پیشخوان
آیا دور محوطه مجموعه فرهنگی هنری تئاتر شهر
حصارکشی خواهد شد؟

والدت مولودکعبه ،حضرت علی(ع) را تبریک می گوییم

نگاه بایدن و ترامپ به آل سعود چگونه است؟

اختالف وزارت ارتباطات و مجلس بر سر یک مصوبه

کارشناس اقتصاد شهری مطرح کرد

دور شدن بن سلمان
از تخت شاهی

مجلس اینترنت و پیامک را
گران کرد

مسکن ملی کاریکاتور مبتذل
مسکن مهر

قلب تئاتر ایران
در حصار
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«ابتکار» وضعیت اقتصاد ایران پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات ایران و آژانس را بررسی کرد

گروه بازا و سرمایه  -یک کارشناس اقتصادی گفت :تغییرات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
در ارزشگذاری پول ملی ،تورم و نرخ ارز موثر خواهد بود .در آستانه پایان ضرباالجل
ایران برای خروج از پروتکل الحاقی ،سهشنب ه شب پس از آنکه رافائل گروسی تهران را ترک
کرد ،از توافقی موقت با تهران خبر داد .مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نتایج رایزنی

سرمقاله

ژوبین صفاری

با مقامات ایران را فشرده ،خوب و منطقی ارزیابی کرد و گفت که دو طرف درباره تداوم
فعالیتهای ضروری بازرسان آژانس در ایران به یک تفاهم دوجانبه ،فنی و موقت دست
یافتند .اما توافقی که روز سهشنبه بین ایران و آژانس منعقد شد به سرعت با واکنش
نمایندگان مجلس روبهرو شد.
شرح درصفحه 10

هیجان اقدامات مخرب
با گذشت حدود یک سال از عمر مجلس یازدهم می
توان به وضوح تاثیر ترکیب نمایندگان هر دوره را در
تصمیمهای مهم کشوری به وضوح دید .هرچند این
نوشتار نمیتواند به تفصیل تفاوتهای عملکردی بین
دو مجلس دهم و یازدهم را با هم مقایسه کرده و البته
از مدار انصاف خارج نشود ،اما با نگاهی به عملکرد
نمایندگان و حاشیه های آن ها طی یک سال گذشته
می توان دریافت علیرغم نقدهایی که به مجلس دهم
وجود داشت اما برخی اقدامات و مصوبات مجلس
یازدهم تا چه حد توانسته به بخشهای از نظم تصمیم
سازی در کشور تاثیر گذار باشد.
فارغ از بررسی مصوبه های گذشته نمایندگان،
مجلس یازدهم در آخرین تصمیم خود اینترنت را برای
سال آینده گران کرده تا با درآمد حاصل از آن ،صدا و
سیما بتواند بر محتوای اینترنت نظارت کند! این تصمیم
در حالی گرفته شد که باید گفت اساسا ً سالهاست
تبعات انحصارگرایی و محدودسازی در سپهر اجتماعی
کشور به وضوح نمایان است.
شاید نیازی به تحلیلهای پیچیده جامعه شناختی و
رجوع به آن ها نباشد تا اقدام به تصمیمی گرفت .کافی
است تنها با مروری اتفاقات سالهای گذشته ،تبعات
محدودسازی و گران کردن جریان آزاد اطالعات ،نتایج
آن را واکاوی کرد.

رئیس قوه قضائیه:

باید نقض حقوق انسانها توسط
آمریکا و غرب به جهان ارائه شود
صفحه 2

احتماال تعطیلی دو هفتهای برای خوزستان اعمال میشود

اهواز در وضعیت سیاه کرونا

محمد جواد ظریف:

صفحه 3

در توافق با آژانس هیچ چیز
مشکوکی وجود ندارد
صفحه 11

ادامه درصفحه 2

اخبار
فرشته عدالت با یک بال به پرواز در نخواهد آمد
مهرداد تیموری
الزم و ضروری است قبل از ورود به ضرورت استقالل کانون های وکال و وکالی
دادگستری به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر در دادرسی عادالنه ،مختصری
درباره تاریخچه استقالل کانونهای وکال و وکال صحبت به میان آید به همین
منظور باید گفت که سنگ بنای استقالل کانون وکال و به رسمیت شناختن
تصمیمات وکال از تصویب ماده  ۱۵۰اصول تشکیالت عدلیه توسط مرحوم داور
گذاشته شد که اجازه نامه وکالت رسمی و موقت را به کمیسیون ۶نفره در مرکز
اعطا که هیات مذکور مقدمات تشکیل کانون وکالی مستقل را فراهم نمود و
در تاریخ  ۲۰/۰۹/۱۳۰۹کانون وکال با حضور علی اکبر خان داور و دیگر اعضای
کمیسیون رسمی تشکیل شد و نهایتا ً مرحوم دکتر مصدق که دکترای حقوق و
پروانه وکالت در محاکم سوئیس داشت به استناد همان قانون و اختیارات حاصله
از آن در تاریخ هفتم اسفند ماه  ۱۳۳۱الیحه استقالل کانون وکال را در  ۲۳ماده
تنظیم کرد و در تاریخ ۱۳۳۱ /۱۲ /۱۳به کلیه محاکم ابالغ شد .پس از کودتای
۲۸مرداد ۱۳۳۲وسرنگونی دولت ملی و استقرار حکومت زاهدی اکثر لوایح تنظیمی
توسط دکتر مصدق مورد بازبینی قرار گرفت و لغو گردید لیکن الیحه استقالل
کانون وکال در تاریخ  ۲۴/۰۳/۱۳۳۲به لحاظ اهمیت استقالل کانون وکال در دادرسی
عادالنه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر تصویب و مجددا ابالغ شد و سرانجام
مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۳۳در کمیسیون مشترک مجلس سنا و شورای ملی استقالل کانون
وکال با ۸۹ماده و ۲تبصره تصویب و این الیحه درتاریخ۲۱/۰۱/۱۳۳۴رسما ابالغ گردید
و تا به امروز دارای اعتبار و مالک عمل است .ضرورت استقالل کانون های وکال
در تضمین حقوق دفاعی جامعه و اجرای هرچه بیشتر عدالت بر هیچکس پوشیده
نیست زیرا وکیل مستقل ترس و وحشتی برای از دست دادن جایگاه و موقعیت
خود در دفاع از حقوق موکلین نخواهد داشت لیکن وکیلی که مستقل نباشد هر
لحظه نگران از دست دادن جایگاه خود به عنوان وکیل دادگستری ،لغو جواز و
یا بیکار شدن است .قطعا ًدر جهت حفظ جایگاه خود به جای ممهور نمودن مهر
خویش بر لوایح اعتراضی به اشکالت فرایند دادرسی مهر سکوت بر لب گذاشته
و اقدامی انجام نمیدهد که این مهم خدشه به دادرسی عادالنه وارد خواهد کرد
که از شاخصههای اعتبار دستگاه قضا در هر کشور است و به طور مستقیم در
وجهه بینالمللی آن دستگاه تاثیرگذار است پس درنهایت اگر استقالل وکیل از
وی گرفته شود چگونه میتوان انتظار داشت فرشته عدالت که یک بال آن وکیل
دارای استقالل است تنها با یک بال به پرواز درآمده و بخواهد عدالت را در جامعه
برقرار کرده و حامی حقوق تک تک افراد جامعه در یک فرایند دادرسی قرار گیرد؟
نوبت اول
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اقتصاد بر سر یک دو راهی مبهم

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

اتحادیه اوراسیا میتواند فضای مناسب برای تعامالت اقتصادی ایران با سایر کشورها باشد
در دویست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت که روز سه شنبه به ریاست حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد،
رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از مذاکرات اخیر خود
و توافق های بدست آمده با نمایندگان کشورهای کره
جنوبی ،ژاپن ،عراق و عمان در خصوص نحوه استفاده از
منابع بانک مرکزی در این کشورها ارایه کرد.
به گزارش ایسنا ،رئیس جمهوری با اشاره به گزارش
رئیس کل بانک مرکزی از توافق انجام شده با کشورهای
کره جنوبی ،ژاپن ،عراق و عمان درخصوص آزادسازی
منابع ارزی ایران گفت :اکنون شاهد طلیعههای امیدبخش
شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و ناکارآمدی
تحریم ها هستیم و مقاومت حداکثری مردم در برابر این
جنگ تمام عیار دشمن به ثمر نشسته است.
روحانی افزود :از جمله این ثمرات آزادسازی منابع ارزی
به ناحق و غیر قانونی بلوکه شده ایران است که بیتردید
گشایش هایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم می کند.
رئیس جمهوری با تاکید بر الزامات و اقتضائات مدیریت
دوره بازآفرینی پس از جنگ تحمیلی اقتصادی گفت:
انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی
و متمرکز کردن همه انرژیها و اقدامات در جهت رفع

آسیب ها و زیان های دوره جنگ است.
روحانی تصریح کرد :هر نوع تنش و درگیری و هر
اقدامی که به ثبات و استحکام و آرامش اقتصادی لطمه
بزند ،خیانت با هدف آسیب زدن به زندگی مردم و اقتصاد
کشور است.
در این جلسه همچنین وزارت صمت از وضعیت اجرا و
اقدامات انجام شده در چارچوب اجرای توافقنامه تجارت

ترجیحی با اتحادیه اورآسیا و میزان معامالت و تبادالت
تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه و آغاز مذاکرات
توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه گزارش داد.
براساس این گزارش ،صادرات ایران به منطقه اورآسیا،
به دنبال اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی30 ،
درصد افزایش یافته است.
رئیس جمهور این توافق نامه را فرصت خوبی برای

گسترش تعامالت و همکاری های منطقه ای و توسعه
مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه
دانست و با تاکید بر لزوم ادامه این تالش ها در حوزه های
مختلف و متنوع گفت :جمهوری اسالمی ایران همیشه
برای تحقق این هدف از تدابیر دیپلماتیک صلح آمیز و رفع
تنش استفاده کرده و توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه
اورآسیا از اقدامات بسیار سودمند و موثر در حوزه تجارت
بین المللی در سال های اخیر بوده است.
روحانی تصریح کرد :با توجه به مواضع جمهوری
اسالمی در توسعه صلح و امنیت پایدار ،اوراسیا فضای
مناسبی است که ثمرات آن در دوره تحریم و کرونا نه
تنها به سود ایران بلکه به سود همه کشورهای همسایه و
منطقه آشکار شد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه باید ایران را به عنوان
کشوری قابل اعتماد و پیش بینی پذیر در حوزه تعامالت
بین المللی و تجاری معرفی کنیم ،تاکید کرد :باید با
استفاده از تجربه موفق تجارت ترجیحی با اورآسیا حضور
ایران را در بازارهای جدید و همکاری در زمینه سرمایه
گذاری ،حمل و نقل ،تهاتر و روابط بانکی ،انرژی و ورود
به دیگر ترتیبات تجاری ،منطقه ای و جهانی گسترش
دهیم.

تشکیل کمیته حل اختالف با دولت در مجلس

ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد
وزیر امور خارجه ایران گفت که از  ۲۷بهمن ماه به صورت رسمی بهآژانس
اعالم کردیم که از صبح پنجم اسفند قانون اقدام راهبردی اجرا خواهد شد و
اجرای این قانون از صبح امروز آغاز شده است.
به این ترتیب ایران اجرای فعالیت داوطلبانه خود را در توافق برجام از جمله
اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده است.
«کاظم غریب آبادی» سفیر ایران در سازمانهای بینالمللی دوشنبه شب
در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان
نداریم و دستورات الزم به تاسیسات هستهای صادر شده است.
مجلس شورای اسالمی  ۱۱آذرماه گذشته با تصویب قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریمهای آمریکا،
همکاری با آژانس را محدود کرده و گامهای بیشتری را در خصوص کاهش
تعهداتش ذیل برجام بردارد.
بر اساس ماده « ،۶دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است بر اساس
بندهای  ۳۶و  ۳۷برجام ،ظرف مدت  ۲ماه از تصویب این قانون ،دسترسیهای
نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند».
غریب آبادی دوشنبه هفته گذشته اعالم کرد که نامه توقف اجرای اقدامات
داوطلبانه ایران تحت برجام را تحویل مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
داده است.

در همین راستا ایران برای اینکه بتواند همچنان مسیر دیپلماسی را باز بگذارد
دو روز پیش با گروسی مدیرکل آژانس به توافق رسید.
وزیر امور خارجه درباره این توافق گفت« :آقای گروسی به ایران آمد
تا ترتیباتی را جهت اجرای قانون داشته باشیم؛ به توافقاتی در این رابطه
رسیدیم و اصل این توافق بر این است که نوارهایی که از برنامه های
هسته ای ما ضبط میشوند که هیچ گاه به صورت زنده به آژانس ارائه
نمیشد بلکه به طور روزانه و هفتگی ارائه میشد .این نوارها از این به بعد
نگهداری میشود و در اختیار آژانس قرار نمیگیرد؛ البته اجرای پادمان
ادامه پیدا میکند».
ظریف تاکید کرد :پادمان تعهد جمهوری اسالمی ایران است و مصوبه اخیر
مجلس هم اجازه همکاری بیش از پادمان را هم به ما نمیدهد و این به آن
معناست که همکاری ما با آژانس ادامه پیدا میکند.
هرچند که مجلس مخالف توافق ایران و آژانس بود اما این توافق به تصویب
شورای عالی امنیت ملی رسیده است .امروز محمد باقر قالیباف رییس
مجلس کمیته حل اختالف با دولت ایجاد کرده و مجتبی ذوالنوری و فریدون
عباسی روسای کمیسیونهای سیاست خارجی و انرژی را مسئول رایزنی با
دولت در این باره کرده است.
رئیس مجلس از ذوالنوری و عباسی خواسته است ،درباره اجرای ماده
 ۶قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها(مربوط به توقف اجرای پروتکل

الحاقی) با جلب نظر اعضای دو کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی در تعامل با دولت از جمله ،سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه،
موضوع را به سرعت پیگیری کنند.
قالیباف همچنین خاطرنشان کرد ک ه گزارش نتیجه این اقدامات و رایزنیها
در اسرع وقت به وی و صحن مجلس ارائه شود.
ایران چه اقداماتی را متوقف می کند
براساس قانون مجلس قرار نیست که ایران فقط اجرای پروتکل الحاقی را
متوقف کند .بلکه چند اقدام دیگر را هم انجام می دهد.
این اقدامات عبارتند از:
مفاد پروتکل الحاقی؛
کد  ۳.۱اصالحی ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمان (برای اظهار زودهنگام
تاسیسات هستهای به آژانس)؛
استفاده از فناوریهای مدرن و حضور درازمدت آژانس در ایران؛
اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک زرد؛
اقدامات شفاف ساز در رابطه با غنی سازی؛
دسترسیها پیرو مفاد برجام؛
نظارت و راستی آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه؛
و
اقدامات شفاف ساز در رابطه با ساخت قطعات سانتریفیوژ.

