تالش ترامپ برای حمله نظامی به ایران

امنیت و اقتدار

ضرورت توجه بیشتر به رزمندگان و ایثارگران

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح گفت :هرچند رئیسجمهور فعلی آمریکا
حرف از جنگ نمیزند اما اطالعات متقنی وجود دارد که در یک س��ال گذشته
تالش کرده تا ارتش امریکا را وادار به حمله نظامی به ایران کند.
سرلش��کر محمد باقری در نشست شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی
خدمت رس��انی به رزمندگان اظهار داشت :در سالهای گذشته بدون حضور مردم
امکان عبور از حوادث وجود نداشت .در دفاع مقدس به دلیل حمایت همه کشورهای
اس��تکباری ،اگر حضور مردم نبود به شکس��ت میانجامید اما مردم در قالب س��ربازی و
حضور داوطلبانه در جبهه حضور یافتند و تعداد زیادی شهید و مجروح دادند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد :بخشهای مختلف در جنگ حضور یافتند و
وظیفه ماست که با خدمت رسانی ،پاسخی مناسب به اقدامات آنها بدهیم.
تسنیم
سرلشکر باقری تصریح کرد :باید از زحمات رزمندگان قدردانی کرد.
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ارتش اسالم

مسئول امنیت داخلی کشور هستم

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با بیان اینکه سند خدمترسانی به
رزمندگان میتواند بستر خوبی را برای خدمت رسانی به این قشر فراهم میکند
گفت :دستگاههای مختلف باید در این راستا حرکت کنند.
امیر حاتمی در نشس��ت ش��ورای هماهنگی اجرای س��ند راهبردی خدمت
رسانی به رزمندگان اظهار داشت :در دفاع مقدس اتفاق بزرگی به دست نیروهای
مردمی رخ داد و بیش از دو و نیم میلیون بس��یجی و در همین حدود س��رباز حضور
داشتند که در کنار آنها نیروهای مسلح نیز حاضر بودند.
وی ادامه داد :امروز هر کس��ی بخواهد نگاه چپی به ایران داشته باشد ،حتما نگاهی
به عقبه و پشتیبانی مردمی ایران خواهد داشت.
امیر حاتمی گفت :البته توجه کمتری به خانواده های ایثار گران ش��ده و دس��تگاه
مهر
های مختلف باید در این راستا حرکت کنند.

وزیر کش��ور گفت :دولت با طرح افزایش تعداد نمایندگان موافق هس��ت و
تامین مالی آن هم از طرف دولت انجام میشود.
سیدحس��ین نقوی حسینی با اشاره به نشست فراکسیون نمایندگان والیی
که با حضور وزیر کشور و معاونان وی برگزار شد ،گفت :رحمانی فضلی در این
جلسه بیان کرد که "من مسئول امنیت داخلی کشور هستم".
وی ادامه داد :وزیر کش��ور گفت طی س��الهای گذش��ته با س��وژههای مختلف
ناامنس��ازی روبهرو بودهایم که از جمله آنها میتوان به اعتراضات س��ال گذشته و 3ماه
گذشته اشاره کرد.
وی ادام��ه داد :همچنین وی اعالم کرد که تمام ظرفیت وزارت کش��ور برای تأمین
امنیت و حل و فصل آرام و منطقی موضوعات قش��ری ،صنفی و منطقهای به کار گرفته
باشگاه خبرنگاران جوان
شده است.

رویـداد
اخبار

نشست الریجانی با رؤسای کمیسیونها

نشس��ت رئیس مجلس با رؤسای کمیسیونهای
تخصصی پارلمان درباره مسائل معیشتی مردم دیروز
برگزار شد.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیس��یون شوراهای
مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به برنامههای مجلس
برای رس��یدگی به وضع معیشتی مردم ،اظهار داشت:
مجلس تاکنون جلسات علنی و غیرعلنی متعددی برای
حل مش��کالت معیشتی و اقتصادی مردم داشته است
که این نشستها در هفتههای آتی نیز ادامه مییابد.
وی خاطرنشان کرد :قرار است سلسه نشستهای
دورهای رئی��س مجل��س با رؤس��ای کمیس��یونهای
تخصص��ی هر چن��د وقت یک ب��ار پیرامون مس��ائل
تسنیم
اقتصادی و معیشتی مردم برگزار شود.

جمع��ی از آموزش��یاران نهضت س��وادآموزی در
اعتراض به وضعیت اس��تخدامی خ��ود ،مقابل مجلس
شورای اسالمی تجمع کردند.
بر این اس��اس حق التدریس��یها ،پیش دبستانی
ه��ا خرید خدمتی از تبعیض ایجاد ش��ده میان آنها و
فارس
نیروهای حقالتدریس ناراضی هستند.

وزارت صنعت امنیت الزم برای ثبت
سفارش واردات خودرو را ندارد

نایب رئیس فراکس��یون مس��تقالن والیی گفت:
چگونه میش��ود فردی در منطقهای بسیار دور افتاده
وارد سیس��تم وزارت صنعت ،معدن و تجارت ش��ود،
بیش از  6هزار ثبت س��فارش انج��ام دهد و حدود 2
هزار خودرو را ترخیص کند؟
غالمعلی جعف��رزاده ایمن آب��ادی نماینده مردم
رش��ت در تشریح نشست فراکس��یون متبوعش که با
حضور محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت برگزار شد،
اظهار داش��ت :به دنبال نارضایتی مردم در حوزههای
اقتصادی ب��ه ویژه در بخش خودرو چنین جلس��های
ت ارزی اشتباه
برگزار شد .وی با اشاره به اینکه سیاس 
دولت سبب اتفاقات اخیر اقتصادی شده است.
نماین��دگان با بررس��ی گزارش وزی��ر صنعت به
این نکته تاکید کردند که متاس��فانه سیستمهای این
وزارتخان��ه امنیت الزم را برای ثبت س��فارش واردات
فارس
خودرو را ندارد.

جزئیاتی از دیدار اخیر هیأت دولت
با رهبر انقالب

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت :رهبر
انقالب فرمودند با توجه به شرایطی که آمریکاییها و
اس��رائیلیها برای کشور فراهم میکنند نیاز به برنامه
ریزیهای جدیتر و تالش بیشتر است که قطعا دولت
راهکارهای رهبر انقالب را انجام میدهد.
حس��ینعلی امیری در مورد جزئیات دیدار اعضای
هی��أت دول��ت با مق��ام معظم رهبری گف��ت :یکی از
توصیههای رهبر انقالب ای��ن بود که اعضای دولت با
مردم صحبت کنند و شرایط کشور را با مردم در میان
گذارند.
وی اظهار داش��ت :در اولین جلسه هیأت وزیران،
دولت بر اجرای توصیههای مقام معظم رهبری تاکید
فارس
کرد.

دستور روحانی برای مقابله با فساد را به
فال نیک میگیریم

ی��ک فعال سیاس��ی اصولگرا گفت :دس��تور اخیر
روحانی برای مقابله با فس��اد را به فال نیک میگیریم
بخصوص در ش��رایط فعل��ی که با توجه ب��ه اقدامات
آمری��کا نیازمن��د انس��جام داخلی بیش��تری در برابر
دشمنان هستیم.
س��ید محمد حس��ینی درباره عملکرد دولت در
برخورد با فس��اد در  5سال اخیر اظهار کرد :نقدهایی
بر دولت در زمینه برخورد جدی با فس��اد در  5س��ال
اخیر وجود دارد.
وی افزود :در ش��رایط فعلی میطلبد که ش��اهد
برخورد جدیتری با کس��انی باش��یم ک��ه از وضعیت
فعلی س��وء اس��تفاده میکنند و در مساله ارز ،سکه و
ایسنا
خودرو مشکالتی را به وجود میآورند.

"سپاه" انتقام خونهای پاک شهدای
عملیات تروریستی مریوان را میگیرد

فرمانده س��پاه شهرستان س��نندج گفت :سپاه با
شدت و حدت با جیرهخواران استکبار جهانی برخورد
و انتقام خونهای پاک ش��هدای عملیات تروریس��تی
مریوان را از این افراد مزدور خواهد گرفت.
س��رهنگ حس��ن عس��کری در حاش��یه مراسم
تش��ییع پیکر مطهر ش��هید "قانع کرمویسه" داشت:
تمام ش��هدای عملیات تروریستی مریوان از نیروهای
بومی کردس��تان بودند ب��ا بیان اینک��ه امنیت پایدار
الزمه توس��عه کردستان کردستان است ،تصریح کرد:
امروز عناصر ضدانقالب و پیاده نظام استکبار جهانی و
جیرهخواران ،این امنیت و آرامش کنونی کردستان را
تسنیم
برنمیتابند.

دوشنبه اول مرداد  1397شماره 4797

گــ�زارش دو

تکلیف سوال چهارم از رئیس جمهور فردا سهشنبه آینده روشن میشود

گروه رویداد

طرح س��وال از رئیس جمهور
ای��ن هفته نیز برای چهارمین بار در دس��تور کار
کمیسیون مجلس قرار گرفت و این درحالی است
ک��ه افکار عمومی از خود می پرس��ند این موضوع
تا چه به دراز می کش��د؟ اگر الزم است چرا انجام
نمی ش��ود و اگر الزم نیس��ت چرا مجددا ً پیگیری
می شود و وقت و زمان و هزینه مجلس را به خود
اختصاص می دهد.
نگاه��ی به روند طرح س��وال از رئیس جمهور
نش��ان می دهد ک��ه اولین طرح س��وال از رئیس
جمهور در خرداد س��ال گذش��ته در مجلس کلید
خ��ورد .محور این ط��رح در خصوص موسس��ات
مال��ی -اعنب��اری بود که  130امضاء داش��ت .این
طرح پ��س از تحویل ب��ه هیئت رئیس��ه مجلس،
حدود هش��ت م��اه در هیئت رئیس��ه معطل ماند
اما در نهایت در بهمن ماه برای برگزاری نشس��ت
میان نمایندگان س��وال کننده و نمایندگان رئیس
جمهور ،به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
کمیس��یون مذک��ور روز دوش��نبه  30بهمن
نشست مشترک با حضور نمایندگان متقاضی سوال
و نمایندگان دولت شامل نهاوندیان معاون اقتصادی
رئیس جمهور ،مس��عود کرباس��یان وزیر اقتصاد و
سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد.
بعد از این جلسه سوال از رئیس جمهور بیش
از حد نصاب امضاء داش��ت .طبق آئین نامه داخلی
مجل��س ،چنانچ��ه یک هفته بعد از این نشس��ت،
حداق��ل یک چه��ار نمایندگان بر طرح س��وال از
رئیس جمهور و حضور وی در صحن مجلس اصرار
داشته باشد ،سوال باید در دستور کار مجلس قرار
م��ی گرفت اما هیئت رئیس��ه مجل��س بجای یک
هفت��ه 13 ،روز بعد اعالم کرد که س��وال از رئیس
جمهور دارای حد نصاب امضاء نیس��ت و از دستور
کار مجلس خارج شده است.
این س��وال بعد از ی��ک هفته دارای  89امضاء
ب��ود اما با ترفن��د هیئت رئیس��ه مجلس و معطل
کردن زمان اعالم نظر ،تع��داد امضاها به  58عدد
رس��ید که بدین ترتیب س��وال منتفی شد .سوال
دوم از رئیس جمهور نیز در اس��فند سال گذشته
در مجلس کلید خورد ک��ه دارای  104امضاء بود
و از س��وی هیئت رئیس��ه مجلس به کمیس��یون
اقتصادی مجلس ارجاع ش��د .علت افزایش قیمت
ارز ،گس��ترش بیکاری و ایجاد نش��دن شغل برای
جوانان ،دالیل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم
اجرایی ش��دن همه تعهدات برجام از سوی ایران،
حجم زیاد کاالی قاچاق به کشور و رکود اقتصادی
چندین س��اله از جمله محورهای طرح دوم سوال
از رئی��س جمهور بود .کمیس��یون مذکور هم روز
دوشنبه  14اسفند نشستی میان طراحان سوال و
نمایندگان دولت برگزار کرد.
اما این بار نمایندگان دولت ش��امل عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشور ،سیف رئیس کل بانک
مرکزی و نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور
در کمیس��یون اقتصادی مجلس حاضر شدند و به
سواالت نمایندگان پاسخ دادند.
مهلت یک هفته ای برای حد نصاب داش��تن
و یا نداش��تن امضاهای این طرح سوال ،عصر روز
یکشنبه  20اسفند به پایان رسید که در این زمان
س��وال مذکور بیش��تر از حد نصاب امضاء داشت و
رئیس مجلس باید س��وال را در دستور کار مجلس
قرار می داد اما دولتی ها روز دوش��نبه  21اسفند
و یک روز پس از پایان مهلت یک هفته ای لیست
اس��امی  46نماینده ای ک��ه امضاهای خود را پس
گرفتند ،به هیئت رئیسه مجلس دادند و این سوال
هم منتفی شد.
س��ومین طرح س��وال نیز در اواخر اس��فند با
 102امضاء و با همان محوریت موسس��ات مالی-

اصرار بیهوده و طفره از پاسخگویی

اعتب��اری در مجلس کلید خ��ورد که باز این طرح
هم منتفی شد.
چهارمین طرح س��وال از رئی��س جمهور روز
سه شنبه آینده در حالی در دستور کار کمیسیون
اقتصادی مجلس قرار می گیرد که سه سوال قبلی
با پس گرفتن امضای نمایندگان در مجلس منتفی
ش��د ،حاال از راهروهای مجلس طرح سوال پنجم
هم به گوش میرسد.
نمایندگان کمیسیون اقتصادی به استناد ماده
 212آئین نامه داخلی مجلس طرح سوال از رئیس
جمهور را بررسی می کنند.
طب��ق این م��اده در صورتی ک��ه حداقل یک
چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند
وظیفه رئیس جمهور س��ؤال کنند ،باید س��ؤال یا
س��ؤاالت خود را به طور صریح و روشن و مختصر
همگی امضا و به رئیسمجلس تسلیم نمایند.
این سوال ،چهارمین س��وال از رئیس جمهور
اس��ت که با  96امضاء در واقع ،بیش از یک چهارم
نمایندگان امضاء دارد.
س��وال مذک��ور در اولی��ن روز کاری مجلس
در س��ال جاری در روز یکش��نبه  19فروردین در
مجلس کلید خ��ورد و موضوع آن به موفق نبودن
دولت در کنترل قاچاق ،علت استمرار تحریمهای
بانک��ی با گذش��ت بیش از  ۲س��ال از آغاز اجرای
برجام و ب��ا وجود ایفای همه تعه��دات ایران ،بی
توجهی دولت تدبیر و امید نس��بت به آمار بیکاری
مفرط ،علت رکود اقتصادی ش��دید چندین س��اله
در دولت با وج��ود وعدهها و اعالمهای مکرر عبور
از رک��ود و علت افزایش ش��تابان نرخ ارز و کاهش
ارزش پول ملی اس��ت .این سوال از سوی هیئت
رئیس��ه مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده
است .
جالب آنجاس��ت از زمانی که این سوال طرح
شده اس��ت ،نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ
به نمایندگان در مجلس حاضر نش��دند ،اما ظاهرا
کمیسیون اقتصادی با دس��تور کار قرار دادن این
سوال ،می خواهد درباره آن تصمیم گیری کند.
البته ش��اید روز سه ش��نبه آینده نمایندگان
رئیس جمهور در کمیس��یون حاضر و به س��واالت
نمایندگان پاسخ دهند.
بع��د از این جلس��ه چنانچه تع��داد امضاهای
نمایندگان در خواس��ت کننده سوال کمتر از 74
تا نباشد ،س��وال در دس��تور کار مجلس قرار می
گیرد و رئیس جمهور باید برای پاس��خ به سواالت
در صحن مجلس حاضر شود.
نگاهی به رویه دولت
طرح س��وال از س��وی نماین��دگان اگرچه به
وظیفه نظارتی مجلس بر می گردد اما این موضوع
آنقدر مطرح ش��ده و بارها با البی های مختلف در
مجلس از دس��تور کار خ��ارج و نمایندگان امضای
خود را پس گرفتند که دیگر ارزش و جایگاه خود
را از دست داده است.
ت��ا کنون به ج��ای پاس��خگوئی  ،رویه دولت
و رئی��س جمهورب��ه نمایندگان ت�لاش برای پس
گرفتن امضاها و منتفی کردن س��وال بود و رئیس
جمهور دولتی ها را بس��یج می کرد تا در رایزنی با
نمایندگان و دادن وعده ها ،امضاهای خود را پس
بگیرن��د .از طرف دیگر هیئت رئیس��ه مجلس هم
همگام با دولت مانع طرح س��وال از رئیس جمهور
در صحن مجلس شده است.

تسنیم

تجمع جمعی از آموزشیاران
نهضت سوادآموزی مقابل مجلس

درحاشیه

پنجمین سوال هم در راه است؟
این درحالی اس��ت که براس��اس اخباری که
از مجلس به گوش می رس��د ،پنجمین س��وال از
رئیس جمهور هم در مجلس کلید خورده اس��ت و
محور این س��وال درباره علل شفافس��ازی نکردن
حقوق و دس��تمزد مدیران ،وزرا و معاونین دولت و
راه اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد در
این زمینه است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده که
دول��ت از ابتدای اجرای این قانون ،یعنی از ابتدای
سال گذشته ،نسبت به راهاندازی سامانهای جهت
ثب��ت و شفافس��ازی حقوق و دس��تمزد مدیران،
وزرا و معاون��ان وزرا اقدام کند ،اما تاکنون این کار
صورت نگرفته است.
نمایندگان در قالب سوال خواستار پاسخگویی
رئیسجمه��ور در ای��ن زمینه هس��تند؛ البته باید
منتظ��ر ماند تا آیا س��وال پنج��م از روحانی کلید
خواهد خورد یا نه.
همزمانی با حضور  7وزیر
جالب آنجاس��ت که در هفته آین��ده  ۷تن از
وزرای دولت در جلس��ات کمیسیونهای تخصصی
مجلس نیز حضور خواهند یافت.
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورایاسالمی
در روزهای یکش��نبه و سهش��نبه ( 31تیر و دوم
مرداد) تش��کیل جلس��ه میدهد که در مهمترین
بخشها قرار است وزرای نفت ،ارتباطات و فناوری
اطالع��ات ،بهداش��ت و درمان ،صنع��ت ،معدن و
تجارت ،راه و شهرس��ازی ،جهادکشاورزی و نیرو
در جلسات کمیسیونها حضور یافته و به سؤاالت
و ابهامات پیرامون حوزههای تخصصیشان پاسخ
و گزارشهایی به نمایندگان ارائه دهند.
از س��وی دیگ��ر بررس��ی طرح ی��ک فوریتی
تش��دید مبارزه با مفاس��د اقتصادی در دس��تگاه
قضایی و س��ازمان تعزی��رات حکومتی و همچنین
ارائه گزارش کمیس��یون امنی��ت درباره تفحص از
مدیران دو تابعیتی در دستور جلسات علنی هفته
اینده مجلس قرار دارد.
بر این اس��اس وزرای اطالع��ات ،و خارجه به
مجلس میآیند.
پاسخ گویی وظیفه کارگزارن نظام
پاسخ گویی مسئوالن و کارگزاران به نهادهای
قانون��ی و مردم یکی از مس��ائل م��ورد توجه دین
اسالم و نظام جمهوری اسالمی است.
در قانون اساس��ی ،بیانات ام��ام خمینی(ره) و

روحانی:

امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم ندارد
رئیسجمهور خط��اب به ترامپ گفت:
تر يبــــو ن
م��ا مرد ش��رف و ضامن امنی��ت آبراه
منطق��ه در طول تاریخ هس��تیم ،با دم ش��یر ب��ازی نکن،
پشیمانکننده است.
حسن روحانی دیروزدر همایش رؤسای نمایندگیهای
ایران در خارج از کش��ور اظهارداش��ت :دولت فعلی آمریکا
همزمان در حال ستیز با دنیا و منافع ملی خودش است.
روحان��ی تاکید کرد :رژیم صهیونیس��تی وقاحت را به
جایی رس��انده اند که می گویند فلس��طین کشور اسالمی
نیس��ت ،حرف ما با همسایگان و جهان عرب در باره ماهیت
اس��رائیل اثبات شد .ضد حقوق بشرتر از رژیم صهیونیستی
وجود ندارد .رئیس قوه مجریه اظهار داشت :مداخله گرتر از
آمریکا علیه انقالب و ملت ایران وجود ندارد.
روحانیافزود :دش��من در توطئه شکست و تجزیه ایران
شکس��ت خورد؛ توطئه سوم ،تحریم به بهانه فعالیت هسته
ای بود .هر گاه اروپا به توافق با ما نزدیک ش��د ،کاخ سفید
نگذاش��ت .برجام ،شکس��ت توطئه  12س��اله علیه فناوری
هس��ته ای ایران بود .روحانی افزود :کار آمریکا ،توطئه علیه
ایران و ملت بزرگ ایران است .داعش را ریشه کن کردیم و
مردم منطقه را نجات دادیم؛ به آدمکش��های داعش سالح و

پول دادید و ادعای حقوق بشر دارید؟
رئیس جمهور تصریح ک��رد :نفوذ ایران در این منطقه،
تاریخی و تمدنی اس��ت .تعهد ما به منطقه ناش��ی از هویت
ما است .به قیمت خون جوانانمان تروریست ها را شکست
دادیم .هرگز برای مبارزه با تروریسم از امریکااجازه نخواهیم
گرفت .رئیس جمهور اظهار داش��ت :ما به دعوت دولتهای
س��وریه و عراق برای مقابله با تروریس��م در این کش��ورها
حضور یافتیم و به کار خود افتخار میکنیم.
روحانی گفت :برجام تصمیم یکپارچه تمام ارکان نظام
ب��ود .توطئه آخر آمری��کا ،تالش برای خس��ته کردن ملت
ایران اس��ت .وی خاطر نش��ان کرد :آمریکایی ها باید خوب
بفهمن��د که صلح ب��ا ایران مادر صلح ه��ا ،و جنگ با ایران
مادر جنگهاست .اگر انسانی حتی بهره اندکی از منطق برده
باشد ،برای خوشایند یک رژیم غاصب با یک میلیارد و 500
میلیون مسلمان اعالم جنگ نمیکند.
وی تصریح کرد :روابط ما با روس��یه بر مبنای همسایگی
و منافع متقابل اس��ت .کسی که اندکی سیاست بفهمد ،نمی
گوید جلوی صادرات نفت ایران را می گیریم .تنگه های زیادی
داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست .وی گفت :امروز سخن
گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم ندارد .تسنیم

مق��ام معظم رهبری و دیگر مس��ئوالن عالی رتبه
کش��ور میتوان به اهمیت پاسخ گویی در اسالم و
نظام جمهوری اسالمی ایران پی برد.
باید توجه داش��ت که پاسخگویی بدون وجود
سیس��تم های نظارت و کنترل امری مشکل است
و مس��ئولیت مدیر و کارگزار در حکومت اسالمی
ایج��اب می کند ک��ه وی در مورد مس��ائل حوزۀ
مس��ئولیتش ب��رای م��ردم توضیح ده��د و هرگاه
س��وءظنی در مردم ایجاد ش��د ،تالش کند تا آن
سوءظن را برطرف کرده و دالیل عملکرد و برنامه
های خود را برای مردم بیان کند.
ایران نهادهای متعددی در قانون برای نظارت
و کنترل مس��ئوالن و قوای حاکم دارد که یکی از
نهادهای مهم مذکور والی��ت فقیه و مقام رهبری
است.
از سوی دیگر طبق قانون اساسی پاسخ گویی
ق��وۀ مجریه در برابر مجلس عالوه بر وضع قوانین،
حق نظارت مس��تمر بر اج��رای قوانین را بر عهده
دارد و ب��ه منظور حق مذکور هر نماینده در برابر
تمام ملت ،مسئول است و حق دارد در همه مسائل
داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.
در اج��رای این اصل ،به نمایندگان مجلس در
انجام وظایف قانونی شان مصونیّت داده شده و نمی
توان آن ها را برای اظهاراتی که در مجلس شورای
اس�لامی طرح م��ی کنند ،تعقیب ی��ا توقیف کرد.
بنابرای��ن اصل  ،اگر در انج��ام وظایف نمایندگی و
یا سخنرانی و ....به اشخاص حقیقی و حقوقی زیان
وارد شود نماینده ،مسئول و پاسخ گو نخواهد بود و
در عین حال مسئولیتی متوجه قوۀ مقننه نیست .
ق��وۀ مجری��ه در تم��ام فعالی��ت ه��ای خود
باید پاس��خ گ��وی مجلس ،نماین��دگان ملت و به
طورغیرمستقیم پاسخ گوی مردم باشد .بنابراین ،
مردم هر جا مشکلی در عملکرد قوۀ مجریه دیدند،
م��ی توانند به نمایندگان خود گزارش دهند تا آن
ها از راه های قانونی مسئله را پی گیری کرده و از
مسئول مربوط پاسخ بخواهند.
ایراد به عملکرد مجلس
اگرچه از یک سو بسیاری از دولتمردان حضور
رئی��س جمه��ور را در مجلس نش��انه ناکارآمدی
دول��ت عنوان می کنن��د در حقیقت نمی خواهند
ک��ه روحانی ک��ه منتقد دول��ت نه��م و دهم بود
مانند احم��دی نژاد در مجلس برای پاس��خگوئی
نمایندگان حاضر ش��ود و از س��وی دیگر دولت به
اش��کال مختلف تالش میکند تا از پاسخگوئی به
نماین��دگان خانه ملت طفره ب��رود اما نمایندگان

مجلس نیز گویا اعتقادی به اینکه مجلس در راس
امور اس��ت  ،ندارند و در حقیق��ت با پس گرفتن
امض��اء خ��ود از طرح س��وال از رئی��س جمهور ،
جایگاه مجلس تنزل می دهند.
بحث دولت ها این است که قاعدتاً عالقه مند
نیس��تند ،چرا که س��وال از رئیس جمهور ،سوال
از رئیس ی��ک قوه بوده و کل کابین��ه باید جواب
دهند و معموالً در این س��طح خیلی مایل نیستند
پاسخگو باش��ند اما اینکه گاهی در مجلس مطرح
میش��ود که سوال از رئیس جمهور صالح نیست؟
جای تعجب دارد
چرا که اگر این امر به صالح کشور نیست چه
دلیلی دارد که در قانون به عنوان ابزار نظارتی قابل
استفاده مطرح شود.
در بحث س��وال از رئیس جمهور یا نمایندگان
نباید طرح س��وال را امضا کنند یا اگر امضا کردند
باید اجازه بدهند شئونات آیین نامه داخلی مجلس
رعایت شود .
این درحالی اس��ت که چنین روش��ی با روح
حوزه فعالیت های نظارتی انطباقی ندارد.
از سوی دیگر پس از هر بار طرح سوال شاهد
حضور جمع وس��یعی از مسئوالن استانداری ها و
فرمانداری ها و حتی وزارتخانه ها در داخل مجلس
هس��تیم که تالش می کنند نماینده ها برای پس
گرفتن امضای خود متقاعده کنند ،اتفاقی که برای
جایگاه مجلس و نمایندگان خوب نیست.
چنین رفتاری موجب می ش��ود افکار عمومی
چنین تالش��ی از سوی دولت برای لغو طرح سوال
از رئی��س جمهور و پس گرفتن امضاها را نش��انه
عملکرد غیر ش��فاف دولت و مجلس دانسته و آن
را به نوعی بازی سیاس��ی و کمکش های جناحی
تلقی کنند.
م��ردم ب��ه ی��اد دارند ک��ه در دول��ت دهم ،
بالفاصله وقتی طرح س��وال شد ،هیئت رئیسه آن
را اعالم وصول کرد و رئیس جمهور هم پاسخ داد
و مشکلی هم پیش نیامد ،اینکه چرا در این دولت
این گونه نشد و چه هماهنگی بین مجلس و دولت
موضوعی است که ذهن مردم را قلقلک می دهد.
حتی در مواردی دیده ش��ده ک��ه نمایندگان
بارها طرح س��واالت خود از رئیس جمهور را تکرار
کرده اند.
ب��ه عن��وان مثال یک��ی از موضوعات��ی که به
عنوان دغدغه نمایندگان مطرح می ش��د موضوع
موسس��ات اعتباری بود .نکته ای که در این میان
از س��وی افکار عمومی مطرح می ش��ود این است
که اگر نمایندگان بار اول قانع ش��ده بودند چرا بار
دوم در مورد این موض��وع بازهم از رئیس جمهور
س��وال کردند و در غیر این صورت چرا مسئله را
تا رس��یدن به نتیجه قطعی از کان��ال روال عادی
دنبال نکردند ؟
نمایندگان باید در نظر داشته باشند که فضای
پرس��ش و پاس��خ در جامعه باید عادی ش��ود و از
سوی دیگر دولتمردان نیز در نظر داشته باشند که
اگر رئیس جمهور در مجلس حاضر شده و پاسخ
کارشناس��ی بدهد ،همه پذیرای حرفهای منطقی
هستند.
درعین حال ش��فاف سازی باید دوطرفه باشد
بنابراین زمان��ی که نماین��دگان از رئیس جمهور
س��وال می کنند وی به افکار عمومی و نمایندگان
مردم پاس��خ می دهد اما اگر سوال طرح نشود یا
رئی��س جمهور از آن طفره برود این امر به معنای
عدم پاسخگوئی و شفاف سازی نیست ؟
در عی��ن ح��ال س��وال از رئیس جمه��ور نه
تنها نش��انه تش��تت آرا و اختالف در میان دو قوه
نیست ،بلکه جایگاه نظام را در مجامع بین المللی
ارتقا پیدا می بخش��د و نش��ان می دهد که دولت
جوابگوی دغدعه های نمایندگان مردم است.

وزارت اطالعات:

مدیران دو تابعیتی در پست های حساس نیستند
رواب��ط عموم��ی وزارت اطالع��ات به
سربازان گمنام
اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در
خصوص مدیران دو تابعیتی پاسخ داد.
رواب��ط عموم��ی وزارت اطالعات یکبار دیگ��ر فعالیت
مدی��ران دوتابعیتی را در پس��تهای حس��اس و مدیریتی
کشور را رد کرد.
در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است:
علیرغم اع�لام چندین باره وزارت اطالعات درخصوص
جلوگی��ری از فعالیت مدیران ب��ا تابعیت مضاعف و انعکاس
گس��ترده آن در رس��انه های مکتوب و تصویری ،متأسفانه
هنوز این مس��ئله برای برخی افراد حل نشده و اخیرا ً یکی
از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نیز در این باره گفته
اس��ت 210" :دو تابعیتی شناس��ایی ش��ده؛ هنوز در دولت
مشغول فعالیت هستند".
وزارت اطالعات ضمن تقدیر از حساس��یت پس��ندیده
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و اهتمام آنان به مسئله
افراد دارای تابعیت مضاعف اعالم می دارد :اقدامات سربازان
گمنام امام زمان (عج) به جای احساس��ات ،برپایه اطالعات
اس��ت و برهمین اساس نس��بت به شناس��ایی افراد دارای
تابعیت مضاعف اق��دام و از انتصاب افراد فاقد صالحیت در

مناصب اداری و دولتی ممانعت کرده و میکند.
وزارت اطالع��ات از منتقدان این موض��وع میخواهد تا
مس��تندات خود را که مغایر گزارشات متقن وزیر اطالعات
در کمیس��یون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس است،
اعالم کنند.
همچنی��ن از ای��ن نماین��ده محترم مجل��س که جزو
غائبین جلس��ه اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت
مل��ی مجلس با وزیر اطالعات بوده اس��ت نیز می خواهد تا
مستندات خود را ارائه کند.
ش��ایان ذکر است وزارت اطالعات با الهام از دستورات و
تأکی��دات امام راحل (ره ) و مق��ام معظم رهبری به صورت
مس��تقل عمل می کند و فارغ از بازیهای سیاس��ی؛ دچار
هیجانات و تسویه حسابهای جناحی نمیشود اصرار برخی
افراد بر اعالم و انتشار اطالعات غیر واقعی و ایجاد شبهه در
اف��کار عمومی را با دقت م��ورد توجه و رصد اطالعاتی قرار
خواهد داد .پیش��تر سید سین نقویحس��ینی گفته بود که
وزارت اطالعات در گزارشش اسامی  210نفری را ذکر کرده
که برخی برای اخذ منصب و برخی برای ارتقای ش��غلی به
این دستگاه معرفی ش��دهاند تا استعالم امنیتی این افراد را
تایید کند .پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات

