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 مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 در چارچوب 
هس��ته ای در حالی برگزار می ش��د که طرف های 
اروپای��ی ادعای تالش برای توس��عه روابط با ایران 
را مط��رح می کردند و ادعا داش��تند که با امضای 
برج��ام این امر محقق می ش��ود. برجام نیز امضا و 
اجرایی ش��د اما تا به امروز یک اصل مشاهده شده 
و آن اینک��ه ایران پایبند تعهدات��ش بوده و طرف 
مقابل صرفا به کلمات امید داریم، تالش می کنیم، 
در حال بررسی است، برنامه ریزی می کنیم بسنده 
کرده و در عمل اقدامی نداشته است. طی روزهای 
اخی��ر اروپا بیانیه ای را صادر و بر ادامه پایبندی به 
برجام و تالش برای تحقق اهداف برجامی و منافع 
ای��ران در چارچ��وب آن تاکید ک��رد. این اقدام در 
حالی با نام پایبن��دی اروپا به برجام صورت گرفت 
که از سوی برخی از کش��ورها رفتارهای های قابل 
تاملی مشاهده می ش��ود که از محوری ترین آنها را 

در عملکرد انگلیس می توان مشاهده کرد. 
وزارت خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای درباره 
س��فر اتباع این کش��ور به ایران هشدار داد. وزارت 
خارجه انگلیس به تمامی اتباع این کش��ور توصیه 
کرده از سفر به محدوده 1۰۰ کیلومتری خط مرزی 
افغانس��تان و ایران، مح��دوده 1۰ کیلومتری خط 
مرزی ایران و عراق، استان سیستان و بلوچستان، 
منطقه شرق محور بم به جاسک، شامل خود شهر 
ب��م خودداری کنند. لندن، به ع��الوه تمامی اتباع 
انگلیسی - ایرانی را از سفر به سایر نقاط ایران جز 

در موارد ضروری منع کرده است. 
وزارت خارج��ه انگلی��س در توضی��ح درب��اره 
دالی��ل این توصیه ها به »ب��ارش غیرمعمول« باران 
در ای��ران و وق��وع پدیده هایی مانند س��یل، رانش 
زمین، آب گرفتگی و... در برخی مناطق اشاره کرده 
است. دولت انگلیس در ادامه مدعی شده اتباع این 
کش��ور، به ویژه اتباع دو تابعیتی با خطر »بازداشت 
خودسرانه« در ایران مواجه هستند. لندن خاطرنشان 
کرده اس��ت: »تمامی اتباع انگلیس بایستی به دقت 

خطرات سفر به ایران را در نظر بگیرند.«
همزمان با این ادعای دولت انگلیس، اداره پست 
»رویال میل« انگلیس اعالم کرد که از اول ماه می، 
 ارس��ال تمامی بسته های پس��تی به مقصد ایران را 
تا اطالع ثانوی متوقف کرده اس��ت. شرکت پستی 
»پارسل پست« نیز از توقف ارسال هرگونه محموله 
پستی و نامه به ایران خبر داد.این دو شرکت پستی 
تحریم های آمریکا علیه ایران را دلیل توقف ارسال 

بسته های پستی و نامه اعالم کرده است.
مجموع این اقدامات از س��وی انگلیس در حالی 
ص��ورت می گی��رد که در ب��اب آن چن��د نکته قابل 
توجه اس��ت. نخس��ت آنکه اقدامات ساختار پستی 
انگلی��س، اقدامی علیه برجام ب��وده و دولت انگلیس 
مس��ئول مستقیم این اقدام اس��ت. سران این کشور 
با ادعای مس��تقل بودن ساختار اقتصادی کشورشان 
نمی توانند مس��ئولیت خود را در قبال برجام نادیده 
بگیرن��د چنانکه آنها در زمان اعمال تحریم، اهمیتی 
به استقالل شرکت ها و بخش های اقتصادی نداده و 
اقدام به تحریم می کنند اکنون نیز برای اجرای برجام 

باید اقدام عملی صورت داده و موانع را رفع سازند. 
نکت��ه مهم آنکه کش��ورهای اروپای��ی از جمله 
انگلی��س که ت��وان مقابله با اقدام بخش��ی کوچک 
همچون پس��ت را ندارند چگونه ادعای اجرای کانال 
مالی مشترک با ایران را سر می دهند. چگونه می توان 
اعتم��اد کرد که کش��وری مانند انگلی��س با ادعای 
مستقل بودن شرکت ها در اجرای کانال مالی ادعایی 
کارشنکنی نکرده و از تعهداتشان شانه خالی نکنند. 
رفتار انگلیس چه در حوزه اقتصادی و چه در صدور 
بیانیه هشدار به سفر به ایران نشانگر ادامه همراهی 
همه جانب��ه لندن با آمریکاس��ت ک��ه بی صداقتی و 
غیرقابل اعتماد بودن انگلیس را آشکار می سازد. این 
س��ناریو وجود دارد که انگلیس با مسائل حاشیه ای 
مانند صدور چنین بیانیه ای به دنبال حاشیه س��ازی 
برای عدم اجاری تعهدات برجامی اش است چنانکه 
پیش��تر نیز بهانه ل��زوم تغییر رفتار ای��ران در حوزه 

منطقه ای، موشکی و... را مطرح کرده بود. 
دوم آنک��ه انگلیس در حالی ادعای بازداش��ت 
ش��دن در ایران را مطرح کرده اس��ت که س��الیانه 
افراد بسیاری از سراسر دنیا به ایران سفر می کنند 
و هیچ مشکلی برای آنها ایجاد نمی شود. افرادی نیز 
که در ایران به عنوان دوتابعیتی بازداش��ت شده اند 
تمام��ا دارای پرونده های جاسوس��ی و اقدام علیه 
امنیت ملی ایران را داشته اند. رفتار انگلیس نشان 
می دهد که آنها برآنند تا پرونده یک جاس��وس را 
ب��ه همه مردم انگلیس نس��بت ده��د. چنانکه در 
اقدامی غیراصولی و غیرمعمول جرمی هانت، وزیر 
امور خارجه انگلیس پیش��تر اعالم ک��رد »نازنین 
زاغری«، محکوم امنیتی بازداشت شده در ایران را 
تحت »حمایت دیپلماتیک« قرار کرده است. قطعا 
انگلیس با چنین اقداماتی نمی تواند به باج خواهی 
از ایران بپردازد و اس��تقالل دستگاه قضایی اصلی 
اس��ت که هرگز تح��ت تاثیر فش��ارها و رفتارهای 

غیراصولی کشورهای دیگر قرار نمی گیرد.
ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

درسی که مردم ایران به دنیا داد؛

بصیرت در همه شرایط

نیروهای جان باخته در حادثه واژگونی قایق 
گمیشان »شهید خدمت« محسوب می شوند

ب��ا موافقت رهبر انقالب، نیروهای جهادی مردمی 
جانباخته در حادثه واژگونی قایق در ش��هر گمیش��ان 
»شهید خدمت« محسوب می شوند. جانباختگان این 
حادثه شامل تعدادی از امدادگران اهل سنت نیز بوده اند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با درخواس��ت نماینده 
ولی فقیه در استان گلس��تان برای »شهید خدمت« 
اعالم شدن امدادرسانان جهادگر مردمی جانباخته در 
حادثه واژگونی قایق در سیل گمیشان موافقت کردند.

ش��امگاه شش��م فروردین م��اه ۹۸ قایق حامل 
نیروهای مردمی که برای جلوگیری از نفوذ سیالب 
به ش��هر گمیشان تالش می کردند، واژگون شد که 
در این حادثه شش نفر از جهادگران جان باختند.

برگزاری کنکور ارشد به تعویق افتاد
در جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو با 
تعویق زمان برگزاری آزمون کارشناس��ی ارشد ۹۸ 
موافقت ش��د و بر این اساس این آزمون با 7 هفته 

تعویق برگزار می شود.
صبح دیروز جلس��ه شورای سنجش و پذیرش 
دانش��جو ب��رای بررس��ی موض��وع تعوی��ق کنکور 

کارشناسی ارشد ۹۸ برگزار شد.
در این جلس��ه، با تعویق زم��ان برگزاری آزمون 
کارشناسی ارشد ۹۸ موافقت شد و بر این اساس این 
آزمون با 7 هفته تعویق و در خردادماه برگزار می شود. 
همچنین براس��اس این گزارش، به داوطلبان مناطق 

سیل زده سهمیه ویژه ای اختصاص داده نمی شود.

 ضوابط و مقررات تردد مشموالن
غایب ایرانی مقیم خارج از کشور

جانشین رئیس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا، 
ضوابط و مقررات نحوه تردد مشموالن غایب ایرانی 

مقیم خارج از کشور را تشریح کرد.
سردار ابراهیم کریمی اظهار کرد: کلیه مشموالن 
ایرانی مقیم خارج از کش��ور که حداقل سه سال در 
خارج از کشور اقامت داشته اند می توانند تا پایان سال 
1۴۰۰، هر س��ال حداکثر دو بار و مجموعاً به مدت 
سه ماه به داخل کشور تردد کنند. مشموالن ایرانی 
مقیم خارج از کشور که بیش از ۸ سال غیبت دارند 
و نتوانستند از طریق قانون جریمه مشموالن غایب؛ 
وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند نیز می توانند 

با استفاده از تسهیالت فوق به کشور تردد کنند.
وی گفت: این مش��موالن ا برای دریافت مجوز 
تردد، می بایست به نمایندگی دولت ایران در کشور 
محل اقامت مراجع��ه و گذرنامه آنان پس از احراز 
ش��رایط، ممهور به مهر تردد ب��ا عنوان اجازه تردد 

مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور شود.
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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعالم کرد

 مهر تایید دادگاه
 بر »تقلید صدای رئیس جمهور«

توسط حسین فریدون
3

رئیس جمعیت هالل احمر مطرح کرد؛

حتی یک دالر کمک خارجی 
 برای سیل زدگان
دریافت نکرده ایم
8

بر تنگه هرمز عوارض ببندید
محمد عبداللهی

دوران شعار و ش��وآف به پایان رسیده! همچنین دوران 
تهدید و بزن دررو! اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه، 
اقدام��ی در جهت نق��ض حاکمیت ملی کش��ورها و خالف 
حقوق بین الملل اس��ت و اقدام متقابل جمهوری اسالمی نیز 
باید هم س��طح این حرکت تهدیدآمیز باش��د. اخذ عوارض 
از تنگه هرمز از کش��تی های آمری��کا و متحدان آن می تواند 

چنین پاسخ درخوری باشد.
تنگه هرمز جزء آب های سرزمینی ایران است و بیش از 
۶۰ درص��د از منابع نفتی دنیا مجبور به عبور از این کریدور 

استراتژیک هستند.
براس��اس مقررات کنوانس��یون 1۹5۸ ژنو ک��ه ایران از 
جمله اعضای آن می باش��د و همچنین عرف حاکم بر حقوق 
دریاه��ا، از نظر ایران رژیم حقوقی حاک��م بر تنگه ی هرمز، 
رژی��م عبور بی ضرر)نه عبور ترانزیت( اس��ت. این موضوع در 
کنوانس��یون 1۹۸۲ حقوق دریاها نیز به رس��میت شناخته 
شده که می گوید: "کنوانسیون حقوق دریاها بر نظام حقوقی 

تنگه های��ی که عبور و م��رور از آن ها کاًل یا جزئاً براس��اس 
عهدنامه های خاص از مدت ه��ا پیش معمول بوده و همواره 

َمجراست خدشه ای وارد نخواهد کرد." )ماده ۳5(
در رژی��م حقوقی تنگه ها طبق کنوانس��یون 1۹5۸ ژنو، 
دولت س��احلی می تواند به منظور حفاظت از امنیت خود در 
موارد خاص موقتا و اس��تثنائا حق عب��ور بی ضرر را محدود 
و یا حتی مس��دود نماید. اما انس��داد تنگ��ه هرمز، به دلیل 
پیامدهای سیاس��ی آن و ش��دت تاثیرات امنیتی آن، شاید 
چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد و بیشتر به عنوان آخرین 
برگه در ش��رایط نسبتا جنگی نگریسته می شود. اقدامی که 
ای��ران در جنگ تحمیلی ص��ورت داد. آنچه اینک به عنوان 
یک اقدام عملیاتی در مقابل اقدامات ضدقانونی آمریکا علیه 
قانون اساس��ی کش��ور و نقض حاکمیت ملی ایران می توان 

انجام داد، اخذ عوارض از کشتی های عبوری است.
براس��اس ماده ۲۶ کنوانس��یون حقوق دریاها، کش��ور 
س��احلی می تواند برای خدماتی خاص از قبیل تأمین امنیت 
و فان��وس دریایی و مب��ارزه با آلودگی های زیس��ت محیطی 
کش��تی ها و علی الخصوص نفتکش ها از کش��تی های عبوری 
عوارض اخذ نماید. اقدامی که در برخی مناطق دیگر دنیا نیز 
ص��ورت می گیرد. چنانکه منبع ارزآوری اصلی کش��ور مصر، 
اخذ عوارض از کانال س��وئز اس��ت. همچنین حتی اگر حق 
عبور ترانزیتی طبق قواع��د عرفی را بپذیریم، مالکیت ایران 

و عمان بر این آبراه به مثابه گمرک یک کشور بوده و حقوق 
مالکیت آن محفوظ اس��ت. طرح اخذ عوارض از تنگه هرمز 
در س��ال ۹1 در مجلس شورای اسالمی نیز مطرح شد ولی 

هیچ گاه به دالیل نامشخص! به سرانجام نرسید.
اکنون زمان تصویب و اجرای این طرح اس��ت؛ هم نوعی 
محک برای دولت و مجلسی است که به فرموده رهبر انقالب 
در براب��ر تهدیدات امریکا، اق��دام عملی ندارند و هم بهترین 
پاسخ به دولت تاجرمس��لک و تروریست پرور آمریکاست که 
در برابر اقدامات خصمانه اش، جریمه ش��ود و هزینه سنگین 

اقتصادی و سیاسی بپردازد.
ضم��ن آنک��ه، کش��ورهای "عرب عب��ری" در حاش��یه 
خلیج ف��ارس به دلیل حج��م کثیر کش��تی های عبوری خود 
از تنگ��ه تنبیه مفصلی خواهند ش��د. ح��دود ۸۸ درصد نفت 
عربس��تان، ۹۹ درصد نفت امارات و تمام نفت بحرین از تنگه  
هرمز به کشورهای دیگر صادر می شود و دریافت عوارض از آنها 

می تواند مجازات مناسبی برای فتنه افروزی های مداوم باشد.
ایران می تواند برای ابراز حس��ن نیت به سایر کشورهای 
همس��ایه و متحد خ��ود در منطقه، این عوارض را به صورت 
گزینشی انجام دهد. درآمد حاصل از این عوارض، می تواند از 
درآمد تولید نفت ایران بیشتر باشد، و سهم زیادی در بهبود 
اوضاع اقتصادی کش��ور داشته باش��د. افزون بر آنکه قیمت 

نفت را نیز باالتر خواهد برد.  فارس

یادداشت یک

راهکار مجلس پیش روی دولت برای توزیع کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اخی��راً ابهاماتی درخص��وص تداوم تخصیص ارز دولتی به ۲5 کاالی اساس��ی مطرح 
شده اس��ت. ابتدا برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی خبر از قطع شدن تخصیص دالر 
۴۲۰۰تومانی برای واردات گوشت قرمز را مطرح کردند. همچنین سخنگوی دولت نیز بر 
برنامه ریزی دولت برای یافتن سازوکاری جهت تخصیص بهینه تر ارز دولتی تأکید کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت سال قبل 
1۳.5 میلیارد دالر و طبق مصوبه مجلس در س��ال ۹۸ حدود 1۴ میلیارد دالر ارز دولتی 
برای واردات کاالی اساس��ی تخصیص داده، گفت: با توجه به حکمی که در قانون بودجه 
۹۸ مبن��ی بر اجازه به دولت برای اس��تفاده از ارز حاصل از ص��ادرات نفت جهت واردات 

کاالی اساسی داده شده، دولت می تواند از این مسیر اقدام کند.
به گفته محمد حسینی به هر حال طبق قانون به ۲5 قلم کاالی اساسی در سال ۹۸ 
نی��ز ارز ۴۲۰۰تومانی تعلق می گیرد این در حالی اس��ت که مجلس س��ه راهکار مختلف 
را برای اطمینان از رس��یدن بهینه تر این ارز به مصرف کننده نهایی در نظر گرفته اس��ت. 
مجلس در آخرین روزهای بررس��ی الیحه بودجه ۳ شیوه برای دولت لحاظ کرد تا کاالی 

واردشده به نحو مطلوبی در اختیار تولیدکننده و مصرف کننده نهایی قرار گیرد.
وی افزود، یکی از روش ها این اس��ت که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت گذاری 
شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد. روش دوم این بود که دولت قیمت 
کاال را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به عنوان مابه التفاوت در اختیار مردم قرار دهد. راهکار 
سوم نیز این بود که جهت حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار 

گیرد. به هر حال دولت می تواند یکی از این سه راهکار را انتخاب کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شیوه اجرایی دولت در رابطه با اختصاص 
ارز دولتی به کاالهای اسای صحیح بود اما متأسفانه در شیوه توزیع نظارت انجام نشد و با 

وجود مشهود بودن ضعف در توزیع در این خصوص ابهاماتی وجود دارد.  تسنیم

تعداد موکب های مستقر در مناطق سیل زده به ۱۸۵ رسید
معاون هماهنگی و مش��ارکت های مردمی ستاد بازس��ازی عتبات با اشاره به استقرار 
1۸5 موکب در مناطق سیل زده از آمادگی ۶7۰ موکب برای امدادرسانی خبر داد و گفت: 

روز جمعه بیش از ۴1۴ هزار پرس غذا بین سیل زدگان  توزیع شد.
یوس��ف افضلی با اشاره به روند مناسب خدمت رس��انی به مردم سیل زده کشور اظهار 
داشت: موکب های اربعینی پس از انتشار فراخوان برای امدادرسانی به مردم سیل زده اعالم 

آمادگی کردند، به طوری که تاکنون ۶7۰ موکب آماده اعزام به مناطق سیل زده هستند.
وی به موکب های مس��تقر در استان های سیل زده اشاره کرد و افزود: هم اکنون 1۸5 
موکب در چهار استان سیل زده استقرار یافته اند و در صورت نیاز طی روزهای آینده سایر 

موکب ها نیز به مناطق سیل زده اعزام می شوند.
افضلی با بیان اینکه بیشتر نیروها و موکب ها در استان خورستان استقرار دارند، خاطر 
نش��ان کرد: در اس��تان های خوزس��تان 1۳۶ موکب، لرس��تان ۳۹ موکب، ایالم ۶ موکب و 
گلس��تان ۴ موکب فعال هس��تند که روز گذش��ته ۴۳۰ هزار و 1۳۰ پرس غذا توسط این 
موکب ها طبخ شد؛ به طوری که به ترتیب در هر استان ۲7۳ هزار و ۶۳۰ پرس، 1۲۹ هزار و 
1۰۰ پرس، ۹ هزار و ۲۰۰ پرس و ۳ هزار و ۲۰۰ پرس غذا بین مردم سیل زده توزیع شد.

معاون هماهنگی و مش��ارکت های مردمی س��تاد بازس��ازی عتبات با اش��اره به اینکه 
1۰ موکب فنی نیز برای تعمیر وس��ایل منازل مردم س��یل زده مستقر هستند، گفت:این 

موکب های شامل قالیشویی، تعمیر لوازم برقی خانگی و همچنین خودروها هستند.
افضلی درباره کمک های مردم عراق نیز خاطر نش��ان کرد: ۴۰ کامیون حامل وسایل 
مورد نیاز برای امدادرس��انی به مردم س��یل زده از مرزهای ایالم و شلمچه وارد کشور شده 

است که مردم عراق هم مشغول خدمات رسانی به مردم هستند.
عالقه مندان برای کمک رس��انی به مردم س��یل زده کش��ور می توانند با شماره گیری کد 
دستوری )ستاره ۲۳۳مربع( کمک های نقدی خود را به دست ستاد بازسازی عتبات برسانند.

مائده ش�یرپور  کافی اس��ت یک اتفاق  ل�ي بیفتد تا همه مردم در کش��ور بسیج شوند و هم���د
پش��ت نیروهای خدوم نقالبی و آرمان های انقالب بایس��تند. این 
موضوع ادعایی بی س��ند و مدرک نیست بلکه همه این رویه  ها در 
روزهای مهم و بزنگاه ها کامال مشخص است، از زمانی که مردم را 
برای حمایت از انرژی  هس��ته ای در صف اول می بینیم تا تجدید 
میثاق با آرمان های انقالب و راهپیمایی باش��کوه ۲۲ بهمن در هر 
ش��رایط جوی ای، همه اینها مواردی اس��ت که بارها و بارها ثابت 
کرده مردم پای کارترین افراد در جمهوری اسالمی ایران هستند.

همی��ن کمپین هایی نظیر #من_سپاهی_هس��تم و امثالهم 
در حمای��ت از نیروهای خ��دوم نیز یکی دیگ��ر از وجه تمایزات 
مردم در نظام جمهوری اس��المی با دیگر نقاط جهان اس��ت اما 
این روی��ه در حوادث طبیعی هم بروز و ظه��ور می یابد آنجا که 
مردم برای کمک به زلزله زدگان بس��یج می ش��وند تا لوازم جمع 
کنند، یا در س��یل اخیر که بسیاری از نیروهای خدوم بدون هیچ 
چشم داشتی به صورت خودجوش برای کمک به هموطنانشان به 
مناطق س��یل زده رفته و تالش کردند ت��ا زودتر اوضاع مردم این 

مناطق عادی شود.

ادامه در صفحه 7

 سیاست روز ظرفیت تجاری ایران
با کشورهای همسایه را بررسی می کند؛

تجارت دیوار به دیوار

س�ارا علیاری  فعاالن و تج��ار بازار بر این  ت ر اعتقادن��د که ظرفیت کش��ور در ص��ادرات به تج����ا
کشورهای همسایه می تواند از مرز ۲۰ میلیارد دالر هم بگذرد اما این 
مه��م منوط به ی��ک برنامه ریزی جدی و البت��ه حمایت و همراهی 
متولیان و تصمیم گیران اصلی اقتصاد کشور بازار است که تاکنون آن 

طور که باید و شاید وجود نداشته است.

کارشناسان دالیل سقوط حکومت عمر البشیر بررسی کردند: 
چوب حمایت از سعودی - صهیونیستی 

 به دنبال تحوالت اخیر در سودان ناظران سیاسی بر این باورند که عمر البشیر رئیس جمهور سودان
 به دلیل همراهی با سیاست های سران سعودی و درپی رابطه سیاسی

با رژیم غاصب صهیونیستی بود که حکومتش سرنگون شد

صفحه 5

تظاهرات ضد سرمایه داری مردم فرانسه به ایستگاه بیست و دوم رسید

  زندان و جریمه نقدی
مجازات اعتراض

صفحه 6


