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كتايونمافی

مراس�مافتتاحيهمجلسيازدهمامروزباحضورس�ران
ق�وابرگزارخواهدش�دوايندرحالیاس�تكهرئيس
جمهوردرتوئيتینوش�ت:»دولتازهماكنوندس�ت
دوستیخودرابهسمتمجلسجديددرازمیكند.«

اگ�رچ�هكارشناس�انمعتقدندك�ههمراه�یوتعامل
دوس�ويهومطلوبدولتومجلسمیتوانددرتشکيل
كابينهایقویومؤثربسيارراهگشاباشدومقاممعظم
رهب�ریهموارهبراي�نتعاملمثبتتاكي�ددارند،اما
ش�اهدبوديمكهمجلسدهمدراي�نهمراهیبادولت
مس�يرافراطرادرپي�شگرفتوانتق�اداتزيادیرا

نسبتبهعملکردنظارتیخودبرانگيخت.
ازسویديگريکیديگرازكليدواژههايیكهدرتحليل
مجل�سدهمیهاب�هكاربردهمیش�ود،"وكيلالدوله" 

بودنبرخیازنمايندگاناست.
موضوعیكهحس�ينعلیاميریمع�اونپارلمانیدولت
ب�هآنصحهگذاش�توگف�ت:ازمجلسده�مراضی

هستيم.
بنابراي�ن،ايناظهاراتحکاي�تازآنداردكهبرخیاز
نماين�دگاندرمجلسدهمطبقخواس�تهدولتعمل
كردهوبهتعبيربهتربهجایرضايتملت،رضايتدولت
راجلبكردهاند.اكنونكارشناس�اندرتحليلخوداز
توئي�ترئيسجمهوراينس�والرامطرحمیكنندكه
خواس�تهروحانیدقيقًاازمجلسيازدهمچيستوچه
اهداف�یرادنبالمیكن�دوآيامجلسيازدهمبنادارد
يکس�الواندیباقیماندهازدوراندولتتدبيرواميد

رابامدارابادولتبگذارند؟

حمايتهایمجلسدهم
بس��ياری از منتق��دان عملک��رد مجلس يازده��م، بر اين 
باورن��د كه اين مجلس نتوانس��ت از عملک��رد خود به ويژه 
در بُع��د نظارتی دفاع كند. برخی به صراحت می گويند كه 
نمايندگان در اين دوره به جای آنکه دولت و وزرا را به خط 
كنند، تس��ليم خواسته های آنان شدند و ظرفيت مجلس را 

در اختيار دولت قرار دادند.
به گفته اين گروه، در واقع اغلب نمايندگان مجلس در اين 
دوره، از ابت��دا به دنبال همراهی با دولت بودند و بهانه آنها 
اين بود كه نمايندگان مجلس نهم از ابزارهای نظارتی خود 

در جهت كارشکنی دولت استفاده كرده اند.
به ط��وری كه اكثريت نمايندگان مجل��س به ويژه اعضای 
فراكس��يون اميد به ش��کل فراگير اين ه��دف را دنبال می 
كردن��د، به گونه ای كه محمدرضا عارف رئيس فراكس��يون 
اميد اعالم ك��رد كه »تا جايی مطالبات م��ردم را پيگيری 

می كنيم كه موجب تضعيف دولت نشود.«
همچنين عارف بارها در حرف ها و موضع گيری هايش نشان 
داد ك��ه بيش��تر از اينکه به عنوان ي��ك نماينده مجلس به 
فکر مطالبه گری از دولت برای حل مش��کالت مردم باشد، 

ترجيح می دهد رابطه اش با دولتی ها دچار خدش��ه نشود و 
اگر هم قرار اس��ت به دولت نقدی كند، بی س��ر و صدا و در 
اتاق های دربس��ته باش��د. او در اين باره گفت: »وقتی من 
می توانم در جلسات خصوصی به وزرا تذكر دهم، ديگر نياز 

نيست موضوع را به صحن علنی بکشانم.«
در حقيقت اصالح طلبان و اعتدال گرايان نمی خواس��تند 
عليه دولتی كه خود بر س��ر كار آورده اند، حركتی داش��ته 

باشند.

 انتقاداتوارده 
از جمله ايرادات وارد به مجلس دهم اين بود كه نمايندگان 
در اين دوره وظايف نظارتی خود را به فراموشی سپردند. 

اين امر تا آنجا ب��ود كه  دولتمردان حتی حاضر نبودند در 
برابر اين مجلس پاس��خگو باشند و به محض شنيده شدن 

زمزمه استيضاحشان، استعفا را ترجيح می دادند.
همچنين اغلب استيضاح هايی كه در اين مجلس انجام شد 
به علت البی دولت با برخی از نمايندگان راه به جايی نبرد 
و آن وزرا ن��ه تنها از كابينه كنار نرفتند، بلکه در جلس��ات 
استيضاح، مجددا توانستند از بهارستان نشينان رأی اعتماد 

بااليی بگيرند.
از ديگر نقدهايی كه به مجلس دهم می ش��ود، آن است كه 
برخی از نمايندگان اين مجلس بسياری از لوايح را به اصرار 

دولت مورد بررسی و تصويب قرار دادند.
محمدعل��ی وكيلی از نماين��دگان مجلس دهم در اين باره 
گفت��ه بود؛ »تمام لوايح جنجالی دولت با حمايت اميدی ها 
به تصويب رس��يد. اگر فراكس��يون اميد حمايت نمی كرد، 
لواي��ح چهارگانه FATF از مجلس عب��ور نمی كرد. لوايح 
بودجه س��االنه عليرغم همه ايراداتی كه داشت، با حمايت 
فراكسيون اميد به تصويب رسيد. اليحه برنامه ششم توسعه 
در صورتی كه حمايت های فراكسيون اميد نبود، با توجه به 

ساختاری كه داشت به تصويب نمی رسيد«.

 نکوهشهابهمجلسنهم
همانطور كه به آن اشاره شد مجلس دهم بيشترين حمايت 

را از دولت تدبير و اميد انجام داد. 
مجي��د انص��اری معاون وق��ت پارلمان��ی رئيس جمهور در 
س��ال 94، در نشست هم انديش��ی برگزيدگان مرحله اول 
و نامزده��ای مرحله دوم ائت��الف اميد در انتخابات مجلس 
دهم، در اين باره گفت: در اين مدت ش��اهد 3500 س��وال 
نمايندگان مجلس نهم بوديم و هر روز وزرا برای پاسخگويی 
به مجلس می رفتند كه اين مس��ئله هم وقت مجلس و هم 

وقت دولت را گرفت.

 سرزنشوگلهمجلسدهم 
اين در حالی اس��ت كه خود نمايندگان مجلس دهم از اين 

رويکرد چندان راضی نيستند.
حت��ی اگر اين روزها پای صحبت ه��ر نماينده اصالح طلب 
مجلس دهم بنش��ينيم، می ش��نويم كه خاطره خوش��ی از 
ائتالف اصالحات با اعتدال در س��ال 94 ندارند و يکسره از 

بدقولی های طيف نزديك به دولت سخن می گويند. 
محمدعلی وكيلی نماينده م��ردم تهران در مجلس دهم و 
عضو فراكس��يون اميد در اين باره گفت: »فراكسيون اميد 
بي��ش از ح��د انتظار تخم مرغ های خود را در س��بد دولت 
گذاش��ت و دفاعيات هزينه داری از دولت در مجلس انجام 

داد.«
وی با اش��اره به ماجرای استيضاح ربيعی و آخوندی افزود: 
»من موافق اس��تيضاح ها ب��ودم اما در فراكس��يون اميد با 
منطق حمايت از دولت عليه من موضع گيری ش��د و من را 

وادار به سکوت كردند.«
نماين��ده مردم ته��ران در مجلس دهم تاكي��د می كند كه 
»فراكس��يون اميد س��هم قابل توجهی از حيث مسئوليت 
در ب��روز وضعيت كنونی كش��ور دارد و اگ��ر اصالح طلبان 
س��هم خود را در بروز وضعيت موج��ود نپذيرند، بزرگترين 

ناصداقتی را با مردم انجام داده اند.«
محم��ود صادقی نماين��ده مردم ته��ران در مجلس دهم و 
عضوفراكيسيون اميد نيز در اين باره عقيده دارد: »صادقانه 
می پذيرم اين همراهی مجلس با دولت باعث ش��ده كه در 
برخی مواقع، ما بيش از حد با وزرا مهربان باشيم كه ضعف 

نظارتی ما را در پی داشته است.«
عب��داهلل ناصری عضو ش��ورای اصالح طلب��ان در اين باره  
گفت��ه بود؛ »مجلس فعلی ظاهراً با دولت همس��و اس��ت و 
بزرگ ترين اش��تباه اين مجلس نيز اين اس��ت كه از حدود 
سه سال گذشته در مقابل اشتباهات دولت موضع نگرفت و 
علت آن نيز به اين امر بر می گش��ت كه بيش از 50 درصد 
نمايندگان تمامی فراكس��يون ها به فکر كش��ور نيستند و 
برای كاسبی به مجلس آمده اند و به دنبال منافع اقتصادی 

خود هستند.«
ناصری خاطرنش��ان ك��رد: اص��ل اينکه مجل��س و دولت 
همسو باشند هيچ مش��کلی ندارد اما اگر مجلس در مقابل 
اشتباهات دولت سکوت كند و با سکوت خود در بحرانی تر 
شدن وضعيت كشور كمك كند عماًل مقصر اصلی ضررهای 

وارده به مردم است.«

 درنهايت
آنچ��ه در مجل��س دهم گذش��ت،  اين بود ك��ه  برخی از 
نماين��دگان مجل��س دهم از ابت��دا فقط به دنب��ال اجرای 
منويات دولت بودند و جز توجه به خواسته های آنان، هيچ 

كاری در مجلس نکردند.
 ب��ر اين اس��اس همراهی مجل��س دهم با دول��ت روحانی 
موضوعی اس��ت كه هيچ شك و ش��بهه ای در آن نيست و 

ادعای رئيس جمه��ور مبنی بر كمبود اختياراتش را به كل 
رد می كند. 

در ط��ول مجلس ده��م با آنک��ه روحانی باره��ا از كمبود 
اختي��ارات خود گاليه كرد، اما م��ی توان گفت وی نه تنها 
اختي��ارات الزم در قوه مجري��ه و اختيارات ويژه ای فراتر از 
روسای جمهور پيش از خود داشت، بلکه حداقل در اين 4 
س��ال اخير، مجلس را هم در اختيار گرفت و حتی توانست 
از طريق نمايندگانی كه خود را وامدار دولت می دانس��تند، 

خواسته های خود در مجلس را هم به كرسی بنشاند.
اين موضوعی اس��ت كه مردم را نس��بت ب��ه مجلس دهم 
بدبي��ن كرده بود. م��ردم از جريان حاكم ب��ر مجلس دهم 
خسته ش��ده بودند، چرا  كه معتقدند نمايندگان بيشتر از 

آنکه نماينده ملت باشند، نماينده دولت هستند. 
ح��اال مردم انتظار دارند كه مجلس يازدهم رويکرد خود را 
تغيير داده و با هوش��مندی و تدبير نگاهی مردمی داش��ته 
باشد. يکدس��ت بودن تركيب سياسی اين مجلس امتيازی 
برای پيش��برد برنامه ها در آينده كشور است و مردم انتظار 
دارن��د، مجلس يازدهم تمام ت��الش خود را انجام دهد  كه 

دور از خطوط فکری و ساليق سياسی تصميم بگيرد. 
م��ردم خواهان كاركردهای ب��زرگ دولت در عرصه داخلی 
و خارجی و رفع مش��کالت خود هس��تند و اين امر تنها در 
صورتی محقق خواهد ش��د كه مجلس بازدهی قوی داشته 

باشد. 
در عين حال مردمی ك��ه عمدتاً از عملکرد مجلس دهم و 
نماين��دگان آن و به ويژه راه اندازی بازی های سياس��ی كه 
منجر به قربانی ش��دن منافع مردم شد، گاليه مند هستند، 
اكن��ون تاكي��د دارند كه مجلس بايد از اب��زار نظارتی خود 
در مقابل دولت اس��تفاده كند ام��ا  چوب الی چرخ دولت 

نگذارد. 
تس��ويه حس��اب مجلس يازدهم با دولت برآمده از جريان 
رقيب تنها مجلس��ی فرسايشی را به دنبال دارد كه وقت و 

هزينه آن  صرف دعوا ها و بازی های سياسی خواهد شد.
مردم امروز می خواهند مشکالتش��ان حل ش��ود نه اينکه 
مجلس به جای ياری، باری بر دوش كش��ور باش��د. مردم 
انتظ��ار دارند ك��ه مجلس يازدهم در تعام��ل و همراهی با 
دول��ت، قوه مجريه را وادار به تامين منافع مردم كند و كار 

را روی ريل منفعت مردمی بيندازد. 
اگ��ر نمايندگان مجلس يازدهم و ب��ه خصوص اصولگرايان 
بخواهند ش��عار ها و آرمان هايش��ان عملياتی ش��ود، بايد با 
دولت همراهی داش��ته باشند اما اين همراهی نبايد به ضرر 

اهداف كشور و مردم باشد.
كارشناسان تاكيد دارند كه مهمترين مشکل مجلس دهم، 
نبودن در رأس امور است و مردم انتظار دارند تا نمايندگان 
اين دوره از مجلس  با پيشبرد اهداف و طرح های مورد نظر 

خود بار ديگر مجلس را به راس امور بازگردانند. 

امامعلی)ع(: زمامداری ها، ميدان مسابقه و آزمايش مردان است.)نهجالبالغه(

گزارش

سردارجوانی:
دورهحضورآمريکايیهادرمنطقهرو

بهپاياناست
معاون سياسی سپاه گفت: 
آمريکايی  حض��ور  هرچه 
ه��ا در منطق��ه اس��تمرار 
داشته باش��د به ضرر آنها 
ملت  بود چ��ون  خواه��د 
ها از آنها متنفر هس��تند 
و اي��ن بي��داری مل��ت ها 
موجب ش��ده تا آمريکايی ها موقعيتی را كه قبال در 
منطقه داشتند از دست بدهند. سردار يداهلل جوانی 
معاون سياسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی درباره 
برگ��زاری رزمايش ارتش آمري��کا در منطقه خليج 
فارس گفت: آن چيزی كه آمريکايی ها تحت عنوان 
رزمايش ب��رای تقويت امنيت منطقه خليج فارس و 
كمك به متحدانشان مطرح می كنند، در واقع تالش 
هايی است كه  آنها انجام می دهند تا حضورشان در 

منطقه را تثبيت كنند.
وی اف��زود: آمريکايی ها ب��ا اصالت قدرت جمهوری 
اس��المی كامال آشنا هس��تند و لذا رزمايش ها نمی 
توان��د تاثيری  بر ع��زم جمهوری اس��المی بگذارد. 
قدرت جمهوری اسالمی، قدرتی مردم پايه و مبتنی 
بر انگي��زه های دينی واعتق��ادی و دانش و فناوری 
بومی ش��ده اس��ت و در منطقه هم ملت های بيدار 
شده و محور مقاومت همسوی با جمهوری اسالمی 
هستند. لذا اگر آمريکايی ها فکر می كنند با اين نوع 
رزماي��ش ها می توانند ب��ر اراده  ملت ايران تاثيری 
بگذارند اش��تباهی اس��ت كه آنها مرتکب می شوند. 
معاون سياس��ی س��پاه ادامه داد: جمهوری اسالمی 
امروز يك قدرت منطقه ای تثبيت ش��ده و در حال 
تبديل به يك قدرت جهانی است. امروز آمريکا ديگر 
قدرت س��ابق را ندارد و قادر نيست آنچه را اراده می 
كند تحقق بخش��د اما ايران هم در منطقه و هم در 
فرا منطقه و در فراس��وی آبهای خ��ودش می تواند 
خواسته هايش را طبق قوانين بين المللی پياده كند. 
وی تصريح كرد: اگ��ر آمريکايی ها فکر می كنند با 
اي��ن نوع نمايش ها می توانن��د بر قدرت ايران تاثير 
بگذارند قطعا اين هم از همان اشتباهات محاسباتی 
اس��ت آنها است كه قبال مرتکب شدند و االن هم در 

حال مرتکب شدن هستند.
س��ردار جوانی با بيان اينکه عام��ل اصلی نا امنی در 
منطقه حضور بيگانکان و آمريکايی ها اس��ت، عنوان 
كرد:  اگر آنها خواهان ثبات در منطقه هس��تند  راه 
حل اصلی آن اين اس��ت ك��ه آمريکايی ها منطقه را 
ترك كنند. وقتی كه آمريکايی ها در منطقه  نباشند 
خود كشورهای منطقه در كنار يکديگر با يك نوع هم 
افزاي��ی می توانند امنيت پايداری را در منطقه ايجاد 
كنند زيرا امنيت  به نفع همه كشورهای منطقه است 
و آمريکاي��ی از بی ثباتی در منطقه س��ود می برند. 
معاون سياس��ی سپاه اظهار داش��ت: اسناد و مدارك 
متقنی داريم كه اثبات می كند طی دهه های گذشته 
آمريکاي��ی ها با حضورش��ان در منطقه به بی ثباتی 
در منطقه كمك كردند و پشت صحنه برخی جنگ 
ها قرار داشتند.گروه های تروريستی را ايجاد كردند 
-كه به اين موضوع هم اعتراف كردند- و جنگ هايی 
مانند جنگ يمن را با تحريك عربستان راه انداختند 
تا بتوانند هم حضور خودش��ان را در منطقه تثبيت 
كنند و هم سالح بفروشند و كمپانی های تسليحاتی 
آنها فعال باشد، لذا آمريکايی ها دروغ می گويند كه 

دنبال كمك به متحدانشان هستند.
وی در پاي��ان گف��ت: به نظر می رس��د دوره حضور 
آمريکاي��ی ه��ا رو به پايان اس��ت. برپاي��ی اين نوع 
رزمايش ه��ا هم نمی تواند اس��تمرار حضور آنها در 
منطقه را تثبيت كند. آمريکايی ها در ش��رايطی قرار 
دارند كه هرچه حضورشان در منطقه استمرار داشته 
باشد به ضرر آنها خواهد بود چون ملت های منطقه 
از آمريکايی ها متنفر هس��تند و اين بيداری ملت ها 
موجب ش��ده تا آمريکايی ها موقعيتی را كه قبال در 

سپاهنيوز منطقه داشتند از دست بدهند. 

خبر

2100 شغل برکت برای کولبران 
سردشت و پیرانشهر

معاون توسعه  كارآفرينی اجتماع محور بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام از 
ايجاد 2100 شغل برای كولبران استان آذربايجان غربی خبر داد.

رضا راضی زاده در حاش��يه بازدي��د از طرح های اجتماع محور بنياد بركت در 
شهرس��تان های شوط و پلدش��ت آذربايجان غربی با بيان اين مطلب افزود: 
2100 ش��غل از 9 هزار فرصت ش��غلی كه بنياد بركت در سال جاری برای 
كولبران س��ه اس��تان مرزی كرمانشاه، كردس��تان و آذربايجان غربی ايجاد 
می كن��د، به مناطق جنوب��ی آذربايجان غربی اختص��اص خواهد يافت.وی 
سردش��ت و پيرانشهر را دو شهر هدف بنياد بركت برای راه اندازی طرح های 
اش��تغال زايی ويژه كولبران عنوان كرد و اظهار داش��ت: امس��ال 700 طرح 

اشتغال زايی اجتماع محور در رسته های شغلی ای همچون پرورش دام سبك 
و س��نگين، زنبورداری، آبزی پروری و كارگاه های كوچك صنعتی عملياتی 

می شود كه ايجاد 2100 شغل را به دنبال خواهد داشت.
معاون توس��عه  كارآفرينی اجتماع محور بنياد برك��ت از ايجاد 2500 طرح 
اشتغال زايی جديد در سال 99 در مناطق محروم و روستايی استان آذربايجان 
غربی خبر داد و گفت: آغاز به كار اين تعداد طرح اش��تغال زايی باعث ايجاد 
فرصت های كس��ب و كار برای 7500 متقاضی اشتغال خواهد شد. به گفته 
راضی زاده، 8 شهرس��تان تکاب، ش��اهين دژ، شوط، پلدش��ت، ماكو، خوی، 
سردش��ت و پيرانشهر تحت پوشش فعاليت های اشتغال زايی بنياد بركت در 
اس��تان آذربايجان غربی قرار دارند. معاون توس��عه  كارآفرينی اجتماع محور 
بني��اد بركت در تش��ريح اقدامات اين بنياد در اس��تان آذربايجان غربی نيز 
توضيح داد: تاكنون 1158 طرح اشتغال زايی در استان به بهره برداری رسيده 

كه باعث ايجاد 3474 كسب و كار خرد و خانگی شده است. 

شرکت تولید نیروى برق بندرعباسخ��ب��ر

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 06/م/99              
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م�درک ف�ارغ التحصیل�ی اینجان�ب فاطمه مخب�ر فرزند محمد ب�ا کد ملی 
1990749968صادره از دزفول در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 
بازرگانی-مدیری�ت بیم�ه ص�ادره از واحددانش�گاهی س�نندج به ش�ماره 
159511002019 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باش�د. از یابنده تقاضا 
می ش�ود اصل مدرک را به دانش�گاه آزاد اسالمی واحد سنندج- امور فارغ 

التحصیالن به نشانی کردستان، سنندج، سه راه ادب ارسال نماید.
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

@siasatrooz

مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم امروز با 
حضور سران قوا

مجلس با 
ترازی انقالبی 

به راس امور 
بازگردد


