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خبر
عارف:

موضع من نسبت به دولت تغییری
نکرده است

ایلنا| محمدرضا عارف رئیس فراکســیون امید مجلس،
با تکذیب انتشــار خبری مبنی بر عذرخواهی از مردم برای
انتخاب این دولــت تاکید کرد که همچنان بر موضع اولیه
خود در جهت حمایت از دولت هستند.
این نمایند مجلس در مورد انتشــار خبری به نقل از وی
مبنی بر اینکه از مردم بابت مشکالت عذرخواهی می کنیم
چون دولتی را روی کار آوردیم که مجبوریم صورتمان را با
سیلی سرخ کنیم ،گفت :در ابتدا از رسانهها خواهش میکنم
که اخبار را از بنده ،روابط عمومی و دفترمان پیگیری کنند،
کما اینکه در پی نشســتی هم که با یکی از احزاب داشتیم
بالفاصله خبر آن را هم منتشر کردیم که موثق است.
عارف ،ادامه داد :در حاشیه جلسات ممکن است مطالبی
مطرح شود که به هیچ وجه نباید مستند باشد ،بنابراین آنچه
که مطرح شــد رد میکنم و در ایــن مورد اطالعیهای هم
خواهیم داد که رسانهها باید بدان استناد کنند که بعد از این
وارد مباحث حاشیهای نشویم.
وی اظهــار کرد :موضع اولیه مــا از دولت حمایت بوده و
در شرایط کنونی نیز از دولت حمایت میکنیم و بارها هم
گفتهایم که دولت باید انتقاد مثبت ،مشفقانه و صمیمانه را
بپذیرد و همچنان هم بر همان موضع هســتیم که اگر در
جایی نیاز به اصالح باشــد و نظری داشته باشیم حتما در
اختیار دولت قرار میدهیم و سعی هم میکنیم که فضاسازی
رسانهای نشود.
عــارف افــزود :در مورد این موضوع که دولت ســخنگو
ندارد نظر ما هم این است که باید هر چه سریعتر سخنگو
مشخص کند و آنچه که بارها از دولت خواستهایم و باز هم
اشــاره میکنم ،این است که دولت با مجلس تعامل داشته
باشد ،مجلسی که میخواهد برای رفع مشکالت و عبور از
این وضعیت به دولت کمک کند ،بنابراین باید هم با واحد
مجلس ،هم فراکسیونهای مجلس و هم مجمع نمایندگان
استانها تعامل داشته باشد.
ایــن نماینده مردم در مجلس دهم ،در مورد اســتیضاح
وزرا تصریح کــرد :در مورد وزرایی که تغییــر کردهاند به
دولت توصیه میکنیم که از طریق تعامل با کمیسیونهای
تخصصی مجلس هر چه ســریعتر وزرایی که توانا باشند و
بتوانند به طور جدیتر در رفع مشکالت کمک کنند ،انتخاب
کند.
کدخدایی:
هرگز نمایندهای را برای نظر و رأی
ردصالحیتنکردیم
ایرناپالس| سخنگوی شورای نگهبان گفت که شورای
نگهبان هیچگاه نمایندگان مجلس شورای اسالمی را بهخاطر
رأیی که آنان به طرح یا الیحهای میدهند و یا اظهارنظری
که میکنند ،ردصالحیت نکرده است.
عباسعلی کدخدایی گفت :این حرفی که برخی میگویند
دلیل مخالفت با طرح شفافسازی آرای نمایندگان ،ترس
آنان از شــورای نگهبان بههنگام بررسی صالحیتهاست،
حرف بیربطی است .شورای نگهبان ،نمایندگان مجلس را
هیچگاه بهدلیل آرا و نظرشان رد صالحیت نکرده است.
علی مطهری ،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اخیرا ً
در یادداشتی درباره علت مخالفت بهارستاننشینان با طرح
شــفافیت آرای نمایندگان گفته« :من با شفافیت حضور و
غیابها و ســفرهای نمایندگان و مانند اینها موافقم ،اما
با شــفافیت آرای آنها موافق نیستم ،زیرا جامعه امروز ما
هنوز رشــد الزم را در این زمینه پیدا نکرده است .اگر آرای
نمایندگان به طرحها و لوایح اعالم عمومی شود ،نماینده در
حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروههای فشــار قرار
میگیرد ،یا بهموجب نظارت استصوابی حق او در انتخابات
بعدی ضایع میشود .به همین جهت ،ممکن است در محذور
واقع شــود و رای واقعی خــود را اعمال نکند ،در حالی که
نماینده باید در ابراز رای خود آزاد باشــد .لذا اینجانب این
طرح را امضا نکردم و به فوریت آ ن هم رای ندادم».
شاهنشین:
مساله شورای شهر بابل
درحال بررسی است
محمد محمودی شاهنشین عضو کمیسیون شوراها و امور
داخلی مجلس درباره رسیدگی به پرونده شورای شهر بابل
گفت :مسئله در حال بررســی است و ما منتظر گزارشات
هستیم.
این نماینده مجلس درباره پیگیری پرونده برخی از اعضای
شورای شهر بابل در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
گفت :تاکنون گزارش کامل این پرونده به دست ما نرسیده
است و دوستان در حال بررسی هستند .
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درپاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه وقتی هنوز جرمی ثابت نشده است
چرا نام افراد اعالم شــده ،نحوه برخورد با افرادی که به این
جریانات دامن میزنند چیســت ،عنوان کرد :بخشی از این
رفتارها غیرقانونی اســت و افراد میتوانند درخواست اعاده
حیثیتکنند.
وی ادامه داد :تاکنون گزارشــی نه به کمیسیون رسیده
است و نه شورای حل اختالف؛ دوستان در ماموریت هستند
که موضوع را رســیدگی کنند و باید دستگاههای امنیتی و
انتظامی گزارشات خود را ارائه دهند.
محمودی شاهنشــین درباره برخورد بــا افراد خاطی در
صورت اثبات جرم ،گفت :هشتاد و یک قانون برای شوراها
تعیین شده است که بخشی از آن به شاکی خصوصی و قوه
قضائیه باز میگردد و بخشی دیگر به خود شوراها که ممکن
است افراد به مدت محدود و یا برای تمامی ادوار از عضویت
در شورای شهر محروم شوند.
وی درباره این که گفته میشــود این جریان برنامهریزی
شــده و برای ایجاد تنش در شــورای شهر بابل بوده است،
عنوان کرد :باید بررسی کنیم و ببینیم که این موضوع تا چه
حد صحت دارد ما نمیتوانیم بر اساس عکس و ویدئویی که
منتشر میشود ،تصمیم بگیریم.
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ترامپ را جدی بگیرید؛ در شیوه ها تجدید نظر کنید
همدلی| گروه سیاسی -پرواضح اســت که دولتهای گذشته و
همچنین دولت حسن روحانی هیچ اراده جدی و برنامه مدونی برای
کم کردن نقش نفت و دولت در اقتصاد ،نداشته و ندارند .بیش از هر
چیز در محدود ه سخنان شعاری مانده اند و تا کنون نیز نتوانستهاند
از آن عبور کنند .از سوی دیگر مسئله بیکاری به یکی از عمیقترین
مشکالت تبدیل شده است؛ چراکه باال بودن آن آسیب رسان است :از
یکسو امنیت اجتماعی آن جامعه را به خطر میاندازد و از سوی دیگر،
تهیه لوازم و ضروریات زندگی مردم را با مشکل مواجه میسازد .گویی
فضای کسبوکار مناسبی برای ادامه حیات در کشور حاکم نیست .به
نظر میرسد هیچ امیدی برای تغییر و دگرگونی این شرایط وجود ندارد.
در این شرایط بازار آنقدر ساکن شده که شرایط بسیار غیرممکنی
برای تولید به وجود آورده است .امروزه متوجه شدیم که رونق یافتن
اقتصاد و رسیدن به دروازههای توسعه ،نیازمند سرمایهگذاری خارجی
است .این در حالی است که سرمایهگذاری در ایران مساوی با گرفتاری
است .سرمایهگذاران داخلی دیگر تمایلی به توسعه کار خود ندارند.
متأسفانه یک وحدت نظر نسبت به سرمایهگذاری خارجی در داخل
کشور حاکم نیست .قطعا برای ایجاد تغییر و رفعورجوع این مسائل،
شفافیت الزم است .انتقال مبالغ نجومی و فساد اقتصادی موجود بدین

برای مدیریت رفتار ترامپ باید استراتژی
مشخصیداشت
آنگونه که پیداســت ابزار قدرت و مؤلفهها فرق
دارد ولی از نظر تئوریک مسائل میتواند شبیه به هم
باشد .باألخره آن موقع ما بحران جنگ را داشتیم که
یک بحران بود و باید برای خاتمه دادن به این بحران
استراتژی ما مشخص میشد .در سالهای قبل هم
بحران هستهای را داشتیم که استراتژی ما مذاکره
و رســیدن به برجام بود که انجام دادیم .اینکه این
برجام چقدر بــه نفع ما و چقدر به نفع آمریکا بود
بحث جدا است .ولی ما با این استراتژی رفتیم که
بحران هستهای را حل کنیم و حل کردیم.
امــا بعد از روی کار آمدن ترامپ ،او دوباره بحران
جدید درست کرد .این بار ایران در قضیه هستهای
مســائل را با جامعه بین المللی حل کرده بود .ولی
ترامپ ،به هر دلیلی ،دوباره شــروع به این کرد که
از برجام خارج شود و مسئله جدیدی را آغاز کند.
حاال ما در وضعیت جدیدی قرار گرفتهایم که ترامپ
اآلن به دنبال حل مســئله هســتهای یا به دنبال
اینکه مســائلش را با ایران حل کند نیست .او دارد
حرفهایی می زند که فراتر از این حرفها اســت؛
میگوید من به دنبال فروپاشــاندن اقتصاد ایران
هستم و تحریم آغاز این کار است.
بنابر این ،وضعیت یک تغییرات اساســی کرده
است؛ که باید استراتژی ما برای خاتمه دادن به این
بحران روشن باشد .البته ممکن است نیاز نباشد که
اعالم شــود .ولی تصمیم گیرندگان باید بدانند که
این رفتار ترامپ خیلی جدی است و برای مدیریت
آن باید اســتراتژی مشخصی داشــت .ما نباید در
برابر برنامههایی که آمریکاییها با کمک اسرائیل و
حمایت بعضی از کشورها مثل عربستان میریزند
منفعل باشــیم .این اســتراتژی مشــخص است.
حرفهایی هســت که باید برای مسئولین گفت و
شاید درست نباشد که اینجا گفته شود .ولی چیزی
که مشخص است باید همه برنامه ترامپ را جدی
بگیرند و استراتژی مشخصی برای خاتمه دادن به
بحرانی که ترامپ ایجاد کرده داشــته باشیم .نظام
باید تصمیمات بزرگ بگیرد .مردم ایران نشان دهند
که ترامپ نمیتواند موفق شود .این به دست مردم
اســت .پیش از مردم دولت باید تصمیمات بزرگ
بگیــرد .منظور از دولت نظام اســت .نظام باید در
حوزههای مختلف تصمیمات بزرگ بگیرد و نگران
این تصمیمات بزرگ نباشد.

معنی است که تحقیق و بررسی جامعی در این موضوع انجام نگرفته
است .وقتی همهچیز در پرده ابهام باشد همین وضعیت موجود خواهد
بود .ما اآلن  ۳۰سال است که برنامه مینویسیم؛ اما وضعیت هرسال
بدتر از سال قبل میشود .دولت نیز نمیتواند هیچ کنترل و نظارتی
بر این امر داشته باشد .از مسائل دیگر بودجه دولت و مسئله حجم
باالی بدهیهای آن اســت .بحران صندوقهای بازنشستگی باعث
شده است بازنشستگانی که یک عمر با شرافت کار کردهاند ،امیدی به
آینده نداشته باشند؛ و متاسفانه معلوم نیست این مسائل به دست چه
کسی یا نهاد و سازمانی حل خواهد شد .مواردی که مطرح شدند تنها
بخشی از مشکالت و مسائلی است که ایران با آن دست و پنجه نرم
میکند .شرایط و وضعیتی که امروز بر فضای اقتصادی و سیاسی ایران
حاکم است ،شرایط مناسبی نیست .هر چقدر هم خوش بینانه نگاه
کنیم ،نمیتوان واقعیتها را نادیده گرفت .مدتی است که مردم خیلی
عصبانی هستند .در خصوص شفافیت ،بودجه ،دستگاهها ،آقازادهها و
بقیه مسائل ،مردم خیلی واکنشهای سریع و تندی دارند .بنابراین باید
راهی برای برون رفت از این مسائل یافت .یکی از راه های برونرفت
را رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی و اولین
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ارائه کرده است .او در محل پایگاه

شــرط دیگر این اســت که باألخره مــردم باید
رفتارشــان را مقداری تغییر دهند؛ یعنی نگرانیها
نباید وضع را خرابتر کند .باید مردم به خودشــان
کمک کنند و تا جایی که میتوانند نگذارند التهاب
در بازارهــا به دالیل روانی توســعه پیدا کند .ولی
مهمترین مسئله کارهای بزرگی است که حاکمیت
باید انجام دهد و تصمیمات بزرگی اســت که باید
بگیرد .به نظرم اینجا نمیشود گفت؛ ولی من خودم
مطالعه و مطلبی را تدوین کردهام و به مســئولین
ارائه میدهیم.
در حوزههــای اقتصــادی ،سیاســت داخلی و
سیاســت خارجی باید تصمیمات بزرگ بگیرند و
بعضی از خواستههای مردم در حوزههای مختلف
را همراهــی کنند و به جای اینکه آن خواســتهها
تبدیل به مطالبات شود آنهایی که قابل حل است
را حل کنند .ساختار کشور روان و چاالک نیست.
پای صحبت هر کدام از مســئولین فعلی نظام و یا
سیاسیون که مینشینیم ضرورت اتخاذ تصمیمات
بزرگ را گوشزد میکنند .این به ساختار کشور ما
بر میگردد که شاید تصمیم گیری در آن مقداری
سخت باشد .همه میدانیم که ساختار اداره کشور

ما ساختار روان و راحت و چاالکی نیست .باألخره
در آینده باید این مسئله را حل کرد .شاید اآلن کار
سختی باشــد؛ ولی باألخره بخش عمدهای را همه
باید کمک کنند تا رهبری تصمیم بگیرد.
آمریکاییها با کمک اسرائیل و بعضی از دشمنان
قدیمی ایران چنین تصمیمی گرفتهاند که اقتصاد
ایران به فروپاشــی بیانجامد و ایران به بن بســت
برســد .این تصمیم را گرفتهاند و اآلن دارند اجرا و
دنبال میکنند .ولی ظرفیتهای ایران خیلی زیاد
و بزرگ است و ایران میتواند از این وضعیت بیرون
بیاید؛ ولی نیاز به تصمیمات بزرگ دارد.
منظور از ظرفیت ها نیز همه موارد هست .ظرفیت
اجتماعی ایران بسیار وسیع است؛ مردم باید اعتماد
کنند .ظرفیت اقتصادی ایران بسیار باال است .باید
تصمیمات درســت اقتصادی گرفته شود و دست
مردم برای فعالیت باز باشــد .قــوه قضائیه باید به
پشتیبانی از اقتصادی بیاید .دستگاههای تبلیغاتی و
روانی و رسانهای باید همه به پشتیبانی از اقتصاد و
مردم بیایند تا آنها در دام جنگ روانی آمریکاییها
نیفتند .اآلن خیلی از اخباری که خود دستگاههای
رسمی ایران منتشر میکنند بر نگرانیها میافزاید.

مجلس

خبری جماران حضور یافت و به شبهات موجود و سؤاالت این پایگاه
خبری در خصوص راههای برون رفت از وضعیت فعلی کشور پاسخ داد.
او برای این روزهای ایران توصیههای مهمی دارد؛ سردار حسین عالئی
که از بیان علنی برخی از این توصیهها خودداری میکند ،تأکید دارد
جدی بگیرند و برای مقابله با
که مسئوالن کشور تهدیدات ترامپ را ّ
آن استراتژی مشخص تدوین کنند .او دراین گفت و گو اینگونه توصیه
کرده که نظام بایــد در حوزههای مختلف تصمیمات بزرگ بگیرد و
نگران این تصمیمات بزرگ نباشد .ظرفیت اجتماعی ایران بسیار وسیع
است؛ مردم باید اعتماد کنند .ظرفیت اقتصادی ایران بسیار باال است.
باید تصمیمات درست اقتصادی گرفته شود و دست مردم برای فعالیت
باز باشد .قوه قضائیه باید به پشتیبانی از اقتصادی بیاید .دستگاههای
تبلیغاتی و روانی و رسانهای باید همه به پشتیبانی از اقتصاد و مردم
بیایند تا آنها در دام جنگ روانی آمریکاییها نیفتند .اآلن خیلی از
اخباری که خود دستگاههای رسمی ایران منتشر میکنند بر نگرانیها
میافزاید .باید طوری با مردم برخورد کرد که واکنش آنها در حمایت از
منافع ملی ،گسترده باشد .مهم رفتار کسانی است که در حاکمیت قرار
دارند .بخشی از سخنان رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران در
ادامه میآید:

وضعیت فعلی فراتر از دولت است
من فکر میکنم وضعیت فعلی فراتر از دولت است.
نظام باید به میدان بیاید و مسئله را حل کند .البته نه
با روشها و شیوههای قبلی؛ باید در شیوهها تجدید
نظر شود .نمیشود؛ چون حرفهایی که من بزنم را
شما نمیتوانید منتشر کنید و کشور هم ظرفیت
شنیدنش را ندارد و باید محرمانه بماند .چرا امام یک
روز میگفتند «جنگ ،جنگ تا رفع فتنه از عالم»
و دو هفته بعد قطعنامه را قبول کردند؟ چطور شد
که ما از آنجا به اینجا رسیدیم که به قول شما چنین
تصمیمات مهمی را حتی به زبان هم نمیشود آورد؟
شده است دیگر!
شیوههای حکمرانی باید تغییر کند
نه در اینها مشــکل نداریم .شیوههای حاکمیتی
ما مشکل دارد؛ شیوههای حکمرانی باید تغییر پیدا
کند .در همه حوزههای حکمرانی ما باید به سمت
حکمرانی خوب برویم .حکمرانی خوب معیارهای
خودش را دارد و باید با آن معیارها عمل کنیم.
نگرانی و ناراحتی مردم به شیوه های حکمرانی
ارتباط دارد؛ یعنی ســاختار سیاســی مــا دارای
گسلهایی هســت که به جای اینکه این گسلها

ترمیم شــود همه طرفین ماجرا به این گسلها و
شکافها دامن میزنند .مث ً
ال در استیضاحهای اخیر
ّنیت مجلس این بود که کار را بهتر کند ولی همه
استیضاحها کار را بدتر کرد .اوالً دو وزارتخانه را بدون
وزیر گذاشــتند ،ثانیاً اینکه همه وزیران و دولت را
نگــران کردند ،ثالثاً اینکه در جریان اســتیضاحها
مجلسیها گفتند دولت فاسد است و دولت گفت
مجلسیها فاسد هستند .این به چه معناست؟ مردم
اینها را میشنوند.
بایــد به ترامپ نشــان دهیــم که از
ایران صدای واحد بیرون میآید
مذاکره ابزار است و هدف نیست .شما باید ببینید
از این ابــزار چه موقع باید اســتفاده کنید .اگر از
این ابزار اســتفاده کنید به نفع منافع ملی است یا
استفاده نکنید؟ شما با کسی قهر هستید و صحبت
نمیکنید ،اگر قهر را ادامه دهید به نتیجه میرسید
یا سالم بگویید و او علیک بگوید به نتیجه میرسید؟
این ابزار است و خودش هدف نیست .شاید به تعبیر
رهبری یعنی موقعی که نتوانند بر ما اعمال فشار
کنند.
یک موقع من بهعنوان یک فرد نظرات خودم را
ارائه میدهم و یک موقع کشور تصمیمی میگیرد،
این دو بحث جدا از هم است .کشور هر تصمیمی
بگیــرد آن را دنبال میکنــد .ولی ما بهعنوان نظر
میتوانیم حرفهایی بزنیم .البته اآلن بعضی نظرات
را نمیشــود ارائه کرد .چون معلوم نیست ارائه آن
به نفع کشور باشد .ممکن است نظر درست باشد
ولی در شرایط فعلی طرح آن به قدرتمندی کشور
نیانجامد؛ به نفع ترامپ و اطرافیان او تمام شود .ما
اآلن باید به ترامپ نشــان دهیم که از ایران صدای
واحد بیرون میآید؛ همه با هم منسجم هستند و
همه دنبال این هســتند ترامپ را مأیوس کنند از
اینکه علیه ایران به نتیجه برســد .با این حال فرق
اآلن با دوران جنگ این است که ما تجربه آن دوران
را داریم و باید از آن استفاده کنیم .خوف این میرود
که از آن تجربه استفاده نکنیم.
در پایان باید گفت «الناس علی دین ملوکهم».
همیشه مردم خوب هســتند .باید طوری با مردم
برخورد کرد که واکنــش آنها در حمایت از منافع
ملی ،گسترده باشد .مهم رفتار کسانی است که در
حاکمیت قرار دارند .به نظرم آخرین جمله و توصیه
من این اســت که در شیوه حکمرانی تجدید نظر
شود؛ در همه حوزهها

گوشه
الریجانی:

به خاطر ایران ،روی اصول تمرکز کنیم
علی الریجانی رئیس مجلس دیروز در شهر الرستان در همایش
تقدیر از خادمین و خیرین حسینی با بیان اینکه آفرین بر شما که
برای احیای شعائر حسینی همت کردهاید ،گفت :قیام و سیره امام
حسین (ع) مورد عجیبی است؛ اگر به اعمال روزهای خاص بنگرید
زیارت امام حسین(ع) در همه آنها آمده است .رئیس قوه مقننه با
اشاره به اینکه در ایام خاص که خداوند توجه ویژه به بندگان دارد،
از آنها میخواهد که به امام حســین (ع) تمسک کنند ،ادامه داد:
ائمه اطهار واسطه فیض هستند و مانند زنجیرههایی به هم پیوسته
واسطه فیض محسوب میشوند اما در مورد تمسک به امام حسین
سر وجود دارد.
(ع) در روزهای خاص یک ّ
الریجانی با تأکید بر اینکه شــما خیرین بهترین و سریعترین
راه را برای رســیدن به حق انتخاب کردهاید ،عنوان کرد :شنیدهام
در الرستان در حوزههای مختلف خیرین فعالیت میکنند ،مانند:
ساخت بیمارستانها و مدارس ،این موضوع نشان از هم سرنوشتی
این جامعه دارد .وی ادامه داد :جامعهای که به سرنوشــت یکدیگر
حساس باشد ،دارای استقامت هستند و جوامعی که تعلقات عاطفی
در آنها کم شده باشد حتی برای تشکیل نیروی نظامی نیز مجبور
به گرفتن مزدور هستند همانند اتفاقی که در آمریکا رخ میدهد ،اما
جامعهای که هم سرنوشتی و طریقی مانند انقالب اسالمی داشته
باشد و والیت فقیه رکن آن باشــد در مقابل طوفانها ایستادگی
میکند ،شماها میدانید که از ابتدای انقالب چه فراز و فرودهایی در
این مسیر قرار دادهاند اما چون جامعه اهل والیت بود و همپیمانی در

درون و راه آنها وجود داشت عامل پیروزی آنها شد ،در جنگ همه
افراد درگیر جنگ بودند و این موضوع نشاندهنده این بود که با همه
هستی انقالب و مسیر استقالل آن را قبول دارند.
الریجانی اضافه کرد :این انقالب ثمره حرکت امام حســین (ع)
اســت و این حرکت باعث حیات داشتن جامعه ما است و باید قدر
محرم را دانست .رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شرایط
ما در ایران متفاوت شده و زورگوییهای غربیها برای ایجاد شکست
در انقالب است ،اما آنها اشتباه میکنند و ملت ایران در مقابل ترامپ
یزیدی ایســتادگی میکند ،گفت :در این شرایط باید تدبیر کنیم
که به معیشت مردم توجه خاص شود و جلوی عربدهکشی آمریکا
بایســتیم ،مسئله آنها انرژی هستهای نیست بلکه به زانو درآوردن
ماست اما تفکر شیعه ،تفکر استقامت و ایستادگی است.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در این دوره باید همگان تالش
بیشتری داشته باشند و همه افرادی که اختالف نظر دارند باید بدانند
که امروز ،روز اختالف نظر نیست و باید بر روی اصل والیت ،تفکر
امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ایستادگی کنند ،ادامه داد:
برای آبادانی و استقامت ایران روی اصول تمرکز کنیم ،اینجا بحث
ایران ،انقالب اسالمی و میراث حسینی مطرح است ،آنها با حرکت
ریشهای تشیع مشکل دارند و نظر آنها این است که ایران در دست
آنها باشد ،فشار را بر روی مردم می آورند و قصد دارند راه حسینی
را از آنها بگیرند .رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان
کرد :تالش ما در مجلس و دولت این است که دوره فعلی با صالبت
طی شود و تالش میکنیم فشارها را بر اقتصاد کشور کاهش دهیم.
در پایان این مراسم از خیرین حسینی توسط رئیس مجلس شورای
اسالمی تجلیل به عمل آمد.

دکتر عبداهلل ناصری مطرح کرد:

اصالحطلبان از دولت دلخورند
ایلنا | عبدالــه ناصری در خصوص موضوع اســتیضاحهای
اخیر مجلس گفت :طبق آخرین اخباری که در دست داریم در
خصوص جایگزین وزیر اقتصاد با دو نفر صحبت شــده اما هیچ
یک از آنها مسئولیت این وزارتخانه را نپذیرفتند و این افراد هم از
معاونان وزارت اقتصاد هستند.
وی افزود :البته با توجه به شــرایط فعلی افراد حق دارند این
مسئولیت را نپذیرند .این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصالحطلبان
از روحانی و دولت دلخور هستند ،گفت :دلخوری اصالحطلبان
از دولت به خاطر خودشان نیست .اصالحطلبان کماکان حامی
روحانی هســتند و دلخوری آنها برمبنای نادیده گرفتن برخی
تعهدات و عدم اجرایی کردن آنهاست .در واقع اصالحطلبان بابت
وعدههایی که روحانی در ســال  ۹۲و  ۹۶به مردم داد اما عملی
نشد ،از وی دلخور هستند و مطالبه دارند.
وی با اشاره به روندی که برای استیضاحها در نظر گرفته شده
اســت ،گفت :این روند هم در همان چارچوب ناکارآمدی بخش
قابل توجهی از دولت خصوصا در حوزه اقتصادی است ،البته باید
توجه داشت مشــکالت اقتصادی نه بر عهده وزیر اقتصاد و نه
بانک مرکزی و نه حتی رئیسجمهور است .ناصری تاکید کرد:
باید عوامل مشــکالت فعلی را در خارج از دولت و تیم اقتصادی
آن جســتوجو کرد .روند فعلی هم به نظر من بعد از سخنرانی
روحانی در مجلس متوقف شده است و ادامه پیدا نخواهد کرد.
وی افزود :روند اســتیضاحها در صورتی ادامه پیدا میکند که

تورمی که رو به باال میرود و همواره رو به رشد است متوقف نشود
و ادامه پیدا کند .مجلس برای فرار به جلو کاری به جز استیضاح
نمیتوانــد انجام دهد؛ چراکه همین مجلس با وضع قوانینی در
همین پارلمان یا پارلمان هفتم ،هشتم و نهم پایهگذار بسیاری از
مشکالت اقتصادی و فرهنگی بوده است.
این فعال سیاســی اصالحطلب خاطرنشــان کرد :بهتر است
مجلس دهم مروری بر قانونگذاری که طی  ۱۳ســال گذشته
انجام شده است داشته باشد و آنها را اصالح کند اما سادهترین کار
برای مجلس ،استیضاح وزیر است که دو مورد از آن انجام شده
است .وی افزود :صحبتهای روحانی در مجلس یا با علم خود و یا
با توصیههای صورت گرفته به هیچ عنوان برای جامعه امیدبخش
نبود .مردم انتظار داشتند مشکالت خود را از زبان روحانی بشنوند.
یکی از مشکالت بزرگ روحانی این است که طی چند سال اخیر
بسیاری از فرصتهای طالیی که برای روشنسازی افکار عمومی
داشته ،از دست داده است .در مجموع سخنان رئیسجمهور در
روزهای اخیر هیچ گونه جاذبه و روشنگری نداشته است.

