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درمکتب امام

مقصد ما اسالم است
مقصد این است که کشور ما یک کشور اسالمی باشد؛ کشور ما در تحت رهربی 

قرآن، تحت رهربی پیغمرب اکرم و ســایر اولیای عظام، اداره بشود. رفنت مستکربین 

مقدمه اســت. رفاه مســتضعفین یکی از مقاصد اسالم اســت. رژیم اسالمی مثل 

رژیم های، مکتب های مادی نیســت، مکتب های مادی متام همت شــان این است 

که مرتع درســت بشود! متام همت این اســت که منزل داشته باشند؛ رفاه داشته 

باشــند - آنهایی که راست می گویند - اســالم مقصدش باالتر از اینهاست. مکتب 

اسالم یک مکتب مادی نیست؛ یک مکتب مادی - معنوی است. مادیت را در پناه 

معنویت، اسالم قبول دارد.
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سرویس سیاسی-
روز گذشته در روزنامه های زنجیره ای همچنان پروژه »خوانش حزبی از انقالب اسالمی« ادامه داشت همچنین 
این روزنامه ها که برای »پنجاه کیلو آلبالو« سر و دست می شکنند بر سر فیلم »به وقت شام« عقده گشایی کرده و 
روابط تخیلی میان این فیلم و شکست برجام را مطرح کردند، از طرفی موضوع گرانی بنزین و کم کاری دولت در 

اجرای تکالیفش نیز یکی از مضامین قابل توجه بود.
روزنامه ایران دیروز گفت وگویی را با غالمرضا تاجگردون، رئیس  کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی 

درباره بودجه 97 منتشر کرد. 
وی به ایران می  گوید: »در همین بحث قیمت حامل های انرژی و بنزین مجلس قیمت را ثابت نگذاشته است 
و دولت همچنان این اجازه را دارد که قیمت را باال ببرد.« در اینجا خبرنگار می پرسد »یعنی دولت امسال باز هم 

می تواند افزایش قیمت در این بخش بدهد؟« 
تاجگردون پاسخ می دهد: »بله، اگر تصمیمش این باشد که افزایش قیمت بدهد، مانع قانونی در بودجه ندارد. 
اما مسئله سر همین قیمت حامل های انرژی و بنزین چیز دیگری است. دولت 5 سال وقت داشت قیمت را پلکانی 
باال ببرد و به فوب خلیج  فارس برساند طبق آن قانونی که مجلس تصویب کرده است. قانون مجلس تأکید کرده 
بود که این اتفاق در طول پنج سال بیفتد. نگفته بود ظرف یک سال قیمت بنزین از حدود 40 تا 50 درصد فوب 
خلیج  فارس به قیمت پایه برســد. اما دولت چه کرد؟ در تمام این 5 ســال این قانون اجرا نشد و وقتی قانونی در 
مهلت قانونی خودش اجرا نمی شــود، نمی توان انتظار اجرای یکباره آن را داشــت چون قطعا به جامعه تنش وارد 

می کند و اثرات منفی دارد.«
تاجگردون ادامه داد: »یک مســئله دیگر هم هســت و آن اینکه دولت نمی خواست زیر بار این تصمیم برود و 
مسئولیت آن را قبول کند و به همین دلیل کاری کرد که افزایش قیمت بنزین برای سال 97 تصمیم مجلس باشد 
نه خودش. اینهاست که مشکل سازی می کند.« وی در پاسخ به این سؤال که پس یعنی دولت این امکان را دارد 
که قیمت را باال ببرد؟ گفت: »اگر بخواهد بله. ولی اینکه بخواهد یا نه را بنده اطالعی ندارم و تصمیم خودشــان 

است اما تا همین پایان سال هم اگر تصمیم بگیرد، می تواند قیمت را افزایش بدهد.«

دلیل شکست برجام؛ فیلم حاتمی کیا 
روزنامه زنجیره ای شرق در یادداشتی با حمله به فیلم »به وقت شام« آخرین ساخته »ابراهیم حاتمی کیا« آن 

را یک بیانیه سیاسی خواند که کلیشه های رایج را روایت می کند.
در بخشــی از این یادداشت آمده اســت: » از همان ابتدا موضع فیلم مشخص مي شود وقتي به ایرباس  اشاره 
مي کند و مي گوید بوي اودکلن پاریسي مي دهد یا وقتي اعالم مي شود اگر در سوریه جلوي داعش گرفته نشود به 

تهران مي رسند یا اینکه شما پول نفت کورتان کرده است.«
نویسنده یادداشت مذکور که ساخت فیلم در دفاع از جبهه مقاومت و تشریح تلویحی جنایات آمریکا در حق 
ملت های مظلوم منطقه از جمله ایران را برنمی تابد در ادامه این نوشــتار آورده اســت: » هرچند هنوز دنیا آن قدر 
مسخره نشده است که ترامپ و نیکي هیلي -استاد شوهاي دروغین- به مکان ها و داستان این فیلم استناد کنند 

و بخواهند برجام را به دلیل کمک هاي ایران به هم بزنند.«
در این زمینه گفتنی است روزنامه های زنجیره ای در دو سال گذشته به گفته مدیرمسئول شرق وظیفه بزک 
کردن برجام را بر عهده داشــته اند امروز به دنبال عیان شــدن نتیجه تحقیقا صفر آن برای مردم و کشور ایران به 
دنبال یافتن دالیلی جدید برای این شکست هستند، اگر روزگاری موشک های ایران دلیل شکست برجام بوده اند 

و در مناظره ها به آن استناد می شد امروز ساخت یک فیلم در دفاع از جبهه مقاومت این گونه قلمداد می شود!

پروژه زنجیره ای ها در خوانش انقالب
مدتی است که روزنامه های طیف موسوم به اصالح طلب در یک پروژه به ارائه خوانش خویش از انقالب اسالمی 
می پردازند. خوانشی که سایه امیال حزبی بر آن سنگینی می کند. روزنامه اعتماد نیز در همین راستا در روزهای 

گذشته مطالبی را منتشر کرد و در شماره دیروز خود گزارشی را به این موضوع اختصاص داد.
در ابتدای این گزارش که عنوان »انقالب، نتیجه انسداد« بر پیشانی آن چسبانده شده، آمده است: »اکثریتي 
راه را بسته مي دانند و اصالح را محال؛ از هر دري که وارد مي شوند بسته ا ست و از هر راهي که مي روند مسدود، 
سرخورده و ناامید مي شوند. سرخوردگي که شاید در آغاز انفعال به همراه آورد اما راه هاي همواره بسته، روزي به 
خشم ختم مي شود و از دل خشم انقالب سرمي کشد. شاید فرمول همه انقالب ها یکسان و به همین سادگي قابل 
تحلیل نباشد اما تغییرات بنیادین و زیر و رو شدن ساختار اغلب نزدیک ترین گزاره در مواجهه با انعطاف ناپذیري 

حاکمیت و راه هاي مسدود اصالحات است؛ تجربه اي که ایران 40 سال پیش یک بار از سر گذرانده است.«
تحلیلی چنین تهی از شــناخت های الزم الجرم به نتیجه گیری از آن دســت که در عنوان این گزارش آمده، 
منجر می شود. شناخت از رژیم پهلوی پدر و پسر، بستر و بنیان انقالب، طیف های تاثیرگذار در آن، نقش و خواسته 

گروه های مختلف و از همه مهم تر خواست و اراده ملت. 
در شماره قبل به این موضوع پرداختیم و مجال اندک فرصت به میدان آوردن نظرات صائب را در این عرصه به 
ما نمی دهد اما به صورت گذرا تاکید بر این نکته الزم است که یکی از مهم ترین تحلیل هایی که در زمینه انقالب 
مطرح می شود تفاوت آن با سایر انقالب هاست. این تفاوت به گونه ای است که برخی از انقالب ایران با عنوان تنها 
گزینه متمایز نام برده اند که در دوران خود نه به جبهه شرق تعلق خاطر داشت و نه جبهه غرب و دغدغه دینی 
مردمانش این انقالب را نقطه شــگرف در میان بقیه انقالب کرد. به کار بردن عناوینی نظیر »انقالب پست مدرن 
قرن« توسط برخی از کارشناسان علوم انسانی در اروپا نیز بر همین مبانی بوده که البته اکنون بحث ما بر سر وارد 

دانستن یا ندانستن این دست نامگذاری ها نیست.
نکتــه دیگــر که گویا روزنامه های زنجیره ای نمی خواهند آن را درک کنند این اســت که اگر رژیم پهلوی در 
صدد اعمال آنچه مردم در آن ســال ها می خواستند برمی آمد، آن وقت دیگر چیزی از رژیم سلطنتی پهلوی باقی 
نمی ماند. به طور خالصه تغییرات اساسی در ماهیت هر چیز آن را به چیز دیگر بدل می کند. بر همین راستا بود 

که در شماره های قبل این نکات را مطرح کردیم:
آیا به واقع اصالحات برای رژیم سلطنتی شاه ممکن بود؟ این رژیم ساختاری از بنیان فاسد داشت و در راس آن 
فردی قرار گرفته بود که هزینه یک سال کاخ های او از کل بودجه بعضی کشورها نیز بیشتر بود. چگونه این رژیم 
می خواست اصالحات انجام دهد در حالی که سرچشمه فساد از راس این رژیم بود؟ ضمن آنکه طیف اصالح طلب 
در تحریف مواضع افراد و جریان ها و اتفاق های تاریخی سابقه آشکاری دارد. در این باره باید ایشان را به مواضع و 
شعارهای مردم ارجاع داد که »ما می گیم شاه نمی خوایم، نخست وزیر عوض میشه...« ملت با بنیان رژیم سلطنتی 
مشکل داشتند. گفتنی است هدف این جریان از این تطابق ناموزون، مشخص و آشکار است که چنگ انداختن به 

هر چیزی برای القای خواسته های حزبی است. 

دِر باغ سبزی که بیابان برهوت بود 
روزنامه بهار در مطلبی با عنوان »هزینه های دولت و نگاه مردم« نوشــت: »برای شــهروندان و مردم عادی 
کوچه و خیابان کاهش هزینه های دولت، مقابله با فساد مالی و اداری و سخنان زیبای مسئوالن زمانی برای مردم 
باورکردنی و قابل استناد است که تک تک این گفته ها و نشان دادن مسیرهای جدید را در زندگی روزمره خویش 

لمس کنند، در واقع این تغییرات ملموس باشد«.
این روزنامه در ادامه تصریح کرد: »اینکه تورم طی ســال های گذشــته کاهش یافته، دولت در پی مبارزه با 
کارمندان و مســئوالن خطاکار در سیســتم های اداری بوده و یا ناظر رونق کسب و کارهای جدید و تولید محور 
بوده ایم، هنگامی برای مردم قابل لمس می شود که به صورت مستقیم چنین رونقی را در زندگی خویش شاهد باشند، 

در غیر این صورت سخن بسیار گفته ایم و باغ سبز ترسیم کرده ایم ولی مقصدی جزء بیابانی برهوت نداشته ایم.«
این روزنامه اصالح طلب حامی دولت همچنین نوشــت: »می توان از ارزان تر شــدن دالر، آرام ماندن بازار 
طال، رونق گرفتن بازار فوالد و آهن گفت و هزاران مسئله دیگر را به نشانه رونق فضای تجارت بیان کرد، ولی 
هنگامه ای که هیچ کدام از طرح چنین مســائلی برای شهروندان کشور قابل درک نباشد، به معنای مشخص؛ 
یعنی چنین سیاست و عملکردی مناسب نبوده است... هنگامی که آن هزینه ها با خروجی غیر مناسب همراه 
باشد و مردم از ساختار دولت چیزی به غیر از سرگشتگی و سردرگمی در هنگام مراجعه به نهادهای وابسته 
به دولت به دست نیاورند، نمی توان توقع داشت سخنان شیرین مسئوالن امر را گوش کنند و منتظر روزهای 

کم حاشیه تر باشند.«

محل های جدید درآمد دولت
روزنامه شرق در یادداشتی به کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی از جمله دالر پرداخته و نوشت در 
شرایط کنونی برای مصارف داخلی از جمله پرداخت حقوق حفظ ارزش پول ملی برای دولت اهمیت و اولویت ندارد.

در بخشــی از این نوشته آمده اســت: »فشار بی امان مصارف داخلی در حوزه پرداخت حقوق، صندوق های 
بازنشســتگی و یارانه ماهانه، موضوعی نیســت که بتوان با آن با مماشات برخورد کرد. در این شرایط تقویت و 
حتــی حفــظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، به عنوان پدیــده ای غیراولویت دار در نظر مجریان جلوه 
خواهد کرد. منابع دولت مشــخص اســت؛ یا درآمد حاصل از نفت است که آن هم به سادگی نقل وانتقال وجوه 
دریافتی اش امکان پذیر نیست یا مالیات و صادرات غیرنفتی است که آن هم معموال یا گاهی تحقق پیدا نمی کند 

یا در تحقق تأخیر دارد.«
نویســنده در ادامه مشــکالت مالی دولت را به گردن یارانه ها انداخته و نوشته است: »امروز هزینه های جاری 
افزایش زیادی داشته و تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی نیز بر گرده دولت سنگینی می کند؛ مصارفی که با توجه 
به مســائل اجتماعی و سیاسی، کاستن از آن به غایت دشــوار است. با وجود این هزینه های جاری، همچنان نرخ 
بیکاری نیز خودنمایی می کند. نرخ بیکاری در تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری کاهش می یابد؛ این موضوع یا در 
پروژه های عمرانی دولت محقق می شود که درحال حاضر با کمبود اساسی مواجه است یا از سوی بخش غیردولتی 

باید دنبال شود.«
نویسنده در ادامه به صراحت افزایش نرخ ارز را منبع درآمدی برای دولت خوانده و افزوده است: »دولت بنای 
دخالت در امور شــهروندان را ندارد، اما سوء اســتفاده از این دخالت نکردن نیز می تواند بهای گزافی برای کشور و 
مردم داشته باشد. الگوی تجملی و مسابقه ارتقای خودرو، مسکن و سبک زندگی تا روستاها گسترده شده است. 
در این شرایط، تأمین منابع برای دولت آسان نیست و ناچار باید سراغ محل های جدید کسب درآمد برود. افزایش 
نرخ ارز در کنار فشــار تقاضای داخلی می تواند دستاورد دولت در تک  رقمی کردن تورم را نیز به خطر بیندازد، اما 

از آن گریزی نیست.«
از مدت ها پیش مسئله دخالت دولت در افزایش نرخ دالر برای برخی پرداخت ها در پایان سال مطرح شده بود 
که رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی در این رابطه اظهار داشت: »دولت هیچ وقت به نفعش نیست که دالر 
را باال ببرد تا کسری بودجه خود را جبران کند. ما میانگین قیمت ارز را پیش بینی می کنیم و بر مبنای آن بودجه 
را طراحی می کنیم از آنجایی که افزایش قیمت ارز به کشــور ضرر می رســاند لذا دولت هیچ گاه به دنبال افزایش 

نرخ ارز برای کسری بودجه نیست.
در رابطه با مشکالت مالی دولت این سؤال مطرح است که مگر دولتمردان و حامیان برجام در سال های گذشته 
نمی گفتند که هر روز تاخیر در تصویب برجام هزار میلیارد تومن به کشور ضرر اقتصادی تحمیل می کند؟ امروز 
پس از تصویب برجام سؤال این است که دولت 730 هزار میلیارد تومان نفع اقتصادی حاصله را کجا هزینه کرده 
اســت؟ یا دســت کم اینطور می توان گفت که بنابر این ادعا دولت پس از برجام جلوی ضرری را که روزانه هزار 
میلیارد تومان بوده گرفته اســت. اگر برجام تا این اندازه ســود داشته چرا هر روز این اندازه در باره کسری بودجه 

دولت سخن گفته و ناله می شود؟! ادعای پیشین نادرست بوده یا این گالیه ها نادرست است؟

بــه دنبال هجمه معــاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان اداری و استخدامی  به مجلس، 
الریجانی در جلسه علنی دیروز ضمن نادرست 
خواندن این اقدام گفت: مگر الیحه ای که دولت 
به مجلس ارائه کرد خیلی منقح بود که اکنون 
مجلس آن را بهم ریخته و توقع دارند ما همان 

را تصویب کنیم؟
بهروز نعمتی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه 
مجلس در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه سال 
97 کل کشور، طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: یکی 
از معاونان رئیس جمهور توئیت پراکنی و شأن مجلس 

را خدشه دار کرده است.
وی افــزود: معاون رئیس جمهور در توئیت خود 
عنوان کرده است که امروز کمیسیون تلفیق و مجلس 
به بهانه تصویب بودجه میدان دار تغییر قواعد کشور 

شده و همه چیز را تغییر داده است.
نعمتی ادامه داد : متأسفم که بگویم که ایرادات 
الیحه بودجه را در مجلس اصالح کردیم این مسئله 
پایین تر از آن است که یک معاون رئیس جمهور چنین 

حرف هایی بزند.
براساس این گزارش، علی الریجانی رئیس مجلس 
شــورای اسالمی در پاسخ به تذکر نعمتی گفت: این 
کار نادرست است مگر الیحه ای که دولت به مجلس 
ارائه کرد خیلی منقح بــود که اکنون مجلس آن را 

بهم ریخته و توقع دارند ما همان را تصویب کنیم؟
وی افزود: نمی دانــم کدام معاون رئیس جمهور 
چنین توئیتی را منتشر کرده است اما کار نادرستی 

انجام داده اند.
رئیس مجلس همچنین تصریح کرد: به هر حال 
کمیسیون تلفیق و دیگر نمایندگان زحمت کشیده اند 
تا الیحه درست شود، کجای این الیحه را مجلس بهم 
ریخته است؟ شاکله بودجه موجود است و آنجایی که 

اشکال بوده را اصالح کردیم.
الریجانی ادامه داد: در قالب موارد اصالحی زمانی 
که دولت اظهارنظر می کند با موافقت نماینده دولت 
روبه رو هستیم، موارد کمی با مخالفت دولت مواجه 
هستیم مجلس چیزی را بهم نزده است و این حرف 

نادرست است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در پاسخ 
به تذکر نعمتی درباره توئیت دیشب انصاری، معاون 
رئیس جمهور گفت: تقویت مجلس در راستای تقویت 
دولت و نظام است و بنده حتما با معاون رئیس جمهور 

که این توئیت را داده است صحبت می کنم باید همواره 
از کلمات احسن نسبت به یکدیگر استفاده کنیم.

گفتنی است جمشید انصاری معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی روز گذشته 
در صفحه توئیتر خود نوشت: امروز کمیسیون تلفیق 
بودجه مجلس به بهانه تصویب بودجه میدان دار بهم 

ریختن قواعد اداره امور شد.
بخش های اجرایی کشور فربه شده 

و پولی برای عمران باقی نمی ماند
رئیس مجلس شــورای اسالمی در پایان جلسه 
علنی دیــروز  به بیان توضیحاتــی درباره مصوبات 
مجلــس در الیحه بودجــه 97 و لزوم اصالحاتی در 
بودجه برای برداشــتن گام های اساســی جهت حل 

مشکالت کشور پرداخت.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی با انتقاد از واردات 
برخی از کاالهــای بنجل، علیرغم نمونه باکیفیت تر 
تولید داخل، گفــت: درباره موضوع یارانه های نقدی 
اختالف نظر بین دولت و مجلس وجود دارد که باید 

در این باره به تفاهم رسید. 
الریجانی با اشاره به مصوبه مجلس برای پرداخت 
بدهی های اشــخاص حقیقــی و حقوقی به بانک ها، 
گفــت: در این باره مجلس ۱00 هزار میلیارد تومان 
را اختصاص داد چــون بهم گرفتگی در بخش هایی 
در اقتصاد کشــور به وجود آمــده بود که نتیجه آن 
تبدیل شــدن بدهی دولت به بانک مرکزی شــده 
 بود. قطعا با این مصوبــه بانک ها راحت تر می توانند 
کار کنند یا بخش هایی که بدهکار و یا طلبکار بودند 

راهی برای حل مشکالت پیدا می کنند.
رئیس قوه مقننه این مصوبه را کار بسیار بزرگی 
برای روان سازی و اختصاص راحت تر وام ها از طریق 
بانک ها به بخش های تولیدی و برطرف شدن مشکالت 
دانست و گفت: کار مهم دیگر در مجلس در موضوع 

اوراق بود.
رئیس مجلس شــورای اسالمی درباره وضعیت 
بازنشســتگان نیز گفت: دولت بــرای ترمیم حقوق 
بازنشستگان رقمی را تعیین کرده بود که کمیسیون 
تلفیــق این رقــم را اضافه کرد. هنوز نیــز جا دارد 
که در ادامه کمیســیون تلفیــق به این بخش توجه 
بیشتری کند و در بررسی های مجدد بیشتر وضعیت 

بازنشستگان را مورد توجه قرار دهد.
وی توضیح داد: در حال حاضر مهم ترین مشکل 
کشــور عیال وار بودن دولت است یعنی بخش های 

اجرایی کشــور آنقدر فربه شدند که دیگر پولی برای 
کارهــای عمرانی باقی نمی ماند. مــا در این باره در 
قانون برنامه مصوب کردیــم که باید بخش اجرایی 
کشور ظرف پنج سال کوچک شود و در انتهای سال 
دوم اجرای برنامه این بخش پنج درصد کوچک گردد. 
کمیسیون تلفیق بعد از توصیه ما تنها یک بند را به 
بودجه اضافه کرد مبنی بر اینکه باید برنامه توســعه 
اجرایی شود اما سوال این است که قرار است چطور 

این اتفاق بیفتد.
الریجانی توضیح داد: در این باره مشــابهاتی در 
دنیا وجود دارد که ما اصال به آن ورود نکردیم. کوچک 
شدن دولت جزو سیاست های کلی است که ۱0 سال 
از ابالغ آن هم می گذرد اما شــاهد کوچک و چابک 
شدن دولت تاکنون نبوده ایم. باید برای این موضوع 
نیــز تدبیری صورت گیرد نه اینکه از ما بخواهند که 
استخدام هایی صورت گیرد که نتیجه آن عیال وارتر 
شــدن دولت خواهد بــود. الزم اســت در این باره 
کمیسیون تلفیقی در نشستی با دولت برای رسیدن 

به این مهم تصمیم گیری کند.
فاصله عجیب بین واردات و صادرات

 از مناطق آزاد 
الریجانی در ادامه یکی از مشــکالت کشور را 
صادرات محور شــدن دانســت و توضیح داد: ما به 
کشــوری صادرات محور تبدیل شدیم به طوری که 
در مناطق آزاد نیز مرتبا اجناس وارداتی به کشــور 
می آید. طبق آخرین گزارشات رسیده به بنده فاصله 
عجیبی بین واردات از مناطق آزاد و صادرات وجود 
دارد. قطعا تا زمانی که صادرات کشــور راه نیفتاده 
مشکل کشور حل نمی شود. سوال این است که در 
قانون بودجه چه مواردی برای مشوق های صادراتی 
در نظر گرفته شــده است؟ تنها مبلغ اندکی دیده 
شــده است که این مبلغ اندک نیز به محض اینکه 
دولت با مشکل مواجه شود از آن برای پرداخت یارانه 
استفاده می کند و طبیعتا این باعث کم شدن همین 
میزان بودجه نیز می شود. حال اینکه باید مشوق های 
صادراتی دائمی باشد تا صادرکننده انگیزه برای کار 

کردن داشته باشد.
وی بــه موضوع واردات به کشــور نیز اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: برخی از محصوالتی که در داخل 
کشورمان تولید می شود دارای استاندارد، کیفیت و 
به اندازه کافی هم است اما شاهد واردات جنس های 
مشابه و بنجل تر هستیم. باید تصمیم گیری به گونه ای 

در کمیسیون تلفیق باشد تا این مشکل را حل کنیم. 
این همه عروســک و جنس های دیگر که به کشور 
وارد می شود تنها نتیجه آن از بین رفتن بازار داخلی 
کشورمان می شــود. خیلی از جنس های تولیدی در 

کشورمان خوب و استاندارد است.
اختالف نظر بین دولت

و مجلس درباره یارانه ها 
رئیس مجلس شورای اسالمی به موضوع یارانه ها 
اشاره و تصریح کرد: دولت در الیحه بودجه ۲3 هزار 
میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم 
تعیین کرد، بدین معنا که 40 درصد افراد یارانه بگیر 
حذف می شوند. ما پرسیدیم که تئوری دولت برای 
این کار چیســت، پاســخ آقای نوبخت این بود که 
مجلس در این باره تصمیم گیری کند. کمیســیون 
تلفیق این رقم را به 30 هزار میلیارد تومان افزایش 
داد با این توضیح که یارانه افراد تحت پوشش کمیته 
امداد،  بهزیستی، حاشیه نشین ها و روستاییان نباید 

قطع شود.
وی ادامه داد: ما پرســیدیم که چطور قرار است 
این افراد شناســایی شوند که دولت در جای دیگری 
گفــت که بنا ندارد دســت در جیب مردم کند و به 
حساب آنها سرکشی کند؛ البته این نوع گفته دولت 
هم خوب نبود چون ما هنوز تصمیم گیری نکردیم ولی 
در نهایت این نشان می دهد که اختالف نظری در این 
باره بین دولت و مجلس وجود دارد که باید حل شده 
و به تفاهم برسیم. یارانه چیزی نیست که بتوان آن را 
با اختالف نظر حل کرد، این خود نشان می دهد که 

تکلیف یارانه نیز به خوبی روشن نشده است.
مصوبات نمایندگان 

بر اســاس مصوبه دیروز مجلس در ســال 97 
مجموعــاً ۱0 درصد به عوارض گمرکی واردات لوازم 

آرایشی اضافه می شود.
نمایندگان همچنین میزان جریمه مشــموالن 
غایب برای صــدور کارت معافیت نظام وظیفه را به 

تفکیک مدارک تحصیلی مشخص کردند.
مجلســی ها همچنین در جلســه علنی دیروز 
مصوب کردنــد جریمه دیرکرد مالــکان خودرو در 
صورت پرداخت قبوض تا پایان آذر 97 بخشیده شود.
خبر دیگر اینکه با نظر مجلس زائرین اربعین که 
از تاریخ 3 مهرماه لغایت ۲۲ آبان ۱397 از مرزهای 
زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند 

از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

الریجانی: مگر الیحه دولت خیلی منقح بود
 كه ما آن را به هم ریخته ایم؟!

پرسشهادربارههزینهنماکاریساختمانبنیادمستضعفان
وپاسخایننهاد

شورای تبیین  مواضع بسیج دانشــجویی کشور در نامه ای نسبت به 
هزینه های ساخت و ساز »بنیاد مستضعفان« انتقاد کردند.

به گزارش تســنیم، شورای تببین  مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه ای به 
محمد سعیدی کیا رئیس  سازمان بنیاد مستضعفان نکاتی را درباره هزینه های نماکاری 

ساختمان این بنیاد مطرح کرد.
در بخشــی از این نامه آمده اســت: در روزهای گذشته خبری پیرامون میزان 
هزینه کرد آن بنیاد در جهت نماکاری دو ســاختمان در حال احداث خود منتشــر 
شــده است که موجی از ســؤاالت و ابهامات را پیرامون عملکرد این نهاد که به نام 

مستضعفین نامگذاری شده است ایجاد کرده است.
این نامه می افزاید: آنچه در اخبار مختلف منتشــر شده است حاکی از آن است 
که این بنیاد بنا دارد بیش از 6 میلیارد تومان صرف نماکاری دو ساختمان و حدود 
۲70 میلیون تومان نیز برای طراحی آب نمای کنار این ساختمان ها هزینه کند و این 
عالوه  بر بودجه 7 میلیاردی بهسازی محوطه بیرونی این ساختمان هاست. از طرفی 
گویا هزینه مجزایی برای برای بازسازی و تغییر دکوراسیون ساختمان 9 طبقه بنیاد 
که محل استقرار رئیس  و معاونان و مدیران و کارکنان بنیاد است و همچنین برای 
ساختمان ۱5 طبقه بنیاد درنظر گرفته شده که طبق برخی اخبار مجموع این هزینه ها 
نیز حدود ۱00 میلیارد است که با احتساب مبالغ قبلی مجموعا ۱۲0 میلیارد هزینه 

ساخت و سازهای اخیر بنیاد خواهد بود.
در ادامه این آمده اســت: حال جای پرســش است که یک نهاد حاکمیتی که 
بار گران حمایت از مســتضعفین را به دوش می کشد به چه علت باید چنین هزینه 
سنگینی برای ساختمان های خود روی دست بیت المال بگذارد؟ آیا فرآیند رسیدگی 
و یاری مستضعفان بدون آب نما و تغییر دکوراسیون مختل می شود؟ اگر این آمار و 
ارقام را تایید می کنید آیا گمان نمی کنید چنین اخباری آب سردی بر سر بسیاری 

از زلزله زدگان و مال باختگانی است که در کشور وجود دارند؟
این نامه می افزاید: در نهایت مطالبه جدی آن است که در اسرع وقت از سوی 
آن نهاد محترم نســبت به ارقام منتشــر شده در این خصوص شفاف سازی جدی 
صورت گرفته و چنانچه تصدیق شد که چنین مبالغ گزافی از جیب مستضعفین 
برای نماکاری و تغییر دکوراسیون هزینه می شود، جلوی آن گرفته شده و نتیجه 
آن به مردم اعالم شود که حتی اگر چنین هزینه ای از اموال شخصی و برای ملک 
شخصی هم باشد اسراف است چه برسد به هزینه از بیت المال و به نام مستضعفین 
باشد که بنیاد مستضعفان ارزش و حرمت اتصال خود به انقالب اسالمی را حفظ 
کرده و در اقدامی پســندیده پاسخگوی سؤاالت دانشجویان و روشن کننده اذهان 

عمومی باشد.
پاسخ بنیاد مستضعفان

در پی این نامه، بنیاد مستضعفان توضیحاتی ارائه کرد. در گزارش این بنیاد آمده 
است: »براساس بررسی های صورت گرفته در سال ۱393 در ارتباط با ساختمان های 
مرکزی بنیاد مستضعفان و نتایج حاصل از این مطالعات تصمیم گرفته شد نسبت به 
بازسازی ساختمان ها و بناهای نیمه تمام در این محدوده با هدف بهره برداری حداکثری 
از ظرفیت های در اختیار، اقدام شــود، قدمت ساختمان های موجود در ستاد بنیاد 
مستضعفان، به قبل از انقالب اسالمی برمی گردد که در طرح اصلی قرار بوده تا سه 

ساختمان 30 طبقه در این مکان ساخته شود.«
بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: »ادامه بازسازی ساختمان شماره ۱ )۱9 طبقه 
با زیر بنای 3۲ هزار متر مربع( به منظور استقرار هلدینگ های بنیاد در آن ، همزمان 
با فروش دفاتر آنها در ســطح شــهر تهران صورت گرفت این امر برای فراهم شدن 
امکان استفاده هلدینگ ها، تعمیرات ساختمانی از جمله نمای آن، پارتیشن بندی و 
بازســازی تاسیسات به ویژه سیســتم اعالم و اطفاء حریق انجام شده است، با تأکید 
بر این نکته که هیچگونه خرید اثاثیه اداری در این ســاختمان صورت نگرفته است  
بنابراین انجام هزینه برای تغییر دکوراسیون یا خرید میز و مبل، کامال غیرواقعی و 

به دور از حقیقت است.
به گزارش فارس، در بخش پایانی این گزارش آمده اســت: »تهیه طرح تقویت 
ســازه و بازســازی ساختمان شماره ۲ )۱3 طبقه با زیر بنای ۲۲ هزار متر مربع ( با 
هدف نجات بنا و استقرار ستاد بنیاد در آن صورت پذیرفت؛ این ساختمان در حال 
تخریب، فاقد هر گونه بنای داخلی قابل استفاده، تاسیسات مکانیکی ، برقی، آسانسور 
و امثال آن بوده است و هزینه هایی که در ساختمان 9 طبقه انجام شده بابت بازسازی 
کامل حدود ۲۲ هزار متر مربع و عمدتا خرید و نصب تاسیسات مختلف الکتریکال و 
آبی، دستگاه های تهویه ، پارتیشن بندی ، سیستم های ایمنی و آسانسورها برای امکان 
اســتفاده از آن بوده است؛ همه لوازم اداری کارکنان و مدیران اعم از میز و صندلی 
و حتی میز کنفرانس دو ســالن اصلی جلسات بنیاد در طبقه نهم ، از ساختمان ۱5 

طبقه به ساختمان 9 طبقه انتقال یافته اند.«
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

نگاهفرهنگیبسیاریازمدیراندولتی
منطبقبرآموزههایدینینیست

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: اعتقادم این 
است که نگاه فرهنگی بسیاری از مدیران دولتی امروز منطبق بر آموزه های 

دینی نیست.
حجت االســالم احد آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با مهر گفت: من اعتقادم این است که نگاه فرهنگی بسیاری از 

مدیران دولتی امروز منطبق بر آموزه های دینی نیست.
وی اظهار داشت: به نظر من بسیاری از موسسات، نهادها و دستگاه هایی که در 
عرصه فرهنگ کار می کنند باید ادغام شوند و اولین بازخورد مثبت آن، این موضوع 
خواهد بود که نظارت بهتری بر عملکرد آنها می شود. همین کمیسیون فرهنگی مجلس 
که مورد انتقاد قرار دارد و این انتقاد هم درست است، اگر با دو دستگاه فرهنگی سر و 

کار داشته باشد، خیلی می تواند بهتر عمل کند تا ده ها دستگاه فرهنگی.
حجت االسالم آزادی خواه با اشاره به اینکه امروز هر کسی با ادبیات اولیه حکومت 
داری و دولت داری آشــنا باشد، می فهمد که دغدغه اصلی مردم معیشت و اشتغال 
اســت، افزود: مردم کجا دنبال این هســتند که آیا به پیغمبر می توان انتقاد کرد یا 
نمی توان!؟ آقای رئیس جمهور! ما و شــما باید این را بدانیم که فرصت هایمان برای 
خودمان نیست و برای مردم است و اگر اهلیت داشته باشیم باید سؤاالتی را در ذهن 

مردم ایجاد کنیم که همان اولویت و درد و دغدغه امروز آنهاست.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: صحبت های جدی در جلسه مشترک 
هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور در مورد هدفمندی یارانه ها شده است؛ 
بنده به برگزاری چنین جلسه ای نقد دارم. احساس من این است که وقتی کمیسیونی 
قانونمند برای بررســی بودجه در مجلس وجود دارد باید جلسات با رئیس جمهور یا 
قبل از بررســی بودجه در کمیسیون تلفیق برگزار شود و یا در پایان بررسی الیحه 
بودجه در کمیســیون تلفیق برگزار شود. برگزاری چنین جلسه ای در اوج جلسات 

کمیسیون نگران کننده است.
وی در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور در یکی از سخنرانی های اخیرش 
اعــالم کرد که بخش زیــادی از اعتبارات بودجه  - حــدود ۲00 هزار میلیارد 
تومان - در اختیار من نیست، نظر شما به عنوان عضو کمیسیون تلفیق چیست؟ 
خاطرنشان کرد: به نظر من این اظهارات درست نیست، کل بودجه کشور صرفا 
در اختیار دولت اســت. ســازمان برنامه و بودجه به عنوان سازمان تعریف شده 
متولی امر بودجه زیر نظر رئیس جمهور اســت و با مدیریت ایشان اداره می شود. 
بنابراین اظهارات رئیس جمهور واقعیت ندارد. رئیس جمهور اعالم کند این ۲00 
هزار میلیارد تومان در دســت چه کسانی است؟ حجت االسالم آزادی خواه بیان 
داشــت: زیر یک درصد بودجه کشــور هم به حوزه های علمیه اختصاص نیافته 
است، تنها 6 دهم درصد از بودجه عمومی کشور به حوزه دین اختصاص یافته، 

نه اختصاصا به حوزه های علمیه.
نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: هیاهو، جنجال و فریاد مجلس همیشه از 
نمایندگان پایتخت بلند می شده و موتور متحرکه مجلس همیشه نمایندگان پایتخت 
بوده اند. فریادمحور بودن مجلس در مقابل مشکالت دولت، ربطی به اقلیت و اکثریت 
ندارد. مشــکل ما در مجلس دهم این اســت که نمایندگان پایتخت، حامیان دولت 

هستند. لذا فریاد در مجلس فعلی، فریاد خاموش است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی گفت: عامل 70 درصد حقوق های 
نجومی مصوبات مجلس شورای اسالمی بود و از 
این رو نمایندگان خانه ملت روزیکشنبه تصمیمی 

برای جلوگیری ازاین روند گرفتند. 
حمیدرضا حاجــی بابایی در آیین بهره برداری از 
طرح های صدا و ســیمای مرکز همدان، با بیان اینکه 
نباید در حقوق های نجومی همدیگر را محکوم کنیم، 
افزود: وقتی می گوئیم این مسئول و آن فرد استثنا شود 

به طور حتم باید شاهد حقوق های نجومی هم بود. 
وی اظهار کرد: داشتن مسئولیت در ایران به معنای 
پول جمع کردن، اســتراحت و کسب قدرت، دعوای 
حزبی و گروهی نیست و مردم حوصله حاشیه سازی، 
بگو و مگو و کار نکردن مسئوالن را ندارند بنابر این همه 

باید یکپارچه برای انجام کار به میدان بیایند. 
وی ادامه داد: مسئوالن باید عالوه بر عیب یابی، برای 

درمان معایب چاره جویی کنند چرا که امروز نیاز جامعه 
وجود و حضور این گونه مدیران در مسئولیت ها است. 
حاجی بابایی تصریح کرد: مسئولیت جایی برای 
انتصاب های خانوادگی، فامیلی و قومی نیست چرا که 

باید در برابر قطره قطره خون شهدا پاسخگو باشیم. 
نماینــده همدان و فامنیــن در خانه ملت گفت: 
راه اندازی ۲53 شبکه بین المللی علیه جمهوری اسالمی 

ایران، نشان دهنده قدرتمندشدن این کشور است. 
وی بــا بیان اینکه راه اندازی این شــبکه ها برای 
خنثی کردن پیروزی های ملت ایران است، اظهارکرد: 
ملت ایران موفق شد با این انقالب آمریکا را نه تنها از 

ایران بلکه از خاورمیانه خارج کند. 
وی اضافــه کــرد: فاصله طبقاتــی زیبنده نظام 
جمهوری اسالمی نبوده و عادالنه نیست میزان حقوق 
فردی ماهانه ۱۱ میلیون و 600 هزار ریال و فرد دیگری 
که ماهانه 30 میلیون ریال حقوق دریافت می کند نباید 

یکسان ۱0 درصد افزایش یابد. 
حاجی بابایی ادامه داد: طبق مصوبه مجلس شورای 
اسالمی آنهایی که درآمد پائینی دارند نه فقط درصد 
افزایش حقوق باالیی دارند بلکه از پرداخت مالیات نیز 
معاف می شــوند. وی تاکید کرد: این مصوبه مجلس 
برگشت به همان چیزی است که امام راحل)ره( و رهبر 
معظم انقالب فرمودند و همه باید بدانند که معظم له 
خواهان تحقق عدالت است و تمامی خأل ها و اشتباهات 

از جانب نمایندگان و مدیران است. 
وی با  اشــاره به قیمت حامل های انرژی در سال 
آتی، یادآوری کرد: حامل های انرژی در سال 97 گران 
نمی شــود و فقط در صورت دریافت مصوبه مجلس 

قیمت ها افزایش می یابد. 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســالمی اضافه کرد: همچنین مالیات ها باید تعریف 
شده باشد چرا که نمی توان برای افزایش درآمد مالیات 

مضاعف تعریف کرد. 
حاجی بابایی بیان کرد: این ظالمانه است که پاداش 
کسی که 30 سال کار می کند 600 میلیون ریال بشود 
و در مقابل فرد دیگری با این سابقه کاری ۱۲ میلیارد 

ریال پاداش پایان خدمت دریافت کند. 
نماینده همدان در خانه ملت گفت: این اشتباهات 
به دولت ها، احزاب و نظــام مربوط نبود با این وجود 
هر خطایی در هر جایی وجود دارد باید اصالح شود. 

حاجی بابایی اضافه کرد: اگر مسئوالن و نمایندگان 
مجلس خوب کار کنند حتی اگر به جای ۲50 شبکه 
۲ هزار و 500 شــبکه علیه ایران راه اندازی شود نیز 

نمی توانند علیه ما کاری بکنند. 
بنابر این گزارش 85 طرح فنی صدای و سیمای 
مرکز همدان همزمان با برگزاری جشــن پوشش 99 
درصدی شبکه دیجیتال این استان شامگاه دوشنبه 

بهره برداری شد. 

حاجی بابایی: مجلس عامل 70 درصد حقوق های نجومی بود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
باغبانی از ذخیره سازی بیش از 40 هزار 
تن پرتقال و 20 هزار تن سیب درختی 
مرغوب برای تامین میوه شب عید امسال 

خبر داد. 
محمدعلی طهماسبی در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: با این میزان ذخیره ســازی برای 
تامین و توزیع میوه در روزهای پایانی ســال 

هیچ محدودیتی نداریم.
وی همچنین از تولید بیش از 5 میلیون 

تن مرکبات طی ســال جاری در کشور خبر 
داد و اظهار کــرد: از این میزان 8/۲ میلیون 

تن پرتقال است.
وی ســطح باغ های کشور را 8/۲ میلیون 
هکتار برآورد کرد و افزود: از این ســطح۲0 
میلیون تن محصوالت باغی و ۲ میلیون تن 
نیز محصوالت گلخانه ای و صیفی برداشت و 

روانه بازار مصرف می شود.
وی از صادرات 400 هزار تن سیب درختی 
به کشورهای هند، عراق و پاکستان در نیمه 

دوم امســال خبر داد و گفت: طی این مدت 
افزون بر ۱۲0 تن پسته و مغزپسته و زعفران 

به 70 کشور صادر شده است.
معاون وزیر جهادکشــاورزی با اشــاره به 
خســارت 79 هزار میلیارد ریالی خســارات 
بالیای طبیعی به بخش کشاورزی طی سال 
جاری گفت: این خســارت ها در بخش های 
زراعی، باغی، دام، طیور و شیالت بوده است.

طهماسبی،گفت که45 درصد از خسارت ها 
را در بخش زراعت، ۲6 درصد باغ ها، 5 درصد 

منابــع طبیعی، 7 درصــد آب و خاک و ۱7 
درصد مابقی در بخش دام و طیور و شیالت 

گزارش شده است.
وی تغییر الگوی کشــت در امور باغی را 
یادآور شــد و توضیح داد: با توجه به تشدید 
خشکسالی طی چند ســال گذشته، کشت 
نهال های مثمر و داروهای گیاهی پرسود )کم 
آب بر( در اســتان های لرستان، کهگیلویه و 
بویراحمد، فارس و دیگر نقاط کم بارش کشور 

با اولویت در دستور کار است.

ذخیره سازی 60 هزار تن میوه شب عید

گزارش کیهان از سرنوشت سؤال از رئیس جمهور

البی سنگین دولت
برای پس گرفتن امضای نمایندگان

سرویس سیاسی-
نماینده مشــهد با  اشاره به اینکه علیرغم 
تالش های صورت گرفته از سوی معاونان پارلمانی 
دولت برای کم شــدن امضاهای طرح سؤال از 
رئیس جمهور و میل باطنی رئیس  مجلس شورای 
اسالمی این سؤال به کمیسیون اقتصادی ارجاع 
شده و نماینده رئیس جمهور باید طی یک هفته 
به سؤاالت پاسخ داده و در صورت قانع نشدن 
نمایندگان این سؤال در صحن مطرح و روحانی 

برای پاسخگویی به بهارستان بیاید.
حجت االسالم نصرت اهلل پژمان فر نماینده مشهد در 
مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار کیهان 
با بیان اینکه در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور بر 
پیگیری مطالبات مردم تاکید شده است گفت: مجلس 
شورای اسالمی تنها نهادی است که به صورت مویرگی 
در سراســر کشور با مردم ارتباط داشته و نمایندگان 

می توانند مطالبات آنان را پیگیری کنند.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه با بی تدبیری و ضعف 
عملکرد بانک مرکزی موضوع موسسات اعتباری پیچیده 
و تبدیل به یک بحران شده است گفت: نمایندگان برای 
پیگیــری ماجرا بارها وزیر اقتصاد را به مجلس احضار 
کرده و از کارت زرد برای هشدار به دولت در این زمینه 
استفاده کردند، در همه موارد با اظهارات وزیر اقتصاد 
مبنی بر اینکه بانک مرکزی تحت نظر این وزارتخانه 

نیست عمال تذکرات منتهی به نتیجه نشد.
نماینده مشهد گفت: در نهایت به این جمع بندی 
رسیدیم که چون بانک مرکزی زیر نظر رئیس جمهور 
می باشد برای احقاق حقوق مردم طرح سؤال از روحانی 

را پیگیری کنیم.
پژمان فر در ادامه با  اشاره به اینکه سوء مدیریت 
در مجلس تاکنون اجازه به نتیجه رســیدن سؤال از 
رئیس جمهور را نداده است گفت: رئیس مجلس معتقد 
اســت که بایستی خود شخصا مسائل را حل کند و با 
این تفکر حقوق قانونی ۱80 نماینده مجلس پایمال و 

مشکالت نیز حل نشده است.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه معتقدیم 
اگر مجلس در این زمینه به درستی و بر طبق قانون ورود 
می کرد زمینه ای برای آشوب در کشور و سوءاستفاده و 
موج سواری ضد انقالب فراهم نمی شد گفت: هر کس 
بایستی به اندازه تقصیری که دارد مجازات شود، نباید 
همیشه مردم مجازات شده و پاسخگو باشند، نمی شود 
که از کیســه بیت المال به خاطر عدم کفایت رخ داده 

برداشــته و مثل اینکه صدقه می دهند به مردم منت 
بگذارنــد که می خواهیم مشــکل را حل کنیم، هزینه 
بی کفایتی مسئولین را از بیت المال جبران می کنند و 

پاسخگو نیستند.
حجت االســالم پژمانفر در پایان با بیان اینکه با 
پیگیری های صورت گرفته سرانجام علیرغم میل باطنی 
الریجانی سؤال از رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی 
ارجاع شد گفت: در یک هفته گذشته با البی گسترده 
معاونان پارلمانــی دولت بیش از صد نماینده امضای 
خود را از طرح سؤال از رئیس جمهور پس گرفته اند با 
ایــن وجود هنوز 77 امضا پای این طرح وجود دارد و 
بایستی طبق آئین نامه حداکثر تا یک هفته نماینده 
رئیس جمهور در کمیسیون حاضر و به سؤال نمایندگان 
پاسخ دهد و در صورت قانع نشدن نمایندگان سؤال در 
صحن علنی مطرح و رئیس جمهور طی یک ماه برای 

پاسخگویی به صحن علنی مجلس بیاید.
اظهارات متناقض!

علی الریجانی ۱0 بهمن ماه سال جاری در پاسخ 
به تذکر نصراهلل پژمان فر نماینده مردم مشــهد درباره 
جلوگیــری از طرح ســؤال از رئیس جمهور در مورد 
موسســات مالی گفت: کســی مانع این سؤال نشده 
و گزارش مربوطه موسســات مالی در صحن مجلس 

مطرح شده است.
نصــراهلل پژمان فــر در تذکری به هیئت رئیســه 
مجلس گفته بود: اگر اجازه طرح سؤال ۱80 نماینده 
از رئیس جمهور درباره موسســات مالی داده می شد، 

مشکالت از خیابان ها سر در نمی آورد.
وی همچنین تاکید کرده بود: ۱80 نماینده، 6 ماه 
این مسئله را مطرح و این موضوع را مطرح کردند اما 
اجازه نمی دهیم از مسیر قانونی حقوق مردم پیگیری 
و سؤال تحقیق و تفحص مطرح شود. این یک  اشکال 

اساسی است.
رئیــس  مجلس در پاســخ به ایــن تذکر گفت: 
تعجب می کنم این را می گویید و عدم طرح ســؤال از 
رئیس جمهور را عامل اغتشاش می دانید. سؤال در مورد 
موسسات مالی مطرح بود و ما از قبل موضوع را پیگیری 
کردیم. در جریان هستید که نمایندگی از مجلس، قوه 
قضائیه و دولت چقدر تالش کردند موضوع حل شود و 

گزارش هم در صحن مجلس مطرح شد.
رئیس  مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: کسی 
مانع طرح سؤال نیســت چرا کار را با دست خودتان 

تضعیف می کنید؟

اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت  رئیسه مجلس 
به ایلنا درباره علت تعلل هیئت  رئیسه در اعالم وصول 
سؤال نمایندگان از رئیس جمهور گفت: رئیس  مجلس 
در حال حاضر معتقد اســت باتوجه به این که دولت 
گرفتار موضوعات مختلفی است، شاید بهتر باشد که 
این موضوع طرح ســؤال فعالً معطل بماند یا به نوعی 

تعدیل شود.
هزار وعده ای که یکی عملی نشد 

در طــول ماه های گذشــته که طرح ســؤال از 
رئیس جمهور بــا امضای حدود ۱80 نماینده مجلس 
درباره موسســات اعتباری مطرح شــده بود دولت با 

وعده های گوناگون جلوی این سؤال را گرفت.
به عنوان نمونه مرداد ماه سال جاری ابراهیم رضایی 
نماینده خمین در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران؛ با 
بیان اینکه بنده هم طرح سؤال از رئیس جمهور درباره 
موسســات مالی و اعتباری را امضا کرده ام، گفته بود: 
با شــرایط فعلی و اهتمام بانک مرکزی به بازگرداندن 
سرمایه سپرده گذاران طرح سؤال از رئیس جمهور در 

مجلس دیگر موضوعیت ندارد.
رضایی با بیان اینکه بسیاری از درخواست کنندگان 
طرح ســؤال از رئیس جمهور امضاهــای خود را پس 
گرفته اند، گفت: ما هنوز امضای خود را پس نگرفته ایم 
اما مانند گذشــته پیگیر سؤال از رئیس جمهور درباره 
موسسات مالی و اعتباری نیستیم چرا که بانک مرکزی 
قول داده ظرف ســه ماه آینده مشکلی تحت عنوان 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته باشد.

امروز و با گذشت نزدیک به هفت ماه از وعده دولت 
مبنی بر اینکه تا ســه ماه آینده مشکلی تحت عنوان 
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وجود نخواهد داشت 
این مشکل سر جای خود بوده و نه مطالبات مردم به 
جایی رسیده و نه سؤال از رئیس جمهور با عدم همکاری 

مدیریت مجلس به جایی رسیده است.
7 ماه تاخیر و سرانجام ارجاع به کمیسیون

در هفته های گذشــته بار دیگر موضوع سؤال از 
رئیس جمهور در مجلس مجدداً مطرح شد. تقاضایی 
که در قالب طرح ســؤال در روز ۲3 خرداد در مجلس 
کلید خورد و همان روز به امضای 64 نماینده رسید. 

در این سؤال آمده بود: »نظر به مشکالتی که برای 
سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، 
آرمان، ثامن الحجج و غیره در چند سال اخیر پدید آمده 
و ریشــه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده 
است و از طرفی مجلس نمی تواند از رئیس  بانک مرکزی 

ســؤال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع کننده 
نبوده اســت و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال 
ضایع شــدن است، لذا از رئیس محترم جمهور تقاضا 
داریم پاســخ قانع کننده ای به نمایندگان ارائه نمایند، 
گرچه قبول داریم که نقطه آغازین این مشکل قبل از 

دولت فعلی بوده است.«
این سؤال در گذر زمان به امضای تعداد دیگری از 
نمایندگان رسیده و به تدریج ۱80 بهارستان نشین پای 
آن را امضا کردند ولی هر چه طراحان این سؤال بیشتر 
تالش کردند به نتیجه ای نرسیدند چرا که رئیس  مجلس 

شورای اسالمی تمایلی به طرح این سؤال نداشت!
ســؤال از رئیس جمهور و وزرا یکــی از ابزارهای 
نظارتی نمایندگان در راســتای حسن اجرای قوانین 
اســت. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر 
قانونگذاری در مجلس شورای اسالمی کم سابقه بوده 
ولی بی ســابقه نبوده اســت. البته در تمامی دوران ها 
برخی عنوان می کنند که شاید به خیر و صالح نباشد 
از رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی سؤال شود.
این در حالی است که وقتی اصل 88 قانون اساسی 
و ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس به سازوکار سؤال از 
رئیس جمهور اختصاص دارد دیگر دلیلی بر اینکه طرح 
سؤال به مثابه تابو مطرح شود وجود ندارد. به خصوص 
اینکه قانون اساســی نصاب یک چهارم را برای سؤال 
از رئیس جمهور قرار داده است؛ نصابی که احتماالً به 

آسانی بدست نیاید.
بــه گزارش الف »در این مقطع زمانی ســؤال از 
رئیس جمهور حداقل مشخص خواهد کرد که دولت 
در قبال مالباختگان مؤسســات مالــی چه برنامه ای 
دارد. موضوع خســارت دیدگان مؤسسات مالی زمانی 
اهمیت دو چندان می یابد که بدانیم از دیدگاه بسیاری 
از کارشناســان یکی از دالیل شکل گیری اعتراضات 
و ناآرامی هــای اخیــر بحث اعتراض هــای متعدد و 
طوالنی مدت مالباختگان و عدم رســیدگی به آن از 

سوی دولت بوده است.« 
در هفته ها و ماه های اخیر اگرچه بارها اعالم شد 
که 98 درصد پول مالباختگان مؤسسات مالی پرداخت 
شده اما بررسی های صورت گرفته حاکی از این است که 
حداکثر 60 تا 70 درصد پول مردم پرداخت شده است. 
در دو یا سه سال اخیر بارها مالباختگان این مؤسسات 
مالی در مقابل نهادهای دولتی مانند مجلس شورای 
اسالمی، قوه قضائیه و یا پاستور تجمع کرده بودند تا 

به حق و حقوق خود برسند.«


