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رسول اکرم )ص(: داناترين مردم كسى است كه 
دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد. 

مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد:
اشتغال زایی  برای ۴۲ هزار نفر با 

احیای ۱۲ هزار واحد تولیدی
مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجراي��ى فرمان امام 
تاكيد كرد: امسال ۱۲ هزار واحد توليدی در  كشور 

به همت اين بنياد احيا شده است.
اميرحس��ين مدنى در مراس��م احيا و آغ��از به كار 
مج��دد يک واحد توليد كنس��رو ماهى در كاش��ان 
ضم��ن بيان اين مطلب افزود: بنياد بركت امس��ال 
برای احيای ۱۲ ه��زار واحد توليدی خرد، كوچک 
و متوس��ط برنامه ريزی كرده بود كه به طور كامل و 

صددرصدی محقق شده است.
به گفته مديرعامل بني��اد بركت، در اين مدت ۸۰ 
واحد متوس��ط صنعتى نيز احي��ا و به چرخه توليد 
بازگردانده شده است. به گفته مدنى، با احيای اين 
تعداد واحد توليدی خرد، كوچک و متوس��ط، برای 

۴۱ هزار نفر اشتغال ايجاد شده است.
مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر احيای واحد های 
صنعت��ى تعطي��ل و نيمه تعطيل در كش��ور اظهار 
داش��ت: امسال نسبت به سرمايه گذاری و مشاركت 
اقتصادی با ۱۳۰ واحد صنعتى اقدام كرديم كه ۸۰ 
واحد از اي��ن تعداد قباًل تعطيل بوده و پس از احيا 

به چرخه توليد بازگشته اند.
مدن��ى با تاكيد بر جلب مش��اركت و  ظرفيت های 
مردم��ى در فرآين��د احي��ای واحد ه��ای توليدی 
خاطرنش��ان كرد: حجم كل س��رمايه گذاری برای 
احيای اين تع��داد واحد تولي��دی و صنعتى خرد، 
كوچک و متوس��ط يک ه��زار و ۶۳۶ ميليارد تومان 
است كه سهم ۳۰ درصدی بنياد بركت ۴۹۱ ميليارد 
توم��ان و ۷۰ درصد باقى مانده مع��ادل يک هزار و 
۱۴۵ ميليارد تومان از طريق مشاركت های مردمى 

و آورده بخش خصوصى تامين شده است.
وی با اش��اره به آغاز به كار مجدد كارخانه ش��مس 
درخش��ان كاش��ان به عنوان يکى از اين واحد های 
احي��ا ش��ده، عن��وان كرد: اي��ن كارخان��ه با حجم 
س��رمايه گذاری ۶ ميلي��ارد و ۸۰۰ ميليون تومانى 

احيا و به چرخه توليد بازگشته است.
مدن��ى يادآور ش��د: اين كارخان��ه ظرفيت توليد ۳ 
ميليون و ۴۰۰ هزار قوطى كنسرو را در سال دارد و 
برای ۸۰ نفر اشتغال زايى كرده است كه اين تعداد 

با راه اندازی فاز دوم، به ۳۰۰ نفر خواهد رسيد. 
مديرعامل بنياد بركت افزود: اين واحد توليدی در 
س��ال ۹۷ آغاز به كار كرده بود اما فعاليت آن فقط 
پس از چند روز، به طور كامل متوقف ش��د. مدنى 
تصري��ح كرد: اي��ن كارخانه با تاكيد رييس س��تاد 
اجرايى فرمان امام و با در اختيار گذاش��تن سرمايه 

در گردش و اعتماد به كارآفرين احيا شده است.
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فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) دو مرحله اى 
احداث مجتمع گردشگرى و اقامتى شهر امام حسن فاز اول

امور قراردادهاى شهردارى بندر امام حسن

دوم
ت 
نوب

سازمان شهردارى امام حسن در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) دومرحله اى (احداث مجتمع گردشگرى و اقامتى شهر امام حسن فاز اول) 
به شماره (2099050197000003 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار مى نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات اکترونیکى دولت( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/05 

مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12  روز یک شنبه تاریخ 99/12/10

مهلت زمانى ارسال پیشنهاد : ساعت 12 روز سه شنبه تاریخ 99/12/26
زمان بازگشایى پاکتها : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 99/12/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى 
الف: آدرس : امام حسن بلوار والیت شهردارى امام حسن و. تلفن  33272211-077  داخلى 110

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس :   41934- 021

دفتر ثبت نام :  88969737  و 85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده /مناقصه گر» موجود است.

مبلغ برآورد طبق فهرست بهاى ابنیه سال 1399 به میزان 7/578/779/280 ریال مى باشد.
مدت زمان انجام کار 4 ماه – حداقل امتیاز قابل قبول 65مى باشد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 758/000/000 ریال که مى بایست به صورت نقدى یا اسناد خزانه یا ضمانت 

بانکى در وجه شهردارى امام حسن واریز شود. (شماره حساب بانک صادرات 0102520195005) 
پروژه تعدیل ندارد. 

مبلغ خرید اسناد فوق 4/000/000 ریال مى باشد . از طریق سامانه ستاد امکان پذیر مى باشد. 
شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

کلیه هزینه  آگهى هاى مناقصه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد منافصه ذکر شده است.
مدت قبول پیشنهادات از زمان نشر آخرین آگهى 90 روز است.

پروژه شامل اجراى اسکلت مجتمع گردشگرى و اقامتى مى باشد که به صورت ریز در خصوص بهاى پیوستى مشخص شده است. 
در صورتى که برنده اول حاضر به انعقاد پیمان نشود ضمن ضبط سپرده با برنده دوم قرارداد منعقد مى شود و اگر برنده دوم هم حاضر به انعقاد پیمان نشود ضمن ضبط سپرده 

قرارداد با برنده سوم منعقط مى شود و در صورت امتناع برنده سوم ضمانت نامه وى ضبط و مناقصه تجدید مى شود.
تاریخ نوبت اول آگهى در روزنامه کثیر االنتشار 99/012/05 و تاریخ نوبت دوم آگهى در روزنامه کثیر االنتشار 99/12/16 و تاریخ نوبت اول آگهى در روزنامه استانى 99/12/12 مى 

باشد.

رونمایی از نامزدهای حزب هزارچهره

بانداصفهانیهایکارگزارانباچههدفینظامراتخریبمیکند؟

حزب كارگزاران س��ازندگى به صورت هم زمان سه نامزد با 
س��ه ويژگى متفاوت از هم را ب��رای انتخابات معرفى كرده 
اس��ت، به ادعای مرعش��ى اين حزب فق��ط مى خواهد در 

قدرت باشد.
حزب كارگزاران با س��ه نامزد از سه اقليم متفاوت خودش 
را برای انتخابات آماده مى كند. جالب توجه آن كه افرادی از 
جانب اين حزب خانوادگى به ستاد انتخاباتى اصالح طلبان 
معرفى ش��ده اند كه حتى در ويژگى های اوليه هيچ شباهتى 

با يکديگر ندارند!
از يک س��و محمدجواد ظريف كه سال ها چهره ديپلماتيک 
داشته و سابقه سياسى و تشکيالتى او تقريباً صفر است در 
برابر على الريجانى قرار دارد كه هيچ ريش��ه اصالح طلبانه 
حداقل تا به امروز نداش��ته، اما به طرز ش��گفت آوری نامزد 

يکى از احزاب افراطى اصالحات است.
نفر س��وم نيز چهره مستعد برای انتخابات حزب كارگزاران 
محس��ن هاش��مى اس��ت كه دس��تاوردهای او در هدايت 
شورای ش��هر تهران در ۴ سال گذش��ته؛ تنها تالش برای 
عوض كردن نام چند خيابان بوده اس��ت. جالب توجه آنکه 
حتى از جهانگيری ني��ز به عنوان نامزد احتمالى كارگزاران 
در انتخابات نام برده اند، اما مش��خص نيس��ت اصالح طلبان 
قرار است چگونه از دستاورد او در بر باد دادن سرمايه های 
ارزی كشور در طرح »دالر جهانگيری« دفاع خواهند كرد!

معرفى اين تعداد قابل توجه از نامزدهای بى ارتباط با يکديگر 
باعث مى ش��ود، كارگ��زاران لقب حزب هزارچه��ره را بگيرد! 
محسن هاشمى در گفت وگو با تسنيم و با تشريح تعداد زياد 
نامزدهای انتخاباتى حزب مطب��وع خود مى گويد: هم اكنون 

ش��رايط بي��ش از ۱۰ نفر از كانديداه��ای احتمالى در حزب 
موردبررسى قرارگرفته كه درنهايت بعضى از نامزدها ازجمله 
من و آقای جهانگيری به عنوان پتانسيل های اصلى حزب برای 
كانديداتوری در انتخابات مطرح شديم كه البته بايد با هردوی 

ما صحبت شود تا ببينيم قصد كانديداتوری راداريم يا خير.
هاش��مى حتى پايش را فراتر گذاشته و ادعا مى كند نه تنها 
از درون ح��زب كه تعداد زي��ادی نامزد نيز در بيرون داريم! 
رئيس ش��ورای مركزی كارگزاران ادام��ه مى دهد: برخى ها 
هم مثل آقای ظريف، زنگنه و پزشکيان به عنوان نامزدهای 
خارج حزب مطرح ش��دند كه نسبت به آقای ظريف نظرات 
مثبت تر بود ولى نمى توان از حاال گفت كه نظر قطعى حزب 
اين است. البته پيش ازاين مرعشى، الريجانى را نيز در صف 

نامزدهای موردبررسى در كارگزاران عنوان كرده بود.
جالب آنکه؛ با وجود حضور اتوبوس��ى كارگزاران در انتخابات 
۱۴۰۰ همچنان طيف اصفهانى های اين حزب با سياه نمايى 
و القاء نااميدی و اس��تفاده از واژه هايى چون »بى اختيار بودن 
دولت« و »دست بسته بودن روحانى« با زيركى هرچه تمام تر 
از زير مسئوليت ۸ سال ناكارآمدی روحانى شانه خالى كنند 
و حتى پرونده س��ياه دولت متبوعشان را سفيد كنند. محمد 
عطريان فر متهم س��ابق امنيتى و رئيس كنگره كارگزاران به 
روزنامه آرمان گفته است كه از بيرون به دولت فشار مى آوردند 
كه كار نکند! البته روز گذش��ته صادق خرازی از درون جبهه 
اصالح طلبان تندرو، پاسخ اين دست سخنان بى اساس را داده 
و مى گويد: »بى عرضگى خودش��ان را به گردن فشار بيرونى 
مى اندازند؛ اگر دولت نتوانس��ته كار كند از غرور و خودبينى 

خودش بوده كه از همه كار نکشيده است«
محمد عطريان فر در مصاحبه با روزنامه آرمان در شرايطى 
از س��نگ انداختن پيش پای دولت از سوی محافل خاص! 
برای خدمت رس��انى مى گويد كه، دولت دالرباز روحانى در 

همين س��ه سال گذشته با باال و پايين كردن شبانه قيمت 
ارز و كاالهای ضروری خود به سدی بزرگ در راه زندگى و 

زيست عادی مردم تبديل شده است.
دولت مطلوب حزب كارگزاران، همين دولت اش��رافى روی 
كار اس��ت كه هاش��مى نطف��ه آن را گذاش��ت و خاتمى و 
روحان��ى آن را پرورش دادند. رانت های داده ش��ده به انبوه 
متهمانى كه هم اكنون در دادگاه هس��تند و بسياری ديگر 
كه يا اعدام و يا به حبس های طوالنى مدت محکوم شدند، 

سندی جالب توجه در تأييد آن است.
رئيس بان��د اصفهانى ها در حزب كارگزاران مدعى ش��ده، 
برخ��ى پول دارند و جل��وی دولت را گرفت��ه! و مردم دچار 
زحمت شده اند. شايد الزم باشد ايشان توضيح دهد كه اين 
دول��ت؛ دقيقاً قرار بوده چ��ه كاری را انجام دهد كه متوقف 
مانده يا جلوی آن گرفته ش��ده اس��ت؟ و چرا گروه اشرافى 

كارگزاران شب انتخابات بازهم ياد مردم افتاده است؟
عطري��ان فر فراموش كرده كه در دفاع از زندگى اش��رافى 
خانواده هاشمى گفته بود: اگر هاشمى روز عاشورا به لتيان 
يا كيش مى رود يا سوار چنان ماشينى مى شود، ابايى ندارد. 
مى گوي��د بگذار مردم م��ا را ببينند! كس��انى كه به همين 
س��ادگى به خودش��ان اجازه مى دهند كه ب��ا فراهم كردن 
ش��رايط زندگى خاص روی اعصاب مردم رژه بروند، اصوالً 
معيشت و زندگى محرومان و مستضعفان درجه ای از اعتبار 

برايشان ندارد.
عطري��ان فر احتماالً هنوز يادش مانده كه حس��ين رس��ام 
تهيه كنن��ده فعلى رس��انه های ضدانقالب ۵ س��ال زير پای 
امثال او نشست و اطالعات جمع كرد تا به سفارت انگلستان 
بفروشد. كسانى كه وطنشان را مى فروشند؛ در كنارش مردم 
آن را ني��ز فروخته اند. اين نماي��ش و بازی درآوردن ها برای 

شب انتخابات كمى مصنوعى است! مشرق

محسن رضایی: 

طرح انتخاباتی مجلس شاید به 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برسد

 دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: بايد ببينيم رفت و برگش��ت طرح اصالح 
قانون انتخابات رياس��ت جمهوری ميان شورای نگهبان و مجلس چقدر زمان مى برد. 
وقتى بررس��ى بودجه تمام ش��ود، بعيد نيست نمايندگان بتوانند در فروردين آن را به 
انتخابات رياس��ت جمهوری برسانند. محس��ن رضايى درباره ايرادهای شورای نگهبان 
به طرح اصالح قانون انتخابات رياس��ت جمهوری  از س��وی مجلس يازدهم و اجرايى 
ش��دن اين طرح، گفت: »بايد ببينيم رفت و برگشت اين طرح ميان شورای نگهبان و 
مجلس چقدر زمان مى برد.  وقتى بررس��ى بودجه تمام ش��ود نمايندگان در فروردين 
م��اه اگر بتوانند، بعيد نيس��ت كه اي��ن قانون به انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رياس��ت 

جمهوری برسد.«
شورای نگهبان روز پانزدهم بهمن به شرح زير به طرح اصالح قانون انتخابات رياست 
جمه��وری اي��راد گرفت: »يک��ى از ايرادات ش��ورای نگهبان، در مورد س��ابقه تصدی 
سمت های مذكور در اين مصوبه بود كه منحصر نمودن به آنها مغاير اصل ۱۱۵ قانون 
اساسى ش��ناخته شد. به اين معنا كه در احصاء صورت گرفته، برخى مناصب در نظر 
گرفته نش��ده  بودند به عنوان نمونه، برخى از مناصب اجرايى يا قضايى همتراز شامل 

مصوبه نمى شود كه اين امر تضييع حقوق برخى از افراد را به دنبال خواهد داشت.
 ايراد ديگر ش��ورای نگهبان در مورد امکان ثبت نام اس��تادان دانش��گاه با رتبه استاد 
تمامى يا دانشيار با ۱۰ سال سابقه تدريس و مدرسين حوزه علميه با ۱۰ سال سابقه 
تدريس در س��طوح عالى بود. در اين خصوص مس��اله اين بود ك��ه با در نظر گرفتن 
شرايطى كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسى آمده است، داوطلبان رياست جمهوری بايد از 

ميان رجال مذهبى و سياسى و مدير و مدبر در حد اداره كشور باشند. ایرنا

دي��وان بي��ن المللى دادگس��تری صالحيت خ��ود را برای 
رسيدگى به شکايت ايران تشخيص داد.

اي��ران در واكنش به اقدام دول��ت آمريکا در اعمال تحريم 
های غير قانونى يک جانبه عليه كش��ورش، شکايتى را در 
۲۵ تير ماه س��ال ۱۳۹۷ با اس��تناد به نقض مفاد عهدنامه 
م��ودت، نزد ديوان بي��ن المللى دادگس��تری مطرح و آن 
را ن��زد اين دي��وان ثبت كرد .ايران هم زم��ان با ثبت اين 
دادخواس��ت در ديوان بين المللى دادگستری درخواست 
صدور دس��تور موقتى عليه اقدام��ات امريکا را نيز تحويل 

ديوان داد.
ايران مبنای صالحيت ديوان برای رسيدگى به اين موضوع 
را بن��د ۲ م��اده ۲۱ عهدنامه مودت اعالم كرد و خواس��ته 
ه��ای ذيل را مطرح نمود:۱-اعالم اين موضوع كه اقدامات 
آمريکا از تاري��خ ۸ مى ۲۰۱۸ به بعد در قالب بازگرداندن 
تحريم ها به منزله نقض مفاد معاهده مودت بين دو كشور 
مى باش��د،۲ -توقف اين اقدامات و تهديد های ناش��ى از آ 
ن از س��وی اياالت متحده،۳ -لزوم جبران خساراتى كه در 
اثر نقض معاهده مودت از سوی آمريکا به ايران وارد شده 
است؛ ديوان بين المللى دادگستری در خواست ايران برای 
صدور دس��تور موقت را قبول و آمري��کا را ملزم كرد تا در 
م��ورد برخى از كاال ها از جمله دارو، تجهيزات پزش��کى، 
اقالم غذايى و كش��اورزی و همچنين قطع��ات هواپيما با 

ايران داد و س��تد برق��رار كند. هرچند آمريکا به دس��تور 
موق��ت دي��وان عمل نک��رد و بالفاصل��ه از معاهده مودت 
خارج ش��د، معاهده ای كه مبن��ای صالحيتى اين دعوا و 
دع��اوی مختلف ديگ��ری بين ايران و آمريکا مى باش��د و 
م��ى توان گفت اين آخرين ش��کايتى خواهد بود كه ايران 
بر اس��اس معاهده مودت پيگيری مى كند و ظاهرا تاريخ 
اعتبار حقوقى اين معاهده به پايان رس��يده است .در ادامه 
حقوقدانان آمريکائى ايرادتى مقدماتى به اين درخواس��ت 

وارد كردند كه به شرح ذيل مى باشد.
۱ -نداش��تن صالحيت ذاتى ديوان برای رس��يدگى به اين 
دعوا ب��ه دليل برجامى ب��ودن پرونده يعن��ى اينکه بحث 
مطرح ش��ده توسط ايران بيش��تر مربوط به خروج آ مريکا 
از برجام است و ارتباطى با معاهده مودت ندارد.همچنين، 
برجام س��ندی اس��ت سياس��ى و الزامات حقوق��ى ندارد، 
بنابراين ديوان صالحيت رس��يدگى ب��ه موضوع را نخواهد 
داشت؛ ۲ -اياالت متحده تحريم های خود را پس از خروج 
از برجام به چهار دس��ته تقس��يم مى كند و معتقد است؛ 
قس��م اول تا سوم مواردی كه نس��بت به كشورهای ثالث 
است و عمده مواردی كه ايران به آن استناد كرده و آن را 
نقض عهدنامه مى داند اقدامات كشور های ثالث مى باشد 
و شامل عهدنامه مودت كه عهدنامه ای دوجانبه است نمى 

شود و مربوط به ارتباط ايران با ساير كشورها است.
۳ -سوء استفاده از فرآيند دادرسى به اين معنا كه ايران در 
تالش است با سوء استفاده، رايى از ديوان بين المللى بگيرد تا 
بتواند برجام كه امری غير الزام اور است را برای آمريکا الزام 
اور كند و به عنوان اهرم فشار سياسى از ان بهره ببرد البته 
اين مورد را ايالت متحده در دفاعيات شفاهى خود بيان نکرد 
و مى توان گفت كه امريکا خود نيز معتقد بود كه اين موضوع 
چندان قابل قبول نيست وقدرت اثباتى ندارد۴ -با توجه به 
دو استثنای ماده ۲۰ در بند (ب) و (د) معاهده مودت كه بند 
(ب) مربوط به فعاليت های  مرتبط با امور هسته ای و بند (

د) راجع به امنيت بين المللى مى باشد اياالت متحده براين 

اساس از ديوان درخواست كرد تا از رسيدگى به اين پرونده 
خودداری كند. ديوان بين المللى دادگستری در رای اخير 
خود كه منجر به تاييد صالحيت ديوان برای رس��يدگى به 
پرونده شد به ايرادت مطرح شده از طرف امريکا پاسخ داد 

كه به اختصار به آنها مى پردازيم.
۱ -همانطور كه بيان شد اولين ايراد اياالت متحده برجامى 
بودن موضوع پرونده بود كه ديوان اين موضوع را نپذيرفته 
و در بن��د ۵۶ رای اي��ن چنين بيان مي��دارد كه يک عمل 
حقوقى ممکن است با دوعنوان توصيف شود يعنى از طرفى 
نقض برجام باش��د و از طرف ديگر نق��ض عهدنامه مودت 
باشد همچنين در اين پرونده ايران به روشنى بيان داشته 
كه برخى از تحريم های امريکا بعد از خروج از برجام نقض 
معاهده مودت اس��ت و ديوان نمى تواند خواس��ته خواهان 
را تغيي��ر دهد و درنهايت ديوان اي��ن اعتراض امريکا را رد 
كرد. چنانچه سندی كه سياسى است اجرا شود كشور اجرا 

كننده برای خود الزام ايجاد مى كند.
۲-در ارتباط با ايراد كش��ورهای ثال��ث خود اياالت متحده 
بيان مى دارد كه دسته چهارم تحريم ها مربوط به ارتباط 
ايران و آمريکا بوده و ذيل معاهده مودت مى باشد اما معتقد 
اس��ت كه تجارتى بين ايران و آمريکا وجود ندارد كه البته 
ايران نيز بيان مى دارد هرچند ممکن تجارت محدود و كم 
باشد اما وجود دارد ديوان نيز بيان مى كند كه بررسى اين 
موضوع مربوط به ماهيت دعوا مى شود و رسيدگى به اين 

موضوع را به مرحله ماهوی حواله مى كند. 
 process) ۳ -در مورد س��وء استفاده از فر آيند دادرسى
of abuse (ديوان تا به حال تعريف مش��خصى ارائه نداده 
است به هر حال استناد به سوء استفاده از فرايند دادرسى 

امری استثنايى است و استانه بااليى
دارد و برای اين كه بتوان اين موضوع را مطرح كرد اوضاع 

و احوال خاصى مورد نياز است همچنين
ايران حداقل برخى از خواس��ته های خود را در چارچوب 
معاهده مودت بيان كرده اس��ت ودولت ها نبايد اعمالى را 

مرتکب شوند كه درعين حال نقض يک سند غير الزام اور 
باشد و هم نقض سندی الزام آور،

ديوان بين المللى دادگس��تری نيز بيان مى دارد كه چون 
مبنای صالحيتى برای رس��يدگى وجود دارد سوء استفاده 
از دادرسى صورت نگرفته و با استناد به استداالت باال اين 

ايراد آمريکا را رد مى كند.
۴-در ارتباط با استثناعات ماده ۲۰ معاهده مودت چنانچه 
ديوان در مرحله مقدماتى كه هنوز تمامى شواهد و مدارك 
كامل نمى باشد به اين موضوع رسيدگى كند به نوعى حق 
اي��ران در ورود به مرحله ماهوی از بين مى رود همچنين 
م��اده ۲۰ مربوط به تجارت مواد هس��ته ای و راديو اكتيو 
مى باش��د ومربوط به فعاليت هس��ته ای ايران نمى شود 
و همچني��ن ديوان بايد اعالم كند ك��ه آيا اقدامات آمريکا 
مربوط به حفظ امنيت ملى اس��ت ي��ا خير ديوان نيز اين 
چنين بيان مى كند كه ماده ۲۰ عهدنامه مودت صالحيت 
ديوان را محدود نمى كند و اعالم مى دارد كه اين مسائله 
بايد در مرحله ماهوی بررس��ى شود و در اين مرحله قابل 
رس��يدگى نمى باش��د. حال با توجه ب��ه رای ديوان مبنى 
بر داش��تن صالحيت رسيدگى به ش��کايت ايران بايد تمام 
ت��وان خود را برای حضور در مرحل��ه ماهيت بگذارد و به 
احتم��ال زياد موضوع م��اده ۲۰ عهدنامه مودت كه ديوان 
نيزرسيدگى به آن را به مرحله ماهوی موكول كرده است 
و بحث كش��ورهای ثالث دوموضوع اساسى مطرح از سوی 

آمريکا در مرحله ماهوی خواهد بود.
همچنين تيم حقوقى ايران مى تواند عدم اجاری دستور موقت 
ديوان توسط آمريکا را نيز در مرحله ماهوی مطرح كرد زيرا 
ت��ا به امروز حتى پس از روی كار آمدن دولت بايدن و تغيير 
دولت در آمريکا همچنان اجرای ان عملى نشده است. البته 
بايد خاطر نشان كرد كه آرا قضات در رای تاييد صالحيت 
ديوان تقريبا يکدست بوده و در بسياری از مسائل با ايران 
هم نظر هستند به همين دليل مى توان به مرحله ماهوی 

نيز همانند مرحله مقدماتى خوش بين بود.

یادداشت

آیا دیوان بین المللی دادگستری 
صالحیت رسیدگی به شکایت 

ایران را دارد؟

انتخابات پرشور و هراس دشمنان

زمام دولت امروز بايد به دس��ت كسى واگذار شود 
كه مش��کالت كشور را بشناس��د كارآمد باشد و از 
دل همين مردم رش��د يافته باش��د، لذا ملت عزيز 
هوش��يارانه س��ابقه افراد حاضر را بررس��ى كنند و 
فرد دلس��وز، پرهيزگار، عالقمن��د به كار و تالش و 

پرانگيزه را انتخاب نمايند. 
انتخابات يک فرصت اس��ت ب��رای ملت و يک گام 
برای پيش��رفت و مقابله با استعمارگران و يک گام 
برای نش��ان دادن آزادی در كشور، مردم خودشان 
انتخاب مى كنند، خودشان تصميم مى گيرند و اين 
بزرگترين هديه انقالب برای ملت عزيزمان اس��ت. 
اما دش��منان اي��ن را نمى خواهند، با اين مس��ئله 
مش��کل دارند، مى خواهند ايجاد ي��اس و نااميدی 
كنند، مى خواهند ما وابس��ته باش��يم، مس��تعمره 

باشيم، »بله قربان« گو باشيم.
امروز دش��منان انتخابات را رص��د مى كنند آنها از 
انتخابات پرش��ور هراس دارند، اين حضور خودش 
هزار حرف دارد آنها اين را مى داند، لذا مى خواهند 
اين انتخابات نباش��د، مردم تصميم گيرنده نباشند، 
ليکن حضور پرش��ور مردم خودش امنيت مى آورد، 
دست دش��من را از منافع كش��ور كوتاه مى كند و 
نش��ان مى دهد مل��ت ما از س��ر آرمان های انقالب 
كوتاه نمى آي��د و نمى گذارد پای حتى يک متجاوز 

خاك سرزمين مان را لمس كند. 
لذا انتخابات هر چه پر ش��ورتر باشد، هراس دشمن 
بيش��تر است و از س��وی ديگر هرچه مشاركت باال 
باش��د انتخاب هم انتخاب شايسته تری است، امروز 
عالج كش��ور همين انتخاب اصلح و حضور پرش��ور 

ملت در انتخابات است. 
اهميت انتخابات پيش رو دو چندان است؛ چرا كه 
آمريکا و ايادی آن، گستاخانه و فارغ از تمام قوانين 
بين الملل س��ردار عزيزمان را مظلومانه و وقيحانه 
ت��رور كردن��د و آن را افتخار خود دانس��تند، لذا با 
همين انتخابات و حضور پرش��ور مى توان سيلى به 
آمريکا زد كه هرگز فراموشش نشود و به تمام نظام 
های منحوس و تروريست غرب هشدار داد كه ملت 
عزيزمان هرگز اجازه چنين گس��تاخى را نخواهند 
داد و ما به غرب و امپرياليس��م آمريکايى نشان مى 
دهيم كه هر نفرمان يک "حاج قاسم" خواهيم شد، 
و آرامش را از چش��م آمريکا و اي��ادی خونخوارش 
خواهيم گرفت.  همه غرب و همه نظام ضد حقوق 
بش��ری آنها از انتخابات در كشور هراس دارند، لذا 
وظيفه همه ماس��ت كه هرچه پرشکوه تر و عظيم 
تر اي��ن انتخابات را برگزار و ف��رد اصلح را انتخاب 

كنيم«.  فارس
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جواد رضایی
تحلیلگر مسائل سیاست خارجی

لطف اهلل فروزنده


