
اعتماد| ريي��س ق��وه قضاييه در 
جلس��ه »ش��وراي حف��ظ حق��وق 
بيت المال« با اش��اره ب��ه موضوعات 
زيست محيطي و منابع طبيعي، به 
نياز به همكاري نهادها و مس��ووالن 
مربوطه ب��راي حل اي��ن معضالت 
تاكيد كرد و گفت: مشكالت موجود 
در محورهاي تقني��ن، اجرا و قضايي 
در رابطه با مباحث زيست محيطي 
نيز بايد رفع، و قوانين قديمي در اين 
خصوص اصالح ش��ود. ب��ه گزارش 
اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، 
آي��ت اهلل آمل��ي الريجان��ي در اين 
جلس��ه كه ب��ا حض��ور وزراي نفت، 
نيرو، اطالع��ات، راه و شهرس��ازي و 
جهاد كش��اورزي، رييس س��ازمان 
محي��ط زيس��ت، نايب ريي��س اول 
مجلس ش��وراي اس��المي، رييس 
ستاد كل نيروهاي مس��لح، فرمانده 
ناجا، ش��هردار تهران، دادستان كل 
كشور، معاون اول قوه قضاييه، رييس 
سازمان بازرس��ي كل كشور و برخي 
مسووالن عالي قضايي برگزار شد، با 
تاكيد بر اينكه مسائل محيط زيستي 
و اراضي ملي و منابع طبيعي از جمله 
مباحث بسيار مهم و دايمي هستند 
كه نياز به بررسي مجدد دارند، گفت: 
بحث هاي زيس��ت محيطي نياز به 
همكاري در س��طوح مختلف دارد، 
از جمله در بح��ث آلودگي ه��وا در 
كالنشهرها مشكل به حدي رسيده 
اس��ت كه نياز به تعامالت فراقوه اي 
داشته و شهرداري ها، نيروهاي مسلح 
و دس��تگاه هاي مس��وول در سطوح 
مختلف قضايي، تقنيني و اجرايي بايد 
همكاري الزم در اين زمينه را داشته 
باشند.  او با اش��اره به ضرورت توجه 
بيش��تر به مس��ائل زيست محيطي 
و مناب��ع طبيعي تصري��ح كرد: پس 
از س��خنان مقام معظ��م رهبري در 
خصوص مس��ائل محيط زيستي در 
سال گذش��ته، ضرورت توجه به اين 

مسائل بيش از گذشته مطرح شد و 
به همين منظور نهادهاي مس��وول 
عالوه بر طرح چالش ها در اين زمينه 
بايد راه حل ه��اي آن را نيز بررس��ي 
كنند. برخي گزارش ها كه از سطوح 
مختلف ارسال مي شود دلگرم كننده 
و بيانگر انج��ام برخورده��اي قاطع 
اس��ت. در برخي اس��تان ها نيز رشد 
تصرف اراضي ملي منفي شده و حتي 
برخي استان ها قاطعانه اعالم كرده اند 
كه تغيير كاربري اراضي صفر است. 
او همچنين با دسته بندي چالش ها 
ومشكالت مربوط به محيط زيست 
و منابع طبيعي در سه محور اصلي، 
بر ض��رورت ارايه راه��كار براي حل 
اين مشكالت تاكيد كرد و افزود: اين 
چالش ها در مقام ه��اي تقنين، اجرا 
و قضايي وجود دارد كه نياز به توجه 
و اهتمام بيش��تر براي رفع آنهاست. 
قديمي بودن قوانين منابع طبيعي، 
يكي از مشكالت مطرح شده بود كه 
رييس قوه قضايي��ه در خصوص آن 
گفت: اجراي قواني��ن مربوط به دهه 
40 در زم��ان فعلي مش��كالتي را به 
همراه دارد چرا كه تعداد پرونده ها و 
ميزان تصرف و نوع تغيير كاربري ها 
در حال حاضر بسيار بيشتر و متنوع تر 
از تعداد پرونده ها و مي��زان تصرف و 
نوع تغيير كاربري ها در زمان تصويب 
اين قوانين اس��ت. آم��ار پرونده هاي 
تخريب و قلع وقمع متاس��فانه زياد 
است و طبق برخي آمار در يك استان 
18 هزار راي قطعي اجرا نشده قلع و 
قمع وجود دارد كه اين تعداد از حجم 
پرونده قابل تامل اس��ت. قوانيني كه 
تدوين مي شود بايد جوانب اجتماعي 
و تاثيرگ��ذاري دراز م��دت را لحاظ 
كند. برخي طرح هاي مطرح شده در 
مجلس در خص��وص تغيير كاربري، 
مش��كالتي را به همراه دارد چرا كه 

تمامي مسائل مربوط به ...
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گزارش روز
آمادگي قوه قضاييه براي همكاري با سازمان ها براي حفظ محيط زيست

براي افزايش تعداد نيروهاي حافظ منابع طبيعي 
چاره اي بايد انديشيد

سرانجام آل س��عود به عنوان خاستگاه 
وهابي گري و تكفير در حركتي بي رحمانه 
رهبر شيعيان عربستان ش��يخ النمر را به 

شهادت رساند. 
اي��ن حك��م، واكنش ه��ا و اعتراضات 
متعددي در داخل و خارج از اين كش��ور به 
دنبال داش��ت. در واقع يك بار ديگر تحت 
فش��ار بودن شيعيان در عربس��تان و ظلم 
آل سعود به پيروان مكتب اهل بيت )ع( را 

به افكار عمومي جهان نشان داد. 
اما چه ش��د كه عربس��تان تصميم به 
اعدام اين روحاني برجسته شيعي گرفت؟ 
ش��يخ النم��ر هم��واره در خطابه هاي��ش 
رژيم س��عودي را به اعمال سياس��ت هاي 
تبعيض آميز طايفه اي س��ازمان  يافته عليه 
شيعيان محكوم مي كرد و توهين به كرامت 
شهروندان عربس��تاني به  ويژه شهروندان 
شيعي عربستان را كه از ديد رژيم سعودي 
ش��هروندان درجه دو اين كش��ور به  شمار 
مي آين��د و فاق��د هرگونه ح��ق و حقوق 
شهروندي هس��تند، مردود مي دانست. از 
اين رو پيش از اين نيز دادس��تان سعودي 
اتهام محاربه را براي اين روحاني ش��يعي 
خواس��تار ش��ده بود اما با حك��م عبداهلل 
بن عبدالعزيز، پادشاه سابق سعودي، اجراي 
حكم اي��ن روحاني عربس��تاني، به تعويق 

افتاده بود. 
با اين ح��ال بس��ياري از صاحبنظران 
سياس��ي عقيده دارند دولت عربس��تان از 
اج��راي اين حك��م اهداف گس��ترده اي را 
دنبال مي كرد و حكم محاربه تنها بخشي از 
اهدافي بود كه اين رژيم ضد بشري دنبال 
مي ك��رد. در حقيقت به نظر مي رس��د كه 
حكام سعودي كه در جبهه هاي خارجي با 
ناكامي مواجه شده اند، در درون كشور خود 

نيز با مشكالت بسياري مواجه هستند...
ادامه در صفحه 11 

نگاه روز

محمد ساالري

 اعدام شيخ النمر 
اعالم نبرد پنهان سعودي

در گرماگرم بحث هاي مربوط به اتفاقي 
كه براي سفارت سعودي در تهران رخ داد و 
نيز تحوالت قابل توجهي كه در روابط ميان 
دو كش��ور به وقوع پيوس��ت، مناسب است 
يك نگاه تحليلي كوتاه هم به مس��اله نحوه 
موضع گيري و اعالم مواضع عالي ترين مقام 
كشور در قبال واقعه اصلي يعني اعدام شهيد 
نمر در عربستان بيندازيم. بايد توجه داشت 
كه همچون ساير كشورها، در ايران نيز اعالم 
مواضع ملي جز در موارد استثنايي و پس از 
هماهنگي هاي ضروري، علي القاعده صرفا 
 )head of state( توس��ط رييس دول��ت
يعني مقام معظم رهبري، يا رييس حكومت 
يعن��ي   )head of government(
رياس��ت محترم جمهوري و يا وزارت امور 

خارجه اعالم مي شود والغير. 
مقايس��ه موضع گي��ري مق��ام معظم 
رهب��ري در خص��وص واقعه منا با مس��اله 
اعدام ش��هيد نمر بس��يار درس آموز و قابل 
توجه است. در بحث منا كه حادثه مستقيما 
به اتباع ايران��ي مربوط مي ش��د و احتمال 
بروز برخي مخاطرات عليه حج��اج ايراني 
باقي مان��ده در عربس��تان وجود داش��ت، 
ايشان در قامت فرمانده كل قوا به يك مركز 
نظامي رفته و آنجا در س��خنان خود تهديد 
كردند كه »اندك بي احترامي به ده ها هزار 
نفر از حجاج ايران��ي در مكه و مدينه و عمل 
نكردن به وظايف ب��راي انتقال ابدان مطهر، 
عكس العمل سخت و خشن ايران را در پي 
خواهد داش��ت«. چنين موضعي بالفاصله 
اثر خود را بخشيد و به اذعان همگان، تاثير 
بسزايي در تحوالت روزهاي بعد و همكاري 
طرف مقابل در اين خصوص داشت. ضمن 
اينكه هيچ كس نبود منكر اي��ن حق ايران 
ش��ود كه در دفاع از اتباع خ��ود، در صورت 

لزوم، از هر ابزار ممكني استفاده كند و...
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نگاه ديپلماسي

بهزاد صابري 

نگاهي به نحوه موضع گيري 
نظام در خصوص  عربستان 

سرمقاله

ابعاد مسووليت سياستمدار
اتفاقات رخ داده نس��بت به س��فارتخانه و كنس��ولگري 
عربس��تان در ايران براي موضوعات جديد ابعادي را گشوده، 
كه نيازمند واكاوي بيشتر اس��ت و ضرورت دارد محل نزاع و 
اختالف نسبت به آنها به درستي روشن شود. يكي از مواضع 
جالب از س��وي آقاي محمدرض��ا باهنر، نماين��ده اصولگرا و 
نايب رييس مجلس طرح ش��ده اس��ت.  »محمدرضا باهنر« 
نماينده مجل��س و نايب رييس جبه��ه پيروان خ��ط امام و 
رهبري در نشس��ت خبري خود كه در خبرگزاري تس��نيم 
برگزار شد، عمليات فيزيكي عليه س��فارتخانه يك كشور را 
محكوم كرد و با اذعان بر اين نكته كه سفارتخانه هاي خارجي 
در ايران تحت الحمايه حكومت جمهوري اس��المي هستند، 
گفت: »حاال كه عربس��تان رابطه اش را با ايران قطع كرده ما 
از اين قطع ارتباط اس��تقبال مي كنيم... اگرچه برخي اخبار 
هم حاكي از اين اس��ت كه غيرمس��تقيم تحريكاتي از سوي 
سعودي ها صورت گرفته است... االن قوه قضاييه و ناجا اعالم 
كرده  اند تعدادي دستگير ش��ده  اند و آنها را به دادگاه معرفي 
كردند. كار درستي بوده، اما قاعدتا يك گروه سياسي بيش از 
اين نمي تواند كاري كند. ما ضابط قضايي نيستيم كه فراتر از 
محكوم كردن اين اتفاق، اقدامي كنيم يا بخواهيم اين افراد را 
دستگير كنيم.« درواقع و به تعبير تيتر گفت وگو معتقد است 

كه مسووليت رفتار خودسرها با آنان نيست. 
در اين مورد بايد به مفهوم مس��ووليت سياس��ي اش��اره 
كرد. وقتي كه ما از مسووليت سياس��ي سخن مي گوييم، به 
معناي آن نيس��ت كه مس��ووليت كيفري و حقوقي متوجه 
فرد است. البته در برخي موارد چنين مسووليتي نيز متوجه 
سياس��تمداران مي ش��ود، ولي نه لزوما در همه موارد. براي 
نمونه مسووليت پدر در برابر فرزند، مسووليت كيفري نيست، 
بلكه مسووليت انساني و اخالقي و تربيتي است. اگر يك فرد 
مرتكب جرمي ش��ود، پدر و مادر او را مجازات نمي كنند. ولي 
اگر ثابت شود كه آن پدر و مادر در تربيت او كوتاهي كرده اند 
يا در برابر اقدامات خالف او س��كوت كرده ان��د، در حالي كه 
از اقدامات��ش اط��الع داش��ته اند، در اين صورت آن��ان واجد 
مسووليت اخالقي و تربيتي هستند و به عنوان يك پدر و مادر 
در انجام وظيفه خويش شكست خورده محسوب مي شوند. 
بنابراين كسي نخواسته اس��ت كه در اين مرحله، مسووليت 
حقوقي نيروه��اي خودس��ر را متوجه آقاي باهن��ر يا طيف 
اصولگرا كند. آنچه موردنظر بوده، اين اس��ت كه يك كنشگر 
سياسي و سياستمدار، در برابر مس��ائل مهم جامعه و كشور 
بايد موضع گيري روشن و ش��فاف و پيگيرانه داشته باشد. در 
مورد اين اقدام بايد درخواست جدي رسيدگي شود. اينكه از 
روي ناچاري بگوييم محكوم مي كنيم، نه تنها رافع مسووليت 
سياسي نيست، بلكه ممكن است با قرايني مسووليت كيفري 
هم طرح  شود، زيرا سكوت نس��بي يا عدم موضع متناسب با 
واقعه موجب مش��روع كردن رفتار نادرس��ت و خش��ن عليه 
منافع كشور مي ش��ود، ضمن اينكه دامن زننده به تداوم اين 
رفتارهاست. يك نيروي سياس��ي بايد درباره تاييد و رد اين 
اتفاق و ارزيابي آن از كس��اني كه اق��دام كرده اند، زمينه هاي 
شكل گيري قصور و تقصير افراد مس��وول در پديده رخ داده، 
موضع گيري داشته باش��د يا به طور جدي خواهان رسيدگي 
شود. ولي مهم تر از همه اينها بايد درباره تبعات سياسي اين 
اقدام براي منافع كشور اظهارنظر كند. مماشات در برابر اين 
پديده ها بدترين نوع از مسووليت نشناس��ي سياس��ي است. 
چگونه مي شود يك سياستمدار و نماينده مجلس درباره انواع 
و اقسام مسائل ريز و درش��ت اظهارنظر كند، ولي درباره اين 

موضوع به اين مهمي موضع گيري تندي نكند؟ 
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گروه سياس�ي| ليس��ت اول صالحيت ها از راه رسيد؛ 
ليستي كه البته هيچ چيز آن نهايي نيس��ت. آنچه ديروز 
اعالم ش��د در واقع نتيجه بررس��ي هيات ه��اي اجرايي از 
صالحيت نامزده��اي انتخاباتي بود؛ نتيج��ه اي كه نهايتا 
شوراي نگهبان بايد نظر نهايي را روي آن بدهد. جايي كه 
تجربه نشان داده نتيجه نهايي اعالم ش��ده تفاوت زيادي 
با نتيجه بررس��ي هاي هيات هاي اجرايي خواهد داش��ت. 
با اينكه هنوز هيچ چيز نه به دار اس��ت و نه بار اما بررس��ي 
صالحيت نامزدهاي انتخابات مجلس در همين مرحله به 
اندازه كافي خبرساز بوده اس��ت. خبرهايي درباره آنها كه 
صالحيت شان رد ش��د و آنها كه تاييد ش��دند. با توجه به 
آمارهايي كه وزارت كشور و اس��تانداري ها اعالم كرده اند 
ت��ا اينج��اي كار تع��داد نامزده��اي رد صالحيت ش��ده، 
آنقدرها چشمگير و زياد نبوده اس��ت. اما در ميان همين 
عده كم هم مي ش��ود به چهره هايي خبرساز رسيد؛ جايي 
كه يك نماين��ده منتقد دولت، يك فعال سياس��ي حامي 
دولت و يك مجري مش��هور تلويزيوني ديده مي ش��وند. 
خب��ر رد صالحيت حميد رس��ايي ديروز در ص��در اخبار 
ردصالحيت ها توس��ط هيات هاي اجرايي قرار داش��ت. تا 
اينجاي كار او تنها نماينده اي اس��ت كه صالحيتش مورد 
ترديد هيات ه��اي اجراي��ي انتخابات قرار گرفته اس��ت. 

هر چند ديروز خبرگ��زاري ايلنا گ��زارش داد كه دو تن از 
نمايندگان اس��تان آذربايجان ش��رقي هم نتوانسته اند از 
س��د اين مرحله بگذرند. ايلنا البته اين خبر را بر اس��اس 
»شنيده هايي از شبكه هاي اجتماعي« منتشر كرده و مهر 
تاييدي پاي آن نزده اس��ت. اما خب��ر رد صالحيت حميد 
رسايي توسط خود او تاييد ش��ده است. رسايي در مطلبي 
كه در ارتباط با همين موضوع نوشته، تاكيد كرده كه قطعا 
به اين حكم اعتراض خواهد كرد. رس��ايي همچنين گفته 
كه رد صالحيت او در هيات هاي اجرايي به دليل پرونده اي 
است كه در هيات بدوي رس��يدگي به تخلفات اداري نهاد 
رياس��ت جمهوري، به رياس��ت محمد اش��رفي اصفهاني 
براي او گشوده شده بود؛ پرونده اي كه اين نماينده تهران 
اعالم كرده حكم آن توس��ط ديوان عدال��ت اداري نقض و 
وي تبرئه شده اس��ت. رس��ايي همچنين گفته كه نتيجه 
اس��تعالم وي از مراجع چهارگانه رسمي مثبت بوده است 
و مش��كلي براي حضور در انتخابات پيش رو ندارد. اما در 
ميان نيروهاي سياس��ي هوادار دولت نيز ع��ده اي بوده اند 
كه صالحيت آنها مورد تاييد هيات هاي اجرايي انتخابات 
قرار نگرفته اس��ت. مهم ترين اين چهره ه��ا تاكنون يداهلل 
طاهرنژاد اس��ت، عضو ش��وراي مركزي حزب كارگزاران. 
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كالس درس »سيد حسن « 
روز امتحان » اجتهاد«

گزارش »اعتماد«  از  محتواي كالس سيد حسن خميني و آزمون شوراي نگهبان

نياز به اعتمادسازي  
با حاكميت داريم

نگران عهدشكني 
برخي اصولگرايان 

هستم

الياس حضرتي  
رييس كميته تبليغات 
ائتالف اصالح طلبان 

تهران شد

محسن هاشمي در گفت وگو با »اعتماد«: 
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فراديس

 مهر اول
 تايید  صالحیت ها

گزارش »اعتماد« از آخرین وضعيت کاندیداهای مجلس 
هيات هاي اجرایي چه کسانی را تایيد یا  رد كردند؟ 

  مهشيد س�توده/ س��اعت 9 صبح 
مدرس��ه دارالش��فاء قم. س��يد 43 ساله 
لپ تاپ به دس��ت وارد مدرس 2 مدرسه 
دارالش��فاء ق��م مي ش��ود. كالس درس 
خارج فقه اس��ت. س��ه س��ال از آغاز اين 
كالس مي گذرد. مبح��ث روز »مكاتب 
محرمه« اس��ت با 130 نفر طلبه. بحث 
بر سر اين است كه اگر معامله كنندگان 
قصد حرام كرده باشند تكليف چيست؟ 
كالس س��اعت 10 تم��ام مي ش��ود. اما 
كالس اصلي پ��س از آن آغاز مي ش��ود. 
كالس خ��ارج اص��ول متفاوت از س��اير 
كالس هاس��ت. ش��ش س��ال از آغاز آن 
مي گذرد و تعداد باالي ش��اگردها باعث 
شده اس��ت كه محل برگزاري اين درس 
به نمازخانه انتقال يابد. ح��اال 300 نفر 
طلب��ه گوش به س��خنان او س��پرده اند. 
بحث بر س��ر »اوام��ر« اس��ت. اينكه آيا 
»فعل امر بر مره يا تك��رار داللت دارد يا 
خير؟« كالس با پاورپوينت و جزوه جلو 
مي رود. هي��چ تفاوتي بي��ن كالس هاي 
خارج فقه و خ��ارج اصول ام��روز يادگار 
امام با روزهاي ديگر نيس��ت. فضا و نحوه 
تدريس همان است. س��واالت شاگردان 
همان است و تعدادشان هم همان. يكي 
از شاگردانش در مورد فضاي اين كالس 
مي گويد: »سيد حس��ن خميني سبك 
خاصي در درس دادن دارند به همه اقوال 

معاصرين و گذش��ته توج��ه دارد. قوت 
علمي شان باال است و بيان بسيار رسايي 
دارد. طلبه ها با كس��ي تع��ارف ندارند و 
اگر كالسي جوابگوي ش��ان نباشد در آن 
شركت نمي كنند. همين باعث شده كه 
برخي كالس ها 20 نفر طلبه داشته باشد 
و كالس خارج اصول ايش��ان 300 نفر«. 
كالس تمام مي ش��ود. همان كالسي كه 
ش��نبه تا چهارش��نبه به صورت مستمر 

صبح ها تشكيل مي شود. 
    

همزم��ان س��اعت 9 صب��ح ميدان 
رس��الت قم. چند خياب��ان آن طرف تر از 
مدرسه دارالش��فاء قم. 400 داوطلب به 
تدريج وارد ساختمان دبيرخانه مجلس 
خب��رگان رهب��ري مي ش��وند. چه��ره 
سرشناسي ميان آنها نيس��ت. 140نفر 
از دعوت ش��ده ها نيامدند. سرشناس ها 
مي گوين��د دعوت��ي از آنها نش��ده پس 
نيامده اند. 15 س��وال جلوي آنهايي كه 
قرار است درجه اجتهادشان تخمين زده 
ش��ود، قرار مي گيرد. پنج سوال از اصول، 
پنج سوال از فقه و پنج س��وال از اجتهاد. 
س��واالت تش��ريحي و نتيج��ه امتحان 
كامال محرمانه اس��ت. آزمون تا س��اعت 
14 به طول مي انجام��د اما بازهم خبري 
از چهره هاي سرش��ناس نيس��ت. زنان 
هم آمدند و در امتحان ش��ركت كردند. 

تصحي��ح اوراق از همان دي��روز و پس از 
پايان امتحان آغاز شد تا پذيرفته شدگان 
ب��راي مرحله بع��دي يعن��ي »مصاحبه 

شفاهي« دعوت شوند.
    

 چش��م ها منتظر ورود سيد حس��ن 
خميني ب��ود ام��ا او ب��ا توجه ب��ه آنكه 
دعوتنامه اي دريافت نك��رده بود، نيامد و 
به كالس درس خارج فق��ه و اصول خود 
رف��ت. سيدحس��ن خميني ب��ه آزمون 
نرفت اما همزمان ش��ايعه »انصراف« از 
كانديداتوري ب��راي انتخابات خبرگان از 
سوي برخي رسانه ها منتشر شد. شايعه 
دو ساعت بعد از سوي نزديكان بيت امام 
تكذيب شد و كمي آن طرف تر سخنگوي 
ش��وراي نگهبان گفت كه »عدم شركت 
در آزمون« به معناي »انصراف« نيست. 
حاال اما دست ش��وراي نگهبان است كه 
باز مي ماند. هنوز نه مي توان اميد قطعي 
به تاييد آنهايي داشت كه در اين آزمون 
شركت نكرده اند و درجه علمي شان براي 
فقهاي شوراي نگهبان قابل اثبات نيست 
و نه مي ت��وان عدم حض��ور چهره ها را به 
معني پايان حضور آنها دانست و برچسب 
»ردصالحي��ت« ش��ده را ب��ر پيش��اني 
آنها ديد. يادگار ام��ام هنوز منتظر تاييد 

صالحيتش است. 
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رهبر معظم انقالب در ديدار »عبداهلل عبداهلل«:

 راه عالج مشکالت افغانستان 
اتحاد اقوام و وحدت مسووالن است 

  تلگرام 
فيلتر   نمی شود 

حلقه  ما يك حلقه  
اخالقي است

 هياهو   
 بر سر هيچ

جلسه کارگروه مصاديق 
محتوای مجرمانه برگزار شد

مصطفي معين، وزير علوم دولت 
اصالحات در گفت وگو با »اعتماد«:

مروري بر تمام وعده هاي 
يارانه اي احمدي نژاد
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باکمال تاسف وتاثر مصيبت وارده  رحلت مرحوم مغفور
 آق�ای حاج محمد آقا ضيای�ي اردكان�ي را خدمت کليه مصيب�ت دیدگان از 
طرف خود وکليه همکاران تسليت عرض کرده،از خداوند متعال علو درجات 

برای آن مرحوم وصبر واجر وسالمتی برای  بازماندگان مسالت دارم.

خاندان معظم 
آيت اهلل روح اله خاتمی 

محسن رهامی
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