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صداوسیما در مسیر اعتدال حرکت کند

پنجشنبه 7آبان/1394شماره2889

خـــبــــر

یک مرجع تقلید با تاکید بر ضرورت حرکت صدا و سیما در مسیر اعتدال و میانه روی از یک جانبه گرایی این رسانه در
قضیه برجام انتقاد کرد .آیت ا ...ناصر مکارم شیرازی با اشاره به ضرورت جناحی عمل نکردن صدا و سیما ،اظهار کرد :در
این راستا برخیها از صدا و سیما شکایت هایی را در مورد بعضی مسائل مطرح می کنند .وی تصریح کرد :من خودم هم
برخی برنامهها را در مورد مساله برجام گوش می دادم ،دیدم یک کمی از خط اعتدال خارج و یک جانبه شد ،شاید هم قصد

سر مقالــه
پاسداشت
توريسم

احمد شيرزاد*

چند روز پيش يكي ازمقامات اروپايي با پاسبورت گردشگري به
ايران س��فري كام ً
ال شخصي انجام داده است اما عدهاي مقابل هتل
مح��ل اقامت وي تجمع كردهاند و خواس��تار خروجش از اصفهان
ش��دهاند .اگر كساني به ويزا دادن به يك مسافر خارجي اعتراض و
انتقادي دارند بايد از طريق مراجع ذيربط اعتراض خود راپيگيري
كنند .وقتی که مجوز ورود به یک گردشگر داده میشود و از لحظهای
که وی اجازه ورود به ايران پيدا ميكند وظيفه تكتك ايرانيان است
كه در حفظ شخصيت ،مال و آبروي آن ميهمان كوشا باشند و اجازه
ندهند که احس��اس ناامني كند ،اين وظيفه اخالقي و ديني تكتك
ايرانيان است .به عنوان نمونه فرض بگيريم كه شخصي داخل خانه
خود شود و فرزند آن خانه مجوز ورود ميهماني را داده باشد ،ممكن
است بعدها به فرزند خود اعتراض كند كه چرا فالني را به خانه راه
دادهاي اما اين حق وجود ندارد كه به ميهمان اعتراضي كند .اتفاقي
كه اين روزها در ايران افتاده اس��ت بسيار نادر است وجاي تعجب
دارد .كسي كه ميهمان ايران است باید حرمتش پاس داشته شود .اگر
خالفي در ويزا دادن به ميهمانان خارجي صورت گرفته ميتوان از
طريق قوهقضائيه شكايت كرد .اينكه برخی مصاحبه و جنجالآفريني
ميكنند ،مطلوب نيست .از طرف ديگر اگر يك جهانگرد را متهم به
عملي كنيم بياخالقي است .مقابله با مسائل امنيتي ممكن نيست .در
ايران نهادهاي وجود دارد كه وظيفه دارند اجازه بروز مسائل امنيتي
را ندهند و بهشدت مراقبت ميكنند كه اگر جهانگردي به ايران ميآيد
كه قصد سوء داشته باشد ،موفق نش��ود و در صورت لزوم برخورد
ميكنند تا اتفاقي رخ ندهد اين كار توهين به دس��تگاههاي ذيربط
اس��ت .ضمن اينكه معقول است كه قبل از هر عملي فكر كنيم اگر
كشوري قصد اقدامي عليه ايران را داشته باشد و بخواهد به اطالعاتي
دست يابد راههاي ديگري وجود دارد و دستگاههاي مسئول به خوبي
به وظيفه خود عمل ميكنند .نكته ديگر كه الزم است بر آن تاكيد شود
موقعيت شهراصفهان است كه تجمعات اخير در آن شهر شكل گرفته
اس��ت .اگر به بازارهاي اصفهان و نقاط ديدني آن سر بزنيم متوجه
خواهيم شد كه بخش قابل توجهي از اقتصاد اين شهر منوط به مساله
گردش��گري اس��ت .در موقعيتي كه دولت قصد دارد به هر طريق از
فضاي ركود خارج شود نباید مانع كسب و كار شغل هاي توریستي
شويم .انعكاس اين خبر باعث ميشود كه هزاران جهانگرد از نيمه
راه بازگردند و خسارت زيادي به مردم زدهشود .همه كشورهاي دنيا
توريست را مانند منبع درآمد ميدانند و اگر كسي به توريسم تعرضي
كند همه معترض ميشوند چرا كه به اقتصاد كشورشان صدمه ميزند.
ض��رري كه اين افراد زدهاند ضرر به مردم اس��ت و حقالناس تلقي
ميشود ،ايجاد چنين فضاهايي به منابع مردم لطمه ميزند.
* نماينده ادوار اصفهان

یاد د اشـت

چرا
اعدام شيخ نمر؟

محمدباقريوسفنياپاشا*

روزهاي اخير مصادف با سالروز سرور شهيدان امام حسين(ع) بار
ديگر مانند سال گذشته بر اعدام فعال مدني شيخ نمر اصرار ميشود.
بنا به داليل متقن ذيل اعدام اين فعال مدني با موازين حقوق بشري
و اسالمي سازگار نيست و يقینا به صالح جوامع اسالمي و مسلمانان
جهان نخواهد بود -1 :اين حكم بيشتر سياسي است تا بر طبق موازين
حقوقي و اسالمي .حقوقدانان تاكيد ميكنند محاكمه شيخ نمر خالف
ابتداييترين معيارهاي عدالت اس��ت و بر اساس سياست دولت در
زمينه برخورد با فعاالن و ش��خصيتهاي مدن��ي و مطالبهمحور در
عربستان بود .ش��يخ نمر با ارائه دفاعيه مفصل با حجم بيش از صد
صفحه به دادگاه تمامي اتهامات مطرح شده عليه خود را مردود دانست
و با دالیل قوي ادعاي دادستان را رد كرد و از دادستاني خواست به
وي وقت خواندن دفاعيه اش را در دادگاه بدهد كه متاس��فانه چنيين
فرصتي به او داده نش��د .بر اين اساس بس��ياري از حقوقدانان بيان
كردهاند محاكمه شيخ نمر امري بيسابقه است و اعالم كردند كه اعدام
ش��يخ نمر در عربس��تان خالف ارزشها و قوانين بينالمللي است.
 -2بيترديد اعدام فعال حقوق مدني شيخ نمر كه شيعه مذهب است،
موجب تفرقه ،كينهتوزي و تقابل ميان مس��لمانان از مذاهب متعدد
ميش��ود .چنين بدعتي از سوي دولت عربستان به ديگر دولتهاي
اسالمي اين اجازه را ميدهد كه فعال مدني كه غير از مذهب رسمي
كشور به فعاليت ميپردازد ،حكم اعدام او را صادر كنند .اين بدعتي
خطرناك است كه توسط دولت عربستان ايجاد شده و موجب تفرقه،
كينه و عداوت ميان دولتها و مذاهب اس�لامي ميش��ود و به نفع
دولت -ملتهاي اسالمي نيست -3 .اجراي اين حكم در ايام محرم
در ماهي كه غمناكترين ماه شيعيان جهان است و مسلمانان جهان در
اين ماه عزادار سيد و ساالر شهيدان امام حسين(ع) هستند ،به نوعي
شيعه س��تيزي و تقابل با دولت-ملتهاي شيعي محسوب ميشود.
 -4اعدام ش��يخ نمر با روحيه تساهل و تس��امح كه در اسالم تاكيد
زيادي به اين مساله شده است ،مغايرت دارد .مطابق سيره پيامبر(ص)
بر تسامح با ديگر مذاهب و فرقهها حتي غيرمسلمان تاكيد زيادي شده
است .دولت عربستان با اجراي اين حكم بر خالف سنت پيامبر(ص)
عمل كرده است -5 .عالوه بر موازين اسالمي اين حكم با قواعد و
قوانين اوليه حقوق بشر نيز سازگار نيست .مطابق منشور حقوق بشر
هر ش��هروندي حق دفاع و اعتراض نس��بت به حقوق خود را دارد.
فعاليتهاي حقوق بشري شيخ نمر براي دفاع حقوق شهروندان شيعه
آن كشور بود .او از دولت مركزي خواست حقوق شهروندان اقليت
ش��يعه مذهب عربستان را به رسميت بشناسد .چنين حكم سنگيني
از جانب دولت عربس��تان برخالف موازين حقوق بشري است .بنا
به داليل فوق بسياري از دولتها ،شخصيتها و نخبگان اجرايي و
فكري كشورهاي اسالمي و غيراسالمي و فعاالن حقوق بشر خواهان
لغو اين حكم هس��تند .با لغو اين حكم ش��ائبه سياسي بودن احكام
از جانب دولتها براي شهرونداني كه فعاليت مدني دارند ،برطرف
ميش��ود .فعاليت حقوق بش��ري در چارچ��وب منافع ملي و حفظ
حقوق شهروندان تقويت ميشود.با لغو اين حكم تساهل و تسامح
ميان مذاهب گوناگون بيش��تر شده و كمتر تفرقه ،كينهتوزي و تقابل
ميان مذاهب اس�لامي اتفاق ميافتد .تساهل و تسامحي كه بسياري
از موانع را از مقابل كش��ورهاي مسلمان و غيرمسلمان بر مي دارد.
همانطور كه عيان است ،دليل بسياري از درگيريهاي منطقهاي ميان
مسلمانان مشكالت فرقه اي است .با كم شدن موانع فرقه اي ،تعامل
ميان كشورهاي منطقه بيشتر شده و فرصت طلباني كه با تفرفهخواهان
پيش��برد اهداف و منافع خود هستند ،به اهداف از پيش تعيين شده
شان نخواهند رسيد .لغو حكم اعدام شيخ نمر به فعاالن حقوق مدني
اين اجازه ميدهد تا در چارچوب موازين ،مطالبات به حق خود را
پيگيري كنند و بيم مجازات ،زنداني و اعدام را نداش��ته باشند و در
فضاي باز سياسي ،حقوقی ،اجتماعي ،مدني و شهروندي خود را از
دولت مطالبه كنند و در نهايت در جامعه اي آزاد با وجود همه عقايد
و مذاهب موجب رشد و تعالي جامعه شوند.
* استادعلومسياسي

و غرضی نبوده ،ولی صدا و سیما به این نکته توجه داشته باشد .آیت ا ...مکارم شیرازی اظهار کرد :گاهی در سطوح باالی
صدا و سیما خبری نیست ،ولی در سطوح پایین افکار خودشان را در برنامه ها اعمال می کنند .وی همچنین تاکید کرد:
باید بیطرفی صدا و سیما در تهیه برنامه ها محفوظ باشد و این رسانه باید با پذیرش اصالتها ،حق کشور ،انقالب،
مقام ها و خادمین کشور را محفوظ بداند و اعتدال را در میان جناحها رعایت کند.

ايران به نشست تحوالت سوريه در وين دعوت شد

فويارانهستهايبهوين
سفرمتفاوتظري 
ديدار غيرهستهاي وزرايخارجه ايران و آمريكا

آرمان-رضارئيسي:همزمانباغرشهواپيماها وطنين
پرمهيبجنگدرصحنهنبردهايميدانيسوريه،كيلومترها
آنطرفتر در مهد موسيقي جهان و در وينساز ديپلماسي
نيز كوك ش��ده و قرار اس��ت با حضور همه اضالع دخيل
در فرايند تحوالت س��وريه اجالس��ي در راستاي رسيدن
به راهحل سياس��ي براي حل و فصل بحران برگزار شود.
بيگمانمهمترينخبرايننشستديپلماتيكحضوركشور
هميشه تاثيرگذار در روند تحوالت سوريه و البته محذوف از
نشستهاي پيشين اينچنيني است .روسيه و آمريكا آنگونه
نالمللي نوش��تهاند از جمهوري اسالمي
كه رسانههاي بي 
ايران براي حضور در نشست هفته جاري وين دعوت به
عمل آوردهاند ،نشانهاي ديگر از بسط و تعميق جايگاه ايران
در تحوالت منطقهاي پس از توافق هس��تهاي و گواهي بر
سنگينتر شدن كفه ترازوي حاميان اسد در روند تحوالت
سوريه و تغيير اس��تراتژي غرب در مواجهه با واقعيات و
سير تحوالت منطقهاي و البته عقبنشيني حاكمان سعودي
از مواضع نامنعطفانه و يكس��و نگرانه پيشين .حال ايران
همانگونه كه در تحوالت ميداني س��وريه نقشي غير قابل
كتمان و اثر گذار دارد و مستش��اران و استراتژيس��تهاي
نظامي آن در خط مقدم رويدادها به تمهيد امور ميپردازند،
در صحنه سياسي و ديپلماتيك نيز به موازات آن با حضور
ژنرالهاي ديپلمات تدبير امور را در اين عرصه خطير و در
مواجهه با ديگر اضالع قدرت پي خواهد گرفت .نكته مهم
آنكه تشكيل چنين جلساتي به خودي خود نشان از تفوق و
برتري ايران در صحنه معادالت منطقهاي دارد ،چرا كه ايران
از همان ابتداي آغاز منازعات بر عدم كارايي راهكارهاي
نظامي تاكيد و خاطرنشان ميكرد كه يگانه راهحل و فصل
بحران س��وريه مذاكرات سياسي و گفتوگو ميان طرفين
منازعه است و اكنون ظريف و هيات همراه با اين پشتوانه
مرصوص چمدانها را بسته و يكبار ديگر به سوي وين و
حضور در نشست عاليترين ديپلماتهاي جهاني اينبار با
رويكردمنطقهايميروند.
شرق و غرب متفق بر حضور ايران
با حضور نظامي پر رنگ روسيه در تحوالت ميداني
س��وريه ،گويي تلنگري به همه طرفين ماجرا زده شد و
يكبارديگرموضوعبحرانسوريهوپيگيريراهكارهاي
ديپلماتيك براي حل و فصل آن به سطح اول رسانهاي و
سياسيجهانراهيافت.اگرقبلترنشستهايديپلماتيك
آرمان :محيط زيست همان محيط زيست است؛ آب و
هوا بهتر هم شده است ،اما دلواپسان هنوز هستند البته در
دولت قبل نشاني از آنها نبود و اين روزهاست كه سر و كله
آنها پيدا ش��ده .به آنچه اعتراض ميكنند كه در دولت قبل
وضعيتش بدتر بود اما نميگويند مشكل آنها نه حقوقشان و
نه محيط زيست و ...است بلكه مشكل آنها در دو كلمه به
نام «معصومه ابتكار» خالصه ميشود .چند روز پيش بود
كه در پايان جلسه علني مجلس و هنگام قرائت تذكرات
كتبي نمايندگان به مس��ئوالن اجرايي كش��ور كه از سوي
محمد دهقان ،عضو هيات رئيسه انجام ميشد ،ابتدا تذكر
مهرداد بذرپاش به رئيسجمهور قرائت شد مبني بر اينكه
وي به سازمان محيط زيست و عملكرد رئيس آنكه برعهده
معصومه ابتكار است ،رسيدگي كند .اين نماينده دلواپس
در ادامه تذكر خود آورده است كه رئيس سازمان حفاظت
محيط زيست به جاي پرداختن به حواشي سياسي به فكر
ماموريتهاي اصلي آن سازمان باشد .همچنين فاطمه آليا،
زهره طبيبزاده ،حس��ين طال ،مرتضي آقاتهراني ،شهال
ميرگلوبيات،حليمهعالي،ابراهيمكارخانهاي،عليكاييدي،
سيدراضينوري،محمدرضاآشتياني،محمدصالحجوكار،
سيد سعيد زمانيان دهكردي ،بهرام بيرانوند ،جواد كريمي
قدوس��ي و محمد دهقان نمايندگان تهران ،س��اوه ،زابل،
همدان ،پلدختر ،شوش ،قم ،يزد ،شهركرد ،بروجرد ،مشهد
و چن��اران در تذكري به رئيسجمهور خواس��تار صدور
دادگاه «بابك زنجاني» ميلياردر نفتي بعد از  2س��ال
و طي كردن كش و قوسهاي فراوان در نهايت در س��ه
جلسه برگزار و از  2همراه و بال پرواز اين ميلياردر نفتي
به نامهاي «م .ش» و «ح .ف .ه» رونمايي شد .ميلياردر
نفت��ي كه به گفته وزارت نفت بي��ش از  10هزار ميليارد
تومان به اين وزارتخانه بدهكار است ،تاكنون هيچ يك
از مبالغ بدهي خود به ش��ركت اچ كي و وزارت نفت را
پرداخت نكرده است .او كه حين خدمت سربازي راننده
رئيس وقت بانك مركزي بود گويا همه فنون را در همان
اوان جواني فراگرفت طوري كه در مدت  20سال بيش از
 70شركت و به گفته خود بيش از  58هزار ميليارد تومان
پول نقد دارد .ایرنا نوشت؛دادگاه اين متهم بزرگ نفتي بعد
از دوسال كه پرونده در مرحله بازپرسي قرار داشت11 ،
مهر امسال در شعبه  15دادگاه انقالب اسالمي تهران به
رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي برگزار شد؛ تا قبل از
برگزاري جلسه دادگاه همه بدنبال اين بودند كه آيا دادگاه
بصورت علني برگزار ميشود يا غيرعلني كه سخنگوي
قوه قضائيه در نشستهاي خبري اش گفته بود براساس
قانون،تشخيصبرگزارشدنعلنيدادگاهبرعهدهرياست
دادگاه است.
نكتههاي جالب در كيفرخواست
نماين��ده دادس��تان در قرائ��ت بخش��ي ديگ��ر از

درباره سوريه معطوف به تدبير فرايند پس از اسد و سقوط
حاكميت مركزي بود ،اكنون با دخالت نظامي روسيه ،به
دراز انجاميدن بحران ،س��يل مهاجران و قدرتيابي دو
چندان تروريس��تهاي داعشي و از همه مهمتر شفاف
شدن اين نكته كه حل بحران راهحل يكطرفه نداشته و
معارضان امكان تفوق كامل بر دولت مركزي را ندارند،
طرفين درگير و قدرتهاي منطقهاي و جهاني را واداشته
ك��ه مذاكره متوازن و با حضور همه اضالع تاثيرگذار در
تحوالت سوريه را بپذيرند .در اين شرايط و در مذاكرات
تازه عدم حضور ايران به عنوان بازيگر اصلي تحوالت
سوريه از آغاز بحران تاكنون به معناي ابتر ماندن مذاكرات

و شكس��ت آن از آغ��از بود .در همين راس��تا عالوه بر
س��رگي الوروف وزير امورخارجه روسيه كه طي چند
تماس تلفني به هماهنگي با وزير امور خارجه كشورمان
پرداخت و شرح تمامي تحوالت و مذاكرات هفته پيش
در وين را به استحضار وي رساند و همواره بر حضور
ايراندرمذاكراتتاكيدداشتهاست،جانكربيسخنگوي
وزارت خارجه آمريكا نيز خواستار دعوت از ايران براي
حضور در نشس��ت آخر هفته وين شد .نكته آنكه منابع
مطلع به رويترز اعالم كردند كه آمريكا و روسيه چند روز
اس��ت كه از ايران براي حضور در نشست وين دعوت
به عمل آوردهاند و اينگونه اظهارات در راس��تاي فراهم

محيط زيست سياسي نيست؛ باور كنيد

ابتكار سيبل تندروها

دس��تور تسريع در رسيدگي به وضعيت نابسامان سازمان
محيط زيست كشور و عملكرد رئيس آن شدند .نمايندهاي
از آنها نپرسيد كه مگر وضعيت محيط زيست در دولت
قبل در س��طح مطلوبي قرار داشت كه آنها سكوت
كرده بودند .البته اين دلواپس��ي ب��ه كارمندان هم
سرايت كرده بود چنانكه  6آبان بود كه «تابناك»
نوشت؛ نخستين تجمع ،اعتراض شماري از
كارمندان س��ازمان به حل نشدن برخي
مشكالت معيشتي و شغلي شان بود
كه هفته پيش هم برگزار شده بود
و دوشنبه اين هفته تكرار ميشد؛
تجمعي كه اگر بخواهيم ريشه
آن را شناس��ايي كني��م ،حتي
ميتوانيم تا س��ال  ،91يعني
زمان��ي ك��ه دول��ت دهم بر
س��ر كار بود ،ه��م به عقب
بازگرديم و تاكيد كنيم كه تا
چه اندازه قديمي است .اما

اينكارمندانسياسترادرمشكالتشاندخيلنميداتستند
كه فرصت طلبان رنگ سياست به آن زدند .بنري كه روي
آن درج ش��ده بود« :اين تجمع سياسي نيست»!
هم گواه غير سياس��ي بودن اين تجمع بود اما
ابتكار يك اصالحطلب است و دلواپسان
هم رقيب اصالحات و انتخابات نزديك
است...
نامه انتقادي ابتكار به سرافراز
ابتكار ه��م از اي��ن اعتراضات
صنفيكهرنگسياسيبهآنميزنند
گاليه دارد ،معاون رئيسجمهور و
رئيس س��ازمان حفاظت محيط
زيس��ت در نامهاي ب��ه رئيس
س��ازمان صداوس��يما نسبت
به بهرهب��رداري سياس��ي از
اعت��راض صنف��ي كاركنان
اين س��ازمان در بخشهاي
خبري صداوسيما انتقاد كرد

دو بال براي پرواز سبك ميلياردر جوان

ماجراهاي بابك زنجاني و 2همراهش

كيفرخواست به كارمند زني به نام «م .م» در شركت بابك
زنجاني اش��اره كرد كه ماهيانه چهار هزار يورو دستمزد
او بود .نماينده دادس��تان ب��ا بيان اينكه متهم بيش از 76
شركت در كشورهاي ايران ،تاجيكستان ،امارات و مالزي
دارد ،گفت :اين متهم با تغيير شماره شناسنامه از 1618
به  1628شناس��نامهاي جعلي براي خود درست كرد و
توانستباشناسنامهجعليدستهچكجديددريافتكند
و همچنين ضمانتنامه بانكي به نام پوشينه بافت اخذ كرد.
نماينده دادستان از جعل پرونده حتي حين تحقيقات خبر
داد و در بخشي از قرائت كيفرخواست اعالم كرد ،بابك
زنجاني از طريق كارمن��دان زندان اوين با بيرون زندان،
ارتباط ميگرفت و توسط خواهر خود تغييراتي در پرينت
پروندهها ايجاد ميكرد و پرونده در حقيقت ،جعل ميشد.
به گفته نمانيده دادس��تان ،بابك زنجاني از خواهر خود،
تقاضا كرد تا به كارمندان شركت هلدينگ سورينت اطالع
دهد كه در پرينت شركت «آي وان تواي وان» (سيستم
طراحي شده براي شركت هلدينگ سورينت) تغييراتي
ايجاد كند و اين ،يعني متهم در مرحله تحقيقات نيز دست

عضوكارگروهتعيينمصاديقمجرمانه:

تلگرامفعالفيلترنميشود

تلگرام فيلتر نميشود البته فعال چون در جلسه ديروز كارگروه تعيين
مصاديقفيلتراينشبكهبهتصويبنرسيد.يكعضوكارگروهتعيينمصاديق
مجرمانه گفت كه درگيري درباره فيلتر و محدودشدن شبكه اجتماعي تلگرام
به جلس��ه بعدي اين كارگروه موكول شد .محمدعلي اسفناني در توضيح
جلسه بعد از ظهر ديروز كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه جهت بررسي
اعمال محدوديتهايي براي شبكه اجتماعي تلگرام گفت :در اين جلسه
گزارشي درباره نگرانيهاي موجود درباره شبكههاي اجتماعي از جمله
تلگرام مطرح ش��د كه نهايتا به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضا،
رايگيري و تصميمگيري نهايي به جلس��ه بعدي موكول شد .وي با بيان
اينكه اين جلسه به رياست دادستان كل كشور برگزار شد گفت :جلسات

از جعل برنداشت .شركت سورينت دبي ،شركت استيدي
بنكرز ،ش��ركت س��وئيفت ال تي دي و چندين شركت
نفتي دیگر از جمله شركتهایي بودند كه به گفته نماينده
دادستان ،زنجاني آنها را تاسيس و داير كرده است.
ارس��ال اس��ناد تكميلي بابك زنجاني توسط
وكالي خارجي
قاضي ابوالقاسم صلواتي رئيس شعبه  15دادسرا و
دادگاه انقالب اسالمي استان در دومين جلسه رسيدگي
به اتهامات متهمان نفتي ،از ارسال نامه وكالي خارجي
بابك زنجاني خبر داد و گفته بود ،وكالي خارجي ميلياردر
نفت��ي در اين پيش نويس اعالم كردند به زودي اس��ناد
تكميلي درباره اين پرونده ارسال خواهد شد .در همين
راستا وكيل شركت نفت روز گذشته عنوان كرده بود ،بابك
زنجاني از شركت اچ كي شماره حساب خواسته تا بدهي
اين شركت را پرداخت كند.
رونمايي از «م .ش» و «ح .ف .ه»
در اين جلسات دادگاه از دو فرد ذي نفوذ به نامهاي
«م .ش» و «ح .ف .ه» رونمايي ش��د؛ دو فردي كه بابك

كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه هر دو هفته يك بار در روزهاي چهارشنبه
برگزار ميشود كه اگر قرار به برگزاري جلسه فوقالعاده نباشد طبيعتا در
چهارشنبه دو هفته آينده ادامه بحث درباره تلگرام و رايگيري درباره فيلتر
و محدودش��دن اين شبكه اجتماعي انجام ميشود .سخنگوي كميسيون
حقوقي و قضائي در پايان گفت :از آنجا كه در تمام شبكههاي اجتماعي از
سرورهاي خارجي استفاده ميشود يك سري نگرانيهاي براي مسئوالن
كشور بهويژه درباره محتواي مجرمانه و اخالقي در شبكههاي اجتماعي
ايجاد شده است كه اين موارد در كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه مطرح
ش��د و ميزان كاربران و تصرف پهناي اينترنت كش��ور توسط شبكههاي
اجتماعي نيز مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مخاطرات شبكههاي
اجتماعي در جامعه توضيح داده ش��د .ش��ايان ذكر است كه دادستان كل
كشور در حاشيه چهارمين همايش پدافند غيرعامل گفت :فضاي مجازي
يك امكان بسيار خوب براي سرعت دستيابي به اطالعات است و بايد از
اين امكان استفاده شود .حجتاالسال م والمسلمين رئيسي گفت :در كشور

آوردن بستر مناسب براي حضور ايران است .ايراني كه
هر دو قدرت جهاني ميدانند بدون نقش آفريني آن در
روند تحوالت و مذاكرات ،هيچ راهكاري درباره حل و
فصل بحران سوريه نتيجه بخش نخواهد بود.
حضور وزير خارجه در مذاكرات وين
پ��س از آنكه نيويورك تايمز خبر از دعوت ايران به
مذاكرات وي��ن داد و رويترز از حضور امير عبداللهيان
معاون عربي و آفريقاي وزارت خارجه در نشست وين
نوشت ،باالخره نخستين واكنش رسمي به خبر دعوت
از ايران براي نشس��ت وين پيرامون تحوالت سوريه از
سوي مرضيه افخم سخنگوي وزارت خارحه جامه عمل
پوشيد .وي در گفتوگو با ايسنا ضمن تاييد خبر دعوت
از ايران براي حضور در اين نشست ،گفت كه ايران در
نشست روز جمعه در وين حضور خواهد داشت .افخم
با اشاره به گفتوگوي تلفني ميان وزراي خارجه روسيه
و ايران پيرامون تحوالت س��وريه ،خاطرنش��ان كرد كه
محمد جواد ظريف رئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان به
نمايندگي از ايران در اين نشست حضور خواهد داشت.
گفتني است كه در سفر وين معاونان وزير خارجه سيد
عباس عراقچي و مجيد تخ��ت روانچي به همراه امير
عبداللهيانحضورخواهندداشت.
در نهايت...
مثلث مذاكرات هس��تهاي يكبار ديگ��ر عازم وين
هستند اما اينبار خبري از چانهزني درباره سانتريفيوژها و
آب سنگين اراك نيست .اينبار پس از توفيق در مذاكرات
هستهاي و به پشتوانه ارتقاي جايگاه ايران در معادالت
منطقهاي ديپلماتها عازم وين ميشوند تا حل و فصل
يكي از مهمترين معضالت و بحرانهاي منطقهاي را در
چارچوب ديپلماسي و فرايندي كه امكان بازي برد -برد
را مهيا ميكند ،پي بگيرند .نكته آنكه اين نخستين ديدار
وزراي خارج��ه ايران و آمريكا درباره موضوعي غير از
پرونده هستهاي است كه جامه عمل ميپوشد و در اين
سطح و در طول  ۳۶سال گذشته بيسابقه بوده و حكايت
از آن دارد ك��ه ايران پس از حص��ول توافق در جايگاه
و مرتبهاي قرار گرفته كه امكان كنارگ��ذاري آن از دايره
معادالت منطقهاي و جهاني ميس��ر نيست و البته براي
پيش برد منافع مشترك از گفتوگو و پيگيري روندهاي
ديپلماتيك نيز ابا و پرهيزي ندارد.
و نوشت :با وجود احترام به نقد و منتقدان ،متاسفانه رسانه
ملي با سوءاس��تفاده از فضاي امن نقادي و آزادي بيان در
دولت يازدهم و سازمان حفاظت محيط زيست كه منجر به
تكلم بدون لكنت كاركنان در فضايي آرام و به دور از شرايط
امنيتي شد ،نسبت به بهرهبرداري سياسي از اعتراض صنفي
كاركن��ان اقدام نمود كه نوعي تحريك مردم عليه دولت و
ترغيب كاركنان دس��تگاههاي ديگر به اقدام مشابه است.
سازمان حفاظت محيط زيست همواره از بررسي بيطرفانه
و بدون غرضورزي مديريت محيط زيست كشور طي بازه
زماني 10ساله 84تا 94و مقايسه عملكرد محيط زيستي دو
دولت گذشته و دولت فعلي استقبال ميكند .از اينرو بسيار
خرسند خواهد شد كه رسانه ملي مقياس و شاخصهاي
خود براي ارزيابي مديريت محيط زيست كشور در شرايط
فعلي را به صورت شفاف بيان كند و انتظار ميرود دستور
فرماييد فرصت كافي براي پاسخگويي مسئوالن سازمان
و ساير كاركناني كه نظري متفاوت با تجمعكنندگان دارند،
تامين شود .اين حركت صدا و سيما كه رسانه ملي ناميده
ميشود ،آن سازمان را در حد يك جريان خاص منتسب به
جبههپايداريتنزلميدهد.درحاليكهمتاسفانهعدمتوجه
آن سازمان به اخبار و فعاليتهاي سازمان و حذف عامدانه
بسياري از موارد بويژه مواردي كه به اقدامات محيط زيست
در س��طح رياست آن ارتباط مييابد ،برخدشه به جايگاه
صدا و سيما ميافزايد.
زنجاني را به افراد و شركتها متصل و پرواز او را براي
مال اندوزي بيبش��تر و سريعتر آسان كردند« .م .ش» كه
تبعهانگليسنيزبود،بهاموركشتيرانيآشناييكاملداشت
و براس��اس آنچه كه در كيفرخواست قرائت شد او بود
كه بابك زنجاني را با مديرعامل صندوق بازنشس��تگي
شركت نفت و مديرعامل شركت نفتي اچ كي براي خريد
نفت معرفي كرده است؛ از ديگر سو« ،ح .ف .ه» كه گفته
ميش��ود دستي قوي در اطالعات و امنيت داشته ،بابك
زنجاني را در خريد دو بانك كنت و افاي آي بيكمك
و او را به مديرعامل بانك مس��كن براي خريد س��هام
60درصد از بانكهاي فوق معرفي كرده و از انعقاد تفاهم
نامه بابك زنجاني با بانك مس��كن نيز پنج ميليون يورو
دريافت كرده اس��ت .شنبه آينده نهم آبان جلسه چهارم
رسيدگي به پرونده اتهامات بابك زنجاني و دو متهم نفتي
ديگر برگزار و در حقيقت دفاعيات دربرابر اتهامات وارده
توسط متهمان و وكالي آنها آغاز ميشود .اما بايد ديد،
در جلسات دفاعيات چه اتفاقي ميافتد و نام چه كساني
آورده ميشود؛ هر چند دو بال بابك زنجاني با توجه به
نامه او به يكي از آنها ،حال او را تنها گذاشتهاند و ديگر
بال قوي براي متهم اصلي نفتي نمانده است اما بايد منتظر
ماند و ديد كه آنها براي دفاع در برابر اتهامات وارده چه
چيزي براي گفتن دارند!

ما بحث دولت الكترونيك و اينكه مردم از فضاي مجازي براي تس��ريع
در كارهايش��ان بهره ببرند در حال برنامهريزي است ،اما اين فضا حتما
بايد مديريت شود تا آس��يبهايي وارد نكند .رئيسي ادامه داد :مديريت
فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي به نحوي كه اخالق و فضاي رواني
جامعه و حريم خصوصي افراد تهديد نشود ،ضرورت دارد .وي با اشاره
به تش��كيل ش��وراي عالي فضاي مجازي و كميتههاي آن گفت :يكي از
اين كميتهها كميته بررس��ي مصاديق مجرمانه است .امروز ضرورت دارد
متولي و مس��ئول اين حوزه كه اول خود وزارت ارتباطات و بعد شوراي
عالي فضاي مجازي است اجازه ندهند با اخالق و فكر جامعه بازي شود.
دادستان كل كشور تاكيد كرد :حتما پخش تصاوير و صحنههاي مجرمانه در
فضاي مجازي ممنوع است و وزارت ارتباطات بايد اين موضوع را دنبال
كند و ما كوچكترين كوتاهي در اين حوزه نخواهيم كرد .وي در پايان با
اش��اره به تهديد نفوذ آمريكاييها در كشور گفت :ملت از كم كاريهاي
برخي مسئوالن كه در حوزه نفوذ صورت میگيرد ،نخواهند گذشت.

کـوتــــاه
هاله نور از نگاه ابن هيثم

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت :ابن هيثم در
همه امور رايج آن زمان از جمله در رياضيات ،كالم ،منطق،
اخالق ،ادب ،موسيقي ،طب و فقه عالم بود و بسياري از
افراد ،مسائل فقهي را از وي ميآموختند .علياكبر واليتي
اظهار كرد :ابن هيثم به لحاظ تاريخي در قرن چهارم و پنجم
يعني در زمان حاكمي��ت آل بويه در عراق زندگي ميكرد
كه آن زمان دوره ش��كوفايي تمدن اسالمي و ايراني بوده
است .وي افزود :در سايه علم پروري آل بويه كه منحصر به
فرد بود و دانشمندان را تشويق ميكردند ،بزرگاني همچون
شيخ مفيد ،سيدرضي و ...رشد يافتند از اين رو علم پروري
در پرورش دانشمندان نقش اساسي داشت .واليتي تصريح
كرد :اين دانش��مند براي نخس��تينبار اصل اينرسي را در
ديناميك مطرح و درباره درك رويت هم بيان كرد كه درك
رويت به واس��طه تكرار تجربه رويت است و تحت تاثير
قرار گرفتن سيستم عصبي ،مقايسه و بعد حافظه رويت به
وقوع ميپيوندد .وي اظهار كرد :ابن هيثم همچنين درباره
هاله دور ماه ميگويد اين هاله به واسطه اين است كه نور
ماه داخل بلورهاي آب تجزيه شده و شكست نور موجب
ميشود تا نور به صورت هاله ديده شود ،به عالوه وي جو
اطراف زمين را حدود پنج كيلومتر حدس ميزند كه امروز
اثبات شده اين جو حدود شش تا  13كيلومتر است.

مجمع ايثارگران هنوز مجوز نگرفته است

حجتاالس�لام محمد پروازي با اش��اره به آخرين
وضعيت مجمع ايثارگران انقالب اسالمي اظهار داشت:
هنوز اين مجمع مجوز فعاليت از وزارت كشور دريافت
نكرده و ما منتظر تشكيل جلسه كميسيون ماده 10احزاب
هستيم .وي در گفتوگو با ايلنا به تحركات اخير تندروها
و افراطيون هم اش��اره كرد و بيان داش��ت :طيف تندرو
جناح اصولگرا ب��راي آرام كردن خود و تخليه منويات،
به اقدامات تخريبي  ،توهين و هجمهپراكني روي آورده
اس��ت؛ اما آنها بايد بدانند كه اين مدل رفتاري با ماهيت
و عنوان اصولگرايي هيچگونه س��نخيتي ندارد .پروازي
تصريح كرد :اس��تمرار مخالفتورزيه��ا ،تندرويها و
هجمه پراكنيهاي طيف مزبور ،آنها را به ناكجاآباد سوق
ميدهد و مواضعي كه آنها در شرايط فعلي اتخاذ كردهاند
با مواضع رهبري مغاير است.

برگزاريانتخاباتالكترونيك
در 14حوزه انتخابيه

معاون و قائم مقام وزير كش��ور در امور سياس��ي و
رئيس ستاد انتخابات كشور با اعالم اينكه انتخابات در
 14حوزه انتخابيه در كشور الكترونيكي خواهد بود ،گفت:
سياس��تهاي دولت در زمينه انتخابات مجلس شفاف
است .محمد حسين مقيمي افزود :دهمين دوره انتخابات
مجلس شوراي اسالمي و پنجمين دوره خبرگان رهبري
اس��فند  94برگزار خواهد ش��د .وي ادام��ه داد :وزارت
كشور مجري انتخابات اس��ت و تمام تالش خود را در
برگزاري يك انتخابات با شكوه و قانونمند به كار ميبرد
كه در همين راستا همايش توجيهي و آموزشي ستادهاي
انتخابات استانهاي سمنان ،گلستان و مازندران در مدت
دو روز در ساري برگزار ميشود.

ویـــژه

پس از گذشت يك ماه از حادثه منا

فرضيه ربايش زائران مفقود ايراني
تقويت شده است

معاون امور مجلس وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي ،با
اشاره به گذشت يك ماه از حادثه منا گفت :هرچقدر ميگذرد،
فرضيه ربايش زائران مفقود ايراني و انتقال آنها به خارج از
عربستان تقويت ميشود .حسين نوشآبادي درباره آخرين
پيگيريهاي صورت گرفت��ه براي تعيين تكليف مفقودان
حادثه منا از جمله غضنفر ركنآبادي سفير سابق كشورمان
در لبنان ،اظهار داشت :متاسفانه با وجود تالشهايي كه هم
از مجاري ديپلماتيك صورت گرفته و هم از طرف سازمان
حج و زيارت انجام شده ،تا امروز وضعيت  ۳۶مفقود حادثه
روشن نيست و شبهات و ابهامات فراواني درباره آنها به
وجود آمده است .وي افزود :گزينهها و فرضيههاي بسياري
در رابطه با وضعيت اين تعداد از مفقودان به ذهن ميرسد كه
اميدواريم هر چه سريعتر دولت عربستان در اين رابطه و در
مقابل خانوادههاي اين عزيزان و ملت ايران پاسخگو باشد.
نوشآبادي تصريح كرد :دولت عربس��تان قولهايي در اين
رابطه داده است تا براي تشخيص هويت ،انگشتنگاري
و آزمايشهاي  ،DNAكارها دنبال ش��ود .وي با اشاره به
ماهيت  ۳۶زائر مفقود ايراني پس از حادثه منا ،اظهار داشت:
در بين اينها هم زائر عادي داشتهايم و هم تعدادي از مسئولين
و دس��تاندركاران امور حج و تعدادي از چهرههاي سياسي
و ديپلماتيك ما حضور داشتهاند كه متاسفانه تا االن پاسخ
روشني از طرف دولت عربستان ارائه نشده و وضعيت آنها
در هالهاي از ابهام قرار دارد .معاون پارلماني وزير فرهنگ
و ارش��اد اسالمي با اش��اره به وجود فرضيههايي همچون
دستگيري و زنداني شدن در عربستان و نيز ربايش و خروج
از عربستان توسط سرويسهاي جاسوسي موساد در اين
زمينه ،گفت :دولت عربستان اين فرضيهها را مردود ميداند
و موضوع ربايش و بازداش��ت را تاكنون نپذيرفته اس��ت.
نوش آبادي درباره ميزان همكاري دولت سعودي با دولت
جمهورياسالميايرانبرايتعيينتكليفمفقودان،تصريح
كرد :همكاري آنها ،همكاري كند و فشلي است و نميتوان به
اين همكاريها اميدوار بود تا سريعتر به تشخيص روشني
درباره سرنوش��ت مفقودانمان برسيم .نوش آبادي با تاكيد
بر اس��تفاده از ظرفيتهاي داخلي جمهوري اسالمي براي
تعيين تكليف وضعيت مفقودان حادثه منا ،گفت :عالوه بر
اين مش��كل زائراني را كه به صورت ناشناس دفن شدهاند
نيز داريم كه اين مشكل نيز بايد حل شود .وي با بيان اينكه
دولت عربستان به خاطر بيتدبيري و بيمسئوليتي خود در
فاجعه منا در افكار عمومي محكوم است ،تاكيد كرد :انتظار
ما اين است كه دولت عربستان با احترام به اصول ديپلماتيك
به مطالبات ما در اين زمينه توجه كند؛ چرا كه بيش از يك ماه
از وقوع حادثه ميگذرد و پاسخ روشني داده نشده است و
هرچه قدر زمان ميگذرد ،فرضيه ربايش اين مفقودان توسط
سرويسهاي جاسوسي غربي ،تقويت ميشود .سخنگوي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي عنوان كرد :اگر اين زائران
ربوده شده باشند ،نشانه ضعف سيستم اطالعاتي و امنيتي
عربس��تان يا همكاري آنها با سرويسهاي خارجي است،
چرا كه بعيد است يك س��رويس اطالعاتي خارجي وارد
اين كشور شود و بدون اطالع مقامات و نيروهاي اطالعاتي
عربستان ،اقدام به ربايش زائران و خروج آنها از اين كشور
كند .نوش آبادي تصريح كرد :حتم ًا دولت عربستان و برخي
مقامات آنها از سرنوش��ت اين زائران اط�لاع دارند كه آيا
زنداني ش��دهاند يا آنها را به قتل رس��اندهاند يا به خارج از
عربستان انتقال داده شدهاند .اما تا تعيين تكليف اين افراد هم
وزارت امور خارجه و هم س��ازمان حج و زيارت ماجرا را
پيگيريخواهندكرد.

