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باید انتخابات را به سمت حزبی شدن پیش ببریم
یک عضو شورای سیاست گذاری اصالحطلبان با تشریح روند تنظیم لیست امید و راهیابی نمایندگان عضو این لیست به مجلس بر لزوم پایبندی نمایندگان لیست امید به تعهداتشان تاکید کرد.
حجتاالسالم محسن رهامی در همایش پیگیری مطالبات دانشجویان از نمایندگان ملت که از سوی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه امیرکبیر در این دانشگاه برگزار شد ،اظهار کرد :حدود  ١٧٠نماینده
از لیست امید به مجلس دهم راه پیدا کردهاند که از این میان حدود  ١٠٠نفر در فراکسیون امید مجلس حضور پیدا کردهاند ،در حالی که انتظار میرود افراد به تعهداتی که در چارچوب مرامنامه لیست امید
امضا کردهاند عمل کنند .وی افزود :تا زمانی که نظام حزبی در کشور فعال نشود و انتخابات در قالب نظام حزبی برگزار نشود این اشکال ساختاری برطرف نخواهد شد زیرا افراد تعهد حزبی و تشکیالتی
ندارند .بنابراین ما باید انتخابات را به سمت حزبی شدن پیش ببریم و احزاب هم متعهد به اجرای برنامه هایشان باشند .در این صورت اگر احزاب به برنامههایشان عمل نکردند مردم در دوره بعد به آنها
رای نخواهند داد .ما باید یا احزاب را سر و سامان بدهیم و یا حرکت جبههای را به درستی هدایت کنیم.

روحانی در دیدار رییس مجلس ملی مجارستان تاکید کرد:

اخبار

گسترش روابط با کشورهای دوست

با حکم وزیر کشور

شجاعیکیاسری رییس جدید مرکز اطالعرسانی
وزارت کشور شد
وزیر کشور در حکمی سید رمضان شجاعی کیاسری را به عنوان رییس جدید
مرکز اطالعرسانی و امور بینالملل وزارت کشور منصوب کرد.
در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به سید رمضان شجاعی کیاسری آمده است:
«با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند ،به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان
رییس مرکز اطالعرسانی و امور بینالملل وزارت کشور منصوب مینمایم» .وزیر کشور
در این حکم ،انجام اقدامات و هماهنگی الزم برای ایجاد نظام اطالعرسانی پویا و کارآمد
با توجه به گستره وظایف و مأموریتهای وزارت متبوع ،برقراری ارتباط و همکاری موثر
و متقابل با رسانهها ،تعامل با شورای اطالعرسانی دولت و سعی برای توسعه روابط و
مناسبات و انسجامبخشی به تعامالت بینالمللی وزارت کشور در راستای سیاستها و
العرسانی و
برنامههای دولت تدبیر و امید را به عنوان انتظارات از رییس جدید مرکز اط 
امور بینالملل برشمرده است .شجاعیکیاسری پیش از این مشاور وزیر کشور ،نماینده
مردم ساری در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی ،نایب رییس شورای نظارت بر
سازمان صدا و سیما ،نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نایب رییس
کمیسیون فرهنگی در مجلس هشتم و سخنگو بوده است .شجاعی کیاسری به مدت ده
سال مسئولیت صدا و سیمای مرکز مازندران را بر عهده داشته است.

سیدحسن خمینی:

آیتاهلل پسندیده حق بزرگی بر گردن امام و انقالب داشت
یادگار امام با انتشار عکسی از آیتاهلل مرتضی پسندیده در صفحه اینستاگرامش،
نوشت :بی تردید مرحوم آیت اهلل پسندیده حق بزرگی بر گردن امام و انقالب
امام داشتند و بسیار کم لطفی است که کمتر به نقش آن مرحوم اشاره می شود.
در متن یادداشت اینستاگرامی سیدحسن خمینی به مناسبت سالروز درگذشت آیتاهلل
مرتضی پسندیده آمده است« :امروز سالروز درگذشت آیتاهلل سید مرتضی پسندیده
برادر بزرگ و ارشد حضرت امام است .مرحوم پسندیده صبح  ٢٢آبان  ١٣٧٥بعد از چند
روز اقامت در بیمارستان و در پی شکستگی لگن به رحمت خدا پیوست .من قم بودم و
سحرگاه مرا مطلع کردند .ایشان سالهای آخر عمر را در جماران و در مجموعه بیت و دفتر
امام ساکن بودند و این توفیقی بود که بعد از رحلت پدرم هر هفته خدمتشان می رسیدم.
امسال  ،سالروز وفات ایشان با درگذشت دختر گرامی و محترمه ایشان همراه شده است.
امید است خداوند آن مرحوم و صبیه مرحومهشان را غریق رحمت واسعه خویش گرداند.
خدا بر درجات امام و ایشان بیافزاید ،فکر نمیکنم امام برای کسی همانند ایشان احترام
قائل بوده باشند .همانطور که میزان تکریم آن مرحوم نسبت به امام کم نظیر بود و این
در حالی بود که در موارد بسیاری نظر سیاسی ایشان و زاویه نگاهشان با امام متفاوت
و مغایر بود .بعد از تبعید امام به ترکیه و بعد هم به نجف،ایشان فردی خطرناک برای
حکومت پهلوی شناخته میشود و بارها در دادگاه محاکمه شده و سرانجام به خمین تبعید
می شوند اما چندی بعد بیتوجه به تبعید ،خمین را به مقصد قم ترک کرده و فعالیتهایشان
را ادامه می دهند تا آن که به دلیل برپایی مراسم سوگواری در منزل حضرت امام دستگیر و
دوباره به خمین تبعید میشوند .بعد هم برای مدت سه سال به شهر کویری انارک تبعید
میگردند .امام در نامههای خویش از ایشان با عنوان «آقا» یاد میکنند .مرحوم یادگار
امام درباره شخصیت ایشان گفتهاند« :حضرت آیتاهلل پسندیده را امام در حکم پدر خود
میدانستند و بارها به من فرموده بودند که اگر ایشان نبود من نمیتوانستم درس بخوانم و
شدیدا به ایشان احترام میگذاشتند به حدی که وقتی امام از پاریس آمدند ،آقای پسندیده
در هواپیما امام را مالقات کردند .وقتی خواستند از هواپیما پیاده شوند امام گفتند من جلوتر
از آقای پسندیده نمیروم .اوضاع به هم خورد .من پیشنهاد کردم من با آقای عمو میروم
در سالن فرودگاه،بعد بر میگردم با جنابعالی میروم که مورد قبول واقع شد» .بی تردید
مرحوم آیتاهلل پسندیده حق بزرگی بر گردن امام و انقالب امام داشتند و بسیار کم لطفی
است که کمتر به نقش آن مرحوم اشاره میشود».

سرمقاله
درسی که انتخاب ترامپ داد
ادامه از صفحه یک
این شگفتی بیش از آنکه مربوط به شخص ترامپ یا نوع انتخاب کم بدیل امریکائیان
باشد ،ناشی از اشتباه تحلیلی رسانههایی است که به رغم برخی محاسبات و گمانهها
در باره واقعیات جاری امریکا ،سرانجام براین باور بودند که برنده گریزناپذیر انتخابات
هیالری کلینتون خواهد بود.
نگارنده این یادداشت نیز در آخرین نوشته خود در باره انتخابات امریکا با اشاره به
تفاوتهای ترامپ و جذابیت شعارهای تبلیغاتی او برای جمعیت خاموش و سرخورده
امریکا ،چنین باور داشت که ساختار نخبهگرای نظام امریکایی نمیتواند ساختار شکنی
را تحمل کرده و ترامپ را به عنوان رئیسجمهور بپذیرد .اما چرا غالب گمانهها چه
ایرانی و چه خارجی فرجامی عکس داشت؟ آیا دادههای اطالعاتی غلط بود؟ آیا
همانگونه که رسانههای روسی تبلیغ میکنند ،تحلیلگران مسحور تبلیغات رسانههای
جهان سرمایهداری و بالتبع غرب شده بودند؟ آیا روزنامهنگاران فریب مراکز نظر سنجی
امریکایی_ اروپایی را خوردند؟ آیا اصوال کانون تحلیلی روزنامهنگاران اشتباه بود؟ یا
ایراد جای دیگری است که باید در رویکردهای تحلیلی روزنامهنگاران مورد حک و
اصالح قرار گیرد.
نکته جالبتر اینکه در تمام روزهای نزدیک به انتخابات هشتم نوامبر(  18آبان )95
دو گمانه متعارض از سوی تحلیلگران بیان میشد؛ آنان که بیرون از خاک ایاالت
متحده تحلیل میکردند با قاطعیت بر پیروزی نامزد دموکراتها اصرار داشتند .این
تحلیلگران در واقعیترین گمان پیش بینی میکردند که آراء انتخاباتی یا شانه به
شانه هم خواهد بود که در نهایت تجربه رقابت انتخاباتی جرج بوش پسر و الگور در
سال  2008میالدی تکرار میشود و یا در اتفاقی کم نظیر انتخابات به دور دوم کشیده
میشود؛ ولی ترامپ پیروز انتخابات نخواهد بود .در اینحال تحلیلگران داخلی امریکا
نگاه دیگری داشتند و آن اینکه جامعه جهانی باید خود را برای تحمل یک رئیس
جمهور پوپولیست آماده کند .دالیل آنان در بسیاری از جنبهها همانی بود که روزنامه
نگاران بیرون از امریکا نیز تا حدود زیادی برآنها اشاره داشتند ولی غالب افراد این
دالیل را برای پیروزی یک ساختار شکن در نظام سیاسی امریکا نمیپذیرفتند .شگفتی
تحلیلگران از انتخابات هشتم نوامبر نه به دلیل محاسبه غلط بلکه نتیجهای بود که آنان
برای قبول احتمال آن سرسختی میکردند .همین مهم تجربهای است که باید همه
تحلیلگران از آن درس بگیرند.
دلیل اصلی اشتباه محاسباتی از نتیجه انتخابات هشتم نوامبر نه دادههای غلط بلکه
ترجیحات ذهنی تحلیلگران برای پیشبینی آن بود .اگر کار تحلیلگر پیشبینی و
انتخاب استراتژی و تصمیمسازی است ،باید نگاه به موضوعات تحلیلی فارغ از هرگونه
ترجیحات ذهنی باشد .بیطرفی در تحلیل ،شرط پیشبینی واقعی است .اشتباه
تحلیلگرانی که میگفتند کلینتون سرانجام پیروز انتخابات خواهد بود ،همان ترجیح
ذهنی آنان بود که نمیتوانستند دونالد ترامپ را ساکن آینده ساختمان شماره 1600
خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن تجسم کنند .به جای ایراد شک در دادههای اطالعاتی
که این روزها زیر شالق نقد قرار گرفته است باید ترجیحات ذهنی خود را در تحلیل
واقعی مسائل اصالح کرد .تجربه بزرگ روزنامهنگاران از انتخابات چهلو پنجمین رئیس
جمهوری ایاالت متحده همین است.

ادامه از صفحه یک
رییسجمهوری به قراردادهای ایران و بسیاری از کشورهای
جهان و از جمله کشورهای اروپایی در دوره پسابرجام اشاره کرد
و افزود :بسیاری از این قراردادها عملیاتی شده و سرمایهگذاران
و شرکتهای مجارستانی نیز میتوانند از فضای کنونی برای
توسعه همکاریها استفاده کنند .روحانی با تاکید بر ضرورت
اجرای سریع توافقات میان دو کشور بویژه اسناد همکاری که در
جریان سفر سال گذشته نخستوزیر مجارستان به تهران امضا
شد ،گفت :باید از همه توان خود برای اجرای طرحهایی که به
نفع دو ملت و دو دولت است ،بهره بگیریم .رییسجمهوری تقویت
همکاریهای فرهنگی و علمی میان ایران و مجارستان را همپا
با همکاریهای سیاسی و اقتصادی بسیار با اهمیت برشمرد و
گفت :تهران برای تقویت همکاریهای علمی و فرهنگی خود با
بوداپست اهمیت زیادی قائل است و در این عرصه ،دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی و علمی دو کشور میتوانند با ایجاد فرصتهای
مطالعاتی و پروژههای مشترک ،همکاری کنند .روحانی به
پیشرفت های جمهوری اسالمی در حوزه فناوریهای نوین بویژه
نانو و بیوتکنولوژی اشاره کرد و یادآور شد :دو کشور همچنین
میتوانند در بخش های متنوع استفاده صلح آمیز از انرژی هسته
ای با یکدیگر همکاری کنند .رییسجمهوری موضوع اهمیت
تقویت صنعت توریسم و دیدار گردشگران ایرانی و مجارستانی
از جاذبههای توریستی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت:
آثار تاریخی ایران ،بی تردید جاذبههای فراوانی برای اروپاییها و
از جمله مردم مجارستان خواهد داشت .روحانی ،نقش پارلمانها
را در تقویت همکاری میان کشورها بسیار مهم برشمرد و تصریح
کرد :تقویت روابط میان مجالس ایران و مجارستان میتواند
پایههای همکاریهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دو کشور
را مستحکمتر سازد .رییسجمهوری در بخش دیگری از سخنان
خود به موضوع ضرورت مبارزه همگانی با تروریسم پرداخت و
اظهار کرد :تروریسم معضلی بزرگ برای منطقه و جهان است
و هیچ کشوری نمیتواند از آثار بد آن ،مصون بماند .روحانی با
اشاره به شرایط ناگوار مردم عراق ،سوریه ،یمن و لیبی و ضرورت
تالش برای بازگرداندن هر چه سریعتر امنیت به این کشورها
گفت :ارسال کمکهای نوع دوستانه دارویی و غذایی به مردم
این کشورها و تالش برای کاستن از آالم آنان ،یک وظیفه
بزرگ انسانی و بینالمللی است که بر دوش همه ما است .رییس
مجلس ملی مجارستان نیز در این دیدار با تاکید برضرورت
تقویت همکاریهای ایران و مجارستان در همه عرصهها اظهار
کرد :بوداپست مصمم است که سطح همکاری و روابط خود را در
همه حوزهها با تهران گسترش داده و تعمیق بخشد .الزلو کوور
به ظرفیتها و توانمندیهای گسترده دو کشور اشاره کرد و با
بیان اینکه سطح روابط کنونی دو کشور همسو با این توانمندیها
نیست ،گفت :مجارستان کامال آماده است همکاریهای خود را
با تهران بویژه در حوزه اقتصادی گسترش دهد و این بی تردید
در راستای منافع دو ملت و دو دولت است .وی با بیان حمایت
کامل مجلس ملی کشورش از توسعه و تعمیق همکاریهای
تهران–بوداپست ،افزود :تسریع در برگزاری کمیسیون مشترک

دو کشور میتواند به روند تحکیم روابط مشترک ،شتاب بخشد.
رییس مجلس ملی مجارستان به ضرورت توسعه همکاریهای
فرهنگی و دانشگاهی میان دو کشور اشاره کرد و گفت :تقویت
همکاریهای فرهنگی و دانشگاهی و فناوری ،سرمایهگذاری
بزرگی در مسیر تقویت روابط آتی دو کشور است .کوور همچنین
تقویت بیش از پیش همکاریهای پارلمانی را ضروری خواند و
اظهار کرد :پارلمانهای دو کشور میتوانند روابط تهران–بوداپست
را مستحکمتر سازند .وی تقویت همکاری در بخشهای امور
بانکی و انرژی را نیز بسیار حائز اهمیت برشمرد  .کوور همچنین
ضرورت تقویت همکاری کشورها در مبارزه با تروریسم را مورد
تاکید قرار داد و اظهار کرد :بی تردید مبارزه همگانی با تروریسم
و در کنار آن مذاکره ،میتواند امنیت را به برخی کشورها بازگرداند
و مجارستان آماده همکاری با تهران در این زمینه است.
ضرورت گسترش همکاریها در سطح کمیسیونهای
مشترک و گروه های دوستی
همچنین رییس مجلس ملی مجارستان در نشست خبری
خود با رییس مجلس شورای اسالمی بر گسترش همکاریهای
در سطح کمیسیون های مشترک و گروههای دوستی پارلمانی
تاکید کرد .الزلو کوور رییس مجلس ملی مجارستان در نشست
خبری خود با علی الریجانی ضمن ابراز خرسندی از سفری
که به ایران داشته است گفت :امیدوارم دیدارها در سطح
کمیسیون های مشترک و گروه های دوستی بوده و روابط

افشاگر پرونده امالک نجومی به قید وثیقه از بند رها شد

آزادی یاشار
«یاشار سلطانی آزاد شد» .هر چند در ماههای اخیر اخبار جلسات دادستان
کل کشور و البته سخنان عباس جعفری دولتآبادی به نقل از روابط عمومی
دادسرای عمومی و انقالب تهران به طور مفصل در خبرگزاریها منتشر
شده و اغلب محورهایی از این سخنان نیز مورد توجه سایر رسانهها قرار
گرفته است ،در میان سخنان دیروز دادستان تهران در جلسه آسیبهای
اجتماعی این جمله بیش از سایر محورها جلب توجه کرد .این موضوع زمانی
بیشتر جالب میشود که آزادی افشاگر اسناد تخلفی که به «امالک نجومی»
معروف شده است را در کنار اظهارات پیشین دادستان تهران در مورد این
پرونده ،جدل اخیر در جلسه شورای شهر تهران در همین رابطه و البته موج
گسترده مطالبه عمومی برای آزادی سلطانی ببینیم.
انتشار اسنادی در سایت «معماری نیوز» که نشان میداد امالکی در شهر تهران و
از سوی شهرداری پایتخت با شرایط ویژه و تخفیفهای کالن به برخی افراد واگذار
شده است ،یاشار سلطانی را به بازداشتی فرستاد که نزدیک به دو ماه طول کشید.
حال دادستان تهران دیروز اعالم کرد :با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی،
نامبرده با تبدیل قرار تأمین آزاد شد.
قصه از کجا شروع شد؟
اسنادی که معمارینیوز منتشر کرد و متعاقب آن بازداشت یاشار سلطانی به عنوان
مدیرمسئول این سایت حاشیههای فراوانی را ایجاد کرد .از یک سو اصل صحت و
تخلف بودن یا نبودن این ماجرا مطرح شد و از سوی دیگر بحث شیوه دسترسی
به این اسناد ،محرمانه بودن یا نبودن ،نیت انتشار و البته چرایی بازداشت سلطانی
مورد توجه قرار گرفت .همچنین به دنبال این ماجرا ،موج درخواستها برای آزادی
سلطانی از سوی مقامهای مختلف و همچنین مطالبه مردمی در فضای مردمی به
راه افتاد .این در حالی بود که گمانهزنی درباره شاکی این پرونده طیف وسیعی از
شهردار تهران و اعضای شورای شهر که نامشان در لیست منتشر شده دریافت
امالک مطرح شده بود تا مدعیالعموم ادامه داشت .دادستان تهران هفته گذشته در
اظهاراتی درباره پرونده یاشار سلطانی با استناد به تحقیقات دادستانی ،در تفسیری
از نیت این افشاگری ،آن را «بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص
سیاسی» با نیت اثرگذاری بر انتخاب رییس شورای اسالمی تهران دانسته بود .به
گفته جعفری دولتآبادی احمد حکیمیپور عضو شورای اسالمی شهر تهران نیز در
جریان تحقیقات پرونده پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار در اختیار افرادی
از جمله نجفی مشاور رییسجمهوری و یاشار سلطانی تحویل داده است .به گفته
دادستان تهران ،به موجب این تحقیقات ،یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را
قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه
شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است .به هر ترتیب مدت زیادی از انتشار اسناد
نگذشت که سلطانی بازداشت شد.
مطالبه عمومی برای آزادی یاشار سلطانی
دادستان تهران در اظهارات پیشین خود در خصوص واکنش برخی افراد ،مسؤولین
و رسانهها پس از بازداشت یاشار سلطانی اظهار کرد« :ابتدا گفتند :افشاگر فساد را
بازداشت کردند و سپس گفتند :با رسانهها برخورد دوگانه میشود .در ادامه برخی
نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضعگیری کرده و
ادعای نقض حقوق متهم ،مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند ،اما وقتی این
حربهها کارساز نشد ،ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار

محکم تر باشد .وی افزود :از طرف خود و پارلمان مجارستان
مایل به ادامه همکاری هایی که از سال گذشته بین دو کشور
آغاز شده هستیم .رییس مجلس ملی مجارستان افزود :سال
گذشته در زمان اقامت نخست وزیر مجارستان در ایران در مورد
ایجاد کمیسیون مشترک برای همکاریهای اقتصادی بین آقای
روحانی و نخست وزیر مجارستان تصمیم گرفته شد و امیدوار
هستیم که این کمیسیون ها سهم زیادی در همکاریهای دو
کشور داشته باشند.
وی با اشاره به خواهرخواندگی شهر پچ از مجارستان و شهر
شیراز گفت :در سفری که روز گذشته به شیراز داشتیم با
شهردار شیراز هم در این زمینه صحبت کردیم و کارهایی در
حال انجام است .رییس مجلس ملی مجارستان همچنین یادآور
شد :خواهر خواندگی یزد با یاسبرین مجارستان سابقه ای 20
ساله دارد.
همچنین بین تهران و بوداپست مجارستان توافق خواهرخواندگی
به توافق رسیده و سال گذشته که شهردار تهران در بودا پست حضور
داشت با او مالقات داشتم ودر زمان اقامتم با وی دیدار خواهم داشت.
همچنین در آینده ای نزدیک شهردار بوداپست سفری به ایران خواهد
داشت.
وی در پایان اظهار کرد :امیدواریم این همکاری ها که نقش
مهمی دارند ادامه داشته باشند و ما سعی می کنیم از تجارب به
دست آمده استفاده کنیم.

را بازداشت کنند» .دادستان تهران افزود« :با عدم اخذ نتیجه مطلوب و در حمایت
از متهم ،افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعالم کرده بود
نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکلهای دانشجویی را وارد کرده و کمپین
حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمهها علیه قوه قضاییه و دادستانی،
سعی نمودند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهامزنی
توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و
علیرغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به
متهم تحویل شده بود ،اما چهارده عضو این شورا ،طی نامهای آزادی یاشار سلطانی
را درخواست کردهاند» .تقاضای مورد نظر دادستان تهران به موجهای عمومی در
فضای مجازی و حتی حوزه عمومی نیز کشید که نمونه آن استفاده از شیوه موسوم
به طوفان توییتری در این شبکه اجتماعی بود.
اتهام یاشار سلطانی چیست؟
سوالی که برای بسیاری به وجود آمد این است که در این میان اتهام یاشار سلطانی
چه بود؟ دادستان تهران در این باره به بند  6ماده  6قانون مطبوعات استناد کرده
بود که بر اساس آن انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان
میتواند اعالم جرم و تعقیب کند ،اما در عین حال این اختیار یا تکلیف دادستان مانع
از شکایت شاکی خصوصی نیست .همچنین به موجب این بند انتشار اسناد ،دستورها
و مسائل محرمانه و  ...ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد
توجه قرار داده است :بخش نخست ،فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه
است و بخش دوم ،شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسالمی محاکم
غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است .امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است
که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما
انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبهی عمومی است و لذا با اعالم جرم دادستان
قابل پیگرد است؛ اگر چه متضررین هم میتوانند اعالم شکایت کنند.
نگاه دادستان تهران به سوالها درباره پرونده سلطانی
جعفری دولتآبادی افزود در خصوص این که آیا سازمان بازرسی کل کشور ،مرجع
قضایی محسوب میشود یا خیر ،گفت مطابق مادهی  2قانون تشکیل سازمان بازرسی
کل کشور مصوب  ،1393این سازمان واجد دو حیثیت نظارتی و قضایی است؛ بند الف
این ماده به جنبهی نظارتی توجه دارد و بند ج شامل اعالم موارد تخلف و نارساییها
و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقالب اسالمی و
بنیادها و موسسات و شرکتهای دولتی به مسووالن مربوطه ،حیثیت قضایی این
سازمان را مورد توجه قرار داده است .طبق مادهی  4قانون مذکور رییس سازمان باید
دارای پایهی قضایی باشد و همچنین طبق مواد  33و  34آییننامهی این سازمان،
بازرس سازمان بازرسی کل کشور میتواند به دو نحو حضوری و مکاتبهای پاسخ دفاع
از افرادی که به جرمی متهم شدهاند را اخذ نماید .در پروندهی یاشار سلطانی بازرس
سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای که در سایتها منتشر شد ،اتهامات اختالس،
تضییع اموال و ایراد خسارت به اموال عمومی را مطرح نموده و جهت اخذ دفاع و
پاسخ نزد مسوول مربوطه ارسال کرده است و به عبارتی ،از مقام یک مرجع قضایی
اقدام کرده است .تبصرهی  3ماد هی  34آیین نامه سازمان رعایت شئون افراد و کلیه
مقررات مربوط و اصول اخالقی و حرفه ای سازمان را الزامی میداند .برخی با خلط
این دو موضوع ،نتیجه گرفتهاند که این سازمان همانند سازمانهای ثبت و پزشکی
قانونی بوده و مرجع قضایی محسوب نمیشود در حالی که سازمان مذکور بر خالف
سازمانهای ثبت و پزشکی قانونی واجد حیثیت قضایی است .جعفری دولتآبادی
توضیح داده است« :برخی معتقدند برای مبارزه با فساد و منافع عمومی میتوان
اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ باید گفت :به خالف آنچه که برخی بدون

تاکید الریجانی بر توسعه روابط اقتصادی
ایران و مجارستان
رییس مجلس شورای اسالمی نیز در نشست خبری خود
با رییس مجلس مجارستان گفت :توسعه روابط اقتصادی،
همکاری های فرهنگی و دانشگاهی اوضاع منطقه در بعد
تروریستی از اهم مذاکرات روسای مجالس دو کشور بوده
است .علی الریجانی در نشست خبری مشترک خود
با رییس مجلس ملی مجارستان اظهار کرد :با توجه به
سوابق تاریخی ایران و مجارستان این دیدار فرصت خوبی
بود تا در زمینه توسعه روابط مذاکره داشته باشیم .وی
افزود :بخش مهمی از مذاکرات امروز مربوط به زمینه
هایی بود که می تواند در توسعه روابط اقتصادی دو کشور
تاثیر گذار باشد .مانند سرمایهگذاری در بخش انرژی ،ساخت
اتوبوس و مسائل مربوط به محیط زیست و آب که مسائل خوبی
هم مطرح شد .رییس قوه مقننه افزود :همچنین در زمینه
فرهنگی و دانشگاهی مباحثی در این دیدار مطرح و مورد تبادل
نظر قرار گرفت .رییس مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد:
بخش دیگر مذاکرات امروز مربوط بود به اوضاع منطقه و اوضاع
تروریستی که در سالهای اخیر اوج گرفته است ،البته نگاه دو
کشور نسبت به این پدیده زشت در دنیا بسیار مشترک است و
فکر میکنم سفر رییس پارلمان مجارستان به ایران میتواند در
هر دو بخش موثر باشد.

ذکر منبع مدعی شدهاند که این امر در جوامع توسعه یافته رایج و پذیرفته است،
در قوانین ایران و از جمله بند  6ماد هی  6قانون مطبوعات ،استثنایی بر ممنوعیت
موضوع بحث مقرر نشده است؛ اما از قید «مجوز قانونی» در قسمت پایانی میتوان
نتیجه گرفت که این امر با اذن مرجع ذیصالح ،امکانپذیر است نه تصمیم دلخواه
مدیر مسئول یک سایت یا یک خبرنگار یا یک فعال سیاسی؛ که این تفسیر از قانون
موسع بوده و قابل قبول نیست؛ ضمن این که قانونگذار در جهت تامین مصالح مهم
شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه ،مواد دیگری را مقرر نموده است که
از جمله ،مادهی  22قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرهی  2ماد هی  353قانون
آیین دادرسی کیفری است .مطابق مادهی  22از وظایف دادسرا ،کشف جرم و حفظ
حقوق عمومی است .همچنین در تبصرهی  2ماد هی  353همین قانون ،قانونگذار
برای دغدغهی منافع عموم راهکار ارائه داده و اعالم داشته است که« :انتشار جریان
رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و
متهم است ،در صورتی که به عللی از قبیل خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ
نظم عمومی جامعه ضرورت یابد ،به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس
قوه قضاییه امکانپذیر است» .قانونگذار همچنین در مادهی  96قانون پیش گفته،
انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط
رسانهها و مراجع انتظامی و قضایی را در مورد متهمان به ارتکاب جرایم مهم و متعدد
و یا به منظور آگاهیرسانی به بزهدیدگان جهت طرح شکایت ،مجاز دانسته و فرایند
انتشار را از طریق درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مقرر کرده است
و طبق این ماده« ،انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم ممکن
است»» .وی افزوده است :ایراد شده که چرا تحویلدهنده نامه تحت تعقیب قرار
نگرفته و بازداشت نشده است .طرح این ایراد نشان از غفلت از معنای دو واژهی افشا
و انتشار است؛ تحویل دهنده نامه مدعی است که نامه را برای انتشار تحویل نداده و
لذا در رکن مادی جرم موضوع بند  6ماده  6نقشی نداشته است؛ حتی اگر در واقع
چنین نباشد ،در حال حاضر با توجه به انکار تحویل دهنده و فقد دالیل بر خالف
آن ،تعقیب تحویل دهنده و افراد مشابه موجبی ندارد و این اقدام آن چنان که مدعی
شدهاند« :تفسیر قانون به صورت دلخواه نیست» .هم چنین گفته شده است که نامه
مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است .در پاسخ باید گفت در
خصوص تحقیقات مراجع قضایی ،اصل بر محرمانه بودن است.
طبق رویه جاری قضات ،مراجع قضایی هیچگاه ذیل صورتجلسهی تحقیقات و مهر
محرمانه درج نمینمایند و اصوالً چنین امری در مراجع قضایی مرسوم نیست و لذا
انتشار هر برگی از تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است .علیرغم
این موضوع ،برخی کماکان آن را یک سند عادی و فاقد مهر محرمانه ارزیابی کرده
و بر لزوم انتشار آن اصرار میورزند .دادستان تهران گفته است که ادعای برخی که
«تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعالم کردن متن» میتواند حق انتشار را به
روزنامهنگار و هر فرد عادی بدهد ،مخدوش است؛ زیرا محرمانه بودن تحقیقات مراجع
قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند  6مادهی 6
قانون مطبوعات ،انتشار صرفاً با مجوز قانونی ممکن است .در مانحنفیه چنین
مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاههای مجاز اعطا نشده؛ ضمن این که
بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعالم داشتهاند قبل از
انتشار ،به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفت ه بودند که نامه سازمان
محرمانه است و انتشار آن ممنوع است .به هر ترتیب یاشار سلطانی فعال به قید وثیقه
آزاد شده است و باید منتظر ماند و دید روند دادرسی پرونده او به کجا خواهد رسید.
این در حالی است که به نظر میرسد بازنگری در قواعد و قوانین برخورد با فساد در
رسانهها نیز ضروری است.

