www.iran-newspaper.com

سال بیستوپنجم شماره 7022
پنجشنبه  23اسفند 1397

editorial@iran-newspaper.com

آیتاهلل مکارم شیرازی :مردم از دستگاه قضایی راضی نیستند
یــک مرجــع تقلیــد ،بــا اشــاره بــه وجــود
مشــکالت در قــوه قضائیــه ،از نارضایتــی
مــردم نســبت به ایــن دســتگاه خبــرداد و
از رئیــس جدیــد قــوه ،خواســتار حــل این
مشکالت شد و تأکید کرد که این نارضایتی
چیزی نیست که بخواهیم پنهان کنیم .به
گزارشایسنا،آیتاهللناصرمکارمشیرازی
روز گذشــته در درس خارج فقه در مسجد
اعظــم قــم ،با بیــان اینکه در زمــان رئیس
ســابق قوه قضائیه ،درباره زندانیان مهریه

نکتــهای گفتــم ،اما مســئوالن وقــت برای
دریافــت راه حــل و حل مشــکل نیامدند و
تذکرات بنده به آنها برخورد ،افزود :اکنون
هم میگویم که برای حل مشکل زندانیان
مهریــه راه حــل وجــود دارد و ایــن افــراد
بیگناه هستند و نباید در زندان بمانند .این
مرجع تقلید ،طوالنی شدن زمان رسیدگی
بــه پروندههــا را یکی از مشــکالت مردم در
قــوه قضائیه برشــمرد و دربــاره علت این
امــر اظهار کــرد :این یک مشــکل فرهنگی

اســت که مردم برای هــر موضوع کوچکی
هم در دادگاه شــکایت میکننــد ،درحالی
که در گذشــته مســائل بــا پادرمیانی ریش
ســفیدان حــل و فصل میشــد ،همچنین
دســتگاه قضایــی دارای تشــریفاتی اســت
که زمانبر اســت .وی ،عامــل دیگر طوالنی
شدن پروندهها را نبود وجدان کاری برخی
وکال دانســت و گفت :مشکل دیگر دستگاه
قضــا ،کم بــودن ارتبــاط این نهاد بــا حوزه
علمیه است ،برخی مسائل راه حل شرعی

و قانونی دارد ولی به دلیل نبود ارتباط کافی
بیــن حــوزه و دســتگاه قضا ،مشــکالتی به
وجود میآید و باید این موضوع مورد توجه
قرار گیرد .به گفته آیتاهلل مکارم شیرازی،
یکــی از مشــکالت دیگر قــوه قضائیــه این
اســت که وقتی جرم به حد کالن میرســد
و ضررهای زیادی متوجه کشــور میشــود،
پرونده بررســی میشــود؛ در پرونــدهای که
اخیــراً در حال بررســی اســت ،فــرد مجرم
243حســاب بــرای پســر  8ســاله خــود باز

کرده بود ولی کسی از این جرم باخبر نشده
بود و وقتی این موضوع کالن شــد و برخی
متهمان فرار کردند ،موضوع مورد بررسی
قــرار گرفته اســت ،درحالی که این مســأله
برای انقالب اســامی ســزاوار نیســت .وی
در پایان بر تحول دستگاه قضا تأکید و ابراز
امیــدواری کــرد کــه تذکــرات خیرخواهانه
مــورد توجه قــرار بگیرد و مردم از دســتگاه
قضایی رضایت داشته باشند ،زیرا رضایت
مردم موجب تقویت نظام است.

در اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر مطرح شد

ویژهخواری با سپردههای مردمی

میزان

برگــزاری جلســات متعــدد دادگاه
پروندههــای فســاد ایــن روزهــا حکایت از
آن دارد کــه هشــدارها در ایــن خصــوص
جــدی اســت .بخصــوص کــه شــیوههای
متهمــان پروندهها برای ســوء اســتفادهها
بــه نفــع خــود و دور زدن قانــون در خــور
تأمل اســت .روز گذشــته در اولین جلســه
دادگاه متهمــان پرونده تعاونیهای البرز
ایرانیــان و ولیعصر بخش دیگــری از این
روشهای عجیب و غریب برای دور زدن
قانــون آشــکار شــد و نشــان داد که چگونه
این مؤسســات غیر مجاز هم ضررهایی را
متوجهسپردهگذارانوهمدولتکردهاند.
جلسه دیروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه
رســیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان
اقتصادی و به ریاســت قاضی صلواتی به
صــورت علنی برگزار شــد .در ایــن پرونده
 ۳۵۳جلدی تعداد کل سرمای ه گذاران به
عدد  ۹۱هزار نفر میرسد که تاکنون  ۶هزار
و  ۳۶نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده
و دادخواست ارائه دادهاند.
ëëتشریحاتهامات
به گــزارش ایســنا ،نماینــده دادســتان در
قرائت کیفرخواســت نام و اتهــام  3نفر را
مورد اشــاره قــرار داد و گفت :امیرحســین
آزاد ،بیکار ،فاقد ســابقه کیفری ،بازداشت

با قرار موقت از  95/12/16و حسن قریانی
متولد  ،۵۴فاقد سابقه کیفری ،بازداشت با
قرار موقــت از  ،96/3/28متهم به اخالل
عمده در نظام اقتصادی هستند و مهدی
بهرامی حســن آبــادی متولــد  ،۵۹بیکار،
متاهــل ،فاقد ســابقه کیفری و بازداشــت
از تاریــخ  97/3/27متهــم به معاونت در
اخالل عمده در نظام اقتصادی است.
نماینــده دادســتان تهــران در ادامــه بــه
اقدامــات غیرقانونــی متهمــان در جهت
راهانــدازی مؤسســات پرداخــت و گفــت:
در تاریــخ  1390/2/1قــراردادی با موضوع
فــروش بخشــی از ســهام البرز ایرانیــان از
طــرف آقــای علــی ابراهیــم بای ســامی

پیشــنهاد میشــود پــس از آن در تاریــخ
 90/7/1مجــدداً همیــن قــرارداد منعقــد
میشــود با ایــن تفــاوت که فــروش تمام
ســهام مؤسسه از ســوی علی ابراهیم بای
ســامی بــه آقای آزاد پیشــنهاد میشــود.
وی بیــان کرد :حســن قریانــی در این باره
در اظهــارات خــود گفتــه اســت :بنــده در
قــرارداد اول مبلــغ  300میلیــون تومان را
با آقای بای ســامی منعقد کردم اما این
فــرد هر بار طمع میکرد و مبلغ بیشــتری
را میخواســت که نهایتاً در اواخر ســال 90
قــراردادی بــه ارزش یــک میلیــارد تومان
توســط آقــای آزاد بــا علــی ابراهیــم بــای
سالمی منعقد شــد و قرارداد قبلی من با

این فرد فسخ گردید.
ëëجعــل امضــای مدیرعامــل از ســوی
متهمان
وی افــزود :نکتــه مهم این اســت که پس
از ایــن قــرارداد نامــهای از ســوی آقــای
رحمانــیزاده مدیرعامــل تعاونــی البــرز
ایرانیان بــه قائم مقام بانــک مرکزی زده
میشــود تــا مجوزهــای الزم را اخذ کنند و
بعــداً معلــوم میشــود که امضــای آقای
رحمانــی زاده توســط متهمیــن جعــل
شده اســت .متهمین با اشراف اطالعاتی
که نســبت به تصمیمــات بانــک مرکزی
داشــتند اقدام به خرید مجــوزی از یکی از
مؤسســات تعاونی راکد کــرده و بالفاصله

برگشت به لیست سیاه ،FATFتکمیل حلقه تحریم ایران
طوالنــی شــدن روند بررســی لوایح  FATFدر مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ،بحثهای پیرامون این موضوع را نیز عمیقتر
یادداشت
کرده است .مخالفان FATFنیز انتقادات و ابهامات جدی تری به
این لوایح وارد کردهاند .در آخرین اظهار نظر ،چند نفر از اعضای
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام ماننــد آقایان دکتــر توکلی و
مصباحی مقدم ،تصویب این لوایح را موجب افشای روشهای
سید هادی موسوی دور زدن تحریم و اطالعات بانکی کشور به بیگانگان دانستهاند.
کارشناس سیاست آقای «مصباحی مقدم» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت
خارجی نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در سخنرانی پیش
از خطبههــای این هفته نماز جمعه فرموده اند« :از آقای ظریف پرســیده شــد که اگر
مــا به  CFTو پالرمــو بپیوندیم ،اوضاع مالی و تجاری ما بهتر میشــود؟ آقای ظریف
گفت :قول نمیدهم ،اما حداقل بدتر نخواهد شد؛ بنده میگویم بدتر خواهد شد .آیا
به صالح ماست که داد و ستد خارجی ما برای امریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان
ســعودی آشــکار شــود؟ ما در حــال حاضــر از طریــق دور زدن تحریمها نفــت خود را
میفروشیم اگر ما به این دو بپیوندیم باید دست از این داد و ستدها برداریم».
ایشــان در بیانــات خود چند ادعا علیه  FATFو لوایح مربوطــه ارائه کردهاند که در این
یادداشت قصد داریم آنها را بررسی نماییم.
بدین منظور الزم اســت بدانیم نهاد  FATFچگونه فعالیت مینماید .این نهاد ،یک
مؤسســه بین الدولی اســت که وظیفه یکسانســازی و یکپارچهســازی اســتانداردهای
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم را بــر عهــده دارد .این نهــاد صرفاً یک
ســری توصیهها و اســتانداردها را معرفی کرده اســت .گزارش های ممیزی کشورهای
مختلف توســط  FATFمؤید این اســت که این نهاد ،صرفاً عملکرد کشــورها در عمل
به استانداردها را ارزیابی مینماید .این نهاد در هیچ موردی وارد مصادیق نشده و داد
و ستدهای کشورها را بررسی نمیکند .این عدم ورود به جزئیات نه تنها در مورد ایران
بلکه در تمام کشورها صدق مینماید و این نهاد جزئیات تراکنش مالی هیچ کشوری را
تحت هیچ شرایطی بررسی نمیکند .این نهاد حتی درخواستی در مورد بررسی موارد
مشکوک و اعمال قانون در موارد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نیز ندارد.
این گونه فعالیتها ،جزو وظایف «واحد اطالعات مالی ( »)FIUاست .این واحد یک
نهــاد کامــاً داخلی بوده و هیچ گونه تبادل اطالعات تراکنشــی و مالــی بین این واحد
و نهــاد  FATFوجــود ندارد .نهــاد  FATFصرفاً مســتندات انجام بــه توصیههای این
نهاد را از  FIUکشــورها مطالبه کرده و روشهای اجرای آن را بررســی مینماید و وارد
تراکنشهای خاص و جزئیات تبادالت مالی هیچ کشوری نشده و نمیشود .اساساً این
نهاد زیر ساخت دریافت این اطالعات را نداشته و ندارد .چنانچه این ادعا درست باشد
یعنی این نهاد اطالعات مالی و تراکنشهای بانکی تمام کشــورهای عضو و همکار را
در اختیــار دارد و در صورت عضویت ایــران در این نهاد ،ما نیز میتوانیم به اطالعات
تراکنشهای مالی امریکا و اســرائیل و عربســتان اشــراف داشته باشــیم درصورتیکه
میدانیــم هیچ کشــوری اطالعات حســابهای بانکی خــود را در اختیار دیگــری قرار
نمیدهد نه ایران و نه عربستان و امریکا و اسرائیل.
حال فرض کنیم ادعای جناب مصباحی مقدم صحیح اســت .ایشان جزو کمیسیون
اقتصادی مجلس قبل بودهاند .این کمیســیون در گزارش خود از اجرای قانون مبارزه
با پولشــویی در سال  89ضمن تشــکر از دولت وقت در تبادل اطالعاتی با نهاد FATF
و ارســال درخواست عضویت به این نهاد تشکر کرده است .باید پرسید برداشت شما
از روش کار نهاد  FATFدر آن زمان هم چنین بود یا اخیراً به این برداشت رسیده اید.
اگر قبالً هم این گونه بوده پس چرا هیچ اعتراضی انجام نشده اگر دید ایشان طی این
مدت تغییر کرده باید پرســید مســئولیت خســارات جبرانناپذیر تبــادل اطالعات در
دولت قبل که ایشان آن را تأیید کردهاند با کیست؟
در خصوص کنوانسیون پالرمو نیز ارائه چند نکته ضروری است .اوالً بند  ،2ماده  4این
کنوانسیون اجازه اعمال قوانین داخلی کشوری به دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون
را نمیدهد .لذا تحریم های یکجانبه امریکا علیه نفت ایران ،الزامی برای سایر کشورها
دراعمالاینکنوانسیون(مخصوصاًماده)7علیهایرانایجادنمیکند.ثانیاًکنوانسیون
پالرمو در خصوص جرم انگاری جرایم ســازمان یافته فراملی اســت و خرید و فروش
نفــت ایــران و تبادل بانکی مربوطــه ،بهعنوان جرم در هیچ کشــوری بجز امریکا جرم
محسوب نمیشود و اساساً مشمول کردن تحریم های نفتی و اقتصادی ایران به این
کنوانســیون چندان منطقی نمینماید .ثالثاً جرم در این کنوانســیون براساس ماده 3

تعریف شــده و منظور از جرم «اقدامات جنایی» و «ممانعت از اجرای عدالت» مبنا
است نه دور زدن تحریم یکجانبه ایاالت متحده امریکا.
امــا درخصــوص دور زدن تحریــم و ممانعــت  FATFدر این خصوص نیز متأســفانه
برداشــت جنــاب مصباحــی مقــدم و توکلــی از روش کار این نهاد چنــدان منطبق بر
واقعیتنیست.
براســاس آخرین بیانیه گروه ویــژه اقدام مالی ( ،)FATFچنانچه ایــران اقدامات الزم
را به ســرانجام نرساند به کشورهای لیست ســیاه باز میگردد .براساس توصیه شماره
 19این نهاد ،تمام کشــورها و واحدهای  FIUمربوط به آنها باید تمام مؤسســات مالی
و بانکی متعلق به کشــور لیســت ســیاه(حتی با درصد مالکیت کم) را «تحت نظارت
شــدید» قرار دهند .براساس روش شناسی( )Methodologyاین توصیه ،کشورها باید
تمام افراد حقیقی ،حقوقی و ذینفعان را شناسایی کرده و تمام تراکنشهای این افراد
با مؤسسات مالی خود را از طریق  FIUداخلی تحت رصد قرار دهد .همچنین براساس
یادداشت های تفسیری ( )Interpretive Noteاین نهاد در خصوص توصیه شماره ،19
هرگونه تقاضای افتتاح شعبه ،نمایندگی ،کارگزاری مؤسسات بانکی و مالی کشور عضو
لیست سیاه در کشورهای دیگر میبایست رد شده و کشورهای دیگر نیز نمیتوانند در
کشور مزبور ،شعبه یا نمایندگی بانکی ایجاد نمایند.
عــاوه برایــن ،این نهــاد به کشــورها توصیه کرده ،مبادالت بانکی با مؤسســات کشــور
لیســت ســیاه را محدود ،مشــروط یا حتی قطع نماید .همچنین شعبه های موجود یا
کارگزاریهای موجود کشورهای لیست سیاه میبایست تحت نظارت مستمر و دقیق
کشور میزبان قرار بگیرند.
همان گونه که در اسناد نهاد  FATFاشاره شده است بازگشت به لیست سیاه این نهاد
تقریباً هیچ امکانی جهت تبادل مالی و بانکی با کشورهای دیگر را فراهم نکرده و عمالً
روشهایی جهت دور زدن تحریم برای کشورهای میزبان افشا خواهد شد.
این در حالی است که در شرایط فعلی ،بانکها و مؤسسات مالی ایران سعی در افتتاح
شــعبه های کارگزاری و نمایندگی خود در کشــورهای خریدار نفت ایران جهت تبادل
بانکی و دور زدن تحریم ها را دارند و با بازگشــت ایران به لیســت سیاه گروه ویژه اقدام
مالی ،عمالً تمام کارگزاریها بالاستفاده بوده و تمام تراکنشهای مالی آنها باید تحت
نظارت شــدید کشــور میزبان قرار بگیرد .نکته این اســت که جهت دور زدن تحریمها
الزم اســت شــعبه های کارگزاری یا نمایندگی بانکهای داخلی در کشورهای میزبان
تأســیس شــوند و به همین دلیل این بانکها تحت قوانین کشــور مزبور باید فعالیت
نمایند .چنانچه ایران در لیســت سیاه  FATFنباشد ،این شــعب کارگزاری صرفاً الزم
اســت مســتندات خود در زمینه اعمال توصیههــای این نهاد را به کشــور میزبان ارائه
نمایند و کشور میزبان در مصادیق و تراکنشهای آنها نظارت و دخالتی ندارد لکن در
صورت بازگشت ایران به لیست تحریم نه تنها تراکنشهای این بانکها تحت نظارت
واحد  FIUکشور میزبان قرار میگیرد بلکه ممکن است با فشار کشور میزبان ،شعب و
کارگزاریهای مربوطه ،منحل شوند.
در صورت بازگشــت به لیســت ســیاه حتی ممکن اســت تراکنشهای مالــی و بانکی
مؤسســات خارجی با بانکهای داخلی نیز متوقف شــود چرا که آن مؤسســات با یک
کشــور دارای ریسک باال ،تبادل مالی داشتهاند و همین میتواند در تعامل بانکی آنها
با دیگر مؤسسات بینالمللی تأثیرگذار باشد.
لــذا همــان گونه که شــرح داده شــد برعکس تصویــر و تلقی منتقــدان  ،FATFاجرای
توصیهها و تصویب لوایح این نهاد ریســک ایران در شــرایط تحریــم را افزایش نداده
و اتفاقاً باعث کاهش ریســک تبادل مالی در این شــرایط میشود .گرچه تبادل با نهاد
 FATFریســکهای خــود را به همــراه دارد امــا مزایای این تعامل به حدی اســت که
تمام کشورهای دنیا ،ریسکهای آن را پذیرفتهاند اما بازگشت به لیست سیاه عمالً به
معنای بستن تمام منافذ تبادل بانکی خواهد بود .از همین روی است که در دور قبل
تحریمها ،بهدلیل فشارهای وارد شده به تبادالت بانکی ،دبیرخانه شورای امنیت ملی
کشــور به وزارتخانههای مربوطه ،پیگیری اجــرای توصیههای این نهاد و تالش جهت
خروج ایران ازلیست سیاه را تکلیف نمود .حاال باید از متولیان پیشین و منتقدان امروز
 FATFپرسید طرح جایگزین شما در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه و قفل شدن
راههای دور زدن تحریم چیست؟ اگر راهکاری در این زمینه وجود دارد چرا پیش از این
و در دوران صدرات خودتان چرا به کار گرفته نشد؟ هزینه تصمیمات و برداشت های
اشــتباه شما در این خصوص بر عهده کیست؟ چرا معیشــت مردم در دوران تحریم
باید قربانی برداشت و تلقی اشتباه مدیران و تصمیم گیران داخلی شود؟

ســاماندهی آن را آغــاز کردنــد تــا آن را به
بانــک مرکــزی معرفــی کننــد .در تاریــخ
 90/10/13توافقنامهای بین مؤسســه البرز
و فردوســی منعقــد میشــود و ادغام این
دو مؤسســه تحــت نــام فردوســی توافــق
صورت میگیرد .نماینده دادستان ادامه
داد :بانــک مرکزی به دفعــات متعدد به
ایــن افراد تذکــر داده که در صــورت ادامه
فعالیتهای خود مشمول جرم اخالل در
نظام اقتصادی میشوید اما این متهمین
که در برخی استانها مثل کرمانشاه ،ایالم
و همدان شعباتی از مؤسسه را افتتاح کرده
بودند با فشار به مراجع انتظامی استانها
مثــل ایــام از پلمــب شــعب جلوگیــری
میکنند.
ëëاعطــای تســهیالت کالن بــدون اخــذ
ضمانتنامه
وی صدور ضمانتنامههای غیرقانونی را
از دیگر اتهامات این متهمان معرفی کرد
و ادامــه داد 29 :هزار میلیارد ریال و 8700
میلیاردریالدونمونهازضمانت نامههای
صــادر شــده از ســوی این متهمان اســت.
متهمین با ســپردههای مردمــی اقدام به
اعطــای تســهیالت کالن بــه افــراد خاص
میکردند و هیــچ ضمانت نامه معتبری
از آنهــا اخــذ نمیکردنــد .بــه طــوری کــه

حدود  220مورد تسهیالت اعطایی کالن و
 28مورد تســهیالت اعطایی با سود کمتر
از  4درصد در پرونده این افراد وجود دارد.
البته این تسهیالت را برای مدیران و افراد
آشنااستفادهمیکردند.
وی ،در ادامــه به خرید خودروهای لوکس
و ملک اقدسیه توسط این متهمین اشاره
کــرد و گفــت :میل بــه تجملگرایــی برای
متهمین این پرونده وجود دارد .بســیاری
از ســپردههای مــردم توســط ایــن افــراد
صرف مصــارف غیرضرور میشــد .برای
مثال سرمای ه گذاری برای خرید یک واحد
آپارتمان در کشــور امــارات با  300میلیون
پیــش پرداخــت و عــدم پرداخــت مابقی
آن از نمونه اقدامات ایشــان اســت .خرید
مبلماناداریوخانگیچندصدمیلیونی،
منــازل مســکونی مختلــف در جاهــای
مختلف ،اجــاره خانههای لوکس با مبالغ
چندصــد میلیونی بــرای برخــی مدیران،
ســفر به خــارج و انجام معامــات ربوی و
امثال آن نمونههایی از حیف و میل اموال
مردم توســط متهمیــن بوده اســت .پس
از قرائــت کیفرخواســت ،قاضــی صلواتی
ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده
را اعالم و نیز جلسه بعدی را  25اسفندماه
اعالم کرد.

هشدارشمخانینسبتبهبرنامههستهای
مشکوکدرمنطقه

دبیــر شــورای عالــی امنیــت
ملــی ضمن هشــدار به بعضی
خبـــــــر از کشــورهای منطقــه ،گفــت:
برخیها با صرف دالرهای نفتــی اجرای پروژههای
مشکوک هستهای را در دستور کار قرار دادهاند و این
اقدامــات میتواند منطقه و حتی جهــان را با خطر
و بحرانــی بدتــر از تهدید تروریســتهای تکفیری و
داعشمواجهکند.بهگزارشایرنا،امیردریابانعلی
شمخانی روز گذشته در یادواره شهدای بدر و خیبر و
شهدای شمالغرب کشور در حسینیه ثاراهلل ارومیه،
افزود :تمام تحرکهای بیگانگان و برخی کشــورهای شــرور در منطقه غرب آسیا بویژه
اقداماتغیرعادیبرخیکشورهایمنطقهکهسابقهسیاهآناندرحمایتازجریانهای
تروریســتی اثبات شــده اســت را تحت رصد دائمی داریم .وی جنگ اقتصادی و روانی
دشــمن که با شدت و گستردگی بی سابقه در جریان اســت را ابزاری برای دلسرد کردن
جامعه از تداوم مقاومت و پذیرش مسیر تسلیم و ذلت عنوان کرد و گفت :در افق بلند
انقالب اسالمی اکتفا به حداقلها در آن جایی ندارد ،کما اینکه روابط امروز ایران با عراق
ثمره مقاومت و همپیمانی راهبردی و اینستکس اروپاییها (ساحات /سامانه حمایت
از تبــادالت تجــاری) مثالی از جوی باریک و کم ثمر اســت .چندی پیش «بیبیســی»
گزارش داد که «مجلس نمایندگان امریکا گزارشی منتشر کرده که میگوید کسانی برای
کمیسیون نظارت این مجلس فاش کردهاند که دولت دونالد ترامپ تالش کرده بدون
ی بسیار حساس
توجه به مالحظات حقوقی و امنیتی هر چه سریعتر به عربستان فناور 
و پیشرفته هستهای بدهد .این گزارش همچنین از مخفی بودن تعالمالت دولت آقای
ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده است ».در گزارش  ۲۵صفحهای االیجا
کامینگز ،رئیس کمیسیون نظارت مجلس نمایندگان امریکا هشدار داده که انتقال این
ی میتواند به اشاعه سالحهای هستهای و بیثباتی در خاورمیانه منجر شود.
فناور 

کنگرهامریکاخواستارهمکاریایران
در پرونده ناپدید شدن لوینسون شد

خبــراولاینکه،کنگــره امریکا روز گذشــته بــا ارائه الیحه
دیـــگه جدیــدی ،بر ادعــای امریکا مبنــی بر مفقود شــدن باب
چه خبر لوینســون مأمــور «اف.بــی.آی» در ایــران تأکید کــرد و از
ایران خواســت تا برای پیــدا کردن و بازگرداندن آن همــکاری کند .به گزارش
ایســنا به نقل از وبســایت روزنامه امریکایی «ســان ســنتینل» ایــن الیحه از
ســوی «تد دوچ» نماینده دموکرات کنگره و ســناتور «مارکــو روبیو» تهیه و در
آن از ایران خواســته شــد آنچــه به زعم آنان ،تعهدات بــرای همکاری درباره
باب لوینســون اســت ،همکاری کنــد .دوچ در بیانیهای که از دفتر وی منتشــر
شــد ،گفــت« :ما بــه معطوف ســاختن توجهها بــه پرونــده او ادامــه داده و از
دولت (ترامپ) میخواهیم تا بازگشت باب لوینسون را در اولویت قرار دهد.
برگرداندن امریکاییها به خانه باید برای ما در اولویت باشــد و با این هدف،
دوباره از جهانیان میخواهیم تا باب را به یاد آورده و کمک کنند او را به خانه
بازگردانیــم ».ایــن درحالی اســت که بهرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان اعالم کرد که همان طور که در گذشته بارها اعالم شده ،این
فرد در زمانی به ایران سفر کرد و سپس از ایران خارج شد و پس از ترک خاک
ایران نیز دیگر هیچگونه اطالعی از سرنوشت وی ندارد.

نزار زاکا از اوین نامزد انتخابات لبنان شد

خبــردیگــراینکه،نــزار زاکا ،شــهروند لبنانی که بــه اتهام جاسوســی در تهران
بازداشــت و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند ،در
نامهای نامزدی خود را برای انتخابات پارلمانی کشورش اعالم کرد .به گزارش
ایســنا به نقل از روزنامه الحیات ،وی که شــعار «آزادی لبنان» را برای کمپین
انتخاباتــی خــود انتخاب کرده اســت ،اعالم کرد که نامزد کرســی اهل ســنت
منطقه طرابلس در پارلمان لبنان شده است« .مهی زاکا الیافی» خواهر نزار
زاکا که ریاســت کمپین انتخاباتی او را برعهده دارد ،قرار اســت دوشنبه آینده
یک نشســت خبــری در این باره برگزار کند .زاکا شــهریور  94در فــرودگاه امام
خمینــی(ره) بازداشــت و در دادگاه به اتهــام «همکاری با دولت بیگانه علیه
منافــع ملی ایران» به  ۱۰ســال حبس و پرداخت  ۴میلیــون دالر جزای نقدی
محکومشد.

درخواست مادورو از ایران برای کمک به ونزوئال

دســت آخر اینکــه ،رئیسجمهــوری ونزوئــا از ایــران ،کوبا ،روســیه ،چین و
ســازمان ملل خواهد خواست تا درباره حمله اخیر به شبکههای برقرسانی
این کشــور تحقیق کنند .به گزارش ایســنا ،نیکوالس مادورو این درخواست را
پس از حمله اخیر به شــبکه برقرســانی این کشــور مطرح کرد که باعث شد
بخشهای گستردهای از ونزوئال چند روز را بدون برق سپری کنند .وی افزود:
من یک کمیسیون ویژه برای تحقیق درباره این حمله سایبری ایجاد کرده و
از کارشناسان بینالمللی درخواست کمک کردهام .من همچنین میخواهم
از سازمان ملل ،ایران ،چین ،روسیه و کوبا کمک بخواهم ،چراکه این کشورها
تجربه زیادی در مقابله با حمالت سایبری دارند.

نامه نمایندگان به روحانی درباره استفاده
مجمعتشخیصازاختیاراتفراقانونی

اصــرار مجمع تشــخیص مصلحت نظام و شــورای نگهبان بر
امکان رد و تأیید مصوبات مجلس توســط هیأت عالی نظارت
مجلس مجمــع چند ماه اســت کــه ادامــه دارد ،امــا در بهارســتان هم
نمایندگانمخالفاینروندبرموضعخودپافشاریمیکنند.تاآنجاکهمحمدجواد
فتحی ،نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی مجلس دیروز خبر از تهیه نامهای
خطاب به رئیس جمهوری برای ورود به این موضوع داده اســت .پیشــتر از رئیس
مجلــس گرفته تا چهرههایی چون علی مطهری به طور مکــرر این روند را مخالف
قانون اساســی دانسته بودند .فتحی دیروز به «خبرآنالین» گفت که «با تعدادی از
نمایندگان مجلس در حال تهیه نامهای هستیم خطاب به رئیس جمهوری که در
مقام اعمال وظیفه قانونیاش که اجرای قانون اساسی است بخواهیم مقابل این
تخطی صورت گرفته بایســتد .باالخره قانون اساسی ایشان را مسئول اجرای قانون
اساسی میداند .هرچند خود مجلس هم میتواند مقابله کند ».در ماههای گذشته
دولــت نیــز مخالف با این کار بوده اســت .روندی که ابتدا از ماجرای بررســی لوایح
چهارگانه مرتبط با  FATFآغاز شــد و نهایتاً طی روزهای گذشــته در جریان بررسی
الیحه بودجه نیز تکرار گردید .آنطور که فتحی گفته است نویسندگان این نامه یک
رونوشت از آن را هم به رئیس مجلس خواهند داد تا «مجلس در ایرادات استقاللی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نکند ».او البته یک شرط هم برای این مسأله
گذاشــته اســت؛ «مگر اینکه این موارد از طریق شــورای نگهبان به دســت ما برسد.
یعنی شورای نگهبان ورود کند و ببیند ایرادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام
گرفته است یا خالف شرع یا خالف قانون اساسی است ».این گفته شاید پیامهایی از
عقبنشینی هم داشته باشد .هر چند این عقبنشینی چندان هم زیاد نباشد .چه
آنکهتابستانامسالوقتیبرایاولینبارمجلسیهاباچنینموقعیتیمواجهشدند
ن مختلف آن قبل
اصرار داشتند که از اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارکا 
از ارجاع مصوبات محل اختالف به این نهاد ،امکان ورود به این موضوع مصوبات
مجلس را ندارند .آن زمان حتی پیگیری ایرادات مجمع از طریق اعالم نظر شورای
نگهبان در مجلس هم محل اختالف بود و منتقدان آن را قبول نداشتند .حاال اما به
نظر میرسد که این قسمت از ماجرا در مجلس قدری پذیرش بیشتری پیدا کرده
است .هر چند هنوز کلیت موضوع با مخالفت اکثریت مجلس مواجه است.

