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خبر

ظريف به پرتوريا سفر كرد

محمدرضاتابش:

وزارت اطالعات بايد پيامكهاي تهديدآميز را
شناساييكند

ايسنا -نايبرييس فراكسيون اميد تاكيد كرد :وزارت اطالعات بايد پيامكهاي
تهديدآميز را شناسايي كند .محمدرضا تابش در حاشيه جلسه صحن علني مجلس
در جمع خبرنگاران درخصوص حواشــي اخير و اخبار منتشر شده مبني بر ارسال
پيامكهاي تهديدآميز به نمايندگان درباره اليحه  FATFپيوســتن ايران به چند
كنوانسيون بينالمللي گفت :من در فراكسيون هم مطرح كردم كه اين موضوع پيگيري
شود چراكه بعضي از شمارهها تقريبا ثابت است و ظاهرا تشكيالتي شماره نمايندگان
هر استان را به همان استان مرتبط داده تا آنها اين پيامكها را ارسال كنند .وي ادامه
داد :البته ممكن است به صورت كشوري هم اين كار را انجام داده باشند اما اينكه اين
تشكيالت چه تشكيالتي است ،موضوعي است كه وزارت اطالعات بايد آن را عنوان
كند .نايبرييس فراكسيون اميد با بيان اينكه لحن پيامكها هم با يكديگر متفاوت بود،
اظهار داشت :بعضي از آنها دلسوزانه بود ،برخي محترمانه و البته برخي هم تهديدآميز.
تابش دربارهپيشنهاد مسكوت ماندن اليحهپيوستن ايران بهكنوانسيون مقابله با تامين
مالي تروريسم نيز تصريح كرد :در اين باره تصميم فراكسيوني گرفته نشد و خيلي
فوري به اين تصميم رسيدند .وقتي آن صحنهها اتفاق افتاد و طومار پهن شد ،گفتند
ممكن است اين اليحه راي نياورد .وي افزود :در واقع تصميم بين بد و بدتر گرفته شد
اما فكر ميكنم نتيجه آن فرق چنداني ندارد چراكه تشكيالت بينالمللي گفته طبق
ضرباالجل عمل ميكند .نماينده مردم اردكان در مجلس با بيان اينكه فرصت راي
فراكسيوني در اين باره وجود نداشت ،خاطرنشان كرد :درباره مسكوت ماندن اين اليحه
مشورتهايي با جمع محدودي از فراكسيونها صورت گرفت ،با من هم صحبتي شد
و مــن هم بين بد و بدتر همان را انتخاب كردم تا قدري زمان بخريم ولي االن فكر
ميكنم نتيجهاش فرقي ندارد.

هاآرتص مدعي شد

نارضايتي ايران از استقرار نيروهاي روس در نزديكي
مرز سوريه و لبنان

ايلنا -يك رسانه اسراييلي مدعي شده پس از استقرار سربازان روس در نزديكي مرز
سوريه و لبنان ،نيروهايتحت حمايت ايران نسبت به اين اقدام هماهنگنشده اعتراض
كردهاند .دو مقام غيرسوري مدعي شدهاند با استقرار سربازان روس در نزديكي شهر
قصير در مرز سوريه با لبنان ،نيروهايتحت حمايت ايران از جمله حزباهلل نسبت به
اين اقدام هماهنگنشده اعتراض كردهاند .به ادعاي اين رسانه اسراييلي ،يك فرمانده
نظاميبه رويترز گفت :پس از استقرار ارتش سوريه در سه موضعي كه نيروهاي روس
در آن حضور داشتند ،مسالهحل شده است .پس از همكاريهاي طوالني بين ايران و
روسيه،اين ناهماهنگيها نادر بوده است .اين فرمانده نظامي كه به نامش اشارهاي نشده
است ،همچنين گفت :اين ناهماهنگيها حل و فصل شده و اكنون نيروهاي لشكر۱۱
ارتش سوريه همراهبا حزباهلل در اين منطقه مستقر هستند .بر اساس اين گزارش ،طي
چند ماهگذشته اسراييل بارها از روسيه براي مقابله با ايران در سوريه درخواستهايي را
مطرح كرده است؛ جايي كهاسراييل عليه حزباهلل و اهداف ايران در سوريه حمالت
متعددي را ترتيب داده است .به گزارشهاآرتص ،يك مقام نظامي ديگر مدعي شده
است« :ايران و متحدانش تحت عنوان محور مقاومت در حال بررسي اقدام ناهماهنگ
روسيههستند .از ابتداي بحران سوريه ،روسيه و نيروهاي تحت حمايت ايران از جمله
حزباهلل در برابر معارضان اسد با يكديگر همكاري كردهاند .حزباهلل نيروهاي خود را
از سال  ۲۰۱۲در سوريه مستقر كرده و نيروي هوايي روسيه در حمايت از بشار اسد
از سال  ۲۰۱۵وارد سوريه شدهاند .اكنون دستور كار و اهدافمتفاوت اين گروهها در
سوريه آشكار شده است .به همين دليل اسراييل در اين مرحله به روسيه فشار وارد
ميكند تا مانع نفوذ ايران و متحدانش در سوريه شود».

ادعاي شهادت تعدادي از نيروها در عمليات شمال
غرب كشور تكذيب شد

تسنيم -روابطعمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) نيروي زميني سپاه در
اطالعيهاي با موهوم خواندن ادعاي يكي از گروهكهاي تروريســتي ضدانقالب
مبني بر به شهادت رساندن تعدادي از رزمندگان قرارگاه در عملياتهاي اخير
شــمال غرب كشور ،تصريح كرد :به نظر ميرسد مزدوران دستنشانده استكبار
در پي ناكاميهاي اخير دچار توهم شدهاند .در پي برخي ادعاهاي واهي مطرح
شــده از ســوي يكي از گروهكهاي تروريستي ضدانقالب كه در روزهاي اخير
متحمل ضربه سختي از رزمندگان نيروي زميني سپاه در شمال غرب كشور و
ت مبني بر به شهادت رساندن تعدادي
مناطق عمومي سروآباد و اشنويه شده اس 
از رزمندگان اسالم در اين درگيريها ،روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع)
نيروي زميني سپاه در اطالعيهاي با رد اين ادعا و موهوم خواندن آن اعالم كرد :به
نظر ميرسد ضدانقالب و مزدوران دستنشانده استكبار جهاني در پي ناكاميهاي
اخير در دســتيابي به اهداف شــوم خود دچار توهم شدهاند ،از اين رو سعي در
فرافكني و وارونهنمايي واقعيات از طريق انتشار گزارشات دروغ از پيش تهيه شده
در فضاي توهمي ،با هدف دلخوشي اربابان و روحيهبخشي به نيروهاي مفلوك و
جنايتكار خود هستند .گفتني است درپي درگيريهاي اخير رزمندگان قرارگاه
حمزه سيدالشــهدا(ع) با سه تيم تروريستي در مناطق عمومي مرزي سروآباد و
اشنويه در شمال غرب كشور كه منجر به انهدام اين تيمهاي تروريستي شد۱۳ ،
تن از تروريستها به هالكت رسيده و تعدادي نيز زخمي شدند.

«جهان صنعت» -مقام معظم رهبري
در ديدار با اساتيد و اعضاي هياتهاي علمي
دانشــگاهها ورود جدي و عالمانه استادان و
انديشمندان دانشگاه را براي رفع مشكالت و
مسايل كشور مهم دانستند .ايشان حضور اين
افراد را در دو بخش اقتصاد و صنعت راهگشا
توصيف كردند و در ميان سخنانشان خطاب
به دولتيها تصريح كردند كه «چندين بار به
مسووالن عاليرتبه دولتي توصيه كردهام كه
ديدگاههاي متنوع اساتيد اقتصاد را جمعآوري
و از آنها اســتفاده كنند ،زيرا ديدن و شنيدن
اين نظرات راهگشاست ».اين سخنان رهبري
درحالي مطرح شده است كه حسن روحاني
رييسجمهــور بارها پيــش از اين گفته بود
دولت عالقهمند است كه از نظرات نخبگان و
انديشمندان در تصميمهاي راهبردي كشور
استفاده كند و ســخنگوي دولت نيز تاكيد
كرده بود روحاني در سفرهاي استاني ديدار
با نخبگان هر اســتان را در برنامههاي خود
دارد .اما تذكرات چند روز پيش مقام معظم
رهبري نشان داد ظاهرا سخنان مقامات دولتي
در استفاده از نخبگان به مرحله اجرايي شدن
نرسيده است .از اين رو رهبر انقالب دوباره به
مقامات دولتي تذكر دادهاند .محمدباقر نوبخت
سخنگوي دولت در نشست خبري با اصحاب
رسانه در پاسخ به اين سوال خبرنگار «جهان
صنعت» مبني بــر اينكه باتوجه به تاكيدات
دولت در به كارگيــري نظرات نخبگان چرا
رهبري تذكرات خود را به صورت علني مطرح
كردهاند ،بيان كرد« :تكرار سياستها دليل بر
اجرا نكردن آن نيســت .ايشان هميشه حتي
رعايت آموزههاي اســامي را به همه تاكيد
ميكنند .به ياد ميآوردم در محضر ايشــان
كه شرفياب شديم ،درباره مباحث جزييترين
آموزههاي ديني حتي نماز شب و ...هم تاكيد
كردند .ايشان جايگاه رفيع رهبري يك جامعه
را دارد آنهم رهبري مذهبي كه مجتهد مسلم
است ،از اين رو بايد انتظار اين سخنان را داشته
باشيم و بايد تالشمان را بيشتر كنيم ».او در
ادامــه افزود« :اما ما در يك كالم مگر انتظار
نداريم كه مردم از ما راضي باشند .اگر عدهاي
بخواهند در راستاي جلب رضايت مردم به ما
كمك كنند آيا ما نبايد از سخنان آنها استقبال
كنيم؟ قطعا بايد از اين حرفهايشان استقبال
كنيم .به همين دليل همه دســتگاهها يك
واحدهاي مطالعاتي دارند از جمله ســازمان
برنامه و بودجه كشور .پيش از اين يك موسسه

واکنش نوبخت به ضرورت استفاده از دیدگاههای کارشناسی

دانشمندان ،ما را احضار کنند

عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامهريزي
در اين ســازمان وجود داشــت كه در زمان
دولت قبل از سازمان جدا شد و زير نظر نهاد
رياستجمهوري رفت .ما براي اينكه اين خأل
برطرف شــود يك مركز پژوهشهاي توسعه و
آيندهنگري ايجاد كرديم و گزارشــي از اساتيد
اين مركز داريم كه آخرين گزارششان درباره
اقتصاد هوشمند است .اسامياي كه براي حضور
در اين مركز دعوت كرديم همه از برجستگان
علمي اين كشور هستند .همه جا اين كار را انجام
ميدهيم .ما از وجود اساتيد و انديشمندان بسيار
خرسند ميشويم .با اين حال ممكن است گاهي
اوقات تفاوت مباني نظري وجود داشــته باشد
ولي ما بايد حرفها را بشــنويم ».او با دعوت از
دانشمندان براي همكاري با دولت گفت« :به همه
دانشمندانكشورافتخارميكنيماگرآنهامطلبي
دارند براي ما ارسال كنند يا ما را احضار كنيد كه
در يك فضا مطلب آنها را بشنويم .وقتي مطلبي

به صورت منقطع در مطبوعات بيان ميشــود
كمكي به ما نميكند .حرفهايي كه ميتواند
موجب تغيير روند در كشور شود نياز به مباحثه
دارد ».او در نهايت افزود« :ما اين تاكيد و توجه
مقام معظم رهبري را بر ديده ميگذاريم و بيشتر
پيگيري خواهيم كرد».
تها
 علت افزايش بيرويه قيم 
سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري با
خبرنگاران درباره افزايش بيرويه قيمت مسكن،
خودرو و ســكه گفت« :حجمی از نقدينگي در
كشــور وجود دارد كه ميتواند در بانكها قرار
گيرد تا بانكها هم براي سرمايهگذاري واسطه
شــوند؛ اين آرامش ميتواند باشد اما اگر به هر
دليلي احساس شود كه بازارهاي ديگري ميتواند
سود بيشتري نسبت به بانكها بدهد ،آن وقت
عدهاي تصميم به انتقال پول از منابع بانكي به
منابع داخل بازار مانند مسكن و سكه ميگيرند
كه اين انتقال ممكن اســت اين پيامدها را به

دنبال داشته باشــد .مهم اين است كه بدانيم
منابعي كه در بانكها داريم و سودي كه ميدهند
متناسب است ».محمدباقر نوبخت در ادامه گفت:
«خيليها ســرمايههاي خود را در موسسات
مختلفي سرمايهگذاري كردند .وظيفه دستگاه
نظارتي است كه پيگيري كنند چه اتفاقي در
اين بنگاهها افتاده است ،قطعا با كساني قيمتها
را افزايش ميدهند برخورد جدي خواهد شد».
او گفت« :دولت به سازمان تعزيرات حكومتي،
بانك مركزي ونهادهاي مربوط ابالغ كرده است
كه بررســي و مقابله كنند ،دولت قطعا در اين
خصوص براي دفاع از مردم در برابر اين اتفاقها
تالش خواهد كرد».

  اميدوارم قوه قضاييــه با هتاكان
برخورد كند
رييس سازمان برنامه و بودجه درباره هتك
حرمت از رييس سازمان انرژي اتمي ابراز داشت:
«درخصوص اين رخداد واقعا موهن و غيرقابل

یادداشت

توگو درباره برجام و روابط دوجانبه ايران و
ايرنا -وزير امور خارجه براي گف 
آفريقاي جنوبي به پرتوريا ،پايتخت اداري و اجرايي اين كشور سفر كرد .محمدجواد
ظريف وزير امور خارجه در صدر هياتي سياسي و اقتصادي عازم اين كشور شد.
وزير امور خارجه قرار است در اين سفر با رييسجمهور و وزير خارجه آفريقاي
جنوبي ديدار كند ،همچنين اعضاي هيات سياسي و اقتصادي كشورمان قرار است
توگو كنند.
با مقامات سياسي و اقتصادي آفريقاي جنوبي ديدار و گف 

سجاد وجدانیان -روزهای پایانی ماه مبارک رمضان است .ماه رمضان
ســحرهای جالبی دارد :کسانی که سحرها تلویزیون تماشا میکنند ،همواره
نیمنگاهی به گوشه صفحه تلویزیون دارند تا ببینند چقدر تا اذان صبح باقی
مانده اســت و آنهایی که سحرها را با رادیو سپری میکنند ،همواره گوش به
اعالم گوینده دارند تا بشنوند که :روزهداران عزیز! تنها زمان اندکی تا اذن صبح
وقت باقیست .همه اینها برای این است که روزهداران بتوانند زمان را مدیریت
کنند و ضمن خوردن یک ســحری پرانرژی ،خود را برای حداقل  16ساعت
مبارزه با گرسنگی و تشنگی آماده کنند .ای کاش همین نگاهها و همین گوشها
برای سایر موضوعات هم بود .مثال ساعت ثانیهشماری بود که مدت زمان باقی
مانده تا شــروع تحریمها را نشان دهد یا گویندهای بود که بگوید تنها مدت

زمان اندکی تا شروع تحریمها باقی مانده است تا هم دولت و هم مردم همانند
سحرهای ماه رمضان ،متوجه گذشت زمان باشند و بتوانند زمان را مدیریت
کنند .در حال حاضر تنها کاری که انجام نمیشود ،مدیریت زمان است .با اینکه
میدانیم سیل سهمگینی در راه است ولی گویی انگار نه انگار و دریغ از اندکی
تدبیر .این سیل تا به مقصد برسد و همه چیز را ویران کند ،امواجی هم دارد که
هم به مردم و هم به دولت میخورد با این تفاوت که قشر آسیبپذیر حداکثر
آسیبها را از این امواج میبیند و دولت حداقل آسیب .افزایش افسارگسیخته
قیمتها ناشی از التهابات اقتصادی و واقعی شدن قیمتها که از اقدامات آتی
و قابل پیشبینی دولت است ،مهمترین آسیبی است که به قشر کمدرآمد وارد
میشــود .ولی دولت با ابزاری که دارد ،حداقل آسیب را از این امواج دریافت
میکند چراکه اگر نرخ ارز باال رود ،دولت از مابهالتفاوت نرخ ارز سود میبرد ،اگر

قیمت سکه باال رود ،دولت از فروش آن سود میبرد ،اگر خودرو با ارز دولتی وارد
شود و با ارز بازار فروخته شود ،حداقل درآمد مالیاتی دولت افزایش مییاب د و در
کل هیچ التهاب یا بینظمیای نیست که دولت –خواسته یا ناخواسته -نتواند
از آن ســود ببرد ضمن اینکه طبق تئوری آشوب یا همان نظم در بینظمی،
بینظمیها قاعدهمند هستند و از یک نظم ذاتی پیروی میکنند .االن عامل
بینظمی ،نقدینگی سرگردان است .حداقل انتظار از دولت این است که بتواند
مقصد نقدینگی را پیشبینی و آن را کنترل کند و این موضوعی است که به
مدیریت داخلی برمیگردد و نمیتوان مقصر آن را برجام معرفی کرد .جان کالم
اینکه تحریمها در پیش است و به قول سعدی شیرازی :ای که دستت میرسد
کاری بکن ،پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار.
s.vojdanian@chmail.ir

توجيه چند نفر نسبت به شخصيتهاي خدوم
و دانشمندان هستهاي نظام بايد گفت اين اقدام
بدون ترديد از سوي جريان قليلي صورت گرفت.
آنها به اين سرمايه اهانت و حركت روز قدس را
مخدوش كردند ».او خطاب به هتاكان صالحي
بيان كرد« :چنين آدمهايي در طول تاريخ بودهاند
و ائمه اطهار را نيز مورد اهانت قرار دادند ،ما حتي
از نظر سياسي اختالفي داشته باشيم  ۳۶۴روز
سال براي شــما ،اما اجازه دهيد يك روز سال
صداي واحدي از كشــور شنيده شود ،اينكه از
سوي مقامات رسمي براي اينها اقدامي صورت
گيرد اميدوارم قوه قضاييه اقدامي انجام دهد».
همچنين او در پاســخ به پرسشي درباره
احكام صادر شــده براي دانشجوياني كه در
اعتراضات دي ماه بازداشت شدند ،بيان كرد:
«بايد براي جلوگيري از موج دشمنان دست به
دست هم دهيم .در اينجا استقالل قوا مطرح
اســت اما در جلسات مشترك اين موضوع را
پيگيري ميكنيم.
اين عزيزان فرزندان ما هســتند .شــايد
در برخي از مواقع تحملشــان كم شــود و
حرفي بزنند ولي ما نبايد كاري كنيم كه روح
ناآرامشان دچار تالطم بيشتري شود بلكه بايد
با عطوفت با اين عزيزان برخورد كنيم».
سخنگوي دولت درباره به تعويق افتادن اليحه
پيوستن ايران به اليحه  FATFو لوايح چهارگانه
گفت« :اين لوايح براي دولت بسيار مهم است،
آيا ما پولشــويي را تاييد ميكنيم؟ خير .آيا ما
دوست داريم منابع تروريسم را تامين كنيم تا
فشنگ بخرند و بر سر مردم خالي كنند؟ خير.
ما با تروريسم مبارزه ميكنيم».
محمدباقر نوبخت خاطرنشان كرد« :از نظر
ما خود رژيم صهيونيستي تروريست است ،ما
با تعريف از قانون خودمان تروريسم را تعريف
ميكنيم .در كشور تفاوت نگاه وجود دارد و سال
گذشته اين دو تفكر كنار هم قرار گرفتند و مردم
نشان دادند كه چه تفكري را ميپسندند ».او ادامه
داد« :بايد ببينيم نگاه اكثريت مجلس چيست و
ما فكر ميكرديم نمايندگان بتوانند اين اليحه
را تاييد كنند.
اميدواريم نمايندگان بتوانند با نگاه سنجيده
تصميمگيري كنند ».او درخصوص شفافسازي
و مقابله با پولهاي نامشروع گفت« :بايد اين كار
را انجام دهيم و قبول هم داريم .اگر گفتيم در
حساب مردم سرك نميكشيم براي پولهاي
كثيف اين را نگفتهايم و بايد بر اين بخش نظارت
داشته باشيم».

حقوق شهروندی

معاون سياســي وزير كشور تاكيد كرد :هر فردي كه در
تجمعات رفتار قانوني داشته باشد ،براي او مساله پيگرد مطرح
نيست .به گزارش ايلنا ،اسماعيل جبارزاده در نشست خبري
با اشــاره به مصوبه هيات دولت براي تعيين محل تجمعات
گفت :ســال  ۹۴در مجلس قانون نحوه عملكرد و فعاليت
احزاب مصوب و به وزارت كشور ابالغ شد .اين قانون در ماده
 ۱۳اشــارهاي به حقوق و مسووليتهاي احزاب و گروههاي
سياسي دارد كه توضيح ميدهد احزاب داراي پروانه فعاليت
در چارچوب اين قانون چه وظايفي را عهدهدار هستند.
وي با بيان اينكه يكي از امتيازاتي كه قانون براي احزاب
و تشــكلها داده برگزاري راهپيمايي و تشكيل اجتماعات
حســب مورد و با هماهنگي وزارت كشــور اســت ،اظهار
داشــت :در ادامه همين ماده ،دولت مكلف شــده آييننامه
اجرايي براي ماده  ۱۳تصويب شود كه خوشبختانه آييننامه
اجرايي اين ماده در تاريخ  ۲۹ارديبهشــت سال جاري براي
وزارت كشور ابالغ شد.

معاون سياسي وزير كشور:

رفتار قانوني در تجمعات پيگرد ندارد

معاون سياسي وزير كشور ادامه داد :براساس اين آييننامه
كه بار بحث احزاب و گروههاي سياسي را دارد در ماده شش
آييننامه به برگزاري تجمع و نحوه درخواست تجمع را بيان
ميكند ،گفته شده دبيران احزاب متقاضي بايد تقاضاي خود
را با تكميل كاربرگ حداقل سه روز قبل به وزارت كشور اعالم
كنند و بگويند زمان كي هست و مكان كجا خواهد بود و اسامي
سخنرانان را نيز اعالم كنند و موضوع را بگويند.
او در مورد اينكه اگر در يك تجمع افراد سودجو باشند،
بيان كرد« :افراد ســودجو هر جايي ممكن است باشند و
برخورد با آنها بر اســاس ضوابط و مقررات خاص خودش
است و نيروهاي انتظامي نسبت به اين گونه رفتارها آگاه
هستند ».جبارزاده در مورد نگراني نسبت به تصاوير افراد
و تعقيب قضايي آنها گفــت« :اينكه تصاوير افراد در اين

مكانها ضبط شود ،امروز در شهرهاي بزرگ دنيا و ايران
كل شــهر تحت نظر پوشــش تصويري است و خيلي از
متخلفان توسط همين مانيتورينگ پيدا ميشوند .اينكه
بگوييم اين مكانها براي آن تعيين شده كه تصاوير گرفته
شــود ،غيرمنصفانه است .اگر بنا به اين باشد كسي كه از
منزل بيرون ميآيد ،تحت نظر اين دوربينهاست .اگر كسي
رفتار قانوني داشته باشد پيگردي ندارد».
او درخصــوص تجمــع اصناف يــا تجمعهايي كه به
مالباختگان برميگردد ،اظهار داشت :از نمايندگان مجلس
هم مكتوب تقاضا كرديم و هم ديدارهايي داشتيم و طرحي
از سوي تنها آماده شد .در سال  ۹۴هنگام تصويب قانون
احزاب در مجلس پيشــنهادي دادند كه نام صنوف از آن
حذف شد .قبل از ســال  ۹۴كميسيون ماده  ۱۰احزاب

نه تنها متولی مجوز دادن به گروههاي سياســي بود که
براي تشكلهاي غيرسياسي هم همین كميسيون متولي
بود .در قانون جديد اين عبارت حذف شــده و به دستگاه
ديگري منتقل شده است .ما هنوز خود را ادامه آن قانون
مسوول ميدانيم و اميدواريم با اصالح قانون احزاب ،عبارت
اصناف اضافه شود و وزارت كشور متولي همه تشكلها اعم
از سياسي و غيرسياسي باشد .اينطور كه باشد تشكلهاي
صنفي هم ميتوانند مجوز بگيرند .برخورد ما با اينها هم
همانند تشكلهاي سياسي خواهد بود و مراجعه ميكنند و
بر اساس همين قانون با تنها رفتار ميشود .معاون سياسي
وزير كشور در مورد اينكه اشخاص هم ميتوانند درخواست
تجمع بدهند يا نه؟ تصريح كرد :شخص نميتواند تعهدي
به ما براي رعايت اصول داشته باشد و رفتار ديگران را تعهد
كند .وقتي ميگوييم تشــكل سياسي و حزب يا انجمن
صنفي اينها تعريف شــده و شناسنامهدار است و اعضا و
رابطه بين اعضا و هياتمديره مشخص است.

پارلمان

گروه سياسي -طرح نمايندگان براي اصالح ماده  ۴۸آيين
دادرسي ،ارائه  ۲۴۳۶تذكر كتبي به مسووالن و  ۲۶۰۸شكايت به
كميسيون اصل ،۹۰موافقت مجلس با تحقيق و تفحص از استقالل
و پرسپوليس ،انتقاد تند نماينده قم به رييسجمهور و دفاع دو تن از
نمايندگان از كميته امداد از جمله مهمترين اخبار مجلس شوراي
اسالمي بود.ديروز در صحن علني مجلس گزارش اقدامات نظارتي
در اجالسيه دوم مجلس كه از هفتم خرداد  96تا 15ارديبهشت
 97بود قرائت شــد .نمايندگان در اجالس دوم اين دوره مجلس،
تعداد  834سوال از وزرا مطرح كردند كه هياترييسه اين سوالها
را به كميسيونهاي تخصصي ارجاع داد .از اين تعداد سوال 105
سوال ،به علت انصراف ،اقناع و تغيير وزير مربوطه مختومه يا به
صورت تعليق درآمده و  729سوال باقيمانده نيز در كميسيونهاي
تخصصي در مراحل رسيدگي قرار گرفته است.همچنين  39سوال
در صحن مطرح شده كه از اين تعداد در  33مورد نمايندگان از
پاسخهاي وزير قانع شدند و شش سوال نيز منجر به عدم اقناع و
دريافت كارت زرد وزير مربوطه شده است.
براساس اين گزارش از كل سوالهاي مطرح شده 103 ،سوال
مربوط به وزير راه و شهرسازي و 130سوال نيز مربوط به كميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي از وزراي جهاد كشاورزي و نيرو بوده
است .طبق گزارش معاونت نظارت مجلس ،اين آمارها نشان ميدهد
كه در مقايسه با سال اول مجلس دهم ،تعداد سوالهاي نمايندگان
از وزرا  73درصد رشــد داشته است .همچنين نمايندگان در اين
مدت دو هزار و  436تذكر كتبي به مسووالن اجرايي دادهاند كه در
مقايسه با اجالسيه اول به ميزان  9درصد كاهش و نسبت به دوره

مشابه در مجلس نهم  43درصد كاهش داشته است .از اين تعداد
بيشترين تذكرهاي كتبي به وزير راه و شهرسازي با محور جادههاي
شهري و روستايي بوده و پس از آن بيشترين تذكر كتبي مربوط به
وزير جهاد كشاورزي با محور خريد تضميني محصوالت كشاورزي
است.همچنين نمايندگان در سال دوم كاري مجلس دهم هزار و
 315تذكر شفاهي به مسووالن اجرايي دادهاند كه ميزان اين تذكرها
نسبت به سال اول مجلس دهم  11درصد افزايش داشته است .در
اين مدت دو هزار و  608شكايت نيز به كميسيون اصل 90مجلس
شده است .براساس گزارش معاونت نظارت مجلس در روزهاي پاياني
ســال  1396سه نفر از وزراي دولت دوازدهم استيضاح شدند كه
مجلس به هر سه وزير مجدد راي اعتماد داد .نمايندگان در جريان
صحن علني مجلس شوراي اسالمي با انجام اصالحاتي در طرح
اصالح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي،
نظر شوراي نگهبان را تامين كردند .در اين اصالحيه آمده است
ك ه تبصره يك ماده  ۳۰قانون آييننامه داخلي اينگونه اصالح شد
كه شعبه بررسيكننده اعتبارنامههاي نمايندگان موظف است عدم
رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع اعتراض يا حادث شدن آن بعد
از اعالم نهايي صحت انتخابات را احراز كند .طبق اصالحيه ديگر ،در
ماده ۳۱آييننامه ،اعتبارنامههايي كه مورد اعتراض قرار گرفته است
حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري توسط شعبه رسيدگي ميشود.
در صورتي كه نظر شعبه تاييد اعتبارنامه باشد ،گزارش تاييد آن به
مجلس ارائه ميشود و چنانچه نظر شعبه ،رد اعتبارنامه باشد ،گزارش
آنازطريقهياترييسهمجلسبهكميسيونتحقيقارجاعميشود
تا گزارش رسيدگي به اعتبارنامه را جهت تصميمگيري به مجلس

گزارش معاونت نظارت مجلس:

تذکر نمایندگان به دولت  43درصد کاهش یافته است

ارائه كند .اصالحيه و مصوبه بعدي مجلس ناظر بر ماده ۳۵آييننامه
داخلياستكهبراساسآنچنانچهكميسيونتحقيقاعتبارنامهرد
شده از سوي شعبه را رسيدگي كند و نظر به تاييد اعتبارنامه باشد،
گزارش آن در مجلس قرائت ميشود و رييس مجلس تصويب آن
را اعالم ميكند .در صورتي كه نظر كميسيون مبني بر رد اعتبارنامه
باشد ،گزارش آن حداكثر به مدت  ۱۵دقيقه در مجلس مطرح و
ادله رد اعتبارنامه ارائه ميشود .نمايندهاي كه اعتبارنامهاش توسط
كميسيون رد شده بود حداكثر به مدت  ۳۰دقيقه فرصت دارد تا از
خود دفاع كند ،ضمن اينكه ميتواند بخشي از وقت خود را حداكثر
به دو نفر از نمايندگان واگذار كند و سپس گزارش كميسيون تحقيق
به راي گذاشته ميشود .چنانچه رد اعتبارنامه به تصويب مجلس
نرسد ،رييس جلسه تصويب آن را اعالم ميكند .نمايندگان ماده
 ۳۸آييننامه را اينگونه اصالح كردند كه در هر مرحله رايگيري
بــراي اعتبارنامه مورد اعتراض ،مخفي و با ورقه مخصوص انجام
ميشود .آخرين اصالحيه مربوط به الحاق يك تبصره به ماده ۱۹۲
آييننامه اســت مبني بر اينكه در صورتي كه گزارش طرحهاي
تنقيحي كميســيون بيش از يك ماده داشته باشد براي هر يك
از مواد فقط رايگيري به عمل ميآيد .نمايندگان مجلس شوراي
اســامي در جلسه پارلمان با تقاضاي جمعي از نمايندگان براي
تحقيق و تفحص از استقالل و پرسپوليس موافقت كردند .در همين
راستا با راي نمايندگان از مجموع  ۲۵۳نماينده حاضر در مجلس

با  ۱۷۸موافق ۲۶ ،مخالف و پنج راي ممتنع تصويب شد .در ادامه
نمايندگان مجلس با يك فوريت تفكيك وظايف تاكسيراني وابسته
به شهرداريها و شركتهاي تعاوني تاكسيراني در سطح كشور و
با تقاضاي جمعي از نمايندگان براي تحقيق و تفحص از استقالل
و پرسپوليس موافقت كردند.
  دفاع  ۲نماينده از كميته امداد
اما در روزي كه فراكسيون ياوران امداد امام(ره) مجلس تبليغات
مشكوك عليه كميته امداد را در بنگاههاي خبرپراكني ضدانقالب
ريشهيابي كرد ،دو تن از نمايندگان نيز در صحن علني به دفاع از
اين نهاد انقالبي پرداختند .نادر قاضيپور در تذكري در صحن علني
مجلس با اشاره به اينكه در چند روز اخير هجمههاي فراواني به
كميته امداد يادگار امام شده است ،اين كميته را نهادي غيردولتي
خواند كه از پيروزي انقالب تاكنون بسيار زحمت كشيده است.
وي با تاكيد بر اينكه كميته امداد ايران مستقل است ،متذكر شد:
هيچ پولي از كميته امداد به سوريه و لبنان نميرود .آنها خودشان
كميته امداد دارند اما ضدانقالب و صهيونيستها اين موضوع را به
ميان كشيدهاند .او از رييس مجلس خواست تا از حقوق كميته امداد
صيانت كند ،چراكه اين نهاد براي مستضعفين ايران هزينه ميكند.
علي الريجاني هم كه رياست جلسه را بر عهده داشت ،هجمههاي
اخير را ناحق خواند و گفت :كميته امداد از كمكهاي مردم براي
خود مردم هزينه ميكند و آنچه عنوان شده ،خط تخريبي عليه اين

نهاد است.حسن نوروزي نماينده رباط كريم نيز بخشي از نطقش
را به حمايت از كميته امداد اختصاص داد و گفت :صالح نيست به
دكتر فتاح كه يك انسان خادم است ،اينگونه جفا شود.
يكند
  «بك يااهلل» شب قدر گناهتان را پاك نم 
در ادامــه نماينــده قم مدعي شــد كه زمام امور از دســت
رييسجمهور خارج شده و حتي «بك يا اهلل» شب قدر هم گناه
وي را پاك نميكند .حجتاالسالم مجتبي ذوالنور در نطق خود
خطاب به روساي قوا گفت :مردم پاي انقالب ايستادهاند اما عملكرد
بد دستگاهها باعث رنجش مردم شده است .براي مقابله با فقر و فساد
و تبعيضي كه رهبري بارها برايش فرياد زدند و سران سه قوه را
مسوول بررسي آن كردند ،چه بيالن كاري داريد تا با افتخار سرتان
را باال بگيريد كه به فرمايشات رهبري عمل كردهايد؟ آيا مرهمي
بر زخم دل مردم در مقابله با فقر و فساد و تبعيض بودهايم؟ او با
تاكيد بر اينكه امروز نيازمند فعاليت جدي هستيم ،ادامه داد :آقاي
رييسجمهور ،امور از دست شما خارج شده است .وضعيت بازار
خودرو ،ارز ،سكه ،قاچاق و ركود ،بقاي تحريمها و تشديدشان مردم
را در فشار سنگيني قرار داده است .برخورد با اين مقوالت وظيفه
دولت و مجلس نيست؟ چه كاري از اينها مهمتر است؟
نماينده قم مدعي شد :آقاي رييسجمهور به قانون اساسي و نظر
نمايندگان در مورد موسسات مالي و اعتباري احترام نگذاشتيد و با
فشار و تهديد نمايندگان را بعضا وادار به انصراف از سوالشان كرديد.
چرا نميگذاريد نمايندگان به وظيفه قانوني خود عمل كنند؟ شما
شعار قانون اساسي سر داديد اما به قانون تمكين نميكنيد و براي
پاسخ به نمايندگان اهميتي قائل نيستيد.

