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 طرح استیضاح آخوندی و شریعتمداری
در دست نمایندگان 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تدوین 
طرح استیضاح دو وزیر از سوی نمایندگان خبر داد. 

حس��ین مقصودی از جمع آوری امضاء از س��وی 
نمایندگان برای طرح استیضاح دو وزیر دولت دوازدهم 
خبر داد و گف��ت: نمایندگان طرح اس��تیضاح عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری، 
وزی��ر صنع��ت و معدن و تج��ارت را تدوین و در حال 

جمع آوری امضا برای این طرح ها هستند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تاکنون 
طرح اس��تیضاح وزیر راه و شهرس��ازی از س��وی 40 
نماینده امضاء شده است و طرح استیضاح وزیر صنعت 

نیز از سوی نمایندگان در حال امضاء شدن است.
نماینده مردم س��بزوار اف��زود: رئیس جمهور صدای 
م��ردم و نمایندگان برای تغییر در تیم اقتصادی دولت را 
نشنید و نمایندگان خود دست به کار شدند.  تسنیم

 توضیح سخنگوی ارتش
درباره سانحه هواپیمای اف۵؛

س��خنگوی ارتش با اش��اره به بار معنایی واژه ها در 
اخبار و تاکید بر دریافت اخبار ارتش از مبادی رس��می 
توس��ط رس��انه ها، گفت: هواپیمای اف۵ نیروی هوایی 
ارتش سقوط نکرده و فرود)نشستن( سخت داشته است.

امیر س��رتیپ دوم ش��اهین تقی خانی درباره سانحه 
هواپیمای اف۵ نیروی هوای��ی ارتش در دزفول گفت: به 
دنبال س��انحه ای که دیروز برای هواپیمای اف۵ در حین 
پ��رواز آموزش��ی رخ داد، همان طور ک��ه در خبر پایگاه 
اطالع رسانی ارتش اعالم شد، این هواپیما با کمترین آسیب 
و با مهارت یکی از خلبانان به زمین نشست و در حاشیه 

باند متوقف شد که این اقدام شایان تحسین است.
وی یادآور شد: در واقع این هواپیمای آموزشی فرود یا 
نشستن سخت یا به عبارتی هارد لندینگ داشته و در حال 

حاضر این هواپیما از ناحیه چرخ ها آسیب دیده است.
سرتیپ دوم تقی خانی اضافه کرد: برخی از رسانه ها 
و ب��ه ویژه ش��بکه های اجتماعی و بعض��ی کانال های 
پیام رسان در فضای غیررسمی، اقدام به انتشار اخباری 
مبنی بر س��قوط هواپیما کردند. باید تاکید کرد که هر 
ک��دام از واژه ها بار معنایی خاصی دارند و باید از آن ها 

با دقت و در جای خود استفاده کرد.
سخنگوی ارتش ادامه داد: برخی متاثر از اطالعات 
ناقص فضای مجازی تصاویر آرشیوی این نوع هواپیما را 
که حتی در ایرانی بودن برخی از آنها تردید وجود دارد 
منتش��ر کردند تا ذهن ها را به این سمت و سو هدایت 

کنند که هواپیما سقوط کرده و از بین رفته است.
وی گف��ت: نباید دق��ت در اطالع رس��انی را فدای 
سرعت کنیم. اینکه بالفاصله اخباری را منتشر کنیم تنها 
در صورتی مفید اس��ت که با دقت و صحت الزم همراه 
باشد در غیر اینصورت ناخواسته بار روانی نامناسبی در 

افکار عمومی ایجاد می شود. باشگاه خبرنگاران   

تحریم های آمریکا فرصتی برای تعامالت 
بیشتر  است

رئیس گروه دوس��تی و پارلمانی ایران و چین در 
مجلس شورای اس��المی با سفیر این کشور در تهران 

دیدار کرد.
عالءالدی��ن بروج��ردی دردیدار با »پانگ س��ن« 
س��فیر چین در ته��ران با بیان اینک��ه روابط تهران � 
پکن پس از پیروزی انقالب اس��المی در سطح بسیار 
خوب جریان دارد، گفت: نقش همکاری های پارلمانی 
در گس��ترش و توس��عه تعامالت و روابط دو کشور در 

حوزه های گوناگون بسیار با اهمیت است.
وی تحریم ه��ای آمری��کا علی��ه ملت ها ب��ه ویژه 
جمهوری اسالمی ایران را فرصتی برای تعامالت بیشتر 
با کشورهای همسو خواند و در ادامه افزود: در شرایطی 
کنونی هم��کاری چین و ای��ران در حوزه های مختلف 
به نفع دو کش��ور اس��ت. به خصوص در این شرایط که 
دولت وقت آمریکا به دنبال فش��ار بر کل جهان است و 

یک جانبه گرایی را در دنیا علنی کرده است.  مهر

اخبار

با اطالعات غلط ناخواسته وارد جبهه دشمن نشویم
فرمان��ده نیروی زمینی ارت��ش گفت: یکی از برنامه های هدف مند دش��من 
ایجاد ش��بکه های مجازی و ش��بکه های معاند نظام اس��ت، مراقب باش��یم تا با 

اطالعات غلط در فضاهای مجازی ناخواسته وارد جبهه دشمن نشویم.
امیر کیومرث حیدری در جمع مس��ئولین و کارکنان برخی معاونتهای این 
نیرو با بیان اینکه دش��من در صدد راه اندازی جنگ در بین مردم اس��ت، تاکید 
کرد: جنگ صرفاً نبرد مس��لحانه ای بین دو جبهه نیس��ت، بلک��ه حمله به ارزش ها، 

فرهنگ، اقتصاد و ... یک کشور نیز جنگ محسوب می شود.
وی تصریح کرد: امروز دش��من با ما وارد جنگ ش��ده اس��ت. این جنگی با سناریو 
و برنامه ای بس��یار دقیق، تاکتیکی و عملیاتی طراحی شده اس��ت و نحوه جذب س��ربازو 
عضویت در جبهه ای که دش��من فرماندهی آن را بر عهده دارد بگونه ای اس��ت که تعداد 

کثیری ناخواسته در نقش سرباز دشمن عمل می کنند.  فارس 

ارتش اسالم 
هیچ کشوری قادر نیست ایران را تحریم کند

رئیس کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس گفت: هیچ کشوری 
قادر نیس��ت تا ایران را تحریم کند و این سیاس��ت را آمریکا بار ها آزموده و هر 

بار شکست خورده است.
 حش��مت اهلل فالحت پیشه با »یوجانگ هیان« سفیر کره جنوبی در تهران 
دیدار و گفت وگو کرد. وی در این دیدار گفت: مبادالت اقتصادی و روابط پارلمانی 
در سال های اخیر نقش مهمی در گسترش ارتباطات و همکاری های دوستانه فیمابین 

در عرصه های مختلف داشته است و تداوم آن به نفع دو کشور است.
رئیس کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: حجم فعلی 

مبادالت تجاری و اقتصادی بین دو کشور ناکافی نیست و می بایست افزایش یابد.
فالحت پیش��ه با انتقاد از بدعهدی آمریکا در توافق هس��ته ای گفت: این سیاست را 

آمریکا بار ها آزموده و هر بار شکست خورده است.  خانه ملت 

پارلمان 
روحانی دعوت خبرگان را نپذیرفت

عضو هیات رئیس��ه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه از روس��ای سه قوه 
دعوت کرده ایم تا در اجالس��یه آتی حضور پیدا کنند، گفت: رئیس جمهور اعالم 
کرد از حضور در این اجالسیه معذور است اما روسای دو قوه دیگر، قول حضور 

در اجالسیه را داده اند.
س��ّیداحمد خاتم��ی، صبح دیروز در نشس��ت خبری اظهار داش��ت: با توجه 
به مش��کالت معیش��تی مردم، اجالس��یه پیش روی مجلس خبرگان به این موضوع 
اختصاص می یابد. وی با بیان اینکه از روسای سه قوه دعوت کرده ایم تا در این اجالسیه 
حضور پیدا کنند، گفت: پنجمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری در روزهای ۱۳ و ۱4 
ش��هریور سال جاری برگزار می شود و اعضای این مجلس، صبح پنجشنبه)۱۵ شهریور( 
پ��س از حضور در مرقد مطهر امام خمینی)ره( با مقام معّظم رهبری دیدار خواهند کرد. 

 دانشجو

خبرگان 

توجه به 12 توصیه رهبری
باید در نظر داشت که رهبر معظم 
انقالب سال گذشته ۱2 توصیه مهم به 
دولت کردند که ضرورت دارد این امور 
در پاسخگویی مورد توجه قرار گیرد.  

۱- نیت الهی برای خدمت به مردم 
و انس با قرآن و دعا داشته باشید.

ت��الش  و  جه��ادی  روحی��ه   -2
مضاع��ف و خس��تگی  ناپذی��ر و بدون 

چشمداشت را فراموش نکنید.
۳- ارتب��اط نزدی��ک با م��ردم به 

منظور درک بهتر، برقرار کنید.
4- تحمل شنیدن صدای مردم را 

داشته باشید.
۵- از اشرافی  گری پرهیز کنید.

6- در انتخاب همکاران، کارآمدی، 
انقالبی ب��ودن و پرکاری و تدین را در 

نظر بگیرید.
7- بر زیر مجموعه خود نظارت و 

کارها را پی گیری کنید.
8- برنام��ه علمی م��دون و دقیق 

داشته باشید.
داش��ته  روحی��ه خطرپذیری   -9

باشید.
۱0- در تصمی��م  گیری ها اس��ناد 
باالدستی، سند چش��م  انداز و قوانین 

مجلس را رعایت کنید.
۱۱- تمرک��ز روی اولوی��ت  های 

اصلی کشور داشته باشید.
۱2- به حرکت  ه��ای خودجوش 
مردمی و گروه  های جهادی مساعدت 

کنید. 

نمای نزدیک

س��خنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت  هفته  دولت، گفت: رئیسه قوه قضاییه سخنــــگو
تاکید کرد که همه باید به دولت کمک کنیم تا مش��کالت 

مردم رفع شود.
حجت االس��الم والمس��لمین محس��نی اژه ای سخنگو 
و مع��اون اول ق��وه قضاییه درحاش��یه جلس��ه مس��ئوالن 
عالی قضایی در جمع خبر نگاران افزود: از س��وی ریاس��ت 
دس��تگاه قضا اظهار ش��د که نظام جمهوری اسالمی ایران 
با پش��توانه های محکمی که دارد با این تحریم های ظالمانه 
برخورد مناس��ب کرده و از آن عب��ور خواهد کرد، اما دولت 
برای تدبیر امور و رفع مش��کالت معیشتی مردم باید بیشتر 

تالش کند .
وی با اشاره به اینکه  همگان قبول دارند همه مشکالت 
ام��روز به دلیل تحریم ها نیس��ت؛ بلکه برخ��ی از آنها تدبیر 
می خواهد، اظهارداشت: چه بسا برخی از سوء تدبیر ها سبب 

این مشکالت شده است.
وی تصریح کرد: مس��ئله دیگری که بر آن تاکید ش��د، 
بحث عدالت و انصاف در همه برخورد های دس��تگاه قضایی 
بخص��وص در محاکم بود. توصیه ش��د که م��الک و معیار 
بایدقانون باش��د و حتما و حتما از چارچوب عدل و انصاف 

دور نشویم.
حج��ت االس��الم والمس��لمین محس��نی اژه ای گفت: 
همچنین تاکید موکد ش��د که حقوق متهم رعایت ش��ود: 
از جمله حقوق متهم این اس��ت که در مواردی که ضرورت 
ندارد، از دس��تبند و پابند اس��تفاده نشود و از سوی رییس 
قوه قضاییه تاکید ش��د که اگر ضرورت داشته باشد مکتوب 

هم خواهد شد.
س��خنگوی قوه قضاییه در ادامه در رابطه با پرونده های 
اخی��ر اقتصادی اظهار ک��رد: درخص��وص اقداماتی که این 
روز ها مفس��دان اقتصادی در این شرایط انجام می دهند که 

موجب فش��ار بیش��تر بر مردم می ش��ود، اعم از کسانی که 
احت��کار کرده اند یا به نح��وی از انحاء با ارز دولتی کاال وارد 
ک��رده، اما به قیمت آزاد به فروش می رس��انند یا اصال کاال 
را وارد نمی کنن��د و می خواهند از خود ارز اس��تفاده کنند، 
برای این موارد هم توصیه و تاکیداتی ش��ده و ش��یوه های 

رسیدگی روشن شد.
حجت االس��الم و المسلمین محسنی اژه ای اظهار کرد: 
اگ��ر ما بخواهیم بس��رعت ای��ن کار را انج��ام دهیم ممکن 
اس��ت اموال آن فرد کامال شناس��ایی نشود یا میزان تخلف 
او روش��ن نش��ود و یا همه خس��اراتی که وارد کرده است، 
بدرستی برآورد و محاسبه نشود؛ بنابراین در عین حالی که 
تاکید داریم این پرونده ها بس��رعت باید رسیدگی شود، اما 
س��رعت رس��یدگی باید بگونه ای باشد که همراه با انصاف و 
رعایت همه جوانب بوده و در آن استیفای همه حقوق مردم 

و بیت المال صورت گیرد.
س��خنگوی قوه قضاییه گفت: مطلب دیگری که در این 
جلسه عنوان شد درباره دستورالعمل اطالع رسانی بود. چون 
دستور کار اصلی ما این موضوع بود، مرکز رسانه پیشنهاداتی 
داش��ت که درباره آنها توصیه هایی ش��د و عالوه بر آن مقرر 
شد که ضمن رسیدگی به همه پیشنهادات مرکز رسانه، این 
مرکز اقداماتی را بصورت هماهنگ با سایر رسانه ها بخصوص 
رس��انه ملی داشته باش��د تا بتوانند اطالع رسانی دقیق تر و 
بهتری بخصوص درب��اره پرونده هایی که دادگاه های آنها در 

این هفته ها برگزار می شود، داشته باشند.
وی با بیان اینکه امروز دادگاه  رس��یدگی به پرونده های 
مفاسد اقتصادی در دادگاه انقالب توسط شعبه دوم دادگاه 
ویژه بصورت علنی برگزار می ش��ود، بر اطالع رسانی درست 
در این زمینه تاکید کرد. اژه ای تاکید کرد که این موضوعات 
بگونه ای اطالع رس��انی شود که مردم ما بدرستی در جریان 

ماوقع قرار گیرند.  میزان

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
تاکید ریاست قوه قضاییه برای کمک به رفع مشکالت مردم

سردار افشار:
آمادگی دفاعی کشور مانع هجوم 

دشمن به کشور است
رئیس هیئت اندیش��ه ورزی سپاه  ن ا ر ا ســد گفت: آنچه مانع از حمله آمریکا پا
به ایران اس��ت، توان نظامی ماست که در پرتو روحیه 

جهادی و انقالبی نیروهای فراهم شده است.
س��ردار علیرضا افش��ار اظهار کرد: صنایع نظامی 
ای��ران قب��ل از انقالب اس��المی ی��ک از ضعیف ترین 
بخش های کش��ور بود، زیرا به دلیل وجود مستشاران 
نظامی خارجی ک��ه در ایران، اجازه هرگونه نوآوری و 
ابتکار از ایرانی ها گرفته شده بود و آنها اجازه نداشتند 
که به بررس��ی تجهی��زات نظامی که از آنها اس��تفاده 
می کردن��د، بپردازند. اما بعد از انقالب این رویه تغییر 
ک��رد و در ح��ال حاضر یک��ی از قوی ترین بخش های 
کش��ور با وجود تحریم های پی در پی، صنایع نظامی 
اس��ت ک��ه می تواند الگوی بس��یار خوبی برای س��ایر 

صنایع کشور باشد.
وی افزود: صنایع دفاعی داش��تیم، برآورده شود. 
پس از فارغ ش��دن از جنگ باز هم صنایع نظامی بعد 
از جنگ ما در مس��یر رش��د و توس��عه قرار گرفت که 
نتیجه آن خاصیت بازدارندگی اس��ت و هدف نخست 

ما از قدرت دفاعی است.
رئیس هیئت عالی اندیش��ه ورزی سپاه ادامه داد: 
در اس��الم نیز آنچه بر عهده مسلمان است توان دفاع 
ک��ردن از مرز و بوم در برابر دش��منان اس��ت. لذا این 
آمادگی و توانایی برای مانع ش��دن هجوم دش��من به 
کشور ماست. به طوری که همه می دانند آنچه مانع از 
حمله آمریکا به ایران است، توان نظامی ماست؛ توان 
نظام��ی که در پرتو روحیه جهادی و انقالبی نیروهای 
موم��ن در صنایع دفاعی س��پاه و ارتش فراهم ش��ده 

است.  باشگاه خبرنگاران 

روحانی: 
طرف های برجام به برنامه های خود 

سرعت دهند
رئی��س جمه��ور گف��ت: ای��ران  وگــو خواهان حفظ برجام است اما در گفـت 
عین ح��ال اگر در زمینه تضمین کان��ال های مالی و 
پولی، نفت ، بیمه و حمل و نقل، آینده برنامه اجرایی 

اروپا روشن نباشد، اقدامات دیگری را خواهد داشت.
روسای جمهوری اسالمی ایران و فرانسه در گفت 
و گ��وی تلفنی، ضمن تب��ادل نظر درب��اره مهمترین 
مسایل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، تاکید کردند 
که تمام تالش خود را برای گسترش و تعمیق بیش از 

پیش روابط تهران و پاریس بکار خواهند گرفت.
حس��ن روحانی و "امانوئل مکرون" در این گفت 
و گ��وی تلفنی، همچنین تالش هم��ه طرف ها برای 
حفظ برنامه جامع اقدام مش��ترک)برجام( را ضروری 
خواندند و انجام اقدامات عملی در این راس��تا را مورد 

تاکید قرار دادند.
روحانی در این تماس تلفنی که از س��وی همتای 
فرانسوی وی انجام گرفت، گفت: ایران به همه تعهدات 
خود در برجام عمل کرده و با توجه به خروج یکجانبه 
آمری��کا از این توافق ، از س��ایر طرفها انتظار دارد که 
ب��ه برنامه های خود برای حفظ این توافق، س��رعت و 

شفافیت بیشتری دهند.
رئیس جمهور تصریح ک��رد: ایران خواهان حفظ 
برجام اس��ت اما در عین حال اگ��ر در زمینه تضمین 
کان��ال های مالی و پول��ی، نفت ، بیمه و حمل و نقل، 
آینده برنامه اجرایی اروپا روشن نباشد، اقدامات دیگری 
را خواهد داشت. امانوئل مکرون نیز گفت: فرانسه همه 
تالش خود را برای حفظ برجام بکار می گیرد و نسبت 
به این موضوع متعهد اس��ت و به مسوولیتهایش عمل 

خواهد کرد.  باشگاه خبرنگاران 
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درگذشت آیت اهلل و دو فرضیه
ادامه از صفحه اول

آی��ا منطقی و عقالنی اس��ت که هم��ه محافظان 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام او را در استخر 

تنها بگذارند و همه دوربین ها نیز خاموش شود؟
از ب��از ش��دن پرون��ده م��رگ مرح��وم آی��ت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی می ت��وان ب��رای یافت��ن چنی��ن 
پرس��ش هایی اس��تقبال ک��رد، ام��ا خان��واده مرحوم 
هاشمی رفس��نجانی باید احتیاط کنند چراکه اگر قرار 
ب��ر باز مان��دن موضوع و بازخوانی و رس��یدگی به آن 
باش��د، این پرونده می تواند جوانب دیگری هم داشته 
باش��د که احتمال م��ی رود به زیان ایش��ان و خانواده 
مرحوم باشد. اگر صندوق اسرار باز شود، روشن خواهد 
ش��د، البته این صندوق در زمان خود باز می شود و در 

تاریخ نیز به ثبت خواهد رسید.

سرمقاله

کتایون مافی

mafi.katayoon@gmail.com

رئیس جمهور امروز با حضور  در خان��ه مل��ت به ۵ س��وال گـــزارش دو
نمایندگان پاسخ می دهد.

چهارش��نه ۱0 م��رداد ماه بود که س��وال 80 
نماینده از رییس جمهوری در مجلس اعالم وصول 
ش��د و و رییس جمهوری ۱4 مرداد در نامه ای به 
ریی��س مجلس با تاکید بر این که برای جلوگیری 
از ه��ر نوع اختالف بین قوا و احترام به نمایندگان 
در فرصت مقرر به مجلس خواهد آمد،  اعالم کرد: 
این ام��ر می تواند فرصت خوبی باش��د تا برخی از 

حقایق را برای مردم بازگو کنم.
پنج محور س��وال از رییس جمهوری ش��امل 
موفقیت نبودن دولت در کنترل قاچاق کاال و ارز، 
اس��تمرار تحریم های بانکی، شایسته اقدام نکردن 
دولت درباره کاه��ش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی 
شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی 

و کاهش شدید ارزش پول ملی است.
احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس  در 
این باره گفت: نمایندگان منتخب سؤال کنندگان 
حداکثر ۳0 دقیقه فرصت دارند سؤال ها اعالم شده 
را مط��رح کنند و رییس جمهوری نیز حداکثر یک 

ساعت وقت دارد به این پرسش ها پاسخ دهد.
امیرآب��ادی با بیان این ک��ه طرفین می توانند 
وق��ت خ��ود را به دو بخش تقس��یم کنن��د، ادامه 
داد: براس��اس آیی��ن نام��ه داخلی همه س��ؤاالت 
و پاس��خ ها می توان��د در بخ��ش اول مط��رح و در 
بخش دوم، ابهامات س��ؤال کنندگان و پاسخ های 

رییس جمهوری بیان شود.
نماینده م��ردم قم در مجلس اظهار داش��ت: 
طبق آیین نامه داخلی مجلس درخصوص پاس��خ 
رییس جمه��وری ب��ه هر ی��ک از س��ؤاالت از نظر 
قانع کنن��ده بودن یا نب��ودن به ص��ورت جداگانه 
رأی گیری می شود، چنانچه دو سوم از نمایندگان 
حاضر در جلس��ه از پاس��خ رییس جمهوری به هر 
سؤالی قانع نشوند، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال 
می ش��ود. امیرآبادی ادامه داد: از این رو پنج سوال 
از ریی��س جمه��وری هر یک جداگانه در جلس��ه 

علنی امروز مجلس به رای گذاشته می شود.
روحان��ی وع��ده داده در این جلس��ه  حقایق 
مهم��ی را ب��رای مردم بازگ��و کند ام��ا  مهم تر از 
حقای��ق مورد ادعای روحانی ، پرس��ش های مردم 

و نمایندگان آن هاست.
در حقیقت حضور رئیس جمهور درمجلس برای 
پاس��خ به وضعیت اقتصادی و مش��کالتی معیشتی 
که گریبانگیر مردم ش��ده اس��ت، یکی از انتظارات 
افکارعموم��ی اس��ت. رئیس جمهور نه به س��ئوال 

نمایندگان بلکه به ملت ایران پاسخ می دهد. 
اگرچه رئیس جمهور چندی پیش در تلویزیون 

حضور یافت و درباره وضعیت موجود برای مردم
ن��ه  توضیح��ات  ای��ن  ام��ا  داد  توضیحات��ی 

انتظارات مردم و نه کارشناس��ان  را برآورده نکرد 
و هم اینک اوضاع اقتصادی کش��ور، وضع اسفناک 
معیش��تی مردم به گونه ای شده اس��ت که آرامش 

روانی را از مردم سلب کرده است. 
در ای��ن میان اگرچه برخ��ی از حامیان دولت 
تالش کردند که فضای این اس��تیضاح را سیاسی، 
منفی و جناحی جلوه دهند و حتی معاون پارلمانی 
رئیس جمهور آنرا ب��ر خالف قانون عنوان کرد اما 
افکارعمومی منتظر پاس��خ  به س��ئواالت خود در 
خصوص فضای اقتصادی کش��ور است،  سئواالتی 
ک��ه ه��ر روز در محیط ها و حوزه ه��ای عمومی و 
فضای مجازی توسط مردم مطرح شده  و پاسخی 
ب��رای آن پیدا نمی ش��ود و موجب ش��ده تا بخش 
قابل توجهی از حامیان س��ال96 رئیس جمهور، از 

رای خود پشیمان شوند. 

پرسشگری
در این میان  برخی بر این عقیده اند که ممکن 
است جلسه اس��تیضاح رئیس جمهور  تا حدودی 

چالش برانگیز باشد.
این امر تا حدودی ب��ه نحوه مدیریت مجلس 
بس��تگی دارد و قطعاً الریجانی با سابقه مدیریتی 

خود سعی می کند که نظم مجلس حفظ شود. 
با ای��ن حال نح��و پرسش��گری نمایندگان و 

پاسخگوئی روحانی نیز درا ین مسئله موثر است.
سید حسین نقوی حس��ینی، عضوکمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی در این باره گفت: 
مبادا روز س��وال از رئیس جمهور روز س��یاه برای 
نظام باش��د. همه باید از این ش��رایط برای اتحاد و 

انسجام بهره برداری کنند.
وی با اش��اره به اینکه  سوال از رئیس جمهور 
باید ب��رای نظام ی��ک فرصت تلقی ش��ود، افزود: 
نمایندگان مجلس باید سواالتش��ان را  طبق قانون 
اساس��ی و آیین نامه ب��ا اطالعات دقیق و با منطق  

مطرح کنند.
وی تاکید کرد: رئیس جمهور نیز این زمان  را 

ب��ه عنوان یک فرصت ببیند و با نمایندگان ملت و 
مردم صحبت کند و ش��رایط را برای مردم تبیین 
کن��د و باید این را مورد توجه قراردهیم که صحن 

دچار تنش، درگیری نشود.
عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س تصریح کرد: نمایندگان ب��ه  دنبال انتقام 
جویی نیس��تند و هدف از طرح س��وال این است 
که وحدت بیش��تر، تنش ها کمتر و ابهامات روشن 

شود. 
از س��وی محمدرضا امیرحسنخانی دیگرنایب 
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: نمایندگان 
س��وال کننده و رئیس جمهور، اخالق و منافع ملی 
را رعایت کنند تا جلس��ه س��وال از رئیس جمهور 

مشکلی از مشکالت مردم را حل کند.
وی افزود: اگر به این نکات پایبند نباشیم، هر 
رفتاری از هر دو طرف اتفاق خواهد افتاد،  دو باید 
به  حفظ جایگاه نظام مقید باشند و اگر غیر از این 
باش��د، مردم این رفتارها را از چشم کل حاکمیت 
و نظ��ام خواهند دید، نه صرفاً دولت یا مجلس که  

باعث ضربه به کشور و مردم خواهد شد.
نای��ب رئی��س کمیس��یون اص��ل 90 مجلس 
ش��ورای اس��المی تصریح کرد متأس��فانه ارتباط 
دولت با مجلس کم اس��ت، اگر واقعاً معتقدیم که 
در جنگ اقتصادی ق��رار داریم، الزمه پیروزی در 
این جنگ آن اس��ت ک��ه در اتاق فرماندهی جنگ 
ارتباط مس��تحکمی با یکدیگر داش��ته باشیم؛ نه 

اینکه پراکنده عمل کنیم.

نحوه پاسخگویی
البته ممکن از رویکردهای متفاوتی را از دولت 
در حوزه پاس��خگویی شاهد باش��یم. ممکن است، 
دولت با رویکرد پاس��خگویی شفاف حتی در برابر 
چالش برانگیزترین انتقادات حاضر شود و سعی در 
آرام ک��ردن فضای جامع��ه از طریق مجاب کردن 
نمایندگان در صحن خانه ملت داش��ته باشد. ارائه 
گزارشی درباره عملکردهای دولت و ارائه راهکارها 

ب��رای آینده از جمله مباحثی اس��ت  که می تواند 
توسط رئیس جمهور در این فضا مطرح شود. 

از سوی دیگر دولت ممکن است از شیوه های 
حاش��یه ای و جنجال برانگیز استفاده کنند. دولت 
در س��الهای گذشته در پاس��خ به منتقدان چنین 
رویک��ردی را داش��ته و با صحبت ه��ای جنجالی 
تالش کرده ت��ا  در مدت زمان��ی  افکارعمومی را 
منحرف کرده و موضوعات دیگر را تحت شعاع این 

مسئله قرار دهد.
در این میان ممکن است که دولت روش میانه 
را برگزی��ده و به اصطالح یکی نعل و یکی به میخ 
بزند و س��عی کند تا مجلس طبق خواسته های او 

مدیریت شود. 

صداقت در پاسخگویی
باید در نظر داشت که رئیس جمهور اگر بتواند 
صادقانه مس��ائل و مشکالت را در میان نمایندگان 
مردم مطرح کند، این صداقت موجب خواهد ش��د 
ک��ه او بتواند هم روی اعتماد مجلس و نمایندگان 
و هم مردم حس��اب کند.  مش��کالت کشور بدون 

همکاری مردم حل نمی شود. 
رییس جمهوری در شرایطی به مجلس می آید 
که س��کوت مجموعه دولت و ش��خص ایش��ان در 
مورد مس��ائل اقتصادی اخیر س��وال برانگیز ش��ده 
اس��ت از این رو انتظار می رود رییس جمهوری در 
خصوص مشکالت کشور شفاف، صریح و بی پرده با 
نمایندگان مردم سخن بگوید، برنامه هایی که برای 
گذر از این ش��رایط در دولت تدوین ش��ده تشریح 
کند و به ویژه درباره مفاس��د اقتصادی حقیقت را 

فدای مصلحت اندیشی نکند.
قاس��م میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند در 
این باره گف��ت : رییس جمهوری باید با حضور در 
صحن از این فرصت برای شفاف س��ازی اقدام کند. 
اگرروحانی همچنان بنابه مصالحی از شفاف سازی 
در برخی ام��ور خودداری کند، فای��ده ای از طرح 

سوال به دست نمی آید.
از سوی دیگر محمود نگهبان سالمی نماینده 
م��ردم خواف تصری��ح کرد:  رئی��س جمهوری در 
رابط��ه با پش��ت پرده های��ی که باع��ث ایجاد این 

مشکالت شده اند سخن بگویند.
مس��عود گودرزی نماینده مردم ممس��نی نیز 
اظهارداش��ت: رییس جمه��وری بای��د علت اصلی 
اتفاق��ات و حوادث اخی��ر در حوزه ه��ای مختلف 
به خصوص حوزه اقتصاد و دیپلماس��ی و سیاس��ت 
خارجی رخ داد را به طور شفاف بیان کند. می دانیم 
که مباحث حوزه اقتصاد و سیاست خارجی تا چه 
میزان در یکدیگر تنی��ده و به هم دیگر مرتبطند. 
روحان��ی بای��د اقدام��ات خود و دول��ت را، چه در 
ام��وری ک��ه نتیجه بخش ب��وده و چه ام��وری که 
به نحوی منتج به نتیجه موردنظر نش��ده به اطالع 
مردم و نمایندگان برس��اند و در عین حال، آن چه 
ب��رای برون رفت از این وضعیت درنظر دارد و برای 

انجام شان برنامه ریزی کرده، مطرح کند. 
در نهایت بس��یاری به رئیس جمهور پیشنهاد 
کردند که در این جلس��ه سخنانی از جنس» بگم 
– بگم« مط��رح نکند و تنها توضیح دهند که  چه 
کس��انی و چه عواملی باعث به��م ریختگی بازار و 

اقتصاد  ش��ده اند و او چه برنامه های برای آینده و 
خروج از این شرایط دارد.

حفظ شان مجلس
مس��لم اس��ت که حض��ور رئی��س جمهور در 
مجلس نه تنها منفی و به معنای بازخواست دولت 
نیس��ت بلکه موضوعی مثبت برای افکارعمومی و 
بررسی روند کار دولت در زمینه مقابله با مشکالت 

اقتصادی و بهبود شرایط است.
درواقع ه��ر چقدر افکارعمومی بتواند پاس��خ 
سئواالت خود را البه الی پاسخ های رئیس جمهور 
در صحن مجلس بیابد شرایط اجتماعی برای رفع 
موانع اقتصادی بهتر خواهد ش��د و البته ش��رایط 

عکس این موضوع نیز وجود دارد. 
از ای��ن رو نمایندگان��ی که س��ئوال از رئیس 
جمهور را در دس��تور کار مجلس ق��رار دادند باید 
طوری مدیریت امور را در دس��ت بگیرند که ضمن 
پاسخ چالشی از رئیس جمهور فضا را به سمت رفع 
مش��کالت مردم سوق دهند. هدف اصلی سئوال از 
رئیس جمهور هم قطعا بهبود شرایط مردم است. 

رئیس جمهور امروز به بهارستان می رود

تریبونی برای پاسخگویی به مردم


