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گزارش

در تیراندازی تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) تعدادی از هم وطنان شهید  و  
زخمی شدند

چهارشنبه خونین شیراز
رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی: تروریست ها دارای ملیت ایرانی نیستند. عامل 

حادثه تروریستی شاهچراغ، عنصر وهابی- تکفیری است

شــرق: دیروز یکی از ملتهب ترین روزهای ایران در هفته های اخیر بود. شرایط حاکم بر شهرها 
به دلیل برگزاری چهلم مهســا امینی از یک سو  و درگیری های مقطعی از سویی دیگر شرایط 
را ســخت کرده بود که یکباره باقی مانده متروپل فروریخت و هنوز آمار آسیب دیدگان متروپل 
مشخص نشــده بود که خبر تلخ حمله تروریست ها به شهروندان شــیراز و زائران شاهچراغ 
منتشر شد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از تیراندازی تروریستی در حرم 
شــاهچراغ )ع( زمان نماز مغرب و عشا خبر داد و یکباره تصاویر چهارشنبه خونین در رسانه ها 

نقش بست.
ایرنا در گزارشــی در تشــریح جزئیات حادثه گفت: »طبق گفته شاهدان عینی، تروریست ها 
با خودروی پژو به ســمت حرم شــاهچراغ رفتند و از در ۹ دی وارد شدند و خادم ها و زوار آن 
ورودی را به رگبار بستند. طبق یک  سنت قدیمی شب های پنجشنبه بسیاری از مردم شیراز برای 
زیارت به حرم شاهچراغ می روند. نیروهای ناجا هم زمان دو  تروریست را دستگیر کرده اند و یکی 
از تروریســت ها متواری شده است«. البته فرمانده انتظامی فارس در برنامه خبری شبکه خبر 
گفت: »تروریست مهاجم به حرم شاهچراغ »یک نفر« بود. او پس از مجروح شدن، دستگیر شد. 
هنوز آمار دقیقی از شهدا و مجروحین در دست نیست که پس از تثبیت منطقه و ارزیابی نهایی 

در بخش های بعدی اعالم خواهد شد«.
تســنیم هم از قول یک منبع آگاه امنیتی خبر داد که »عامل حادثه تروریســتی شاهچراغ، 
عنصر وهابی- تکفیری اســت که با سوءاستفاده از ناامنی های اخیر، دست به اقدام تروریستی 
زده است«. البته اینکه در فضای آماده باش امنیتی چگونه چنین حادثه تلخی آن هم در زمان 

نماز مغرب و عشا رخ داده، جای بحث و بررسی دقیقی در روزهای پیش رو دارد. 
نورنیوز، رسانه شــورای عالی امنیت ملی نیز در گزارشی کوتاه توضیح داد: تروریست هایی 
که بعدازظهر امروز به حرم مطهر احمد بن موسی)ع( شاهچراغ در شیراز حمله کردند، دارای 

ملیت ایرانی نیستند.
واکنش ها به حادثه شاهچراغ

اســتفان دوجاریک، ســخنگوی ســازمان ملل گفت: حمله به یک مکان مذهبی در ایران 
شایسته محکومیت است و ما همه اقدامات تروریستی را محکوم می کنیم.

رئیس مجلس هم تأکید کرد که نهادهای امنیتی و انتظامی با جدیت نســبت به شناسایی 
عامالن و آمران حادثه خونین در حرم شــاهچراغ اقدام کرده و مراکز درمانی در رســیدگی به 
وضعیت مجروحان و مصدومان عمل کنند. وحیدی، وزیر کشور هم  گفته است: این حادثه چند 
چیز را برای ما آشــکار کرد؛ اوال توطئه  و پرده دیگری از جنایات دشــمن بود و نشان داد توطئه 
دشــمن توطئه پیچیده ای است که همه خشونت ها و شهادت جمعی از بی گناهان را مد نظر 
دارد. نشان دهنده مقابله با همه قداست ها و حرکت های ضددینی بود که قبل تر هم مشاهده 

شده و این بار به حرم شاهچراغ اسائه ادب شد و تعدادی به شهادت رسیدند.
موســوی، رئیس کل دادگســتری اســتان فــارس هم گفته اســت: مــردم در حرم مطهر 
شــاهچراغ)ع( مشغول نماز بودند که یک تروریست نمازگزاران را در کنار حرم مطهر به رگبار 
بســت. یک خانم و سه کودک در میان شهدا و زخمی ها هســتند. دادستان استان و نیروهای 
امنیتی در صحنه حاضر هســتند. جدیدترین آمار که در صحنه حادثه داریم 13 نفر شهید و 12 

نفر مجروح شده اند. فرد تروریست دستگیر شده و در حال بازجویی است.
طبق آخرین گزارش شبکه خبر هم نفر دوم تروریست ها در گوشه ای از حرم مخفی شده بود 

که هم اکنون دستگیر شده است. تردد به سمت شاهچراغ هم ممنوع است.

»شرق« وضعيت وزیر صنعت، معدن و تجارت را در جلسه رأی اعتماد روز سه شنبه بررسی کرد

وزیر صمت رفتنی نیست؟
معصومه معظمــی: اگرچه ســؤال از وزرا و اســتیضاح یکی 
از حقــوق نمایندگان مجلس اســت، اما معلوم نیســت چرا 
 مجلس یازدهمی ها برای تشــکیل جلســه استیضاح یک وزیر 
تــا این حــد با تعلل و وســاطت مواجه می شــوند! هر بار که 
صحبت از اســتیضاح وزیــری در مجلس جدی می شــود، بر 
اســاس یک قاعده کلی البی هایی در مجلس شــکل می گیرد 
که یا مانع از اعالم وصول اســتیضاح در هیئت رئیسه شود یا با 
هماهنگی رئیس دولت و رئیس مجلس و وساطت قالیباف به 
وزیر مورد استیضاح فرصت داده می شود تا استعفا دهد )مانند 
آنچه در مورد عبدالملکی وزیر سابق کار رخ داد( یا در جلسه 
اســتیضاح وزیر صنعت و معدن باز هم با ریش سفیدی همان 
رئیس مجلس، فرصتی داده می شــود تا رئیس جمهور الیحه 
تفکیک وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی را ارائه کند. 
اقدامی که صدای نمایندگان اســتیضاح کننده را درآورد و جبار 
کوچکی نژاد به صراحت این اقدام قالیباف را تخلف آیین نامه ای 
دانست. حاال هم که مدت زیادی از این فرصت دوماهه مجلس 
به دولت بــرای ارائه الیحه تفکیک وزارت صمت می گذرد، به 
نظر می رســد دولت نه تمایلی به تفکیک این وزارتخانه دارد و 
نه الیحه ای در این فرصت تهیه و ارائه کرده اســت. به همین 
دلیل نمایندگان اســتیضاح کننده فاطمی امین برای دومین بار 
تصمیم گرفتند این وزیر به زعم خودشان ناکارآمد را استیضاح 
کنند. اما آن طور که فاطمی امین صبح چهارشــنبه در حاشــیه 
جلسه هیئت دولت در گفت وگو با خبرنگاران مدعی شده، برای 
قانع کردن نمایندگان در صحن علنی امیدوار اســت و گفته که 

دست او بابت عملکردش پر است.
حاال که مدتی است فرصت دوماهه مجلس به وزیر صمت 
و دولــت برای تفکیک دو وزارتخانه مدنظر به پایان رســیده و 
استیضاح کنندگان مســیر پرچالشی را پشت ســر گذاشته اند، 
باالخره شماره معکوس برای برگزاری اولین نشست استیضاح 
دولت سیزدهم شروع شده اســت. البته قرار بود روز یکشنبه 
هشتم آبان جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار 
شود، اما به گفته نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه، 
 این جلســه با هماهنگــی دولت و مجلس به روز سه شــنبه 
1۰ آبان موکول شــده و فاطمی امین باید سه شنبه برای گرفتن 
رأی اعتماد دوباره از مجلس و پاســخ به ســؤاالت نمایندگان 
استیضاح کننده به صحن علنی بیاید تا شاید بخت یارش شود و 
بتواند یک بار دیگر اعتماد بهارستان نشینان را جلب کند و وزیر 
بمانــد. البته خودش در این باره امیدوار اســت و به خبرنگاران 
گفته: »استیضاح ابزار نظارتی مجلس و حق نمایندگان است و 
فرصت مناسبی است تا بتوانیم عملکرد و اقدامات انجام شده 

را برای مردم و نمایندگان تشریح کنیم و فکر می کنم پاسخ های 
قانع کننــده ای آمــاده داریم. دســت ما به لحــاظ عملکرد پر 
است«.وزیر صمت همچنین درباره آمار اشتغال که در جلسه 
شورای عالی اشتغال ارائه شــده است، گفت: »وزارت صمت 
با ایجاد 1۵۸ هزار شــغال رتبه اول را در ایجاد اشتغال دارد«. 
فاطمی امین همچنین درخصــوص وضعیت خودرو که یکی 
دیگر از محورهای ســؤال و اســتیضاح اوســت، توضیح داد: 
»موضوع خودرو چهار ســال متوقف بــود و طبیعتا موانعی 
وجود داشــت. آخریــن اتفاق این بوده کــه مجلس به الیحه 
واردات ایراد گرفت و اصالحات در این هفته در دولت برطرف 

شد و عمال اقدامات اجرائی آن آغاز شده است«.
 اگرچــه به اعتقاد اســتیضاح کنندگان عملکــرد وزیر صمت، 
ضعیف توصیف شــده و انتقادهایی جدی به او وارد کرده اند 
و در همان روزهای اول شــروع به کار دولت سیزدهم، برخی 
تأکید داشــتند فاطمی امیــن توانمندی و تخصــص اداره این 
وزارتخانه عریض و طویل که مسئولیت چند وزارتخانه در آن 
ادغام شــده را ندارد، اما برخی همراهان دولت تأکید داشتند 
باید به وزرای نوپا حداقل فرصتی یک ساله داد تا بتوانند برای 
خــود کارنامه ای دســت و پا کنند و عملکردشــان قابل نقد و 
بررسی شود. از این رو مجلس با این رویکرد، یک سال صبر کرد 

و هیئت رئیسه برخالف آیین نامه برای اعالم وصول استیضاح 
همراهی نکرد، تا نظر مخالفان اســتیضاح وزرا تأمین شود و 
کابینه دولت همســو با مجلس بتوانــد کارنامه موفقی ارائه 
دهد. اما بخت با برخی وزرا یار نبود و شــرایط به نحوی رقم 
خورد که روز به روز بر انبوه نارضایتی ها افزوده شــد و کارایی 

برخی وزرای اقتصادی زیر سؤال رفت.
 تالش برای به سرانجام نرسیدن استیضاح در کابینه همسو

باالخره تیرماه صبر منتقدان وزیر صمت به سر آمد؛ چراکه 
اوضاع بازار خودرو، وضعیت معیشــتی مردم و نابســامانی 
در بازار کاالها قابل توجیــه نبود. پس برخی نمایندگان طرح 
اســتیضاح فاطمی امین را راه انداختند. بعد از ممانعت های 
شــدید هیئت رئیسه از اعالم وصول اســتیضاح فاطمی امین، 
باالخره تالش اســتیضاح کنندگان از جمله ســیاهکلی، طراح 
اســتیضاح وزیر صمــت، نتیجه داد و اعــالم وصول صورت 
گرفــت. اما روز موعود با وســاطت قالیباف به دولت فرصتی 
دوماهه داده شــد تــا با احیــای وزارت بازرگانی و تفکیک در 
وزارت صمت نظر مجلسی ها تأمین شــود. البته این فرصت 
بالاســتفاده ماند و بعد از گذشت چهار ماه استیضاح کنندگان 
به این نتیجه رســیدند که دولت صرفا به دنبال خریدن وقت 
بوده و هیچ برنامه ای در این زمینه ارائه نداده است. به همین 

دلیــل دوباره اســتیضاح وزیر صمت را به جریــان انداختند و 
چهارشــنبه هفته گذشــته، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، 
درخواست تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجارت را قرائت کرد. از این رو سه شنبه هفته پیش رو 
مجلسی ها جلسه استیضاح وزیری  راکه از محبوبیت خاصی 

نزد رئیسی برخوردار است، برگزار می کنند.
 احتمال تکرار  یک اتفاق در کابینه

البته یــک احتمال وجود دارد و آن هــم تکرار یک اتفاق 
اســت که پیش از این دربــاره عبدالملکی، وزیر ســابق کار، 
تعاون و رفــاه اجتماعی رخ داد. درســت زمانی که قرار بود 
جلسه استیضاح وزیر کار دولت رئیسی برگزار شود، قالیباف از 
استیضاح کنندگان خواست طبق توافقی که با رئیس جمهور 
داشــته، اجــازه دهند به جای اســتیضاح، دولت دســت به 
ترمیم کابینه بزند. بعد از آن هم طی نامه ای رســمی حجت 
عبدالملکی اعالم کرد در راســتای هماهنگی بیشــتر با تیم 
اقتصادی از وزارت کار استعفا داده است. استعفایی که برخی 
چهره های اصولگرا آن را فرار از استیضاح خواندند. حاال هم 
دور از تصور نیست که در روز استیضاح وزیر صمت، با اتفاقی 
مشابه مواجه شــویم؛ یعنی قبل از برگزاری جلسه، به منظور 
فرار از اســتیضاح در کابینه ســیزدهم، وزیر صمت را استعفا 
دهنــد تا در جایی دیگر به کار گرفته شــود. اتفاقی که ظاهرا 
قانون نانوشــته ای اســت و افرادی که به دالیلی کارایی الزم 
را در مسئولیتی ندارند یا در معرض استیضاح قرار می گیرند، 
بدون توجه به توانایی و تخصصشان، به میزان محبوبیتی که 

دارند، از میز و مسئولیتی به مسئولیتی دیگر منتقل می شوند.
نمونه این مثال شــاید درباره همان وزیر سابق کار، حجت 
عبدالملکی صدق کند؛ چراکه روز گذشته برخی منابع آگاه از 
احتمال انتصاب حجت اهلل عبدالملکی به سمت دبیر شورای 
 عالی مناطق آزاد تجاری خبر دادند. اگر این خبر صحت داشته 
باشد، وزیر مستعفی کار دولت سیزدهم جایگزین سعید محمد 
در شورای  عالی مناطق آزاد تجاری خواهد شد که 1۹ مهر 1۴۰1 
از ســمتش برکنار شد. بنابراین بعید نیست به دلیل محبوبیت 
و نزدیکی فاطمی امین با رئیسی، این اتفاق درباره او هم صدق 
کند؛ چراکه او از حلقه نزدیک به رئیسی است و پیش از حضور 
در کابینه ســیزدهم از دی ۹7 تا خرداد ۹۸ در تولیت آســتان 
قدس رضوی به عنوان قائم مقام رئیسی فعالیت داشته است. 
گواه این ادعا هم جلسه مشترک رئیسی با چند نفر از طراحان 

استیضاح فاطمی امین است.
 جلسه رئیس جمهو ر با استیضاح کنندگان وزیر صمت

لطــف اهلل ســیاهکلی، طــراح اســتیضاح فاطمی امین و 
عضو کمیســیون صنایــع   و معادن در گفت وگویی از جلســه 
رئیس جمهــور با اســتیضاح کنندگان وزیر صمــت خبر داد و 
گفت: »این جلســه با دعوت دفتر رئیس جمهور انجام شــد. 
آقای رئیسی در جلسه با من و دو نفر دیگر از استیضاح کنندگان 
از اقدام نمایندگان در تمام شــئون نمایندگی از جمله ســؤال، 
مشــاوره و استیضاح دفاع و استفاده از این ابزار را جزء وظایف 
ادامه درصفحه 4 نمایندگان دانستند«. 
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