
پایبندی به اتالف وقت 
وضعیت حقوق بشر 

 در انگلیس
 بر لبه پرتگاه 

 موافقت دولت
با افزایش مستمری

 بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعی

ونده کیفری  رسیدگی به پر
یداران شرکت   خر

یک ایران   رشت الکتر
به اتهام اخالل در نظام تولید

صفحه 3

صفحه 2

عفو بین الملل هشدار داد

صفحه 1

2

مذاکره درباره آنچه رســیدن بــه راهکاری برای 
تحقــق اهــداف برجام عنــوان می شــود، میان 
جمهوری اســامی ایران و گروه 1+4 ســه شنبه 
در وین برگزار شــد. البته این نشســت برخاف 
نشست های سه سال اخیر یک تفاوت داشت و آن 
حضور تیم آمریکایی در وین بود که البته نقشــی 
در مذاکرات نداشته و چنانکه تیم مذاکره کننده 
تاکید کرده مذاکره ای مســتقیم و غیر مســتقیم 
میان ایران و آمریکا صورت نگرفته است. طرفین 
در حالی بر ادامه مذاکرات تاکید دارند که در باب 

آن چند نکته قابل توجه است. 
نخســت آنکه بازی غرب همواره بر اصل بازی با 
زمان استوار بوده اســت که با حربه مذاکره برای 
مذاکره صورت می گیرد. طوالنی شدن مذاکرات 
یعنــی شــرطی کردن اقتصــاد کــه نوعی خود 
تحریمــی را به همراه دارد که در گام بعدی خطر 
فرسودگی قدرت چانه زنی ایران در برابر مطالبات 
طرف مقابل را  به همراه دارد. بر این اساس اصل 
اول نه تاکیــد بر لغو تحریم ها که تاکید بر تحقق 
این مهم در کوتاه ترین بازه زمانی است. نکته مهم 
آنکه غرب تــاش دارد تا مذاکرات را به انتخابات 
ریاســت جمهوری خرداد ماه گــره زند، بگونه ای 
کــه مولفه لغو تحریم ها را بــه چارچوب تبلیغات 
انتخابات وارد ســازد. این امر از یک ســو فرصت 
فضاسازی رسانه ای برای القاء وادادگی جناح های 
سیاسی ایران در برابر آمریکا را برای غرب فراهم 
می سازد و از سوی دیگر انحراف در انتخاب مردم 

را دنبال می کند.
انتخابــات صحیح بر اســاس اصل فــرد جهادی 
و انقابــی برای رفع مشــکات کشــور اســت 
حال آنکــه آمریکا به دنبال تبدیــل آن به معیار 
انتخاب مذاکره کننده بــا آمریکا برای آنچه رفع 
تحریم ها نامیده می شــود، است. ســناریویی که 
در دوره های اخیر نیز تکرار شــده که حاصل آن 
هشت ســال وضعیت نابسامان و مدیریت ضعیف 
از جمله در حوزه اقتصادی حاکم شــده بر کشور 
اســت. بر این اســاس اگر مذاکره در کوتاه ترین 
زمان بــه نتیجه مطلوب نرســد لغــو مذاکرات 
امری ضروری برای جلوگیــری از فتنه انتخاباتی 
 آمریکاست که خود نوعی اقدام برای خنثی سازی 

تحریم هاست.
دوم آنکــه ایــن امر بایــد مورد توجه باشــد که 
تحریم ها و دشــمنی علیه ایران نه صرفا در ســه 
ســال ریاســت جمهوری ترامپ بلکــه از ابتدای 
پیروزی انقاب اسامی تا به امروز صورت گرفته و 
هرگز تفاوتی میان مقامات آمریکایی وجود ندارد. 
نسبت دادن تحریم ها به دوران ترامپ آدرس غلط 
دادن به مردم و بزک کردن چهره آمریکاست حال 
آنکــه بایدن در دوران اوباما نیز بر مســند قدرت 
بود که شــدیدترین تحریم ها را علیه ایران اعمال 
و حتی حاضر به اجرای تعهدات برجامی نشــد و 
حتی تحریم های 10 ســاله ایران پس از امضای 

برجام توسط آنها امضا شد. 
نکته آنکــه بایدن مانند ترامپ بر اصل فشــار بر 
ایــران تاکید دارد، تفــاوت آنها در واژه هاســت 
چنانکه ترامپ می گوید فشار حداکثری و بایدن از 
فشــار هوشمندانه می گوید. لذا بزک کردن چهره 
آمریکا برای توجیــه مذاکره و نرمش در برابر آن 
امری خاف منافع ملی بــوده حال آنکه واقعیت 
آمریکا آن است که بایدن نیز به اندازه ترامپ برای 

ایران خطرناک است. 
سـوم آنکـه درخواسـت آمریـکا بـرای مذاکـره بـا 
ایـران بـه دلیل رویکـرد مقاومت فعالی اسـت که 
از سـوی جمهوری اسـامی و ملت صورت گرفته 
اسـت. از یـک سـو ملـت ایـران همچون گذشـته 
بـا تمـام سـختی ها در برابـر مشـکات اقتصـادی 
ایسـتاده اسـت و در یـک سـال اخیـر نیـز کادر 
بهداشـت و درمـان جهـادی بـزرگ بـرای تکمیل 
ایـن ایسـتادگی داشـته انـد کـه جـای قدردانـی 
فـراوان دارد. از سـوی دیگـر اقدامـات جمهـوری 
اسـامی مبنـی بر مصوبـه مجلـس در راهبرد لغو 
تحریم هـا کـه بـه غنـی سـازی 20 درصـد و لغو 
اجـرای داوطلبانـه پروتـکل الحاقـی منجـر شـد، 
زمینـه سـاز عقـب نشـینی آمریـکا و اروپـا بـوده 
اسـت. حقیقـت آن اسـت کـه نتیجه مذاکـرات و 
دل خـوش کـردن بـه برجـام در کنـار اسـتمرار 
تحریم هـا  کارآمـدی  توهـم  ایجـاد  تحریم هـا، 
در میـان مقامـات غربـی بـود کـه سیاسـت های 

ترامـپ برگرفتـه از آن بـوده اسـت.

بایدها و نباید های این روزها
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خبـــر
نتایج سفر رئیس قوه قضاییه به استان گیالن 

 رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت 
رشت الکتریک ایران به اتهام اخالل در نظام تولید

حجت االسام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیان اولین نتایج سفر رئیس 
بزرگ  کارخانجات  به وضعیت  رسیدگی  برای  رئیسی  اهلل  آیت  پیگیری دستور  و  قضاییه  قوه 

تولیدی در استان گیان تشریح کرد.
حجت االسام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه در سفر به گیان، بر رسیدگی 
سریع به وضعیت شرکت های پوشش، رشت الکتریک ایران و صنایع ابریشم تاکید داشت، اظهار 
کرد: دادگستری کل استان گیان با تاکیدات رئیس قوه قضائیه، در مدتی کوتاه اقدامات موثری 
را در زمینه فسخ قرارداد برای بازپس گیری مالکیت این کارخانجات و برخورد با اشخاصی که 

در نظام تولید اخال ایجاد نموده اند به انجام رسانده است.
رئیس کل دادگستری گیان در خصوص شرکت صنایع پوشش گفت: با پیگیری دستگاه قضایی 
گیان قرارداد فی مابین گروه شرکت آتیه دماوند-وابسته به بانک صنعت و معدن- و خریداران 
بخش خصوصی در شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع 
پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد. وی از راه اندازی خط تولید صنایع پوشش در 
آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: گروه سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای 
مصوبات کمیته حمایت از تولید و سرمایه گذاری برای بهسازی و مقاوم سازی سالن تولید و 
بهره برداری از ماشین آالت ریسندگی پوشش اقدام نموده و به زودی خط تولید جدید این 
کارخانه راه اندازی خواهد شد. حجت االسام خلیلی همچنین درباره تخریب اموال و توقف 
تولید در شرکت صنایع پوشش از سوی خریداران آن گفت: برای این اشخاص به اتهام اخال 
در نظام تولید پرونده قضایی تشکیل شده است و بازپرس پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی 
برای بررسی همه جانبه وضعیت این شرکت، از آن جایی که احتمال فرار متهم اصلی پرونده 

نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری متهم صادر نموده است.
رئیس کل دادگستری گیان در ادامه به شرکت رشت الکتریک ایران اشاره کرد و گفت: از آن 
جایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید 
شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، عاوه بر 
تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید نموده اند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری 

کل استان گیان صورت پذیرفته است.
وی اضافه کرد: به صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشت الکتریک ایران- اعام شد 
تا براساس مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن برابر ماده 240 قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش 
نماید.رئیس شورای قضایی استان گیان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت 
الکتریک ایران به اتهام اخال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقاب رشت خبر داد و 
اظهار داشت: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به 
تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و  کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آالت، 
کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و اباغ آن به وکیل 

متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار الزم و قانونی اقدام شده است.
حجت االسام خلیلی همچنین به وضعیت شرکت ابریشم گیان اشاره کرد و عنوان نمود: با 
توجه به این که خریداران شرکت صنایع ابریشم گیان عاوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی 
و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهره وری مناسب 
اقدام ننموده اند از سوی دادگستری کل استان گیان به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند اعام 
شد تا با استناد به ماده 240 قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. وی افزود: در خصوص 
اتهام متهمین مبنی بر اخال در نظام تولید، پرونده ای در دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 
صومعه سرا تشکیل شده است که با تکمیل تحقیقات، به زودی متهم اصلی احضار و قرار الزم و 
قانونی صادر خواهد شد. رئیس کل دادگستری گیان در پایان با انتقاد از مالکان این کارخانجات 
تصریح کرد: با وجود تخلف خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و 
تاخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی 

نداشته و الزم است در برابر مطالبه گری شهروندان پاسخگو باشند.  مرکز رسانه قوه قضاییه

روحانی: آمریکا می گوید می خواهم توبه کنم 

آقای رئیس جمهور!
توبه گرگ مرگ است


