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بازداشت موقت
کوتاه میشود

نعیم احمدی /ایران

نماینــدگان مجلــس کلیــات طرحــی را
گـــزارش تصویــب کردند کــه در صــورت تصویب
گـروه ســیاسی نهایــی آن ،نحوه بازداشــت موقت افراد
بــا جرایم مختلــف تغییر میکنــد و زمان بازداشــت موقت هم
کاهــش مییابد .در مــاده واحده این طرح آمده اســت :در کلیه
جرایــم هرگاه تــا یک ماه به علــت صدور قرار تأمیــن ،متهم در
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یک قتل
و 15مظنون
رسانههای ترکیه اسامی و
تصاویر مظنونان به قتل جمال
خاشقجی را منتشر کردند
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شناگر پاراآسیایی ایران پنجمین
مدال طال را کسب کرد

واژگونیاتوبوسحاملدانشآموزاندختربستانآباددراستانآذربایجانشرقی
  3کشته و 38مصدوم در پی داشت
20
عربستان کانون بحران

شیرینیتحصیل
برای دانشآموزان
کپرنشینهرمزگان

شاهین بر فراز آسیا

عربســتان ســعودی به کجا میرود؟ هنگامی که رفتارهای
محمد بنســلمان را مرور میکنیم به یاد رفتارهای رئیس
یادداشت
جمهورهــای مســتبد عــرب میافتیــم .قذافــی و صــدام
حســین و حکومتهــای بعثــی و سوسیالیســتهای قالبی
منادی قومیت عرب ،همین رفتارها را از  70ســال گذشــته
داشــتهاند .دعــوت ســعد حریــری نخســتوزیر لبنــان بــه
ریــاض و به گــروگان گرفتن او حتی مبتذلتــر و بیپرواتر از
عباس عبدی
تحلیلگرسیاسی
اقــدام قذافی در ربودن امام موســی صدر اســت .فراخوان
شــهروندان عربســتان و اعضای خانواده سلطنتی به کشور
و ســپس ســر به نیســت کــردن آنان در نــوع خــود بیســابقه اســت .از این نوع
کارها ،صدام حســین انجام میداد .دســتگیری و بازداشت دهها عضو خانواده
آلســعود و سپس تلکه کردن آنان و فروختن آزادی آنها نیز از کارهای عجیب
دیگــر او بــود .کاری که بــرای رئیس جمهورهــای کودتاچی عــرب معمول بود.
حملــه بــه یمن و رفتار با همســایه خود قطــر خاطره حمله جمــال عبدالناصر
بــه یمــن و نیــز حمله صدام به کویــت را در اذهــان زنده کرد .با ایــن تفاوت که
آن حمــات کجــا و ایــن جنایــات کجــا؟ آخریــن نمونــه آن ناپدیــد شــدن یک
روزنامهنــگار ســعودی هنــگام مراجعه به کنســولگری عربســتان در اســتانبول
اســت .هرچند تاکنون موضوع به طور کامل روشــن نشــده اســت ،ولی در اینکه
اتفاق غیر منتظرهای رخ داده و فرد مراجعهکننده نتوانسته است از کنسولگری
عربستان خارج شود ،تردیدی نیست.
ایــن اتفاقات حکایت از یک تحول اساســی در حکومت ســعودیها میکند .در
گذشــته رژیمهای پادشــاهی عرب به نســبت مبادی آداب بودنــد .اگرچه هیچ
وجهــه دموکراتیکی نداشــتند و فاقد نظامهای انتخاباتــی بودند ،ولی مبتنی بر
ســنت قبیلهای جوامع خود رفتار میکردند و در مقایسه با رژیمهای جمهوری
از ثبــات سیاســی و رفتــاری بیشــتری برخــوردار بودنــد .رژیمهــای جمهــوری
کــه عمومــاً کودتایــی بودند از لیبــی و الجزایر در شــمال آفریقا گرفتــه تا مصر و
ســودان و ســپس عــراق و ســوریه و یمــن ،همگی بــا گرایشهای دهــه  60و 70
قرن بیســتم که تلفیق نوعی سوسیالیســم دولتی و البته فاســد با یک حکومت
مبتنی بر دســتگاههای امنیتی و نظامی و ســرکوب شکل گرفتند و تا دو دهه نیز
بروبیایی داشــتند .در مقابل رژیمهای پادشــاهی و ســنتی عــرب مثل مراکش،
اردن ،عربســتان و کویت و سایر شیخنشــینهای خلیج فارس در آن سالها در
موضع ضعف قرار داشتند ،ولی در برابر ،از نوعی ثبات نسبی رفتاری و سیاسی
نیز برخوردار بودند.
با تضعیف رژیمهای جمهوری ـ نظامی ،ورق برگشت .الجزایر و لیبی به کلی از
بازی جهان عرب خارج شــدند .مصر ،نقش رهبری در جهان عرب را از دســت
داد .یمــن و ســودان در حاشــیه بودند ،بیشــتر به حاشــیه رفتند ،وضع ســوریه و
عراق که قدرتمند بودند ،از همه بدتر شد .این اتفاقات موجب بروز خأل سیاسی
و رهبری در جهان عرب گردید .تنها کشوری که میتوانست این خأل قدرت را پر
کند ،عربســتان سعودی بود .ولی شاید ساختار سیاسی عربستان و رفتار سیاسی
آن که براســاس نوعی تفاهم میان خاندان آلسعود و مقررات نانوشته آن بود،
این امکان را فراهم نمیکرد که عربستان چنین نقشی
ادامه در صفحه 2
را به طور کامل ایفا کند.

مهدی بلوریان  /فارس

اتوبوسدانشآموزان
دوبارهقربانیگرفت

« )١جمــال خاشــقجی» روزنامهنــگار ارشــد و مقالهنویــس
برجسته  59ساله عربستانی را از نزدیک میشناختم.
یادداشت
آشــنایی مــا به دهــه  90قــرن گذشــته برمیگــردد ،گاهی در
همایشهای بینالمللی و گفتوگوهای فرهنگی ،رسانهای
و سیاســی و گاهی هم در مناظرههای تلویزیونی شــبکههای
جهانــی .برخوردهــای اخالقــی و صمیمانــ ه از ویژگیهــای
برجســته او اســت .خاشــقجی از معــدود نویســندگان و
عباس خامهیار
روشنفکران عربستانی نسل خود بود که خیلی سعی میکرد
کارشناس ارشد
غرب آسیا
واقع بین ،عقلگرا ،میانهرو و مستقل ظاهر شود.
در عین حال او به حکومتش (عربســتان ســعودی) ســخت
وفــادار بــود و در ســالیان متمادی یکی از برجســتهترین افــراد رســانهای نزدیک به
کاخهای سلطنتی و بلندگوی رژیم به شمار میرفت ،وابستگیهای شغلی گوناگون
گذشتهاش به امپراطورى رسانهای آل سعود مبین این امر است.
خاشقجیهمچنینمشاورارشدشاهزادهترکیالفیصلرئیسسازماناسبقامنیت
و سفیر وقت عربستان در لندن و واشنگتن بود و اهمیت این دو پایتخت در تنظیم
روابط خارجی ریاض و بازسازی چهره حاکمیت این کشور بعد از حوادث 11سپتامبر،
گویای میزان نزدیکی وی به دربار و نقش او در این بازسازى است.
 )٢پوشــش رویدادهای پرتنش و بحرانهای الجزایر ،کویت ،ســودان و افغانستان و
مصاحبههــای متعــدد او با بنالدن رهبر گروه القاعده قبل از حوادث  11ســپتامبر و
ظهور پی در پی در شبکههای جهانی الجزیره ،دوبی ،ام.بی.سی ،بیبیسی و ...از وی
ستارهای درخشان در فضای رسانهای منطقه به وجود آورده بود.
و عالوه بر آن ،جمال صاحب سه اثر مهم به نامهای:
• روابط بحرانی ...عربستان بعد از  11سپتامبر
• بهار اعراب ...زمان اخوانالمسلمین
• اشغال بازار عربستان
است.
 )٣نگاه متفاوت و گاه منتقدانه او به مسائل داخلی و سیاستهای خارجی کشورش
به دلیل ارتباطات گســترده و آشناییاش با مسائل بینالمللی و اخیراً مهاجرت به
غرب برایش همواره دردسرساز شد.
او درســال  2004تنها پس از  52روز تصدی ســردبیری روزنامه پرآوازه الوطن ،برکنار
شــد و پــس از بازگشــت بــه کار مجدداً ایــن برکناری به خاطر نشــر مقالــهای در نقد
سلفیگریها در سال  2010تکرار میشود.
قبل از تحوالت بهار عربی نیز از سردبیری شبکه العرب با مالکیت میلیاردر سعودی
شاهزاده ولیدبن طالل و تنها پس از یک روز به خاطر دعوت از یک معارض بحرینی
برکنار و این شبکه به طور رسمی تعطیل میشود.
خاشــقجی به علت مخالفت بــا محاصره قطر و جانبداری از اخوانالمســلمین در
روزنامــه فرامنطقهای و پرآوازه الحیات ممنوع القلم میشــود .وى مجدداً به دلیل
انتقاد از ترامپ از شبکه العرب در سال  2016کنار گذاشته میشود.
اما در ســال  2017به عرصه نویسندگی بازمیگردد .در عین حال اواخر سال گذشته
به دلیل انتشار بیانیهای در رسانههای جهان و انتقاد از اصالحات بن سلمان برکنار
و به عنوان تهدیدی برای امنیت و ثبات عربستان متهم
ادامه در صفحه 22
مىشود.

 1/8درصد
رشد اقتصادی
 3/4درصد
رشد نقدینگی

کمینفروچالهها
برای<قطارهای
مسافربری>
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پیروزی حقوقی دیگر ایران بر امریکا

خاشقجی ...و نقابی که از چهرهها افتاد

نماگرهایاقتصادیبهار97منتشرشد

آیافرونشستهادردشتورامین
راهآهنسراسریتهران–مشهدو
اتوبانحرمتاحرمرامیبلعند؟

بازداشــت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در
دادسرا نشود ،بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است.
اگــر علل موجهــی برای تأمیــن قرار وجود داشــته باشــد ،با ذکر
علل مزبور و تأیید دادســتان ،فقط برای یک بار و حداکثر تا یک
مــاه قــرار تمدیــد و مراتــب
بــه متهــم ابــاغ میشــود.
صفحه  3را بخوانید

لغو دستور توقیف  ۵میلیارد دالر بانک مرکزی درایتالیا

مردی که از لغتنامه کم شد

23

گام مجلس در مسیر «حبسزدایی»

قانونگــذار ایران در باب بازداشــت موقــت ،در مواد 237
به بعد قانون آیین دادرســی کیفــری مواردی را ذکر کرده
یادداشت
است .از آن جهت که بازداشت موقت از جمله قرارهای
تأمینی ســالب آزادیهای یک فرد اســت ،قانونگذار هم
بــرای قضات دادگاهها تعیین تکلیف کرده و حساســیت
خاصــی برای صدور قــرار تأمین درنظر گرفتــه که باید از
ســوی آنان مــورد لحاظ قــرار بگیــرد .این موضــوع از آن
هوشنگپوربابایی
جهــت حایز اهمیت اســت که مجازات ســالب آزادی نه
حقوقدان
تنها فرد متهــم را در معرض خطر قرار میدهد و باعث
میشود که خود آن فرد مورد مجازات واقع شود بلکه خانوادههای این متهمان
هم احتماالً با خطرات اجتماعی روبه رو خواهند شــد و به نوعی مجازاتهای
اجتماعی برای آنان در نظر گرفته میشود .فردی که داخل زندان است نه فقط
خود او بلکه اطرافیانش هم به نوعی عذاب خواهند کشید.
آنگونه که ریاســت محترم قــوه قضائیه بارها تأکید کردهاند و مجلس شــورای
اســامی نیز در قوانین متعدد در راســتای حبسزدایی مقرراتی را تدوین کرد ه
اســت ،اصالح ماده  242قانون آیین دادرســی کیفری که کلیات آن در جلســه
علنی دیروز مجلس به تصویب رسیده میتواند در همین راستا تعریف شود.
قانونگذار در جرایم مســتوجب ســلب حیات و حبس ابــد و یا جرایم تعزیری
درجه  4و باالتر و جرایم علیه امنیت ملی و ســرقت و کالهبرداری و ارتشــا و...
در صورتی قرار بازداشت را جایز دانسته است که حتماً دالیل و قرائن و امارات
کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد.
بنابراین در صورتی که در اینگونه جرایم دالیلی برای بازداشت وجود نداشته
باشــد ،بازپرس حق بازداشــت متهم را ندارد؛ چرا که قانونگــذار در ماده 237
نوع جرایم را به صراحت بیان کرده اســت .در ماده  238قانون آیین دادرســی
کیفری هم آمده که در صورتی بازداشــت ضرورت دارد که منوط به شــرایطی
باشد .مثالً اگر بازداشت نبودن یک فرد باعث از بین رفتن آثار و ادله جرم نشود
یا اساساً بازپرس آثار و ادله جرم را کشف کرده باشد ،و یا ضرورت نداشته باشد
کــه متهــم با متهمان دیگر تبانی کند و یا بیم آن نرود که متهم مخفی شــود و
دیگر نتوان از طرق دیگر او را کشــف کرد ،دلیلی بر بازداشــت او نیست و اساساً
زمانی بازداشت ضرورت دارد که ممکن است آزاد بودن متهم موجب اخالل
در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان افراد شــود .بنابراین در ماده  237این
قانون عنوان جرایم ذکر شــده و ماده  238شــرایط صدور بازداشــت را گفته و
در ماده  242قانون آیین دادرســی کیفری هم میزان و مدت آن را تعیین کرده
است .در آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در حال اجرا است ،در جرایم
موضــوع بندهــای الف  ،ب  ،پ و ت ماده  302که مربوط به جرایم مســتوجب
ســالب حیــات و قطع عضو و قصاص اســت تــا دو ماه و در ســایر جرایم تا یک
ماه اگر به علت عدم صدور قرار ،متهم در بازداشت بماند و پرونده منتهی به
صدور قرار نهایی نشود یعنی کیفرخواست صادر نشود ،باید فک قرار صورت
بگیرد .فرض بگیرید که فردی مســتوجب جرمی شــده که ظرف یک ماه یا دو
ماه بازپرس تحقیقات خود را در زمینه جرم انجام شده کامل نکرده و منتهی
به کیفرخواست نشده باشد ،بازپرس مکلف به فک
ادامه در صفحه 21
قرار تأمین است.

ســالم

سازه جدیدی درقالب یک
کالس چند پایه و مجهز به
سامانه برق طراحی شده است
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هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود ،صدای
شــما ،حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ افزایشقیمتسیگار/قاسمشاملی-تبریز:رسان هها اعالم
نظــــــــر
کردند که قیمت ســیگار 30 ،درصد افزایش داشــته است در
مـــــردم
ً
صورتــی کــه اصال این خبــر صحت ندارد و قیمت ســیگارها
 300درصد گران شــده اســت مثالً یک ســیگار که قیمت آن  2هزار تومان بوده
به  6هزار تومان و ســایر ســیگارها هم بههمین صورت افزایش داشته است .از
مسئوالن درخواست رسیدگی به این موضوع را دارم.
■ فقدان زیرساخت الزم در استفاده از انرژی خورشیدی  /آقای یاوری :من چهار
ســال اســت که یک پنل خورشــیدی را روی پشــت بام ســاختمان خود نصب
کــردهام ولــی متأســفانه بعد از گذشــت ایــن چهار ســال ،اداره برق کــرج هنوز
نتوانســته روشــی را جهت محاســبه میزان برق مصرفی ســاختمان اینجانب
محاسبه و صورتحساب صادر کند .مسئوالن مرتب تشویق به استفاده از انرژی
خورشــیدی میکنند ولی متأســفانه هنــوز زیرســاختهای آن را فراهم نکرده
است و مردم را تشویق به این کار میکند.
■ چــرا با گرانفروشــی کاالها برخورد نمیشــود  /آقای میراســماعیلی  -بابلســر:
چرا ســازمان تعزیــرات هیچ برخــوردی با معضــل گرانفروشــی نمیکند .اکثر
فروشــگاهها کاالهــای خــود را با قیمت خیلــی باالتر از قیمــت مصرفکننده به
فــروش میرســانند و قیمتهــای حک شــده روی کاالهــا را یا پــاک میکنند یا
مخــدوش کردهانــد و متأســفانه ســازمان تعزیرات هــم در کل وظایــف خود را
تعطیل کرده است.
■ مشکالت بیماران با بیمه سالمت و بیمارستان زنجان /جعفرقربانی-زنجان:
بنده بازنشســته آموزش و پرورش هســتم و مدت  45ســال حق بیمه پرداخت
کــردهام ولــی امروز کــه جهت درمان به بیمارســتانی در زنجــان مراجعه کردم
مجبور شدم سهم بیمه را هم جهت درمان خودم پرداخت کنم .متأسفانه تنها
بیمارستان دولتی در زنجان بهنام بیمارستان بهمن به خاطر اختالف به وجود
آمده بیمارســتان با اداره کل بیمه ســامت ،بیماران باید تــاوان این اختالف را
بپردازند .مسئوالن وزارت بهداشت لطفاً رسیدگی کنند.
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