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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

 »استیضاح« و »سوال« را از مجلس 
بگیرند، چه می ماند؟ جنجال و حاشیه 
و سفســطه و بلوا و سیاسی بازی و امضا 
پس گرفتن ها و طرح های تخیلی علیه 
هالیــوود و عکس یــادگاری گرفتن و 
بی خبری و القصه هر چیزی که سرش 

به تنش نیرزد. 
کســی نمی دانــد آن روز کــه 
»استیضاح« را جزء ابزار قانونی مجلس 
نوشتند، می دانستند که چنین روزی، 
اسباب عقده گشــایی و گروکشی هم 

خواهد شد. 
دولت اکنــون به چــوب کبریت 
نیمه ســوخته ای می ماند که کمرش 
خم شــده؛ با این حال مجلس بنزین 
اســتیضاح را هم برداشته تا بریزد روی 

دولت و کارش را یکسره کند. 
سه حرکت تا کیش و مات

محمود حجتی، وزیر کشــاورزی 
در شرف استیضاح بود که هفته جاری 
استعفا داد و استعفایش پذیرفته و نامش 
به عنوان هفتمین وزیری ثبت شد که یا 
با استیضاح یا استعفا کابینه دوازدهم را 

ترک کرده است.
 حاال دولت روحانی سه حرکت دیگر 
کند، کیش و مات خواهد شــد؛ چراکه 
مطابق قانون اگر نیمی از اعضای کابینه 
آن را ترک کنند، کابینــه از حد نصاب 
افتاده و رئیس جمهوری ملزم به گرفتن 

رأی اعتماد مجدد از مجلس خواهد شد. 
مجلس اما تصمیم ندارد صبر کند تا این 
ســه حرکت در طول عمر باقی مانده از 
دولت دوم روحانی رخ دهند، بلکه سه 
استیضاح طراحی کرده تا در همین چند 
ماه باقی مانــده از مجلس دهم، طومار 
دولت را در هم بپیچد. پنداری کسانی در 
مجلس می خواهند تالفی شوک بنزینی 
دولت را با بنزین استیضاح درآورند و از 
این رو پس از استیضاح محمود حجتی، 
وزیر کشاورزی که استعفا کرد و رفت، 
استیضاح وزرای نفت، کشور و آموزش 

و پرورش را کلید زده اند. 

می خواهیم کابینه را ساقط کنیم!
شهاب نادری، نماینده اصولگرا و عضو 
فراکسیون والیی مجلس، دیروز صریحا 
به اعتمادآنالین گفته اســت: »دنبال 
از حد نصاب افتــادن کابینه دوازدهم 
هستیم و مطمئن باشید در این شرایط 
مجلس دست روی استیضاح هر وزیری 
بگذارد این استیضاح رأی می آورد، چون 
نماینــدگان از وضعیت فعلی عصبانی 
هستند. بنابراین استیضاح هر وزیری را 

که امضا کرده ایم رأی می آورد.«
او با تاکید بر اینکه آقــای روحانی 
به عنوان رئیس اجرایی دولت مسئول 
اتفاقات اخیر است، ادامه داده: »حتی 
اگر کابینه دوازدهم از حد نصاب بیافتد، 
ما هیچ مشکلی نداریم و دنبال استیضاح 
خود رئیس جمهوری هم هستیم. اولین 
امضاها برای اســتیضاح آقای روحانی 
بود. بنابراین ما می خواهیم کابینه اش 
را ساقط کنیم و کم کم دنبال استیضاح 
روحانی برویم. مــردم خوبی داریم در 
حالی که مسئوالن ما خوب نیستند و 
این مردم اند که اجازه نمی دهند برخی 

مسئوالن نظام را ساقط کنند.«
تعــداد نمایندگانی چون شــهاب 
نادری فعال در مجلس کم نیستند که 
یا عصبانی هستند و افســار ِخَردشان 
دست خشمشان افتاده یا فضا را مناسب 
سیاسی کاری و سیاسی بازی می بینند؛ 
کســانی مانند هدایت اهلل خادمی که 

بارها برای استیضاح زنگنه به در بسته 
خورده اند و حاال روزنه تازه ای را روبروی 
خود می بینند. او دیــروز با بیان اینکه 
دولــت در ماجرای بنزیــن به مجلس 
شبیخون زد، به مهر گفته است: »عدم 
مدیریت دقیق نفت موجب شده است 
که کشور ما به کشوری تک محصولی 
و خام فــروش و واردکننــده بنزیــن 
تبدیل شــود. وزارت نفــت در زمینه 
سیاســتگذاری افزایش قیمت بنزین 
مقصر اســت و وزیر نفت بایــد در این 

خصوص در مجلس پاسخگو باشد.«
 وزیر کشوری که اصالح طلبان 

هم نمی خواهندش
به نظر نمی رســد استیضاح زنگنه 
باز هم به نتیجه برسد، چراکه او عنصر 
و مهره ای کلیدی برای دولت روحانی 
اســت، دولت برای حفــظ او هر کاری 
خواهد کرد و دیگر اینکــه طرفداران 
خاص خود را نیز در مجلس دارد؛ اما در 
مقابل رحمانی فضلی، وزیر کشور وضع 
چندان مناسبی ندارد. رحمانی فضلی، 
وزیری که یکی از بدترین کارنامه ها را 
در دولت روحانی دارد، اکنون از سوی 
مجلس متهم است به کوتاهی در تامین 
امنیت کشور، عدم پیش بینی اتفاقات 
رخ داده در پی افزایــش قیمت بنزین 
و تمهیداندیشــی برای آن و همچنین 

قطعی اینترنت.  
به باور بسیاری آنچه در این دو هفته 
در ایران رخ داده، محصول مســتقیم 
مدیریت و وزارت اوســت. استیضاح او 
حتی در میان اصالح طلبان نیز مدافعان 

سرســخت دارد. پروانه سلحشوری، 
نماینده تهران دو روز پیش به »انتخاب« 
گفته بود: »این بار ســعی شده تا برای 
استیضاح وزیر کشــور از کسانی امضا 
گرفته شود که در این مورد عقب نشینی 

نکنند.« 
حجت االسالم احمد مازنی، نماینده 
اصالح طلب تهران درباره او به ایســنا 
گفت: »آقای رحمانی فضلی به عنوان 
وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور 
است. حوادث اخیر نشان می دهد ایشان 
تمهیدات اجتماعی و امنیتی الزم برای 
اجرای طرح افزایش قیمــت بنزین را 
فراهم نکرده بود. بــه طوری که طبق 
گزارش ها در مواردی شــورای تامین 
استان ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات 
و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. 
این یعنی ایشان به عنوان رئیس شورای 
امنیت کشــور به جــای پیش بینی و 
پیشــگیری احتمالی تازه بعد از وقوع 
حــوادث وارد میدان شــده که نتیجه 
آن خونریزی و بازداشــت تعداد زیادی 
از افراد، زندانی شــدن و مجروح شدن 

آنها است.«
او ادامه داده: »توصیه ام به ایشــان 
)رحمانی فضلی( این است که یک بار 
به عنوان یک مسئول سیاسی در ایران 
بار مســئولیت یک اتفاق را بپذیرد و با 
جوانمردی از وزارت کشور استعفا دهد 
تا وقت مردم و مجلس برای استیضاح و 
شنیدن پاسخ های ایشان به سوال گرفته 
نشود. چون آنچه مسلم است مدیریت 
ایشان باعث خسارت هایی به کشور شده 
است. خسارت هایی که تنها مرهم آن 
بر آالم مردم در شرایط فعلی استعفای 

رحمانی فضلی از وزیر کشور است.
واکنش دولت

ســومین وزیری که مجلس کمر 
به استیضاح آن بسته است، وزیر تازه 
از راه رسیده آموزش و پرورش است 
که طرح اســتیضاحش بیشتر شبیه 
به یک جوک اســت. محسن حاجی 
میرزایی، تازه همین چهار ماه پیش 
برای تصدی وزارت آموزش و پرورش 
از مجلس رأی اعتمــاد گرفت و این 
روزها اســتیضاحش کلیــد خورده 

است!
َعلم استیضاحی که مجلس برداشته، 
در همین چند روزه یک نفر یعنی محمود 
حجتی را ناگزیر به خروج از دولت کرد؛ 

حال باید دید این رونــد ادامه خواهد 
داشت یا نه. واکنش دولت به این بازی 
استیضاح، قطعا در پشت صحنه واکنشی 
متوسل به البیگری هاست، اما در روی 
پرده، علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز 
در حاشیه جلســه هیأت دولت تاکید 
کرد که »دولت روند استیضاح محسن 
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و 
بیژن زنگنه وزیر نفت را در مقطع کنونی 

به مصلحت نمی داند.«
ربیعی با بیــان اینکه در هیچ دوره 
تاریخی شاید مثل این دوره نیازمند 
انســجام، فهم و درک مشــترک از 
مسائل نیستیم، ادامه داد: »استیضاح 
حق مجلس است و کسی هم در این 
مورد تردید ندارد؛ اما زمان اســتفاده 
از این حق موضوع مهمی اســت. در 
شــرایطی که ما از یک زخم بر جامعه 
خورده به سمت ترمیم عبور می کنیم 
و رو به آینده روشن حرکت می کنیم؛ 
دولت ایــن روند به ویژه اســتیضاح 
محسن حاجی میرزایی )وزیر آموزش 
و پرورش( که حدود ســه ماه است به 
این سمت منصوب شده است و بیژن 
زنگنه وزیر نفت که بخــش اعظم از 
تولید و فروش نفت را برعهده دارد به 

مصلحت نمی داند.«
او افزود: »امیدواریــم در یک خرد 
جمعی مجلس تصمیــم بگیرد که در 
کنار هم به آالم جامعه پردازیم و بتوانیم 
به امید خدا مســیر حرکت رو به جلو را 

دنبال کنیم.«
البته باید دید که نمایندگان مجلس 
نیز مانند آقای ســخنگو این اعتقاد را 
دارند که »رو به آینده روشــن حرکت 

می کنیم«؟!

پشت پرده استیضاح های اتوبوسی؛

»می خواهیم کابینه را ساقط کنیم!«

خبر

رئیس جمهور گفت: من هم صبــح جمعه فهمیدم قیمت 
بنزین تغییر کرده، چون به شــورای امنیت کشور واگذار کرده 

بودم؛ البته قیمت در سران سه قوه مصوب شده بود.
حســن روحانی در جریان ســفر یک روزه خود به استان 
آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط زندگی زلزله زده روستاهای 
آذربایجان شرقی گفت: دلم می خواست هر چه زودتر از نزدیک 
بیاییم و اداره امور را مشــاهده کنیم. باید از مردم این خطه به 
خصوص مردم میانه و سراب و همه روستاییان که در مشکالت 

زلزله قرار گرفتند سپاسگزاری کنم.
وی افزود: نکته دوم برای من حضور مردم در اهپیمایی عظیم 
بود. روز گذشته خدمت رهبری بودم، هنگام خداحافظی به ایشان 
گفتم فردا عازم تبریز هستم، فرمودند: راهپیمایی مردم در تبریز 
بسیار شکوهمند بود. یک راهپیمایی بزرگ که از این خطه شروع 

شد و سراسر کشور را فراگرفت. انصافاً جای سپاسگزاری و تشکر 
دارد. رئیس جمهور اضافه کرد: مردم برای کشور و نظام و امنیت 
خودشان،  برای ناموس و استقاللشان واقعاً فداکار هستند. چگونه 
این مردم دشمن را مأیوس کردند، حاال ما به خاطر اطالعاتی که 
داریم مقداری بیشتر از مردم بدانیم که دشمن چه سرمایه گذاری 
عظیمی برای این مسئله کرده بودند، آنها 2 سال آموزش دادند، 
پول می فرستادند، بمباران تبلیغاتی کردند و از سوی دیگر فشار 
اقتصادی وارد کردند تا مردم را عصبانی کند و آنها را به خیابان 
بفرستند. آرزوهایی داشتند و فکر می کردند اگر حادثه ای پیش 

بیاید کار نظام تمام است.
روحانی با اشاره به موضوع سهمیه بندی بنزین گفت: در شب 
جمعه این طرح اجرا شد و روز جمعه اصاًل در این فاز نبودند که 
چه خبر است. از غروب جمعه برخی حرکت ها مشاهده شد. اینها 

با همه قدرت از شب شنبه وارد عمل شدند با همه توان و قدرت. 
فکر می کردند ماه ها طول می کشد و جنگ داخلی راه می افتد. فکر 
کرد ند با آتش زدند و اموال مردم را خورد کردند می توانند استقالل 
و آزادی را از مردم بگیرند و مردم را تسلیم کنند. مردم با صراحت و 
با عملشان نشان دادند که این ملت در برابر فشار و توطئه خارجی 
تسلیم نخواهد شد. حال ممکن است نقد داشته باشند و درست 
هم باشد و حق شان هم است نصحیت و بیان کنند اما اینکه عده ای 
بخواهند از شرایط به وجود آمده سوء استفاده کرده و امنیت را 
دچار خدشه کنند، نمی شود، آنها حتی به مدرسه دخترانه هم 
رحم نکردند، ووقتی عده ای مزدور، وابسته و اوباش چنین رفتار 

می کنند و بهترین پاسخ را مردم دادند.
وی اضافه کرد: البته نیروهای امنیتــی و انتظامی و وزارت 
اطالعات و بسیج و سپاه و ارتش هم در صحنه هستند؛ ولی مشت 

گره کرده مردم و قدرت ملی را حضور مردم نشان داد. روحانی 
ادامه داد: موضوع بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور 
واگذار کردم. این را من به وزیر کشور گفتم این مصوبه و تصمیم ما 
است. گفتم اجرایش با شما و صداوسیما، بروید و به من هم نگویید 
و هر وقت شما مناسب دیدید بروید و اجر اکنید. شبی که اجرا شد 
من هم نمی دانستم که ین هفته است یا آن هفته. گفته بودم که 

هر شبی مناسب بود اجرایش کنید.

روحانی:

اعالم زمان تغییر قیمت بنزین را به شورای امنیت واگذار کرده بودم
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 ایران ۳۰ هزار واحد مسکونی 
در سوریه می سازد

وزیر راه و شهرســازی تأســیس سه شرکت 
کارفرمایــی ایرانی-ســوری را مهم ترین بخش 
تفاهم نامه اجرایی میان دو کشور خواند و از تاسیس 
۳۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت های ایرانی 
در این کشــور خبر داد. محمد اسالمی در مراسم 
امضــا و مبادله تفاهم نامه برنامه اجرایی ســاخت 
مسکن با وزیر مسکن سوریه، احداث ۳۰ هزار واحد 
مسکونی و تعداد دیگری پروژه زیرساختی را از دیگر 
اولویت های این تفاهمنامه اعالم و عنوان کرد: دولت 

سوریه متعاقباً این موضوعات را اعالم خواهد کرد. 
    

 گفتگوی ظریف با 
رئیس دفتر سیاسی طالبان 

وزیر امور خارجه در ادامه تالش های ایران برای 
بازگشت صلح به افغانستان با مالبرادر، رئیس دفتر 
سیاســی طالبان و هیات مذاکره کننده این گروه 

دیدار و گفت وگو کرد.
محمدجواد ظریف، در این دیدار بر آمادگی ایران 
برای مساعدت به شکل گیری و تقویت گفت و گوهای 
بین  االفغانی با مشارکت دولت و تمام نیروهای موثر 

سیاسی تاکید کرد.
    

لغو ویزای ورود به نخجوان 
برای ایرانی ها 

سرکنســولگری جمهوری اســالمی ایران در 
نخجوان از لغو روادید ورود به جمهوری خودمختار 

نخجوان برای اتباع کشورمان خبر داد.
به گزارش مهر، بر این اســاس اتباع جمهوری 
اسالمی ایران می توانند از دهم آذرماه جاری بدون 
دریافت روادید وارد خــاک جمهوری خودمختار 
نخجوان شده و به مدت ۱۵ روز اقامت داشته باشند.

    
»آخوندی« مقصر حادثه قطار 

»تبریز-مشهد« شناخته شد
کمیسیون عمران مجلس در گزارشی اعالم کرد: 
سازمان بازرسی هرم مسئولیت مقصران حادثه قطار 
تبریز -مشهد را به روسای قوا و مسئوالن قضایی ارائه 

داده است که آخوندی در رأس این هرم است.
به گزارش خبرنگار مهر، حادثه برخود دو قطار 
مسافربری در محور تبریز- مشهد در هفت خوان از 
حوادث تلخ سال ۹۵ بود، کمیسیون عمران بالفاصله 
مامور به تهیه گزارشــی در این خصوص شد که تا 
دیروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفت.

به گفته احمد علیرضا بیگــی، نماینده تبریز 
مافیای آخوندی در مجلس مانع قرائت این گزارش 

شده است.
    

احتمال کاندیداتوری آیت اهلل 
یزدی در انتخابات خبرگان 

آیت اهلل حســینی خراســانی از برنامه جامعه 
مدرسین برای حمایت از کاندیداهای مشخص در 

انتخابات میان دوره خبرگان خبر داد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان 
اینکه جامعه مدرســین همواره بــرای انتخابات 
خبرگان نظراتی داشــته و افراد خاصی را به عنوان 
کاندیدای مورد قبول و مورد حمایت اعالم می کند، 
گفت: البته این منافاتی ندارد که دیگران هم اعالم 

حضور و آمادگی کنند.
وی درباره احتمال حضور آیت اهلل یزدی رئیس 
شورای عالی جامعه مدرسین در میان دوره خبرگان 
گفت: احتماال ایشــان آمادگی شــان را اعالم و در 

انتخابات ثبت نام کنند.
    

وزارت اطالعات اعالم کرد:
عناصر مرتبط با سرویس 

اطالعاتی آمریکا دستگیر شدند
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات گفت: 
تعدادی از عناصری که در تالش برای جمع آوری 
اطالعات از اغتشاشات و انتقال آنها به خارج از کشور 
برای ارائه به بیگانگان بودنــد قبل از هرگونه اقدام، 

شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات، 
عناصر مذکور کــه با بودجه ســرویس اطالعاتی 
آمریکا )CIA( در کشورهای مختلف آموزش های 
جمع آوری اطالعات در پوشش شهروند خبرنگاری 
را دیده بودند، از مدت ها قبل تحت رصد اطالعاتی 
قرار داشته و پس از اوج گیری اغتشاشات، مشخص 
شد که دستوراتی برای حضور در اغتشاشات و تهیه 
گزارشات دقیق و به ویژه تصویری دریافت کرده اند.

بر این اساس تعداد ۶ نفر از این افراد که در زمان 
حضور در صحنه های اغتشاش و اجرای دستورات 
عناصر سرویس اطالعاتی دستگیر و همچنین 2 نفر 
دیگر نیز که اقدام به جمــع آوری اطالعات و قصد 
انتقال آن به خارج از کشور را داشتند؛ قبل از خروج از 

کشور شناسایی و دستگیر شدند.

محمود حجتی در شرف 
استیضاح بود که هفته 

جاری استعفا داد و 
استعفایش پذیرفته و نامش 

به عنوان هفتمین وزیری 
ثبت شد که یا با استیضاح یا 

استعفا کابینه دوازدهم را 
ترک کرده است. حاال دولت 

روحانی سه حرکت دیگر 
کند، کیش و مات خواهد 

شد

تعداد نمایندگانی چون 
شهاب نادری فعال در مجلس 

کم نیستند که یا عصبانی 
هستند و افسار ِخَردشان 
دست خشمشان افتاده یا 

فضا را مناسب سیاسی کاری 
و سیاسی بازی می بینند؛ 
کسانی مانند هدایت اهلل 

خادمی که بارها برای 
استیضاح زنگنه به در بسته 

خورده اند و حاال روزنه 
تازه ای را روبروی خود 

می بینند

شهاب نادری، عضو 
فراکسیون والیی مجلس: 
حتی اگر کابینه دوازدهم 

از حد نصاب بیافتد، ما 
هیچ مشکلی نداریم و 
دنبال استیضاح خود 

رئیس جمهوری هم 
هستیم. اولین امضاها برای 

استیضاح آقای روحانی 
بود. بنابراین ما می خواهیم 

کابینه اش را ساقط کنیم 
و کم کم دنبال استیضاح 

روحانی برویم

دبیرکل حزب اراده ملت ضمن انتقاد از شاکله 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان تاکید 
کرد که طرح سرا پر از ایراد و ابهام است و توان اجرا 

شدن ندارد.
احمــد حکیمی پور، کنشــگر سیاســی 
اصالح طلب در گفت وگو با خبرنگار سیاســی 
ایلنا، در واکنش به اینکه آیا سخنان آقای روحانی 
در مورد فســادهای میلیاردی و گوشــزد او به 
قوه قضاییه در برخورد با آنها درست است، اظهار 

کرد: معتقد هستم کشــمکش و بگومگوهایی 
که بین مسئوالن کشور شکل می گیرد، به نفع 
کشور نیست؛ سران قوا اگر در موضوعی ابهام و 
سوالی دارند در جلســات دوره ای که با یکدیگر 
انجام می دهند آن را مطــرح و رفع ابهام کنند. 
کشیده شدن چنین مسائلی در بطن جامعه و 
متن مردم کار درستی نیست، چرا که مثل دوره 
آقای احمدی نژاد و اتفاق هایی که افتاد باعث ایجاد 
تنش هایی در جامعه می شود و مردم از آن آسیب 

می بینند. وی افزود: معتقــدم رئیس جمهور، 
رئیس قوه قضاییه یا رئیس مجلس و دیگر سران 
کشور اگر ابهامی دارند در جلســات خود آن را 
مطرح کنند؛ آنها این مطالب را در حالی مطرح 
می کنند که حتی برای ارتباط گیری با یکدیگر 
تلفن سیاسی دارند و می توانند به صورت مستقیم 
با یکدیگر صحبت کنند. دبیرکل حزب اراده ملت 
در پاسخ به اینکه گفته می شود رئیس جمهور 
سعی می کند فضایی را که علیه او ایجاد شده است 

و ممکن است منجر به مجلسی مخالف او بینجامد 
و دو سال باقیمانده او را سخت کند، را مدیریت 
کند گفت: این موضوع درست است اما در مسئله 
مبارزه با فساد، سیاسی و جناحی شدنش، ضرر 
است. خود قوه قضاییه معتقد است که برخوردها 
جناحی نیست و من معتقدم که نباید در این مورد 
زود قضاوت کرد و باید مقداری زمان به آنها بدهیم 
ولی به طور کلی از رویکرد قوه قضاییه استقبال 
می کنیم. عضو پیشین شورای شهر تهران درباره 
اینکه در حال حاضــر برخوردهای قوه قضاییه 
مبارزه با مفسد و نه فســاد است، گفت: وظیفه 
قوه قضاییه این است که مفسد و کسی که جرم 
مرتکب شده است را مجازات کند و مبارزه با فساد 

باید درون دستگاه ها و سیستم های دیگر مورد 
بررسی قرار بگیرد و آنها اجازه شکل گری فساد 
ندهند؛ قبل از به وجود آمدن فساد، قوه قضاییه 
نقشی ندارد و تنها مسئولیتش برخورد با مجرم 

و متهم است. 
نماینده اسبق مجلس در پاسخ به اینکه حتی 
بدنه جریان اصالح طلبی به شــورای عالی نقد 
دارند اما گوش شنوایی نیست، گفت: مسئول این 
موضوع من نیستم. خودمان نیز از اول اعتراض 
داریم و فقط برای اینکه نگویند وحدت شــکن 
و مخالف هســتیم، نمایندمان در شورای عالی 
شرکت دارد اما نقدمان را نیز داریم و در جلسات 

بحث می کنیم.

حکیمی پور در گفت وگو با ایلنا:

 برای اینکه متهم به وحدت شکنی نشویم در شورای عالی ماندیم


