
تالش »روحانی« برای جلوگیری از 
ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان

عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری  شرکت های 
دولتی گفت: رئیس جمهور برای ابطال حکم فس��خ 
واگذاری کشت و صنعت مغان فشار زیادی به هیئت 

واگذاری وارد می کند.
احمد علیرضا بیگی درب��اره تخلف صورت گرفته در 
ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، 
گفت: هیئت داوری با توجه به تخلفات صورت گرفته 
در واگذاری کش��ت و صنعت مغان رأی به فسخ این 

واگذاری داده است.
وی افزود: دولت اعمال نظرها و فش��ارهای شدیدی 
را بر هیئت داوری اعمال می کند تا در مرحله اول از 
ارجاع این پرونده به هیئت داوری جلوگیری کند و در 

این مرحله نیز رأی هیئت را تغییر دهد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری شرکت های 
دولتی اظهار داشت: رئیس جمهور رویه ای را در پیش 
گرفت��ه و تالش دارد تا نظرات خود را بر وزرا تحمیل 
کند. یکی از مصادیق تحمیل نظرات رئیس جمهور به 
وزرا رفتاری است که روحانی با وزیر صنعت انجام داد. 
علیرضا بیگی با بیان اینکه وزرا نیز از امنیت برخوردار 
نیستند. گفت: دوشنبه هفته گذشته رئیس جمهور 
در جلسه سهام عدالت، وزیر اقتصاد و دادگستری را 
مورد عتاب قرار داده است که باید رأی فسخ واگذاری 
کشت و صنعت مغان را برگردانید و این ماجرا را جمع 
کنید. این رفتار با توجه به رویه رئیس جمهور طبیعی 
است. وی افزود: صرف نظر از اینکه عزل »رحمانی« 
درس��ت یا غلط بوده است، اعمال نظر رئیس جمهور 
بر وزرا، کار غلطی اس��ت. ما اجازه نمی دهیم رئیس 
جمهور، نظرات ش��خصی خود را که دالیل مختلفی 
برای اعمال آن وجود دارد به وزرا تحمیل کند و آنها 
را وادار ب��ه تخلف از قانون نماید. نماینده مردم تبریز 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در مورد فسخ 
واگذاری ماش��ین سازی تبریز نیز همین رویه اعمال 
ش��ده اس��ت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تالش 
دارد با ایجاد ش��بهه و تش��ویش، برگرداندن ماشین 
سازی به ایدرو را مورد خدشه قرار دهد تا این اعاده 

صورت نگیرد.  مهر

اخبار

مجل��س دهم روزهای پایانی خود را می گذرداند اما هر چه 
به پایان این مجلس نزدیک تر می شویم، ابعادی از تخلفات 
آن از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی دوره 

دهم آشکارتر می شود.
چرایی اتفاقاتی که در این مجلس افتاده به خود مجلس باز 
می گردد، اگر گفته می ش��ود برخی از مصوبات تغییر کرده 
ی��ا در گ��زارش هیئت تحقیق و تفح��ص مجلس از قاچاق 
کاالو ارز برخی بخش ها حذف ش��ده،  نخس��تین جایی که 

باید پاسخگو باشد مجلس دهم است.
مهمترین پرسش��ی که اکنون افکار عمومی دارند این است 
ک��ه چرا باید چنین اتفاقاتی در مجلس ش��ورای اس��المی 

بیفتد؟
چرا مصوبات تغییر می کند؟ چرا گزارش های هیئت تحقیق 
و تفح��ص ناقص و س��وای آنچه که ای��ن هیئت ها گزارش 

داده اند در صحن علنی مجلس خوانده و منتشر می شود؟
چرا ب��ا اینگونه رفتارها و تصمیمات برخورد نمی ش��ود؟ و 

چراهای دیگر!
حتی افکار عمومی در ش��رایط کنونی که اولویت و مشکل 
اساسی کشور مسائل اقتصادی است و شیوع ویروس کرونا 
نی��ز بر مش��کالت اقتصادی افزوده اس��ت،  مجلس دهم در 
روزهای پایانی عمر خود در پی تصویب مصوباتی است که 

اکنون هیچ ضرورتی برای آن دیده نمی شود.
مجلس دهم در چند جلسه که با هزینه بسیار زیاد برگزاری 
جلسات همراه است، بر روی اصالح قانون انتخابات متمرکز 
ش��د که اکنون این اقدام هیچ جایگاهی در کش��ور و میان 

افکار عمومی ندارد.
در ه��ر صورت اگ��ر مجل��س در برخی مس��ائل تخلفاتی 
انج��ام داده که باعث ش��ده نه تنها مش��کالت حل نش��ود 
بلکه از رس��یدگی به برخی تخلفات نی��ز جلوگیری کرده،  
باید پاس��خگو باش��د و نمایندگانی که در این زمینه تخلف 
کرده اند نیز پیگیری قانونی و قضایی ش��وند حتی اگر این 
نمایندگان در مجلس در جایگاه باالیی قرار داشته باشند.

مجل��س یازدهم پس از روی کار آمدن یکی از وظایف خود 
را بای��د اصالح مصوبات و اقدامات��ی که مجلس دهم انجام 
داده ق��رار دهد تا از خس��ارات ادامه دار تصمیمات مجلس 

پیشین جلوگیری کند.
در همی��ن زمینه چن��د تن از نمایندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی سخنانی را بیان کرده اند.
 با متخلفان دست کاری در مصوبات برخورد شود

حجت االس��الم مجتب��ی ذوالنور رئیس کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای درباره دستکاری 
در برخی مصوبات توس��ط برخی پیش از ارسال به شورای 

نگهبان، اظهار داشت: کسی حق ندارد در طرح یا الیحه ای 
که در مجلس تصویب ش��ده حتی یک کاما یا نقطه، کم و 

زیاد کرده یا آن را ویرایش کند.
وی افزود: اگر قرار باش��د تغییری اتفاق بیفتد باید به رأی 
گذاش��ته شود؛ ما ش��اهد بودیم که در سال های گذشته و 
اخیرا دس��تکاری هایی در مصوبات صورت گرفته و کلمات 
جابجا ش��ده است و حتی آنچه که در کمیسیون ها تصویب 
شده اس��ت، زمانی که به هیأت رئیس��ه ارسال شده تغییر 
کرده است؛  حال یا هیأت رئیسه، مصوبه کمیسیون را تغییر 
داده و بعد فرستادند یا در مسیری که قرار است مصوبه به 

شورای نگهبان ارسال شود دستخوش تغییر می شود.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 

ش��ورای اس��المی در ادامه عنوان 
کرد: هم��ه اینها خالف قانون بوده 
و ب��ا امانت��داری هم نمی س��ازد و 
خالف ش��رع هم محسوب می شود 
به دلیل اینک��ه نمایندگان وکالی 
ملت هستند و بار امانت ملت روی 

دوش آنها است.
ذوالن��ور در ادامه بیان ک��رد: اگر 
نمایندگان � به عنوان وکالی ملت 
� توافق کردند که کسی مصوبه را 
تغییر دهد در حقیقت درخواس��ت 
و امانت ملت را دس��تکاری کردند 
چرا که قان��ون برای روند مصوبات 
تعیی��ن تکلی��ف ک��رده و کس��ی 

نمی تواند در آنها تصرف کند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه باید با 
متخلفان��ی که در مصوبات مجلس 
دس��تکاری می کنند برخورد شود، 
در  بنابرای��ن  ک��رد:  خاطرنش��ان 

مجل��س آینده از همان ابتدا بای��د نظارت های الزم صورت 
گی��رد ک��ه این اتفاق نیفت��د و اگر چنین اتفاقی از س��وی 
مقامی رخ داد که باید به دس��تگاه قضایی معرفی و اگر هم 

نیاز به استیضاح است انجام شود.
 تغییرات مصوبات مجلس توس�ط هیأت رئیس�ه و 

رئیس کمیسیون تلفیق اتفاق می افتد
محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز گفت:  در موارد متعددی در 
مصوب��ات مجلس مربوط به الیحه بودج��ه تغییراتی ایجاد 
شده و عبارات و مواردی بدون تصویب در مجلس به بودجه 

اضافه شده است. 

وی اف��زود: این تغییرات و حذف و اضافه ها عموماً توس��ط 
هیأت رئیس��ه و رئیس کمیس��یون تلفیق اتفاق می افتد و 

دیگران نقش کمتری در این مسأله دارند.
عض��و کمیس��یون تلفیق بودج��ه اظهار داش��ت:  به عنوان 
مثال خود من در ماجرای بررس��ی و تصویب الیحه بودجه 
س��ال 98 پیشنهادهای مختلفی داش��تم که به تصویب در 
کمیس��یون تلفیق و صحن علنی مجلس رسیده بود اما به 
هنگام ارس��ال مصوبه مجلس به شورای نگهبان این موارد 

پیشنهادی مصوب حذف شده بود. 
پورمختار خاطرنش��ان کرد: در مواردی هم ش��اهد هستیم 
ک��ه عب��ارت و متن��ی بدون آنک��ه در مجلس ب��ه تصویب 
رسیده باش��د در مصوبه مجلس گنجانده می شود و رئیس 
کمیس��یون تلفیق با ای��ن توجیه 
ک��ه این عب��ارت جا مان��ده آن را 
ب��ه مصوبه مجل��س اضافه می کند 
و حال آنک��ه آن عبارت و متن به 
هیچ وج��ه در مجلس بررس��ی و 

تصویب نشده است.
وی اف��زود: در ح��دود 10 س��ال 
پیش دولت برای 10 تا 15 جدول 
موجود در بودجه احکامی را آورده 
بود که به تصویب هم رس��ید اما از 
آن س��ال به بعد دولت این جداول 
درآمدی بودجه را برای خود حفظ 
کرده، بدون آنکه احکام این جداول 
را در الیحه بودجه بیاورد و همین 
ط��ور ب��دون حک��م از درآمدهای 
آن بهره مند می ش��ود و حال آنکه 
بودجه یک مصوبه یکساله است و 
باید هر سال احکام این جداول در 

بودجه ذکر شود. 
عضو کمیس��یون تلفیق بودجه اظهار داش��ت: همانطور که 
گفت��م دولت از درآمدهای مرب��وط به این جداول بهره مند 
می ش��ود بدون آنکه محل هزینه ها مش��خص باشد و حال 
آنکه در قانون محاس��بات عمومی آمده اس��ت که  گرفتن 
پ��ول از مردم و کس��ب درآمد دولت از ای��ن طریق بدون 

داشتن حکم ممنوع است. 
پورمختار خاطرنش��ان کرد: یکی دیگر از مش��کالت ما این 
اس��ت که در مجلس فق��ط احکام بودجه مورد بررس��ی و 
رسیدگی قرار می گیرد و جداول مورد غفلت واقع می شود و 
به هیچ وجه مورد بحث قرار نمی گیرد و حال آنکه بیشترین 
تخلفات در ارتباط با جداول صورت می گیرد و مشکل دیگر 

اینجاست که وقتی برای جدولی حکمی وجود ندارد نظارت 
هم بر هزینه کرد درآمدهای آن امکانپذیر نیست. 

وی افزود: به عن��وان مثال دولت در مورد جداول درآمدی 
ب��دون حکم از س��یگار و نوش��ابه ع��وارض و مالیت هایی 
می گیرد و درآمدهایی را کسب می کند بدون اینکه حکمی 
برای آنها داش��ته باش��د و بدون اینکه محل هزینه کرد این 

درآمدها مشخص باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت:  به دیوان محاسبات 
توصی��ه می کنم ع��الوه ب��ر تبصره ها و اح��کام روی نحوه 
هزینه کرد درآمدهای جداول نیز دقت الزم را داش��ته باشد 

و نظارت خود را به این بخش نیز تسری دهد.
 با البی ها و فشارها دستور کار صحن علنی مجلس 

تغییر می کند
همچنین محمد اس��ماعیل س��عیدی نماینده مردم تبریز 
در مجلس ش��ورای اس��المی در این زمینه گفت: متأسفانه 
در تعیین دس��تورکار صحن علنی مجلس که توسط هیأت 
رئیس��ه انجام می ش��ود منافع اکثریت جامعه مد نظر قرار 

نمی گیرد.
وی افزود: ما شاهد البی گری ها در تنظیم دستورکار صحن 
هس��تیم که نمونه آن را           می توان در موضوع گزارش سانحه 

قطار تبریز � مشهد مشاهده کرد.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: البته این مشکالت ناشی 
از وجود نقص در آیین نامه داخلی مجلس هم هس��ت که 
ع��ده ای با جمع کردن تعدادی امضا می توانند دس��تور کار 
صح��ن را           تغییر دهند و باید آیین نام��ه در این باره اصالح 

شود.
سعیدی خاطرنشان کرد: یکی از طرح هایی که روی آن کار 
زیادی انجام ش��ده و به خیر و صالح اکثریت جامعه و نیز 
مورد تأکید مقام معظم رهبری هم هس��ت، طرح جمعیت 
و تعالی خانواده اس��ت که ب��ا وجود همه این تاکیدات پس 
از گذشت دو دوره مجلس باز هم در دستورکار صحن قرار 
نگرفته اس��ت. وی افزود: طرح جمعیت و تعالی خانواده در 
کمیسیون فرهنگی مجلس نهم تدوین، تصویب و به صحن 
ارسال شد اما در دستورکار صحن قرار نگرفت و در مجلس 
دهم هم این روال طی ش��د و با وجود اهمیت باالی آن باز 

هم در صحن نوبت به بررسی این طرح نرسید.
نماین��ده م��ردم تبریز در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
داشت: درست است که اصالح قانون انتخابات الزم است اما 
االن زمان آن نیست که اولویت های دیگری برای رسیدگی 
وجود دارد و باید به عنوان مثال در حوزه تولید با توجه به 
نام گذاری س��ال جدید به نام جهش تولید اصالح قوانین و 

مقررات انجام شود  فارس
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علی اباذری

علی )ع( بودن
 یا معاویه بودن؛ مساله در 

سیاست این است

»خدا نیامرزد علی را!« این جمله ای اس��ت که نقل ش��ده 
معاوی��ه هنگامی که در براب��ر انتقاد و اعتراض یک زن قرار 

گرفته بود بر زبان رانده است.
ج��دا از تالش بنی امیه برای مرس��وم ک��ردن لعن بر امیر 
مومنان علی ) ع( این جمله معنای مهمتر دیگری نیز دارد 
و آن این اس��ت که خدا لعنت کند کسی را که مردم را در 

برابر حاکمان شان اینطور گستاخ و مطالبه گر کرده است!
حضرت علی )ع( در پایان دوره حکومت کوتاه چند س��اله 
خ��ود درب��اره رفاه مردم کوف��ه فرموده ب��ود: »مردم کوفه 
س��ایبان دارند و نان گن��دم و آب فرات میخورند...« به این 
معن��ی که رفاه ایجاد کرده و فقر را تا جای ممکن از چهره 
شهر زدوده است. در کمک به نیازمندان نیز حضرتش فقط 
به کیسه بر دوش کشیدن خود اکتفا نمی کرد بلکه چنانکه 
امام صادق )ع( س��الها بعد فرمود معتقد بود بهترین کمک 
آن اس��ت که فرد را ب��ی نیاز کند نه آنک��ه بعد از مختصر 
کمک��ی، نیازمند به ح��ال خودش رها ش��ود و روز از نو و 
نیازمندی از نو! گفته شده امام بارها در بازار فریاد می زده، 

ای مردم؛ فقر، مرگ بزرگ است !
نهادینه کردن این جد و جهدهای عدالت خواهانه در عرصه 
سیاس��ت و اجتم��اع در حالی بود که آن ام��ام در پیچیده 

ترین و دش��وارترین موقعیت های سیاس��ی جامعه اسالمی 
قرار داش��ت. به گونه ای که با بصیرت ترین انس��ان ها نیز 
در مش��اهده واقعیت آنچه در حال وقوع اس��ت به اش��تباه 
می افتادند. نقل های فراوانی وجود دارد از جانب دوستان و 
نزدیکان امام در نوع برخورد با معاویه، حاکم ش��ام، که به 
مدارای موقتی و خدعه آمیز با او توصیه می کردند  نقل هایی 
که نشان می دهد این توصیه کنندگان نه فریبکاری معاویه 

را خوب شناخته بودند و نه جوانمردی و تیزبینی امام را.
با این حال در بیان دش��واری های طاقت س��وزی که خاطر 
آن وجود شریف را می آزرد از همه مهمتر رویارویی اش با 

کسانی بود که خود در زمره مسلمانان بودند !
مصاف پیامبر اس��الم با کفار بود و نفاق نیز در زمان ایشان 
چندان زمینه و زمان الزم را برای بروز پیدا نکرد اما تاریخ، 
ام��ام علی ) ع( را در موقعیتی ق��رار داد که مجبور بود در 

برابر مدعیان اسالم بایستد! مدعیانی که شمشیرهایشان را 
برای رضای خدا در برابر او کشیدند و در نهایت نیز فرقش 

را با همین جهالت مقدس خویش شکافتند.
آن حضرت خود نیز به خوبی به این موقعیت خطیر تاریخی 
آگاهی داشت و نقش مهمی را که در حال ایفای آن بود به 
دقت می شناخت. به همین دلیل بود که می فرمود جز من 

کسی توانایی درآوردن چشم این فتنه ها را ندارد.
بیش از هزارسال از آن دوران پر آشوب می گذرد اما میراثی 
ک��ه امام علی )ع( در سیاس��ت و حکوم��ت از خود برجای 
گذاشت گویی برای همیشه تاریخ مرز روشنی را برای طی 
طریق عدالتخواهان جهان ترسیم کرده است. مرزی که به 
خوبی نشان می دهد سمت علی )ع( ایستاده ایم یا معاویه! 

 الف

یادداشت

گزارش

برای تامین کسری بودجه ۹۹ نیازمند تغییراتی هستیم
س��خنگوی دولت با تاکی��د بر همفکری با مجلس آین��ده برای حل برخی 
مس��ائل گفت: در بودجه های س��الیانه و همچنین قوانین خاصی نیاز است 

برخی از تصمیم گیری ها را به طور مشترک با مجلس داشته باشیم.
علی ربیعی س��خنگوی دولت درباره تعامل دولت ب��ا مجلس آینده گفت: 
یک��ی از جاها و موضوعاتی که باید با مجلس به طور جدی کار کنیم موانع 
تولید و موانع امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار است که در این 

زمینه می توانیم با مجلس آینده به صورت صمیمانه مسائل را حل کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد:

 قطع��اً در کنار مقابله با کرونا یکی از موضوعات مهمی که در دراز مدت می توانیم 
به نحوی آن را به انجام برس��انیم بحث تولید و اش��تغال است که باید با مجلس به 

تفاهم برسیم.  تسنیم

احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران 
عضو ناظر مجلس در ش��ورای حقوق و دستمزد از احتمال افزایش ۲00 
ه��زار تومانی حقوق کارگران در س��الجاری خبر داد و گفت: این تصمیم 

نهایی نشده و تصمیم گیری نهایی باید در جلسه این شورا اتخاذ شود.
ش��کور پورحس��ین گفت: طبق توافقات صورت گرفته میان نمایندگان 
دول��ت، نمایندگان کارگ��ری و نمایندگانی از کارفرمایان، مقرر ش��ده که 
میزان حق مس��کن کارگران در س��الجاری دوباره افزایش یاب��د. وی افزود: با 
توجه به انتقاداتی که به نحوه تعیین حقوق کارگران در شورای حقوق و دستمزد 
وجود دارد، بنا ش��ده تا حقوق کارگران که اصلی ترین پایه چرخ تولید در کش��ور 
هستند، دوباره مورد بازنگری قرار گیرد. وی گفت: قرار بود نشست این شورا در روز 
چهارشنبه گذشته برای بحث درباره افزایش حق مسکن کارگران تشکیل شود، اما 

به دلیل تغییر وزیر صنعت، این جلسه به این هفته موکول شد.  تسنیم

مجلس در امور قانون گذاری به بخش تولید توجه الزم داشته باشد
عضو مجل��س خبرگان ضمن تاکی��د بر بهبود سیس��تم اداری بانکی 
در تحق��ق »جه��ش تولید« گفت: مجلس ش��ورای اس��المی در امور 

قانون گذاری توجه الزم به بخش تولید داشته باشد.
آیت اهلل  عباس��علی س��لیمانی ضمن اش��اره به نحوه عملکرد دولت و 
مس��ئوالن در تحقق شعار »جهش تولید« طی ماه های اول سال جاری 
بیان داش��ت: بهبود سیستم اداری بانکی و ارتقاء قوانین اقتصادی از جمله 
مالزمات جهش اس��ت که باید فراهم شود. عضو خبرگان مجلس با تاکید بر رفع 
موان��ع در فعالیت های اقتصادی برای جهش تولید گفت: مس��ئوالن باید مقرات 
و قواعد کش��ور را متناسب با اصل جهش قرار بدهند به طوری که شاهد جهش 
سازمانی، اداری و فکری باشیم. وی گفت: مقرارت دست و پاگیر تولید در جامعه 

ما زیاد است. میزان

پ�در دیگ�ران بودن ش�غل 
است؟

راس��تش ما تا همین دیروز فکر می 
کردیم ش��غل یک چی��زی در مایه 
های عرق ریختن و نان بازو خوردن 
باش��د. اما حاال فهمیدم شغل انواع و اقسام مختلفی 
دارد. مثال شغل یکی "پسر سفیر" است. به عبارتی 
اگر پسر سفیر باشی هم می توانی مثل ریگ بیابان، 
دالر و ی��ورو خرج کنی و ه��م به آدم و عالم فحش 

بدهی و جیک کسی هم در نیاید.
شغل یکی هم "پدر آرات" است. یعنی اینجوری که 
تو یک بچه ای داری و اسمش را می گذاری آرات و 
جوری تربیتش می کنی که مثال بچه گربه از دیوار 
راست برود باال و روزانه صد و هشتاد هزارتا روپایی 
بزند. اینجوری صاحب یک ش��غل ساده و آسان می 
ش��وی. اگر جایی پرسیدند کجا کار می کنی خیلی 

راحت می گویی: "بنده پدر آرات هستم."
یک ش��غل دیگر هم داریم که به آن "تتلیتی" می 
گویند که البته در زمان قدیم این ش��غل به "رتیل 
تتل��ی" معروف ب��ود. برای این ش��غل باید روبروی 
گوشی تلفن بنشینی و صفحه اینستاگرام را باز کنی 
و به صورت الیو "تتو" کنی. این ش��غل نیاز جندانی 
به حرف زدن و اینها ندارد فقط گاهی چند تا فحش 

می دهی که مخاطبت بفهمد الل نیستی.
ش��غل یکی دیگر ه��م "برادر بودن" اس��ت. تعجب 
نکنید. این برادر با آن برادر که ش��ما فکر می کنید 
ف��رق می کند. این برادر نه ری��ش دارد و نه دکمه 
ب��االی یقه اش را می بندد ام��ا چون برادرش همه 
این زحمات را تحمل می کند و سختی می کشد او 
هم بهره مند می ش��ود و بدون زدن بیل و پایه می 

نشیند زیر سایه و انگورش را می خورد.
یک ش��غل دیگر هم داریم که اس��مش سخنگویی 
است. مثال طرف را تا دیروز در سومالی تحویل نمی 
گرفتند و امروز که کرونا آمده به عنوان س��خنگوی 
"ستاد مقابله با ش��ایعه سازان در برابر بیماری همه 
گی��ر کرونا" منصوب ش��ده و ه��ر روز در تلویزیون 
س��ومالی نیم س��اعت گزارش می دهد و اندازه یک 

استاد دانشگاه پول می گیرد.
یک ش��غل دیگر هم داریم که اس��م و رسمش زیاد 
خوب نیس��ت اما درآمدش خوب است. سوء تفاهم 
نش��ود.منظور ما طنزنویس��ی و حس��اب کش��ی از 

مسئوالن است.

اگر قرار باش���د تغییری اتفاق بیفتد 
باید به رأی گذاشته شود؛ ما شاهد 
بودی���م که در س���ال های گذش���ته و 
اخیرا دس���تکاری هایی در مصوبات 
و کلم���ات جابج���ا  ص���ورت گرفت���ه 
ش���ده اس���ت و حت���ی آنچ���ه ک���ه در 
کمیسیون ها تصویب شده است، 
زمانی که به هیأت رئیس���ه ارس���ال 
ش���ده تغیی���ر کرده اس���ت؛  ح���ال یا 
هیأت رئیس���ه، مصوبه کمیسیون 
را تغیی���ر داده و بع���د فرس���تادند یا 
در مس���یری که قرار اس���ت مصوبه 
ب���ه ش���ورای نگهب���ان ارس���ال ش���ود 

دستخوش تغییر می شود.

چرا مجلس دهم 
اینگونه بود؟


