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ســفری که رافائل گروسی، رئیس 
آژانس انرژی اتمی به ایران انجام داد تا 
پیش زمینه های مذاکرات هســته ای 
وین آماده شــود فایده ای نداشــت و او 
که قرار بود به محض بازگشــت از ایران 
کنفرانس خبری برگزار کند از انجام آن 
منصرف شــد و ترجیح داد همه چیز را 
یک باره برای شورای حکام تعریف کند و 
این گونه بود که گزارش داد: »مذاکراتش 
با ایران درباره مسائل باقی مانده پادمانی 
بی نتیجه مانده است و با مقامات ایرانی 
برای نظارت های هســته ای به نتیجه 
نرسیده است.و این در حالی است که روز 
سه شنبه محمد اسالمی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در نشســت خبری با 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با بیان اینکه ایران در برنامه هســته ای 
خود مصمم است، گفته بود: »گروسی 
چندین بار گفته که هیــچ انحرافی در 
برنامه های هســته ای ایران مشاهده 

نکرده اند.«
بر اساس وعده ای که چندی پیش 
داده  شــده بود گروســی روز دوم آذر 

به ایران آمد تا با مقامــات ایران درباره 
مذاکرات هســته ای و بازدید از مراکز 
اتمی رایزنی کند؛ بــا این حال گویا این 
روند چندان که باید خوب پیش نرفت 
که کار به شورای حکام کشید و جلسه 
شورای حکام سازمان بین المللی انرژی 
اتمی دیروز با محوریت ایران برگزار شد.

چنین بود کــه به گزارش ایســنا 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
که در جلسه اینترنتی شــورای حکام 
شــرکت کرده بود بار دیگر از ناامیدی 
خود پرده برداشت و گفت: در ۲۳ نوامبر 
۲۰۲۱ در تهران با محمد اسالمی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی 
اتمی ایران و حسین امیرعبداللهیان، وزیر 

امور خارجه ایران دیدار کردم.
گروسی با اشاره به گزارش های اخیر 
آژانس درباره برنامه هســته ای ایران،  
افزود: علیرغم تمــام تالش هایم، این 
مذاکرات و رایزنی های گســترده برای 
پرداختن به مسائل باقی مانده پادمانی 
ایران که جزئیات آن در این دو گزارش 
آمده است،  بی نتیجه ماند. اما این تنها 
واکنش در شورای حکام نبود که گروسی 
در قالــب بیانیه ای گزارش خــود را به 

شورای حکام تقدیم کرد و آن گونه که 
خبرگزاری ها آورده اند وی نوشته است 
که: »تا ۳۲ فوریه ۲۰۲۱، آژانس اجرای 
تعهدات هسته ای ایران تحت برجام را 
راســتی آزمایی کرده و بر آن ها نظارت 
داشته است. اگرچه، از آن تاریخ به بعد، 
این فعالیت هــا درنتیجه تصمیم ایران 
بــرای متوقف کردن اجــرای تعهدات 
هســته ای اش تحت برجــام، ازجمله 

پروتکل الحاقی به طور جدی تضعیف  
شده اند.«

به گــزارش گروســی: »در غیاب 
دسترســی منظم آژانس به تجهیزات 
دیده بانی و نظارتی در تمامی تأسیسات 
اتمی و محل هایی در ایران که مرتبط با 
برج اند،  آژانس بر این عقیده است توافق 
موقتی که من در فوریه  ۲۰۲۱ با ایران 
انجام دادم، حفظ تــداوم وقوف ما ]به 
فعالیت های ایران[ را تسهیل کرد. اگرچه، 
تمدید مکرر توافق نه ماهه در حال تبدیل 
شدن به چالشی مهم در توان آژانس برای 

بازیابی تداوم مطلع بودن آن است.«
وی هم چنیــن اضافه کرده اســت 
که: »از این گذشــته، برخالف توافقی 
که میان آژانس و ایران در ۱۲ سپتامبر 
۲۰۲۱ انجام شد،  عدم دسترسی به سایت 
کرج به معنای این بوده است که احیای 
دیده بانی و نظارت در تمامی تأسیسات 
و محل های مرتبط با برجام نمی تواند 
به تمامی انجام شود. این موضوع به طور 
جدی بر تــوان آژانس بر تــداوم وقوف 
بر ]فعالیت ها در[ این ســایت که تا حد 
زیادی برای بازگشت به برجام ضروری 

دانسته شده، اثر می گذارد.«
ادعای ردپای ذرات اورانیوم

مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی اما در ادامه گزارش خود موضوعی 
مهم را هم ادعا کــرد و خطاب به رئیس 
جلسه گفته که: »وجود ذرات اورانیوم 
دارای منشأ انسانی در سه محل در ایران 
که به آژانس اعالم  نشده اند،  همچنین 
وجود ذرات تغییریافته ایزوتوپی دریکی 
از این محل ها،  به وضوح نشان می دهد 
مواد هسته ای یا تجهیزات آلوده به مواد 
هســته ای در این محل ها وجود داشته 
است.«گروسی هم چنین ابراز نگرانی 
کرده و گفته که مــن همچنین نگران 
دفعاتی هستم که بازرســان آژانس در 
تأسیسات هسته ای ایران توسط مأموران 
امنیتی مورد بازرســی های بدنی قرار 
می گیرند. من درخواستم از ایران را برای 
انجام اقداماتی فوری در راستای اصالح 
این وضعیت، اجرای روندهای امنیتی 
سازگار با شیوه های موردقبول بین المللی 
در تأسیسات هسته ای و اجرای تعهدات 
قانونی اش درزمینه مصونیت آژانس و 

بازرسان آن تکرار می کنم.«
 عدم توافق با مقامات ایران

 بر سر نظارت هسته ای
اما گروســی بعد از گزارشــی که به 
شورای حکام داد در یک کنفرانس خبری 

هم گفت کــه: »زمان برای دســتیابی 
آژانس به یک توافق به منظور پایان دادن 
به بن بست بر ســر نصب دوربین های 
مداربسته در کارگاه قطعات سانتریفیوژ 
)در ایران( که در مــاه ژوئن هدف یک 
خرابکاری آشکار قرار گرفته بود، رو به 
اتمام است«. وی با اشاره به مجتمع تسا 
در کرج افزود: »ما در آســتانه رسیدن 
به نقطه ای هستیم که نمی توانم تداوم 
آگاهی نســبت به این مرکز را تضمین 

کنم.«
بنا بــر گــزارش رویتــرز، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قصــد دارد در 
مجتمع تسا کرج که چندی پیش هدف 
حمله از سوی اسرائیل قرارگرفته بود، 
مجدداً دوربین های مداربســته نصب 

کند.
مدیرکل آژانــس در ادامه گفت که 
در جریان ســفر خود به تهران، به رغم 
تالش های زیاد نتوانسته است با مقامات 
ایرانی بر ســر موضوع نظارت هسته ای 
و فعالیت های راستی آزمایی به توافق 

دست یابد.
ماجرای ادامه دار ایران و آژانس

اما داستان رابطه ایران و آژانس انرژی 
اتمی ماجرایی اســت که از اردیبهشت 
ســال ۹۸ و با ارائه ۸ گــزارش فصلی 
درخصوص میزان پایبنــدی ایران به 
برجام، فراز و نشــیب زیادی را تجربه 

کرده است.
پس از خروج آمریکا از توافق برجام 
ایران نیز آرام آرام از تعهد برجامی خود 
کاست. سال گذشته با مصوبه مجلس 
ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
را متوقف کرد. با این اتفاق بازرسی های 
آژانس محدود شد. از طرف دیگر ایران 

سطح غنی سازی خود را افزایش دهد.
با این حال دولت حسن روحانی برای 
حفظ احتمال احیای برجــام با آژانس 
توافق کــرد که دوربین هــای نظارتی 
به صــورت آفالین فعالیــت کنند و در 
صورتی که برجام احیا شد ایران به اجرای 
پروتکل الحاقی باز گردد. زمان این توافق 
سه ماهه بود و با پایان سه ماه برجام احیا 
نشد و ایران و آژانس توافق جدیدی انجام 
ندادند. پس از تغییر دولت، گروسی به 
تهران آمد و درواقع توافق قبلی به نوعی 

تمدید شد.
در این بین آژانس سؤال ها و ابهامات 
تازه ای نیز درباره برنامه هسته ای ایران 
مطرح کرد که ایران تاکنون به آن ها پاسخ 
نداده اســت. آخرین گزارش آژانس از 

فعالیت های هسته ای ایران بازتاب دهنده 
برخی نگرانی های این سازمان بود؛ مثال 
این سازمان در دومین گزارش فصلی با 
بیان اینکه ایران ذخایر اورانیوم غنی شده 
خود با خلوص باال را افزایش داده است، 
نوشــت: »ذخایر ایران شــامل حدود 
۱۱۳.۸ کیلوگرم اورانیوم غنی شــده 
به شکل ترکیب UF۶ با خلوص تا ۲۰ 
درصد بعــالوه ۳۴.۲ کیلوگرم اورانیوم 
غنی شده با خلوص تا ۲۰ درصد در قالب 

سایر ترکیبات است.«
بر اساس این گزارش، آژانس اتمی در 
ادامه ادعا های خود به سایت تِسا در کرج 
نیز اشاره  کرده و افزوده بود: »آژانس قادر 
به نصب دوربین های جایگزین در این 
کارگاه یا بررسی اینکه آیا تولید لوله های 
رو تور سانتریفیوژ و زیرین در آن از سر 

گرفته  شده است یا خیر، نیست«.
در گزارش آژانــس همچنین ادعا 
شده که بازرسان آن در ایران همچنان 
»در معرض بازرسی های فیزیکی شدید 
توســط مقامات امنیتی در تأسیسات 

هسته ای ایران قرار دارند«.
با این اوصاف امــا آنچه دیروز از زبان 
گروسی مطرح شــد به نظر حکایت از 
ناامیــدی وی دارد و این ســخنان، در 
شــرایطی از ســوی او بیان شده است 
که مذاکــرات ایــران و آژانس اهمیت 
زیادی داشته و می توان گفت در مرحله 

حساسی قرار گرفته است.
 تهران و آژانس مسائل غیرقابل حلی 
میان خود دارند که به نظر می رسید سفر 
گروســی با هدف حل همین معضالت 
انجام شد؛ اما به نتیجه ای که باید نرسید. 
اکنون با توجه به این کــه گام به گام به 
هشتمین روز از آذر نزدیک می شویم، 
به نظــر می آید که تنها بایــد با صبر به 
ادامه روند مذاکرات چشم دوخت زیرا 
نه گروســی به خواســته ایــران برای 
محکوم کردن اسرائیل به خاطر حمله 
به سایت کرج تن داد و نه ایران راه را برای 

نظارت های بیشتر با آژانس باز کرد .

 مدیرکل آژانس به شورای حکام گزارش داد؛

زوایای مبهم یک دیدار
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دوشنبه هشتم اذرماه)۲۹ نوامبر( روز مهم 
و حیاتی برای ایران بشــمار مــی آید. روزی که 
تکلیف برخی از موضوعات بین المللی و هسته 
ایی مشــخص می شود و دولت ســیزدهم می 
تواند با اتفاقی که در هشت اذرماه رخ خواهدداد 
مهره های بین المللــی و حتی اقتصادی خود را 
بچیند. دوره هفتم مذاکرات را در ۲۹ نوامبر شاهد 
خواهیم بود. مذاکراتی کــه دونالد ترامپ با یک 
امضا بیرون امد و تمامی برنامه های حسن روحانی 
بهم خورد و دولت دیگر نتوانست در آن زمین به 
خوبی بازی کند. حال با کنار رفتن ترامپ و رویکار 
امدن رئیســی بازی کمی تغییر کرده است ولی 
در این میان استداللهای مختلفی درباره برجام 
و مذاکرات جدید شــنیده می شود. باید منتظر 
باشیم و ببینم این مارتن به کجا خواهدرسید؟ 
درهمین بــاره خبرنگار امتداد بــا محمد صدر 
مشاور وزیر امور خارجه در دولت قبل به گفتگو 
پرداخته است.صدر در پاســخ به این سوال که 

باتوجه به اینکه به مذاکرات هشت آذرماه نزدیک 
می شویم تحلیلی که از تیم مذاکره کننده دارید 
به چه صورت است؟گفت:اگر بخواهم با صراحت 
به سوال شما پاسخ بدهم، شناخت دقیقی از این 
مجموعه ندارم و قضاوت در مورد عملکرد آن ها 
را زود می دانم. فعال باید صبر کنیم تاببینم اولین 
دور از مذاکرات به کدام سمت میرود و چطور با 
مذاکرات و شرایط برخورد می کنند بعد بتوان  
قضاوت کرد. تا  آنجا که اطالع دارم، شخص آقای 
رئیســی و دولت به دنبال حل برجام هستند به 
این دلیل که درگیر مسائل اقتصادی هستند و 
می دانند که در صورت عدم حل قضیه چه مقدار 
زیادی به مشکالت اقتصادی افزوده می شود و 
چقدر مملکت و مردم در مشــکالت جدی قرار 
می گیرند. بنابراین، با توجه به شرایط حاکم فعال 
نمی خواهم پیش قضاوت داشته باشیم چراکه  
هیچ گونه اطالع دقیقی هم از رئیس تیم مذاکره 
کننده به صورت دقیق وجــود ندارد و باید صبر 

کنیم ببینیم تیم مذاکره کننده با چه استراتژی 
به ســمت مذاکره خواهد رفت.وی در خصوص 
سفر باقری به اروپا همچنین نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران به منطقه گفت:ســفرهای رابرت 
مالی به منطقه عمدتا برای کسب نظر و مشورت 
از کشــورهای عربی بود که آن هــا را متحدین 
خودش می دانــد. البته مهم تــر از آن ها بحث 
اسرائیل بود. به خاطر اینکه اسرائیل کامال با به 
نتیجه رســیدن برجام مخالف است و می داند 
که اگر برجام به نتیجه ای برســد در هر صورت 
آن خطــرات تحریم های جــدی و تحریم های 
بین المللی کــه ایران را تهدید مــی کند از بین 
خواهد رفت. به همین دلیل در واقع حتی نخست 
وزیر اسرائیل حاضر نشد با نماینده آمریکا مذاکره 
کند. در مجموع اســرائیل نارضایتی خودش را 
از سیاســت های برجامی بایدن اعالم کرده به 
خاطر اینکه اسرائیل توقع اش این است که نحوه 
برخورد بایدن با مسئله برجام عین دوران ترامپ 

باشد.وی تصریح کرد:بنابراین، سفرهای نماینده 
آمریکا به منطقه برای کســب نظر و همچنین 
یک نوع هماهنگی اســت. البته کشــورهای 
عربی هم خیلی موافق به نتیجه رسیدن برجام 
نیستند ولی مثل اسرائیل مخالفت خودشان را 
علنا اعالم نمی کنند. متاســفانه اظهارات وزیر 
خارجه فرانسه، نســبت به ایران خیلی تند بود 
و یک مقدار هم بوی تهدید مــی داد. ایران اگر 
مســائل برجام را جدی نگیرد باید به عواقبش 
بیاندیشــد. البته فرانسه همیشــه یک موضع 
نسبتا تندی داشــته و هنوز نمی شود به صورت 
قطعی قضاوت کرد که در واقع سفرهای باقری 
به اروپا در این بخش ها چگونه بوده اســت. ولی 
آنچه که مسلم است، ایران قبول کرده مذاکرات 
در وین باشد و شروع کننده مذاکره باشد همین 
موضوع نشــان میدهد ایران نمی خواهد از میز 
مذاکره فــرار کند که تا حدی مــی توان مثبت 
تلقی کرد. اما باز باید صبر کنیــم و مذاکرات را 
ببینیم تا بتوانیم یک تحلیــل دقیق و منصفانه 
از قضایا داشته باشیم.صدر در پاسخ به اینکه به 
نظر شما با توجه به شــرایطی که دیده می شود 
کدام از کشورها)ایران و امریکا( از این رایزنی ها 

دست پر برمی گردند؟گفت:اصال مسئله دست 
پر بودن مطرح نیست بلکه مسئله این است که 
به صورت جدی مخصوصــا در مذاکرات به این 
قضیه توجه شود که چرا برجامی که با زحمات 
بسیار به نتیجه رسید و با موافقت هایی که طرفین 
داشتند و توافقی که حاصل شد و تا یکی دو سال 
هم اجرا شد با وجود رضایت نسبی طرفین یک 
دفعه برجام با مشکل مواجه شد؟ این مسئله که 
آمریکا عامل شکست برجام بوده باید به صورت 
جدی مورد توجه قرار بگیرد و بعد از اینکه آمریکا 
پذیرفت همان توافقات که قبال صورت گرفته بود 
و پذیرفت که هیچ گونه مشکلی برای پیشرفت 
برجام ایجاد نکند مذاکرات می تواند پیش برود. 

محمد صدر:

قضاوت درباره مذاکره کننده ارشد برجام زود است 

 تهران و آژانس مسائل 
غیرقابل حلی میان خود 

دارند که به نظر می رسید 
سفر گروسی با هدف حل 

همین معضالت انجام شد؛ 
اما به نتیجه ای که باید 

نرسید

اکنون با توجه به این که گام 
به گام به هشتمین روز از آذر 

نزدیک می شویم، به نظر 
می آید که تنها باید با صبر به 

ادامه روند مذاکرات چشم 
دوخت؛ زیرا نه گروسی به 

خواسته ایران برای محکوم 
کردن اسرائیل به خاطر 
حمله به سایت کرج تن 
داد و نه ایران راه را برای 

نظارت های بیشتر با آژانس 
باز کرد

نفیسه زارع کهن

رهبر معظم انقالب خطاب به بسیجیان:
می توانید در همه مسائل عمومی 
کشور اثربخش و مشکل گشا باشید

فرمانده کل قوا در پیامی به مناسبت هفته بسیج 
خطاب به آحاد بســیجیان، خاطرنشان کردند: با 
اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانید در همه 
مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا 
باشــید.به گزارش ایلنا،  متن پیام رهبر انقالب به 

مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

هفته بسیج بر همگان مبارک باد
بویژه بر رویش های تازه با طراوت بسیجی، که 
همچنان مانند نسل پیش از خود، فرزندان محبوب 

امام راحل عظیم الشان اند. 
عزیزان قدردان جایگاه خود باشید و بدانید که با 
همت بلند و در پرتو خردمندی و درست اندیشی و با 
اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانید در همه 
مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا 

باشید، این تجربه چند دهه ملت ایران است .
والسالم علیکم و رحمه اهلل 
سید علی خامنه ای 
سوم آذر ۱۴۰۰

    
 حمله سایبری به پایگاه

 اطالع رسانی امام جمعه مشهد
مدیر پایگاه اطالع رسانی نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی گفت: این پایگاه روز چهارشنبه 
مورد حمله سایبری قرار گرفته و از دسترس خارج 
شده است.به گزارش ایرنا، علی رنجبران با بیان این 
مطلب افزود: عناصر سایبری منافقین که بار ها در 
سایت و صفحات اطالع رسانی نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی و امام جمعه مشهد به وی اهانت و 
او را تهدید کرده بودند در آخرین فعالیت مغرضانه 
خود به طور همزمان پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل 
علم الهــدی و برخی ســایت های داخلی را مورد 

حمله قرار دادند.
    

حداکثر دریافتی کارکنان دولت 
باید ۳۵ میلیون تومان باشد 

رئیس هیات تحقیــق و تفحص از حقوق های 
نجومی گفت: مجموع دریافتــی کارکنان دولت 
حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون 
تومان باشد.انتخاب نوشت:مالک شریعتی، رئیس 
هیات تحقیــق و تفحص از حقــوق های نجومی 
مجلس در یک برنامــه تلویزیونی گفت: مجموع 
دریافتی )اعم از حقــوق پایه، مزایا، دریافتی های 
مستمر و غیر مســتمر، پاداش، کارت هدیه و...( 
کارکنان دولت حتــی وزرا و نمایندگان مجلس، 
نباید بیــش از ۳۵ میلیون تومان باشــد.او ادامه 
داد: هیچکس قائل به تساوی در حقوق و دستمزد 
نیســت ولی تبعیض ها مردم را آزار می دهد.او با 
بیان اینکه در قانــون کار حداکثر دریافتی چهل 
میلیون تومان است، گفت: پزشــکان کارانه ای 
دارند که از درآمد اختصاصی بیمارستان داده می 
شود و حداکثر آن شصت میلیون تومان است. در 
نتیجه سقف دریافتی پزشکان ماهانه باید زیر ۱۰۰ 

میلیون تومان باشد.
    

ادعای نماینده سعودی:
  ایران در حال

 باج گیری هسته ای است
نماینده عربستان سعودی در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: ایران 
با برنامه هسته ای اش در حال باج گیری از جهان 
است و اجرای تعهدات هسته ای این کشور نباید با 

مذاکرات )وین( گره بخورد.
به گزارش ایسنا، عبدهلل بن خالد بن سلطان 
در اظهاراتــی ضد ایرانــی با تکیه بــر ادعاهای 
بی اســاس غرب و آمریکا علیه برنامه هسته ای 
کشــورمان، خواســتار پایبندی کامل ایران به 

تعهدات هسته ای اش ذیل برجام شد.
این مقام ســعودی همچنین دربــاره نحوه 
برخورد با بازرســان آژانس اتمی در ایران مدعی 
شد که تهران اقداماتی خودسرانه علیه بازرسان 

هسته ای اتخاذ کرده است.
    

وعده حامیان وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش به نمایندگان مجلس 
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: منابع مطلع 
آموزش و پرورش می گویند حامیان گزینه ســوم 
وزارت آموزش و پرورش در تالش برای کسب رأی 
اعتماد برای وی به نمایندگان استان ها در مجلس 
وعده داده اند در صورتیکه رأی اعتماد بدهند، انتصاب 
مدیران کل استان ها با نظر آنها صورت خواهد گرفت.

هنوز معلوم نیست این وعده مورد قبول نمایندگان 
استان ها در مجلس قرار گرفته یا نه. صاحبنظران 
آموزش و پرورش معتقدند فرد پیشــنهادی برای 

وزارت مناسب نیست.

روی موج کوتاه

رئیس قوه قضاییه به موضوع نقص پرونده ها 
در دادگاه ها اشــاره کرد و با تأکید بر لزوم تدبیر 
برای تسریع دررسیدگی به پرونده ها، گفت: نباید 
اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی 
و معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهید برای رفع 

نقض آن را عودت دهید. وقتی پرونده ای ارجاع 
شد ترتیبی اتخاد کنید اجماال نگاه کنید و اگر 
نقض داشــت همان موقع برای رفع نقض اقدام 
کنید یا اگر نیاز به کارشناســی داشــت زودتر 

اقدام شود.
بــه گــزارش مرکز رســانه قــوه قضاییه، 
غالمحســین محســنی اژه ای در مجتمــع 
دادگاه های تجدیدنظر اســتان تهران حضور 
یافت و در نشستی با قضات این دادگاه ها، گفت 

که از ابتدای تصدی مســئولیت دستگاه قضا 
تمرکز خود را بر روی بررسی و حل و فصل مسائل 
قضایی گذاشته و همه باید تالش کنیم به یک 
نظام قضایی در تراز گام دوم انقالب اســالمی 
دســت یابیم.رئیس قوه قضاییه  گفت: با اینکه 
در تهران ۱۱۵ شعبه تجدیدنظر مصوب داریم، 
ولی به لحاظ کمبود قاضی فعاًل فقط ۸۲ شعبه 
تجدیدنظر فعال است. رئیس قوه قضاییه با بیان 
اینکه گزارشی از تخلف یک قاضی بازداشت شده 

را مورد مطالعه قرار داده، گفت: بعد از خواندن این 
گزارش بالفاصله با رئیس دادگستری و رئیس 
مجتمع قضایی و بازپرس ایــن پرونده تماس 
گرفتم و آن ها را به دفترم دعوت کردم که علل 
لغزش را بررسی و آسیب شناسی کنیم که چه 
انگیزه و عواملی باعث لغزش شــده و یا امکان 
پیشگیری وجود داشته است یا خیر.رئیس قوه 
قضاییه تاکید کرد: باید جلوی لغزش را از مبدأ 
گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط کنند و 

بعد برایشــان ابراز تأسف کنیم.رئیس دستگاه 
قضا با بیان اینکه قضات باید وضعیت زندانیان را 
به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند 
تا کسانی که امکان اســتفاده از ارفاقات قانونی 
همچون آزادی مشــروط و مرخصی دارند، بی 
دلیل در زندان نماننــد و تاجایی که امکان دارد 
حکم زندان و حبس داده نشــود، در عین حال 
گفت: به طور مثال اگر کسی به ۱۰ سال حبس 
محکوم شده، چرا به طور ناگهانی مدت حبس او 
به یک سال تبدیل می شود؛ البته گاهی یک رأی 
نقض می شود که تکلیف آن مشخص است، ولی 

باید همه جهات حکم مستند و مستدل باشد.

رئیس قوه قضاییه: قضات تا جای ممکن حکم زندان ندهند


