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گزارش خبری

واکنش پزشکی قانونی
به اظهارات روحانی درباره
جانباختگان آبان

رئیسسازمانپزشکیقانونی:تمامآمارها
رابهشورایامنیتکشورارسالکردیم

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور دربــاره
تعداد دقیق جان باختگان اغتشاشات آبان با
بیان این که «پزشکی قانونی مسئول ارائه هیچ
آماری نیست» افزود :ما تمام اطالعات و آمارها
را به مراجع ذی صالح و شــورای امنیت کشور
ارسال کردیم .این اظهارات پس از آن بیان شد که
رئیس جمهور دو روز پیش در نشست خبری خود
در پاسخ خبرنگار نیویورکر درباره ابهامات شمار
جانباختگان حوادث آبان ماه با تاکید بر این که
اعداد و آماری که رسانه های غربی دربــاره این
حوادث بیان کردند عجیب و غریب و مبالغه آمیز
است گفته بود :این که چند نفر کشته شدند آمار
آن در اختیار پزشکی قانونی کشور است اگر برای
پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا
در این مدت باید روشن باشد آن ها میتوانند این
مسئله را اعالم کنند و مشکلی نیست.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران ،علی مسجدی
آرانیرئیسسازمانپزشکیقانونیکشورتصریح
کرد :براساس مصوبه شورای امنیت کشور ،این
نهاد مسئول اعالم هر گونه آمار و اطالعات است.
وی اظهار کرد :سازمان پزشکی قانونی مسئول
اعالم آمار نیست و به این حوزه ورود نمیکند،
پزشکی قانونی یک سازمان تخصصی محسوب
میشود .رئیس پزشکی قانونی کشور ادامــه
داد :ما در پزشکی قانونی حتی اطالع نداشتیم
که اجسادی که به این سازمان بــرای معاینه و
تشخیص علت فوت آورده شدهاند در اغتشاشات
یا به علتی دیگر فوت کردهاند .وی افزود :زمانی
که دستور قضایی بــرای معاینه اجساد صادر
میشود ،ما فقط وظیفه اعالم علت فوت را داریم.
مسجدی آرانی بیان کرد :نهادهای مسئول در
یک بازه زمانی یک هفته تا  ۱۰روز از پزشکی
قانونی درخواست اطالعاتی را داشتند و ما هم
علت فوت تمام اجسادی را که در این بازه زمانی به
پزشکی قانونی تحویل داده شدند اعالم کردیم.
در همین حال ،مدیر کل پزشکی قانونی استان
تهران نیز با بیان این که اعالم تعداد فوتی های
حــوادث آبــان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست
گــفــت :پزشکی قــانــونــی نتایج استعالمهای
کارشناسیدرخصوصفوتیهایحوادثآبانماه
رادراختیارمراجعذیصالحقرارمیدهدواگرآن
هاصالحبدانندمیتوانندموضوعرااطالعرسانی
کنند.بهگزارشایرنا،مهدیفروزشافزود:اعالم
تعداد فوتی های حوادث آبان ماه وظیفه پزشکی
قانونی نیست و در این گونه پرونده ها ،پزشکی
قانونی به عنوان کارشناس ،نظر کارشناسی را
اعالم می کند که نتایج کارشناسی را هم فقط به
مراجعذیصالحاعالممیکند.

سه شنبه  ۲۹بهمن 1398
 2۳جمادی الثانی .1441شماره 2032۱

بیانیه 80چهرهاصالحطلببرایمشارکتگستردهملیدرانتخابات
هــمــزمــان بــا تاکید بــســیــاری از چــهــره های
اصالحطلب بر حضور پرشور مردم در انتخابات،
 ۸۰نفرازاصالحطلبانباصدوربیانیهایضمن
بیان برخی نقدها ،تاکید کردند :ایــران عزیز
برای مواجهه با بحرانهای داخلی و خارجی
که بهنحوی بیسابقه کیان این ملت را هدف
گرفتهاند ،نیازمند بیشترین میزان همبستگی
و مشارکت ملی است .براساس گزارش ایسنا،
در میان اسامی  ۸۰نفری که در پایان این بیانیه
نام آنها آمــده ،اسامی افــرادی از جمله سعید
حجاریان ،محسن آرمین ،محمدعلی آخوندی،
زهره آقاجری ،ابراهیم اصغرزاده ،جواد امام،
سیدمصطفی تاج زاده ،علی تاجرنیا ،محسن
تــرکــاشــونــد ،ج ــال جـــالـــیزاده ،مصطفی
درایتی،داوودسلیمانی،فیضا...عربسرخی،
علیرضا علویتبار ،فخرالسادات محتشمیپور،
محمدجوادمظفر،بدرالساداتمفیدی،عبدا...
مومنی،عبدا ...ناصری و حسین واله به چشم
مـیخــورد .اوایــل امسال سعید حجاریان که
از جمله نظریه پـــردازان جریان اصــاح طلب
است ،ایده «مشارکت مشروط» اصالح طلبان
در انتخابات را مطرح و تاکید کرده بود که اگر
درنتیجهعملکردشوراینگهبانوردصالحیت
گستردهنامزدهایاصالحطلبانراهگریزیبرای
اصالح طلبان باقی نماند شاید «عبور مقطعی
از انتخابات» رویکرد مناسبی باشد و همان جا
هم گفته بود که «اگر شرایط فراهم نشد ،با ذکر
دالیلیازخیرانتخاباتمیگذریمهمین».چهره
هایی همچون «عبدا ...ناصری» مشاور رئیس
دولتاصالحاتازاینایدهاستقبالکردهبودند
هرچندبرخیچهرههایسرشناساصالحطلب
نیزمخالفاینایدهبودند.بههمینجهتوجود
نامسعیدحجاریانودرحقیقتحامیانمشارکت
مشروط ،در میان امضا کنندگان این بیانیه 80
نفره در دعوت به انتخابات ،حائز اهمیت است.
وجود نام تاج زاده نیز در این فهرست با توجه
به برخی مواضع وی که حضور در انتخابات
را در صورت« امکان ایجاد تفاوت معنادار با
انتخابات دانسته بود»  جالب توجه است .در
این بیانیه البته نقدهایی هم دربــاره موضوع
بررسیصالحیتهامطرحشدهاست.براساس
گزارشایسنا،دربخشیازاینبیانیهآمدهاست:
«تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس

شــورای اسالمی در شرایطی آغــاز شده است
که اصالحطلبان بهعنوان یک جریان سیاسی
دارای پایگاه وسیع اجتماعی در اکثریت قاطع
حوزههای انتخابیه امکان معرفی کاندیداهایی
که آرمانهای آنها را نمایندگی کند ،ندارند».
نویسندگان در بخش دیگری از این بیانیه ضمن
انتقادهابهوضعیتموجودتاکیدکردند«:ایران
عزیزبرایمواجههبابحرانهایداخلیوخارجی
که بهنحوی بیسابقه کیان این ملت را هدف
گرفتهاند ،نیازمند بیشترین میزان همبستگی
و مشارکت ملی است .نویسندگان این بیانیه
خود را «جمعی که دل در گرو این آب و خاک
دارند و استقالل و امنیت و آبادانی برای ایران و
عدالتوآزادیورفاهبرایایرانیانمیخواهند»
معرفی کرده و نسبت به وضعیت موجود هشدار
دادهوبرایعبورازشرایطبحرانپیشنهادهایی
را به این شرح مطرح کردهاند :بازسازی امید و
اعتماد ،حاکمیت قانون ،احیای جایگاه مجلس
در تــراز قانون اساسی و بهعنوان تنها مرجع
قانون گذاری ،ارتفاع گرفتن نهادهای اجماعی
و امنیتی و نظامی از منازعات و رقابتهای
سیاسی ،چندصدا شدن صداوسیما ،تامین
آزادیاندیشهوبیانواطالعرسانی،مبارزهموثر
با فساد ،رعایت حقوق شهروندی و فراهمآوردن
زمین ه مشارکت آزاد و نهادینه ملت و همه اقوام و
مذاهبآنگونهکهدرقانوناساسیتصریحشده
است ،تعامل مثبت و سازنده با جهان بر محور
منافعومصالحواقعیکشور».
▪فهرستجدیداصالحطلباندرتهرانبا
عنوان«یاراناصالحات»

اما درحالی که طی روزهای اخیر یک فهرست از
فعاالن اصالح طلب با عنوان «برای ایران» و نیز

فهرست دیگری با عنوان «یاران هاشمی» توسط
حزبکارگزارانمنتشرشدهبودوسرلیستهردو
فهرستنیزحجتاالسالممجیدانصاریبود،روز
گذشتهیکفهرست 21نفرهبازهمباسرلیستی
مجید انصاری منتشر شد .عنوان این لیست
«یاران اصالحات» است و سایت اعتماد آنالین
از آن به عنوان «لیست انتخاباتی اصالح طلبان»
یاد کرد .با این حال هنوز معلوم نیست آیا لیست
رسمی جریان اصالح طلب در تهران است یا نه؟
هرچندشواهدنشانمیدهدکهبایداینلیسترا
لیستاصلیاصالحطلبانبرایپایتختدانست.
دراینفهرستعالوهبرمجیدانصارینام 20نفر
همچون مصطفی کواکبیان  ،علیرضا محجوب ،
محمدوکیلی،افشینعال،محمدرضاراهچمنی،
پروانهمافی،فریدهاوالدقبا،مهدیشیخ،سهیال
جلودارزادهو...مشاهدهمیشود.
▪موضعرئیسدولتاصالحاتدرباره
انتخابات

همچنین به گزارش جماران ،آذر منصوری،
عضو حزب اتحاد ملت در حساب توئیتری خود
نوشت« :شایعاتی درباره حمایت سید محمد
خاتمی رئیس دولت اصالحات از لیستهای
انتخاباتی پخش شده است .در دیــداری که
امــروز با ایشان داشتیم مجدد تأکید کردند
که در این انتخابات در هماهنگی با تصمیم
شــورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالح
طلبان در تهران لیستی را معرفی نمیکنند،
گر چه در انتخابات شرکت خواهند کرد».
▪تاکیدعارفبروحدتوانسجام
اصالحطلبان

در همین حــال ،عالی ترین نهاد تصمیم گیر

در میان اصــاح طلبان یعنی «شــورای عالی
سیاستگذاری جبهه اصالحطلبان» در سی
و سومین جلسه خــود به ریاست محمدرضا
عارف  ،ضمن تاکید بر تداوم مسیری که شورای
عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان در
طول فعالیت خود طی کرده بر ضرورت تقویت
وحدت و انسجام اصالحطلبان و خــودداری از
درگیرشدن با حاشیههایی که جریان رقیب
و رسانههای آنان به عنوان جنگ روانی ایجاد
میکنندتاکیدشد.همچنیناحزابونامزدهای
ائتالف «بــرای ایــران» متشکل از هشت حزب
اصالح طلبی که برای مجلس یازدهم در تهران
یکی از دو لیست اصلی را ارائــه کردهاند طی
بیانیهایازمردمبرایمشارکتدرانتخاباتدوم
اسفندماهدعوتکردند.
▪کرباسچی:نبایدنهادانتخاباتراکهناموس
دموکراسیاستنادیدهبگیریم

بهگزارشخراسان،غالمحسینکرباسچیدبیر
کلحزبکارگزارانسازندگی نیزکهیکیدیگر
ازلیستهایاصلیاصالحطلبانرابرایتهران
معرفی کرده تاکید کرد :ما نمیتوانیم مردم را
دعوت به حضور در انتخابات کنیم ولی بهرغم
تأیید صالحیت حــدود  ۷۰۰۰نفر  ،بهدالیل
مختلفدرعرصهانتخاباتحضورنداشتهباشیم.
وی افــزود :ما به هیچ وجه نباید نهاد انتخابات
راکهناموسدموکراسیاستنادیدهبگیریم.
▪نبوی:همیشهطرفداربرگزاریانتخابات
پرشوربودهام

همچنین بهزاد نبوی از چهره های قدیمی و
سرشناسجریاناصالحاتدرگفتوگوبانامه
نیوز تاکید کرد :من همیشه طرفدار برگزاری
انتخابات پرشور ،حضور فعال همه طیفها
در آن و معرفی غیر مشروط کاندیدا از سوی
اصالحطلبان و طیفهای معتدل بودهام .وی
افزود :درخصوص حضور فعال در انتخابات و
دادن لیست نیز ،توصیه همیشگی من به همه
طیفهای سیاسی و خصوصا اصالح طلبان،
این بود که با توجه به این که صندوقهای رای
تنها مسیر قابل قبول جهت تبدیل وضع موجود
به وضع مطلوب است ،به رغم دشواری ،کندی
و موانع بیشمار موجود ،باید آن را طی کرد.

سپاه

«سردار سالمی» صدها موشک
برای آمریکا آماده شده بود

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
در اولین مصاحبه تلویزیونی خود از هنگام تصدی
فرماندهی کل سپاه ،گفت :پاسخ ایران به آمریکا
(حمله به عین االســد) ،محدود ،امــا راهــبــردی و
اقدامی کامال دفاعی بود .به گزارش فارس ،سردار
سرلشکر «حسین سالمی» در گفت و گو با شبکه
المیادین تاکید کرد:ما برای ادامه کار کامال آماده
بودیم ،ما این فرض را که آمریکاییها ممکن است
در مقابل عملیات نظامی ما عکسالعمل نشان
بدهند جدی گرفته بودیم ،بنابراین به موازات موج
اول حمالت ما ،ما امواج بزرگی از حمالت موشکی
ویرانگر را طراحی کرده بودیم و برای آن آماده شده
بودیم ،صدها موشک همزمان آماده شلیک بودند
به پایگاههای دیگر و نقاط دیگر .وی افــزود :اگر
آمریکاییهاادامهمیدادندماقطعادامنهتهاجمات
را گسترش میدادیم و فقط عیناالسد نقطه آغاز
بود اما این استمرار پیدا میکرد به نقاط دیگر و
پایگاههای دیگر و آماده شده بودیم که این جنگ را
درهرشکلیادامهپیداکندماادامهبدهیمبانسخه
پیروزی ،ما به غلبه کامل اندیشیده بودیم و برای آن
البته سالها قدرتسازی کردیم و این قدرت را به
صحنهآوردهومهیابودیمبرایاحتماالتممکناما
آمریکاییهاچونواکنشنشانندادند،ماعملیات
مستقیم نظامی را در همان سطح انجام دادیم .وی
خاطرنشانکردکهپاسخبهترورسپهبدشهیدقاسم
سلیمانینظامیوبایدکامالواضحوشفافمیبود
تا همه دنیا آن را مشاهده کند .پاسخ ایران ،هیبت
ساختگی آمریکا را فرو ریخت .وی افزود :البته به
نظر میرسد که هیچ هدفی وجود ندارد در آمریکا
به شکل نقطهای که هم وزن سردار سلیمانی باشد
حتیاگرمجموعرئیسجمهورآمریکاومقاماتدیگر
راکنارهمبگذاریدوآنهارادریکمیزانوترازوقرار
بدهید باز شخصیت سردار سلیمانی بسیار عظیم
هست و سنگینی میکند چون او یک شخصیت
الهیوانسانیاست،سمبلعواطفبشریتهست.

