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رهبرانقالبرحلتآیتاهللحسینی
شاهرودیراتسلیتگفتند

حضرت آیتاهلل خامنــهای در پیامی ،رحلت فقیه ربانی
آیتاهلل سید محمد حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند.
اخبار
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر رهبــر معظــم
انقالب ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
رحلــت فقیه ربانــی آیتاهلل آقای حاج ســید محمد شــاهرودی را که از
فقهــای برجســته حوزه علمیــه نجف و در ســالهای پس از انقالب ســاکن
قــم بودنــد ،به حوزههای قم و نجف و به عموم ارادتمندان و شــاگردان آن
مرحوم و بخصوص به آقازادگان و بازماندگان ایشــان و وابســتگان به بیت
شریف والد ایشان مرحوم آیتاهلل العظمی شاهرودی از مراجع دوره قبل
ِ
در نجف ،تسلیت عرض میکنم و علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را
برای آن مرحوم مسألت مینمایم».
گفتنی اســت آیت اهلل ســید محمد حسینی شــاهرودی ،از مراجع تقلید
شیعه روز  16تیرماه در سن  94سالگی در تهران دعوت حق را لبیک گفت.
آیتاهلل ســید محمد حســینى شــاهرودى در ماه جمادىاالول ســال 1344
هجرى قمرى در نجف اشــرف دیده به جهان گشــود و در خانوادهاى رشــد
ونمــو کردنــد که از متدیّنترین و بــا تقواترین بیوت علمى نجف اشــرف به
شــمار مىرفت .این مرجع بزرگ شــیعیان از طرف پــدرى والدى همچون
مرحوم آیتاهلل العظمى حاج ســید محمود حســینى شــاهرودى داشــتند
که پس از فوت مرحوم آیتاهلل العظمى ســید ابوالحسن اصفهانی(قدس
سره) سالهاى متمادى زعامت دینى و علمى و مرجعیّت عا ّمه حوزه هاى
علمیه و جهان تشــیّع را بر عهده داشتندّ .
معظم له در سال  1375هجرى
قمرى پس از بروز مدارج علمى و کمالى و پس از امتحانهاى متع ّددى که
از ایشــان به عمل آمد موّفق به کســب اجازه اجتهاد شــدند .با توجه به این
که آن مرحوم در زمینه اعطای اجازه اجتهاد در حوزه علمیه نجف اشــرف
معروف به «ذوالشــهادتین» بودند ،در پی اخراج ایشــان توسط رژیم بعث
عراق از نجف به ایران در ســال  1359در شــهر قم ســاکن شــد و به تدریس
فقه و اصول پرداخت .پیکر این عالم شــیعه دیروز در قم تشــییع و در حرم
مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.

برگزاری هماهنگی سفر به خراسان شمالی با حضور
رئیسجمهوری

سرلشکرباقری:توقیفنفتکشایرانیبیپاسخنمیماند

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفــت :توقیف نفتکش ایرانی توســط
انگلستان بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت مقتضی ،در زمان و مکانی
مناســب ،پاســخ این اقدام ذلتبار مد نظــر قرار خواهــد گرفت.به گزارش
مهر ،سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در مراســم
تکریــم و معارفــه جانشــین رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ،با اشــاره به
بدعهدی امریکا و اروپا در موضوع برجام اظهار داشــت :جمهوری اسالمی
از اردیبهشــت امســال و در دورهای تازه ،مصمم شــد که راهبرد جدیدی با
عنــوان «مقاومــت فعــال» را در پیش بگیــرد؛ دورهای که برابــر تدابیرعالی
رهبر معظم انقالب اســامی ،دورهای است که ما نه از جنگ میهراسیم و
نه از جنگ استقبال میکنیم .در این دوره ،مذاکره به معنای تسلیم است؛
لذا به آن «نه قاطع» میگوییم.
باقــری در ادامــه بــا اشــاره بــه تأکیــد فرمانــده معظــم کل قــوا مبنی بر
پاسخگویی قاطع به تهدیدات گفت :نیروهای مسلح کشور گوش به فرمان
والیــت ،پــای کار و دســت به ماشــه آماده پاســخ بموقــع به هرگونــه اقدام
خصمانه دشمن هستند.
وی افــزود :بــه فضل الهی و با مجاهدتهای نیروهای مســلح ،امروز به
ســطح مطلوبــی از بازدارندگــی دفاعی دســت یافتهایم و اینکــه یک پهپاد
جاسوســی پیشــرفته بالفاصلــه پــس از تجــاوز بــه حریم کشــورمان ســاقط
میشــود ،هرچند لطف الهی اســت؛ اما این نکته بســیار مهم اســت که این
پهپاد متجاوز با سالح ساخت متخصصان جوان ایرانی ،با کاربری و اجرای
همیــن جوانــان در برابــر بزرگتریــن قــدرت نظامی جهان و در یک شــب
غافلگیری تمام منهدم شــد و توجه به این مهم ،منجر به تغییر
تاریک ،با
ِ
محاسبات تمامی دشمنان میشود.

ایران هوشمند؛ آینده روشن

در همیــن راســتا طــرح «نوآفرین» بــا هــدف حمایت از
کســب و کارهــای نوپــا از امروز رســماً آغاز بــه کار خواهد
ادامـــــه از
صفحه اول
کــرد و امیدواریم با بهرهگیری از این ســامانهها ،شــرایط
برای کارآفرینی و ایجاد اشــتغال در حوزه فناوری اطالعات تســهیل شــود.
در طرح نوآفرین تسهیالتی چون معافیت مالیات و بیمهای برای استارتاپ ها
وجــود دارد و با احداث پــارک اقتصاد دیجیتال ،اســتارتاپ هایی که درآمد
ســاالنه آنها بــه  500میلیون تومان برســد میتوانند با اســتفاده از امکانات
این پارکها درآمد خود را به پنج میلیارد تومان برســانند و به مرحله بلوغ
رسیده و روی پای خود بایستند.
در هفتــه آینــده نیــز وزرای ارتباطات آذربایجــان ،ترکیه ،روســیه و ایران
در تهران نشســت چهارجانبهای را برای ایجاد بازار مشــترک حوزه فناوری
اطالعــات و فعالیتهــای مشــترک خواهند داشــت که هــدف آن حمایت
از همــکاری اســتارتاپ هــای این کشــورها با یکدیگــر در قالــب رویدادهای
مشــترک و نیــز ایجــاد بــازار مشــترک  ICTو خدمــات مبتنــی بــر فنــاوری
اطالعات در ســطح منطقهای و بینالمللی است .این همکاریها میتواند
دانش فنی و توان رقابتی اســتارتاپ های ایرانی در بازارهای خارج از کشــور
را ارتقا بخشد و نقش مهمی در رونق کسب و کار دیجیتالی در ایران داشته
باشد.
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جهانگیری :باید از توسعه کشور در مقابل کارشکنی امریکا حراست کنیم
معاون اول رئیس جمهوری هدف
امریــکا از مقابلــه و دشــمنی بــا مردم
ایــران را جلوگیــری از پیشــرفت مردم
ایــران دانســت و گفــت :مســئولیت ما
ایــن اســت کــه مقاومــت خــود را در
بخشهایــی کــه امریــکا میخواهــد
آســیب بزنــد افزایــش دهیــم و امروز
کــه هدف آنهــا لطمه زدن بــه اقتصاد
و توســعه کشــور اســت ،بایــد از رونــد

توســعه و پیشــرفت کشــور حراســت
کنیم.
بــه گــزارش ایســنا ،اســحاق
جهانگیــری عصــر دیــروز در آییــن
افتتــاح بخش بخــار نیروگاه ســیکل
ترکیبــی جهــرم ،بــا تأکیــد بــر اینکه
امــروز کشــور تبدیــل به یــک کارگاه
عظیــم در همــه بخشهــا شــده
اســت ،گفــت :از ابتــدای انقالب در

مســئولیتهای مختلــف خدمتگــزار
مــردم بــود هام ،امــا ایــن حجــم از
کار و تــاش و افتتــاح طر حهــای
مختلــف کــه هــم اکنــون در حــال
انجام اســت ،جــزو کم ســابقهترین
موارد است.
وی در ادامــه با طرح این ســؤال که
چه کســی تصور میکرد کشوری مانند
امریکا با این همه ادعا ،پس از سالها

مذاکره توافق برجام را به هم بزند و از
آن خارج شــود؟ اظهار کــرد :این رفتار
بــرای دولتــی مانند امریکا بــه معنای
عناد و دشــمنی با ملت ایران و تالش
برای جلوگیری از توســعه و پیشــرفت
کشور است.
جهانگیــری ،همچنیــن ایــران را
حافــظ امنیــت منطقــه دانســت و
تصریــح کــرد :اگــر کشــورهای غربی و

امریــکا تصــور کنند که در ایــن منطقه
میتوان امنیت را بدون در نظر گرفتن
ایــران برقــرار کــرد ســخت در اشــتباه
هستند.
معــاون اول رئیس جمهور با تأکید
بــر اینکه زبــان تهدیــد در برابــر ملت
ایران کارســاز نیســت گفــت :تعامل با
ملت ایران با سابقه تمدنی و فرهنگی
کهــن باید از طریق منطــق و گفتوگو

باشد.
جهانگیــری همچنیــن خواســتار
اطالعرســانی اقدامات انجام شــده از
ســوی دولت با زبانی گویا شد و گفت:
امــا متأســفانه دولــت در ایــن زمینــه
ضعف دارد و شــاید هــم تخریبهای
مخالفین دولت قویتر اســت و اجازه
نمیدهد که مردم نسبت به اقدامات
صورت گرفته آگاه شوند.

«فرستاده ویژه» مکرون در تهران

رئیس جمهوری فرانسه پیش از ورود فرستادهاش به تهران با همتای امریکایی گفت و گو کرد
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

تحــوالت پیرامــون برجــام بــا همــه
خطــرات احتمالــی مبنی بــر احتمال
فروپاشــی ایــن توافق ،رونــد مذاکرات
ایــران بــا اروپــا را در مرحلــه جدیــدی
قــرار داده اســت .مرحلــهای کــه ایــن
بــار بــا پیشــتازی پاریــس در عرصــه
رویارویی با واکنش تهران و فشــارهای
یکجانبــه امریــکا ممکــن اســت بــه
یافتن راهکاری منطقیتر و برداشــتن
گامهــای عملیاتــی بینجامــد .ایــن
چنین اســت که «امانوئل ُبن» ،مشاور
ارشــد امانوئــل مکرون بعــد از دو دور
رایزنیهــای تلفنــی و مفصل رؤســای
جمهــوری ایران و فرانســه در دو هفته
اخیــر ،مأموریت یافته به تهران ســفر
کنــد و امــروز بــا مســئوالن ایرانــی و از
جمله دبیر شــورای عالی امنیت ملی
بــه گفتوگــو بنشــیند .او پیشتــر آخر
خردادمــاه ســال جــاری و در بحبوحه
بحــران حملــه بــه دو نفتکــش در
دریــای عمــان ســفری یــک روزه بــه
تهران داشــت .اقدامات تالفیجویانه
جمهوری اســامی باعث شده پاریس
بــرای در دســت گرفتــن وضعیــت
موجــود ،در شــرایطی کــه بــا خواســته
قبــول مســئولیت اروپــا جهــت تحقق
منافــع اقتصــادی ایــران و مقابلــه بــا
سیاســت تحریــم امریکا مواجه شــده
اســت؛ بــه عرصــه اقدامــات جدیتــر
و عملیاتــی کشــیده شــود .سرنوشــت
برجــام درســت در روزهایــی بــه هــم
پیچید کــه ایــران گام اول و دوم مبنی
بــر متوقف کــردن بخشــی از تعهدات
هســتهایاش را برداشــت و قــرار شــد
اروپا از فرصتی که تهران در اختیارش
گذاشــته برای حفــظ این توافــق بهره
ببــرد .این فرانســه بود که ابتــدا با این
موضعگیری کــه «فعالً بــه راهاندازی
مکانیســم ماشــه در تالفــی بازگشــت
اقدامــات هســتهای روی نمیآوریم»
عمالً مانع از آن شد اختالفات اساسی
طرفهای توافق ،وضعیت کنونی را از
آنچه هست پیچیده تر و دشوارتر کند.
مکــرون بعــد از پایــان نشســت «جی
 »20گفتــه بود« :حتی اگر ایران برجام
را زیر پا بگــذارد ،اروپا برنامهای فوری
بــرای پیــروی از امریــکا و بازگردانــدن

ایرنا

روز گذشته جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان خراسان
شــمالی ،با حضور و ریاست حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهوری
تشــکیل و در آن نیازمندیهــا و رونــد اجــرای طرحهــا و پروژههــا در مســیر
تحقق توسعه همه جانبه و پایدار این استان بررسی شد.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،ارائه آخرین گزارشها
از عملکــرد و رونــد اجرایی طرحهــا و پروژههای مصوب ســفر قبلی رئیس
جمهــوری به این اســتان ،نیازمندیهــای مردم در مناطق مختلف اســتان
و نیز نهایی کردن طرحهای پیشــنهادی برای تحقق و تســریع در پیشــرفت
همــه جانبه و پایدار اســتان ،از اهداف این نشســت بود.مهمترین برنامهها
و طرحهــای مرتبط با توســعه اســتان خراســان شــمالی از جملــه در حوزه
جــاده و راهآهــن ،بهداشــت و درمــان ،محیط زیســت ،کشــاورزی ،صنعت
و معــدن ،ارتباطــات ،کار و تعــاون ،ورزش و جوانان ،مدیریــت منابع آب و
انرژی ،گردشگری ،عمران شهری و روستایی ،فرهنگ ،آموزش و همچنین
زمینههــای ســرمایهگذاری بخــش دولتــی و خصوصی در این جلســه مورد
بررسی قرار گرفت.
جزئیات این طرحهای جدید که میتواند شــتاب و تحول خوبی در روند
پیشــرفت و توســعه پایدار استان خراسان شمالی ایجاد کند ،از سوی رئیس
جمهوری و در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به این استان اعالم میشود.
رئیــس دفتر رئیس جمهوری ،رئیس ســازمان برنامــه و بودجه ،رئیس کل
بانک مرکزی و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد به همراه شــماری از وزیران
کابینه و همچنین استاندار خراسان شمالی از جمله شرکتکنندگان در این
نشست بودند.
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درخواست اتحادیه اروپا برای برگزاری فوری کمیسیون مشترک

همزمــان بــا انتشــار نامه محمــد جواد
ظریف ،وزیر امور خارجه ایران به فدریکا
برش
موگرینــی ،مســئول سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپــا و اعــام جزئیــات دومیــن گام اقــدام متقابل
جمهوری اســامی ،اتحادیه اروپا و سه کشــور آلمان ،فرانسه
و بریتانیــا روز گذشــته در بیانیــه ای خواســتار تشــکیل فــوری
کمیسیونمشترکبرجامشدند.
به گزارش ایرنا ،ایران روز یکشــنبه گذشــته ( ۱۶تیرماه) در
اجــرای دومین گام خــود برای متوقف کــردن بخش دیگری
از تعهــدات برجامــیاش ،خبــر داد از حــد تعیینشــده در
برجــام مبنــی بــر غنیســازی  3.67درصدی اورانیــوم عبور
کرده اســت و در صورتی به تعهدات خــود عمل خواهد کرد
کــه دیگر طرفها ،بویــژه امریکا نیز به تعهــدات خود پایبند
باشــند و آنها را به اجرا درآورند .ظریف در نامه ارســالی خود
بــه موگرینــی نوشــته اســت ،چنانچــه امضاکننــدگان برجام
تحریمهــای هســتهای ایران نــدارد».
موضعــی کــه نشــان مــیداد پاریــس
دریافتــه مدیریــت فضــای کنونــی
تنشها بر سر اجرای برجام از آنچنان
درجــهای از اهمیــت برخوردار اســت
کــه بی اعتنایــی به آن عواقــب جبران
ناپذیــری را برای اروپا بــه دنبال دارد.
این در حالی اســت که به نظر میرسد
مکرون مهمترین دستورکار ویژه خود
را در رایزنیهــای تلفنــی و مفصــل بــا
همتــای امریکاییاش ،جســت وجوی

ظرف  ۶۰روز به این شــرط عمل نکنند ،ایران از ماه ســپتامبر
(حدود دو ماه دیگر) مرحله ســوم کاهش تعهدات برجامی
خــود را به اجرا درخواهــد آورد .در واکنش بــه چنین اقدامی
اروپــا و تروئیکای شــامل آلمان ،فرانســه و بریتانیــا در بیانیه
روز گذشــته خود ضمن درخواســت از ایران برای صرفنظر از
اقدامات متقابل خطاب به همه کشــورهای عضو این توافق
تأکید کردند« :از تمام کشورهای طرف برجام میخواهیم تا
مسئوالنه رفتار کرده و در کاهش تنشها شریک باشند ».آنها
همچنین خواستار تشــکیل فوری کمیسیون مشترک برجام
شدند .در همین حال سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در
حالی که تأکید کرد افزایش سطح غنیسازی اورانیوم نقض
موافقتنامــه پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیســت،
تصریح کرد« :روســیه آماده تســهیل برگزاری نشســتی برای
بحث درباره پیشنهادهای مشخص پیرامون توافق هستهای
ایران است».

راهی برای تحقق خواســتههای تهران
قرار داده است .رصد تحوالت و اتخاذ
موضع حمایت آمیز فرانسه از برجام
بــه همیــن موضعگیریهــا محــدود
نمانــده اســت .چه ،رئیــس جمهوری
فرانســه طی روزهای اخیر دیپلماسی
تلفنــی مفصلــی را با همتایــان ایرانی
و امریکایــی خــود بــه جریــان انداخته
تا دســت کــم امیدها را بــرای برگزاری
گفتوگوهــای ســطح بــاالی سیاســی
ایــران و  4+1زنده نگــه دارد .او پیشتر

در مذاکره بــا همتای امریکاییاش در
حاشــیه نشســت «جی  ،»20از دونالد
ترامــپ خواســته بــود بــرای تســهیل
شــروع مذاکــرات ،برخــی از تحریمها
علیــه ایــران را لغــو کنــد .مکــرون
همچنین یک روز پس از دومین اقدام
متقابــل ایــران در چارچــوب برجام و
بعــد از مذاکرات تلفنــی با روحانی که
بیش از یک ســاعت به درازا کشــید ،با
ترامپ گفتوگو و پــس از آن نماینده
ویــژه خود را راهی تهــران کرد .به نظر

روحانی اولویت های ارتباطاتی و رســانهای سخنگوی دولت را ابالغ کرد

تسهیل و تقویت ارتباط دولت با مردم و نخبگان
رئیسجمهوریباصدورپیوستحکمی،
اولویتهای ارتباطاتی و رسانهای دستیار
ارتباطات اجتماعی و ســخنگوی دولت را
ابالغ کــرد ،رویکردهایی که نشــان دهنده
اشــراف رئیس جمهــوری به ضعفهای
ارتباطی دولت در شــرایط فعلی و انتظار
گســترده او از دســتیاری اجتماعــی بــرای
ترمیم این کاستیها است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت،
حجتاالسالم حســن روحانی در مقدمه
حکم خود خطاب به علــی ربیعی ،ابتدا
ابراز امیدواری کرد که دولت باید بتواند در
دوره فعالیت خود ،کشــور عزیزمان ایران
را از چالشهــای بزرگ انباشــته شــده در
طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط
مســاعدی را برای مقطع پایانی فعالیت
خــود در ســال  ۱۴۰۰که مصــادف به پایان
رسیدن قرن حاضر است ،به وجود آورد.
وی تصریــح کــرد :ایــن مهــم ممکن
نیســت مگر بــا همدلی و همراهــی آحاد
جامعــه و ارتبــاط نزدیــک ارکان دولــت
بــا گروههــای مرجــع و حضــور مســتمر
دولتمــردان در فضای مجــازی و حقیقی
برای اقناع مردم در تصمیماتی که گستره
ملی داشــته و سرنوشــت مــردم را تحت
تأثیر قرار میدهد.
رئیــس جمهــوری ،جهتگیریهــا و
اولویتهایــی را بــرای دســتیار ارتباطــات

اجتماعی و سخنگوی دولت برشمرد که با
اجرا و تحقق آنها ،همدلی و ارتباط ارکان
دولت با گروههای مرجع و مردم ،بویژه در
شبکههایاجتماعیمحققمیشود.
طراحی نظــام راهبردهــای ارتباطات
اجتماعــی و اطالعرســانی دولــت بــرای
تبدیل سیاستهای دولت به برنامههای
ارتباطــی مؤثــر و متناســب بــا شــرایط و
نیازهــای روز ،تالش برای ارتقای همدلی
میــان دولت و ملت از طریق آشــنا کردن
مردم با برنامهها ،موفقیتها و مشکالت
دولت و نیز انتقال و اطالعرسانی مسائل
مهــم بــه جامعــه و تدویــن و مدیریــت
اجرای پیوســت ارتباطــی و افکار عمومی
بــرای مصوبــات مهــم دولــت ،از جملــه
راهبردهایی است که روحانی برای ربیعی

تعیین کرده است.
او همچنیــن بــر تبییــن مســائل و
موضوعــات ملــی در جهــت اقنــاع و
همراهــی مــردم از طریق «سادهســازی و
ملموس کردن مسائل مهم و تخصصی
برای عموم مردم نیز تأکید کرده است.
«تأمین نیازهــای خبــری و اطالعاتی
جامعــه » و «تضمیــن دسترســی آســان
رســانهها بــه دادههــا و اطالعــات متقن»
در مورد مســائل ،چالشها ،دســتورکارها
و اقدامــات دولــت و «مقابلــه مؤثــر بــا
بیخبــری ،ناامیــدی و ســیاهنمایی»،
حضورفعــال در شــبکه فضــای مجــازی
باهدف تبیین خدمات دولت و بهرهگیری
از مفیدتریــن و مؤثرتریــن امکانــات و
فناوریهای نویــن ارتباطی برای برقراری
ارتباطــات دوســویه بــا مــردم در فضــای
مجازی از دیگر اولویتهای تعیین شده از
سوی رئیس جمهوری است.
روحانی ،در هفتمین راهبرد تجویزی
خــود ،خواســتار رصــد مســتمر فضــای
عمومی ،رسانهای ،شبکههای اجتماعی و
گروهها و اقشار اجتماعی و دادهکاوی برای
انتقــال منظم وضعیت افــکار عمومی و
دیدگاهها ،نظریات و خواســتهای اقشار
مختلف مردم به صورت سازمان یافته و
علمی به رئیسجمهوری ،معاون اول و
اعضای دولت شد و اهتمام به گفتوگوی

میرســد حضــور مأمــور ویــژه مکرون
در تهران از یک ســو در امتداد تدارک
برگــزاری مذاکــرات سیاســی ایــران و
اروپا و از سوی دیگر مهیا کردن شرایط
بــرای رفــع تحریمهــای امریکایــی بــا
هــدف بازگردانــدن امریــکا بــه توافق
هســتهای باشــد .دور از انتظار نیســت
کــه «امانوئل ُبن» حامل پیامی باشــد
که به دنبال مذاکرات فشــرده و پنهان
چند روز گذشته میان ترامپ و مکرون
به دســت آمــده اســت و فرانســویها
قصــد دارنــد این پیــام را با تهــران در
میان بگذارند.
امــا فراتــر از ایــن تبــادل پیــام و
رایزنیهــای آشــکار و پنهان ،گشــودن
راهی مهم اســت کــه فرانســه در آغاز
آن بایــد در کنــار آلمــان و انگلیــس
بکوشــد ایــده راهاندازی ســامانه مالی
«اینســتکس» را از روی کاغــذ خــارج
و بــه یــک راهــکار عملی و مؤثــر برای
تهران تبدیل کند.
ëëبازی جدید امریکا در شورای حکام
تالش اروپاییها به رهبری فرانسه
جهــت حفــظ توافــق هســته ای در
حالی اســت کــه امروز آزمــون دیگری
بــرای اروپاییهای حامــی برجام رقم
میخورد .جایی کــه امریکا در واکنش
بــه اقــدام تالفــی جویانه تهــران برای
متوقــف کــردن بخشــی از تعهــدات
برجامــیاش خواســتار نشســت ویــژه
شــورای حــکام آژانــس بینالمللــی
انرژی اتمی شــده اســت .نشســتی که
مقامهــای امریکایــی پیشــتر کوشــیده
بودنــد کشــورهای دیگر عضــو آژانس
یا حتــی دبیرخانــه آن را ترغیب کنند
تــا به جــای امریــکا خواســتار برگزاری
آن باشــند اما ظاهراً ناکامی در پاســخ
گرفتــن از چنیــن درخواســتی موجب
شــد مقامهــای کاخ ســفید کــه خــود
بــا خــروج یکجانبــه از برجــام تمــام
تعهــدات ایــن توافق را زیر پا گذاشــته
بودنــد ،مدعــی نقــض عهد ایــران در
قالب این توافق شوند و به این ترتیب
زمینــه را برای برگزاری نشســت امروز
شورای حکام مهیا کنند.
بــا وجــود برنامــه امریــکا بــرای
محکــوم کــردن اقدامــات متقابــل
تهــران از مجــرای آژانــس ،بــه نظــر
نمیرســد شــورای حــکام صالحیــت
ورود بــه این ادعا را داشــته باشــد .چه

ســازوکار اجرایــی آژانــس در رابطــه با
توافق هســتهای ناظر بر دستورالعمل
قطعنامــه شــورای حــکام مصــوب
 15دســامبر  2015هســت کــه بــر پایــه
قطعنامه  2231شــورای امنیت صادر
شــده اســت .شــورای حکام طبــق این
قطعنامــه پذیرفتــه اســت بــر رونــد
اجرای تعهدات هســتهای ایران نقش
نظارتی داشــته باشد .ایفای این نقش
تنهــا بــه رصــد اقدامــات فنــی مجــاز
تهــران در چارچــوب برجــام محــدود
میماند و آژانس حــق ورود محتوایی
بــه رونــد بررســی تعهــدات برجامــی
ایــران را ندارد .این در حالی اســت که
رابطــه تعریــف شــده ایــران و آژانس
ذیل پیروی از اسناد بینالمللی یعنی
اساســنامه آژانــس ،معاهــده عــدم
اشــاعه هســتهای و همچنین موافقت
پادمــان نامــه  1974و ســایر تعهدات
پادمانی اســت و آژانس تنها میتواند
در چارچــوب میــزان پایبندی ایران به
توافقنامــه منــع تســلیحات هســتهای
(ان پــی تی) و اجــرای پروتکل الحاقی
ورود محتوایی کرده و اعالم نظر کند.
ناگفتــه پیداســت امریــکا بــا
بهرهگیری از ظرفیت شــورای حکام و
با اطالع از اینکــه ادعاهایش پیرامون
برجــام راه بــه جایــی نخواهــد بــرد،
درصــدد طراحــی ســناریوی دیگــری
مشــابه آنچه در پرونده اسناد ادعایی
موســوم بــه «پــی ام دی» صــورت
گرفــت ،خواهــد بــود .پرونــدهای کــه
میتوانــد شــامل گزارههــای متعدد و
اثبات نشدهای باشد که بار دیگر ایران
را در کانون خبرسازی و فشار بنشاند.
به نظر نمیرســد کشــورهای عضو
شــورای حکام در مواجهه با فرار رو به
جلوی ترامپ که به جای پاســخگویی
به خــروج یکجانبــه از برجام درصدد
محاکمــه کــردن تهــران اســت ،بــا او
همراهی داشــته باشــند .فــارغ از ابراز
شــگفتی نماینده روســیه در آژانس از
خواسته امریکا از آژانس ،سکوت سایر
کشــورهای عضــو برجــام بــه برگزاری
نشســت شــورای حــکام دســتکم
نشــان میدهــد آنهــا تمایــل چندانی
برای ورود به بــازی خطرناک و جدید
واشــنگتن نداشــته باشــند .لــذا قابــل
پیشبینی است که از دل جلسه امروز
قطعنامهای بیرون نخواهد آمد.

در دادگاه سرمایه مطرح شد

اجتماعــی اجــزای دولــت بــا جامعــه،
گروههــای اجتماعــی ذینفــع و تســهیل
ارتباطات تشــکلهای صنفی ،سیاســی و
گروهها و اقشار مختلف با دولت را از دیگر
موارد مورد انتظار خود برشمرد.
«راهبــری همــکاری و مشــارکت بــا
رســانههای مؤثــر داخلــی و خارجــی» و
«گسترش همکاری ارکان دولت با رسانه
ملــی» بــا هــدف کمــک فکــری  -مالــی
بــه برنامههای تولیــدی -تأمینی رســانه
ملی از طریــق «مدیریت متمرکز بودجه
برنامههــای مشــارکتی با صدا و ســیما»،
پاســخ فــوری بــه اتهامــات رســانههای
خارجــی علیــه نظــام اســامی و دولت و
رفع شــبهات ،برنامــه ســازی الزم خبری
و تصویــری بــرای طرحهــا و اقدامــات
مهــم دولــت ،راهبــری برنامههــای ملی
«شــفافیت»« ،انتشار و دسترســی آزاد به
اطالعات»« ،سامانه مطالبات عمومی»
و «ارتباط مردمی» و در نهایت هماهنگ
ســازی رســانههای دولــت از جملــه
اولویتهای تعیین شــده از ســوی رئیس
جمهوری برای سخنگوی دولت است.
ایــن اولویتهــا ،تشــریح و تبییــن جز
به جزء مســائلی اســت که کارشناسان در
سالهای گذشته به عنوان نواقص ارتباط
دولت با رســانهها و افکار عمومی مطرح
کرده و خواستار اجرای آن شده بودند.

 400متهم بدون سابقه که سابقهداران را
انگشت به دهان کردند!

هر جلســه که از رســیدگی به پرونده بانک ســرمایه میگذرد ،داســتان متهمان آن هم
عجیــب و غریبتــر میشــود« .هیچ یــک از  400متهمی کــه این پرونــده در خود جای
داده ،ســابقه کیفری ندارند اما آنچنان جرمی را انجام دادهاند که ســابقهداران انگشت
به دهان ماندهاند» .این جمله نماینده دادستان تهران در هفدهمین جلسه رسیدگی
به این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی
مســعودی مقام است .به گزارش ایسنا ،رســول قهرمانی با طرح چنین توصیفی برای
متهمان گفت :آنها یقه ســفیدهای جامعه و نخبه بانکی بودند و برخی از حقوقدانان
و وکال هم بودهاند .آنها خألهای قانونی را میشــناختند و میدانســتند چگونه اموال را
خارجکنند و بعد چهره فرهنگی شــوند و فیلم ســازی کنند .از نکات قابل توجه دادگاه
دیروز دفاعیات وکیل متهم علیرضا حیدرآبادی پور مدیرعامل پیشــین بانک سرمایه
بود .همان فردی که به کشور اسپانیا متواری و چندی پیش هم از سوی اینترپل بازداشت
شده است اتهاماتی مبنی بر مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی با  ۵فقره خیانت در
امانت به مبلغ  ۲هزار و  ۴۹۰میلیارد و  ۴۴۸میلیون ریال و تحصیل منفعت به مبلغ ۴
میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان را در پرونده بانک سرمایه دارد .با این وجود وکیل مدافع او
با رد اتهامات وارده گفت :بنده به عنوان وکیل نمیتوانم انتســاب این اتهامات را قبول
کنم ،اما آنچه از کیفرخواست متوجه شدم این بود که موکل من مبلغ ۴۶۰میلیون تومان
را تصاحب کرده اســت .بنده به عنوان یک شــهروند از بابت ضرری که به سهامداران و
فرهنگیان رســیده متأثر هســتم .موکلم قانونمند بوده و در زندگی مشــکلی نداشته که
برایش عمداً سابقه کیفری ایجاد شود .او توجیه جالبی را هم برای فرار موکلش مطرح
کــرد .او گفت :موکلم انســان اســت و اینکــه به خارج از کشــور رفته بدلیل این اســت که
میترســد و نباید جنبه منفی آن را در نظر گرفت .موکلم ســابقه  ۳۰ساله و تحصیالت
دکتــرا دارد و از آنجــا که ارزش پول کشــور پایین آمده آیا این شــخص با این تحصیالت
میتواند ســابقه و حیثیت شغلی خود را برای  ۴۶۰میلیون تومان خراب کند؟ در ادامه
جلســه دادگاه قهرمانی در پاســخ به اظهارات وکیل مدیرعامل پیشــین بانک ســرمایه
گفت :درخصوص آقای حیدرآبادی مطالب اساســی اســت و ای کاش نمیترسیدند و
از کشــور خارج نمیشدند و البته شاید به دستور بعضیها از کشور رفتند .اولین حرکت
حیدرآبادی این است که ضمانتنامهها توسط او انجام شده است.

