
3 سه شنبه  7 خرداد 1398  شماره 5032  ویـکرد ر

تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا امروز رنگ باخته است
رئیس دانش��گاه دفاع ملی گفت: تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا امروز 

رنگ باخته است.
سردار احمد وحیدی اظهار کرد: دشمن ما بیش از پیش به توانمندی های ملت 
ایران واقف است و همچنین، شکست هایی که در جبهه مقاومت محتمل شده است 

را همواره به خاطر دارد، بنابراین طبیعی اس��ت ک��ه آمریکایی ها دیگر آمادگی هیچ 
جنگی را نداش��ته باش��ند. وی ادامه داد: از طرفی تهدیداتی هم که پیش از این از سوی 

برخی کشورها از جمله کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی برای ایجاد جنگ در منطقه 
مطرح بود، امروز دیگر رنگ باخته است چون آنان هم بسیار متزلزل و نگران هستند.

سردار وحیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر کارآمد بودن مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپا 
تصریح کرد: باید امیدوار بود که آن ها سر عقل بیایند، چون مسیری که از سوی جمهوری 

اسالمی انتخاب شده طی خواهد شد.  باشگاه خبرنگاران

امنیت و اقتدار
 ملت ایران مقتدرانه در مقابل آمریکا و قلدری هایش خواهد ایستاد

یک فعال اصولگرا گفت: آمریکا امروز بیش از هرچیز در صدد اس��ت تا اراده 
ملت ایران را مورد هدف قرار دهد.

حس��ین کنعانی مقدم گفت: بیانات اخیر مقام معظم رهبری در واقع پاتکی بر 
ضد جنگ روانی آمریکا بود و ایش��ان با تکیه بر سابقه تاریخی مقاومت ملت ایران 

در برابر زیاده خواهی های اس��تکبار نسخه شفابخش ایستادگی را در برابر تحریم ها، 
تحقیرها و تطمیع های کاخ سفید قرار دادند. از همین رو نیز افردی که خود را در صحنه 

سیاسی کشور صاحب فکر و اندیشه می دانند باید به این نسخه  شفابخش توجه کرده و از 
هرگونه تک روی و ایجاد اختالف در بین مردم جلوگیری کنند.

وی افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری فرموده اند جنگ امروز جنگ اراده هاست 
و آمریکای امروز بیش از هرچیز در صدد است تا اراده ملت ایران را مورد هدف قرار دهد 

تا بلکه بتواند مردم کشورمان را به نقطه تسلیم برساند.  باشگاه خبرنگاران

نظرگاه
هیچ گونه اعتمادی به آمریکا و اروپایی ها نیست

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: بعید می دانم 
اروپایی ها راهکار های سازنده را پیش بگیرند و امیدی به آن ها نیست.

حجت االسالم حسین س��بحانی نیا درباره آینده برجام اظهار کرد: همانطور 
که مقام معظم رهبری بار ها اشاره داشتند نباید به آمریکا و اتحادیه اروپا اعتماد 

کرد. وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه اعتمادی به آمریکا و اروپایی ها نیست، یادآور 
ش��د: یک سال از خروج آمریکا از برجام گذش��ته و اروپایی ها سازوکار مالی را تحت 

عنوان اینستکس عنوان کردند که چیزی در آن نبود.
سبحانی نیا با بیان اینکه چیزی از سوی اتحادیه اروپا مبنی بر جبران نقیصه های آمریکا 
در برجام نصیب ایران نخواهد شد، خاطرنشان کرد: ما باید به خودمان متکی بوده و نگاهمان 
به داخل باشد. وی با بیان اینکه ما روابط توام با احترام متقابل را با دنیا حفظ کردیم، افزود: 

بعید می دانم اروپایی ها راهکار های سازنده را پیش بگیرند و امیدی به آن ها نیست.

دست به نقد

باید پاسخگو باشند
کس��انی هستند و انس��ان مش��اهده میکند که یا 
امروز همه ی امکانات مدیریّتی کش��ور در اختیار اینها 
اس��ت یا دیروز تمام امکانات مدیریّتی در اختیار اینها 
بوده، آن وقت به قول فرنگی َمآب ها نقش اپوزیسیون به 
خودشان میگیرند. این کسانی که کشور در اختیارشان 
اس��ت یا در اختیارش��ان بوده، اینها دیگ��ر حق ندارند 
علیه کش��ور حرف بزنند، موضع ]بگیرند[؛ باید موضع 
مس��ئوالنه ]بگیرند[، باید پاسخگو باش��ند. بنده ای که 
امکانات در اختیارم است، نمیتوانم مّدعی باشم، ]بلکه[ 
باید پاسخگو باشم و جواب بدهم که چه  کار کردم با این 
امکانات. به جای اینکه پاس��خگویی کنند، بیایند نقش 
مّدعی را ایفا کنند علیه این، علیه آن حرف بزنند؛ این 

نمیشود؛ مردم قبول نمیکنند این را. 

بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی
6 دی 96

مخاطب شمایید

رحیم پور ازغدی در توئیتر و اینستاگرام 
حضور رسمی ندارد

حس��ن رحیم پ��ور ازغ��دی هیچگونه 
حضور رسمی در شبکه اجتماعی های 
توئیتر و اینستاگرام نداشته و سخنانی که به نقل قول از 
و ی )از قبیل تش��کیل جلس��ه ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی( در فضای مجازی منتشر می گردد جز مواردی 
که در س��ایت رسمی به نشانی rahimpour.ir و یا با 
انتش��ار بدون تقطیع و دستکاری س��خنان وی صورت 

پذیرد، به کلی فاقد اعتبار است.

آماده مذاکره با کشورهای حوزه خلیج فارس 
بر پایه احترام و منافع متقابل هستیم

سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه نوش��ت: به عمان س��فر کردم و پس از 
آن ب��ه کوی��ت و س��پس قط��ر خواه��م رف��ت. هیچ 
گفت وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا نداریم، 
اما آماده مذاکره با همه کش��ور های حوزه خلیج فارس 
برای برقراری روابطی متوازن و س��ازنده بر پایه احترام 

و منافع متقابل هستیم.

سیاست مجازی

 ما رفیق نیستیم
ایشان دوست فرهنگی بنده است
یک نماینده لیس�ت امیدی در مجلس: لیستی 
بود به نام لیست امید که تا دم در مجلس بود و بعد 

از آن، ما دیگر با امیدی ها کاری نداشتیم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( سیاست پدر و مادر ندارد و پیش ننجون پیرش 
زندگی می کند.

ب( سیاست پدر و مادر ندارد و پیش عمه جوانش 
زندگی می کند.

ج( سیاست پدر و مادر ندارد و پیش خاله میانسالش 
زندگی می کند.

د( سیاس��ت پدر و م��ادر ندارد و پیش کس��ی هم 
زندگی نمی کند.

جراید: فرمان�ده انتظامی آذربایج�ان غربی از 
کش�ف 96 قطع�ه ۱۰۰ دالری از یک ب�اب منزل در 

روستای دریاس، خبر داد.
به نظر شما این متهم نه و هزار و ششصد دالری 
کیس�ت که در این عملیات قهرمانانه و حماسی به 

دام ماموران خدوم افتاده است؟
الف( حسین هدایتی

ب( هادی رضوی
ج( بابک زنجانی

د( قلی یک کشاورز بینوا
احس�ان دالویز: متهم ردیف دوم پرونده ادامه 
داد: من نمی دانم چرا امروز در دادگاه هستم و فکر 
می کن�م دلیل حضورم دوس�تی ب�ا امامی و رضوی 
هس�ت، اما باید در محض�ر دادگاه بگویم بین من و 
هادی رضوی هیچ دوس�تی وجود ندارد و تنها یک 

ارتباط فرهنگی و کاری بوده است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( متهم پرونده فس��اد اقتص��ادی چرا باید در 
دادگاه باشد؟ ایشان االن باید در کانادا باشند.

ب( طرف چهار میلیارد تومان به ایش��ان هدیه!!! 
داده و هنوز دوستش هم نیست.

ج( چرا الکی آدم های بی گناه را دستگیر و دادگاهی 
می کنید؟ این بنده خدا چند میلیارد تومان از دوستان 
فرهنگی گرفته و یک گوش��ه نشسته نان و ماستش را 

می خورد. کاری به کار شما دارد؟
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

ننجون

امیرحمزهنژاد

دول��ت بعد از بی��ش از 9 ماه  دس��ت ب��ه کار ش��د و »علی درح���اشیه
ربیع��ی« وزیر س��ابق کار را به عنوان س��خنگوی 
جدی��د انتخ��اب کرد. البت��ه ربیعی بع��د از اینکه 
توسط مجلس از پست وزیری برکنار شد پیشنهاد 
حضور در این سمت را داشت اما چه شده که بعد 
از بی��ش از 9 ماه با اینک��ه وی از اولین گزینه های 
چنین پس��تی بوده قبول کرده است که سخنگوی 
دولت دوم روحانی ش��ود مس��ئله جالبی است. از 
س��وی دیگر کار دولت را به نوعی نش��ان می دهد 
که پس از این همه مدت خالی گذاشتن پستی به 
این مهمی به نقطه س��ر خط رسیده است و دوباره 

به گزینه اولیه خود بازگشته است.
»محمدباق��ر نوبخت« با تبری��ک و تایید خبر 
س��خنگو ش��دن ربیعی بیان کرده ک��ه وی اولین 
س��خنگویی اس��ت که تم��ام وقت در این س��مت 
حضور خواهد داش��ت. ح��اال موضوعات خاصی بر 
تعیین سخنگوی جدید دولت مترتب است که در 

ادامه به برخی از این نکات می پردازیم.
 چالش های آقای س��خنگو: مردم با توجه به 
گرانی های سرسام آور که هر روز در یک کاال به طور 
فزاینده ای بروز می کند، به دنبال پاس��خی مناسب 
هستند. از سوی دیگر با توجه به گرانی ها و مشکالت 
بس��یاری که گریبانگیر مردم ش��ده و سفره آنان را 

کوچک کرده است سخنگو وظیفه خطیری برعهده 
دارد. دولت بعد از چندین ماه به این نتیجه رس��ید 
که نمی تواند این پست را خالی بگذارد. هر چند که 
در این مدت که پس��ت س��خنگوی دولت خالی بود 
بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیده بودند که 
دولت در جهت تنویر افکار عمومی سعی ندارد کاری 
کند و خالی گذاش��تن این پس��ت به سبب همین 
مس��ئله است آنهم در سیل گرانی ها. حاال مشکالت 
مختلف تلنبار شده است و آقای سخنگو اگر چندین 
جلس��ه در هفته برای اصحاب رس��انه بگ��ذارد نیز 

نمی تواند پاسخگوی همه این موارد باشد.
 آیا س��خنگوی دولت یک پست تشریفاتی 
است: س��خنگویی دولت برخالف ظاهری که دارد 
یک پس��ت تش��ریفاتی نیس��ت مگر اینکه دولت 
بخواهد با آن به این شکل رفتار کند. ربیعی مدت 
مدیدی بود که پس از آنکه توسط مجلس از وزارت 
کار عزل شد، بیکار بود. ظاهرا پیشتر این شغل به 
وی پیش��نهاد ش��ده بود اما ربیعی آن را نپذیرفت 
ت��ا اینکه بع��د از 9 ماه گویا قبول کرده اس��ت که 

سخنگوی جدید باشد. جالب اینجاست که وزرای 
دیگری که اس��تیضاح شدند یا استعفا دادند دولت 
را ترک کردن��د اما ربیعی همچنان با دولت همراه 
بود و حاال دولت به این نتیجه رسیده که برای وی 
باید پس��تی دس��ت و پا کند. این موضوع از رابطه 

نزدیک ربیعی و روحانی حکایت دارد.
ام��ا باید ای��ن موضوع تاکید ش��ود که پس��ت 
س��خنگویی دولت یک س��مت تش��ریفاتی نیست. 
م��ردم امروز بیش از همیش��ه با توج��ه به وضعیت 
بد اقتصادی نگران سرنوش��ت و آینده شان هستند. 
فق��ط یک نمونه هجوم ملت ب��ه پمپ بنزین ها بعد 
از ماجرای انتش��ار خبر سهمیه بندی و گرانی بنزین 
و صف های طویلی که پش��ت سر هم شکل گرفت و 
اوضاعی که در کش��ور بوجود آمد خود نشان دهنده 
وظیفه خطیر آقای سخنگو است. از این باب ربیعی 
وظیفه س��خت و خطیری برعه��ده دارد مگر اینکه 
مانند اسحاق جهانگیری که پیشتر بیان کرده بود در 
5 دقیقه می توان جواب همه منتقدان را داد این تفکر 
وجود داشته باشد که می شود پاسخ همه مشکالت را 

داد. البته اگر سخنگوی جدید با این رویکرد بخواهد 
پیش برود قطعا مشکالت بیشتری گریبانگیر دولت 

در عرصه مدیریت روانی جامعه می شود.
 پیش��تر رئیس جمهور بایس��تی پاسخگوی 
خوبی باشد: سمت س��خنگویی دولت اگرچه باعث 
رسمی شدن مواضع دولت می شود و مواضع دولت به 
وسیله آقای سخنگو به سمع و نظر مردم می رسد اما 
باید گفت که تنها سخنگو نمی تواند در جهت تنویر 
افکار عمومی مثمرثمر واقع شود. بلکه رئیس جمهور 
نیز بایستی نس��بت به رویدادهایی که در کشور رخ 
می دهد با افکار عمومی س��خن بگوید. به طور کل با 
توجه به جو روانی که در جامعه وجود دارد گفت وگوی 
دولت با مردم یک نیاز مبرم و حیاتی است و از این رو 
نه تنها دولت نباید تنها به س��خنگو تکیه و بس��نده 
کند بلکه بایس��تی مقامات بلندپایه دولتی از جمله 

رئیس جمهور و معاونش با مردم سخن بگویند.
 دول��ت بدون س��خنگو نمی توانس��ت ادامه 
ده��د: دولت به هر جهت با انتخاب ربیعی نش��ان 
داد ک��ه بدون س��خنگو نمی توانس��ت ادامه دهد. 

ش��لختگی در افعال دولت دیده می شد و بایستی 
فردی خصوصا در مقام سخنگوی دولت با رسمیت 
دادن به مواضع پاستورنشینان هماهنگی سیاسی 
و مدیریتی را در دولت بوجود بیاورد. چندپارگی و 
مواضع ریز و درش��ت دولتمردان جامعه و خصوصا 
بازار اقتصادی را دچار سردرگمی کرده بود. مردم 

نیاز دارند که از دولت یک صدای واحد بشنوند.
از سویی در موارد راهبردی از جمله قیمت ارز 
و طال و... دولت باید قیمت پایه خود را مش��خص 
و ب��ر روی آن تاکید کند. چن��د روز پیش بود که 
رئیس جمهور بیان کرد ک��ه قیمت دالر نباید 13 
هزار تومان و حتی 8 هزار تومان باشد اینکه دولت 
با مواضع صریح از طریق س��خنگو اعالم کند که از 
نظر آن قیمت دالر چند اس��ت و باید چه مسیری 
در این خصوص طی شود، کمک شایان توجهی به 
ب��ازار و ثبات قیمت ها می کند. الاقل خالی نماندن 
این پس��ت اگر س��خنگو وظیفه خ��ود را به خوبی 
انجام دهد باعث می ش��ود ب��ار روانی جامعه تا حد 

زیادی کاسته و در جهت مثبت حرکت کند.
به نوعی خالی بودن این سمت باعث می شد که 
دالالن و سوداگران بازار با استفاده از خالء صدای واحد 
از دولت و تصمیم گیری و تصمیم سازی در این عرصه 
بازار را در دس��ت بگیرن��د. دولت می تواند با مدیریت 
روانی جامعه در این عرصه بسیاری از مشکالت کشور 
خصوصا بخش اقتصادی که کارشناسان در آن موضوع 
عملیات روانی را بسیار مهم می دانند، به اوضاع کشور 

سرو سامان دهد.  جهان نیوز

آقایروحانی!ادامهدولتشمارا
بهرفراندومبگذاریم؟

محمدمهدیحجتی

دانشآموختهعلومسیاسی

حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمه��ور در دیدار 
با اصحاب رس��انه با طرح دوباره مس��ئله رفراندوم، خواس��تار 
اس��تفاده از اصل 59 قانون اساسی شد. روحانی با بیان اینکه 
اصل 59 قانون اساس��ی، اصلی بن بست شکن است و می گوید 
در هر زمان الزم دریچه به روی مردم باز است، می گوید: حاال 
چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قباًل استفاده 

می کردیم، موضوعی دیگر است.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه درخواس��تش از رهبر معظم 
انقالب در سال 83 برای برگزاری رفراندوم و همه پرسی، گفت: 
در سال 83 از رهبر معظم انقالب خواستم تا موضوع هسته ای 
را به آرای مردم بگذارند، که ایش��ان هم اس��تفاده از این اصل 
را خوب دانس��ته و قبول کردند، ام��ا در مورد زمان اجرای آن 
مطلبی عنوان نش��د و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند 
به ش��کل دیگری ادامه یافت، اما به هر ح��ال اصل 59 در هر 

مقطعی می تواند راهگشا باشد.
طبق اصل ۶ قانون اساس��ی جمهوری اسالمی،  امور کشور 
باید به  اتکای آرای عمومی  اداره  ش��ود. انتخاب  رئیس  جمهور، 
نمایندگان  مجلس  شورای  اسالمی ، اعضای  شوراها و نظایر اینها، 
یا از راه  همه  پرس��ی  در مواردی  ک��ه  در اصول  دیگر این  قانون  
معین  می  گردد. اصل 59 قانون اساسی هم می گوید "در مسائل  
بسیار مهم  اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی  و فرهنگی  ممکن  است  
اعمال  قوه  مقننه  از راه  همه  پرس��ی  و مراجعه  مستقیم  به  آرای 

مردم  صورت  گیرد. درخواس��ت  مراجعه  ب��ه  آرای عمومی  باید 
به  تصویب  دوسوم  مجموع  نمایندگان  مجلس  برسد".

در واقع درخواست همه پرسی در ایران برعهده قوه مجریه 
و براس��اس اص��ل 11۰ نیز، فرمان آن توس��ط رهبری صادر 
می ش��ود و رئیس جمهور تنها موظف  است  نتیجه  همه  پرسی  
را پ��س  از طی  مراحل  قانونی  و ابالغ  به  وی،  امضا کند و برای  

اجرا در اختیار مسئوالن  بگذارد".
هرچند همه پرسی و برگزاری رفراندوم یکی از ظرفیت های 
قانون اساسی است که تاکنون جز در مورد قانون اساسی و بازنگری 
آن در س��ال ۶8، در مورد موضوع دیگری انجام نش��ده اما به نظر 
می رسد درخواس��ت هایی که در گذشته برای برگزاری رفراندوم 
انجام می ش��د، بیشتر رنگ وبوی سیاسی و برای دور زدن راه های 

قانونی و دموکراتیک بوده و پس از چندی فراموش می شد. 
اولین بار ابوالحسن بنی صدر در سخنرانی خود خواستار این 
بود که برای موضوعات مهم رفراندوم برگزار ش��ود. وی که در 
موضوعات مهم کشور همچون اداره صحیح جنگ و اداره کشور 
با نخست وزیر و مجلس شورای اسالمی اختالف شدید داشت، 
ب��رای رهایی از آنها آنچه وی "بن بس��ت" می نامید، مراجعه به 
آرای عموم��ی را مطرح می کرد که با واکنش امام خمینی)ره( 

روبه رو شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در سال 82، در گفت وگویی با 
مجله راهبرد خواستار برگزاری رفراندوم برای برقراری رابطه 
با آمریکا شده بود. این درخواست هاشمی در شرایطی مطرح 
می ش��د که آمریکا به عراق حمله کرده بود و آن زمان برخی 
اصالح طلب��ان حامی رئی��س دولت اصالح��ات، این اظهارات 
هاش��می و تالش های او ب��رای برقراری ارتباط ب��ا  آمریکا را 

گامی برای کسب قدرت عنوان می کردند. 
س��یدمحمد خاتم��ی نی��ز پ��س از اتفاقات س��ال 88، در 
اظهارنظری خالف قانون اساس��ی خواستار برگزاری همه پرسی 

برای مشروعیت دولت قانونی احمد ی نژاد آن هم از طریق مجمع 
تشخیص مصلحت شده بود! یعنی همه پرسی علیه انتخابات!

روحانی نیز پیش از این چندبار مسئله برگزاری همه پرسی 
را پیش کش��یده است. وی در سالگرد پیروزی انقالب در سال 
9۶ نیز گفته بود "اصل 59 قانون اساس��ی می گوید در برخی 
موارد قانون گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاس��ی، مراجعه به آرای مستقیم مردم 
است. اگر در دو تا مسأله اختالف نظر داریم، جناح ها اختالف 
دارند، دعوا و ش��عار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 

59 قانون اساسی هرچه مردم گفتند، به آن عمل کنیم".
اما هدف رئیس جمهور از درخواس��ت برگ��زاری رفراندوم 
چیس��ت؟ و چرا در شرایطی که قانون اساسی و قانون عمومی 
کشور ظرفیت های بسیاری را در اختیار رئیس جمهور گذاشته، 

وی معتقد است از طریق همه پرسی مشکالت را حل کند؟
عباس عبدی تحلیلگر مس��ائل سیاسی، سال گذشته در 
یادداشتی با اش��اره به اینکه س��ازوکار برگزاری رفراندوم در 
کش��ور ما فراهم نیس��ت، پیشنهاد همه پرس��ی را بهانه ای از 
س��مت اصالح طلبان برای برانگیختن جناح مقابل دانس��ته و 
می  نویسد "اصالح طلبان و منتقدان نیز متوجه ماجرا هستند. 
هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگیرند و آنها را در موضع 

تدافعی قرار دهند، پیشنهاد رفراندوم می دهند!".
س��عید حجاریان نیز در واکنش به سخنان روحانی درباره 
فراندوم گفته بود "اگر مقصود ایشان )روحانی( اختالف جناح ها 
بر س��ر سیاست هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این 
اختالف��ات را حل می کن��د و اگر مجلس در این امر ناموفق بود 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام به موض��وع ورود کرده و حل 
اختالف می کند... واقعیت این است که ایشان به عنوان حقوقدان 
می خواهند مسئله ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که 

طریقی است صعب و دشوار".

پیش��نهاد روحانی برای رفران��دوم تاکنون درباره موضوع 
مش��خصی نبوده اما این پیشنهاد هربار موجب واکنش برخی 
از منتقدان او شده و فضای سیاسی کشور را دوقطبی می کند 
و پس از چندی به فراموش��ی س��پرده می شود ولی دست کم 
یک بار این پیش��نهاد رئیس جمه��ور را می توان جدی گرفت 
ت��ا آنچه به عقیده برخی صاحب نظ��ران بازی دولت او با افکار 

عمومی است محقق نشود.
با این حال مس��ئله اصلی در رفراندوم، س��ؤالی است که 
به همه پرس��ی گذاشته می شود. با توجه به وضعیت نامطلوب 
اقتص��ادی و گرانی های همه روزه و نرخ افسارگس��یخته دالر، 
نمایندگان مجلس می توانن��د دغدغه  اصلی امروز مردم را به 
رفران��دوم بگذارند و طرحی تهیه کنند تا در یک همه پرس��ی 
از مردم پرس��یده ش��ود که؛ آیا مردم مواف��ق ادامه کار دولت 
فعلی با توجه به مش��کالت فراوان اقتصادی هس��تند یا خیر؟ 
ی��ا اینکه؛ با توجه به ناتوانی دول��ت روحانی در تنظیم بازار و 
بحران کمبود مواد غذایی همچون گوش��ت و شکر آیا بر سر 

کار بودن دولت را به صالح می دانند؟
البت��ه تأکی��د داریم که دول��ت حجت االس��الم روحانی 
همچون س��ایر دولت های برآمده از رأی مردم به کار خود تا 
پای��ان دوره قانونی اش ادامه دهد و وضعیتی را که پیش آمده 
بهبود ببخشد، با این حال از آنجا که خود آقای روحانی بعضاً 
- آن طور که صاحب نظران می گویند، با انگیزه های سیاسی - 
س��خن از رفراندوم می کند، می توان به ایشان گفت که چنین 

سؤاالت کلیدی هم برای رفراندوم وجود دارد.
باتوجه به اینکه در برخی نظرسنجی ها بخش قابل توجه و 
اکثریت مردم به کارآم��دی دولت روحانی امید ندارند و تقریباً 
اکثری��ت اصالح طلبان و حامیان روحانی نیز به منتقدان جدی 
وی تبدیل ش��دند، می توان پیش بینی کرد ک��ه آقای روحانی 
چندان هم به رفراندوم های جدی عالقمند نباشند.  تسنیم

دیدگاه

ادوار مجلس گفت:  نماین��ده  افزایش اختیارات رئیس جمهور پرسم����ان
باید منوط به اختیارات مشروط و ذیل نظارت هایی 
صورت بگیرد که اگ��ر موفقیت و کارآمدی حاصل 

نشد، این اختیارات پس گرفته شود.
عم��اد افروغ با اش��اره ب��ه موض��وع اختیارات 
رئیس جمهور اظهار داشت: رئیس جمهور به عنوان 
رئیس قوه مجریه در ساختار سیاسی ما نسبت به دو 
قوه قضاییه و به ویژه مقننه اختیارات خوبی دارد و 

امکانات و فرصت های زیادی در اختیارش است.
افروغ افزود: در کشوری که رابطه قدرت ثروت 
حاکم اس��ت و بیش از آنکه ثروت به قدرت برسد، 
قدرت به ثروت می رسد و ثروت ما هم عمدتا نفتی 
اس��ت و اختیار و زمام این اقتصاد نفتی در اختیار 
قدرت دولتی اس��ت و با توجه به عزل و نصب هایی 
که در اختیارات رئیس جمهور محس��وب می شود، 

نمی توان درباره اختیارات اندک صحبت کرد. 
وی اف��زود: رئیس جمه��ور به لحاظ س��اختار 
اختی��ارات خوب��ی دارد، البت��ه بعضا م��ا مالحظه 
می کنی��م و تفکی��ک و اس��تقالل قوای��ی که در 
قانون اساسی اس��ت، رعایت نمی شود؛ برای مثال 
نمایندگان در ع��زل و نصب ها دخالت می کند، اما 
این دخالت ها ربطی به اختیارات حقوقی و قانونی 
آنها ن��دارد و این موضوع می��ان نمایندگان عرف 

شده است که باید جلوی آن را گرفت.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در 
این عرف غلط مجلس و قوه مجریه مؤثر است؛ زمانی 
که نمایندگان پس از اتمام دوره نمایندگی چشم به 
پست اجرایی دوخته اند و غالبا می بینیم که این یک 
استثنا نیست و قاعده است، نتیجه می گیریم که خود 
قوه مجریه هم در این دخالت ها بی تقصیر نیست. وی 
یادآور شد: در شرایط غیرعادی و بحرانی که حتما باید 
این شرایط تعریف ش��ود؛ یک گزاره جامعه شناختی 
اس��ت که وجه اقتدارگرایی و تمرکزگرایی را افزایش 
می دهد و در رأس آن قوه مجریه است و طبیعی است 
که در شرایط خاص همچون زمان جنگ اقدامات قوه 

مجریه باید افزایش یابد.
اف��روغ اظه��ار داش��ت: افزای��ش اختی��ارات 
رئیس جمهور منوط به ش��رایط غیرعادی است که 
مجموعه نظام، دس��ت اندرکاران و مقامات باید به 
این نتیجه برس��ند که االن شرایط خاصی است و 
در ش��رایط خاص، اختیارات ق��وه مجریه افزایش 
یابد؛ طبیعی اس��ت که در زمان جنگ هم ش��اهد 
بودی��م و پس از جنگ ام��ام راحل فرمودند که به 

روال قانونی برگردی��م. وی بیان کرد: اتفاقاتی که 
در ش��رایط بحرانی رخ می ده��د، اختیارات را باال 
می ب��رد، اما اختی��ارات باید تعریف، تش��خیص و 
تعیین ش��ود که چه اختیاراتی افزایش یابد. حتما 

باید نوع اختیارات تعیین شود. 
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد:  این 
پرسش برای همه مطرح است که رئیس جمهور در 
شرایط عادی تا چه حدی از اختیاراتش برخوردار 
ب��وده و در چ��ه حدی از جایگاه خ��ود با مدیریت 
و برنامه ریزی خوب اس��تفاده کرده اس��ت که در 
ش��رایط بحرانی این اطمینان را داش��ته باشیم که 
می تواند به احس��ن وجه از این اختیارات افزایشی 

خود استفاده کند.
وی اظهارات رئیس جمهور درخصوص کم بودن 
اختیاراتش را کلی گویی عنوان کرد و گفت: ایش��ان 
باید به صورت جزئی اشاره کند که در کدام قسمت از 
اختیاراتش با محدودیت هایی مواجه است و می خواهد 
در چ��ه عرصه هایی اختیاراتش افزایش یابد. این نوع 

کلی گویی شائبه های سیاسی را ایجاد می کند.

افروغ اضاف��ه کرد:  در قانون اساس��ی جایگاه 
ویژه ای برای قوه مجریه درنظر گرفته ش��ده است 
که رئیس جمهور بای��د از آن جایگاه مراقبت کند. 
استقالل و تفکیک قوا باید لحاظ شود. ما اختیارات 
زی��ادی ب��رای رئیس جمهور تعری��ف کرده ایم که 
می توان به زمام اقتصاد نفتی و عزل و نصب اشاره 
کرد که برعهده دولت است. دولت باید برنامه ریزی 

کند و از تمام ظرفیت های کشور استفاده کند.
وی با بیان اینکه بایس��تی ب��ا توجه به آمایش 
س��رزمین، ظ��رف الزم را ب��رای اداره کش��ور نی��ز 
تعبیه کنی��م، افزود: در واق��ع رئیس جمهور باید به 
اس��تان ها تفویض اختیار کند چراکه اگر قرار باشد 
از هم��ه ظرفیت ها، فعلیت ها و قابلیت های کش��ور 
استفاده کنیم باید اختیارات بیشتری به استان ها و 
استانداری ها دهیم اما االن این تفویض اختیار صورت 
نگرفته، یعنی برنامه ریزی ها موفق نبوده اس��ت. در 
واقع برنامه ریزی در کش��ور با آمایش سرزمین باید 

گره بخورد که متأسفانه گره نخورده است.
نماینده اسبق مجلس تصریح کرد:  این پرسش 
مطرح می ش��ود که دول��ت برای ش��رایط کنونی 
جامع��ه که دچار مش��کالت اقتصادی ش��ده،  چه 
کرده است؟ این مشکالت به مدیریت داخلی، عدم 
کنت��رل ها،  عدم تعدیل ها و ش��کاف های درآمدی 
مربوط می ش��ود. در این چند سال نه ناوی بوده و 
نه توپ و تش��ری بوده که بگوییم مشکالت مان از 

این است. البته ما از ناوها و توپ و تشر دشمن هم 
نمی هراسیم چراکه همه آنها توخالی است.

وی بیان کرد: در این س��ال ها شاهد تظاهرات 
آرام و ناآرام از س��وی م��ردم بودیم؛ دولت با کدام 
آمارها و ش��اخص های مستند جواب مردم را داد؟ 
کدام سیاس��ت را برای مهار گرانی اتخاذ کرد؟ این 
گرانی ها فزاینده اس��ت و امیدواریم تکانی بخورد و 
سیاستی اتخاذ شود تا فرصتی اتفاق بیفتد و مردم 
دلشان خوش باشد که دولت از اختیارات بالفعل و 
تعریف شده اش در شرایط عادی اش استفاده کرده 
است و بنابراین در ادامه این برنامه ریزی های موفق 

خواهان اختیارات بیشتری است.
اف��روغ در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه چه 
تضمین��ی وج��ود دارد که ب��ا افزای��ش اختیارات 
ش��اهد ناکارآمدی دولت باشیم، گفت: این موضوع 
ب��ه دولت برنمی گ��ردد بلکه مربوط ب��ه نظام ها و 
سیستم های نظارتی ما می شود. سیستم نظارتی ما 
باید اختیارات مش��روط دهد، ذیل نظارت هایی که 
باید صورت بگیرد. اگر موفقیت و کارآمدی حاصل 
نشد، این اختیارات پس گرفته شود. وی ادامه داد: 
ابتدا باید مشخص که رئیس جمهور چه اختیاراتی 
و در چ��ه قلمروهای��ی می خواه��د، دوم آنکه این 
اختیارات را در چه موقعیت و ش��رایط خاصی باید 
مشخص شود و در نهایت اینکه این اختیارات ذیل 

نظارت و کنترل دقیق باشد.  فارس

انتصاب سخنگو پس از 9 ماه؛

۴ گزاره درباره انتصاب سخنگوی جدید دولت
ربیعی به کدام یک از مشکالت مردم پاسخ می دهد؟

افروغ:
دولت برای حل مشکالت اقتصادی چه کرده است
اظهاراترئیسجمهوردرخصوصافزایشاختیاراتکلیگوییاست
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