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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»آیا طوفان های توئیتری و فشارهای 
مجازی می توانــد نهادهای حاکمیتی 
یا دســتگاه قضــا را از تصمیــم خود 
بازگرداند؟« این ســوالی است که این 
چند روزه بارها مطرح شده است. پس از 
آنکه غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 
دستگاه قضا در هفته گذشته خبر حکم 
اعدام برای سه متهم حوادث آبان را تایید 
کرد، هشتگ »اعدام نکنید« در توئیتر 
راه افتاد و با میلیون ها بار بازنشر تبدیل 

به ترندی جهانی شد. 
سخنگوی قوه قضائیه سعی کرد با 
شرح جرایم خشــن آن سه تن، چهره 
شرور آنها را برای افکار عمومی آشکار 
کند. آنچه از این سه تن روایت شد این بود 
که »امیرحسن مرادی، سعید تمجیدی 
و محمد رجبی، ســه اعدامی حوادث 
آبان، اعضای باند امیر آلمانی هســتند 
که از طریق آگهی سایت دیوار خانه ای 
را انتخاب کرده و با هدف ســرقت برای 
بازدید از خانه برنامه ریزی می کردند و 
در جریان بازدیــد اهل خانه را که بعضا 
خانم بوده با سالح ســرد مورد ضرب و 

شتم و تعرض قرار می دادند. 
در یکی از همین ســرقت ها توسط 
پلیس دستگیر می شــوند و در خالل 
رســیدگی به پرونــده آنهــا از تلفن 

همراهشان فیلم هایی یافت می شود که 
نشان می دهد در جریان اغتشاشات آبان 
ماه سال گذشته چند بانک را تخریب 
کرده و آتش زده انــد و در یک فقره نیز 
ماشین شهرداری را بعد از خارج کردن 
از محــل پارک خود به وســط خیابان 
آورده و آتــش می زنند و فیلم هایی را از 
این صحنه ها تهیه کرده و به رسانه های 

ضدانقالب ارسال می کنند.«
این روایت اما ظاهرا برای قانع کردن 
افکار عمومی کافی نبــود. اعدام های 
متعددی در ایران اتفــاق می افتد، اما 
ارتباط این سه نفر با اعتراضات سراسری 
و خیابانی آبان کافی بود تا حساسیت ها 
به آنها و حکمشان را برانگیزد و چنان که 
شاهد بودیم طیف های مختلف جامعه 
از نهادها و سازمان های مردمی گرفته 
تا ســلبریتی ها و ... به طور گسترده به 

طوفان توئیتری نه به اعدام پیوستند. 
»کوتاه نیا« در برابر »نه به اعدام«

از ســوی دیگر اما طیــف مقابل از 
این فشــار توئیتــری به ســتوه آمد و 
واکنش های تندی نشان داد. روزنامه 
کیهان با عصبانیت از 17 بازیگر سینما 
و تلویزیــون نام برد و از آنــان به عنوان 
»سلبریتی های کم سواد و ابزار فریب و 
انحراف مردم و حامی سارقان مسلح« 
یاد کرد. این روزنامه با بیان اینکه این افراد 
با آنتن صدا و سیما اوج گرفته و با بودجه 

وزارت ارشاد پیش رفته اند، از حراست 
صدا و سیما خواست که فهرست آنها را 

مدنظر قرار دهد. 
دیروز نیز سیدکمال الدین سجادی، 
ســخنگوی جبهه پیروان خط امام و 
رهبری طی گفتگویی با اشاره به طرح 
مطالبــات مردمی مربوط بــه احکام 
قضایی در فضای مجازی، با بیان اینکه 
سلبریتی ها گاهی در مسائلی دخالت 
می کنند کــه ربطی به آنان نــدارد، به 
ایســنا اظهار کرد: این افراد مشهور یا 
سلبریتی ها کسانی اند که یا هنرپیشه 
هستند یا فعالیت های فرهنگی انجام 
می دهند و حاال به خاطر توجهی که از 
ســوی مردم به آنان می شود، می آیند 
و در برخی مســائل دخالت می کنند و 
چیزهایی منتشــر می کنند که ربطی 

به آنان ندارد.
ســجادی تصریح کــرد: معموالً 
احکامــی که از ســوی قــوه قضائیه 
صادر می شــود امــکان تجدیدنظر و 
فرجام خواهی دارد و روند قانونی خود 
را طی می کنــد، پس اگــر اعتراضی 
وجود دارد، خود وکال و کارشناســان 
می توانند آنها را جمــع آوری کنند و 
به قوه قضائیه ارائه دهند؛ پس ممکن 
است هنرمندانی که بیشترین هنرشان 
رمان خواندن یا فیلم دیدن است، واقعاً 

درباره احکام قضایی بی سواد باشند.

سخنگوی این جبهه معتقد است که 
»قوه قضائیه باید درباره احکام صادره 

خود برای مردم روشنگری کند.« 
علی مطهری نیز طــی توئیتی در 
همین ارتباط نوشــت: »الزم است قوه 
قضائیه مــردم را دربــاره صدور حکم 
اعدام سه جوانی که در آشوب های آبان 
۹۸ شرکت داشته اند قانع کند؛ روشن 
شود که آیا آنها اقدام مسلحانه کرده اند 
یا انسانی را به قتل رســانده اند؟ اگر نه، 

توضیح داده شود.«
اما مشکل اینجاســت که اعتماد به 
قوه قضائیه نیز مانند اعتماد به ســایر 
اجزای حاکمیت مخدوش شده از این 
رو شــاهدیم که علی رغم تمام تالش 
ســخنگوی قوه قضائیه و رسانه های 

همســو با این قوه برای ترسیم چهره 
شرور و خشن از این متهمان، همچنان 
فریادهای نه به اعدام بــرای آنها بلند 
اســت و اصولگرایان هم از دستگاه قضا 
می خواهنــد که در برابر ایــن فریادها 

کوتاه نیاید. 
تجمعات جدید، دستگیری های 

تازه و تداوم چالش 
در واقع قوه قضائیه تحت فشــار هر 
دو طیف است. مشــکل اصلی اما برای 
دستگاه قضا صرفا حکم این سه جوان 
نیست. بلکه مشکل اصلی این است که 
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، این 
دسته از جرایم باز هم تکرار خواهند شد. 
نمونه روشنش نیز همین تجمع چند 

روز پیش بهبهان است. 
در حالی که حکم اعدام آن سه جوان 
و فراز و فرودهای آن تیتر اخبار اســت، 
پنجشنبه شب گذشته تجمع دیگری 

در شهر بهبهان شکل گرفت. 
روز گذشــته حیدر عبــاس زاده، 
فرمانــده انتظامــی خوزســتان از 
دســتگیری محــرکان و عامالن آن 
تجمع خبر داد. ســپاه امــام رضا)ع( 
استان خراسان رضوی نیز روز جمعه 
طی اطالعیــه ای اعالم کــرد که »با 
اشــراف اطالعاتی و اقدام ســازمان 
اطالعات ســپاه امام رضا)ع( استان 
خراســان رضوی شــماری از عوامل 
اصلی گروه هــای معانــد که ضمن 
ارتباط با شــبکه های ضدانقالب، با 
انتشــار فراخوان هایی هــواداران و 
مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی 
تشــویق می کردنــد، شناســایی و 

دستگیر شدند.«
آن اطالعیه می افزود: »در ســوابق 
برخی از این افــراد، اقداماتی همچون 
جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به 
اغتشاش و تالش برای برهم زدن نظم 
عمومی از طریق فضــای مجازی دیده 

می شود.«
آن تجمع و دستگیری های پس از 
آن نشــان می دهد که چالش »احکام 
معترضان در تجمعات مردمی« همچنان 
بــرای حاکمیت و دســتگاه قضا ادامه 
خواهد داشت و با توجه به سیطره فضای 
مجازی بر امور جاری زندگی، این سوال 
نیز همچنان به قوت خود باقی است که 
آیا طوفان های توئیتری تاثیری بر این 

احکام خواهد گذاشت؟
خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به 

هم ریختن کشور است
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه 
دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه 
با اشاره تلویحی به این فشارها، صریحا 
گفت: بین اعتراض و اغتشــاش فرق 

قائلیم و اعتراض را باید شــنید اما خط 
قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن 

کشور است.
او به همکاران خود در دستگاه قضایی 
توصیه اکید کرد که »نسبت به جرایم 
خشن حساس باشند و با برخورد قاطع 
نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون 

میدان پیدا کنند.«
قاضی القضــات با تأکیــد بر اینکه 
نظام دادرســی و فرآیند دادرســی در 
دستگاه قضایی مبتنی بر کار کارشناسی 
دقیق و حرفه ای و قانون و عدالت است، 
خاطرنشان کرد: »قوه قضاییه در انجام 
وظایف خود تحت تأثیر فضاســازی ها 

قرار نمی گیرد.«
اعدام موسوی مجد و نیازمندی 
دستگاه قضا به »اعتمادسازی«

اعدام دیروز موسوی مجد، نمونه ای 
از همین رویکرد قوه قضائیه است. درباره 
اعدام وی نیز در روزهای گذشته بارها 
مطرح شد که او نیز خانواده دارد، عدالت 
می خواهد، اعاده دادرسی می خواهد، 
وکیل حقیقی و با حضور، محاکمه علنی 

و دالیل جاسوسی می خواهد. 
اعتراض به حکم اعدام او در سطحی 
محدودتر وجود داشــت امــا او دیروز 
اعدام شد. شاید هم تجربه دادرسی به 
ماجرای قتل های زنجیره ای یا ماجرای 
مازیار ابراهیمی که قرار بود به جرم ترور 
دانشمندان هسته ای ایران اعدام شده 
باشد اما سال ها بعد زنده در خارج کشور 
پیدا شد و افشاگری های عجیبی کرد، 
باعث شده تا افکار عمومی به احکام اعدام 
برای مجرمان امنیتی چنان بی اعتماد 
باشد؛ حتی اگر به آنها گفته شود که آنکه 
از او دفاع می کنند، سارق مسلح مال و 
ناموس مردم بوده است. از این رو به نظر 
می رسد دســتگاه قضا بیش از هر چیز 
برای اقناع افکار عمومی درباره احکام 
صادره خود، نیازمند بازسازی اعتماد 

افکار عمومی به خود است. 

رئیسی: تحت تأثیر فضاسازی ها قرار نمی گیریم

دستگاه قضا و چالش افکار عمومی

خبر

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این که 
آماده همکاری با مجلس هستیم، گفت: شورای 
نگهبان با رویکرد جدیــد مصوبات مجلس را 

بررسی خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــورای 
نگهبان، عباســعلی کدخدایی دیــروز پس از 
نشست مشترک اعضای هیات رئیسه مجلس 
شورای اســالمی با دبیر و حقوقدانان شورای 
نگهبان گفت: بارها اعــالم کرده ایم که آماده 
همکاری با مجلس هستیم به ویژه این مجلس 

که با رویکرد جدید شــکل گرفته اســت. وی 
افزود: پژوهشکده شورای نگهبان و اعضای این 
شورا آمادگی دارند که دیدگاه های مشورتی را 
پیشاپیش به مجلس ارائه کنند تا رفت و برگشت 
مصوبات سرعت بیشتری داشته باشد و مصوبات 

با سرعت بیشتری به مرحله نهایی برسد.
ســخنگوی شــورای نگهبان گفــت: این 
همکاری هــا دارای آثار خوب بــرای مردم به 
ویژه مصوباتی اســت که ناظر بر حل مســایل 
مردم باشــد و شــورای نگهبان نیز با رویکرد 

 جدید به بررســی مصوبات خواهــد پرداخت.
کدخدایی در پاســخ به ســوالی درباره فرجام 
بررســی قانون جامع انتخابــات در مجلس و 
این که آیا این قانون به انتخابات 1۴۰۰ خواهد 
رســید گفت: نمی توانم پیش بینــی کنم، اما 
همکاری ها آغاز شده و کمیسیون شورای های 
مجلــس در نشســت هایی با برخــی اعضا و 
کارشناســان شــورای نگهبان این موضوع را 

بررسی کرده است.
وی ضمن ابراز امیــدواری از اینکه قدامات 

مشورتی با سرعت بیشتری انجام شود تا مجلس 
هم بتواند آن را نهایــی کند،گفت: این که چه 
زمانی به ثمر می رسد به مباحثی بستگی دارد 

که در مجلس مطرح می شود.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر این که آیا با توجه به تفســیر جدید شورای 
نگهبان از اصل 11۵ قانون اساسی، داوطلبان 
جوان تر برای انتخابات ریاست جمهوری امکان 
تایید صالحیت خواهند داشت، گفت: نمی توانم 
درباره جوان تر بودن داوطلبان نظری بدهم، اما 

اصل کار مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات؛ 
ابالغیه از جانب رهبر معظم انقالب است.

سخنگوی شــورای نگهبان افزود: براساس 
این سیاست ها هم مجلس و هم شورای نگهبان 
رویکرد جدیدی را خواهند داشــت تا دیگر با 
مشکالتی که در گذشــته با آن مواجه بودیم، 

مواجه نشویم.

کدخدایی:

 شورای نگهبان با رویکرد جدید مصوبات را بررسی خواهد کرد
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دادستان نظامی تهران خبر داد؛
آغاز عملیات خوانش جعبه های 

سیاه هواپیمای اوکراینی 
غالمحسین ترکی، دادستان نظامی استان 
تهران از آغــاز عملیات خوانــش جعبه های 
سیاه هواپیمای اوکراینی در پاریس با حضور 
نماینده دادســرای نظامی خبــر داد و گفت: 
طبق مقررات ســازمان بین المللی هوانوردی 
از کشورهای ذی نفع شــامل آمریکا سازنده 
هواپیمــا، اوکراین مالــک هواپیمــا، کانادا، 
سوئد و افغانســتان به لحاظ اتباع جان باخته 
در این سانحه، برای خوانش جعبه های سیاه 
دعوت به  عمل آمده اســت. وی با بیان اینکه 
جعبه های ســیاه این مدل از هواپیما تاکنون 
سابقه بازخوانی نداشته، افزود: بنا به تشخیص 
سازمان هواپیمایی کشوری، آزمایشگاه های 
کشور فرانسه از امکانات فنی الزم برای خوانش 

اطالعات جعبه های سیاه برخوردارند.
    

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:
ظریف امروز به مسکو می رود

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه گفت که ســرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه و محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان روز سه شنبه در مسکو دیدار 
و رایزنی خواهند کــرد. ظریف پیش از این در 

تاریخ 1۶ ژوئن به مسکو سفر کرده بود.
    

اولین سفر رئیس مجلس یازدهم؛
قالیباف به خوزستان می رود

قالیباف به منظور مســئله تامیــن حقابه 
کشــاورزی و تعهدات وزارت نفت درباره حق 
آالیندگی به استان خوزســتان سفر می کند. 
این اولین ســفر وی به عنــوان رئیس مجلس 

یازدهم است.
    

اسامی کاندیدای ریاست دیوان 
محاسبات مشخص شدند

محســن زنگنه، نماینــده مردم خراســان 
رضوی در مجلس شــورای اســالمی در صفحه 
کاربری اش در توئیتر نوشــت: آقایان بذرپاش، 
عــادل آذر، صادقی و فروزنــده منتخب کمیته 
دیوان محاســبات جهت کاندیداتوری ریاست 
دیوان محاسبات شدند. کمیسیون برنامه و بودجه 
درنهایت دو نفر از این چهار نفر را جهت رأی گیری 

به صحن مجلس معرفی می کند.
    

حصارکشی مرزهای ایران و 
پاکستان ادامه دارد

به گزارش ایلنــا به نقل از پاکســتان تودی، 
»عاصم سلیم باجوا« دســتیار ویژه نخست وزیر 
پاکســتان  در مورد طرح حصارکشــی مرز این 
کشور با ایران گفت: »حصارکشی مرزهای ایران 
و پاکستان کماکان به طول حدود  ۹۰۰ کیلومتر 
ادامــه دارد و به زودی و در آینــده نزدیک 1۰۰ 

کیلومتر از این طرح تکمیل خواهد شد.«
    

ظریف:
روابط قوی با همه عراقی ها 
سنگ بنای سیاست ایران است

محمدجواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
در حســاب کاربری خود در توئیتر با انتشــار 
تصاویری از دیدارهای خود بــا مقامات اقلیم 
کردستان عراق، نوشت: »در ادامه سفر سازنده 
به کردستان عراق با »مسعود بارزانی« رئیس 
حزب دموکرات کردستان عراق، رئیس اقلیم و 
»مسرور بارزانی« نخست وزیر اقلیم کردستان 
عراق دیدار کردم.« وی تاکیــد کرد: »روابط 
قوی با همــه عراقی ها به عنوان ســنگ بنای 
سیاســت ایران باقی می ماند. همســایگان 

اولویت ما هستند.«
    

تحلیل نماینده اقلیم کردستان 
عراق از سفر ظریف به اربیل

ناظم دبــاغ، نماینده اقلیم کردســتان در 
ایران با اشاره به ســفر یکشنبه شب ظریف به 
اربیل، به ایسنا گفت: این که آقای ظریف بعد 
از ســفر به بغداد راهی اقلیم کردســتان شد، 
دارای پیام های مهمی است از جمله اینکه در 
چارچوب قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان 
می تواند روابط  خوبی با همســایگانش داشته 
باشد. از طرف دیگر این موضوع بیانگر جایگاه 
اقلیم کردستان در سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران است. نوع استقبال مقامات اقلیم 
از آقای ظریف هم تاکیــدی بود بر اینکه اقلیم 
نقش مثبت و انسان دوستانه ایران در کمک به 

این منطقه را هیچگاه فراموش نمی کند.

ابراهیم رئیسی دیروز در 
جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه با تاکید بر اینکه 
قوه قضائیه تحت تاثیر 

فضاسازی ها قرار نمی گیرد، 
به همکاران خود در دستگاه 

قضایی توصیه اکید کرد 
که »نسبت به جرایم خشن 
حساس باشند و با برخورد 
قاطع نگذارند افراد شرور 
و متجاسر به قانون میدان 

پیدا کنند«

مشکل اینجاست که اعتماد 
به قوه قضائیه مانند اعتماد 

به سایر اجزای حاکمیت 
مخدوش شده از این رو 

شاهدیم که علی رغم 
تمام تالش ها برای ترسیم 
چهره شرور از سه اعدامی 
اعتراضات آبان، همچنان 

فریادهای نه به اعدام برای 
آنها بلند است 

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ایران و هند دو کشور 
موثر در قاره کهن آسیا به شمار می روند که دارای روابط قدیمی 

و عمیق فرهنگی هستند.
به گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف دیروز )دوشنبه ۳۰ 
تیرماه( با گدام دارمندرا سفیر هند در ایران دیدار و گفت وگو 
کرد. قالیباف در ابتدای این دیدار ضمن خیرمقدم به ســفیر 
هند گفت: ایران و هند دو کشور موثر در قاره کهن آسیا به شمار 
می روند که دارای روابط قدیمی و عمیق فرهنگی هســتند. 
همواره همکاری های دو کشور در سطوح منطقه، بین المللی 

و غیرمتعهدها تاثیرگذار بوده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز امیدواری برای 

گسترش بیش از پیش روابط میان ایران و هند اظهار کرد: ما 
نباید اجازه دهیم برخی طرف های ثالث روابط عمیق و تاریخی 

ایران و هند را تحت تاثیر خود قرار دهند.
قالیباف با بیان اینکه ارتباط تجاری یکی از موضوعات مهم 
میان کشورها برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر ارتباطات در حوزه 
سیاست و فرهنگ به شمار می رود، افزود: ارتباط تجاری میان 

ایران و هند قدمت فرهنگی و تاریخی دارد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تاکید کرد: روزهای سخت 
سپری خواهد شد و باید توجه داشته باشیم که از این روزها به 
عنوان یک یادآوری و خاطره خوب در حوزه مسائل سیاسی، 
منطقه ای و اقتصادی بین ایران و هند یاد شود. رئیس مجلس 

شورای اسالمی در پایان این دیدار از رئیس پارلمان هند برای 
دیدار رسمی از جمهوری اسالمی ایران دعوت کرد.

همچنان خواستار تعامل مستمر با ایران هستیم
گدام دارمندرا ســفیر هند در ایران نیز در این دیدار، پیام 
تبریک رئیس پارلمان هند را به مناســبت شروع دوره جدید 
مجلس و ریاســت دکتر قالیباف در مجلس شورای اسالمی 
ارائه کرد. وی با اشاره به هفتادمین سالگرد انعقاد قرارداد توافق 
دوستی و صلح میان ایران و هند بیان کرد: ما برای این موضوع 

برنامه های مختلفی داشــتیم و قرار بود، رئیس مجلس هند 
از ایران دیدار کند که به دلیل شیوع بیماری کرونا و تغییرات 

شگرف دنیا، این دیدار به تعویق افتاد.
سفیر هند در ایران تصریح کرد: ما برای پیشبرد هر چه بهتر 
و بیشــتر و همچنین تثبیت روابط میان ایران و هند با وجود 
اشتراکات تمدنی، تاریخی و فرهنگی تالش کرده ایم و با دولت 

و مجلس در ایران درتماس مستمر هستیم.
گدام دارمنــدرا با بیان اینکه تبــادالت پارلمانی میان دو 
کشور همواره در جریان بوده اســت، اظهار کرد: ما همچنان 
می خواهیم تعامل مســتمری با ایران داشته باشیم، البته در 
این شرایط کمیته های مختلف مجالس دو کشور با یکدیگر در 
ارتباط هستند و امیدواریم بتوانیم از راهنمایی ها و کمک های 
شما استفاده کنیم.وی ضمن قدردانی از دعوت رئیس پارلمان 
هند به ایران توسط قالیباف ابراز امیدواری کرد، به محض رفع 

مشکالت شیوع کرونا این دیدار انجام شود.زر

قالیباف در دیدار با سفیر هند:

روابط ایران و هند عمیق و تاریخی است


