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سرمقاله

 3085سوال از دولت و  43درخواست استیضاح در کارنامه نمایندگان

پایان مجلس دهم و چند سوال

مجلس دهم؛ خداحافظ

محمدحسین روانبخش

مجلس دهم روز گذشــته با برگزاری آخرین جلسه خود به پایان راه رسید .اگر
چــه قضاوت درباره عملکرد این مجلس و نمایندگانش نیازمند بررســی مفصل و
دقیقی است اما مروری اجمالی بر چهار سال عملکرد این مجلس نشان میدهد که
برخالف تبلیغات و جوســازیهایی که میشود ،این مجلس چیزی از مجلسهای
هفتم تا نهم کم ندارد .در واقع اگرچه عملکرد مجلس دهم درخشــان نیســت و
ضعفهای بســیاری میتوان برایش شــمرد اما این ضعفها در مجالس قبلی هم
وجود داشــته و آن مجلسها ،گاه حتی از مجلــس دهم هم ضعیفتر بودهاند .اما
چرا مجلس دهم این همه زیر تیغ انتقاد و گاه بهانه گیری است و بهگونهای تبلیغ
میشــود که گویی این مجلس ،با فاصله بسیار ضعیفترین مجلس در طول تاریخ
جمهوری اسالمی بوده است؟
پاسخ این سوال را میتوان در چند بخش داد:
 -1در دوران ثبــت نــام مجلس دهم ،اگرچه بســیاری از فعاالن سیاســی به
نحوه تائید صالحیتها اعتراض داشــتند و معتقد بودند که بسیاری از چهرههای
اصالحطلب در فهرســت تائید صالحیتها نیســتند ،اما حمایت مردم از فهرست
اصالحطلبان باعث شــد در حوزههایی که امکان رقابت بود ،چهرههای اصالحطلب
وارد مجلس شــوند .شکست سنگین اصولگرایان در تهران که نتوانستند حتی یک
نفر از فهرست خود را به مجلس بفرستند ،مسلما برای این جناح سیاسی سنگین
بود ،بخصوص اینکه در فهرست اصالحات عموما چهرههایی بودند که چندان برای
مردم شــناخته شده نبودند و به علت رد صالحیتها ،چنین فهرستی بسته شد .با
این همه واقعیت این بود که اکثریت مجلس در دست اصولگرایان بود ،اصولگرایانی
که بعضی از آنها توانســته بودند به لطایف الحیل با فهرســت اصالح طلبان وارد
مجلس شــوند .این واقعیت وقتی به خوبی آشــکار شد که در رقابت عارف و علی
الریجانی برای ریاست مجلس ،عارف نتوانست رای کافی را جمع کند و الریجانی
چهار سال دیگر رئیس مجلس شد .علی رغم این موضوع ،تبلیغ علیه مجلس دهم
به شدت ادامه یافت و حتی داستان به قربانی کردن اصولگرایان مجلس هم رسید.
به نظر میرســد که مهمترین انگیزه برای این کار ،برای ارسال این پیام به مردم
بود که چرا به ندای «تکرار» آقــای خاتمی لبیک گفتهاید! موقعیت رئیس دولت
اصالحات چنــان بود که بعضی افراد برای تضعیف آن حاضرند چهار ســال علیه
مجلسی با اکثریت اصولگرا تبلیغ کنند!
 -2مساله دیگر درباره مجلس دهم ،همراهی این مجلس با دولت بخصوص در
موضوع سیاســت خارجی بود .تصویب برجام در مجلس نهم ،برای کاسبان تحریم
بسیار سنگین بود و دائم سعی داشتند با عنوان این ادعا که «برجام  20دقیقهای
در مجلس تصویب شد» ،مشروعیت برجام را زیر سوال ببرند .جالب اینجاست که
در این چهار ســال این ادعا به گونهای تکرار شده که گویی برجام در مجلس دهم
تصویب شــده اســت! مخالفت با برجام و به شکست کشاندن آن به اندازهای برای
کاســبان محترم حیاتی و الزم بوده که در طول این سالها تبلیغات سنگین آنها
علیه این توافق ارزشــمند ،باعث شد بسیاری ندانســته و ناخودآگاه در راه تامین
منافع این کاسبان قدم بردارند؛ اما چون اکثریت مجلس چنین نکرد ،مورد غضب
واقع شد.
 -3بازگشت و در اختیار گرفتن کامل مجلس هدفی بود که در طول این چهار
سال بعضی طیفهای سیاســی از جمله «شکست خوردگان از حسن روحانی در
انتخابات» دنبال میکردند .این افراد فتح مجلس را مقدمه فتح دولت میدانستند
ولی چون نمیتوانستند از جنبه ایجابی برای خود تبلیغ کنند و به پیروزی برسند،
ســعی کردند با تخریب مجلس دهم ،در این راه به پیش بروند .رد صالحیتها که
همواره یکی از برگهای برنده این گروه هست و میتوان پیشاپیش به کمک موثر
آن امیدوار بود .بنابراین تمام تالش این گروهها در چهار ســال گذشــته ،تخریب
مجلــس بود ،تخریبی که گاه حتی اســاس مجلس را هــدف میگرفت و مثال به
تمجید از لیاخوف و لزوم پیدایش یک لیاخوف جدید سخن گفته میشد!
به هر حال امروز مخالفان مجلس دهم ،سرافراز و خوشحال ،چشم انتظار شروع
به کار مجلس خودشــان هستند ،مجلسی که قرار است مقدمه پیروزیهای بعدی
باشــد .اما آیا در دوران تازه همچنان اجازه انتقاد بــه مجلس وجود دارد؟! آیا باز
هــم میتوان عملکرد مجلس را زیر ذرهبین قرار داد یا اینکه از این به بعد مجلس
یازدهم جزو مقدســاتی میشود که نباید به آن چپ نگاه کرد؟ همین یک موضوع
میتواند نشــان دهد که سیاست در نگاه بعضی سیاســیون تا چه اندازه از دیانت
ریشه گرفته است و صحت ادعاهای این عزیزان تا کجاست!
اخبار کوتاه

هالکت  ۲تروریست در درگیری سپاه
با یک تیم تروریستی در مریوان
طی درگیری نیروهای جان بر کف ســپاه بیت المقدس با ضد انقالب دو نفر
از نیروهای ضد انقالب به هالکت رسیدند.
طی درگیری بین رزمندگان قرارگاه شهید شهرامفر کردستان با گروهکهای
ضد انقالب دو نفر از عناصر این گروهک به هالکت رسیدند.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی پایگاه اطالع رســانی سپاه بیت
المقدس کردستان ،ساعت  ۱۴و  ۴۰دقیقه بعدازظهر روز گذشته  30اردیبهشت
در درگیری رزمندگان جان بر کف قرارگاه اســتانی شهید شهرامفر کردستان با
یک گروهک مســلح  ۸نفره ضدانقالب در منطقه عمومی مریوان ،دو نفر از این
گروهک به هالکت رسیدند.
در این عملیات مشترک بین قرارگاه شهید شهرامفر و اطالعات کردستان۴ ،
نفر دیگر از این تیم مسلح ضد انقالب زخمی شده و باقیمانده آنان نیز با توجه
به شرایط جغرافیایی منطقه متواری شده اند و تعقیب آنان همچنان ادامه دارد.

هیچگونه مزاحمتی برای نفتکشهای خود را
تحمل نخواهیم کرد
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه هیچگونه مزاحمتی
بــرای نفتکشهای خــود را تحمل نخواهیم کرد ،گفت :اگــر مزاحمتها ادامه
داشته باشد و تشدید شود ،حتما پاسخ قاطع و محکمی خواهند گرفت.
بــه گزارش ایســنا ،امیر حاتمی در حاشــیه جلســه هیات دولــت درباره
ایجاد مزاحمت برای نفتکشهای ایرانی توســط آمریــکا اظهار کرد :مزاحمت
بــرای نفتکشها خالف مقــررات و امنیت بین الملل اســت و فکر میکنم هم
ســازمانهای بینالمللی و هم کشــورهایی که نسبت به امنیت آبراهها حساس
هســتند ،باید نسبت به این موضوع عکس العمل نشــان دهند زیرا این اقدام،
راهزنی دریایی است.
وی ادامــه داد :سیاســت ما هم در این زمینه کامال روشــن اســت و ما به
صراحــت اعالم کرده ایم کــه هیچ گونه مزاحمتی بــرای نفتکشهای خود را
تحمل نخواهیم کرد.
وزیــر دفاع در پایان تصریح کرد :آمریکا و دیگران میدانند که ما در واکنش
به این موضوع ،هیچ گونه تردیدی نداریم و اگر مزاحمتها ادامه داشته باشد و
تشدید شود ،آنها حتما پاسخ قاطع و محکمی خواهند گرفت.

گروه سیاسی _ مهدی عباسی :مجلس دهم با تمام
فراز و نشیبهایش روز گذشته به پایان راه رسید3085 .
ســوال از دولت در این مجلس پرســیده شد .که از این
تعداد در  ۴۶۱مورد در کمیســیون ها از پاسخهای وزیر
قانع نشــدند .همچنین از این تعداد  ۱۸۱سوال به صحن
علنی مجلس ارجاع و بررســی شد و در  ۲۸مورد ،مجلس
از پاسخ وزیر مربوط ،قانع نشد و وزرا کارت زرد گرفتند.
 ۵ســوال نماینــدگان مجلــس از رئیــس جمهوری
هم مطرح شــد .در این دوره از مجلس  ۴۳درخواســت
اســتیضاح اعالم وصول شــدکه از این تعداد ،استیضاح ۶
وزیر در صحن علنی مجلس بررســی شد که  ۲وزیر رای
اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند.
 ۲۱۷مورد تقاضای تحقیق و تفحص نیز اعالم وصول
شــد که از این تعداد  ۵۲مورد در کمیســیون تصویب و
 ۴۳مورد در صحن علنی مطرح شد و  ۳۲مورد در صحن
به تصویب رسید و تحقیق و تفحص  ۲۸مورد انجام شده
است و  ۶مورد به قوه قضائیه ارجاع شد.
مجلســی با این کارنامه  ،روز گذشــته آخرین جلسه
اش را برگزار کرد تا پس از این  ،بهارستان میزبان مجلس
یازدهمی ها باشد.
علــی الریجانی درآخرین نطق خــود در دهمین دوره
مجلس ضمن نام بردن از مهمترین قوانین تصویب شــده
در ایــن مجلس بــا بیان این که « مجلــس دهم به یک
مفاهمه و همکاری خوب دســت پیدا کرد» گفت :در این
مدت دوســتی و مودتی بین ما شکل گرفت که باید قدر
آن را بدانیم .از ایــن رهگذر باید بگویم که قوانین مهمی
در مجلس شورای اسالمی تصویب شد .تقریبا  ۲۰۰قانون
در مجلس دهم تصویب شد که دو سوم آن لوایح بود.
همچنین غالمرضا اســداللهی ،معاون نظارت مجلس
ضمن ارائهی گزارش نظارتی پارلمان در سال چهارم گفت

رئیسجمهور در جلسه هیات دولت:

امیدوارم ارتباط دولت با مجلس یازدهم نزدیکتر باشد
تقریبا به مرز مهار کرونا رسیدهایم
رئیس جمهوری با اشــاره به این که مــا هدف اصلی روز
قدس را در هیچ شرایطی از یاد نمیبریم گفت :قدس فراموش
نمیشود و در اشغال ستمگران باقی نخواهد ماند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
در جلسه هیات دولت با گرامیداشــت روز قدس اظهار کرد:
مراسم امســال روز قدس با شرایط خودش در مناطق سفید
برگزار میشــود و مردم در نماز جمعه ندای مظلومیت مردم
فلسطین را به گوش جهانیان میرساندند .در مناطق غیر سفید
هم مردم از طریق فضای مجازی یا حقیقی و در چارچوبی که
ی میدارند.
امکان پذیر است یاد روز قدس را گرام 
وی تاکیــد کرد :ما هــدف اصلی روز قــدس را در هیچ
شــرایطی از یاد نمیبریم ما همیشه با ستمگران در ستیز و
حامی مظلومان عالم هستیم ایستادگی در برابر مظلومان از
ستونهای اصلی انقالب اســامی و جمهوری اسالمی است
مردم فلسطین  ۷۲سال است از خانه خود آواره شده و هر روز
بر آنها ستم روا داشته میشود قدرتهای استکباری جهان و
در راس آنها آمریکا همیشه حامی صهیونیستها ،نژاد پرستی
و آپارتاید بوده و علیه مظلومین تالش کرده اما باور ما این است
که حق در نهایت پیروز میشود و ایستادگی و مقاومت مردم
فلسطین ادامه یافته و این راه به پیروزی نهایی میرسد .قدس
هیچ گاه فراموش نمیشود و در اشغال ستمگران باقی نمیماند
ما به هیچ عنوان این ظلم و ســتم را برنمیتابیم .روحانی در
ادامه سخنان خود در جمع اعضای هیات دولت با بیان اینکه
«ما در غم عزیزانی که در جریان شیوع ویروس کرونا تعدادی

اعدام سالطین اگر بازدارنده نباشد
مشکلی را حل نمیکند
یک عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس با بیان اینکه اعدام ســاطین اگر
بازدارنده نباشــد مشــکلی را حل نمیکند ،این ســوال را مطرح کرد که کدام
سیاستها منجر به پدید آمدن چنین سالطینی شده است؟
به گزارش ایسنا ،احمد مازنی در حساب تویتری خود نوشت :اعدام سالطین
اگر بازدارنده نباشد مشکلی را حل نمیکند.
ضمن این که باید پرســید کدام سیاســتها منجر به پدیــد آمدن چنین
سالطینی شده؟
و چرا سیاستها را اصالح نمیکنیم؟

از عزیزان خود را از دست دادند شریک هستیم» ،تصریح کرد:
در طی سه ماه گذشته قدم به قدم در راستای مبارزه با شیوع
این ویروس در حال پیشرفت هستیم .ما تا کنون پیشرفتهای
خوبی در راســتای مقابله با این ویروس خطرناک داشتهایم و
تقریبا به مرز مهار رسیدهایم .وی با اشاره به اهمیت همکاری
مردم در راستای مقابله با این ویروس به وضعیت چند استان
کشورمان که اکنون در شرایط نامساعد قرار دارد اشاره کرد و
گفت :اگر احتیاطهای الزم انجام و دستورالعملهای بهداشتی
دقیق اجرا میشد شاید در این چند استان نیز این مشکالت
را نداشتیم.
وی بــا بیان اینکه «ما در ابتدا راهی را که انتخاب کردیم
قرنطینه آمرانه نبود بلکه راه ما سیاست مشارکتی و داوطلبانه
بود» ،افزود :ما از مردم در مسیر مقابله با این ویروس درخواست
کمک کردیم که مردم نیز انصافا به صحنه آمدند و کمکهای
خوبی ارائه کردند و پزشــکان و کادر درمانی و متخصصان ما
نیز در این زمینه فداکاری و زحمات زیادی کشــیدند .ما باید
همین راه را ادامه دهیم تا پایان راه هنوز مسیر زیادی داریم.
نباید غافل شویم و به موفقیتهایمان دلخوش شویم .نباید
احتیاطها را از دســت دهیم و اگر انشــاهلل مسیر همدلی و
همکاری را ادامه دهیم و دســتورالعملها را به صورت دقیق
اجرا کنیم انشاهلل با کمترین تلفات به پایان راه میرسیم.
سیاستهای حمایتی دولت باید تا پایان خرداد
عملیاتی شود
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در جلسه هیات

دولت به سیاستهای حمایتی دولت در راستای جبران تبعات
ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و افزود :دولت
به حمایتهای خود از مردمی که در جریان شیوع این ویروس
دچار مشــکالت فراوانی از نظر زندگی و اقتصادی شــدهاند
ادامــه میدهد .وی خطاب به مردم افزود :دولت برای آموزش
فرزندان شما به تالشهای خود ادامه میدهد و هر جا که الزم
باشــد کمکهای الزم را ارائه میدهد حتی به صورت مجانی.
مــا آنجا که باید کمک کنیم در حد توان وارد خواهیم شــد.
روحانی به سیاستهای دولت برای کمک به شرکتهای حمل
و نقل هوایی ،زمینی و  ...اشــاره کرد و افزود :سیاســتهایی
که دولت برای حمایت از اقشــار مختلف در نظر گرفته است
بایــد تا پایان خــرداد به صورت مناســب اجرایی و عملیاتی
شــود و فرصت ما برای اجرای این کمکهــا تا پایان خرداد
ماه است.
امیدوارم ارتباط دولت با مجلس یازدهم
نزدیکتر باشد
رئیس جمهور با تشکر از مجلس دهم به خاطر حمایت از
دولت تاکید کرد :میتوانستیم تفاهم بیشتری با مجلس داشته
باشــیم که این امیدواری را به مجلس بعدی میگذارم .ما با
مجلس دهم میتوانستیم همکاری بیشتری داشته باشیم .ما
سه سال است یک الیحه دو فوریتی به مجلس دادهایم اما به
جایی نرسیدهایم .به هر حال ما مجری قانون اساسی هستیم
و دولت و مجلس در اجرای آن باید دقیق باشــند .آرزوی من
این اســت که ارتباط دولت با مجلس یازدهم نزدیکتر باشد.

زیرا این به نفع مردم اســت .امسال سال سختی است .هم به
دلیل تحریمها و هم کرونا و مردم دوست دارند منتخبان آنها
در دولت و مجلس مشکالت آنها را حل کند .دولت و مجلس
منتخبان و وکیل مردم هستند و باید به دنبال حل مشکالت
مردم باشند .رئیسجمهور ادامه داد :مردم نگرانی بابت کاالهای
اساسی نداشته باشند .ارز الزم برای تامین کاالهای اساسی را
داریم و خرید کاالهای اساســی انجام شــده و در حال انجام
است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم .وضعیت کشاورزی
هم امسال مناسب است و کشاورزان گندم به اندازه نیاز تولید
کردهاند و دولــت آن را خریداری میکند .شــرایط صادرات
غیرنفتی هم مطلوب اســت؛ البته به خاطر کرونا ،مشــکالت
مرزی با همسایگان داشــتهایم اما مرزها در حال باز شدن و
صادرات غیرنفتی در حال افزایش است .روحانی با بیان اینکه
به رئیس بانک مرکزی تاکید کردهام که شــرایط ارزی باید به
تعادل برسد ،خاطرنشان کرد :در جلسه سران قوا تصمیمات
خوبی برای اجرای بودجه گرفتهایم که رهبری هم آنها را تایید
کرده اســت و مشکلی برای اجرای بودجه نخواهیم داشت .به
زودی هم اوراق خزانه منتشر میشود که بدون ریسک خواهد
بود .در خصوص سهام عدالت هم تصمیمات قدم به قدم اجرا
میشــود .مردم میتوانند  30درصد ســهام عدالت که برای
فروش آزاد شده است را از طریق شعب بانکها عرضه کنند.

در اطالعیه حزب مردمساالری به مناسبت روز قدس تاکید شد

بهرهگیری از فرصت شبکههای اجتماعی برای اثبات مظلومیت فلسطینیان و پوشالی بودن طرح معامله قرن
حزب مردمســاالری با صدور اطالعیهای در آستانه روز جهانی قدس ،ضمن
تاکید بر احقاق حقوق مردم مظلوم فلســطین ،خواســتار بهرهگیری از فرصت
شبکههای اجتماعی توسط کلیه ملتهای آزاده و عدالتخواه ایران و جهان برای
اثبات مظلومیت مردم فلسطین شد .متن این اطالعیه بدین شرح است:
روز جهانی قدس ،یــادآور پیام تاریخی امامخمینــی(ره) برای احقاق حق
مردم مظلوم فلســطین است ،اما از هر منظری و با هر دین و آیین و اعتقادی
که به موضوع فلســطین نگریسته شود ،حقانیت مردم فلسطین در مقابل ظلم
بیپایان جبهه استکبار حامی رژیم صهیونیستی و آمریکا ،غیرقابل انکار است.
خوشــبختانه در روزهای اخیر ،مجلس شورای اســامی ایران ،طرح مقابله با
اقدامات رژیم صهیونیســتی را علیه صلح و امنیت به تصویب رســاند تا عالوه
بر تاکید بر مخالفت جمهوری اســامی ایران با موجودیت رژیم صهیونیســتی
با ایجاد ســفارتخانه مجازی ،گامی عملی در جهت به رسمیت شناختن حقوق
فلســطینیان و قرار گرفتن در کنار مظلومان در جبهه مقاومت برداشــته شده
باشد .اما شــکی نیست این تنها بخشــی از اقدامات مقابله با توسعهطلبی بی
پایان رژیم جعلی اســرائیل میباشد .بدون شــک عالوه بر اقدامات حاکمیتی،
بهترین راهکار برای آنکه مظلومیت مردم فلســطین به گوش جهانیان برسد،

کوشــشهای نهادهای مدنی و غیردولتی در سراسر جهان است تا اثبات کنند
مطالبه حقوق فلســطینیان نه مطالبهای صرفا اسالمی یا سیاسی یا حاکمیتی،
بلکه مطالبهای انســانی اســت که هر انســان آزاده و حق طلبی با هر دین و

آیین و اعتقاد و ملیتی میتواند با آن همراه شــود .امســال روز جهانی قدس
در شــرایطی فرا میرسد که به دلیل شــیوع ویروس کرونا ،برخالف سالهای
گذشته ،امکان برگزاری راهپیمایی گسترده در بسیاری از کشورها وجود ندارد.
اما این وضعیت ،فرصتی فراهم میسازد تا بتوان با بهرهگیری از امکانات مدرن
ارتباطی و شــبکههای اجتماعی ،بیش از پیش و با روشی متفاوت ،درباره روز
قدس و حقانیت مردم فلسطین ،روشنگری کرد و با افشای طرح پوشالی معامله
قرن مرز بین ظالم و مظلوم را در سراسر جهان عیان سازد.
حزب مردمســاالری با گرامیداشت روز جهانی قدس ،از عموم آزادیخواهان
جهان به ویژه آحاد مردم سرافراز ایران دعوت میکند حاال که امکان برگزاری
راهپیمایی روز جهانی قدس به شــیوه مرســوم وجود نــدارد ،این موقعیت را
فرصت تازهای قلمداد کرده و با پشــت سر گذاشتن کلیشههای رایج ،از فرصت
شبکههای اجتماعی برای اثبات مظلومیت مردم فلسطین و احقاق حقوق آنان
اســتفاده کنند تا به یاری عموم عدالتخواهان جهان سرانجام بیتالمقدس به
صاحبان اصلی آن برگشــته و محل تالقی ادیــان و مرکز صلح و حقطلبی در
کره خاکی تبدیل شود.
کمیته اطالعرسانی حزب مردمساالری

نامه  ۲۱نماینده خطاب به رئیس قوه قضائیه

جلوی تضییع حق محمود صادقی را بگیرید

فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
میتوانند تابعیت ایران را دریافت کنند
سخنگوی دولت از تصویب آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.
به گزارش ایســنا ،علی ربیعی در حاشــی ه جلســه هیئــت دولت در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :با تالشی که صورت گرفت امروز آییننامه اعطای تابعیت
ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد.
وی افزود :بر اساس این آییننامه استانداریها به همراه سازمان ثبت احوال و
در خارج از کشور هم دفترهای نمایندگی ما مسئول این کار هستند.
ربیعی تاکید کرد :زنان ایرانی که دارای فرزند هســتند و آن فرزندان باالی
هجده ســال دارند یا مادرانشــان فوت کردهاند هم میتوانند تابعیت ایرانی را
دریافت کنند.

که در ســال پایانی رئیس جمهــور با  ۲۳۶مورد مخاطب
بیشترین تذکر شفاهی نمایندگان بوده است.
وی افزود :در سال چهارم مجلس دهم  ۴۰فقره قانون
به رئیس جمهور ابالغ شده که  ۳۹فقره آن از سوی رئیس
جمهور و یک فقره از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی
برای انتشار ابالغ شده است.
در این جلســه نمایندگان ،ایرادات شورای نگهبان در
طــرح اصالح مــواد  ۱و  ۱۰قانون نحــوه فعالیت افراد و
گروههای سیاســی را رفع و وزارت کشور را مکلف کردند
که به امور تشــکلهای صنفی و کانونهای بازنشســتگی
رسیدگی کند.
در ادامه آخرین جلســه علنــی دوره دهم ،نمایندگان

مواد  ۱۲و  ۱۳طرح الزام به ثبت رســمی معامالت اموال
غیرمنقول را تصویب کردند تا سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور ساعت کاری دفاتر اسناد رسمی را تعیین کند.
طبق ماده  ۱۲ســاعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه
بــه مقتضیات هر محل و حجــم معامالت به گونه ای که
کمتر از  ۴۴ســاعت در هفته نباشد و به طور متعارف در
طول ســاعات روز برای ثبت معامالت در دسترس باشند،
توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تعیین میشود.
همچنیــن نماینــدگان در مصوبــهای مقــرر کردند
عقــود و معامالتــی که در دفاتر اســناد ثبتــی به ثبت
نرســیده باشــد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته
نخواهد شد.

پس از بررســی مواد  ۷تا  ۱۰طرح ارتقای اعتبار اسناد
رســمی ،با رای نمایندگان مجلس مقرر شــد هر یک از
قضات یا مامــوران دولتی یا عمومی کــه از اعتبار دادن
به اســناد رسمی اســتنکاف نماید به سه ماه تا یک سال
انفصال از خدمات محکوم شود.
در مصوبــهای دیگر در همین ارتباط نیز تکالیفی برای
سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور جهت استعالم امالک
ثبت شده تعیین شد.
نمایندگان در پایان جلســه در محل برگزاری جلسات
مجلس عکس یادگاری گرفتند.
 ۲۵۰تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه
ای از زحمات اعضای هیئت رئیسه و به خصوص از تدبیر
علی الریجانی تشــکر و قدردانی کرده و برای منتخبین
مجلس یازدهم آرزوی موفقیت در خدمت رسانی به مردم
داشتند.
اســداهلل عباسی ،ســخنگوی هیات رئیسه مجلس هم
گفت که مراســم افتتاحیه مجلس یازدهم را هیات رئیسه
سنی به ریاست آقای تقوی اداره میکند و رئیس جمهور
در این جلسه حضور خواهد داشت.
الزم به ذکر اســت رئیس مجلس آخرین جلسه دوره
دهم را با این شــعر تمام کرد که مجلس تمام شد اما باید
گفت :در تو پایان نیست آغاز دگر باید تو را.
زنگ پایــان آخرین نشســت علنی مجلس شــورای
اسالمی هم رأس ساعت  11و  45دقیقه به صدا درآورد.
در پایان نمایندگان که قرار بود بیرون و در حیاط مجلس
عکس یادگاری بگیرنــد ،این عکس را در صحن علنی به
خاطر بارندگی شدید گرفتند.بدین ترتیب  ،جلسات علنی
مجلس دهم پایان یافت اما کار این مجلس تا شش خرداد
ادامه خواهد داشت و هفت خرداد مجلس یازدهم آغاز به
کار میکند.

بیســت و یک نماینده مجلس در نامــهای خطاب به
رئیس قوه قضائیه خواســتار ورود سید ابراهیم رئیسی به
حکــم اخیر صادره برای محمود صادقی شــدند و از وی
خواســتند اجازه ندهد حق او ضایع شــود و در آینده نیز
حریت و آزادگی نمایندگان مخدوش شود.
به گزارش ایسنا ،در نامه  ۲۱نماینده خطاب به رئیس
مشــاور رهبر معظم انقالب اسالمی گفت :االن به دلیل
ســودآوری ،همه وارد بازار بورس شــدهاند و چون ســود
میکنند خبری از گله و ناراحتی نیست اما اگر ارزش سهام
پایین بیاید همه مدعی دولت میشــوند در حالی که باید
تالش کنیم هرکس مســئولیت کارهایی که انجام میدهد
را بپذیرد.
به گزارش ایسنا ،سردار حســین دهقان مشاور صنایع
دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح رهبری با اشاره به لزوم
تعیین مســئولیت برای هر دستگاه و نهاد و پیگیری از آن
براساس همان مسئولیت تعیینشده ،گفت :یکی از مشکالت
ما این اســت که مسائل را پیچیده و چند بعدی میکنیم و
سپس میخواهیم آن را حل کنیم .باید مسئولیت هر نهاد
و اتحادیه مشــخص باشد و همان را از او بخواهیم در حالی
که اینقدر به مسئولیت اصلی پرو بال میدهیم که از انجام

قوه قضائیه آمده است:
«جناب حجتاالسالم آقای رئیسی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با تقدیم سالم و تحیت ،در خصوص حکم صادره برای
جناب آقای دکتر محمود صادقی نماینده محترم مجلس
نکاتی قابل ذکر است:
 .۱ایشــان بابت بــه کار بردن کلمــه «مزخرفات» در
ارتباط با نطق تند رئیس ســابق قوه قضائیه ،به هفت ماه
حبس محکوم شده اســت .این در حالی است که وی در
سخنرانی بعدی خود عذرخواهی کرده است و اخیرا ً جناب
آقای صادق الریجانی هم گفتهاند من شــکایتی ندارم .لذا

این میزان مجازات ،عادالنه به نظر نمیرسد.
 .۲جنــاب آقای دکتر صادقی به خاطر همراهی نکردن
مأمورانی که برای اجرای حکم جلب او در شــب  ۲۸صفر
به درب منزل او آمده بودند به چهارده ماه حبس محکوم
شــده است .این در حالی اســت که اساساً آن حکم جلب
غیرقانونی بــوده زیرا ابتدا باید نظر هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان اعالم میشده است که آیا سؤال و سخنان آقای
صادقی درباره حسابهای قوه قضائیه خارج از حیطه وظایف
نمایندگی بوده است یا خیر ،و هنوز نظری از طرف هیئت
مذکور اعالم نشــده بوده است .لذا این میزان مجازات نیز
عادالنه به نظر نمیرسد.

سردار دهقان:

هرکسی باید مسئولیت کارش را بپذیرد
همان کار اصلی نیز باز میمانند.
وی با اشــاره به لزوم سیاستگذاری صحیح وزارت جهاد
کشاورزی برای حمایت از کشاورزان گفت :اکنون کشاورزان
ما چگونــه فکر میکنند؟ دقیقا مانند بازاریها فکر و عمل
میکنند و برنامهای دراز مدت برای ســالهای آینده خود
ندارند اما باید به گونهای عمل کنیم که کشاورز به استمرار
فعالیت خود فکر کند .یعنی مشــخص کنیم که هر منطقه
برای کشت چه محصولی مناسب است و بر همین اساس از
کشاورزان بخواهیم که محصول بکارند.
دهقان تاکید کرد :باید کمک کرد که هرکس آگاهانه وارد

اقتصاد و صنعت شــود ،برای مثال االن به دلیل سودآوری،
همه وارد بازار بورس شــدهاند و چون سود میکنند خبری
از گله و ناراحتی نیســت .حال اگر ارزش سهام پایین بیاید
همه مدعی دولت میشوند .به عبارت بهتر باید تالش کنیم
هر کس مسئولیت کارهایی که انجام می دهد را بپذیرد.
مشاور رهبری با اشاره به سیاستهایی که دولتها برای
حل مشکالت صنعت کشور باید درپیش بگیرند ،گفت :باید
ســنگینی بار دولت را از دوش مردم برداشت .دولت برای
کارکردن خودش کار اضافی میتراشــد؛ برای مثال وقتی
میخواهد یک مجوز بدهد ،آن فرد را به چندین دستگاه و

علیهذا مستدعی است براســاس اختیارات رئیس قوه
(مــاده  )۴۷۷به این پرونده ورود نماییــد و اجازه ندهید
حق ایشــان ضایع شــود و در آینده نیز حریت و آزادگی
نمایندگان مخدوش گردد .قب ً
ال از حســن توجه آن مقام
محترم سپاسگزاریم».
علی مطهری ،شــهابالدین بیمقــدار ،احمد مازنی،
حمید گرمابی ،مصطفی کواکبیــان ،علی اکبری ،فرجاهلل
رجبــی ،علیرضا رحیمی ،علی ســاری ،جــال میرزایی،
بهروز بنیادی ،محمد قمی ،قاســم میرزایی نیکو ،مسعود
رضایی ،نورمحمد تربتی نژاد ،غالمرضا حیدری ،محمدرضا
تابــش ،محمدرضــا بادامچــی ،محمد بیرانونــدی ،علی
ابراهیمی و سیده حمیده زرآبادی امضاکنندگان این نامه
هســتند .محمود صادقی اخیرا با رای شــعبه  ۳۶دادگاه
تجدیدنظراســتان تهران به  ۱۰میلیون جزای نقدی و ۲۱
ماه حبس محکوم شده است.
ارگان میفرستد؛ این مسئله یا سبب ناامیدی فرد میشود
یا باعث میشود که راه فعالیت غیرقانونی باز شود.
وی افزود :متاسفانه بخش خصوصی ما سعی نکرده است
که متکی به خود رشــد کند و همواره تکیهاش را به دولت
داده اســت؛ بخش خصوصی بایــد فرهنگ اتکا به تجربه و
دانش را برای رشد توسعه دهد و رابطه و فساد را به شدت
نهی کند تا خود کنترلی و اخالق حرفه ای در جامعه صنفی
خصوصی سالم
جای خود را بازیابد .باید اجازه بدهیم بخش
ِ
ما رشــد کند که در آن صورت بســیاری از مشکالت حل
میشود.
دهقان تاکید کــرد :باید کاری کرد که بخش خصوصی
هویت پیدا کند ،نه تنها مســئولیت خودش را انجام بدهد،
بلکه مکمل دولت نیز باشــد و در کارها به او کمک کند نه
این که بخشی از دولت شود و بدان تکیه زند.

