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ایران باید بتواند از منافع اقتصادی
برجام بهرهمند شود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
یادداشتی که در پنجمین سالروز امضای برجام
منتشرشد،بهجوانبمختلفاهمیتبرجاماشاره
و بر ضرورت حفظ آن تأکید کرد.به گزارش ایسنا،
جوزپبورل،مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپا
در یادداشتی درباره اهمیت برجام که در پنجمین
سالروز امضای آن در پایگاه خبری پراجکت
سیندیکیت منتشر شد ،گفت« :امروز برجام از
سویجبهههایمختلفیتحتفشار است.منبه
این باور رسیدهام که اقدام برای حفظ آن نهتنها
ضرورتداردبلکهفورابایدانجامشود۱۲.سالطول
کشیدتاایرانوجامعهجهانیاختالفاتشانراکنار
بگذارندوبهتوافقدستپیداکنند.اگر برجاماز بین
برود ،هیچ انتخاب جایگزین جامع یا موثر دیگری
وجود ندارد ».بورل در ادامه اظهار کرد« :برجام تنها
موفقیتینمادیننیست.اینتوافقوعدههایشرا
عملی کرده و کارآمد بودنش ثابت شده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهواسطه دسترسی
بیسابقهای که این توافق ایجاد کرد ،توانست ۱۵
گزارشپیدر پیدر بازهزمانیژانویه ۲۰۱۶تاژوئن۲۰۱۹
ارایهکند،مبنیبر اینکهایرانبهتمامیتعهداتشدر
توافقعملکردهاست».اوبااشارهبهخروجآمریکااز
اینتوافقواعمالدوبارهتحریمهایشدربارهایران
متذکر شد که ایران با وجود متأثر شدن از این
تحریمها ،پس از این اقدام آمریکا ،به مدت  ۱۴ماه
هنوز کامال به برجام پایبند بود .او گفت« :من
بهعنوانهماهنگکنندهکنونیبرجامبههمکاریبا
تمام اعضای باقیمانده در برجام و جامعه جهانی
برای حفظ این توافق ادامه خواهم داد ».مسئول
سیاستخارجیاتحادیهاروپابااشارهبهاینکهایران
پس از کاهش تعهدات برجامیاش در چند مدت
اخیربایدبهپایبندیکاملبهبرجامبازگردد،بیانکرد:
«البته الزم است ایران بتواند از منافع اقتصادی در
نظر گرفته شده در برجام بهرهمند شود .با وجود
اینکه پیش از این ،اقداماتی برای حفاظت از
شرکتهایمان در برابر تحریمهای فرامنطقهای
آمریکاانجامدادهایم،اروپامیتواندکارهایبیشتری
برای رضایت ایران در زمینه تجارت قانونی انجام
دهد».بورلافزود«:اتحادیهاروپاتالشخواهدکردتا
ل ارتباطی
میان کشورهای درگیر در این توافق پ 
ایجادوشکافهاراکمتر کند.منبر اینباورمکهاگر
بتوانیم برجام را حفظ کنیم و از اجرای کامل آن
مطمئن شویم ،این توافق میتواند سنگ بنای
پرداختنبهدیگرنگرانیهایمشترک،ازجملهموارد
مرتبطباامنیتمنطقهباشد».

رایزنی ظریف با وزیران خارجه
جمهوری آذربایجان و ارمنستان
در پیبروز درگیریهایاخیر میاننیروهایآذریو
ارمنی ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران عصر
دیروز با وزیران امور خارجه جمهوری آذربایجان و
ارمنستانبهصورتجداگانهرایزنیوگفتوگوکرد.به
گزارشایسنا،در اینتماسهایتلفنی،محمدجواد
ظریفضمنتوصیهبهطرفینبرایخویشتنداریو
آغاز گفتوگو برای حلوفصل مسالمتآمیز
اختالفات ،آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای
کمکبهپایاندادنبهتنشهااعالمکرد.

رئیسجمهوری با اشاره به
جلسه اخیر شورای حکام
درباره ایران و تالش آمریکا
برای ایجاد اجماع علیه
ایران گفت« :آمریکاییها
به خوبی مشاهده کردند
که در دستیابی به اهداف
خود ناموفق بودهاند .در
جمع شورای حکام حدود
 ۹تا  10کشور با توطئه آنها
مخالفت کردند و تسلیم
آنها نشدند .دو کشور بزرگ
روسیه و چین نیز در برابر
این حرکت خالف مصلحت
جامعه بینالملل ایستادگی
کردند»

رئیسجمهوری با اشاره به مخالفتهای صهیونیسم ،ارتجاع و تندروهای
آمریکاباتوافقبرجامگفت«:ایرانثابتکردکشوریصلحطلباست».
حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت دولت با اشاره به سالروز نهایی شدن
توافق برجام اظهار کرد« :ایران کشوری صلحطلب است و ما نشان دادیم پروژه
آمریکا برای امنیتیسازی ایران بیاساس است .البته از آغاز حرکت برای توافق
برجاممثلثشومیشاملصهیونیست،ارتجاعوتندروهایآمریکامخالفبودند
شآنهااینبودکهچنینتوافقیبهنتیجهنرسد».
وهمهتال 
اوبابیاناینکهصهیونیستهاویکیاز سرانارتجاعدر حینمذاکراتبهاروپا
رفتند تا توافقات را بر هم بزنند ،خاطرنشان کرد« :آنها در این توافق تأخیر ایجاد
کردند .قرار بود توافق آذرماه  ۱۳۹۳انجام شود ،ولی تا تیرما ه سال  ۱۳۹۴به تأخیر
افتاد .در مجموع ناموفق بودند و این توافق نهایی شد ،اما این مثلث شوم راه
خود را ادامه داد».او بیان کرد« :بعد از اینکه ایران و دوستان ایران ازسال 1395
از توافق برجام منتفع شدند ،این مثلث شوم با قدرت بیشتری به میدان آمد.
رژیم آمریکا هم در توهم بود و تندروها در این کشور ترسیم درستی از رفتار خود
نداشتند.هدف آنهااینبودکهشکستنتوافقبرجامرابهگردنایرانبیندازند،
یعنی در قبال حرکت آمریکا ،ایران کل برجام را کنار بگذارد و آنها بگویند که ایران
از برجامخارجشدهاست،اماهوشمندیایراناینبود کهاجازهنداداینتوطئه
محقق و ایران مقصر جلوه داده شود .ازسال  1397آمریکا تعهدات سیاسی،
اخالقی و حقوقی خود را زیر پا گذاشته بود .البته دولت فعلی آمریکا و کاخ سفید
نمیتواندمعیاریبرایاینتوافقباشد،زیراآنهااز همهتوافقاتبینالمللیخود
از جملهآبوهوا،بهداشتجهانیویونسکوبدوندلیلخارجشدند.امروز همه
دوستانآمریکاوبخشبزرگیاز ملتآمریکاقبولدارندکهحرکاتدولتآمریکا
به ضرر خود آنهاست».رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دستاوردهای ایران از
برجاممحفوظماندهاست،تصریحکرد«:طیسالیاندراز تبلیغمیکردندکهایران
تعهدات خود را زیر پا میگذارد ،اما ما نشان دادیم این حرفها بیاعتبار است و
فعالیت هستهای ایران در چارچوب مقررات بینالمللی است .این دستاورد تا
پایانتاریخباقیمیماندکهاینتبلیغاتعلیهایرانبیاساسبودهاست».
روحانیخاطرنشانکرد«:آنهاهمچنینسکوییبهاسمفصلهفتمنشور
سازمانمللوقطعنامههایشورایامنیتدرستکردهبودندتابتوانندامنیت
ایران را در خطر قرار دهند .ما این سکو را تخریب کردیم و هیچکس نمیتواند
در حوادث بعدی ایران را سرزنش کند ،زیرا ایران در چارچوب حقوق و عرف
بینالمللی و معیارهای اخالقی حرکت کرده و اگر دیگران تخلف داشتند ،بدان
معنانیستکهایرانمقصراست».

او ادامه داد« :ما آزمایش دیگری پیش رو داریم و آن حفظ یکی دیگر از
دستاوردهای این توافق یعنی پایان تحریم تسلیحاتی ایران است .ما با دقت
آن را در نظر داریم 4+1 .باید بداند فقط بحث منافع ایران یا روابط ایران یا اروپا یا
همسایگانخودنیست،بلکهبحثحفظحقوقبینالمللی،چندجانبهگرایی
و ارزش توافق بینالمللی مطرح است .اگر با دقت عمل نکنند و تحتتأثیر
آمریکا باشند به حقوق و مقررات بینالمللی و چندجانبهگرایی ضربه اساسی
واردمیشودکهبهضرر همهخواهدبود».رئیسجمهوریبابیاناینکهآمریکادر
حرکات سیاسی و حقوقی خود شکست خورده است ،اظهار کرد« :امیدواریم با
هوشیاریکشورهاو 4+1آمریکاهمچنانناموفقباشدوشاهدجبراناقدامات
4+1باشیم».روحانیتأکیدکرد«:ایرانتسلیمزور وفشار قدرتهایبزرگوآمریکا
نبوده و نخواهد شد .ایران در طول د و سال گذشته منزوی نشده و منزوی
نخواهدشد».
رئیسجمهوری با اشاره به جلسه اخیر شورای حکام درباره ایران و تالش
آمریکابرایایجاداجماععلیهایرانگفت«:آمریکاییهابهخوبیمشاهدهکردند
کهدر دستیابیبهاهدافخودناموفقبودهاند.در جمعشورایحکامحدود ۹تا
10کشور باتوطئهآنهامخالفتکردندوتسلیمآنهانشدند.دوکشور بزرگروسیهو
چیننیزدربرابراینحرکتخالفمصلحتجامعهبینالمللایستادگیکردند».
روحانیتصریحکرد«:ایرانمنزوینشدهونخواهدشدوحرکتهایتوسعهای
ُ
ایران شاید کند شود ،اما متوقف نخواهد شد .هم ه طر حهایی که امروز پیش
میبریم و در طول این هفتهها افتتاح میشود و هم ه طر حهایی که افتتاح
خواهدشد،نشانایناستکهآنهابهاهدافخوددستنخواهندیافت.در این
شرایط،فشار وسختیبرایمردمعزیزمانایرانهستومتأسفانه آمریکاییها
هموارهعلیهمنافعملتایراندر طولدهههایگذشتهومخصوصادر سالهای
اخیر پافشاری کردند،اماهرگز بهاهدافموردنظرشاننخواهدرسید».اوبابیان
اینکه طی دو سال و چند ماهی که در سختترین فشار و تحریم بودیم،
خوشبختانه با ایستادگی و مقاومت مردم ،فداکاری کارآفرینان ،صنعتگران،
کشاورزان و همه خدمتگزاران به ملت ،در سال  ۹۸کارنامه خوبی داشتیم،
خاطرنشانکرد«:درسال۹۸همتوانستیمدر پایانسالتورمرانسبتبهماههای
قبلکاهشدهیموهمرشداقتصادیبدوننفتمامثبتبود.رشدکشاورزی
ما باالی۸درصد بود و در صنعت نیز رشد خوبی داشتیم .انشاءاهلل امیدواریم
امسالهمباوجودمضاعفشدنسختیهاباز همدر زمینهصنعتکشاورزیو
برخیبخشهایخدماتیشاهدرشدوکنترلفشارهاییکهدر کشور وجوددارد،
باشیم».

پاکنیا ،وکیل یکی از متهمان آبانماه در گفتوگو با «شهروند» خبر داد:

مطمئنــم لغــو حکم ا عــدام را خواهیم گرفت
بعــد از مدتها به پرونده متهمان دسترســی یافتیم
تا همین جا باید بگویم
پرونده بدون وکیل در
دادسرا بوده و حتی وکالی
تسخیری هم حضور
نداشتهاند .من از ابتدا
وکیل این پرونده بودم و
عزل هم نشدهام ،اما دعوتی
از من برای حضور در دادگاه
نشده است؛ همین نکته
کافی است تا بتوان بر پایه
آن اعاده دادرسی انجام داد.
نکته دیگری که وجود دارد
این است که هیچ تصویری
از دوربینهای مداربسته
وجود ندارد که نشاندهنده
آ تشزدن توسط موکالن ما
باشد و پرونده تنها مبتنی
بر اقاریر متهمان است

پرونده امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی و
محمد رجبی که در دیوان عالی تأیید شده بود ،حاال
پس از مدتها در اختیار وکالی متهمان قرار گرفته
است؛ پروندهای که هرچند درباره حوادث آبانماه
است ،اما آنگونه که سخنگوی قوه قضائیه گفته
بازداشتاینافراددر پی«سرقتمسلحانه»انجام
شده است؛ سرقتی که به گفته بابک پاکنیا ،وکیل
امیرحسین مرادی« ،رضایت بیقید و شرط» شاکی
خصوصی آن هم گرفته شده است .پاکنیا با اشاره
به این موضوع که کار روی پرونده را از همین امروز
آغاز کردهایم،میگوید« :قرائتپروندهتاهفته آینده
ادامهخواهدداشت».اماموضوعیکهاوبسیار بهآن
امیدوار است ،توقف حکم اعدام است .او میگوید:
«مطمئنیمبانواقصیکهدر پروندهوجوددارد،اعاده
دادرسی خواهد شد و حکم اعدام لغو میشود».
گفتوگوی «شهروند» را با این وکیل دادگستری
دربارهاینپروندهدر ادامهمیخوانید.
آیا اتفاق جدیدی در پرونده این سه نفر رخ
داده است؟
بله؛ ما از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال
ماده 477راکردیموبسیار امیدواریمموردموافقت
جناب رئیسی قرار بگیرد تا بتوانیم درخواست
تکمیلیتر را ارایه کنیم .خوشبختانه امروز قوه
قضائیههمکاریخوبیباماداشتوهمانگونهکه
از پیشوعدهدادهبودند،پروندهرادر اختیار هر سه

وکیلقرار دادهاندومامشغولخواندنآنهستیم.
فکر میکنم تا هفته آینده قرائت آن ادامه خواهد
داشت.
چرا پرونده تا امروز در اختیار وکال قرار
نگرفتهبود؟
اینسوالیاستکهبایدقوهقضائیهبهآنپاسخ
دهدواز نظر حقوقیتخلفیآشکار است.مااز ابتدادر
اینپروندهوکالتداشتیم،امانتوانستیمپروندهرا
مطالعه کنیم.
تا همین جایی که پرونده را خواندهاید چه
نکاتی در آن وجود دارد که بتوانید بر پایه آن اعاده
دادرسیانجام دهید؟
تا همین جا باید بگویم پرونده بدون وکیل در
دادسرا بوده و حتی وکالی تسخیری هم حضور
نداشتهاند.مناز ابتداوکیلاینپروندهبودموعزل
هم نشدهام ،اما دعوتی از من برای حضور در دادگاه
نشدهاست؛همیننکتهکافیاستتابتوانبر پایه
آن اعاده دادرسی انجام داد .نکته دیگری که وجود
دارد این است که هیچ تصویری از دوربینهای
مداربسته وجود ندارد که نشاندهنده آتشزدن
توسطموکالنماباشدوپروندهتنهامبتنیبر اقاریر
متهماناست.
اقراری کهظاهرابعداتکذیب کردند؟
بله؛در جلسهدادگاههیچاقراریصورتنگرفته
وموکلمن،امیرحسینمرادی،همهاقاریر خودرادر
مرحلهدادسراپسگرفتهاست.

تا چه حد امیدوارید اعاده دادرسی انجام و
دستور توقفحکماعدامصادر شود؟
مطمئنملغوحکمراخواهیم گرفت.بهنظر من
باتوجهبهنواقصمتعددیکهدر پروندهوجوددارد،
بایداعادهدادرسیشود.ماتقاضایاعادهدادرسیرا
تقدیمدیوانمیکنیموتوقفاجرایحکمراخواهیم
گرفت.
سخنگویقوهقضائیهگفتهآنهادر سرقت
مسلحانه بازداشت شدهاند و «از اراذل و اوباشی
بودهاند که در اغتشاشات دست به جنایت
زدهاند» .نظر شما بهعنوان وکیل در این پرونده
چیست؟
صحبتهای سخنگوی محترم قوه قضائیه در
اینمورداغراقشدهاست.سخنگویمحترماز لفظ
اموال سرقتشده استفاده کرده ،اما تنها یک
موبایلبودهوشاکیخصوصیهمرضایتبیقیدو
شرط داده است .پیش از این گفته میشد این سه
نفردراغتشاشاتبازداشتشدهاند،امامنتوضیح
دادم که آنها به دلیل ارتکاب جرم عمومی بازداشت
شدهاند و پس از چک کردن موبایل آنها ،مشخص
شد در حوادث آبانماه شرکت داشتهاند .همین
مسأله نشان میدهد آنها عناصر مهمی نبودهاند.
اصوال عناصر مهم طی عملیات پیچیده اطالعاتی
بازداشت میشوند ،نه اینکه به دلیل جرم دیگری
بازداشت شوند و بعد مشخص شود در حوادث
حضورداشتهاند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس گفت« :قرار است تعدادی از اعضای
این کمیسیون از تأسیسات هستهای نطنز بازدید
کنند ».ابوالفضل عمومی روز گذشته ،چهارشنبه ،در
جمعخبرنگارانبابیاناینکهقرار استاینبازدیدروز
دوشنبه سیام تیر انجام شود ،گفت« :تعدادی از
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس به برخی از مراکز هستهای کشور ازجمله
سایت نطنز خواهند رفت ».سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان
کرد« :نمایندگان ضمن بازدید از روند فعالیتهای
هستهای کشور به موضوع حادثه نطنز هم توجه
خواهند داشت ».به گزارش ایرنا مجتمع هستهای
شهید احمدی روشن در نطنز بامداد پنجشنبه،
دوازدهم تیرماه ،دچار حادثه شد .بهروز کمالوندی،
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ،در اینباره
گفتهبودکهاینحادثهدر یکیاز سولههاکهدر فضای
باز و فاقد مواد هستهای بود ،رخ داد ،همچنین این
سایت غیرفعال و عاری از مواد رادیواکتیو و نیروی
انسانیبودهولیخسارتهاییدر بر داشتهاست.

ابوالقاسمسرحدیزادهدرگذشت
ابوالقاسمسرحدیزاده،وزیر پیشین کار وامور
اجتماعی و از نمایندگان ادوار مجلس شورای
اسالمی ،سه شنبه شب بر اثر ایست قلبی در
هفتادوپنج سالگی درگذشت .صابر سرحدیزاده
صبح چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا با تأیید خبر
درگذشت پدرش گفت« :او پس از تحمل دورهای
بیماری شب گذشته بر اثر ایست قلبی در
بیمارستان لواسانی تهران دارفانی را وداع گفت».
شادروان سرحدیزاده ،دبیرکل و بنیانگذار حزب
اسالمی کار و از مبارزان علیه دستگاه ستمشاهی،
در نیمهاولدهه ۱۳۴۰خورشیدیبهدلیلفعالیت
در حزبمللاسالمیبازداشتوروانهزندانشد.او
در ادوار سوم،پنجموششمنمایندگیمردمتهرانرا
در مجلس شورای اسالمی بر عهده داشت و در
دولت نخستوزیر دوران جنگ ،وزیر کار و امور
اجتماعیبود.سرحدیزادههمچنینسمتهایی
چون عضویت در شورای سرپرستی و قائممقامی
بنیاد مستضعفان و ریاست شورای سرپرستی
زندانهارانیز بر عهدهداشت.
		
واعظآشتیانی:

تنوعنامزدهایاصولگرایاندر انتخابات
ریاستجمهوریزیاداست
عضوشورایمرکزیحزبموتلفهگفت«:برخالف
آنچهبرخیاصالحطلبانبیانمیکنندکهدرانتخابات
حضور نخواهند داشت ،من اعتقاد دارم که
اصالحطلبانحضور جدیخواهندداشت.البتهمن
معتقدم حضور این جریان سیاسی در انتخابات و
عرصه سیاسی خوب است .ما نمیخواهیم
انتخابات تکقطبی باشد ».امیررضا واعظ آشتیانی،
سیاستمدار اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب
موتلفهاسالمی،در گفتوگوباایلنادرخصوصنحوه
حضورجریاناصولگرادرانتخاباتریاستجمهوری
سالآیندهگفت«:پیشبینیمنایناستکهتنوع
کاندیدادر جریاناصولگراییزیادخواهدبود،منتها
مهم این است که کدام یک از آنها بتواند اقبال
عمومیرابهخودجلبکند».اوادامهداد«:همچنین
در این زمینه نکتهای وجود دارد و آن این است که
جامعهدر گامدومانقالببهسمتنیروهایجدید،
انقالبی ،کارآمد،شجاعوعملگرامیرود؛یعنیمانیاز
داریم که نیروهایی با این شاخصههایی که عرض
کردم ،داشته باشیم؛ افرادی که به ارزشها و منافع
نظام و انقالب پایبند باشند و در مواقع ضروری در
عرصههای سیاست داخلی ،سیاست خارجی و
اقتصادی شجاعانه موضعگیری و حتی عمل
کنند».عضوشورایمرکزیحزبموتلفهدر ادامهدر
خصوص حضوریافتن یا نیافتن اصالحطلبان در
انتخابات آتی اظهار داشت« :برخالف آنچه برخی
اصالحطلبان بیان میکنند که در انتخابات حضور
نخواهند داشت ،من اعتقاد دارم که اصالحطلبان
حضوریجدیخواهندداشت.البتهمعتقدمحضور
این جریان سیاسی در انتخابات و عرصه سیاسی
خوب است .ما نمیخواهیم انتخابات تکقطبی
باشد ».او ادامه داد« :انتخابات باید فضایی فراهم
کند که نیروهایی که قابلیت رأیآوری دارند از هر دو
جناح ورود کنند و تصمیم با مردم است ،اما نکته
مهموقابلتوجهدر انتخاباتایناستکهشعارها
باید به گونهای مطرح شود که در عمل هم شدنی و
تحققپذیر باشد؛ نه اینکه به نحوی شعار و وعده
داده شود و بعد از انتخابات عملکرد برعکس
شعارهاباشد».

