جعفريدولتآبادي دادس��تان تهران در گفتوگويي 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 ميرود 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 مجددا ً 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 .جعفريدولتآبادي 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 گفتوگو با «مهر»

ي��ك فراري اس��ت و
اي��ن موضعگيري از
س��وي دس��تگاهها و
افراد حماي��ت تلقي
ش��ده و اشتباه است.
وي اف��زود :او موارد
متعددي از تخلفات را
دارد و حكم دس��تگيرياش صادر شده است .حسيني
با تاكيد بر اينكه نبايد با اين ش��دت با رسانهها در اين
زمينه برخورد شود ،گفت :شايد انتقاداتي به انتشار اين
مطلب وارد باشد اما مانعتراشي 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 اطالعيهاي از سوي دادستان تهران از انتشار آن
در مطبوع��ات و رس��انهها جلوگيري ش��د .در اطالعيه
دادس��تاني به تبصره يك ماده  88قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب سال
 1378كه مقرر ميدارد «خبرنگاران رسانهها ميتوانند
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

توجه ب��ه بند  6ماده
 6قان��ون مطبوعات
ا صال ح��ي 1 3 7 9
اس��تناد شده بود كه
انتش��ار مطل��ب فوق
كه متضم��ن توهين
ب��ه افراد اس��ت جرم
محسوب ميشود .به دنبال واكنشها 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 جزييتر تش��ريح كرد
و ب��ا بيان اينك��ه بارها تاكيد كردهايم كه انتش��ار خبر
دادگاهها بايد در چارچوب مقررات باشد ،اظهار داشت:
در خصوص اين پرونده دادگاه س��اعت  13:30به اتمام
رسيده است .سايت روزنامه ايران متن اليحه را ساعت
 11:40دقيقه روي سايت قرار داده است.
وي ادامه داد :در رابطه با اين پرونده هنوز حكمي
صادر نش��ده بود و هياتمنصفه تنها بخش��ي از دادگاه
اس��ت و راي دادگاه در اين زمينه حائز اهميت اس��ت.
دادستان عمومي و انقالب تهران ماده  188قانون آيين
دادرسي و مواد  30و  31قانون 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

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 ميشود جلوگيري از انتشار
متن اليحه مديرمس��وول روزنام��ه ايران به نوعي دفاع
از مهدي هاش��مي است ،گفت :بارها گفتهايم و باز هم
تاكيد ميكنيم 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 .جعفريدولتآبادي 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
پروندهاش رسيدگي ميشود اما اينكه بياييم در دادگاه
مطالبي را بيان كنيم درس��ت نيس��ت .اظهارات كسي
ك��ه در دادگاه صحبت ميكند بايد در چارچوب قانون
باشد .دادس��تان عمومي و انقالب تهران ادامه داد :به
مديرمسوول روزنامه ايران نيز گفتهايم كه دفاعيات شما
در چارچوب پرونده درست است اما در بخشي كه نسبت
به مسووالن مطالبي را بيان كردهايد هم جنبه شخصي
و هم جنبه عمومي دارد.

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

امام جمعه مشهد ضمن اعتراض به اعزام زنان ورزشكار مطرح كرد

نگاه مثبت به مذاكرات استانبول

انتقاد از داوري مردان در مسابقات قرآني زنان

گروه سياس�ي :چين و روسيه به ادامه مذاكرات ايران
و  5+1اب��راز اميدواري كردند .به گزارش ايس��نا به نقل از
خبرگزاري فرانسه ،س��خنگوي وزارت خارجه چين از آغاز
مذاكرات ايران و  5+1استقبال و آن را «مثبت» و «مفيد»
ارزيابي كرد .به گفته جيانگ يو «چين معتقد است گفتوگو
بين اتحاديه اروپا و كش��ورهاي عضو  5 +1مثبت 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 بينالمللي
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  3گفت« :مذاكرات شديد ،مشخص و صريح بود و كسي
مس��ائل حاد را ناگفته نميگذاش��ت ».اما در تحولي ديگر
وزارت خارجه امريكا مذاكرات آتي بين ايران و  5+1را كه

دادستان عمومي و انقالب اعالم كرد

تكذيب آزادي سكينه محمديآشتياني
وي و فرزندش ب��ه خانه آنها در
اس��كو رفته و برنامهاي مس��تند
در اي��ن خصوص تهي��ه كردند.
توليدكنن��دگان اي��ن ش��بكه با
«آش��تياني» در خانهاش همراه
شدند تا بازگفتههاي وي را درباره
صحنه جنايت و جزييات قتل به
تصوير بكشند .اين برنامهسازان
با افراد مختلف كه به نوعي با اين
پرونده مرتب��ط بودند ،گفتوگو
كردن��د و قصد دارن��د در برنامه
«ايران تودي» به شرح موضوعات
اصلي و حاش��يهاي بازگفتههاي
قت��ل بپردازد .س��جاد اصغرزاده
پسر سكينه محمدي و وكيلش «هوتن كيان» از جمله
افرادي هستند كه با توليدكنندگان پرستيوي در برنامه

«اي��ران تودي» هم��راه خواهند
بود .س��كينه محمديآشتياني
متهمي اس��ت كه از سال 1384
به اتهام خيانت و قتل همسرش
در زندان تبريز به س��ر ميبرد 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» پرست��يوي با
موض��وع پرونده آش��تياني قرار
اس��ت س��اعت  20:35ب��ه وقت
گرينويچ روز جمعه ،دهم دسامبر
 2010ميالدي ( 19آذر) پخش شود .به گزارش ايسنا
همچنين در برنامه پنجشنبهشب «راز» در شبكه چهار
سكينه آشتياني در حال بازسازي صحنه قتل

در حال��ي ك��ه برخ��ي رس��انهها خب��ر داده بودند
«س��كينه محمديآش��تياني» از زندان آزاد شده است
اما دادس��تان عمومي و انقالب تبريز با تكذيب اين خبر
گفت :هماينك خان��م محمدي در زندان مركزي تبريز
به تحمل كيفر محبوس اس��ت .موسي خليلاللهي روز
گذش��ته در گفتوگو با فارس اظهار داشت :رسانههاي
غربي با شانتاژهاي خبري و دروغپردازيهاي 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 محمديآشتياني در حال
گذراندن روند قانوني خود بوده و اين گونه ش��انتاژهاي
سياس��ي غربي آب در هاون كوبيدن است .خليلاللهي
در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد :هرگز اجازه
نخواهيم داد اين گونه شايعات خللي در روند رسيدگي
قانوني به پرونده س��كينه محمديآش��تياني وارد سازد.
در همين ارتباط «ايسنا» گزارش داد :برخالف هياهوي
تبليغاتي رس��انههاي غرب��ي مبني بر اينكه «س��كينه
محمديآشتياني» بعد از اعتراف به قتل آزاد شده است،
گروهي از توليدكنندگان شبكه پرستيوي با هماهنگي
مقامات قضايي كشور و استان آذربايجان شرقي ،همراه

احتماالً در استانبول برگزار خواهد شد مورد اشاره قرار داد
و با بيان اينكه ما نقش كشورهاي ديگر را منتفي نميدانيم،
گفت :اما مشخص است كه گروه  5+1گروه 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
( 5+1پنج 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 گفتوگوهاي تهران با  5+1اعالم حمايت كرد.
«سيجي 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 گفتوگوها تاكيد كرد .در پايان مذاكرات ايران و گروه
 5+1در ژنو كه هفته گذشته به پايان رسيد طرفين توافق
كردن��د دور بعدي مذاك��رات را اواخر ماه آينده ميالدي در
تركيه برگزار كنند.

آيتالل�ه سيداحمد علمالهدي به منتقدان حضور زنان
ورزشكار در مس��ابقات بينالمللي پيوست .پس از آنكه
آيتالل�ه صافيگلپايگاني و آيتالل�ه عباس كعبي حضور
زنان ورزشكار در مس��ابقات بينالمللي را مايه تاسف و
تعجب خواندند ،امام جمعه مشهد نيز به منتقدان پيوست
و نسبت به اين امر اعتراض كرد .به گزارش مهر آيتالل�ه
علمالهدي امام جمعه مشهد در خطبههاي اين هفته نماز
جمعه با تاكيد بر اينكه نگذاريد مرزش��كنيها به وجود
آيد ،گفت :حضور بانوان در مسابقات بينالمللي ورزشي
شكستن مرز حدود اسالمي است و هر كه اقدام به اين
فعل ميكند بايد بداند جامعه را به س��مت منكرپذيري
سوق ميدهد.
بناب��ر اين گ��زارش آيتالل�ه علماله��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
جريانس��ازيهاي فرهنگي باپش��توانه عن��وان كرد :در
همي��ن فعاليته��اي فرهنگ��ي و حركتهايي كه براي
تعالي فرهنگي انجام ميش��ود بايد توجه داشته باشيم
برخي جريانها 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
مرزشكني نشود.
وي با اش��اره به آيه صريح قرآن كريم كه ميفرمايد
«زنه��ا نبايد صدا را نازك كنن��د بهگونهاي كه افرادي
كه در دلش��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 اينگونه الالييها
دنبالهرويها و مرزشكنيهايي را دربرخواهد داشت كه
مغاير ش��رع است .علمالهدي ادامه داد :شنيده ميشود
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 جامعهاي 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 سگباز
شرابخوار برآن مسلط ميشود.

س��يما ،ابعاد مختلف پرونده سكينه محمديآشتياني و
داليل توجه نهادهاي بينالمللي و نمايندگان حقوق بشر
به اين پرونده و چگونگي بزرگنمايي آن واكاوي ش��د.
در اين برنامه كه با حضور جواد رمضاننژاد مستندس��از
برگزار ش��د ،تصاوير مستندي كه بازگوكننده چگونگي
قتل «همس��ر» توس��ط «س��كينه محمديآشتياني» و
همدس��تش در شهرستان اس��كو بود ،پخش شد كه در
اين تصاوير حجتاالس��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 گفتههاي «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
بهانهاي براي فش��ار بر نظام توسط غربيها دانست و از
تعدادي فريبخ��وردگان داخلي كه به اين قضيه دامن
ميزنن��د انتقاد كرد .جواد رمضاننژاد و نادر طالبزاده
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 پروندهسازي اشاره كردند.

فعاالن اجتماعي و اعدام شهال جاهد
ادامه از صفحه اول

و هدف را تحتالشعاع خود قرار ميدهد .اگر هدف سوم

متهم نس��بت به اعدام نشدن خود مطمئن شود و نيازي

قاعده كلي براي موثر بودن كنش اجتماعي در اين موارد

