دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

تحقیق آمریکا از بانک انگلیسی به اتهام نقض تحریمهای ایران

بانک اســتاندارد چارترد انگلیس بار دیگــر در معرض اتهام نقض
تحریمهای آمریکا علیه ایران قرار گرفته است و مقامات آمریکایی به
گمان اینکه استاندارد چارترد تا سال ۲۰۱۳همچنان قوانین تحریمی
مربوط به ایران را زیر پا گذاشته است ،تحقیق درباره این بانک بزرگ
و چند ملیتی را آغاز کردهاند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،بیل وینترز ،مدیرعامل این بانک در یادداشــتی خطاب به
کارمندان ارشد با اشاره به گزارشهای اخیر منتشرشده در رسانهها
تصریــح کرد :اکثر پرداختهایی که اکنون در موردشــان تحقیق

میشــود ،به پیش از ســال  ۲۰۱۲مربوط میشوند
و هیچکدام ربطی به بعد از ســال  ۲۰۱۴ندارند .بنابر
گزارش رویترز ،تحقیقات کنونی از استاندارد چارترد
بر نقض قوانین پس از سال  ۲۰۰۷متمرکز شدهاند و
مشخص نیست که آیا مقامات آمریکایی در سال ۲۰۱۲
به هنگام انعقاد توافق با این بانک برای پرداخت جریمه ،از معامالت
مالی استاندارد چارترد با ایران مطلع بودهاند یا خیر .بانک استاندارد
چارترد در ســال  ۲۰۱۲نیز متهم شــده بود که در طول ده سال
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نزدیک به  ۲۵۰میلیــارد دالر پول بانکهای ایرانی را
نقل و انتقــال داده و به این ترتیب تحریمهای آمریکا
علیه ایران را نقض کرده اســت.اتهام اصلی این بانک،
پنهــانکاری و انجام مبادالت تجاری با آن دســته از
اشخاص و نهادهای مالی ایرانی بود که تحت تحریمهای
اقتصادی آمریکا بودهاند .این بانک در مبادالت مالی مرتبط با ایران،
بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریمها را
از حوالههای بانکی حذف کرده بود تا پیگیری آنها را ناممکن سازد.

یک نماینده مجلس افشا کرد یک مقام
برای فرار از قانون  ۶۰۰میلیون رشوه داده است

رشوههاینجومی

برای دور زدن قانون
منعبهکارگیریبازنشستگان
بــا طــرح ممنوعیت بــه کارگیری
بازنشستگان تالش آن بود تا کسانی
که مشــغول به کارهستند و اکنون از
ســن بازنشستگیشان گذشته است
کنار رفته و نیروهــای جوان به جای
آنها بیایند .این طرح میتوانست راه
حلی در جوانگرایی و پرورش نیروی
کارآمد باشــد .اما ظاهرا در این طرح
هم تبعیض وجود دارد هم فسادزایی
و صد البته ابهامــات .موضوعی که
معلق ماندن سرنوشت شهردارتهران،
جانبازی  ۵۲درصــدی مهدی تاج و
رشــوه  ۶۰۰میلیونی معاون وزیر را
رقمزده است
آفتاب یزد -گروه سیاســی  :از همــان آذر ماه
 ۹۵زمانی که «طــرح اصالح قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان» مطرح شد مشخص بود که
این طرح با حواشی زیادی مواجه میشود .طرحی
که میخواست مانع به کارگیری افراد بازنشسته در
مشاغل حســاس شود .اما در هزارتوی سمتهای
مدیران سیاســی مندرج ماده  ۷۱که از این قانون
مســتثنی اعالم شدند و همینطور برخی دیگر از
استثناها سردرگم ماند.
برخی بندهای این طرح سرآغازی بود بر افزایش
ش داشت مانع به
حاشــیههای آن .طرحیکهتال 
کارگیری افراد بازنشســته در مشاغل باال شود و
باری از بار مشــکالت کشور را حل کند تبدیل به
باری بر دوش حقوقدانان و مفسران طرح شد.
روسای ســه قوه ،معاون اول رئیسجمهور ،نواب
رئیس مجلس شــورای اســامی ،اعضای شورای
نگهبان ،وزرا ،نمایندگان و معاونان رئیسجمهور از
استثناهای این قانون شدند.
حتی در ابتدا اعالم شــده بود که اســتانداران و
معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا به
شمار میآیند و از همین رو آنها نیز جزو مستثناها
هستند ،در حالی که این بخش ازاستثناها در طرح
نهایی که در شهریور  ۹۷به تصویب مجلس رسید
حذف شد ،یعنی استانداران و معاونان وزرا شامل
قانون منع به کارگیری بازنشستگان میشدند.
امــا از زمانی کــه این قانون به تصویب رســید،
اتفاقات متعددی رخ داد .خیلی از کسانی که این
قانون شامل حالشان میشد به تکاپو افتادند تا راه
فــراری از این حیث پیدا کنند .یکی از آنها البی
مدیران بازنشسته به بنیاد شهید برای افزایش دادن

آفتاب یزد -گروه سیاسی  :بعد از موفقیت ایران
در دادگاه الهه ،پیرامون شــکایت ایران از آمریکا
درباره خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای
جدید علیه ایران ،که در آن دادگاه ضمن رد ادعای
طرف آمریکایی مبنی براینکه این دادگاه صالحیت
اظهارنظر پیرامون این شکایت را ندارد و اعالم رای
به ســود ایران مبنی براینکه آمریکا باید هرگونه
اقدامی که در تحریمها جلو فرستاده شدن کاالهای
بشردوستانه و حیاتی به ایران را میگیرد توانست
در جامعه جهانــی از خود چهرهای پیروزمندانه و
قانونمند را در مقابل آمریکا به دست آورد تا ازاین
طریق وجاهات بیشتری برای ادامه دادن برجام با
اروپاییها را به دست آورد اکنون خبر میرسد ایران
موفق شده تا دومین پیروزی حقوقی خود در برابر
آمریکا را نیز به دست آورد.
رئیسمرکزامورحقوقیبینالمللیریاستجمهوری
روز گذشته گفت :دادگاه استیناف رم درخواست
حدود  ۵میلیارد دالری عدهای از شاکیان آمریکایی
را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد.
محسن محبی افزود :به دنبال تالش مستمر مرکز و
وکالی بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال

میزان درصد جانبازیشان بود .مهدی تاج یکی از
مشــهورترین این افراد است کسی که مدعی شد
میزان جانبازی اش  ۵۲درصد اســت .این ادعا در
حالی صورت گرفت که درصدهای جانبازی بنیاد
شهید مضربی از  ۵است .یعنی جانباز  ۵۲درصد
اساسا نمیتواند محلی از اعراب داشته باشد.

>

رشوه  ۶۰۰میلیونی

در مجموع مدیران زیادی به دنبال راههای دور زدن
این قانون یا تقلب برای باقی ماندن در پشت میزها
افتادند .توسل جستن به میزان درصد جانبازی یا
افزایش ایثارگریها تنها راهکار این دورزدنها نبود،
بلکه عدهای از مدیران نیز در تالش بودند تا میزان
خدمات خود را کمتر از  ۳۰ســال اعالم کنند .اما
شوکهکنندهترین خبری که دراینباره شنیده شد،
خبری بود که احســان قاضیزادههاشمی نماینده
مجلس از آن پرده برداشــت ،خبری تکاندهنده
مبنی بر رشوه  ۶۰۰میلیون تومانی معاون وزیر به
صندوق تامین اجتماعی برای پاک شدن برخی از
سوابق شغلیاش.
ایــن نماینده مجلس گفت «:یکی از معاونین وزرا
 ۶۰۰میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده
تا ســوابق خدمتیاش را حذف کند ،ولی با پاک
کردن یک صندوق درستشــدنی نیست و اینها
قابل ردیابی است».
این نماینده هرچند در ادامه میگوید«:چون این
قانــون دارای تبصرهای بود که حجــم زیادی از
استثنائات را شامل میشد ،عمال به قانونی ناکارآمد
تبدیل شــده بود ،در مجلس دهم تالش کردیم تا
بسیاری از استثنائات را حذف کنیم».
اما اکنون پیداست که حتی با حذف شدن بسیاری
از این اســتثنائات راه وروشهایی عجیب توسط
برخی مدیران به کار گرفته میشــود تا همچنان
بر ســر جایشــان بمانند .روشهایی که بیتردید
گونهای مشمئزکننده از فســاد اداری و اقتصادی
است .به عبارتی این قانون بیش از آن که راه را بر
حضور مدیران جوان باز کند ،مسیر فساد مدیران
بازنشســته را باز کرده است .اگر از دست به دامن
بنیاد شهید شدن برای درصدسازی جانبازی بتوان
به ســادگی عبور کرد بیتردید از پرداخت رشوه
آن هم به مبلــغ  ۶۰۰میلیون تومان نمیتوان به
سادگی گذشت.
خبر رشــوه  ۶۰۰میلیونی بیــش از هرچیز این
پرسش را مطرح میســازد که اوال مگر ماندن در
پســت معاونت وزیر قرار است چه قدر برای یک
شخص درآمد داشته باشد که او برای یکی دوسال

نمیتوانیم در مورد شــوراها و شــهرداری چنین
بیشــتر ماندن در وزارتخانه و قدرت حاضر است
قانونی را اعمال کنیم.
 ۶۰۰میلیــون بابتش هزینه بدهــد .ثانیا چگونه
در این میان عدهای منتظر استفساریه از مجلس
شــخصی که تا این حد آلوده اســت  ۳۰سال در
هســتند و شورای شــهر نیز در نامهای به وزارت
شــغلها و ســمتهای بزرگ دولتی مشغول به
کشور خواستار تعیین تکلیف دراینباره است .این
فعالیــت بوده و برچه مبنایــی صالحیتش برای
قانون وضعیت افشــانی شهردار فعلی تهران را نیز
معاونت وزیری تایید شده است؟ از قرار معلوم باید
درهالــهای از ابهام قرار داده اســت به گونهای که
در کنار حقوقهای نجومی مدیران بزرگ کشوری
عدهای از رفتن وی سخن میگویند و عدهای هم از
و دولتی اکنون از واژه رشــوههای نجومی آنان نیز
ماندنش .حتی در باره افشانی گفته میشود صرف
در اینباره سخن گفت.
نظر از تمامی استداللهای گفته شده او چون در
> حاشیهها و ابهامات
ســالهای آخر خدمت ،خودش را بازخرید کرده
قانون منع بــه کارگیری بازنشســتگان در کنار
نمیتواند جزو قانون به شمار بیاید چون هیچگاه
اســتثناهای بحثبرانگیر و البته افزایش فسادی
بازنشست نشده اســت .ابهامات درباره سر نوشت
که در بین مدیران به راهانداخته است ،حاشیههای
شهردارتهران زمانی بیشتر میشود که پاسخ وزارت
کشــور هم دراین زمینه گنگ است .ظاهرا وزارت
دیگری هم به همراه داشت .حاشیههایی که شاید
خبر از وجود خالهــای قانونی این طرح تصویب
کشــور اعالم کرده که مســتقیما دراینباره نظر
شــده میدهد .قانون مذکور در قبال موسســات
نخواهد داد و محمد علیخانی رئیس کمیســیون
عمومی مانند شــهرداریها ،بانکها و نهادهایی
عمران شورای شهر
که تابع قانون ســازمان تامین اجتماعی هستند،
اعالم کرده اســت « :تا این لحظه وزارت کشــور
نامهای درباره سرنوشــت افشــانی نداده است و
مدیرعامل بانکها ،مدیرعامل موسسات شرکتهای
خصولتی و نیمهدولتی یا
براساس اخبار به دست
شــرکتهایی که ردیف
آمــده وزارت کشــور
خبر رشوه  ۶۰۰میلیونی بیش از هرچیز
بودجه در بودجه سنواتی
قصــد دارد از مجلــس
این پرسش را مطرح میسازد که اوال
مشــخص
دارند به طور
استفساریه بگیرد».
مگر ماندن در پست معاونت وزیر قرار
در
و
است
نگفته
ســخن
محسنهاشــمی رئیس
است چه قدر برای یک شخص درآمد
زیادی
ابهامات
بــاره
این
شورای شهرتهران نیز که
داشته باشــد که او برای یکی دوسال
پیشتر گفته بود منتظر
وجوددارد.
بیشــتر ماندن در وزارتخانه و قدرت
هنــوز که هنوز اســت
پاســخ وزارت کشور در
حاضر است  ۶۰۰میلیون بابتش هزینه
ایــن زمینــه اســت در
هیچکــس نمیداند در
بدهد .ثانیا چگونه شخصی که تا این
قبال شهردارها باید این
حاشیه جلسه علنی روز
حد آلوده اســت  ۳۰سال در شغلها
قانــون را بــه کاربرد یا
یکشــنبه گفت« :شاید
و سمتهای بزرگ دولتی مشغول به
سکوت وزارت کشور در
نه .عمدتــا دراین مدت
فعالیت بوده و برچه مبنایی صالحیتش
کســانی گفتهانــد که
برابر نامه شــورا عالمت
برای معاونت وزیری تایید شده است؟
رضا باشــد و میخواهند
این قانون شــامل حال
شهرداران نیز میشود که
دراین زمینه مسئول نبوده و حرفشان سند نیست،
برعکــس حقوقدانان دراین بــاره اعتقاد دارند که
چون قانون انتخاب شهردار ناظر بر قانون شوراهای
شهر است و این قانون ،عنوان قانون خاص را دارد
و تصویب آن هم قبل از قانون عام منع به کارگیری
بازنشستگان در مشاغل دولتی است شامل حال
شهرداران نیست.
برخــی از وکال نیز معتقدند که چون شــهرداران
توسط شوراها انتخاب میشوند و از بودجه عمومی
حقوق نمیگیرند نباید جزو این قانون قرار بگیرند.
به عبارتی با یک بحث حقوقی و استداللی ما عمال

پیروزی حقوقی دیگر ایران در برابر آمریکا

بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد.
وی تاکیــد کرد :رای دادگاه آمریکا هنوز در ایتالیا
شناسایی نشــده اما دادگاه رم در ایتالیا در ژوئن
 ۲۰۱۸صرفا با درخواست خواهانهای آمریکایی و
بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین خواسته
صادر کرده بود و کلیه اموال بانک مرکزی را موقتا
توقیف کرده بود .این در حالی است که هماکنون
ایران شــکایت ایران علیه آمریکا را در اعتراض به
توقیف اموال و داراییهای بانک مرکزی توســط
دولت واشنگتن نیز دنبال میکند.
تیم حقوقی ایران در دادگاه الهه اســتداللهای
آمریکا در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور
در اعتــراض به توقیف امــوال و داراییهای بانک
مرکزی توسط دولت واشنگتن را رد کرد.
به گزارش ایسنا ،،تیم حقوقی جمهوری اسالمی
ایران روز چهارشــنبه (دیروز) در جلسه استماع
دیوان بینالمللی دادگستری (دادگاه الهه) تالش
کرد اســتداللهای طرف آمریکایی در مخالفت با
شکایت ایران علیه این کشور را رد کند.
محسن محبی سرپرســت تیم حقوقی ایران در
ایــن دادگاه در اظهــارات آغازین خود با اشــاره

به محدودیتهایی که آمریکا علیه شــرکتها و
نهادهای ایرانی بــه ویژه بانک مرکزی وضع کرده
اســت ،تاکید کرد :آنچه ما در هفته جاری در این
دادگاه درباره آن بحث کردیم ،مربوط به تحریمهای
مرتبط هستهای واشنگتن علیه تهران نیست ،بلکه
در ارتبــاط با اقدامــات بخشهای مختلف دولت
آمریکا از طریق ابزارهای قانونی و به ویژه سیستم
قضایی است.
همچنین یکی دیگر از اعضای تیم حقوقی ایران
در دفاع از شکایت این کشور از آمریکا تالشهای
واشــنگتن برای توجیه اقدامات خود علیه افراد و
نهادهای ایرانــی را رد کرد ،اقداماتی که آمریکا با
ادعای حمایت ایران از ســازمانهای تروریســتی
و دست داشــتن در حمالت تروریستی علیه این
کشور اعمال کرده است.
بنابراین گزارش ،وکالی آمریکا در جلسه استماع
روز دوشنبه که در آن این کشور در دو نوبت صبح
و عصر ادله خود را در مخالفت با شکایت ایران ارائه
کردند ،به تکرار ادعاهای واهی و بیاساس این کشور
علیه ایران پرداختنــد و با ادعای اینکه جمهوری
اســامی در حمالت تروریستی علیه شهروندان

شهردار تهران بر سر کار

بماند».
با طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تالش
آن بود تا کسانی که مشغول به کارهستند و اکنون
از سن بازنشستگیشــان گذشته است کنار رفته
و نیروهای جوان بــه جای آنها بیایند .این طرح
میتوانست راه حلی در جوانگرایی و پرورش نیروی
کارآمد باشــد .اما ظاهرا در این طرح هم تبعیض
وجود دارد هم فســادزایی و صــد البته ابهامات.
موضوعی که معلق ماندن سرنوشت شهردارتهران،
جانبــازی  ۵۲درصدی مهدی تاج و رشــوه ۶۰۰
میلیونی معاون وزیر را رقم زده است.

آمریکایی در سالهای گذشته دست داشته است،
باید برای این اقدامات خود مسئول دانسته شود.
آنها همچنین تصریح کردنــد که طبق قوانین
آمریکا به خانوادههای قربانیان تروریسم اجازه طرح
دعــوی علیه عامالن این حمالت را میدهد ایران
باید به بازمانــدگان و خانوادههای قربانیان حمله
به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت
غرامت پرداخت کند.
بررسی شــکایت ایران در رابطه با توقیف اموال و
داراییهــا و وضع محدودیتهای غیرقانونی علیه
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایــران و دیگر
شــرکتهای ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان
بینالمللی دادگســتری ( )ICJواقع در کاخ صلح
شهر الهه از روز دوشنبه ( ۱۶مهرماه) آغاز شد و تا
جمعه ( ۲۰مهرماه) ادامه دارد .روز (سهشنبه) نیز
دفاعیات ایران در دو نوبت صبح و عصر اســتماع
میشود.
همچنین فردا و پس فردا نیز طرفین در دو جلسه
جداگانه که تنها در نوبت عصر برگزار میشــود،
مجددا دیدگاههای شفاهی خود را مطرح خواهند
کرد.

توئیت بازی سیاسی
> مصطفی تاجزاده -فعال سیاسی اصالح طلب

> عطااهلل مهاجرانی -پژوهشگر تاريخ و اديان

> عزت اهلل ضرغامی -فعال سیاسی اصولگرا

۱۵

پنجشنبه  ۱۹مهر ۱۳۹۷شماره۵۲۹۴

دلیل غیبت شریعتمداری در جلسه کمیسیون صنایع مجلس
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به سوالی در خصوص دلیل عدم
حضور شریعتمداری در کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد :شریعتمداری به این دلیل در
جلسه کمیسیون صنایع حضور نیافت که برای رسیدگی به واحدهای صنعتی آسیبدیده
در شمال کشور باید به این صنایع سر میزد ،عدم حضور در جلسه کمیسیون با هماهنگی
مجلس بوده است.

خبرتلگرامی
Dمحســن بیگلری نماینده مجلس
گفت :به خدا قسم کودکان و کولبران
کــه رهبری هــم به خوبی بــه آنها
پرداختند و حســاب آنها را از حساب
قاچاقچیان جدا کردند ،ایرانی هستند و
بر َگردن رسانه ملی حق داشتند اما در
رسانه ملی به این موضوعات نپرداختید
لذا بر حسب وظیفه تحقیق و تفحص از
شــما را امضا و به زودی تقدیم هیئت
رئیسه خواهم کرد/.ایلنا
Dناهیدتاجالدینعضوفراکسیونزنان
مجلس از تهیه و تقدیم نامهای خطاب
به رئیسجمهور بهمنظور اســتفاده از
زنان در عرصههای مدیریتی ،بهخصوص
بهعنوان وزیر در کابینه دولت خبر داد.
این عضو فراکسیون امید مجلس تاکید
کرد که نامه اخیر این فراکسیون خطاب
به رئیسجمهوری بــه امضای هر ۱۷
نماینده زن مجلس رســیده و تقدیم
رئیسجمهور شــده است و همچنین
گفت :ازجمله مسائل مهمی که در این
نامه بر آن تاکید شــده ،لزوم معرفی
حداقل از یک وزیر زن است/.ایلنا

بین الملل
وزیر اقتصاد فرانسه:

اسرائیل به حمایت اروپا
در برابر ایران نیاز دارد

وزیر اقتصاد فرانسه گفت که رژیم صهیونیستی
به حمایت کشورهای اروپایی در برابر ایران نیاز
دارد.به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه معاریو،
برونو لومیــر وزیر اقتصاد فرانســه در جریان
کنفرانس "دوستان اســرائیل در اروپا" گفت
که پاریس همواره با تحریم اقتصادی اسرائیل
مخالفت کرده اســت.وی در ادامه تاکید کرد:
اسرائیل به حمایت اروپاییها در برابر ایران نیاز
دارد .ما هیچگاه بر سر امنیت اسرائیل مذاکره
نمیکنیم و مایل به افزایش روابط اقتصادی میان
دو طرف هستیم.لومیر افزود :زمانیکه با نخست
وزیر نتانیاهو دیدار کردم ،توافق کردیم که سطح
تجارت میان فرانسه و اسرائیل را باال ببریم و این
روابط بیش از آنچه اکنون است نزدیکتر خواهد
شــد.وی تصریح کرد :این بدان معنی است که
فرانسه هرگز با بایکوت اقتصادی اسرائیل تحت
هیچ شرایطی موافقت نخواهد کرد .ما همیشه با
چنین کاری مخالف خواهیم بود.

دولت

عارف و واعظی
کمیتهتشکیلمیدهند

محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در
حاشیه جلسه هیئت دولت درباره دلیل معرفی
نشــدن وزرای پیشــنهادی دولت به مجلس
اظهار کرد :ما بنا داشتیم پس از اینکه الیحه
تغییر ساختار دولت در مجلس تصویب شد،
تغییرات وزرا را انجام دهیم اما هفته گذشته
متوجه شــدیم مجلس تمایلی به تصویب آن
الیحه ندارد.وی در ادامه افزود :وزرای اقتصاد
و کار ،تعیین شــدهاند ،ممکن است یکی دو
تغییــر دیگر نیز در ســایر وزراتخانهها ایجاد
شــود ما این آمادگی را داشتیم که سه شنبه
وزرا را معرفــی کنیم اما مجلس هفته آینده
تعطیل اســت .هیئت رئیســه هم گامهایی
برداشــت که تعطیلی هفته آینده مجلس را
لغو کنــد اما چون نمایندگان برای حضور در
حوزههــای انتخابیه خــود برنامهریزی کرده
بودند ،ظهر دوشــنبه به مــا اعالم کردند که
وزرا در فرصت دیگری معرفی شوند چون یک
هفته پس از معرفی وزرای پیشــنهادی ،باید
بررسی رای اعتماد آغاز شود.واعظی ادامه داد:
در اولین روز مجلس پس از تعطیالت ،وزرای
پیشنهادی را دولت به مجلس معرفی میکند.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال
جابهجایی اعضای دولت در داخل دولت وجود
دارد گفت :ممکن است این اتفاق بیفتد .مثال
اگر جایی ســمتی ایجاد شود ،چون شناخت
بیشتری نسبت به توانایی اعضای داخل کابینه
وجود دارد ،از داخل کابینه کســی برای این
سمت انتخاب شود .اگر وزیری هم استیضاح
شــود ،میتوان او را در جــای دیگری به کار
گرفت.
وی در پاســخ به انتقاد برخــی اصالحطلبان
مبنی بر گزینشی انتخاب شدن اصالحطلبان
برای دیــدار با رئیسجمهور تصریح کرد :حق
با این افراد اســت .ما میتوانستیم افراد زیادی
را دعوت کنیم و در این شــرایط جلسه حالت
صمیمانــه به خود نمیگرفــت و زمینه برای
گفتوگو فراهم نمیشد .در همین جلسهای که
تشکیل شد هم  ۱۸نفر صحبت کردند .برای
انتخاب اصالحطلبان از خود اصالحطلبان هم
مشورت گرفتیم .افرادی که دعوت نشدند ،در
فرصتهای بعدی دعوت خواهند شد.به گزارش
ایسنا ،وی در مورد تصمیمات این جلسه بیان
کرد :قرار شــد من و آقای عــارف دو کمیته
تشکیل دهیم .یک کمیته مشترک با فراکسیون
امید و و یک کمیته مشترک با اصالحطلبان و
انشاءاهلل این کار را انجام میدهیم.

دیپلماسی

استرداددیپلماتایرانی
به بلژیک

رســانهها در حالی از استرداد دیپلمات ایرانی
به بلژیک با ادعای دست داشتن وی در طرح
بمبگذاری در تجمع منافقین خبر دادند که
مقامات کشــورمان تاکید میکنند این یک
ســناریوی دروغین برای ضربه زدن به ایران
اســت.به گزارش ایســنا ،خبرگزاری فرانسه
گزارش داد که آلمان اســداهلل اسدی ،یکی از
دیپلماتهای ســفارت جمهوری اسالمی در
وین پایتخت اتریش را که حدود سه ماه پیش
به اتهام دست داشــتن در طرح بمبگذاری
در گردهمآیی گروهک تروریســتی منافقین
دستگیر شده بود ،به بلژیک تحویل داده است.
این خبرگزاری به نقل از دفتر دادستانی فدرال
بلژیک همچنین گزارش داد که آقای اسدی
روز چهارشنبه  ۱۰اکتبر در دادگاه حاضر شد.
دادگاهــی در آلمان روز  ۲۷ســپتامبر حکم
اســترداد اسداهلل اســدی به بلژیک را صادر و
تصریح کرد ،به این علت که این دیپلمات ایرانی
(هنگام بازداشت) در تعطیالت به سر میبرده
و در کشــور محل مأموریتــش یعنی اتریش
حضور نداشته اســت ،بنابراین فاقد مصونیت
دیپلماتیک بوده و میتوان او را محاکمه کرد.
بنابر این گزارش ،بازداشت این دیپلمات پس
از آن انجام شــد که یــک زن و مرد ایرانی در
بلژیک به دلیل همراه داشتن حجم زیادی از
مواد منفجره در خودرویشان بازداشت شدند.
ادعا میشــود که ایــن زن و مرد در همکاری
با دیپلمات ایرانی بازداشــت شــده در آلمان
قصد حمله به تجمع منافقین در  ۳۰ژوئن را
داشتهاند.
> قاسمی:دیپلماتایرانیدرآلمان،قربانی
توطئهگروههایتروریستیشدهاست

در همین رابطه بهرام قاســمی ســخنگوی
وزارت امور خارجه کشــورمان ،در پاســخ به
ســوالی در مورد اقدام اخیر دولت آلمان در
تحویل دیپلمات بازداشــت شــده ایرانی به
کشور بلژیک ،ضمن رد اتهامات ناروای وارده
شــده اظهارکرد :جمهوری اســامی ایران
مراتب تاســف و ناخرسندی عمیق خود را از
این اقدام دولت آلمــان ابراز و اعالم میکند
وضعیت این دیپلمات قربانی توطئه معاندین
و بدخواهان روابط ســازندهتر ایران با آلمان
و دیگر کشــورهای اروپایی را تا اثبات حقایق
و روشن شــدن چگونگی این اقدام خبیثانه
گروههــای تروریســتی با عزمی راســخ و از
مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،این دیپلمــات عالیرتبه
کشورمان تاکید کرد :پس از خروج غیرقانونی
و یکجانبــه آمریــکا از برجــام ،مخالفان و
دشمنان روابط ایران و اروپا همچون گذشته
و این بار در طراحــی مزورانه دیگری ضمن
دسیســهچینی و سناریوســازیهای ابلهانه
تالشهــای محکوم به شکســت خود را در
جهت مقابله با شــکلگیری دوره جدیدی از
همکاریهای ایران و اروپــا در دوران برجام
بدون آمریکا تشدید کردند.
در همین راســتا همچنین در روزگذشــته
ســفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه
احضار شد.

مجلس

دو کارت زرد مجلس
به وزیر ارشاد در یک روز

وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی روزگذشته
دو کارت زرد از مجلــس گرفت.نمایندگان
مجلــس از پاســخهای وزیــر فرهنــگ و
ارشاد اســامی درباره علت عدم نظارت بر
سامانههای ویدئوی درخواستی ( )VODاز
سوی این وزارتخانه قانع نشدند.این سوال را
نصراهلل پژمانفر نماینده مشــهد از صالحی
پرســید.قبل از رایگیــری ،رئیس مجلس
تاکید کرد که با توجه بــه تغییر آییننامه
مجلس پاسخهای وزیر را به رای میگذارد.
نماینــدگان بایــد به پاســخهای وزیر رای
دهند.
به گزارش ایســنا ،الریجانی با اشاره به رای
مجلس به اولین ســوال پژمانفــر از وزیر
فرهنگ و ارشــاد که نتیجه آن قانع نشدن
نمایندگان از پاسخهای وزیر بود ،گفت :در
رایگیری قبلی تعداد زیادی از نمایندگان
رای نداده بودند ،لذا نمایندگان در رایگیری
مشارکت کنند .در نهایت نمایندگان با ۹۴
رای موافــق و  ۷۴رای مخالف و چهار رای
ممتنع از مجمــوع  ۱۹۵نماینده حاضر در
مجلس اعالم کردند از پاسخهای وزیر قانع
نشدند و دومین کارت زرد را در یک روز به
صالحی دادند.

