
 و برای خدا بسمه تعالی

 زرگ و همکاران گرامی ملت ب

 ه مسئولیتی در این شرایط در قبال مردم عزیز و نظام مقدس اسالمی دارمم چخیلی فکر کرد

 م؟گر باشورم پیش آمده تنها نظارهدر این شرایط اقتصادی که برای مردم کش-1

ی آمده اند و آنهایی که به های راپای صندوق ۸۹مردمی که با نیت خالص در اسفند سال  -2

هر دلیلی شرکت در انتخابات را موکول به آینده نمودند و اکنون همه امید بسته اند که 

امید مردم خدای ناکرده به غیر  ؟چه باید کردبرایشان کنند نمایندگان خود در مجلس چه می

 قرار مجریه قوه جایگاه در را خود میتواند مجلسآیا اصوالً در این وضعیت ؟آن تبدیل نشود

یا از مجلس همان انتظاری هست که در چارچوب  ؟رفت حرکتی کندد و در راستای برونده

و آیا  ؟به مردم و مسئولیت دار مجلس می باشد بینی شده و تنها نهاد پاسخگوپیشقانون اساسی 

ورد م ۸۸تا  ۱1ل واصوالً در این مقطع زمانی کدام یک از اختیارات و صالحیت مجلس از اص

 ؟شودام چه میخورده ۷۱آیا سوگندی که بر اساس اصل  ؟اولویت است

 روزچهارشنبه با مرور بر اصول یاد شده با طلب یاری از خدا در ساعت سه و نیم بامداد -3

 2بند  یا ۹۹اصل  مانده عمل و استمداد ازبه این نتیجه رسیدم که واقعاً تنها راه باقی 11/4/۸۸

رئیس جمهور به مجلس آمده و به نمایندگان ، امضای نمایندگان است تا با جمع آوری  ۹۸اصل 

 ملت توضیح دهد آنگاه نمایندگان مردم تصمیم بگیرند

مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی  وظایف جمهور در مقام اجرایا آنچه رئیسما-4

 :از است عبارت باید پاسخگو باشدکشور 

 ضعف شدید در کنترل رشد نقدینگی و خلق نادرست پول -



که معیشت  مهارتورم افسارگسیختهبینی و عدم اقدام موثر و کارساز برای عدم پیش -

 ه است دادمردم را مورد تهدید جدی قرار 

درصد قیمت  ۱۶تا  ۷۶نی و اتخاذ تصمیم در توزیع زمین ارزان که بیش از بیعدم پیش-

 سرسام آور مسکن را باعث شده است 

 توجهی به بی خانمانان در کنترل قیمت رهن و اجاره مسکن بی-

 سال گذشته  ۱کشور در طول  ارزیعدم مدیریت صحیح منابع -

 ناتوانی در جلوگیری از رشد فساد اداری -

 ور دیگر که با همفکری و مشارکت نمایندگان شریف درج خواهد شد و دهها مح

یا  (سوال) ۹۹، همکاران محترم ضمن اعالم نظر درخصوص اینکه کدامیک از اصول  لذا

تکمیل سواالت یا محورهای اجرایی شود ، پیشنهاد های خود را جهت  (استیضاح) ۹۸

 .به بنده پیامک نمایند  14/44/۸۸مذکور حداکثر تا روز شنبه 
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