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فرار رو به جلوي مخالفان  در آستانه ژنو

ارتش يمن يك فروند هواپيماي عربستان را ساقط كرد

نشستآستانهكهقراربوداز چهارشنبهآغازشودظاهراًبه  جهان
دليلاختالفروسيهوتركيهبايكروزتأخيرازامروزآغاز
ميشود.اينمذاكراتباهدفتثبيتآتشبسوفراهم
كردنزمينههايالزمبرايدوربع�ديمذاكراتدرژنو
صورتميگيردوهمزم�انباجديش�دنگفتوگوي
سياسيمخالفاندريكاقدامفراربهجلوخواستارمذاكره

مستقيمبادمشقشدند.
وزارت خارجه قزاقستان روز چهارشنبه اعالم كرد، نشست 
آستانه با يك روز تأخير روز پنج شنبه برگزار مي شود. تلويزيون 
االخباريه سوريه اواخر روز سه ش��نبه از تأخير در مذاكرات 
آستانه به دليل عدم حضور هيئت  تركيه اي و هيئت مخالفان 
مسلح خبر داد. قرار بود مذاكرات آستانه بين نمايندگان نظام 
سوريه و مخالفان در تكميل دور اول مذاكرات كه ماه گذشته 
تحت نظارت تركيه، ايران و روسيه برگزار شد روز چهارشنبه 
شروع شود و تا پنج ش��نبه ادامه يابد. درباره اينكه چرا هنوز 
تركيه و مخالفان وارد آستانه نشده اند، منابع مخالف سوري 
مدعي شدند، اختالفات بين روسيه و تركيه بر سر دستوركار 
»آس��تانه 2« باعث تعويق در آغاز مذاكرات شد چراكه اين 
اختالفات باعث تأخير در دعوت از مخالفان ش��ده است. به 
گزارش ايس��نا، اين منابع افزودند: گروه ها خواهان اطالع از 
دستوركار مشخصي از نشست ش��ده بودند كه قرار است در 
آستانه مورد بحث قرار گيرد اما به آن دست نيافتند در حالي 
كه مسكو تالش مي كند فراتر از آتش بس حركت كند و وارد 

مسائل سياسي شود و از سطح مذاكرات ژنو كه سياسي است، 
عدول كند. اين مسئله  مورد مخالفت تركيه و مخالفان مسلح 
قرار گرفته است. آنها اصرار دارند كه نشست آستانه محدود 
به تثبيت آتش بس و هيئت عالي مذاكرات مسئول بررسي 
راه حل سياسي باشد. منابع ديپلماتيك اظهار داشتند، آنكارا 
كاماًل صحبت درباره قانون اساسي را كه به كردها اجازه ايجاد 
خودمختاري را مي دهد همانطور كه روسيه در »آستانه يك« 
پيشنهاد داد، رد كرده است. تركيه معتقد است اين مباحث 
جايش در آستانه نيست چون نشست هاي آستانه ماهيت فني 

داشته و ارتباطي به مسائل راه حل نهايي در سوريه ندارند. 
از سوي ديگر، اين نشست در حالي برگزار مي شود كه نيروهاي 
دولت سوريه و مخالفان در يك هماهنگي بي سابقه بين دو 

طرف، در الباب منطقه »خط سبز« ايجاد كردند.
روزنامه حريت چاپ تركيه گزارش داد، نيروهايي از مخالفان 
سوري تحت حمايت آنكارا با هماهنگي نيروهاي دولت سوريه 
گذرگاه امني را در راستاي ممانعت از بروز درگيري ها ميان 
دو طرف در عمليات بازپس گيري ش��هر الباب ايجاد كردند. 
خبرگزاري فرانس��ه نيز تأكيد كرد، اين اقدام در صورتي كه 
تأييد شود به منزله ارتباطي بي سابقه و غيرعادي در جريان 
بحران ميان دولت س��وريه و مخالفان است. روزنامه حريت 
اين نوار امنيتي را به منطقه عاري از س��الح يا »خط سبز« 
ميان ترك ها و يوناني ها در جزيره قبرس تش��بيه كرد كه از 
س��ال ۱۹۷۴ ميالدي آنها را از يكديگر جدا ك��رد.  از اهداف 
نشست هاي آستانه كه براي دور سوم در حال برگزاري است، 

فراهم آوردن زمينه هاي الزم براي دور بعدي مذاكرات در ژنو 
است. به نظر مي رسد مخالفان س��وري كه پس از آزادسازي 
حلب قدرت چانه زني مؤثري در دست ندارند تصميم گرفته اند 
با مطرح كردن پيش شرط روند مذاكرات را به چالش بكشند. 
سالم المسلط از مخالفان سوري اعالم كرد كه مخالفان خواهان 
مذاكره مستقيم با دمشق درباره انتقال سياسي در مذاكرات 
آتي ژنو هس��تند. به نوش��ته روزنامه فرامنطقه اي »القدس 
العربي«، سالم المسلط، سخنگوي هيئت عالي مخالفان در 
مذاكرات گفت: بشار اسد، رئيس جمهور سوريه نمي تواند نه در 
مرحله انتقالي و نه در آينده سوريه در رأس قدرت باشد و اگر 
اسد بماند هزينه سنگيني كه مردم سوريه پرداخته اند پايمال 
مي شود. اين اظهارات المس��لط در حالي است كه تحوالت 
ميداني و سياسي كاماًل به نفع دولت سوريه پيش  مي رود و 
به همين دليل ناظران خواست مخالفان را »غيرواقع بينانه« 
دانستند و آن را »فرار به جلو« توصيف كردند. در همين حال 
بعيد اس��ت كه دمشق درخواست مس��تقيم مذاكرات براي 

»انتقال قدرت« را قبول كند. 
سندقديميازخرابكاريسيا

يك سند محرمانه س��ازمان اطالعات مركزي امريكا )سيا( 
متعلق به دهه ۱۹80 اخيراً منتشر ش��ده كه فاش مي سازد 
مقامات دولت رونالد ريگان، در حال بررس��ي س��ناريوهاي 
مختلف س��قوط حكومت س��وريه همزمان با جنگ پنهاني 
دولت حافظ اسد، رئيس جمهور وقت اين كشور با غرب و رژيم 

صهيونيستي بوده است.  | بقيهدرصفحه15

طرح غير حقوقي مدعيان »دانستن حق مردم است«
»تأمين امنيت برگزاري مراسم 

محمد اسماعيلي
  يادداشت

رس��مي، عرف��ي و معمولي« 
عنوان طرح دو فوريتي است 
كه تعدادي از نمايندگان مدعي اصالح طلبي به هيئت 
رئيسه تحويل داده اند؛ اقدامي بحث برانگيز كه نه تنها 
مفاد آن با سياس��ت هاي كالن جامعه همخواني ندارد 
بلكه مغاير با قوانين مصرح كشور و حتي نظام حقوقي 

بسياري از كشورهاست. 
ايرادات حقوقي وارده به اين طرح حاميان امروز دولت 

در مجلس را مي توان اينگونه تشريح كرد؛
۱- در م��اده ۱60 آيين نامه مجل��س در تعريف طرح 
دو فوريتي مي آي��د: »دو فوريت؛ ض��رورت جلوگيرى 
از وقوع خس��ارت احتمالى و فوت فرص��ت« بنابراين 
نخستين سؤال درباره طرح دو فوريتي نمايندگان فعلي 
مجلس اين اس��ت كه آنها »چه خسارتي« را مورد نظر 
داشته اند كه با ارائه چنين طرحي از وقوع آن جلوگيري 

كرده اند؟
چرا اين نمايندگان »خسارت« را شرايط نامساعد مردم 
خوزس��تان يا بحث هاي كلي تري مانند بيمه، درمان و 
اشتغال و ازدواج كه عموم جامعه با آن درگير هستند 

نمي دانند؟
2- واژگان به كار رفته در متن، »عام«، »تفسير پذير« و 
»داراي ضديت با قانون مجازات اسالمي«است چراكه 
موجب مي شود كه سطح گسترده اي از افراد مشمول 

چنين طرحي شوند. 
به عنوان نمونه در ماده۱ اين طرح عبارت »هر كس��ي 
با هر اقدامي... اعم از طرح س��ؤال موجب��ات توقف يا 
جلب توجه به خود يا تشنج شود به حبس از شش ماه 
تا دو س��ال محكوم مي گردد« ذكر ش��ده كه بر اساس 
صرف»س��ؤال« يا »ايجاد جلب توجه« در يك جلسه 
جرم انگاري ش��ده! كه با اصل مش��هور »قانوني بودن 

جرائم« در تعارض آشكار است. 
ماده 2 قانون مجازات اسالمي سال ۹2 اشعار مي كند: 
»هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن 
مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي شود.« يا 
در ماده ۱2 و ۱3 همين قانون نيز اصل گفته شده مورد 

تأكيد قرار مي گيرد. 

بنابراين تا مادامي كه عبارات به قدري كلي باشد كه هر 
فعلي را شامل ش��ود با هدف اوليه ماده مذكور از قانون 
مجازات اس��المي كه همان »آگاهي دقي��ق جامعه از 

رفتارهاي جرم انگاري شده« در تعارض است. 
ماده ۱طرح نمايندگان بدان معناس��ت كه هيچ كس 
حق هيچ سؤالي را نداشته باش��د كه با حقوق ابتدايي 
يك ش��هروند نيز همخواني ندارد آن هم در حالي كه 
شعار »آزادي بيان«و»زنده باد مخالف من« را سر داده و 

»حقوق شهروندي«را تدوين كرده ايم. 
3- »حبس زدايي« نه تنها جزو سياست هاي مشخص 
دستگاه قضا و قانون مجازات س��ال۹2 است، بلكه در 
لوايح حقوق بش��ري كه در عرص��ه بين المللي تدوين 
مي شود نيز به عنوان يك سياست »تثبيت شده« مورد 
توجه ويژه قرار گرفته است اين در حالي است كه طرح 
مذكور دقيقاً متعارض با چنين سياستي بوده و با »روح« 

قوانين نيز همسو نيست. 
در متن اين طرح دو تا شش سال حبس پيش بيني شده 
كه با »هدف« قانونگذار در قانون مجازات به هيچ عنوان 
همخواني نداش��ته چراكه در قانون مجازات اس��المي 
اختيارات قاضي در حبس هاي باالي س��ه ماه به شدت 

محدود است. 
۴- »بازداش��ت موقت« پيش بيني شده در اين طرح با 
استانداردهاي جهاني سرس��ازگاري ندارد و با قوانين 
كيفري كشور نيز مغايرت دارد چراكه در آيين دادرسي 
كيفري و از جمله در ماده ۴6 و ۴۷ شرايطي مقرر شده 
كه با طرح كنوني تناقض كامل دارد. به گونه اي كه در 
ماده ۴6 حداكثر بازداش��ت موقت 2۴ س��اعت تعيين 
ش��ده اس��ت: »ضابطان نمي توانند متهم را تحت  نظر 
نگه  دارند... در هر حال، ضابطان نمي توانند بيش از 2۴ 

ساعت متهم را تحت  نظر قرار دهند.«
يا در ماده ۴۷ تأكيد مي ش��ود بازداشت موقت فقط در 
موارد خاص از جمله »قتل«، »كالهبرداري«، »ارتشا« 

و »سرقت مسلحانه« قابليت وقوع دارد. 
بنابراين سؤال اس��ت كه پرونده شخص مورد نظر 3۴ 
نماينده - ش��خص س��ؤال كننده يا فردي كه اقدام به 
خودنمايي كرده - چرا بايد فورا مورد رس��يدگي قرار 
گرفته و ضمن بازداش��ت موقت وي حبس تا دو سال 

برايش در نظر گرفته ش��ود؛ مگر چ��ه جرمي مرتكب 
شده است؟

5- در بخش هايي از قانون مجازات اسالمي، مجازات 
جرائمي مانند »توهين«، »افترا«و»به كارگيري الفاظ 
ركيك« و »هتك حرمت« پيش بيني ش��ده است. به 
عنوان نمونه ماده 608 از كت��اب پنجم قانون مجازات 
اس��المي تعزيرات، توهين به افراد از قبيل فحاش��ي و 
استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد 
به مجازات ش��الق تا ۷۴ ضربه يا 50ه��زار ريال تا يك 

ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. 
حال س��ؤال اين اس��ت در حالي كه طبق م��اده608، 
قانونگذار جرائم مورد توجه نمايندگان طرح مذكور را 
به دقت جرم انگاري كرده چرا بايد بروز رفتارهايي عادي 

نظير »سؤال« به عنوان يك جرم تلقي شود. 
بر اس��اس ماده608، توهين مي تواند به شكل الفاظ، 
كردار، نوشتار و حتي اشارات بوده و حتي اعمالي مانند 
هل دادن تحقيرآميز ديگري يا برداشتن خشونت آميز 
كاله يا عمامه با توجه به اينكه عرفاً باعث تخفيف و تحقير 

شخص است، مي تواند توهين كيفري محسوب شود. 
بنابراين ابهام بعدي آن است كه چرا زماني كه با تورم 
قوانين در حوزه جزائي مواجهيم رفتارهاي متعارف در 
يك جلسه سخنراني بايد جرم انگاري و با مسئوالني كه 
اجازه طرح سؤال در اين جلسه را داده اند برخورد آن هم 

در حد انفصال از خدمت شود؟
6- آيا بهتر نبود نمايندگان به جاي جرم  انگاري - آن هم 
به اين شكل- خواهان اتخاذ رويكرد فرهنگي در اين باره 
مي شدند شبيه همان موضعي كه درباره مسئله اي به نام 
»برخورد با بد حجابي« - طبق ماده 638 قانون مجازات 

جرم انگاري شده است- بيان مي كنند؟
آيا بهتر نبود كه با چنين پديده اي نيز همانند بدحجابي 

برخورد شود؟
۷- س��ابقه طرح هاي چند فوريت وابستگان به جريان 
مدعي اصالح طلبي نشان مي دهد كه هيچ گاه دغدغه 
جامعه، مطالبه اين جناح نبوده به گونه اي كه »طرح دو 
فوريتي علي مطهري براي وقف دانشگاه آزاد« يا » طرح 
سه فوريتي اصالح طلبان براي تعليق فعاليت هسته اي 

در مجلس ششم« نمونه هايي از اين رويه است. 

چهارمين نمایشگاه رسانه های دیجيتال انقالب اسالمی |  فاطمه عرفانيان | جوان

نيروهايارتشوكميتههايمردمييمنشبگذشته
يكفروندهواپيمايشناساييعربستانرادراستان
ماربه�دفموش�كق�راردادهوس�رنگونكردند.
به گزارش شبكه خبري المسيره، نيروهاي يمني هواپيماي 
شناسايي نظامي عربستان را شب سه شنبه هنگام پرواز بر 
فراز آسمان شهر صرواح اس��تان مارب هدف قرار داده و آن 
را س��رنگون كردند. نيروهاي ارت��ش و كميته هاي مردمي 
25ژانويه )6 بهمن( نيز يك بالگرد آپاچي عربس��تان را در 
اطراف شهر ذباب اس��تان تعز س��رنگون كردند. عربستان 
همراه با چند كشور ديگر از شش��م فروردين سال گذشته 

اقدام به تج��اوز نظامي به يمن و محاص��ره زميني، دريايي 
و هوايي اين كش��ور با ه��دف بازگردان��دن عبدربه منصور 
هادي رئيس جمهوري مس��تعفي يمن به ق��درت كرد. اين 
تجاوز نظامي تاكنون نتيجه اي جز كش��تار بيش از ۱2هزار 
يمني و زخمي ش��دن دهها هزار تن ديگر و همچنين آواره 
ش��دن ميليون ها يمني و ويراني زيرساخت هاي اين كشور 
نداشته است. از س��وي ديگر، »حس��ام البجلي« يك مقام 
مس��ئول در وزارت بهداش��ت يمن اظهار داش��ت: دشمن 
سعودي ساختمان ها و منابع پزش��كي يمن را هدف گرفته 
و هم اينك ملت مظلوم يمن به طور غيرطبيعي با مشكالت 

درمان��ي روبه رو هس��تند. وي تأكيد كرد: حم��الت هوايي 
جنگنده هاي ائتالف سعودي 80 درصد از بيمارستان هاي 
يمن و زير ساخت هاي پزشكي و درماني را هدف گرفته است. 
اين مسئول يمني مشكالت ملت يمن را بسيار زياد خواند و 
افزود: نهادهاي حقوقي يا وابسته به سازمان ملل نتوانستند 
راهي براي رسيدن كمك هاي بين المللي به يمن باز كنند 
چون حرفشان بين مزدوران تأثيرگذار نيست. البجلي گفت: 
قضيه محاصره زميني، دريايي و هوايي بيش از 20 ميليون 
يمني از تراژدي هاي بزرگ و فراموش شده اي است كه هنوز 
بسيار از جزئيات آن براي افكار عمومي دنيا و منطقه شناخته 

سر مقاله

دكتر يداهلل جواني

آيا ترامپ، گورباچف امريكا خواهد بود؟!
ميخائيل گورباچف در ۱۱ مارس سال ۱۹85 و در سن 5۴ سالگي 
به عنوان دبيركل حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي انتخاب 
شد. گورباچف اولين رهبر حزب بود كه در زمان انقالب اكتبر هنوز 
متولد نشده بود. گورباچف زماني رهبري شوروي را بر عهده گرفت 
كه مشكالت و بحران هاي س��اختاري، ابرقدرت شرق را در مسير 
فروپاشي قرار داده بود. در چنين فضايي ايشان نجات كمونيسم و 
اتحاد جماهير شوروي را رسالت خود تلقي مي كرد. گورباچف براي 
نجات شوروي از سقوط و فروريختن، پرچم اصالحات را برافراشت 
و در كنگره بيست و هفتم حزب كمونيست اتحاد شوروي در فوريه 
سال ۱۹86، اركان اصالحات خود را در سه عنوان روسي گالسنوست 
)گشايش(، پرسترويكا )دوباره سازي( و اسكورين )شتاب در توسعه 

اقتصادي( عرضه كرد. |بقيهدرصفحه2

مردم از بي اعتنايي
 به مشكالت  رنج مي برند

   سياسي

مردمازتبعيضوكمكاريوبياعتناييبهمشكالترهبرمعظمانقالباسالميدرديدارپرشورهزاراننفرازمردمآذربايجان:
احساسرنجميكنند،مسئوالنازاقتصادمقاومتي

بهمردمگزارشبدهند
آشتيمليمعنينداردمگرمردمبايكديگرقهرندكه

آشتيكنند
راهپيمايي22بهمنامسالآبروينظامبود

وزبانبندهحقيقتاًازتشكرازملتقاصراست

  ماجراي تازه اي نيست. قبل از برگزاري انتخابات جسته و گريخته 
اخباري مبني بر رابط��ه ترامپ و  اطرافيانش با روس��يه و دخالت 
س��ايبري روس ها به نفع كمپين انتخاباتي در رس��انه هاي امريكا 
نوشته مي شد.  حاال بعد از اينكه خبط ژنرال مايكل فلين ايران ستيز 
در تماس غير قانوني با روس ها پيش از انتصابش به س��مت  مشاور 
امنيت ملي امريكا روشن شد و همين به اخراج وي از كابينه منتهي 

شد، جريان به سمت خود ترامپ  برگشته اس��ت. ترامپ با قرباني 
كردن فلين، موضع گيري عليه روس��يه در قبال اوضاع اوكراين و 
ادعاي  دخالت تيم اوباما و البي ايران در اين كار به دنبال مديريت 
فشار عليه خود است  اما ابعاد وس��يع اين پرونده  كه فقط به فلين 
ختم نمي شود،  نشان از اين دارد كه او در مسير رسوايي) گيت( قرار 

دارد كه كرملين در  كانون آن قرار دارد |صفحه15

امريكادرمسير»كرملينگيت«
فشارهابركاخسفيدبرايتوضيحدربارهروابطترامپباروسيهتشديدشد

جايزهبرايعكستنفروشي
باتتوي400دالری!

تصويرسازيس�ياهازايرانبرايرسيدنبهجايزه
ورلدپرس| صفحه16 ي
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عراقچي هم مثل ظريف
كارآمدي برجام را 
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