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 راهکارهای چهارگانه قاره  سبز
 برای عبور از گاز روسیه 
به کاهش قیمت انجامید؛

 بطالن فرضيه
»زمستان سخت« اروپا!

همين صفحه

 سالمی در مراسم
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 دلیل فوت مائده جوانفر، مهرشاد شهیدی نژاد، سارینا ساعدی 
و دکتر پریسا بهمنی اعالم شد: 

 تصادف، نامعلوم، مصرف روانگردان 
و باز هم تصادف

سياست 2

شهرنوشت 6

اتهامات خبرنگاران بازداشتی در بیانیه مشترک نهادهای امنیتی 
نگران کننده است؛ 

صدور حکم قبل از 
دادرسی منصفانه

روز جمعه وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
سپاه بیانیه مشترکی نزدیک به هشت هزار کلمه 
منتشــر کردند که شــامل اتهامات گوناگون به 
معترضان از جمله ارتباط آنها با ســرویس های 
جاسوسی آمریکا و اسرائیل بود. اما این شمشیر 
آخته تنها گلوی معترضان را نبرید و بر جان فعاالن 
حوزه رسانه هم نشست. در بندهایی از این بیانیه بر 
خبرنگارانی که در جریان وقایع پس از مرگ مهسا 
امینی بازداشت شده بودند اتهامات سنگینی وارد 
شده. اتهاماتی که بسیاری آن را غیرواقعی و حتی 

فرافکنی برای پاسخگو نبودن دانستند.
در ایــن بیانیــه بلندبــاال، با ذکر اســامی 

اختصاری)ن-ح( و )الف-م( مشــخصا به دو تن 
از خبرنگاران هم میهن و شــرق اتهاماتی چون 
جاسوســی و آموزش در خارج از کشــور به نیت 
اغتشاش نســبت داده شده اســت. مواردی که 
مدیران مســئول این روزنامه ها، آن را رد کرده و 
مواردی که در این بیانیه به عنوان اتهام از آنها یاد 
شده را جزو وظایف ذاتی و حرفه ای این خبرنگاران 

دانسته اند.
این اتهامات نه تنها از منظر مدیران مسئوالن 
روزنامه های یادشده که از منظر دیگر فعاالن عرصه 
رسانه و حتی بسیاری از افرادی که تنها مخاطب 

رسانه ها هستند هم عجیب و خالی از معناست...

مصر توقف مذاکره با ترکیه به دلیل عدم تغییر رفتار سیاسی را تایید کرد؛

لیبی، محور تنش زا در مناسبات 
قاهره و آنکارا

جهان 5

برنده  و بازنده های تعطیلی لیگ برتر

جام جهانی؛ آوار یا هدیه؟
آدرنالين 8

همين صفحه
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شهرنوشت 6

سياست 2

دسترنج 4

دیروز نخستین جلسه دادگاه دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر 
در تهران برگزار شد و 2 نفر با اتهام »افساد فی االرض«، ۳ نفر با اتهام 
»محاربه« و یک نفر به اتهام »مقابله با حکومت اســالمی« پای میز 

محاکمه رفتند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، با دستور رئیس قوه قضاییه، 
پس از صدور کیفرخواست پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در یک 
 ماه اخیر، دادگاه های رسیدگی به این پرونده ها، از هفته گذشته آغاز 

شده است.
کیفرخواست بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در دادسراهای 

استان های مختلف براساس مستندات موجود در حال صدور است.
تاکنون کیفرخواست 2۵ پرونده در کرمان، ۸۹ کیفرخواست در 
استان سمنان، کیفرخواست ۱۱۹ نفر در استان زنجان، کیفرخواست 
۱۰۵ پرونده در استان خوزســتان، کیفرخواست ۵۵ نفر در استان 
قزوین، کیفرخواست ۱۱۰ نفر در استان کردستان، کیفرخواست 
۳۱۵ نفر در استان تهران و کیفرخواست 2۰۱ متهم در استان البرز در 

ارتباط با اغتشاشات اخیر صادر شده است.
بنابر این گزارش، دادگاه امروز تنها یکی از جلسات رسیدگی به 
پرونده متهمان اغتشاشات اخیر است و روند رسیدگی به پرونده مابقی 

متهمان ادامه خواهد داشت.
بر همین اساس، صبح شنبه »۷ آبان« جلسه دادگاه رسیدگی به 
اتهامات تعدادی از اغتشاشگران اخیر به ریاست قاضی صلواتی در 
دادگاه عمومی و انقالب تهران، با حضور مستشاران دادگاه، متهمان 
و وکالی آن ها، جمعی  از افسران انتظامی که در درگیری با آشوبگران 

مجروح شده بودند و خانواده شهدای امنیت، برگزار شد.
براساس کیفرخواست صادر شده، محمد قبادلو فرزند محمدعلی 
به افســاد فی االرض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری 
نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ که اقدام 
وی منجر به شهادت استوار وحید کرم پور حسنوند و مجروح شدن ۵ 
مامور پلیس شده است، سامان صیدی فرزند تیمور به محاربه از طریق 
کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب 
جرم علیه امنیت کشور، محمد بروغنی فرزند حسین به محاربه از 
طریق کشیدن سالح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری 
پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین 
انجام وظیفه و مجروح شدن وی، ابوالفضل مهری حسین حاجی لو 
فرزند ولی به مقابله با حکومت اســالمی از طریق ایجاد حریق در 
وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخالل در نظم و امنیت کشور، 
محسن رضازاده قراقلو فرزند حسن به محاربه از طریق مشارکت در 
ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخالل در نظم 
و امنیت عمومی، اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت 
داخلی کشور، ساخت اقالم انفجاری از نوع کوکتل مولوتوف برای 

مقاصد ضد امنیتی و سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی، سعید 
شیرازی فرزند علیرضا به افساد فی االرض از طریق تحریک و تشویق 
گسترده مردم به ارتکاب جرایم  علیه امنیت کشور و اخالل شدید در 

نظم متهم هستند.
بر اساس این گزارش عالوه بر مستندات و اقاریر موجود در پرونده 
متهمان این پرونده از گوشی تلفن همراه محمد بروغنی فرزند حسین 
که به محاربه از طریق کشیدن سالح سرد قمه و حمله به همراه اوباش 
به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور 
دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی متهم است تصاویری 
استخراج شده است که به وضوح به نقش لیدری وی در اغتشاشات 

پاکدشت داللت دارد.
در اسناد موجود در گوشی تلفن همراه بروغنی یک گفت وگوی در 
بستر اینستاگرام کشف شده است که در این گفت وگو  وی خطاب به 
یکی از دوستان خود می گوید برای حضور در صحنه اغتشاشات مسلح 
حاضر شود که دوست وی خطاب به او می گوید در حال حاضر فقط 

قمه در اختیار دارد.

در نمونه ای دیگر از نقــش لیدری بروغنــی وی ضمن تهییج 
همشهریان خود برای حضور در اغتشاشــات از آن ها می خواهد با 
درست کردن نارنجک های دستی که در ایام چهارشنبه سوری انجام 
می دهند در محل اغتشاشات حاضر شــده و از آن ها علیه مامورین 

استفاده کنند.
بروغنی که برای حضور در این اغتشاشات نقش لیدری برای خود 
در نظر گرفته در یک استوری دیگر ساعت و محل برگزاری اغتشاشات 
را اعالم و با هشتگ اتحاد از همپالگان خود می خواهد محتوای تولید 

شده او را آن ها هم استوری کنند.
اقدامات بروغنی در دعوت، تهییج و لیدری برخی عناصر همدست 
خود در پاکدشت به استوری و اطالع رسانی ختم نشده و وی در محل 
اغتشاشات ضمن حضور با قمه به فیلمبرداری از اقدامات مجرمانه 
خود نیز اقدام می کند. در فیلم های استخراج شده از گوشی بروغنی 
وی ضمن تعقیب کردن یکی از نیروهای حافظ امنیت که به شدت 

توسط اغتشاشگران مصدوم شده است وی را با قمه مورد اصابت قرار 
می دهد.

محمد بروغنی در نمونه ای از اقدامات آشوبگرانه خود در اغتشاشات 
پاکدشت ضمن دنبال کردن یک نیروی حافظ امنیت در حالی که وی 

به شدت آسیب دیده است با قمه ضربه ای را به وی وارد می کند.
در تصاویر موجود بین ثانیه های 2۳ تا 2۸ تصاویر قمه در دست 

بروغنی کامال مشهود است.
بروغنی در فیلم های دیگری که از اغتشاشات آن شب در گوشی 
خود ذخیره کرده است نقشــی فعال در آتش زدن فرمانداری و بروز 
ناامنی جلوی فرمانداری دارد. در این فیلم که درست لحظاتی قبل 
از اتش زدن ســاختمان فرمانداری ثبت شده اســت عده زیادی از 
اغتشاشگران با همراه داشتن انواع سالح سرد، چوب و چماق در حال 
تخریب اموال عمومی و خصوصی مــردم و همچینین ایجاد رعب و 

وحشت دیده می شوند.
در ابتدای جلسه دادگاه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه ضمن 
قرائت کیفرخواست متهم محمد قبادلو فرزند محمد علی گفت: متهم 
توسط یک دستگاه پیکان سفید رنگ با حمله به  ماموران موتورسوار 
انتظامی که برای حفظ امنیت در حال اجرای ماموریت خود بودند، 
ضمن زیر گرفتن آن ها باعث شهادت استوار وحید کرم پور حسنوند و 

مجروح شدن تعدادی از افسران انتظامی شد.
نماینده دادستان گفت: طبق نظریه پزشکی قانونی، شهید کرم پور 
به دلیل ضربه شدید وارده به سر و له شدگی بافت مغز خونریزی کرده 

و همین موضوع علت شهادت وی است.
در ادامه جلسه پدر شهید سعید وحید کرم پور حسنوند در جایگاه 
قرار گرفت. پدر شهید کرم پور خطاب به متهم گفت: به چه دلیل پسر 
من را کشتی؟ پول گرفتی؟ چه کسی تو را وادار به انجام این کار کرد؟ 

اشد مجازات برای این فرد را خواستارم.
فرمانده افســران حادثه مذکور که خود نیز از ناحیه پای راست 
مجروح شده اســت، با حضور در جایگاه گفت: ۳۰ شهریور بود که 
ماموریتی از سوی سلسله مراتب به ما برای حفظ امنیت و پیشگیری 

از وقوع ناهنجاری ابالغ شد.
وی افزود: ماموریت خود را انجام دادیم ساعت حوالی ۱2 بامداد بود 
که قصد بازگشت به مقر خود را داشتیم که ناگهان صدای وحشتناکی 
شنیدم، برگشت به سمت عقب که ببینم چه اتفاقی افتاده است که به 

ناگهان توسط یه خودرو زیر گرفته شدم.
افسر فراجا گفت: روی زمین افتاده بودیم شهید کرم پور نفس نفس 
می زد، خواستم به سمتش بروم که دیدم پای راستم دچار آسیب جدی 
شده است. وی از ریاست دادگاه درخواست اعمال اشد مجازات را برای 

متهم خواستار شد.
در ادامه  جلسه دادگاه، نمایندگان حقوقی فراجا با حضور در جایگاه 

از ریاست دادگاه درخواست اعمال اشد مجازات برای متهم را کردند.
پس از اظهارات، نمایندگان حقوقی فراجا، متهم در جایگاه قرار 
گرفت و به دفاع از خود پرداخت. پس از اخذ دفاعیات متهم، قاضی اعالم 

کرد، دادگاه پس از تنفس در نوبت عصر برگزار خواهد شد.

فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
گفت: امروز روز پایان اغتشاشــات است و دیگر 
به خیابان ها نیایید زیرا این نقشــه کاخ سفید و 
اسرائیل بوده که در جامعه اسالمی ایران تشویش 
ایجاد کند و نباید اجازه داد آینده جوانان این کشور 

تبدیل به آینده ای شوم شود.
به گزارش ایلنا، سرلشکر حسین سالمی، در 
مراسم تشییع شــهدای حادثه تروریستی حرم 
شاه چراغ )ع( ضمن تســلیت، گفت: دشمنان 
بدانند، ایران با عظمت هرگز از توطئه و دشمنی 
آنان و شرارت تعداد معدودی فریب خورده آسیب 

نمی بیند.
وی تاکید کرد: رژیم سعودی، آمریکا و اسرائیل 
بدانند که به زودی انتقام خون پاک شهدای مظلوم 
این حادثه تروریستی را خواهیم گرفت و از منطقه 

شما را بیرون خواهیم راند.
سالمی خطاب به کارگردانان و رسانه هایی که 
برای مردم نگرانی ایجاد می کنند، گفت: بدانید که 
به زودی آرامش شما را خواهیم گرفت و با شهدا 
پیمان می بندیم که تــا آخرین قطره خون برای 

آرامش مردم کشور تالش کنیم.
وی حضور باشکوه مردم شــیراز در مراسم 
تشییع شهدای حرم شــاه چراغ )ع( را شکست 
قطعی دشمنان قسم خورده ایران دانست و گفت: 
حضــور در صحنه مردم آگاه و بصیــر ایران، تیر 
خالص را به سینه آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان 

خوار و زبون می نشاند.
سالمی گفت: ای کاش ظهر عاشورا مردم شیراز 
می بودند تا امام  حسین  )ع( در قتگاه تنها نمی ماند 
و کسی نمی توانست دستان حضرت ابوالفضل 
را قطع کند؛ اگر شــما مردم شــیراز می بودید 
حضرت علی اصغر تشنه و با تیتر سه شعبه شهید 
نمی شد. اگر آن روز بودید هیچ فرزندی از فرزندان 

حریم اهل بیت به ا سارت و به شام نمی رفت.
فرمانده کل سپاه پاسداران به جمعیت باشکوه 
تشــییع کنندگان و حضور در بدرقه آســمانی 
شهدای تروریستی اشاره کرد و گفت: این چهره 
شیراز واقعی اســت؛ امروز ماهواره ها را ببینند، 
آمریکایی ها، انگلیســی ها، صهیونیســت ها، 

سعودی ها و رسانه های دروغ پراکن و فتنه انگیز 
آنها که شــرارت ترویج می کنند و می خواهند 
سیمای درخشــان جامعه را تیره نشان دهن ، 
اگر کمی انســانیت و مردانگی دارند شیراز را از 
آسمان ببینند؛ این شیراز و ایران واقعی است که 
نشان دهنده انقالب شکوهمند اسالمی است و با 
شرا رت تعدادی معدود فریب خورده هرگز آسیب 

نخواهد دید.
وی با بیان اینکه  توطئه   و اغتشاشــات اخیر  
محصول  رژیم صهیونیستی است، تاکید کرد: آنها 
شکست های بزرگی از ملت  در ۴۳ سال گذشته 

 دریافت کرده اند.
بنابر  این گــزارش، دیروز پیکر ۱۱ شــهید 
عملیات تروریستی حرم حضرت احمد بن موسی 
شاه چراغ )ع( با حضور مردم از میدان امام حسین 
به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ )ع( تشییع 
شد . پیکرهای 2 تن از شهدا پیش از این به زادگاه 
آنها در شهرهای تهران و همدان منتقل و تشییع 

شده بود.
پس از برگزاری این آیین، پیکر ۱۱ شهید این 
حمله تروریستی با رضایت همه خانواده ها برای 

تشییع در حرم رضوی به مشهد منتقل شد.
 پس از آن، پیکرهای شهدا به زادگاه آنها منتقل 
می شود. پیکر ۶ شهید به شیراز انتقال می یابد و در 

حرم حضرت شاهچراغ )ع( دفن می شوند.
پیکرهای 2 شهید نیز به زادگاه خود در استان 
کهگیلویه و بویراحمد بازمی گردد و پیکر شهید 
کودک این حادثه تروریستی نیز برای خاکسپاری 

به استان کرمان منتقل می شود.
 پیکرهای 2 شــهید دیگر حرم مطهر نیز به 

شهرهای فسا و مرودشت منتقل خواهد شد.

خبرگزارش
نخستین جلسه دادگاه دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر در تهران برگزار شد

۳ نفر با اتهام »محاربه« پای میز محاکمه
سالمی در مراسم تشییع شهدای شاه چراغ: 
 امروز روز پایان اغتشاشات است؛

دیگر به خیابان ها نیایید

مقتدایی:  

حادثه تروریستی شاهچراغ 
ربطی به تظاهرات مردم ندارد 

 همه قربانیان حادثه 
 کارخانه اکسیژن اهواز 

از کارگران هستند

نخستین جلسه دادگاه دستگیرشدگان 
ناآرامی های اخیر در تهران برگزار شد 

 ۳ نفر با اتهام »محاربه«
پای میز محاکمه 

 مروری بر بیانیه جدید رئیس دولت اصالحات 
برای عبور از وضع موجود

آقای خاتمی فقط همین؟!

آتش جنگ گوگل علیه روبیکا، دامن کاربران را گرفت

 فیلتر دوباره پلی استور
و گوگل مپ در ایران


