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محسنی اژه ای اعالم کرد؛
امور نمایشی در قوه قضاییه ممنوع

همدلی: خیلی وقت است که هزینه های دستگاه های 
حکومتی دولت برای تبلیغــات کارهای خود محل 
انتقاد است. بســیاری می گویند چرا وقتی کشور با 
مشــکالت مالی مواجه است دســتگاه های مختلف 
میلیون ها تومان خرج تبلیغات می کنند. از بنرهای 
مختلف گرفته تا پول پاشــی در فضای مجازی. حاال 
رئیس قوه قضاییه به این انتقادها توجه کرده است. 
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به در پیش بودن هفته 
قوه قضاییه و ضرورت اطالع رسانی و تبیین برنامه ها 
و اقدامــات صــورت گرفته طی یک ســال اخیر از 
ناحیه مســئوالن بخش های مختلف دستگاه قضا، 
به همه آن هــا تکلیف کرد که با توجه به شــرایط 
کشور از انجام امور و برنامه های نمایشی و تبلیغاتی 
صرف و پرهزینه برای معرفی دستاوردهای خود به 
جد اجتناب و پرهیز کنند. به گزارش مرکز رســانه 
قوه قضاییه، حجت االسالم محســنی اژه ای، دیروز 
)دوشــنبه ۳۰خرداد( در جلسه شــورای عالی قوه 
قضاییه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و 
گرامیداشت سالگرد شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی، 
اظهار کرد: شهید بهشتی انسانی با تقوا، اندیشمند، 
خردورز، مدیر، مدیرپرور، عالم و عالم پرور بودند؛ لذا 
وجود ایشان برای دشــمنان کینه توز و قسم خورده 
انقالب و کشــور مــا قابل تحمل نبــود. رئیس قوه 
قضاییه در بخشــی از سخنان خود با اشاره به برخی 
محدودیت ها و معذوریت های قانونی که ممکن است 
در مقوله ارائه مجوز دسترســی به اطالعات از ناحیه 
برخی دســتگاه ها نظیر سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور وجود داشته باشد، بر ضرورت رفع تعارضات 
قانونی در امر هوشمندسازی امور و فرآیندهای اداره 
کشور و تحقق کامل بانک جامع اطالعاتی در کشور 
و اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل تر توسط هر سه قوه 
در این راستا تأکید کرد. رئیس قوه قضاییه در ادامه 
با اشاره به ضرورت پرهیز از بازداشت و زندانی کردن 
غیرضروری افراد و متهمــان و اتخاذ تدابیری برای 
حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری درعین حال به 
مسئوالن ذی ربط قضایی مؤکداً تأکید کرد که نسبت 
بــه تعقیب، محاکمه و اجرای به موقــع احکام افراد 
شرور، ســارق و مخل امنیت و آرامش مردم تمامی 

تالش و مساعی خود را به کارگیرند.

نماینده ادوار مجلس:
هر حکومتی بدون حمایت مردم 

محکوم به فناست!
رئیــس فراکســیون مســتقلین والیــی گفت: هر 
حکومتی که حمایت مردم را نداشته باشد، محکوم 
به فناســت! اگر حاکمیت مــردم را کنار بزنند، باید 
فاتحه همه چیــز را بخوانیم؛ برای نظــام راهی جز 
گرفتن مشــروعیت خواســتن از مردم باقی نمانده 
اســت. به گزارش دیده بان ایران؛ غالمرضا جعفرزاده 
ایمن آبادی، نماینده اســبق مجلس شورای اسالمی 
دربــاره رابطه بین نظام جمهوری اســالمی با مردم 
گفت: هر حکومتی که حمایت مردم را نداشته باشد، 
محکوم به فناست! اگر حاکمیت مردم را کنار بزنند، 
باید فاتحه همه چیز را بخوانیم؛ برای نظام راهی جز 
گرفتن مشروعیت خواستن از مردم باقی نمانده است. 
من چند وقت پیش گفتم آقای رئیســی اگر دوباره 
کاندیدای انتخاب شوید، دیگر رای همان 25درصدی 
که قباًل به شــما رای داده بودند را ندارید! 7۰درصد 
کسانی که به رئیسی رای دادند دیگر هیچ تمایل و 
کششی نسبت به او نداشــته و هرگز دوباره به او را 

نمی دهند.

رفیعی، نماینده تهران:
 تاب آوری مردم 

به شدت پایین آمده است
به گزارش رویداد24؛ دولت ســیزدهم در آســتانه 
یک ســالگی خود قــرار دارد و ازآنجایی که تاکنون 
موفق نشــده آرامش را به کشــور برگرداند، فرصت 
خوبی است تا بررسی شود چرا بسیاری از وعده های 
ســید ابراهیم رئیســی در ایام انتخابات ریاســت 
جمهوری، محقق نشده است. سمیه رفیعی نماینده 
تهران در مجلس یازدهم به این ســؤال پاسخ داده 
اســت. او می گوید: مشــکل اینجاست که خبری از 
انســجام در تیم اقتصادی دولت ســیزدهم نیست. 
عضو فراکســیون زنان مجلس می گوید: به نظر من، 
شــخص آقای رئیسی اراده انجام کار درست را دارد، 
اما اینکه دولتمردانش چقدر در مســیر کمک به او 
گام برمی دارند، موضوعی است که من آن را احساس 
نمی کنــم. رفیعی تصریح کرد: بــرای هر تصمیمی 
که قرار اســت در سطح دولت گرفته شود، باید کاِر 
کارشناســی شــده صورت بگیرد؛ اینکه تصمیمات 
همه جانبه باشــد و خطا های آن گرفته و ریسک آن 
پایین و بازدهی اش باال برود، از ضروریات اســت، اما 
بنده در اظهارنظر هایی که رسانه ای می شود، شاهد 
جزیره ای عمل کردن، پراکندگی، موازی کاری، فقدان 
پشتیبانی تصمیمات و حتی بروز تصمیماتی هستم 
که تصمیم دیگر را نقض می کند. نماینده تهران اظهار 
داشت: مردم در شرایط سختی قرار گرفته اند؛ شاید 
در دولت های گذشــته، تصمیمات اشتباهی خیلی 
گرفته شــده یا خیلی انگیزه نبوده است، به هرحال 
این روند باعث شــده مردم به یک نقطه ای برســند 
که بر اساس سلسله تصمیمات و کار های نادرست، 
تاب آوری شان کاهش جدی پیدا کند. وی با اشاره به 
بروز کاهش تاب آوری در بین مردم، افزود: به عنوان 
نماینده تهران، بین مردم که می روم گالیه ها و عدم 
تاب آوری را به عینه می بینم. به هرحال، توقع مردم 
از دولت و مجلس انقالبی باالست و مطالبه ها آن ها، 

خروجی مثبت کارهاست.

خبر

همدلی| تغییرات کابینه رئیسی هفته پیش 
آغاز شد. شاید خیلی از اصولگرایان و حامیان 
دولت، سال گذشته فکر نمی کردند در آستانه 
یک سالگی پیروزی رئیسی باید شاهد تغییر 
ترکیب کابینه رئیس جمهوری محبوبشــان 
باشند؛ اما گذشته از این، حاال کم کم حامیان 
رئیس جمهور هم حتی وارد کارزار درخواست 
تغییر کابینه شده اند. اصولگرایآن هم می گویند 
که کابینه باید تغییر کند. گویا دومین تغییر 
قرار است در وزارت صمت رخ دهد. سید رضا 
فاطمی امین وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
یکی از وزرایی بود که از زمستان ۱4۰۰ نامه 
درخواست اســتیضاح وی از سوی تعدادی از 
نمایندگان امضا و به هیات رئیســه مجلس 
تحویل داده شــده بود. باید خاطرنشــان کرد 
که فاطمی امین در بین نمایندگان حامیانی 
هم دارد. به هرحــال با وجود انتقادات فراوان، 
البی حامی هــا در کنار فشــارهای خارج از 
مجلس مبنی بر اینکه اســتیضاح زودهنگام 
وزرا به صالح نیســت به نتیجه رسید و مانع 
از این شــد که در همان سال گذشته فاطمی 
امین وزارت را رها کند. اما با شــروع ســال 
جدید همه چیز تغییر کرد. بیشتر نمایندگان 
منتقد جدی دولت شدند. اعتراضات مختلف 
اقشــار و اصناف مردم باعث شــد که فشارها 
بر دولت بیشتر شــود و در نهایت دولت را به 
ســمت پذیرش تغییر کابینه برد. در نهایت 
رئیســی رضایت داد و عقب نشــینی کرد و 
پذیرفت که کابینه توانمندی ندارد. با استعفای 
حجت اهلل عبدالملکــی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دولت رسماً وارد دوره تغییر کابینه 
شــد. دوره ای که ممکن است به تغییر نیمی 
از وزرا بینجامــد. هرچند که دولت در تالش 
است که وزرا از طریق استیضاح تغییر نکند، 
اما شرایط نشان می دهد چنانچه وزیر با استعفا 
میــز وزارت را ترک نکنــد نمایندگان تا حد 
قابل توجهی برای اســتیضاح جدی هستند. 
فعالً بیشترین تمرکز بهارســتانی ها بر وزیر 
صمت است. با توجه به اینکه اولین کارت زرد 
دولت هم به نام وزیر صمت ثبت شــده است. 
پیش ازاین مجلــس از توضیحات وزیر صمت 
قانع نشد و نخســتین کارت زرد را به دولت 
سید ابراهیم رئیسی آن هم در ۹ماهگی دولت 
تقدیم کرد تا نشانه ای از آغاز برخورد جدی با 

برخی از وزرا باشد.
در همین راســتا لطف اهلل سیاهکلی، نماینده 
مردم قزوین که درخواســت کننده استیضاح 
وزیر صمت در زمســتان سال گذشته بود، در 
گفت وگو با ایلنا در این زمینه گفت: »من فکر 
می کنم مجلس به اندازه کافی به ایشان فرصت 
داد و چندیــن ماه اســت که از درخواســت 
استیضاح ما می گذرد اما مجلس به دلیل اینکه 
ابتــدای کار دولت بود و عرف هم بر این نبود 
که در زمان کمتر از یک سال استیضاح ها اجرا 
شود این موضوع را متوقف نگه داشت اما من 
فکر می کنم که دیگر فرصتی که به ایشــان 
داده شد، تمام شده است. در هفته گذشته هم 
ایشــان از مجلس کارت زرد گرفت که نشان 
داد حتی در یک ســؤال هم ایشان نتوانست 
مجلس را قانع کند، بنابراین فکر می کنم در 
همین هفته جاری اســتیضاح ایشــان اعالم 
وصول خواهد شــد.« نماینده مردم قزوین در 
مجلس در پاســخ به این سؤال که »با توجه 

بــه افزایش تعداد منتقــدان دولت در صحن 
مجلس، به نظر شما نمایندگان حاضر به رأی 
دادن به استیضاح وزرا خواهند بود یا همچنان 
مایل هستند به منظور پرهیز از مواجهه مجلس 
با دولت، وزرا اقدام به استعفا کنند یا از سوی 
رئیس جمهور کنار گذاشــته شــوند؟« ابراز 
داشت: »فکر می کنم که وزرا درهرصورت هم 
اطالعاتشان از وضعیت حوزه کاری شان، هم 
اطالعاتشان از افکار عمومی و نگاه نمایندگان 
را می داننــد، بنابرایــن بهتر اســت بر آنچه 
می دانند تصمیم بگیرند و با اماواگر کارشان را 
پیش نبرند. نظر ما هم این است که وزرایی که 
فکر می کنند در مجلس ممکن است به چالش 
کشیده شوند، برای کمک به دولت کناره گیری 
کنند که دولت بتواند وزرای قوی تر را معرفی 
کند. اکنون یک ســال از کار دولت گذشته و 
الزم است که وزرا با قدرت و قوام بیشتری کار 
کنند، به نظر من یکی از آن وزارتخانه ها وزارت 
صمت است که باید تعیین تکلیف شود.« این 
اظهارات نشــان می دهد که بر اساس توافق 
اعالم نشــده بین مجلس و دولت، نمایندگان 
تالش می کنند وزرا را از مسیر جدید استعفا 
تغییر دهند. به نظر می آید آنان اســتیضاح را 

برای راه کار نهایی نگه داشته اند.
 احتمال اعالم وصول استیضاح

در همیــن حــال محمد حســینی، معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری درباره اعالم وصول 
اســتیضاح وزیر صمت اظهار کرد: »موضوع 
استیضاح در کمیسیون مربوطه مطرح شده 
و اگر اعضای کمیسیون قانع نشوند استیضاح 
اعالم وصول می شــود. در حال حاضر هیات 
رئیسه مجلس موضوع استیضاح وزیر صمت 
را به کمیسیون صنایع ارجاع داده و امیدواریم 
اعضای کمیسیون صنایع قانع شوند و موضوع 
استیضاح پیگیری نشود.« معاون امور مجلس 
رئیس جمهوری دربــاره مطالبه نمایندگان 
مجلس از وزیر صمــت گفت: »موضوع مورد 
پیگیری درباره صنعت خودرو است که آقای 
فاطمی امین دراین باره شــب گذشته مفصل 
توضیح داد و جامع تر از آن را در کمســیون 
ارائــه خواهد داد که امیدوارم نمایندگان قانع 
شوند و استیضاح به صحن نکشد.« وی با بیان 
اینکه امیدوارم بحث نماینــدگان مجلس از 
وزیر صمت مطالبات غیرمنطقی نباشد، گفت: 
»همــواره روال این بوده که نمایندگان از وزرا 

سؤال می کنند و وزرا هم پاسخگو بوده اند.«
 انتقاد حزب موتلفه از وزیر صمت

این امیدواری معاون پارلمانی رئیس جمهوری 
به قانع شدن نمایندگان در حالی است که به 
نظر می رسد عملکرد بعضی از وزرا باعث شده 
که فشار حامیان دولت نیز بیشتر شود. از جمله 
حزب موتلفه اسالمی که حاال رسماً از عملکرد 
ضعیف دولت انتقاد می کند. اسداهلل بادامچیان 
از اعضای ارشــد حزب موتلفه اسالمی گفته: 
»در مسئله قیمت ها دولت ایشان موفق نبود. 
متأســفانه به علت آنکه دو وزیر ایشان یکی 
آقای عبدالملکی کــه در وزارت کار عملکرد 
مثبتی نداشــت و احساس کرد که نمی تواند 
کار کند و باید فــرد دیگری به جای او بیاید، 
استعفا داد و دوم عملکرد منفی آقای فاطمی 
امین در وزارت صمت است که نتوانست از باال 
رفتن قیمت ها، تنظیم بازار و گرانی روزافزون 
و بی برنامگی که امروز مردم دچار مشــکالت 
اقتصــادی و گرانی هســتند جلوگیری کند. 
هرچه زودتر آقای فاطمی امین استعفا دهند 
به نفــع دنیا و آخرتش خواهد بــود. البته از 
تصمیم استعفای آقای عبدالملکی هم تقدیر 
می کنیم.« با این سخنان به نظر می رسد که 

ادامه کار برای وزیر صمت دشوارتر شود.
بادامچیــان در ادامــه تصریح کــرد: »دولت 
نتوانست در مسئله مسکن کار مثبتی انجام 
دهد. علت آن به ســه دلیل برمی گردد؛ دلیل 
اول آن است که گرانی هایی که در دولت قبل 
ایجاد شد، به این زودی به قیمت سابق خود 
برنمی گردد. گرانی بی جهت مصالح ساختمانی 
که وزیر در این مســئله ناکاربلدی و کوتاهی 
کرده است. دلیل دوم، مربوط به حاشیه نشینی 
بی خود اســت که قبالً این موارد را ســامان 
می دادند اما این کار انجام نشــده است. نکته 
بعدی مربوط به شــبکه سودجوهاســت که 
آن ها به دنبال منافع شــخصی خود هستند 
و نمی گذارند قیمت ها پایین بیاید. به همین 
دلیل در این موضوع نیازمند یک وزیر مقتدر 
هستیم تا بتواند با سیاســت های دقیق این 
شــبکه ها را تضعیف کرده و نگذارد قیمت ها 

افزایش یابد.«
 تکذیب استعفا

بااین حــال وزارت صمــت فعــالً در مرحله 
تکذیب استعفا هســت. درباره وزارت کار هم 
همین اتفاق رخ داد. ابتدا موضوع اســتعفای 

وزیر کار تکذیب شد و کمی بعد عبدالمالکی 
متن استعفای رســمی خود را در شبکه های 
اجتماعی منتشــر کرد و از دولــت رفت. به 
گــزارش ایســنا، ســخنگوی وزارت صمت 
ضمن تکذیب شــایعه استعفای وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اعــالم کرد که فاطمی امین 
یکشنبه شب، 2۹خرداد در برنامه »صف اول« 
شبکه خبر سیما، برنامه های این وزارتخانه را 
تشریح می کند. صنعت خودرو، تنظیم بازار، 
مدیریت هوشمند تأمین و توزیع کاال و توسعه 
معدنی از جمله مباحث وزیر صنعت، معدن و 

تجارت در این برنامه بود.
 حمایت برخی نمایندگان

به نظر می رسد با وجود همه فشارها فاطمی 
امین همچنان تالش می کند تا کرسی وزارت 
خود را نگه دارد. حاال البی های او فعال شده اند 
و از او حمایت می کنند. محمدحسن آصفری 
نماینــده اراک در گفت وگو بــا ایرنا، در مورد 
عملکــرد وزارت صمت، اظهار کــرد: »امروز 
مقصر اصلی وضعیت بازار آقای فاطمی امین 
نیست چرا که او یک ویرانه ای را در حوزه بازار 
تحویل گرفته است که سامان بخشیدن به آن 

نیازمند زمان بیشتری است.«
وی با بیان اینکه فشــار ناشــی از تحریم ها و 
مشــکالت موجود در مسائل اقتصادی سبب 
ایجاد چنین وضعیتی در بازار شــده اســت، 
ادامه داد: »در حوزه گرانی کاالهای اساســی 
در بازار وزیر صمت مقصر اصلی نیســت چرا 
که کاالهای اساســی مردم در اختیار وزارت 
جهاد کشــاورزی اســت. این گونه نیست که 
صرفــاً به دلیل وضعیت خودرو وزیر صمت را 
مورد اســتیضاح قرار دهیم.« وی با تأکید بر 
اینکه به نظر بنده آقــای فاطمی امین یکی 
از وزرای بی حاشــیه ای بوده که گریبان گیر 
جریانات حزبی و سیاسی نشده است، تصریح 
کرد: »مقصر اصلی گرانی کاالهای اساسی در 
بازار افراد دیگری هســتند که باید پاسخگو 
باشند. بســیاری از نمایندگان مجلس که به 
دنبال اســتیضاح وزیر صمت بودند از این کار 
صرف نظر کردند و عالقه مند هستند که آقای 
فاطمی امین برنامه های خود را دنبال کند تا 
انشاهلل معایب موجود در این حوزه رفع شود.« 
وی تأکید کرد: »تعداد امضاهای استیضاح وزیر 
صمت به حدنصاب قانونی برای اعالم وصول 

در صحن علنی مجلس نرسیده است.«

وزیر صمت در یک قدمی استیضاح

دولت در آستانه دومین ترمیم

همدلی| مجلس شورای اسالمی مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون 
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری خارج کرد. 
مصوبه ای که باعث می شــود نظارت بر این دو شورا و شکایت 
احتمالی از برخی مصوبات آن ها، عماًل از ســوی شــهروندان 

ممکن نباشد.
 در جلسه یک شنبه 2۹خرداد ۱4۰۱ مجلس شورای اسالمی 
بخش هایی از طرح »اصالح قانون تشــکیالت و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری« بررسی شد و اصالحاتی درباره این قانون 

صورت گرفت.
تصویب اصالحیــه ماده ۱2 این قانون انتقاداتی را ایجاد کرده 
اســت. بر اساس قانون مصوب ســال ۱۳۹۰ در بخش دوم با 
عنوان »آیین دادرسی« و ذیل فصل اول با عنوان »صالحیت«، 
ماده ۱2 به این شــرح تصویب شده اســت: »ماده ۱2- حدود 
صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شــرح زیر است: 
۱- رســیدگی به شـــکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص 
حقیقــی یا حقوقی از آیین نامه ها و ســایر نظامات و مقررات 
دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی 
که مقررات مذکور به علت مغایرت با شــرع یا قانون و یا عدم 
صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا 
تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی 
که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. تبصره- رسیدگی 
به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها 
و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای 
نگهبان، مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و 

شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.«
بااین وجود مصوبه دیروز مجلس، عالوه بر نهادهای فوق )شورای 
نگهبان، مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، مجلس خبرگان 

و شــورای عالی امنیت ملی(، شورای عالی انقالب فرهنگی و 
شــورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج 
کرده است. در جلسه یکشنبه مجلس، نمایندگان ماده ۱2 این 
قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند: ماده ۱2- در تبصره 
ماده )۱2(  قانون عبارت »مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت 
ملی« به عبارت »مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت 
ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی« اصالح می شود و شماره 
تبصره مذکور به تبصره )۱( اصالح و متن زیر به عنوان تبصره 
)2( به ماده مذکور الحاق می شــود: »تبصره 2- رسیدگی به 
مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صالحیت 

این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.«
خارج شــدن این دو شــورای عالی )انقالب فرهنگی و فضای 
مجــازی( از حدود صالحیت و وظایــف هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری به این معناســت که هیچ شــخص حقیقی یا 
حقوقی نمی تواند به مصوبات این دو شــورا در دیوان اعتراض 
کند و عماًل نظارت بر این دو شورا غیرممکن می شود. این اتفاق 
در حالی رخ داده که مجلس شــورای اسالمی که خود یکی از 

نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب 
می آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی 

را سلب کرده است.
در واکنــش به این مصوبه حقوقدانان مختلفی نســبت به آن 
اعتراض کردند. محمود صادقی استاد حقوق و نماینده سابق 
مجلس در توییتر خود نوشت: »مصوبه مجلس در خارج کردن 
مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای 
مجازی از شمول صالحیت دیوان عدالت اداری عالوه بر مغایرت 
با اصل تفکیک قوا، با سیاســت های کلی نظام قانون گذاری و 
به تبع آن طبق تفســیر رایج با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی 
نیز مغایــرت دارد. سیاســت های کلی نظــام قانون گذاری: 
۱4-رعایت صالحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به 
تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین 
موجود این نهادها؛ پیش بینی سازوکار کارآمد قانونی الزم برای 
تضمین عدم مغایرت مصوبات آن ها با قوانین عادی. اصل ۱۱۰ 
قانون اساســی: وظایف و اختیارات رهبر: تعیین سیاست های 
کلی نظام جمهوری اســالمی ایران پس از مشورت با مجمع 

تشخیص مصلحت نظام.«
محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشــین ارتباطات نیز به این 
طــرح این گونه واکنش نشــان داد و نوشــت: »آنچه نماینده  
محترمی در مجلس شورای اسالمی درباره  بانوان ایرانی مطرح 
کرد، می تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس 
افکار عمومی از مصوبه غم بار دیروز مجلس در خصوص سلب 
حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای 

عالی فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی باشد.«
او ادامه داد: »ظاهراً مجلس از طرح صیانت درس گرفته است، 
اما نه برای احترام و رعایت حقوق  اساسی مردم، بلکه برای پرت 

کردن حواس مردم از مصوبات زیان بار.«

نمایندگان شکایت از مصوبات دو شورای عالی را ممنوع کردند

مجلس علیه عدالت اداری

وزیر کشور:
مردم در حاشیه قرار گرفتند

احمــد وحیدی، وزیر کشــور در همایش حکمرانی 
مردمی در گفتمــان عدالــت و جمهوریت، گفت: 
گفتمان در خأل کشف نمی شود؛ یعنی گفتمان اگر 
زمان بند و مکان بند اســت باید ببینیم که با عناصر 
موجود می توان تطبیق داد یا نه. وزیر کشــور افزود: 
مردم برای مســئوالن یک شــعار سیاسی نیست و 
آن چیــزی که در دنیا برای مردم بیان می شــود با 
آن چیزی که در جمهوری اسالمی مطرح می شود، 
فاصله دارد. وحیدی عنوان کرد: پیشرفت را باید در 
حوزه های مختلف باز کرد؛ مثاًل در مبانی عملی یک 
بدنه اجتماعی می خواهد. آن هایی به پیشرفت کشور 
اعتقاد دارند و دارای این دو مؤلفه هستند که اعتماد 
به خود و عدم اعتماد به دشــمن دارند. به نظر بنده 
کسی که به آمریکا اعتماد دارد اعتقادی به پیشرفت 
ندارد و کسانی که به پیشرفت اعتقاد نداشته باشند 
به عدالت و جمهوریت اعتقاد نخواهند داشت. وی با 
بیان اینکه باید مرزبندی بــا آمریکا در درون وجود 
داشته باشد، اظهار کرد: هر حزب و گروهی با آمریکا 
و دشــمن مرزبندی نداشته باشد، قائل به پیشرفت 
کشور نیســت؛ ازاین رو اگر پیشرفت بخواهیم نباید 
زیر سلطه آمریکا و جهانی شدن رفت. وحیدی افزود: 
باید صدای افراد و اشــخاصی که پایه های پیشرفت 
کشور هســتند، شنیده شــود و باید این صداهای 
پراکنده تجمیع شــده و صدای آن ها رسیده شود. 
چرا امروز صدای ســلبریتی ها شنیده می شود؟ باید 
صدای افرادی که باعث پیشرفت کشور هم می شوند 
شــنیده شود. کســانی که واداده به غرب هستند و 
دنبال رهاسازی به سمت غرب هستند این جریان به 
دنبال پیشرفت کشور نیست؛ زیرا بر ریسمانی چنگ 
می زنند که خود در حال پوسیده شدن است و نهایت 
آن بــه گلوله و خمپاره ختم می شــود که نمونه آن 
را می توان در افغانســتان، عراق، اوکراین و فلسطین 
مشــاهده کرد. وی ادامــه داد: بزرگ ترین انقالب و 
جنگ که پایه اصلی آن مردم بودند در جهان، انقالب 
اسالمی و جنگ تحمیلی، ایران بود، اما متأسفانه در 
ادامه همه مطالبه ها به سمت دولت رفت و مردم در 
حاشیه قرار گرفتند. باید دولت به مردم واگذار شود 
و نباید حکمرانی ها به دولت واگذار شود. دولت نباید 
گسترده شود، وظیفه دولت ساماندهی است نه اجابت 
خواسته ها. باید حکمرانی به مردم سپرده شود. پس 
سه مؤلفه وجود دارد؛ دولت بر دولت، دولت بر مردم و 
مردم بر مردم که به مرحله اجرا برسد. وحیدی تأکید 
کرد: باید از مرکزگرایی و تمرکزگرایی دور شــویم و 
بنای دولت سیزدهم همین موضوع است و قرار است 
کشور استانداری محور اداره شود و نه وزارتخانه محور، 
زیرا این باعث می شود که حکمرانی به مردم بازگردد.

سالمی، فرمانده کل سپاه:
دشمن بر طبل تحریک اذهان

 مردم می کوبد
سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه و فرمانده 
قرارگاه ثاراهلل تهران در آیین گرامیداشت سی امین 
سالگرد صدور فرمان تأســیس قرارگاه ثاراهلل تهران 
از ســوی فرماندهــی معظــم کل قــوا و تجلیل از 
خانواده های معظم شــهدای این قرارگاه با اشاره به 
اینکه در دنیا یک نقطه مرکزی تدبیر، الهام، آگاهی، 
حرکت و راهبرد وجود دارد که با دنیای کفر و الحاد 
ســتیز می کند، گفت: دشمن این نقطه را شناسایی 
کرده و می داند که تحمیل شکســت های پی درپی 

آن ها به ویژه در بالد اسالمی از این نقطه است.
به گــزارش فارس، وی افزود: دشــمنان دریافته اند 
که شیب شــتاب دار نزول قدرت آن ها از این نقطه 
سرچشمه می گیرد و به همین جهت این نقطه، نقطه 
تقابل تمام دشمنی ها و همگرایی های شیاطین عالم و 
نقطه ای است که در آن همه توطئه ها خنثی می شود 
و آن شــهر تهران است. سرلشــکر سالمی از تهران 
به عنوان لنگرگاه آرامش و ثبات انقالب و جامعه نام 
برد و افزود: تهران شهری با دامنه های بین المللی و 
تأثیرات جهانی و نیز با مردمانی آگاه و بصیر است که 
سختی ها را با قدرت آگاهی و ایمان و تحمل پشت سر 
گذاشته اند. وی با بیان اینکه دشمنانی که ارزش های 
ما را تحریف می کنند به دنبال این هستند که آستانه 
تحمل مردم را کاهش دهند، تسلیم را نسخه دشمن 
برای ملت ایران نامید و گفت: آن ها دشــمن هویت، 
عزت، استقالل، آزادی، شرف و کرامت ما هستند و 
هرگز نسخه سعادت ملت ایران را تجویز نمی کنند. 
سرلشکر ســالمی با بیان اینکه مردم ایران می دانند 
که آنچــه در ذهن رهبر معظم انقالب می گذرد جز 
سعادت، پیشرفت، امنیت، استقالل، آزادی و حرمت 
این جامعه نیســت تصریح کرد: قدرت فیزیکی یک 
نظام خوب اســت، اما اگر حکمت رهبری پشت آن 
نباشد آن قدرت به عکس خود تبدیل می شود، مانند 
آمریکا که فاقد یک رهبر بــا روحیه کاریزما بوده و 
از قدرت حکمت برخوردار نیست و همین امر باعث 
فرســایش روح جامعه می شود. فرمانده کل سپاه با 
اشاره به اینکه باید تولید امنیت کنیم نه اینکه مانع 
ناامنی بشــویم، افزود: تولید امنیت به این معناست 
که امنیت آن قدر بزرگ و ریشه دار باشد که هیچ چیز 
قادر به برهم زدن آن نشود، در حالی که جلوگیری 
از ناامنــی آخرین مرحلــه از تالش اســت و ما به 
بهترین روش می اندیشــیم و آن روش تولید امنیت 
است. سرلشکر سالمی با بیان اینکه دشمن بر طبل 
تحریک اذهان مردم می کوبد، گفت: همه دستگاه ها 
بایــد تالش خود را برای تولید امنیت انجام دهند تا 
مردم تالش هــا را در میدان ببینند. فرمانده قرارگاه 
ثاراهلل تهران در پایان از مردم به عنوان کلیدواژه قدرت 
نــام برد و گفت: با خدمت به مردم، روحیه فداکاری 
و گذشت اجازه نمی دهیم که دست دشمن به حریم 

امنیت ما برسد و امنیت را مردمی می کنیم.

خبر


