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از سوی رهبر معظم انقالب انجام شد

انتصاب سه عضو فقهای شورای نگهبان

حضرت آیــتاهلل خامنــهای در احکام جداگانــهای ،آقایان
آیــتاهلل یزدی و آیتاهلل آملی الریجانی را با توجه به پایان
خبـــر
یافتــن دوره عضویت آنان در شــورای نگهبان ،مجدداً برای
یــک دوره جدید بهعنوان عضو فقهای این شــورا منصوب کردند .رهبر انقالب
اســامی همچنین در حکم دیگری ،حجتاالســام والمسلمین اعرافی مدیر
حوزه های علمیه را به جای مرحوم آیتاهلل مؤمن به عضویت فقهای شورای
نگهبــان منصــوب کردنــد .به گــزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر مقــام معظم
رهبری ،متن احکام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
محمد یزدی دامت توفیقاته
آیتاهلل جناب آقای حاج شیخ ّ
بــا توجه به پایــان یافتن دور ه عضویت جنابعالــی در تاریخ ،۱۳۹۸/۰۴/۲۵
بر اســاس اصل نود و یکم قانون اساســی ،مجدداً جنابعالــی را به عنوان عضو
فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب میکنم.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
بسماهلل الرحمن الرحیم
آیتاهلل جناب آقای حاج شیخ صادق آملی الریجانی دامت توفیقاته
بــا توجه به پایــان یافتن دور ه عضویت جنابعالــی در تاریخ ،۱۳۹۸/۰۴/۲۵
بر اســاس اصل نود و یکم قانون اساســی ،مجدداً جنابعالــی را به عنوان عضو
فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب میکنم.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
بسماهلل الرحمن الرحیم
حجتاالســام والمســلمین جناب آقای حاج شیخ علیرضا اعرافی دامت
توفیقاته
محمــد مؤمــن(ره) در
بــا توجــه بــه فقــدان مرحــوم آیــتاهلل حــاج شــیخ ّ
مجموعه فقهای محترم شورای نگهبان ،جنابعالی را به جای ایشان به استناد
اصل نود و یکم قانون اساسی به عضویت آن شورای محترم منصوب میکنم.
دوام توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.
سید علی خامنهای  24تیر 1398

پدر توپخانه ایران درگذشت

امیــر ســرتیپ احمد ترکان ،پــدر توپخانه
ایــران و از قهرمانــان دفــاع مقــدس ،روز
گذشته به همرزمان شهیدش پیوست.
بــه گــزارش روابــط عمومی ارتــش ،امیر
تــرکان کــه بعــد از انقــاب اســامی نقــش
مؤثــری در نجــات مــردم و پاکســازی محــور
بانه و سردشــت و ممانعت از ســقوط شــهر
ســنندج داشــت ،طی دو مرحلــه در مقاطع
بســیار حســاس هشــت ســال دفاع مقدس،
فرماندهی لشــکر  28کردســتان را برعهده گرفت .مراســم تشــییع مرحوم
امیــر ســرتیپ احمد ترکان ،ســاعت هشــت صبــح امروز در مرکــز آموزش
توپخانه و موشکهای نیروی زمینی ارتش در اصفهان ،با حضور مسئوالن
کشــوری و لشکری و ســاعت  9در خیابان ارباب با حضور مردم قدرشناس
برگزار و ســپس پیکر آن مرحوم به ســمت گلســتان شهدا تشــییع و در باغ
رضوان اصفهان آرام خواهد گرفت.

کشورهای اروپایی روند اجرای توافق هستهای را
بررسی کردند

چارهجویی برای برجام در بروکسل

گــروه سیاســی /کشــورهای اروپایــی در نشســت شــورای
وزرای خارجــه اتحادیــه اروپــا از ایران خواســتند به تمام
گزارش تعهداتــش پایبند بماند .وزرای خارجه کشــورهای عضو
اتحادیه اروپا روز گذشــته در بروکســل گردهم آمدند تا درنشستی پیرامون
توافق هســتهای ایران درباره نحوه مواجهه بــا گامهای عملی تهران مبنی
بــر متوقــف کردن بخشــی از تعهدات هســتهایاش چاره جویــی کنند .این
نشست کمی پس از آن برگزار میشود که ایران تحت تأثیر پروسه بازگشت
تحریمها و اقدامات ناکافی اروپا برای بی اثر کردن این تحریمها اعالم کرد
بخشــی از محدودیتهایی را که در برجام متعهد شــده بود کنار میگذارد.
چنــان که کشــورمان در دو گام عملیاتی ابتدا از ذخایــر مجاز اورانیوم غنی
شده عبور کرد و سپس درصد غنی سازی خود را از سقف برجام باالتر برد
و حاال قرار اســت کمتر از دو ماه دیگر چنانچه با اقدام مؤثری از ســوی اروپا
روبهرو نشود ،مرحله سوم را اجرا کند.
ایــن در حالــی اســت کــه آلمــان ،فرانســه و بریتانیا بــه عنــوان اعضای
اروپایــی طــرف برجــام دســتکم در مواضع اعالمــی بارها بر لــزوم حفظ
توافق هســتهای و پایبندی تهران به تعهــدات برجامیاش تأکید کردهاند.
این ســه کشــور یکشنبه شب نیز در سالروز دســتیابی به برجام در بیانیهای
مشــترک نسبت به خطر فروپاشی برجام هشــدار داده و اعالم کردند« :ما
بــر این باوریم که زمان اقدام مســئوالنه ،یافتن راههایی برای کاهش تنش
و از ســرگیری گفت وگوها فرا رسیده اســت ».همچنین مقامهای اروپایی و
وزرای خارجه این کشورها در مواضع جداگانهای نسبت به موضوع برجام
موضعگیــری کردند .فدریکا موگرینی ،مســئول سیاســت خارجی اتحادیه
اروپا ضمن اشاره به تمرکز نشست بروکسل بر همکاری بینالمللی جهت
حفــظ توافق هســتهای ایران ،در حاشــیه ایــن نشســت گفت«:میخواهیم
ببینیــم که چطور میتوان با همکاری کشــورهای عضو و همچنین شــرکای
بینالمللی خود ،توافق هستهای با ایران را حفظ کنیم و تمهیداتی را اجرا
کنیــم که ایران به پایبنــدی کامل به برجام بازگردد ،همــان گونه که آنها تا
همیــن چنــد هفتــه و چند روز پیــش پایبند بودنــد ».ژان ایو لودریــان ،وزیر
امــور خارجه فرانســه نیز با این درخواســت که اروپا باید بــرای حفظ توافق
هســتهای متحــد بماند ،افــزود« :تهران بایــد از تصمیمش مبنــی بر عدم
پایبندی به بخشهایی از برجام صرف نظر کند».
جرمیهانت ،وزیر امور خارجه انگلیس نیز در حاشیه نشست بروکسل
تأکیــد کــرد که لندن نیز بــه نوبه خود تالش میکند از تنش بر ســر نفتکش
حامل نفت ایران که آن را در جبلالطارق توقیف کردند ،بکاهد .او در عین
حــال با ادعای اینکه برجام «هنوز نمرده اســت» ،توضیــح داد« :اگر ایران
توافق را نقض کند و بگوید که ما این بخش از توافق را قبول داریم و بخش
دیگــری را نه ،برای ما قابل قبول نیســت زیرا توافــق باید بهطور کامل اجرا
شــود ».میشــائیل روت ،وزیر امور اروپایی آلمان هم کاهش تعهدات ایران
را غیرقابل قبول خواند« :برای ما اکنون مهم است که همچنان در مذاکره
باقــی بمانیــم و در راســتای تنشزدایی اقدام کنیــم .اتحادیــه اروپا در این
زمینه مســئولیت ویــژهای دارد .از دید ملی و در راســتای منافع کل منطقه
اســت کــه نگذاریم تمامــی منطقه بار دیگــر بی ثبات شــود ».این در حالی
اســت که «گنگ شــوانگ» ،ســخنگوی رســمی وزارت خارجه چیــن درباره
اوضــاع پیچیــده مربوط به برجــام ابراز نگرانی کرد و از امریکا خواســت در
اجرای توافق هستهای با ایران مانعتراشی نکند.
بیانیــه مشــترک اروپایــی و توصیــه طرفهــای توافق هســتهای بر لزوم
حفــظ این توافق در حالی بود که ســید عباس موســوی ،ســخنگوی وزارت
خارجــه در واکنــش بــه آن ،چنین گفت« :انتظــار ایران از شــرکای اروپایی،
اتخــاذ تصمیمها و گامهای عملی در روند اجرایی شــدن توافق اســت و تا
زمانی که آنها متعهد باشند ،ما هم به همان میزان متعهد میمانیم».
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چرا پمپئو برای ظریف کروکی کشید؟

ترس امریکا از دیپلماسی ظریف
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

مواجهه دولتمردان امریکا با دیپلماسی
عمومــی و رســانهای ایــران در فراســوی
مرزهــا که ایــن روزها یکــی از فعالترین
ادوار خــود را تجربــه میکنــد ،ســطح
جــدال دیپلماتیــک تهــران و واشــنگتن
را به جایی رســانده اســت کــه از تحریم
محمدجــواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه
ایران یــا صدور ویزای محــدود برای او و
هیــأت همراهــش در یک ســفر رســمی
به ســازمان ملل ســخن به میــان آورده
میشــود .وزیــر خارجــه ایــران در حالی
سه روز پیش با هدف حضور در نشست
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد
راهــی نیویــورک شــده اســت که پیشــتر
دولــت امریکا از احتمــال تحریم او خبر
داده بود.
تحریمــی کــه گرچه عملی نشــد اما این
گفته مایــک پمپئو ،وزیــر خارجه امریکا
که ویزای ظریــف و هیأت همراه او برای
ســفر به نیویورک صــادر اما تحــرکات و
حــوزه قابل تردد ایشــان بســیار محدود
شده است ،نشان میدهد امریکا عرصه
تازهای را برای رویارویی با دیپلماتهای
ایرانی گشوده است.
عرصــهای کــه ناظر بــه واقعیــت دنیای
امــروز دیپلماســی غیررســمی اســت و
ظریــف در آن بــا بهرهگیــری از دانــش
زبانــی باال ،ذهن تحلیلی و موشــکافانه،
تســلط اطالعاتــی و نحــوه تعامــل بــا
رســانهها کوشــیده در زمانه بــد در جای
خــوب قــرار بگیــرد و بــه بیــان واقعیات
مســلم تحــوالت میــان ایــران و امریــکا
بــه زبان قابــل فهم برای افــکار عمومی
بپردازد.
گــزارش پیش رو پاســخی به این ســؤال
اســت کــه چــرا دولتمــردان امریکایــی
ایــن بــار از تحریــم خــود ظریف ســخن
میگوینــد و بــه حــوزه تــردد او در

خیابانهای نیویورک حساســیت نشان
میدهند.
ëëضریــب نفــوذ ظریــف در صحنــه
رسانهایامریکا
وزیر امــور خارجه ایران در شــرایطی
راهی نیویورک شــده است که جمهوری
اســامی تاکنــون عرصه مواجهه بر ســر
برجــام و تنشهای منطقهای را حداقل
در حــوزه سیاســی و حقوقــی بــه جدالی
مغلوبــه بــرای واشــنگتن تبدیــل کــرده
اســت .ایران در سطح برجام با متوقف
کــردن بخشــی از تعهداتش بــه محقق
نشــدن منافــع اقتصــادیاش پاســخی
عملــی داد .ایــن اقــدام وجــه دیگــری
هــم داشــت و آن نشــان دادن قابلیــت
پاســخگویی بــه راهبــرد تنشآفرینــی
منطقــهای امریــکا بــا ســرنگونی پهپــاد
امریکایــی برفــراز آبهای مــرزی ایران
بــود .امــا وجــه ســوم و گســتردهتر نبــرد
میــان تهــران و واشــنگتن را بایــد در
زمین دیپلماســی عمومی که در فقدان
دیپلماســی رســمی به اصلیترین ابزار
نفــوذ و تأثیرگذاری بر افــکار عمومی دو
کشــور تبدیل شــده اســت ،جســت وجو
کرد .این همان عرصهای اســت که وزیر
خارجه ایران میکوشــد از طریق حضور
مؤثــر در نشســتهای بینالمللــی و
گفتوگــو با رســانهها ،تصویــری واقعی
از تحــوالت جــاری میــان ایــران و امریکا
را پدیــدار و بــا ابتــکار عمل دیپلماســی
عمومــی را به اهرم مؤثــری برای برتری
در جنــگ روانی با دولــت امریکا تبدیل
کنــد .همین اردیبهشــت مــاه پیش بود
کــه ظریــف در هنگامــه افزایش تنشها
و تحریمهــای امریکایــی در ســفر بــه
نیویــورک و در مصاحبــه بــا اصلیترین
رســانه گروههــای تنــدروی امریکایــی،
جــان بولتــون ،بنســلمان ،بنزائــد و
نتانیاهــو را در گروهــی به نــام «تیم ب»
دســتهبندی کــرد و گفــت کــه ،اعضــای
ایــن گــروه میخواهنــد دولــت امریــکا

را بــه جنــگ بــا ایــران وادار کننــد .ایــن
گفته او ،ســرفصل تحلیلهای پرشــمار
بســیاری از صاحبنظــران و رســانههای
بینالمللی قرار گرفــت و تا جایی پیش
رفت که دستکم گعده تصمیم گیران
سیاســت خارجی امریکا را به شــفافتر
کــردن نقطــه نظــرات خــود در قبــال
نحــوه مواجهــه بــا ایــران ناگزیــر نمــود.
ظریــف روز گذشــته نیــز در بــدو ورود به
نیویورک امریکا را بازیگر منزوی محافل
بینالمللــی خوانــد و سیاســتهای
یکجانبه این کشور را محکوم به شکست
دانســت .موضعــی کــه بایــد آن را در
قالب دیپلماســی هدفمند و با پشــتوانه
فکری دســتگاه دیپلماسی ایران بررسی
کــرد کــه در فاصله کمتــر از ســه هفته از
اقدام تالفی جویانه به کشــورهای طرف
برجام ،صورت میگیرد و تأثیرگذاری بر
افــکار عمومی و ایجاد شــکاف در هیأت
حاکمــه امریکا را هدف میگیرد .پربیراه
نیســت بگوییم کــه تصمیم بــه تحریم
شخص ظریف و یا صدور با اما و اگر ویزا
برای ورود هیأت ایران جهت شرکت در
نشست ســازمان ملل چندان با ضریب
نفــوذ و موفقیــت دیپلماســی عمومــی
ظریف بی ارتباط نیست.
چــه پمپئو ظریــف را بابت مصاحبه
با رســانههای امریکایی به ســوءاستفاده
از آزادی بیــان در راســتای تشــریح
دیدگاههــای جمهــوری اســامی متهم
کــرده اســت .اتهامــی که بــه بیان ســید
عباس موســوی ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه ایران اعترافی ضمنی به نگرانی
از تأثیرگــذاری ســفرهای کاری وزیر امور
خارجه بــر افکار عمومی امریکا و جهان
است .شاید از این روست که وزیر خارجه
امریکا در ســخنان اخیر خــود از هرگونه
پیشــنهاد بــرای مصاحبــه بــا تلویزیــون
ایران استقبال کرده است ،همان طور که
ظریف در تلویزیونهــای ایاالت متحده
ظاهر شده است.

رئیسی دستورالعمل کرامت انسانی را ابالغ کرد

رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی

در این دستور العمل بر علنی بودن محاکمات و منع بازداشت خودسرانه تأکید شده

گروهسیاســی« /دوره تحول»؛ این عبارتی
اســت کــه از زمــان حضــور ســید ابراهیم
رئیســی در رأس قــوه قضائیه بارهــا به کار
برده شــد .دورهای که رئیــس جدید ،آن را
با برکناری و جابهجایی برخی مقامات در
دســتگاه قضا آغاز کرد و در ادامه به روش
ط گیری با اقشــار گوناگون
نوینی برای ارتبا 
جامعه ازجمله دانشجویان ،اهالی رسانه،
جامعهشناســان ،زنــان ،فعــاالن محیــط
زیست و ...دست زد ،حاال با دستورالعمل
دیگری وارد مرحله جدیدی شــده اســت.
او کــه چندی پیش در جمــع معاونان قوه
قضائیــه و دادســتانهای کل کشــور تأکید
کــرد «کرامــت شــعار او نیســت ،اعتقــاد
او اســت» و وعــده تهیــه دســتورالعمل
حفــظ کرامــت و ارزشهــای انســانی را
در ایــن نهــاد داد ،دیــروز آن را ابــاغ کرد؛
دســتورالعملی در  5فصــل و  33مــاده.
هرچند آنچه در این دســتورالعمل آمده،
هم در قانون اساسی ایران تصریح شده و
هم در قوانین عادی و موضوعه کشور ذکر
شــده ،اما نشان از تالش قوه قضائیه برای
رفــع ایراداتی دارد که تاکنــون بر عملکرد
دســتگاه قضایــی بخصــوص در ارتباط با
حقــوق متهــم وارد بــوده اســت .ایراداتی
کــه همواره ســیل انتقــادات را روانــه نهاد
قضایی میکرد همان چیزی اســت که در
بنــد بند این دســتورالعمل به آن اشــاره و
راه حلی برای آن مطرح شــده است .حال
آنکــه ایــن دســتورالعمل هــم در مرحله
اجرا به سرنوشــت همان بندهای قانونی
دچــار شــود که حــاال بــرای اجرایی شــدن
آن رئیــس دســتگاه قضایــی متوســل بــه
دستورالعمل شــده یا نه ،موضوعی است
که به اهتمام قوه قضائیه و شخص رئیس
آن برمیگــردد و آینــده آن را مشــخص
خواهد کرد.
در این دســتورالعمل که بــا لحاظ حقوق
ملت مقرر در فصل ســوم قانون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران و در راســتای
اجرایی نمودن بند یازدهم سیاســتهای
کلی قضایی ابالغی از سوی مقام معظم
رهبــری ،قوانیــن و مقــررات مرتبط نظیر
قانــون احتــرام بــه آزادیهــای مشــروع و
حفظ حقوق شــهروندی مصوب ،۱۳۸۳
قانــون نظــارت بر رفتــار قضــات مصوب
 ۱۳۹۰و ســایر قوانیــن تدویــن شــده ،بــه
مــواردی اشــاره شــده کــه یــا در دســتگاه

قضایی اجرا نمیشــده یا با دیده اغماض
بــه آن نــگاه میشــد .دادرســی آگاهانــه و
راهکارهای تضمین آن ،مهمترین بخش
این دســتورالعمل را تشکیل میدهد .اما
همیــن هم تکــرار اصــول ،32 ،22 ،20 ،19
 34تــا  165 ،39تــا  169قانــون اساســی و
برخــی دیگر از قوانین و مقررات اســت که
بــه طور حتم مغفول مانــدن آنها ،رئیس
قوه قضائیه را برآن داشــت که دســتورات
الزم را بــرای اجرایی شــدن آن صادر کند.
تأکید بر اصول قانون اساســی که  40ســال
از تصویب آن میگــذرد در مواد دیگر این
دســتورالعمل به وفور یافت میشــود .در
بخشــی از آن بــر فراهــم کــردن موجبات
حضور افــراد بویژه رســانهها در جلســات
دادرســی تأکید شــده اما بازهم اجرای آن
را به اصل  165قانون اساســی و همچنین
قانــون مطبوعــات مربــوط میدانــد.
تکریــم اربــاب رجوع و تســهیل ارتبــاط با
آنــان از دیگــر موضوعــات مورد اشــاره در
ایــن دســتورالعمل اســت کــه در فصلــی
جداگانه به آن پرداخته شــد .طراحی و راه
اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها
و انتقادهــا و پیشبینــی ظرفیتهــای
پاسخگویی ،اطالعرسانی ،ارتباط مردمی
و امتیازدهــی اربــاب رجــوع بــه عملکــرد
هریک از کارکنان و ارسال مستندات راجع
به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام
ذیربــط؛ تخصیــص روز یــا ســاعاتی برای
مالقات و ارتباط مســتقیم و بدون واسطه
با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاههای
مشمول و پیگیری بعدی درخواستهای
آنــان؛ راهانــدازی خط تلفن گویــا؛ ایجاد یا
تقویــت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛ از
موارد و تصمیمات قابل توجه رئیس قوه
قضائیهاست.
ëëاهدافدستورالعمل
با وجــود انتقاداتــی که البته تنهــا از منظر
تکــرار مــوارد مصرحه در قانون اساســی و
قوانینعادیمیتوانبرایندستورالعمل
وارد کــرد ،امــا مــاده به مــاده آن مرتبط با
حقــوق شــهروندانی اســت که تاکنــون به
دیده اغماض به آن نگاه میشد.
در مــاده ســه ایــن دســتورالعمل ،اهداف
آن به این شــرح آمده است :الف :اهتمام
بــر رعایت اصول کرامت انســانی و تالش
در راســتای گســترش عــدل و آزادیهــای
مشــروع ب -ارتقــای ســطح کارآمــدی

و پاســخگویی دســتگاههای مشــمول و
کارکنان به ارباب رجوع پ -افزایش میزان
رضایتمنــدی اربــاب رجــوع از عملکــرد
دستگاههای مشمول و کارکنان ت -پایش
و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در
دســتگاههای مشــمول به منظور بهبود و
ارتقای آن ث -افزایش سطح آگاهیهای
حقوقی عموم ج -حفظ استقالل قضات
و ارتقای جایگاه ،شأن و منزلت کارکنان.
ëëدادرســی عادالنــه و راهکارهای تضمین
آن
در فصــل دوم ایــن دســتورالعمل بــه
دادرســی عادالنــه و راهکارهــای تضمین
آن اشــاره شــده اســت .موضوعی که البته
در چنــد اصل قانون اساســی بــر آن تأکید
شــده ،تا آنجا مغفول مانده که رئیسی در
دستورالعملخودباتکراردوباره،خواستار
اجرایــی شدنشــان در محاکــم قضایــی
میشــود ...« :مراجــع قضایــی مکلفاند
اصولــی چــون علنــی بــودن محاکمــات،
قانونــی بــودن جــرم و مجــازات ،تســاوی
همــگان در برابــر قانــون و عــدم هرگونــه
تبعیض ناروا ،منع بازداشــت خودسرانه،
حــق متهــم بــر تفهیــم اتهــام و محاکمه
در اســرع وقــت و دسترســی بــه وکیــل،
برائت ،منع شــکنجه برای اخذ اقرار ،حق
دادخواهی ،اســتقالل و بــی طرفی مرجع
قضایــی ،برابــری امکانات دفــاع ،تناظر و
همچنیــن حمایــت از حیثیــت و کرامت
ذاتی انســان و حفظ حرمــت و مصونیت
جــان ،مــال ،حقــوق ،مســکن و شــغل
اشــخاص را در تمــام فرآینــد رســیدگی،
مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند».
ëëرعایــت اصــول قانونــی بــودن جــرم و
مجازاتوبرائت
مــاده  6این دســتورالعمل را شــاید بتوان
یکی از مهمترین بخشهای آن دانســت.
هرچنــد این مــاده هم بســط اصــل  36و
 37قانون اساســی و قانون آیین دادرســی
کیفریمبنیبررعایتاصولقانونیبودن
جرم و مجازات و برائت اســت اما مراجع
قضایــی را مکلف بــه مواردی کــرده که به
نفع متهم اســت .الف -اجتناب از احضار
یــا جلب افراد بدون آن که ادله ،قرائن و یا
اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها
موجــود یــا در دســت باشــد؛ ب -اجتناب
از تمدیــد قرار بازداشــت موقــت با هدف
فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب

ظریف در اولین روز حضور در نیویورک با شبکه بی بی سی گفت و گو کرد

ظریف  :اگر به چهار سال قبل برگردیم ،باز هم برجام را امضا میکنم
محمدجــواد ظریــف کــه بــرای
شرکت در نشســت ساالنه مقامات
بـــــرش
عالیرتبــه شــورای اقتصــادی
اجتماعــی ملــل متحد بــه نیویورک ســفر کرده اســت،
در گفتوگــو با خبرنگاران و در پاســخ به این ســؤال که
اگر شــما به چهار ســال قبــل برگردید باز هــم برجام را
امضــا میکنید ،گفــت« :حتماً ایــن کار را میکنم .یکی
از اهــداف اصلــی این توافــق بینالمللی ،خــارج کردن
ایران از اجماع امنیتی و طرحی بود که صهیونیســتها
در ایــن ارتبــاط علیــه ایــران ایجــاد کــرده بودنــد .ایــن
توافقنامــه بینالمللی ایــن طرح را شــکاند و به همین
دلیل صهیونیســتها مهمتریــن مخالفان برجام بوده
ناگفته پیداست مقامهای امریکایی
نیــز تاکنــون در عرصــه جنــگ روانــی
علیــه جمهوری اســامی و تــاش برای
تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی مــردم
ایران از هیچ تالشــی فروگذار نکردهاند.
دولت ترامپ تاکنون تالش کرده اســت
با دامــن زدن به اندیشــه ایران هراســی
بویــژه در میــان کشــورهای منطقــه در
چارچــوب جنــگ نــرم هماننــد جنــگ
رســانهای ،شبکه ســازی و ارائه تصویری
ســیاه از ایــران و تشــدید دوقطبــى در
ســطح افکار عمومی ،پیــروز نبرد روانی
با جمهوری اســامی باشــد .این همان
عرصــهای اســت کــه بــه نظــر میرســد
بــه رغــم گســتردگی دامنــه آن از ســوی

و هســتند و در همیــن راســتا تندروهای امریــکا نیز این
سیاست را دنبال میکنند».
وزیــر امــور خارجه ایــران دربــاره موضــوع مذاکره با
امریــکا بــا بیــان اینکه ایــن جمهــوری اســامی نبود که
میــز مذاکــره را ترک کرد ،افزود« :ایــن امریکا بود که به
صــورت غیرقانونــی و یکجانبه از این توافق خارج شــد
و اکنــون هــم به امریکا مرتبط اســت که بــه میز مذاکره
بازگردد یا خیر».
وزیر خارجه ایــران همچنین در گفت وگو با «بی بی
ســی» در نیویورک درباره فشــار تحریمی امریکا و نحوه
مواجهه ایران با این فشارها گفت :ما باالخره نفتمان
را خواهیم فروخت اما شرافتمان را هرگز.

امریکا حاصل چندانــی برای مقامهای
ایــن کشــور نداشــته اســت .چــه ایــن بار
امریکاســت کــه بــا خــروج یکجانبــه از
توافــق هســتهای و شــمار دیگــری از
پیمانهای بینالمللــی در صحنه بازی
سیاســت بینالمللی تنها مانده است و
جــز معدود کشــورهای کوچــک منطقه
خاورمیانه همراهی برای سیاســتهای
یکجانبه خــود در قبال ایــران نمیبیند.
بنابراین قابل انتظار اســت که دستکم
ایــران پیــروز نبــرد روانی ارزیابی شــود و
شــاهد مثال آن فاصلهای اســت که این
روزهــا میــان اروپــا و امریکا بر ســر ایران
اتفــاق افتــاده و باعــث شــده مقامهای
امریکایــی بــرای جبــران مافــات آن بــه

کشــیدن کروکی برای وزیــر خارجه ایران
در خیابانهای نیوریورک روی بیاورند .با
همه اینها نباید از این نکته غافل شد که
انصراف از تحریم ظریف و موضع گیری
فاتحانه پمپئو مبنی بر صدور مجوز سفر
او به امریکا در بطن خود هدف گشــوده
نگاه داشــتن دریچه دیپلماســی رسمی
و چه بســا مســیر گفتوگوی مستقیم با
تهــران را دنبــال میکنــد؛ یعنــی همان
خواستی که دســتکم ترامپ میکوشد
بــا دســتیابی بــه آن هزینه جــدال تمام
عیار با تهران را به کمترین هزینه کاهش
دهــد .البته که تهــران راه دیپلماســی را
نبســته امــا تأکید کرده که شــرط آن رفع
تحریمها علیه تهران است.

محورهایمهمدستورالعملحفظکرامتوارزشهایانسانیدرقوهقضائیه
ëëحقــوق متهمیــن :اجتنــاب از جلــب یا
احضــار بــدون ادلــه  -اجتنــاب از تمدیــد
برش
قــرار بازداشــت موقــت ،تفهیــم اتهام در
ســریعترین زمان ،تســهیل و تســریع در پذیرش وثیقه یا
کفیل معرفی شده
ëëوظایــف مراجــع قضایــی :بازدیــد مســتمر و ســرزده از
بازداشــتگاهها و کالنتریهــا و کانونهای اصالح و تربیت
و زندانهــا ،جلوگیــری از نگهــداری متهمــان تحت نظر
کالنتریهــا بیــش از  24ســاعت ،تحویل فــوری متهمان
نوجــوان به دادگاه اطفــال و نوجوانان ،ممنوعیت صدور
قرار بازداشت موقت مگر در شرایط خاص
ëëمنــع شــکنجه :منــع صــدور دســتور محاکمــه موجــب
آزار جســمی یــا روحــی و روانــی متهــم شــود .مکتــوب
کــردن اظهــارات متهــم مدعــی شــکنجه ،اجتنــاب از
رفتــار تحقیرآمیــز ،اجتناب از تراشــیدن ســر ،اســتفاده از
چشــمبند ،پابند ،پوشاندن ســر ،نشستن پشت سر متهم
یا انتقال ب ه مکان نامعلوم در بازجویی
ëëتکالیــف کارکنــان قضایی :اجتنــاب از ارتباط شــخصی
نامتعارف با وکال و کارشناسان دادگستری ،معرفی وکیل
بزه به متهم؛
پ -تفهیم اتهام به متهم در ســریعترین
زمان ممکن ،در صورت توجه اتهام؛ ت-
تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل
معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.
ëëمنعدستگیریوبازداشتخودسرانه
منــع دســتگیری و بازداشــت خودســرانه
از دیگــر موضوعــات مــورد اشــاره در ایــن
دســتورالعمل اســت که در آن بــه بازدید
مســتمر و ســرزده از بازداشــتگاهها و
کالنتریهــا در هــر زمــان از شــبانه روز
تأکیــد شــده اســت .در بخشــی از مــاده 7
بر جلوگیــری از نگهــداری متهمان تحت
نظــرگاه کالنتریهــا بــرای مــدت بیش از
 24ســاعت تأکید شده اســت .ممنوعیت
صــدور قــرار بازداشــت موقــت؛ مگــر در
جرایــم موضــوع مــاده  ۲۳۷قانــون آیین
دادرســی کیفــری ،با رعایت شــرایط مقرر
در مــاده  ۲۳۸این قانون یــا موارد مصرح
در قوانین خاص هم در این ماده تصریح
شده است.
ëëرعایتاصلمنعشکنجهبرایاخذاقرار
در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی
مبنــی بر رعایت اصل منع شــکنجه برای
اخــذ اقــرار ،مــاده  8ایــن دســتورالعمل
مراجــع قضایــی را مکلف کرده اســت که
« صــدور هرگونه دســتور شــفاهی یا کتبی
خطاب به ضابطان دادگستری ،متضمن
اســتفاده از شــیوههای غیرقانونی تحقیق
که موجب آزار جســمی یا روحــی و روانی

یا مشــاور حقوقــی بــه اربابرجــوع ،منفعــت از نهادها،
مواضع و جانبداری در منازعات سیاسی و...
ëëحقــوق و حیثیت اربــاب رجوع :حفظ حیثیــت ،آبرو و
حریــم خصوصی ،اســرار و محتویات پرونــده ،اجتناب از
بازرســی بدنــی بدون لبــاس یا بازرســی مواضــع داخلی
بــدن متهمــان مگــر در صــورت ضــرورت ،خــودداری از
بازرســی بدنی وکال یا اســتفاده از تجهیــزات الکترونیکی
برای بازرسی
ëëوظایــف ســازمان زندانهــا :حفــظ ســامت روحــی و
جســمی زندانیان ،اســتفاده زندانیــان از رادیــو ،تلویزیون
و روزنامههــای کثیراالنتشــار ،ارســال فــوری گــزارش فوت
زندانیــان به مراجع قضایی ،اجتنــاب از الزام زنان زندانی
بــه اســتفاده از چــادر هنــگام حضــور در مراجــع قضایی،
اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقهبندی متهمان و
زندانیان ،اجتناب از ایجاد مانع یا تأخیر در مالقات زندانی
ëëکرامت کارکنان قضایی :اجتناب از برخورد نامناســب
بــا کارکنــان ،تالش برای حفظ ســامت جســمی و روانی
کارکنــان و تأمیــن حداقل معیشــت آنان ،رفــع تبعیض
ناروا در امر انتصاب و جابهجایی.

متهم بازداشتی میشود ممنوع است».
در اجرای اصل ســی و نهم قانون اساســی
مبنی بر منع هتک حیثیــت افرادی که به
حکم قانون دســتگیر ،بازداشــت ،زندانی
یــا تبعیــد شــدهاند ،طبــق مــاده  9ایــن
دســتورالعمل مراجع قضایــی مکلفاند
موارد زیر را رعایت کنند:
الف -اجتنــاب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز
و موجــب اذیــت و آزار جســمی یــا روحی
و روانــی یــا بیحرمتــی بــه متهمــان یــا
محکومــان؛ ب -اجتنــاب از هرگونه رفتار
غیرقانونــی یا ســلیقهای مانند تراشــیدن
سر ،استفاده از پابند ،چشم بند ،پوشانیدن
صــورت ،نشســتن پشــت ســر متهــم و یا
انتقــال وی بــه اماکــن نامعلــوم توســط
ضابطان دادگســتری در جریان بازجویی؛
پ -اجتنــاب از بازرســی و تفتیــش اســناد
و اشــیای غیرمرتبــط بــا بــزه انتســابی و یا
متعلــق بــه ثالــث و همچنین اجتنــاب از
افشای محتوا و مضمون اسناد ،نوشتهها،
تصاویر و فیلمهــای خانوادگی متهمان و
محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه
از آنها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای
کشفبزهانتسابی.
در مــاده  12و در راســتای حفــظ حیثیــت
و کرامــت اربــاب رجــوع و درباره بازرســی
بدنــی تأکیــد شــده کــه در صــورت امکان
اســتفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس
و الکترونیکی به جای بازرســی بدنی مگر
در مــوارد خــاص و ضروری ،حــذف موارد

غیرضروری بازرســی و اجتناب از بازرسی
بدنــی بــدون لبــاس یــا بازرســی مواضــع
داخلی بدن متهمان و محکومان مگر در
صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در
خلوت و توسط کارکنان آموزش دیده هم
جنس.
همچنیــن در مــاده  13آمــده :در راســتای
حفــظ حیثیــت و کرامــت وکال ،مشــاوران
حقوقــی و کارشناســان هنــگام حضــور در
مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات
ی المقــدور از
الکترونیکــی اســتفاده و حتــ 
انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
پایان بخش دســتورالعمل حفظ کرامت
و ارزشهــای انســانی در قــوه قضائیــه،
ضمانــت اجرایــی اســت کــه بــرای آن در
نظر گرفته شد .معاونتهای قوه قضائیه،
رئیــس مرکــز حفاظــت و اطالعــات قــوه
قضائیــه ،رؤســای دیــوان عالــی کشــور و
دیوان عدالت اداری ،دادســتان کل کشور،
دادســتان انتظامــی قضــات ،رؤســای کل
ســازمانهای تابعه قوه قضائیه و رؤسای
کل دادگستری استانها مکلفاند اهتمام
الزم را در اجرای مفاد دستورالعمل داشته
باشــند و ضمن رصــد و پایش وضعیت و
چگونگی و کیفیت اجرای دســتورالعمل،
گــزارش مربوط را به همراه پیشــنهادهای
اصالحی در پایان هــر فصل برای معاون
اول قوه قضائیه ارسال نمایند .معاون اول
پس از جمعبندی ،نتیجه را در پایان سال
به رئیس قوه قضائیه ارائه میدهد.

