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سیاسی

وطن امروز شماره 2504

اخبار
آیتاهلل حسن ممدوحی:

دغدغههای اقتصادی مردم
روز به روز بیشتر میشود

آی��تاهلل حس��ن ممدوحی،
عضو مجلس خبرگان رهبری
در گفتوگو با راه دانا ،درباره
گرانیهای اخیر و برخورد با
مسببان مشکالت اقتصادی
اخیر عنوان کرد :بر کس��ی پوشیده نیست که
گره مشکالت اقتصادی امروز مردم تنها از سوی
مجلس و دولت باز میش��ود و این دو رکن در
جامعه نیز با مدیریت میتوانند اقتصاد را کنترل
کنند .وی با بیان اینکه علما همیشه کار خود را
انجام داده و نصیحت خود را به گوش مسؤوالن
رس��اندهاند ،تصریح کرد :اگرچه در مش��کالت
اقتصادی اخیر ،روحانیت هیچ تقصیری نداشته
اما بارها به دولت و مجلس مشکالت اقتصادی
را گوش��زد کرده است .عضو مجلس خبرگان
رهبری با اش��اره به اطالعیه جامعه مدرسین
که در روزهای گذشته منتشر شد ،عنوان کرد:
مخاطب اصلی این اطالعی��ه دولت و مجلس
است؛ مش��کالت مردم بشدت زیاد شده است
و دغدغههای اقتصادی مردم روز به روز بیشتر
میشود؛ در چنین شرایطی انتظار میرود دولت
با مردم شفاف سخن بگوید .آیت اهلل ممدوحی
ب��ا تأکید بر اینکه مطالبه علم��ا چیزی جدا از
مطالبه عموم مردم نیست ،اظهار کرد :بیانیهای
از سوی علما نوشته و در اختیار دولت قرار داده
شد و البته علما امروز هم مانند گذشته پیگیر
مطالبات اقتصادی مردم هس��تند؛ توصیههای
زیادی از سوی علما و در رأس آنها رهبر انقالب
به قوای سهگانه شده که اگر به همان توصیهها
عمل ش��ود ،چنین مش��کالتی پدید نمیآید.
وی در ادام��ه افزود :مردم نبای��د به بهانههای
اقتصادی زمینه سوءاستفاده برخی معاندان را
فراهم کنند؛ اگر مردم پش��ت سر علما حرکت
کنند ضرر نخواهند کرد و اگر در مسیری غیر از
مسیر منافع نظام حرکتی انجام شود ،منافقین
و اپوزیسیون با سوءاستفاده از تجمعات به اموال
و جان مردم آسیب میرسانند.

ایران سوءقصد به جان مادورو را
محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم
کردن س��وءقصد به جان نیکالس مادورو ،این
اق��دام را در جهت بیثباتی و ناامنی ونزوئال و به
نفع دشمنان مردم این کشور خواند .به گزارش
فارس ،بهرام قاس��می ،س��خنگوی وزارت امور
خارجه س��وءقصد به جان رئیسجمهور ونزوئال
را بش��دت محکوم کرد .س��خنگوی وزارت امور
خارجه با اشاره به اقدام تروریستی و سوءقصد به
جان نیکالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال اظهار
داشت :ما این اقدام را حرکتی در جهت بیثباتی
و ناامن��ی در ونزوئال و به نفع دش��منان دولت و
مردم این کشور میدانیم و آن را بشدت محکوم
میکنیم .بامداد دیروز (یکشنبه) وقوع یک حادثه
امنیتی در جریان سخنرانی «نیکالس مادورو»
رئیسجمه��ور ونزوئ�لا ،حض��ور وی در جمع
نظامیان این کشور در «کاراکاس» را نیمهکاره
گذاشت .دقایقی پس از این حادثه ،مشخص شد
یک پهپاد هدف تیراندازی محافظان مادورو قرار
گرفته و هنگام س��قوط با یک آپارتمان برخورد
کرده است .به گفته س��خنگوی دولت ونزوئال،
این پهپاد حامل مواد منفجره بوده و قصد ترور
رئیسجمهور ونزوئال را داشت.

هر کمکی دولت بخواهد
در اختیار قرار میدهیم

سردار غالمحسین غیبپرور،
رئی��س س��ازمــان بس��یج
مس��تضعفیــن در جم��ع
مدیــران بس��یج سازندگی
اس��تانها گف��ت :انق�لاب
اسالمی در  40سال گذشته حتی یک روز از
توطئههای دشمن مصون نمانده و این قضیه
قابل قی��اس با هیچ کش��ور و دوران دیگری
نیست .رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین با
اش��اره به جنگ تمامعیار اقتصادی دش��من
اف��زود :امروز وضعی��ت اقتصادی کش��ور به
 2علت دچار آس��یب شده اس��ت؛ دلیل اول
دش��منیهای دنیای زر و زور و استکبار است
که روز به روز به آن افزوده میش��ود .انقالب
اسالمی در  40سال گذشته حتی یک روز از
توطئههای دشمن مصون نمانده و این قضیه
قابل قی��اس با هیچ کش��ور و دوران دیگری
نیست.س��ردار غیبپرور دلی��ل دوم را نظام
مدیریتی در کشور دانس��ت و افزود :خداوند
متع��ال هم��ه ثروته��ا را به ما داده اس��ت؛
مثل س��رمایه انسانی بینظیر ،معادن ،انرژی،
جنگل و ...چرا این توانمندیها به کار گرفته
نمیشود؟ ما هیچ چیزی برای زندگی سالم و
کامل کم نداریم .وی ب��ا اعالم آمادگی برای
کمک به دولت افزود :این ظرفیت وجود دارد
که با بهرهگیری از مدی��ران جوان جهادی و
مشاوران انقالبی در سطوح مختلف کشور ،هر
کمکی که دولت بخواهد در اختیار بگذاریم.

دوشنبه  15مرداد 1397

ابراز نارضایتی روحانی از طرح سؤال نمایندگان از رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس

زمان سؤال مناسب نبود!

گروه سیاس�ی :حس��ن روحانی روز
گذش��ته به اعالم وصول طرح سوال
نمایندگان از خود واکنش نشان داد.
روحان��ی در نام��های خطاب به علی
الریجان��ی تاکید کرد س��وال فعلی
نمایندگان از رئیسجمهور هم خالف
قانون اساسی اس��ت و هم در زمانی
نامناسب است و از همین رو نامبارک
است! او در عین حال تاکید کرد برای
جلوگیری از هر نوع اختالف بین قوا و
احترام به مجلس شورای اسالمی ،در
فرصت مق��رر به مجلس خواهد آمد.
در نامه حسن روحانی خطاب به علی
الریجانی آمده است« :احتراماً؛ درست
در س��الروز تحلیف رئیسجمهوری
دوره دوازده��م ،س��ؤال تع��دادی از
نمایندگان محترم مجلس ش��ورای
اسالمی واصل گردید .بیتردید سؤال
از رئیسجمهور کش��ور ب��ا مراعات
حداقل دو نکته میتواند مبارک باشد؛
اوالً در چارچوب قانون اساسی باشد ،ثانیاً در زمان و
شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد ،که متاسفانه
هیچکدام از این دو حاصل نش��ده اس��ت .اما برای
جلوگیری از هر نوع اخت�لاف بین قوا و احترام به
مجلس شورای اسالمی انشاءاهلل در فرصت مقرر به
مجلس خواهم آمد و به سواالت پاسخ خواهم داد.
البته این امر میتواند فرصت خوبی باشد تا برخی
از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که
آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما
نیز از آرای آنها است».

رئیسجمهور س��وال کنند .قاضیزاده تاکید کرد:
موضوعات مطرح در سوال نیز کامال موجز و منجز
تدوین شده اس��ت و جای هیچگونه ابهامی ندارد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی با
تاکید مجدد بر حق نمایندگان برای طرح سوال از
رئیسجمهور ،خاطرنشان کرد :نامه آقای روحانی در
حقیقت زیر سوال بردن حق قانونی نمایندگان است
و الزم اس��ت جایگاه رسمی مجلس از سوی همه
نهادها و شخص رئیسجمهور به رسمیت شناخته
شود.

در همین رابط��ه «وطنامروز» نظر نمایندگان
مجلس ش��ورای اسالمی درباره محتوای نامه آقای
روحانی را جویا شد .نمایندگان تاکید دارند این نامه
به معنای زیر س��وال بردن حق قانونی نمایندگان
است .سیداحسان قاضیزاده ،نماینده مردم فریمان
در مجلس ش��ورای اسالمی در گفتوگو با «وطن
ام��روز» با انتق��اد از نامه حس��ن روحانی به علی
الریجانی و غیرقانونی خواندن سوال از رئیسجمهور
گفت :طرح سوال حق قانونی نمایندگان و مجلس
شورای اسالمی است .وی افزود :همان قانون اساسی
ک��ه آقای روحانی این س��وال را خالف آن میداند
این ح��ق را به نمایندگان داده اس��ت تا بتوانند از

نادر قاضیپور ،نماینده مردم ارومیه در مجلس
شورای اس�لامی نیز در گفتوگو با «وطنامروز»،
ب��ا انتقاد از نام��ه روحانی به الریجان��ی گفت :اگر
آقای روحانی یکس��ال پیش به مجلس آمده بود
و به س��واالت نمایندگان پاس��خ م��یداد خیلی از
موضوعات روشن شده بود و امروز شاهد بسیاری از
این تجمعات و اعتراضات مردمی نبودیم .قاضیپور
در ادام��ه تاکید کرد :ای��ن نامه آقای روحانی و این
ادعا که س��وال مجلس خالف قانون اساسی است،
در حقیقت زیر سوال بردن حق قانونی نمایندگان
مجلس شورای اسالمی است.

■■نامه روحانی زیر سؤال بردن حق نمایندگان است

بهارستان  20نف��ر از نماین��دگان مجلس
دی��روز در نام��های ب��ه آیتاهلل
آملیالریجان��ی ،رئیس قوهقضائیه خواس��تار این
ش��دند تا مس��ؤوالنی که فرزندان آنها دوتابعیتی
هس��تند ،در خارج از کشور زندگی میکنند و در
مظان اتهام هم قرار دارند ،ممنوعالخروج شوند تا
برای رسیدگیهای قضایی در دسترس باشند .به
گ��زارش «وطنامروز» ،در این نامه همچنین قید
شده است ولیاهلل سیف رئیس سابق بانک مرکزی
فعال «ممنوعالخروج» ش��ود تا درباره وضعیت او
رسیدگی کافی انجام شود .این نامه از این جهت
قابل اهمیت اس��ت که در ماههای گذشته پرونده
رسیدگی به مدیران دوتابعیتی در کشور خبرساز
ش��ده و در آخرین مرحله ه��م کمیته تحقیق و
تفحص از مدیران دوتابعیت��ی ،گزارش خود را به
دادستانی کل کشور ارسال کرده است .ابوالفضل
ابوترابی ،نماینده مردم نجفآباد در مجلس درباره
جزئیات بیش��تر نام��ه روز گذش��ته نمایندگان،
با اش��اره به نوسانات و سوءمدیریت شدید در بازار
ارز و س��که طی ماههای اخیر و تغییر رئیس کل
بانک مرکزی اظهار داش��ت :به هم��راه  ۲۰نفر از
نمایندگان نامهای را به رئیس قوهقضائیه نوشتهایم
س��خنگوی س��پاه پاس��داران از
امنیت
برگ��زاری رزمایش اقت��دار نیروی
دریایی س��پاه در خلیجفارس و تنگه هرمز خبر داد.
این رزمایش هفته گذش��ته برگزار شده است .خبر
برگزاری این رزمایش در ش��رایطی اعالم ش��د که
خبرهای مربوط به خلیجفارس و تنگه هرمز در چند
هفته اخیر جزو پربسامدترین اخبار رسانههای ایران و
جهان بوده است .توئیت یک ماه پیش رئیسجمهور
آمری��کا که طی آن مدعی ش��ده بود مزاحمتهای
دریایی ایران برای ناوهای جنگی آمریکا در منطقه به
صفر رسیده است ،نقطه شروع چالش ایران و آمریکا
بر سر این منطقه بود .هرچند این توئیت ترامپ هم
بیپاسخ نماند و مس��ؤوالن ایرانی تاکید کردند این
ناوهای آمریکایی بودند که سر عقل آمدهاند و برای
ادب کردنشان نیاز چندانی به بازداشت تفنگداران
دریایی یا هشدار قایقهای تندرو نبوده است .از سوی
دیگر با گذشت تنها چند روز از این مجادله رسانهای،
مس��أله صدور نفت منطقه ب��ار دیگر خلیجفارس و
تنگه هرمز را بر صدر رسانهها نشاند .تصمیم آمریکا
برای آغاز دور جدید تحریمهای پسابرجامی و تاکید
مقامات وزارت خزانهداری این کش��ور برای به صفر
رساندن فروش نفت ایران و در مقابل ،واکنش صریح
و قاطع مقامات سیاس��ی و نظامی کشورمان که با
تهدید بستن تنگه هرمز و سایر تنگهها همراه شد ،بار
دیگر اهمیت فوقالعاده این آبراهه را به اثبات رساند.

■■اعتراض�ات امروز نتیج�ه بایکوت س�ؤال از
روحانی است

■■قان�ون درب�اره س�ؤال از رئیسجمه�ور چه
میگوید؟

نماین��دگان مجلس روز گذش��ته در گفتوگو
با «وطنام��روز» ،ضمن قانونی خواندن س��وال از
روحانی تاکید کردند کاه��ش امضاها بعد از اعالم
وصول تاثیری در فرآیند س��وال ن��دارد و حتی با
وجود یک امضا نیز سوال از رئیسجمهور در صحن
علنی مجلس طرح خواهد ش��د ،ای��ن موضوع در
قانون نیز تصریح شده است .بر اساس این گزارش،
طبق ماده  212آییننامه داخلی مجلس ،براساس
ی که
اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی ،در صورت 
حداقل یکچهارم کل نمایندگان بخواهند درباره
یک یا چند وظیفه رئیسجمهور سؤالکنند ،باید
س��ؤال یا س��ؤاالت خود را بهطور صریح ،روشن و
س مجلس تس��لیم
مختصر بههمراه امضاها به رئی 
کنند .رئیس مجلس نیز موضوع را در اس��رع وقت
به کمیسیونهای تخصصی مربوط ارجاع میدهد.
هر کمیسیون نیز موظف است حداکثر ظرف یک
هفته با حضور نماینده معرفیشده رئیسجمهور در
آن کمیس��یون و نماینده منتخب سؤالکنندگان
تش��کیل جلس��ه ده��د .در این جلس��ه نماینده
رئیسجمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیسجمهور
ارائه میدهد تا به نمایندگان س��ؤالکننده گزارش

نمایندگان مجلس در نامهای به آیتاهلل آملیالریجانی
خواستار بررسی عملکرد رئیس سابق بانک مرکزی شدند

خروج ممنوع

و درخواس��ت کردهایم مسؤوالنی که فرزندان آنها
بیرون از کش��ور یا دوتابعیتی هستند و خودشان
هم در مظان اتهام قرار دارند ،فعال ممنوعالخروج
شوند تا به وضعیتشان رس��یدگی شود .وی در
گفتوگو ب��ا مهر افزود :عالوه ب��ر این ،طرحی را
نیز در دس��ت تهیه داریم تا همه مسؤوالن کشور
تا رده اس��تانداران پس از اس��تعفا یا برکناری ،به
مدت  2س��ال ممنوعالخروج شوند تا قوهقضائیه
فرصت کافی داش��ته باش��د به وضعیت عملکرد
آنها رسیدگی کند .عضو کمیسیون شوراها و امور
داخلی کشور همچنین درباره ضرورت رسیدگی
به عملکرد ولیاهلل س��یف ،رئیس کل سابق بانک
مرک��زی بوی��ژه در ماههای اخیر تاکی��د کرد :در
همین نامه تقاضا کردهایم که از جمله برای آقای
سیف این ممنوعالخروجی در نظر گرفته شود تا به
وضعیتش رسیدگی شود .با توجه به اینکه خانواده
وی در استرالیا به سر میبرد ،بنابراین در رابطه با

وی نیز این درخواست ممنوعالخروجی را مطرح
کردهایم تا به عملکردش رس��یدگی قضایی شود.
 3مردادماه امسال هم جمعی از نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی با ارس��ال نامهای برای آیتاهلل
آملیالریجانی ،ریاست قوهقضائیه از احتمال فرار
مدی��ران دوتابعیتی ابراز نگرانی ک��رده بودند .در
بخش��ی از نامه نمایندگان که حاوی مقدمه قابل
تاملی بود ،آمده اس��ت :آنچه مسلم است از نتایج
قطعی مدیریت ناص��واب ،تضییع حقوق و اتالف
سرمایههای ملی و خصوصی مردم است و حداقل
ش��رط پذیرش مس��ؤولیت در حکومت اسالمی
پاسخگویی و پذیرش مس��ؤولیت عملکرد دوران
مدیریت کارگزاران نظام است و بنا بر اصول متعدد
قانون اساس��ی و قوانین موضوعه و قواعد فقهی،
مسببان این شرایط دارای ضمان و بعضا مسؤولیت
کیفری میباشند که استعفا و برکناری از مناصب
فعلی نافی پاسخگویی و مانع رسیدگی احتمالی

رزمایش سپاه در خلیجفارس و تنگه هرمز هفته گذشته برگزار شد

مانور پساتهدید

اظهارات رئیسجمهور در سفر
به اروپا و تاکی��د وی بر اینکه
یا نف��ت ایران صادر میش��ود
یا نف��ت هیچ کش��وری صادر
نخواهد ش��د و به م��وازات آن
تاکیدات فرمانده نیروی قدس
سپاه پاسداران در همین راستا ،نشان داد جمهوری
اسالمی تا چه میزان بر استفاده از خلیجفارس و تنگه
هرمز جهت پیش��برد راهبردهای اساسی و حیاتی
خود مصر اس��ت .برگزاری رزمایش اخیر س��پاه در
منطقه را هم میت��وان در همین چارچوب تحلیل
کرد .در پی برگزاری رزمایش اقتدار دریایی س��پاه
که هفته گذشته در آبهای نیلگون خلیج همیشه
فارس برگزار شد ،سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان
ش��ریف ،سخنگو و مسؤول روابط عمومی کل سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی گفت :ای��ن رزمایش با
ه��دف کنترل و مراقب��ت از امنیت آبراه بینالمللی
و در چارچوب برنامه رزمایشهای تقویمی س��االنه
س��پاه برگزار شد .وی افزود :این رزمایش با قدردانی
سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری ،فرمانده
محترم کل س��پاه از یگانهای نیروه��ای دریایی و

هوافضای س��پاه همراه ش��د و
ایشان با ابراز رضایت از برگزاری
موفق رزمایش اقت��دار دریایی
س��پاه ،بر لزوم حفظ و ارتقای
آمادگ��ی همهجانب��ه دفاع��ی

ب��رای تامین امنیت پایدار آبراه
راهبردی خلیجفارس و تنگه هرمز و مقابله متناسب
با تهدیدات و ماجراجوییهای احتمالی دش��منان
تأکید کرد.

■■تنگه استراتژیک هرمز موضع ترامپ در قبال
ایران را تضعیف کرده

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بینالمللی
معتقدند عقبنشینی ترامپ در قبال ایران و طرح
مذاکرات بدون پیشش��رط با کش��ورمان ،حاصل
رویکرد اخیر مس��ؤوالن سیاس��ی و نظامی ایران و
همچنین سطح باالی اهمیت تنگه هرمز است .در
این راستا یک روزنامه آلمانی تنگه هرمز را تنگهای
استراتژیک در انتقال نفت خاورمیانه دانسته و تاکید
کرد این دارایی سبب ش��ده ترامپ نتواند ایران را
مانند دیگر کشورها تحت فشار قرار دهد.
به گزارش تس��نیم ،روزنامه «دویچه ویرتشافتز

ش��ود .پ��س از ی��کهفت��ه از طرح
سؤال در کمیسیون یا کمیسیونها،
چنانچه هنوز حداقل یکچهارم کل
نماین��دگان مجلس از س��ؤال خود
منصرف نشده باشند ،رئیس مجلس
موظف است در نخستین جلسه سؤال
یا س��ؤاالت آنان را قرائت و فورا ً برای
رئیسجمهور ارسال کند .این سؤال
یا س��ؤاالت ظرف  48ساعت تکثیر
میشود و در دسترس نمایندگان قرار
میگیرد.
تبصره  1ـ تعداد س��ؤاالت نباید از 5
سؤال بیشتر باشد.
تبصره  2ـ پس از ارس��ال س��ؤال یا
س��ؤاالت برای رئیسجمهور ،کاهش
امضاها سبب خروج سؤال یا سؤاالت
از دستور نمیشود.
بر اس��اس م��اده  213آییننامه
داخلی مجلس ،رئیسجمهور موظف
است ظرف یکماه از تاریخ دریافت
سؤال یا س��ؤاالت ،در جلسه علنی مجلس حضور
یابد و به س��ؤال یا س��ؤاالت مطروحه نمایندگان
پاسخ دهد ،مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس
شورای اس�لامی .مدت طرح س��ؤال یا سؤاالت از
طرف نمایندگان منتخب سؤالکنندگان حداکثر
 30دقیقه و مدت پاسخ رئیسجمهور حداکثر یک
ساعت اس��ت .طرفین میتوانند وقت خود را به 2
بخش تقسیم کنند ،در این صورت همه سؤاالت و
پاسخها در بخش اول وقت هر یک از  2طرف بیان
میش��ود و در بخش دوم ابهامات سؤالکنندگان
و پاس��خهای رئیسجمهور مطرح میشود .پس از
این مرحله ،درباره پاس��خ رئیسجمهور به هر یک
از سؤاالت از نظر قانعکننده بودن بهصورت جداگانه
رأیگیری میش��ود؛ چنانچه اکثریت نمایندگان
حاضر در جلس��ه از پاسخ رئیسجمهور به سؤالی
قانع نش��وند و موضوع مورد س��ؤال ،نقض قانون یا
اس��تنکاف از قانون محسوب شود ،سؤال مربوط به
قوهقضائیه ارس��ال میشود .همانطور که اشاره شد
بر اساس آییننامه داخلی مجلس ،حتی با یک امضا
هم سؤال از رئیسجمهور انجام میشود اما اینکه
نتیجه طرح سوال با توجه به البی سنگین دولتیها
به چه سویی خواهد رفت به تصمیم نمایندگان ملت
بستگی دارد.

قضایی نیست .در بخش دیگری از نامه نمایندگان
احتمال فرار مدیرانی مطرح شده بود که خانواده
آنها در خارج از کشور زندگی میکنند .با نامه روز
گذش��ته نمایندگان و تاکید علنی و صریح بر نام
س��یف ،رئیس سابق بانک مرکزی ،این گمانهزنی
قوت میگیرد که وکالی ملت با حساسیت ویژهای
روی رئیس سابق بانک مرکزی متمرکز شدهاند،
بویژه اینکه سوءمدیریت بانک مرکزی در بازار ارز
شائبههای زیادی را مطرح کرده است .نمایندگان
در نام��ه خود تاکید کرده بودند :از آنجا که بعضی
مس��ؤوالن این ح��وزه دارای تابعیت کش��ورهای
دیگرند یا خانوادههای آنان در کشورهای خارجی
سکونت دارند ،ضروری به نظر میرسد قوه محترم
قضائیه ب��ه منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ
گذشته و امکان پاس��خگویی این نوع مدیران در
دوران پس از مسؤولیت ،وفق وظایف قانونی خود
مبنی بر پش��تیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و
تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و پیشگیری از
جرائم احتمالی به استناد اصل  156قانون اساسی،
تدابیر و اقدامات الزم را مبنی بر امکان دسترسی
به این نوع مدیران و حفظ اسناد و مدارک مربوط
اتخاذ کند.
ناخریش��تن» آلم��ان در آس��تانه اجرایی ش��دن
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران ،در مطلبی به
مناقشات اتمی بین ایران و آمریکا پرداخت و نوشت:
ایران به دلیل تنگه مهم و استراتژیک هرمز نمیتواند
توسط آمریکا مانند دیگر کشورها تحت فشار قرار
داده شود .نویسنده در ادامه تصریح کرد :البته برای
ایران و اروپا در این مناقشات تجاری خیلی چیزها
در معرض خطر قرار گرفته است ،دولت آمریکا نیز
در برابر ایران نسبت به سایر کشورها در یک موضع
خیلی ضعیفتری قرار دارد .این مسأله به تنگه مهم
و اس��تراتژیک هرمز برای تامین انرژی بینالمللی
مربوط میش��ود .ایران ب��ه دلیل تنگه هرمز نقش
مهم و مرکزی را برای آمریکا و صنعت نفت جهان
بازی میکند .ایران این گذرگاه مهم را تحت کنترل
داشته و میتواند با مسدود کردن آن دولت آمریکا
را تحت فشار قرار دهد .نویسنده در بخش دیگری
از این مطلب با اشاره به اینکه ایران در گذشته بارها
تهدید کرده است اگر در معرض تهاجم قرار گیرد
تنگه هرمز را میبندد ،نوشت :این مسأله صادرات
نفت در خاورمیانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد .در
بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اینکه تنگه
هرمز تنها راه برای انتقال نفت عربس��تان سعودی
نیس��ت ،آمده اس��ت در عین حال ،مسدود شدن
این تنگه منجر به صع��ود قابل توجه قیمت نفت
خواهد شد.

اخبار

مدعیان حقوق بشر از ایجاد آشوب
در ایران حمایت میکنند

آیتاهلل آملیالریجانی ،رئیس
قوهقضائیه گف��ت :امروز که
در یمن بیم��اران و کودکان
و زن��ان م��ورد هجمه عظیم
قرار میگیرند ،دهان مدعیان
حفظ حقوق بشر بسته است اما وقتی به ایران
میرس��ند از آش��وبگران خیابانی و کسانی که
مغازهها را به آتش میکشند حمایت میکنند.
وی با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در دنیا گفت:
اکنون جنایات جنگی در یمن در حال رخ دادن
اس��ت .امروز در یمن بیماران ،کودکان و زنان
م��ورد هجمه عظیم قرار میگیرند و اخیرا هم
بیمارس��تانی مورد حمله قرار گرفت و بیش از
 200نفر کشته شدند .آیت اهلل آملیالریجانی
اف��زود :آمریکاییها کارهایی در افغانس��تان و
فلس��طین انجام دادن��د تا ام��روز قراردادهای
 25س��اله نفتی امضا کنن��د .همچنین خلق
داعش نمونه بزرگ نقض حقوق بش��ر توسط
آمریکا در دنیای معاصر است .حتی ترامپ در
سخنرانیهای انتخاباتی خود در رابطه با خلق
داعش انتقادات��ی را به اوباما و کلینتون مطرح
کرد اما همین افراد ای��ران را محکوم به نقض
حقوق بشر میکنند!

سیاست آمریکا چماق و چماق است
نه چماق و هویج

فواد ایزدی ،کارشناس مسائل سیاسی گفت:
مطرح کردن پیش��نهاد مذاکره از سوی ترامپ
به دلیل برخی دعواهای داخلی آنها و همچنین
بهکارگیری بحث تبلیغاتی در س��طح جهانی
اس��ت ،گویا آمری��کا این کار را از اس��رائیلیها
آموخته که همه جور فشاری را به طرف مقابل
میآورند و هیچگونه قصد مذاکرهای هم ندارند
اما اینطور مطرح میکنند که میخواهند وارد
مذاکره شوند .به گزارش مهر ،ایزدی خاطرنشان
کرد :در این باره توجه داش��ته باش��یم که این
سیاست آمریکا در قالب سیاست چماق و هویج
نیست ،آنها با انجام عملیات روانی اینطور وانمود
میکنند که فشار و تحریمهای ما را که دیدید،
حاال هویج هم که مذاکره باش��د را از سوی ما
ببینید ،در صورتی که در این داستان ما هویجی
نمیبینیم ،اصل داستان چماق و هویج این است
که ش��ما  2انتخاب دارید اما سیاست آمریکا به
واقع چماق و چماق است یعنی آمریکا میگوید
ما شما را تحریم میکنیم و اگر این را نپذیرید
باید تسلیم شوید ،انتخاب بین تسلیم و تحریم
است که هیچ کدام هم گزینه خوبی نیست.

برخی مدیران دولتی کار
نفوذیهای دشمن را میکنند

محمدنب��ی حبیبی ،دبی��رکل حزب موتلفه
اس�لامی گفت :ما معتقدیم عالوه بر ضعفهای
موجود در تیم اقتصادی فعل��ی دولت ،مدیرانی
در همین دولت هس��تند که کار نفوذی دشمن
را انجام میدهند .وزارت اطالعات موظف بوده و
هست این اش��خاص را شناسایی کند و برخورد
الزم را با آنه��ا از طریق قوهقضائیه بهعمل آورده
ی��ا بعدا به عم��ل آورد .وی ادام��ه داد :به عنوان
نمون��ه ورود بی��ش از  ۶ه��زار اتومبیل خارجی
آن ه��م با تقلب در اس��ناد و مدارک جز با تبانی
افرادی در داخل دولت میس��ر نبوده اس��ت .کار
غیرقانون��ی مح��رزی که صدها میلی��ارد تومان
درآمد نامشروع بادآورده را نصیب چند نفر کرده
است .دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار کرد:
آق��ای رئیسجمهور میدانند یا باید بدانند برای
معاضدت با ایشان برای حل مشکالت مردم دایره
وسیعی وجود دارد که در داخل این دایره افرادی
کارآمدتر از تیم موجود اقتصادی هستند .ما دچار
قحطالرجال نیستیم ،همه نیروهای انقالب آماده
کمک به رئیسجمهور در اینباره هستند.

دیدار سفیر ایران
در پاکستان با عمرانخان

سفیر ایران در اس�لامآباد ضمن حضور در
دفتر عمرانخان ،پی��روزی «تحریک انصاف»
در انتخابات عمومی پاکستان را به او و حزبش
تبری��ک گفت .به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از
صفحه رس��می رهبر حزب تحری��ک انصاف
در فیسبوک« ،مهدی هنردوس��ت» س��فیر
کش��ورمان در اس�لامآباد با عمرانخان ،رهبر
حزب تحریک انصاف که موفق ش��ده اس��ت
در انتخابات اخیر این کش��ور پیروز شود دیدار
کرد و پیروزی وی را تبریک گفت .هنردوست
ضمن ابالغ پیام تبریک دولت ایران به وی ابراز
امیدواری کرد در دولت عمرانخان ارتباط میان
 2کشور بهتر از قبل ش��ود .وی ضمن آرزوی
موفقیت برای رهبر حزب تحریک انصاف ابراز
امیدواری کرد روابط برادرانه تهران و اسالمآباد
گسترش پیدا کند .عمرانخان نیز ضمن تشکر
و قدردان��ی از تالش تهران برای تحکیم روابط
دوجانبه گفت :برنامه ویژهای برای گس��ترش
رواب��ط با ایران داریم و هی��چ مانعی نمیتواند
باعث کم شدن روابط ما با ایران شود.

