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روی موج کوتاه

رحمانی فضلی وزیر مغضوب مجلس 
دهم هم بود. می گفتند او سهمیه علی 
الریجانی در کابینه روحانی است. بارها 
تا پای استیضاح رفت، اما استیضاح نشد. 
علی مطهری در آخرین روزهای مجلس 
دهم، رحمانی فضلی را مقصر حوادث 
آبان ماه 98 نامید و گفت که نگذاشتند 

او را استیضاح کنیم. 
حاال مجلــس دهم تمام شــده و 
رحمانی فضلی دیروز برای اولین بار در 
مجلس یازدهم حضور یافت. محتوای 
جلسه حضور او در مجلس اما نشان داد 
که آقای وزیر در مجلــس اصولگرا نیز 
محبوبیت چندانی نــدارد؛ تندی های 
نمایندگان بــا او تا جایــی پیش رفت 
که اردشیر مطهری، نماینده گرمسار 
گفت: »آقای وزیر کشور باید در دادگاه 

محاکمه شود. مگر ما شوخی داریم؟«
تاکید او بر محاکمه رحمانی فضلی در 
دادگاه به دلیل حوادث آبان بود. او با اشاره 
به آن حوادث و تبعات آن، تصریح کرد: 
»این همه خسارت جانی و مالی به مردم 
زده شد، چه کسی باید جواب بدهد؟ یک 
نفر از این مسئوالن را پای دادگاه ببریم 
و سوال کنیم که نقش ما در قضیه چه 
بوده است؟ رئیس جمهور گفت کسی 
به من نگفت بنزین گران شــده است، 
اینکه تدبیر نیست شــما وزیر کشور 
هستید و اتفاقاتی که افتاد و آتش سوزی 
و خساراتی که صورت گرفت، محصول 

بی تدبیری شماست.«
این نماینده مجلــس یازدهم پس 
از آنکه خطاب به رحمانی فضلی گفت 

که آقای وزیر آمار کشــته ها و خسارت 
اقتصادی زیاد است، پرسید: چرا کسی 

به وزیر کشور نمی گوید جواب دهد؟!
بسیاری از افراد در شهرها بدون 

روسری قدم می زنند
وضعیت حجاب نیز اسباب دلخوری 
مجلس اصولگرا از وزیر کشور بود. وقتی 
نوبت به محمدرضا احمدی رســید او 
خطاب به رحمانی فضلی تذکر داد: ما در 
این کشور بر خون شهدا تکیه کرده ایم 
و زندگی می کنیم، اما امروز بسیاری از 
افراد در شهرها بدون حجاب، روسری 
و پوشــش اولیه و امکانــات اولیه قدم 
می زنند، آقای وزیر من و شما باید پاسخ 

شهدا را بدهیم.
او که نماینده رشت است، خواست به 
وضعیت پوشش مردم، به ویژه در شهر او 

یعنی رشت توجه شود. 
احمدی به عزل و نصب ها در وزارت 
کشور هم اشــاره کرد؛ موضوعی که از 
همان ابتدای حضــور رحمانی فضلی 
در وزارت کشور انتقادات بسیاری را در 
پی داشت؛ انتقاداتی که از زد و بندهای 
فامیلی در این انتصابات گالیه می کرد. 

نماینده رشت نیز دیروز در همین 
ارتبــاط گفــت: عــزل و نصب های 
بی حســاب و کتاب در شهرستان ها و 
استان ها بیانگر چیســت؟ نباید تابع 
جریان خاص سیاسی باشید که برای 
شــما تصمیم بگیرنــد، همچنین در 
خصوص آمران به معــروف و ناهیان از 

منکر مواضع خوبی نمی گیرید.
موضوع حاشیه نشــین ها هم مورد 

اشاره این نماینده بود و ادامه داد: بسیاری 
از مردم در کشــور ما و در اســتان های 
مختلف به ویژه شهر من رشت با وضعیت 

بسیار بدی در حال زندگی هستند.
 جوان مظلوم ایرانی 

و وزیر سهل انگار
رحمانی فضلی از ســوی نماینده 
شــهرکرد و عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس نیز مــورد انتقادهای تند و تیز 
قرار گرفت. احمد راســتینه اشاره کرد 
که ۱۴ سال پیش قانون تسهیل ازدواج 
در مجلس مصوب شــد و بایــد وزیر 
کشور و وزرای مســکن و راه در این باره 
گزارش های الزم را تهیه می کردند و به 

کمیسیون فرهنگی می دادند.
او ادامــه داد: جوان مظلــوم ایرانی 
همچنان مشــکل مسکن و تسهیالت 
الزم برای ازدواج و تشکیل خانواده دارد 
و عمال خبری از اجرای این قانون نیست. 
من به عنوان یکی از نمایندگان جوان 
مجلس از رئیس مجلــس می خواهم 
که به دولت تذکر دهــد چرا در این باره 
کاری نکرده است، زیرا آینده کشور به 
دلیل کاهش ازدواج و موالید به مشکل 

برخواهد خورد.
به گفته راستینه، وزیر کشور طبق 
این قانون موظف بوده کمیته ساماندهی 
ازدواج را با حضور روسای شورای شهر 
و امام جمعه در استان ها تشکیل دهد 
و نسبت به تهیه تاالرهای رایگان اقدام 
کند، ضمن این که بعد از عملیاتی شدن 
این قانون باید گــزارش ۳ و ۶ ماهه به 

مجلس می داد اما چنین نکرده است. 

در اینجــا محمدباقــر قالیباف نیز 
مداخله کــرد و گفت: ایــن موضوع از 

قوانینی اســت که به آن عمل نشده و 
باید در امر نظارت در مجلس به آن توجه 

ویژه ای شود.
چرا وزیر کشور از قیمت پراید 

خجالت نمی کشد
پس از حوادث آبــان و بی حجابی و 
ازدواج، نوبت به قیمت پراید بود. هادی 
بیگی نژاد، نماینــده مالیر گفت: چند 
روز پیش فردی مرا دید و از من پرسید 

خجالت نمی کشید که پراید 8۰ میلیون 
شده باشد؟ من از این وضعیت خجالت 
می کشــم، آقای وزیر کشــور! آیا شما 
خجالت نمی کشــید؟ حقــوق کارگر 
حــدود دو میلیون تومان اســت، پول 
پیش خانه به طور متوسط متری چهار 
میلیون تومان اســت و دالر طی چند 
سال گذشته هفت برابر شده است. من 
از این وضعیت خجالت می کشم آیا شما 

خجالت نمی کشید؟
او ادامه داد: ممکن اســت بگویید 
به شــما چه ربطی دارد؟ در پاسخ باید 
بگویم که وقتی اتفاقی ناامنی ایجاد کند 
متولی امر شما هستید. همانطور که در 
ماجرای بنزین متولی شما بودید. امروز 
مردم به واسطه مشــکالتی که دارند، 
عصبانی هستند و دشمن تالش می کند 
عصبانیت مردم را به بیرون آورده و آنها 
را به خیابان بکشــد. منصوبان شما در 
اســتان های مختلف پیگیر عصبانی 

نشدن مردم نیستند.
 او همچنین با اشــاره بــه اقدامات 
آموزش و پرورش در همه گیری کرونا 
به ضعف های این وزارتخانه اشاره کرد 
و خطاب به وزیر کشور گفت: بسیاری از 
ضعف های این وزارتخانه قابل رفع بود، اما 
وقتی به منصوبان شما رجوع می کردیم 
توجهی نمی کردند. منصوبان شما برای 
رفع مشکالت مردم در میدان نیستند. 
آنها حتی در میان مردم راه هم نمی روند، 
راه رفتن که دیگر پول نمی خواهد اراده 
و غیرت می خواهد. شما از وحدت حرف 
می زنید اما به نظرم با کســی که هیچ 
توجهــی نمی کند نمی تــوان وحدت 

داشت.
دست بسته آقای وزیر برای 

پاسخ های امنیتی 
در میان این سیل اعتراضات مجلس 
نوپا، رحمانی فضلــی با این توضیح که 
نمی توان همه مسائل امنیتی را از پشت 
تریبون مطرح کرد، خواستار برگزاری 

جلســه ای غیرعلنی شــد تا او به قول 
خودش بتوانــد قضیه به طــور کامل 

توضیح دهد. 
رحمانی ادامه داد: صحبت هایی که 
دوســتان در خصوص بحران داشتند 
حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطالعی 

ندارند. 
او درباره حوادث آبان و افزایش قیمت 
بنزین که بخش مفصلــی از اظهارات 
نمایندگان را به خود اختصاص می داد، 
گفت: بارها اجرای این تصمیم به عقب 
افتاده بود تا تدابیر الزم اندیشیده شود. 
هیچ کس راضی نیســت که یک قطره 
خون از دماغ کســی ریخته شــود. آن 
اتفاقات نیز به دالیل خاصی بازمی گردد 
که اینجا جــای گفتن آن نیســت. به 
راحتی نمی توان بــه افرادی که امنیت 

کشور را تامین می کنند اتهام زد.
او دربــاره انتصابــات فامیلــی و 
غیرکارشناسی در وزارت کشور؛ اتهامی 
که همیشه متوجه وی بوده است، نیز 
گفت: بنده زمانی که بر ســر کار آمدم 
حدود ۷۵ تا 8۰ درصد مدیران از بیرون 
وزارتخانــه بودند، اما امــروز ۷۵ تا 8۰ 
درصد مدیــران از داخل خــود وزارت 
کشور انتخاب شده و در کمیسیون های 

تخصصی بررسی شده است. 
اختالفــات قبیله ای خوزســتان، 
کاهش سرمایه اجتماعی و میزان باالی 
قاچاق در مرزها نیز از موارد دیگری بود 
که نمایندگان به رخ آقای وزیر کشیدند 
و رحمانی فضلی هم سعی کرد درباره 
آنها توضیح دهد اما گذشــته از اینکه 
پاسخ های او برای بهارستان قانع کننده 
بوده یا نه، آنچه از جلسه دیروز مشخص 
شد، این بود که رحمانی فضلی یکی از 
وزرای کابینه روحانی است که مجلس 
اصولگرا شمشیر را برای او از رو بسته و 

روی خوشی به وی نشان نخواهد داد. 

رحمانی فضلی و نمایندگاِن عصبانی از حوادث آبان ، وضعیت حجاب، قیمت پراید و ... 

اولین حضور پرتنش وزیر کشور در مجلس اصولگرا

خبر

تحلیلگر مسائل سیاست خارجه گفت: موقعیتی اگر ایران 
بخواهد از »ان پی تی« خارج شود یا برجام را پایان یافته اعالم 
کند باید تاثیرات روانی و عینــی آن را در حوزه های اقتصاد، 
سیاست، مسائل اجتماعی و غیره را از هم اکنون پیش بینی کند.

مهدی مطهرنیا با تاکیــد بر اینکه مجلــس یازدهم در 
آزمون بزرگی قرار می گیرد، به ایلنا اظهــار کرد: آنهایی که 
قرار بود بعد از خروج آمریکا از برجام آن را آتش بزنند و آن را 
ترکمنچای می دانستند اکنون در مجلس شورای اسالمی در 
چارچوب دکترین های کیهانیستی به تبع در آزمون بزرگی 

قرار می گیرند.

وی ادامه داد: آنها خواهان خروج از NPT بوده و هستند، 
فلذا با توجه به قدرتی که هم اکنون در مجلس یازدهم دارند در 
برابر آزمون تاریخی قرار می گیرند؛ اگر این فعل را انجام ندهند 
این امر به اثبات می رسد که آنها تنها شعارهایی می دهند که 
گروه رقیب خود را در منجنیق انسدادهای سیاسی قرار دهند 
و اگر از »ان پی تی« خارج شــوند، اجماع جهانی علیه ایران را 
بیش از گذشته فراهم خواهند کرد. به تبع با این وضعیت در یک 

موقعیت کیش و مات به سر خواهند برد.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجه با تاکید بر اینکه خروج 
از »ان پی تی« می تواند نوعی تهدید بین المللی را برای ایران 

فراهم سازد، تصریح کرد: در چنین بافت موقعیتی باید گفت 
صدور این قطعنامه یــا در قالب آنچه شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای بیان می کند دارای ابعاد معناداری از 
اثرگذاری در وقایع آینده است، به ویژه اینکه در آینده نه چندان 
دور مسئله استمرار محدود سازی ایران در معامالت نظامی و 
تسلیحاتی نیز طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد 
قابل بررسی است و از هم اکنون تروئیکای اروپا همکاری خود 
را با آمریکا در این زمینه حداقل تا سال ۲۰۲۳ بیان کرده است.

وی ادامه داد: در بعد منطقه ای، فشــارهای موجود باعث 
می شود پایتخت کشورهای همســو با ایاالت متحده آمریکا 

در سایه همکاری اروپا و هماهنگی بیشتر با آمریکا زمینه های 
هماهنگی بیشــتر با جبهه گیری غرب را در برابر ایران فراهم 
دیده و فشارهای منطقه ای بر ایران نیز در فضای مطلوب تری 

برای آنها فراهم آید.

مطهرنیا:

خروج از NPT اجماع جهانی را علیه ایران در پی دارد
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بلومبرگ مدعی شد؛
ارائه پیش نویس قطعنامه  تمدید 

تحریم ایران به شورای امنیت
شــبکه بلومبرگ به نقل از برخی دیپلمات ها 
مدعی شــد آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را به 
شورای امنیت ســازمان ملل داده است که موجب 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران به طور نامحدود 
خواهد شــد. پیش نویس این قطعنامه از تمامی 
کشــورها می خواهد که »از تامین، فروش و انتقال 
مستقیم یا غیر مستقیم« تسلیحات به ایران و از ایران 
خودداری کنند مگر آنکه کمیته شورای امنیت این 
اقدام را ظرف سی روز و به طور جداگانه تایید کند. 
به گفته دیپلمات ها، شورای امنیت مذاکرات بر سر 

قطعنامه را روز چهارشنبه آغاز خواهد کرد.
    

نامه ۲۳۰ نماینده به رهبر انقالب 
در مورد حرم رضوی

روح اهلل متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در جلســه علنی دیروز پارلمان، 
نامه ۲۳۰ تن از نمایندگان مجلس به مقام معظم 
رهبری را قرائت کرد. در این نامه با اشاره به جریان 
نفوذ آمده است: »همین جریان خسارت ساز مسائل 
زیست محیطی پایتخت معنوی کشور را علی رغم 
هشــدارها و نهی صریح حضرت عالی مورد تهدید 
قرار داده است. از حضرت عالی می خواهیم فرزندان 
خود را در پیگیری منویات و دغدغه هایتان در این 
امر و بازنگری در طرح بافت پیرامون حرم رضوی به  
منظور تقویت هویت اسالمی ایرانی پایتخت معنوی 
کشور و احقاق حقوق مجاوران و زائران ثامن الحجج 
و پیگیری تخلفات و جرم انگاری قانون گریزی های 

صورت گرفته راهنمایی و حمایت بفرمایید.«
    

طی بیانیه ای اعالم شد؛
رد پای ثاراهلل سپاه در بازداشت 

سه عضو جمعیت امام علی)ع(
روابط عمومی خیریه جمعیت امام علی)ع( در پی 
بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس و کتایون 
افرازه و مرتضی کی منش، دو عضو این موسســه، 
اعالم کرد که این افراد به شــکایت قرارگاه ثاراهلل 
ســپاه و به اتهام های »توهین« به رهبر و بنیانگذار 
جمهوری اســالمی و »اقدام علیــه امنیت ملی« 

بازداشت شده اند. 
    

سوریه: ایران ما را تنها نمی گذارد
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزیر خارجه 
سوریه گفت: مقام های ایرانی که به تازگی به سوریه 
ســفر کردند، تاکید کردند که ایران سوریه را تنها 
نمی گذارد. در واقع ســوریه متحدانی دارد که ما را 
تنها نمی گذارند. ولید معلم، در ادامه در مورد انتقال 
نفت ایران به ونزوئال  گفت: ارسال نفتکش ایرانی به 
ونزوئال اقدامی بسیار مهم و بزرگ به حساب می آید.

    
مراسم حج امسال برای 

خارجیان لغو شد
منابع خبری به نقل از مقامات عربستان اعالم 
کردند شرکت در مراسم حج امسال فقط برای تعداد 
بسیار اندکی از شهروندان ســعودی و خارجیان 
مقیم این کشــور مجاز اســت. وزارت حج و عمره 
عربستان علت این تصمیم را افزایش موارد ابتال به 
ویروس جدید کرونا و دشواری رعایت فاصله گذاری 
در ازدحام زائران عنوان کــرد. بدین ترتیب برای 
نخســتین بار در تاریخ معاصر، بزرگترین مراسم 

عبادی مسلمانان به شکل معمول برگزار نمی شود.
    

درخواست ۱۰۰ نماینده برای 
استیضاح هیات رئیسه مجلس

تعداد امضاکنندگان اســتیضاح هیات رئیسه 
مجلس به یکصد نفر رسید و پیش بینی می شود از 
این تعداد نیز بگذرد.چیدمان خاص نمایندگان در 
کمیسیون ها و مداخله برخی اعضای هیأت  رئیسه 
در انتخابات هیات  رئیسه کمیسیون ها، عمده ترین 
دلیل این استیضاح ذکر شــده است. یک نماینده 
مجلس در همین ارتباط گفت: هیأت  رئیسه مجلس 
در کمتر از یکماه پس از استقرار، عملکرد خوبی از 

خود به جای نگذاشت.
    

حرف آخر شورای نگهبان 
درباره تاجگردون

شورای نگهبان طی اطالعیه ای با اشاره به دیدار 
آیت اهلل جنتی، دبیر این شورا با چند تن از نمایندگان 
مجلس یازدهم درباره اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، 
منتخب گچساران اعالم کرد: »بررسی اعتبارنامه حق 
قانونی نمایندگان است و شورای نگهبان درخصوص رد 
یا تأیید اعتبارنامه هر یک از نمایندگان نفیاً یا اثباتاً نظری 
ندارد. هر تصمیمی که نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در این زمینه اتخاذ نمایند از جهت حقوقی 

معتبر است و برای شورای نگهبان نیز محترم است.«

نماینده مالیر خطاب به 
رحمانی فضلی گفت: حقوق 

کارگر حدود دو میلیون 
تومان است، پول پیش خانه 
به طور متوسط متری چهار 
میلیون تومان است و دالر 

طی چند سال گذشته هفت 
برابر شده است. من از این 

وضعیت خجالت می کشم؛ 
آیا شما خجالت نمی کشید؟

آنچه از جلسه دیروز 
مشخص شد، این بود که 

رحمانی فضلی یکی از 
وزرای کابینه روحانی است 
که مجلس اصولگرا شمشیر 

را برای او از رو بسته و روی 
خوشی به وی نشان نخواهد 

داد

سخنگوی دولت خبر داد: ارز ما هم در برخی 
از کشورها آزاد شــده که وزارت خارجه به 

زودی آن را اعالم می کند. 
علی ربیعی در نشســت خبری دیروز 
خود درباره روند افزایشی قیمت سکه در 

روزهای اخیــر، گفت: اعتقاد 
اقتصاددانان این است که 
روند باالرفتن قیمت ها در 
بازار سکه به صورت گذرا 
است و نیز به دلیل  تاثیر 

کرونا است که از اول ســال اخیر به عالوه 
آخرین ماه سال گذشته این روند آغاز 

شده است.
وی ادامه داد: دوســتان ما در بانک 
مرکــزی بــرای اعمــال مدیریت در 
شــرایط ضروری بر بازار کاماًل 
آماده هستند و در عین حال 
ما واگذاری هــا را هم ادامه 
خواهیم داد که بخشی از 

نقدینگی را جمع کنیم.

ربیعی با اعالم خبر آزاد شدن بخشی از ارزهای 
مسدود شده ایران در کشــورهای دیگر، افزود: 
صادرات نفتی ما هم دارد بهتر می شود و صادرات 
غیرنفتی ما هــم در بهترین دوران می رســد و 

کاهش قیمت ارز را تجربه خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: ســال گذشته اسامی ۱۵۰ 
نفر که حدوداً ۷.۲ میلیــارد دالر را پس نداده اند 
به قوه قضاییه معرفی کردیم. بانک مرکزی نیز 
بر بازار، تمرکز مدیریــت دارد و فکر می کنم ما 

سیاست های درستی را در این خصوص داریم.

آخرین تصمیمات دولت برای کنترل 
قیمت مسکن 

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
وضعیت بحرانی مسکن تاکید کرد: ما در حوزه 
مسکن روی چند اســتراتژی در حال حرکت 
هستیم. یکی تمرکز بر تولید مسکن است.  ما یک 
راه منطقی را افزایش مسکن می دانیم و آن را آغاز 
کردیم. سیاست دیگر ما سیاست بانکی و وام های 
بانکی و باال بردن سهم مسکن از وام ها بوده است.

ربیعی افزود: بحــث دیگر، تشــویق برای 
ساخت و فروش در بخش خصوصی و نهادهای 
عمومی است و بخشی هم در حوزه مستأجران و 
اجاره نشینی بود که به پیشنهاد امروز ما و بررسی 
آن در جلسه آینده ستاد موکول شد و یکی دیگر 

از تصمیمات ما این است که قطعا روی زمین های 
دولتی تصمیم گیری شــود و عالوه بر پیگیری 
موضوع مسکن مهر و طرح مسکن ملی، تمرکزی 
هم بر مسکن حمایتی روستاییان و مددجویان 

صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: ما کماکان در حال کنترل 
و تقویت هستیم که ســرمایه مردم در بورس 
بماند و به بخش مســکن نیاید. تــا جایی که 
می دانیم خرید و فروشــی صورت نمی گیرد 
و فقــط قیمت ها باالتــر می رود و فشــار به 
مستأجران وارد می شود. در زمینه خودرو هم 
بیشــتر این روزها اعالم قیمت است تا اینکه 
خریدوفروشی شود. امیدواریم بتوانیم با این 

سیاست ها تاثیری بگذاریم.

سخنگوی دولت خبر داد؛

آزاد شدن ارزهای مسدودی ایران در برخی کشورها


