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گام اول مقابله با فساد
سخنگوي قوه قضائيه چند روز قبل از محكوميت يك زوج به اعدام به 
اتهام اخالل در بازار خودرو و همچنين محكوميت چند نفر ديگر در اين 
پرونده به حبس خبر داد كه اسامي و س��مت هاي سابق اين متهمان، 
از خبر اعدام دو متهم اصلي پرونده شوكه كننده تر بود؛ مهدي جمالي 
مديرعامل سابق ش��ركت خودروسازي س��ايپا، رضا تقي زاده ماكويي 
معاون س��ابق بازاريابي و فروش شركت سايپا و حس��ين هشترودي 
رئيس سابق حراست كل گروه خودروسازي سايپا. تير خالص به اعتماد 
عمومي را هم اين دو نام شليك كردند: محمد عزيزي و فريدون احمدي 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي. 
از ميان اين نام ها و سمت ها، يكي مسئوليت حراست را برعهده داشته و 
دو نفر ديگر هم به حكم قانون اساسي و سوگندي كه ياد كرده اند، وظيفه 
نظارت را بر عهده داشته اند. اين سه نفر دقيقاً همان نمكي هستند كه 

مي گويند »واي به روزي كه بگندد!«
اما فارغ از اين پرونده كه يكي از ده هاس��ت و صرف نظر از اين افراد كه 
مشتي نمونه خروارند، شكل فس��اد در اين پرونده و ساير پرونده هاي 

مفاسد، هميشه شكلي ثابت است. 
يك يا چند سودجو به پشتوانه نفوذ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... 
يك يا چند نفر ديگر، ثروتي را از طريق رانت و با ويژه خواري به دست 
مي آورند و بعد هم هر كس��ي س��هم خود را مي گيرد و مي رود دنبال 

كاسبي بعدي. 
گرچه اين شكل ثابت بسيار ساده به نظر مي رسد اما در عمل، پديده اي 
پيچي��ده و چند بعدي اس��ت و عوام��ل متعددي بر ش��كل گيري آن 

تاثيرگذار است. 
جرم و فساد، زاييده عوامل متعددي اس��ت كه ذكر آن در حوصله اين 
نوشتار كوتاه نيست اما اگر بخواهيم در يك عبارت كوتاه آن را خالصه 
كنيم، زماني فرد به سمت فساد سوق مي يابد كه انگيزش هاي او براي 
فساد، دست انگيزه هاي او را بگيرد و او را به مسيري ببرد كه اين مسير، 
به سبب نقص ساختارها، عدم شفافيت و فاصله معنادار هزينه و فايده 

فساد، كاماًل هموار است. 
پس در اولين گام براي مقابله با فس��اد، بايد مسيري را كه فرد مستعد 
فساد مي خواهد در آن پاي بگذارد، ناهموار و سنگالخ كرد. در اين راستا، 
اصالح ساختارها و در واقع تشديد نظارت ها بر گلوگاه ها و مبادي فساد، 
از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. بهره گيري از فناوري هاي نوين و 
كاهش دخالت هاي انساني در فرآيندهاي بانكي، گمركي، بازرگاني و...، 
افزايش مشوق هاي كشف فساد براي شفافيت هر چه بيشتر و حمايت 
از رسانه هاي مس��تقل و آزاد در اين مسير- البته با اين قيد كه به بهانه 
شفافيت، گروكشي هاي سياس��ي و اقتصادي و... رخ ندهد- و از سوي 
ديگر افزايش هزينه فساد نسبت به فايده آن، مي تواند به ناهموارسازي 

مسير فساد كمك كند. 
اين گام ها كه مفصل تر آن در قوانين متعدد پيش بيني شده و سازمان ها 
و نهادهاي پرش��ماري وظيفه انجام آن را برعهده دارند، تنها از سوي 
كساني مي تواند برداشته ش��ود كه خود آلوده به فساد نباشند، وگرنه 

همان مي شود كه در پرونده فساد خودرويي شاهد آن بوديم. 
از س��وي ديگر، الگوه��اي ج��رم، رفتاره��اي مجرمي��ن اقتصادي و 
آسيب شناسي س��اختارهاي اقتصادي بايد در فواصل بس��يار كوتاه، 
روزآمد ش��وند و از تجارب جهاني در اين مسير دش��وار بهره بگيريم. 
ما با قانون تجارت مصوب 1311 يا قان��ون راجع به منع مداخله وزرا و 
نمايندگان مجلس و كارمندان در معامالت دولتي و كش��وري مصوب 
1337 نمي توانيم رويدادهايي را كه ام��روز به صورت پيچيده و اغلب 
سازمان يافته رخ مي دهند، شناسايي و خنثي كنيم، البته در سال هاي 
اخير قوانين نس��بتاً خوب��ي در زمينه مقابله با مفاس��د و جلوگيري از 
شكل گيري بسترهاي فسادزا تصويب شده كه نگاهي گذرا به فهرست 
بلندباالي اين قوانين، شگفت آور است؛ قوانيني از جمله قانون ارتقاي 
س��المت نظام اداري، قانون مج��ازات اخاللگران در نظ��ام اقتصادي 
كش��ور، قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساس��ي، قانون ممنوعيت 
اخذ پورسانت در معامالت خارجي، قانون مجازات تباني در معامالت 
دولتي، مقررات جزايي قانون محاسبات عمومي، قانون تشديد مجازات 
مرتكبين ارتش��ا و اختالس، قانون مجازات مرتكبي��ن قاچاق، قانون 
تعزيرات حكومتي، قانون مبارزه با پولش��ويي، قانون مجازات اسالمي 
و...  همه اينها غير از خود قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و همچنين 
اسناد باالدستي نظير سند چشم انداز، قوانين برنامه توسعه پنج ساله، 
قوانين بودجه ساالنه و از همه مهم تر و باالتر، دستورات و فرامين رهبر 
معظم انقالب از جمله فرمان 8ماده اي مقام معظم رهبري در موضوع 
مبارزه با فساد است. افزون بر اين موارد، صدها بخشنامه و دستورالعمل 
نيز از سوي س��ازمان ها و نهادهاي مختلف وجود دارد كه مجموع اين 
مقررات در كنار قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين دستگاه هاي 
مجري و مأمور اجراي اين قوانين، نش��ان مي دهد كه هيچ خأل قانوني 
خاصي وجود ندارد و صرفاً اراده اي ب��راي اجرا و قاطعيتي براي مبارزه 

با فساد نياز است. 
از سوي ديگر تقويت نظارت هاي اجتماعي و مطالبه گري مردمي با 
حمايت از سازمان هاي مردم نهاد واقعي- و نه سياسي و منفعت گرا- 
از ديگر كارهايي اس��ت كه بايد در عرصه اجرا و تقنين به آن توجه 

جدي كرد. 
بد نيس��ت در پايان، كالم صريح مقام معظم رهبري در زمينه مبارزه 
با فس��اد را بازخواني كني��م. وقتي اس��حاق جهانگيري مع��اون اول 
رئيس جمهوري در نامه اي از مقام معظم رهبري خواستند كه خطاب 
به همايش ملي ارتقاي سالمت نظام اداري و مبارزه با فساد پيامي صادر 
كنند، ايش��ان در پاس��خ مرقوم فرمودند: »نفس اهتمام آقايان به امر 
مبارزه با فساد را تحسين مي كنم، ليكن اين سمينار و امثال آن بناست 
چه معجزه اي كند؟ مگر وضعيت براي ش��ما مسئوالن سه قوه روشن 
نيست؟ باتوجه به شرايط مناسب و اميدبخش��ي كه از لحاظ همدلي 
و هماهنگي و همفكري بين مسئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع 
و اساس��ي انجام نمي گيرد كه نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده 
كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون 
سمينار، تصميمات قاطع و عملي و بدون هرگونه مالحظه اي بگيرند و 

اجرا كنند. موفق باشيد.«

معضلي به نام خنثي سازي تصميمات اقتصادي!
خراسان نوشت: طي روزهاي اخير چند 
تصميم اقتصادي مهم براي بخش قابل 
توجهي از مردم در مسير اجرا قرار گرفته 
اس��ت كه بعضاً تداخل اين تصميمات، چالش هايي را در مسير اجراي 
تصميمات ديگر ايجاد كرده است. اتفاقات اين چند روز نشان مي دهد 
كه سياس��تگذاري اقتصادي، چه اندازه در هم تنيده است و اقدامات 
متعدد و موازي چگونه مي تواند يكديگر را خنثي كند. به نظر مي رسد 
كه با وجود تشكيل جلسات ستاد هماهنگي اقتصادي در دولت، در عمل 
برخي تصميمات ناگهاني موجب ضربه زدن به س��اير تصميمات شده 
است. بايد ديد كه چرا روند فروش سهام عدالت تسريع شد؟ آن هم در 
حالي كه فروش در بازه زماني طوالني مدت تر، اثر منفي كمتري بر بورس 
مي گذاشت. چرا روند هيجاني بورس در ابتداي سال به گونه اي مديريت 
نشد تا بازار رشدي آهسته تر اما پيوسته تر را تجربه كند؟ همه اينها نشان 
مي دهد كه با معضل تداخل تصميمات اقتصادي كالن مواجه هستيم؛ 

معضلي كه بايد براي رفع آن فكري عاجل كرد. 
........................................................................................................................

انحراف در مسير اصلي، حربه كهنه دشمن
كيهان نوشت: مجلس در رأس امور و سنگر 
حساسي است، شكي وجود ندارد كه دشمن 
 غدار براي به انحراف كشاندن و خنثي كردن 
دوره  چهارس��اله اين مجلس هم صد كيد و نيرنگ در آس��تين دارد، 
خ��داي ناك��رده در امانتي كه خ��ود پذيرفته اي��د خيان��ت نكنيد و 
دشمن شادكن نباشيد. تاريخ انقالب اسالمي نشان مي دهد هر فرد و 
جرياني كه به اين مردم و انقالب و خون بچه هاي اين مردم كه مخلصانه 
و خالصانه براي خدا و عزت و س��رفرازي اين س��رزمين ريخته شده و 
مي شود، ضربه زده نه تنها عاقبت خوشي پيدا نكرده كه رسواي خاص 
و عام شده و در نهايت به دريوزگي و خواري به دشمنان قسم خورده و 

جنايتكار اين مردم مومن پناه برده است. 
از فرصتي كه مثل برق و ب��اد مي گذرد همراه و همگام با س��اير قوا و 
تشكيالت ديگر با حفظ روحيه بس��يجي بهترين استفاده را در جهت 
خدمت به مردم و كم كردن از مش��كالت جدي آنها- كه هم ناشي از 
دش��مني بي امان دش��من بي نقاب وقافيه باخته خارجي است و هم 
علي الخصوص معلول بد عملي و مسئوليت گريزي و سوءتدبير داخلي 
است- بهترين و بيشترين اس��تفاده را ببريد و به عهدي كه با مردم و 
خداي مردم بسته ايد تا آخر وفادار باشيد، به قيمت آسان آن را به هيچ 
بهايي نفروش��يد و همواره اين نهيب كالم اهلل را در ياد داش��ته باشيد 
كه فرمود: »وال تش��تروا بعهداهلل ثمنا قليال. انما عنداهلل هو خير لكم 

ان كنتم تعلمون«.
........................................................................................................................

سياست ورزي با غيزانيه در دايره شعار
ابتكار نوش��ت: ناگفته پيداس��ت كه غيزانيه و مناطق 
محروم فراوان ديگري كه بايد پيش از هر اعتراضي مورد 
توجه قرار گيرد، محصول يك فرآيند غلط توسعه اي در 
كشور اس��ت كه حتماً متغيرهاي فراواني از سياست 
خارجي گرفته تا مدل اقتصادي و سياسي را با خود درگير مي كند. قطعاً 
اقتصاد يك كشور را هم نمي توان بدون در  نظر داشتن همه اين جوانب، 
اصالح يا جراحي كرد. اما ماجراي غيزانيه و واكنش ها به آن نشان داد كه 
همچنان سياست ورزي در ايران اسير گرداب توهم هايي از جنس شعار و 
فريب و بي منطقي است كه تنها در آستانه انتخابات هاي مهم گستره اي از 

اظهار نظرها را در سطح افكار عمومي نشر مي دهد. 
غيزانيه و مناطق محروم ديگ��ر احتماالً با اين نوع از سياس��ت زدگي 
همچنان بايد در دايره وعده هاي نافرجام به زيس��ت خود ادامه دهد تا 
روزي كه شايد سياس��ت در ايران به دور از هيجان و با عقالنيت روند 
توسعه اقتصادي را قدم به قدم پيش ببرد. اين همان آرزويي است كه 
نش��انه اي از آن براي ورود به قرن جديد شمسي هنوز ديده نمي شود؛ 
آرزويي كه اگر محقق شود مي توان اميدوار بود كه مناطق محروم كشور 
به  رغم ثروت هاي خدادادي، از معيش��ت اس��تاندارد بي بهره نباشند. 
غيزانيه نماد و نشانه اي است از عدم توسعه يافتگي سياسي كه ريشه 
آن در ضعف تئوريك سياست ورزي در كشور است؛ ضعفي كه  اي كاش 

تبعات آن گريبان سپهر اجتماعي كشور را نگيرد. 
........................................................................................................................

حواس مان است؟
همچنين صبح نو در يادداش��ت روز خود نوشته 
است: در بين تمام اتفاقات سياسي روز و بحران 
همه گيري كرونا، آمار و خبري ساده منتشر شد: 
قيمت خان��ه در اواخر س��ال گذش��ته ميانگين مت��ري 15/5 و حاال 
متري 17/5 ش��ده اس��ت، اين رقم براي يك خانه معمولي با امكانات 
معمولي اس��ت و خانه هاي مدرن تر با قيمت ه��اي عجيب و غريب تر 
معامله مي شوند. پيگيري ها از افزايش حداقل 3۰ درصد كرايه خانه ها 
حكايت دارد كه فشار را بر مستأجران بس��يار بيشتر از گذشته كرده 
است! خانه و محل س��كونت مهم اس��ت چون خانواده مهم است، اما 
متأس��فانه داليل بس��ياري باعث برهم خوردن تعادل و روند منطقي 
افزايش قيمت خريد، رهن و اجاره ش��ده كه نيازمند بررس��ي و اقدام 
اصالحي فوري است. قيمت بازار مسكن هميشه باال و پايين دارد، اما 
چند سالي است تنها سير صعودي داشته و مردم هميشه نگران از اين 
تغيير قيمت ها هستند. بايد با سياستگذاري مناسب نگراني مردم را كم 
كرد. سياستگذاري كالن بحث مسكن و راه حل هاي خروج از وضعيت 

فعلي نيازمند مجلسي قوي و رئيس مجلسي جهادي است. 
........................................................................................................................

انتظارات از مجلس يازدهم
علي مطهري كه سابقه نمايندگي مجلس شوراي 
اسالمي را داراست و عملكرد وي و همفكرانش در 
مجلس دهم به ش��دت مورد انتق��اد جامعه قرار 
گرفته است، اين بار تالش كرده است در سرمقاله روزنامه ايران ارگان 
رسمي دولت، مجمع تشخيص و شوراي نگهبان را به باد انتقاد بگيرد. 
وي نوشته است: اقدام الزم ديگر مجلس يازدهم از نظر اينجانب مربوط 
به خارج از مجلس است. مجلس يازدهم بايد دخالت هاي غيرضروري 
نهادهاي خارج از مجلس در مصوبات مجلس را از بين ببرد. به  عنوان 
نمونه، كاري كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيراً انجام مي دهد كه 
مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سياس��ت هاي كلي نظام بررس��ي و 
اظهارنظر مي كند و به نوعي مجمع وارد روند قانونگذاري شده و به مثابه 
مجلس سنا عمل مي كند باعث شده است كه برخي مصوبات مجلس 
مدت ها متوقف بماند. در قانون اساسي فقط يك نهاد است كه مي تواند 
مصوبه مجلس را بررسي كند آن هم فقط از نظر انطباق با شرع و قانون 
اساسي و او شوراي نگهبان است. مجلس يازدهم بايد اين مشكل را با 
رايزني با مقامات عالي كشور رفع كند. همين طور گاهي ايرادهايي كه 
شوراي نگهبان تحت عنوان مغايرت با شرع مي گيرد مبهم است و نياز 
به توضيح دارد. اينها با گفت وگو قابل حل است. بهتر است هيئت رئيسه 

مجلس يازدهم از همان ابتدا وارد اين مسائل شود. 
اما مجل��س يازدهم موض��وع فرهن��گ را نيز نبايد كوچك ش��مارد؛ 
موضوعي كه مورد توجه رهبر انقالب اس��ت، به  عنوان مثال اينجانب 
سه بار سه وزير ارش��اد را به خاطر رواج كلمات انگليسي در تابلوها و 
مطبوعات و بسته بندي ها به صحن مجلس آوردم و از آنها سؤال كردم 

و هر سه وزير كارت زرد گرفتند.

88498443سرويس  سياسي

برنامه دولت براي تعامل با مجلس:
با ما همكاري كنيد!

رئيس جمه�ور گف�ت: امريكايي ه�ا در يك 
تج�ارت معمولي مي�ان ايران و يك كش�ور 
دوس�ت در حم�ل يك ف�رآورده نفت�ي نيز 
مي خواهن�د دخال�ت كنن�د و اي�ن چيزي 
اس�ت كه اص�ًا ب�ه آنه�ا ارتباطي ن�دارد. 
به گزارش مهر، حسن روحاني روز گذشته در 
جلسه هيئت دولت با تبريك مجدد ايام عيد 
س��عيد فطر به ملت ايران، گفت: نمايندگان 
مجلس از هر جناح و تفكر سياسي كه باشند 
به خوبي مي دانن��د كه امروز كش��ور در چه 
شرايطي قرار دارد و وظيفه ما به عنوان دولت 
اين اس��ت كه با مجلس براي حل مشكالت 

مردم در كنار هم باشيم. 
رئيس جمه��ور، وظيفه دولت و مجل��س را در 
شرايط س��خت و ويژه كنوني، تالش مشترك 
براي حل مش��كالت فراوان مردم ب��ه ويژه در 
حوزه اقتصادي برشمرد و خطاب به نمايندگان 
مجلس يازدهم تأكيد كرد كه اميد مردم، حل 
مشكالتشان از سوي دولت و مجلس است و ما 
بايد در كنار هم و با همكاري و ياري يكديگر، اين 

اميد را محقق كنيم. 
وي با بيان اينكه قضاوت كردن نسبت به مجلس 
پيش از آنكه چن��د ماه از كار مجل��س بگذرد، 
يك پيش��داوري غيردقيق است، اظهار داشت: 
مدل انتخابات در كش��ور به گونه اي اس��ت كه 
ما تقريب��اً دائم االنتخابات هس��تيم و همواره با 
انتخابات  گوناگون مواجهيم ك��ه اين مقداري 
كار را س��خت كرده و جناح ها و احزاب ناچار به 
رقابت هستند كه اگر اين رقابت سالم باشد، خود 
ثبات و استواري حاكميت و جامعه را تحت تأثير 

قرار مي دهد. 
روحان��ي خاطر نش��ان كرد: مجل��س به دليل 
انتخابات و مسائل سياسي كشور بخشي سيال 

به ش��مار مي رود؛ عده اي در مجل��س منفرد، 
عده اي مس��تقل، عده اي تمايلي ب��ه جناحي 
خاص دارند و پس از چند وقت به جناحي ديگر 
متمايل مي شوند و از اين رو االن هيچ قضاوتي 
نس��بت به نحوه نگاه مجلس به مسائل سياسي 

كشور نداريم. 
رئيس جمهور تأكي��د كرد: معتق��دم امروز در 
شرايط فعلي كشور، تحمل جنگ لفظي وجود 
ندارد، اين در حالي است كه عالوه بر شيوع يك 
بيماري مسري با تحريم هاي سخت نيز مواجه 
هس��تيم. امريكايي ها در يك تجارت معمولي 
ميان ايران و يك كشور دوس��ت در حمل يك 
فرآورده نفتي نيز مي خواهند دخالت كنند و اين 
چيزي اس��ت كه اصاًل به آنها ارتباطي ندارد و با 

هيچ قانوني سازگار نيست. 
روحاني تصريح كرد: اگر در داخل كشور ميان 

دولت، ساير قوا و نيروهاي مسلح، وحدت نبود، 
ممكن بود امريكايي ها در تجاوز خود موفق بوده 
و يك جبل الطارق ديگري را در درياي كارائيب 
شاهد باش��يم اما وحدت و اتحاد، مانع از وقوع 

چنين اتفاقي شد. 
رئيس جمهور ادامه داد: در اي��ن ماه ها در كنار 
سختي هايي كه در كنار مردم وجود داشت اما 
وحدت، تعاون، همراهي مردم، ايثار و فداكاري 
بخش درمان كش��ور و حضور نيروهاي مسلح 
براي كمك به مردم آثار مثبت فراواني داشت و 
جايگاه جمهوري اسالمي ايران را در اين شرايط 

ارتقا بخشيد. 
روحاني تأكيد ك��رد: همانطور كه در مراس��م 
افتتاح مجلس يازدهم گفتم پيش��نهاد ما براي 
اين يك سال پيوند و پيروزي است و مي خواهيم 
با مجلس پيوند بسيار مستحكم و تعامل و تعاون 

با هم داشته باشيم و مطمئنم اگر همه قوا دست 
به دست هم دهيم، خداوند پيروزي را نصيب ما 

كرده و از مشكالت عبور خواهيم كرد. 
رئيس جمهور با اش��اره به آغاز ب��ه كار مجلس 
يازدهم در روز هفتم خرداد اظهار داشت: امروز 
مانند هفتم خرداد سال 135۹ كه مجلس اول در 
اين روز افتتاح شد، شاهد افتتاح مجلس يازدهم 
هستيم و با نگاهي به ۴۰سال گذشته مي بايست 

نعمات خداوند بزرگ را قدردان باشيم. 
روحاني با بيان اينكه خوش��بختانه تاكنون 
هيچ وقت مجب��ور به اس��تفاده از اصل 68 
قانون اساسي نش��ده ايم، افزود: اين اصل به 
دولت و مجلس اجازه مي دهد در ش��رايط 
بحران و جنگ انتخابات را به تأخير انداخته 
و مجلس قبلي تا زمان برگزاري انتخابات به 

كار خود ادامه دهد. 
رئيس جمهور ادامه داد: در مجلس اول عده اي 
بودند كه اصرار داش��تند بايد به اين اصل قانون 
اساس��ي عمل ش��ود و دولت و مجلس تصويب 
كنند كه انتخابات مجل��س دوم تا پايان جنگ 
به تأخير بيفتد و اين موضوع توس��ط جمعي از 
نمايندگان به امام)ره( منتقل شد و امام)ره( به 
ش��دت با آن مخالفت كردند و فرمودند كه بايد 

انتخابات در روز مشخص شده برگزار شود. 
روحاني با اشاره به اينكه اين يكي از نعمت هاي 
خداوند اس��ت كه دموكراس��ي ما پيوس��ته و 
مجلسي بالانقطاع داش��ته ايم كه هيچ دوران 
فترتي ميان آنها نبوده اس��ت، اف��زود: اين در 
حالي اس��ت كه پيش از انقالب همواره دوران 
فترتي ميان ادوار مختلف مجلس گاهي تا چند 
ماه وجود داش��ت و گاهي ك��ه مجلس وجود 
نداشت، دولت مصوباتي را به تصويب مي رساند 

كه ارزش قانون داشت.

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت:

تجارت ايران با ونزوئال هيچ ارتباطي به امريكايي ها ندارد

بنيامين  شكوه فر

حس�ن روحان�ي، رئيس جمه�ور در توئيتي 
اعام كرد كه دولت دس�ت دوستي به سوي 
مجلس جدي�د دراز مي كند: »با عبور مجلس 
از سن 40 سالگي و آغاز دهه پنجم فعاليت آن، 
مردم چشم اميد به همكاري يك ساله دولت 
دوازدهم و مجل�س يازدهم دوخته اند. دولت 
از هم اكنون دست دوس�تي خود را به سمت 
مجلس جديد دراز مي كند.« هفته گذشته هم 
او در جلس�ه هيئت دولت گفته بود: »آرزوي 
من اين است كه روابط ما با مجلس آينده كه از 
هفتم خرداد شروع مي شود، نزديك تر باشد.«

روز گذشته و در مراسم افتتاحيه مجلس يازدهم 
هم حسن روحاني سعي كرد چهره اي اهل تعامل 
با مجلس از دولت خود ارائه دهد: »بر استقالل قوا 
در قانون اساسي ما تأكيد شده است اما استقالل 
قوا به معناي تنازع قوا و در برابر يكديگر ايستادن 
نيست. مي توانيم با حفظ استقالل قوا، تعامل قواي 
ما به گونه اي باشد كه به هدف اصلي دست يابيم... 
دولت دست خود را به سمت مجلس يازدهم دراز 
مي كند. ما از مجلس »اخ��وت« را مي خواهيم، 
همانطور كه همه ما از رهبري بزرگوارمان »ابوت« 
را مي خواهيم و مطمئن هس��تيم ب��ا همكاري 
همديگر در اين سال بسيار سخت به مردم اميد 
بيشتر مي دهيم و يأس بيش��تر را براي دشمنان 
نظام و دش��منان ملت بزرگ ايران و پيشرفت و 

توسعه كشور را ادامه خواهيم داد.«
اما بالفاصله پس از اين جمالت، روشن كرد كه 
منظورش از تعامل چيس��ت: »دولت 1۰ اليحه 
مهم را تقديم مجلس شوراي اسالمي دهم كرده 
بود كه فرصت رسيدگي به آنها نشد، همه آنها را به 
زودي، در راستاي اهداف بلندي كه براي اقتصاد 
مردمي و ع��دم تصدي گري دول��ت و نهادهاي 
عمومي در اقتصاد كشور كه جزو دستورات مقام 

معظم رهبري است، تقديم اين مجلس خواهيم 
كرد.« او از مجل��س مي خواهد كه اين 1۰اليحه 
تصويب شود و آنها را مثبت جلوه مي دهد، چنان 
كه گويي هيچ ايرادي بر آنها نمي توان متصور بود. 
آيا وظيفه مجلس تصويب هر آن چيزي است كه 

دولت مي خواهد؟
     در كار ما دخالت نكنيد!

محمود واعظي، رئيس دفت��ر رئيس جمهور كه 
به عن��وان نف��ر دوم دولت در محافل سياس��ي 
شناخته مي ش��ود، معذوريت هاي مقام رياست 
جمهوري را ندارد و صريح تر از روحاني حرفش 
را مي زند. او البته بر ض��رورت همكاري همه قوا 
تأييد مي كن��د: »همانطور كه رياس��ت محترم 
جمهور بارها گفته اند دولت همواره بر همكاري 
و تعامل با ديگ��ر قوا و از جمل��ه مجلس اهتمام 
داشته و در ش��رايط كنوني كشور اين همكاري 
اهميتي ويژه خواهد داش��ت.« اما پس از آن، با 
تأكيد بر اصل تفكيك قوا مي گويد: »همانطوري 
كه به هيچ عنوان دوست نداريم، شاهد دخالت 
افراد و نهادهاي غيرمس��ئول در حيطه مسائل 
اجرايي و وظاي��ف دولت باش��يم، خودمان هم 
چنين ش��أنيتي براي دولت قائل نيستيم كه در 
امور داخلي مرتبط با مجلس شوراي اسالمي يا 
قواي ديگر دخالت كنيم« و پس از آن هم برخي 
گمانه زني هاي رس��انه اي در خص��وص دخالت 
دولت در انتخاب هيئت رئيسه مجلس يازدهم را 
رد مي كند: »دولت انتخاب رؤساي كميسيون ها، 
هيئت رئيس��ه و رئيس مجلس را مسئله داخلي 
قوه مقننه مي داند و از اين رو نه در گذش��ته در 
اين زمينه دخالتي داش��ته و نه در آينده خواهد 
داشت. در چارچوب قانون اساسي، مصالح كشور 
و هم افزايي قائل به همكاري و تعامل حداكثري با 
مجلس شوراي اسالمي براي رفع مشكالت مردم 

و شتاب بخشي به توسعه كشور هستيم و اينگونه 
ادعاهاي بي اساس و غيرواقعي در خصوص ايفاي 
نقش دولت در معادالت داخلي قوه مقننه را جفا 

به هر دو قوه مي دانيم.«
با اين حال، هفته گذش��ته حس��ام الدين آشنا، 
مشاور فرهنگي رئيس جمهور در توئيتي پيرامون 
انتخ��اب رئي��س مجلس جدي��د تلويح��اً عليه 
ليست  محمدباقر قاليباف نوش��ت: »اگرچه سر 
شخص مشهوري است كه سرمايه نمادين دارد 
و معموالً آبروي خود را خرج ليس��ت  مي كند اما 
لزوماً رئيس نمي ش��ود. ليست س��ازان، تكليف 
رياس��ت را هم معلوم مي كنند. ليست بازان هم 
به بقيه مسئوليت ها بسنده مي كنند.« اين يعني 
كه دولتي ها چندان ه��م بي نظر و بي دخالت در 

انتخابات داخلي قوه مقننه نيستند. 
     مجلس منتقد و نگراني دولت

دولتي ها نگران هس��تند؛ تركيب مجلس جديد 
باعث شد تا آنان در يك سال پاياني عمر دولت، 
احساس آرامش س��ال هاي گذش��ته را نداشته 
باش��ند. در س��ال هاي گذش��ته، مجلس گرچه 
چندين بار ت��ا اس��تيضاح وزراي دولت روحاني 
پيش رفت يا تذكرهاي متعدد متوجه دولت كرد، 
اما عماًل هيچ نقش تعيي��ن كننده اي در تركيب 
كابينه نداشت و هيچ وزيري توسط مجلس كنار 
گذاشته نشد. از سويي دولت براي تصويب لوايح 
خود هم مشكل چنداني نداش��ت و فراتر از اين 
موارد با نيروهاي نزديك به خود در مجلس دهم، 
هم نظارت مجلس بر دولت را خنثي مي كرد و هم 
توانست نقش آفرين پشت پرده انتخابات هيئت 
رئيسه باش��د و از رياس��ت محمدرضا عارف بر 

مجلس طي چهار سال ممانعت به عمل آورد. 
حاال مجلس��ي ب��ر س��ر كار آم��ده ك��ه منتقد 
سياست هاي دولت است، از دولتي ها حرف شنوي 

ندارد و وكيل الدوله نيس��ت. دولت هم در كنار 
ناكارآمدي، مشكل كرونا و تحريم و خستگي را 
هم دارد، لذا پيش بيني تنش ها ميان اين مجلس 

و اين دولت چندان سخت نخواهد بود. 
اين نگراني ها توس��ط حاميان دولت هم بيان 
شده است، مثاًل محمدرضا خباز روزهاي پس 
از اعالم نتايج انتخابات مجلس در اسفند ۹8 
گفت: »بزرگان خارج از مجلس كه مي توانند 
بر نمايندگان تاثيرگذار باشند، بايد وارد عرصه 
ش��وند و اجازه ندهند افراد تندي كه اتفاقاً در 
اكثريت هم نيستند، وارد چالش غيرضروري با 
دولت شوند.« او با حمله به نمايندگان مجلس 
گفته: »اين تيپ اف��راد با اس��تفاده از برخي 
حساسيت ها بقيه را به رغم ميل باطني، با خود 
همراه مي كنند، در صورتي كه ممكن است به 
اين مفاهيم اعتقاد واقعي هم نداش��ته باشند 
ولي خوب مي دانند چگونه از آن بهره برداري 

كنند.«
     بي حاشيه نظارت مي كنيم

چندي  پيش »مجتبي رضاخواه« منتخب مردم 
تهران در واكنش به اظه��ارات اخير روحاني، در 
توئيتي نوش��ته بود: »به عنوان عضوي از مجلس 
جديد عرض مي كن��م كه فرصت خدم��ت را با 
جدال هاي بيهوده ضايع نمي كنيم، ليكن نظارت 
بر دولت براي حل مش��كالت را تقويت خواهيم 
كرد.« او تأكي��د كرده بود: »م��ردم نمي پذيرند 
كه ۴۰سال پس از انقالب نيازهايي مثل مسكن 
و خ��ودرو معضل زندگ��ي و دول��ت الكترونيك 
بالتكليف مانده باشد.« عبدالحسين روح االميني 
ديگر منتخب مردم ته��ران در مجلس يازدهم 
نيز در اين باره گفته اس��ت: »مجل��س يازدهم 
يك فرصت بسيار مناس��ب و خوب براي دولت 
اس��ت. دولت مي تواند با تعامل مثبت با مجلس 
اين فرصت را پيدا كند تا وعده هايي كه تاكنون 
محقق نكرده اس��ت عملياتي كند.« محمدباقر 
قاليباف منتخب مردم تهران و يكي از نامزدهاي 
تصدي رياس��ت مجلس در نشس��ت هم افزايي 
مجلس قوي، كارآمد و انقالب��ي، تأكيد كرد كه 
مجلس بايد با دوري از حاشيه آفريني، به  دنبال 

افزايش كارآمدي باشد. 
     روزهاي سخت مجلس جديد

پرويز س��روري دبير ش��وراي ائتالف نيرو هاي 
انقالب هم مي گويد: »در اين دوره تالش بر اين 
است كه مجلس يازدهم بتواند نوار ناكارآمدي را 
قطع كند و به روند سياسي كردن مجلس پايان 
دهد. نمايندگان مجلس يازدهم سعي دارند كه 
با يك نگاه كارشناسي مبتني بر مشكالت مردم، 

معضالت موجود را رديابي و رصد كنند.«
او روزهاي پرچالش��ي را ب��راي مواجهه مجلس 
با دول��ت ناكارآم��د پيش بيني مي كن��د: »اگر 
همصدايي در مجلس يازدهم حاكم باشد، دولت 
مجبور به حركت مي ش��ود و نماين��دگان بايد 
مراقب باشند كه مجلس به حاشيه نرود و دولت 
به حاشيه سازي دست نزند. به حركت درآوردن 
يك دولت تنبل، نااميد و ناكارآمد بسيار دشوار 
است اما اين كار سخت را نمايندگان انقالبي بايد 
بتوانند انجام دهند و رسيدگي به مشكالت مردم 

را در اولويت قرار دهند.«

   گزارش 2

   گزارش  یک

خبرگزاري ايسنا

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه:
 اقتدار  نظام مديون حاج قاسم 

و محور مقاومت است
امروز همه كشورهاي دنيا اقتدار و عظمت جمهوري اسامي ايران 

را تحسين مي كنند. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم حسين طيبي فر جانشين نماينده ولي 
فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي صبح ديروز در ستاد سپاه ثاراهلل 
كرمان با تبريك عيد س��عيد فطر، با گراميداشت ياد و خاطره قهرمان 
جبهه مقاومت سپهبد شهيد حاج قاس��م سليماني تصريح كرد: امروز 
اگر دش��منان جرئت انجام هيچ كاري را ندارند به  دليل عظمت محور 

مقاومت و فرمانده اين محور است. 
جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با بيان 
اينكه امروز همه كشورهاي دنيا اقتدار و عظمت جمهوري اسالمي ايران 
را تحسين مي كنند، افزود: امروز دشمنان ما در برابر اين عظمت مجبور 

به پذيرش و تسليم مي شوند. 

وارده


