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سياست 2

 قوه قضاییه اعالم کرد؛

اعمال محدودیت های قضایی و 
 حقوقی در مورد اعضای
 شبکه ایران اینترنشنال

سياست 2

  فرماندار بهارستان با اشاره به حوادث اخیر:

هيچ پولی از خانواده 
 کشته شدگان 

دریافت نمی شود
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نماینــده مقیم برنامه توســعه عمــران ملل 
متحد با تاکید بر اینکه اتحاد ایرانی ها برای حفظ 
محیط زیست مهم است، گفت: تحریم ها، شرایط 
را برای بازدید  شرکت هاِی فعال در زمینه پسماند 

و آلودگی هوا از ایران سخت تر می کند.
»کلودیو پروویداس« در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا در واکنش به اینکه در دیدار شــما با شهردار 
تهران چالش ها و مشــکالت کالن شهر تهران از 
جمله ترافیک، پسماند و آلودگی هوا مطرح شده 
است، با توجه به تجربه  های جهانی به نظر شما چه 
راهکاری برای برون رفت از این چالش ها در شهر 
تهران وجود دارد، گفت: من آنالیزهای کاملی در این 
زمینه داشتم و رویکردهای متفاوتی در این زمینه از 

منظر سیاسی و سازمانی وجود دارد که این آنالیزها 
برای ایران ذکر نشده است، البته آنها مثل یک گلوله 
جادویی نیستند و باید دید کدام یک از این آنالیزها 

در ایران قابل اجرا هستند.
وی با بیان اینکه در ایران جاده، خیابان و اتوبان 
کافی وجود ندارد، تصریح کرد: باید در ایران فرهنگ 
عبور و مرور را تغییر داده شــود. همچنین سطح 
دسترسی به حمل و نقل عمومی را ارتقاء بدهید و 
در مورد استفاده از خودروهای پاک تخفیف هایی 
به کاربران داده شود. یکی از راهکارها برای کاهش 
آلودگی هوا در تهــران اســتفاده از خودروهای 
دوستدار محیط زیست است و معتقدم باید به دنبال 
تخصیص منابع مالی جدید برای این منظور باشید.

نماینده مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد 
با بیان اینکه تهران شهری هست که پیاده روهای 
زیادی دارد، خاطرنشان کرد: برای کاهش ترافیک، 
سرمایه گذاری بر روی حمل و نقل عمومی یکی از 
بهترین راهکارها است. همچنین مهمترین راه حل 
کاهش آلودگی هوا استفاده از انرژی های دوستدار 
محیط  زیست اســت و فکر می کنم شرکت های 

بسیاری در این زمینه فعالیت کرده اند.

پروویداس در پاسخ به این سوال که به نظر شما 
تحریم های آمریکا علیه ایران چه اندازه مانع برطرف 
کردن این چالش ها می شود؟ گفت: قطعا تحریم ها 
علیه ایران تاثیرگذار بوده اســت، اما آن چیزی که 
مهم است اتحاد ایرانی ها برای حفظ محیط زیست 

است.
وی با اشــاره به اینکه فرصت چندانی برای 
بازدید از آژانس ها، وزارت خانه ها و ســازمان ها 
در ایران نداشته  اســت، گفت: البته تحریم ها، 
شرایط را برای بازدید  شرکت هاِی فعال در زمینه 
پسماند و آلودگی هوا از ایران سخت تر می کند، 
اما معتقدم باز هم در همه سطوح موقعیت هایی 
برای گفتگو در زمینه های تکنیکی در خصوص 
چالش هایی مانند پسماند و آلودگی هوا که با آن 

مواجه هستید، وجود دارد.
او تصریح کرد: چندی پیــش برای یک بازدید 
شخصی به جزیره کیش رفته بودم در آن جا دیدم 
که چقدر خوب از پالســتیک در زمینه حفاظت 
محیط زیست استفاده شده است و فکر می کنم این 
موضوع به دلیل این است که آنها نیازشان را برای این 

عمل درک  کرده اند.

در پی آتش زدن قرآن کریم از سوی رهبر یک جریان افراطی در نروژ کاردار این 
کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید ایران نسبت به این 

اقدام موهن به وی ابالغ شد.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، در 
 SIAN-Stop( پی آتش زدن قرآن کریم از ســوی رهبر گروه افراطی سیان
Islamization In Norway(  در نروژ رئیس اداره امور شمال اروپای وزارت 
امور خارجه ایران با احضار کاردار  سفارت نروژ در تهران که در غیاب سفیر این کشور 
عهده دار امور است ضمن محکوم کردن و اعتراض شدید نسبت به این اقدام  زشت 
در نروژ، نسبت به تبعات و عواقب خطرناک این گونه اقدامات در گسترش افراط 
گرایی و خشونت هشدار داد. رئیس اداره امور شمال اروپا با اشاره به جریحه دار 
شدن احساسات مسلمانان در سراسر جهان به دنبال این اقدام موهن خطاب به 
کاردار نروژ تصریح کرد: نمی توان به بهانه آزادی بیان، به باورها و مقدسات بیش از 

یک و نیم میلیارد مسلمان در جهان اهانت کرد. وی از دولت نروژ مصرانه خواست 
تا از تکرار این گونه اقدامات فتنه انگیز جلوگیری کرده و با مسئوالن و مسببان 
آن برخورد کند. کاردار نروژ نیز ضمن تاکید بر انتقال مراتب اعتراض جمهوری 
اسالمی ایران به دولت متبوع خود افزود: دولت نروژ این اقدام را کامال رد می کند و 
سیاست اصولی ما حمایت از آزادی بیان و عقیده و جلوگیری از نفرت پراکنی است 
و دولت نروژ خود را متعهد می داند از امنیت مسلمانان ساکن این کشور حمایت و از 
اقدامات افراطی و اختالف افکنانه جلوگیری کند. روز یکشنبه اعضای گروه موسوم 
به »اسالمی سازی نروژ را متوقف کنید« )SIAN( در شهر »کریستیان ساند/

Kristiansand«نروژ در اقدامی توهین آمیز، دو نسخه از قرآن را به سطح زباله 
انداخت و »الرس تورسن« رئیس این سازمان ضد اسالمی، یک نسخه دیگر از 
قرآن را آتش زد. مسلمانان نروژ در اعتراض به این اقدام توهین آمیز اعالم کردند از 

عامالن این اقدام ضداسالمی شکایت خواهند کرد.

گفتوگو

خبر

نماینده مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد:

تحریم ها، شرایط را برای بازدید از ایران سخت  کرده است

در پی آتش زدن قرآن کریم در نروژ؛
کاردار نروژ به وزارت خارجه احضار شد

 درخواست  پرتکرار این روزها 
در خصوص بازداشت شدگان

یع،  سر تعیین تکلیف 
با دقت و پراغماض

شهرنوشت 6

شمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان نا آرامی های اخیر در دست 
نیست. تنها مرجع قابل استناد خبر، خبرگزاری فارس است که در روز 
دوم اعتراض ها به نقل از مقامات مطلع شمار بازداشت شدگان را 1000 
نفر اعالم کرده بود، اما حجم و تعدد اعتراض ها در جای جای کشور که 
بنا به اعالم مقامات 100نقطه از کشور و  استان را درگیر کرده، خبر از 

این می دهد که تعداد بازداشت شدگان قابل توجه است. 
هرچند که دیروز محمود صادقــی در گفت وگو با ایلنا خبر داده که 
»بازداشت شدگان حوادث اخیر ظاهراً در حال آزاد شدن هستند«؛ اما با 
پایان اعتراضات، موضوع جدی و پرمباحثه میان صاحب نظران سیاسی 
و قضایی، بازداشت شــدگان و محل نگهداری آنان تا رسیدگی قضایی 
به اتهاماتشان است. لزوم جلوگیری از تکرار فاجعه کهریزک یا حوادثی 
چون ماجرای زندان فشافویه مسئوالن قضایی و سیاسی را بر آن داشته 
تا به محل نگهداری بازداشت شدگان سرکشــی کنند و نسبت به این 
موضوع حساسیت نشان دهند. چنانچه سه روز پیش محمد کاظمی، 
عضو فراکسیون امید خبر داده که پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از 
جمله درخواست های پرتکرار این روزهای مراجعان نمایندگان است.

درخواست برخی نمایندگان مجلس برای توضیح مسئوالن
همچنیــن صادقی در ادامــه صحبت هایش گفــت: »نمایندگان 
ابرازتمایل کردند که مسئوالن ذی ربط برای پاسخگویی درخصوص 

حوادث اخیر و آخرین وضعیت بازداشت شدگان به مجلس بیایند.«
این عضو فراکسیون امید درباره بررسی وضعیت بازداشت شدگان 
حوادث اخیر کشور و این که آیا برای پیگیری اتفاقات رخ داده تحقیق و 

تفحصی از سوی مجلس صورت خواهد گرفت یا خیر...

شریعتمداری مالک حذف یارانه معیشتی را اعالم کرد:

ملک یک میلیاردی، خودروی 500 میلیونی و سه سفر خارجی غیر زیارتی
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منشأ پیدایش خشونت در اعتراضات لبنان چیست؟ 

 ظهـور 
رادیکالیسمِ تدریجی


