سیاسی

iran-newspaper

سال بیست و دوم شماره  6353دوشنبه  17آبان 1395

editorial@iran-newspaper.com

ارزیابی سیاستهای انتخاباتی در گفتوگوی «ایران» با محم د هاشمی:

نظارت برنمایندگان مجلس وظیفه شورای نگهبان نیست
مرتضی گلپور

سجاد صفری  /ایران

سیاستهایکلیانتخاباتکه 24مهرماه
از ســـوی رهبر معظم انقالب ابالغ شد،
امیدهای بسیاری را برای بهبود روندهای
مربوط به انتخابات در کشـــور ایجاد کرده
اســـت .محم د هاشـــمی ،عضو پیشـــین
حـــزب کارگـــزاران ســـازندگی و مجمـــع
تشـــخیص مصلحت نظام ،شفافیت را
اصلیترین امیدواری میداند ،شفافیتی
که هـــم نامزدهـــا و حامیان آنـــان و هم
نهادهای ناظـــر و برگزارکننده ،باید خود
را ملـــزم بـــه آن بدانند .وی امـــا معتقد
است این سیاســـتها ،در صورتی کاراتر
خواهد بود که ضمانت اجرایی داشـــته و
متخلفان ،در ســـریعترین زمان عقوبت
شوند .این گفتوگو را میخوانید.
شـــما در بســـیاری از بزنگاههای سیاسی و
انتخاباتـــی ،نقش فعالی داشـــتید .با این
پیشینه ،ارزیابی شما از سیاستهای کلی
انتخاباتچیست؟
ت گذشته ،همواره ابهاماتی
در انتخابا 
وجود داشـــت که کمتر برای آنها پاسخی
پیـــدا میشـــد .از جمله آنهـــا ،تهمت یا
تحقیر رقیـــب بـــود ،رفتاری کـــه قرابتی
با فرهنگ اســـامی نداشـــت .وقتی هم
انتخابات تمام میشد ،دیگر این مسائل
پیگیری نمیشـــد .اما در این سیاستها
میبینیم که این خأل پر شـــده است .زیرا
نه تنها به نامزدها اجازه داده نمیشـــود
که به رقیب تهمت یا افتـــرا بزنند ،بلکه
در صورت مشـــاهده چنین مواردی ،قوه
قضائیه باید به فوریت به مسأله رسیدگی
و از گسترش آن جلوگیری کند.
نکته دیگر که بســـیار هم مسألهســـاز
بود ،وعدههای انتخاباتـــی بود .نامزدها،
چـــه نامـــزد نمایندگـــی و چـــه ریاســـت
جمهـــوری ،گاه وعدههایـــی را بـــه عنوان
برنامـــه انتخاباتی خود مطرح میکردند
که مطابق قانون اساسی ،جزو اختیارات
آنان نبود اما برخی با فریبکاری به مردم
وعـــده میدادند که این امر ســـردرگمی

جامعـــه را بـــه دنبال داشـــت یـــا باعث
دلســـردی مـــردم از نظـــام در درازمدت
میشد .در سیاستهای کلی تأکید شده
که کســـی نباید خارج از حـــوزه اختیارات
خـــود ادعا کرده یـــا وعدهای بدهـــد و در
حقیقت ،جلوی مردمفریبی گرفته شود.
اینسیاستهابههزینههایانتخاباتینیز
توجهداشتهاست.دراینبارهدیدگاه شما
چیست؟
گاهـــی ،نـــوع هزینههـــای انتخاباتی،
شـــائبه خرید رأی را پیش میکشید .یا در
هزینههایی ماننـــد ناهار و شـــام دادن یا
پول دادن ،سبب به حاشیه رفتن مسائل
ارزشی و اصل شدن مسائل مالی میشد.
این امور ،در حقیقت وصل کردن مسائل
ارزشـــی به مســـائل مالی است که اغلب
هم به این موارد شائبه برانگیز رسیدگی
نمیشد .اما سیاســـتهای ابالغی تأکید
دارد کـــه باید جلـــوی این مســـائل بویژه
بحث مالی و خرید و فـــروش رأی گرفته
شده و منابع مالی و هزینهها شفاف شود.
این شفافیت بسیاری از مشکالت را حل
میکند .درباره همین مسائل ،ادعاهایی
مطرح یا تهمتهایی زده و گفته میشد
بعضی از نامزدها از منابع خارجی کمک
مالی میگیرند .این موارد نیز به طور کلی
منع شده است.
به نظر شـــما هرچند همه مدعی سالمت
هســـتند ،آیا ارادهای برای عملیاتی کردن
اینشفافسازیوجوددارد؟
کســـانی که خریدار رأی هســـتند یا به
نامزدها کمـــک میکنند ،حتماً توقعاتی
دارنـــد ،چنانکه در گذشـــته نیـــز این امر
دیده شـــد .بـــه همین دلیل اســـت که در
برخی کشـــورها ،کمک به نامزدها حد و
مرز دارد .برای نظام ما ،این امر میتواند
یک خطـــر جدی محســـوب شـــود ،زیرا
میتوانـــد نظام را از محتوای ارزشـــی آن
خالی کند ،بویژه اینکه با مبنا قرار گرفتن
خریـــد و فـــروش رأی ،رویکردهای مادی
جایگزین ارزشها شـــود .اما با شفافیت
مورد تأکید در سیاســـتها ،این نگرانی تا

دیگه
چه خبر

با وجود اینکه
در وصیتنامه امام به
صراحت در این باره
صحبت شده و حتی
از نهادهای نظامی
هم اسم آورده شده
بود ،اما این شبهه
وجود داشت که به
طور دقیق و کامل
به این بخش از
وصیتنامه امام(ره)
عمل نمیشود
حد زیادی برطرف میشود.
یکـــی از شـــبهاتی کـــه گاه در انتخابـــات
مطرح میشد ،موضوع نیروهای نظامی
و انتخابات بـــود .به نظر میرســـد پس از
ســـخنان امام ،بار دیگر بـــه صراحت این
منعتکرارشدهاست.
بـــا وجود اینکـــه در وصیتنامه امام به
صراحـــت در این بـــاره صحبت شـــده و
حتی از نهادهای نظامی هم اســـم آورده
شـــده بود ،اما این شبهه وجود داشت که
به طـــور دقیـــق و کامل به ایـــن بخش از
وصیتنامه امام(ره) عمل نمیشـــود .اما
سیاســـتهای کلی انتخابـــات میتواند
ابهامـــات موجود در این بـــاره را برطرف
کند .نیروهای نظامی و انتظامی ،باید تنها

حافظ امنیت باشند و در قبال طرفهای
رقابت سیاســـی بـــی طرف بماننـــد ،زیرا
این نیروها و جریانهای سیاســـی هر دو
از مـــردم هســـتند و دخالتهـــا میتواند
ســـبب کاهش ضریب امنیتی شود .البته
ت به آن اشـــاره
ایـــن نکاتی که در سیاســـ 
شد ،مشروط به این است که اجرا شود ،نه
اینکه روی کاغذ بماند.
بند 13اینسیاستهاکهمربوطبهنظارت
بر منتخبان مردم اســـت ،بحث برانگیز
شده است .دبیر شورای نگهبان اعالم کرد
که این نظارت شامل همه دوره نمایندگی
میشـــود ،اما نمایندگان عنوان کردند که
این برداشت خالف قانون اساسی است.
دیدگاهشماچیست؟
موضـــع ســـخنگوی شـــورای نگهبان
نشـــان میدهد که ایـــن شـــورا از موضع
قبلـــی خـــود عقبنشـــینی کرده اســـت.
مسأله ،نحوه نظارت است .کسی در این
باره بحث ندارد ،اما بحث درباره نحوه و
چگونگی اعمال این نظارت است و اینکه
این نهاد ناظر چیست.
هم اکنـــون این نظـــارت ،از ســـوی هیأت
نظـــارت بـــر رفتـــار نماینـــدگان و در خود
مجلسدنبالمیشود.
در مجلس هســـت و در قانـــون برای
مشاغل دیگر نیز مراکز نظارتی پیشبینی
شده اســـت ،بنابراین نظارت همواره به
صورت مختلف وجود دارد .هرچند این
امر به یک بحث اختالفی میان شـــورای
نگهبان و مجلـــس تبدیل شـــده و حتی

معاون اروپا و امریکای وزارت امور خارجه اعالم کرد

پیگیری مراحل داخلی افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران

حسام زرافشان  /ایران

معـ ــاون اروپـ ــا و امریـ ــکای وزارت امـ ــور
توگوهای
خارجه در آستانه دور دوم گف 
سیاسـ ــی ایـ ــران و اروپـ ــا کـ ــه قرار اسـ ــت
چهارشنبه هفته جاری در بروکسل برگزار
شـ ــود ،اعالم کرد کـ ــه مـ ــراودات متقابل
ایـ ــران و اتحادیـ ــه اروپا ایجاد تشـ ــکیالت
جدیـ ــد برای همـ ــوار کـ ــردن اموراجرایی
طرفین را ضروری کرده است.
توگو
مجیـ ــد تخـ ــت روانچـ ــی در گف 
با ایلنا در پاسـ ــخ بـ ــه اینکه افتتـ ــاح دفتر
اتحادیـ ــه اروپـ ــا در چه مرحلهای اسـ ــت،
گفت« :مـ ــا با اتحادیـ ــه اروپـ ــا در تماس
هسـ ــتیم و مسـ ــأله را دنبـ ــال میکنیـ ــم.
اتحادیه اروپا در حال حاضر دو دیپلمات
در سـ ــفارت هلنـ ــد در ایـ ــران دارد .دلیل
اینکـ ــه آنها فعـ ــاً ایـ ــن دو دیپلمـ ــات را
فرسـ ــتادهاند ایـ ــن اسـ ــت که در گذشـ ــته
فعالیتهـ ــای اتحادیه اروپایـ ــی با ایران
در سطحی نبود که نیاز باشد یک یا چند
دیپلمات مسـ ــتقر در تهـ ــران فعالیتها
را دنبـ ــال کنند .معموالً اتحادیـ ــه اروپا از
طریـ ــق رئیـ ــس دورهای و سـ ــفیر رئیـ ــس
دورهای کارهـ ــای مربـ ــوط بـ ــه اتحادیه را
پیش میبرد».

تخت روانچـ ــی ادامه داد« :در فضای
جدید وقتی کار وارد یک فضای همکاری
بیشتری میشود طبیعتاً شما نمیتوانید
همه امور را به یک سفیر اروپایی بسپارید
چـ ــرا کـ ــه آن سـ ــفیر اروپایی خـ ــودش به
انـ ــدازه کافی در حوزه دوجانبه مشـ ــغول
اسـ ــت و نمیتوانـ ــد بـ ــه همه امـ ــور یک
کمیسـ ــیونر اروپایی کـ ــه به ایـ ــران آمده،
رسـ ــیدگی کند در نتیجه یک تشـ ــکیالت
جدیدی نیاز است».
معاون وزیر خارجه کشـ ــورمان گفت:
«بعد از اظهار عالقه از سـ ــوی اروپاییها
بـ ــرای باز کردن دفتر در تهـ ــران ما اعالم

کردیـ ــم این کار باید مراحـ ــل قانونیاش
را در داخل کشـ ــور طی کند .آنها گفتند تا
آن زمان ما تعـ ــدادی از نمایندگانمان را
به دفتر هلند میفرستیم که در آن زمان
این کشـ ــور رئیـ ــس دورهای اتحادیه اروپا
بود .ما قبول کردیم و این دو نفر آمدند.
در حـ ــال حاضر مراحـ ــل داخلی در حال
طی شدن است».
ëëنحوههمکاریبااتحادیهاروپاودفاترآن
تخـ ــت روانچـ ــی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه
اتحادیـ ــه اروپـ ــا در  ۱۴۰کشـ ــور سـ ــفارت و
دفتـ ــر نمایندگـ ــی دارد ،گفـ ــت« :ما هم
در بروکسـ ــل از طریـ ــق سـ ــفیرمان در

بلژیک با پارلمـ ــان اروپا ،شـ ــورای اروپا و
کمیسـ ــیونهای اتحادیـ ــه کار میکنیـ ــم.
یعنی سـ ــفیر ما عالوه بر اینکه سفیر نزد
بلژیـ ــک اسـ ــت ،مسـ ــئولیت نمایندگـ ــی
کشـ ــورمان در برابـ ــر ارگانهـ ــای اتحادیه
اروپا را نیز برعهده دارد».
او در پاسـ ــخ بـ ــه اینکـ ــه زمـ ــان دقیق
افتتاح چه زمانی است؟ گفت نمیتوانم
به طور قطع بگویـ ــم اما میتوانم بگویم
ظرف چنـ ــد ماه آینـ ــده ایـ ــن کار صورت
خواهـ ــد گرفت .تـ ــاش ها بـ ــرای افتتاح
دفتـ ــر اتحادیـ ــه اروپا در تهـ ــران در حالی
است که ایران و اتحادیه اروپا دو روز دیگر
دور دوم مذاکرات سطح باالی سیاسی را
آغاز میکنند.
مجید تخت روانچی به همراه هیأتی
از کارشناسان دیپلماتیک و نمایندهای از
ستاد حقوق بشر در این مذاکرات حضور
دارنـ ــد و آن طـ ــرف هـ ــم هلگا اشـ ــمید،
معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه
اروپا هدایت تیم مذاکرهکننده اروپاییها
را عهـ ــده دار اسـ ــت .نخسـ ــتین دور ایـ ــن
گفتوگوها  19بهمنماه سال گذشته در
تهران برگزار شد.

درخواست  ۱۷نماینده مجلس از دادستان کل کشور درباره پرونده نرگس محمدی

 17نماینده مجلس شـــورای اســـامی
در نامـــهای بـــه دادســـتان کل کشـــور با
تأکید بر استقالل قوه قضائیه و پذیرش
حکم نهایی دســـتگاه قضایی ،خواستار
ارائه توضیحاتی دربـــاره پرونده نرگس
محمدی شدند.
بـــه گـــزارش ایســـنا ،در نامـــه  ۱۷نفر از
نمایندگان مجلس شـــورای اسالمی به
حجتاالسالم والمســـلمین منتظری،
واکنـــش دادســـتان کل کشـــور بـــه نامه
نخســـت نماینـــدگان یادآوری شـــده و
آمـــده اســـت« :جناب حجتاالســـام
آقای منتظری دامت برکاته دادســـتان
محتـــرم کل کشـــور بـــا اهدای ســـام و
تهیت ،درخصـــوص نامه تعـــدادی از
نماینـــدگان محترم مجلـــس به رئیس
محتـــرم قـــوه قضائیـــه و درخواســـت
رسیدگی مجدد به پرونده خانم نرگس
محمدی که به  ۱۶ســـال زندان محکوم
شده اســـت ،فرمودهاید« :این افراد که
نمایندگان مجلس خواســـتار حمایت
از آنها هســـتند پروندههایی دارند که از
وضعیت مناســـبی برخوردار نیستند و
نمایندگان باید قبل از نوشـــتن نامه در

حمایـــت از عناصـــر مطـــرود وضعیت
پرونـــده آنهـــا را بررســـی کننـــد .اگر قوه
قضائیـــه اســـناد تخلـــف ایـــن افـــراد را
برمـــا نمیکنـــد ،دلیل بر این نیســـت
که انســـانهای خوبی هســـتند .اگر این
حرکتهـــا از روی نادانی انجام شـــود،
برای جامعه و نظام مصیبت اســـت و
اگر عمدی باشد ،برای جامعه مصیبت
بزرگی است».
نماینـــدگان مجلـــس ادامـــه دادنـــد:
«بـــه عـــرض میرســـانیم نماینـــدگان
امضاکننـــده نامـــه مذکـــور بـــا علم به
پرونـــده خانم محمدی ،نامـــه را امضا
کردنـــد .مشـــکل اینجاســـت کـــه گاهی
یـــک انتقـــاد ،مصـــداق تبلیـــغ علیـــه
نظام شـــمرده میشـــود یا یک حرکت
اصالحـــی جمعـــی مصـــداق مفهـــوم
کشـــدار و قابـــل تفســـیرهای گوناگـــون
«اجتمـــاع و تبانی علیـــه امنیت ملی»
قلمداد میگردد و برای هر یک سالها
زنـــدان منظـــور میشـــود بـــدون آنکه
میزان تأثیـــر و فراگیری اقدامات متهم
و فلســـفه مجـــازات که عبـــرت گرفتن
مجرم و ســـایر افراد جامعه اســـت ،در

نظـــر گرفته شـــود .لذا معمـــوالً احکام
ســـختگیرانه قضایی خصوصـــاً درباره
فعـــاالن اجتماعـــی سیاســـی نتیجـــه
معکـــوس میدهد .بـــه عبـــارت دیگر
گاهی بـــه الفاظ و کلمات مـــواد قانونی
جمود ورزیده میشود بدون آنکه ابتدا
ضرورت مجازات بـــه خاطر مؤثر بودن
اقدام متهم روشـــن باشـــد؛ بـــه طوری
که احســـاس میشـــود مجازات صادره
بیشـــتر بـــرای ترســـاندن ســـایر فعاالن
اجتماعی سیاسی است و البته معموالً
ایـــن منظـــور تأمیـــن نمیشـــود و گاه
منجر به جری شـــدن متهـــم و دیگران
میشود ».امضاکنندگان نامه افزودند:
«در موضوع مورد بحث یعنی اتهامات
خانـــم نرگس محمدی ،آیا چند نفر در
ایران از اقدامات ایشـــان مطلع شـــدند
و تأثیر پذیرفتند و خطـــری برای نظام
و امنیت ملـــی پدید آمد تا الزم باشـــد
چنیـــن حکم ســـنگینی یعنی  ۱۶ســـال
زندان برای ایشـــان صادر شود؟ گرچه
درســـتی یا نادرســـتی احکام قضایی را
نمیتوان صرفـــاً به عهده داوری مردم
گذاشـــت ولی قضـــاوت مـــردم و افکار

عمومی دربـــاره رعایت اصل تناســـب
جرم و مجازات میتواند به عنوان یکی
از مقیاسها برای درســـتی یا نادرستی
یک حکـــم قضایی به کار گرفته شـــود.
برای آزمایش ،مستدعی است محتوای
پرونـــده خانم محمـــدی را برای مردم
توضیح دهید تا افکار عمومی قضاوت
کنـــد که آیـــا نظـــر جنابعالـــی مقرون
بـــه صحت اســـت یـــا نظـــر نمایندگان
امضاکننده آن نامه؟»
در پایان نامه تأکید شـــده است« :به هر
حال همچنان خواهان بررســـی مجدد
پرونده خانم نرگس محمدی هســـتیم
بـــدون آنکـــه همـــه اقدامات ایشـــان را
درست بدانیم ولی اینقدر میدانیم که
این گونه اقدامات فردی هیچ آســـیبی
بـــه نظام جمهوری اســـامی که ریشـــه
در ایمان اســـامی مردم مـــا دارد ،وارد
نمیکنـــد؛ ضمن اینکـــه معتقدیم قوه
قضائیه در قانون اساســـی مـــا یک قوه
مســـتقل اســـت و در نهایت باید حکم
او را پذیرفـــت ولـــو آنکـــه آن را عادالنه
ندانیـــم .برای جنابعالـــی و همکاران
محترم آرزوی توفیق بیشتر داریم».

رئیس مجلس هم نسبت به آن واکنش
نشان داده بود ،اما به نظر میرسد تفسیر
شورای نگهبان در این باره درست نیست
و اعمال ایـــن نظارت ،وظیفه این شـــورا
نیست .وظیفه نظارتی شـــورای نگهبان
تا پیش از انتخابات اســـت و پـــس از آن،
ایـــن شـــورا وظیفهای بـــرای نظـــارت بر
نمایندگان مجلس نـــدارد .قانون هم بر
این نکتـــه تصریح دارد .پـــس از انقالب،
شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات،
نه مدعی بوده و نه ورودی کرده اســـت و
تنها مورد ،بعد از انتخاب خانم خالقی در
اصفهان بود.
در این سیاستها اشـــاره شد که درباره رد
صالحیتها باید در صورت درخواســـت
نامزدها پاســـخ مکتـــوب ارائه شـــود .این
مسأله مدتها بحث داشت ،به نظر شما
راهگشاخواهدبود؟
در گذشـــته شـــبهات زیـــادی وجـــود
داشـــت ،امـــا شـــورای نگهبـــان اغلـــب
پاســـخگوی همه مراجعان نبـــود که چرا
رد صالحیت شدند یا چرا صالحیتشان
احراز نشده است .در قانون آمده است که
شورای نگهبان باید از چهار مرکز رسمی
اســـتعالم کند ،اما بعضاً دیده میشـــود
که عالوه بر ایـــن ،از بخشهای دیگر هم
ســـؤال یا کسب اطالع میشد یا اینکه گاه
بر مبنای گفتههای دیگران عمل میشد
که ایـــن امر تاحـــدودی فضای بررســـی
صالحیتهـــا را از مســـیر قانـــون خـــارج
کرده و وارد بحثهای سلیقهای میکرد.
اما اگر بر این مســـأله تأکید شـــود ،چنان
که در سیاســـتهای ابالغی رهبر معظم
انقالب به آن تأکید شده است ،به عدالت
انتخاباتینزدیکترخواهیمشد،شبهات
سلیقهای بودن بررســـیها از بین رفته و
پاسخگوییبیشترمیشود.
در سیاســـتها ،رهبـــر معظـــم انقـــاب
خواســـتار تعیین معیارها و شاخصهای
رجل سیاسی شدند .فکر میکنید این امر
پاسخبهچهمسألهایخواهدبود؟
اصلیتریـــن اختـــاف دربـــاره کلمه

رجـــال ،در ایـــن بـــاره بـــود که آیا شـــامل
زنها هم میشـــود یا خیر .تفسیر قانون
در ایـــن زمینه صریح نیســـت .عدهای با
اســـتناد به آیـــات قرآن کریـــم معتقدند
در اینجـــا رجـــال بـــه معنی مذکـــر بودن
نیســـت ،بلکـــه عام اســـت و زنـــان را نیز
دربـــر میگیـــرد .بحثهـــای دیگری هم
مطرح است مانند اینکه یک سیاستمدار
باید چـــه ویژگیهایی داشـــته باشـــد .در
مجموع به نظر میرســـد اکنون و پس از
این سیاســـتها ،در شرایطی هستیم که
میتوان تبیین کرد که رجال ،شامل زنان
نیز میشـــود یا خیـــر .این امـــر در دنیای
امروز بـــرای نظام تعییـــن کننده خواهد
بود.
ت کلـــی ابالغ
تـــا کنـــون چندین سیاســـ 
شـــده اســـت که برخی از آنان ،همچون
سند چشـــمانداز ،اجرایی نشده و در اجرا،
مشـــکالت زیادی داریـــم .فکـــر میکنید
سیاســـیون اراده آن را دارنـــد کـــه ایـــن
سیاستهایانتخاباتیرابهطورکلیاجرا
کردهوهمهبخشها،بهسمتشفافیتو
پاسخگوییبیشترحرکتکنند؟
پیشبینـــی این امر مشـــکل اســـت.
قانونگریزی در کشـــور ما سابقه طوالنی
و دالیـــل مختلفی دارد .اینکـــه ما هنوز با
بسیاری از اهداف سند چشمانداز فاصله
داریم یـــا قوانین برنامه پنج ســـاله اجرا
نشد ،اغلب ناشی از اختالفهای جناحی
بود .افرادی هـــم بودند که تعابیر خاص
خود را داشتند و قانون را اجرا نکردند ،اما
قانونگریز مجازات نشد.
اکنوننیزاینسیاستهاتنهاضمانت
اجرایـــی خواهـــد داشـــت که مجـــازات و
تنبیهاتی برای متخلفـــان در نظر گرفته
و بموقع اجرا شـــود .بدون درنظر گرفتن
مجـــازات ،قانونگریزی و قانونشـــکنی
تشویق شده و حتی آن را ترویج میکنند.
بنابراین اینکـــه ارادهای هســـت یا نه ،در
جاهایی هست ،اما اینکه در بین مسئوالن
همه یکســـان است و همه باور و یک نوع
برداشت دارند ،این اجماع را نمیبینیم.

3

دفاع «مدودف» از برجام
و تحویل اس  300به ایران

دیمیتری مدودف نخس ـ ـتوزیر روسیه از تحویل سامانه
موشکی اس  300به ایران و همچنین توافق هستهای دفاع
کرد.به گزارش ایرنا ،وی در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون
رژیم صهیونیسـ ــتی گفت :برجـ ــام بهعنوان یک موفقیت از جمله دسـ ــتاوردهای
همکاری برای حل مسـ ــائل مطرح در عرصه بینالمللی اسـ ــت .مدودف که قرار
است پنجشنبه برای مذاکره با مقامهای رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی
سفر کند ،همچنین اظهار کرد که تحویل مجموعههای پدافند هوایی اس 300-به
ایران بر روابط مسکو و تل آویو تأثیری نمیگذارد.

اعالمنظر هیأت منصفه درباره «جهاننیوز»
دبیر هیأت منصفه مطبوعات گفت :جلسـ ــه رسـ ــیدگی به پرونده
سـ ــایت «جهاننیوز» روز گذشـ ــته در شعبه ششـ ــم دادگاه کیفری یک
اسـ ــتان تهران به ریاست قاضی شـ ــقاقی برگزار شد.علیاکبر کساییان
در گفتوگو با ایسـ ــنا گفت :شـ ــکایت اول از این سایت از سوی نماینده
مدعی العموم به اتهام پخش شـ ــایعات و انتشار مطالب خالف واقع
بود که متهم این پرونده به اتفاق آرا مجرم شـ ــناخته نشـ ــد.وی افزود:
شکایت دوم از این سایت از سوی نماینده حقوقی وزارت امور خارجه
در دو قسمت بود .قسمت اول پیرو نامه و گفتار خانم موگرینی بود که
متهم به اتفاق آرا مجرم شـ ــناخته نشد .قسـ ــمت دوم این شکایت در
باب انتشـ ــار اخبار در مورد سرکرده طالبان بود که متهم این پرونده با
اکثریت آرا مجرم شناخته شد.دبیر هیأت منصفه مطبوعات در پایان
گفت :پس از برگزاری دادگاه ،هیأت منصفه مطبوعات وارد شور شد و
به اتفاق آرا ،متهم این پرونده را مستحق تخفیف دانست.

شکایت حسین فریدون از چند نماینده مجلس نهم
عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی پرونده چند نفر از نمایندگان
که شـ ــاکی آنها حسین فریدون بود در جلسـ ــه اخیر این هیأت خبر داد .به گزارش
ایسنا ،محمد جواد جمالی اظهار کرد :شاکی در جلسه حضور نداشت اما کسانی که
از آنها شکایت شده بود حضور پیدا کردند.قرار شد مدارک و مستندات در جلسات
بعدی هیأت ارائه شده و بررسیهای الزم انجام شود.وی اظهار کرد :البته یک مورد
هم مربوط به آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سـ ــابق بود که با توجه به
اینکه جزومصادیق دروغ و افترا نبود پرونده مختومه اعالم شد.

سعید طوسی :همه اتهامات دروغ است
«سعید طوسـ ــی» ،قاری جنجالی درباره علت سخن نگفتن خود
درباره اصل ماجرای اتهامات اخیر گفت :عهد کردهام تا تکلیف پرونده
بهتان آنها روشن نشده صبر کنم ،فقط به دوستان و قرآنیان میگویم
واهلل همه سـ ــرتا سـ ــر دروغ و جعل است و ان شـ ــاءاهلل به همین زودی
طراحان این توطئه شنیع رسوا میشـ ــوند.به گزارش انصاف نیوز ،وی
در پاسخ به یک کانال تلگرامی که پرسیده ماجرای مصاحبه با صدای
امریکاچه بود؟ ،گفت :دیدم از یک شماره ناشناس به همراه من زنگ
زدند .وقتی برداشـ ــتم نشـ ــناختم .فامیلش را که گفت؛ تازه فهمیدم
کیست .به عقلم نرسید همانجا قطع کنم.

