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توقیف یک فروند 

شناور صیادی با مالکیت 

عبدالرضا یوسفی ميانجی - روزنامه نگار 

یادداشت 

رئیس جمهور در انتخاب وزرا باید اختیار عمل داشته باشد

نایب رییس مجلس شــورای اســامی با تاکید بر لزوم 
تشــکیل کابینه ای متعامل، همفکر و بر پایه خواست های 
مردم، خواســتار پیگیری تمامی خواسته های مردم ازسوی 
روحانی شــد و با بیــان این که دولت باید تــا حد امکان 
برای تحقق مطالبــه معرفی وزرای زن تاش کند، گفت: 
رسانه هایی که نمی خواهند دولت موفق شود، جوی ایجاد 
می کنند که رییس جمهوری تا حد ممکن به سمت کسانی 
کــه همفکر و متعامل هســتند، نرود و ســعی می کنند با 
ایجــاد چنین جوی میــان این افراد همفکــر تقابل ایجاد 

کنند. 
به گزارش ایلنا، مســعود پزشــکیان با اشاره به نزدیک 
بودن زمان تشــکیل کابینه دوازدهم و انتشار شایعاتی در 
این رابطه درمورد عدم تحقق برخی خواسته ها و مطالبات 
یا منتفی شــدن عدم حضور زنان در کابینه اعام کرد: به 
هر حال توقعات و درخواســت ها بســیار اســت و به لحاظ 
مدیریتــی طبیعتــًا اگر خــود را به جــای رییس جمهوری 

بگذاریم، می بینیم که به تمامی درخواســت ها جامه عمل 
نیست. ممکن  پوشاندن، 

او بــا تاکید بــر این که این درخواســت ها و مطالبات از 
بخش های مختلف ارائه می شــود، گفت: فراکســیون های 
سیاسی مجلس، مجامع شهرســتانی، گروه ها و جناح های 
اجتماعی و فرهنگی درخواست هایی را  مختلف سیاســی، 
مطرح کرده و می کنند و طبیعتًا پاســخگویی به تمامی این 

مطالبات به لحاظ اجرایی بســیار دشوار خواهد بود.
نماینــده اصاح طلب مردم تبریز ابراز امیدواری کرد که 
با توجه به نیرو ها، پشــتوانه اجتماعــی و امکاناتی که در 
اختیار دولت قرار گرفته، امکان حل مشکات فراهم شود 
و گفت: باید تاش شــود با تعامــل و هم فکری و در نظر 
داشتن خواســته هایی که مردم در انتخابات مطرح کردند، 
کابینه ای مناســب برای حل مشــکات کشور به مجلس 

شود. معرفی 
او در پاســخ به سوال دیگری، مطالبات مشخص جریان 
اصاحات به عنوان مهم ترین پشــتوانه سیاســی دولت و 
همچنین طرح خواســته حضور زنــان و جوانان در کابینه 
ازســوی عموم رای دهندگان به این گفتمــان تاکید کرد: 
بســیاری از این مسائل در حد تئوری است و اگر بخواهیم 
در عرصه عمــل صحبت کنیــم، باید به ســراغ افرادی 
هماهنــگ، توانمند و باتجربه برویم. بــه هر حال ممکن 
است ذهنیتی در ایده آل داشته باشــیم اما هنگامی که  به 

عرصه عمل وارد شدیم،   همه آن چه در تئوری مدنظر بود، 
محقق نشــود اما به هرحال انتظار بر این است که دولت 

با قدرت دنبال کند. تمامی این خواسته ها را 
پزشــکیان ضمن ابــراز بی اطاعی نســبت به موضوع 
منتفی شــدن حضور زنان در کابینــه، تاکید کرد که چنین 
شایعاتی را نشنیده و دولت باید تا جایی که امکان دارد در 

راستای تحقق این خواسته نیز تاش کند.
نایب رییس مجلس شــورای اســامی تصریح کرد: باید 
دولتی تشکیل شود متشکل از انسان هایی توانمند، دلسوز، 
باتجربه، صادق و درســتکار! اگر این اتفاق بیافتد، طبیعتا 
بسیاری از دغدغه ها و خواســته های گروه ها و جناح های 
سیاســی مختلف در عمــل محقق خواهد شــد و به بیان 
دیگر می توان به عملی شــدن ایــن مطالبات امیدوار بود؛ 
چرا که اگر افرادی با خصوصیاتی که عرض کردم، معرفی 
شــوند به طور خود بــه خود تا حدود زیــادی دغدغه های 
گروه هــا و جناح هــای مختلف مرتفع خواهد شــد. عضو 
هیات رییســه فراکســیون امید مجلس با تاکید بر وجود 
فشــارهای گوناگون به روحانی از جوانــب مختلف یادآور 
شــد: امیدواریم هدف از این فشار ها کمک به دولت باشد. 
اگر کابینه ای منسجم و یک دســت تشکیل شود، بسیاری 
از مشکات حل خواهد شد. باید وحدت و تفاهم در کابینه 
وجود داشته باشــد و ازطرفی باید به رییس جمهوری این 
اختیار را بدهیم که کسانی را معرفی کند که راحت تر قادر 

به همکاری با آن ها اســت و می دانــد این افراد می توانند 
ببرند. را پیش  برنامه های دولتش  خواسته ها و 

نماینــده اصاح طلب مــردم تبریز در مجلس شــورای 
اسامی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر این که باتوجه 
به آن که در تمام کشــور ها و نظام های سیاسی دنیا جناح 
پیروز در انتخابات نســبت به تشکیل کابینه اقدام می کند، 
چرا در کشــور ما برخی جریان هــا اصاح طلبان را متهم 
به ســهم خواهی کرده و حتی صداوســیما نیز این مسئله 
را به عنوان رفتاری ناپســند جلوه می دهــد، تصریح کرد: 
واقعیت این اســت که علــت این رفتــار را نمی دانم! اما 
به نظر می رســد کار رسانه ها اســت. این کار رسانه هایی 
اســت کــه نمی خواهند ایــن دولت موفق شــود؛ بر این 
اســاس جوی ایجــاد می کنند کــه رییس جمهوری تا حد 
ممکن به ســمت کســانی که همفکر و متعامل هســتند، 
نرود. او ادامه داد: این رســانه ها ســعی می کنند با ایجاد 
چنین جوی میان افــراد همفکر تقابل ایجاد کنند اما نباید 
فریب این رفتار را بخوریم. پزشــکیان در پایان در پاســخ 
به ســوال دیگری درباره احتمال حضور نمایندگان مجلس 
در کابینه اعام کــرد: بعید می دانم این اتفاق بیافتد؛ البته 
ایــن تصمیم گیری برعهده دولت اســت و اگــر بخواهد 
می توانــد از میان نمایندگان نیــز گزینه هایی را در کابینه 
پیشــنهادی معرفی کند اما در حال حاضر چنین مسئله ای 

نیست. مطرح 

حضــرت علــی ) ع( : در نهج الباغه ،خطبــه 216 ، می فرمایند ؛ از میان 
حقوقی که خداوند واجب دانســته ، بزرگترین آن حق والی وزمامدار بر رعیت 

و حق رعیت بر والی است.....
امروزه، مشــارکت اجتماعی از الزامات  زندگی شــهری به شمار می رود و 
می تواند مدیریت و برنامه ریزی را به شدت تحت تاثیر قراردهد. از این منظر 
رویارویی با مســائل و مشکات شــهری همانند ترافیک ، زیست محیطی، 
نحوه گــذران اوقات فراغت و...با بهره گیری مناســب از توان وقابلیت های 

شهرنشینان در چارچوب برنامه های مشارکتی امکان پذیر خواهد بود.
دردوران معاصر تغییر نقش ســاکنین شهر به )شهروندی( از محوری ترین 
تحوالت در شــهرها به شمار می رود. مشارکت شهری شهروندان را می توان 
به معنی حضور جدی و شــرکت فعال ، آگاهانه ، ارادی وموثر و سازمان یافته 
عناصر جامعه شــهری )افراد ،خانواده ، سازمانهای مردم نهاد( در فعالیت های 
اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی زندگی شهری برای دستیابی به اهداف جمعی 

دانست .
مشــارکت اجتماعــی پدیده ای چند بعدی اســت که تحقــق آن نیازمند 
 شــرایط والزامات خاص اســت ،لذا آموزش وآگاهی رسانی حقوق شهروندان 

پایه ای ترین موضوع این بخش است.
زندگی در دنیــای معاصر و همچنین پیچیدگی هــای موجود در تعامات 

فردی و گروهی همواره ضرورت های تازه ای را ایجاد می کند.
شــهروندی زاییده زیستن در دنیای معاصر اســت که با تاکیداتی نوین در 
تاش است تا با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی ، راه پیشرفت وارتقاء جامعه 

را هموار سازد.
رویکرد یا مخاطب حقوق شــهروندی ، اجتماعی اســت که فرد به  عنوان 
 CITIZINSHIP( شــهروند به آن تعلق دارد و موضوع حقوق شــهروندی
RIGHTS( ، حقوق شهروند در مشارکت برای سازماندهی به اجتماعی است 
که در آن زندگی می نماید. بنابراین شــهروند کسی است که به  عنوان عضو 
فعالی از اجتماع در کنش و واکنش با دیگران باشد. شهروندی یعنی برخوردار 
بودن این حق که شــیوه زندگی و ایده آل هــای ذهنی و در چارچوب نظم و 

امنیت اجتماعی محترم شمرده شود .
شهروندی دقیقا با حقوق انسانی در زندگی اجتماعی پیوند خورده است.

سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده شده است :
1- حقوق مدنی که به حقوق فرد در قانون اطاق می شــود و شامل آزادی 
افــراد برای زندگی در هرجایی که انتخــاب می کنند ، آزادی بیان و مذهب ، 
حق مالکیت ...  2- دومین نوع آن حقوق سیاسی است به ویژه حق شرکت در 
انتخابات و انتخاب شــدن 3  سومین نوع حقوق شهروندی ، حقوق اجتماعی 
اســت .این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل 

استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود .
حق های اجتماعــی و اقتصادی به طور عمده از جنــس حق های ایجابی 
هســتند، که تحقق آن ها منوط به فراهم آمدن یک ســری شرایط و امکانات 
است، مانند حق آموزش ، مسکن ، مراقبت بهداشتی ، اشتغال وسطح مناسب 
رفاه زندگی . کلیه ابعاد سیستم های حکومتی بایستی به  دنبال اجرای تعهداتی 
باشند که به رفاه عمومی کمک می نمایند ، تا با تدارک روش هایی هر شخصی 
را به بهره مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی قادر ســازند. گسترش حقوق 
شــهروندی ، اســاس آن چیزی اســت که دولت رفاه نامیده شده و اهمیت 
رفاه ارائه شــده توسط شــهرداری و دولت  برای آسیب دیدگان جامعه مانند 
 ، بیــکاران ، بیمــاران ، از کارافتــادگان ، توان یابان ،ســالمندان ،گروه های 
آســیب دیده اجتماعی مانند معتادین ، زنان بی سرپرســت وبد سرپرســت ، 

کودکان کار و .... می باشد .
به عبارت دیگر اهمیت یافتن ابعاد فرهنگی ومشارکت شهروندی از یک سو 
وتوجه به امر آموزش ویادگیری شــهروندان در راستای افزایش سرمایه های 
اجتماعی وتحقق یک جامعه مطلوب از ســوی دیگر باعث شده است که به 
نقش آموزش شهروندان از طریق مشــارکت در امور اجتماعی وارتقاء سطح 

آگاهی شهروندان توجه زیادی مبذول شود.

                          مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس:

ما نه در صف ایران و نه کشورهای عربی هستیم

ایجاد زمینه های مشارکت اجتماعی شهروندان 
به منظور تحقق  حقوق شهروندی

معاون رئیس جمهور عراق گفت: ما نه می خواهیم در صف ایران قرار 
گیریم و نه در صف کشورهای عربی، بلکه خواهان دوستی با همه آنها 

هستیم.
به گزارش ایســنا، نوری مالکی، معــاون رئیس جمهور عراق گفت: 
مهم ترین مساله در این روند سیاسی که در آن شکاف فرقه ای به وجود 
آمده این اســت که برخی از کشورها که در پشت بحران عراق بودند از 
موضع خود بازگشتند و وارد محور سنی شدند و این تغییر موضع آن ها 
پیام اســف باری به همراه داشــت و من به برادران اهل سنت و رئیس 
پارلمان گفتم که شما با تغییر موضع در این شرایط این پیام را به شیعیان 
رســاندید که ما در صف این دولت ها قرار گرفتیم. شما هم بروید و در 

صف ایران قرار گیرید.

وی افزود: ما نه می خواهیم در محور ایران قرار گیریم و نه در محور 
کشورهای عربی، ما می خواهیم که ایران دوست ما باشد و کشورهای 
عربی نیز دوســت مان باشند، ما می خواهیم مشکات مان را حل کنیم 
و ســرزمین مان را پاک سازی کنیم و تروریســم و تفکرات افراطی را 
نابود کنیم. مالکی در ادامه با اشاره به این که با استفاده از تجربه ها باید 
مشکات حل شوند، گفت: بهترین ملت، ملتی است که از تجربه های 
منفی و مثبت خود استفاده کند. ما یک تجربه مثبت داشتیم و با متحد 
شدن در ســال های 2011 و 2012 توانستیم به عراق ثبات بخشیم و 
مرزها را باز کنیم و بازســازی گســترده ای را آغاز کردیم  و  زمانی که 
به خاطر اتفاقات ســوریه اتحاد خود را از دست دادیم بار دیگر تمام آن 

چیزهایی که ساختیم را نابود کردیم.

مجید آقابابایی مدیرکل امور مرزی 
وزارت کشور خبر داد:

 لغو تحریم های یک 
جانبه علیه ایران جزو 
تعهدات برجام است

عراق:  رئیس جمهور  معاون  مالکی  نوری   

وزارت امور خارجه روســیه با تاکید بر 
اینکه لغو تحریم هــای یک جانبه علیه 
ایران جزو تعهدات برجام اســت از تمام 
طرف های این توافق خواست تا به طور 
کامل و دقیق به توافق هسته ای پای بند 

باشند.
به گــزارش ایســنا، مســکو از تمام 
طرف های قرارداد هسته ای ایران و گروه 
1+5 خواســت تا به طور جدی و دقیق 
بــه این توافق، از جملــه به تعهدات در 
خصوص لغو تحریم های یک جانبه علیه 

تهران پایبند باشند.
اقدام  برنامه جامع  کمیسیون مشترک 
مشــترک )برجام( روز جمعه در وین با 
توافق  این  نمایندگان طرف های  حضور 
تشکیل جلسه داد تا به مسائل مربوط به 

اجرای برجام رسیدگی کند.
وزارت امور خارجه روســیه با انتشــار 
بیانیــه ای اعام کرد  در این نشســت 
طرف روس بــر اهمیت پای بندی کامل 
و ســخت تمام طرف ها بــه روح و متن 
برنامه جامع اقدام مشــترک و به عاوه 
قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان 
ملل، شــامل لغو تحریمهای یک جانبه 

علیه ایران تاکید کرد.
در ادامــه این بیانیه آمده اســت: هر 
اقدامی که مخالف این اصل باشد اعتبار 
برجــام را تضعیف می کند و به همکاری 

اقتصادی بین المللی آسیب می زند.
به گزارش اســپوتنیک، دولت آمریکا 
هفته گذشــته تحریم هایــی را علیه 18 
فرد و نهاد ایرانی بــه بهانه ارتباط آنها 
با برنامه موشکی این کشور اعمال کرد.

وزارت امور خارجه روسیه:

سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سئوالی 
در خصوص ضــرورت ورود مجلس بــه قرارداد 
توتال گفت که چون یک بخش از قرارداد بخش 
خصوصی و بخش دیگر دولت اســت، بر اساس 

قانون لزومی بر ورود مجلس نیست.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشستی 
خبری به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد شورای 
نگهبان در طول یک سال گذشته پرداخت و گفت: 
عمده فعالیت شورای نگهبان در طول سال گذشته 
صرف موضوع انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری و میان دوره ای مجلس در چهار حوزه شد.

کدخدایی در ادامه نشســت خبری در پاســخ 
به ســئوال خبرنگاری مبنی بر این که تعدادی از 

اســتانداران و فرمانــداران در خصوص تخلفات 
انتخاباتی به دادســراها احضار شدند آیا این موارد 
در خصوص گزارش شورای نگهبان به قوه  قضائیه 
بوده است؟ گفت: بارها گفته ام بخشی از تخلفات 
در حوزه صاحیت شــورای نگهبان است. آن هم 
تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد. 
اگر شــورای نگهبان این را تشخیص داد می تواند 
نســبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک حوزه 
یا چند حوزه انتخابیه اقدام کند. برخی تخلفات هم 
هستند که جرم انگاری شده و در حوزه قوه  قضائیه 

است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این گونه موارد 
را هر کسی می تواند برای قوه  قضائیه ارسال کند. 
شــورای نگهبان، هیات های اجرایی، هیات های 
نظارت یا مردم عادی. هر کســی ذی نفع باشد یا 
نباشــد اگر تخلفی را ببیند می تواند گزارشی را به 
قوه  قضائیه اعام کند. مواردی که احتمال دادیم 
و گزارش تخلف بوده به قوه قضائیه ارسا ل کردیم. 
شورای نگهبان یا هر دستگاه دیگری هم می تواند 
گزارشاتی را ارائه دهد. از آن پس هم مسئولیت بر 

عهده قوه  قضائیه است.
خبرنــگار دیگــری از کدخدایــی پرســید بر 

 اســاس اصول 77 و 125 قانون اساسی آیا نباید 
موضــو ع قرارداد نفتی با توتــال به نظر مجلس 
برسد؟ که کدخدایی گفت: اگر مرحله قبل را سئوال 
می کنید به ما ارتباطی ندارد. آنچه شورای نگهبان 
نظارت دارد موافقتنامه های بین المللی اســت. بر 
اساس تفســیری که وجود دارد دو طرف قرارداد 
باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که 
یک طرف بخش خصوصی اســت ضرورتی ندارد 
کــه به مجلس برود، مگر اینکــه مجلس از باب 
نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی 
مجلس، شورای نگهبان اعام نظر می کند. در این 
مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال 
اســت که بخش خصوصی اســت. وی در پاسخ 
به ســئوال خبرنگاری که از او خواســت جزئیات 
ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس را 
تشریح کند، چنین توضیح داد: موافقتنامه پاریس 
برای بار اولی که به شــورای نگهبان آمد چون به 
پیوســت هایی اشاره شــده بود که در آن ضمیمه 
نبود، اعضا خواستند که پیوست ها ضمیمه شوند. 
شــورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهار نظر 
نکرده، بعد از تکمیــل ضمائم و تصویب مجلس 
اعام نظر می شود. ســخنگوی شورای نگهبان 

در پاسخ به ســئوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه 
برخی نمایندگان مجلس از نظارت قانونی انتخابات 
شــوراهای اسامی شهر و روســتا گله دارند، آیا 
شورای نگهبان در این باره گفت وگو و رایزنی هایی 
داشته اســت، گفت: این موضوع از جهت قانون 
اساسی در محدوده نظارت شورای نگهبان نیست. 
این گونه هم بخواهیم مساله را با رایزنی حل کنیم 
خاف قانون اساسی است. نظارت شورای نگهبان 
در این باره نیازمند قانون جدیدی است تا یک ساز 
و کار مستقلی در نظر بگیرند و آن زمانی که یک 
نهاد نظارتی شکل گرفت می توانیم از این نظارت 
صحبت کنیم. فعا این وظیفه بر عهده نمایندگان 
مجلس است. ما هم شنیدیم نمایندگان مجلس به 
این روش ایراد دارند و به دنبال اصاح آن هستند.

خبرنگاری ضمن انتقــاد از طرح موضوع کوپن 
تریاک از کدخدایی پرســید کــه آیا مصوبه ای در 
این باره به شورای نگهبان رسیده یا خیر ؟ که وی 
گفت: در این خصوص ما هم از رســانه ها مطالبی 
را شنیدیم، اما هنوز مصوبه ای در این باره دریافت 
نکرده ایم. قانون تشخیص مصالح و ضرورت چنین 
مصوبه ای را بر عهده مجلس گذاشته، منتظریم بعد 

از دریافت مصوبه اعام نظر کنیم.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان:
لزومی بر ورود مجلس به قرارداد توتال نیست

ســید عباس عراقچی با اشاره به دیدار دو جانبه 
هیات ایرانی با هیات آمریکایی در حاشیه برگزاری 
هشــتمین نشست کمیسیون برجام در وین اظهار 
کرد: اخیرا تعداد جدیدی از ایرانیان در کشورهای 
مختلف به درخواســت آمریکا به جرم واهی دور 
زدن تحریم ها دستگیر شده اند که در این جلسه ما 
اعتراض خود را نسبت به این موضوع مطرح کرده 

و خواهان آزادی آن ها شدیم.
بــه گزارش ایســنا، ایــن عضو ارشــد هیات 
مذاکره کننده کشــورمان با اشــاره بــه برگزاری 
هشتمین نشســت کمیسیون برجام، در روز جمعه 
در وین اظهار کرد: در این جلســه که در ســطح 
معاونان وزیران خارجه ایران و 1+5 برگزار شد، به 
ابعاد موضوع هسته ای در اجرای برجام و همچنین 
بحث تحریم ها پرداخته شد. در خصوص مباحث 
مربوط به هســته ای در اجرای برجام بحث هایی 
صورت گرفت و گزارشــی از پیشــرفت هایی که 
حاصل شــده ارائه شــد، از جمله در حوزه مدرن 
کردن رآکتور اراک آخرین تحوالت صورت گرفته 
در این زمینه مطرح شــد و هیــات چینی و دیگر 
هیات هــا صحبت ها و گزارش هایی در این ارتباط 

ارائه کردند.
وی ادامه داد: در این جلسه در مورد همکاری های 
صلح آمیز هســته ای ایران با گــروه 1+5 بحث و 
گفت وگو شــد. هم چنین گزارش آژانس در مورد 
پای بندی ایران به تعهداتش در برجام مورد توجه 
قرار گرفت و هیات های شرکت کننده از همکاری 
کامل ایران با آژانــس در خصوص اجرای برجام 

تشکر و قدردانی کردند.
معاون وزیر خارجه با بیان این که در این جلسه 
بحث مفصلی نیز در مورد بحث تحریم ها صورت 
گرفت، گفت: موارد نقض تعهدات از سوی طرف 
مقابل به خصوص آمریکایی ها را در این جلسه به 
صورت یک به یک شرح دادیم، مواردی که آن ها 
به تعهدات خود یا کامل عمل نکرده اند یا با تاخیر 
عمــل کرده اند یا مواردی که برجــام از دید ما بر 
اســاس عملکرد آنها نقض شده است . هم چنین 
مواردی را که فضا را تخریب کرده اند تا شرکت ها 

و کمپانی های اقتصادی از کار با ایران بترسند.
وی ادامــه داد: همه اعضا متفق القول بودند که 
برجام باید حفظ شــود و تعهدات از ســوی همه 
طرف ها در فضای حسن نیت و سازنده اجرا شود.

عراقچــی تصریح کــرد: برخــی از هیات های 
شرکت کننده در نشست با ما همراهی داشتند که 
آمریکایی ها تعهدات شــان در برجام را به درستی 
عمل نکرده اند و فضای ســازنده ای که الزم است 
بــرای اجرای برجام و منتفی شــدن ایران از رفع 
تحریم ها ایجاد شود، به درستی محقق نشده است.
وی به جمع بندی ای که توســط هلگا اشمید در 
پایان این جلسه صورت گرفت اشاره کرد و افزود: 
در این جمع بندی ضمــن قدردانی از ایران تاکید 
شــد که تمام طرف ها باید به همه مفاد برجام به 
طور کامل پای بند باشند و با حسن نیت و در یک 
فضای سازنده تعهدات شان را انجام دهند. به نظرم 
جمع بندی ای که در جلسه صورت گرفت، از جهت 
ارسال پیام قوی به دنیا و به تمام جوامع اقتصادی، 

شــرکت ها،  بازرگانان و بنگاه هــای اقتصادی و 
کسانی که می خواهند با ایران کار کنند، یک پیام 
قــوی در حمایت همه اعضا از برجام بود. در عین 
حال که ما )ایران( تاکید داریم که آمریکایی ها در 
ارتباط با برجام بد عهدی ها و پیمان شــکنی هایی 
داشــته اند و ما در پایان جلسه اعام کرده ایم که 
باید آمریکایی ها به خاطر بد عهدی هایشــان در 
اجرای تعهدات شــان در برجام مســوول شناخته 

شوند.
این مقام وزرات امــور خارجه با بیان این که ما 
جمع بندی جلســه را به تهران منتقل می کنیم و 
ایران حق خود را برای هر نوع واکنشــی نســبت 
به این بد عهدی ها محفوظ نگه می دارد، ادامه داد: 
ما گزینه های مختلفی در این ارتباط در دســترس 
داریم. برخی از این گزینه ها در متن برجام اســت 
و برخی از گزینه ها در دســتورات مجلس،  شورای 
عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری وجود دارد 
و این ها همــه ماک ما خواهد بود. ما با توجه به 
منافع کشور و حقوق خودمان تصمیم می گیریم و 
حتما نسبت به همه بد عهدی ها واکنش الزم را در 

زمان و شکل مناسب خواهیم داشت.
عراقچی در مورد دیدار هیات ایرانی و آمریکایی 
در حاشیه هشتمین نشســت کمیسیون برجام در 
وین گفت: در حاشیه جلســات کمیسیون برجام 
به طور معمول همیشــه دیدارهای دو جانبه ای با 
هیات های مختلف حاضر در کمیســیون داشته و 
داریم. در این دور از جلسات نیز با بیش تر هیات ها 
ماقات هایی در ســطح معاونان و کارشناســان 

داشتیم. با هیات آمریکایی نیز طبق معمول دیدار 
دو جانبه ای داشــتیم. معموال بیش تر اشــکاالت 
مربوط به اجرای برجام،  مربوط به هیات آمریکایی 
است،  از این رو ما با طرف آمریکایی تمام مسائل را 
مرور و مطرح کرده ایم. در این جلسه تمام مواردی 
که به نقض عهد، بد عهدی،  تاخیر و تعلل از سوی 
آمریکایی ها بود را ذکر کردیم. آنها توضیحاتی را 
ارائه کردند،  البته از نظــر ما این توضیحات قابل 
قبول نیســت و نتیجه مباحث را به تهران منتقل 
می کنیم. معاون وزیر خارجه کشــورمان تصریح 
کرد: همچون روال گذشــته از فرصــت دیدار با 
آمریکایی ها استفاده کردیم و از بعد مسائل انسانی 
به موضوع ایرانیانی که توسط آمریکا در این کشور 
یا در کشورهای دیگر به جرم واهی همچون دور 
زدن تحریم ها دستگیر شــده اند، پرداختیم. اخیرا 
افرادی جدید از ایرانیان در کشورهای مختلف به 
درخواست آمریکایی ها دستگیر شده اند. این موارد 
را منتقل کردیم؛ اعتراض کردیم و خواهان آزادی 

آنها شدیم.

عباس عراقچی با اشاره به دیدار دوجانبه هیات های ایران و آمریکا در وین:

خواهان آزادی ایرانیان تازه دستگیر شده هستیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اعام کــرد که اعضــا و رئیس جدید 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 

مرداد ماه تعیین تکلیف می شوند.
به گزارش ایســنا، محسن رضایی در 
رابطه با انتخاب اعضــا و رئیس جدید 
نظام گفت:  تشخیص مصلحت  مجمع 
به زودی تعییــن تکلیف و احکام صادر 
می شــود. خیلی طول نخواهد کشید و 

ان شاء اهلل در مرداد ماه قطعی می شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص 
ریاســت مجمع  احتمالی  گزینه هــای 
تشــخیص مصلحت اظهار کرد: احکام 
که صادر شد همه مردم در جریان قرار 

می گیرند.
رضایــی دربــاره آخرین دســتورات 
کار مجمع نیز اظهار کــرد: ما در حال 
حاضر در حال بحث درباره سه سیاست 
هســتیم که در رابطه با  دو سیاســت 
اختافاتی بین شورای نگهبان است اما 
کمیسیون ها چه کمیسیون های دبیرخانه 
و چه کمیسیون های صحن مجمع فعال 
بودند، هر چند که دستوری برای صحن 

مجمع نیاوردیم.

مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
داد: خبر  نظام  مصلحت  تشخیص 

صدور احکام اعضا 
و رئیس مجمع 

تشخیص مصلحت 
نظام در مرداد ماه

عضوکمیســیون ماده 10 احــزاب گفت: اگر در بررســی مجدد جبهه       
مردمی و دیگر جبهه ها، احزابی که معرفی می کنند شرایط الزم را نداشته 

باشند، فعالیت آنها    منتفی می شود.
به گــزارش ایلنــا، پروانه مافی درباره بررســی مجــوز فعالیت جبهه 
مردمی نیروهای انقاب، گفت: در قانون جدید احزاب مقرر شده دو نفر از 
نمایندگان احزاب؛ یک نفر از دبیران کل احزاب ملی و دیگری از دبیران 
کل اســتانی با انتخاب کلیه احزاب وارد کمیسیون ماده 10 احزاب شوند 

و این انتخابات 12و 13 مرداد برگزار می شود . 
او ادامــه داد: البتــه اعضایی که به کمســیون 5 نفــره کنونی افزوده 
می شوند حق رای ندارند اما از حق اظهارنظر و تصمیم سازی برخوردارند. 
بعد از تعیین اعضای جدید کمیســیون ماده 10 احزاب، کمیســیون وارد 
مباحث اصلی و جدی می شــود و می تواند طبق قاعده ای که قانون جدید 
مشــخص کرده به مباحث ورود کند و رســما مسائل جبهه ها را در راس 

برنامه  خود قرار دهد.
عضو کمیســیون ماده 10 احزاب با اشــاره به وضعیــت جمنا، گفت: 
دوســتان گزارشــی ارائه داده          انــد و می گویند مجوز فعالیــت داریم، اما 
کمیســیون، بررســی آن را منوط کرده به این مسئله که مجموع احزاب 
این جبهه باید رســمیت داشته باشــند، یعنی کنگره ها برگزار و شرایطی 
را که قانون برای تشــکیل یک حزب و اخــذ مجوز فعالیت در نظر دارد، 

داشته باشند.
مافی تاکید کرد: اگر در بررســی مجدد جبهــه       مردمی و دیگر جبهه ها 
احزابــی کــه معرفی می کنند شــرایط الزم را نداشــته باشــند، فعالیت 
جبهه  های موجود    منتفی می شــود، لذا احزابــی که در یک جبهه متمرکز 

می شوند باید شرایط حزب را بر اساس قانون دارا باشند.
این نماینده مجلس  اظهار داشــت: پیش از قانون جدید احزاب، تشکیل 
جبهــه با 15 حزب بود که پس از اصاح به 5 حزب تقلیل یافت که باید 

احزاب قوی در آن عضو باشــند تا برای آنها مجوز صادر شود. 
عضــو کمیســیون مــاده 10 احزاب در پاســخ بــه اینکه آیــا جبهه  
مردمی نیروهــای انقاب در صورت عدم فعالیت به عنوان جبهه تقاضای 
دریافت مجوز به عنوان حزب را داشــته است، گفت: این روند خوب است 
و باعث می شود گروه هایی که به دنبال تشکیل حزب یا جبهه هستند رفع 
اشــکال کنند و جدی وارد عرصه شوند و یکی از اهداف مهم کمیسیون 
ماده 10  احزاب این اســت که کشور را به سمت تقویت احزاب و تشویق 
مــردم به  ورود به احزاب برای دنبال کردن فعالیت سیاســی و اجتماعی 

سوق دهد.

شرط به رسمیت شناخته شدن 
جمنا از سوی کمیسیون ماده 10 

احزاب

خبر 

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور از توقیف یک فروند شناور صیادی با مالکیت عربستان همراه با پنج تبعه هندی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید آقابابایی درباره توقیف یک شناور متعلق به عربستان سعودی گفت: یک فروند شناور صیادی صبح پنج شنبه با مالکیت عربستان سعودی همراه 
با پنج تبعه هندی که صیاد بوده اند، به صورت غیرمجاز وارد آب های سرزمینی جمهوری اسامی ایران شدند که توسط نیروهای نظامی ایران دستگیر و بازداشت شدند.
او ادامه داد: با توقیف این شــناور و بازداشــت صیادان، افراد حاضر در آن برای طی مراحل قانونی تحویل دریابانی نیروی انتظامی شدند که پس از تکمیل پرونده، 

این افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می گیرند.


