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سیاسی
حســینعلی امیری معاون پارلمانــی رئیسجمهور،
درخصوص مخالفت دولت با طرح تشــدید مبارزه
با مفاســد اقتصادی که در صحــن علنی مجلس
مطرح و رد شــد ،گفت :دولت در بحــث مبارزه با
مفاســد قطعا از هر طرحی که معطوف به آن باشد،
حمایت کرده و با آن موافق است .وی ادامه داد :طرحی که توسط
تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشــنبه گذشته در
صحن علنی پارلمان مطرح شــد ،خلق و ایجاد یک تشکیالت با

ترزا میبه دور قانون اساسی کشور جلیقه انتحاری کشیده است
«بوریس جانسون» وزیر خارجه سابق بریتانیا ،در ستونی در روزنامه «میل»  ،برنامه
موسوم به «چکرز» برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را «اهانتی» دانست که «ما را در
برابر غرامت سیاسی دائم قرار میدهد».به گزارش ایلنا،جانسون در ادامه نوشت« :ما یک
جلیقه انتحاری به دور قانون اساسی بریتانیا کشیدهایم و فتیله را هم به دست مایکل بارنیر
(مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا) دادهایم».
عارف:

اصالحطلبان

رقیب جریان اصالحات
نمیتواندپاسخگوی
مطالباتمردمباشد

محمدرضا عــارف رئیس فراکســیون امید
در دیــدار بــا اعضــای حزب همبســتگی
دانش آموختگان قائم به شخص بودن احزاب را
یکیازچالشهایاصلیکارکردحزبیدرکشور
دانست و گفت :اگر در کشور چند حزب فراگیر
داشتیمضرورتیبهتشکیلجبهههاییهمچون
شــورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان
احســاس نمیشــد البته در آینده چاره ای
جز تشــکیل احــزاب فراگیر نداریــم و باید
نخبگان و احزاب به این سمت حرکت کرده
و تالش کنند بر اساس مشترکات و با هدف
انسجام بخشی ،رســیدن به احزاب فراگیر را
پیگیری کنند .وی به تالش برخی جریانات
برای حذف اصالح طلبان و تحمیل فاصله بین
این جریان سیاسی با حاکمیت بعد از حوادث
ســال  ۸۸اشــاره کرد و گفــت :در دهه ۹۰
علیرغمتالشهاییکهبرایحذفاصالحطلبان
از حاکمیت انجام شد اما با تشخیص درست
راه و مســیر ،جریان اصالح طلب بعد از یک
دوره رخوت و عزلت نشینی که بخشی از آن
به دلیل فشارها و تهدیدهای صورت گرفته به
این جریان تحمیل شد در انتخابات سال ۹۲
فعاالنه حضور پیدا کرد و مانع از تداوم عقب گرد
در اهــداف انقالب شــد .عــارف تاکید کرد:
رقیب جریان اصالحات نشــان داد نمیتواند
پاســخگوی مطالبات مردم باشد در حالیکه
اصالحطلبان کارآمدی خود را در ادوار مختلف
نشــان دادند به همین دلیل باید در صحنه
بمانیم و تاثیر گذار باشیم و با مسئولیت پذیری،
مطالبــات مــردم را در همــه زمینههــا
بخصوص در زمینه مسائل اقتصادی ،معیشتی
و اشــتغال جوانان و آســیبهای اجتماعی
پیگیری کنیم .وی تصریح کرد :کسانیکه شبانه
روز در تبلیغات خود به دنبال القاء ناکارآمدی
جریان اصالحات هستند حداقل این شجاعت
را داشته باشند و بگویند زمانیکه خود در راس
کار بودند چه دستاوردهایی داشتند؟ کسانیکه
در انتخابات سال  ۸۴و  ۸۸از نامزد انتخاباتی
خود در انتخابات ریاســت جمهوری حمایت
کردند چرا حاضر نیستند از عملکرد کاندیدای
مورد حمایت خود دفاع کنند؟ این نوع رفتار
اوج بی صداقتی و شفاف نبودن با مردم است.
رئیس فراکســیون امید شرط ماندگاری یک
جریان سیاســی را تحمل ،صبــر ،بردباری و
امید دانست و تاکید کرد :گاهی برای پیگیری
مطالبات خود نیاز است فریاد بزنیم و گاهی
هم باید ســکوت کــرد .اما نبایــد هیچگاه
فرصت طلبــی کرد چرا کــه فرصت طلبی
یکجریانسیاسیخیانتبهرایمردماست.وی
با بیان اینکه اصالح طلبان در انتخابات ریاست
جمهوری ســال  ۹۲و  ۹۶به درســتی عمل
کردند ،گفت :ما(اصالح طلبان) در حمایت از
آقای روحانی به وظیفه خود عمل کردیم و از
حمایتهایی که از ایشان انجام دادیم پشیمان
نیســتیم البته در پیگیری مطالبات مردم با
هیچکسیتعارفنداریمووظیفهملیوتشکیالتی
خود را انجــام میدهیم و امیدواریم با تالش
بیشتر دولت و همکاری همه نهادها و جریانات
با دولت ،وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
به گزارش ایســنا ،عارف با اشــاره به برخی
حمالتی که به شورای عالی سیاست گذاری
اصالح طلبان میشود ،گفت :عده ای تصور
میکنند با تخریب یک یا چند نفر کل جریان
اصالحات از بین میرود در حالیکه این جریان
قائم به شخص نیست و مطمئنا در دور جدید
شورای عالی اصالح طلبان شاهد تاثیرگذاری
بیشتر این شورا خواهیم بود.

واکنش

تعداد دستگیرشدگان
شهرداری بابل به  7نفر رسید

توضیحات زهرا ساعی در مورد سفر برخی نمایندگان مجلس به اروپا:

ادعای یک نماینده مجلس:

الریجانیمیخواست
ربیعیاستیضاحشود

سیاست خارجه

قاسمی:

هیچسندیمبنیبرایرانیبودن
افرادبازداشتیموردادعای
بحریندریافتنشدهاست

ســخنگوی وزارت خارجه ایــران در واکنش
بــه ادعای وزارت کشــور بحریــن مبنی بر
بازداشــت  14تبعه ایرانی با گذرنامه جعلی،
گفت که تاکنون هیچ سند و مدرکی در این
زمینه به مقامات ذیصالح ایرانی ارائه نشــده
است« .بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور
خارجه جمهوری اسالمیایران ادعای وزارت
کشور بحرین مبنی بر بازداشت  14شهروند
ایرانی که به گفته این وزارتخانه با گذرنامههای
آسیایی و جعلی و با نامهای غیرحقیقی وارد
بحرین شدهاند را به دلیل عدم وجود هرگونه
اطالعات بیشتر غیر قابل تأیید و اتکا خواند.
وی افزود :صرف اینکه ادعا شــده افراد مزبور
اصالتا ایرانی هســتند و بــا گذرنامه جعلی
وارد بحرین شــدهاند ،قابل اثبات نیست و تا
دریافت اطالعات کامل در این زمینه نمیتوان
اظهارنظر بیشتری کرد.
قاسمیهمچنین یادآور شد که تاکنون هیچ
سند و مدرکی توسط هیچ منبع و کانالی در
مورد ایرانی بودن این افراد به مقامات ذیصالح
ایرانی ارائه نشده است.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در عین حال
با اشاره به اینکه ایران و بحرین چندین سال
است که هیچگونه رابطهای ندارند ،خاطرنشان
کرد :به همین خاطر هیچ روادیدی توســط
دولت منامــه برای شــهروندان ایرانی صادر
نمیشود و اصوال هیچگونه مبادالتی بین دو
کشــور برقرار نیست و امکان سفر شهروندان
ایرانی به این کشــور وجــود ندارد.به گزارش
فارس ،وزارت کشور بحرین به نقل از مدیرکل
اداره تحقیقــات و پروندههــای کیفری این
کشور ادعا کرده است که  14شهروند ایرانی
با گذرنامههای آســیایی و جعلی و با نامهای
غیرحقیقی وارد بحرین شده و در این کشور
بازداشت شدهاند.این وزارتخانه مدعی شده که
براساس تحقیقات انجام شده مشخص شده
است که این افراد تابعیت ایرانی دارند.

در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگاههای
دیگر مانند وزارت اطالعات و نیروی انتظامیبود که با
اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است .عضو
دولت تدبیر و امید با اشــاره به قانون اساسی اظهار
داشت :آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته
اســت تشکیالت اداری متناسب است .به نظر ما در شرایط فعلی
که سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد و فعالیت
میکند و دســتگاههای اطالعاتی و انتظامیبه انجام وظایف خود

مشغول هستند ،تشکیل ســازمان دیگری به نام سازمان مبارزه
با فســاد با برداشــت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاهها
و وزارتخانههــا ضرورت امروز ما نیســت و درعمل مشــکالتی
برای هم مجریان و هم مردم دستگاههای دیگر است .به گزارش
ایلنا ،امیری افزود :تشکیل این سازمان موجب ایجاد یک ساختار
موازی و انجام موازیکاری با دســتگاههایی که وظایف ذاتی در
مبارزه با مفاسد دارند ،میشد و به همین خاطر دولت با این طرح
و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.

دعوت بودیم ،نمیرفتیم بی ادبی بود

مجلس

محمدصــادق حســنی جوریابــی نماینده
اصالحطلــب مــردم رشــت ،بــا اشــاره
بــه نامــه تعــدادی از نماینــدگان بــرای
خارج کردن استیضاح وزیر آموزش و پرورش
از دســتورکار مجلــس و موافقــت
هیات رییســه با این درخواست ،گفت :گویا
تمامیاســتیضاحکنندگان وزیــر آموزش و
پرورش دیروز امضایشــان را پس گرفتهاند
اما بنده همچنــان بر نظر خود باقی ماندهام
و هرگــز امضایــم را پس نگرفتــهام .عضو
فراکسیون امید مجلس با اشاره به اظهارات
برخی از اعضای هیات رییسه مجلس مبنی
بر انصراف تمامیاستیضاحکنندگان ،گفت:
این اتفاق بنده را به یاد جمله تاریخی شهید
مدرس انداخت کــه (درواکنش به انتخابات
فرمایشــی رضاخــان در دوره هفتم و عدم
اعــام حتی یک رای بهنــام وی) گفته بود
کاش حداقل یک رای مــن را میخواندید.
االن متوجه میشوم که منظور شهیدمدرس
چه بوده اســت .بنده هم نماینده مجلسم و
یک رای دارم .کسی هم از من وکالت ندارد.
وی با انتقاد نسبت به عملکرد هیات رییسه
مجلس یادآور شد :در جریان استیضاح وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شاهد بودیم آقای
الریجانی در حالی به هر نحو جلسه استیضاح
را برگزار کرد که حتی جلسه کمیسیون هم
برگزار نشده بود .علت این بود که الریجانی
میخواست ربیعی استیضاح شود .به گزارش
ایلنا،این عضو کمیســیون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی همچنین به مشــاجره لفظی
خود با رییس مجلس در جریان استیضاح وزیر
جهاد کشــاورزی در اسفندماه سال گذشته
اشــاره کرد و گفــت :در آن زمان بنده جزء
استیضاحکنندگان حجتی بودم و  ۴ماه تمام
دوندگــی کردم اما آقــای الریجانی از اعالم
وصول استیضاح امتناع کرد .بنده در جریان
استیضاح ربیعی هم گفتم که رییس مجلس
استیضاح حجتی را با وجود آنکه تمام مراحل
قانونی آن طی شده بود ،اعالم وصول نمیکرد
اما استیضاح ربیعی را یکباره در دستورکار
صحن قرار داد .نماینــده اصالحطلب مردم
رشت در مجلس تصریح کرد :دیکتاتوری در
مجلس باید روزی به اتمام برســد .رییس و
هیات رییسه مجلس باید پاسخگو باشند .این
کذب محض است که همه متقاضیان امضای
خود را پس گرفتهاند.

دالیل مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با فساد

آفتاب یزد -گروه سیاسی  :دوازدهم شهریور
ماه ،هیئتــی با عنــوان هیئت روابــط پارلمانی
جمهوری اسـالمیایـران با پارلمان اروپا به ریاست
کاظم جاللی رئیس مرکــز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمیو نایب رئیس اتحادیه بینالمجالس
جهانی به اروپا سفر کرد .بلژیک و لوگزامبورگ نیز
از جمله کشــورهای اروپایی بودند که نمایندگان
مجلس رهسپار آن شدند.
غالمرضا تاجگــردون رئیس کمیســیون برنامه،
بودجــه و محاســبات مجلس ،کمــال دهقانی
فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس ،سیامک مره صدق عضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،سیدمهدی
فرشادان عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس و زهرا ســاعی عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس اعضای هیئــت روابط پارلمانی جمهوری
اسـالمیایـران با پارلمان اروپا را تشکیل میدادند.
در دیدار گروه روابط پارلمانی ایران و پارلمان اروپا
با رئیــس کمیته روابط خارجــی مجلس بلژیک
در باره یمن و عربســتان سخن گفته شد و اینکه
راه حل مســئله یمن با توقف جنایات عربســتان
در این کشــور آغاز میشــود .دردیدار با مقامات
پارلمــان اروپایی ،بــه برنامهریزی بــرای امکان
کنار گذاشتن دالر در مراودات بینالمللی با جمهوری
اسالمیایران اشاره شدو اینکه باید برای استقالل
از دالر برنامه وجود داشته باشد .اینکه مطالبه مردم
ایران اقدام عملی کشورهای اروپایی در قبال برجام
است و اینکه اتحادیه اروپا با صیانت از برجام وزن
خــود را در حل و فصل منازعات بینالمللی اثبات
خواهد کرد .آن طور که خانه ملت نیز مینویسد
پارلمان اروپا درایــن دیدارها برجام را گام بزرگی
در راســتای ترویج صلح و ثبات در جهان دانسته
و ازایران خواسته همچنان بر خالف سیاستهای
دولت جدید آمریکا و وضعیت حساس خاورمیانه
به مسیر خود ادامه دهد .ناگفته نماند اروپا اقدامات
ایران را در زمینه برجام بسیار حکیمانه تعبیر کرده
است .اینها شــاید کلیاتی از ماجرای سفر هیئت
پارلمانی ایران به اروپاباشد .سفری که البته برخی
آن را به عنوان یکی از همان سفرهایی که خروجی
آن در حد انتظار نبوده اســت ،توصیف میکنند و
برخی نیز آن را یک هزینه اضافی دیگر در شرایط
اقتصادی حساس کنونی از سوی مجلس و از جیب
بیت المال.

>

آنچه در بروکسل گذشت

اما برای آن که بیشتر با ماهیت این سفر آشنا شویم،
با زهرا ساعی عضو این هیئت گفتوگو کردیم .وی
با بیان اینکه در ســال گذشته ایران دو بار میزبان
اعضای پارلمان اروپا شده بود به آفتاب یزد میگوید:
«اینبار از سوی پارلمان اروپا از ما دعوت شد تا ما در
این جلسات حضور داشته باشیم ».ی ادامه میدهد :
« کشورهایی که جزو اتحادیه اروپا هستند هر کدام
یک نماینده در پارلمان اروپا دارند .استراســبورگ
فرانسه محل تشکیالت جلسات رسمیآنجاست و
کمیتهها و جلســات فرعی آن در بروکسل بلژیک
برگزار میشــود .اکثر این کشــورها در سازمان
اتحادیه اروپا در بروکسل نماینده دارند ،هیئت ایران
نیز در بروکسل به مدت سه روز با این مقامات دیدار
داشت و البته گفتوگوهایی با مقامات بلژیک و
لوکزامبورگ به صورت جداگانه انجام شد .به طور

در گروههای دوستی معموال تالش میشــود تا از طیفهای مختلف نماینده وجود
داشته باشد بنابراین در گروهی که تشکیل میدهیم تالش داریم تا هم از اقلیتها و
هم از همه گروههای سیاسی در آن حضورداشته باشند .انتخاب ما نیز به این نحو بود
که مثال مهدی فرشادان از اقلیتهای اهل سنت ،مره صدق نماینده اقلیتهای دینی،
من به عنوان نماینده زنان مجلس ،تاجگردون به عنوان طیف اصالح طلب ،جاللی طیف
اعتدالگرا و دهقانی فیروز آبادی از اصولگرایان انتخاب شده بودند
کلی دراین چند روز ،هم صبح و هم عصر جلســه
داشتیم و بعضی اوقات ناهارهای ما نیز حالت ناهار
کاری پیدا میکرد».

>

دستاوردهای نشست؟

از ســاعی درمورد دســتاوردهای این نشســت
میپرســیم که اظهار میکند  «:بدیهی است که
در شرایط فعلی موضوع برجام ازمهم ترین مباحث
مــا باآنها بود.باتوجه به رفتار غیر قانونی ترامپ و
اعــام اینکه احتماال در اکتبــر ،بیمه و نفت ما را
تحریم خواهد کرد نحــوه حمایت اروپا از برجام و
اینکه باید این حمایتها به چه نحوی باشــد در
جلســات مطرح شــد .در آن جا اعالم شد که اگر
ایــن حمایتها به عمل در نیاید ،ایران میتواند با
هماهنگی آژانس بین المللی اتمیاز برجام خارج
شود .باقی بودن ایران دربرجام منوط به این است
که اروپاییها ازبرجام همانطور که در جلسات نیز
قول دادند ،حمایت کنند .در این جلسات نیز تاکید
شد که پیمان برجام یک معاهده بین المللی است
چه در زمان بسته شدن آن که اتحادیه اروپا نقش
اساسی داشــت و چه در حال حاضر که اتحادیه
اروپــا باید پیمان بین المللــی و اعتبار آن را نگه
دارد وگرنــه خطری ناباورانه روابط تمام دولتها و
نظام بین المللی را تحت الشــعاع قرار میدهد».
ســاعی میگوید  «:از اروپاییها دراین نشست در
خواست شدتا در مسئله سوئیفت اروپایی به صورت
جدی ورود پیدا کنند و درزمینه خرید نفت ایران،
مشارکت دوچندان داشته باشند .دراین بین بحث
حل مشــکالت بانکها و شــرکتهایی که تحت
تابعیت آمریکا و اروپا هستند نیز مطرح شد .البته
در مقابل نیز ،اروپاییها موضوع حقوق بشررا مطرح
کردند که در مقابل ،ما نیز به آنها پاسخهایی دادیم.
اما به طور کلی هیچ کسی نبود تا کار ترامپ را در
خروج از توافق هستهای تایید کند».این عضو هیئت
پارلمــان ایران در اروپا اظهار کــرد  «:ما عالوه بر
اعضای پارلمان اروپا با مقامات کشور بلژیک ،رئیس
مجلس ،اعضای پارلمــان بلژیک ،اعضای پارلمان
لوکزامبورگ و وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز دیدار
کردیــم .آنها نیز کار ترامپ را نقض عینی قانون
میدانســتند .اما به هر حال موضوع شرکتهای
اروپایی از جمله محلهای مناقشه و مورد بحث ما

در همه این روزها بــود .هرچند آنها قول دادند
از هــر کانالی که میتوانند این موضوع را پیگیری
کنندو تاکید داشــتند ایران نباید از برجام خارج
شود و میبایست توافق هستهای حفظ شود».

>

بیانیه نشد چون...

>

دلیل آن ترکیب

این نماینده در پاســخ به این ســوال که آیا این
جلســات به نتایج پایانی یا بیانیهای نیز ختم شد،
میگویــد  «:دیدارهــای بین پارلمانها شــرایط
خــاص خــودش را دارد و این دولتها هســتند
که نتایــج مذاکرات شــان در قالب بیانیه تنظیم
میشود .هیئتهای پارلمانی معموال تنظیم کننده
و تســهیل کننده مذاکرات و روابط هستند که در
قالب گروههای دوستی مطرح میشود ،گروههای
دوستی درراستای تسهیل روابط برجام در آینده و
در آستانه تحریمهای ثانویه نشست اخیر را برگزار
کردند .مذاکرات با پارلمانهای کشورهای اروپایی
در واقع تداوم مذاکرات برجامیدر شرایط فعلی در
قالب مجالس کشورهاســت تا در راستای تقویت
دولت در مسیر حفظ توافق هستهای گام برداریم».
از ســاعی پیرامون ترکیب هیئت پارلمان اروپایی
میپرسیم و اینکه چرا از کمیسیونهای برنامه و
بودجه ،بهداشت و اجتماعی در این هیئت حضور
داشتند .که اظهار میدارد « :در گروههای دوستی
معموال تالش میشــود تــا از طیفهای مختلف
نماینده وجود داشته باشد بنابراین در گروهی که
تشکیل میدهیم تالش داریم تا هم از اقلیتها و
همازهمهگروههایسیاسیدرآنحضورداشتهباشند.
انتخــاب ما نیز به این نحو بــود که مثال مهدی
فرشــادان از اقلیتهــای اهل ســنت ،مره صدق
نماینده اقلیتهای دینی ،من به عنوان نماینده زنان
مجلس ،تاجگــردون به عنوان طیف اصالح طلب،
جاللی طیف اعتدالگرا و دهقانــی فیروز آبادی از
اصولگرایان انتخاب شده بودند».

>

هزینه بر نبود؟

اما درایــن ماهها یکی از ســوژههایی که معموال
رســانهها درباره آن گزارش و خبر مینویســند و
آن را انعکاس میدهند ،هزینه ســفرهای خارجی

نامه آیت اهللهاشمیشاهرودی به آیت اهلل جنتی

مجمعتشخیصمصلحت یکیدیگرازلوایح FATFرا ردکرد

آیت اهلل محمودهاشمیشاهرودی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام با ارسال نامه ای به شماره  96810/0101در تاریخ  4شهریورماه
به آیت اهلل احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان ،مغایرتهای یکی دیگر
از لوایح چهارگانه درخواستی  FATFیعنی الیحه اصالح قانون مبارزه
با پولشویی با بندهای  13 ،7و  22سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،
بندهای  1و  11سیاســتهای کلی تشویق سرمایه گذاری ،بند 1
سیاست کلی امنیت قضایی و بند  14سیاست کلی امنیت اقتصادی
را اعالم کرد .عباسعلی کدخدایی ،قائممقام دبیر شورای نگهبان هم
با ارسال نامهای به شماره  97/102/6783در تاریخ  7شهریورماه به

|

علی الریجانی ،رئیس مجلس شــورای اسالمی ،با اشاره به این نامه
مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره الیحه اصالح قانون مبارزه
با پولشــویی ،نظر این مجمع در خصوص الیحه مذکور را «جهت
اقدام الزم» به مجلس ارسال کرد .به گزارش انتخاب ،گفتنی است
کارگروه ویژه اقدام مالی  FATFدر قالب بندهای  24و « 27برنامه
اقدام» ،درخواســت کرده بود که ایران قانون مبارزه با پولشویی را
اصالح کند .در همین راستا ،دولت الیحه اصالح این قانون را تهیه و
به مجلس ارسال کرد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ
 17تیرماه هم با ارسال نامهای به آیت اهلل جنتی ،دبیر شورای نگهبان،

نامه شاهرودی به جنتی درباره الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی موضوع جدیدی نیست

درهمین راستا عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان در رابطه با نامه آیت اهلل محمود شاهرودی رییس
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به آیت اهلل احمد جنتی
دبیر شــورای نگهبان مبنی بــر رد الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشویی به ایسنا ،گفت :ارسال این نامه موضوع
جدیدی نیست و من در نشست خبری در رابطه با اعالم

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح دادهام.
وی همچنیــن در رابطه با آخرین وضعیت الیحه «اصالح
قانــون منع به کارگیــری بازنشســتگان» ،گفت :طی
چند روز گذشــته به این الیحه رسیدگی نشده است و
ان شاء اهلل بررسی این الیحه در دستور کار چهارشنبه مورخ
 21شهریور ماه هیات عمومیشورای نگهبان خواهد بود.

نمایندگان مجلس اســت .بسیاری معتقدند که
در وضعیت اقتصادی امروز نباید ســفرهای بعضا
پر خرج به خارج از کشور از سوی نمایندگان مجلس
صورت بگیرد .ساعی دراینباره میگوید  « :سفری
که هیئت ما به اروپا داشــت ممکن است دریک
دوره چهارســاله فقط یکبار اتفاق بیفتد .فراموش
نکنیم پیش از ســفر اخیر هیئــت پارلمان اروپا
دوبار به ایران سفر کرده بودندکه آخرینش بهمن
ماه سال گذشته بود و از ما برای رفتن به بروکسل
دعوت شــد .بی تردید اگر ما دعوت آنها را قبول
نمیکردیم یک بی ادبی تمام عیار ازسوی کشورمان
بود .عرف دیپلماتیک موجود ایجاب میکرد تا حتما
چنین سفری داشته باشیم».
وی ادامــه میدهد «:آنچه که در باره ســفرهای
نماینــدگان با عنوان هزینههــای بی فایده گفته
میشود ،سفرهای غیر ضروری است نه سفرهایی
که در عرف دیپلماتیک انجام میشــود .سفرهایی
ازاین دســت در راســتای تعمیق رابطه ما با نظام
بین الملل اســت .ازسویی مذاکرات اخیر پارلمانی
پیش مقدمهای برای مذاکرات آتی سایر مقامات بود .
اروپا نظرات ما را به عنوان افراد پارلمان ایران شنید
و مشخص شــد که در پارلمان اروپا نیز جو علیه
ترامپ است .البته ما در برخی مباحث نیز در آن
جا از خود دفاع کردیم .دریک کالم باید بگویم بی
تردید نشست اخیر از سوی مجلس ،ضروری بود» .
این عضو کمیســیون اجتماعــی اضافه میکند :
« ما نباید مسائل را بایکدیگر درهم آمیزیم .ممکن
است ســفرهای نمایندگان مثل شرکت آنها در
المپیک یا جام جهانی غیر ضروری باشد اما وقتی
پارلمان اروپا ما را به این سفر دعوت کرده است ما
موظفیم طبق قراردادهای بین المللی در آن حضور
پیدا کنیم .مطمئنــا اگر ما به اروپا نمیرفتیم این
موضوع برای ایران بارمنفی داشت » .گفتنی است
نشست اخیر هیئت پارلمانی ایران در اروپا در حالی
با محوریت برجام صورت گرفته است که دوره فعلی
پارلمان اروپــا در ماه می( ۲۰۱۹خرداد  )۹۸پایان
مییابد .دوره کمیســیون فعلی اروپا نیز در اکتبر
( ۲۰۱۹آبان  )۹۸به پایان میرسد.شــورای اروپا
در سطح سران و پارلمان اروپا طی یک فرایند ،رئیس
کمیســیون و کمیســیونرهای جدید را برای دوره
 ۲۰۱۹به بعد معرفی،انتخاب و تصویب میکند.

مغایرتهای الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمیایران به کنوانسیون
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (الیحه
کنوانسیون پالرمو) یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF
با بندهای متعدد سیاستهای کلی نظام را اعالم کرده بود . FATF
در قالب بند « 28برنامه اقدام» ،از ایران درخواست کرده بود که الیحه
الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند و به این کنوانسیون بپیوندد.
در همین راستا ،دولت الیحه الحاق ایران به این کنوانسیون را تهیه و
به مجلس ارسال کرده بود.

>

«  » FATFبه صحن مجلس میآید

درهمین راستا بهروز نعمتی سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای
اسالمیدرباره بررسی الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمیایران به
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(  )FATFدر صحن علنی
قوه مقننه گفت :پیش از این نمایندگان بررسی این الیحه را به تعویق
انداخته بودند .وی ادامه داد :در جلســه اخیر هیئت رئیسه مجلس
تصمیم گرفته شــد تا این الیحه در دستورکار مجلس قرار گیرد تا
تعیین تکلیف شود .ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد:
احتماالً پس از تعطیالت دو هفتهای مجلس این الیحه در دستورکار
نمایندگان قــرار گیرد .به گزارش تســنیم ،نمایندگان مجلس 20
خرداد ماه سال جاری الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمیایران به
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار
داده و با مسکوت ماندن این الیحه به مدت دو ماه موافقت کردند.

توئیت بازی سیاسی

در حالی که یک هفته از خبر دستگیری پنج
عضو دستگیر شده شورای شهر بابل نمیگذرد
ی دو نفر دیگر در این باره
خبرها از دســتگیر 
خبر میدهد.به گزارش ایلنا و بر اساس گفته
یک منبع خبری که نخواســت نامش فاش
شود ،سرپرست شهرداری سابق بابل و برادر
یکی از اعضای شــورای شهر حاضر  ،دونفری
هســتند که عصر روزشــنبه توسط مقامات
قضایی این شهر دستگیر شدند.با این حساب
اعضای دستگیر شده بابل به  7تن رسید .گفته
میشــود اتهام دو نفر دستگیر شده نیز فساد
مالی و سوء اســتفاده از موقعیت شغلیشان
اســت.همچنین در پی دستگیری پنج عضو
شورای شــهر بابل ،چهار عضو آن تاکنون از
سمت خود در شــورای اسالمیشهر استعفا
کرده و اعضای جدید جایگزین آنان شــدند.
جلسه فوقالعاده و غیرعلنی شورایشهر بابل
به منظور استعفای اعضای بازداشتشده شورا
و معارفه  ۵عضو علیالبدل شنبه شب برگزار
شد و چهار تن از اعضای مورد نظر استعفای
خود را پذیرفتند اما نفر پنجم تاکنون حاضر
به استعفا نشد.پنج عضو شــورای شهر بابل
چند روز پیش دستگیر شدند و هنوز اتهامات
آنان رسانهای نشده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

> آذر منصوری -فعال سیاسی اصالح طلب

> محمد شریعتمداری -وزیر صمت

> آذری جهرمی -وزیر ارتباطات

