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كه مي توانند به كشور بكنند!

مواضع متشتت اصالح طلبان نس��بت به دولت دوازدهم در روزهاي اخير 
به محور اصلي موضع گيري هاي افراد، طيف های مختلف و رسانه های این 
جریان نسبت به دولت تبدیل شده و حتی فرصتی ش��ده است تا به بهانه 
نقد و یا حتی حمایت از دولت، موضوعات و مشکالت اصلی مردم که به طور 
طبيعی عملکرد دولتمردان در سال های اخير ناشی از آن است، به فراموشی 
سپرده شده و یا آنگونه که حجاریان در گفت وگوی خود با روزنامه شرق تحت 
عنوان »دولت تعليق در تعليق« مطرح کرده، از دولت سلب مسئوليت کرده 
و تقصيرها را گردن دیگران بيندازد. او در این مصاحبه که در روزنامه شرق 
سه شنبه 16 مرداد درج ش��د، می گوید: دولت در حوزه پرتالطم اقتصاد از 
یک طرف با متغيرهای بيرونی نظير تحریم و... درگير است و از طرف دیگر 
با سنگ اندازی های داخلی مواجه است، به نحوی که امکان تصميم گيری و 
کنشگری از دولت سلب شده است و هرازگاهی موضعی رقيق اتخاذ می کند 

آن هم به صورت »دستوری«. 
بدیهی است در ش��رایطی که بس��ياری از دولتمردان در توجيه ضعف ها و 
ناکارآمدی خود حرفی برای گفتن ندارند، انتظار حمایت  از عناصر شاخص این 
جریان از دولت نمی توان داشت اما این به معنی آن نيست که از مسئوليتی که 
در سال های اخير چهره های اصلی این جریان در حمایت از دولت داشته و به 

قول خود آن را سر کار آوردند، اکنون از آن سلب مسئوليت کنند. 
در دو انتخابات ریاس��ت جمهوری 92 و 96 اصالح طلبان تمامی ظرفيت 
خود را در حمایت از دولت فعلی ب��ه کار گرفته و حتی با هدف آنکه جریان 
رقيب پيروز نشود حاضر شدند حتی گذشته انقالب را که خود در آن به ویژه 
در دهه اول نقشی اساسی داشتند، با تعابيری نظير 38 سال اعدام و گردن 
زدن، سياه جلوه داده و علت آن را هم گردن رقبای انتخاباتی خود بيندازند تا 
بتوانند آرای طيف های خاکستری جامعه را از ترس اعدام نشدن و یا کشيده 
شدن دیوار در پياده روها و... به سمت نامزد مورد حمایت خود هدایت کنند. 
اکنون اما در شرایطی که دوران حساب و کتاب و کارآمدی است، با شانه خالی 
کردن و فرافکنی حل مشکالت را به اموری حواله دهند که در صورت حل آنها 
هم باری از دوش مردم برداشته نمی شود، نظير آنچه را که در پيشنهادهای 
امنيتی دولت اصالحات برای برون رفت از شرایط کنونی مطرح می شود، نظير 
اعالم »عفو عمومی«، »برداشتن حصر«، »آزادی تمام زندانيان سياسی و 
عقيدتی«، »ایجاد فضای باز و امن آزاد سياسی«، »تشکيل دادگاهی با هيئت 
منصفه مردمی«، »محدود کردن دایره غيرخودی«، »رفع محدودیت های 
بيجا« و... مطرح شده است که به تعبيری آنچنان فهرست کردن این پيشنهاد 
عجوالنه بود که هيچ راهکاری از آن بيرون نمی آمد و شاید تنها وجه مثبت 
این مواضع نفی القائات و جنگ روانی دشمنان در مورد فروپاشی نظام است 
که البته آن را هم معطوف به این می داند که »تا اصالحات زنده است جایی 
برای براندازی نيست«. گویا رئيس دولت اصالحات فتنه 88 را فراموش کرده 
که تحت مدیران ایشان و دیگر سران اصالحات طی هشت ماه چه بر سر نظام 
اسالمی آمد و ریشه همه این فشارها و تحریم های کنونی دشمنان به آن فتنه 
بزرگ باز می گردد که به لحاظ محکوميت حقوق بشری ایران برای دشمنان 
نظام فرصت سازی کرد و بهانه ای برای قطعنامه های شورای امنيت به ویژه 

قطعنامه 1929 شورای امنيت در خردادماه سال 1389 شد. 
آنچه در مورد احزاب و جریان های سياسی کشور و به ویژه این جریان قابل ذکر 
است، این است که کارکرد این جریان ها و احزاب صرفاً در انتخابات نيست، 
چه بسا کادرس��ازی اوليه و پس از آن نيز ارائه طرح ها و برنامه ها و پذیرش 
مسئوليت های منتج از آن است، آن هم در چارچوب اصول و مبانی شناخته 
شده نظام که در قانون اساسی بر آن تصریح و تأکيد شده و متأسفانه در این 
بخش احزاب و جریان های کشور خأل اساسی دارند و در بهترین حالت در 
شرایطی که نتوانند مشکالت را منکر شوند آن را بر دوش دیگران می اندازند. 
اتفاقاً آنچه این روزها در عرصه سياسی و اقتصادی کشور به لحاظ ارائه بسته 
ارزی و یا تحرکات دولتمردان در رسيدگی به مسائل و مشکالت مردم )هر چند 
محدود( اتفاق افتاد نشانگر، این است که اگر پای برنامه منسجم و اراده و روحيه 
انقالبی و کار جهادی در ميان باشد، همين دولت هم می تواند مشکل گشا باشد. 
در این زمينه کافی است به روحيات و مواضع دولتمردان در قبل و بعد از دیدار 
با رهبر معظم انقالب در 24 تيرماه اشاره کرد. وزیر محترمی که متأثر از جنگ 
روانی دش��من و برآورد تأثير تحریم ها، کشور را در شرایط بحرانی می دید، 
مبتنی بر توصيه های رهبر معظم انقالب و البته برنامه ریزی مشترک دولت 
با دیگر قوا، نگاهش به عرصه تغيير و بسيار اميدوارانه تر برای مقابله با جنگ 
همه جانبه، دشمن پا به ميدان می گذارد. چه کسی تصور می کرد که با همين 
اندک برنامه ریزی و تغيير در نگاه مسئوالن در حساس ترین فراز جنگ روانی 
دشمن در روز اعمال تحریم ها که مبتنی بر آن برای این بحران و تالطم در 
کشور برنامه ریزی شده بود، دولت با ارائه بسته ارزی که نشان از یک هماهنگی 
در ميان قوای نظام داشت، نه تنها بر آن جنگ روانی غلبه، بلکه قيمت های ارز و 

طال نيز روند نزولی پيدا کند. 
آنچه این روزها مدیریت کش��ور به آن نياز دارد، ف��ارغ از طرح ها و مواضع 
کليشه ای نظير آنچه این روزها از سوی رئيس دولت اصالحات و با »راهکارهای 
جمعی از اصالح طلبان برای برون رفت از شرایط کنونی کشور« منتشر شده 
و بعضاً بر هم��ان راهکارهایی تأکيد دارد که در دو دهه گذش��ته و در زمان 
مسئوليت این جریان زمينه ساز بسياری از بحران های تحميلی بر کشور شد، 
کشور نيازمند مدیرانی با انگيزه و با تالش و فارغ از تعلقات جریانی و جناحی 
است تا با تالش های ش��بانه روزی خود بتوانند آالم مردم را کاهش دهند و 
ظرفيت های درونی را به درستی در مقابله تهدیدها و تحریم های دشمنان 
به کار گيرند، در این زمينه شاید حداقل تالش عناصر این جریان این باشد 
تا با برداشتن فشار از روی دولت و مجلس زمينه ای را فراهم کنند تا چند تن 
از وزرای ضعيف جای خود را به نيروهای توانمند و انقالبی بدهند که بتوانند 

کشور را بهتر از این شرایط عبور دهند. 

عباس حاجی نجاری

نمایندگان علی ربیعی را از قطار دولت دوازدهم پیاده کردند 

كار روحانی را  مجلس كرد 

 علي ربیعي، وزی�ر کار، رفاه و تأمین اجتماعي 
به رغم البي هاي گسترده و چندالیه، نتوانست 
رأی مثب�ت نماین�دگان براي ادام�ه کار خود 
را کس�ب کند تا ای�ن گزینه تقویت ش�ود که 
گویي مجلس تصمیم گرفته اس�ت، در غیاب 
اراده دولت، تغییر کابینه را به دوش بكش�د. 
استيضاح علي ربيعي در جلسه روز گذشته مجلس 
را مي توان تجربه اي جدید براي مجلس   دانس��ت. 
تجربه اي ک��ه در آن رواب��ط فرا پارلمان��ي و نفوذ 
البي هاي خارج از مجلس در بين نمایندگان مجلس 
دهم بس��يار پر رنگ و آش��کار بود. اگرچه چنين 
مسائلي در جریان اس��تيضاح ها و رأی گيری براي 
طرح ها جریان داشته اس��ت، اما این اولين بار بود 
که جدال بر سر این البي ها به صحن علني مجلس 
شوراي اسالمي رسيد و آشکارا در خصوص تبادالت 
مالي و همچنين تهدیدها و تطميع هاي آن چنانی 
سخن گفته شد. اگرچه ربيعي نتوانست از دومين 
استيضاح خود به سالمت عبور کند و از هيئت دولت 
خارج ش��د، اما مجلس نيز صحنه هاي جدیدي را 
تجربه کرد. در این جلسه نکته اي که توجه همگان را 
به خود جلب کرد، افشاگري هاي بي سابقه مجلسيان 
و دولتيان عليه همدیگر بود که شاید در نوع خود بي 

سابقه یا کم سابقه بود. 
   روزه سكوت نمایندگان

نش��انه هاي این تجربه جدید از همان آغاز جلسه 
اس��تيضاح روش��ن بود. زماني که کار به جلس��ه 
غيرعلني کشيد و فش��ار البي هاي دولتي سبب 
شد تا برخي از نمایندگان موافق استيضاح براي 
تغيير اوضاع تصميم بگيرند که در اعتراض به این 
البي ها روزه سکوت بگيرند. ابتدا این بحث مطرح 
شد که برخي از نمایندگان قصد دارند امضاي خود 
براي استيضاح وزیر را پس بگيرند و تکليف طرح 
استيضاح در همان ابتدا روش��ن شود. الریجاني 
رئيس مجلس در همان ابتدا با اشاره به اینکه چنين 
کاري امکان پذیر نيست، گفت: بر اساس ماده 223 
آیين نامه داخلي مجلس از آنجا که برخي اعضاي 
کميسيون طي نامه اي درخواس��ت استيضاح را 
مطرح کردند، روز گذش��ته هم ای��ن موضوع در 
هيئت رئيسه بررسي شد. وي عنوان کرد: یا باید 
کل نمایندگان استيضاح کننده رأی خود را پس 
بگيرند و یا اینکه استيضاح به صورت کامل انجام 

شود. زماني که سکوت نمایندگان موافق استيضاح 
ادامه یافت، رئي��س مجلس بالفاصله جلس��ه را 
غيرعلني اعالم ک��رد و اصحاب رس��انه  از صحن 
خارج شدند. پس از پایان جلسه غيرعلني، محسن 
کوهکن نماینده لنجان در جمع خبرنگاران حضور 
یافت و گفت: اتفاقي که امروز افت��اد بنده در 10 
سال اخير مجلس شوراي اسالمي سراغ ندارم. وي 
افزود: با توجه به جلس��ات فراکسيون مختلف در 
این رابطه مقرر شده بود هر سه فراکسيون مجلس 
به این استيضاح رأی دهند. اما متأسفانه با اعالم 
برگزاري استيضاح ربيعي برخي فضاي مجلس را 
متشنج کردند. کوهکن گفت: ما با دولت دشمني 
نداریم اما مردم باید احساس کنند مجلس و دولت 
به وظيفه خود عمل مي کنند و مستقالً کار را انجام 
مي دهند. یکي از نمایندگان مجلس نيز با اشاره به 
دالیل سکوت نمایندگان در ابتداي جلسه گفت: 
متأسفانه در یک اقدام پيش بينی نشده که حاصل 
هماهنگي هاي قبل از جلسه، به خصوص در سالن 
غذاخ��وری نمایندگان ب��ود، به یکب��اره تصميم 
فراکسيون ها براي رأی مثبت به نمایندگان تغيير 
کرد. روشن بود که در چنين شرایطي صحبت از 
استيضاح بی فایده بود و صحبت کردن نمایندگان 

نيز فایده اي نخواهد داشت. 
   کاش برجام را به ربیعي سپرده بودند!

با آغاز دوباره جلسه علني مجلس شوراي اسالمي، 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در 
صحن علني مجلس شوراي اسالمي حاضر شد و 
نمایندگان به بيان دغدغه هاي خود پرداختند. در 
بين سخنان موافقان و مخالفان سخنان محمدرضا 
پور ابراهيم��ی، نماین��ده مردم کرم��ان و عضو 

کميسيون اقتصادي مجلس خبر ساز شد. 
پور ابراهيمي در ابتداي س��خنان خود خطاب 
به هيئت رئيسه گفت: در ابتداي ساعات اوليه 
متأسفانه ش��اهد یک س��اماندهي بودیم که از 
ابتداي صبح تعدادي از افراد آمده و شرایطي را 
ایجاد کرده بودند و اجازه ندادند کسي صحبت 
کند. نماین��ده مردم کرم��ان در مجلس اظهار 
داش��ت: فضایي را فراهم کرده اند که متأسفانه 
امکان صحبت فراهم نمي ش��ود. من در جلسه 
قبل که در مخالف��ت با آق��اي ربيعي صحبت 
کردم از ایش��ان به عنوان خداي البي یاد کردم 

و در جاهاي مختلف این بحث را مطرح کردم. 
ایش��ان زمين و زمان را به تن��گ آورده که در 
وزارت بماند. مگر ما مي توانيم این ش��رایط را 
تحمل کنيم. مسير را فراهم کردند که استيضاح 
مطرح و بيان نشود.  اي کاش آقاي رئيس جمهور 
آقاي ربيعي را به عنوان وزیر امور خارجه به کار 
مي گرفت که با توجه به توان البي گري که دارد 
حتماً با البي گري اش برجام را حل مي کرد و من 
مطمئنم همه را س��ر خط مي کرد. محمدرضا 
پورابراهيم��ي در بخ��ش آخ��ر صحبت هایش 
خطاب به پزشکيان، نماینده تبریز که از عملکرد 
وزیر دفاع کرده بود، گفت: آقاي پزشکيان باید به 
این سؤال جواب دهد که زهرا پزشکيان مسئول 

فاینانس پتروشيمي چه نسبتي با او دارد. 
   از فعالیت در دبي تا رشوه 500 میلیوني 
حس��ن نوروزي، نماینده مردم رباط کریم نيز 
با اشاره به مشکالت ش��رکت هاي زیرمجموعه 
سازمان تأمين اجتماعي گفت: پسر شما با پسر 
تقي زاده معاون ش��ما در دبي شرکت دارند که 
رابط آنها عبدالناصر موس��وي جزایري اس��ت. 
باید در این رابط��ه توضيح دهيد. م��ا نماینده 
ملت هس��تيم و این اختيار به ما داده ش��ده از 
حقوق ملت دفاع کنيم. امير خجسته، نماینده 
مردم تهران نيز با اشاره به مشکالت مدیریتي 
در زیر مجموعه ش��رکت هاي مرتبط با شستا 
گفت: ما در دوره مدیریتي آقاي ربيعي ش��اهد 
واردات بي روی��ه گوش��ي بوده ای��م. 10 ه��زار 
گوش��ي وارد بازار ش��ده به چه حقي این کار را 
کردید؟ مگر ش��ما وزارت بازرگاني هس��تيد؟ 
خجس��ته یادآور ش��د: عدم برنامه ریزي عملي 
براي ش��رکت هلدینگ هاي بزرگ و همچنين 
عدم عملکرد صحيح در صندوق بازنشستگان 
یکي از ابرچالش هاي اساسي در کشور تبدیل 
ش��ده اس��ت. وي افزود: امروز در معرض یک 
اتفاق بزرگ هستيم. نگویيد مجلس معامله گر 
است. امروز باید استيضاح تعيين تکليف شود 
و مجلس هم این قدرت را دارد. همچنين علي 
رس��تميان، نماین��ده دلفان مدع��ي پرداخت 
رشوه ۵00 ميليوني توس��ط رئيس بهزیستي 
براي سکوت در باره وضعيت و مشکالت استان 

لرستان شد. 

   مجلس فضاي پخش تهمت نیست
در بين نماین��دگان مخالف اس��تيضاح ربيعي، 
مسعود پزش��کيان، نماینده مردم تبریز با اشاره 
به سخناني که در جلس��ه علني گفته شده بود، 
تصریح کرد: اینک��ه بيایيم بگویي��م نمایندگان 
رفته اند و البي کرده اند و پ��ول گرفته اند که این 
کار را بکنند، به چه کسي بي احترامي مي کنيم 
و چه کسي را زیر سؤال مي بریم؟ کدام نماینده؟ 
یعني اگر بنده به آقاي ربيع��ي رأي بدهم، پول 

گرفته ام؟
وي با اشاره به سخنان پور ابراهيمي در خصوص 
فعاليت فرزند وي در یکي از پتروشيمي ها افزود: 
من به آقاي ربيعي رأي مي دهم نه به خاطر اینکه 
عيب و مش��کل ندارد، بلکه یک شاخص دارم و 
دنبال دنيا، پول و قدرت هم نبوده ام، نيس��تم و 
نخواهم بود. ای��ن حرف ها را به هم نچس��بانيم. 
تهمت ها را نباید از پشت تریبون مطرح کرد. ما 
مسلمانيم، آیا بر اساس شنيده ها مي خواهيم رأي 
بدهيم؟ یا چون در فضاي مجازي پخش شده که 
فالني فالن موضوع را مي گوید تصميم بگيریم. 
نماینده مردم تبریز همچنين گریزي به بحث هاي 
مجلس در خصوص البي هاي صورت گرفته زد و 
گفت: مي گویند قبل از استيضاح در مجلس البي 
کرده اند، خب کار مجلس هم این است که افراد 
با هم صحبت کنند و دالیلشان را به هم بگویند تا 

اگر کسي اشتباه مي کند متوجه شود. 
   ربیعي نخستین تغییر کابینه دوازدهم

علي ربيعي، وزیر کار، رفاه و تأمين اجتماعي نيز در 
دو نوبت در مقام دفاع از خود در مقابل استيضاح 
نمایندگان گفت: من واقعاً نمي خواهم وارد برخي 
از مسائل شوم. آقاي پورابراهيمي، آقاي کهنوجي 
را شما مي شناسيد. رزومه ایشان دست من چه کار 
مي کند؟ اگر ایشان مدیرعامل مس مي شد، مشکل 
شما این چنين با من ادامه پيدا مي کرد؟ لطفاً توجه 
کنيد که این نامه از سوي اطالعات نيروي انتظامي 
نوشته شده است. آقاي پورابراهيمي هر نشستي 
که در هيئت مدیره استان داریم شما من را بيچاره 
مي کنيد و در استان شبکه مي چينيد. دختر آقاي 
پزشکيان قبل از بنده در آنجا پروژه داشته و ربطي 

به دوره بنده نداشته است.
 ربيعي گفت: ما باید به سمتي برویم که در کشور 
ش��فافيت ایجاد کنيم و به مردم نشان دهيم که با 
فساد مبارزه مي کنيم. تجربه من که نویسنده کتاب 
»زنده باد فساد« هستم نشان مي دهد که هر وقت 
سياسی کاری انجام شد و موضوعات را غيرشفاف 
کردند به دنبال کاهش نظارت بودند. فرزندان من 
کار سالمي را ش��روع کردند که کاري متوسط و رو 

به پایين بود. 
پس از نوبت دوم س��خنان ربيع��ي مجلس وارد 
مرحله رأی گيری شد و در نهایت نيز نمایندگان 
مجلس با 129 رأی موافق و 111 رأی مخالف به 
اس��تيضاح علي ربيعي رأی دادند. با خروج علي 
ربيعي از کابينه دول��ت دوازدهم اولين اخراجي 

خود را شناخت. 
   موی دماغ!

تقي دژاکام، فعال رسانه اي اصولگرا، روز گذشته 
پس از اینکه ربيع��ي نتوانس��ت از مجلس رأی 
اعتماد بگيرد، در توئيتي معنی دار، صفحه دیگري 
از البي هاي پش��ت پرده گش��ود و نوشت: »خب 
الحمدهلل مافي��اي نهفته در وزارت بهداش��ت از 
امروز یک نفس راحتي کشيد. موي دماغ حذف 
شد!« برخي خبرهاي دیگر نيز حاکي از آن بود 
که دولت هم ب��راي دفاع از ربيع��ي اراده جدي 
نداش��ت. اکنون باید منتظر بود و دید دومينوی 
تغيير کابينه در همين فاز نخست متوقف مي شود 

یا ادامه خواهد یافت. 

 در تماس تلفني با رهبر حزب تحریك انصاف پاکستان 
روحاني: ايران و پاكستان 
عمق راهبردي يكديگرند

رئی�س جمه�وري تقوی�ت بی�ش از پی�ش رواب�ط ته�ران – 
اس�الم آباد در هم�ه عرصه ه�اي م�ورد عالق�ه و از جمل�ه 
اقتص�ادي را ض�روري خوان�د و تأکی�د ک�رد: رواب�ط دو مل�ت و 
دول�ت ایران و پاکس�تان فرات�ر از روابط دو همس�ایه ب�وده و دو 
کش�ور در حقیقت پیوس�ته عمق راهب�ردي یكدیگ�ر بوده اند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوري، دکتر روحاني روز 
گذش��ته در تماس تلفني با آقاي عمران احمدخ��ان نيازي، رهبر حزب 
تحریک انصاف پاکستان و تبریک پيروزي این حزب در انتخابات سراسري 
مجلس پاکستان، گفت: اميدوارم در دوران جدید ما شاهد روابط بسيار 
نزدیک تر و صميمی تری بين دو کش��ور دوست ایران و پاکستان باشيم. 
رئيس جمهور همچنين با اشاره به اظهارات رهبر حزب تحریک انصاف 
پاکستان مبني براي اهميت تقویت روابط اقتصادي دو کشور اظهار داشت: 
باید شاهد پيشرفت قابل مالحظه ای در روابط اقتصادي و تجاري دو کشور 
باشيم. دکتر روحاني همچنين آقاي احمدخان نيازي را براي شرکت در 
اجالس مجمع گفت وگو و همکاري هاي آسيا که قرار است اواخر مهرماه 
در تهران برگزار شود، دعوت کرد. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان نيز 
در این تماس تلفني با قدرداني از تبریک رئيس جمهوري ایران به مناسبت 
پيروزي این حزب در انتخابات مجلس کشورش گفت: ما خواهان پيشرفت 
قابل مالحظه اي در روابط دو کشور در همه عرصه ها به ویژه حوزه تجاري 
هستيم. احمدخان نيازي تصریح کرد: اطمينان مي دهم که روابط دو کشور 
توسعه و تعميق بيشتري خواهد یافت و پاکستان اهميت بسيار زیادي 
براي تقویت روابطش با ایران قائل است. وي همچنين گفت که در اجالس 

همکاري هاي آسيا در تهران قطعاً شرکت خواهد کرد. 
 

رئیس مجلس شوراي اسالمي: 
برخي نابساماني هاي اقتصادي
 مربوط به صحنه بين الملل نيست

برخي نابس�اماني هاي اقتص�ادي مربوط ب�ه صحن�ه بین المللي 
نیس�ت و س�اختار اقتص�ادي کش�ور بای�د اص�الح ش�ود. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ علي الریجاني، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي روز گذشته در مراسم روز خبرنگار که در محل کميسيون تلفيق 
مجلس شوراي اسالمي برگزار ش��د، ضمن تبریک روز خبرنگار با بيان 
اینکه از ابتداي سال یک شوراي اقتصادي در مجلس تشکيل شده است، 
افزود: این شورا متشکل از افراد صاحب نظر اقتصادي مجلس از اوایل سال 
شکل گرفت، دبيرخانه آن تشکيل شد و مستمراً مسائل را با کمک مرکز 
پژوهش ها و دولت عنوان کرد. وي ادامه داد: خوشبختانه با بحث هایي که 
انجام شد و در شوراي اقتصادي سران قوا مسئله سامان پيدا کرد و از شرایط 
گذشته عبور کردیم و بسياري از کارها در مجلس انجام شد. رئيس مجلس 
افزود: عالوه بر آن در کميسيون هاي مختلف مجلس نيز بحث هاي جدي 
در خصوص ساماندهي مسائل اقتصادي مطرح است از جمله در خصوص 
قانون ارزش افزوده و بحث قاچاق، مسائل آماده شده است تا به صحن علني 
ارسال شود. وي با بيان اینکه در حال بررسي تغيير این ساختار متناسب با 
شرایط هستيم افزود: البته این امر در مجلس امکان پذیر است که بعضي 
دستورها را با رأي مجلس عوض مي کنند ولي هيئت رئيسه نمي تواند به 
تنهایي دستور را تغيير دهد. الریجاني تأکيد کرد: برخي نابساماني هاي 
اقتصادي کشور مربوط به صحنه بين الملل نيست، ساختار اقتصادي کشور 
اشکاالتي دارد که باید اصالح شود. رئيس مجلس شوراي اسالمي در بخش 
دیگري از سخنانش به مشکالت اقتصادي جامعه اشاره کرد و گفت: این 
واقعيت است که بيشتر مشکالت اقتصادي ساختاري است براي نمونه 
افزایش نقدینگي به 1۵00 هزار ميليارد تومان؛ نقدینگي دیگر ربطي به 
تحریم ها ندارد بنابراین اگر این ميزان نقدینگي به سمت ارز و طال و شبيه 
آن سوق داده شود خسارت زاس��ت اما اگر به سمت توليد و عمران برود 

مي توان مشکالت زیادي را حل کرد. 
 

یك فعال سیاسي اصولگرا: 
حاميان ديروز روحاني

 امروز بايد پاسخگوي مردم باشند
اصالح طلب�ان وزرا را ب�ه روحان�ي تحمی�ل کرده اند، ام�ا اکنون 
درص�دد مقص�ر نش�ان دادن رئی�س جمه�ور هس�تند، از 
رفتار ه�اي رئی�س جمه�ور حمای�ت نمي کن�م و معتق�دم 
ندارن�د.  ب�اور  را  اصالح طلب�ان  اخی�ر  اظه�ارت  م�ردم 
ابوالقاسم رئوفيان، دبير کل حزب ایران زمين در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان،  با اشاره به اظهارات و موضع گيری های متناقض خاتمي درباره حمایت 
اصالح طلبان از روحاني گفت: معتقدم با توجه به نزدیکي انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي، اصالح طلبان در مواضع اخيرشان مبني بر عبور از روحاني به 
دنبال اخذ رأی مردم در این انتخابات هستند. دبير کل حزب ایران زمين ادامه 
داد: سؤال نمایندگان مجلس از رئيس جمهور جنبه استفهامي ندارد، بنابراین 
اصالح طلبان درصدد القاي این نکته به مردم هستند که آنها در مجلس براي 
حقوق مردم از رئيس جمهور س��ؤال مي کنند که معتقدم این نمایندگان 
از پاسخ روحاني قانع نمي شوند، زیرا به دنبال منافع جناحي خود هستند. 
رئوفيان با بيان اینکه هدف اصالح طلبان از موضع گيری اخيرشان مبني بر 
جدایي از روحاني عوام فریبی است، اظهار کرد: اصالح طلبان درصدد فریب 
جامعه به وسيله عدم حمایتشان از روحاني هستند تا رأی مردم را در انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي به سبد خود بيندازند. وي تصریح کرد: عذرخواهی 
خاتمي و سؤال از رئيس جمهور توسط روحاني به دليل دلسوزي براي مردم 
و تأمين منافع ملي نيست. دبير کل حزب ایران زمين خطاب به اصالح طلبان 
گفت: در این موقعيت حساس که منافقين و دشمنان به طور مدام عليه کشور 
توطئه مي کنند و به ناآرامی های داخل کشور دامن مي زنند، شما حاميان 
انتخاباتي روحاني باید اکنون وي را حمایت کنيد تا دولت مشکالت معيشتي 
را به وسيله یک تيم اقتصادي قوي رفع کرده و به خواسته هاي به حق مرد 
پاسخ دهد. رئوفيان تصریح کرد: اکنون که مردم ، گروه ها و جناح هاي سياسي 
مطالبات به حقي دارند، نمي توان روحاني را براي حل مشکالت و پاسخ به 
مطالبات مردم تنها گذاشت. وي با بيان اینکه دولت اشتباهات استراتژیک 
داشته است، گفت: اصالح طلبان وزرا را به روحاني تحميل کرده اند، اما اکنون 
درصدد مقصر نشان دادن رئيس جمهور هستند، از رفتار هاي رئيس جمهور 
حمایت نمي کنم و معتقدم مردم اظهارت اخير اصالح طلبان را باور ندارند. 
دبير کل حزب ایران زمين با بيان اینکه هدف اصالح طلبان از انتقاد به روحاني 
جذب رأی در انتخابات آینده مجلس اس��ت، اظهار کرد: اصالح طلباني که 
سنگ روحاني را به سينه زدند اکنون باید پاسخگوي مردم باشند و نباید از این 
پاسخگویي فرار کنند، در این موقعيت رفتار و موضع گيری هاي اصالح طلبان 

به نفع مصالح کشور نيست. 

جهانگيري: بايد با مردم صادق باشيم
مع�اون اول رئیس جمه�وري با تأکی�د بر اینكه ش�رایط خطیري 
پیش روي کشور قرار دارد، اظهار کرد: باید با مردم صادق باشیم. 
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگيري طي س��خناني در حاشيه جلسه 
هيئت دولت در جمع خبرنگاران با اش��اره به شرایط پيش  روي کشور 
گفت: ما باید با مردم صادق باشيم چرا که در شرایط پيش  روي کشور 
وضعيت خطير اس��ت و امریکا بدون پرده پوش��ی مي گوید مي خواهد 
مردم ایران را تحت فشار قرار دهد تا خواسته هاي 40 سال گذشته اش 
را محقق کند. وي افزود: مس��يري که ما دنبال مي کنيم این است که 
براي عبور از این شرایط برنامه ریزي داشته باشيم. وي افزود: مسيري 
که ما دنبال مي کنيم این است که با توجه به واقعيت هایي که پيش روي 
کشور است براي عبور از این شرایط برنامه ریزي داشته باشيم. من فکر 
مي کنم برنامه ریزي و سياست گذاري که انجام شده متناسب با شرایط 
کشور است و حتماً بخش خصوصي ما باید از این فرصت استفاده کند 
که عالمت مي دهد که صادرات کش��ور به شدت اقتصادي و مقرون به 
صرفه است و این شرایط به ما مي گوید که باید به توليد توجه بيشتري 
کنيم و به توليدکنندگان عنایت بيشتري داش��ته باشيم. معاون اول 
رئيس جمهور گفت: به همين دليل از وزارت صمت خواس��ته ایم یک 
بس��ته براي حمایت از توليد در ش��رایط جدید به وجود آورد تا آن را 
تصویب کنيم و نيز به اقش��ار متوس��ط و پایين جامعه که تحت فشار 
اقتصادي قرار مي گيرند باید از منابعي که به دس��ت مي آوریم به آنان 
توجه کنيم. اگر بتوانيم عوارض جانبي این سياس��ت ها را با موفقيت 
کنترل کنيم این سياست ها حتماً با استقبال بخش خصوصي مواجه 

خواهد شد و حتماً تأثيرش مثبت خواهد بود. 

ژه
وی

اصالحطلبانهمانفتنهگرانند؟! 
تصویر چهار نفر از اعضای حزب منحله سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمي عکس  دیروز روزنامه شرق بود؛ چهار نفري 
که سه نفرشان از محکومان فتنه 88 هستند و جالب آنکه 
روزنامه شرق با این عکس و با موضوع بيانيه اي که این افراد 
و همفکرانشان منتشر کرده اند، تيتر زده که »اصالح طلبان 
به ميدان آمدند«. از ميان همه کس��اني ک��ه آن بيانيه را 
نوشته اند، شرق این چند نفر را به اسم اصالح طلب پررنگ و 
نماد اصالحات معرفي کرده است. اینکه فتنه گران را همان 
خواص اصالح طلبان معرفي مي کنند، نمي تواند به س��ود 
اصالح طلبان باشد و حتي به جریان آنها ضربه هم مي زند. 
اصالح طلبان با قرار گرفتن پش��ت حسن روحاني تالش 
کردند به قدرت برگردند و نيز شکاف ميان خود و حاکميت 
را که حاصل فتنه انگيزی سال 88 بود، از بين ببرند. حاال 
گویا برخ��ي از اصالح طلب��ان از جای��گاه اصالحات زیاده 
مطمئن شده اند و علني و صریح بر یکي بودن اصالحات و 
فتنه صحه مي گذارند. اصرار بر طي این مسير به اعتمادي 

که نظام به اصالح طلبان کرده، ضربه خواهد زد. 

راهحلهایتانرا
بهدولتمتبوعبسپارید

عبدالواحد موس��وي الري، وزیر کش��ور دولت اصالحات 
در مصاحبه ب��ا اعتماد گفته ک��ه »اصالح طلبان در حوزه 
عملياتي کردن دیدگاه ها و آرمان ها دست شان باز نيست. 
از یک طرف در مناسبات دس��تگاه قضایي و قانونگذاري 
حضور کمرنگي دارن��د؛ از طرف دیگر نيروهاي مس��لح، 
امکانات امنيتي و اطالعاتي و بخش عمده اي از دس��تگاه 

اجرایي در اختيارشان نيست. جریان اصولگرا در عملياتي 
کردن ایده هایش امکانات بيشتري دارد اما دیدگاه هایش 
راهگش��ا نيس��ت. برعکس اصالح طلبان که دیدگاه هاي 
روش��ن و کارآمدي دارند ظرفيت هاي شان محدود است. 
اگر متوليان امر گوش ش��نوا براي ش��نيدن راهکارهاي 
اصالح طلبان داشته باشند، مي توان کشور را از این وضعيت 

نجات داد. «
دوپ��اره دی��دن و دوپ��اره ک��ردن کش��ور و حاکمي��ت و 
دوقطبی سازی هميشه در مواضع اصالح طلبان وجود دارد. 
این بار هم نهادها را به اصالح طلب و اصولگرا تقسيم کرده اند 

تا توجيه عملکرد بد اصالح طلبان در اداره کشور باشد. 
این تماميت خواهی اصالح طلبان هم در نوع خود جالب است 
که مي خواهند هم��ه نهادهاي حاکميتي، اع��م از نظامي و 
تقنيني و اجرایي و قضایي و امنيتي و اطالعاتي در اختيارشان 
باش��د تا بتوانند کار کنن��د. در حالي که طبيعت��اً هر کدام 
این بخش ها به ش��کل انتخابي یا انتصاب��ي در اختيار افراد 
از جناح هاي مختل��ف قرار مي گيرد و هر ک��دام  از بخش ها 
نمي توانند بگویند ما براي اینکه کار کنيم، باید نهادهاي دیگر 
هم در اختيارمان باش��د! اگر راه حلي دارند و به دولت ارائه 
نمي کنند که طبيعتاً نامش خيانت اس��ت؛ اگر هم معتقدند 
دولت اختياري ندارد، باید پاس��خ دهند این همه تالششان 
براي در اختيار گرفتن قوه مجریه با کل��ي عمليات رواني و 

دروغ و تهمت و هزینه مادي براي چه بود!
س��ایت مش��رق هم در مورد همين مصاحبه موسوي الري 
مي نویسد: »دولت کارنامه موفقي براي ارائه ندارد. از سوي 
دیگر اکثریت مطلق کابينه در اختيار اصالح طلبان است اما 
این جماعت به دليل رفتار قبيله اي و تشنگي مفرط به قدرت، 
با بی مسئوليتی به دنبال تبرئه خود از ناکامي ها و فاصله گذاری 

با دولت است تا بتواند با این ترفند سياسي در انتخابات 1400 
نيز قوه مجریه را به دس��ت بگيرد. اصالح طلبان بارها ثابت 
کرده اند که هيچ برنامه اي براي اداره کش��ور ندارند. تشویق 
دولت به دلخوشي به برجام، تشکيل کميته و کارگروه براي 
رفع حصر و بي توجهي به مشکالت معيشتي مردم از سوي 
این طيف موجب شده است تا عالوه بر ناکارآمدي اقتصادي 
در مدیریت اجرایي، بس��ياري از وعده ها ب��ر زمين مانده و 
مسائل حاشيه اي دس��ت چندم، مطالبات اصلي مردم را به 

حاشيه ببرد. «

  حقایقراشمابگویيدآقايزیباكالم!
صادق زیباکالم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته که »آقاي 
روحاني در نام��ه اخير خود به آق��اي الریجاني براي حضور 
در مجلس عنوان کرد ه ان��د که قصد دارن��د حقایق را براي 
مردم بازگو کنند. با وج��ود این بنده بعي��د مي دانم چنين 
اتفاقي در مجلس رخ بدهد. این آقاي روحاني که من از 29 
اردیبهشت96 تاکنون مشاهده کرده ام در مجلس نيز تنها به 
ذکر کليات و سخنان تکراري بسنده خواهد کرد. در نتيجه 
آقاي روحاني در صحن مجلس نيز س��خني از واقعيت هاي 

موجود جامعه را نخواهد گفت. «
راه ساده اي وجود دارد و امثال زیباکالم مي توانند به ميدان 
بيایند و حقایق را به مردم بگویند تا حسن روحاني هم جرئت 
پيدا کند و حرف بزند! گرچه اینک��ه زیباکالم تلویحاً رئيس 
جمهور را ترس��و خطاب کند، یقيناً اهانت به رئيس جمهور 

خواهد بود. 
البته امثال زیباکالم تاکنون همه حرفي عليه نظام زده اند و 
امري را فرو نگذاشته و با این حساب دیگر مگر حرفي مانده 

که روحاني بزند؟!

محمدرضا عباشي|   مهر 


