
اصالحطلبانبرطبلاستعفایدولتمیکوبند
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: اصالح طلب��ان مورد حمایت آمریکا در 
ایران در مسیر بی ثباتی و بی دولت سازی حرکت کرده و بر طبل استعفای 
دولت می کوبند. اسداهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب موتلفه وی 
ادامه داد: نقد مدیریت ها و مدیران دولت به نفع دولت اس��ت تا اشتباهات و 

غفلت های خود را جبران کند. این راه درس��ت و تحلیل دقیق اوضاع ماس��ت، 
ولی هر گامی که در جهت بی ثباتی برداشته شود، انحرافی است. 

دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با تاکید بر اینکه بودجه س��ال آینده دچار کس��ری 
مزم��ن اس��ت، تصریح کرد: بخش��ی از تأمین این کس��ری باید از طری��ق مالیات و 
رس��یدگی به حساب های ش��رکت های دولتی و اختصاص سود آنها به خزانه تأمین 
 ش��ود. متأس��فانه دولت در این باره س��خت دچار غفلت و عدم شفاف سازی است.

  حزب مؤتلفه اسالمی

پیشنهاداستعفایروحانی»خیانت«است
فع��ال سیاس��ی اصالح طلب گفت: طرح پیش��نهاد اس��تعفای روحانی خیلی 
خطرناک است و حتی نوعی براندازی و خیانت محسوب می شود. حمید آیتی 
عضو سابق ش��ورای مرکزی حزب اعتماد ملی در این زمینه معتقد است که 
استعفای آقای روحانی می تواند آسیب جدی به حاکمیت وارد کند و عظمت 

و ش��کوه جمهوری اسالمی ایران را زیر سؤال ببرد. نماینده دوره ششم مجلس 
شورای اسالمی گفت: روحانی اگر استعفا کند حتی ممکن است مجرم و متهم شناخته 
ش��ود و طبق قانون اس��تعفای وی قابلیت پیگرد قانونی یابد. صالح هم نیست که در 
ش��رایطی که کشور در محاصره اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته مقام عالی 
دولت ش��انه خالی کند و استعفا دهد. فعال سیاسی اصالح طلب افزود: اینکه برخی ها 
در مجلس بنشینند و طرح استیضاح رئیس جمهور را رقم بزنند و مسئله بنی صدر را 

زنده کنند در شرایط فعلی برای کشور بسیار هزینه ساز است.  فارس

استیضاحوزیرنفتبهدلیلبرخیمصالحمنتفیشد
عضو کمیس��یون انرژی مجلس از منتفی ش��دن اس��تیضاح وزیر نفت خبر 
داد و گفت: اس��تیضاح کنندگان ب��ه دلیل برخی مصالح اعالم کردند موضوع 
استیضاح زنگنه را پیگیری نخواهند کرد. جالل میرزایی در تشریح جزئیات 
جلسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این نشست درباره بحث استیضاح 

بیژن نامدار زنگنه مباحثی مطرح شد اما در نهایت موضوع استیضاح وزیر نفت 
منتفی ش��د. وی افزود: امضا کنندگان اس��تیضاح زنگنه اعالم کردند که با توجه به 
شرایط کشور و مصالح موجود، موضوع استیضاح زنگنه وزیر نفت را پیگیری نخواهند 
کرد. عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: باید در ش��رایط فعلی کشور که تحریم ها 
وجود دارد و نقش حساس وزارت نفت در درآمدزایی برای حاکمیت استیضاح زنگنه 
درس��ت نیس��ت و با وجود برخی اختالف��ات و یا برخی نقاط ضع��ف موجود در این 

وزارتخانه بهتر است اختالفات را کنار گذاشته و به وزیر کمک کنیم.  فارس

آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه ضم��ن قدردانی از تالش های 
رئیس و اعضای کارگروه پیگیری مسائل قضایی 
و وضعیت بازداشت شدگان اغتشاشات آبان، بر 
ضرورت تداوم پیگیری ها تا حصول نتیجه نهایی 
و تعیین تکلیف تمامی بازداش��ت ش��دگان این 

حوادث در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آلودگی 
هوای تهران و برخی کالنش��هر های دیگر طی 
روز های اخیر، هوا و محیط زیس��ت سالم را از 
محوری ترین حقوق عامه دانست و با بیان اینکه 
حقوق عامه یک مس��اله شعاری نیست، اظهار 
کرد: همه بخش ه��ا باید احیای حقوق عامه را 
نکته محوری مس��ئولیت خ��ود بدانند و ما به 
عنوان دس��تگاه قضایی نیز طبق قانون اساسی 
و سیاس��ت های ابالغ��ی مقام معظ��م رهبری، 
موظ��ف به صیانت و پاس��داری از حقوق عامه 
هستیم. بر این اساس، دادستان ها و بخش های 
نظارتی قوه قضاییه باید موضوع حقوق عامه را 

با جدیت دنبال کنند.
رئیسی ادامه داد: در خصوص آلودگی هوا، سخن 
از مچ گیری نیس��ت بلکه ضرورت پاس��خگویی 
دستگاه های مسئول مورد تاکید است. هرکس در 

هر بخش مسئول این موضوع است باید پاسخگو 
باشد، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نیز 
در بعد نظارتی باید پیگیری کنند. این بحث تنها 
در مورد هوا مطرح نیست بلکه مشکالت دیگر در 
حوزه محیط زیست نیز باید مورد توجه باشد. به 
عنوان مثال، امروز وضعیت زیست محیطی منطقه 
کوت عبداهلل در اس��تان خوزستان از موضوعات 
بسیار مهمی است که باید مورد توجه و پیگیری 
باش��د. وی همچنی��ن با قدردان��ی از تالش های 
صورت گرفته از س��وی دس��تگاه های امدادی و 
دولت در رابطه با زلزله زدگان آذربایجان شرقی، 
بر ضرورت تداوم خدمات رسانی بویژه با توجه به 

سرمای این منطقه، تاکید کرد.
رئیس��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود 
با اش��اره به شکس��ت آمریکا در برابر مقاومت 
ملت ایران در جریان حوادث اخیر در کش��ور، 
به موض��وع جلوگیری آمری��کا از ورود دارو به 
کش��ور پرداخت و خاطرنش��ان کرد: آمریکا به 
دلیل اینکه در همه عرصه ها میدان را از دست 
داده و در قضای��ای اخیر نیز فتنه و توطئه اش 
نقش بر آب ش��ده اس��ت، به اقدامات دیگری 
روی آورده که از جمله آن ها جلوگیری از ورود 

دارو به کشور است.

رئی��س قوه قضایی��ه افزود: این اق��دام با هیچ 
مبن��ای حقوقی و انس��انی س��ازگاری ندارد و 
مصداق بارز تروریسم اقتصادی و جنایت علیه 
بشریت است. جامعه جهانی باید هوشیار باشد 
و بداند که آمریکا هر جا برایش مقدور باش��د، 
به حقوق ملت ها دست اندازی می کند و بر این 
اساس، یک اقدام واقعی در برابر گستاخی های 

ایاالت متحده آمریکا نیاز است.
وی در بخش دیگری از این جلس��ه، به موضوع 
زندان ها اش��اره کرد و با بی��ان اینکه من روی 
موض��وع زن��دان و وضعی��ت زندانیان بس��یار 
حساس��یت دارم، دس��تور داد ک��ه ظرف مدت 
۲۰ روز در سراسر کشور، وضعیت تمام کسانی 
که به هر دلیلی در بازداش��ت به س��ر می برند 
بررس��ی ش��ود تا افرادی که امکان آزادی آنان 
وجود دارد و بازداشتش��ان غیر ضروری اس��ت، 
آزاد شوند. براساس این گزارش، اصغر جهانگیر 
رئیس س��ازمان زندان ها نیز در این جلس��ه با 
ارائه گزارشی از بررسی وضعیت زندانیان استان 
اصفهان در پی س��فر اخیر رئی��س قوه قضاییه 
به این اس��تان، از آزادی ۴۴۵ زندانی در استان 
اصفه��ان و ادام��ه اقدامات ب��رای آزادی برخی 

زندانیان دیگر خبر داد.

رئیس قوه قضاییه:
مسئوالن باید نسبت به وضعیت هوای ناسالم پاسخگو باشند

گزارش

همزمان با نزدیک ش��دن به ایام انتخابات، فش��ارها برای 
اس��تعفای دولت روحانی آغاز شده است که این امر بیشتر 
از آنکه حاصل مباحث کارشناسی شده باشد نشأت گرفته 
از بازیه��ای رایج سیاس��ی و انتخاباتی اس��ت که برخی با 
تحلیل فضای سیاس��ی کش��ور و عدم بدست آوردن نتایج 
مطلوب به نفع جریان و جناح خود اقدام به ش��ایع کردن 

این بحث نمودند. 
اینکه دولتها با عدم موفق ش��دن در مس��ئولیت س��پرده 
ش��ده، عدم رضایتمندی مردم، بی برنامگی و... می توانند 
با استعفا و کناره گیری سبب امید دوباره در جامعه شوند 

امری پذیرفته ش��ده اس��ت و چه بس��ا باعث یک حرکت 
جدید و ماندگار در جامعه ش��ود، اما هنگامی که هدف از 
طرح استعفای یک دولت زدوبندهای عالم سیاست باشد، 

باید به آینده چنین استعفاهایی شک نمود. 
به نظر می رسد طراحان اصلی استعفا که برای اولین بار از 
سوی آقای سعید حجاریان مطرح شد بیشتر از آنکه دنبال 
اصالح امور به معنای واقعی باش��ند به دنبال فضاسازی در 
جامعه در آستانه انتخابات مهم مجلس شورای اسالمی در 
آغاز دهه پنجم انقالب هس��تند. اگر قرار به استعفای دولت 
روحانی بود این امر می توانس��ت زودتر از اینها مورد توجه 
ق��رار بگیرد اما طرح آن در ایام انتخابات به نظر می رس��د 
بیشتر اختفا حامیان دولت از فشارهای جامعه برای میدان 
داری مجدد در انتخابات از طریق ایجاد یک فضای دوقطبی 
جدید باش��د که مرکز ثقل این فضاسازی دوقطبی این بار 
اس��تعفا باشد. این بار نه صحبت از کشیدن دیوار در جامعه 

است، نه یادآوری گران شدن ساعتی و لحظه ای دالر. 
اساساً وضعیت به گونه ای است که این بازی های انتخاباتی 

نخ نما ش��ده و این بار باید س��نگ بزرگ که نش��ان نزدن 
است به عنوان ترفند استفاده شده و به عنوان کلیدواژه فتح 
مجلس در جامعه پخش ش��ود.  با توجه به احتمال کاهش 
مشارکت در انتخابات علی الخصوص عدم استقبال از جریان 
اصالح طلب در جامعه باید یک شوک بزرگ در جامعه برای 
انحراف اذهان ایجاد ش��ود.  به جای اینکه اذهان جامعه به 
سمت مطالبه گری و پرسش از احزاب و جناح حامی دولت 
متوجه شود باید بخاطر موفق شدن این جریان در استعفای 

دولت غرق سپاس و قدردانی مردم شود.
به نظر می رس��د اگر جریان اص��الح طلب به جای صرف 
انرژی برای پی��روزی در انتخاب��ات از طریق ایجاد فضای 
دوقطبی که همواره در ایام انتخابات از آن استفاده نموده 
اس��ت از فرصتهای بوجود آمده چه در ریاست جمهوری، 
چه مجلس و ش��ورای اسالمی ش��هرها به حد کافی بهره 

ببرد نیازی به این ترفندهای انتخاباتی نباشد. 
به نظر می رس��د در گام دوم انق��الب و با میدان دادن به 
جوانان ریش��ه دار ن��ه دامادها، آقازاده ه��ا و ژنهای خوب 

باید نوع جذب آراء را از سنتی به جدید تغییر دهیم. باید 
روش جذب آرا از دوقطبی سازی جامعه به سمت عملکرد، 
برنام��ه ری��زی، عملگرایی و.. تبدیل ش��ود. به جای اینکه 
آراء مردم از ترس دیوارکش��ی، تَکرار می کنم، لوله کردن، 
س��رهنگ نیستم و...جا به جا یا جذب شود، به جای اینکه 
مردم مجبور باشند از بین بد و بدتر یکی را انتخاب نمایند 
امید است هر دو جریان اصولگرا و اصالح طلب با محوریت 
قرار دادن دوباره آرمانهای امام )ره( و رهبری باعث ش��وند 

مردم مجبور به انتخاب از بین خوب و خوبتر شوند.
امید هس��ت، اما کاش تدبیری ش��ود پی��روزی هر یک از 
جناحه��ا در انتخابات از طریق اقدام��ات عملی، اصولی و 
زیربنای��ی در ط��ول دوران زمامداری خ��ود در حوزه های 
مختل��ف همچ��ون زدودن تبعیضهای اداری، ریش��ه کن 
کردن عملی بحث آقازادگی و ژنهای خوب، توس��عه حمل 
و نق��ل عمومی، اهتمام عملی و ج��دی در بهبود وضعیت 
زیرس��اختارها علی الخصوص در جاده ها، بهبود مس��ائل 

مربوط به حوزه بهداشت و درمان و... رقم خورد.

یادداشت

 چند س��ال قب��ل یک��ی از دوس��تان از نماینده 
مجلس��ی روایت می کرد که هم��ه کتابهای مورد 
تقریظ رهب��ری را در دفتر کارش جمع کرده بود 
و ب��ه عنوان هدیه فرهنگی ب��ه مراجعان دفترش 
تقدی��م می کرد.نکته جالب اینکه راوی این خبر، 
اقدام جناب نماینده را که اتفاقا عضو کمیس��یون 
فرهنگی مجلس هم بود، مصداق ترویج کتابخوانی 
و حمای��ت از اصحاب فرهن��گ و هنر انقالب می 
دانس��ت و ب��ر الگوگیری از ای��ن روش اصرار می 

نمود!
در جامع��ه م��ا کم نیس��تند چنان مس��ئولین و 
نماین��دگان فرهنگ��ی، که به ج��ای اینکه طبق 
وظیفه ذات��ی خود مثال دنبال ش��ناخت و تبلیغ 
کتابه��ای ارزش��مند و نویس��ندگان صاحب ذوق 
باش��ند و غبار از چه��ره آثار گمن��ام بردارند، به 
انتظ��ار تقریظ رهبری نشس��ته اند تا کم کاری و 
غفلت فرهنگی خود را پشت همت و دقت شخص 

رهبری پنهان کنند.
 ام��ا مگ��ر رهبری ای��ن فرص��ت را دارد که همه 
کتابهای چاپ شده در کشور را بخواند و آثار خوب 
را از می��ان آنها معرفی کند؟! تکلیف صدها کتاب 
خوب دیگری که هر س��ال چاپ می شود و بنا به 
هزار و یک دلیل به دس��ت رهبری نمی رسد، چه 
می شود؟! آنها ارزش طرح و معرفی ندارند؟! پس 
وظیفه ذاتی نهادها و مس��ئولین فرهنگی جامعه 

چیست؟!
متاسفانه این نوع رفتار انفعالی در قبال مسئولیت 
های رس��می و اجتماعی و س��نگر گرفتن پشت 

ش��خصیت رهبری، همچن��ان در میان جریان ها 
و نیروه��ای انقالبی رون��ق دارد.گویی فقط رهبر 
موظف اس��ت فیلم و کتاب خوب را به ما معرفی 
کند، معضالت اجتماعی و فرهنگی ما را حل کند، 
دول��ت و مجلس ما را نق��د و اصالح کند و حتی 
هزینه بی تدبیری در تصمیم بنزینی سران قوا را 

شخصا برعهده بگیرد!
آیا موضع گیری کلی رهب��ری در موضوع بنزین 
درعین اذعان به حمایت از نظر کارشناسی، نافی 
و مانع اظهار نظر کارشناسی اقتصاددانان، جامعه 

شناسان و اهالی رسانه در این خصوص است؟! 
چرا نیروهای انقالبی علیرغم تاکید درست مبنی 
ب��ر تفکی��ک جریان اعت��راض و اغتش��اش، هیچ 
عملکرد مطالب��ه گرانه در خصوص به رس��میت 

شناختن حق اعتراض مردمی انجام ندادند؟! 
چرا حتی نمایندگان انقالبی هم در طرح س��ئوال 
و استیضاح وزیران مقصر، دچار لکنت شدند و به 
بهانه لبیک گویی به نظر رهبری س��کوت اختیار 

کردند؟!
متاسفانه سالها است که برخی از اصحاب انقالب، با 
منطق به ظاهر مقدس »والیت مداری« راه و رسم 
اندیشیدن، اظهار نظر و اعتراض را بر صاحبان فکر 
و اندیشه و حتی عدالتخواهان مطالبه گر بسته اند 
و بر این گمان هس��تند که ط��رح هرگونه نظر و 
ایده کارشناسی متفاوت با برداشت رهبری، یا نقد 
و اعتراض به عملک��رد برخی نمایندگان منصوب 
رهبری، در حکم تقابل با والیت فقیه اس��ت و به 
معنای همراهی و همدس��تی با دش��منان نظام و 

انقالب! سئوال مهمی است که چرا جامعه انقالبی 
ما گرفتار چنین تنگ نظری های عجیب و غریب 
ش��ده اس��ت؟! مگر نه اینکه حقوق متقابل حاکم 
اس��المی و م��ردم در نهج البالغه م��وال علی)ع( 
آمده اس��ت و بیان آزادانه نظ��رات ولو متفاوت با 
نظر حاکم اس��المی، هیچ اشکال شرعی، قانونی و 
عقالنی ندارد؟! و مگر نه اینکه خود رهبری، بارها 
نخبگان دانشگاهی را به نقادی دقیق همه ارکان 
نظام و اظهارنظرهای جسورانه و کارشناسی دعوت 
کرده اند؟! واقعا چه اشکالی دارد که صاحبنظران 
انقالبی ما در برخی مس��ائل مهم و حیاتی کشور 
برداشت و نظری متفاوت با رهبری داشته باشند 
و آن را ط��رح کنند؟! فلس��فه وج��ودی نخبگان، 
کارشناس��ان فکری و حتی نماین��دگان مردم در 
ی��ک جامعه پویا، تولید فک��ر و ایده و تبدیل آنها 
به طرح و برنامه در ساختار مدیریتی جامعه است.
اگ��ر چنین امکانی برای آنها فراهم نباش��د و قرار 
باشد آنها هم مو به مو مطابق نظرات رهبری فکر 
کنند و حرف بزنند، پس اصال چه لزومی به وجود 

آنها است؟!
رونق و فراگیری چنین رویه های خودسانسوری 
در میان اصحاب انقالب، خسارات بزرگی را متوجه 
جامعه متکثر ایران امروز خواهد نمود. مانع تراشی 
برای طرح نظرات و افکار جسورانه )در همه حوزه 
های سیاس��ت، اندیشه و فرهنگ( هم باعث زوال 
پویایی و تحرک علمی در میان نخبگان جامعه می 
ش��ود و هم باعث رونق فضای تملق و ظاهرسازی 
در مناس��بات اجتماعی و سیاسی، آفتی که امروز 

به وضوح در جامعه ما ریش��ه دوانده است. نه تنها 
بخشی از مدیران و مسئوالن جامعه ما، که حتی 
برخی اف��راد و جریانهای انقالب��ی هم برای خود 
»اندرونی و بیرونی« قائل هس��تند، آنها در جمع 
های خودمانی و غیررسمی به یک گونه حرف می 
زنن��د و نقد می کنند و در جمع های رس��می و 

رسانه ای به گونه ای دیگر!. 
خسارت بزرگ دیگری که از ناحیه مدعیان والیت 
مدار اهل س��کوت اتفاق می افت��د، تضعیف نهاد 

رهبری است.
نهاد رهبری با توجه به وظایف بزرگ و س��نگینی 
ک��ه برعه��ده دارد، هرگز بی نیاز از مش��اوره های 
نیس��ت.  و  نب��وده  کارشناس��ی  و  تخصص��ی 
اظهارنظرهای کارشناسی، جسورانه و آزاد اصحاب 
فکر و اندیشه انقالب در مطبوعات و رسانه ها، می 
تواند بخشی از این مشاوره های صادقانه، صریح و 
بی تعارف باشد که اتفاقاً، هم در جهت تقویت نهاد 
رهبری عمل م��ی کند و هم در اتخاذ تصمیمات 
بزرگ و سخت، به اندازه سهم خود بار مسئولیت 
بر دوش می کش��د. با این حال، بانیان و مروجان 
مسئولیت گریزی و سکوت نیروهای انقالب، هرگز 
این اندازه از تحرک و مس��ئولیت پذیری عمومی 
در س��طح جامعه را برنمی تابند، ش��عار نانوشته 
آنها فقط یک چیز اس��ت: »آسوده بخوابید، رهبر 
بیدار است«. غافل از اینکه فلسفه انقالب اسالمی 
بی��داری همگانی بوده و هس��ت و گذر از حوادث 
پرخطر دنیای امروز، فقط با بیداری همه ما ممکن 

خواهد بود، همه »همه ما«!   الف
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گزارش

مسئوالن آسوده بخوابید، رهبری بیدار است !
درباره انفعال و سنگر گرفتن نیروهای انقالبی پشت شخصیت رهبری

استعفا یا اختفا؟!
رحمت مهدوی

مهدی نورمحمدزاده

اس�تیضاح وزرا در مجلس شورای اسالمی با عنوان 
برخی مصالح منتفی شد

احساس تکلیف های ناگهانی 
قطار احس��اس تکلیف های ناگهانی در مجلس شورای 
اسالمی این بار به منتفی شدن استیضاح وزیران نفت و 
کشور رسید تا همچنان این ابهام باقی باشد که با کدام 
منطق طرح اس��تیضاح مطرح می شود که بعد با عنوان 

برخی مصالح منتفی می شود؟ 
استیضاح و بازخواست از وزرا از وظایف نمایندگان است 
که نقطه اطمینانی برای مردم می ش��ود که نمایندگان 
آنها در مجلس ش��ورای اسالمی بیدارند و آگاه و مانع از 
آن می ش��وند که وزرا و یا وزارت خانه ها در مسیری جز 
منافع ملت و نظام و انقالب و کشور گام برندارند. این حق 
مسلم نمایندگی اما گویی همچنان با یک سوال بزرگ 
مواجه است و آن اینکه چگونه می  شود یک وزیر سه بار 
استیضاح می ش��ود و دوباره رای اعتماد می گیرد و در 
نهایت نیز با استعفا کناره گیری می کند و بیانیه می دهد 
که من نمی توانستم با دولت کار کنم و نقش اپوزیسیون 
دولت می گیرد و اینکه چگونه می شود که وقت مجلس 
به جمع آوری امضا برای استیضاح وزیری صرف می شود 
و در زمان اس��تیضاح عنوان می شود که به دلیل برخی 
مصالح منتفی شده است؟ چگونه می شود که در فاصله 
کوتاهی دو احساس تکلیف متضاد برای نمایندگان ایجاد 
می شود زمانی احساس تکلیف می کنند که استیضاح 
کنند و هنوز ُمهر این احس��اس تکلیف خش��ک نشده، 
دوباره احساس تکلیف می کنند که استیضاح را منتفی 
سازند! این نوع احساس تکلیف کردن های ناگهانی شاید 
نقش وظایف نمایندگی نباشد اما قطعا نمی تواند بیانگر 
این باش��د که مجلس در راس امور قرار گرفته است چرا 
افکار عمومی این رفتارهای پاندولی را نه برگرفته از اقتدار 
نمایندگان که نشانه ای بر تزلزل و شاید هم برخی حساب 
و کتاب های حاشیه ای بداند که در آستانه انتخابات شاید 
نتایج نامطلوبی برای نمایندگان در حوزه های انتخابیه به 
همراه داشته باشد. به هر حال حرکت این قطار احساس 
تکلیف های ناگهانی دیروز هم در مجلس مش��اهده شد 
چنانکه عضو کمیس��یون انرژی مجلس از منتفی شدن 
استیضاح وزیر نفت خبر داد و گفت: استیضاح  کنندگان 
به دلیل برخی مصالح اعالم کردند موضوع استیضاح زنگنه 
را پیگیری نخواهند کرد.جالل میرزایی در تشریح جزئیات 
جلسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این نشست درباره 
بحث استیضاح بیژن نامدار زنگنه مباحثی مطرح شد اما 
در نهایت موضوع استیضاح وزیر نفت منتفی شد. از سوی 
دیگر بیگی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس نیز گفته 
است به من اعالم کردند که تعداد امضاهای استیضاح وزیر 
کشور از حد نصاب افتاده و عمالً استیضاح منتفی است. 
به هر حال باید به این مهم توجه داشت که این اقدام اخیر 
مجلس در منتفی شدن برخی از استیضاح ها عالمت سوال  
درباره عملکرد مجلس است و افکار عمومی همچنان چشم 
به راه پاسخ به این پرسش است که نمایندگان چگونه در 
فاصله کوتاهی احساس تکلیف های ناگهانی با تضادی 18۰ 
درجه ای می کنند که یک س��وی آن را استیضاح و سوی 

دیگر آن را توقف استیضاح تشکیل می دهد. 
مجلس با اینگونه عملکردها حق ندارد بگوید چرا در افکار 
عمومی و محافل سیاس��ی کش��ور ب��ه ناکارآمدی و 

ضعف نظارتی لقب می گیرد.

مگ���ر نه اینکه حق���وق متقابل 
حاکم اسالمی و مردم در نهج 
البالغ���ه م���وال عل���ی)ع( آمده 
اس���ت و بی���ان آزادان���ه نظرات 
ول���و متف���اوت ب���ا نظ���ر حاک���م 
اسالمی، هیچ اشکال شرعی، 
قانون���ی و عقالنی ن���دارد؟! و 
مگ���ر نه اینک���ه خ���ود رهبری، 
بارها نخبگان دانشگاهی را به 
نقادی دقیق همه ارکان نظام 
جس���ورانه  اظهارنظره���ای  و 
ک���رده  دع���وت  کارشناس���ی  و 
اند؟! واقعا چه اش���کالی دارد 
که صاحبنظران انقالبی ما در 
برخی مس���ائل مه���م و حیاتی 
نظ���ری  و  برداش���ت  کش���ور 
ب���ا رهب���ری داش���ته  متف���اوت 

باشند و آن را طرح کنند؟!


