همسایگی« و 
»تعمیق چندجانبه گرایــی اقتصادی« را در 
اولویت دستور کار سیاست خارجی خود قرار 

داده است.
رئیس جمهــور ادامــه داد: جمهــوری 
اسالمی ایران خواســتار تعامل حداکثری با 
همه  کشورهای جهان بخصوص کشورهای 
همسایه و دوســت خود است. جنگ راه حل 
بحران ها نیست بلکه مسیر حل بحران، گفتگو 
و تفاهم است. جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
کشــوری قدرتمند در منطقه، دارای اراده و 
توانایی برای کمک به حل بحران ها است. در 
یک سال گذشته پیوندهای اقتصادِی ایران 
تقویت شده و تجارت منطقه اِی آن به صورت 
چشمگیری رشد کرده اســت  و با گسترش 
زیرســاخت های همکارِی اقتصادِی پایدار، 
فصل نوینی از دوستی و اعتماد متقابل پدید 
آمده است. این سیاست همسایگی، سیاستی 
امنیت ساز و ثبات آفرین اســت. ما در دوراِن 
سختِی همســایگان، اثبات کرده ایم که یار 

همسایگان خود هستیم.
تمایل دارم توجه شما را به یکی از جلوه های 
غم انگیــز بی عدالتی که ســر منشــا همه 
بحران های منطقه اســت جلب کنم. تاریخ 
معاصر، ملتی مظلوم تر از فلسطین و ظالم تر از 
رژیم اشغالگر قدس به خود ندیده است. رژیم 
صهیونیستی که بیش از هفتاد سال آپارتاید، 
تجاوزگری و کشــتار زنان و کودکان منطقه 
را در کارنامه ی ســیاه خود دارد، بزرگ ترین 

زندان روی زمین را در غزه برپا کرده اســت و 
استمرار شهرک سازی و تصاویر شیون و گریه 
مظلومان فلسطینی در اثر غصب اراضی،  منازل 
و مزارع آنان، و کشتار فرزندانشان، به همه نشان 
می دهد هفت دهه ظلم و اشغالگرِی اسرائیل 
پایان ندارد.رئیسی خطاب به حضار خاطرنشان 
کرد: اجازه دهید توجه شما را به یکی دیگر از 
جلوه های بی عدالتی، یعنی برخورد دوگانه 
غرب بــا فعالیت های صلح آمیز هســته ای 
ایران جلب کنم. در حالی که رکن اساســِی 
امنیِت جهانی، »خلِع ســالِح جهانی« است 
اما برخی قدرتها تالش دارند با مسئله سازی از 
فعالیت های صلح آمیز ایران، تهدید اصلی یعنی 

خلع سالح جهانی، به فراموشی سپرده شود.
وی ادامه داد: مــن به عنوان نماینده  ملت 
بزرگ ایران صریحا اعالم می کنم که جمهوری 
اســالمی ایران به دنبال ساخت سالح اتمی 
نیست و این سالح جایی در دکترین دفاعی ما 
ندارد. این حکم حکومتی در فتوای رهبر معظم 
انقالب اسالمی حفظه اهلل اعالم شده است و 
برای دولت و ملت ایران، فتوای شرعی رهبر 
معظم انقالب اسالمی از هر نظارت بین المللی 

نافذتر است.
رئیسی درمورد توافق هسته ای نیز گفت:  
جمهوری اسالمی با حســن نیت و با قصدی 
متین، توافق نامه ای را در سال ۲۰۱۵ پذیرفت 
و در همــان وهله  اول تمام تعهــدات خود را 
انجام داد اما نتیجه ی آن، عهدشکنی آمریکا 
و اِعمال تحریم هایی بود که به اذعان خودشان 
بی سابقه ترین تحریم های تاریخ بود. تحریم، 
مجازات عدالتخواهی و استقالل ملت ایران 
است. تحریم، سالح کشــتار جمعی است و 
همراهی یا ســکوت در مقابل آن نیز کمک و 

رضایت دادن به ظلم است.
رئیس جمهور ادامه داد: این آمریکا بود که 
از توافق خارج شد نه ایران. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ۱۵ بار در گزارش های خود اعالم 
کرد که ایران به مفاد توافق کاماًل پایبند بوده 
اســت.ایران در عین حال که هزینه  التزام به 
تعهدات خود را پرداخته، اما به علت نقض عهد 
طرف آمریکایی و ناپایبندی طرف اروپایی، از 

منافع این توافق برخوردار نشده است.
به گفته وی، ما بر اســاس ظرفیت های 
دیده شــده در توافق، اقداماتــی قانونی 
انجام دادیم تا طرِف ناقض به تعهدات خود 
برگردد. ایران با پایبندی به تعهدات خود،  
محور اصلی بقای برجام بوده و اگر ابتکارها 
و انعطاف های جمهــوری اســالمی ایران 
نبود، مذاکرات در همان روزهای نخست 

متوقف می شد.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: ما مسیر 
خود را فــارغ از هرگونه توافق، پیــدا کرده و 
با قدرت ادامه می دهیم. ضمــن اینکه ما در 
مذاکرات جدی که داشته ایم، نشان داده ایم که 
اگر منافع ملت ایران تضمین شود، اراده ای قوی 
برای حل عادالنه این موضوع داریم. معتقدیم 
گره توافق هسته ای از همان جایی باید باز شود 

که گره خورده است.
رئیسی در پایان سخنرانی خود در مجمع 
عمومی سازمان ملل یادآور شــد: نگاه ما به 
آینده بسیار امیدوارانه است. مومنانه باور داریم 
که بر مبنای مشّیت و اراده  الهی، همانطور که 
پیامبران الهی بشارت داده اند، عدالت، جهانی 
خواهد شد و حکومت بندگان صالِح پروردگار 
در زمین حکمفرما و بشریت با ظهور آخرین 

منجی رستگار می شود.

 رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:

ایرانازجهانیشدنعدالتحمایتمیکند
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روی موج کوتاه

یک فعال سیاســی اصالح طلب درباره ایــن که پس از 
مرگ مهسا امینی مطرح شد، گشت ارشاد در زمان ریاست 
جمهوری سید محمد خاتمی و دولت اصالحات ایجاد شده 
اســت، گفت: از نظر تاریخی بخواهیم ایــن موضوع را مورد 
بررسی قرار دهیم، مصوبه ای در  جلسه ۴۲۷ مورخ۱۳/ ۱۰/ 
۸۴ در شــورای فرهنگی و عمومی در ارتباط با بحث عفاف و 
حجاب به تصویب رسید که در این مقطع گشت ارشاد به راه 
افتاد. تاریخ این مصوبه مشخص است و مطابقش این گشت 

راه اندازی شده است.
جواد امام در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشــاره به این که 
گشت ارشاد در واقع در نیروی انتظامی است و این نیرو هم تابع 
ستاد کل نیروهای مسلح است، عنوان کرد: شاید دوستان اشاره 
کنند در وزارت کشور دولت اصالحات این گشت راه اندازی 
شده است، بله؛ هماهنگی امور انتظامی بنا به حکمی که به وزیر 
کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در امور انتظامی 
داده شده توسط وی انجام می شود اما تمامی مقرراتش تابع 
ظوابط نیروهای مسلح اســت. ضمن اینکه نیروی انتظامی 
ضابط دستگاه قضایی است ضابط وزارت کشور نیست و در 

این صورت مسئله روشن است.

این فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد: این اتفافات نوعاً 
سیاستی هســتند اما اینکه بخواهیم فقط محدود به گشت 
ارشاد کنیم که نیست؛ ســتاد امر به معروف دبیرش به جای 
مجلس قانون وضع و جرم انگاری می کند و می گوید افرادی که 
بنا به هر دلیل حجاب شان مشکل داشته باشد باید برای شان 
جرائم در نظر گرفت و هیچ کسی هم اعتراض نمی کند. آقای 
رئیسی در شعارهای انتخاباتی گفتند قرار است گشت ارشاد را 
برای مدیران بگذارد اما کدام مدیر مورد برخورد گشت ارشاد 
قرار گرفته است؟ این  یکی از وعده های انتخاباتی آقای رئیسی 

بوده است.
وی با بیان اینکه با بی حجابــی و بدحجابی باید با حکم 
قضایی برخورد شود، گفت: چه کسی به شما چنین اجازه ای 
را داده است اگر یک کسی حجابش مناسب نبود دستگیرش 
کنید و افکار عمومی با صحنه هایی که در فضای مجازی هم 
منتشر شده است، روبه رو شــود؟ اینکه افراد را به هر شکل 
ممکنی بگیرند و ببرند و شاهد یک چنین اتفاقاتی باشیم در 
شأن کشور نیست. معتقدم در این کشور تا زمانی که حاکمیت 
قانون مستقر نشود، همین آش و همین کاسه است و با این 

اتفاقات ما بهانه دست افراد معاند هم می دهیم.

امام افزود: این ها جزو حقوق مردم و حقوق شهروندی است 
و هنگامی که این حقوق را محترم نمی شماریم دلسوزان و 
آگاهان نسبت به این حقوق واکنش نشان می دهند و وقتی 
این اتفاقات بیفتد هر کسی از این آب ماهی خودش را می گیرد! 
چرا این کار را می کنند؟ هم به دین ضربه می زنند، هم به نظام 
ضربه می زنند و هم دستگاه های انتظامی و قضایی و امنیتی 

را زیر سوال می برند! 
وی تاکید کرد: امروز فقط موضوع ما گشت ارشاد است؟ 
امروز ۴۴ سال از انقالب گذشــته و هنوز اجرای اصول قابل 
توجهی از قانون اساسی معطل مانده اســت. آقای تاجزاده 
را دســتگیر می کنند و همه عالم و آدم می دانند اگر اتهامی 
متوجه اش باشد، سیاسی است اما در دادگاه های امنیتی مورد 
مجازات و برخورد قرار می گیرد در صورتی که اگر جرم، جرم 
سیاسی است، باید در دادگاه سیاسی و با حضور هیات منصفه 
باشد که در این مساله به نظر می رسد آداب قانون زیر پا گذاشته 

شده است. 
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه تا زمانی که 
حاکمیت قانون مستقر نشود همین وضعیت است، گفت: 
خانم مهسا امینی به عنوان یک ایرانی اهل کردستان یک 

آدابی دارد اساســا، اما هنگامی که تصاویر ایشان را که به 
تهران آمــده می بینیم حجابی که از اون منعکس شــده 
حجاب مناسبی است در صورتیکه این ها به لحاظ عرفی 
در مناطق خودشــان حتی یک چنین حجابی ندارند، اما 
این خانم خوشــبختانه این بخش را رعایت کرده است و 
چرا باید با ایشان این برخورد می شد و به این اتفاق ما امروز 
می رســیدیم و اذهان همه مناطق کردنشین و ایرانیان را 

جریحه دار می کردیم.
وی گفت: اگر امروز کســی هم به آن رفتار زشت به نوعی 
واکنش نشان می دهد و محکوم می کند خودش می شود بهانه 
برای محکوم کردن که از حقوق یک ایرانی دیگر دفاع می کند.

امام در گفت وگو با ایلنا:

تاریخ مصوبه گشت ارشاد مشخص است به کدام دولت می  رسد 

گفت وگو


