
یادداشت

جمع آوري ماهواره يا ممانعت از اجراي كنسرت؟

در ميان اخبار ريز و درش��تي كه در روزهاي گذشته 
منتشر ش��د، اظهارات آقاي جنتي وزير محترم ارشاد 
درخصوص ماهواره كمتر م��ورد توجه قرار گرفت. وي 
گفت: » اخيرا در مجتمعي كه من زندگي مي كنم ريخته 
بودند همه ديش ها و تجهيزات آن را جمع آوري كرده 
بودند. من با رئيس پليس تهران صحبت كردم. گفتم 
شما لطفا 48 س��اعت ديگر تشريف بياوريد در همين 
پش��ت بام ها ببينيد كه همه اين ها دوباره سر جايشان 
هستند. فقط كاري كه كرديد براي واردكنندگان اين 
سيستم ها و نصاب ها كار ايجاد كرده ايد و بازار درست 
كرده ايد. خودشان هم قبول دارند.« اگرچه مي توان در 
اين خصوص با آقاي وزي��ر همراهي كرد كه حضور در 
پشت بام هاي منازل بدون مجوز موردی قضايي از طرف 
بسياری و شايد همه حقوقدانان قابل پذيرش نيست، 
و چه بهتر بود كه در صحبت با فرمان��ده مذكور از اين 
زاويه انتقاد كرده و سخن مي گفتند. ضمن اينكه برخي 
كه اقدام به جم��ع آوري ماهواره ها مي كنند چه بس��ا 
ممكن است خودشان هم از چنين وسيله اي استفاده 
كنند و لذا اي��ن كار آنان به لحاظ قلبي نمي تواند مورد 
قبول خودشان باش��د و حتي اگر هم ماهواره نداشته 
باش��ند، هنگام جمع آوري ديش ها در نحوه برخورد با 
مردم، همان شهروندان عادي و محترم، دچار مشكل 

ارتباطي مي شوند و رنج مضاعفي را متحمل مي شوند. 
اين فقط يک وجه ماجرا بود زيرا از سوي ديگر مي بايد 
با فرمانده مذكور همراهي كرد و در پاسخ به آقاي وزير 
گفت كه جناب آقاي وزير ارشاد! قانون منع استفاده از 
ماهواره هنوز موجود است و نيروي انتظامي وظيفه اي 
جز اجراي آن را ندارد. اگر قانون اش��كال دارد، بايد آن 
را تغيي��ر داد نه اينكه در مقام يک مس��ئول حكومتی 
از ضابط قضايي درخواست ش��ود كه آن را اجرا نكند. 
وظيفه دولت اس��ت كه براي اصالح قانون اقدام كند، 
و در اين مورد خ��اص اتفاقاً وظيف��ه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي است كه اگر اين قانون را ناكارآمد و به هر 
دليلي غيرقابل اجرا مي دان��د، گزارش مفصلی تهيه و 
آن را به هيأت دولت بدهد و اليحه پيشنهادي خود را 
نيز ضميمه نمايد تا پس از تصويب هيأت دولت براي 
تصويب به مجلس برود. نه اينكه نيروي انتظامي را در 
اجراي قانون به چالش بكش��د؟ به طور مشخص بايد 
گفت كه قوانين مشابهي نيز وجود دارد كه همان وزارت 
ارش��اد درحال اجراي آن است، بدون اين كه مثمرثمر 
باش��ند. حتي مهم تر اين كه متوليان و مجريان آن بر 
بي ثمر بودن اجراي آنها آگاه��ي دارند، و در عين حال 
آن را اجرا مي كنند چراكه خود را مأمور به اجرا و معذور 

از سوال مي دانند.
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باحضور 16كشور و به ميزبانی هالل احمرایران صورت گرفت

   دكتر ضيایی: جوانان نيروی پيش برنده هالل احمر هستند

  كاخ  سفيد: اوباما الیحه ضد ایرانی را وتو می كند
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حسام خراسانی- گروه هالل| هتل استقالل تهران 
ديروز ميزبان 21 جوان از 16 كش��ور دنيا در نشست 
بين المللی »نقش جوانان در سالمت پس از باليا« بود؛ 
مراسم افتتاحيه س��اعت 8 صبح با سخنرانی مديران 
جمعيت هالل احمر جمهوری اس��المی اي��ران آغاز 
ش��د. رئيس جمعيت هالل احمر در اين مراسم كه با 
هدف بررسی نقش جوانان در س��المت و باليا برگزار 
ش��ده اس��ت، با تأكيد بر اهميت جاي��گاه جوانان در 
فعاليت های فدراسيون صليب سرخ و هالل احمر گفت: 
»بايد به جوانان اعتماد كرد و به آنان احترام گذاشت، 
بايد به آنها اطمينان داش��ته باشيم، جوانان می توانند 
مجری مناس��بی برای برنامه های ما باش��ند.«  دكتر 
سيداميرمحسن ضيايی در شروع سخنان خود با اشاره 
به شكل گيری نهضت صليب سرخ گفت: »همگی نيک 
می دانيد نهضت بين المللی صليب سرخ و هالل احمر 
به همت مردان و زنان انسان دوس��ت خ��ود در طول 
بيش از 1۵۰ س��ال فعاليت در حيطه تأمين نيازهای 

آسيب ديدگان ناشی از سوانح طبيعی و همچنين در 
رابطه با مصدومان ناشی از جنگ و خشونت، خدمات 
بزرگی به جهان بشريت ارايه داده است.« ضيايی ادامه 
داد: »همه دولت ها ني��ز اين اقدامات را به عنوان معين 
خدمات انسان دوس��تانه به رسميت ش��ناخته و آن را 

تأييد و حمايت می كنند.«
رئي��س جمعي��ت هالل احم��ر در بخش ديگ��ری از 
صحبت های خود با تأكيد بر اين كه جوانان آينده ساز 
نظ��ام اجتماعی و جوامع خود و بالطب��ع تأثيرگذار بر 
روابط و ارتباطات هس��تند، گفت: »نق��ش جوانان در 
ارتقای فعاليت های ام��دادی، درمانی و توان افزايی در 
نهضت بسيار حايزاهميت اس��ت.« ضيايی خطاب به 
جوانان حاضر در نشس��ت افزود: »ارتقای نقش ش��ما 
در س��ايه انگيزه و روحيه فراگيری تجارب از رهبران 
با تجربه ديروز و درآميختن آنها با ابتكارات و ايده های 

نوين امكانپذير خواهد بود.«
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