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سیاسی

وطن امروز شماره 2501

اخبار

آرزویتان درباره
مذاکره با ایران را به گور میبرید

سرلش��کر محمدعلی جعفری ،فرماندهکل
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در پیامی
در پاس��خ ب��ه اظه��ارات اخیر دونال��د ترامپ،
رئیسجمهور آمری��کا برای مذاکره ب��ا ایران،
با اش��اره به اینکه مس��ؤوالن نظ��ام جمهوری
اس�لامی ایران س��ناریوهای عوامفریبانه شما
را بخوب��ی میشناس��ند و آن را باره��ا تجربه
کردهان��د ،افزود :بدانی��د مردم ای��ران ،دین و
ایمانشان را با اسالم احیا شده توسط حضرت
امام خمینی(ره) تقویت کردهاند و با ملتهای
سلطهپذیر تفاوتهای فراوانی دارند و هرگز به
مسؤوالن خود اجازه مذاکره و مالقات با شیطان
بزرگ را نمیدهند .سردار جعفری ادامه داد :اما
شما یک رئیسجمهور غیرحرفهای در عرصه
سیاست هس��تید که در عوض سیاستمداری
و سیاس��تورزی ،همان راه و رس��م گذش��ته
تج��ارت مبتذل خود را دنبال کرده و با الفبای
مبارزه و آزادیخواهی ملتها به کلی بیگانهاید.
روسای جمهور سابق آمریکا که یا نظامی بودند
یا سیاس��ی ،خیلی بهتر از شما میدانستند یا
آموختند که ایران و ایرانی قابل تهدید نیست
و در برابر هر نوع تهدید و فشار بیگانگان متحد
و یک دل میشوند .فرمانده کل سپاه پاسداران
خطاب به رئیسجمه��ور آمریکا با بیان اینکه
از کارشناس��ان و متفک��ران باتجربه و منصف
کشورتان بپرسید اصوالً این بازیهای ناشیانه
شما را قبول دارند و یا به نتیجهای که شما در
انتظار آن نشستهاید معتقدند؟ گفت :اطالعات
و دانس��تههای آش��کار و پنهان ما این را تایید
نمیکند .وی افزود :ش��ما ای��ن آرزو را به گور
خواهید برد که مقامات جمهوری اسالمی ایران
از شما درخواست مالقات کنند یا اجازه مالقات
با شما را از ملتشان دریافت کنند؛ هرگز چنین
روزی را نخواهید دید.

طرح ممنوعیت انتصاب مدیران
دوتابعیتی اعالم وصول شد

احمد امیرآبادیفراهانی ،عضو هیاترئیسه
مجلس شورایاسالمی در جلسه علنی دیروز
چهارشنبه ( 10مرداد) طرح ممنوعیت انتصاب
مقام��ات دوتابعیت��ی یا مربوط ب��ه دولتهای
خارجی را اعالم وصول کرد .به گزارش تسنیم،
بر این اس��اس طرح الحاق ی��ک ماده به قانون
مق��ررات مالی دول��ت نیز اعالم وصول ش��د.
همچنین عضو هیاترئیسه مجلس اعالم کرد
طراح��ان طرح اصالح بن��د «ه» قانون بودجه
کشور از طرح خود منصرف شدند ،بنابراین این
موضوع اعالم استرداد شد.

سردار غیبپرور :دولت آرایش
جنگ اقتصادی به خود بگیرد

سردار غالمحسین غیبپرور،
رئی��س س��ازمــان بس��یج
مس��تضعفیـن در جم��ع
مس��ؤوالن بس��یج اقش��ار و
بس��یج وزارتخانهها با اشاره
به تشدید نابس��امانی در بازار ارز و طال ،اظهار
داشت :مسؤوالن دولتی باید باور کنند دشمن
جنگ اقتصادی را شروع کرده و انتظار ملت این
اس��ت که دولت نیز آرایش جنگ اقتصادی به
خود بگیرد .وی افزود :ما همانگونه که برادرانه
از قوه قضائیه خواس��تیم در مقابل مفس��دان
اقتصادی برخ��ورد قاطعانه و انقالبی داش��ته
باشد ،از برادران خود در دولت هم میخواهیم
با رویکرد انقالبی وارد کارزار اقتصادی شوند و
اجازه ندهند اقتصاد کشور و معیشت مردم بیش
از این دچار تالطم شود .رئیس سازمان بسیج
مستضعفین با اشاره به فشارهای اقتصادی ای
که دش��من از ابتدای پیروزی انقالب به ملت
ایران وارد کرده اس��ت ،خاطرنشان کرد :مردم
در ده��ه  ۶۰وقت��ی مس��ؤوالن را کن��ار خود
میدیدند فشارها را تحمل میکردند و اکنون
نیز مس��ؤوالن باید در مش��کالت موجود کنار
مردم ق��رار گیرن��د و به حل مش��کالت آنان
بپردازند .سردار غیبپروربا انتقاد از کمتحرکی
دستگاههای نظارتی گفت :در حالی که عدهای
مع��دود با داللی و اخالل در اقتصاد کش��ور بر
مشکالت مردم میافزایند ،انتظار از دستگاههای
نظارتی آن است که با هماهنگی و همافزایی در
برخورد با مفسدان اقتصادی تعلل نکنند .رئیس
سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر آمادگی
بسیج برای همکاری و کمک به دولت تصریح
کرد :ما بارها به مس��ؤوالن دولتی اعالم کردیم
بس��یج با ظرفیت عظیمی که در اختیار دارد
میتواند به دولت در حوزههای مختلف کمک
کند و معتقدیم اگر دولت از این ظرفیت عظیم
مردمی اس��تفاده کند ،قطعا مش��کالت کشور
بسیار سریعتر و کمهزینهتر برطرف خواهد شد.

پنجشنبه  11مرداد 1397

طرح سؤال از رئیسجمهور سرانجام در مجلس اعالم وصول شد و روحانی تا یک ماه دیگر
باید درباره نابسامانیهای اقتصادی به نمایندگان مجلس پاسخ بدهد

گ�روه سیاس�ی :پ��س از ماهه��ا ت�لاش و اصرار
نماین��دگان ،باالخره روز گذش��ته چهارمین طرح
سوال از رئیسجمهور اعالم وصول شد.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در دوره
ده��م در چند مقطع و در قال��ب  3طرح ،خواهان
پاس��خگویی روحانی در قبال مشکالت اقتصادی
نظیر س��اماندهی موسس��ات مالی یا افزایش نرخ
دالر و س��که بودن��د که البته با الب��ی دولتیها به
سرانجام نرسید .از جمله دیماه سال گذشته و در
پی بروز برخی مش��کالت در موسسات مالی130 ،
نماینده تصمیم به س��ؤال از رئیسجمهور گرفتند
اما طبق گفتههای برخی نمایندگان در آن مقطع،
هیاترئیسه مجلس مانع اعالم وصول طرح سؤال
از رئیسجمهور ش��د .حتی مطه��ری ،نایبرئیس
مجل��س در مصاحبهای تایید ک��رد که الریجانی،
مخالف سوال از رئیسجمهور در این برهه است.
بهروز نعمتی ،سخنگوی هیاترئیسه مجلس نیز
پس از اینکه این موضوع در آن زمان از دستور کار
خارج شد ،گفته بود« :آقای الریجانی در حال حاضر
معتقد است با توجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات
مختلفی است ،شاید بهتر باشد موضوع طرح سؤال
فع ً
ال معطل بماند یا بهنوعی تعدیل شود» .مخالفت
هیاترئیس��ه مجلس با اعالم وصول طرح سوال از
رئیسجمهور در س��ال  96تا بدانجا پیش رفت که
برخی طراحان این سوال ،تهدید کردند از الریجانی
به کمیسیون اصل  90شکایت خواهند برد .با همه
اینه��ا و پس از کش و قوسهای ف��راوان ،اصرار
نماین��دگان مردم در مجل��س باالخره به نتیجه
رس��ید و روز گذش��ته رئی��س مجلس ش��ورای
اس�لامی س��وال از رئیسجمهور را اعالم وصول
کرد .طبق این گزارش« ،عدم موفقیت دولت در
کنترل قاچاق کاال و ارز»« ،اس��تمرار تحریمهای
بانکی»« ،عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش
نرخ بیکاری»« ،رکود اقتصادی ش��دید چندین
ساله» و «افزایش ش��تابان نرخ ارزهای خارجی
و کاهش ش��دید ارزش پول ملی»  5محور سوال
نمایندگان از روحانی است .رئیس مجلس شورای
اسالمی روز گذشته در اینباره گفت :همانطور که
اطالع دارید پی��ش از این حدود  92نفر از خانمها
و آقایان تقاضای س��وال از رئیسجمهور را داشتند
و این موضوع به کمیس��یون اقتصادی ارجاع شد.
کمیس��یون اقتصادی نی��ز با حض��ور نمایندگان
رئیسجمه��ور موضوع را بررس��ی ک��رد و پس از
بررسی  80نفر بر سوال خود از رئیسجمهور باقی
ماندند.
وی اف��زود :با توجه ب��ه اینکه تعداد نمایندگان
درخواس��تکننده س��وال از رئیسجمهور بیش از
یکچهارم کل نمایندگان اس��ت ،براس��اس قانون
اساس��ی و آییننامه داخلی مجل��س پس از اینکه
حجتاالس�لام والمس��لمین نص��راهلل پژمانفـر،
نماینده مردم مش��هد در مجلس شورای اسالمی
و از طراحان سوال از رئیسجمهور ،در گفتوگو با
«وطنامروز» با اشاره به اعالم وصول طرح سوال
و ملزم شدن روحانی به حضور در پارلمان اظهار
داش��ت :مدت زمان زیادی اس��ت که متاس��فانه
به دلیل اش��کاالت زیاد در سیاس��تهای دولت
ک��ه جامعه را دچار التهاب کرده اس��ت ،س��وال
از رئیسجمهور مطرح ش��ده .ریش��ه س��واالت
هم به مش��کالت در موسس��ات مالی و اعتباری
بازمیگشت که بر اساس یک شوی تبلیغاتی غلط
دولتیها گفتند موسسات مالی ورشکست هستند
و در آنها فساد وجود دارد اما ایراد اساسی به خود
دس��تگاه ناظر یعنی بانک مرکزی بازمیگش��ت.
درباره این مش��کل سوال مطرح ش��د و بیش از
 180نف��ر از نمایندگان س��وال را امضا کردند و
دول��ت بهجای اینکه به عنوان یک فرصت به این
موضوع نگاه و اش��کاالت را برطرف کند ،سرمایه
خود را روی این مس��أله ق��رار داد که نمایندگان
امضاکنن��ده ط��رح را منصرف کن��د .وی افزود:
بهرغم مقاومت نمایندگان ،س��واالت بازس��ازی
ش��د و به کمیسیون اقتصادی آمد اما به سواالت
پاس��خ غیرقانعکننده داده شد و تطمیع و تهدید
در جلس��ه دیروز شورای نگهبان،
نظارت
دبير ،قائممقام دبير و س��خنگوی
شوراي نگهبان انتخاب شدند .در اين جلسه آيتاهلل
جنتي به عنوان دبير و همچنین دكتر عباس��علی
كدخدايي ب��ه عنوان قائممقام دبير و س��خنگوي
شوراي نگهبان براي مدت يك سال انتخاب شدند.
ک رهپیک در جلسه علنی
 2روز پیش هم سیام 
مجلس با رای نماین��دگان پارلمان به عنوان عضو
حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد .در این جلسه،
نمایندگان با  145رای به رهپیک 93 ،رای به احمد
بیگی و  5رای ممتنع از مجموع  243رای ماخوذه،
سیامک رهپیک را به عنوان عضو حقوقدان شورای
نگهبان انتخاب کردند.
معرف��ی و انتخ��اب رهپی��ک به عن��وان عضو
حقوقدان و همچنین انتخاب کدخدایی به عنوان
قائممقام ش��ورای نگهبان در پی درگذش��ت عضو

پاسخگویی اجباری

و درب��اره وزیر بی��ش از  10روز به تاخیر افتد ،مگر
اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد و مجلس آن
را بپذیرد .برابر این اصل ،رئیسجمهور اختیاری در
پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد ،بلکه
موظف است به سؤال آنها پاسخ دهد در صورتی که
رئیسجمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ
گذارد مجلس ممکن اس��ت س��راغ اصل  89قانون
اساسی رفته و استیضاح رئیسجمهور را در دستور
قرار دهد.
■■دولت نگران شد

نما
نقوی :اصالحطلبان میگویند عدم کفایت اما ما میگوییم سؤال!
سیدحس�ین نقویحسینی ،سخنگوی کمیس�یون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با
«وطنامروز» درباره اعالم وصول طرح س�وال از حسن روحانی گفت :طرح سوال از رئیسجمهور مطابق
آییننامه مجلس و قانون اساسی مطرح شده است و یکچهارم نمایندگان روی این طرح اصرار دارند و
آقای روحانی باید بیایند و جوابگو باشند .وی با اشاره به فرآیند اعالم وصول طرح سوال از رئیسجمهور،
تصریح کرد :در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور مشکالت زیادی بهوجود آمده است ،سوءمدیریت دالیل
اقتصادی ندارد ،تولیدکننده و دریافتکننده ارز خود دولت است و نفر دومی این وسط وجود ندارد .چرا
باید دچار چنین نوسانات شدیدی باشیم که با روح و روان مردم بازی کند؟نقویحسینی ادامه داد :فقط 5
درصد ارز کشور در چهارراه استانبول است 95 ،درصد ارز کشور دست دولت است و باید پرسید چگونه
این  5درصد برای نرخ ارز تعیین تکلیف میکند؟ نماینده مردم ورامین با اش�اره به اقدامات غلط دولت
گفت :نرخ دالر را  4200تومان اعالم میکنند و در شرایطی که کشور نیاز شدیدی به ارز با این نرخ دارد،
ش�رکتهایی که به دولتیها نزدیک هس�تند ارز دریافت و اجناس غیرضروری وارد میکنند ،اگر این
سوءمدیریت نیست پس چه نام دارد؟ نماینده امضاکننده طرح سوال از روحانی در ادامه گفتوگوی خود
با «وطنامروز» یادآوری کرد :نمایندگانی که جزو لیس�ت امید هستند بحث عدم کفایت سیاسی آقای
رئیسجمهور را مطرح میکنند اما ما چنین حرفی نزدهایم و میگوییم با حفظ وحدت و انسجام کشور و بر
اساس قانون ،آقای روحانی بیاید و پاسخگوی عملکرد ضعیف و فاجعهبار خود باشد .متاسفانه دولتمردان
با مردم حرف نمیزنند ،الاقل بیایند و بگویند چه اقداماتی میخواهند انجام دهند .دولت به جای فرافکنی
و توجیهات بیاساس باید از این فرصت استفاده کند و درباره عملکردش توضیح بدهد.

یک هفته از بررس��ی آن در کمیس��یون گذش��ت
اگر تعداد درخواس��تکنندگان بیش از یکچهارم
کل نمایندگان باشد باید سوال اعالم وصول شود،
بنابراین مس��تند به اصل  88قانون اساسی و ماده
 212آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و بنا
بر گزارش ش��ماره د 429771114مورخ  2مرداد
 97کمیس��یون اقتصادی مجلس ،سوال تعدادی
از نمایندگان محترم مجلس ش��ورای اس�لامی از
حجتاالسالم والمس��لمین دکتر حسن روحانی،
رئیسجمهور محترم مورد بررسی قرار گرفت و با
عنایت به اتمام مهلت مقرر قید شده در آییننامه
داخلی مجل��س و عدم اقناع بی��ش از یکچهارم
نمایندگان قوه مقننه از نمایندگان ایشان ،لذا سوال
با  5محور اعالم وصول میشود.

■■سؤال از رئیسجمهور در آییننامه داخلی مجلس

براس��اس ماده  213آییننام��ه داخلی مجلس،
رئیسجمهور موظف است حداکثر ظرف مدت یک
ماه از تاریخ اعالم وصول سوال در مجلس حضور پیدا
کرده و به سواالت مطروحه پاسخ دهد.
منب��ع اصلی که حق مجلس را در طرح س��ؤال
از رئیسجمهور مش��خص میکند اصل  88قانون
اساس��ی اس��ت که بر اس��اس آن در هر موردی که
حداقل یکچهارم کل نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی از رئیسجمهور یا هر یک از نمایندگان از
وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند،
رئیسجمهور یا وزیر مربوط موظف است در مجلس
حاضر شده و به سؤال جواب دهد .گفتنی است ارائه
پاس��خ نباید درباره رئیسجمهور بی��ش از یک ماه

کارهای دولتیها برای منصرف کردن نمایندگان
دون شأن نمایندگی بود

دولت هر بار باعث میش��د سواالت نتواند نقش
خود را در اصالح مواضع دولت ایفا کند .پژمانفر
بر همین اس��اس گفت :در طرح س��وال جدید،
فشارهای زیادی در این دوره وجود داشت .برای
مثال فرمانداران ،اس��تانداران و معاونان پارلمانی
به نمایندگان برای پس گرفتن سوال فشار
آوردند اما دیگر شرایط برای پس گرفتن
سوال مهیا نبود و نمایندگان گفتند اگر
انص��راف بدهیم در اصل به حقوق ملت
خیانت کردهایم .نماینده مردم مشهد در

مجلس خاطرنشان کرد :بنده خودم نمایندهای را
سراغ داشتم با وجود اینکه عضو ستاد روحانی در
انتخابات هم بود اعالم کرد اگر انصراف بدهم به
مردم خیان��ت کردهام .نماینده دیگری هم گفت
در طول یک روز حدود  15بار از طرف دولتیها
با او تماس گرفتهشده اما برای اینکه زیربار
فشار نرود حتی تلفن خودش را خاموش
کرده اس��ت .وی با بی��ان اینکه همه
همت دولت پاک کردن صورت مسأله
بود ،تصریح ک��رد :دولتیها کارهایی
برای منصرف کردن نمایندگان کردند
که دون ش��أن نمایندگی ب��ود؛ اعتقاد
بنده این اس��ت اگر مسؤوالن
دول��ت تمرک��ز خ��ود را
روی ح��ل مش��کل قرار
میدادن��د بهتـ��ر بود.
پژمانفر افزود :امیدوارم
آق��ای روحانی در این
فرص��ت ی��ک ماه��ه

آيتاهلل جنتي به عنوان دبير و كدخدايي به عنوان قائممقام دبير و سخنگو انتخاب شدند

انتخاب هيأترئيسه جدید شورای نگهبان

و قائممقام س��ابق این نهاد انجام ش��د .محمدرضا
علیزاده ،قائممقام و عضو حقوقدان فقید ش��ورای
نگهبان ،شامگاه پنجشنبه  27اردیبهشت امسال،
مصادف با ش��ب دوم رمضان  1439هجری قمری
در  67سالگی دار فانی را وداع گفت.
عباس��علی کدخدایی که روز گذشته از سوی
اعضای شورای نگهبان به عنوان قائممقام این نهاد
برگزیده ش��د را میتوان به واسطه سالها تصدی
جایگاهسخنگوییشوراینگهبانشناختهشدهترین
عضو حقوقدان این شورا دانست .کدخدایی پیشتر
از س��ال  ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۲نیز عضو شورای نگهبان
(در دورههای چهارم و پنجم) و از  ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲

(دوره ششم) قائممقام دبیر شورای نگهبان ،معاون
اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی
ش��ورای نگهبان ب��ود .دوره قانون��ی کدخدایی و
 2عضو دیگر  ۲۵تیر  ۱۳۹۲به پایان رس��ید و وی
با ک��م آوردن تنه��ا یک رای در مجلس ش��ورای
اسالمی نتوانست دوباره حقوقدان شورای نگهبان
بمان��د .وی تیر  ۱۳۹۵مجددا ً از س��وی مجلس به
عضویت شورای نگهبان انتخاب شد .عدم رایآوری
کدخدایی در مجلس اصولگرا و همچنین رای باالی
او در مجلس دهم ،از جمله موضوعات قابل توجه
و جالب در س��وابق او به شمار میرود .با این حال
و با وجود ع��دم رای مجلس نهم به کدخدایی ،او

دولتیها تاکنون همواره نس��بت به طرح سوال
از حس��ن روحانی واکنش منفی نشان دادهاند .البی
گسترده دولتیها بارها طرحهای سوال از روحانی را
عقیم گذاشت .در برههای حتی برخی نمایندههای
ط��راح س��وال از روحانی فاش کردن��د که ظرفیت
وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در گستره سراسر
کشور علیه س��وال از روحانی فعال شده است .این
بار اما طرح س��وال از روحانی عقیم نماند و سوال در
انتظار روحانی است .دولتیها این بار نیز نارضایتی
خ��ود را از اینکه روحانی باید به نمایندگان مجلس
پاسخگو شود ،نشان دادهاند .حسینعلی امیری ،معاون
پارلمانی رئیسجمهور دیروز در حاشیه جلسه هیأت
دولت درباره طرح سوال از رئیسجمهور گفت :طرح
سوال از رئیسجمهور غیرقانونی است ،زیرا امضاها
از حد نص��اب افتاده بود .وی افزود :تعدادی س��راغ
کس��انی که انصراف داده بودند ،رفتند و نظرشان را
ب��رای امضا جلب کردند .انص��راف برای انصراف هم
کاری غیرحقوقی و غیرقانونی است .امیری تصریح
کرد :س��وال از رئیسجمهور ابتدا در س��ال گذشته
مطرح شد و نمایندگان رئیسجمهور به کمیسیون
مربوط رفتند و پاسخ دادند .وی افزود :به دنبال از حد
نصاب افتادن سوال چهارم از رئیسجمهور ،متاسفانه
سوالکنندگان محترم سواالت دیگری جمع کردند.
تعدادی از نمایندگان رفتند با عدهای دیگر که قانع
شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان ،انصراف
دهند .امیری تاکید کرد :س��وال و تحقیق و تفحص
حق مجلس است اما باید از آن قانونی استفاده کرد.
آنچه امروز اتفاق افتاده کامال خالف اصول مس��لم
حقوقی ،قانون اساس��ی و خ�لاف آییننامه داخلی
مجلس است.
اظهار نارضایتی معاون پارلمانی حسن روحانی
از اعالم وصول س��وال از روحانی در حالی است که
پیش از این بارها نمایندگان طراح سوال از روحانی
نسبت به اهرمهایی که دولت برای انصراف نمایندهها
استفاده میکند معترض شده بودند.
از س��وی دیگ��ر ،به نظ��ر میرس��د وقتی خود
نمایندگان در نهایت رای به اعالم وصول س��وال از
روحان��ی دادهاند ،بنابراین نمیتوان به لحاظ قانونی
ایرادی به ماهیت این تصمیم گرفت.
بهجای اینکه بیایند و مسائل بیهوده مطرح کنند،
اقداماتی برای حل مشکالت انجام بدهند .مجلس
به همراه ملت به این نتیجه رسیده است که دولت
کوتاهی کرده اس��ت و اکنون باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در ادامه گفتوگوی
خود با «وطنامروز» ،خاطرنشان کرد :مسؤوالن
دولت تصور کردند با جابهجایی وزرا و دادن طرح
بیفای��ده اصالح س��اختار وزارتخانهها میتوانند
صورت مسأله را پاک کنند اما آقای رئیسجمهور
باید بداند این مس��ائل مشکالت را حل نمیکند.
وی در پاس��خ به این پرسش که معاون پارلمانی
روحانی اعالم کرده طرح س��وال غیرقانونی است
و حاضر است با طراحان مناظره کند ،گفت :من
با هر شخصی حاضر هس��تم مناظره کنم .آقای
امیری ش��خص قابل احترامی اس��ت و زحمات
زیادی هم کش��یده اما باید این نکته را یادآوری
کرد که س��واالت قبلی به ص��ورت غیرقابل دفاع
پاسخ داده شده و اصرار نمایندگان به این سواالت
به این خاطر است که دولت جواب درستی نداده
است .پژمانفر تاکید کرد :نمایندگان مجلس مسیر
را درست رفتهاند و آقای روحانی باید در مجلس
حاضر شوند و پاسخگوی وضعیت اسفبار فعلی در
حوزه اقتصادی و معیشتی مردم باشند.
از س��ال  92تا  95با حکم آیتاهلل جنتی ،مش��اور
عالی دبیر شورای نگهبان بود .کدخدایی همچنین
مدتی رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان و پس
از آن رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین
نیز ب��ود .با همه اینها عملکرد کدخدایی در دوران
فتنه  88را میباید نقطه عطف دوران حضور او در
شورای نگهبان دانست .قاطعیت و مواجهه انقالبی
او با عناصر فتنه پس از انتخابات ریاستجمهوری
دهم ،هجمه گسترده فتنهگران و ضدانقالب به او
را به دنبال داش��ت .هر چند رای باالی نمایندگان
مجلس دهم و از جمله اعضای فراکسیون امید به او
در سال  ،95رویکرد کارشناسی و حقوقی و عملکرد
غیرحزبی او را بار دیگر به اثبات رس��اند .کدخدایی
همچنین از خردادماه  95و با حکم آیتاهلل جنتی به
عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان
رهبری منصوب شد.

اخبار

کاخ سفید:
فشار به ایران را ادامه خواهیم داد

هوگان گیدلی ،معاون سخنگوی کاخ سفید
گفت سیاس��ت دولت آمری��کا در قبال ایران
تغییری نکرده و واشنگتن قصد دارد به اعمال
تحریم و فش��ار به ایران ادامه دهد .به گزارش
فارس ،بر اساس بیانیه کاخ سفید ،گیدلی که
در مسیر سفر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا ب��ه «تامپا»ی فلوری��دا ،در هواپیمای
ریاس��تجمهوری ب��ا گروه��ی از خبرنگاران
صحبت میکرد ،در پاسخ به این سوال که آیا
از زمان اعالم آمادگی ترامپ برای گفتوگوی
بیقید و ش��رط با همتای ایرانیاش ،ارتباطی
بین طرفین برقرار شده یا نه و اینکه آیا ترامپ
هنوز حاضر به انجام چنین دیداری اس��ت یا
نه ،گفت« :این مس��اله تغیری نکرده است اما
او آنچه از ایران میخواهد را به صراحت اعالم
کرده است» .وی افزود :ما تحریمها علیه ایران
را تش��دید و برخی شراکتهایمان را تقویت
کردیم تا فشار بیشتری به ایران تحمیل کنیم.

نشست سران ایران ،روسیه و ترکیه
در تهران برگزار میشود

الکس��اندر الورنتی��ف ،نماین��ده وی��ژه
رئیسجمه��ور روس��یه در امور س��وریه اعالم
کرد نشست سران کش��ورهای ترکیه ،ایران و
روس��یه در تهران برگزار خواهد ش��د .به گفته
وی ،تاریخ برگزاری مذاکرات مش��خص نشده
است اما احتماال در سال جاری میالدی برگزار
میشود .به گزارش تس��نیم ،وی گفت :تقریبا
در م��اه س��پتامبر ،اجالس رؤس��ای جمهور
ایران ،ترکیه و روس��یه در قالب اجالس آستانه
در ته��ران برگزار میش��ود .پیشتر ،الورنتیف
گفته بود :توجه ویژه در دور دهم مذاکرات در
س��وچی در تاریخ  30و 31جوالی به تش��کیل
کمیس��یون قانون اساسی س��وریه بوده است.
پی��ش از ای��ن س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه
روسیه در گفتوگو با شبکه «یورونیوز» گفت:
دمشق و مخالفان دولت سوریه براحتی به یک
توافق مش��ترک درباره قانون اساس��ی جدید
سوریه دس��ت نخواهند یافت به این دلیل که
دی��د هر یک از آنها به موضوع متفاوت اس��ت،
از اینرو ایران ،روسیه و ترکیه برای تحقق این
ام��ر کمکهای الزم را انج��ام خواهند داد .بر
اساس گفته الورنتیف به لطف نشست آستانه،
میزان خش��ونت تا حد قابل توجهی در سوریه
کاهش یافته است.
در نامه به رئیسجمهور

 193نماینده مجلس خواستار تغییر
حداکثری در کابینه شدند

محمدعلی وکیلی ،عضو هیأترئیسه مجلس
ش��ورای اس�لامی در نشس��ت علنی دیروز
پارلم��ان نامه  193نفر از نمایندگان پارلمان
به حسن روحانی ،رئیسجمهور را در صحن
علنی مجل��س قرائت کرد .به گزارش فارس،
در این نامه نمایندگان مجلس خواستار تغییر
حداکثری کابینه ش��دند و تاکید کردند این
مس��اله به صالح کش��ور خواهد بود .در این
نامه ،نمایندگان ضمن تشکر از رئیسجمهور
به دلی��ل تغیی��ر رئیس کل بان��ک مرکزی
معتقدند ای��ن اقدام به عنوان نقطه ش��روع
اصالحات خوب اس��ت ول��ی معطوف کردن
تغییرات ب��ه یک مورد پاک ک��ردن صورت
مساله است .نمایندگان تاکید کردند :بر این
اساس همانگونه که در گذشته یادآور شدیم،
ش��رایط کنونی اقتصادی تغییرات حداکثری
را میطلب��د و خیر و صالح کش��ور در تغییر
حداکثری کابینه است.

کشف نیم میلیون دالر تقلبی

وزارت اطالعات از متالشی شدن باندهای
قاچاق ارز ،طال ،جعل اسکناسهای خارجی
و ض��رب س��کههای تقلبی در اس��تانهای
آذربایجانغربی ،تهران و برخی اس��تانهای
دیگر خبر داد.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ب��ه نقل از
روابطعموم��ی وزارت اطالع��ات ،س��ربازان
گمن��ام امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات
آذربایجانغرب��ی ب��ا اقدام��ات اطالعات��ی و
تخصص��ی و با هماهنگی مراج��ع قضایی 2
باند قاچاق ارز و ط�لا به همراه  2باند جعل
اسکناسهای خارجی (دالر ،یورو ،لیر و دینار
عراق��ی) و ضرب س��کههای تقلب��ی را طی
چند مرحله عملیات هوش��مندانه در سطح
اس��تانهای آذربایجانغربی ،تهران و برخی
اس��تانهای عمقی کش��ور شناس��ایی کرده
و مورد ضرب��ه قرار داده و از ت��داوم فعالیت
مجرمانه آنها ممانعت به عمل آوردند.
در این عملیات  15نفر از عوامل باندهای
مورد نظر دس��تگیر و ان��واع ارزهای خارجی
ش��امل بیش از 500ه��زار دالر ،یورو و لیر و
همچنین بی��ش از نیم میلیون دالر جعلی و
 122میلی��ون دینار جعل��ی عراقی به همراه
همه تجهیزات و ملزومات جعل اس��کناس و
ضرب سکههای تقلبی کشف و ضبط شد.

