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پکنمیآید،دهلیمیرود؟

پاهای لرزان هند 
در  ایران

سياست 2

نارندرا مودی، نخست وزیر 70 ساله هند از حزب هندو -  ملی گرای 
بهاراتیا جاناتا، روابط خوبی با دونالد ترامپ جمهوری خواه دارد؛ تا جایی 
که ریخت و پاش میزبانی از ترامپ در سفر چند ماه پیش او به دهلی نو 

سر و صدای زیادی به پا کرد. 
این دوستی تا جایی است که مودی علی رغم اینکه ترامپ پایش را در 
یک کفش کرده بود تا همه چیز را در ایران تحریم کند، توانست رضایت 

او را برای تداوم سرمایه گذاری هند در بندر چابهار ایران جلب کند. 
هند که در رقابت ســخت و نفســگیری بــا چین اســت، در برابر 
ســرمایه گذاری و نفوذ چشم بادامی ها در کشــورهای پیرامون هند، 
تصمیم گرفت وارد بندر چابهار ایران شود و پایش را در آنجا سفت کند. 
آقای مودی معتقد بود بندر چابهار موتور محرک ایران، هند، افغانستان 

و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی برای پیشرفت خواهد شد. 
شرینی ای که به کام هند تلخ شد 

چهار سال پیش که حسن روحانی به هند رفت، همین آقای مودی 
به همراه روحانی و اشــرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان قرارداد 
چابهار را امضا کردند. قرار شــد هند 500 میلیارد دالر برای توســعه 
چابهار و 1.5 میلیارد دالر برای ساخت مجموعه ای از جاده ها و راه آهن 
آن منطقه ســرمایه گذاری کند؛ اما هنوز طعم شرینی این قرارداد زیر 
زبان هند نرفته بود که ترامپ آمد و ایران را تحریم کرد.  با تحریم ایران 
در سال 2018، بانک های جهانی دیگر حاضر به ارائه برگه های اعتباری 
برای خرید تجهیزات چابهار نشدند و دولت دهلی نتوانست تجهیزات 
مورد نیاز را خریداری کند.   گرچه آمریکا به صورت شــفاهی به هند 

معافیت داده بود اما بانک ها مدرک معتبر می خواستند...

فرمانده انتظامی بهبهان در پی اعتراضات خیابانی در این شهر:

پلیس با هرگونه بی نظمی باصالبت برخورد خواهد کرد
سياست 2

عضو کانون وکالی دادگستری مرکز گفت: 
محدود کــردن مطبوعات به گونــه ای که فقط 
اخباری که به آنها دستور داده می شود را منتشر 

کنند، درست نیست.
علی نجفی توانا، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
با بیان اینکه نقد موجب ارتقای آزادی مطبوعات 
در کشور است و این به نفع حاکمیت است، گفت: 
وظیفه مطبوعات اطالع رســانی، شفاف سازی، 
افشــای تخلفات، تحلیل مســائل اقتصادی و 
اجتماعی روز و ارائه راه حل است؛ به گونه ای که 
مطبوعات باید شــفاف و صریح مواضع مدیران 
کشــور را با ادبیات متوازن توضیــح دهند و به 

چالش بکشند.
وی در خصوص قانون مطبوعات که در سال 
128۶ تصویب شــد گفت: در آن قانون حذف و 
ممیزی و سانسور ممنوع بود و مطبوعات از آزادی 
کاملی برخوردار بودند، این قانون طی چند دوره 
دچار تغییرات شد که آخرین اصالح آن در سال 

1۳7۹ بود.
این حقوقدان بیــان کرد: در ســال 1۳۶۴ 
هیات نظارت پیش بینی شــد و در سال 1۳7۹ 
زمینه هایی فراهم شــد که در قانون ما با قیود و 
شــرایطی برای اخذ مجوز جهت انتشار روزنامه 

مواجه شدیم.
وی ادامــه داد: براســاس این قانــون، برای 
مطبوعات رســالتی تعیین شد که بیشتر جنبه 
معنوی و اخالقی داشت، از پیشبرد اهداف قانون 
اساسی تا تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی، از 

رسالت های تعریف شده در این قانون بود.
نجفی توانا اظهار کرد: در مــاده ۳ و فصل ۳ 
قانون مطبوعات، حقوق جالبی برای مطبوعات 
پیش بینی شده است و به صراحت در ماده ۳ آمده 
است که مطبوعات حق دارند نظرات انتقادات و 
پیشنهادات سازنده را با رعایت موازین اسالمی 
و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برســانند 
و انتقاد سازنده اگر دارای منطق باشد، پذیرفته 

است.
وی اضافه کرد: جالب اســت کــه در ماده ۴ 
این قانون نیز آمده اســت که هیچ مقام دولتی و 

غیردولتی نباید برای مطلب و مقاله ای مطبوعات 
را تحت فشار قرار دهد؛ البته قیودی هم وجود دارد 
که این قیود در فصل چهارم بستر وسیع آزادی 
مطبوعات را تا حدی محــدود می کند که این 
موضوع طبیعی است و در همه دنیا وجود دارد اما 
در برخی موارد می تواند مستمسکی باشد برای 
مطبوعاتی که ممکن اســت مطالب آن ها مورد 

پذیرش برخی از مدیران نباشد.
ایــن حقوقدان گفــت: در زمان دادســتان 
اسبق بسیاری از روزنامه ها بسته شد و نشریات 
محدود شد و چنین شرایطی می تواند به آزادی 
مطبوعات مصرحه اصل 2۴ قانون اساسی لطمه 
بزند؛ طبق اصل 2۴ قانون اساســی، نشریات و 
مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل 
مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را 

قانون معین می کند.
وی با بیــان اینکه برخی  ســعی می کنند با 
تفکیک جرائم، جرائم عمومی توسط مطبوعات را 
به عنوان جرمی عمومی تلقی کنند، گفت: حقوق 
عمومی مشخص اســت، توهین به ارزش های 
عموم مردم و توهین به مقدســات و ارزش های 
دین مبین اسالم، توهین به حقوق عمومی است 
اما نکته ای که باید در نظر گرفت، این است که با در 
نظر نگرفتن مصالح قانون اساسی، ممکن است 
نشریات مورد فشــار قرار بگیرند و این موضوع 

مشکل ساز خواهد شد.
نجفی توانا اظهار کرد: در رابطه با بحث آزادی 
مطبوعات ابتدا داشــتن پروانه انتشار در قانون 
مقید به شرایط عمومی مانند پایبندی به اسالم 
و عمل به قانون اساســی مدنظر اســت که این 
تفسیری و نظری و استنباطی است و ممکن است 

 در صدور پروانه اشــخاص دچار مشکل شوند.  
وی ادامه داد: اظهارنظر مقــام قضایی می تواند 
جنبه استصوابی داشته باشــد یعنی برداشت 
مسئول قضایی ممکن است به گونه ای باشد که 
این مطلب را مغایر با منابع و موازین قانون اساسی 
تلقی کند و این جا اســت که ما عمدتاً با مشکل 

مواجه می شویم.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در قانون 
مطبوعات در بحث جرائم مطبوعاتی ما با یکسری 
ادبیاتی مواجه هستیم که در کیفیت این ادبیات 

الزم است تجدیدنظر شود.
این حقوقدان بیان کــرد: در بحث مبارزه با 
فســاد که این روزها بازار آن بســیار داغ است، 
مطبوعات و رسانه ها چه نقشی در انتشار تخلفات 
و جرائم دارند؟ به هر حال انتشار جرم ممکن است 
موجب انتساب اتهام به اشخاص شود اما واقعیت 
قضیه این است که در مسیر سالم سازی جامعه 
می تواند موثر باشد و درست است که طبق ماده 
۳1 افشای اسرار شخص ممنوع است اما می تواند 

موجب انتشار تخلفات آن شخص باشد.
وی بیان کرد: نباید از مطبوعات بترسیم؛ یک 
مدیر سالم و یک حاکمیت مردم ســاالر باید از 
مطبوعات حمایت کند، به نظر من با رعایت اصول 
و موازین باید انتقاد صــورت بگیرد؛ فضای نقد 
موجب ارتقای آزادی مطبوعات در کشور است و 

این به نفع حاکمیت است.
این عضو  کانون وکالی دادگســتری مرکز 
گفت: مطبوعات نباید وسیله تسویه حساب بین 
جناح ها باشد، بداخالقی جناح ها در مطبوعات و 
فضای مجازی عرصه را بــرای مردم تنگ کرده 
اســت و اخالق عمومی را بــه حداقل تضعیف 

می کند، اینها باید محدود شود.
به گفته نجفی توانا فضای نقد، موجب ارتقای 
آزادی مطبوعات در کشور می شود که این به نفع 

حکومت خواهد بود.
نجفی توانا در پایان گفت: اگر بخواهیم در قرن 
جدید مردم ساالری را ارتقا ببخشیم باید از یکی از 
ارکان اساسی آن که مطبوعات آزاد است، حمایت 

کنیم و این آزادی را تقویت کنیم.

گفتوگو
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