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ادب و هنرسياست

گفت وگو با رویا صدر،  طنز نویسوزیرکشور: 

سخنرانی های احمدی نژاد 
شایبه انتخاباتی دارد

 داعيه رمان نویسي
 نداشتم

37

رسول منتجب نيا
فعال سياسي

منع از توهين
با توجه به اينكه اين روزها بازار توهين، 
تهمت و افترا نس��بت به مس��ووالن به 
خصوص مس��ووالن اجرايي كش��ور و حتي ش��خص 
رييس جمهور محترم رواج يافته و از سوي افرادي شكل 
مي گيرد كه يا از روي بي توجهي يا از روي عناد و دشمني 
ابزار اين جريان انحرافي شده اند، الزم دانسته ام كه اين 
مساله را از دو ديدگاه مورد بحث و بررسي قرار دهم. اول 
از ديدگاه قانون كه ميثاق همه ما و مبناي اجراي امور 
كشور اس��ت و در وهله دوم از ديدگاه آيات و روايات. در 
ماده 608 قانون مجازات اسالمي آمده است: مجازات 
توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك 
چنانچه موجب حد قذف نباشد شالق تا 74 ضربه يا 50 

هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. 
همچنين در ماده 609 قانون مجازات اس��المي آمده 
است: »هر كس با توجه س��مت، به يكي از روساي سه 
قوه يا معاونان رييس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي يا نمايندگان مجلس خبرگان 
يا اعضاي ش��وراي نگهبان يا قضات ي��ا اعضاي ديوان 
محاس��بات يا كاركن��ان وزارتخانه ها و موسس��ات و 
شركت هاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظيفه 
يا به سبب آن توهين كند به سه تا 6 ماه حبس يا تا 74 
ضربه شالق يا 50 هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي 

محكوم مي شود.«
در ماده 697 قانون مجازات اس��المي نيز آمده اس��ت: 
هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در 
روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به 
كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر كند كه 
مطابق قانون آن امر جرم باشد و نتواند صحت آن اسناد را 
ثابت كند جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا 
يك سال حبس و تا 74 ضربه شالق يا يكي از آنها حسب 
مورد محكوم خواهد ش��د. در تبصره اين ماده هم آمده 
است: در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب 
گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت كند مرتكب به 

مجازات مذكور محكوم خواهد شد. 
در اصل 113 قانون اساسي هم آمده است: پس  از مقام  
رهبري  رييس جمهور عاليترين  مقام  رسمي  كشور است  
و مسووليت  اجراي  قانون  اساسي  و رياست  قوه  مجريه  
را جز در اموري  كه  مستقيما به  رهبري  مربوط مي شود، 

بر عهده  دارد. 
از اين چند ماده و اصل قانون اساسي مي توان اين گونه 
برداش��ت كرد كه توهين و افترا به هر فردي حتي كفار 
و غيرمسلمانان جرم اس��ت و مرتكب آن بايد مجازات 
ش��ود. مخصوصا در مورد مسووالن از آن جهت كه اوال 
به لح��اظ ارتباط آنها با نظام و عهده داري مس��ووليت، 
توهين به آنها موجب توهين به نظام است، لذا جرم و گناه 
مضاعفي محسوب مي ش��ود. دوم به دليل اصول قانون 
اساس��ي و مفاد قانون مجازات اس��المي است كه براي 

توهين به مقامات و مسووالن مجازات 
فوق العاده اي وضع كرده است و سوم 

اينكه توهين به آنها موجب بي اعتمادي به مس��ووالن 
كشور مي شود. 

تيترهاي امروز نگاه روز

   بررسي» اعتماد « از جزیيات   گزارش هاي 
تفریغ بودجه دولت  هاي نهم و دهم  نشان مي دهد    

 هزاران صفحه پرونده نقض قانون بودجه
  عليه دولت احمدي نژاد تشكيل شد ه

 اما هرگز به نتيجه اي نرسيده است
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محمد رضا باهنر:
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 سالم دیپلماتیک
 پس از کودتا

محمد جواد ظريف با رجب طيب اردوغان ديدار كرد
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باید اولویت اقتصادي 
رفع » رکود«باشد

بررسي راهكارهاي پرداخت 
بدهي دولت در گفت وگو با 

مستخدمين حسيني
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البي کردیم، اما البي 
کارشناسي، نه سياسي

معاون قاليباف از البي شهرداري 
در مورد طرح کاهش اختيارات 

شهردار مي گوید

 خاطرات دهه 60 
در حال کدر 

 شدن است

» امر روزمره در جامعه 
 پسا انقالبي« در گفت وگو

 با  عباس کاظمي، جامعه شناس

نگاه پدرساالرانه به جوانان را کنار بگذاریم
نام گذاري 12 آگوست به عنوان روز جهاني جوان توسط 
يونسكو، نشان مي دهد كه جامعه جهاني توجه ويژه اي 
به بهره مندي از توانايي ها و پويايي جوانان دارد. مدتي است كه جامعه 
جهاني دچار مشكالت مختلف اقتصادي و جنگ و خشونت هاي خاص 
در بعضي مناطق و ش��كل گيري گروه هاي تروريس��تي است. به نظر 
مي رسد انتخاب شعار امس��ال روز جوان هم در همين راستا باشد، در 
زمينه رفع فقر و حفاظت از محيط زيس��ت، جامع��ه جوان مي تواند با 
همگرايي و همدلي تالش كند. جوانان ايراني در سطح جهان مشاركت 
فعاالنه اي در عرصه هاي مختلف دارند، به خصوص در موضوع محيط 
زيس��ت كه يكي از زمينه هايي است كه جوانان ايراني براي فعاليت در 
مورد آن تمايل نش��ان مي دهند. اين تمايل و مش��اركت در دو جهت 

صورت مي گيرد يكي تشكيل ngo  هاي جوانان و دوم 
فرهنگ سازي و آگاه سازي در شبكه هاي اجتماعي در 

زمينه فرهنگ زيست محيطي. وجود اين سطح از مشاركت در ايران در 
مباحث زيست محيطي اتفاق ارزنده اي است. 

نگاه اقتصادي
محمدرضا رستمي

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

رسيدگي قضایي به قصور و تقصير در مسووليت سياسي
درخواست آقاي روحاني از قوه قضاييه 
ب��راي پيگيري مس��اله بلوكه ش��دن 
پول هاي اي��ران در اياالت متحده مي تواند باز ش��دن 
پنج��ره اي به س��وي افزاي��ش ش��فافيت در موضوع 
مس��ووليت هاي سياسي باش��د. آقاي رييس جمهور 
در اين باره اش��اره كرد كه: »مقام��ات قضايي امريكا 
در س��ال 88، يك ميلياردو 800  ميليون دالر از پول 
بانك مركزي را توقيف كردند و در بهمن س��ال 91 با 
راي دادگاه، اين مبلغ را در تصرف خود درآوردند. البته 
شكاياتي در سال هاي 93 و 94 براي تجديدنظرخواهي 
انجام شد كه درنهايت همان حكم اوليه سال 91 تاييد 
شد، درحالي كه امكان پذير بود در بين سال هاي 86 تا 
87 و در حدود 10 ماه فرصت طاليي كه در اختيارمان 
قرار داش��ت، همه پول خود را از دسترس امريكايي ها 
خ��ارج كنيم، اما در اين زمينه اهم��ال صورت گرفته 

و دستگاه قضايي و ش��وراي عالي امنيت ملي و ساير 
نهادهاي ذي ربط وظيفه دارند اين موضوع را پيگيري 
كنند. دولت يازدهم بالفاصل��ه درباره اين موضوع در 
دادگاه بين المللي الهه طرح ش��كايت كرده و آن را تا 
احقاق حقوق مردم اي��ران پيگيري خواهد كرد و اين 
دول��ت دفاع از حق مردم را يك��ي از وظايف مهم خود 
مي داند.« اطالعاتي كه در اين س��خنان آمده، نكات 
نادرس��تي و ناقصي را كه احمدي نژاد در نامه به اوباما 
نوش��ته تصحيح مي كند، بنابراين به نظر مي رسد كه 
آقاي احمدي نژاد به طور ضمني خواس��ته است كه از 
طريق نوش��تن نامه با اوباما از يك سو مسووليت اين 

اتفاق خطير را از دوش خودش بردارد 
و از سوي ديگر به نوعي جبران مافات 

كند و با نوشتن چنين مطالبي نمي توان از مسووليت 
خود شانه خالي كرد. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

النتوري و 16+
 دختر بچه 4، 5 ساله روي صندلي سينما مچاله نشسته 
و از شدت ترس خرس عروسكي اش را جلوي صورت و 
چشم هايش گرفته است، اما در دوسوي او پدر و مادرش با صورت هايي 
هيجان زده بي توجه به كودك و ترس هايش به تماشاي فيلم نشسته و 
ادامه مي دهند؛ سالن سينماي پرديس زندگي پر از تماشاچياني است 
كه براي ديدن فيلم النتوري آمده ان��د و در بين آنها تعدادي كودك و 
نوجوان ديده مي شود؛ كودكاني كه با پايان فيلم به خوبي مي شد ترس 
را در چهره هاي شان ديد؛ آنها كه در تمام فيلم و به خصوص 20 دقيقه 
پاياني صحنه هاي پر از خشونتي را ش��اهد بودند كه به نظر نمي رسد 
هيچ كارشناسان جامعه شناسي، روانشناسي و... آنها را براي كودكان و 
نوجوانان مناسب بداند؛ صحنه هايي مانند چاقو و قمه كشي، زورگيري، 

روسپيگري، اسيدپاشي، قصاص و... 
جداي از اينكه فيلم النتوري فيلم خوبي است يا نه كه 

منتقدان بايد درباره آن صحبت كنند و اينكه چرا النتوري تا اين اندازه 
مورد توجه قرار گرفته است كه 

نگاه اجتماعي
ولي خليلي

دبيرگروه اجتماعي
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منتشر شد

گفت وگو با خسرو سینایی

گفت وگو با محمد صنعتی

هیتلر
یا هیتلرها
یادداشت زنده یاد
قاسم هاشمی نژاد
درباره داوود منشی زاده

تمرین دموکراسی در کافه

استخدام 
كارشناس فروش 

 به چند نفر کارشناس بازاریابي و فروش 
با حقوق ثابت، بیمه و پورسانت 

در یک موسسه مطبوعاتي معتبر نیازمندیم.

66429409 -66429506

جهتسفارشآگهيباشمارههاي
66429506-66429409

تماسحاصلفرماييد
22381442 صالحان
66596370 بهساگشت
22114409 جهاننمايآفاق

رجوعبهصفحه13و15

با تاسف فراوان درگذشت

را تس�ليت گفته و براي خانواده محترم ایش�ان شكيبایي 
آرزومندیم.

آقاي دكتر ابوطالب ميرعابديني

 محمدعلي اسالمي ندوشن- فریدون مجلسي
 سعيد فائقي- امير صادقي- فرخ اميرفریار- محمد صادقي

درگذش�ت مادربزرگ گراميتان را تسليت گفته ، براي آن 
مرحومه غفران و آمرزش الهي و براي شما و بازماندگان صبر 

وسالمتي خواستاریم .

جناب آقاي محمد بخت آور

الياس حضرتي – مهدي تندگویان – احسان باکري – احسان والي–  
سيدصادق طباطبایي – محسن علوي – محمد طباطبایي نژاد

با کمال تأس�ف و تاثر درگذش�ت همس�ر محترمتان را به محضر 
جنابعالی، خانواده محترم و س�ایر خانواده های عزادار تس�ليت 
عرض می نمایيم . از درگاه ایزد متعال برای مرحومه مغفوره رحمت 
واسعه الهی و برای جنابعالی و بازماندگان محترم، صبر و شكيبایی 

مسالت داریم. ما را در غم خود شریک بدانيد. 

 برادر گرامی 
جناب آقای نصرت آبادی 

رسول منتجب نيا، الياس حضرتی، محمدجواد حق شناس، محسن مهرعليزاده، محمود 
ميرلوحی، علی صوفی، احمد زبردست، سعيد ناجی، احمد محمودرباطی، قربانعلی قائمی، 
حسن محمودرباطی، محبوب حضرتی،سميه طهماسبی، محمد عنایت شعار، حسن 
اسماعيلی، عبدالحسين هزارخانی، سيدبيوک موسوی، رضا نورالهی، حسن خليل آبادی، 
علی طالب لو، علی یازرلو، ساعد حمزه لو، حميد چناری، سيدمحمد ميرغفوریان، رکابعلی 
کشاورز، داود صفا، ميرعلی نگارنده، مسعود فرازمند، امين قربانی، حسين عباسی، رضا 
بخشی، رضا ولدبيگی، ناصرالدین قاضی زاده، محسن رفيعی فر، قدیر قائمی، کامران 
زارعيان، فرزاد شالفروش، محمد نجفی، محمد دهقان نيری، سيامک نثری و بهزاد کشاورز

اناهلل و انااليه راجعون

خبر در گذشت همسر گرامی حاج آقا نصرت آبادی موجب تأسف 
و تاثر شد : با کمال تأثر و تأسف به اطالع می رساند 

همسر گرامی جناب آقای نصرت آبادی به رحمت ایزدی پيوستند.
بدینوسيله به این یار هميشه وفادار و استوانه فعاالن اصالح طلب 
و هم اندیش در شهرستان اسالمشهر و یار هميشگی و هميشه در 
صحنه ها تس�ليت عرض می کنيم و از درگاه خداوند متعال برای 
مرحومه مغفوره رحمت واسعه الهی و برای » حاج آقا نصرت آبادی«  
» مهندس مجيد رجبی« ، خانواده محترم و سایر بازماندگان صبر و 

سالمتی، مسالت می کنيم .
مراسم ختم :

روز یكشنبه: 95/5/24 ساعت 1۸ الی 20
اسالمشهر، شهرک الله، مسجد اميرالمؤمنين علی عليه السالم 

برگزار می شود.
 روابط عمومی حزب اعتماد ملی استان تهران

اناهلل و انااليه راجعون

گفت وگو با مرتضي حاجي

 اصالح طلبان
  پشت دولت

 باقي مي مانند

بدینوسيله درگذشت

شورای اصالح طلبان شهرستان اسالمشهر

بازگشت همه به سوی اوست

 همسر گرامی جناب آقای ابوالفضل نصرت آبادی
 رئيس شورای اصالح طلبان شهرستان اسالمشهر

 را به اطالع می رساند.
به همين مناس�بت مراسم سومين روز درگذشت 
این بانوی فداکار س�اعت 1۸ الی 20 روز یكشنبه 
مورخ 95/5/24 در مسجد حضرت اميرالمومنين 
علی عليه السالم واقع در اسالمشهر شهرک الله 

روبروی کالنتری 11 منعقد می باشد.
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 در دو جناح کسي با
 روحاني برابري نمي کند

نظرات خود را 
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