ماجرای احضار وزیر ارتباطات به دادگاه چیست؟
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هربامداد در سراسر کشور
نگاهی رسانه ای ،کارشناسی و حقوقی
به توهین مهمان برنامه تلویزیون به رئیس جمهور

پزشکانی که فقط به دنبال دیده شدن در شبکههای اجتماعی هستند

سلفی عجیب
با مهرداد میناوند

ابعاد یک توهین جدید

به همراه گفتارهایی از حسن معظمی ،حسین انصاری راد
منصور مظفری و محمد حسین مرادی زاده
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سرمقاله

گفت و گوی آفتاب یزد با کارشناسان سیاسی ،اقتصادی و جامعه شناسی

مطالبهمردم:

بیاییدمنصفباشیم

این سخن واعظی درست است
منصور مظفری
مدیرمسئول

دولت کارآمد
در انتخابات  1400خواست مردم به عنوان اصلی ترینِ تصمیم گیرندگان،
دولتی اســت که کار آمد باشد به تعبیری درست تر ،انتخاب کنندگان
این بار میخواهند «دولت کارآمد» بر سر کار بیاید .با توجه به این دغدغه
که از بطن جامعه و آحاد مردم احســاس می شــود آفتاب یزد از نگاه
کارشناسان ،پارامترهای دولت کارآمد را بررسی کرده است

یادداشت1-

سایتی برای
نخریدن!
یوسف خاکیان

روزنامه نگار

با همه گرفتاریها و مرگ و میرهایی که کرونا
برای ما ایجاد کرد و نصیبمان نمود ،شاید باید
خدا را شکر کنیم چرا که با آمدنش شرایطی
را ایجاد کرد که بســیاری از ما دریابیم که از
مدیریت بحران چیز چندان زیادی نمیدانیم
یا به عبارت بهتر هیچ نمیدانیم .کرونا که آمد
این موضوع را برای ما روشــن کرد ،خاصه در
حوزه مدیریتهای کالن که عرصه فرهنگ و
هنر هم یکی از آنهاست .به لحاظ روانشناسی
یکی از راههای حل مسئله و بحران این است
که تا زمانی که به وجود نیامده به فکر راهی
برای خالصــی از آن باشــی ،اقدامی که در
مدیریت کالن ســرزمین ما چندان توجهی
به آن نمیشود ،به این مفهوم که میگذاریم
کار از کار بگــذرد بعد تازه یادمان میآید که
باید اقدامــی انجام دهیم .ایــن موضوع هم
شــامل یک بخش خاص نمیشــود و تمام
بخشهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...را
در بــر میگیرد .برای نمونه در حوزه فرهنگ
نمایشــگاه کتاب را مثال میزنیم .همه شما
میدانید که اردیبهشت امسال این نمایشگاه
به دلیل شــرایط کرونایی برگزار نشد و اعالم
کردند کــه به تعویق افتاده ،اما بعدها متوجه
شــدیم که به تعویق افتادنش هم به تعویق
افتاده ،آن هم نه یک بار ،بلکه چندین و چند
بار ،به صورتی که ســال دارد تمام میشــود
اما این تعوبــق همچنان ادامــه دارد .البته
شاید میدانســتند و ما هم باید میدانستیم
کــه حداقل در شــرایط کرونایــی برگزاری
نمایشــگاه فیزیکی کتاب امری محال به نظر
میرســد (حتی برای ســال آینده ،چرا که
همین چند روز پیش مقام مسئولی اعالم کرد
که نمایشگاه کتاب در اردیبهشت سال آینده
برگزار نمیشــود) به هر روی روزها گذشت
و کشــمکشها میان برگزار شــدن و نشدن
نمایشــگاه کتاب به صــورت فیزیکی ادامه
داشــت تا اینکه باالخره تصمیم بر این شــد
که نمایشــگاه به صورت مجازی برگزار شود
کــه آن هم تازه با اما و اگرهای فراوانی روبرو
شــد تا اینکه باالخره چنــد روز پیش یعنی
(چهارشــنبه اول بهمن ماه) این نمایشــگاه
آغاز به کار کرد و همان روز هم اعالم شد که
در نخســتین نمایشگاه مجازی کتاب تهران،
کتابها به صورت رایگان به دست خریداران
میرســد و عالقهمندان میتوانند برای تهیه
کتاب از اول تا ششــم بهمن ماه به ســامانه
 tehranbookfair.irمراجعه کنند.
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یادداشت2 -

نمایندگانبیعالقه

به حقوق و اصول قانونگذاری
کمال رئوف

وکیل پایه یک دادگستری

در جلسه سه شنبه مورخ  ۳۰دی ماه  ۹۹نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،به ماده  ۲۲اصالحیه قانون
شورای حل اختالف ،مبنی بر حضور وکیل مدنی
(وکیل محضری یا بدون پروانه وکالت) در جلسات و
پیگیری پروندهها در شورای حل اختالف رای مثبت
دادند.
بر اســاس ماده  ۲۰همین قانــون طرفین دعوی
شخصا ملزم به حضور و یا توسط وکیل دادگستری
در شورای حل اختالف هستند .در ماده مذکور آمده:
«طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از
طریق وکیل دادگستری اقدام نمایند».
براســاس ماده  ۳۳قانون آیین دادرسی مدنی نیز
«وکالی متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به
موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان

صادرات فرآوردههای نفتی را

در دوران تحریم ثبت کردیم

انتقاد شدید چهرههای ضدایرانی از یک انتصاب ویژه بایدن در امور ایران

نگاهی به جای خالی مجموعههای طنز 90قسمتی در تلویزیون

یادها و خاطرهها

وزیر نفت :باالترین رکوردهای

7

2

«رابرت مالی» کیست؟

مقرر گردیده است».
بعد از انقالب اسالمی تا امروز قوه قضائیه و مجلس
بر لزوم وکالت وکیل دادگستری در محاکم عمومی و
حقوقی وکیفری و دادسراها و شوراهای حل اختالف
و حتی دیوان عدالت اداری تاکید داشتهاند تا به این
صورت دســت کارچاق کنها یا دخالت افراد غیر
متخصص را در این امور کوتاه کنند.
اما با تصویب ماده  ۲۲اصالحیه قانون شوراهای حل
اختالف دوباره شاهد دخالت دالالن و کارچاق کنها
در شوراهای حل اختالف و تضعیف جایگاه و نقش
وکالی دادگستری در نظام حقوقی کشور خواهیم
بود.
معضل بعدی بیعدالتی محض در پرداخت مالیات
ناشی از حق الوکاله هاست که براساس ضوابط فعلی
کشور وکالی دادگستری مالیات قانونی حق الوکاله
را به صورت سیستمی و مرتب پرداخت مینمایند
اما با تصویب این ماده قانونی عمال و به طور قانونی
بــه افراد اجازه داده میشــود تا از پرداخت مالیات
خودداری کنند.
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یادداشت3-

میراث شوم
ترامپ
فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

به گواه تاریخ افراد در طول حیات خود با افکار ،رفتار
و عملکرد خود تاثیراتی بر جوامع بشری و محیط
جغرافیائیمیگذارند.
این تأثیرات با توجه به افکار ،شــخصیت ،جایگاه
حقیقی وحقوقی افراد متفاوت است.
تاریخ از کســانی که خدماتی به بشریت نمودهاند
مثل؛ دهقان فداکار «ریز علی خواجوی» ،ادیسون،
مارتین لوترکینگ ،نلسون ماندال ،مهاتما گاندی به
نیکی یاد میکند.
از سوی دیگر کسانی مانند؛ چنگیز ،نرون ،پل پوت،
اســتالین ،صدام که مشکالت و مصائبی را به جهان
بشریتحمیلکردنددرنزدافکارعمومیمنفورهستند.
ترامپ خود را برگزیــده خداوند برای نجات مردم
آمریکا میدانست .در حالی که چند قرن از نظریه
رابرت فیلمــر که از حقوق الهی پادشــاهان دفاع
میکرد میگذرد و کمتر کسی در غرب چنین ادعائی
نموده و سیاست در آن دیار عرفی شده است.
جالب است بدانیم ترامپ در حالی این ادعا را مطرح
نموده که به گزارش واشنگتن پست روزانه به صورت
میانگین 15دروغ گفته است.
در دنیای سیاســت طی پروتکلهای دیپلماتیک،
آداب معاشــرت سیاســتمداران و رهبران تعریف
شده وشایسته است حرکات ،سکنات ،بر خوردهای
رهبران کشــورها در این چارچوب باشد.رفتارهای
سخیف ترامپ در حد و شان رئیس جمهور قدرتی
جهانینبود.
در هــر برههای از تاریخ با توجه به شــرایط زمانی

ومکانی،ارزشهــا و هنجارهایی بر جوامع بشــری
حاکم است.
رفتارهــای عوام فریبانــه و پوپولیســتی ترامپ
باارزشهای جهانشمول بشری در دنیای کنونی مغایر
است.از سوی دیگر اداره بهینه دنیای پیچیده ،تو در
تو و مشــبک با برنامه ریزی علمی توسط نخبگان
میســر اســت که مغایر با باری به هر جهت بودن
پوپولیستهاست.
رفتارهای نژاد پرستانه ترامپ مغایر با اصول جهان
شمول انسانی -اخالقی و ارزشها و معیارهای تعریف
شده جامعه آمریکاست.
آمریــکا در دوران ریاســت جمهوری ترامپ تنش
بیسابقهای با هم پیمانان خود را تجربه نمود.
عدم هماهنگی با اروپا در اعمال سیاست خارجی،
باال بــردن تعرفه ورود آلومینیوم و فــوالد از اروپا،
اختالف بر سر پرداخت حق عضویت در ناتو ،ایجاد
اختالف و شکاف در جامعه آمریکا موجب ناراحتی
اروپائیان از ترامپ شده است.
خروج ترامپ ازمعاهدات و پیمانهای بینالمللی از
سویی مخل روابط جوامع بشری در عصر ارتباطات و
دنیای شبیه به دهکده جهانی است.
از سوی دیگر موجب تضعیف سازمانهایی است که
بانی قوام و دوام نظم نیم بند دنیای کنونی هستند.
رابطه ترامپ با روسیه رقیب تاریخی امریکاو مطرح
شدن دخالت روســها در انتخابات آمریکا و حتی
متهم کردن ترامپ به جاسوس روسیه بودن توسط
اندرو مک کیب مدیر سابق اف بیای و ...برخوردها،
رفتارها و عملکرد ترامپ در خاورمیانه همچون به
رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت
اســرائیل که نهتنها کمکی به پایداری در منطقه
نمیکند بلکه موجب ناپایدارتر شدن وضعیت منطقه
خواهد شد.
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حسینآصفری

منصورحقیقتپور حسینکنعانیمقدم مصطفی اقلیما

جگرترامپ
با نفت سوخت!
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علی صوفی

ناصر ایمانی

علیدینیترکمانی

3

Tehran Virtual Book Fair

محمود واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهور
طی 8ســال گذشته سخن غیر دقیق زیاد گفته
اما بخشی از سخنان روز پنج شنبه وی که در
واکنش به اظهارات صادق خرازی بود تقریبا
درستاست.نیازیبهپرداختنبهسخنانخرازی
نیست؛بهرحال بخش اعظم جریان اصالحات با
توجه به کارنامه پرغلط دولت حسن روحانی
تالش دارند به جامعه القــاء نمایند ارتباطی
با دولت او ندارند.درســت همــان کاری که
اصولگرایان در قبال دولت احمدینژاد سالهای
 91و  92انجام دادند.همانطور که اصولگرایان
راه به جایی نبردند اصالحطلبان نیز نمیتوانند
خود را از دولت حســن روحانی جدا نمایند.
جامعه ،اصالحطلبان را باعث و بانی روی کار
آمدن حســن روحانی میدانند و در عالم واقع
نیز چنین است.گردانندگان ستادهای انتخاباتی
روحانی در سالهای  92و  96چه کسانی بودند
و کدام فعالین رسانهای بازوی پروپاگاندای این
ستادها بودند؟اصالحطلبان در این دولت نقش
بسزا و پر رنگی داشتند و دارند.هنوز هم وقتی
دولت به موفقیتی نسبی در موضوعی میرسد
این اصالحطلبان هستند که میدان دار انتقال این
موفقیتبهجامعههستند.فلذاغیرممکناستاین
جریان بتواند دولت روحانی را سه طالقه کرده و
به کناری نهد!البته این نکته را هم باید اشاره کرد
که رئیس دفتر رئیس جمهور در شرایطی بحث
ستاد انتخاباتی را مطرح کرده که خود در سال92
در ستاد والیتی حضورر داشت و در سال 96نیز
به دلیل آنکه به پست دلخواه خود نرسیده بود قهر
کرده و ستاد را رها کرده بود.
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