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تركان :در برابر انتقادات
صبرميكنم

دولت در مسير درستي حركت ميكند

حمايت سرلشكر صالحي
از دولت

عل��ي عبداللهي مع��اون امنيتي
وزير كشور از دستگيري تعدادي از
عامالن حادثه تروريس��تي سراوان و
مذاكره با مسئوالن كشور پاكستان
براي رفع مشكالت خبر داد و گفت:
تعمي��م طرحهاي كنترلي به س��اير
نقاط مرزي ايران نيازمند اختصاص
اعتبار اس��ت .ب��ه گ��زارش فارس،
عبداللهي در حاشيه برگزاري آيين
چهلمين س��الگرد تأسيس دانشگاه
س��منان اف��زود :درص��دد رايزني و
مذاكره با مسئوالن پاكستاني هستيم
تا در آينده ،بتوانيم جلوي اين قبيل
حوادث را بگيريم .عبداللهي با تأكيد
ب��ر اينك��ه اقدامات خوب��ي در اين
زمينه در شرف انجام است ،خواستار
توجه بيش��تر مسئوالن پاكستان به
اين دست مسائل شد.

تشكيل  ۲تيم ويژه درباره
پرونده زنجاني
عزتاهلل يوس��فيانمال عضو ناظر
مجلس در س��تاد مبارزه با مفاس��د
اقتصادي از تش��كيل دو تيم ويژه در
دادس��تاني تهران و سازمان بازرسي
براي پيگيري پرونده بابك زنجاني و
س��فر كارشناسان اين دو دستگاه به
كشورهاي روسيه و تاجيكستان براي
بررسي اسناد ارائه شده از سوي بابك
زنجاني درباره پرداخت بدهي نفتي
خبر داد.
به گ��زارش فارس ،يوس��فيانمال
با بيان اينكه س��تاد مبارزه با مفاسد
اقتص��ادي پروندهها را به صورت كلي
بررس��ي ك��رده و در برخ��ي مواقع به
دنب��ال راهكارهايي براي پش��تيباني
اس��ت ،تصريح كرد :زماني كه رئيس
يك شركت به زندان ميافتد ،شركت از
هم ميپاشد كه براي جلوگيري از اين
اقدام ،ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
وارد ميشود تا آن شركت فعاليت خود
را ادام��ه داده و ضمن حفظ نيروها در
راستاي توليد حركت كند.

تالش عراق براي اخراج
منافقين
ي مالكي نخس��توزير عراق
نور 
تأكيد ك��رد :عراق با تمام س��رعت
در راس��تاي اخراج منافقين از عراق
گام برم��يدارد .وي در كنفران��س
مطبوعاتي مشترك با بان كيمون با
بيان اينكه سازمان ملل مسئوليت
تأخي��ر در ام��ر انتقال اي��ن افراد را
برعهده دارد ،اف��زود :حضور اعضاي
اين گروهك در عراق بر اساس همه
معيارها و عرفها ،غيرقانوني است و
كس��ي از مردم عراق از حضور آنها
استقبال نميكند.

مجموع دولت از ظرفيت ديپلماسي براي كمك به حوزه
اقتصاد خوب بهره ميبرد.

ابراهيم بهشتي

به نظر ش�ما نهادهاي ديگر و مشخص ًا مجلس
چقدر در رفع مش�كالت و همراه�ي با دولت
مسئوليت دارند؟

«دول��ت يازدهم كار كارشناس��ي ميكند ،آس��يب
شناس��ي را مورد توجه قرار ميدهد و بر اساس منطق
علمي از نظر و مشورت ديگران استفاده ميكند» .اينها
داليلي است كه دبير كميس��يون اقتصادي مجلس به
اس��تناد آن تأكيد ميكند كه « دولت در مسير درستي
حركت ميكند» .ابراهيم نكو نماينده مردم رباط كريم
در مجلس ش��وراي اس�لامي عصر يكشنبه از تحريريه
توگوي مش��روحي به
روزنامه ايران بازديد كرد و در گف 
بررسي عملكرد اقتصادي دولت و نقش ساير نهادها براي
توگو با
رفع مشكالت اقتصادي كشور پرداخت .او در گف 
خبرنگار روزنامه نيز با بيان اينكه «ايران متعلق به همه
ملت است» گفت :خوش��حالم كه اين روزنامه با وجود
دشواريهاي فراوان كار خود را به خوبي انجام ميدهد
و ارتباط مناس��بي با مردم برقرار كرده است .گفت و گو
با وي را بخوانيد:

آقاي نكو! قاعدت ًا شما در كميسيون اقتصادي
مجلس عملكرد تيم اقتص�ادي دولت را رصد
ميكني�د .آيا جهتگيريهاي اساس�ي دولت
در راس�تاي تحقق وعدهها و پاس�خگويي به
مطالبات اصلي مردم بوده است؟

من اگ��ر بخواهم به عملكرد اقتص��ادي دولت نمره
بدهم ،حتماً نمره خوب ميدهم .ضمن اينكه از دولتي
كه زم��ان زيادي ازعمر آن نميگ��ذرد انتظار معجزه و
جبران كاستيهاي دورههاي قبل را ندارم .شاهديم كه
دولت در جهت تحقق وعدههاي خود عمل ميكند .ارائه
گ��زارش  100روزه ،ارائه به موقع اليحه بودجه و انجام
مذاكرات هس��تهاي از جمله وعدههاي اساس��ي اي بود
كه دول��ت آنها را محقق كرده يا در آن راس��تا تالش
ميكند .مش��خصاً در حوزه اقتصادي ،ش��اهد ثبات در
بازار و موفقيت در مهار تورم هس��تيم كه نشان ميدهد
ع��زم دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي جزم اس��ت.
چ��ه آنكه دولت ميخواهد نرخ رش��د اقتص��ادي را از
منفي  5/8تا پايان س��ال به صفر برس��اند .اگر به نتايج
مذاكرات هس��تهاي خوشبينانه نگاه كنيم -كه به نظرم
بايد خوشبينانه ديد -عالوه بر تحقق رشد  3درصدي در
سال  93چه بسا شاهد افزايش اين نرخ هم باشيم.

پس مهمترين دستاورد دولت در حوزه اقتصاد
را ثبات در بازار ميدانيد؟

دولت قبلي را نميخواهم زير سؤال ببرم ولي آنچه در
آن دوره محسوس بود ،حاكميت جو رواني منفي اي بود
كه به تحوالت بازار شكل حبابي داده و نوعي بيثباتي را
رقم زده بود .وقتي دولت آقاي روحاني سر كار آمد ،بايد
اين شكل حبابي را ميشكست كه خوشبختانه توانست
آن را به حداقل برساند .هنر دولت يازدهم اين است كه
ب��ا برقراري ثبات در بازارهاي اقتص��ادي ،اين نويد را به
مردم و فعاالن اقتصادي داده كه در ادامه ش��اهد بهبود
بهتر شرايط كشور خواهند بود.

يكي از انتقادات نمايندگان به رويكرد اقتصادي
دولت پيش�ين اين ب�ود ك�ه تصميمگيريها
چن�دان مبتني ب�ر رويكردهاي علم�ي نبود.
آي�ا در ح�ال حاض�ر احس�اس ميكني�د كه
جهتگيريهاي اساسي دولت بر اساس نقطه
نظرات كارشناسي و علمي است؟

آگاهي نسبت به وضعيت موجود ،الزمه ورود موفق به
دوره جديد و حل مشكالت است .دولت يازدهم به خاطر
آسيب شناسي درس��تي كه در حوزه اقتصادي داشته،
كارشناس��يتر وارد مسائل اين حوزه شده است .در اين
مدت شاهد تصميمات آني و يك شبه از سوي دولت و
فرافكنيهاي مسئوالن دولتي نيستيم .در اين دولت از
نظر كارشناسان استفاده ميشود .يك اقدام مهم ديگر،
نوع مواجهه دولت با هدفمندي يارانهها است .دولت در

عکس :امیرحسام زرافشان

مذاكره براي مقابله با تروريسم

اكب��ر تركان در خصوص واكنش چند ت��ن از نمايندگان مجلس به مصاحبه
اخير وي گفت :من فقط نظراتم را بيان كردم و آقايان نيز نظراتش��ان را گفتند.
من فكر نميكردم كه آنها ظرفيت شنيدن اين مقدار از نقد را ندارند و موجب
رنجششان ميشود.
مش��اور رئيسجمهوري گفت :م��ن در برابر اين انتق��ادات صبر ميكنم و از
دول��ت نيز ميخواهم كه اي��ن نامهربانيها را تحمل كند .تركان ادامه داد :مردم

مواضع و رويههاي نمايندگان را ميبينند و اين چيزي نيس��ت كه از ذهن آنها
فراموش شود.
به گزارش تسنیم ،تركان همچنين در حاشیه نمايشگاه انرژي كيش با اعالم
اینکه الیحه بودجه  ۹۳با لحاظ تحریم تدوین ش��ده است ،گفت :اگر تحریم ها
لغو ش��ود قطعاً اصالحات جدیدی در بودجه س��ال آینده با شرایط جدید انجام
خواهد شد.

ارزيابي ابراهيم نكو دبير كميسيون اقتصادي مجلس از عملكرد تيم اقتصادي قوه مجريه

اخبار

امير سرلشكر عطاءاهلل صالحي فرمانده
كل ارتش جمهوري اسالمي گفت :دشمن
بيان كرده كه از موضع ضعف وارد مذاكرات
شده ،اين درحالياست كه ما از بعد قدرت
وارد اي��ن مذاكرات ش��دهايم .به گزارش
ايسنا ،وي در ادامه افزود :چنانچه دشمن
از نظر نظامي توان مقابله با ما را داش��ت،
در اين بُعد عمل ميكرد اما آنها با توجه
به ضعفش��ان در بُعد نظامي ،وارد عرصه
سياسي شدند و ما هم در اين عرصه حتماً
موف��ق خواهيم بود .فرمانده كل ارتش بر
ضرورت انس��جام ملي و حمايت از دولت
در ادامه مذاكرات هس��تهاي تأكيد كرد و
گفت :ما با توجه به انسجام ملي و ميهني
توانستهايم در عرصههاي مختلف با قدرت
عمل كني��م .دولت نماين��دهاي از عنصر
حاكميت در عرصه سياسي است و منفرد
نيس��ت .همانطور كه نگاه مردم ،دفاع از
انقالب اسالمي در برابر تهاجمات خارجي
است ،قطعاً در سنگر سياسي اين وظيفه
به عهده دولت است.

سال نوزدهم شماره 5559
چهارشنبه  25دی 1392

مهمتریننکاتمورداشارهابراهیمنکو:
خوش�بختانه دیگر شاهد تصميمات آني و يك شبه و فرافكني از سوی مسئوالن
دولتي نيستيم.
دولت يازدهم توانست ثبات وآرامش را به بازارهای اقتصادی برگرداند.
انتظار معجزه از اليحه بودجه  93نداريم .قرار نيس�ت اين اليحه همه مش�كالت
حوزه اقتصاد را رفع كند.
دولت از ظرفيت ديپلماسي براي كمك به حوزه اقتصاد خوب بهره ميبرد.
ه�واداران افراطي رقباي انتخاباتي آقاي روحاني ،ميخواهند دولت معطل بماند.
برخي هم ميخواهند عقدههاي سياسي خود را سر دولت بريزند.
از دولت چند ماهه نبايد انتظار چند ساله داشت.
قالب يك تبصره ميخواهد هدفمندي را تش��ريح و به
اليحه بودجه سال بعد اضافه كند .اين تصميم عاقالنهاي
است .من معتقدم دولت مسير درستي را طي ميكند.
معناي اين حرف اين اس��ت كه دولت كار كارشناس��ي
ميكند ،آس��يب شناس��ي را مورد توجه قرار ميدهد،
از نظر و مش��ورت ديگران اس��تفاده ميكند و بر اساس
منطقهاي علمي اقدام ميكند .در دولت گذشته شاهد
چنين روندي نبوديم.

يكي از بحثهاي اصلي آقاي روحاني در زمان
تبليغات انتخابات توجه به مشكالت اقتصادي
و تالش براي رفع آنها از طريق رونق بخشي
به توليد بود .به نظر شما در اليحهاي كه دولت
براي بودجه س�ال آين�ده تنظيم ك�رده ،اين
دغدغهها ديده ميشود؟

ما انتظار معج��زه از اليحه بودجه نداريم .يعني قرار
نيس��ت اين اليحه همه مش��كالت حوزه اقتصاد را رفع
كند .اما به لحاظ ش��كلي ،نوع تنظي��م اين اليحه قابل
توجه و قابل دفاع است .چرا كه به نظر ميرسد با توجه
به اظهارات كارشناسان و واقعيات موجود ،درآمدهاي آن
قابل تحقق اس��ت .اين اليح��ه ميتواند ما را به تعاريف
و مواردي كه در بودجه تنظيم ش��ده براي كاهش نرخ
تورم و افزايش رشد اقتصادي و كاهش بيكاري برساند.
وقتي ميگوييم رشد اقتصادي از منفي به صفر برسد و
بعد هم  3درصد رش��د مثبت داش��ته باشد ،مطمئناً بر
اساس درآمدهايي كه منظور شده اين رشد را پيشبيني
كردهايم .البته دولت اين اعداد و ارقام در ش��اخصها را
براي بدترين شرايط ممكن مد نظر قرار داده .يعني اگر
مذاكرات هس��تهاي هم منجر به نتيجه نش��ود ،دولت
پيشبيني كرده كه اين ارقام تحققيابد .البته اگر نتايج
بهتري براي مذاكرات پيشبيني كنيم – كه به نظر من

بايد چنين نگاهي داشت -كاهش نرخ تورم و بيكاري و
رشد اقتصادي را با شيب بهتري ،خواهيم داشت .با اين
وصف در اليحه دولت دغدغههاي اصلي مردم كه همان
مشكالت اقتصادي است ديده شده است.

رابطه با كش�ورهاي پيرام�ون و دنياي خارج
عمدت� ًا دو وجه س�لبي و ايجاب�ي دارد .وجه
س�لبي همين مضيقههايي اس�ت كه ما با آن
دس�ت به گريبان هس�تيم و وجه ايجابي هم
استفاده از ظرفيتهاي مختلف پيراموني است
كه همه كش�ورها سعي در اس�تفاده از آنها
دارند .به نظر ش�ما دولت در اين حوزه چگونه
عمل كرده است؟ آيا توانسته ارتباط معناداري
بين ديپلماسي و اقتصاد برقرار كند؟

ب��ه نظر من دولت در موقعي��ت فعلي به دو محيط
بيروني و داخلي خوب نگاه ميكند .بحث بيروني توجه
به كيفيت ورود ب��ه موضوع تحريمها و حل و فصل آن
است .مطمئناً اگر مذاكرات به نتايج نهايي برسد ،در كنار
كشورهاي ديگر ما هم سود ميبريم .االن فرانسه اعالم
خوشحالي كرده از اينكه مذاكرات ايران و  5+1در مسير
خوبي پيش ميرود.
به اين ترتيب در آينده ممكن است اين كشور بيايد
از ظرفيتهاي اقتصادي ما استفاده كند و البته بالعكس،
ما هم ميتوانيم از ظرفيتهاي اين كشور و ساير كشورها
استفاده ببريم .دولت اگر با همين رويكرد حفظ تأمين
مناف��ع ملي كه مورد حمايت رهب��ر معظم انقالب هم
هست مسيرخود را ادامه دهد ،قطعاً تأثيرات شگرف خود
در حوزه اقتصادي را نش��ان خواهد داد .به لحاظ داخلي
هم ظرفيتهاي بسيار خوبي در بخش خصوصي وجود
دارد كه ميتواند در كاهش بيكاري مفيد باش��د .دولت
در اي��ن حوزه هم برنامههاي خوبي را دنبال ميكند .در

غالمعلی دهقان :اعتدالگرايان در دام تندروها نيفتند
س��خنگوي حزب اعتدال و توسعه
ب��ه اصالحطلب��ان و اعتدالگراي��ان
توصيه ک��رد در دام تندروهاي مدعی
اصولگرايی نيفتند و بيش��تر به تنوير
افکار عمومي و روشنگري بپردازند.
غالمعل��ي دهق��ان در گفتوگو با
شبکه ايران ( )inn.irبا اشاره به اينکه
دولت ط��ي چند ماه گذش��ته تالش
کرده چه در عرصه سياس��ت خارجي
و چه در عرصه سياست داخلي بتواند
رويک��رد اعتدالگرايان��ه را عيني��ت
ببخشد ،افزود :با اين وجود قرار نيست
همه مانن��د هم بينديش��ند و بايد به
تمام انديشهها احترام گذاشت .او رأي
اکثري��ت ملت اي��ران را فصلالخطاب

دانس��ت و گف��ت :زماني ک��ه جريان
فکري سياسياي مورد اقبال اکثريت
ملت قرار نميگيرد ،آن جريان بايد به
خود رجوع کرده و داليل اين مسأله را
بررسي کند.
دهقان با اعتقاد بر اينکه راز موفقيت
يک سياس��تمدار آن است که تمامي
انديش��ههاي مطرح را در يک کش��ور

پذيرا ش��ده و با آنها ديالوگ داش��ته
باش��د ،خاطر نش��ان کرد :ام��ا بايد به
تندروهاي اصولگرا نيز توصيه کرد در
عرصه سياست داخلي دو اصل حکمت
و مصلحت را فراموش نکنند.
اين فعال سياسي در خاتمه تصريح
ک��رد :منافع مل��ي و حت��ي جناحي
اصولگرايان ميطلبد که بيش از گذشته
نگاه خردمندان��ه و مصلحتآميزي به
عرصه سياس��ت داخل��ي ،اقتصادي و
فرهنگي کش��ور داشته باشند .در غير
اين صورت باي��د بپذيرند که آرام آرام
و با دس��ت خ��ود افکار عموم��ي را از
دست داده و جايگاهش��ان روز به روز
ضعيف تر ميشود.

در ش��رايط فعلي دو گروه ميخواهن��د دولت را آزار
دهن��د و مانع از تحقق برنامهها و اهداف دولت ش��وند.
يك گروه در خارج هس��تند كه مواضعش��ان ش��فاف
اس��ت .آنها نميخواهن��د دولت موفق ش��ود تا نظام
را ناكارآم��د جلوه دهند .در داخل هم گروهي هس��تند
كه تازيانه دس��ت گرفتهاند و به پيك��ره دولت ميزنند.
اينها خ��ود دو طيف هس��تند .ي��ك طيف ه��واداران
افراط��ي رقباي انتخابات��ي آقاي روحاني هس��تند كه
ميخواهند دولت معطل بماند تا بگويند ما بر حق بوديم
و سیاستهای اعتدال گرایانه کافی نیست .طيف ديگر هم
ميخواهند عقدههاي سياسي خود را بر سر دولت بريزند
و مانع از ادامه كار آن شوند .جامعه و دولت بايد نسبت
به آنها بيشتر حساس باشند .در مقابل افراد و گروههاي
دلسوز بسياري هستند از جمله نمايندگان مجلس كه
بايد وارد ميدان شوند و زمينه را براي مساعدت هر چه
بيشتر دولت فراهم كنند .اين البته به معناي آن نيست
كه هر چه دولت گف��ت آنها قبول كنند؛ بلكه نظرات
سازنده خود را منتقل كنند .در شرايط فعلي بايد تعامل
مجلس و دولت بيشتر باش��د .نبايد به اختالفات دامن
بزنيم .ضمن اينكه بايد انتقاد بجا هم داشته باشيم.

به نظر ميرسد ميدانداري مخالفت يا انتقاد از
دولت در مجلس به دس�ت يك جريان خاصي
با افكار شناخته شده افتاده است .مسائلي كه
اينها در مجل�س مطرح ميكنند آنگونه كه از
تذكرات و سؤاالتشان از وزرا بر ميآيد بيشتر
دغدغههايي سياسي است تا معيشتي و مربوط
به مسائل اقتصادي.

اينها ورشكستگان سياسي هستند كه منافع خود را
در نابودي ديگران ميدانن��د .به عبارت ديگر در تالش
هستند دولت را مش��غول مسائل حاشيهاي كنند تا به
اهداف و برنامههاي اصلي خود نرس��د .اينها از منحرف
كردن دولت لذت ميبرند .در بين دغدغههاي اينها كمتر
مسائل مردمي و منافع نظام ديده ميشود .هر چند در
ظاه��ر خيلي از مردم و نظ��ام دم ميزنند .اينها حتي با
دفاع نادرست خود از همفكرانشان براي آنها هم مشكل
درست ميكنند.

با اين وصف نقش چهرههاي برجسته مجلس
بويژه رؤساي فراكسيونهاي بزرگ مجلس در
مديريت كليت مجلس و ايجاد تعامل سازنده
بين دو قوه چيست؟

س��ردمداران يا گردانندگان فراكس��يونهاي بزرگ
باي��د ب��ه وظيفه ذات��ي خود عم��ل كنند .آنه��ا بايد
درصدد آسيب شناسي برنامههاي مجلس و دولت برآيند
تا ببينند چه نقاط مش��تركي وجود دارد كه روي آنها
بيشتر كار شود .كسي كه امروز با شعار دفاع از ارزشها
و نظام به مجلس آمده ،نبايد تندروي را در دس��تور كار
خود قرار دهد .دو فراكسيون بزرگ ميتوانند جهت ارائه
برنامههايي براي اداره بهتر كش��ور نقش آفريني كنند.
اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه از دولت چند ماهه
نبايد انتظار چند ساله داشت.
سؤاالتي كه االن مطرح ميشود برخي بجاست ولي
بخش��ي هم نتيجهاي ندارد جز گرفتن وقت وزيران .لذا
رؤس��اي فراكسيونها بايد مديريت كنند كه سؤاالت از
حد متعارف خارج نشود .هر چند سؤال حق نمايندگان
اس��ت اما در برخي س��ؤاالت افراطهايي را هم ش��اهد
هس��تيم .به نظر من اصرار بر ادامه وظيفه قانوني گاهاً
منجر به بيقانوني ميش��ود؛ يعني ما را از مسير عادي
خارج ميكند.

واكنش اژهای به مصاحبه تحريف شده وزير ارشاد
س��خنگوي قوه قضائيه به انتش��ار
مصاحبه وزير ارش��اد با شبكه الجزيره
انگليسي واکنش نشان داد .اين واكنش
در حال��ي بود ك��ه به گفت��ه اژهاي در
تماس��ي كه وی با جنتي برقرار كرده،
وزي��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامي اين
گفتوگ��و را «تحريف ش��ده» خوانده
بود.
حجتاالس��ـــالم والمســــلمين
محس��نياژهاي در نشس��تي خب��ري
گفت :من ام��روز ترجمه اين مصاحبه
را خوان��دم .س��ؤاالت ش��بکه الجزيره
کام ً
ال جهتدار عليه قوه قضائيه اس��ت
و يک مس��ئول هوش��مند و زيرک ،در
مقاب��ل اي��ن س��ؤاالت عليالقاعده به
هيچوجه نبايد چنين پاس��خي بدهد.
وي گفت :طبق رأفتي که ما داش��ته و
داريم ،چند ماهي است که جريان ضد
انقالب و فراريان فتنه ،عليه قوه قضائيه
فضاس��ازي ميکنن��د .ح��ال آنکه قوه
قضائيه ضابطهمن��د و مؤثر عمل کرده
است .محسنياژهاي گفت :اگر مصاحبه
تحريف ش��ده ،باي��د به اي��ن موضوع
واکنش نشان داده شود و مورد اعتراض
شديد قرار گيرد .سخنگوي قوه قضائيه
اظهار کرد :من تأكيد ميکنم که شايد
مطالب منتش��ر ش��ده حرفهاي آقاي
جنتي نباشد .به گزارش فارس ،جنتي
در اين مصاحبه با اش��اره به عدم تغيير
رويکرد دستگاه قضا علي رغم تحوالت
ايجاد شده در کشور و دولت ،گفته بود:
طبيعي است که دستگاه قضايي ما هم
بايس��تي خودش را با تحوالت جديدي
که در کش��ور پديده آمده است همراه
کن��د .ما اميدواريم اي��ن تغييرات را در
دستگاه قضايي هم شاهد باشيم.

در اين نشس��ت خبري كه خارج از
زمانبنديهاي اعالم ش��ده برگزار شده
بود ،محس��نياژهاي در پاسخ به سؤالي
درباره ممنوعالخروج ش��دن مرتضوي
و اينکه آيا او به دادس��را احضار ش��ده
اس��ت يا خير گفت :اجم��االً ميدانم او
ممنوعالخ��روج ش��ده و همي��ن روزها
احضار ش��ده اس��ت .وي درباره آخرين
وضعيت پرونده محمود احمدينژاد نیز
گفت که در اين باره چيز جديدي وجود
ندارد .محس��نياژهاي همچنين درباره
آخرين وضعيت پرون��ده بابک زنجاني
و اينکه آيا ف��رد جديدي در اين رابطه
دستگير شده است يا خير؟ گفت :اطالع
جديدي ندارم و بعي��د ميدانم چنين
چيزي باش��د .س��خنگوي قوه قضائيه
درباره موضوع تيراندازي توس��ط يکي
از مداحان در اتوب��ان بابايي هم گفت:
طبق تحقيقات موجود در اين پرونده،
فردي که بغلدس��ت محم��ود کريمي
نشس��ته بوده ،گفته ک��ه او تيراندازي
کرده اس��ت .در اين پرونده قرار نهايي
صادر نش��ده ،اما ش��اکی گذشت کرده
است .وي در پاسخ به اين سؤال که آيا
از جنبه عمومي به اين مسأله رسيدگي
ميش��ود يا خير گفت :اين امر بستگي
به نتيجه نهايي تحقيقات دارد .از لحاظ
اينکه شرايط تيراندازي رعايت شده يا
نه ،اين امکان وجود دارد.
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خبر
اصل وحدت مورد هجمه دشمن قرار گرفته است

آي��تاهلل محم��د محم��دي
گلپايگان��ي رئي��س دفت��ر رهب��ر
معظم انقالب گفت :اصل اساس��ي
وح��دت و يگانگ��ي از اص��ول نبي
مکرم اس�لام(ص) بوده ک��ه مورد
هجمه دش��منان قرار گرفته است.
به گ��زارش ايرنا ،آيتاهلل گلپايگاني
در نخس��تين همايش وارثان نور ويژه روحانيون شيعه و سني گلستان افزود:
دشمنان درحال پخش بذر نفاق هستند و کساني که خود را پيرو پيامبر(ص)
و اهل کتاب ميدانند ،فتوا و دس��تور قتل عام مس��لمانان را صادر ميکنند.
محمدي گلپايگاني گفت :کشور ما امروز اطرافش را آتش فرا گرفته اما ما در
نظام جمهوري اسالمي به برکت واليت فقيه در امنيت و آرامش کامل به سر
ميبريم .محمدي گلپايگاني يادآور ش��د :عشق و عالقه مردم به رهبر معظم
انقالب وصفناپذير اس��ت و ش��ما روحانيون بايد تدابي��ر و رهنمودهاي مقام
معظم رهبري را به گوش مردم برس��انيد .او همچنين در بخش��ي از سخنان
خود گفت :انتخابات اخير سالم ترين انتخابات بود و در نظام جمهوري اسالمي
هر کس بتواند در خدمت ،خودي نشان دهد باال ميآيد.

گزارش
گزارش تحليلي ايران از آمار تذكر و سؤال نمايندگان از دولت

پاسخ وزرا به  287سؤال نمايندگان در  111روز
فرناز حسنعلی زاده

نماين��دگان مجل��س از آغ��از كار دولت يازده��م روزانه  10تذكر ب��ه دولت داده
و دس��ت كم  600س��اعت صرف س��ؤال از وزرا كردهاند .بنا به گزارش ش��بكه ايران
( )inn.irوزيران دولت يازدهم در  111روز فعاليت خود به  287سؤال نمايندگان در
كميسيونهاي مختلف پاس��خ داده و بيش از  1300تذكر به دولت دادهاند .اين آمار
تنها بازه زماني اول شهريور تا  20آذرماه را در بر ميگيرد و هنوز پرسشها و تذكرات
دو ماه گذش��ته در آن لحاظ نشده است .اين در حالي است كه مجلس در اين مدت
هر روز جلسه نداشته چرا كه جلسات پارلمان سه روز در هفته است و هر ماه نيز يك
هفته نمايندگان براي سركشي به حوزههاي انتخابيه ميروند و مجلس تعطيل است.
به اين ترتيب نمايندگان به طور ميانگين در هر روز كاري 36 ،تذكر به دولت داده و
در همين مدت ،هر روز  15ساعت ميزبان وزرايي بودند كه براي پاسخ به سؤالهايشان
به مجلس احضار كردهاند .البته اين آمار به فرض اين است كه سؤال نمايندگان از وزرا
تنها دو ساعت زمان ببرد؛ در حالي كه آمار واقعي به اذعان نمايندگان و وزرا بيش از
اين ساعت است .بنا بر اين گزارش محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت  62بار به مجلس
احضار شده است كه با توجه به معيارهاي باال در هر روز كاري مجلس  4ساعت را در
بهارس��تان گذرانده كه شايد با ميزان حضور برخي نمايندگان برابري ميكند .حميد
چيت چيان و علي طيبنيا وزراي نيرو و اقتصاد و دارايي هر كدام  30سؤال نمايندگان
را پاسخ دادهاند كه وزير اقتصاد در خالل اين پرسشها يك كارت زرد هم از مجلس
گرفت .محمدجواد ظريف وزير امور خارجه همزمان با س��فرهاي فشرده منطقهاي و
بينالمللي و در كنار حضورش در س��ه دوره مذاكرات ژنو كه هر كدام دس��تكم سه
روز به طول انجاميد 28 ،بار براي پاس��خ به سؤال نمايندگان به مجلس رفت .وزراي
جهاد و كشاورزي ،تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،نفت ،راه
و شهرس��ازي ،آموزش و پرورش ،علوم و تحقيقات و فناوري ،دادگستري و اطالعات
به ترتيب بيش��ترين آمار پاسخگويي به سؤاالت نمايندگان را داشتند و در اين ميان
نمايندگان به وزير علوم هم كارت زرد دادند.
براس��اس اين گزارش باالترين آمار تذكر به رئيسجمهوري بوده اس��ت .حس��ن
روحاني در  126روز اوليه از دوران رياس��ت جمهورياش  184تذكر گرفت؛ البته با
اين توضيح كه به دليل اداره برخي وزارتخانهها با حضور سرپرست ،تذكر نمايندگان
به اين نهادها به رئيسجمهوري داده ميشود .بعد از روحاني ،وزراي راه و شهرسازي،
نيرو و صنعت ،معدن و تجارت باالترين آمار دریافت تذكر از نمايندگان را داش��تهاند.
نمايندگان در مجموع به اين س��ه وزير  455اخطار دادهاند .عبدالرضا رحمانيفضلي
وزير كشور هم  109تذكر گرفته است تا در رتبه پنجم اخطار قرار بگيرد .اگر چه وزير
فرهنگ و ارش��اد اسالمي وضعيت مس��اعدتري در دريافت تذكر يا احضار به مجلس
داشت اما در نهايت به خاطر قانع نشدن مجلس از توضيحات وي كارت زرد گرفت تا
مجلس در استفاده از ابزارهاي نظارتي خود ركورد بزند.
هر چند رئيسجمهوري اخيراً از دلخوري برخي وزرا از رويكرد مجلس خبر داد و
تأكيد كرد دولت همچنان به مشي تعاملي خود با قوه مقننه ادامه داده و پاسخگوي
سؤاالت متعدد نمايندگان خواهد بود اما ادامه اين روند پرسشهاي جدي را در محافل
سياسي و رسانهاي مطرح كرده و البته پاسخهاي متفاوتي نيز دريافت کرده .طيفي از
فعاالن سياسي با بازخواني رفتار دولت يازدهم در مقابل مجلس و كارنامه عملياش
در فصل نخس��ت و مقايس ه آن با رويكرد و كاركرد دولت پيشين در  8سال گذشته،
اين پرسش را مطرح ميكنند كه آيا به واقع عملكرد دولت آن هم در چند ماه ابتدايي
مستحق اين تعداد اخطار و احضار بوده يا اينكه موضوعي ديگر صحنه گردان رويكرد
قوه مقننه در تعامل با دولت يازدهم است؟
گروهي از تحليلگران با اشاره به موضوع سؤاالت نمايندگان كه گاه ارتباطي با حوزه
كاري وزرا ندارد و رفتار مجلس در رأي اعتماد به وزرا ،سكوت در مقابل توفيقات دولت
و دادن سه كارت زرد در يك ماه گذشته به وزرا ،سعي دارند رويكرد مجلس در مقابل
دولت را به « كارشكني» تعبير كنند .به باور اين طيف برخي از نمايندگان مجلس به
داليلي از جمله حمايت از رقباي حسن روحاني سعي دارند با ابزارهاي نظارتي خود
سر ناسازگاري با رقيب پيروز در پيش بگيرند.
در مقابل گروه ديگري از تحليلگران بر اين اعتقادند كه خاستگاه اجتماعي مجلس
نهم و دولت يازدهم متفاوت است و هر كدام خواستهها و اولويتي دارند كه گاه با هم
اختالفهاي جدي دارد و همين امكان برقراري تعامل بين نهاد اجرايي و تقنيني را
با مش��كل مواجه كرده است .اين عده با بازخواني رفتار دولت و مجلس بر اين باورند
كه طيفي از نمايندگان نه به عملكرد دولت ،بلكه به مشي دولت انتقاد دارند .استدالل
اين طيف بخشي از سخنان اخير رئيسجمهوري است .حسن روحاني در ميانه فصل
دوم كاري دولت در اظهار نظرهاي جداگانه در مجامع مختلف بر اين تأكيد كرده كه
سياستهاي دولت تغيير نكرده و بر آنچه پيش از انتخابات با مردم وعده كرده پايبند
است .وعدههايي چون به سرانجام رساندن پرونده هستهاي با حفظ حقوق حقه كشور،
بهبود روابط بينالملل ،ترميم چهره ايران در مجامع جهاني ،بازگرداندن ثبات و رونق
ب��ه اقتصاد ،فعال كردن و حماي��ت از نهادهاي مدني و احزاب ،آزادي مطبوعات ،رفع
مشكل دانشجويان ستارهدار و اساتيد كنار گذاشته شده و تدوين و الزام دولت به حفظ
حقوق شهروندي.
ه��ر چن��د طيفي از ناظران بر اين باور بودند كه عملي ك��ردن اين وعدهها اگر نه
ناممكن اما دش��وار خواهد بود و براي تحقق زم��ان زيادي خواهد برد و برخي هم بر
اي��ن اعتقاد بودند اين وعدهها تا فرداي اعالم نتيجه انتخابات تاريخ مصرف دارند ،اما
رويكرد دولت در تحقق اين شعارها هر دو طيفي كه با بدبيني اوضاع را رصد ميكردند
به اين اعتراف رساند كه دولت در مدت كوتاهي كه از آغاز كارش ميگذرد در مسير
تحقق وعدههايش قرار گرفته اس��ت .حركت به س��مت رفع تحريمها ،تبديل پرونده
هس��تهاي ايران به حق هستهاي ،سفرها و ديدارهاي فشرده ديپلماتيك كه حال در
سطح پارلمانها نيز جريان دارد ،ترميم سيماي ايران در مجامع بينالمللي كه با رأي
قاطع س��ازمان ملل به پيش��نهاد رئيسجمهوري مبني بر«جهان عاري از خشونت و
افراطيگري» به منصه ظهور رسيد ،ثبات در بازار طال و ارز ،تالش براي احياي احزاب
و تش��كلهاي سياسي ،بازگرداندن دانشجويان و اساتيدي كه قرباني مسائل سياسي
شده بودند از جمله توفيقات دولت در اين مدت است .رويكردي كه نه تنها استقبال
دانشگاهيان ،نخبگان ،تشكلهاي صنفي و سياسي ،هنرمندان و ...را به دنبال داشته
بلكه نقش ايران را بيش از گذش��ته به عنوان يك��ي از قدرتهاي جدي منطقهاي و
جهاني مطرح كرده است.
در چنين شرايطي است كه انتشار آمار سؤال و تذكر مجلس به دولت ،سؤالهاي
پيش رو را پر اهميت تر مطرح ميكند .بويژه آنكه اين سؤالها و تذكرها حال به سه
كارت زرد تبديل ش��ده است .به باور ناظران مروري بر كارنامه دولتي كه هنوز شمار
روزهاي فعاليتش به نيمسال نرسيده است و اظهارات صريح روحاني مبني بر اينكه
دولت قصد عقب نشيني از شعارها و وعدههايي كه حال به برنامه تبديل شده را ندارد،
پاسخ نه چندان پنهان دولت به منتقدان از جمله منتقدان پارلمانياش است .منتقداني
كه البته استداللهاي خود را دارند اما در نهايت در مقابل اين پرسش قرار گرفتهاند
كه حال مردم به «تغيير» رأي داده و از آن پش��تيباني ميكنند چه رويكردي پيش
خواهند گرفت؟ در كنار اين پرسش دست همكاري دولت قرار دارد كه منتقدان را به
شنيدن صدا و خواسته مردم دعوت ميكند .دعوتي كه حداقل تا امروز از سوي برخي
بدون اجابت مانده است.

