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پرهیز از هر اقدامی که مردم را نگران میکند

والیتی در نشست فوقالعاده مجمع جهانی بیداری اسالمی:

امارات و بحرین هزینه اقدام خود را خواهند داد

علــی اکبــر والیتی ،دبیــرکل مجمــع جهانی بیداری اســامی در ســیزدهمین
نشســت فوقالعــاده مجمــع جهانــی بیــداری اســامی کــه از طریــق ارتبــاط
تصویری و با مشــارکت صاحب نظران حدود  ۵۰کشــور اســامی برگزار شــد،
اقــدام خیانت بــار امارات و بحرین در ســازش بــا رژیم صهیونیســتی را بنای
خانــه بر روی آب توصیف کرد و تأکید کرد کــه آنان هزینه این اقدام خفتبار
را پرداخت میکنند .او در این نشســت مجازی که در خبرگزاری تسنیم برگزار
شــد ،راهبردهــا و طرحهــای خباثت آمیز نظام ســلطه در منطقه غرب آســیا
را بــرای مقابلــه بــا ارزشها و آرمانهای اســام نــاب دانســت و تصریح کرد:
پس از شکســت اعراب در جنگ شــش روزه از اســرائیل غاصب ،دهها مذاکره
و نشســت ســازش بیــن اعــراب و رژیــم صهیونیســتی بــا بازیگردانــی ایاالت
متحــده روی داده اســت ،و در طــول همه مذاکــرات نه تنها دســتاوردی برای
مــردم مظلوم فلســطین نداشــته بلکــه نتیجه عکس داشــته و موجــب زیاده
خواهــی ،ادامه شــهرک ســازی ،اخذ امتیازات بیشــتر و نهایتاً گســترش دامنه
زیاده خواهیهای خود از فلسطین به تمامی کشورهای عربی است.
والیتــی افــزود :عادیســازی روابــط برخــی کشــورهای عربــی بــا رژیــم
صهیونیستی ،نقشه مشترک امریکا و اسرائیل برای نابودی مسأله فلسطین و
تسلط بر ثروت و منابع حیاتی کشورهای عربی است.
دبیــرکل مجمــع جهانــی بیــداری اســامی این طرح شــوم را پیــش زمینه
اجــرای کامــل طــرح معاملــه قــرن و نمایشــی تبلیغاتــی توصیــف و تصریح
کــرد :برخــی دول وابســته حاشــیه خلیج فــارس به جــای تکیه بــه وعدههای
الهــی ،وحدت کلمه ،ارادههای مردمی و ظرفیتهای بیبدیل جهان اســام
امیــد پوچ بر هیچ بســته انــد و خانه ای بر روی آب بنا کردهانــد ،به گونهای که
هــم هزینــه و هــم پیامدهــای این ســازش و عادی ســازی خفت بــار را باید از
سرمایههای ملی و معنوی کشورهایشان پرداخت کنند.

نظر دولت همچنان الیحه جامع انتخابات است

امیری :به عنوان یک کارشناس حقوقی میگویم بخشهایی از طرح مجلس ،خالف قانون اساسی است

گــروه سیاســـــــــی/دولت میگویــد
مجلســــــــیها بایــــــــد بــه جــــــــــای
طرحنویســیهای ســریع خود ،الیحه
جامــع انتخابــات را کــه از یک ســال و
نیم قبل در بهارستان مسکوت مانده
روی میــز بگذارنــد؛ ایــن توصیــهای
است که رئیس دفتر رئیس جمهوری
و معــاون پارلمانــی دولــت در گفــت
و گــو بــا «ایــران» مطــرح کردهانــد.
در مجلــس امــا چیــزی کــه مشــهود
اســت ،شــتاب و عجله برای تصویب
طرحهــای انتخاباتی تــا موعد آذرماه
است .عجلهای با یک پیام مشخص؛
مجلسنشینان میخواهند انتخابات
بعــدی را بــا یــک قانــون جدیــد اجرا
کننــد .طــرح پیشــنهادی قانــون آنهــا
امــا تــا همیــن جــا مــورد انتقــادات
زیــادی بوده .نــه فقــط اصالحطلبان
و حامیــان دولــت ،بلکــه حتــی
اصولگرایــان طرفدار مجلس یازدهم
هــم گفتهانــد طرحهــای انتخاباتــی
اخیر نه کارشناســی اســت و نه دقیق.
نمونه برجسته این موضع در مقاالت
انتقــادی دو هفتــه قبــل خبرگــزاری
«تســنیم» و روزنامــه «کیهــان»
منتشــر شــد .با ایــن همــه در روزهای
اخیــر بــاز هــم رئیــس و نایــب رئیس
کمیسیون شــوراهای مجلس گفتهاند
کــه بــر بررســی و تصویب ســریع این
طرحها خصوصــاً طرح اصالح قانون
انتخابــات ریاســت جمهــوری اصــرار
دارند .در ســخنان اخیر محمدصالح
جــوکار و محمدحســن آصفــری یک
مســأله دیگــر هــم مــورد تأکیــد بــود؛
حضــور نماینــدگان دولــت و وزارت
کشــور در جلسات بررسی این طرحها
در کمیســیون .اتفاقــی کــه این ســؤال
را ایجــاد میکرد؛ آیــا دولت از موضع
اصرار بر الیحه جامع انتخابات عقب
نشســت و همــراه طرحهای ســهگانه
مجلــس شــده؟ محمــود واعظــی و
حســینعلی امیــری در گفتوگــو بــا
«ایــران» تأکیــد میکننــد کــه پاســخ
ایــن ســؤال منفــی اســت و همچنــان
دولت الیحــه جامع انتخابات را برای

اصالحــات این حــوزه ،از همــه لحاظ
دارای اولویت میداند.
ëëتقاضای دولت؛ تقــدم الیحه جامع
انتخابات بر طرحهای مجلس
دیــروز ابتدا قائم مقام وزیر کشــور
در امــور مجلــس بــود کــه بــه مســأله
حضــور نماینــدگان وزارت کشــور در
جلســات کمیســیون شــوراها واکنش
نشــاد داد و تأکیــد کــرد کــه همچنــان
«توصیــه وزارت کشــور به مجلس ،در
دســتور کار قــرار دادن الیحــه جامــع
انتخابــات اســت ».به گــزارش پایگاه
اطالعرســانی وزارت کشــور ،آن طــور
کــه محمدجــواد کولیوند گفته اســت،
ایــن وزارت بــه دعــوت کمیســیون
شوراهای مجلس در جلسات بررسی
طرح اصالح قانون انتخابات شــرکت
کــرده و «طبعــاً نظــرات مخالــف یــا
موافــق خــود را پیرامون مفــاد طرح»
عنــوان کــرده اســت .بــا ایــن وجــود
کولیونــد تأکیــد کــرده اســت« :از نظر
مــا ،بررســی الیحــه جامــع انتخابات
که از ســوی دولت به مجلس شــورای
اســامی ارسال شده ،کارشناسیترین
روش بــرای رفــع دغدغههای موجود
نماینــدگان محترم اســت ».موضوع
دیگــر مــورد تأکیــد کولیوند ایــن بوده
که وزارت کشور هیچ نقشی در تهیه و
تدوین طرح اصــاح قانون انتخابات
نداشته اســت .پیام این سخنان کامالً

مشخص است؛ وزارت کشور موافقتی
با کلیات طرحهای انتخاباتی مجلس
نــدارد و الیحــه جامــع انتخابــات را
دارای اولویت میداند.
امــا آن طــور کــه محمــود واعظــی
دیــروز بــه «ایــران» گفــت ،بــه نظــر
میرســد حساســیتها در دولــت بــر
روی طرحهــای انتخاباتــی مجلــس
افزایــش یافتــه .چــرا کــه واعظی خبر
داده کــه معاون امــور مجلس رئیس
جمهــوری در همین رابطــه به دولت
گــزارش داده اســت .واعظــی ایــن را
هــم افــزوده کــه «فعــاً نیتخوانــی
نمیکنیــم کســانی کــه ایــن طــرح را
دادهاند ،نیت خاصی داشــته باشــند.
تأکیــد مــا بــر همــان الیحــه جامــع
انتخابــات دولــت اســت ».واعظــی
در ســخنانش افــزوده اســت« :نظــر
مــا بــر ایــن اســت الیحــه ای کــه در
کمیســیونهای مختلــف بــا حضــور
همه ذی نفعان بررسی شده ،مراحل
خود را طی کرده و در خود دولت هم
بحث شده است ،اعتقاد و فکر دولت
ایــن اســت کــه میبایســت آن الیحه
به بحث گذاشــته شــود .ما متأســفیم
که هــم این الیحه و تعــداد دیگری از
لوایــح ما در مجلس گذشــته بررســی
نشــد و اکنــون در مجلــس فعلی هم
بــه جای اینکه ابتدا به لوایح بپردازند
و اگــر لوایــح اشــکالی دارد ،آنهــا را

اصالح کنند ،دنبال طرح هســتند .لذا
نظــر من بر این اســت که بیشــتر روی
الیحــهای کــه دولــت داده اســت باید
متمرکــز شــوند ».حســینعلی امیــری
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری
هــم بــه «ایــران» گفتــه اســت« :ایــن
الیحــه کــه از هر نظــر جامع اســت ،با
فوریت تقدیم مجلس قبلی شــد ،اما
متأسفانه مورد رسیدگی قرار نگرفت.
مــن از نماینــدگان مجلــس تقاضــا
میکنــم بــه جــای پرداختن بــه طرح
به الیحه جامع انتخابات بپردازند که
از غنای کارشناســی خوبــی برخوردار
است و حاصل تجربه مدیران اجرایی
در انتخابــات مختلــف و صاحــب
نظــران و احزاب و گروههای سیاســی
با هر سلیقه سیاسی است که در کشور
وجود دارد».
ëëپشــتوانه کارشناســی؛ بــرگ برنــده
الیحه دولت
نکتــهای کــه دولتیهــا روی آن
تأکیــد دارنــد پشــتوانه کارشناســی
الیحــه جامــع انتخابــات اســت.
پیشــتر بســیاری از ناظــران و حتــی
تحلیلگرانی از جریان اصولگرا به این
نکته اشــاره کرده بودنــد که طرحهای
انتخاباتــی مجلــس شــتابزده و بدون
بررســی قبلــی و کارشناســی تهیــه
شــده .دولتیها هــر چند این ایــراد را
مســتقیم مطــرح نمیکنند امــا وقتی

بــر پشــتوانه کارشناســی و فنــی الیحه
جامع انتخابات تأکید دارند ،میتوان
فهمیــد که منظورشــان کیفیت پایین
طرحهــای مجلــس از ایــن لحاظ هم
هســت .حســینعلی امیری در همین
رابطه به «ایران» توضیح داده است:
« الیحــه جامع انتخابات در جلســات
مختلــف کمیســیون سیاســی مــورد
بحث و بررسی قرار گرفت و کنشگران
سیاســی نســبت بــه پیشنویــس آن
اظهــار نظر کردند ،احزاب و گروههای
سیاســی هــم نظــرات خــود را اعــام
کردند ،ایــن پیشنویس در سیاســت
وزارت کشــور قــرار گرفــت و صاحــب
نظــران دیگرهــم دربــاره ایــن الیحــه
اظهار نظر کردند.
بنابرایــن دولــت و کارشناســان
و ناظــران و مجریــان از بخشهــای
مختلــف بــا ســلیقههای مختلــف
سیاسی وقت زیادی برای تهیه الیحه
جامــع انتخابــات صــرف کردنــد».
ایــن در حالی اســت که هفته گذشــته
مســئوالن احــزاب مختلــف و حتــی
مقامــات خانــه احــزاب بــه «ایــران»
گفتــه بودنــد کــه طراحــان طرحهای
انتخاباتــی مجلــس بــه هیــچ عنــوان
بــرای تدویــن ایــن طرحها بــا آنها به
عنــوان یکــی از مراجع مهم سیاســی
کشــور ،مشــورت و گفتوگــو نکــرده
بودنــد .محمــود واعظــی هــم در
ســخنان خــود بــر همیــن موضــوع
تأکید کــرده و الیحه جامــع انتخابات
را حاصــل بحثهــای کارشناســی در
ســطوح مختلــف و کمیســیونهای
دولت عنوان کرده است.
ëëایرادات حقوقــی معــاون پارلمانی
ح مجلس
دولت به طر 
حســینعلی امیــری البتــه ایرادات
بیشــتری هم به طــرح مجلس گرفته
و گفته اســت« :به نظــر من این طرح
از جامعیــت الیحــه دولــت برخوردار
نیســت ،ضمــن اینکه از نظــر ادبیات
قانونگــذاری نیــز غنــای الزم را ندارد.
البته به عنوان یک کارشناس حقوقی
میگویــم که بخشهایی از این طرح،

تروئیکای اروپایی در بیانیهای موضع قبلی خود را یادآور شد

حراج شرافت عربی

امریکا حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد
گــروه سیاســی /آلمــان ،انگلیــس و
فرانســه در بیانیــ ه مشــترکی کــه در
نشســت اخیر شــورای حــکام آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی دربــاره
فعالیتهای راستیآزمایی و نظارت
بر برنامه هستهای جمهوری اسالمی
ایــران منتشــر کردنــد ،بــر تعهد خود
بــرای حفــظ و اجــرای کامــل توافــق
هستهای ایران تأکید و اعالم کردند که
تروئیــکای اروپایی بیــش از تعهدات
خــود کار کرد تا روند تجارت مشــروع
بــا ایــران را تســهیل کنــد کــه شــامل
مکانیســم اینســتکس نیــز میشــود.
ســه کشور اروپایی در ادامه این بیانیه
دربــاره اطالعیــه ایــران بــرای نصب
ســانتریفیوژهای جدید در تأسیسات
غنیســازی نطنــز ،ابــراز نگرانــی
کردنــد و گفتنــد« :ایــن امــر ،ظرفیت
غنیســازی ایران را افزایش داده و از
محدودیتهای برجام در این حوزه،
تعــداد و مــکان ســانتریفیوژها عبــور
میکنــد .مــا از ایــران میخواهیــم از
این گامها اجتناب کند ».ابراز نگرانی
دربــاره افزایش ذخایــر اورانیوم غنی
شــده ایران کــه به گــزارش آژانس به
ده برابــر محدودیــت برجام رســیده
اســت ،از دیگــر محورهــای بیانیــه
اروپــا بود .این ســه کشــور با اشــاره به
نشســت کمیســیون مشــترک برجام
در یازدهم شــهریور اعــام کردند که
بــه تالشهــای خود بــرای بــه عقب
برگردانــدن همه اقدامات هســتهای
ایــران تــاش خواهنــد کرد .این ســه
کشور اروپایی با اشــاره به نامه امریکا
بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل و
ارجــاع بــه رویههــای ذیــل قطعنامه
 ۲۲۳۱با هدف فعال کردن مکانیسم
ماشه ،یادآور شده است که همچنان
بــر مواضــع اعالمــی خــود در بیانیــه
مشــترک  20آگوســت پایبنــد اســت.
این کشــورها در آن بیانیه مشــترک با
اعــام اینکه امریــکا عضوی از برجام
بــه شــمار نمیآید ،حــق رجــوع این

کشور به مکانیسم ماشه را رد و اعالم
کردند که با امریکا همراهی نخواهند
کرد« .میخائیل اولیانــوف» ،نماینده
روســیه در ســازمانهای بینالمللــی
در ویــن هــم در صفحــه توئیتــرش
حمایت از آژانــس ،حمایت از توافق
هســتهای ،ضرورت بازگشت ایران به
پایبندی کامل به تعهدات هســتهای
و ابــراز تأســف از موضــع امریــکا را
چهــار نکتــه اصلــی عنــوان کــرد کــه
در مذاکــرات شــورای حــکام آژانــس
درباره راستی آزمایی در ایران مطرح
شــد .اولیانــوف همچنیــن نوشــت:
«مذاکرات در شــورای حــکام آژانس
نشــان میدهــد کــه عمالً هیچکســی
تالشهــای مضحــک امریــکا بــرای
نشــان دادن خــود به عنــوان عضوی
خودخوانــده از توافــق هســتهای را
نمیپذیرد .واشــنگتن خود را در سال
 ۲۰۱۸بــا خــروج از توافق هســتهای از
موقعیتش محروم کرد».
بیانیه آژانس در حالی منتشر شد
که جدیدترین نشســت شورای حکام
آژانــس بــه بررســی رونــد فعالیــت
هستهای ایران و موضوعات اختالفی
جدیــد پرداخت .این در حالی بود که
آغــاز همکاریهای جدید میان ایران
و آژانــس و تفاهــم بــرای دسترســی
آژانــس بــه مراکــز مــورد درخواســت
در ایــران ،بــه مانعــی بــرای صــدور
یــک قطعنامه علیه ایران در شــورای

حکام منجر شــد تا کشورهای اروپایی
بــه جای صــدور یک قطعنامــه دیگر
کــه میتوانســت پرونــده ایــران را بــه
شــورای امنیت ارجاع دهد ،به صدور
یــک بیانیــه با مواضــع تکــراری اکتفا
کند.
ëëتفسیر عجیب و خودســرانه امریکا
از قطعنامه 2231
محســن بهارونــد ،معــاون امــور
حقوقــی و بینالمللــی وزارت امــور
خارجــه ایــران در نشســت شــورای
حــکام آژانــس بــه تشــریح مواضــع
ایــران در خصوص برجــام پرداخت.
او بــا بیــان اینکه گــزارش مدیرکل بار
دیگــر نشــان داد که ســطح همکاری
بین ایران و آژانس در همان سطحی
کــه تاکنــون بــوده ،میباشــد ،گفــت:
«حتــی در شــرایط دشــوار ناشــی از
همهگیــری کرونــا ،فعالیتهــای
راســتی آزمایــی آژانــس بــدون هیچ
مانعی انجام شــدهاند و بدون اخالل
ادامه دارند .گزارش مدیرکل مجدداً
حاکــی از ایــن اســت کــه آژانــس بــه
انجــام مأموریــت خــود در رابطــه بــا
فعالیتهــای راســتیآزمایی تحــت
برجام ،ادامه میدهد».
معــاون وزیــر خارجــه ایــران بــه
اقدامــات اخیر امریکا برای اســتفاده
از مکانیســم «اســنپبک» اشاره کرد
و گفت« :دولــت ایاالت متحده اخیراً
وارد فــاز دیگــری از خرابــکاری شــده

کــه بــه نوعی بــا یــک بحــث حقوقی
منحرف شده اســت .آنها موضوع به
اصطالح اســنپبک را بر اساس یک
تفسیر عجیب و غیرحرفهای و قرائتی
خودسرانه از قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیــت مطــرح کردنــد .آنهــا قصــد
داشــتند تــا از این قطعنامه اســتفاده
کننــد ،بــه طــوری کــه وانمــود کننــد
کــه از مشــارکتکنندگان در برجــام
هســتند ».بهارونــد در ادامــه افــزود:
«حقیقت ساده است ،ایاالت متحده
عضــو برجــام نیســت کــه بخواهــد از
بــه اصطــاح اســنپبک اســتفاده
کنــد و اگــر بــرای تخریــب برجــام به
قطعنامــه  ۲۲۳۱اســتناد میکند ،راه
را اشــتباه رفته اســت؛ زیــرا اوالً هدف
اصلی قطعنامه  ۲۲۳۱حفظ توافق و
ارتقای اجرای برجام است ،نه تبدیل
آن به ابزاری بــرای تخریب برجام؛ و
ثانیاً انجام اســنپ بک دارای رویهای
مشخص است که از طریق کمیسیون
مشــترک اعضــای برجــام میگذرد و
برای این کار ،طرف آغازگر باید عضو
کمیســیون مشترک باشد تا بتواند آن
کار را انجــام دهــد .حتــی اگــر امریکا
عضــو برجام هــم بود ،بــدون اجرای
تعهدات برجامی توأم با حسن نیت
خــود ،نمیتوانســت بــه اســنپبک
اســتناد کنــد ».ایــن دیپلمــات ارشــد
ایرانی همچنین در واکنش به هشدار
اروپا برای بازگشت ایران به تعهدات
برجامــیاش گفــت« :اروپاییها باید
تعهــدات خود را به طور کامل و مؤثر
ذیــل برجام اجــرا کنند و البته پاســخ
ســؤال مطــرح شــده منفــی خواهــد
بــود اگــر ایــران نتواند از حقــوق خود
طبق برجام و قوانیــن بینالمللی به
طــور کلــی بهرهمند شــود .در صورت
عــدم تــوازن بیــن حقــوق و تعهدات
ایران بر اســاس توافقنامه و تضعیف
چنــد جانبهگرایی و تــداوم حاکمیت
یکجانبهگرایــی بــه صــورت فعــال یا
منفعل ،باز هم پاسخ منفی است».

ادامه از صفحه اول

روابط عمومی دادگســتری استان فارس در پاســخ به شبهات مطرح شده
در مــورد پرونــده نوید افــکاری ،متهم به قتــل کارمند ســازمان آب منطقهای
شیراز که روز شنبه این هفته قصاص شد ،اطالعیهای صادر کرد.
در بخشــی از این اطالعیه آمده است:شبهه بروز خطای فاحش در تمامی
مراحل {رسیدگی} از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد
پرونــده در دیــوان عالی کشــور امــری نزدیک به محال بــوده و ارائه پیشــنهاد
بررســی پرونده از ناحیــه «هیأت حقوقی بــی طرف» پیشــنهادی غیرحقوقی
است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.
در این اطالعیه با اشاره به گزارش پزشکی قانونی مبنی بر مشاهده نشدن
هیچ آثاری دال بر آزار جســمی (شــکنجه) نظیر ســوختگی ،اسکار جراحت و
شکســتگی اســتخوان و  ...آمده :براســاس قانون قاضی اجرای احکام پیش از
اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطالع دهد تا وی اگر می خواهد کسی
را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعالم کند که این مهم از سوی قاضی اجرای
احکام صورت پذیرفته اســت .به مرحوم افکاری اعالم میشود قبل از اجرای
حکم خواســتار مالقات حضوری اســت یا تماس تلفنی کــه وی اعالم میکند
صرفــاً تقاضــای تمــاس تلفنی با خانــواده را دارد و برای این موضوع شــماره
موبایلی را اعالم و با خانواده خود صحبت میکند.
اتفــاق مــورد اشــاره صورتجلســه شــده و مرحــوم افــکاری نیــز آن را امضا
کــرده و اثر انگشــت زده اســت .ضمن آنکه عــاوه بر آقای افکاری شــش نفر
از مقامهــای زنــدان نیــز پای صورتجلســه را امضــا کردهانــد و تمامی مراحل
قانونــی قبــل از اجرای حکم به صــورت دقیق و با نظارت ویــژه قاضی اجرای
احــکام بــه مرحله اجرا در آمده اســت .در پایان آمده اســت :درخصوص این
پرونده خانواده مرحوم افکاری و وکالی وی بیش از دو ســال فرصت داشــتند
تــا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متأســفانه این اتفاق صورت
نگرفته اســت و براســاس اصــرار خانواده مقتول حکم قصــاص طبق ضوابط
و تکالیف قانونی اجرایی شــده اســت ،قصاص یک حق برای خانواده مقتول
است و دستگاه قضایی نمیتواند از اجرای این حق جلوگیری نماید.

اخبــــــار

توضیحات دادگستری فارس درباره پرونده نوید افکاری
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رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهوری در گفتوگو با «ایران» تأکید کردند

رئیسی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی تأکید کرد

رئیــس قوه قضائیه با اشــاره بــه نقش تعیینکننــده تحقیقات و بررســیهای
پلیس در پیشــبرد پروندههای قضایی ،گفت :تحقیقات میدانی و بررسیهای
مقدماتــی در نیــروی انتظامــی پیرامــون پروندههــا در جهــت کاهــش اطالــه
دادرسیها و اتقان آرای قضایی بسیار تأثیرگذار است.
به گزارش میزان ،سید ابراهیم رئیسی در سخنانی در گردهمایی سراسری
فرماندهان ،رؤســا و معاونان ناجا گفت :رمز اساســی برای اثر بخشــی نیروی
انتظامــی آن اســت کــه در درون ایــن ســازمان عظیم نظــم بهعنــوان عنصر
محــوری در همــه امــور نقشآفرین باشــد .تجلــی نظــم در نیــروی انتظامی
برنامهریزیهــای دقیــق و مدبرانــه ،به کارگیــری ســامانههای فناورانه ،اتخاذ
تصمیمات متناســب و انجام فرماندهی
و عملیــات دقیــق و بهموقــع اســت .وی
آســیب شناســی در مجموعــه نیــروی
انتظامــی را یکــی از جلوههــای نظــم
در ایــن نیــرو دانســت و گفــت :در امــر
آسیبشناســی بایــد این نکتــه را مدنظر
قــرار دهیــم کــه اتخــاذ کــدام روشهــا
و رویکردهــا بــه احقاقحــق و تســهیل
امــور مــردم و حفــظ امنیــت جامعــه و
برخــورد بــا ناهنجاریها منجر میشــود.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بایــد از هــر
اقدامــی کــه مــردم را دچــار نگرانــی و
دغدغه میکند ،پرهیز شــود ،گفت :چه در امور قضایی و چه در امور انتظامی
و چــه در ســازمانهای دولتی باید در جهت امیدوار کردن مردم تالش شــود.
در همین راســتا ضرورت دارد مشــکالت و کاستیهای موجود در یک دستگاه
در سلسل ه مراتب و سازمان اداری مرتفع شود و از منتقل کردن این مشکالت
و کاستیها به مردم پرهیز شود.
آیــتاهلل رئیســی در ادامــه «مهربانــی»« ،اقتــدار» و «تدبیــر» را ســه نکته
محوری در ارتباط با نیروی انتظامی دانست و گفت :نیروی انتظامی باید ملجأ
و پناهگاه مردم و افراد مورد ظلم واقع شــده باشــد و به مانند عدلیه بهمثابه
پــدری مهربان بــرای مردم و مظلومان عمل کنــد .وی اقتدار نیروی انتظامی
را امری بســیار مهم دانست و گفت :اقتدار و قاطعیت پلیس یعنی بهصورت
قانونمنــد و بــا قــدرت عمــل کــردن؛ بنابرایــن اقتــدار و قاطعیت بــه معنای
تجــاوز به حقوق مردم نیســت؛ آنچــه در پلیس امریکا و اروپا امروز مشــاهده
میشــود ،تجاوز به حقوق مردم و ســلب آزادی و حیات آنهاســت .رئیس قوه
قضائیــه در ادامه با اشــاره بــه اهمیت افزایش نظارتها بــر تحتنظرگاهها و
بازداشتگاههای موجود در کالنتریها گفت :الجرم در فرآیند رسیدگی به یک
موضــوع باید افرادی در مراحل تحقیقات مقدماتــی در کالنتریها نگهداری
شــوند؛ در همین راستا افزایش نظارتها بر تحتنظرگاهها و بازداشتگاههای
موجود در کالنتریها از اهمیت زیادی برخوردار است.
رئیــس قوه قضائیه در ادامه خطاب بــه فرماندهان ناجا تأکید کرد :مطلقاً
نباید اجازه دهیم هیچ نقطهای از کشــور  -اعم از شــهر یا روســتا ،نقاط مرزی
یــا داخلــی -برای افراد متخلف و مجرم و معتــادان متجاهر و توزیع کنندگان
جزئی و کلی مواد مخدر ،امن باشد.
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خــاف قانــون اساســی اســت و فکــر
میکنــم در شــورای محتــرم نگهبــان
مــورد ایــراد قــرار بگیــرد ».او در بیان
ایــرادات مد نظــر خود توضیــح داده
اســت« :بــه طــور مفصل میتــوان به
ایــن مســاله پرداخــت ،امــا بــه ویــژه
بخشهایی که درباره شرایط نامزدها
هســت که در اصل  115قانون اساسی
تعریــف شــده ،یعنــی بحــث رجــل
سیاســی ،رجــل مذهبــی یــا مدیــر و
مدبر ،اینها معیارهای کیفی هستند
کــه از نظر قانون اساســی تبدیل آنها
بــه معیارهــای کمــی آســان نیســت.
ضمــن اینکه در مجالس گذشــته هم
مشابه این طرحها را داشتیم که مورد
ایــراد شــورای محتــرم نگهبــان قــرار
گرفت ،لذا تقاضای من از نمایندگان
محتــرم مجلــس این اســت که الیحه
جامــع انتخابــات را بررســی کننــد.
دولــت این الیحه را بــا فوریت تقدیم
مجلــس شــورای اســامی کــرده بود،
کار آمــادهای اســت و صدهــا ســاعت
وقــت صــرف تدوین این الیحه شــده
اســت .اگر به جای طرح به این الیحه
بپردازنــد ،بــه نفــع کشــور اســت و در
وقــت مجلــس شــورای اســامی هم
صرفــه جویــی میشــود و میتواننــد
اولویتهای دیگر را در دستور کار قرار
دهند».
او درباره مغایرت این طرح با روح
جمهوریــت نظــام هم توضیــح داده
کــه «نظــام مــا ترکیبــی از جمهوریت
و اســامیت اســت .هــر طرحــی کــه
بخواهد اسالمیت یا جمهوریت نظام
را محدود کند ،با روح قانون اساســی،
نظــرات حضرت امــام(ره) و منویات
مقام معظم رهبری ســازگاری ندارد.
خوشبختانه برای کنترل این موضوع،
قانون اساسی شورای محترم نگهبان
را مرجــع رســمی بررســی عــدم
مغایــرت مصوبــات مجلس با شــرع
مقــدس و قانــون اساســی قــرار داده
است .امیدواریم کار به آنجا نرسد که
وقــت زیادی صرف شــود و در نهایت
طرح در شورا مورد ایراد قرار بگیرد».

اگر چه انتخابات در امریکا بخصوص در این ایام متمرکز بر کرونا ،تظاهرات و
ناآرامیهای امریکا و موضوعات اقتصادی است و هرکس نشان دهد میتواند
این مسائل را حل و فصل کند ،شانس بیشتری در انتخابات دارد .با این حال
سیاســت خارجی هم  -هر چند با تأثیری محــدود  -میتواند برای کاندیداها
آراء جمع کند .آقای ترامپ در این اندیشــه اســت که رأی حوزههای میشیگان
و فلوریــدا را که جمعیت یهودی قابل توجهی دارند و از حوزههای کلیدی در
انتخابات امریکا هســتند بهدست آورد .بنابر این در ضلع امریکایی ،ترامپ از
قبال این توافق درصدد استفاده انتخاباتی است.
ضلع دیگر این ماجرا رژیم صهیونیستی است .بعد از «کمپ دیوید» در حوزه
روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی و اسالمی ،اسرائیل همواره یک شکست
خورده به شمار میرود .اسرائیل از این توافق به دنبال خارج شدن از انزوا است
و برای این هدف از ضعف نفس و بیهویتی کشورهای کوچکی مانند امارات
و بحرین بهره گرفته اســت .همچنین اســرائیل با این اقدامات درصدد ایجاد
نفاق میان کشــورهای اسالمی و تضییع هر چه بیشتر حقوق مردم فلسطین
اســت .در ضلع ســوم این ماجرا جهان عرب و کشورهای اســامی قرار دارند.
متأســفانه رخوت و بیعملی در میان این کشــورها هر روز بیشــتر شده است.
دیدیم که از اتحادیه عرب یا سازمان کنفرانس اسالمی هیچ صدایی در نیامد.
مرعوببودناینمجموعهموجبگستاخیبیشترامریکاورژیمصهیونیستی
و تنها ماندن مردم فلسطین شده است.
ضلع چهارم بحرین و اماراتاند .کشورهایی که آلت فعل رژیم صهیونیستی
شدند و با این خیانت بزرگ به سینه مردم فلسطین و آرمانهای آنها خنجر
زدنــد .ایــن قبیل کشــورها از این توافــق هیچ دســتاوردی به همــراه نخواهند
داشــت .زیرا آنان پیشــتر خود را به امریکا عرضه کرده و فروخته بودند .رژیم
صهیونیستی هیچ چیزی بیشتر از آنچه امریکا در اختیار این دو کشور میگذارد
بــه آنهــا نخواهــد داد؛ بیآبرویی و منفور شــدن در افکار عمومی مســلمانان.
خیانتی که این دو کشور کردند دیر یا زود گریبان آنها را خواهد گرفت؛ همچنان
که در مصر و یا در نقاط دیگر شاهد آن بودیم.
ضلع پنجم این حوادث مردم محروم فلسطیناند که آرمانهایشان از سوی
سیاســتمداران بیمایه به سخره گرفته شــده و خود را در جهان عرب بیش از
گذشته تنها میبینند .اما آنچه موجب دلگرمی و امید است مقاومت و مبارزه
قهرمانانه مردم فلسطین و پایبندی به آرمانشان است .مواضعی که مسئوالن
فلسطینی با هر گرایشی در این روزها اتخاذ کردهاند حاکی از خشم آنها از این
توافق و خیانتی است که از سوی همکیشان و همنژادان خود دیدهاند.
بنابر آنچه ذکر شــد ،به نظر نمیرسد این قبیل توافقات دیرپا باشد و به رژیم
صهیونیســتی کمکی کند .از آنســو دولتهایی که چنین اقدامی کردهاند هم
در میــان مــردم خــود و هم در میان کشــورهای اســامی بیاعتبار میشــوند.
مشــکلی که وجود داشت رابطه داشتن یا نداشتن با رژیم صهیونیستی نبود.
این قبیل روابط هم هیچ چیز را تغییر نمیدهد .رژیم صهیونیستی همچنان
یک رژیم اشــغالگر و نامشــروع اســت .رژیمی که باعث آواره شدن میلیونها
فلســطینی شده است .برقراری روابط اینچنینی در این ماهیت هیچ تغییری
نمیدهد .همچنان که روابط گسترده رژیم صهیونیستی با امریکا و متحدانش
و کشــورهای اروپایی ذرهای از ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را تغییر
نــداده اســت .شــاید در بادی امــر این رژیم خــود را پیروز ماجــرا بداند و تصور
کند توانســته قــدری از انزوای خود بکاهــد؛ اما بدون تردید صــف انقالبیون و
مقاومت در حمایت از مردم بیدفاع فلسطین مستحکمتر شده و کیان رژیم
صهیونیستی را بر باد خواهد داد.

