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   ماليات در ايران و تركيه
سياوش فالح پور در رش��ته توئيتي از سيستم مالي 
تركيه و مقايسه آن با ايران گفته است: يكي از نقاط 
عطف مديريت اردوغان در ش��هرداري و البته تاريخ 
معاصر استانبول، اخذ گسترده ماليات از طبقه مرفه در دهه ۹۰ميالدي 
براي اصالح زيرساخت هاي عقب مانده اين شهر بود. اردوغان با پيروزي 
در انتخابات شهرداري، ش��هري آلوده، عقب مانده و غرق در بدهي را 
تحويل گرفت، اين س��اختار امكان هرگونه تغيير اساسي را از مديران 
سلب كرده بود. براي مثال تمام  مديران پيش از اردوغان مي دانستند 
راه حل معضل آلودگي هواي استانبول، تغيير سيستم گرمايشي شهر از 
ذغال س��نگ به گاز است اما ش��هري كه بودجه اش اندك بود و بدهي 
انباشته اش سر به فلك مي كشيد طبيعتاً قدرتي براي واردات گاز نداشت 
ولی با آغ��از كار اردوغان، اراده و مس��ير ديگري پيش روي اين ش��هر 
تاريخي قرار گرفته بود. او ابتدا شركت IGDAS را براي رايزني هاي 
اوليه با روس ها تاسيس كرده و سپس براي مذاكره با طبقه مرفه آماده 
شد. او به ش��كلي هنرمندانه با تلفيقي از روش هاي اقناعي تا فشار و... 
ثروتمندان را راضي كرد ماليات يك س��اله احداث خط لوله هاي گاز و 
تغيير سيستم گرمايشي شهر را به طور يكجا پيش از آغاز پروژه تقديم 
شهرداري كنند و به اين ترتيب بودجه الزم براي عقد اولين قرارداد با 
روس ها را تأمين كرد. با پيشروي مطلوب پروژه، فرآيند اخذ ماليات از 
طبقات پايين تر به شكل تدريجي و متناسب با درآمد آنان كليد خورد. 
الگوي او در س��اير پرونده ها )حل معضل ش��بكه آبرس��اني به منازل، 
سدسازي، مكانيزه كردن سيستم دفع زباله، نوسازي شبكه مواصالتي 
و...( نيز كم و بيش مشابه بود و اينگونه ظرف كمتر از ۱۰سال استانبولي 
را كه در سايه افول هويت عثماني به حاشيه رفته بود به نگين خاورميانه 
تبديل كرد. در پايان برايم جالب است كه عملكرد مديريت جمهوري 
اسالمي در حوزه اخذ ماليات تا چه اندازه به اين الگو نزديك است؟ اصوالً 
آيا نظام قادر است ماليات طبقه ثروتمند را به طور كامل دريافت كرده 
و مانع از دور زدن  قانون توسط آنها شود يا اين اراده صرفاً به اقشار محروم 

و متوسط محدود مانده است؟
........................................................................................................................

   اتاق فكر چند سينماگر عليه ايران
علي قلهكي در توئيتر نوشته: تعدادي از سلبريتي ها متحدالشكل متني 
را در پيج اينستاگرام شان منتش��ر كردند و هزينه هاي مادي و معنوي 
اتفاقات پس از گراني بنزين را متوجه حاكميت دانسته اند. مگر همين 
سلبريتي ها و اهالي سينما نبودند كه ارديبهش��ت ۹۶ صفحه خود را 
تمام قد در اختيار ستاِد تبليغاتي روحاني قرار دادند؟! حاال مدعي چه 
هستند؟! شرافت شان كجا رفته؟! نكته جالب در اين بين، متن يكدستي 
اس��ت كه در بازه حدوداً دو س��اعته در تمامي پيج هاي اينستاگرامي 
س��لبريتي هاي حامي روحاني، كار شده است؛ س��لبريتي هايي كه از 
تنظيِم دقيق و ويرايش ش��ده يك توئيت عاجز ب��وده و تفاوت و مورد 
استعمال واژه »مدني« و »معدني« را نمي دانند، چگونه متني »ادبي«، 
»اثرگذار« و »عليه حاكميت« را در صفحات شان بارگذاري كرده اند؟! 
پاي اتاق فكر منظمي در ميان اس��ت كه يوزر و پس��ورد اينس��تاگرام 
سلبريتي ها را در اختيار دارد و س��ربزنگاه ها، اين جماعِت سرخوش را 

هماهنگ عليه نظام، مي شوراند!
........................................................................................................................

   آقای موسوي اين دولت معدل كابينه احتمالی شما بود
اميرحس��ين ثابتي در توئيتي كنايه وار تلويحاً از يكس��ان ب��ودن كابينه 
دولت احتمالي موسوي با كابينه فعلي دولت روحاني نوشته است: حق با 
ميرحسين  موسوي است. اگر مي گذاشتند او كشور را اداره كند، حتماً امروز 
وضع مان گل و بلبل بود. موس��وي با كابينه اي قوي و تخصصي با حضور 
علي ربيعي، بيژن زنگنه، عباس آخوندي، باق��ر نوبخت، معصومه ابتكار، 

محمدعلي نجفي و... مي توانست كشور را متفاوت با امروز اداره كند!
........................................................................................................................

   آقاي نوبخت از جيب خود مي بخشند؟!
علي سيس��تاني در م��ورد معافيت مالياتي س��لبريتي ها نوش��ته: 
 س��لبريتي ها با درآمد ميلياردي بايد معاف از ماليات بشن، اونوقت 
من معلم بايد س��ر ماه ماليات ب��دم. آقاي نوبخت بذل و بخش��ش 
مي فرماييد؟!از كجا؟!چرا بايد خواننده و بازيگري كه ميلياردي درآمد 

داره معاف از ماليات باشه؟! به چه حقي؟!

ابطحي: 
دولت برنامه اي براي رونق توليد ندارد

عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با اشاره به اينكه دولت 
برنامه اي براي رونق توليد و بهبود وضعيت اقتصادي ندارد، گفت: 
انتقاد اين روزهاي اصالح طلبان از دولت روحاني صادقانه نيست. 
محمدج��واد ابطحي در گفت وگو ب��ا مهر، با انتق��اد از عملكرد دولت 
در زمينه اقتصادي، گفت: دولتمردان به وي��ژه رئيس جمهور معتقد 
به تفكر اقتصاد نئو- كينزي هس��تند و مدل اقتصادي آنها حاكميت 
سرمايه داري اس��ت. وي با بيان اينكه دولت تمركز اصلي خود را روي 
واردات گذاشته و تاكنون هيچ برنامه مدوني براي رونق توليد نداشته 
اس��ت، افزود: تفكر دولتمردان و تيم اقتصادي دولت اين است كه به 
جاي آنكه در جهت رونق توليد حركت كنيم، بهتر است كه كاالهاي 

مورد نياز كشور را وارد كنيم. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با تأكيد بر اينكه دولت اراده 
الزم براي كنترل بازار و بهبود وضعيت اقتصادي را ندارد، تصريح كرد: تا 
زماني كه تفكر سرمايه داري بر دولت حاكم باشد، وضعيت بازار به همين 

منوال ادامه مي يابد و مردم هم تحت فشار خواهند بود. 
ابطحي با اشاره به انتقاد تند برخي از اصالح طلبان از دولت روحاني به 
ويژه پس از گراني بنزين، گفت: اگر جري��ان اصالحات در ادعاي خود 
صادق هستند، بايد از شش سال پيش عملكرد دولت را مورد ارزيابي 
قرار مي دادند و در جاهايي كه عملكرد دولت ضعيف بود، از آنان انتقاد 
مي كردند. وي با بيان اينكه م��ردم به خوبي مي دانند ك��ه انتقاد اين 
روزهاي اصالح طلب��ان از دولت روحان��ي از روي اخالص و همچنين 
صادقانه نيست، اظهار داشت: انتقاد اصالح طلبان از دولت صرفاً به دليل 
نزديك شدن به انتخابات مجلس است و آنان مي خواهند با اعالم برائت 

از دولت، به اهداف انتخاباتي خود برسند. 
........................................................................................................................

 خرازي:  اتحاديه اروپا استداللي 
براي راه اندازي مكانيسم ماشه ندارد 

اي�ران ب�ر اس�اس برج�ام عم�ل ك�رده و اتحادي�ه اروپ�ا 
ن�دارد.  ماش�ه  مكانيس�م  راه ان�دازي  ب�راي  اس�تداللي 
كمال خرازي رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي ايران در گفت و گو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اظهارات ژان ايو لودريان وزير 
امور خارجه فرانسه در خصوص برجام و همچنين امكان بهره گيري از 
مكانيسم حل و فصل اختالفات اين سند )مكانيسم ماشه(، گفت: پس از 
خروج امريكا از برجام اروپايي ها به هيچ يك از وظايف خود عمل نكردند 

و حال هم در حال توجيه نقض عهدهاي خود هستند. 
او ادامه داد: نكته مهم اين اس��ت كه ما همواره بر اس��اس برجام عمل 
كرده ايم، بنابراين فرانسه و به طور كلي اتحاديه اروپا استداللي درباره 
انجام مكانيسم ماش��ه ندارند، پس قطعاً ما بايد در برابر فشارهاي آنها 

مقاومت كنيم. 
خرازي درباره احتمال اجراي گام پنجم ايران و خروج از NPT گفت: 
هنوز چنين تصميمي گرفته نشده و درباره جزئيات گام پنجم كاهش 

تعهدات برجامي ايران تصميمات الزم گرفته خواهد شد.

ديپلماسي يكي از پايه هاي قدرت نرم و يك اصل پايدار براي حل 
و فصل مناقشات بين المللي و منطقه اي محسوب مي گردد. 

در واقع ديپلماسي به معناي دانش و فن هدايت روابط خارجي 
و حل و فصل منازعات با اس��تفاده از عوامل سياسي، فرهنگي، 
رواني، حقوقي و تبليغاتي مي باشد و در اين ميان مهم ترين ركن 

ديپلماسي فرآيند مذاكره است. 
در بررسي منظومه فكري مقام معظم رهبري يكي از كليدواژه هاي 
پرتكرار و پرمعنا مفهوم مذاكره مي باشد و اين معنا و اهميت آن 
زماني آشكارتر مي شود كه بدانيم دش��منان انقالب اسالمي و 
در رأس آنها امريكا در طول 4۰سال گذشته براي رخنه و نفوذ 
در س��احت انقالب اس��المي هيچ گاه از موضوع مذاكره غفلت 
نكرده اند و به همين دليل نيز رهبر معظم انقالب مذاكره با امريكا 
را روزنه اي براي نفوذ دانسته و بر هوشياري و پرهيز مسئوالن در 

برخورد با اين مقوله تأكيد داشته اند. 
ايش��ان در همين رابطه در تاريخ ۱2آبان فرمودند: »مذاكره با 
امريكا هيچ مش��كلي را حل نخواهد كرد، با مذاكره نه تحريم ها 
كم مي شود و نه فش��ارها. منع مذاكره با امريكا يكي از ابزارهاي 
مهم بستن راه ورود آنان به ايران عزيز است، جمهوري اسالمي 
ايران با منع مستدل مذاكره راه نفوذ و ورود مجدد امريكا به كشور 
را سد كرده است. آنها نشستن مقامات ايراني پشت ميز مذاكره 
را به معناي زانو زدن جمهوري اس��المي مي دانند و از اصرار بر 
مذاكره اين هدف را دارند كه به جهانيان بگويند فشار حداكثري 

و تحريم ها سرانجام نتيجه داد و ايراني ها به زانو درآمدند.« 
اكنون سؤال اساسي در تبيين اين فرمايشات اين است كه چرا 
مذاكره مشكالت را حل نمي كند و اين منع مستدل مذاكره چه 

مباني و پايه اي دارد؟ 
در پاسخ به اين سؤاالت به نظر مي رسد بهترين روش، پي بردن 
به مباني معرفتي طرفين مذاكره مي باش��د. با اشراف به چرايي 
و چيس��تي و اهداف مذاكره كنندگان تفاوت جوهري و مبنايي 
اين نگرش ها روشن مي شود كه در اين تحليل به اجمال به اين 

مهم مي پردازيم. 
الف( مذاكره از نگاه امريكا و اروپا

۱� مذاكره الزاماً براي به توافق رسيدن يا قانع كردن طرف مقابل 
نيست بلكه مي تواند مذاكره براي مذاكره باشد و در خالل آن به 
اعمال فشار، وقت كشي و فرصت سوزي، تهديد و ايجاد انحراف 
در تمركز و توجيه حريف پرداخت بدون آنكه اراده اي براي حل 
مسائل داش��ته باش��يد، در واقع در فرآيند مذاكره زمانبر بودن 
مذاكرات است كه نتيجه دلخواه حاصل مي شود نه رسيدن به 

پايان مذاكرات. 
2� در مذاكره تبادل به معناي امتيازدهي در كار نيست و فقط 
بايد امتي��از گرفت و هرگز نبايد به حري��ف امتياز قابل توجهي 

اعطا شود. 
3� مذاكره موفق مذاكره اي است كه رقيب را تا آخرين حد امكان 

به عقب برانيد و در مقابل ذره اي از موقعيت خود عدول نكنيد. 
4� در مذاكره طول مذاكره اهميتي ندارد حتي طوالني كردن آن 
مفيدتر هم است. با مذاكره مي توان كالفي سردرگم از موضوعات 
متعدد كه در ابتدا اصاًل مطرح نبوده ايج��اد كرد و آنها را به دور 
دست و پاي حريف پيچيد و با هر دور مذاكره اين موضوعات را 

مطرح و محدوديت ها را بيشتر كرد. 
5 � در مذاكره، رقيب بايد احس��اس كند كه ادامه مذاكره براي 

او امتيازاتي خواهد داشت و از امتياز دادن نبايد خسته و نااميد 
شود. در اين جهت مي توان گاهي شبه امتيازاتي داد و از آنها به 
عنوان نشانه هاي پيشرفت بهره برداري تبليغاتي كرد اما همين 

اندك امتيازات نبايد راهبردي باشد. 
۶ � در مذاكره، سايه فشارهاي امنيتي و تهديدات رواني بايد بسان 
چتري همواره باالي سر حريف قرار داده شود مثل سايه جنگ. 

7� مذاكره يعني تحمي��ل قاعده برد � باخ��ت و هرگز برد � برد 
معنا ندارد. 

8 � مذاكره بدون پيش شرط معنا ندارد. 
۹� در مذاكره هرگز نبايد بنا را بر اعتماد گذاشت و بر اساس حمله 

پيشدستانه بايد حريف را در گوشه رينگ قرار داد. 
۱۰� مذاكره يعني با كمترين هزينه، حريف را به زانو درآوردن. 

۱۱� در مذاك��ره حمايت از س��يگنال هاي داخلي و جريان هاي 
همسو براي تحميل پذيرش نرمش به رقيب يك اصل است. 

۱2� در مذاكره، استراتژي حاكم، شراكت طرفيني نيست بلكه 
القای نرماليزاس��يون يعني پذيرش هنجارهاي تعريف ش��ده 

مي باشد. 
امريكا و اروپ��ا معتقدند با همي��ن اصول بوده كه توانس��ته اند 

امپراطوري عثماني يا شوروي سابق را از پاي درآورند. 
ب( مذاكره از نگاه جمهوري اسالمي ايران

۱� در مذاكره، معامله بر س��ر حقوق و منافع ملي كش��ور هيچ 
معنايي ندارد بلكه صرفاً روشي است براي تأمين منافع ملي. 

2� مذاكره بايد صريح، شفاف، روشن و هدفمند باشد. 
3� مذاكره بايد معقول، س��ازنده، منطقي و ب��ر مبناي احترام 

متقابل باشد. 

4� مذاكره تحت فشار، تهديد و ارعاب هيچ گونه مشروعيتي ندارد 
و نبايد يك طرف طلبكارانه و طرف مقابل، بدهكار قلمداد شود. 
5 � پايبن��دي طرفين به اجراي تعهدات ضام��ن حفظ هر گونه 
توافقي مي باشد، لذا اجراي يكجانبه تعهدات يعني نقض توافق. 

۶ � مذاكره بايد كم هزينه و پرفايده باشد. 
7� شروع، گستره و پايان مذاكره بايد معلوم باشد و نبايد نداشتن 

محدوديت زماني اصل باشد. 
8 � ماهيت و موضوع مذاكره بايد صرفاً مسئله اي باشد كه روي 
آن توافق شده است، لذا وارد كردن موضوعات ديگر يعني پررنگ 

كردن حاشيه ها از متن. 
۹� مذاكره بر مبناي تعامل است و نه تقابل، بنابراين نبايد به مباني 

معرفتي مذاكره براي حصول توافق خدشه وارد كرد. 
اكن��ون ب��ا ذك��ر مبان��ي معرفت��ي و تف��اوت جوه��ري نگاه 
مذاكره كنندگان بهتر مي توان به خوش بين نبودن پير روش��ن 
ضمير انقالبمان به مذاكرات برجامي پي برد زيرا ايش��ان مكرراً 
فرموده بودند كه مشكل غرب با ايران اسالمي موضوعاتي نيست 
كه با مذاكره حل شود بلكه آنها با اصل وجودي انقالب اسالمي 
مشكل دارند و به چيزي كمتر از اصل هدم انقالب قانع نيستند 
و چه ژرف نگرانه فرمود خميني كبير كه »نكته مهمي كه همه 
بايد به آن توجه كنيم اين است كه دشمنان ما تا كجا ما را تحمل 
مي كنند و تا چه مرزي اس��تقالل و آزادي ما را قبول دارند؟ به 
يقين آنان مرزي جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاي معنوي 
و الهي مان نمي شناس��ند و به گفته قرآن كريم هرگز دس��ت از 
مقاتله و ستيز با ش��ما برنمي دارند مگر اينكه شما را از دين تان 

برگردانند«}صحيفه نور ج2۰ص273{.

اختالفات راهبردي در نگرش اروپا و ايران به مذاكره
یادداشت| ابوالحسنسلطانيزاده

زمان ثبت نام در انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
س�ريع تر از آنچه تصور مي ش�د، فرا رسيد. در 
شرايطي كه جامعه در شوك افزايش قيمت بنزين 
به سر مي برد و هنوز تبعات آن در فضاي سياسي 
و اجتماعي كش�ور باق�ي اس�ت، كانديداهاي 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
بايد براي ثبت نام در فرمانداري ها حضور يابند 
تا اميد داشته باش�ند پس از گذر از هيئت هاي 
اجرايي و نظارت ب�ه پاي رقابت ه�اي واقعي بر 
سر صندوق هاي رأي برسند، با اين حال تفاوتي 
جدي بين انتخابات امسال و انتخابات هاي سال 
گذشته وجود دارد؛ سؤاالتي كه در ذهن جامعه 
پيرامون نح�وه تاثيرگذاري مجل�س در روابط 
و فرآيندهاي داخلي كش�ور ايجاد شده بود، با 
نحوه اجراي سهميه بندي بنزين و تبعات بعدي 
آن تبديل به يك دغدغه واقعي ش�ده اس�ت. 
به رغم اينكه مجلس ش��وراي اسالمي در سال۹۶ 
س��هميه بندي بنزين را ره��ا كرده ب��ود اما دولت 
توانس��ت به مدد ش��رايط اضط��راري تحريم ها و 
تشكيل ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا كه دبير آن مع��اون اول رئيس جمهور بود اراده 
خود را عملياتي كند. اين مس��ئله البته صرف نظر 
از بي تدبيري كامل در نحوه مديريت سهميه بندي 
بنزين است. طبيعي اس��ت كه با چنين مختصاتي 
اين س��ؤال جدي براي همه ايجاد خواهد شد كه 
جايگاه مجلس كجاس��ت و آيا انتخاب نمايندگان 

مي تواند تاثيري در اين بحث داشته باشد يا نه؟
    هيبت مجلس بايد محفوظ باشد

علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي روز 
يك شنبه و همزمان با روز مجلس در پاسخ به اين 
شبهه در خصوص تنزل جايگاه مجلس گفت: اين در 
رأس امور بودن اين نيست كه كار قواي ديگر را هم 
انجام دهيم. در رأس امور بودن يعني در مرتبه اي 
پايين تر از رهبري است. مجلس دهم ظرفيت خيلي 
خوبي دارد و تنوع افكار در آن بيش��تر است و اين 

كمك مي  كند كه آراي مردم گفته شود. 
وي درباره ديگر نهادهاي موجود در كش��ور گفت: 
اينك��ه نهادهاي ديگري هس��تند، بعض��ي از اين 
نهادها زمان امام هم بود و مثاًل شوراي عالي انقالب 
فرهنگي بود. م��ن تا آنجا كه اط��الع دارم از وقتي 
آقاي روحاني رئيس جمهور ش��د دقت مي كند كه 
قانونگذاري نشود و ما هم نمي گذاريم قانونگذاري 
انجام ش��ود. وي تأكيد كرد: مثاًل در حوزه فضاي 
مجازي سياستگذاري انجام مي شود. يك مشكلي 
در زمينه مجم��ع و هيئت نظارت وج��ود دارد. در 
زمان آقاي هاشمي براي سياست كلي سازوكاري 
براي هيئت نظارت در نظر گرفتند و بيشتر جنبه 
مشورتي داشت. در آن زمان هيئت نظارت براي نظر 
قطعي بايد نظر مجم��ع را مي گرفت، يعني مجمع 

بايد تصميم مي گرفت. 

اي��ن پاس��خ رئي��س مجل��س درب��اره تفكي��ك 
سياستگذاري و قانونگذاري اگرچه مي تواند برخي 
از ش��بهه ها را حل كند، اما در نهاي��ت نمي تواند 
پاسخي صريح به اين س��ؤال باشد كه چرا جايگاه 
مجلس در خصوص مسائل و مشكالت مهم كشور 
به خصوص مسائلي كه به صورت مستقيم به مردم 
مربوط است، اينچنين كمرنگ شده است، البته در 
اين ميان تأكيد رهبري بر جايگاه مجلس شوراي 
اسالمي نيز امري اثبات شده است، به عنوان مثال 
ايش��ان در ديدار ب��ا نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي در س��ال۹5 مي فرمايند: يك جاهايي، 
در يك تنگناهايي گي��ر مي كرديم و االن دولت ها 
گير مي كنن��د كه از اختيارات ولي فقيه اس��تفاده 
مي كنند، اين هس��ت، ام��ا در همان ه��ا هم بنده 
مكرراً در نظر داش��تم مراقبت بكنم تا آنجايي كه 
ممكن است به مصوبه مجلس خدشه وارد نشود. 
يكي از دولت هاي گذشته آمده بودند يك چيزي 
مي خواستند كه درست نقطه مقابل قانون بودجه 
آن س��ال بود، آن وقت ]قانون [ برنامه نبود، قانون 
بودجه بود. هرچه اصرار كردند، من زيِر بار نرفتم، 
با اينكه مشكالتي داشتند اما گفتم ما يك مجلسي 
داريم كه نشس��ته اند تصميم گرفته ان��د و قانون 
بودجه را با اين  همه زحمت تصويب كرده اند، حاال 
شما بيا با يك كلمه حرف، همه قانون را برگردان 

از اين طرف به آن طرف، اينكه نمي ش��ود. مجلس 
را بايد در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار 

مجلس، هيبت مجلس بايد محفوظ باشد. 
   دامن�ه محدود نظ�ارت مجلس مش�كل 

اصلي
يكي از مهم ترين داليلي كه درباره كاهش جايگاه 
مجلس ذكر مي شود، محدوديت مجلس در پاسخگو 
كردن مقامات كشور است. بر اساس قانون مجلس 
ش��وراي اس��المي تنها در خصوص وزرا و شخص 
رئيس جمهور چنين قابليتي دارد و تكليف قانوني 
روي ساير مقامات از جمله معاونان رئيس جمهور يا 
رؤساي دستگاه هايي همانند رئيس بانك مركزي 
نيس��ت. اين مس��ئله را مي توان به تمام نهادهاي 

عمومي نيز تسري داد. 
در كنار اين، تذك��رات مجلس به دولت نيز چندان 
كارس��از نبوده اس��ت. مروري بر تذكرات كتبي و 
ش��فاهي نمايندگان ب��ه اعضاي هيئ��ت وزيران و 
روندي كه از آغاز تا فرجام طي نم��ود، بيانگر اين 
است كه استفاده از اين ابزار نظارتي حتي فراواني 
تذكرات، چه كتبي و چه شفاهي، نتوانسته در حد 
انتظار، تحقق بخش اهداف مقنن در استفاده از اين 
ابزار نظارتي باشد و نمايندگان نيز بهره قابل توجهي 
در استفاده از اين ابزار نظارتي براي حل مشكالت 
مورد نظر خويش نداشته اند، البته كميسيون اصل 

۹۰ قانون اساسي مي تواند به صورت مستقيم وارد 
تحقيق و بررس��ي از هر نهادي ش��ود اما در نهايت 
نتيجه بررس��ي ها بايد به قوه قضائيه ابالغ ش��ود و 

رسيدگي نهايي از سوي اين نهاد صورت پذيرد. 
در گذشته تالش هايی براي پاسخگو كردن برخي 
مقامات از س��وي مجل��س صورت گرفته اس��ت، 
براي مثال در برنامه پنجم توس��عه تالش ش��د تا 
مجلس شوراي اسالمي در انتصاب رئيس كل بانك 
مركزي صاحب حق رأي ش��ود. با تمام تالشي كه 
در اين باره در مجلس صورت گرفت، در نهايت اين 
وظيفه به رؤساي سران قوا محول شد و به محض 
اينكه پاي اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام رس��يد، باز هم اين اختيار ب��ه رئيس جمهور 

سپرده شد. 
از سوي ديگر پاسخگو كردن معاونان و دستياران 
رئيس جمهور نياز ب��ه برخي تغيي��رات در قانون 
اساسي دارد كه باز هم انتظار هر گونه تحولي در اين 

باره را از دسترس دور مي كند. 
زماني ك��ه وضع اينچنين اس��ت، تنه��ا راهي كه 
در مقابل نماين��دگان باقي مي ماند، رفتن س��راغ 
مس��ئول اصلي تمام اين انتصابات، يعني شخص 
رئيس جمهور است كه اتفاقاً اختيارات وسيعي در 
قانون اساس��ي به مجلس داده شده كه مي تواند به 
كمك نمايندگان بيايد، با اين حال استفاده از اين 

ظرفيت در سال هاي گذش��ته به دليل هزينه هاي 
باالي آن هيچ گاه به سرانجام نرسد. 

يك��ي از مهم تري��ن تالش هاي ن��اكام نمايندگان 
براي اينكه بتوانند ش��خص رئيس جمهور را براي 
پاسخگويي به صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
بكشانند، بحث مؤسس��ات غيرمجاز مالي بود كه 
فشار فراواني را از س��وي مردم متوجه نمايندگان 
كرده بود. با وج��ود اينكه رأي نماين��دگان به حد 
نصاب رسيده بود، اما هيئت رئيسه مجلس از اعالم 
وصول آن طفره رفت و مسئوليت آن را به كميسيون 
اقتصادي مجلس س��پرد. در نهايت آنچنان رفت و 
آمد بين بخش هاي مختلف مجلس باال گرفت كه 
كار به يك جنجال همه جانبه در مجلس ختم شد. 
در جريان بررسي اس��تيضاح آخوندي تعدادي از 
نمايندگان در اعتراض به اعالم وصول نشدن سؤال 
از رئيس جمه��ور براي دقايق��ي در جايگاه هيئت 

رئيسه تحصن كردند. 
به نظر مي رس��د صرف نظ��ر از نتاي��ج انتخابات 
مجلس در اين باره بايد يك تجديد نظر اساسي 
صورت بگيرد تا نظارت مجلس حداقل بر دولت 

كامل شود. 
    مجلس ناظم مي خواهد نه رئيس 

يكي ديگر از عواملي كه سبب شده به نقش جمعي 
مجلس خدش��ه وارد ش��ود، نوع مديريت هيئت 
رئيس��ه درباره چالش مختلف در درون پارلمان 
است. اساساً سمت رياست در مجامع قانونگذاري 
دنيا به نوعي ناظم جلسات اس��ت. در اين نوع از 
اداره مجلس رئيس نهاد قانونگذاري مس��ئوليت 
انتظام بخشيدن به نحوه جلسات مجلس شوراي 
اسالمي و همچنين نظارت بر نحوه ادامه فرآيند 
اجرايي آن است. در سيستم قانونگذاري مجلس 
شوراي اسالمي اساس��اً به دليل برخي رويه هاي 
تاريخي رئيس مجلس نقشي فراتر از اداره جلسات 

يافته است. 
نگاهي به الگوهاي مش��ابه نشان مي دهد عضويت 
رئيس دس��تگاه قانونگذاري در چني��ن نهادهايي 
عمومي��ت ندارد، بلك��ه چني��ن نهادهايي موظف 
هس��تند تصميمات خود را قبل از اجرا از تصويب 

مجلس بگذرانند يا آن را به مشورت بگذارند. 
در مجلس شوراي اسالمي به دليل همين امتيازات 
نقش رئيس مجلس بسيار پررنگ شده و عمالً رئيس 
مجلس با استفاده از نفوذ و همچنين دامنه اختيارات 

خود جهت گيري آينده را تعيين مي كند. 
شايد زمان آن رسيده كه مجلس با استفاده از تغيير 
آيين نامه داخلي خ��ود زمينه كاه��ش اختيارات 
رئيس مجل��س را فراهم كند، البت��ه برخي از اين 
اختيارات مرب��وط به قوانين باالدس��تي همچون 
قانون اساس��ي بوده و امكان تغيير آن وجود ندارد، 
اما در ش��رايط تغيير برخي از آنها مي تواند به اداره 

مجلس كمك كند.

سؤالی كه دغدغه بسياری از رأی دهندگان خواهد بود

ضعف نظارت، مجلس را از رأس امور انداخته است
مهدی  پورصفا

   گزارش

وزير كش�ور با بيان اينكه در     خبر
حوادث اخير كش�ور برخي به 
دنبال رقابت سياسي و كسب منافع جناحي بودند، گفت: 
اين موضوع، ملي و مربوط به امنيت كشور بود و نبايد آن را 
در چارچوب رقابت هاي سياس�ي و منفعت انديشي مورد 

توجه قرار دهند. 
به گزارش ف��ارس، عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير كش��ور ظهر 
ديروز در حاشيه نشس��ت خود با اس��تانداران سراسر كشور و در 
جمع خبرنگاران،  اظهار داشت: باتوجه به آغاز ثبت نام نامزدهاي 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اين جلسه يك بار ديگر تمام 
انتخابات را مرور كرديم تا بتوانيم گزارش��اتي را از استانداران در 
اين خصوص داشته باشيم و متناسب با ش��رايط، بستر همكاري 
و تعامل با دس��تگاه هايي كه با موضوع انتخابات مرتبط هس��تند 

را برقرار كنيم. 
وي در خصوص حوادث پس از اصالح قيمت س��وخت در كشور 
نيز با بيان اينكه در اين جلسه استانداران متناسب با منطقه خود 
گزارشي را از حوادث اخير ارائه كردند، گفت: تالش شد كه نقاط 
آسيب، داليل شروع و نحوه مديريت در اين حوزه بررسي شود و 
قرار شد اس��تانداران مواردي را جمع آوري كنند، آن را به وزارت 
كشور بدهند تا وزارت كشور نسبت به اقدامات انجام شده و شرايط 

استان تصميمات الزم را اتخاذ كند. 
رحماني فضلي با تأكيد بر اينكه مردم پاسخ مناسبي را به كساني 

كه موجب شرارت و مشكالت شدند دادند، ادامه داد: اميدواريم با 
هماهنگي بيشتر امنيت مردم را كه امر بسيار مهمي است به نحو 
احس��ن مورد توجه قرار دهيم. به رغم همه اقداماتي كه از سوي 
دش��منان و معاندان در اين حوزه رخ داد، موضوع قابل توجه اين 
است كه مردم كماكان با وجود شرايط كنوني و مشكالتي كه در 
برخي حوزه ها به دليل تحريم ها وجود دارد حامي انقالب و نظام 
خود هس��تند و همگي ما و مردم با اراده و دقت الزم پش��ت سر 
رهبري و همگام با دولت ثابت مي كنيم كه در همه شرايط مردم 

پشتيبان انقالب هستند. 

وزير كشور با بيان اينكه كساني كه به دليل عدم اطالع از ابعاد ماجرا 
قضاوت هاي نادرستي كردند الزم است تأمل بيشتري داشته باشند، 
تصريح كرد: اين نوع قضاوت ها براي نيروهايي كه براي امنيت مردم 
ودفاع از امنيت آنها در مقابل كساني كه قصد ايجاد مشكالتي را 
براي مردم داشتند، شرايط سختي را ايجاد كرد و نبايد به گونه اي 

صحبت كنيم كه زحمات آنها ناديده گرفته شود. 
وي در پايان اظهار داش��ت: برخي جريان��ات در اين موضوع 
فكر كردند كه اكنون بس��تر سياسي خوبي براي رقابت وجود 
دارد و مسائلي را مطرح كردند كه خود مردم قضاوت خواهند 
كرد اما ما بايد توجه كنيم كه اي��ن موضوع مربوط به امنيت، 
اقتدار و منافع ملي اس��ت و نبايد اين موضوع را در چارچوب 
رقابت هاي سياسي، مس��ائل جناحي و منفعت انديشي قرار 

دهيم و استفاده كنيم.

وزير كشور: 

برخی بدون اطالع از ابعاد آشوب قضاوت نادرست كردند


