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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
ّاس ِإ َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ٌة ِم َن اَ ...ع َل ُ
يك ْم فَاغْ َت ِن ُموه.
ِإ َّن َحوا ِئ َج الن ِ
نيازهاى مردم به شما ،نعمتى از سوى خداوند بر شماست ،پس آنها را غنيمت شماريد.
(غررالحكم :ج ،۲ص)۵۳۷
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تازههای مطبوعات
•• روزنامه شهروند از مالچ پاشی «غیرقانونی»
در منطقه «بیتکوصر» خوزستان خبر داده و
نوشته است« :بیت کوصر در فهرست کانونهای
غبار خوزستان نیست...با همه این ها اصرار
بر ادامه مالچپاشی در این نقطه جنوبی منطقه
حفاظتشده میشداغ تمامی ندارد».
••شرق« -دستکاری در پرونده سقوط» عنوان
تیتر یــک ایــن روزنــامــه اســت کــه در آن بــه نقل
از حبیبا ...صادقی بازپرس پرونده سقوط
هواپیمای آنتونف  140تهران -طبس که در
 19مــرداد  93رخ داد آمــده اســت« :مدیرکل
کنونی دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان
هواپیمایی کشوری ،در گزارشی که این اواخر
به پرونده اضافه شــده ،برخالف رویــه قضایی،
گزارش جدیدی به پرونده مختومه افزوده که در
آن ،خلبان بهعنوان مقصر این سانحه شناخته
شده است .این موضوع سبب شد تا هم بازپرس
دادگ ــاه کارکنان دولــت بــرای او قــرار جلب به
دادرسی صادر کند و هم دادستان کیفرخواستی
علیه «ح.ر.ف» تنظیم و به دادگاه کارکنان دولت
ارسال کند».

انعکاس
••عصر ایران خبرداد :با گذشت بیش از دو سال
از بازداشت پنج ایرانی شامل «اسدا ...اسدی»
دبیرسوم سفارت ایران در اتریش به اتهام تالش
برای بمب گذاری در نشست گروهک تروریستی
منافقین در پاریس ،برخی رسانهها از اقــدام
دادستانی بلژیک در ارجاع پرونده چهار ایرانی
به دادگــاه کیفری خبر دادنــد .هنوز مقامهای
بلژیک درباره این که چهار ایرانی دیگر چه کسانی
هستند و پرونده اتهامی آن ها شامل چه موضوعی
است ،اظهارنظر رسمی نکردهاند.
••برنا نوشت  :حسین ا...کــرم ،رئیس شورای
هماهنگی حــــز با ،...در خــصــوص وضعیت
کاندیدای اصال حطلبان در انتخابات ۱۴۰۰
گفت« :اصال حطلبان متوجه شدند حتی در
وضعیت مشارکت حداکثری هــر ســه آقایان
صفایی فراهانی ،مصطفی معین و محمدرضا
خاتمی تایید صالحیت نخواهند شد ،چون در
زمره رجل سیاسی قرار نمیگیرند؛ بنابراین،
به سمت حمایت از سیدحسن خمینی خواهند
رفــت ».جــواد امــام در واکنش گــفــت:ا...کــرم
ماموریت تخریب چهره اصال حطلبان و ناامید
کردن جامعه را دارد.
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ماجرایصدورحکماعدامبرای 3متهمحوادثآبان

پس از اعالم تایید حکم اعدام برای  3متهم حوادث آبان ،این ماجرا در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت ،جزئیات این پرونده را
بررسی کرده ایم و جالب آنکه وکالی آنهادرخواست اعاده دادرسی ارائه نکرده اند
اگرچه نشست این هفته سخنگوی دستگاه
قضا پر از اخبار جنجالی و مهم بــود ،امــا در
ایــن میان خبر قطعی شــدن حکم اعــدام سه
نفر از اغتشاشگران آبــان  98در دیــوان عالی
کشور ،مثل یک بمب در فضای مجازی صدا
کرد و هشتگ «اعــدام نکنید» توسط کاربران
فضای مجازی بــرای لحظاتی به ترند اول در
سطح جهان تبدیل شد .کاربران زیادی در میان
چهره های مختلف در این باره واکنش نشان
دادند از جمله پرویز پرستویی که بابیان این که
این ها اشتباه کرده اند ،خواستار صرف نظر
از حکم آن ها شد .در این میان اگرچه برخی
کاربران هم نوشتند که اعالم حکم اعدام این
سه نفر بدون ارائه مستندات محکومیت آن ها،
خوراک خوبی برای رسانه های معاند خواهد
بود که بتوانند با سیاه نمایی به کشور ضربه
بزنند و برخی نیز معتقدند مقام های مسئول
باید شفاف سازی بیشتری برای رفع شبهه ها
دراین باره انجام میدادند اما توضیحات مقام
هایقضاییوبرخیمنابعخبریدربارهجزئیات
اتهامات و اقدامات این سه محکوم به اعدام نیز
در خور تامل و توجه است .از جمله فیلم هایی
که در موبایل های آن ها از صحنه های تخریب و
آتشزدنیافتشدهو....بههرصورتاینماجرا
در عصر روز گذشته با خبری که فارس مبنی بر
دستور رئیس دستگاه قضا برای اعاده دادرسی
از این پرونده منتشر کرد ابعاد جدید می گرفت
که کانال تلگرامی میزان (خــبــرگــزاری قوه
قضاییه) با تکذیب آن اعالم کرد ،اساسا وکالی
آنان درخواستی برای اعاده دادرسی نداده اند.
▪اما اصل ماجرا چیست؟

روزسهشنبهاسماعیلیسخنگویقوهقضاییهدر
نشستخبریخوداعالمکردکهحکماعدامسه

نفر از اغتشاشگران آبان
 98در دیوان عالی قطعی
شــده اســـت .وی دربــــاره
نحوه دستگیری آن ها این
طور گفت که این سه نفر در
صحنه اغتشاشات آن سال
دستگیر نشده انــد ،بلکه
بعدها و در یــک «سرقت
مسلحانه» دستگیر شده
انــد و پس از بررسی محتویات موبایل شان
مشخصشدهکهدراغتشاشاتآباننقشداشته
اند« :آنها برای ربودن اموال یکی از خانمها با
سالح سرد و تهدید با اسلحه اقدام کرده بودند
که برخی از بستگان آن خانم رسیدند و کمک
کردند و باعث دستگیری این افراد شدند .بعد
از دستگیری ،مشخص شد در گوشی موبایل
این افراد صحنههایی که بانک و اماکن عمومی
و اتــوبــوسهــای مربوط به شــهــرداری را آتش
میزنند ،موجود است و از اقدامات خرابکارانه و
اعمال مجرمانه که انجام دادند ،با جسارت فیلم
برداری و برای برخی از خبرگزاریهای خارج از
کشور ارسال کرده بودند که در حافظه موبایل
آنها نیز موجود بود».
▪امیر آلمانی و منافقین

فــارس در گزارشی این محکومان را مرتبط
با باند امیر آلمانی دانست .در همین حال
اسماعیلی اگرچه به همین مقدار از توضیحات
درنشستتیرماهیخوداکتفاکرداماسابقاودر
نشست خبری بهمن سال گذشته ،توضیحات
بیشتری در این باره ارائه کرده و گفته بود که
این افراد متعلق به باند «امیر آلمانی» هستند:
«یکی از پروندههای رسیدگی شده در تهران
که اصطالحا از زبان خودشان مشهور به پرونده

امیر آلمانی اســت ،باند
تبهکاری بــودنــد کــه هم
سابقه اعــمــال مجرمانه
داشتند و هــم در همین
مقطع مــرتــکــب سرقت
مسلحانه شــده بــودنــد و
از اراذل و اوبــاش بودند
و در اغتشاشات حضور
داشــتــنــد ،بــانــک و پمپ
بنزین آتــش زدنــد و از اقــدامــات خالفکارانه
شان فیلم برداری و برای شبکههای خارجی
ارسال کردند .بعد از احساس خطر از کشور
خارج شدند و به ترکیه رفتند که با پیگیریهای
مجدانه از ترکیه برگشتند و بازداشت شدند».
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد« :در
بــررســی ســوابــق یکی از آنهــا کــه مشهور به
امیر آلمانی است ،معلوم شد که سابقه خروج
غیرقانونیازکشوربهکشورهایمختلفرادارد
ومدتیدرکمپپناهندگاندرآلمانبودهاست
و در آن جا با عناصر وابسته به گروهک نفاق،
مالقاتها و همکاریهایی داشته است .این
فرد و این تیم در حوادث آبان میدان داری و این
اغتشاشات را سردمداری کردند و این جنایاتی
را که مردم شاهد بودند ،رقم زدند».
▪هزینه ای که به جا ماند

در اغتشاشات آبــان  ،98براساس گــزارش
های ارائه شده ۱۹۳ ،مرکز دولتی و عمومی،
 ۹۹۱بانک۱۲۳ ،جایگاه سوخت و  ۵۳مقر
نظامی و انتظامی ،ده ها آمبوالنس و اتوبوس
شهری ،ایستگاه های اتوبوس درون شهری
و ...هــدف حمالت مهاجمان قــرار گرفت و
دچــار تخریب و آتش ســوزی شد .این آسیب
ها حدود  20هزار میلیارد تومان برآورد شده

است .اغتشاشاتی که نه تنها میلیاردها تومان
به کشور آسیب مستقیم وارد کرد بلکه اوال برای
معاندان مسلح ،فضایی آماده کرد که بتوانند به
زیرساخت های گران قیمت شهرها و مناطق
حاشیه برخی شهرها آسیب جدی وارد کنند
و ثانیا باعث شد مسیر اعتراض مردم به نحوه
تصمیم گیری در اعالم قیمت بنزین منحرف
شــود و در نتیجه حــرف به حق مــردم شنیده
نشد .مردمی که در همان برهه بارها تاکید
کرده بودند که باید با اغتشاشگرانی که با آتش
زدن امــوال عمومی و ایجاد رعب و وحشت،
مسیر صحیح اعتراض را منحرف کرده اند ،با
قاطعیت برخورد شود .ضمن این که درباره
بازداشتی های این اغتشاشات هم اسماعیلی
در آذرماه  98از غربالگری اغتشاشگران گفت
و از تاکید ریاست دستگاه قضا بــرای آزادی
سریع افرادی که در این زمینه «کم تقصیر» یا
« بی تقصیر » بوده اند ،خبرداد.
▪امکان تغییر حکم اعدام؟

در همین حال عصر دیروز میزان نوشت« :در
این پرونده نیز در صورت وصول درخواست،
قوه قضاییه طبق روال قانونی به آن رسیدگی
خواهد کرد ،اما تاکنون درخواستی از جانب
وکــای محکومان واصــل نشده اس ــت» .در
فضای مجازی نیز برخی کاربران این سوال
را مطرح کرده بودند که چرا تاکنون وکالی
ایــن متهمان درخــواســت اعــاده دادرس ــی را
ارائه نکرده اند؟ با این حال طبق گفته های
سخنگوی قوه قضاییه ،حکم اعدام این سه نفر
الزم االجرا و حتمی نیست و امکان دارد که با
دادرسیهای فوق العاده مانند اعاده دادرسی
یا اعمال ماده ۴۷۷یا هر موجب قانونی دیگری
نتیجه این پرونده تغییرکند.
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خارج از دستور

جدال لفظی حاجی بابایی و
امیرآبادی درباره یک فهرست
روز گذشته در صحن علنی مجلس پس از آن که
برخی تذکرها دربــاره اعضای کمیسیون های
تخصصی مجلس مطرح شد ،جدال لفظی میان
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون بودجه
و احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه رخ داد.
رئیس کمیسیون بودجه در تذکری گفت« :وقتی
عزیزی در هیئت رئیسه مجلس می نشیند حتی
اگر یک کمیسیون از نظر تایپی اشتباهی داشته
نباید در مقابل  ۸۰میلیون نفر اعــام کنند،
کمیسیون برنامه و بودجه از صبح همه چیز را
اشتباه داده است! اگر قرار باشد من تخلف آیین
نامهای از هیئت رئیسه بگیرم از ساعت  ۸صبح
تا یک بعد از ظهر بگویم باز پر نمیشود؛ شما در
روز  ۱۰۰تخلف میکنید ما نمیگوییم و قرار
هم نیست بگوییم؛ یک تایپیست جای اول و دوم
را اشتباه نوشته است که همان اول صبح هم
خدمت آقای امیرآبادی نوشتم که اشتباه این
است؛ این چه طرز برخورد است؟ اینجا مجلس
شورای اسالمی است و باید شان نمایندگی حفظ
شود اینجا خیابان نیست که هر طوری دلتان
میخواهد رفتار کنید این آخرینبارتان باشد
که به یک نماینده و یک کمیسیون اینچنین
توهین میکنید».تذکرحاجی بابایی پاسخ
نرم علی نیکزاد که ریاست جلسه را در غیاب
قالیباف عهده دار بود ،در پی داشت مبنی بر این
که «توهینی در کار نبوده است ».اما امیرآبادی
برخاست و گفت« :زمانی که من صبح داشتم
اسامی نامزدهای کمیسیون را اعالم میکردم،
اعضای کمیسیون بودجه اعتراض کردند و ما
مجبور شدیم مذاکرات را متوقف کنیم .شما افراد
را اشتباه به هیئت رئیسه معرفی کردید و اشتباه
تایپی هم نبوده است .من گفتم من مقصر نیستم
کمیسیون بودجه اشتباه کرده اســت ...آیا این
شأن نماینده است که نماینده دیگری را تهدید
کند ،میخواهید من را بکشید؟

