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خبرنقل قول سوژه  روز

انص�اري راد،  حس�ين 
نماين�ده پيش�ين مجلس: 
آنچ��ه اصالح طلب��ان اكن��ون 
ب��ه آن ني��از دارند اص��الح و 
تغيير ديدگاه ها اس��ت. جريان 
اصالح��ات در صورت پيگيري 
اين موضوع دنبال اصالح اساس��ي رفته است و اگر 
بر حق الهي مردم براي تعيين سرنوش��ت اجتماعي 
خود چش��م ببندد و چنانكه االن انجام مي ش��ود، 
عمل كن��د؛ از اصالح��ات واقعي دور خواهد ش��د. 
افت پايگاه اجتماعي اصالحات به اين خاطر اس��ت 
كه از اصالحات واقع��ي و وعده هاي اصالحي واقعي 
چشم پوشي ش��ده اس��ت. علت نااميدي بخشي از 
مردم از اصالح طلبان اين اس��ت ك��ه اصالح طلبان 
به وعده هاي خ��ود عمل نكرده ان��د و اصالحات نيز 
اصالح واقعي نبوده اس��ت. تكرار مي كنم كه اصالح 
واقعي، اصالح انتخابات است. همه مقامات رسمي 
بايد مشروعيت خود را از انتخاب آزاد مردم دريافت 
كنند. هر چه از اين محور خارج شود و جنبه سازش 
داشته باش��د همچنان كه امروز شاهديم اصالحات 

را از حصول نتيجه دور ساخته است.   نامه نيوز

اگر  سيدحس�ن خمين�ي: 
هميشه س��خن از فرهنگ در 
مي��ان كش��ورهاي منطقه ما 
واجب بوده، ام��روزه از اوجب 
واجبات است. فضاي جهاني، 
بر خ��الف انتظار، به س��مت 
نوعي س��تيزه جويي پيش مي رود. شايد دهه هاي 
قبل كس��ي فكر نمي كرد كه تن��ش در دنيا دوباره 
به نوع ديگ��ري پديد  آيد، ام��ا پيدايش افراط گري 
كه در جامعه اس��المي در قالب داعش و امثال آن 
خودش را نشان داد و همچنين افراط گري ديگري 
ك��ه در تماميت خواه��ي امريكايي ه��ا جلوه كرده 
اس��ت و ماجراجويي هايي كه در برخي كشورهاي 
با هزينه هنگفتي هم  منطقه ما مالحظه مي شود-
كه مي كنند- اين ضرورت را ب��ه وجود مي آورد كه 
عقالي جهان بيش از پيش با ه��م صحبت كنند... 
با توجه ب��ه فضايي ك��ه ام��روز در دنيا مش��اهده 
مي ش��ود، بعد از جن��گ جهاني دوم خيل��ي افراد 
انتظار جنگ جهاني سوم، هس��ته اي و كشتارهاي 
ديگر را داش��تند، ولي در حقيقت سخن گفتن ها، 
هماهنگي ه��ا و م��راودات فرهنگي عق��الي دنيا 
مانع ه��ر جنگ جهاني ش��د. البت��ه در اين دهه ها 
جنگ هاي منطق��ه اي پديد آمد؛ ولي ب��ا توجه به 
س��الح هايي كه دس��ت كش��ورها بود مي توانست 
فاجعه هاي��ي به مراتب س��نگين تر پدي��د بياورد... 
مطمئن باش��يم بزرگ ترين عامل موث��ر در مقابل 
افراطي گري و جنون شؤونيسم )ميهن شيفتگي(، 
كه مي تواند ه��ر منطقه اي را دس��تخوش خودش 
كند، عقال هستند؛ عقال مي توانند در قالب روحاني 

محل، سينماگر يا ورزشكار باشند. ايسنا

محمدحس�ن ابوترابي ف�رد، 
خطي�ب موق�ت نم�از جمعه 
ته�ران: كش��وري كه س��ال ها 
بودجه ساالنه او با درآمد هاي نفت 
گره خورده اس��ت اگر مي خواهد 
تحولي را تجربه كن��د و راه خلق 
قدرت را همراه كند نيازمند عزم و تصميم است، نيازمند 
مديريت و كاهش هزينه ها و ارتقاي بهره وري اس��ت. اين 
راه بايد با اجماع همراه باش��د و همه در كنار هم بايستند. 
امروز كه رييس كل بانك مركزي پايان حكم خود را تجربه 
مي كند و در آستانه تغيير است به رييس جمهور محترم 
پيشنهاد مي دهم كه براي استقالل بانك مركزي اقدامي 
كند؛ براي انتخاب رييس كلي كه مورد تاييد ديگر روساي 
قوا و چهره هاي هوشمند نظام بانكي و پولي كشور باشد و با 
استقالل و مباني مديريت مبتني بر دانش و سياست پولي 
و ارزي كشور را تنظيم و نظارت كند. تا آن زمان كه بانك 
مركزي به عنوان صندوقي براي تامين هزينه هاي دولت 
به معناي همه قوا باشد بدانيد مشكالت اقتصادي و تورم 

تحت مديريت قرار نخواهد گرفت. تسنيم

ري�ي�س  توكل�ي،  احم�د 
دي�ده بان  هيات م��دي�ره 
شفافيت و عدالت: دولت بايد 
دقت كند كه اس��ناد غير قابل 
انكار داشته باشد تا افراد نتوانند 
مدع��ي دروغ بودن آن ش��وند. 
من ش��خصا از پيش��نهاد آقاي جهانگيري استقبال 
مي  كن��م و به نظ��رم اين كار به نفع ش��رايط كش��ور 
است. آنچه در ش��رايط فعلي كش��ور باعث مي شود 
سياس��تمداراني كه آلوده به رانت نش��ده اند، دور هم 
جمع ش��وند، مبارزه با فس��اد اس��ت. اكنون احزاب 
و گروه ها س��ر اين توافق دارند كه فس��اد دارد ريشه 
انقالب را مي س��وزاند. اگر آقاي روحاني مشي خود را 
كه اخيرا اعالم كرده، پيش بگيرد و حرمت منتقدان 
را حفظ و از صاحب نظران براي كمك دعوت كند به 
نظر من در مبارزه با فس��اد موفق خواهد شد. تجربه 
خود من اين اس��ت كه دولت موض��ع خوبي در قبال 
سازمان ديده بان شفافيت و عدالت گرفت و از طريق 
آقاي جهانگي��ري برخ��ورد مثبت و خوب��ي صورت 
گرفت كه اين موضوع جاي تقدي��ر دارد. اگر در قبال 
س��اير منتقدان هم اين موضع را داشته باشند، جاي 

اميدواري خواهد بود .  اعتماد آنالين

افت پايگاه اجتماعي اصالح طلبان به 
خاطر عمل نكردن به وعده ها است

عقالي جهان با افراط مقابله كنند

رييس جمهور براي استقالل بانك 
مركزي اقدام كند

فساد دارد ريشه انقالب را مي سوزاند

 بعيد نيست »رييسي« 
رييس مجلس شود

مردم بايد از همه تصميمات دولت 
آگاه باشند

عمده دارندگان معوقات بانكي
 با مسووالن در ارتباط هستند

امام جمعه مشهد: ژنرال هاي امريكا 
از خواب جنگ با ايران مي ترسند

واكنش واليتي به درخواست 
دستگيري اش در روسيه

پيشنهادات نوبخت به روحاني

امير واعظ آشتياني، فعال سياسي اصولگرا درباره اقدامات 
سيد ابراهيم رييس��ي براي ش��ركت در يازدهمين دوره 
انتخاب��ات مجلس ش��وراي اس��المي و اينكه آي��ا نامزد 
دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري مي تواند به عنوان 
ليدر جريان اصولگرايان باز هم در راس قرار گيرد، گفت: 
معتقدم حضور هر فرد يا افرادي كه عامل وحدت و انسجام 
اصولگرايان شود و بتواند به طور نسبي اين وحدت را ايجاد 
كند، عملي مثبت است.  به گزارش ايلنا، وي راي رييسي 
در انتخابات رياست جمهوري را قابل توجه دانست و گفت: 
ادبيات آقاي رييسي به گونه اي بود كه توانست 1۶ ميليون 
راي را با خود همراه داشته باش��د اين امر خود زمينه ساز 
يك نگاه ويژه نس��بت به ايشان ش��د. حال اگر فرض را بر 
اين بگيريم كه ايش��ان در انتخابات مجلس شركت كند، 
معتقدم كه اگر انسجام و وحدت اصولگرا در سطح كشور 
برقرار باش��د و بتوانند اكثريت مجلس را به دست گيرند، 
هيچ بعيد نيست آقاي رييسي را به عنوان رييس مجلس 
انتخاب كنند.  واعظ آشتياني در پاسخ به سوالي ديگر مبني 
بر اينكه اگر در انتخابات يازدهمين مجلس شوراي اسالمي 
علي الريجاني كه چندين دوره رياست مجلس را بر عهده 
داشته است شركت كند، آيا فكر مي كنيد بازهم رييسي 
به عنوان رييس مجلس انتخاب شود، گفت: تا انتخابات 
يك فرصت قابل توجهي داريم و ت��ا آن زمان هم اتفاقات 
رنگارنگي را شاهد هس��تيم چرا كه فضاي سياسي ايران 
نشان داده اتفاقات قابل پيش بيني نيست و اتفاقات خاص 

مي تواند معادالت را به هم بزند. 

محمود صادقي، نماينده تهران در همايش »قانون گرايي 
و حقوق ش��هروندي« با بيان اينكه ب��راي تحقق حقوق 
شهروندي بايد مسير بلندمدتي را پيش بيني كنيم، گفت: 
اين گونه نيست كه دولت و حاكميت به صورت يك سويه 

حكمراني بكند و مردم مجبور به تبعيت باشند. 
به گزارش ايس��نا، نماينده مردم تهران ادام��ه داد: يكي 
از نش��انه هاي جامعه اي ك��ه مردم از حقوق ش��هروندي 
برخوردارند، دسترسي به اطالعات اس��ت؛ در واقع مردم 
بايد بدانند كه دولت چه تصميمي مي گيرد و چه قوانيني 
تصويب مي كن��د. همچنين بخش��نامه ها و تصميماتي 
كه گرفته مي شود بايد در اختيار مردم قرار گيرد. يكي از 
آسيب هاي تحريم، بسته شدن فضاي اطالعاتي و محدود 
شدن دسترسي به اطالعات به خاطر شكل گيري شرايط 
امنيتي اس��ت. در اين ميان متاس��فانه ع��ده اي از رانت 

اطالعاتي استفاده مي كنند. 

مجتبي ذوالنوري، نماينده قم و عضو فراكسيون واليي 
مجلس با بيان اينكه مفس��دان اقتصادي با اس��تفاده 
از شيوه هايي مس��ووالن را دچار اشتباه در تشخيص 
مي كنند، گفت: در حال حاضر متاسفانه عمده معوقات 
بانكي متعلق به بيش از 80 نفر است و اين افراد هم به 
نحوي بعضا ارتباطاتي را با برخي از مس��ووالن دارند.  
به گزارش اعتماد آنالين، ذوالن��وري با تاكيد بر اينكه 
اراده اي براي برخورد با فساد در مجلس نيست، گفت: 
اميدواريم مجلس در خصوص مبارزه با فس��اد وظيفه 
خود را انجام دهد، البته م��ن به كار مجلس اميد ندارم 
و اراده اي براي مبارزه با فس��اد نمي بينم. براي مثال در 
موضوع موسسات مالي زماني كه يك نماينده مجلس 
دهم ح��دود 40 ميلي��ارد تومان در موسس��ات مالي 
گذاشته و باالي 40 درصد سود مي گرفته آن نماينده 
زير پوش��تي تالش نخواهد كرد كه مشكل موسسات 

مالي به اين زودي حل نشود. 

حجت االس��الم محمدباقر فرزانه، ام��ام جمعه موقت 
مشهد گفت: اكنون امريكا س��ر يك دوراهي قرار دارد. 
براي رس��يدن به ايران مطلوب يا باي��د حمله نظامي 
كند يا تحريم ها را افزايش ده��د. راه اول براي امريكا، 
راه بسته اي اس��ت كه خودش��ان نيز آن را مي دانند و 
آن را تجربه كرده اند و متوجه ش��ده اند كه اين مساله 
امكان پذير نيست.  به گزارش تسنيم، وي افزود: قدرت 
نظامي ما به قدري است كه اگر ژنرال هاي نظامي امريكا 
خواب جنگ با ايران را ببينند، هراس خواهند داشت. 
قدرت نظامي ما آماده است كه اگر يكي بخورد 100 تا 
خواهد زد. آنها قدرت نظامي ما را در برابر داعش و جنگ 
هشت ساله و در سوريه و عراق ديده اند. قدرت نظامي 

ايران را جرات ندارند و نمي توانند ناديده بگيرند. 

علي اكبر واليتي، مش��اور مق��ام معظم رهب��ري در امور 
بين الملل در پاسخ به اين سوال كه يك قاضي آرژانتيني از 
طريق وزارت امور خارجه و سفارت روسيه درخواست كرد 
كه اين كشور شما را به اتهام دخالت در حمالت تروريستي 
1994 دس��تگير كند، گفت: اين آقاي قاضي آرژانتيني از 
وابستگان موساد اسراييل اس��ت و به خاطر حقوقي كه از 
موساد مي گيرد، اظهاراتي مي كند.  به گزارش ايسنا،  وي 
افزود: اين درخواس��ت به اين خاطر اكنون مطرح شده كه 
رژيم صهيونيستي و امريكا از همكاري روسيه و ايران راضي 

نيستند. همكاري روسيه و ايران دشمنان زيادي دارد. 

به گزارش ايلنا، در پي دس��تور رييس جمهور به سازمان 
برنامه و بودجه ب��راي ارايه راه حل هاي پيش��نهادي براي 
مقابله با دور جديد تحريم ها در اجالس مديران كش��ور، 
معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان برنامه و بودجه در 
نامه اي به رييس جمهور 12 بسته اجرايي را در قالب برنامه 

جامع پيشنهادي مقابله با آثار تحريم ها ارايه كرد. 

»اعتماد«درگفتوگوبانمايندگانطيفهايمختلفموضوعترميمكابينهرابررسيميكند

»تغيير«؛ فصل مشترك  نگاه   مجلس   به  تيم اقتصادي دولت
ح�ال و روز اقتصاد كش�ور خوب نيس�ت. 
اگرچه امروز سواالت بي جواب بسياري در 
كشور موجود است اما آنچه تقريبا همه، از 
اصالح طلب مجلس شش�مي ت�ا اصولگراي 
فراكس�يون اميدي هاي  از  پايداري چ�ي، 
پارلمان و ش�وراي ش�هر تهران ت�ا اعضاي 
دول�ت تدبي�ر و امي�د و حت�ي ش�خص 
رييس جمهور، از فعال سياسي و كارشناس 
اقتص�ادي ت�ا كارب�ران فض�اي مج�ازي و 
راننده تاكس�ي و خالصه همه و همه بر آن 
اتفاق نظ�ر دارند اين اس�ت كه ح�ال و روز 
اقتصادي كش�ور خوب نيس�ت و »تغيير« 
شايد معقول ترين و منصفانه ترين راه حلي 

اس�ت كه ب�راي برون رفت از اي�ن اوضاع و 
احوال نامساعد پيش�نهاد مي شود.  در اين 
اوضاع و احوال ناخوش�ايند ي�ك روز 187 
نماينده مجلس به روحاني نامه مي نويسند 
كه ت�ا دي�ر نش�ده فك�ري ب�ه ح�ال تيم 
اقتصادي دولت بكن�د و روز بعد 11 نماينده 
ديگ�ر راه مي افتند ك�ه به قول خودش�ان 
170 نماينده ديگر را با خ�ود همراه كنند تا 

شخص رييس جمهور را استيضاح كنند. 
همزمان گروهي متش�كل از حدود يكصد 
نماين�ده راه حل خ�روج از اي�ن وضعيت را 
اس�تيضاح مس�عود كرباس�يان، وزير امور 
اقتص�ادي و دارايي يافته و از آن س�و كمتر 
از 20 نماينده با بهره گي�ري از فضاي خاص 
اين روزه�اي پارلمان كه ب�ه تعبيري فصل 

»وزيركشي«  اس�ت، با پيش كشيدن طرح 
اس�تيضاح سياس�ي بي�ژن نامدارزنگن�ه، 
وزير نفت دولت روحان�ي و ازجمله معدود 
وزراي موف�ق تي�م اقتصادي دول�ت، براي 
انتقام جوي�ي از اي�ن مدي�ر اصالح طل�ب 

كمربندها را سفت مي كنند.  
حال در شرايطي كه بنا بر آخرين تحوالت، 
پس از اتم�ام تعطيالت تابس�تاني مجلس، 
بايد منتظر اس�تيضاح اين دو وزير و شايد 
برخ�ي ديگ�ر از وزراي اقتص�ادي دول�ت 
باش�يم، برخي نمايندگان و ناظ�ران هنوز 
منتظرند كه حسن روحاني راسا وارد عمل 

شده و كاري بكند.
از  ادام�ه مي خواني�د بخش�ي  آنچ�ه در 
نظ�رات نماين�دگان مجل�س از طيف هاي 

مختلف سياس�ي اس�ت كه براي بررس�ي 
دقيق ت�ر اين اوض�اع و احوال ي�ك به يك 
پاي صحبت هاي شان نشس�تيم. از مسعود 
رضاي�ي اصالح طل�ب تا حس�ن حس�يني 
ش�اهرودي اعتدال�ي و همچني�ن عب�اس 
گ�ودرزي و عليرض�ا س�ليمي اصولگ�راي 
نزدي�ك به جبه�ه پايداري و حتي حس�ن 
كام�ران ك�ه اصولگرايي اس�ت ب�ا تفكر و 

گرايشاتي سنتي. 
نمايندگان�ي از طيف ها و فراكس�يون هاي 
سياس�ي مختلف مجل�س كه آنچن�ان كه 
پي�ش از اين ني�ز گفتيم، باوج�ود اختالف 
در جزيي�ات، در اص�ل موض�وع اتفاق نظر 
دارند و مي گويند تيم اقتصادي دولت بايد 

»تغيير« كند. 

معتق��دم تغيي��ر در كابينه حتما ض��رورت دارد 
اما مش��روط به آنكه پس از اعمال اين تغييرات، 
تم��ام اج��زاي تي��م اقتص��ادي دول��ت تح��ت 
فرم��اِن فرمانده��ي جن��گ اقتصادي باش��ند و 
علي الخصوص تيم اقتصادي دول��ت بايد تيمي 
همصدا، همن��وا و همگرا باش��د ك��ه از درونش 

تك صدايي خارج شود، نه چندصدايي!
به اين اعتب��ار بايد انس��جامي اساس��ي در تيم 
اقتص��ادي دول��ت ايجاد ش��ود؛ چراك��ه در غير 
اين صورت با تغيي��ر يك، دو يا چن��د وزير راه به 
جايي نخواهيم برد و مشكل مملكت حل نخواهد 
ش��د. ما نيازمند اصالح در همه حوزه ها هستيم؛ 
چراكه حوزه ها و بخش هاي مختلف با يكديگر در 
تضاد هستند و نس��بت به مسائل و امور مختلف، 
نگاهي متفاوت با يكديگ��ر دارند. همچنين الزم 
اس��ت كه از يك مدل پي��روي كني��م، چراكه با 
پيروي از چند مدل اقتصادي نمي توانيم اقتصاد 
كشور را مديريت كنيم. وقتي رصد مي كنيم اين 
چندگانگي را در حوزه هاي مختل��ف اعم از بازار 
ارز، س��كه، بانك، خودرو، شفاف س��ازي، يارانه و 

ديگر حوزه ها مي بينيم. 
مدل مطلوب اقتصادي براي ما مدلي اس��ت كه 
براساس نظرات تمامي مس��ووالن و كارشناسان 
به ص��ورت يكپارچه م��ورد اتفاق نظر باش��د. در 
واقع ابتدا همه بايد در س��تاد فرماندهي اقتصاد 
كش��ور حرف ها و نظرات ش��ان را مط��رح كنند، 

به تصميمي واحد برس��ند و مواف��ق و مخالف از 
آن تصميم واح��د تبعيت ك��رده و از آن حمايت 
كنن��د. هم��ان ش��رايطي ك��ه در دوران جنگ 
تحميلي نيز تجرب��ه كرديم و در ش��رايط فعلي 
كه درگير جنگ اقتصادي هس��تيم ني��ز بايد از 
همين روش استفاده كنيم.  از ديگرسو درحالي 
كه زمزمه هايي از اس��تيضاح وزرا و حتي شخص 
رييس جمهور مطرح مي شود، بايد توجه داشته 
باش��يم كه اگرچه مجلس قادر به عزل مسووالن 
اجرايي كشور است اما امكان نصب افراد شايسته 
در حوزه هاي مختلف را ندارد. عزل كار دشواري 
نيست اما مشكل ما ازطريق نصب افراد شايسته 
حل مي شود و اين اراده در نصب مديران شايسته 
و همفكر بايد در دولت ش��كل بگي��رد. بنابراين 
وظيف��ه رييس جمه��ور اس��ت ك��ه مديراني را 
منصوب كند كه بتوانن��د در يك تيم اقتصادي و 
تحت يك فرماندهي واحد كار كنند. چراكه اين 

كار از عهده مجلس برنمي آيد. 

حسين حسيني شاهرودي، عضو  فراكسيون مستقلين واليي: 

مشكل با عزل و استيضاح حل نمي شود، مساله نصب مديران شايسته است
بحث تغيير وزراي دولت يا ترميم كابينه كه مدتي 
است در مجلس، فضاي رسانه اي و همچنين نزد 
افكار عمومي مطرح اس��ت، موضوعي اس��ت كه 
بايد با دقت و وس��واس بيش��تري مورد توجه قرار 
گيرد و اولويت ها در مس��ير برخورد ب��ا اين مهم 
مورد توجه باش��د. نكته نخس��ت كه بايد مدنظر 
باش��د درخصوص فضاي به وجود آمده در شرايط 
اقتصادي كش��ور، آش��فتگي ب��ازار ارز و وضعيت 
معيشت مردم است كه الزم است، پيش از هرچيز 
يك نفر پاس��خگو باشد و طبيعتا كس��ي كه بايد 
پاسخگوي مردم باشد، دولت محترم و وزراي اين 
دولت هستند. البته ديگر بخش ها و حوزه ها هم در 
بروز و وقوع اين مشكالت سهيم هستند اما قطعا 
اين دس��تگاه هاي اجرايي و وزارتخانه هستند كه 
مسووليت اصلي را برعهده دارند و بايد پاسخگوي 
مردم باشند و به جامعه توضيح دهند كه چرا دچار 

اين وضع شده ايم. 
از طرفي در ش��رايطي ك��ه زمزمه هاي��ي درمورد 
اس��تيضاح برخي وزراي و اعض��اي تيم اقتصادي 
دولت مطرح شده، بايد دقت كنيم كه »استيضاح« 
به معناي توضيح خواستن است و در شرايطي كه 
مردم منتظرند يك مقام مسوول اجرايي توضيح 
دهد كه چرا وضعيت بازار به اين ش��كل درآمده، 
توضيح خواس��تن از مقامات اجرايي بايد مدنظر 
باشد.  طبيعتا براي اعمال اين تغييرات و استيضاح 
وزرا، تيم اقتصادي دولت در اولويت است و شخصا 

معتقدم در ميان اعضاي همين تيم اقتصادي نيز 
وزير امور اقتصادي و دارايي مهم تر است و به همين 
دليل هم يكي از متقاضيان استيضاح وزير اقتصاد 
هس��تم. به اين اعتبار، هدف ما از استيضاح برخي 
وزراي دولت ازجمله وزير اقتصاد نيز فراهم كردن 

شرايطي براي پاسخگويي مسووالن است. 
همزمان در ش��رايطي كه صحبت هاي��ي درمورد 
استيضاح شخص رييس جمهور نيز مطرح است، 
معتقدم درش��رايط فعلي، فضا براي اس��تيضاح 
رييس جمهور مساعد نيست. درواقع در اين شرايط 
الزم مي دانيم كه رييس جمه��ور به مردم توضيح 
دهد و پاسخگو باش��د و به همين دليل نيز طرح 
سوال از رييس جمهور را دنبال مي كنيم اما موافق 

استيضاح رييس جمهور نيستيم. 
درنهايت آنچه بيش از هر مساله بايد مدنظر باشد 
اين اس��ت كه دولت در شرايط حساس فعلي بايد 
براي عبور از مشكالت نسبت به گذشته چابك تر و 

چاالك تر و بانشاط تر و بابرنامه تر عمل كند. 

عباس گودرزي، نماينده عضو جبهه پايداري بروجرد در مجلس: 

اعضاي تيم اقتصادي دولت در اولويت استيضاح  قرار دارند

در ش��رايطي كه بحث تغيير برخي اعضاي تيم 
اقتصادي دول��ت و ترميم كابينه مطرح اس��ت، 
معتقدم اگرچ��ه اعمال اين تغيي��رات ضرورتي 
انكارناپذي��ر براي ح��ل مش��كالت اقتصادي و 
معيش��تي ماه هاي اخير اس��ت اما ت��ا زماني كه 
اين تغيي��ر در تركيب كابينه ب��ا تغيير نگرش ها 
و رويكرده��اي دولت همراه نش��ود، تغيير افراد 
راهگش��ا نخواهد بود.  از طرفي نكته اي كه بايد 
به آن توجه داشته باشيم اين است كه متاسفانه 
به نظر مي رس��د بح��ث ترميم كابين��ه و تغيير 
برخي وزرا بيشتر براي اتالف وقت ازسوي دولت 
مطرح ش��ده تا ش��ايد به اصطالح از اين ستون 
تا س��تون ديگر، فرج��ي صورت گيرد. ش��خصا 
معتقدم اگر دول��ت واقعا به دنبال تغيير اس��ت، 
بايد به ج��اي تغيي��رات افراد و نفرات به س��مت 
تغيير نگرش ها و رويكردها برود. به عنوان مثال 
هنگامي كه دول��ت با كش��ورهاي 1+5 درمورد 
مسائل هس��ته اي توافق كرد، طوري وانمود شد 
كه انگار همه مشكالت حل ش��ده و رسانه هاي 
حامي دولت نيز از »صبح بدون تحريم« و پايان 
تحريم ها نوشتند، در نتيجه انتظار و توقع جامعه 
باال رفت اما پس از مدتي مشخص شد كه آن چه 
در برجام رخ داد با آنچ��ه از تريبون هاي دولتي 
عنوان مي شد، متفاوت بوده است. بنابراين دولت 
در اين مدت با م��ردم صادقانه برخ��ورد نكرد و 
اين تغيي��ر رويكرد و نگرش به اين معني اس��ت 

كه باي��د از اين پس برخ��وردي صادقانه با مردم 
داش��ته باش��ند و واقعيت ها را به جامعه بگويند 
و اعتراف كنن��د ك��ه در برجام اش��تباه كرديم 
ام��ا برعكس ش��اهد هس��تيم كه آقاي��ان هنوز 
مي گويند برجام چنين كرد و چنان خواهد كرد 
و هنوز به دنبال منافع پوش��الي برجام هس��تند. 
حال آنكه مش��كالت ام��روز ما ناش��ي از همين 
برجام اس��ت. دولت بايد به س��راغ ظرفيت هاي 
داخل كش��ور بيايد. ما امروز مي بينيم كه دولت 
همچنان به دنبال چانه زني با اروپايي ها اس��ت، 
حال آنكه آنه��ا مي خواهند م��ا را معطل كنند. 
چرا همچنان كش��ور را اس��ير مي كنند؟ دولت 
بايد به ج��اي التماس به كش��ورهاي خارجي به 
ظرفيت هاي داخلي توجه كند. درنتيجه معتقدم 
تغيير افراد در كابينه ضرورت دارد اما به تنهايي 
راهگشا نيس��ت و تا زماني كه تغيير در نگرش ها 
و رويكردهاي دولت صورت نگيرد، اين تغييرات 

راه به جايي نمي برد.

عليرضا سليمي، نماينده اصولگراي محالت در مجلس: 

اعتراف كنند كه در برجام اشتباه كرديم

در ش��رايطي كه در توصيف وضعيت اقتصادي اين 
روزهاي كشور از تعبير »جنگ اقتصادي« استفاده 
مي شود، بايد توجه داشته باش��يم كه در هر جنگي 
اگر برنامه ريزي عقالني صورت نگيرد، امكان پيروزي 
ناچيز خواهد بود. بنابراين الزم اس��ت با نظرداشت 
استراتژي طرف مقابل و متناسب به آن برنامه ريزي 
كنيم. در اين ميان باوجود آنكه به نظر مي رسد عمده 
مشكل تيم اقتصادي دولت، فقدان سياستگذاري و 
برنامه ريزي اصولي و به تعبير دقيق تر عدم انسجام 
در برنامه ه��اي تيم اقتصادي دولت اس��ت اما با اين 
حال تغيير در نفرات نيز مي تواند موثر باشد و الاقل 
اين پي��ام را به ب��ازار و متعاقبا بدن��ه جامعه مخابره 
كند كه دولت به فكر مش��كالت اس��ت و براي حل 
مش��كالت تالش م��ي كند. ازطرفي جاب��ه جايي 

افراد خواه ناخ��واه در تغيير 
رويكرده��ا و نگرش ه��ا نيز 
موثر اس��ت؛ چرا كه طبيعتا 
افراد جدي��د نگاه��ي نو به 

مسائل دارند. 
در اين ميان به نظر مي رسد 
اكثر كارشناس��ان ب��ر لزوم 
اعمال تغييراتي در س��طح 
برخي بخش هاي  مديريت 

تيم اقتصادي دولت همچ��ون وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي و بانك مرك��زي بيش از س��اير بخش ها 
تاكيد دارند. نكته اي كه بايد ازس��وي رييس جمهور 
در اعم��ال اين تغييرات مدنظر قرار داش��ته باش��د 
اين است كه به س��مت انتخاب گزينه هايي برود كه 

حداكث��ر مقبوليت ممكن 
در مي��ان اقتصاددان��ان و 
فعاالن اين حوزه را داش��ته 
باش��ند. رييس جمهور بايد 
نظرات همه كارشناس��ان 
اين ح��وزه را دريافت كند 
و بر اين اس��اس گزينه اي را 
انتخاب كند كه تا حد امكان 
مورد وثوق هم��ه جريان ها 
و گروه ها باش��د. چراكه كمترين دس��تاورد چنين 
انتخابي آن اس��ت كه همراهي و همكاري بيشتري 
ازجانب بدن��ه جامعه اقتصادي كش��ور با اين گزينه 
صورت مي گيرد. حال آنكه وقت��ي گزينه اي مطرح 
شود كه جامعه اقتصادي نظر مثبتي براي پذيرش او 

نداشته باشد، طبيعتا ممكن است كه اين همراهي و 
همكاري جاي خود را به نوعي تقابل بدهد. 

مهم تر از همه اين مسائل، معتقدم مشكل اساسي و 
اصلي اقتصاد ما درگيري بيش از حد آن به مس��ائل 
سياسي اس��ت و به اين اعتبار تا زماني كه مشكالت 
سياسي ما در عرصه داخلي و خارجي مرتفع نشود، 
نمي توان نسبت به حل مشكالت اقتصادي اميدوار 
بود. در اين ميان بحث تاثير مسائل سياست خارجي 
در شرايط اقتصادي فعلي كش��ور انكارناپذير است 
و درحالي ك��ه برخي بر ل��زوم اتكا ب��ه داخل تاكيد 
مي كنند، معتقدم ما هرچه داخل كش��ور داشتيم، 
ارايه كرده ايم و اگر كس��اني همچنان فكر مي كنند 
هنوز برگ��ي از ظرفيت ه��اي داخلي مان��ده كه رو 

نكرده ايم، اين گوي و اين ميدان. 

مسعود گودرزي، نماينده اصالح طلب شيراز در مجلس: 

اگر فكر مي كنند برگي از ظرفيت هاي داخلي مانده كه رو نكرده ايم، اين گوي و اين ميدان

عليرضا    كيانپور

طي روزه��ا و هفته هاي گذش��ته صحبت هايي 
درمورد لزوم ترميم كابينه مطرح شده حال آنكه 
ش��خصا اعتقادي به اين حرف ها ن��دارم. اقتصاد 
ما زماني اصالح مي شود كه مس��ووالن ما ساده 
بخورند و س��اده زندگي كنند. ام��روز مردم ما از 
تبعيض ناراحتند. شك نكنيد، اگر مسووالن را به 
خط كنند و بگويند اين ثروت را از كجا آورده ايد و 
هر آنچه اضافه دارند، پس بگيرند، اوضاع درست 
مي ش��ود. اگر حاكم اش��كنه خور باشد، مشكل 
م��ردم را مي فهمد و تا زماني كه حكام ش��بيه به 
مردم نباش��ند، همين وض��ع نيز ادام��ه خواهد 

داشت. 
براي تحقق اين ش��رايط نيز بايد س��ران سه قوه 
پيشگام باش��ند. اگر س��ران س��ه قوه »خارج از 
ش��مول ها« را قطع كنند، بس��ياري از مشكالت 
ما حل مي شود. خارج از ش��مول يعني حساب و 
كتاب، بي حس��اب و كتاب. فرقي هم ندارد مبلغ 
اين خارج از شمول چقدر است. اصال فرض كنيد 
يك ريال باشد. تا همين يك ريال خارج از شمول 
وج��ود دارد و قطع نش��ده، اوض��اع همين طور 

خواهد بود كه هست. 
در گام بع��د نيز الزم اس��ت كه بخش��نامه كنند 
و ارز مقام��ات را قطع كنند. چه كس��اني اين ارز 
را درياف��ت مي كنن��د؟ نماينده مجل��س، وزرا، 
اس��تاندار، ش��هردار، امير و س��ردار. م��ردم بايد 
يك چش��مه ببينند، نه اينكه فقط حرف بزنند. 

حاال فرض كنيد حتي وزي��ر را عوض كنند، چه 
مي شود؟ يك نفر ديگر مي آيد كه شبيه به همين 

وزير فعلي عالف است. 
مگر ن��ه اينك��ه م��ا در برنامه شش��م گفتيم كه 
ثروت مقامات در س��امانه ثبت ش��ود، پس چرا 
چنين نمي ش��ود. بايد امروز تم��ام مقامات را به 
خط كنند، ثروت ش��ان را بگيرند و نسلي جديد 
را جايگزين اي��ن افراد كنند. اي��ن آدم ها همين 

هستند و درست نمي شوند. 
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم اين است 
كه صحبت هايي ك��ه در مورد اس��تيضاح وزرا و 
به خصوص اس��تيضاح رييس جمهور مي ش��ود، 
انحراف��ي و ب��راي خالي نب��ودن عريضه اس��ت. 
مجلس م��ا م��رِد اين كارها نيس��ت. اين مجلس 
همان مجلس��ي است كه س��والش از يك وزير را 
پس مي گيرد. اس��تيضاح وزير كه هيچ، سوال از 
وزير را پس مي گي��رد. بعد بيايد رييس جمهور را 

استيضاح كند؟! هرگز چنين نخواهد شد. 

حسن كامران دستجردي، نماينده  اصفهان  در مجلس: 

اگر حاكم »اشكنه خور« باشد، مشكل مردم را مي فهمد 


