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سرمقاله

اخبار

«ابتکار» از دالیل کم اثری ادعاهای فساد مطرح شده در جلسه استیضاح وزیر کار گزارش میدهد:

خود میکشیای حافظ
خود تعزیه میداری
ادامه از صفحه یک
در همان میان اما ،اروپا ساز دیگری زد.
بسیاری از مسئوالن دول اروپایی حمالت
رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران را محکوم
کردند .لذا حمالت و اقدامات آمریکا علیه
ایران نتوانست اجماع جهانی را برانگیزد لذا
بهرغم اینکه شمشیر بوش از رو بسته شده
بود اما چندان که او میخواست نمیب ُرید!
 -۳سد ِ «اجماعناپذیری» اما با روی کار
آمدن ِ محمود احمدینژاد شکسته شد .مواضع
او ،جهان را علیه ایران بسیج کرد .ما را به ذیل
فصل هفت شورای امنیت بردند و سختترین
قطعنامهها علیه ما صادر شد .هنوز ما از آثار
آن فشارها نتوانستیم رها شویم.
در آن دوران به اقتصاد ایران آسیبهایی
وارد شد که هنوز از آن رنج میبریم .هرچند
باز هم تاکید میکنم دولت روحانی این
فرصت را داشت و دارد که خیلی از آن
آسیبها را جبران کند اما عنایتی نمیکند و
کرامتی بهخرج نمیدهد!
 -۴پوپولیسم ،همان که بهجان ِ ما افتاده و
زهوار
هم حکومت را از کارکرد انداخته و هم
ِ
اخالق ِ جمعی ِ ما را کشانده ،میرا ِ
ث خود ِ
محمود احمدینژاد است .او ابتدا بنای این
بیرسمی و بیقائدگی را نهاد .جالب است
اوج این تخم ِ لق در استیضاح ِ وزیرِ کارش
که ِ
گذاشته شد و در این دوران هم هرگاه وزیرِ
کار روحانی به مجلس میآید یاد ِ احمدینژاد
ِ
زنده میشود! انگار قصه این وزارت با او پیوند
خورده است!
امروز او ،یعنی پوپولیسم ،چندان
ث
میرا ِ
ِ
ت او ،یعنی تحریم،
است که از دیگر دستپخ ِ
مخاطرات بیشتری دارد .تحوالت ایران به
گونه ای پیش میرود که شوربختانه پوپولیسم
هر روز قوت بیشتری میگیرد .حواشی
جلسه استیضاح ربیعی خود شاهدی بر این
مدعاست .اینکه نام فرزند دکتر پزشکیان در
انظار میلیونها نفر بیان شود و از کارمندی ِ
ت «رانتگونه»
او ،برغم شایستگیهایش ،روای ِ
شود ،خودنمونه کوچکی از رفتار پوپولیستی ِ
اخالق ستیز و عوام پسند است .با اینکه در
روز استیضاح بنده تمام سعی خود را برای
انصراف پزشکیان از حضور پشت تریبون بکار
بستم و با برخی از همکاران ِ امیدی جروبحث
بسیار داشتم و معتقد بودم سرمایهای چون
پزشکیان را نباید به بهپای ربیعی هزینه کرد،
اما کار آقای پورابراهیمی را نمیپسندم؛ چراکه
پزشکیان میتوانست همچون بسیاری از
پزشکان در ماه صدها میلیون تومان درآمد
داشته باشد و نیازی به حضور دخترش در
یک شرکت دولتی نباشد؛ با این حال او ترجیح
میدهد معاینات و بسیاری از عملهایش
مجانی باشد و البته دخترش هم کارمند باشد.
حمایتش از ربیعی از نظر بنده صحیح نبود
اما نام بردن از دخترش به ناحق تداعی کننده
اقدام احمدی نژاد در نشان دادن عکس خانم
رهنورد بود؛ اقدامی که پایه ویرانی و فروپاشی
اخالق شد.
 -۵اگر بخاطر میزان تقصیر در وضع موجود
روحانی باید استعفا دهد ،احمدینژاد باید
بهعنوان عامل اصلی فریزشدن مناسبات
خارجی ،بهم ریزی ساختارها ،فروپاشی
اخالق ،نابودی نسل دهه شصت ،نهادینه
سازی دروغ در اداره کشور ،به باد دادن
صدها میلیارد دالر ،به وجود آوردن بحران ۸۸
و ایجاد شکاف عمیق میان حاکمیت و مردم و
نخبگان ،بایداعدام میشد! اکنون نیز آزادی
عمل ِ او برغم این سیاه ه عملکرد و درحبس و
حصر ماندن ِ بزرگان این نظام ،خود مهمترین
دلیل بر بیاعتمادی ِ روزافزون ِ مردم شده
است.
وقتی احمدینژاد را درحالی میبینم که از
مشکالت کنونی میگوید و برای مردم دل
میسوزاند ،بهناگاه یاد این مصراع میافتم:
ﺧﻮﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﺍﯼ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺰﯾﻪ
ﻣﯽﺩﺍﺭﯼ.

سیاستروز
محمود واعظی:

پس لرزه های کم جان یک استیضاح

در جریان حضور چندین باره وزیر کار ،تعاون و
امور اجتماعی در مجلس شورای اسالمی ،همیشه
به صورت جسته و گریخته بحثهایی پیرامون وجود
فساد در مجموعه این وزارتخانه از سوی مخالفانش
مطرح میشد .در مقابل هم ربیعی و همراهان
مجلسنشینش از درخواست و زیادهخواهیهای
مخالفان و استیضاحکنندگان میگفتند اما موضوع
در دورههای قبلی به همین اندازه محدود میشد و
پس از آن مسئله در حد گمانهزنیهای مطبوعاتی و
جریانهای سیاسی نمود پیدا میکرد.
اما در آخرین استیضاح ربیعی ،صحنهای غریب
از «افشاگری» رخ داد .در یک سوی میدان موافقان
استیضاح حضور داشتند و در سوی دیگر موافقان
وزیر؛ و هر کدام دیگری را به به استفاده از رانت و
رانتخواری محکوم میکرد .در این میان ،آنچه به
مسلخ این بازی سیاسی و «افشاگری» رفت ،اعتماد
عمومی و باورمندی مردم به حاکمیت بود.
حجم ،نوع و شکل اتهامات واردشده ـ در دو سوی
میدان ـ در این استیضاح به خوبی نشان داد که هیچ
یک از جریانهای سیاسی داخل کشور عزمی جدی
برای مبارزه با مسئله فساد که از مسیر «شفافسازی»
عبور میکند ،ندارند .در این جلسه ،رفتارها و کنشها
بر پایه نوعی افشاگری منفعتطلبانه استوار شده
بود که طرفین سعی میکردند با امتیازهای بیشتر
رقیب را از صحنه خارج کنند.اسماعیل گرامی مقدم،
فعال سیاسی اصالحطلب در این رابطه به «ابتکار»
میگوید« :نبود عزمی راسخ برای مبارزه با فساد
دارای دالیل مختلفی است که بیشتر دالیل ریشهای
است .یعنی آنچه که ما میبینیم معلول یک سلسله
سیاستگذاریهای موجود در ساختار نظام است .ما
ساختار موجود را به هر گونهای که تعریف کنیم دارای
معایب فراوانی است و محدودیتهای خاصی برای
انتخابشوندگان قائل میشود .الجرم خروجی آن
میشود همین مجلس که از داخل آن فساد بیرون
میآید».
وی در ادامه میافزاید« :نمیشود سیستمی تعریف
کرد که ورودی آن دموکراسی ،آزادی و انتخاب
صالحین باشد اما خروجی آن فساد باشد .هر چقدر
عیار دموکراسی باال باشد فساد پایینتر است.
به هر حال در سیستمهایی که با فیلتر شورای
نگهبان و با تیغ ردصالحیتهای گسترده روبهرو
میشوند کسانی وارد میشوند که هم کیفیت را پایین
میآورند و هم آلودگیها در آن موج میزند که نتیجه
آن ناامیدی مردم و افکار عمومی است».
نماینده مجلس ششم شورای اسالمی اذعان
میکند« :من از گوش دادن به سخنان نمایندگان
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استیضاح هفته گذشته علی ربیعی در صحن مجلس شورای اسالمی ،یکی از مشکالت و معضالت دیرین جریانهای سیاسی فعال کشور را بار دیگر
آشکار کرد .مسئله «شفافسازی» و مبارزه با فساد سیستماتیک از جمله مسائلی است که طی سالهای گذشته به عنوان کلیدواژهای جدی در محافل
سیاسی کشور مطرح میشود .موضوعی که هرگز نتوانسته است آنگونه که باید و شاید نتایج و دستاوردهای عینی و عملی داشته باشد .در حقیقت
همواره سخن از مبارزه با فساد ،در مقاطع حساس و حیاتی به میان آمده ،ولی هیچوقت در عرصه اجرا ظهور و بروزی جدی پیدا نکرده است.

نباید به
معلولها
بپردازیمبلکه
این علتها
هستند که در
درجه نخست
اهمیت قرار
دارند .اصالح
سیستمنظام
سیاسیکشور
خیلیپیچیده
نیست
در روز استیضاح بسیار تاسف خوردم .چراکه سطح
مجلس را خیلی پایین آورد .برای برطرف شدن فساد
از جامعه نمایندگانی که انتخاب میشوند اطمینان
نداشته باشند که شورای نگهبان آنها را رد میکند بلکه
باید مردم آنها را رد کنند .تصور همه ما این است
که برای جلوگیری از فساد متخلفین را اعدام کنیم.
باید توجه داشت با اینها فساد ریشهکن نمیشود.
رکن دیگر از بین بردن فساد ،مطبوعات و رسانه آزاد
است .وقتی که ما میبینیم یک خبرنگار از فساد در
یک مجموعه خبر میدهد به جای حمایت و پیگیری
موضوع ،خبرنگار را به زندان میاندازیم و یا رسانه او
بسته میشود ،خروجی این محدودیت همین فساد
میشود .رسانهها اگر آزادی بعد از بیان داشته باشند

تیشرت و شلوار جین وزیر ارتباطات در دیدار با دختر قهرمان تکواندوی ایران حاشیهساز شد
یزاده هاشمی،
اگر در دولت یازدهم نقش عمومی سیدحسن قاض 
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در کنار وجهه رسانهای
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه در جمع کابینه از همه پررنگتر
بود ،ستاره و سلبریتی کابینه دولت دوازدهم بدون شک محمدجواد
آذری جهرمی است.
حضور جهرمی بر راس وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از همان
روزهای اول جالب توجه بود .او اولین وزیر دهه شصتی ایران به
حساب میآید .در عین حال سابقه فعالیتش در وزارت اطالعات از
سوی کسانی که نگاهی بدبینانه به عملکرد چهرههای امنیتی دارند،
با توجه به محل فعالیت وزیر جوان ،بسیار ابهامبرانگیز ارزیابی شد.
جهرمی در حضور در فضای مجازی و پاسخگویی به مخاطبان و ابراز
واکنش به کاربران شبکههای اجتماعی هم گوی سبقت را از محمدجواد
ظریف ربود .او به طور ویژه به دفعات در توئیتر با مخاطبان خود
به دیالوگ پرداخته یا به سوالها و توئیتهای دیگر کاربران واکنش
نشان داده است .او همچنین به دلیل ارائه گزارشها و شفافسازی
درباره پاسخ به سوالهایی که درباره مسائل مرتبط با وزارتخانه
تحت امرش مطرح میشود ،توضیحاتش درباره رویدادها ،اخبار و
گفتههای مرتبط با دولت و انتشار اخبار دیدارها ،جلسات ،مصوبات
و گزارشهای حوزه کاریاش مورد توجه قرار گرفته است .مطرحترین
اقدام اخیر آذری جهرمی ،ایجاد شفافیت درباره شرکتهای واردکننده
گوشیهای تلفن همراه با ارز دولتی در دوره انفجار قیمت ارز و کمبود
گوشی موبایل در بازار بود که منجر به انتظار عمومی از وزارتهای
صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی برای شفافسازی در این

غالمعلیرجایی:

عذرخواهی کردن دلیل میخواهد

از سوء استفاده کردن افراد و نمایندگان و فساد در
دستگاههای مختلف جلوگیری میشود .بنابراین ما
نباید به معلولها بپردازیم بلکه این علتها هستند که
در درجه نخست اهمیت قرار دارند .اصالح سیستم
نظام سیاسی کشور خیلی پیچیده نیست».
محمود میرلوحی ،دیگر فعال سیاسی است که به
پرسش «ابتکار» در خصوص عدم عزم جدی برای
مبارزه با فساد در کشور پاسخ میدهد .او میگوید:
«برای مبارزه جدی با فساد ما باید دستگاههای
امنیتی ،نظامی و قضایی را به طور جدی از اقتصاد
جدا کنیم .آنها باید از فعالیتهای اقتصادی مبرا
باشند تا بتوانند به جایگاه اصلی خودشان بروند .از
آن طرف هم بحث تعارض منافع باید به طور جدی

جینپوشی؛ از افخمی تا جهرمی

رابطه و در نهایت دستور رئیسجمهوری برای انتشار گزارشی در این
باره شد .در روزهای گذشته اما موضوعی که باعث شده است آذری
جهرمی دوباره مورد توجه قرار گیرد ،دیدارش با کیمیا علیزاده ،دختر
قهرمان تکواندوی ایران بود .کیمیا که به دلیل مصدومیت بازیهای
آسیایی  2018اندونزی و البته پرچمداری کاروان ورزشی ایران در این
رقابتها را از دست داده است ،از سوی وزیر ارتباطات مورد قدردانی
قرار گرفت .با وجود این که مساله ارتباط این وزارتخانه با چنین
تقدیری برای بسیاری سوال ایجاد کرد ،موضوع اصلی مورد توجه،
پوشش وزیر جوان در این دیدار بود .آذری جهرمی در این دیدار با
تیشرت آستین کوتاه موسوم به «پولوشرت» و شلوار جین حاضر
شد؛ پوششی که با عرف کت و شلوار و پیراهن پوشی وزرا و اغلب
مسئوالن ایرانی در تضاد است .پوشش غیررسمی نزد مسئوالن دیگر
کشورها چندان موضوع عجیبی نیست .اما مسئوالن و مدیران ایرانی،
اگر معمم نباشند ،اغلب قائل به پوشیدن کت و شلوار هستند .البته
در این میان استثناهایی هم وجود داشته است .مثال حسن روحانی،
رئیسجمهوری دولتهای یازدهم و دوازدهم تاکنون در تصاویر
غیررسمی همچون تماشای مسابقات تیم ملی فوتبال در جام جهانی
یا در هنگام کوهنوردی با لباسهای دیگر مشاهده شده است .محمود
احمدینژاد نیز به ویژه در ابتدای دوران ریاست جمهوری اغلب از
نوع خاصی کاپشن استفاده میکرد و گاه تنها پیراهن میپوشید.
عکسهایی از او در لباس ورزشی در هنگام دیدار از اردوی تیم ملی
فوتبال یا حضور در مسابقه نمادین فوتسال در آرشیو رسانهها موجود
است .احمدینژاد همچنین سابقه پوشیدن لباسهای محلی در

عادل آذر خبر داد

دنبال شود .گروههای جامعه مدنی به صحنه بیایند.
رسانهها مورد حمایت قرار بگیرند و همچنین قوه
قضاییه به طور مستقل وارد صحنه شود و تفاوتی بین
جناحهای مختلف نگذارد .امروز به خاطر بروز چنین
وضعیتی اعتماد عمومی آسیب جدی دیده است و
کشور در معرض چالش قرار گرفته است.
باید سعی کنیم از طریق مبارزه با فساد و رانت و
انحصارگرایی و با بهرهمندی از شفافیت ،پاسخگویی،
برخورد با متخلفین و عدم تبعیض اعتماد عمومی را
احیا کنیم ».به هر روی به نظر میرسد مبارزه با فساد
نیازمند عزمی ملی و خارج از چارچوبهای جناحی
باشد .عزمی که تاکنون کمتر نزد اصحاب قدرت و
ارباب سیاست مشاهده شده است.

هنگام سفرهای استانی خود را هم دارد .البته رئیس دولتهای نهم و
دهم ،در اواخر دوران ریاست جمهوری کامال کت و شلوارپوش شد.
وزرا و مدیران دیگری نیز بودهاند که گاه به ویژه در شرایط غیررسمی
پوشش کت و شلوار را کنار گذاشتهاند .با این حال شلوار جین
جزو تابوهای پوششی در میان مسئوالن محسوب میشود .پیشتر
معروفترین چهره سیاسی بعد از انقالب اسالمی که با شلوار جین
دیده میشد ،بهروز افخمی ،کارگردان سینما بود که در دوره ششم
مجلس شورای اسالمی به نمایندگی از مردم تهران به بهارستان رفت.
افخمی آن روزها با جین در راهروهای مجلس تردد میکرد .شلوار
جین و تیشرت آستین کوتاه از این نظر تابو محسوب میشود که در
سالهای ابتدایی بعد از انقالب اسالمی به عنوان پوششی نامناسب و
غربی شناخته میشد .شلوار جین به عنوان نمادی از تهاجم فرهنگی
و به دلیل شهرت به پوششی آمریکایی در فضای انقالبی مذموم بود و
تیشرتهای آستین کوتاه نیز با بحثهای فقهی درباره پوشش مردان
همراه بود که هر دو این مسائل باعث میشد برخی جوانان در دورانی
به دلیل این پوشش از سوی کمیته وقت مورد بازخواست قرار گیرند.
به هر ترتیب تیشرت و جین وزیر جوان حاشیههای فراوانی آفرید.
برخی این گشادگی فکری نزد یک مسئول در جمهوری اسالمی آن
هم در سطح وزیر را ستودند و برخی با قرار دادن این اقدام در برابر
مسائلی مثل فیلترینگ شبکههای اجتماعی و مانند آن ،موضوع را کم
اهمیت و بی اهمیت تلقی کردند .آذری جهرمی خود به این موضوع
واکنشی نشان نداده است ،با این حال بعید نیست که در روزهای
آینده به آن واکنش نشان دهد.

از سوی وزیران سه وزارتخانه

رئیس دفتر رئیسجمهوری گفت :جبهه
پایداری گروهی بود که همواره با دولت
مخالفت میکرد ،حاال آنها رفتند تعدادی
امضا برای سوال از رئیسجمهوری جمع
کردند .ما حساب این گروه را از همه مجلس
جدا میدانیم.
به گزارش خبرآنالین ،محمود واعظی در
پاسخ به این سوال که آیا مجلس در تعامل
با دولت تغییر رویه داده گفت :خیر این
طور نیست ،رئیسجمهوری در گفتوگوی
تلویزیونی با مردم درباره روابط با مجلس
خیلی خوب صحبت کرد و گفت «سیاست
ما این است که به جد با مجلس کار کنیم
و سران سه قوه مسائل کشور را با هم حل
کنند».
وی ادامه داد :در دولت فکر نمیکنیم سوال
از رئیسجمهوری ،سوال همه مجلس است
باالخره هم در این مجلس و هم در مجلس
قبل جبهه پایداری گروهی بود که همواره
با دولت مخالفت میکرد ،حاال آنها رفتند
تعدادی امضا جمع کردند .ما حساب این
گروه را از همه مجلس جدا می دانیم.
رئیس دفتر رئیسجمهوری درباره اظهارنظر
برخی منتقدان و مخالفان دولت که گفتهاند
«چرا رئیسجمهوری از مردم عذرخواهی
نکرد؟» گفت :در دولت یازدهم هم شاهدش
بودیم رئیسجمهوری هر جا الزم دید از مردم
عذرخواهی کرد.
یعنی دولت عذرخواهی از مردم را هیچ بد
نمیداند بلکه افتخار هم میکند.
وی با بیان اینکه رئیسجمهوری و دولت
خود را خدمتگزار مردم و مردم را ولی نعمت
خود میدانند.
بنابراین وقتی از مردم عذر بخواهند کوچک
نمیشوند ادامه داد :برای رئیسجمهوری
که در همان مصاحبه و سخنان قبلیاش
گفت «من خم میشوم و دست مخالفانم
را میبوسم برای اینکه به این مردم خدمت
کنیم» عذرخواهی کردن مسئلهای نیست اما
عذرخواهی کردن دلیل میخواهد.
واعظی یادآور شد :اگر هر زمانی یک دلیلی
وجود داشته باشد و اشتباهی در کار دولت
رخ دهد ،حتما رئیسجمهوری و همه اعضای
کابینه از مردم عذرخواهی میکنند.

محمدهاشمی:

روحانی به سیستم شاه عباس عمل کند

تشکیل  ۱۱۰۰پرونده تخلفات بودجهای دستگاهها

بستههای تأمین ،توزیع و نظارت کاالهای اساسی ارائه شد

برخی وزرا برکنار نشوند ،استیضاحها ادامه دارد

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت:
رئیسجمهوری باید ارتباط صوتی و کالمی را با
مردم بیشتر کند .ارتباط تلویزیونی ارتباطی
یک سویه است و باید ارتباط دوطرفه باشد
و رئیسجمهوری هم صحبتهای مردم را
بشنود .یک پیشنهاد این است که روحانی
به سیستم شاه عباس عمل کند یعنی با لباس
مبدل در بین مردم حاضر شود و مشکالت مردم
را بشنود.
به گزارش ایلنا ،غالمعلی رجایی با اشاره به حضور رئیسجمهوری
در رسانه ملی پس از وقفهای طوالنی گفت :ایشان در حوزه اقتصادی
که محور اصلی گفتوگو بود خوب صحبت کرد و به نظر من توانست
امیدی ایجاد کنند .صحبت در خصوص لزوم اتحاد را هم مثبت میدانم
که گفتند این موضوع سبب خواهد شد تا ایاالت متحده نسبت به
تحریمهای ایران عقبنشینی کند؛ البته باید انتظار دولت از ملت را
صریحتر و شفافتر بیان میکردند که کمی در این موضوع تعارف
کردند .البته بایددرخصوص برخورد با اخاللگران اقتصادی و مساله ارز و
قاچاق خودرو صراحت بیشتری به خرج میدادند.

رئیس دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۱۰۰
پرونده تخلفات و انحرافات دستگاههای دولتی
از بودجه سال  ۹۵خبر داد.
به گزارش ایلنا ،عادل آذر با بیان اینکه
با اقدامات پیشگیرانه دیوان میزان تخلفات
بودجهای دستگاهها نسبت به سال قبل از
آن چهار درصد کاهش یافته است ،گفت:
این پروندهها در تفریغ بودجه سال  ۹۵نهایی و
به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده و تعداد آنها
به  ۱۱۰۰پرونده رسیده است.
وی افزود :بخش عمدهای از این تخلفات ناشی از ابهامات قوانین و
برداشت متفاوت از قانون است که با طراحی برنامههای آموزشی و دادن
مشاوره به مدیران قصد داریم این تخلفات را کاهش دهیم.
عادل آذر با تاکید بر حسابرسی عملکرد دستگاههای اجرایی به جای
حسابرسی نهایت با تصویب قانون و استانداردهای آن در کمیسیون
برنامه و بودجه ،از کمتوجهی دستگاههای دولتی به خرید کاالهای ایرانی
انتقاد و تصریح کرد :در سالهای گذشته ،دولت چهار میلیارد تومان
برای خرید تجهیزات مشابه کاالهای داخلی ،کاالهای خارجی خریدهاند.

در جلسه ستاد اقتصادی دولت که روز پنجشنبه
به ریاست رئیسجمهوری تشکیل شد ،وزیران
صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی
و بهداشت و درمان ،بستههای تأمین،
توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو را
ارائه کردند.
به گزارش ایسنا ،براساس این بستهها،
که در تکمیل «طرح ساماندهی ارز» تهیه شده
است ،اقالم بیستگانه کاالهای اساسی و ضروری
مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آنها ،ارز دولتی به نرخ رسمی
تأمین میشود ،در کلیه مراحل ،از ثبت سفارش و تأمین ارز تا
مراحل ترخیص ،حمل و توزیع ،مورد نظارت قرار میگیرد و به منظور
بهرهگیری از نظارت مردمی ،با شفافیت کامل اطالعرسانی عمومی
میشود.
عالوه بر دستگاههای مسئول تخصصی ،سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات خود در
استانها ،وظیفه بازرسی و نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده و
انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت.

عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی گفت :پیام
استیضاح ربیعی این بود که اگر رئیسجمهوری
برخی وزرا را برکنار نکند ،مجلس استیضاحها
را ادامه خواهد داد.
به گزارش مهر ،محمد هاشمی رفسنجانی
با اشاره به برخی حواشی استیضاح وزیر کار،
اظهار کرد :استیضاح حق مجلس است اما
توهین به یک وزیر ،حق هیچ کسی نیست.
عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی افزود :در نظام
جمهوری اسالمی ،کرامت انسانی باید در هر شرایطی حفظ شود .اگر
برای رسیدن به هدفی ،این اصل اخالقی زیر پا گذاشته شود ،دیگر
نمیتوانیم ادعا کنیم در مسیر اخالق اسالمی قرار داریم.
وی در ادامه تصریح کرد :پیام استیضاح شاید این باشد که اگر
رئیسجمهوری نتواند نظر نمایندگان را درباره برخی وزرا تامین کند و
در عین حال همان وزیر استعفا ندهد و یا اینکه برکنار نشود ،مجلس
وارد مساله خواهد شد.
اگر برداشت مجلس این باشد که استیضاح یک وزیر رای خواهد آورد،
به استیضاح دیگر وزرا نیز ادامه خواهد داد.

