دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

واکنش ایران به اظهارات گروسی درباره برنامه هستهای رژیم صهیونیستی

ســفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای بینالمللی در
وین ،گفت :ســکوت و غفلت در برابر برنامه هستهای اسراییل
پیام منفی به اعضای ان پی تی میفرســتد .به گزارش ایســنا،
کاظم غریب آبادی ســفیر ایران نزد سازمانهای بینالمللی در
وین در واکنش به اظهــارات مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی درخصوص دلیل ســکوت در برابر برنامه هســتهای رژیم
اسرائیل ،با انتشار توییتی نوشت :فایده عضویت در معاهدهعدم
اشــاعه و اجرای کامــل پادمانهای آژانس چیســت؟ چگونه

میتوان آژانس را به عنوان یک نهاد جدی ،حرفهای
و بیطرف دیــد ،در حالی که اجرای رژیم پادمانی
خود را بطــور برابر و عادالنه برای تمامی اعضایش
دنبال نمیکند؟ وی گفت :سکوت و غفلت در برابر
برنامه هســتهای اســراییل پیام منفی به اعضای
انپیتی میفرستد مبنی بر این که «عضویت در معاهده مساوی
است با پذیرش قویترین راستی آزمایی و نظارت ،در حالی که
بیــرون ماندن از آن به معنای رهایی از هرگونه تعهد و انتقاد و

سیاسی
حتی دریافت پاداش اســت!» الزم به توضیح است
مدیرکل آژانــس در مصاحبه چند روز قبل خود با
انرژی اینتلیجنت در پاســخ به این ســوال که چرا
اینقــدر درباره ایران صحبت میکنید ،در حالی که
درباره برنامه هستهای اسراییل صحبت نمیکنید،
گفته بود :اســراییل عضو ان پی تی نیســت و حتی آن را امضا
نیز نکرده است ،در حالی که ایران عضو معاهده است و تعهدات
حقوقی در این زمینه دارد.

فرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در گفت و گو با آفتاب یزد با اشاره به سفر «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران

فضای گفت وگوها بوی توافق میدهد
انریکه مورا با اختیارات به تهران سفر کرده است

آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه به
آفتاب یزد گفت« :این که از طرح دوم و ســوم آمریکاییها ســخن
به میان آمده باید گفت طرف غربی هیچ گزینهای جز «مذاکره» در
دســت ندارد و مباحثی چون «جنگ» و «شورای امنیت» در مورد
ایران قطعا عملیاتی نشده و نخواهد شد» .
عبدالرضافرجی راد ادامــه میدهد« :وقتی یک طرف خواهان توافق
نباشد دلیلی ندارد دست به رایزنیها و سفرهای پی در پی بزند این
در حالی اســت که آمریکاییها طی هفتههای اخیر بیشترین آیند و
روند به کشورهای درگیر با موضوع مذاکرات وین داشتهاند و همین
مسئله بهترین پالس است تا متوجه شویم به شروع مذاکرات منتهی
به نتیجه نزدیک میشویم!»
وی خاطرنشان میکند« :وقتی الوروف بالفاصله پس از دیدار «مورا»
با مقامات ایرانی با «امیرعبداللهیان» تماس میگیرد یعنی خبر دارد
که حضور «مورا» در تهران مهم است و نتیجه برای روسها مهم تر! »
> تصمیم ایران برای بازگشت به مذاکرات وین جدی است

خبرنــگار روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از یــک منبع آگاه
مدعی شد ایران معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در
ســفر اخیرش به تهران مطلع ساخته است که در حال تکمیل تیم
مذاکراهکننده خود برای از سرگیری مذاکرات وین است .به گزارش
ایســنا ،الرنس نورمن خبرنگار روزنامه والاســتریت ژورنال درباره
ازسرگیری مذاکرات وین در صفحه توییترش نوشت :طبق گفته یک
منبع مطلع ،ایران به انریکه مورا معاون مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا که اخیرا به تهران ســفر کرده بود ،گفته است در حال
نهاییسازی اقدامات در راستای تکمیل کردن تیم مذاکره کنندهاش
میباشــد و بر تصمیمشان برای بازگشت به مذاکرات وین نیز تاکید
کردهاند .نورمن به نقل از این منبع مطلع که نامی از او برده نشــده،
افزود :آنها[ایران] کامال در بازگشــت به مذاکرات وین برای خاتمه
دادن (تکمیل) مذاکرات وین مصمم هســتند .خبرنگار وال استریت
ژورنال همچنین به نقل از این منبع آورده اســت :مذاکرات با ایران
در پایان اکتبر در بروکســل فقط میان اتحادیــه اروپا و ایران انجام
خواهدشد .ایران مذاکرات دوجانبه دیگری خواهد داشت .ایدهای که
مطرح اســت« ،پرداختن به تمامی متنهــای روی میز در وین» به
منظور شفافســازی آنها با تیم جدید ایران است و «آنها سواالت
متعددی در این باره خواهند داشت».
> واکنش مثبت رسانهی آمریکایی مهم است

فرجــی راد در گفتگویی کوتاه به آفتاب یــزد میگوید« :وقتی یک
روزنامهی مهم آمریکای  -وال استریت ژورنال  -واکنش مثبت نشان

این اســتاد ژئوپلیتیک دانشگاه خاطرنشان میسازد« :بایکوت کامل
«بن سلمان» از دیگر نشانههایی است که میتواند به همین مذاکرات
ربط پیدا کند .شما اگر دقت کرده باشید حتی اروپاییها نیز رغبتی
برای دیدار با بن سلمان ندارند و این حاکی از آن است که رفتار بایدن
در مواجهه با ولیعهد سعودی علی رغم تحویل گرفتنهای بیحساب
و کتاب ترامپ بسیار منطقی است و اوضاع آرامتری در منطقه شاهد
هستیم» .
> باید امتیاز بدهند و میدهند

اگرچه یک روزنامه اماراتی با اشاره به سفر
«انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا به ایران درباره ازســرگیری
مذاکرات احیای توافق هستهای در وین ،به
نقل از ســخنگوی اتحادیه اروپا مطرح کرد
که رایزنیها در تهران درباره از سرگیری
مذاکــرات ،فعال بینتیجــه ماندهاند اما با
بررســی «لحن و ادبیات» طرفهای دخیل
در مذاکرات وین میتوان گفت که فضای
گفتگوها بوی «توافق» میدهد ،توافقی که
«فرجی راد» معتقد است اولیه و برای شروع
است اما قابل قبول میتواند تلقی شود .این
استاد دانشگاه معتقد است «انریکه مورا»
آگاه به فضای مذاکرات است و با اختیارات
راهی تهران شده است!
میدهــد یعنی یخ توافق اولیه برای آغاز مذاکرات در وین شکســته
است و مانده طرف ایرانی که تیم خود را مشخص کرده و راهی محل
برگزاری مذاکرات کند».
وی ادامه میدهد« :لحن منطقی «جین ساکی» و سفرهای پی در پی
«بلینکن» به خاورمیانه و دیدار با مقامات عربستانی و اماراتی حکایت
از آن دارد که این کشــورها در حال توجیه شدن هستند که توافق
 ۴+۱با ایران با حضور آمریکا هیچ گونه لطمهی به امنیت این کشورها
وارد نخواهد آورد» .

گرامی مقدم:

اگر اصالحطلبان االن انتقاد کنند
کاستیها را گردن آنها میاندازند

قائم مقــام دبیرکل حزب اعتمــاد ملی گفت:
ما اصالحطلبان اگر اکنون ســخنی بگوییم و
انتقادی کنیم ،بالفاصله همه کاســتیها را به
گردنمان میاندازند .اسماعیل گرامی مقدم در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بعد از انتخاباتی
مثل انتخابات ریاست جمهوری چه اصولگرایان
باشــند چه اصالحطلبان یک ســکوت حداقل
شش ماه تا یک سال طبیعی است ،اظهار کرد:
جریانی که پیروز شــده باید وزرا ،استانداران و
روســای ســازمانها را انتخاب کند و در واقع
دولت را به عهده بگیرد که این زمانبر است.
وی در ادامه افزود :جریان شکســت خورده هم
طبیعی است که به دولت زمان بدهد تا کار خود
را انجام دهد که این بــار اصالحطلبان بخاطر
نظارت اســتصوابی در این انتخابات شکســت
خوردهانــد امــا آنها عملکرد دولــت را رصد
میکنند .اصالحطلبان همزمان با رصد دولت،
اقدام به بازســازی جریان خود هم میکنند به
همین دلیل هم جلسات جبهه اصالحطلبان هم
ادامه دارد.
این فعال سیاســی تاکید کــرد :اصالحطلبان
از جناح پیروز که دولــت را در اختیار گرفته
است انتظاراتی دارد .آنها باید معیشت مردم
را سر و سامان دهند .بهبود وضعیت معیشتی
مردم سالها شعار اصولگرایان بود و االن مردم
توقع تحقق این شعار را دارند .از سویی کاهش
ارزش پول ملی نیز مورد انتقاد اصولگرایان بود
و آنها قول دادند پــول ملی را تقویت کنند.
آنها همچنین میگفتنــد برجام توافق بدی
اســت ،حاال ایــن مواضع دربــاره برجام مهم
نیســت و مربوط به انتخابات بود اما آنها در

این مقطع باید برجام را به ســرانجام رسانده
و تحریمها را لغو کننــد .اینها مطالبات مردم
اســت و اصالحطلبان تحقق ایــن مطالبات را
رصــد میکنند .این عضو حــزب اعتماد ملی
خاطرنشــان کرد :قوه قضائیه و مقننه هم در
حال کمک به دولت هســتند و نهادهای نظام
یکدست شده و اصالحطلبان هم کنار رفتهاند،
بنابراین هیــچ بهانهای برای محقق نشــدن
مطالبــات مردم وجــود ندارد .مــا امیدواریم
دولت موفق شود زیرا موفقیت دولت موفقیت
کشور و مردم است .گرامی مقدم با بیان اینکه
اصالحطلبان ساکت نیســتند بلکه اگر جایی
الزم باشد ایرادات را بیان میکنند ،گفت :رصد
دولت توسط اصالحطلبان انجام میشود و اگر
ایرادی وجود داشته باشد آن را گوشزد میکنند
اما به هر حال انتخابات تمام شده است و االن
هــم جامعه انتظار دارد همــه به دولت کمک
کنند تا دولت شــعارهای خود را محقق کند
اما اگــر جایی الزم باشــد اصالحطلبان تذکر
میدهند مثل طــرح صیانت از فضای مجازی
که اصالحطلبان در این زمینه صحبت کردند.
در زمینه مذاکرات هستهای هم منتظر هستیم
ببینیــم روند مذاکرات چگونه پیش میرود .با
این حال درون جریان اصالحات نیز رسیدگی
به ضعفها و اشــکاالت در حال انجام اســت.
قائممقام دبیرکل حزب اعتماد ملی ادامه داد :اگر
اکنون سخنی بگوییم و انتقادی کنیم بالفاصله
همه کاســتیها را به گردن ما میاندازند زیرا
دیواری کوتاهتر از اصالحطلبان پیدا نمیکنند
اما اگر اقدامی خالف قانون یا مطالبه مردم انجام
شود ،اصالحطلبان حتما تذکر میدهند.

فرجی راد در ادامهی این گفتگو به تغییر فضای گفتگوها اشاره کرده
اظهار میدارد« :بررسی تعامالت سیاسی بر مبنای مذاکرات برجامی
دادن امتیاز
حاکی از جو آرامی است که حاکم شده ،آمریکاییها برای ِ
مجاب شــده و امتیاز دادن را پذیرفتهاند .این که این امتیازات تا چه
اندازه باشد و آیا طرف ایرانی را راضی خواهد کرد به روند مذاکرات و
طی مذاکرات مربوط است اما این مسئله که باید امتیاز بدهند
توافقات ِ
و امتیاز میدهند تقریبا گریز ناپذیر مینماید».
این اســتاد دانشــگاه در واکنش به این موضوع که آیا طرف ایرانی
شــدن توافقات ایران و آمریکا در کنگره خواهد شد
خواستار قانونی
ِ
یا نه؟ بیان میکند« :جایی ندیدهام که چنین الزامی آورده شده باشد
اما نوع گفتگوها و توافقات به گونهای اســت که حتی با تغییر دولت
در امریــکا ،این توافقات قابل تغییر نیســت یعنی طرف ایرانی دیگر
زیر توافقی که به آســانی قابلیت زیر پا گذاشــته شدن باشد را امضا
نخواهد کرد».
> دولت فعلی اسرائیل تندروتر از دولت نتانیاهو!

عبدالرضا فرجی راد در پایان این گفتگو با اشــاره به دولت «نفتالی
بنت» خاطرنشــان میکند« :توجهی به اظهارات و ادعاهای نتانیاهو
فعلی اسرائیل بسیار تندروتر از دولت نتانیاهو
نداشته باشید زیرا دولت ِ
است و متقاعد کردن این دولت بسیار سخت!»
فرجی راد تأکید میکند« :دردسرهای آمریکاییها فقط به مذاکرات
وین ختم نمیشــود و گرفتاریهای دیگری نیز دارند اما با اطمینان
میگویم آمریکا به زودی در روابط خود با اســرائیلیها به مشــکل
برخواهد خورد به تعبیری دقیق تر ،آمریکا با بنت نمیتواند کار کند و
زمینه برای تنش فراهم خواهد بود».
این استاد دانشگاه برنامهی بعدی آمریکاییها پس از توافقات وین را
تشکیل دو دولت در فلسطین و اسرائیل دانست و خاطرنشان کرد این
دقیقا همان نقطهای اســت که ممکن است اسرائیلیها راه خود را از
دولت بایدن جدا کنند زیرا پذیرش برنامهی بایدن در اراضی اشغالی
برایشان بسیار سخت است! »
کاخ سفید:

اگر ایران در قبال خواستههایش
چیز کمتری ارائه دهد ،مذاکره به جایی نمیرسد

سخنگوی کاخ ســفید در کنفرانسی خبری به
ســواالتی در زمینه مواضع واشــنگتن در قبال
مذاکرات احیای توافق هســتهای در وین پاسخ
داد .به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اینترنتی
کاخ سفید ،جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در
کنفرانسی خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که آیا دولت آمریکا از پیشنهادهای مطرح شده از
سوی دولت رژیم صهیونیستی برای داشتن یک
«پالن  »Bدر صورت شکست مذاکرات هستهای
با ایران ،استقبال میکند یا نه ،گفت :تمرکز ما بر
دیپلماسی است .دیپلماسی بستر تالشهای ما
در برهه فعلی است .قصد ندارم در این موقعیت
فرضیهای را مطرح کنم .ما مشتاقیم که به وین
بازگردیــم و مذاکرات را ادامه دهیم .ســاکی در
پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در صورت
«ادامه وقتکشــی در مذاکرات» از سوی ایران،
پالن  Bآمریکا چه خواهد بود ،مدعی شــد :ما
در پیش گرفتن مسیر یک دیپلماسی هدفمند
برای رســیدن به بازگشتی دوجانبه به پایبندی
به برجام[توافق هســتهای] و برای پرداختن به
طیف کامل نگرانیهایمان درباره ایران ،صادق و
پابرجابودهایم.
او افزود :ما به دنبال بازگشتی دوجانبه به برجام
هســتیم .اگر تهران چیزهای بیشتری بخواهد
و چیز کمتری ارائــه دهد ،این مذاکرات موفق
نخواهند بود .اما در نهایت ،این چیزی است که
بر آن متمرکزیم و قصد ندارم حدس و گمانی
فراتر از آن مطرح کنم .توافق هستهای در سال
 ۲۰۱۵میان ایران و قدرتهای جهانی (آمریکا،
آلمان ،فرانسه ،انگلیس ،چین و روسیه) منعقد
شــد اما پس از خروج یکجانبه دولت دونالد

ترامــپ ،رئیس جمهور پیشــین آمریکا از این
توافق و در پی آن ،بــا فاصله گرفتن تدریجی
ایران از عمل کردن به تعهدات داوطلبانهاش در
توافق که در نتیجه متحمل شدن تحریمهای
آمریکا وعدم بهرهمندی از منافع تعیین شده در
برجام رخ داد ،تاکنون به مرحله اجرایی شــدن
کامل نرســیده است .پس از پیروزی جو بایدن
در انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۲۱آمریکا
و تشــکیل دولت جدید در کاخ سفید ،موضوع
بازگشت آمریکا به توافق هستهای ،طبق وعده
انتخاباتی او در دســتورکار سیاســت خارجی
دولت بایــدن قرار گرفــت .قدرتهای جهانی
ازجمله آمریکا ،در ماههای گذشــته شش دور
مذاکرات پیرامون احیای توافق هســتهای در
ویــن را برگزار کردند .این مذاکرات میان ایران
و دیگر اعضای کمیســیون مشترک برجام و با
حضور آمریکا درمحل مذاکرات برگزار شد .البته
ایران و آمریکا مذاکرات مســتقیمی نداشتند و
تنها از طریق نمایندگان دیگر کشورهای حاضر
در مذاکــرات در جریان مواضــع یکدیگر قرار
میگرفتند .برگــزاری دور هفتم این مذاکرات
تا پس از تشــکیل دولت سید ابراهیم رئیسی،
رئیس جمهور کشــورمان به تاخیر افتاد .زمان
دقیق از سرگیری مذاکرات مشخص نیست ،اما
ایران اخیرا همزمان با برگزاری نشست ساالنه
مجمع عمومی ســازمان ملل گفتــه که این
مذاکرات میتواند در آینده نزدیک از سر گرفته
شــود .مذاکرات وین در این راستا پیشمیرود
کــه بتواند از طریق اقداماتی هماهنگ شــده،
موجب بازگشــت دوجانبه آمریــکا و ایران به
پایبندی کامل به توافق هستهای شود.

پاشینیان ادعاهای تازه علیاف علیه ایران و ارمنستان را تکذیب کرد

نیکول پاشــینیان ،نخســت وزیر ارمنســتان ،ادعاهای اخیر الهام
علیاف ،رئیس جمهور آذربایجان را تکذیب کرد .علیاف در جلسه
شــورای سران کشورهای مستقل مشــترک المنافع در قالب یک
کنفرانس ویدئویی ادعا کرده بود« :ارمنســتان به مدت  ۳۰ســال
با تبانی ایران از مناطق اشــغالی قبلی آذربایجان برای قاچاق مواد
مخدر به اروپا استفاده میکرد ».رئیس جمهور آذربایجان همچنین
مدعی شــده بود :افزایش شدید حجم هروئین توقیف شده پس از
کنترل آذربایجان بر تعدادی از مناطق اشــغالی ،حاکی از این امر

است .نیکول پاشینیان ،نخســت وزیر ارمنستان در این باره گفت:
میخواهم خاطرنشان کنم که ما بطور بسیار تنگاتنگ با نهادهای
انتظامی ایران همکاری کرده و به شکل بسیار موثری با قاچاق مواد
مخدر مبارزه میکنیم .من همچنین میتوانم ارقامی را ارائه کنم که
به خوبی میزان ناکام گذاشتن عملیات قاچاق مواد مخدر و کشف
و ضبط مواد مخدر را نشان میدهند .بر اساس برآوردهای او ،حجم
مواد مخدر کشــف شده سه تا چهار برابر و حتی بیشتر شده است.
پاشــینیان افزود :این نشــان میدهد که نیروهای انتظامی ایران و

ارمنستان همکاری تنگاتنگی داشته و به طور موثری با قاچاق مواد
مخدر مبارزه میکنند.
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قوه قضائیه

در نشست کارشناسی «بررسی راهکارهای اصالح فرایند اجرای ماده  »۴۷۷مطرح شد

دنبال کوتاهکردن فرآیندهای پیچیده و فسادزا
با همکاری دولت و مجلس هستیم

رئیس قوه قضائیه در نشست کارشناسی بررسی
مشکالت مربوط به ماده  ۴۷۷گفت :من شخصاً
قائل بــودم و دنبال این هســتم کــه بعضی از
فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت
و مجلس کوتاه کنیم تا با شــفافتر ،چابکتر و
کارآمدتر شدن ســاختار نظام قضائی مشکالت
مردم کاهش یابد .بــه گزارش میزان ،رئیس قوه
قضائیه در این نشســت بر ورود تخصصی و فنی
برای ریشــهیابی چالشهای موجــود در نظام
قضائی کشــور تأکید کرد و متذکر شد :قوانین و
فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که
برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی
کار شــدهاند ،باید اصالح شــوند .حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای گفت :من شخصاً قائل
بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای
پیچیده و فســادزا را با همکاری دولت و مجلس
کوتاه کنیم تا با شــفافتر ،چابکتر و کارآمدتر
شدن ساختارها مشکالت مردم کاهش یابد.وی
برای نمونه به پیچیدگیهای قانون مالیات و فرایند
صدور مجوزها اشــاره کرد و گفت که فرایندهای
طوالنی و الیه الیه در این حوزهها عالوه بر آن که
مشکالتی را برای مردم به وجود آورده ،قطعا فسادزا
هم هست .رئیس قوه قضائیه از ماده  ۴۷۷بهعنوان
یکی از فرایندهای پیچیــده قضائی یاد کرد و با
تأکید بر لزوم تسهیل این روند ،به تشریح مسیری
که برای اصالح این فرایند طی شــده پرداخت و
اظهار داشت :در یک دوره شعب تخصصی برای
رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد
که بعدها مشخص شد کارآمدی الزم را نداشتهاند.
حجتاالسالموالمســلمین محسنی اژهای افزود:
در مقطعی دیگر بحث ماده  ۱۸مطرح شــد که
تصریح داشت اگر حکمی خالف ب َ ّین شرع و قانون
بود ،دوباره باید مورد بررســی قرار گیرد ،اما بعدا ً
این ســؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خالف
شرع بودن رأی کی و کجاســت؟ وی ادامه داد:
در آن مقطع با این فرض که احکام خالف شــرع
ب َ ّین باید نادر باشد ،گفته شد تشخیص این امر با
شخص رئیس قوه قضائیه است ،اما وقتی تقاضا
برای اعاده دادرســی زیاد شود ،قطعاً رئیس قوه
قضائیه نمیتواند خودش همه پروندهها را بخواند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد که در این شرایط
رئیس دســتگاه قضا مجبور است پروندهخوانی
و تشخیص خالف شــرع بودن حکم را اگر جزو

موضوعات غیرقابل تفویض نباشــند ،به قضات
معتمد و با تجربه واگذار کنــد و خودش نهایتاً
بــدون مطالعه پرونده ،نظر آنهــا را امضاء کند.
حجتاالسالموالمســلمین محسنی اژهای افزود:
در یــک دوره رئیس وقت قوه قضائیه همین کار
را انجام داد ،اما با توجه به حساســیت تشخیص
موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم
دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر
کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند
که باعث اطاله رسیدگی بلند مدت میشد .رئیس
قوه قضائیه با بیان این که «طوالنی شدن فرایند
اعمــال ماده  ۴۷۷موجب بــروز نارضایتی مردم
میشود» ،به طرح این ســوال پرداخت که چرا
اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خالف
ّبین شرع باشد و چرا در برخی موارد ،این مسئله
تکرار هم میشــود؟ حجتاالسالموالمسلمین
محســنی اژهای در عین حــال گفت که گاهی
اوقات درباره یک موضوع اختالف برداشت وجود
دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد
که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشــته باشد که
این مسئله را نمیتوان خالف شرع ّبین دانست.
در این نشست حجتاالسالموالمسلمین مصدق
معــاون اول قوه قضائیه ،حجج اســام قدرتی و
رحیمــی معاونان حقوقی و قضائی قوه قضائیه و
حجتاالسالم والمســلمین منتظری دادستان
کل کشــور نیز به ارائه نظرات و دیدگاههای خود
درباره ماده  ۴۷۷و نحوه اجرای آن و اصالحاتی که
میتوان در این زمینه انجام داد پرداختند .رئیس
دستگاه قضا با تأکید بر اصالح این روند ،از معاون
قضائی قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشــور
خواست که پروندههای مشمول ماده  ۴۷۷را به
صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با
مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان
یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خالف
ّبین شرع تشخیص داده شده ،موضوع را با جدیت
پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا
شوند .حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای
همچنین به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت
داد با کمک دیگر بخشهای قضائی و با استفاده
از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضائی
مجلس علل و عوامل شکلگیری درخواستهای
ماده  ۴۷۷را بررســی و راهکارهای اصالحی در
خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.

دیپلماسی

مرکل به ترکیه میرود

آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان به دعوت رجب
طیــب اردوغان به ترکیه مــیرود .به گزارش
ایسنا ،به نقل از روزنامه دیلی صباح ،بر اساس
بیانیه اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه
دستور کار مذاکرات مربوط به این سفر آنگال
مرکل صــدر اعظم آلمان متمرکــز بر روابط
دوجانبه ترکیه و یونان اســت .همچنین طی
این سفر قرار اســت گامهای موجود با هدف
تقویت همکاری بین این کشــور مورد ارزیابی
قرار بگیرد .این اداره اعالم کرد :عالوه بر مسئله
روابط دوجانبه ،در دســتور کار این مذاکرات
روابــط بین ترکیــه و اتحادیه اروپا ،مســائل
منطقهای و بینالمللی به ویژه در لیبی ،سوریه

و افغانســتان هم گنجانده شده است .مرکل
قرار اســت تا چندی دیگر صــدر اعظمی را
واگذار کند و این سفر او لقب «سفر وداع» را
دریافت کرده است .مرکل اخیرا در آستانه این
ســفرش به ترکیه گفت کشورهای غربی باید
مجاری ارتباطی با ترکیه را به رغم اختالفات
فعلی باز بگذارند و بر اهمیت استراتژیک آنکارا
برای جهــان غرب تاکید کــرد .او در جریان
ســفر اخیرش بــه اراضی اشــغالی گفت :ما
نمیتوانیم ترکیه را نادیده بگیریم .این کشور
عضو ناتو بوده و نقشــی محوری را در زمینه
مبــارزه اتحادیه اروپا با مهاجــرت غیرقانونی
ایفا میکند.

ریشه آسیبها را بخشکانید

جامعه رو به رو بودیم آسیبهای اجتماعی نیز
افزایش یافت و در نهایت شــاهد افزایش جرائم
در جامعه بودیم .پیشنهاد امروز به مسئولین و
مدیران این است که اگر به دنبال کاهش جرائم
در کشور هستند ،فقر را کنترل کنند .تا روزی
که ســایه منحوس فقر در کشور گسترش یابد
جرائم نیز روز به روز افزایش خواهند یافت و این
موضوع اجتناب ناپذیر است.

ادامه از صفحه اول:
این سه با یکدیگر را بطه مستقیم دارند به همین
دلیل هم هر بار کــه میبینیم یکی از آنها در
جامعه افزایــش مییابد در پی آن دو مورد بعد
هم با افزایش رو به رو میشــوند .برای مثال در
همین ســالهای کرونایی که با افزایش فقر در

اسپاسم در قفقاز

ادامه از صفحه اول:
با نگاه اجمالی به سیاســت داخلــی و خارجی
آذربایجان ،این کشور هنوز در شرایط خاکستری
قرار دارد و در منطقه ای که مستعد بروز مشکالت
فراوانی اســت ،دوری از مردم بزرگ ایران تبعات
فراوانی برای حکومت آذربایجان خواهد داشــت.
دولت آذربایجان باید بداند در منطقه و شرایطی
قراردارد که به نوعی دچار اسپاسم ژیوپلتیک است
که بدون توجه به منافع مردم ایران این اسپاسم
تعریف شــده در منطقه قفقاز میتواند بســیار
غیرقابل پیشبینی باشــد .بعد از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی خطر فقر و آوارگی و جنگهای
ویرانگر در منطقه قفقــاز وجود دارد .آذربایجان
فقط با همراهی و پیوند با ایران میتواند ،در یک

کالسهای حضوری؛
استقبال رسمی از کووید۱۹
ادامه از صفحه اول:
این در حالی اســت که مســئله ایــاب و ذهاب
دانشآموزان به مدرسه نیز باید مورد توجه جدی
تصمیمســازان آموزش کشور باشــد ،چرا که در
واقعیت ،امکاناتی که بتواند هر دانشآموز را به طور
شخصی و ایمن به مدرسه برساند ،وجود ندارد و
قهرا و باالجبار سیستم حمل و نقل عمومی -که
همین االن هم در شرایط نابسامانی از نظر رعایت
پروتکلهای بهداشتی قرار دارد -و سرویسهای
مدرسه که رعایت اصول فاصلهگذاری بهداشتی در
آنها قابل پیشبینی است ،قسمت عمدهای از این

مکان مهم واقع شود .درگیری بر سر قره باغ بعداز
فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی یک طراحی
بزرگ و بزرگتــر منطقهای با اهمیت بینالمللی
است که همچنان تهدیدی برای باکو است .حق
تعیین سرنوشت مردم ،از یک سو؛ و از سوی دیگر،
بحث تمامیت ارضی ،آخرین چالش ارمنستان و
باکو نخواهد بود .دالیلی وجود دارد که بر این باور
باشــیم  -یا بترسیم  -که این موضوع در جاهای
دیگر منطقه قفقاز و تجربه ناخوشایند ،دو کشور
قفقاز ممکن اســت وارد فاز دیگری از رویارویی
باهم باشند .آذربایجان یک کشور ترانزیتی است،
لذا تقویت و تحکیم ارتباط با ایران میتواند منافع
هر دو ملت را کــه در واقع از منظر تاریخی یک
ملت هستند تامین کند .مسئولیتهای دولت باکو
و اتخاذ تصمیمات بزرگ در چالشهای پیش رو
میتواند به نفع باکو باشد.
بار را به دوش خواهند کشید که به تشدید نتایج
مصیبتبارقبلیخواهدانجامید.
اساسا سوال این است که در آستانه عبور از پیک
بحرانی اخیر که قربانیان زیادی نیز داشته است،
بهجای ایجاد ثبات در شرایط کنترل کووید ۱۹چرا
باید چنین مسئلهی بالقوه خطرناکی طرح گردد؟!
طبعا انتظار از وزارت بهداشــت و ستاد کرونا این
است که با اقدامی درخور واکنش نشان داده ،مقابل
این تصمیم آســیبزنندهی پرهزینهای قاطعانه
بایستند و با متوقف کردن آن ،از سالمت و جان
دانشآموزان و خانوادههایشان حفاظت نمایند.
به وزارت علوم نیز مشفقانه توصیهمیگردد از انجام
اقدامات مشــابه در حضــوری کردن کالسهای
دانشگاهی تا نرسیدن به شرایط ایمن و تاییدشدهی
علمی برای پرهیز از وقوع فاجعه قویا پرهیز نماید.

