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دستور رئیس قوه قضاییه:
به پرونده جان باختگان حوادث اخیر 

رسیدگی سریع شود 
حجت االسالم محســنی اژه ای دیروز دوشنبه )۱۱ مهر( 
طی ســخنانی در نشســت شــورای عالی قوه قضاییه، 
پیشــاپیش شــهادت حضرت امام حســن عسکری و 
آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( را تســلیت و تبریک 
گفت ضمن گرامیداشــت هفته نیروی انتظامی، اظهار 
کرد:»فراجــا با مجموعه ای از نیروهــای جان برکف در 
زمره دستگاه هایی است که در طول شبانه روز بیشترین 
ارتباط را با مردم دارد و بیشترین مأموریت های فراجا از 
مرزها تا عمق کشور، مأموریت هایی هستند که مرتبط 
با اقشــار مختلف جامعه و در معرض دید مردم اســت.

حجت االســالم محســنی اژه ای در ادامه نشست ضمن 
تبیین و تشــریح جهات مختلف یــک کنش اعتراضی، 
»اعتراض« را امری پذیرفتنی دانســت که در اصولی از 
قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است و بر همین مبنا 
گفت: »ممکن است برخی با یک فعل یا تصمیم مخالف 
باشند، اِعمال مخالفت از جانب آنها امری پذیرفتنی است 
و در نظامات مدنی نیز به این امر صحه گذاشــته شده 
اســت؛ در اســالم نیز تضارب آراء و افکار برای پرورش 
و افزایــش اســتعدادها و دانش، مورد پذیرش اســت.

حجت االسالم محسنی اژه ای با بیان اینکه از دشمن توقع 
و انتظاری جز دشمنی و توطئه چینی برای تهدید امنیت 
مــردم ما نمی رود، به آن دســته از افرادی در داخل که 
بخواهند با فعل و قول و از طریق صفحات مجازی خود بر 
تحریکات بیفزایند گوشزد کرد که با آشکار شدن صحنه 
و عیان شدن توطئه آمریکا و صهیونیست ها برای تهدید 
امنیت مــردم ایران، دیگر هیچ عــذری از آنها پذیرفته 
نیست.«قاضی القضات در همین راستا گفت:»امروز دیگر 
آشکار شده که شــیطان بزرگ و صهیونیست ها چگونه 
صحنه را هدایت می کنند و به تروریست ها برای تهدید 
امنیت مردم ایران آموزش و تجهیزات می دهند و آنها را 
به داخل کشور می فرستند؛ لذا دیگر هیچ عذر و بهانه ای 
باقی نمی ماند وچنانچه کســی بخواهد با فعل و قول و 
فعالیت های مجازی خود بر تحریکات بیفزاید و اقداماتی 
بر ضدامنیت مردم داشــته باشد، باید پاسخگو باشد و با 
چنین فردی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.«رئیس 
قوه قضاییه ضمن تبیین و تشــریح اهداف و توطئه های 
دشــمنان برای ضربه زدن به کشــور، تاکید کرد:»همه 
باید مواظب باشــیم تا کوچک ترین خدشه ای بر وحدت 
و یک پارچگی کشــور و مردم وارد نشود.«حجت االسالم 
محســنی اژه ای همچنین در ادامه نشست از مسئوالن 
دادسراها اعم از دادستان ها، دادیاران و بازپرس ها در نقاط 
مختلف کشور که طی روزهای اخیر با تالش مضاعف و 
بعضاً شــبانه روزی به امور و پرونده ها رسیدگی کردند، 
به معاونت مالی و پشــتیبانی قوه قضاییه دستور داد تا 
مساعدت های بیشتری را به بخش دادسراها داشته باشد.

رئیس دســتگاه قضا با اشاره به ابالغ بخشنامه دادستان 
کل کشــور درباره نحوه رســیدگی به پرونده  متهمان 
اغتشاشــات اخیر، گفت:»پرونده افراد دستگیرشده در 
اغتشاشــات اخیر بهویژه آن دسته از افرادی که مبادرت 
بــه آتش زدن اموال عمومی و مردمی کردند و در قتل و 
مجروح کردن افراد مباشــرت و معاونت داشتند، هرچه 
زودتر در دادسراها تکمیل گردد و به دادگاه ارسال شود؛ 
مقامات قضایی در محاکــم و دادگاه های ذیربط نیز به 
محض وصول پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، 
سریعاً در راســتای رسیدگی به آنها اقدام کنند.«رئیس 
عدلیه همچنین بر اعمال نهایت دقت و سرعت در تکمیل 
پرونده های ناظر بر افراد جان باخته اغتشاشــات اخیر به 
صورت موردی و همچنین شناسایی قاتلین، ضاربین و 

مسببین جان باختن آنها نیز تاکید کرد.

سردار عبداللهی:
آموزش ۳۰۰ هزار سرباز در قالب 

طرح مهارت آموزی
ســردار عبداللهی معاون هماهنگ کننده ســتاد کل 
نیرو های مســلح در جشنواره حضرت علی اکبر )ع( که 
به مناسبت روز سرباز برگزار شد، گفت: همه ما سربازیم 
و باالترین عنوان سربازیست. شهید سلیمانی گفته بود 
که روی سنگ مزارش عنوان سرباز نوشته شود. باالترین 
افتخار سربازی، حفظ آرمان ها و ارزش های میهن است.

سردار عبداللهی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور 
روز های دفاع مقدس و تاریخ پرافتخار کشــور ماست، 
یاد سربازان شهیدی که در هشت سال دفاع مقدس از 
ارزش ها و تمامیت ارضی کشــور دفاع کردند را گرامی 
داشــت و ادامه داد: دوران دفاع مقــدس برای تجارب 
زیادی داشت. ما باید ارزش هایی مانند وحدت، شجاعت، 
همبستگی، ایثار و ..؛ که از ارزش های دفاع مقدس است 
را بیاموزیم. ایثارگری فقط مربوط به جنگ نیســت و 
همیشه هست. جایگاه سربازی محترم و مقدس است.

معاون هماهنگ کننده ســتاد کل نیرو های مسلح در 
ادامه اظهار کرد: در ســال های گذشته اظهار نظر های 
گوناگونی درباره سربازی انجام شده و افرادی که سربازی 
را بی اهمیت و اجباری می خوانند، ارزش امنیت را درک 
نکرده اند. امنیت و ســالمتی دو نعمتی است که ارزش 
آن قابل درک نیست. امنیت از نان شب واجب تر است. 
اگر کســی درباره امنیت حرف بزند که ناامنی را ندیده، 
نباید حرفش را جدی گرفت. بسیاری از افرادی که جنگ 
جهانی دوم را دیده انــد این موضوع را تایید می کنند.

سردار عبداللهی تاکید کرد: کشور ما در طول تاریخ بار ها 
مــورد تاخت و تاز قرار گرفت و این به علت این بود که 
ما سربازانی مانند شما نداشتیم. امروز جمهوری اسالمی 
به لطف ســربازانش به اقتدار رسیده است. از دشمنان 
نباید توقع محبت داشت، دشمن رشد و پیشرفت مارا 
نمی خواهد. جهان غرب و رژیم صهیونیســتی امروز از 
پیشرفت ما ناراحتند. آمریکایی ها ۲۰ سال در افغانستان 
بودند و ۲۰ هزار افغانی برای آن ها کار می کردند، اما زمان 
فرار آمریکا از آنجا هیچکدام نتوانستند با آمریکایی ها فرار 

کنند. این اتفاق در ویتنام نیز افتاد.

خبر

برگزاری مجمع حزب اتحاد، مطابق 
قانون تشخیص داده نشد

عبداهلل مرادی مدیرکل دفتر امور سیاســی وزارت کشور 
و دبیر کمیســیون ماده ده احزاب وزارت کشور گفت:»در 
جلســات امروز دربــاره نحوه فعالیت احــزاب با توجه به 
قانون مصوب  ســال ۱۳۹۵ فعالیت احــزاب و همچنین 
سازماندهی برگزاری تجمعات تصمیاتی گرفته شد که اعالم 
می شود.«به گزارش ایلنا، وی افزود:»یکی از اشکاالت کار 
احزاب ما عدم رسیدگی به وضعیت خود طبق قانون  مصوب 
سال ۱۳۹۵ بود که بر این اساس سه حزب مجمع زینب، 
انجمن اساتید دانشگاه ها و مجمع ایثارگران به دلیل منطبق 
نبودن با این قانون مجامع خــود را به صورت غیرقانونی 
برگزار کردند که باید طبق قانون مشــخص اعالم شــده 
مجامع خود را برگزار کنند تا فعالیت آنان شکل قانونی به 
خود بگیرد.«مرادی تصریح کرد:»دومین مصوبه کمیسیون 
ماده احزاب بر توانمندســازی و مسئولیت پذیری احزاب 
اشاره دارد ما متاســفانه امروز با احزاب فصلی که مربوط 
به زمان انتخابات است و همچنین احزاب خانوادگی مواجه 
هستیم که زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست. ما امروز با 
احزابی مواجه هستیم که حتی توانایی به حدنصاب رساندن 
اعضای مجمع خود به ۳۰۰ نفر را ندارند اما در بیانیه هایی 
خطاب به وضعیــت حکمرانی کشــور باعث مخل نظم 
امنیت ملی می شوند.«وی همچنین تصریح کرد:»بنابراین 
برگزاری مجمع حزب اتحاد ملت، با مصوباتی که در تاریخ 
۱۴۰۰/۱۲/۹ داشت مطابق قانون تشخیص داده نشده است 
و بــا دارا بودن ۲۴۳ عضو طبــق ماده ۱۸ فعالیت احزاب، 
ارکان این حزب صالحیت قانونی نمایندگی حزب خود را 
ندارند و مصوب شــد در جلسه آینده کمیسیون ماده ده 
احزاب نماینده آن حاضر باشد تا درباره نحوه فعالیت این 
حزب تصمیم گیری شود.«مرادی همچنین تصریح کرد:»در 
طول هفته گذشته مواضع حزب اتحاد ملت مورد بررسی 
کمیسیون ماده ده احزاب قرار گرفت که شکاف در فضای 
ملی و ترویج به خشونت جزو مواضع رسمی حزب بود که 
قرار است در جلسه آینده نیز به این مواضع رسیدگی شود. 
انتظار داریم کسی که می خواهد مطالبه قانونی داشته باشد 
فعالیت حزب و مجمع آن نیز بر چارچوب قانونی باشد که 
متاسفانه حزب اتحاد ملت این موارد را رعایت نکرده است.«

رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان 
زیر ۱۸ سال 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای گفت: در 
بین بازداشتی ها قطعا بین کسانی که جرم خشن، سنگین 
و ســخت انجام دادند با کســانی که ممکن است تحت 
هیجانات و احساســات کاری انجام داده  باشند، تفکیک 
صورت خواهد گرفت.موسی غنضفرآبادی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، درباره این که رئیس قوه قضائیه دستور داده 
است میان بازداشتی های حوادث اخیر کشور که بی گناه 
و کم گناه  هســتند با افرادی که به طور سازمان یافته در 
تجمعات حضور داشتند، تفکیک صورت گیرد، گفت: حتما 
همین اقدام صورت خواهد گرفت و بین کسانی که جرم 
خشن، سنگین و سخت انجام دادند با کسانی که ممکن 
است تحت هیجانات و احساسات کاری انجام داده  باشند، 
تفکیک صورت خواهد گرفت.رئیس کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: مستنداتی 
وجود دارد؛ مثال کســانی که تکرار جرم انجام داده باشند 
با کسانی که در صحنه جرم حضور پیدا کرده اند متفاوت 
هستند، مجازات شان هم متفاوت است. حتما این تفکیک 
وجود دارد و حتما این اقدامات انجام می شــود.وی درباره 
این برخی از بازداشت شــدگان افراد زیر ســن ۱۸ سال 
هستند با این افراد چگونه باید رفتار شود، بیان کرد: برای 
افراد زیر ۱۸ ســال هم قانون وجود دارد، کسانی که زیر 
۱۸سال هستند قانون خودشان را دارند. رسیدگی به جرائم 
اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و موضوع خاص 
خودشــان را دارند.غضنفرآبادی در خصوص رسیدگی به 
موضوع بازداشــت خبرنگاران و روزنامه نگاران طی چند 
روز گذشــته عنوان کرد: ببینید برای همه چیز مستند 
الزم اســت و مســتنداتی وجود دارد که اگر نشان دهد 
تحریک کننده بوده اند، مســائل را ضبط می کردند و برای 
خارج می فرستادند، برای تحریک احساسات کاری کردند، 
حتما با این ها برخورد می شود. اگر هم موضوعات دیگر بوده 

است آن هم جای خودش را دارد.

امام جمعه قم: دشمن نوجوانان را به 
میدان فرستاد

سیدمحمد سعیدی در گردهمایی استادیاران و سرمربیان 
صالحین بسیج استان قم که پیش از ظهر دیروز در ناحیه 
شهرستان قم برگزار شد، با اشاره به شهادت جوان بسیجی 
دهه هشــتادی استان قم در اغتشاشات اخیر اظهار کرد: 
»همانطور که خون شــهدای انقالب ایــن نهضت را به 
پیروزی رســاند خون مدافعان امنیت هــم باعث تداوم 
این نظام و رســوایی دشمنان خواهد شــد.«وی با اشاره 
به آیه شــریفه ۱۰۴ سوره مبارکه نســاء ابراز کرد:»این 
جهان محل زد و خــورد و جدال در عرصه های مختلف 
اعتقادی، اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و نظامی است و 
دستوراتی که در باب جهاد و مقابله با دشمن آمده است 
در همه این عرصه ها کارآیی دارد.«امام جمعه قم با بیان 
اینکه در نبرد حق و باطل گاهی دشــمن غلبه می کند و 
گاهی مؤمنان پیروز می شــوند، گفت:»در جنگ بدر که 
مسلمانان سران مشرکان را کشته بودند کفار کینه ای از 
مســلمانان به دل گرفته بودند که نه تنها در جنگ احد 
که حتی بعد از نهضت عاشــورا هم یزید در مجلس شام 
آن کینه را یادآوری کرد.«سعیدی با بیان اینکه دشمنان 
همیشه خودشان علنی به صحنه نمی آیند و افراد دیگری 
را به میدان می فرستند، گفت:»مشــاهده کردیم که در 
آشوب های اخیر نوجوانان محدودی به میدان فرستادند و 
خود پشت پرده بودند.«وی با بیان اینکه برخورد با نوجوانان 
ناآگاه ظرافت های خاصی دارد که باید به دست اهلش انجام 
شــود، افزود:»ما وقتی می خواهیم در جمهوری اسالمی 
کاری را انجــام دهیم باید نتیجه اش در جامعه را در نظر 

بگیریم و کارهای اثرگذار انجام دهیم.«

خبر

همدلی|  یکشنبه شــب، برای جامعه علمی 
کشور شبی تلخ بود. شــبی که دانشجویان 
دانشــگاه شــریف مورد ضرب و شــتم قرار 
گرفتند و تعداد قابل توجهی از دانشــجویان 
این دانشــگاه بازداشــت شــدند. دیروز در 
واکنش به این برخورد خشــن با دانشجویان 
دانشــگاه شریف، دانشــجویان دانشگاه های 
مختلف کشــور از جمله عالمه طباطبایی و 
علم و صنعت، راهپیمایــی اعتراضی برگزار 
کردند. این دانشــجویان ضمــن اعتراض به 
کشته شدن مهسا امینی خواستار آزاد شدن 

همکالسی های خود شدند.
در حالی که قطع بودن شــبکه های مجازی 
و وضعیت اینترنت والبته سکوت رسانه های 
داخلی ســبب بروز شــایعاتی در رسانه های 
خارجی شــده بود، انجمن اسالمی دانشگاه 
شریف درباره حوادث روز یکشنبه این دانشگاه 
در توییتر گزارشی را منتشر کرد. در بخشی 
از این گزارش آمده اســت:» دانشجویانی که 
شاهد دستگیری ]...[ دوستان خود هستند، 
با شعارهایی واکنش نشان می دهند و پاسخ 
نیروهای لباس شخصی، تیراندازی با تفنگ 
پینت بال و ســاچمه ای به سمت دانشجویان 
اســت. دانشــجویان مجبور به فاصله گرفتن 
از سر در هســتند و فضای ترس بر دانشگاه 
حاکم می شــود. حاال تمام درهای دانشــگاه 
بسته است و دانشجویان شریف، در محاصره 
نیروهای امنیتی و لباس شــخصی هستند. . 
.هیچ دری باز نیست و حتی حضور معاونین و 
رئیس دانشگاه نیز نمی تواند ذره ای امنیت در 
درهای دانشگاه ایجاد کند و از بیرون دانشگاه 
خبر می رسد که در تمامی کوچه های اطراف 
درهای دانشــگاه، نیروهای لباس شخصی با 
ون، منتظر دستگیری دانشجویان هستند .«

ایــن گزارش اضافه کرده: »تعــداد زیادی از 
اســاتید دانشــگاه، در جمع حاضر هستند و 
ســعی دارند ترتیبی دهند که دانشــجویان 
بتوانند در امنیت، از دانشــگاه خارج شوند و 
به ســمت خانه یا خوابگاه خود بروند. پس از 
ساعاتی کشمکش، تصمیم حراست و رؤسای 
دانشگاه بر این می شود که تمامی دانشجویان 
حاضر در دانشگاه، به صورت پیوسته و قطاری، 
به سمت پارکینگ دانشگاه بروند و سپس از در 
ورودی پارکینگ شریف، وارد میدان تیموری 
شــوند و ســپس در آن جا به ســمت مترو، 
خوابگاه یا ماشین های خود بروند. دانشجویان 
به این تصمیم اعتماد می کنند و همین گونه 
عمل می کنند. در حین انتقال از دِر انرژی به 
پارکینگ، نیروهای لباس شــخصی با تفنگ 
در صحنه حاضر می شوند و این، فرار تعدادی 
از دانشجویان را به همراه دارد که سپس جمع 
آرام می شود و به حرکت خود ادامه می دهد. با 
رسیدن تعداد خوبی از جمعیت به پارکینگ، 
اعالم می شــود کــه دِر ورودِی پارکینگ باز 
نمی شــود و دانشــجویان باید ابتدا به درون 
پارکینگ بروند و ســپس از درهای خروجی 
پارکینگ که کنار هایپرمارکت فامیلی است، 
خارج شــوند. تعدادی از دانشجویان جلوتر 
همین گونــه نیز عمل می کننــد و به درون 
طبقه اول و دوم پارکینگ می روند. اما آن جا، 
نیروهای لباس شــخصی، با باتوم و تفنگ و 
موتــور کمین کرده بودند تا دانشــجویان را 
دســتگیر کنند. نیروهای لباس شخصی به 
دانشــجوها در طبقه اول یورش می برند و با 
شلیک گلوله های پالستیکی و ساچمه ای از 
فاصله نزدیک ومخصوصاً به ســمت دخترها، 
آن ها را از حرکت باز می دارند و با خشــونتی 
]...[ دانشــجویان را دستگیر می کنند و سوار 

ون می کنند.«
تنش در دانشــگاه صنعتی شریف باعث شد 
که وزیر علوم به آنجا برود. اما گزارش انجمن 
اسالمی این دانشگاه نشان می دهد که حضور 
وزیر علوم نه تنها تأثیر مثبتی نداشته، بلکه 

باعث عصبانیت بیشتر دانشجویان شده است. 
انجمن اسالمی شریف در توییتر نوشته: »وزیر 
علوم با حرف هایــی تکان دهنده و برخوردی 
کاماًل نامحترمانه با دانشــجویان معترض و 
اعتصاب کننــده، آن ها را متهم به بی قانونی و 
هــدر دادن بیت المال می کند و با لحنی تند 
و ناشایست، به دانشجویان تأکید می کند که 
به خاطر هدردادن بیت المــال باید در دنیا و 
آخرت جوابگو باشید و هرگز نیز گمان نکنید 
که می توانید هرچه دل تان خواست بگویید و 
ما با شــما برخوردی نکنیم، بی شک برخورد 

جدی و قاطعانه صورت خواهد گرفت.«
این گزارش ادعا می کنــد که »صحبت های 
وزیر علوم به حدی تند و زننده است که حتی 
رئیس دانشگاه سعی می کند فضا را آرام کند 
و اندکی منطقی تر به فضا نگاه کند، اما وزیر 
علوم حتی با دکتر جلیلــی نیز تند برخورد 
می کنــد. در این میان، دکتر علی شــریفی 
زارچی هم اجازه می گیرد تا صحبت کند و با 
تشویق دانشجویان حاضر همراه می شود. ابتدا 
دکتر شریفی زارچی سخنی می گوید و تازه 
وزیر علوم متوجه می شــود که ایشان، همان 
استاد شریف اســت که در توییتر، از طریق 
همراهی با جامعه، استقبال خوبی را به همراه 
داشته است. در این جا وزیر علوم با لحنی زشت 
و ناشایست، شروع به تخریب مستقیم دکتر 
شریفی زارچی می کند و ایشان را بی وجدان، 
بی اخالق، خیانت گر، بازی کننده با احساسات 
جوانان و منحرف کننده دانشجویان از صراط 
مستقیم خطاب می کند. جمعیت حاضر اما به 
حرف های ]...[ وزیر علوم، واکنش جدی نشان 
می دهند و بــا حمایت صریح و بلند از دکتر 
شریفی زارچی، به وزیر علوم می فهمانند که 
اتفاقاً ایشــان، کاماًل خالف آن چه هستند که 

آقای وزیر می پندارد.«
در پی انعکاس اخبار حوادث دانشگاه شریف 
در شبکه های اجتماعی افکار عمومی واکنش 
تندی نسبت به برخورد خشن با دانشجویان 
نشــان می دهد. بســیاری نگران هستند که 
ماجرای کوی دانشــگاه دوباره تکرار شود و 
جان دانشــجویان در خطر باشد. در همین 
حال روزگذشته بنا بر تصمیم هیئت رئیسه 
دانشجویان  تردد  دانشگاه صنعتی شــریف، 
دکتری به دانشگاه بالمانع و تردد دانشجویان 
کارشناسی ارشــد منوط به تایید درخواست 

ایشان از طریق سامانه آموزش است.
دانشــگاه صنعتی شــریف اعالم کرد که با 
توجه بــه وقایع اخیر و ضــرورت محافظت 
از دانشــجویان و کاهــش نگرانی هــا، کلیه 
کالس های درس از روز دوشــنبه مورخ ۱۱ 
مهرماه به صورت مجازی برگزار می شــود. در 

این ایام، تردد دانشجویان دکتری به دانشگاه 
بالمانع و تردد دانشــجویان کارشناسی ارشد 
منوط به تایید درخواســت ایشــان از طریق 

سامانه آموزش است.
حوادث دانشــگاه شــریف در حدی بود که 
دیروز بســیج دانشــجویی این دانشگاه هم 
نســبت به آن معترض شــد. این تشکل در 
نامــه ای به وزیر علوم نوشــت: »جناب آقای 
وزیر، حضور بی ضابطــه و رعب آور جمعی از 
نیرو های امنیتی در اطراف دانشگاه صنعتی 
شریف، صحنه هایی تاسف آور و نگران کننده 
را رقــم زد و بی تردید این حضور بی مباالت، 
در دمیده شــدن بر آتش تنش در دانشــگاه 
صنعتی شریف نقش داشت. بسیج دانشجویی 
دانشگاه صنعتی شریف برخورد های خشن و 
قهرآمیز با دانشجویان را عمیقا و قویا محکوم 
می کند و از شــما انتظار دارد قاطعانه نسبت 
به جلوگیری از تکرار چنین اتفاقات تلخی در 
فضای دانشگاه شــریف و سایر دانشگاه های 
کشــور، اقدام کنید. حداقل انتظار ما از شما 
عالوه بر تضمین جلوگیــری از تکرار چنین 
وقایعی، دلجویی از دانشــجویان و اســاتید 
دانشــگاه شــریف و جبران خسارت معنوی 
عظیمی اســت که امروز بر دانشگاه صنعتی 

شریف وارد شد.«
در همین حــال نگرانی های زیــادی درباره 
وضعیــت دانشــجویان بازداشــتی وجــود 
دارد. هرچنــد دیــروز خبرگزاری تســنیم 
روایــت دیگری از دانشــجویان بازداشــتی 
ارائه کرد. تسنیم نوشــت: » به گفته برخی 
از مســئوالن دانشــگاه، بخش عمــده ای از 
دانشجویان بازداشــتی این دانشگاه در شب 
گذشته)یکشنبه شب(، صبح امروز)دوشنبه( 
آزاد شــدند و تعداد معدودی در بازداشــت 
هستند که تالش مسئوالن دانشگاه و وزارت 

علوم در خصوص آزادی آنها ادامه دارد.«
همچنین دیروز مهدی اسماعیلی، نایب رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اســالمی در پاسخ به پرسشــی درباره تعداد 
دانشجویان بازداشت شده طی روزهای اخیر 
با بیان اینکه »اطالعی در این زمینه ندارم« 
اظهار کرد: »در جلســات بــا وزرای مربوطه 
گزارشی اخذ خواهیم کرد و اگر نیاز به ورود 
کمیسیون باشد، قطعاً ورود خواهیم کرد اما 
به هر حــال روند قانونی نیروی انتظامی این 
است که یک استمزاجی می کند و این نباید 
به معنی توهین به دانشجو تلقی شود، همه 

چیز در آینده مشخص خواهد شد.«
به گزارش ایسنا، اسماعیلی افزود: »قطعاً کار 
قابل قبولی نیست که به نام دانشجو، دانشجو 
را لکه دار کنند، دانشــگاه محل اندیشه ها و 

رویش علم است و ما برای آن احترام قائلیم 
و هیچ کس نیز نباید حریم دانشگاه را ملجاء 
شورش ها و حرکات هنجارشکنانه قرار دهد و 
باعث شــود این محیط علمی آسیب ببیند و 
مخدوش شــود. آنچه برای ما خیلی اهمیت 
دارد آسایش و امنیت ملت است و اینکه هر 
کسی به هر نحوی بتواند در این امنیت خللی 

وارد کند، قطعاً مورد قبول ما نیست.«
در واکنــش به حــوادث دانشــگاه صنعتی 
شریف محمدرضا عارف نماینده سابق تهران 
در مجلس شــورای اسالمی در پیامی گفت: 
»حــوادث تلخ و غمباری کــه طی روزهای 
گذشته در برخی دانشگاه های کشور به ویژه 
دانشــگاه صنعتی شــریف رخ داد من را به 
عنوان یک معلم دانشــگاه بر آن داشــت تا 
نکاتی را به مســئوالن محترم و دانشجویان 

عزیز بیان دارم.«
عارف ادامه داد:»دانشگاه محلی برای شنیدن 
صداهای مختلف و تضارب آرا و بهترین محل 
بــرای بحث و گفت وگو دربــاره چالش های 
مختلف جامعه و ارائــه راه حل های منطقی 
و علمی برای حال چالش ها اســت به همین 
دلیــل می طلبــد فضای دانشــگاه هم برای 
تضارب افــکار مختلف و هم برای شــنیدن 
مطالبات دانشجویان که موتور محرک جامعه 
هستند هموار باشد. آسیبی که دانشگاه طی 
یک دهه گذشته دیده است بیشتر به خاطر 
دخالت نهادهای بیرون از دانشــگاه و تالش 
این نهادها برای مدیریت فضای دانشــگاه ها 
بوده است و متاسفانه در چند روز گذشته که 
دانشجویان به بیان مطالبات خود پرداختند 
دخالت نهادهای بیرون از دانشــگاه منجر به 
متشــنج شــدن تجمعات صورت گرفته شد 
و شــوربختانه باید بگویم دخالت این نهادها 
باعــث هتک حرمت و شکســتن قداســت 

دانشگاه شده است.«
او افزود: »واجب اســت مســئوالن مرتبط با 
آموزش عالی کشــور به وظیفه ذاتی خود که 
حفظ حرمت دانشــگاه است بیش از گذشته 
عمل کنند و نگذارند دانشــگاه امنیتی شود 
.در سال های گذشــته امنیتی شدن فضای 
دانشــگاه به شــدت باعث ضربه به حیثیت 
دانشــگاه شــد. جای دانشــجو در زندان و 
بازداشــتگاه نیســت حاکمیت باید در برابر 
شنیدن اعتراضات دانشجویان و حتی پرخاش 
آنها سعه صدر داشته باشد. به سهم خودم و 
به عنوان فردی که افتخارش معلمی دانشگاه 
اســت ضمن عذرخواهی بابت شکسته شدن 
حرمت دانشــگاه، تالش می کنم با تعامالت 
صورت گرفته روند آزادی دانشــجویانی که 

بازداشت شده اند تسریع شود.«

هشدار دلسوزان؛ از بسیج دانشجویی تا برخی چهره های سیاسی 

در دانشگاه شریف چه گذشت؟

همدلی|با وجود آن که چندین روز است که مردم در شهرهای 
مختلف فریاد اعتراضی سر می دهند و خواستار شفاف شدن 
ماجرای کشته شدن مهسا امینی هستند اما هنوز هیچ جواب 
روشنی در این باره منتشر نشده و هیچ مسئولی هم شناسایی 
نشده است.دیروز محمدصالح نیکبخت از وکالی شناخته شده 
که وکالــت خانواده امینی را برعهده گرفتــه درباره جزییات 
پرونده مهســا امینی به ایلنا گفت: »حین دســتگیری مهسا 
امینی، دخترخاله او نیز همراه او بوده است. دخترخاله و برادر 
مهسا امینی گفتند حین آنکه مامور مهسا را دستگیر کرده به 
مامور گفتند چون او از ســقز آمــده و در تهران غریبه بوده و 
مهمان است از دستگیری او خودداری کند. اما مامور در جواب 
اصرار دختر خاله او می گوید: » برو کنار چون روی لباس من 
دوربینی وجود دارد که عکس تصویر تو را هم می اندازد و اگر 
تصویر تو هم باشد من بازخواست می شوم که چرا تو را بازداشت 
نکردم« به همین دلیل دخترخاله مهسا موضوع دوربین روی 
لباس مامور بازداشــت کننده را گفته است. من شخصا عکس 
دوربین مامور بازداشــت کننده را ندیدم اما می خواهم بگویم 
در بحث وجود دوربین روی لباس مامور دستگیرکننده مهسا 
امینی، با مســئوالن نیروی انتظامی اختالف نظر وجود دارد. 
ولیکــن دیدن یا ندیــدن وکیل نمی تواند نفی یــا اثبات این 

موضوع را در پی داشــته باشد و ما باید به شهادت دخترخاله 
مهسا امینی استناد کنیم.«در همین حال دیروز محمدحسن 
آصفری نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس در رابطه با آخرین 
وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی اظهار کرد: »پس از 
اینکه رئیس محترم مجلس، کمیسیون شوراهای مجلس را به 
پیگیری پرونده خانم امینی مامور کرد، این کمیسیون تا کنون 
برای بررســی پرونده خانم امینی ۴ جلســه با حضور فرمانده 
محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ، سازمان پزشکی قانونی، 
اورژانس و مجموعه های مختلف برگزار کردیم.«وی با بیان اینکه 
سازمان پزشکی قانونی مهلت سه هفته ای جهت ارائه گزارش 
نهایی داشــته است، گفت: »قرار است سازمان پزشکی قانونی 
گزارش نهایی خود را تا آخر این هفته به کمیســیون شوراها 
ارائه کند و در این گزارش جمع بندی نظر پزشکی قانونی ارائه 
می شود.«نایب رئیس کمیسیون شوراها درباره دعوت از خانواده 
مهسا امینی جهت حضور در مجلس شورای اسالمی توضیح 
داد: »در اولین جلســه این کمیسیون با خانواده مهسا امینی 
تماس گرفته شــد و از ایشان جهت حضور در مجلس دعوت 
به عمل آمد اما آنها درگیر مراســم تشییع و خاکسپاری خانم 
امینی بودند و فرصت حضور در مجلس را نداشــتند. االن هم 

آماده هســتیم تا هر زمانی که خانواده خانم امینی عالقه مند 
بودند مسائل و مطالب خود را با حضور در کمیسیون شوراها 
ارائه کنند و ماهم نظرات آنها را بشنویم و از توضیحات آنها برای 
ارائه گزارش به صحنه علنی مجلس استفاده کنیم.«همچنین 
علی حدادی سخنگوی کیمسیون امورداخلی کشور مجلس با 
اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص حضور خانواده امینی 
در جلسه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، گفت: »تاکنون 
کمیسیون امورداخلی کشور و شــوراها دوبار از خانواده خانم 
مهسا امینی دعوت کرده تا در جلسه کمیسیون حضور یابند اما 
خانواده امینی به جلسه کمیسیون نیامدند و به ما اعالم کردند 
که وکیل گرفته اند.«وی در ادامه اظهار کرد: »ما تاکید داشتیم 
اگر خانواده امینی در جلسه حضور یابند با موارد و مسائلی که 
مطرح می شود به روند رسیدگی به پرونده کمک خواهد شد، 
اما خانواده امینی حضور نیافتند. کمیسیون در دو جلسه ای که 
داشته بررسی ها را انجام داد و اکنون مجلس منتظر اعالم نظر 

رسمی پزشکی قانونی است.«
سخنگوی کمیســیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس، 
تاکید کرد: »تاکنون دو بار از خانواده امینی دعوت شــده اما 
نپذیرفتند. تاکنون نیز اطالعی برای حضور در جلسات مجلس 

نداده اند.«

مخالفت خانواده مهسا امینی با حضور در مجلس
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