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 آن روز که بیــش از 200 نماینده 
مجلس یازدهــم به ابراهیم رئیســی 
نامه نوشــتند تا وارد کارزار انتخابات 
ریاست جمهوری شود، حتی بدبین ترین 
سیاست مدار اصولگرا نیز تصور نمی کرد 
کمتر از یک سال از رفتن او به پاستور با 
بهارستان به چالش بخورد. اختالف بر 
سر برخی وزرا و همچنین روند مذاکرات 
احیــای برجــام از مواردی اســت که 
نمایندگان را رودرروی دولت سیزدهم 

قرار داده است.
روز گذشــته، در روزهایی که تیم 
مذاکره کننده کابینه ابراهیم رییسی 
در حال چانــه زدن بر ســر مهمترین 
پرونده بین المللی کشور با طرف های 
غربی هســتند، 250 نماینده مجلس 
در بیانیه ای به رئیس جمهور  مسائلی 
را گوشزد کردند. آنها چندی پیش نیز 
در بیانیه ای به دولــت در این خصوص 
تذکراتی داده بودند. در یکی از بندهای 
این بیانیه روز گذشته مجلس از دولت 
خواســته شــده تضمین های الزم به 
شکلی اخذ شــود که در صورت ورود 
آمریکا به برجام، مکانیسم ماشه به بهانه 

های مختلف اعمال نشود.
آنها همچنین از دولت خواسته اند 
که در مذاکرات قید شــود طرف مقابل 
تحریم های جدیدی را اعمال نمی کند 

و تحریم های برداشته شده مجددا وضع 
نخواهد شد.

در پایان این بیانیه هر چند نمایندگان 
اعالم کرده اند که حامی دولت هستند اما 
گفته اند که مذاکرات را به دقت زیر نظر 
دارند و از توافقی حمایت خواهند کرد 
که قانون مجلس و خطوط قرمز ترسیم 

شده نظام را رعایت کرده باشد.
اختالف بر سر وزرا

یکی دیگر از موارد اختالفی یک سال 
اخیر مجلس و دولت، عملکرد برخی وزرا 
است که شهریور ماه سال پیش از همین 

نمایندگان رای اعتماد گرفته بودند. 
یک هفته پیش بود که ناصر موسوی 
الرگانی، نماینده فالورجان در تذکری 
شفاهی از هیات رییسه مجلس خواسته 

بود نامه اســتیضاح بهــرام عین اللهی 
»وزیر بهداشــت« را مورد رســیدگی 
قرار دهند. او حتی از اینکه اســتیضاح 
دو وزیر »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و 
»صنعت، معدن و تجارت« اعالم وصل 

نشده، گالیه کرده بود.
احسان خاندوزی، وزیر »اقتصاد« نیز 
سال گذشته بارها مورد انتقاد پارلمان 
قرار گرفت و اولین وزیری بود که نامش 
برای اســتیضاح به میان آمد تا جایی 
که نایب رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس خبر داده بود کــه 50 نماینده 

برای استیضاح او نامه امضا کرده اند.
در ابتدای زمســتان ســال پیش 
که بحث اســتیضاح وزار داغ بود جواد 
حسینی کیا، نماینده مردم سنقر گفته 
بود که هیئت رئیســه و رئیس مجلس 
تاکید دارند که زمان برای استیضاح وزرا 
زود است و باید به آنان فرصت دهیم تا 
برنامه های خود را عملیاتی و ایراداتی 
که به عملکردشــان وارد شده است را 

مرتفع کنند.
ویرانی پل دولت و مجلس؟

طرح »ادغــام معاونــت پارلمانی 
وزارتخانه ها« از ســوی  دولــت نیز از 
مواردی است باعث شد نمایندگان در 
مورد آن به رئیس جمهور هشدار دهند 
و آن را موجب »شــائبه تقابل دولت با 

نمایندگان ملت« بدانند.
240 نماینده در نامه ای به ابراهیم 

رییسی اینگونه نوشته بودند: »زمزمه 
ادغام معاونت پارلمانــی وزارتخانه ها 
و تقلیل ساختار ســازمانی معاونت ها 
به مرکز در برخی وزارتخانه ها به بهانه 
کوچک  ســازی دولت یا ایجاد ساختار 
ســازمانی جدید یک اقدام نسنجیده 
است و شائبه تقابل دولت با نمایندگان 
ملت را در اذهان عمومی پررنگ می کند. 
عالقمندان دولت سیزدهم نگرانند که 
این دولت معاونتی را که به تحرک دولت 
انقالبی کمک می  کنــد وادار به حذف 

و ساختار سازمانی آن را تنزل نماید.«
اصل ماجرا در سال گذشته فراتر از 
ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه ها بود 
و حتی بحث ادغام »معاونت پارلمانی« 
و »معاون حقوقی« ریاست جمهوری 
نیز مطرح شد و از سوی مشاور رسانه ای 
معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی تکذیب.

الیحه دردسر ساز
الیحــه »مشــارکت عمومــی - 
خصوصی« نیز از همان مواردی است 
کــه در صورت تصویــب آن مجلس از 
نظارت بر قراردادهای مهم کشور محروم 
خواهد شد. بر این اساس تشریفات دوره 
تشکیل قراردادهای مناقصه و مزایده به 
جای پارلمان در هیات وزیران تصویب 
خواهد شــد. ماجرا به این صورت است 
که بر اساس ماده 89 قانون محاسبات 
عمومی تشریفات دوره تشکیل مناقصه 
و مزایده حتما باید به تصویب مجلس 

برسد چرا که این تشریفات و دقت در آنها 
مشروعیت، سالمت، کارآیی، اثربخشی 
و بهــره وری قرارداد را تعییــن و ایجاد 
می کند؛ اما با تصویب الیحه »مشارکت 
عمومی - خصوصی« در مجلس، عمال 
واگذاری بزرگ ترین پروژه های کشور 
از ســطح مصوبه قوه مقننه به ســطح 
مصوبات هیات وزیران تقلیل پیدا می 
کند. حتی اینگونه گفته شــده که در 
صورت تصویب این الیحه در مجلس، 
موضوع به سطح مصوبات شورای اقتصاد 
نیز تقلیل پیدا خواهد کرد و دسترسی 
نماینــدگان مجلــس از طریق هیات 
تطبیق مقررات با قوانین کشور از بین 

خواهد رفت. 
حســین کنعانی مقــدم از فعاالن 
اصولگرا در خصوص اختالفات به وجود 

آمده بین دولت و مجلس به ایلنا، گفته: 
»قاعدتاً نمایندگان مجلس هم به عنوان 
کســانی که به عنوان نمایندگان مردم 
بر عملکرد دولت نظارت کرده و اصالح 
امور را با قوانین و مقررات خود پیگیری 
می کنند، در این زمینــه دغدغه های 
خاصی دارند. اما به نظر سه محور، دغدغه 
اصلی است که باعث شده تا این نقدها 
مقداری تند و در بعضی موارد شــکل 
اســتیضاح یا برخوردهای تریبونی با 

موضوع فعالیت دولت به خود بگیرد.«
او ادامه داد: »بحث اول درباره مسئله 
معیشت مردم و مسائل اقتصادی است. 
بحث دوم، عبور از بن بست تحریم ها است 
و بحث ســوم مربوط به ساختار دولت، 
انتصابات و افرادی است که در مناصب 

مختلف دولت قرار گرفته اند.«
این فعال اصولگرا در پاســخ به این 
سوال که آیا در ادامه شاهد جدال میان 
دولت و مجلس خواهیم بــود یا خیر، 
گفت: »بعید می دانم مجلس بخواهد 
مقابل دولت بایستد. به این دلیل که هر 
دو از یک جنس هستند و دارای یک تفکر 
و اندیشه بوده اما به نظر می رسد ممکن 
است که فراکسیونی با نگاه مخالف به 
عملکرد دولت در مجلس شکل بگیرد.«

او همچنین در خصــوص اینکه در 
اوایل تشکیل دولت سیزدهم با عبارت 
»یکدست شــدن حاکمیت« به دنبال 
بهبود روند اجرایی کشور بودند اما رفته 
رفته شعارها عملیاتی نشد، عنوان کرد: 
»یکدست شــدن در قدرت، مفاسدی 
دارد که باعث می شود دولت پاسخگوی 
مجلس نباشد. چیزی که دنبال آن بودیم 
این بود تا تمرکز قدرت به شکلی باشد که 
هم افزایی ایجاد کند، اصطکاک کمتر، 
همکاری و همبســتگی بیشتر شده، 
مشکالت مردم حل و جنگ بین قوای 
مختلف در کشور وجود نداشته باشد. 
این موضوع تاحدودی شــکل گرفت 
اما به نظر می رسد، بعضی از مسئوالن 
اجرایی کشور احساس می کنند، چون 
نمایندگان مجلس خودی هســتند، 
مجلس باید وظیفه نظارتی خود را کنار 
بگذارد. در حالی که مجلس باید از نظر 
نظارتی قدرتمند بــوده و امور را اصالح 
کند.«اینکه مجلس در این اندیشه است 
که نظارت در امور دولتی را بیشتر کند و 
یا کابینه در تالش است تا از پاسخگویی 
به پارلمان طفره رود، چیزی نیست که 
بتوان به راحتی با عملکرد یکساله دولت 
سیزدهم پاســخ داد اما می توان این را 
فهمید که رفاقت نانوشــته اما محکم 
بهارستان و پاستور کمرنگ شده و امکان 
اینکه داستان آنها به مرحله تقابل برسد 

وجود دارد.

احتمال تشکیل فراکسیونی با نگاه مخالف به عملکرد دولت در مجلس 
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حسین کنعانی مقدم: بعید 
می دانم مجلس بخواهد 

مقابل دولت بایستد. به این 
دلیل که هر دو از یک جنس 
و دارای یک تفکر و اندیشه 
هستند اما به نظر می رسد 

ممکن است که فراکسیونی 
با نگاه مخالف به عملکرد 

دولت در مجلس شکل 
بگیرد

حتی بدبین ترین 
سیاستمدار اصولگرا نیز 

تصور نمی کرد رئیسی 
در کمتر از یک سال با 

بهارستان به چالش بخورد. 
اختالف بر سر برخی وزرا 
و همچنین روند مذاکرات 

احیای برجام از مواردی 
است که نمایندگان را 

رودرروی دولت سیزدهم 
قرار داده است

علی بیدگلی

رشیدی کوچی خبر داد:
 جلسه رئیس کمیسیون صیانت

 با علم الهدی در مشهد
جالل رشیدی کوچی، عضو کمیسیون صیانت 
از فضای مجازی در گفتگو بــا خبرآنالین گفت: 
موافقان صیانت رایزنی های خود را انجام می دهند 
و توجیهات و دالیل و استدالت خود را دارند و این 
نمایندگان هستند که تشخیص می دهند، کدام 
طرف حرف درست تر را می زند. قطعا فعالیت خود 
را ادامه می دهند برای مثال آقای تقی پور رئیس 
کمیسیون صیانت، تشــریف برده بودند خدمت 
آقای علم الهدی و یکسری مسائل را مطرح کرده 
بودند. موافقان صیانت از ظرفیت خود به بهترین 
نحو اســتفاده می کنند و ما هم تالش خودمان 
را می کنیم تا آن چه به خیر و صالح مردم اســت 

اتفاق بیافتد.
    

حشمت اهلل فالحت پیشه:
مجمع تشخیص به محل 

محافظه کاری تبدیل شده است
نماینده پیشین مجلس با اشاره به این که مجمع 
عوض شده اســت و به محلی برای محافظه کاری 
تبدیل شده است در صورتی که باید تصمیم های 
اصالحی بگیرد، به ایلنا گفت: نمونه این تغییر جایگاه 
را در قضیه »FATF« مشاهده کردیم. ۳ کنوانسیون 
 »CFT وجود داشت؛ »پالرمو و »FATF« مرتبط با
هم باید بررسی می شد نکته جالب این جاست شورای 
نگهبان درباره »CFT« ایــراد گرفته بود ولی در 
قضیه »پالرمو« اختالفی باقــی نماند اما مجمع با 
کمیته نظارتی که بدعت گذاری در قانون گذاری بود 
جایی که شورای نگهبان نظری نداشت، آمد و نظرات 
مانع ساز را مطرح کرد که »FATF« عماًل متوقف 
شــد؛ در آن مرحله نه تنها تصمیم گیری اصالحی 
صورت نگرفت، بلکه دولتمردان مجبور شدند برای 
مسائلی همچون مبادالت بانکی در دوران تحریم ها 

هزینه های بیشتری به کشور وارد کنند.
حشمت اهلل فالحت پیشه افزود: مجمع تشخیص 
مصلحت باید به کارگشایی اساسی کشور تبدیل شود 
اما امروز شاهدیم که در برخی موارد به کانون بن بست 
تصمیم گیری های مترقی تبدیل شده و این آفتی 

برای کشور است
فالحت پیشه گفت: شأن ایجاد مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام در ابتــدای امر برای ایــن بود که 
تصمیم های مصلحتی به نفع کشور بگیرد و سپس 
در مواردی که اختالف نظر بین شــورای نگهبان و 
مجلس به وجود می آید این نهاد تصمیم مصلحتی 

بگیرد.
    

مصطفی کواکبیان:
 درآمد کالن نفت 

و میلیاردها دالر آزادشده، کو؟
نماینده پیشین مجلس با انتقاد از فشار معیشتی 
به مردم از محــل هزینه کــرد درآمدهای کالن 
نفتی و میلیاردها دالر آزادشده پرسید. به گزارش 
خبرآنالین، مصطفی کواکبیان در توئیتر نوشت: 
گفته می شود دولت رئیســی با دور زدن تحریم ها 
و FATF می تواند روزانه میلیون ها بشــکه نفت 
یکصد دالری بفروشد و بدون برجام میلیاردها دالر 
اموال بلوکه شده در کره جنوبی را آزاد کند. ولی چرا 
این اقدامات در معیشت مردم تاثیر مثبتی ندارد؟و 
دیپلمات های ما همچنان عالف دستیابی به نتایج 

مذاکرات وین هستند؟
    

محمود صادقی:
علم الهدی به ناتوانی خود 

اعتراف می کند
نماینده سابق مجلس »اعتراف« اخیر علم الهدی 
را نقد کرد. به گزارش خبرآنالین، محمود صادقی 
فعال سیاسی نوشت: آن خطیب جمعه که با وجود 
در اختیار داشتن انواع رسانه،از تبدیل شدن گوشی 
هوشمند به رسانه آزاد اظهار نگرانی می کند در واقع 

به ناتوانی خود از انتقال پیام اعتراف می کند.
    

مصطفی هاشمی طبا:
 ایران را خطراتی بزرگتر از 
تورم و گرانی تهدید می کند

مصطفی هاشمی  طبا عنوان کرد در سند تحولی 
که دولت ارائه داده صدها مساله بدون اینکه اولویت 
مشخص باشد، مطرح شده است. درحالی که برای 
مدیریت کشــور باید اولویت بندی کرده و به مردم 
صادقانه بگوید که چه کارهایی را می توان کرد و چه 

کارهایی را نمی توان انجام داد.
او با اشــاره بــه اینکه به نظر می آید سیاســت 
مشخصی برای آینده کشور نداریم به نامه نیوز گفت: 
»درست است که مردم درگیر مشکالتی مثل گرانی و 
تورم هستند و این یک خطر و مشکل جدی است اما 
به نظر می رسد که خطراتی که در آینده ما را تهدید 

می کند، به مراتب بزرگ تر است«.

روی موج کوتاه

فعال سیاسی اصالح طلب معتقد است یکی از بزرگترین 
مشکالت دولت رئیسی این است که تمام ایل و تبار خود را بر 
سر کار آورده و کاری به تخصص ندارد و صرفا هر کس به آنها 

ابراز ارادت کند، مدیر خواهد شد بنابراین در چنین شرایطی 
نمی توان امید زیادی به آینده داشت.

احمد شیرزاد، به رویداد 24 گفت: یک نکته ای که وجود دارد 
این است که رئیسی در شرایط مثبت و مناسبی کار را به دست 
گرفت و متاســفانه این موضوع در حال فراموش شدن است. 
بعد از چندسال مقاومت بسیار شدیدی که دولت روحانی در 
مقابل تحریم های فلج کننده ترامپ نشان داد، اکنون نتیجه این 
مقاومت ها مشخص شده است. تحریم آمریکا برای ما مشکالتی 

را ایجاد می کند، اما ما را از پا در نمی آورد. طبیعی اســت که 
جامعه ای مانند ایران باید این دوران را تحمل می کرد و رئیسی 
درست زمانی بر سر سفره نشست که غذا حاضر بود و تاکنون در 

حال خوردن از دستپخت دولت قبل است.
شیرزاد عنوان کرد: هم صداوسیما و هم دولتی ها، با برجسته 
کردن مشکالتی که خودشان هم می دانند بیشتر آن ها ناشی 
از بیرون از ایران بوده و با برجســته کردن و نسبت دادن آن به 
دولت قبل، تالش می کنند میوه ای را که در شرایط بهبود یافته 

فعلی، حاصل می شود را بچینند و این بسیار غیراخالقی است. 
دولت رئیسی دولت تازه کار و تازه نفس است و معموال دولت ها 
زمانی که روی کار می آیند تا چند ماه اول کمی سردگمی و البته 
انگیزه دارند و دولت فعلی هم در چنین شرایطی است و خوب 
هم است.او افزود: اما نکته قابل انتقاد، رفتار دولت است که این 
رفتار غیراخالقی در درازمدت برای کشور مشکل ساز خواهد 
بود. بخشی این است که هر کجا دستشان می رسد نیروهای 
طرفدار خود را می گمارند، چه به آن ها نیاز باشد و چه نباشد. 
مدیران میانی و پایین تر و کارشناسانی که در حال انجام دادن 
کارهایشان هستند هم دچار این تغییر و تحول شدند. رئیسی 
اول ژستی گرفت که رده مدیران کل به پایین را تغییر نمی دهد، 

اما متاسفانه خالف این موضوع رفتار انجام شد.

احمد شیرزاد: 

دولت رئیسی تمام ایل و تبار خود را بر سر کار آورده است

خبر

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در واکنش به 
اظهارت اخیر احمد علم الهدی امام جمعه مشهد 
عنوان کرد افراد تریبون دار عموما با اطالعات تک 
بعدی بولتنی در خصوص این فضا موضع گیری 
می کنند. محمد جــواد آذری جهرمی در کانال 
تلگرامی خود نوشــت: »لطفا وقــت بگذارید و 
فرمایشــات خطیب بزرگوار و محترم جمعه ی 
این هفته مشــهد در باب فضای مجازی و طرح 
صیانت را ببینید. برای استحضار عرض می کنم، 
آنانی که امروز در شبکه های اجتماعی خارجی 
فعالند، همان مردمی خواهند بود که احتماال در 
شبکه های داخلی هم فعال خواهند بود.انتقال 
پیام در شبکه های اجتماعی بر اساس ارتباطات 
هرمی )مانند صداوســیما( نیست که با اراده ای 

کنترل شود. اگر نزد جنابعالی ادعا کرده اند با ملی 
سازی بســترها قادر به توقف اطالع رسانی های 
به اصطالح مخرب هســتند، الاقل شبکه ها ی 

اجتماعی را نمی شناسند.«
او در ادامه نوشــت: »در مقطعی مهمترین 
بستر توزیع فیلمهای زیرنویس شده زیرزمینی 
و همچنین فیلترشــکن، یکی از پیام رسانهای 
داخلی بود. سیاست تعرفه رایگان این پیام رسان، 
هم عامل اصلی مشوق این پدیده بود. کافی است 
پیام مخرب از نقطه ای در شبکه  از طریق گروهها 
یا ارتباط فرد به فرد، وارد شود. توقف انتشار تقریبا 
غیرممکن است. نمی شــود باالی سر هر کاربر 
یک پاسبان گماشت. این را قبال در جلسات و نیز 
مکاتبات رسمی زمان مسوولیت نوشتم، االن هم 

به صورت علنی عرض می کنم؛ اگر دیدگاه برخی 
عزیزان نسبت به رســانه ی نوین اصالح و بروز 

نشود، شبکه ی ملی موجود در تصور آنها هم پس 
از استقرار، عاملی ضدامنیت ملی خواهد بود و تا 

همیشه کاربران یعنی مردم عادی و به خصوص 
جوانــان را در مقابل تریبون های رســمی قرار 

خواهد داد که این قطعا به صالح کشور نیست.«
جهرمی ادامه داد: »به نظر می رسد افراد موثر 
و تریبون داری که خود کاربر فعال شــبکه های 
اجتماعی نیستند -و عموما با اطالعات تک بعدی 
بولتنی و با برداشــت های ناکاملی که عمدتا از 
سمت دیگران القا شده است، در خصوص این فضا 
موضع گیری می کنند- در نهایت و بر خالف میل 
خود، دست اندرکار تبدیل کردن تمام کاربران 
فضای مجازی به »غیر خودی و تهدید بالقوه« 
می شــوند. فراموش نکنیم که در محضر الهی و 
در برابر امام عصر ارواحنا له  الفدا، پاسخگوی این 
مسائل هم باید بود. جهاد تبیین حتی می تواند 
تبیین شــرایط، الزامات و واقعیت های موجود 
شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین و در یک 
کالم بولتن زدایی از ذهن افراد موثر و بعضا دلسوز 

هم باشد.«

واکنش وزیر ارتباطات دولت روحانی به علم الهدی:

افراد تریبون دار عموما با اطالعات تک بعدی بولتنی موضع گیری می کنند


