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پاسخ های کدخدایی به سواالت جنجالی
درباره حضور زنان در ورزشگاه ها و احمدی نژاد

تازههای مطبوعات
••جوان  -باورش سخت است ،اما توان مصرف برق در سه
دهک باالی درآمدی بیش از صنایع است؛ با وجود این هیچ
سازوکار تنبیهی موثری برای کنترل این گروه وجود ندارد.
••شرق  -کامبیز نوروزی حقوقدان در سرمقاله این روزنامه
نوشت:فرمانرئیسجمهوربرایپیگیریومجازاتکسانی
که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات
بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گرانقیمت
کردهاند ،میتواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی
و اداری باشد؛ مشروط بر آن که ساختار متصلب و پنهان
اداری ،برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه ،عملی و بدون
مالحظه روابط شبکههای منافع اقدام کند .از نظر اصول
اداری و سازمانی ،اساسا نیازی به ورود رئیسجمهور نبود؛
اما ظواهر امر نشان میدهد ترکیبی از کاهلی ،مقاومت و
تالش به پنهانکاری سازمانهای اداری ذیربط در پرونده
ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گرانقیمت،
رئیسجمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود.
••وطن امروز – هم اکنون  230حزب ثبت شده وجود دارد
که حدود  200حزب در خانه احزاب عضویت دارند .حدود
 30مورد از این احزاب ،احزاب فعال و تاثیرگذار بر حیات
سیاسی ایران هستند .شاید تعداد اعضای برخی احزاب
به تعداد انگشتان دست نرسد اما به راحتی مجوز وحتی
امتیازهای مالی میگیرند .پس این ادعا که نظام با احزاب
مخالف است و سختگیری میکند ،دروغ بزرگی است.
••قانون  -گــزارش بانک مرکزی حاکی از این است که
درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۴۳میلیون و۹۲۷
هزار تومان و هزینه نیز  ۴۲میلیون و  ۱۳۰هزار تومان بود.
••آرمان  -تجمعی در بخش اروندکنار در اعتراض به نبود
آب شرب در این منطقه در مقابل بخشداری آن در آبادان
برگزارشد.همزمانباحضوراستانداردراینبخش،جمعی
ازمردمدراعتراضبهنبودآبشربمناسبدراینمنطقهدر
مقابل بخشداری اروندکنار تجمع کردند .تجمعکنندگان
با در دستداشتن بشکههای خالی آب ،خواهان رسیدگی
به وضعیت آب شرب این بخش و همچنین تامین آب مورد
نیاز خود شدند .پس از اتمام جلسه استاندار خوزستان در
بخشداریاروندکنار،شریعتیوامامجمعهباحضوردرمیان
مردم،خواستههایآنهاراازنزدیکشنیدندوقولپیگیری
و حل مشکالت را به آن ها دادند.

سخنگوی شورای نگهبان به سواالتی درباره موضوعات جنجالی همچون حضور زنان در ورزشگاه ها ،پرونده
مینو خالقی ،احمدی نژاد و شائبه هایی که درباره گرایش سیاسی اعضای این شورا وجود دارد ،پاسخ داد.
▪هر وقت مجلس هستم با عارف گپ می زنم

عباسعلی کدخدایی که با باشگاه خبرنگاران گفت و گو می کرد ،در پاسخ به این سؤال که از آقای عارف که چندی
پیش گفته بودید رابطه خوبی با او دارید ،چه خبر؟ گفت :هر وقت که در مجلس هستیم اگر ایشان را ببینم با وی
گپ میزنم ،مدتی است از وی خبری نداشتم چون نتوانسته ام به مجلس بروم ،اما از او بی خبر نیستم.
▪با کسی در مجلس البی نکردهام

عضو حقوق دان شورای نگهبان در پاسخ به این که در مجلس اصولگرا رأی نیاوردید ولی در مجلسی که اصالح
طلبان در آن حضور بیشتری داشتند ،توانستید رأی بیاورید ،تأکید کرد که البی در مجلس نکردیم و افزود:
معموال مجالس ،کمیسیونها و فراکسیونهای مختلف دعوت میکنند ،ما هم میرویم وضعیت را توضیح می
دهیم و نظرات مان را میگوییم و آن ها انتخاب میکنند .سخنگوی شورای نگهبان گفت :ما نه پولی دست مان
است که نمایندگان انتظاری داشته باشند و نه پست هایی که آن پستها را تقسیم کنیم ،فقط اظهارنظر حقوقی
محض در شورای نگهبان میکنیم ،بنابراین جایی برای البی و رایزنی وجود ندارد.
▪نمی دانم چرا جامعه من را اصولگرا می داند

کدخدایی درباره این موضوع که چرا فضای جامعه شما را به عنوان یک چهره اصولگرا می شناسد ،گفت:
نمیدانم واقعا ،تالش داشتیم که در فضای قانونی عمل کنیم ،هر نهادی با توجه به شاکله ای که دارد ممکن است
منتسب به یک جناح سیاسی باشد ،اما من دلیلی نمی بینم که بنده را به یک جناح یا گروه خاص منتسب کنند،
هیچ وقت از کسی یا گروهی حمایت نکردم و سعی کردم در نظراتم آن چه را تشخیص حقوقی است ،انجام دهم.
▪حضور  2نامزد از اصولگرایان رد صالحیت شده در شورای نگهبان

وی با رد ادعای بررسی جناحی صالحیت های نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان ،تصریح کرد :شما
مالحظه میکنید در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات مجلس افرادی از طیف های مختلف صالحیت
شان تأیید میشود و برخی نیز صالحیت شان تأیید نمیشود ،حتی یکی دو نفر از آقایان اصولگرا که صالحیت
شان تأیید نشده بود ،آمده بودند و در خواست میکردند که دلیل را بدانند ،من هم مطالبی را برایشان مطرح
کردم .خیلی افراد هستند که در گروه اصولگرا و اصالح طلب هستند و صالحیت شان تایید شده یا نشده است.
▪دالیل ردصالحیت احمدی نژاد را به موقع اعالم می کنیم

کدخدایی درباره دالیل ردصالحیت احمدی نژاد در انتخابات گذشته هم گفت :این بحث دیگری است و دالیل
عدم صالحیت بحث دوقطبی بودن ایشان نیست ،بلکه بحث های دیگری است که به موقع اعالم میکنیم.
▪آیت ا ...جنتی به اندازه  10تا دیوان محاسبات از ما حساب کشی میکند

این استاد دانشگاه درباره صرفه جویی در شورای نگهبان گفت :ما بیش از اندازه صرفه جویی می کنیم به دلیل
این که اعضای شورای نگهبان به خصوص آقایان فقها و به ویژه آیت ا ...جنتی
به انــدازه  10تا دیوان محاسبات از ما حساب کشی میکنند .کدخدایی
درباره آیت ا ...جنتی افزود :ایشان دقت و نظم خوبی دارند ،ما به پایشان در
نظم نمیرسیم و در انجام وظایف قانونی بسیار مصمم هستند.کدخدایی
همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها ،این اقدام را
نیازمند مقدماتی دانست و اظهار کرد :اگر مسئوالن می توانند امکانات
و تسهیالت فراهم کنند و مشکلی وجود نداشته باشد ،فکر نمی کنم
انجام این کار اشکالی داشته باشد.
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انعکاس
•• تابناک مدعی شد  :یکی از سلبریتیها که به تازگی
برای دورهای در مقام مجری در تلویزیون نیز ظاهر شد،
همچنان در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی است و با وجود
آن که نام او در دادگــاه یکی از موسسات مالی ـ اعتباری
غیرمجاز مطرح شده ،هنوز بدهی او به این مؤسسه که
قرار بوده در قالب تهاتر تسویه شود ،وصول نشده است؛
اتفاقی که نشان میدهد نباید صرف ًا در میان چهرههای
بدنام به دنبال بدهکاران سیستم بانکی کشور باشیم که با
گردنکشی ،حاضر به پرداخت دیونشان نمیشوند.
••پارسینه خبرداد  :انتشار عکسهای بدون حجاب از
سوی سارا کیخا و انتساب آن به احمد علی کیخا نماینده
زابل در مجلس با واکنش این نماینده مواجه شد.احمد
علی کیخا در واکنش به انتشار این عکسها و انتسابش به
خانواده او بیان کرد :این عکسها ساختگی است و کامال
این موضوع را رد میکنم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا
سارا کیخا دختر شماست یا نه؟ بیان کرد :سارا کیخا زیاد
است و آن فرد دختر من نیست.
•• انصاف نیوز نوشت :سیامک مدیرخراسانی رئیس
سابق شعبه  ۷۶کیفری استان تهران دربـــاره فیلمی
که احمد ینژاد از مالقات مرتضوی و فاضل الریجانی
در مجلس نمایش داد گفت  :این مسئله بحثی دارد که
نمیشود هم آن را گفت چون من اطالعات دقیق دارم .
هم ه آن [فیلم] ،حقیقت نبود و در چارچوب دیگری بود .آن
چیزی که در مجلس پخش شد هم ه حقیقت نبود .آن قضیه
مطلب خاص خودش را داشت .برادر رئیس قوه اقدام عملی
نکرده بود .معلوم بود که ایشان [مرتضوی] دستش به هیچ
چیزی بند نبود و امیدوار بود که بیاید و صحبتی بکند که
نشد .ای کاش آن فیلم هیچ وقت پخش نمیشد.
••عصرایران نوشت  :این جام جهانی در ذهن و قلب ما
حک شد .جدا از درخشش بینظیر فوتبالیستهای ایرانی
در برابر ماتادورها یا فضاییترین فوتبالیستهای تاریخ
اتفاقاتی افتاد که بسیاری از تابوهای اجتماعی ایران را
شکست.در اولین گام زنان و مردان ایرانی با هم به ورزشگاه
آزادی رفتند و در کنار هم فوتبال دیدند .البته نه در زمین
چمن که از روی صفحه نمایشگر .دومین تابو در شب فینال
جام جهانی شکست .در عین ناباوری تمام مراسم اهدای
جام به تیم فرانسه از تلویزیون پخش شد .این مراسم یک
مهمان ویــژه داشــت .رئیسجمهور زن کرواسی .خانم
رئیسجمهور کرواسی تمام بازیکنان دو تیم را در آغوش
گرفت و این صحنهها را تلویزیون سختگیر ایران پخش کرد.
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 شکایت اولیای دم سیدامامی از رئیس صدا و سیما
ایرنا -وکیل مدافع اولیای دم سید امامی از شکایت
موکالنش علیه رئیس ،معاون سیاسی و مدیر شبکه
دوم صــدا و سیما و همچنین تهیه کننده برنامه
 ۲۰:۳۰و عوامل تولید برنامه «منطقه ممنوعه»خبر
داد .پیام درفشان افزود :مهران و رامین سیدامامی

تهران اذانظهر  13:10غروبآفتاب  20:20اذانمغرب  20:40نیمه شب  00:20اذانصبحفردا 4:20

با تاکید بر این که هسته اصالحات باید نرم باشد نه سخت مطرح شد

انتقادات تاجیک از ایده «هسته سخت» حجاریان

طاهری-اظهارات اخیر سعید حجاریان درباره شکل گیری
هسته سخت اصالحات با واکنش چهره های گوناگونی
مواجه شد .حجاریان در ایده ای که مطرح کرده معتقد است
که کار جبهه ای اگر هسته اش سخت نباشد وا می رود و باید
در جریان اصالحات عده ای در رأس قرار بگیرند که برای
این جریان هزینه داده اند و درک درستی از اصالحات دارند
و چشمی هم به قدرت ندارند؛ این هسته مانند مغناطیس
عمل میکند تا افراد از مدار اصالحطلبی خارج نشوند .با
این حال روز گذشته محمد رضا تاجیک دیگر تئوریسین
برجسته اصالحات ان قلت هایی به ایده حجاریان وارد
کرد .تاجیک که با اعتماد آنالین گفت و گو می کرد ،درباره
این ایده گفت :من فکر میکنم اتفاقا این هسته باید هسته
نرم باشد .منظورم از هسته نرم این است که باید از پوسته
مرکزی ژنرا لهای اصال حطلبی عبور و بــرای ورود یک
نسیم ،فکر جدید ،نخبگان جدید فضایی باز کنیم؛ اجازه
دهیم در آن هسته چرخش نخبگان صورت بگیرد و فکر و
گفتمان تازه به وجود آید و نیروهای باطراوت و شاداب وارد
قضیه شوند .وی افزود :بسیار معتقد هستم که آن هسته
سخت دیگر جواب نمیدهد .در واقع سختتر و سنگین
پاتر از آن است که بتواند برای شرایط کنونی الگوی مناسب
ارائــه کند .اگرچه حضور آن ها را پاس م ـیدارم و مغتنم
میدانم اما کامال معتقدم که باید یک نوع امتزاج و اختالط
ایجاد شود تا نیروهای جوان و با طراوت ضمیمه شوند و این
ترکیب میان نیروهای جوان و نیروهایی با تجربیات گذشته
بتوانند همدیگر را تکمیل کنند .بنابراین به نظر من چنین
چیزی باید به هسته اصالحطلبی امروز بنشیند.
▪باید اصالح طلبی را از انحصار عده ای بیرون کشید

این تئوریسین برجسته اصالحات در ادامه سخنانش تأکید
کرد :معتقدم که باید اصال حطلبی را از انحصار عد های
خاص بیرون کشید .هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ
راهبری باید واقعا اجازه داد که این بدنه شاداب ،فراخ و
گسترده اصالحطلبی در تدبیر جریان اصالحطلبی ،در
راهبری جریان اصالحات ،در بازتولید اصالحات حضور
فعال داشته باشند .ما نمیتوانیم جریان اصالحطلبی را
به عنوان فرزند خلف زمانه خودو آلترناتیو هژمونیک حفظ
کنیم و به عنوان روح زمانه آن را بارور کنیم مگر این که به
نیروهای جوان و نسل جدید اجازه دهیم که وارد پیکره
تصمیمگیری و مدیریت جریان اصال حطلبی شوند و از
آن باال بتوانند نیازها و تقاضاها و فرهنگ خود را قالب و
کلیشهشکنی کند.
▪اگر هسته سخت طراوت و شادابی داشت اجازه نمی داد
از جریان اصالح طلبی عبور شود

تاجیک تأکید کرد :اگر آن هسته سخت میتوانست طراوت

به عنوان اولیای دم کاووس سیدامامی تحت عناوین
اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی،
افترا ،توهین و اقدام علیه امنیت ملی ،شکایت خود را
ارائه کرده اند  ،این شکایت برای رسیدگی به شعبه
نهم دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.

و شادابی داشته باشد باید تاکنون نمود و نمادهایی از آن
دیده میشد و اجازه نمیداد که به لحاظ تاریخی از جریان
اصالحطلبی عبور شود .بنابراین چندان امیدی ندارم،
معنایش آن نیست که به صورت رادیکال از نخبگان جدی
جریان اصالحطلبی عبورکنم نه؛ آن را با نیروهای جوان
ترکیب میکنم و این نیاز را میبینم که نیروهای جوان
وارد پیکره شوند و با طراوت خود بتوانند حرکتی را در
جریان اصالحطلبی ایجاد کنند.این تئوریسین برجسته
اصالح طلبان با اشاره به این که خیلی سخت میدانم که
از این «هسته سخت» که سخت هم گفتمان آن منجمد
و سنگین پا شده است بتوان حرکت باطراوتی را انتظار
داشت ،گفت :روح اصالحطلبی به ما میگوید که نباید
اصالحطلبی را پیرامون افراد و شخص خاص ببینیم ،نباید
همه چیز در مدار یک فرد خاص یا یک عده خاص باشد .آن
افراد محترم هستند اما باید هر فرد ما تبدیل به یک خاتمی
شود ،هر فردمان تبدیل به شخصیتی شود که میتواند
درباره جریان اصالحات و اصالحات آن سخن بگوید و از
تشخصی برخوردار شود به تعبیری به سوژه تبدیل شود
و میتواند به جای خود ،برای خود و به زبان خود سخن
بگوید .نه این که دیگری او را نمایندگی کند و او فقط
پژواک صدا باشد.

واکنش

واکنش ایران به ادعای اسرائیل درباره جزئیات عملیات دزدی اسناد هستهای
ایلنا –یــوســفــی سخنگوی نمایندگی ایــــران در
سازمان ملل در واکنش به ادعای برخی مقامات رژیم
صهیونیستیدربارهانجامعملیاتیمخفیانهدرتهرانکه
منجر به کشف اسنادی درباره برنامه طراحی کالهک
هستهای شــده اســت ،گفت :ایــن ادعــا که ایــران هر

اطالعات حساسی را در بایگانیهای رندوم نگهداری
کند بسیار خندهدار است« .فاکس نیوز» درباره جزئیات
یک عملیات واهی در تهران برای دزدیدن اسنادی که
نخستوزیر این رژیم مدعی شد ،نوشت :تایید ادعای
اسرائیلیها درباره این اسناد غیرممکن است.

ظریف با اشاره به تحریم های یک جانبه ضدبرجامی اعالم کرد

شکایت ایران ازآمریکا به الهه
وزیر خارجه کشورمان ضمن انتشار توئیتی اعالم کرد
که ایران از آمریکا به دلیل اعمال تحریم های یک جانبه
شکایت کــرده اســت .به نظر می رسد این نخستین بار
است که جمهوری اسالمی در یک دادگاه بین المللی به
صورت رسمی علیه تحریم های آمریکا اقامه دعوی می
کند .ظریف در این باره نوشت« :ایران در مواجهه با اهانت
آمریکا به دیپلماسی و تعهدات قانونی ،به حاکمیت قانون
متعهد اســت .الزم است که با عــادت نقض قوانین بین
المللی توسط آمریکا مقابله شود ».بعد از خروج یک جانبه
آمریکا از توافق هسته ای قرار است دور اول تحریم های
یک جانبه آمریکا از نیمه مرداد آغاز شود اما تحریم های
نفتی علیه ایران از اواسط پاییز شروع می شود .دیوان
بینالمللی دادگستری یک مرکز حقوقی زیر نظر سازمان
ملل است که به نوعی رکن قضایی این سازمان محسوب
می شــود و به دلیل مرکزیت آن در شهر الهــه هلند به
«دادگاه الهه» نیز معروف است .ویژگی خاص رسیدگی
های قضایی در این دادگاه ،طوالنی بودن فرایند رسیدگی
است؛ به شکلی که ابتدا چند بار دو دولت طرف دعوا،
لوایحی را علیه یکدیگر به دادگاه ارائه می کنند و بعد از
مدت طوالنی که ممکن است چند سال طول بکشد،
نمایندگان دولت ها برای حضور در دادگاه ها فراخوانده
می شوند.
▪موافقت اروپا با به روزرسانی قوانین مسدودساز برای
حفظ برجام

در همین حال وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه
اروپــا دیــروز در نشست خود در بروکسل رسما مخالف
نبودن خود را با به روزرسانی قوانین مسدودساز با هدف
محافظت از شرکتهای اروپایی در برابر تحریمهای یک
جانبه آمریکا علیه ایــران ،اعالم کردند .به معنای دیگر
وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه با به روزرسانی
قوانین مسدودسازی تحریم ها موافقت کرده اند .این
قوانین برای مقابله با تحریم های ضدایرانی آمریکا و برای
حفاظت از شرکت های اروپایی وضع شده است و براساس
آن اوال شرکت های اروپایی «موظفاند» اهمیتی به تحریم
های آمریکا ندهند و دوم این که اگر براساس تحریم های
آمریکا متضرر یا تحریم شوند ،براساس این قانون می
توانند شکایت کنند و خسارت هایی که می بینند ،از اموال
آمریکا و شرکت های آمریکایی در اروپا پرداخت می شود.
به گزارش فارس بنا بر اعالم شورای اروپــا ،این تصمیم

بدون بحث در جلسه دیروز شورای امور خارجی اتحادیه
اروپا که در شهر «بروکسل» برگزار شد ،گرفته شده است.
چند روز پیش وبسایت لوبالگ نوشته بود که برخی افراد
و نهادها در اروپا از جمله گروهک تروریستی منافقین و
مقامات آمریکایی سعی می کنند تالش های اروپا برای
حفظ برجام را بی ثمر کنند و سیاست های اتحادیه را هم
راستا با راهبرد ترامپ در منزوی کردن ایران ،قرار دهند.
پیشتر یک منبع مطلع در گفت و گو با اسپوتنیک اعالم
کرده بود کمیسیون اروپا به تازگی اصالحاتی را در این
قانون پیشنهاد داده است که به گفته این منبع آگاه وزیران
خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این اصالحات
موافقت خواهند کرد .بنا بر این گــزارش پارلمان اروپا
هم تا  ۶آگوست ( 15مرداد) نظر خود را در خصوص این
اصالحات اعــام خواهد کرد و در صــورت موافقت این
اصالحات از همان زمان اجرایی خواهد شد.
▪فرایند شکلی تصویب قوانین محدودساز

پس از خروج آمریکا از توافق هستهای با ایــران ،سران
اتحادیه اروپا روز  ۱۶می ( ۲۶اردیبهشت) با به روزرسانی
قوانین مسدودساز موافقت و شورای اروپا را موظف کردند
که تحریمهای مرتبط با هستهای یک جانبه آمریکا علیه
ایران را به فهرست تحریمهای مشمول قوانین مسدودساز
بیفزاید .شــورای اروپــا روز  ۶ژوئــن ( ۱۶خــرداد) رسما

این روند را آغاز کرد .در فرایند به روزرسانی این قوانین،
شورای امور خارجی اروپا و پارلمان اروپا هم حق اظهار
نظر دارند و میتوانند با این کار مخالفت کنند .این دو
نهاد تا روز  ۷آگوست ( ۱۶مــرداد) ،یعنی دو ماه پس از
آغاز رسمی فرایند به روزرسانی ،برای اعالم مخالفت
با این اقــدام فرصت داشتند .با تصمیم دیــروز شورای
خارجی اروپا و اعالم مخالف نبودن با به روزرسانی قوانین

مسدودساز ،تنها پارلمان اروپا مانده است که یا باید با
این اقدام موافقت کند یا این که اجازه دهد ضرباالجل
 ۷آگوست بــدون اعــام مخالفت ،سپری شود.قوانین
مسدودساز شرکتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا
را ملزم میکند ظرف  ۳۰روز پس از آن که به واسطه آثار
فراسرزمینی تحریمهای اتحادیه اروپا متحمل خسارت
شدند ،شورای اروپا را در جریان قرار دهند .شرکتهای
اروپایی همچنین از رعایت آثار فراسرزمینی تحریمهای
مشمول قوانین مسدودساز ،منع شدهاند .عالوه بر این،
این قوانین احکام دادگا ههای خارجی را که بر اساس
آثار فراسرزمینی تحریمهای آمریکا وضع شده باشند،
در اتحادیه اروپــا بیاثر میکند .در عین حــال برخی
کارشناسان در کارایی این قوانین تردید کرده اند؛ «کارین
کنایسل» وزیر خارجه اتریش چندی قبل درباره قوانین
مسدودساز گفته بود :هرچند که این قوانین ابزاری برای
محافظتازشرکتهایاروپاییدربرابرتحریمهایایاالت
متحده هستند ،اما نمیتوانند به طور کامل خسارتهای
آنها را جبران کنند.دیروز همچنین نمایندگان اتحادیه
اروپا و چین در پکن نشستی برگزار و بعد از آن در بیانیه ای
تأکید کردند اروپا و چین در برجام می مانند« .ژان کلود
یونکر» رئیس کمیسیون اروپا و «دونالد توسک» رئیس
شورای اروپا به نمایندگی از این اتحادیه و «لی کهکیانگ»
نخست وزیر چین به نمایندگی از این کشور ،در نشست
مشترک حضور داشتند.
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دیوان بینالمللی دادگستری به موجب منشور سازمان ملل بهعنوان رکن مهم قضایی این سازمان تشکیل شده
و دارای اساسنامه بوده و مرجع قضایی رفع اختالف اعضاست .این دادگاه بین المللی ،دو حوزه کلی را رسیدگی
می کند؛ اولین رسیدگی و داوری بین اختالفاتی که دو کشور با رضایت خود به این دادگاه ارائه کنند که طبیعت ًا
درباره شکایت ایران از آمریکا به دلیل همراهی نکردن ایاالت متحده مصداقی ندارد .دومین مجرایی که دیوان به آن
رسیدگی می کند ،رسیدگی به نقض تعهدات بین المللی مصرح در بند «ج» ماده  ۳۶اساسنامه دیوان بین المللی
است .به نظر می رسد در خوش بینانه ترین حالت دیوان میتواند نوع و میزان غرامتی را که باید برای نقض یک تعهد
بینالمللی به آن تعلق میگیرد ،نیز تعیین و حکم مقتضی صادر کند ،اما نمی تواند آمریکا را به ماندن در توافق هسته
ای مجبور کند .نکته دیگر این که در فرض محکومیت آمریکا در دیوان بین المللی و استنکاف این کشور از اجرای
آرای دیوان ،این موضوع می تواند به شورای امنیت ارجاع شود ،اما با توجه به حق وتوی این کشور به عنوان عضو دایم
شورای امنیت ،می تواند قطعنامه مذکور را وتو کند .با این حال این فرایند به لحاظ سیاسی آمریکایی ها را تحت فشار
قرار داده و آن ها را مقابل یک فرایند حقوقی بین المللی قرار می دهد.

اسکندر دلدم از افراد مورد وثوق دربار پهلوی و از نزدیکان
دولتمردان این رژیم بوده است .وی به دلیل ماهیت شغل
خبرنگاری اش ،ارتباطات وسیعی با مقام های تراز اول
کشور در آن زمــان داشته اســت .او در خاطراتش که در
کتاب «من و فرح پهلوی» درج شده ،آورده است :این هم
داستانی شنیدنی دارد .کارخانجات نوشابه سازی موظف
بودند به مجالت و نشریات با اهمیت و پرتیراژ به طور مرتب
آگهی های رنگی یک صفحه ای بدهند .اگر یک روز در
دادن آگهی و پرداخت وجوه کالن آن تعلل می شد ،فردا
صبح انــواع حشرات ،میخ ،پستانک بچه ،تنظیف زخم
بندی و انواع و اقسام مواد زاید در نوشابه ها پیدا می شد
و عکس و تفصیالت آن در روزنامه به چاپ می رسید و در
فروش کارخانجات تاثیر می گذاشت! تمام موسسات و
کارخانجات و ادارات و شرکت ها و مراکز تجاری و اقتصادی
موظف بودند بابت درج آگهی تبریک به مناسبت چهارم
آبان ،روز تولد شاه و نهم آبان ،روز تولد رضا پهلوی و سوم
اسفند ،روز تولد رضاشاه و خالصه تمام مناسبت هایی
که به دلیل تولد یا ازدواج یا بهانه های دیگر به منظور
بزرگداشت خانواده پهلوی برگزار می شد ،مبالغ کالنی
به جراید (علی الخصوص اطالعات ،کیهان ،رستاخیز
و آیندگان) بپردازند .این روزنامه ها حتی بدون اطالع
صاحب آگهی اقدام به چاپ آگهی از جانب او می کردند
و قبض آن را برایش می فرستادند و معلوم است که همه
مجبور بودند باج خواهی این روزنامه ها را بپردازند و زهره
شیر می خواست کسی به درج تبریک و تهنیت خود خطاب
به خانواده پهلوی اعتراضی داشته باشد! حتی از وزارتخانه
های دولتی و وزیران و مقامات ارشد دولت هم باج خواهی
می شد و آن ها مجبور بودند امکانات دولتی و انواع و اقسام
وام های بــدون بهره و بالعوض و امکانات عمومی را در
اختیار مدیران این جراید قرار دهند و اال سیل نامه ها و
تلفن های انتقاد آمیز مردم از عملکرد آن وزارتخانه به طرف
روزنامه سرازیر می شد و صفحات جراید از مطالب انتقادی
نسبت به شیوه مدیریت وزارتخانه ای که باج نداده بود ،پر
می شد! روزنامه های اصلی کشور با زد و بندی که با مقامات
عالیه داشتند حتی در تجارت و بازرگانی دولتی دخالت
می کردند .با ارز بالعوض دولتی تجهیزات چاپخانه وارد
می کردند ،کاغذ می آوردند و جان کالم این که ،برای پول
درآوردن بیشتر از هیچ عملی روی گردان نبودند .جراید
کوچک و کم تیراژ ودرجه دوم اگرچه میزان باج خواهی آن
ها به مراتب کمتر بود اما علنا مبادرت به این کار می کردند!
مثال عباس شاهنده ،مدیر روزنامه فرمان با آن که روزنامه
اش تعطیل شده بود اما به مناسبت برگزاری جشن های
دوهــزار و پانصدمین سال تاسیس شاهنشاهی ایــران از
وزارت اطالعات آن زمان اجازه انتشار موردی یک ویژه نامه
روزنامه فرمان را گرفته بود و شخصا به ادارات و وزارتخانه ها
و موسسات دولتی و خصوصی مراجعه می کرد و از آن ها می
خواست برای درج تبریک به مناسبت جشن های 2500
ساله ،مبلغ ده هزار تومان به او بپردازند! که ده هزار تومان
در آن زمان برای درج یک آگهی تبریک رقم بسیار کالنی
بود ،برای مقایسه کافی است بدانید یک دستگاه اتومبیل
پیکان صفر کیلومتر در آن زمان پانزده ،شانزده هزار تومان
قیمت داشت! اگر کسی جرئت می کرد در برابر باج خواهی
عباس شاهنده مقاومت کند فورا او را تهدید می کرد  ،با
ارتباطاتی که با مقامات ساواک و دربار دارد خواهد گفت
که فالن دستگاه یا فالن مقام با برگزاری این جشن مخالف
است.دستآخر،عباسشاهندهیکمجموعهسراپاتملقاز
دودمان پهلوی را تهیه و در تیراژ کمی منتشر کرد و تعدادی
را همراه با قبوض آگهی برای صاحبان آگهی ها فرستاد
و تعدادی را هم به وزارت دربــار! و از بابت این تبلیغات و
انتشارات چاپلوسانه و متملقانه پول خوبی به جیب زد!

...
گزارش

گزارش ها درباره بازدید آژانس
از دانشگاه شریف
در حالی که هنوز از چند و چون بازدید آژانس بین المللی
انرژی اتمی از دانشگاه علم و صنعت اطالعات موثقی در
دست نیست و مقامات مسئول توضیح شفافی دراین باره
ارائه نکرده اند ،یک عضو هیئت علمی دانشگاه شریف که
خواست نامش فاش نشود ،خبر داده است که بازرسان
از دانشگاه صنعتی شریف هم بازدید داشتهاند ولی این
موضوع رسانهای نشده است .به گزارش فارس این عضو
هیئت علمی با بیان این که برجام این قابلیت را ایجاد کرده
که این بازرسیها صورت گیرد ،افزود :آژانس در گامهای
بعدی قصد دارد به دانشگاه شهیدبهشتی هم برود ولی بنا
بر حساسیتها فعال در مقابل آنها ایستادگی شده است.
در این باره خبرگزاری مهر گزارش داده که محمود فتوحی
رئیسدانشگاهصنعتیشریفتنهابهگفتناینجملهبسنده
کرده که «از این موضوع اطالعی ندارم و اکنون در جلسه
هستم ».همچنین سعید سهراب پور رئیس اسبق دانشگاه
صنعتی شریف نیز به مهر گفت :شنیده ام که این افراد از
دانشگاه علم و صنعت بازدید داشتند و قرار است به دانشگاه
شهید بهشتی نیز بروند.در یک اظهارنظر مرتبط حسین
اخگرپور دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان با
بیان این که طبق شنیدهها مقصد بعدی بازرسان آژانس
دانشگاهشهیدبهشتیوامیرکبیراست،شورایعالیامنیت
باید حواس خود را جمع کند و اجازه ندهد بیش از این به
ناموس این کشور دستدرازی شود .در صورتی که جلوی
این اقدامات گرفته نشود دانشجویان انقالبی آتش به اختیار
عمل خواهند کرد و در مقابل بازرسان خواهند ایستاد.
همچنین حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی در
واکنش به انتشار خبر بازدید آینده آژانس بین المللی انرژی
اتمی از دانشگاه شهید بهشتی گفت :چنین موضوعی
صحت ندارد یا حداقل من به عنوان مسئول دانشگاه در
جریان این موضوع نیستم.سخنگوی وزارت خارجه درباره
این بازدیدها و این که آیا این بازدید در چارچوب برجام
بوده است یا خیر؟ گفت :درباره بازدید یا بازدیدها ،چون
حوزه من نیست ،صحبتی نمی کنم ،خواهش می کنم از
سخنگوی سازمان انرژی اتمی پیگیری کنید.
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