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گروه سیاســی :رســانهها در حالی از
اســترداد دیپلمات ایرانی به بلژیک با ادعای
دســت داشــتن وی در طرح بمبگذاری در
تجمــع منافقیــن خبــر دادند کــه مقامات
کشــورمان تاکید میکنند این یک سناریوی
دروغین برای ضربه زدن به ایران است.
به گــزارش ایســنا ،خبرگزاری فرانســه
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
دســتگیر شــده بود ،به بلژیک تحویل داده
است.
این خبرگزاری به نقل از دفتر دادســتانی
فــدرال بلژیک همچنین گزارش داد که آقای
اسدی روز چهارشــنبه  ۱۰اکتبر (دیروز) در
دادگاه حاضر شــد .در پی اقدام دولت آلمان،
ســفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه
احضار شــد و مراتب اعتراض شدید ایران به
وی ابالغ گردید .در این دیدار تاکید شــد که
این توطئه در راستای تخریب مناسبات ایران
و اروپا و نیز یک حرکت نمایشی برای جبران
شکستهای گروهک تروریستی نفاق و رژیم
صهیونیستی بوده و ما بر این باوریم که رفتار
خارج از عرف در قبال دیپلمات کشــورمان و
خالف قواعد پذیرفته شده حقوق دیپلماتیک
اســت و جمهوری اســامی ایران خواستار
بازگشت ســریع دیپلمات کشورمان به ایران
است .بدون تردید این توطئه نیازمند بررسی
مفصل و دقیق میباشد.
دادگاهی در آلمان روز  ۲۷سپتامبر حکم
استرداد «اســداهلل اسدی» به بلژیک را صادر
و تصریح کــرد ،به این علت که این دیپلمات
ایرانی (هنگام بازداشــت) در تعطیالت به سر
میبرده و در کشــور محل مأموریتش یعنی
اتریش حضور نداشــته اســت ،بنابراین فاقد
مصونیــت دیپلماتیک بوده و میتــوان او را
محاکمه کرد.
بنابر این گزارش ،بازداشــت این دیپلمات
پس از آن انجام شد که یک زن و مرد ایرانی
در بلژیک به دلیل همراه داشتن حجم زیادی
از مواد منفجره در خودرویشــان بازداشــت
شدند.
ادعا میشود که این زن و مرد در همکاری
با دیپلمات ایرانی بازداشــت شــده در آلمان
قصد حمله به تجمــع منافقین در  30ژوئن

برلین مصونیت دیپلمات ایران را نقض کرد

استرداد غیردیپلماتیک به بلژیک
سفیر آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد

را داشتهاند.
اعتراضات تند تهران
روزگذشته» ،بهرام قاسمی» در گفت وگو
با ایســنا  ،در پاسخ به ســوالی در مورد اقدام
اخیر دولت آلمان در تحویل دیپلمات بازداشت
شده ایرانی به کشور بلژیک ،ضمن رد اتهامات
ناروای وارده شــده اظهار کرد « :جمهوری
اســامی ایران مراتب تاســف و ناخرسندی
عمیق خود را از ایــن اقدام دولت آلمان ابراز
و اعالم میکند وضعیت این دیپلمات قربانی
توطئه معاندین و بدخواهان روابط سازنده تر
ایران با آلمان و دیگر کشــورهای اروپایی را
تا اثبات حقایق و روشــن شدن چگونگی این
اقدام خبیثانه گروههای تروریســتی با عزمی
راسخ و از مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد
کرد».
این دیپلمات عالی رتبه کشــورمان تاکید
کرد« :پــس از خروج غیرقانونــی و یکجانبه
آمریکا از برجام ،مخالفان و دشــمنان روابط
ایــران و اروپا همچون گذشــته و این بار در
طراحی مزورانه دیگری ضمن دسیسه چینی

و سناریوسازیهای ابلهانه تالشهای محکوم
به شکســت خود را در جهت مقابله با شکل
گیــری دوره جدیدی از همکاریهای ایران و
اروپــا در دوران برجام بدون آمریکا تشــدید
کردنــد .ویژگی بــارز و منحصربفــر ِد دوران
جدی ِد همکاریهای ایران و اروپا که میتواند
نقش مهمی در حفــظ صلح  ،ثبات و امنیت
بین المللی ،مبارزه با تروریسم و افراط گرایی
داشته باشد ،مقابله با رویکرد یکجانبه گرایی
افســار گریخته برخی از قدرتهای مدعی و
ســلطه طلب و کمک به حرکت رو به رشــد
جامعه بین المللی به سوی عصر پایان سلطه
بــی چون و چــرای دالر بر اقتصــاد جهانی
است».
وی تصریح کرد «:طبیعی است که شکل
گیری چنین نظمی در جهان ،به ســادگی و
بــدون هزینه و مخالف و معاند نخواهد بود.
بی شک سنگ اندازی  ،کارشکنی ،ایجاد ابهام
و وارد ساختن اتهام و ساختن فضای غبار آلود
بر آســمان روابط خارجی ایران در راه تعامل
ایــران و اروپا را از جنس ایــن مخالفتها و

عداوتها میدانیم.
این دیپلمات کشورشــان در پاسخ به این
سووال که برخی معتقدند که واکنش و اقدام
ایــران در برابر این موضــوع دیرهنگام بوده
اســت ،اظهار کرد » :در این ارتباط از سوی
وزارت امور خارجه اقداماتی انجام شده که به
زودی اخبار آن اعالم میشود ».
پیشــتر« ،محمدجــواد ظریــف» وزیــر
امورخارجه کشــورمان در واکنــش به خبر
بازداشــت ایــن دیپلمات ایرانــی گفت :چه
همزمانــی جالبی .همزمان با شــروع ســفر
رئیسجمهور به اروپا یک عملیات ایرانی ،افشا
و عوامل آن دســتگیر میشوند .ایران هرگونه
خشــونت و تــرور را در هر مکانــی محکوم
میکنــد و آمــاده همکاری با همــه مقامات
ذیربط برای کشــف آنچه تنها یک عملیات
پلید برای دادن نشانی غلط است ،میباشد.
همزمــان بــا بازداشــت ایــن دیپلمات
کشورمان ،حسن روحانی رئیس جمهور ایران
در راس یک هیئت سیاســی و اقتصادی ابتدا
به ســوئیس و ســپس به اتریش سفر کرده

لندن به دنبال منافع اقتصادی برجام
سفیر انگلیس در تهران گفت :لندن در کنار کشورهای
اروپایی در جستوجوی منافع اقتصادی برنامه جامع اقدام
مشــترک (برجام) برای ایران اســت« .راب مک ایر» در
گفتوگو با ایرنا با اشاره به برخی مشکالت تجار یزد افزود:
ازجمله مشــکالت ،موانع بانکی برای تجارت با بازرگانان
و تجار انگلیســی اســت .وی تأکید کرد :دراینارتباط ما
و کشــورهای اروپایی در حال طراحی راهکاری هســتیم
که این امر جزو تأکیدات و تعهدات انگلیس اســت .مک
ایــر ادامه داد :مقابله با تحریمهایی که آمریکا ایجاد کرد،
بــه دلیل وجود بزرگترین اقتصــاد جهانی و ارتباط آن با
سیستمهای بانکی سایر کشــورها  ،کار راحتی نیست به
همین دلیل نمیتوان زمانی را برای تکمیل سیستم بانکی
جدید مشخص کرد .سفیر انگلیس در تهران تصریح کرد:
البتــه و باتوجه به همکاری برخی کشــورهای اروپایی و
چندالیه بودن این سیســتم ،امیدواریم بعد از اجرا بتواند
با بخش بزرگــی از تحریمها مقابله کــرد .مک ایر ادامه
داد :مشــکل دیگر  ،پیدا کردن شــریک تجاری مطمئن
است که در این خصوص سازمانهایی در انگلستان وجود
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور نسبت
به عواقب سکوت کشورها برابر رفتار خطرناک
آمریکا هشدار داد.
به گزارش ایســنا« ،مجید تخت روانچی»
در نشســت «همــکاری های اروپــا ،ایران و
آینده برجام» در بروکســل با اشاره به تالش
ایران برای استقرار ثبات درخاورمیانه و حفظ
حاکمیــت قانون در روابط بیــن دولتها ،بر
ضرورت تعهد عملی کشورهای اروپایی نسبت
به وظایف خود در چارچوب برجام تأکید کرد.
وی با مــرور عملکرد جمهوری اســامی

بود .به گفته بهرام قاســمی ،این سناریو برای
تخریب روابــط ایران و اروپــا در این مقطع
مهم و حســاس طراحی و اجرا شده و اسناد
و مدارک متقن برای روشن شدن ابعاد ماجرا
آماده ارائه است.
در پی دستگیری این دیپلمات کشورمان
در آلمان که به درخواســت پلیس فرانســه
صورت گرفت ،سفرای فرانسه ،بلژیک و کاردار
آلمان (در غیاب ســفیر) نیز بــه وزارت امور
خارجه کشــورمان فراخوانده شدند و مراتب
اعتراض ایران به این کشورها ابالغ شد.
«ســید عباس عراقچی» ،معاون سیاسی
وزارت امــور خارجــه ایران نیــز در دیدار با
سفیر فرانســه و کاردار آلمان مراتب اعتراض
شدید جمهوری اسالمی نسبت به دستگیری
دیپلمات ایرانی را اعالم و با تأکید بر مصونیت
دیپلماتها براساس کنوانسیون وین ،خواستار
آزادی فــوری و بدون قید و شــرط دیپلمات
جمهوری اسالمی ایران شد.
وی ایــن اقــدام را ســناریو و توطئهای
برای تخریب روابط ایران و اروپا دانســت که
همزمان با ســفر رئیسجمهور کشورمان به
اروپا و در آستانه اجالس وزرای خارجه ایران
و کشــورهای  ۴+۱صــورت میگیرد و هدف
آن تحتالشــعاع قرار دادن اجالس مزبور در
راســتای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی
میباشــد .عراقچــی همچنین با اشــاره به
سیاســتهای اصولی جمهوری اسالمی ایران
در محکومیت هرگونه اقدام تروریستی ،تأکید
کرد :با توجه به اسناد و مدارک موجود نقش
گروهــک منافقین در طراحــی این نمایش
مضحک روشن است ،کمااینکه مواد انفجاری
نــزد دو نفر از اعضای دســتگیر شــده این
گروهک کشف شده است.
بهــرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه ایران نیــز در واکنش به حکم دادگاه
آلمان ابــراز امیدواری کرده بــود که دولت
آلمان به واقعیتها وقــوف کامل پیدا کند و
دیپلمات مزبور تبرئــه و به ایران عودت داده
شود .مقامهای بلژیک در ماه ژوئیه درخواست
استرداد اسدهلل اســدی و مرد دیگری را ارائه
دادند که با نام «مهراد الف» معرفی شده و در
پاریس دستگیر شده بود.
پلیس بلژیک مدعی اســت که مهراد الف
همدســت زن و شوهری بوده که در بروکسل
به دلیل حمل نیم کیلوگــرم مواد منفجره و
یک چاشنی انفجاری دستگیر شده بودند.

پیگرد بانک انگلیسی توسط آمریکا

دارند که میتوانند این خدمت را انجام دهند و شــریکی
را برای تجــار ایرانی و یزدی پیدا کنند .وی درباره هدف
ســفرش به یزد گفت :همراه با یک تیم کامل از ســفارت
 ،برای شــناخت ظرفیتهای همکاری با انگلستان به این
استان ســفر کردیم و مالقاتی با بخش خصوصی در اتاق
بازرگانی و بازدیدهایی از صنایع و دانشگاه داشتهایم .وی
بابیان اینکه عالقه و انگیزه باالیی در انگلیس برای تجارت
بــا ایران وجــود دارد ،تأکید کرد :به دنبــال اجرای این
عالقهمندی هســتیم تا بتوانیم برای توسعه روابط تجاری
و اقتصادی در حوزههایی همچون اقتصاد و گردشــگری
برنامهریزی کنیم .ســفیر انگلیس سهشــنبه در دیدار با
تعدادی از فعاالن اقتصــادی در اتاق بازرگانی یزد بابیان
اینکه بهعنوان ســفیر یک کشور اروپایی متعهد به روابط
تجاری در قالب برجام با ایران هســتیم  ،گفت :اروپاییها
در حال ایجاد یک سیســتم بانکی برای حل مشــکالت
ارتباطی با ایران هستند .مک ایر افزود :حضور چند رایزن
و کنسول سفارت انگلیس در این سفر بیانگر عزم ما برای
توسعه روابط با ایران و بهویژه این استان است.

مقامات آمریکایی به در حال تحقیق درباره بانک استاندارد
چارترد به ظن زیرپاگذاشتن تحریمها علیه ایران و معامله با
این کشــور هســتند که پیش از این نیز به اتهام همکاری با
ایران  ۳۳۰میلیون دالر جریمه شده بود.
به گــزارش رویترز ،بانک اســتاندارد چارترد انگلیس بار
دیگــر در معرض اتهام نقض تحریمهــای آمریکا علیه ایران
قرار گرفته است و مقامات آمریکایی به گمان اینکه استاندارد
چارترد تا ســال  ۲۰۱۳همچنان قوانین تحریمی مربوط به
ایران را زیر پا گذاشــته است ،تحقیق درباره این بانک بزرگ
و چنــد ملیتی را آغاز کردهاند .بیــل وینترز ،مدیرعامل این
بانک در یادداشــتی خطاب به کارمندان ارشــد با اشاره به
گزارشهای اخیر منتشرشــده در رسانهها تصریح کرد :اکثر
پرداختهایی که اکنون در موردشــان تحقیق میشــود ،به
پیش از ســال  ۲۰۱۲مربوط میشوند و هیچکدام ربطی به
بعد از ســال  ۲۰۱۴ندارند .بنابر گــزارش رویترز ،تحقیقات
کنونی از استاندارد چارترد بر نقض قوانین پس از سال ۲۰۰۷
متمرکز شدهاند و مشخص نیست که آیا مقامات آمریکایی در
سال  ۲۰۱۲به هنگام انعقاد توافق با این بانک برای پرداخت

جریمــه ،از معامالت مالی اســتاندارد چارترد با ایران مطلع
بودهاند یا خیر .بانک اســتاندارد چارترد در سال  ۲۰۱۲نیز
متهم شــده بود که در طول ده سال نزدیک به  ۲۵۰میلیارد
دالر پول بانکهای ایرانی را نقل و انتقال داده و به این ترتیب
تحریمهای آمریکا علیه ایران را نقض کرده است .اتهام اصلی
این بانک ،پنهانکاری و انجام مبادالت تجاری با آن دســته
از اشــخاص و نهادهای مالی ایرانی بود که تحت تحریمهای
اقتصــادی آمریکا بودهاند .این بانک در مبادالت مالی مرتبط
با ایران ،بسیاری از مشــخصات هویتی اشخاص و نهادهای
مشــمول تحریمها را از حوالههای بانکی حذف کرده بود تا
پیگیری آنها را ناممکن سازد .مسئوالن این بانک در سال
 ۲۰۱۲در نهایت با مقامهــای آمریکایی به توافقی خارج از
دادگاه دست یافتند که طبق این توافق مقرر شد با پرداخت
جریمه  ۳۳۰میلیون دالری پرونده تخلف استاندارد چارترد
بسته شود .رسانهها در روزهای گذشته نیز گزارش داده بودند
که بر مبنای مکاتبات اولیه میان این بانک و نهادهای ذیربط
احتمال میرود اســتاندارد چارترد این بار با خطر پرداخت
جریمهای یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالری روبرو شود.

هشدار تخت روانچی به آمریکا
ایــران در  15ســال گذشــته در زمینــه
هســتهای ،رویکرد مســئوالنه کشــورمان و
اعتقاد جمهوری اسالمی ایران به گفتوگو و
تعامل را مورد اشــاره قرارداد و یادآور شد که
اســتمرار هر توافق بینالمللی مستلزم ایفای
تعهدات از سوی همه طرفها خواهد بود.
روانچــی با انتقــاد از اقــدام غیرقانونی و
غیرمسئوالنه دولت آمریکا درخروج از برجام

و نقض حقــوق بینالملل نســبت به عواقب
سکوت کشــورها برابر رفتار خطرناک آمریکا
هشدار داد.
پیش نشست ســومین کنفرانس امنیتی
تهران امروز با همکاری موسســه بینالمللی
مطالعــات جهانی ،موسســه اگمونت بلژیک،
موسســه امــور بینالملــل ایتالیــا ،بنیــاد
همکاریهای امنیت بینالمللی تهران ،تحت

عنوان «همکاری اروپا ،ایران و آینده برجام»،
با حضور اندیشمندان و نخبگان دانشگاهی و
پژوهشی و مدیران اندیشکده های اروپایی در
«بروکسل» برگزار شد.
تخت روانچی ب ه عنوان ســخنرانی اصلی
و اســماعیل بقایی ســفیر جمهوری اسالمی
ایــران در ژنو ،جــال دهقانــی فیروزآبادی
رئیس دبیرخانــه دائمی کنفرانس و کیومرث

جاویدنیا رئیس کمیتــه بینالملل کنفرانس
امنیتی تهران از دیگر سخنرانان این نشست
بودند .اولین و دومین کنفرانس امنیتی تهران
با شعار «گفتوگو ،احترام ،اعتماد و همکاری
متقابــل جهت نیــل به امنیت و پیشــرفت
جمعی» در غرب آسیا ،در سالهای 1395و
 1396برگزار شد.
ســومین دور ایــن کنفرانس قرار اســت
با محــور «امنیت منطقهای در غرب آســیا،
چشمانداز ثبات ،همکاری و پیشرفت جمعی»
بهمنماه آینده برگزار شود.

دومین روز رسیدگی به شکایت ایران در الهه

وکالی ایران ،آمریکا را به فرار از پاسخگویی متهم کردند
وکالی ایران در دومین روز دادگاه رســیدگی به شکایت
تهران از واشنگتن در نقض عهدنامه مودت از طریق تصرف
غیرقانونی  2میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی ،آمریکا
را متهم کردند که برای فرار از پاسخگویی به موارد اتهامی،
ایران را به حمایت از تروریسم متهم میکند.
به گزارش ایرنا ،در آغاز این جلسه در دادگاه بین المللی
کیفری الهه «،محســن محبی» رئیس هیأت ایرانی گفت
که عهدنامه مودت شــامل تمامی روابط اقتصادی دوجانبه
میشــود و رفتار آمریکا درقبال شرکتها وموسسات ایرانی
از جمله بانک مرکزی به شــدت ناقض این عهدنامه و مفاد
آن است.
محبی متذکر شــد که قصد آمریکا برای فسخ عهدنامه
تاثیری در این پرونده ندارد  .وی یادآور شد که سابقه روابط
ایــران و آمریکا پس از پیروزی انقالب باعث نشــده و نباید
بشود که دو کشور از طریق عهدنامه مودت اختالفات خود
را حل و فصل کنند.
وی بررســی پرونده نقض عهدنامه مــودت از طریق از
ســرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران را مثالی از حل و
فصل قانونی اختالفات دو طرف دانســت که منجر به رای
دادگاه به سود ایران شد.
وی بانک ملــی ایران ،شــرکت زیرســاخت ارتباطات
ایران و ایران ایر را دیگر شــرکتهایی دانست که عالوه بر
بانک مرکزی هدف سیاســتهای آمریــکا در قبال ایران و
شرکتهای ایرانی بوده اند.
بــه گفته محبی ،در حــال حاضر اقدامهــای فرامرزی
دادگاههای آمریکا در کشــورهای لوکزامبورگ ،انگلیس و
کانادا ایران را نشانه رفته است.
وی اقدام آمریــکا در فرار از پاســخگویی به اتهامات و
تخریب وجهه جهانی ایران را تقبیح و اعالم کرد که به این
اتهامهای بی اســاس حمایت ایران از تروریسم پاسخ داده
نخواهد شــد ،چرا که وکالی ایران بــرای دلیل دیگری در
دادگاه حاضر شدهاند.
وی به اظهارات رهبر معظم انقالب در محکومیت حوادث

تروریستی 11سپتامبر استناد کرد و قربانیان ایرانی تروریسم
و از جمله منافقین و شورای ملی مقاومت آن را یادآور شد و
به جدیدترین حادثه تروریستی در اهواز اشاره کرد.
وکالی ایــران با نمایش نمودارهایی از واردات و صادرات
ایران – آمریکا و قراردادهای اخیر (از جمله فرش ،هواپیما و
قطعات آن) اعالم کردند که برخالف ایراد هیأت آمریکایی به
شکایت ایران ،روابط اقتصادی ایران و آمریکا پس از انقالب
نیز ادامه داشــته و عهدنامه مودت شامل هرگونه تبادالت
دوجانبه فارغ از میزان و حجم آن میشود.
به گفته وکالی ایران ،دفاعیات آمریکا که ایران را متهم
به حمایت از تروریسم میکند مبنای قانونی نداشته و اثبات
نشده است .آمریکا میخواهد که این پرونده مورد توجه قرار
نگیرد و رویکردش در قبال ایران آن است که این کشور آن
چنان بدرفتار است که نباید مواضعش شنیده شود.
به گفته وکالی ایران ،آمریکا در شکایت خود در پرونده
گروگانگیری اعضای ســفارتش در ایــران و دفاعیاتش در
پرونده حمله به ســکوهای نفتی ایران بر قابل استناد بودن
عهدنامه مودت صحه گذاشــته و بــه هیچ وجه صالحیت
دادگاه برای بررســی ابعاد گوناگون پرونده جاری را نیز زیر
سوال نبرده است.
وکالی ایران اقدامات بانکی آمریکا علیه ایران را سازنده
ندانسته وگفتند:آمریکا دردهه هشتاد ایران را بطور یکجانبه
حامی تروریسم خواند که وزارت خارجه ایران آن را رد کرد
و ایران چنین اقداماتی از ســوی آمریکا را نقض قوانین بین
الملل دانست که در برابر هیچ دادگاهی قابل دفاع نیست.
وکالی ایران در ایــن دادگاه به بلوکه کردن داراییهای
ایران از ســوی دولت آمریکا اشاره کرده و یادآور شدند که
اقدامات آمریکا مجازاتی برای عموم (مردم) ایران است.
وکالی ایران در دادگاه الهه به قوانین بانکی  1972اشاره
کردنــد که تمامی بانکها بایــد از مزایای حقوقی آن بهره
مند شوند و اقدام سیستم قضایی و مالی آمریکایی در بلوکه
کردن حــدود دو میلیارد دالر از داراییهای ایران را تعجب
آور دانستند.

وکالی ایــران دراین دادگاه ســاختارهای سیاســی و
سیســتمها مالی و بانکی کشــورها را متفــاوت از یکدیگر
دانســتند که در نتیجه اقدامات بانکی آمریکا علیه ایران و
شــرکتها و بانکهای ایران از جمله بانک مرکزی سازنده
نبــوده اســت.اقدامات آمریــکا در برخورد با شــرکتها و
بانکهای ایران که مفاد توافقهای بانکی مربوط به ســال
1954را زیرسوال برده و مستثنی دانستن آنها از قوانین بین
المللی مالی و بانکی موجب ایجاد مشکالتی شده است.
وکالی ایران درپایان بــه دادگاه گفتند که هدف از این
پیمان منفعت دو جانبه وهمچنین برخورداری از منافع آن
است ،ولی آمریکا این حقوق و پیمان را نقض کرده است.
در جریان نخستین روزبررسی پرونده شکایت ایران علیه
آمریکا ،وکالی واشنگتن پریروز (دوشنبه) به بیان دفاعیات
خود و ایراد اتهامهای بی اساس علیه ایران پرداختند.
جمهوری اسالمی ایران  26خرداد  1395درباره اختالف
مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به پیمان مودت روابط
اقتصادی و حقوق کنســولی میان ایران وآمریکا که در روز
 15اوت  23( 1955مرداد  )1334از سوی دو طرف امضا و
در 16ژوئن 26(1957خرداد  )1336الزم االجرا شده است،
دادخواســتی را در دفتر دیوان بینالمللی دادگستری ثبت
کرد.
در دادخواســت ایران به دادگاه الهه آمده است :ایاالت
متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی
کــه ایران آن را قویاً رد میکند) شــماری اقدامات اجرایی

و قانونگــذاری اتخاد کــرده که اثر عملی آنهــا تاثیر بر
منافع و داراییهای ایران و موسســات ایرانی از جمله بانک
مرکــزی ایران و برخالف پیمان مــودت و از طریق اجرای
رسیدگیهایی قضایی علیه ایران است.
وکالی آمریکا در روز نخســت جلسات استماع شفاهی،
موضوع نقض پیمان مودت از ســوی واشنگتن را رد و ایران
را به سوءاستفاده از دیوان متهم کرده و همچنین ادعاهای
واهی واشنگتن مبنی بر دخالت ایران در انفجار مقر نظامیان
آمریکایی در سال  1983میالدی در بیروت را تکرار کردند.
آنان ضمن اینکه مدعی شــدند که ایران تامین کننده مالی
حزب اهلل لبنان اســت ،تهران را فاقد صالحیت برای طرح
شکایت علیه تصرف داراییهای خود در آمریکا دانستند.
جلســه امروز در دو نوبت صبح ( 11:30تا  2:30به وقت
تهران) و بعد از ظهر ( 4:30تا  6:30به وقت تهران) تشکیل
میشــود و بنا بر برنامه اعالم شده از سوی دادگاه ،آمریکا و
ایران به ترتیب در روزهای پنجشنبه وجمعه آتی سه ساعت
زمان برای پاســخگویی به موارد مطرح شده از سوی طرف
مقابل و بیان مطالب خود در اختیار دارند.
دیوان بینالمللی دادگســتری پیشتر و پس از چهار روز
جلسات استماع شفاهی و چندین هفته بررسی پرونده ،رای
به تعلیق برخی تحریمهای ضد ایرانی آمریکا دادند .صدور
حکم نهایی ممکن است چندین سال به طول بیانجامد.
پــس از اعالم این رای مقدماتی ،آمریکا اعالم کرد که از
پیمان مودت خارج خواهد شد.
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ایران بار دیگر یک پیروزی حقوقی بر آمریکا به دست آورد

رفع توقیف از  5میلیارد دالر اموال ایران در ایتالیا
رییس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاســت جمهوری اعالم کرد :دادگاه
اســتیناف رم درخواســت حدود  ۵میلیــارد دالری عــده ای از خواهانهای
امریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،محسن محبی افزود :به دنبال تالش
مســتمر مرکز و وکالی بانک مرکــزی در ایتالیا دســتور توقیف اموال بانک
مرکزی در ایتالیا لغو شد.
وی تاکید کرد :رای دادگاه آمریکا هنوز در ایتالیا شناسایی نشده اما دادگاه
رم در ایتالیــا در ژوین  ۲۰۱۸صرفا با درخواســت خواهانهای امریکایی و بر
اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین خواسته صادر کرده بود و کلیه اموال
بانک مرکزی را موقتا توقیف کرده بود.
پولتیک

تذکر ایران درباره اختیارات سازمان
منع سالحهای شیمیایی

ســفیر کشــورمان در الهه تاکید کرد :تصویب ســاز و کار انتساب کاربرد
سالحهای شــیمایی فراتر از وظایف سازمان منع سالحهای شیمیایی است و
هر گونه بودجه برای اجرای این تصمیم بدون توجیه است.
به گزارش ایســنا« ،علیرضا جهانگیری» ســفیر و نماینده دائم جمهوری
اســامی ایران در سازمان منع سالحهای شــیمیایی ،در روز نخست اجالس
طی ســخنانی با انتقاد از تصویب سازوکار انتساب کاربرد سالحهای شیمیایی
در چهارمین کنفرانس ویژه کشــورهای عضو کنوانســیون که فراتر از وظایف
ســازمان منع ســاحهای شــیمیایی اســت ،تخصیص هرگونه بودجه برای
اجرای این تصمیم غیر اجماعی و بحث برانگیز و تغییر ســاختار سازمان منع
ســاحهای شیمیایی از جمله تاســیس اداره جدیدی تحت عنوان اداره ویژه
انتساب را بدون توجیه دانست.
وی در مورد نحوه دستیابی به تصمیم کنفرانس ویژه کشورهای عضو اظهار
کرد :متاســفانه برخی دولتهای عضو ســازمان حتی در موضوعات حیاتی از
تصمیمات اجماعی فاصله گرفته و بهدنبال منحرف ساختن سازمان از ماهیت
فنی آن هســتند .ســفیر و نماینده دائم کشــورمان درباره انهدام سالحهای
شیمیائی سوریه ،ضمن اســتقبال از پیشرفتهای حاصل شده در این زمینه
و با عنایت به همکاری دولت ســوریه با سازمان منع سالحهای شیمیایی ،بر
اجتناب از سیاســی کاری در این پرونده و پرهیز از ســیاه نمایی در خصوص
همکاری سازنده سوریه با سازمان تاکید کرد.
ســفیر کشــورمان در الهه همچنین در خصوص دهمین دوره بین المللی
ابعاد پزشکی کمک و حفاظت در برابر سالحهای شیمیائی که از  1تا  5اکتبر
ســالجاری در تهران برگزار شــد ،گفت :این دوره به منزله فرصتی ارزشمند
برای تقویت دانش و مهارت پزشکان برای معالجه قربانیان سالحهای شیمیایی
محسوب میشود.
هشتاد و نهمین اجالس شورای اجرایی سازمان منع سالحهای شیمیایی از
تاریخ  17تا  20مهر سال جاری در مقر این سازمان در الهه برگزار میشود.
رویداد

فراخوان مقاله برای سومین کنفرانس امنیتی تهران

سومین کنفرانس امنیتی تهران با عنوان «امنیت منطقه ای در غرب آسیا،
چشــم انداز ثبات ،همکاری و پیشــرفت جمعی» در  23و  24دی ماه 1397
برگزار میشود.
به گزارش ایســنا ،پیش از برگزاری کنفرانس اصلی در دی ماه ،دو سمینار
داخلــی در  26آذر مــاه و  17دی ماه برگزار خواهد شــد .این ســمینارها،
چارچوبــی اصیل و بومی برای بحث و بررســی مســائل منطقــه ای ،تبیین
راهبردها و سیاســتهای امنیتی و خارجی جمهوری اســامی ایران و طرح
ایدهها و راهبردهای درون زا برای نیل به امنیت و پیشرفت جمعی خواهد بود.
ســمینار اول بــا عنوان «صلح و ثبات در غرب آســیا؛ یــک منطقه ،یک
سرنوشــت» با همکاری مرکز مطالعات سیاســی و بین المللــی وزارت امور
خارجه ،شــورای راهبردی روابط خارجی و مرکز بررســیهای اســتراتژیک
ریاســت جمهوری در چهار محور «منازعه و همکاری در منطقه»« ،توســعه
و همگرایی منطقهای در غرب آســیا»« ،راهبرد امنیتی کنشگران منطقه ای
و فرامنطقه ای در غرب آســیا»« ،ج .ا .ایران و نظم منطقه ای در حال ظهور
درغرب آســیا» در  26آذرماه در محل مرکز مطالعات سیاســی و بین المللی
وزارت امور خارجه برگزار میشود.
ســمینار دوم نیز با عنوان «سیاســتهای دفاعی -امنیتی همکاریجویانه
در غرب آســیا» با همکاری دانشــگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات
راهبردی و مرکز مطالعات راهبردی دیپلماســی دفاعی وزارت دفاع در چهار
محــور «کنترل تســلیحات ،الزامات منطقــهای و بینالمللــی»« ،روندهای
امنیتســاز منطقهای؛ الگوهای همکاری دفاعی -امنیتی»« ،مدیریت بحران
در غرب آســیا» و «سیاست و دیپلماســی دفاعی جمهوری اسالمی ایران در
غرب آسیا» در  17دی ماه در محل دانشگاه مالک اشتر برگزار خواهد شد.
اکونومیک

قاچاق ارز از پاکستان به ایران

یک رسانه پرتیراژ پاکســتانی در خبری اعالم کرد که میزان قابل توجهی
ارز از جمله دالر ،یورو و پوند توســط اتباع این کشــور از مرز زمینی به ایران
قاچاق میشود.
به گزارش «اکســپرس تریبیون» پاکســتان ،در تحقیقات انجام شــده از
مســافرانی که عازم ایران از طریق مسیر زمینی بوده اند این موضوع منعکس
شده است.
بر اســاس مدارک و شواهدی که روزنامه اکســپرس به آن دسترسی پیدا
کرده است ،بســیاری از اتباع پاکستان در کمتر از چهار ماه چند بار به ایران
مسافرت کرده اند.
آژانس تحقیقات فدرال پاکســتان ( )FIAبر اســاس دادههای «سیستم
مدیریت یکپارچه مرزها» لیســت  100نفر از افرادی را که به صورت متواتر از
طریق گذرگاه تفتان به ایران سفر کرده اند را در اختیار وزارت دارایی و اداره
درآمد فدرال قرار داده است.
در این گزارش  21صفحهای نام و شــماره کارت شناسایی و تاریخ عبور از
مرز تفتان ذکر شده است .
هدف از این اقدام ،تحقیقات در خصوص کسب و کار این افراد و دسترسی
به اسناد مالیاتی است.
این افــراد از  15اوریل تا  17ژوئیه  2018از طریق مرز تفتان دهها بار به
ایران سفر کردهاند.
بر اساس آمار موجود ،در گزارش آژانس تحقیقات فدرال پاکستان  100تن
از این افراد بین  10تا  117بار طی این مدت به ایران سفر کردهاند.

