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آیــتاهلل ســیدابراهیم رئیســی در نشســت
هماندیشــی بــا نهادهــای مردمــی و آییــن
تجلیل از گروههای جهادی ،با تأکید بر اینکه
آسیبهای اجتماعی زیبنده نظام اسالمی
نیســت و مــردم را رنــج میدهــد ،افــزود:
گروههــای جهــادی ،دانشــجویان و طــاب
در هــر نقطــهای از شــهر و روســتا میتوانند
دســتگاه قضایــی را در بازاجتماعیکــردن
افراد آســیبدیده یــاری دهند .بــه گزارش
میزان ،وی افزود :بهعنوان نمونه ،گروههای
نخبگانــی که تحت عنــوان اعالم فســاد در
گوشــه و کنــار فعالیــت دارنــد ،میتوانند با
بدنــه ســازمان بازرســی کل کشــور مرتبــط
شوند و سازمان زندانها هم میتواند برای
اصــاح مجرمــان و بازاجتماعیکردن آنها
از ظرفیتهای گروههای جهادی اســتفاده
نمایــد و در خصوص حفظ حقوق مالکیت
و بســیاری از مســائل مربــوط بــه زمیــن و
مالکیــت ،گروههــای جهــادی میتواننــد با
سازمان ثبت اسناد همکاری کنند.

گروه سیاسی  /روزنامه امریکایی نیویورک
تایمز چنــد روز پیش در گزارشــی مدعی
شــد کــه واشــنگتن و تهــران بــرای تبادل
یک کهنه ســرباز نیــروی دریایی امریکا با
یک پزشــک ایرانــی -امریکایــی در حال
مذاکره هســتند .در واکنش به انتشار این
گــزارش علــی ربیعی ،ســخنگوی دولت
رســماً اعــام کــرد که ایــران بــرای تبادل
همه زندانیان ایرانی و امریکایی آمادگی
دارد و نیازی به میانجیگری در این رابطه
نیســت .البته ربیعی ایــن را هم گفت که
طــرف امریکایــی هنوز در ایــن خصوص
اعالم نظر نکرده است.
علی ربیعی در گفتوگو با خبرآنالین
در توضیح این مسأله گفت :ما از مدتها
پیش اعــام کردیم که بــرای تبادل همه
زندانیان ایرانی و امریکایی آمادگی داریم
و وزیــر خارجه کشــورمان ایــن موضوع را
بــه صراحت اعالم کرد .مــا اعالم کردیم
کــه بــدون هیــچ پیششــرطی آمادگــی
تبــادل بــرای همــه زندانیــان و گفتوگو
بــرای ایــن آزادی وجــود دارد امــا امریکا
اســت که تاکنون از پاسخ خودداری کرده
و امیدواریم که در شــرایط شیوع بیماری
کووید  ۱۹که جان شــهروندان ایرانی را در
زندانهای امریــکا تهدید میکند ،دولت
امریکا سرانجام مراقبت از جان انسانها
را به سیاست ترجیح دهد و به این مسیر
برگــردد .ربیعــی ایــن را هم گفــت که به
نظر ما میآید امریکا نســبت به گذشــته
آمادگی بیشــتری بــرای خاتمــه دادن به
این وضعیت دارد .به همین دلیل اکنون
قضاوت نهایی را نمیکنیم و به مشاهده
پیشــرفت محسوســی که در جریــان امور
باشد موکول میکنیم .او در پاسخ به این
پرسش که آیا کشــوری به عنوان میانجی
بــرای گفت وگــو در این خصــوص مأمور
شــده یــا خیــر ،گفــت :دولــت امریــکا از
آمادگی ما مطلع شده و ما فکر میکنیم
نیازی به قراردادن میانجی نیست .با این
حال در صورت موافقت طرف امریکایی،
دفتــر حفاظــت از منافــع ایــران نقطــه
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استقبال تهران از نخست وزیر جدید عراق

گــروه سیاســی /روز گذشــته همزمــان بــا دیــدار ســفیر ایــران در عــراق بــا
نخســتوزیر جدیــد ایــن کشــور ،رئیــس جمهوری هــم انتخــاب مصطفی
الکاظمی به عنوان نخست وزیر را تبریک گفت .حجتاالسالم والمسلمین
حســن روحانی در این پیام ابراز امیدواری کرد همکاریها میان دو کشور در
تمامی زمینهها در راســتای منافع متقابل دو ملت و برقراری صلح و ثبات
در منطقه توسعه و تعمیق یابد.
انتخاب الکاظمی به عنوان نخســت وزیر جدید عراق پس از آن صورت
گرفتــه اســت که عــادل عبدالمهدی ،نخســت وزیر پیشــین این کشــور بعد
از وقــوع ناآرامیها و اعتراضــات خیابانی در عراق که طی ماههای گذشــته
رخ داد ،از مســئولیت خــود کنارهگیری کــرد .پــس از او گزینههای متعددی
برای پســت نخســت وزیر مطرح شــد که هیچ یک تحت تأثیر عدم وحدت
گروههــا و جریانهــای سیاســی تأثیرگــذار عراق موفــق به تشــکیل کابینه و
گرفتــن رأی اعتمــاد از پارلمان عراق نشــدند .عدنان الزرفــی آخرین گزینه
نــاکام عراق بود که پس از عدم موفقیت در تشــکیل کابینه و متقاعد کردن
احــزاب و گروههــای مهم عراق ،از تشــکیل کابینه انصــراف داد و در نهایت
«مصطفی الکاظمی» برای تصدی پست نخست وزیری عراق تعیین شد.
به نظر میرسد با حمایت جریانهای سیاسی شیعی از جمله الفتح ،دولت
قانــون ،حکمت ملی ،ســائرون ،حزب الفضیله ،ائتــاف العقد و همچنین
ائتالف النصر ،کردها و ائتالف قوی العراقیه به رهبری «محمد الحلبوسی»،
رئیس پارلمان ،از نخســت وزیر الکاظمی ،صحنه سیاســی عراق به آستانه
بنبستشکنی و پایان دادن به بحران سیاسی بیش از  ۴ماهه رسیده است.
مقامهای ایرانی از انتخاب الکاظمی استقبال کرده و حضور او را فرصت
خوبــی برای آغــاز روند جدید همکاریهــای تهران و بغداد دانســتهاند .در
همین چارچوب ،ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد با نخست وزیر جدید
این کشــور مالقات کرد .الکاظمــی در این دیدار بر عالقهمنــدی عراق برای
ایجاد بهترین روابط با جمهوری اسالمی ایران و تمامی کشورهای همجوار
تأکید کرد و گفت که عراق گذرگاه یا مقری برای اقدامات تروریستی و تجاوز
به هیچ کشوری نیست همچنان که میدانی برای تسویه حسابها نیست.
ســفیر ایــران پس از این دیــدار در صفحه توئیترش دربــاره جزئیات این
مالقات نوشت« :در جلسه با آقای کاظمی ،همکاریهای دوجانبه و تداوم
اقدامــات در زمینــه قــرارداد  ۱۹۷۵الجزایــر ،همکاریهای بانکــی ،راهآهن
خرمشــهر  -بصره و روادید اتباع  ۲کشــور رایزنی شــد و قول همکاری دادند
و از تالشهای جمهوری اســامی ایران در مبارزه با داعش تقدیر کردند».
او افــزود« :کاظمــی ایــران و عــراق را دو کشــور دوســت و بــرادر دانســتند».
نخســتوزیر جدیــد عــراق پس از مالقات ســفیر ایــران با ســفیر امریکا نیز
دیــدار و تأکیــد کرد که این کشــور هرگز نقطه شــروع تهدید برای کشــورهای
همســایه یا دوست نخواهد بود .جمهوری اســامی ایران و امریکا به عنوان
دو کشور بسیار تأثیرگذار در عراق نیز از الکاظمی حمایت کردهاند .انتخاب
نخستوزیر عراق در حالی صورت گرفته است که اتهام یا ابهامی مبنی بر
دخالت کشورهای خارجی در تعیین او مطرح نیست و جریانات عراقی اعم
از شــیعه ،کرد و ســنی حضور الکاظمی را نتیجه یک اجماع درون شیعی و
حمایــت کردهــا و اهل ســنت از تصمیم جمعی گروههای شــیعه عراق که
اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارند ،ارزیابی میکنند.

آمادگی ایران برای تبادل زندانی با امریکا

نظرات ما را درباره جزئیات ،شامل نحوه
و زمــان انجــام ایــن مبادله به واشــنگتن
اعالم خواهد کرد .سخنگوی دولت یادآور
شــد :ما اعــام کردیم کــه آمادگی بحث
کردن پیرامون آزاد کردن همه زندانیان را
داریم ،این طرف امریکایی است که باید
در ایــن زمینه اعالم نظر کند و شــواهدی
درباره تغییر دیدگاه آنها وجود دارد.
ëëتبادلبرجامی
در ســالهای اخیــر ،مهمترین تبادل
زندانــی بیــن ایــران و امریــکا در دوران
تصویب برجام انجام شــد که به سال 94
باز میگردد و طی آن جیســون رضاییان
تبعــه ایرانــی -امریکایــی و مدیــر دفتــر
روزنامــه واشــنگتن پســت در تهــران بــه
همراه ســه امریکایی دیگــر در چارچوب
تبــادل زندانیــان آزاد شــد .روز شــنبه ۲۶
دی  ،۱۳۹۴همزمــان بــا حضــور وزرای
خارجه ایــران و امریــکا در وین به منظور
قرائــت بیانیــه اجرایــی شــدن برجــام،
دادســتان تهران اعالم کرد که در راستای
مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی
ایــران و مصالح کلی نظام ،چهار زندانی
ایرانــی دوتابعیتــی در چارچــوب مبادله
زندانیان آزاد شدند .اسامی چهار زندانی
ایرانی-امریکایی آزاد شــده عبارت بود از
ســعید عابدینــی ،امیرمیرزایی حکمتی،
جیســون رضاییان و نصرتاهلل خسروی.
این افــراد در برابــر آزادی  21تاجر ایرانی
مبادله شدند .که از این میان هفت ایرانی

دو اولویت مجلس یازدهم
به روایت قالیباف

محمدباقر قالیباف منتخب تهران در مجلس
یازدهم در اولین نشســت فراکســیون اقتصاد
دانش بنیــان مجلس یازدهم اظهار داشــت:
دو اولویت در حوزه اقتصاد معیشت و اشتغال
اســت و راه حل مشــکالت اقتصادی از مســیر
اقتصــاد دانشبنیــان میگــذرد .بــه گــزارش
فــارس ،وی افــزود :اولویت نخســت مجلس
یازدهــم مســائل اقتصــادی کشــور اســت .ما
در اقتصــاد دو عامــل مهــم را مد نظــر داریم:
اشتغال و معیشت .قالیباف ادامه داد :ممکن
است بحث معیشــت را با پول نقد به صورت
مقطعــی حل کنیم کــه البته نشــان دادیم در
همان هم عاجز هستیم .شما ببینید ،آن روزی
که کشور  ۱۱۰میلیارد پول داشته با روزی که ۲۵
میلیارد پول داشته ،در معیشت مردم تفاوتی
ایجاد نشده و این موضوع حل نشده باقیمانده
اســت.وی تصریــح کــرد :اگــر میخواهیــم
معیشــت و اشتغال را با یکدیگر حل کنیم که
چنین هدفی را هم داریم ،مسیرش از رهگذر
توجه بیشتر به اقتصاد دانش بنیان است.

روز گذشــته دومین جلسه رسیدگی به اتهامات  ۲۱متهم ارزی دایر بر
اخالل در نظام اقتصادی به ریاســت قاضی موحد و به صورت علنی
برگزار شد .در این جلسه چند نفر از متهمان به دفاع از خود پرداختند.
به گزارش میزان ،ســید جلیل حســینی یکــی از متهمان گفت که من
هیــچ ســابقهای نــدارم .از وقتی منزلــم را فروختم در ایــن کار افتادم
(خرید و فروش ارز) و شــرمنده زن و بچهام هســتم .مسعود جاویدان
دیگر متهم هم گفت که مبلغ  10هزار دالر را که در کیفرخواست ذکر
شده قبول ندارم .محسن معظمی فر هم در دفاع از خود با بیان اینکه
لیرهــا متعلق به فردی به نام میرزاخانی اســت ،گفــت :من روزانه 2
هزار تا  2هزار و  500دالر بیشــتر خرید و فروش ارز نداشــتهام و اشتباه
کردهام و از من کالهبرداری شــده اســت و داراییام را از دست دادهام.
منوچهر روشن هم تأکید کرد که از کرده خود پشیمان و نادم هستم و
از دادگاه محترم تقاضای رأفت اسالمی دارم .متهم حسین پیرهادی
هم گفت :من  ۵ماه اســت که در این کار هســتم .تقاضای تخفیف در
مجازات دارم .یاشــار ســلمانزاده دیگر متهم ایــن پرونده هم گفت:
قبول دارم بابت دالر در دو ماه  ۲۰میلیون سود بردم و طلب بخشش
میکنم .رســول قنادی تقیزاده هم گفت که من فعالیتی در بازار ارز
نداشــتم و فقط دفتر خود را در اختیار گذاشته و کمیسیون میگرفتم.
او هم تقاضای بخشش کرد .پس از پایان دفاعیات متهمان حاضر در
جلسه دادگاه قاضی ختم جلسه را اعالم کرد.

همزمان با ارجاع مصوبه انتخاباتی به مجلس از سوی شورای نگهبان

کلیات طرح تغییر انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان تصویب شد

خانه ملت

گروه سیاسی /مصوبات اخیر مجلسیها
در رابطه با شــورای نگهبان گویا شــانس
زیادی برای تبدیل شدن به قانون ندارند.
نمایندگان امــا از اصرار بر خواســتههای
خود کوتاه نیامدهاند .تنها ساعاتی پس از
آنکه شــورای نگهبان طرح اصالح قانون
انتخابات را به گفته عباسعلی کدخدایی
بــا «ایــرادات فــراوان» بــه مجلــس
برگردانــد ،مجلســیها بــه کلیــات طرح
اصالح شیوه انتخاب حقوقدانان شورای
نگهبان هم رأی مثبت دادند .طرحی که
به گفتــه غالمرضا کاتب ،طراح آن حتی
قبل از آمدن به صحن مجلس هم مورد
مخالفــت شــورای نگهبــان بــوده .کاتب
دیــروز در صحن علنــی مجلس گفته که
کدخدایــی طی پیامــی به او اعــام کرده
ایــن طــرح رد خواهــد شــد .با ایــن حال
تأکید این نماینده مجلس بر این بود که
«ما تکلیف شرعی و قانونی خود را انجام
میدهیــم چون این برای اقتدار مجلس
شورای اسالمی الزم است ».همان کاری
که به نظر میرسد مجلسیها برای طرح
اصــاح قانــون انتخابــات هــم بــه رغم
معلوم بودن نظر منفی شــورای نگهبان
انجام دادهاند.
شــامگاه شــنبه ،ســخنگوی شــورای

نگهبــان اعالم کــرد که مصوبــه مجلس
بــرای اصــاح قانــون انتخابات کــه ناظر
بــه ایجــاد امــکان پیگــرد حقوقــی بــرای
ارائه کننــدگان گزارشهای کــذب درباره
نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری،
مجلــس شــورای اســامی و مجلــس
خبرگان بــود به دلیل «ایــرادات فراوان»
به مجلس برگشــت داده شد .کدخدایی
صبح دیروز نیز در صفحه شخصی توئیتر
خود درباره بحث نظارت اســتصوابی که
موضــوع اصلی طــرح یاد شــده مجلس
است و بر اساس آن بررسی صالحیتها
فقــط بایــد از کانــال مراجــع چهارگانــه
باشــد و عــدم التــزام به اســام هــم باید
در دادگاه صالــح اثبــات شــود ،نوشــت:
«تقلیــل دالیل رد صالحیــت نمایندگان

بــه چنــد اظهارنظر سیاســی قابــل درک
اســت! اما عملکرد آنان نیز توسط مردم
قضاوت میشود .نه مطلق العنان بودن
آرزوســت و نــه مقــام خدایــی داشــتن.
نظــارت اســتصوابی بــر اســاس مصوبــه
مجلس ،نظارت قانونی است .اجرای آن
حاکمیت قانون اســت و مخالفــت با آن
فرار از قانون و آنارشیسم!»
مســعود پزشــکیان نایــب رئیــس
مجلــس امــا در واکنــش بــه این ســخن
کدخدایــی گفــت :نماینــدگان بــه دنبال
بیخاصیــت کــردن احــراز صالحیــت
داوطلبــان نیســتند بلکــه آنهــا تأکیــد
داشــتند اگر کســی بــه داوطلبــی اتهامی
زد ،فرد باید بتوانــد موضوع را در دادگاه
پیگیــری کند .به گــزارش خانه ملت وی

افــزود :براســاس قانون ،قــوه قضائیه به
عنــوان یکی از مراجــع چهارگانه باید هر
نظری دربــاره داوطلبان وجود دارد را به
شــورای نگهبان اعالم کند ،اگر کسی هم
مجرم یا متهم اســت باید مدارک آن به
دادگاه ارائه شــود .منطقی نیســت که به
کســی اتهــام دزدی یــا رانتخــواری زده
شــود اما وی را در هیچ دادگاهی محکوم
نکنیم .فردی که اتهاماتی علیه او مطرح
شــده باید از حق شکایت برخوردار باشد
تا آبروی مسلمانی ریخته نشود.
با این وجــود دیروز نمایندگان کلیات
طرحــی را تصویب کردند که باز هم قبل
از طــی مراحــل رســمی در مجلس مورد
اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته است؛
طرح تغییــر شــیوه انتخــاب حقوقدانان
ایــن شــورا .آن طــور کــه در جلســه دیروز
غالمرضــا کاتب ،رئیس کمیســیون آیین
نامــه داخلــی مجلــس توضیــح داده
بــر اســاس این طــرح قــرار اســت امکان
انصــراف حقوقدانان نامــزد عضویت در
شورای نگهبان بعد از معرفی به مجلس
وجود نداشته باشــد .همچنین بر اساس
ایــن اصالحیــه رئیس قــوه قضائیــه باید
برای هر کرسی حقوقدان شورای نگهبان
دو نفر را معرفی کند.

متهم به نقــض تحریمهــا از زندانهای
امریــکا آزاد شــدند :نــادر مدانلــو ،بهرام
مکانیک ،خســرو افقهی ،آرش قهرمان،
تــورج فریــدی ،نیمــا گلســتانه ،علــی
صابونچــی و نــام  14ایرانــی دیگــر هم از
ت تعقیب
ســوی امریــکا از فهرســت تح 
اینترپــل خــارج شــدند :ســعید جمیلی،
جالل ســامی ،متین صادقــی ،علیرضا
معظمــی گــودرزی ،محمــد عبــاس
محمــدی ،کــوروش طاهرخانی ،ســجاد
فرهادی ،ســید احمد ابطحی ،غالمرضا
محمــودی ،حمیــد عــرب نــژاد ،علــی
معطر ،محمدعلی شعرباف ،امین روان
و بهروز دولتزاده.
ëëتنهایکتبادلدردورهترامپ
نــگار قــدس کنــی شــهروند ایرانــی
زندانــی در امریکا اگرچه بــا گذراندن 27
مــاه حکــم حبــس خــود در مهرمــاه 98
آزاد شــد امــا اولیــن تبــادل زندانــی بین
 2کشــور در دوره ترامــپ  16آذرمــاه 98
اتفــاق افتــاد .بــا تالشهــا و پیگیریهای
وزارت امورخارجــه و همــکاری نهادهای
امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی ایران
و در یــک فرآیند دیپلماتیک با همکاری
دولت ســوئیس ،دکتر مسعود سلیمانی
اســتاد دانشــگاههای ایــران کــه بــه اتهام
واهــی دور زدن تحریمهــای غیرقانونــی
امریــکا بازداشــت و بیش از یک ســال در
امریــکا زندانی بود آزاد شــد .در برابر این
تصمیــم همچنیــن بــا تصویب شــورای

عالی امنیت ملی و همــکاری و موافقت
نهادهــای قضایی و امنیتــی «ژائو ونگ»
شــهروند امریکایی که به جرم جاسوسی
در حــال گذرانــدن دوران محکومیــت
خود در ایران بود با رأفت اســامی آزاد و
تحویل مقامات سوئیســی برای بازگشت
به امریکا شد.
در ایــن فاصلــه امــا یــک آزادی دیگر
هم از سوی ایران انجام شد که مستقیماً
عنوانــی برای مبادلــه در خصوص آن به
کار برده نشد .نزار زاکا شهروند لبنانی که
اقامت امریکا را دارد و به اتهام جاسوسی
برای کشــورهای خارجی بازداشــت شده
بود ،خرداد پارسال آزاد شد.
ëëبدوننیازبهمیانجی
علــی ربیعــی در گفــت وگــوی دیــروز
خــود از عــدم نیاز به میانجیگــری در این
خصــوص هم گفــت .اتفاقی کــه در دهه
گذشــته چند بــاری رخ داد و زندانیانی با
میانجیگری کشــور عمان مبادله شــدند.
رکساناصابری،خبرنگارایرانی-امریکایی
کــه در ســال  ۱۳۸۸بــه اتهــام جاسوســی
بــرای دولــت امریــکا بــه تحمل  ۸ســال
زندان محکوم شــده بــود ،با میانجیگری
عمــان آزاد شــد .آزادی ســه جــوان
امریکایــی متهم بــه جاسوســی از زندان
اویــن در دو تابســتان متوالــی ســالهای
 ۱۳۸۹و ۱۳۹۰از دیگــر مــواردی بود که در
نتیجه دیپلماســی میانجیگرایانه عمان
در این مسیر روی داد .اما بعد از ماجرای
آزادســازی این ســه جــوان امریکایی بود
که حسین نوشآبادی ،سفیر وقت ایران
در عمــان ابــراز امیــدواری کــرد که نقش
واســطهگری عمــان بــه آزادی ایرانیــان
زندانــی در امریکا نیز بینجامد .او به طور
مشخص از شهرزاد میرقلی خان نام برد
که از ســال ۱۳۸۶به اتهام دســت داشتن
در صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی به
ایران زندانی بود .یک ســال بعد از آزادی
ســه زندانــی امریکایــی از ایران شــهرزاد
میرقلــی خان در ســال  ۱۳۹۱بعــد از پنج
سال حبس در امریکا به ایران بازگشت.

دیگه چه خبر؟

همزمان با پیام تبریک روحانی ،سفیر ایران در بغداد
با الکاظمی دیدار کرد

سخنگوی دولت اعالم کرد

پاسخ ایران به ادعای حمله سایبری به اسرائیل

 خبر اول اینکه رژیم صهیونیســتی ادعا کرده است که از سوی ایران
به زیرســاختهای شــهری در تل آویو حمله ســایبری شــده است.به
گــزارش ایســنا ،این حمله توســط یکی از مقامات رژیم صهیونیســتی
به عنوان «تشدید تنشها از طرف ایران و عبور از خط قرمز» توصیف
شــده اســت که هدف آن «آســیب به زیرســاختها و امکانات شهری
بود».امــا علیرضــا میریوســفی ،ســخنگوی هیــأت اعزامــی ایــران در
سازمان ملل اعالم کرد« :دولت ایران وارد جنگ سایبری نمیشود».

نجفی با شکایت فرزند قالیباف دادگاهی شد

 خبــر دیگر اینکه صبح یکشــنبه جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات
محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران ،مدیر وقت حراست شهرداری
منطقه  ۲و شهردار وقت منطقه  ۲تهران در شعبه ۱۰۵۹مجتمع قضایی
کارکنان دولت با شکایت الیاس قالیباف به ریاست قاضی علی قنبرنیا
برگزار شــد .بهگزارش ایســنا ،قوه قضائیه در این باره اعالم کرده است:
در ایــن جلســه پساز قرائت کیفرخواســت از ســوی نماینده دادســتان
وکیل شاکی شکایت موکل خود را مطرح کرد و متهمان به دفاع از خود
پرداختند .بنابر کیفرخواســت مطرح شــده و براســاس شکایت شاکی،
متهمــان به مشــارکت در افتــرا و گزارش خــاف واقع ،متهم هســتند.
قاضی نیز پساز اســتماع اظهارات شــاکی و متهمان ،ختم رسیدگی را
اعالم و گفت :رأی در زمان مقتضی صادر میشود.

 27میلیارد تومان خسارت خودسرها به بیتالمال

 شــنیدیم کــه یک نماینــده تهران در مجلــس از وزیر خارجه خواســت
درباره خســارت پرداخت شــده به آثــار هنری تخریب شــده در حمله به
ســفارت انگلیــس روشــنگری کند.به گزارش ایســنا ،احمــد مازنی گفت :
آذرماه سال  1391افراد خودسر سفارت بریتانیا در تهران را تسخیر کردند
و چند اثر هنری را که جزو اموال دولت انگلیس بود تخریب کردند.اخیراً
در خبرهــا آمــده که این آثــار پس از ترمیم به ســفارت بریتانیــا در تهران
برگشت داده شده و مبلغ یک میلیون و  300هزار پوند معادل  27میلیارد
تومان هزینه خودسری عوامل خودسر از جیب ملت پرداخت شد.

همه تقصیرها را گردن وزیر کشور نیندازیم

 دســت آخر اینکه رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در
واکنــش به نطق اخیر علی مطهری گفت :بررســیهای مــا از وقایع آبان
ماه  98نشــان میدهــد اینکه بگویم همــه تقصیرها به گردن وزیر کشــور
اســت خالف انصاف اســت .بــه گــزارش ایســنا ،محمدجــواد کولیوند در
جلســه علنی دیروز مجلس در تذکری شــفاهی افــزود :آقای مطهری در
آخرین نطق خود اظهار کرد که مقصر اصلی حوادث آبان ماه وزیر کشور
اســت باید بگویم که ایشــان در هیچ گزارش رســمی مقصر اعالم نشــده
اســت .نکتههایی که گفته میشود ،فاقد مبنا است.او با اشاره به محتوای
جلســات شــورای امنیت کشــور و کمیســیون اصل  90مجلس در این باره
افزود :از آنجا که وزارتخانهها و نهادهای زیادی درگیر ماجرای آبان بودند
مقصر دانستن تام و تمام وزیر کشور از انصاف خارج است .وزارت نفت
و صمت و اطالعات درگیر ماجرای آبان بودند و بررسی ما از فضای کلی
وقایع آبان ماه نشان میدهد که وزارت کشور مقصر اصلی نبوده است.

