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نقل قولخبر گزارش

محمود صادقي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس بخشي از مشكالت كشور را ناشي از اراده هايي 
خارج از دولت دانست و گفت: دكتر روحاني در مجلس 
گزارش ش��فافي از عملكرد خود و دولت در حوزه هاي 
مورد سوال ارايه و براي كاستي هاي موجود در برخي 

حوزه ها برنامه بدهد.
به گزارش ايرنا، صادقي تصريح كرد: ما با پديده فساد 
در دولت ها و همچنين تضاد منافع مواجه هستيم كه 
مانعي براي اصالح امور اس��ت و ب��راي بهبود آن بهتر 
است تهديدهاي خارجي و موانعي كه در مسير اجراي 
برنامه هاي دولت و رفع مشكالت وجود دارد، البته نه با 
قصد انتقام جويي سياسي بلكه با هدف رفع مشكالت 

كشور براي مردم روشن شود.
او ب��ا اش��اره ب��ه محورهاي س��واالت نماين��دگان از 
رييس جمهوري گفت: ترديدي نيس��ت كه دولت به 
عنوان قوه اجرايي كش��ور در اين مسائل سهم دارد اما 
به اين معنا نيست كه ساير دستگاه ها سهمي نداشته 
باشند، بخشي از اين معضالت به معضالت ساختاري در 
اقتصاد ما بازمي گردد كه همه اجزاي نظام در آن سهيم 
هستند و در بخشي از اين مسائل، مجلس نيز به طور 

مشخص سهم دارد.

سوژه روز

مجيد تخت روانچي، معاون سياسي دفتر 
رييس جمهوري با بيان اينكه »روشن است 
كه تحريم ها مش��كالتي را ايجاد مي كن��د اما هدفي كه 
امريكايي ها دارند اين است كه اين تحريم ها مردم را عاصي 
كند« گفت: »م��ن فكر مي كنم اگر در سياس��ت داخلي 
وحدت داشته باشيم، انسجام مان را حفظ كنيم و درست 
عمل كنيم ش��ك ندارم كه سرش��ان به سنگ مي خورد. 
چون هدف را ه��دف بااليي گرفتند.«به گزارش ايس��نا، 
وي با تاكيد براينكه صحبت ه��اي ترامپ در مورد مذاكره 
با ايران جدي نيس��ت، گفت: »اگر جدي بود سه ماه پيش 
زير توافقي كه دولت كش��ور خودش آن را امضا كرده بود، 
نمي زد. ... حرف ما به آنان اين اس��ت كه شما بازي را به هم 
زده ايد؛ وگرنه به قول آقاي روحاني ما نه تنها يك بار كه چند 
دور با نماين��ده آقاي ترامپ در مذاك��رات برجام صحبت 
كرديم. يك بار آقاي ظريف، تيلرس��ون و بقيه نمايندگان 

جلسه اي برگزار كردند، بعد از آن هم 
چندين جلسه كميسيون مشترك 
برگزار شد كه نمايندگان دولت آقاي 
ترامپ در آن جلسات حضور داشتند، 
بنابراين ايش��ان موضوع جديدي 
را مط��رح نكردند فقط ژس��تي كه 
مي گيرند به نظر برس��د كه اين آقا 
صداقت و رويكرد جديدي دارد، كه 
به نظر من نه رويكرد جديدي است 
و نه صداقتي در كار اس��ت.«تخت 
روانچ��ي اف��زود: »همچنين آقاي 

روحاني گفتند بياييد در مورد مش��كالت مذاكره كنيم و 
خسارت هايي كه طي بيش از شصت سالي كه از كودتاي 
28 مرداد گذشته را به مردم ايران پرداخت كنيد. پيش بيني 
نمي كنم كه اين گفت وگويي كه ترامپ مي خواهد هرگز 

پا بگيرد، براي اينكه بنيان هايي كه 
براي اين گفت وگو الزم است وجود 
ندارد.«معاون سياسي دفتررياست 
جمهور با تاكيد بر اينكه نبايد منتظر 
ديدار رييس جمهور ايران و امريكا 
در نيوي��ورك باش��يم، گفت: »من 
خودم فكر نمي كنم چنين اتفاقي 
رخ دهد. نبايد بيه��وده براي مردم 
انتظار ايجاد كنيم. وقتي انتظار مردم 
باال برود و اتفاق��ي رخ ندهد، مردم 
ناراحت مي شوند. به هر حال شخصا 
زمينه اي براي مذاكره نمي بينم، هر چيز نيازمند زمينه اي 
است و االن زمينه آن فراهم نيست.«وي همچنين گفت: 
» در س��فر قبل به نيويورك، صبح آقاي ترامپ سخنراني 
كرد و صحبت هاي زشتي عليه ايران داشت، بعد از يكي دو 

ساعت آنان شروع كردند تلفني پيغام دادن و دنبال كساني 
مي گشتند كه پيغام شان را به آقاي رييس جمهوري برساند. 
وقتي ديدند به نتيجه نمي رسند و جوابي به آنها داده نمي شود 
از شخص ثالث براي انجام ش��دن اين كار كمك گرفتند. 
پاس��خ ما روشن بود؛ سياس��ت تقابلي با سياست تعاملي 
همزمان پيش نمي رود و بر اين اساس پاسخ ما منفي بود. 
عرض كردم كه االن هم شرايط هماني است كه بود. به نظر 
من حتي از شرايط پارسال هم بدتر است، چرا كه ترامپ از 
برجام بيرون آمده و تحريم ها را بازگردانده است. چه انتظاري 
مي توان از كسي داشت كه از تعامل بين المللي خارج شده 
و حاال مي گويد بياييد گفت وگو كنيم. فرقي نمي كند كه 
اين دو رييس جمهوري در نيويورك باشند يا مثل پيشنهاد 
اخير آق��اي ترامپ يكي از آنها در واش��نگتن و ديگري در 
تهران باشد. من دليلي براي گفت وگوي ميان آقاي روحاني 

با ترامپ  نمي بينم.«

معاون سياسي رييس دفتر رييس جمهور: 
منتظر ديدار روحاني و ترامپ در نيويورك نباشيم

مسعود پزشكيان، نايب رييس 
م��درك  دخت��رم  مجل�س: 
كارشناسي ارشد شيمي خود را از 
دانشگاه شريف اخذ كرده و كارمند 
جم اس��ت كه اين همه داد و بيداد 
كردند ... من نمي دانس��تم چقدر 

حقوق دريافت مي كند وقتي كه برخي افراد مسائلي را گفتند 
از دخترم پرسيدم كه تو 10 ميليون حقوق مي گيري؟ گفت 
نه، به تازگي حدود 4 ميليون حق��وق دريافت مي كنم. از 
دخترم پرسيدم كه معاون جم هستي؟ گفت نه من مسوول 
يك پروژه اي هس��تم و بعد از اتمام پروژه، كار من هم تمام 
مي شود. ... دختر من و همسرش با موتور به اداره مي روند و 
بر مي گردند. كدام يك از بچه هاي اين افراد با موتور به اداره 
مي رود و بر مي گردد؟ بعد برويد فرزندان آنها را هم ببينيد. 
... هر وقت خواس��تيد بدون هيچ اطالع��ي، زندگي من را 
ببينيد و بپرسيد. برويد زندگي من و فرزندانم را ببينيد كه 
در كجا زندگي مي كنيم. زندگي من را نگاه كنيد و زندگي 
آنها را نيز نگاه كنيد، حاضرم »نديد « زندگي خودم را با اين 
افراد مدعي معاوضه كن��م، در حالي كه من فوق تخصص 
جراحي قلب هستم و آنها يك كارمند معمولي هستند. ... 
من نمي خواستم دنبال اين حرف ها بروم و اين گونه حرف 
زدن را درست نمي دانستم. من خيلي راحت حرف هايم را 
مي زنم و اگر قرار باشد، شيشه اي بشكند، آن شيشه براي 
من نيست. من اگر حرف نزنم و بروم جراحي قلب را ادامه 
بدهم با همين تعرفه ها ماهيانه 500 تا 600 ميليون تومان 
درآمد كسب مي كنم. اگر بخواهم از بيمار هم پول بگيرم و 
جراحي كنم، ميزان پول دريافتي من سر به فلك مي كشد 

كه انصاف نيست. خانه ملت

نيك�و،  ميرزاي�ي  قاس�م 
عض�و فراكس�يون امي�د: دو 
رييس جمه��ور امروز در كش��ور 
فعاليت مي كنند؛ آقاي احمدي نژاد 
و آقاي خاتمي كه حرف هايي را بر 
زبان  مي آورند. مشاهده مي كنيم 

كه آقاي احمدي نژاد دائما در پي راه اندازي تظاهرات است، 
مدام بيان مي كنند كه فالن شخص بايد گرفته و فالن مساله 
بايد افشا شود و حتي ايشان صحبت از قوه قضاييه مي كند. 
اين گونه رفتارها جز هنجارشكني چيز ديگري ندارد اما در 
مقابل، آقاي خاتمي قرار دارد كه 15 مورد را براي خارج شدن 
كشور از وضعيت فعلي مطرح مي كند.... امروز آقاي خاتمي 
اختياري ندارد. مسائلي را كه بيان مي كند براي كمك به نظام 
است و هدفش آرام نگه داشتن شرايط كشور است كه بايد 
عمل شود. فكر مي كنم شوراي هماهنگي كشور و سران 
سه قوه بايد به اين مسائلي كه آقاي خاتمي مطرح كردند، 
اهتمام بورزند. آقاي خاتمي امروز از مردم ايران عذرخواهي 
مي كند، اين عذرخواهي كمال صداقت و خضوع يك فرد 
را مي رساند؛ ما در شرايطي قرار داشتيم كه بايد بين آقاي 
روحاني و رقيبش يكي را انتخاب مي كرديم و همان گونه كه 
امروز آقاي خاتمي مطرح مي كنند باز هم اگر شرايط تكرار 

شود آقاي روحاني را انتخاب مي كنيم. ايلنا

دري�ادار س�ياري مع�اون 
هماهنگ كننده ارت�ش: ايران 
با بهره من��دي از مواه��ب الهي از 
ش��مال و جنوب به دريا دسترسي 
دارد و با رعايت ُحس��ن همجواري 
در پنج هزار كيلومتر مرز دريايي با 

همسايگان، در آرامش كامل به سر مي برد. نقش  جمهوري 
اسالمي ايران در تامين امنيت گذرگاه هاي دريايي نيز بر 
كسي پوشيده نيست و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران حفظ امنيت دريا را دنبال مي كنند. به عنوان عضوي 
از خانواده ارتش و نماينده نيروهاي مسلح ارتش جمهوري 
اس��المي ايران اعالم مي كنم كه دنياي بدون جنگ و پر از 

صلح و دوستي را خواستاريم. تسنيم

سردار نقدي معاون فرهنگي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي: 
دش��من در بس��ياري از مواق��ع 
واژه سازي مي كند و رسانه هاي ما 
نيز بدون تحقيق و بررسي از همان 
واژه ها استفاده مي كنند اما بايد در 

نظر داشت اين واژه ها بار معنايي دارد كه به نفع دشمن است؛ 
به عنوان مثال به روسپي هايي كه حجاب خود را برمي دارند 
مي گويند مخالف حجاب اجباري و رس��انه هاي ما نيز از 
همان استفاده مي كنند، اين در صورتي است كه اين واژه ها 
حساب شده هستند. رسانه ها بايد با خالقيت ادبيات خود را 
بسازند و نبايد دنباله رو واژه سازي دشمن باشند. رسانه امروز 
ميدان جنگ ما است و استفاده از واژه هاي دشمن رفتن روي 
ميدان مين است، دشمن در همه جا خلع سالح شده و تنها 
چيزي كه آن را نگه داشته به ستون و غوغاي رسانه تكيه 

دادن است. ايسنا

غالمعلي رجايي فعال سياسي 
اصالح طلب: تاخير در گفت وگو 
ب��ا م��ردم بخش��ودني نيس��ت، 
رييس جمهور نبايد به هيچ بهانه اي 
ارتباط��ش را با م��ردم قطع كند. 
رييس جمهور بايد ارتباط با مردم 

بيشتر كند. ارتباط تلويزيوني ارتباطي يك سويه است و بايد 
ارتباط دو طرفه باشد و رييس جمهور هم صحبت هاي مردم 
را بشنود. يك پيشنهاد اين است كه روحاني به سيستم شاه 
عباس عمل كند، يعني با لباس مبدل در بين مردم حاضر 

شود و مشكالت مردم را بشنود. ايلنا

اگر جراحي قلب كنم ماهي 500 
ميليون درآمد دارم

خاتمي برخالف احمدي نژاد به 
فكر آرامش كشور است

دنياي بدون جنگ و پر از صلح را 
خواستاريم

به روسپي هايي كه حجاب خود را 
برمي دارند،  مي گويند مخالف 

روحاني شبيه شاه عباس عمل كند

بخشي از مشكالت كشور ناشي از 
اراده هايي خارج از دولت است 

حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس 
درباره احتمال استيضاح هاي بيشتر در مجلس گفت: 
استيضاح ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آخرين 
استيضاح مجلس نيست و اين روند تا اصالح امور كشور 

ادامه خواهد داشت. 
به گزارش مهر، وي افزود: ملت بزرگ ايران از اين همه 
باند بازي و جناح بازي خسته شدند، ديگر بس كنيد، 

مردم به ستوه آمده اند. 
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در ادامه با اشاره 
به دس��تگيري هاي اخير تني چند از اعضاي شوراي 
شهر پرند و برخي از پرسنل ش��هرداري اين شهر نيز 
گفت: تخلفات س��نگيني در شهر پرند صورت گرفته 
است، كه بايد در دستگاه قضايي رسيدگي شود، برخي 
از خانواده ها به نزد بنده آمده اند كه وساطت كنم، اما در 
اين راستا با هيچ احدي تعارف ندارم و متخلفين در اين 

اختالس بايد بسزاي عمل خود برسند.

اسماعيل گرامي مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي از 
تعيين 10 نفر از روساي كميته هاي اين حزب خبر داد 
و تاكيد كرد: بر اس��اس اساسنامه نيازي به راي گيري 
كميته ها و ش��اخه ها نبود ولي آق��اي حضرتي به اين 
جهت كه نظر ش��وراي مركزي را هم داش��ته باش��د، 
روساي 10 كميته و 10 شاخه را در معرض راي  شوراي 

مركزي گذاشت.
به گزارش ايلنا، وي با اشاره به نطق حسين كروبي در 
اين جلسه گفت: در هفته هاي گذشته شاهد اخباري 
بوديم كه حصر بزودي برداشته خواهد شد اما روشن 
ش��د كه اين مساله واقعيت نداش��ته است. حسين 
كروب��ي در نطق خود به س��المت حجت االس��الم 
والمس��لمين مهدي كروبي هم اشاره كرد و توضيح 
داد كه وضعيت حال ايشان از نظر جسمي و روحي 
بسيارخوب اس��ت. وي در بخش��ي از صحبت هاي 
خود به سخنان حجت االسالم مهدي كروبي اشاره 
كرد كه گفته اس��ت هم اصالح طلبان و هم اعضاي 
ش��وراي مركزي حزب اعتماد ملي بايد اتحاد خود 
را حفظ كنند و همگي در راستاي وحدت و انسجام 

ملي تالش كنند.

آذر منصوري، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت 
گفت: سوال از رييس جمهور چنانچه با رويكرد پيگيري 
و حل مشكالت كشور باشد، به طورقطع سازنده خواهد 
بود؛ اما ب��ا توجه به طيف نمايندگان��ي كه پيگير اين 
اقدام هس��تند به نظر نمي آيد كه در راس��تاي تقويت 
اين رويكرد و اس��تفاده از اختيارات مجلس براي حل 

مشكالت كشور باشد.
به گزارش ايسنا، وي با تاكيد بر اينكه »هدف نمايندگان 
امضاكنن��ده تضعيف دولت اس��ت؛ اما ب��ه هر ترتيب 
نمايندگان از اين اختيار خود استفاده كرده اند« گفت: 
رييس جمهور هم مي تواند از اين فرصت استفاده كند 

و حقايق را با مردم در ميان بگذارد.
وي افزود: با اين رويه كشور آسيب مي بيند، اعتماد مردم 
رنگ مي بازد و گسست ها بيشتر مي شود و درنتيجه اين 
رويكرد به حل مشكالت كمكي نمي كند. طرح سوال 
از رييس جمهور مي تواند يك ظرفيت براي گفت وگو 
باشد و در شرايط معقول نبايد نگاه منفي به موضوع طرح 
سوال از رييس جمهور وجود داشته باشد، اما متاسفانه 
هدف نمايندگان امضاكننده مشخصا تحت فشار قرار 
دادن دولت اس��ت و براي تسويه حساب دست به اين 

اقدام زده اند.

محسن غرويان ، مدرس حوزه علميه قم با بيان اينكه حسن 
روحاني در گذشته و در گفت وگوهاي مختلف با مردم نشان 
داده اس��ت كه به دنبال ايجاد اين آرام��ش و تالش در راه 
منافع مردم است، اظهار كرد: در شرايط فعلي نبايد كشور 
را دچار تشنج روحي و رواني كنيم و آرامش را برهم بزنيم. 
بايد به همين دولت كمك كنيم تا در زمان باقي مانده به 
سياست خارجي و اقتصاد خدمت كند و بتواند بحران هاي 
پيش آمده را برطرف كند. وي افزود: بايد مردم احساس كنند 
پشت پرده اي وجود ندارد و منافع ملي و مصالح عمومي خط 
قرمز است. پيامد كلي گويي و اظهارات محافظه كارانه اين 

است كه مردم مأيوس تر مي شوند. خبرآنالين

ربيعي آخرين استيضاح مجلس نيست

۱0 نفر از روساي كميته هاي حزب 
اعتماد ملي مشخص شدند

هدف از سوال از رييس جمهور 
تضعيف دولت است

مردم بايد احساس كنند كه پشت 
پرده اي در كار نيست

سوال اقتصادي با انگيزه جناحي

سوال از رييس جمهوري به منظور 
عقده گشايي برخي با اين هدف 
است كه به طرفداران خود بگويند 
ما رييس جمهوري را براي سوال 
و پاسخگويي به مجلس كشانديم 
ي��ا وزيري را اس��تيضاح كرديم؛ 
بنابراين معتقدم سوال كنندگان 
اخير از رييس جمهوري دنبال اهداف سياسي خود هستند 
و دغدغه مشكالت اقتصادي مردم را ندارند.هم اكنون يك 
سوال از رييس جمهوري با 5 محور اقتصادي مطرح است 
و ش��اهديم كه صف اس��تيضاح وزرا در مجلس طوالني 
شده اس��ت. واقعيت آن است كه در حال حاضر نه سوال 
از رييس جمهوري و نه اس��تيضاح وزرا هيچ يك، راهكار 

مناسبي نيستند. به نظر من اين كارها باهدف خالي كردن 
عقده برخي بر سر دولت از ناكامي هاي گذشته است.اين 
كار بحران فعلي را به گردن ديگران انداختن و فرار روبه جلو 
است. اگر اين كار تنها جنبه سياسي ندارد و به منظور جلب 
افكار عمومي از سوي اين افراد نيست، حتي به فرض اينكه 
رييس جمهوري را هم در مجلس مورد سوال قرار دهند 
و حتي استيضاح كنند و با ارسال پرونده او به قوه قضاييه 
عدم كفايت او را هم بگيرند، آيا شرايط و مشكالت كشور با 
اين كار حل مي شود؟ بي مقدار ادامه داد: مشكل مملكت 
جاي ديگر است. اگر سوال كنندگان از رييس جمهوري 
از اين سوال منصرف شوند به مردم و كشور لطف كرده اند 
چراكه با استيضاح و عدم كفايت رييس جمهوري و حتي 
وزرا در اين شرايط اتفاق خاصي نمي افتد و چيزي درست 

نمي ش��ود چون رييس جمهوري در اين شرايط كاري 
نمي تواند انجام دهد.رييس جمهور حتي نمي تواند حقايق 
را از پشت تريبون عمومي مجلس به مردم توضيح دهد و 
صريح بگويد عامل اصلي به هم ريختگي بازار چيست و چه 
كساني پشت پرده هستند و حقايق چيست. اين مساله را 
به آقاي الريجاني هم در ميان گذاشته ام كه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي كه شامل سران سه قوه مي شود و در 
اين شرايط بحراني تصميماتي مي گيرند، خالف قانون 
اساسي اس��ت. اين تصميمات بايد در مجلس و توسط 
نمايندگان گرفته ش��ود و درنهايت شوراي نگهبان آنها 
را تاييد كند، ولي متاس��فانه در كشور ما نسبت به قانون 
بي توجهي مي ش��ود.به نظر من سوال اين نمايندگان از 
رييس جمهوري از روي دغدغه و مش��كالت اقتصادي 

مردم نيس��ت. همان افرادي كه در مخالفت با FATF و 
پيوستن ايران به كنوانسيون هاي بين المللي سنگ اندازي 
مي كردند و در مجلس تومار پهن كردند، بايد مي دانستند 
با اين ممانعت ها دالر به باالي 10 هزار تومان مي رس��د. 
همان افرادي ك��ه پول هاي كالني دارن��د و از پرداخت 
ماليات طفره مي روند و مخالف شفافيت مالي و پيوستن 
ايران به مبارزه با تامين مالي تروريست هستند، پشت اين 
مشكالت اقتصادي و حتي سوال از رييس جمهوري قرار 
دارند. با توجه به شرايط اقتصادي كشور و بحران تحريم ها 
و مشكالتي كه در اكثر آنها تيم اقتصادي دولت تاثير زيادي 
ندارد، زمان مناسبي براي سوال از رييس جمهوري به بهانه 

حل دغدغه اقتصادي مردم نيست.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي 

سوال كنندگان از رييس جمهوري صرفا به دنبال جلب توجه طرفداران خود هستند

شهاب الدين  بي مقدار

سوال از رييس جمهور در شرايط كنوني مشكلي را حل نخواهد كرد و آب در آسياب دشمن 
ريختن اس��ت و به جاي اين اقدامات ضروري اس��ت تا مجلس و دولت اقدام به فراهم كردن 
زيرس��اخت هاي كشور كنند. االن  زمان مناسبي براي سوال از رييس جمهور نيست و نبايد 
دنبال متهم بگرديم.  سوال بيشتر اين باب را باز مي كند كه دشمنان از اين وضعيت سوءاستفاده 
كنند.با نگاهي به 5 محور اقتصادي كه نمايندگان براي سوال از رييس جمهور پيش كشيده اند، 
درمي يابيم، به جاي اين كار، مجلس به زيرساخت ها ورود پيدا كند و با تبادل نظر با همكاري 
دولت و كميسيون هاي مختلف با يكديگر، يك راهكار منطقي و علمي را براي كنترل بازارها ارايه 
كنند. قطعا اين روش بهتر از سوال از رييس جمهور خواهد بود.كساني كه بحث سوال از رييس جمهور را مطرح كرده اند، 
دغدغه كشور را دارند اما خودشان به اين موضوع واقف هستند كه ما هنوز زيرساخت هاي الزم ازجمله مبارزه با قاچاق 
و ساير موارد را هنوز فراهم نكرده ايم. اين كار آب در آسياب دشمن ريختن است و بهتر است به جاي اين كار مجلس 

با دولت هماهنگي منسجمي داشته باشند و كميسيون هاي مختلف مشكالت را ريشه يابي و داليل كار را دربياورند.
نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسالمي 

سوال از رييس جمهوري آب در آسياب دشمن ريختن است

حسن لطفي

بح��ث س��وال از وزي��ران و حت��ي رييس جمه��وري از اختي��ارات نماين��دگان و 
 از ابزاره��اي كنت��رل مجلس اس��ت، اما در ش��رايط كنون��ي طرح س��وال از رييس 
قوه مجريه را به نفع كشور، مجلس، مردم و دولت نمي دانم. امروز در شرايطي شاهديم 
كه س��وال از رييس جمهوري با 5 محور اقتصادي در دستور كار مجلس قرار گرفته و 
رييس جمهور بنابر آيين نامه داخلي مجل��س بايد در كمتر از يك ماه آينده به صحن 
علني مجلس بيايد و پاسخگوي سوال كنندگان باشد و اين در حالي است كه اين مهم 
در نامه اي رييس جمهور خطاب به رييس مجلس و متعاقبا در گفت وگوي تلويزيوني 

مورد تاكيد ويژه قرار گرفت.
در همين رابطه رييس جمهور در نامه اي به علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي اعالم كردم كه »سوال 
تعدادي از نمايندگان، در چارچوب قانون اساسي و زمان و شرايط مناسب مطرح نشده است. بنابراين براي 
جلوگيري از هر نوع اختالف بين قوا و احترام به مجلس شوراي اسالمي، در فرصت مقرر به مجلس خواهم 
آمد. بنابر ماده 213 آيين نامه داخلي مجلس، رييس جمهوري موظف است در مدت يك ماه در خانه ملت 
حضور يابد و به سوال هاي نمايندگان پاسخ بدهد اين در حالي است كه در شرايط كنوني كشور كه به وحدت 
و انسجام مسووالن نياز دارد و رهبر معظم انقالب نيز بارها بر لزوم حفظ وحدت تاكيد كرده اند زمان مناسبي 

براي طرح سوال از رييس جمهوري نيست و بايد با وحدت بيشتري مشكالت كشور را حل كنيم.
نماينده آستانه اشرفيه و بندر كياشهر در مجلس شوراي اسالمي 

نامه نگاري درمورد غيرقانوني بودن سوال از رييس جمهور

محمدحسين   قرباني

من سوال از رييس جمهور را امضا كرده بودم اما در ادامه كار، امضاي خود را پس گرفتم. 
دليل اين تصميم بنده به جلسه با مقام معظم رهبري برمي گردد. در آن جلسه رهبر معظم 
انقالب، نمايندگان مجلس و دولت را به تعامل و دوستي هرچه بيشتر دعوت كردند. پس از 
اين سخنان به اين نتيجه رسيدم كه اگر در يك فضاي دوستانه اين روند دنبال شود بيشتر به 
نفع كشور است. ما نبايد كاري كنيم كه در جامعه القا شود كه بين مجلس و دولت اختالف 
است زيرا اگر اين تصور بين مردم ايجاد شود براي كشور مضر خواهد بود و دشمنان نظام هم 
از اين فضا براي ضربه زدن به نظام استفاده خواهند كرد. تنها راه عبور از مشكالت، وحدت 
و همدلي است و من به  نوبه خودم تالش مي كنم كه اين فضا ايجاد شود.به هر تقدير طرح سوال از رييس جمهور 
اعالم وصول  شده و اميدوارم آقاي روحاني از اين فرصت براي پاسخگويي به مردم و مجلس استفاده كند و اگر 
ناگفته هايي وجود دارد حتما به اطالع همگان برساند. محور سواالت به حوزه اقتصاد مربوط مي شود و به نظر من 
بهتر بود كه نمايندگان امضاكننده طرح سوال به جاي رييس جمهور اين سواالت را از وزير اقتصاد مي پرسيدند.
 نماينده بوشهر در مجلس شوراي اسالمي

به  خاطر وحدت، امضاي طرح سوال از رييس جمهور را پس گرفتم

عبدالحميد خدري

سوال و استيضاح حق نماينده است اما در شرايط فعلي و با توجه به فرمايشات مقام معظم 
رهبري كه ما در كشور نياز به وحدت و انسجام داريم امضاي طرح سوال از رييس جمهور 
را به صالح كشور نديدم. من معتقدم اگر همه مردم متحد در كنار هم باشند مي توانيم در 
مقابل سياست هاي ترامپ كه جنگ اقتصادي وسيعي را عليه ايران آغاز كرده ايستادگي 

و از اين مرحله عبور كنيم.
ما نمايندگاني كه سوال از رييس جمهور را امضا نكرديم هم نگران آينده كشور هستيم 
و به بحران هاي بازار ارز و سكه و گراني خودرو و ديگر كاالهاي اساسي واقف هستيم و 
انتظار داريم كه رييس جمهور و مجموعه ايشان هر چه سريع تر براي بهبود اوضاع راهكارهايي را ارايه دهند. از 

طرفي پاسخگويي دولت به مردم يك ضرورت است و اميدوارم اين تعامل هميشگي باشد.
نمايندگان در يك نوبت به طور اختصاصي با رهبري ديدار داشتند و در يك نوبت هم به همراه مسووالن نظام 
خدمت ايش��ان رسيدند. در اين دو جلس��ه مقام معظم رهبري بر وحدت هر چه بيشتر در جامعه و در بين 
مسووالن تاكيد ويژه داشتند. چقدر خوب است كه سران سه قوه، جلسات منظمي با يكديگر داشته باشند و 
تمام مسائل و مشكالت موجود در كشور را به بحث و گفت وگو بگذارند. من تعامل و گفت وگو را بهترين مسير 
براي حل مشكالت و سوءتفاهمات مي دانم. امروز مسووالن وظيفه سنگيني در قبال مردم به دوش دارند و 

بايد در همه امور خواست و مطالبه آنها را در نظر بگيرند.
نماينده بوئين زهرا و آوج در مجلس شوراي اسالمي

وحدت رمز موفقيت

روح اهلل بابايي صالح

س�وال نماين�دگان از رييس جمهوري اي�ن روزها 
با واكنش ه�اي زيادي روبه رو ش�ده و بس�ياري از 
مخالفان طرح س�وال، اين اقدام را تسويه حساب 
سياسي، بازي كردن در زمين دشمن و عاملي براي 
تخريب رييس جمهوري عن�وان مي كنند. »عدم 
موفقيت دولت در كنترل قاچاق كاال و ارز«، »استمرار 
تحريم ه�اي بانكي«، »عدم اقدام شايس�ته دولت 
درباره كاهش نرخ بيكاري«، »ركود اقتصادي شديد 
چندس�اله« و »افزايش ش�تابان نرخ ارز خارجي و 
كاهش شديد ارزش پول ملي« 5 محوري است كه از 
سوي 80 نماينده متقاضي سوال از رييس جمهور به 
عنوان محورهاي اين سوال مطرح شده و اين گروه از 
نمايندگان كه عمدتا  اعضاي فراكسيون اصولگرايان 
مجلس موس�وم به فراكس�يون نمايندگان واليي 
هس�تند، به اين اعتبار سعي دارند انگيزه سياسي 
و جناحي پشت اين س�وال را بپوشانند و اين طرح 
س�وال را صرفا س�والي اقتصادي مطرح مي كنند 
كه طرح آن در صحن علني مجلس و پاس�خگويي 
رييس جمهوري به آن در شرايط خاص اين روزهاي 
كش�ور كه از آن به عنوان »جنگ اقتص�ادي« ياد 

مي شود، ضروري است.
هرچند كه واقعيت امر آن اس�ت كه باتوجه به ساز 
و كار قانون�ي و آيين نامه مش�خصي كه س�وال از 
رييس جمه�ور در مجل�س از آن پي�روي مي كند، 
اين طرح س�وال ج�ز برگزاري يك جلس�ه علني 
در مجلس و حضور حس�ن روحاني در آن جلس�ه، 

اتفاق ديگري به همراه نخواهد داش�ت. اين سوال 
با تاكيد بر مش�كالت موسس�ات مالي و اعتباري 
به عن�وان يكي از محورهاي پنج گان�ه آن درحالي 
مطرح شده كه در ماه هاي گذش�ته سوال ديگري 
از رييس جمه�ور با تاكي�د ويژه بر مش�كالت اين 
موسس�ات مالي و اعتباري در دس�تور كار مجلس 
قرار گرفت و مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و 
دارايي، ولي اهلل سيف رييس كل وقت بانك مركزي و 

محمد نهاونديان مشاور اقتصادي رييس جمهور در 
جلسات متعدد كميسيون اقتصادي حاضر شده و به 
سواالت نمايندگان پاسخ دادند. پاسخ هايي كه عمال 
قانع كننده بوده و منجر به ريزش قابل توجهي امضاها 
و انصراف نزديك ب�ه 50 نفر از نمايندگان متقاضي 
طرح سوال ش�ده بود. همان نمايندگاني كه حاال با 
فشار طراحان اين سوال جديد كه همچون مجتبي 
ذوالنوري خط و ربطي مش�خص و نزديك به جبهه 

پايداري دارند، مجددا از انصراف خود انصراف داده و 
با امضاي مجدد اين طرح سوال جديد، موجبات اعالم 
وصول آن را فراهم كردند. در چنين شرايطي است 
كه به نظر مي رسد ادعاي سوال كنندگان بر انگيزه 
غيرجناحي ش�ان چندان باورپذپر نباشد. آن هم 
وقتي كه ذوالنوري مشخصا از عبارت »زورآزمايي« 

 در توصيف اين طرح سوال استفاده كرده است. 
نكته حائز اهميت ديگر آنكه متقاضيان سوال اوليه 
درمورد موسس�ات مالي و اعتباري موفق ش�دند 
 با اعم�ال ماده 236 آيين نامه داخل�ي، پرونده را به 
قوه قضاييه ارجاع كنند و حاال با گذش�ت چندماه 
نه تنها از اين مورد، بلكه به گفته علي اصغر يوسف نژاد 
عضو هيات رييسه مجلس در طول 3 سال اخير در 
هيچ موردي شاهد پاس�خ دستگاه قضا نبوده اند و 
به اين اعتبار، قاعدتا س�وال جديد هم حتي اگر با 
اقناع بيش از دو س�وم نمايندگان روبه رو نشود كه 
بس�يار بعيد مي نمايد، نهايتا به قوه قضاييه رفته و 
آنجا مس�كوت مي ماند. اين موارد و مواردي از اين 
دست است كه اثبات مي كند هدف سوال كنندگان 
همان طور كه يكي از طراحان اصلي اين طرح سوال 

نيز اعتراف كرده يك زورآزمايي سياسي است. 
هر چن�د كه با وج�ود اين اكثري�ت مجلس نظري 
متفاوت دارد و در اين ميان، حس�ن لطفي، روح اهلل 
بابايي صالح، محمدحس�ين قربان�ي، عبدالحميد 
خدري و شهاب الدين بي مقدار طرح اين سوال را در 

شرايط فعلي به صالح كشور نمي دانند.


