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نحوه پاسخ گویی روحانی به مجلس
مع��اون پارلمانی رییس جمه��وری اعالم کرد که 
هنوز تاریخ حضور رییس جمهور در مجلس مش��خص 

نشده است.
حس��ینعلی امیری ، در پاس��خ به این پرسش که 
بر اس��اس نامه رئیس جمهور به رئی��س قوه قضاییه؛ 
پاسخ های رییس جمهور به نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی چه خواهد بود، گفت: سوال از رییس جمهور 

سوالی است که پنج محور دارد.
وی ادام��ه داد: این س��واالت قبال در کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی توسط نمایندگان 

رییس جمهور  پاسخ داده شده است.
مع��اون پارلمان��ی رییس جمهوری خاطر نش��ان 
کرد : هن��وز تاریخ حضور ریی��س جمهور در مجلس 
مش��خص نشده، اما ایش��ان حتما برای پاسخ گویی به 
س��وال نمایندگان در مجلس ش��ورای اسالمی حاضر 

خواهد شد.  ایسنا 

 استیضاح وزرای اقتصادی در اولویت
سخگوی فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با 
اش��اره به جلسه فراکسیون متبوع خود، گفت: در این 
جلس��ه مقرر شد س��واالت از رئیس جمهور مبتنی بر 
آمار و اطالع��ات دقیق و به گونه ای باش��د که کرامت 

مجلس و دولت حفظ شود.
س��ید حس��ین نقوی حسینی در تش��ریح جلسه 
فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد: در 
ابتدای جلس��ه حاجی بابایی رئیس فراکسیون موضع 
جلس��ه را تش��ریح و بیان کرده جلسه سوال از رئیس 
جمهور باید مدیریت ش��ود تا هم س��واالت اساسی با 
منطقه ولی مس��تدل مطرح شده و هم رئیس جمهور 

مسائل و مشکالت اساسی را پاسخ دهد.
نماینده م��ردم ورامین بر همین اس��اس تصریح 
کرد: هدف از طرح س��وال نیز کاهش تنش ها، ایجاد 
اتحاد و انس��جام بیشتر و پاسخ به ابهامات و در نهایت 

کمک به حل مشکالت مردم عنوان شد.
نقوی حس��ینی اضاف��ه کرد: در مورد اس��تیضاح 
وزرا نیز تأکید ش��د که مس��أله اقتص��ادی مهمترین 
مسأله امروز کشور است و باید وزرای اقتصادی محور 
استیضاح باشند تا مشکلی از مشکالت مردم حل شود. 

 فارس 

 ضرورت تشکیل کمیته خسارت 
کودتای ۲۸ مرداد

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس اعتقاد 
دارد برخی همواره آمری��کا را بزک می کنند و دنبال 
مذاکره با ش��یطان بزرگ هس��تند در حالی که باید از 

عوامل ایجاد کودتای ۲۸ مرداد درس عبرت بگیرند.
محمدجواد ابطحی گفت: باید اذعان کرد کودتای 
مذکور واقعه ننگینی بود و سبب ایجاد نقطه عطف در 

تاریخ مبارزات مردمی در کشور شد.
نماین��ده مردم خمینی ش��هر با اش��اره به اینکه 
آمریکایی ها توس��ط رژیم پهلوی اموال ایران را غارت 
کردند، اظهار کرد: در آن س��ال ه��ا بیش از 40 هزار 
مستش��ار آمریکایی در ایران حضور داش��ت که امری 

عبرت آمیز است.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه امروزه نی��ز آمریکایی ها با اهرم 
فشار درصدد برهم زدن افکار عمومی در ایران هستند، 
افزود: ایاالت متحده اگراحتمال دهد افراد یا کشورهایی 
می خواهند جلوی انها ایستادگی کنند، حتما به سمتی 

حرکت می کنند که به آنها آسیب بزنند.
نماینده مردم خمینی ش��هر، اظهار کرد: بنابراین 
به نظر می رس��د باید عوامل ایجاد کودتای ۲۸ مرداد 
تبیین و برای افراد خصوصا نس��ل جوان بیان شود تا 

همگان متوجه نیرنگ دشمن شوند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه مجلس نه��م برای احقاق 
حق کشورمان در خصوص کودتای ۲۸ مرداد اقدام به 
تصویب قانونی برای تش��کیل کمیته بررسی خسارت 
کودتای مذکور کرد، خاطرنش��ان کرد: بر این اس��اس 
دول��ت باید ب��ا جدیت این مه��م را پیگی��ری کند تا 
بتوان علیه ایاالت متحده اقامه دعوا کنیم و خس��ارت 

کشورمان را دریافت کنیم.  خانه ملت

امیر سیاری از مرکز آموزش شهید اسدی 
دژبان ارتش بازدید کرد

معاون هماهنگ کننده ارت��ش به منظور ارزیابی 
عملکرد و میزان آمادگی یکان های ستادی و آموزشی 
فرمانده��ی دژبان کل ارتش جمهوری اس��المی ایران 
صبح دیروز از مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش 

بازدید کرد.
 امیر حبیب اهلل س��یاری معاون هماهنگ کننده 
و رئیس س��تاد ارتش، در جمع فرماندهان و کارکنان 
مرکز آموزش ش��هید اس��دی دژبان ارت��ش گفت: هر 
س��ازمانی توس��ط نمادهای مختص به خود در جامعه 
شناس��ایی می ش��ود و باید گف��ت یک��ی از نمادهای 

شناسایی ارتش در جامعه دژبان است.
وی افزود: الحم��داهلل دژبان ماموریت های خطیر 
خود را به نحو احس��ن انجام داده و جزو برترین یکان 

های ارتش به شمار می رود.  مهر

اخبار

عدم تصویب CFT به معنای بسته شدن مبادالت مالی نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تصویب 
الح��اق به CFT قدرت چانه زنی م��ا را باال می برد و در عین حال، عدم تصویب 

آن نیز به معنی بسته شدن فضای مبادالت مالی نیست.
حشمت اهلل فالحت پیشه ، با اشاره به بررسی مجدد الیحه »الحاق دولت ایران 
به کنوانس��یون مقابله با تامین مالی تروریس��م CFT« اظهار داشت: شرایطی در 
 FATF کشور شکل گرفته که در خصوص این قبیل کنوانسیون ها و الزامات مربوط به
مس��ائل مختلفی از س��وی جریان های مختلف مطرح می ش��ود اما مجلس وارد فضای 

احساسی نمی شود و بر اساس منافع ملی و قانون اساسی تصمیم گیری خواهد کرد.
وی افزود: هدف از مس��کوت ماندن دو ماهه بررسی الحاق به CFT، بررسی نتیجه 
مذاک��رات برجامی با اروپایی ه��ا بود و حاال در خصوص نتیجه این مذاکرات در کش��ور 

اختالف نظر وجود دارد.  مهر 

پارلمان 
زندگی اقتصادی مسئوالن باید برای مردم قابل رصد باشد

نماین��ده م��ردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: زندگ��ی اقتصادی 
مس��ئوالن در هر پس��ت و منصبی باید در اتاق شیشه ای برای عموم مردم قابل 

رصد باشد.
مجتبی ذوالنور عنوان کرد: باید سامانه ای طراحی شود تا وضعیت اقتصادی 

مسئوالن را پایش کند.
وی تصریح کرد: رصد زندگی مسئوالن و درآمدهای آنان می تواند از بسیاری از 
آسیب ها جلوگیری نماید در این اتاق شیشه ای باید فعالیت های اقتصادی و درآمدهای 

مسئوالن در دسترس عموم باشد.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
مسئولی اگر نمی خواهد زندگی اش در مقام نظارت مردم باشد باید برود تا فرد شایسته ای 

بیاید با این رویه افراد شیفته خدمت جایگزین افراد تشنه قدرت می شوند. ایسنا 

دیدگاه 

 

اطمینان خاطر نهاوندیان در مورد کنترل نوسانات ارزی
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس از نشست این فراکسیون با نهاوندیان، 
معاون اقتصادی رییس جمهور خبر داد و گفت که وی در این نشست نسبت به 

کنترل نوسانات ارزی اطمینان خاطر داده است.
مه��رداد الهوتی اظهار کرد: نهاوندیان در نشس��ت فراکس��یون مس��تقلین 
موضوع ارز و نوس��انات قیمت آن را مطرح کرد و در گزارشی به تغییرات نرخ ارز 
در هم��ه دولت ها پرداخت. طبق گ��زارش وی  در دولت اول و دوم نرخ ارز ۱.۲ برابر 
در دولت س��وم و چهارم نرخ ارز 4.۷ برابر، در دولت پنجم و ششم نرخ ارز ۳.۹ برابر، در 
دولت هفتم و هشتم نرخ ارز ۱.۹ برابر، در دولت نهم و دهم ۳.۷ برابر، در دولت یازدهم 

۱.۲۷ برابر و در دولت دوازدهم ۲.4 برابر افزایش یافته است.
وی اضاف��ه کرد:  نهاوندیان گفت که افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر اس��ت و در همه 

دولت ها اتفاق افتاده است.  ایسنا 

سخنگو 

امیر سرتیپ حاتمی مطرح کرد
جنگندهجدیدایرانی۳۱مردادپروازمیکند

وزی��ر دفاع با بی��ان اینک��ه در چارچوب  اسلام راهبرد ای��ران مبتنی بر بازدارندگی فعال ارتش 
عم��ل می کنیم، گفت: ایران هیچ گاه به هیچ کش��وری تجاوز 
نک��رده، اما اگر کس��ی بخواهد امنیت ما را تهدید کند پاس��خ 
قاطع��ی دریافت می کند. این ت��وان را داریم که همه نیاز های 

خود را برطرف کنیم.
 امیر س��رتیپ »امیر حاتمی« اظهار داش��ت: برنامه بسیار 
خوب��ی را تهی��ه و ب��رای فرماندهی کل قوا، رئی��س جمهور و 
مجل��س ارائه کردیم که در این برنامه تالش ما بر اولویت های 
امروز بود؛ اولویت ما موضوع موشکی بود که قدرت بازدارندگی 
کشور است. تمرکز ما روی کیفیت و ارتقای توانمندی ها بود. 
وی  با اشاره به رونمایی اخیر از موشک فاتح مبین اظهار 
کرد: ما به لحاظ تنوع وضعیت خوبی داریم و بیش��تر به سمت 

پارامتر های دیگ��ر نظیر چابکی، رادارگری��زی و دقت باالتر و 
پای��داری در مقاب��ل ش��رایط محیطی مختلف رفتیم و س��ایر 
قابلیت ه��ای راهب��ردی نیز ارتقاء یافت. وی ب��ا بیان اینکه در 
مجموع در حوزه تس��لیحات اتفاقات خوبی افتاده است، افزود: 
بس��یاری از کار های ما بر مبنای طراحی های داخلی اس��ت. از 
داشته های بانک فناوری خود استفاده کرده و روی پلتفرم های 

مشخصی حرکت می کنیم.
امیر س��رتیپ حاتمی با اشاره به روز صنعت دفاعی گفت: 

در روز ۳۱ مرداد ماه یک هواپیمایی ارائه خواهد شد که مراحل 
مختلف آزمایش را طی کرده و در این روز پرواز خواهد کرد و 
مردم ش��اهد پرواز این هواپیمای جنگنده و پشتیبانی خواهند 
بود و در کنار این پرواز اقالمی که برای س��اخت آن اس��تفاده 
شده را نیز مشاهده می کنند. وی در خصوص سامانه موشکی 
پدافند هوایی »باور۳۷۳« نیز گفت: این س��امانه مراحل تست 
نهایی خود را پش��ت سر گذاش��ته و به زودی تحویل نیرو های 

مسلح می شود.  میزان
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موض��وع دو تابعیت��ی ها در گلللزارش دو گروه رویداد 
مناص��ب دولتی، مس��ئله ای بود ک��ه بارها موجب 
صدمه به کشور و مورد اعتراض افکار عمومی بود.

بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان 
و کارشناس��ان بخش ه��ای مختل��ف و مرتب��ط با 
حوزه های علمی و حساس نشان داد که تعداد قابل 
توجه��ی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا 

گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی هستند.
این در حالی اس��ت که دو تابعیتی بودن افراد 
مذکور مشکالت متعددی برای کشور بدنبال دارد 
که مهمترین آن نداش��تن تعه��د و صداقت کامل 

نسبت به قوانین و ضوابط کشور است.
مسلم است ش��خصی که وابستگی و تعهد به 
کش��وری دارد و از دیدگاه ها و تفکرات آنها تاثیر 
م��ی پذیرد نم��ی تواند به طور کام��ل در خدمت 

منافع ملی باشد. 
البت��ه نمی ت��وان هر ف��رد دوتابعیت��ی را یک 
نف��وذی دانس��ت ام��ا واقعیت ه��ای تلخ��ی چون 
خیانت ه��ای انجام ش��ده توس��ط دوتابعیتی ها در 
مراک��ز راهبردی نظام مث��ل بانک ها، صنعت نفت، 
دس��تگاه دیپلماس��ی و... که تاکنون خسارت های 
س��نگین مادی و معنوی به کش��ور وارد و سپس 
با خروج از کش��ور و حمای��ت بیگانگان از هرگونه 
پیگرد قانونی هم فرار کرده اند، موضوعی است که 

بارها در خبرها شاهد آن بوده ایم. 
حت��ی هم��کاری برخ��ی از ای��ن اف��راد ب��ا 
سرویس های اطالعاتی کشورهای خارجی و تخلیه 
اطالعاتی آنها موضوعی است که بارها در میان این 
افراد دیده شده به طوری که دری  اصفهانی )تبعه 
کان��ادا( از جمل��ه  محکومین به اتهام جاسوس��ی 
در تی��م مذاکره  کننده هس��ته ای توانس��ت بنابر 
گزارش ه��ا با قرار گرفتن در رأس حس��اس ترین 
بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی � بانکی پذیرش 
اجرای FATF به عنوان پیش  ش��رط امضا برجام 
به تیم هس��ته ای را تحمیل کند و نتایج آن را نیز 

شاهد هستیم. 
ای��ن امر نه تنها پیامدهای حقوقی و سیاس��ی 
دارد بلک��ه موجب تاثیر منف��ی روانی به مردم می 
شود .  در این راستا نمایندگان مجلس بارها نسبت 
به این مسئله انتقاد و اعتراض داشتند و روز گذشته  
نیز ش��اهد قرائت گ��زارش نهایی تحقیق و تفحص 
نماین��دگان مجلس از وضعیت اف��راد دوتابعیتی و 

دارای گرین کارت در حوزه مسئوالن بودیم. 
در ای��ن گزارش نکات مختلفی از جمله هیات 

تحقی��ق و تفحص کننده پاس��خ های وزارتخانه ها 
و س��ازمان ها در قب��ال اس��تعالمات مرب��وط به ۲ 
تابعیتی ها ارائه شده بود که از حضور 4 دو تابعیتی 
در وزارت راه و شهرسازی خبر می دهد  و برخی از 

سازمان ها نیز گزارش دقیقی را ارائه نکرده اند.
ب��ا این ح��ال همچنان وضعیت ای��ن افراد در 
کشور نامشخص است و مردم خواهان آن هستند 

که بدانند سرانجام فعالیت آنان چه خواهد شد.

چرایی به کار گیری دو تابعیتی ها 
بس��یاری از دوتابعیتی ه��ا ب��ا برخ��ورداری از 
توان نخبگی و س��طح تحصیالت به عالوه برقراری 
مناسبات و ارتباطات مورد توجه برخی مسئوالن و 

مدیران قرار می گیرند.
از ای��ن رو باره��ا دیده ش��ده که بس��یاری از 
مس��ئوالن باال دس��تی و وزرا در دولت با اغماض 
ب��ا ورود این افراد به دس��تگاه های دولتی برخورد 
می کنن��د  و در صورتی که به دالیلی چون طمع 
ی��ا ترس و فش��ار به س��رویس های کش��ور بیگانه 
که تابعی��ت گرفته، تعه��د همکاری داده باش��د، 
ق��ادر به نفوذ سیس��تمی بوده و وقت��ی در جایگاه 
تصمیم سازی قرار گیرد می تواند با تغییر در ادراک 
مسئوالن تصمیم گیر و تحمیل اشتباه محاسباتی، 
تصمیمات آنان را به نفع کشور مربوط یا متحدان 

آن جهت دهد.

تایید وزارت اطالعات 
در گذش��ته اگرچه ر ئیس  جمهور با ارس��ال 
نام��ه ای مختصر گفته بود ک��ه  هیچکس در نهاد 
ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست اما 
ای��ن پاس��خ نمایندگان را قانع نک��رد و تعدادی از 
وکالی ملت، طرح »تحقیق و تفحص از مسووالن 
دو تابعیتی دولت« را تدوین کردند و بعد از کش و 
قوسهای فراوان این امر زیر ذره بین کمیته تحقیق 
و تفحص مجلس قرار گرفت. زمانی حجت االسالم 
محمود علوی وزیر اطالعات در کمیس��یون امنیت 
ملی گفت: ما طبق قانون در اس��تعالمات به هیچ 

عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.
 وزارت اطالع��ات جمه��وری اس��المی ایران 

طی گزارش��ی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اسالمی از دوتابعیتی ها، اعالم کرد که ۲۱0 
دو تابعیتی وجود دارند که قباًل منجر به مخالفت و 

عدم تأیید صالحیت این وزارتخانه شده است.
طب��ق گ��زارش وزارت اطالع��ات، ۷ مورد در 
مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پس��ت های 
دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حس��اس و دولتی، ۱۳ 
مورد در مراکز علمی، دانش��گاهی و آموزشی و ۱۲ 
مورد در مراکز نظامی افراد دو تابعیتی مشغول به 

کار هستند. 
البته وزیر اطالعات در جلسه کمیسیون امنیت 
ملی توضیح داده بود که در همه اس��تعالماتی که 
صورت م��ی گیرد ما روی تابعی��ت مضاعف توجه 
خاصی داریم، طی بررس��ی ها و اس��تعالمات انجام 
ش��ده ۷۹ مورد تاکنون مش��کوک ب��ه دوتابعیتی 
داش��تیم که ۳5 مورد آنها تابعیت مضاعف داشتند 
ک��ه صالحیت آنها برای جایگاه ها را رد کردیم اما 
مشکل در استعالمات وزارت اطالعات نیست بلکه 
در خالءه��ای قانونی اس��ت و اگر این خالءها حل 

شود موضوع کاماًل قابل کنترل است.  
روز گذش��ته نیز علی الریجان��ی درباره افراد 
و مصادی��ق دوتابعیتی گفت ک��ه وزارت اطالعات 
لیس��ت همه آنها را نوش��ته و طی نامه ای به بنده 
داده اس��ت و گفته ان��د در حکومت کس��ی دارای 

تابعی��ت مضاع��ف نداریم ام��ا در بخش خصوصی 
وجود دارد و لیس��ت این اف��راد را به بنده دادند و 
بنده هم برای کمیسیون امنیت ملی ارسال کردم 
ک��ه می توانند آن لیس��ت را در اختیار ش��ما قرار 

دهند و اشکالی ندارد.
 

قانون چه می گوید؟
در ماده ۹۸۹ قانون در باره دوتابعیتی ها آمده 
اس��ت: »هر تبعه ایرانی که ب��دون رعایت مقررات 
قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸0 شمسی تابعیت خارجی 
تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن 
بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال 
همه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم به 
فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت 
آن به او داده خواهد ش��د و به عالوه از اشتغال به 
وزارت و معاون��ت وزارت و عضویت مجالس مقننه 
و انجمن ه��ای ایالتی و والیت��ی و بلدی و هرگونه 

مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
البت��ه این قانون تبص��ره ای دارد که می گوید  
هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیش��نهاد 
وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این 
ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با 
موافق��ت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا 

اقامت می توان داد.

توجیه بکارگیری
اگر مواد قانونی در کشور و به ویژه ماده ۹۸۹ 
مبن��ی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت 
مضاع��ف و اقامت خارج کش��ور، باعث ش��ده  که 
امکان بهره برداری از بخشی از ظرفیت های ملی و 
به ویژه در حوزه های علوم نوین و انتقال تکنولوژی 
با موانع و مشکالتی همراه باشد اما متاسفانه شاهد 
هس��تیم که در برخی از دس��تگاه ه��ا روش های 
جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیالت 
ب��ه افراد م��ورد نظر و به ویژه پ��س از انتصاب در 

پست های مدیریتی طراحی شده است.
از س��وی دیگر بس��تگان س��ببی و نس��بی و 
فرزندان مس��ئولین نیز که مس��ئولیتی ندارند نیز 
می توانن��د مقدم��ات نفوذ را در اتخ��اذ تصمیمات 
سیاس��ی فراه��م نمایند و ب��ر مس��ئولین به طور 
مس��تقیم و غیر مس��تقیم تأثیر گذارند تا به طور 
مستقیم و غیر مستقیم اهداف دشمن را در کشور 
پیاده س��ازی نمایند. در این زمینه بایستی مراکز 
حساس کشور بیش از سایر بخشها مورد توجه قرار 
گرفت��ه و از آنجا که به کار گیری افرد دو تابعیتی 
می تواند بالق��وه و بالفعل متضمن تهدیدات جدی 
و بعض��اً غیر قابل جبران باش��د، باید مجازات های 
ج��دی از جمله محرومیت و محدودیت از خدمات 

دولتی در مورد این افراد اجرا شود.
همچنین افرادی که با علم و اطالع، دارندگان 
تابعیت مضاعف را استخدام نموده یا خواهند نمود 
نیز مش��مول مجازات باشند. از س��وی دیگر الزم 
اس��ت که نواقص شناس��ایی اف��راد دو تابعیتی در 
وزارت خانه هایی چ��ون وزارت اطالعات و وزارت 

خارجه و وزارت کشور  برطرف شود. 
به نظر می رس��د کش��ف مدیران  دوتابعیتی 
جاسوس یا دزد باید موجب شود که باالخره دولت 
به این نتیجه رسیده است که در کشور دوتابعیتی 
ها در بسیاری از مشاغل مشغول به فعالیت هستند 
و مردم و افکار عمومی خواس��تار آن هس��تند که 

مسئله حضور دو تابعیتی ها در کشور حل شود.  
یادمان باش��د که مطاب��ق قان��ون مهاجرت در 
بسیاری از کشورها ، شرکت در مراسم  رسمی و ادای 
شهادت قانونی در مقابل قاضی مبنی بر نفی دلبستگی 
به خاس��تگاه ملی و اعالم وفاداری به کشور مذکور تا 
حد جنگیدن است. در این صورت چطور به این افراد 
می توان مس��ئولیت و مدیریت سپرد و از آنها انتظار 
بهره وری داشت. در حقیقت سپردن مسئولیت های 
جمهوری اس��المی به دوتابعتی ها به معنی سپردن 

مسئولیت های کشور به اتباع خارجی است. 

نگاهی به قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس در مورد دوتابعیتی ها

تکلیفمدیرانگرینکارتیکیمشخصمیشود؟

گروه رویداد  جلسه علنی مجلس، دیروز به بهارستلللان
ریاست علی الریجانی برگزار شد.

در این جلسه گزارش نهایی تحقیق و تفحص 
از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در 
حوزه مس��ئوالن و مدیران ارش��د در صحن علنی 
مجلس قرائت ش��د. همچنین طرح استیضاح وزیر 

اقتصاد اعالم وصول شد

آمریکا با چه رویی از آزادی ملت ایران 
سخن می گوید

رئیس مجلس شورای اس��المی گفت: آمریکا 
ب��ا کارنام��ه س��یاه کودت��ای ۲۸ م��رداد و ایجاد 
دیکتاتوری وابسته با چه رویی از آزادی ملت ایران 

سخن می گوید.
عل��ی الریجانی در نطق پیش از دس��تور خود 
با گرامیداشت س��الروز بازگشت آزادگان به میهن 
گفت: اس��تقامت و پایداری آزادگان که باعث عزت 

ایرانیان شد فراموش ناشدنی است. 
وی ادام��ه داد:   آمریکایی ه��ا تص��ور می کنند 
دنی��ای امروز ش��بیه به صحنه بی خبری گذش��ته 
اس��ت، امروز رس��انه ها نوعی توس��عه فرهنگی و 
اطالع رس��انی را ایج��اد کرده اند که ب��ا چند مانور 
احمقانه و مکارانه تفکر جامعه قابل تغییر نیس��ت 
اما باید هوش��یار بود و دچار نسیان تاریخی نشویم 

.
تحفص مجلس از نحوه واگذاری هلدینگ 

پتروشیمی باختر 
مجلس دیروز ب��ا تقاضای تحقیق و تفحص از 
نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش 

خصوصی موافقت کرد.
نمایندگان مجلس براساس گزارش کمیسیون 
اقتص��ادی،  درب��اره تقاضای تحقی��ق و تفحص از 
نح��وه  واگ��ذاری هلدینگ پتروش��یمی باختر به 
بخش خصوصی، محورهای این تحقیق و تفحص و 

همچنین ارقام واقعی اعالم شده هلدینگ در زمان 
واگذاری  تحقیق و تفحص می کنند.

قرائت گزارش نهایی تفحص از دو تابعیتی ها 
روز گذش��ته همچنین گزارش نهایی تحقیق 
و تفح��ص از وضعیت اف��راد دوتابعیت��ی و دارای 
گرین کارت در حوزه مس��ئوالن و مدیران ارشد و 

شناسایی خألهای قانونی در پارلمان قرائت شد. 
علی نجفی خوش��رودی سخنگوی کمیسیون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای 

اسالمی این گزارش را قرائت کرد. 

 واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر
بدون کشف قیمت

در همین حال نماینده مردم مهاباد در مجلس 
گفت: متاس��فانه واگ��ذاری هلدینگ پتروش��یمی 
باختر بدون کشف قیمت و تنها با هماهنگی هیات 

مدیره صورت گرفته است.
ج��الل محمودزاده اظهار داش��ت: خط اتصال 
هلدین��گ پتروش��یمی باختر ب��ه بخش خصوصی 
۲ هزار و 450 کیلومتر اس��ت ک��ه  واگذاری این 
هلدینگ بدون کش��ف قیم��ت و تنها با هماهنگی 

هیات مدیره صورت گرفته است.
روحان��ی و ظریف باید درب��اره اجالس دریای 

خزر گزارش دهند
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در نشست علنی 
طی اخطاری با اس��تناد به اص��ل ۷۷ و ۷۸ قانون 
اساس��ی، اظهار داشت: قراردادهای بین المللی باید 
به تصویب مجلس برسد و تغییر در خطوط مرزی 

ممنوع است.
وی افزود: رئیس جمه��ور یا وزیر امورخارجه 
باید ب��ه مجلس احضار ش��وند تا درب��اره اجالس 

دریای خ��زر به نماین��دگان گ��زارش دهند و در 
جریان موضوع قرار گیریم.

علی الریجانی رئیس مجلس در پاس��خ به این 
تذکر عنوان کرد: تا جایی که می دانم این موضوع 
مرب��وط به تحدید حدود نیس��ت بلک��ه مربوط به 
شرایط نظامی و محیط زیست در دریای خزر و از 
این جنس اس��ت. وی افزود: مراحل قانونی در این 
زمینه باید طی شود؛ بنابراین این موافقت نامه باید 

به مجلس بیاید.

پیگیری مسئله فرودگاه گرجستان
س��ید تقی کبی��ری نماینده م��ردم خوی در 
نشست پارلمان طی تذکری اظهار داشت: شنیدیم 
در ف��رودگاه گرجس��تان بی احترام��ی و اهانت به 

هموطنان خانم صورت گرفته است.
وی اف��زود: ما ضمن محکومی��ت این اتفاق از 
وزارت خارج��ه می خواهیم س��فیر گرجس��تان را 

احضار کند و در این باره تذکر جدی دهد.
در ادامه هم علی الریجانی درپاس��خ به تذکر 
کبیری عنوان کرد که وزارت خارجه در این زمینه 
اقداماتی را صورت داده و الزم اس��ت کمیس��یون 

امنیت هم این موضوع را پیگیری کند.

ایجاد اتاق برای مقابله با تهدیدهای دشمن
نماینده مردم شاهین شهر گفت: باید یک اتاق 
برای مقابله با تهدیدهای دشمن در مجلس و سایر 
دس��تگاه ها دایر ش��ود و حتی رئیس جمهور می 
تواند برخی اختیارات را به اس��تان ها تفویض کند 
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: در شرایط 
جنگ اقتصادی باید از راهکارها و پیشنهادات برای 

مقابله با کارشکنی های دشمن استفاده شود.
بر اس��اس این گزارش عل��ی الریجانی عنوان 

ک��رد: ای��ن بحث در هیات رئیس��ه مورد بررس��ی 
قرار گرفت و اعالم ش��د راه ان��دازی دفتر مجزا به 
مصلحت نیس��ت چرا که کمیسیون های تخصصی 

محدود می شوند.

 وزارت اطالعات لیست افراد دوتابعیتی
را نوشته و به بنده دادند

علیرض��ا س��لیمی نماین��ده م��ردم محالت و 
دلیجان در اخطاری قانونی با استناد به اصل ۱۸4 
قانون اساس��ی و پس از قرائت گ��زارش تحقیق و 
تفح��ص از بررس��ی وضعیت اف��راد دوتابعیتی در 
حوزه مس��ئوالن و مدیران اظهار داش��ت: در این 
گ��زارش چند نکته حائز اهمیت اس��ت، به عنوان 
مثال در گزارش مذکور گفته شده اطالعات وزارت 
امور خارجه از افراد دوتابعیتی ش��امل قبل از سال 
۹0 نمی ش��ود؛ باید گفت این زمان حجم زیادی از 
اطالعات است، تعداد قابل توجهی از متخصصان و 
کارشناسان یا گرین کارت دارند و یا دارای تابعیت 
مضاعف هس��تند ولی ما اطالعات مصداقی از این 
مس��ائل نداری��م. وی اف��زود: ما نماین��ده مجلس 
هس��تیم و وقت��ی اطالعات به ما نرس��یده چگونه 

می توانیم اظهارنظر کنیم.
س��لیمی ، تصریح ک��رد: گزارش کمیس��یون 
امنی��ت ملی درب��اره تحقیق و تفحص از بررس��ی 
وضعی��ت افراد دوتابعیت��ی و دارای گرین کارت در 
حوزه مسئوالن و مدیران ارشد بسیار ناقص است.

نماینده محالت و دلیجان به بیان اخطار دوم 
خود پرداخت و گفت: رهبر معظم انقالب اخیراً به 
صراحت فرمودند در برج��ام از خطوط قرمز عبور 
شده است، ما به عنوان نماینده مجلس باید بدانیم 

در برجام از کدام خطوط قرمز عبور شده است . 
در ادامه علی الریجانی در پاس��خ به س��لیمی 

گفت: درباره افراد و مصادیق دوتابعیتی نیز وزارت 
اطالعات لیست همه آنها را نوشته و طی نامه ای به 
بنده داده است و گفته اند در حکومت کسی دارای 
تابعی��ت مضاع��ف نداریم ام��ا در بخش خصوصی 
وجود دارد و لیس��ت این اف��راد را به بنده دادند و 
بنده هم برای کمیسیون امنیت ملی ارسال کردم 
ک��ه می توانند آن لیس��ت را در اختیار ش��ما قرار 

دهند و اشکالی ندارد.

انتقاد الهوتی از گزارش تحقیق و تفحص 
درباره دوتابعیتی ها

نماینده لنگرود در مجلس نس��بت به گزارش 
دوتابعیتی ه��ا انتق��اد ک��رد و گفت: چ��را در این 
گزارش نوش��ته ش��ده تش��خیص افراد دوتابعیتی 
امکانپذیر نیست و ما اصاًل نمی توانیم دوتابعیتی ها 

را شناسایی کنیم.
مهرداد الهوتی در تذکری با اس��تناد به ماده 
۲۱4 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: درباره 
بیش��تر وزارتخانه ها ش��فافیت وجود ندارد و حتی 
گفته اند ما اصاًل نمی توانیم و امکان تشخیص افراد 

دوتابعیتی  امکانپذیر نیست.

انصراف زرآبادي از طرح سوالش از وزیر 
صنعت 

س��یده حمیده زرآب��ادي نماین��ده قزوین در 
مجل��س از طرح س��والش از وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت که درباره علت عدم رعایت منافع عمومي 
کش��ور در قرارداد سرمایه گذاري ش��رکت رنو در 

ایران بود، انصراف داد که اعالم وصول شد.

 استیضاح وزیر اقتصاد با ۳۳ امضا
 اعالم وصول شد 

اس��تیضاح مسعود کرباس��یان وزیر »اقتصاد و 
امور دارایی« در جلس��ه علنی ب��ا ۳۳ امضا، اعالم 

وصول شد. 

قرائت گزارش نهایی تحقیق و تحفص از دوتابعیتی ها در مجلس 


