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رصدخانه

اعالم وصول استیضاح فاطمیامین در جلسه هیات رییسه مجلس

ت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت:
سیدنظامالدین موسوی سخنگوی هیئ 
کمیسیون صنایع مجلس ب ه عنوان کمیسیون تخصصی یک هفته فرصت دارد تا
درباره استیضاح اعالم نظر کند.

خبر

روایت خاندوزی از برخورد یک رانت خوار برای جلوگیری از حذف ارز ترجیحی
به گزارش فارس ،سید احسان
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و
دارایی در همایش حکمرانی مردمی
در گفتمان عدالت و جمهوریت،
اظهار داشت :ما در پایان دهه ۱۳۹۰
به موقعیتی رسیدیم که بسیاری
از مناسبات دولتی و عموم ی ما به
دالیل مختلفی عملکرد قابل دفاعی
نداشتند.وی گفت :دولت سیزدهم
در شرایطی که بر سر کار آمد ،در
نوع نگاه و انتخاب مدیران خود
سعی کرد به شیوهای عمل کند که

بتواند چارهای جدید و مسیرهای
نو برای اقتصاد کشور بیاندیشیم.
مسیر نو هم ،نیازمند اشخاص جدید
بود .انتخاب ستاد اقتصادی دولت
این بود که به ثبات اقتصادی کالن
نیازمندیم و تا پایان اسفند ماه نیز این
سیاست مدنظر بود.خاندوزی تاکید
کرد :جهت گیری به سمت گروهایی
بود که از اقتصاد ارتزاق میکردند اما
منفعتی به جامعه نمیرساندند ،و
تالش شد این روند را تغیییر دهیم.
خاندوزی افزود :یکی به آقایان وزرا

گفته بود محال بود ارز ترجیحی را
بردارید ما کلی تالش نکردیم که شما
بیایید بردارید ،اما سازوکار به سمت
دیگری پیش رفت .ما تالشمان این
است که از این چنبرهای که اقتصاد
ایران دچارش شده بود رها شویم .
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان
داشت :اصل جهت گیری تغییر
رویکرد است و مهمترین اصل
اقتصادی شدن مردم این است که
آنهای که سفره مردم را به واردات
گره زدهاند کنار بزنند.

رشیدیکوچی:

مخالفت برخی با مصوبه دیروز مجلس ،شاید بدین خاطر است که رانت هایشان از بین میرود
روز گذشته نمایندگان مجلس با
مستثنی شدن مصوبات شورای
عالی انقالب فرهنگی و شورای
عالی فضای مجازی از فرآیند
ت در دیوان عدالت
بررسی شکایا 
اداری موافقت کردند و در واقع
صالحیت ورود به شکایات مردمی
از این دو شورا را از دیوان عدالت
اداری گرفتند .اما یکی از نگرانیها
در این باره ،مربوط به هموار شدن
تصویب طرح صیانت است .چون

با مصوبه روز گذشته مجلس،
به نحوی به شورای عالی فضای
مجازی و فرهنگی اختیار مطلق
داده شده است تا هر تصمیم در
امر مجازی و فرهنگی بگیرند و
عمال به کسی پاسخگو نباشند.
به همین منظور «انتخاب» به
سراغ جلیل رشیدی کوچی رفته
و درباره این ابهامات به گفتگو
نشسته است .رشیدی کوچی در
واکنش به این موضوع گفت:

اینکه یک جریان ،گروه یا فردی هر
مصوبهای را که به مذاقشان خوش
نمیآید و از این طریق شاید بعضی
رانتهایشان از بین برود را با افکار
عمومی گره بزنیم با این استدالل که
این مصوبه دیوان عدالت اداری را
از نظر دادن درباره برخی مصوبات
شوراهای عالی که در کشور وجود
دارد ،گرفته است و میخواهند
صیانت را تصویب کنند ،باید بگویم
که نه واقعا چنین نیست.

وزیر ارشاد :دولت قبل را با عنوان «کم تحرک» میشناختند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :از سال  ۹۷با ورود کشور به
بحرانهای اقتصادی و پیدایش
شکاف در حوزه دولت و ملت ،امید
به آینده دچار تضعیف شده بود و
میزان محبوبیت رئیس دولت
قبلی که مردم آن را به عنوان
دولت کم تحرک میشناختند،
بین  ۵تا  ۷درصد شده بود.
«محمدمهدی اسماعیلی» روز
دوشنبه در کارگاه «تبیین گفتمان

دولت» در همایش «حکمرانی
مردمی در گفتمان عدالت و
جمهوریت» سخن میگفت ،اظهار
داشت :ما در آستانه انتخابات
 ۱۴۰۰شاهد وضعیت نابسامان
اجتماعی و سیاسی در کشور بودیم
و تبیین شرایط امروز ما نمیتواند
بدون در نظر گرفتن وضعیت دو
مقطع قبل و بعد از انتخابات باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
افزود :از سال  ۹۷با ورود کشور

به بحرانهای اقتصادی ،شاهد
شکاف در حوزه دولت و ملت و
کاهش اعتماد عمومی به دولت
بودیم و این موضوع سرمایه
اجتماعی ما را تهدید میکرد.
اسماعیلی با بیان اینکه در آن
مقطع امید به آینده دچار تضعیف
شده بود و دولت را با عنوان کم
تحرک میشناختند ،تصریح کرد:
میزان محبوبیت رئیس دولت
قبلی بین  ۵تا  ۷درصد رسیده بود.

حمله روزنامه اصولگرا به پزشکیان:

باالخره تخصص
شام برجام است یا
پوشک بچه؟

حسین شریعتمداری ،مدیرمسئول کیهان در این
روزنامه نوشت« :عضویت ما در پیمان NPT
برای کشورمان چه دستاوردی داشته است؟!
روزنامه جوان نوشت:فرافکنی و فرار از مسئولیت
این روزها سکه رایج میان مدعیان اصالح طلبی
شده است.
این جماعت مدعی که در طول چهار دهه
گذشته همواره در دستگاههای مختلف اجرایی
و تقنینی حضور پر رنگی داشته ،هربار که
معضلی در جامعه نمود پیدا کرده ،کوشیده
پشت اظهارنظرهای عوامانه ،نقش اپوزیسیون
جریان حاکم را بازی کند ،بی آنکه سهم خود را
در پیدایش معضالت و مشکالت جامعه بپذیرد؛
گویی اینان از کرات دیگر به این جامعه آمدهاند
و در ایجاد شرایط کنونی کشور هیچ نقشی
نداشتهاند.
دکتر مسعود پزشکیان از جمله این افراد است
که طی چهار دهه گذشته ،همواره در مناصب
مهم مدیریتی از جمله وزارت بهداشت دولت
اصالحات و همچنین ادوار مختلف مجلس
حضور داشته است ،اما امروز وقتی که در
واکنش به اظهار نظر شاذ و سخیف یک نماینده
درباره ازدواج دختران ایرانی با مسلمانان شیعی
عالقهمند به ایران ،مورد پرسش قرار گرفته ،گفته
است« :مشکل جوانان ما ازدواج کردن نیست،
بلکه بیکاری ،فقر ،نبودن مسکن مناسب و عدم
اطمینان به آینده است.
وقتی نمیتوانی خانه کرایه کنی و چهارتا پوشک
برای بچهات بخری چطور میخواهی بچهدار
شوی؟ ...اینها بحثهای الینحلی است که
ما جوابی برای آنها نداریم .بعد اینجا تشویق
میگذاریم که اگر اینگونه شد ما فالن چیز را
میدهیم این راهحلی نیست که مشکل ما را

شهادت چند روز
پیش کارمند وزارت
دفاعنتیجهخرابکاری
صنعتیبود

چهارمینجلسه
دادگاه رسکرده
گروهک تندر برگزار
شد

سردار سرتیپ پاسدار حسنی آهنگر
فرمانده دانشگاه امام حسین با اشاره به شهادت چند روز قبل یکی از
کارمندان وزارت دفاع گفت که خطوط تولید ما هدف خرابکاری صنعتی
قرار میگیرد؛ شهید وزارت دفاع خودش مورد هدف نبود ،اما تحت تأثیر
یک خرابکاری صنعتی قرار گرفت .باید با روشهای هوش مصنوعی از
تهدیدها پیشگیری کنیم .عصر روز  ۴خرداد طی سانحهای که در یکی از
واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطقهی پارچین به وقوع پیوست،
مهندس احسان قد بیگی به شهادت رسید و یکی دیگر از همکاران ایشان
دچار جراحت شد .شهید قدبیگی متولد  ۱۳۷۳بود و لیسانس مکانیک از
دانشگاه صنعتی شریف داشت.

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر
صبح امروز در محل دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،قاضی صلواتی در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده
سرکرده گروهک تروریستی تندر اظهار کرد :امروز چهارمین جلسه محاکمه
متهم این پرونده در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی با حضور مستشار
دادگاه ،وکیل مدافع و نماینده دادستان در اجرای ماده  ۳۵۲قانون آیین
دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار میشود.وی تصریح کرد :پیش از
این در سه جلسه گذشته بخشهایی از کیفرخواست قرائت شده که امروز
آخرین جلسه قرائت کیفرخواست برگزار میشود.

خبر

تحلیل باهنر از رفتار سیاسی احمدینژاد
محمرضا باهنر ،فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با برنا درباره احتمال
انتصاب دوباره احمدی نژاد در مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت« :احمدی نژاد حرفهایی که می
زند خیلی مطابق با روال عادی سیاسیون کشور نیست.
یک زمانی یک خبرنگار از من پرسید که آقای احمدی
نژاداین حرفها راکه می زند هنجارشکنی است این
نظام نمی خواهد با او برخورد کند؟ پاسخ این است
که بعضی وقتها بعضی از این آقایان دنبال این هستند
که جنجال جدید اتفاق بیفتد واصال دنبال این هستند
که بیا من را بگیر و ببر ،نظام اسالمی مدبرتر و شجاع
تر از این است که بخواهد در بازی یک آدم قرار بگیرد.
خداوند ،متعالی بگرداند درجات حضرت امام (ره) را
یادم هست مجلس دوم یکی از بزرگان که مرحوم هم
شدند ،آن زمان حرف پشت سرش بسیار بود و شورای
نگهبان هم صالحیت او را رد کرد ،پیام از طرف حاج
سید احمد آقا رسید که صالحیت فالنی را تایید کنید،
این پیام به آقایان شورای نگهبان در آن زمان برخورد و
گفتند که چرا ما صالحیت ایشان را تایید کنیم وقتی که
می دانیم ایشان صالحیت ندارند جمله ای که حضرت
آقا فرمودند مضمونش این بود که ایشان در مجلس
باشد ضررش کمتر است تا بیرون مجلس و اینگونه
اتفاقات هم می افتد.

بعضی وقتها بودن من در مجلس یا مجمع و یا نبودن
من در مجلس یک مصلحت کلی تری در آن وجود دارد
که ممکن است این را ساده نتوانیم تحلیل کنیم.
اگر فردا اسم  40نفر را در مجمع تشخیص اعالم کردند و
اسم من را خط زدند ،این طبیعی است و طلبی نداریم و
تشکر داریم که همین سه دوره و چهار دوره بنده را الیق
دانستند و اگر فردا اسم فالنی را خط زدند این تحلیل
نشود که این آدم بدی بود خط خورد .می خواهم بگویم
که آمدن در مجمع و نیامدن در مجمع را ساده تحلیل
نکنیم ممکن است یک زمانی مصلحت های بزرگتری
وجود داشته باشد...

آغاز فرایند استیضاح
فاطمی امین

تحلیل من این است که مجددا ریاست مجمع به
آقای آملی سپرده خواهد شد و ایشان به عنوان رئیس
مجمع و آقای ذوالقدر هم به عنوان دبیر می مانند.
البته ممکن است یک تغییرات نه خیلی زیاد در اعضای
مجمع اتفاق بیفتد و این تغییرات طبیعی است.
مجمع تشخیص نیازمند آدمهای قدرتمند مجرب است
وما در مجمع تشخیص سه چهار دیپلمات قدرتمند
می خواهیم سه چهار اقتصاد دان و صاحب مکتب
نیاز داریم ،خال وجود چند آدم فرهنگی قدرتمند مجرب
احساس میشود ،اینها اگر به مجمع تشخیص تزریق
شوند خوب است».

حل کند ».او اضافه کرده« :شرایط کنونی حاصل
سیاستگذاریهای فرهنگی است».
اظهار نظر پزشکیان درباره سیاستهای فرهنگی
که به زعم او عامل مشکالت کنونی ازدواج شده،
در حالی است که او همواره تأکید داشته در
مسائل غیر تخصصی اظهار نظر نمیکند .اما
او در مجلس نهم عضو کمیسیون برجام بود
و به آن رأی داده بود ،اما بعدها هنگامی که
درباره برجام مورد سؤال واقع شد گفت به دلیل
تخصصی بودن برجام زیاد متوجه قضایا نشدم!
پزشکیان بعدها گفت همین غیرتخصصی
عمل کردن ما کشور را به این شرایط عجیب و
غریب رسانده است؛ به طوری که هیچکس نیز
نمیخواهد اشتباه خود و ورود غیرکارشناسیاش
را در چنین موضوعاتی بپذیرد.
اکنون بر اساس منطق خود آقای پزشکیان این
سؤال از وی مطرح است که بر اساس کدام
تخصص به حوزه ازدواج و مسائل و مشکالت
مربوط به آن ورود کرده است؟
او البته ممکن است بگوید در مقام ایفای وظیفه
نمایندگی ملت چنین اظهار نظری کرده است،
در این صورت باید پرسید صرف طرح مسئله
که مشکلی را حل نمیکند .راهکار او برای حل
مشکل جوانان و ازدواج آنها چیست؟
و این سؤال از مدعیان اصالح طلبی مطرح
است که آیا مشکالت کنونی ازدواج یک شبه
ایجاد شده؟ اگر غیر از این است -که هست-
نقش اصالح طلبان در پیدایش این مشکالت
چقدر است؟ اینکه روزی به بهانه کودک همسری
ازدواج را تخطئه کنی ،یک روز به صورت غیر
رسمی ازدواج سفید تجویز کنی و روز دیگر با
مشکالت اقتصادی جوانان را از ازدواج منصرف
کنی ،ریشه در چه تفکری دارد؟

واکنشعباس
عبدی به مصوبه
مجلس
عباس عبدی در واکنش به مصوبه مجلس در
خصوص مستثنی شدن و شورای عالی انقالب فرهنگی
و شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارت دیوان عدات اداری ،نوشت:
برای اجرای طرح صیانت به هر چیزی تن میدهند؛ حتی به قیمت نقض
صالحیتهای مجلس .وی در این باره با انتشار اصل  ۱۷۳قانون اساسی
نوشت؛ خبر :مجلس به مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی
از فرآیند بررسی شکایتها در دیوان عدالت اداری رای داد .برای اجرای
طرح صیانت و نادیده گرفتن حقوق مردم به هر چیزی تن میدهند ،حتی
به قیمت نقض صالحیتهای مجلس .اصل  ۱۷۳را بخوانید تا متوجه عمق
فاجعه شوید.

به گزارش ایرنا ،سیدنظام الدین موسوی سخنگوی
هیات رئیسه مجلس در توضیح جزییات جلسه
شب گذشته هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
به خبرنگاران گفت :در این جلسه و طبق زمان بندی
ثبت درخواستها برای استیضاح ،طرح استیضاح
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت
اعالم وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی
آن ارسال شد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود :درخواست
های مختلفی برای استیضاح برخی وزرا به هیات
رئیسه ارسال شده است که بررسی می شود.
پیش از این و در نشست علنی  ۲۴خرداد مجلس
شورای اسالمی سؤال محمد وحیدی نماینده مردم
بجنورد در مورد افزایش قیمت کاالها و نرخ تورم
از سید رضا فاطمی امین در دستور کار قرار گرفت
که پس از سخنان نماینده سوال کننده ،موافقان
و مخالفان و پاسخ های وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،نمایندگان از پاسخهای فاطمی امین قانع
نشدند.
اما یک عضو دیگر از هیئت رئیسه درباره استیضاح
فاطمی امین توضیحات دیگری ارائه داد .علیرضا
سلیمی در گفتگو با ایرنا با اشاره به جلسه روز
گذشته هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت:
در جلسه هیات رییسه مجلس با به جریان افتادن
استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن ،تجارت
موافقت شد.
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی
گفت :طبق ایین نامه داخلی مجلس با موافقت
هیات رییسه استیضاح وزرا به کمیسیون مربوطه
ارسال میشود و وزیر و نمایندگان  ۱۰روز فرصت
دارند در مورد موضوعات استیضاح بحث و گفت
و گو کنند در صورتی که تعداد امضاهای استیضاح
کاهش پیدا کند ،استیضاح از دستور کار مجلس
خارج خواهد شد.
وی ادامه داد :در غیر این صورت بعد از  ۱۰روز
استیضاح در صحن علنی مجلس اعالم وصول
خواهد شد و وزیر به مدت یک هفته فرصت دارد
تا در صحن علنی مجلس برای بررسی استیضاح
حضور یابد.
این اتفاق در حالی رخ داد که فاطمی امین شب
گذشته در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و
گزارشی از عملکرد خویش ارائه داد.

مصائبشفافیتگزینشی
در مجلس
فرهیختگان نوشت« :موضع انفعالی نمایندگان
زمانی ر خنماتر میشود که آنها حتی از گزینه
ممتنع نیز استفاده نکرده و با بیتوجهی کامل
حتی در رای گیری نیز شرکت نکنند.
بیتوجهی تعداد زیادی از نمایندگان به مصوبات
مجلس وضعیتی است که روز گذشته اعتراض
محمدباقر قالیباف را نیز برانگیخت .در جریان
بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین
دیوان عدالت اداری ،هنگام رایگیری درباره
اصل ماده  11این طرح  55نفر از نمایندگان
شرکت نکردند.
رئیس مجلس در واکنش به این رویکرد
نمایندگان گفت« :لیست کسانی که در رایگیری
شرکت نمیکنند در پایان هفته اعالم میشود...».
اعالم اسامی شرکتکنندگان در رای گیری اگرچه
میتواند آمار مشارکت حاضران را باال ببرد اما از
آنجا که نمایندگان برای اتخاذ رویکرد منفعالنه
راههای جایگزینی همچون غیبت و رای ممتنع را
نیز دارند ،خیلی نمیتواند به پویاتر شدن فضای
مجلس بینجامد.
شفافیت آرای نمایندگان بهترین راهی است
که میتواند به پویایی فضای مجلس بینجامد؛
چراکه نماینده را در معرض پاسخگویی قرار داده
و او را ملزم میکند تا برای دفاع از رای خود
بهکار کارشناسی روی آورده و در رایگیریها
نیز نظر خودش را مشخص کند .تحقق چنین
امری از آنجا که فضای کارشناسی را بر خانه ملت
حاکم میکند بهمرور منجر به حذف نمایندگان
سیاستزده از فضای مجلس شده و بهمرور
ظرفیتهایی را وارد بهارستان میکند که توانایی
موضعگیری دقیق و پاسخگویی کارشناسی شده
به افکار عمومی را داشته باشند.
قالیباف درحالی با تهدید نمایندگان به شفافیت
اسامی افرادی که در رایگیریها مشارکت
نمیکنند ،سعی دارد فضای بهارستان را از انفعال
خارج کند که پیش از این نهاد تحت امرش طرح
شفافیت آرای نمایندگان را رد کرده است.
اینکه مجلس برای شفافیت آرا خود تن به
قانوننویسی نداده و بدون نوشتن هیچ قانونی
قرار است صرفا اسامی افرادی منتشر شود که در
رایدهی شرکت نمیکنند ،نشاندهنده برخورد
متناقض و گزینشی با شفافیت است؛ برخوردی
که گاهی منجر به تصویب طرح شفافیت قوای
سهگانه شده و عمال شفافیت آرا را ذبح میکند
و گاهی نیز برای راحتتر شدن کار هیاترئیسه
شفافیت اسامی افراد منفعل را جایز میداند».

