
صحنخبر

نگاه

يادداشت

سياست چهار شنبه 23  اسفند 1396، 25 جمادي الثاني 1439، 14 مارس 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 24050 siasat@etemadnewspaper.ir

روز سخت مجلس براي وزراي كار و راه، شبي آرام به همراه 
داشت تا ربيعي و آخوندي س��ال 97 را به عنوان وزير دولت 
دوازدهم تحويل كنند. اما باوجود اين نتيجه يكسان براي 
هر دو استيضاح، لحظات و نحوه برگزاري جلسات استيضاح 
اين دو عضو كابينه حسن روحاني چندان به يكديگر شبيه 
نبود و به قول فوتبالي ها اگر بخواهيم اين دو استيضاح را به دو 
نيمه يك بازي فوتبال تشبيه كنيم، شبيه به آن بازي هايي 
مي شود كه تشكيل شده اند از دو نيمه كامال متفاوت؛ نيمه 
اول كه استيضاح ربيعي باشد، سراسر حمله ازسوي دوطرف 
استيضاح كنندگان و وزير و نمايندگان حامي اش  و نيمه دوم 
بازي كسل كننده استيضاح كنندگان و مخالفان استيضاح، 
تا آن جا كه هنوز يك س��اعت به پايان جلسه مانده، احمد 

اميرآبادي فراهاني از جمله متقاضيان اصولگراي استيضاح 
آخوندي، با ط��رح ادعايي عجيب مبني بر عقب نش��يني 
فراكس��يون اميد از استيضاح، گفت كه »س��ر استيضاح را 
بريدند«. س��خناني كه البته از س��وي مصطفي كواكبيان 
بي  پاسخ نماند و مهم تر آنكه فراكسيون اميد، تنها فراكسيوني 
بود كه پيش از آغاز هر كدام از جلس��ات اس��تيضاح رسما 
موضع گيري كرده و ازقضا با هر دو فقره هم مخالفت كرده 
بود. اوج اين دو جلسه استيضاح اما احتماال دقايقي بود كه 
غالمرضا تاجگردون يكي از متقاضيان اصالح طلب استيضاح 
علي ربيعي پش��ت تريبون رف��ت و گف��ت: »وقتي بحث 
استيضاح مطرح شد، در چند روز گذشته استيضاح هاي مهم 
ادوار مختلف مجلس را مرور كردم؛ استيضاح ناطق نوري و 
استيضاح عبداهلل نوري. اس��تيضاح مهاجراني و استيضاح 
فرجي دان��ا. در همه اينها دو گفتمان مطرح ش��ده اس��ت. 

هميشه بين دو گفتمان دو موضوع مطرح بود اما اين بار...« 
اينها جمالت آغازين نطق احساساتي تاجگردون است كه 

احتماال در سال هاي بعد هم بارها محل رجوع خواهد بود. 
اما اگر اس��تيضاح ربيعي را به يك نيمه نفسگير از يك بازي 
فوتبال تشبيه كنيم، احتماال لحظات ش��مارش آرا پس از 
حدود ۵ ساعت بحث و مذاكره علني، در حكم ضربات پنالتي 
اين بازي خواهد بود. آنجا كه وقتي پس از دو بار شمارش آرا، 
ابتدا اخباري غيررسمي مبني بر ابقاي ربيعي، سپس خبر 
راي آوردن استيضاح وزير كار در صحن پيچيد. محمدمهدي 
برومندي از جمله حاميان سرسخت ربيعي با اضطراب فراوان 
به خبرنگار »اعتماد« گفت كه دوبار آرا شمارش شده و حاال 
نوبت به ضربات پنالتي است. نماينده اي كه وقتي راي اوليه 
و غيررسمي مبني بر استيضاح ربيعي را شنيد، يك بطري 
آب را به ميز مقابلش كوبيد و هنگامي كه پس از ششمين بار 

شمارش آرا، نتيجه نهايي مبني بر اعطاي راي اعتماد مجدد 
به ربيعي اعالم ش��د، با دستاني گش��وده و حركاتي شبيه 
به »ش��ادي پس از گل«، خوش��حالي مي كرد، جالب آنكه 
همزمان در آن سوي صحن، محمدقسيم عثماني نخستين 
ناطق موافق استيضاح ربيعي در جلسه ديروز، با عصبانيت 
خواستار بازش��ماري آرا ش��د. عباس آخوندي، وزير راه هم 
ديروز استيضاح شد و البته، او هم همچون ربيعي راي اعتماد 
مج��دد گرفت ام��ا در جلس��ه اي آرام كه ش��ايد مهم ترين 
حاشيه اش، تحصن مجتبي ذوالنور و جمعي از اصولگرايان 
معمم و مكالي مجلس در جايگاه هيات رييسه مجلس بود. 
تحصني كه درپي يك درگيري لفظي نس��بتا شديد ميان 
ذوالنور، رييس فراكس��يون روحانيت مجلس و محمدعلي 
وكيلي، عضو اصالح طلب هيات رييسه كليد خورد و ازقضا، 
نه ارتباطي به اس��تيضاح داش��ت و نه ارتباطي به آخوندي. 

اس��تيضاح حق نماين��دگان و 
بخش��ي از حق نظارتي مجلس 
و برابر با قانون اس��ت. بنابر اين 
وزرا  اجراي��ي،  دس��تگاه هاي 
و به طور كل��ي دول��ت نبايد از 
اس��تيضاح فرار كنن��د. دولت 
بايد از اين فرصت روشنگري و 
شفاف سازي استقبال كند و با حضور در مجلس درباره 
مسائلي كه جزيياتي نامشخص دارد، صحبت كنند. 
با اين حس��اب اس��تيضاح هم براي دولت و هم براي 
مجلس اتفاقي مثبت است. استيضاح يك معامله برد- 

برد است. 
برد دولت در استيضاح اين است كه مي تواند با استفاده 
از اي��ن فرصت نقاط ضع��ف و قوت خود را بشناس��د 
و از طرفي نسبت به شفاف س��ازي درباره مشكالت و 
معضالت پيش روي خود روشنگري كند. برد مجلس 
نيز در استيضاح اين است كه مي تواند از واقعيت ها در 
دستگاه هاي اجرايي آگاهي پيدا كند و بر اين اساس 
اگر نمايندگان بخواهند نس��بت به تغيي��ر و اصالح 
قوانين و مقررات اقدام كنند، بر اس��اس واقعيت ها و 

شناختي كه پيدا كردند، فعاليت مي كنند. 
با اين حال، متاس��فانه همه فكر مي كنند استيضاح 
به معن��اي مچ گي��ري و پرداخت��ن به ن��كات منفي 
است. آنچه مسلم اس��ت، حسابرسي، حساب كشي، 
پاسخگويي و پاسخ دادن بنا بر قانون وظيفه مجلس 
اس��ت و دولت نيز بايد از اي��ن فرصت ب��ه نفع خود 

استفاده كند. 
همزمان در حالي كه برخي مخالفان استيضاح تاكيد 

دارند طرح اين 3 اس��تيضاح وزراي تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي در مقطع 
زماني فعلي، به صالح نيست، واقعيت اين است كه اگر 
هر زمان ديگري نيز به دنبال استيضاح باشيم، مي توان 
چنين توجيهاتي را پيش كشيد. امروز مي گويند زمان 
طرح استيضاح مناسب نيست چون در پايان سال قرار 
داريم و مثال وزارت كار درگير موضوع تعيين دستمزد 
و وزارت راه درگي��ر س��فرهاي نوروزي اس��ت اما اگر 
6 ماه پيش اين اس��تيضاح ها طرح مي شد، مي گفتند 
فصل بودجه اس��ت و وزارتخانه ها درگير تعيين دخل 
و خرج ساالنه هستند و اگر ابتداي سال نيز استيضاح 
طرح مي ش��د، مي گفتند بايد به دولت فرصت دهيم 
كه كارش را پيش ببرد. به هر حال اگر استيضاح حق 
است، عقب انداختن آن حتي به اندازه يك ساعت هم 
ناحق است. نظارت مجلس بر دولت خواست عمومي 
است و نمايندگان بايد در كنار وظايف تقنيني خود، 

وظايف نظارتي شان را انجام دهند. 
همچنين بايد توجه داشته باشيم كه نبايد موضوع را 
شخصي كنيم. طبيعتا مجلس براساس سواالتي كه از 
سوي متقاضيان استيضاح مطرح شده، پاسخ هايي كه 
از جانب وزرا عنوان مي شود، تصميم گيري مي كند. 
شخصا هيچ كدام از استيضاح ها را امضا نكرده ام ولي 
مي دانم همه نمايندگان به هم��ه ابعاد موضوع توجه 
مي كنند و براس��اس آن، قض��اوت مي كنن��د و راي 
مي دهند. با اين حساب، پيشداوري درباره اينكه كدام 
وزير راي م��ي آورد و كدام يك در كس��ب راي اعتماد 

مجدد ناكام مي ماند، درست نيست. 
نماينده مردم ساري در مجلس

رهبر انقالب درگذش��ت آي��ت اهلل نصراهلل ش��اه  آبادي را 
تسليت گفتند. متن پيام رهبر انقالب به شرح ذيل است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذش��ت عالم بزرگوار مرحوم آيت اهلل آق��اي حاج آقا 
نصراهلل ش��اه آبادي رحمة اهلل عليه را به بازماندگان مكّرم 
ايشان و بيت رفيع ش��اه آبادي و همه ارادتمندان ايشان 

تس��ليت عرض مي كنم و عل��ّو درجات ايش��ان راكه از 
شاگردان و نزديكان امام راحل عظيم الشأن و از وفاداران 
به انقالب و خدمتگزاران نظام جمهوري اسالمي بودند، از 

خداوند متعال مسألت مي نمايم. 
سيدعلي خامنه اي
 22اسفند 1396

موي��دي  »عل��ي  حكم��ي  در  رييس جمه��ور 
خرم آبادي« را ب��ه عنوان »رييس س��تاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز« منصوب كرد. س��ال 92 حس��ن 

روحاني، حبي��ب اهلل حقيقي را به رياس��ت س��تاد 
مبارزه باقاچاق كاال و ارز منصوب كرده بود. حقيقي 
تا اسفند سال 96 اين سمت را برعهده داشت. ايلنا 

بارها گفته ش��د كه اس��تيضاح 
وزرا به جهت مسائل و مشكالت 
وزارتخانه ه��ا در پاي��ان س��ال 
كار صحيح��ي نب��ود. از حيث 
لحاظ كردن ش��رايط نامناسب 
معيشتي اقشار كم درآمد كشور، 
مس��تمري بگيران  كارگ��ران، 
صندوق ها، كشاورزان دست پينه بسته از منظر ارتباط 
با مصالح و منافع ملي بهتر بود در چنين شرايطي اين 
مس��اله از س��وي نمايندگان مجلس پيگيري نشود. 
استدالل مخالفان آقاي آخوندي را شنيدم و به لحاظ 
محتوايي آنچنان اس��تدالل ها و به ويژه اس��تنادات، 
اس��تحكامي نداش��ت. از زاويه ديگر ني��ز كليد زدن 
استيضاح در شرايط كنوني درس��ت نبود. اين روزها 
كشور با چالش هاي بزرگي مواجه است. تهديدهايي 
مثل شكاف بين نسلي، جوانان تحصيل كرده جوياي 
كار، ناچي��ز بودن مي��زان رونق اقتص��ادي، باال بودن 
آسيب هاي اجتماعي، مش��كالت حوزه سياست هاي 
پولي و بانكي، محدوديت ه��ا در حوزه هاي اقليمي و 
به خصوص مديري��ت منابع و مصارف آب در كش��ور 
احساس مي ش��ود. مس��ائلي كه اعتراضات دي ماه را 
به وجود آورد و گوش��ه اي از آنها را از زبان وزير كشور 
ش��نيديم كه جامعه در برابر چالش ه��اي اجتماعي، 
فرهنگي، سياسي و اقتصادي تاب آوري كمتري دارد. 
كش��ور از اين جهت با چالش هاي جدي مواجه شده 
است. در چنين ش��رايطي انگ زني ها و دامن زدن به 
نگاه ه��اي جناحي مش��ابه آنچه در اس��تيضاح آقاي 
آخوندي نظي��ر آنچه يكي از منتقدي��ن بيان كرد، در 
همين رديف قرار مي گيرد. در چنين شرايطي انتظار 
داريم كه قواي سه گانه و ساير مراجع كالن حاكميتي 
و تصميم گير كشور با اهم و مهم كردن مسائل جاري 
كش��ور فراتر از گرايش هاي سياس��ي ب��ه پيدا كردن 
راهكارهاي كم هزينه ت��ر و پرفايده تر براي غلبه بر اين 

چالش ها در عرصه داخلي بپردازند. 
 در ح��وزه منطق��ه اي و بين المللي م��ا از حيث عمق 
بخش��يدن ب��ه جغرافي��اي دفاع��ي و امني��ت ملي 
خوشبختانه در ش��رايط ايده آلي هس��تيم كه اين را 
مديون رزمندگان، ش��هدا، حوزه دفاعي و ديپلماسي 
و م��ردم بوده ايم. به نس��بت اين دس��تاوردها به طور 
طبيع��ي با ائتالف ه��ا در مناس��بات منطق��ه اي و به 
خصوص در مواجهه با توطئه هاي مش��ترك امريكا، 
اسراييل و برخي كشورهاي عربي با تهديدهاي جدي 
رو به رو هس��تيم. سياس��ت داخلي و خارجي كشور 
دو روي يك س��كه هس��تند. به اين معنا كه تقويت و 
انسجام هريك از اين دو حوزه و ساحت، استحكام در 
ديگري را به دنبال دارد. آسيب ديدگي هر كدام از اين 
دو هسته مستقيما عرصه ديگر را نيز تحت تاثير قرار 

مي دهد. 
در چنين شرايطي بزرگان كش��ور با توجه به مصالح 
و منافع ملي اي��ران و انق��الب، بايد در ترس��يم يك 

چش��م انداز اميدوار كنن��ده بكوش��ند. باي��د به جاي 
سرگرم شدن در اينگونه مجادالت با نصب العين قرار 
دادن ضرورت وحدت و انس��جام ملي اختالف نظرات 
داخلي را از طريق گفت وگو حل كرد. با گذشت، رافت 
و اخالقي اس��المي با ياران انقالب بايد مواجه شويم؛ 

صرف نظر از اينكه سليقه هر فرد چيست. 
بايد نشانه هاي بالقوه شرايط كشور را در نظر گرفت. 
از اين رو ام��كان تكرارپذير بودن ح��وادث دي ماه و 
خيابان پاس��داران ايجاب مي كند كه ب��ا رويكردي 
راهبردي و به دور از نزاع هاي سياس��ي و با روحيه اي 
رواداري و تحمل گذشت و كاس��تن تنش هاي مضر 
براي مناف��ع ملي در اي��ن روزها به سياس��ت ورزي 
بپردازيم. نظير آنچ��ه در برخورده��اي توهين آميز 
در مورد جش��ن برج ميالد با ش��هردار تهران مواجه 

بوديم، نبايد دامن زده شود. 
براي بنده كه از اولين س��اعات انقالب اس��المي در 
صحنه ب��ودم، ن��وع برخوردهاي وهم آل��ود صورت 
گرفت��ه طي دو س��ه روز اخير ب��ا يك��ي از مديران و 
وزيران پيشكسوت انقالب به بهانه هاي غيرمستند، 
بسيار تاسف آور اس��ت. ش��هرداري كه با صددرصد 
آراي اعضاي شوراي ش��هر روي كار آمده، در حالي 
كه اعضاي شوراي ش��هر با راي باال انتخاب شده اند. 
تاسف آور اس��ت كه در چنين شرايطي توسط برخي 
از دوستاني كه دلس��وز هس��تند اما به لحاظ سن و 
س��ال تصوير دقيقي از تاريخچه انق��الب ندارند، به 
صورت بي س��ابقه اي مورد تحقي��ر و توهين صورت 
بگيرد. م��ا اگر اخت��الف نظر داري��م باي��د آن را به 
رسميت بشناس��يم. اگر بزرگي براي كشور و انقالب 
قبل و پس از پي��روزي از س��المت و زندگي خويش 
گذشته است و خود را وقف انقالب كرده، بايد فراتر از 
جبهه بندي هاي سياسي با او برخورد كنيم. در عمل 
به حديث شريف نبوي كه مي فرمايد »بزرگان تان را 
تكريم كنيد«، بايد عمل كنيم. چندي قبل به اتفاق 
برخي اعضاي ش��وراي ش��هر به ديدار آقاي شيباني 

رفتيم كه اين روزها در بستر بيماري است. 
بس��يار افس��وس خوردم كه چرا نس��بت ب��ه چنين 
شخصيت هايي كه منزل شان محل برگزاري جلسات 
ش��وراي انقالب بوده، چنين بي توجهي ش��ده است. 
بزرگان��ي چون مطه��ري، مفتح، بازرگان، هاش��مي، 
رهب��ر انق��الب و س��اير ب��زرگان در منزل اي��ن مرد 
بزرگ جلس��ات ش��وراي انقالب را برگزار مي كردند. 
بس��ياري از صورتجلس��ات تاريخ انقالب به خط اين 
مرد مسلمان و مبارز اس��ت اما ما از روي غفلت آنقدر 
سرگرم كش��مش هاي روزانه ايم كه از اين بزرگان ياد 
نمي كنيم. بالفاصله به اتفاق س��اير دوستان پيشنهاد 
كرديم كه سالن شماره دو شوراي اسالمي پايتخت در 
حيات دكتر ش��يباني به نام او ناميده شود. اميدواريم 
كه فعاالن سياس��ي با كاهش طعنه ه��ا و تحقيرها به 

رفع مشكالت كشور بپردازند. 
نماينده شوراي شهر تهران

استيضاح؛ معامله برد- برد دولت و مجلس

 تسليت رهبر انقالب به مناسب
درگذشت آيت اهلل شاه آبادي

رييس جمهوري رييس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و 
كاال را منصوب كرد

كاهش نزاع هاي سياسي

    در اين جلسه عمده مباحث مطرح شده از سوي استيضاح كنندگان حول 
شركت هاي وابسته به اين وزارتخانه بود. متاسفم كه كاركردهاي اجتماعي 
وزارتخانه به عرصه اي مثل شستا و برخي مجموعه هاي اقتصادي آن تقليل 

پيدا كرده است. 
   ما سياست هاي فقرزدايي را پيش برديم البته بدانيد كه فقر 2۰ سال برنامه 

مي خواهد و پاشيدن پول نمي تواند همچون اشتغال مشكل فقر را حل كند. 
   در يك بررسي كوتاه مي بينيد كه از پرونده هاي اختالس هيچ كدام مربوط 
به وزارتخانه بنده نبوده است، ادعا نمي كنم كه سوپر مدير هستم چون ما به كار 
فردي معتقد نيستيم. ما يك تيم مديريتي و سالم هستيم. معتقدم تاكنون 

عملكرد موفق و روند سالمي را در پيش گرفته ايم. 
   بنده از آقاي الريجاني در مجلس قبل درخواست برگزاري جلسه غيرعلني 
براي توضيح درباره وضعيت صندوق ها را مطرح كردم و آنجا شرايط را تشريح 
كرده و اخطارهاي الزم را دادم اما اكنون خودم به دليل صندوق ها استيضاح 
مي شوم همان كس��ي كه آژير داد كه اين ش��رايط براي صندوق ها به وجود 

مي آيد. 
   يكي از برنامه هاي اين وزارتخانه تا شهريور 97، خروج بنگاه هاي كم بازده 
اس��ت چون معتقدم بايد از بنگاهداري بيرون آيد. اصال مجلس بايد به بنده 

پاداش دهد كه برنامه ريزي براي خارج كردن صندوق ها از بنگاهداري دارم. 
   آمارهاي اقتصادي ما به گونه اي بوده كه ش��ركت شستا با ميانگين فروش 
۸۸۰۰ ميليارد تومان امروز به 2۱ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و س��ود 

خالص شس��تا از 26 هزار ميليارد تومان به 33 ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
سوددهي و ارزش افزايش يافته است. 

   اگر قرار به كار اقتصادي بود، بايد بس��ياري از كارگران از شركت هاي تحت 
مجموعه خود اخراج مي كرديم اما ما به فكر تثبيت شرايط بوديم. نمونه بارز 
آن درباره شركت ذوب آهن است كه در زماني كه بنده اين وزارتخانه را تحويل 
گرفتم ۸۰۰۰ نفر پرسنل داشت كه اين افراد امروز به ۱6 هزار نفر رسيده است. 
ش��ركتي كه در س��ال 9۴، ۱3۰۰ ميليارد تومان زيان دهي داشت و امروز به 
سودآوري بالغ بر ۱۱۰ ميليارد تومان رسيده است، آيا اين اقدام نادرستي بوده 

است؟
   براي اشتغال و رفاه 2۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت با بهره پايين در نظر 
گرفته ايم و براي جلوگيري از تبديل سرنوش��ت اين طرح به طرح بنگاه هاي 

زودبازده اين مبلغ با برنامه و تدريجا تزريق مي شود. 
   شركت آس��مان را با ۱2۵۰ ميليارد تومان بدهي س��ر رسيد شده تحويل 

گرفتيم كه 9۰۰ ميليارد تومان بدهي اين شركت را تسويه كرده ايم. 
   علت بحران صندوهاي بيمه اي و بازنشستگي تصميمات دولت و مجلس 
است. چه كسي حاضر است هزينه تصميمات سخت و دش��وار را بدهد؟ آيا 
شما حاضريد روي سن و بازنشستگي در صندوق هاي بيمه اي وبازنشستگي 
تصميم سخت و دشوار بگيريد؟ امكان ندارد بدون همكاري دولت و مجلس و 

حمايت كل حاكميت كاري را پيش برد. 
   اگر برنامه  تثبيت اشتغال اين وزارتخانه به اجرا در نمي آمد، 3۰۰ هزار نفر 

بيكار مي شدند. 
   در دوره بنده كارگر و كارفرما به صورت مس��المت آميز در كنار هم چالش 

مي كنند و با گفت وگو به تفاهم مي رسند. 
   با حمايت دولت فاصله ت��ورم و قدرت خريد كارگران و بازنشس��تگان كه 
67 درصد بود را كاهش دادي��م. اين كار جز با حمايت رييس جمهور و اجراي 

سياست پيشي دادن مزد بر تورم امكان پذير نبود. 
   در پااليشگاه خليج فارس 2۰ هزار ميليارد سرمايه گذاري كرديم و در ساير 
پااليشگاه ها 3۰۰۰ ميليارد سرمايه گذاري شده است. در پااليشگاه هايي كه به 
وزارتخانه واگذار شده نسبت به قبل از واگذاري سود بيشتري توليد شده است. 
   مي گويند كه چرا تامين اجتماعي از بانك پول قرض مي گيرد. ما سالي 2۰ 
هزار ميليارد تومان بايد به تامين اجتماعي بدهيم كه چاره اي جز اين نداريم. اگر 
دولت در بودجه اين اعتبارات را اختصاص نداد، خوب شما اختصاص مي داديد. 

   كي از داليل استيضاح را س��قوط هواپيماي آس��مان عنوان مي كنند در 
شرايطي است كه سه هفته قبل برخي از دوستان به بنده پيامك مي دادند كه 
مي خواهند من را استيضاح كنند، پس استيضاح ربطي به شركت هواپيمايي 

آسمان ندارد. 
   امروز جمالت نامناس��بي همچون البي ش��نيدم و اينكه بنده به افراد در 
روزنامه ها گفته ام عليه نمايندگان مطالبي را منتشر كنند، اين درست نيست و 
اين حرف ها خوب نيست. بنده نمي خواهم وارد اين صحبت ها شوم. چه به من 

راي دهيد و چه راي ندهيد، خود را سرباز نظام مي دانم. 

عليربيعي:بهاندازهدادههاوستاندههايمعملكردموفقيدراينوزارتخانهداشتهام

    به عنوان باالترين مسوول وزارت راه و شهرسازي از هر نوع رنجي كه براي 
مردم پيش آمده اعم از اينكه قصور و تقصيري متوجه م��ا بوده يا نه پوزش 

مي خواهم؛ چراكه به هرحال كار هيچ دستگاه اجرايي بدون نقص نيست. 
    واقعيت اين است كه مردم ساالري به همين معنا است كه همواره امكان 
پرسشگري وجود داشته باشد و مسووالن خود را موظف بدانند به سواالت 

نمايندگان و مردم پاسخ دهند. 
    ما در دماي منهاي سه درجه در منطقه كرج 33 سانت برف داشيم. سوال 
اين است كه آيا مي ش��د جاده ها و فرودگاه ها را در اين شرايط عملياتي نگه 
داش��ت؟ در دو ماه گذشته آمار كش��ورهاي مخلتف را مالحظه كرديد. 2۵ 
حادثه در اين دو ماه در كش��ور هاي ديگر رخ داده است و امريكا، اروپا، ژاپن، 
چين و كشورهاي پيش��رفته با برف و سرمايي بس��ياري كمتر از اين دچار 

مشكالت حمل و نقل شدند. 
    طول راه هاي منتهي به تهران 9۰۰ كيلومتر است كه حداقل تعداد نيروي 
مورد نياز براي راهداري در مواقع حساس مثل شرايط برفي ۵۰۰ نفر است كه 
احتياج به 2۰۰ دستگاه برف روب و نمك پاش نيز وجود دارد اما كل دستگاه 
نمك پاش ما در تهران ۴2 دس��تگاه آن هم با عمر 2۵ س��اله است. آيا تصور 

مي كنيد با اين مقدار تجهيزات مي توان عملكرد صددرصدي داشت؟
    همه ما با هم در يك كش��تي كار مي كنيم پس باي��د ببينيم كه چطور 

مي توانيم به يكديگر كمك كرده تا كشور را اداره كنيم. 
    وقتي كه برف باريد بنده با پليس تماس گرفتم ت��ا اتوبان تهران- كرج را 
ببندند كه پليس در پاسخ گفت ۱6 راه ورودي به اتوبان تهران- كرج وجود 
دارد، اصال آيا كس��ي مي تواند اين راه را ببندد؟ ما در نهايت ساعت ۱2 شب 

اتوبان تهران � قم را بس��تيم كه باعث ايجاد شش كيلومتر صف اضافي شد. 
اتوبان تهران- ساوه را نيز بستيم كه ۵.۵ كيلومتر به صف تهران و 2.۵ كيلومتر 

به صف ترافيكي قم اضافه كرد. 
    اگر قرار باشد بعد از بروز هر حادثه اي وزراي مربوطه استعفا دهند دليلي 
وجود ندارد. بايد بررس��ي كنيم كه يك وزير چه زماني بع��د از وقوع حادثه 
استعفا مي كند. پاس��خ اين است كه دليل اس��تعفاي يك وزير در كشوري 
پيشرفته براي همبس��تگي اجتماعي و برداش��تن موانع جهت رسيدگي 
به حوادث اس��ت. اگر در مورد اين حادث��ه من مانع رس��يدگي بودم قطعا 

كناره گيري مي كردم. 
    ف��رداي روز حادث��ه قطار تبريز- مش��هد س��اعت ۸:3۰ صب��ح به آقاي 
جهانگيري زن��گ زدم و گفتم ك��ه از وزارت كنار مي روم تا ب��ه ابعاد حادثه 
رس��يدگي ش��ود چون اين اتفاق در حوزه راه آهن رخ داده ب��ود و مربوط به 

وزارتخانه بنده بود. 
    وقتي عمليات در حوزه ما نبود استعفاي بنده به معناي كتمان حقيقت 
است و اينكه من مسووليت خود را نپذيرفتم. قطعا اگر عمليات در حوزه من 
بود همچون دفعه قبل اولين كسي بود كه استعفا مي دادم. پس نبايد عالمت 

غلط به جامعه دهيم و به دنبال آن نتيجه گيري غلطي هم كنيم. 
    اگر بخواهيم حمل و نقل را در برابر حوادث تاب آور كنيم، بايد به س��مت 

شهرسازي ريل پايه برويم. 
    اقتصاد ايران نيازمند تصميمات سختي اس��ت. ميزان بدهي و معوقات 
 ،GDPT  بانكي ۱2۰ هزار ميليارد تومان اس��ت، در س��ال ۸6، 3۸ درصد
بانك ها قدرت تسهيالت دادن به ش��ركت ها را داش��تند و االن اين رقم به 

۱2 درصد كاهش يافته اس��ت. آيا مي توان با اين ميزان قدرت وام دهي كار 
بزرگي انجام داد؟ طبيعتا ما در شرايط اقتصادي بسيار سختي هستيم. بودجه  
كشور هم در وضع موجود تقريبا صددرصد بودجه جاري است حاال شما از 

من انتظار داريد با اين وضع بودجه كار بزرگي كنم، آيا اين امكان پذير است؟
    دليل فشارها و شايعاتي كه عليه من س��اخته اند را مي دانم. به طور مثال 
در گذشته به ازاي معامله يك هواپيما، دالل هفت ميليون دالر حق داللي 
دريافت مي كرد اما در دوره بنده قرارداد خريد بيش از 2۰۰ هواپيما امضا شد 
و حتي يك سنت حق داللي پرداخت نشد. در قراردادهاي خارجي وزارتخانه 
حتي يك سنت رشوه مشاهده نمي ش��ود كه اگر مي شد رييس كميسيون 
اصل 9۰ قانون اساس��ي مجلس گزارش آن را اعالم مي كرد. در قراردادهاي 
داخلي نيز حت��ي يك ريال خارج از عرف جابه جا نش��د. س��ختگيري ام در 
مجموعه وزارتخانه در حدي اس��ت كه اگر كسي به جاي ارتباط مستقيم و 
قانونمند با واسطه وارد وزارتخانه شود فرداي آن روز از ورودش به وزارتخانه 

جلوگيري مي كنم. 
    منتقداني كه مي گويند وزير راه و شهرس��ازي چه اقداماتي براي جذب 
سرمايه  انجام داده اس��ت، بدانند كه تا اين لحظه ۱.۵ ميليارد يورو از آلمان 
كه يك ميليارد و 32۰ ميليون دالر آن با شركت زيمنس به قرارداد رسيده 
اس��ت، از آذربايجان ۵7۰ ميليون يورو و از كشورهاي اتريش، كره جنوبي و 
برخي ديگر از كشورها ميليون ها دالر قرارداد بسته ايم. چنين تامين مالي 
خارجي در هيچ يك از وزارتخانه ها انجام نش��ده اس��ت. عالوه بر ۴6 هزار 
ميليارد تومان در حوزه راه و ده ها ميليون دالر در حوزه ريل جذب سرمايه 

كرده ام. 
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