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 »اســتیضاح وزرا«؛ طرحی که در 
نیمه زمستان ســال گذشته از دستور 
کار نمایندگان مجلس خارج شده بود، 
در اولین جلسه علنی سال نو دوباره به 
یاد آورده شد. روز گذشته ناصر موسوی 
الرگانی، نماینده فالورجان در تذکری 
شفاهی خطاب به هیات رئیسه پارلمان 
گفت: »به من گفته اند نامه استیضاح وزیر 
بهداشت توسط نمایندگان امضا شده، 
بنابراین خواهشمند است هیئت رئیسه 

به این موارد رسیدگی کند.«
او همچنین از اینکه اســتیضاح دو 
وزیر »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و وزیر 
»صنعت، معدن و تجارت« به امضای ۵۵ 
نماینده رسیده اما اعالم وصول نمی شود 
گالیه کرد و خواستار اجرای آیین نامه 

برای استیضاح این دو وزیر شد.
دولت ســیزدهم و مجلس یازدهم 
شروع مسالمت آمیز خوبی را در مرداد و 
شهریور سال گذشته با ابراهیم رییسی 
و کابینه معرفی شده توسط او داشتند 
اما در اواخر دی ماه اخبار استیضاح سه 
وزیر »امور اقتصاد و دارایی«، »تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« و »بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی« یکباره فضا را عوض 
کرد و هرچند به یکباره مجلس از تصمیم 
خود عقب نشــینی کرد. حســنیعلی 
حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر 
در آن زمان به ایلنا گفته بود که اکنون 

برای استیضاح زود است و حداقل تا عید 
صبر کنیم. 

البته جواد حسینی کیا، نماینده مردم 
سنقر گفته بود که هیئت رئیسه و رئیس 
مجلس تاکید دارند که برای استیضاح 
وزرا زود اســت و باید بــه آنان فرصت 
دهیم تا برنامه هــای خود را عملیاتی و 
ایراداتی را که به عملکردشان وارد شده 
است، مرتفع کنند و در صورتی که تغییر 
مثبتی در عملکردشان مشاهده نشد، 
نمایندگان می توانند سراغ استیضاح 

وزرای ناکارآمد بروند. 
وزرای در خطر

در سال گذشته احسان خاندوزی، 
وزیر اقتصــاد اولین فردی بــود که نام 
او برای اســتیضاح مطرح شــد . حتی 

نایب رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفــت بود ۵۰ نماینــده برای 
استیضاح وزیر اقتصاد نامه امضا کرده اند 
که البته ســخنگوی این کمیســیون 
این اخبــار را تأیید نکــرد و گفت هیچ 
اســتیضاحی اعالم وصول نشــده، اما 
این را هم گفت که ممکن است برخی 
تالش ها برای جمــع آوری امضا وجود 
داشته باشد و زمزمه هایی نیز برای این 
دســت اقدامات وجود دارد و با توجه به 
وجود مشکالت اقتصادی و نارضایتی 
از عملکردها، احتمــال دارد که چنین 
اتفاقی رخ بدهد.بعــد از آن خبر اعالم 
وصول استیضاح  بهرام عین اللهی وزیر 
بهداشت منتشر شد که این خبر هم از 
سوی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت 
مجلس که از خودش به عنوان  منبع خبر 
یاد شده بود، تکذیب شد اما در کاربرگ 
استیضاح وزیر نام  »کمال حسین پور« 
به عنوان طراح استیضاح به  همراه شش 
امضای نمایندگان حامــی این طرح 

خودنمایی می کرد. 
سومین گزینه مجلس، حجت اهلل 
عبدالملکــی، وزیــر تعاون بــود که 
نماینده شــوش و کرخه از نارضایتی 
پارلمــان از روند اقدامــات او خبر داد 
و گفت اســتیضاحش کلیــد خورده 
است. البته عبدالملکی بیشتر به دلیل 
راهکارهای عجیبــش برای تولید کار 
و برنامه ریزی های بلندمدت شناخته 
می شــود تا عملکرد او در وزارتخانه. 

او تا پیش از وزارت به عنــوان یکی از 
داوران برنامه میدان در شــبکه سوم 
تلویزیون دیده شده بود که به ناگاه به 
عنوان گزینه وزارتخانه مهم »تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« که به گفته یکی 
از نمایندگان همه مــردم از بدو تولد 
تا مرگ با ایــن وزارتخانه کار دارند، به 
مجلس معرفی شد. توییت معروف او 
که نوشته بود: »با یک میلیون تومان 
هم می شــود کار تولید کــرد. حتما 
می پرسید چگونه؟ حق دارید! آموزش 
ندیده ایــم!«. یکی از شــاهکارهای 
عبدالملکی در ارائه راهکار برای بهبود 

اوضاع اقتصادی مردم است.
بجز این وزرا پیش از سال نو، کانال 
تلگرامی »عصــر ما« از تغییــرات در 
کابینه توسط رئیس جمهور خبر داده 
و گفته بود که »رســتم قاسمی«، وزیر 
راه و شهرسازی باید از دولت سیزدهم 
خداحافظی کند. این کانال نوشته بود: 
»رستم قاســمی اگرچه خود را در قد و 
قواره ریاســت جمهوری می دید اما به 
وزارت رسید. به کمتر از وزارت نفت هم 
راضی نبود و قدری طول کشید تا متوجه 
شود وزارت مسکن و شهرسازی را به او 
داده اند؛ موقعیتی که انگار برایش ماندنی 
نیست.« پیش بینی این بود که قاسمی 
تا پیش از عید و به دلیل بیماری از وزارت 
کنار برود و حتی از »سعید محمد« به 
عنوان جانشــین او نام برده می شد که 

هیچکدام ازاین اتفاقات رخ نداد.

مجلس عرضه داشته باشد، 
عبدالملکی را استیضاح می کند

جعفر زاده ایمن آبــادی، نماینده 
پیشین مجلس روز گذشته در گفتگو 
با »مدارا« به لزوم ترمیم کابینه ابراهیم 
رئیســی و خروج وزیــر کار از دولت 
پرداخته و گفتــه: »آقای عبدالملکی 
بایــد در مورد شــعارهایی کــه داده 
پاسخگو باشد. مگر در تلویزیون نگفت 
که دالر ۱۵ هزار تومان می شود؟ این 
اقدامات تاریخ مصرف دارد و اگر نتوانند 
چیزی را ثابت کننــد تنها بداخالقی 
و بی اخالقی صورت گرفته اســت که 
از سال ۸۴ باب شــد. از طرفی اگر ۴۰ 
سال بعد از انقالب ما هزار مدیر فاسد 
داشته باشــیم نباید فاتحه آن انقالب 
و کشور را خواند؟ چرا مدعی العموم به 
این موضوع ورود نمی کند؟ چرا کسی 
نمی گوید که آقای عبدالملکی تبلیغ 
علیه نظام انجام داده است؟ حرف های 
آقای عبدالملکی و امثالهم زیر سوال 
بردن انقــالب و کشــور و ارزش های 

انقالب است.«
او ادامــه داد: »شــاهد ریزش آرای 
رئیسی در جامعه طرفدارانش و نیروهای 
ارزشی هم هســتیم. همین االن شاید 
نتواند دو سوم آرای انتخابات پیشین را 
کسب کند. چرا آقای عبدالملکی و امثال 
او خلیفه کشی را باب می کنند. این چرخ 
گردون می چرخد و آقای عبدالملکی 
می داند اگر این مجلــس کمی عرضه 
داشته باشد چند ماه دیگر او را استیضاح 

می کند.«
ایمن آبادی همچنین در گفتگو با 
»امتداد« در خصــوص لزوم تغییرات 
در کابینه دولت رئیسی در سال جدید 
گفت: »تغییر ترکیب کابینه اجتناب 
ناپذیر اســت چون بعضــی از اعضای 
کابینه اطالعات دروغ و دســت ساز به 
آقای رئیسی می دهند و آقای رئیسی 
نیز به استناد همین اطالعات صحبت 
می کند، حال آنکه این اطالعات خیلی 
با واقعیت جامعه فاصله دارد. در رأس 
این تغییرات نیز باید ریاست سازمان 
برنامه و بودجه باشــد چــون الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ کامال ضد مردمی 
و خــالف شــعارهای انتخاباتی آقای 
رئیسی تنظیم شده است. آثارش نیز 
از هم اکنــون در حال نمایان شــدن 
است. پس از آقای میرکاظمی، وزرای 
اقتصــاد و رفاه بایــد در اولویت تغییر 
قرار بگیرند.«او ادامه داد: »۵7 درصد 
اعضای کابینه مهره های احمدی نژاد 
و وفــاداران به احمدی نژاد هســتند. 
این افراد قبال امتحان خودشان را پس 
دادند. به کارگیری دوباره آنها یکی از 
پاشنه آشــیل های آقای رئیسی بود. 

محبوبیت آقای رئیســی امروز سیر 
نزولی دارد و موقعیت او نزد جامعه در 
حال خدشه دار شــدن است. بر کسی 
پوشیده نیست که دولت سیزدهم در 
دست جبهه پایداری است و نفوذ جبهه 
پایداری روز به روز در دولت بیشتر می 
شــود. این جبهه می خواهد دولت را 

رادیکال تر کند.«
 تغییرات در جهت بهبود اوضاع 

نخواهد بود
علــی صوفــی، فعــال سیاســی 
اصالح طلب نیز در گفتگو با »نامه نیوز« 
درباره  تغییرات در دولت سیزدهم گفته 
اســت: »ابراهیم رئیسی برنامه ای نداد 
که براساس آن بخواهد ساختار دولت یا 
ترکیب کابینه را تغییر دهد. آقای رئیسی 
آمد تا جایگاه ریاست جمهوری را اشغال 
کند، نه آنکه کار خاصی انجام دهد. در 
واقع هدف اصلی یکدســتی حاکمیت 
بود، به همین دلیــل امروز همه امور به 

روزمرگی می گذرد.«
او ادامه داد: »رئیســی در ابتدا برای 
انتخاب اعضای کابینه نظراتی داد بعد از 
آن دیدگاه ها عقب نشینی کرد و تسلیم 
سهم خواهی شد. او سهم قلمبه ای را به 
مجلس، آقای قالیباف و جبهه پایداری 
داد. بــه عالوه آنکه بخــش عمده ای از 
کابینه و مسئوالن ارشد دولت را مدیران 
و وزرای دولت آقای احمدی نژاد تشکیل 

می دهند.«
صوفی افزود: »امروز رئیسی گرفتار 
عمل خودش است. امکان دارد ترکیب 
کابینه تغییر کند، اما این تغییر در جهت 

بهبود اوضاع نخواهد بود.«
تذکرات متعدد نمایندگان به دولت 
در اولیــن روز کاری مجلس و یادآوری 
طرح استیضاح وزیران به هیات رئیسه 
پارلمان، در کنار انتقادات سیاســیون 
نشان می دهد که کابینه ابراهیم رییسی 
سال سختی را پیش رو خواهد داشت. 
برای اینکه ببینیــم وزرای امروز عید 
۱۴۰2 را خواهنــد دید باید حدود یک 

سال صبر کنیم.

در نخستین جلسه علنی مجلس در سال نو، احتمال ریزش کابینه قوت گرفت؛

تدارک استیضاح سه وزیر در بهارستان
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در سال گذشته وزیر اقتصاد 
اولین فردی بود که نام او 

برای استیضاح مطرح شد . 
بعد از آن خبر اعالم وصول 

استیضاح  وزیر بهداشت 
منتشر شد. وزیر سوم وزیر 

تعاون بود که نماینده شوش 
و کرخه از نارضایتی پارلمان 

از روند اقدامات او خبر داد 
و گفت استیضاحش کلید 

خورده است

علی صوفی: ابراهیم رئیسی 
برنامه ای نداد که براساس 
آن بخواهد ساختار دولت 
یا ترکیب کابینه را تغییر 

دهد. رئیسی آمد تا جایگاه 
ریاست جمهوری را اشغال 

کند، نه آنکه کار خاصی 
انجام دهد. در واقع هدف 
اصلی یکدستی حاکمیت 
بود، به همین دلیل امروز 

همه امور به روزمرگی 
می گذرد

علی بیدگلی

وزیر خارجه:
آماده یک توافق پایدار در وین 

هستیم
بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت 
عمان در تماس تلفنی با امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشورمان در مورد برخی مسائل دوجانبه، 
منطقه ای و بیــن المللی مورد اهتمام مشــترک 
از جملــه برقراری آتش بــس در یمن و همچنین 

مذاکرات وین گفت وگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایسنا،امیرعبداللهیان در این گفتگوی 
تلفنی در خصوص مذاکرات وین، از اعمال تحریم 
های مجدد از سوی آمریکا در مورد برخی از اشخاص 
و شرکت های ایرانی انتقاد کرد و گفت: جمهوری 
اسالمی ایران آماده یک توافق خوب و پایدار است، 
اما طرف آمریکایی با برخی زیاده خواهی ها، مسئول 

مستقیم تطویل مذاکرات تا کنون بوده است.
    

 احضار وزرای کشور و ورزش 
به مجلس در پی وقایع تلخ مشهد

در پی حواشــی بازی ایران و لبنان در مشهد، 
وزرای کشور و ورزش به مجلس فراخوانده شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در صورتی که 
گزارش های ارائه شده از ســوی آقایان سجادی و 
احمدی، کافی نباشــد کارگروهی از کمیسیون 
برای بررسی موضوع به مشهد سفر خواهد کرد تا با 

مسئوالن مربوطه جلساتی برگزار کند.
به گفته محمدصالح جوکار، پس از بررسی های 
الزم گزارشی از ســوی اعضای کمیسیون تهیه و 
برای ارزیابی در اختیار هیأت رئیسه قوه مقننه قرار 

خواهد گرفت.
    

فاضل میبدی: 
 با استدالل صیانتی ها، 

مجلس هم باید تعطیل شود
محمدتقی فاضل میبــدی با انتقــاد از طرح 
مجلس درباره صیانت از فضای مجازی گفت که با 
اســتدالل نمایندگان موافق این طرح مجلس هم 

باید تعطیل شود.
او در گفت و گو با خبرآنالین عنوان کرد: گروهی 
از همسویان با طراحان و حامیان صیانت تحرکاتی 
جدی علیه برجام داشتند که نتیجه کارهای شان این 
شد که مردم ، روز به روز بیشتر به »چه کنم چه کنم« 
بیفتند. در واقع ، افراطیون فقط اهداف جناحی را مهم 
می دانند و برای اینکه دولت روحانی به واسطه توافق 
هسته ای اعتبار باالیی به دســت نیاورد سر راه این 
موضوع بسیار مهم ، سنگ اندازی کردند. تندروها، 
هیچ وقت دنبال منافع ملی نبودند و شرایط دشوار 

زندگی مردم برای  آنان، اصال اهمیتی ندارد.
    

فیض اهلل عرب سرخی:
 مبنای قانون اساسی

 دادن حق انتخاب به مردم است
فیض اهلل عرب سرخی، فعال سیاسی اصالح طلب 
با اشاره به اینکه قانون اساســی قابل اصالح است، 
عنوان کرد مبنای قانون اساسی دادن حق انتخاب 
به مردم است. او در گفتگو با ایلنا افزود: قانون اساسی 
وحی نیست؛ قبال هم یکبار اصالح شده است. قانون 
اساسی که مرحوم امام پیشنهاد دادند به رفراندوم 
گذاشته شود، بسیار با قانون اساسی مصوب متفاوت 
بود. قانون اساسی مقدس نیست بلکه ابزاری برای 

حل و فصل مشکالت مردم است. 
عرب ســرخی ادامه داد: این قانون می گوید از 
رهبری تا رئیس جمهور، شــوراها، مجلس و همه 
ارکان به نوعی باید انتخاب شــوند. شما نگاه کنید 
امروز انتخابات در مجلس ما این گونه شده که مردم 
از بین افرادی مشخص نماینده انتخاب می کنند. 
در انتخابات ریاست جمهوری هم به همین ترتیب 
عمل می کنند که نشان می دهد همین حدش را هم 

نمی خواهند تحمل کنند.
    

نقوی حسینی:
 شاهد بازگشت مردم 
به الریجانی هستیم

رئیس ســتاد انتخابات تهران سعید جلیلی در 
سال ۹2 با اشاره به اینکه تقریبا در بین عامه مردم  
نوعی بازگشت به آقای الریجانی را شاهد هستیم 
عنوان کرد: مردم آقای الریجانی را فردی منطقی 
و توانمند می شناسند که می توانند منشأ تحوالتی 
در کشور باشد. همچنین نیروهای سیاسی نزدیک 
به آقای الریجانی این روزها خیلی در عرصه رسانه 

فعال هستند و به نقد دولت و مجلس می پردازند.
حســین نقوی حســینی به نامه نیوز گفت: 
انتخابات مجلس آینده شدیدا تحت تأثیر موفقیت 
یا عدم موفقیت دولت آقای رئیسی خواهد بود.علی 
الریجانی و جریان همســو با او اعم از برخی اصالح 
طلبان و برخی اصولگرایان می توانند یک جریان 

قابل رقابت تشکیل دهند.

روی موج کوتاه

سخنگوی دولت دوازدهم نگاه غیر علمی و انحراف ایجاد 
کردن در تحلیل مسائل اجتماعی را نگران کننده دانست و اعالم 
کرد نباید درباره  سقوط شاه داستان سرایی کنیم و اگر در مورد 
سقوط شاه غیرعلمی نگاه کنیم نمی توانیم تببین درستی از 

تحوالت اجتماعی بعدی داشته باشیم.
علی ربیعی در گفتگو با انصاف نیوز گفت: سیاســت های 
توسعه  شاه غلط بود، آن توسعه، توســعه ای نبود که فراگیر 

شود و همه ی طبقات اجتماعی را در بربگیرد. شاه با ریختن ارز 
به اقتصاد کشور می خواست سیاست های اقتصادی را کنترل 
و رضایت ایجاد کند. اگر اینها را نپذیریم در تبیین سقوط شاه 
امروز نمی توانیم به دستاوردهایی برسیم که نباید این کارهایی 

که او انجام داد را انجام دهیم که بعضا هم انجام می دهیم.
او افزود: اساســاً انقالب ها به آن مفهومی که بگوییم یک 
پروژه است ساخته نمی شوند یک تعبیری دیدم که می گوید 
انقالب ها مثل زلزله می مانند. انقالب مانند یک سیل عظیم 
است، این سیل اوال یک حادثه ی طبیعی است که رخ می دهد 
و کسی زلزله و ســیل را نمی سازد. شــما می توانید بگویید 
سیاست هایی را ۵۰ سال، ۶۰ سال، ۴۰ سال  اعمال کردی که 

وقتی یک باران کوچک آمد تبدیل به سیل شد این حرف از این 
نظر که طبیعی به آن معنا که خود به خود رخ می دهد نیست. ما 
کودتا، شورش، انقالب، رفورم یا همان اصالحات را داریم اینها 
هر کدام معانی متفاوتی دارد.  انقالب کودتا نیست که جایی 
برای آن نقشه کشیده باشند و انقالب کنند. بروز انقالب مانند 
یک حادثه ی طبیعی  مثل زلزله است. ممکن است شما بگویید 
کارهایی  در طول زمان انجام شــده که در جامعه گسل های 
زیادی ایجاد شــده و جامعه با زلزله ای با ریشتر کم خسارتی 
عظیم به منابع یک کشور خورده است و یا جابجایی عظیمی 

ایجاد کرده است
ربیعی عنوان کرد: به نظرم می رسد که »من و تو« جشن 

چهل سالگی انقالب ما را ربود. و در همین جهت »من و تو« به 
القائاتی دست زد و با فیلم هایی که از ما دزدیده بودند یا کسی 
دزدید و به آنان فروخت فیلم هایی که از صدا و سیمای ما رفت و 
سوار موج شدند و آن تکه تکه هایی که کنار هم گذاشتند چنین 
القایی را من در بی بی سی ندیدم  یا در  در رسانه های دیگر ندیدم.  
بیشتر این القا را در »من و تو« دیدم  که دنبال می شد انقالب را 
تبدیل کنند به  پدیده ای مثل کودتا؛ یک پدیده ای که آن را یک 

سری آدم ساختند. 
او ادامه داد: متاسفانه این را در برخی از ناآرامی های داخلی 
که ما داشتیم هم دیدیم عده ای هم همین طور قضاوت می کنند 
و وقتی می خواهند از نارسایی های داخلی فرافکنی کنند زود 
به یک امر بیرونی معطوف می کنند. این را در جامعه شناسی 
ســازمان ها و رفتار ســازمانی هم داریم که معمــوالً افراد 
نارسایی هایی که مربوط به درون خودشان است را به بیرون از 

خودشان منتسب می کنند.

علی ربیعی:

نباید درباره  سقوط شاه داستان سرایی کنیم

خبر

رئیس قوه قضاییه بر مقولــه »طبقه بندی 
و تفکیک زندانیــان تا حد ممکــن با مالحظه 
شاخصه های گوناگون نظیر ســن، نوع جرم و 

غیره« تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، غالمحسین محسنی اژه ای 
در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با تقدیر از 
سازمان زندان ها به ســبب ترسیم اولویت های 
۸ گانه برای ســال جاری، همچنین »گذراندن 
محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت 

یا نزدیک ترین زندان به محل سکونت خانواده 
آن ها در حد مقدور« را مورد تأکید قرار داد.

رئیس عدلیه در ادامه این جلســه با اشاره به 
دستور ســال گذشــته خود مبنی بر چگونگی 
استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال 
متهمین و محکومین، بــه معاونت حقوقی قوه 
قضاییه دســتور داد تا در اسرع وقت با همکاری 
ســایر بخش های قضایی و لحاظ همه قوانین و 
مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی 

جهت ضابطه مندی بیشــتر مقوله استفاده از 
دســتبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال 
محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.
وی افــزود: باید توجه داشــت که ضرورتی 
ندارد برای همه متهمین هنگام جلب در مقابل 
چشمان خانواده یا همکاران و یا همچنین انتقال 
محکومان از زندان به مراجع قضایی از دستبند و 
پابند استفاده کرد مگر آنکه این افراد از مجرمان 

خطرناک باشند.

در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد؛

تاکید اژه ای بر »طبقه بندی و تفکیک زندانیان«


