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وجه اجتماعی روحانیت 
فراموش شده است
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افراد زیادی در لباس انقالب 
رفتار طاغوتی دارند
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رئیس دادگستری کل استان تهران:
مدعیان حقوق بشر دنبال جابجایی شهید و قاتل هستند

غالمحس��ین اسماعیلی رئیس دادگستری اس��تان تهران در نشست خبری اظهار 
کرد: همان گونه که همه می دانند ما روز دوش��نبه شاهد اجرای حکم اعدام قاتل سه 
مامور نیروی انتظامی در خیابان پاسداران بودیم که همزمان با اجرای این حکم شاهد 
فضا س��ازی مدعیان حقوق بشر با اعادی واهی حمایت از حقوق بشر بودیم. این افراد 
قصد داشتند که جای شهید و قاتل را عوض کنند و همچنین متاسفانه برخی از وکال 

نیز با مصاحبه با رسانه های خارجی به داین فضا سازی دامن زند.
وی افزود: جنایت محمد ثالث در روز روش��ن و در خیابان و جلوی دید مردم بود 
و این جنایت در ش��ب و در بیابان و به دور از چش��م مردم رخ نداده بود که رسیدن به 

حقیقت برای قوه قضاییه مشکل باشد.
رئیس دادگس��تری اس��تان تهران اظهار داش��ت: نکته دیگر این است که اتوبوس از 
روزهای قبل در خیابان پاسداران پارک و مستقر شده بود و با برداشتن صندلی های آن، به 
محل استقرار متهم و عوامل اغتشاش تبدیل شده بود. محمد ثالث با نیت قبلی و آگاهانه 

دست به این جنایت زده و سه مامور ناجا را به قتل رساند و عده ای را مجروح کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: پس از مراجعه بازپرس به بیمارستان، متهم به صراحت به 
انجام قتل و به نیت قبلی خود برای قتل ماموران نیروی انتظامی اقرار کرده و این اقرار 
در بیمارستان تصویری برداری هم شد و در حال حاضر فیلم ها موجود است. همچنین 
تمام صحنه جنایت با حضور متهم و نماینده دادس��تان بازسازی شد و جلسات دادگاه 

به صورت علنی و با حضور وکیل متهم و رسانه ها و صدها نفر برگزار شد.
وی افزود: دادگاه طبق روال قانونی برگزار شد. در ابتدا برای متهم وکیل تسخیری 
در نظر گرفته ش��د اما در جلس��ه دوم متهم پرونده برای خود وکیل تعیین کرد و به 
درخواست وکیل مدتی جلسات دادگاه به تعویق افتاد تا وکیل متهم پرونده را بخواند. 
س��پس جلس��ات دادگاه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک اس��تان تهران برگزار شد و در 
نهایت حکم قصاص و اعدام برای متهم صادر ش��د. حکم قصاص برای تایید به دیوان 

عالی کشور رفت و در دیوان عالی کشور تایید شد.
اسماعیلی گفت: برای متهم پرونده صالحیت روانی تشکیل شد و وی سالم تشخیص 

داده شد. خود متهم نیز اقرار کرده بود که در سالمت روحی و روانی قرار داشت.
رئیس دادگس��تری اس��تان تهران تاکید کرد: خانم وکیلی ک��ه این روزها داد بی 
گناهی سر داده، اصال در مرحله دادگاه و فرجام خواهی و تا زمان صدور دادنامه وکیل 
متهم نبوده و از جزئیات پرونده خبر نداشته و ندارد. بعد از تایید حکم از متهم وکالت 

گرفته و سپس به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را ارائه کرده است.
وی گفت: این خانم وکیل هیچگاه پرونده را نخوانده و از جزئیات ان اطالع ندارد. 
فیلم حادثه توس��ط مردم ضبط ش��ده بود و چندین بار هم در رسانه پخش شد، اما به 
دلیل اینکه صحنه حادثه فجیح بود و خون و صحنه های نامناسب در ان وجود داشت، 
قاضی پرونده تشخیص داد که فیلم صحنه جنایت در دادگاه پخش نشود، زیرا خانواده 

های شهدا در دادگاه حضور داشتند.
اسماعیلی افزود: عده ای شروع به فضا سازی کرده اند که از جزییات پرونده هیچ 
اطالع��ی ندارن��د. اقرار متهم مهم ترین دلیل صدور حکم اس��ت؛ به غیر از اقرار متهم، 
تعدادی از ماموران نیروی انتظامی به عنوان ش��اهد در دادگاه حضور داش��تند و حتی 
عده ای گفتند که دادگاه متهم به صورت غیرعلنی برگزار ش��ده اس��ت که این حرف 
دروغ اس��ت. نکته مهم اینکه هیچ گاه متهم حضور نداش��تن پش��ت فرمان اتوبوس را 

هیچگاه انکار نکرده بود.
وی داش��ت: حکم متهم در ماه مبارک رمضان تایید ش��ده بود، اما طبق روال قوه 

قضاییه چند روز بعد از عید سعید فطر حکم اجرا شد.
رییس دادگس��تری اس��تان تهران گفت: این ادعا که متهم 2 ساعت بعد دستگیر 
ش��ده و راننده اتوبوس نبوده، دورغ هایی اس��ت که از طرف وکیل او مطرح می شود. 
محمد ثالث به علت حضور در صحنه مجروح ش��ده و به بیمارس��تان اعزام می شود و 
همانج��ا در حضور نماینده دادس��تان به جرم خود اقرار م��ی کند. همه این ها قبل از 

انتقال به پاسگاه رخ داده است.
وی در رابطه با زنان دوریش بازداش��تی گفت: تعداد این زنان بسیار کم است. طبق 
قانون، وکال و خانواده های متهمان می توانند با زندانی ها مالقات داشته باشند اما عالوه 
این اینها تا کنون نمایندگانی از سه قوه و نماینده مجلس و نهاد های حقوق بشر از خارج 

کشور از زندان ها بازدید داشته اند و مالقات با زندانیان نیاز به اجازه دادستان دارد.

گزارش یک

سرمقاله

پاس گل ائتالف سعودی به انصارالله! 
حسین ارجلو

جنگ نابراب��ر ائتالف س��عودی علیه یمن در 
حالی وارد چهارمین سال خود شده است که محور 
عربی، عب��ری، غربی تالش می کن��د برای جبران 
شکست های کمرشکن تکفیری ها در عراق، سوریه، 
لبنان و تس��ویه  حساب با جمهوری اسالمی از یک 
 سو و به  منظور تمهید مقدمات اعالم طرح »معامله 
قرن« از جانب رئیس جمهور آمریکا از سوی دیگر، 
ب��ه هر ترتی��ب ممکن بندر و ش��هر الحدیده را به 
تصرف خود درآورد. سعودی ها پیش ازاین بارها به  
ص��ورت پنهانی از انصاراهلل خواس��ته بودند که در 
ازای دریافت و واگذاری برخی امتیازات، سالح های 
خ��ود را بر زمی��ن بگذارند که آخری��ن نمونه آن، 
پیشنهاد عربستان به یمنی ها مبنی بر پایان دادن 
به جنگ در ازای پیروزی رسانه ای ریاض بود که با 

مخالفت قاطع مسئولین انصاراهلل مواجه شد. 
پ��س  از اینکه مقاومت یم��ن با اقتدار تمام در 
برابر پیش��نهادهای ذلت بار س��عودی ها نه گفتند، 
روز گذش��ته »انور قرقاش«، وزیر مشاور امارات در 
امور خارجه مدعی ش��د که الحدیده مس��یر ورود 
س��الح های نقطه  زن ایران به یمن است و هدف از 
عملیات اخیر را تغییر تحوالت میدانی به سمت راه  

حل سیاسی عنوان کرد! 
اینک��ه حاکم��ان ری��اض و ابوظب��ی به ضرب 
بمباران و کشتار مردم بی گناه می خواهند جاده ای 
به س��مت راه حل سیاس��ی باز کنن��د، یک  طرف 
ماجراس��ت اما طرف دیگر ماجرا این اس��ت که با 
وج��ود ناکامی های پی  درپی ری��اض و متحدانش، 
پشت پرده عملیات گسترده یک هفته اخیر ائتالف 
سعودی در بندر الحدیده چه راهبردی نهفته، چه 
سرنوشتی خواهد داشت و چشم انداز آینده چگونه 

خواهد بود؟ 
از ش��واهد و قرائ��ن اینگون��ه ب��ر می آید که 
عربستان برای به  اصطالح تمام کردن کار انصاراهلل 
از س��وی آمریکا و غرب تحت  فش��ار ق��رار دارد و 
یکی از دالی��ل آن - همان گونه که در مقدمه ذکر 
ش��د - عجله ترامپ برای عملیات��ی کردن معامله 
قرن است. برای اجرای این توطئه شوم که از زمان 
روی کار آم��دن هیئت حاکمه فعلی عربس��تان با 
ش��دت بیشتری دنبال می ش��ود، دو مقدمه بسیار 
کلیدی در نظر گرفته  ش��ده که اولین آن ها عبارت 
اس��ت از بلندپروازی »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
سعودی در پیاده  سازی طرح موسوم به »نئوم« که 
ایجاب می کند بن��در الحدیده در کنترل و تصرف 

عربستان باشد. 
پروژه »نئوم« )Neom( که در آبان ماه س��ال 
گذشته رونمایی ش��د، بناست در مساحتی به ابعاد 
26 ه��زار و 500 کیلومترمرب��ع احداث ش��ود و از 
جمله ویژگی های این طرح، اش��راف عربس��تان بر 
س��احل دریای سرخ اس��ت که ش��ریان اقتصادی 
مهمی به ش��مار رفته و 10 درصد از مس��یر عبور و 
مرور تجارت جهان��ی از آن می گذرد. افزون بر این، 
بخش هایی از اردن و مصر نیز ش��امل نئوم خواهند 
بود که واگذاری جزایر »تیران« و »صنافیر« از سوی 
مصر به عربستان در این راستا صورت گرفته است. 
پس از اجرا ش��دن این پروژه که مستلزم از پا 
درآمدن ارتش و انص��اراهلل یمن برای کنترل بندر 
الحدیده و در اختیار گرفتن ترافیک تجاری دریای 
سرخ اس��ت و با هدف به مسلخ بردن آرمان قدس 
شریف در دستور کار قرارگرفته، گام بعدی محدود 
ک��ردن عمق اس��تراتژیک ای��ران در ای��ن منطقه 
راهبردی است که با اظهارنظر اخیر »انور قرقاش« 

وارد مرحله جدیدی شده است. 
ش��وی تبلیغاتی »نیکی هیلی«، نماینده دائم 
آمریکا در س��ازمان ملل و س��ر دست گرفتن چند 
آهن پاره با این ادعا که موش��ک های ش��لیک  شده 
از سوی یمن به عربستان، ایرانی است، چندی بعد 
با س��ریال قطعنامه ضد ایرانی انگلیس در ش��ورای 
امنیت به  منظور تحریم ایران به بهانه ارسال سالح 
ب��ه انصاراهلل پیگیری ش��د که در نهای��ت، با وتوی 
روس��یه، پایان تلخی را برای عربستان و شرکا رقم 
زد. پس از شکست های میدانی و دیپلماتیک اردوگاه 
غرب در مواجهه با ایران اس��المی بود که آمریکا به 
ف��از تحریم ها و خروج از برجام ورود کرد تا به  زعم 
خود از این رهگذر، ایران اس��المی را وادار به دست 
کش��یدن از اقتدار منطقه ای و قدرت موشکی خود 
کنند اما از قارق��ار کردن انور قرقاش بر می آید که 
خواب های ش��ومی برای جمهوری اسالمی دیده اند 

که مجال پرداختن به آن در این وجیزه نیست.
نکته طن��ز هجمه دیپلماتیک غرب علیه ایران 
و گریبان دریدن آن ها ب��رای نقض برخی بندهای 
قطعنام��ه 2216 ش��ورای امنی��ت در این اس��ت 
ک��ه حتی مقامات س��ازمان ملل، ادع��ای آمریکا و 
انگلیس را در ارس��ال س��الح به انصاراهلل رد کرده 
و آن را »ادعایی ثابت نشده« توصیف کردند، حال 
 آنکه مش��ارکت مس��تقیم انگلیس، فرانس��ه، رژیم 
صهیونیس��تی و آمریکا در حمل��ه به بندر الحدیده 
اظهرمن الش��مس بوده و با هش��دار شدید مجامع 
حقوق بشری مواجه شده است، به  نحوی  که با آغاز 
یورش غرب و ارتجاع به این بندر، س��ازمان جهانی 
دیده بان حقوق بش��ر به  طور جدی نسبت به وقوع 

بزرگترین نسل کشی تاریخ در یمن هشدار داد. 
ادامه در صفحه 2

افطاری هایی با منع شرعی و قانونی؛

خرج که از سفره مردم بَود...

با وجودی که منع قانونی و شرعی برای افطاری دادن دستگاه های اجرایی به هر نحوی به هر فردی تصویب شده 
و در روزنامه رسمی ابالغ شده بود، با وجود هشدارهای سازمان بازرسی به دستگاه های اجرایی

 هر چند کمتر از حد معمول اما امسال هم از جیب مردم هزینه افطاری عده ای خواص را پرداختند! 
هزینه ای که نه تنها ثواب کارهایشان را زیاد نمی  کند 

بلکه حق الناسی عظیم را بر دوش دولتی ها و خرج کنندگان بیت المال خواهد گذاشت
اما بر چه اساس و چه ارگان هایی از افطاری منع شدند و بدون توجه به قانون این فعل را انجام دادند

طلبه  جهادگر در گفت وگو با سیاست روز:

عمامه طلبه 
برای خدمت رسانی

 باید به کمرش
بسته شود

در میان اخباری که از اقدامات شنیع، 
گ���و اختالس دزدی یا نوسانات بیش از حد گفت و

اقتصادی و ارزی مخابره می شود، خوب است که گاهی از 
که  برویم  جایی  به  و  جدا شویم  اتفاقات سیاه  همه  این 
مهم  برایشان  اینکه  بدون  بی دغدغه،  جوانان  از  عده ای 
شود سکه چقدر باال رفته و چه آقازاده ای در کدام کشور 
با  گربه  خاک  مثال  واردات  و  ملت  جیب  از  خرج  مشغول 
دالر 4200 تومانی است، مشغول کمک رسانی به مردمی 

هستند که تنها جرمشان دوری از پایتخت است. 
حالمان خوب می شود وقتی می رسیم به گروه  هایی که 
برایشان رسیدگی به حال مردم و کمک به رفع نیازهای 
محرومین بیش از پاسخ به شایعات و تهمت زدن به جناح 
حرف  پای  اگر  می شود  خوب  حالمان  دارد.  ارزش  مقابل 
کسانی بنشینیم که خدمت گذاری به مردم را در عمل معنا 
کرده اند نه اینکه با این واژه کالهی بسازند برای گذاشتن 

صفحه 4بر سر مردم و رای گرفتن از آنها! 

»سورپرایز« بولتون برای ایران چیست ؟

امریکادستبهقمارنمیزند

واکنش عراقی ها 
به حمله آمریکا به حشدالشعبی

حمایت یکپارچه
از مقاومت عراق


