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سیاسی

وطن امروز شماره 2510

اخبار

رئیسجمهور نمایندگان را
تهدید نکرد

حس��ینعلی امی��ری ،مع��اون پارلمان��ی
رئیسجمهور ،درباره زمان حضور رئیسجمهور
در مجلس برای پاسخ به سؤال نمایندگان اظهار
داش��ت :تاریخ دقیق حضور رئیسجمهور هنوز
مشخص نشده و تاکنون چیزی از سوی ایشان
به ما ابالغ نش��ده است .به گزارش فارس ،معاون
پارلمانی رئیسجمهور تصریحکرد :طبق قانون از
تاریخ اعالم وصول یک ماه وقت هس��ت و آقای
روحان��ی ه��م در نامهای که ب��ه رئیس مجلس
نوش��تند عنوان کردند که در موع��د قانونی در
مجلس حضور خواهند یافت .وی در پاسخ به این
سؤال که برخی نامه رئیسجمهور برای حضور در
مجلس را تهدیدآمیز عنوان کردند ،نظر شما در
این زمینه چیست ،افزود :خیر ،نامه رئیسجمهور
اع�لام آمادگی برای حضور در مجلس بود .آقای
رئیسجمهور بهخاطر اینکه نگذارند گمانهزنی در
فضای سیاسی مطرح شود ،آن هم در شرایطی
که ما نیاز به وحدت ،انسجام و اتحاد داریم و نباید
پیام اختالفی از داخل کشور به خارجیها و بویژه
به رژیم صهیونیستی و آمریکا مخابره شود از این
جهت سریع نامه نوشتند که در موعد قانونی به
مجل��س میآیم از این رو از نامه ایش��ان تهدید
استنباطنمیشود.

تأکید شورای امنیت ملی عراق
بر عمیق بودن روابط با ایران

ش��ورای امنی��ت ملی عراق در نشس��تی به
ریاس��ت حیدر العبادی بر عمیق بودن روابط با
جمهوری اس�لامی ایران تاکید کرد .به گزارش
تس��نیم ،ش��ورای امنیت ملی عراق دی��روز در
نشس��تی به ریاست حیدر العبادی ،نخستوزیر
این کش��ور بر عمیق بودن روابط بین  2کش��ور
ع��راق و ایران و اهمی��ت حفظ این روابط تاکید
ک��رد .ش��ورای امنیت��ی ملی ع��راق همچنین
برداشتهای نادرست و برخورد سیاسی با موضع
رسمی این کشور را که همان مخالفت با سیاست
گرسنه نگاه داش��تن ملتهاست ،محکوم کرد.
العبادی سهش��نبه گذشته طی اظهاراتی درباره
از س��رگیری تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه
ایران ،گفته بود دولت او با تحریم آمریکا موافق
نیس��ت اما «برای حفظ منافع ملت عراق به آن
پایبند خواهد بود» .این در حالی است که یک
روز پیش از این اظهارات العبادی« ،فواد معصوم»
رئیسجمهوری عراق تأکید کرد مخالف تحریمها
علیه ایران است و اجرای این تحریمها برای عراق
دشوار است.

تنها چند شرکت کوچک اروپایی
به تجارت با ایران ادامه خواهند داد

جان بولتون ،مش��اور امنیت ملی کاخ سفید
در مصاحبه ب��ا فاکس نیوز با اتهامزنی دوباره به
ایران ،از فشارهای واشنگتن به کشورهای اروپایی
برای انتخاب یک گزینه از بین  2گزینه «تعامل
و تجارت با ایران» یا «تعامل و تجارت با آمریکا»
خب��ر داد .وی در مصاحبه خ��ود گفت :در نظر
داریم فشارهای بیس��ابقهای روی ایران اعمال
کنی��م و در ماه مهبع��د از اینکه رئیسجمهور
اع�لام ک��رد از تواف��ق هس��تهای ای��ران خارج
میش��ویم و این تحریمها ب��ه صورت مرحلهای
ابتدا شش��م آگوست و س��پس  ۹۰روز دیگر باز
خواهد گش��ت ،شرکتهای بینالمللی از همان
زمان اق��دام به تبعیت از ای��ن تحریمها کردند.
آنها متوجه ش��دند چه چیزی در حال بازگشت
اس��ت ،آنها نمیخواهند با انتخاب یک گزینه از
بی��ن تعامل و تجارت با ایران یا تجارت با آمریکا
روبهرو شوند .برای آنها انتخاب یک گزینه از بین
ای��ن دو ،انتخابی راحت و س��اده خواهد بود .به
گ��زارش فارس ،مجری فاکسنیوز درباره موضع
متحدان اروپایی در حمایت از ادامه اجرای برجام
س��وال کرد و گفت« :آنها اع�لام کردند درصدد
حفظ کانالهای مالی و تجاری با ایران هستند و
میخواهند ادامه صدور نفت و گاز ایران را تسهیل
کنند» .بولتون با لحنی تمسخرآمیز گفت« :موفق
باشند .شاید بروکراتها در پایتختهای اروپایی
بوی��ژه بروکراتها در بروکس��ل (مق��ر اتحادیه
اروپایی) قرار باش��د به س��طلهایی از نفتی که
ایرانیها از کش��ور خارج میکنند ،برس��ند اما
شرکتهای صنعتی بزرگ اروپایی خواهند گفت
ما قرار نیست بخشی از این کار باشیم .البته برخی
ش��رکتهای کوچک اروپایی خواهند بود که به
تجارت با ایران ادامه خواهند داد اما این شرکتها
معدودهستند».

دوشنبه  22مرداد 1397

«وطن امروز» از جزئیات نشست سران کشورهای حاشیه خزر و نتایج امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه گزارش میدهد

آغاز مذاکره برای سهمها

گ�روه سیاس�ی :سران کشورهای حاش��یه خزر روز
گذش��ته برای پنجمین بار در نشس��تی که در بندر
ساحلی اکتائوی قزاقستان برگزار شد دور هم جمع
ش��دند و سرانجام کنوانس��یون رژیم حقوقی دریای
خ��زر را امضا کردند .به گزارش «وطن امروز» ،عالوه
بر اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کش��ورهای
ساحلی در این کنوانسیون ،موضوعات مهم دیگری
چ��ون ممنوعیت حض��ور نیروهای مس��لح بیگانه،
انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم  5کش��ور
س��احلی و ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی
کشورهای س��احلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز
علیه دیگر کشور ساحلی نیز قید شده است .در این
مراسم که با حضور حسن روحانی ،والدیمیر پوتین،
نورس��لطان نظربایف ،الهام علیاف ،قربانقلی بردی
محمدوف برگزار ش��د 6 ،سند همکاری دیگر نیز از
سوی مقامات کشورهای حاش��یه دریای خزر امضا
شد .پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریست
در دریای خزر ،پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با
جرائم س��ازمانیافته در دریای خزر ،موافقتنامه بین
دولتهای کش��ورهای س��احلی دریای خزر درباره
همکاریهای اقتص��ادی ،موافقتنامه بین دولتهای
کشورهای ساحلی در زمینه حملونقل ،موافقتنامه
پیش��گیری از ح��وادث در دری��ای خ��زر و پروتکل
هم��کاری و تعام��ل نهادهای مرزبانی کش��ورهای
س��احلی دریای خ��زر اس��نادی بود که  5کش��ور
در راستای تقویت هر چه بیشتر همکاریهای خود در
حوزه دریای خزر درباره آن توافق کردند .به گزارش
«وطن امروز» ،توافق انجام ش��ده در این نشس��ت،
نزدیک به  85تا  90درصد موضوعات اختالفی را حل
میکند .امضای این کنوانسیون پایان کار نیست و دور
جدید مذاکرات برای توافق بر س��ر موارد باقی مانده
اختالفی در پیش خواهد بود .مسائل مانده که در این
کنوانسیون مطرح نیست به موضوعاتی بازمیگردد
ک��ه به نظر میرس��د با توجه به اخت�لاف نظرات و
دیدگاههای موجود ،اجماع درباره آن مس��تلزم زمان
بیش��تری باش��د .از جمله مواردی که همچنان در
میان موضوعات اختالفی قرار دارد «تحدید حدود»
و «تعیین شیوه های ترسیم و تعیین خطوط مبدا»
است .یعنی همان موضوعی که طی روزهای گذشته
برخی کاربران شبکههای اجتماعی به آن پرداخته و
ادعاهایی تحت عنوان کاهش س��هم ایران از دریای
خزر یا مواردی مشابه این مطرح کردند! موضوعی که
اساسا در دستور کار هیچ یک از  5دوره اجالس سران
کشورهای حاشیه خزر که تاکنون برگزار شده نبوده
است .سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز گذشته
در واکنش به همین خبرسازیها تاکید کرد موضوع
گزارش به تصری��ح همه کارشناس��ان و
صاحبنظران ،نام��ه اخیر رئیس
قوهقضائیه به رهبر معظم انقالب مبنی بر درخواست
اج��ازه اقدامات ویژه برای برخورد قاطع و س��ریع با
اخاللگران و مفس��دان اقتصادی ،یک نقطه عطف
در مجموعه اقدامات ضدفساد در سالهای اخیر به
شمار میرود .در شرایط فعلی کشور که تحریمهای
آمریکا با خروج این کش��ور از برجام شدت یافته و
در داخ��ل نی��ز عدهای بوی��ژه در ماهه��ای اخیر با
ایج��اد اخالل در نظام ارزی و پولی آب به آس��یاب
دشمن میریزند ،برای هیچکس پوشیده نیست که
جمهوری اسالمی ایران امروز در جنگ اقتصادی با
آمریکا و حتی کشورهای اروپایی بهسر میبرد .یکی
از راهه��ای مقابله با جنگ اقتصادی دش��من عالوه
بر اقداماتی که ق��وای مجریه و مقننه در چارچوب
وظایف خود انجام میدهند ،برخورد با اخاللگران در
نظام اقتصادی و کسانی است که آرامش بازار و مردم
را ب��ر هم میزنند و طبق قانون این وظیفه بر عهده
دستگاه قضایی است .از سوی دیگر به نظر میرسد
این تصمیم رئیس دس��تگاه قضا ،پاسخ به مطالبه
فراگیر جامعه جهت برخورد با مفسدان و اخاللگران
اقتصادی هم بود .چنانچه آیتاهلل آملی پیش از این
و در جلسه مسؤوالن عالی قضایی مورخ  ۸مردادماه
 ۱۳۹۷گفته بود« :البته توقع تسريع در رسیدگیها
توقع بهجایی است و تالش میکنیم حتی اگر نیاز
بود ،برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر
رس��یدگیها ،اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی
س��ران قوا یا مقام معظم رهب��ری دریافت کنیم».
از ای��ن جه��ت نامه  2روز پی��ش آملیالریجانی به
رهب��ری جهت اخذ اجازه اقدام��ات ویژه را میتوان
در همی��ن راس��تا ارزیابی ک��رد 10 .روز پیش هم
 190نف��ر از نمایندگان مجلس طی نامهای خطاب
به رئیس قوهقضائیه خواس��تار ادامه یافتن برخورد
با اخاللگران بازار و محتکران ش��دند .این نامه در 3
محور تدوین شده و طی آن ضمن تقدیر از برخورد
با اخاللگران بازار ارز و محتکران ،بر لزوم ادامه یافتن
این برخوردها تاکید شده است .نمایندگان مجلس
همچنی��ن طی ای��ن نامه از قوهقضائیه خواس��تند
درصورت لزوم تصویب قوانین ،این مساله را به اطالع
مجلس برس��اند تا نمایندگان مساله را دنبال کنند.
با این ش��رایط ،حکم حکومت��ی اخیر رهبر معظم
انقالب ،قطعا سرعت و شتاب دستگاه قضا در عمل
به وظایف ذاتی خود در احقاق حقوق مردم و مبارزه
با اخاللگران را دوچندان خواهد کرد.

است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف
خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک این کنوانسیون
توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است .البته این
کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم
خط��وط مبدأ مس��تقیم باید در ی��ک موافقتنامه
جداگانه میان همه طرفهای ذیربط کنوانسیون
معین ش��ود .از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی
بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوههای
ترس��یم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با
تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکرهکنندگان  5کشور
بتوان نسبت به تدوین موافقتنامههای جداگانهای در
این زمینهها دست یافت.

■■ادام�ه مذاک�رات درب�اره «تحدی�د حدود»
و «سهم از دریای خزر»

تقسیم خزر در کنوانس��یون مطرح نیست .موضوع
تعیین خطوط مبدا به وضعیت سواحل ایران مربوط
میشود که الزم است به همراه تحدید حدود تعریف
موافقتنامه جداگانه تعیی��ن گردد .در همین رابطه،
حدود  2س��ال پیش بود که با توج��ه به اختالفات
موجود بر سر موضوع اختالفی و زمانبر بودن حصول
توافق درباره آنها 5 ،کشور حاشیه دریای خزر تصمیم
گرفتن��د تا م��وارد را از عناوین چن��د دور مذاکرات
اجالس خزر خارج کرده و درباره موضوعات اشتراکی
که سهم قابل توجهی نیز دارند به تفاهم الزم برسند.
■■روحانی :این یک سند مادر است

همانطور که اشاره شد کنوانسیونی که روز گذشته
به امضای ایران و  4کشور دیگر رسید حدود  90درصد
موارد اختالفی را حل میکند و در حقیقت میتوان
آن را سند مادر یا کلیات تلقی کرد که توافقنامههای
تخصصی در صورت نی��از ،درون آن جای میگیرد؛
همچنین با امضای این کنوانس��یون بستر مذاکره
برای م��وارد اختالفی باقیمانده ایجاد خواهد ش��د.
موضوع��ی که روز گذش��ته حس��ن روحانی نیز در
جریان سخنرانی خود در نشست سران به آن اشاره
کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
حجتاالسالم حسن روحانی روز یکشنبه در اجالس
سران کش��ورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان
در س��خنانی گفت :پس از فروپاشی اتحاد جماهیر
ش��وروی ،همکاری کش��ورهای س��احلی با امضای
«کنوانس��یون محیطزیس��ت تهران» آغاز شد که
ن س��ند
به اعالمیه  25مادهای ،به عنوان نخس��تی 
سیاس��ی منعقده میان  5کش��ور انجامی��د .در این
نشست تاریخی نیز ما شاهد امضای کنوانسیون رژیم
حقوقی دریای خزر خواهیم بود که به «حاکمیت»،

«حق��وق حاکمه»«،صالحی��ت» و به انحصار حق
تصمیمگیری در این دریا ،به کش��ورهای س��احلی
آن تأکید میکند .روحانی ادامه داد :این کنوانسیون
به لحاظ حقوقی یک س��ند مادر اس��ت که ناظر بر
کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای
خزر اس��ت ،البته تبیین جزئیات مربوط به مسائل
تخصصی ،موکول به تدوین موافقتنامههای جداگانه
دیگر خواهد بود .رئیسجمهور در بخش دیگری از
سخنان خود خاطرنش��ان کرد :دریای خزر متعلق
به کشورهای ساحلی آن اس��ت و هر نوع احداث و
واگذاری پایگاههای نظامی به کش��ورهای خارجی،
عبور شناورهای جنگی و حتی ترانزیت محمولههای
نظامی خارجی متعلق به غیر از کشورهای ساحلی از
دریای خزر ممنوع است.
■■مذاکرات باید ادامه یابد

روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با
اشاره به وجود برخی موارد اختالفی تاکید کرد که
مذاکرات باید تا توافق نهایی ادامه یابد .رئیسجمهور
گفت :امروز اگرچه گام بسیار مهمی برداشتهایم ولی
باید اذعان کنیم با امضای این کنوانس��یون ،هنوز
موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل
نشده است ،ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون
منوط به طی مراحل قانونی تصویب در  5کش��ور
س��احلی اس��ت .الزم میدانم به مفاد قراردادهای
 1921و  1940بین ایران و ش��وروی سابق ،اشاره
و تأکید کنم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای
خزر ،محدوده بس��تر و زیربستر هنوز تعیین نشده
است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرفهای
ذیربط انجام خواهد ش��د .همچنی��ن با توجه به
وضعیت سواحل جمهوری اس�لامی ایران ،روشن

چرا نامه اخیر آیتاهلل آملی الریجانی به رهبر انقالب و پاسخ ایشان
یک نقطه عطف در مبارزه با فساد است؟

حکم حکومتی برای اقدامی ویژه

دس��تگاه قضایی در حال حاضر برای برخورد با
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور ،قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  19آذر
سال  69با اصالحات و الحاقات بعدی را دارد؛ حال
سوال این است که آیا قانون مصوب سال  69برای
شرایط امروز کارساز است یا خیر؟ در قانون سال ،69
مصادیق اخالل در نظام اقتصادی کشور بر شمرده
شده و اکنون که نزدیک به  30سال از تصویب آن
قانون میگذرد به نظر میرسد باید مصادیق و تعیین
موضوع در این قانون بهروز ش��ود .در شرایط امروز،
اخالل در نظام اقتصادی از طرقی انجام میشود که
در آن دوره اص ً
ال موضوعیت نداش��ت .بحث مهم و
اساسی که به نظر میرسد درخواست آیتاهلل صادق
آملیالریجان��ی رئیس قوهقضائی��ه از رهبر معظم
انقالب برای گرفتن اجازه اقدامات ویژه در برخورد
با اخاللگ��ران اقتصادی نیز در همین راستاس��ت،
پیشبین��ی آییندادرس��ی ویژه ش��رایط امروز که
همگان از آن به عنوان جنگ اقتصادی نام میبرند
است؛ یعنی اگر ما قائل به جنگ اقتصادی هستیم،

باید آیین دادرسی ویژه شرایط جنگ اقتصادی را نیز
داشته باشیم .قطعاً در شرایط فعلی که مردم منتظر
برخورد س��ریع ،قاطع و عادالنه دستگاه قضایی با
اخاللگران و مخالن نظام پولی و ارزی کشور هستند،
آیین دادرس��ی فعلی در رسیدن هر چه سریعتر به
مقصود که همان محاکمه و مجازات سریع و قاطع
مفسدان است ،جوابگو نیست .تشکیل شعب ویژه
برای رس��یدگی سریع و قاطع یکی از ابتداییترین
اقدامات در شرایط حساس است که این موضوع در
بند نخس��ت نامه رئیس قوهقضائیه به رهبر معظم
انقالب اس�لامی لحاظ و عنوان شده «حسب مفاد
تبصره  6ماده  2قانون مذکور شعبی از دادگاه انقالب
اسالمی را با ترکیب  3نفر قاضی با حداقل  20سال
سابقه قضایی (یک نفر رئیس و  2مستشار) تشکیل
دهد .رسمیت دادگاه با حضور  2نفر از اعضا خواهد
بود» .در این بند عالوه بر اینکه تشکیل شعبه ویژه
برای رسیدگی به پروندهها مدنظر قرار گرفته ،برای
اینک��ه آرای صادره از اتقان الزم برخوردار باش��د و
خ��ارج از چارچوب قوانین و خدای نکرده ناعادالنه

نما
حجتاالسالم محسنیاژهای :استجازه دستگاه قضا از رهبر انقالب برای ایجاد اعتماد عمومی بود
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای ،سخنگوی قوهقضائیه روز گذشته در نشست خبری،
توضیحاتی درباره نامه آیتاهلل آملیالریجانی به رهبر انقالب درباره برخورد با مفسدان اقتصادی ارائه و تاکید
کرد استجازه اخیر برای این بوده است که مردم در جریان عملکرد قوهقضائیه قرار بگیرند .به گزارش فارس،
سخنگوی قوهقضائیه درباره چگونگی ایجاد اعتماد عمومی در مردم نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضا با
اخاللگران و مفس�دان اقتصادی گفت :من بارها گفتهام استجازهای که در مرقومه اخیر صورت گرفت همین
بود ،برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند عنوان کردیم دادگاهها علنی ،با نام و نشان و عکس باشد .وی
افزود :آنچه قوهقضائیه انجام میدهد باید مطابق قانون باشد .محسنیاژهای گفت :در مواردی که برای متهمان
افساد فیاالرض در نظر گرفته و منجر به اعدام میشود کسی نمیتواند بگوید اعدام حکم قاطعی نبوده است.
وی خاطرنشان کرد :اخالل در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست و هر مفسد اقتصادی
حکم مفسد فیاالرض را نمیگیرد .اگر فردی قصد مقابله با نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد مشمول
حکم مفس�د فیاالرض میشود .محسنیاژهای در پاسخ به این س�وال که آیا قوانین کافی نبوده که دستور
جدید گرفته ش�ده است نیز گفت :در حال حاضر یک س�ری محدودیتها وجود دارد و آیین دادرسی به ما
برخی اجازهها را نمیدهد؛ امکان نامهنگاری به مجلس بود اما زمانبر بود ،ما میخواهیم زمان را کوتاه کنیم .وی
درباره ادعای گم شدن  ۹میلیارد دالر گفت :اصال این تعبیر که نماینده فعال مجلس که به دنبال مفاسد است
مطرح کرده درست نیست ،دادستان تهران وی را احضار کرد و از این به بعد هم قرار است اینگونه باشد و از
افراد درباره صحبت خود توضیح بخواهیم .محسنیاژهای گفت :یقینا چنین چیزی درست نیست ،متاسفانه
برخی در دولتهای گذشته هم درباره گم شدن پول حرف میزدند .این حرفها و تعابیر درست نیست.

محمدجواد ظریف نی��ز در اجالس وزرای خارجه
کشورهای س��احلی دریای خزر شرکت و سخنرانی
کرد .ظری��ف در این اج�لاس گفت :در س��ایه اراده
مثبت رهبران کشورهای س��احلی و فضای دوستانه
و س��ازنده حاکم بر این نشستها ،در آستانه امضای
کنوانس��یون رژیم حقوقی و  6موافقتنامه و پروتکل
دیگر و همچنین صدور بیانیه اجالس سران هستیم.
وی اف��زود 21 :روز قبل ه��م ،پروتکل اثرات فرامرزی
زیس��تمحیطی ( )EIAامضا ش��د .ای��ن رویدادها
مجموعاً نویدبخش آینده بس��یار روشن برای ملتها
و دولته��ای ما بهش��مار میرود .وزی��ر امور خارجه
ایران ادامه داد :امضای کنوانس��یون رژیم حقوقی گام
بسیار مهم و حائز اهمیتی است که برداشته میشود
ن باره خاتمه میبخشد.
و به مذاکرات  21س��اله در ای 
امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات
در خزر نیس��ت و در واقع نقطه عطف و آغازین برای
اج��رای تفاهمات ،نظارت بر اجرا و همچنین ش��روع
مذاکرات برای امضای موافقتنامههای جدید و ضروری
بهش��مار میرود .ظریف گف��ت :نظر به اینکه در این
کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیربستر و همچنین
تعیین خطوط مبدأ و ش��یوههای آن انجام نشده و به
موافقتنامههای جداگانه در آینده موکول شده است،
امیدوارم کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور
را نیز نهایی کنند .وزیر امور خارجه ایران افزود :جای
خرسندی اس��ت که اعضا در کنوانسیون ،بر انحصار
حضور و دریانوردی هر گونه شناور صرفاً با پرچم یکی
از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و
عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیرس��احلی اتفاقنظر
دارند .ظریف همچنین در توئیتی از موافقت کشورهای
حاشیه دریای خزر برای ادامه گفتوگوی دوستانه بر
سر مسائل حل نشده شامل «تحدید حدود»« ،سهم
[کشورها] از دریا» و «منابع» خزر خبر داد.
نباشد ،تصریح شده اوالً دادگاهها با ترکیب  3قاضی
برگزار ش��ود و ثانیاً قضات این دادگاهها حداقل 20
س��ال سابقه قضایی داشته باشند .درتبصره ششم
م��اده  2قانون مجازات اخاللگ��ران اقتصادی آمده
اس��ت :رس��یدگی به کلیه جرائم مذک��ور در این
قانون در صالحیت دادس��راها و دادگاههای انقالب
اسالمی است و دادسراها و دادگاههای مزبور درباره
جرائم موضوع ماده ی��ک این قانون مکلفند فورا ً و
خارج از نوبت رس��یدگی کنند .در بند چهارم نامه
رئیس قوهقضائیه آمده اس��ت« :کلیه مواعد قانونی
الزمالرعایه مندرج در آیین دادرس��ی از قبیل ابالغ
و اعت��راض حداکث��ر  5روز تعیین میش��ود» .در
این بند نیز برای س��ریعتر شدن روند رسیدگی به
پروندهها ،مهلتهای قانونی مندرج در آیین دادرسی
کیفری برای ابالغ و اعت��راض که مث ً
ال در اعتراض
به اح��کام دادگاهه��ا  20روز ،در واخواهی  20روز،
تسلیم متهم توس��ط کفیل یا وثیقهگذار به مرجع
قضایی  20روز ،مهلت اعتراض به دستور پرداخت
وجهااللتزام یا وجهالکفاله یا دستور ضبط وثیقه 10
روز ،زم��ان صدور رأی پس از ختم رس��یدگی یک
هفته است ،حداکثر  5روز در نظر گرفته شده است.
از مف��اد مهم دیگر این نامه بند نهم آن اس��ت که
در آن آم��ده« :در کلیه موارد رس��یدگی به جرائم
مذکور در صورت وجود دالیل کافی به تش��خیص
قاضی دادس��را یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت
موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر
میشود .این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر
خواهد بود .هر گونه تغییری در قرار ،توسط دادگاه
رسیدگیکننده صورت میپذیرد» .در حالت عادی
قرارهای صادره از س��وی دادسرا از جمله قرارهای
بازداشت ،قابل اعتراض از سوی متهم هستند اما در
اینجا اعالم شده قرارهای بازداشت غیرقابل اعتراض
در مراجع دیگر خواهن��د بود .نکته مهم دیگر این
نامه که از جمله نکات ویژه آن محس��وب میشود
اینک��ه در بند دهم این نامه به رهبر معظم انقالب
اسالمی پیشنهاد شده« ،آرای صادره از این دادگاه
به جز اعدام ،قطعی و الزماالجراس��ت .احکام اعدام
با مهلت حداکثر  10روز قابل تجدیدنظرخواهی در
دیوان عالی کشور است» .این در حالی است که در
حالت عادی تمام آرای صادره از سوی مراجع قضایی
و محاکم قابل اعت��راض در دادگاههای تجدیدنظر
استان یا دیوان عالی کشور است اما در اینجا اعالم
شده فقط احکام اعدام قابل اعتراض است آن هم در
عرض مدت  10روز.

اخبار

مانیفست«نواصولگرایی»
تدوین شد

کمیت��ه سیاس��ی جمعی��ت پیش��رفت و
عدالت ایران اس�لامی ،متن اولیه مانیفس��ت
«نواصولگرایی» را تهیه ک��رد .به گزارش مهر،
مانیفس��ت «نواصولگرای��ی» در  2س��رفصل
«مردمباوری» و «رجوع به مبانی انقالب» توسط
کمیته سیاس��ی جمعیت پیش��رفت و عدالت
ایران اس�لامی تدوین و برای تصویب نهایی به
شورای مرکزی این جمعیت ارسال شده است.
در متن اولیه این مانیفس��ت که  3هفته پیش
در کمیته سیاسی تدوین شده ،نسبت جریان
اصولگرایی با عدالت ،نهادهای حاکمیتی ،سبک
زندگی جدید مردم بهخصوص طبقه متوسط
شهری ،جوانان و پیشکسوتان و همچنین لزوم
مردمیکردن امور اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی،
طرح شده است.

ایراد الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشویی برطرف شد

س��خنگوی ش��ورای نگهبان
اع�لام ک��رد طبق گ��زارش
علی الریجانی ،رئیس مجلس،
ای��راد ش��ورای نگهب��ان به
الیحه اصالح قانون مبارزه با
پولشویی مبنی بر قضایی بودن الیحه برطرف
شده است .عباسعلی کدخدایی در این باره اظهار
داشت :شورای نگهبان پیش از این ،الیحه مذکور
را مورد بحث و بررسی قرار داده و اعالم کرده بود
ع�لاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای
این مصوبه ،با عنایت به قضایی بودن الیحه ،این
الیحه باید از س��وی قوهقضائیه تقدیم مجلس
شورای اسالمی میشد ،فلذا مصوبه مغایر بند 2
اصل  158قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ
 30مهرماه  1379ش��ورای نگهبان است .وی
در گفتوگو با فارس افزود :طبق گزارش��ی که
علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی از
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی به شورای
نگهبان ارسال کرده ،این الیحه مسیر خودش را
طی کرده است .کدخدایی تصریح کرد :بر این
اساس ،ایراد ش��ورای نگهبان مبنی بر قضایی
بودن این الیحه برطرف شده است و به همین
دلیل شورای نگهبان وارد بررسی محتوایی این
الیحه شد و آن را تأیید کرد.
مفتی اهل سنت عراق:

حمایت از تحریمهای ضدایرانی
آمریکا حرام است

انتقاده��ا از موض��ع اخی��ر حیدرالعبادی،
نخستوزیر عراق درباره پایبندی دولت وی به
تحریمهای خصمانه آمریکا علیه ایران همچنان
ادامه دارد که در مهمترین واکنشها ،مفتی اهل
سنت عراق بر حمایت خود از ایران و مخالفت
با این موضع نخس��توزیر ع��راق تاکید کرد.
ش��یخ مهدی الصمیدعی تاکید کرد :ما هرگز
راضی نخواهیم ش��د عراق حت��ی در حد یک
اظهارنظر و دی��دگاه آزار و اذیتی به ملتهای
منطقه برساند .مفتی اهل سنت عراق با انتقاد
ش��دید از تحریمهای ضد ایرانی و آن دسته از
رژیمهای عربی که با آمریکا همراه شده و علیه
ملت ایران همکاری میکنند ،اعالم کرد از این
غرور و حماقت ای��ن طرفها (رژیمهای عربی
همسو با آمریکا) و شادیشان برای ذبح اسالم
در ایران حیرتزده است .وی همچنین بر لزوم
یاری ایران و حرام بودن حمایت از تحریمهای
آمریکا علیه این کشور تاکید کرد.
سفیر آمریکا در لندن:

انگلیس با تحریمهای آمریکا
علیه ایران همراهی کند

سفیر آمریکا در انگلیس ،دولتمردان لندنی
را به حمایت از واشنگتن در حمایت از تحریم
ایران دعوت کرد .سفیر آمریکا میگوید انگلیس
باید درباره ایران ،کنار دونالد ترامپ و نه اتحادیه
اروپایی بایس��تد .وی با توصیف دولت لندن به
«نزدیکتری��ن» همپیم��ان واش��نگتن ،از آن
خواس��ت تا موضعش را درباره توافق هستهای
با ایران معکوس کند [تغییر دهد] .به گزارش
تسنیم ،وودی جانس��ون ،سفیر ایاالتمتحده
در انگلی��س ،طی یادداش��تی که در نش��ریه
تلگراف منتش��ر کرده ،آورده است که انگلیس
باید همسایگان اروپایی خود را که همچنان از
توافق برای تج��ارت با ایران حمایت میکنند،
ترک کرده و برای اعمال تحریمهای س��خت و
دشوار علیه ایران ،با آمریکا همراه شود .جانسون
همچنین در یادداش��ت خود به ش��رکتهای
انگلیس��ی بهطور صریح ضرباالجل داده ،و به
آنها گفته باید تجارت با ایران را متوقف کنند،
در غی��ر این صورت ب��ا «پیامدهای جدی» در
تجارتش��ان با آمریکا روبهرو میشوند .سفیر
ایاالتمتح��ده در انگلیس در یادداش��ت خود
همچنین نوشت« :آمریکا فشار خود را افزایش
میده��د و میخواهی��م که انگلی��س کنار ما
بایس��تد .هماکنون زمان دور ش��دن از توافق
ناقص سال  2015است».

