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ابربیبارانمجلس
دکتر عبداهلل گنجی در کانال تلگرامی خود نوش��ت:   نمایش 
اس��تیضاح با درگیر کردن چند روزه دولت و مجلس با نتیجه 
هیچ به پایان رسید.  این سومین بار است که آخوندی استیضاح 

می شود و رای می آورد  و با اقتدار بر ریل اولیه سوار می شود.
  گر چه تغییر این دو وزیر مشکل را حل نمی کرد و همه مشکل به 

شخص ایشان برنمی گردد.
 اما ضعیف ترین مجلس بعد از انقالب که تش��کیل شده از سه 
طیف اصولگرا، اصالح طلب ومعامله گر است، مانند ابرهای فراز 
ایران است.یعنی غرش و رعد و برف دارد اما نمی بارد.خشکسالی 
مدیریتی کشور نتیجه توازن قوا در دو طیف مجلس و تعیین 
کنندگی ضلع سوم اس��ت. طبیعتاً دولت جیب پر تری دارد و 
بخشی از این مجلس با جیب تنظیم می شود.غرش استیضاح به 

همین دلیل به باران تبدیل نشد.

ادامهدروغسازيهاياصالحطلبانه
در ادامه دروغ پردازي هاي خبرنگاران اصالح طلب در صفحات 
اینترنتي شان، یکي از خبرنگاران روزنامه شرق در توئیتي مدعي 
شد که »گفتني است زنان درویش محبوس در زندان قرچك 
به دلیل ضرباتي که هنگام بازداشت به اندام تحتاني آ نها وارد 
شده، خونریزي ش��دید دارند که خونریزي بعضي از آنها هنوز 
قطع نشده. « این توئیت با اعتراض و سوال کاربران توئیتر مواجه 

شده که چطور مي شود یك انس��ان 20 روز خونریزي شدید 
داشته باشد و همچنان سرحال و زنده باشد؟ مگر بدن هر انساني 

چقدر خون دارد؟!
چند روز قبل از این هم یك خبرنگار دیگر اصالح طلب مدعي 
شده بود کودکان حاضر در جشن ش��هرداري در برج میالد به 
دادسرا احضار  شده و ساعت ها مورد بازجویي قرار گرفته اند که 
بعداً به طور کامل همه چیز را تکذیب کرد. در ماجراي جنایت 
دراویش گنابادي در پاسداران هم رسانه ها و کاربران ضدانقالب 
مدعي کشته شدن درویشي به نام قادر مرداني شدند و حتي 
تصویر اعالمیه او هم منتشر ش��د. اما تصویري که رسانه هاي 
ضدانقالب آن را به عنوان قادر مرداني منتش��ر کردند، متعلق 
به سجاد خداکرمي، سردبیر گروه سیاس��ي روزنامه بهار بود و 
او با نوشتن متني توضیح داد که زنده اس��ت! پیش از این نیز، 
رسانه هاي ضدانقالب تصویري از مرحوم نسیم حشمتي، همسر 
بنیامین بهادري )خواننده( را به عنوان کشته شدگان حوادث 

گلستان هفتم منتشر کرده بودند!

آیاروحانيریاستمجمعراميخواهد؟!
حدود دو ماه است جلسات مجمع بدون حضور سران سه 
قوه برگزار مي ش��ود و گفته ش��د این عدم حضور در واقع 
اعتراض به حضور احمدي نژاد در مجمع است. سران سه 
قوه نسبت به این خبر واکنشي نداشتند. البته حسام آشنا 
در توئیتي ارتباط عدم حضور رئیس جمهور با احمدي نژاد 

را رد کرد.  در ادامه اما حسام الدین آشنا در یادداشتي تلگرامي 
درباره دلیل حضور نیافتن حسن روحاني در جلسات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، دلیل این مس��ئله را عدم ریاست 
رئیس جمهور بر مجمع دانس��ت. آش��نا در یادداشت خود 
مي نویسد: »رؤس��اي جمهور قاعدتاً بنا به نص قانون اساسي 
خود را شخص دوم کش��ور مي دانند و انتظار دارند مانند دو 
دوره اولیه مس��ئولیت مجمع بر عهده ریاست جمهور بماند 
تا محوریت قوه مجریه در سیاس��ت هاي اجرایي تثبیت و از 

برآمدن یك شبه قوه جلوگیري شود. 
آنها وقتي با عنوان حقوقي خود در مجمعي قانوني ش��رکت 
مي کنند، نمي توانند ریاس��ت فرد دیگ��ري را برآن بپذیرند، 
به ویژه آنکه مجمع تصویب سیاست هاي کالن را در دستور 
دارد  و خود را هم ناظر بر اجراي آن مي دانس��ت. این تعارض 
در 20 سال ریاست آقاي هاشمي بر مجمع همچنان الینحل 
باقي ماند و اگر چه رؤساي جمهور بنا بر تکلیف یا با مالحظه 
احترام ایشان گاه در جلس��ات مجمع شرکت مي کردند، در 
عمل دولت ها اغلب سیاست هاي مصوب مجمع را نه چندان 
راهگشا تلقي مي کردند و نه چندان به آن سیاست ها ملتزم 

بوده اند. «
س��ایت تابناك در مورد این یادداشت آش��نا مي نویسد: »این 
یادداشت نشان مي دهد، بر خالف شایعاتي که مطرح شده، گویا 
دلیل عدم ریاست رئیس قوه مجریه قرار نگرفتن او در جایگاه 

ریاست بر مجمع است. «

اعترافات سردار
این روزها به دنبال مواضع جدید آقاي احمدي ن��ژاد، بعضي روزنامه ها و 
پایگاه هاي اطالع رساني خیلي جدي به دنبال اظهار نظرهمکاران سابق وي 
هستند تا ابتدا انتقادات آنها را منتشر و سپس گله کنند که صرف اعتراف 
کافي نیست، و افرادي که با احمدي نژاد همکاري داشته اند یا از او حمایت 
کرده اند باید به خاطر این حمایت شان از مردم عذر خواهي کنند، از جمله 
چند روز پیش شاهد بودیم که بعضي روزنامه ها سخنان یکي ازسرداران 
بزرگ نیروهاي مسلح را دستمایه قرار دادند و تیتر» اعترافات دیر هنگام 
سردار« را براي آن برگزیدند. وقتي سخنان ایشان را دیدم، من هم کاغذ و 
قلم را برداشتم تا اعتراف نامه را بنویسم. دیدم اگر حمایت از افرادي که خوب 
بوده و بعد به خطا رفته اند، در دوره خوبي شان، جرم وگناه محسوب شود 
و باید بابت آن عذرخواهي کرد، پیش از مورد اخیر موارد خیلي مهم تري 
داش��ته ام که باید اول به آنها اعتراف کنم. اعتراف کنم نه فقط من بلکه 
گروه زیادي از مردم حزب اهلل ریختیم توي خیابان و شعار دادیم » درود بر 

بازرگان نخست وزیر ایران«.
اعتراف کنم بارها به اتفاق رزمندگان و سرداران بزرگ دفاع مقدس به دیدار 

»مرحوم آقاي منتظري« رفتیم و از ایشان حمایت هاي قاطع مي کردیم .
در پیش��گاه ملت عزیز اعتراف کنم که روابط صمیمي با »مرحوم آقاي 
هاشمي رفسنجاني« داش��تم، نه فقط بنده بلکه اکثریت قریب به اتفاق 
نیروهاي انقالبي الاقل در دور اول ریاست جمهوري ایشان به او رأي دادند ، 
از آن مرحوم حمایت کردیم. بنده حتي در حمایت از او سخنراني هم کردم. 
رسماً در پیشگاه خداي متعال و خدمت مردم عزیز صادقانه اعتراف کنم که 
از »جناب آقاي شیخ یوسف صانعي « به شدت حمایت کرده ام و بارها جمع 

مدیران و فرماندهان تحت مدیریت خودم را به دیدار ایشان برده ام.
اعتراف کنم به » آق��اي احمدي نژاد« رأي دادم، در دوره اول ریاس��ت او 

مسئولیت پذیرفتم و به او کمك و از او حمایت کردم.
رأي دادن و حمایت از اینها که هنوز خود را جزو جریان انقالب و اس��الم 
مي دانند که چیزي نیست، حتي باید اعتراف کنم در یك دوره اي فیلم هاي 
فرد فاجر مفسدي مثل »محسن مخملباف« را که امروز نوکر حلقه به گوش 

صهیونیست هاست، ترویج و مردم را به دیدن آن تشویق کرده ام .
اعتراف کنم در مجلس ش��ورا و خبرگان به امثال موس��وي خوئیني ها، 

موسوي بجنوردي، مهدي بازرگان ، هادي غفاري و..... رأي داده ام.
اعتراف کنم با امثال عبداهلل نوري ، محسن میردامادي ، محسن آرمین و 
.....ارتباطات و همکاري هاي زیادي داشته ام و موارد فراوان اعترافات مشابه 

در دوره هاي مختلف زمان.
و اعتراف کنم که همه این روابط را قطع کردم و دوس��تي ها را برهم زدم 
وحمایت های��م به مخالفت تبدیل ش��د .حاال با اینهم��ه اعتراف صریح 
مي گویند باید »عذر خواهي« کنید چون از افراد منحرف حمایت کرده اید 
ولي من با وجود همه این اعترافات عذرخواهي نمي کنم که هیچ، بلکه هم 
به موضع دیروز و حمایت هاي گذشته ام از این افراد و هم به موضع امروز و 

مخالفت جدي با ایشان افتخار مي کنم .
افتخار مي کنم از روزي که مرحوم بازرگان کمر به خدمت به امام و انقالب 
بست از او حمایت کردم و روزي که راهش را از امام جدا کرد مخالف او شدم. 

هم حمایتم در راه انقالب و کمك به مردم بود و هم مخالفتم.
افتخار مي کنم تا روزي که مرحوم  منتظري مدافع سرسخت والیت فقیه 
و پیرو امام و مبارز علیه طاغوت و استکبار بود، حامي و همکار او بودم و از 
روزي که مقابل امام ایس��تاد و از منافقین و لیبرال ها خط گرفت و هیچ 

ارشادي او را به خط انقالب بازنگرداند مخالف سرسخت او شدم .
افتخار مي کنم تا زماني که مرحوم  رفسنجاني منادي عدالت اجتماعي 
و فریادگر مبارزه با امریکا بود ، حمایت هاي سرسختانه اي از اوکردم ولي 
از زماني که تحت لواي تقدم توسعه بر عدالت دفاع از عدالت را رها کرد،  از 
او جدا شدم، وقتي ازغارتگر بیت المال حمایت کرد با او مخالفت کردم و 
زماني که مروج کوتاه آمدن در برابر ظلم وجنایت امریکا ش��د به مقابله با 
اوبرخاستم.افتخار مي کنم شجاعت داشتم کسي را که در مسند قدرت بود 

نقد کردم، در کارهاي خیر او سهیم و از خالف هایش مبري باشم.
افتخار مي کنم تا وقتي آقاي احمدي نژاد حامي مستضعفان و محرومان بود 
و خود را مجدانه وقف کار و مبارزه براي خدمت به مردم و مبارزه بااسرائیل 
و امریکا کرده بود از او حمایت و با او همکاري و به او کمك کرده ام و از روزي 
که به جاي خدمت به محرومان راه زد و بند با احزاب منحرف براي بقاي 
در قدرت را پیش گرفت و مبارزه با فساد اقتصادي و قاچاق را عمالً تعطیل 
کرد و کارهاي کلیدي بانك ها را به عناصر باندهاي قدرت واگذار کرد تا آن 
افتضاحات را به بار آورند ودر مقابل امریکا واداد و به صف سازشکاران پیوست 
مخالف او شده ام .افتخار مي کنم که توانستم بر نفسم غلبه کنم و عدالت 
و حقیقت را فداي دوستي ها و رفاقت ها نکنم  و از همان روزي که دوستم 
پایش را کج گذاشت و همان وقت که در موضع قدرت بود با کجروي هایش 

مخالفت کنم.
انصافاً اگر بدون حب و بغض بررس��ي کنیم حمای��ت آن دوره کامال بجا 
و کار شایس��ته اي بود چرا که در مدتي که ایش��ان مورد تأیید نیروهاي 
حزب اللهي بود و متقاباًل از ظرفیت آنها در خیلي امور اس��تفاده مي کرد، 
کارنامه درخشاني از خدمت در کشور شکل گرفت که نه در دولت قبل از 
آن سابقه داشت و نه در دولت بعد، کافي است آمار رسمي غیرقابل انکار 
فعالیت هاي این دوره ها را مقایس��ه کنیم در علم، در صنعت، در عمران 
و....چه کارهاي بزرگي ش��روع شد و به پایان رسید و یا نگاه کنیم ببینیم 
طرح هاي بسیار بزرگ متعدد عمراني جاده، راه آهن، پاالیشگاه و ....که در 
دولت نهم و دهم60  الي70 در صد پیشرفت داشت وتقریباً رو باتمام بود 
دولت حاضر هنوز نتوانسته همان طرح هاي رو به پایان را بعد از گذشت 

پنج سال به اتمام برساند.
چرا راه دور برویم؟ مقایسه کنید بین عملکرد دولت قبل در زلزله ورزقان 
و این دولت در سرپل ذهاب. هشت ماه از زلزله ورزقان نگذشته بود که با 
همکاري دولت و سپاه و بسیج ساخت حدود 5 هزار خانه دائمي و 7 هزار 
محل نگهداري دام به پایان رسید و تحویل مردم شد و ظرف یك سال از 
وقوع زلزله تقریباً همه زلزله زدگان در خانه هاي دائم خود اسکان یافته 
بودند، در آنجا بخش اعظم زلزل��ه زدگان اصاًل به کانکس نرفتند، بلکه با 
فوریت باور نکردني از چادر مستقیم به خانه جدیدشان رفتند ، حال آنکه 
در س��ر پل ذهاب بعد از گذش��ت چهار ماه هنوز تعدادي از خانواده هاي 
زلزله زده در کانکس اسکان موقت هم مستقر نیستند و زیر چادرند. حال 
ساخت خانه ها چند سال طول بکش��د خدا مي داند.یا مقایسه کنید بي 
عملي موجود در خانه سازي را و مقایسه کنید با ساخت میلیون ها خانه در 
دوره قبل این حرف ها را قبول نمي کنند و مي گویند باید عذر خواهي کنید 
چون اگر ش��ما حمایت نمي کردید چنین فردي روي کار نمي آمد واین 
مشکالت ایجاد نمي شد .در جواب مي گویم آن موقع که من از هرکدام از 
این افراد حمایت کردم، دوره اي بود که هرکدام برجسته ترین خدمات و 
درخشان ترین اقدامات را داشته اند و از روزي که راه خطا در پیش گرفته اند 
حامي آنان نبوده ام، بلکه آنها را نقد و نهي از منکر کرده ام . این کاري که شما 
مي گویید، قصاص قبل از جنایت است و کنار گذاشتن ظرفیت ها به صرف 
گمان به اینکه در آینده منحرف مي شوند خالف عقل و خالف مروت است 
. نمي پذیرند و مي گویند اگر شما این افراد را تأیید نمي کردید آنها روي کار 

نمي آمدند و دچار انحرافات نمي شدند.
مي گویم اگر قرار است با احتمال انحراف افراد در آینده آنها را کنار بگذاریم 
دیگر کسي استثنا نمي شود، اگر به خاطر حمایت از کسي که به طور فعال 
مشغول خدمت به مردم است به جهت انحراف بعدي او باید عذر خواهي 
ش��ود اول از همه باید امام خمیني )ره( به خاطر احکامي که به خیلي ها 
دادند و تعریف هایي که از خیلي افراد کردند که بعداً همان ها بدترین افراد 
شدند عذر خواهي کنند. ولي ایش��ان جواب این شبهه را در آخرین بند 
وصیتنامه شان دادند آنجا که فرمودند: من در طول مدت نهضت و انقالب به 
واسطه سالوسي و اسالم نمایي بعضي افراد ذکري از آنان کرده و تمجیدي 

نموده ام، که بعد فهمیدم از دغلبازي آنان اغفال شده ام. 
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کارب�ران ش�بکه هاي 
 مهدی پورصفا

   گزارش
مجازي دي�روز پس از 
آنک�ه مجل�س ب�راي 
سومين بار، آخوندي وزير مسکن را استيضاح کرد 
اما دوباره به او رأي اعتم�اد داد، مجلس را به توپ 
انتقاد بستند که آخر اين چه بطالتي است که با اين 
همه س�رمايه عظيمي ک�ه ص�رف اداره مجلس 
مي ش�ود، تکليف خودتان معلوم نيست؟! در اين 
ميان آخون�دي که در عبور از اس�تيضاح افتضاح 
مجلس، هت تريک کرد، حتي بيشتر از ربيعي، وزير 
کار و رف�اه، رأي مثبت آورد تا معلوم ش�ود که در 
معامله  استيضاح، غش شده است وگرنه آن همه 
رأي براي اس�تيضاح و اين همه رأي براي اعتماد! 
برخي فعاالن سياس�ي نوش�تند که اگ�ر مردم 
در نيت نمايندگان از اس�تيضاح وزرا و س�پس 
رأي دادن مج�دد به آنها، ش�ک کنن�د که چه 
معامله اي در کار اس�ت، نبايد س�رزنش شوند، 
اين جوي که خ�ود مجلس ايجاد کرده اس�ت، 
مجلس�ي ک�ه ه�زاران قان�ون قديمي کش�ور 
را رها کرده اس�ت و قانون تازه اي نمي نويس�د 
ام�ا ب�ا وزرا ب�ازي قاي�م باش�ک مي کن�د.

روز گذش��ته مجلس ش��وراي اس��المي ش��اهد 
دواس��تیضاح در دو نوبت صبح و بع��د از ظهر بود. 
علي ربیعي، وزیر کار تعاون و رف��اه اجتماعي و در 
نوبت صبح و پس از یك جلس��ه پر تنش توانست، 
از پیچ استیضاح بگذرد و عباس آخوندي وزیر راه و 
شهرسازي هم با کمترین تنشي رو به رو نشد و تنها 

به بیان عملکرد خود در مجلس پرداخت. 
صرف نظر از اینکه استیضاح حق نمایندگان مجلس 
است، اما اعمال حق این گونه و بدون هیچ گونه فشار 
جدي بر دولتمردان تنها به از بین رفتن جایگاه خانه 

ملت در نزد افکار عمومي منجر خواهد شد. 
استیضاحي که تعجیل در برگزاري آن و برنامه ریزي 
آن بدین شکل از سوي هیئت رئیسه مجلس سبب 
ش��د تا کوچك ترین خروجي براي کش��ور و نظام 

اجرایي نداشته باشد. 
    شروع احساساتي ربيعي 

استیضاح ربیعي را شاید بتوان یکي از احساساتي ترین 
جلسات مجلس در طول س��ال هاي اخیر دانست. 
استیضاحي که هم در آن بغض بود و هم لرزیدن تن 
همسر مرحوم ربیعي در قبر که یکي از نمایندگان 
آن را مطرح کرد. هیچ کس شکي ندارد که در جلسه 

اس��تیضاح دیروز علي ربیعي موافقان اس��تیضاح 
قدرتمند تر از مخالفان صحبت کردند، به خصوص 
زماني که غالمرضا تاجگردون با تن باالي صداي خود 

سکوت را بر صحن علني مجلس حکمفرما کرد. 
تاجگردون با اش��اره به حمایت مجلس از عملکرد 
ربیعي گفت: آقاي ربیعي،  چهار سال پیش ما پشت 
تو ایستادیم، چراکه فردي عبادي و پاك بودي و ما 
آن روز آمدیم پشت تو به شرط آنکه فقط علي ربیعي 
باشي و امور خود را مس��تقل انجام دهي و با کسي 

معامله نکني. 
وي افزود: من امروز مأمور الریجاني و هیچ کس��ي 
دیگري نیستم، بلکه تنها نماینده ملت و وامدار مردم 
هستم. این روزها روزنامه هاي وابسته و معلوم الحال 
را بسیج کردي که بگویند تاج گردون لُر است؛ آري؛ 
من از پش��ت کوه آمده ام و افتخ��ار مي کنم که لر 
هستم. من باید بگویم که من از وزیر و دولت ذلیل 
بدم مي آید، من بدم مي آید که تو جلوي تاجگردون 
و دیگر نمایندگان براي آنکه بر کرسي قدرت بماني، 

کرنش مي کني. 
در کنار تاجگردون، محمد رضا پور ابراهیمي نماینده 
مردم کرمان منتقد آتشین دیگر وزیر کار در صحن 
علني مجلس بود. پور ابراهیمي که یکبار با س��وال 
خود وزی��ر کار را به صحن علني مجلس ش��وراي 
اسالمي کشیده بود، با انتقاد از برخي البي گري ها 
در صحن علن��ي گفت: وزیر کار ب��ا البي هاي خود 
مي خواهد صداي نمایندگان را خفه کند، همان گونه 

که صداي من را خفه کردند.
  ابوالفضل حسن بیگي عضو کمیسیون امنیت ملي  
نیز به عنوان یکي از مخالفان وزیر در سخنان خود 
گفت: ربیعي به عنوان کسي که همسرش فوت کرده 
در رسانه ها اشکش را به مردم نشان مي دهدو یا سعي 
مي کند با در آوردن قرآن احساسات مردم را تحت 

تاثیر قرار دهد. 
   افتخار کواکبيان به سابقه اطالعاتي وزير

البته این سخنان جهان بیگي با واکنش جهانبخش 
محبي نیا نماینده مردم میاندوآب رو به رو شد. وي 
که به عنوان موافق وزیر صحبت مي کرد با اشاره به 
آشنایي چندین ساله با خانواده وزیر گفت: چرا بدن 
یك خانم را در قبر مي لرزانید، خانمي که در جنگ 
یك رزمنده بوده و بچه هایش را در زیر توپ و تانك 

عراق بزرگ کرده است. 
مصطفي کواکبی��ان، نماینده مردم ته��ران نیز در 

ادامه با اش��اره به خدمات وزیر در حوزه وزارت کار 
گفت:  اس��تیضاح کنندگان مي گویند آقاي ربیعي 
البي گر قوي اس��ت، در حالي که م��ن که مخالف 
استیضاح هستم، حتي یکبار به دفتر ایشان نرفتم و 

در جلسه هاي ایشان هم شرکت نکردم. 
نماینده اصالح طلب مجلس شوراي اسالمي در پایان 
با افتخار به اینکه ربیعي زماني در وزارت اطالعات 
بوده است، تصریح کرد: بدنه مجلس مي خواهد به 
وزیري که از جنس کارگران است براي وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي رأي اعتم��اد دهد. در غیراین 

صورت جامعه کارگري دچار تنش مي شود. 
    اجاره نامه خانه وزير در صحن مجلس

زماني که نوب��ت به ربیعي رس��ید تا به س��خنان 
نمایندگان موافق اس��تیضاح خود ج��واب دهد، با 
اعتراض نس��بت به س��واالت اتهامي پورابراهیمي 
درباره خانه وي هم تأکید کرد: بنده سال 70 خانه اي 
س��اختم اما به دلیل آنکه مي خواس��تم با فرزندانم 
زندگي کنم و دخترم دو فرزند داشت آن را اجاره داده 
و جایي دیگر اجاره کردم. در این هنگام ربیعي اجاره 

خانه خود را در مقابل چشم نمایندگان گرفت. 
وي در ادامه با فریاد و اعتراض اعالم کرد که شخصي 
در مجلس »کمپین نه به ربیعي« راه انداخته و در 
هیئت رئیسه مي پلکد؛ در همین میان بسیاري از 
نمایندگان برخاستند و با فریاد از ربیعي خواستند 

تا نام این نماینده را اعالم کند. 
وي همچنین در بخشي از سخنان خود با اشاره به 
اینکه مادرش از اقوام لك بوده و پدرش ترك است، 
گفت: بنده یاد گرفتم که ترکي و لري صحبت کنم 
من به خیلي مسائل پایبندم و حتي زماني که یك 
ش��ام به منزل مي برم هم پولش را حساب مي کنم. 
وزیر کار در پایان سخنان خود از نمایندگان مجلس 
خواس��ت تا وي را براي ادامه وظای��ف خود در این 

سمت کمك کنند. 
در نهایت با پایان سخنان ربیعي و پخش گلدان ها و 
اخذ آراي نمایندگان علي ربیعي توانست تا با 126 
رأي موافق در مقاب��ل 124 رأي مخالف به صورت 

میلیمتري خطر استیضاح را از سربگذراند. 
    بست نشيني نمايندگان

جلس��ه اس��تیضاح عباس آخون��دي وزی��ر راه و 
شهرس��ازي بر خالف جلس��ه  ربیعي به شدت کم 
رونق و بدون حاشیه بود به گونه اي که در مقطعي 
از جلسه اس��تیضاح عماًل آخوندي تنها براي خود 

سخن مي گفت.  در این میان تنها چیزي که توانست 
فضاي این جلسه رخوتناك را بر هم بریزد، تحصن 
تعدادي از نمایندگان پش��ت جایگاه هیئت رئیسه 
بود.  این نمایندگان که به خارج شدن سوال از رئیس 
جمهور از دستور کار مجلس اعتراض داشتند، براي 
اعتراض به الریجاني در پشت جلسه هیئت رئیسه 

تجمع کردند. 
این تجمع مي رفت تا به درگیري تبدیل شود که در 
نهایت نمایندگان معترض همچون ذوالنور نماینده 
مردم قم، قاضي پور نماینده م��ردم ارومیه و نقوي 
حسیني نماینده مردم ورامین درپشت جلسه هیئت 

رئیسه بست نشستند. 
در نهایت نی��ز با پادرمیاني پزش��کیان نمایندگان 
معترض جایگاه هیئت رئیس��ه را ت��رك کردند تا 
همراه با وي و وکیلي به خارج از صحن مجلس رفته 
و جلسه اي را در بیرون برگزار کنند تا بتوان مشکل به 

وجود آمده را حل کرد. 
   موجوي حساب آخوندی و دخترش

بخش اعظم سخنان آخوندي به بیان دستاوردهاي 
خود در عرصه راه و ترابري گذش��ت و ش��اید تنها 
بخش��ي از س��خنان وي که جذابیت فراواني براي 
رس��انه ها داش��ت، اش��اراتي بود که وي به ثروت 
خضوصي خانوادگي خود داشت. آخوندي گفت: در 
چهار سال گذشته حرف ها و استیضاح هاي مختلفي 
انجام ش��د، اما هیچ کدام ثابت نشد؛ آقاي محمدي 
همه این موارد را در کمیس��یون اصل 90 بررسي 
کردند اما حتي یك مورد کوچك هم پیدا نشد. وزیر 
راه و شهرسازي با بیان اینکه از من تصویر یك انسان 
ثروتمند س��اخته اند، اظهار کرد: من اهل ریاکاري 
نیستم، اما امروز مجبور شدم دو عدد را براي اولین 
بار اعالم کنم که هیچ گاه آنها را نگفته بودم. وي ادامه 
داد: در اول هر دوره جدید وزرا باید اموال خود را طي 
گزارشي به قوه قضائیه اعالم کنند که من همین کار 
را کردم؛ کل مبلغ موجودي من که 7 هزار میلیارد 
تومان گفته شده، فقط 4، 5 میلیون تومان است و 
موجودي حساب دخترم نیز 638 هزار تومان است، 

پس چرا برخي ها این شایعات را پخش مي کنند؟
آخوندي تصریح کرد: کسي که مي خواهد اینگونه 
صحبت کند اول بای��د بررس��ي هاي الزم را انجام 
داده باشد؛ درست است که پدربزرگم به من گفت 
لباس مرتب بپوش که من هم به وصیت ایشان عمل 
کردم، اما لباس مرتب پوش��یدن دلیل بر ثروتمند 

بودن نیست. 
جدي ترین مخالف آخوندي نادرقاضي پور، نماینده 
مردم ارومیه در مجلس با اشاره به کارنامه آخوندي 
در عرص��ه وزارت راه و ترابري گف��ت:  اکنون که 
پشت این تریبون قرار گرفته ام اعالم مي کنم که در 
حال حاضر کارنامه آقاي آخوندي آغشته به خون 
کساني است که مظلومانه قرباني بي تدبیري ایشان 
و مدیران ش��ان ش��دند و فارغ از جناح بندي هاي 
سیاسي اکنون زمان آن است که با دیدن کارنامه 
خون آل��ود وزارت راه، اجازه ادام��ه راه را ندهیم. 
قاضي پور با تاکید بر اینکه این همه بي تدبیري در 
عملکرد یك وزیر در شان ملت نیست، خاطرنشان 
کرد: چرا باید به ایشان اجازه ادامه کار داد؟ آقاي 
آخوندي مسکن مهر چند س��ال است که ناتمام 
باقي مانده اس��ت. آقاي آخون��دي اول که آمدید 
گفتید هر سال 600 هزار واحد مسکوني احداث 
خواهم کرد، اما در طول پنج سال شما آجري روي 
آجر مسکن کارگران نگذاشته اید، چون اعتقادي 
به کارگران و مظلومان ندارید. سال 95 بدترین آمار 
پول رساني در تولید مسکن بوده است، چرا شما به 

کاهش حجم دولت اقدام نکردید؟
همچنین علیرضا بیگي نماین��ده مردم تبریز به 
برخي باند بازي ها در وزارت راه و ترابري اش��اره 
کرد و گفت: آقاي آخوندي ش��ما به واسطه زد و 
بند فامیلي در وزارتخانه راه شهرس��ازي هستید 
و باید پاس��خ دهید که چرا باید تاوان ناکارآمدي 
ش��ما را مردم دهند؟ مردم چه گناهي دارند که 
وقت شما به جاي کار صرف شرکت هاي خودتان 
و فرزندانتان مي ش��ود. عمده س��خنان موافقان 
آخوندي نیز به حمایت از عملک��رد آخوندي در 
طول پنج سال گذشته به خصوص در حوزه صنعت 
هوایي گذش��ت. در نهایت و پس از پایان جلسه 
اس��تیضاح و با رأي گی��ري از نمایندگان عباس 
آخوندي ب��ا 152 رأي مواف��ق و 92 رأي مخالف 
براي دومین بار از نمایندگان مجلس دهم جواز 

ادامه وزارت خود را دریافت کرد. 

تسليت رهبر انقالب
 به مناسبت درگذشت آيت اهلل شاه آبادي

انق�الب  معظ�م  رهب�ر  خامن�ه اي،   آي�ت اهلل  حض�رت 
آي�ت اهلل  مرح�وم  بزرگ�وار  عال�م  درگذش�ِت  اس�المي، 
آق�اي ح�اج آق�ا نص�راهلل ش�اه آبادي را تس�ليت گفتن�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري در پیام تسلیت 
رهبر معظم انقالب اسالمي آمده است: درگذشت عالم بزرگوار مرحوم 
آیت اهلل آقاي حاج آقا  نصراهلل شاه آبادي رحمه اهلل علیه را به بازماندگان 
مکّرم ایشان و بیت رفیع شاه آبادي و همه  ارادتمندان ایشان تسلیت 
عرض مي کنم و علّو درجات ایش��ان را که از شاگردان و نزدیکان امام 
راحل عظیم الشأن و از وفاداران به انقالب و خدمتگزاران نظام جمهوري 

اسالمي بودند، از خداوند متعال مسئلت مي نمایم. 

فرمانده کل سپاه در اجالسيه خبرگان: 
سال۹۶ غلبه قدرت مقاومت در منطقه بود

ما باي�د ب�راي مقابله ب�ا چالش ه�ا در عرصه ه�اي بين المللي، از 
دس�تاوردهاي دفاع�ي و موش�کي خود دف�اع کنيم و دس�تگاه 
ديپلماس�ي از اي�ن ق�درت بازدارن�ده، به�ره  الزم را بب�رد. 
به گزارش فارس، سردار سرلش��کر محمدعلي جعفري، فرمانده کل 
سپاه طي سخناني در اجالسیه خبرگان رهبري، با اشاره به توطئه هاي 
دشمنان علیه جمهوري اسالمي اظهار داشت: سال 96 سال شکست 
داعش و تکفیری هاي مخالف نظام مقدس جمهوري اسالمي در عراق 
و سوریه بود که بزرگ ترین پیروزي جبهه مقاومت اسالمي در منطقه 
محسوب مي شود. وي افزود: از طرف دیگر، سال 96 سال غلبه قدرت 
مقاومت در منطقه است که نمونه بارز این ادعا ساقط کردن هواپیماي 
F-16 رژیم صهیونیستي به دست ارتش س��وریه بود که در نوع خود 
سابقه نداشت و این اتفاق در پرتو پیروزي هاي مقاومت در منطقه است 
و شکست بسیار بزرگي براي رژیم اشغالگر صهیونیستي بود. جعفري 
همچنین با اشاره به اغتشاش��ات دي ماه به تشریح برخي زمینه هاي 
بروز این اغتشاشات پرداخت و گفت: بهره برداري دشمنان از فضاي 
مجازي در بروز این ناهنجاري ها بس��یار موثر بود. وي گفت: در همه 
کشورها به فضاي مجازي و ش��بکه هاي اجتماعي کنترل هاي الزم را 
اتخاذ مي کنند و نمي گذارند این فضا در اختی��ار دیگران و بیگانگان 
باشد، اما ما در داخل با این چالش مواجهیم که فضاي مجازي و برخي 
شبکه هاي پیام رسان مورد استفاده مردم در اختیار و مدیریت ما نیست 
و این یك چالش و یك نقطه ضعف است که اگر تدبیر نشود مي تواند 
مجدداً بستر برخي تحرکات باشد. جعفري افزود: مقام معظم رهبري، 
مس��یر انقالب اس��المي را که حضرت امام )ره( پایه گذاري کردند، با 

صالبت ادامه مي دهند. 
فرمانده س��پاه با اش��اره به فرصت ها و چالش هاي جمهوري اسالمي 
گفت: تمام��ي چالش ها و تهدیدات خارجي علیه انقالب اس��المي به 
فرصت هاي بي نظیر براي انقالب اس��المي مبدل شده است و این امر 
از برکات انقالب ماست همانطور که در کشور عراق شاهدیم با ظهور 
داعش نیروهاي حشدالش��عبي که نوعي الگوگیري از بسیج مردمي 
جمهوري اسالمي در طول دوران دفاع مقدس است شکل گرفتند. در 
سوریه هم نیروهاي مردمي با سازماندهي علیه داعش به پا خاستند. 
وي تصریح کرد: در عراق و سوریه این نیروي مردمي بود که تهدید و 
توطئه دش��منان و معارضین را به فرصت تبدیل کرد. سردار جعفري 
خاطرنش��ان کرد: امروز پش��ت اس��رائیل از وجود و تش��کیل همین 
تشکل هاي مردمي در عراق، سوریه، فلسطین، یمن و لبنان به لرزه در 
آمده است. در یك کالم مي توان گفت ما به یك دستور الهي و قرآني و 
یك اصل اساسي انقالب اسالمي یعني اصل ظلم ستیزي و قیام علیه 
مستکبران عمل کردیم که با نصرت ها و امدادهاي غیبي الهي همراه 
بوده است.  وي در ادامه با اش��اره به قدرت دفاعي بازدارنده جمهوري 
اس��المي تأکید کرد: قدرت دفاعي بي نظیر بازدارن��ده نظام مقدس 
جمهوري اس��المي ازجمله عوامل غلبه جبه��ه مقاومت و جمهوري 
اسالمي است که باید با همه توان نسبت به حفظ و ارتقاي آن بکوشیم. 
جعفري از برخي چالش هاي جمهوري اسالمي در منطقه سخن گفت 
و افزود: ما باید ب��راي مقابله با چالش ها در عرصه ه��اي بین المللي از 
دستاوردهاي دفاعي و موشکي خود دفاع کرده و دستگاه دیپلماسي 
از طریق این قدرت بازدارنده، بهره برداري الزم را انجام دهد و با قدرت 

در عرصه هاي بین الملل حضور پیدا کند. 
 

روحاني در ديدار مقام آذربايجاني: 
ايران و آذربايجان 

براي هم تهديد نبوده  و نخواهند بود
آذربايج�ان  جمه�وري  و  اي�ران  اس�المي  جمه�وري 
ب�ود.  نخواهن�د  و  نب�وده  تهدي�د  ه�م  ب�راي  هي�چ گاه 
به گزارش مهر، حسن روحاني رئیس جمهور دیروز در دیدار »شاهین 
مصطفي اف« وزیر اقتصاد جمهوري آذربایج��ان، با بیان این مطلب، 
اراده دولت ه��ا و ملت هاي ایران و جمهوري آذربایجان را در توس��عه 
مناسبات و همکاري هاي في مابین حائز اهمیت برشمرد و از تالش هاي 
سفرا و مسئوالن دو کشور در کمیسیون مشترك همکاري هاي ایران 

و آذربایجان تقدیر کرد.
 روحاني تصریح ک��رد: تاریخ و فرهنگ ای��ران و جمهوري آذربایجان 
به هم پیوند خ��ورده و باید تالش کنیم تا دو ملت از لحاظ سیاس��ي، 
اقتصادي و اجتماعي نیز پیوندهاي ناگسس��تني با هم داشته باشند. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه توس��عه ثب��ات و امنیت در جمهوري 
آذربایجان را در راستاي تقویت ثبات و امنیت خود قلمداد مي کنیم، 
گفت: جمهوري اس��المي ایران و جمهوري آذربایجان هیچ گاه براي 
هم تهدید نبوده و نخواهند بود. روحاني همچنین بر لزوم ادامه رایزني 
و همکاري مسئوالن دو کشور در راستاي تدوین رژیم حقوقي دریاي 
خزر و برنامه ریزي براي ساماندهي فعالیت هاي مشترك اقتصادي در 

این منطقه تأکید کرد.   

فرمانده کل ارتش: 
امريكايي ها عقرب جراره هستند

امريکايي ه�ا عق�رب ج�راره هس�تند و کارش�ان زه�ر در 
جان مل�ت ريختن اس�ت، عقرب ج�راره را باي�د زير پا ل�ه کرد. 
به گ��زارش خبرگزاري می��زان به نقل از آجا، امیر سرلش��کر س��ید 
عبدالرحیم موس��وي، فرمانده کل ارتش در مراسم گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان مهدي و حمید باکري در تاالر وزارت کشور با تأکید بر 
اینکه اگر امثال شهید باکري ها نبودند، شاید ما به سرمایه هاي عظیم 
نهفته در وجودمان پي نمي بردیم، تصریح کرد: وجود چنین الگو هایي 
حجت را بر ما تمام کرده و این لطف خداوند به ما بندگان است.  فرمانده 
کل ارتش تصریح کرد: انقالب اسالمي انقالب رویش هاي معجزه گون 
است، این انقالب کس��اني را در دل و مکتب خود پرورش داده که ما 
قباًل فقط در تاریخ معصومی��ن و آن هم در می��ان اصحاب خاص نام 
آ نها را ش��نیده بودیم، ش��هید باکري یکي از رویش هاي معجزه گون 

انقالب است. 
امیر موس��وي در ادامه گفت: دش��منان ما هر چه مي خواهند انجام 
بدهند. هر چه مي خواهند فش��ار بیاورند، آن ها کار خود را مي کنند و 
ما هم باید به تکلیف خود عمل کنی��م. فرمانده کل ارتش اضافه کرد: 
امریکایي ها عقرب جراره هستند و کارشان زهر در جان ملت ریختن 

است، عقرب جراره را باید زیر پا له کرد.  

محمدرضا نقدي

مجلس با سومين رأي اعتماد پس از
 سومين استيضاح آخوندي، خود را به توپ بست

افتيضاح!
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