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استقالل؛تیمیکه به
نیمکتشباخت

هرکمکی که به عراقیها
کردیم ،دالر نقد گرفتیم

بال آبی قیچی شد

سیاست 2

نقش ایران در مذاکرات صلح افغانستان
چه خواهد بود؟

آدرنالین 7

کارشناسان در گفتوگو با «توسعهایرانی» آینده بازار سرمایه را درخشان دانستند

تهران،کابلو
آششلهقلمکار
قدرتها

بورس درگیر تصمیمات بزرگ؛ تاثیرات کوچک

چرتکه 3

اعتراض مردم مصر علیه رئیسجمهور وارد هفتمین روز شد

السیسی و ترس
از تکرار بهار عربی

همزمان که طالبان و دولت افغانســتان مشغول مذاکرات صلح در
دوحه قطر هســتند ،دیروز پایگاه خبری آریانانیوز افغانســتان اعالم
کرد که گروه طالبان با انتشــار اعالمیهای به شرکتهای هواپیمایی
افغانستان هشدار داده که اگر تا یک هفته دیگر مهمانداران زن ملبس
به حجاب اسالمی نشــوند و دســت از آرایش برندارند ،به آنها حمله
خواهد کرد!
طالبان همچنین گفتهاند که مهمانداران زن حق ندارند بدون محرم
شرعی وارد هواپیما شوند!
ابتدای ماه جاری نیز طالبان در افغانستان خون به پا کرد .درگیری
شبانه آنها با نیروهای دولتی در مناطق مختلف این کشور ،جان  57نفر
از نیروهای امنیتی افغانستان را گرفت .البته این عدد صرفا مربوط به
نیروهای امنیتی است و شمار کشتهها بیش از این بوده است.
جنگ و مذاکره صلح در دو جبهه
همزمانی ایــن درگیریهای خونیــن و بیانیههــای تهدیدآمیز،
حکایت از این دارد که ظاهرا روند مذاکرات در دوحه پیشرفت چندانی
نداشته اســت .از  22شــهریور گروههای مذاکرهکننده به نمایندگی
طالبان و دولت افغانســتان در دوحه ،پایتخت قطر گرد هم آمدهاند تا
به صلح برسند؛ این صلح برای بسیاری از کشورها ازجمله ایران بسیار
حائزاهمیت است...
سیاست 2
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آشفتگی بازار کار در سایه اقتصاد سوداگرایانه

نباید با اعتراضات کارگری،
برخورد امنیتی داشت
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گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی،
کالهبردارهایی با گردشهای مالی میلیاردی؛

باختهای آنالین را
اینجا تجربهکنید!
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ظریف:

آمریکا اتاق مذاکره را منفجرکرد
وزیر امور خارجه کشــورمان در گفتوگویی با اشاره به
خروج آمریکا از توافق هســتهای گفت :آمریکا نه تنها اتاق
مذاکره را ترک کرد ،بلکه آن را منفجر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه راشا تودی ،محمدجواد
ظریف در گفتوگو با این شــبکه مواضع کشورمان درباره
مسائل جاری پیرامون ایران و به ویژه در موضوع روابط تهران-
واشنگتن را تشریح کرد و افزود :من پیششرطی نمیگذارم.
منظورم این است که شما نمیخواهید در وضعیتی در عرصه
بینالمللی به سر ببرید که آمریکا به خواست خود از توافقی
خارج شــود و به خواســت خود به آن بازگردد .این کارآمد
نخواهد بود.
وی افزود :ما در کشــورهای خارجی مقداری پول بلوکه
شده داریم و آن کشورها توسط آمریکا از اجازه دادن به ما برای
خرید دارو با پول خودمان منع شدهاند .هرچه آمریکایی ها
درباره این میگویند که تحریمهایشان بر موارد بشردوستانه
تاثیر نمیگذارد فقط یک دروغ اســت .ما در تالش بودهایم
برای واکسن سازمان جهانی بهداشت و واکسن های معمولی
پول انتقال دهیــم که نتوانســته ایم .این از پایه و اســاس
تروریسم پزشکی است که آمریکا در آن دست دارد.
ظریف درباره سفرش به مسکو علیرغم وجود این بیماری
همه گیر گفت :این سومین ســفر من به مسکو پس از کرونا
است .برخی چیزها هستند که باید به صورت حضوری مورد
بحث قرار بگیرند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشــورمان دیدگاهش درباره
ادعای اخیر آمریکا مبنی بر اعمال یــک جانبه تحریمهای
ســازمان ملل علیه ایران که تحریم تســلیحاتی نیز بخشی
از آن اســت ،تشــریح کرد و گفت :آمریکا وقتی به ممانعت
از کشــورها در تعامل با یکدیگر اقدام می کند ،حتما از توان
مالی زیادی برخوردار است .به همین دلیل است که کشورها
وابستگی شان به دالر را کمتر و کمتر می کنند .به دلیل این
که میدانند تا زمانی که برای تبادالتشــان بــه دالر آمریکا
وابسته هستند نمیتوانند از خودشان در برابر آن محافظت
کننــد و آمریکاییها میتوانند به آنها ســختگیری کنند.
نکته دوم این است که یک اصل برای ما وجود دارد .ما مانند
عربستان سعودی تسلیحات زیادی نمیخریم .آنها بیش
از  ۶۷میلیارد دالر ،مبلغی بیش از آنچه روســیه در ارتشش
هزینه کرده است ،برای خرید تسلیحات هزینه کردهاند .ما تا
این اندازه پول هزینه نمی کنیم ،تا این اندازه پول برای هزینه

کردن نداریم .ما خودمان بیشتر تسلیحات مورد نیازمان را
تولید می کنیم .بنابراین به بازارهــای بینالمللی نخواهیم
رفت تا از اینجا و آن جا تســلیحات تهیه کنیم .هیچ یک از
کشورهای اروپایی از زمان انقالب به ما تسلیحات نفروخته
اند .بنابراین هیچ خیال باطلی در سر نداریم.
او ادامه داد :بنابراین توافقی برای لغو محدودیتها وجود
داشت  .همان طور که روسیه گفت تحریم تسلیحاتی ای در
کار نبود .ما تحت محدودیتی بودیم که برای خرید و فروش
تسلیحات باید از شورای امنیت ســازمان ملل کسب اجازه
میکردیم و این محدودیت در نیمه اکتبر لغو خواهد شــد
که مهم ترین چیز است .اگر نیاز به تهیه کردن تسلیحات از
دوستانمان باشد ،هیچ محدودیت قانونیای وجود نخواهد
داشت.
وزیر امور خارجه کشــورمان درباره موضع کشــورهای
اروپایی در این باره با توجه به روابطشــان بــا آمریکا گفت:
اگر به یک زورگو اجازه دهیم کــه کارش را بکند ،دیگر هیچ
محدودیت و پایانی وجود ندارد و فکر می کنم اروپایی ها باید
به این پی ببرند .متاسفانه اروپایی ها تاکنون مذاکرات خوبی
درباره نورد استریم و برجام(توافق هسته ای) انجام داده اند،
اما اقدام به عمل زیادی در کار نیســت .مــا تاریخی طوالنی
داریم صبوریم .می دانیم که سیاســت زورگویانه آمریکا از
سوی جامعه جهانی رد میشود.
او در ادامه این گفتوگو درباره تاثیر انتخابات ریاســت
جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا بر رویکرد این کشور درباره ایران و
این که آیا با انتخاب هر یک از کاندیــدا ها تاتیری بر روابط با
ایران خواهد گذاشت ،گفت :مشخصا میان رئیس جمهورهای
متعدد و دیدگاه هــای متعدد تفاوت هایــی وجود خواهد

داشت .تردید دارم که هر کســی چنین دیدگاه افراطی ای
مانند رئیس جمهور ترامپ داشــته باشد اما سرانجام ما باید
به سیاست کاخ سفید و نه کسی که در آن است توجه داشته
باشــیم .فکر می کنم ســوالی که باید پیش از این سوال که
سیاست آن ها در باره ایران چه خواهد بود پرسیده شود ،این
است که آیا مرحله گذار صلح آمیزی با وجود پیروزی بایدن
در انتخابات در آمریکا وجود خواهد داشت یا نه .طبق چیزی
که رئیس جمهور ترامپ گفته اســت ،شــاهد سناریوهایی
پیچیده پیش رویمان خواهیم بود.
ظریف همچنین در پی اشاره خبرنگار راشا تودی به تمایل
بایدن برای بازگشت به برجام و این که آیا ایران خواهان دوام
این توافق است ،توضیح داد که ایران میخواهد که این توافق
پابرجا بماند و تنها خواستار منافع تعهد شده در قبال ایران در
این توافق است که پیش از این بر سر آن مذاکره شده است و
دیگر قابل مذاکره نیست.
او همچنین با اشــاره به تعلل کشورهای اروپایی در عمل
به تعهداتشــان در زمینه برآورده کردن منافع ایران از این
توافق و کاهش تاثیر تحریم های آمریــکا پس از خروجش
از این توافق در ســال  ۲۰۱۸شــرح داد که ایران در پی این
وضع طبق مکانیسم های محفوظ در برجام برخی تعهدات
داوطلبانــه اش در برجــام را کاهش داد ،امــا طبق گفته او
اقدامات اخیر شــورای امنیت ثابت کرده اســت که برجام
هنوز زنده است.
وزیر امور خارجه کشورمان ســپس در باره عادی سازی
روابط امارات متحده عربی و بحرین با رژیم صهیونیســتی
گفت :آن ها روابط مخفی اســتراتژیکی به مدت  50ســال
گذشته داشتهاند .سفیر اســرائیل در واشنگتن تصویری از
خود و سفیر امارات در توییتر به اشــتراک گذاشته و نوشته
بود «اکنون خوشحالم دوســتی ای را با تو سهیم هستم که
مدت زیادی آن را داشتهایم» .بنابراین آن ها مدت زیادی این
دوستی را داشــته اند و اکنون فرصتی برای عکس یادگاری
گرفتن داشتهاند تا به ترامپ کمک کنند در فلوریدا انتخاب
شود .ممکن است این اقدام در خدمت این هدف باشد اما در
خدمت صلح نیست.
او ادامه داد :این روابط در ســطح بین کشوری به صورت
مخفیانه وجود داشــتهاند اما اکنون تحت فشار داماد ترامپ
تصمیم گرفتنــد آن را علنی کنند تا بــه ترامپ آن پیروزی
دیپلماتیک مورد نظرش را بدهند.

یک وکیل دادگستری:

مجرمین سیاسی معموال
اهداف میهنپرستانه دارند
یکوکیلدادگستریبابیاناینکهمعموالمجرمین
سیاسی اهداف میهنپرســتانه دارند ،گفت :ضابطه
قانونی که بتوان بر اساس آن جرایم سیاسی را از دیگر
جرایم جدا کرد و جرم سیاسی را دقیقاً تشخیص داد؛
علیاالصول تا این لحظه وجود ندارد و این موضوع کار
رامشکلمیکند.
ســید محمد صادق آل محمد در گفتوگو با ایسنا
دربارهتاکیدرئیسقوهقضاییهبرضرورتتفکیکجرم
سیاسی از امنیتی ،گفت :به طور قطع باید بین جرایم
سیاسی و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تفاوت
قائل شد و این دو عنوان مجرمانه را از هم تفکیک کرد.
برایاینکهبتوانایندومفهوممجرمانهراازهمتفکیک
کرد و جدا از هم مورد رسیدگی و قضاوت قرار داد حتماً
بایدتعریفجامعیازهردوجرمدردستداشت.
ویافزود:بادردستداشتنتعریفجامعومانعیاز
هر یکازاینجرایم،مصادیقوعناوینمجرمانههرکدام
قابل تشخیص است و میتوان با روشن شدن مصادیق
و تعیین عناوین مجرمانه این جرایم ،برای هر یک روند
قضایی و تشخیص دقیق اتهام منتسبه به مجرمین را
روشن کرد و براساس آن محاکمات را تشکیل داد و به
سرانجامرساند.
اینوکیلدادگستریخاطرنشانکرد:طبقاصل۳۲
قانون اساسی ،هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد؛ مگر
طبققانونوبایدموضوعاتهام باذکردالیلبالفاصلهبهاو
ابالغوتفهیمشود.همچنینطبقاصل۳۶قانوناساسی،
حکمبهمجازاتواجرایآنتنهاازطریقدادگاهصالحو
به موجب قانون است و همچنین باتوجه به اصل قانونی
بودنجرمومجازاتهیچامریرانمیتوانجرمدانست؛
مگربهموجبقانونوهیچکسرانمیتوانمجازاتکرد
آن هم مطابق قانون .این موارد نشانگر آن است که باید
درجرایمسیاسیو امنیتیهمهمواردفوقرعایتشود؛
التعریفشودوموسساتآنبهنحو
یعنیاینجرایمکام ً
روشن و آشکار مشخص و معین شود تا امکان دادرسی
عادالنهفراهمآید.
وی یادآور شــد :معموال مجرمین سیاسی اهداف
میهنپرستانه دارند و در دفاع از آزادیهای عمومی و
تالشبرایاجرایعدالتباانگیزهاصالحاموروتغییرات

مطلوب بــا حکومتها و نظامهــای موجود مخالفت
میکنند.ایناهدافغالباًموردتاییدوستایشآحادمردم
استوبدینجهتاستکهمجرمینسیاسیمتفاوتاز
سایرمجرمینمحاکمهومجازاتمیشوند.
آل محمــد تصریح کرد :مطابق اصــل ۱۶۸قانون
اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی
است و با حضور هیئت منصفه و در محاکم دادگستری
صورتمیگیرد؛درحالیکهرسیدگیبهجرایمامنیتی
یعنیجرایمعلیهامنیتعمومیاعماز داخلیوخارجی
در صالحیت دادگاههای انقالب قرار دارد؛ لذا الزم است
که هرچه زودتر ابهامات قانون جرم سیاســی از طریق
قوای مقننه یا قضاییه و یا از طریق نظریات حقوقدانان
برطرف شود و مصادیق این جرم به طور واضح و روشن
الجداومنفکازمصادیقجرایمامنیتی
معینشودوکام ً
موردرسیدگیوقضاوتقرارگیرد.
این حقوقــدان ادامــه داد :باید قبول کــرد که در
جرایم سیاسی ،انگیزه واقعی اغلب متهمین با انگیزه
شرافتمندانه و خیرخواهانه و میهنپرستانه و مردمی
برای اصالح امور است و به نظر میرسد که قانون جرم
ال تعریف و بدون ابهام
سیاسی باید از منظر حقوقی کام ً
شود ومصادیقاینجرماحصاوروشنشودوکاریکرد
کههیچتداخلیبینجرایمسیاسیوامنیتیایجادنشود
و این دو بزه به صورت جدا شــده و تفکیک شده مورد
رسیدگیقضاییقرارگیرند.
وی در پایان گفت :بدونشــک رسیدگی به جرایم
سیاسی در دادگاههای دادگســتری و با حضور هیأت
منصفه و اصحاب رسانه و به صورت علنی تحولی مهم و
ارزشمند است و باعث خشنودی آحاد ملت و دستیابی
بهدادرسیعادالنهمیشود.

