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تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان 
قرارگاه پدافند هوایی با آرمانهای امام)ره( 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( به 
مناسبت فرارس��یدن دهم شهریور ماه سالروز تشکیل 
ای��ن قرارگاه با همراهی جمع��ی از فرماندهان پدافند 
هوایی با آرمان های بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران 

تجدید میثاق کرد.
امیرعلیرضا صباحی فرد در حاش��یه این مراس��م 
در جم��ع خبرنگاران گف��ت:  ق��رارگاه پدافند هوایی 
بناب��ر تدبیر فرماندهی معظم کل ق��وا با توجه به نوع 
تهدیدات موجود، جهت یافتن هویتی مستقل تشکیل 
ش��د. وی افزود:  نیروهای مس��لح باید کاری کنند که 
جسارت هرگونه اقدام علیه کشور و حمله را از دشمن 
بگیری��م تا آنها نتوانند به مرزهای جمهوری اس��المی 

ایران نظر سو داشته باشند.  فارس

محسنی اژه ای به مجلس می رود
عضو فراکسیون مستقالن والیی مجلس از جلسه 
مش��ترک اعضای فراکسیون با سخنگوی دستگاه قضا 

خبر داد.
محم��د وحدتی گفت: براس��اس برنامه ریزی های 
انجام ش��ده این جلسه امروز )یکش��نبه 11 شهریور( 

برگزار می شود.
وی افزود: بررس��ی آخرین وضعی��ت پرونده های 
فس��اد اقتصادی، بررس��ی آیین نامه داخل��ی پارلمان 
درباره س��ؤال از رئیس جمهور، نحوه ارجاع و بررس��ی 
این پرونده در دستگاه قضا و همچنین مباحث مربوط 
به قوه قضائیه از جمله موضوعاتی هس��تند که در این 

جلسه بررسی می شود.  تسنیم

 روحانی فرا رسیدن روز ملی مالزی 
را تبریک گفت

رئی��س جمه��ور در پیامی با تبریک فرا رس��یدن 
روز مل��ی مالزی، اظهار امیدواری کرد با توجه به اراده 
سیاس��ی مقامات عالی رتبه دو کشور مبنی بر تقویت 
و تعمیق روابط سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی، شاهد 

توسعه روزافزون همکاری های فی مابین باشیم.
حسن روحانی خطاب به »ماهاتیر محمد نخست 
وزیر مالزی « گفت: با ابراز خرسندی از روابط صمیمانه 
و برادران��ه میان جمهوری اس��المی ای��ران و مالزی، 
امیدوارم با توجه به اراده سیاسی مقامات عالی رتبه دو 
کشور مبنی بر تقویت و تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی، ش��اهد توس��عه روزاف��زون همکاری های 
 فی مابین در دوره جدید ریاس��ت جناب عالی باش��یم.

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

دشمن توان مقابله با قدرت دفاعی ایران 
را ندارد

مشاور عالی وزیر دفاع گفت: اینکه دشمنان کمتر 
از گزین��ه نظامی روی میز صحب��ت می کنند به دلیل 
تغییر مواضع نیست، بلکه توان مقابله با قدرت دفاعی 

جمهوری اسالمی ایران را در خود نمی بینند.
س��ردار محمد عزیزی دلش��اد مش��اور عالی وزیر 
تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت های دفاعی ایران باعث 
ش��ده گزینه نظامی از روی میز کش��ورهای متخاصم 
برداش��ته شود، اظهار کرد: دش��منان با وجود آنکه به 
زبان نمی آورن��د، اما اعتقاد دارند جمهوری اس��المی 
ای��ران مبتن��ی بر منطق واکنش نش��ان م��ی دهد و 

تصمیم می گیرد.
وی تصری��ح کرد: اینکه دش��منان کمتر از گزینه 
نظامی روی میز صحبت می کنند به دلیل تغییر مواضع 
شان نیست، بلکه توان مقابله با قدرت دفاعی جمهوری 

اسالمی ایران را در خود نمی بینند.«  مهر
 

طرح جدید نمایندگان برای استیضاح 
شریعتمداری

عض��و هیئت رئیس��ه مجلس از ارج��اع طرح های 
اس��تیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون 

صنایع و معادن خبر داد.
علی اصغر یوس��ف نژاد با اش��اره به طرح استیضاح 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس، گفت: چندی 
پیش طرح استیضاح ش��ریعتمداری وزیر »صمت« از 
س��وی حدود 70 تن از نمایندگان مجلس با محوریت 
نابه س��امانی های بازار خودرو و رک��ود در بخش تولید 

تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
وی افزود: کنار طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن 
و تجارت که هفته گذشته تقدیم هیئت رئیسه مجلس 
شد، طرح استیضاح دیگری با برخی موضوعات مشابه 
از س��وی حدود 12 تن از نماین��دگان مجلس تقدیم 

هیئت رئیسه پارلمان شده است.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس اضافه کرد: با توجه به 
اینک��ه دو طرح برای اس��تیضاح وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و ب��ا امضاهای گوناگون تقدیم هیئت رئیس��ه 
مجلس ش��ده، بنابرای��ن طبق آیین نام��ه هر دو طرح 
استیضاح باید برای رس��یدگی به کمیسیون صنایع و 
معادن ارجاع ش��ود که ما در هیئت  رئیسه این طرح ها 

را به کمیسیون صنایع ارجاع داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: هدف عمده استیضاح کنندگان 

وزرا، بهبود وضع اقتصادی است.  تسنیم

اخبار

بعید است اروپا تصمیم درستی بگیرد
رئیس مجلس با اش��اره به کارشکنی غربی ها در خصوص برجام، گفت: بعید 
است که اروپایی ها بتوانند در این خصوص تصمیم درستی بگیرند، بنابراین باید 

توان داخلی را تقویت کنیم.
علی الریجانی تأکید کرد: امروز هم ش��رایط س��ختی داریم و باید احساس 
مس��ئولیت کنیم اما ش��رایط امروز یک مصاِف کالس��یک با دش��من نیس��ت و 

پیچیدگی خاصی دارد.
الریجانی با اش��اره به مانع تراش��ی ها و دش��منی غرب با جمهوری اسالمی در موضوع 
هس��ته ای گفت:  زحمات زیادی در این دولت کش��یده ش��د تا به یک توافق برس��یم، اما 
موجوداتی اخیراً در آمریکا بر س��ر کار آمده اند که مش��کل ایجاد می کنند. وی با اش��اره به 
مذاکرات ایران با اروپایی ها در خصوص آینده برجام گفت: با توجه به اینکه سه رهبر اروپایی 

خواهان مذاکره شدند، ایران تصمیم گرفت زمانی را برای مذاکره تعیین کند.  مهر

یبون  تر
عراق نمی تواند ایران را تحریم کند

عضو هیئت رییس��ه کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس، گفت: ع��راق بگیرد 
نمی تواند ایران راتحریم کند، زیرا احتیاجات عراق بیش��تر از سوی ایران تامین 

می شود.
محمدج��واد جمال��ی نوبندگانی در خص��وص اینکه دولت ع��راق به دنبال 
گرفت��ن مجوز از آمریکا برای عمل نکردن به تحریم های ایران با بیان اینکه ما با 
عراق هم مرز مشترک و هم منافع مشترک داریم افزود: ایران به دعوت کشور عراق 

از یکپارچگی آن کمک و حمایت کردیم.
جمالی با اش��اره ب��ه موضع گیری العبادی ک��ه اعالم کرده ب��ود مجبوریم از اعمال 
تحریم ها اطاعت کنیم، ولی با مخالفت و واکنش منفی  احزاب و مردم عراق روبرو شد، 
افزود: دلیل این کار العبادی ش��اید نشان دادن چراغ سبز به افرادی، برای ادامه نخست 

وزیری اش بوده که اثر معکوس داشت. خانه ملت 

نظرگاه 
استقبال واعظی از برگزاری کنسرت های خیابانی

رئیس دفتر رئیس جمهوری در خصوص برگزاری کنسرت های خیابانی گفت: 
فکر می کنم ابتکار بس��یار خوبی است و باید از برگزارکنندگان و هنرمندانی که 

در این کار مشارکت دارند، تقدیر شود.
محمود واعظی، در حاش��یه برگزاری کنسرت های رایگان ارکستر سازهای 
مل��ی اظه��ار کرد: با توجه ب��ه محدودیت هایی که در برگزاری کنس��رت داریم و 
هزینه بس��یار باالیی که برای آن صرف می شود، معموال یک قشر خاص می توانند از 
کنسرت ها استفاده کنند.وی ادامه داد: اما مهم این است که کنسرت های خیابانی کامال 

رایگان و در فضایی مناسب موجبات شادی مردم را فراهم می کند.
او تصری��ح کرد: قطعا دولت ه��م باید کمک کند حضور مع��اون امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی نشان دهنده این اس��ت که دولت در برگزاری چنین فضاهایی 

جدی است.  ایسنا

خیابان پاستور 

فالحت پیشه خبر داد
بازدید کمیسیون امنیت ملی از تاسیسات هسته ای 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  رلمــــان ب��ا بیان اینکه اعضای کمیس��یون امنیت ملی فردا )12 پا
ش��هریورماه( از برخ��ی تأسیس��ات هس��ته ای مانن��د نطنز و ف��وردو بازدید 
می کنند، گفت: بازدید اعضای کمیس��یون از تأسیسات هسته ای در راستای 

تدوین گزارش کمیسیون از روند اجرای برجام صورت می گیرد.
حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده مردم اسالم آباد غرب اعالم کرد: اعضای 
کمیس��یون امنیت ملی روز دوش��نبه هفته جاری 12 ش��هریورماه از برخی 

تأسیسات هسته ای مانند نطنز و فوردو بازدید می کنند.
وی با اش��اره به تدوین هفتمین گزارش برجامی کمیس��یون متبوعش، 
توضیح داد: بازدید اعضای کمیس��یون از تأسیس��ات هس��ته ای در راس��تای 
تدوین گزارش کمیس��یون از روند اجرای برجام صورت می گیرد؛ وزارت امور 
خارجه دهمین گزارش خود در این زمینه را تقدیم کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس کرد که ما بر اساس گزارش وزارت خارجه و همچنین بازدیدهایمان 
از تأسیس��ات هسته ای، گزارش کمیس��یون امنیت ملی مجلس درباره روند 
اجرای برجام را آماده می کنیم. فالحت پیشه در پایان تصریح کرد: بخش دوم 
کار کمیسیون امنیت ملی ملی مجلس بازدید از تأسیسات هسته ای در حوزه 
فنی اس��ت، با توجه به مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر رس��یدن به 190 
هزار س��و سوخت هسته ای، اعضای کمیسیون در بازدیدهایشان از تأسیسات 
هسته ای پیشبردهای هسته ای در این زمینه، را بررسی می کنند و در نهایت 

روند پیشرفت ها در گزارش جدید کمیسیون مطرح می شود.
گفتنی است بازدیدهای میدانی از تاسیسات و سایت های هسته ای کشور 
بخش��ی از فرایند کمیس��یون امنیت ملی برای تهیه گزارش های شش ماهه 
وضعیت اجرای برجام اس��ت. این گزارش ها براساس فرایند و تکالیف مندرج 
در قانون اقدام متناس��ب و متقابل جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام، 

تهیه و تنظیم و به مجلس ارسال می شود.  فارس

دریایی  رئیس س��ازمان صنایع  وزارت دف��اع ب��ا بی��ان اینکه تا درحـــاشیه
پای��ان س��ال اولی��ن موت��ور واترجت مل��ی را تولید 
می کنیم، گفت: این موتور برای شناورهای پرسرعت 

کاربرد دارد و در لیست تحریم قرار گرفته است.
 دریادار امیر رستگاری در حاشیه آیین رونمایی 
از »طرح تحول صنعت دریایی کشور مبتنی بر اقتصاد 
مقاومتی« اظهار داش��ت: طرح تحول صنعت دریایی 
کشور در راس��تای جایگزینی شناورهای استیجاری 
و همچنین نوس��ازی ناوگان حمل و نقل، نفتکش و 
ناوگان خدمات و پشتیبان سکوهای نفتی فرا ساحل 
در خلیج فارس، سال گذشته به تصویب شورای عالی 
صنایع دریایی رس��ید و مقرر ش��د تعداد 17۶ فروند 
ش��ناور به ارزش یک و نیم میلیون یورو توسط چهار 

سازمان صنعتی کشور ساخته شود.
وی افزود: سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در 
این طرح س��اخت 70 فرون��د را برعهده دارد که کار 
طراحی و تولید این ش��ناورها را در دستور کار خود 
قرار داد و با افتتاح این طرح، کار س��اخت آن رس��ما 

آغاز می شود.
رئیس س��ازمان صنایع دفاع  با اش��اره به اینکه  
این شناورها در حوزه خدمات و پشتیبانی فراساحلی، 
جابجای��ی و یدک کش فعالیت خواهن��د کرد، اظهار 
داش��ت:  کار ساخت این شناورها به طور همزمان در 

بندر عباس، تهران و بندرانزلی شروع می شود.

دریادار رس��تگاری ادامه داد: س��االنه میلیون ها 
دالر هزین��ه اجاره ش��ناورهای مورد نیاز اس��ت که 
ب��ا اجرای این ط��رح، ضم��ن مقابله ب��ا تحریم ها و 
جلوگیری از خروج ارز، موجب ارتقا س��طح دانش و 

فناوری می شود.
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان 
اینکه یکی از اقدامات بس��یار خ��وب صنایع دریایی 
وزارت دف��اع و س��ازمان ها مرتبط ورود به س��اخت 
س��امانه ها، قطعات و تجهیزات حساس دریایی مانند 
س��امانه رانش است، تصریح کرد: افتخار داریم که در 
راس��تای اقتص��اد مقاومتی بحث ران��ش را تا 1۳00 
اس��ب بخار بومی کرده ایم. س��امانه های پیش برنده و 
ش��فت به طور کامل در کش��ور بومی سازی شده و 
رادارهای این ش��ناورها و سامانه های مخابراتی کامال 

بومی است.
وی عنوان کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با استفاده از توان صنعتی کشور این تولیدات 
را انجام داده اس��ت و امروز در جایگاهی هستیم که 
بیش از ۸0 درصد از ش��ناورها در داخل کشور تولید 
می شود. رئیس س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع 
خاطرنش��ان کرد: تا پایان سال اولین موتور واترجت 
ملی را تولید می کنیم که این موتور برای شناورهای 
پرس��رعت کاربرد دارد و در لیست تحریم قرار گرفته 
اس��ت، اما جوانان ایران اس��المی ای��ن چالش را به 

فرصت تبدیل کرده اند.

 بازدید وابستگان نظامی خارجی
از نمایشگاه دستاوردهای صنعت دفاعی

از س��وی دیگر وابس��تگان نظامی خارجی مقیم 
ته��ران از نمایش��گاه دس��تاوردهای صنع��ت دفاعی 
بازدی��د و در جریان آخرین تح��والت فناوری وزارت 

دفاع قرار گرفتند.
امیر محمد احدی مش��اور راهبردی وزیر دفاع  با 
حضور در جمع وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران 
ضمن خوشامدگویی و  قدردانی از تالشهای وابستگان 
نظامی در توس��عه روابط دو جانبه اظهار داش��ت: در 
طول س��ال همکاران ما با اکثر وابس��تگان نظامی در 
چارچوب توسعه روابط دو جانبه در ارتباط هستند و 

تالش ما نیز تسهیل روابط دفاعی امنیتی است.
مش��اور راهبردی وزیر دف��اع  در بخش ابتدایی 
س��خنان خود با تشریح دیپلماسی دفاعی و تحوالت 
منطقه ای اظهار داش��ت: رویکرد ما در دیپلماس��ی 
دفاع��ی مبتنی ب��ر ارتباط و تعامل با همه کش��ورها 
منهای رژیم اش��غالگر قدس در چارچوب سیاس��ت 
خارجی کش��ور ب��رای دس��تیابی و کم��ک به صلح 
از   و امنی��ت منطق��ه ای و جهان��ی و پیش��گیری 

بحران ها است.
وی با اش��اره به ارتباط خوب ایران اس��المی  با 
کش��ورهای منطقه گفت: رابطه نزدیک و همکاری با 
کلیه همس��ایگان در اولویت جمهوری اسالمی ایران 
است و در این فرایند ارتباطات و تعامالت نزدیکی و 
همچنین همکاری های دفاعی امنیتی با همس��ایگان 
ش��رقی، غربی و ش��مالی و برخی کشورهای جنوبی 

داریم.  فارس

نه
سی
پار

کتایون مافی

mafi.katayoon@gmail.com

برای پاس��خگویی به سواالت گـــزارش دو هفته گذش��ته رییس جمهور 
پنجگان��ه نمایندگان مجل��س در صحن علنی این 
خانه ملت حاضر ش��د، اما این زلزله ای بود که پس 

لرزه های آن همچنان ادامه دارد . 
۸2 نماین��ده از ریی��س جمهور درب��اره  عدم 
موفقی��ت دول��ت در کنت��رل قاچ��اق کاال و ارز، 
اس��تمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایس��ته 
دول��ت در خصوص کاه��ش نرخ بی��کاری، رکود 
اقتصادی ش��دید چندین س��اله و افزایش شتابان 
ن��رخ ارزهای خارجی و کاه��ش خرید ارزش پول 
ملی خواس��تار توضیحات رئی��س جمهور بودند و 
پس از پرس��ش نمایندگان و پاسخ رییس جمهور، 

نظر نمایندگان به رای گذاشته شد. 
اگ��ر چه در ابتدا قرار ب��ود رای گیری علنی و 
کتبی باشد اما این موضوع رای نیاورد و نمایندگان 
تنها در مورد یک سوال یعنی  استمرار تحریم های 
بانکی قانع ش��دند و درباره مابقی اعالم کردند که 

پاسخ های رئیس جمهور قانع کننده نبود. 
به دنبال این تصمیم س��واالت مطرح شده به 
قوه قضاییه ارجاع شد تا پس از بررسی قوه قضاییه، 
نتایج آن ب��ار دیگر به مجلس ارجاع  و مجلس در 

این باره تصمیم گیری  کند.
ام��ا در ای��ن می��ان  اف��کار عموم��ی از خود 
می پرس��د، حاال چه می شود؟ آیا باید منتظر کلید 
خوردن اس��تیضاح رئیس جمهور ب��ود ؟ یاتجربه 
گذش��ته مجلس در مورد س��وال از رئیس جمهور 

این بارهم تکرار می شود.
مردم به یاد دارند که در اواخر روزهای س��ال 
90، زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 
وقت برای پاس��خگویی به س��واالت نمایندگان  به 
مجلس رفت،  از دید بس��یاری، براحتی نمایندگان 
را تحقی��ر ک��رد و گفت:» به »س��واالت امتحانی« 
نمایندگان، که خوب هم طراحی نشده بود، به طور 
کامل پاسخ دادم و حتی مطالب اضافه هم گفته ام 
و اگر نماین��دگان به »نمره ای کمتر از 20 بدهند، 

بی معرفتی و نامردی« کرده اند.«.
حاال مردم می پرس��ند قانون درباره عدم قانع 
ش��دن مجلسیان از پاس��خ های رئیس جمهور چه 
می گوی��د و از این پس تکلیف چیس��ت؟ آیا مانند 

گذشته عمل خواهد شد ؟
برخی بر این باورند که بر اس��اس  تبصره ماده 
21۳آیین نامه داخلی مجلس که در آن آمده است  
"چنانچ��ه اکثریت نمایندگان حاضر در جلس��ه از 
پاس��خ رئیس جمهور به س��ؤالی قانع نشده باشند 
و موضوع مورد س��ؤال، نقض قانون و یا استنکاف 
از قانون محس��وب شود، آن س��ؤال به قوه قضاییه 
ارس��ال می ش��ود." باید قوه قضائیه مطابق با پیش 
بینی های قوانین باالدس��تی نظیر قانون اساس��ی 
خیلی جدی به مس��أله ورود کرده و آن را بررسی 
کند. اگر تخطی از قانون برای دستگاه قضایی هم 
محرز ش��د، برخورد الزم و قانون��ی در این زمینه 

صورت بگیرد.
اما برخی دیگر بر این باورند که سوال از رئیس 

جمهور قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.

این گروه معتقدند آنچه که در جلس��ه سئوال 
مجلس مطرح ش��د، هیچ بار حقوق��ی برای رئیس 

جمهور ندارد، چرا تخلفی صورت نگرفته است. 
نهایت��ا آنچه که اتف��اق افتاده تنه��ا می تواند  
سومدیریت تلقی شود که در چنین حالتی لزومی 

برای ورد قوه قضائیه وجود ندارد.
یعنی اگر س��ؤال ها به معن��ای تخطی رئیس 
جمه��ور از قانون نباش��د، چرا باید مس��أله به قوه 
قضائیه به منظور انجام بررسی بیشتر ارجاع شود و 

دوباره به مجلس بازگردد؟!

نظر رئیس مجلس
ریی��س مجلس در ابت��دای ام��ر در این باره 
اظهار کرد: موضوع هیچ کدام از سواالت از رییس 
جمهور نقض یا اس��تنکاف از قان��ون نبود لذا قابل 

ارجاع به قوه قضاییه نیست.
عل��ی  الریجانی درباره تعیی��ن تکلیف موضوع 
ارج��اع س��وال از ریی��س جمهور به ق��وه قضاییه 
گفت: این موضوع روش��ن اس��ت طبق ماده 21۳ 
اگ��ر اکثریت نمایندگان از پاس��خ به س��والی قانع 
نش��دند و موضوع س��وال نقض قانون یا استنکاف 
از قانون باش��د به قوه قضاییه ارجاع می ش��ود، اما 
موض��وع هیچ کدام از س��واالت نق��ض قانون و یا 

استنکاف نبود.
وی اف��زود:  البته برخ��ی از آقایان در البه الی 
صحبت هایشان اشاراتی داشتند، اما موضوع سوال 
نقض و یا استنکاف از قانون نبود، اگر می خواستیم 
این کار صورت گیرد باید حداقل یک س��وال  ناظر 
به این بود که  موردی نقض ش��ده و یا اس��تنکاف 
صورت گرفته است تا براساس آن سوال پرونده به 

قوه قضاییه ارجاع شود وگرنه قابل ارجاع نیست.
قانون نقض شده یا نشده 

با توجه به این سخنان  نمایندگان باید روشن 
کنن��د که  رئی��س جمهور قان��ون خاصی را نقض 
ک��رده یا خی��ر؟ مثاًل اگر رئیس جمه��ور فردی را 
بیش از ۳ ماه درمس��ند سرپرس��تی وزارتخانه ای 
نگه داشته باشد این امر خالف قانون اساسی است 
و بر اس��اس آن اگر س��والی در این مورد مطرح و 
نمایندگان قانع نشوند می توان آن را به قوه قضاییه 

ارجاع کرد. 
از ای��ن رو برخ��ی م��ی گویند س��واالتی که 

نمایندگان مجلس  در مورد آن قانع نشدند درباره 
" قاچاق، بی��کاری، رکود و افزایش نرخ ارز" بود که 
موضوعات مدیریتی بشمارمی روند و در هیچ کدام 
از س��ؤال ها، نقض م��اده ای از قانون مطرح و بخش 
دوم تبصره ماده 21۳ محقق نش��ده است. بنابراین  
ارجاع س��واالت به قوه قضائیه فاقد وجاهت قانونی 

است.
ام��ا گروهی دیگر می گوین��د  که  موارد نقض 
قانون رئیس جمهور وجود دارد و می توان با استناد 

به این موارد پرونده را به قوه قضاییه ارجاع داد. 
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و ش��اندیز 
عضو کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس در این 
باره  گفت: کمیته 7 نفره طراحان س��وال از رئیس 
جمه��ور م��وارد نقض قان��ون در عملک��رد رئیس 

جمهور را تدوین کرده اند.
وی اظهار داش��ت: به همین دلیل این کمیته  
برای جمع بندی و کار کارشناس��ی دقیق تر جهت 
ارائه به قوه قضائیه مجددا تشکیل جلسه خواهد داد. 
دهقان گفت: اتصال موارد نقض قانون با هر کدام از 
سئواالت و تطبیق موارد نقض از قانون با سئواالت 
و اظه��ارات رئیس جمهور مج��ددا در کمیته مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. البت��ه در این زمینه هیئت 
رئیسه تنها وظیفه اداری جهت ارجاع این موارد به 
ق��وه قضائیه دارد و طبق قانون وظیفه ممیزی و یا 

کار محتوایی پیرامون این موضوع ندارد.
دهق��ان با تاکی��د بر اینکه آئی��ن نامه داخلی 
مجلس به طراحان س��وال و نمایندگان مجلس در 
این خصوص اختیار قانونی داده است، تاکید کرد: 
برای اینکه پرونده در قوه قضائیه معطل نشود یک 
ب��ار دیگر همه موارد نقض قان��ون را احصا کرده و 
بر اس��اس پاس��خ های رئیس جمهور دسته بندی 
خواهیم کرد تا نقض قانون کامال روش��ن و واضح 
تایید ش��ود؛ پ��س از آن با هر س��وال تطبیق داده 

می شود.
همچنین حجت االس��الم مجتب��ی ذوالنوری 
نماین��ده مردم قم  در این ب��اره گفت: نمایندگان 
متقاضی سوال از رئیس جمهور امروز)11 شهریور( 
جلس��ه ای با نمایندگان حقوقدان مجلس خواهند 
داش��ت تا تکلیف ارجاع س��وال از رئیس جمهور به 

قوه قضائیه مشخص شود.
وی افزود : ما رئیس جمهور را در آن ۴ محوری 

ک��ه نتوانس��ت نماین��دگان را قانع کند، مس��ئول 
و مقص��ر می دانی��م اما اینک��ه رئیس جمهور نقض 
قانون کرده است یا خیر، نیازمند بحث کارشناسی 
اس��ت تا به ناحق قدمی برنداری��م. بهروز نعمتی، 
س��خنگوی هیئت رییس��ه مجلس نیز توضیح داد 
: برای تش��خیص این که آیا نق��ض قانون صورت 
گرفته اس��ت یا نه، موض��وع به معاون��ت تقنینی 
مجلس و کمیس��یون قضایی و حقوقی ارجاع می 
شود تا  تطابق های الزم با قوانین مختلف را انجام 
دهند و مش��خص شود آیا دولت در اجرا استنکاف 

از قانون یا نقض قانون داشته است یا نه. 
وی افزود: وقتی که هیئت رییسه به جمع بندی 
رسید در مواردی که نقض قانون اتفاق افتاده باشد 
آن را به قوه قضاییه ارس��ال می کند و قوه قضاییه 
در ای��ن زمینه تصمیم گیری کرده و دیگر مجلس 

در این زمینه ورودی نخواهد داشت.
غالمعلی جعفرزاده نیز با اشاره به اینکه نتیجه 
س��وال از رئیس جمهور نیز مانند تمام مواردی که 
تا کنون ش��امل ماده 2۳۶ شده، بالتکلیف خواهد 
ماند، گفت: تا کنون در مورد سوال از وزرا در زمانی 
که مجلس از پاس��خ های آنها قانع نشده و سوال را 
به قوه قضاییه ارسال کرده، نتیجه ای را ندیده ایم و 
این به خاطر خالء قانونی است. وی افزود: مجلس 
تصمیم گرفته است که آیین نامه داخلی را اصالح 
کن��د به گونه ای که تمام ش��کایاتی که از مجلس 
به قوه قضاییه می رود قانون مجازات اسالمی برای 

رسیدگی به آن وجود داشته باشد.
وی با اش��اره به اینکه سوال از رئیس جمهور 
در حال حاضر تکلیف خاصی ندارد و نتیجه کنونی 
صرفا بار روانی برای دولت اس��ت، عنوان کرد: قوه 
قضاییه به ما اعالم کرده که مجلس تکلیف قانونی 
ب��رای آنها قرار نداده از این رو کمیس��یون تدوین 
آیی��ن نامه داخلی مجلس تصمی��م گرفت تا ماده 
2۳۶ را اص��الح و یک��ی از م��واد قان��ون مجازات 
اسالمی را نیز به دنبال آن قرار دهد تا قوه قضاییه 

از آن استفاده و بر اساس آن اقدام کند.
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر نیز اقدام 
خاصی از س��وی قوه قضاییه ص��ورت نمی گیرد و 
صرفا اگر در جریان س��واالتی که نمایندگان از آن 
اقناع نش��ده اند، تخلف خیلی ح��اد صورت گرفته 
باش��د اقدام می کند در غی��ر این صورت این اقدام 

صرفا جنبه توصیه ای دارد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز با بیان اینکه  در 
این باره در قانون ابهام هایی وجود دارد، ادامه داد: 
در م��ورد این موضوع در قانون به صورت روش��ن 
موردی مطرح نش��ده همچنین در مورد مصادیق 
اس��تنکاف هیچ تعریفی بیان نش��ده و  مش��خص 
نیست باید تعریف استنکاف از سوی هیات رئیسه 

انجام شود یا کمیسیون حقوقی.
در این میان برخی از نمایندگان بر این باورند 
ک��ه این س��وال در مجلس نتیجه ای ب��رای دولت 
ب��ه دنبال ندارد اما برخی نیز به  ارجاع س��وال به 
قوه قضاییه اص��رار دارند. اما این امر زمانی محقق 
می ش��ود که کمیسیون حقوقی مجلس با همراهی 
معاونت تقنینی با سایر نمایندگان به نتیجه برسند 

که سوال باید به قوه قضاییه ارسال شود .

قوه قضاییه و پاسخ پرسشها
از س��وی دیگر سخنگوی ش��ورای نگهبان در 
ب��اره دیگر ابهام��ات این موضوع گف��ت: در قانون 
مشخص نیست که چه مرجعی در قوه قضائیه باید 
این پرس��ش ها را بررسی کند .آیا مانند بحث عدم 
کفایت، دیوان عالی باید این موضوع را رس��یدگی 
کن��د یا مراجع دیگ��ر آن را مورد رس��یدگی قرار 
دهند؟ س��ئوال دیگر این اس��ت که ق��وه قضائیه 
چه مراحلی را در بررس��ی این طرح پرس��ش باید 
پیگیری کن��د. این موارد ابهام هایی اس��ت که در 
آئین نامه وج��ود دارد و در نهایت مجلس باید این 

موضوع را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: همچنین این س��وال وجوددارد که 
آی��ا  دخالت ق��وه قضاییه و ص��دور حکم، مختص 
حوزه ه��ای از پیش قانون ش��ده اس��ت و یا صرف 

تشخیص نمایندگان کفایت می کند؟
 همچنین  آیا پرسش از اقداماتی که متعلق به 
دولت یازدهم بوده و با رای مردم تایید شده است 

را می توان مشروع و جایز دانست؟
عالوه بر پرسشهای سخنگوی شورای نگهبان، 
مردم می پرس��ند آیا قوه قضائیه اگر احراز کرد که 
رئیس جمهور تخلف قانونی کرده اس��ت، واکنش 
بخصوصی غیر از اعالم تخلف، خواهد داش��ت؟ آیا 
می تواند به عنوان یک تصمیم قضایی تاثیرگذار، از 
مجلس بخواهد رئیس جمهور را استیضاح کنند؟ 

نظر قوه قضاییه
در همی��ن حال ذبی��ح اهلل خدائی��ان معاون 
حقوقی ق��وه قضاییه درباره امکان ارس��ال پرونده 
س��وال به ق��وه قضاییه، اظهار داش��ت: س��وال در 
صورتی که تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد 
به این قوه ارس��ال می شود، در غیر این صورت اگر 
هیچ یک از این موارد نباشد، طبیعتا پرونده سوال 
از رییس جمهوری به قوه قضاییه ارجاع نمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان صرفا 
اقناع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ های 
رییس جمهوری را به منزله اس��تنکاف روحانی از 
اج��رای قانون تلقی کرد، خاطرنش��ان ک��رد: باید 
در زمانی که س��واالت مطرح می شود، نمایندگان 
مش��خص کنند که رییس جمهوری از کدام قانون 
تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده اس��ت، در 
این صورت نمایندگان می توانند پس از پاسخ هایی 
که رییس قوه مجریه ارائه می کنند به استنکاف یا 

تخلف از قانون رای دهند.
خدائیان گفت: قاعدت��ا در زمان مطرح کردن 
سوال از رییس جمهوری نمایندگان باید تخلف از 

قانون یا استنکاف از اجرای قانون را قید کنند.

رفع ابهامات همراه با پاسخگویی 
باید در نظر داش��ت که حت��ی اگر پرونده این 
س��واالت به قوه قضائیه ارجاع نشود، این امر نشان 
نمی دهد که مس��وولیت های رئی��س جمهور برای 
حل مشکالت به پایان رسیده است.  نقد زیادی به 
عملکرد دولت در مدیریت کشور وارد است و قانع 

نشدن نمایندگان برای مردم نان و آب نمی شود.
م��ردم انتظار دارند که  ن��کات مبهم پیرامون 
سرنوشت سؤاالتی که مجلس از آن قانع نشده بود،  
روشن شود و البته اطالع رسانی الزم پیرامون روند 
و چگونگی بررسی و پاسخگویی دولت در خصوص 
این مس��ائل هم صورت بگی��رد. اگر مجلس نتواند 
این نکات را برای مردم مشخص کند، مردم نسبت 

به عملکرد آن دلسرد می شوند. 

پس لرزه ها پس از سوال از رئیس جمهور 

قانع نشدن نمایندگان و ابهام مردم 

دریادار رستگار خبر داد؛
تولید اولین موتور »واترجت« ملی تا پایان سال


