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شهرنوشت

خبر کوتاه بود اما بــار دیگر تکانی 
عمیق بر روان شهروندان این سرزمین 
داد. »مهسا)ژینا( امینی درگذشت«. 
همان دختری که غروب روز سه شنبه 
بعد از بازداشت از سوی  گشت ارشاد به 
مقر این نیروها در خیابان وزرا و از آنجا به 
بیمارستان کسری تهران منتقل شد. 
دختری 22 ســاله که ابتدا اعالم شد؛ 
سکته کرده و به کما رفته و سپس خبر 
فوتش موجی از غم و خشم و استیصال را 
در جامعه برانگیخت. برخی در واکنش 
به این اتفاق مقابل بیمارستان کسری 
تهران جمع شدند و خشم شان را فریاد 
زدند. شمار زیادی هم از این خشم در 
فضاهای مجازی گفتند یا در گفت و گو 
با رسانه ها از آنچه بر مهسا گذشت، ابراز 
تاســف کردند و بر ناامنی خیابان های 
برای زنان،  گشت  ارشاد و رویه  حکمرانی 
بر کشور تاختند. در این میان صد البته 
باز هم جماعتی همیشه در صحنه، به 
توجیه اقداماتی از این دست پرداختند و 
بعضا با استدالل های عجیب و تاسف آور 
سعی در ختم غائله تازه کردند و حتی 
مرگ دختر جوان را اتفاقی عادی جلوه 
دادند که انگار هر روز برای بسیاری رخ 
می دهد! توجیهی که برای بســیاری 
یادآور ماجرای هواپیمــای اکراینی و 

اصرار گروهی بر نقص فنی هواپیما بود.
با وجود تقاضا برای شفاف ســازی 
هر چه سریع تر این ماجرا و رفع شبهه  
زد وخــورد نیروهای گشت ارشــاد با 
دستگیرشــدگان، پلیس تنها بخشی 
از ماجــرای رخ داده برای مهســا را با 
انتشار تقطیع شــده برخی از تصاویر 
دوربین های مدار بســته منتشر کرد 
و پزشــکی قانونی قول داد تا سه هفته 
دیگر نتیجه کالبدشــکافی مهســا و 
دلیل مرگش را اعــالم کند! مرگی که 
بسیاری آن را تنها به یک دلیل می دانند؛ 
ادامه رویه ای اشــتباه در ایجاد رعب و 
وحشت در جامعه مخصوصا برای زنان 

و دختران. رویه ای که با وجود اذعان به 
بی حاصلی اش در نیل به اهداف اولیه، با 
سماجتی غیرقابل تصور و توجیه دنبال 
و حتی در مواردی در این رویه ی غلط، 

افراط هم می شود.

غائله تکرار شونده   گشت ارشاد 
آغاز ماجرای تراژدی ژینا واقعه ای 
تکراری بود. هر روز شماری قابل توجه 
زن بعضا جوان و به زعم کادر گشت ارشاد؛ 
بدحجاب و هنجارشــکن، در برخی از 
مکان های استقرار این گشت دستگیر و 
داخل ون های  گشت ارشاد هدایت شده 
و به مقرهای اصلــی این نیروها منتقل 
می شوند. در کالس های توجیهی این 
مقر پلیس، پس از آموزش و ارشاد الزم 
از زنان بازداشــتی تعهد گرفته و آزاد 
می شوند. در حالی که پلیس می گویند 
در هیچ کدام از قسمت های فرآیند یاد 
شده از اعمال زور استفاده نمی شود، اما 
بارها تصاویری از برخورد خشونت آمیز 
گشت های ارشاد برای سوار کردن زنان 
به داخل این ون های مشــهور منتشر 
شــده که چندان موید این ادعا نیست. 
تصاویری که در آن هم ماموران زن و هم 
ماموران مرد اعمال خشونت می کنند. 
حتی برخی از این اعمال خشونت ها در 
تابستان امسال چنان خبرساز شد که 
نه تنها پلیس آن را انــکار نکرد که در 
مواردی هم مجبور به پاسخگویی شد. 

گرچه مدتی است با عامالن این قبیل 
خشونت ها برخوردی که افکار عمومی 

منتظر آن است صورت نمی گیرد.
تیر ماه بود که روزنامه شرق گزارشی 
مبسوط از تیراندازی مامور  گشت ارشاد 
در پارک پردیســان به بوکسور سابق 
تیم ملــی، به دلیــل وضعیت حجاب 
همســرش منتشــر کرد. تیراندازی 
که خوشــبختانه به مرگ َمرد منجر 
نشد اما مشکالت جسمانی فراوانی را 
برای او به وجــود آورد. کمی بعدتر هم 
ویدئوهایی از ُهل دادن زنی با خودرو ون 
 گشت ارشاد جنجال آفرین شد. زنی که 
می خواست مانع شود تا دختر بیمارش 
را به مقِر گشت ارشاد در خیابان وزرای 
تهران ببرند. گزارش واقعه اول و تصاویر 
واقعه دوم و البتــه تصاویر دیگری که 
جسته گریخته منتشــر می شد بارها 
واکنش برانگیز شد و صدای بسیاری را 
درآورد. حتی بسیاری از دین مداران با 
اعتراض به این رویه، این شیوه اجرای 
حجاب در کشور را فاقد هر گونه ارزش 
دانســته و آن را با برداشتن چادر از سر 

زنان در دوره رضاخان مقایسه کردند.
حتی چنــدی پیش دبیر ســتاد 
امر به معروف و نهــی از منکر اصفهان 
نتیجه مشــاوره با بیش از 2 هزار نفر از 
دستگیر شــدگان توسط  گشت ارشاد 

را نشان از ناکامی این شیوه اعالم کرد.
حجت االسالم احمد عبدالهی نژاد 
در توئیترش نوشت: »بدون شک مسئله 
عفاف و حجاب از مســائل مهم جامعه 
اسالمی به شمار می رود. ولی عملکرد 
 گشت ارشاد به شــیوه کنونی و نحوه 
برخورد دستگاه قضایی، هیچ اثر مثبتی 
نداشته است«. او ادامه داد: »بنده این 
نکته را نه از سر احساسات بلکه پس از 
بررسی نتیجه مشاوره با بیش از 2هزار 
نفر از دستگیرشدگان عرض می کنم «.

با این وجود این رویه ادامه یافته و روز 
جمعه خبر فوت ژینا امینی دوباره آن را 

به سرخط خبرها آورد.

مرگ پر ابهام دختر جوان
دیــروز از خبرگزاری هــا گرفته تا 

صفحه های شــخصی اینســتاگرام و 
توئیتر و ســایر فضاهای مجــازی پر 
طرفدار در ایران لبریز بــود از واکنش 
به مرگ مهســا امینی دختر 22 ساله 
سقزی. همچنین آرامستان شهر سقز 
در نزدیکی شــهر ســنندج در استان 
کردستان مملو از جمعیت عزادار این 
دختر بود که برای خاکســپاری  اش با 
وجود تدابیر امنیتی حاضر شده بودند. 

براســاس اطالعیه بیمارســتان 
کسری جســم بی جان مهســا)ژینا( 
امینی در ساعت 20:22 روز سه شنبه 
22 شهریور ماه با ارست قلبی تنفسی 
)کد 99(، بدون عالئم حیاتی و میدریاز 
دوبل )مرگ مغزی( به این بیمارستان 

منتقل شده بود.
در همان ساعات اولیه انتقال پیکر 
مهسا به بیمارستان خبرگزاری فارس 
این گونه نوشت: »به دنبال حادثه تلخ 
عارضه قلبی خانمی به  نام مهسا امینی 
که به دلیل هنجارشــکنی برای اخذ 
تعهد و آموزش قوانیــن به مقر پلیس 
منتقل شده بود، پلیس تهران اعالم کرد: 
خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از 
بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت 
شده بود که در جمع سایر افراد به طور 
ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. بالفاصله 
این خانم توسط اورژانس به بیمارستان 

منتقل شده و تحت درمان است«.
در حالی که پــدر و مــادر و برادر 
مهسا که او را تا آخرین لحظات قبل از 
دستگیری همراهی می کرد از سالمت 
کامل مهسا تا لحظه پیش از دستگیری 
خبر دادنــد و مادر و پدرش ســابقه 
هر گونــه بیمــاری را در او رد کردند، 
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع 
آگاه این گونه نوشت: »مهسا امینی به 
دنبال ایست قلبی توسط اورژانس به 
بیمارستان منتقل شــد و پس از احیا 
در فاصله 2 ساعت، 2 مرتبه دیگر نیز 
ایست قلبی کرده که مجدداً احیا شده 
است. در سی تی اسکن مغزی عالیمی 
مبنی بر هیدروســفال بودن )عارضه 
قبلی( گزارش شده است. وی در پنج 
سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و 

مبتال به بیماری صرع و دیابت نوع یک 
بوده است. نامبرده مجدداً بعد از ظهر 
روز جمعه ایست قلبی می کند و نهایتاً 
پس از ۴۵ دقیقه عملیات احیای قلبی 
cpr، به علت ایست قلبی ریوی فوت 

می کند«.
این منبــع آگاه ادعایــی در حالی 
اطالعات پزشکی مهســا را در اختیار 
خبرگزاری فارس قرار داد که بیمارستان 
کسری در بیانیه ای اعالم کرد: »کادر 
درمان به علت رعایت منشــور جهانی 
حقوق بیمــار حق انتشــار هیچ گونه 
اطالعاتی در خصــوص روند درمانی 
بیمار در زمان بستری بجز خانواده درجه 
یک و مراجع قضایــی )در صورت ارائه 

مجوز( ندارد«.

واکنش های بسیار 
به فوت بهت آور مسافر سقز

اما در این میان از مــردم گرفته تا 
هنرمندان و ورزشکاران و نمایندگان 
مجلس و مسئوالن ســابق و تا حدی 
فعلی هم به مرگ مهسا امینی واکنش 
نشان دادند و اغلب بر رویه  گشت ارشاد 
تاختند. در این میان البته گروهی هم 
همان ســناریوی ســقوط هواپیمای 
اوکراینی را در پیش گرفتند. سقوطی 
که به مرگ 176 مسافر منجر و تا یک 
هفته دلیلش با قاطعیــت نقص فنی 
هواپیما اعــالم و پــس از آن واقعیِت 

انکارناپذیر واقعه بر همه معلوم شد.
براهیــم رئیســی،  هرچنــد ا

رئیس جمهور کشور باز هم به سرعت 
دستور پیگیری و رسیدگی به ماجرای 
جانباختن مهسا امینی را داد، اما اغلب 
طرفدارانش سعی کردند ماجرا را یک 
اتفاق معمولی تفسیر کنند. اتفاقی که 
گویا می تواند به راحتی رخ دهد. محسن 
مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری 
در اینستاگرام نوشــت: »ناجا قانون را 
اجرا کرده؛ هر کس در مسیر رسیدگی 
به خطایش دچار عارضه شــد، مقصر 

نظام است؟!«.
سیاوش آقاجانی، مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گیالن در واکنشی 
عجیب به ماجرای درگذشــت مهسا 
امینی نوشــت: »آیا می دانید ساالنه 
چندین ورزشکار و تماشاچی در میادین 
ورزشی یا حتی حین تماشای مسابقه 
ورزشی در منزل دچار سکته می شوند؟! 

پس چرا ورزش تعطیل نمی شود؟!«.
محمد حســن قدیری ابیانه، فعال 
سیاســی اصولگرا هم گفــت: »تعداد 
زیادی از زنان در جلسه توجیهی حضور 
داشتند، اگر برخورد پلیس باعث سکته 
مهسا امینی شده باید بقیه هم سکته 
می کردند«.  او حتی به زنان پیشنهاد داد: 
»خانم ها حجاب و قوانین را رعایت کنند 
تا فراخوانده نشوند. وقتی بابت حجاب 

تذکر می گیرند، مقاومت نکنند!«.
اما اغلب واکنش ها به مرگ مهســا 
امینی ابراز همــدردی با خانــواده او 
ابراز خشــم و انتقاد از رویه است که در 
سال های اخیر  گشت ارشاد در کشور در 
پیش گرفته است و به نظر می رسد اغلب 

از آن ناراضی هستند.
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی در توئیتر خود 
اینگونه واکنش نشــان داد: »مجلس 
باید موضوع مهســا امینی را پیگیری 
کند. امنیت جانی مــردم مقدم بر هر 

ارشادی است«.
عباس عبــدی، فعال سیاســی و 
روزنامه نگار به ماجرای مهســا امینی، 
دختری که به دلیل بدحجابی توسط 
 گشت ارشاد بازداشت شده بود، واکنش 
نشان داد و نوشت: »درباره خانم مهسا 
امینی چه باید گفت که پیشــتر و در 
موارد کمابیش مشابه گفته نشده باشد؟ 
یک کالم این طرز اداره کشور نیست. نه 
قانونش مربوط مطابق خواست عمومی 
است، نه در اجرا می توانند متعادل رفتار 
کنند، و نه قادرند که به شــفافیت تن 
دهند .انتظار هم دارند که ادعاهایشان 

پذیرفته شود«.
ســید عباس صالحی، وزیر سابق 
ارشاد هم در توئیترش نوشت: »اتفاقات 
مکــرر ناگوار گشــت ارشــاد خطای 
راهبردی را نشان می دهد، هم بدحجابی 
کنترل نشد هم از اعتبار پلیس به عنوان 
نهاد حفظ امنیت کاسته شد و هم پرونده 
اجتماعی و انسانی چون مهسا امینی را 
برای نظام باز کرد. هنوز نمی خواهیم در 

شیوه ها تجدید نظر کنیم؟«.
در هر حال به نظر می رســد مرگ 
مهسا امینی، دختر جوان سقزی، پس از 
بازداشت توسط  گشت ارشاد در تهران، 
ادامۀ رونِدی است که کارشناسان امور 
اجتماعی بارها نســبت به آن هشدار 
داده اند. رویــه ای که دیوارهای اعتماد 
بین مردم و حاکمیت را هر چه بلندتر 
کرده و در نهایت به فروپاشی اجتماعی 

بدل خواهد شد.

بسیاری مرگ مهسا امینی 
را تنها به یک دلیل می دانند؛ 

ادامه رویه ای اشتباه در 
ایجاد رعب و وحشت در 

جامعه مخصوصا برای زنان و 
دختران. رویه ای که با وجود 

اذعان به بی حاصلی اش 
در نیل به اهداف اولیه، با 

سماجتی غیرقابل توجیه 
دنبال می شود

در حالی که پلیس می گویند 
در هیچ کدام از قسمت های 

فرایند دستگیری بدحجابان 
از اعمال زور استفاده 

نمی شود، اما بارها تصاویری 
از برخورد خشونت آمیز 

گشت های ارشاد برای سوار 
 کردن زنان به داخل 

این ون های مشهور منتشر 
شده که چندان موید این 

ادعا نیست
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بار دیگر بر اثر تیراندازی مرزبانان روی داد
جان باختن یک کولبر در پاوه 

فرماندار شهرستان پاوه در 
استان کرمانشاه از جان باختن 
یک کولبر 32 ساله در پاوه در 

روزهای اخیر خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری 
مهر، اردشیر رســتمی افزود: بر اثر تیراندازی که شب 
چهارشنبه توسط مرزبانان به ســمت سه کوله بر در 
منطقه نوسود شهرستان پاوه صورت گرفته یک نفر به 

دلیل برخورد گلوله ساچمه ای جان باخت.
به گفته او این سه کوله بر از اهالی شهرستان جوانرود 
بوده که عالوه بر جان باختن یکی از آنها 2 نفر دیگر نیز 

دچار جراحت شده اند.
فرماندار پاوه تصریح کرد: یکی از 2 کوله بر زخمی 
توسط بالگرد به بیمارستان شهرستان پاوه منتقل شده 
و دیگری به دلیل کم بودن شدت جراحت به صورت 

سرپایی مداوا شده است.
    

اعالم آمار  فوتی های 
پیاده روی اربعین

ســازمان حــج و زیارت 
اعالم کــرد، 93 نفر از ابتدای 
پیاده روی اربعین تا روز جمعه 
2۵ شهریورماه فوت شده اند. 
این آمار بر پایه اطالعات مرکز 
پزشــکی حج و زیارت هالل احمر است و فقط زائران 
بیمه شده که مشخصات آن ها در سامانه سماح ثبت 
شده است را در برمی گیرد. سازمان حج و زیارت به ایسنا 
اعالم کرد از دیگر زائران فوت شده در پیاده روی اربعین 
که مشخصاتشان در سامانه سماح ثبت نشده و بیمه 

نداشتند، اطالعات و آماری ندارد.
سفارت ایران پیش تر اعالم کرده بود که این زائران 
بیشتر بر اثر تصادف یا مرگ طبیعی در پیاده روی اربعین 
فوت شده اند. ازدحام جمعیت و گرمازدگی، از جمله 

چالش ها اربعین امسال نیز اعالم شده بود.
    

قطع امید از احیای دریاچه ارومیه
یک استاد محیط زیست 
دانشــگاه ارومیه، با اشاره به 
وضعیــت کنونــی دریاچه 
ارومیه، احیای این دریاچه را 
در شرایط کنونی غیرمحتمل 
دانست. حســام احمدی بیرگانی در گفت وگو با ایلنا 
افزود: با توجه بــه این میزان بارندگــی و تغییر رژیم 
بارش ها، آب پشت ســدها و تداوم توسعه کشاورزی 
ناپایدار، احیای دریاچه ارومیه در سطح کنونی امکان 
پذیر نیست، چرا که آبی وجود ندارد که بتواند سطح 
این دریاچه را بپوشاند. مگر اینکه طی 30 سال آرام آرام 
سدها را باز کرد و آب واقعی به دریاچه برسد و از آن سو با 

الگوی کشاورزی تغییر پیدا کند.
    

رئیس سازمان ثبت احوال کشور:
تعویض شناسنامه های قدیمی 

الزامی است
رئیس سازمان ثبت احوال 
کشور گفت: همه شهروندان 
کشــور باید در ســریع ترین 
زمان ممکن بــرای تعویض 
شناسنامه های قدیمی و اخذ 
شناسنامه جدید اقدام کنند. به گزارش ایسنا، هاشم 
کارگر افزود: در حالی که بــازه زمانی برای آن تعریف 
نشــده اســت، ولی افراد برای دریافت خدمات دچار 
مشکل می شوند؛ پس توصیه این است که افراد هرچه 
سریع تر مراجعه کنند و شناسنامه های جدید را دریافت 
کنند چرا که باعث می شود در کشور راحت تر خدمات 
دریافت کنند و مشکلی برای آنها ایجاد نشود و از سوی 
دیگر پایگاه اطالعاتی سازمان ثبت احوال نیز کامل تر 
شده و برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان نیز 

کار تسهیل می شود.
    

صفر؛ عدد شهرهای کرونایی
در وضعیت قرمز

وزارت بهداشــت اعــالم 
کــرد: براســاس آخرین به 
روزرسانی ها، تعداد شهرهای 
با وضعیت قرمز همانند هفته 
گذشــته، در عدد صفر ماند و 
تعداد شــهرهای با وضعیت نارنجی از 3۵ به 20 شهر 
کاهش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد 
از 3۴2 به 2۵7 و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 71 
به 171 شهر رسید. همچنین دیروز وزارت بهداشت 
براســاس آخرین برآوردها  اعالم کرد که 303 بیمار 
جدید کرونا در کشور شناسایی شــدند. این گزارش 
همچنین از فوت 1۴ بیمار مبتال به کرونا در شبانه روز 

گذشته خبر داد.

از گوشه و کنار 

در روزهای اخیر مردم زرین دشت فارس مقابل دادگستری 
این شــهر تجمع کردند. اعتراض آنها به اقدام برای دستگیری و 
مجازات عامالن مرگ فجیع نوجوانی 16 ساله بود. نوجوانی که 
گفته می شود از سوی صاحب کارانش مورد تعرض قرار گرفت و 

پس از شکایت او  به شکل مشکوکی کشته شد. 
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس در پی اعالم 
خبر فوت مشکوک جوان زرین دشــتی، رئیس کل دادگستری 
استان فارس با بیان اینکه پرونده تحت نظارت ویژه قضایی قرار 
دارد گفت: پرونده متهمان این حادثه به صــورت ویژه و خارج از 

نوبت رسیدگی می شود.
سید کاظم موســوی با تأکید بر اینکه اشد مجازات قانونی در 
انتظار متهمان خواهد بود اعالم کرد رسیدگی به پرونده مذکور در 
صالحیت محاکم کیفری یک استان است که اقدامات اولیه جهت 

انجام تشریفات قضایی و ارسال پرونده به مرجع عالی قضایی استان 
انجام شده است. رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه 
اقدامات قضایی اولیه از جمله شناسایی هر سه متهم، بازداشت 
و تفهیم اتهام آنان در حوزه قضایی زرین  دشت انجام  شده است، 
بیان داشت: ادعای مطرح شده توسط خانواده متوفی در خصوص 
آدم ربایی و قتل نیز با تشکیل پرونده قضایی در دستور کار رسیدگی 
مقام قضایی قرار دارد. زرین دشت در جنوب شرقی استان فارس و 

در 3۴0 کیلومتری شیراز واقع شده است. 
 بر اساس گزارش ها مقتول به نام امیرحسین خادمی نوجوان 
16 ساله ای است که در سالیان گذشته پدرش را از دست داد و مدتی 
بود برای بیماری سرطان مادرش کار می کرد. اما گفته می شود در 
هفته های اخیر یکی از متهمان یعنــی صاحب کار و دو نفر دیگه 
پس از تجاوز و فیلمبرداری او را تهدید می کنند که نباید ماجرا را 

علنی کند. اما امیرحسین به همراه مادرش از این سه نفر شکایت 
می کنند و متاسفانه روز یکشنبه هفته پیش جسد وی در یکی از 
بیابان های حاجی آباد کشف می شود. در روزهای اخیر شماری 
از مردم شهرســتان زرین دشــت با تجمع در مقابل ساختمان 
دادگستری این شهرستان خواستار برخورد قاطع دستگاه قضا 
با مسببان این حادثه شدند. در همین باره محمد امین انصاری، 
رئیس دادگستری زرین دشــت با اشاره به مرگ مشکوک جوان 
زرین دشتی بیان کرد: متهمین شناسایی و با دستور مقام قضایی 

در بازداشت به سر می برند.
رئیس دادگستری زرین دشت با تأکید بر اینکه پرونده قضایی 
این جوان تشکیل شده، بیان داشــت: پرونده این جرم با توجه به 
فوت بزه دیده با حساسیت و نظارت ویژه قضایی دنبال می شود. 
این مسئول قضایی با اشاره به اینکه اقدامات قضایی اولیه از جمله 

شناسایی هر سه متهم، بازداشت و تفهیم اتهام آنان در دادستانی 
زرین دشت انجام شده، عنوان کرد: موضوع تشکیل پرونده مطابق 
دستور العمل پرونده های مهم استان به دبیرخانه مرکز استان اعالم 
شده است و پرونده با نظارت مدیریت ارشد قضایی استان در حال 

سیر مراحل قانونی است.

پرونده تحت نظارت ویژه قضایی قرار گرفت

تعرض و قتل هولناک نوجوان زرین دشتی و بازداشت سه متهم

گزارش

مهسا، فروخفته در خاک و جامعه، برانگیخته از خشونت عریان 

خیابان های شهر برای زنان امن نیست


