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سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران 
محیط زیســت که سال گذشته در ســانجه تصادف جان 

باختند تشریح کرد.
به گزارش ایســنا، مسعود ستایشــی در نشست خبری 
دیروز در پاســخ به ایســنا درباره آخریــن وضعیت پرونده 
مهشــاد کریمی و ریحانه یاسینی -خبرنگاران ایسنا و ایرنا 
که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست جان 
باختند- در یک سالگی وقوع این حادثه، گفت:  دوم تیرماه 
سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان 
غربی  همــه را متأثر کرد و عده ای مصــدوم و ۲ نفر فوت 
شــدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می پذیرد قابل 

بحث است.
وی افزود: در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده ای 
تشــکیل و به عنوان دو فقره قتل غیر عمدی ناشــی از بی 
احتیاطی در رانندگی بررسی شــد. اظهار نظر کارشناسی 
پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت 
۵ نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیات مبین تقصیر 
راننده بود. متعاقبا با جلب دادرســی و کیفرخواســت، این 
پرونده به دادگاه کیفری دو  ارســال خواهد شــد و  حکم 

قانونی صادر می شود.
ستایشی در خصوص مسئولیت مسئوالن محیط زیستی 
گفــت: در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادر شــده 

است.
ســخنگوی قوه قضائیه مجددا یاداور شد: برای اشخاص 
دیگری که در حوزه محیط زیســت و دریاچه مســئولیتی 
داشتند که در پرونده بوده اســت مسئولیتی دیده و احراز 

نشده و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده میانکاله و نظر دســتگاه قضائی در 
رابطه با پتروشــیمی میانکاله گفت: در حوزه میانکاله یک 
انتقادی دارم که بخشــی از آن به قوه قضائیه و بخشــی به 
مســئوالن ذیربط مدخل در سایر حوزه های تصمیم گیری 

مربوط می شود.
وی افزود: در حوزه میانکاله بررسی ها حاکی از این است 
که تصمیمات متعددی در زمان های مختلف گرفته شــده 
است. موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که معاون حقوق 
عامه دادستان کل کشــور ابالغ کرده، فعال متوقف است و  
دادســتانی کل کشــور از باب نظارت ورود کرده و آخرین 

مرحله توقف آن و ادامه بررسی ها است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره  آخرین 
وضعیت اعالم اموال مســئوالن گفت: قانون اساسی فصل 
الخطاب اســت و تأخیر برای اجرای آن دلیلــی ندارد. در 
راستای تحقق اصل مربوط به اعالم اموال مسئوالن، دفتری 
ویژه برای پیگیری این موضوع اختصاص یافته است. آنچه 
که ماحصل قوه قضائیه اســت، ۸۰ درصد اموال اعالم شده 
است و روند مثبت ارزیابی می شود اما در حوزه اجرا، مطالبه 
ما جدی تر است. آقایان مخبر و اسماعیلی از دولت با ابالغ 
بخشنامه ای در این رابطه، خواستار تسریع این روند هستند.
ستایشی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه چه میزان از  
سند تحول تحقق یافته اســت؟ گفت: آنچه مطلوب ما در 
ســند تحول است حاصل نشده است و مطلوب ما در تحول 
زمانی است که هیچ فسادی نداشته باشیم و  مبارزه با فساد 
زمانی ظهور و بروز دارد که قابل دفاع باشد و قاطع بگوییم 

چیزی به نام فساد در جامعه نداریم و قابل طرح نیست.
وی افزود: امیدواریم روزی برســد که اقدامات تحولی ما 
به نتیجه حذف فســاد برسد. آنچه در قوه قضائیه به عنوان 
تحول وجود دارد کافی نیســت و دکتریــن تحول در قوه 
قضائیه برچیدن ســاختارهای فساد اســت و  تمام اهتمام 

رئیس دســتگاه قضا و دســت اندرکاران این حوزه برچیدن 
بستر فساد از جامعه است.

وی افزود: مردم از اطاله دادرســی نگران و ناراحتند و ما 
باید  به سمت اجتماعی شدن قوه قضائیه پیش برویم.

ســخنگوی قوه قضائیه درباره صلح و ســازش گفت: بر 
اساس آمار، ۲۳ درصد از بار پرونده هایی که عموماً به دلیل 
مســائل مالی به قوه قضائیه می آید، توســط شوراهای حل 
اختالف رسیدگی می شود. در سال ۱۴۰۰  در حوزه قصاص، 
از اجرای حکم ۷۶۳ پرونده جلوگیری شده است. در رابطه 
با صیانت از حقوق عامه هم اقدامات قابل توجهی انجام شده 
است و عالوه بر این مالقات مردمی های متعددی هم برگزار 
شده که جای تشکر دارد. در بحث عفو زندانیان هم اقدامات 
قابل قبولی انجام شده  داده است. همچنین برخورد قاطعانه 
همکاران قضائی با اشــرار هــم از دیگر اقدامات قوه قضائیه 

است چرا که امنیت مردم، خط قرمز ماست.
وی در پاســخ به ســوالی درباره  اظهارنظر سید محمد 
مهدی هادوی از تشــکیل پرونــده ۱۵ متخلف در رابطه با 
قانون استفاده حداکثری از تولید داخل گفت: ستاد اقتصاد 
مقاومتی با قاطعیت این قانون را دنبال می کند و برای بررسی 
موارد، تیم متشکل از چند نهاد در استان های مختلف حضور 
یافته و موضوع را بررســی می کنند. این پرونده ها تشکیل و 
به دادســرای کارکنان دولت ارجاع شده است. طبق قانون 
بازپرس وظایف تحقیقاتی دارد و رسیدگی های متعددی در 

دادسرا انجام می شود که همه آنها قابل بررسی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مقابله با 
باند خودرو و موسوم به باند عباس آباد گفت: دادستان کل 
کشــور و معاون اول قوه قضائیه و ستاد اقتصاد مقاومتی بر 
بازار خودرو در دادستانی کل  بر آن  نظارت می کند و  این 
اقدامات به صورت مجدانه در حال پیگیری است و جزئیات 

آن اعالم می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده ای برای 
مدیــران در پرونده ســرقت از صندوق امانــات  بانک  ملی 
تشکیل شده یا خیر؟ گفت: نگاه این است که اقدامات ما به 
گونه ای باشد که امور به احسن وجه صورت گیرد و موجبات 
ارتقای اعتماد مردم فراهم شــود. مــردم حق دار و عزیز ما 
اعتماد کنند واعتماد داشته باشند. ما آنچه رسالتمان بوده 
را انجام دادیم و از دادســتان  و سرپرست محترم ناحیه  و 
بازپرس محترم تشکر می کنم و با همکاری نیروی انتظامی و 
سربازان گمنام امام زمان در کمترین زمان کسانی که نقش 

داشتند شناسایی شدند.

وی افــزود: دو نفر از افراد بانکی  در موضوع ســرقت از 
صندوق امانات بانک ملی بازداشــت شده اند و تحقیقات از 
آن ها در حال انجام است.  موضوع رسیدگی به پرونده آن ها 
و حوزه اتهامی انها بحث ســهل انگاری است و  نامشان قابل 

بیان نیست.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین 
وضعیت پرونده مدیران ســابق بورس در رابطه با رمز ارزها 
گفت: بورس تهران یک شخصیت مستقل از سازمان بورس 
است. ۸۲ دستگاه ماینر بدون مجوز مورد بهره برداری قرار 
گرفته اســت. از بابت استفاده اینها از برق پرونده به دادگاه 
کیفری دو ارســال شده و در حال رسیدگی است. نسبت به 
مسئله خودداری متهمان از ارائه اطالعات به مشتریان بورس 
هم سازمان بازرسی گزارشــی ارجاع و در نهایت پرونده به 
دادسرای تهران ارجاع شده است و بر اساس موازین قانونی، 

تصمیم گرفته خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره »سخنان 
کذب برخی افراد در تریبون های خارجی و جشــنواره ها و 
اینکه آیا باید شاکی خصوصی برای رسیدگی به این مسئله 
وجود داشته باشد؟ گفت: جرایم یک وصف خصوصی و یک 
وصف عمومی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را دارد. آنچه 
جنبه عمومی دارد قابلیت پیگیری از سوی مدعی العموم را 
دارد. کســی که ایرانی باشد و در خارج از کشور فعالیتی را 
مرتکب شود که  مشمول جرم باشد قابلیت پیگیری دارد و 
این بسته به نگاه دادسرا دارد. اگر جنبه شخصی داشته باشد 

نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد.
وی در پاسخ به ســوالی درباره  آخرین وضعیت پرونده 
خودروسازی کروز گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه 
مفاسد مطرح و دارای ۶۰ جلد پرونده است. ۸ جلسه دادگاه 
برگزار و متهم ردیف اول در دو جلسه دفاع کرده است. اتهام 
۱۸ نفر از متهمان در حال رســیدگی است. تاکید شده که 
بر حقوق کارگران خدشه ای وارد نشود و جلسات دادگاه در 
حال رسیدگی است. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در 
خصوص قانون استقالل کانون های وکال برخی گفته اند که 
در روزنامه رســمی منتشر نشده و فاقد اعتبار است؟ گفت: 
بعضی از دوســتان اعتقاد دارند قانون استقالل کانون وکال 
در زمان خودش در روزنامه رســمی ابالغ نشده است. نگاه 
قــوه قضائیه حمایت، نظارت و توجه اســت، اما این امر به 
مــاده واحده ۱۳۳۱ باز می گردد. آنچه که بررســی های ما 
نشان می دهد ۵ اسفند ۱۳۳۳ این الیحه به تصویب مجلس 
رســیده و الیحه به مجلس ســنای وقت می رود و اصالح 

می شــود اما این اصالحیه در روزنامه رســمی انتشار پیدا 
نمی کند و در حال حاضر مواجه با این مطلب هســتیم که 
این از لوایح مجلس وقت بوده اســت و  کمیسیون مشترک 
تصویب کرده است، اما بعد از انقالب بسیاری از قوانین تغییر  
کرده و بر اساس همین امر تیرماه ۱۴۰۰ یک آیین نامه برای 
کانون وکال تصویب شد و رئیس قوه قضائیه ابالغ فرموند و 

ما هم بر اجرای قانون تاکید داریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی درباره تبرئه 
علی دیواندری و اینکه آیا باز هم از این نمونه ها داریم گفت: 
ایشــان از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرده است. حکم 
قطعی بوده و اعتراض کرده و تصمیم گرفته شده است.  اینکه 
این احکام در جاهای دیگر تکرار شود، احتمالش وجود دارد 

چرا که یک ظرفیت قانونی است.
ستایشی در پاســخ به سوالی درباره اقدامات بخش بین 
المللی قوه قضائیه گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۶۹۸ زندانی 
را از خارج کشــور به ایران منتقــل کردیم که این موضوع 
هم چنــان ادامه دارد. معاونت امور بین الملل و دبیر ســتاد 
حقوق بشــر قوه قضائیه هم در این راستا مشغول هستند و 

مرتباً با نمایندگی های سیاسی در حال تبادل هستند
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه 
به نظر می رسد احکام سالح سرد بازدارنده نیست و آیا قوه 
قضائیــه در این مورد برنامه ای دارد؟ گفت: تأکیداتی که ما 
داریم بر این است که هیچ گونه مسامحه و ارفاقی به اشرار 
و زورگیران نشــود. بنای ارفاقی برای مخلین نظم و امنیت 
مردم نداریم و با هر گونه ارفاق مخالفیم. به تمامی زندان های 
کشور ابالغ کردیم که با جرایم خشن مقابله قاطعانه صورت 
گیرد و رســانه ها اگر خالفی می بینند، مصداقی اعالم کنند.  
هر کس از ســالح سرد اســتفاده کرده و خوفی ایجاد کند 
و یا اخالل در امنیــت ایجاد کند با قاطعیت با وی برخورد 
می شود. همچنین خط قرمز ما مبارزه با اراذل و اوباش است 

و  امنیت نباید از مردم ما سلب شود.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه 
در هفته های اخیر شــهادت تعدادی از افراد را داشتیم که 
رژیم صهیونیستی ادعای خرابکاری داشته ان  آیا پرونده ای 
در این رابطه تشکیل شــده است؟ گفت: در حوزه شهادت 
عزیز ما شهید صیادخدایی، پرونده به صورت ویژه به دادسرا 
ارجاع داده شده است و در حال بررسی است. اگر تعرضی به 
اموال یا اشخاص صورت گیرد و وصف مجرمانه داشته باشد 

با قاطعیت رسیدگی می شود.
ستایشی در پاسخ به ســوالی در خصوص مصوبه سران 
قوا در رابطه با میزان افزایش اجاره بها گفت: علی رغم اینکه 
نکاتی مطرح بود هر آنچه که مصوبه بشود، شرایط مقرر شده 
برایش ابالغ شــود،  قوه قضائیه در جهت تنظیم معامالت 
کمک می کند و سعی می کنیم مصوبات در چارچوب قانون 
اجرا شود. وی در پاسخ به سوالی درباره  مسدودسازی  پنج 
هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر از متخلفان در 
حوزه طال و ارز گفت: مطابق قوانین و مصوبه سران قوا با هر 

گونه اخالل در این حوزه برخورد می شود.
وی در ادامه  با اشــاره به موضوع یک شــرور در شرق 
تهران گفت: دو هفته قبل یک شــرور در شــرق تهران به 
خانمی تعرض کرده و طالهای او را سرقت کرد که شرارت 
خود را با سالح سرد انجام داد که در این مدت شخص شرور 

شناسایی، محاکمه و به دار مجازات آویخته شد.
وی در پایان گفت:  سال ۹۹ میانگین رسیدگی ها ۱۱۱ 
روز بود که سال گذشــته آن را به ۹۵ روز رساندیم که اگر 
بدون احتســاب اجرای احکام در نظر بگیریــم به ۷۹ روز 
رســانده ایم که به نسبت سال ۹۹، یازده روز کاهش داشته 

است.

سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد

آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران محیط زیست 

نماینده دادستان در جلسه دیروز رسیدگی به پچرونده 
جمشید شــارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر اظهار 
داشت که افشــای اطالعات موشکی ســپاه و سایت های 

موشکی ایران از اتهامات او است.
به گزارش ایسنا، حســنی اعتماد نماینده دادستان در 
چهارمین جلســه رســیدگی به پرونده جمشید شارمهد 
ســرکرده گروهــک تروریســتی تنــدر در ادامــه قرائت 
کیفرخواســت اظهار داشــت: اتهام بعدی متهم افشــای 
اطالعات طبقه بندی شده در خصوص مختصات موشکی 
ســپاه از طریق رادیــوی ماهواره ای تندر اســت،  متهم 
جمشــید شــارمهد در برنامه تلویزیونی خود در  ۱۶ مهر 
۹۶ اظهار مــی دارد انجمن پادشــاهی در نظر دارد محل 
دقیق ۱۰ ســایت جدید موشــکی ایران را افشا نماید.  در 
ادامه مختصات برخی از ســایت های موشکی ایران را بیان 

می کند.  
وی تصریح کرد: متهم جمشــید شارمهد در اقاریر خود 
در این خصوص بیان داشته در مورد مختصات ۱۵ آشیانه 
موشکی سپاه که به دست مان رسیده بوده شخصی به نام 
حسین احدی که اطالعات دیگری نیز داشت می خواست 
به ما بفروشد ومن این اطالعات را برای  FBI و CIA که 
نام افســران آن را به یاد نمی آورم بــردم، اما آن ها رغبتی 
نشــان ندادند من هم برای این کــه این اطالعات را چک 
کنــم  دو تا از این مختصات را در تلویزیون پخش کردم و 
این اطالعات درست بود چون کسی اعتراض نکرد اما با این 

حال کسی حاضر نشد این اطالعات را از ما بخرد.
نماینده دادســتان اظهار کرد: همچنین در فیلمی که 
توسط یکی از اعضای این گروهک که با تصویری مخدوش 
و صدایی دســتکاری شــده منتشــر شــده این فرد بیان 
می کند ما سربازان انجمن پادشاهی توانستیم به اطالعات 
تسلیحاتی مهمی در ایران دست یابیم و به دست انجمن و 
شخص جناب شارمهد برسانیم، ما می خواهیم محل تمام 
ســایت های موشکی ایران را افشا کنیمو به جهانیان نشان 

دهیم.  
وی ادامه داد: یکی دیگر از اتهامات جمشــید شارمهد 
انفجار بمب صوتی در شهرســتان آبدانان بود که در تاریخ 
۱۹ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ یک بمب صوتی در شهرستان 
آبدانان اســتان ایالم منفجر گردید که صدای آن به حدی 
بود که در سطح شــهر قابل شنیدن موجب ایجاد رعب و 
وحشــت شد و بعد از آن انجمن پادشاهی ایران طی بیانیه 
ای در صفحه رســمی ســایت خود ضمن بر عهده گرفتن 
مســئولیت این اتفاق، آن را ســر آغار براندازی جمهوری 
اسالمی ایران معرفی کرده  و ۱۲۰ روز به مسئولین کشور 
مهلت داده شــد تا کناره گیری کننــد و در بیانیه مذکور 

کشور را تهدید به حمالت هشدار دهنده کرده است.  
نماینده دادستان همچنین بیان کرد: جمشید شارمهد 
پــس از آن در اقاریر خود در خصوص ایــن انفجار اظهار 
داشته پس از انتشــار نامه سرگشاده من به فرمانده ک ل 
سپاه پاسداران مبنی بر این که از این پس نهاد شما را یک 
نهاد بیگانه و ضد ایرانی می شناســیم قول دادیم این نامه 
سرگشاده در همه مکان ها و موسساتی که با سپاه در تعامل 
هســتند پخش شود قول  دادیم به ایمیل اینترنت و پست 
بسنده نکنیم. این انفجار سرآغاز اقدامات تروریستی بعدی 
متهم بوده است. حسنی اعتماد در ادامه اظهار داشت: آتش 
ســوری پاالیشگاه شاهرود در ۱۶ مهر ۱۳۹۵ یکی دیگر از 
اتهامات متهم پرونده اســت  که در پی این اتفاق مخازن 
نفتی منفجر شــده و حجم آتش سوزی به  حدی بود که 
منجر به انفجار دو مخزن دیگر در پاالیشــگاه شد. سایت 
انجمن پادشاهی ایران ضمن قبول این اتفاق اعالم داشت 
کــه پیش مرگ ها یکی از مخــازن را منفجر کردند وبردیا 
مجری عملیات به ســالمت از عملیات بازگشــته است  و 
طی ســه هفته گذشــته دومین عملیتتی بود که به دقت 

انجام شد.  
وی تصریح کرد: جمشید شارمهد در اقاریر خود اظهار 
داشــت که  در تاریخ ۷ آبان از ســوی انجمن و نامگذاری 

روز کوروش، انجمن شــرق ایران دو مخزن را در شاهرود 
منفجر کردند.  

نماینــده دادســتان اضافه کــرد: انفجــار دکل صدا و 
سیما فارس در شهر شــیراز از دیگر اقدامات این گروهک 
تروریســتی بوده در سال ۱۳۹۵ از طریق یک بمب دست 
ســاز در پشت ساختمان صدا و سیما منفجر شد وشارمهد 
در بیانیه اعالم کرد که طرح انفجار در محل صدا و سیمای 
شیراز با موفقیت انجام شد و بمب توسط انجمن خاک پاک 

ساخته شده و در اختیار آنان قرار گرفته بود.  
حســنی اعتماد افزود: متهم جمشید شارمهد در برنامه 
تلویزیونی زینا تهران با انتشــار فیلمی اظهار داشــت که 
جوانان باید به عمل دســت بزنند، ترس نداشــته باشــد، 
همچنین متهم در ادامه کشــور را تهدید به انجام اقدامات 

تروریستی در هفته های آینده می نماید.  
وی اجرای طرح پیام ســلمان را از دیگر موارد اتهامی 
جمشید شــارمهد عنوان کرد و افزود: این طرح به منظور 
تهدید و اخاذی از افرادی عادی جامعه صورت گرفت که در 
سال ۸۷ و  پس از انفجار حسینیه شیراز، جمشید شارمهد 
از طریق ایمیل طرح سلمان را به مرتبطین و اعضای گروه 
در کشــور ابالغ کرد روزبه یحیی زاده از اعضای تروریست 
گــروه در اقاریر خــود در این رابطه  اظهار داشــت اواخر 
فروردین ماه در ایمیلی بــه من اعالم کرد که می خواهیم 
طرحی را به نام طرح ســلمان پیاده کنیــم و افرادی که 
شناســایی می شوند از آن ها ســه چیز خواسته می شود یا 
برای انجمن فعالیت کنند، یا کمک مالی داشته و در مرحله 
سوم اگر همکاری نکردند با آن ها برخورد می کنیم و ما در 
درون باید این ها را شناسایی کنیم که از بچه های بسیج یا 
فرماندهان پایگاه ها باشند.نماینده دادستان همچنین گفت: 
همچنین روزبه یحیی زاده در جای دیگری اقرار داشت که 
در اجرای این طرح افراد بســیجی را شناسایی کنیم و از 
آن ها بخواهیم یا بــرای انجمن کار کنند  و یا کمک مالی 
داشــته و در صورت عدم همکاری بالیی بر سر آنان آورده 
شود این کار توســط جمشید صورت می گرفت و قرار بود 
از طریق تلفن با افراد صحبت کند، علی اصغر پشــت تر از 
اعضای دیگر گروه نیز در اقاریر خود گفته مجید راستگو به 
من گفت بچه های انجمن دارند فعالیت می کنند و به تازگی 
شروع به پخش اعالمیه میان بسیجی ها کرده اند. همچنین 
جمشید شــارمهد در متن سند این طرح اعالم داشته که 
ســه گام اصلی باید انجام شود، نخست این که انجمن های 
داخل کشور مشــخصات افراد و نیروهای بسیجی، آدرس 
محل ســکونت و محل کار ومناسبات خانوادگی را به دفت 
انجمــن در  آمریکا اعالم کنند.   حســنی اعتماد در ادامه 
ابراز داشــت: همچنین در تالش بوده اند تا با ایجاد رعب و 
وحشــت عمومی یکی از اعضا از خارج به نیروی مردم در 
داخل زنگ زده و تفهیم کنــد که برای انجمن کار کند و 
اگر حاضر به همکاری نشــد و یا نیازهــای مالی را تامین 
نکرد، زنده نمی ماند. همچنین شــعار نویسی و جمع آوری 
اطالعات درباره سایر پاسداران و نیروهای مردمی از دیگر 
فعالیت هــای این گــروه بود تا افراد مــورد نظر مجبور به 

پرداخت پول به خارج از کشور شوند.  

وی خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی بــرای ترور یکی از 
مسئولین محلی در شهر مریوان نیز در دستور کار عملیاتی 
این گروهگک قرار داشــت، شخصی به نام محمد رضا علی 
زمانــی از عوامــل گروهک بود که در اقلیم کردســتان با 
شــارمهد در ارتباط بود و جمشید شارمهد از او می خواهد 
که در زمینه نظامی فردی را که تخصص دارد معرفی کند 
تا در داخل کشور  دست به عملیت بزنند متهم نیز با یکی 
از کردهای عراقی به نام برهان تماس می گیرد ولی با توجه 

به انصراف از انجام عملیات، این اقدام اجرایی نمی شود.  
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: انفجار در حرم 
حضورت معصومه نیز در دستور کار این گروهک قرار داشت 
و در نظر داشــتن تا یک بمب شیمیایی سیانید هیدورژن 
را از طریق جاســازی در صندلی موتــور منفجر کنند که 
پس از خنثی ســازی اقدامی دیگر در تهران، این عملیات 
نیز خنثی شــد.  حســنی اعتماد در ادامه انفجار در محل 
حوزه علمیه امامزاده شاه قیس شیراز را از دیگر برنامه های 
گروهک تروریستی تندر بر شمرد و گفت: شناسایی توسط 
علی ا صغر پشــت تر، مجید راســتگو و اسالمیان صورت 
گرفت، بمب در اختیار مجید راســتگو رهبر انجمن شیراز 

قرار داشت اما این عملیات به مرحله اجرا نرسید.  
وی افزود: بمب گذاری در سرویس حمل و نقل پرسنل 
ســپاه و بسیج از دیگر برنامه های گروهک بود  که با توجه 
به اقدامات صورت گرفته و ضربه به هسته عملیاتی، منتفی 
شــد، علی اصغر پشت تر اذعان داشــته که شناسایی این 
مساله را راستگو بر عهده داشت ودر یکی از موارد از طریق 
یک تاکســی راننده مینی بوس را تعقیــب می کند تا در 
زمانی که مینی بوس از شب تا صبح در خیابان پارک شده 
بتواند بمب گذاری را انجام دهد. نماینده دادســتان ترور 
امام جمعه وقت شیراز را از برنامه های دیگر گروهک تندر 
عنوان کرد و گفت: برنامــه ریزی کرده بودند تا زمانی که 
آقای حائری امام جمعه وقت شــیراز برای برپایی نماز عید 
فطر می رود این اقدام تروریستی را انجام دهند و علی اصغر 
پشــت تر در اقاریر خود گفته بود براساس دستور شارمهد 
قصد داشــتیم هنگامی که حائری امام جمعه وقت شیراز 
در محل نماز حاضر می شود به وسیله هواپیمای کنترل از 
راه دور او را تــرور کنیم و یا هنگامی که اتومبیلش از روی 
پلی رد می شود  این کار را انجام دهیم. شناسایی در مورد 
آقای حائری بر عهده راستگو بود از طریق تحقیق در محل 
کارش در فلکه ســتاد شــیراز که  فقط چند سرباز آن جا 
حضور داشتند که گفته بود اگر منزلش را می دانستم حتما 
ترور انجام می شد و اگر وقت داشتم از طریق موشک مصلی 
نماز جمعه را منفجر می کردم که این عملیات با دستگیری 
عوامل تروریســتی خنثی شــد.  وی در پایان خاطرنشان 
کرد: با توجه گزارش ها و همچنین گزارش وزارت اطالعات 
و فعالیت عملیات تروریســتی در کشور و اظهارات متهم 
در دادســرای تهران و اذعان به دستور  گرفتن از شارمهد 
و شــکایت اولیای دم حادثه حســینیه شیراز و همچنین 
مجروح شــدگان نظر به قانون، بزهکاری متهم مبرز بوده 
و برابر مواد ۲۹۶ و ۱۹۰ از قانون مجازات اســالمی و ۲۶۵ 
قانون آئین دادرسی کیفری، کیفر وی مورد تقاضا است.  

در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی تندر مطرح شد

افشای اطالعات موشکی ایران از سوی جمشید شارمهد

رهبر انقالب: 
عشایر ایران وفادارترین قشرهای ملت هستند

رهبر انقالب گفتند: همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی 
نیاز دارند البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر 
تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد. به گزارش ایسنا، بیانات رهبر انقالب 
اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ 
برگزار شــده بود، صبح دیروز در محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر 
شد. آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان 
ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم 
با عشایر دانستند و گفتند: امروز تکیه بدخوهان ایران و اسالم به جنگ نرم است 
بنابراین همه آحاد ملت از جمله عشــایر به امــور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند 
البتــه در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات 
مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد. رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در 
مقابل تالش های پر شــمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته، گفتند: هدف 
از این تالشــها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه 
و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند، بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین 
قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری عشایر در دوران انقالب و دفاع مقدس را 
جلوه ی دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطرنشان کردند: عامل اصلِی وحدت، 
پیشــرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشــایر، عامل »دین« بود که امام 
بزرگوار با استفاده از آن عنصر حیاتی، انقالب را به پیروزی رساند و پس از انقالب 
نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرتهای بیگانه و دولت های مرتجع از صدام به 
منظور از پا درآوردن انقالب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد. آیت اهلل خامنه ای 
شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه ایماِن دینی خواندند و با تأکید بر نقش منحصر 
بفرد انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر و آرامش خانواده های 
شهدا، گفتند: البته بعضی ها که سر و کاری با دین ندارند به دنبال دست بردن در 
انگیزه های دینی شهدا و رزمندگان هستند اما نباید انگیزه های عزتمندانه شهدا 
را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کســب رضای خداوند فروکاســت. ایشان از 
مهمترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه های دینی در کشور 
خواندند و افزودند: امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنتها، مقدسات و شعائر 
دینی انجام می شــود، متکی به یک انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن است 
اگرچه ممکن اســت عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد. رهبر 
انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش بینی به آینده کشور را از جمله 
مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: القاء بی آینده گی، 
بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان 
ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، 
یا مردم را به تالشها و برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند 
و چه نداند به سود دشمن کار می کند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید 
خواندند و خاطرنشــان کردند: رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند 
که بر اســاس محاســبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشــت اما در اثر آن 
مجاهدتهای امیدوارانه، جنگ با عزت جمهوری اسالمی و منکوب شدن متجاوزان 
خاتمه یافت و این یعنی در ســخت ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت 
خود امیدوار بود. رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیت ها و خدمات بسیج در 
بخش های عشایری، شناسایی و رفع مشکالت عشایر به ویژه برنامه ریزی و اقدام 

برای حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئوالن ذی ربط خواندند.

رهبر انقالب اسالمی در پیام به همایش بزرگداشت روز بسیج 
اساتید تأکید کردند

لزوم پیشتازی استادان بسیجی در پیشرفت، 
نوآوری و تولید علم و آمیختن آن با اخالق

آیت اهلل خامنه ای در پیامی به همایش بزرگداشــت روز بســیج اســاتید، بر 
مسئولیت و نقش استادان بسیجی در زمینه آمیختن پیشرفت و نوآوری علمی 
با اخالق و تربیت نفســانی تأکید کردند. به گزارش ایسنا، در پیام رهبر انقالب 
اسالمی که حجت االسالم رستمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاهها آن را در همایش بزرگداشت بسیج اساتید قرائت کرد ، آمده است: به 
استادان بسیجی دانشگاه و اجتماع آنان در روز ملی بسیج اساتید، سالم و درود 
میفرستم و یاد دانشمند مجاهد، شهید مصطفی چمران و دیگر شهدای دانشگاه 
را عزیز و گرامی میدارم. ســایه ی مبارک استاد متعهد و متدین و مجاهد بر سر 
دانشــگاه کشــور یکی از بزرگترین نعمت های الهی و نویددهنده ی سرافرازی و 
رستگاری آینده ی ملت ایران است. علم نافع و پیشرفته ی شما چه در موضوعات 
راهبردی و اساســی و چه در مســائل نقد و کاربردی، نیاز حتمی و فوری کشور 
است. فعالیت استاد بسیجی تنها تعلیم نیست، پیشرفت علمی، نوآوری در ماهیت 
دانش و زبان آن، آمیختن آموزش با اخالق و تربیت نفســانی، همت گماشتن به 
دوگانه ی: فراگیری تازه  های علمی، و اجتهاد و تولید علم، و وظائف دیگری از این 
قبیل نیز در زمره ی مسئولیت های اســتاد علم است، و شما بسیجیان عزیز در 
همه ی این زمینه ها می توانید پیشتاز و پیشران باشید. توفیقات شما را از خداوند 

متعال مسألت می کنم.

پیام تسلیت رهبر انقالب 
برای درگذشت همسر آیت اهلل استادی

رهبر معظم انقالب با صدور پیامی درگذشت همسر گرامی آیت اهلل حاج شیخ 
رضا استادی را تسلیت گفتند. به گزارش ایسنا، متن این پیام به این شرح است 
:آیت هلل آقای حاج شــیخ رضا اســتادی دامت برکاته. درگذشت همسر گرامی 
آن جناب را تسلیت عرض می کنم به جنابعالی و فرزندان مکّرم و دیگر بازماندگان. 
خداوند آن بانوی مؤمن و صالح را با اولیائش محشــور نماید و مشمول مغفرت و 

رحمت فرماید.

اخبار کوتاه

پان عربسیم و متروپل آبادان

اینجا آبادان است و آبادان می ماند
ادامه از صفحه 1

 زیرا بارها نگارنده در نوشتار هایی چون »حبیب اسیود ها، کم نیستند آن ها 
را دریابید«)روزنامه مردم ســاالری، شنبه ۵ آذر ۹۹( و »نگذارید خوزستان به 
دســت نااهالن بیفتد« )خبرگزاری خورنا٬ ۲۵ آذر ۹۸( گوشزد کردم از تفنگ 
به  دستانی که در خوزســتان به بمب گذاری و ترور می پردازند باید ترسید اما 
بیشتر باید از قلم  به دستانی بیم داشت که در میان ما زیسته، اما از هر دشمنی، 
دشــمن تر بوده با نوشتارها و گفتارهایشــان برای گروه هایی چون االحوازی، 
تضامــن، نضال العربی و…. یارگیری کرده، همان آرمــان و آرزوی آنان را در 

سر دارند.
در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق، هنگامی که آبادان به دست دشمن 
بمباران می شد و در آستانه فرو پاشی بود، کارمندان رادیو نفت ملی این شهر با 
اراده ای ستودنی، کوشیده اند آوای این رادیو خاموش نگردد تا هم مایه دلگرمی 
کســانی باشــد که در شــهر بودند و هم در یک جنگ روانی ارتش عراق را به 

چالش بکشند.
تنها فایل شنیداری که از آن روزها به جا مانده، آوای غالمرضا رهبر خبرنگار 

شهید آبادانی است که پیوسته می گوید:
»اینجا آبادان است و آبادان می ماند.«

این سخن پژواکی از اراده پوالدین فرزندان ایران زمین برای ماندگاری این 
خاک اهورایی است و تلنگری به اهریمنان سیه دلی است که در اندیشه جدایی 

خوزستان هستند.
منبع: نشریه امرداد

 یاری نامه:
- زکریای قزوینی، اثارالبالد

- حمداهلل مسوفی، نزهه القلوب
- ابوزید بلخی، صوراالقالیم

- احمدکسروی، تاریخ پانصدساله خوزستان
 - تاریخ ایران، جلد پنچ تاریخ کمبریج، برگردان حسن انوشه

- پژوهش دانشگاه کمبریج، برگردان یعقوب آژند، تاریخ ایران دوره تیوریان   
- ایرج افشارسیستانی، نگاهی به تاریخ خوزستان

- ایرج افشارسیستانی، دریای پارس و بندرها و جزایر ایرانی
- محمدباقرنجفی، خوزستان در متن های کهن

- بهرام فره وشی، فرهنگ فارسی به پهلوی
- عباس میریان، جغرافیای تاریخی سرزمین خوزستان

- سیدمحمدعلی امام، تاریخ خوزستان
- حسن جاللی عزیزیان؛ تاریخ آبادان در روزگار اسالمی
- خرمشهر در جنگی طوالنی مرکز مطالعات و تحقیقات

یادداشت


