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تخریب یک خانه 
و خودسوزی یک زن ۳۵ ساله

كاركنان شهرداري
حكم قضايي نداشته اند

هفته گذش��ته تخريب خانه اي در محله اسالم آباد 
بندرعباس و به دنبال آن خودس��وزي زن ۳۵ ساله 
احساس��ات جامعه را جريحه دار كرد. البته آن طور 
كه مسئوالن استاني مي گويند اين اتاقك در حريم 
بستر رودخانه در زميني با كاربري فضاي سبز ساخته 

شده است.
معاون خدمات ش��هري ش��هرداري بندرعباس در اين 
زمينه به ايرنا مي گويد: روز چهارش��نبه از طريق سامانه 
۱۳۷ به شهرداري اطالع داده شد كه خانواده اي در بستر 
رودخانه اي كه در مسير درياچه ۲۲ بهمن قرار دارد اقدام 
به ساخت اتاقك كرده اند. مأموران ش��هرداري هم براي 
رس��يدگي به اين موضوع به آن محل مراجعه مي كنند و 
بعد از چندين بار تذكر اقدام به تخريب اتاقك كه كسي هم 
در آن زندگي نمي كرده، مي كنند اما متأسفانه در لحظات 

تخريب، خانمي ناگهان اقدام به خودسوزي مي كند.
   حل مشكل در یک فرآیند قانوني

اس��ماعيل موحدي نژاد افزود: ايش��ان در حال حاضر در 
بخش س��وختگي بيمارستان ش��هيد محمدي بستري 
هستند و دچار ۱۷ درصد سوختگي ش��ده اند. ما پيگير 
وضعيت اين خانم هس��تيم و تالش خواهيم كرد تا از راه 
قانوني مشكل اين خانواده حل شود. دقت كنيد كه ما اين 
كار را قبل از اينكه فضاي جامعه ملتهب شود انجام داده و 
قول داده ايم در يك فرآيند قانوني مشكل آنها را حل كنيم. 
وي با تأكيد بر اينكه ساخت و ساز اين بنا غيرقانوني بوده 
است، مي افزايد: قبل از تخريب اتاقك بارها تذكر داده شده 
بود كه محل را ترك كنند، زيرا اين بنا در منطقه غيرمجاز 
ساخته شده و تأكيد بر تخليه محل، بيشتر براي امنيت 
خود اين خانواده اس��ت. در بررسي ها مشخص شده اين 
خانواده ديواره بتوني كه براي حفاظت منطقه ساخته شده 
بود را به اندازه عبور و مرور يك فرد تخريب كرده و شبانه 
اقدام به ساخت يك اتاقك كرده اند. البته آن طور كه مردم 
محلي مي گويند در نزديكي اين اتاقك اين خانواده خانه اي 

هم ساخته اند كه در آن ساكن هستند.
   تشویش اذهان عمومي

موحدي نژاد خاطرنشان مي كند: اين زمين ها متعلق به 
اداره راه و شهرسازي بوده و كاربري آن فضاي سبز است و 
هر گونه ساخت و ساز در آن بر اساس قانون تخلف به حساب 
مي آيد. براساس اعالم نظر مسئول تخلفات شهرداري اين 
اتاقك محل زندگي نبوده و هيچ سقفي ندارد حتي آب و 
برق هم نداش��ته و تنها به صورت خشك چيني باال رفته 
بود. اينكه هدف اين خانواده از ساخت اين اتاقك چه بوده 
را بايد بررسي كنيم. صحبت هايي وجود دارد كه ايشان 
بارها تصرفاتي داش��ته اند اما هنوز اين صحبت ها تأييد 
نشده است و البته به اين نكته توجه داشته باشيد بسياري 
از زمين خ��واران با ايجاد چنين ش��رايطي زمينه را براي 
تشويش اذهان عمومي آماده مي كنند و بعد از آن زمين 
را به راحتي دخل و تصرف مي كنند. در واقع زمين خواران 
با پرداخت پول به برخي افراد با ايجاد بلوا تالش مي كنند 

زمين هاي عمومي را به نفع خود تصرف كنند.
معاون خدمات شهري ش��هرداري بندرعباس مي افزايد: 
مأموران ما در روش برخورد رفتار مناس��بي نداش��تند و 
مي توانستند با رفتار بهتري اين كار را انجام دهند اما اصل 
موضوع اين ب��وده كه بايد از اين كار جلوگيري مي ش��د. 
همچنين طبق دستور شهردار، تكليف شده كه عالوه بر 
پرداخت تمام هزينه هاي درمان با هماهنگي وزارت مسكن 

و شهرسازي زميني به اين خانواده اهدا شود.
   تشكيل پرونده براي متخلفان

»مجتبي قهرماني«، دادستان عمومي و انقالب شهرستان 
بندرعب��اس در واكن��ش به خب��ر تخريب خان��ه اي در 
بندرعباس و خودس��وزي زن ۳۵ س��اله ب��ه ايرنا گفت: 
پرونده قضايي براي متخلفان تش��كيل شده و چگونگي 
رويداد در دست بررسي اس��ت. به سازمان هاي حمايتي 
هم دستور قضايي داده شده است كه به اين خانواده كمك 

فوري شود.
دادس��تان بندرعباس گفت: در اين زمينه دس��توراتي 
داده شده كه بايد در ۲۴ ساعت بررسي و اقدام شود. اين 
دستورات شامل احضار همه عوامل دخيل در تخريب، اخذ 
شكايت خانم مصدوم و بررس��ي داليل ايشان است تا در 
صورت تمايل به پزشكي قانوني معرفي شود. همچنين 
دس��تور تحقيق در خصوص نقض حقوق ش��هروندي از 
طرف نيروهاي ش��هرداري و رايگان شدن همه خدمات 

بيمارستاني براي اين مصدوم داده شده است.
   برخورد با دانه درشت ها

روز ش��نبه اول آذر اما رئيس كل دادگس��تري اس��تان 
هرمزگان پيرام��ون جديدترين اقدامات دس��تگاه قضا 
براي خانواده آسيب ديده حادثه تخريب در بندرعباس، 
گفت: كاركنان شهرداري بندرعباس در اين مورد حكم 

قضايي نداشته اند.
علي صالحي رئيس كل دادگس��تري اس��تان هرمزگان 
در گفت وگو با ش��بكه خبر پيرامون جديدترين اقدامات 
دستگاه قضا براي خانواده آسيب ديده حادثه تخريب در 
بندرعباس، اظهار كرد: كاركنان شهرداري بندرعباس در 

اين مورد حكم قضايي نداشته اند.
وي افزود: اولويت برخورد ها در دستگاه قضايي برخورد با 
دانه درشت ها و صاحبان قدرت است. در مواجهه با تخلفات 
مستضعفين و محرومين بايد خيرخواهانه برخورد كنيم و 
اين رويكرد دستگاه قضايي است. رئيس كل دادگستري 
استان هرمزگان تصريح كرد: از زماني كه فيلم در فضاي 
مجازي انتشار يافت بالفاصله ورود و موضوع را به صورت 
حضوري پيگيري كرديم و از دستگاه هايي كه اين اقدامات 

را انجام داده بودند توضيح خواستيم.
صالحي ادامه داد: پرونده قضايي تشكيل شد كه در حال 
بررسي و تحقيقات است. پيگيري هاي الزم انجام شده و 
خانه اي براي اين خانواده رهن شده كه در آن ساكن شوند و 

درمان مصدوم هم به صورت رايگان انجام مي شود.

ديده بان

كش�ور هاي غرب�ي در م�ورد آزادي بي�ان دروغ هاي 
زیادي بافته اند. یكي از موارد همين دروغ آزادي بيان 
را ك�ه در زرورق پيچيده اند، در ماج�راي محكوميت 
یک مرد امریكایي اهل ایالت »آی�ووا« مي توان دید. 
این فرد به دليل آتش زدن پرچم همجنس�گرایان به 
1۶ س�ال زندان محكوم ش�د. طنز ماجرا این جاست 
كه توجيه قاض�ي دادگاه ایالتي در ص�دور این حكم، 
نفرت پراكن�ي و ع�دم پي�روي از آزادي بي�ان ب�ود!
از جمله مصادیق مه�م آزادي بيان را در ش�بكه هاي 
اجتماعي غرب�ي هم مي ت�وان ب�ه وفور دی�د. اقدام 
جدید ش�بكه اجتماع�ي اینس�تاگرام در مس�دود 
ك�ردن صفح�ه فرانس�وي زبان مقام معظ�م رهبري 
در این رس�انه را مي توان مص�داق ب�ارزي از یک بام 
و دو ه�واي آزادي بي�ان ب�ه س�بک غربي دانس�ت. 
علت ای�ن اق�دام اینس�تاگرام، انتش�ار پس�تي در 
صفحه مذك�ور ب�ا درخواس�ت از جوانان فرانس�وي 
مبني بر پرس�ش از مكرون در م�ورد آزادي بيان بود.

   حق و حقوق كفرگویي
آزادي بي��ان، عبارتي كه در هفته هاي اخي��ر به كرات در 
توجيه اقدامات اسالم هراس��انه و اسالم ستيزانه غرب و به 
ويژه فرانسه شنيده مي شود، ايده اي موهوم در اين گستره 
جغرافيايي و فلس��في اس��ت كه به عنوان ابزاري براي به 

سكوت واداشتن »ديگري«، مورد استفاده قرار مي گيرد.
پس از انتش��ار تصويري موهن از پيامبر اسالم در نشريه 
هتاك »شارلي ابدو« براي دومين بار پس از سال ۲۰۱۵، 
فرانس��ه و ديگر كش��ور هاي غربي از اين اقدام به عنوان 
نمايشي آشكار از آزادي بيان در كش��ور هاي غربي ياد و 

حمايت كردند.
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه، در واكنش به ماجراي 
مذكور، به رغم وجود مفاد قانوني مبني بر غيرقانوني بودن 
نفرت پراكني و در نظر گرفتن مج��ازات براي تحريك يا 
چشم پوشي از تروريس��م در فرانس��ه، ضمن اجتناب از 
محكوميت اقدام نشريه شارلي ابدو، مدعي آزادي بيان و 

حتي حق كفرگويي در اين كشور شد.
اين اظهارنظر در ادامه با حمايت شماري ديگر از كشور هاي 
غربي دنبال شد. اما آنچه در ميان اين ادعا هاي پرطمطراق، 
به صورت عمد مورد غفلت واقع شد، محكوميت توهين به 
اعتقادات اديان و اقوام بر اس��اس اسناد بين المللي است؛ 
اسنادي كه غرب همواره با تأكيد بر تصويب آن تالش دارد 
تا چهره اي پيشگام در رعايت حقوق به ويژه حقوق بشر از 

خود ارائه كند.
   پرچم همجنسگرایان در كليسا!

يكي از موارد مهم ناقض ادعا هاي فريبنده غرب در مورد 
آزادي بيان را مي توان در ماج��راي محكوميت يك مرد 
امريكايي اهل ايالت »آيووا« ديد ك��ه به دليل آتش زدن 
پرچم همجنسگرايان به ۱۶ سال زندان محكوم شد. طنز 
ماجرا اين جاس��ت كه توجيه دادگاه در صدور اين حكم، 

نفرت پراكني و عدم پيروي از آزادي بيان بود!
»آدولفو مارتينز« از ايالت آيوواي امريكا در ماه گذش��ته 
ميالدي در ش��هر »آِمس« به اتهام جراي��م نفرت محور 

و همچني��ن آزاد و اذيت و اس��تفاده بي مالحظه از آتش! 
محكوم شد.

به گفته پليس، اين ش��خص به كليساي »متحد مسيح« 
در ش��هر آمس نزديك ش��ده، پرچم را از كليسا برداشته 
و سپس آن را مقابل يك اس��تريپ كالب مردانه به آتش 

كشيده است.
پليس گفت مارتينز پذيرفت كه پرچم را از كليسا دزديده و 
سپس آتش  زده است. وي از ماده آتش زا و فندك معمولي 

استفاده كرده است.
   اراجيف گویي دادستان امریكایي

اتهام  جرائ��م نفرت محور از س��وي »جس��يكا رينالدز«، 
دادستان »استوري كانتي« به اتهامات مارتينز اضافه شد. 
دادستان گفت دليل انتخاب مكان وقوع جرم، ضديت با 
گرايش هاي جنس��ي و همچنين كاركرد آن مكان بوده 

است.
اين فرد به جرم جنايت نفرت محور! و ايجاد حريق عمدي 
به ۱۵ سال زندان و به دليل استفاده بي مالحظه از آتش به 
يك سال زندان محكوم شد. وي بايد ۳۰ روز را نيز به جرم 

آزار و اذيت در حبس بگذراند.
دادستان شهر استوري كانتي به روزنامه »يو اس اي تودي« 
گفت مارتينز نخستين فرد در اين بخش است كه به دليل 

جرايم نفرت محور محكوم شده است.
به آتش كشيدن پرچم دگرباش��ان تنها چند هفته پيش 
از پنجاهمين س��الگرد شورش »اس��تون وال« روي  داد؛ 

شورشي كه به عنوان نقطه آغاز جنبش دگرباشان در اياالت 
متحده شناخته مي شود.

به گزارش خبرگزاري ميزان، البته اين م��ورد تنها اقدام 
غرب بر اساس استاندارد هاي دوگانه در مورد آزادي بيان 
نيست. يكي از شناخته شده ترين نمونه هاي اخير در اين 
زمينه، حمله سازماندهي شده و خشونت بار پليس فرانسه 
به خبرنگاران، عكاس��ان و روزنامه نگاراني است كه اخبار 
و تحوالت مربوط به اعتراض هاي ضد دولتي اين كش��ور 

موسوم به »جليقه زردها« را پوشش مي دادند.
   انفعال و سكوت در برابر جنایت »سربرنيتسا«

از اين دست تناقض گويي ها در غرب به كرات پيدا مي شود؛ 
برخورد ب��ه اصطالح مدافع��ان آزادي بيان ب��ا »جوليان 
آسانژ«، بنيانگذار سايت افشاگر »ويكي ليكس«، بركناري 
كاريكاتوريست شارلي ابدو به دليل انتشار مطلبي طنزگونه 
در مورد پس��ر »نيكوال س��اركوزي«، نخس��ت وزير وقت 
فرانسه در س��ال ۲۰۰۹، انفعال و سكوت در برابر جنايت 
»سربرنيتس��ا«، مس��دود كردن ش��بكه هاي اجتماعي 
خبرگزاري هاي ايراني و... تنها گوشه اي از رويكرد دوگانه 

غرب در مورد آزادي بيان است.
س��ؤالي كه با مش��اهده اين نمونه برخورد ه��ا با نقض به 
اصطالح آزادي بيان مطرح مي ش��ود، اين اس��ت كه چرا 
كش��ور هاي غربي در چارچوب مأموريت ادعايي خود در 
حفاظت از آزادي بيان، تاكنون كسي را به جرم توهين به 
پيامبر گرانقدر اسالم)ص(، آتش زدن قرآن، هتك حرمت 

مساجد و قتل و آزار مسلمانان دستگير نكرده و به دادگاه 
نكشانده اند؟

دبير ستاد حقوق بشر كشور هم به تازگي در نامه اي خطاب 
به دبير كل سازمان ملل، از عملكرد دوگانه حقوق بشري 

كشور هاي اروپايي عليه ايران، انتقاد كرد.
»عل��ي باقري كني« دبير س��تاد حقوق بش��ر جمهوري 
اس��المي ايران، در نامه اي خطاب به »آنتونيو گوترش« 
دبير كل س��ازمان ملل، ضمن انتق��اد از عملكرد دوگانه 
حقوق بشري كشور هاي اروپايي عليه ايران، اظهار داشت: 
برخورد سياست زده، غيرمنصفانه، ناعادالنه، تبعيض آميز 
و غيرحرفه اي دولت هاي غربي با مفاهيم و مسائل حقوق 
بشري، نه تنها هيچ گره اي را از مشكالت باز نمي كند، بلكه 
حقوق بش��ر را به ابزاري براي پيش��برد اهداف نامشروع 

قدرت هاي بزرگ تبديل مي كند.
   بزرگ ترین ناقضان حقوق مردم ایران

وي با اشاره به تالش برخي دولت هاي مدعي حقوق بشر 
غربي براي تصويب قطعنامه حقوق بشري در كميته سوم 
مجمع عمومي سازمان ملل عليه كشورمان، تصريح كرد: 
قطعنامه اي كه قرار است در كميته سوم مجمع عمومي 
سازمان ملل مطرح ش��ود، مبتني بر واقعيت هاي حقوق 
بشري ايران نيست. كانادا كه باني قطعنامه حقوق بشري 
عليه ملت ايران است به طور سيستماتيك ناقض حقوق 
بشر است چراكه صاحبان اصلي اين سرزمين را از حقوق 
اوليه و بديهي خود محروم كرده و مهاجران اروپايي را بر 

آنها مسلط كرده است.
دبير ستاد حقوق بشر يادآور شد: امريكا، فرانسه، آلمان، 
انگليس، كانادا و سوئد كه بيش��ترين هجمه هاي حقوق 
بشري را در سطح بين المللي عليه جمهوري اسالمي ايران 
به راه انداخته اند، با وضع يا اج��راي تحريم هاي ظالمانه، 
غيرقانوني و جنايت ب��ار، بزرگ ترين ناقضان حقوق مردم 
ايران و همچنين ملت هاي منطقه هستند. بي توجهي دبير 
كل سازمان ملل نسبت به نقض حقوق ملت ايران به واسطه 
تحريم هاي رژيم امريكا كه از سوي دولت هاي غربي اجرا 
مي ش��ود و نيز آثار و پيامد هاي آن بر وضعيت اقتصادي و 

معيشتي مردم ايران هيچ منطقي ندارد.
   آبروي سازمان ملل دستخوش مقاصد سياسي

وي در ادامه تأكيد كرد: بي طرفي، استقالل، انصاف و عدالت 
اقتضا مي كند كه گزارش جنابعالي از وضعيت حقوق بشر در 
ايران در كنار ذكر ادعا ها و اتهام هاي گروه هاي تروريستي 
و معاند ملت ايران، نگاهي نيز به واقعيت هاي حقوق بشري 
ايران داشته باشد و تدابير و اقدام هاي زمينه ساز يا  منتهي 
به صيانت از حقوق بش��ر و نيز تعبيه و ايجاد سازوكار ها و 
ساختار هاي ارتقابخش وضعيت حقوق بشر را ارائه دهد اما 
در كمال تأسف و تعجب گزارش نهايي به طور كامل چشم 

خود را روي واقعيت هاي حقوق بشري ايران مي بندد.
دبير ستاد حقوق بشر در نهايت ضمن اعالم آمادگي براي 
همكاري حقوق بشري با س��ازمان ملل به دور از هرگونه 
سياست زدگي، تصريح كرد: انتظار مي رود كه جنابعالي 
به عنوان عالي ترين مقام س��ازمان ملل متح��د، تدابير و 
اقدام هاي الزم در خصوص اصالح و بازنگري فرآيند مخّرب 
و غيرسازنده و سياست زده برخورد با مقوله حقوق بشر را 
به عمل آوريد تا بيش از اين حيثيت و آبروي بزرگ ترين 
سازمان بين المللي دس��تخوش اهداف و مقاصد سياسي 

چند قدرت زياده خواه و خودبرتربين قرار نگيرد.
گفتني است با وجود اينكه در پيش نويس گزارش دبيركل، 
موضوع تأثير تحريم هاي رژيم امريكا و دولت هاي غربي بر 
وضعيت معيشتي مردم ايران و مبارزه با بيماري كرونا آمده 
بود ولي متأس��فانه در گزارش نهايي حذف شده كه مورد 

تعجب و تأسف كارشناسان منصف قرار گرفته است.

به تازگ�ي دیوان عالي كش�ور ب�ا رد ش�كایت اداره مناب�ع طبيعي 
مازندران رأي داد كه بر اس�اس وقف نامه اي تاریخي، بيش از ۵ هزار 
هكتار از اراضي جنگلي آق مش�هد مازندران باید وقف ش�ود. پس 
از این رأي ب�ود كه برخي رس�انه ها از چندین مورد »دس�تكاري در 
بازنویس�ي این وقف نامه« خبر دادند. در راس�تاي رسيدگي به این 
ماجراي جنجال�ي، رئيس دی�وان عالي كش�ور براي بررس�ي ابعاد 
پرونده جنگل هاي آق مشهد، هفته گذشته از این منطقه بازدید كرد.

رئيس ديوان عالي كشور در جريان سفر به استان مازندران به همراه رئيس 
كل دادگستري مازندران، مديركل منابع طبيعي و مديركل اوقاف استان، 
از منطقه آق مشهد بازديد كرد و وضعيت اين منطقه را مورد ارزيابي مجدد 

قرار داد.
حجت االسالم والمسلمين مرتضوي مقدم در حاشيه اين بازديد در خصوص 
پرونده جنگل هاي آق مشهد و ادعاي مطرح ش��ده در اين زمينه، گفت: 
مواردي كه در پرونده ها و مستندات اداره منابع طبيعي و اوقاف وجود دارد 

مورد بررسي قرار مي گيرد.
   تحریف یک سند وقفي

وقف نامه س��ال ۸۶۰ قمري امامزاده حارث در جريان بازنويسي در سال 
۱۲۱۸، دست كم هشت مورد دستكاري دارد كه مي تواند موجب ابطال آن 

و واگذاري اين منطقه جنگلي به اداره منابع طبيعي شود.
بر اساس قوانين فقه شيعي، هرگونه تغيير در اركان وقف »حرام شرعي و 
در حكم تحريف« است. حسينعلي خادمی، متولي موقوفه آق مشهد كه 
توانسته سند وقفي براي ۵ هزار و ۶۰۰ هكتار جنگل هيركاني را دريافت 

كند، يك روحاني است كه قبالً كارمند اوقاف مازندران بوده است.
پيش از اين، دادگاه بدوي و تجديدنظر استان مازندان به نفع اداره منابع 
طبيعي اين استان رأي داده بودند اما پس از اعتراض و پيگيري حسينعلي 

خادمي آق مشهدي، ديوان عالي كشور اين حكم را رد كرد.
   جنگل خواري قانوني

تيرماه امس��ال ديوان عالي كش��ور با رد ش��كايت اداره منابع طبيعي و 
آبخيزداري اس��تان مازندران رأي داد كه ۵ ه��زار و ۶۰۰ هكتار از اراضي 
جنگلي در منطقه آق مش��هد، معروف به جنگل سفيد، وقف شود. ايرنا با 
انتشار گزارشي از اين پرونده به عنوان »جنگل خواري« نام برده و تصميم 
ديوان عالي كشور را »بر خالف انتظار« توصيف كرده است. اين گزارش 
تأكيد دارد كه آن اراضي جنگلي جزو »اراضي ملي و دولتي« محس��وب 
مي شود و از اين رو وقف آن »منع قانوني« دارد و به همين ترتيب چنين 
حكمي »ش��ائبه نفوذ يا جنگل خواري قانوني را در اف��كار عمومي ايجاد 

كرده است.«

   قانون اراضي جنگلي چه مي گوید؟
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران در همين زمينه تأكيد كرده 
بود »سند وقفي مربوط به چهار قرن پيش است« اما »صرفاً قدمت نمي تواند 
دليل بر مالكيت باشد.« محسن موس��وي در ادامه سخنان خود به قانون 
مصوب ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسالمي اشاره كرده كه وقف اراضي ملي و 
دولتي از آن تاريخ به بعد را ممنوع و واگذاري اراضي موقوفه پيش از آن را 
نيز منوط به احيای اراضي مي كند در حالي كه بررسي كارشناسان نشان 
مي دهد »هيچ گونه برنامه احياء در اين اراضي انجام نشده« و در نتيجه طبق 
قانون »بايد اراضي جنگلي به سازمان جنگل ها عودت يابد.« دادگاه بدوي 
و تجديدنظر به نفع اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران رأي 
داده بودند اما ديوان عالي اين حكم را رد كرده است. در اين حال اداره منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان مازندران از ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه 

خواسته با اعمال ماده ۴۷۷ اين پرونده مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.
   ورود رئيس كل دادگستري استان به ماجرا

بر اس��اس ماده ۴۷۷ رئيس قوه قضائيه مي تواند پس از حكم ديوان عالي 
كشور دوباره اجازه اعاده دادرسي دهد.

چندي قبل هم س��خنگوي قوه قضائيه در سي و يكمين نشست خبري 

خود در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص آخرين اقدامات قوه قضائيه 
در مورد درخواست سازمان جنگل ها از رياست قوه قضائيه براي ورود به 
پرونده ۵ هزار و ۶۰۰ هكتاري جنگل هاي هيركاني، تصريح كرد: در ارتباط 
با جنگل هيركاني در استان مازندران يا جنگل مشهور به آق مشهد، قبل 
از آنكه سازمان جنگل ها و مراتع كشور ورود پيدا كند، با مطرح شدن اين 
موضوع رئيس كل دادگستري استان مازندران به همراه هيئتي شخصاً از 
منطقه بازديد داشت و وضعيت را مورد ارزيابي و معاينه محلي قرار دادند. 
اسناد و مدارك را نيز مالحظه كردند و گزارش رئيس كل دادگستري استان 
مازندران مبني بر اين بود كه حكم صادره واجد اشكال و ايراد است و بايد 

نسبت به اين حكم اعمال ماده ۴۷۷ شود.
   اشتباه كارشناسان دادگستري

س��خنگوي قوه قضائيه در ادامه خاطرنش��ان كرد: گ��زارش رئيس كل 
دادگستري استان مازندران براي ما واصل شده و رئيس قوه قضائيه نيز اين 
تقاضا را پذيرفته و در راستاي اعمال ماده ۴۷۷ پرونده به معاونت قضايي 

ارجاع شده تا مجدداً مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي تأكيد كرد: ما در هر جا مطلع ش��ويم كه حقوق��ي از جامعه، مردم و 
بيت المال تضييع شده حتي در سايه احكام قطعيت يافته قضايي حتماً 

از مجاري قانوني نسبت به احياي حقوق بيت المال اقدام مي كنيم و اين 
را هم بايد اشاره كنم كه منشأ صدور اين حكم، يك سري اظهارنظر هاي 
كارشناسي بود؛ نه اينكه بگوييم همكاران ما مقصر اين حادثه بوده اند، بلكه 
كارشناس��اني كه براي اين عرصه رفته بودند اظهارنظر هايي كرده بودند 
كه منتهي به آن رأي شد و به همين جهت رئيس كل دادگستري استان 

مازندران همراه هيئتي شخصاً براي معاينه محل رفتند.
   ادعایي مطلقاً غيرقانوني

بر همين مبنا گزارش شده است كه پس از درخواست اداره منابع طبيعي از 
رئيس قوه قضائيه، اين پرونده در حال رسيدگي مجدد است. اين در حالي 
است كه اهالي روستاي آق مشهد ساري نيز به وقف ۵ هزار و ۶۰۰ هكتار 
از جنگل هاي هيركاني اطراف اين روس��تا اعتراض دارند و ۱۱ مرداد نيز 
با برگزاري تجمع اعتراضي خواهان بازگرداندن جنگل هاي وقف شده به 
منابع ملي شدند. معترضان مي گويند وقف كردن جنگل هاي ملي، عالوه 
بر آن كه غيرقانوني است، عوارض و مشكالت بس��ياري را براي مردمان 
حاش��يه آن مناطق ايجاد مي كند كه تخريب جنگل و ويالسازي و سيل 

تنها بخشي از آنهاست.
رضا افالطوني، مديركل حقوقي سازمان جنگل ها و مراتع ايران، نيز ادعاي 
مالكيت متولي امامزاده حارث بر اين منطق جنگلي را مطلقاً غيرقانوني 

خوانده است.
اس��تناد اين مقام حقوقي دولتي به ماده يك قانون ملي شدن جنگل ها 
مصوب ۱۳۴۱ است كه بر اساس آن، جنگل ها و بيشه هاي طبيعي جزو 
اموال عمومي متعلق به دولت است، حتي اگر قبل از اين تاريخ افراد آن را 

متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند.

نمونه اي از آزادي بيان در غرب

 ۱۶ سال حبس براي سوزاندن يك پرچم

دادخواهيديوانعاليدرآقمشهد
رئيس دیوان عالي كشور در رابطه با  رأي جنجالي این نهاد عليه اداره منابع طبيعي، پرونده جنگل هاي آق مشهد را مورد بررسي قرار داده است

رئيس كل دادگس�تري اس�تان مازندران به همراه 
هيئتي ش�خصًا از منطقه بازدید داشت و وضعيت 
را مورد ارزیابي و معاینه محلي قرار دادند. اس�ناد 
و م�دارك را نيز مالحظ�ه كردند و گ�زارش رئيس 
كل دادگس�تري اس�تان مازن�دران مبن�ي بر این 
بود ك�ه حكم صادره واجد اش�كال و ایراد اس�ت و 
باید نس�بت به این حك�م اعمال ماده ۴۷۷ ش�ود

سؤالي كه با مشاهده این نمونه برخورد ها 
با نقض به اصط�الح آزادي بيان مطرح 
مي شود، این اس�ت كه چرا كشور هاي 
غربي در چارچ�وب مأموریت ادعایي 
خود در حفاظت از آزادي بيان، تاكنون 
كسي را به جرم توهين به پيامبر گرانقدر 
اس�الم)ص(، آتش زدن ق�رآن، هتک 
حرمت مساجد و قتل و آزار مسلمانان 
دستگير نكرده و به دادگاه نكشانده اند؟

عليرضا سزاوار
  گزارش
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  حقوق عامه


