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تالشی ناکام برای القای اختالف

جهانگیری و واعظی برای حمایت از وزرا به مجلس میروند

استیضاح ،فرصت روشنگری

عکس :علی محمدی

در فاصلــه یــک روز مانــده بــه
اســتیضاح سه وزیر ،شایعهها تبدیل به
خبر شــده بودند .اخباری بر این پایه که
هدایت این استیضاح توسط جریانی در
درون خود دولت انجام میشود .دیروز
در حالی این دســت شایعات خصوصاً
در فضــای مجــازی بازنشــر میشــد که
همزمــان مســئوالن مختلفــی از دولت
ســرگرم رایزنیهایی جــدی در مجلس
بــرای قانــع کــردن اســتیضاحکنندگان
بودنــد و ایــن رایزنیهــا بنا بــر خبرها تا
صبح امروز و قبل از شروع جلسه علنی
مجلس هــم ادامــه دارد .در واکنش به
همین شایعات بود که دیروز یک منبع
آگاه در دولــت به «ایرنــا» گفت :ادعای
هدایــت اســتیضاحها از درون دولــت؛
پــروژهای سیاســی و خالف واقع اســت.
همزمــان اما معــاون پارلمانــی دولت
هم ابــراز امیدواری کرد که مجلســیها
یــک بــار دیگر به ســه وزیــر در معرض
استیضاح رأی مثبت بدهند .در همین
حال حســامالدین آشــنا ،مشاور رئیس
جمهــوری هم ضمن اینکه اســتیضاح
را حــق نماینــدگان خوانــد ،روشــنگری
در جلســه اســتیضاح را نیــز وظیفه وزرا
دانســت .پیشتر هم نمایندگانی چون
محمدرضا تابش از وزرا خواسته بودند
تا با صراحت کامل در جلسه استیضاح
حــرف خــود را بزننــد .ایــن دســت
اظهارنظرهــا در پی آن انجام میشــود
که اظهارنظرهایی در رسانهها و فضای
مجازی حکایت از آن دارد که استیضاح
ســه وزیر نتیجه مقاومت آنهــا در برابر
برخــی مطالبــات و درخواســتهای
شخصی و محلی است.
استیضاح سیاسی
کمتر کسی شاید در تابستان امسال
و زمانــی کــه جلســات رأی اعتمــاد
جریــان داشــت فکــرش را میکرد قبل
از رسیدن ســال جدید باز هم دولتیها
مجبور باشــند برای گرفتن رأی اعتماد
راهی بهارســتان شــوند .این اتفــاق اما

افتاده ،آن هم نه بــرای یک وزیر ،بلکه
همزمــان برای ســه وزیــر کــه در تاریخ
ایــران بینظیــر اســت .همیــن دســت
مســائل اســت کــه ایــن اســتیضاحها را
قــدری غیرطبیعــی جلــوه میدهــد.
حالتــی کــه نشــانههای دیگــری هم در
فضــای مجلــس دارد .از جملــه ایــن
نشــانهها ســخنان ابوالفضل موســوی،
نماینده یــزد در گفتوگو با خبرآنالین
اســت کــه اعتقــاد دارد پشــت این ســه
استیضاح (وزرای کار ،رفاه و کشاورزی)
انگیزههای سیاسی وجود دارد .او گفته
است :من به یک خاطرهای برمیگردم
از زمــان رأی به کابینه دولت دوازدهم،
در آن مقطــع یکــی از نماینــدگان
والیــی اعــام کرد مــا به چهــار نفر رأی
نمیدهیم و نمیگذاریم چهار نفر رأی
بیاورند که آن چهار نفر آقایان بیطرف،
آخوندی ،ربیعی و حجتی بودند .آقای
بیطــرف که رأی نیــاورد اما آن ســه نفر
دیگر از ســد بهارســتان گذشــتند لذا به
نظر میرســد اســتیضاحهایی که امروز
مطــرح میشــود در راســتای همــان
صحبتی باشــد کــه پیــش از این مطرح
شــد و آن را میتــوان فشــاری از ســوی
فراکسیون والیی دانست .اینها همه در
شــرایطی اســت که برخی نمایندگان از
زمزمه طرح اســتیضاح دو نفــر دیگر از
وزرای دولــت در مجلس هم ســخن به
میــان آوردهانــد .موضوعی کــه هنوز نه
تأییــد و نــه تکذیب شــده امــا میتواند
ســؤاالتی را ایجــاد کند؛ از جملــه اینکه
در ایــن هفت ماه چــه اتفاقی افتاده که
نظر نمایندگان تغییر کرده است؟ این
همه در حالی است که به گفته نماینده
یــزد ،جمعی از نمایندگان درخواســت
دارنــد که اســتیضاح آخونــدی ،ربیعی
و حجتــی به بعــد از تعطیــات موکول
شــود .موسوی در گفتوگو با «ایسنا» با
تأکید بر اینکه باید ابتدا اصالح ساختار
دولت در دســتور کار مجلس قرار گیرد،
گفتــه اســت:در ایــن صــورت اســت که

وظایــف وزرا مشــخص میشــود و بعد
استیضاح معنی و مفهوم پیدا میکند،
پس بهتر اســت فرصت بدهیم که این
اصالح ســاختار انجام شــود .امــا بعید
بــه نظــر میرســد در آســتانه برگــزاری
جلســات اســتیضاح چنین درخواستی
به جایی برســد .چنانکه محمدحسین
فرهنگــی ،عضــو اصولگــرای هیــأت
رئیســه مجلس تعویق در اســتیضاح را
ناممکن دانست.
هدایت سیاسی استیضاحها
دیروز در شــرایطی مجلس و دولت
خــود را بــرای برگــزاری یــک سلســله
جلســات اســتیضاح کــه تــا االن نظیــر
نداشــته آمــاده میکردند کــه همزمان
رســانههای جریــان مخالــف دولــت
بــه تهیــه خبــر و گــزارش علیه هر ســه
وزیــر مــورد اســتیضاح پرداختنــد .از
جملــه خبرگــزاری فــارس از قــول اکبر
رنجبــرزاده ،نماینــده مخالــف دولــت
خبــر داد کــه تعــداد امضاهــای طــرح
اســتیضاح هر ســه وزیر افزایــش یافته
اســت .رنجبــرزاده در حالــی کــه آمــار
افزایــش امضاها را بیــن  10تا  50امضا
برای هر اســتیضاح عنوان کــرده ،گفته
اســت :در حــال حاضــر امضاهــای
اســتیضاح علــی ربیعــی وزیــر تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی  ،53عبــاس
آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی  41و
محمــد حجتــی وزیــر جهاد کشــاورزی

 24امضــا اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه هفتــه گذشــته طــرح اســتیضاح
وزرای راه و رفــاه هــر کــدام بــا  24امضا
و اســتیضاح وزیر کشــاورزی بــا  10امضا
اعــام وصول شــده بــود .همزمان هم
خبرگزاری تسنیم ،دیگر رسانه مخالف
دولــت گزارشــی از نظــر  20نماینــده
درخصوص اســتیضاح وزرای رفاه و راه
را منتشــر کــرد که این گونــه القا میکرد
کــه مجلســیها موافــق برکنــاری ایــن
دو وزیــر هســتند .درخصــوص عبــاس
آخوندی از  20نماینده یاد شــده  15نفر
موافــق و تنها  5نفر مخالف اســتیضاح
بودنــد .در همیــن حــال  13نفــر هم از
اســتیضاح وزیــر رفــاه حمایــت کردنــد
و در مجمــوع  7نفــر دیگــر گفتهانــد که
نظــر مخالف یــا ممتنع نســبت به این
طــرح دارنــد .ســؤال اینجاســت کــه اگر
درصــد مخالفــان ایــن وزرا تــا ایــن حد
باال بوده چرا طرح اســتیضاح آنها تنها
بــا  24رأی اعــام وصول شــده اســت؟
همچنیــن خبرگــزاری مهــر هــم در
گزارشی وضعیت آخوندی را در جلسه
استیضاح «وخیم» و سرنوشت ربیعی
و حجتی را ابهام برانگیز خوانده است.
ایــن در حالــی اســت کــه این رســانهها
در روزهــای اخیــر خبرهــای انگشــت
شــماری را که حاکــی از حمایت برخی
مجلسیها از این سه وزیر باشد پوشش
داد هاند.

ادعای هدایت استیضاحها از درون
دولت؛ پروژهای سیاسی و خالف واقع
دیــروز همچنیــن در پــی انتشــار
مصاحبــه یکی از نماینــدگان مجلس و
طرح ادعای احتمال هدایت استیضاح
ســه وزیــر کابینــه از درون دولــت و از
جملــه توســط محمــود واعظــی ،یــک
مقام مسئول در دفتر رئیس جمهوری
ایــن ادعــا را نشــانه وجــود پــروژهای بــا
انگیزههــای سیاســی ،مصــداق نشــر
اکاذیب ،بی پایه و خالف واقع دانست.
این مقام مســئول در گفتوگــو با ایرنا،
افــزود :دولــت ،مجموعــهای یکپارچــه
اســت و رئیس جمهــوری ،رئیس دفتر
رئیــس جمهــوری و مجموعــه وزرا و
اعضای کابینه از ســه وزیر یاد شده قویاً
حمایــت میکننــد .ایــن مقام مســئول
در دفتــر رئیــس جمهــوری بــا تکذیب
و بــی پایــه خوانــدن ادعــای هدایــت
اســتیضاحها از درون دولــت و از جمله
محمــود واعظــی ،گفــت :رئیــس دفتر
رئیــس جمهــوری طــی هفته گذشــته،
گفتوگوهــای متعــدد و برنامــهای
منسجم برای حضور قوی وزرا در جلسه
اســتیضاح را تدویــن و مدیریت نموده
است که جلســه اخیر وزرای تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،راه و شهرســازی و نیز
کشاورزی با حجتاالسالم والمسلمین
دکتــر روحانــی یکــی از آنهاســت .وی
یــادآور شــد کــه در همین راســتا رئیس
دفتر رئیس جمهوری به همراه معاون
اول رئیس جمهوری در جلســه بررسی
اســتیضاح ســه وزیر در مجلس حضور
خواهــد یافــت .همزمــان حســینعلی
امیری ،معــاون پارلمانی دولت هم به
«ایرنــا» گفت :بــا توجه به قرار داشــتن
در پایــان ســال و مســائل مــردم در این
روزهــا در بخشهای حمــل و نقل و راه
و همچنین جامعــه کارگری امیدواریم
نماینــدگان بار دیگر بــه وزیران تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،راه و شهرســازی و
جهاد کشاورزی اعتماد کنند.

در دیدارهای ظریف با مقامهای اسالمآباد تأکید شد

ضرورت توسعه همکاریهای همهجانبه ایران و پاکستان
مریمساالری
خبرنگاراعزامیبهپاکستان
محمدجــواد ظریــف در حالــی یکشــنبه
شــب برای هفتمین بار در دولت حسن
روحانی راهی اسالمآباد شد که همراهی
هیأتــی  30نفــره از فعــاالن تجــاری و
اقتصــادی ایــران از جدیــت آن بــرای
توسعه روابط اقتصادی با همسایه مهم
شــرقیاش حکایــت میکنــد .رابطــهای
کــه جمهوری اســامی ایران و پاکســتان
تحــت تأثیــر ضرورتهــای سیاســی و
ژئواستراتژیک میکوشند با وجود تنگناها
و اختالفات در رابطه دوجانبه و مســائل
منطقهای بر مدار ترمیم و تعمیق پیش
ببرنــد .چــه عقبههای قومــی و فرهنگی
و منافع مشــترک همجــواری ،عضویت
در گروهبندیهــای اقتصادی و سیاســی
منطقه نظیــر ســازمان اکو ،شــانگهای و
کنفرانس کشورهای اسالمی و همچنین
لزوم توجه به مســأله انرژی ســبب شده
دو طــرف از همگرایی در رابطه دوجانبه
غافل نشوند ،زمینههایی که باعث شده
مقامهــای پاکســتان با وجــود پیوندهای
عمیق سیاســی و اقتصادی با عربســتان
هرگــز از رویدادهــای تنشآمیــز میــان
تهــران و اســامآباد اســتقبال نکنند .در
چنیــن فضایــی وزیر امــور خارجــه ایران
در بــدو ورودش به پاکســتان و حضور در
برنامههای مفصلی که از ابعاد سیاســی
و اقتصادی قابل توجهــی برخوردار بود
این کشور را همسایه بسیار نزدیک ایران
توصیف کرد و رابطه تهران و اســامآباد
را ویــژه خوانــد .ظریــف همچنیــن
از فرصــت حضــور در نشســتهای
اقتصــادی و سیاســی که روز دوشــنبه در
اســامآباد برگــزار شــد ،اســتفاده کــرد و
به تشــریح ابعــاد پیدا و پنهــان تحوالت
منطقــهای و اهداف بازیگــران تأثیرگذار
منطقهای پرداخت.
وزیــر امــور خارجــه ایــران در یکــی از
نخســتین برنامههــای حضــورش در
اســامآباد در نشســت اقتصادی تجار و

بازرگانان دو کشور حضور یافت و فعاالن
اقتصادی دو کشــور و همچنین مقامات
پاکستان را به توسعه هر چه بیشتر روابط
اقتصادی دعوت کرد .ظریف در سخنانی
در خالل این نشســت ،دوســتی ایــران و
پاکســتان را پابرجا خواند و از اســامآباد
بابت همراهی ایران در روزهای ســخت
قدردانــی کــرد .او بــا بیان اینکــه متعهد
هســتیم در روزهای دشــوار کنار پاکستان
بایســتیم ،گفت« :ماهیــت روابط تهران
و اسالمآباد بر این همراهی استوار است
و پیوندهای اقتصادی در طول سالهای
گذشته به طور مستمر بهبود یافته است.
ظریــف با اشــاره به وجود پتانســیلهای
فــراوان دو کشــور ،همــکاری در زمینــه
انــرژی را نخســتین ظرفیــت بــرای ایــن
همکاریهــا اعالم و تأکید کرد جمهوری
اسالمی آماده عرضه مناسب انرژی اعم
از نفت و گاز و برق به برادران و خواهران
پاکســتانی خودش است .رئیس دستگاه
دیپلماســی به خط لوله صلح هم اشاره
داشــت و گفــت« :امیدواریــم ســاخت
ایــن خــط لوله کــه بــا ســرمایهگذاری دو
میلیاردی ایران همراه بوده ،به واقعیت
تبدیل شود».
وزیــر امور خارجــه ایــران در ادامه به
همکاری سیاسی دو کشور هم اشاره کرد
و افــزود« :نیازی به رقابت میــان ایران و
پاکســتان در هیچ زمینهای نیســت و این
دو کشــور میتوانند مکمــل هم در تمام
زمینههــا باشــند.ظریف بــا بیــان اینکــه
اســتانهای جنوب شــرق ایران و جنوب
غرب پاکستان نیازمند توسعه اقتصادی
هســتند ،افزود« :هیچ رقابتی میان بندر
چابهــار و بنــدر گــوادر وجــود نــدارد و ما
میخواهیــم پاکســتان کامــاً در چابهار
فعــال باشــد ».او بــا تأکیــد بر اینکــه «به
دوســتانمان در پاکستان قول میدهیم
روابــط مــا با هر کشــوری هرگز بــه روابط
قــوی ما بــا پاکســتان آســیب نمیزند»،
افــزود« :پاکســتان بــرای ما فراتــر از یک
همسایه و بسیار ارزشمند است».

اخبار

وزارت خارجه

استیضاح سه وزیر ،آن هم شش ماه پس از آغاز بهکار دولت
تحلیلروز
اتفاقی نادر اســت ،اما عجیب تــر ،ادعای کذب نقش رئیس
دفتر رئیس جمهوری در استیضاح دستکم دو نفر از وزیران
مرتضی گل پور
اســت .عمر تالشها برای القــای اختالف در دولت دقیقاً به
انــدازه عمر دولت دوازدهم اســت .درســت پس از تشــکیل
دولــت و انجام جابهجاییهــا در دفتر رئیس جمهوری ،برخی پــروژه القای اختالف
میــان رئیــس دفتر جدیــد رئیس جمهــوری و معــاون اول رئیس جمهــوری را کلید
زدند .تا امروز این ادعا بارها از سوی محمود واعظی و نیز نزدیکترین یاران اسحاق
جهانگیری در دولت تکذیب شد ،ضمن اینکه کوچکترین نشانه و جلوهای بیرونی
از وجــود این اختالف هم دیده نشــد .با وجود این ،راهبران این پــروژه این روزها یک
گام پیشتر رفتند و مدعی شدند رئیس دفتر رئیس جمهوری از استیضاح وزیران راه
و رفــاه حمایــت میکند تا بهزعم آنان ،پــس از آن کابینه را مطابق میل خود بچیند.
چنین ادعایی با واقعیت پیچیده سیاست در ایران همخوانی ندارد و نشان میدهد
مدعیان ،تعریف یا نگاه بسیطی نسبت به سازوکارهای سیاست در ایران یا دستکم
فرآیندهای حاکم بر دولت و دفتر رئیس جمهوری دارند.
گمانــه نقش آفرینــی واعظی در اســتیضاح ،ابتــدا ب ه صورت غیررســمی مطرح
توگو با «رویــداد »24از
میشــد تــا اینکه غالمرضا حیــدری ،نماینــده تهــران در گف 
«احتمال» نقش رئیس دفتر رئیس جمهوری در پشت پرده این استیضاح خبر داد.
حیدری گفت« :یکى از ســناریوها درباره اســتیضاح که میتواند «محتمل» باشد این
اســت که «شاید» از سوی ریاست دفتر رئیس جمهوری هدایت میشود ،اما قطعی
نمیتوان این موضوع را عنوان کرد».این چهره سیاسی این ادعای بزرگ را با علم به
اماها و شایدها مطرح کرد و حتی خود او تأکید کرد که «قطعی نمیتوان این موضوع
را عنوان کرد ».اما این برداشــت غیرسیاســی از روابط سیاســی بســرعت مورد توجه
توگو
محافــل قرار گرفت .البتــه دیروز یک مقام آگاه در دفتر رئیس جمهوری در گف 
با ایرنا ،این ادعا را نشانه وجود پروژهای با انگیزههای سیاسی ،مصداق نشر اکاذیب،
بیپایــه و خالف واقع دانســت و تأکید کرد که «دولت ،مجموعهای یکپارچه اســت و
رئیس جمهوری ،رئیس دفتر رئیس جمهوری و مجموعه وزیران و اعضای کابینه از
سه وزیر یاد شده قویاً حمایت میکنند».
حاشــیه سازیها درباره ریاست واعظی بر دفتر رئیس جمهوری پیش از انتصاب
او آغاز شــد .وقتی این حاشــیه ســازیها ناکام ماند ،این تالشهــا به«القای اختالف
میان جهانگیری و واعظی» تغییر مسیر داد .منتقدان واعظی مدعی بوده و هستند
که با حضور او از نقش جهانگیری در دولت کاسته شده و وزیران به جای مراجعه به
جهانگیری ،بیشــتر به روحانی مراجعه میکنند .این ادعا در حالی است که افزایش
دسترســی وزیــران بــ ه رئیسجمهــوری ،نشــانه واضح کارکــرد صحیح دفتــر رئیس
جمهــوری اســت.اما مدعیان ،همچنان بر کاهش نقش جهانگیــری در دولت تأکید
داشــتند و آن را بــه افزایش نقش رئیس دفتر رئیس جمهوری مرتبط میدانســتند.
این درحالی است که واعظی ،بارها و بارها آن را تکذیب کرد .او  26مهرماه ،در پایان
یکی از جلسههای دولت با بیان اینکه هیچ اختالفی بین آقای جهانگیری و اعضای
دولت وجود ندارد ،تأکید کرد «در این دولت در این چند ماه بسیار صمیمی و نزدیک
بودیم .اگر کســی در ســایتی چیزی به ذهنش میآید و مینویســد نبایــد آن را جدی
بگیریــم و در جمــع مطرح کنیم .االن بین آقای جهانگیری و تمــام اعضای دولت و
رئیــس جمهوری صمیمیت کامل برقرار اســت».نه تنها ایــن تکذیبها و تأکید بر
صمیمیــت اعضای دولت مالک قرار نگرفت ،بلکه اظهارات اطرافیان جهانگیری
در دولت نیز نتوانست راهبران این رویکرد سیاسی را قانع کند.
رضا ویســه معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهوری که از جمله
نزدیــکان بــه جهانگیری در دولت محســوب میشــود ،کاهش نقــش جهانگیری در
دولــت را به طور صددرصد تکذیب کرد و به «ایران» گفت« :اینها حرفهایی اســت
که از بیرون شکل میگیرد و همان طور که گفتم یا حرف بدخواهان و مخالفان دولت
اســت یا کســانی که نســبت به موضوع ناآگاه هســتند .با توجه به چهار پنج سالی که
جهانگیری بهعنوان معاون اول در دولت روحانی بودند ،روابط نزدیکتری با رئیس
جمهوری پیدا کردند ،لذا مســأله کامالً برعکس است و این حرفها بیشتر شایعات
این گروههاســت ».کمی بعد ،محسن حاجی میرزایی ،دبیر هیأت دولت که از سوی
جهانگیری به این ســمت منصوب شــده اســت نیز به «ایران» گفت« :نقش جناب
آقای جهانگیری در دولت همانند قبل اســت و اتفاقــاً ارجاعات رئیس جمهوری به
آقای جهانگیری بیشــتر شــده اســت ،ضمن اینکه اعضای دولت واقعاً رابطه بسیار
خوب و حسنهای با هم دارند .بنابراین ،این مطالب تناسبی با واقعیت ندارد».القای
اختالف درباره واعظی و جهانگیری و باالتر از آن ،نقش واعظی در اســتیضاح امروز
درحالی است که کابینه دوازدهم ،هویتی منسجم داشته و محصول رایزنی روحانی
با جریانهای سیاسی کشور است .رئیس جمهوری خود در جلسه دفاع از وزیران به
نمایندگان گفت شایعاتی که این روزها در مورد کابینه مطرح شده درست نیست و
اعضای کابینه را با مشورتهای فراوان ،ارزیابی رویکردها و برنامههای مطرح شده و
محدودیتهای موجود انتخاب کرده است.
در پاسخ به این ادعاها ،تالشها و القاها ،امروز واعظی و جهانگیری ،در مجلس
کنــار هم مینشــینند تا حمایــت خــود را از وزیــران راه و رفاه اعالم کننــد .اکنون تنها
میتوان امیدوار بود که این حرکت نمادین ســبب شــود القاهــای دور از واقعیت ،به
پایان خود برسد.
همزمــان بــا طرح اســتیضاح ســه وزیــر ،بحثهــای قدیمــی و کلیشــهای درباره
اختالفات درون دولت هم این بار با شدت بیشتری مطرح شد.
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وزیــر خارجــه پاکســتان :خواهــان
مرزهای با ثبات با ایران هستیم
وزیــر امــور خارجــه ایــران در ادامــه
برنامههای فشــردهاش در اســامآباد با
محمــد آصــف ،همتــای پاکســتانیاش
دیدار و بر همکاری در زمینههای سیاسی
و اقتصادی تأکید کرد.
وزیــر خارجــه پاکســتان نیــز ضمــن
استقبال از مواضع ظریف اعالم آمادگی
کــرد کشــورش در زمینههــای مختلــف
سیاســی و اقتصــادی بــا ایــران همکاری
داشــته باشــد .محمد آصف گفــت« :ما
خواهــان مرزهای با ثبات برای دو کشــور
هســتیم .طرفین در این دیدار همچنین
درخصــوص توســعه همکاریهــای
بانکی ،انرژی ،اعالم آمادگی ایران برای
تأمین برق مورد نیاز پاکستان ،همکاری
و ارتباط بین بنادر چابهار و گوادر ،توسعه
بازارهای مرزی و موضوعات بینالمللی
و موضوعــات جهــان اســام و همچنین
همکاریهای متقابل اقتصادی و مبارزه
بــا قاچاق مــواد مخدر گفتوگــو کردند.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان همچنین
در دیــدار بــا «خاقان عباســی» نخســت
وزیر پاکســتان ضمن قدردانی از موضع
حمایتــی پاکســتان در مخالفــت بــا
قطعنامه ضــد ایرانی بر گســترش همه
جانبــه روابط دو کشــور برادر و همســایه
تأکیــد کــرد.در ایــن مالقــات طرفیــن
درخصــوص خط لولــه گاز صلح به طور

مبســوط گفتوگــو کردنــد و مقــرر شــد
وزارتخانههــای نفت دو کشــور مذاکرات
فنــی در این خصــوص را پیگیــری کنند.
نشست «هفتادمین ســال روابط ایران و
پاکســتان -چشــمانداز آینــده» از جمله
برنامههایــی بــود کــه وزیــر امــور خارجه
کشورمان در آن حضور یافت.
«خالدمحمود»،سفیرسابقپاکستان
در ایــران و رئیــس مؤسســه مطالعــات
راهبردی اســام آباد نیز به عنوان برگزار
کننــده ایــن نشســت در ســخنانی تأکید
کرد« :پاکســتان همواره از حق جمهوری
اســامی ایران برای اســتفاده صلحآمیز
از انــرژی هســتهای حمایــت کــرده و مــا
هرگز به اقدامات ضدایرانی امریکاییها
نخواهیم پیوست».
محمدجــواد ظریــف همچنیــن در
ادامه ســفرش بــه اســام آباد با ســردار
ایاز صادق رئیس مجلس ملی و احسن
اقبال وزیر کشــور پاکســتان مالقات کرد.
در دیــدار وزیــر امور خارجه کشــورمان با
وزیر کشــور پاکســتان نیز بر لزوم افزایش
همکاریهای کنسولی و تسریع در صدور
روادیــد نهادهــای ایرانــی تأکیــد و مقرر
شــد ایــن موضوعات در کمیته کنســولی
دو کشــور مورد بررســی قرار گیرد .طرف
پاکســتانی بنادر گوادر و چابهار را مکمل
یکدیگر نامید و تأکید کرد که توسعه این
بنــادر به توســعه منطقه کمــک خواهد
کرد.

توصیــه مشــاور رئیس جمهــوری به
وزرای استیضاح شده
همچنیــن دیــروز رئیــس مرکــز
بررســیهای اســتراتژیک ریاســت
جمهــوری در واکنــش بــه اســتیضاح
ســه وزیــر دولت دوازدهــم در مجلس،
تأکیــد کرد :اســتیضاح حــق نمایندگان
و روشــنگری وظیفــه وزیــران اســت.
حســامالدین آشــنا در صفحــات خــود
در فضــای مجــازی افــزود :قاعدتــاً
نماینــدگان محتــرم هــم از حــق خــود
اســتفاده میکننــد و هــم ظرفیــت و
تحمل شــنیدن روشــنگریهای وزیران
محتــرم را دارنــد .وی یــادآور شــد:
اســتیضاح وزیــران نــه فقــط فرصتــی
مناســب بــرای ایضــاح خدمــات و رفع
شــبهات اســت بلکــه موقعیتــی کــم
نظیــر بــرای جلــب توجــه همــگان بــه
مســئولیتهای مشــترک دولــت و
مجلس در ســامانها و نابسامانیهای
فعلــی کشــور اســت .مشــاور فرهنگــی
رئیــس جمهوری تصریح کــرد :وزیران
نه فقط به متن سؤاالت پاسخ میدهند
بلکه به بطن مشکالت هم میپردازند.
آشنا در شرایطی این موضوع را مطرح
کــرده کــه ســایت اصولگــرای تابنــاک
دیــروز در گزارشــی اعالم کــرد« :برخی
افــراد کــه بشــدت امــروز به اســتیضاح
ربیعــی مشــتاق هســتند از او واگــذاری
پتروشیمیها را میخواهند .قبل از این،
درخواســت آنان فقط دخالت در عزل
و نصبهــای مجموعههــای اقتصادی
وزارت کار بــود؛ امــا اکنــون بــه دنبــال
تصاحب این مجموعههای اقتصادی
هستند».
بــه هــر تقدیــر امــروز نماینــدگان
مجلــس در معــرض قضــاوت موکالن
خــود هســتند کــه چقــدر از دالیــل آنها
برای استیضاح وزرا مبتنی بر بحثهای
کارشناسی است و شائبههای سیاسی و
امتیازخواهیهــای محلی آیــا محلی از
اعراب داشته یا نه؟

آیتاهلل نصراهلل شاهآبادی
درگذشت

آیتاهلل نصراهلل شــاهآبادی نماینــده مردم تهران
در پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری صبح
دیروز به دیار باقی شــتافت .بنــا بهگزارشها وی ۱۰
ل جاری به علت ایست تنفسی در بخش مراقبتهای ویژه ICU
اســفند سا 
در بیمارستان حضرت بقیهاهلل(عج) بستری شده بود.
آیــتاهلل نصــراهلل شــاهآبادی ،فرزنــد آیــتاهلل محمدعلی شــاهآبادی
در ســال  ۱۳۱۰در قم متولد شــد و در ســالهای کودکی به تهــران مهاجرت
کــرد .وی تحصیالت خــود را در تهران آغاز کرد و در ســال  ۱۳۲۹برای ادامه
تحصیالت راهی نجف شد .در نجف از درس بزرگان حوزه از جمله آیتاهلل
خویی و آیتاهلل ســید عبدالهادی شــیرازی بهره برد .آیتاهلل شاهآبادی در
ســال  ۱۳۴۹به تهران بازگشــت و بهتدریس و اقامه نماز در تهران پرداخت
و ســپس راهــی قم شــدو بهتدریــس علوم دینــی در حوزه علمیه این شــهر
پرداخت.
پیام تسلیت رؤسای قوای مجریه و مقننه
دیــروز رئیــس جمهــوری در پیامی رحلــت مرحوم آیتاهلل حاج شــیخ
نصــراهلل شــاهآبادی را به حوزههــای علمیه ،شــاگردان و عالقهمنــدان و ب ه
ویــژه بیت مکّرم آن مرحوم تســلیت گفت .به گزارش پایگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهوری در پیام حسن روحانی آمده است« :این مجتهد وارسته
با پرورش در محضر پرفیض پدر بزرگوارشــان مرحوم آیتاهلل محمدعلی
شــاه آبادی و علمای برجســته حوزههای علمیه قــم و نجف همچون امام
خمینــی(ره) ،عمــر پــر برکت خــود را وقف تبلیــغ و ترویج معــارف دینی و
تدریس آموزههای مکتب ائمه اطهار (ع) کرد .آن روحانی با تقوا ،همزمان
بــا فعالیتهــای علمــی و دینــی بی وقفــه ،همــراه و همدوش با مــردم در
صحنههای مهم سیاسی و اجتماعی ،با روشنبینی و مشی اعتدالی همواره
حضوری تأثیرگذار و هدایتگر داشت».
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی نیز بــا صــدور پیامی
درگذشت آیتاهلل نصراهلل شاه آبادی را تسلیت گفت .سید حسن خمینی
نــوه بنیانگذار انقالب اســامی هــم با صدور پیام تســلیتی تأکیــد کرد« :آن
مرحــوم کــه فرزند آیــتاهلل العظمی حاج شــیخ محمد علی شــاه آبادی،
اســتاد بــزرگ حضــرت امام رحمــت اهلل علیهمــا بودند ،خود از شــاگردان
امــام و از همراهــان قدیم آن بزرگوار به حســاب میآمدند و در عرصههای
مختلف از خویش ثمرات ارزشــمند به جای گذاشــتند ».آیتاهلل هاشــمی
شــاهرودی رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام هم با صــدور پیامی
رحلت عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

تهدید توکلی ب ه راه اندازی اعتراض خیابانی

احمد توکلی ،نماینده ســابق مجلس و رئیس فعلی دیدهبان شفافیت
و عدالت ،در «توئیتر» نوشت« :اگر دولت تا پایان سال «قانون انتشار علنی
حقــوق و مزایای مســئوالن» را اجرا نکند ،با اســتفاده از اختیــارات دیدهبان
شــفافیتو عدالــت ،مــردم را ب ه تجمــع قانونــی و اعتــراض خیابانی علیه
دولــت دعــوت مــی کنیم ».مطابق مــاده  29برنامه ششــم توســعه ،دولت
مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه
ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.

