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هومن جعفری
1 .»اسحاق جهانگیری در پایان سفر یک روزه خود به استان قزوین با اشاره به 
پرونده فساد نفتی یادآور شد: هنوز ابعاد قضیه بابک زنجانی باز نشده اما حتی یک 
نفــر از آن هایی که روی حقوق های میلیونی معرکه گرفتند نیامدند این قضیه را باز 
کنند. در حالی که می توان از این داستان ده ها فیلم ساخت و کتاب نوشت. یک جوان 
با زد و بند دو میلیارد و 700 میلیون دالر که بخشی از آن نفت و بخشی از آن پول 
است را به دست آورده، مدعی شده که چون تحریم هستیم دالر را به من بدهید تا 
بین پیمانکارها توزیع کنم و بعد از آن مدعی شده که بانکم تحریم شده و نمی توانم 

توزیع کنم. در حالی که اصال چنین مساله ای نبوده است.
وی ادامه داد: آن بانک که کاغذی بوده و باید مشخص شود چه کسانی نوشته اند 
و امضا کرده اند که این حجم از پول در اختیار این بانک قرار گیرد. ساده ترین مساله 
این است که این شخص اعدام شود. البته قبول داریم که باید مجازات شود ولی از 
آن مهم تر این است که این پول به کشور بازگردد و مساله مهم دیگر اینکه مشخص 
شود چطور چنین اتفاقی شکل گرفته است. آیا آن زنجیره پاره شده یا حلقه های این 

زنجیره هنوز هستند و همچنان ژست انقالبی می گیرند.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به یک فساد اقتصادی دیگر خاطرنشان 
کــرد: به خاطر آزرده نشــدن خاطر مردم خیلی از مســائل رانمی گوییم. زمانی 
گروهی تصمیم گرفتند که در دوران تحریم از یکی از کشــورهای خارجی پول 
بیاورنــد. در بانک مرکزی آنجا 130 میلیون دالر تحویل آن ها دادند و همان طور 
در هواپیما نشســتند و وقتی به ایران بازگشتند 100 میلیون دالر به بانک مرکزی 
تحویل دادند. وقتی هم پرســیده می شــود که 30 میلیون دالر چه شد می گویند 

نمی دانیم گم شده است. تا این لحظه هم گم شده است«.
2. گفته های اســحاق جهانگیری ترسناک است و در عین حال خنده دار. 
از  نــوع طنزهای برادران کوئن احتماال. طنز تلخ ســیاه خونین. صحنه ای پیش 
رویت قرار می گیرد که تلخ اســت و در عیــن حال تو باید بخندی. نمی توانی 
نخندی. نمی شود. تلخ است و اعصابت را خورد می کند اما خنده لعنتی را هم 
از لبت بیرون می کشــد مخصوصا این پاراگراف آخر! 130 میلیون دالر تحویل 
گرفته اند و صد میلیون دالر هم تحویل داده اند و نمیدانند سی میلیون دالر باقی 
مانده کجاست! خبر ندارند. گم شده! آدم فقط می خندد. خبر تلخ است و روی 

اعصاب اما باید بخندیم. چاره چیست؟ نخندیم که سکته می کنیم.!
3.دولت از روزی که وارد کار اجرایی شــد این توصیه را از اهالی رسانه و 
سیاست توامان دریافت کرد که سکوت جایز نیست. بگویید و پرونده ها را افشا 
کنید تا مردم بفهمند چه برسرشــان آمده بــود و ابعادش را نمی دانند! دولت به 
چند دلیل اما به این توصیه درست گوش نکرد. اول اینکه دولت روحانی ، خود 
را در مواجهه با پرونده بزرگ هســته ای  تحت فشــار می دید و می خواست با 
سکوت کردن در مورد مسائلی اینچنینی و تحت فشار قرار ندادن جناح محافظه 
کار ، خشــم آنها را برنینگیزد تا بتواند با حداقل هزینه مذاکرات هسته ای پیش 
ببرد. افشــای اختالفاتی از این دست ، نوعی جنگ رسانه ای را در داخل مرزها 
ایجاد می کرد که شــاید روی پرونده هســته ای اثر می گذاشت. از سوی دیگر 
دولت دکتر روحانی در ســال های اخیر بیشتر نقش مدافع خبری را بازی کرده 
و به موج هایی پاســخ داده که برایش ایجــاد کردند! هیچ وقت آغاز کننده یک 
جریان رسانه ای نبوده و این ضعف بزرگی است که شاید در انتخابات سال آینده 

ضربات سنگینی را به دولت وارد کند.
از ســوی دیگر دولت روحانی که دولتی ائتالفی و تشــکیل شــده از رأی 
اصالح طلبان و اصول گرایان میانه رو بوده ، کوشــیده تا با در پیش گرفتن یک 
مســیر اعتدالی در سیاست ورزی رسانه ای نه به میخ بکوبد و نه به نعل. آهسته 

برود و آهسته بیاید .
از همین روست که حرف های اسحاق جهانگیری را باید جدی گرفت. آیا 
دولت – یا دستکم بخش اصلی بدنه هیأت دولت که بارها خطر کندی رسانه ای 
تیم اطالع رسانی دولت را مورد انتقاد قرار داده اند – تصمیم گرفته اند خود وارد 
عمل شــوند؟ پاسخ منفی است چرا که رئیس جمهور هم در مصاحبه اخیر خود 
با انتقاد ضمنی از لغو کنســرت ها در مشهد به وزیر فرهنگ تاخت تا نشان دهد 
که دولت قصد دارد در این یک ســال آخر بازی را تغییر دهد و در حوزه رسانه 
جای موج خوری به موج ســازی روی بیاورد. وقتی طرف مقابل با هر دروغ و 
ترفندی می کوشد تا دولت را تخریب کند چرا دولت به حق با افشای تخلفات 

فاحش و حیرت انگیزی از جمله این چمدان  گمشده ، بازی را دیکته نکند؟
4. دولــت تدبیر و امید حاال دارد با آرایش تهاجمی وارد میدان رســانه و 
افکار عمومی می شــود. بعد از مدت ها انفعال و ضربه خوردن بد نیســت اگر 
ببینیم دولت در پیشــبرد این راهکار جدید چقدر توان و اســتقامت دارد.منتظر 
بازی جدید رسانه ای دولت هستیم اما پیشنهاد می کنیم آقای جهانگیری در ارائه 
اطالعات خساست به خرج ندهند. حرفی اگر زده می شود باید با دلیل و مدرک 

باشد وگرنه جناح رقیب به آسانی از زیر بار این اتهامات شانه خالی می کند.

افزایش کشته های 
زلزله شدید در ایتالیا 

 ۶.2 بزرگی  بــه  ای  گروه جهان: زلزله 
ریشــتر در نزدیکــی رم پایتخت ایتالیا روی 
داده اســت. این زلزله از نظر بزرگی نزدیک 
زلزله ای اســت که هفت سال پیش در ایتالیا 
300 کشــته بر جای گذاشت. شهردار منطقه 
نزدیک به کانون زلزله از مرگ دست کم 37 

نفر خبر داد.
مرکــز لرزه نــگاری بین المللــی آمریکا 
)USGS( اعــالم کــرد ایــن زلزلــه بامداد 
چهارشنبه در عمق ده کیلومتری منطقه نورچیا 
رخ داده که به شــهر پروجا نزدیک اســت و 
در 140 میلومتری شمال شــرقی رم، پایتخت 

ایتالیاست.
ســایت روزنامه رپابلیکا گزارش داده که 
زلزله حدود بیســت ثانیه ساختمان های رم را 

لرزاند.
شهردار اعالم کرد صدها نفر در زیر آوار 

دفن شده اند و درخواست کمک کرد.
این عکس را دیلی اســتار به عنوان یکی 
از اولین عکس های مخابره شــده از خسارات 

زلزله منتشر کرده است.
مرکز زلزله در منطقه کوهستانی است.

دفتر نخســت وزیر ایتالیــا اعالم کرد که 
دولت در تماس مســتقیم بــا مقام های محلی 

برای هرگونه اقدام الزم است.
برخی رســانه های محلی بزرگی زلزله را 

۶.4 گزارش داده اند.
سال 200۹ زلزله ای به بزرگی ۹.3 ریشتر 
در منطقه الکوئیال در نزدیکی رم رخ داد که آن 
زلزله نیز در پایتخت احساس شد و 300 کشته 

برجای گذاشت.
الکوئیــال یک شــهر تاریخــی بود که 
بخش تاریخی شــهر نابود شــد و عالوه بر 
کشــته ها، حــدود 1۵00 نفر نیــز مجروح 

شدند.
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گروه ایران: معاون کنســولی وزیر 
امور خارجه با اشــاره بــه اینکه امکان 
اقامه دعوی در محاکم داخلی ما مطلقًا 
وجود ندارد، گفت: از طریق وکالی بین 

الملل فاجعه منا را پیگیری می کنیم.
حسن قشــقاوی پس از برگزاری 
جلســه پیگیری ابعاد فاجعــه منا که به 
ریاست دادستان کل کشور برگزار شد، 
در پاســخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر 
اینکــه وزارت امور خارجه در مجموع 
چه اقداماتــی در پیگیــری فاجعه منا 
انجام داده است؟ افزود: نخستین پاسخ 
ما به کســانی که مــی گویند ما در این 
خصوص منفعل بوده ایم این است که 
ما چه رودربایســتی با دولت عربستان 
داریــم که بخواهیــم منفعالنه برخورد 
کنیم؟ مگر با مقامات عربســتان نسبت 
فامیلی داریم؟ مگر منافع مشــترک در 
منطقــه داریم؟ مگر کار اقتصادی با هم 
می کنیم؟ مگر روابط دوجانبه مشعشعی 
با هم داریم؟ چه دلیــل منطقی وجود 
دارد که دستگاه سیاست خارجی کشور 
با عربســتان رودربایستی داشته باشد و 

کوتاه بیاید؟
وی گفت: بنابر این، این سخن که 
برخورد وزارت خارجه منفعالنه است 
کاماًل غیر واقع بینانه و غیر منطقی و از 
آن شعارهایی اســت که مطلقًا واقعیت 

ندارد.
قشــقاوی افــزود: وزارت امــور 
خارجــه پس از موضوع برجام در هیچ 
موضوعی بــه اندازه فاجعــه منا فعال 
نبوده است و ما در همین موضوع ۵80 
مالقات مهم در سطح مقامات و رئیس 
جمهور ، معــاون اول رئیس جمهور ، 
وزیــر امــور خارجه ، معاونــان وزیر 

خارجه، ســفرا ، کارداران و سرکنسول 
ها داشته ایم.

وی گفت: من به همه ســفارتخانه 
هایمــان تلکس زدم و با اکثریت قریب 
به اتفاق وکالی بین المللی زبردســت 
که پرونده های سنگین را وکالت کرده 
اند از طریق ســفرا و مسئوالن کنسولی 
نشست داشــتیم و طرح موضوع شد تا 
ببینیم از چه راهی می شود اقامه دعوی 

کرد.
معاون کنسولی وزیر امور خارجه 
افزود: من خودم به همه کشورهایی که 
در فاجعه منا ، شــهدایی داشتند تلکس 
زدم و آمادگی کامل برای رایزنی انجام 
ســفر را اعالم کردم و پیگیری فاجعه 
منا شــاه بیت همه مذاکرات سیاسی و 
کنســولی ما با کشورهای خارجی بوده 

است.
قشقاوی گفت: به لحاظ شکلی ما 
دو نهاد بین المللی قضایی شامل دیوان 
بین المللــی دادگســتری و دیوان بین 
المللی کیفری داریم اما چون عضویت 
ما و عربســتان در ایــن دو نهاد کامل 
نیست و همه کنوانسیون ها و ملحقات 
آن را نپذیرفته ایم بنابر این از طریق این 

دو نهاد نمی توانیم اقامه دعوی کنیم.
افــزود: همــه حقوقدانان و  وی 
وکالی داخلــی و خارجی و اســاتید 
حقوق اجماع دارند کــه از طریق این 
دو نهاد نمی توان کاری کرد و این نظر 
در همایش جامعه المصطفی قم هم به 
تأیید رســید و بسیج حقوقدانان کشور 
هــم در نامه ای مکتــوب به من اعالم 
کردنــد که از طریق ایــن دو نهاد نمی 

توان کاری کرد.
قشقاوی گفت: البته امکان پیگیری 

موضوع از نظر سیاســی در شــورای 
حقوق بشــر و مجمع عمومی سازمان 
ملل وجود دارد و می توان طرح دعوی 

کرد.
معاون کنسولی وزیر امور خارجه 
با اشــاره به اینکه امکان اقامه دعوی در 
محاکم داخلی مــا مطلقًا وجود ندارد ، 
افزود: هیچ حقوقدانی نیست که بگوید 
در دادگاه ایران می توان موضوع فاجعه 
منــا را اقامه دعوی کرد چــرا که ما با 
اصل مصونیت قضایی دولت ها روبرو 

هستیم.
وی گفت: اکنون که ما در موضوع 
2 میلیــارد دالر علیه آمریکا شــکایت 
داریم به همین علت اســت که آمریکا 
در دادگاه هــای داخلی اش ، مصونیت 
دولت ما را زیر ســوال برده است و بر 
این اساس ما هم نمی توانیم علیه دولت 
دادگاه داخلی کشورمان  عربســتان در 

اقامه دعوی کنیم.
قشــقاوی افزود: راه سوم این است 
که در محاکم داخلی عربستان بتوانیم اقامه 
دعوی کنیم و به لحاظ فقه حنبلی که بر 
محاکم داخلی عربســتان حاکم است و 
همچنیــن به لحاظ فقه جعفری و به نظر 
بسیاری از فقهای عامه و امامیه ، عربستان 
از لحاظ محتوایی نمی تواند درخصوص 
فاجعه منا موضــوع را نقض کند و این 

موضوع جزو قتیل الزحام است.
وی گفت: کســانی که در ازدحام 
منا به شــهادت می رسند باید غرامتش 
را دولت عربســتان پرداخت کند و این 

براساس فقه عربستان است.
معاون کنسولی وزیر امور خارجه 
افــزود: مــا االن به دلیل قطــع روابط 
هیچ کســی را نداریم که در عربســتان 

شــکایت کند چرا که نه سفارتخانه ، نه 
سرکنســولگری و نه حافظ منافع داریم 
البته از لحاط محتوایی حق با ماســت 
و دولــت عربســتان نمــی تواند منکر 
مسئولیت خودش در پرداخت خسارت 

، غرامت و یا دیه باشد.
قشــقاوی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکــه آیا می تــوان وکیل خارجی 
گرفت؟ گفت: در ایــن زمینه پیگیریم 
اما هنــوز به نتیجه قطعی نرســیده ایم 
و اکنــون با چندین وکیــل بین المللی 
مذاکره کــرده ایم و بــه زودی هیئتی 
برای مذاکره با وکالی دادگستری اعزام 

خواهد شد.
وی افزود: به لحاظ محتوایی حق 
با خانواده شهدا و دولت ایران است و 
حتی طبق مبانی حقوقی هم عربســتان 
مسئول اســت و اکنون در حال رایزنی 

برای پیگیری این موضوع هستیم.
قشقاوی در پاسخ به این سوال که 
چقدر به نتیجه مثبــت این پیگیری ها 
امیدوارید؟ گفت: اگر سیاست بر حقوق 
و قضــاوت حاکم نشــود صد در صد 
امیدواریم به شرطی که آن بالیی که بر 
ســر بهداد سلیمی آوردند در خصوص 

این مسئله رخ ندهد.

گروه ایران: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: پایگاه نوژه بر اســاس ممنوعیت 
قانون اساسی به هیچ عنوان در اختیار روسیه قرار نگرفته 
اســت. در حاشیه جلســه علنی روز چهارشنبه مجلس، 
عالءالدیــن بروجردی در جمع خبرنگاران در خصوص 
استفاده روسیه از پایگاه نوژه گفت: این تصمیم بر اساس 
منافع ملی اتخاذ شــد.وی افزود: آمریکا، دشمن اول مان 
و جمهوری اســالمی در معــادالت منطقه به خصوص 
تحوالت ســوریه با تشــویق روس ها مواجــه بود، با 
تشــویقاتی که انجام شد، کار مشــترکی انجام دادیم که 
جنبه سیاســی هم داشت.نماینده مردم بروجرد ادامه داد: 
روســیه و چین به عنوان دو عنصر اصلی شورای امنیت 
برای اولیــن بار در تحوالت منطقــه در کنار جمهوری 
اسالمی قرار گرفتند و از حق وتوی خود استفاده کردند.
رئیس کمیســیون امنیت ملی گفت: در این راه روسیه و 
چین چندین هواپیمای خود را از دست دادند.بروجردی 
حمایت از محور مقاومت را جزء سیاســت های اصلی 
جمهوری اسالمی خواند و گفت: اتاق مشترک عملیاتی ما 

از یکسال قبل در دمشق و بغداد فعال است و یک تصمیم 
چهار جانبه بین ایران، سوریه، روسیه و عراق اتخاذ شد 
که اگر صورت نمی گرفت وضعیت منطقه این گونه نبود.
وی تصریح کرد: با توجه به حمایت گســترده آمریکا و 
هم پیمانان اروپایی و منطقه ای و اعزام تروریســت های 
مســلح از 80 کشور جهان باید منطقه برای ما بحران زاتر 
از امروز می بود که سلســله اقدامات در ابعاد سیاســی، 

اقتصادی و نظامی متضمن منافع ملی ما است.
بروجردی در خصوص خرید صالح و هلیکوپتر از 
روسیه گفت: ما سال ها است از روسیه هلیکوپتر می خریم 
و هلیکوپترهای ناجا، نیروهای مسلح و N17ها سال ها 
است از روسیه خریداری می شود. سامانه S300 را نیز ما 
از روسیه خریدیم و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر 

اینکه آیا پایگاه دیگری نیز در اختیار روس ها قرار گرفته 
است یا خیر؟ توضیح داد: خیر، پایگاه نوژه هم به خاطر 
اینکه در مسیر هواپیماهای روسیه به سمت عراق و سوریه 
بود، انتخاب شد.وی افزود: تصمیم مشترک بود که کمک 
کنیم تروریســت ها که شوم ترین پدیده در منطقه بودند، 
از بین برود.بروجردی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا هنوز پایگاه نوژه در اختیار روس ها قرار دارد، گفت: 
پایگاه نوژه اصال در اختیار روس ها قرار نداشته است؛ زیرا 
اصل 14۶ قانون اساسی ممنوعیت جدی در این خصوص 
دارد و ما به هیچ عنوان پایگاه نظامی را در اختیار کشور 
بیگانه قرار ندادیم.وی با بیان اینکه تســهیالتی در پایگاه 
نوژه به روســیه داده شده است، اظهار کرد: جنگنده های 
روسی در مسیر خود در این پایگاه سوخت گیری کردند 
که این امر، تصمیمی منطقی بود و از پشتوانه شورای عالی 

امنیت ملی برخوردار بود.نماینده مردم بروجرد در پاسخ 
به ســوالی در خصوص تصمیم جمهوری اسالمی برای 
عدم اعزام زائران در سال جاری اظهار کرد: این تصمیم به 
این دلیل اتخاذ شد که عربستان حاضر نشد تعهدی برای 
حفظ جان ایرانیان بدهد، در حالی که اولین مســئولیت 
کشور میزبان، حفظ امنیت مسافران است.بروجردی گفت: 
عربســتان حاضر نشد برای حج که باارزش ترین عبادت 
مسلمانان اســت، امنیت جان زائران را متعهد شود.وی 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی هم نمی تواند این ریسک 
را انجام دهد و زوار ایرانی بدون تضمین حفظ جانشــان 
به حج مشــرف شوند.رئیس کمیســیون امنیت ملی در 
خصوص علت عدم تعهد عربستان به حفظ جان زائران 
گفت: این موضوع فقط در خصوص زائران ایرانی نیست 
در واقع ما عربستان را ناگزیر کردیم بیشترین اقدامات را 
برای حفظ جان زائران ایرانی انجام دهند؛ چراکه هزاران 
زائر بیت اهلل در فاجعه منا جان خود را از دست دادند و و 
بسیاری از کشورها نتوانستند حتی اجساد اتباعشان را به 

کشورشان بازگردانند.
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