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رئیس کل دادگستری استان البرز:
 مرگ سارینا اسماعیل زاده 

بر اثر خودکشی بود
رئیس کل دادگستری 
اســتان البرز فوت سارینا 
اســماعیل زاده را بــر اثر 
خودکشــی اعــام کرد.
حسین فاضلی هریکندی 
به تسنیم گفت: جسد این دختر نوجوان حدودا ۱۶ ساله 
در محل ورودی پارکینگ پشتی ساختمان همسایه 
منزل مادر بزرگ متوفی در عظیمیه کرج پیدا شد. او 
گفت: منطقه وقوع این حادثه جزو مناطق بدون اغتشاش 
در کرج بوده و ادعاهای مطرح شده در خصوص فرد فوت 

شده در برخی از رسانه های معاند کذب است. 
    

یک نماینده مجلس: 
 حجاب هیچ اجبار و محدودیتی

در کشور ما ندارد
رئیس کمیســیون آموزش مجلس گفــت: چهره ها و 
فرهیختگان نباید اجازه دهند پولی نژادهایی مانند مسیح 
علی نژاد راه رضاخــان را ادامه دهند و انگلیســی هایی که 
نمی خواهند مردم ایران تاریخ یکصد ســاله خود را بدانند، 
برای ما تعیین تکلیف کنند آن هــم در موضوعاتی مانند 
حجاب که هیچ اجبار و محدودیتی در کشور ما ندارد.علیرضا 
منادی افزود: در اتفاقات اخیر موضوع در حقیقت، فوت یک 
خانم نبود بلکه علت آن دستاوردهای ملت ایران به ویژه در 
 حوزه علم و فناوری است، ایران در ۳۰ سال گذشته به اندازه

۳۰۰ سال پیشرفت کرد.
    

 نامگذاری خیابانی در پاریس 
به اسم مهسا امینی

شهردار پاریس اعام کرد 
که خیابانــی در پاریس به 
نام مهســا امینی نامگذاری 
خواهد شد.آن ایدالگو گفت: 
عنوان »شهروندی افتخاری 

پس از مرگ« به مهسا امینی اعطا می شود. 
    

لغو برنامه نصب دوربین در اتاق های عمل 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، در 
واکنش به نامه جدید معاونت درمان وزارت بهداشت در 
خصوص عدم نصب دوربین در اتاق های عمل گفت: این 
حق بیمار است که از هویت افرادی که در اتاق عمل حضور 
دارند، آگاه باشد. این اقدام برای همکاران ما نیز مهم است 
که از ورود افراد غیرپزشــک به اتاق های عمل از طریق 

دوربین های نظارتی جلوگیری شود.
علی ساالریان با اشــاره به نامه اخیر وزارت بهداشت در 
خصوص نصب دوربین در راهروهای ورودی اتاق های عمل، 
به جای داخل به مهرگفت: من نمی دانم چرا دوستان وزارت 
بهداشت این تصمیم را گرفته اند، اما اگر به بهانه محرمانگی 

هویت بیمار بوده باشد، که بهانه خوبی نیست.
    

یکی از تاریخی ترین عمارت های 
تهران تخریب شد

کافه رســتوران ایران، 
قدیمی تریــن ســاختماِن 
چهــارراه کالــج و یکی از 
کهن تریــن عمارت هــای 
جداره شمالی خیابان انقاب 
در روز تهران تخریب شــد.چهاردهم مهرماه، ســالروز 
گشایش نخستین مجلس شورای ملی ایران است و چند 

سالی است، به نام “روز تهران” نامگذاری شده است.
    

 تخریب ۱۰۰ درصدی
۴۶۰  واحد مسکونی براثر زلزله در خوی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تخریب صد در 
صدی ۴۶۰ واحد مســکونی بر اثر وقوع زلزله در خوی خبر 
داد. حسن نامی، به ایلنا گفت: براثر وقوع زمین لرزه در خوی 
۱۱۲۶ نفر مصدوم شده اند که از این تعداد۸۶ نفر در مراکز 

درمانی بستری هستند.
    

پیام رسان Session فیلتر شد
گزارش ها حکایت از آن دارند که درپی اینستاگرام، 
  Session واتساپ و اسکایپ؛ دسترســی به پیام رسان
نیز در کشور مسدود شده است. Session با قابلیت هایی 
همچون رمزگذاری سرتاسری، فعالیت بدون جمع آوری 
و ذخیره ســازی داده های کاربــر و بی نیــازی از ثبت 
شماره موبایل جزو پیام رسان های امن به حساب می آید. 

    
 فعالیت ۳۰ کارآگاه زن 

در پلیس آگاهی تهران بزرگ
رئیس پلیس آگاهی تهــران بزرگ گفت: در پلیس 
آگاهی تهران بــزرگ عاوه بر کارآگاهــان مرد که از 
بهترین کارآگاهان کشور هســتند حدود ۳۰ کارآگاه 
زن هــم فعالیت می کننــد و تــاش می کنیم حضور 

کارآگاهان زن را تقویت کنیم. 
ســرهنگ ولیپور گودرزی به ایلنــا افزود: در 
هفته فراجا نیــز از دو نفــر از کارآگاهان زن که 
به عنوان کارآگاه نمونه معرفی شــده اند تقدیر و 

تشکر می شود.

از گوشه و کنار

پس از ســه هفته، باالخره دیروز 
جمعه پزشکی قانونی گزارش نهایی 
خود را درخصوص دلیل مرگ مهسا 
امینی دختر ۲۲ ســاله ســقزی در 
بازداشت گشت ارشــاد تهران اعام 
کرد. مــرگ عجیبی که هــر چند در 
همان ساعات اولیه شامگاه ۲۲ شهریور 
ماه رخ داد، اما اعام قطعی و نهایی آن 
سه روز زمان برد. در حالی که موجی از 
غم و خشم و اســتیصال در مواجهه با 
این خبر جامعه را فرا گرفته و بسیاری 
منتظر توضیح و شفاف سازی پلیس در 
خصوص چگونگی مرگ مهسا بودند؛ 
پزشکی قانونی اعام کرد برای اعام 
گزارش نهایی ســه هفته زمان الزم 
دارد و در این مــدت پرونده محرمانه 

خواهد ماند.
هرچند برخــی متخصصان مدت 
سه هفته را بســیار فراتر از زمان مورد 
نیاز برای دســتیابی بــه دلیل مرگ 
ارزیابی کردند_به خصوص آنکه جسد 
این دختر خیلی زود یعنی فردای روز 
اعام فوت در زادگاهش دفن شد_ اما 
سرانجام دیروز پزشکی قانونی گزارش 
نهایی دلیل مرگ مهسا امینی را ارائه 
داد. گزارشی که مواردی چندان فراتر 
از گزارش خبرگزاری  فارس به نقل از 

منابع آگاه در خود نداشت. 
با آغاز اعتراضات عمومی به مرگ 
این دختر جوان در بازداشــت گشت 
ارشــاد؛ این خبرگزاری در گزارشی 
دلیل اصلی مرگ مهسا را نه زد و خورد 
با ماموران گشت ارشاد )موضوعی که 
به شدت در فضای مجازی قوت گرفته 

بود(، بلکه تومور و عمل مغز این دختر 
در 5 سالگی اعام کرد. این خبرگزاری 
همچنین با اشــاره به ابتای مهسا به 
بیماری صــرع و دیابت نــوع یک، از 
بیهوشــی چند باره مهسا در پاساژی 
که در آن مشــغول به کار بود نوشت 
و ایــن موضوع را دلیــل مدعای خود 
دانست. اما پدر مهسا امینی قویا همه 
این موارد را رد کــرد و گفت دخترش 
بجز ســرماخوردگی به بیماری مبتا 

نبوده است.
با ایــن حــال در گــزارش دیروز 
سازمان پزشکی قانونی با تفاوت هایی 
کوچک و کمی جرح و تعدیل، همان 
روایت خبرگــزاری فــارس تایید و 
اعام شــد که »نتایج معاینه ظاهری 
جســد و کالبدگشــایی و آزمایشات 
آسیب شناســی نشــان می دهد که 
فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به 
سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده 

است«.

در متن این بیانیه ضمن اشــاره به 
پرونده بیمارســتانی عمــل جراحی 
کرانیوفارنژیومای مغز در بیمارســتان 
میاد در سال ۱۳۸۶این طور آمده است: 
»متوفیه پس از عمــل جراحی تومور 
کرانیوفارنژیومای مغزی در ۸ ســالگی 
دچار اختال در محور مهم هیپوتاالموس 
ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن )از جمله 
آدرنال و تیروئید( شــده است. به علت 
این بیمــاری زمینــه ای متوفیه تحت 
درمان با داروهــای هیدروکورتیزون، 
لووتیروکســین و دسموپرسین بوده 

است«.
در ادامه ایــن گزارش نــه چندان 
مبســوط به تاریخ وقوع حادثه اشاره و 
اعام شده است: »ایشــان در تاریخ ۲۲ 
شهریور ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۹:5۶ بطور 
ناگهانی دچار افت هوشــیاری شــده و 
متعاقب آن بر زمین می افتد که با توجه 
به بیماری زمینــه ای، متوفیه توانایی 
الزم جهت جبــران و تطابق با وضعیت 
ایجاد شــده را نداشــته، لذا در شرایط 
مذکور دچار اختال ریتم قلب و کاهش 
فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح 
هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات 
احیای قلبیـ  تنفسی غیرموثر در دقایق 
حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید 
و در نتیجه آســیب مغزی شده است، 
علی رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب 
عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت 
تنفسی انجام شده کارساز نبوده و با وجود 
انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر 
درمانی بیمارستان کسری، بیمار به علت 
نارسانی چند ارگانی )M.O.F( ناشی از 
هیپوکسی مغزی در تاریخ ۲5 شهریور 

۱۴۰۱ فوت می کند«.

 استناد به گزارش 
قبل از اعالم عمومی

در حالــی کــه گفته می شــود در 
پرونده هایــی از این دســت، در ابتدا 
خانواده متوفــی بایــد از دلیل مرگ 
مطلع شــوند، اما گویــا برخاف رویه 
در حالی که پدر مهســا در گفت و گو با 
رســانه های داخلی در هفته گذشته 
از عدم پاســخگویی پزشــکی قانونی 
به او گایه داشــت و صالح نیکبخت، 
وکیل خانواده مهســا امینی با تاکید 
بر دسترسی نداشــتن به اصل پرونده 
مهســا به ســایت رویداد۲۴ گفت که 
»درباره برخورد پزشکی قانونی حرف 
نزدیم تا بنزین روی آتش نریزیم«؛ سید 
ابراهیم رئیســی در مصاحبه با شبکه 
ملی تلویزیون چین و همچنین شبکه 
جهانی تلویزیون این کشور درخصوص 
حادثه فوت مهســا امینــی گفته بود: 
»این موضوع در حال بررسی است. من 
نمی خواهم اظهارنظر قطعی کنم، لکن 

یک گروه از مجلس ایران این موضوع را 
بررسی کردند و گفتند ضرب و شتمی 
نبوده و عوارض جســمی خــوِد خانم 
باعث فوت شده اســت«. این در حالی 
است که دیروز علی حدادی سخنگوی 
کمیســیون امورداخلــی و شــوراها 
مجلــس در واکنش به ایــن اظهارات 
رئیس جمهور گفت: »من اطاع ندارم 
که صحبت آقای رئیس جمهور بر چه 
اساس بوده، اما بحثی که ما داریم این 
است که گزارش کمیسیون امور داخلی 
و شوراها به دلیل عدم دریافت گزارش 
رســمی پزشــکی قانونی هنوز نهایی 
نشده و منتشر نشــده است«. در عین 
حال روز پنج شنبه ۱۴ مهر ماه ، یعنی 
یک روز پیش از گزارش رسمی پزشکی 
قانونی نیز حسین اشــتری، فرمانده 
فراجا با اطمینان خاطر گفت: »پس از 
وقوع اتفاق فوت خانم امینی و بررسی 
همه جانبه آن مشخص شد هیچ تقصیر 

و قصوری متوجه همکاران ما نیست«.

روایت های متناقض 
اما به نظر می رسد بیان این گزارش 
از سوی پزشــکی قانونی ابعاد مرگ 
مهسا امینی را به درستی روشن کند. 
پدر او همان ابتدا گزارش های فارس 
را رد کرده بود. بیســت و نهم شهریور 
ماه امجــد امینی، در گفــت و گویی 
با ســایت خبری رویداد ۲۴ گزارش 
اولیه پزشکی قانونی و هر گونه سابقه 
بیماری دختــرش را رد کرده و آنها را 

»دروغ« خواند.
او گفته بود: »وقتی به بیمارستان 
رفتیم، نمی گذاشتند مهسا را ببینیم. 
همه سر و بدن او را پوشانده بودند تا ما 
کبودی های بدنــش را نبینیم! فقط 
صورت و کف پای دخترم را توانســتم 
ببینم کــه البته من با هــزار بدبختی 
توانســتم کبودی های پای مهسا را 

ببینم«. 
عاوه بر پدر مهسا که در روزهای 
نخستین خبرهای مربوط به بیماری 
دخترش را شــایعه عنوان کرده بود ، 
وکیل پرونده خانواده مهسا امینی هم 
به عملی جزئی در کودکی مهسا اشاره 
کرد که اساسا نمی توانست عامل مرگ 

او پس از این همه سال باشد.
صالح نیکبخت دهم مهرماه گفت: 
»بر اســاس اعام پزشکان متخصص 
و کارشناسان مســتقل، مرگ مهسا 
هیچ ارتباطی با بیماری قبلی ایشــان 
که برداشتن یک خال یا غده کوچک 
در باالی چشــم ایشــان بوده، ندارد. 
ضمن اینکه مهســا در گذشته هیچ 
سابقه بیماری قلبی و عروقی و کلیوی 

نداشته است«.
وکیل خانــواده مهســا امینی با 
اشــاره به وجود برخی ابهامات مانند 
رد خون مهسا در پشــت سر تا پایین 
جمجمه و گــوش وی، همان زمان از 
مسئوالن قضایی خواســت تا زمینه 
حضور پزشــکان بی طرف و معتمد را 
جهت بررسی شــواهد فراهم سازند. 

وکیــل مدافع خانواده مهســا امینی 
همچنین مدعی شــده بــود که »بر 
اساس شــواهد متقن متوجه شدیم، 
ماموران گشت ارشادی که از آغاز مهسا 
را دستگیر کردند روی لباس های شان 
دوربین نصب شده بود«. او از مسئوالن 
خواست تا با انتشار فیلم ها این موضوع 

در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد.
همچنین خانواده مهســا امینی 
و وکای او پیشــتر در بیانیــه ای از 
دادســرای جنایــی اســتان تهران 
خواســته بودند که بررســی پرونده 
مرگ مهسا امینی با حضور 5 پزشک 
متخصص مغز و اعصــاب و همچنین 
یک متخصص قلب و یک روانپزشک 
انجام شود. پزشــکانی چون »دکتر 
ســیدعلی طباطبایــی، دکتر کاظم 
عباســیون، دکتر هوشــنگ معین، 
دکتر علی مشــکینی، دکتر موســی 
تقی پور، دکتر محمد فرجی راد، دکتر 
خسرو پارسا، دکتر بابک زمانی، دکتر 
غامرضا بهادرخان و دکتر رضا باقری« 
به همــراه »دکتر ســیف اهلل عبدی 
متخصص قلب و دکتر محمد صنعتی 

روانپزشک«. 
با این حال ابن درخواســت ها نه 
تنها اجابت نشد که حتی محمدجعفر 
منتظری، دادســتان کل کشــور در 
اظهارات تندی گفت: »وکیل خانواده 
امینی حرف های بدون مدرک مطرح 
می کند و پیش از آنکه نظر پزشــکی 
قانونی اعام شــود، می گوید نظر آنها 
را قبول ندارد، این چه حقوقدانی است 
که پیش از اعام نظر مرجع قانونی، آن 
را قبول ندارد و خواهان تشکیل کمیته 
حقیقت یاب شده است. به عبارتی از 
فردا هر کســی دچار حادثه ای شود، 
خواهان تشــکیل چنیــن کمیته ای 

می شود«.

ابهامات هنوز باقی است
اما در این میان آنچه بیش از همه 
جای ســوال دارد این است که پس از 
ســه هفته از ماجرای مرگ دختر ۲۲ 
ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد و 
با وجود انتشار گزارش پزشکی قانونی 
هنوز ابهامات فراوانــی در این پرونده 
وجود دارد. هر چنــد برخی ادامه این 
ابهامات را به گردن رسانه های معاند 
می اندازند، اما برخی از صاحبنظران 
هم معتقدنــد، این ابهامــات نتیجه 
عدم شفاف ســازی در ایــن پرونده و 
پرونده های دیگری اســت که پیش 
از اقناع افکار عمومی، مختومه اعام 

می شود.
در مورد اخیر هم برخی با اشــاره 
به گزارش خبرگزاری فارس پیش از 
اعام رسمی پزشکی قانونی و محرمانه 
بــودن اطاعــات پرونده پزشــکی 
افراد، ســناریوهای غیر رسمی را در 
خصوص این ماجــرا مطرح می کنند. 
سناریوهایی که جامعه را هر چه بیشتر 
به مسئوالن و اجرای عدالت در کشور 

بدبین می کند.

پس از سه هفته، باالخره 
دیروز جمعه پزشکی 
قانونی گزارش نهایی 

خود را درخصوص دلیل 
مرگ مهسا امینی دختر 
22 ساله سقزی اعالم و 
با ارتباط حادثه به عمل 

جراحی دوران کودکی وی؛ 
خاطرنشان کرد: »فوت 
نامبرده ناشی از اصابت 

ضربه به سر و اعضا و عناصر 
حیاتی بدن نبوده است«

 صالح نیکبخت، وکیل خانواده 
مهسا امینی دهم مهرماه گفت: 

»بر اساس اعالم پزشکان 
متخصص و کارشناسان 

مستقل، مرگ مهسا هیچ 
ارتباطی با بیماری قبلی ایشان 

که برداشتن یک خال یا غده 
کوچک در باالی چشم ایشان 
بوده، ندارد. ضمن اینکه مهسا 
در گذشته هیچ سابقه بیماری 

قلبی و عروقی و کلیوی 
نداشته است«

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی گفت: رســانه محل تبادل نظر است و 
انتظار داریم در این مســیر جایگاه رسانه های 

کشور برای نقد و نظر تقویت شود.
ابوالفضــل عمویی در گفت وگو بــا ایلنا، در 
خصوص این که در حال حاضر رسانه های داخلی 
کمتر مورد اقبال عمومی واقع می شوند و افکار 
عمومی بیشتر به رســانه های خارجی رجوع 
می کند، دلیل این امر چیست، گفت: این مسئله 
کمی جنبه تخصصی دارد و به کارکرد رسانه های 
ما و یک کمی هم محیط رسانه ای که در کشور  
وجــود دارد؛ بازمی گردد. معتقدم دسترســی 
رسانه ها به منابع خبری دسترسی است که باید 

تقویت شود و این امر یکی از نکات مهم است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســامی ادامه داد: 
به هر حال حضور رســانه ها در فضای مجلس 
شورای و ســایر دســتگاه ها نیازمند همکاری 
بیشتر مقامات کشور اســت و در عین حال باید 
توجه کنیم رسالت روزنامه نگاری و کار رسانه ای 

رسالت پرمسئولیتی است به همین جهت هدف 
خودمان را باید تبیین شرایط بگذاریم.

وی با بیان این که دقت در کار رسانه ای الزم 
است، عنوان کرد: اهل رســانه در ایران از دانش 
خوبی برخوردار هستند اما تقویت تکنیک های 
رســانه ای مثل روزنامه نــگاری تحقیقی مثل 
تاش برای دسترســی به منابع دســت اول تر 
موضوعی اســت که حتما می توانــد به غنای 

رسانه ای در ایران کمک کند.
این نماینده مجلس شورای اسامی درباره 
این که پاسخگویی مسئوالن به رسانه ها چقدر 
می تواند تقویت کننــده اعتماد و اقبال عمومی 
به رســانه های داخلی باشــد بــه خصوص در 
موضوعاتی مانند وقایع اخیر باشــد، گفت: فکر 
می کنم همه دســتگاه ها یک جایگاهی را برای 
پاسخگویی خودشــان قائل هستند. معتقدم 
چه دســتگاه های اجرایی و چه مجلس شورای 

اسامی این جایگاه را دارند.
وی یادآور شــد: مجلس یکی از شفاف ترین 
نهادها در کشــور ماســت هم به این جهت که 

نمایندگان از جلسات آن اطاعات دقیق دارند 
هم این که دسترســی به نمایندگان به عنوان 

مسئوالن کشور بسیار سهل الوصول است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای بیان کرد: دستگاه های 
اجرایی به جهت وجود روابط عمومی می توانند 
کمک کننده باشند و در عین حال انتظار این که 
رســانه ها تبدیل شــوند به نهادهایی که فقط 
منعکس کننده مواضع دســتگاه های دولتی 

باشند انتظار دقیقی از جایگاه رسانه نیست.
وی تاکید کرد: رسانه محل تبادل نظر است 
و انتظار داریم در این مسیر جایگاه رسانه های 

کشور برای نقد و نظر تقویت شود.
عمویی در پاسخ به این سوال که در حوادث 
اخیر چقدر جایگاه حضور رســانه های داخلی 
بــرای روایت دقیــق از اتفاقــات آن زمانی که 
رسانه های خارجی و معاند میدان داری کردند 
خالی بود، گفت: به نظرم یکــی از اقداماتی که 
الزم بود این بود که رسانه های ما به سرعت باید 
وارد می شدند و اقدامات تبیینی انجام می دادند 

که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن اســت، حتما 
تفکیک بین افرادی که ابهام داشــتند در مورد 
فوت ســرکار خانم امینی با افــرادی که با نیت 
براندازی و اغتشاش در خیابان آمده بودند یک 
مقوله روشنی بود که مردم ما نهایتا به این درک 
و روشنی رسیدند اما این مســاله می توانست 

سریع تر اتفاق بیفتد.

وی خاطر نشــان کرد: انتظار این است که 
شــرایط کشــور را دقیق تر ببینیم، تحوالت 
بین المللی را که در ایجاد این شــرایط موضوع 
مهمی بود در نظر بگیریم که بیش از گذشته در 
مورد آن ها باید همکاری می کردیم، با این حال 
رسانه ها تاش خودشان را برای انجام مسئولیت 

انجام دادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

انتظار انعکاس صرف مواضع دستگاه های دولتی از رسانه ها درست نیست

گزارش

پزشکی قانونی: »مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است«   

یکگزارشوچندپرسِشبیپاسخ


