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حسن  روانشید

برای تهیه گزارشی که می خوانید خبرنگار ما با چند تن 
از نمایندگان مجلس در کمیسیون های قضایی و امنیت 
ملی تم�اس تلفنی گرفت که هیچک�دام از آنها تمایلی 
به پاس�خگویی به پرس�ش های خبرنگار سیاس�ت روز 
درباره پرونده نوید افکاری که در رس�انه های خارجی با 
جنجال و فریب به نش�ر گزارش ه�ای دروغ خود اقدام 
کرده اند، نداشتند، شاید نمایندگان عزیز پس از انتشار 
این گزارش واکنش نش�ان دهند اما دلیل این که چرا به 
این موضوع ورود نکرده اند اکنون نکته مهمی اس�ت که 

طبیعتًا نخستن پاسخ و واکنش آنها باید باشد.
رفت�ار شناس�ی دش�منان نظام نش�ان می ده�د در هر 
مس�ئله ای از ابزار تحریف برای ابراز دشمنی و انعکاس 
چهره ای خش�ن، غیر حقوق بش�ری و جن�گ طلب از 
کش�ورمان اس�تفاده می کنند. این ابراز ه�م اکنون در 
ایس�تگاه »نوی�د افکاری« توقف کرده اس�ت تا نش�ان 
دهد دس�تگاه قضایی کشورمان بدون ضابطه و سیاسی 
عمل می کند و نظام حقوقی کشورمان کاماًل ضد حقوق 

بشری است. 
دش�منان با اس�تفاده از ابزار جنگ نرم به میدان آمده 
و با اس�تفاده از فضای رس�انه ای می کوش�ند تا چهره 
کش�ورمان را در نظ�ام بین الملل تحری�ف کنند. عالوه 
ب�ر این اق�دام آنه�ا در صدد هس�تند تا با اس�تفاده از 
ای�ن جریان، بار دیگر با تحری�ک افکار عمومی، آرامش 
کش�ور را بر هم ریخته و آشوبگران را به صحنه خیابانها 
بکش�ند.  در این س�ناریوی تکراری که معاندین خارج 
نش�ین که به دنب�ال صدور حکم اعدام ب�رای فردی که 
در جریان اعتراضات س�ال ۹۷ یک شهروند بیگناه را به 
قتل رسانده بود، اش�ک می ریزند و اینگونه وانمود می 
کنند که نظام با اس�تفاده از ش�کنجه و گرفتن اعتراف 
اجب�اری می خواهد تا مخالفان خ�ود را به هر قیمتی از 
صحن�ه حذف کند و محاکمه ها در کش�ورمان به نوعی 
انتقام گیری محس�وب می شود که در نهایت نه عدالت 
بلکه حک�م اعدام را به دنبال دارد . حکمی که غربی ها 
آن را برای خود مجاز و برای قصاص در کش�ورمان غیر 

مجاز و ضد انسانی می شناسند.  

 پروند افکاری چگونه رقم خورد 
ماجرا از این قرار است،  نوید افکاری سنگری متولد ۱۳۷۲ 
فرزند حس��ین بر اس��اس اطالعات منتشر شده توسط قوه 
قضاییه به جرم قتل یکی از کارکنان سازمان آب منطقه ای 
استان شیراز در س��ال ۱۳۹۷ به اعدام محکوم شده است. 
ب��ه صورت دقیقتر افکاری به دو بار اعدام، ۶ س��ال و ۶ ماه 

حبس و ۷۴ ضربه شالق محکوم شده است.
ام��ا این حکم از کجا آمد؟  س��اعت ۲۳ روز ۱۱ مرداد ماه 
س��ال ۹۷ ، نوی��د افکاری ک��ه همه او را به عنوان کش��تی 
گیری ایرانی می شناس��ند،  کارمند س��ازمان آب شیراز را 
که گفته می شود بسیجی نیز بوده مقابل منزلش در محله 
شاه داعی اهلل با چاقو مورد حمله قرار می دهد که در نتیجه 
خونریزی ش��دید و بریدگی عروق حیاتی گردن، مقتول به 

قتل رسید و جان خود را از دست داد.
اما پس از قتل و پیگیری های پلیس و بررسی فیلمهایی که  
توس��ط دوربین های مداربسته در محل حادثه گرفته شده 

بود، وی شناسایی و دستگیر می شود.
 اعترافات 

متهم پس از دس��تگیری در تحقیقات می گوید که مقتول 
را با دوستش تعقیب می کرد و در ترک موتور نشسته بوده 
و با چاقو اقدام به قت��ل مقتول می کند. همچنین متهمان 
دیگر پرونده هم با دس��ت خط خود در پلیس آگاهی اقرار 
می کنند که جرم را مرتکب ش��ده اند و همچنین ش��اهدی 

این موضوع را تایید کرده است.
در نهای��ت، پرونده قتل مرحوم ترکمان با صدور قرار جلب 
به دادرس��ی و تنظیم کیفرخواس��ت از س��وی دادس��رای 
عموم��ی و انقالب ش��یراز نزد محاکم کیفری یک اس��تان 
فارس ارسال و با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری 
یک استان رس��یدگی های قضائی الزم شد. در نهایت پس 
از برگزاری دادگاه به صورت علنی، به ش��رح دادنامه مورخ 
۱۴ مهرماه س��ال ۹۸، وقوع قتل توسط نوید افکاری محرز 

و از حیث مباشرت در ارتکاب قتل عمدی حکم به قصاص 
نفس نامبرده صادر ش��د که این حکم از سوی دیوان عالی 
کش��ور عیناً تأیید ش��د. اما یک قتل تنها اته��ام وی نبود 
پ��س از انجام تحقیقات قوه قضایی��ه پیرامون متهم ردیف 
اول پرونده، مش��خص می شود، نوید افکاری قصد ترور یک 
بسیجی را نیز داشته اما به لحاظ اینکه تردد فرد مورد نظر 

به صورت نامنظم بوده، موفق به ترور وی نمی شود.
نوید افکاری همراه برادر دیگ��ر خود به نام حبیب افکاری 
در اغتشاشات سنوات قبل نیز شرکت داشته و برادر وی با 
استفاده از کاتر پای یکی از مأموران انتظامی را مورد جرح 

عمدی قرار داده که بالغ بر ۲۰۰ بخیه خورده است.
 اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت اموال از دیگر 

سوابق متهم است.

 دروغ های شاخدار
به دنبال دستگیری افکاری بالفاصله شبکه ها و رسانه های 
معان��د در تالش��ی هماهنگ وارد میدان ش��ده و روزها به 

بررسی این موضوع پرداختند. 
همزم��ان ب��ا این اقدام برای تش��ویش اذه��ان عمومی نیز 

موضوع شکنجه و اعترافات اجباری را به میان آورند.
جال��ب آنجا بود که دروغ پردازی و ش��انتاژ رس��انه ای به 
ش��کنجه ختم نش��د و این رس��انه ها اعالم کردند که نوید 

افکاری وکیل تعیینی نیز نداشته است . 
این درحالی بود که افکاری در دست خطی اعتراف کرد که 
شکنجه نشده و نمی خواهد به پزشکی قانونی مراجعه کند. 
حتی در صورت جلس��ه هایی که به دس��تخط نوید افکاری 
نوش��ته و خود ذیل آنها را امضا و اثر انگش��ت زده بود نیز 
مش��خص ش��د که افکاری حتی توهینی ه��م از هیچ یک 
از ماموران نش��نیده اس��ت و صحبت هایی که ش��بکه های 

خارجی می کنند صرفاً ادعاهای دروغین هستند.
این درحالی بود که جمشیدی اردکانی، وکیل تعیینی نوید 
اف��کاری فعالیت م��ی کرد. وی در خص��وص ادعای مطرح 
ش��ده در باره شکنجه نوید افکاری، عنوان کرد: متهم منکر 
ماجرای شکنجه شد؛ به نوید گفتم من باید تو را به پزشکی 
قانونی ببرم که گفت شکنجه نشده و نمی خواهد به پزشکی 

قانونی برود و وضعیتم سالم است و هیچ مشکلی ندارم.
جمش��یدی اردکانی درباره اینکه برخی مدعی شدند روند 
رس��یدگی به پرونده قانونی نبوده است، نیز اظهار داشت : 
م��ن پرونده را مطالعه کردم بازپرس، مواد قانونی را در این 

پرونده رعایت کرده است. 
البته جمشیدی اردکانی در مرحله بدوی وکیل نوید افکاری 
بود و پس از آن در مرحله اعاده دادرس��ی حس��ین یونسی 
وکالت پرونده نوید افکاری را برعهده گرفت و این نش��ان از 
آن دارد که این متهم هم در زمان رسیدگی به پرونده و هم 

پس از صدور حکم اعاده دادرسی وکیل داشته است.
 بزرگنمایی دروغ در سطح جهانی 

تنها ابزار دشمنان نظام در این میان جریان سازی رسانه ای 
نبود بلکه آنها با مظلوم نمایی و جریان سازی تالش کردند 
ک��ه ماجرای محاکمه و تعیین حکم برای این کش��تی گیر 
س��ابق را به محاکمه یک مخالف نظام تبدیل کرده و حتی 
پای محافل ورزشی خارجی و داخلی  را به میان بکشانند. 
از ورزش��کاران و محافل ورزش��ی و حقوق بشری از جمله 
عفو بین الملل گرفته تا تش��کیل کمپین و هش��تک سازی 
برای طرفداران حقوق بش��ر و مخالفت با ش��کنجه و اعدام 
گرفته تا اش��ک ریزی ترامپ و دیگردولت های غربی نشان 
م��ی دهد که آنها در اقدام��ی هماهنگ تالش می کنند تا 
به اهدافی که در باال به آن اش��اره شد برسند و حقیقت را 

وارونه نشان دهند. 
 قوه قضاییه چه می گوید؟

با این حال دس��تگاه قضایی کش��ورمان نش��ان داد که در 
تصمیم گیری های خود مستقل است و با این گونه فشارها 
و جریان س��ازی های رس��انه ای و سیاسی از میدان به در 
نمی ش��ود. س��خنگوی قوه قضاییه درباره حکم اعدام نوید 
اف��کاری تاکید کرد: حکم نوی��د افکاری از نظر ما قصاص و 

کار ضد انقالب هم هیاهو است.
غالمحسین اسماعیلی در عین حال تصریح کرد: بین اعدام 
و قصاص تفاوت هایی وجود دارد. این ش��خص اقدام به قتل 
یک آدم بیگناه، یک کارمند پرسنل سازمان آب شهرستان 
ش��یراز جلوی درب منزل وی کرده اس��ت. چرا کس��ی از 

خانواده داغدار وی صحبتی نمی کند؟
وی گف��ت: حکم قصاص، حق اولیاء مقتول اس��ت. در این 
فرآین��د ادله کامل وج��ود دارد. فرد به قت��ل اقرار کرده و 
صحنه بازس��ازی شده است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح 
کرد: تمام جلسات این دادگاه علنی است و بر مبنای جنبه 
حق الناس��ی، دادگاه حکم به قصاص داده است و این حکم 
در چارچوب قوانین، فرجام خواهی ش��ده و حکم به دیوان 
عالی کشور آمده است و قضات با بررسی مجدد پرونده حکم 
را مجددا تایید کرده اند. وی تصریح کرد: دشمن همواره به 
دنبال بهانه برای فضاس��ازی است و ما در این راستا مجبور 
به انتشار مستندی شده ایم که حاوی اقرار های این شخص 
در به قتل رس��اندن مقتول اس��ت و این مس��تند به دلیل 

روشن شدن افکار عمومی منتشر شده است.
اسماعیلی درباره افراد مشهوری که بدون اطالع از اطالعات 
کامل برخی پرونده ها اظهار نظر می کنند، گفت: امیدواریم 
با توضیحات داده ش��ده این قبیل افراد در رویه عملی خود 
تجدی��د نظر کنند و ب��ی جهت باعث آزرده ش��دن خاطر 

خانواده مقتول و آسیب افکار عمومی نشوند.
وی افزود: برخی از چهره های مش��هور تا خبری می شنوند 
ب��دون اینکه چیزی بدانند اظهارنظر می کنند؛ انگار قس��م 
خورده اند در همه چیز ورود کنند، بدون اینکه تخصصی یا 

اطالع درستی داشته باشند.

 در نهایت 
مدتها اس��ت ک��ه تطهی��ر قات��الن و بی گناه جل��وه دادن 
اش��راری که امنیت جان��ی مردم را تهدی��د کرده اند، یکی 
از کارویژه های تعریف  ش��ده برای رس��انه های ضد انقالب 
مانند »بی بی سی فارسی« و »اینترنشنال« در اجرای پروژه 

تحریف و تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران است.
اگرچ��ه دروغ های رس��انه های آن ط��رف آب برای مردم 
کش��ورمان عادی ش��ده و مردم می دانند که این رسانه ها 
با چه هدفی چنین مس��ائلی را عنوان می کنند، اما تمامی 

ادعاهای آنان با دالیل قانونی رد شده است. 
چند وقت پیش بود پ��س از اجرای حکم قصاص مصطفی 
صالحی قاتل شهید سجاد شاه  سنایی، »بی بی سی فارسی« 
و »اینترنشنال« به عنوان ابزار رسانه ای اشرار و تروریست ها 
وارد معرکه شدند و طبق معمول با عوض کردن جای جالد 
و شهید و قلب واقعیت، در جهت مظلوم نمایی و تطهیر یک 

قاتل اقدام کردند.
 ش��اید برای این رس��انه ها عادی باشد اما مردم کشورمان 
م��ی دانند که خانواده و فرزن��دان مقتول چه غم بزرگی را 

تحمل می کنند . 
در این میان نمایندگان مردم و صاحب نظران وظیفه دارند 
ت��ا نقطه نظرات خود به عن��وان منتخبین مردم و قانوگذار 
در ای��ن باره بیان کنن��د و از این گونه مس��ائل بی تفاوت 

نگذرند. 
خبرن��گار سیاس��ت روز ب��رای گفتگو با برخ��ی از اعضای 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی و کمیس��یون 

قضایی تماس گرفت تا نظر آنها را در این باره جویا شود.
ان��ور حبیب زاده بوکانی نماینده بوکان و عضو کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی ،سید احمد آوایی نماینده 
دزفول و عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی، 
رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام و عضو کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی، سید سلمان ذاکر نماینده 
م��ردم ارومیه و عضو کمیس��یون قضایی و حقوقی، س��ید 
مصطفی میرس��لیم نماینده تهران و برخ��ی از نمایندگان 
دیگر هریک به دلیل نداش��تن اطالعات، عالقه نداشتند به 
مصاحبه در این باره یا تقاضا برای ارس��ال کتبی س��وال و 
پاس��خ در صورت مصلحت از پاس��خگویی به سیاست روز 

خودداری کردند. 
اگر نمایندگان مردم واکنش مناس��بی در این باره نش��ان 
داده و در جه��ت ش��فاف س��ازی ماجرا و وظیف��ه نظارتی 
مجلس گام بردارند ، شاید دستگاه های خبر پراکنی غربی 
کمتر بتوانند به اهداف مورد نظر خود در این باره برسند و 

اشک تمساح بریزند. 

امام حسین )ع(: بر هیچ چشم مؤمنی روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می  شود 
و چشم خود را فرو بندد مگر این که آن وضع را تغییر دهد.

آقای شهردار، خصلت شجاعت را 
زنده کنید

دیرینه بلدیه و امروز شهرداری اصفهان طی یکصد 
س��ال گذش��ته تنها یکی را به یاد دارد که اینگونه 
گفت و بالفاصله به آن عمل کرد. بد نیس��ت تاریخ 
ارگان��ی که مدیریت آن را هم اکنون ش��ما به عهده  
داری��د از نیمه دوم دهه س��ی مطالعه کنید تا بهتر 
بدانید چگونه آن روس��تایی با اس��تفاده از خصلت 
شجاعت پته ها را روی آب می ریخت و بالفاصله در 
خانه خود واقع در انتهای کوچه رشتی ها در خیابان 

چهارباغ پایین به بست می نشست! 
البته به نظر می رسد برای سر زدن به گنجه ها کمی 
دیر باش��د اما ماهی را هر وق��ت از آب بگیرند تازه 
اس��ت. حرف نشخوار آدمیزاد می باش��د و از اینکه 
پیرامون اس��تخدام ها و مدیریت های حزبی س��خن 
گفته می ش��ود واهمه نداشته باشید زیرا آنچه شما 
اظهار می کنید مستندتر است و اصول انتخاب یک 
مدی��ر در جامعه اس��المی همین اس��ت که ضمن 
دفع معضالت، چالش های باقیمانده از گذش��ته را 
نیز رفع  و رجوع نماید. یکصد و س��ی و هش��تمین 
جلسه علنی ش��ورای اسالمی کالن شهر اصفهان را 
می توان از پربارترین نشس��ت ها دانست زیرا منهای 
گزارش های مرس��ومی که پیرامون فعالیت های سه 
 س��اله داده شد و البته ش��رح وظایفی بود که باید 
انج��ام می گردید اما مطالبی در آن عنوان ش��د که 
خوراک رسانه است تا بجای نشست های تشریفاتی 
به چالش آنچه گذش��ته و مواردی ک��ه در جریان 
است، بپردازد. شما می توانید پس از گذشت نزدیک 
۶ ده��ه روح ش��هرداری که ام��روز روی صندلی او 
نشسته اید ش��اد کنید تا بداند پس از او هم آمدند 
ش��جاعانی تا خصلت های پاک روس��تایی را صیقل 
بخش��ند. آقای ش��هردار، ما چ��راغ اول دراین باره 
را روش��ن کردیم تا بدانید رس��انه تش��نه شنیدن 
تازه های مس��تندی است که پیرامون استخدام های 
فامیل��ی در دوره های مختلف گفته ش��ود و فرصت 
مناس��بی اس��ت زیرا قوه قضاییه هم حجت االسالم 
رئیس��ی را هم در رأس خود دارد تا اگر نیاز شد با 

روند این کار مساعدت نمایند.
 ش��ما امروز متولی مدیریت شهری هستید و باید 
قبل از اتمام دوره مس��ئولیتی نس��بت به تش��کیل 
تیم��ی بی ط��رف از بی��ن کس��انی ک��ه هیچگونه 
وابس��تگی ش��غلی با ش��هرداری و دیگر ارگان های 
وابس��ته به وزارت کش��ور ندارند که اولویت با قوه 
قضاییه اس��ت اقدام و فهرست فامیل های تکراری، 
دامادها، ب��رادران، خواهران، همس��ران و فرزندان 
را تنظی��م و حداقل در اختیار رس��انه ها قرار دهید 
و این س��ندها را رو کنید. به جز این ها ش��هروندان 
کالن شهر که عالوه بر پرداخت های متفاوت ازجمله 
پروانه س��اخت، تراکم و عوارض های متنوع که رقم 
باالی آن پیرامون نوس��ازی است حق دارند بدانند 
این دریافت ها در کجا هزینه می ش��وند و ش��رکتی 
ک��ه تنها ۱۵ درص��د فعالیت خود را آغ��از کرده و 
س��پس متوقف  شده ظرف ش��ش ماه چقدر پاداش 
دریافت کرده اس��ت و شرکتی که در اسلواکی بوده 
چه ربطی به ش��هرداری داشته و چگونه از پاریس 
در اصفهان ش��رکت ایجاد کرده اند اما ش��ما اجازه 

نداده اید؟ 
و می طلب��د تا پیرام��ون ش��رکت هایی در اوگاندا، 
ازبکس��تان و دفتری در مالزی هم سخن بگویید و 
افشا کنید چه کسانی در دوران پراید ۱۵ میلیونی، 
وام های ۳۰۰ میلیونی برای خود، همسر و دیگران 
دریافت داش��ته اند تا با یک وام ۲۰ دس��تگاه پراید 
بخرن��د؟ و ماجرای ۵۰۰ میلیون تومان پولی که به 
کمپانی دانمارکی داده شده و هیچ نتیجه ای گرفته 
نشده است، چیست؟ آقای شهردار با پاسخ واضح و 
مس��تند به این مطالبات شهروندی که خود شخصاً 
فهرست وار ابراز داش��ته اید ثابت خواهید کرد شما 
دومین ش��هردار یک قرن اخیر اصفهان هستید که 

خصلت شجاعت را بار دیگر زنده می کنید.
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