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وقاحت رسانه اصالحطلب به سبک ضدانقالب

اعضای دولت پس از جلسه روز گذشته هیأت وزیران به سؤاالت اهالی رسانه پاسخ دادند

علیرضا صوت اکبر  /ایران

گروه سیاسی /به دلیل سفر رئیس جمهور
بــه مقر ســازمان ملــل در شــهر نیویورک
امریکا ،جلسه روز گذشته هیأت وزیران به
ریاســت محمد مخبر ،معاون اول رئیس
جمهور برگزار شــد .پس از این جلسه اما،
اعضای دولت در جمع خبرنگاران حاضر
شــدند و بــه ســؤاالت آنــان پاســخ دادند؛
پرســش و پاســخهایی که هریــک ناظر بر
مسائل روز اقشار مختلف مردم بود.
ëëاســماعیلی :گزارش فوت مهســا امینی
مبنایتصمیمگیری
محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنگ
و ارشــاد اســامی دربــاره ماجــرای مرگ
مهســا امینــی و لــزوم اصــاح روشهای
گشت ارشاد صحبت کرد.
وی بــا بیــان اینکــه همــه مــا ایرانیهــا از
اتفاقی که برای دختر خوب کرد عزیزمان
رخ داد ،ناراحتیــم گفــت :همانطــور کــه
توگــو بــا خانــواده
رئیسجمهــور در گف 
مرحومه گفتند گویی این اتفاق برای یکی
از اعضای خانواده خودمان افتاده اســت،
همه مــا متأثریم و وزارت کشــور و نیروی
انتظامــی مشــغول بررســی کامــل ایــن
ماجرا هســتند .در این زمینه هر گزارشــی
کــه مبتنی بر اطالعات دقیق آماده شــود
مبنای تصمیمگیری خواهد بود.
مــن از عمــوم مردم ایــران که نســبت به
این مســأله بــه عنــوان یــک حادثــه ابراز
همــدردی کردنــد تشــکر میکنــم .ایــن
نشــانگر روحیــه دیگرخواهــی و ایثــار در
جامعه ایرانی است.
مــا ایرانیها فــارغ از قومیتها کــرد ،لر،
تــرک ،عــرب ،فــارس ،بلــوچ ،ترکمــن،
ایرانی هستیم و به همین دلیل میبینید

کــه مــردم ابــراز همــدردی میکننــد .ما
ایرانیها در شــادیها و غم همیشــه کنار
هم هســتیم .همانطوری که کشــتیگیر
مــا قهرمــان میشــود و همــه مــا فریــاد
شــادی سر میدهیم وقتی هم برای یک
عزیز هموطنمان حادثهای رخ میدهد
همــه مــا ابــراز همــدردی میکنیــم ،اما
چیــزی کــه بایــد بــه آن توجه کنیــم این
اســت که افراد و بدخواهــان مردم ایران
ایــن موضــوع را به مســائل دیگر تســری
ندهنــد و در این زمان به دنبال گشــودن
عقدههای فروخفتهشــان نباشند .مردم
ایــران متحد و یکپارچه هســتند و در این
اتفاق همه باهم همــدردی کردیم .یک
عده قلیلی تــاش میکنند وحدت ملی
ما را نشانه بگیرند .وحدت و هویت ملی
ما ایرانیان که حاصــل قرنها مجاهدت
نیــاکان و پدران مــا و در دوره اخیر یادگار
شــهدای ما ،یادگار حاج قاســم عزیز ما،
امام عزیزمــان و رهنمودهای رهبر عزیز
اســت نباید آســیب ببیند و ما نســبت به
آن افــرادی کــه بخواهنــد وحــدت مــا را
دچار خدشــه کنند؛ نظام اســامی با این
موضــوع طبق قانــون عمــل خواهد کرد
و انشــاءهلل اتفاقــات چنــد روز اخیــر هم
پشــت سر گذاشته خواهد شــد و ایران ما
هم قویتر از گذشــته به مســیرش ادامه
خواهد داد.
محمدمهــدی اســماعیلی دربــاره لــزوم
اصــاح روشهــای گشــت ارشــاد ،اظهار
کــرد :ایــن مســأله میتواند مــورد بحث و
نقــد قــرار بگیــرد .در موضوعات روشــی،
بــاب گفتوگــو بــاز اســت .هــر قانونــی تا
قانون اســت ،همه باید تبعیت کنند ولی

در عین حال میتوان بررســی کرد ،نقد و
اصالح کرد این هیچ ایرادی ندارد؛ در این
موضوع هم شورای عالی انقالب فرهنگی
در ماههای اخیر وارد کار شده و مصوبات
خوبــی دارد و فکر میکنم بــا ابالغ نهایی
ایــن مصوبات ،شــیوههای جدیــدی را در
ایــن عرصه خواهیــم داشــت .وی افزود:
فکــر میکنم بــا ایــن مصوبه ،بســیاری از
این انتقــادات و اشــکاالت موجود مرتفع
میشود و انشاءاهلل فضای همدلی بیشتر
را در اجرای قانون خواهیم داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به
این پرسش که آیا روشهای گشت ارشاد
اصــاح خواهد شــد ،تأکیــد کــرد :نگفتم
روش گشــت ارشــاد اصالح میشود .االن
در پلیــس ایــن موضوع به گشــت امنیت
اخالقی تغییر نام پیدا کرده است .پلیس
قانــون خود را دارد کــه آن را اجرا میکند.
شــورای عالی انقالب فرهنگی شیوههای
نوینی بــه کار میگیرد که حداکثر رضایت
عمومی را به همراه خواهد داشت.
 ëëزارعپــور :اتصال  ۹۰دســتگاه بــه پنجره
ملی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
از اتصال  90دســتگاه بــه پنجره ملی خبر
داد .عیســی زارعپــور بــا اشــاره بــه اینکــه
همــه دســتگاهها مکلــف شــدند تــا پایان
شــهریور پنجــره خــود را راه بیندازنــد و تا
دی مــاه بــه پنجــره خدمات ملــی وزارت
ارتباطات متصل شــوند ،افزود :ما پنجره
ملــی را زودتــر راه انداختیم ،درعین حال
بســیاری از دســتگاهها هــم پنجــره واحد
خــود را راه انداختنــد و هم به پنجره ملی
وزارت ارتباطات متصل شدند ،اما برخی

دیگه چه خبر؟

مصوبات جدید شورای عالی انقالب فرهنگی درباره گشت ارشاد

دســتگاهها پنجره واحد خود را راهاندازی
کردنــد و خدمــات خــود را مســتقیم بــه
خدمــات الکترونیــک هوشــمند دولــت
متصل کردند .وی اضافه کرد ۶۰ :دستگاه
از طریــق پنجره واحد ملی و  ۳۰دســتگاه
هــم از قبل از طریق پنجــره ملی مجوزها
خدمــات خــود را ارائــه میدهنــد و ۹۰
دستگاه در پنجره ملی حضور دارند.
گفتنی اســت روز گذشــته نقل قولی از
وزیــر ارتباطات مبنی بــر احتمال قطعی
اینترنــت منتشــر شــد کــه مرکــز روابــط
عمومــی این نقــل قول را اشــتباه خواند و
تکذیب کرد.
ëëخاندوزی :واگذاری سهام خودرو سازها
مطالبهرئیسجمهور
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا
بیان اینکه مسأله واگذاری سهام ایران
خودرو و ســایپا کــه از درخواســتهای

جــدی رئیــس جمهــور بــود در حــال
پیگیــری اســت ،از تشــکیل کارگــروه
ویــژهای میــان وزارتخانههــای اقتصاد
و صمــت بــرای افزایش بهــرهوری در
صنعــت خودرو خبــرداد و گفــت :این
چهارچوب مشترک در معرض اظهار
نظر صاحبنظران قــرار خواهد گرفت،
زیرا دولــت قصد خالی کردن شــانه از
مسئولیت یا کسب درآمد را ندارد و به
دنبــال ارائه کارنامــه موفق در صنعت
خودروسازی در سالهای آینده است.
ëëمیرکاظمی :بودجه  1402تا نیمه آذر
سیدمســعود میرکاظمــی پرداخت
نشــدن افزایــش حقــوق بازنشســتگان
در شــهریور ماه را به تأمیــن این منابع
از ســوی خزانــهداری موکــول کــرد.
وی دربــاره استفســاریه مجلــس بــه
نحــوه محاســبه حقوق بازنشســتگان و

جانبــازان ،یــادآور شــد :طــرح مجلس
پنج هزار میلیــارد تومان بار مالی دارد
که بــرای آن هم باید فکری اندیشــیده
شــود کــه البتــه در صــورت تصویــب
مجلس مکلف به اجرای آن هستیم.
وی درباره افزایــش حقوق کارکنان
دولت نیــز اظهارکرد :این موضوع هم
در دســتور کار قــرار دارد کــه بایــد در
دولــت بــه تصویب برســد و ســپس به
تصویــب مجلــس برســد .میرکاظمی
همچنین با اشــاره بــه اینکه به صورت
مــوازی درحال پیشــبرد تدویــن لوایح
برنامــه هفتم و بودجه  1402هســتیم،
گفت :با توجه به همزمانی این مسأله
بــا تدویــن بودجــه ،تــاش میکنیــم
تــا بودجــه ســال  ۱۴۰۲را بــر اســاس
سیاســتهای ابالغی تنظیم کنیم و تا
 ۱۵آذر بموقع کار تمام شود.

«ایران» از آخرین اخبار اغتشاشات به بهانه درگذشت مهسا امینی گزارش میدهد

خبــر اول اینکــه ،کانــال
تلگرامــی اصالحــات نیــوز
در اقدامــی زننــده ویدیوی
آتــش زدن یــک مأمــور
نیــروی انتظامــی از ســوی
آشــوبگران در مشــهد را بــا
عنــوان «فیلــم دیدنــی» و
همــراه بــا شــکلک خنــده
منتشــر کرد کــه بــا واکنش
منفــی بســیاری از کاربــران
همــراه شــد .ایــن رســانه
اصالحطلــب پیــش از این
نیــز خبــر درگذشــت ملکه
انگلیــس را بــا تیتــر «ملکه
بــه رحمــت خــدا رفــت»
منتشــر کرده بــود .تاکنون هیچ یــک از شــخصیتهای اصالحطلب
نسبت به این اقدام زشت رسانههای خود واکنش نشان ندادهاند.

حمایت جو بایدن از آشوبگران

خبــر دیگــر اینکه،جــو بایــدن ،رئیسجمهــور امریــکا دیــروز در
سخنرانی خود در هفتاد و هفتمین اجالس مجمع عمومی سازمان
ملل متحد بدون اشاره به نقض عهد این کشور مدعی شد« :امریکا
آماده بازگشــت دوجانبه به برنامه جامع اقدام مشــترک اســت .اگر
ایران به تعهداتش عمل کند».
وی همچنیــن اضافــه کــرد« :امریــکا با صراحــت گفته اســت :ما به
ایــران اجازه نخواهیم داد به ســاح هســتهای دســت پیــدا کند .من
همچنــان معتقــدم که دیپلماســی بهترین راه برای رســیدن به این
هدف است».
رئیسجمهــور امریــکا همچنیــن در اظهاراتــی مداخلهجویانــه بــه
حمایت از آشوبها در ایران پرداخت و اغتشاشگران را «شهروندان
شــجاع» نامید .وی مدعی شــد« :امروز ما در کنار شهروندان شجاع
و زنان شــجاع ایران هســتیم که همین االن در حــال تظاهرات برای
رسیدن به حقوق اساسیشان هستند».
ایــن درحالی اســت که اعتراضات خشــن در برخی از شــهرها منجر
به خســارات فــراوان به مردم ،اموال عمومی و زندگی مردم شــده و
زمینه را برای ناامنی و فعالیت تجزیه طلبان فراهم آورده است .در
پی این آشــوبها تاکنــون پلیس و مردم خســارات فراوانی از جانب
اغتشاشگران متحمل شدهاند.

علی کریمی از چه کسانی خط میگیرد؟

خرابکاری سازماندهی شده سابقهدارها در پروژه نا امنی

آشوب های پراکنده در تهران؛ دوشنبه اخیر

رودررویی دانشجویان با آشوبگران

دانشــجویان دانشــگاه تهــران کــه در روزهــای اخیر
شــاهد آشــوبگریها و شــعارهای هنجارشــکنانه
دانشجونماها بودند ،روز گذشته در تجمعی بزرگ
در صحن اصلی دانشــگاه تهران اغتشاشات اخیر را
محکوم کردند .دانشــجویان بــا محکوم کردن آتش
زدن پرچم کشورمان شعار «ای پرچمت ما را کفن،

بــــرش

گروه سیاســی /در پی خرابکاری روزهای
گذشــته ،محســن منصــوری اســتاندار
تهران خبــر داد« :رصدهای اطالعاتی و
بررســیهای فنــی حاکی از آن اســت که
حــدود هــزار و  800نفر از افــرادی که در
تجمعات دوشــنبه شــب تهــران حاضر
بودنــد ،ســابق ه حضــور در تجمعــات
و بعضــاً اغتشاشــات قبلــی را دارنــد».
اســتاندار تهــران در صفحــه توئیتر خود
نوشــت« :از ایــن تعداد حــدود  ۷۰۰نفر
دارای ســابقه قابــل توجــه و پرونــده در
دســتگاههای مختلف انتظامی ،امنیتی
و قضایــی هســتند ».شــواهد میدانــی
نیــز نشــان میدهــد کــه آشــوبگران بــا
حرکتهای مخرب ســازماندهی شــده
تــاش دارنــد تا ضمــن تحمیــل هزینه
به کشــور ،پروژههــای کشتهســازی برای
براندازی را پیگیری کنند.
ëëتحرکاتمنافقیندرمشهد
ویدئویــی از قرار گرفتن یــک زن روی
خودروهای آتش گرفته پلیس در مشهد
که فریاد میزند «خواهرم بگو جمهوری
اسالمینمیخواهیم»درفضایمجازی
مــورد توجــه قــرار گرفــت .حرفهــا و
کنشهایی که شباهت باالیی به فعالیت
لیدرهای منافقین سازماندهی شده دارد
کــه پــس از حمایت مریم رجــوی محل
تحلیلهای زیادی قرار گرفت.
ëëآتش زدن مسجد و درخت
درحالــی کــه شــامگاه سهشــنبه در
مشــهد یــک مأمــور نیــروی انتظامــی
توســط آشــوبگران به آتش کشیده شد،
خبرگزاری تســنیم بــا انتشــار تصاویری
از به آتش کشــیده شــدن یک مسجد در
رشت و درختان مقابل یک امامزاده در
همــدان خبــر داد .این رســانه همچنین
گــزارش داد :در مناطــق متعــددی نیــز
چندین پلیس به نحــو ناجوانمردانهای
بــا ضــرب و شــتمهای ســنگین مواجــه
شــدهاند که حال جســمی برخی از آنها

مناســب گزارش نشــده اســت .جسارت
غمانگی ز به پرچم ایران ،حمله عجیب
و آشــوبگرانه بــه برخــی آمبوالنسهای
بیمارســتانها و تعــرض بــه خانمهای
محجبــه از موضوعات دیگری اســت که
غیرمردمی بودن این تحرکات و بیربط
بودن آنها به سوگواری برای مهسا امینی
را روشنتر میکند.
 ëëخســارت به  ۱۲آمبوالنــس در حوادث
بهایگذشته
ش 
روز گذشته ســایت خبری مشرق نیز
خبر داد در جریان ناآرامیهای دو شــب
گذشــته تعدادی از خودروهای امدادی
اورژانس دچار خسارت شدند .یک منبع
آگاه در همین خصــوص اعالم کرده که
به  ۱۲دستگاه آمبوالنس در سراسر کشور
خساراتی وارد شده که در این میان یکی
از آمبوالنسهــا بــه طــور کامــل تخریب
شده و قابل اســتفاده در ناوگان امدادی
نیست.
ëëجزئیات کشته شــدن مشکوک ۴نفر در
کردستان
در خبری دیگر ،ســردار علــی آزادی
رئیس پلیس اســتان کردســتان از کشته
شــدن  4نفر از شــهروندان کردستانی در
تجمعات اخیر خبر داد و اظهار داشت:
گروهکهــای ضد انقالب دو روز قبل در
ســقز به یک نفر بــه اســم «محمودی»
تیرانــدازی کــرده و ســپس آن فــرد را
در داخــل یــک پــژو  405بــدون پالک با
سرنشــینان ماســکزده ســوار کرده و به
بیمارستان سقز بردهاند که یک ربع بعد
از رســیدن فوت میکند و بالفاصله بعد
از آن ،رسانههای معاند چندین کلیپ از
او پخش میکنند.
فرمانده انتظامی اســتان کردســتان
بــا بیان اینکه فیلم منتشرشــده ،مربوط
بــه تیرخــوردن ایــن فــرد ســقزی در
جــای خلــوت بــوده ،گفــت :طــوری از او
فیلمبرداری شده اســت که صورت فرد

مشــخص نیســت و روند صحنهســازی
مشــخص اســت ،چراکــه هیچکس غیر
از خودشــان در کنار او نیست و نیروهای
انتظامــی  ،تنهــا در خیابانهــای اصلی
سطح شهر حضور داشتند.
سردار آزادی  ،روز گذشته اخبار گفته
شده از جانب استاندار کردستان مبنی بر
درگذشــت سه نفر در روزهای گذشته در
شهرســتانهای این استان را تأیید کرد و
گفت :متأســفانه امروز نیز یک نفر دیگر
با مشخصات «فؤاد قدیمی» کشته شده
اســت که شباهت نوع کشــته شدن آنها
نشــان میدهد که ایــن افــراد در جریان
یــک برنامهریزی مشــخص هــدف ترور
قرار گرفتهاند .فرمانده انتظامی اســتان
کردستان ادامه داد :گروهکهای معاند

جانــم وطن جانــم وطن» ســر دادند .دانشــجویان
بســیجی همچنیــن در کنــار ســردر دانشــگاه تهران
سوءاســتفاده از فــوت مهســا امینی را با شــعار «فکر
نکنید که مهسا از ما جداست؛ امینی هم دختر ایران
ماســت!» محکوم کردند .با وجود این آشــوبگران با
ایجــاد هیاهو و تنش و همچنین پرتاب لگد و ناســزا

در قالب پروژه کشتهسازی این جنایتها
را مرتکــب شــدهاند و حتی یکــی از این
افــراد قبــل از فوتــش در فیلــم اذعــان
کــرده که با یکی از دوســتهای دیگرش
بــوده و گفتــه کــه از پشــت و باال بــه آنها
شلیک شــده و تیر خوردهاند و به اذعان
خودشــان در منطقهای حضور داشــتند
که پلیس آنجا نبوده است.
ëëشــهادت یک همیار پلیــس در تجمع
غیرقانونی شیراز
به دنبال تجمع غیرقانونی در شیراز
نیز ،سه نفر از مأموران انتظامی مصدوم
شدند و یک نیروی همیار پلیس به دلیل
شدت جراحات وارده ،به شهادت رسید.
به گزارش ایسنا ،یک مسئول امنیتی
در اســتان فــارس ضمن تأییــد این خبر

ســعی داشتند برای دقایقی محیط را متشنج کنند.
دانشــگاه علوم و تحقیقــات و عالمــه طباطبایی در
تهــران نیــز شــاهد شــعارهای هنجارشــکنانه بــود.
در دانشــگاه الزهــرا(س) تعــدادی از دانشــجویان،
شــعارهای ساختارشــکنانه ســردادند که بــا حضور
دیگر دانشجویان ،تجمع این افراد پایان یافت.

اعــام کــرد کــه در تجمــع غیرقانونــی
سهشنبه  ۲۹شهریور در شیراز ،سه مأمور
انتظامی زخمی و به بیمارستان منتقل
شــدند و یک همیار پلیس بر اثر شــدت
جراحات وارده جان باخت.
ایــن مســئول امنیتــی اعالم کــرد که
شــامگاه سهشــنبه و در پــی فراخــوان
گروههــای ضدانقــاب ،تجمعــی در
محدوده خیابان معالیآباد شیراز شکل
گرفــت کــه بــه مصدومیــت ســه مأمور
انتظامی و جان باختن یک نیروی همیار
پلیسانجامید.
ëëشهادت مأمور فراجا در آمل
تصاویــر منتشــر شــده در فضــای
مجازی نشــان میدهد ،اغتشاشگران به
یک بانــوی محجبه حمله کــرده و چادر

از سر وی کشیدهاند .آشوبگران که ادعای
عزاداری برای مرحومه امینی را دارند با
شعار «زن ،زندگی ،آزادی» دست به این
اقدام شنیع و بیسابقه زده و احساسات
مردم را بیش از پیش جریحهدار کردند؛
اقدامــی کــه باعث شــده مــردم برخورد
قاطعانهتر با آشوبگران را مطرح کنند.
اطالعــات منتشــر شــده در فضــای
مجازی نشــان میدهد ،شهرهایی چون
ســیرجان ،اصفهــان ،بابــل و آمل برخی
ناآرامیها را به خود دیده است.
اغتشاشــگران در اقدامی ضدامنیتی
قصد ورود به فرمانداری آمل را داشــتند
کــه نیــروی انتظامی مانــع آنها شــد .در
جریان این آشــوبگری یک مأمور نیروی
انتظامی نیز به شهادت رسید.

اظهارنظر اولیه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره مهسا امینی:

هیچگونه آثاری از ضرب و جرح مشاهده نشده است

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران،
در گفتوگویــی اظهــار نظــر اولیــه
ایــن ســازمان را درخصــوص بررســی
پرونــده مهســا امینــی تشــریح کــرد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قوهقضائیــه
در ایــن اظهــار نظــر صرفاً بــه مواردی
همچــون ســوابق پزشــکی مرحومــه
امینــی و معاینه ظاهری جســد اشــاره
شده اســت در این میان آنچه نیازمند
زمان اســت ،تعیین علت فوت متوفی
اســت کــه آن هــم پــس از مشــخص
شــدن نتایــج آزمایشــات نمونههــای
برداشــته شــده و تجمیــع آن بــا نتایج
معاینــه و کالبدگشــایی پیکر و ســوابق

پزشــکی بــه انجــام خواهد رســید و در
قالب گزارش رســمی سازمان پزشکی
قانونــی به مرجع قضایــی ارائه خواهد
شــد .دکتر مهدی فروزش درباره روند
بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان
پزشــکی قانونی و چرایــی تحویل پیکر
متوفــی در فاصلــه زمانــی کوتــاه بــه
خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه
جســد در مرکــز پزشــکی قانونــی برای
انجــام معاینــات ،اظهار کــرد :با توجه
به دستورالعملها و آیتمهای تعریف
شده در ســازمان پزشکی قانونی کشور
در روند رســیدگی و فرایند پروندههای
ارجاعــی بــه ایــن ســازمان و همچنین

بــا توجه به اینکه هویت جســد معلوم
بوده اســت ،نیــاز به مســتندات تعیین
هویــت وجــود نداشــت .وی افــزود:
فرایند رســیدگی به پروندههای اجساد
دارای هویت مشــخص طبیعتاً بســیار
کوتاهتر از اجســادی است که هویتشان
نامشخص و مجهولالهویه هستند.
ëëجراحی مغزی متوفی در  8سالگی
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان
تهــران تصریــح کرد :بــا توجه بــه اینکه
هویــت متوفی ،مهســا امینی مشــخص
بود رســیدگی به این پرونده در کمترین
مدت زمان صورت گرفت.
دکتــر فــروزش افــزود :بــا توجــه بــه

اینکــه هرگونــه اظهارنظــر در ســازمان
پزشــکی قانونــی کشــور درخصــوص
پروندههای ارجاعی به این سازمان نیاز
بــه مســتندات دقیق و مســتدل دارد در
این مورد خاص تا این لحظه مستندات
پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً
یــک پرونده بســتری در بیمارســتان آن
هم در ســال  ۱۳۸۶و در ســن  ۸ســالگی
متوفــی اســت که این پرونــده مربوط به
جراحی مغز در یکی از بیمارســتانهای
تهران روی وی است.
مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان
تهــران در مــورد شــبهات مطــرح شــده
در مــورد پرونده مهســا امینــی گفت :با

توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت
به اطالعرســانی نادرســت و غیر علمی
در خصــوص خــروج خــون از گوشهــا،
شکســتگی قاعده جمجمــه و صدمه به
احشــای داخلی بدن متوفی اقدام کرده
بودنــد ،باید اعــام کنیم کــه در معاینه
ظاهری و کالبدگشــایی هیچ گونه آثاری
از ضــرب و جرح در ناحیه ســر و صورت
و آثــار کبــودی در اطــراف چشــمها و
شکســتگی در قاعده جمجمه ،مشاهده
نشده است.
دکتــر فــروزش بیــان کــرد :در
کالبدگشــایی تنــه و شــکم نیــز هیــچ
گونــه آثــاری از خونریــزی ،له شــدگی یا

پاره شــدگی در احشــای داخلــی بــدن
مشاهده نشده است.
ëëگزارش نهایی منتشر خواهد شد
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان
تهران در پایــان تأکید کرد :در این میان
آنچه نیازمند زمان اســت ،تعیین علت
فــوت متوفــی اســت کــه آن هــم پــس
از مشــخص شــدن نتایــج آزمایشــات
نمونههای برداشــته شــده و تجمیع آن
بــا نتایــج معاینــه و کالبدگشــایی پیکر و
ســوابق پزشــکی به انجام خواهد رسید
و در قالــب گــزارش رســمی ســازمان
پزشــکی قانونی به مرجــع قضایی ارائه
خواهد شد.

شــنیدیم که ،انتشار توئیتی در صفحه دوم «علی کریمی» بازیکن
اســبق فوتبال کــه این روزها به لیــدر آشــوبهای خیابانی در فضای
مجازی تبدیل شــده اســت ،نشــان میدهد محتوای توئیتهای وی
از طــرف افــراد ناشــناس بــرای او ارســال شــده و او اقدام به انتشــار
متنهای مرتبط با محتواهای دریافتی میکند.
کریمــی که ســعی داشــت در صفحه اصلــی خود با حــدود  140هزار
دنبــال کننده ایــن گاف را اصالح کند ،در صفحــه دوم توئیتری خود
(بــا  60هزار دنبال کننده) متن خام ارســالی از طرف افراد ناشــناس
را منتشــر کــرده بود که در آن نوشــته بــود« :بگو پرســتارای اورژانس
بــرای مریضای ســرپایی و جراحتای جزئی تریــاژ و اطالعات تماس
و اســم و فامیــل پر نکنن ».گفته میشــود کریمــی هماکنون در یکی
از کشــورهای حاشیه خلیج فارس ســاکن است و به دنبال مهاجرت
به کاناداست.

بازگشت پری بلنده

دست آخر اینکه ،الیاس قنبری ،فعال رسانه ای در یادداشتی برای
«ایران»نوشــت:ایران امروز حامــل کولهبــاری از تجربههای گوناگون
سیاســی از خیانتهــا ،فتنههــا و آشــوبها اســت .افــرادی کــه تجربه
بیشتری دارند در بحبوحه حوادث فتنهگون دقیق به نظارهگری وقایع
و موضعگیریها میپردازند تا هرچه بیشتر جریانات درگیر در واقعه،
حقیقت خود را نمایان کند.
تخریب اموال عمومی ،آتش زدن مأمور پلیس و آمبوالنس ،به آتش
کشــیدن پرچم ایران ،اهانت به مقدســات ،شــعارهای هنجارشکن و
علیه اصل نظام و چادر کشیدن از سر زنان محجبه الاقل تا اینجا نشان
داد که هنجارشــکنان هیچ حد و مرزی نمیشناسند و مسجل کرد که
ماجرای مهســا امینی ،بهانه است؛ بهانه و فرصتی برای عقدهگشایی
نســبت به قدرتنمایی امت اسالم در اربعین حسینی ،هزینهتراشی
برای حضور مؤثر ایران در اجالس ســران سازمان همکاری شانگهای
و تحتالشــعاع قــرار دادن حضور رئیسجمهــور در مجمع عمومی
ســازمان ملل و شــاید قرار دادن ایران در موضع انفعال و به بنبست
کشیدن مذاکرات رفع تحریم!
اینکه برخی قوانین و ســاختارهای موجود در کشــور این بســتر را برای
موجســواری معاندیــن فراهم میکند بحث دیگری اســت که باید در
جای خود به آن پرداخته شــود و نســبت به ضعفها بازنگری شــود.
اما آنچه هویدا است این است که دشمنان زبون و پیادهنظام داخلی
آنها در ایران مترصد و در کمیناند که از هر اتفاقی برای موجسواری و
هزینهتراشی استفاده کنند.
اینکــه مطالبــات و اعتراضــات واقعــی در جامعــه مــا توســط عناصر
برانــداز بــه انحراف کشــیده میشــود حقیقتی اســت که بارهــا تجربه
شــده و مردم نیز به آن واقفند .اعتراضات ســالهای  96و  98بر حول
مســائل اقتصادی شــکل گرفت و بر همین منوال به انحراف کشــیده
شــد و مورد سوءاســتفاده بدخواهان کشــور قرار گرفت .این ســخن که
صف معترضین واقعی از هنجارشکنان جدا است در آن زمان صدق
میکــرد ولی امروز صحنه کامالً واضح اســت .هنجارشــکنان از همان
بدایــت امــر حیا را خــورده و آبرو را قــی کرده و تعارف را کنار گذاشــته
و مراســم آتــش زدن روســری به عنوان نمــاد حجاب برگــزار کردند و
رقصکنــان و هلهلهکنــان فریاد زدنــد که خواستهشــان دهنکجی به
حکم الهی است.
در کودتــای  28مرداد بدکارهای به نام پری بلنده میدانداری میکرد
و پیونــد فحشــا و اوبــاش بــه دنبــال زمیــن زدن دولــت مردمــی بود،
امــروز هــم برخی میدانداری و نعرهکشــی میکنند و جبهه کفر همه
توان رســانهای خود را بســیج کرده اســت و نهایت همه این تالشها
چنــد آتشبــازی کوچک بوده که خللی در اراده ملــت بزرگ ایران در
افقگشایی تاریخی و مسیری که انتخاب کرده است ایجاد نمیکند.

