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مجلس يازدهم بايد روش��ن كند كه هدف از طرح سوال از 
رئيس جمهور چيست؟ آيا تنها قصد دارد كه يك مسئوليت 
قانون��ی را در ماه های اول فعاليت خود اجرا كند يا اين كه 

برای خروجی طرح سؤال نيز فکر كرده است؟
ب��ه دنبال باال گرفتن طرح س��وال از رئي��س جمهور، علی 
ربيعی س��خنگوی دولت در اين باره گفت: سوال از رئيس 

جمهور، اوضاع را پيچيده تر می كند. 
وی با ارائه راهکارهای متعدد در اين باره نوش��ته است كه  
اگر بن��ا بر حل مس��ائل و اميدواری مردم هس��ت نبايد با 
آدرس غلط، موجب ه��در رفتن وقت های طاليی پيش رو 
شد. اظهارت ربيعی در حالی مطرح می شود كه در سخنان 
س��خنگوی دولت به مش��کالتی كه هم اكنون مردم با آن 
دس��ت و پنجه نرم می كنند، اش��اره شده  و اين امر نشان 
می دهد كه دولتمردان خود در جريان اقداماتی هستند كه 
به واسطه تصميم آنها انجام و اكنون مورد اعتراض و انتقاد 

مردم قرار دارد. 
ب��ه عقيده ربيعی حل اين مش��کالت و عبور از بحران های 
عظيم خارجی اقتصادی و اجتماعی و نگرانی های مردم راه 
ديگری می طلبد و جز با تعامل همه قوا محقق نمی شود. 
جالب اينجاس��ت ك��ه س��خنگوی دولت ب��ا فرافکنی اين 
مش��کالت در اين باره نوش��ته اس��ت؛ حق نظارت مجلس 
ش��رايط و الزاماتی دارد كه قصد ورود به آن را ندارم. دولت 
68 اليح��ه معوق در مجلس دارد كه خواس��تار رس��يدگی 
به آنها هس��تيم. بخش قابل توجهی از ابهامات و س��ؤاالت 

نمايندگان در اين لوايح قابل پيگيری هستند.
در اين ميان سئوال مطرح اين است كه، آيا دولت با آگاهی 
از اين مسئله نميتوانست راهکاری برای حل اين مشکالت 
بينديش��د و يا اينکه اصوالً با بی اعتنايی از اين مش��کالت 

قرار است دوره دوازهم رياست جمهوری به پايان برسد؟
 طرحعدمكفايت 

به موجب ط��رح اصالح مواد 196 و 197 آيين نامه داخلی 
مجلس كه در ارديبهش��ت ماه س��ال 91 به تصويب رسيد،  
بر اس��اس اص��ل 88 قانون اساس��ی در صورتی كه حداقل 
يك چهارم كل نماين��دگان بخواهند درباره وظايف رئيس 
جمهور س��وال كنند بايد سوال يا س��واالت خود را به طور 
صريح و روش��ن و مختصر همگی امضا و به رئيس مجلس 

تسليم كنند.
همزم��ان با اين اقدام، 15 نماين��ده مجلس به دنبال طرح 

كفايت حسن روحانی هستند. 
اين دومين بار اس��ت كه نماين��دگان می خواهند طرح عدم 

كفايت سياسی روحانی را پيگيری و استيضاح كنند. 
اما در اين ميان گروهی اين مس��ئله را به دعواهای جناحی 

، جنگ قدرت و ... نسبت می دهند . 
اس��داهلل بادامچيان، دبيركل حزب مؤتلفه اس��المی در اين 
باره گفته بود، به يك حزب سالم، قوی و پاك نيازمنديم تا 
مسئوليت ]دولت[ را بر عهده بگيرد. هرچه به دولت ضعيف 

كمك كنيم، چون ناكارآمد است، نمی تواند پيش برود.« 
 دعوایجناحیدركارنيست

با اين حال نمايندگانی كه به دنبال سوال از رئيس جمهور 
هس��تند، تاكي��د دارند كه مس��ئله طرح س��وال از رئيس  
جمهوری چيزی فراتر از يك بازی و دعوای جناحی است.

آنها بر اين باورند كه 7 س��ال اخير روحانی به گونه ای بوده 
ك��ه می تواند م��وارد متعددی را برای عزل و اس��تيضاح او 
درنظ��ر گرفت. از جمله »حجت االس��الم جواد نيك بين« 
نماينده كاش��مر در مجلس در اين ب��اره می گويد: جلوی 

ضرر را از هرجا بگيريد منفعت است!
اي��ن دولت با اين جهتی كه حركت می كند رو به س��قوط 
اس��ت! هر روز بدتر ميشود،  ايش��ان گفتند شما به رئيسی 
رأی ندهيد چون اگر به رئيس��ی رأی بدهيد دالر می شود 
پنج هزار تومان! االن دالر ش��ده 22هزار تومان.بعد ايشان 

می گويد دالر تحت كنترل ماست!
موس��وی الرگانی نماينده مردم فالورجان نيز با بيان اينکه 
فس��اد س��ازمان يافته در امور مختلف ريشه دوانده و هيچ 
اقدام��ی از س��وی رئيس جمهور ش��اهد نيس��تيم، در اين 
ب��اره گفت؛ اگر مجلس يازدهم در همي��ن ابتدای دوره به 
درخواس��ت عمومی ملت در برخورد با نوع رفتار دولت  كم 
توجهی كند، عماًل فرصت طاليی خود را از دس��ت خواهد 

داد. اما سيده حميده زرآبادی با اشاره به 
طرح سئوال از رئيس جمهور گفت: طرح 
س��ئوال از رئيس جمهور بيش��تر جنبه 
نمايش��ی دارد تا اينکه نتيجه خواس��تی 
داش��ته باش��د كه در مجل��س دهم هم 
س��ئوال از رئيس جمهور پرسيده شد و 
بهتر است به جای سئوال مجدد بررسی 
شود كه سئوالی كه پرسيده شد به كجا 

رسيد.
 سوالیبیثمر     

موضع كلی پارلمان در قبال اس��تيضاح 
ريي��س  جمه��وری، همراهی ب��ا دولت 
به ج��ای اس��تيضاح رييس جمه��وری و 
عزل او اس��ت.  يحيی رحيم  صفوی نيز 
در اي��ن باره تاكيد كرده اس��ت: »گاهی 
به نظر می رس��د اگر دولت نباشد، كشور 
بهت��ر اداره خواهد ش��د. بخش��ی از اين 

نارضايتی ها، به دليل ناكارآمدی مسئوالن است«.
عبداهلل گنجی، مدير مسئول روزنامه جوان نيز با بيان اينکه 
انقالبيون به دنبال قهرمان س��ازی از بازندگان نيس��تند، در 
اين باره گفت : اس��تعفای روحانی مطالبه انقالبيون نيست. 
اگر مردم رأی دهنده، به مزايا و معايب دولت ناش��ی از رأی 

خود برسند، در انتخاب بعدی ريل را عوض می كنند.
جواد كريمی قدوسی نيز در صفحه توييترش نوشت:  »سوال 
از رئي��س جمهور اثرش خنثی ش��دن ظرفيت اس��تيضاح 
رييس جمهور اس��ت، همکاران برای حفظ اين ظرفيت كه 
شايد ضرورت آن پيش آيد از انجام سوال خودداری كنند. 
ناصر ايمانی، تحليلگر سياسی نيز در اين باره گفت: »سوال 
از رئيس جمهور هم يك مس��ئله عادی اس��ت، در مجلس 

قبلی نيز اين اتفاق روی داد و ايش��ان در مقام پاسخگويی 
برآمد. مجلس جديد قاعدتا وقتی كه اطالعاتش نس��بت به 
شرايط كشور و حوزه های وزارتخانه ها كامل نشود، به دنبال 
پرس��ش می رود و با س��واالتی كه طرح می كند در راستای 
اداره كش��ور برمی آيد، البته اين توضيحات به معنای ايراد 

نداشتن خانه ملت نيست.«
وی اف��زود: » ن��ه برنامه مجلس اس��ت كه دول��ت را دچار 
مش��کالت جدی كن��د و نه دولت قاعدت��ا می خواهد كه با 
مجلس برخورد كند، مسير آن ها الزاماً بايد هماهنگ باشد.« 
اگرچه طرح سوال از رئيس جمهور طرح 
بس��يار خوبی است اما گر عملياتی نشود 
و در ح��د ح��رف باقی بمان��د گرهی از 
مشکالت مردم نمی گش��ايد . نگاهی به  
س��وال از رئيس جمهور در مجلس قبل 
نش��ان می دهد كه اين جلس��ه صرفا به 
همان گفت وگوی چند ساعته در صحن 
مجلس ختم و پرونده بسته شد و نه تنها 
ضمانتی برای رفع مشکالت مطرح شده 
ايجاد نش��د بلکه نزديکان رئيس جمهور 
اين بار در مقام سوال از مجلس برآمدند 
كه اص��ال طرح س��وال از رئيس جمهور 

حتی قانونی نبوده است. 
فاطمه محمدبيگی،نماينده مردم قزوين، 
آبيك و البرز در مجلس شورای اسالمی 
نيز در اين باره گفت: در طرح س��وال از 
رئيس جمهور به دنبال آن هس��تيم كه 
مطالبات بر حق مردم را به دولت گوشزد 
كنيم، نبايد اجازه دهيم كه طرح س��وال از رئيس جمهور با 
انحراف روبرو شده و به حاشيه كشيده شود، هدف مجلس 
از س��وال از رئي��س جمهور فع��ال كردن دول��ت در حوزه 

معيشت مردم است.
حجت االس��الم آزادی خواه در اين باره گفت: سوال زمانی 
كه نماينده ای ابهامی داشته باشد و انتظار داشته باشد كه 
رئيس جمهور حضور يابد و به ابهام او پاسخ دهد مؤثر است 
اما اگر رئيس جمهور درباره گرانی ارز صدها پاسخ دهد مِن 
آزادی خواه قانع نمی شوم. وی افزود: اگر در رابطه با گرانی 
طال آقای روحانی صدها پاس��خ فنی دهد من آزادی خواه 

نبايد قانع شوم   اگر قانع شوم خيانت به مردم است.
 دستاوردیموجودنيست 

بايد گفت س��وال از رئي��س جمهور عوارضی دارد كه  برای 
مدتی افکار عمومی را به خود مش��غول كرده و از مس��ائل 
اصلی كش��ور منحرف می كند. به خصوص اينکه در جريان 
طرح سوال از رئيس جمهور، شخص رئيس دولت بايد برای 
پاس��خ دادن به سؤاالت نمايندگان به محل مجلس شورای 
اس��المی بيايد و شخصا در مجلس برای پاسخگويی حاضر 
شود كه ممکن است اين گفتگوهای رو در رو گاهی اوقات 

به حاشيه برسد. 
وقت��ی موضوع س��وال از رئي��س جمهور مطرح می ش��ود 
بايد چند نکته را در نظر داش��ت ك��ه يکی از آنها انتقادات 
نادرس��ت است كه آرامش كشور را بر هم می زند. افراد بايد 
بدانند  اس��تيضاح اختالف ها را تشديد می كند و آرامش را 

بر هم می زند.
از سوی ديگر رفتار دولت در گذشته نشان داده  كه دولت 
توجه خاصی به مجلس شورای اسالمی نمی  كند و همواره 

سياست های خود را دنبال می كند.
 بی توجهی دولت و تداوم اين رفتار موجب تضعيف مجلس  
می شود و در حقيقت نشان می دهد كه  كاله مجلس برای 
دولت پشمی ندارد و رئيس جمهور  ازمجلس حساب نمی 
برد.   بارها در مجالس گذشته شاهد مماشات نمايندگان با 
دولت بوده ايم و به نظر می رسد كه دولت در يکسال آينده 
تنها می خواهد وضعيت خود در قبال مجلس را به ش��کل 

كج دار و مريز طی كند. 
از اي��ن رو الزم اس��ت ت��ا س��واالت به ش��کلی باش��د كه 
رئيس جمهور با برنامه خود برای اداره كشور برای يك سال 
باقی مانده به مجلس بيايد. اين اقدام نبايد ش��وی سياسی 
باش��د و بدون اينکه مس��ائل عادی مردم كه مساله اقتصاد 
و معيش��ت است، حل شده يا الاقل تس��کين پيدا كند، به 

پايان برسد. 
 همچنين جلسه سوال از رئيس جمهور رو جلو و پيش برنده 
باش��د چرا كه صحب��ت از اتفاقات گذش��ته اش��تباهات و 

كم  كاری های دولت مشکلی را  حل نمی كند . 
در اين جلس��ه بايد سمت و س��و حركت و برنامه اين چند 
ماه دولت مش��خص شود و دولت بگويد چه برنامه ای برای 
تامين كس��ری بودج��ه در ماه های آين��ده دارد؟ همچنين 
دولت بايد مش��خص كند كه برنامه اش برای مديريت بازار 
ارز چيس��ت؟ و توضيح دهد كه آي��ا واقعا نمی تواند بازار را 
كنترل كند؟ يا پاس��خ ديگری در كار اس��ت. در اينجاست 
كه نمايندگان  بايد پاسخ روشنی را دريافت كنند و برنامه 

دولت  بايد به محك كارشناسان گذاشته شود.

امامجواد)ع(: مؤمن نيازمند سه چيز است: توفيقی از پروردگار، پند دهنده ای 
از درون خويش و پذيرش از نصيحت كنندگان.

محروميتزدايیازدرهشهربا
مشاركتبنيادبركت

حماي��ت بنياد بركت 
س��تاد اجرايی فرمان 
صنع��ت  از  ام��ام 
شهرستان  س��لولزی 
دره شهر سبب ايجاد 
 110 برای  اش��تغال 

نفر شده است.
معاون تامين نهاده ها 
و مش��اركت های اقتصادی بني��اد بركت با اعالم اين 
خبر گفت: مش��اركت و س��رمايه گذاری بنياد بركت 
در بخش صنعت توليد محصوالت س��لولزی، عالوه 
ب��ر محروميت زداي��ی، توانمندس��ازی اقتص��ادی و 
اجتماعی و رونق توليد، ايجاد 110 شغل مستقيم و 
غيرمستقيم را در شهرستان دره شهر استان ايالم به 
دنبال داشته است. هادی جوهری افزود: بنياد بركت 
با س��رمايه گذاری و مش��اركت 54 ميليارد ريالی در 
يك بنگاه توليدی فع��ال در حوزه توليد محصوالت 
س��لولزی در شهرس��تان محروم دره ش��هر توانسته 
عالوه ب��ر رونق اقتصادی و توليد ماهانه 90 تن كاال 
ش��امل انواع محصوالت س��لولزی، برای 110 نفر از 
ساكنان اين منطقه محروم فرصت های كسب و كار 
به وجود بياورد. وی خاطرنشان كرد: مشاركت بنياد 
بركت با هدف رونق توليد و ايجاد اش��تغال پايدار با 
شركت بهشت ريواس دره شهر در سال 1395 باعث 
فعالي��ت مجدد اين واحد تولي��دی پس از يك دوره 
توقف توليد ش��د و اين ش��ركت در حال حاضر 90 
تن محصوالت س��لولزی را به ش��کل ماهانه توليد و 
به ب��ازار عرضه می كند. اين واحد صنعتی همچنين 
دارای توان توليد 14 نوع محصول مختلف در زمينه 
انواع محصوالت سلولزی اس��ت. جوهری ادامه داد: 
ش��روع به كار مجدد واحد مش��اركتی بنياد بركت با 
سرمايه گذاری 54 ميليارد ريالی، ايجاد اشتغال برای 
110 نف��ر را رقم زده اس��ت كه ب��ا برنامه ريزی های 
صورت گرفته برای افزايش ظرفيت توليد، برای 300 

نفر جويای كار اشتغال زايی خواهد شد.

خبر

 اظه���ارت ربیع���ی در حالی 
ک���ه در  م���ی ش���ود  مط���رح 
س���خنان س���خنگوی دولت 
به مشکالتی که هم اکنون 
م���ردم با آن دس���ت و پنجه 
نرم می کنند، اش���اره شده  
و این امر نشان می دهد که 
دولتم���ردان خود در جریان 
اقدامات���ی هس���تند ک���ه ب���ه 
واس���طه تصمیم آنها انجام 
و اکن���ون م���ورد اعت���راض و 

انتقاد مردم قرار دارد. 
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ادامهازصفحهاول
منتقدين و مخالفين برجام در طول 7 سال گذشته 
از زمان ش��کل گيری مذاكرات تا رسيدن به توافق و 
س��پس اجرای آن گفتند، همه ثبت و ضبط شده و 
موجود است. بر اين اساس می توان گفت بيان جمله 
منتقدان طرح جايگزينی برای برجام دهند از سوی 
دولتم��ردان، تکرار انداختن ناش��يانه توپ برجام در 
زمين منتقدان اس��ت كه حاصلی برای كشور ندارد. 
حاميان برجام خ��ود نيز به خوبی می دانند كه هيچ 
طرح جايگزينی برای اين توافق بد متصور نيس��ت. 
گرچ��ه برخ��ی كارشناس��ان و نماين��دگان مجلس 
يازدهم پيش��نهاد خروج اي��ران از پروتکل الحاقی و 
حتی ان.پی.تی را می دهند اما همين تصميمات هم 
اگر عملياتی ش��ود، عرصه را بر اي��ران تنگ خواهد 
ك��رد، اما آي��ا راه ديگری ب��رای ايران باقی اس��ت؟ 
ش��رايط اقتصادی به گونه ای در ح��ال رقم خوردن 
اس��ت كه مطلوب دشمنان اس��ت، راه برون رفت از 
اوضاع كنونی با وجود برجام، كنار گذاشتن آن است، 
تحريم های اقتصادی پابرجاست و در نبود برجام هم 
شرايط همين است كه می بينيد. اگر هم برخی دل 
به انتخابات رياست جمهوری آمريکا خوش كرده اند 

اين هم يك اشتباه بزرگ است. 
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