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گروه سیاســی: دانشگاه صنعتی شــریف از عصر روز 
یکشــنبه شــاهد تجمع اعتراضی برخی دانشــجویان این 
دانشــگاه بود؛ اما بر خالف روزهای گذشته و دانشگاه های 
دیگر، حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی در 
اطراف دانشگاه، موجب شد دانشجویان تا بامداد دوشنبه در 
دانشگاه بمانند و حضور وزیر علوم در دانشگاه هم نتوانست 
اوضاع را آرام کند. آنچه در دانشــگاه شریف رخ داد، از آنجا 
که با ضرب و شتم برخی دانشجویان همراه بود با واقعه کوی 

دانشگاه تهران در سال 1378 مقایسه می شود. 
ورودی دانشــگاه شریف در ساعات پایانی یکشنبه شب، 
شــاهد تجمع جمعی از خانواده های دانشــجویان بود که 
به دلیل اخبار نگران کننده از دانشــگاه که در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شد به سمت دانشگاه رفته بودند. خیابان 
آزادی هم در اطراف دانشگاه شریف، شاهد ترافیک شدیدی 
بود که در ساعاتی نیز از طرف ماموران امنیتی مسدود شد. 
مجموعه اتفاقات دانشــگاه صنعتی شــریف موجب شد 
اعالم شــود »کلیه کالس های درس دانشگاه از روز دوشنبه 
مورخ 11 مهر 1۴۰1 تا اطالع ثانوی به صورت مجازی برگزار 
می شــود.« در اطالعیه این دانشگاه آمده است: »همچنین 
تــردد دانشــجویان دکتری به دانشــگاه بالمانــع و تردد 
دانشجویان کارشناسی ارشد منوط به تایید درخواست ایشان 

از طریق سامانه آموزش است.«
در تجمع دانشــجویان، عالوه بر شــعارهای اجتماعی و 
سیاسی، شــعارهایی برای آزادی دانشجویان بازداشتی سر 
داده شد. عصر یکشنبه وزیر علوم نیز به دانشگاه شرف رفت 
تا با دانشــجویان و اساتید که برخی مدعی برخورد بد آنها 
شــده بودند، گفت وگو کند اما مجموع سخنان او نتوانست 
دانشــجویان را آرام کنــد و بارها ســخنان او با اعتراضات 
دانشــجویان قطع شد. البته خبرگزاری دولت در این زمینه 
نوشت: »اقدام وزیر علوم برای حضور بی واسطه در دانشگاه 
شریف برای مدیریت وضعیت دانشگاه و جلوگیری از تشدید 
التهابات مورد استقبال اساتید و دانشجویان این دانشگاه قرار 

گرفت.«!
ایرنا همچنین گزارش داده: بنابر گفته شاهدان عینی به 
دنبال اتخاذ تدابیر انتظامی در اطراف دانشگاه شریف و عدم 
امکان خروج دانشجویان و اساتید از این دانشگاه، با دستور 
وزیر علوم چندین دستگاه خودرو برای خروج دانشجویان و 

اساتید از دانشگاه در نظر گرفته شد.
روابط عمومی دانشــگاه صنعتی شــریف نیز اعالم کرد 
دانشجویانی که پشــت در ورودی اصلی دانشگاه شریف در 
خیابان آزادی بودند، توانســتند با وساطت وزیر از دانشگاه 
خارج شوند. اما نجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شریف 
اعالم کرده وضعیت به گونه ای بود که حتی وقتی نیروهای 
حراست یا یک استاد دانشــگاه برای جلوگیری از دستگیر 
شــدن دانشــجویان وارد عمل می شــوند نیروهای لباس 

شخصی آنها را هم مورد ضرب و شتم قرار می دهند. 
خبرگزاری ایسنا نیز نوشت: »در پی ناآرامی های یکشنبه 
شب در دانشــگاه صنعتی شریف و اطراف آن، امکان خارج 
شدن برای تعدادی از دانشجویان حاضر در محوطه دانشگاه 

فراهم نبود؛ که با تالش مســئوالن، تا ســاعت یازده شب، 
دانشــگاه بصورت کامل از دانشــجویان تخلیه شــد.« این 
درحالیست که فیلمهای مخابره شده حاکی از آن است که تا 
ساعت یک بامداد نیز همچنان برخی دانشجویان در دانشگاه 
بودند. روایت خبرگزاری فارس درباره تجمع دانشــجویان 
دانشگاه شــریف کمی متفاوت بود. این خبرگزاری اصولگرا 
نوشــت: نکته قابل تاسف در این تجمع شعار های رکیک و 
اســتادیومی بعضی از دانشجویان بود که در ویدئو هایی که 
این افراد از تجمعشــان در فضای مجازی منتشر کردند به 
وضوح شنیده می شود و شــاید پیش از این کمتر کسی از 
دانشــجویان دانشگاه شریف چنین ادبیاتی را متصور بود. با 
ادامه وضعیت جمعی حدودا 7۰ نفره از دانشــجویان طیف 
مقابل نســبت به ایــن ادبیات معترض شــدند و خواهان 
برخورد با حرمت شــکنان شدند. تعدادی از دانش جویان با 
هماهنگی مسووالن دانشــگاه از درب شمالی خارج شدند. 
اما دانشــجویان می گویند برخی لیدر ها به پارکینگ رفته و 
در آنجا بازداشت شــدند. همزمان برخی افرادی در بیرون 
دانشــگاه و در خیابــان آزادی تجمع کردنــد که منجر به 
ترافیک سنگین در آن محدوده شد و این افراد نهایتا با گاز 

اشک آور پلیس متفرق شدند. 
علی محدث زاده دبیر شــورای صنفی دانشگاه صنعتی 
شــریف در گفتگو با خبرگزاری اصولگرای دانشجو گفته: با 
بدل شدن شعار ها به شعار های رادیکال و حرکت به سمت 

فحش های رکیک تجمع دانشجویان بدل به درگیری شد.
رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در آخرین 
دقایق یکشنبه شب در گفتگو با خبرگزاری فارس با تاکید 
بر اینکه فضای دانشگاه شــریف آرام است و دانشجویی در 
این دانشگاه حضور ندارد، گفت: تمام دانشجویان خوابگاهی 
این دانشگاه در خوابگاه ها مســتقر شده اند و جوی آرام در 
دانشــگاه برقرار اســت. وی با تاکید بر اینکه دانشــجویان 
فرزندان ما هســتند، به والدین آن ها اطمینان خاطر داد که 
حال دانشــجویان خوب اســت و نباید تحت تاثیر کارخانه 

دروغ پردازی رسانه های بیگانه قرار گیرند.
جلیلی خاطرنشــان کرد: عصر امروز تجمعی در داخل 
دانشگاه برگزار شد که اتفاقا در حاشیه این تجمع دکتر زلفی 
گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز در دانشــگاه حضور 
یافت و با دانشــجویان و نیرو های پلیس اطراف دانشگاه به 
گفتگو پرداخت. این تجمع تمام شده، دانشجویان از دانشگاه 
خارج شده اند و در حال حاضر دانشجویی در دانشگاه حضور 
ندارد، مگر دانشــجو هایی که در آزمایشگاه ها در حال انجام 
امور تحقیقاتی خود هســتند. مسووالن این دانشگاه پیگیر 
آزادی دانشــجویانی که طی روز های گذشــته بازداشــت 

شده اند، هستند.
7 نکته درباره حادثه دانشگاه شریف

این درحالیســت که انجمن اســالمی دانشگاه صنعتی 
شــریف در بیانیه ای تند، ضمن محکوم کردن بازداشــت 
دانشجویان این دانشــگاه اعالم کرد: ما فاتحه این دولت را 

خواندیم.
در همین حال سایت عصر ایران در مطلبی در این زمینه 
نوشــت: آنچه شب گذشته در دانشگاه شــریف رخ داد، به 
معنای کامل کلمه حیرت انگیز و اسفناک بود. دانشجویان 
شــریف، یکشنبه نیز همانند چند روز گذشته تجمعاتی در 
محوطه دانشگاه داشــتند و با سر دادن شعارهایی اعتراض 
خود را نســبت به وقایــع اخیر بیان می کردنــد. اما بعد از 
ســاعاتی، تصاویر و فیلم هایی از این دانشگاه منتشر شد که 
نشــان می داد عده ای از بیرون وارد حریم دانشــگاه شده و 
بــا موتور در حال تعقیب دانشــجویان - حتــی در داخل 
پارگینک - هســتند. گزارش های متعددی از تیراندازی به 
سمت دانشجویان با گلوله های پالستیکی وجود دارد و منابع 
دانشجویی از بازداشــت تعداد نامعلومی از همکالسی های 
خود خبر داده اند. اوضاع دانشــگاه صنعتی شریف به حدی 
وخیم شد که شخص وزیر علوم ناگزیر شد شبانه به دانشگاه 
برود تا بلکه بتواند اوضاع را آرام و در شــرایطی که دانشگاه 
در محاصره بود، تعدادی از دانشجویان را از آنجا خارج کند! 
درباره آنچه در شریف گذشت نکاتی قابل تامل جدی است:

1 - در حالی که طی روزهای اخیر بسیاری از دلسوزان 
نظام خواســتار درک نسل جوان از ســوی مسووالن شده 
بودند، درحالی که تجمعات دانشــجویی در دانشــگاه های 

متعدد کشــور بــدون تنش برگزار می شــد و در حالی که 
فضای اعتراضات از حالت رادیکال خارج شده بود، حمله به 
دانشگاه شریف که از نمادهای آموزش عالی کشور به شمار 
می رود، بسیار عجیب بود و باید بررسی شود چه کسانی در 
صدد افزایش نارضایتی و تنش ها، آن هم درســت در زمانی 
که کشــور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است، 

داشته اند.
۲ - طبق قانون، ورود افراد مســلح و نیروهای نظامی و 
انتظامی به دانشگاه ها، حوزه های علمیه و بیوت مراجع برای 
تعقیب و دستگیری افراد ممنوع است. این اتفاق اما دیشب 
در دانشــگاه شریف رخ داد و صحنه دانشگاه را به عرصه زد 
و خــورد و جنگ و گریز تبدیل کردند. برخورد با این قانون 
شکنی آشکار کمترین خواسته مردمی است که این روزها با 

نگرانی تمام، وقایع کشورشان را پیگیری می کنند.
3 - گیریــم و فــرض کنیم که عده ای از دانشــجویان 
شــعارهای تندی داده و یا اصاًل مرتکب جرم شــده اند. آیا 
راه برخورد با آن چند دانشجو، حمله به کل دانشگاه است؟ 
در مملکتی که تا دیروز از دوربین هایی سخن گفته می شد 
کــه می توانند عکس بدحجاب ها را در خیابان ها بگیرند و با 

کارت ملی شان تطبیق دهند و قبض جریمه به آدرس شان 
بفرستند، آیا نمی شد بدون این حمله تاسف بار، دانشجویان 
خاطی را شناسایی و بعداً احضار کرد؟ البته تأکید می کنیم 
که »اگر واقعــاً جرم و خطایی صورت گرفته باشــد« و اال 
نفس اعالم اعتراض که حقی عمومی است و جرم محسوب 

نمی شود.
۴ - اگر برای دفاع از کیان نظام به دانشــگاه حمله شده 
اســت که قطعاً نتیجه معکوس داده و سوژه جدیدی برای 
رســانه های بیگانه درســت کرده اند. آب به آسیاب دشمن 

ریختن معنایی جز این دارد؟!
۵ - کسانی که در روزهای اخیر از آسیب به سرمایه های 
عمومی مانند بانک ها و سطل آشغال ها و تابلوهای راهنمایی 
و رانندگی انتقاد می کردند، حواس شــان هست که جوانان 
و به ویژه نخبگان دانشگاهی که این روزها با آنها بدرفتاری 
می شود، سرمایه های بزرگ تری هستند؟ آیا اتفاقات دانشگاه 
شریف، موج جدیدی از مهاجرت استادان و دانشجویان این 
دانشــگاه و سایر مراکز آموزش عالی کشور را به راه نخواهد 

انداخت؟!
۶ - روایت هایی که از وقایع یکشــنبه شب نقل می شود 
بسیار تکان دهنده هســتند و چون هنوز از صحت و سقم 
و دقت شــان مطلع نیستیم، بازنشرشان نمی کنیم. جا دارد 
شــخص رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی رأساً 
موضوع حمله دیشب به دانشگاه شریف را با تشکیل کمیته 
حقیــق یابی که حتما تعدادی از دانشــجویان و اســتادان 
معترض شــریف نیز در آن حضور داشــته باشــند، مورد 
رســیدگی فوری قرار دهد و تا این زخم عمیق تر نشــده، 
نســبت به معرفی خاطیان و مجــازات آنها، از هر طرف که 
باشــند، اقدام کند. همچنین از جناب ایشان انتظار می رود 
این موضوع را در نشســت اضطراری سران قوا مطرح کند و 
توان قوه قضائیه و مجلس را برای التیام زخم دیشب شریف 
با دولت همراه سازد. قطعاً هم حجه االسالم محسنی اژه ای 
و هم آقای قالیباف هم از وقایع دانشگاه شریف آزرده خاطر 
هستند و برای کشف واقعیت، همراهی خواهند کرد. تاکید 
بر رســیدگی فوری از آن جهت اســت که قبل از گسترده 
شــدن ابعاد این ماجرا و نیز پیش از بین رفتن مستنداتی 
چــون فیلم های دوربین های مدار بســته و آثــار ضرب و 
جرح و با بهره گیری از شــهود، واقعیت مشــخص و قانون 
شــکنان بدون هیچ تعارفی مجازات شوند تا کار عامالن و 
حتی آمران حادثه دیشــب به پای کل نظام نوشــته نشود. 
همچنین با آزادی همه دانشــجویان بازداشتی، خانواده ها و 
همکالسی های آنان از نگران نجات یابند و آرامش به محیط 
دانشگاه بازگردد. یادمان نرود، »شریف« دانشگاه است نه مقر 
تروریســت ها که بتوان بدان حمله کرد. آقای رئیسی، آقای 
محســنی اژه ای و آقای قالیباف! کمک کنید به التیام زخم 
شــریف و جلوگیری از گسترش آن. کلید آرامش کشور در 

دستان شماست.
7 - در پایان بی مناسبت نیست سخنان رهبر انقالب را 
که بعد از حمله به کوی دانشگاه در سال 1378 بیان داشتند 

را بازخوانی کنیم:
حرف های گفتنی زیاد اســت؛ اما مطلبی که از نظر من 
مهمتر از همه اســت و ذهن مرا مشــغول کرده، حمله به 
خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ، قلب مرا 
جریحه دار کرد؛ حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسالمی 
بود. حمله به منزل و مأوا و مســکِن جمعی - بخصوص در 
شــب یا در هنــگام نماز جماعت - به هیــچ وجه در نظام 

اسالمی قابل قبول نیست.
ایرنا در گزارش دیگری نوشت: بر اساس گزارش خبرنگار 
ایرنا همه دانشجویان از محوطه دانشگاه صنعتی شریف خارج 
و دانشجویان خوابگاهی نیز در خوابگاه ها مستقر شده اند و 
جو دانشگاه آرام شده اســت. بر اساس مشاهدات خبرنگار 
ایرنا، اکنون تجمع تمام شده و دانشجویان از دانشگاه خارج 
شده اند و در حال حاضر دانشجویی در دانشگاه حضور ندارد. 
اکنون برخی افراد غیردانشجو در بیرون دانشگاه و در خیابان 
آزادی تجمــع کرده اند که منجر به ترافیک در آن محدوده 
شــده و این افراد هم نهایتا با گاز اشــک آور پلیس متفرق 

شدند.
کمیسیون آموزش به اتفاقات دانشگاه شریف 

ورود می کند
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس شــورای اســالمی در گفت و گو با ایسنا، 
در پاسخ به این ســوال که کمیسیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری در رابطه با اتفاقات دانشــگاه شریف ورود می کند 
یا خیر، گفت: به طور طبیعی بله، کمیسیون کلیت را بنا بر 
وظیفه ذاتی اش رصد می کند و مســائلی که وجود دارد را 

قطعا پیگیری می کند. وی افزود: وزیر علوم تا حدود ساعت 
3 در جلسه کمیسیون حضور داشتند که به نظرم بعد از آن 
به دانشگاه شریف رفتند و قبل از این موضوع درباره نظرات 
اعضای کمیسیون و دغدغه هایشان گفت و گو و تبادل نظر 
شد و ان شاءاهلل از این به بعد هم به طور طبیعی ما به وظیفه 

ذاتی خود در قبال بررسی مسائل عمل می کنیم.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی در 
ادامه تصریح کرد: عصر روز گذشته در کمیسیون آموزش با 
حضور یوســف نوری و محمدعلی زلفی گل وزرای آموزش 
و پرورش و علوم بیش از ســه ســاعت جلسه داشتیم که 
اختصاص به موضوع بازگشایی دانشگاه ها و مدارس و شرایط 
اخیر داشــت. ویس کرمی افزود: در جلسه دیروز با وزرای 
علوم و آموزش درباره شــرایط موجــود و راه های برخورد 

درست با این موضوع تبادل نظر شد.
وی در مــورد وضعیت دانش آموزان و دانشــجویانی که 
در حوادث اخیر بازداشت شدند، اظهار کرد: نظر کمیسیون 
و همه دلســوزان بیشتر این است که با بچه هایی که از سر 
هیجان وارد این ماجراها می شوند با تبیین، روشنگری و صبر 
و حوصله برخورد شود. ضمن اینکه اولویت اول مردم امنیت 
فرزندان آنها است که در دانشگاه هستند و کسی نباید این 
امنیت را بر هم بزند، اما توصیه همه نمایندگان و وزیر علوم 
هــم این بود که برخوردی که با بچه ها می شــود با توجه با 
اینکه برخی از آنها از ســر هیجان وارد این مقوله می شوند، 

پدرانه و با گذشت، تبیین و روشنگری باشد.
رئیس کمیته آموزش و پژوهش پزشکی مجلس در ادامه 
تصریح کرد: به طور طبیعــی می طلبد که صبر و بردباری 
در این رابطه بیشــتر شود و صحبت بیشتری با دانشجویان 
انجام شود و از اساتید و مسئوالن واحدهای دانشگاهی انتظار 
بسیاری می رود که در جمع دانشجویان حاضر شده و با آنها 
صبحت کنند. این موارد مطالبی بود که هم کمیســیون بر 
آن تاکید کرد و هم اینکه نظر وزیر علوم نیز در رابطه با این 

مسائل همین بود.
ویس کرمی در رابطه با اینکه برای آزادی دانشــجویان 
و دانش آموزان بازداشــت شــده اخیر چه اقداماتی توسط 
کمیســیون آموزش صورت گرفته اســت، گفت: آقای وزیر 
گفتنــد کــه هماهنگی هایی با قوه قضائیه داشــته اند و از 
مساعدتی که انجام شــده بود نیز راضی بودند. به هر حال 
مسائل امنیتی ابعاد مختلفی دارد و به طور طبیعی با رویکرد 
گذشــت و عفو اســت، ولی حقوق مردم و دانشجویان نیز 
مطرح است که باید به گونه ای باشد که در مجموع امنیت 
کشور و سایر دانشجویایی که در دانشگاه تحصیل می کنند، 

به خطر نیفتد.
وی یادآور شــد: بعد دیگر قضیه این اســت که مردم با 
اعتماد بچه هایشان را به دانشگاه می فرستند و انتظار دارند 
که محیط دانشــگاه محیط امنی بــرای تحصیل و دانش 
اندوزی آنها باشد، ولی قوه قضائیه هم قول همکاری داده اند 
که با اینگونه مسائل متفاوت با کسانی که هدفمند، به صورت 
برنامه ریزی شــده و خط گرفته از بیرون وارد این مســائل 
می شوند رفتار کنند، چرا که باید بین کسی که آموزش دیده 
و منتظر این فرصت بوده و بهانه ای می خواسته که فضا را به 
هم بریزد با کسی که از سر هیجان شعاری داده و همراهی 

کرده، قطعا بین این دو فرد باید تفاوت قائل شد.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شــورای اسالمی در 
رابطه با اینکه آیا آماری از تعداد دانشجویان یا دانش آموزان 
آزاد شــده پس از بازداشت ها در حوادث اخیر دارید یا خیر، 
گفت: آماری ندارم، ولی شنیده ام که ظاهرا تعدادی را آزاد 

کرده اند.

ورود دانشجویان به دانشگاه شریف تا اطالع ثانوی ممنوع شد

شب پرالتهاب در دانشگاه شریف

اژه ای  والمســلمین محسنی  حجت االسالم 
دوشــنبه طی سخنانی در نشست شورای عالی 
قوه قضائیه، با تبریک و تسلیت شهادت تعدادی 
از نیروهای حافظ امنیــت مردم در بخش های 
مختلــف نظامی، انتظامــی، امنیتی و نیروهای 
بسیجی طی اغتشاشات اخیر در مقابله با عناصر 
تروریست، تجزیه طلب، آشوبگر و عوامل بیگانه 
اظهار کرد: این قول را می دهیم که تمام ســعی 
خود را به کار خواهیم بســت تا به پرونده های 
قاتلین، ضاربین و مسببین شهادت و مجروحیت 
نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بســیجی 
اغتشاشــات اخیر هر چه زودتر رسیدگی کنیم 
و آنها را متناســب با قانون و شــرع به ســزای 

اعمال شان برسانیم. 
محسنی اژه ای در ادامه نشست ضمن تبیین 
و تشــریح جهات مختلف یک کنش اعتراضی، 
»اعتــراض« را امری پذیرفتنی دانســت که در 
اصولی از قانون اساســی نیز بدان تصریح شده 
است و بر همین مبنا گفت: ممکن است برخی 
با یک فعــل یا تصمیم مخالف باشــند، اِعمال 
مخالفت از جانب آنها امری پذیرفتنی اســت و 
در نظامات مدنی نیز به این امر صحه گذاشــته 
شده اســت؛ در اســالم نیز تضارب آراء و افکار 
برای پرورش و افزایش استعدادها و دانش، مورد 

پذیرش است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تفکیک مقوله 
اعتراض از آشوب افکنی و اغتشاش آفرینی، گفت: 

چنانچه یک اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت 
اموال عمومی و مردمــی، آتش زدن ، تخریب، 
فحاشی و کشت وکشتار تبدیل شد، بدیهی است 
که هیچ قوه عاقله ای و هیچ نظامی در دنیا، آن 
را تحمل نمی کند؛ جمهوری اسالمی ایران نیز 
تهدید و تحدید امنیت مــردم و ایجاد خوف و 
هراس در آنها، ترور کردن و همدستی با اجانب 
را تحمل نمی کند و با این قبیل مسائل برخورد 

جدی خواهد کرد. 
رئیس دســتگاه قضا با اشــاره بــه خطای 
محاســباتی مجدد دشــمن در قبــال قضایای 
اخیر، بیان داشــت: دشمن این بار نیز همچون 
دفعات قبلی با آدرس غلط هایی که دریافت کرد 
دچار توهم گشت و بر آن شد تا با فراهم کردن 
تمهیدات و مقدماتی، امنیت و آرامش مردم ما را 
مخدوش کند؛ برخی افراد نیز به اشتباه همراهی 
کردند؛ از ســویی دیگر برخــی عناصر مزدور و 
منافق که در پشــت نقاب ها بودند هم همراهی 
داشتند؛ علی ایحال دشمن بداند که این بار هم 
در برداشتی که از مردم و نظام ما داشته اشتباه 
کرده و مردم ما همچنان پشتیبان نظام و انقالب 
و دین شــان هســتند و نهادها و دستگاه های 
مسئول از جمله قوه قضائیه و بخش های امنیتی 

و انتظامی نیز با ایــن جریانات اخیر برخوردی 
مناســب و درخور خواهند داشــت و بار دیگر 

دشمن رسوا می شود.   
رئیس قــوه قضائیــه در ادامه با اشــاره به 
اسالمی  رسوایی هایی که دشــمنان جمهوری 
ایران در مقوالت حقوق بشــری دارند و تضییع 
و جنایاتی که در حق انســان ها در جوامع غربی 
و از سوی دّول استکباری و استعماری می شود، 
گفت: نگاهی به اتفاقاتی که بعضاً اخیراً در نقاط 
مختلــف دنیا از ناحیه رژیم های اســتکباری و 
اذناب آنها رخ داده، عمق ظلم و ســتم و تعّدی 
این رژیم ها به حقوق انسان ها و حقوق زن ها را 
عّیان و آشکار می ســازد؛ در همین همسایگی 
خودمــان، دانش آمــوزان را قتل عــام کردند و 
مدعیان دروغین حقوق بشر، دم فروبستند! اما 
همین مدعیان دروغین، یک مسئله در ایران را 
بهانه می کنند و می خواهند کشــور ما را به هم 

بریزند.   
محسنی اژه ای با بیان اینکه از دشمن توقع 
و انتظــاری جز دشــمنی و توطئه چینی برای 
تهدیــد امنیت مردم ما نمی رود، به آن دســته 
از افرادی در داخــل که بخواهند با فعل و قول 
و از طریق صفحات مجــازی 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 عذری از 

آنها پذیرفته نیست.
وی در همین راستا گفت: امروز دیگر آشکار 
شده که شیطان بزرگ و صهیونیست ها چگونه 
صحنه را هدایت می کنند و به تروریست ها برای 
تهدید امنیت مردم ایــران آموزش و تجهیزات 
می دهند و آنها را به داخل کشور می فرستند؛ لذا 
دیگر هیچ عذر و بهانه ای باقی نمی ماند وچنانچه 
کسی بخواهد با فعل و قول و فعالیت های مجازی 
خود بر تحریکات بیفزاید و اقداماتی بر ضدامنیت 
مردم داشته باشد، باید پاسخگو باشد و با چنین 

فردی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
رئیــس قوه قضائیه ضمن تبیین و تشــریح 
اهداف و توطئه های دشــمنان برای ضربه زدن 
به کشــور، تاکید کرد: همه باید مواظب باشیم 
تا کوچکترین خدشه ای بر وحدت و یکپارچگی 

کشور و مردم وارد نشود.
محسنی اژه ای همچنین در ادامه نشست از 
مسئوالن دادسراها اعم از دادستان ها، دادیاران 
و بازپرس هــا در نقاط مختلف کشــور که طی 
روزهــای اخیر با تالش مضاعف و بعضاً شــبانه 

روزی به امور و پرونده ها رســیدگی کردند، به 
معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه دستور داد 
تا مســاعدت های بیشتری را به بخش دادسراها 

داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابالغ بخشنامه 
دادستان کل کشــور درباره نحوه رسیدگی به 
پرونده  متهمان اغتشاشــات اخیر، گفت: پرونده 
افراد دستگیرشــده در اغتشاشــات اخیر بویژه 
آن دســته از افرادی که مبــادرت به آتش زدن 
امــوال عمومــی و مردمی کردنــد و در قتل و 
مجروح کردن افراد مباشرت و معاونت داشتند، 
هرچه زودتر در دادســراها تکمیــل گردد و به 
دادگاه ارسال شــود؛ مقامات قضایی در محاکم 
و دادگاه های ذیربط نیز به محض وصول پرونده 
دستگیرشــدگان اغتشاشــات اخیر، سریعاً در 

راستای رسیدگی به آنها اقدام کنند.
رئیس قوه قضائیه همچنین بر اعمال نهایت 
دقت و ســرعت در تکمیل پرونده های ناظر بر 
افراد جان باخته اغتشاشــات اخیــر به صورت 
موردی و همچنین شناسایی قاتلین، ضاربین و 

مسببین جان باختن آنها نیز تاکید کرد.     
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، 
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای به 
معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند 
تصویب طرح »اصالح قانون مجازات اخاللگران 
در نظام اقتصادی کشــور« را از مجلس شورای 

اسالمی پیگیری کند.

رئیس قوه قضائیه:

پرونده دستگیرشده ها سریع تر به دادگاه ارسال شود

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور:
خانواده »مهسا امینی« 

حاضر به شرکت در جلسات مجلس نشده اند
ســخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور در مجلس گفت: تا به امروز دوبار از 
خانواده مهســا امینی برای حضور در جلســات کمیسیون دعوت شده است اما 

خانواده امینی تاکنون نپذیرفته اند که در جلسات مجلس حضور یابند.
علی حدادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص 
حضور خانواده امینی در جلســه کمیســیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان 
کرد: تاکنون کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها دوبار از خانواده خانم »مهسا 
امینی« دعوت کرده تا در جلســه 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 مســائلی که مطرح می شــود به روند رسیدگی به پرونده کمک 
خواهد شــد اما خانواده امینی حضور نیافتند. کمیســیون در دو جلسه ای که 
داشــته بررسی ها را انجام داد و اکنون مجلس منتظر اعالم نظر رسمی پزشکی 

قانونی است.
سخنگوی کمیســیون امورداخلی کشور و شــوراها در مجلس، تاکید کرد: 
تاکنون دوبار از خانواده امینی دعوت شــده اما نپذیرفتند. تاکنون نیز اطالعی 

برای حضور در جلسات مجلس نداده اند.

رئیس جمهور: 
برای جذب ۱۵میلیون گردشگر در سال 

روادید لغو شود
سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرآیند نظارت ستادی به دستگاه های اجرایی، 
به محل موزه ملی ایران رفت و در جمع وزیر و مدیران وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، ضمن استماع گزارش عملکرد یکساله این مجموعه، 

رهنمودهایی برای ارتقای کیفی و کمی عملکرد این وزارتخانه ارائه کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به ســه ماموریت مهم این وزارتخانه در حوزه های 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، گفت: بخــش میراث فرهنگی 
وظایف مهمی در زمینه شناسایی، ثبت، مرمت و نگهداری، تعیین حریم آثار و 

معرفی و بهره برداری از مواریث فرهنگی و تاریخی دارد.
رئیسی با تاکید بر اینکه اگر از آثار فرهنگی بهره برداری نشود، این آثار دچار 
میرایی خواهند شــد، افزود: تداوم حیات و اثربخشی آثار فرهنگی و تاریخی در 
گرو بهره برداری درســت و شایســته از این آثار و امکان بازدید و استفاده مردم 

از آنها است.
آیت اهلل رئیســی موضوع مهم دیگر در ماموریت های بخش میراث فرهنگی 
را تعیین حریم عنوان کرد و اظهار داشت: تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی 
بسیار مهم و حساس است، اما باید مراقب بود که تعیین این حریم، اختاللی در 

کسب و کار و معاش مردم ایجاد نکند.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به اهمیت موضوع حفاظت از آثار و اماکن 
فرهنگــی و تاریخــی، جذب مشــارکت های مردمی و میــدان دادن به بخش 
خصوصی تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی را 

راهی مناسب برای جبران کمبود نیرو در این بخش دانست.
آیت اهلل رئیســی با تایید برنامه وزارت میراث فرهنگی برای توسعه موزه ها به 
عدد هزار گفت: این اقدام باعث می شود آثار کشف شده تاریخی و فرهنگی که 
نمادهای تاریخ و تمدن غنی و کهن ملت ایران هستند، بجای ماندن در انبارها، 

در معرض دید مردم و به ویژه نسل جوان باشند.
رئیس جمهور یکــی دیگر از موضوعات مهم در بخــش میراث فرهنگی را 
معرفــی مواریث فرهنگی و تاریخی دانســت و گفت: مردم و نســل جوان را با 
به کارگیری راهنمایان مطلع با روایت های شــوق آفرین و افتخارآمیز از میراث 
فرهنگی با تاریخ غنی و دیرین کشور آشنا کنید تا مفاهیم عالی فرهنگی به این 

شکل منتقل و باعث آثار فرهنگی ارزنده شوند.
رئیســی در ادامه ســخنانش به بخش گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و افزود: رونق صنعت گردشگری، اقتصاد 
گردشــگری را فعال می نماید و در کنار گردش مالی قابل توجه و ظرفیت های 

فراوان برای ایجاد اشتغال، بار فرهنگی عظیمی نیز دارد.
رئیــس جمهور با تاکید بر وجــود ظرفیت های فراوان برای رســیدن عدد 
گردشــگران خارجی به 1۵ میلیون نفر در ســال اظهار داشــت: گردشــگری 
خانواده محور، لغو روادید گردشــگری با کشــورهای هدف، تسهیل و حمایت 
از ســرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش گردشــگری با اعطای تسهیالت و 

امکانات از جمله اقدامات الزم برای توسعه و رونق گردشگری است.
رئیســی با تاکید بر لزوم اصالح روند و فرآیند سرمایه گذاری در گردشگری، 
از مسئوالن گردشگری خواست در حمایت از متقاضیان فعالیت در این بخش، 
به اعطای مجوز بســنده نکرده بلکه با رفع موانع تا رسیدن به نقطه بهره برداری 

از آنان حمایت کنند.
رئیس جمهور توانمندیهای کشور در حوزه های سالمت، کارخانه های عظیم 
و منحصر بفرد در صنایع بزرگ، و همچنین وجود مناطق خاص جغرافیایی مثل 
جزایر هرمز، آشوراده و سواحل مکران را دارای ظرفیت های بسیار مناسب برای 
ایجاد مناطق ویژه گردشگری و طبیعت گردی دانست و خاطرنشان کرد: مردم 
از این دولت انتظار انجام یک کار معمولی ندارند، بلکه انتظار دارند با اســتفاده 
از همه تجربیات پیشــین یک حرکت جهشی انجام شود تا اقتصاد گردشگری 

جهش یافته و یاریگر دیگر بخش های اقتصادی نیز باشد.

پیش نویس آیین نامه راهپیمایی های قانونی
تدوین شد

مدیر کل دفتر امور سیاســی وزارت کشور با اشاره به حق اعتراض مردم که 
رئیس جمهــور در هفتمین گفت وگوی تلویزیونی به مردم به آن اشــاره کرد، 
گفت: پیش نویس آیین نامه تجمعات و راهپیمایی های قانونی تدوین شده است.

به گزارش ایرنا، عبداهلل مرادی در نشست خبری کمیسیون ماده 1۰ احزاب 
که ظهر روز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به حق اعتراضی که رئیس جمهور در 
هفتمین گفت وگوی تلویزیونی به مردم به آن اشــاره کرد، گفت: تاکید دولت و 
وزارت کشور بر نشاط سیاسی و حق اعتراضی که در ماده ۲7 قانون اساسی به 

رسمیت شناخته شده و نهادینه کردن آن است.
براساس اصل ۲7 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل 

سالح به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.
وی افزود: متاســفانه مداخالت خشونت آمیزی که عناصر ضد انقالب دارند، 
باعث می شود که اعتراض تبدیل به آشوب شود و ما سعی داریم در آن مرز بین 

اعتراض و آشوب را مشخص کنیم.
 مدیرکل دفتر امور سیاســی وزارت کشــور اضافه کــرد: رئیس جمهور در 
سخنرانی تلویزیونی خود بر سه مولفه تاکید کرد »گفت وگو، انتقاد و اعتراض با 
هدف اصالح« که اینها به عنوان راهبرد اساسی در دولت مورد توجه بوده است.
مرادی ادامه داد: بر این اساس در یک سال گذشته حداقل سه اقدام مشخص 

برای نهادینه کردن حق اعتراض از سوی دولت انجام شده است.
وی توضیح داد: نخستین اقدام مربوط به برگزاری انتخابات خانه احزاب است 
که برای ماه ها دچار تعویق شــده بود که ماه گذشته )شهریور( برگزار شد و ۹1 
حزب در آن شرکت کردند. خانه احزاب یکی از مکانهایی است که ظرفیت کافی 

برای برگزاری گفت وگو سیاسی مد نظر رئیس جمهور را دارد.
مرای اضافه کرد: ســه فراکســیون اصولگرایان، اصالح طلبان و مستقلین در 
خانــه احزاب حضور دارند و دبیرکلی خانه احزاب به صورت دوره ای در بین این 

سه فراکسیون تغییر می کند.
سخنگوی کمیسیون ماده 1۰ احزاب با بیان اینکه دولت در یک ساله گذشته 
برای نهادینه کردن حق اعتراض و ساماندهی مطالبات اجتماعی و حل مشکالت 
انجمن های صنفی و تخصصی تالش کرده اســت، افــزود: در دولت قبل بعد از 
تصویب قانون احزاب و تشکل های صنفی و تخصصی، دچار خالء قانونی شدند. 
این خال قانونی باعث شــد انجمن های صنفی و تخصصی نتوانند فعالیت خود 
را ادامــه دهند، مجامع عمومی برگزار نشــد و تعیین تکلیفی برای آنها صورت 

نگرفت.
مــرادی افزود: دولت تالش کــرده مطالبات صنفی را ســاماندهی کند که 
در همین راســتا بنا شــد انجمن های صنفی و تخصصی به رغم خال قانونی در 
کمیسیون ماده 1۰ احزاب تمشیت شود و به این ترتیب برگزاری مستمر مجامع 

عمومی انجمن های صنفی و تخصصی در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اقدام سوم که از ۶ ماه گذشته آغاز شد، تدوین پیش نویس 
آیین نامه تجمعات و راهپیمایی های قانونی است که در انتظار تصویب در مراجع 
ذی ربط بوده و امیدواریم جمع بندی نهایی درباره آن صورت بگیرد. این آیین 
نامه بر نهادینه کردن حق اعتراض به دستگاه های مسئول تاکید دارد که یکی از 

سرفصل های مهم آن تامین امنیت معترضان است.

اخبار کوتاه


