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صدور  ۲۳فقره کیفرخواست در پروندههای ارزی و تلفن همراه

دادســتان تهــران از صــدور  ۲۳فقــره کیفرخواســت و
بازداشــت  ۶۵متهم در پروندههــای ارزی و تلفن
همــراه خبــر داد .به گــزارش میــزان ،جعفری
دولتآبادی افزود :از این تعداد  ۵۳متهم در
پروندههای ارزی و واردات
گوشی تلفن همراه و ۱۲
نفــر در پرونده واردات
اتومبیــل بازداشــت
شدهاند .وی اعالم کرد

دادستانی تهران در پروندههای ارزی و تلفن همراه تاکنون
 ۲۳فقــره کیفرخواســت صادر کــرده که به موجــب آن ۲۴
متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بزودی در دادگاه
محاکمه خواهند شد.
دادســتان تهــران با هشــدار به شــرکتهای تجــاری که در
امــر واردات کاال ،ارز  ۴۲۰۰تومانــی از دولــت دریافت کرده
و برخالف تعهد خود نســبت بــه واردات کاال اقدام نکرده
یا در صــورت انجام واردات ،کاالهــای وارده را به نرخ آزاد
بــه فروش رســاندهاند ،اظهار داشــت :تصــور مدیران این

شــرکتها مبنــی بر اینکــه میتواننــد به صــرف پرداخت
جریمه گرانفروشــی بر اســاس قانون تعزیــرات حکومتی
از مســئولیت خطیر خود در ایجــاد وضع بحرانی در حوزه
ارز واردات کاال شــانه خالی کنند ،محکوم به بطالن اســت
و به مدیران این شــرکت هشدار داده میشود که اقدامات
ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخاللگران
در نظــام اقتصادی کشــور مصــوب  ۱۳۶۹و اصالحات آن
مورد رســیدگی قرار خواهد گرفت کــه وفق بند ب .از ماده
یــک آن« ،گرانفروشــی کالن» و «احتــکار عمــده» ارزاق

یا ســایر نیازمندیهــای عمومی با توجه به شــاخصهای
«میــزان خســارت وارده»« ،مبالغ مورد ســوء اســتفاده» و
«آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد،
اقدام مجرمانه محســوب شــده و مجــازات آن ،پنج تا 20
ســال حبس ،ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و 20
تا  74ضربه شــاق در انظار عمومی اســت و چنانچه این
اقدامــات در چارچــوب اتهام افســاد فیاالرض باشــد ،در
صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد
شد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفتوگو با «ایران»:

تبرئه پسر مهاجرانی از اتهامات پرونده دکل نفتی

وکیل ثالث از زندان آزاد شد

در ماجرای الیحه تفکیک وزارتخانهها برخی دولتیها تذکر گرفتند
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت

واعظی در مؤسسه «ایران»:

اعتقاد به جمهوریت نظام بدون رسانه ممکن نیست

علی محمدی /ایران

در حاشــیه حضور محمــود واعظی ،رئیس
دفتر رئیس جمهوری در مؤسسه فرهنگی-
مطبوعاتــی «ایــران» ،برخــی پرســشهای
مطــرح سیاســی را از او پرســیدهایم،
پرســشهایی دربــاره دلیــل تأکیــد رئیــس
جمهــوری بر اصــل مربوط به همهپرســی،
انســجام درون دولت و فرجام واگذاریهای
بنگاههای اقتصــادی در بخشهای نظامی
و غیرنظامی .حاصل ایــن گفتوگوی کوتاه
را بخوانید.
برخــی از تأکید رئیس جمهــوری بر اصل59
قانون اساسی که به همهپرســی و مراجعه به
آرای عمومی اشــاره دارد ،برآشــفتند .به نظر
شما دلیل اشاره رئیس جمهوری به این اصل
قانوناساسیچیست؟
آقــای رئیــس جمهــوری در ایــن بحــث یک
هــدف کلــی را دنبــال میکردند و آن ،پاســخ
به القائاتی اســت که از خارج کشــور میشود.
به عنوان مثال امریکاییها و منافقین عنوان
میکننــد که نظــام جمهوری اســامی در 40
سالگی به بنبست رسیده است .آقای رئیس
جمهوری با یادآوری این اصل قانون اساسی،
در واقــع میخواهد بگوید که نظام اســامی،
چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر سازوکار
و ساختارهای درونی ،اینقدر قوی ،منسجم و
بامحتوا اســت که برای همه مطالبات مردم
و بــرای همــه مســائل ،راه حل داریــم .از این
جهــت ،ایشــان یکــی از راه حلها بــرای حل
مســائل را این طور عنوان کردند که اگر روزی
مــردم در چارچوب اســامیت و جمهوریت
نظامخواستهایداشتهباشندامابههردلیلی
ایــن خواســته در قانون اساســی دیده نشــده
باشد ،این راهکار (مراجعه به آرای عمومی)
در قانون اساسی وجود دارد.
ëëدربــارههمینگفتوگــویاخیرتلویزیونی
رئیس جمهوری ،هواداران و حامیان دولت و
آقای رئیس جمهوری ،عنوان کردند که انتظار
میرفتآقایرئیسجمهوریریشهمشکالت
وپشتپردهمسائلرامطرحکنند.اینخواسته
مدتهاستکهتکرارمیشود.مالحظهرئیس
جمهوریدربیاناینمسائلچیست؟
ببینید! ما باید شــرایط امروز کشــور را فهم و
درک کنیم .همچنین باید در نظر بگیریم که
آقای دکتر روحانی در مقام رئیس جمهوری،
بایــد کشــور را اداره کنند .ممکن اســت نگاه
برخی به شخص رئیس جمهوری همچون
یــک رئیس یک حزب یــا رئیس یک جریان
سیاسی باشــد .این در حالی است که ایشان
خــود را رئیــس قــوه اجرایی کشــور میبینند
که همه بار مشــکالت کشــور روی دوش قوه
مجریه و شخص ایشان است .از سوی دیگر،
برای غلبه بر مشــکالت خارجی ،تهدیدات
خارجی و شــرایطی که در کشــور وجود دارد،
یا مقابله با طراحیهایی که از ســوی امریکا
و برخــی کشــورهای منطقه همچــون رژیم
صهیونیستی کشــیده میشــود ،امروز بیش
از هــر زمــان دیگری به انســجام وحدت نیاز
داریــم .در یک چنین شــرایطی ،اینکه گفته

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری رســانهها را
واســطه میــان مــردم و حاکمیــت و عامــل
تحقق شــفافیت به عنــوان رویکرد راهبردی
دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم دانســت و
گفــت :اگر قرار اســت بــه جمهوریــت نظام
اعتقاد داشته باشیم ،باید بدانیم که این امر
بدون رسانه ممکن نیست.
محمود واعظی که روز گذشــته به مناســبت
روز خبرنــگار در مؤسســه فرهنگــی-
مطبوعاتــی «ایــران» حضــور یافــت ،ایــن
مطلــب را در جمــع خبرنــگاران و کارکنــان
مؤسسه بیان کرد.
بــه گــزارش «ایــران» ،رئیــس دفتــر رئیــس
جمهــوری در ایــن بازدیــد که از ســوی پرویز
اســماعیلی ،معــاون ارتباطــات و اطالعــات
دفتــر رئیــس جمهــوری همراهــی میشــد،
ضمن گفتوگو بــا خبرنــگاران و کارکنان ،از
بخشهــای مختلف مؤسســه و رســانههای
آن بازدیــد کــرد .واعظــی از تحریریههــای
«ایران دیلــی»« ،ایران»« ،الوفــاق»« ،ایران
ورزشــی» و ســایر بخشهای مؤسسه بازدید
کرد و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت این
تحریریههــا قرار گرفت .او ضمن گفتوگو با
مسئوالن و کارکنان هر بخش ،روز خبرنگار را
به فعاالن مؤسسه تبریک گفت.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در ســخنان
خود در جمع کارکنان مؤسســه نیز ،رسانهها
را واســطه میــان مــردم و حاکمیــت و عامل
تحقق شــفافیت به عنــوان رویکرد راهبردی
دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم دانســت و
گفــت :اگر قرار اســت بــه جمهوریــت نظام
اعتقاد داشته باشیم ،باید بدانیم که این امر

شــروع شده اســت .در دولت هم همه بخشها
واگذاریهــا را آغــاز کردهانــد .ایــن امــر مصوبــه
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی و مصوبه
ســران ســه قوه اســت و رهبر معظم انقالب نیز
آن را تأیید کردهاند .این کار به جد شــروع شــده
و اکنــون بســیاری از ایــن شــرکتها در بــورس

بدون رسانه ممکن نیست.
وی بــا بیــان اینکــه شــفافیت یکــی از
سیاســتهای دولت در  5ســال گذشته بوده
اســت ،اضافه کــرد :هنگامی که از شــفافیت
و دسترســی آزاد اطالعــات ســخن بــه میان
میآیــد ،الجــرم بحــث رســانه هــم مطــرح
میشــود ،زیــرا رســانه پــل میــان مــردم و
حاکمیت و مسئوالن است.
وی ادامــه داد :دیگر زمان آن گذشــته اســت
که در کشوری ،دولت یا حاکمی احساس کند
قیم مردم است ،امروز این مسئوالن هستند
کــه بایــد خــود را بــا خواســت مــردم تطبیق
بدهند و براساس این خواست باید تصمیم
بگیرند.
واعظی بــا بیان اینکه تحقق این امر نیازمند
داشــتن رســانههای قوی اســت ،اضافه کرد:
امــروز دیگــر نمیتــوان رســانه انحصــاری
داشــت که بگوید مردم چــه بخواهند ،امروز
انحصــار دیگر جواب نمیدهد و تنها در یک
رقابت سالم است که میتوانیم به شکوفایی
دست یابیم.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود ،شــفافیت و وجود
رسانههای آزاد را از اعتقادات دولت اعتدال
برشــمرد و با بیان اینکه ما هزینه این اعتقاد
خــود را هــم میپردازیــم ،اظهار کــرد :امروز
دولــت فضایــی ایجاد کرده اســت که قائالن
بــه انحصــار رســانه نمیتواننــد به ســهولت
منویــات خــود را عملــی کننــد .رئیــس دفتر
رئیــس جمهــوری در ادامــه بــه بســته ارزی
جدیــد دولــت و بانــک مرکــزی اشــاره کرد و
گفت :در این بسته بعد از کاالهای اساسی که

عرضه شــده اســت .وقتــی میبینید کــه بورس
بــه این صــورت درحال گســترش اســت ،قطعاً
شرکتهای جدیدی وارد بورس شده است .زیرا
بــا وجود همان شــرکتهای قبلی ،بســیار بعید
بود بورس چنین رشدی داشته باشد .دلیل رشد
بــورس ،واگــذاری شــرکتهای جدید بــه مردم

بــا غذای مردم ســر و کار دارد و بعــد از دارو
که با ســامت مردم ،تصویب شده است که
کاغذ و خمیر کاغذ نیز با ارز  4200تومان وارد
کشــور شــود تا قیمت محصــوالت مرتبط با
کاغذ همچون روزنامه و کتاب افزایش نیابد.
واعظی با بیــان اینکه معتقدیم محصوالت
عرصــه کاغــذ بایــد بــرای مــردم ارزان تمام
شــود ،به انتظارات دولت از رســانهها اشــاره
کرد و گفت :ما از رســانهها و همه بخشهای
مختلف انتظــار داریم به گونهای عمل کنند
که در نهایت کشور را با کمک هم اداره کنیم.
مردم باید در عرصه حضور داشــته باشــند و
این گونه نیست که دولت به تنهایی بخواهد
یا بتواند کشور را اداره کند.
واعظــی ،شــرایط امــروز کشــور را «خــاص»
توصیــف کــرد و بــا اشــاره بــه هجمههــای
تبلیغاتی مثلث امریکا ،اسرائیل و عربستان
و امارات ،گفت :هرچند برخی از مشکالت از
گذشته انباشته شده و به امروز رسیده است،
امــا امروز بیشــتر مشــکالت خارجــی و کمتر
داخلی اســت ،اما در میانــه این جنگ روانی
که علیه کشــور به راه افتــاده ،دولت فعالیت
خود را میکند.
واعظــی درپاســخ بــه خبرنــگار «ایــران
ورزشی» که خواستار تســهیل ورود زنان به
ورزشــگاه ها شــده بود نیز گفت :ورود زنان
به ورزشــگاه ســاز و کار خاص خــود را دارد،
موضــع دولــت در ایــن بــاره کامــاً روشــن
اســت که موافــق اســت ،اما شــرایط فعلی
کشــور ،انســجام و همدلــی از اهمیــت بــه
مراتــب زیــادی برای مــا برخوردار اســت و
نمیخواهیــم با این موضــوع ،میان دولت
و نهادهــای مختلــف اختالف ایجاد شــود.
اجازه بدهید از این شــرایط عبــور کنیم ،در
آن صورت این مسائل نیز حل میشود.
پیــش از ســخنان واعظــی ،ضیــاءهاشــمی،
مدیرعامل ایرنا و عضو هیأت مدیره مؤسسه
«ایران» در سخنان کوتاهی ،با اشاره به اینکه
گفتمــان دولــت از ســوی ملــت امضا شــده
است ،تأکید کرد که ما در روزنامه ایران از این
گفتمان دفاع میکنیم ،چرا که اکثریت قاطع
ملت ایران این گفتمان را تأیید کردهاند.
وی منافــع و مصالــح ملی را از لــوازم اصلی
گفتمــان دولــت و رســانه دولــت دانســت و
افــزود :بــه همــان اعتبــار کــه ایــران روزنامه
مردم اســت ،روزنامه دولت هم هست ،چرا
که گفتمان دولت از ســوی مردم تأیید شــده
اســت .گفتنــی اســت در این مراســم ،فرزند
شهید صارمی و خانواده شهدای رسانههای
«ایران» نیز حضور داشتند.

است .این کار خوبی است و به نظر من نیروهای
نظامی هم آغاز کردنــد و واگذاری آنان در حال
انجام است ،یا بانکهای آنها نیز در حال ادغام
اســت .بنابرایــن در ایــن زمینه گامهــای خوبی
هم در دولت و هم بیرون دولت برداشــته شده
است.

چتر حمایت اتحادیه اروپا بر سر رابطه شرکتهای خارجی با ایران

وزیر خارجه آلمان :برای ماندگاری برجام میجنگیم

اقــدام رئیــس جمهــوری امریــکا بــرای
بازگردانــدن تحریمهــای ایــران بــا واکنش
جــدی کشــورهای عضــو برجــام مواجــه
شــد .روز گذشــته مشــاور مســئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در تشریح اقدامهای
ایــن اتحادیــه در برابــر تحریمهــای امریکا
که با اعالم اجرایی شــدن «قانون انســداد»
آغاز شــده اســت ،گفت« :اگر شــرکتهای
اروپایی به دلیل ترس از تحریمهای امریکا
روابــط خود با ایران را متوقف کنند ،توســط
اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد« ».ناتالی
توچی» در مصاحبه با شــبکه بی.بی.ســی
تأکیــد کرد کــه اتحادیه اروپا با تمــام توان از
شرکتهای اروپایی در برابر امریکا حمایت

خواهد کرد .مشاور موگرینی افزود« :قوانین
مســدودکننده تحریمی اتحادیــه اروپا که از
دیروز به مرحله اجرا درآمدند ،گامی مهم و
نمادین بودند .طبق این قوانین ،شرکتها
و بنگاههای اروپایی که دارای روابط قانونی
با ایران باشــند و فعالیت خود را با اتحادیه
اروپا هماهنگ کنند در صورت تحریم شدن
توسط امریکا ،تحت چتر حمایتی اتحادیه
اروپا در خواهند آمد».در همین راســتا وزیر
امــور خارجه آلمــان با تأکید بر ضــرورت و
اهمیــت حفــظ برجــام ،تأکید کــرد« :برای
ماندگاری توافق هســتهای میجنگیم ،زیرا
آن را قراردادی بینالمللی همسو با منافع
خود و به سود امنیت منطقه میدانیم».

خبــر اول اینکه ،رئیس پلیــس آگاهی نیــروی انتظامی
دیـــگه
چه خبر
دربــاره وضعیــت تحقیقات انجا م شــده دربــاره مرگ
یکی از شهروندان در ناآرامیهای کرج که بهضرب گلوله جان باخته است،
گفــت :در حال حاضر رســیدگی به این پرونــده در مجموعه پلیس آگاهی
اســتان البرز در حال انجام است .سردار محمدرضا مقیمی در گفتوگو با
تسنیم ،با بیان اینکه آزمایشات اسلحهشناسی در این پرونده تکمیل شده،
ت آمده از آزمایشــات ،با جدیت میتوانم
افــزود :با توجه به نتایج بهدســ 
بگویم که ســاح استفادهشده در قتل وی جزو سالحهایی نبوده که نیروی
انتظامــی از آنها اســتفاده میکند .وی درباره اینکه آیا ســاح بهکار رفته در
قتل رضا اوتادی جنگی است یا خیر ،گفت :بر اساس شواهد موجود سالح
ب ه کار رفته در این ماجرا جزو سالحهای جنگی بوده است.
خبردیگراینکه ،ایرنا خبر داده محسن مهاجرانی فرزند عطااهلل مهاجرانی
وزیر ارشــاد دولت اصالحات از اتهامات در پرونده دکل نفتی تبرئه و برای
وی قرار منع تعقیب صادر شده است.

نیروهای نظامی واگذاری بنگاههای اقتصادی را آغاز کردهاند
شــود آقای رئیس جمهوری بیایید مســائل
را بگوییــد ،یــا اینکــه گفتــه میشــود «افشــا
کن افشــا کن» ،این رویکــرد یعنی اختالف،
یعنــی ایجــاد دوقطبــی ،یعنی دودســتگی.
آیا با دودســتگی میتوانیم مسائل خارجی
و داخلــی خــود را حــل کنیــم؟ اگــر وارد این
بازی شــویم ،چه پیامی را به خارج خواهیم
داد؟ آیــا این در راســتای همان خواســتهای
نیســت کــه اکنون دشــمنان ما بــه آن دامن
میزننــد؟ مگــر غیــر از این اســت که همین
حاال رســانههای بیگانه زیــر آتش اختالفات
میدمند تا در کشــور تفرقه ایجاد شــود؟ آیا
ما هم باید با دســت خود به استقبال تفرقه
برویــم؟ بنابرایــن فکــر میکنیــم وظیفه ما
آگاهی بخشــی اســت و این آگاهی بخشــی،
غیر از ایجاد دودســتگی یا دوقطبی در کشور
است.
ëëالیحه تفکیــک وزارتخانهها که دولت این
همــه روی آن تأکیــد داشــت ،در نهایــت از
سوی مجلس رد شــد .آقای جهانگیری تأیید
کرد که برخی اعضای دولت ،مشــی دیگری،
مغایر مشی دولت دنبال کردند که در نهایت
باعث شــد مجلس این الیحه را کنار بگذارد.
این امر باعث شده برخی عنوان کنند دولت
منســجم نیســت و برخــی اعضــای دولت
خالف مســیر کلی دولت حرکــت میکنند.
یکنید؟
تأییدم 
قبــول دارم کــه در موضــوع تفکیــک
وزارتخانهها ،برخی از وزرا که به طور مستقیم
بــا ایــن مســأله مرتبــط بودنــد ،هرچنــد بــه
صورت علنی کاری نکردند یا چیزی نگفتند،
امــا زیرمجموعــه آنــان یــا دوستانشــان در
مجلــس با کمک همینها ،علیــه الیحه کار
کردنــد .این را قبــول دارم .کار اشــتباهی بود
و بــه آنان تذکر هم داده شــد .امــا این اتفاق
بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه مســائل در
دولت به این صورت باشــد .مســأله تفکیک
وزارتخانههــا بــرای آنــان حیثیتی شــده بود.
مثالی بزنم .ممکن اســت فــردی در زندگی
خود بســیار ایثارگر باشــد و ازخودگذشــتگی
کنــد ،اما در بخشــیدن مال خود بــه دیگران،
سختگیر باشــد .بنابراین ،در مسأله تفکیک
وزارتخانهها چنین اتفاقی افتاد که کار درستی
هم نبود و به آنان تذکر هم داده شد ،اما این
یک رویه همیشــگی در دولت نیست .اتفاقاً
همان برادری که در این زمینه آن کار را کرد،
در  100مــورد دیگــر دربــاره وزارتخانــهاش یا
سیاســتهایی که به هر دلیــل موافق نبوده،
وقتــی دولت تصمیم گرفت ،جزو مدافعان
تصمیــم دولــت بــود و در این راســتا کار هم
کرده است.
ëëهــم رهبــر معظــم انقــاب بــه ســتاد کل
نیروهای مسلح دســتور دادند ســپاه و ارتش
بنگاههایاقتصادیراواگذارکنندوهمرئیس
جمهوری به زیرمجموعههــای دولت مانند
بنیاد شــهید و شســتا تأکیــد کردند کــه در این
حوزهها نیز باید واگذاریها دنبال شــود .این
روندچهدرنیروهایمسلحوچهدردولت،در
چهمرحلهایاست؟
در حال پیگیری است.
ëëدر ارتش و سپاه هم؟

توضیح پلیس درباره کشتهشدن
شهروندکرجی

به گزارش ایرنا« ،هایکو ماس» در گفتوگو
با روزنامــهای آلمانی ،ضمن ابــراز نگرانی
از عواقــب اقدامهــای ضدایرانــی امریــکا و
همچنین احتمال شدت گرفتن درگیریها
و هــرج و مرجهــای منطقهای ،گفــت« :ما
همچنــان لغــو برجــام را اشــتباه و خطــا
میپنداریم».مــاس امنیــت ایــران را برای
اتحادیــه اروپــا فوقالعــاد ه توصیــف کرد و
در واکنــش ضمنــی بــه تالشهــای امریکا
بــرای برانــدازی در ایــران گفــت« :منــزوی
کــردن ایران تنها باعــث دلگرمی نیروهای
افراطــی خواهــد شــد .تــاش بــرای ایجاد
هــرج و مــرج در این کشــور نتیجه مطلوب
نخواهــد داشــت ،درســت ماننــد آنچــه در

برخــی کشــورهای منطقــه تجربــه شــد و
بــروز ناآرامی و بی ثباتی را در پی داشــت».
وی افــزود« :کســانی کــه بــه دنبــال تغییــر
حکومت ایران هستند ،نباید فراموش کنند
ایــن مســأله میتواند مشــکالت بزرگتر و
بیشــتری را با خــود به همــراه آورد».وزارت
خارجه چین نیز با انتشــار بیانیهای ضمن
مخالفت با تحریمهــای امریکا علیه ایران
اعالم کرد روابط تجاری چین و ایران ناقض
قطعنامههــای ســازمان ملــل نیســت و به
همین دلیل ادامه خواهد یافت.
ëëحمایتمجددسازمانمللازبرجام
دبیــرکل ســازمان ملــل بــا اعــام حمایت
مجدد از برجام ،تأکید کرد که این توافق یک

دســتاورد دیپلماتیک کلیدی در ســالهای
اخیر اســت .به گزارش ایســنا ،فرحان حق
سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان
ملــل حمایــت وی از توافــق هســتهای را
اعالم و تأکید کرد کــهروابط دوجانبه میان
کشــورها به دولتهــای آنها بســتگی دارد.
این تنها کشورهای عضو برجام نیستند که
بر مخالفت خود با تحریمهای ایران تأکید
کردند
ëëموضعغیرقابلانتظارالعبادی
با این حــال برخالف انتظار حیدر العبادی
نخســتوزیر عــراق روز گذشــته در واکنش
بــه ازســرگیری تحریمهــای امریــکا علیــه
ایــران با وجــود اعــام مخالفت بغــداد با

ایــن تحریمها گفت که دولتــش به منظور
حمایــت از ملــت عــراق به ایــن تحریمها
پایبند خواهد بود.
دیــروز امــا بالفاصلــه ســخنگوی وزارت
خارجــه عــراق در بیانیهای رســمی اعالم
کرد که عراق از جامعه جهانی میخواهد
تــا امریــکا را تحــت فشــار قــرار دهد تــا از
تحریمهایــش علیــه ایــران صــرف نظــر
کند« .احمد محجوب» تأکید کرده اســت
کــه تحریمها علیه ایــران تأثیــرات منفی
بزرگی بــر عراق و عمــوم منطقه از حیث
اقتصادی و اجتماعی خواهد گذاشت زیرا
ایران یکی از همســایگان عراق محســوب
میشود.

شــنیدیم که وکیــل مدافــع محمد ثالث کــه یک روز پــس از اجــرای حکم
قصــاص موکلش احضار و بازداشــت شــده بــود ،از زندان آزاد شــد .زینب
طاهری در گفتوگو با ایرنا با اعالم این خبر گفت که حدود دو هفته پیش
از زندان آزاد شــده اســت .بنابرایــن گزارش ،پرونده طاهــری پس از صدور
کیفرخواست از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه ،به شعبه  26دادگاه انقالب
به ریاســت قاضی احمــدزاده ارجاع شــده اما هنوز وقت رســیدگی تعیین
نشــده است .اتهام طاهری نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و
تبلیغ علیه نظام است.

روایت اکرمی از نماز جمعه مشهد

دســت آخر اینکه ،سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت در گفتوگویی
با جماران ،درباره راهکارهای برون رفت از وضعیت و مشــکالت موجود و
در توضیح اینکه هر ســخن و اقدامی باید در جای خود انجام شود ،روایتی
از حضور در نماز جمعه مشــهد را مطرح کرده است .او گفته :خوشبختانه
من در نماز جمعه هفته اخیر مشــهد حضور داشــتم و صف اول نشســته
بودم و سخنان آقای علمالهدی را هم شنیدم .یک نفر هم تکبیر گفت که
تکبیر بســیار بی رمقی ادا شد؛ اینها از همان رواق بیرون نمیرود .وقتی که
مــا حــرف را به جای خود و همراه با راه حل نگوییم ،این طور میشــود .هر
سخن جایی و هر نکته مکانی دارد؛ باید وقت مناسب را هم در نظر گرفت
و حرف زد.

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه کرهشمالی:

ایران خواستار صلح و امنیت کامل
در شبه جزیره کره است

رئیــس جمهور ،برقراری صلح و امنیت کامــــــل در منطقه
شــبه جزیــره کــره را خواســت جمهــوری اســامی ایــران
دانســت و با بیان اینکه تحوالت شبه جزیره کره برای تهران
خبر
حائزاهمیت است ،گفت :اراده تهران بر توسعه و گسترش مناسبات و همکاریهای
همه جانبه بینالمللی از جمله با پیونگ یانگ است.حسن روحانی روز چهارشنبه
در دیدار «ری یونگ هو» وزیر امور خارجه کرهشــمالی با اشاره به روابط دوستانه و
صمیمانه تهران – پیونگ یانگ در طول دهههای گذشته ،گفت :ایران و کرهشمالی
در بســیاری از مقاطع حســاس بینالمللی و مجامع جهانی دیدگاههای مشترکی
داشــته و همواره از یکدیگر حمایت کردهاند.رئیس جمهوری با اشاره بــــــه خروج
یــک جانبه امریــکا از برجام بهعنــوان توافقی بینالمللی ،گفــت :عملکرد دولت
امریکا در این سالها به گونهای بوده که امروز امریکا بهعنوان کشوری نامطمئن و
غیرقابل اعتماد در جهان شناخته میشود که به هیچیک از تعهدات خود پایبند
نیست.روحانی خاطرنشان کرد :در شرایط کنونی ،کشورهای دوست باید با توسعه
روابط و گسترش مناسبات و همکاریها در مجامع بینالمللی درکنار یکدیگر قرار
داشته باشند.وزیر امور خارجه کره شمالی نیز با اشاره به روابط دوستانه و صمیمی
تهــران  -پیونــگ یانگ و مواضع و دیدگاههای مشــترک دو کشــور درباره مســائل
گوناگــون منطقهای و بینالمللی ،گفت :سیاســت راهبردی کره شــمالی توســعه
روابط با جمهوری اسالمی ایران و مقابله با یکجانبهگرایی است.
«ری یونــگ هــو» خروج امریــکا از برجام و تــاش برای بازگردانــدن تحریمها
علیــه ایــران را اقدامی نادرســت و برخــاف موازین بینالمللی دانســت و ضمن
ارائه گزارشــی از مذاکرات کره شــمالی با امریکا در ســنگاپور و تحوالت شبه جزیره
کره به رئیس جمهوری کشورمان ،توسعه روابط مقامات عالی رتبه دو کشور را در
گسترش مناسبات و همکاریهای فی مابین حائزاهمیت عنوان کرد.
ëëرئیسجمهوریشنبهآیندهبهقزاقستانسفرمیکند
رئیس جمهوری برای شرکت در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
به قزاقســتان ســفر میکند .بهگزارش ایســنا ،پرویز اســماعیلی معاون ارتباطات
و اطالعرســانی دفتــر رئیــس جمهوری بــا اعالم ایــن خبر افزود :حجتاالســام
والمســلمین دکتر حسن روحانی به همین منظور بعدازظهر شنبه  ۲۰مرداد ماه
کشورمان را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک میکند.

پذیرشهوشمندانه

بــه بیان دیگــر ،قبول هوشــمندانه دعــوت ترامــپ  -عالوه
ادامه از
بــر اینکه التهاب فضــای کســبوکار و ارز و اقتصاد کشــور را
صفحه اول
تــا حدود زیادی فرومینشــاند ،جنگ روانــی را آرام میکند
و بــرای ایــران «وقــت» میخرد تــا روابط تجاریاش بــا اروپا را (دســتکم تا زمان
تغییرات سیاســی در امریکا) از طریق ایجاد سازوکارها و شبکههای موازی تحکیم
کند  -از لحاظ «امنیتی» نیز فواید قابل مالحظهای در بر دارد.
حال پرسش اینجاست که «پذیرش هوشمندانه» چگونه باید باشد؟ پاسخ به
این ســؤال برعهده کارشناســان وزارت امور خارجه و تصمیمگیران سیاســتهای
کالن کشور در شورای عالی امنیت ملی است .اما از جایگاه یک حقوقدان میتوان
بــه تأمــات آنها ایــن نکته را اضافه کــرد که اگــر «پذیرش هوشــمندانه» همراه با
پیششرطی متکی بر اصول پایهای حقوقبینالملل باشد ،هم امتناع امریکا برای
آن ُپرهزینه خواهد بود و هم موضع ایران از حمایت جامعه بینالمللی برخوردار
خواهد شد.
در این راستا ،فرصت برای ابتکار عمل نیز فراوان است .بهعنوان مثال« ،حکم
موقــت» دادگاه الهــه (چنانچــه قریبالوقوع به نفع ایران صادر شــود و خواســتار
تعلیــق تحریمهای امریکا گردد) میتواند بهعنــوان مبنایی برای مذاکره میان دو
کشــور قرار گیرد .از ســوی دیگر ،رئیس جمهوری ایران میتواند  -بهعنوان مثال -
این موضع را بیان کند که اگر دولت ترامپ بهدنبال انعقاد «معاهده» به مفهوم
حقوقی کلمه با ایران اســت  -و اگر آنطور که آقای پمپئو میگوید ،قصد دارد هر
توافق احتمالی با ایران را بهعنوان «معاهده» به تصویب دو ســوم مجلس سنای
امریکا برســاند  -الزمهاش این اســت که از هماکنون بر اساس «قواعد بینالمللی
مربوط به معاهدات»  -که در کنوانسیون وین و عرف بینالمللی نیز مصرح شده
 رفتار نماید .یکی از این قواعد هم ممنوعیت اعمال فشــار و تهدید در مذاکراتت که مطابق نظر اکثریت قاطع کشورها «فشار اقتصادی» را نیز شامل میشود.
اس 
م و توقف تهدید اســت که
بــه عبــارت دیگر از دیــد ایران ،تنها با رفع فشــار و تحری 
جلسه مذاکره «معاهدات» اعتبار حقوقی مییابد.
معتقــدم بــا بیان چنیــن مواضع حقوق-محــوری هم جایــگاه ایــران در برابر
«پیشنهاد مذاکره» از حمایت جامعه جهانی برخوردار خواهد بود و هم رد موضع
ایران برای امریکا هزینه بیشتری خواهد داشت.

