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رئیس قوه قضاییه:

پرونده های ارز، سکه، خودرو و موبایل 
به طور ویژه در حال رسیدگی است

1

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:

 آمریکا کشور قابل اعتمادی 
برای مذاکره نیست

2

مردم عراق هوشمندانه رفتار کنند
سیاوش کاویانی

نظام س��لطه هیچ گاه خواهان آرامش و امنیت 
همراه با آس��ایش در کشورهای اس��امی به ویژه 
آن های��ی ک��ه در محور مقاومت ق��رار دارند نبوده 
است به همین خاطر با ایجاد ناآرامی به هر شکلی 

سعی دارد تا این کشورها را به بن بست بکشاند.
تفرقه افکنی، ایجاد جنگ ه��ای داخلی، بهره 
ب��ردن از عوامل تروریس��ت همچون داعش، حمله 
مس��تقیم، ایج��اد نارضایت��ی در میان م��ردم آن 
کش��ورها، اختافات قومیتی، مذهبی و سیاس��ی، 
درگیری میان جناح ها و احزاب، ابزارهایی است که 
آمریکا با همکاری حکام برخی کش��ورهای وابسته 

عربی همچون آل سعود در منطقه پیاده می کند.
ادامه ش��رایط بحرانی در س��وریه و عراق این 
فرصت را به آمریکا، اس��رائیل و عربستان سعودی 
می دهد تا بتوانند س��ناریوهای خ��ود را عملیاتی 
کنند. سوریه، عراق، لبنان، یمن و ایران کشورهایی 

هستند که هدف عملیاتی دشمن قرار دارند.
سوریه با ظهور داعش به آشوب کشیده شد و 
اکنون بس��یاری از شهرهای این کشور ویران شده 
اس��ت و میلیون ها نفر آواره گش��ته اند، پس از آن 
عراق درگیر بحران داعش ش��د و مناطق وس��یعی 
از خاک این کشور به اشتغال این گروه تروریستی 
وهاب��ی درآمد. یم��ن نیز با تج��اوز نظامی ائتاف 

سعودی 4 سال است که مقاومت می کند.
نقش اساس��ی را در خنثی کردن توطئه ای که 
آمریکا با همکاری همپیمانان منطقه ای برای اشتغال 
و سرنگونی دولت های قانونی سوریه و عراق تدارک 

دیده بود، جمهوری اسامی ایران بازی کرد.
مردم این دو کشور هیچ گاه نباید فراموش کنند 
کشوری که توانست با کمک های خود مانع نابودی 
سوریه و عراق شود، جمهوری اسامی ایران بود. هم 
مردم و هم جریان های سیاس��ی این دو کشور باید 
به این واقعیت و حقیقت که ایران ناجی آن ها است 
واقف باش��ند، چراکه اگر کوچکترین خدش��ه ای در 
اعتقاد آنها ایجاد شود، باید شاهد سر برآوردن دوباره 

فتنه داعش در کشورهای خود باشند.
ای��ران در بح��ران منطقه نه تنه��ا دخالت به 
معنای تعیین سیاس��ت برای سوریه و عراق نکرد، 
بلکه براس��اس وظیفه اس��امی و انس��انی خود و 
براس��اس خواس��ت دولت و ملت دو کش��ور برای 
ی��اری به آنه��ا وارد بحران ش��د و اکنون که خطر 
این فتنه کم ش��ده است، سیاس��ت های اعمالی از 
س��وی دولت ها و ملت های س��وریه باید با رویکرد 

هوشمندانه تنظیم شود.
اینکه از س��وی ائتاف ض��د جبهه مقاومت به 
دروغ تبلیغ می ش��ود اگر ایران از س��وریه یا عراق 
خارج ش��ده و خود را از بحرانی که همچنان ادامه 
دارد کنار بکش��د، مش��کات آنها حل خواهد شد، 
نیرنگی است که پس از شکست توطئه های ائتاف 
آمریکایی، صهیونیس��تی و س��عودی تدارک دیده 
ش��ده اس��ت و به همین خاطر مردم س��وریه و به 
وی��ژه مردم عراق ک��ه این روزها ب��ه خاطر برخی 
مشکات مانند قطع برق دست به اعتراض زده اند، 
باید آگاهانه تر از گذش��ته با اتفاقاتی که در کشور 

می افتد برخورد کنند.
هر چند مردم عراق نس��بت ب��ه عملکرد دولت 
خود و البته جناح های سیاسی این کشور انتقاد دارند 
و این انتقاد به خاطر وجود مشکات زیادی است که 
با دخالت های دیگران به وجود آمده، به حق اس��ت، 
اما آیا منطقی و منصفانه است که برخی از معترضان 

ایران را مقصر شرایط کنونی کشور خود بدانند؟!
مردم ع��راق هیچ��گاه نباید نقش عربس��تان 
س��عودی و رژیم اس��رائیل را در ایج��اد اختافات 
داخل��ی و فتنه داع��ش فراموش کنن��د، در حالی 
که داع��ش هنوز وجود دارد، فتنه ها و دخالت های 
آمریکا، آل سعود و رژیم اسرائیل در عراق و سوریه 

ادامه دارد و شدت هم گرفته است.
پذیرفتنی اس��ت ک��ه اعتراضات م��ردم عراق 
به حق اس��ت، ش��رایط برای مردم این کشور چه 
از لح��اظ اقتصادی و چه از نظر امنیتی، مناس��ب 
نیس��ت، اما این وضعی��ت محص��ول دخالت های 

ائتاف غربی - عربی - عبری است.
برخی جریان های سیاس��ی در عراق در زمین 
دش��منان این کش��ور بازی می کنند و چه بس��ا در 
ایجاد چنین فضایی نقش داش��ته باش��ند. دولت و 
مردم عراق باید تکلیف چنین جریان هایی را روشن 
کنند و در کنار هم به ساخت کشور خود بپردازند.

اعتراضاتی که به خش��ونت کشیده شده است، 
آتش��ی اس��ت که اگر ادام��ه پیدا کن��د، دامنه آن 
گس��ترده خواهد ش��د و یک بحران جدی دیگر را 

در منطقه رقم خواهد زد.
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صفحه 5

ظریف: 
از آمریکا به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کردیم

وزیر خارجه ایران از ش��کایت این کش��ور به دیوان دادگس��تری 
بین الملل��ی به دلیل اعمال مجدد تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا علیه 

ایران خبر داد.
محمدجواد ظریف در توئیتر خود نوش��ت: »امروز دوشنبه ایران 
در دیوان دادگس��تری بین المللی ش��کایت کرد تا آمریکا را به دلیل 

اعمال مجدد تحریم های یکجانبه و غیرقانونی پاسخگو کند«.
وزی��ر خارجه ایران افزود: »ای��ران در مواجهه با اهانت آمریکا به 
تعهدات دیپلماتیک و حقوقی، به حاکمیت قانون متعهد است. واجب 
و ضروری اس��ت که با این عادت آمریکا ب��ه نقض قوانین بین المللی 

مقابله شود«.
وظایف اصلی دیوان بین المللی دادگس��تری مس��تقر در »الهه« 
که رکن قضائی اصلی س��ازمان ملل اس��ت، رس��یدگی به اختافات 
قانونی میان کشورها، ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سواالت حقوقی 
س��ازمان های بین المللی، آژانس های تخصصی سازمان ملل و مجمع 

عمومی سازمان ملل است.
انتش��ار خبر ش��کایت ایران به دی��وان دادگس��تری بین المللی 
در حال��ی صورت گرفته که دولت آمریکا ۱۸ اردیبهش��ت امس��ال با 
بهانه ه��ای واهی، خروج این کش��ور از توافق هس��ته ای ایران و گروه 

۱+۵ را اعام کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اعام این خبر، از قصد 
واش��نگتن برای بازگرداندن تحریم های مرتبط به هسته ای ایران در 

دو بازده زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه خبر داد.
ب��ه گفته مقام های آمریکایی، قرار اس��ت این کش��ور ۱۳ مرداد 
تحریم ه��ای طا و فلزات گرانبها و ۱۳ آبان تحریم های بانک مرکزی 
و نفت ایران را دوباره بازگرداند؛ تحریم هایی که واشنگتن طبق توافق 

برجام متعهد به برداشتن آنها شده بود. فارس

وزیر خزانه داری آمریکا:
آمریکا استثنا برای خرید نفت از ایران در نظر می گیرد

وزیر خزانه داری آمریکا اعام کرد که آمریکا برخی معافیت هایی 
را برای خرید نفت از ایران در نظر خواهد گرفت.

اس��تیو منوچین اظهار داشت: واشنگتن در برخی موارد می تواند 
اس��تثنائی هایی را برای معافیت های تحریمی برای برخی کشورها در 

نظر بگیرد.
منوچین گف��ت: ما می خواهیم واردات نف��ت از ایران را به صفر 
کاهش دهیم، اما در بعضی موارد، زمانی که افراد نمی توانند یک شبه 

آن را انجام دهند، ما استثنائاتی را در نظر خواهیم گرفت.
پیش از این وی گفته بود که آمریکا آماده اعمال تحریم علیه هر 

کشوری است که به خرید نفت از ایران ادامه بدهد.
براساس اظهارات مقامات آمریکایی، تحریم های مربوط به بخش 

نفتی ایران از 4 نوامبر آغاز خواهد شد.  ریانووستی

اخبار یک

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران حج امسال:

پیگیری فاجعه منا و مسجدالحرام باید مستمر و جدی باشد

حیدر مستخدمین حسینی 
در گفت و گو با سیاست روز:

تیم اقتصاد  ی د  ولت 
جسور نیست

نه تنها اشتغال زایی نشد  ه 
بلکه از میزان اشتغال هم کم شد  ه است

مهند  سی مطالبات مرد  م عراق
برای انتقام گیری از محبوبیت جمهوری اسالمی؛

ماهیگیری سعود  ی
از آب گل آلود   عراق

صفحه 3

قاسمی در پاسخ به سیاست روز:

ضرب االجل 
با طرف اروپایی در وین 
مطرح نشده است

بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای رضا شاقانی

از  نموده،  عرض  تسلیت  را  مهربان تان  مادر  درگذشت 
خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و مغفرت الهی و برای 

شما و سایر بازماندگان شکیبایی آرزومندیم.
روزنامه سیاست روز

رئیس قوه قضاییه از رسیدگی ویژه به 
پرونده های مربوط به ارز، س��که و واردات 

خودرو و موبایل خبر داد.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه 
مسئوالن عالی قضایی با اشاره به دیدار روز 
یکش��نبه هیات دولت و رئیس جمهوری با 
مق��ام معظم رهب��ری و توصیه های مهم و 
راهگشای رهبر معظم انقاب در این دیدار، 
اظهار کرد: امیدواریم دولت محترم به عنوان 
مخاط��ب اصلی فرمایش ه��ای مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و نیز سایر قوا و نهادها 
در عمل به توصیه های رهبر معظم انقاب 
کوشا باشند و بتوانند این مقطع حساس و 

خطیر را با موفقیت پشت سر بگذارند.
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی تصریح کرد: 
یک��ی از بهتری��ن نمونه ه��ای اخی��ر در 
زمینه انجام کار جهادی و رفع مش��کات، 
آبرس��انی به ش��هرهای جنوب��ی از جمله 
خرمش��هر و آبادان بود ک��ه همگی دیدیم 
ب��ا تاش مضاع��ف مس��ئوالن و همکاری 
مردم، این مشکل در کمترین زمان ممکن 
برطرف ش��د. این ماجرا نشان داد که اگر 
مردم از ناحیه مسئوالن، جدیت، احساس 
مس��ئولیت و عزم راسخ ببینند، در صحنه 

حضور خواهند داشت.
وی ابراز امیدواری کرد که مس��ئوالن 
در هم��ه قوا با عمل ب��ه توصیه های مقام 
معظم رهبری و نش��ان دادن عزم راس��خ 
در رفع مش��کات، اعتماد عمومی را جلب 
کنند و با تدبیر، فکر، منطق و کمک مردم، 

در جهت حل مشکات گام بردارند.
رئی��س قوه قضاییه ب��ا تاکید بر اینکه 
همه قوا، نهادها و رس��انه ها باید به دولت 
کمک کنند، خاطرنش��ان ک��رد: دولت نیز 

باید تاش خود را مضاعف کند و در کارها 
جه��ادی عمل کند. مدیران دس��تگاه های 
اجرایی باید با مردم صادقانه و صریح سخن 
بگویند. مردم از مسئوالن خود »صداقت«، 
»عدالت« و »تدبیر« می خواهند و این یک 

مطالبه برحق است. 
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با اشاره 
به موضوع مهم مقابله با فس��اد در کشور، 
دستور اخیر رئیس جمهوری به دستگاه های 
اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات 
خ��ودرو و درخواس��ت او از ق��وه قضایی��ه 
ب��رای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی 
کرد و در عین حال گف��ت: ذکر این نکته 
الزم اس��ت که دس��تگاه قضایی از مدت ها 
قبل توسط س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
به این موض��وع ورود کرده بود. س��ازمان 
بازرس��ی ضمن اعام ج��رم، این پرونده را 
به دادس��تانی ارجاع داده بود و دادستانی 
تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در 

این زمینه صورت داده است.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به برخی 
اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد 
تصریح ک��رد: در جریان تحقیقات صورت 
گرفته، برخی از مدیران و مسئوالن وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت در ارتباط با این 
پرون��ده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی 
شده اند و بررس��ی ها همچنان ادامه دارد. 
عاوه بر این، مدیران برخی ش��رکت های 
واردکنن��ده خ��ودرو احض��ار ش��ده اند و 
پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. 
درخصوص ش��رکت هایی که با ارز دولتی 
اقدام به واردات گوش��ی تلفن همراه کرده 
بودند نی��ز برخی مدیران این ش��رکت ها 

احضار شده اند و تحقیقات ادامه دارد.

آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه در 
پرون��ده واردات موبایل با ارز دولتی مس��لم 
شده اس��ت که برخی فاکتورها جعلی بوده 
اند، ب��ه وجود برخی تناقض��ات در موضوع 
تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در 
این زمینه تناقض های عجیبی میان اظهارات 
دس��تگاه های اجرای��ی وج��ود دارد. از یک 
طرف، وزارت صنعت مدعی اس��ت که ثبت 
سفارش��ی صورت نگرفته و از س��وی دیگر، 
گمرک می گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز 
واردات نمی دهیم و همه می دانند که واردات 
خودروها صورت گرفته. این تناقض ها نشان 
می دهد که مش��کلی در رون��د واردات این 
تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی 

مشغول بررسی این موضوع است.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به 
ورود دستگاه قضایی به پرونده های مربوط 
به نوس��انات بازار ارز و سکه اظهار کرد: از 
مدتی قبل، ش��عبه و قاض��ی ویژه ای برای 
این کار تعیین ش��ده و معاون اول محترم 
قوه قضاییه مس��ئولیت یافته که به صورت 
وی��ژه بر این رس��یدگی ها نظارت داش��ته 
باشد. دادس��تان محترم کل کشور نیز در 
حال کمک برای رس��یدگی دقیق و سریع 
به این پرونده هاس��ت و دادستانی تهران و 
سپس دادگستری استان تهران نیز موظف 
شده اند که به صورت عاجل و دقیق به این 
پرونده ها رس��یدگی کنند. البته باید توجه 
داش��ت که کار قوه قضاییه با کار رسانه ای 
تفاوت اساس��ی دارد. رس��یدگی های قوه 
قضاییه باید براس��اس اطاع��ات متقن و 
مستدل و مستند باش��د و فضاسازی های 
رس��انه ای نباید در روند رسیدگی عادالنه 

و قانونی تاثیری داشته باشد.

آیت اهلل آملی الریجانی، علت اصلی تاکید 
بر رس��یدگی ویژه به چنین پرونده هایی را 
حراس��ت از حقوق عام��ه و مقابله با عوامل 
واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی 
عن��وان کرد و گفت: ن��ه تنها به عنوان یک 
وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی 
خود این موضوع را تا انتها دنبال می کنیم و 
مردم عزیز ما تردید نکنند که با هرکس در 
هر مقامی که در این زمینه تخلفی داش��ته 
برخورد قاطع خواهیم کرد. البته سرنخ هایی 
نیز کشف ش��ده و بعد از تکمیل تحقیقات 
و قطعی��ت احکام صادره، ب��ه اطاع عموم 
خواهد رس��ید. در همه این موارد نیز ضمن 
بازگرداندن اموال به بیت المال، مجازات های 

مقرر قانونی صادر و اجرا خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان 
کرد: دس��تگاه قضایی هم��واره ثابت کرده 
اس��ت که در برخورد با فساد، هیچ مجامله 
و مس��امحه ای نخواهد کرد. معتقدیم نظر 
کس��انی که می گویند برخورد با مفسدان 
اقتصادی نباید خش��ن باشد، کاما اشتباه 
اس��ت و البته کس��انی که این سخن را بر 
زب��ان آورده بودن��د نی��ز به اش��تباه خود 
پی بردن��د. ما اعتقاد داریم کس��انی که از 
رانت های دولتی استفاده و به حقوق مردم 
تجاوز می کنند، در واقع موجب وارد آوردن 
خدشه به اعتماد عمومی می شوند و با آنان 
باید به اشد وجه برخورد کرد. همانطور که 
قبا هم گفت��ه ام، برخی اقدامات که باعث 
اخال در نظام اقتصادی می شود، می تواند 
مصداق افس��ادفی االرض باش��د و مجازات 
این عمل نیز در قانون مش��خص است. ما 
در اص��دار حک��م و اجرای اح��کام در این 

موارد هیچ تردیدی نخواهیم کرد. 

رئیس قوه قضاییه در جمع مسئوالن عالی دستگاه قضا:
پرونده های ارز، سکه، خودرو و موبایل به طور ویژه در حال رسیدگی است

تصمیمات جدید ستاد اقتصاد مقاومتی
یم بازبینی شد بسته های ضدتحر

رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت: جلس��ات 
ارزیابی عملکرد و تقس��یم کاری بین دستگاه ها برگزار 
ش��د و اکن��ون به ط��ور عمده ب��ر بازبینی بس��ته ها و 

برنامه های مقابله با تحریم های آینده متمرکز شدیم.
محمدباقر نوبخت گفت: در جلس��ه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی گزارش دقیقی از مبادی ورودی کشور 
که واردات و صادرات از بنادر به ویژه بنادر جنوبی انجام 
می شود ارائه شد و اینکه ما این حجم قابل توجه واردات 
و صادرات را در شرایط تحریم به چه ترتیبی می توانیم از 
بنادر عبور دهیم و اینکه برای مقابله و جایگزین سازی در 
صورتی که یکی از بنادر دچار مشکل شود، از کدام بندر 

جایگزین می توانیم استفاده کنیم.
وی ب��ه ظرفیت ب��زرگ آب های کش��ور و بندرهای 
ایران اش��اره کرد و گفت: از نظر بنادر ایران در جنوب به 

خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند اتصال دارد که با 
این شرایط به همه آب های آزاد جهان مرتبط است و ایران 
تنها کش��وری است که همه این ظرفیت ها را دارد، ضمن 
اینکه شما در شمال هم مسیر آبی دارید، به همین خاطر 

برخی بنادر برای ارتباط نیاز به برنامه تکمیلی دارند.
نوبخت پس از جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
افزود: خوش��بختانه امکانات ما وسیع است، در حالی که 
برخی کش��ورها یک معبر بیشتر ندارند و اگر بسته شود 
راهی برای واردات و صادراتشان باقی نمی ماند. ما به بنادر 

مختلف و متعددی در اطراف کشور دسترسی داریم.
وی ب��ا اش��اره به حض��ور فعال نماین��دگان بخش 
خصوصی در جلس��ات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در کنار مس��ئوالن دستگاه های دولتی گفت: در جلسه 
هماهنگ شد که بخش خصوصی دولت را در مورد نوع 
سیاست اقتضایی که اکنون اتخاذ شده است درک کند 
و بداند که در پاره ای موارد با توجه به ش��رایط ویژه ای 
که در آن قرار داریم، مجبوریم نوع سیاس��ت هایمان را 

به اقتضای شرایط اعمال کنیم.
نوبخت افزود: ش��اید در پار ه ای از موارد دولت باید 
حضور بیش��تری در عرصه اقتصاد داشته باشد که این 
به منزله بی اعتمادی ب��ه بخش خصوصی و کارآیی آن 

نیست و ما همچنان به این بخش نیاز داریم.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: از آن س��و، 
بخش خصوصی هم باید در این ش��رایط حساس نقش 
تعیین کننده ت��ری برعهده بگیرد، زیرا همه با هم اعم از 
دول��ت و ملت که تعین ملت در حوزه اقتصادی، بخش 
خصوصی است، در کنار هم می توانیم از پس تحریم های 
ظالمان��ه، ناجوانمردانه، غیرقانونی و نامتعارف در عرصه 
بین المللی برآییم. وی گفت: خوش��بختانه در جلس��ه 
می��ان بخش خصوص��ی و دولت بر ای��ن توافق و تعهد 
تاکید و تایید ش��د که این بخ��ش مأموریت هایی را نیز 
برعه��ده بگیرد، چنانکه به خاط��ر داریم، در زمان دفاع 
مقدس برخی کارخانه ها خط تولیدش��ان را متناسب با 

نیازها تغییر می دادند، تا به کشور کمک کنند.


