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گزارشی از اعتراض افکار عمومی و طیف های مختلف سیاسی به حواشی مرگ ناگوار مهسا  امینی

آنچه مردم می خواهند

در سوگ عالمی پر تالش و  وارسته

شــرق: اعتراض ها به مرگ مهســا امینی، دختر۲۲ ســاله ای که 
عصر  سه شنبه ۲۲ شــهریور توسط گشت ارشاد بازداشت شد و پس 
از ســه روز بیهوشی، روز جمعه ۲۵ شــهریور در بیمارستان کسری 
جان باخت، همچنان ادامه دارد؛ اعتراضی که از زادگاه مهسا امینی 
آغاز شــد، به دانشگاه ها و خیابان های شــهرهای مختلف ازجمله 
تهران، رشــت، کرج، اصفهان، دیوان دره، بوکان، مهاباد و...کشــیده 
شد و همچنان افکار عمومی به دنبال توضیحی شفاف درباره علت 
مرگ این مســافر غریب در «وزرا» است. البته در این  بین رؤسای قوا 
خواستار رســیدگی سریع به موضوع شــدند و محسنی اژه ای وعده 
انتشار نتیجه تحقیقات بدون هیچ گونه مالحظه ای را نیز داده است، 
اما کاهش اعتماد عمومی به اظهارنظرهای برخی مدیران بر شدت 
مطالبه گری مردم سراسر ایران افزوده است. به گفته رشیدی کوچی، 
نماینــده مجلس، «ما باید بپذیریم که با مــردم صادق نبودیم. برای 
همین مردم به مــا اعتماد ندارند». در کنار ایــن تناقض گویی ها که 
ماجــرا را تا مرز وارونه کــردن پیش برده اند، برخــی اظهار نظرهای 

غیرمسئوالنه هم خشم عمومی افزوده است. 
با توجه به عدم اقناع افکار عمومی، در روزهای گذشته تجمعات 
مختلفی شــکل گرفت که در برخی موارد به خشــونت کشیده شد 
و خبرهایی از آســیب به برخی از معترضان در حال انتشــار است و 
گویا تعداد بازداشتی ها هم کم نبوده است. البته مواجهه رسانه های 
اصولگرا در رابطه با تجمعات اعتراضی مردم نسبت به موارد سابق 
متفاوت بود و به انتشــار جزئیات و فیلم های متعدد و حتی پخش 
شــعارهای مردمی که بعضا رادیکال هم شد، پرداختند. به گزارش 
تسنیم، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید 
بهشــتی، تربیت مدرس و عالمه در اعتراض به ماجرای درگذشــت 
مهســا امینی تجمع کردند و در این تجمعات خواستار روشن شدن 
ابعــاد این حادثه شــدند. بر اســاس آنچــه از تصاویــر تجمعات 
تاکنون منتشــر شده و به گواه شاهدان عینی، شــلیک گاز اشک آور، 
متفرق کــردن معترضان با اســتفاده از باتوم و بازداشــت از جمله 
برخوردهای نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات بوده اســت. 
به گزارش ایسنا، جانشین فرمانده انتظامی گیالن با بیان اینکه حساب 
مردم از اغتشاشگران و مخالن نظم و امنیت جداست، از دستگیری 
۲۲ نفر خبر داده اســت. در رابطه با بازداشــتی های تهران اطالعات 

دقیقی در دست نیست.
  از  نظر علمی نمی شود کسی همین جوری بیفتد!

البته برخی نمایندگان مجلس با اعتراض به مرگ مهســا امینی 
خواســتار رسیدگی و شــفافیت بدون توجه به تبعات حقیقت گویی 
شدند و مســعود پزشــکیان، نماینده تبریز در مجلس، درباره مرگ 
دردناک مهســا امینی در برنامه زنده شبکه خبر با انتقاد از بازداشت 
یــک دخترجوان و تحویل جنازه به خانواده او  گفت: همه باید بیایند 
پاســخ بدهند! از نظر علمی نمی شــود کســی همین جوری بیفتد! 
این طور نباشد که هر کسی خواست حرف بزند، بگویید اینها ضدنظام 
هســتند. می گویید برخورد نامناســب با این خانــم نکرده ایم؛ خب 
شفاف سازی کنید. او به شــجاعت در بیان حقیقت در دوران وزارت 
خود در دولت اصالحات اشاره کرد و از کتک خوردن زهرا کاظمی و 

علت مرگ او در بازداشت گفت.
 برخی اصرار دارند که کار درست را انجام داده اند

جالل رشــیدی کوچی هم که عضو کمیته حقیقت یاب در پرونده 
مهسا امینی اســت، گفته : در اولین جلسه کمیته ای که در مجلس 
برای پیگیری فوت مهســا امینی تشــکیل شد، دوســتانی از نیروی 
انتظامی حضور داشــتند. ما به جد می گوییم که باید قبول کنند که 
نیروی انتظامی از ناحیه گشــت ارشــاد در  حال آسیب دیدن است. 
شــجاعانه ترین کاری که یک فرد می تواند انجام دهد، این است که 
در وهله اول اشــتباه خود را بپذیرد. ســپس در جهت رفع خسارت 
گام بردارند. برخی از دوستان ما اصال حاضر نیستند راجع به اشتباه 
خود صحبت کننــد و اصرار دارند که کار درســت را انجام داده اند. 
دوســتان باید بپذیرند گشت ارشاد اشــتباه بوده، چون نتیجه ای جز 
خســران و ضرر برای کشور نداشته است. این احتیاج به آمار و ارقام 
و نظرســنجی ندارد. اگر گشت ارشــاد به تنهایی قرار بود در مسئله 

حجاب موفق بشــود، ما نســبت به ۱۰ ســال گذشــته حداقل باید 
وضعیت مان در حوزه حجاب ثابت بود.

  اورژانس برای ایشان نیامده بود
وی در ادامه با طرح این پرســش که ســؤال بنده این اســت که 
مالک تشــخیص اینکه یک فرد باید توســط گشــت ارشاد بازداشت 
شود چیســت، بیان کرد: حال دوســتان می گویند بازداشت نگویید. 
بنده نمی دانم به اینکه فردی را گشــت ارشــاد سوار ماشین می کند 
تــا ببرد چه می گوینــد. هیچ تقطیعی در این فیلــم صورت نگرفته 
اســت. بنده ویدئوی کامل اتفاق را دیدم. از لحظه ای که ایشــان از 
ماشــین پیاده شــده تا لحظه ای که اورژانس آمده و ایشان را منتقل 
می کند، مشخص اســت. البته اورژانس برای ایشان نیامده بود. گویا 
در ســاختمانی که به آنجا نزدیک بوده، اتفاقی رخ داده و اورژانس 
بــرای آنجا آمده بود. بعد کــه این اتفاق افتاده بــه این مکان آمده 
است. بنده تعهد اخالقی دادم آنچه  را واقعیت است  بگویم. تاکنون 
به هیچ عنوان ســندی دال بر ضرب و شتم مهسا امینی از لحاظ علم 

پزشکی به دست نیامده است.
  رفتارهای قهری گشت ارشاد که حرمت زنان را در جامعه اسالمی 

می شکند
در  این  بین نماینده مردم سقز و بانه از وزیر کشور خواست تا بدون 
فوت وقت نسبت به روشنگری ابعاد قضیه مهسا امینی شفاف سازی 
کند. بهزاد رحیمی در نطق میان دســتور خود افزود: انتظار داشتیم 
شخص وزیر کشور برای عرض تسلیت و تسلی خاطر این خانواده و 
آرامش شهرســتان در میان این خانواده حضور پیدا می کرد. نماینده 
مردم بانه و ســقز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: به عنوان 
نماینده مردم کردســتان در مجلس شورای اســالمی، امروز از تمام 
رفتارهای قهری گشــت ارشاد که حرمت زنان را در جامعه اسالمی 
می شکند و از بین می برد، احســاس نگرانی و  به آن اعتراض دارم. 

هرچنــد زحمات نیروی انتظامی در برقــراری امنیت و نظم و حفظ 
تمامیت ارضی کشــور انکارشــدنی نیســت و قدردان هســتیم ، اما 
عملکــرد و موضع گیری این نهاد در این واقعه قابل قبول نیســت و 
اطالع رسانی های قطره ای و دیرهنگامی انجام شده است. رحیمی با 
اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره مردم کردستان و با بیان اینکه 
زنان ُکرد نماد و نشــانه عفت، صالبت و سختکوشی هستند، گفت: 
مهسا امینی، میهمانی عزیز از دیار کردستان، می خواست چند روزی 
را در قلب تهران میهمان شــما در پل طبیعت باشــد و زیبایی های 
کشورش را ببیند  اما قربانی شــد. گشت ارشاد همیشه برای زنان ما 
اســترس آفرین بوده است. نماینده مردم بانه و سقز افزود: ما کردها 
زنــان را آفریننــده و زندگی بخش خطاب می کنیــم. زنان و دختران 
کرامت دارند و باید حرمت و کرامت انسانی آنها را حفظ کنیم. زنان 
و دخترانی که امروز از ما احساس خشم و تنفر دارند، با چه ذهنیت 
و اندیشــه ای در این جامعه زندگی کننــد؟ رحیمی در ادامه خطاب 

به رئیس جمهور بیان کرد: ۴۳ ســال از عمر نظام مقدس جمهوری 
اســالمی می گذرد، همیشه مدعی بوده اند مشــکل فرهنگی وجود 
دارد؛ آیــا هنوز به این باور نرســیده ایم که فرهنــگ با پلیس، ارعاب 
و تهدید حل نمی شــود؟ مشــکل فرهنگی را با ۱۲ ســال مدرسه و 
چند سال دانشگاه نتوانســته ایم رفع کنیم، بعد می خواهیم با زور و 
تهدید دختران را به ون وحشــت هدایت کنیــم و با برگزاری کالس 
یک ســاعته توسط گشت ارشاد با فرهنگشــان کنیم؟ پس آموزش و 
فرهنگ را هم به پلیس واگذار کنید تا به روش خودشــان عمل کنند 
و کم کاری دستگاه های متولی را هم خودشان جبران کنند. وی وزیر 
کشــور را مورد  خطاب قرار داد و گفت: آقای وزیر کشور  اگر دیروز از 
مــرگ کولبران، تصادفات جاده ای و فقــر و اعتیاد گالیه مند بودیم و 
فریاد می زدیم، امروز باید گشت ارشاد را هم به آن اضافه کنیم. هنوز 
درباره کولبران با توجه به دســتور صریح مقام معظم رهبری پاسخ 

مشخصی ندیده ایم.
  

یادمان نمی رود چه کســانی در شــورای عالــی انقالب فرهنگی 
مصوبه گشت ارشاد  را  آوردند

از سویی هم دیروز صحن علنی مجلس به واکنش های مختلف 
نمایندگان در رابطه با مرگ مهسا امینی و اعتراض ها اختصاص داشت 
و برخی نمایندگان خواستار رسیدگی و روشنگری شدند و برخی دیگر 
هم بابهانه قرار دادن احتمال سوءاستفاده خارج نشینان یا براندازها از 
این اعتراض ها، خواستار ســکوت مردم و برخود با معترضان شدند. 
سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، در صحن علنی 
به منتقدان عملکرد گشت ارشاد تاخت و گفت: از خانواده مهسا امینی 
تشکر می کنیم که مرزبندی با ضدانقالب داشته و اجازه ندادند آنها از 
این فرصت استفاده کنند. البته عده ای یک زمانی از گشت ارشاد دفاع 
کرده و همان ها امروز مقابل گشت ارشاد می ایستند؛ یادمان نمی رود 
آنهایی که در مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور وقت به دلیل 
عدم اجرای قانون گشــت ارشاد ســؤال می کردند، یا آقایانی را که به 
دلیل ساپورت پوشی برخی بانوان مکررا سؤاالتی بیان می کردند. وی 
افزود: یادمان نمی رود چه کســانی در شورای عالی انقالب فرهنگی 
مصوبه گشت ارشاد را آوردند؛ اینها بنیان گذاران برخی مسائل بودند، 
حاال چطور شــده که گذشته را فراموش کرده اند؟  احمد راستینه هم 
با ارتباط دادن این اتفاقات به اعتراضات ۸۸ (البته دلیل این ارتباط را 
بیان نکرد) توپ را به زمین جناح سیاسی رقیب انداخت و گفت: باید 
این موارد را به جریان مشخص سیاسی در کشور بیان کرد که لیدرهای 
شــما در فتنه ۸۸ ظلم بزرگی به جریان اسالمی تحمیل کرده اند، آن 
روز کلید رمزشان ندا آقاسلطان بود و امروز مهسا امینی است. فاطمه 
محمدبیگی از اعضای فراکســیون زنان مجلس هم دیروز در صحن 
علنــی اظهار کرد: از مردم انتظار مــی رود حفظ آرامش و بصیرت را 
مدنظــر قرار داده و از همراهی با فتنه گــران خودداری کنند. هرچند 
قالیباف در جلســه دیروز وعده داده است  کمیسیون عالوه بر بررسی 
مصداقی درگذشــت مرحومه مهســا امینی، برای جلوگیری از تکرار 
این قبیل موارد، فرایندها و شــیوه اجرا در گشت های امنیت اخالقی 
فرماندهی کل انتظامی را مورد بررســی قرار دهد تا برای رفع شــدن 
اشکاالت موجود در چگونگی اجرای آن اقدام شود، اما واکنش های 
متفاوت بهارستان نشــینان به حادثه، سبب سردرگمی افکار عمومی 
شده است؛ زیرا یک  ســو بحث حقیقت یابی است که گروهی مدافع 
آن هستند و از سویی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس هنوز متوجه 
میزان نارضایتی عمومی از یک مرگ تلخ نیستند و همچنان معتقدند 
به دلیل احتمال سوء استفاده دشمنان از اعتراضات، بهتر است انتقاد 
و اعتراضی اصال بیان نشــود اما توضیــح نداده اند اگر این موضوع با 
چنین بازتابی مواجه نمی شد ، آنها حتی حاضر بودند نام مهسا امینی 
را بشــنوند؟! حال واکنــش و پیگیری موضع دیگر جــای خود دارد. 
بماند که جلیل محبی، دبیر ســابق ســتاد امر به معروف هم دیروز 
گفته اســت: «اولویت امر به معروف بنا بر دستور رهبری باید امر به 
معروف مسئوالن باشــد نه حجاب»، اما همچنان سال هاست شاهد 
برخورد قهری گشت ارشاد با زنان در مسئله حجاب هستیم و یک روز 
مادری توسط ون ارشاد زیر گرفته می شود، روزی در پارک پردیسان به 
مردم عادی شلیک می شود و اکنون هم دختری به کام مرگ فرستاده 

شده است.

چهارشنبه
۳۰ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۰

عالم ربانی آیت اهللا محمدعلی خزائلی از اســتادان و مدرسین عالی مقام حوزه 
علمیه قم بود که اخیرا به رحمت باری تعالی پیوست  اما آن چنان  که بایسته است، 
در رسانه ها مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین ضرورت دارد در معرفی آن اندیشمند 

فرزانه گام هایی برداشته شود. این نوشته قدر گذرا به زندگی او می پردازد:
محمدعلــی خزائلی، به ســال ۱۳۳۴ خورشــیدی در یک خانواده کشــاورز و 
مذهبــی در نجف آبــاد، دیده بر جهــان باز کرد. پــدر بزرگوارش عبــداهللا و مادر 
مهربانش معصومه مصطفایی نام داشــتند. حاج عبداهللا در زمره مردان خوشنام 
و زحمتکــش روزگار خویش بود کــه در باغ و مزرعه تالش می کرد تا رزق  و روزی 
حــالل به خانه آورد. پدر و مادر محمدعلی، چنان که باید و خواســتند، عشــق به 
معنویــت و تأللو محبت اهل بیت نبــی اهللا را در جان فرزندش جــاری کرده و او 
را راهــی کســب معرفت کردنــد. محمدعلی در ســن قانونی به دبســتان رفت 
و تــا پایــان دوره راهنمایی یکســره درس خواند. در این مدت از دو کار ارزشــمند 
غافــل نبود؛ یکی کمک به پدر در کار کشــاورزی، یکی هم حضور همیشــگی در 
مســاجد و محافل مذهبی به منظور افزایش آگاهی های دینی و مذهبی خود. وی 
به ســال ۱۳۴۹ در آغاز ۱۶ســالگی، احســاس کرد باید در حوزه علمیه درس دین 
بخواند. با پیشــنهاد و پیگیری دایی دانشمندش حاج شــیخ ابوطالب مصطفایی 
که از وعاظ انقالبی و مبارز نجف آباد بود، به مدرســه شــیخ ابراهیم ریاضی رفت 
و وارد حوزه علمیه نجف آباد شــد. در آنجا نزد فرزانگانی همچون حجج اســالم 

شــیخ مرتضی باقری، شیخ محمود واحد، سیدحســین اسماعیلی، شیخ ابوطالب 
مصطفایی، ســید محمدباقر حسنی و آیت  اهللا شیخ عباس ایزدی که چند سال بعد 
از آن، پدر خانم شــیخ محمدعلی شد، به شــاگردی نشست و درس های گوناگون 
حــوزوی نظیر عقاید، صرف و نحو، ادبیــات، منطق، معالم االصول، معانی و بیان 
را آموخت و از همه مهم تــر، درس بنیادی اخالق را فراگرفت. در این مرحله بود 
که یاد مدارس دولتی را در وجودش زنده کرد و تصمیم گرفت دوره دبیرســتان را 
هــم به هنگام تحصیل حوزوی به پایان بــرد و دیپلم آن را دریافت کند. وقتی این 
تصمیم را عملی کرد، عزم قم کرد تا در فضایی مســاعدتر و گسترده تر، تحصیالت 
حوزه ای خود را ادامه دهد و در پس کســب علوم اسالمی فراتر از مقدمات برآید. 
نکته در خور  توجه اینکه پدر، پســر کوچک تر از محمدعلی به نام حســنعلی را که 
دوره ابتدایی را به انتها رســانده بود، همراه او روانه حوزه علمیه کرد تا از خود دو 
فرزند روحانی به یادگار بگذارد. حســنعلی نیز مانند برادر بزرگ خود، محمدعلی 
و پابه پای او در مدرســه ریاضی و ســپس در حوزه علمیه قــم، با عالقه و اعتقاد 
زیاد به فراگیری دروس حوزوی و علوم اســالمی پرداخــت و اکنون او نیز یکی از 
علما و استادان ســطوح عالی حوزه علمیه قم به شمار می رود که به ویژه با قلم 
توانــای خود آثار فراوانی (نزدیک به ۵۰ عنوان) را در زمینه های گوناگون مذهبی، 

اجتماعی، اخالقی و فرهنگی تألیف کرده است.
شیخ محمدعلی خزائلی در حوزه علمیه قم

اســتاد خزائلی با برنامه آموزشــی مورد عالقــه اش، در حــوزه علمیه قم به 
شــاگردی بزرگانی همچون آیات  یحیی انصاری شــیرازی، عبــداهللا جوادی آملی، 
محمد محمدی گیالنی، حســن حسن زاده آملی، آقاموســی شبیری زنجانی، جعفر 
ســبحانی، ابوطالب تجلیل تبریــزی، عباس ایزدی، ابوالقاســم خزعلی و علی اکبر 
مشــکینی اردبیلی نشست و با جدیت تمام و ســپری کردن وقت زیاد از باغ علمی، 
اخالقی و معنوی اســتادان خود  خوشه ها برگرفت. البته وی این آمادگی را داشت 

تا همچنان شــاگردی کند و پیش برود؛ بنابراین بــرای فراگیری دروس خارج فقه 
و اصول از آیات عظام ســیدمحمدرضا موســوی گلپایگانی، حاج شیخ حسینعلی 
منتظری، حاج شــیخ جوادآقا تبریزی، حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی، حاج شیخ 
حســین وحید خراسانی، ناصر مکارم شــیرازی و دیگران بهره های فراوان برد و به 
شرف دریافت اجازه معنوی اجتهاد نائل آمد. آیت اهللا محمدعلی خزائلی تدریس 
را هــم در حوزه قــم ادامه داد و نزدیک به ۴۵ ســال از دوران تحصیل خود را به 
تدریس در حوزه های علمیه نجف آباد و قم و بعضی از شــهرهای دیگر گذراند که 
از آن مدت، ۲۷ سال آن را مشغول آموزش دروس خارج فقه و اصول و نیز فلسفه 

بوده اســت. اســتاد خزائلی از جوانی در صحنه های گوناگون، 
به ویژه در صحنه مبارزات اســالمی علیه اســتبداد و وابستگی 
رژیم پیشین حضور پیوسته داشت، به گونه ای  که چند  بار تحت 
تعقیب و بازداشــت مأموران امنیتی ساواک قرار گرفت. ایشان 
پس از پیروزی انقــالب، در مواضع گوناگون فرهنگی، علمی و 
اجتماعی نیز فعالیت می کــرد، ازجمله  راهنمای درس خارج 
در مدرســه عالی فقه (حجتیه)، شــوراهای حــوزه قم مانند 
ممتحنه حــوزه قم، فلســفه مجمع عالی حکمت اســالمی، 
مدرســه عالی تفســیر قرآن کریم و انجمن اصــول فقه حوزه 
علمیه قم. همچنین شرکت در بحث های علمی -مذهبی رادیو 
معارف، نظیر شرح نهج البالغه در برنامه های «منشور بالغت» 
و «مشــکات هدایت»، تدریس قرآن و تدریس فلسفه اسالمی 

به روحانیون شــاغل در واحدهای عقیدتی-سیاسی نیروی انتظامی، تدریس علوم 
قرآنی در دانشــکده علوم قرآنی قم، نماینده امــام در آموزش وپرورش و انجمن 
فرهنگیان، مدیریت مدرسه «الحجة» نجف آباد به مدت سه سال، نماینده منتخب 
طــالب و روحانیــون نجف آبادی در حــوزه علمیه به مدت ۱۲ ســال که به اتفاق 

مصطفی ایزدی

مسئله من در سؤال از احمدى نژاد گشت ارشاد نبودمطالبات عمومى نادیده گرفته شود، مردم با کسى تعارف ندارند

احمد علیرضا بیگی، نماینــده تبریز در مجلس: اتفــاق تلخی که در 
ماجرای برخورد گشــت ارشــاد با خانم مهســا امینی رخ داد، زنگ 
خطری است و بیش از همیشه نشان داد نوع مواجهه با بی حجابی 
یا بدحجابی از بنیاد غلط بوده است و ما هزینه های زیادی بابت این 
کار پرداخت کرده ایم. با وجودی که این هزینه ها در باالترین ســطح 
خودش را نشان داد، دلیل این را که همچنان بر ادامه این روند اصرار 
و تأکید می شود، درک نمی کنم. من به عنوان فردی که سال ها در همین تشکیالت پلیس کشور 
خدمت کرده و طرح های ارشــاد را اجرا کرده ام، تأکید دارم هیچ وقت دو ســاعت کالسی که 
بــرای افراد کم حجاب برگزار می کنند، آنها را تغییر نمی دهد. اگر به واقع این اتفاق می افتاد، 
باید به عقل شان شک می کرد. این امر با عقل جور در نمی آید. دستگاه عریض و طویل کشور 
با هزاران هزار بودجه و اعتبارات و این همه امکانات تأثیری را که باید می داشت، نداشته است 
و حاال انتظار داریم در این دو ســاعت کالس توجیهی ایــن اتفاق بیفتد! نکته دیگر اصرار بر 
گرفتن کد ملی از جوانان از سوی گشت ارشاد است. این امر برای جوان بازداشتی این برداشت 
را دارد تا از آینده نامطمئنی که هم اکنون دارد، غیر مطمئن تر شود؛ بنابراین تأکید می کنم این 
شیوه ای که گشت ارشاد در پیش گرفته، روش غلطی است که نباید ادامه داشته باشد. بارها 
ایــن موضع را اعالم کرده ام و آقای احمدی نژاد هم بر این امر اصرار داشــت. البته برخی به 
اشــتباه تأسیس گشت ارشاد را به آقای احمدی نژاد نسبت می دهند، در حالی که گشت ارشاد 
در زمان آقای عبداهللا نوری که وزیر کشور بود، بنیان گذاری شد. حتی آقای احمدی نژاد زمانی 
که رئیس جمهور بود، به واســطه مخالفت با گشــت ارشاد از ســوی دوستان اصالح طلب 
مجلس از جمله آقایان پزشکیان و مطهری مورد مؤاخذه، بازخواست و سؤال قرار گرفت که 
چرا با راه اندازی گشت ارشاد مخالف است؟ به هر حال با توجه به شرایط ایجاد شده فعلی، 
مردم انتظار دارند مجلس در مواجهه با این اتفاق واکنشی نشان دهد. تأکید می کنم باید به 
این روند نادیده گرفتن مطالبات مردم خاتمه دهیم. متأسفانه در دولت آقای رئیسی این دیدگاه 
وجود دارد که نیازی به آرای مردم نیست و تصور می شود اگر انتخابات ریاست جمهوری هم 
برسد، مردم موظف اند به آقای رئیسی رأی بدهند؛ اما ایشان باید بداند از این خبرها نیست و 
اگر قرار اســت مردم به حســاب بیایند، باید به نظر و مطالبه آنها توجه شود. پس اگر با این 

فرمان پیش برویم، حتما جمهوریت مردم در جمهوری اسالمی زیر سؤال می رود.

مسعود پزشکیان،نماینده مردم تبریز در مجلس: اتفاق رخ داده به 
واسطه گشت ارشاد برای خانم مهسا امینی باعث جریحه دارشدن 
افکار عمومی شــده است؛ اما ضد انقالب هم بدش نمی آید از این 
آب گل آلود بهره برداری کرده و بر این موج ســوار شــود. از طرفی 
مردم دنبال احقاق حق هســتند و از طرفــی باید مراقب بود ضد 
انقالب کل نظام را زیر سؤال نبرند. حاکمیت باید نسبت به مسئله 
دقت الزم را داشته باشد. مردم نسبت به اتفاق رخ داده به واسطه گشت ارشاد ناراحت و 
معترض انــد و در خیابان هــا اعتراض خود را نشــان داده اند. به  همیــن  دلیل دولت باید 
در این باره درســت عمل کند و به صورت شــفاف تیمی را از جریانات سیاسی مختلف و از 
کمیســیون بهداشت و از خود وزارت بهداشت مأمور رســیدگی کند. همچنین از خانواده 
مرحومه هم باید در این جلسات رسیدگی حضور داشته باشند و در جریان همه روند قرار 

بگیرند تا بدانند چیزی از آنها پنهان نمی شود.
در این بــاره باید با مقصر یا مقصران برخورد جدی شــود. اگــر خانواده مرحومه امینی 
و مردم بدانند که واقعا مســئوالن چیزی را از آنهــا مخفی نمی کنند و در این باره صداقت 

دارند، دیگر به خیابان ها نمی ریزند و متقاعد می شوند که دولت پیگیر ماجراست.
اما از آنجایی که اعتماد عمومی مخدوش شــده و صداقت وجود ندارد، مردم حرفی 
را از مســئوالن قبول نمی کنند؛ چرا که ۱۰ نقل قول متفاوت درباره این موضوع بیان شــده 
اســت. باید در قبال مردم صداقت به خرج دهیم تا اعتماد مخدوش شــده ترمیم شود و 

مردم از ما بپذیرند. باید صادقانه با مردم صحبت کنیم.
نکتــه دیگر در  این  بین این اســت که برخی به دنبال  گرفتن ماهی از آب گل آلود هســتند 
و ادعــا می کنند مــن و آقای مطهری از حامیان تأســیس گشــت ارشــاد بوده ایم. تأکید 
می کنــم اشــتباه می کنند چنین ادعایــی دارند. آقای مطهری روی این موضوع حســاس 
بود؛ اما من دلیل ســؤالم از آقای احمدی نژاد گشــت ارشــاد نبود و درباره مســائل دیگر 
از او ســؤال کردم. اکنون می گویند در آن ســؤال از رئیس جمهور موضوع گشــت ارشــاد 
هم وجود داشــته اســت. اصال چه ربطی دارد؟ من می گویم مســئله من گشــت ارشاد 
نبــوده و کال بــا رفتارهای دیگر او مشــکل داشــتم و رئیس جمهور وقت را مورد ســؤال 

قرار دادم.

برادرش حاج شــیخ حســنعلی خزائلی، پیوســته به گرفتاری ها و نیازمندی های 
جاری طالب و روحانیون حوزه قم رســیدگی می کردند. و باالخره حضور در جبهه 
جنگ تحمیلی به دفعات. استاد تألیفاتی هم داشت  که به این شرح است: االمامة 
و الــوالة فی الکتاب و الســنة، جدل و اســتدالل در قرآن کریم، مقالة فی شــیاع 
(عربــی ) و تحلیلی بر دعاهای انبیا در قرآن. آقای خزائلی آثار علمی و درس های 
حوزوی و برون حوزوی مرحوم آیت اهللا حاج شیخ عباس ایزدی را به عنوان یک کار 
علمی -مذهبــی مورد  نیاز جامعه، تنقیح و تکمیل کرده و با قلم اســتوار خویش، 

به صورت چندین عنوان کتاب  آراسته و مدون کرد. 
اســامی این کتاب ها چنین اســت: شرح و تفســیر دعای افتتاح، شرح و تفسیر 
چهل خطبه نهج البالغه، اخالق ایزدی، شــرح و تفســیر دعــای ابوحمزه ثمالی، 
تفســیر آیات قیام و زندگی عبرت آموز حضرت کلیم اهللا، وسوســه های شــیطانی 
و راهکارهــای مقابله بــا آن از دیدگاه قرآن، خطبه ها و نکته هــا و باالخره قاعده 
فراق و تجاوز (تقریرات درس مرحوم آیت اهللا آقا جواد تبریزی). 
آیت اهللا حاج شــیخ محمدعلی خزائلی در شــامگاه شانزدهم 
شهریورماه ۱۴۰۱ خورشــیدی بر اثر حمله قلبی به رحمت خدا 
رفت. در پی درگذشــت این عالم گران قدر، اســتاد حســنعلی 
خزائلی با ارســال پیامی  خبر درگذشــت آن مرحــوم را اعالم 
کرد. پیام های تســلیت فراوانی خطاب به برادر و خانواده اش از 
طرف شــخصیت های علمی حوزه و مراکز فرهنگی و پژوهش 
قم صادر شــد. در میان حدود ۵۰ پیام صادر شده  اسامی آقایان 
آیات اعرافی مدیر حوزه علمیه قم، عباس محفوظی، سیدحسن 
خمینی و نجفی اصفهانی دیده می شود و نیز بیوت آیات عظام 
منتظری، شبیر زنجانی، حسین مظاهری و فاضل لنکرانی و دفتر 
امور نخبگان تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم و 
همچنین علما  و روحانیون نجف آباد، رحلت اســتاد خزائلی را تسلیت گفتند. پیکر 
پاک مرحوم خزائلی بعــد از اینکه آیت اهللا علی کریمی جهرمی بر آن نماز خواند، 
به زادگاهش منتقل و پس از تشــییع باشــکوه علما  و مردم، در جنت الشــهدای 

نجف آباد، قطعه عالمان و اندیشمندان به خاک سپرده شد. رحمت اهللا علیه.

ملت خواهان اصالح روش ها هستند، صدای آنان را با صداهای دیگر اشتباه نگیریم
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