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 چرا اصالح طلبان از اقدامات بن سلمان 
هنوز   هم ذوق زده می شوند؟

امیر حمزه نژاد

رس��انه های اصالح طلب با وجود اینک��ه از ماهیت اصلی 
حکومت آل س��عود با خبر هس��تند اما هنوز به اصالحات در 
این کشور زیر سایه بن سلمان شاهزاده ماجراجوی عربستانی 
امیدوار هستند. بن س��لمان راه جانشینی پدر را در عربستان 
با کودتا علیه »محم��د بن نایف« آغاز کرد. پس از آن بود که 
هتل مجلل ریاض را به زندان ش��اهزادگان معترض س��عودی 
تبدیل کرد اما برای قدرت ش��ویی و تطهیرسازی خود دست 
به یک نمایش اصالح طلبانه لیبرالی زد. با اصالحات پوش��الی 
بن س��لمان در عربس��تان زنان بعد از مدت ه��ا حق رانندگی 
پی��دا کردند. همین موضوع به ط��ور کامال جالبی مورد توجه 
اصالح طلبان قرار گرفت و رس��انه های این جریان سیاسی در 

ایران از اصالحات نمایشی بن سلمان ذوق زده شدند.

عطااهلل مهاجرانی وزیر فرهنگ اصالحات که حاال به خارج 
از کشور گریخته است در توئیتی با ذوق زدگی درباره اقدامات 
بن سلمان نوشت: »تابوی رانندگی زنان در عربستان شکسته 
شد. تابوی حضور ادیان پیروان رسمی کشور در شورای شهر 

و زنان در استادیوم ورزشی در ایران کی می شکند؟!«
مهاجرانی یکی از ضدانقالبیونی اس��ت که رابطه خوبی با 
حکومت آل س��عود دارد و چندین بار هم در مراس��م های این 

خاندان شرکت کرده است.
در همان زمان، روزنامه اصالح طلب همدلی در گزارش��ی 
ب��ا عنوان »این اعلیحضرت هم وا داد؛ پس از اعطای حق فتوا 
و رانندگی به زنان همیش��ه محروم عربس��تانی، این بار صدا 
و تصویر ام کلثوم از س��یمای عربس��تان سعودی پخش شد« 
نوش��ت: »تصویر »ام کلثوم«، »بانوی آواز عرب«، است که از 
تلویزیون عربستان پخش می شود و این یعنی سران عربستان 
ب��ه بعضی از اصالحات رضا داده اند... در حال ش��مردن موارد 
آزادی تان هس��تید؛ می گویید درست اس��ت که زن های یک 
کشور مسلمان مثل سوریه می توانند به راحتی بروند ورزشگاه 
و در کن��ار مردان فوتبال تماش��ا کنند اما زن های عربس��تان 
هم مثل ما نمی توانند بروند؛ هنوز این جمله تان تمام نش��ده 

که زن های عربس��تانی با چادر چاقچورش��ان وارد ورزش��گاه 
می ش��وند و آن چنان در کنار مردان، باال و پایین می پرند که 

انگارنه انگار بار اولشان است به ورزشگاه می روند«.
اما طولی نکش��ید که تش��ت رسوایی عربس��تان به طور 
فاجعه آمیزی به زمین خود و قتل مرموز »جمال خاش��قجی« 
ک��ه تا به امروز ابعاد مختلف آن توس��ط رس��انه های مختلف 
واکاوی می شود در کنسولگری عربستان در ترکیه رقم خورد. 
روزنامه نگاری که برای ثبت اداری مربوط به ازدواج مجدد خود 

به قتلگاه خود پا گذاشت و دیگر اثری از وی یافت نشد.
بعد از مدتی ماجرای دستگیری و شکنجه روزنامه نگاران زن 
سعودی در رسانه های مختلف دنیا بازتاب یافت. عربستان در چالش 
ب��زرگ آبروی خود قرار دارد ام��ا اصالح طلبان هنوز این اقدامات 
نمایشی که هیچ کسی با توجه به سابقه ذهنی از حکومت آل سعود 

دارد باور نمی کند، را با اتفاقات کشورمان مقایسه می کند. 
در همی��ن زمینه روزنامه اصالح طلب ش��رق در مطلبی با 
عنوان »عربس��تان 15 ایران 13« نوشت: » درست در روزهایی 
که فعاالن اجتماعی ایران در شوک رد قانون افزایش سن ازدواج 
و ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال در کمیسیون حقوقی 
مجلس بودند، در عربس��تان ک��ه این روزها در همه چیز به نظر 

سودای رقابت و تقابل با ایران را دارد، مجلس شورای مشورتی 
این کش��ور پیش��نهاد افزایش حداقل س��ن ازدواج را با هدف 
ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر 15 سال تصویب کرد. بر 
این اس��اس ازدواج افرادی که کمتر از 1۸ سال دارند نیز منوط 
به اخذ مجوز دادگاه خواهد بود. هرچند با وجود افزایش س��ن 
ازدواج، فعاالن حوزه زنان در عربستان معتقد هستند همچنان 
می ش��ود این قانون را دور زد، اما مس��ئله حتی اگر صرفا یک 
نمایش سیاسی و منطقه ای باشد - که به نظر هست - اما تالش 

این کشور برای افزایش سن ازدواج واجد اهمیت است.«
به نظر می رس��ید حاال که همه نورافکن های رس��انه های 
جهان به سمت عربستان گرفته شده است و هر اقدام ظاهری 
این کش��ور با افشاگری از پشت پرده واقعیت این کشور همراه 
می ش��ود، اصالح طلبان بایس��تی نگاه گذشته خود را تصحیح 
کن��د اما با همه رس��وایی ها بازهم رس��انه های ای��ن جریان، 
اصالحات پوش��الی عربستان را با انگشت نشان می دهند و آن 
را برای کش��ورمان آرزو می کنند. تحقی��ر ملی، خودفریبی یا 
تظاه��ر به خوش باوری، هر چه نامش را بگذاریم اصالح طلبان 
هر نیتی هم داشته باشد به نظر می رسد که کمی باید واقعیات 

جهاننیوز را دستمایه نگارش مطالب خود قرار دهند. 

یادداشت

وقت آن رسیده که واکنش های جدی تری از خود نشان دهیم
کارش��ناس مسائل سیاس��ی گفت: دیپلماس��ی خارجی ایران باید نسبت به 
بدعه��دی آمریکا و اروپا تغییر کند. وقت آن رس��یده که واکنش های جدی تری 

نسبت به این بدعهد ی ها از خود نشان دهیم.
محمدکاظم انبارلویی با اشاره به تعلل اروپایی ها درقبال برجام گفت: دولت و وزارت 

امور خارجه هم اکنون بایدیک موضع گیری انقالبی در برابر خصومت ورزی های بی حد و 
حصر آمریکا و اروپا داشته باشند. قرار بود اروپایی ها حدود 3 هفته اقدام و عملیات درباره 
اس.پی.وی را آغاز کنند، اما بیش از هشت ماه از آن تاریخ می گذرد و هیچ اقدامی نکرده اند.

انبارلویی اضافه کرد: رفتار و اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه درباره آزمایش 
موش��کی صلح آمیز ایران و رفتار دولت های لهستان و هلند در حمایت از تروریسم علیه 
ایران، اعجاب آور است. زعمای سیاست خارجی ایران باید بنشینند و یک تجدیدنظر در 

سیاست های کلی که در ارتباط با دیپلماسی خارجی دارند، انجام دهند.

نظرگاه
مسئوالن از آمار و ارقامی حرف می زنند که واقعیت بیرونی ندارد

مرجع تقلید ش��یعیان گفت: مردم آثار ارزان��ی و پایین آمدن قیمت ها را در 
س��فرهای خود احساس نمی کنند، مس��ئوالن از آمار و ارقامی حرف می زنند که 

هرگز در بازار و جیب مردم واقعیت بیرونی ندارد.
آیت اهلل حس��ین نوری همدانی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با مفس��دان 

عرصه ه��ای مختلف تصریح کرد: برای اجرای حدود و مقابله با مفس��دان راهی جز 
اجرای کامل حدود الهی نیست. وی با ابراز تأسف از کاهش بی سابقه ارزش پولی کشور 

گفت: این مقدار از پایین بودن ارزش پولی یک کشور جای تأسف دارد، تأسف بیشتر این 
مسئله زمانی بهتر مشخص می شود که فردی بخواهد به کشورهای دیگر سفر کند.

وی تأکید کرد: اشراف و نظارتی بر بازار نیست و بازاریان خودسرانه قیمت کاال و اجناس را باال 
و پایین می کنند. مردم آثار ارزانی و پایین آمدن قیمت ها را در سفرهای خود احساس نمی کنند، 

مسئوالن از آمار و ارقامی حرف می زنند که هرگز در بازار و جیب مردم واقعیت بیرونی ندارد.

دیدگاه
نمی توانیم درباره بودجه بی تفاوت باشیم

دبیر ش��ورای نگهبان با بیان اینکه این نهاد نمی تواند درباره بودجه بی توجه 
باشد، گفت: در بررسی بودجه باید جلوی اسراف گرفته شود.

آیت اهلل احمد جنتی در ابتدای جلسه شورای نگهبان با اشاره به بررسی بودجه ۹۸ 
در مجلس، گفت: هرساله در ماه های پایانی سال به دلیل وجود مسائل فوق العاده ای 

از جمله بررسی بودجه، تراکم کاری بیشتری داریم که این موضوع فعالیت دوچندان 
می طلبد. وی با تاکید بر اینکه در بررسی بودجه باید جلوی اسراف گرفته شود، اضافه کرد: 

متاسفانه در این زمینه شاهدیم در جاهایی پول های زیادی بی دلیل هزینه می شود.
آیت اهلل جنتی با اش��اره به برگزاری انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی در سال آینده، از 
تشدید مخالفت ها و دشمنی های بی علت با نظارت شورای نگهبان انتقاد و خاطرنشان کرد: این 
هجمه زودهنگام که اغلب از خارج هدایت می شود به منظور تضعیف جایگاه این نهاد مقدس 

است و ما باید از مواضع به حق شورای نگهبان در اجرای نظارت قانونی دفاع کنیم.

شورای نگهبان

من را نگران می کند
گزارش��هایی به من میرسد که بعضی از طرحهای 
کالن در موضوع��ات تحقیقات��ی مهم مث��ل هوافضا، 
ماهواره و امثال اینها، دچار توّقف یا لنگی اس��ت؛ این 
م��ن را نگران میکند، این را میخواهم اینجا بگویم که 
مطالبه ی عمومی باش��د، من از مس��ئولین امر به طور 

جّدی درخواست میکنم به این مسائل بپردازند. 
این طرحها، طرحهای بس��یار مهّمی اس��ت؛ حّتی 
بعضی از طرحهای تحقیقاتی مربوط به انرژی هسته ای 
همین طور ]اس��ت [. اینها نبایس��تی مطلقاً توّقف پیدا 
کن��د؛ نباید تعطیل یا نیمه تعطیل باش��د که میگویند 
بعضی از اینها نیمه تعطیل اس��ت یا بعضی ُمش��رف به 
تعطیل اس��ت. من به نظرم میرس��د اینجا هم معاونت 
علمی میتواند در این زمینه نقش ایفا کند؛ حاال یا اینها 
اصاًل بکلّی محّول بش��ود به معاونت علمی و دانشگاه ها 
این را بسپرند به معاونت علمی، یا الاقل معاونت علمی 

در این زمینه نقش ایفا کند؛ خیلی مهم است.
اینه��ا، هم خس��ارت علمی اس��ت ب��رای ما، هم 
دانش��مند جوانی ک��ه در بخش مثاًل هس��ته ای یا در 
بخ��ش هوافضا یا در بخ��ش نانو یا زیس��ت فّناوری با 
امیدواری مشغول فّعالّیت اس��ت، وقتی که این بخش 
م��ورد بی اعتنایی قرار میگیرد و نیمه تعطیل میش��ود، 
مأیوس میش��ود. من قباًل هم ع��رض کرده ام که یأس 
و نومی��دی جوانان ما خیلی خطر بزرگی اس��ت. حاال 
بنده اینجا یادداش��ت کرده ام که این طرحها یا باید به 
معاونت علمی داده بش��ود یا الاقل معاونت علمی یک 
اشراف حسابی بر اینها داشته باشد؛ استعدادها باید به 

سمت اینها جذب بشوند.
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مخاطب شمایید

 شاهد روزهای بسیار مهم و پرهیجانی
در تاریخ بریتانیا و اروپا می باشیم

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نوشت: 
پارلمان انگلیس دقایقی پیش با اکثریت رأی 
بس��یار باالیی به پیش نویس تواف��ق دولت انگلیس با 
اتحادی��ه اروپا برای خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا 
رأی مخال��ف داد. ش��اهد روزه��ای بس��یار مه��م و 

پرهیجانی در تاریخ بریتانیا و اروپا می باشیم.

 هدف نظام از برجام، صرفا دستیابی
به منافع اقتصادی نبود

بهزاد صابری مش��اور وزیر خارجه کش��ورمان 
نوشت: سیاست خارجی یک کشور در خدمت 
 مناف��ع ملی آن کش��ور اس��ت؛ و دیپلماس��ی، یکی از 
ابزارهای سیاست خارجی اس��ت.  برجام، چه بودنش و 
چ��ه نبودن��ش، اصال��ت ن��دارد. برج��ام ی��ک »ابزار« 
دیپلماس��ی اس��ت. ابزاری که تا امروز کار کرده است. 
ف��ردا و فرداه��ا را بای��د مان��د و دید. برج��ام تاثیرات 
اقتصادی مهم، ملموس و انکارناپذیری داشت. اما هدف 
نظ��ام از مذاکرات منتهی به برجام، صرفا دس��تیابی به 
منافع اقتصادی نبود. اهمیت اهداف راهبردی برجام را 
نبای��د فراموش کرد. اینکه ایران ب��ه لحاظ راهبردی از 
برجام منافع��ی دارد، نافی تعهد طرف ه��ای برجام در 
جهت تامین منافع اقتصادی لغو تحریم های هس��ته ای 
نیس��ت. تاخیر بیش��تر در این زمینه، ممکن اس��ت به 
مناف��ع راهبردی ایران خدش��ه وارد کند و برجام دیگر 

ابزار مفیدی برای تامین منافع ملی ایران نباشد.
صابری همچنین به بخش��ی از بیانات رهبر معظم 
انقالب در مورد برجام اشاره کرد: برجام هدف نیست، 
برجام وس��یله اس��ت. برجام هدفی نیست که ما الزم 
باش��د این را حتماً حفظ کنیم؛ وس��یله ای برای حفظ 
مناف��ع ملّی ما اس��ت. اگر چنانچه ی��ک روزی به این 
نتیجه رسیدید که برجام نمیتواند منافع ملّی را تأمین 
بکند، برجام را بگذارید کنار، یعنی هیچ اهّمّیتی ندارد؛ 
ببینی��د منافع ملّی چه اقتضاء میکند. از من هم گاهی 
سؤال میشود که شما گفتی که برجام را آتش میزنی، 
چرا آتش ن��زدی؟ علّتی که آتش نزدیم همین بود که 
گفتیم ش��اید بشود منافع ملّی را با آن تأمین کرد؛ َوااّل 
اگر آدم بفهمد که منافع ملّی تأمین نمیش��ود، ما هم 
آت��ش  زدن را بلدیم که این کار را بکنیم. باالخره بازی 

نکنند با ما؛ این را باید جّدی دنبال بکنید.

سیاست مجازی

سیدسعید نجیبی

باالخره پس از تقریبا 5 سال  بی توجهی به حوزه هوا و فضا دستبـهنقد
و ماه��واره ها، ماهواره پیام امیرکبیر به فضا پرتاب 
ش��د. البت��ه پرتابی که نتیجه آن ع��دم قرارگیری 
ماهواره در مدار مربوطه بود و می توان گفت عمال 

پروژه پرتاب ماهواره پیام به شکست انجامید.
با این حال موفقیت آمی��ز نبودن پرتاب ماهواره 
مذک��ور، امری غیرقابل پیش بینی نبود و باید ردپای 
موفقیت آمیز نبودن این پروژه را در رفتار و سیاست 
دولت نس��بت به حوزه هوا و فضا جست وجو کرد. در 
چرایی علل شکست پروژه مذکور نکات بسیاری وجود 
دارد. در این خصوص باید گفت که بررسی وضعیت 
فناوری فضایی کش��ور در چند سال اخیر، از آوارگی 
و خانه به دوش��ی و عدم هماهنگی بین سازمان های 
دخی��ل در این حوزه حکای��ت دارد. به گونه ای که با 
روی کار آم��دن دولت یازدهم، حوزه فضایی چندین 
قی��م و متولی جدی��د پیدا کرده اس��ت. در ادامه به 

تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

انتقال سازمان فضایی ایران به ریاست جمهوری
در مهرماه سال ۸۹ شورای عالی اداری با این 
توجیه که متمرکز بودن مراکز تحقیقاتی و اجرایی 
مرتب��ط ب��ا هوافضا منجر به پیش��رفت می ش��ود، 
پژوهش��کده تحقیق��ات فضای��ی زیر نظ��ر وزارت 
ارتباط��ات، پژوهش��کده هوافض��ا از وزارت علوم و 
پژوهشکده  تحقیقات مهندس��ی و مراکز تابعه آن 
از وزارت جهاد کشاورزی را ذیل پژوهشگاه فضایی 
ای��ران آورد و س��ازمان فضای��ی ای��ران تحت نظر 
ریاس��ت جمهوری را تأس��یس کرد. همین مسئله 
منجر به سرعت گرفتن فعالیت های فضایی شد. تا 
آنجا که در فاصله سال های ۸۹ تا ۹3 فعالیت های 

گسترده ای از قبیل ارسال کپسول زیستی به فضا، 
پرت��اب ماهواره نوید، ارس��ال دو میمون به فضا و 

پرتاب ماهواره فجر انجام گرفت.
ام��ا درحالی ک��ه رون��د رو ب��ه رش��د تغییر و 
تحوالت ساختاری در سازمان فضایی کشور منجر 
به دس��تاوردهای عظیمی برای کش��ور شده بود، 
اواخر س��ال ۹3 براس��اس تصمیمات جدید دولت 
یازدهم، س��ازمان فضایی ایران به وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات بازگش��ت. به عقیده شاطرزاده، 
عضو هیئت  علمی پژوهش��گاه فضایی، بازگش��ت 
س��ازمان فضای��ی ب��ه وزارت ارتباط��ات نه تنها به 
ارتقای س��ازمان فضایی و پیشرفت های بیشتر در 
این حوزه منجر نش��د که باعث بازگشت به عقب و 

از بین رفتن فرصت های تازه نیز گشت.
پ��س از انتق��ال س��ازمان فضای��ی ب��ه وزارت 
ارتباطات، رئیس جمهور طی حکمی با توجه به اصل 
1۲۶ قانون اساس��ی، ایجاد مرک��ز ملی فضایی را با 
هدف هماهنگی، سیاست گذاری و برنامه ریزی حوزه 

فضایی به ستاری، معاون علمی خود محول کرد. 
از طرفی موضوع عدم تش��کیل جلسه شورای 
عالی فضایی به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به 
مسائل فضایی نیز به مسئله ای الینحل تبدیل شده 
به گونه ای که در 15 س��ال اخیر تنها 3 جلسه آن 
تشکیل ش��ده بود. اواخر آذرماه ۹4 رئیس جمهور، 
مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی کشور 
و ایجاد دبیرخانه ش��ورا که در حیطه مس��ئولیت 
س��ازمان فضایی ایران بود، را به س��تاری، تفویض 
کرد. با این حکم انتظار می رفت موضوع تش��کیل 
جلسه این شورا به صورت جدی پیگیری شود لکن 

این مهم تحقق نیافت.
کارشناس��ان در زمینه عدم تش��کیل جلسات 
ش��ورای عال��ی فضایی در چند س��ال اخیر معتقد 
بودن��د که یک��ی از علل ناهماهنگی ه��ا، واگذاری 
دبیرخان��ه این ش��ورا به معاونت علم��ی و فناوری 
بود. زیرا پیش  از این مس��ئولیت این کار به عهده 
س��ازمان فضایی ایران بود. این موضوع و تأسیس 
مرک��ز ملی فضایی در معاونت علمی س��بب ش��د 
ت��ا وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات و در ذیل 
آن س��ازمان فضایی ای��ران و نی��ز معاونت علمی 
رئیس جمه��ور و در ذی��ل آن مرکز مل��ی فضایی 
ایران، هر یک خ��ود را متولی این حوزه بدانند. به  
هرحال دبیرخانه شورای مذکور دوباره به سازمان 
فضایی بازگشت لکن جلسات آن همچنان تشکیل 

نش��د. همین امر منجر به انتقاداتی فروانی گردید 
به طوریکه کارشناس��ان مش��کل اصلی نابسامانی 
حوزه فضایی را س��اختار سیاست گذاری این حوزه 

می دانند.
در 4 سال اخیر مسئوالن مختلف هر سال خبر 
از پرت��اب یک ماه��واره را می دادند که این مهم تا 
امروز محقق نشده بود. در این چند سال مسئوالن 
دانش��گاهی خبر از آماده پرتاب بودن ماهواره های 
ظف��ر، پیام امیرکبیر، ناهید یک، دوس��تی و تدبیر 
می دادند که امروز ماه��واره پیام امیرکبیر به فضا 

پرتاب شد که البته پرتاب آن ناموفق بود.
در چرای��ی موفق آمیز نبودن پرت��اب ماهواره 
اخی��ر می توان به مش��کالت قانونی و س��اختاری 
فعالیت ه��ای حوزه فضایی اش��اره ک��رد که باعث 
کندی و بی نتیجه بودن این فعالیت ها ش��ده است. 
از طرف��ی بی توجهی به حوزه فضایی و متعاقب آن 
کاه��ش بودجه آن این مس��ئله را به ذهن متبادر 
می س��ازد که در طی 5 س��ال اخیر حوزه فضایی 
یکی از اولویت های دس��ته چندم دولت به ش��مار 
رفته اس��ت و همین مس��ئله بتعث شده است که 
از نقطه مطلوب خود نیز فاصله بگیرد. این مهم تا 
آنجا پیش رفته اس��ت که رهبر انقالب در مهرماه 
س��ال ۹5 در دیدار با نخبگان، ضمن گالیه از روند 
ُکند صنع��ت فضایی از مس��ئولین مطالبه کردند 
ک��ه ای��ن طرح های مه��م نباید مطلق��اً تعطیل یا 

نیمه تعطیل باشد.
همچنین ای��ن بی توجهی ب��ه صنعت فضایی 
منج��ر به این مس��ئله ش��د که در 3س��ال اخیر، 
40 نفر از متخصص��ان صنعت فضایی به آمریکا و 

اروپ��ا مهاجرت کنند و آنجا جذب کار ش��وند. این 
موض��وع در حالی اتفاق می افت��د که حتی امارات 
نی��ز متخصصان م��ا را جذب می کن��د و در حال 
راه اندازی صنعت فضایی است و می خواهد تا چند 

سال آینده گردشگر به فضا پرتاب کند. 
در توضی��ح عل��ت ُکندی فعالیت ه��ای حوزه 
فضایی برخی کارشناس��ان بر ای��ن باورند که این 
حوزه با مش��کل قانونی و ساختاری روبه رو است و 
ای��ن موضوع موجب بروز ناهماهنگی و اختالف در 
میان دس��تگاه ها و نهادهای ذی ربط شده است که 
نمونه بارز این ناهماهنگی را می توان در اختالفات 
مرکز ملی فضایی و سازمان فضایی مشاهده نمود.

در مجموع می ت��وان گفت موفقیت آمیز نبودن 
پرتاب ماهواره این موضوع را نشان داد که نمی شود 
4 س��ال به حوزه فضایی بی توج��ه بود و پس آن به 
یکباره به س��راغ پرتاب ماهواره رفت. زیرا پیشرفت 
ح��وزه هوافضا مس��تلزم توجه ویژه ی مس��ئولین و 
تالش های ش��بانه روزی متخصصان است که باید به 
هر نحوی مورد حمایت قرار گیرند. همچنین توجه به 
این حوزه، باید از یک سو به بازنگری در ساختارهای 
سیاست گذاری و احیای شورای عالی فضایی منجر 
ش��ود و از س��ویی دیگر افزایش حمایت های مالی و 

معنوی از این حوزه را درپی داشته باشد.
در پایان باید یادآور شد که فناوری های فضایی، 
از فناوری های راهبردی محس��وب می ش��وند که از 
آن ها تح��ت  عنوان دس��تاوردهای غرورآفرین ملی 
یادش��ده است. بنابراین در مدار قرار نگرفتن پرتاب 
ماهواره را نمی توان امری مذموم برش��مرد، زیرا این 
فناوری آن چنان پیش��رفته اس��ت که برای یکبار 
موفقیت در آن، چندبار شکس��ت نی��ز باید تجربه 
کرد. از طرفی نتیجه پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر، 
نوید این را می دهد که صنعتی فضایی کشور از کما 
خارج ش��ده است و پس از 5 سال، همت ویژه ای را 

فارس برای بازسازی خود می طلبد. 

ادعای  ب��ه  تهران  دادس��تان  ن ا اخی��ر دولت انگلی��س درباره میـــــز
نازنین زاغری واکنش نشان داد و گفت: محکومان 
امنیتی از لحاظ تماس تلفنی، مالقات با خانواده و 
اس��تفاده از امکانات پزش��کی در بهترین وضعیت 

قرار دارند.
عب��اس جعفری دولت آبادی با تش��ریح آخرین 
وضعیت پرونده حقوق های نجومی گفت: از 50 مورد 
کیفرخواست در مورد پرونده حقوق های نجومی، 14 
مورد منجر به صدور حکم شده و تعدادی هم تبرئه 
شده اند و از آنجایی که در مرحله اعتراض است پس 

از قطعی شدن جزییات حکم اعالم می شود.
دادس��تان تهران در رابطه با شبهات مطروحه 
در فضای مجازی در مورد برخی محکومان امنیتی 
از جمل��ه نازنین زاغ��ری با تاکی��د براینکه برخی 
دولت های غرب��ی باید از دخال��ت در امور قضایی 
کش��ور خودداری کنند، اظهار ک��رد: خانم نازنین 
زاغری و چند نفر دیگر محکومانی هس��تند که به 
جرایم س��نگینی محکوم شده اند و یکی از سنگین 

ترین اتهامات را دارند.
وی خطاب به برخی کشورهای غربی که مدعی 
هس��تند در کوچکترین مس��ایل حقوق ای��ن افراد 
رعایت نمی ش��ود،  گفت: مطابق گزارش��ی که شب 
گذشته گرفتم،  در تماس با خانواده،  اعطای مرخصی 

و امکانات پزشکی،  بیشترین توجهات نسبت به این 
نوع محکومین و متهمان صورت می گیرد.

دادس��تان تهران ط��رح این ادعاه��ا را صرفا به 
منظ��ور غرض ورزی و تحت الش��عاع قرار دادن نظام 
قضایی ایران دانس��ت و گفت: قاضی مقیم در زندان 
ه��م برای جرایم عمومی و ه��م امنیتی حضور دارد 
و مرت��ب با این اف��راد مالقات و دیدار می  ش��ود و از 

لحاظ تماس تلفنی،  مالقات با خانواده و استفاده 
از امکانات پزش��کی حتی درم��ان در خارج از 

زندان، در بهترین وضعیت قرار دارند.
وی با رد ادعایی که دولت انگلیس اخیرا 
در م��ورد نازنین زاغری مطرح کرده اس��ت،  

خاطرنشان کرد: به خصوص در مورد 
خانم زاغری ادعایی که اخیرا 

دولت انگلیس مطرح کرده 
صحت ندارد و امیدواریم 
از این فرافکنی ها دس��ت 

بردارند.

دادس��تان تهران در ادام��ه در رابطه با آخرین 
وضعیت پرونده واردات خودروی خارجی بیان داشت: 
این پرونده تا امروز سی متهم دارد، 10 دالل در این 
رابطه دستگیر و چهار کارمند وزارت صمت در مورد 
این پرونده بازداشت هستند و الباقی دستگیرشدگان 

هم تعدادی واردکننده خودرو می باشند.
وی ادامه داد: اخیرا خواهر فرشته تنگستانی یکی 
از متهمان این پرونده که به خارج از کش��ور 
فرار کرده بود، در ایران دس��تگیر شده و 

اعترافاتی در این زمینه داشته است.
جعف��ری دولت آبادی با اش��اره به 
پیشرفت خوب تحقیقات این پرونده، 
افزود: پرونده ای هم در بندرعباس 
تشکیل و تحقیقات آن به 
دادسرای تهران سپرده 
شده است که 5 متهم 
دارد و یکی از مدیران 
واردکننده  معروف 

خودرو و یک مدیر دولتی مربوط به گمرک در رابطه 
با آن بازداشت هستند.

دادس��تان تهران با اش��اره به آخرین وضعیت 
پرونده میثم رضایی با 1300 ش��اکی و با تاکید بر 
پیشرفت خوب تحقیقات اظهار کرد: در این پرونده 
10 متهم دس��تگیر و بی��ش از ۶0 خودرو توقیف و 
امالک زیادی شناس��ایی ش��ده اس��ت و امیدواریم 
ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارس��ال به دادگاه 
ش��ود. وی با بیان اینکه در مورد فروش ارز در معابر 
دستگیری ها کماکان ادامه دارد، افزود: شب گذشته 

دوباره تعدادی در این زمینه دستگیر شدند.
دادس��تان تهران ب��ا تاکید بر اینکه تش��کیل 
شعب ویژه سرآغاز دوره جدیدی در مبارزه با فساد 
بود، خاطرنش��ان کرد: فقط در چهار پرونده ای که 
کیفرخواست داده ایم 10 هزار میلیارد تومان ارزش 
مالی، بوده که در این پرونده ها مورد کیفرخواست 

قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که امروز 

مبارزه با فس��اد یک سیاست تبلیغی نیست، بلکه 
الزامی برای مبارزه با مفس��دینی است که اعتماد 

مردم به نظام را کاهش داده اند. 
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: خوشبختانه با 
اقداماتی که شروع شده و ادامه خواهد یافت از تمام 
کس��انی که اموال و ارز های کشور را به غارت برده 
ان��د، اموال را پس خواهیم گرفت،  منتهی به کمک 

مردم و همکاری دستگاه ها نیاز بیشتری داریم.
دادس��تان ته��ران جزییاتی از پرون��ده بانک 
س��رمایه را مورد اش��اره ق��رار داد و بیان داش��ت: 
در ای��ن پرونده حدود س��ی مدیر تح��ت تعقیب 
ق��رار گرفتند که از جمله آن ها آقایان بخش��ایش 
و کاظمی بودند و الباقی کسانی هستند که در این 
بانک مدیریت داش��تند و تعقیب ش��دند و پرونده 

آن ها به تدریج به دادگاه خواهد رفت.
وی خاطرنش��ان کرد: بانک س��رمایه نمونه ای 
از یک فس��اد کامل اس��ت که هم چیز دست به هم 
داده است و از بخش های خصوصی دولتی و عوامل 
داخل��ی و پیرامونی و ش��یوه های مختلفی از جمله 
کارتن خواب ها،  رشوه و رانت و خرید امالک به قیمت 

ارزان و تسهیالت گسترده استفاده شده است.
دادس��تان ته��ران تاکید کرد: نباید در فس��اد 
فرافکن��ی کنیم بلکه باید مبارزه با فس��اد را جدی 

بگیریم تا اموال مردم به بیت المال برگردد.

چراپروژهپرتابماهوارهپیامناکامماند؟

تدبیر 5 ساله برای به کما فرستادن صنعت فضایی

دادستانتهرانمطرحکرد؛
ردادعایدولتانگلیسدرموردنازنینزاغری

ونده حقوق های نجومی، ۱۴ مورد منجر به صدور حکم شده است از ۵۰ کیفرخواست در مورد پر

باید ردپای در مدار قرار 
نگرفتن ماهواره پیام را 

در رفتار و سیاست دولت 
نسبت به حوزه هوا و فضا 

جست وجو کرد، البته 
نتیجه پرتاب ماهواره پیام 

و امیرکبیر نوید این را 
می دهد که صنعتی فضایی 

از کما خارج شده و پس از 5 
سال، همت ویژه ای را برای 

بازسازی خود می طلبد


