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سیاسی

وطن امروز شماره 2497

اخبار

طرح سؤال از رئیسجمهور
تقدیم هیأترئیسه مجلس شد

زهرا س��عیدی ،س��خنگوی کمیس��یون
اقتص��ادی مجلس شورایاس�لامی از تقدیم
طرح س��ؤال از رئیسجمهور به هیاترئیسه
پارلم��ان خب��ر داد و گف��ت :پس از جلس��ه
روز سهش��نبه هفته گذش��ته با حضور وزرا و
نمایندگان رئیسجمهور گزارش کمیس��یون
اقتص��ادی درب��اره س��ؤال از رئیسجمهور،
تقدیم هیاترئیس��ه مجلس ش��د .به گزارش
تسنیم ،وی با اشاره به ارزیابیهای کمیسیون
اقتص��ادی درب��اره س��ؤال از رئیسجمه��ور
تصریح کرد :با توجه به جلس��ه روز سهشنبه
هفته گذش��ته ،مقرر شد در صورتی که تعداد
امضاهای س��ؤال از رئیسجمه��ور از عدد 74
بیشتر بود ،سؤال ظرف یک هفته در مجلس
مطرح شود .س��خنگوی کمیسیون اقتصادی
مجل��س افزود :با توجه به اینکه طرح س��ؤال
از رئیسجمهور تقدیم هیاترئیس��ه پارلمان
شده ،بنابراین هیاترئیسه نیز در صورتی که
تعداد امضاها از  74بیشتر باشد ،سؤال را اعالم
وصول میکند.

راهپیمایی بازگشت مؤثرترین اقدام
برای احقاق حقوق فلسطینیان است

مع��اون ام��ور بینالملل مجم��ع تقریب
مذاه��ب ،راهپیمایی بازگش��ت را مؤثرترین
اقدام در مس��یر احقاق حقوق فلس��طینیان
دانس��ت و تصری��ح ک��رد :این حرک��ت باید
مورد حمایت قرار گی��رد .به گزارش فارس،
حس��ین شیخاالس�لام در نشس��ت تحلیلی
ابع��اد ،پیامدها و چش��مانداز یهودیس��ازی
کشور فلسطین گفت :اسرائیل از راهپیمایی
بازگش��ت میترس��د و اینکه این راهپیمایی
همهگیر ش��ود چونش��عار این راهپیمایی
خیلی روشن و ساده است؛ «همه میخواهیم
به خانهمان برویم» .شیخاالس�لام راهپیمایی
بازگش��ت را مؤثرترین اقدام در مسیر احقاق
حقوق فلس��طینیان دانس��ت و تصریح کرد:
این حرک��ت باید مورد حمایت ق��رار گیرد.
وی ادام��ه داد :نقش س��عودیها از ابتدا یک
نقش خائنانه بوده اس��ت اما االن بسیار بارز
شده است .نقش سعودی با آن شهرک مدرن
که قرار اس��ت زمینهای جهت ایجاد ش��غل
برای فلسطینیان باشد ،بسیار خائنانه است.
شیخاالسالم تصریح کرد :همه این طرحهای
صهیونیستی از موضع ضعف است ،نه قدرت.

بررسی قانون مبارزه با پولشویی
در مجمع تشخیص

هی��ات عال��ی نظ��ارت مجمع تش��خیص
مصلح��ت نظام بندهای��ی از قانون مب��ارزه با
پولش��ویی را ب��ر اس��اس گزارش��ی از کمیته
پولی ،بانکی و بیمه کمیس��یون اقتصاد کالن،
بازرگانی و امور اداری بررس��ی کرد .به گزارش
«وطنامروز» ،هی��ات عالی نظارت این مجمع
دیروز به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه
داد .اعض��ای این هیات نظرات خ��ود را درباره
بنده��ای «ب»« ،پ»« ،ت» و «ث» ماده یک
الیحه اصالحی دولت و مصوبه مجلس با توجه
به سیاس��تهای کلی مربوط در حوزه اقتصاد
بیان کردند .قرار شد بندهای دیگر قانون مبارزه
با پولشویی در جلسات آینده هیات عالی نظارت
مجمع تش��خیص مصلحت نظام بررسی شود.
همچنین مقرر ش��د در جلسههای آتی هیات
عالی نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام
از کمیس��یونهای مربوط در مجلس ش��ورای
اس�لامی و وزیران اطالعات و امور اقتصادی و
دارایی برای ارائه توضیحات دعوت شود.

وزارت امور خارجه
هیچ دخالتی در صدور روادید ندارد

روابط عمومی وزارت امور خارجه کشورمان
طی اطالعیهای از دخالتنداشتن این وزارتخانه
در صدور روادید س��فارتخانههای خارجی خبر
داد .در این اطالعیه آمده اس��ت« :وزارت امور
خارجه هیچگون��ه دخالتی در ص��دور روادید
س��فارتخانههای خارج��ی و نحوه اق��دام آنان
ندارد و برونس��پاری خدمات کنس��ولی برخی
سفارتخانهها به دفاتر و شرکتهای خصوصی
امری رایج در میان برخی کشورهاست و انتخاب
آنان توسط سفارتخانههای خارجی ارتباطی با
وزارت امور خارجه ندارد».
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حجتاالسالم اژهای توضیحات بانک مرکزی و وزارت صنعت در پاسخ به استعالمهای دستگاه قضا را تشریح کرد

سلطان سکه سلطان ارز هم هست!

گ�روه سیاس�ی :مع��اون اول قوهقضائیه روز
گذش��ته بخش��ی از توضیحات واصل شده
از س��وی بان��ک مرک��زی و وزارت اطالعات
در ج��واب اس��تعالمات ق��وه قضائی��ه در
پروندههای ارزی را تش��ریح کرد .بر اس��اس
آنچه حجتاالسالم والمسلمین اژهای مطرح
کرده اس��ت بانک مرکزی صراحت��ا در نامه
خود عن��وان کرده که در ی��ک مقطع 159
میلی��ون و  800هزار دالر و در یک فقره نیز
 50میلیون یورو به سلطان سکه واگذار شده
است .اژهای همچنین به پاسخ وزارت صنعت
به اس��تعالمهای دس��تگاه قضا در ماجرای
خودرو اش��اره کرد .به گزارش «وطنامروز»،
بر اساس اعالم وزارت صنعت ،برخی تخلفات
در س��ال  96برای این وزارتخانه محرز شده
و نامهنگاریهای��ی نی��ز کردهان��د اما آنطور
ک��ه معاون اول دس��تگاه قضا مط��رح کرده
ابهامات��ی درباره عملک��رد وزارت صنعت در
این زمینه وج��ود دارد .اژهای به نکته دیگری نیز
اش��اره کرد؛ اینکه بعید اس��ت این حجم از تخلف
بدون هم��کاری برخی افراد حداقل در س��ازمان
توس��عه تجارت انجام شده باش��د .حجتاالسالم
غالمحسین محسنیاژهای پس از جلسه دادستانی
ته��ران درباره پرونده اخاللگران ارزی که با حضور
نمایندگان وزارت اطالعات ،سپاه ،نیروی انتظامی،
س��ازمان تعزیرات و سایر دستگاههای ذیربط در
این حوزه برگزار ش��د ،در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :این جلسه توسط دادستانی تهران و با حضور
قضات پرونده و ضابطان این موضوع تشکیل شد و
در این جلسه هم کارشناسان و مسؤوالن ذیربط
در وزارت اطالعات حضور داشتند و هم مسؤوالن
دخیل در نیروی انتظامی و اطالعات سپاه شرکت
کردند .وی افزود :در این جلس��ه بازپرس پرونده،
دادس��تان و معاونان دادستان توصیههایی را ارائه
کردن��د .یکی از این توصیهه��ا این بود که هر چه
سریعتر پروندههای یادشده تکمیل شود و همچنین
درخواست شد نظارت بیشتری وجود داشته باشد.
محس��نیاژهای تاکید کرد :در این پروندهها عنصر
زمان بسیار مهم است؛ ما نمیگوییم سرعت سبب
ش��ود دقت نکنند ،بلکه برای م��ا در این پروندهها
سرعت همراه با دقت بسیار مهم است .معاون اول
قوهقضائی��ه تاکید کرد :تاکید ما بر  3موضوع بود؛
نخست اینکه دقت ش��ود خدایی ناکرده به کسی
در این پروندهها ظلم نشود و حقوق مردم و حقوق
بیتالمال به طور کامل و صددرصد استیفا شود و
به کسی هم خدایی ناکرده اجحاف نشود .اگر احیانا
یک فردی در یک خانوادهای مرتکب جرم ش��ده،
سبب نشود سایر اعضای خانواده نیز در این زمینه
لطم��های ببینند .همچنین تاکید ش��د پروندهها
به ش��کلی توس��عه نیابد که زمانبر ش��ود زیرا در
پروندههای اینچنینی وقتی وارد موضوع میشویم
مس��أله گس��ترش مییابد ،بنابراین تاکید کردیم

جمع��ی از نماین��دگان مجلس
مطالبه
ش��ورای اس�لامی روز گذشته با
ارسال نامهای برای آیتاهلل آملیالریجانی ریاست
قوهقضائیه از احتم��ال فرار مدیران دوتابعیتی ابراز
نگران��ی کردند .در ش��رایطی که پرون��ده مدیران
«دوتابعیتی» با ارسال لیست اسامی این افراد توسط
کمیته تحقیق و تفحص مجلس به دادستانی کل
کشور همچنان باز اس��ت ،این نگرانی در روزهای
گذش��ته بهوجود آم��ده که برخ��ی از این مدیران
مترصد این هستند به محض پایان دوره مدیریت ،از
کشور خارج شوند تا عمال «دسترسی» به آنها برای
بازخواست درباره رفتار و عملکردشان وجود نداشته
باش��د ،البته این مدیران همان کسانی هستند که
ش��ائبههای فراوانی درباره نوع عملکردشان وجود
دارد .به گزارش «وطنامروز» ،بویژه پس از تغییرات
اخیر در بانک مرکزی و کنار گذاشته شدن ولیاهلل
سیف ،این حساسیتها دوباره مطرح شد .بالفاصله
بعد از رفتن سیف از ساختمان شیشهای میرداماد،
برخی فعاالن سیاسی در فضای مجازی این مسأله
را عنوان کردند که خانواده سیف ،چند ماهی است
مجوز اقامت در اس��ترالیا دریافت کرده و در ایران
دیپلماسی در شرایطی که  3سال از فاجعه
منا میگذرد و صدها نفر از زائران
ایرانی بیتاهللالحرام مظلومانه جان باختند ،هنوز
سرنوشت این جنایت مشخص نشده و به صورت
ش��فاف وضعیت دیه این افراد تعیین نشده است.
به گزارش «وطنام��روز» ،عالوه بر پرونده فاجعه
منا ،همچن��ان ابعاد حادثه س��قوط جرثقیل در
مسجدالحرام هم به طور کامل مشخص نشده و در
این میان به نظر میرسد مطالبه بررسی جنایات
آلسعود ،در اولویت کاری وزارت امور خارجه قرار
ندارد .انفعال دس��تگاه دیپلماسی در این موضوع
برخی نگرانیها درباره تکرار حوادث مشابه در حج
امسال را ایجاد کرده است .این موضوع با واکنش
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز مواجه شده
است .در همین رابطه سیدحسین نقویحسینی،
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اشاره به

عناص��ر اصلی فعال در دس��تور کار ق��رار گیرند و
پرونده آنها تکمیل شود و اطالعات پروندهها توسط
مسؤوالن ذیربط مرتبا در اختیار مردم قرار گیرد.
وی اضافه کرد :البته الزمه این موضوع آن اس��ت
که رس��یدگی به پروندهها تمام ش��ود زیرا در غیر
این صورت ما از نظر قانونی معذوریتهایی داریم،
بنابراین تالش ش��د پروندههای ارزی در  2بخش
ثبتس��فارش و غیر از آن و همچنین پروندههای
خودرو و واردات تلفن همراه در اولویت قرار گیرد و
بین اینها نیز عناصر اصلی بیشتر مورد توجه باشد.
■■افراد عادی پش�تپرده س�ودهای میلیونی
خواص!

س��خنگوی دس��تگاه قضا در بخش دیگری از
س��خنان خود از ردگمکنی در ماج��رای دریافت
ارز با اس��تفاده از افراد عادی خبر داد .اژهای گفت:
یکی از مس��ائلی که تاکنون در حین بررسیها به
آن رسیدهاند این است که افراد عادی ارز دریافت
کر دهاند اما س��ود اصلی را کسان دیگری بردهاند.
بهعن��وان مثال با کارت ملی ی��ک فرد معمولی و
بیبضاعت ارز دریافت ش��ده که گفتهایم بش��دت
با عناصر پش��ت پرده این موضوعات برخورد شود.
محسنیاژهای ادامه داد :همچنین کسانی شرکت
تاس��یس کردهاند و مدیرعامل شرکت را یک فرد
کمسواد و بدون داشتن شرایط گذاشتهاند و همه
کارها را عناصر دیگری انجام دادهاند اما به صورت
ظاهری و رسمی فردی که یک انسان عادی است
مدیرعامل بوده اس��ت و به ن��ام همین فرد عادی
ثبت سفارشها انجام شده است ولی پشت قضیه
کس��ان دیگری قرار دارند ک��ه گفتهایم حتما این
موضوعات مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که
چه کسانی این افراد را به عنوان مدیرعامل شرکت
انتخاب کردهاند .معاون اول قوهقضائیه در پاسخ به
س��والی مبنی بر اینکه آیا وزارت اطالعات و بانک
مرکزی در بحث پروندههای ارزی و باند س��لطان

س��که به سواالت مرجع قضایی پاس��خ دادهاند یا
خیر ،گفت :بخشی از پاسخها واصل شده است؛ در
تاریخ  2مرداد بانک مرکزی به بخش��ی از سواالت
م��ا درباره ارزهایی که به غی��ر از صرافیها واگذار
شده پاسخ داد .به عنوان مثال ،بانک مرکزی پاسخ
داد در فالن مقطع  159میلیون و  800هزار دالر
و در ی��ک فقره نیز  50میلیون ی��ورو به این افراد
واگذار ش��ده اس��ت ،البته هنوز به برخی سواالت
نیز پاسخ داده نشده زیرا به آنها گفته بودیم پاسخ
دهند ای��ن افراد ریال ارزه��ای دریافتی را چگونه
ب��ه بانک مرکزی میدادند ی��ا بانک مرکزی برای
دریاف��ت ریالها چه تضمین��ی از این افراد گرفته
بود و چگونه بر این افراد نظارت میش��ده اس��ت؟
محسنیاژهای اضافه کرد :علیالقاعده این افراد باید
زیر قیمت بازار ارزهای دریافتی را توزیع میکردند
که این سوال هم در نامه بانک مرکزی پاسخ داده
نشده است که ما پیگیر آن هستیم مبنی بر اینکه
آیا ارزهای دریافتی بیش از قیمت بازار توزیع شده
است یا خیر؟ خود این افراد و اطالعات ما میگوید
این ارزها بیش از قیمت بازار توزیع ش��ده است و
این سوال را پرس��یدهایم که آیا توزیع ارزها بیش
از قیم��ت بازار ،با اجازه بانک مرکزی انجام ش��ده
یا بیاجازه آن و اگر با اجازه بوده با چه استدالل و
توجیهی این اقدام انجام شده است؟
■■این میزان تخلف بدون هماهنگی نبوده

معاون اول قوهقضائیه درباره استعالم از وزارت
ش خودروهای وارداتی نیز
صنعت درباره ثبت سفار 
سخن گفت .حجتاالسالم اژهای در اینباره تصریح
کرد :پاسخهایی از وزارت صنعت در جواب استعالم
دستگاه قضا واصل شده است که دادستانی تهران
به دنبال آن است تا پاسخها تکمیل شود .بر اساس
نامههایی که خودشان نوشتهاند ،اعالم کردهاند از
تیرماه سال  96مطلع شدهاند تخلفاتی انجام شده و
مشخصا از  25بهمن به یقین رسیدهاند که تخلفات

نامه نمایندگان به آیتاهلل آملیالریجانی برای در دسترس قرار داشتن مدیران دارای تابعیت مضاعف

جلوی فرار مدیران دوتابعیتی را بگیرید

نیس��تند؛ آیا سیف هم به اس��ترالیا میرود؟ البته
این موضوع هنوز تایید نش��ده و برخی نزدیکان و
مس��ؤوالن دولت ،مانند حس��امالدین آشنا مشاور
روحان��ی هم این گزاره را مطرح میکنند که برای
ادعاهای مطرح ش��ده درباره اقامت خانواده رئیس
کل بانک مرکزی باید مدرک ارائه شود! نکته جالب
توجه هم این اس��ت که تاکنون خود رئیس سابق
بانک مرکزی به حضور خانوادهاش در اس��ترالیا و
مسائل مطرح شده درباره خود واکنشی نشان نداده
است!
ح��اال به نظر میرس��د ای��ن ماج��را دغدغه
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی شده است.
دیروز ش��نبه تعدادی از نماین��دگان مجلس در
نامهای به رئیس قوهقضائیه خواستار در دسترس
قرار داش��تن مدیرانی ش��دند که ش��ائبه تابعیت
مضاعف درباره آنها مطرح اس��ت .این نمایندگان
ضمن ابراز نگرانی از سوءمدیریت برخی مسؤوالن،

از رئیس قوهقضائیه خواستهاند ترتیبی اتخاذ شود
که دسترسی به آنها وجود داشته باشد .نمایندگان
مجلس برای طرح این مطالبه خود به اصل 156
قانون اساسی متمسک شدهاند که برای پیشگیری
از جرائم احتمالی باید راهکار الزم اندیشیده شود.
متن این نامه به شرح زیر است:
«آیتاهلل آملی الریجانی
رئیسقوهقضائیه
همانگونه که مس��تحضر میباش��ید شرایط
اقتصادی کشور نه مطلوب مردم و نه در شأن نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران است .هر چند این
شرایط میتواند معلول دالیل گوناگون باشد ،لکن
حسباظهارکارشناسان،صاحبنظرانوخبرنگاران
اقتصادی و شواهد و قرائن متقن مهمترین دلیل آن
سوءمدیریت در نظام اقتصادی کشور است و آنچه
مس��لم است از نتایج قطعی این مدیریت ناصواب
تضییع حقوق و اتالف سرمایههای ملی و خصوصی

انتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از انفعال دستگاه دیپلماسی در قبال آل سعود

پیگیری وزارت امورخارجه در پرونده منا :در حد صفر!
فرا رسیدن موعد اعزام حجاج بیتاهللالحرام و
باقی ماندن پرونده فاجعه منا در آستانه
س��ومین س��الگرد این حادثه ،اظهار
داش��ت :در فاجعه منا جمع زیادی از
حجاج ما شهید شدند و حکام عربستان
س��عودی باید پاسخگو باش��ند و این
وظیفه وزارت امور خارجه و سازمان
حج و زیارت است که این
مساله را پیگیری کنند.
به گ��زارش مهر ،وی
تأکید کرد :پیگیری
دقیق و ج��دی این

پرونده باعث دوام و قوام بیش��تر کنگره حج
و امنی��ت خاطر حجاج میش��ود ،چرا
ک��ه وقتی حقوق قربانی��ان پرداخت
ش��ود ،دیگران نیز احساس امنیت و
آرامشخاطر میکنند .نقویحسینی
با اشاره به تأکید چندباره رهبر معظم
انق�لاب ب��رای تش��کیل «کمیته
حقیقتیابفاجعهمنا»،
خاطرنشان کرد :از
همان ابت��دای این
حادث��ه ،این بحث
مط��رح ش��د که

انجام ش��ده و نامهنگاریهای��ی در اینباره با
وزارت اطالعات و سازمان تعزیرات حکومتی
انجام ش��ده است .س��وال این بود :شما که
در آن مقط��ع به تخلفات رس��یدید ،غیر از
نامهنگاریها آیا متوجه شدید افراد تشکیالت
خودت��ان هم تخلفی کردهاند یا خیر؟ اگر به
این موضوع رس��یدهاید با آنها چه برخوردی
شده اس��ت؟ آیا برکنار یا عزل شدهاند یا به
مراجع قضایی معرفی شدهاند؟ این قسمتها
هنوز دقیق روشن نیس��ت که دادستانی در
حال پیگیری آن است .وی تاکید کرد :آنچه
بدوا به ذهن میرسد این است که این میزان
تخلف نمیتوانس��ته ب��دون همکاری برخی
اف��راد حداقل در س��ازمان توس��عه تجارت
باش��د .البته در اینب��اره افرادی دس��تگیر
شدهاند ولی نمیدانیم آیا موضوع منحصر به
همین افرادی میشود که بازداشت هستند
یا خیر که باید در تحقیقات روش��ن ش��ود.
محسنیاژهای درباره آمار دستگیرشدگان نیز گفت:
دستگیرشدگان  2دستهاند؛ یک دسته در تهران و
عدهای دیگر در شهرس��تانها دستگیر شدهاند .تا
پیش از این در این پروندهها  13نفر دستگیر شده
بودند و اخیرا نیز  5نفر دستگیر شدهاند و تعدادی
دس��تور دس��تگیری نیز بتازگی صادر شده که از
شب گذش��ته تاکنون از آمار جدید دستگیریها
اطالع ندارم .قرار ش��ده پروندهها به تهران ارسال
ش��ود ،زیرا منشأ کار در تهران بوده است .به گفته
محسنیاژهای دستگیریهای مورد اشاره در ارتباط
با پروندههای ارز و خودرو بوده است که مسأله ارز
ممکن اس��ت در ارتباط با واردات تلفنهای همراه
نیز باش��د .وی در پاسخ به س��وال دیگری درباره
همکاری بانک مرک��زی با «حمید مظلومین» در
س��الهای  91و  92و اینک��ه آیا ام��کان دارد این
دست همکاریها در مسأله اخیر نیز وجود داشته
باشد؟ گفت :در آن زمان بانک مرکزی رسما اعالم
کرد این فرد با ما همکاری میکرد و به دس��تور ما
این اقدامات را انجام داده است و در نهایت دادگاه
این فرد را در آن زمان آزاد کرد .این کاری که اخیرا
انجام شده در حال پیگیری است ،بنابراین همین
فردی که ع��رض کردم و همین فردی که مرتبط
با بانک مرکزی بوده ،بانک مرکزی ادعا دارد با آنها
همکاری داش��ته و از طریق آنها اقدامات را انجام
میداده اس��ت .این فرد پس از دستگیری و بعد از
 5روز بر اس��اس گفته بانک مرکزی با قرار وثیقه
آزاد ش��د ولی با توجه ب��ه ابهاماتی که در موضوع
وجود داش��ت و اظهارات برخی مس��ؤوالن عالی
بانک مرکزی و س��واالتی که از این نهاد شد ،این
فرد مجددا دستگیر شد و االن هم در بازداشت به
سر میبرد و پرونده وی در حال رسیدگی است و
باید دید آیا اتهاماتی متوجه مسؤوالن عالی بانک
مرکزی هس��ت یا خیر که این مس��أله بستگی به
تحقیقات آینده دارد.

مردم است و حداقل شرط پذیرش مسؤولیت در
حکومت اسالمی پاسخگویی و پذیرش مسؤولیت
عملکرد دوران مدیریت کارگزاران نظام اس��ت و
بنابر اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه
و قواعد فقهی مسببین این شرایط دارای ضمان
و بعضا مس��ؤولیت کیفری میباشند که استعفا و
برکناری از مناصب فعلی نافی پاسخگویی و مانع
رسیدگی احتمالی قضایی نیست.
از آنج��ا ک��ه بعضی از مس��ؤوالن این حوزه
دارای تابعیت کشورهای دیگرند یا خانوادههای
آن��ان در کش��ورهای خارج��ی س��کونت دارند
ضروری به نظر میرس��د قوه محترم قضائیه به
منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذش��ته
و امکان پاس��خگویی این نوع مدیران در دوران
پس از مسؤولیت وفق وظایف قانونی خود مبنی
بر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق
بخش��یدن به عدالت اجتماعی و پیش��گیری از
جرائ��م احتمالی به اس��تناد اص��ل  156قانون
اساس��ی تدابیر و اقدام��ات الزم مبنی بر امکان
دسترس��ی به این نوع مدیران و حفظ اس��ناد و
مدارک مربوط را صورت دهد».
چون آلسعود مسؤولیت حادثه را نپذیرفته است،
کمیتهای از س��ازمان کنفرانس اسالمی باید ابعاد
مختل��ف حادثه را بررس��ی ک��رده و با عامالنش
برخورد کن��د .وی با انتقاد از عدم پیگیری جدی
تش��کیل این کمیته گفت :دستگاه دیپلماسی از
طریق سازمان کنفرانس اسالمی که ایران نیز عضو
آن اس��ت ،باید پیگیر تشکیل این کمیته باشد و
چون جمهوری اسالمی بیشترین شهید را در این
فاجعه داش��ته است ،حتماً نماینده ایران نیز باید
در این کمیته حاضر باشد .عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس تصریح کرد :به
نظر میرسد پیگیریهایی که وزارت امور خارجه
و سازمان حج درباره این پرونده داشتهاند ،بتدریج
کاهش یافته و درجه آن به صفر رسیده است ،چرا
که نتیجهای به دس��ت نیامده ،اگرنه حداقل باید
عدم حصول نتیجه را با صراحت اعالم میکردند.

دفاع

نیروهای مسلح موظف
به حمایت از تولید داخلی هستند

امیر س��رتیپ امی��ر حاتمی ،وزی��ر دفاع
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ب��ا بیان اینکه
نیروه��ای مس��لح نیز خ��ود را در کنار دولت
موظف به حمای��ت از تولید داخلی میدانند،
تصریح کرد :هماکنون در همه فروش��گاههای
زنجیرهای اتکا ،ف��روش کاالهای خارجی که
مشابه آن در داخل تولید میشود ممنوع شده
و ب��ه جد حمایت از تولید داخلی در دس��تور
کار ق��رار دارد .حاتمی با بیان اینکه باید همه
مس��ؤوالن با عزم و اراده ج��دی برای تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی گامهای بزرگی
بردارن��د ،تاکید کرد :دول��ت عزم خود را جزم
کرده و مصمم اس��ت با رفع موانع و مشکالت
واحده��ای تولیدی ،زمین��ه رونق اقتصادی و
بالندگی واحدهای تولیدی را محقق کند.

منافعمان به خطر بیفتد
منافعشان را به خطر میاندازیم

س��ردار یداهلل جوانی ،معاون سیاسی سپاه
درب��اره توان ایران برای بس��تن تنگه هرمز یا
ناامن کردن دریای سرخ گفت :اگر آمریکاییها
بخواهن��د مبنا را بر زورگویی بگذارند ،طبیعی
است نیروهای مسلح ایران در راستای حفاظت
از منافع ملت ایران از توانمندیها و قابلیتهای
خود بهرهبرداری کنند .اگر کس��انی بخواهند
مناف��ع جمهوری اس�لامی ای��ران را به خطر
بیندازن��د ،ایران هم منافع آنه��ا را با امکاناتی
که دارد ،به خطر میاندازد .به گزارش تسنیم،
وی با بیان اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی ایران هم
به گونهای اس��ت که ب��دون حضور جمهوری
اسالمی تامین امنیت آبراهههای منطقه میسر
نیس��ت ،تصریح کرد :این امنیت متاثر از اراده
نظام سیاسی ایران است .بر همین اساس است
که وقتی کش��وری ای��ران را تهدید میکند و
این موض��وع را مطرح میکند که اگر بخواهد
میتواند جلوی ص��ادرات نفت ایران را بگیرد،
تهدید متقابل ایران ،یک تهدید معتبر است.
اخبار

راهکار جدید مجلس
برای مقابله با تحریمهای آمریکا

ابوالفضل حس��نبیگی ،عضو کمیس��یون
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس
ش��ورای اس�لامی ،از برگزاری نشس��تهای
مستمر اعضای کمیسیون متبوعش با سفرای
کش��ورهای اس�لامی و کش��ورهای همسایه
خب��ر داد و گفت :با توجه به ش��رایط موجود
و تحریمه��ای ظالمان��ه و یکجانب��ه آمریکا
علی��ه جمهوری اس�لامی ایران ،کمیس��یون
امنیت ملی مجلس طبق وظیفه قانونی خود
اقداماتی را در جهت ارتقای سطح همکاریها
با کشورهای اسالمی و همسایه برای برقراری
روابطی دوستانهتر و مقابله با تحریمها ،انجام
داده اس��ت .به گزارش تسنیم ،وی با اشاره به
یکی از اقدامات کمیسیون امنیت ملی مجلس
در جهت مقابله ب��ا تحریمهای آمریکا ،اظهار
داشت :براساس تصمیمی که در هیاترئیسه
کمیسیون اتخاذ ش��ده 23 ،عضو کمیسیون
امنیت مل��ی مجلس با  23کش��ور هممرز و
همس��ایه ایران و نیز برخی کش��ورهایی که
تقویت رواب��ط در حوزهه��ای مختلف با آنها
ضرورت دارد ،نشستهایی را برگزار میکنند.
تع��دادی از ای��ن نشس��تها تاکن��ون و در
هفتههای گذشته برگزار شده است.
در دانشگاه شهید بهشتی

دانشجویان در اعتراض به بازرسی
آژانس از دانشگاهها تجمع میکنند

جمعی از دانشجویان و اعضای تشکلهای
دانش��جویی در اعتراض به بازرس��ی ماموران
آژانس از دانش��گاهها و مراکز علمی کش��ور و
همچنی��ن بازدی��د احتمالی این بازرس��ان از
دانش��گاه شهیدبهش��تی تجمع میکنند .این
تجمع امروز ساعت  10صبح در دانشگاه شهید
بهشتی برگزار خواهد شد.

