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وزیر امور خارجه کشــورمان در سخنرانی 
خود در نشســت میــان دوره ای )مجازی( 
وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد تاکید 
کرد: چند جانبه گرایی تنها پاســخ مناسب 
به بحران های شــدید جهان است و جنبش 
عدم تعهد - به عنوان یک سکوی بین الدولی 
برجسته می تواند فرصتی مناسب را به منظور 
ارتقا و تقویت مشارکت جهانی در برهه زمانی 
افزایش یکجانبه گرایــی و حمایت گرایی در 

صحنه بین الملل فراهم کند.
متن ســخنرانی محمد جواد ظریف، وزیر 

امور خارجه کشورمان به این شرح است:
موج خروشان چالش های جهانی که امروز 
با آن مواجه هســتیم، نیاز به اقدامات جمعی 
بیشتر را در ســطح بین المللی تقویت کرده 
است. در واقع، چند جانبه گرایی دیگر گزینه 
ای محتاطانه تلقی نمی شود بلکه تنها پاسخ 
مناسب به بحران های شدید جهان محسوب 
می گردد. تردیدی نیســت که جنبش عدم 
تعهــد - به عنــوان یک ســکوی بین الدولی 
برجسته می تواند فرصتی مناسب را به منظور 
ارتقا و تقویت مشارکت جهانی در برهه زمانی 
افزایش یکجانبه گرایــی و حمایت گرایی در 

صحنه بین الملل فراهم نماید.
بیماری همه گیر کووید - 19 بزرگ ترین 
آزمون همبســتگی جهانی در نسل های بشر 
بوده است. این بیماری همه گیر به ما یادآوری 
کرده اســت که در واقع چقدر به هم وابسته 
هســتیم و همکاری بین المللی برای سالمت 
جمعی، شکوفایی و امنیت ما چقدر سرونوشت 
ســاز و مهم می باشــد. این بیماری همه گیر 
مانند ســایر موارد، نیازمند پاسخ بین المللی 
هماهنگ قــوی به گونــه ای کــه بتواند به 
ســرعت دسترســی به آزمایش ها، درمان و 
واکســن ها را گســترش دهد، ضمن این که 
شناسایی ایمن سازی گسترده باید به عنوان 
یک مصلحت عمومی که بایــد برای همگان، 

از جمله و چه بســی به ویژه برای کشورهای 
در حال توسعه، در دسترس و مقرون به صرفه 

باشد.
جمهوری اســالمی ایران همواره و به طور 
مستمر تعهد به چندجانبه گرایی را به عنوان 
مبنای یک سیاست خارجی نیرومند به نمایش 
گذارده است. به همین ترتیب، ما همچنان به 
دفاع از دیدگاه امنیت مشــترک، همکارانه و 
پایدار در غرب آســیا ادامه می دهیم. در این 
زمینه، ما در حال همکاری فعال با ســازمان 
ملل متحد در کوشش های مربوط به استقرار 
صلح در یمن، ســوریه و افغانستان هستیم. 
ما »کوشــه صلح هرمز - امیــد« و همچنین 
»مجمع گفتگوی منطقه ای« در خلیج فارس 
را به عنوان رویکردهای فراگیر برای همکاری 

و حل اختالف پیشنهاد دادیم.
در ســطح جهانی ما پایبندی مصمم خود 
به گفتگو و دیپلماسی را با مشارکت فعال در 
مجامع مختلف بین المللی برای پاسخگویی به 
شمار کثیری از چالش های بین المللی از جمله 
در مذاکرات چند ماهه اخیر برای احیا و جانی 
دوباره بخشیدن به برجام به نمایش گذاشته 
ایم. این عزم ما با وجود قصور نکبت بار اروپا در 
امر تحقق وعده های اقتصادی خویش به مردم 
ما پس از خروج غیرقانونــی امریکا از برجام و 
بی میلی دولت جدید امریکا به کنار گذاردن 
سیاست شکست خورده »فشار حداکثری« 

ترامپ به منصه ظهور رسیده است.

همکاران محترم،
چند جانبه گرایی تضعیف شده و اجرای آن 
از سوی یکجانبه گرایی و اقدامات قلدرمآبانه 
قدرت هایی خاص مورد تهدیــد قرار گرفت. 
ماجراجویی یکجانبــه گرایانه افراطی ایاالت 
متحــده آمریکا مهم ترین چالشــی اســت 
کــه تقریباً همــه ما به شــکلی بــا آن روبرو 
بوده ایم. ایــن وضعیت همچنــان حاکمیت 
قانون را در ســطح بین المللــی به ضعف می 
کشــاند و صلح و ثبات را در سراســر جهان 
تهدید می کند. در حالی کــه برخی ملت ها با 
تروریسم اقتصادی و تجاوزات نظامی تهدید 
می شوند، دیگر ملت ها فشــار ضربات ناشی 
 از سیاســت های حمایت گرایانــه آمریکا را 

تحمل می کنند.    
حمایــت کورکورانه و لجام گســیخته از 
آپارتاید در فلســطین و انکار حقوق اساسی 
مــردم فلســطین وضعیت ناپایــدار منطقه 
خاورمیانــه را وخیــم تــر می کند. شــمار 
بســیار اندک کشــورهای عربی که خود را 
با این طــرح ها و دیگــر طرح هــای توطئه 
آمیز ایــاالت متحده همســو کــرده اند نه 
تنها بــه مردم فلســطین خیانــت می کنند 
 بلکه صلــح و امنیت در کل منطقه را بیشــتر 

به خطر می اندازند.
برای دفاع از چند جانبــه گرایی ضروری 
اســت هر گونه منفعــت و مزیــت متصور از 
توسل به اقدامات غیرقانونی یکجانبه مردود 
و ممنوع شــود و هر گونه فشار مغایر با حقوق 
 بین الملــل و قطعنامه های شــورای امنیت 

رد شود.
امروز بیش از هر زمــان دیگری بر جنبش 
عدم تعهد تکلیف اســت که یک جبهه متحد 
برای رد یکجانبــه گرایی و ارتقای چند جانبه 
گرایی به منظور مقابله دســته جمعی با کلیه 
چالش های پیچیده ای که امــروز در مقابل 

جنبش قرار دارند، ایجاد کند.    

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین آغاز دوره 
جدید، رئیس قوه قضاییه دســتور دادند تا لیست 
تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم و 
میزان مجازات و نحوه رفتــار آن ها در ایام تحمل 
محکومیت و وضعیت فعلی آنها تهیه و بررســی 
شــود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و 
استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی در چارچوب 
ضوابط و مقررات را داشته باشند برای آن ها اعمال 
خواهد شد.به گزارش خبرنگار ایلنا،  غالمحسین 
اسماعیلی در چهل و ششمین نشست خبری خود 
با اصحاب رسانه گفت: شنیدن گالیه ها، انتقادات، 
انتظارات، پیشنهادات و ایده های جدید از زبان آحاد 
مردم به ویژه نخبگان مدنظر مسئوالن قوه قضاییه 
در دوره جدید است. تماس هایی که در آغاز دوره با 
افراد و مشخص به ویژه اساتید دانشگاهی و اصحاب 
فرهنگ انجام شد، در این مسیر تعریف می شود و 
بسیار خرســندیم که اعالم کنیم در این چند روز 
با ایجاد کانال ارتباطی با اصحاب فرهنگ بیش از 
۵۶۰ پیشــنهاد و نظریه به ما واصل شده است که 
محورهای اصلی در حوزه هایی مانند ابعاد ســند 
تحول و گزارشگری فساد در بخش های مختلف 

بوده است.
تشکیل ۶ پرونده درباره خرید و فروش 

سواالت کنکور 
وی در خصــوص تخلف در کنکــور نیز گفت: 
گزارشاتی در حوزه خرید و فروش سواالت به صورت 
محدود داشــتیم. در این خصوص در دادســرای 
عمومی و انقالب تهران ۶ پرونده تشکیل شده که در 
یکی از پرونده ها ۷ نفر شناسایی و دستگیر شدند و 
در برخی از پرونده ها یک یا دو نفر شناسایی شدند و 
پیگیری این موضوع به صورت جدی در دستور کار 

دادسرای عمومی و انقالب تهران قرار دارد.
رئیس جدید قوه قضاییه فرقی میان محکوم 

امنیتی و غیرامنیتی قائل نیست
ســخنگوی قوه قضاییه در خصوص رویکرد 
رئیس جدید قوه قضاییــه درخصوص محکومان 
امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در 

قوه قضاییه از رئیس جدید قــوه قضاییه دیده ایم 
این اســت که در اجرای قانون فرقی میان محکوم 
امنیتی و غیرامنیتی قائل نیست و همه دادرسی ها 
باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید 
ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات شامل 
محکومان امنیتی و اهالی رسانه نیز خواهد شد که 
شــامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار 
محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است.
در قوه قضاییه جابجایی ها گسترده نبوده و 

از ثبات نسبی برخوردار است
وی ادامه داد: جابجایــی و تغییر مدیریت یک 
امر طبیعی و عادی است البته در قوه قضاییه این 
جابجایی ها گسترده نبوده و از ثبات نسبی برخوردار 
است و تغییر مدیریت در دستگاه قضایی با انتخاب 
معاون اول قــوه قضاییه انجام شــد و حاال رییس 
دیوان عدالت بالتصدی شده و باید برای آن فکری 
کرد و همچنین مدت هاست که معاونت حقوقی 
سرپرست دارد؛ ان شــاءاهلل معاون حقوقی جدید 

منصوب خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بسته های 
مبارزه با فســاد که قرار اســت در اختیار مدیران 
دستگاه های اجرایی قرار گیرد، گفت: این رویه ای 
اســت که بعد از بازدید از دســتگاه های اجرایی 
مشــکالت منعکس و راه حل هم ارائه می شــود. 
در سوابق ســازمان بازرســی یک مجموعه غنی 
از بازرســی ها وجود دارد و راهکار های احصا شده 
مشخص هستند و تدبیری اندیشــیده شده تا با 
استقرار دولت جدید عالوه بر اینکه مشکالت به مدیر 

و وزیر منعکس شود، آن ها در قالب یک بسته تجمیع 
و به دولت ارائه شوند.

امیدواریم مبارزه با فساد را ارتقا بخشیم
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رویکرد قوه 
قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه های 
مفاسد اقتصادی در دوره جدید اظهار کرد: در دوره 
جدید بیش از گذشــته برخورد با انواع فساد مورد 
اهتمام قوه قضاییه خواهد بود. حجت االسالم اژه ای 
از پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بودند، 
در دوره آقای رئیسی و آقای آملی الریجانی نظارت 
عالیه بر دادگاه های رسیدگی به پرونده های جرائم 
اقتصادی را عهد  دار بودند و پیگیری های ایشــان 
در این پروند ها راهگشا بود. امیدواریم با مصوبات 

مجلس امر مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.
۵0 درصد تقصیر در حادثه اتوبوس 

خبرنگاران متوجه راننده است
وی در خصوص ســانحه واژگونــی اتوبوس 
خبرنگاران نیز اظهار کرد: بــا خانواده داغ دیدگان 
این حوادث همدردی می کنم. رســیدگی به این 
پرونده ها به صــورت ویژه در قــوه قضاییه انجام 
می شود. با دستور رئیس قوه قضاییه هم دادستان 
محل و هم رئیس کل دادگستری استان ورود پیدا 
کردند و پیگیری های جدی در ارتباط با رسیدگی 

به این موضوعات در دستور کار است.
ســخنگوی قوه قضائیه عنوان کــرد: در مورد 
اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده 
و حکایت از این دارد که ۵۰ درصد تقصیر متوجه 
راننده بوده و ۵۰ درصد دیگر متوجه مســئوالن و 
متولیان بوده است. تاکید شده است که در هر حال 
این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود. هیچ یک 
از عوامل موثر در بروز این حوادث مغفول نماند و هر 

یک تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
وی گفت: گاهی فرآیندهای کارشناسی زمان 
بر اســت اگر این فرآیند کارشناسی نبود ما زودتر 
رســیدگی می کردیم. من اطمینان می دهم که 
هرکسی به هر نسبت در این حوادث مقصر شناخته 

شود، حتما تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

خبرخبر

ظریف در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد:

 چندجانبه گرایی تنها پاسخ مناسب 
به بحران های شدید جهان است

اسماعیلی در نشست خبری مطرح کرد؛ 

 دستور اژه ای برای تهیه لیست 
تمامی محکومان امنیتی کشور 

یک مرکز نگهداری غیرمجاز حیات  وحش در شهریار  کشف شد؛

تجارت با شیر و طاووس های 
عزلت نشین!

سياست 2

شهرنوشت 6

نگاهی به چند دهه تالش ناکام ایران و مصر برای ازسرگیری روابط

ـقاهره«  بخت »تهران
بازمیشود؟!

اینکه 1۸ سال پیش، تالش دولت خاتمی 
برای برقراری رابطه با مصــر به خاطر نام دو 
خیابان نــاکام ماند را می تــوان از مصادیق 
بــارز چنبــره زدن هیجان هــای بی منطق 
بر سیاســت ورزی بــه حســاب آورد. حاال 
اما خبر دیدارهای بی ســر و صــدا و پنهانی 
میان نمایندگان دو کشــور، این امید را زنده 
کرده که کوشــش برای شکســتن این یخ 
43 ســاله، این بار به نتیجه برســد؛ به ویژه 
که شــرایط سیاســی منطقه اکنون کامال 
متفاوت از اوایل دهه ۸۰ اســت.  روابط میان 
ایران و مصر سال هاســت که بســیار سرد 
است. ســردی این روابط به قدری است که 

نسل های تازه تر در ایران کمتر نامی از مصر 
در سیاســت خارجی ایران شــنیده اند. در 
عوض نسل های قدیمی تر، مصر را با خاطره 
فوزیه، خواهر ملک فاروق، پادشاه سابق مصر 
به یاد می آورند که اولین همســر محمدرضا 
پهلوی بود. میزبانی انور ســادات، ســومین 
رئیس جمهور مصــر از محمدرضا شــاه در 
دوران آوارگی از کشور، خاطره دیگری است 
که مردم از مصر به یاد دارند. همین دو مورد 
شواهدی روشن بر روابط نزدیک ایران و مصر 
پیش از انقالب اسالمی اســت. این نزدیکی 
البته منحصر به دوران پهلوی نیســت. سال 

19۲۲ وقتی مصر از بریتانیا مستقل شد...

رسوب کاال در گمرک سفره مردم را تهدید می کند 
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