...........
سپتامبر  ،2018شماره  ، 19914سال هفتادم.
پنجشنبه  22شهریور  3 ،1397محرم 13 ،1440
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

حضرت سیدالشهدا ،امام حسین(ع) می فرمایند:
ُش ْک ُر َ
ک ِل ِن ْع َم ٍة سالِفَ ٍةَ ،یقْ َتضی ِن ْع َم ًة آنِفَ ًة.
ِ
نعمت آینده است.
ُشک ِر تو بر نعمت گذشته ،زمینه ساز
(نزهة الناظر ،ص )80

مشهد اذان ظهر 12:28غروبآفتاب  18:۴۲اذانمغرب  19:۰۱نیمه شب  23:45اذان صبح فردا  4:۴۷طلوعآفتاب فردا 6:13

...

••ایران -محسنپیرهادیدبیرکلجمعیتپیشرفتوعدالت
ایراناسالمیباانتقادازعملکردجریاناصولگراییگفت:یکی
از اشتباهات جریان اصولگرا دفاع بیچون و چرا از نهادهای
حاکمیتی است ،بهطوری که در ذهن عموم تداعیهمانی
جریاناصولگرابامجموعههاییمانندصداوسیما،قوهقضاییه،
نهادهاینظامیودیگربخشهایانتصابینظام رامیکند.
••آفتاب یزد – اتفاقات در شــورای شهر بابل بهانهای شده
برایبهراهافتادنموجیازسویجریانیخاصتابابهرهجویی
از فرصت موجود بخواهند بیدلیل به بقیه بقبوالنند آن چه
باعث وقوع حادثه شده است ،نبود نظارت استصوابی بوده
استوبس!
••فرهیختگان  -ورزشایرانممکناستبایکشوکبزرگ
مواجهشود.درجریانبازیهایآسیاییمسئوالنبرگزاریبه
محلاقامتیکتیمرزمیکاروانایرانرفتندتاازچندورزشکار
تستدوپینگبگیرند.ازسهموردمشکوک،دونفرتستدادند
ویکنفرازهتلفرارکرد.دونفرازاینسهنفربرایایرانمدال
گرفتهاند.شنیدهشدهکهیکیازایندوورزشکارازدادنتست
دوپینگ بهشدت ممانعت کرده ،اما سرانجام تسلیم خواسته
مامورانسازمانمبارزهبادوپینگشدهاست.
•• آرمان  -فرماندارساوجبالغگفت:بامدادجمعهتعدادیاز
نیروهای اورژانس که در ماموریت تابستانی حضور داشتند و
در الین جنوبی آزادراه قزوین-کرج مستقر بودند مورد ضرب
و شتم قرار گرفتند .افراد ناشناس بدون هیچ دلیلی به محل
استقرارنیروهاحمل هورشدند وعالوهبرهتاکیشدیدبهآنها
آسیبرساندند.
••فرهیختگان  -سومین فهرست واردکنندگان کاال و
دریافتکنندگان ارز دولتی قرار بود طبق وعده بانک مرکزی
در هفته اول مرداد امسال منتشر شود اما در حالی که اکنون
نیمی از شهریورماه گذشته نهتنها گمرک ،بلکه بانک مرکزی
نیز هیچ توضیحی دربــاره منتشر نشدن این فهرست ارائه
نکرده است.

...

تازههای مطبوعات
••خبرآنالین نوشت :رئیسسازمانامورمالیاتیدرپاسخبه
سوالخبرآنالیندرخصوصمیزانمالیاتپرداختیوزیرانو
نمایندگان مجلس گفت:حقوق وزیران طی امسال در سقف
کمتراز 10میلیونتوماناست،مالیاتازوزیرانطبقجدولی
که مصوب است ،دریافت می شود .به عبارت دیگر حقوق تا
سقف دو میلیون و 300هزار تومان از مالیات معاف است و دو
برابراینرقمیعنیچهارمیلیونو 600هزارتوماننیزمشمول
پرداخت مالیات  10درصدی نه از کل این مبلغ بلکه از مابه
التفاوت نسبت به معافیت مالیاتی می شود .سقف حقوق در
کل امسال حدود  20میلیون تومان تعیین شده و همه طبق
جدولمصوب،مالیاتمیدهندونمایندگانمجلسومقامات
کشورینیزمشمولهمینقانونهستند.
••عصرخبر نوشت  :ســردار مرتضی قربانی در رزمایش
گردان های بیت المقدس و کوثر در نیشابور گفت :در جبهه
اقتصادی باید مقاومت و پایداری کنیم و در این راه گوش به
فرمان رهبر باشیم و با هر کس که بخواهد در مقابل انقالب
ایستادگی کند ،مقابله کنیم زیرا نظام جمهوری اسالمی به
سادگی به دست نیامده است .تعدادی از مفسدان اقتصادی
دستگیر شده اند که برخی از آن ها به جوخه اعدام سپرده
خواهند شد و مردم نیز باید هوشیار باشند که در محله ها و
انبارها احتکاری صورت نگیرد.
•• پارس نیوز مدعی شد  :خبرنگار «پــارس» مطلع شد،
اعضای شورای مرکزی خانه احزاب توافق کردهاند26 ،
آبان مجمع عمومی را برای انتخاب اعضای شورای مرکزی
برگزارکنند.همچنینقراراستدرایندورهکهاصالحطلبان
ریاست خانه احزاب را بر عهدهدارند با همکاری دولت ،دفاتر
خانه احزاب در استانها فعال شود تا این اقدام به نام جریان
اصالحات ثبت و ضبط شود.از سوی دیگر ،دولتمردان در
تالش هستند تا فراکسیون نزدیک به آنها (اعتدالگرایان و
اصالحطلبان)درخانهاحزابمشارکتبیشتریدرانتخابات
آینده شوراهاداشته باشند.
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عراقچی با اشاره به مذاکرات  2روزه در کابل از توافقات جدید خبرداد

تازههای مطبوعات

نقشه راه تهران -کابل درباره آب و اتباع
بندر چابهار به یک بندر مهم و به شدت فعال تبدیل شده است

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان برخی
محورهایمذاکراتسهجانبهایران،هندوستان
و افغانستان درحــــوزه چــابــهــار و همچنین
آخرین رونــد مذاکرات کمیته های پنج گانه
مشترک ای ــران و افغانستان در موضوعات
«امنیت» «،اقتصاد»« ،آب»« ،همکاری های
فرهنگی» و«امور مهاجرین» را که در افغانستان
برگزار شد  ،تشریح کرد .به گزارش ایرنا ،سید
عباسعراقچیکهدرراسهیئتیبرایشرکت
در اجالس سه جانبه معاونان وزارت خارجه
هند،افغانستانوایرانبهکابلرفتهبود،بااشاره
به توافق سال گذشته ایران و افغانستان برای
دستیابیبهیکسندجامعهمکاریراهبردی
و همه جانبه و تشکیل کمیته های مشترک
بــا عــنــوان هــای «امــنــیــت»«،اقــتــصــاد»« ،آب»،
«همکاری های فرهنگی» و «امــور مهاجرین»
خبرداد« :کار کمیته های فرهنگی ،آب و اتباع
تمام و اسناد پایانی آن ها به عنوان نقشه راه برای
آینده تهیه شده است ».هنوز جزئیات بیشتری
دربــاره این دو نقشه راه بسیار مهم اعالم نشده
است.بهخصوصاینکهباتوجهبهشرایطاقلیمی
شرق کشور ،دست یابی به یک نقشه راه در حوزه
آب میان ایران و افغانستان می تواند بخشی از
مسائل مربوط به دیپلماسی آب در این بخش را
برطرفکند.ماهگذشتهبهرامقاسمی سخنگوی
وزارت امور خارجه کشورمان به خبرگزاری پانا
گفتهبود:وزارتامورخارجهدرحوزهآب،فعالتر
از گذشته عمل میکند و بهزودی موافقتنامه
راهــبــردی بین ای ــران و افغانستان بــرای حل
مسئله آب و مشکالت مربوط به رود هیرمند
امضا میشود.قاسمی با اشاره به رایزنیهای
ایران با افغانستان درباره آب تصریح کرده بود:
«باافغانستانطبقتفاهمنامهایکهداشتیمپنج
کمیته درست کردیم که یکی از آن ها ،کمیته آب
است .این کمیتهها به زودی به نتیجه میرسد و
نتیجه آن به امضای موافقتنامه راهبردی بین
ایران و افغانستان و حل مسئله آب و مشکالت
مربوطبهرودهیرمندمنجرخواهدشد».عراقچی



روزگذشتهدرادامهتوضیحاتخودافزود:کاردر
دو کمیته امنیت و اقتصاد هنوز ادامه دارد و یکی
از اهداف سفر من پیگیری اسناد نهایی این دو
کمیتهاستکهالبتهدرکمیتهامنیتیکارجلوتر
استوبهزودیمیتوانیمسندنهاییآنراداشته
باشیمواسنادکمیتهاقتصادیهمکهنهاییشود،
می توانیم مجموعه این اسناد را به عنوان سند
راهبردیهمکاریدوکشورایرانوافغانستانبه
امضایدورئیسجمهوریبرسانیم.
▪بحثویژهدربارهبندرچابهار

عراقچی همچنین بااشاره به اجالس سه جانبه
معاونان وزارت خارجه هند ،افغانستان و ایران
در کابل ،همکاری این سه کشور را در حوزه
چابهار نمادی از تجلی هم افزایی در سطح
منطقه خواند و تصریح کرد:هیئت های سه
کشور روی این نکته که چگونه می توانند در
بخش حمل ونقل ،بندر چابهار که االن تبدیل
به نماد همکاری سه جانبه شده اســت ،بهره
بــرداری از معادن ،سرمایه گــذاری ،همکاری
های بانکی ،تجارت و مجموعه همکاری های
اقتصادی کار مشترک کنند ،صحبت کردند.به
گفته او مواردی بررسی و راهکارها و ایده هایی
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نیز مطرح و مقرر شد مذاکرات بین سه کشور
در این خصوص ادامه یابد.معاون وزیر خارجه
ایــران افــزود که دربــاره چابهار بحث ویــژه ای
داشتیم از این نظر که این بندر االن در ایران به
یک بندر مهم تبدیل شده و با تسهیالتی که بعد
از توافق نامه برجام فراهم شد این بندر توسعه
خوبی پیدا کرد و االن تقریبا توان پذیرش همه
کشتی ها را با اوزان مختلف دارد و در شش ماه
گذشته به شدت فعال بوده و مقادیرمتنابهی
کاال را از مبدا هندوستان به مقصد افغانستان
تخلیه و ترخیص کرده است .عراقچی ادامه داد
که هندی ها روی این بندر حساب ویژه بازکرده
و عالوه بر کمک ،مشارکت جدی در توسعه آن
داشته و سرمایه گذاری کرده اند .هفته گذشته
خبرگزاریتسنیمگزارشیمنتشرکردکهنشان
از رشد قابل توجه عملکرد تخلیه و بارگیری در
بندر چابهار داشت .براساس این گزارش ،در
این بندر طی ماه گذشته  193هزار و 164
تن انواع کاال تخلیه و بارگیری شد که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  110.6درصد
رشد داشته است .در مرداد سال گذشته 91
هزار و  713تن انواع کاال در این بندر تخلیه و
بارگیری شده بود  .

...

آیت ا ...مکارم شیرازی :عده ای می خواهند
بینسپاهومرجعیتجداییایجادکنند
آیت ا ...مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در قم با بیان این که «تاکید میکنم
رابطهسپاهبامراجعبایدقویباشدوجدایینیفتد»هشدارداد:عدهایهستندکه
دلشانمیخواهدبینسپاهومرجعیتوحوزههایعلمیهجداییایجادکنند،همه
بایددستبهدستهمبدهندتانظامراحفظکنند.به گزارشخبرگزاریحوزه،این
استادبرجستهحوزهعلمیهکهدردیدار حجتاالسالموالمسلمینعبدا...حاجی
صادقی نمایندهولیفقیهدرسپاهپاسدارانانقالباسالمیسخنمیگفت ،تأکید
کرد :در جریان فیضیه اگر دشمنانی دست داشتند ،نتوانستند جدایی و بدبینی
ایجادکنندودرآیندههمنخواهندتوانست؛سپاهدرخدمتاهلبیتواسالماست
وماهمبایددرخدمتکسانیباشیمکهدرخدمتاسالمواهلبیتهستند.وی با
تاکید بر این که سپاه در خط مقدم پشتیبانی از نظام است ،گفتُ :حسن سپاه این
استکهبراساساعتقاداتمذهبیبنیانشدهاست،یعنییکنیروینظامیخالص
نیستبلکهنیروییاستکهریشهاشعقایدمذهبیاستونمیتواندازآنعقایدجدا
شود .وی با بیان این که آمریکا در جبهه نظامی واقعا شکست خورده است ،افزود:
آنها حاضر نبودند بشار اسد سرپا بماند ،در عراق چقدر به داعش کمک کردند،
در لبنان چقدر حمالت علیه حزب ا ...صورت دادند با این حال آثار نقش آفرینی
و حمایت سپاه از جبهه مقاومت در مبارزه با تروریسم تکفیری مشخص است .این
مرجع تقلید تصریح کرد :اکنون نیز دشمن از وجود سپاه ناراحت است و یکی از
اولین شرطهای مذاکره شان حذف سپاه و حشدالشعبی و حزب ا ...لبنان است،
برای این که تا اینها هستند آنها نمیتوانند مسلط شوند و کاری از اینها ساخته
نیست.آیتا...مکارمشیرازیافزود:تاکیدمیکنمرابطهسپاهبامراجعبایدقوی
باشد و جدایی نیفتد .عدهای هستند که دلشان میخواهد بین سپاه و مرجعیت و
حوزههای علمیه جدایی ایجاد کنند ،همه باید دست به دست هم بدهند تا نظام را
حفظکنند.ایناستادبرجستهحوزهعلمیهدرنهایتتأکیدکرد:درجریانفیضیه
اگردشمنانیدستداشتند،نتوانستندجداییوبدبینیایجادکنندودرآیندههم
نخواهند توانست؛ سپاه در خدمت اهل بیت و اسالم است و ما هم باید در خدمت
کسانیباشیمکهدرخدمتاسالمواهلبیتهستند.
▪آیت ا ...صافی :تمام توجه سپاه به حفظ مقاصد دینی و اسالمی باشد

آیت ا ...صافی گلپایگانی هم در دیدار نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان این که
باید تمام توجه سپاه به حفظ مقاصد دینی و اسالمی باشد ،افزود :اگر مقاصد
اسالمی و دینی و والیت اهل بیت(ع) را پیاده کنیم ،تمامی مقاصد دیگرمان
تامین می شود .وی افزود :اوضاع و احوال امروز به نفع اسالم است و ما همیشه
امیدواریم و می دانیم که خداوند متعال هم کمک می کند.
▪ آیت ا ...سبحانی :استعداد نظامی باید با ایمان و اعتقاد راسخ همراه باشد

آیتا ...سبحانی هم در دیدار حجت االسالم حاجی صادقی ،ایمان و تقوا را از
نکات مورد توجه در سپاه برشمرد و با اشاره به تاکید قرآن کریم بر علم و ایمان
گفت :استعداد نظامی همواره باید با ایمان و اعتقاد راسخ همراه باشد.



آمریکا

...

دیپلماسی دفاعی

رسانههای ترکیه:رضا ضراب در نیویورک آزاد است

گفت وگوی تلفنی وزیران دفاع ایران و پاکستان

تسنیم  -چند روزنامه ترکیه از جمله ملیت و حریت ،به ارائه گزارشهایی درباره وضعیت جدید رضا ضراب در آمریکا
پرداختند و عکس صفحه اول را به او اختصاص دادند .همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی سی .ان .ان ترک تازهترین
عکسهایاودریکرستوراندرحالصرفغذایسوشیگرفتهشدهاست.روزنامههابهوضعیتظاهریکاهشوزنو
آزادیعملرضاضرابوگردشاودرنیویورکاشارهکردهاند.براساساینگزارش،رضاضرابدرسال ۲۰۱۶ودرهنگام
ورودبهآمریکادستگیروزندانیشدهبودوهنوزهمدرنیویورکبهسرمیبرد.

تسنیم – وزیراندفاعایرانوپاکستاندرتماستلفنیبرگسترشهمکاریهایدفاعیباهدفتحکیمثباتوامنیتدر
منطقهتاکیدکردند.امیرسرتیپحاتمیدراینگفتوگویتلفنیبرگزاریموفقیتآمیزانتخاباتپارلمانیوانتخابوی
بهعنوانوزیردفاعدولتپاکستانراتبریکگفت.وی همچنینابرازامیدواریکردباشروعبهکاردولتجدیدپاکستان
و تحت اراده سیاسی رهبران دو کشور ،نواقص و کمبودهای گذشته در روابط دو جانبه جبران شود.وزیر دفاع پاکستان
توگویتلفنیباتاکیدبرتوسعهروابطدوکشوربرایتقویتصلحوامنیتدرمنطقه،ابرازامیدواریکرد.
نیزدراینگف 

توافق ایران ،روسیه و ترکیه برای تعیین فهرست کمیته قانون اساسی سوریه
وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد که نمایندگان سه
کشور ایران ،روسیه و ترکیه برای تعیین فهرست کمیته
قانون اساسی سوریه به توافق اصولی دست یافته اند.
به گزارش ایرنا ،چهار روز پس از برگزاری موفق نشست
سران روند آستانه در تهران و تاکید روسای جمهوری سه
کشور ضامن این روند بر تداوم همکاری برای کمک به
فرایند سیاسی حل بحران سوریه و تسهیل شکل گیری
کمیته قانون اساسی این کشور ،روز سه شنبه دومین دور
رایزنیهای جابری انصاری ،الورنتیف و اونال مذاکره
کنندگان ارشد ایران ،روسیه و ترکیه در روند صلح سوریه
با دی میستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد

در امور سوریه دربــاره کمیته قانون اساسی سوریه در
ژنو برگزار شد .براساس گزارش وب سایت وزارت امور
خارجه کشورمان ،در پایان جلسه سدات اونال ،حسین
جابری انصاری و سرگئی الورنتیف مذاکره کنندگان
ارشد ترکیه ،ایران و روسیه در ژنو با استفادن دی میستورا
 ،طرف ها دربــاره حل و فصل بحران سوریه با تمرکز بر
تشکیل کمیته قانون اساسی به توافق اولیه و اصولی
رسیده اند .براساس این گزارش ،در پایان جلسه فشرده
نمایندگان سه کشور و دی میستورا ،سه کشور ضامن
صلح در سوریه بر تداوم همکاری برای کمک به فرایند
سیاسی حل بحران سوریه و تسهیل شکل گیری کمیته

قانون اساسی این کشور تاکید کردند.
▪4محور توافق  3کشور

براساس گزارش ایرنا به نقل از رسانه های ترکیه ،در
فرایند حل و فصل بحران سوریه با تمرکز بر تشکیل
کمیته قانون اساسی مفاد زیر مورد تاکید طرف ها قرار
گرفت 1 :ـ سوری بودن فرایند سیاسی و ضرورت حفظ
حاکمیت ملی یکپارچه سوریه 2 .ـ لزوم تنظیم متناسب
ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی به نحوی که برای
طرف های مختلف قابل پذیرش و در عین حال مبتنی
بر واقعیت های موجود در صحنه سوریه باشد 3 .ـ همه

مسائل و جزئیات مربوط به کمیته قانون اساسی در
نهایت در قالب یک بسته یکپارچه مــورد توافق قرار
گیرد 4 .ـ تنظیم ترتیبات مربوط به قانون اساسی
سوریه با توجه به حساسیت موضوعات و تبعات بحران
چند ساله این کشور زمان بر است ،اما همه طرف ها بر
ضرورت توجه همزمان به سرعت و کیفیت کار تاکید
دارنــد .بنا به این گــزارش ،نمایندگان ایــران ،ترکیه و
روسیه توافق کردند که با تشکیل کارگروه فنی متشکل
از کارشناسان  ،زمینه موفقیت رایزنی های مشترک با
سازمان ملل برای تسهیل شروع به کار هر چه سریع تر
کمیته قانون اساسی سوریه را فراهم کنند.

حواشی پیشنهاد کیهان برای نرفتن روحانی به سازمان ملل ادامه دارد

پینگ پونگ رسانه ای شریعتمداری و آشنا درباره سفر به نیویورک

پس از آن که در پی پیشنهاد حسین شریعتمداری مدیر
مسئول روزنامه کیهان به رئیس جمهور مبنی براین که در
جریان مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک نرود تا از
این طریق و با تحقیر ترامپ ،حداقل به بخشی از اهانتهای
آمریکاعلیهایرانومردمایرانپاسخدادهباشد،حسامالدین
آشناروزنامهکیهانرا«قدیمیترینسخنگویارشدجریان
کوچک ولی قدرتمند «نه به دیپلماسی» در ایران معاصر»
توصیف کرد .روز گذشته روزنامه کیهان به اظهارات آشنا
پاسخداد؛پاسخیکهالبتهبازهمباپاسخآشنامواجهشد!
▪کیهان :آقــای آشنا! جناب عالی که موافقید چرا
یکنید؟!
الپوشانیم 

کیهان روز گذشته در مطلبی با تیتر «آقای آشنا! جناب
عالی که موافقید چرا الپوشانی میکنید؟!» نوشت« :صد
البته که کیهان با دیپلماسی التماسی مد نظر ایشان
مخالف است و دیپلماسی را فرصتی برای نمایش اقتدار
کشور میداند و نه مانند ایشان و هم فکرانشان عرصهای
بــرای التماس به حــریــف!» کیهان سپس به بخشی از
یادداشت دو روز پیش آشنا که در آن نوشته بود« :یادم
نمیآید در جریان حماسه کلمبیای رئیسجمهوری قبلی،
کیهانیان درباره اهانت به ایشان یا ایران ابراز نگرانی کرده
باشند »...پرداخته و در پاسخ نوشته است« :صرف نظر از
مواضع پلشت و سخیف آقای احمدینژاد که از سالهای
میانه دور دوم ریاست جمهوری او بروز کرد و مراجعه به
آرشیو کیهان نشان میدهد که کیهان تنها روزنامه و اولین
رسانهای بود که به نقد مواضع غیر اصولی وی پرداخت و با
اعتراض شدید ایشان و همفکرانش نیز روبه رو شد ،برخورد
او با انبوه دشمنان جمهوری اسالمی که در دانشگاه کلمبیا
ایشان را محاصره کرده بودند ،در حد واندازه یک حماسه
بود .احمدینژاد در آن نشست مواضع و عملکرد آمریکا
علیه ایران اسالمی را به چالش جدی کشید تا آن جا که
حریف در پایان آن نشست نمیتوانست درماندگی خود را

انکار کند .اکنون این سؤال از آقای آشنا در میان است که
آیا دولت آقای روحانی نیز حاضر است در مجمع عمومی
سازمان ملل از حق و حقوق قانونی ایران با همان حدت و
شدت دفاع کند؟ کاله خودتان را قاضی کنید! اگر پاسخ
شما به این سؤال مثبت است ،بسما !...چه کسی میتواند
و به خود حق میدهد که با حضور آقای روحانی در مجمع
یاد شده و دفاع جانانه از مواضع بر حق جمهوری اسالمی
ایران کمترین مخالفتی داشته باشد؟! و اگر پاسخ تان
منفی است و قرار است باز هم در بر همان پاشنه چهار سال
گذشته بچرخد ،چه اصراری دارید آقای رئیسجمهور باز
هم در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند؟!» روزنامه
کیهان همچنین از پاسخ آشنا این طور برداشت کرده که
ظاهر او نیز خیلی موافق سفر روحانی به نیویورک نیست:
«ظاهرا آقــای آشنا نیز با نظر کیهان دربــاره خــودداری
رئیسجمهور از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل
موافق است و میداند که حضور ایشان دستاوردی نخواهد
داشت! این نکته را در آن بخش از نوشته ایشان میتوان
یافت که مینویسد "من نمیگویم رئیسجمهور ایران در
مجمع عمومی شرکت بکند یا نه .من نمیگویم در جلسه
شورای امنیت شرکت کند یا نه .بلکه میگویم استدالل
برای حضور نیافتن در مجمع از ترس امکان حضور در
جلسه شــورای امنیت غلط اســت!"  ...این نوشته نشان
میدهد که اوال ایشان درباره ضرورت شرکت رئیسجمهور
در مجمع عمومی سازمان ملل دچار تردید است...ثانیا

جناب آشنا به خیال خود زرنگی کرده! و قیدی را به کیهان
نسبت داده است که در یادداشت شریعتمداری وجود
ندارد .آن جا که مینویسد"من نمیگویم در جلسه شورای
امنیت شرکت کند یا نه .بلکه میگویم استدالل برای
حضور نیافتن در مجمع از ترس امکان حضور در جلسه
شورای امنیت غلط است"...از این رو نسبت دادن قید مورد
اشاره به کیهان را فقط میتوان بهانه پیشاپیش آقای آشنا
برای پنهان کردن نظر واقعی خود دانست که مانند کیهان
مخالفحضوررئیسجمهوردرمجمععمومیسازمانملل
و درپی آن است که تردید خود را با این قید من درآوردی و
نسبت دادن آن به کیهان توجیه کند!»
▪آشنا :کنش دیپلماتیک ایران در تعامل با ملل متحد نه
«حماسی»ونه«التماسی»،بلکه«نافع»بودهاست

البته این توضیحات روز گذشته کیهان بالفاصله با واکنش
حسامالدینآشنامواجهشدواومجدددرکانالتلگرامیخود
نوشت« :کیهانیان در نوشته امروز خود دو ویژگی بنیادین
دکترین «نه به دیپلماسی خود را به رخ کشیده اند -1 :آنان
"حماسه"محورهستندولی تاکنونتعریفیعملیازویژگی
های حماسی بودن مد نظر خود را برای ملت ایــران ارائه
نکرده اند -2.در قاموس آنان "حماسی بودن یک سخن" بر
"نافع بودن یک دیپلماسی" تقدم دارد .آنان هرگز سخنان
ضدآمریکاییروحانیدرپنجاجالسگذشتهمجمععمومی
راجدینمیگیرند.چونبهزبانیازحماسهکهبهگوشآنها
آشناستبیاننشدهاست.کنشدیپلماتیکایراندرتعامل
با ملل متحد نه «حماسی» و نه «التماسی» ،بلکه «نافع» بوده
است.نافعبودنآنبهایناستکهمنجربهایجادیکاجماع
جهانیبهنفعایرانوعلیهآمریکاشدهاست.حالاگرروحانی
بتواند در سخنرانی و دیدارهای حاشیه ای مجمع عمومی
و حتی شورای امنیت این رویکرد نافع را تقویت کند ،رفتن
اش مفید است وگرنه او کسی نیست که به دنبال سفر برای
سفرباشد».
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گزارش خبری
حکم مشایی و جوانفکر صادر شد
رئیس دادگستری استان تهران :مشایی
در مجموع به  6.5سال حبس محکوم شد

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت :رای شعبه اول
دادگاه انقالب اسالمی در باره مشایی و جوانفکر صادر شد.
به گزارش میزان ،غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری
گفت:باتوجهبهبرگزاریجلسهرسیدگیبهاتهاماتاسفندیار
رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر ،رای شعبه اول دادگاه
انقالباسالمیتهراندربارهاتهاماتنامبردگانصادرشد.
وی تأکید کرد :رای صادر شده غیرقطعی و درباره اسفندیار
رحیم مشایی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان
است و در خصوص آقای جوانفکر به دلیل غیابی بودن ،قابل
واخواهیدرهمان شعبهدادگاهاست.
▪آیــت ا ...آملی بــا انتشار جــریــان دادرســـی و بیان
مشخصات اصحاب پرونده موافقت کرد

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد :با توجه
به فضاسازی رسانهای که همزمان با برگزاری جلسات
دادگاه در برخی از شبکههای اجتماعی انجام شده بود،
دادستان کل کشور در اجرای تبصره  2ماده  353قانون
آیین دادرسی کیفری انتشار جریان دادرسی و همچنین
بیان مشخصات اصحاب دعــوا را ضــروری دانستند و به
موجب قانون از ریاست محترم قوه قضاییه استیذان کردند
و آیت ا ...آملی الریجانی با انتشار جریان دادرسی و بیان
مشخصات اصحاب پرونده موافقت کرد ،بنابراین ما قانونا
باتوجهبهانجامفرایندقانونیمجازبه بیاناسمومشخصات
و جریان دادرسی و نتیجه آن هستیم .اسماعیلی افزود :از
آن جا که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی
بود در اجرای ماده  ۱۳۴قانون مجازات اسالمی دادگاه
الزاما میبایست درباره هر یک از عناوین اتهامی حداکثر
مجازات قانونی را مورد حکم قرار میداد و بدیهی است
با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادر شده ،مجازات اشد
در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت
اجرا خواهد داشت.
▪چنان چه رأی تأیید شود  5سال حبس مشایی قابل
اجرا خواهد بود

رئیسدادگستریکلاستانتهرانادامهداد:نتیجهدادرسی
این شده که در سه فقره اتهامی آقای اسفندیار رحیم مشایی
اتهاماولدایربراجتماعوتبانیبرایارتکابجرمعلیهامنیت
کشور به استناد ماده ۶۱۰قانون مجازات اسالمی است که
بر اساس آن وی به تحمل پنج سال حبس و در همین عنوان
اتهامی آقای علی اکبر جوانفکر به تحمل چهار سال حبس
محکوم شد .اسماعیلی ادامــه داد :آقای اسفندیار رحیم
مشایی عالوه بر آن ،در ارتباط با عنوان اتهامی دیگر دایر بر
تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به استناد
ماده ۵۰۰قانون مجازات اسالمی به تحمل یک سال حبس
ودرمورداتهامردیفسومدایربرتوهینبهمقاماتقضاییبه
سببانجاموظیفه،بهتحملششماهحبسمحکومشد.وی
تصریحکرد:دربارهعنواناتهامیاخیرگرچهبهموجبماده
 ۶۰۹قانونمجازاتاسالمیتوهینبهمقاماتبهسببانجام
وظیفهدارایجنبهعمومیاستونیازیبهشاکیخصوصی
ندارد؛ اما در این عنوان اتهامی دو نفر از مقامات قضایی به
عنوان شاکیان آقای اسفندیار رحیم مشایی نیز در پرونده
شکایتکردندوشکایتآنهاهمموردلحاظورسیدگیقرار
گرفته است .رئیس دادگستری کل استان تهران افزود :در
مجموع،مجازاتآقایاسفندیاررحیممشاییششسالونیم
است ،اما چنان چه همین رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر
قرار بگیرد و تغییری در آن حاصل نشود به موجب قانون،
«مجازات اشد» اجرا می شود یعنی صرفا پنج سال از حبس
قابلیتاجراخواهدداشت.
▪پرونده مشایی در موارد اتهامی دیگر هنوز مفتوح
است

رئیس دادگستری کل استان تهران در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اتهام جاسوسی آقای مشایی گفت :به صورت کلی
اشارهکردماتهاماتدیگریدربارهایشانواشخاصدیگری
که در پرونده از آنها نام برده شده در پرونده مطرح است که
اینبخشهنوزدردادگاهمفتوحاستوهنوزموردرسیدگی
و اظهارنظر قرار نگرفته است که بعد از فرایند رسیدگی در
دادسرانتیجهآناعالمخواهدشد.
▪حکم جدید بقایی صادر شد

از سوی دیگر یک منبع آگاه در دادگاه کارکنان دولت هم به
باشگاهخبرنگارانگفت:حکمحمیدبقاییبهاتهامتوهینبه
مسئوالن از سوی شعبه ۱۰۵۹دادگاه ویژه کارکنان دولت
به ریاست قاضی قنبرنیا صادر شد .وی افــزود :وی در این
ارتباطبهششماهحبستعزیریمحکومشدهواینحکمقابل
تجدیدنظرخواهی است .این منبع آگاه در دادگاه کارکنان
دولت گفت :همچنین بقایی از اتهام نشر اکاذیب در فضای
مجازیتبرئهشدهاست.شایانذکراست،حمیدبقاییمعاون
دولتدهمپیشازایننیزبه15سالحبسمحکومشدهبود
کهدرحالطیدورانمحکومیتخوداست.
CMYK

