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دور باطل مذاکره
پرونــدهی هســتهای ایــران از هنــگام بــه جریــان افتــادن
تــا کنــون ،فــراز و فرودهــای مختلفــی را طــی کــرده و
مذاکــرات هســتهای ایــران بــا کشــورهای ذیمدخــل،
صورتهــای گوناگونــی بــه خــود دیــده اســت.
در ابتــدا ،مذاکــرات هســتهای بــه طرفیــت ایــران و
تروئیــکای اروپایــی متشــکل از آلمــان ،انگلیــس و فرانســه
صــورت گرفــت کــه ایــران در ایــن مذاکــرات ،اســتراتژی
«اعتمادســازی و ســپس غنیســازی» را در پیــش گرفــت.
مذاکــرات در ایــن برهــه بــه انعقــاد توافقنامههــای تهــران،
بروکســل و پاریــس انجامیــد کــه بــه موجــب آن ایــران
پروتــکل الحاقــی و نیــز تعلیــق غنیســازی اورانیــوم را
پذیرفــت.
معالوصــف طرفهــای اروپایــی علیرغــم اجــرای کامــل
تعهــدات توســط ایــران و بــا ایــن بهانــه کــه ایــاالت
متحــدهی آمریــکا ،کدخــدای دنیاســت و بــدون رخصــت او
نمیتوانیــم اقدامــی انجــام دهیــم؛ از عمــل بــه تعهــدات
خــود شــانه خالــی کردنــد کــه ایــن عهدشــکنی منجــر بــه
رفــع تعلیــق از غنیســازی هســتهای در واپســین روزهــای
دولــت هشــتم شــد.
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حــق و تکلیــف
شــورای نگهبــان
خصــوص
در
اظهارنظــر دربــاره
قوانیــن ،امــری
مســتمر نیســت و
ایــن شــورا صرفــا
یکبــار میتوانــد
پیرامــون انطبــاق
قانــون بــا شــرع،
اظهارنظــر نمایــد

شــورای نگهبــان
در ایــن ماجــرا،
ورای «نظــارت
اســتصوابی» عمــل
کــرده اســت چــرا
کــه در فرآینــد
نظــارت اســتصوابی،
صالحیــت یــا عــدم
صالحیــت فــرد بــا
توجه بــه معیارهای
قانونــی حاکــم در
زمــان ثبــت نــام،
مــورد بررســی قــرار
میگیــرد.
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طــی روزهــای اخیــر رخــداد عجیبــی ســپهر
سیاســی کشــور را متاثــر نمــوده کــه عبــارت اســت
از لغــو عضویــت عضــو زرتشــتی شــورای شــهر یــزد
توســط شــورای نگهبــان.
ماجــرا از ایــن قرار اســت کــه در تاریــخ  ۲۳فروردین
ســال جــاری ،دبیــر شــورای نگهبــان بــا ارســال
نامــهای بــه هیئتهــای نظــارت بــر انتخابــات
شــوراها ،ردصالحیــت نامزدهــای غیرمســلمان را در
حوزههــای انتخابیــهای کــه اکثریــت شــهروندان
مســلماناند ،خواســتار میشــود.
هیئتهــای نظــارت ،چنیــن نکــرده و از قضــا در
شــهر یــزد یــک زرتشــتی موفــق بــه کســب رای
الزم بــرای راهیابــی بــه شــورای شــهر میگــردد.
در ایــن هنگامــه ،یکــی از کاندیداهــای
شکسـتخورده انتخابــات ،بــه دیــوان عدالــت اداری
شــکایت میبــرد و ایــن دیــوان ابتــدا بــه ســاکن
حکــم بــه تعلیــق عضویــت منتخــب زرتشــتی
صــادر و در وهلـهی بعــد موضــوع را برای تشــخیص
مغایــرت یــا عــدم مغایــرت بــا شــرع ،بــه شــورای
نگهبــان ارســال مـیدارد کــه شــورا حکــم بــه لغــو
عضویــت وی صــادر میکنــد.
پــس از ذکــر ایــن مقدمــه وقــت آن اســت کــه بــه
کنــدوکاو مباحــث حقوقــی ایــن موضــوع بپردازیــم.
تبصــرهی یــک مــاده  ۲۶قانــون تشــكيالت ،وظايف
و انتخابــات شــوراهای اســامی كشــور اشــعار
مــیدارد« :اقليتهــای دينــی شــناخته شــده در
قانــون اساســی ،بــه جــای اســام بايــد بــه اصــول
ديــن خــود اعتقــاد و التــزام عملی داشــته باشــند».
ایــن امــر بدیــن معناســت کــه اقلیتهــای دینــی
میتواننــد بــه عضویــت شــوراهای شــهر و روســتا
درآینــد و در ایــن میــان ،تفاوتــی میــان حوزههــای
انتخابیـهای کــه اکثریــت جمعیــت آن مســلمان یا
غیرمســلماناند ،وجــود نــدارد.
الزم بــه توضیــح اســت قانــون مزبــور کــه در ســال
 ۷۵بــه تصویــب رســیده اســت ،تاییدیــه شــورای
نگهبــان را نیــز اخــذ نمــوده و ایــن شــورا مفــاد آن
را منطبــق بــا شــرع و قانــون تشــخیص داده اســت.
همچنانکــه ذکــر آن رفــت ،دبیــر شــورای
نگهبــان در  ۲۳فروردیــن  ۹۶بــا اســتناد بــه اصــل
چهــارم قانــون اساســی طــی نام ـهای خواســتار رد
صالحیــت پیــروان اقلیتهــای دینــی شــد امــا
ایراداتــی چنــد ،بــر ایــن ابالغیــه و نیــز حکــم لغــو
عضویــت جنــاب ســپنتا نیکنــام وارد اســت.
اشــکال نخســت آنکــه حــق و تکلیــف شــورای
نگهبــان در خصــوص اظهارنظــر دربــاره قوانیــن،
امــری مســتمر نیســت و ایــن شــورا صرفــا یکبــار
میتوانــد پیرامــون انطبــاق قانــون بــا شــرع،

اظهارنظــر نمایــد چــرا کــه در غیــر اینصــورت
ثبــات و اســتحکام قوانیــن از بیــن مــیرود.
ایــراد دیگــر مترتــب بــر نامــهی دبیــر شــورای
نگهبــان بــه هیئتهــای نظــارت و متعاقــب آن لغــو
عضویــت ایــن منتخــب زرتشــتی ،نادیــده گرفتــن
«حــق مکتســب» نامزدهــای اقلیتهــای دینــی
اســت چــرا کــه در زمــان ثبــت نــام ایــن افــراد ،نــه
قانــون منعــی بــرای عضویتشــان در شــورا مقــرر
کــرده بــود و نــه از ابالغیــه شــورای نگهبــان (هــر
چنــد وجاهــت قانونــی نــدارد) خبــری بــود.
بــه دیگــر ســخن ،شــورای نگهبــان در ایــن ماجــرا،
ورای «نظــارت اســتصوابی» عمــل کــرده اســت
چــرا کــه در فرآینــد نظــارت اســتصوابی ،صالحیــت
یــا عــدم صالحیــت فــرد بــا توجــه بــه معیارهــای
قانونــی حاکــم در زمــان ثبــت نــام ،مــورد بررســی
قــرار میگیــرد؛ از همیــن روســت کــه پــس از پایان
فرآینــد انتخابــات مجلس دهــم ،صالحیت منتخب
مــردم اصفهــان ،خانــم مینــو خالقــی ،رد شــد؛ چــرا
کــه شــورای نگهبــان اطــاع یافــت نامبــرده در
مصــرح در
هنــگام ثبــت نــام ،فاقــد مالکهــای
ّ
قانــون بــوده اســت.
از دیگــر ســوی ،اســتدالل مطــرح شــده از ســوی
فقهــای شــورای نگهبــان بــرای رد کــردن صالحیت
پیــروان اقلیتهــای دینــی در مناطقــی کــه
اکثریــت جمعیــت ،مســلماناند ایــن اســت کــه بــا
توجــه بــه اینکــه مصوبــات شــوراها بــرای اجرایــی
شــدن نیــاز بــه تاییــد شــورای نگهبــان و تطبیــق
بــا شــرع ندارنــد ،بــا حضور اعضــای غیرمســلمان در
شــورا ،زمینـهی تصویــب مقــررات خــاف شــریعت
اســام ،فراهــم میگــردد کــه ایــن امــر بــا قاعــده
«نفــی ســبیل» منافــات دارد.
ایــن اســتدالل در ظاهــر ،امــری منطقــی مینمایــد
امــا از آنجــا کــه حســب اصــول  ۴و  ۱۰۵قانــون
اساســی ،شــورای نگهبــان حــق «نظــارت» بــر
مصوبــات شــوراهای اســامی را دارد و در صــورت
تصویــب مقــررات غیراســامی ،میتوانــد حکــم بــه
ابطــال ایــن مصوبــات صــادر کنــد ،ایــن اســتدالل
مــورد قبــول نیســت.
وانگهــی ،شــوراهای اســامی را پارلمــان محلــی
نیــز مینامنــد و در شــرایطی کــه اقلیتهــای
دینــی در پارلمــان کشــوری حــق عضویــت دارنــد،
منــع شــهروندان غیرمســلمان از عضویــت در
پارلمانهــای محلــی کــه در مرتبــه پاییــن تــری
قــرار دارنــد ،امــری غیرمنطقــی اســت؛ چــرا کــه:
چــون کــه صــد آمــد نــود هــم پیــش ماســت...
|حممدسعید ابراهیمی ،فارغ التحصیل حقوق|

ســر مقا له
 ----ادامهی سرمقاله صفحهی ----- 2پــس از آن ،رویکــرد مذاکراتــی ایــران بــر
اســتراتژی «غنیســازی و اعتمادســازی
توأمــان» اســتوار شــد و دســتاوردهای
بزرگــی بــه ارمغــان آورد کــه از آن جملــه
میتــوان بــه توافقنامــه میــان ایــران و
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی اشــاره
کــرد کــه بــه « ُمدالیتــه» معــروف شــد.
بــا آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم ،مذاکــره
بــا آمریــکا بــه عنــوان کدخــدای جهــان،
در دســتور کار قــرار گرفــت تــا دیگربــار،
بــا مخالفــت آمریــکا ،مذاکــرات بــه
ورطــهی شکســت کشــیده نشــود.
ایــن دور از مذاکــرات ،النهایــه بــه
ـرر
توافقنامــه برجــام منجــر شــد کــه مقـ ّ
میکــرد ایــران ســطح فعالیتهــای
هســتهای خــود را کاهــش دهــد و از
دیگــر ســو ،تحریمهــا علیــه ایــران لغــو و
تحریــم جدیــدی نیــز وضــع نشــود.
بــا وجــود ایفــای تعهــدات برجامــی
توســط ایــران ،آمریــکا امــا بــا تصویــب
تحریمهــای پیدرپــی ،جســم و روح
برجــام را مجــروح کــرد و بــر همــگان
آشــکار ســاخت کــه بــه هیــچ عهــد و
پیمانــی پایبنــد نیســت.
مشــی پیمانشــکنانهی ایــاالت متحــدهی
آمریــکا حتــی روحانــی را کــه از مدافعــان
نظریـهی مذاکــره بــا آمریــکا بــود بــه ایــن
جمعبنــدی رســاند کــه آمریــکا قابــل
اعتمــاد نیســت.
بــا ایــن همــه ،بــه نظــر میرســد دولــت
بــه اشــتباه ادراکــی دیگــری دچــار شــده
اســت و پــس از ســلب اعتمــاد از ایــاالت
متحــده ،بــا متفاوتانــگاری اروپــا و
آمریــکا ،درصــدد آغــاز مذاکــره بــا اروپــا
در موضوعــات غیرهســتهای اســت کــه
گــپ موشــکی بــا وزیــر امــور خارجــه
فرانســه در همیــن راســتا قابــل تحلیــل
اســت.
«دیوانگــی» توصیــف کــردن مذاکــره
بــا آمریــکا توســط روحانــی نیــز گویــای
همیــن گــزاره اســت کــه دولــت ،دعــوای
زرگــری اروپــا و آمریــکا را واقعــی تلقــی
کــرده و در دام اســتراتژی «پلیــس خوب-
پلیــس بــد» گرفتــار آمــده و معتقــد اســت
عهدشــکنی آمریــکا بــه شــکاف میــان
اروپــا و آمریــکا انجامیــده اســت.
بــا توجــه بــه ســیاق تروئیــکای اروپایــی،
در صورتــی کــه بــا آنــان بــر ســر مســائل
غیرهســتهای وارد مذاکــره شــویم؛ آنــان
کمافیالســابق ،اجــرای تعهــدات خــود
را بــه موافقــت آمریکایــی منــوط خواهنــد
کــرد کــه مــا از عهدشــکنی او ،بــه اروپــا
روی آوردهایــم و ایــن همــان چیــزی
اســت کــه بایــد نــام آن را «دور باطــل
مذاکــره» نهــاد.
|سید آبتین نورانی|

آن روی سکهی خاتمی

محمــد خاتمــی را رســانههای اصالحطلــب،
ســیدخندانی بــا خصوصیاتــی از قبیــل روش ـنفکر،
وســیعالصدر ،دارای احســاس مســئولیت اجتماعــی
و ...معرفــی میکننــد.
در ایــن میــان بیــش از همــه بــر ایــن نکتــه تاکیــد
مـیرود کــه خاتمــی اهــل مــدارا بــا منتقــد و قائــل
بــه شــعار «زنــده بــاد مخالــف مــن» اســت.
اصالحطلبــان بــرای تعمیــق ایــن بــاور در میــان
حامیــان ایــن جریــان سیاســی ،بــه شــدت بــر طــرح
شکسـتخوردهی گفتگــوی تمدنهــا کــه در دولــت
اول خاتمــی مطــرح شــد -و در واقــعُ ،کرنــش و
اعــام پالــس عــدم دشــمنی بــا آمریــکا بــود-
تاکیــد میکننــد تــا عنصــر گفتوگومحــوری را در
وی برجســته نشــان دهنــد.

بــه شــعار محــوری و پــر طمطــراق زنــده بــاد
«مخالــف» مــن ،بــاز میگردیــم.
الزم بــه توضیــح اســت کــه مخالــف بــا منتقــد،
تفــاوت دارد و فــرد مخالــف ،سرســختی بیشــتری
از خــود بــروز میدهــد فلــذا تحمــل مخالــف بــه
مراتــب ســختتر از مــدارا بــا منتقــد اســت و از
ایــن رو شــعار مزبــور ،بــه معنــای دارا بــودن منتهــی
درج ـهی حلــم و ســعهی صــدر اســت.
واقعیــت امــا دیگرگونــه بــود و عمــا چنیــن
شــکیبایی و بردبــاریای را در رئیــس دولتهــای
هفتــم و هشــتم شــاهد نبودهایــم کــه بارزتریــن
شــاهد مثــال ایــن مدعــا ،وقایــع روز دانشــجوی
ســال ۸۳بــود.
در ایــن مراســم عــدهای از حامیــان دولــت اصالحات

عدالت ،باالترین مصلحت
از جهــت عقلــی ،عدالــت و مصلحــت در واقــع دو
مفهــوم بــا مصادیــق یکســانند و بــه تبــع آن ،تقابــل
و تزاحــم ایــن دو بــا هــم اصــا قابــل فــرض نیســت.
بــه بیــان اهــل منطــق بیــن ایــن دو مفهــوم نســبت
تســاوی برقــرار اســت و یــا بــه عبــارت دیگــر،
عدالــت و مصلحــت همپوشــانی دارنــد و هرچــه
کــه عدالــت اطــاق شــود قطعــا مصداقــی از
مصلحــت اســت و بالعکــس.
بــا ایــن حســاب مقایســهی اهمیــت و ارجحیــت
ایــن مفاهیــم بــا هــم نادرســت و بــه دور از منطــق
اســت چــرا کــه هــر دو ،مصادیــق یکســانی دارنــد

و عقــا بــه یــک انــدازه دارای اهمیــت و رجحــان
هســتند و اهــم و مهــم بیــن آنهــا معنــا نــدارد.
بــه همیــن دلیــل کــه ذکــر شــد ،از جهــت عقلــی،
طــرح پرس ـشهایی مبنــی بــر عادالنــه بــودن یــک
عمــل یــا بــه صــاح بــودن و مطابــق مصلحــت
بــودن آن ،غلــط و غیرمنطقــی اســت.
در واقــع میتــوان گفــت کــه عمــل بــه مصلحــت،
چیــزی جــز برپایــی عدالــت نیســت لــذا عدالــت
همــان مصلحــت هــر شــخص و جامعــه اســت.
بــا هم ـهی اینهــا چــون در عالــم خــارج از عقــل
و در حــوزه مصادیــق ،ممکــن اســت در تشــخیص

کــه نســبت بــه خاتمــی انتقاداتــی داشــتند؛ بــا هــو
کــردن ،ســخنان وی را قطــع نمودنــد کــه موجــب
برآشــفتگی و پرخــاش خاتمــی گشــت.
خاتمــی در مواجهــه بــا ایــن اقــدام دانشــجویان ،بــا
عتــاب بــه آنــان گفــت :ايــن خــاف دموكراســي
اســت؛ ايــن چــه وضعــی اســت كــه ايجــاد
كردهايــد ،مگــر شــما چنــد نفــر هســتيد كــه هــو
ميكنيــد؟ كاری نكنيــد كــه بگويــم بيرونتــان
كننــد ،آدم باشــيد!
ایــن واکنــش عصبــی بــه قــدری زننــده بــود کــه
حتــی عمادالدیــن خاتمــی نیــز در مصاحبـهای کــه
اخیــرا هفتهنامـهی صــدا ،بــا او ترتیــب داده بــود؛ از
آن انتقــاد کــرد و آن را یکــی از اشــتباهات پــدرش
در دوران ریاســت جمهــوری نامیــد.
خصوصیــت دیگــری کــه رســانههای اصالحطلــب
بــه ســیدمحمد خاتمــی نســبت میدهنــد؛ احســاس
مســئولیت در برابــر جامعــه و دغدغهمنــدی بــرای
اصــاح امــور اســت.
رســانههای مزبــور« ،نقشآفرینــی تکــراری»
خاتمــی در دو انتخابــات اخیــر را شــاهدی بــر
ایــن مســئولیتپذیری اجتماعــی خاتمــی عنــوان
میکننــد حــال آنکــه ایــن امــر حاکــی از
بیتوجهــی بــه سرنوشــت جامعــه اســت.
نامزدهــای اصالحطلــب انتخابــات مجلــس دهــم
و شــورای پنجــم بارهــا تصریــح کردهانــد کــه
بدهبســتان ،نقــش تعیینکننــدهای در قــرار گرفتــن
نــام افــراد در «لیســت امیــد» داشــته و نامزدهایــی
کــه از پرداخــت مبالــغ هنگفــت بــه تهیهکننــدگان
ایــن لیســتها اســتنکاف ورزیدهانــد؛ راهــی بــه
ایــن فهرســتها نیافتهانــد.
بــه بیــان دیگــر ،صاحبــان «ژنهــای خــوب» بــا
پرداخــت پــول ،جــای شــخصیتهای متخصــص
و کارآزمــوده را در فهرســتهای انتخاباتــی
اصالحطلبــان گرفتهانــد.
بــا ایــن وجــود ،شــاهد آن بودهایــم کــه در هــر دو
انتخابــات اخیــر ،ســیدمحمد خاتمــی بــه تبلیــغ و
ماح َصــل
تَکــرار لیســتهای مزبــور پرداخــت کــه َ
آن ،ورود اشــخاص کممایــه بــه مهمتریــن مراکــز
تصمیمســازی کشــور شــد؛ افــرادی کــه یــا بــرای
مخالفــت بــا وزیــر اســتیضاح شــونده ثبتنــام
میکننــد و بــه جــای ذکــر دالیــل مخالفــت،
تریبــون صحــن علنــی مجلــس را محملــی بــرای
توجیــه دســتاندازی پــدر خــود بــه بیتالمــال
قــرار میدهنــد و یــا در صــف ســلفی بــا موگرینــی،
عــزت ایرانــی را لگدکــوب میکننــد.
آری؛ این است خاتمی بدون روتوش.
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رســانههای مزبــور،
« نقشآ فر ینــی
تکــر ا ر ی »
خاتمــی در دو
انتخابــات اخیــر را
شــاهدی بــر ایــن
مســئو لیتپذ یر ی
اجتماعــی خاتمــی
عنــوان میکننــد
حــال آنکــه ایــن
امــر حاکــی از
بیتوجهــی بــه
سرنوشــت جامعــه
اســت.

بــرای دانلــود فیلــم
برخــورد زننــدهی
بــا
خاتمــی
دانشــجویان در ۱۶
آذر  ۸۳کــد فــوق را
اســکن فرماییــد.

|حممدسعید ابراهیمی ،فارغ التحصیل حقوق|
مصــداق مصلحــت و عدالــت اشــتباه صــورت گیــرد
و یــا نظــرات متفاوتــی در تشــخیص آن موجــود
باشــد ،ایــن دو مفهــوم ،مغایــر هــم و مجــزا بــه
نظــر میرســند و نســبت بیــن آن دو از بیــن نســب
اربعــه منطقــی -کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــد-
چیــزی بــه جــز تســاوی فــرض میشــود.
بــه تبــع همیــن اشــتباه چنیــن ســؤالى مطــرح
میشــود کــه کــدام یــک از عدالــت و مصلحــت
نســبت بــه دیگــری اهــم و ُم َر ّجــح اســت یــا فــان
کار بنــا بــر مصلحــت انجــام شــد و یــا بــر مبنــای
عدالــت؟
در آخــر ،بیــان مجــدد ایــن نکتــه الزم بــه نظــر
میآیــد کــه« :مصلحــت ،عیــن عدالــت و عدالــت،
عیــن مصلحــت اســت».
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در واقــع میتــوان
گفــت کــه عمــل
مصلحــت،
بــه
چیــزی جــز برپایــی
عدالــت نیســت
لــذا عدالــت همــان
هــر
مصلحــت
شــخص و جامعــه
اســت.
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توئیتکده

زالل سخـــن
دیــن یعنــی عــدل ،عــدل یعنــی
دیــن .هرجــا دیدیــد میگوینــد دیــن
و اســام هســت و عدالــت اجتماعــی
نیســت ،بدانیــد دیــن اســامش قالبــی
اســت.
پنــج ســال مبــارزه علــی ،بــرای حتقــق عدالــت اســت،
زیــرا کــه در اینجــا مشــرک نیســت تــا بــرای مکتــب
مبــارزه شــود ،و منافــق و رنــد و خــر مقــدس اســت که علی
بایــد بــا اینهــا در مجــل و صفیــن و هنــروان
جبنگــد و در مجــل از مهــه مشــکلتر.
شوخی با اخبار

فیل ،بچه کرده...

همانطــور کــه در تصویــر هویداســت کانــال خبرگــزاری
رســمی قــوهی قضائیــه در اقدامــی عجیــب ،بــه پوشــش
اخبــار مربــوط بــه بــارداری یــک فیــل در بــاغ ارم پرداخته
اســت .در ایــن زمینــه بســتهی پیشــنهادی زیــر بــه
دســتاندرکاران تحریریــهی خبرگــزاری میــزان ،ارائــه
میشــود.
 -۱پیشــنهاد میگــردد بــا توجــه بــه اهمیــت حقــوق
حیوانــات ،در چــارت ســازمانی قــوهی قضائیــه،
همچنانکــه معاونتــی بــا عنــوان حقــوق بشــر تعبیــه
شــده اســت ،معاونــت حقــوق حیوانــات نیــز راهانــدازی
شــود.

 -۲نظــر بــه اهمیــت فیــل در نظامهــای حقوقــی و بــا
توجــه بــه اینکــه احــوال شــخصیهی ایــن حیوانــات
از جملــه والدت ،ازدواج ،طــاق و ...در شــرایط کنونــی
ثبــت و ضبــط نمیگــردد؛ مســتدعی اســت نســبت بــه
صــدور اســناد ســجلی بــرای ایــن حیــوان ،اقــدام مقتضــی
صــورت گیــرد.
 -۳بــا عنایــت بــه اهمیــت ویــژهی زایمــان فیــل مزبــور
و از آنجــا کــه در خبــر ،زمــان زایمــان مشــخص نشــده
اســت ،خواهشــمند اســت بــه محــض کســب اخبــار
تکمیلــی در ایــن زمینــه ،اطــاع رســانی شایســته
دربــارهی زمــان ایــن رخــداد مهــم صــورت گیــرد.
 -۴بــا توجــه بــه انتســاب خبرگــزاری میــزان بــه قــوهی
قضائیــه و از آنجــا کــه وظیفــهی محــوری ایــن قــوه
برقــراری عدالــت اســت ،پیشــنهاد میشــود اخبــار
بــارداری و زایمــان ســایر حیوانــات نیــز از طریــق ایــن
رســانه منعکــس شــود تــا اجحــاف و بیعدالتــی در حــق
ســایر حیوانــات صــورت نگیــرد.
 -۵بــا توجــه بــه درگذشــت ناگهانــی گربــهی ســرکار
خانــم هانیــه توســلی ،مســتدعی اســت آن رســانه در ایــن
خصــوص نیــز اطالعرســانی شایســته بــه عمــل آورد.
 -۶پیشــنهاد نهایــی آن کــه خبرگــزاری میــزان ،بــه
گونــهای کــه بــه رونــد اطالعرســانی دربــاره فیلهــا
خللــی وارد نشــود ،کمــی دربــاره پروندههــای مفاســد
اقتصــادی دانهدرشــتها نیــز اطالعرســانی نمایــد.
تا اخبار دیگر و بسته پیشنهادی جدید ،بدرود.
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