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قادری:
نظام انتخاباتی اکثریتی مجلس 

قابل دفاع نیست
طراح طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شورای 
اســالمی جزییات گزینه های پیش رو برای اصالح 

قانون انتخابات مجلس را تشریح کرد.
جعفــر قــادری نماینده مردم شــیراز در مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگویــی در خصوص 
طرحی اصــالح انتخابات مجلس، گفت: من چهار 
طرح برای اصالح نظام انتخاباتی مجلس، شــوراها 
و ریاست جمهوری ارائه کردم که از این تعداد دو 
طرح مربوط به مجلس اســت. یکی از آن ها نظام 
انتخابات تناســبی حوزه های دو نماینده به باالتر 
اســت و دیگری نظام انتخاباتی تناسبی استانی-

شهرستانی است.
وی ادامــه داد: این طــرح دوم تقریباً در مجلس 
گذشــته هم مطرح شد و آن هم طرح من بود. در 
دوره مجلس دهم که بنده نماینده نبودم جلسات 
مختلفی در کمیسیون شوراها حضور پیدا کردم و 
آن طرح آماده شــد؛ اما سازوکار آن را دوستان در 
مجلس دهــم به نوعی بد تنظیم کردند، به ویژه در 
جلســه آخر که طرح ما را مثله کردند و این باعث 

شد که موردایراد شورای نگهبان قرار بگیرد.
قادری افزود: اما امسال مجدداً این طرح را مطرح 
کردم که یک مســئله وجود داشت و آن اینکه آیا 
این طرح اصالح نظــام انتخاباتی را در قالب رفع 
ایرادات شــورای نگهبان به مصوبات مجلس دهم 
بگنجانیم یا به صورت مجزا و در قالب طرح اصالح 
نظام انتخاباتی مجدداً مطرح کنیم. در این زمینه 
جلســاتی را با شورای نگهبان و با حضور همکاران 
در کمیسیون شوراها داشتیم، همین طور جلساتی 

را با حضور آقای قالیباف.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی 
در رابطه با خروجی و نتیجه این جلسات مشترک 
عنوان کرد: تقریباً جمع بندی این اســت که نظام 
انتخاباتی فعلی که نظام اکثریتی اســت یک نظام 
قابل قبول و قابل دفاعی نیســت؛ بنابراین باید به 
سمت استانی شــدن انتخابات برویم و هم اینکه 
بایــد بپذیریم نظــام اســتانی-اکثریتی به مراتب 
ضررش از نظام اکثریتی-شهرستانی چندحوزه ای 
بیشــتر اســت، در نتیجه هیچ گاه شورای نگهبان 
حاضر به پذیرش نظام اکثریتی اســتانی نمی شود 
که البته این دیدگاه منطقی هم است چون ممکن 
اســت به یک باره در یک استان تمامی نمایندگان 
از یک جریان مذهبی، یک طیف سیاســی یا یک 
جریان قومی انتخاب شوند و جریان مقابل امکان 

رقابت نداشته باشد.
بنابرایــن نظــام اکثریتی اســتانی  افــزود:  وی 
به هیچ وجه قابل قبول نیســت و کســی مدافع آن 
نیست. ما در مجلس هفتم و هشتم هم این بحث 
را دنبال کردیم اما مشاهده شد که ایرادات جدی 
دارد و از آن عبور کردیم. لذا ما یا باید به ســمت 
نظام تناسبی استانی-شهرســتانی برویم یا اینکه 
همین حوزه هــای انتخابیه را در همین حد فعلی 
نگه داریم؛ یعنی از قید اســتانی شدن صرف نظر 
کنیم و همین نظام شهرســتانی باشــد اما نظام 

اکثریتی را تبدیل به نظام تناسبی کنیم.

پاسخ به اعتراض درباره
 یک تحقیق و تفحص

محمدتقــی نقدعلــی در نشســت علنــی دیروز 
)سه شــنبه، ۷تیرماه( مجلس شورای اسالمی در 
تذکر شفاهی ضمن قرائت آیه »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا 
َداَء بِالِْقْسِط« گفت: موضوع  ِ ُشــهَ اِمیَن ِلَّ ُکونُوا َقَوّ
تحقیق و تفحص از انتقال آب های بین حوضه ای 
در کشــور مطرح بــود و همه عصبانیــت بنده را 

مالحظه کردند. عصبانیت من دلیل داشت.
وی افــزود: عصبانیــت من به ایــن دلیل بود که 
ایــن تحقیق و تفحص اســمش تحقیق و تفحص 
از انتقال آب بین حوضــه ای بود، اما محتوای آن 
به دو سه پروژه خاص می پرداخت. باید بدانید که 
بهشت آباد اجرانشده و هنوز تونل سوم آبی را برای 
اصفهان نیاورده اســت. حال آنکــه امروز برخی از 
طرح های آبی مثل بن-بروجن در شرف اجراست.

نماینده مــردم خمینی شــهر در مجلس یازدهم 
مطرح کرد: ما مشکلی با تحقیق و تفحص نداریم 
و اتفاقاً باید تحقیق و تفحص شود و انتقال آب به 
مترمکعب  برداشت ۵۰۰میلیون  کاشان،  دلیجان، 
آب زاینده رود در باالدســت و توســعه ۱۳۰هزار 
هکتار زمین کشــاورزی را همه باید بدانند. بدانند 
که مردم اصفهان امروز در تشــنگی می ســوزند 
و در جهــت رفع این مشــکل اتفاقــی نمی افتد. 
شفاف سازی و عدالت و قانون شعار مردم اصفهان 

است.
نقدعلــی تأکید کرد: زمانی که اســم یک تحقیق 
و تفحــص به نام یک طرح ملی اســت، اما به نام 
یک استان خاص مطرح می شــود، دارای اشکال 
اســت. این تحقیق و تفحص مطالبه مردم استان 
من است. چقدر آب از اصفهان به حوضه های دیگر 

منتقل نشده است.
نماینــده مردم خمینی شــهر در مجلــس اظهار 
داشــت: من پیام مردم اصفهان را منتقل می کنم، 
مادامی که طــرح جامع حوضه آبریــز زاینده رود 
تصویب نشود، بنده به نمایندگی از مردم اصفهان 
اعالم می کنم یک قطره بــه بن – بروجن و هیچ 
کجای دیگر کشور منتقل نخواهد شد. وزیر نیرو؛ 
ما نمی گذاریم پروژه بن-بروجن اجرا شــود. یکی 
بیایــد و طرحی را به نام ملی بــه رأی بگذارد اما 

محتوای آن استانی باشد، آن را ما قبول نداریم.

خبر

همدلی|  مجلس به شــدت خواستار اعمال 
تغییرات در کابینه سیدابراهیم رئیسی است؛ 
موضوعی که دولت ســعی می کند به واسطه 
ارتباطات مختلفی که با مجلس و به خصوص 
رئیس مجلــس دارد آن را به تعویق بیندازد. 
رئیســی با اینکه تابه حال یکی از وزرایش در 
یک سالگی دولت تغییر کرده اند فعاًل در تالش 
اســت تا درباره آن واکنش نداشته باشد. هر 
چند که هر روز نمایندگان مجلس رسماً درباره 
آن به دولت تذکر می دهند. به نظر می رسد با 
وجود فشارهای مختلف فعالً رئیسی بنایی بر 
توجه دادن به این اعتراضات ندارد. بااین وجود 
برخی فکر می کنند که ممکن است باالخره 
فشارها به نتیجه برسد و شمار وزرایی که قرار 

است تغییر کنند از یکی بیشتر شود.
حســین کنعانــی مقدم از فعاالن سیاســی 
اصولگرا در گفت وگو با »همدلی« به بررســی 
ضرورت اعمال تغییرات در کابینه سیدابراهیم 
رئیسی پرداخته است. کنعانی مقدم دراین باره 
می گوید: »اعمــال تغییرات به نظرم طبیعت 
دولت هاســت. این یک اتفاق عادی است که 
بعــد از یک دوره که دولت برنامه های خود را 
اجرا کرد شروع به ارزیابی عملکرد همکارانش 
در دولت کند و بر اساس این ارزیابی تصمیم 
بگیرد که وزرای کابینه را تغییر دهد. به هرحال 
باید در نظر داشــت که این حق دولت است 
که برای همکاران خود و وزرایی که قرار است 
تصمیمات دولت را اجرا کنند تصمیم بگیرد. 
از طرف دیگر نظارت هم حق مجلس اســت. 
نمایندگان هم حق دارند که بر عملکرد وزرا 
نظارت داشته باشــند و آنان را بررسی کنند 
و در نهایت چنانچه تصمیم گرفتند بتوانند از 

ابزار استیضاح و سؤال استفاده کنند.«
او می افزاید: »به هرحال در شرایط امروز کشور 
االن بیشــتر بحث مهره هــای کلیدی دولت 
در حوزه اقتصادی مدنظر قرار گرفته اســت. 
بیشــتر تقاضاها هم برای تغییرات در کابینه 
متمرکز بر همین وزرای حوزه اقتصادی است 
که گفته می شــود باید تغییراتی انجام شود 
و تقویت شــوند. باالخره وزرا باید متناسب با 
خواسته های اقتصادی که برای معیشت مردم 
بهتر اســت تغییر کنند و جابجا شوند و افراد 

جدیدی به دولت بپیوندند.«
این فعال سیاســی معتقد اســت: »االن این 
فرصت بــرای رئیس جمهوری فراهم اســت 
که خــودش وزرا را ارزیابی کند و تصمیم به 
تغییر آنان بگیــرد و از نیروهایی توانمندتر و 
کارآمدتر اســتفاده کند. اگــر مقاومتی برای 
تغییرات شــکل بگیرد و در مقابل خواســت 
نمایندگان ایستادگی شود به نظر می رسد که 
خود نمایندگان مصمم هستند که به موضوع 

ورود کنند و برخی از وزرا را استیضاح کنند.«
کنعانی مقدم درباره ضرورت تغییر وزرا توضیح 
می دهــد: »به نظر بنده با یک ســال کارکرد 
می توان یک مقدار ارزیابی نسبت به عملکرد 
وزرا داشت؛ اما واقعیت این است که با تغییر 

یک وزیر امور اصالح نمی شود. 
ســاختاری که در آن وزارتخانه وجود داشته 
اگر معیوب باشد هر کسی هم در این جایگاه 
قرار داده شود همان مشکالت همچنان وجود 
دارد. باید یک مقدار تغییرات ساختاری انجام 
شود. در بحث اقتصادی کشور و تیم اقتصادی 
دولت گرچه ستاره های خوبی حاضر هستند 
اما چون این نیروها کار تیمی نکرده اند، عمدتاً 
گل به خودی می زنند و این یکی از مشکالت 
اساسی است. به نظر می آید خود آقای رئیسی 
باید تیم ارزیابی از وزرا داشــته باشد و همه 
وزرای خود را به طــور جداگانه مورد ارزیابی 
دقیق قرار دهند تا اگر الزم باشد وزرا را تغییر 
دهند. به نظر من تغییرات اتفاق بدی نیست 
و بهتر از این است که وضع امور هر روز بدتر 

شود.«
او می افزایــد: »البته باید در نظر داشــت که 
تغییــرات این چنینی در ســطوح باال باعث 
می شود که هزینه های زیادی به دولت تحمیل 
شــود. چون وقتی دولتی روی کار می آید و 
وزیــری وزارتخانه ای را تحویــل می گیرد بر 
اساس سیاست های خودش بسیاری از مدیران 
را تغییر می دهد. وقتی وزیر در یک سالگی عمر 
دولــت کار را رها می کند و می رود در نتیجه 
بدون اینکه این همه تغییرات به نتیجه رسیده 
باشد کار رهاشده اســت. مثل وزارت کار که 

وزیر سابق تغییرات زیادی در وزارتخانه اعمال 
کرد و بعد خودش رفت؛ این باعث می شــود 
که دولت هزینه بدهد. مگر چقدر می توانیم به 
ساختار اجرایی دولت تحمیل کنیم که هزینه 

تغییرات را بپردازد؟«
کنعانی مقدم درباره اینکه چقدر امکان دارد 
رئیسی شــعارهایی را که مطرح کرده محقق 
کند، می گوید: »آقای رئیسی که شعار زیاد داده 
است اما چاره ای ندارد جز اینکه نوشته مجلس 
را محقق کنند. همه تکالیف دولت درباره بحث 
یارانه، حقوق کارمندان و بازنشستگان، حذف 
ارز ترجیحی، تــورم، افزایش قیمت ها، خلق 
پول، پرداخت بدهی دولت قبلی همه و همه 
تکالیف مجلس شــورای اسالمی است. حتی 
اگر همه این موارد تأثیر منفی هم در اقتصاد 
کشور بگذارد ولی به هرحال ایشان هم مجری 
است و به نظر می رسد اگر به قانون عمل کند 
نمره عملکرد ایشــان مثبت است ولی اگر به 
شرایط اقتصادی نگاه کنیم خیلی نمره مثبتی 

نمی گیرند.«
کنعانی مقدم معتقد اســت: »دولت قائم به 
رئیس جمهوری نیســت و نبوده اســت. اگر 
برتریــن مدیران جهان را هم برای ریاســت 
جمهوری بیاوریم و بعد این ســاختار اجرایی 
را بــرای آن حاکم کنیــم و دو قوای دیگر را 
در کنار آن قرار دهیم، آنان هم حتی ممکن 
اســت نمره منفی بگیرند. چون ما داریم یک 
ساختاری را بر آنان تحمیل می کنیم. یک تیم 
را در یک ســاختار از پیش تعریف شده قرار 
می دهیم. به نظرم این است که مشکل اساسی 
ما نظام ریاستی در کشــور است؛ یعنی یک 

نفر رئیس جمهوری می شود با رأی مردم، بعد 
کابینه انتخاب می کند و بعد هم به شرایطی 

می رسیم که دولتی ناکارآمد داریم.«
او می گویــد: »من به نظرم می رســد ما باید 
به ســمت این برویم که سه گام مهم برداریم. 
گام اول اصالح قانون اساسی در رابطه با نوع 
نظام اجرایی کشور است. دراین باره هم مقام 
معظم رهبری قباًل به موضوع نظام پارلمانی و 
ریاستی اشاره کرده اند. گام دوم بر اساس این 
قانون اساسی این است که ما انتخاباتی برگزار 
کنیم هم در مجلس و هم در ریاست جمهوری 
مردم احســاس کنند که رأی آنان مؤثر است 
و بر اســاس مردم ســاالری دینی توانسته اند 
مسئوالن خود را انتخاب کنند. در کنار این ما 
باید در بحث سیاست خارجی که تحریم ها هم 
یک بخش مهم آن اســت تصمیمات اساسی 
بگیریــم. باید در حوزه سیاســت خارجی بر 
اساس منافع و امنیت ملی تصمیم بگیریم و 
سعی کنیم که ریسک تصمیمات و مناسبات 

در این حوزه را کاهش دهیم.«
کنعانی مقــدم درباره اینکه چقــدر مردم با 
سخنان رئیس جمهوری درباره شرایط کشور 
قانع می شــوند نیز توضیح می دهد: »دولت 
در اجرای سیاســت ها باید مردم را قانع کند 
تا مردم در صحنه باشــند و همراهی کنند. 
اطالع رســانی و همراه با مردم بودن می تواند 
اثرات بســیار خوبی در اجرای مسائل کشور 
داشته باشد؛ اما مشروط به این است که مردم 
احســاس کنند آن خواسته ها و مطالباتشان 
محقق می شــود، اما اگر فقط قرار باشد دیدار 

و بازدیدی باشد خیلی اثری ندارد.«

حسین کنعانی مقدم در گفت وگو با »همدلی«:

مشکل کشور نظام ریاستی است

همدلی| بعد از چندین روز کشــمکش درباره استیضاح وزیر 
صمت دیروز ســرانجام رئیس مجلس رســماً وارد گود شد و 
تــالش کرد که این اســتیضاح به تعویق بیفتــد. محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی صبــح دیروز و در 
جلسه صحن علنی )۷تیر( مجلس طی سخنانی در خصوص 
استیضاح وزیر صمت، گفت: »الزم می دانم این را با صراحت 
عرض کنم که ما حتماً وظیفه خود می دانیم که هر سه قوا در 
حوزه اداره کشــور مجلس و دولت هم هماهنگ باشند و هم 
هم افزا.« وی ادامه داد: »اگر مجلس به این نتیجه رسیده که 
وزیری را استیضاح کند که اکنون در خصوص یک وزیر مثل 
وزیر صمت نمایندگان به ســوی اقدام به استیضاح آمده اند، یا 
برخی وزرای دیگر است که هنوز به کمیسیون ها ارسال نشده 
اســت هیچ نیتی در مجلس جز اصالح امور و پیشــرفت کار 

دولت نیست.«
رئیس مجلس خاطرنشــان کرد: »این بــه معنی دخالت در 
کار دولت نیســت، درحالی که مجلس یک وظیفه ذاتی دارد 
و وظایفــی هم دولــت دارد که هر کدام به جــای خود باید 
مسئولیت پذیر باشند و مسئولیت ها لوث نشود. نکته دوم اینکه 
وزارت صمت جزو سنگین ترین مجموعه وزارتخانه های دولتی 

اســت. یک زمانی وزارت صنایع کوچک سابق، وزارت صنایع 
و معــادن و وزارت بازرگانی جدا بودند اما امروز همه در یک 
وزارتخانه متمرکز شده اند و همه ما قبول داریم و من هم بارها 
به دولت محترم و رئیس جمهور محترم باور شــخصی خودم 
را گفته ام که این وزارتخانه مشــکالت ســاختاری هم دارد و 
حتماً اشکاالت مدیریتی هم دارد.  خب تشخیص این بود که 
در خصوص این وزارتخانه به نقطه ای رســیده است که باید 
اســتیضاح انجام شــود و امروز هم که از لحاظ قانونی مهلت 
۷روزه به پایان رســیده و درخواست استیضاح امروز ۱۷امضا 
دارد و ۱۷نفر از عزیزان پای استیضاح هستند، با توجه به اینکه 
وقتی که تعداد استیضاح ها به ۱۰نفر برسد استیضاح می تواند 
در صحن مطرح شود؛ اما چون قصد اصالح امور است و با توجه 
به صحبتــی که من در این روزها خدمت آقای رئیس جمهور 
داشتم و قبل از عید هم صحبت کردم و دولت هم این دغدغه 
را داشــت، با آقای رئیس جمهور در آخرین صحبتی که با هم 
کردیم به این جمع بندی رســیدیم که این وزارتخانه نیازمند 
این است تفکیک شــود.« وی عنوان کرد: »در نتیجه من از 
نمایندگان درخواست کننده استیضاح یک خواهشی داشتم و 
خصوصی هم از آقای ســیاهکلی این را درخواست کردم که 

اولین نفر درخواست کننده استیضاح بودند و انصافاً هم در این 
مدت جز دلسوزی از ایشان ندیدم و همین طور از ۱۶نفر دیگر 
درخواست دارم که چون دولت این مسئله را پذیرفته و اقدام 
کرده یک فرصت دو ماهه به دولت بدهیم و مطمئن هستیم 

که این کار انجام می شود.«
بااین حال دردسر استیضاح نه تنها برای دولت تمام نشد بلکه 
نمایندگان دیروز دوباره یک استیضاح جدید را مطرح کردند. 
درحالی که نمایندگان دیروز در صحن علنی استماع گزارش 
میعاد صالحی مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران را در دستور کار داشتند، پس از ارائه گزارش وی گروهی 
از نمایندگان درخواست اســتیضاح رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی را با 2۰امضا در سامانه نمایندگان بارگذاری کردند.

به گزارش ایلنا شنیده می شود که این استیضاح در واکنش به 
گزارش سید میعاد صالحی در مورد حادثه قطار تبریز مشهد 
مطرح می شود و نمایندگان خواستار برکناری صالحی هستند. 
اســتیضاح وزیر راه و شهرسازی در حالی تقدیم هیات رئیسه 
مجلس می شــود که صبح امروز با وساطت قالیباف استیضاح 
فاطمی امین به دلیل آنچه تفکیک وزارت صمت نامیده شد با 
ارائه مهلت دو ماهه به دولت به صورت موقت متوقف شده است.

نمایندگان برای استیضاح وزیر راه امضا جمع کردند

دو ماه فرصت برای وزیر صمت

همدلی| یک فعال سیاســی اصولگرا گفت: آقای رئیسی به دلیل 
آنکه تیم رسانه ای بســیار ضعیفی دارد و فهم رسانه ای اطرافیان 
او بســیار پایین است، آن ها آقای رئیس جمهور را پرهیز می دهند 
از آنکه با ســایر رسانه ها صحبت کند. یک سال از دولت سیزدهم 
گذشت اما هنوز رئیس جمهور یک کنفرانس زنده مطبوعاتی برگزار 
نکرده اســت. اهمیت این موضوع آنجا بیشــتر می شود که بعد از 
گفت وگوی تلویزیونی اخیر سیدابراهیم رئیسی، شائبه های زیادی 
درباره »زنــده« یا »ضبطی« بودن این گفت وگو مطرح شــد. به 
گزارش  نامه نیوز، محمد مهاجری در گفت وگو با نامه نیوز درباره 
چرایی پرهیز رئیس جمهور از برگزاری نشست مطبوعاتی با اصحاب 
رسانه گفت: آقای رئیسی به دلیل آنکه تیم رسانه ای بسیار ضعیفی 
دارد و فهم رســانه ای اطرافیان او بســیار پایین است، آن ها آقای 
رئیس جمهور را پرهیز می دهند از آنکه با ســایر رسانه ها صحبت 
کند. در واقع تیم رســانه ای رئیس جمهــور ترجیح می دهد آقای 
رئیسی بیشتر مونولوگ داشته باشد تا دیالوگ. وی افزود: با همه 

انتقادهایی که به آقای روحانی وارد می شد، او اهل گفت وگو با رسانه 
بود. آقای روحانی پیش از کرونا چند مرتبه نشســت مطبوعاتی 
داشت و در پایان دوره ریاست جمهوری اش هم یک مرتبه چنین 
نشستی برگزار شد اما درباره آقای رئیسی این طور به نظر می رسد 
که او را از صحبت با رسانه ها پرهیز می دهند. او فقط یک بار بعد از 
پیروزی در انتخابات به یکسری سؤاالت از پیش تعیین شده جواب 
داد. این فعال مطبوعاتی بیان کرد: دفتر رئیس جمهور خیلی راحت 
می تواند نشست مطبوعاتی بگذارد تا خبرنگاران داخلی و خارجی 
از رئیس جمهور سؤال کنند. این اتفاق برای شخص آقای رئیسی 
خیلی خوب اســت، یعنی به نفع او است که در مقابل سؤال های 
جدی و انتقادی قرار بگیرد؛ هم فن سخنش تقویت می شود و هم 
واقعاً متوجه می شود فضای رسانه آن نیست که تیم رسانه ای اش 

برای او فراهم می کند.
وی ادامــه داد: متأســفانه فضایــی که االن تیم رســانه ای برای 
رئیس جمهور درســت کرده فضای گلخانه ای اســت؛ کافی است 

یک نســیم کوچکی داخل گلخانه بوزد تا موجب سرماخوردگی 
شــود. این تحلیلگر مسائل سیاسی درباره چرایی افزایش طعنه و 
کنایه های سیدابراهیم رئیسی به دولت گذشته یادآور شد: دولت 
کم کم دستش آمده که توانایی ندارد و ازاین جهت فرافکنی می کند. 
البته اشکالی هم ندارد چون همه دولت های قبل هم قوی نبودند. 
ان شاءال دولت کم کم تمرین خواهد کرد و تقویت خواهد شد. وی 
ادامه داد: جز دو وزیر بقیه ســابقه وزارت نداشتند؛ اتفاقاً همان دو 
وزیر هم در دولت آقای احمدی نژاد وزیر نفت بودند و موفق عمل 
نکردند. دولت آقای احمدی نژاد از پول بادآورده نفت ارتزاق می کرد 

اما بااین وجود نتوانستند کاری کنند. 
حاال ان شــاءال همه از جمله رسانه ها کمک کنند تا آقای رئیسی 
بــا مردم حرف بزند. مهاجری گفت: وقتی رئیس جمهور مقابل دو 
خبرنگار تلویزیون می نشــیند که از قبل توجیه می شوند که چه 
سؤالی بپرسند و چه سؤالی را نپرسند، کم کم فضای اعتماد جامعه 

نسبت به دولت کاهش خواهد یافت.

محمد مهاجری تحلیل کرد؛

چه کسی مانع ارتباط رئیسی با رسانه هاست؟

نماینده در برابر تمام ملت
 مسئول است

نماینده مردم تاکستان در مجلس گفت: ما خواستار 
توافقی قیمتی نه به هر قیمت هســتیم که صورت 
گیــرد، بنابراین به دولت محتــرم اعالم می کنم که 
محکم بر مواضع خود ایستادگی و تضمین های الزم 
را اخذ کنند.   رجب رحمانی در نشست علنی دیروز 
)سه شنبه، ۷تیرماه( مجلس شورای اسالمی در نطق 
میان دســتور خود با گرامیداشت هفته قوه قضاییه 
گفت: سنت وحدت قوا، سنت بسیار خوبی است لذا 
انتظار دارم که روسای قوا نظارت کنند که این اتفاق 
در سطح استان و شهرستان نیز صورت گیرد. نماینده 
مردم تاکســتان در مجلس با اشاره به روند مذاکرات 
گفت: گرچه شــیفتگان مذاکره با آمریکا به دشمن 
بدعهد زیاده خواه و پیمان شکن اعتماد و بدون هیچ 
تضمینی برجام را امضا کردند و به دلیل همین فقدان 
تضمین بود که ترامپ دیوانه برجــام را رد کرد و از 
آن خارج شــد و حقوق ملت ما را ضایع نمود، اعالم 
می کنم مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در 
۱۶گزارش، صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ایران 
را تایید کرد. وی افزود: ما خواســتار توافقی قیمتی 
نه به هر قیمت هستیم که صورت گیرد، بنابراین به 
دولت محترم اعالم می کنم که محکم بر مواضع خود 
ایستادگی و تضمین های الزم را اخذ کنند. مسئله ای 
که ماشه باشد و ترس داشته باشیم، در برجام نباشد. 
ما به عنوان نماینده مردم از حقوق ملت دفاع خواهیم 
کــرد. یکی از مصادیق دفاع از حقــوق ملت، از بین 
رفتن تحریم هاســت. تحریم ها باید برچیده شود و 
باید تضمین های الزم گرفته شود. رحمانی با اشاره به 
مسائل مجلس افزود: هر نماینده در مجلس، نماینده 
کل ملت اســت. قانون اساسی می گوید که نماینده 
در برابر تمام ملت مسئول است. فرمایشات برخی از 
بزرگان را برخی تفسیر به رأی نکنند. مجلس مرکز 
همه قدرت ها و قانون ها است و بنابراین نباید مجلس 
را تضعیف کرد. وی ضمن تشکر از سفر هیات دولت و 
رئیس جمهور به استان قزوین بیان کرد: اجرای قانون 
رتبه بندی معلمان، ســاماندهی کارکنان دولت، حل 
مشکل حق التدریسی ها و شرکتی ها از مسائل اساسی 
ما است. نماینده مردم تاکستان در مجلس خاطرنشان 
کرد: از دولت و وزرای محترم می خواهم جاده بسیار 
مهــم، ملی و اســتراتژیک آقچه کند- تاکســتان-

نیکویه را تکمیل کنند، همچنین افزایش تخت های 
بیمارســتانی که ۱۰۰تخت اضافه شده و ماده2۳ نیز 
برای آن اخذشده، باید ۴۰۰میلیارد تومان از اعتبارات 
دو هزارمیلیاردی تومانی استان قزوین برای آن دیده 
شود؛ از طرفی نیز منطقه ویژه اقتصادی بسیار روند 
کندی دارد لذا از مســئوالن می خواهم که اقدامات 
الزم را انجام دهند. چرا این پروژه ملی یک سال است 
که درجا می زند؟ تأمین گازوئیل و سوخت چاه های 

عمیق نیز موردتوجه قرار گیرد.

دولت دردها را می شناسد اما 
نمی تواند درمان کند

احمد شــیرزاد در گفت وگویی، درباره استعفای وزیر 
کار و تغییــر و تحوالتی که گفتــه در روزهای آتی 
در کابینه رخ خواهد، گفت: آقای رئیســی و مشی و 
مرام ایشان را می شناسیم؛ ایشان برآیند یک بخشی 
از مجموعه  جریانات اصولگراســت که به نوعی روی 
وی توافق کردند کــه در واقع آقای عبدالملکی هم 
نشــانی از این جریان ها بود. بــه گزارش خبرآنالین 
این نماینده مجلس پیشین مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: امروز در مجلس هم به نوعی شاهد سیطره 
همین جریانــات حتی بیش از دولت هســتیم که 
خروجی اش اتفاق عجیبی مثــل واگذاری اختیارات 
قانون گذاری بــه نهادهای خارج از مجلس اســت، 
نهادهایــی که نه انتخابی  هســتند و نه پاســخگو، 
نهادهایی که تصمیم گیری هایشان هم شفاف نیست. 
وی با بیــان این که امروز اتفاقاتی در مجلس رخ داده 
است که نشان می دهد کدام جریان بیشترین سیطره 
را دارد، افزود: هنگامی که به عملکرد مجلس انقالبی 
نگاه می کنیم، خواهیم دید سمت وسوی استیضاح هم 
به سمت چهره های میانه رو کابینه مانند فاطمی امیم 
است تا تندروها. شیرزاد با اشاره به اینکه آقای رئیسی 
در شرایطی قرار دارد که نمی تواند یک مسیر مستقلی 
را برای اداره کشور انتخاب کند و ناچار است در نقطه 
برآیند این فشارهای جناح اصولگرا بایستد، خاطرنشان 
کرد: در شرایطی که متأسفانه فشارهای اجتماعی به 
سطح کابینه منتقل نمی شود و جریان های سیاسی 
رقیب هم به طورکلی از صحنه خارج شــدند، آنچه 
این روزها بیشتر کار می کند فشارهای جریان تندرو 
اصولگرا اســت بنابراین آقای رئیسی مجبور است در 
نقطه برآیند این فشــارها قرار بگیرد حال این که چه 
چهــره ای را به صحنه اجرا خواهند آورد و این که آیا 
واقعاً این چهره ها زمینه الزم را برای اداره کشور دارند 
یا خیر بماند. شــیرزاد بیان کرد: مشــکلی که آقای 
رئیسی دارد اســتفاده از چهره های ضعیف است که 
این مشکل هم بنیادی است. جناح اصولگرا حداکثر 
۱۰ الی 2۰درصد توان مدیریتی دارد. درباره انتخاب 
مدیران باید گفت که برخی از آن ها چهره های وفادار 
به جریان اصولگرا هستند. برخی هایشان رنگ عوض 
کردند و تعداد محدودی هم ممکن اســت کســانی 
باشــند که با حفظ اســتقالل خودشــان حاضر به 
همکاری هســتند اما دولت حاضر نیست این ها را به 
همکاری بپذیرد. مشــکل مدیریت آقای رئیسی این 
اســت که عهد کرده صرفاً از جریان اصولگرا استفاده 
کند، عرض من این نیست که بیایند مدیر اصالح طلب 
استفاده کنند، این پیشکش، حرف من این است در 
سطوح میانی از مدیران حرفه ای تر استفاده کنند تا 
امکان اشتباه مدیران باالیی کشور و وزرا را به حداقل 

برسانند و این کاری است که نمی کنند.

خبر


