
www.sharghdaily.comجامعه ۱۰
یک محیط بان گلوله باران شد؛ قاتل پدر شکارچی غیرقانونی بود که پیش تر به دست این محیط بان کشته شده بود

تراژدی در کرمانشاه
نسترن فرخه: برومند نجفی، محیط بان کرمانشاهی صبح روز گذشته 
با شــلیک هشت گلوله که ســه گلوله به او اصابت کرد، کشته شد. 
قاتل، پدر شکارچی غیرقانونی بود که پیش تر به دست این محیط بان 
کشــته شــده بود و پرونده اش به یکــی از جنجالی ترین پرونده های 
محیط بان ها در درگیری با شکارچی های غیرقانونی تبدیل شده بود. 
انتشار این خبر روز گذشته سروصدای بسیاری به راه انداخت و دوباره  
موضوع خألهای قانونی برای به کارگیری سالح محیط بانان را بر سر 
زبان ها انداخت. به کارگیری سالح محیط بانان در این سال ها همیشه 
مورد توجه فعاالن این حوزه بوده و حتی پرونده ها و محکومیت های 
بســیاری برای محیط بانان نیز در پی داشته است. حاال هم بسیاری 
ماجرای کشت شــدن این محیط بان را به خألهــای موجود قانونی 

بی ارتباط نمی دانند.
داستان برومند از  کجا شروع می شود؟

طبــق برخــی اظهــارات در ۱۴ مــرداد ســال ۱۳۹۹ در جریان 
مواجهه نیروهای اجرائی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان 
یک دســتگاه خودروی پراید، یــک نفر از سرنشــینان این خودرو به 
دلیــل تیرانــدازی جان خود را از دســت داد. این اتفــاق در منطقه 
حفاظت شده بیســتون و در حد فاصل روستای «سه چک» و پادگان 
حاجی آبــاد رخ داد. محیط بان برومند نجفی به اتهام قتل زندانی و 
آبان ماه سال جاری به قصاص محکوم شد؛ اما در اوایل سال جاری 
درخواســت اعاده دادرســی پذیرفته شــده بود. در این میان فعاالن 
محیط زیستی تالش زیادی کردند تا با گرفتن رضایت خانواده مقتول 
مانع از قصاص برومند نجفی شــوند. نهایتا صبح روز گذشته وقتی 
برومند نجفی برای شــرکت در جلســه اعاده دادرسی شرکت کرده 
بود، در مقابل دادگستری کرمانشاه به ضرب گلوله های پیاپی اسلحه 

پدر مقتول به قتل رسید.
جامعه محیط بانان هر  روز ضعیف تر می شود

بهمــن ایزدی، فعال محیط زیســت، با انتقــاد از قوانین مربوط 
بــه محیط بان ها به «شــرق» می گوید: قوانین اســتفاده از ســالح 
محیط بان ها با ســایر نیروهای مسلح در کشور متناسب نیست. یک 
مــاده ۳ وجود دارد کــه طبق آن اگر جان محیط بــان در خطر بود، 

می توانــد در منطقه اســتحفاظی خودش، آن هــم از کمر به پایین 
به فردی که روبه روی او ایســتاده شــلیک کند. مشکل حفاظت این 
است که ســازمان سال های سال است مســیر را اشتباه رفته است. 
یک شــاخص برای آن وجود دارد، از بعــد انقالب ۱۵۰ محیط بان را 
از دســت دادیم که ۱۰۸ نفرشــان در درگیری مسلحانه با متخلفان 
از دســت رفتند. سؤال این اســت که چرا سازمان نخواسته روی این 
موضوع تمرکز کند؟ مگر ســازمان محیط زیست میدان جنگ بوده 
که این تعداد محیط بان از دست داده؟ هیچ وقت نخواستند گذشته 
را ارزیابــی کنند و در کنارش هم نمی خواهند از پتانســیل های دیگر 
مثل گروه های مردمی برای کار فرهنگی استفاده کنند. خالصه آنکه 
با تکیه بر ســالح نمی توان مناطق را حفظ کــرد. با توجه به اینکه 
در گذشــته وقتی به روســتایی می رفتی، خانواده های کمی اسلحه 
داشتند، ولی االن در یک خانواده انواع و اقسام سالح ها وجود دارد. 
ایزدی اضافه می کند: مراجع قضائی در چنین پرونده هایی معموال از 
دو طرف می خواهد مصالحه کنند؛ اما در چنین پرونده ای با توجه به 
اینکه ســازمان می داند ضعف قانونی وجود دارد، اصرار بر این دارد 
کــه از نگاه های صرف قانونی جلو بــرود. ببینید طبق ارتباطی که با 
پدر خانواده مقتول داشتم، این خانواده آماده بود تا رضایت بدهد و 
بارها گفته بود که من آماده هســتم؛ اما این اواخر سازمان به اجرای 
کمیسیون ۴۷۷ دیوان عالی کشور متوسل شد و پرونده آنجا رفت که 

این خانواده دوباره دچار تعلل شد.
آقای ایزدی معتقد است بخشی از زمینه های رخ دادن این حادثه 
نادیده گرفتن وضعیت خانواده مقتول و فشار شدید رسانه ای و افکار 
عمومی بر آنهاســت. او می گوید که بعد از مرگ شکارچی غیرمجاز 
چندی بعد مادرش بر اثر ناراحتی های ناشــی از مرگ از دنیا رفت و 
به این ترتیب عرصه بر پدر خانواده تنگ شــد و در نبود رسیدگی های 
مناســب و مشاوره های درســت از یک سو و فشــار یک سویه افکار 
عمومی از ســوی دیگر در وضعیتی قرار گرفــت که اقدام به چنین 
عملی کرد. ایزدی با اشــاره به پیچیده بودن حل این مسائل در بدنه 
جوامع محلی می گوید: قطعا این ماجرا همین جا هم تمام نخواهد 
شــد و همین بر ضعیف ترشــدن جامعه محیط بانان هم اثر خواهد 

داشــت؛ چون االن هــر محیط بانی که بخواهد با جدیــت کار کند، 
می گوید شاید این اتفاق برای من هم پیش بیاید. از طرفی هم بخشی 
از متخلفان شــکار فروش هستند و از این راه ارتزاق می کنند؛ بنابراین 
با یک نگاه ســطحی نمی تــوان به مقوله حفاظت محیط زیســت 

پرداخت.
خأل قانونی که بی توجه است

عبدالصمد خرمشــاهی، وکیل پایه  یک دادگستری و عضو کانون 
وکالی مرکز، با نگاه حقوقی به خألهای قانونی اســتفاده از ســالح 
محیط بان ها به «شرق» می گوید: حقیقتا از این قضیه خیلی متأسف 
شــدم که پدر در مقام مجری برای خودش حکمی صادر کرد بدون 
اینکه اجازه دهد تشــکیالت قضائی کار خودشان را پیش ببرند؛ اما 
موضوع این است که منابع طبیعی و محیط زیست ما بسیار ارزشمند 
هستند و به نظر می رسد تجهیزات کافی برای محیط بان های کشور 
نداریم؛ آن هم افرادی که معموال با وجود حقوق های پایین عاشــق 
کارشــان هســتند. از نظر قانونی اینها جزء ضابطان خاص هســتند؛ 
یعنی ضابط قوه قضائیه هســتند؛ اما جزء مأموران مسلح محسوب 
نمی شــوند که همین یک دوگانگی و تضاد ایجاد می کند. ما قانونی 
برای نحوه استفاده از سالح را درباره مأموران نیروهای مسلح داریم 
که مشــخص می کند چگونه و در چه مواقعی مأموران می توانند از 
اسلحه استفاده کنند؛ اما اینجا درخصوص محیط بانان و اسلحه ای 
که در اختیار ایشــان اســت، طبق قانون فقط زمانی می توانند آن را 
مورد استفاده قرار دهند که جان خودشان در خطر باشد و به واقع در 
حالت دفاع مشروع باشند و این در حالی است که هرکس که اسلحه 
در دســت داشته باشــد و فردی بخواهد به او صدمه بزند و او را به 
قتل برساند، اگر ثابت کند که دفاع مشروع صورت گرفته، از قصاص 

تبرئه می شود؛ بنابراین اینجا مزیتی برای محیط بان ها وجود ندارد.
ایــن وکیل ادامــه می دهد: در ســال های اخیر هم دهــا نفر از 
محیط بانان ما به دســت شــکارچیان متخلف به شهادت رسیدند و 
این بســیار درد آور اســت. بعضی از آنها محکوم به قصاص شدند 
و اگر هم از خودشــان دفاع کردند، نتوانســتند ثابت کنند و محکوم 
شــدند. این جای تأمل دارد. ما می دانیم که شــکارچی ها به انواع و 

اقســام تجهیزات مجهز هستند و شــاید همین نقطه ضعف و خأل 
قانونی باعث شــده که خیلی از آنها در ارتکاب عمل جری شــوند؛ 
بنابرایــن به نظر من الزم اســت این خأل های قانونی برطرف شــود. 
محیط بانان اختیارات بیشتری داشته باشــند و در به کارگیری سالح 
آموزش بیشــتری ببینند. هم در قانون آیین دادرســی کیفری و هم 
در قانون نحوه به کارگیری ســالح آموزش هایی داده شده است. در 
کنار آموزش دیدن تجهیزاتی داشته باشند که بتوانند به درستی دفاع 
کنند. این افراد با حقوق اندک و مشکالت عدیده ای که دارند، باز هم 
به خدمات خودشــان ادامه می دهند؛ بنابراین مجلس، دولت و قوه 

قضائیه باید حمایت الزم را از این افراد زحمتکش  به عمل آورند.
حمایت گری قانون از هیجانات اشتباه کم می کند

محمدرضا ایمانی، روان شــناس، در پاســخ به اینکه آیا در چنین 
پرونده هایی مخالفت با اعدام منجر به بی توجهی به خانواده مقتول 
و افزایش خشم آنها و چنین اتفاقی خواهد شد؟ به «شرق» می گوید: 
باید از زوایای مختلف به این قضیه نگاه کنیم. یک ضعف عمده که 
در جامعه داریم، مقوله آگاهی و تأثیر آن بر کنش های ما است. مثال 
اینکه در رانندگی اگر در لحظه آگاه باشیم، هر حرکت ما چه عواقبی 
برای خودمان، خانواده و فرد آســیب دیده دارد، شاید روند دیگری را 
در پیــش بگیریم و فرایند عصبانیت و هیجان شــکل دیگری بگیرد. 
حاال در نظر بگیرید ما مناطق مهم محیط زیســتی داریم که عده ای 
حفاظت از آن را انتخاب کردند که قطعا یکی از الیه های رفتاری این 

آدم ها جامعه دوستی و مراقبت از محیط زیست بوده است. معموال 
منزلت اجتماعی اهمیت بیشــتری برای آنهــا دارد؛ آن هم در برابر 
رفتارهای غیرمسئوالنه که گاهی برای این فعالیت آسیب می بینند و 
محاکمه می شــوند. برای همین اشاره کردم که اگر ماحصل کار را از 

اول در نظر بگیریم، رفتار بهتری خواهیم داشت.
ایــن روان شــناس اضافه می کنــد: حال در نظــر بگیرید که یک 
خانواده عزیزی را بنا بر هر دلیلی از دست داده باشد، آن زمان تحت 
فشارهای روحی و روانی و برانگیختگی هیجانی قرار می گیرد، یکی 
از عوارض آن سکته قلبی و افسردگی خواهد بود. خانواده باقی مانده 
داغدار اســت که فرزندش به هر دلیل اقتصادی یا صرف تفریح این 
کار را می کرده، مســئله دوم نگاه اجتماعی و فشــار اجتماعی است 
که اتفاق می افتد. برخی شــاید بگویند خــالف کرده و حقش بوده؛ 
در صورتی که قضاوت به ویژه در این شــرایط به جد اشــتباه است. ما 
نباید افراد را تحت فشــار قرار دهیــم و باید نگاه متفاوت و متمایزی 
داشــته باشــیم. اگر نگاه انسانی باشــد، شــاید از این میزان فشار و 
هیجانات هم کم کند. پدری که خشــم و عصبانیت خود را مدیریت 
نمی کند و تحت تأثیر عصبانیت کاری می کند که به مشکالت جامعه 
و خانواده دامن می زند، مســائل را پیچیده تر خواهد کرد؛ بنابراین اگر 
هر چیز در جای خودش باشــد و قانون حمایت گری کند، چون افراد 
می دانند که حمایت گری قانون را خواهند داشــت، شــاید دست به 

هر کاری نزنند.

یکشنبه
۲۳ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۸

جمعه ای که گذشت اولین جایزه انصاف مطبوعات ایران برگزیدگانش را شناخت. این 
جایزه برای اولین بار و به ابتکار وب ســایت خبری-تحلیلی انصاف نیوز برگزار شد و بدون 
فراخوان و به کمک نظر هیئت داوران آثار برگزیده مطبوعاتی را انتخاب و بعد از داوری 
ســه اثر برگزیده را معرفی کرد. نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی «شــرق» برنده جایزه 

نخست این مسابقه بابت گزارش «شلیک مأمور گشت ارشاد» شد.
علی اصغر شــفیعیان، مدیر مســئول ســایت انصاف نیــوز در گفت وگو با «شــرق» 
درخصوص چرایی راه اندازی این مســابقه و نحوه اجرای آن گفت: آخر تیرماه امســال 
در جلســه ای تصمیم داشتیم تا فعالیت های «انصاف نیوز» را ارزیابی کنیم. در خالل این 
جلســه و بررسی عملکرد انصاف نیوز و سایر رسانه ها به این ایده رسیدیم که در یک بازه 
زمانی یک ساله رسانه ها را بررسی کنیم و ببینیم رسانه های داخلی چه کرده اند. بر همین 
اساس تصمیم گرفتیم ســه گفت وگو یا گزارش مؤثر و مهم در رسانه های ایرانی در یک 
سال گذشته را انتخاب کنیم. شفیعیان با بیان اینکه این مسابقه بدون فراخوان برگزار شد، 
گفت: ما فراخوان ندادیم اما به همراه چند روزنامه نگار به یک فهرســت از ۴۰ گزارش و 
گفت وگوی مؤثر رسیدیم. بعد از بررسی اولیه ۱۸ کاندیدا معرفی کردیم و این ۱۸ کاندیدا 
را در اختیار ۳۰ روزنامه نگار که عموما از دبیران و سردبیران رسانه ها بودند، قرار دادیم و 
از آنها خواســتیم از این میان پنج گزارش برتر را انتخاب کنند. همچنین از آنها خواستیم 
اگر احساس می کنند گزارش خوبی در یک سال اخیر تولید شده و اینجا از قلم افتاده به 
این فهرست اضافه شود. در مجموع و پس از بررسی های صورت گرفته نتیجه داوری این 

استادان روز جمعه اعالم شد.
۱۸ کاندیدای جایزه انصاف

نخســتین دوره «جایزه انصاف» روز جمعه ۲۱ مــرداد ۱۴۰۱، در دفتر انصاف نیوز و با 
حضور چهره های رســانه ای و روزنامه نگارانی ماننــد عباس عبدی، علی ربیعی، الیاس 
حضرتی، مهدی رحمانیان، محمدامین ایمانجانی، محمدرضا مقیســه، حبیب عباسی، 
افشین امیرشــاهی، سعید رضوی فقیه، محمدجواد حق شــناس، صادق امامی، محمد 
تاجیک، علی پاکزاد و ســینا قنبرپور برگزار شــد. علی نیلی، عضو کمیته اجرائی «جایزه 
انصاف» در ابتدای این مراسم و در توضیحاتی درباره این جایزه گفت: ممکن است آنچه 
انجام شــده با مالک های داوری و کار علمی فاصله هایی داشــته باشد اما به عنوان قدم 

اول انجام شــده اســت و امیدواریم هرچه به پیش برویم، بهتر و بهتر شود. ما رقابتی با 
جایی نداریم و دوســت داریم در کنار جاهای دیگری مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان تهران به دیده شدن هر چه  بیشــتر و تقدیر از خبرنگارانی که در وضعیت موجود 
تالش می کنند، کمکی کرده باشیم. علی نیلی در ادامه فهرست اولیه کاندیداهای «جایزه 

انصاف» را اعالم کرد که به این شرح است:
زنان موتورســوار پشــت خط قانون | تعدادی از زنان موتورســوار از تجربه هایشــان به 

همشهری می گویند | ۹ مرداد ۱۴۰۰
گفت وگوی انصاف نیوز با عضو قدیمی حجتیه: ما بهایی ستیز نبودیم | ۹ مرداد ۱۴۰۰

طالبان و من | گزارش زهرا مشتاق در اعتماد | ۱۰ مهر ۱۴۰۰
اسرائیل از نگاه یک اسرائیلی | گفت وگوی انصاف نیوز با ایرانی تباری که از هشت سالگی 

ساکن اسرائیل است | ۲۲ آبان ۱۴۰۰
بررسی مرگ سامان دشتی، سرباز نظام وظیفه در روز آخر سربازی | شرق | ۱۶ آذر ۱۴۰۰

صندلــی اتوبــوس، خانــه  ارزان در پایتخت! / بی آرتی خوابی شــبی ۲۵ هــزار تومان | 
تجارت نیوز | ۸ دی ۱۴۰۰

«باور داریم به عنوان ســپر انسانی هواپیما را زدند» | گفت وگوی انصاف نیوز با والدین دو 
مسافر پرواز ۷۵۲ | ۱۸ دی ۱۴۰۰

من مهرشاد! کل ایران را دور زدم | فرهیختگان | ۲۲ دی ۱۴۰۰
توقیف کشتی برادران شمخانی در هند | ایلنا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

روایت « اعتماد» از مردمان روستایی که کولبر می زاید | ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
دعواها بر سر پاداش جام جهانی است | مصاحبه دادکان با اعتماد | ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

وحید اشتری، فعال عدالت خواه در گفت وگو با اعتماد: جریان عدالت خواهی با پدرکشی 
شکل گرفت | ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

مصاحبه عادل فردوسی پور با علی دایی | فوتبال ۳۶۰ | ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
قبول شدگان شبهه ناك | گزارش روزنامه اعتماد از تقلب در کنکور | ۹ تیر ۱۴۰۱

۷۰ درصد مردم امیدوار به آینده | روزنامه ایران | ۱۳ تیر ۱۴۰۱
رئیســی اگر پیشــنهاد وزارت می داد، دشوار بود رد کنم | مصاحبه ظریف با صبح نو | ۱۵ 

تیر ۱۴۰۰

«شلیک مأمور گشت ارشاد» در پارک پردیسان به بوکسور سابق | شرق | ۲۰ تیر ۱۴۰۱
مرگ در شعله های اعتراض | گزارش اعتماد درباره افزایش خودکشی کارگران | ۱۱ مرداد 

۱۴۰۱
کار سخت روزنامه نگاری تحقیقی

در ادامه این مراســم عباس عبدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران به عنوان نخستین سخنران این مراسم پشت تریبون قرار گرفت. آقای عبدی 
درباره جایگاه رســانه های داخلی گفت: گزارش های تحقیقی هزینه بر اســت و ظرفیت 
اقتصــادی روزنامه های ما در حدی نیســت که برای گــزارش تحقیقی ۲۰ تا ۳۰ میلیون 
تومان کنار بگذارند. پیشــنهادم که چندی قبل هم با برخی مدیران مسئول مطرح کردم، 
این بود که هر ســه تا چهار نشریه با همدیگر یک تیم گزارش نویسی را به شکل مشترک 
تشکیل دهند و گزارش ها را هم هم زمان منتشر کنند. در این صورت مثال اگر برای گزارشی 
۲۰ میلیون هزینه  الزم باشــد و بین پنج روزنامه و ســایت تیمی مشــترک تشکیل شود، 
هرکدام چهار میلیون پرداخت می کنند. با این کار هم ُبرد آن گزارش بیشتر خواهد شد و 
هم تعداد و اثرگذاری، تنها ایرادی که ممکن است وجود داشته باشد این است که بگویند 
اینها «رسانه های زنجیره ای» هستند که آن را هم گفته اند و چیزی بیشتر از این نمی شود. 

اگر این پیشنهاد در دستور قرار بگیرد می تواند تحرکی را ایجاد کند.
تنگ نظری ها فضای رسانه را محدود کرده

محمدجواد حق شــناس، مدیرمســئول دو هفته نامه نیمروز که سابقه مدیرمسئولی 
روزنامــه اعتمــاد ملی را در کارنامه کاری خود دارد، ســخنران بعدی این مراســم بود. 
حق شــناس در ادامه افزود: مشــکالتی که بابت تنگ نظری ها تمام فضای رســانه را با 
مشــکالت جدی روبه رو کرد از یک طرف موجبات سرخوردگی شــد و از طرف دیگر در 
چند ســال اخیر به خاطر رشد تکنولوژی و همین طور شــیوع کرونا موقعیت رسانه های 
مکتــوب تضعیف شــد. امیدواریم با برگزاری این مراســم و همین طور توســط انجمن 
صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران ان شاءاهللا تقویت شــود و ما شاهد توجه جدی تری 

به رســانه های داخلی و خبرنگاران باشــیم. خبرنگارانی که 
همچنان شغلی سخت دارند و یک خبرنگار برای اینکه زندگی 
عادی خود را بگذرانــد باید چهار تا پنج جا کار کند. این فعال 
سیاســی اصالح طلب در پایان گفت: ما موظفیم امید را زنده 
نگه داریم و موقعیتــی را فراهم کنیم تا بین مخاطبان اصلی 
با روزنامه نگاران ارتباطی فراهم شود. به سهم خودم از تالش 
صورت گرفته کمال تشــکر و قدردانــی را دارم و امیدوارم این 

روند پر بار و قوی به پیش برود.
در ستایش انصاف

علی ربیعی، اســتاد دانشــگاه و ســخنگوی دولت حسن 
روحانی نیز در ســخنانی در این مراســم گفت: انصاف را باید 
رعایت کنیم؛ چه در روابط فــردی و چه روابط اجتماعی. اگر 
هر کــدام انصاف را رعایت کنیم، جامعــه رو به جلو و پویایی 
خواهیم داشت. مشــکل ما عدم درک درست انصاف و رفتار 
بدون انصاف است. در وجه سیاسی اگر انصاف رعایت می شد، 
در این روزها بخشی از نابسامانی ها نبود. این انصاف است که 
نفع جمعی و خیر جمعی به همراه دارد. اگر این روح انصاف 
حاکم می شــد، گرفتاری هایمان کم بود، این گرفتاری هــا از فقدان انصاف و نادیده گرفتن 
آن است. این استاد دانشــگاه در ادامه سخنان کوتاه خود در این مراسم گفت: در بحث 
اخالقی هم یک نظریه در رفتار سازمانی داریم که وقتی خودمان می اندیشیم، دیگران را 
در به وجود آمدن مشکالت مقصر می دانیم اما باید مسئله را با دید انصاف و با نگاهی که 
همه در آن دیده شــوند، دید. جامعه سیاست زده انصاف را از بین می برد. فقدان انصاف 

درد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخالقی ما است.
الیاس حضرتی، مدیرمســئول اعتماد نیز در این مراســم گفت: عزیزان انصاف 
یک قدم مبارکی را برداشتند و امیدواریم این قدم در سال های بعد قوی تر، وسیع تر 
و غنی تر شود. جامعه رســانه ای نیاز به این تشویق ها دارد. از باال و پایین و راست 
و چپ فشــار و ناامیــدی و بی اعتمادی می بــارد و این وضعیــت قطعا بر همه  

روزنامه نگاران، سیاست مداران، نویسندگان و... تأثیر می گذارد.
وی در ادامــه  می گوید: به خاطر ناامنی در فعالیت رســانه ای در ایران کســی 
حاضر نیســت در روزنامه های مستقل ســرمایه گذاری کند و رســانه ای که مورد 
برنامه ریــزی اقتصادی مدیرانش قرار نگیرید، در آینــده نزدیک به زمین می خورد 
و معلوم نیســت چنین رســانه ای تا چه زمانی بتواند دوام بیــاورد، عالوه بر عدم 

سرمایه گذاری، آگهی هم خیلی نمی دهند چون در این صورت سیبل می شوند.
اعالم نتایج نخستین دوره جایزه انصاف

در پایــان این مراســم محتواهــای تولید شــده چهــار روزنامه نگار در رســانه های 
داخلی، حائز بیشــترین رأی در نخســتین دوره «جایزه انصاف» شــدند. نیلوفر حامدی 
از روزنامه «شــرق» مقام اول، عاطفه محمودی از تجارت نیوز و معصومه رشــیدیان از 
انصاف نیوز به صورت مشــترک مقام دوم و زهرا مشــتاق از روزنامه اعتماد مقام سوم را 
کســب کردند. این جایزه بــه ابتکار تحریریه انصاف نیوز و با مشــارکت و داوری بیش از 
۳۰ روزنامه نگار به مهم ترین و مؤثرترین محتواهای تولیدی رســانه های داخلی در بازه 

زمانی مردادماه ۱۴۰۰ تا مردادماه ۱۴۰۱ تعلق گرفت. 

اولین جایزه مطبوعاتی «انصاف» برگزیدگانش را شناخت
انصاف روزنامه نگاری

 همچنان  که آمریکا نشــان داده است که ارزشــی برای پادوها و حتی شهروندان 
دوتابعیتی خود، از «بن نایف» (که رابط حکومت عربســتان با سازمان سیا بود) گرفته 
تا «جمال خاشــقچی» (شهروند آمریکایی-عربستانی)، قائل نیست، همین وضعیت 
به صورت عریان تری درباره روســیه مصــداق دارد. ماهیت بی رحمانه اصل «تعقیب 
منافع ملی» در روابط بین الملل همین اســت. ســوم: در زیر پوست روابط بین الملل 
این دســت های امنیتی اســت که بازی اصلی را انجام می دهد. کشــمکش، از سنخ 
رقابت ســازمان های سه گانه امنیتی «موساد، سیا و دستگاه امنیتی روسیه» است. در 
کشورهای اطراف ما از روسیه تا پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان و اعراب خلیج فارس، 
ایــن رقابت امنیتی جریان دارد. متأســفانه حکومت تعیین می کنند، آدم می کشــند، 
جنگ راه می اندازند و از حقوق انســان و صلح و دموکراسی و آزادی هم دم می زنند. 
همکاری دستگاه امنیتی اسرائیل و روسیه را دست کم نگیرید. اینان دیرزمانی است که 
دایرمدار تحوالت منطقه هســتند. اینکه یک جوان سی وچند ساله منزوی در خاندان 

آل سعود به نام «بن سلمان» در رقابت با «بن نایف»، شاهزاده ای که رابط سازمان سیا 
با حکومت عربستان است، پیروز شده و به ولیعهدی قدرتمند تبدیل می شود، نشانگر 
آن است که این «جوان» پشتگرمی قوی تری از سازمان «سیا» دارد و آن هم «موساد» 
است. «موساد» برنده رقابت با «سیا» در به قدرت رسیدن بن سلمان بود. چون ظرفیت 
بن سلمان برای جنگ طلبی بیشتر است. این باور بیراه نیست که ترور شهید سلیمانی 
در ظاهر به دستور «ترامپ» اما در  واقع با دخالت مستقیم «موساد» اتفاق افتاد. مرگ 
مرموز برخی افراد یا «افشاگری اقدامات به اصطالح تروریستی ایران» درست هم زمان 
با توافق های احتمالی با اروپا یا آمریکا نیز به همین سان. بی تردید اگر شهید سلیمانی 
نبود، اینک بر روی نقشــه خاورمیانه پرچم سیاه داعش را می دیدیم که سوریه، اردن، 
کویت، عراق و افغانســتان را پوشــانده بود. اینک دیگر ارتباطات اســرائیل، روسیه و 
بن ســلمان در قالب مثلث بندی استراتژیک این سه نهایی می شود نه با واشنگتن. در 

این قاب و قالب، ورود ایران به منازعه اوکراین به نفع هر سه اینهاست.

ادامه از صفحه اول

«جنگ انحرافی» اسرائیل-روسیه


