
یکی از وکالی خانواده مهســا امینی از تشکیل 
جلسه پزشکی قانونی درباره این پرونده خبر داد.

صالح نیک بخــت درباره آخرین وضعیت پرونده 
موکلــش به ایســنا گفت:»به دنبال درخواســت 
وکالی خانواده امینی و نیز خواســته اولیای دم، 
رســیدگی پزشــکی قانونی با حضــور گروهی از 
اساتید برجسته و جراحان مغز و اعصاب معروف در 
کشور که اکنون بازنشسته هستند و در هیچ کار 
دولتی یا خصوصی اشــتغال ندارند، در ابتدا مورد 
قبول آقای شــهریاری سرپرست دادسرای جنایی 
قرار گرفت و وکال و خانواده امینی انتظار داشتند 
زمان تشــکیل جلســه در هفته جاری اعالم و به 
وکال و خانواده امینی فرصتی داده شــود که این 
پزشکان را معرفی و از دادسرا تقاضا کنند هرگونه 
اعالم  نظر در مورد نحوه و علل فوت اعالم شود.« 
وی افزود:»روز پنج شــنبه هفته گذشته ریاست 
محترم دادســرای جنایی به آقــای امینی اعالم 
کرده بود که ســاعت ۱۳ روز شنبه در جلسه ای 
که در مرکز پزشــکی قانونی در تهران تشــکیل 
می شود، حضور یابد. با توجه به اینکه آقای امینی 
دچار اندوه ناشــی از کشته شدن دخترش مهسا 
بود، او هیچ گونه تمایلی به حضور در این جلســه 
را نداشت ولی با این حال وقتی موضوع را با وکال 
مطرح کرد مــا به او توصیه کردیم به دلیل اینکه 
می خواهیم پرونده منحصرا از طریق مرجع قضایی 
پی گیری شــود این بار حضور یابد و به ســواالت 

احتمالی آن جلسه پاسخ دهد.«
وکیل مدافع خانواده مهســا امینــی افزود:»به 
همیــن جهت ما )وکال( او را همراهی کردیم و در 
ساعت مقرر در مرکز پزشــکی قانونی در خیابان 
بهشــت حضور یافتیم و بعد حدود یک ســاعت 
معطلی زمانی که ما به علت برگشت آقای امینی 
به شهرشان می خواستیم از پزشکی قانونی خارج 
شــویم، ولی مقامات پزشــکی قانونی درخواست 
کردند که ما نرویم و در جلسه ای که از ساعت ۱۰ 
صبح تشکیل شــده بود حضور یابیم و در جلسه 
پس از اظهارات آقای شهریاری به سواالتی که او 

از آقای امینی و ما کردند پاسخ دادیم.«
وی ادامه داد:»ما از نحوه تشکیل جلسه، بدون 
اعالم قبلی آن به ما در زمانی که ما امکان حضور 
و درخواست شرکت پزشکان مهم را داشتیم انتقاد 
کردیم و او توضیحاتی داد و گفت که هنوز شــما 
می توانید مشاوران خود را معرفی کنید. ما گفتیم 
البته به شرط اینکه قبل از اینکه پزشکانی که بی 
طرف هســتند و هیچ وابستگی به دستگاه دولتی 
ندارند و عمدتا اســاتید پزشکان حاضر در زمینه 
جراحی مغز و اعصاب و متخصص هســتند، قبل 
از اعالم نظر حضور یابند و پس از بررســی اسناد 
و مــدارک موجود اعالم نظر کنند. متاســفانه در 
حین جلسه متوجه شدیم جلسه ۳ الی ۴ ساعت 

قبل تشکیل شده و برخی از پزشکان نظرات خود 
را اعالم کــرده بودند و حتی در توضیحات بعدی 
بــرای ما اعــالم کردند که فوت زنده یاد مهســا 
امینی ناشــی از خون ریزی مغــزی یا ورود ضربه 
جســم خارجی نبوده و ممکن است علت داخلی 

داشته باشد.«
نیک بخت تصریح کرد:»مطابق سواالتی که ما از 
پزشکان متعدد هم جراحان مغز و اعصاب و قلب 
و پزشــکان داخلی کرده بودیــم و نیز با توجه به 
عکســی که قبل از فوت مهسا در رسانه ها منتشر 
شده بود و نشان می داد گوش او خون ریزی کرده، 
اعــالم کردیم که با توجه به آن عکس و شــواهد 
موضوع حکایت از این دارد که حادثه ورود ضربه 
بوده اســت و به هیچ وجه اظهاراتی که پزشکان 

گفتند درست نبود.«
وکیــل مدافع خانــواده امینی ادامــه داد:»ما 
گفتیم اگر نظریه پزشــکی قانونی این اســت ما 
آن را نمی پذیریم و خواهان این هســتیم که این 
پرونده همان طور که رئیس قوه قضاییه دســتور 
داده بود به صورت ویژه رســیدگی شود و معنای 
ویژه بودن این اســت که در چارچوب های دست 
و پاگیر رســیدگی صورت نگیــرد و خواهان آن 
هستیم که در جلسه دیگری در پزشکی قانونی با 
حضور پزشکان متخصصی که ما معرفی می کنیم 
این موضوع رســیدگی شــود و الزمه این کار با 
توجه به آثار پیش بینی نشــده ای که مرگ مهسا 
در داخــل ایران و خارج برای ایران بوجود آورده، 
نباید مصالح ملی فدای این گونه مصلحت داری ها 
شــود.«وی در پایــان گفت:»در آخر جلســه با 
توضیحاتی که آقای شهریاری دادند و هرچند که 
صریح، مطلبی را نگفتند ولی در کل اعالم کردند 
که ما سعی می کنیم نظرات پزشکان و متخصصان 
از طرف شــما شنیده شــود و ما تقاضا کردیم در 
اجرای نظر رییس قوه قضائیه، هیاتی حقیقت یاب 
برای رســیدگی به کل موضوع و ســیر حرکت از 
زمانی که مهســا در پارک طالقانی دستگیر شده 
و نیــز تمام عکس هــا و فیلم هایی کــه از لحظه 
دستگیری ایشان و بردن او به داخل بند و انتقال 
او از بند به پلیس امنیت مورد بررســی قرار گیرد 
و آن عکس ها و فیلم ها و نیز فیلم دوربین پلیسی 
که روی لباس های او نصب شده بود و حتی او به 
دخترخاله مهســا گفته بود که شما نیایید جلو و 
عکس شــما هم می افتد و من مجبورم شــما هم 
ببرم و اظهــارات او در دادســرا همه در معرض 

قضاوت عمومی قرار گیرد.«
نیک بخت روز چهارشنبه ۶ مهرماه با ایسنا گفته 
بود که والدین مهســا امینی از عامالن دستگیری 
مهسا از زمان رسیدن او به پلیس امنیت اخالقی 
و ســپس جریان تحقیقات و صحبت کردن با او، 

شکایت کرده اند.

دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراســم گرامیداشــت عالمه 
سیدمحمدعلی امین عالم فقید شیعیان لبنان به سخنرانی 

پرداخت.
به گزارش فارس، ســید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان روز شــنبه در مراسم بزرگداشت، عالمه سید محمد 
علی امین عالم فقید شیعیان لبنان در شهرک »شقرا«، به 
سخنرانی پرداخت. این سخنرانی در شرایطی انجام می شود 
که »دورتی شــیا« ســفیر آمریکا در لبنــان، دیروز طرح 
پیشــنهادی واشــنگتن در خصوص حل و فصل تنش مرز 
دریایی میان لبنان با رژیم صهیونیستی را به رئیس جمهور 
لبنــان داد و حزب اهلل نیز پیش از ایــن اعالم کرده بود که 
منتظر پاسخ آمریکاست تا اقدام مقتضی را در پیش گیرد.

دبیرکل حزب اهلل لبنان در بخشی از سخنان خود به مسائل 
سیاسی داخلی لبنان و منطقه پرداخت و در ابتدا به موضوع 
مرز دریایی لبنان و فلســطین اشــغالی و حقوق نفت و گاز 
لبنــان پرداخت و گفت کــه پس از ماه ها تــالش و مبارزه 
سیاســی و رسانه ای و میدانی امروز شــاهد بودیم که طرف 
میانجی )آمریکا( متن پیشنهادی خود را در این باره ارائه داد.

او گفــت: »همواره درباره اینکــه حکومت بتواند تصمیم 
مناسب را در راســتای منافع لبنان بگیرد تردید داشته ام، 
ما در روزهای سرنوشت ســازی در خصوص این پرونده قرار 
داریم. در روزهای پیش رو موضع حکومت لبنان مشــخص 
خواهد شــد و امیدواریم که در نهایت امور به خوبی پیش 

رود و برای لبنان و مردم لبنان نیک باشد«.
دبیرکل حــزب اهلل لبنان افزود: »اگــر نتیجه این پرونده 
خوب باشــد، چشــم انداز جدید و نیکی برای لبنانی ها باز 

خواهد شد که ثمره همکاری و همبستگی ملی است«.
ســید نصراهلل درباره انتخاب رئیس جمهور نیز گفت: »در 
مورد موضوع انتخابات ریاســت جمهوری، جلســه مهمی 
برگزار شــد و نشــان داد که اکثریت پارلمانی، وابسته به 
یک حزب سیاسی نیســتند و بر این مسأله تأکید کرد که 
هرکســی که می خواهد رئیس جمهور جدید شــود باید از 
چالش و تنــش دور بماند. این جلســه همچنین ضرورت 
مشــورت بیــن گروه های سیاســی  برای انتخاب ســریع 

رئیس جمهور را یادآور شد«.
رهبــر مقاومت لبنان در ادامه به موضوع تشــکیل دولت 
جدید در لبنــان پرداخت و گفت که زمــان اندکی وجود 
دارد و امید است که چه رئیس جمهور انتخاب شود یا طبق 

مهلت قانون اساسی، دولت جدید تشکیل شود.
سید حســن نصراهلل در بخش دیگر ســخنرانی خود به 
مســائل منطقــه ای و بین المللی پرداخــت و گفت که در 
موضوع روســیه و اوکراین، ممکن اســت که مسیر جهان 
و همین طــور لبنــان تغییر کند و از این رو الزم اســت تا 

مسئوالنه و دقیق این موضوع را تحت نظر بگیریم.
او سپس گفت که حکومت داعش ساقط شد اما »داعش« 
به عنوان یک پروژه و سازمان و آلت دست دیگران همچنان 
ادامه دارد و کسی که داعش را ساخت و از آن حمایت مالی 

و تسلیحاتی کرد، ایاالت متحده آمریکا بود.
سید نصراهلل تأکید کرد که تالش هایی برای احیای دوباره 
داعش در سوریه و عراق و افغانستان در حال انجام است و 

داعش هر هفته دست به جنایت می  زند.
دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان در ادامه ســخنان خود به 
آشــوب های این روزهای ایران و حجــم توطئه و تبلیغات 
خارجی علیه جمهوری اســالمی ایران پرداخت و گفت که 
به دلیل مرگ مبهم خانم مهســا امینی، کشــورهای غربی 
غوغا بــه راه انداخته اند، در حالی که تهــران تأکید کرده 
اســت که بدون هیچ ســوگیری تحقیقات در این باره را به 
ســرانجام خواهد رساند، اما روز گذشــته انفجار یک مرکز 
آموزشــی شیعیان هزاره در افغانســتان بیش از ۵۰ بیگناه 
شهید شدند، اما کوچکترین صدایی از کسی در نیامد، ولی 
در خصوص فوت خانم مهســا امینی، این حادثه به شــکل 

وسیعی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
رهبر مقاومت لبنــان افزود: »دولت هــای پیاپی آمریکا 
بــه این درک رســیده اند که ایران کشــوری مقتدری و با 
عزتی اســت و از این رو هرگز علیه این کشــور جنگ راه 
نینداخته انــد و همواره برای پیش برد نقشــه های خود به 
داخل ایران و فتنه انگیزی و همچنین اعمال تحریم ها برای 

تحریک داخل روی آورده اند«.
او خطاب به دوســتداران جمهوری اسالمی ایران گفت: 
»غمگین نباشــد، حاکم حقیقی ایران امام مهدی اســت 
)عج( اســت و این حکومت قوی تر و راســخ تر از هر زمان 
گذشته است، در گذشته نیز حوادثی دشوارتر از این روزها 
در ایران روی داده اســت. ایرانی کشوری نیرومندی است 
و بــه حکمت رهبر و مردم مخلصــش هرگز امکان غلبه بر 
آن وجود ندارد«.سید حسن نصراهلل افزود: »ایران قدرتمند 
اســت و مردمش پایبند به دیــن و پیامبر و اهل بیت خود 
هستند و همین بس که احمق ها و نادانان فعالیت های ماه 
محرم و صفر در ایران را تماشا کنند و همین بس که شاهد 
تشییع تاریخی سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی باشند. 

این واقعیت ایران است و شما دنبال سراب هستید«.
به گفته دبیرکل حزب اهلل لبنان رسانه های غربی و برخی 
رســانه های عربی حوزه خلیج فارس تالش می کنند مردم 
را علیه حکومت ایران تحریــک کرده و نقش خود را برای 
سردمداران شــان ایفا کنند. در حالی که نقش آفرین اصلی 

صحنه مردم هستند.
سید حسن نصراهلل ســپس خطاب به مردم منطقه گفت 
که قسم می خورد جمهوری اســالمی ایران هیچ چیزی از 
آن ها نمی خواهد و هیچ چشم داشــتی به منابع آن ها ندارد، 
در حالی که ترامپ بارها در مصاحبه هایش به لزوم برداشت 
نفت عراق و ســوریه اشــاره کرده بود و دولت های گذشت 

آمریکا نیز به دنبال مطامع خود از منطقه بودند.
او گفــت که حمایــت ایران از عــراق در مقابل داعش و 
همچنین گســیل پنج هزار انتحاری از عربســتان سعودی 
به عراق را نمی توان فراموش کرد و اگر جمهوری اســالمی 
ایــران نبود، بعد از توافق »کمپ دیوید« و تحوالت منطقه، 
معلوم نبود که لبنان و فلســطین در چه موقعیتی به ســر 
می بردند. سید حسن نصراهلل تأکید کرد که پس از حوادث 
موسوم به »پاییز عربی« )کنایه به بهار عربی( و داعش اگر 
کشــوری به نام ایران نبود، کشــورهای منطقه در وضعیت 

نامشخصی بودند.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

صالح نیکبخت، وکیل خانواده تشریح کرد؛

صالح نیکبخت، وکیل خانواده تشریح کرد؛

روند قضایِی پروندِه مرگ مهسا  امینی
دوستداران ایران غمگین نباشند!

تحلیل سیدحسن نصراهلل از اتفاقات ایران

روند قضایِی پروندِه 
مرگ مهسا  امینی

همدلی|  یکی از وکالی خانواده مهســا امینی از 
تشکیل جلسه پزشــکی قانونی درباره این پرونده 
خبر داد.صالح نیک بخــت درباره آخرین وضعیت 
پرونده موکلش به ایسنا گفت:»به دنبال درخواست 
وکالی خانــواده امینی و نیز خواســته اولیای دم، 
رسیدگی پزشکی قانونی با حضور گروهی از اساتید 
برجسته و جراحان مغز و اعصاب معروف در کشور 
که اکنون بازنشسته هستند و در هیچ کار دولتی یا 

خصوصی اشتغال ندارند، در ابتدا مورد قبول آقای 
شهریاری سرپرست دادسرای جنایی قرار گرفت و 
وکال و خانواده امینی انتظار داشتند زمان تشکیل 
جلســه در هفته جاری اعالم و به وکال و خانواده 
امینی فرصتی داده شود که این پزشکان را معرفی 
و از دادسرا تقاضا کنند هرگونه اعالم  نظر در مورد 

نحوه و علل فوت اعالم شود.«  
شرح در همین صفحه  

 اغتشاش گران 
خیابان اند؟ در  فقط 

 نگاهی به مواضع برخی چهره های سیاسی که با توهین 
و تحریک معترضین آتش بیار ناآرامی های اخیر شده اند

 دوستداران ایران
 غمگین نباشند!

تحلیل سیدحسن نصراهلل 
از اتفاقات ایران

پیونگ یانگ دو موشک بالستیک 
کوتاه برد را آزمایش کرد

 آتش بازی تازه 
در شبه جزیره کره 

کیمیاگری که دردها 
را کلمه می کند
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درباره شعر سیدعلی صالحی
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اندیشه کلنل علمی 
بود، نه غربی

محمد سریر در گفت وگو با همدلی:

یادداشت

اوکراین بعد از الحاق
 روزی کــه پوتین رئیس جمهور 
روسیه در اسفند ۱۴۰۰ فرمان ورود 
ارتشــش به داخل خاک اوکراین را 
صادر کرد جهــان و خصوصا بلوک 
غرب وارد عرصه جدیدی از مناقشات 
بین المللی شد . بلوک غرب از اروپا تا آمریکا جهت مقابله با روسیه از چند طریق 

اقدام کردند و به موازات هم به حمایت از اوکراین برخاستند :
۱- تحریم بی سابقه ای بر روسیه تحمیل کردند با این امید که روسیه در زیر 
بار سنگین تحریم ها خم شود و نتواند مقاومت کند و مجبور شود نیروهایش را 

از خاک اوکراین خارج کند .
۲- کمک های مالی هنگفت در حد ۱۵ میلیارد دالری به اوکراین و ارســال 

پیشرفته ترین جنگ افزارهای نظامی.
۳- هجمه گسترده رســانه ای علیه روسیه به طوریکه به همگان ثابت کنند 
روسیه شکست خواهد خورد و ارتش این کشور از هم فرو خواهد پوشید و در 

پی آن، پوتین عزل می شود !
با گذشت هفت ماه از جنگ و خون ریزی و کشته شدن نظامیان از دو طرف 
و تعداد زیاد غیرنظامی در اوکراین و تخریب شهرها، آبادی ها و مناطق مسکونی 
و زیرساخت های اوکراین و پیشروی ارتش روسیه در ماه های ابتدایی تا نزدیکی 
کیف و ســپس عقب نشینی، در نهایت به این منجر شد که، روسیه از اول مهر 
تا پنجم مهر ۱۴۰۱ از مردم مناطق شرق اوکراین و هم مرز با روسیه به نام های 
»دونتسک«، »لوهانسک«، »خرسون« و»زاپورژیا« همه پرسی به عمل آورد مبنی 
بر این که، آیا می خواهند به روســیه ملحق شوند؟ ظاهرا سه منطقه باالی ۹۰ 

درصد و یک منطقه باالی ۸۵ درصد بر الحاق رای مثبت دادند .
کشورهای غربی و در راس آن ها آمریکا با همه پرسی مزبور مخالفت کردند و 
آن را فاقد وجاهت قانونی و اعتبار بین المللی دانســتند. پوتین در روز جمعه ۸ 
مهر ۱۴۰۱ در تاالر سنت جورج کاخ کرملین مسکو در مراسم ویژه رسما اسناد 
پیوســتن چهار منطقه را امضا کرد و در این مراسم اظهار داشت:» این مناطق 
حاال سرنوشتی مشترک با روسیه دارند، لذا دولت اوکراین باید سریعا آتش بس 
اعالم کند و به مذاکرات بپیوندد.ما با هر ابزاری که در اختیار داریم از سرزمین مان 

محافظت خواهیم کرد.«
همزمان آمریکا به اتفاق آلبانی پیش نویس قطعنامه ای مبنی بر محکومیت 
روسیه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد و از ۱۵ عضو شورای امنیت ده 
کشور به آن رای مثبت دادند و کشورهای چین، برزیل، هندوستان و گابن رای 
ممتنع و در نهایت با رای منفی روسیه و استفاده از حق و تو تصویب آن انجام 
نگرفت.اکنون مسکو از کی یف دعوت به مذاکره کرده و دو راه پیش روی آن قرار 
دائه است:یکی این که وضعیت فعلی را بپذیرد و از ۱۵ درصد از خاک کشورش 
چشم پوشــی کند و با مسکو به مذاکره بنشیند. دیگر این که به درگیری های 

نظامی برای پس گیری مناطق از دست داده، ادامه دهد.
اگر کی یف به مذاکره با مسکو روی آورد و وضعیت فعلی را قبول کند امکان 

دارد دو اتفاق رخ دهد: 
۱- مســکو بعد از تثبیت نیروهایش در مناطــق چهارگانه، به دیگر مناطق 
اوکراین چشم بدوزد.۲- اوکراین بعد از بازسازی ارتش و زیرساخت های کشور 
و پایان یافتن زمستان ســرد، خود را برای جنگی دیگر جهت گرفتن مناطق 

چهارگانه اقدام کند .
از طــرف دیگر ، اگر کیف به درگیری های نظامــی ادامه دهد، عالوه بر این 
که مشخص نیست با موفقیت همراه باشــد، چه بسا امکان دارد جنگ فعلی 
گسترده تر شده و کشورهای اروپایی و آمریکا هم مستقیما وارد جنگ شوند و 
در نهایت به جنگ هسته ای کشیده شود. در این صورت ادامه جنگ می تواند بر 
بحران انرژی در کشورهای اروپایی بیفزاید و تبعات منفی برای اتحادیه اروپا بر 

جای بگذارد و این اتحادیه را ضعیف کند.

مجلس در انتظار گزارش پزشکی قانونی 
درباره مرگ مهسا امینی

ناآرامی ها روی میز 
کمیسیون امنیت ملی 

واکنش ها نسبت به الحاق چهار منطقه 
اوکراین به خاک روسیه، همچنان ادامه دارند

غرب تماشاگر تصرف 
اروپا توسط روسیه

همدلی از وضعیت مدارس شهریه ای 
گزارش می دهد

چالش های مدارس 
غیرانتفاعی

با کاهش قابل توجه ارزش معامالت خرد، فعاالن 
بازار سرمایه در پی خروج از بورس هستند 

 تاالر شیشه ای
 رو به خاموشی

 چاره جویی های موقت
 برای بحران فرسودگی در بافت شهری

وعده های فرسایشی 
برای بافت های فرسوده 

همدلی|  روزگذشــته خبرگــزاری فارس 
گزارش داد که »با شروع رسمی کالس های 
آموزشی و همزمان با بازگشایی دانشگاه ها، 
صبح امروز برخی دانشگاه ها شاهد اعتراضات 

دانشجویی بود. 
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 روایت رسمی از حادثه روز جمعه
 استان سیستان وبلوچستان

 در زاهدان 
چه گذشت؟

 تکذیب بیانیه منتسب 
به طالب مخالف نظام

همدلــی| یــک روز پــس از حوادثی که 
در شــهر زاهدان رخ داد و ســبب کشته و 
مجروح شــدن برخی هموطنان و نیروهای 
نظامی کشــور شد،ســرهنگ ابراهیمی زاده 
آمار شــهدا نیروهای ســپاه و بسیج در این 
حادثه تروریســتی را ســه نفر اعالم کرد و 
گفت: در این حادثه ســرهنگ پاسدار سید 
حمید رضا هاشمی ، محمد امین آذر شکر ) 
نیروی خرید خدمت ( و محمد امین عارفی 

به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
2

2

 ربات انسان نمای تسال در راه است
 کشف یک کارخانه تولید الماس در 

اعماق زمین
 مبارزات معلمان کشور با رژیم پهلوی 

در سال 57
 هکرها ۶ترابایت داده محرمانه دولت 

مکزیک را سرقت کردند
 تکلیف ۸0 کشور برای اسکار 2023 روشن 

شد
 فغانی: اگر بودنم مانع پیشرفت دیگران 

است؛ دیگر نیستم
 حسرت های پسری با ابروهای ضخیم

گوناگون
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   سیف الرضا شهابی 
   تحلیل گر سیاسی


