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ادعاهای رئیس پیشین موساد علیه ایران

رئیس پیشین موساد در یک سخنرانی با مطرح کردن ادعاهایی
متعدد علیه نقش ایران در منطقه ،گفت که باید در قبال ایران سرسخت
و قاطع بود.
به گزارش روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست ،یوسی کوهن
رئیس پیشین موساد در اولین سخنرانی اش پس از بازنشستگی در
 ۱ژوئن ،روز دوشنبه در کنفرانسی در دانشگاه بار ایالن با مطرح کردن
ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه گفت :آیا ما زود در برابر ایران
تسلیم خواهیم شد؟ آیا به آن اجازه خواهیم داد از تروریسم حمایت
کرده و آن را اجرا کند؟ سفارتها را ویران کند؟
کوهن که پیش از این درباره این که غرب در زمینه مسئله
هستهای به ایران و ثبات زدایی اش در منطقه آسان خواهد گرفت ،ابراز
نگرانی کرده بود ،گفت :ما باید در قبال ایران سرسخت و قاطع باشیم.
باید به ایران نشان دهیم که عملکردش غیرقابل قبول است .این روند
اصلی استراتژی ما است.
رئیس پیشین موساد بر ادعاهایش علیه ایران افزود :اگر آمریکا از
عراق برود ،آن جا توسط ایران تسخیر میشود .بیشتر موشکهایی که
در عملیات «محافظ دیوارها» از شمال فرود میآمد ،توسط ایرانیها
کنترل میشد .ایران از دو سازمان تروریستی علیه ما در لبنان و غزه
حمایت میکند.
این مقام پیشین صهیونیست همچنین مدعی شد که ایران به
گروههایی که آنها را تروریستی میخواند ،در هر دو میدان ،تسلیحات
نوع پیشرفته میدهد که سطح جدید از خطر را علیه قدس اشغالی
ایجاد میکند و در گذشته آنها چنین تسلیحات پیشرفتهای نداشتهاند.

دیدار نماینده ویژه دبیرکل در امور یمن
با معاون ظریف

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه با مارتین گریفیتس
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن که بزودی به سمت
معاون دبیرکل در امور بشردوستانه منصوب میشود ،دیدار و گفتگو
کرد.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور
خارجه ،در این دیدار محسن بهاروند ضمن تبریک سمت جدید
گریفیتس ،بر اهمیت کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در مناطق
درگیری بویژه در یمن ،سوریه ،افغانستان و عراق و بدون توجه به
مالحظات و فشارهای سیاسی تاکید کرد.
وی گفت :ایران علیرغم تحریمهای ظالمانه همواره آماده کمک به
سازمان ملل برای تسریع کمک رسانی بشردوستانه به مردم نیازمند در
مناطق درگیری بوده است.
بهاروند اضافه کرد :متاسفانه تحریمهای یکجانبه آمریکا نه تنها
مانع از تجارت بشردوستانه مانند خرید غذا و دارو شده بلکه ارسال
کمکهای بشردوستانه سازمان به مردم نیازمند در مناطق درگیری
و بحران زده را نیز تحت الشعاع قرار داده است و آقای گریفیتس در
ابتدای پذیرش مسئولیت جدید باید این موضوع را در دستورکار قرار
دهد.
وی پیشنهاد کرد معاهده بین المللی تدوین شود که طبق آن
کمک و تجارت بشر نتواند هدف تحریم ،مالحظات سیاسی یا و مورد
استفاده برای اهداف نظامی شود.
بهاروند همچنین از گسترش حمالت تروریستی علیه نژاد ،قومیت
و مذاهب خاص بویژه مدارس و علی الخصوص مدارس دخترانه در
افغانستان بشدت اظهار نگرانی کرد و این اقدامات را نه تنها جنایت
جنگی بلکه نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دانست و
توجه سازمانهای بین المللی را به این موضوع خواستار شد.
گریفیتس نیز در این دیدار با اشاره به اینکه بزودی در مسئولیت
جدید مشغول بکار خواهد شد اولویتهای کاری بخش بشردوستانه
سازمان ملل را تشریح کرد.
دو طرف در خصوص مسائل منطقهای از جمله یمن ،سوریه،
افغانستان و عراق و نقش سازمان ملل بویژه از بعد بشردوستانه و
امدادرسانی به تبادل نظر پرداختند.

 ۲۰زندانی ایرانی در جمهوری آذربایجان به
ایران منتقل میشوند

سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو اعالم کرد ۲۰ :زندانی
ایرانی در جمهوری آذربایجان از جمله  ۹زن ب ه ایران منتقل میشوند.
به گزارش سفارت ایران در باکو ،با تالش سفارت جمهوری اسالمی
ایران در باکو و پیگیری های مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به ویژه
در سفر اخیر وزیر امور خارجه و همکاری و مساعدت مقامات جمهوری
آذربایجان به زودی تعداد  ۲۰نفر از اتباع ایرانی زندانی در جمهوری
آذربایجان (از جمله  ۹نفر از مجموع  ۱۲خانم زندانی) به منظور سپری
کردن مابقی دوران محکومیت خود به ایران منتقل می شوند.
اکثریت قریب به اتفاق زندانیان ایرانی در جمهوری آذربایجان
عمدتا به جرائم و اتهامات مرتبط با مواد مخدر یا ورود و اقامت غیرمجاز
دستگیر شده اند.
سفارت جمهوری اسالمی ایران از هموطنان خواهشمند است در
چهار سفرهای خارجی به ویژه در سفر به کشورهای همسایه از جمله
جمهوری آذربایجان از همراه داشتن هر نوع مواد
مخدر یا قرص های روانگردان و داروهای ویژه ترک اعتیاد مانند
متادون ،ترامادول و ...به هر مقدار و به هر دلیل خودداری نموده و از
قبول و حمل بسته های ناشناخته ،از سوی افراد ناشناس امتناع کنند.
سفارت جمهوری اسالمی ایران ضمن قدردانی از حسن نیت و
همکاری مقامات جمهوری آذربایجان خاطر نشان کرد رایزنی ها و
پیگیری های این سفارت به منظور انتقال مابقی زندانیان ایرانی به
داخل ادامه خواهد یافت.

گفتوگوی وزیر خارجه انگلیس
با معاون وزیر دفاع عربستان درباره ایران

وزیر امور خارجه انگلیس از دیدار با معاون وزیر دفاع عربستان
سعودی و گفت و گو درباره مسائل مختلفی از جمله ایران خبر داد.
دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس که به عربستان سعودی
سفر کرده است در صفحه توییترش درباره دیدار با خالد بن سلمان
معاون وزیر دفاع عربستان ،نوشت :خالد بن سلمان و من از موضوعاتی
همچون تهدید منطقهای ایران گرفته تا بحران ادامه دار یمن و چالش
های جدید غلبه بر حمله های سایبری ،رایزنی و موافقت کردیم که
شراکت مستحکم و پایدار انگلیسی-سعودی برای غلبه بر تهدیدهای
مشترک پیش رویمان بسیار مهم است.
دومینیک راب همچنین با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و
فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان دیدار داشته است.

فرمانده سنتکام :ایران همچنان بزرگترین
تهدید علیه منطقه است

فرمانده سنتکام در اظهاراتی ضد ایرانی مدعی شد که جمهوری
اسالمی ایران همچنان بزرگترین تهدید علیه ثبات منطقه است.
کنت مکنزی فرمانده نیروهای سنتکام (ستاد فرماندهی مرکزی
نیروهای آمریکا در خاورمیانه) در بخشی از صحبت های خود در یک
نشست مجازی با حضور خبرنگاران به طرح ادعاهایی علیه کشورمان
پرداخت و ایران را بزرگترین تهدید علیه ثبات خاورمیانه دانست.
بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا ،مکنزی در
ادعاهای خود گفت :اولویت دیگر ما مقابله با فعالیت های ثبات زدای
ایران است که همچنان بزرگترین تهدید علیه ثبات در خاورمیانه به
شمار می آید.
وی همچنین مدعی شد :از نظر من ،حضور ما در منطقه تاثیری
بازدارنده در برابر ایران داشته و کار را برای آنها تا بتوانند به اقدامات
مخربشان ادامه دهند ،دشوارتر کرده است.
این فرمانده آمریکایی در ادامه گفت که واضح است ،چین و روسیه
به دنبال نفوذ بیشتر و روابط قویتر با کشورها در منطقه هستند.

خبر

رئیس جمهور :تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است؛

دستور فوری روحانی درباره رمزارزها

روحانی گفت« :تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه
اکیدا ممنوع است و وزارت خانه های اطالعات،ارتباطات
و فناوری اطالعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این
مراکز هستند».
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،دویست و سی
ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه
شنبه به ریاست رئیس جمهوربرگزار شد ،در آغاز این
جلسه گزارشی از وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم
مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ
تعادل در قمیت از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ارایه گردید.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با تاکید
بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش
قیمت ها ،گفت« :دولت صریحا تاکید و اعالم کرده است
افزایش قیمت کاالها بویژه اقالم ضروری مردم به هیچ
وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط
( ،اصناف و تولید گنندگان ) نسبت به کنترل قیمت ها و
ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف
به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی

رأی قاطع
مجلس به کلیات
الیحه نظام
رتبه بندی
معلمان

شود».
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز
ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید وتبادل رمزارزها
در اقتصاد ایران را ارایه کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با
کلیات الیحه نظام رتبه بندی معلمان موافقت
کردند.به گزارش خانه ملت ،نمایندگان در
نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی
در جریان بررسی الیحه نظام رتبه بندی
معلمان ،با  ۲۲۷رأی موافق ۴ ،رأی مخالف و
 ۳رأی ممتنع از مجموع  ۲۴۵نماینده حاضر
در جلسه با کلیات این الیحه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات
رئیسه مجلس تاکید کرد :کمیسیون آموزش

رییس جمهور درخصوص فعالیت ها در حوزه
ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ
و حمایت از منافع ملی در این حوزه ،گفت« :امروزه
برنامه هوشمند سازی اقتصاد یک الزام محیطی است
و بایستی نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع

و تحقیقات مجلس در موضوع کلیات الیحه
نظام رتبه بندی معلمان تقاضای دو شوری
دارد و با تصمیم هیأت رئیسه مجلس ،این
الیحه به کمیسیون آموزش ارجاع میشود.
احمد رضا فالحی سخنگوی کمیسیون
آموزش در تشریح طرح -الیحه نظام رتبه
بندی معلمان ،گفت :از سال  ۹۲قرار بود
که الیحه رتبه بندی به مجلس بیاید و
انتظار فرهنگیان برآورده شود و در نهایت در
اسفندماه سال گذشته الیحه رتبه بندی به

با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد
پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کالن کشور
اقدامات الزم انجام شود».
روحانی با تاکید براینکه آگاهی مردم در این حوزه
ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه
مبادالت رمزارزها ،از ورود غیر کارشناسانه در این حوزه
باید اجتناب شود ،تصریح کرد« :باید برای قانونمند شدن
فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه
هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل های
الزم را وضع و ابالغ نمود».
رییس جمهور با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و
اقتضائات و الزامات آن افزود :دستگاه های مسئول در
حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه ها و فضای مجازی
در زمینه اطالع رسانی ،آموزش و آگاهی بخشی مردم
نسبت به این پدیده و دستورالعمل ها و قوانین آن
فعالیت موثر داشته باشند.
روحانی تصریح کرد« :تولید رمزارز تا پایان شهریور
ماه اکیدا ممنوع است و وزارت خانه های اطالعات،
ارتباطات و فناوری اطالعات و نیرو مسئول برخورد و
قطع برق این مراکز هستند».

مجلس رسید هرچند که این الیحه اشکاالت
فراوانی داشت و کمیسیونها بر روی این الیحه
کار کرده و منتظر هستیم بعد از دو شوری
بودن ایرادات و اشکاالت الیحه رتبه بندی حل
شود؛ با گروههای مختلف نشستهایی برگزار
شد و نظرات نمایندگان را خواهیم گرفت و به
این انتظار طوالنی پاسخ بدهیم.
وی ادامه داد :الیحه رتبه بندی برای
معلمان ارزش کیفی و معنوی دارد و جایگاه
واقعی معلمان را برمی گرداند این جایگاه

سالها مغفول مانده و یکی از الزامات سند
تحول بنیادین در آموزش و پرورش؛ الیحه
رتبه بندی معلمان است .نمایندگان هم
زحمت کشیدند و بودجهای را برای الیحه
رتبه بندی قرار داده اند.
فالحی تاکید کرد :به علت اینکه الیحه
مجددا به دولت برنگردد کلیات در کمیسیون
کار و تائید شد و اولویت آن در جلسه قبلی به
تصویب رسید و گزارش کمیسیون در خصوص
کلیات آن را خدمت شما عرض میکنم.

شما بر رنج مردم سوار شدهاید و آدرس غلط میدهید

پاسخ تند علی ربیعی به ادعاهای نامزدهای انتخابات علیه دولت

سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اشاره به اظهار نظرهای برخی
نامزدهای انتخاباتی علیه عملکرد دولت با بیان اینکه ،برخی برای اثبات خود،
ظاهرا چیزی جز نفیانگاری و تخریب دولت نیافتهاند ،گفت« :برغم تالش
عظیمی که دولت در کنار مردم صورت داد به طور عجیبی این روزها خیلیها
دچار فراموشی به شکل حیرت آوری شدهاند».
در مناظره های انتخابات و برنامه های تلویزیونی کاندیداها برخی از
انها به شدت از عملکرد دولت انتقاد کرده اند .در مناظره اول نیز نه مجریان
مناظره سوالی درباره تحریم ها و کرونا تنظیم کرده بودند و نه نامزدهای
انتخابات به تاثیر تحریم و کرونا بر اقتصاد کشور اشاره کردند.
پس از مناظره و حمالت کاندیداها به دولت ،دولت از صداوسیما خواست
زمانی جداگانه برای پاسخگویی به اتهامات و ادعاها به نمایندگان دولت داده
شود .درخواستی که تاکنون پاسخی از سوی کمیسیون تبلیغات انتخابات و
صداوسیما نداشته است.
حاال علی ربیعی درباره مباحث مطروحه این روزها درباره عملکرد دولت،
گفت« :آنچه در این روزها در گفت و گوهای سیاسی به چشم میخورد و به
طور عجیبی آگاهانه و عامدانه توسط برخی دچار فراموشی شده است و آن
جنگ بزرگ اقتصادی و توام شدن آن با پاندمی کرونا است».
ربیعی با بیان اینکه «به نام حقیقت باید از مخوفترین جنگ اقتصادی
در قرن معاصر علیه زندگی ،معیشت و رفاه یک ملت و دولت در حال توسعه
به درستی سخن گفته شود» ،افزود« :این تحریف فقط ندیدن تالشهای یک
دولت نیست بلکه نادیده انگاشتن یک مقاومت عظیم مردمی است».
او افزود« :امروز ،برخی برای اثبات خود ،ظاهرا چیزی جز نفی انگاری و
تخریب دولت را نیافتهاند که برای روشن شدن موضوع و تبیین درست باید
کارنامه  ۸ساله دولت را در دو فصل مرور کرد .ارزیابی  ۸ساله دولت ،بدون
توجه به آثار جنگ اقتصادی مثل آن است که اداره کشور و مدیریت کشور در
دهه  ۶۰را بدون آثار جنگ تحمیلی ارزیابی کنیم».
سخنگوی دولت گفت« :آغاز به کار دولت با رکود تورمی بی سابقه و
انزوای مطلق در عرصه بین المللی همراه بود ،به طوری که رشد اقتصادی در
سال  ۹۱و  ۹۲به ترتیب  ۷.۷منفی و منفی  ۰.۳درصد و نرخ تورم به ترتیب
به  ۳۰.۶و  ۳۴.۷درصد رسیده بود .تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه
اول باعث شد تا سال  ،۱۳۹۳سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورم
باشد؛ به طوری که در آن سال ،نرخ تورم به  ۱۵.۶درصد و نرخ رشد اقتصادی
به  ۳.۲رسید .این در حالی بود که مذاکرات هسته ای در جریان بود و هنوز
توافق هسته ای به سامان نهایی نرسیده بود».
او با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت در سال  ،۹۳گفت« :قیمت نفت
که برای قریب به یک دهه ،در محدوده  ۸۰تا  ۱۰۰دالر در نوسان بود ،به

یک باره و در عرض چند ماه به  ۳۰دالر در هر بشکه سقوط کرد .بسیاری از
کشورهای نفتی نتوانستند در برابر این شوک مقاومت کنند و بسیاری دچار
رکود اقتصادی و برخی دچار تورم شدید شدند».
ربیعی با بیان اینکه سال  ۹۴برای دولت که در کوران مذاکرات هسته ای
قرار داشت ،سال بسیار سختی بود ،افزود« :با این حال ،با تدابیری که اتخاذ
شد ،موفق شدیم با کمترین آثار رکودی و تورمی ،از این بحران جدید نیز
عبور کنیم و عمال این فشار سنگین در سال  ۹۴را فقط دولت احساس کرد».
دستیار ارتباطات رییس جمهوری خاطرنشان کرد« :در مجموع ،علیرغم
همه تنگناها و محدودیتها ،دولت تدبیر و امید موفق شد طی سالهای  ۹۳تا
 ،۹۶یکی از دوران طالیی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر را رقم بزند .متوسط
تورم در بازه سالهای  ۹۳تا  ،۹۶یازده و نیم درصد بود و نزدیک به دو سال از
این دوره تورم تک رقمی در کشور ،تجربه شد».
به گفته وی« ،متوسط صادرات نفتی به قیمت ثابت سال  ۱۳۹۶در دولت
دهم  ۸۵.۵۷۰میلیون دالر ،دولت یازدهم  ،۵۲.۶دولت دوازدهم ۳۶.۰۱۹
میلیون دالر بوده است .چرا نمیگویند ما به درآمدهای ارزی افسانهای
دسترسی نداشتیم .متوسط صادرات غیرنفتی به قیمت ثابت سال  ۱۳۹۶در
دولت دهم  ۲۶.۶۷۸میلیون دالر ،دولت یازدهم  ۳۱.۳۱۷و دولت دوازدهم
 ۳۰.۱۸میلیون دالر بوده است .آیا این یک کارآمدی نیست که صادرات
غیرنفتی ما متوسط  ۴سال بیش از زمان بی هیچ مساله و محدودیتی بوده؛
این یعنی افزایش تولید واقعی؛ چرا تحریف می کنید؟»
شما بر رنج مردم سوار شدهاید
ربیعی با طرح این سوال که «چرا نمیگویند چرا از آن عدد به این عدد
رسیدهایم» گفت« :چرا بی انصافها نمیگویند که کرونا حدود سه میلیون
شغل را تهدید کرده و نزدیک به دو میلیون شغل هم مثل همه دنیا ،آسیب
دید .من درباره نقش تحریم بر گسترش فقر و کاهش رفاه ،تحقیق کرده ام.
شما بر رنج مردم سوار شدهاید و در تشریح علت ،آدرس غلط میدهید و حتی
بعضیها ،خود ،علت ماجرا هستند».
او ادامه داد« :سوال من این است اگر تحریمها نبود متوسط رشد رو به
باالی ما در دولت دوازدهم به همین سیاق پیش می رفت؟ آیا وضع چنین
میشد؟ با آن متوسط نرخ رشد اشتغال که با دولتهای نهم و دهم اساسا
قابل قیاس نبود آیا امروز وضعیت اشتغال ما بدون تحریم این چنین بود؟»
سخنگوی دولت اظهار کرد« :نگاه کنید به صادرات نفتی در حالی که
همین مقدار بسیار کمتر از دولتهای نهم و دهم نفت فروخته ایم در حالی
که انتقال پول امکان پذیر نبوده است .با ندیدن این عامل آیا قضاوت در مورد
تورم کاال و نقدینگی قضاوت منصفانه ای است .اتفاقا آنانی که دم از کمبود
تولید و عدم نگاه به داخل داشتند این آمار گواهی میدهد که چگونه در دولت

دهم  ۱۴.۴۳۲میلیون دالر صادرات غیرنفتی ما داشته ایم و در دولت یازدهم
 ۳۱.۳۱۷میلیون دالر و در دولت دوازدهم با وجود تحریم بیش از ۳۰.۰۱۸
میلیون دالر .آیا این شاخصی بر افزایش تولید داخلی نیست؟»
ربیعی با اشاره به فشارهای دولت ترامپ و خروج از توافق هسه ای افزود:
«فروش نفت را به پایین ترین سطح رساندن و از میلیاردها دالر خبری نبود.
متاسفانه پیروی غیرقابل باورانه همه همسایهها تا کشورهایی از آسیا تا آفریقا،
کشورهای قدرتمند اروپایی و حتی دوستان قدرتمند ما ،باعث فشار بی اندازه
ای بر اقتصاد ایران شد».
او افزود« :امروز همگان به یاد بیاورند که مقامات آمریکایی گفتند که
جمهوری اسالمی ایران  ۴۰سالگی خود را نخواهد دید و  ۳ماه دیگر در ایران
رژیم تغییر خواهد کرد و برای آینده تصمیم خواهند گرفت اما در ۱۳۹۹
گفتند که شکست خوردیم .این پیروزی ایران به نحوی بود که در مبارزه
انتخاباتی آمریکا کاندیدایی به نام بازگشت به برجام به کارزار انتخاباتی رفت
و پیروز شد».
سخنگوی دولت تصریح کرد« :در حالی خسارتهای ناشی از پاندمی
کرونا باعث توقف رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان شد ،ایران ناگزیر
بود مقابله با پاندمی خسارت بار را توام با مقابله تحریم های یکجانبه و فراگیر
آمریکا ادامه دهد .به رغم این تالش عظیمی که دولت در کنار مردم صورت
داد به طور عجیبی این روزها خیلیها دچار فراموشی به شکل حیرت آوری
شده اند و برخی افراد رنج وارده به تالش مردم و مقاومت مردم در برابر آن
مسائل را به هیچ گرفتند».
او گفت« :من می خواهم یک صفت دیگری به دولت اضافه کنم ،دولتی
که سختیها و نامالیمات و دشواریهای سالهای آینده ایران را نیز پیشخور
کرده است( .دولت پیشخور مصائب!)»

شکایت مجلس از روحانی درمورد «سند  »۲۰۳۰به قوهقضاییه

مجلس پرونده روحانی را به قوهقضاییه فرستاد

در جریان جلسه صحن علنی روز سهشنبه  ۱۸خرداد مجلس شورای
اسالمی ،نمایندگان مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس در خصوص موارد اعالمی نقض اصول ( )۷۷و ( )۱۲۵قانون اساسی
در موضوع سند  ۲۰۳۰به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده  ۲۳۴آییننامه
داخلی با  ۱۸۲رأی موافق ۱۳ ،رأی مخالف و  ۱۲رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹
نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری ها ،سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون
قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح گزارش فوق گفت :بنا به درخواست ۳۸
نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر اعمال ماده ()۲۳۴
قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسالمی در رابطه با «نقض اصول هفتاد
و هفتم ( )۷۷و یکصد و بیست و پنجم ( )۱۲۵قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و
دوازدهم» ،موضوع در جلسه  ۲۸بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی
و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رئیس
جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود :مطابق اصل هفتاد و
هفتم ( )۷۷قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران «عهدنامهها ،مقاولهنامهها،
قراردادها و موافقتنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی
برسد ».و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران «امضای عهدنامه ها ،مقاوله نامهها ،موافقتنامهها و قراردادهای دولت

ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای
بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسالمی با رئیس جمهور یا نماینده
قانونی اوست ».با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون
طی مراحل قانونی مذکور در اصول ( ۷۷و  )۱۲۵قانون اساسی و مواد (۱۶۹
تا  )۱۷۳قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و بدون اینکه سند
 ۲۰۳۰را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسالمی ارسال کند،
سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه
جمهوری اسالمی ایران کرده است.
دلخوش اضافه کرد :پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری ،ظاهرا ً
در هیأت دولت مصوبهای مبنی بر لغو اجرای سند  ۲۰۳۰تصویب شده است.
با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم ( )۱۳۴قانون اساسی
«ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد
و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت
میپردازد و با همکاری وزیران ،برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را
اجرا میکند ،در موارد اختالف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای
دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ،تصمیم هیأت
وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود الزم االجراست .رئیس
جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است».
وی همچنین یادآور شد :بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و
چهارم قانون اساسی و مطالب فوقالذکر نقض اصول هفتاد و هفتم ( )۷۷و

یکصد و بیست و پنجم ( )۱۲۵قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران متوجه
شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت :پس از وصول درخواست ۳۸
نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده  ۲۳۴قانون آئین نامه داخلی درخصوص
نقض اصول هفتاد و هفتم ( )۷۷و یکصد و بیست و پنجم قانون ()۱۲۵
اساسی جمهوری اسالمی ایران توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس
جمهور محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم ،موضوع جهت بررسی در دستور
کار جلسه مورخ  ۲۸/۱۱/۱۳۹۹کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس
از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست
کنندگان ،معاون امور مجلس رئیس جمهور جناب آقای امیری پاسخهایی
را بیان نمود .سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده
 ۲۳۴قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس
جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم ،رأیگیری به عمل آورد و با اکثریت آراء
نمایندگان حاضر ،درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان اظهار کرد :با
توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود ،نقض اصول هفتاد و هفتم
( )۷۷و یکصد و بیست و پنجم ( )۱۲۵قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
توسط رئیس جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق
ماده ( )۲۳۴قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای
تبصره  ۱ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسالمی میگردد.

من هنوز خاکستریام؛ جامعه را قانع كنيد

ادامه از صفحه اول
نامزدهای انتخابات هم می دانند که خاکستری ها هنوز برای مشارکت
قانع نشده اند .یکی از همین نامزدها که دل به آراء خاکستری جامعه دارد
در اولین مناظره کاندیداهای انتخابات گفت «مردم! من هنوز پیروز انتخابات
نیستم چون اکثر شما تا االن تصمیم دارید که رای ندهید .اما از شما دعوت
میکنم لطفاً تجدید نظر کنید .برای تقویت جمهوریت نیاز داریم قدرتِ بی
قدرتها را نشان دهیم».
البته او که در ابتدا می خواست قدرت بی قدرتان را محک بزند نامزد
دیگری بود؛ که از دم رد صالحیت شد .تاج زاده پس از ثبت نام در انتخابات
گفت «به باور من رویاها تحقق مییابند زمانی که ملتها اراده میکنند ،و
هیچ قدرتی برتر از قدرت بیقدرتان نیست ،زمانی که اراده میکنند».

رئیس کل سابق بانک مرکزی که امروز نامزد انتخابات شده است یک بار
هم در گذشته تاب آوری اقتصاد جامعه خاکستری را محک زده بود و حاال
در وضعیتی قرار گرفته است که دوباره در تمنای بدست آوردن آراء همین
طبقه خاکستری تقال می کند .او در گذشته یک بار گفته بود»علی رغم کاهش
دریافتی ارزی بانک مرکزی به رقمی در حدود  ۱۵درصد میانگین  ۲۰سال
گذشته و کاهش درآمد دولت سالی که پشت سر گذاشتیم ،سال محک تاب
آوری اقتصاد و جامعه بود».
همتی درست فهمیده است .طبقه خاکستری جامعه ایران تاکنون طبقه
تاب آوری بوده است اما این بار کار سخت تر به نظر می رسد و هنوز این آراء
خاکستری سرگردان تر از همیشه بالتکلیف مانده اند.
امروز ودر آستانه انتخابات  ۱۴۰۰وضعيت به گونه اي است كه  ۹۰درصد

جامعه ایران قادر به افزایش مصرف نیستند و قدرت خرید نسبت به تورم ۳۰
تا  ۵۰درصد کاهش یافته است ودر حال حاضر قدرت خرید مردم کمتر از
نصف  ۳سال پیش است .قیمت بسياري از کاالها حداقل  ۵برابر شده است.
امروزه در حالی که بیش  ۱۷۰کشور جهان تورمهای تک رقمی و بیش از
 ۱۵۰کشور جهان تورمهای زیر  ۵درصد دارند ،ایران با نرخ تورم  ۴۸درصدی،
ششمین تورم باال در بین همه کشورهای جهان را دارا است.
بسیاری از آراء خاکستری در دل جامعه ای قرار دارد که افراد آنمدارای
نجیبانه ای با فقر دارند .قانع کردن این طبقه ،کار ساده ای نیست اما توپ در زمین
نامزدهای انتخاباتی قرار دارد و طبق تاکید مقام رهبری اگر می خواهید مشارکت
باال رود باید آنها را قانع کنید؛ اگر هم مشارکت باال برایتان اهمیتی ندارد؛ به قول
آن کشاورز طبسی در دیدار با وزیر دولت روحانی « خود دانید ومملکت تان».

