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روی موج کوتاه

پژوهشگر ارشــد مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاســت جمهوری گفت: 
حضور اســرائیل به ویژه در مناطق تازه 
الحاق شده به خاک جمهوری آذربایجان 
که در مجاورت مرزهای ایران است حتی 
در قالب شرکت های عمرانی و مخابراتی 
ایجاد حساسیت خواهد کرد و دولت باکو 
باید این مالحظه داشته باشد و اگر واقعا 
رابطه با ایران را در قالب برادری و دوستی 
می خواهند باید به این حساسیت ها توجه 
داشته باشند. ولی کالجی در گفت وگو با 
ایلنا، در ارزیابی سخنان رئیس جمهور 
آذربایجان در مصاحبه با رسانه ترکیه ای و 
واکنش وی به برگزاری رزمایش ایران در 
مرزهای این کشور و همچنین مسیر تردد 
کامیون های ایرانی به سمت ارمنستان 
گفت: ابتدا باید به این نکته توجه داشته 
باشیم که همه مسائلی که ظرف یک الی 
دو ماه اخیر اتفاق افتاده ریشه در جنگ 
سال گذشــته آذربایجان و ارمنستان و 
توافق نامه آتش بســی دارد که بین این 
دو کشور و با مشارکت روسیه امضا شد؛ 
چراکه ایــن توافق نامه کلی اســت و در 
خیلی موارد وارد جزئیات نشده و ابهاماتی 
دارد. یکی از ابهامات توافق مسکو این است 
که مختصات مسئله کریدور نخجوان در 
آن مشخص نشده است. مساله بعد این 
است که بازگشت مناطق هفت گانه اطراف 
قره باغ به آذربایجان بــه ویژه مناطقی 
مثل الچین پس از ۳۰ ســال ارمنستان 
را با جمهوری آذربایجان همسایه کرده 
اســت، به این معنی که مرزبندی هایی 

که در حدود مرزی که قــرار بود پس از 
فروپاشی شوروی انجام شود با تاخیر در 
حال انجام است و این مشکالتی که االن 
در مســیر بین منطقه گوریس- گاپان 
رخ داده به این دلیل است که کنترل ۲۴ 
کیلومتر از این منطقه به دست جمهوری 
آذربایجان افتاده و همین وضعیت جدید 
است که باعث می شود طرفین ارمنستان 
و آذربایجان ســال گذشته بارها تنش و 
درگیری مرزی پیدا کننــد؛ چراکه در 
این منطقه مراتع، معدن طال و چشمه و 
برخی روستاهایی وجود دارد که تعیین 

حدود نشده است.
وی ادامه داد: مــن هم در مصاحبه با 
رسانه های آذربایجانی و هم رسانه های 
ارمنستانی گفته ام که راه حل منطقی و 
پایدار این موضوع که هم مشکل دو کشور 
را در چارچوب آن حل کند و هم مشکلی 
برای کشور ما ایجاد نشود و مسیر ترانزیتی 
و امنیت خودروها و شهروندان ما تامین 
شود، این است که ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان با مشارکت روسیه و ایران یک 
موافقت نامه تکمیلــی در ادامه موافقت 
نامه آتش بس ســال گذشته را تصویب 
کنند و این موضوعات اختالفی از جمله 
جزئیــات کریدور نخجــوان و الچین و 
مســیرهای ترانزیتی را مشخص کنند. 
برای مثال الچینی کــه االن دولت باکو 
به آن معترض است، در توافقنامه آمده 
برای دسترسی شــهروندان ارمنستان 
به آذربایجان تعیین شده اما حال سوال 
این است که آیا کامیون های ایرانی هم 

می توانند از این مســیر استفاده کنند یا 
خیر؟ اگر قرار است منعی وجود داشته 
باشد باید مکتوب شود. همچنین ابهام 
دیگر این اســت که کریدور نخجوان-

آذربایجان از چه مناطقی از ارمنســتان 
عبور می کند و آیا این مســیر فقط جاده 
است یا ریلی نیز خواهد بود؟ این ها باید 
ابهام زدایی شــود و تا زمانی که فضای 
ابهام وجود دارد این مسائل و مشکالت 
رخ می دهد. وی افزود: همچنین باید به 
این مساله در تحوالت اخیر توجه داشته 
باشیم که حساسیت در داخل کشورمان 
نسبت به تحوالت مربوط به ایروان و باکو 
از جهت حضور جمعیت ارامنه و آذری ها 
بسیار باال است و مسائل تاریخی از جمله 
قرارداد ترکمنچای به این حساســیت 
دامن می زند و شما دیدید که سخنرانی 
سال گذشــته رئیس جمهور ترکیه چه 
واکنش هایی را در کشــورمان به همراه 

داشــت. در نتیجه باید نســبت به همه 
موضوعات مبهم توافق مســکو مذاکره 
صورت گیرد و من فکر می کنم ۳۰ سال 
پس از فروپاشی شــوروی، رهبران این 
کشورها به سطحی از بلوغ رسیده باشند 
که این مسائل را از طریق گفت وگو و پای 

میز مذاکره حل کنند. 
ترکیه و آذربایجان از موضع باال به 

مناسبات قفقاز نگاه می کنند
این تحلیل گر مسائل قفقاز در پاسخ 
به این سوال که در ســال های گذشته 
همواره شاهد بیان مواضع خصمانه، ناقض 
تمامیت ارضی کشــورمان و همچنین 
مداخله جویانــه از ســمت نمایندگان 
مجلس آذربایجان و شبکه های خصوصی 
این کشــود بوده ایم، اما روز دوشــنبه 
اظهاراتی از ســمت رئیس جمهور این 
کشور مطرح شد که اساسا نوعی اتهام زنی 
و در کنار آن مداخلــه در امری همچون 
برگزاری مانور نظامی در داخل مرزهای 
کشــورمان بود، چنین مواضعی تا چه 
میزان اراده باکو و تا چه میزان ســخنان 
آنکارا یــا تل آویو از زبــان آقای علی اف 
اســت، گفت:  تردیدی نیست که روابط 
آذربایجان و ترکیه استراژیک و قوی است 
و بعد از جنگ اخیر نیز بر عمق آن افزوده 
شده است؛ ترکیه و آذربایجان خود را دو 
کشور پیروز جنگ دوم قره باغ می دانند و از 
موضع باال به مناسبات قفقاز نگاه می کنند 
اما اینکه نسبت به ایران که طی ۳۰ سال 
گذشته قره باغ را بخشــی از حاکمیت 
جمهوری آذربایجان دانسته و در جریان 
جنگ سال گذشته هم به صراحت این 
موضوع را اعالم کرده چنین موضع گیری 

صورت بگیرد جای تاسف دارد.
 برخورد نامناسب با کامیون داران 

ایرانی جای تامل دارد 
وی افزود: کمک های ایران به مردم 
نخجوان در جریان جنگ اول قره باغ که 
در خاطرات آقای هاشــمی هم آمده به 
هیچ عنوان قابل انکار نیست و در یک سال 
گذشــته نیز بارها دولــت آذربایجان از 
مواضع ایران تشکر کرده اما موضوع این 
است که برخورد نامناسب با کامیون داران 
ایرانی آن هم در حالی که نزدیک به ۳۰ 
سال و از زمان جنگ اول قره باغ که ارتباط 
زمینی نخجوان با آذربایجان قطع شد، 
می گذرد و تمام کامیون داران جمهوری 
آذربایجان و شهروندان نخجوان از مسیر 

آذربایجان شــرقی ما زمینی و با هزینه 
خیلی پایین تردد کرده انــد و طی این 
سال حتی یک مورد توقیف و مزاحمت و 
بازداشت اتفاق نیفتاده است، بسیار جای 

تامل دارد.
 رزمایش مشترک سه کشور 

نقض کنوانسیون دریای خزر بود
وی ادامه داد: نکته بعدی این اســت 
که اساسا رزمایش مشترک آذربایجان، 
ترکیه و پاکســتان که پیش از رزمایش 
ایران صورت گرفت، نقض کنوانســیون 
دریای خزر بود که در آن صراحتا عنوان 
شده حضور کشورهایی بجز کشورهای 
حاشــیه دریای خزر به منظور رزمایش 
غیرقانونی است. بحث این بوده که دریای 
خزر دریایی غیرنظامی است و این منظور 
تنها متوجه ناتو و غرب نیســت بلکه هر 
کشوری به جز ۵ کشــور ساحلی دریای 
خزر را شامل می شــود. همچنین این 
نکته هم باید در رابطه با رزمایشی که در 
منطقه شمال غرب برگزار کردیم مدنظر 
قرار بگیرد که رزمایش ها در ایران توسط 
ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی 
امنیت ملی و با موافقت رهبر انقالب طبق 
یک برنامه زمان بندی در طول سال اجرا 
می شود و به این دلیل که وسعت ایران زیاد 
است این مانورها در مناطق مختلف کشور 
و به منظور آمادگی نیروهای مسلح صورت 
می گیرد و هیچ فرقی نمی کند شــمال 
غرب یا شمال شرق باشد. پژوهشگر ارشد 
مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست 
جمهوری گفــت: االن وضعیتی که بعد 
از سقوط افغانستان به دست طالبان رخ 
داده و موج مهاجران و تحرکات پ ک ک 
در مرزهای غربی و تحرکات اســرائیل 
در قفقاز چنین رزمایشــی را می طلبد. 
برگزاری مانور نظامی در داخل مرزهای 
ایران حق حاکمیتی کشــورمان است و 
به هیچ کشــوری ارتباط پیدا نمی کند؛ 
حاال آقای علی اف می گویــد چرا ما در 
۳۰ سال گذشــته رزمایش نداشتیم که 
اینگونه نیست و در این مدت ما بارها و بارها 
رزمایش داشتیم و تازگی ندارد که برای 
برنامه خاصی در این مقطع رزمایش برگزار 
کنیم و این طبق زمان بندی ســتادکل 

نیروهای مسلح است. 
 اسرائیل در پوشش شرکت های مستقر 

در آذربایجان جاسوسی می کند
کالجی همچنین در پاسخ به پرسشی 

در خصوص حضور رژیم صهیونیستی در 
منطقه قفقاز و نگرانی از تاثیر البی های 
این رژیم در تحوالت منطقه و اظهارات 
مقامات باکو گفت: روابط باکو و تل آویو 
مساله پنهانی نیســت؛ نکته مهم اما در 
روابط آذربایجان با رژیم صهیونیستی که 
در خصوص سایر کشورهای منطقه هم 
صدق می کند این است که این رابطه در 
بعد دوجانبه تا آنجایی به خودشان مربوط 
می شــود که پیامدها و آثار آن متوجه 
امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران 
نشود. من اخیرا مقاله ای را در آذربایجان 
منتشر کردم و در آن مقاله اشاره کرده ام 
که حضور اسرائیل به ویژه در مناطق تازه 
الحاق شده به خاک جمهوری آذربایجان 
که در مجاورت مرزهای ایران است حتی 
در قالب شرکت های عمرانی و مخابراتی 
ایجاد حساسیت خواهد کرد و دولت باکو 
باید این مالحظه داشته باشد و اگر واقعا 
رابطه با ایران را در قالب برادری و دوستی 
می خواهند باید به این حساسیت ها توجه 
داشته باشند که نگرانی ایران این است که 
از این شرکت ها برای پوشش جاسوسی 
و کارهای خرابکارانه علیه کشــورمان 
استفاده نشود که البته مسبوق به سابقه 
است و این با آن سطح روابط باکو-تهران 

در تناقض خواهد بود.

پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

باکو به مالحظات روابط با ایران توجه داشته باشد

خبر

وزیر خارجه عربستان سعودی گفت: ریاض بر مسئولیت 
جامعه بین المللی در قبال نقض توافق هسته ای از سوی ایران 

تاکید می کند.
به گزارش فارس، »فیصل بن فرحان« در سخنرانی خود 
در مجمع عمومی ســازمان ملل افزود: عربستان به صورت 
فعال با جامعه بین الملل در زمینه موفقیت دهمین کنفرانس 
بازبینی پیمان منع اشاعه هســته ای که قرار است در ژانویه 

۲۰۲۲ برگزار شود، مشارکت دارد. وی تصریح کرد: »امنیت 
و صلح بین المللی از طریق دســتیابی به تســلیحات کشتار 
جمعلی حاصل نمی شود بلکه از طریق همکاری بین المللی 

برای تحقق رشد و پیشرفت بدست می آید«.
فیصل بن فرحان اضافه کرد: موضع عربستان سعودی بر 
اساس حق کشورها برای استفاده از کاربردهای مسالمت آمیز 

انرژی هسته ای استوار است.

وزیر خارجه سعودی در ادامه به ابراز سخنانی علیه ایران 
پرداخت و گفت کــه ریاض از تالش هــای بین المللی برای 
جلوگیری از دســت یابی ایران به سالح هســته ای در کوتاه 
مدت و بلند مدت و همچنین منع توانایی برای تبدیل کردن 
کاربرد مســالمت آمیز انرژی هســته ای بــه کاربرد نظامی 
حمایت می کند. وی در ادامه ادعاهایش از جامعه بین الملل 
خواست تا به مسئولیت خود در قبال نقض مستمر توافق ها 

و معاهده های بین المللی در خصوص توافق هسته ای توسط 
تهران عمل کند.

وزیر خارجه عربستان سعودی:

 جامعه بین الملل باید با نقض توافق هسته ای از سوی ایران مقابله کند
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از سوی رئیسی صورت گرفت 
 ابالغ قانون موافقتنامه انتقال 
محکومان بین ایران و روسیه

ایلنا نوشت: ابراهیم رئیســی، در اجرای اصل 
۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، »قانون 
موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه« مصوب 
مجلس شورای اسالمی را برای اجرا به وزارتخانه های 

دادگستری و امور خارجه ابالغ کرد.
    

اسالمی:
در مذاکرات جدید سازوکارهای 

متفاوتی را پایه گذاری می کنیم 
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران با اشــاره به 
قراردادهای دوجانبه با روســیه در حوزه هسته ای 
گفت: به تفاهم رســیدیم کــه در مذاکرات جدید 
ســازوکارهای متفاوتی را با هدف سرعت گرفتن 
کارها پایه گذاری کنیم. به گزارش ایلنا، اسالمی که 
در مسکو به سر می برد، در گفت و گویی مطبوعاتی 
با اشــاره به مذاکرات خود با »آلکسی لیخاچف«، 
رئیس شرکت دولتی روس اتم گفت: در این نشست 
تفاهمات اولیه برقرار شد به نحوی که با یک تصویر 
روش بتوانیم پروژه هــا و برنامه هایمان را در حوزه 

هسته ای سریعتر به انجام برسانیم.
    

مقام اماراتی در اظهاراتی تند و ضدایرانی: 
توافق هسته ای موجب تقویت 

ایران در منطقه می شود
رئیس کمیته دفاعی، امــور داخلی و خارجی 
شورای فدرال امارات متحده عربی در گفت و گویی 
با طرح ادعاهایی علیــه نقش ایــران در منطقه، 
گفت که توافق هســته ای موجب تقویت ایران در 
منطقه می شود. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه 
صهیونیستی گلوبز، علی راشد النعیمی، در گفت و 
گویی با این روزنامه درباره بازگشت به توافق هسته ای 
هشــدار داد و گفت: ایران در حال تخطی از قوانین 
بین المللی است و استقالل همسایگانش را نقض 
می کند. او در ادامه اظهارات ضدایرانی اش مطرح 
کرد: ببینید ایران چه بر سر لبنان، عراق و یمن آورده 

است و جهان اجازه این کار را به آن می دهد.
    

گفت وگوی سالیوان و بن سلمان 
درباره ایران 

»جیک سالیوان« مشــاور امنیت ملی آمریکا 
در جریان سفر به عربستان سعودی، با »محمد بن 
سلمان« ولیعهد این کشــور درباره ایران و روابط 
منطقه ای تهران و ریاض، رایزنی کرد. به گزارش ایلنا 
به نقل از اکسیوس، گفت وگو درباره اهمیت پایان 
دادن به جنگ یمن  و پرونده حقوق بشری عربستان 
از دیگر محورهای این دیدار بود که در شهر نئوم در 

حاشیه دریای سرخ برگزار شد.
    

آصفری:
 کاسبان تحریِم مراسم اربعین 

باید مشخص شوند 
یک نماینده مجلس از رئیس جمهور درخواست 
کرد کاسبان تحریم مراســم اربعین باید مشخص 
شوند. محمدحســن آصفری در حساب شخصی 
توئیترش نوشت: آقای  رئیس جمهور بی شک در عدم 
حضور خیل مشتاقان  پیاده روی اربعین از مرزهای 
زمینی کارشکنی شده و کاسبان تحریم مراسم اربعین 
باید مشخص شوند. کم کاری بعضی از مسئولین، قابل 

بخشش نیست و مجلس قطعا پیگیری خواهد کرد.
    

فرمانده نیروی پدافند هوایی:
مشکلی برای کشف و شناسایی 

هیچ نوع پرنده ای نداریم
 فرمانده نیروی پدافند هوایی با تاکید بر این که 
در منطقه حرف اول را می زنیــم، گفت: با توجه به 
تجهیزاتی که داریم برای کشف، شناسایی، درگیری 
و انهدام انواع پرنده  در هر سطحی و حتی هواپیماهای 
رادارگریز مشــکلی نداریم. به گــزارش ایرنا،  امیر 
سرتیپ علیرضا صباحی فرد افزود: دنیا و دشمنان 
می دانند که قدرت رویایی و مقابله با پدافند قدرتمند 

ما را نداشته و نخواهند داشت.
    

 دستگیری یک شبکه رمزارز 
توسط وزارت اطالعات 

وزارت اطالعــات در اطاعیه ای اعالم کرد: یکی 
از بزرگترین شبکه های سازمان یافته کالهبرداری 
در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت و 
عناصر آن دستگیر شدند. در این اطالعیه آمده است: 
این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید 
و سرمایه گذاری در رمز ارز مجعول»کینگ مانی«، 
مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه های خود کســب 
کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز 

ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.

راه حل منطقی و پایدار 
مشکل پیش آمده این 

است که ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان با 

مشارکت روسیه و ایران 
یک موافقت نامه تکمیلی 

در ادامه موافقت نامه 
آتش بس سال گذشته 
تصویب  و موضوعات 

اختالفی از جمله جزئیات 
کریدور نخجوان و الچین 

و مسیرهای ترانزیتی را 
مشخص کنند

رزمایش مشترک 
آذربایجان، ترکیه و 

پاکستان که پیش از رزمایش 
ایران صورت گرفت، نقض 

کنوانسیون دریای خزر 
بود که در آن صریحا عنوان 

شده حضور کشورهایی بجز 
کشورهای حاشیه دریای 

خزر به منظور رزمایش 
غیرقانونی است

یک حقوقدان با بیان اینکه ما در کشور به جای 
یک قانونگذار چندین قانونگــذار داریم، گفت: 
مصوبات شــورای عالی امنیت ملی، مصوبات 
شورای نگهبان، حکم حکومتی و مصوبات مجمع 

تشخیص مصلحت از آن جمله است.
علی نجفی توانا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
افزود: در چارچوب قانون اساسی ضوابط دارای 
پشــتوانه مردمی، ضوابطی اســت که مجلس 
تصویب می کند؛ اما تعــدد مراجع قانونگذاری 
در کشور باعث شده است که ما در خصوص یک 
مورد با مصوبات متفاوتی مواجه باشــیم بدون 
آن که ترجیح هر یک بر دیگری دارای مالک یا 

مبنا باشد.
وی ادامه داد: در برخی از موارد شــورای 
نگهبان، مصوبات مجمع تشــخیص را نسبت 

به مقررات مصوب مجلس ارجح دانسته است 
در حالی که در قانون اساسی، مصوبات مجلس 
به عنوان خانه ملت باید فصل الخطاب باشد و 

هیچ مقامی نمی تواند خارج از آن عمل کند.
به گفته این حقوقدان،  قانونگذاری توســط 
مراجع فاقد اختیارات قانونی و تصویب ضوابطی 
در تعارض با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، 
منجر به تداخل در وظایف نظــام قانونگذاری 

می شود. 
وی درخصوص ابالغ دستورالعمل و آیین نامه 
توسط رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: در دنیای 
جدید، اداره کشورها در چارچوب قانون اساسی و 
در راستای تجهیز قانون توسط مجلس هر کشور 
انجام می شود. با توجه به استقالل قوا و ضرورت 
عدم مداخلــه در امور یکدیگر، قــوه قضاییه و 

مجریه در چارچوب ضوابطــی که مجلس هر 
کشور با نیازسنجی و آسیب شناسی به تصویب 
می رساند،  امور مربوط به حوزه خود را مدیریت 
می کنند. کشور ما نیز در ظاهر در این چارچوب 

باید حرکت کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در مواردی 
هم خود مجلس شورای اسالمی به عنوان خانه 
ملت در چارچوب طرح، نیازسنجی کرده و قوانین 

الزم را به تصویب می رساند.
نجفی توانا بیان کرد: در اجرای این قوانین 
اگر مجلس الزم بداند در همان حین، اجرای 
برخی از مواد را مســتلزم تصویب آیین نامه 
اجرایــی دانســته و تصویب آن را بــه قوای 
مذکور واگذار می کنــد. تصویب نامه دولت و 
آیین نامه های اجرایــی در این چارچوب قرار 

می گیرد؛ ایــن مصوبات نبایــد خالف قانون 
باشد و همچنین نباید کمتر یا بیشتر از هدف 

قانونگذار باشد.
وی تصریح کرد: اما عماًل ما طی ســال های 
گذشته شاهد برخی اقدامات در راستای تصویب 
ضوابط بوده ایم کــه از جهاتی از ضابطه علمی و 

منطقی برخوردار نبوده است.
وی اظهار کرد: دومین چالش، تصویب برخی 
از ضوابط توسط قوای مجریه و قضاییه است که یا 
به دلیل برداشت نادرست یا به دلیل دیدگاهی که 
نسبت به قدرت و موقعیت خود دارند، ما شاهد 

مصوباتی به عنوان آیین نامه، دســتورالعمل یا 
بخشنامه هستیم که بعضاً  خود قانونگذاری تلقی 
می شود؛ چراکه مطالبی را مقرر می کنند که نیاز 

به تصویب قانون دارد.
این عضو کانون وکالی دادگستری مرکز 
افزود: یادآوری می شــود اگر دولت مصوباتی 
بر خالف قانــون تصویب کند، هــر ذینفعی 
می تواند ابطال آن را از دیــوان عدالت اداری 
تقاضا کند این در حالی اســت کــه در مورد 
برخی از قوا مانند قوه قضاییه دستورالعمل ها 
و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از سوی 
رییس قــوه را نمی توان به منظــور اصالح یا 
ابطال آن به دیوان عدالت اداری ارجاع نمود؛ 
در نتیجه مــا در بخش های مختلف شــاهد 
بخشــنامه ها و آیین نامه هایی بوده ایم که هر 
چند با نگاه رفع مشــکالت و حل مســائل به 
تصویب رســیده اند اما در واقعیت فراقانونی 
هســتند. نمونه بارز آن را در بخش مربوط به 

اداره زندان ها و نهاد وکالت شاهد هستیم.

نجفی توانا در گفت وگو با ایلنا:

کشور ما به جای یک قانونگذار، چندین قانون گذار دارد


