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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد – فیاض زاهد استاداصال حطلب دانشگاه
درباره حرف های متفاوت احمدی نژاد گفت :احمدینژاد
میخواهد بوریس یلتسین باشد و بار مسئولیت کارهایی را
که گردن خودش بوده ،به گردن این و آن بیندازد.
••اعتماد – حجت االســام احمد مازنی نماینده تهران
درمجلس ،ضمن تشریح طرح «گفتوگوی ملی» گفت که
با همه گفتوگو میکنیم ،مگر براندازها.
••آرمان -عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمینی دانشگاه
یبودنخطرفورانآتشفشان
شهیدبهشتیدرواکنشبهجد 
دماوند گفت :شناخت کافی از این کوه وجود ندارد .دماوند
شبیه مریضی است که هیچ خبری از حالش نداریم .چند
ت متحده
روز گذشته گزارشی از مطالعات پژوهشگران ایاال 
درباره فعالیتهای آتشفشانی کره زمین منتشر شد که بر
اساس آن ،دور جدیدی از فعالیتهای آتشفشانی در راه
است و یکی از قلههای پر خطر در فهرست تهیه شده توسط
این پژوهشگران نیز قله دماوند اعالم شدهاست.
••آفتاب یزد – این روزنامه با اشــاره به اولین فراخوان
استخدام خلبان زن در هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
بهنقلازفرزانهشرفبافیمدیرعاملاین شرکتنوشت:پس
از برگزاری آزمونهای ورودی قطعا مرحله گزینش برمبنای
شایستگی افراد بین مردان و زنان خلبان انجام خواهد شد.
••شرق – این روزنامه در مطلبی با عنوان «دعوای اسنپ
و تپسی بر سر حریم خصوصی» با اشاره به این که دو غول
بــزرگ مسافرکشی آنالین در ایــران درگیر یک دعوای
حقوقی شدهاند که حکم این پرونده فارغ از نتیجه آن ،یک
خروجی قطعی دارد،نوشت :شرکت اسنپ  ،به رانندگان
خود اجازه همکاری با سرویسهای رقیب را نمی دهد...
تپسی یکی از شرکتهای رقیب اسنپ ،به شورای رقابت
شکایت کرد ،اما این شورا ،این موضوع را مصداق وقوع
اخالل در رقابت تشخیص نداد.

...

انعکاس
••خبرانالین نوشت  :با در نظر گرفتن رقم های اعالمی
یعنی  ۳۰۰میلیون تومان برای اداره هر دقیقه مجلس ،هر
جلسه استیضاح  ۹۰میلیارد تومان آب می خورد؛ چرا که
 ۳۰۰دقیقه از وقت مجلس با احتساب هزینه ۳۰۰میلیون
تومانی  ۹۰میلیارد تومان هزینه دربرخواهد داشت .با در
نظر گرفتن  ۱۵ساعت برای استیضاح هر سه وزیر این رقم
به  ۲۷۰میلیارد تومان خواهد رسید.
••جام نیوز نوشت  :در پی حمله اعضای فرقه شیرازی به
سفارت ایران در لندن و ضعف پلیس انگلیس در برخورد با
عوامل حمله ،رسانه های خاندان سلطنتی بریتانیا به تکاپو
افتادند تا این اقدام غیرقانونی را به نوعی توجیه کنند.
شبکه بی بی سی فارسی به عنوان رسانه اصلی دولت
انگلیس ،با دعوت از نماینده رسانه ای صادق شیرازی
مدعی شد این افراد هیچ ارتباطی با بیت شیرازی ندارند
در حالی که از ابتدای این حمله ،اقدامات غیرقانونی این
افراد توسط شبکه فدک که تحت مجموعه رسانه ای صادق
شیرازی اداره می شود ،به طور زنده پخش میشد.
••رویــداد  24نوشت  :غالمرضاحیدری نماینده مردم
تهران در مجلس ،با تاکید براین که استیضاح وزرا ،حق
نمایندگان و ابــزار نظارتی آ نهــاســت که نمیتوان در
خصوص سیاسی بودن یا نبودن آن ،قضاوتی داشت ادعا
کرد که «احتمال میدهم که ریاست دفتر حسن روحانی
در پشت پرده استیضاح وزرا قرار دارد».
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اقرارمتهم و گریه هایخانواده شهدای ناجا دردادگاه «اتوبوس مرگ»
متهم  :عصبی شدم و با اتوبوس به ماموران حمله کردم

هادی محمدی – متهم اصلی عامل شهادت  3پلیس در
ماجرای اغتشاشات ماه گذشته در گلستان هفتم تهران
روز گذشته در نخستین جلسه دادگاه خود ضمن قبول
مسئولیت قتل ،رفتار خود را ناشی از عصبانیت پس از
درگیری با پلیس بیان کرد.

بود حالت عصبانیت به من دست داد و از آنجا که نیروی
انتظامی سر من را شکسته بود به سمت آن ها رفتم  .وقتی
هم که از اتوبوس پیاده شدم مرا گرفتند و تا کالنتری کتک
زدند .آن لحظه اصال دست خودم نبود.
قاضی پرسید این سه قتل نتیجه عملکرد چه کسی بود که
متهم جواب داد :نتیجه کار من بود .قاضی دوباره سوال
کرد دیگر دوستانت هم کتک خوردند اما چنین عکس
العملی نداشتند ،چرا ؟ که متهم گفت :من عصبی شدم
و آن ها نشدند .قاضی درباره تجهیزات داخل اتوبوس و
کشف چاقو  ،قمه و شمشیر از آن پرسید  .ثالث پاسخ داد:
صندلی های اتوبوس را باز کرده بودم و هر شب تعدادی
حدود 30نفر از دراویش که از شهرستان می آمدند آن
جا می خوابیدند  .وسایل آشپزی و دارو و مواد غذایی هم
داشتیم اما چاقو و قمه ندیدم.

▪تقاضای قصاص در کیفرخواست دادستان

به گــزارش خراسان در این جلسه که با حضور نماینده
دادستان ،خانواده شهدای ناجا ،محمدرضا ثالث متهم
پرونده و وکیل تسخیری وی برگزار شد ،ابتدا محمد
شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادســرای امور
جنایی در کیفرخواستی با بیان این که اتهامات محمدرضا
ثالث  ۳فقره قتل عمدی و اخالل در نظم عمومی است ،
افزود :این فرد مسبب قتل رضا مرادی علمدار ،محمدعلی
بایرامی و رضا امامی بوده و اولیای دم این  3نفر تقاضای
اشد مجازات را دارند .وی بیان کرد :متهم در اعترافات
خود اعالم کرد که با توجه به عصبی بودن با اتوبوسی که
قب ً
ال در آن منطقه پارک شده بود به سمت یگان انتظامی
حمله کرده است ،وی نزد بازپرس به صراحت قتل عمد را
قبول کرده است و در پاسخ به این که چرا در محل حضور
داشتی گفته بود برای حمایت از برادر خودمان نعمت
ریاحی در محل بودیم .متهم درباره انگیزه قتل نیز گفته
است «عصبانی بودم» .شهریاری درباره پرونده وضعیت
روانیثالثنیزاظهارکرد:حسباعالمنظرروانپزشکی،
هم اکنون وی دچار درجاتی از افسردگی است اما این که
وی پیش از این دچار اختالالتی باشد که قوه عقل را زیر
سوال ببرد ،چنین چیزی مطرح نیست .در وضعیت فعلی
وی حالت خطرناک ندارد .در سواالتی که از خود متهم
پرسیده شده  ،وی اعتراف کرده است که  ۱۵سال پیش
تریاک مصرف می کرده ،اما اکنون ترک کرده است.
وی در خصوص پرونده شخصیت متهم نیز گفت :حسب
پرونده تشکیل شده ،متهم از ازدواج اول دو فرزند دارد
و پس از طالق اول ،اقدام به ازدواج مجدد کرده و سپس
طالق می گیرد .ثالث گفته که ازدواج سومی هم داشته
است اما سرنوشت آن مشخص نیست و حسب اظهارات
متهم ،وی فاقد مسکن و شوفر اتوبوس بوده است.
نماینده دادستان تهران با اشاره به این که ثالث سابقه
کیفری دارد ،گفت :ایراد ضرب و جرح ،مواد مخدر ،دو
پرونده مالی و دو پرونده اخالل در نظم عمومی از جمله
سوابق کیفری متهم است .متهم اظهار کرده که از ۱۵
سال پیش وارد دراویش شده و حسب اظهاراتش مسلمان
و شیعه  ۱۲امامی است ،همچنین وی اعالم داشته که
عقاید خاصی به دراویش دارد و انگیزه خود را حمایت از
برادران دینی اعالم کرده است .متهم در مرحله تحقیق
از عملکرد خود پشیمان نبود اما اکنون ابراز پشیمانی
می کند و بررسی ها نشان می دهد از لحاظ عقیدتی وی
در وضعیت افراطی به سر می برد .شهریاری پس از اتمام
کیفرخواست ،حسب اجرای ماده  ۲۷۹قانون دادرسی
کیفری برای متهم از دادگاه درخواست قصاص کرد.
▪اولیای دم  :رضایت نمی دهیم

در ادامه این دادگاه  ،قاضی کشکولی به ترتیب از پدر و
مادر هر کدام از شهدا و همسر محمد علی بایرامی خواست

در جایگاه قرار گیرند و ضمن معرفی خود  ،خواسته شان
را از دادگاه مطرح کنند که همه اولیای دم تقاضای اشد
مجازات و قصاص داشتند همچنین اولیای دم درخواست
رئیس دادگاه را که طبق قانون خواستار عفو متهم شده
بود نیز رد کردند .با اعالم درخواست قصاص از سوی
اولیای دم و پس از یک تنفس 45دقیقه ای ،نماینده نیروی
انتظامی در جلسه دوم در جایگاه حاضر شد و ضمن شرح
ماوقع و خصوصیات نیروهای شهید پلیس و بیان این که
نیروی انتظامی به خاطر جلوگیری از خونریزی بیشتر در
آن شب از سالح استفاده نکرد برای متهم تقاضای اشد
مجازات کرد.
▪ثالث  :برخالف توصیه بزرگ درویشان عمل کردم

با پایان سخنان نماینده ناجا ،رئیس دادگاه متهم محمد
رضا ثالث را به جایگاه فراخواند تا دفاعیات خود را بیان
کند .وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی  ،ضمن معرفی
کامل خود و سوابق کیفری اش  ،اظهار کرد  :ابتدا از
خداوند برای خانواده های داغــدار صبر و برای خودم
رحمت آرزو می کنم  .بنده مدتی جزو گروه دراویش بودم
اما درویش نیستم زیرا بزرگ درویشان می گوید درویشی
جز به صلح و دوستی و صفا نیست ولی بنده خالف این
توصیه عمل کردم .ثالث شغل اصلی خود را رانندگی
اتوبوس بیان کرد و در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره
این که آیا شما از همگسیختگی شخصیتی دارید یا خیر،
گفت :من هیچ گونه سابقه بیماری روانی و بستری شدن
ندارم .متهم با بیان این که فعال محل سکونت ندارد اظهار
کرد :چند وقت پیش دستم شکست و نتوانستم سر کار
بروم و چون  10ماه کرایه منزل را پرداخت نکرده بودم
صاحبخانه باقی پول پیش را برداشت و من هم اثاثیه خانه
را به زلزلهزدگان دادم و 10ماه است که مدتی است در
خانه دوست و مدتی را در خانه مادر یا دخترم میگذرانم
تا کاری پیدا کنم.
▪نیروی انتظامی تا رسید شروع به زدن ما کرد

وی در ادامــه ،اتهام مباشرت در قتل عمدی  3نفر از
ماموران ناجا و اخالل در نظم عمومی را رد کرد و گفت
 :نیروی انتظامی باید نظم را برقرار کند نه این که با
چماق بزند .بر اثر باتوم پلیس سر من  17بخیه خورد .

سید حسن خمینی:حوادث دی ماه نشان داد جامعه هنوز زنده است
حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی گفت:
امروز یک طبقه ضعیف اقتصادی داریم که بزرگ تر شده
است و مطالباتش سیاسی نیست .وی در مصاحبه ای با
روزنامه آرمان درباره اعتراضات دی  96با بیان این که

وقایع دی ماه نشان میدهد که این جامعه زنده است
،افزود :جامعه ما درد را میفهمد؛ یعنی یک جامعه زنده
است و در مواقعی که جمهوری اسالمی میرود تا خدای
ناخواسته دچار شوک شود ،با ابراز درد همه را هوشیار
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زمانی که اولین ضربه را به من وارد کردند من عصبی
شدم .من خودم فرزند دارم و این افراد فرقی با بچههای
من ندارند .اما ایراد از نیروی انتظامی است که به آن ها
آموزش نداده ،چرا که تا به ما میرسند حمله میکنند .در
واقع آن ها شروع کردند و نیروی انتظامی مقصر است .ما
برای حمایت از برادر دینی خود که برایش پرونده سازی
کرده بودند و می گفتند یک پراید دزدیده آمده بودیم  .ما
جلوی کالنتری شعار می دادیم تا او را آزاد کنند .ثالث در
پاسخ به سوال قاضی که پرسید چرا آن شب ها در خیابان
پاسداران تجمع کردید گفت  :برای این که دادستان شعبه
سوم حکم جلب نورعلی تابنده بزرگ ما را صادر کرده بود
 .قاضی گفت  :تو خودت حکم را دیدی ؟ متهم پاسخ داد :
خیر در گوشی دوستانم دیدم.
▪من عصبانی شدم اما دوستانم نشدند

متهم درباره اتوبوس نیز گفت  :راننده اتوبوس در موقع
حادثه خودم بودم اما مالک آن را نمی شناختم  .سوئیچ
روی آن بود و من سوار شدم و چون سرم غرق در خون شده

▪قتل را قبول دارم

وی در پاسخ به سوالی درباره این که قتل سه نفر را قبول
داری ؟ گفت  :اصل قتل را قبول دارم اما این که چند نفر
بودند نمی دانم و ندیدم  .وی همچنین اقرارات خود در
مراحل بازپرسی و تحقیقات را قبول کرد  .قاضی پرسید
آیا در هنگام رانندگی با اتوبوس اشخاص خاصی را مد
نظر داشتی ؟ وی پاسخ داد  :اصال جلوی چشمانم را نمی
دیدم ،شیشه اتوبوس کثیف بود و خون از سرم می آمد اما
کاله های انتظامی را می دیدم و به سمتشان رفتم .وی
افزود :ماموران سالح گرم و سرد نداشتند و فقط با باتوم
می زدند .قاضی سوال کرد آیا از عملکرد خود پشیمانی؟
محمد ثالث پاسخ داد :من به دستورات بزرگمان عمل
نکردم و برخالفش رفتار کردم و االن پشیمانم .پس
از اظهارات وکیل متهم که از اولیای دم تقاضای عفو
و تخفیف مجازات را داشت  ،قاضی کشکولی رئیس
دادگاه با بیان این که در جلسه بعدی آخرین دفاعیات
متهم اخذ خواهد شد ،جلسه بعدی را روز دوشنبه 21
اسفند ماه اعالم کرد .

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان از جلسه دادگاه
*جلسه دادگاه با یک ربع تاخیر نسبت به ساعت اعالم شده ( )11:30در سالن اجتماعات دادگاه کیفری تهران  ،با
قرائت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد .
*تعدادی از نیروهای یگان ویژه  ،جلوی ساختمان دادگاه حضور داشتند و تعدادی نیز در داخل سالن نشسته بودند
که برخی از همکاران و دوستان شهدای ناجا به شمار می رفتند .
*حساسیت های امنیتی این دادگاه باعث شده بود حفاظت قوه قضاییه مراقبت های خاصی در زمینه ورود افراد به
سالن دادگاه داشته باشد.
*محمدرضا ثالث متهم این پرونده در حالی وارد دادگاه شد که لباس زندان به همراه پا بند و دست بند داشت.
*محسن اسماعیلی رئیس دادگستری کل استان تهران نیز در جلسه اول دادگاه حضور یافت.
* هنگام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و تشریح وضعیت مقتوالن حادثه ،برخی از اعضای خانواده
این شهدا گریه می کردند.
*محمدرضا ثالث دارای  9فقره سابقه کیفری در تهران  ،قم و بروجرد بوده و بارها بازداشت شده است.
*پدر شهید بایرامی پس از حضور در جایگاه گفت :تقاضای هزار بار قصاص دارم .فرزند من 40روز بود که عقد کرده
بود و می خواست زندگی مشترکش را آغاز کند.
*جلسه اول دادگاه همزمان با اذان ظهر پایان یافت و قاضی تا ساعت  13تنفس اعالم کرد .
*قاضی از متهم پرسید گوشی موبایل داری و از فضای مجازی استفاده می کنی؟که وی پاسخ داد گوشی دارم اما
استفاده از فضای مجازی را بلد نیستم .
*در پایان جلسه دوم ،متهم و اولیای دم صورت جلسه دادگاه را امضا کردند و متهم به زندان منتقل شد .

میکند.فرزند یادگار امام (ره) حوادثی چون اعتراضات
دی ماه را یکی از عالیم مثبت جامعه دانست وگفت :با دید
مثبت هم میتوانیم به کشورمان نگاه کنیم .اما از جهت
منفی هم این اعتراضات ضعف های مهمی را نشان داد
که اگر به آن توجه نشود می تواند در آینده بحران ساز
شود.ما حتما مشکالت اقتصادی وسیعی داریم؛ فاصله

طبقاتی در کشور بیشتر از قبل شده است .سید حسن
خمینی گفت :ایــن فاصله نیاز به بررسیهای جدی
دارد .در یکی از آمارها مشاهدهکردم که رضایتمندی
مردم از زندگی در دهه شصت ،معلول این است که در
آن مقطع یک طبقه متوسط فربه و طبقات باال و پایین
کوچک داشتیم.

...
اخبار

با موافقت رهبر انقالب

آیت ا ...جنتی از امامت جمعه تهران
کناره گیری کرد

رهبرانقالب با کنارهگیری آیت ا ...جنتی از امامت جمعه
تهران موافقت کردند .به گــزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،آیتا ...احمد جنتی در نامهای
به حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به  ۲۵سال توفیق
خدمت در سنگر امامت جمعه تهران و با تشکر از اعتماد و
عنایات ایشان ،در طول این مدت ،درخواست کنارهگیری
از امامت جمعه تهران را مطرح کرد که رهبر انقالب اسالمی
با این درخواست موافقت کردند .آیت ا ...احمد جنتی که
به عنوان باسابقهترین فقیه شورای نگهبان نیز شناخته
میشود ،نخستین امام جمعه موقت تهران که منصوب از
سوی حضرت آیتا ...خامنهای است ،نیز ب ه حساب میآید.
او در چهاردهم فروردین سال  71برای نخستین بار در
جایگاه امامت جمعه تهران قرار گرفت .آیت ا ...جنتی در
سالهای اخیر حضورش در کسوت امامت جمعه کمرنگ
و با معرفی «حجت االسالم محمد حسن ابوترابیفرد» به
عنوان امام جمعه جدید تهران زمزمه خداحافظیاش با
این مسئولیت بیشتر شد .هم اکنون آیت ا ...جنتی عالوه بر
ریاستمجلسخبرگانرهبری،دبیرشورای نگهبانقانون
اساسی کشور است.

ناگفته های وزیر کشور از اغتشاشات دی ماه
رحمانی فضلی 60 :درصد کسانی که در
اعتراض ها حضور داشتند ،شاغل بودند

با گذشت بیش از دوماه از ناآرامی های دی امسال در برخی از
شهرهای کشور ،وزیر کشور در گفت و گویی به تشریح برخی
از ابعاد این حادثه پرداخت .عبدالرضا رحمانی فضلی که از
سوی رئیس جمهور مأمور به تهیه گزارش حوادث دی ماه
امسال شده بود در مصاحبه با روزنامه ایران،ضمن اشاره به
این گزارش گفت :نتایج تحقیقات میدانی نشان داد بیش از
 60درصد کسانی که در اعتراضها حضور داشتند ،شاغل
بودند .در حالی که اگر بیکاری و درخواست شغل ،عامل
اصلی اعتراضها بود باید شمار بیکاران حاضر در اعتراض
بسیار بیشتر از این تعداد می بود؛ یا اگر فشارهای اقتصادی
مهمترین انگیزه بود ،اعتراضها باید در حاشیه شهرها دیده
میشد؛ در حالی که این گونه نبود .وی همچنین ادامه داد:
همچنینگفتهشدافرادیکهازسمتمؤسساتمالیمتضرر
شدهاند ،بیشتر جمعیت معترضان را تشکیل میدادند در
حالی که آمار نشان میداد این افراد حضور بسیار اندکی
در این اعترا ضها داشتند.رحمانی فضلی دربــاره علت
اصلی نارضایتی ها گفت :برخی نارضایتیها هم در حوزه
سیاسی ،هم اقتصادی ،هم اجتماعی و فرهنگی و امنیتی
بود .همچنین ما در تحقیقات خود به هیچ وجه به سازمان
یافتگی اعترا ضها نرسیدیم؛ بهعبارت واضحتر به این
نتیجه نرسیدیم که یک گروه ،طیف و جناح یا معاندان و ضد
انقالبها اعتراضها را از بیرون سازمان دهی کرده باشند.
این حرف به معنای این نیست که معاندان و مخالفان از
اعتراضها سوءاستفاده نکرده باشند چون هم در تشدید ،هم
در هدایت و هم برای بهرهبرداری نهایت تالش خود را کردند.
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