
 ايران 5 سال متوالي 
در رتبه اول علمي غرب آسيا

ظريف:يقينداريمجنگنميشود

مقامامريکايي:منتظرتماسايران
پايتلفننشستهايم

گزارش»جوان«ازغرفهعفافوحجاب
نمايشگاهقرآن

    س��خنگوي ش��وراي نگهبان: بيش از ۱۰مورد ابهام در 
خصوص مصوبه اخير مجلس در موض��وع قانون انتخابات 
داش��تيم كه چهار مورد آن از سوي فقهاي شوراي نگهبان 

خالف شرع تشخيص داده شده است

طرفدارانوهواخواهانسنتيوزيرنفتهم
ازلزوماستيضاحميگويندوآماده

امضايشهستند!

 م�رگرانندهخ�ودرويپراي�ددركورسدو
خ�ودرويپورش�هدراصفه�انب�هس�ناريويي
غمانگيزتبديلش�دهاس�ت.همانسانيبيگناه
درتفريحدوخودروس�وارالكچ�ريجانباخته
وه�ممرگويمايهتمس�خررانندهيکيازاين

خودروهاشدهاست

شيزوفرنيتلفنيترامپ

ديواركارگاهدوخترايگان
چادر،ساعتندارد!

رانندهپورشهپسازكشتنرانندهپرايد:

عیبیندارد،دیهمیدهم!

طرح استاني شدن 
 انتخابات 

به مجلس بازگشت

سريالهايرمضاني
خواستگاريسنتيرا

غيبكردهاند!

زنگ استيضاح نفتي
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ظريف:يقينداريمجنگنميشود

گزارش»جوان«ازعمركوتاهبرخوردباسگگردانان

سگگردانیدرشهرزيرسايهبیقانونی

فقطبايدنمیتواندترامپراشکستدهد

محمدجوادظريف،وزير امورخارجهايرانگفت:بينالملل
يقينداريمآنطوركهمقاممعظمرهبریهمفرمودند،
جنگ�یدرنخواهدگرفت،چوننهم�اخواهانجنگ
هستيمونهكسیاينتصورياتوهمراداردكهبتوانددر
منطقهباايرانمقابلهكند،اماالزماس�تحركتهای
خطرناکداخلامريکابرایمردماينكشورروشنشود.
محمدجواد ظریف روز    شنبه و پيش از ترک پکن در پاسخ 
به س��ؤال خبرگزاری ایرنا گفت:»واقعيت این است كه 
ترامپ رسماً گفته و مجدداً به تازگی هم تأكيد كرده است 
كه خواهان جنگ نيست، اما افرادی اطراف وی نشسته اند 
و به بهانه اینک��ه می خواهن��د امری��کا را در برابر ایران 

قدرتمندتر كنند او را به سمت جنگ سوق می دهند. 
وی اظهارداشت:» آنچه كه در سفر نيویورک درباره تيم 

ب مطرح كردم یک واقعيت است و همه مردم هم از آن 
خبر داش��تند، اما به خاطر فضای روانی حاكم بر جامعه 

امریکا كمتر كسی جرئت طرح این موضوع را داشت«. 
وزیر امور خارج��ه ایران خاطرنش��ان كرد:»آنچه كه به 
عنوان سياست »اول امریکا« در این كشور مطرح شده 
است در حال تبدیل به یک سياس��ت »اسرائيل اول« یا 
برخی »حکام مرتجع منطقه اول« است و منافع اینها هم 
از طریق قدرت مالی و تبليغات به دولت امریکا تحميل 

شده است و آنها در حال حاكميت پيدا كردن هستند«.
ظریف همچنين در ادامه س��خنان خود ب��ا بيان اینکه 
آین��ده برج��ام در اختي��ار جامع��ه بين المللی اس��ت، 
تصریح كرد:»جامعه جهانی تاكن��ون از برجام حمایت 
كرده اس��ت، اما حمایت   ها بيش��تر به ص��ورت بيانيه و 
اعالم مواضع سياس��ی ب��وده، اما الزم اس��ت این اعالم 

مواضع سياس��ی به اقدامات عملی اقتص��ادی كه مردم 
 ایران بتوانن��د از برجام منافع ش��ان را برداش��ت كنند، 

تبدیل شود«. 
وی گفت:»ما چهار دور از كميسيون مشترک برجام برای 
اقداماتی كه باید انجام دهند تعهد گرفتيم و فکر می كنم 
اكنون وقت آن رسيده است كه كميسيون مشترک هم 
به تعهداتش عمل كند«. وزیر امور خارجه در ادامه این 
گفت وگو به تشریح دستاورد های سفرش به كشور های 
آسيایی پرداخت و تأكيد كرد:» در سفر به تركمنستان 
با رئيس جمهور این كش��ور گفت وگو های بسيار خوبی 
انجام شد كه باعث توس��عه روابط خواهد شد«. ظریف 
خاطرنشان كرد:»هند از شركای بسيار مهم ایران است 
و ارتباط تجاری و س��از و كار مالی خوبی ب��ا دولت این 

كشور داریم.«

درچن�دم�اهاخي�ر خبرهايیدربارهحملهجوانآنالين
سگبهبرخیازشهرونداندرمعابرعمومیمنتشر
شدهوافکارعمومیرانسبتبهپديدهسگگردانی
حساسكردهاست،براس�اساعالمپليسانتظامی
قرارشدهقوانينجدیتریدراينبارهوضعشود.اين
درحالیاس�تكهدرح�الحاضرقانون�یمبنیبر
ن�دارد. وج�ود س�گگردانی ممنوعي�ت
حدود چند سالی است كه در ميان طبقه متوسط و مرفه 
جامعه، سگ گردانی شيوع پيدا كرده است. سگ   هایی 
كه به گفته صاحبانش��ان، تبدیل به یک مونس و همدم 
ش��ده اند)!( و در ميان خان��واده ح��ق آب و گل دارند. 
پيش تر، اما عمدتاً س��گ   ها برای نگهبان��ی یا در حياط 
خانه نگهداری   می ش��د و كمتر كس��ی این حيوان را به 

خانه راه می داد. 
بهمن ماه سال گذش��ته بود كه سردار حسين رحيمی، 
رئيس پليس تهران اعالم كرد: »برخ��ی افراد با آوردن 
س��گ به معابر عمومی باعث ایجاد ترس و دلهره برای 
شهروندان ش��ده اند، به همين دليل پليس با اخذ مجوز 
از دادستان تهران، با افرادی كه در اماكن عمومی مانند 

پارک   ها سگ گردانی می كنند، برخورد خواهد كرد.«
رئيس پليس پایتخت با بي��ان اینکه مکان های عمومی 
جای سگ گردانی و رفت و آمد حيوانات نيست، گفت: 
»قطعاً برخورد می ش��ود، ولی نحوه چگونگی برخورد با 

آنها بعد از جلسه با دادستان اعالم می شود.«
پ��س از آن ب��ود ك��ه خبر   هایی مبن��ی ب��ر ممنوعيت 
سگ گردانی در معابر عمومی شهر های سمنان، زنجان، 
بوش��هر، همدان و چندین ش��هر دیگر نيز منتشر شد. 
البته بای��د گفت، وقتی منع��ی در قانون دیده نش��ود، 
احتماالً عمرش چندان طوالن��ی نخواهد بود و طوالنی 
نبودن عمر آن معنایی جز بازگشت اوضاع به روال سابق 

نخواهد داشت!
سيدمهدی حجتی، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستری 
در این باره با اش��اره به اینکه به موج��ب اصل ۷۱ قانون 
اساسی، فقط مجلس است كه در عموم مسائل می تواند 
دس��ت به قانونگذاری بزند به ایس��نا گفته: »به موجب 
اصل ۳۶ قانون اساس��ی، حکم به مجازات و اجرای آن، 
باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، 
لذا تنها مرجع ایجاد ممنوعيت برای رفتار های ارتکابی 
شهروندان، قانون است نه دس��تور و بخشنامه. به عالوه 
مقام قضای��ی نيز صرف��اً در چارچوب قان��ون می تواند 
دستوراتی در خصوص موضوعاتی كه در قانون در مورد 

آن تعيين تکليف شده، صادر كند.«
این وكيل دادگستری با بيان اینکه اگر منع سگ گردانی 
جزو مطالبات عمومی اس��ت، مس��ير آن باید از طریق 
پيش نویس طرح یا الیحه ای در مجل��س یا دولت طی 
شود، اظهار داش��ته: »در ابتدای اسفندماه سال ۱۳۸۹ 
طرحی ب��ا امض��ای ۳۹ نماینده مجلس اع��الم وصول 

ش��د كه موضوع آن الحاق یک ماده تح��ت عنوان ماده 
۶۸۸ مکرر به كتاب پنجم قانون مجازات اس��المی بود 
كه پيش نویس آن طرح، حاك��ی از جرم انگاری و ایجاد 
ممنوعيت برای گرداندن حيوانات خطرناک یا حيواناتی 
كه مضر برای سالمت عمومی محسوب   می شدند از قبيل 
سگ در اماكن و معابر عمومی و وسائط نقليه بود كه در 
نهایت این طرح ب��ه تصویب مجلس نرس��يد و متعاقباً 
در آبان ماه س��ال ۱۳۹۳ نيز طرح مشابه دیگری تحت 
عنوان »الحاق یک ماده به قانون مجازات اسالمی« در 
مجلس وقت اعالم وصول شد كه این طرح نيز به تصویب 
نهایی نمایندگان مجلس نرس��يد، ل��ذا در حال حاضر، 
حيوان گردانی در معابر عمومی فاقد عنصر قانونی برای 
تعقيب كيفری افراد محسوب می شود و مراجع قضایی، 
مستندی برای صدور حکم محکوميت افراد برای ارتکاب 

این رفتار ندارند.«
به نظر می رس��د كه نباید نس��بت به گرداندن سگ در 
اماكن عمومی بی تفاوت بود و در برابر حضور سگ   ها در 
محلی كه آسایش، تردد و امنيت برخی از افراد را سلب 
می كند ساكت ماند. از س��وی دیگر، بدیهی است كه با 
دستور ممنوعيت س��گ گردانی در معابر نمی توان این 
حيوانات را برای هميش��ه در خانه   ه��ا حبس كرد و حل 
این مسئله نيازمند بررسی دقيق تر و وضع قوانينی است 
كه سگ گردان   ها حد و اندازه خود را بدانند و در كنار آن 

امنيت و آرامش شهروندان نيز تأمين شود. 

نتاي�ج براس�اس  نظرس�نجیاخير،جوبينالملل
بايدنتنهانامزددموكراتهاستكهمیتواندترامپ
رادرانتخاب�اترياس�تجمه�وریشکس�تدهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ایندیپندنت، براساس 
این نظرس��نجی كه فاكس نيوز انجام داده ۴۹ درصد از 
شركت كنندگان اعالم كردند كه بایدن می تواند ترامپ 

را در انتخابات ۲۰۲۰ شکس��ت دهد و ۳۸ درصد اعالم 
كردند كه رئيس جمهور كنونی می تواند پيروز انتخابات 
شود. این نظرسنجی در روزهای ۱۱ تا ۱۴ ماه مه انجام 
گرفته است. اما در این نظرسنجی اعالم نشده است كه 
چند درصد از طرف��داران دموكرات ها، جمهوریخواهان 
یا مس��تقل    ها ثبت نام كردند. همچنين براس��اس این 
نظرسنجی، ۳۸ درصد از شركت كنندگان اعالم كردند 

كه اگر انتخابات ۲۰۲۰ امروز برگزار شود، ترامپ دوباره 
پيروز این انتخابات می شود و ۵۴ درصد نيز اعالم كردند 
فرد دیگری پيروز خواهد ش��د. چند روز قبل نيز نتایج 
جدید   ترین نظرسنجی مؤسس��ه تحقيقاتی »امرسون « 
از اختالف ۸ امتيازی جو بایدن و برنی سندرز، دو نامزد 
حزب دموكرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ امریکا 

خبر داده بود. 

اجتماعي

سردارسالمي:مقياسعمل
اطالعاتسپاهكلجغرافياي

تهديدعليهايراناست

صفحه2

فرص��ت ۶۰روزه ای��ران ب��ه 
اعض��ای غرب��ی گ��روه ۴+۱ 
و آغ��از برداش��تن گام های 
عملی ب��رای باورپذیر كردن 
این ضرب االجل عماًل صحنه 
مواجهه غرب با ایران را وارد 
عرصه جدیدی كرده كه البته 
بقا و تداوم آن و تبدیل آن به 
تغيير عملی در سياس��ت ها 
 و راهبرده��ای مواجه��ه با ای��ران مس��تلزم اراده جدی تر 

ایران  است. | صفحه2
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حجتاالسالمطائبوسرداررضامحققبهعنوان
مسئولوجانشيناطالعاتسپاهمنصوبشدند

 یقين داریم جنگی در نخواهد گرفت، چون نه ما خواهان جنگ هستيم و نه كسی این تصور یا توهم را دارد كه بتواند در منطقه با ایران مقابله كند
اما الزم است حركت های خطرناک داخل امریکا برای مردم این كشور روشن شود | همينصفحه


