عباس حاجینجاری

اصالحطلبانوكمكي
كهميتوانندبهكشوربكنند!

مواضع متشتت اصالحطلبان نس��بت به دولت دوازدهم در روزهاي اخير
به محور اصلي موضعگيريهاي افراد ،طیفهای مختلف و رسانههای این
جریان نسبت به دولت تبدیل شده و حتی فرصتی ش��ده است تا به بهانه
نقد و یا حتی حمایت از دولت ،موضوعات و مشکالت اصلی مردم که به طور
طبیعی عملکرد دولتمردان در سالهای اخیر ناشی از آن است ،به فراموشی
سپرده شده و یا آنگونه که حجاریان در گفتوگوی خود با روزنامه شرق تحت
عنوان «دولت تعلیق در تعلیق» مطرح کرده ،از دولت سلب مسئولیت کرده
و تقصیرها را گردن دیگران بیندازد .او در این مصاحبه که در روزنامه شرق
سهشنبه  16مرداد درج ش��د ،میگوید :دولت در حوزه پرتالطم اقتصاد از
یک طرف با متغیرهای بیرونی نظیر تحریم و ...درگیر است و از طرف دیگر
با سنگاندازیهای داخلی مواجه است ،به نحوی که امکان تصمیمگیری و
کنشگری از دولت سلب شده است و هرازگاهی موضعی رقیق اتخاذ میکند
آن هم به صورت «دستوری».
بدیهی است در ش��رایطی که بس��یاری از دولتمردان در توجیه ضعفها و
ناکارآمدیخودحرفیبرایگفتنندارند،انتظارحمایت ازعناصرشاخصاین
جریان از دولت نمیتوان داشت اما این به معنی آن نیست که از مسئولیتی که
در سالهای اخیر چهرههای اصلی این جریان در حمایت از دولت داشته و به
قول خود آن را سر کار آوردند ،اکنون از آن سلب مسئولیت کنند.
در دو انتخابات ریاس��ت جمهوری  92و  96اصالحطلبان تمامی ظرفیت
خود را در حمایت از دولت فعلی ب��ه کار گرفته و حتی با هدف آنکه جریان
رقیب پیروز نشود حاضر شدند حتی گذشته انقالب را که خود در آن بهویژه
در دهه اول نقشی اساسی داشتند ،با تعابیری نظیر  38سال اعدام و گردن
زدن ،سیاه جلوه داده و علت آن را هم گردن رقبای انتخاباتی خود بیندازند تا
بتوانند آرای طیفهای خاکستری جامعه را از ترس اعدام نشدن و یا کشیده
شدن دیوار در پیادهروها و ...به سمت نامزد مورد حمایت خود هدایت کنند.
اکنون اما در شرایطی که دوران حساب و کتاب و کارآمدی است ،با شانه خالی
کردن و فرافکنی حل مشکالت را به اموری حواله دهند که در صورت حل آنها
هم باری از دوش مردم برداشته نمیشود ،نظیر آنچه را که در پیشنهادهای
امنیتی دولت اصالحات برای برونرفت از شرایط کنونی مطرح میشود ،نظیر
اعالم «عفو عمومی»« ،برداشتن حصر»« ،آزادی تمام زندانیان سیاسی و
عقیدتی»« ،ایجاد فضای باز و امن آزاد سیاسی»« ،تشکیل دادگاهی با هیئت
منصفه مردمی»« ،محدود کردن دایره غیرخودی»« ،رفع محدودیتهای
بیجا» و ...مطرح شده است که به تعبیری آنچنان فهرست کردن این پیشنهاد
عجوالنه بود که هیچ راهکاری از آن بیرون نمیآمد و شاید تنها وجه مثبت
این مواضع نفی القائات و جنگ روانی دشمنان در مورد فروپاشی نظام است
که البته آن را هم معطوف به این میداند که «تا اصالحات زنده است جایی
برای براندازی نیست» .گویا رئیس دولت اصالحات فتنه 88را فراموش کرده
که تحت مدیران ایشان و دیگر سران اصالحات طی هشت ماه چه بر سر نظام
اسالمی آمد و ریشه همه این فشارها و تحریمهای کنونی دشمنان به آن فتنه
بزرگ باز میگردد که به لحاظ محکومیت حقوق بشری ایران برای دشمنان
نظام فرصتسازی کرد و بهانهای برای قطعنامههای شورای امنیت بهویژه
قطعنامه  1929شورای امنیت در خردادماه سال  1389شد.
آنچه در مورد احزاب و جریانهای سیاسی کشور و بهویژه این جریان قابل ذکر
است ،این است که کارکرد این جریانها و احزاب صرفاً در انتخابات نیست،
چه بسا کادرس��ازی اولیه و پس از آن نیز ارائه طرحها و برنامهها و پذیرش
مسئولیتهای منتج از آن است ،آن هم در چارچوب اصول و مبانی شناخته
شده نظام که در قانون اساسی بر آن تصریح و تأکید شده و متأسفانه در این
بخش احزاب و جریانهای کشور خأل اساسی دارند و در بهترین حالت در
شرایطی که نتوانند مشکالت را منکر شوند آن را بر دوش دیگران میاندازند.
اتفاقاً آنچه این روزها در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور به لحاظ ارائه بسته
ارزیویاتحرکاتدولتمرداندررسیدگیبهمسائلومشکالتمردم(هرچند
محدود)اتفاقافتادنشانگر،ایناستکهاگرپای برنامهمنسجم و ارادهوروحیه
انقالبیوکارجهادیدرمیانباشد،همیندولتهممیتواندمشکلگشاباشد.
در این زمینه کافی است به روحیات و مواضع دولتمردان در قبل و بعد از دیدار
با رهبر معظم انقالب در 24تیرماه اشاره کرد .وزیر محترمی که متأثر از جنگ
روانی دش��من و برآورد تأثیر تحریم ها ،کشور را در شرایط بحرانی میدید،
مبتنی بر توصیههای رهبر معظم انقالب و البته برنامهریزی مشترک دولت
با دیگر قوا ،نگاهش به عرصه تغییر و بسیار امیدوارانهتر برای مقابله با جنگ
همهجانبه ،دشمن پا به میدان میگذارد .چه کسی تصور میکرد که با همین
اندک برنامهریزی و تغییر در نگاه مسئوالن در حساسترین فراز جنگ روانی
دشمن در روز اعمال تحریمها که مبتنی بر آن برای این بحران و تالطم در
کشور برنامهریزی شده بود ،دولت با ارائه بسته ارزی که نشان از یک هماهنگی
در میان قوای نظام داشت ،نهتنها بر آن جنگ روانی غلبه ،بلکه قیمتهای ارز و
طال نیز روند نزولی پیدا کند.
آنچه این روزها مدیریت کش��ور به آن نیاز دارد ،ف��ارغ از طرحها و مواضع
کلیشهاینظیرآنچهاینروزهاازسویرئیسدولتاصالحاتوبا«راهکارهای
جمعی از اصالحطلبان برای برونرفت از شرایط کنونی کشور» منتشر شده
و بعضاً بر هم��ان راهکارهایی تأکید دارد که در دو دهه گذش��ته و در زمان
مسئولیت این جریان زمینهساز بسیاری از بحرانهای تحمیلی بر کشور شد،
کشور نیازمند مدیرانی با انگیزه و با تالش و فارغ از تعلقات جریانی و جناحی
است تا با تالشهای ش��بانهروزی خود بتوانند آالم مردم را کاهش دهند و
ظرفیتهای درونی را به درستی در مقابله تهدیدها و تحریمهای دشمنان
بهکار گیرند ،در این زمینه شاید حداقل تالش عناصر این جریان این باشد
تا با برداشتن فشار از روی دولت و مجلس زمینهای را فراهم کنند تا چند تن
از وزرای ضعیف جای خود را به نیروهای توانمند و انقالبی بدهند که بتوانند
کشور را بهتر از این شرایط عبور دهند.

به گزارش ايسنا ،اسحاق جهانگيري طي س��خناني در حاشيه جلسه
ش روي كشور
هيئت دولت در جمع خبرنگاران با اش��اره به شرايط پي 
گفت :ما بايد با مردم صادق باشيم چرا كه در شرايط پيشروي كشور
وضعيت خطير اس��ت و امريكا بدون پردهپوش��ی ميگويد ميخواهد
مردم ايران را تحت فشار قرار دهد تا خواستههاي  40سال گذشتهاش
را محقق كند .وي افزود :مس��يري كه ما دنبال ميكنيم اين است كه
براي عبور از اين شرايط برنامهريزي داشته باشيم .وي افزود :مسيري
كه ما دنبال ميكنيم اين است كه با توجه به واقعيتهايي كه پيش روي
كشور است براي عبور از اين شرايط برنامهريزي داشته باشيم .من فكر
ميكنم برنامهريزي و سياستگذاري كه انجام شده متناسب با شرايط
كشور است و حتماً بخش خصوصي ما بايد از اين فرصت استفاده كند
كه عالمت ميدهد كه صادرات كش��ور به شدت اقتصادي و مقرون به
صرفه است و اين شرايط به ما ميگويد كه بايد به توليد توجه بيشتري
كنيم و به توليدكنندگان عنايت بيشتري داش��ته باشيم .معاون اول
رئيسجمهور گفت :به همين دليل از وزارت صمت خواس��تهايم يك
بس��ته براي حمايت از توليد در ش��رايط جديد به وجود آورد تا آن را
تصويب كنيم و نيز به اقش��ار متوس��ط و پايين جامعه كه تحت فشار
اقتصادي قرار ميگيرند بايد از منابعي كه به دس��ت ميآوريم به آنان
توجه كنيم .اگر بتوانيم عوارض جانبي اين سياس��تها را با موفقيت
كنترل كنيم اين سياستها حتماً با استقبال بخش خصوصي مواجه
خواهد شد و حتماً تأثیرش مثبت خواهد بود.
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روحاني :ايران و پاكستان
عمق راهبردي يكديگرند

کار روحانی را مجلس کرد

گزارش

مهدي پورصفا

نمایندگان علی ربیعی را از قطار دولت دوازدهم پیاده کردند

محمدرضا عباشي | مهر

علي ربيعي ،وزي�ر كار ،رفاه و تأمین اجتماعي
بهرغم البيهاي گسترده و چندالیه ،نتوانست
رأی مثب�ت نماين�دگان براي ادام�ه كار خود
را كس�ب كند تا اي�ن گزينه تقويت ش�ود كه
گويي مجلس تصميم گرفته اس�ت ،در غياب
اراده دولت ،تغيير كابينه را به دوش بكش�د.

استيضاح علي ربيعي در جلسه روز گذشته مجلس
را ميتوان تجربهاي جديد براي مجلس دانس��ت.
تجربهاي ك��ه در آن رواب��ط فرا پارلمان��ي و نفوذ
البيهاي خارج از مجلس در بين نمايندگان مجلس
دهم بس��يار پر رنگ و آش��كار بود .اگرچه چنين
مسائلي در جريان اس��تيضاحها و رأیگیری براي
طرحها جريان داشته اس��ت ،اما اين اولين بار بود
كه جدال بر سر اين البيها به صحن علني مجلس
شوراي اسالمي رسيد و آشكارا در خصوص تبادالت
مالي و همچنين تهديدها و تطميعهاي آنچنانی
سخن گفته شد .اگرچه ربيعي نتوانست از دومين
استيضاح خود به سالمت عبور كند و از هيئت دولت
خارج ش��د ،اما مجلس نيز صحنههاي جديدي را
تجربه كرد .در اين جلسه نكتهاي كه توجه همگان را
بهخودجلبكرد،افشاگريهايبيسابقهمجلسيان
و دولتيان عليه همديگر بود كه شايد در نوع خود بي
سابقه يا کمسابقه بود.
روزه سكوت نمايندگان
نش��انههاي اين تجربه جديد از همان آغاز جلسه
اس��تيضاح روش��ن بود .زماني كه كار به جلس��ه
غيرعلني كشيد و فش��ار البيهاي دولتي سبب
شد تا برخي از نمايندگان موافق استيضاح براي
تغيير اوضاع تصميم بگيرند كه در اعتراض به اين
البيها روزه سكوت بگيرند .ابتدا اين بحث مطرح
شد كه برخي از نمايندگان قصد دارند امضاي خود
براي استيضاح وزير را پس بگيرند و تكليف طرح
استيضاح در همان ابتدا روش��ن شود .الريجاني
رئيس مجلس در همان ابتدا با اشاره به اينكه چنين
كاري امکانپذیر نيست ،گفت :بر اساس ماده 223
آييننامه داخلي مجلس از آنجا كه برخي اعضاي
كميسيون طي نامهاي درخواس��ت استيضاح را
مطرح كردند ،روز گذش��ته هم اي��ن موضوع در
هيئت رئيسه بررسي شد .وي عنوان كرد :يا بايد
كل نمايندگان استيضاح كننده رأی خود را پس
بگيرند و يا اينكه استيضاح به صورت كامل انجام

شود .زماني كه سكوت نمايندگان موافق استيضاح
ادامه يافت ،رئي��س مجلس بالفاصله جلس��ه را
غيرعلني اعالم ك��رد و اصحاب رس��انه از صحن
خارج شدند .پس از پايان جلسه غيرعلني ،محسن
كوهكن نماينده لنجان در جمع خبرنگاران حضور
يافت و گفت :اتفاقي كه امروز افت��اد بنده در 10
سال اخير مجلس شوراي اسالمي سراغ ندارم .وي
افزود :با توجه به جلس��ات فراكسيون مختلف در
اين رابطه مقرر شده بود هر سه فراكسيون مجلس
به اين استيضاح رأی دهند .اما متأسفانه با اعالم
برگزاري استیضاح ربيعي برخي فضاي مجلس را
متشنج كردند .كوهكن گفت :ما با دولت دشمني
نداريم اما مردم بايد احساس كنند مجلس و دولت
به وظيفه خود عمل ميكنند و مستق ً
ال كار را انجام
ميدهند .يكي از نمايندگان مجلس نيز با اشاره به
داليل سكوت نمايندگان در ابتداي جلسه گفت:
متأسفانه در يك اقدام پیشبینینشده كه حاصل
هماهنگيهاي قبل از جلسه ،بهخصوص در سالن
غذاخ��وری نمايندگان ب��ود ،به يكب��اره تصميم
فراكسيونها براي رأی مثبت به نمايندگان تغيير
كرد .روشن بود كه در چنين شرايطي صحبت از
استيضاح بیفایده بود و صحبت كردن نمايندگان
نيز فايدهاي نخواهد داشت.
كاش برجام را به ربيعي سپرده بودند!
با آغاز دوباره جلسه علني مجلس شوراي اسالمي،
اسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيس جمهور در
صحن علني مجلس شوراي اسالمي حاضر شد و
نمايندگان به بيان دغدغههاي خود پرداختند .در
بينسخنانموافقانومخالفانسخنانمحمدرضا
پور ابراهیم��ی ،نماين��ده مردم كرم��ان و عضو
كميسيون اقتصادي مجلس خبرساز شد.
پور ابراهيمي در ابتداي س��خنان خود خطاب
به هيئت رئيسه گفت :در ابتداي ساعات اوليه
متأسفانه ش��اهد يك س��اماندهي بوديم كه از
ابتداي صبح تعدادي از افراد آمده و شرايطي را
ايجاد كرده بودند و اجازه ندادند كسي صحبت
كند .نماين��ده مردم كرم��ان در مجلس اظهار
داش��ت :فضايي را فراهم كردهاند كه متأسفانه
امكان صحبت فراهم نميش��ود .من در جلسه
قبل كه در مخالف��ت با آق��اي ربيعي صحبت
كردم از ايش��ان به عنوان خداي البي ياد كردم

  اصالحطلبان همان فتنهگرانند؟!

ویژ ه

جهانگيري :بايد با مردم صادق باشيم

مع�اون اول رئيس جمه�وري با تأکی�د بر اينكه ش�رايط خطيري
پيش روي كشور قرار دارد ،اظهار كرد :بايد با مردم صادق باشيم.

در تماس تلفني با رهبر حزب تحريك انصاف پاكستان

تصوير چهار نفر از اعضای حزب منحله سازمان مجاهدين
س ديروز روزنامه شرق بود؛ چهار نفري
انقالب اسالمي عك 
كه سه نفرشان از محكومان فتنه  88هستند و جالب آنكه
روزنامه شرق با اين عكس و با موضوع بيانيهاي كه اين افراد
و همفكرانشان منتشر كردهاند ،تيتر زده كه «اصالحطلبان
به ميدان آمدند» .از ميان همه كس��اني ك��ه آن بيانيه را
نوشتهاند ،شرق اين چند نفر را به اسم اصالحطلب پررنگ و
نماد اصالحات معرفي كرده است .اينكه فتنهگران را همان
خواص اصالحطلبان معرفي ميكنند ،نميتواند به س��ود
اصالحطلبان باشد و حتي به جريان آنها ضربه هم ميزند.
اصالحطلبان با قرار گرفتن پش��ت حسن روحاني تالش
كردند به قدرت برگردند و نيز شكاف ميان خود و حاكميت
را كه حاصل فتنهانگیزی سال  88بود ،از بين ببرند .حاال
گويا برخ��ي از اصالحطلب��ان از جاي��گاه اصالحات زياده
مطمئن شدهاند و علني و صريح بر يكي بودن اصالحات و
فتنه صحه ميگذارند .اصرار بر طي اين مسير به اعتمادي
كه نظام به اصالحطلبان كرده ،ضربه خواهد زد.

  راهحلهایتان را
به دولت متبوع بسپارید

عبدالواحد موس��وي الري ،وزير كش��ور دولت اصالحات
در مصاحبه ب��ا اعتماد گفته ك��ه «اصالحطلبان در حوزه
عملياتي كردن ديدگاهها و آرمانها دستشان باز نيست.
از يك طرف در مناسبات دس��تگاه قضايي و قانونگذاري
حضور كمرنگي دارن��د؛ از طرف ديگر نيروهاي مس��لح،
امكانات امنيتي و اطالعاتي و بخش عمدهاي از دس��تگاه

و در جاهاي مختلف اين بحث را مطرح كردم.
ايش��ان زمين و زمان را به تن��گ آورده كه در
وزارت بماند .مگر ما ميتوانيم اين ش��رايط را
تحمل كنيم .مسير را فراهم كردند كه استيضاح
مطرح و بيان نشود.اي كاش آقاي رئيسجمهور
آقاي ربيعي را به عنوان وزير امور خارجه به كار
ميگرفت كه با توجه به توان البيگري كه دارد
حتماً با البيگرياش برجام را حل ميكرد و من
مطمئنم همه را س��ر خط ميكرد .محمدرضا
پورابراهيم��ي در بخ��ش آخ��ر صحبتهايش
خطاب به پزشكيان ،نماينده تبريز كه از عملكرد
وزير دفاع كرده بود ،گفت :آقاي پزشكيان بايد به
اين سؤال جواب دهد كه زهرا پزشكيان مسئول
فاينانس پتروشيمي چه نسبتي با او دارد.
از فعاليت در دبي تا رشوه  500ميليوني
حس��ن نوروزي ،نماينده مردم رباط كريم نيز
با اشاره به مشكالت ش��ركتهاي زیرمجموعه
سازمان تأمین اجتماعي گفت :پسر شما با پسر
تقيزاده معاون ش��ما در دبي شركت دارند كه
رابط آنها عبدالناصر موس��وي جزايري اس��ت.
بايد در اين رابط��ه توضيح دهيد .م��ا نماينده
ملت هس��تيم و اين اختيار به ما داده ش��ده از
حقوق ملت دفاع كنيم .امير خجسته ،نماينده
مردم تهران نيز با اشاره به مشكالت مديريتي
در زير مجموعه ش��ركتهاي مرتبط با شستا
گفت :ما در دوره مديريتي آقاي ربيعي ش��اهد
واردات بيروي��ه گوش��ي بودهاي��م 10 .ه��زار
گوش��ي وارد بازار ش��ده به چه حقي اين كار را
كرديد؟ مگر ش��ما وزارت بازرگاني هس��تيد؟
خجس��ته يادآور ش��د :عدم برنامهريزي عملي
براي ش��ركت هلدينگهاي بزرگ و همچنين
عدم عملكرد صحيح در صندوق بازنشستگان
يكي از ابرچالشهاي اساسي در كشور تبديل
ش��ده اس��ت .وي افزود :امروز در معرض يك
اتفاق بزرگ هستيم .نگوييد مجلس معاملهگر
است .امروز بايد استيضاح تعيين تكليف شود
و مجلس هم اين قدرت را دارد .همچنين علي
رس��تميان ،نماين��ده دلفان مدع��ي پرداخت
رشوه  ۵۰۰ميليوني توس��ط رئيس بهزيستي
براي سكوت در باره وضعيت و مشكالت استان
لرستان شد.

اجرايي در اختيارشان نيست .جريان اصولگرا در عملياتي
كردن ایدههایش امكانات بيشتري دارد اما ديدگاههايش
راهگش��ا نيس��ت .برعكس اصالحطلبان كه ديدگاههاي
روش��ن و كارآمدي دارند ظرفيتهايشان محدود است.
اگر متوليان امر گوش ش��نوا براي ش��نيدن راهكارهاي
اصالحطلبان داشته باشند ،ميتوان كشور را از اين وضعيت
نجات داد» .
دوپ��اره دي��دن و دوپ��اره ك��ردن كش��ور و حاكمي��ت و
دوقطبیسازی هميشه در مواضع اصالحطلبان وجود دارد.
اين بار هم نهادها را به اصالحطلب و اصولگرا تقسيم كردهاند
تا توجيه عملكرد بد اصالحطلبان در اداره كشور باشد.
اين تمامیتخواهی اصالحطلبان هم در نوع خود جالب است
كه ميخواهند هم��ه نهادهاي حاكميتي ،اع��م از نظامي و
تقنيني و اجرايي و قضايي و امنيتي و اطالعاتي در اختيارشان
باش��د تا بتوانند كار كنن��د .در حالي كه طبيعت��اً هر كدام
اين بخشها به ش��كل انتخابي يا انتصاب��ي در اختيار افراد
از جناحهاي مختل��ف قرار ميگيرد و هر ك��دام از بخشها
نميتوانند بگويند ما براي اينكه كار كنيم ،بايد نهادهاي ديگر
هم در اختيارمان باش��د! اگر راه حلي دارند و به دولت ارائه
نميكنند كه طبيعتاً نامش خيانت اس��ت؛ اگر هم معتقدند
دولت اختياري ندارد ،بايد پاس��خ دهند اين همه تالششان
براي در اختيار گرفتن قوه مجريه با كل��ي عمليات رواني و
دروغ و تهمت و هزينه مادي براي چه بود!
س��ايت مش��رق هم در مورد همين مصاحبه موسوي الري
مينويسد« :دولت كارنامه موفقي براي ارائه ندارد .از سوي
ديگر اكثريت مطلق كابينه در اختيار اصالحطلبان است اما
اين جماعت به دليل رفتار قبيلهاي و تشنگي مفرط به قدرت،
با بیمسئولیتی به دنبال تبرئه خود از ناكاميها و فاصلهگذاری

مجلس فضاي پخش تهمت نيست
در بين نماين��دگان مخالف اس��تيضاح ربيعي،
مسعود پزش��كيان ،نماينده مردم تبريز با اشاره
به سخناني كه در جلس��ه علني گفته شده بود،
تصريح كرد :اينك��ه بياييم بگويي��م نمايندگان
رفتهاند و البي كردهاند و پ��ول گرفتهاند كه اين
كار را بكنند ،به چه كسي بياحترامي ميكنيم
و چه كسي را زير سؤال ميبريم؟ كدام نماينده؟
يعني اگر بنده به آقاي ربيع��ي رأي بدهم ،پول
گرفتهام؟
وي با اشاره به سخنان پور ابراهيمي در خصوص
فعاليت فرزند وي در يكي از پتروشيميها افزود:
من به آقاي ربيعي رأي ميدهم نه به خاطر اينكه
عيب و مش��كل ندارد ،بلكه يك شاخص دارم و
دنبال دنيا ،پول و قدرت هم نبودهام ،نيس��تم و
نخواهم بود .اي��ن حرفها را به هم نچس��بانيم.
تهمتها را نبايد از پشت تريبون مطرح كرد .ما
مسلمانيم ،آيا بر اساس شنیدهها ميخواهيم رأي
بدهيم؟ يا چون در فضاي مجازي پخش شده كه
فالني فالن موضوع را ميگويد تصميم بگيريم.
نماينده مردم تبريز همچنين گريزي به بحثهاي
مجلس در خصوص البيهاي صورت گرفته زد و
گفت :ميگويند قبل از استيضاح در مجلس البي
كردهاند ،خب كار مجلس هم اين است كه افراد
با هم صحبت كنند و داليلشان را به هم بگويند تا
اگر كسي اشتباه ميكند متوجه شود.
ربيعي نخستين تغيير كابينه دوازدهم
علي ربيعي ،وزير كار ،رفاه و تأمین اجتماعي نيز در
دو نوبت در مقام دفاع از خود در مقابل استيضاح
نمايندگان گفت :من واقعاً نميخواهم وارد برخي
از مسائل شوم .آقاي پورابراهيمي ،آقاي كهنوجي
را شما ميشناسيد .رزومه ايشان دست من چهكار
ميكند؟ اگر ايشان مديرعامل مس ميشد ،مشكل
شما اين چنين با من ادامه پيدا ميكرد؟ لطفاً توجه
كنيد كه اين نامه از سوي اطالعات نيروي انتظامي
نوشته شده است .آقاي پورابراهيمي هر نشستي
كه در هيئت مديره استان داريم شما من را بيچاره
ميكنيد و در استان شبكه ميچينيد .دختر آقاي
پزشكيان قبل از بنده در آنجا پروژه داشته و ربطي
به دوره بنده نداشته است.
ربيعي گفت :ما بايد به سمتي برويم كه در كشور
ش��فافيت ايجاد كنيم و به مردم نشان دهيم كه با
فساد مبارزه ميكنيم .تجربه من كه نويسنده كتاب
«زنده باد فساد» هستم نشان ميدهد كه هر وقت
سیاسیکاری انجام شد و موضوعات را غيرشفاف
كردند به دنبال كاهش نظارت بودند .فرزندان من
كار سالمي را ش��روع كردند كه كاري متوسط و رو
به پايين بود.
پس از نوبت دوم س��خنان ربيع��ي مجلس وارد
مرحله رأیگیری شد و در نهايت نيز نمايندگان
مجلس با  ۱۲۹رأی موافق و  ۱۱۱رأی مخالف به
اس��تيضاح علي ربيعي رأی دادند .با خروج علي
ربيعي از كابينه دول��ت دوازدهم اولين اخراجي
خود را شناخت.
موی دماغ!
تقي دژاكام ،فعال رسانهاي اصولگرا ،روز گذشته
پس از اينكه ربيع��ي نتوانس��ت از مجلس رأی
اعتماد بگيرد ،در توئيتي معنیدار ،صفحه ديگري
از البيهاي پش��ت پرده گش��ود و نوشت« :خب
الحمدهلل مافي��اي نهفته در وزارت بهداش��ت از
امروز يك نفس راحتي كشيد .موي دماغ حذف
شد!» برخي خبرهاي ديگر نيز حاكي از آن بود
كه دولت هم ب��راي دفاع از ربيع��ي اراده جدي
نداش��ت .اكنون بايد منتظر بود و ديد دومینوی
تغيير كابينه در همين فاز نخست متوقف ميشود
يا ادامه خواهد يافت.

با دولت است تا بتواند با اين ترفند سياسي در انتخابات ۱۴۰۰
نيز قوه مجريه را به دس��ت بگيرد .اصالحطلبان بارها ثابت
كردهاند كه هيچ برنامهاي براي اداره كش��ور ندارند .تشويق
دولت به دلخوشي به برجام ،تشكيل كميته و كارگروه براي
رفع حصر و بي توجهي به مشكالت معيشتي مردم از سوي
اين طيف موجب شده است تا عالوه بر ناكارآمدي اقتصادي
در مديريت اجرايي ،بس��ياري از وعدهها ب��ر زمين مانده و
مسائل حاشيهاي دس��ت چندم ،مطالبات اصلي مردم را به
حاشيه ببرد» .

حقايق را شما بگوييد آقاي زيباكالم!

صادق زيباكالم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته كه «آقاي
روحاني در نام��ه اخير خود به آق��اي الريجاني براي حضور
در مجلس عنوان كردهان��د كه قصد دارن��د حقايق را براي
مردم بازگو كنند .با وج��ود اين بنده بعي��د ميدانم چنين
اتفاقي در مجلس رخ بدهد .اين آقاي روحاني كه من از 29
ارديبهشت 96تاكنون مشاهده كردهام در مجلس نيز تنها به
ذكر كليات و سخنان تكراري بسنده خواهد كرد .در نتيجه
آقاي روحاني در صحن مجلس نيز س��خني از واقعيتهاي
موجود جامعه را نخواهد گفت» .
راه سادهاي وجود دارد و امثال زيباكالم ميتوانند به ميدان
بيايند و حقايق را به مردم بگويند تا حسن روحاني هم جرئت
پيدا كند و حرف بزند! گرچه اينك��ه زيباكالم تلویحاً رئيس
جمهور را ترس��و خطاب كند ،يقيناً اهانت به رئيس جمهور
خواهد بود.
البته امثال زيباكالم تاكنون همه حرفي عليه نظام زدهاند و
امري را فرو نگذاشته و با اين حساب ديگر مگر حرفي مانده
كه روحاني بزند؟!

رئي�س جمه�وري تقوي�ت بي�ش از پي�ش رواب�ط ته�ران –
اسلا مآباد در هم�ه عرصهه�اي م�ورد عالق�ه و از جمل�ه
اقتص�ادي را ض�روري خوان�د و تأکی�د ك�رد :رواب�ط دو مل�ت و
دول�ت ايران و پاكس�تان فرات�ر از روابط دو همس�ايه ب�وده و دو
كش�ور در حقيقت پيوس�ته عمق راهب�ردي يكديگ�ر بودهاند.

به گزارش پايگاه اطالعرسانی دفتر رياست جمهوري ،دكتر روحاني روز
گذش��ته در تماس تلفني با آقاي عمران احمدخ��ان نيازي ،رهبر حزب
تحريك انصاف پاكستان و تبريك پيروزي اين حزب در انتخابات سراسري
مجلس پاكستان ،گفت :اميدوارم در دوران جديد ما شاهد روابط بسيار
نزدیکتر و صمیمیتری بين دو كش��ور دوست ايران و پاكستان باشيم.
رئيس جمهور همچنين با اشاره به اظهارات رهبر حزب تحريك انصاف
پاكستان مبني براي اهميت تقويت روابط اقتصادي دو كشور اظهار داشت:
بايد شاهد پيشرفت قابلمالحظهای در روابط اقتصادي و تجاري دو كشور
باشيم .دكتر روحاني همچنين آقاي احمدخان نيازي را براي شركت در
اجالس مجمع گفتوگو و همكاريهاي آسيا كه قرار است اواخر مهرماه
در تهران برگزار شود ،دعوت كرد .رهبر حزب تحريك انصاف پاكستان نيز
در اين تماس تلفني با قدرداني از تبريك رئيس جمهوري ايران به مناسبت
پيروزي اين حزب در انتخابات مجلس كشورش گفت :ما خواهان پيشرفت
قابل مالحظهاي در روابط دو كشور در همه عرصهها بهويژه حوزه تجاري
هستيم .احمدخان نيازي تصريح كرد :اطمينان ميدهم كه روابط دو كشور
توسعه و تعميق بيشتري خواهد يافت و پاكستان اهميت بسيار زيادي
براي تقويت روابطش با ايران قائل است .وي همچنين گفت كه در اجالس
همكاريهاي آسيا در تهران قطعاً شركت خواهد كرد.

رئيس مجلس شوراي اسالمي:

برخي نابسامانيهاي اقتصادي
مربوط به صحنه بینالملل نيست

برخي نابس�امانيهاي اقتص�ادي مربوط ب�ه صحن�ه بینالمللي
نيس�ت و س�اختار اقتص�ادي كش�ور باي�د اصلاح ش�ود.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ علي الريجاني ،رئيس مجلس شوراي
اسالمي روز گذشته در مراسم روز خبرنگار كه در محل كميسيون تلفيق
مجلس شوراي اسالمي برگزار ش��د ،ضمن تبريك روز خبرنگار با بيان
اينكه از ابتداي سال يك شوراي اقتصادي در مجلس تشكيل شده است،
افزود :اين شورا متشكل از افراد صاحبنظر اقتصادي مجلس از اوايل سال
شكل گرفت ،دبيرخانه آن تشكيل شد و مستمرا ً مسائل را با كمك مركز
پژوهشها و دولت عنوان كرد .وي ادامه داد :خوشبختانه با بحثهايي كه
انجام شد و در شوراي اقتصادي سران قوا مسئله سامان پيدا كرد و از شرايط
گذشته عبور كرديم و بسياري از كارها در مجلس انجام شد .رئيس مجلس
افزود :عالوه بر آن در كميسيونهاي مختلف مجلس نيز بحثهاي جدي
در خصوص ساماندهي مسائل اقتصادي مطرح است از جمله در خصوص
قانون ارزش افزوده و بحث قاچاق ،مسائل آماده شده است تا به صحن علني
ارسال شود .وي با بيان اينكه در حال بررسي تغيير اين ساختار متناسب با
شرايط هستيم افزود :البته اين امر در مجلس امكان پذير است كه بعضي
دستورها را با رأي مجلس عوض ميكنند ولي هيئت رئيسه نميتواند به
تنهايي دستور را تغيير دهد .الريجاني تأکید كرد :برخي نابسامانيهاي
اقتصادي كشور مربوط به صحنهبینالمللنيست ،ساختاراقتصاديكشور
اشكاالتي دارد كه بايد اصالح شود .رئيس مجلس شوراي اسالمي در بخش
ديگري از سخنانش به مشكالت اقتصادي جامعه اشاره كرد و گفت :اين
واقعيت است كه بيشتر مشكالت اقتصادي ساختاري است براي نمونه
افزايش نقدينگي به  1500هزار ميليارد تومان؛ نقدينگي ديگر ربطي به
تحريمها ندارد بنابراين اگر اين ميزان نقدينگي به سمت ارز و طال و شبيه
آن سوق داده شود خسارت زاس��ت اما اگر به سمت توليد و عمران برود
ميتوان مشكالت زيادي را حل كرد.

يك فعال سياسي اصولگرا:

حاميان ديروز روحاني
امروز بايد پاسخگوي مردم باشند

اصالحطلب�ان وزرا را ب�ه روحان�ي تحمي�ل کردهاند ،ام�ا اكنون
درص�دد مقص�ر نش�ان دادن رئي�س جمه�ور هس�تند ،از
رفتا ره�اي رئي�س جمه�ور حماي�ت نميكن�م و معتق�دم
م�ردم اظه�ارت اخي�ر اصال حطلب�ان را ب�اور ندارن�د.

ابوالقاسم رئوفيان ،دبير كل حزب ايران زمين در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،با اشاره به اظهارات و موضعگیریهای متناقض خاتمي درباره حمايت
اصالحطلبان از روحاني گفت :معتقدم با توجه به نزديكي انتخابات مجلس
شوراي اسالمي ،اصالحطلبان در مواضع اخيرشان مبني بر عبور از روحاني به
دنبال اخذ رأی مردم در اين انتخابات هستند .دبير كل حزب ايران زمين ادامه
داد :سؤال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور جنبه استفهامي ندارد ،بنابراين
اصالحطلبان درصدد القاي اين نكته به مردم هستند كه آنها در مجلس براي
حقوق مردم از رئيس جمهور س��ؤال ميكنند كه معتقدم اين نمايندگان
از پاسخ روحاني قانع نميشوند ،زيرا به دنبال منافع جناحي خود هستند.
رئوفيان با بيان اينكه هدف اصالحطلبان از موضعگیری اخيرشان مبني بر
جدايي از روحاني عوامفریبی است ،اظهار كرد :اصالحطلبان درصدد فريب
جامعه بهوسیله عدم حمايتشان از روحاني هستند تا رأی مردم را در انتخابات
مجلس شوراي اسالمي به سبد خود بیندازند .وي تصريح كرد :عذرخواهی
خاتمي و سؤال از رئيس جمهور توسط روحاني به دليل دلسوزي براي مردم
و تأمین منافع ملي نيست .دبير كل حزب ايران زمين خطاب به اصالحطلبان
گفت :در اين موقعيت حساس كه منافقين و دشمنان به طور مدام عليه كشور
توطئه ميكنند و به ناآرامیهای داخل كشور دامن ميزنند ،شما حاميان
انتخاباتي روحاني بايد اكنون وي را حمايت كنيد تا دولت مشكالت معيشتي
را بهوسیله يك تيم اقتصادي قوي رفع كرده و به خواستههاي به حق مرد
پاسخ دهد .رئوفيان تصريح كرد :اكنون كه مردم  ،گروهها و جناحهاي سياسي
مطالبات به حقي دارند ،نميتوان روحاني را براي حل مشكالت و پاسخ به
مطالبات مردم تنها گذاشت .وي با بيان اينكه دولت اشتباهات استراتژيك
داشته است ،گفت :اصالحطلبان وزرا را به روحاني تحميل کردهاند ،اما اكنون
درصدد مقصر نشان دادن رئيس جمهور هستند ،از رفتارهاي رئيس جمهور
حمايت نميكنم و معتقدم مردم اظهارت اخير اصالحطلبان را باور ندارند.
دبير كل حزب ايران زمين با بيان اينكه هدف اصالحطلبان از انتقاد به روحاني
جذب رأی در انتخابات آينده مجلس اس��ت ،اظهار كرد :اصالحطلباني كه
سنگ روحاني را به سينه زدند اكنون بايد پاسخگوي مردم باشند و نبايد از اين
پاسخگويي فرار كنند ،در اين موقعيت رفتار و موضعگیریهاي اصالحطلبان
به نفع مصالح كشور نيست.

