
صداوسيما بايد منطبق بر قانون عمل كند
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به تذكر نماينده قصرشيرين در انتقاد از عملكرد صدا و سيما در رابطه با اسناد ثبت خودرو گفت: صدا و سيما بايد منطبق بر قانون عمل كند. به گزارش ايسنا، 
مطهري در پاسخ به تذكر نماينده اي نسبت به رفتار صدا و سيما در قبال سپردن ثبت پالك و صدور كارت مالكيت براساس قانون به ناجا گفت: اين موضوع دو، سه سال است كه مورد اختالف نيروي انتظامي و 
دفاتر اسناد رسمي است. مالك تفسير قانون است. طبق تفسيري كه توضيح داده شده است، صداوسيما بايد منطبق بر قانون عمل كند. 
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استيضاح سياسي و كم جان
واكنش سخنگوي شوراي نگهبان به گزارش »اعتماد« از وضعيت پارلمان در مورد استيضاح وزير راه

تذكر بي سابقه آيت اهلل مكارم شيرازي

كدخدايي: فعاليت شركت هاي 
بازاريابي شبكه اي خالف 

موازين شرع نبود
گروه سياس�ي| »ش��وراي نگهبان 
فعاليت شركت هاي بازاريابي را خالف 
موازين شرع نش��ناخته بود«. اين جمله اي است كه 
عباس��علي كدخدايي در براب��ر انتقاداتي كه يكي از 
مراجع تقليد از اقدامات نهاد شوراي نگهبان داشت، 
به كار برد. انتقاداتي كه با جمل��ه »در قلمرو مراجع 
ورود نكنيد«، همراه ش��ده بود در واقع پاسخ يكي از 
مراجع تقليد در برابر استفتا در خصوص شركت هاي 
هرمي بود. س��والي كه به دليل دغدغه برخي طالب 
مطرح شده بود و به درخواست استفتاي آنان منجر 
ش��د، با پاس��خ آيت اهلل مكارم ش��يرازي، به انتقاد از 
ش��وراي نگهبان كش��يد. آنجا كه س��وال كنندگان 
تغيير نام موسسات بازاريابي هرمي را مورد اعتراض 
قرار داده و عنوان كردند كه اين ش��ركت ها با همان 
اهداف ولي به نام شبكه بازاريابي وارد ميدان شده و 
مشغول تخريب جوانان هستند، اقدام شوراي نگهبان 
در صدور جواز اين اقدام��ات را مورد انتقاد قرار داده 
و از مرج��ع تقليد پرس��يدند كه آيا ش��ركت در اين 
شبكه ها شرعا براي ما جايز است؟ اما پاسخ آيت اهلل 
مكارم شيرازي در پاسخ به اين سوال از پيگيري هاي 
ريش��ه اي و دقيقي كه در اين زمينه ش��د خبر داد و 
اظهار كرد: ثابت شده كه اين كار به يقين شرعا حرام 
است و »اكثر مراجع محترم تقليد« نيز به حرمت آن 
فت��وا داده اند. آيت اهلل مكارم در ادام��ه با بيان اينكه: 
»جاي تعجب اس��ت چگونه شوراي محترم نگهبان 
در اين مس��اله كه وظيفه او نيس��ت وارد شده و فتوا 
داده و وزارت صنعت سوءاس��تفاده كرده و براساس 
آن مجوزها را صادر كرده اس��ت«، گف��ت: »انتظار 
مي رود ش��وراي محترم نگهب��ان در محدوده اي كه 
قانون اساسي براي آنها معين كرده و ما آن را محترم 
مي شمريم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نكند. 
مردم مقلد آنها نيستند، مقلد مراجع خويش هستند 
و اگر اي��ن رويه ادام��ه يابد، مرجعيت ك��ه از اركان 
مذهب ما اس��ت، به خطر مي افت��د. اميدواريم اين 
تذكر خيرخواهان��ه را فراموش نفرمايند«. اما پس از 
اظهارات آيت اهلل مكارم شيرازي و بيان دغدغه هاي او 
از برخي اقدامات شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي 
در كانال تلگرامي خود، به طور مسند از آنچه در زمان 
تصويب اين قانون گذش��ت، گ��زارش داد. او تاكيد 
كرد: ش��وراي نگهبان پس از بررس��ي نحوه فعاليت 
و نظارت بر شركت هاي بازاريابي شبكه اي، فعاليت 
در اين زمينه را خالف موازين شرع نشناخته بود. او 
همچنين در توضيح اين اقدام نوشت: فقهاي شوراي 
نگهبان در پاسخ به نامه اي از ديوان عدالت اداري بند 
ب و ج م��اده )1( آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و 
تمديد پروانه كس��ب و نحوه نظ��ارت بر افراد صنفي 
در فضاي مجازي و ماده )1( دستورالعمل تاسيسي 
و نحوه فعالي��ت و نظارت بر ش��ركت هاي بازاريابي 

شبكه اي را خالف موازين شرع ندانستند. 
نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي 

الزم االتباع است
عباس��علي كدخداي��ي در اي��ن يادداش��ت گفت: 
»ب��ه گواهي اس��ناد ذيل ادعاي خالف ش��رع بودن 
مصوبه اي از سوي ديوان عدالت اداري براي شوراي 
نگهبان ارسال ش��ده و فقهاي محترم نيز به استناد 
ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري و مبتني بر اصل 
چهارم قانون اساسي پس از بررسي نظر فقهي خود 
را بيان داشته اند«. در اين مصوبه كه مربوط به تاريخ 
1394/8/23 و ب��ه امضاي محم��د جعفر منتظري 
رس��يده، خطاب به آي��ت اهلل جنتي، دبير ش��وراي 

نگهبان آمده است: 
»با سالم و تحيت به استحضار مي رساند آقاي محمد 
برومند به موجب دادخواستي اعالم كرده است كه: 
»بند ب و ج م��اده )1( آيين نام��ه اجرايي چگونگي 
صدور و تمديد پروانه كس��ب و نحوه نظارت بر افراد 
صنف��ي در فضاي مجازي و ماده )1( دس��تورالعمل 
تاسيس��ي و نحوه فعاليت و نظارت بر ش��ركت هاي 
بازار يابي ش��بكه اي« با قاعده فقه��ي »اكل مال به 
باطل« مغاير اس��ت. عليهذا در اجراي تبصره 2 ماده 
84 و ماده 87 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان 
عدالت اداري مصوب 1392 سوابق مربوط به پيوست 
تقديم مي ش��ود تا نظري��ه فقهاي محترم ش��وراي 

نگهبان را اخذ و جهت بهره برداري اعالم فرماييد. 
 كدخدايي در ادامه اين گزارش به جوابيه اين مصوبه 
در تاريخ 95/8/24 از س��وي ش��وراي نگهبان اشاره 
كرد كه در آن خطاب به رييس هيات عمومي ديوان 
عدالت اداري آمده است: »موضوع بند هاي )ب( و )ج( 
ماده )1( آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد 
پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي 
مجازي و ماده )1( دس��تورالعمل تاسيس��ي و نحوه 
فعاليت و نظارت بر شركت هاي بازاريابي شبكه اي، 
در جلسه مورخ 1395/8/19 فقهاي معظم شوراي 
نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء 
به ش��رح ذيل اعالم مي گردد: موارد سوال في نفسه 
خالف موازين شرع شناخته نشد. احمد جنتي/ دبير 

شوراي نگهبان
 سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه به تبصره 2 ماده 
84 اش��اره كرد و نوشت: هرگاه مصوبه مورد شكايت 
به لحاظ مغايرت با موازين ش��رعي براي رس��يدگي 
مطرح باش��د موض��وع جهت اظهارنظر به ش��وراي 
نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان 
براي هيات عمومي و هيات هاي تخصصي الزم االتباع 
اس��ت. طبق ماده 87 نيز در صورتي كه مصوبه اي به 
لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح 

اظهارنظ��ر به ش��وراي باش��د، موض��وع جهت 
نگهبان ارس��ال 

نظر  مي شود. 
فقهاي شوراي 
نگهب��ان براي 
هي��ات عمومي 

الزم االتباع است. 

  س�ردار غيب پ�رور، ريي�س س�ازمان بس�يج 
مستضعفين: نبايد با دانشجويان انقالبي براي ابراز 
حرف حق برخورد شود در اين صورت با همه وجود 

از آنها دفاع خواهم كرد. فارس
    نماز جمعه اين هفته تهران به امامت حجت االسالم 

صديقي برگزار مي شود. ايرنا
    آيت اهلل حسيني بوشهري، عضو مجلس خبرگان 
رهبري: كشور مسوول دارد و ما دخالت بيگانگان را 
در مسائل كشور اجازه نمي دهيم. باشگاه خبرنگاران
    آيت اهلل ناص�ر مكارم ش�يرازي از مراجع تقليد: 
پيمان ش�كني ها و دروغ گويي هاي اخير مسووالن 
امريكا در خصوص ايران بايد ديوار بي اعتمادي مردم 

به اين كشور را بلند تر كند. ايرنا
    خجس�ته، رييس فراكس�يون مبارزه با مفاس�د 
اقتصادي: پرونده فس�اد در فرودگاه هاي كشور به 

قوه قضاييه ارجاع شده است. ميزان

نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي در 
نطق ميان دستور جلسه علني ديروز مجلس، با اشاره 
ب��ه طرح گفت و گ��وي ملي گفت: ط��رح گفت وگو و 
تفاهم ملي كه م��ا اصالح طلبان مطرح مي كنيم چند 
پايه اساسي دارد كه شامل پذيرش فصل الخطاب بودن 
رهبر معظم انقالب و قانون اساسي، عدم مصادره امام و 
رهبري، قانون اساسي، سپاه پاسداران، بسيج و امثال 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از سوي يك جناح خاص 
اس��ت. وي تاكيد كرد: اينجانب از مقام معظم رهبري 
درخواست مي كنم به دفتر خودشان دستور فرمايند 
زمينه ارتباط با اصالح طلبان شناخته شده و معتقد به 
امام و رهبري و قانون اساس��ي را بيشتر از قبل فراهم 
كنند. عضو فراكس��يون اميد مجلس شوراي اسالمي 
افزود: معيارهاي اخالقي و ارزش هاي ديني و موازين 
اس��المي در روابط بين جريان ها، احزاب، تشكل ها و 
فعاالن سياسي پذيرفته شده اس��ت كه اينجانب نيز 
به اتفاق برخي دوس��تان ش��اخص هاي مه��م آن در 
پيش نويسي تهيه كرده ايم كه از اين جهت و در خانه 
ملت، برخوردي كه با روحاني مبارز و همكار عزيزمان 
حجت االس��الم مازني در زادگاه خودشان در روز 22 
بهمن انجام شد و عده اي با تصوير به دار آويخته شده 
محصوران مانع س��خنراني ايشان ش��دند را محكوم 
مي كنيم و اي��ن اتفاق در حالي رخ داد كه اس��تاندار، 
فرماندار و نماينده حوزه انتخابيه در مجلس موافقت 
خود را با اين سخنراني اعالم كردند اما سوال اينجاست 
كه آيا ب��ا چنين روش هاي��ي تفاهم ملي در آس��تانه 
انتخابات و آن هم ب��ا ماجراجويي هاي غيرمنطقي و 
جنجال آفرين ترامپ تازه وارد شده به عرصه سياست 

و رياست جمهوري امريكا شكل مي گيرد؟ 

نماينده مردم فالورجان در مجلس ش��وراي اسالمي، 
گفت: يكي از مهم ترين وعده هاي انتخابي رييس جمهور 
خروج از ركود تورمي بود ولي متاسفانه نه تنها معضل 
ركود مرتفع نشد بلكه بر شدت آن افزوده شد از جمله 
آنكه گره زدن تمام مش��كالت به تحريم ها و س��عي در 
اميدوار كردن جامعه به بهبود شرايط اقتصادي در دوران 
پسا تحريم صورت گرفت. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، تصريح كرد: بيش از دو سال از وقت دولت اعتدال 
صرف مذاكراتي شد كه با اميد حل مشكالت معيشتي 
مردم آغاز شده بود لذا مردمي كه از فشار و هزينه هاي 
زندگ��ي به تنگ آمده بودند متاس��فانه ب��ه وعده هاي 
رييس جمهور دل بستند و با چنان شور و شوقي اخبار 
مذاكرات را پيگيري مي كردند كه نكند از معجزه اي كه 
قرار اس��ت از ميان اين نشست و برخاست ها بيرون  آيد 
جا بمانند. وي يادآور ش��د: امروز پس از سه سال و نيم 
مردم منتظر تحقق وعده هاي رييس جمهور هس��تند 
و همچن��ان جاي خالي برنامه اقتصادي منس��جم كه 
بتواند اميدهاي مردم را به واقعيت تبديل كند، در ميان 
برنامه هاي دولت خالي اس��ت. بي برنامگي و اختالفات 
دروني اعضاي اقتصادي كابينه در ش��رايط پسا برجام 

شديدتر هم شده است. 

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه نظام 
پولي و بانكي كش��ور دچار س��رطان بدخيمي شده 
است، افزايش و كاهش ارزش پول در اقتصاد دنياي 
كنون��ي را مضحك خواند. عبدالرض��ا عزيزي گفت: 
نمايندگان تصميم گيرندگان جمهوري اسالمي ايران 
بوده و نسخه نويس دردها و آالم و بيماري هاي كشور 
هستند. وظيفه طبيب تش��خيص بيماري و درمان 
بيمار اس��ت لذا نمايندگان بايد با پي��روي از پيامبر 
اك��رم )ص( كه به تعبير حضرت علي)ع( طبيبي بود 
كه براي درمان بيماران پيوسته در گردش بود از راه 
و اه��داف وي صيانت كنند. نماينده مردم ش��يروان 
در مجل��س با بيان اينك��ه نمايندگان باي��د به حال 
بزرگ ترين سرطان كشور كه در شريان هاي اقتصادي 
كشور جاري اس��ت چاره اي بينديشند، افزود: نظام 
پولي و بانكي كش��ور دچار س��رطان بدخيمي شده 
است كه نيازمند درمان ريش��ه اي بوده و اين درمان 
جز از طريق خانه ملت ص��ورت نمي گيرد. عزيزي با 
بيان اينكه روزي نيس��ت كه خبراز اختالس جديد و 
كم و زياد ش��دن معيار سنجش اقتصاد يعني پول به 
گوش نرس��د، يادآور ش��د: به همان ميزان كه عوض 
شدن ميزان درجات متر، يارد، سانتيگراد و فارنهايت 
مضحك بوده باال و پايين شدن ارزش پول در اقتصاد 

دنياي كنوني مضحك است. 

نطق ميان دستور

رهبري دستور دهند زمينه 
ارتباط با اصالح طلبان 

شناخته شده بيشتر از قبل 
فراهم شود

كواكبيان:

خروج از ركود تورمي نه تنها 
محقق نشد بلكه بر شدت آن 

افزوده شد

روزي نيست كه خبر از 
اختالس جديد نشنويم

عزيزي: 

سرخط خبرها پاسخ روز  گزارش روز 

نظر اصالح طلبان
ز  ا خ�ي  بر چ�ه  گر ا
نماين�دگان اصالح طلب 
فراكسيون اميد در ابتدا با 
استيضاح كنندگان همراه 
بودن�د اما بع�د از تصميم 
قطعي فراكس�يون اميد 
مبني بر ع�دم حمايت از 
استيضاح، امضاهاي شان 
ن�د.  گرفته ا پ�س  ا  ر
فراكس�يون امي�د بع�د 
از ج�دي ش�دن موضوع 
آخون�دي  اس�تيضاح 
ديروز جلس�ه ف�وري به 
رياست عارف برگزار كرد 
ت�ا آخرين بررس�ي هاي 
خ�ودش در اي�ن ب�اره را 
داش�ته باش�د. تحلي�ل 
بيش�تر اميدي ه�ا اي�ن 
اس�ت كه اين اس�تيضاح 
سياسي و برخالف منافع 

ملي است.

گروه سياسي| هيچ كدام 
از طرفين اقناع نشده اند. نه 
تحقيق و تفحص كنندگان از ش��هرداري 
توضيحات شهردار را كافي مي دانند و نه 
قاليباف شهردار تهران سواالت تحقيق و 
تفحص كنندگان را بجا مي داند. نتيجه اش 
هم شده است اينكه ماجراي اين تحقيق 

و تفحص كش��دار و طوالني شود. به ويژه 
آنكه حين بررس��ي هاي اين درخواس��ت 
در كميس��يون عم��ران بررس��ي اليحه 
برنامه شش��م توس��عه بيش از يك ماه از 
وقت مجلس را به خ��ود اختصاص داد تا 
وقفه ايجاد شده در اين تحقيق و تفحص 
دوچندان شود. اما حاال به گفته عبدالكريم 

حسين زاده، نماينده نقده و اشنويه و عضو 
كميس��يون عمران، نمايندگان متقاضي 
تحقي��ق و تفح��ص از ش��هرداري تهران 
درخواست كتبي به كميس��يون عمران 
داده اند تا تحقيق و تفحص هرچه سريع تر 
در كميسيون عمران به راي گذاشته و بعد 
به صحن علني ارجاع داد شود. آنطور كه 

حسين زاده به »اعتماد« مي گويد در حال 
حاضر همه مواردي كه بايد مطرح مي شد 
مورد بح��ث قرار گرفته و آق��اي قاليباف 
س��ه بار در كميسيون عمران حاضر شد و 
نمايندگان توضيحاتي از ايشان خواستند. 
اما هيچ طرف��ي از اين توضيحات به اقناع 
نرس��يد؛ نه تحقيق و تفحص كنندگان به 

اقناع رسيدند و نه ايشان. لذا ترجيح داديم 
صحبت ها در صحن علني مطرح ش��ود و 
اگر الزم است تا كارگروهي تشكيل شود 
بعد از مطرح شدن در صحن و راي آوردن 
تشكيل ش��ود و نس��بت به حقيقت يابي 
موارد استيضاح كارها و اقدامات خودش 

را انجام بدهد. 

سخنگوي س��پاه پاسداران 
گفت: در صنعت موش��كي 
به پيش��رفت هاي بااليي رسيديم و قادريم 
دش��منان خود را 2 هزار كيلومتر آن سوي 
مرزها هدف قرار دهيم. به گزارش باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، س��ردار س��رتيپ دوم 
رمضان ش��ريف، سخنگوي سپاه پاسداران 
انق��الب اس��المي در مراس��م اختتامي��ه 
جش��نواره فرهنگ��ي »نبا« كه در س��الن 

همايش هاي دانشگاه پيام نور برگزار شد، با 
اشاره به اينكه امروز به لطف ملت و رهبري 

معظم انقالب و قدرت دفاعي كشور 
مي توانيم از خ��ود و حاميان مان 
دفاع كني��م، اظهار داش��ت: در 
جنگ اراده ها انقالب اسالمي 

ب��ر گفتمان ش��رق و 
غ��رب پيروز ش��ده 
اس��ت و لذا دشمن 

تالش مي كند داش��ته هاي ما را كوچك و 
داش��ته هاي خود را بزرگ جلوه دهد. وي با 
اشاره به اينكه تعداد بسيار محدودي 
از مستش��اران ايران��ي در ع��راق و 
سوريه حضور دارند اظهارداشت: اما 
قدرت مستشاران ايراني مقاومت 
و پي��روزي را به ارمغ��ان آورده 
اس��ت. رمضان شريف با اشاره 
به ق��درت ب��االي دفاعي 

جمه��وري اس��المي ايران تاكي��د كرد: ما 
امروز در صنعت موش��كي به پيشرفت هاي 
بااليي رس��يديم و قادر هس��تيم دشمنان 
خود را تا 2 هزار كيلومتر آن س��وي مرزها 
نشانه  بگيريم. س��ردار ش��ريف با اشاره به 
تاكيد دش��من در گزينه نظام��ي و قدرت 
دفاعي ايران در مقابل مس��تكبرين عنوان 
داشت: دليل اينكه دشمن مي ترسد گزينه 
 نظامي را عملياتي كند قدرت مقابله به مثل 

جمهوري اس��المي ايران است. وي تاكيد 
كرد: ج��ارو جنجال هاي اخي��ر امريكا نزد 
ملت ما پش��يزي ارزش ندارد و راهپيمايي 
22بهمن نشان داد كه ملت ايران پاي انقالب 
و آرمان هاي انقالب اسالمي و گفتمان امام و 
رهبري ايستاده اند. سردار رمضان شريف در 
پايان خاطرنشان كرد: مفتخريم كه بگوييم 
مجرب تري��ن و كارآزموده تري��ن نيروهاي 

دفاعي در اختيار ملت ايران است. 

تفحص كنندگان خواهان راي گيري تفحص شدند

قادريم دشمنان را 2 هزار كيلومتر آن سوي مرزها هدف بگيريم

تحوالت جديد در پرونده تفحص از شهرداري تهران

سخنگوي سپاه: 

خبر روز 

چهره گفته 

عب��اس آخون��دي وزي��ر 
اصالح طلب دولت يازدهم 
از هم��ان روز اول ب��ه م��ذاق اصولگرايان 
خ��وش نيام��ده بود. چن��د ماه مان��ده به 
پاي��ان كار مجلس نهم صابون اس��تيضاح 
اصولگرايان بر تن آخون��دي خورد و حاال 
چند ماه مانده ب��ه پايان كار دولت يازدهم 
اين ب��ار اصولگراي��ان مجل��س دهم علم 
اس��تيضاح او را بلند كرده اند. ب��ار اول اما 
تير آنها به سنگ خورد. اصولگرايان تندرو 
حتي در مجلسي كه خودشان در اكثريت 
بودند نتوانستند بيشتر از 75 راي موافق با 
استيضاح آخوندي داش��ته باشند و 175 
نماينده به درخواست استيضاح كنندگان 
نه گفتن��د تا آخون��دي همچن��ان به كار 
خودش ادامه دهد. ح��اال رگه هاي باريك 
باق��ي مان��ده از هم��ان اصولگراي��ان در 
مجلس دهم دوباره اس��تيضاح او را كليد 
زده اند و قرار اس��ت يكش��نبه هفته آينده 
آخون��دي براي توضيح درب��اره 13 محور 
اس��تيضاح كنندگان به مجلس برود. 11 
م��ورد از آنها عينا هم��ان محورهاي بيان 
شده در اس��تيضاح قبلي او در مجلس نهم 
هستند. اين را س��يدمحمدجواد ابطحي، 
نماين��ده اصولگ��راي خميني ش��هر و از 
امضاكنندگان استيضاح آخوندي با تاكيد 
زياد به »اعتماد« مي گويد و اس��تداللش 

اين اس��ت كه اگر آخوندي اين مس��ائل را 
برط��رف كرده بود حاال دوباره اس��تيضاح 
نمي ش��د. او البت��ه دوس��ت دارد از كنار 
اين موضوع بگذرد ك��ه 175 راي مخالف 
اس��تيضاح به آخوندي در مجلس نهم در 
واقع يعني تاييد عملكرد او. ابطحي بعد از 
اينكه تاكيد مي كند 11 محور با استيضاح 
قبلي آخوندي مش��ترك است، مي گويد 
برخي موارد جديد هم به استيضاح اضافه 
ش��ده اند. از جمله قرارداده��اي محرمانه 

وزارت راه با شركت بويينگ. 

محورهاي عجيب يك استيضاح
جال��ب آنكه برخي از اين محورها ش��امل 
موضوعاتي مانند فعاليت هاي انتخاباتي و 
حزب سازي از سوي آخوندي است كه هم 
بي ارتباط با شرح وظايف او در وزارت راه و 
شهرسازي است و هم استيضاح كنندگان 
سندي براي اين ادعاي شان ندارند. ابطحي 
درباره اين محور به »اعتم��اد« مي گويد: 
»ما مي خواهيم بگوييم فعاليتي كه آقاي 
آخون��دي باي��د در حوزه خ��ودش انجام 
دهد فعاليتي نيس��ت كه بايد باشد. ايشان 
اصال اگر 24 س��اعته به كارهاي وزارتخانه 
بپردازد بايد وقت هم كم بياورد. چرا كه دو 
وزارتخانه در هم ادغام ش��ده اند. در حالي 
كه آق��اي آخوندي براي مس��ائل مبهم و 
انتخاباتي و سياسي وقت مي گذارد. وقتي 
از او مي پرس��م براي اين ادعا س��ندي هم 

داريد يا نه مي گوي��د: »نه. البته اين محور 
از نظر من مهم نيست.« بعد ادامه مي دهد: 
»موضوع مهم اين اس��ت كه شركت هايي 
فعال هس��تند كه اين ش��ركت ها با آقاي 
آخوندي وارد وزارتخانه شدند و مسووليت 
هم گرفتند. ح��اال قراردادها ب��ا خود اين 
ش��ركت ها كه از خودش��ان اس��ت بسته 
مي ش��ود. آقاي آخوندي باي��د در اين باره 
توضيح دهد.« طرح اس��تيضاح آخوندي 
در حال حاضر 34 امض��ا دارد. كه به گفته 
ابطحي نمايندگاني از فراكسيون مستقلين 
و فراكس��يون والي��ت آن را امضا كرده اند. 
او ب��ا ناراحت��ي مي گويد اگ��ر نمايندگان 
فراكس��يون اميد امضاهاي ش��ان را پس 
نمي گرفتن��د حاال اين اس��تيضاح بيش از 

80 امضا داشت. 

استيضاح سياسي و 
استيضاح كنندگان كم جان

ابطحي راس��ت مي گويد. اگرچه برخي از 
نمايندگان اصالح طلب فراكسيون اميد در 
ابتدا با استيضاح كنندگان همراه بودند اما 
بعد از تصميم قطعي فراكسيون اميد مبني 
بر عدم حمايت از استيضاح، امضاهاي شان 
را پ��س گرفته اند. فراكس��يون اميد بعد از 
جدي شدن موضوع اس��تيضاح آخوندي 
ديروز جلسه فوري به رياست عارف برگزار 
كرد تا آخرين بررسي هاي خودش در اين 
باره را داشته باشد. تحليل بيشتر اميدي ها 

اين اس��ت كه اين استيضاح سياسي است 
و برخ��الف منافع ملي اس��ت. عبدالكريم 
حس��ين زاده، نايب رييس فراكسيون اميد 
كه از قضا عضو كميسيون عمران و رييس 
كميته تحقيق فراكس��يون امي��د درباره 
اس��تيضاح هم بود به »اعتماد« مي گويد: 
»در برهه اي كه سه ماه از كار يك وزارتخانه 
مانده آن هم وزارتخانه اي كه 12 سازمان 
دارد، پروژه ها و مشكالت عديده اي دارد و 
تنها يك درصد تخصيص اعتبارات عمراني 
در سال گذشته داشته، عقل سياسي سالم 
حكم مي كند براي تامين منافع ملي حرفي 

از استيضاح نزنيم.« 

سند و مدركي كه استيضاح كنندگان 
نداشتند

حسين زاده در ادامه حرف هايش دو نكته 
مهم بيان مي كن��د. اول اينكه از 13 محور 
مطرح شده در اس��تيضاح تنها يك محور 
در كميس��يون مورد بحث ق��رار گرفته و 
تازه تمام��ي محورها هم همان محورهاي 
اس��تيضاح قبل��ي اس��ت. و دوم اينك��ه 
اس��تيضاح كنندگان براي ادعاي فعاليت 
سياسي و انتخاباتي آخوندي در وزارت راه 
هيچ سند و مدركي نداشته اند. حسين زاده 
از همينجا نتيجه مي گيرد: »وقتي مداركي 
ارايه نمي ش��ود و توضيح و تبييني درباره 
آنها بيان نمي شود ما اين تصور را داريم كه 
رويكردهاي اس��تيضاح كنندگان سياسي 
اس��ت و نه مباح��ث فني و مناف��ع ملي«. 
حس��ين زاده مي گويد اين درس��ت است 
كه آخوندي يك وزير سياس��ي اس��ت اما 
عملكرد او سياسي نبوده است. استدالل او 
هم اين است كه در تمام استان هاي كشور 
مديران كل راه و شهرس��ازي همه همان 
مديران دوره قبل هس��تند. فقط آخوندي 
آنها را در استان هاي مختلف جابه جا كرده 
است. حسين زاده مي گويد »با اينكه خودم 
منتقد اين رويكرد آقاي آخوندي هستم اما 
اگر ايشان به دنبال جريان سازي سياسي 
بود، مي توانست نيروهاي فني اصالح طلب 
را جايگزي��ن كند. همان ط��ور كه معاون 
پارلماني، مديريت حوزه آزادراه ها و معاون 
توسعه روستايي ايشان هيچ كدام نسبت به 
قبل تغيير نكردند.« او پيش بيني مي كند 

كه استيضاح آخوندي راي نخواهد آورد. 

مخالفت فراكسيون اميد با استيضاح
محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد 
هم درباره داليل مخالفت فراكسيون اميد 
با استيضاح آخوندي به ايلنا گفت: با توجه 
ب��ه عملكرد وزارت راه و شهرس��ازي و هم 
شرايط زماني و وضعيت فعلي كشور كه در 
آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
قرار دارد، نظر فراكس��يون اميد مخالف با 

استيضاح آخوندي است. او البته مطالبات 
اعضاي فراكسيون اميد از آخوندي را از ياد 
نبرد و گفت: قرار ش��ده كميته تخصصي 
فراكسيون اميد اين مسائل را جمع بندي 
كند و ان شاءاهلل پس از ماندگار شدن آقاي 
آخوندي در س��مت وزير راه و شهرسازي 
اي��ن مطالبه ه��ا را دنب��ال كني��م. بهرام 
پارسايي، س��خنگوي فراكسيون اميد هم 
به »اعتماد« مي گويد كه فراكسيون اميد 
ب��ه داليل متعدد از جمل��ه اينكه چند ماه 
بيش��تر به پايان كار دولت نمانده و در اين 
مدت نمي ش��ود وزارتخانه حساس و مهم 
وزارت راه را ب��دون سرپرس��ت رها كرد و 
خسارت هاي زيادي به مردم و كشور وارد 
مي شود راي به عدم موافقت به استيضاح 
داد. پارس��ايي تاكي��د مي كند خ��ارج از 
فراكس��يون اميد هم نماين��دگان ديگري 
وجود دارند كه تعدادش��ان زياد اس��ت و 
آنها هم مخالف استيضاح هستند. به گفته 
پارسايي حتي در فراكسيون مستقلين هم 
درباره استيضاح اتفاق نظري وجود ندارد. 
او توضي��ح مي دهد: »اگر در فراكس��يون 
مس��تقلين آقاي جعف��رزاده ايمن آبادي، 
نايب رييس اين فراكسيون موافق استيضاح 
اس��ت اما آق��اي نعمتي عضو ديگ��ر آن و 
سخنگوي هيات رييس��ه مجلس مخالف 
استيضاح اس��ت. بنابراين در ميان آنها هم 
اتفاق نظري وجود ن��دارد. به همين دليل 
مطمئن هستم خارج از فراكسيون اميد هم 
تعداد زيادي مخالف استيضاح هستند.« او 
بر همين مبنا بعيد مي داند كه استيضاح به 

نتيجه برسد. 
پارس��ايي با بيان اينكه »حادث��ه قطار در 
همه جا اتفاق مي افتد و تنها در اين دولت 
اس��ت كه مس��وولي به خاطر يك حادثه 
اس��تعفا مي ده��د«، مي گويد اي��ن دليل 
خوبي براي اس��تيضاح نيس��ت. برداشت 
شخص من اين است كه استيضاح ايشان 
سياس��ي است. اكثر اس��تيضاح كنندگان 
همان كساني هس��تند كه در مجلس قبل 
هم پاي اس��تيضاح بودند. به همين دليل 
معتقدم بحث استيضاح كنندگان مديريتي 
نيست. آنها مي خواهند دولت را به مشكل 
بيندازند و غرايض سياسي دارند.  اما عباس 
آخوندي، وزير راه و شهرسازي هم، ديروز 
در نخستين واكنش به طرح استيضاحش 
در مجلس دهم در جمع خبرنگاران فقط 
به اين عبارت اكتفا ك��رد كه: »در صورت 
اس��تيضاح در مجل��س جوابگ��و خواهم 
بود«.  هرچه هس��ت اس��تيضاح وزير راه و 
شهرس��ازي آن هم چند ماه مانده به پايان 
كار دولت ه��واداران چنداني ندارد. ظاهرا 
اصولگراي��ان يك بار ديگ��ر بايد منتظر به 
سنگ خوردن تيرهاي شان براي بركناري 

آخوندي از وزارت راه باشند. 

واكنش روز چهره روز 

گروه سياس�ي|»حق دسترس��ي آزاد به اطالعات«؛ همان 
حقي كه در س��ال 87 به تصوي��ب مجلس و در س��ال 88 به 
تاييد نهايي مجمع تش��خيص مصلحت نظام رس��يد، يكي از 
مواد منش��ور حقوق شهروندي هم هس��ت كه از سوي دولت 
حسن روحاني به تدوين رسيده است. اما مانند بسياري از مواد 
منشور حقوق ش��هروندي در پيچ و خم اجرا گير كرده است و 
حاال وزير ارتباطات هم مي گويد دسترسي آزاد به اطالعات را 
حق مردم و مرتبط با حقوق ش��هروندي مي دانيم اما به دنبال 
رهاسازي فضاي مجازي نيستيم. واعظي در مواجهه با سوالي 
در ارتباط با فيلترينگ فضاي مجازي اينگونه پاسخ داده است 

و حق دسترسي آزاد به اطالعات را جزو حقوق شهروندي 
مردم دانسته اما از سوي ديگر تاكيد مي كند كه ارگان ها 
و نهادهاي دولتي حق ندارند اطالعات طبقه بندي ش��ده 
را از طريق شبكه هاي اجتماعي ارسال كنند. به گزارش 

ايرنا، محمود واعظي در پاس��خ به سوالي درباره 
كنترل فض��اي مج��ازي و فيلترينگ هاي 

احتمالي، افزود: هم��واره اعالم كرده ايم 
كه دسترس��ي آزاد به اطالع��ات را حق 
همه مردم مي داني��م و اين جزو حقوق 

شهروندي است. وي ادامه داد: دسترسي آزاد به اطالعات به اين 
معنا نيست كه فضاي مجازي بايد رها شود و در فضاي مجازي 
كانال ها، بخش ها و سايت هايي باشند كه اين سايت ها از نظر 
عفت عمومي و ديني مطالب نامناسب و مستهجن منتشر كنند. 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: ما به قانون متعهد و 
دنبال پاكسازي فضاي مجازي هستيم ولي اين بدان معنا نيست 
كه مطالبي كه مشكلي ندارد؛ نبايد در اختيار مردم قرار گيرد، 
ما دنبال رهاسازي فضاي مجازي نيستيم اما دسترسي آزاد به 
اطالعات را حق مردم مي دانيم. واعظي همچنين در خصوص 
استفاده سازمان ها و نهادها از فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي اظهار داشت: براساس قانون؛ سازمان ها و 
نهادها نمي توانند آنچه كه جزو مطالب طبقه بندي 
شده است را از طريق ش��بكه هاي اجتماعي ارسال 
كنند؛ بخش��نامه حراس��ت كل نيز اي��ن موضوع را 
ممنوع كرده اس��ت. وي ادامه داد: ما اعتقاد داريم 
فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي جايي 
نيست براي اينكه دس��تگاه هاي دولتي و هر 
بخش ديگر، مطالب طبقه بندي ش��ده را در 

آنجا منتشر كنند. 

گروه سياس�ي| آخوندي بار ديگر در گردونه استيضاح قرار 
گرفته است اما دولت همچنان پشتيبان اوست و مي گويد از 
وزراي موفق كابينه بوده است. معاون پارلماني حسن روحاني 
با بيان اينك��ه آخوندي از وزراي موفق دولت يازدهم اس��ت، 
گفت: در حال حاضر، وقت مناس��بي براي استيضاح وزير راه 
و شهرسازي نيست. به گزارش ايرنا، حسينعلي اميري افزود: 
دولت از عملكرد وزير راه و شهرس��ازي دفاع مي كند چرا كه 
وي در حوزه اين وزارتخان��ه كارهاي قابل توجهي انجام داده 
اس��ت. اميري ادامه داد: در جلساتي كه در كميسيون عمران 

مجل��س برگزار ش��د، وزير راه و شهرس��ازي آن مقدار 
كه فرصت پي��دا كرد، درباره عملك��ردش توضيح 
داد كه ب��راي نمايندگان قابل توج��ه بود. معاون 
رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: كميس��يون 
عمران مجلس تاكنون موضوع استيضاح عباس 

آخوندي را در يك فضاي كارشناسي بررسي كرده 
كه م��ن از نماين��دگان و رييس مجلس 

تشكر و سپاسگزاري مي كنم. معاون 
امور مجلس رييس جمهوري گفت: 
در جلس��ه روز يكشنبه كميسيون 

عمران، وزير راه و شهرسازي فرصت پيدا كرد كه از 13 محور 
استيضاح، توضيحاتي درباره سه مورد ارايه كند و فرصت براي 
ارايه توضيح��ات درباره 10 محور ديگر فراهم نش��د. اميري 
افزود: براس��اس ماده 220 قانون آيي��ن نامه داخلي مجلس 
ش��وراي اس��المي موارد اس��تيضاح بايد در كميسيون مورد 
بررسي قرار گيرد، از جهت شكلي يك استنباط متفاوتي بين 
دولت و هيات رييس��ه مجلس وجود داشت كه در هر صورت 
روز گذشته استيضاح وزير راه و شهرسازي اعالم وصول شد. 
وي ادامه داد: وزير راه و شهرسازي بالفاصله پس از اعالم وصول 
استيضاح اعالم آمادگي كرد تا در زمان تعيين شده در مجلس 
حضور يابد، طبق قان��ون وزير 10 روز براي اعالم آمادگي 
و حضور در مجلس براي پاسخگويي فرصت دارد. معاون 
رييس جمهوري گفت: معتقديم در حال حاضر از جهت 
زماني وقت مناسبي براي استيضاح نيست، ضمن اينكه 
تذكر، سوال و استيضاح را حق نمايندگان مجلس مي دانيم 
اما بار س��نگين حمل و نق��ل چند ميليون 
مسافر ايام عيد نوروز بر عهده وزارت راه و 
شهرسازي است؛ لذا بايد صبوري كنيم 

و ببينيم چه پيش مي آيد. 

معاون پارلماني رييس جمهور: وزير ارتباطات: 

وقت مناسبي براي استيضاح نيستدسترسي آزاد به اطالعات را حق مردم مي دانيم

زينب صفري

موسوي الرگاني: 

خبرگزاري مهر


