
تا پیش از ای��ن دولت موظف  ویژه ب��ه ارائ��ه عملک��رد خ��ود به گ�زارش 
مجلس شورای اسالمی نبود اما با اصالح آیین نامه 

داخلی این الزام برای دولت ایجاد شده است.
مجلس ش��ورای اس��المی میتواند وزرا را استیضاح 
کند یا آنها را به کمیسیون های مجلس فرا بخواند. 
مجلس حتی می تواند رئیس جمهور را نیز استیضاح 
کند یا اگر سوالی درباره موضوع دارد رئیس جمهور 
را ب��ه مجلس دعوت کن��د و از او درباره آن موضوع 

سوال خود را مطرح کند.
در همه ای��ن موضوعات دولت موظف اس��ت تا به 
مجلس پلس��خگو باش��د و این نص صری��ح قانون 
است. بر اس��اس مصوبه اصالحی آیین نامه داخلی 
مجلس ش��ورای اس��المی، از این پس دولت کنوی 
و دول��ت های آینده، موظف هس��تند مرداد ماه هر 
س��ال گزارش��ی از عملکرد خود به مجلس بدهند.
ای��ن گزارش را رئیس جمه��ور و وزرای دولت باید 
ب��ه مجلس بدهن��د اما ظاهراً دول��ت از این مصوبه 

استقبال نکرده و آن را تمکین نمی کند.
تیر ماه سال گذشته نمایندگان با طرح الحاق موادی 
به قانون آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اسالمی 
موافقت کردند که بر اساس آن »رئیس جمهوری و 
هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر 
اساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل دولت 
و اخذ رأی اعتماد وزرا، اس��ناد و قوانین باالدستی و 
شاخص های عملکردی متناس��ب با حوزه وظایف 
خود، گزارش عملکرد س��ال گذش��ته و برنامه سال 
آین��ده را به صورت کمی و مقایس��ه ای به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم کنند. گزارش مذکور پس از 
اعالم وصول، ظرف مدت ۴۸ ساعت چاپ می شود 
و در اختی��ار نمایندگان قرار م��ی گیرد و همزمان 
توسط رئیس مجلس مطابق با ماده ۱۴۵ آیین نامه 
داخلی برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون های 
ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش های مجلس 
ارجاع می شود. کمیسیون اصلی موظف است پس 

از وصول گزارش ها نسبت به بررسی و جمع بندی 
آن اق��دام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به 
هیات رئیس��ه ارائه کند، تا خارج از نوبت در دستور 

کار مجلس قرار گیرد.«
اگر یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسالمی را 
نظارت بر عملکرد دولت و دولت ها بدانیم، افزودن 
این بخش ها به آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای 
اسالمی در راستا اجرای همین وظیفه است که اگر 
تاکن��ون وظیفه نظارتی خانه ملت بر دولت و دولت 
ها به طور دقیق اجرا نش��ده به خاطر ضعف در آین 
نامه ای بوده که مجلس تاکنون با آن اقدام میکرده 
اس��ت. اصالح آیین نامه داخلی مجلس نقض قانون 
نیس��ت بلکه تکمیل قوانین داخلی مجلس است تا 
بتواند بر اس��اس آن وظایف نظارت��ی خود را انجام 
دهد. تصمیم مجلس شورای اسالمی تنها برای این 
دولت نیست بلکه دولت های بعدی نیز باید چنین 
رونید را طی کنند و د رمرداد ماه هر س��ال گزارش 
عملکرد خود را به نمایندگان مجلس بدهند. آیا ارائه 

گزارش عملکرد یکساله دولت و دولت ها به مجلس 
ش��ورای اسالمی کار دشواری است؟ ایا دخالت یک 
ق��وه در امور قوه ای دیگر اس��ت؟ آیا به تفکیک قوا 

خدشه وارد می کند؟
برخی این پرسش ها و شبهه ها را مطرح می کنند 
ت��ا از اجرای مصوبه مجلس برای نظارت بر عملکرد 

دولت تأثیر بگذارند. 
مخالفت هایی با این تصمیم مجلس شورای اسالمی 
می ش��ود، به خاطر ضعفی است که در دولت وجود 
دارد، اگ��ر دولت��ی به وظایف خود ب��ه خوبی عمل 
ک��رده بود و به گون��ه ای کش��ور را اداره کرده بود 
که با کمترین مش��کل روبرو باشد، باز هم از رفتن 
به مجلس و ارائه گ��زارش به نمایندگان خودداری 

می کرد؟!
قطعاً چنین دولت��ی از فرصت بهره بردای می کرد 
تا بتواند عملکرد خود را برای افکار عمومی بیش��تر 
تببی��ن کند، در ای��ن میان دولت ه��ای ضعیف از 
پاس��خگویی دوری می کنند و سعی دارند تا درباره 

عملکرد خود کمتر س��خن بگویند. اکنون 7 روز از 
مرداد ماه گذش��ته و دولت همچن��ان مایل به ارائه 
گزارش به مجلس نیس��ت، علی ربیعی س��خنگوی 
دولت نیز مخالفت دولت را با تصمیم مجلس اعالم 

کرده است.
ربیعی در یادداشتی در روزنامه دولت تغییرات آیین 
نامه مجل��س و الزام رئیس جمهوری و وزرا به ارائه 
گزارش س��االنه به مجلس را به معنای رأی اعتماد 

ساالنه دانست و با آن مخالفت کرد.
س��خنگوی دولت اعتقاد دارد؛ »ع��الوه بر آن ارائه 
گزارش عملکرد س��االنه به نمایندگان مجلس جزو 
وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و 
ارائه برنامه و کس��ب رأی اعتماد صراحتاً محدود به 

زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.«
روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
یکی از نمایندگان در تذکری به این موضوع اش��اره 
کرد و گفت؛ براساس مصوبه مجلس رئیس جمهور 
و وزرا موظف اند در مرداد ماه س��ال جاری گزارش 

عملکرد به مجلس ارائه کنند.«.
محمدرضا صباغیان گفت: براساس مصوبه مجلس و 
اصالح آیین نامه داخلی امسال براساس مواد ۲۳۵، 
۲۳۶، ۲۳7 و ۲۳۸ آیین نام��ه، رئیس جمهور و وزرا 
موظف هس��تند برای اولین بار گزارش عملکرد به 
مجلس ارائ��ه دهند. وی افزود: آق��ای ربیعی اعالم 
کرده که دولت با این اقدام مخالف اس��ت و این کار 
را انجام نمی دهد. هیئت رئیسه مجلس باید موضع 
گیری مناس��بی داشته باش��ند و باید در مرداد ماه 

گزارش ارائه شود.
رئیس مجل��س درباره این موض��وع چنین توضیح 
داده اس��ت؛ هیأت رئیس��ه در رابطه با ارائه گزارش 
دولت به مجلس، نامه رسمی به دولت داده است و 
ش��نیده ام که رئیس جمهور در نامه به رهبر معظم 
انق��الب اعالم کرده که این کار اش��کال دارد و این 
نامه از سوی رهبری به هیأت حل اختالف قوا داده 
ش��ده است. الریجانی این موضوع در پاسخ به تذکر 
صباغیان داده و در ادامه گفته؛ این نامه)نامه رئیس 
جمهور( از س��وی رهبری به هیأت حل اختالف قوا 
داده ش��ده اما مجلس در این ب��اره به وظایف خود 
عمل می کند چرا که این موضوع آیین نامه اس��ت. 
اکنون که این موضوع بع شورای حل اختالف رفته 
اس��ت، هر نظرو رأیی که این نه��اد صادر کند الزم 
االجرا خواهد بود جای هیچ انتقادی از سوی مجلس 
و دولت نیز وجود ندارد. باید در انتظار نظر این شورا 
بود که ببینیم مجلس در مرداد ماه گزارش عملکرد 
دول��ت را خواهد گرفت یا نه. در این میان این نکته 
باید در نظر  گرفته شود که شفافیت و بیان آشکار و 
دقیق عملکردها و برنامه ها می تواند مولفه ای باشد 
ب��رای آنکه ضمن زدوده ش��دن ابهامات از عملکرد 
دس��تگاه های اجرایی، اعتماد مردمی به دولتمردان 
نی��ز افزایش یاب��د. در همین حال این ش��فافیت و 
نظارت می تواند مولفه ای برای سوق یافتن مسئوالن 
به اجرای مسئولیتهایشان و البته حذف آنانی باشد 
که یا مسئولیت خود را به درستی انجام نمی دهند. 

3  دو شنبه  7 مرداد1398  شماره 5082  رویـکرد

سخنان درباره تورم ۳۰درصدی نرخ مسکن شبیه شوخی است
دبی��رکل ح��زب موتلفه ب��ا بیان اینک��ه س��خنان رئیس جمهور مبن��ی بر تورم 
۳۰درصدی نرخ مس��کن یک ش��وخی است، گفت: هیچ یک از مراکزی که رصد 

تورم را بعهده دارند، این اظهارات را تأیید نمی کنند.
الزم به ذکر اس��ت که اسداهلل بادامچیان با اشاره به اظهارات اخیر روحانی درباره 

تورم نرخ مسکن گفت: سخنان رئیس جمهور مبنی بر تورم ۳۰درصدی نرخ مسکن 
یک ش��وخی اس��ت. هیچ یک از مراکزی که رصد تورم را بعهده دارند، این اظهارات را 

تأیید نمی کنند. ضمن اینکه مردم آشکار می یابند که این اظهارات، اساساً صحت ندارد.
در همین حال دبیرکل حزب موتلفه اس��المی افزود: اکنون مس��تأجران فقط به رحم و 
مروت و گذش��ت و انصاف صاحبخانه ها می توانند امیدوار باش��ند وگرنه اعداد و ارقامی 
که بنگاه های معامالت مسکن پشت شیشه مغازه ها نصب کرده اند به هیچ وجه ادعای 

مطرح شده را تائید نمی کند.  تسنیم

طرح  فرانسوی ها مشروعیت بخشی به تحریم ها است
نماین��ده م��ردم مح��الت در مجلس ب��ا بیان اینکه ط��رح فری��ز در مقابل فریز 
فرانسوی ها یک فریب مضاعف است،گفت: معنای این حرف مشروعیت بخشی به 

تحریم ها و پذیرفتن شروط طرف مقابل است.
حجت االسالم علیرضا سلیمی بابیان تذکری، گفت: برخی حرف از مذاکره دوباره 

می زنن��د چه کالهی دوباره برای ملت دوخته ان��د؟ مگر ما همه تعهدات را ندادیم؟ 
پیگیری کنید ۱۱ تعهد طرف مقابل انجام شود. وی با بیان اینکه طرح فریز در مقابل 

فریز فرانس��وی ها یک فریب مضاعف اس��ت،افزود: معنای این حرف مشروعیت بخشی به 
تحریم ها و پذیرفتن ش��روط طرف مقابل اس��ت. نماینده مردم محالت در مجلس شورای 
اسالمی خطاب به رئیس مجلس گفت: دستور دهید گزارش برجام در صحن قرائت شود. 
س��لیمی اظهار داشت: از اقدام امروز رئیس جمهور که لیست افرادی را که از بانک مرکزی 

ارز گرفته اند را منتشر کرده است تشکر می کنم اما این اقدام باید تکمیل شود.  مهر 

برخی نردبان »مصباح« یا »عارف« برایشان فرقی ندارد
دبیرکل جامعه اس��المی مهندسین گفت: برخی برایش��ان مهم نیست از نردبان 
ع��ارف یا حداد عادل ی��ا آیت اهلل مصباح باال بروند بلکه تنها هدفش��ان رفتن به 

مجلس است.
 محمدرضا باهنر با اشاره به لزوم وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم، 

اظهار کرد: در این دوره جامعه روحانیت قرار نیس��ت به طور مستقل لیست بدهد 
بلکه در پی وحدت بخشی به اصولگرایان است و در سطح کشور فعالیت می کند. باهنر 

ادامه داد: مشکل مهمی که داریم این است که ۱۲ هزار نفر در انتخابات ثبت نام کردند. در 
دوره اول مجل��س آن قدر کاریزمای نمایندگان باال بود که در دوره دوم در برخی حوزه ها 
جز نماینده وقت کسی حضور نداشت. باهنر در پایان اظهار کرد: برخی هم برایشان مهم 
نیست از نردبان عارف یا حداد عادل یا آیت اهلل مصباح باال بروند و تنها هدفشان رفتن به 

مجلس است و برایشان مهم نیست از چه نردبانی باال می روند.  فارس

انتظار از مجلس همین نظارت هاست
در مجلس، نمایندگان وظایف و حقوقی دارند؛ رئیس 
جمهور هم وظای��ف و حقوقی دارد. هر دو طرف باید به 
وظایف خود عمل کنند و از حقوق خود استفاده نمایند. 
البته باید بنا بر تفاهم باش��د تا کار پیش��رفت کند و کار 
کش��ور معوق نماند. بعد از تش��کیل دولت هم ان شاءاهللهَّ 
مجلس و دولت بنا بر همکاری داش��ته باشند و وظایف 
خودش��ان را انجام دهند؛ منتها برادرانه. مجلس نظارت 
خود را بکند، محاس��به  خود را بکند، سؤال خود را بکند 
- که اینها وظایف مجلس است و انتظار از مجلس همین 
چیزهاس��ت و اینها کمک به دولت اس��ت - و دولت هم 
ان شاءاهللهَّ تالش و حرکت خود را با قدرت و کفایِت الزم 
انجام دهد. برای نیاز دولت قانون بگذرانند تا دولت بتواند 
به وعده های خ��ود عمل کند؛ دولت هم به امید خدا، با 
توکل به خدا و با پشتیبانی مردم بتواند خواسته های آنها 
را در حدی که برای او در مدت مش��خص قانونی ممکن 
و مقدور اس��ت، عملی کند. بن��ده ی حقیر هم به عنوان 
خدمتگزار، از رئیس جمهور و از کلیت دولت مثل همیشه 
حمای��ت خواهم کرد. دأب بنده و قب��ل از من دأب امام 
عزیز و بزرگوار ما این بوده و هست و ان شاءاهللهَّ خواهد بود. 
ما از رئیس جمهور - که منتخب مردم اس��ت - حمایت 
میکنی��م؛ از کلیت دولت حمایت میکنی��م؛ از حقوق و 
مطالب��ات مردم هم حمایت میکنیم. برادران عزیز ما در 
دولت و رئیس جمهور محترممان - که بحمداهللهَّ متکی 
به محبت و رأی مردم است - بعد از این که دولت تشکیل 
شد، وعده هایی را که به مردم داده اند، مرور کنند و بجد 

برای تحقق این وعده ها تالش نمایند. 

بیانات در خطبه های نمازجمعه 
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مخاطب شمایید رأی شورای حل اختالف الزم االجرا است

چرا دولت گزارش عملکرد نمی دهد؟
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