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مصطفی هاشمیطبا در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

مسئوالن مشکالت کشور را به مردم بگویند

سناتورهای جمهوریخواه خواستار مسدود
شدن حسابهای توئیتری مقامات ایران

وقتی مسئوالن هم فکر و هم صدا باشند و مسائل را بین خود حل کنند ،مردم هم به آنان اعتماد پیدا میکنند
رضوانه رضایی پور
خبرنگار

ëëنگرانــی ناشــی از کاهــش اعتمــاد عمومــی با
توجه به اتفاقاتی که در چند وقت اخیر در کشور
رخ داده ،چقدر جدی است و آیا میتوان گفت
که اعتماد از دست رفته قابل بازگشت است؟
بلــه ایــن بازگشــت ،میتوانــد اتفــاق بیفتد
به شــرطی که مســئوالن کشــور واقعگرا باشند.
واقعیتهــا را بــا مــردم در میــان بگذارنــد.
مشکالت را بگویند و مسائل را بازگو کنند .مثالً
مــن بارها از زبــان مســئوالن رده باالی کشــور،
بخصــوص آنهایی کــه مخالف دولت هســتند
یا افــرادی کــه میخواهند جایــگاه فعلی خود
را حفــظ کننــد ،شــنیدم کــه میگوینــد برجــام

ëëدر ایــن میــان بحــث ردصالحیتهــا هم به
میان آمده است .این موضوع چقدر در کاهش
بیشتر اعتماد عمومی تأثیرگذار بوده؟
در ماجــرای رد صالحیتهــا بهتــر این بود
کــه دالیل ایــن تصمیم با نظر خــود داوطلبان
اعالم شود .اگر کسی ســوء استفاده مالی کرده،
دادگاه بایــد ثابــت کند .نمیشــود که به صرف
یک اطالعیه یا گزارش بهدست آمده ،یک نفر
را محکوم کنند .اگــر عملکرد دادگاهها را قبول

معاون اول رئیس جمهوری:

بهبود وضعیت معیشتی مردم مهمترین وظیفه
دولت است

توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره کالهبرداری از نامزدهای انتخابات:

متهمان ارتباطی با شورای نگهبان ندارند

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره بازداشت
پنج نفر در ارتباط با کالهبرداری از نامزدهای شرکت
در انتخابات مجلس شورای اسالمی داد و گفت :این
افراد هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و مرجع بررسی
صالحیتهــا ندارند .بهگزارش شــفقنا ،غالمحســین
اســماعیلی صبــح دیــروز در گفتوگو بــا رادیو تهران
در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره پرونــده «روحاهلل زم»
اظهــار کــرد :طــی روزهای آینــده دادگاه رســیدگی به
این پرونده در چارچوب مقررات برگزار میشــود .وی
افــزود :در ایــن پرونده غیــر از متهم اصلــی ،پنج نفر
دیگر بازداشت هستند و افرادی هم احضار شدند که
پرونده آنها در دســت بررســی اســت .از طیفهای مختلــف در این پرونده اســامی مطرح
اســت و تا زمانی که رســیدگی نشود ،نمیتوان درباره آن صحبت کرد .اسماعیلی در پاسخ
به ســؤال دیگری درباره بازداشــت پنج نفر در ارتباط با کالهبرداری از نامزدهای انتخابات
مجلس شــورای اســامی برای احــراز صالحیت آنها گفــت :این افراد کالهبردار هســتند و
هیچ ارتباطی با شــورای نگهبان و بررســی صالحیتها ندارند و متهمان این پرونده مانند
بســیاری از کالهبرداریها و ادعاهای دروغین دیگر موجب ســلب اعتماد مردم شــدهاند.
طبق اظهارات افراد بازداشــتی ،آنها ارتباطی با شــورای نگهبان ندارند و بزودی به پرونده
رســیدگی و متهمــان معرفــی میشــوند .ســخنگوی قوهقضائیــه اضافه کــرد :موضوع این
پرونده کالهبرداری اســت نه رشــوه و بین اتهام کالهبرداری و رشــوه تفاوت وجود دارد؛ در
اتهــام رشــوه مأمور دولت برای ارائــه خدمات وجهی را دریافت میکند کــه در این پرونده
از بخشهــای حاکمیتــی هیچ فردی حضور نــدارد .طبق اطالعات موجــود ،تعداد زیادی
از افــرادی که احراز صالحیت نشــدهاند به شــورای نگهبان مراجعه و مــدارک خود را ارائه
کردند و طی روزهای آینده شورای نگهبان نظر نهایی را اعالم میکند.

داریــم پــس فقط رأی آنــان هم ،بایــد موجب
محرومیــت افــراد از حقــوق خودشــان شــود.
نمیشــود که اعضای شــورای نگهبان قضاوت
جزایی بکنند .اعضای این شــورا ممکن اســت
کــه بگوینــد ما تــا این حــد متوجه شــدهایم که
فــان فــرد صالحیــت نــدارد .بــرای ایــن عدم
صالحیــت بایــد جرمی ثابــت شــده در دادگاه
وجود داشته باشد.
اگر این شــرایط ایجاد شــود مردم هم قبول
میکنند و منصف هم هستند .اگر بدانند کسی
اشــتباهی کــرده و به اشــتباه خود واقف اســت،
چــرا قبول نکنند؟ بگویند سیاســتهای کشــور
همین اســت .اصالً بیایند سیاســتهای کشــور
را تشــریح کننــد .نمیشــود کــه سیاســتهایی
داشــته باشــیم و اتفاقاتــی هــم کــه ناشــی از
اجــرای همیــن سیاســتها اســت ،رخ دهــد و
بعــد بیاییــم و بگوییم کــه این دو هیــچ ربطی

بــه هــم نداشــتهاند .بخصوص االن کــه امریکا
مــا را تحریــم کرده بجــای اینکه همــه در برابر
این کشــور حرف واحد داشته باشند به محکوم
کــردن همدیگــر در داخــل کشــور مشــغول
هســتند .این مســائل وجــود دارد و باید اصالح
شود تا مشکالت حل شود.
ëëفقط از تالش برای حل مشکالت میگویند اما
گفتار درمانی هم دیگر جواب نمیدهد...
چه کســی باید انجام دهد .همین مسئوالن
باید انجام دهند .نمیشــود کــه مرتب بگویند
ایــن کار بشــود آن کار نشــود .مثالهــای زیادی
وجــود دارد ولــی نمیخواهــم چیــزی بگویــم.
بایــد بگوینــد کــه مشــکالت مملکت ناشــی از
چیســت و مردم خودشان را برای چه اتفاقاتی
آمــاده کننــد .در بحبوحــه محاصــره اقتصادی
و تحریــم قــرار داریــم ،آنوقت همــه میگویند

ëëشــکاف پیــش آمــده بیــن مــردم و حاکمیت
چگونه قابل است؟
حاکمیت باید با صداقت جلو بیاید .مسائل
و مشــکالت را بگوید .همصدا هم باید باشــند.
اگــر قرار باشــد رئیس دولت یــک حرفی بزند،
رئیــس مجلــس حــرف دیگــری و رئیــس قــوه
قضائیــه و ائمه جمعه هــم حرف دیگری ،این
شکاف بیشتر هم خواهد شد .مردم هم اعتماد
خود را از دســت میدهند .وقتی مســئوالن هم
فکر و هم صدا باشند و مسائل را بین خود حل
کننــد ،مردم هم به آنــان اعتماد پیدا میکنند.
مــردم ایــران عالقهمنــد بــه مملکت هســتند.
دوســت دارند که مسئوالنشــان موفق باشند،
ولــی وقتــی همه چیــز بهصــورت مبهــم برای
مــردم بیان میشــود و بجــای اینکه معیشــت
بهتــر شــود بدتــر میشــود آنوقــت انتظــار چه
چیــزی را باید از مردم داشــت؟ مــردم ممکن
اســت که حــرف نزنند و چیــزی از بیاعتمادی
نگوینــد امــا در باطن اعتماد خود را نســبت به
مسئوالن از دست دادهاند.
 ëëزمــان زیــادی تــا برگــزاری انتخابــات باقــی
نمانده .در این فرصت چه باید کرد؟
مــردم هــم ایــران را دوســت دارنــد و هــم
نمیخواهند که جلوی خارجیها کوتاه بیایند.
امــا بــه هــر حــال مــردم در انتخابات شــرکت
خواهنــد کــرد و نبایــد ایــن را هــم بــه حســاب
مســئوالن بگذاریم .مردم به نظام و کشورشان
عالقــه دارنــد و نمیخواهنــد کشــور تضعیــف
شود.

افق کمرنگ ائتالف در جغرافیای اصولگرایی

گروه سیاســی /شاید لیســتهای مطرح اصولگرایان
بــرای کارزار دوم اســفند از عــدد  2بیشــتر شــوند؛
ایــن خبــری اســت که خبرگــزاری فــارس دربــاره آن
گمانهزنــی کــرده .ایــن خبرگــزاری دیروز نوشــت که
«بهدنبال خروج جبهه پایداری و پافشاری این حزب
برای ارائه لیســت جداگانه از ســایر گروههــا و احزاب
نیروهــای جبهه انقالب ،برخی احــزاب و چهرههای
دیگر نیز در اعتراض به این موضوع خواستار لیست
جداگانه شــدند ».البته یــک روز قبل از آن هم جبهه
پیشــرفت رفاه و عدالت که از نزدیکان شــهابالدین
صدر محسوب میشوند رسماً خروج خود از شورای
ائتــاف را اعــام کــرده بودند تــا در عمــل تبدیل به
لیست سوم اصولگرایان تا اینجای کار شوند .با وجود
این شاید وزن نه چندان قابل مالحظه آنها در جریان
اصولگرایی آنقدرها هم این خروج را به یک شــکاف
جــدی در میــان اصولگرایــان تبدیــل نمیکــرد .امــا
حــاال آنطور که فارس خبر داده حرف بر ســر بیرون
کشــیدن قالیبــاف و یاران او از شــورای ائتالف اســت؛
جمعی کــه حداقل تا اینجا نیمــی از وزن اصلی این
شورا و لیست آن را در اختیار دارند.
ëëقالیبافدرفکرخروجازائتالف؟
بــر پایه این گــزارش «برخی از افراد با فشــار روی
محمدباقر قالیباف ،خواســتار ارائه لیســت جداگانه
توســط وی شــدند ».در عیــن حــال البتــه فــارس در
گزارش خود آورده اســت که «قالیباف معتقد اســت
عدم وحدت نیروهای انقالب منجر به شکســت این
جبهــه در انتخابــات مجلــس خواهد شــد ».ائتالف
نیروهای انقالب از چندی قبل با سازوکاری که رسماً
اعالم کرده بود ،لیست  ۹۰نفره خود را مشخص کرد
و قــرار بود تا روز جمعه فهرســت نهایــی  ۳۰نفره را
اعالم کند .اتفاقی که در عمل رخ نداد .هر چند درباره
دالیــل اعــام نشــدن ایــن فهرســت در موعــد مقرر
توضیحــی داده نشــده اما قطعــاً یکــی از گمانههای
جدی برای این تأخیر میتواند ناظر به احتمال بروز
اختالفنظرهایی میان اصولگرایان باشد.
ëëصفخروجیها
ناظــر بههمین گمانه میتوان به ســخنان دیروز
دبیــرکل یکی از احزاب اصولگرا اشــاره کــرد که گفته
اســت« :اگــر شــورای ائتــاف به لیســت واحد نرســد
با لیســت مســتقل میآییــم ».این حرف را حســین
توگو با
کنعانــی مقــدم ،دبیرکل حــزب ســبز در گف 
«خبر آنالین» مطرح کرده .تهدید او میتواند نشــان
واضحی باشــد از وجود اختالفنظرها و شکافهایی
که تا اینجا مانع ارائه لیســت مشترک از سوی شورای
ائتالف شــده اســت .او کــه قبالً گفته بــود برنامههای
انتخاباتــی مــا در چارچــوب جبهه ایســتادگی دنبال
میشــود» ،اینبــار تأکیــد کرده که پیشــنهاد لیســت
جداگانــه از ســوی حــزب ســبز را بــه دبیــرکل جبهه
ایســتادگی داده است .اتفاقی که اگر بیفتد به معنای
جدایــی بخش حامیــان و نزدیکان محســن رضایی
از شــورای ائتالف اصولگرایان اســت .در همین حال
یک وزیــر دولــت احمدینژاد هم بــه «خبرآنالین»
گفته که «هیچ قولی ندادند که ما را در لیست شورای
ائتــاف بگذارنــد» .البتــه رضــا تقیپــور در مصاحبه
خود اشــارهای به مجموعــهای که از آن یــاد میکند،
نکرده اما به نظر میرســد صحبت او درباره مدیران
دولت احمدینژاد و برخی از نزدیکان ســابق اوست

علی محمدی  /ایران

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برای اداره کشور و حفظ
منافــع ملــی بایــد از جان و آبــرو مایه گذاشــت ،بر ضرورت تــاش برای
اخبـــار بهبود وضعیت معیشــتی مردم بخصوص اقشار ضعیف جامعه تأکید
کرد و آن را مهمترین وظیفه دولت در شرایط کنونی دانست.
بهگزارش پایگاه اطالعرســانی معاون اول رئیس
جمهــوری ،اســحاق جهانگیــری در جلســه دیــدار
اعضــای کمیســیون اقتصــادی مجمــع وزرای ادوار
گذشــته با اشــاره به شــرایط ســخت بودجــه و کاهش
درآمدهای دولت ،از اهتمام ویژه دولت برای تأمین
ارز مورد نیاز کاالهای اساســی خبر داد و گفت :قدرت
خریــد مــردم دوبار در دهــه  ۹۰یکی در ســالهای ۹۰
و  ۹۱و دیگــری در ســالهای  ۹۷و  ۹۸بهدلیــل شــوک
تورمــی بــا کاهش جــدی مواجه شــد و امــروز یکی از
مهمتریــن رســالتها و وظایــف دولــت رســیدگی به
وضعیت معیشتی مردم است.
جهانگیــری بــا اشــاره به اینکه امروز کشــور در شــرایط خاصــی قــرار دارد و چالش های
فراوانی پیش روی اداره کشــور اســت ،افزود :با وجود آنکه مهمترین منبع درآمدی دولت
یعنی منابع حاصل از فروش نفت به میزان چشمگیری کاهش یافته است اما به پشتوانه
صــادرات غیرنفتــی و فعالیت بخش خصوصی ،اقتصاد کشــور روی پای خود ایســتاده و از
ثبات نســبی قابل قبولی برخوردار اســت و شــاهد مثبت شدن شاخص رشد در بخشهای
مختلــف از جملــه بخــش کشــاورزی و صنعــت هســتیم .معــاون اول رئیــس جمهــوری
همچنین با اشــاره به بدعهدیهای امریکا و خروج غیرقانونی این کشــور از برجام گفت :با
وجود آنکه در طی سالیان گذشته هیچ گونه مذاکرهای حتی در سطح کارشناسی با امریکا
وجــود نداشــت ،امــا در ایــن دوره با مجوز رهبــر معظم انقــاب مذاکرات هســتهای با این
کشــور انجام شــد اما رئیس جمهوری جدید این کشور در اقدامی غیرقابل پیشبینی تمام
مذاکرات و توافقهای را زیرپا گذاشــت و از برجام خارج شــد .جهانگیری تأکید کرد :رئیس
جمهــوری فعلی امریکا فردی غیرقابل پیشبینی اســت که بههیــچ توافق و عهدی پایبند
نیست و بنابراین ما هیچ راهی جز مقاومت در برابر زیاده خواهیهای امریکا نداریم.

تسنیم

خطــر کاهش اعتمــاد عمومی چقدر در کشــور
ما جدی است؟ این موضوع یکی از بحثهای
همیشــگی بــوده و تاکنــون راهــی پیــش روی
مســئوالن برای حل این مشــکل گذاشته نشده
اســت .از همین رو نــه تنها از این خطر کاســته
نشــده بلکه بــا اتفاقاتی که در چند ماه گذشــته
در کشــور رخ داده ،تهدید بیشــتری به سراغ ما
آمده است.
در فاصلــه چنــد هفته مانــده تــا انتخابات،
مصطفــی هاشــمی طبــا در بیــان راه حل رفع
ایــن خطــر معتقــد اســت کــه مســئوالن بایــد
واقعیتهای کشور را با مردم در میان بگذارند.
او اگرچه انجام چنین کاری را از سوی مسئوالن
غیرممکن میداند اما با این حال درخواستش
از مسئوالن این است که یک صدای واحد را در
ســخن با مردم در پیش گرفتــه و وعدههایی را
مطرح کنند که شدنی است.
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:

باعــث بدبختــی ما شــده اســت .اتفاقــاً برجام
امکانــات خوبی را بهکشــور بازگردانــد و خروج
امریــکا از آن باعــث ایجاد همه این مشــکالت
شــد .این نوع گفتار از ســوی مخالفــان و به تبع
آن دفــاع دولت و مســئوالن دولتی از اقدامات
خــود در برجــام و بعــد حمالتی که بشــدت از
ن هــای نمازجمعه
طــرف بعضیهــا از تریبــو 
و در کلیپهــای ســاختگی مطرح شــده مردم
را بــدون اعتمــاد کــرده اســت .مــردم واقعــاً
نمیدانند در این آشــفته بازار چه کسی راست
میگویــد و چــه کســی دروغ .مســئوالن بایــد
علــت مســائل بــه وجــود آمــده را بگوینــد و به
اشــتباهات خــود اعتــراف کننــد .اما متأســفانه
این کار انجام نمیشــود .جالب اســت که همه
هــم در ســخنرانیهای خــود حکــم میدهند.
میگوینــد ایــن کار بشــود ،آن کار نشــود .انــگار
باید فرد دیگــری این کارها را انجام دهد .خود
مســئوالن کاری را که باید خود انجام بدهند در
ســخنرانیهای خود میگویند که «باید بشود».
«بایــد بشــود؟» ،چــه کســی باید انجــام دهد؟
خود شــما مســئول این کار هســتید ،شــما باید
انجام دهید .شــما این کار را به چه کسی حواله
میدهید؟ طبیعی اســت کــه در این حالت به
اعتماد مردم خدشه وارد میشود.

معیشــت بهتر .تحقق معیشــت بهتر شــرایط
دارد .وقتی ما نمیتوانیم نفت بفروشــیم چرا
از معیشت بهتر میگوییم.

احتمال تغییر در مصوبه انتخاباتی شورای عالی
سیاستگذاریاصالحطلبان

روز گذشــته ســخنگوی حزب اعتمــاد ملی اظهاراتــی را مطرح کرد کــه میتواند
برش نشــانهای از افزایش احتمال ورود این حزب به فرآیند ارائه لیست انتخاباتی توسط
اصالحطلبان باشــد .اســماعیل گرامیمقدم به خبرگزاری فارس گفته که اگر تأیید
صالحیت نامزدهای اصالحطلب ادامه داشــته باشــد به نحوی که امکان ارائه لیســت باشد ،شورای
عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان میتواند ارائه لیســت را مورد بررســی مجدد قرار دهد .روز جمعه
ســه شــخصیت اصالحطلبان یعنی محمدعلی افشانی شهردار ســابق تهران و عضو شورای مرکزی
حــزب اعتمــاد ملی ،محمدحســین مقیمی اســتاندار ســابق تهــران و فعال سیاســی اصالحطلب و
افشــین اعال از فعاالن فرهنگی این طیف سیاســی تأیید صالحیت شــدند .این در شــرایطی است که
از مجموع ســه حــزب اصلی اصالحطلب ،دو حــزب یعنی احزاب اعتماد ملــی و اتحاد ملت اعالم
کردهاند که قصدی برای ورود به فرآیند ارائه لیست توسط اصالحطلبان نخواهند شد.
کــه اکنــون وارد انتخابات شــدهاند .او گفته که «عضو
هیچ جناح و حزبی نیســتم و از افراد والیی مســتقل
هســتم اما گروهها بــا رعایــت چارچوبهای وحدت
میتوانند ما را در لیســتهای خود قرار دهند ».وزیر
ارتباطــات دولت احمدینــژاد توضیح داده اســت:
توگوی ما با اعضای شــورای ائتالف و
«مجمــوع گف 
جبهــه پایداری ایــن بود که به مــا گفتند میخواهیم
شــما را در لیســت قرار دهیم و در فرآیند انتخاب به
این جمعبندی رسیدهایم».
ëëانتقاد از شــورای ائتالف در لوای اعــام تمایل برای
لیستمشترک
در شرایطی که بهنظر میرسد تکثر فهرستهای
احتمالی در میان اصولگرایان رو به افزایش گذاشته،
بزرگترین مجموعه خارج از شــورای ائتالف که پیش
از همه پرچم ارائه لیســت مســتقل را بر افراشت ،بر
حفــظ وحدت هــم تأکیــد دارد .آنطور که «ایســنا»
گــزارش داده روز گذشــته مرتضــی آقاتهرانــی،
دبیــرکل جبهــه پایداری گفته اســت« :پایــداری هم
دعوتکننده به اشــتراک حداکثری فهرست هاست
بنابرایــن پیش دســتی نکــرد و صبر کرد تا دوســتان
شــورای ائتالف فهرست  ۹۰نفره نامزدهای مطلوب
خودشــان را اعالم کردند و پس از آن لیست  ۶۰نفره
کاندیدای اصلــح را جمعبندی و رســانهای کرد ».او
گفته کــه هماکنون دو فهرســت انتخاباتی  22چهره
مشــترک دارنــد و «اگر شــاخصهای اصولــی معیار
قرارگیرنــد و مالکهای فرعی و رودربایســتیها هم
کنارگذاشــته شــوند میشــود از  ۲۲نامــزد مشــترک
بــه مشــترکات بیشــتر هــم رســید ».همزمــان هــم
جبهــه پایــداری در بیانیهای اعالم کرد که دســتیابی

بهوحــدت بــا شــورای ائتــاف نیروهــای انقــاب در
لیســت انتخاباتی همچنان قابل گفتوگوســت .اما
شــرط ایــن جبهه برای رســیدن بهوحدت آن اســت
کــه  22چهــره مشــترک در لیســت  60نفره شــورای
ائتالف با لیســت جبهــه پایداری نهایتاً در فهرســت
قطعــی انتخابات قرار بگیرند .چیــزی که به معنای
آن اســت که از لیســت نهایی  60نفره شورای ائتالف
از همیــن االن  38چهــره غیــر مشــترک بــا جبهــه
پایــداری بهطــور تقریباً قطعی کنار گذاشــته شــوند.
موردی که پذیرش آن از ســوی شورای ائتالف قدری
توگو
بعید بهنظر میرســد .رضا تقیپــور هم در گف 
بــا «خبرآنالیــن» گفته که هر چنــد تالشها ناظر به
رســیدن برای ارائه لیست مشترک است اما «جبهه
پایــداری و شــورای ائتالف پیش از ایــن توافق کردند
که حداکثر اعضای مشــترک در لیســتها را داشــته
باشــند مگر اینکه توافق جدیدی صورت بگیرد ».اما
بیانیــه جبهه پایــداری در عین تأکید بــر تمایل برای
دادن لیســت مشــترک مــورد دیگری هــم دارد و آن
هــم متهم کــردن شــورای ائتالف به وحدتشــکنی
اســت .جبهه پایــداری تأکید کرده کــه هیچگاه عضو
شــورای ائتالف نبوده که بخواهد وحدتشــکنی کند
و در ادامــه تأکیــد کرده که بر خــاف این ادعا «طرح
ایــن خبر خالف ،پوششــی را برای برخــی اختالفات
داخلی اعضای این شــورا که گفته شده دنبال خروج
از ائتالف هستند ،فراهم کرد ».با این توصیف به نظر
میرســد که این دســت بیانیهها و اعــام حمایت از
لیست مشــترک هم فقط تالشهایی در حد برخی
تعارفات ظاهری سیاســی باشــد ،بیآنکــه در عمل
بتواند به چنین وحدتی بینجامد.

خبــر اول اینکــه ،سنــــــــــــــــاتورهای
جمهوریخــواه امریــکا در نامــهای خطــاب
بــه مدیرعامــل شــرکت توئیتــر ،بــه بهانه
تحریمهــای ایــران خواســتار بســته شــدن
تمــام حســابهای کاربــری مقامــات و
مســئوالن جمهوری اســامی ایران در این شــبکه اجتماعی
شدند.
به گزارش مهر ،در این نامه که با ابتکار «تد کروز» سناتور
ایرانســتیز امریــکا و خطاب بــه مدیرعامل شــرکت توئیتر
تهیه شــده ،آمده اســت« :با وجود آنکه متمم اول [قانون
اساســی امریــکا] ،از حق آزادی بیــان امریکاییها حمایت
میکند– و توئیتر هم نباید ســخنرانی سیاســی امریکاییها
را سانســور کنــد– [اما ایرانیها] تحت لــوای حقوق ایاالت
متحــده نبــوده و در نتیجــه از چنیــن حقــی برخــوردار
نیســتند ».شــرکت توئیتر هنوز درخصوص این نامه اظهار
نظری نکرده اســت .پیشتر هم «برایان هوک» ،فرستاده
ویــژه کاخ ســفید در امــور ایــران و رئیــس «گــروه اقــدام
ایــران» در وزارت خارجه امریکا ،از شــرکتهای گرداننده
شــبکههای اجتماعــی بینالمللــی خواســت حســابهای
کاربری مســئوالن و مقامات ایرانی را مسدود کنند.

کتابخوانی ،مجازات
یک متهم حوادث آبان

دســت آخر اینکه،وکیل مدافع یکی از متهمان حوادث
آبــان ماه از صــدور حکــم کتابخوانی از ســوی دادگاه برای
موکلــش خبــر داد .بــه گــزارش تابنــاک ،مــوکل ایــن وکیل
دادگســتری جوانــی  ۲۱ســاله اســت و اتهامــات وی از
ســوی دادســرا اخــال در نظم عمومــی از طریــق حرکات
نامتعارف در معابر عمومی و قرار دادن جعبه مقوایی در
ســطل زباله آتش گرفتــه و اجتماع و تبانی بهقصد ارتکاب
جرم علیه امنیت کشــور مطرح شده است.
بر اساس اظهارات این وکیل ،رسیدگی پرونده در شعبه ۲۶
دادگاه انقالب ابتدا به صدور حکم یکسال حبس تعزیری و
 ۷۴ضربه شالق تعزیری منتهی شد اما در ادامه این حکم
بــا توجــه به توصیــه مقام معظــم رهبری مبنی بــر برخورد
تــوأم با رأفت اســامی بــا بازداشتشــدگان ،فقدان ســابقه
کیفــری متهــم ،اوضاع و احوال خــاص وی از قبیل جوانی و
سرپرستی مادر ،اجرای مجازات یاد شده را مناسب ندانسته
و بــه تجویز مــواد  ۴۶ ،۴۲ ،۴۱ ،۳۸ ،۳۷و  ۴۷قانون مجازات
اســامی ۹ ،مــاه از یکســال حبــس صــادره و همچنین تمام
شالق تعزیری را به مدت پنج سال تعلیق کرده است.
این وکیل دادگســتری ادامه داد :دادگاه در حکم خود اعالم
کــرده کــه بــا تعلیــق مراقبتــی ،مــوکل موظف اســت ظرف
مــدت  ۶مــاه مبــادرت به مطالعــه و رونویســی از ســه جلد
کتاب کند و بر این اســاس ،فقط ســه مــاه از مجازات صادره
قابل اجراســت .دادگاه همچنین در ارتباط با عنوان اتهامی
اجتمــاع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشــور با
توجــه به اظهارات متهم و وکیــل پرونده ،مبادرت به صدور
حکــم برائــت از این عنــوان اتهامی کــرد .شــعبه  ۲۶دادگاه
انقــاب پیشتر نیز یکــی از متهمان حوادث آبــان ماه را به
سه ماه حبس تعزیری ،کتابخوانی و ارائه خدمات رایگان به
جانبازان به مدت چهار ماه محکوم کرده بود.

آمادگی ایران برای همکاری در
راستای حل سیاسی بحران سوریه
وزیــر خارجه آمادگی ایران را برای همکاری در راســتای حل
سیاســی بحران ســوریه و در چارچوب احترام به حاکمیت و
اخبــار تمامیت ارضی این کشور اعالم کرد.
«گیــر پدرســون» ،نماینــده ویــژه دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در امــور
ســوریه روز گذشــته بــا محمدجواد ظریف وزیــر امور خارجــه ایران دیدار
و گفتوگــو کــرد .در این دیدار ،آخرین تحوالت ســوریه مــورد تبادل نظر
قــرار گرفــت .ظریف در این دیدار با اشــاره بــه راه حل سیاســی بهعنوان
تنها راه حل بحران ســوریه بر آمادگــی کامل ایران برای هر نوع همکاری
در چارچــوب احتــرام بــه حاکمیت ،اســتقالل ،وحــدت و تمامیت ارضی
ســوریه تأکیــد کرد .پدرســون نیز در این دیــدار دیدگاه خــود در خصوص
رونــد سیاســی و دیگر موضوعات مــورد عالقه را با وزیــر خارجه ایران در
میان گذاشت.

دعوای حقوقی خانوادههای مدافعان حرم
علیه امریکا
وکالی خانوادههــای مدافعــان حرم با تبیین دعوای حقوقی طرح شــده از
ســوی موکالنشان علیه امریکا از قوه قضائیه خواستند تا این شکواییه را در
یک شعبه ویژه پیگیری کند.
به گزارش ایســنا ،ســید محمدرضا موسوی از وکالی این پرونده در نشست
خبری با بیان اینکه برخی خانواده های شهدای مدافع حرم خواستار طرح
شــکایت علیه برخی دولتمــردان و نهادهای امریکایی کــه نقش فعالی در
ایجاد و بهکارگیری گروههای تروریســتی تفکیری در منطقه داشــتند شدند،
گفــت :مــا وقتــی پرونــده را مطالعــه کردیــم ،بــه لحــاظ حقوقــی بــه ابعاد
مختلفی از نقش مقامات امریکا در ایجاد این گروههای تروریســتی دســت
یافتیم.
وی با اشــاره به تعبیر رهبر انقالب از انتقام ســخت پس از شــهادت ســردار
سلیمانی اظهار کرد :انتقام سخت وظیفه هر ایرانی در حوزه تخصص خود
برای دفاع از کشــور اســت .تالش ما هم اقدام حقوقی در برابر زیادخواهی
امریکا در منطقه اســت و ما در زمینه حقوقی پیگیر انتقام ســخت هســتیم
و در همیــن راســتا دادخواســتی در  ۴۰۰صفحه تهیه کرده و بــه قوه قضائیه
ارسال کردیم.
موســوی در ادامــه با بیــان اینکه بــه لحاظ حقــوق بینالمللــی نمیتوانیم
علیــه دولتها شــکایت کنیــم ،تصریح کرد :اما میتوان علیــه حکمرانان و
نهادهای وابسته به دولت امریکا طرح دعوا کرد .بخش اصلی دادخواست
ما علیه رئیس جمهوری امریکا است.
براســاس اســناد ترجمه شــده در حقوق امریکا ،رئیس جمهوری این کشور
یک تروریست تلقی میشود .بعد از ترور سردار سلیمانی ،یک حقوقدانان
امریکایــی در مقالهای نوشــت کــه ترامپ مجــوز چنین تروری را نداشــته و
کنوانســیونهای بینالمللی را نقض و قتل عمد کرده است.

