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اینها عالوه بر آن است که برخی هم معتقدند دولت رئیسی از اساس تمایلی به احیای برجام 
ندارد و ســعی می کند با نمایش مذاکره، زمان الزم برای رسیدن به نقطه گریز هسته ای را فراهم 
کند. اقدام دوشــنبه جاری ســازمان انرژی اتمی برای تزریق گاز به ۵۰۰ ســانتریفیوژ IR- ۶ و نیز 
گفته های برخی مقامات داخلی از ســیدکمال خــرازی تا محمدجواد الریجانی و مهم تر از همه 
گفته های دو روز پیش محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی، مبنی بر توان ایران برای ساخت 
ســالح هسته ای، می تواند مؤیدی بر این گزاره تحلیلی باشد. بهروز کمالوندی در گفت وگوی روز 
گذشته (سه شنبه) خود با شبکه المیادین گفت: «طبق قانون مجلس شورای اسالمی و به منظور 
حفــظ منافع ملت ایران، مجموعه ای از وظایف را انجام دادیم. یکی از کارهایی که انجام دادیم 
راه اندازی هزار دســتگاه سانتریفیوژ IR- ۶ بود و از دوشــنبه شروع به تزریق گاز به این ماشین ها 
کردیم». البته ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران در ادامه مصاحبه با المیادین گریزی هم به 
ســخنان اخیر محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی زد و برای تبیین آن خاطرنشان کرد: «از 
اظهارات اســالمی درباره توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت شده است. 
ایران به دلیل توانمندی های اســتراتژیک خود نیازی به بمب هسته ای ندارد و به سمت ساخت 
بمب هســته ای هم نخواهد رفت». ولی برخالف آنچه کمالوندی عنوان کرد، شــواهد، قرائن و 

اقدامات ایران حکایت از چیز دیگری دارد و آن هم عدم تمایل ایران به احیای برجام است.
این عدم تمایل تهران برای احیای برجام به قدری پررنگ اســت که تقریبا جامعه جهانی نیز 
به این درک رســیده اســت. در همین راستا نشریه واشــنگتن فری بیکن با استناد به یک ویدئوی 
آپلودشــده در یکی از کانال های تلگرام  نوشــت: «ایران تهدید کرده که تنها یک قدم با بمب اتم 
فاصله دارد و با موشک های قاره پیمایش نیویورک را به یک ویرانه تبدیل می کند».  آنتونی بلینکن، 
وزیــر امور خارجه آمریکا هم همســو با این خوانش در دهمیــن کنفرانس بازبینی معاهده منع 
گسترش سالح های هسته ای عنوان کرد: «با وجود ابراز تمایل ایران برای احیای برجام، جمهوری 
اســالمی از پذیرش توافقی که به بازگشت دوجانبه واشــنگتن و تهران به توافق هسته ای منجر 
شــود، خودداری می کند. ایران همچنان در مسیر تشــدید تنش های هسته ای و رسیدن به نقطه 

گریز قرار دارد».
این در حالی اســت که دولت بایدن هم به ســیاق دولت ســیزدهم در ایران در مسیر احیای 
برجام کارشــکنی های خود را انجــام داده و می دهد که نمونه اخیرش بــه اعمال تحریم هایی 
علیه شــش نهاد کشتیرانی و یک نفتکش در ارتباط با ایران بازمی گردد. دوشنبه این هفته وزارت 

خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای از اعمال تحریم علیه شــش نهاد کشــتیرانی واقع در چین، 
ســنگاپور و امارات به بهانه ارتباط با «شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس» خبر داد. 
این وزارتخانه همچنین نفتکش «گلوری هاروســت» با پرچم پاناما را به اتهام ارتباط با شــرکت 
«گلدن واریر» در لیست تحریم های خود قرار داده است. جالب آنجاست که برایان نلسون، معاون 
وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریســم و اطالعات مالی، همان روز (دوشنبه) و تنها به فاصله 
ســاعاتی پس اعمال تحریم علیه ایران در بیانیه ای نوشــت: «ایاالت متحده به دنبال کردن مسیر 
دیپلماسی جهت رسیدن به بازگشت متقابل به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) 

ادامه خواهد داد».
همین اقدام مخرب در مســیر احیای برجام توســط دولت بایدن کار را برای تهران در جهت 
رســیدن به نقطه گریز هسته ای آســان تر می کند، چون برخالف ادعای کمالوندی در گفت وگو با 
خبر ۲۱ و مصاحبه با المیادین که دســتور راه اندازی و تزریق گاز به ســانتریفیوژ های نسل ششم 
را در راســتای اجــرای قانون راهبــردی می داند، حســین امیرعبداللهیان دیروز (سه شــنبه) در 
حاشــیه مراســم هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اســالمی و کرامت انسانی که در سالن 
همایش های صداوسیما برگزار شد، صراحتا گفت: «من مایلم اشاره کنم که در پاسخ به این اقدام 
آمریکا (اعمال تحریم هایی علیه شــش نهاد کشــتیرانی و یک نفتکش در ارتباط با ایران) نسبت 
به گازدهی صدها ســانتریفیوژ نسل جدید از شــب گذشته (دوشنبه شب) براساس تصمیمی که 
گرفته شــد، اقدام کردیم». این اقدامات اخیر سازمان انرژی اتمی، چه در راستای قانون مجلس 
یازدهم موســوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها باشد یا پاسخ تهران به تحریم روز دوشنبه 
آمریکا، سبب شده است پرونده فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی به کانون و محور دهمین 
کنفرانس بازبینی «معاهده منع گسترش سالح های هسته ای» یا همان NPT بدل شود. تا جایی 
که آمریکا، انگلیس و فرانســه در بیانیه ای مشــترک به این کنفرانس، ایران را مخاطب خود قرار 
دادند و تصریح کردند: «ما بار دیگر تأکید می کنیم که ایران هرگز نباید سالح هسته ای تولید کند. ما 
متأســفیم که با وجود تالش های دیپلماتیک شدید، هنوز از فرصت برای بازگرداندن اجرای کامل 
برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) اســتفاده نکرده است. ما از ایران می خواهیم که به اجرای 
کامل برجام و قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل برگردد و به طور فوری با آژانس در 

حل وفصل همکاری کند».
در ادامه این بیانیه آمده اســت: «ما از ایران می خواهیم که به اجرای کامل برجام و قطع نامه 

۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل بازگردد و به صورت فوری با آژانس در حل وفصل مســائل 
مربوط به مواد و فعالیت های هسته ای اعالم نشده احتمالی در ایران، طبق توافق نامه پادمان های 

مورد نیاز NPT، همکاری کند».
به موازاتش دیروز سه شــنبه بــود که مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمــی از دیدار و 
گفت وگویش با وزیر امور خارجه آمریکا در حاشــیه کنفرانس بازنگری NPT در ســازمان ملل 
خبر داد؛ موضوع برنامه هسته ای ایران و راستی آزمایی الزم پیرامون آن، یکی از محورهای دیدار 
گروسی با بلینکن بود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخشی از سخنرانی خود برای 
دهمین کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشــاعه هسته ای (NPT) در مقر سازمان ملل در نیویورک 
به مسئله بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از برنامه هسته ای ایران پرداخت و گفت: 
«ما به دسترسی مناسب، گسترده و عمیق از این برنامه هسته ای نیاز داریم». گروسی تأکید کرد: 
«تنها این موقع است که آژانس خواهد توانست تضمین الزم و موثق بدهد که هرگونه فعالیت 
هسته ای در جمهوری اسالمی ایران در راستای اهداف صلح آمیز است».  با این همه، نکته مهم 
و جالب این کنفرانس در نیویــورک به ادعای جو بایدن بازمی گردد. رئیس جمهوری آمریکا روز 
 ،(NPT) دوشــنبه در بیانیه ای پیش از آغاز دهمین نشست بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته ای
گفت: ما از طریق دیپلماســی در هماهنگی با متحدان و شرکای منطقه ای طرحی برای احیای 
برجام ارائه کرده ایم». هرچند جزئیات این طرح چندان مشــخص نیســت، اما این ادعای بایدن 
بعد از تالش های اخیر جوزف بورل مطرح شد.  در همین راستا مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا نیز از پیش نویس متن توافقی به ابتکار خود خبر داد که فضای الزم را برای احیای برجام 
فراهم می کند. هرچند دو طرف اصلی (تهران و واشــنگتن) پاســخ منفی رسمی خود را به این 
پیش نویس ندادند، اما آن گونه که از ســخنان مقامات دو کشــور (ایران و آمریکا) برمی آید، این 
پیش نویس اساسا مورد پذیرش آنها نیست. بااین حال تالش های بورل در صحنه عمل توانست 
موتور دور جدید گفت وگوهای هسته ای در وین را روشن کند؛ گفت وگوهایی به نظر می رسد پیرو 
نکات مندرج در این گزارش چندان راهگشا نخواهد بود، زیرا آنچه از زبان مقامات ایرانی مطرح 
می شــود، با عملکرد آنها متفاوت  اســت، همان گونه که مشابه این وضعیت در طرف آمریکایی 
هم دیده می شود. با این حال اگرچه نمی توان از شکست صددرصدی مذاکرات احتمالی پیش رو 
در وین و عدم احیای برجام گفت  اما به نظر می رســد وزنه مرگ کامل توافق هسته ای بر احیای 

آن می چربد.

نقدی بر نظریه «گلوله جادویی» در عالم ارتباطات؛
تزریق پیام به  شرط تسخیر فکر مخاطب

 هدف رســانه چیزی جز تأثیرگذاری به وسیله ابزار دستش که «پیام» باشد، 
نیســت و ایــن را به طرق مختلف و با شــگردهایی متنوع بــه کار می گیرد که 
شــدت و فوریت آن تأثیر پیام رسانه ای به درجه متعالی تری برسد. خیلی از این 

ترفندها، خالقانه و ابداعی است که بعدتر در قالب نظریه خودنمایی می کند.
زمانــی که آدولف هیتلر در خطابه هــای پرهیجان و جنگ طلبانه فریادهای 
دیوانه وار می کشید، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر طریق یکی از نظریات مشهور دنیای 
علم ارتباطات به نام نظریه «ســوزن تزریقــی» حرکت می کرد؛ نظریه ای که به 

علت قدرت و نفوذش در توده مردم، این نام را به خود گرفت.
البته برخی عنوان «گلوله جادویی» را بر این نظریه ارجح دانسته اند؛ چرا که 
اســتدالل می کردند در فرایند تزریق فرد مد نظر، گونه ای اختیار بر پذیرش یا رد 
آن داده اند اما چون اینان معتقد بودند تأثیر رســانه به واسطه اختیار مخاطب 
نیســت، پس پیام چون گلوله ای رها شــده و با مخاطب برخــورد کرده و تأثیر 
خــود را می گذارد و البته ایــن عمل، یعنی تأثیر رســانه و پیام  هایش، در مورد 

همگان و توده مردم یکســان است.  نظریه گلوله جادویی به هر ترتیب ریشه در 
روان شناسی و شرطی بودن انسان ها در برابر محرک ها دارد. «چاکوتین» روسی 
که بر شیوه های تبلیغاتی گوبلز (وزیر تبلیغات آلمان نازی) مطالعه داشت، در 
کتاب معروفش تحت عنوان «تبلیغات سیاسی وسیله ای برای تجاوز به خلق»، 
شــرط تأثیر بر افکار عمومی را تحریک یک یا چند محرکه و غریزه اساسی بشر 
مانند مبارزه جویی، تغذیه، غریزه جنســی و غریزه پــدری و مادری می داند که 
وقتی جهت دهی، وسیله یا شیوه تحریک آنها یافت شد، به صورت غریزی نیز بر 

افکار عمومی و مردم جامعه تسلط می یابند.
این سرگذشــتی کوتــاه و مختصر از نظریه ای اســت که عــده ای امروز آن 
را منسوخ شــده دانســته اند و معتقدنــد دیگر جایــی در عالم رســانه ندارد؛ 
همان طور کــه با طــرح نظریه هایی مانند جریــان دو مرحلــه ای ارتباطات، اثر 
مســتقیم رسانه را کم رنگ کرده و با پرداختن به جریان دوسویه اطالعات، برای 
مخاطب ســهمی در تولید و شــکل گیری پیام قائل شدند. شاید اما در این میان 

و با ظهور ابرقدرت های رسانه ای و هژمونی رسانه ها که بیانگر سلطه و قدرت 
آنان بر امور جاری جهان است، بتوان در ادعایی از پدیده «گلوله جادویی نوین» 

یاد کرد.
اگر روزگاری منش پرزور و هیمنه هیتلری، راهکاری بر القا و تلقین پیام های 
رسانه ها بوده است، امروز شیوه های پرزرق و برق رسانه ای را می توان در امتداد 
همان منش و طریقی دانســت که مخاطب را کامال در سلطه رسانه می پندارد؛ 
یعنی تردیدی ندارند که پیام در هر حال تأثیر خود را بر مخاطب خواهد گذشت؛ 
حال این رسانه ممکن اســت یک ابزار ثابت دنیای رسانه مثل خبرگزاری باشد 
یا صنعت عریض و طویل ســینما و نیز جعبه جادویی تلویزیون با قابلیت های 
جدیدش. شــاید هم جریان دو  مرحله ای ارتباطات باشد که رسانه، پیام را چون 
فرمانی مؤکد صادر کند؛ این جامعه موســوم به چهره های فکری است که در    

معابر، ابزار القای کامل پیام می شوند.
«گلوله  جادویی نویــن» البته ادعایی بر ارائه نظریه مســتقل ندارد؛ چرا که 

همــان مولود جنگ دوم اســت که اینــک مثل عمده پدیده هــای دیگر، مدرن 
شــده و در قامت دموکراســی شــیوه ارباب و رعیتی پیش رفته اســت. نه تنها 
برای مخاطب شــأنی قائل نیست  بلکه رســانه را یگانه منبع اطالعات دانسته 
و پیام های صادرشــده از آن را مانند تیری می داند که بر هدف نهایی که همان 

ذهن و آگاهی مردم است، خواهد نشست.
استراتژی رســانه های امروز، خلق پیام در اشــکال مختلف و پذیرش آن از 
سوی مخاطب اســت که اگر زمانی این انتظار به صورت شفاف و با ابزار قهری 
قدرت محقق می شــد، امروز با شــیوه هایی کامال لوکس و برنامه ریزی شــده، 
همان اتفاق را رقم می زند. از این رو اســت که نمی توان از منسوخ شدن نظریه 
«گلوله جادویی» یا «ســوزن تزریقی» ســخن گفت. اکنون اگر پیام رسانه ها را 
مانند سرنگی بدانیم که قصد تزریق مفاهیم بر روح و فکر مخاطب دارد، سواد 
رســانه ای را باید بســان پادزهری تلقی کرد که حداالمکان مخدرهای تزریقی 

رسانه را کم اثر می کند.

چهارشنبه
۱۲ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۲

اخـبـار  بـرگـزیـده

سخنگوی دولت خبر داد
رئیس جمهوری 

به نیویورک می رود
 ســخنگوی دولــت از آغــاز برنامه ریزی ها برای 
حضــور و ســخنرانی رئیس جمهــوری در مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد خبــر داد. علــی 
بهادری جهرمی در نشســت خبری خود در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهوری در نشست 
عمومی ســازمان ملل متحد حضور خواهد یافت یا 
خیــر، اظهار کرد: برنامه ریزی های مقدماتی برای این 
امر صورت گرفته اســت. وی در پاسخ به این پرسش 
که اقدامــات دولت بــرای پیگیری حقابــه ایران از 
افغانســتان به کجا رسیده اســت، اظهار کرد: طرف 
افغان در مذاکرات انجام شــده حق ایران را مبتنی بر 
موافقت نامه پذیرش و بــه آن اذعان دارد و اختالف 
در مورد میزان آب ورودی است و نیز برخی مشکالت 
فنی که جمهوری اسالمی با جدیت این امر را پیگیری 
می کند. سخنگوی دولت تأکید کرد: در جلسه دولت 
هم گزارشــی در این زمینه ارائه شــد و وزیر نیرو نیز 
به زودی سفری به افغانستان خواهد داشت که یکی 
از مهم تریــن بخش های آن، پیگیــری حقابه ایران و 
تحقق آن اســت. بهادری جهرمی با اشاره به تأمین 
حقابه ایران از رودخانه ارس یادآور شــد: در موضوع 
حقابه رود ارس هم مشابه همین گزارش در جلسه 
هیئت دولت ارائه شــد و در گفت وگوی رؤســای دو 
کشــور ایران و ترکیه نیز این امر مطرح شــد و طرف 
ترکیه ای موافقت خود در زمینه برگزاری جلســه در 
سطح وزرا در این امر را پذیرفته است و دولت هم بر 

پیگیری همین مسیر تأکید دارد.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر در این زمینه که آیا 
قرار است دولت وزیر پیشنهادی کار را به همراه وزرای 
صمــت و بازرگانی البته بعــد از تفکیک به مجلس 
معرفــی کنــد، تصریح کــرد: از رســانه ها خواهش 
می کنم اخبار دولتی را از مراجع رسمی دولتی جویا 
شــوند. دولت در حوزه های مختلف سخنگو دارد و 
مقامات دولتی در دســترس هســتند. اخبار دولتی 
که از ســوی افراد غیردولتی مطرح می شود، طبیعتا 
مورد تأیید دولت نیســت. ســخنگوی دولت افزود: 
در خصــوص وزارت کار، همان طور که گفته شــد، در 
ســقف زمانی قانونی اقدام صــورت خواهد گرفت. 
در زمینــه دو وزارتخانه دیگر امــا فعال وزارتخانه ای 
از ســوی مجلس ایجاد نشده است. اجازه دهید، اگر 
تصویب نهایی مجلس مبنی بر تشــکیل وزارتخانه 
جدید باشــد، دولت وزیر مربوطــه را معرفی خواهد 
کرد. ســخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات 
صورت گرفتــه بــرای بهبــود وضعیــت معیشــتی 
بازنشستگان اظهار کرد: پیرو دستور رئیس جمهوری 
برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان 
و پس از برگزاری نشســت های مکــرر معاون اول با 
نمایندگان بازنشســتگان، هیئت دولــت برای تعیین 
تکلیف افزایش حقوق بازنشســتگان، اختیارات خود 
را به وزرای عضو هیئت امنای ســازمان بازنشستگی 
تأمین اجتماعی تفویض کرد. وی با اشاره به اقدامات 
دیگر دولت در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت 
تأکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱۷ هزار فقره وام 
فرزندآوری به مبلــغ بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال و 
بیش از ۳۲۰ هزار فقره وام قرض الحســنه ازدواج به 
مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد ریــال به متقاضیان پرداخت 
شده اســت. بهادری جهرمی ادامه داد: بیش از ۲۳۰ 
هزار خــودرو در طرح های فروش خودروســازان به 
طرح جوانی جمعیت تخصیص داده شده که نزدیک 
به صد هزار نفر تکمیل وجه داشــتند و ثبت نامشان 

نهایی شده است.

کارشناس رسانه و ارتباطات
احمد افروز
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«شرق» گزارش می دهد

مذاکره در سایه 
اوج گیری تقابل

عبدالرحمن فتح الهی: با ادعایی که یکشنبه جاری یعقوب رضازاده، 
عضو کمیســیون امنیت ملی مطــرح کرد و همچنین رشــته توییت 
باقری کنی، معاون سیاســی دســتگاه دیپلماســی و مذاکره کننده 
ارشــد و نیز مواضع ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشست خبری دوشنبه، قرار است به زودی دور جدیدی از مذاکرات 
هســته ای در وین آغاز شــود؛ اما از مجموعه ســخنان، اقدامات و 
تصمیمات جمهوری اســالمی ایران و ایاالت متحــده آمریکا چنین 
برمی آید که این نشست احتمالی، حتی در صورت برگزاری نمی تواند 
به نتیجه و خروجی ملموســی برای احیای برجام منجر شود؛ چراکه 
شدت اختالف نظر و گســل بین تهران و واشنگتن به حدی است که 

عمال تنش کنونی به نقطه غیرقابل مدیریت رسیده است.

 حمله دیــروز مجتبی ذوالنور، یکــی از اصولگرایان تندرو مجلس، 
به دولت اصولگرای مورد حمایت مجلس آن هم در نطق میان دســتور 
صحن علنی به رویارویی رسمی اصولگرایان با سیدابراهیم رئیسی تبدیل 
شده است. نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و انتقادات گسترده به 
طرح های اقتصادی دولت، ادامه تحریم ها و افزایش روزافزون بار تورم 
بر زندگی و معیشت مردم قابل چشم پوشی نیست و نمایندگان مجلس 
که حامی دولت و معتقد بودند با قدرت یکپارچه اصولگرایان قرار است 
تحولی در وضعیت رخ دهد، این روزها نگران انتقادات مردم به خصوص 
حوزه های انتخابیه خود هســتند که می تواند موجب ریزش رأی آنها در 
انتخابات آتی مجلس باشــد. مردمی که با وعده حل مشکالت کشور با 
حاکمیت اصولگرایان بر کشور در انتظار گشایش اقتصادی بودند، بخشی 
از مشــکالت را از چشم بهارستان نشــینانی می بییند که بود و نبودشان 
در قوای ســه گانه توفیری ندارد، حال چه حامی دولت بوده باشند ،چه 
منتقد آن. همین مجلس و شخص ذوالنور در دولت روحانی جز حمله 
به دولت نقشــی برای خود تعریف نکردند و در دولت سیزدهم اول در 

مقام حامی و این روزها در مقام منتقد مجددا کاری از پیش نبرده اند.
در همین راستا ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت مجلس، گفته است: 
اگر پای صحبت تک تک نمایندگان بنشــینید، جز اندکی شــاید رضایت 
وجدانی از حضورشــان در مجلس نداشته باشند؛ زیرا نقشی از مجلس 

در حل مشــکالت عمیق جامعه نمی بییند و هر روز در حوزه انتخابیه با 
انتقاد و پرخاش مردم روبه رو هســتند؛ اما تأثیری در حل مشکالت آنها 
در کارشان نمی بینند. ذالنور تأکید داشته که نمایندگان مجلس ارزشی، 
انقالبی و دلســوز هســتند؛ ولی به مثابه دانه های پراکنده یک تســبیح 
هستند و هیئت رئیســه باید به عنوان نخ اتصال و انسجام کارآمدی الزم 
را بــه مجلس بدهد و نقش الزم را ایفــا کند؛ امروز کدام برنامه و طرح 
مشــترک بین مجلس و دولت به عنوان میثاق مشــترک وجود دارد که 
ما براســاس آن مطالبه گری و مشــکالت مردم را پیگیری کنیم.  نماینده 
مردم قم در مجلس یازدهم توضیح داده اســت: امروز می بینیم طرح 
رتبه بندی معلمان نیمه کاره اســت و با وجود گذشــت پنج ماه از سال 
هنوز هم تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص نیست؛ جراحی اقتصادی 
و حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در نهاده های دامی جای تشکر دارد 
و امری ضروری است؛ اما مجلس نقش خودش را در کنترل دولت برای 
اینکه به کمرهای خمیده مردم فشار وارد نشود، ایفا نکرد؛ مجلس چه 

نقشی در این زمینه ایفا کرده است؟
او یادآور شــده که گناه تک تک نمایندگان چیست؟ آیا شرکت رئیس 
مجلس در شــورای عالی هماهنگی امور اقتصــادی به معنای تعامل 
مجلس و دولت اســت؛ امــروز کدام برنامه ای که در این شــورا مطرح 
می شود، با نمایندگان ملت به اشتراک گذاشته و درمورد آنها همفکری و 

هماهنگی می شود و گزارش کدام موضوع از آنجا به مجلس می رسد؟ 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس افزود: ما چه 
نقشی در حل مشکالت مردم داریم؟ آیا این مشکالت راه برون رفت دارد 
یا خیر و اگر دارد، کدام همفکری و هماهنگی بین مجلس و دولت وجود 

دارد؟ چه کسی باید این زمینه را فراهم کند.
ذالنور خطاب به رئیس جمهور هم تأکید کرده است: تحرک، روحیه 
انقالبی و منش شــما موجب تشکر است؛ اما امروز حرکت دولت مانند 
حرکت کسی اســت که روی تردمیل می دود و مسافتی طی نمی شود؛ 
امروز نقطه (الف) و (ب) شــما کجاســت که ارزیابی کنیم پیشرفتی در 
امور اتفاق افتاده یا خیر؟ آقای رئیس جمهور! یک چهارم فرصت خدمت 
شما گذشت. آیا یک چهارم اهدافی که باید طی کنید، وصول شده است 
و به آن رســیده اید؟ فرصت ها مانند ابر می گــذرد. نماینده مردم قم در 
مجلس یازدهم تصریح کرد: امروز کیست که نداند فساد سیستمی بانکی 
و قاچاق کمر اقتصاد کشور را شکسته است؛ کدام قرارگاه شما برای رفع 
این مشــکالت فعال هستند؟ آقای رئیس جمهور؛ تولید را فعال و جوان 
افســرده را مشــغول کار کنید؛ جوان درآمد مکفی داشته باشد، مشکل 
ازدواج و فرزندآوری و جمعیت حل می شــود. او تمرکز بر ابرمشکالت 
کشــور را از ضروریات کار دولت دانست که باید به آن توجه کند. چندی 
پیش هم علیرضابیگی، دیگر نماینده مجلس، خطاب به رئیسی گفت: 
چرا از شــنیدن صدای مردم واهمه دارید. بدانید که نادیده گرفتن مردم 
ســنت صحیحی نیست و سرنوشــت شــومی دارد. همچنین محمود 
احمدی بیغش هم چندی پیش در مجلس شــورای اســالمی، در نطق 
میان دســتور گفته بود: آنچه این جانب را وادار به این نطق کرده، شرایط 
خاص کشــور بعد از روی کار آمدن دولت جدید است که به نظر می رسد 
بــا توجه به رویکردهای دولت محتــرم و احاطه یک نوع بی برنامگی و 
قضاوت های مأیوس کننده در ســطح جامعه، نیاز است از سر دلسوزی 

به رئیس جمهور محترم و با انگیزه یادآور شوم؛ مهم ترین مسئله در باب 
رفتارهای دولت، نبود برنامه محوری در سیاست های کوتاه مدت دولت 
اســت که جای پردازش و نقد منصفانه دارد.  اینکه نمایندگان مجلس 
نگران عملکرد دولت مورد حمایت خود هســتند، امری جدید نیســت 
و از زمان معرفی وزرا هشــدارها دربــاره ناکارآمدی کابینه بارها مطرح 
شده؛ اما برنامه حمایت با دید جناحی نه منافع ملی مانع از بازخواست 
تأثیر گذار شده و چک ســفید امضای سال گذشته مجلس به دولت این 
روزها برای نمایندگانی که شاهد ریزش آرای خود در حوزه های انتخابیه 
هســتند، دردسر ساز شــده و می خواهند راه نجاتی بیابند تا در انتخابات 
آینده مجلس شــاهد شکست خود نباشــند. هرچند نمی توان عملکرد 
مجلــس یازدهم را صرفــا به پای دولت نوشــت؛ زیرا به بــاور برخی 
کارشناســان نه دولت تا حاال توانسته بر مشکالت اقتصادی فائق شود، 
نه مجلس توانســته آن طور که باید در راستای منافع ملی تصمیم های 
فراجناحــی و ملی بگیــرد. قاطبه مجلس با پیگیــری طرح هایی نظیر 
صیانت از اینترنت و افزایش جمعیت این مســئله را تأیید می کنند که یا 
این گونه بوده یا دنبــال محاکمه روحانی و کابینه او و تهیه گزارش های 

مختلف با رنگ و بوی سیاســی بوده اند؛ بنابراین 
عملکرد فعلی قوه مقننــه که همه اعتبار خود 
را صــرف دولت ســیزدهم کرده، چنــدان قابل 
دفاع نیست که بخواهد با شــانه خالی کردن از 
مسئولیت خود همه مشکالت را به دولت مورد 
حمایت خود گره بزند تا مفری برای نجات بیابد؛ 
مگر اینکه در مقام بازخواســت از دولت بتواند 
تمام قد بایستد و حداقل وزرای ضعیف کابینه را 
با اســتیضاح راهی خانه کند که در این حد هم 

جنب و جوشی در مجلس وجود ندارد.

آیا نمایندگان 
تاوان دولت را پس می دهند؟


