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 تش�كر از پيش�نهاد قبرس�تان زيباكالم: از نوشته 
بس��يار زيباي دكتر زيباكالم به مردم توصيه كرده بود اگر 
دنبال جاي آرام مي گردند به بهش��ت زهرا و ابن بابويه بروند 

بسيار لذت بردم.
يك مخاطب

 پهلوانان براي هميشه مرده اند: بحث بر سر اعدام خانم 
شهال جاهد و نبخشيدن وي از سوي اولياي دم الله سحرخيزان 
هنوز هم يكي از بحث هاي روزنامه ها و ديگر محافل است. اغلب 
مردم خودشان را جاي اولياي دم مي گذارند و بعضاً مي گويند 
اگر ما بوديم مي گذش��تيم يا اگر كس��ي ما را كشت قصاص 
نكنيد. من س��والم از تمام اين افراد اين اس��ت كه خودشان 

آخرين بار كي بخشيدند.
يك مخاطب

 جنايت به نام »انرژي درماني«: مي خواس��تم بپرس��م 
مام��ور برخورد با افرادي كه تح��ت عنوان »انرژي درماني« 
در خانه ه��ا فعاليت مي كنند، كيس��ت؟ در همس��ايگي ما 
خانمي است كه مدعي داشتن انرژي است. مجله هايي هم 
به مردم مي دهد كه مجوز رسمي وزارت ارشاد ندارد و چون 
ش��كل و شمايل مجله است، مردم باورش مي كنند. اگرچه 
اين مس��ائل هميشه بوده اما يكي از مراجعان به اين خانم 
بيماري اس��ت كه سابقه بستري شدن در بخش آسايشگاه 
رواني دارد و داروهاي اعصاب مصرف مي كند. اما اين خانم 
ب��ه او گفته داروهايش را كنار بگ��ذارد و حاال آن بيمار در 
كوچه و خيابان هر كسي را مي بيند، مي پرسد مشكلي دارد 
يا نه و مثاًل اگر كس��ي سردرد داشته باشد دستش را روي 
سر وي مي گذارد تا خوبش كند. خواهشمندم اگر نمي شود 
با اين افراد برخورد كرد حداقل بين مردم روشنگري كنيد 

تا در دام اين افراد نيفتند.
يك مخاطب

 دوركاري و ديركاري: ماه رمضان و در ايامي بعد از آن 
اخباري مبني بر »دوركاري« كارمندان دولت منتشر شده 
بود. وقتي اندكي پرس و جو كردم، فهميدم دوركاري يعني 
كارمندي در خانه بنشيند و كارش را انجام دهد. براي من 
س��وال است در برخي اداره ها كه رئيس و معاون و كارمند 
در يك طبقه اند يك كار كوچك بعضاً ماه ها طول مي كشد. 
حاال اگر هر كدام از اينها در يك گوش��ه شهر در خانه شان 
بنش��ينند، احتماالً اغلب پرونده هاي اداري مش��مول مرور 
زمان خواهد ش��د. به نظرم بهتر اس��ت به جاي دوركاري، 
زودكاري به كارمندان بخش��نامه شود كه هم گره كار زود 
باز ش��ود و هم كارمندان زودتر به خانه بروند. درست است 
اي��ن طوري ترافيكي كه كارمن��دان دولت به خاطر اياب و 
ذه��اب ايجاد مي كنند كم مي ش��ود اما ترافيكي بزرگ تر از 

پرونده به دست ها تشكيل مي شود.
يك مخاطب

 بخواهيم خودمان مجله سينمايي مي خريم: ما به چه 
زبان بگوييم، به خدا مردم رپرتاژ آگهي را مي فهمند. خب ما 
اگر بخواهيم مي رويم مجله س��ينمايي مي خريم. عكس هاي 
بيش��تري ه��م دارد. انتظارمان از »ش��رق« اين نيس��ت كه 
بزرگ تري��ن دغدغه اش بازيگران و كارگردانان باش��د آن هم 
ي��ك كارگ��ردان كه هر يك ماه يك بار عكس��ش در صفحه 

يك منتشر مي شود.
يك مخاطب

 »پنج  دقيقه« هم زياد است: بنده از روزنامه خوان هاي 
قديمي هستم كه روزانه حداقل دو تا سه روزنامه مي خرم و 
مي خوانم. به خوبي هم با ستون بازخواني روزنامه هاي ديگر 
كه تحت عنوان دكه، باجه، گش��تي در مطبوعات، پرسه در 
مطبوعات، مطبوعات در روزي كه گذش��ت و امثالهم چاپ 
مي ش��ود مثل اغلب مخاطبان آشنا هس��تم. ظاهراً نام اين 
ستون در روزنامه شما »پنج دقيقه در ايران« است كه بنده 
هرچه دنبال مي كنم نمي فهم چرا اين ستون اينقدر بي روح و 
بي هيجان است. يا با دقت و مسووليت بيشتري در مطبوعات 
ديگر پرسه بزنيد يا فكر نكنيد فقط پنج دقيقه وقت مخاطب 
را مي گيريد. اگر اين پنج دقيقه را ضربدر مخاطبان كنيد به 

اين نتيجه مي رسيد كه كمتر وقت مردم را بگيريد.
يك شهروند

 درخواست راه اندازي بازارچه كتاب دست دوم: برخي 
مردم و كارشناس��ان از كمبود سرانه مطالعه در كشور انتقاد 
مي كنند. درست است كه قيمت كتاب در مقايسه با ساير اقالم 
زياد نيست اما چه خوب است اگر مراكزي براي ارائه كتاب هاي 
دست دوم تشكيل شود. اگرچه هستند كتابفروشي هايي در 
اين باره اما به اعتقاد من تشكيل بازار كتاب دست دوم باعث 

باال رفتن سرانه مطالعه در كشور مي شود.
مخاطبي از تهران

 از مردم كمك بخواهيد: نفس تهران به شماره افتاده 
است و هركس با مسووليت و نظريه هايي سعي در برطرف 
كردن آن دارد. مي خواس��تم بپرسم آيا مسووالن راهكاري 
عملي كه از س��وي مردم دنبال ش��ود، دارند. يعني مردمي 
كه طي دو هفته به نوش��ته روزنامه خودتان نيروي دريايي 
امريكا را به زانو درآوردند و با اعتراض در فضاي مجازي بر 
هميش��ه فارس بودن خليج فارس تاكيد كردند، نمي توانند 

براي تهران كاري بكنند؟
شهروندي از تهران

 تش�كر از پوش�ش اخبار خليج فارس: مي خواستم از 
پوشش خبري اخبار مربوط به خليج فارس از »شرق« تشكر 
كنم. چه خوب است اگر در موضوعات ديگر هم پيگير باشيد.
يك مخاطب از تهران

 تشكر از نگاه واقع بينانه آقاي خرم: از خواندن سرمقاله 
آقاي علي خرم با عنوان »خواب آشفته....« بسيار لذت بردم چرا 
كه ايشان با نگاهي واقع بينانه به تحليل مسائل پرداخته بود.
يك مخاطب

  خودم�ان ك�م آهن قراض�ه نداريم: خب��ري را در 
روزنامه ت��ان خوان��دم و بس��يار متعجب ش��دم. البته خبر 
در جاه��اي ديگ��ر هم آمده بود كه مجل��س اجازه واردات 
كاميون هاي اسقاطي را صادر كرده است. سوالم از نمايندگان 
اين است كه آيا ما خودمان كم آهن قراضه داريم كه آهن 
قراضه هاي خارجي را ه��م اضافه كنيم. با چنين مصوباتي 

آيا مشكل آلودگي هوا بيشتر نمي شود. 
يك مخاطب

 تشكر از يك مقاله: مي خواستم از مقاله آقاي  ميرمحمدي  
تشكر كنم. به نظر بنده مقاله تاثيرگذاري بود و اميدوارم اين 

دست مقاالت در روزنامه »شرق« بيشتر چاپ شود.
يك مخاطب

 جاي خالي فرزندان الله س�حرخيزان در ش�رق: در 
مقاالت، گزارش ها و تحليل هايي كه درباره اعدام شهال جاهد 
نوش��ته بوديد جاي ش��رح آنچه بر فرزندان الله سحرخيزان 
گذش��ته بود خالي بود. اينكه بر پسر بچه اي كه هشت سال 
پيش با جسد غرق در خون مادرش مواجه شده چه گذشته 
و آيا بعد از هشت سال توانسته اين كابوس را فراموش كند؟ 
به نظرم در مقاله ها و يادداشت هايتان خيلي براي شهال جاهد 

دل سوزانده بوديد.
يك مخاطب

الو شرقخبر

گروه سياسي: دادس��تان تهران به اظهارات اخير 
وزي��ر ارش��اد در خص��وص روزنامه ايران پاس��خ داد و 
ب��ار ديگ��ر از مقام��ات اجرايي و تقنيني خواس��ت در 
پرونده هاي قضايي دخالت نكنند. روز پنجشنبه عباس 
جعفري دولت آبادي دادس��تان تهران در گفت وگويي با 
ايس��نا در واكنش به سخنان وزير ارشاد گفت: روزهاي 
چهارش��نبه و پنجشنبه مطالبي به نقل از وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي در خصوص رسيدگي به موضوع پرونده 
روزنامه ايران مطرح شده بود كه اميدواريم اين اظهارات 
صحت نداش��ته باشد. دادس��تان تهران با ابراز تاسف از 
چني��ن اظهارنظرهايي بدون در نظ��ر گرفتن قوانين و 
مق��ررات افزود: چ��ون در مورد روزنامه اي��ران پرونده 
قضايي تش��كيل ش��ده و رسيدگي به آن در حال انجام 
است، انتظار مي رود مقامات اجرايي و تقنيني به نحوي 
اظهارنظر نكنند كه شائبه تالش آنان براي تاثيرگذاري 
در فرآيند قضايي به اذهان متبادر شود. وي افزود: بارها 
تاكيد ش��ده است كه قوه قضائيه مدعي مهدي هاشمي 
اس��ت، بنابراي��ن ارتباط دادن اقدام مديرمس��وول يك 
نش��ريه كه در مورد آن اعالم جرم شده است با پرونده 
مهدي هاشمي محلي از اعراب نداشته و به نوعي خلط 
مبحث اس��ت. دادس��تان تهران مجدداً تاكيد كرد: در 
مورد پرونده مهدي هاش��مي اقدامات الزم انجام شده 
و در صورت ورود وي به ايران با نامبرده طبق مقررات 
برخورد خواهد شد. جعفري دولت آبادي خاطرنشان كرد: 
در صورت تكرار اين قبيل اظهارنظرها، در مورد مرتكب 
يا مرتكبان وفق مقررات اقدام الزم به عمل خواهد آمد. 
اظهارات دادستان تهران در واكنش به سخنان اخير وزير 
ارشاد درباره روزنامه ايران بود. سيدمحمدحسيني وزير 
ارش��اد نسبت به اعالم جرم عليه روزنامه ايران از سوي 
دادستاني واكنش نشان داد. وي در گفت وگو با »مهر« 

با بيان اينكه به دليل 
س��فر اس��تاني موفق 
حرف ه��اي  نش��ده 
دادس��تان را بخواند، 
افزود: مهدي هاشمي 
ي��ك فراري اس��ت و 
از  موضع گيري  اي��ن 
س��وي دس��تگاه ها و 
تلقي  حماي��ت  افراد 
ش��ده و اشتباه است. 
او موارد  اف��زود:  وي 
متعددي از تخلفات را 

دارد و حكم دس��تگيري اش صادر شده است.  حسيني 
با تاكيد بر اينكه نبايد با اين ش��دت با رسانه ها در اين 
زمينه برخورد شود، گفت: شايد انتقاداتي به انتشار اين 
مطلب وارد باشد اما مانع تراشي براي اين مساله اشتباه 
است. وي ادامه داد: اين رفتار مناسب نيست و بايد در 
آن تجديدنظر ش��ود. اعتراض حسيني به ماجرايي بود 
كه از دادگاه كاوه اش��تهاردي آغاز شده بود؛ زماني كه 
روز يكش��نبه هفته پيش، كاوه اشتهاردي مديرمسوول 
روزنامه ايران در دادگاه مطبوعات كه شاكي آن مهدي 
هاش��مي بود، دفاعياتي را مط��رح كرد، دفاعياتي كه با 
صدور اطالعيه اي از سوي دادستان تهران از انتشار آن 
در مطبوع��ات و رس��انه ها جلوگيري ش��د. در اطالعيه 
دادس��تاني به تبصره يك ماده 88 قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب سال 
1378 كه مقرر مي دارد »خبرنگاران رسانه ها مي توانند 
با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب 
تهي��ه ك��رده و بدون ذكر نام يا مش��خصاتي كه معرف 
هوي��ت ف��ردي يا موقعيت اداري و اجتماعي ش��اكي و 

باشد،  عنه  مش��تكي 
منتش��ر كنند تخلف 
از حكم قسمت اخير 
اي��ن تبصره در حكم 
افتراس��ت« و ني��ز با 
توجه ب��ه بند 6 ماده 
مطبوعات  قان��ون   6
 1379 صالح��ي  ا
اس��تناد شده بود كه 
انتش��ار مطل��ب فوق 
توهين  متضم��ن  كه 
ب��ه افراد اس��ت جرم 
محسوب مي شود. به دنبال واكنش ها نسبت به اطالعيه 
دادس��تاني يك روز بعد دادس��تان تهران با حضور در 
نشس��تي خب��ري داليل جلوگيري از انتش��ار دفاعيات 
مديرمس��وول روزنام��ه ايران را جزيي تر تش��ريح كرد 
و ب��ا بيان اينك��ه بارها تاكيد كرده ايم كه انتش��ار خبر 
دادگاه ها بايد در چارچوب مقررات باشد، اظهار داشت: 
در خصوص اين پرونده دادگاه س��اعت 13:30 به اتمام 
رسيده است. سايت روزنامه ايران متن اليحه را ساعت 

11:40 دقيقه روي سايت قرار داده است. 
 وي ادامه داد: در رابطه با اين پرونده هنوز حكمي 
صادر نش��ده بود و هيات منصفه تنها بخش��ي از دادگاه 
اس��ت و راي دادگاه در اين زمينه حائز اهميت اس��ت.  
دادستان عمومي و انقالب تهران ماده 188 قانون آيين 
دادرسي و مواد 30 و 31 قانون مطبوعات را قرائت كرد 
و افزود: اليحه دفاعيه بخش��ي از پرونده است. اگر چه 
تحقيقات نيست. انتشار اليحه دفاعيه مديرمسوول ايران 
اشكال قانوني داشته است. نخست اينكه متضمن اهانت 
به ديگران است. به عنوان مثال آيا نمايندگان كه داراي 

مصونيت هستند، مي توانند در نطق هاي خود به فرد يا 
افرادي اهانت كنند، كه ما مي گوييم نه، آنها نمي توانند. 
جعفري دولت آبادي ب��ا بيان اينكه در اليحه دفاعيه 
مديرمس��وول روزنامه اي��ران مطالبي وج��ود دارد كه 
متضم��ن اهانت به ديگران اس��ت، گفت: در اعالم جرم 
ما، در اين زمينه اقدام خواهد ش��د. بايد توجه داش��ت 
اليحه قبل از پايان دادگاه منتشر شده و متضمن توهين 
به برخي از افراد اس��ت و همچنين نس��بت به برخي از 
مس��ووالن مطالبي را بيان كرده است.  دادستان تهران 
درباره اين موضوع كه گفته مي شود جلوگيري از انتشار 
متن اليحه مديرمس��وول روزنام��ه ايران به نوعي دفاع 
از مهدي هاش��مي است، گفت: بارها گفته ايم و باز هم 
تاكيد مي كنيم دس��تگاه قضايي خ��ود مدعي »مهدي 
هاشمي« است و با كسي هم تعارف ندارد. اولين كسي 
كه در دس��تگاه قضايي به مهدي هاشمي هشدار داده 
ب��ود، بن��ده بودم و زماني كه اين ح��رف را زدم قبل از 
احضار وي بود. بنابراين خلط اين مبحث كه جلوگيري 
از بيان مطالب مديرمسوول روزنامه ايران دفاع از مهدي 
هاشمي بوده، نادرست است.  جعفري دولت آبادي ادامه 
داد: هر فردي كه اتهامي دارد، حقوقي هم دارد. مهدي 
هاش��مي از نظر ما متهم اس��ت و احضار شده و احضار 
وي نيز قانوني بوده و در صورت ورود به كش��ور نيز به 
پرونده اش رسيدگي مي شود اما اينكه بياييم در دادگاه 
مطالبي را بيان كنيم درس��ت نيس��ت. اظهارات كسي 
ك��ه در دادگاه صحبت مي كند بايد در چارچوب قانون 
باشد.  دادس��تان عمومي و انقالب تهران ادامه داد: به 
مديرمسوول روزنامه ايران نيز گفته ايم كه دفاعيات شما 
در چارچوب پرونده درست است اما در بخشي كه نسبت 
به مسووالن مطالبي را بيان كرده ايد هم جنبه شخصي 

و هم جنبه عمومي دارد.

پس لرزه هاي دادگاه »ايران« ادامه دارد

انتقاد دادستان تهران به سخنان وزير ارشاد

گروه سياس�ي: چين و روسيه به ادامه مذاكرات ايران 
و 1+5 اب��راز اميدواري كردند. به گزارش ايس��نا به نقل از 
خبرگزاري فرانسه، س��خنگوي وزارت خارجه چين از آغاز 
مذاكرات ايران و 1+5 استقبال و آن را »مثبت« و »مفيد« 
ارزيابي كرد. به گفته جيانگ يو »چين معتقد است گفت وگو 
بين اتحاديه اروپا و كش��ورهاي عضو 1+ 5 مثبت و مفيد و 
براي بهبود تفاهم بين اين كشورها سازنده بوده است.«وي 
ابراز اميدواري كرد: »اين كشورها به مسير حل اين موضوع 
از طريق مذاكرات ديپلماتيك پايبند باشند و همچنان روند 
مذاكرات را ادامه دهند، اعتماد دوجانبه بس��ازند، به دنبال 
منافع مشترك باشند و همچنان پيشرفت مداوم را در زمينه 
روند مذاكرات خواس��تار شوند.« در همين راستا مسكو نيز 
به ادامه مذاكرات ابراز اميدواري كرد. »سرگئي ريباكوف« 
معاون وزير امور خارجه روس��يه و رئيس هيات روس��ي به 
اينترفاكس گفت: مس��كو مذاكرات ميانجيگران بين المللي 
و اي��ران در ژنو را مثبت ارزيابي كرده و اميدوار اس��ت اين 
مذاكرات به شكل مثبت ادامه يابد.  وي در تشريح مذاكرات 
ژنو 3 گفت: »مذاكرات شديد، مشخص و صريح بود و كسي 
مس��ائل حاد را ناگفته نمي گذاش��ت.« اما در تحولي ديگر 
وزارت خارجه امريكا مذاكرات آتي بين ايران و 1+5 را كه 

احتماالً در استانبول برگزار خواهد شد مورد اشاره قرار داد 
و با بيان اينكه ما نقش كشورهاي ديگر را منتفي نمي دانيم، 
گفت: اما مشخص است كه گروه 1+5 گروه اصلي است و ما 
انتظار داريم نشس��ت ماه آينده حول همين گروه بچرخد.  
به گزارش ايس��نا، »فيليپ كراولي« سخنگوي وزارت امور 
خارج��ه امريكا، در يك كنفرانس خبري با اش��اره به اينكه 
 تركي��ه ميزب��ان دور بعدي مذاكرات بين كش��ورهاي عضو

1+5 )پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متشكل از 
امريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين به عالوه آلمان( است، 
گفت امريكا دس��تور كاري را كه »كاترين اش��تون« رئيس 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در راس آن قرار دارد اتخاذ 
خواهد كرد. در همين راس��تا وزير امور خارجه ژاپن نيز از 
دور بع��دي گفت وگوهاي تهران با 1+5 اعالم حمايت كرد. 
»سي جي مايهارا« وزير امور خارجه ژاپن در ديدار با منوچهر 
متكي كه براي شركت در سومين نشست مجمع دموكراسي 
بالي به اندونزي سفر كرده است بر حمايت كشورش از دور 
بعدي گفت وگوها تاكيد كرد. در پايان مذاكرات ايران و گروه 
1+5 در ژنو كه هفته گذشته به پايان رسيد طرفين توافق 
كردن��د دور بعدي مذاك��رات را اواخر ماه آينده ميالدي در 

تركيه برگزار كنند. 

آيت الل�ه سيداحمد علم الهدي به منتقدان حضور زنان 
ورزشكار در مس��ابقات بين المللي پيوست. پس از آنكه 
آيت الل�ه صافي گلپايگاني و آيت الل�ه عباس كعبي حضور 
زنان ورزشكار در مس��ابقات بين المللي را مايه تاسف و 
تعجب خواندند، امام جمعه مشهد نيز به منتقدان پيوست 
و نسبت به اين امر اعتراض كرد. به گزارش مهر آيت الل�ه 
علم الهدي امام جمعه مشهد در خطبه هاي اين هفته نماز 
جمعه با تاكيد بر اينكه نگذاريد مرزش��كني ها به وجود  
آيد، گفت: حضور بانوان در مسابقات بين المللي ورزشي 
شكستن مرز حدود اسالمي است و هر كه اقدام به اين 
فعل مي كند بايد بداند جامعه را به س��مت منكرپذيري 

سوق مي دهد.
بناب��ر اين گ��زارش آيت الل�ه علم اله��دي همچنين 
اقدام��ات ص��دا و س��يما در زمين��ه فرهنگ��ي را قابل 
تقدي��ر دانس��ت و ب��ا تش��كر از اقدامات صداوس��يما و 
جريان س��ازي هاي فرهنگي باپش��توانه عن��وان كرد: در 
همي��ن فعاليت ه��اي فرهنگ��ي و حركت هايي كه براي 
تعالي فرهنگي انجام مي ش��ود بايد توجه داشته باشيم 
برخي جريان ها مرزشكني نكرده و مرزها را به هم نزنند.  

رئيس ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر خراسان 
رضوي با اش��اره به فيلم مختارنامه ادامه داد: مختارنامه 
فيلمي ارزشي و قابل تامل است اما بايد توجه داشت با 
يك خالف ش��رع در عين انجام دادن يك عمل مقدس 

مرز شكني نشود.  
وي با اش��اره به آيه صريح قرآن كريم كه مي فرمايد 
»زن ه��ا نبايد صدا را نازك كنن��د به گونه اي كه افرادي 
كه در دل ش��ان مرض اس��ت طمع كنند« تصريح كرد: 
تكخوان��ي زن به صورتي كه م��ردان نامحرم صداي زن 
را بش��نوند نامش��روع اس��ت و پخش اين گونه الاليي ها 
دنباله روي ها و مرزشكني هايي را دربرخواهد داشت كه 
مغاير ش��رع است.  علم الهدي ادامه داد: شنيده مي شود 
در برخي مس��ابقات قرآني داور مس��ابقه مرد است كه 
اين موضوع نيز خالف ش��رع اس��ت و باي��د مورد توجه 
قرار گيرد.  وي ادامه داد: در جامعه اي كه بنا شد منكر 
پيش��گيري نشود و توسعه يابد در آن صورت نظام الهي 
به نظام طاغوتي مبدل ش��ده، حض��رت امام علي)ع( و 
امام مجتبي)ع( كنار زده ش��ده و معاويه و يزيد سگ باز 

شراب خوار برآن مسلط مي شود.  

چين و روسيه از ادامه مذاكرات ايران و 1+ 5 حمايت كردند

 نگاه مثبت به مذاكرات استانبول

امام جمعه مشهد ضمن اعتراض به اعزام زنان ورزشكار مطرح كرد

انتقاد از داوري مردان در مسابقات قرآني زنان

در حال��ي ك��ه برخ��ي رس��انه ها خب��ر داده بودند 
»س��كينه محمدي آش��تياني« از زندان آزاد شده است 
اما دادس��تان عمومي و انقالب تبريز با تكذيب اين خبر 
گفت: هم اينك خان��م محمدي در زندان مركزي تبريز 
به تحمل كيفر محبوس اس��ت.  موسي خليل اللهي روز 
گذش��ته در گفت وگو با فارس اظهار داشت: رسانه هاي 
غربي با شانتاژهاي خبري و دروغ پردازي هاي متعدد بار 
ديگر آبروي از دست رفته خود را به حراج گذاشته و با 
خبرسازي دروغ درصدد تشويش اذهان عمومي هستند. 
وي ادامه داد: پرونده سكينه محمدي آشتياني در حال 
گذراندن روند قانوني خود بوده و اين گونه ش��انتاژهاي 
سياس��ي غربي آب در هاون كوبيدن است.  خليل اللهي 
در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: هرگز اجازه 
نخواهيم داد اين گونه شايعات خللي در روند رسيدگي 
قانوني به پرونده س��كينه محمدي آش��تياني وارد سازد. 
در همين ارتباط »ايسنا« گزارش داد: برخالف هياهوي 
تبليغاتي رس��انه هاي غرب��ي مبني بر اينكه »س��كينه 
محمدي آشتياني« بعد از اعتراف به قتل آزاد شده است، 
گروهي از توليد كنندگان شبكه پرس تي وي با هماهنگي 
مقامات قضايي كشور و استان آذربايجان شرقي، همراه 

وي و فرزندش ب��ه خانه آنها در 
اس��كو رفته و برنامه اي مس��تند 
در اي��ن خصوص تهي��ه كردند.  
توليدكنن��دگان اي��ن ش��بكه با 
»آش��تياني« در خانه اش همراه 
شدند تا بازگفته هاي وي را درباره 
صحنه جنايت و جزييات قتل به 
تصوير بكشند.   اين برنامه سازان 
با افراد مختلف كه به نوعي با اين 
پرونده مرتب��ط بودند، گفت وگو 
كردن��د و قصد دارن��د در برنامه 
»ايران تودي« به شرح موضوعات 
اصلي و حاش��يه اي بازگفته هاي 
قت��ل بپردازد.  س��جاد اصغر زاده 

پسر سكينه محمدي و وكيلش »هوتن كيان« از جمله 
افرادي هستند كه با توليدكنندگان پرس تي وي در برنامه 

»اي��ران تودي« هم��راه خواهند 
بود.  س��كينه محمدي آشتياني 
متهمي اس��ت كه از سال 1384 
به اتهام خيانت و قتل همسرش 
در زندان تبريز به س��ر مي برد و 
جرم محرز او همدستي با عيسي 
در قتل همسرش است.  بر اساس 
پرون��ده اتهام��ي، وي همچنين 
پي��ش از قتل با عيس��ي ارتباط 
نامش��روع داشته اس��ت.  برنامه 
»اي��ران تودي« پرس ت��ي وي با 
قرار  موض��وع پرونده آش��تياني 
اس��ت س��اعت 20:35 ب��ه وقت 
گرينويچ روز جمعه، دهم دسامبر 
2010 ميالدي )19 آذر( پخش شود.  به گزارش ايسنا 
همچنين در برنامه پنجشنبه شب »راز« در شبكه چهار 

س��يما، ابعاد مختلف پرونده سكينه محمدي آشتياني و 
داليل توجه نهادهاي بين المللي و نمايندگان حقوق بشر 
به اين پرونده و چگونگي بزرگ نمايي آن واكاوي ش��د.  
در اين برنامه كه با حضور جواد رمضان نژاد مستندس��از 
برگزار ش��د، تصاوير مستندي كه بازگو كننده چگونگي 
قتل »همس��ر« توس��ط »س��كينه محمدي آشتياني« و 
همدس��تش در شهرستان اس��كو بود، پخش شد كه در 
اين تصاوير حجت االس��الم ش��ريفي رئيس دادگستري 
آذربايجان شرقي به تشريح جزييات اين قتل پرداخت.   
مصاحب��ه با تعدادي از اهالي اس��كو و خانواده مقتول و 
نيز گفته هاي »يونس فاتح« فرماندار اس��كو بخش ديگر 
اين مس��تند بود.  فاتح در اين مس��تند با اشاره به عدم 
رعايت حقوق بشر در غرب، ماجراي سكينه محمدي را 
بهانه اي براي فش��ار بر نظام توسط غربي ها دانست و از 
تعدادي فريب خ��وردگان داخلي كه به اين قضيه دامن 
مي زنن��د انتقاد كرد.  جواد رمضان نژاد و نادر طالب زاده 
نيز در اين برنامه با افشاي جزيياتي از طراحي سناريوي 
س��كينه محمدي در فرانسه، با پخش تصاويري به نقش 
مستقيم »برنار كوشنر« وزير سابق امور خارجه فرانسه 

در اين پرونده سازي اشاره كردند.

دادستان عمومي و انقالب اعالم كرد 

تكذيب آزادي سكينه محمدي آشتياني

با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي
توليت آستان حضرت معصومه)س( منصوب شد 

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
در حكمي حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج سيدمحمد 
سعيدي را به عنوان توليت آستان نوراني و مقدس حضرت 
فاطمه معصومه س��الم اهلل عليها و مراكز و مناطق وابسته به 

آن منصوب كردند. 
به گزارش ايسنا متن حكم به اين شرح است: 

آق�اي  والمس�لمين  حجت االس�الم  جن�اب 
حاج سيدمحمد سعيدي دامت افاضاته 

با قدرداني از خدمات ارزنده و ماندگار جناب حجت االسالم 
والمسلمين آقاي مسعودي خميني حفظه اهلل به آستان مقدس 
حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عليها، جنابعالي را به توليت 
آن آستان نوراني و مراكز و مناطق وابسته به آن براي مدت 
پنج س��ال منصوب مي كنم و اميدوارم اين َشَرف و منزلت 
واال، توفي��ق خدمتگزاري به آن َعَتب��ه مبارك را كه محور 
حوزه علميه عظمي است، به شما كه خود از خاندان علم و 
شهادت و متصف به فضل و تقوا مي باشيد، ارزاني دارد.  وظيفه 
بزرگ آن جناب، جديت در حفظ و حراست از كرامت بارگاه 
و متعلقات آن و تالش الزم براي آسايش زائران و مجاوران و 
نشر معارف اهل بيت عليهم السالم و خدمت به محرومان و 
مستضعفان و توسعه و بهسازي آن كانون علم و معنويت است. 

از خداوند متعال توفيق جنابعالي را مسالت مي نمايم. 
سيدعلي خامنه اي

نشست وحدت در سكوت
حاصل نشس��تي ك��ه مدت ها اصولگراي��ان و ناظران 
سياسي كشور چش��م انتظار برگزاري آن بودند بيانيه اي 
بود كه در س��اعات پاياني بعدازظهر روز گذش��ته منتشر 
ش��د و در آن جامعتي��ن »حماي��ت قاطعان��ه« خ��ود از 
»اصولگراي��ان« را اعالم كردند و به اين ترتيب نشس��تي 
ك��ه توقع مي رف��ت در آن به اختالف��ات پديدآمده ميان 
اصولگرايان حاضر در نهادهاي مختلف حاكميت رسيدگي 
شود و باالخره خط كشي براي اصول و اصولگرايان حاصل 
آيد در نهايت ختم به بيانيه اي شد كه بي هيچ اشاره اي به 
وجود كوچك ترين اختالف و تعارض ميان اصولگرايان و 
البته بدون نام بردن از افراد، حمايت روحانيون حاضر در 
اين دو تش��كل را از اصولگرايان بيان مي دارد. به گزارش 
ايس��نا در بيانيه مشترك جامعتين ضمن اشاره به اينكه 
واژه اصولگرايي توس��ط رهبر معظ��م انقالب تبيين و به 
عنوان »جرياني« در برابر »انديش��ه هاي آلوده التقاطي« 
و در فضاي سياسي و فرهنگي »تيره و تار« مطرح شده، 
آمده اس��ت: »روحانيت نه به عنوان يك حزب و يا گروه 
سياسي، بلكه به عنوان يك جريان مستقل اسالمي و ديني 
متعلق به همه كس��اني است كه اسالم را از بن دندان و با 
هم��ه وجود پذيرفته اند. از همين منظر به همه دلدادگان 
به آرمان هاي اس��الم و انقالب، فعاالن و دلس��وزان عرصه 
سياس��ت به ويژه خواص بصي��ر توصيه مي كنيم بر محور 
اصول��ي كه رهبر فرزان��ه انقالب ترس��يم فرموده اند گرد 
آيند.« در اين بيانيه ضمن تاكيد بر وحدت كليه نيروهاي 
موم��ن و معتقد به نظام اس��المي و به ويژه خواص بصير 
آمده است: »دشمنان انقالب و مردم مسلمان ايران پيوسته 
در پ��ي ايجاد اختالف، بدبين��ي و فتنه انگيزي بين قاطبه 
م��ردم، مردم و نخبگان، مردم و حاكميت و نظام بوده اند، 
جامعه مدرس��ين و جامع��ه روحانيت در ادامه تالش هاي 
خ��ود براي مقابله با اين فتنه ها و ايجاد تقويت وحدت، با 
تش��كيل كميته فوق به فعاليت هاي خود سرعت بخشيده 
و از راه هاي مختلف براي تحقق اين اصل برجسته اسالمي 
تالش مي نمايند.« جامعتين همچنين با اشاره به نشست ها 
و پيگيري هاي انجام ش��ده در راستاي وحدت و همگرايي 
بيش��تر نيروهاي متعهد وعده داده است به زودي تعريف 
جام��ع خود از اصولگرايي را اعالم خواهند كرد  نشس��ت 
روز پنجش��نبه جامعتين و اصولگرايان در حالي انجام شد 
كه اعالم ش��ده بود اين نشس��ت با توجه به تقارن با ايام 
سوگواري امام حسين)ع( به ايام پس از تاسوعا و عاشوراي 
حس��يني موكول خواهد شد اما به رغم اين اعالم، نشست 
برگزار ش��د و بيانيه مذكور يك روز پس از انجام نشس��ت 
تدوين و منتشر شد. هنوز از حواشي و حاضران در نشست 
مش��ترك جامعتين اطالعات چنداني منتشر نشده است.

ادامه از صفحه اول
 ما موظف به قضاوت برحسب همين شواهد و مدارك 
موجود هستيم ولي چه بسا واقعيت چيز ديگري باشد اما 
در هر حال در موضوع قتل و آن هم موضوعات غير سياسي 
اعمال نظر بر مجموعه اي وسيع تقريباً اندك است، به ويژه 
آنكه مساله رسانه اي هم شده باشد.  اگر هدف دوم مورد 
نظر بوده اس��ت، يعني وي را قات��ل مي دانند اما با حكم 
اعدام مخالف هستند، در اين صورت اين فعاليت نبايد به 
خانم جاهد محدود ش��ود. ساالنه در ايران، افرادي اعدام 
مي شوند كه تعدادي از آنان نيز زن هستند و تعدادي از 
آنان هم مرتكب قتل و محكوم به قصاص ش��ده اند، پس 
چ��را اين فعاليت فقط به اين زن محدود ش��ده اس��ت؟ 
چنين محدوديتي موجب سوءبرداشت از سوي مخاطبان 
و جامعه از هدف مذكور مي شود. همچنين در اين صورت 
نبايد از چهره قاتل يك انسان غير مجرم و احياناً طلبكار 
ترسيم كرد. چنين كاري به اصل اين هدف لطمه مي زند 

و هدف را تحت  الشعاع خود قرار مي دهد. اگر هدف سوم 
مورد نظر بود در اين صورت بايد بر همدلي و همراهي با 
خانواده مقتول تاكيد مي شد و با اين همراهي و همدلي 
با آنان از بار عذاب وارده به آنان مي كاستند و آنان را در 
موض��ع باالتر قرار مي دادند ت��ا از موضع اقتدار و قدرت، 
گناهكار را عفو كنند. براي تحقق اين هدف بايد با تاكيد 
ب��ر اصل جنايت رخ داده و محك��وم كردن آن با قربانيان 
جنايت همدلي كرد تا آنان براي رسيدن به آرامش نيازي 
به گرفتن انتقام از مجرم و اجراي قصاص نداشته باشند، 
ولي رفتاري كه در اين جريان ش��د عذاب مضاعفي را به 
خانواده مقتوله وارد مي كرد )منظورم مادر و خواهر و برادر 
و فرزندان وي اس��ت( و اگر انگيزه و زمينه اندكي براي 
عفو و بخشش بود آن را نيز زايل مي كرد. يكي از فعاالن 
در اين مورد خاص با انتقاد از ش��هال مدعي مي ش��ود او 
چرا اين همه مغرور اس��ت كه تقاضاي عفو نمي كند؟ به 
نظر بنده شايد حمايت هاي تبليغاتي موجود موجب شد 

متهم نس��بت به اعدام نشدن خود مطمئن شود و نيازي 
به درخواست عفو از بازماندگان مقتوله نبيند و دچار خطا 
شود.  به همين دليل هم هست كه قبل از اجراي حكم و 
هنگامي كه باال رفتن از چوبه دار را جدي مي بيند روي 
پاي مادر مقتول مي افتد و تمام آن غرور ساختگي فراموش 
مي ش��ود. مساله ابتدايي خانواده مقتول اين نيست كه از 
آنان عذرخواهي و طلب بخشش شود. مساله اصلي اقرار 
به واقعيت است. اگر شهال قاتل بود بايد صادقانه تمامي 
ماجرا را ش��رح مي داد و هيچ گاه هم از اين اقرار خويش 
عقب نمي نشست و پس از آن تقاضاي عفو مي كرد و اگر 
او خود را قاتل نمي دانس��ت دليلي براي درخواست عفو 
وجود نداش��ت. و اگر خانواده مقتول او را قاتل بدانند به 
چنين درخواس��ت دروغيني كه پ��س از انكارهاي مكرر 
انجام ش��ود پاسخ مثبت نخواهند داد، زيرا پس از آزادي 
از اعدام، فوراً و مجدداً از  پذيرش اتهام قتل عدول خواهد 
كرد و اين عذابي جديد براي خانواده داغدار اس��ت. يك 

قاعده كلي براي موثر بودن كنش اجتماعي در اين موارد 
آن اس��ت كه خود را به جاي ديگران قرار دهيم و از اين 
طريق سعي كنيم درك درستي از وضعيت آنان به دست 
آوريم، سپس با رفتار مناسب خود همدلي و همراهي آنان 
را به دست آوريم. ولي اگر به جاي اين رفتار، خود را طرف 
ماجرا قرار دهيم، حتي اگر حرف درست و قابل توجهي 
هم بزنيم، به دليل قطع راه هاي ارتباطي، اين حرف ها از 
سوي كساني كه بايد همراهي كنند، شنيده نخواهد شد. 
متاس��فانه در اين ماجرا به گونه اي رفتار ش��د كه نه تنها 
نتيجه اي حاصل نشد، بلكه نتيجه معكوس به دست آمد. 
يكي از مواردي كه حضور فعاالن اجتماعي تاكنون تاثيرات 
مثبتي بر روند پرونده آن داشته است، مورد خانم كبري 
رحمان پور است كه نگرش فعاالن اجتماعي در اين مورد 
خاص بس��يار روشن و به دور از ش��خصيت پردازي هاي 
س��اختگي بوده اس��ت كه اميدوارم ب��ه عنوان يك مورد 

مناسب الگوي فعاليت هاي بعدي قرار گيرد.

جلوي تضعيف حزب اللهي ها مي ايستيم
روي آن كار مي كنند اين اس��ت كه در معامله اي 400 
ميليارد تومان از مال مردم گرفته ش��ده اس��ت، يعني 
زمين��ي را ارزان فروخته اند و اين مقدار تخفيف دادند.  
وي ادامه داد: اين را آدم بايد به چه كسي بگويد و چه 

كار كند؟ چاره اي نيست. 
دبير ش��وراي نگهب��ان در عين ح��ال اظهار كرد: 
باالخ��ره م��ن به اي��ن ب��رادر عزيزمان جن��اب آقاي 
رئيس جمهور مي گويم دست شما درد نكند، هدفمند 
كردن را دنبال كرديد و اين سنگي است كه هيچ كس 
جز ش��ما نمي توانس��ت آن را بلند كند. ش��ما به طور 
شبانه روز و بي سابقه كار مضاعف و همت مضاعف داريد 
و نيروهاي خوبي جذب كرده ايد و در وزارتخانه ها نيز 
وزراي خوبي هس��تند كه با برخي از وزراي گذش��ته 
اصاًل قابل مقايس��ه نيس��تند. نمي خواه��م به نام آنها 
اش��اره اي كنم. گزينش هاي خوب��ي در نيروها داريد، 
ول��ي باالخره ما انتظ��ار داريم كه ش��ما همه كارتان 
درست باش��د و نقطه ضعفي نداشته باشيد و اين هم 

يك خيرخواهي است.
توبه كنيم

دبير شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنانش  با 
بيان اينكه »به واسطه انجام گناه، بسياري از مشكالت 
و مصيبت ه��ا به وجود مي آي��د«، گفت: در قرآن آمده 
اس��ت، مصيبت هايي كه بر شما وارد مي شود به خاطر 
كارهايي ا ست كه انجام مي دهيد. يكي از اين مصيبت ها 
خشكس��الي اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه »خشكسالي 
باعث مي شود مردم دچار مشكالت زيادي شوند و ديار 
خ��ود را ترك كنند«، گفت: ما اكنون گرفتار كم آبي و 
خشكس��الي هس��تيم. در اي��ام محرم همه ب��ا زاري و 
تض��رع به درگاه خداوند و توس��ل به امام حس��ين)ع( 
از گناهان م��ان توبه كنيم و ان ش��اءاهلل اگر توبه كنيم 
خداوند باران رحمت خود را مي فرس��تد. در عين حال 
كه تاكنون خيلي بزرگواري كرده و ما را مواخذه شديد 
به خاطر گناهان نكرده است وگرنه تا حاال مصيبت ها و 

مشكالت زياد تري داشتيم. 

ادامه از صفحه اول

فعاالن اجتماعي و اعدام شهال جاهد
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