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با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

در اعتراض به استرداد دیپلمات ایرانی به بلژیک انجام شد

حجتاالسالمکریمیتبارنماینده
ولیفقیه و امامجمعه ایالم شد

احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه

حضــرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی
بــا صــدور حکمــی حجتاالســام اهلل نــور کریمی تبــار را
اخبار
بهعنــوان نمایند ه ولیفقیه در اســتان و امام جمع ه شــهر
ایالم منصوب کردند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهللالرحمنالرحیم
جناب حجتاالسالم آقای حاج شیخ اهلل نور کریمی تبار دامتافاضاته
در پی اســتعفای جناب حجتاالســام آقای لطفی دامت توفیقاته از امامت
جمع ه ایالم ،با قدردانی و تشــکر از خدمات چندین سال ه ایشان ،جنابعالی را
کــه از میان مردم مؤمن و وفادار آن اســتان برخاســته و مدتها به خدمت در
آن سامان اشتغال داشته و بحمداهلل از صالحیت الزم برخوردار میباشید ،به
امامت جمعه و نمایندگی خود منصوب میکنم .مردم عزیز آن استان مرزی،
دورانهای دشواری را در سالهای دفاع مقدس و پس از آن گذرانیده و با همه
مشــکالت ،وفاداری خود به نظام اســامی را حقاً به اثبات رســانیدهاند .اکنون
جنابعالی در میان این مردم بزرگوار و فداکار به قبول وظیف ه ســنگینی مفتخر
گشتهاید .انتظار میرود با هم ه توان در خدمتگزاری به آنان کوشیده و با تقویت
مجموعههــای دلســوز و انقالبــی به مجاهــدات فکری و عملــی در زمینههای
گوناگون مدد رســانید .ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و سلوک مردمی با
همگان و بهرهگیری از نخبگان و دانشگاهیان را توصیه میکنم و مزید توفیقات
الهی را برای جنابعالی مسألت مینمایم.
سیّدعلی خامنهای  ۱۷ /مهرماه۱۳۹۷

صدور ۶۱فقره کیفرخواست
برای متهمان پروندههای کالن اقتصادی

عربستان کانون بحران

از ایــنرو اولیــن تغییــرات درون عربســتان رخ داد و با اختالل
ادامـــــه از
در ســاختار سیاســی آن از نظام رهبری گذشته فاصله گرفتند
صفحه اول
و همــه قدرت را در خانــواده یکی از فرزندان آلســعود یعنی
شــیخ ســلمان متمرکز کردند و فرزند  30ســالهاش را نیز ولیعهد کردند و فرآیند
دگردیسی قدرت در داخل به ثمر رسید و پادشاهی سنتی عربستان سعودی تبدیل
به پادشــاهی نظامی و کودتایی شــد .چیزی شــبیه همان جمهوریهای نظامی و
کودتایی که چند دهه در کشــورهای عربی یکهتازی میکردند .ولی نظام ســعودی
کنونی نقاط قوت جمهوریهــای کودتایی را ندارد .آنها پیرامون چند ایده عربیت
و اتحاد عرب و نیز سوسیالیسم و برابری و باالخره مبارزه با اسرائیل ،هویتسازی
میکردند و در مراحل اولیه نیز موفق بودند .البته آنها و بهطور مشــخص الجزایر
و لیبــی و عــراق بر پــول نفت نیز متکــی بودند .هیچکــدام بر پایــه مذهب نبودند
و نســبت بــه آن موضع منفــی نیز داشــتند .ولی عربســتان در حال حاضــر به جز
درآمدهای نفتی و اتکای به آن ،هیچ ایده ایجابی دیگری برای هویتبخشی ندارد.
در میان اسالمیت و فرهنگ جدید نیز سرگردان است .به جای مبارزه با اسرائیل و
آزادسازی فلسطین ،همپیمان اسرائیل شده است .مشغول کشتار کودکان یمنی و
عرب اســت .هیچ افق روشنی از آینده ارائه نمیکند ،سهل است که ترامپ آنها را
تحقیر میکند و به چشــم گاو شــیرده به آنها نگاه مینماید .سنت سیاسی گذشته
عربســتان را نابــود کرده ولی هیــچ چیزی جایگزیــن آن ندارد .از همــه بدتر اینکه
سیاست توسعهطلبانه آن در منطقه وبال گردنش شده است ،به طوری که با ترکیه
نیز مشــکالت جدی پیدا کرده اســت .حتی با کشــورهای همپیمان و نزدیک خود
مثل قطر دچار بحران شــده اســت .این بحرانها از طریق رسانه است که برجسته
میشود و روزنامهنگاران در خط مقدم این جبهه خواهند بود .بنابراین آنان متوسل
به ترور و ســاکت کردن منتقدین میشــوند .تا آنجا که بتوانند پول میریزند و آنان
را میخرند .شبکههای تلویزیونی حتی برای کشورهای منطقه راهاندازی میکنند.
ولی طبیعی است که همه را نمیتوان با پول خرید ،در نتیجه دست به خشونت و
حذف فیزیکی میزنند .رژیمی که در یمن زمینگیر شــود و فقط با تزریق پولهای
نفت جلوی بیآبرویی را بگیرد ،فاقد ثبات و پایداری خواهد بود .یکی از اصلیترین
ریشههای بحران موجود در منطقه ،تغییرات در ساختارها و سیاستهای عربستان
سعودی است .فاصله میان عربستان ملک عبداهلل با عربستان محمد بنسلمان
آن قدر زیاد هست که آنجا را به کانون بحران تبدیل کند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

وزرای پیشنهادی  29مهرماه به مجلس معرفی میشوند

امیری :احتمال دارد رئیس جمهوری عالوه بر وزرای کار و اقتصاد ،برای  2وزارتخانه دیگر هم تصمیمات جدید اتخاذ کنند
دو عضــو دولــت ضمــن تأییــد معرفــی
جانشینان دو وزیر استیضاح شده و تغییر
در مدیریــت دو وزارتخانــه دیگــر ،دلیــل
تعویــق ارســال نامــه رئیــس جمهــوری
بــه مجلــس را فــرا رســیدن تعطیــات
نمایندگان اعالم کردند .محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهوری و حسینعلی
امیــری ،معــاون امــور مجلــس رئیــس
جمهــوری ،در گفتوگوهــای جداگانــه
بــا خبرنــگاران در حاشــیه جلســه هیأت
وزیران ،افزودند که گزینههای پیشنهادی
بــرای وزارتخانههــا پــس از تعطیــات
مجلس معرفی میشوند.
مطابــق تقویــم کاری مجلــس شــورای
اسالمی ،نخســتین جلسه علنی مجلس
پــس از تعطیــات یکشــنبه  29مهرمــاه
تشــکیل میشــود و ایــن همــان زمانــی
اســت که روحانی همکاران جدید خود را
برای چهار وزارتخانه به مجلس معرفی
خواهد کرد .گزارشها حاکی اســت عالوه
بــر دو وزارتخانه رفاه و اقتصــاد که حاال با
سرپرســت اداره میشوند ،وزارتخانههای
راه و شهرسازی و صمت هم تغییراتی را
تجربه خواهند کرد.
ëëواعظی :تعویق معرفی وزرا به خواست
مجلسبود
به گزارش «ایران» ،پیشــتر واعظی اعالم
کــرده بــود کــه نامــه معرفــی وزرا اواخــر
همین هفته به مجلس ارســال میشــود.
دیــروز خبرنــگاران از او دربــاره دالیــل
تعویــق ایــن امــر پرســیدند کــه واعظــی
گفــت :بنا بــود روز سهشــنبه گزینهها را به
مجلس معرفی کنیــم ،اما چون مجلس
هفته آینده تعطیل اســت حتی به هیأت
رئیســه مجلــس گفتیــم آمــاده هســتیم
گزینهها را معرفی کنیم و هیأت رئیسه نیز
گامهایی برای لغــو تعطیلی هفته آینده
برداشــت ،از آنجا که نمایندگان از قبل در
اســتانهای خود برنامــه ریزیهایی کرده

بودند ،دوشــنبه از مجلس تماس گرفتند
و گفتنــد با توجــه به اینکــه مجلس هفته
آینده جلسه علنی ندارد ،در فرصت دیگر
معرفیکنید.
وی افزود :از سوی دیگر زمانی که گزینهها
معرفــی میشــوند باید ظــرف یک هفته
بررسیها تمام شود .بنابراین اولین روزی
کــه مجلــس بعــد از تعطیــات تشــکیل
جلســه داد ،اســامی وزرا را اعالم خواهیم
کرد.
رئیــس دفتر رئیــس جمهوری در پاســخ
بــه اینکــه بــرای دو وزارتخانه بــدون وزیر
گزینهای معرفی میشود یا وزارتخانههای
دیگــری هم تغییر خواهنــد کرد ،تصریح
کــرد :بنــای مــا ایــن بــود تــا تغییــرات در
کابینــه را هم همزمان بــا تصویب الیحه
تفکیــک وزارتخانههــا انجــام دهیــم ،اما
هفته گذشته از مجلس گفته شد تمایلی
به تصویــب این الیحه ندارنــد .به همین
دلیــل ،اکنون بــرای دو وزارتخانــهای که با
سرپرست اداره میشوند جایگزین تعیین
کردیم و ممکن اســت یکــی دو وزارتخانه
دیگر هم باشد .واعظی در پاسخ به اینکه
آیــا ممکــن اســت جابجاییهــا در داخل
کابینــه صورت گیرد ،گفت :ممکن اســت
وقتــی در جایــی ســمتی ایجاد میشــود،
این جابجایی از داخل کابینه باشــد .چون
شــناخت بیشــتری از عملکــرد ،فکــر و
تواناییشان داریم.
ëëاثــرات داخلــی و خارجی حکــم دیوان
الهه
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به
سؤالی درباره پیامدهای رأی دادگاه دیوان
دادگســتری نیز بــا بیان اینکــه گام اول در
این باره محکم برداشــته شد ،تأکید کرد:
اثــرات آن هــم در داخــل ایــران و هــم در
عرصه بین الملل کامالً به نفع ایران بود.
وی ،عکسالعمــل مقامهــای امریــکا را
منفعالنــه توصیــف کــرد و افــزود :امــا ما

باید آنچه حــق خود میدانیم و قانون به
مــا اجــازه میدهد را با قوت بیشــتر ادامه
دهیم.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری دربــاره
درخواســت اروپاییها برای تأسیس دفتر
در تهران هم ،گفت :اروپاییها که در ایران
ســفارت دارند و کارهــای دو جانبه خود را
انجــام میدهند .وقتــی اتحادیــه اروپا در
کشــوری دفتر باز میکنــد کل موضوعاتی
کــه مرتبط با اتحادیه اروپا اســت از طریق
این دفتر انجام میشود.
وی اضافه کرد :همکاریهای ما و اتحادیه
اروپــا در ابعاد مختلف در حال گســترش
اســت ،بویژه درباره مســأله برجام قول و
قرارهایی میگذاریم ،به نظر میرســد که
اگر روال عادی آن طی شــود و با موافقت
مراجع ذیربط ،تأسیس این دفتر میتواند
برای همکاری اقتصــادی ما با اروپا مفید
باشــد .واعظــی همچنیــن اعالم کــرد که
رئیس جمهوری امســال نیــز همزمان با
آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها ،در
دانشگاه تهران حضور مییابد.
ëëامیری:معرفیوزیربرای 4وزارتخانه
حســینعلی امیری ،معاون امور مجلس
رئیــس جمهــوری نیــز دربــاره معرفــی
وزیــران پیشــنهادی اظهارکــرد :تاکنــون
معرفــی وزیــر  2وزارتخانــهای کــه بــا
سرپرســت اداره میشــوند قطعی شــده،
اما احتمــال دارد رئیس جمهــوری برای
 2وزارتخانه دیگــر هم تصمیمات جدید
اتخــاذ کننــد .وی دربــاره تعویــق معرفی
وزرا ،باوجود اینکه پیشــتر گفته شــده بود
اواخر هفته صورت میگیرد ،با بیان اینکه
قانون اساسی اجازه میدهد وزارتخانهها
حداکثر تا ســه ماه با سرپرست اداره شود،
اظهار کــرد :دولت هنــوز در فرجه قانونی
اســت ،ضمن اینکه هفتــه آینده مجلس
جلسه علنی نخواهد داشت و نمایندگان
در حوزههــای انتخابــی حضــور خواهنــد

 CFTدردستور کار شورای نگهبان قرار نگرفت

 23مهر مهلت کارگروه  FATFبه کشورمان به اتمام می رسد
الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه با تأمیــن مالی
تروریســم ( )CFTدر دســتور کار شورای نگهبان قرار نگرفت.
پیش از این سخنگوی این شورا گفته بود که احتماالً این الیحه
در جلســه روز چهارشنبه شــورا بررسی خواهد شــد .با وجود
ایــن ،دیروز نجــاتاهلل ابراهیمیــان ،عضو حقوقدان شــورای
نگهبــان به ایســنا خبــر داد که هر چنــد این الیحه در جلســه
دیروز به این شورا واصل شده اما نوبت به بررسی آن نرسیده
و احتماالً در جلســه بعدی شورای نگهبان مورد بررسی قرار
گیرد .همزمان کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در این
باره در توئیتر خود توضیح داد که هنوز این شورا درباره الیحه
 CFTاعالم نظر نکرده است.
موضوع بررسی الیحه  CFTدر شورای نگهبان از آنجا اهمیت
دارد کــه تنهــا  4روز دیگر یعنــی  23مهرماه مهلــت کارگروه
 FATFبه کشــورمان باقی مانده است .در فاصله باقی مانده
تا پایان این مهلت نگرانی اصلی این است که  FATFبا توجه
به عدم تبدیل لوایح چهارگانه در کشورمان به قانون قطعی،
تصمیم سختگیرانه علیه ایران بگیرد .این در شرایطی است
کــه هنوز تکلیف لوایح الحاق به کنوانســیون پالرمو و اصالح
قانون مبارزه با پولشــویی که در مجمع تشــخیص مصلحت
نظام اســت ،مشخص نشده اســت .دیروز سخنگوی شورای
نگهبان در گفتوگو با فارس اعالم کرد که «ایرادات شــورای
نگهبان به لوایح اصالح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو در
مجلس رفع شــده امــا ایرادات مجمع تشــخیص مصلحت
نظام به این لوایح به قوت خود باقی است و باید رفع شود».
در این شرایط اما برخی امید دارند که انگیزه دولت و مجلس
بــرای تصویــب ایــن لوایــح بتوانــد  FATFرا بــرای اســتمرار

تعلیق ایران از لیست سیاه در  23مهرماه قانع کند .از جمله
حشــمتاهلل فالحــت پیشــه در این رابطــه به «ایــران» گفته
اســت :ما نمونههای زیادی داشــتیم که بارها تعلیق آنها به
دلیل اینکه فعالیتهای ناظر بــه اجرای توصیههای FATF
را بــا جدیت ادامه داده بودند ،تمدید شــده اســت .ایران نیز
کشــوری اســت که تــا اینجا نشــان داده قصد جــدی برای مد
نظــر قرار دادن توصیههای  FATFدارد و این میتواند زمینه
تعلیــق مجدد مــا حتی در صــورت عدم تأیید لوایح توســط
شورای نگهبان تا مهلت مقتضی باشد».
شــورای نگهبــان در حالی همچنــان موضوع بررســی الیحه
 CFTرا در دســتور کار خــود دارد کــه طیفهــای مخالــف
همچنــان اصــرار دارند کــه نباید ایــن الیحه مــورد تأیید این
شــورا قــرار بگیــرد؛ از برخــی ائمــه جمعه و اعضــای مجمع
تشــخیص مصلحت نظام گرفتــه تا نهادهای دانشــگاهی و
نمایندگان مجلس .ســخنگوی شورای نگهبان هر چند گفته
که این شورا در بررسی  CFTبه صورت مستقل و بدون توجه
بــه این مواضع ،نظر خواهد داد اما نزدیکی سیاســی آشــکار
چهرههــای مخالف بــا اعضای مؤثر شــورای نگهبــان از یک
طــرف و موضعگیری علنی و واضح آیت اهلل جنتی دبیر این
شورا علیه لوایح مرتبط با  FATFدر یکی از نمازهای جمعه
تهران از طرف دیگر باعث شده تا برخی از موافقان این لوایح
همچنان نگران آینده آنها باشند .در چنین شرایطی هر چند
الیحــه  CFTدر مقام پر بحثتریــن الیحه از لوایح چهارگانه
مانع اصلی یعنی گرفتن مصوبه مجلس را پشت سر گذاشته
اما هنوز نگرانیها درباره آینده آن کاســته نشده ،هر چند این
نگرانیها اصالً به اندازه قبل نیست.

هشدار معاون دفتر رئیس جمهوری نسبت به عواقب خطرناک رفتار امریکا
معاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهوری
نســبت به عواقب ســکوت کشــورها برابر
رفتار خطرناک امریکا هشدار داد.
به گزارش ایســنا ،مجید تخت روانچی در
نشست «همکاریهای اروپا ،ایران و آینده
برجــام» در بروکســل با اشــاره بــه تالش
ایــران برای اســتقرار ثبــات در خاورمیانه

و حفــظ حاکمیــت قانــون در روابــط بین
دولتهــا ،بــر ضــرورت تعهــد عملــی
کشورهای اروپایی نسبت به وظایف خود
در چارچوب برجام تأکید کــرد .او با مرور
عملکرد جمهوری اســامی ایــران در 15
سال گذشــته در زمینه هســتهای ،رویکرد
مســئوالنه کشــورمان و اعتقــاد جمهوری

اسالمی ایران به گفتوگو و تعامل را مورد
اشــاره قــرارداد و یادآور شــد که اســتمرار
هــر توافــق بینالمللــی مســتلزم ایفــای
تعهــدات از ســوی همه طرفهــا خواهد
بود .روانچی بــا انتقاد از اقدام غیرقانونی
و غیرمســئوالنه دولت امریکا در خروج از
برجام و نقض حقوق بینالملل نســبت

پایگاه اطالع رسانی دولت

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور  16فقره کیفرخواست برای
متهمان واردکننده گوشــیهای تلفن همراه ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در
دادسرای تهران خبر داد.
بــه گزارش میزان ،وی در چهارمین جلســه دادگاه رســیدگی بــه اتهامات متهمان
اخــال در بــازار تلفــن همــراه ادامــه داد :ظرف ســه مــاه گذشــته تعــداد  61فقره
کیفرخواست بابت پروندههای کالن اقتصادی در شعب ویژه برای  150نفر صادر
شــده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی  730میلیارد تومان میزان تحصیل
مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای  3نفر و
محکومیت به حبسهای طوالنیمدت برای تعداد  30نفر دیگر صادر شده و این
ن که
محکومان با اعالم محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر میبرند؛ ضمن آ 
در این مدت  230فقره پرونده کیفری تشکیل 150 ،نفر بازداشت و  5هزار اتومبیل
مرتبط با پروندههای خودروهای وارداتی توقیف شده است .دادستان تهران شمار
پروندههای مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را  20فقره اعالم کرد.
دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواستهای صادره
از سوی دادسرای تهران پرداخت و درخصوص مبنای تشکیل این پروندهها گفت:
وفق اعالم مقامات رســمی کشــور ،در مجموع معادل  220میلیــون و  643هزار و
 206یورو ارز دولتی برای واردات گوشیهای تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از
این مبلغ معادل  146میلیون و  407هزار و  509یورو و  14میلیون و  736هزار یوان
و  18میلیون و  43هزار و  150درهم در اختیار تعداد  40شــرکت واردکننده گوشــی
تلفن همراه قرار گرفته اســت که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از
این شرکتها هستند .شرکتهای مذکور در مجموع تعداد  393هزار و  831عدد
گوشــی تلفن همراه وارد کشــور کردهاند و تعداد  274هزار و  280عدد آن را در بازار
به فروش رساندهاند.
به گفته جعفری دولتآبادی ،تعداد  40شرکت واردکننده گوشیهای تلفن همراه
در مجمــوع و در نتیجه گرانفروشــیهای کالن مبلغ  492میلیــارد و  742میلیون و
 885هــزار و  143ریال درآمد نامشــروع تحصیل کردهانــد و در این میان تعداد 16
شــرکت پروندههای حاضر ،در مجموع مبلغ  278میلیــارد و  289میلیون و 865
هزار و  836ریال درآمد نامشروع تحصیل نمودهاند.
ëëبازداشت ۱۷نفرازعناصرشبکهنفوذدرسیستمبانکیوارزی
حجتاالســام موحــدی راد دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان سیســتان و
بلوچستان از بازداشت  ۱۷نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور
خبر داد .به گزارش میزان وی گفت :این افراد از طریق تشکیل شرکتهای صوری
و اخــذ ارز دولتــی بصورت غیرقانونی حدود  ۱۰۰میلیون یــورو از بانکها دریافت و
قســمتی از آن را به خارج از کشــور انتقال دادهاند .دادستان عمومی و انقالب مرکز
اســتان سیستان و بلوچســتان اضافه کرد :دو متهم این پرونده از استان سیستان و
بلوچستان و الباقی از استانهای تهران ،قم ،مازندران و اصفهان هستند.
موحــدی راد بــا بیان اینکه یکی از متهمان از بدهکاران بانکی اســت که نزدیک به
 ۶۰میلیون یورو بدهی بانکی دارد ،گفت :متهمان برای انجام این اعمال مجرمانه
تعداد  ۲۸۹شــرکت صوری با مدیرعامالن اجارهای ایجاد کرده بودند به طوری که
سه کارگر را که هیچ آشنایی با مقررات بانکی نداشتند به عنوان مدیرعامل معرفی
و اسناد و مدارک توسط این افراد امضا شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
با اظهار تأسف از اقدام دولت آلمان در
تحویل دیپلمات بازداشت شده ایرانی
به کشور بلژیک تأکید کرد :این دیپلمات
قربانــی توطئــه معاندیــن و بدخواهان
روابط ســازندهتر ایران بــا آلمان و دیگر
کشورهای اروپایی شده است.به گزارش

ایســنا ،بهرام قاســمی افزود :جمهوری
اسالمی ایران وضعیت این دیپلمات را
تا اثبات حقایق و روشن شدن چگونگی
این اقدام خبیثانه گروههای تروریســتی
با عزمی راســخ و از مجاری دیپلماتیک
پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین

از احضــار ســفیر آلمــان در تهــران بــه
وزارت امــور خارجــه خبــر داد و گفــت:
«دســتیار وزیر و مدیرکل اروپــای وزارت
امــور خارجــه در دیــدار با ســفیر آلمان
بشــدت نســبت به دســتگیری ،زندانی
کــردن و اســترداد دیپلمــات ایرانــی
اعتراض کرده و آن را ناشی از یک توطئه

ساختگی توسط دشمنان روابط ایران و
اروپــا دانســت کــه بــدون تردید توســط
خود گروهک تروریســتی مقیم فرانســه
برنامهریزی شده بود».
مدیــر کل اروپــای وزارت امــور خارجــه
خطاب به سفیر آلمان تأکید کرده است
کــه جمهــوری اســامی ایران بــا هدف

صیانــت از مبانــی حقــوق بینالملل و
در راســتای مقابلــه بــا اشــکال مختلف
تروریسم ،حق خود را برای پیگیریهای
حقوقی و سیاســی محفوظ دانسته و در
ایــن خصــوص تصمیم متناســب خود
را در زمــان مقتضــی بــه اجــرا خواهــد
گذاشت.

دولــت آلمــان اســداهلل اســدی یکــی از
دیپلماتهای سفارت جمهوری اسالمی
در ویــن پایتخــت اتریــش را کــه حــدود
ســه ماه پیش به اتهام دســت داشــتن در
طــرح بمبگــذاری در گردهمایی گروهک
تروریستی منافقین دستگیر شده بود ،به
بلژیک تحویل داده است.
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هیأت وزیران در جلســه روز گذشته
خود که به ریاســت حجتاالســام
بـــــرش
حســن روحانــی رئیــس جمهــوری
برگزار شد ،با اختصاص مبلغ  90میلیارد ریال اعتبار برای
جبران خسارات ناشی از وقوع سیل در استانهای گیالن،
مازندران ،گلستان و خراسان شمالی موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،مبلغ
 30میلیارد ریال به صورت هزینهای به منظور بازســازی
اماکــن مســکونی ،ســاختمانها و تأسیســات زیربنایــی
خســارت دیــده از ســیل اختصــاص یافــت کــه ســهم
اســتانهای مازنــدران و گیالن هرکــدام  10میلیــارد ریال
داشــت ،آییننامــه داخلــی مجلس هم
صراحــت دارد کــه معرفــی وزرا بایــد در
جلســه علنی اعالم وصول شود ،از این رو
پس از برگشــت نماینــدگان از حوزههای
انتخابی در جلســه علنی مجلس شورای
اســامی اســامی وزرای پیشــنهادی را بــه
مجلس معرفی خواهیم کرد.
امیــری دربــاره اســتعفای برخــی وزرا نیز

و اســتانهای گلســتان و خراســان شــمالی هرکــدام پنج
میلیارد ریال خواهد بود .همچنین مبلغ  60میلیارد ریال
به صورت تملک دارایی ســرمایهای به منظور بازســازی
زیرساختها و اماکن مسکونی آسیب دیده در استانهای
یــاد شــده اختصــاص یافــت کــه از ایــن میــزان ،مبلــغ
 20میلیارد ریال به هریک از استانهای مازندران و گیالن
و مبلغ  10میلیارد ریال به هریک از اســتانهای گلستان و
خراسان شمالی اختصاص مییابد .عالوه بر این مبالغ،
هــزار میلیــارد ریــال نیز بــرای بازســازی زیرســاختهای
آســیب دیــده در اســتانهای مذکــور از محــل اعتبــارات
سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافت.

بــا بیــان اینکــه اســتعفای مــوردی در کار
نیست ،اظهار کرد :از ابتدا اعضای دولت
بــه رئیس جمهــوری اعالم کردنــد که هر
مقطعی و شــرایطی ،هر تصمیمی که به
صــاح دولت و نظام جمهوری اســامی
ایــران اســت ،میتواننــد بــرای اعضــای
دولــت اتخــاذ کننــد .وی حضــور نیافتــن
شــریعتمداری ،وزیــر صنعــت ،معدن و

تجــارت در کمیســیونهای مجلس برای
بررســی طرح اســتیضاح را بــا هماهنگی
خــود مجلــس اعالم کــرد و افــزود :دلیل
هــم این بــود کــه وی باید برای رســیدگی
بــه واحدهــای صنعتی آســیب دیــده در
ســیل استانهای شمالی ،در شمال کشور
حضــور پیــدا میکــرد و ایــن موضــوع بــا
هماهنگی بوده است.

فشار به شورای نگهبان ،خوب یا بد

در جریان تعیین تکلیف الیحه CFT
بعــد از مصوبــه مجلــس فشــارهای
یادداشت مخالفان متوجه شورای نگهبان شده
و به شکل روشنی از این نهاد خواهان
رد مصوبــه مجلــس هســتند .چنیــن
مطالبهگــری نــه تنها به هیــچ عنوان
محــل اشــکال و ایــراد نیســت بلکــه
محمدرضا بادامچی
نماینده تهران میتواند یکی از شاخصههای ارتقای
در مجلس سطح و کیفیت بازی سیاسی در کشور
باشد .اما ایرادی که به آن وارد است،
این اســت که گویی شــرایط کشور به گونهای است که این
مطالبهگری در حوزه سیاسی و در قبال نهادهای مختلف
نظام تنها در انحصار و اختیار یک گروه خاص میباشد.
همــگان به یاد دارنــد در مقاطع مختلفی کــه نهادهایی
چــون همین شــورای نگهبــان مخاطب برخــی ایرادها و
مطالبات گروههای سیاســی دیگــری چون اصالحطلبان
هســتند ،برخورد رقبای این گروهها چگونه اســت .نمونه
مشــخص این شرایط انتخابات مجلس دهم بود؛ در آن
مقطــع حجم باالی رد صالحیتها باعث طرح مســائل
و مطالباتــی از ســوی جریــان اصالحــات درباره شــورای
محترم نگهبان شده بود.
همین مطالبات در آن ایام از سوی جریانهای رقیب در
تریبونهای مختلف؛ از صدا و سیما و نماز جمعه گرفته
تــا خبرگزاریها و ســایتهای منســوب به آنهــا تعبیر به
فشــار سیاســی به شورای نگهبان شــد .آن هم فشاری که
گفته میشــد در حال هدایت از خارج کشــور است .برای
این وضعیت میتوان مثالهای زیادی از همین دســت

بــه عواقــب ســکوت کشــورها برابــر رفتار
خطرناک امریکا هشدار داد.
نشست «همکاریهای اروپا ،ایران و آینده
برجام» به عنوان پیش نشســت سومین
کنفرانــس امنیتــی تهــران روز گذشــته با
همکاری مؤسســه بینالمللی مطالعات
جهانی،مؤسسهاگمونتبلژیک،مؤسسه

زد .در شــرایط امروز که گروههای اصالحطلب و اعتدالی
ســخت به لــزوم تبدیل شــدن لوایح چهارگانــه به قانون
قطعــی معتقــد هســتند ،بــاز هم به ایــن مســأله اعتقاد
ندارنــد که مخالفــان این لوایح باید دســت از ابراز نظر و
عقیــده و همچنین مطالبه از نهادهای مختلف بردارند،
چه آنکه این حق مسلم آنها است.
امــا مســأله ایــن اســت کــه این حــق مســلم بــرای همه
گروههــای دیگــر در چارچــوب قانــون وجــود دارد لیکــن
در چارچوب عمل به واســطه فشــارهای همیــن گروهها
محدود میگردد.
واقعــاً خــوب اســت جریانهــا و شــخصیتهایی که این
روزهــا مــدام از شــورای نگهبــان به صــورت مســتقیم یا
غیرمســتقیم طلــب رد الیحــه  CFTرا دارنــد ،روزهایــی
را بــه یــاد بیاورند کــه در پشــت مطالبهگــری رقبای خود
از همیــن شــورا دســت دشــمن خارجــی را میدیدنــد و
ایــن مطالبهگــری را بــه مخالفــت بــا اصل نظــام تعبیر
میکردند.
در عیــن حــال امــروز زمــان خوبــی اســت کــه متولیــان
نهادهای عمومی کشور که گاه رفتارهایی جناحی از خود
بروز میدهند هم به این موضوع بیندیشــند چه بســا در
مقاطعــی نظــام در پی اتخــاذ تصمیمی مهــم و حیاتی
باشد که با دریافتها و برداشتهای آن جناح همخوانی
نداشته باشد.
در آن صورت است که ایفای یک نقش ملی و فراجناحی
برای این نهادها ســخت و شــاید دارای هزینه باشد ،چرا
کــه گروهــی عــادت کردهانــد خروجــی کار آن نهادهــا را
همواره منطبق با خواستههای خود ببینند.

امور بینالملل ایتالیا ،بنیاد همکاریهای
امنیــت بینالمللــی تهــران و بــا حضــور
اندیشــمندان و نخبــگان دانشــگاهی و
پژوهشی و مدیران اندیشکدههای اروپایی
در «بروکسل» برگزار شد.
اولیــن و دومین کنفرانــس امنیتی تهران
بــا شــعار «گفتوگــو ،احتــرام ،اعتمــاد و

همــکاری متقابــل جهت نیل بــه امنیت
و پیشــرفت جمعــی» در غرب آســیا ،در
ســالهای  1395و  1396برگــزار شــد.
ســومین دور ایــن کنفرانس قرار اســت با
محــور «امنیت منطقهای در غرب آســیا،
چشــمانداز ثبــات ،همکاری و پیشــرفت
جمعی» بهمنماه آینده برگزار شود.

