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مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور اعالم کرد؛
تهیه دستورالعمل برگزاری تجمعات و 

راهپیمایی ها 
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: هیچ درخواست 
تجمعی در هیچ استانی تا این لحظه به کمیسیون ماده 
۱۰ احزاب واصل نشــده است.به گزارش خبرنگار ایلنا، 
عبداهلل مرادی مدیرکل دفتر سیاســی وزارت کشور در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که »قرار 
بود محلی برای برگزاری تجمعات اختصاص داده شــود 
چرا تاکنون اقدامی انجام نشده« و اینکه »امروز قرار است 
تجمعاتی برگزار شود، واکنش شما نسبت به درخواست ها 
برای برگزاری تجمع اعتراضی چیست؟«، گفت: نکته اول 
اینکه یکی از مهم ترین رئوس برنامه های دولت انقالبی 
و مردمی ساماندهی کردن تجمعات و راهپیمایی ها بود 
برمبنای اصل ۲۷ قانون اساسی و این محور در برنامه های 
دولت و وزارت کشــور دیده شــده اســت و از وظایف 
وزارت کشور است. دستورالعمل برگزاری این تجمعات 
و راهپیمایی ها را تهیه کردیم و در حال تصویب فرآیند 
قانونی آن هستیم.وی همچنین بیان کرد: در خصوص 
سوال دوم هم هیچ درخواست تجمعی در هیچ استانی 
تا این لحظه به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب واصل نشده 

است.

افزایش چشمگیر برد و دقت 
موشک های هوانیروز ارتش

امیر سرتیپ دوم چشک از افزایش چشمگیر برد و دقت 
موشک های هوانیروز ارتش خبر داد. امیر سرتیپ دوم کریم 
چشــک، معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران با اشاره به توانمندی های رزمی هوانیروز 
در زمینه هلی برن و تیراندازی شــبانه، اظهار داشت: در 
جریان رزمایش اخیر نیروی زمینی ارتش )رزمایش اقتدار 
۱۴۰۱( برای نخستین بار حجم گسترده ای از بالگرد های 
تهاجمی و رزمی عملیات هلی برن و تاخت شــبانه را با 
موفقیت اجرا کردند.وی افزود: تمامی یگان های حاضر در 
این رزم شبانه از تسلیحات و تجهیزات متناسب با افزایش 
برد عملیاتی در شب استفاده کردند که غالب این تجهیزات 
و تسلیحات بومی و ارتقا یافته توسط متخصصان داخلی 
ارتش و صنعت دفاعی است.معاون عملیات نیروی زمینی 
ارتش با اشــاره به افزایش قابل مالحظه برد موشک های 
هوانیروز گفت: بالگرد های شکاری هوانیروز به موشک های 
هوشــمند با قابلیت Fire and Forget )شلیک 
کن، فراموش کن( مجهز شده اند.وی اضافه کرد: یکی از 
مهم ترین موشک های هوا به زمین هوانیروز، نوع ارتقایافته 
موشک »شفق« است که در رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ نیروی 
زمینی ارتش در عملیات شبانه مورد ارزیابی قرار گرفت 
و با کمترین ضریب خطا اهداف موردنظر را مورد اصابت 
قرار داد. موشک ارتقایافته شفق نسبت به گذشته از برد 
سه برابری برخوردار شده و قابلیت انهدام اهداف دوردست 
در شب را دارد.امیر سرتیپ دوم چشک خاطرنشان کرد: 
از دیگر دستاورد های هوانیروز بهره گیری از سامانه های 
خودحفاظتی بالگرد ها است که در رزمایش اخیر نیز مورد 

تست و ارزیابی میدانی قرار گرفت.

دهقانی فیروزآبادی جانشین سورنا 
ستاری شد

رئیس جمهور در حکمــی روح اله دهقانی فیروزآبادی 
به عنوان سرپرســت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری منصوب کرد.در نامه ای از سوی حجت االسالم 
رئیســی رئیس جمهور، روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی 
به عنوان سرپرســت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری منصوب شده است.روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، 
تحصیالت دوره کارشناسی )۱۳۸۲(، کارشناسی ارشد 
)۱۳۸۴( و دکتری )۱۳۸۷( خود را در رشته مهندسی 
هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند و در 
حال حاضر، دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا و عضو 
هیات علمی این دانشگاه است.رئیس جهاد دانشگاهی 
بــا بیش از ۱۰۰ نوان مقالــه در مجالت معتبر علمی؛ 
استاد نمونه آموزشی و استاد نمونه پژوهشی دانشکده 
هوافضای دانشگاه صنعتی شریف است.معاونت فرهنگی 
و اجتماعی و همکاری در معاونت پژوهشــی به عنوان 
مشــاور رئیس دانشگاه آزاد اســالمی، از دیگر سوابق 
اجرایی دهقانی فیروزآبادی است. وی همچنین تأسیس 
و مدیریت پردیس نوآوری و مرکز تحقیقات شهید مقدم 
و همچنین مدیریت مرکز رشــد آن را در حوزه علم و 
فناوری در کارنامه خود دارد.پیش ازاین ســورنا ستاری 
مســئولیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
را از ســال ۱۳۹۳ تاکنون بر عهده داشــت و در تاریخ 

۲۲شهریورماه از سمت خود استعفا کرد.

احمدی بیغش:
از پاسخ وزیر نفت به سوالم قانع شدم

نماینده شــازند در مجلس گفت: از پاسخ وزیر نفت به 
سؤالش قانع شده و نیازی به مطرح کردن آن در نشست 
علنی نیست.محمود احمدی بیغش درباره سوالش از جواد 
اوجی وزیر نفت گفت: این پرسش درباره مسئولیت های 
اجتماعی وزارت نفت نسبت به مردم منطقه های نفت خیز 
بوده اســت. از پاسخ وزیر نفت به ســؤالش قانع شده و 
نیازی به مطرح کردن آن در نشســت علنی نیســت. 
سؤال نماینده شازند از وزیر نفت در دستور کار این هفته 
نشست علنی مجلس قرار داشت. مسئولیت های اجتماعی 
در ایران بر عهده دولت اســت کــه وزارت نفت از طرف 
دولت، این مسئولیت ها را در مناطق هم جوار نفتی دنبال 
می کند. اواخر مردادمــاه وزیر نفت از اختصاص بیش از 
۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه مســئولیت های 
اجتماعی این وزارتخانه خبر داد که اغلب در استان های 
نفت خیز و گازخیز هزینه می شود.جواد اوجی گفت: »در 
ماه های اخیر، حدود ۳۸۵پــروژه عام المنفعه مربوط به 
مسئولیت های اجتماعی با اعتباری بالغ بر ۵۵۶ میلیارد 
تومان انجام شده و به دستگاه های بهره بردار ذی نفع در 

استان ها تحویل داده شده است.«

خبر

توصیه ابوالفضل فاتح به مسئوالن:
خود را در برابر وجدان عمومی قرار 

ندهید!
همدلی| ابوالفضل فاتح؛ فعال رســانه ای با انتشــار 
یادداشــتی به موضوعات مرتبط با گشــت ارشاد و 
به ویژه مرگ مهســا امینی واکنش نشــان داد. در 
بخشی از این یادداشت که با عنوان »جبهه انسانیت« 
به دفتر روزنامه همدلی ارسال شده آمده است:»داغی 
که از آسمانی شدن خانم »مهسا امینی« بر دل ملت 
ایران نشســت، موجی از اندوه، بهت، اشک  و انتقاد 
و اعتــراض را برانگیخت. ملت شــریف ایران که در 
دامان مکتب انسانی پیامبر )ص( و عدالت علی )ع( 
و آزادگی حسین )ع( پرورش یافته اند، از ستمی که 
بر دختری غریب در پایتخت حکومت؛ یعنی همان جا 
که چشــم حاکمان باید برای عدالت از همه جا بازتر 
باشــد، روا شده اســت، بی تاب شــده اند. سخن از 
اصالح طلب و اصول گرا و ایــن حزب  و آن  جریان 
نیست. با کاســب کاران سیاسی نیز که از هر تلخی 
برای خود، کامی و صیدی می سازند، عرضی نیست.  

سخن از انسانیت و کرامت است.«
فاتح با تمجید از موج همدلی همگانی ادامه داد: »این 
موج عظیم فرامذهبی و فراسیاسی و ورای قومیت که 
قلب ها را تکان داده و چشم ها را نمناک ساخته، موج 
زالل انسانیت اســت. به بیان دیگر در برابر گسترش 
روزافزون جهل و خشونتی  که حرمت انسان را زیر 
پا نهاده و با مرگ غریبانه مهســا امینی )دختری از 
دختران مظلوم این ســرزمین(  به اوج خود رسیده، 
»جبهه ای از انسانیت« متولدشده، که تعیین کننده 

است.«
این مدیر رســانه ای نوشت:» حق ملت شریف ایران 
که رژیم ســلطنت را به دلیل ماهیت اســتبدادی و 
غیرانســانی و غیراخالقی و موروثی اش برانداخت و 
عزیزترین عزیزان خود را نثار کرد، این نبود و نیست. 
حق ملتی که برای آرمان های اصیلی چون عدالت و 
آزادی و فهمی راســتین از دین قیام کرد، این نبود 
و نیســت که به جای آیین خدا که کرامت و حقوق 
بشــر ذاتی آن اســت، و به جای عقالنیت و عطوفت 
و منطق، چماق و خشــونت و تحکم را بر سر خود 
ببیند. حق ملت این نیست که به جای محقق شدن 
آرمان و آرزوهای صدها ساله اش، به دلیل ناکارآمدی 
خودخواهــان  و نادانــی گروهی از افــراد بی توجه 
و ســطحی نگر، این  واقعیت های تلخ و فســادهای 
بنیان کن را نظاره کند، مفاســدی که ریشه در نفوذ 

روزافزون تحجر در ساخت و ساحت قدرت دارد.«
او افزود: »در ســال های اخیر، و از ســوی نخبگان 
دلسوز، مکرراً نسبت به نفوذ اندیشه های انسان ستیز 
و پوستین های وارونه هشدار داده شد، اما افسوس که 
به جای تأمل، عموماً یا بی اعتنایی شــده و یا پاسخ،  
حصر و حبس و طرد و تحکم و تحمیل و ســکوت 

بوده است.«
فاتح در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: »تحجر 
و متحجران، این مارهــای خوش خط وخال که امام 
)ره( نیز مکرراً خطرشان را گوشزد کرد، تنها گرفتاری 
ما نیستند که گرفتاری همه جوامع بوده اند. درد آن 
اســت که این جماعت با دروغ و تزویرشان چنان از 
نردبان قدرت باال بروند کــه بتوانند با تحریف یا به 
نیزه کردن بندهایی از قانون اساسی و دین حنیف، 
ابزاری برای تحمیل نوع نگاه خودســاخته و حقوق 
اساســی ملت را به عینه پایمال نمایند و آن قدر در 
راه غیردینی و غیرانسانی خود دست باال بیابند، که 
حیات دین و میهن را در معرض خطر قرار دهند.« 

فاتح با اشــاره به عملکرد برخی از متحجرین تندرو 
نوشــت: »این جماعــت کمر هر ملتــی را خواهد 
شکست. بسیاری از اصحاب قدرت که بماند، به ولع 
ثروت در نزد نزدیکان بســیاری از ایشان بنگرید؛ از 
عطسه ی بزی و لنگه کفش پاره ای هم نمی گذرند، چه 
رسد از چرب و شــیرین بادآورده سیاست و قدرت. 
این افســوس دارد که دامنه مصائــب و انحرافات و 
نابرابری ها به جایی رســیده که اگر تا دیروز دعوا بر 
ســر کارآمدی و کفایت و مدیریــت و برنامه ریزی و 
انتخابات ســالم و حق انتخاب و امثالهم بود، امروز 
دعوا بر ســر »انسانیت« و ایفای حداقل های انسانی 
اســت. این افسوس دارد که بخش بزرگی از ملت به 
خیر شما امید ندارند و از شر اشرار شما به خدا پناه 
می برند  و درودیــوار نامه موال )ع( به مالک را فریاد 
می زند که آی اهل حکومت و قدرت، »رفیق ملت« 
باشید و با ملت خود مثل گرگ رفتار نکنید، و ایشان 
را به لکنت واندارید، اینان انسان اند!«این فعال رسانه 
در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به واکنش 
سراسری مردم نوشت: »این که می بینید یک جریان 
ضعیف سیاســی نیســت که با اتهام قدرت طلبی یا 
وابستگی یا هر چیز دیگری منفعل شود، این جریان 
آهِ جگرهای سوخته و پیوند عواطف پدران و مادران 
و دختران و پسران این ســرزمین و وجدان بیدار و 
»جبهه انســانیت« در بطن جامعه است که در برابر 
ناراســتی و ســتم و جهل و تهتک و رویه های غلط 
حکمرانی شکل گرفته است و هر روز بیدارتر می شود 
و داعیه ای جــز اصالح ندارد و هرگونه بی اعتنایی یا 
سرکوب  صرفاً چهره ی شــما را تاریک تر می سازد. 
اگر تتمه عقل و تدبیری باقی مانده باشد، اقتضا دارد 
که کســی خود را در برابر ظرفیت عمیق و وســیع 
»انســانیت« و »وجدان عمومی«  قــرار ندهد و هر 
چه زودتر همه به اصالح رویه ها و به موازین انسانی 
بازگردیم و پــا از گلوی ملت مظلوم برداریم و اجازه 
دهیم ملت نفس بکشــد و معنویــت و آزادی را در 
آغوش بگیرد و این میهن و جمهوری عاقبت به خیر 
شــود و اســالم عزیز بماند. خیر دنیا و آخرت همه 
ما در این اســت. اگر چماق و »شــتم« راه حل بود، 
امروز طالبان نه بر خرابه های افغانستان، که بر جهان 

حکومت می کرد و داعش محبوب عالم بود.« 

خبر

همدلی|  اعتراضات مردم نســبت به کشته 
شدن مهســا امینی در گشــت ارشاد، روز 
گذشته در شــهرها و دانشگاه های مختلف 
کشــور گســترده تر شــد. دیروز شهرهای 
مختلفی ازجمله دیواندره شــاهد اعتراضات 
مردمی بودند. همچنین عصر روز گذشــته 
در تهران مردم نســبت به این حادثه تجمع 
اعتراضی برگزار کردند. همچنین دانشجویان 
تهران، عالمه  تهران،  امیرکبیر  دانشگاه های 
طباطبایی و شهید بهشتی نسبت به گشت 
ارشاد و کشته شدن مهسا امینی تجمع های 
اعتراضی برگزار کردند. این در حالی بود که 
دیروز فعاالن سیاســی نیز در اعتراض خود 
را نســبت به گشت ارشــاد علنی تر کرده و 
خواســتار پایان دادن به آن شدند. هم زمان 
اما دیروز صبح خبری برکناری رئیس پلیس 
امنیت اخالقی تهران منتشــر شــد. خبری 
که هرچند تأیید نشــد اما عصر روز گذشته 
خبری از تکذیب آن هــم نبود. صبح دیروز 
در فضای مجازی اخباری از برکناری رئیس 
پلیس امنیت اخالقی منتشر شد که توسط 
رسانه های رسمی منتشر یا تایید نشده بود. 
بعدازاین خبرگــزاری برنا اعــالم کرده، بر 
اســاس اطالعاتی که به دست آورده است؛ 
در پــی حادثه رخ داده برای مهســا امینی، 
به دستور ســردار رحیمی فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ، سرهنگ میرزایی رئیس پلیس 
امنیت اخالقی تهران بزرگ تا بررسی دقیق 
و کامل ابعاد پرونده مهسا امینی برکنار شد. 
بااین حال بعد از نشــر این خبر از سوی برنا، 
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت در 
خصــوص خبر تودیع رئیــس پلیس امنیت 
اخالقی توضیحاتی ارائه داد. ســرهنگ علی 
صباحــی رئیس مرکز اطالع رســانی پلیس 
تهران بزرگ در گفتگو با خبرگزاری تسنیم 
اظهار کــرد: »هیچ گونه خبری در خصوص 
تودیع سرهنگ میرزایی رئیس پلیس امنیت 
اخالقی تهران بزرگ به مرکز اطالع رســانی 
رســانی پایتخت اعالم نشــده است.« برخی 
منابع خبری از برکناری ســرهنگ میرزایی 
رئیس پلیــس امنیت اخالقــی و جایگزین 
ســرهنگ محمدنژاد به جای او خبر داده اند؛ 
تهران  اطالع رسانی  مرکز  واکنش  بااین حال 
بــزرگ دقیقاً مشــخص نمی کند که چنین 
اتفاقی رخ داده اســت یا خیر؟ او صرفاً اعالم 
کرد که هیچ گونه خبری دراین باره به مرکز 
اعالم نشــده  پایتخت  پلیس  اطالع رســانی 

است.
 توضیحات فرماندهی انتظامی تهران

بااین حال روز گذشته سردار حسین رحیمی 
فرماندهــی انتظامی تهران بــزرگ در یک 
نشســت خبــری توضیحاتی دربــاره نحوه 
دستگیری مهســا امینی ارائه کرد. او گفت: 
»وی در پارک طالقانــی در حال قدم زدن 
بوده است که با گشت امنیت اخالقی پلیس 
روبرو می شود و ازنظر تیم پلیس چهار خانم 
دارای وضعیت مناسبی نبوده اند، به سه نفر 
تذکر داده شده که مشکلشان برطرف شده 

است.«
رئیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادامه 
داد: »همراه خانم امینی سه خانم و دو آقای 
دیگر حضور داشته اند و پلیس به آن ها اعالم 
کرده است که باید به پلیس امنیت اخالقی 
مراجعه کنند و یک نفر باید لباس مناســب 
برای خانم امینی بیــاورد و چند دقیقه در 
محــل پلیس امنیــت اخالقی بنشــیند تا 
تذکرات و آموزش هــای قانونی به او داده و 

سپس به خانواده تحویل داده شود.«
رحیمی با بیان اینکه ســه نفر مشکلشــان 
در همان محل و لحظه برطرف شــد، گفت: 
»فقط خانــم امینی به مقــر پلیس امنیت 
اخالقی در ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه هفته 
پیش مراجعه می کند. وی توســط ۵ خانم 
دیگــر و یک همکار خانــم ما که در خودرو 

ون بوده اند به پلیس امنیت اخالقی منتقل 
می شوند.«

وی ادامه داد: »با دو نفــر از خانم هایی که 
در کنار مهســا امینی نشسته بودند صحبت 
کرده ایم و این خانم ها وارد کالس شده اند و 
تا زمانی که کالس کامل بشود و استاد وارد 
کالس شــود کمی زمان می برد و در طول 
روز چندین کالس برگــزار می کنیم و این 
خانم ها گروه گروه در کالس ها وارد می شوند 
و تا زمانی که کالس برگزار شود و خانواده ها 
برای افراد حاضر لباس بیاورند. مهسا امینی 
از جــای خود بلند می شــود و بــا یکی از 
همکاران خانم ما که نظم و انضباط ســالن 
را تأمین می کند صحبت می کند و ســوالی 
می کند و به یک باره حالش به هم می خورد.«

رئیــس فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: 
»خانم امینی از همکار ما ســوال کرده که 
وضع ظاهری اش چه مشکلی دارد و همکار 
ما به او می گوید شلوار یا ساپورتی که پایش 
بــوده اســت دارای ایراد بــوده و زمانی که 
مانتویش باز می شود مشکل دارد و بر همین 
اساس باید تعویض شــود و در همان زمان 
خانم امینی حالش به هم می خورد و کمتر 
از یک دقیقه پرستار و بهیار پلیس که مقیم 
ســالن بوده اند باالی سر خانم امینی حاضر 
می شــوند و کار رســیدگی به وضعیت او را 

شروع می کنند.«
ســردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی 
تهــران بزرگ دربــاره اینکه معیــار پلیس 
برای بدحجابی یک نفر چیست، خاطرنشان 
کــرد: »مالک حجاب بــرای خانم هایی که 
در خیابان حاضر می شــوند را خانم ها باید 
بداننــد. آن ها نمی توانند با یک ســاپورت و 
یا مانتویی که جلویش باز اســت، در انظار 
عمومی حاضر شــوند. ممکن است خانم ها 
و آقایان لباسی بپوشــند که مناسب منزل 
اســت، اما آن ها نمی تواننــد آن لباس را در 

مکان عمومی بپوشند.«
 صدای اعتراض دانشجویان

دیروز خبرگزاری تســنیم گــزارش داد که 
جمعــی از دانشــجویان در چند دانشــگاه 
تهــران، در اعتراض به ماجرای درگذشــت 
مهســا امینی تجمــع کردند. دانشــجویان 
دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران )دانشکده 
هنر(، دانشگاه شهید بهشتی، تربیت مدرس، 
عالمه در این تجمعات خواستار روشن شدن 
ابعاد این حادثه شــدند و نســبت به گشت 

ارشاد اعتراض کردند.
دیــروز همچنین الیــاس حضرتی، دبیرکل 
حــزب اعتمادملــی در نامه ای سرگشــاده 
خطاب به ســیدابراهیم رئیســی با اشــاره 
به درگذشــت مهســا امینی صدور دستور 

جمع آوری گشــت ارشاد را خواستار شد . او 
در نامه خود نوشــت: »ملــت و حکومت ما 
روزهای تلخ، ســخت و سرنوشت ســازی را 
از ســر می گذراند. الزمه گذر از این روزها، 
توانایــی گرفتن تصمیمــات مهم و تاریخی 
است و مسئولیت این امر بر دوش جنابعالی 
قرار دارد. چند روز اخیر و به واســطه فوت 
خانم مهســا امینی قلــب میلیون ها ایرانی 
جریحه دار شده اســت و نگاه مردم و تاریخ 
به واکنش رســمی حکومت اســت. ضمن 
قدردانــی از تماس و ابراز تأســف و اظهار 
همدردی جنابعالــی به عنوان رئیس جمهور 
مملکت با خانواده مرحومه، از شــما تقاضا 
دارم بــرای آرام کردن قلب های زخم خورده 
و آرامش روح عزیز و دختر ازدست رفته مان، 
مقتدرانه دســتور جمع آوری گشت ارشاد را 
دهید، گشتی که به عقیده اغلب حقوق دانان 
واجد اعتبار حقوقی نیست. با تمام توان پای 
این تصمیــم مهم و تاریخی خــود بمانید، 
باشــد که چنین تصمیمی موجب تســلی 
خاطر ملت شود و به نوعی تقدیر را به شکل 

دیگری رقم بزند.«
 واکنش رئیس قوه قضاییه

دیروز اما غالمحسین محسنی اژه ای رئیس 
قوه قضاییه نیز به این ماجرا واکنش نشان داد. 
او در بخشی از جلسه شورای عالی قضایی با 
اشاره به موضوع جان باختن مرحومه )مهسا( 
امینی، دختر ۲۲ ساله، به در دست بررسی 
بــودن چگونگی رخ دادن این اتفاق اشــاره 
کرد و گفت: »یک همدردی بســیار فراگیر 
و دلسوزانه با خانواده این مرحومه در کشور 
ما از ســوی مردم و مسئوالن صورت گرفت 
که این امر بسیار پسندیده بود و این مقوله 
از روحیه نوع دوســتی و از آموزه های دینی 

نشأت می گیرد.«
رئیــس قوه قضاییــه در ادامه بــا تأکید بر 
پیگیری جدی موضــوع فوق الذکر از ناحیه 
قوه قضاییــه، اظهــار کرد: »قــوه قضاییه 
موضــوع جان باختن مرحومــه امینی را با 
دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و این 

موضوع در دستور کار قرار دارد.«
رئیس دســتگاه قضا با اشاره به دستور خود 
به رئیس سازمان پزشکی قانونی در راستای 
بررسی موضوع جان باختن مرحومه )مهسا( 
امینی، اظهار کرد: »در تماسی که با رئیس 
ســازمان پزشکی قانونی داشتم تأکید کردم 
که موضــوع جان باختن مرحومه امینی را با 
دقت و وســواس بررسی کنند؛ در این راستا 
اقدامــات اولیه در پزشــکی قانونی صورت 
انجام  گرفته اســت؛ نمونه برداری های الزم 
شده و به آزمایشگاه ارسال شده است؛ باید 
منتظر ماند تا از طریق بررسی های دقیق و 

تخصصی، نتیجه حاصل شود.«
رئیس عدلیه به  بررسی جنبه های فنی دیگر 
قضیه فوق الذکر نیز اشــاره کرد و گفت: »به 
مراجع قضایی دستور داده ام که بررسی های 
جان باختن  موضــوع  پیرامون  همه جانبــه 
مرحومــه امینی از مقطــع و محلی که وی 
را هدایت کردند، انجام گیرد و دوربین های 
عمومی و خصوصی نیز به طور دقیق بررسی 

شوند.«
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور به وزیر 
کشــور برای پیگیری موضــوع جان باختن 
مرحومه امینی، گفت: »به دادســتان تهران 
دســتور داده ام که تحقیقات و بررسی های 
وزارت کشور در خصوص موضوع فوق الذکر 

را نیز مورد مالحظه قرار دهد.«
دیــروز همچنیــن محمدصالح جــوکار در 
گفت وگــو با ایلنــا، درباره جلســه کمیته 
تشکیل شده در کمیســیون شوراها و امور 
داخلی کشــور در پی دستور رئیس مجلس 
برای پیگیری چگونگی درگذشــت مهســا 
امینــی گفت: »جلســات اولیه بــا حضور 
مســئوالن انتظامــی و همچنین پزشــکی 
قانونی برگزار شد.« رئیس کمیسیون شوراها 
و امور داخلی کشــور ادامه داد: »قرار شده 
گزارشــات به صورت مســتند و با سند ارائه 
شود تا اعضای کمیته آن ها را بررسی کنند. 
امروز هم اعضای این کمیته جلسه خواهند 
داشت. اعضای کمیته در حال بررسی تمامی 
ابعاد هستند و بعد از بررسی دقیق نتایج را 

به صحن مجلس ارائه خواهیم کرد.«
اعتراضــات گســترده باعث شــده تقریباً 
بســیاری از مقامات کشور نسبت به کشته 
شدن مهســا امینی واکنش نشــان دهند. 
دیروز علی القاصی مهر رئیس دادگســتری 
تهران نیز با بیان این که »در رابطه با اتفاق 
پرونده ای  امینــی  بــرای مرحومه  رخ داده 
در دادســرای تهران تشــکیل شده است«، 
گفت: »دادســتان عمومی و انقالب تهران 
دســتوراتی را پیرامون ابعــاد این موضوع 
از نظر رســیدگی های قضایــی صادر کرده 

است.«
القاصی با بیــان این که »دســتگاه قضایی 
بــه وظیفه خود در قبــال حادثه پیش آمده 
برای مرحومه امینــی به فوریت ورود کرده 
و موضوع را با دقت موردبررســی قرار داده 
است«، گفت: »بنای ما آن است که در این 
مســئله هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد و 
هرکســی که تخلفی مرتکب شده است، در 
چهارچوب موازین قانونی به آن رســیدگی 
شــود. در کنار رســیدگی به اصل ماجرا به 
موضوع دروغ پردازی هــا در مورد این واقعه 

نیز با جدیت رسیدگی می شود .«

مسئوالن قضایی و انتظامی کشور تأکید کردند 

پیگیری جدی تخلفات در مرگ مهسا امینی

همدلی| سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در آستانه سفر 
به نیویورک به منظور شــرکت در هفتاد و هفتمین نشســت 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگویی با شبکه تلویزیونی 
CBS آمریکا داشــت که دیروز متن کامل آن منتشــر شد. 
رئیسی در بخشی از مصاحبه خود در پاسخ به سوال خبرنگار 
درباره وضعیت حجاب وزنان در ایران صحبت کرد. رئیسی در 
حالی درباره موضوع حجاب در ایران صحبت کرد که این روزها 
اعتراضات گســترده ای در کشور نسبت به برخوردهای قهری 

گشت ارشاد با زنان در سراسر کشور شکل گرفته است. 
خبرنگار CBS از رئیسی پرسید:»می توانید در مورد وضعیت 
زنان در ایران توضیحاتی را ارائه کنید. آیا محدودیت ها نسبت 

به زنان تشدید شده و آن ها تحت فشار قرارگرفته اند؟«
رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران پاسخ داد: »هر کسی در 
زندگی اجتماعی خود و همچنین کشورهای مختلف دیدگاه ها، 
قوانیــن و مقرراتی دارند. مردم مســلمان و زنان و دختران ما 
یک اخالق و روحیه بســیار ریشه دار، تمدنی و فرهنگی دارند 
که این هم مربوط به امســال و پارسال و ۴۰ سال قبل و ۱۰۰ 

سال قبل نیست.«
او افزود: در واقع می شــود گفت صدها سال مردم این مرزوبوم 
با حجاب، عفت و با رعایت حریم های الزم زندگی کرده اند. این 
موضوع مربوط به این ۴۰سال هم نیست. شما اگر تاریخ ملت 
ایران را درست مطالعه کنید می بینید که سال ها و قرن ها زنان 
ما با اخالق عفیفانه زندگی کرده اند و این موضوع مربوط به االن 
نیســت. اآلن هم این روحیه را مردم عزیز ما و زنان و دختران 

ما دارند و لذا خودشان  همواره به عنوان یک امر خودجوش آن 
را رعایت می کنند.«

رئیس جمهوری گفت: »اصاًل کسی به آن ها یاد نداده و تکلیف 
شــخصی هم نکرده، بلکه خودشــان را مقیــد می دانند. این 
باورهای مردم است. شــما ببینید زندگی مردم این مرزوبوم 
همواره این طور بوده یعنی در باور و اعتقادشان این قضیه ریشه 
دارد.آنچه مسلم است اینجا کسی نسبت به زندگی خصوصی 
مــردم کاری ندارد و به هیچ عنوان تعرضی نســبت به زندگی 
خصوصی افراد ندارند. در مسائل اجتماعی هم مردم خودشان 
رعایت می کنند، یعنی می دانند قانونــی وجود دارد و به این 
قانون همه پایبند هســتند. اگر در مــواردی هم خالف قانون 
دیده شود تأکید شــده که به هیچ عنوان کسی حق ندارد که 

برخوردهای فراقانونی و خالف مقررات داشته باشد.«
این سخنان رئیســی با واکنش های گسترده ای در شبکه های 
اجتماعی مواجه شد. بسیاری به رئیسی انتقاد کردند و گفتند 
که چرا رئیسی موضوع فشــارهای پلیس بر رعایت پوشش و 

گشت ارشاد را نادیده گرفته است. 

رئیسی:زنانایرانخودجوشحجابرارعایتمیکنند
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