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سرمقاله
دوگانه سیاستورزی در ایران
ادامه از صفحه اول
نمیتوان از چنین رفتارهایی تحلیلی
درست و قرین واقعیت به دست داد.
به نظر میرسد این مسئله به یک مشکل
اساسی در صحنه سیاست ایران بدل شده
است .یک گروه ،گروه دیگر را به ریاکاری
و نفاق متهم میکند .چرا که فکتها و
ریزدادههای متعددی را میتواند به عنوان
شاهد مثال برای این رفتارهای دوگانه
بیاورد .در این موقعیت اتخاذ یک راهبرد
مشخص که از قضا تأویلبردار و تفسیرپذیر
هم نباشد ،میتواند چارهای حداقلی برای
جلوگیری از بروز این وضعیت باشد.
حجم باالی تفسیرهای متعدد از قوانین
و اتخاذ راهبردهای چندگانه نزد برخی
نهادهای نظارتی که یک موضوع مشخص
را گاه مصداق عدم احراز صالحیت دانسته
و گاه به سادگی از کنار آن عبور میکند،
بر تراکم این رفتارها نزد ارباب سیاست
میافزاید .موضوع این بحث بر سر چیستی
و چرایی وجود نظارت استصوابی یا تأیید
صالحیتها نیست .مسئله این نوشتار
بیش از هر چیز در تدوین یک راهبرد
مشخص و معین ،بدون امکان بهرهمندی
از تأویلهای متعدد و متعارض در یک امر
مشخص تعریف میشود.
البته این موضوع تنها مربوط به نهادهای
نظارتی تأیید صالحیتها نیست ،هر چند
آنها باید به سمت یک راهبرد معین
حرکت کنند تا کنشگران سیاسی تکلیف
خود را با نوع نگاه و نگرش این نهادها
بدانند ،اما در سوی دیگر ماجرا هم
همین کنشگران سیاسی هستند که باید
تکلیفشان با مطالبات اجتماعی ،امکانات
و محدودیتهای موجود در امر سیاسی و
نسبت قدرت و مسئولیت را مشخص کنند.
این مسئله از آن جهت بسیار حائز
اهمیت است که بروز آن تاکنون موجب
شده تا بخشی از اعتماد عمومی نسبت
به کنشگران سیاسی از میان رفته یا به
حداقل برسد .چرا که فاصله میان شعارهای
انتخاباتی و رفتارهای پراگماتیستی آنها به
حدی زیاد است که جامعه نمیتواند به
سادگی از کنار عبور کرده و چشمپوشی
کند .بروز این وضعیت نشان میدهد که
اگر این گروه از سیاستورزان نمیتوانند
یا نمیخواهند به سمت تحقق شعارهای
انتخاباتی حرکت کنند ،باید از دنیای
سیاست فاصله بگیرند .تردیدی نیست
ادامه این شرایط بیش از هر چیز اعتماد
عمومی ،وحدت ملی و اطمینان به حاکمیت
را نشانه میرود.

خبر

رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت توجه به
مشکالت مردم و اتخاذ تصمیمهای مناسب
برای حل این مشکالت گفت :اصل حراست از
زندگی و رفع مشکالت مردم باید هدف اصلی
سیاستگذاریها و تصمیمها باشد.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی در جلسه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست
رئیس جمهوری و حضور روسای قوا و اعضا
برگزار شد ،افزود :اگر چه هم دولت و هم مردم،
شرایط سختی سپری کردهاند ،اما در همین
شرایط ،میتوان تصمیمهای راهگشا برای ثبات
و پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ کرد.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارش
محور درآمدی در اصالح ساختاری بودجه
را ارائه و وضعیت تولید و مصرف حاملهای
انرژی در کشور و راههای ساماندهی آن را
تشریح کرد .در این طرح ،با هدف بهرهمندی
حداکثری مردم و عادالنه کردن شیوه دستیابی
دهکهای پایین درآمدی به منابع انرژی ،نقشه
راه بلندمدت استفاده اقتصاد کشور از مزیت
نسبی انرژی در تولید و صادرات محصوالت
مختلف ،تدوین شده است .همچنین در
این جلسه ،وزیر نفت ،گزارشی از پیشرفت
پروژههای اکتشاف و استخراج نفت ارائه کرد و
برنامههای این وزارت برای ادامه توسعه فازهای
پارس جنوبی را تشریح کرد که تصمیمات الزم
در این زمینه اتخاذ شد.

اخبار

رهبری در پیامی به زائران بیتاهلل الحرام:

محکومین پرونده فروش آزاد
گوشتهای برزیلی راهی زندان
شدند

معامله قرن محکوم به شکست است
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که
حجتاالسالم والمسلمین نواب ،نماینده
ولیفقیه در امور حج و زیارت و سرپرست
حجاج ایرانی آن را در صحرای عرفات قرائت
کرد ،به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
والحمدلله ربّ العالمین و صلّی الله علی
رسوله الکریم االمین ،محمّد خاتم النّبیّین ،و
علی آله المطه ّرین سیّما بقیّة الله فی االرضین،
و علی اصحابه المنتجبین و من تبعهم باحسان
الی یوم الدّین.
موسم حج در هر سال ،میعاد رحمت
پروردگار بر ام ّت اسالمی است .فراخوان قرآنی ِ
«وَ اَذِّن فِی النّاس ِ بِالح َج» دعوت همگان در
طول تاریخ بر سر این سفره رحمت است تا
هم دل و جان خداجوی و هم نگاه و اندیشه
خردورز آنان از برکات آن بهرهمند شود و هر
سال درسها و آموختههای حج ،به وسیله
جماعاتی از مردم به سراسر جهان اسالم برسد.
در حج ،اکسیر ذکر و عبودی ّت که عنصر اصلی
در تربیت و پیشرفت و اعتالی فرد و جامعه
است ،در کنار اجتماع و اتّحاد که نماد ام ّت
ت و همراه با حرکت بر گرد مرکز واحد
واحده اس 
و در مسیری با هدف مشترک که رمز تالش و
تحرّک ام ّت بر پایه توحید است و با یکسانی
آحاد حجگزار و نبود تمایز که نشانه برداشتن
تبعیضها و همگانی کردن فرصتها است،
ه اسالمی
مجموعهای از پایههای اصلی جامع 
را در نمایی کوچک نشان میدهد .هر یک از
احرام و طواف و سعی و وقوف و رمی و حرکت
و سکون در اعمال حج ،یک اشاره نمادین به
ه تصویری است که اسالم از
بخشی از بدن 
اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است .تبادل
دانستهها و داشتهها میان مردم کشورها و
مناطق دور از هم ،و تعمیم آگاهیها و تجربهها
و خبرگیری از وضع و حال یکدیگ ر و زدودن
بدفهمیها و نزدیک کردن دلها و انباشتن
توانها برای مقابله با دشمنان مشترک،
دستاورد حیاتی و بسی بزرگ حج است که با
صدها گردهمایی مرسوم و معمول نمیتوان
آن را به دست آورد .آیین برائت که به معنی
بیزاری از همه بیرحمیها و ستمها و زشتیها
و فسادهای طواغیت هر زمان و ایستادگی در
برابر زورگویی و باجگیری مستکبران دورانها
است ،یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی برای
ملّتهای مظلوم مسلمان است .امروز برائت
از جبهه شرک و کفر مستکبران و در رأس
آن آمریکا ،به معنی برائت از مظلومکشی و
جنگافروزی است؛ به معنی محکوم کردن
کانونهای تروریسم از قبیل داعش و بلکواتر
آمریکایی است؛ بهمعنی نهیب ام ّت اسالمی بر

آیتالله خامنهای در پیامی به زائران بیتالله الحرام ،برائت از مستکبران و در رأس آن آمریکا را بهمعنی برائت از مظلومکشی و جنگافروزی ،محکوم
کردن کانونهای تروریسم از قبیل داعش و بلکواتر آمریکایی ،نهیب امت اسالمی بر سر رژیم کودککش صهیونیست و پشتیبانان و کمککنندگان
آن و محکومیت جنگافروزیهای آمریکا و دستیارانش در منطق ه حساس غرب آسیا و شمال آفریقا دانستند و با تأکید بر قرار داشتن مسئله فلسطین
در رأس همه مسائل سیاسی مسلمانان ،گفتند :ترفند معامل ه قرن که ب ه وسیله آمریکای ظالم و همراهان خائن آن زمینهسازی میشود ،جنایتی در
حق جامع ه بشری است .همگان را به حضور فعال برای شکست این مکر دشمن فرا میخوانیم و به حول و قو ه الهی آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه
استکبار را در برابر همت و ایمان جبه ه مقاومت محکوم به شکست میدانیم.

ترفند معامله
قرن که به
وسیل هآمریکای
ظالم و همراهان
خائنش
زمینهسازی
میشود،
حق
جنایتی در ّ
جامع هبشری
و نهفقط م ّلت
فلسطیناست
سر رژیم کودککش صهیونیست و پشتیبانان
و کمککنندگان آن است؛ به معنی محکومیّت
جنگافروزیهای آمریکا و دستیارانش در
ساس غرب آسیا و شمال آفریقا است
منطقه ح ّ
که رنج و مرارت ملّتها را به نهایت رسانده و
هر روزه مصیبتهای سنگینی بر آنان وارد کرده
است؛ به معنی بیزاری از نژادپرستی و تبعیض
بر اساس جغرافیا و نژاد و رنگ پوست است؛ به
معنی بیزاری از رفتار استکباری و خباثتآمیز
قدرتهای متجاوز و فتنهانگیز در برابر رفتار
شرافتمندانه و نجیبانه و عادالنهای است که
اسالم همه را به آن دعوت میکند .اینها اندکی
از برکات ح ّ
ج ابراهیمی است که اسالم ناب ،ما
م
س
مج
نماد
ن

ای
و
است؛
اخوانده
را به آن فر
ّ
ِ
بخش مهمّی از آرمانهای جامعه اسالمی است
که هر سال به وسیله آحاد مردم مسلمان ،به
کارگردانی حج ،نمایشی عظیم و پ ُرمضمون پدید

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی اعالم کرد

تأکید بر عادالنه شدن دستیابی
دهکهای پایین درآمدی به
منابع انرژی

سیاستروز

راههای پیشروی اصالحطلبان بعد از واکنش کدخدایی به پیشنهاد مذاکره بررسی شد

گروه سیاسی -الهام برخوردار :فضای سیاسی کشور با توجه به اینکه
اسفندماه انتخابات مجلس شورای اسالمی را در پیش داریم ،اما چندان
انتخاباتی نیست .طیفها و جناحهای سیاسی هنوز نمیدانند چگونه و
با چه رویکرد و استراتژی برای باال بردن سطح مشارکت وارد انتخابات
شوند .در این میان اوضاع اصالحطلبان نیز چندان مطلوب نیست.
اصالحطلبان هنوز نتوانستهاند موضع دقیق و جامعی درباره انتخابات
پیشرو اتخاذ كنند .آنها موانع زیادی پیشرو دارند؛ از عملکرد دولت که
به نام آنها به واسطه حمایت از دولت زده شده تا نارضایتی عمومی که
فقط مختص اصالحات نیست و مهمتر از اینها فیلتر شورای نگهبان که
همیشه یکی از چالشهای این جریان بوده است .در واقع اصالحطلبان
همچنان به دنبال رایزنی با مسئوالن مختلف به منظور بازتر کردن فضا
و حضور حداکثری در انتخابات هستند .در سال جاری نیز باتوجه به
ترکیب جدید شورای نگهبان و اضافهشدن چهرههای اصولگرایی که در
مخالفت با جریان اصالحطلبی سابقه دیرینه دارند ،به نظر میرسد کار
سختتری در پیش داشته باشند.
در چنین شرایطی برخی از تئوریپردازان و فعاالن سیاسی مشارکت
مشروط را مناسب این فضا میدانند در مقابل برخی دیگر با مخالفت
با این طرح و ایده معتقدند اصالحطلبی با مشارکت معنا و مفهوم پیدا
میکند .دسته نخست؛ یعنی سعید حجاریان و همفكرانش در بحث
مشاركت مشروط باور دارند كه درصورت نبود نامزدهای اصلی باید از
انتخابات كنار كشید و دسته دوم كه برای رفع این موضوع باور به رایزنی
دارند ،اما مشخص نكردهاند كه درصورتیكه مذاكرات بهطوركامل نتیجه

میآورد و با زبانی گویا همه را به تالش برای
ایجاد چنین جامعهای فرا میخواند.
نخبگان جهان اسالم که جمعی از آنان از
کشورهای مختلف هماکنون در مراسم حج
حضور دارند ،وظیفهای سنگین و خطیر بر
دوش میکشند .این درسها باید به همّت و
ابتکار آنان به مجموعه ملّتها و افکار عمومی
منتقل شود و دادوستد معنوی اندیشهها و
انگیزهها و تجربهها و آگاهیها بهدست آنها
تحقّق یابد .امروز یکی از مهمترین مسائل
جهان اسالم ،مسئله فلسطین است که در
رأس همه مسائل سیاسی مسلمانان با هر
مذهب و نژاد و زبان قرار دارد .بزرگترین
ظلم قرنهای اخیر در فلسطین اتّفاق
افتاده است .در این ماجرای دردآور ،همه
چیز یک ملّت  -سرزمینش ،خانه و مزرعه
ِ
و داراییهایش ،حرمت و هوی ّتش -مصادره

شده است .این ملّت به توفیق الهی شکست
را نپذیرفته و از پا ننشسته و امروز از دیروز
پ ُرشورتر و شجاعانهتر در میدان است؛ ولی
همه مسلمانان است.

نتیجه کار نیازمند کمک
ترفند معامله قرن که بهوسیله آمریکای ظالم
و همراهان خائنش زمینهسازی میشود،
جنایتی در حق ّ جامعه بشری و نه فقط
ملّت فلسطین است .ما همگان را به حضور
فعّال برای شکست این کید و مکر دشمن
فرا میخوانیم و به حول و قوه الهی آن را و
همه ترفندهای دیگر جبهه استکبار را در برابر
همّت و ایمان جبهه مقاومت ،محکوم به
شکست میدانیم.
َّ
ن کَفَروا
قال الله العزیز :اَم ی ُریدو َ
ن کَیدًا فَالذی َ
ُ
العلی العظیم .توفیق
همُ المَکیدون .صدق الله
ّ

و رحمت و عافیت و قبولی طاعات را برای همه
حج ّاج محترم از خداوند مسئلت میکنم.

مشارکت فعال یا منفعل؟

مورد نظر جریان اصالحات را تأمین نكرد ،چه باید كرد؟ موضوعی که
با سخنان روز گذشته عباس کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان قابل
توجه و تامل است.
کدخدایی :با اصالحطلبان مذاکره نمیکنیم
سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ
به سوالی درباره اینکه آیا دولت رایزنیهایی درباره بررسی صالحیتها
در انتخابات داشته است ،گفت :خیر چنین رایزنیای نداشتهایم ،مالک
شورای نگهبان قانون است و رویه ما م ُر قانون است و بر همین مالک
هم اقدام خواهیم کرد .آن چیزی که در گذشته و حال گفتهایم تاکید
بر اصالح قانون انتخابات است و ما قول خودمان را انجام میدهیم و به
دنبال این هستیم فارغ از استانی شدن انتخابات این قانون اجرایی شود.
کدخدایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مذاکره شورای نگهبان
و اصالحطلبان برای بررسی صالحیتها گفت :مالک شورای نگهبان
قانون خواهد بود و با اصالحطلبان درخصوص صالحیتها بحث
نکردیم .آنهایی که از وضعیت خود نگرانی ندارند قانون هم برای آنها
مانعی ایجاد نخواهد کرد و سیاست شورای نگهبان هم همین خواهد
بود .در شورای نگهبان به روی همه باز است و فارغ از هر جناح گروهی،
از هر کسی حرفی برای گفتن دارد استقبال میکنیم.
این در حالی است که پیش از این محسن رهامی ،عضو شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان گفته بود که درباره فرآیند نظارت شورای
نگهبان در انتخابات آینده با سخنگو ،تعدادی از فقهای این شورا و رابط
شورای نگهبان و بیت رهبری جلسه داشتهاست.
باتوجه به این شرایط و فضا اصالحطلبان چه برنامه و استراتژیای
در انتخابات آینده خواهند داشت؟ مشارکت آنها به چه نحوی
خواهد بود؟ سید رحیم ابوالحسنی ،فعال سیاسی و استاد دانشگاه
به «ابتکار» میگوید :اصل اساسی برای اصالحطلبان مشارکت
در انتخابات است اما مفهوم آن متفاوت است و نوع مشارکت
میتواند فرق داشته باشد.
ساختار و شکل مشارکت متفاوت خواهد بود
این فعال سیاسی در ادامه تصریح میکند :مفهوم مشارکت فرق
میکند و میتواند انواع و اقسامی داشته باشد .اصل ما بر این است
که در نظام جمهوری اسالمی اصالحطلبان مشارکت خود را از دست
ندهند و معتقدیم که ما باید همواره در نظام سیاسی مشارکت داشته
باشیم .منتها استراتژی مشارکت متفاوت است و بستگی دارد که چه
شرایطی برای ما فراهم شود .شرکت در انتخابات معانی مختلفی دارد.
یک زمانی فقط رای دادن ساده است اما زمانی دیگر مشارکت به معنای
معرفی کاندیدا است .همچنین امکان دارد در یک شرایطی از این هم
فراتر رفته و ممکن است معرفی کاندیدایی باشدکه شاخص اصالحطلبی

دارند .اما هیچ وقت اصل مشارکت را نمیشود مشروط کرد .ما معتقد
به مشارکت هستیم اما اینکه سقف ،کیفیت و تکنیکهای آن با توجه
به شرایط مکان و زمان تعیین میشود.
ابوالحسنی با بیان اینکه مشارکت مشروط اصال معنی ندارد ،میگوید:
مشارکت مشروط یعنی اگر شرایط برای ما فراهم شد کاندیدا معرفی
میکنیم .اما باید به معنی واژه مشارکت به خوبی توجه کرد و معنی آن
را درست بیان کرد .مشارکت یک مفهوم است ،یعنی اینکه استراتژی،
تکنیکها و تاکتیکها ،سازوکار و همچنین ابزار مشارکت چه میتواند
باشد ،اهمیت دارد و همه اینها در درون مشارکت میگنجد .در نتیجه
همه اینها بستگی به شرایط مشارکت دارد .متاسفانه اخیرا فقط به یک
معنای محدود مشارکت توجه میشود در حالی که این مفهوم ابعاد
مختلفی دارد .مشارکت به این معنا نیست که اصالحطلبان به هر
قیمتی بروند رای دهند .مشارکت در انتخابات میتواند حمایتی باشد؛
یعنی از ساختارها و خط و مشهای نظام حمایت کند .یا حتی میتواند
مشارکت تقاضایی یا همان اعتراضی باشد .مشارکت اعتراضی ابعاد
مختلفی دارد و هر دوی اینها در داخل یک طیف قرار میگیرند .درواقع
همه اینها معنایی از مشارکت هستند.
وی با بیان اینکه استراتژی حزب اعتماد ملی مشارکت است ،تصریح
میکند :اما اینکه این مشارکت چه شکل ،ساختار و سازوکاری دارد
متفاوت است .یک زمانی ما مشارکت میکنیم و در غالب آن افشاگری
میکنیم و یا به یک امری در غالب آن اعتراض میکنیم .همه این
اقدامات درواقع نوعی از مشارکت هستند .اصالحطلبان مشارکت را یک
طیف میدانند که این مشارکت میتواند حمایتی و یا تقاضایی باشد.
استراتژی ما اصالحطلبان کنارهگیری و بیتفاوتی و رها کردن عرصه
نیست .اما در کنار اینها باید به این نکته توجه داشت که مشارکت
فعال لزوما به معنای مشارکت حمایتی نیست ،بلکه میتواند تقاضایی
یا اعتراضی باشد.
این فعال سیاسی اضافه میکند :استراتژی اصالحطلبان برای
انتخابات با توجه به شرایط زمانی ،مکانی و ایدئولوژی گرفته میشود.
یعنی ابتدا مسئولیتی را برای خود احساس میکنم و در درجه بعدی
امکانات و بستر فراهم شده برای آن مسئولیت را در نظر میگیرد.
بستگی دارد که جریان حاکمیت و رقبای حاکم چه سیاستی را در پیش
بگیرند و سپس ما بر اساس آن استراتژی مشارکت خود تعیین میکنیم.
مشارکت به معنی مشارکت منفعل و صرفا رای دادن نیست .ما به برد
و باخت آنی فکر نمیکنیم چرا که درنهایت بازنده میدان خواهیم بود.
ما استراتژیای را خواهیم داشت که در امتداد زمان و در طول تاریخ
اثر مثبت داشته باشد .حاال این تاریخ امکان دارد  5سال بعد یا حتی
 10سال بعد باشد.

حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشتهای
برزیلی وارد شده با ارز  ۴۲۰۰تومانی از سوی
شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم
اخاللگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حکم متهمان
پرونده فروش آزاد گوشتهای برزیلی وارد شده
با ارز  ۴۲۰۰تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه
ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان
اقتصادی صادر و متهمان به منظور ابالغ حکم به
شعبه دادگاه احضار شدند و حکم از سوی قاضی
صلواتی به آنها ابالغ شد .پس از ابالغ حکم از
سوی قاضی صلواتی محکومان پرونده به همراه
مامور مراقبت به شعبه اجرای احکام دادسرای
کارکنان دولت رفتند تا پس از اجرای تشریفات
قانونی به زندان معرفی شوند .به گفته حسینی
نماینده دادستان متهمان با حوالههای صوری و
سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه ،اقدام
به فروش گوشت در بازار آزاد کردند و در سال
 ۱۱۴ ،۹۷هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع
به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع
بیتالمال به مبلغ  ۷۵میلیارد و  ۲۴۰میلیون ریال
شدند.
بر این اساس حمیدرضا خلیلی فرزند محمد به
اتهام مشارکت در اخالل در نظام توزیع مایحتاج
عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخالف
مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت
با نرخ دولتی در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار
آزاد محکوم به  ١٢سال حبس ،جزای مالی و ضبط
همه اموالی که از طریق خالف قانون به دست
آمده و تحمل  ٥٠ضربه شالق در انظار عمومی و
انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
علیرضا جهیزی ،به اتهام مشارکت در اخالل در
نظام توزیع مایحتاج عمومی به  ١٠سال حبس و
ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به
دست آمده و تحمل  ٥٠ضربه شالق در انظار
عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی
محکوم شد .مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی ،به
اتهام مشارکت در اخالل در نظام توزیع مایحتاج
عمومی به تحمل هفت سال حبس و ضبط کلیه
اموالی که از طریق خالف قانون به دست آمده
و تحمل  ٥٠ضربه شالق در انظار عمومی و منع
از اشتغال در شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان
ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و توزیع
مایحتاج عمومی محکوم شد .حسین خلیلی فرزند
محمد به اتهام مشارکت در اخالل در نظام توزیع
مایحتاج عمومی به تحمل پنج سال حبس و ضبط
کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست
آمده و تحمل  ٥٠ضربه شالق در انظار عمومی
و منع از اشتغال در شرکتهای تولیدی و توزیع
مایحتاج عمومی محکوم شد.
علی رنجبر کرمانی فرزند محمود به اتهام
معاونت در اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی
به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات
دولتی و عمومی محکوم شد.
این پرونده شش متهم داشت که همه آنها
جهت ابالغ حکم احضار شده بودند ولی تا زمان
مخابره این خبر یکی از متهمان (متهم سعیدی)
در دادگاه حاضر نشده بود که قاضی صلواتی
اعالم کرد :پس از حضور این متهم در شعبه
حکم وی نیز ابالغ و برای اجرای احکام به دادسرا
معرفی میشود.

معاونحقوقیرئیسجمهوری:

آمریکا با تحریم ظریف دستور موقت
دیوان بینالمللی دادگستری را نقض
کرده
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت :تحریم
وزیر خارجه خالف دستور موقت دیوان بینالمللی
است چرا که این دستور موقت اعالم

دادگستری
کرده طرفین هیچ اقدامی برای سختتر کردن
اوضاع موجود انجام ندهند و ایاالت متحده
از زمان صدور آن دستور مکرر در حال انجام
اقداماتی است که اوضاع را سختتر میکند.
به گزارش ایلنا ،لعیا جنیدی در رابطه با احتمال
ایجاد محدودیت برای وزیر خارجه در سفرهای
خارجی در پی تحریم ایاالت متحده مانند عدم
سوخترسانی به هواپیمای وی گفت :این کار از
لحاظ کلی ضد مدنیت جامعه بینالمللی است.
جنیدی تاکید کرد :اگر قرار باشد این میزان
محدودیت علیه وزیر خارجه اعمال شود .فرای
اینها من امیدوار هستم کشورها با توجه به
جایگاه وزیر خارجه و وظایفی که دارند ،این
مسئله را رعایت کنند با توجه به اینکه وزیر
امور خارجه با دعوت در کشورها حاضر میشود
بنابراین امیدوار هستم کشورها حدود قواعد عرفی
را رعایت کنند و اعتنایی به این تحریم نداشته
باشند .درنتیجه اگر واقعا مشکالتی ایجاد شود
در جای خود ورود میکنیم.

