پارلمان

بازدید از تاسیسات هستهای برای بررسی اجرای فرمان رهبری

ترامپ شهوت مذاکره دارد

رئیس کمیته هستهای مجلس از برنامه این کمیته برای بازدید از تاسیسات
هستهای جهت بررسی اجرای فرمان رهبر انقالب خبر داد.
حجتاالسالم مجتبی با اشاره به فرمان  ۱۴خردادماه امسال رهبر معظم انقالب
مبنی بر فراهم کردن مقدمات غنیس��ازی  ۱۹۰هزار س��و و جلوگیری از «حبس
هس��تهای» اظهار داشت :تاکنون به صورت اجمالی روند تحقق این فرمان را بررسی
کردهایم و در آینده نزدیک هم ،از اقدامات سازمان انرژی اتمی در زمینه محقق کردن این
فرمایش مقام معظم رهبری و کارخانههایی که در این زمینه فعال شدهاند ،بازدید خواهیم
کرد .وی تصریح کرد :این بازدیدها که از س��وی کمیس��یون امنی��ت ملی و به ویژه کمیته
ش رو انجام خواهد شد.
هستهای کمیسیون در نظر گرفته شده ،حداکثر طی  ۱۵روز پی 
رئیس کمیته هس��تهای مجلس افزود :بر اس��اس گزارشهایی ک��ه تاکنون دریافت
مهر
ی امیدوارکنندهای برای تحقق این فرمان برداشته شده است.
کردهایم گامها 
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مصلحت

طرح سوال از رئیسجمهور غیرقانونی است

عضو مجمع تش��خیص مصحلت نظام گفت :دولت آمریکا زیادهطلب ،زورگو و
کینه توز است .نباید به ادعاى ترامپ و دولت او برای مذاکره با ایران اعتماد کرد.
مصطفی میرس��لیم با اشاره به تاثیر سیاس��تهای اقتصادی دولت در بروز
نابس��امانیهای اخیر در بازار س��که و ارز گفت :بدون ش��ک سیاستهاى اولیه
دولت یازدهم و س��پس ادامه آنها در دولت دوازدهم ،عامل اصلی پدیدار ش��دن
نابسامانیهاى اخیر بازار سکه و ارز بوده است.
وی با انتقاد از عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت ،افزود :ترکیب کابینه به گونهای
انتخاب شده است که بتواند همین سیاستهای غلط اقتصادی را پیاده کند.
میرس��لیم با اشاره به بسترسازی برخی رس��انههای اصالحطلب برای مذاکره مجدد
با آمریکا گفت :ترامپ ش��هوت مذاکره دارد ولى مقصود او از مذاکره ،ادامه سیاس��تهاى
تسنیم
استکبارى آمریکا ،به خدمت درآوردن جمهورى اسالمى است.

معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :طرح س��وال از رئیسجمهور غیرقانونی
است ،زیرا امضاها از حد نصاب افتاده بود.
حس��ینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در حاش��یه جلسه هیئت
دولت درباره طرح سوال از رئیسجمهور افزود :تعدادی سراغ کسانی که انصراف
داده بودند ،رفتند و نظرش��ان را برای امضا جلب کردند.انصراف برای انصراف هم
کاری غیرحقوقی و غیرقانونی است.
امیری تصریح کرد :س��وال از رئیسجمهور ابتدا در س��ال گذش��ته مطرح ش��د و
نمایندگان رئیسجمهور به کمیس��یون مربوطه رفتند و پاسخ دادند .وی افزود :به دنبال
از ح��د نصاب افتادن س��وال چهارم از رئیسجمهور ،متاس��فانه س��والکنندگان محترم
س��واالت دیگری جمع کردند.تعدادی از نمایندگان رفتند با عدهای دیگر که قانع ش��ده
تسنیم
بودند صحبت کردند تا از انصرافشان ،انصراف دهند.
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یادداشت

اخبار
تذکر رهبر معظم انقالب
به سردار سلیمانی تکذیب شد

در پی انتشار شایعه خبر تذکر رهبر معظم انقالب
اس�لامی به سردار سرلشکر س��لیمانی یک منبع آگاه
اعالم کرد :خبر منتش��ر شده عاری از حقیقت است و
به هیچ وجه صحت ندارد.
به گزارش گروه سیاس��ی خبرگ��زاری فارس ،در
پی انتش��ار خبر تذکر رهبر معظم انقالب اس�لامی به
س��ردار سرلشکر س��لیمانی در خصوص سخنان اخیر
وی خطاب به رئیس جمهور آمریکا که توس��ط برخی
عناصر ضد انقالب س��اخته و منتش��ر شد ،یک منبع
آگاه اعالم کرد :خبر منتش��ر ش��ده درباره تذکر رهبر
معظم انقالب اس�لامی به سردار س��لیمانی ،عاری از
حقیقت است و به هیچ وجه صحت ندارد.
این منبع افزود :اتفاقا س��خنان مقتدرانه سرلشکر
س��لیمانی بهموقع و س��نجیده بود و اقتدار و انسجام
فارس
نظام را یکجا به نمایش گذاشت.

رئیس جمهور برای تغییر نوبخت
محدودیت دارد

سیاوش کاویانی

هس��تهای را که ه��وا کردند رفت ،به ازای هیچ! دس��ت
اینها باش��د موش��کی که چیزی نیست ،همه کشور را هم هوا
میکنند میرود! ککشان هم نمیگزد.
اکن��ون که برج��ام ذات واقع��ی خودش را نش��ان داده،
همانگون��ه که منتقدین آن پیشبین��ی میکردند و به همین
خاطر با الطاف خفیه نیز روبهرو میگشتند ،همان تازیانههای
رگبار محبتآمیز دولتیان و آن طیف سیاس��ی اصالحطلب را
میگویم ،همانه��ا ،یعنی هواداران برجام ،این که شکس��ت
خوردند و نمیخواهند بار مس��ئولیت این شکست را بر دوش
بگیرند به کنار ،مقصر میتراشند برای این شکست خود.
ماج��رای ضربالمث��ل «دزد حاضر بز حاض��ر» را حتماً

باشگاه خبرنگاران

وزارتخانهها برنامهای برای آینده کشور
ندارند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
در حال حاضر ما گزینهای جز مقاومت نداریم و هزینه
مقاومت برای ما کمتر از التماس خاضعانه است.
غالمعلی جعف��رزاده ایمنآبادی اظه��ار کرد :قوه
مجری��ه و وزارتخانههای دولت تقریبا تعطیل هس��تند
و هیچ برنامهای برای آینده کشور ندارند .انگار مملکت
گل و بلبل است و ما کماکان نفت میفروشیم و مالیات
میگیریم .وی اضافه کرد :ما انتظار داریم وزارتخانهها
خودش��ان را برای بدترین حالتها آماده کنند .من به
جز یک بار که سازمان برنامه سه سناریوی خوشبینانه،
متوسط و بدبینانه ارائه کرد از هیچ وزارتخانه و سازمان
دیگ��ری برنامهای ب��رای بدترین حال��ت ندیدم و این
خودش یک نقص بزرگ است.
نماینده مردم رش��ت اف��زود :اینکه ما فقط بگوییم
مردم باید کمک کنند تا از شرایط بحرانی بیرون بیاییم،
برای مردم جای سوال باقی میگذارد که پس مسئولین
چه میکنند .امروز هیچ بانک و وزارتخانهای برنامه ندارد
و تصور میکنند کار با انشااهلل و ماشااهلل جلو میرود اما
ترام��پ آرمانها ،اهداف و خونهای چهل س��اله ما را
هدف قرار گرفته لذا نمیتوانیم با او کنار بیاییم.
جعف��رزاده در پای��ان گفت :ما هی��چ گزینهای به
ج��ز مقاومت نداریم البته مقاومت برای ما هزینه دارد
اما هزینه آن کمتر از التماس خاضعانه اس��ت این در
ایسنا
شرایطی است که دولت فاقد برنامه است.

 193نماینده مجلس خواستار تغییر
حداکثری کابینه دولت شدند

 ۱۹۳نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در نامهای
به حجتاالس�لام والمسلمین روحانی ،خواستار تغییر
حداکثری کابینه دولت شدند.
در مت��ن ای��ن نامه آمده اس��ت :تغییر رئیس کل
بان��ک مرکزی به عنوان نقطه ش��روع اصالحات خوب
اس��ت ،ولی معطوف کردن تغییرات به یک مورد پاک
کردن صورت مس��ئله است .ش��رایط کنونی اقتصادی
تغییرات حداکثری را میطلبد و خیر و صالح کش��ور
در تغییر حداکثری کابینه است.

گــ�زارش دو

هدفشان هم رسیدند».
آقای مطهری! آنهایی که موش��ک س��اختند و هوا کردند
تقصیرشان چیست که دولتیان عرضه ندارند مثل آنها موشک
هوا کنند؟! باز گلی به جمال دشمنان که آنها خودشان چنین
ادعایی ندارند و نمیگویند پیشرفتهای موشکی ایران باعث
شد برجام ناقص الخلقه به دنیا بیاید.
مفت و مجانی به دش��من خوراک میرس��انند که تو هم
خ��ود را وارد ای��ن ماجرا کن و هم صدا با م��ن فریاد بزن! یا
نه؟! ش��اید هم برعکسش درست باش��د ،یعنی آنها ،دشمنان
را میگوییم به یکس��ری س��ادهلوح یا نفوذی توصیه کردهاند
که موش��کی را دلیل ناکامی برجام اع�لام کنید مردم را هم
تحریک کنید که چنین بگویند.
آخر مرد ناحس��ابی! هستهایمان را که دادید رفت ،هیچ!
موش��کی را به ازای چه چیزی میخواهید بدهید برود؟! برای
توافق هس��تهای یونجه هم به م��ا ندادند تا خوراک دام کنیم!
ال برای خوشایند دشمن بدهید برود چطور
موشکی را هم اص ً
است؟! اسمش را هم میگذاریم خوشخدمتی ،یا پیشدستی،
ی��ا بادمجان دور قابچین ،از اینجور اصطالحات زیاد اس��ت در

زبان شیرین فارسی ،تا یادمان نرفته ،چند قطعه فرش نفیس
دستباف ایرانی دس��ترنج قالیبافان زحمتکش هم بدهید به
آنها بد نیست ،خوششان میآید از خوش رقصی!
وای اگر صاحب مملکت بودید ش��ما! چه بالیی سر ایران
میآمد؟ به گمانم همه مملکت را هوا کرده و به باد میدادید
همچون قاجار یا همین پهلوی کم نداد به دیگران!
نمی دانم جناب مس��تطاب علی مطهری دامه التوفیقات
در آن  8س��ال جن��گ در جبههای ،پش��ت جبه��های جایی
بوده اس��ت یا نه؟ نداشتن س�لاح و موشک را با گوشت و تن
خود حس کرده اس��ت یا نه؟ آخر آدم عاقل و بالغ که س��بقه
نمایندگ��ی مجلس را هم دارد و دس��ت بر قض��ا آقازاده نیز
هست ،یک عامل قدرت کشور را اینگونه به باد میدهند؟
آی مردم! به هوش باش��ید که میخواهند وطنفروش��ی
کنند با جلوه دادن وخامت حال و روز اقتصادی کش��ور .همه
ای��ن وض��ع و اوضاع کنونی ک��ه میبینید بزک اس��ت .فریب
نخورید ،باید بارانی ببارد که نزدیک اس��ت ،آنگاه این سرخآب
س��فیدآبها که ماسیده بر روی س��یمای آن خواهید دید که
پشت این چهره که بوده و چه بوده.

گروه رویداد

سرانجام روز گذشته مجلس
ش��ورای اسالمی س��وال از رئیس جمهور را اعالم
وصول کرد.
ای��ن اقدام درحالی ص��ورت گرفت که رئیس
جمه��ور و دولتمردان بارها ب��ه عناوین مختلف و
با البی گری از حض��ور رئیس جمهور در مجلس
و پاس��خگویی خودداری ک��رده بودند و حتی در
مواردی نیز اعالم ش��ده بود که رئیس مجلس نیز
این امر را به صالح کشور نمی داند.
حتی روز گذش��ته نیز معاون پارلمانی رئیس
جمه��ور نیز این اقدام را غیر قانونی دانس��ت  ،با
ای��ن حال این اق��دام صورت گرف��ت و می تواند
گام��ی در جهت پاس��خگو بودن دول��ت به مردم
تلقی شود.
دول��ت تا کن��ون در مورد برنام��ه های خود
ب��رای حل مش��کالت مردم و عب��ور از تنگناهای
اقتصادی پاس��خی نداده است و این امر می تواند
راهی برای اعالم برنامه های دولت به نمایندگان
مردم باشد.
بر این اساس رئیس جمهور باید در مورد عدم
موفقیت ه��ای دولت در کنترل قیمت کاال و ارز،
اس��تمرار تحریم های بانکی ،عدم اقدام شایسته
دول��ت در خص��وص کاهش نرخ بی��کاری ،رکود
اقتصادی شدید چندین س��اله و افزایش شتابان
نرخ ارزهای خارجی و کاهش ش��دید ارزش پول
ملی به نمایندگان پاسخ دهد .این درحالی است
ک��ه مطابق با ماده  ۲۱۳آیین نامه داخلی مجلس
رئیس جمهور موظف اس��ت ظرف مدت یک ماه
حداکثر در مجلس حضور پیدا کند و به س��واالت
مطروحه پاسخ دهد.
ماجرای سؤال نمایندگان مجلس
از رئیسجمهور از کجا شروع شد؟
در تابس��تان سال گذش��ته ( )96مؤسسات
مال��ی و اعتباری با مش��کالتی رو بهرو ش��دند و
سپردهگذاران این مؤسسات به طور مداوم مقابل
مجلس ،بانک مرکزی و دیگر نهادها تجمع کرده،
خواستار وصول مطالبات و استیفای حقوقشان از
سوی دولت ،مجلس و بانک مرکزی شدند.
در این بین نمایندگان مجلس نیز خواس��تار
پیگیری مطالبات سپردهگذاران مؤسسات مالی و
اعتباری از سوی رئیسجمهور شدند .نمایندگان
پ��س از بیاعتنایی دولت با این مس��ئله با طرح
س جمهور ،خواس��تار پاس��خگویی
س��ؤال از رئی 
وی ب��ه نماین��دگان و یافت��ن راهکارهایی برای
حل مش��کالت سپردهگذاران شدند .در این زمان
طرح سؤال از رئیسجمهور را با  100امضا تقدیم
هیئترئیسه مجلس کردند.
ماج��رای س��ؤال نماین��دگان مجل��س از

خانه ملت

عض��و فراکس��یون امید گف��ت :باتوجه ب��ه اینکه
نوبخت از بنیانگذاران حزب اعتدال و توس��عه اس��ت
رئیس جمهور برای تغییر وی از ریاست سازمان برنامه
و بودجه محدودیت دارد.
سید ابوالفضل موسوی گفت :تئوریسین برنامهای
رئیس جمهور نوبخت اس��ت لذا ب��رای رئیس جمهور
س��خت خواهد بود که بخواهد وی را از سازمان برنامه
و بودجه بردارد .وی ادامه داد :س��خنگو بودن نوبخت
از ابتدا ش��اید اشتباه بود ،زیرا توامان بودن سخنگویی
و ریاس��ت س��ازمان برنامه و بودجه مناس��ب نیست.
وی بیان کرد :پیش از این نام طیبنیا برای ریاس��ت
سازمان برنامه و بودجه مطرح بود که اکنون با وجود
حضور نوبخت در سازمان آمدن وی منتفی است.
وی با اش��اره به برخی خبره��ای مبنی بر حضور
جهانگی��ری به عنوان س��خنگوی دولت اظه��ار کرد:
جهانگیری نمیتواند س��خنگوی دولت باشد اما شاید
واعظی به دلیل حضور در جلسات هیئت دولت گزینه
معقولتری برای س��خنگویی دولت محس��وب ش��ود.

شنیده یا خواندهاید؛ گفتهاند؛ «سارقی بزی دزدیده بود .کسی
او را نصیحت میکرد و او را از عواقب دزدی بر حذر میداشت
که؛ در روز قیامت باید حساب و کتاب پس بدهی .در آن روز
بز حاضر میشود و به زبان میآید و علیه تو شهادت میدهد.
دزد گف��ت :م��ن هم فوری همان جا ش��اخ ب��ز را میگیرم و
تحویل صاحبش میدهم؛ دزد حاضر بز حاضر!
از آن پ��س اگر کس��ی برای کار اش��تباهی ک��ه مرتکب
میش��ود ،دلیلتراش��ی کند و اصرار بر انجام آن داشته باشد،
این مَثل حکایت حال او میشود.
ب��ا افاضات جناب واال عل��ی مطهری آقازاده محترم با آن
پدر گرامی ،عالمه بزرگ شهید مطهری آشنا هستید.
م��ا هم با این ضربالمث��ل که میگوید از فضل پدر تو را
چه حاصل موافقیم ،حساب پدر از پسر جدا است ،ارادت ما به
شخصیت ش��هید عالمه مطهری هیچ کاسته نشده و نخواهد
شد .علی ایحال ،جناب مطهری سخنی گفته است بس نقض
و پرمغز .چنین گفته است بخوانید؛
«مس��ئول وضعیت جاری کشور آنهایی هستند که با هوا
کردن موش��ک تالش کردند برجام اجرا نش��ود ک��ه البته به

دست شما بود
مملکت را هم هوا میکردید باد ببرد!

حجتاالسالم کاظم صدیقی
نمازجمعه این هفته تهران را اقامه میکند

حجتاالسالم کاظم صدیقی نماز جمعه این هفته
تهران را اقامه خواهد کرد.
همچنی نصرتاهلل لطفی قائممقام شورای هماهنگی
تبلیغات اس�لامی با موضوع سالروز تاسیس این شورا و
غالمعلی افروز عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره
تحکیم خانواده با موضوع «روانشناسی ازدواج و انتخاب
همس��ر مطلوب» س��خنرانان پیش از خطبههای نماز
جمعه این هفته تهران هستند .مهر

درحاشیه

مجلس سوال نمایندگان از رئیس جمهور را اعالم وصول کرد

گام اول برای پاسخگویی به مردم

رئیسجمه��ور ب��ه همین ج��ا ختم نش��د و این
س��ؤال پس از بررس��ی در کمیس��یونها ،تقدیم
هیئترئیس��ه پارلمان ش��د .بر اس��اس آییننامه
داخلی مجلس ش��ورای اس�لامی ،سؤال از رئیس
جمهور پس از اینکه تقدیم هیئترئیسه مجلس
ش��د ،باید اعالم وصول شده و در دستور کار یکی
از جلسات علنی پارلمان قرار گیرد.
پ��س از اینکه طرح نماین��دگان مجلس برای
سؤال از رئیسجمهور درباره مشکالت سپردهگذاران
مؤسس��ات اعتباری تقدیم هیئترئیس��ه پارلمان
ش��د ،تعدادی از نمایندگان مجلس طی جلسات و
نشستهایی که با نمایندگان دولت داشتند ،از طرح
ل منصرف ش��دند .پس از این رایزنیها تعداد
س��ؤا 
امضاها از  100امضا به حدود  45امضا رسید.
البته برخ��ی نمایندگان س��ؤال کننده اعالم
کردند علی الریجان��ی رئیس مجلس از طرح این
سؤال در هیئترئیسه و صحن پارلمان خودداری
ک��رده و از آن ممانعت میکند .موضوعی که علی
مطهری نایب رئیس مجلس در یک جلسه علنی،
آن را تأیید کرد.
مخالفت الریجانی با طرح س��ؤال نمایندگان
از رئیسجمهور با واکنشهای شدید نمایندگان
سؤالکننده همراه بود.
عل��ی الریجانی پس از واکن��ش نمایندگان
سؤال کننده بارها در جلسات مختلف عنوان کرد
"کسی مانع طرح سؤال از رئیس جمهور نیست"،
اما بهروز نعمتی س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس
و یک��ی از چهرهه��ای نزدی��ک ب��ه الریجانی در

گفتوگویی آب پاکی را روی دس��ت همه ریخت
و عن��وان ک��رد؛ الریجانی در ح��ال حاضر معتقد
است که با توجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات
مختلفی است ،بهتر اس��ت موضوع طرح سؤال از
ال معطل بماند.
رئیسجمهور فع ً
هیئ��ت رئیس��ه پارلم��ان در جریان س��ؤال
نمایندگان از روحانی پیرامون مش��کالت سپرده
گ��ذاران مؤسس��ات اعتباری بر خ�لاف آییننامه
داخلی پارلمان عمل کرد و س��ؤال را از دس��تور
کار خارج کرد.
البته طرح س��وال از رئی��سجمهور با افت و
خیزهای طی شده به همین جا ختم نشد و با باال
گرفتن نوسانات ارزی در کشور ،که تقریباً از پاییز
سال گذشته اوج گرفت ،نمایندگان مجلس دوباره
طرح سؤال از رئیس جمهور درباره علت نوسانات
موج��ود در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی را با
امضای  71نماینده کلید زدند.
باز هم فعالیتهایی برای ایجاد خلل در طرح
ت رئیسه مجلس و
س جمهور در هیئ 
سؤال از رئی 
دولت شکل گرفت ،اما این بار نمایندگان دولت با
البیهای گستردهای دست به کار شدند.
آن طور که برخی نمایندگان س��ؤالکننده از
رئیسجمه��ور درباره مس��ائل ارزی عنوان کردند،
دول��ت برخی نمایندگان را با نشس��تهای مکرر و
وعدههایی مجاب کرد تا امضای خود از طرح سؤال
س جمه��ور را پس بگیرند ،تعداد امضا نیز به
از رئی 
 40امضا کاهش یافت و این سؤال هم به بهانه اینکه
از حد نصاب افتاده ،از دستور کار مجلس خارج شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

مشکالت امروز مانند حبابی است که خنثی میشود
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری
ارتش اسلام
اس�لامی ای��ران گفت :ب��ه زودی یک
قرارگاه لشکری را در خراسان جنوبی مستقر میکنیم.
امیر کیومرث حیدری در بازدید از مرکز آموزش��ی 04
بیرجند ،اظهار کرد :هیاهوی سیاسی همواره وجود دارد اما
مهم این است که والیتمدار باشیم.
وی با بیان اینکه خراس��ان جنوبی از استانهایی است
ک��ه در دفاع مقدس س��هم عظیمی داش��ته اس��ت ،افزود:
پادگان  04امام رضا(ع) از مراکز مهمی اس��ت که سربازان
در آن آموزش میبینند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس�لامی ایران با
اشاره به وجود خالقیت و نوآوری جوانان این مرکز ،اظهار کرد:
امروز در تمام مرزهای کش��ور امنیت پایدار حاکم بوده و این

امر نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران است.
امیر حی��دری با بیان اینکه با بصیرت فرماندهی معظم
کل ق��وا هیچ خط��ری انقالب اس�لامی و نظ��ام را تهدید
نمیکند ،افزود :در طرح آمایش سرزمینی توجه بسیاری به
خراس��ان جنوبی شده است و به زودی یک قرارگاه لشکری
را در این استان مستقر میکنیم.
وی ادام��ه داد :همچنی��ن در طرح آمای��ش جدید در
شهرستان نهبندان نیز یک تیپ مستقر و به مکانیزه کردن
مراقبت از مرز توجه خواهد شد.
فرمانده نی��روی زمینی ارتش جمهوری اس�لامی ایران
با بیان اینکه مش��کالت امروز مانند حبابی اس��ت که خنثی
میشود ،یادآور شد :دشمنان نمیتوانند ساحت نظام جمهوری
اسالمی ایران را تحت الشعاع قرار دهند .ایسنا

در نهایت ،سرانجام با وجود مشکالت متعدد
در کشور ،نمایندگان مجلس ،حتی آنهایی هم که
از وعدهه��ای رئیس جمهور برای حل مش��کالت
ارزی قانع ش��ده و سؤاالتش��ان را پ��س گرفته
بودند ،دوباره سؤال از رئیسجمهور را ،اما این بار
با  5محور در دستور کار قرار دادند.
مش��کالت ایجاد ش��ده در بازار ارز و کاهش
ارزش پ��ول ملی و همینطور رکود ایجاد ش��ده
در اقتص��اد تا حدی به اوج خود رس��ید که دیگر
چانهزنیها ب��رای انصراف نماین��دگان مجلس از
طرح سؤالشان از رئیسجمهور از سوی دولتیها
و نیز حتی تعلل هیئترئیسه در به تأخیر انداختن
آن نیز راهگش��ا نشد و نمایندگان مجلس شورای
اسالمی طرح سؤالی را با محورهای ناتوانی دولت
در کنت��رل قاچاق ،اس��تمرار تحریمه��ای بانکی،
ضعف دولت در ایجاد اشتغال ،رکود اقتصادی در
س��الهای اخیر ،افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش
ارزش پول ملی کش��ور را ب��ا  100امضا تدوین و
تقدیم هیئترئیسه مجلس کردند.
س��ؤال از روحان��ی در روز سهش��نبه هفت��ه
گذشته (دوم مرداد) با حضور نمایندگانی از دولت
و نمایندگان س��ؤالکننده از رئیسجمهور مورد
بررس��ی قرار گرفت .در نهایت مقرر شد اگر تعداد
امضاهای طرح س��ؤال از رئیسجمهور ،طبق ماده
 212آییننام��ه داخلی مجلس و ظرف یک هفته
آین��ده ،از  73امضا کاهش پیدا نکند ،روحانی در
یک جلس��ه علنی برای پاسخ به سؤال نمایندگان
حضور یابد.

سوال از رئیس جمهور حق مجلس
قانون��ی که حق مجلس را در طرح س��ؤال از
رئیس جمهور مش��خص میکن��د اصل  88قانون
اساسی است که بر اس��اس آن در هر موردی که
حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای
اسالمی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان
از وزیر مس��ئول در باره یکی از وظایف آنان سوال
کنند ،رئیس جمهور یا وزیر مربوطه موظف است
در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.
ارائه پاسخ نباید از سوی رئیس جمهور بیش
از یک م��اه به تاخیر افتد مگر اینکه عذر موجهی
وجود داشته باشد و مجلس آن را بپذیرد.
براب��ر این اص��ل رئیس جمه��ور اختیاری در
پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد بلکه
موظف اس��ت به سؤال آنها پاسخ دهد ،چرا که اگر
رئیس جمهور س��وال نماین��دگان مجلس را بدون
پاس��خ گذارد مجلس ممکن اس��ت سراغ اصل 89
قانون اساسی رفته و استیضاح رئیس جمهور را در
دس��تور قرار دهد که این امر تبعات زیانباری برای
وی خواهد داش��ت .از س��وی دیگر رئیس جمهور
برای پاسخ دادن به سؤاالت نمایندگان باید به محل
مجلس شورای اسالمی بیاید و احیاناً تقریر و ارسال
پاس��خ به مجلس کافی و مجاز نیست بلکه شخصاً
باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.
همچنی��ن رئیس جمه��ور در مقابل تکالیف
فوق حق دارد تا یک ماه برای پاسخ به سؤاالت و
حض��ور در مجلس تأخیر کند به عبارت دیگر وی
م��ی تواند از مهلت یک ماههای که اصل  88برای
او در نظر گرفته استفاده کند.
حضور رئیس جمهور در مجلس
نماد دموکراسی
اگرچه برخی منتقد حضور رئیس جمهور در
مجلس هس��تند و آن را موج��ب تضعیف جایگاه
دول��ت میدانند و آن را بهانه جدید منتقدان برای
فش��ار به دول��ت عنوان می کنند ام��ا باید گفت
که پاسخگوئی رئیس جمهور به نمایندگان مردم
نمادی از دموکراسی بوده و نشان میدهد که در
نظام اس�لامی هر مسئولی باید پاسخگوی مسائل
حوزه خود باشد .درعین حال این امر نشان دهنده
آن است که مجلس به سیاسی کاری آلوده نشده
و جایگاه آن در کشور مقتدر و مطمئن است.
در عی��ن حال پاس��خگویی رئیس جمهور به
س��وال نمایندگان موجب میش��ود تا وزرا نیز در
برابر نمایندگان پاس��خگو باش��ند .در عین حال
ای��ن اقدام مردم به نظ��ام امیدوارتر کرده و مردم
میدانند که بزرگترین مسئول کشور یعنی رئیس
جمهور نیز باید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو
باش��د ،از این رو اعتماد بیش��تری پیدا کرده و به
حل مشکالت خود امیدوار تر میشوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

دولت باید آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرد
رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین
بسیجـــیها
گف��ت  :درحالی که دش��من در حال
جنگ اقتص��ادی با ایران اس��ت دولت بای��د آرایش جنگ
اقتصادی به خود بگیرد.
سردار غیب پرور در جمع مسئولین بسیج اقشار و بسیج
وزارتخانه ها سخن میگفت با اشاره به تشدید نابسامانی در
بازار ارز و طال افزود :مس��ئوالن دولت��ی باید باور کنند که
دش��من جنگ اقتصادی را ش��روع کرده و انتظار ملت این
است که دولت نیز آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرد.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین افزود :ما همانگونه
که برادرانه از قوه قضائیه خواس��تیم که در مقابل مفسدان
اقتصادی برخورد قاطعانه و انقالبی داشته باشند ،از برادران
خ��ود در دولت هم میخواهیم که با رویک��رد انقالبی وارد

کارزار اقتص��ادی ش��وند و اج��ازه ندهند اقتصاد کش��ور و
معیشت مردم بیش از این دچار تالطم گردد.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی که دشمن از ابتدای
پیروزی انقالب به ملت ای��ران وارد میکرد گفت :مردم در
دهه  ۶۰وقتی مس��ئوالن را کنار خود می دیدند فشارها را
تحمل می کردند و اکنون نیز مس��ئوالن باید در مش��کالت
موج��ود کنار م��ردم قرار گیرن��د و به حل مش��کالت آنان
بپردازند.
غیب پروربا انتقاد از کم تحرکی دس��تگاههای نظارتی
گف��ت :در حال��ی که عده ای محدود ب��ا داللی و اخالل در
اقتصاد کش��ور بر مش��کالت مردم م��ی افزاین��د ،انتظار از
دس��تگاههای نظارتی آن است که با هماهنگی و هم افزایی
ایسنا
در برخورد با مفسدان اقتصادی تعلل نکنند.

