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توضیحات آیتاهلل موحدیکرمانی درباره صحبتهای جنجالیاش
یــک هفتــه بعــد از اظهــارات
تأملبرانگیز آیــتاهلل موحد کرمانی،
وی به ســخنان منتقدان واکنش نشان
داد.
او در خطبههــای نمــاز جمعــه تهران
گفتــه بــود« :امــامزمان(عــج) غایب
اســت امــا نایبــش حاضــر اســت و
حکومــت را بــه شــکلی اداره میکنــد

کــه اگــر حضــرت مهــدی (عــج) هــم
حضور داشــت ،به همین شــکل اداره
میکــرد ».یــک روز بعــد روزنامــه
جمهوری اســامی در واکنــش به این
سخنان نوشت« :ســؤال اینجاست که
آیــا واقعــاً در روزگار مــا و در جامعــه
پیرامونمــان شــرایط آنگونــه اســت
کــه در آیات قــرآن درخصــوص دوره

ظهــور منعکــس شــده اســت!؟»
حجتاالســام محمدرضا زائری هم
در مطلبــی نوشــت« :یــک ســؤال از
آیــتاهلل موحــدی کرمانــی دارم؛ اگر
قــرار باشــد که امــام زمان هــم بعد از
ظهــور همیــن کاری را بکننــد کــه اآلن
جمهوری اسالمی میکند ،چه دلیلی
دارد دیگــر منتظــر فرج الهــی و ظهور

حضرتش باشیم؟» آیتاهلل موحدی
کرمانــی امــا دیــروز کــه در غیــاب
آیتاهلل هاشمی شــاهرودی ریاست
مجمــع تشــخیص مصلحت نظام را
به عهده داشــت ،با اشــاره به روایتی
دربــاره ظهــور حضــرت مهــدی(ع)
گفــت :در حکومــت اســامی بــه
رهبری ولــی فقیه ،بــه نیابت از امام

آخرین وضعیت دفتر
رئیس دولت اصالحات

عصــر (ع) ،بــر پیــاده شــدن احــکام
اســامی همــت گماشــته میشــود؛
امــا در روزگار ظهــور ،آنچــه کــه عالوه
الهی اســام جاری
بــر اجرای احــکام ِ
خواهــد شــد ،ریشــهکن شــدن ظلم و
جــور اســت و ایــن وعــده بزرگتریــن
آرمــان مســتضعفان اســت کــه قرآن
کریم بدان تصریح کرده است.

خبراولاینکه ،جواد امام ،مدیرعامل بنیاد باران گفت:
تاکنــون هیــچ پیشــنهادی از دولــت برای انتقــال دفتر
دیـــگه
چه خبر
رئیــس دولت اصالحات دریافــت نکردیم .به گزارش
ایلنا ،وی در تشــریح آخرین وضعیت دفتر ســید محمد خاتمی گفت :این
ی جمهور ســابق دفتری
مصوبه دولت اســت که باید برای مراجعات رؤســا 
س جمهور
در نظــر گرفته شــود .امیدوارم در تأیید ســخنان رئیــس دفتر رئی 
اتفاقــی در این خصــوص حادث شــود .امام درخصــوص آخرین وضعیت
س جمهور پیشــین هم گفت :ساختمان استقراری ما
نقل و انتقال دفتر رئی 
متعلق به دفتر نشــر آثار حضرت امام بوده که باید آن را تخلیه و در اختیار
این مؤسســه قرار میدادیم تا این موضوع بین مؤسسه و بنیاد مستضعفان
حل شــود که البته بنیاد رأساً وارد عمل شده است .وی ادامه داد :ما محل را
تخلیه کرده و آماده جابهجایی هستیم.

یادداشتی از سعید حجاریان درباره نظارت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام

بازداشت دالالن حوالی استادیوم

قوه تأسیسیه

رضا معطریان  /ایران

اخیــراً در پــی ورود هیــأت عالی مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام* بــه امــر
نظــارت بــر سیاســتهای کلــی نظــام،
بحثهایی میان صاحبنظران درگرفت.
مشــکل از آنجا آغاز شــد کــه از این پس
مصوبات مجلس شــورای اسالمی باید
بــه مرجــع دیگری جــز شــورای نگهبان
هــم ارســال شــود .ایــن مرجــع همــان
مجمع تشخیص است و باید مصوبات
را بــا سیاســتهای کلــی تطبیــق داده و
چنانچــه تناقضی دید ،آن را به مجلس
ارجاع دهد .همین موضوع باعث شــد
نایب رئیس مجلس صراحتاً اعالم کند
ما دارای دو شورای نگهبان شدهایم.
به اعتقاد من ظرفیتهای قانون اساسی
در زمینه نظــارت ،هنوز انکشــاف کامل
نیافته است .اولین بار آیتاهلل رضوانی،
عضــو شــورای نگهبان با استفســاری در
خصوص کلمه نظارت مندرج در اصل
 99قانون اساسی باعث شد یک پرده از
این شــکوفایی به نمایش گذاشــته شود
و آن «نظــارت اســتصوابی» بــود؛ امری
کــه اولیــن نمــود اصــول و ظرفیتهای
برزمین مانــده قانون اساســی را پدیدار
کرد.بعدهــا نیــز بعضــی آقایــان ادعــا
کردند حدود اختیارات رهبری منحصر
بــه مــواد منــدرج در اصل  110نیســت و
مفاد آن اصل ،کــف اختیارات آن مقام
را نشــان میدهد و ســقف اختیــارات تا
به ثریا کشیده میشــود و حتی ادعا شد
ایــن رهبری اســت که به قانون اساســی
وجاهت میدهد نه بالعکس.
اکنــون نظــارت بــر سیاســتهای کلــی
نظام از قــوه به فعل درآمده و مرجعی
درخــور پیدا کرده اســت که همانا هیأت

عالــی ف وقالذکــر باشــد کــه دبیــر آن
کسرشــأن خود میداند ،پاســخ به نامه
وزیــر را شــخصاً امضــا کنــد و ایــن امر را
بــه رئیسدفتــرش تفویــض میکنــد.
ولی گمانــم برای آنکه بتــوان از مجمع
تشــخیص بهعنــوان مرکــز پیشــبرد
اســتعدادهای مکتــوم قانــون اساســی
اســتفاده کــرد ،هنــوز هــم راه باز اســت.
هشتمین بند از اصل  110قانون اساسی
بــه رهبــری اختیــار داده اســت ،حــل
معضــات نظام [را] کــه از طرق عادی
قابــل حــل نیســت ،از طریــق مجمــع
تشــخیص مصلحت نظــام [پی بگیرد]
و گمــان دارم ،چنــد صباح دیگــر از این
اصل اســتفاده تمام عیار بــه عمل آید.
از یک ســو ،معضالت نظــام با توجه به
اوضــاع کنونــی داخــل و خــارج ،بیشــتر
خواهــد شــد و از ســوی دیگــر ،طــرق
عــادی یعنــی قوانین مصــوب مجلس
و قانــون اساســی پاســخگو نخواهــد بود
و طبعــاً در چنیــن وضعیتــی مجمــع
تشــخیص مصلحــت یــا هیــأت عالــی
ثانوی میتوانند بهعنوان بازوی رهبری
وارد عمل شده و دست به تقنین و حتی
تأسیس اصل بزند.
از ایــن رو ،میتــوان براســاس قانــون
اساسی فعلی،مجلســی ثانوی تشکیل
داد و نام آن را -در صورتی که دست به
تقنین بزند« -مجلس سنا» یا «مجلس
اعیان» گذاشــت که طبعــاً این مجلس
ســناتورهای انتصابــی خواهــد داشــت.
حتــی میتــوان آن را مجلــس علیــا
نامید که یعلــوا و الیعلی علیه و نتیجتاً
مجلس فعلی «مجلس سفلی» خواهد
بــود و طبعــاً رابطــه گهــوارهای** میان

مجلس ســنا و مجلس شــورای اسالمی
برقــرار نخواهــد شــد زیرا مجلــس علیا
جایــگاه خود را باالتر میداند و مســتقالً
تقنین میکند.
ولــی اگر ایــن مجلــس تأســیس اصلی
کنــد ،فــوق قانــون اساســی قرار گیــرد و
بهمنظــور حل معضلی از نظام دســت
بــه تغییــر قانــون اساســی بزنــد (مانند
فرآیندی کــه در دوره حیات امام درباره
تشــکیل مجمــع تشــخیص مصلحــت
صــورت گرفت و بعــد از بازنگری قانون
اساســی ،صورت قانونی بهخود گرفت)
قــوه جدیــدی پدیــد میآید و مــن آن را
«قــوه تأسیســیه» مینامــم؛ قــوهای که
مقدم است بر ســایر قوا .کما اینکه بعد
از انقــاب ،ابتــدا مجلــس مؤسســان –

بهعنوان قوه تأسیســیه -تشــکیل شــد و
سپس سایر قوا از آن نشأت گرفتند.
ایــن قــوه تأسیســیه –که شــاید بــزودی
ظهــور کنــد -دو تفــاوت عمده بــا قوای
تأسیســیه متعــارف دارد .اوالً ،قــوه
تأسیسی متعارف یک بار تشکیل شده و
مأموریــتاش را انجام میدهد و نهایتاً
منحــل میشــود اما ایــن قوه تأسیســیه
بهطور مســتمر دســتاندرکار تأســیس
اصل است .ثانیاً ،قوه تأسیسی متعارف
نتیجه کار خود را به همهپرسی میگذارد
در حالی که قوه تأسیسیه این گونه عمل
نمیکند و به قید فوریت ،مصوبات خود
را بهعنــوان ملحقــات قانون اساســی یا
متمم آن ،ابالغ میکند.
در صــورت کلیــد خــوردن چنیــن

پروســهای ،یک قدم دیگر باید برداشته
شــود و آن تعیین تکلیف قانون اساسی
فعلی اســت .تأســیس اصل ،به اضافه
کردن اصول به قانون فعلی میانجامد
اما کاهش اصول ،شرایط خاص خود را
دارد.اوالً ،پــس از ورود عنصر مصلحت
مرسله به دســتگاه قانونگذاری بسیاری
از معضــات ناشــی از احــکام اولیــه
و ثانویــه برطــرف شــده اســت .ثانیــاً،
میتــوان بعضــی اصــول را مســکوت
گذاشــت؛ همچنــان کــه فصــل مربــوط
به شــوراها بیســت سال مســکوت ماند.
زمانــی خواهد آمد که بعضــی از اصول
فعلی قانون اساســی تبدیل به معضل
بشوند .برای مثال ،اکنون نفس منصب
ریاســتجمهوری تبدیــل بــه معضــل

نظام شــده اســت لذا میتــوان آن را به
قوه تأسیسیه ارجاع داد و آن مجموعه،
اصــل وجود رئیس جمهوری را حذف و
قانون اساسی را هرس کند.
عــدهای میگوینــد ،ســرمایهداری بــه
دست خود گور خود را میکند و من این
مثــال را بــه قانون اساســی هــم تعمیم
داده و ایــن گونــه نتیجــه میگیــرم کــه
عناصــر برآمــده از قانــون اساســی بــه
ضــد قانون اساســی بپاخیزنــد و تبدیل
به پادتن شــوند و اینجاســت که مجدداً
بحــث قــدرت حقیقــی و تمایــز آن بــا
قدرت حقوقی مطرح میشود؛ مبحثی
که بسیار درباره آن نوشتهام.
*صاحــب ایــن قلــم ،حــدود بیســت
ســال پیش در ارگان سازمان مجاهدین
انقــاب اســامی ایــران ،نکاتــی را
پیرامــون سیاســتهای کلــی نظــام،
مجمــع تشــخیص مصلحــت و جایگاه
آن نگاشــته اســت .بــرای مطالعــه
رک .حجاریــان ،ســعید (.)1379
«جمهوریــت؛ افســونزدایی از قدرت».
صص .419-413
**در پروســه تصویب قانــون ،مجلس
(الــف) قانــون مصــوب خــود را جهــت
اظهارنظــر بــه مجلــس (ب) ارســال
میکند .چنانچــه مجلس (ب) قانون را
به همان صورت ارسالی تصویب نکند،
آن را به همراه ایرادات و موارد اصالحی
بــاز پــس میفرســتد .در صورتــی کــه
مجلس (الف) موارد اصالحی را اعمال
کند ،پروسه پایان میپذیرد ،در غیر این
صورت رفت و برگشــت گهوارهای میان
دو مجلــس ادامــه پیــدا کــرده تــا آنکــه
توافق میان آن دو حاصل شود.

غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با «ایران»

هیأت نظارت مجمع ،عین قانون است
رضوانه رضاییپور
خبرنگار

رضا معطریان  /ایران

هیــأت عالی نظارت مجمع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،اگرچــه از منظــر
عضــو ایــن نهــاد در بســیاری از لوایــح
و طرحهــای مجلــس بــی ســر و صــدا
اعالم نظــر کرده ،امــا موضعگیریاش
درباره لوایح مرتبط بــا  FATFبه محل
مناقشــه تبدیل شده اســت .آنچنان که
برخــی از آن به عنوان «شــورای نگهبان
دوم» یــاد میکننــد و برخی دیگــر آن را
خالف قوانین و رویــه موجود میدانند.
غالمرضــا مصباحــی مقــدم  ،عضــو
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
در گفتوگــو بــا «ایــران» ،بــا تعریــف از
ســاختار این هیأت ،آنانی که این مرجع
یاطالع»
را مورد انتقاد قرار میدهند «ب 
میدانــد .مشــروح ایــن مصاحبــه را در
ادامه بخوانید:
 ëëهیأت عالی نظارت مجمع ،اگر ســابقه
فعالیت طوالنیای هم داشــته باشد اما
ایــن روزها مــورد بحــث و بهتــر بگوییم
انتقاد چهرههای زیادی از سیاســیون قرار
گرفته است .ابتدا از ســاز و کار این هیأت
بگویید که چگونه توانســت جای خود را
درکناردستگاهقانونگذاریبازکند؟
بنــد یــک اصــل  110قانــون اساســی،
سیاســتگذاری کالن را از وظایف رهبری
نظام جمهوری اســامی اعالم میکند.
رهبری هــم برای این سیاســتگذاری ،از
مشــورت مجمــع تشــخیص مصلحت
نظــام اســتفاده میکند .بنــد  2آن هم،
نظارت بر حســن اجرای سیاســتهای
ابالغــی را از وظایــف رهبــری اعــام
میکنــد .در آخــر همــان بنــد آمــده که
ایشــان میتواننــد ایــن وظیفــه را بــه
شــخص دیگــری واگــذار کننــد .رهبــر
معظــم انقــاب ،در ادوار گذشــته ایــن
وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت
نظام واگــذار کرده بودنــد .از این جهت

میتوان گفت که چنین نظارتی ،پدیده
تــازهای نیســت .امــا در دوره اخیر برای
باال بردن کارایی فعالیتهای مجمع از
جهت نظارت ،ایشان در ابالغی دستور
فرمودنــد کــه مجمع تشــخیص هیأتی
را از اعضــای خــود انتخــاب کــرده و این
وظیفه به عهده آن هیأت گذاشته شود.
بنابراین چنین تصمیمــی کامالً مبتنی
بر قانون اساسی است .طبق بند  2اصل
 110رهبــری ،وظیفــه نظــارت بر حســن
اجــرای سیاســتهای کالن اقتصادی را
بــه عهده یک هیــأت منتخب از مجمع
کــه عنــوان آن شــورای عالــی نظــارت
شده ،واگذار کردهاند .آییننامه نظارت
مجمــع هــم قبــاً بــه تصویــب رهبری
رســیده اســت .آن آییننامــه بــه رئیس
مجلس شورای اسالمی تکلیف میکند
که همزمــان با ارجــاع طرحهــا و لوایح
بــه کمیســیونهای مجلس ،نســخهای
از آن را بــرای رئیــس مجمع تشــخیص
مصلحت ارسال کند.
ëëایــن آییننامه چه زمانــی به تصویب
رسید؟
شــاید حــدود  10ســال از تصویــب ایــن
آییننامــه میگــذرد؛ در واقــع از زمانی
کــه رهبــری نظــارت بــر حســن اجــرای
سیاستها را به مجمع تشخیص واگذار
کــرده بودند .بند  7ایــن آییننامه که در
حــال حاضر مبنــای عمل اســت ،برای
همــان دوره اســت .براســاس ایــن بند،
شــورای عالــی نظــارت تمــام طرحهــا
و لوایــح را همزمــان بــا بررســی آنها در
کمیســیونهای مجلــس ،از نظــر عــدم
مغایرت با سیاستهای کالن ،رسیدگی
کــرده و نقطــه نظــرات خــودش را بــه
کمیســیون مربوطــه منتقل میکنــد .تا
در حین رســیدگی در کمیسیونها مورد
توجه قــرار بگیــرد و در مجلــس چیزی
تصویب شود که با سیاستهای ابالغی
مغایرتــی نداشــته باشــد .اینهــا حــرف
امروز و دیروز نیست ،حرف دو دوره قبل

مجمع تشخیص مصلحت نظام است
که رهبری وظیفه نظارت خود را به این
مجمــع واگذار کرده بودنــد .آنچه که در
دوره جدیــد اتفاق افتــاده این وظیفه را
بــه جای مجمع به یــک هیأت منتخب
واگــذار کردنــد تــا ســرعت کار افزایــش
پیدا کرده و امکان بموقع عمل کردن را
فراهم کند که نتایجی هم داشته است.
در هنگام رســیدگی به بودجه سال ،97
موارد غیرمنطبق با سیاســتهای کالن
در هیــأت عالــی نظــارت بررســی و بــه
کمیســیون تلفیق ارجاع شد؛ کمیسیون
مربوطــه هــم مــوارد را اصــاح کــرد و
هیچ ســر و صدایی هم بــه وجود نیامد.
بعــد از آن هم لوایح متعددی از جمله
الیحــه مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی در
کمیســیون اقتصادی مجلس بــا ارجاع
نظر هیــأت عالی نظارت مورد بررســی
قرار گرفت و اصالحات الزم انجام شــد
و از ایــن جهت که مغایر سیاســتهای
ابالغــی نبــود مــورد تأییــد قــرار گرفت.
مــوارد متعــددی از ایــن دســت وجــود
دارد .ســر و صدایــی کــه در مطبوعــات
و ســایتهای خبــری بــه وجــود آمــده
ناشــی از بیاطالعــی کســانی اســت که

اظهــار نظــر میکننــد .البته هــم خودم
مکرر این پاســخها را دادهام و هم اینکه
دبیرخانه مجمع و جناب آقای انصاری
توضیحــات الزم را دادهانــد و گفتنــد که
ایــن امر جایگاه قانونــی دارد و برخالف
قانون اساســی نیست؛ بلکه عین قانون
اساســی اســت .البتــه کار هیــأت عالــی
نظــارت ،قانونگــذاری نیســت .کار ایــن
هیــأت رد لوایــح و طرحهــای مجلــس
هم نیست .بلکه شناسایی موارد مغایر
بــا سیاســتها یــا مــوارد غیرمنطبق با
سیاســتها و اعــام ایــن مــوارد جهت
اصالح به مجلس است.
ëëدرســت اســت کــه کار ایــن هیــأت رد
لوایــح و طرحهــای مجلــس نیســت اما
نظر هیــأت عالــی الزماالجراســت .نظر
مشورتیکهنمیدهید؟
الزم االجراســت .مگرنــه ایــن اســت
کــه طــرح و لوایح میبایســتی بــا قانون
اساسی و شــرع مغایر نباشد ،تشخیص
این مسأله با شورای نگهبان است .البته
شــورای نگهبــان عــاوه بــر ایــن مکلف
شــده اســت که اگــر در مــواردی که خود
مصوبــات را مغایــر بــا سیاســتهای
ابالغــی تشــخیص میدهــد ،آن را بــه

مجلــس ارجــاع بدهــد تــا آن را اصالح
کننــد؛ در مــواردی کــه خــود چنیــن
تشــخیصی نمیدهــد و هیــأت عالــی
اینگونــه نظر دارد هــم آن را به مجلس
ارجاع میدهد.
ëëشــما میگویید پیش از تصمیم نهایی
مجلــس و زمانی کــه طرحهــا و لوایح در
کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی
اســت ،هیأت عالــی نظارت نظــر خود را
به مجلــس اعالم میکنــد .امــا در جایی
دیگر از تکلیف شــورای نگهبــان در لحاظ
کــردن نظر هیــأت عالی مجمــع و ارجاع
مصوبات مجلــس به دلیل ایــرادات این
هیــأت میگویید .همیــن موضوع محل
اختــاف اســت .آیــا نمیتــوان گفــت
کــه عمــاً دو شــورای نگهبــان باالی ســر
مصوبات نمایندگان مجمع قرار گرفته؟
یــا نمیتوان با ایــن روند از ایــن هیأت به
عنوانچیزیشبیهمجلسسنانامبرد؟
اوالً همزمــان با رســیدگی بــه  CFTدر
مجلــس ،هیــأت عالی نظــارت مجمع
نقطــه نظــرات خــود را منتقــل کــرد.
ظاهــراً در دوره قبــل این مواردی که به
مجلس ارجاع شــده بــود ،خیلی مورد
عنایــت نماینــدگان قــرار نگرفتــه بود.
بــرای همیــن مجــدداً توســط شــورای
نگهبــان ایراداتــی بر آن وارد شــد .این
ایــراد جدیــد نیســت؛ همــان ایــرادات
قبلــی اســت کــه همزمــان با رســیدگی
این الیحه در مجلس ،ارجاع شــده بود
اما مــورد توجه قرار نگرفــت .اما اینکه
دو شــورای نگهبــان وجــود دارد ،نخیر
ایــن گونه نیســت .یک شــورای نگهبان
بیشــتر نداریم .یک وظیفــه آن انطباق
مصوبــات مجلس بــا قانون اساســی و
شــرع اســت .آن مصوباتــی را هــم کــه
خــاف اصــل  110باشــد خالف شــرع و
قانون اســاس اعــام میکند .دســتگاه
دیگری نیســت که بخواهد این مســأله
را جداگانــه مطــرح کنــد .هیــأت عالی
نظــارت به عنــوان یک کار پیشــگیرانه،

طبــق آییننامــه موظــف شــده قبل از
اینکه شورای نگهبان نظر بدهد دیدگاه
خــود را منتقــل کنــد .اگــر هــم بموقــع
نرســد ،ایــن اختیــار را دارد کــه نتیجــه
بررسی خود را به شورای نگهبان بدهد
تــا ایــن شــورا ،ایــرادات را بــه مجلــس
ارجــاع دهد .جریــان عادی این اســت
که ایرادات را به شورای نگهبان منتقل
کرده و شورای نگهبان آن را اعالم کند.
ëëایــراد دیگــر بــه تشــکیل ایــن هیــأت،
تضعیــف نهــاد قانونگــذاری اســت.
همیشــه حرف از نظارت شورای نگهبان
بر مصوبات مجلس زده میشد ،اما حاال
باید نظارت شورای عالی مجمع را هم به
آن اضافه کرد.
آیاباید سیاســت کالن نظــام جمهوری
اســامی در قانونگــذاری و اجــرا و قضــا
رعایت شود یا نباید بشود؟ از نظر حقوق
اساســی بایــد رعایت شــود .اگــر رعایت
نشد چه نهادی باید نظر بدهد؟ رهبری
باید نظر بدهد .رهبری این تکلیف را به
هیــأت عالی نظارت واگذار کرده اســت.
خالف قانون اساسی نیست و کسانی که
غیر از این اظهار نظر میکنند ،بیخبری
خودشان را نشان میدهند.
ëëفضــای مجمع برای رســیدگی بهCFT
چطوراست؟
بنــا نداریم با آنچه کــه میباید از طریق
قانونــی مشــخص شــود ،بــه صــورت
شخصی یا تبلیغاتی برخورد کنیم و نظر
بدهیــم .اگر به مجمــع ارجاع شــد ،آن
وقت نظــر میدهیم .البتــه دیگر در آن
زمــان بحث هیأت عالی نظارت مطرح
نیست .کار از هیأت عبور کرده است .اگر
مجلس ایرادات شــورای نگهبان را رفع
کنــد ،تمام اســت اما اگر اصــاح نکرد و
بنا را بر اصرار گذاشــت به حساب اینکه
مصلحــت چــه چیــزی اقتضــا میکنــد
کــه باقــی بمانــد ،آن وقــت جهت حل
اختالف بین مجلس و شــورای نگهبان
به مجمع ارجاع میشود.

خبــر دیگر اینکه  ،جماران گــزارش داد یگان ویژه حاضر در ورزشــگاه آزادی
پیــش از بازی فینال جام قهرمانان آســیا ،برخــی دالالن فروش بلیت دیدار
تیمهای پرسپولیس ایران و کاشیما ژاپن در بازار سیاه را دستگیر کرد.

ناامیدی بولتون درباره خروج ایران از برجام

شــنیدیم که  ،جان بولتون ،مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید در پاسخ به سؤال
یــک خبرنــگار مبنــی بر اینکــه در صــورت خــروج ایــران از برجام آیــا گزینه
نظامی علیه این کشــور روی میز اســت ،گفت« :این [گزینــه] هیچ جایی در
برنامهریزیهای ما ندارد ».به گزارش ایسنا به نقل از العالم ،بولتون افزود:
س جمهوری (ترامپ) فکر نمیکند ایران از توافق خارج شود».
«رئی 

بازرسیمنازلعناصراالحوازیهتوسطپلیسدانمارک

خبــررســیدهکــه،پلیس دانمــارک پــس از بازداشــت ســه ایرانی عضــو گروه
االحوازیــه ،منازل آنان را بازرســی کرد .به گزارش انتخاب ،ایــن افراد به اتهام
نقض ماده 136قانون جزائی دانمارک محاکمه خواهند شد .دستگیر شدگان
متهم به حمایت از عملیات تروریستی در ایران در روز  31شهریور شدهاند.

ارنست مونیز :امریکا در تحریم ایران
هیچحمایتبینالمللیندارد

دســت آخر اینکه ،وزیر انرژی در دوران ریاســتجمهوری باراک اوباما اعالم
کرد که بدون همکاری سایر کشورهای جهان ،تحریمهای یکجانبه و ضدایرانی
امریکا به تأثیرگذاری قبل نیستند .به گزارش ایسنا ،ارنست مونیز در گفتوگو
بــا بلومبــرگ در رابطه با اعمــال مجدد تحریمهای ضدایرانــی امریکا گفت:
«این تحریمها یک تفاوت عمده با تحریمهای پیشــین دارند .پیش از توافق
هستهای با ایران ،تمام دنیا برای اعمال تحریمها علیه ایران همکاری کردند
و حال به طور واضح  -اما نه چندان غافلگیرکننده – با اقدام یکجانبه امریکا
علیه توافق هســتهای ،هیچ حمایت بینالمللی بــرای اعمال تحریمها ارائه
نشدهاست.نمیگویمکهتحریمهاتأثیرگذارنیستند.تحریمهابهدلیلقدرت
امریکا در سیســتم مالی بینالمللی تا حدی تأثیرگــذار خواهند بود اما بدون
همکاری ،نمیتوان شاهد حفظ تأثیرگذاری حداکثری این تحریمها بود».

حضوررسمیوزارتامورخارجهدرتوئیتر

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران فعالیت خود
اخبار در توئیتر را به صورت رســمی آغاز کرد .به گزارش ایســنا،
چند روزی است که وزارت امور خارجه کشورمان ،فعالیت
رســمی خود در توئیتــر را بــه آدرس  https://twitter.com/IRIMFAو با
نــام کاربری @IRIMFAآغاز کرده اســت .در حســاب کاربــری وزارت امور
خارجــه در توئیتر ،اخبــار این وزارتخانــه و آخریــن موضعگیریهای وزیر
امور خارجه و ســخنگوی این وزارت خانه به ســه زبان فارسی ،انگلیسی و
عربی منتشــر میشود .در راســتای تأکید وزیر امور خارجه مبنی بر حضور
نمایندگیهای ایران در خارج از کشــور در شــبکه اجتماعی توئیتر ،تاکنون
تعــداد قابل توجهی از ســفارتهای ایران اقدام به ایجاد حســاب کاربری
در توئیتر کردهاند و از ظرفیت این شبکه اجتماعی برای انتشار اخبار خود
استفادهمیکنند.

دادستانتهران:کیفرخواست
جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شد

دادستان تهران درواکنش به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جعبه
ســیاه پرونــده بانــک زنجانی گفت :ایــن پرونده اواخــر هفته گذشــته به صدور
کیفرخواســت منجر گردید و به دادگاه ارســال شــده اســت و امیدواریم بزودی
در نوبــت محاکمه قرار گیــرد .به گزارش میزان  ،عبــاس جعفری دولتآبادی
روز گذشــته در حاشیه نشســت با رئیس اتاق تعاون در مورد آخرین وضعیت
پروندههای اخالل در نظام اقتصادی کشــور،بیان داشــت :در حوزه دستگیری
دالالن ارز ظرف یک ماهه گذشــته تا به امــروز حدود  70متهم داللی ارز که در
خیابانها به خرید و فروش ارز اقدام میکردند  ،دستگیر و بازداشت شدهاند.
دادســتان تهران با هشــدار به کســانی که در خیابان به خرید و فروش ارز اقدام
میکنند ،گفت :خرید و فروش ارز در معابر جرم محســوب میشــود و ممنوع
است و حتماً دستگیر خواهند شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .جعفری
دولتآبــادی تصریــح کرد :ایــن افراد هنگام دســتگیری دســتگاه  posو دالر و
ارزهــای دیگر به همراه داشــته کــه پروندههای آنها در حال تکمیل اســت و در
این رابطه برخی صرافیها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده
از کارتهای ملی آنها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی
زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشــکیل میشــود ،پلیس و دستگاه قضایی
به ناچار به سراغ افرادی میرود که واقعاً نقشی در این اقدامات نداشته است
و افراد از آنها سوء استفاده کردهاند.
وی از همــه مردم خواســت که مراقب این ترفند مفســدان اقتصادی باشــند و
به هیچ عنوان کارت ملی ،کارت حســاب یا کارت بازرگانی خودشــان را با بهای
نازل در اختیار متهمان اقتصادی قرار ندهند .جعفری دولتآبادی همچنین
از صــدور  10کیفرخواســت مهــم در پروندههای اقتصادی در دادســرای پولی و
بانکی از جمله کیفرخواست آقای هدایتی خبر داد.

گفتوگویتلفنیوزیرانخارجهایرانوفرانسه

وزیــران امور خارجه جمهوری اســامی ایران و فرانســه تلفنی گفتوگو
کردنــد .بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن گفتوگــو که در آســتانه ســفر رئیس
جمهــوری امریــکا بــه پاریس انجام شــد ،طرفیــن در خصــوص آخرین
تحــوالت روابط دوجانبه ،برجام و ســایر موضوعات مــورد عالقه رایزنی
و تبــادل نظــر کردنــد و وزیر امــور خارجه فرانســه بر عزم پاریس و ســایر
کشورهای اروپایی در بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی برجام و ایجاد
توگو سفارت فرانسه در
ساز و کارهای ویژه تأکید کرد .همزمان با این گف 
تهران با انتشــار توئیتی نوشــت« :هدف مکانیســم مالی ویژه اروپا ()spv
در کوتاه مدت ،تسهیل معامالت مالی برای شرکت هایی است که مایل
به ادامه تجارت با ایران هســتند .در بلند مدت ،این مکانیســم به دنبال
ایجاد ابزاری برای حاکمیت اقتصادی اتحادیه اروپایی است».

