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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

قانون اساسی به منظور کنترل قوه 
مجریه، حربه اســتیضاح را در اختیار 
قوه مقننه گذاشته است، اما کاش قانون 
این را هم متذکر می شد که وکالی ملت 
استیضاح را حربه انتقامجویی ها و حب و 

بغض های شخصی خود نکنند. 
دیگر هیچ جای شکی باقی نمانده 
که بهارستان شور استیضاح را درآورده 
است. علت آخرین استیضاحی که دیروز 
در مجلس کلید خورده نه عملکرد وزیر 
است نه ناکامی هایش، نه عمل نکردن 
به وعده هایش و نه شــرایط اسفناک 
اقتصادی کشور در آستانه شب یلدا! بلکه 
دلیلش ویدئوی درگیری لفظی نماینده 
سراوان با یک کارمند گمرک است که 
از پریشب دست به دست می چرخد و 
گوشه ای از »عصاره فضایل ملت« را به 

رخ می شد. 
محمد باســط درازهــی، نماینده 
سراوان، سیب، سوران و مهرستان که 
کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی است 
و پیش از دوران نمایندگی اش اســتاد 
دانشگاه بوده است، نقش اول این فیلم 
اســت. او که با 60 هــزار و 347 رأی، 
یعنی 49.9 درصــد از کل آرای حوزه 
انتخابیه اش وارد مجلس شده، دو روزی 
اســت که نه به واســطه پیگیری یک 
موضوع ملی یا منطقه ای بلکه به دلیل 
انتشار همان ویدئو، در تیتر خبرهاست. 

گنه کرد در بلخ آهنگری...
درازهی بعد از انتشار این ویدئو گفت 
که سه شنبه هفته گذشته با میراشرفی، 

رئیس گمرک ایــران در اداره گمرک 
مرکزی وقت مالقات داشــته تا درباره 
مسائل گمرکی حوزه انتخابیه خود با 
وی گفتگو کند، اما به دلیل نبود وقت، 

قرار مالقات به روز دیگری موکول شد. 
او ادامــه داده در روزی کــه فیلم 
موردنظر گرفته شده او 40-45 دقیقه 
جلو در معطل بوده اســت و کارمندان 
کمرگ در واکنش بــه پیگیری او برای 
مالقات با رئیس گمــرک به او توهین 
کرده و گفته اند که »هرچه می کشیم از 

دست شماست!«
البته آنچه در ویدئوی منتشر شده 
دیده می شود، توهین رکیک این نماینده 
مجلس به کارمند گمرک اســت، اما 
درازهی توضیح داد که »بحث و چالش 
حدود ســه دقیقه به طــول انجامید و 
افرادی کــه مبادرت بــه فیلم برداری 
کرده بودند با تدوین فیلم قسمت هایی 
که بنده را مورد توهین قرار داده بودند، 

حذف کرده اند.«
نماینده سراوان درنهایت نیز تصریح 
کرد که »بنده فردا حتما این مسأله را در 
صحن علنی مجلس بیان و استیضاح 

وزیر اقتصاد را مطرح خواهم کرد!«
همین طــور هم شــد؛ موضوع به 
مجلس کشیده شــد، علی الریجانی 
به هیأت نظارت بر رفتــار نمایندگان 
دستور پیگیری داد و در کمال شگفتی 
40 نماینده مجلس اســتیضاح فرهاد 
دژپســند را به دلیل توهیــن کارمند 
کمرگ به نماینده سراوان امضا کردند! 
فرهاد دژپســند که هنوز دو ماه نشده 
که از بهارســتان رأی اعتماد گرفته تا 

سر و ســامانی به کشتی به گل نشسته 
اقتصــاد بدهد، نیامده اســتیضاحش 
کلید می خورد چون وکالی ملت قصد 
کرده اند کــه به خاطر یک دســتمال 

قیصریه را به آتش بکشند.
تفاوت رعایا بودن

 با وکیل الرعایا بودن
با ایــن فرمول بایــد تمــام وزرا را 
اســتیضاح کرد، چراکه باور کنید در 
ادارات دولتی و غیردولتی رفتاری بهتر 
از آنچه که با این وکیل الرعایا شــده با 
رعایا نمی شود. تازه این رعایا با گردنی 
افراشــته از نماینده مجلــس بودن به 
ادارات نمی روند، اتفاقا با گردنی خمیده 
و متواضعانه می روند، نه 45 دقیقه که 
ساعت ها معطل می شوند، ماه ها دوانده 
می شوند، سرگردان می شوند، ازشان 
رشوه طلب می کنند، جوابشان را سرباال 
می دهنــد و هر جا هم که صدایشــان 
دربیاید، قانــون مجازات اســالمی را 

می کنند توی چشمشان.
اگر در بیمارستان باشند و عزیزشان 
زیر سالخی خطاهای پزشــکی پَرپَر 
شــود، الغذ روی دیوار بیمارستان به 
آنها می گوید که طبــق مادتین 608 و 
609 قانون مجازات اسالمی اگر نتوانند 
خشمشــان را کنترل کنند و چیزی 
بگویند که به گوشه قبای کادر پزشکی 
و بیمارستان بربخورد و توهین قلمداد 
شــود، به جزای نقدی، شالق و حبس 

محکوم می شوند. 
اگر در دادگاه باشــند و حقشان زیر 
کم سوادی قاضی خرد و خمیر شود، یا 
سال ها در پی حق خود از این روز به آن 

روز حواله داده شوند هم باید صبر ایوب 
و تقوای الهی پیش بگیرند، چراکه آنجا 
هم قدم به قــدم روی دیوارها کاغذی 
چسبیده که به آنها متذکر می شود دم 
نزنید که 608 و 609 در انتظارتان است. 
در ادارات دیگر هم وضع به همین 
منوال است. ارباب رجوع نیز نماینده 
مجلس نیست تا بتواند فردای روزی که 
به او توهین شد یا سرگردانش کردند، 
استیضاح وزیری را کلید بزند؛ تازه اگر 
کارمند مربوطه بگوید که من از شما 
دستور نمی گیرم، با الفاظ رکیک او را 
مورد عنایت قرار نمی دهد و نمی گوید 
»تو غلط می کنی که از من دســتور 
نمی گیری« چون به هر حال هر جایی 
برای خودش سلسله مراتب و رئیس 
و مرئوســی دارد و هر ارباب رجوعی 
این را می داند و اتفاقــا انتظار می رود 
که نماینده مجلس ایــن را بهتر از هر 

کسی بداند. 

پناه گرفتن پشت سنگر
 مذهب و قومیت

البتــه درازهی این ماجــرا را صرفا 
توهین به خودش قلمداد نکرده، بلکه آن 
را توهین به قوم بلوچ و اهل سنت دانسته 
است، چراکه او نماینده بخشی از این قشر 
است. این بخش از اظهارات او با واکنش 
بسیار تندی در فضای مجازی مواجه شد. 
مخاطبان رسانه ها و کاربران شبکه های 
مجازی انتقادات گسترده ای داشتند 
مبنی بر اینکه او سعی دارد با دادن ابعاد 
قومی و مذهبی به موضوع احساسات 
مردم را تحریک کند و حرف خود را به 

کرسی بنشاند.  
با شکایت او، علی الریجانی به هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان و پزشکیان 
دســتور داد تا این موضوع را بررســی 
کنند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم 
که حال آن مسگر شوشتری را دارد که 
به بهانه گناه آهنگری در بلخ می خواهند 
گردنش را بزنند، دستور پیگیری داده و 
گفته که »در صورت محرز شدن تخلف 
از سوی کارکنان گمرک، براساس رویه 
حاکم بر وزارتخانه در دوره مدیریت وی 
که اصل بر احترام و رعایت شئون تعامل 
محترمانه و کریمانه با همه ارباب رجوع  
اعم از مردم و مقامات و مدیران به ویژه 
نمایندگان مردم در مجلس است، قطعا 

عذرخواهی خواهیم کرد.«
خوب این امتیــازات وکیل  الرعایا 
بودن است چون اگر صرفا رعیت باشید 
کسی توهین به شما در ادارات دولتی 
و غیردولتی را بررســی نمی کند تا در 
صورت احــراز آن ازتــان عذرخواهی 
شود! و این برای مخاطبی که شاهد این 
ماجراست یعنی برعکس تمام شعارها 
اتفاقا همه در برابر قانون یکسان نیستند. 

دفاع دوستان
روز گذشته با دستور این پیگیری ها، 
قرار شد که نتیجه آنها امروز اعالم شود 
اما مجمع نمایندگان استان سیستان و 
بلوچستان پیشاپیش نتیجه گرفته اند 
که این ویدئو توطئــه ای علیه نماینده 

سراوان بوده است. 
علی ُکرد از اعضــای این مجمع روز 
گذشته به خبرنگاران گفته که به طور 
قطع این جوســازی علیه آقای محمد 
باسط درازهی نماینده سراوان از پیش 
طراحی شــده بود، چراکه وی یکی از 
نمایندگانی است که مشکالت گمرک 
را با جدیت پیگیری می کند و در استان 

مخالفینی در این ارتباط دارد.
ُکرد نســبت به پخش فیلم از سوی 
حراست نیز اعتراض کرده و ادامه داده: 
»امروز بــه دروغ می گویند که رئیس 
گمرک در محل حضور نداشته است. در 

حالی که مستندات داریم رئیس گمرک 
در محل حضور داشته و جواب نماینده 
مجلس که پیگیر مشکالت مردم بوده را 

نمی داده است«.
این نماینده سیستان و بلوچستان 
با بیان اینکه برخورد بد و ناشایســت 
کارکنان پرسنل گمرک نسبت به جایگاه 
مجلس بحث مذهبی نبود؛ بلکه جایگاه 
مجلس را زیر سوال برده، تصریح کرده 
که اگر مشخص شود این کار برنامه ریزی 
شــده بوده، به طور قطع خواستار عزل 
رئیس گمرک و رئیس حراست گمرک 

خواهیم شد.
عصاره »تلخ«

این توضیحات اما از بار انتقاداتی که 
طی دو روز گذشــته به سوی نماینده 
سراوان گسیل شــده، نکاسته است. 
منتقدان تاکیــد می کنند که حتی در 
این صورت نیز از نماینده مجلس انتظار 
می رود با رفتار عقالنی تر و در شأن یک 
نماینده ملت فضا را کنترل کند نه اینکه 
به آن دامن بزند؛ مثال بعد از دیدن توهین 
مورد ادعا با مســئوالن گمرک تماس 
بگیرد و مشکل را حل کند یا اینکه محل 
را ترک کند و از طریق معاون پارلمانی 

وزیر پیگیر مشکل به وجود آمده باشد.
به هر حال بخشی از وقت مجلس و 
وزارت اقتصاد به پیگیری این موضوع 
اختصاص پیدا کــرده و درنهایت هم 
موضوع یا با سالم و صلوات خاتمه پیدا 
می کند یا بــه کینه ای کهنــه تبدیل 
می شــود. اما برای مخاطبی که شاهد 
این ماجراست، دیدن نمایندگانی که 
وقتی خانه از پای بست ویران است در 
پی نقش دیوارند، عکس گرفتن هایشان 
با فدریکا موگرینی مایه شرمســاری 
است، با غوغاساالری حرف خود را پیش 
می برند، امضاهایشان دوام ندارد و هر آن 
ممکن است پس گرفته شود و استیضاح 
را هم کرده اند مترسکی برای زهرچشم 
گرفتن، »مجلس«، اگــر واقعا عصاره 

فضائل ملت باشد، عصاره تلخی است.

استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل توهین به نماینده سراوان کلید خورد

انتقامبهسبکوکیلالرعایایی

خبر

به گزارش ایرنا، »اسحاق جهانگیری« روز 
سه شنبه در مراسم رونمایی از 10 طرح فناورانه 
جهاد دانشگاهی که در دانشگاه علم و فرهنگ 
برگزار شد، افزود: برخی با نفوذی که در ریاست 
جمهوری، ســازمان برنامه و بودجه یا مجلس 
داشتند امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور 

شده اند.
وی یادآور شد: بودجه آنها اگر در ابتدا یک 
میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر 

تا 20 میلیارد رسیده است.
وی با بیــان این که آنها قرار نبــود از دولت 

بودجه بگیرند، اظهار داشت: اشکالی وجود ندارد 
ولی اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است.

معاون اول رییس جمهــوری تاکید کرد: 
این همه دانشگاه در کشــور وجود دارد ، قرار 
نبود فردی دانشگاهی راه اندازی کند و بودجه 

کمکی بگیرد.
جهانگیری ادامه داد: بسیاری از این شوراها 
که در کشــور وجود دارد از ابتدا محدود بودند 
ولی بعضی از آنها امــروز دبیرخانه هایی دارند 

که بودجه های چند 10 میلیاردی می گیرند.
وی همچنین گفت: اصالح ساختار یعنی این 

موارد حذف شود، مسائلی که در شرایط عادی 
نمی توان انجام داد ولی در شرایط سخت امکان 
پذیر است و اگر دولت یکی از آنها را حذف کرد 
سرو صداها بلند خواهد شد و به دولت خواهند 

گفت که کوتاه بیاید. 
معاون اول رییس جمهــوری افزود: دهها 
دستگاه موازی در کشــور درست شده و همه 
بودجه بگیر دولت شده اند، کشــور و بودجه 
تحمل این همه دستگاه موازی را ندارند. بودجه 
کشور کالن است و فروش نفت نیز کاهش یافته 
اســت. در حال حاضر رقم بودجه بیش از 400 

هزار میلیارد تومان است که بخش عظیمی از 
این بودجه به مسیرهایی رفته که بازدهی آن 

محدود است. 
جهانگیری خاطرنشان کرد: براساس دستور 

رهبر معظم انقالب مقرر شد بودجه سال 98 
براساس شرایط تحریمی کشور مورد توجه قرار 
گیرد و این در بودجه سال آینده در مسیر خلق 

توسعه حرکت شود.

معاون اول رئیس جمهوری:

بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده است
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رئیس جمهوری
 به آنکارا سفر می کند

پرویز اســماعیلی، معاون ارتباطات و اطالع 
رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور به 
دعوت رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه و برای شرکت در پنجمین جلسه شورای 
عالی روابط راهبردی دو کشــور عصر چهارشنبه 
برای دو روز به آنکارا ســفر می کند. وی برگزاری 
پنجمین جلسه شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه 
به ریاست رؤسای جمهوری دو کشور را از مهمترین 
برنامه های این سفر عنوان کرد و افزود: ایده تشکیل 
این شورا نتیجه اولین ســفر روحانی به ترکیه در 
دولت یازدهم بود و بر اساس آن رؤسای جمهوری 
اسالمی ایران و ترکیه روابط 30 میلیارد دالری را 

هدف گذاری کردند.
    

حجت االسالم نقویان دبیر 
هیأت عالی گزینش کشور شد

رئیس جمهوری در حکمی حجت االســالم 
والمسلمین ناصر نقویان را به عنوان »دبیر هیأت 
عالی گزینش کشور« منصوب کرد. در بخشی از این 
حکم آمده است: در اجرای ماده 5 آیین نامه اجرایی 
قانون گزینش کشور و براساس پیشنهاد هیأت عالی 
گزینش، به موجب این حکم جناب عالی را که فردی 
آگاه، متعهد، دارای تجربیات ارزنده و مشی و منش 
اعتدالی هستید با تفویض وظایف مقرر در تبصره 2 
ماده 5 قانون، به عنوان »دبیر هیأت عالی گزینش 

کشور« منصوب می کنم.
    

پیگیری وضعیت معلمان بازداشتی 
از سوی وزارت آموزش و پرورش

محمد بطحایی، وزیر آموزش و پروش درباره 
آخرین وضعیت معلمان بازداشتی به ایلنا گفت: 
پیگیر این موضوع در آموزش و پروش هســتیم و 
انشااهلل با مساعدت های قانونی و تالش همکاران 
این مشکل برطرف خواهد شد. علی رغم تذکرات، 
بعضی از همکاران بنده به این تذکر توجه نکردند و 
در ساعت مدرسه که حق دانش آموزان و متعلق به 
آنها بوده است دست به تجمع زدند. ما این آمادگی 
را داریم فضایی را در اختیار معلمان عزیز قرار دهیم 
که مطالبات و پیشنهادات خود را بیان کنند زیرا 
معتقد هستیم که باید نظام آموزش و پروش اصالح 
شــود و این امر با همکاری و همدلی همکاران ما 

صورت می گیرد.
    

موارد غیرضروری در بودجه 98 
حذف شود

پروانه مافی، نماینده تهران در مجلس به ایرنا 
گفت: این نماینده مجلس ادامه داد: این مبلغی که به 
عنوان بودجه تصویب می شود فقط باید برای موارد 
ضروری، معیشت، رفع تنگناها، پرداخت حقوق 
و رفع مسائل مردم مصرف شود؛ همه ردیف های 
غیر ضرور باید در این بودجه حذف شــود و جایی 
برای دفاع از اختصاص بودجه به این ردیف ها وجود 
ندارد. وی در خصوص برخــی البی گری ها برای 
تخصیص بودجه به حوزه های غیر ضروری، گفت: 
شفاف سازی تنها راه جلوگیری از این مساله است، 
انتظار می رود رسانه ها حضور داشته باشند و ماده 
به ماده و ردیف به ردیف بودجه های لحاظ شده را به 

اطالع مردم برسانند.
    

حاشیه های 
»مستند هاشمی زنده است«

به گزارش ایسنا مستند »هاشمی زنده است« 
در حالی در دانشــگاه تهران به نمایش درآمد که 
خانواده مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی از 
حضور در این مراســم صرف نظر کردند. یکی از 
عوامل اجرایی این مراسم با حضور در جایگاه درباره 
علت حضور نداشتن خانواده آیت اهلل هاشمی بیان 
کرد: از طرف آقای هاشمی پیامی را برای ما ارسال 
کردند که در آن نوشته اند: »به دلیل اشکاالت متعدد 
و تخریب گرایانه علیه مرحوم آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی و حضرت امام خمینی)ره( شرکت 
جناب آقای مهندس محمد هاشــمی در جلسه 

دانشگاه تهران منتفی است.«
    

توضیحات دادستان زاهدان 
درباره آتش سوزی در مدرسه 

حجت االســالم و المســلمین موحدی راد، 
دادســتان زاهدان با اشــاره به حضور بازپرس 
ویژه قتل در محل سانحه آتش سوزی این واحد 
آموزشــی در زاهدان که تاکنون منجر به فوت 
دو دانش آموز شده است، گفت: با بررسی های 
صورت گرفته قصور مدیر و مربی آموزشی محرز 
شده است و در این رابطه دستور بازداشت آن ها 

صادر شد.

عضو مجمع نمایندگان 
سیستان و بلوچستان: 

به طور قطع جوسازی 
علیه آقای محمد باسط 

درازهی از پیش طراحی 
شده بود، چراکه وی یکی 

از نمایندگانی است که 
مشکالت گمرک را با 

جدیت پیگیری می کند و 
در استان مخالفینی در این 

ارتباط دارد

نماینده سراوان گفت که 
»بنده فردا حتما این مسأله 

را در صحن علنی بیان و 
استیضاح وزیر اقتصاد 
را مطرح خواهم کرد!« 
همین طور هم شد و در 

کمال شگفتی 40 نماینده 
استیضاح فرهاد دژپسند 
را به دلیل توهین کارمند 

کمرگ به نماینده سراوان 
امضا کردند!

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت: اخیراً 
آقایی گفته بود که در انتخابات سال 1388، هشت میلیون 
رأی تقلب شد و وقتی دادسرا او را احضار کرد و از او سوال شد  
که چه مدرکی دارید، به اظهارات زید و عمرو استناد می کرد. 

لذا این فرد  تحت تعقیب قرار گرفته و  پرونده اتهامی در شرف 
صدور کیفرخواست است. وی در نشستی با مدیران رسانه 
تصریح کرد: امروز فضای رســانه ای کشور به گونه ای است 
که هرچه می خواهند می گویند و انتظــار  دارند که تحت 

تعقیب قضایی قرار نگیرند و برای دفاع از خود، موضوع آزادی 
مطبوعات را مطرح می کنند درحالی که رسانه ها طبق قانون 
مکلفند مطالب واقعی، صحیح و عاری از تهمت و افترا را منتشر 
نمایند. الزم به ذکر اســت که فرد مورد اشاره دولت آبادی، 
محمدرضا خاتمی است که اخیرا مدعی تقلب هشت میلیون 

رأی در انتخابات سال 88 شده است. 
توضیحاتی درباره مهناز افشار

دادستان تهران با اشاره به احضار یکی از سلبریتی ها به 

دلیل تبلیغ یک آمپول گفت: اخیرا خانمی در فضای مجازی 
اقدام به تبلیغ یک آمپول کرده بود در حالی که کسی حق ندارد 
در کاری که به او مربوط نیست دخالت کند.  دادستان تهران با 
اشاره به سیاست دادستانی در برخورد با اخبار بدون مبنا اظهار 
کرد: مقامات مسئول و افراد، اگر مطالب بدون مبنا بگویند، 
حتما از آن ها دلیل می خواهیم؛ چرا که زیر سئوال بردن برخی 
مسائل، مردم را دچار تردید کرده و جو بی اعتمادی و ناامیدی 

نسبت به مسؤولین نظام را ترویج می دهد.

دادستان تهران خبر داد

اتمام تحقیقات از مدعی تقلب در انتخابات 88


