ارتش اسالم

حاصل  ۱۲سال مذاکره ،با بدعهدیآمریکا مواجه شد

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح گفت :حاصل  ۱۲سال مذاکره نهایتا
توافق برجام ش��د که به تصویب سازمان ملل نیز رسید ،اما با بدعهدی شیطان
بزرگ مواجه شد.
سرتیپ امیر حاتمی در جمع کارکنان صنایع الکترواپتیک اصفهان با اشاره
به اینکه متاس��فانه در س��الهای اخیر شاهد بروز مش��کالت و مسائل جدی که
موج��ب ایجاد ناامنی در منطقه ش��ده اس��ت بودهایم ،تصریحکرد :گروه تروریس��تی
داعش با حمایتهای گس��ترده نظام اس��تکبار با هجوم به سوریه و عراق ،خسارت های
جبران ناپذیری را در این کشورها به جای گذاشتند .وی ادامه داد :امروز با توطئه جنگ
اقتصادی دشمن مواجه هستیم.
وی افزود :باید نقشه و حیله دشمن را خوب بشناسیم با تدبیر از این مرحله حساس
روابط عمومی وزارت دفاع
عبور کنیم.
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گزینه نظامی علیه ایران جواب نمیدهد

پاسداران

انجام برنامهریزی مناسب با شرایط جدید

جانشین فرماندهکل سپاه گفت :امروز دشمن میداند که گزینه نظامی علیه
ای��ران جواب نمیدهد و به همین دلیل به دنبال وارد کردن فش��ار اقتصادی بر
ملت ایران است.
س��ردار پاسدار حس��ین سالمی افزود :همه دش��منان ایران امروز در تالش
هس��تند تا از ملت ایران ملتی وابس��ته و سرخورده بس��ازند اما تفکرات کودکانه
آنها محقق نمیش��ود .سردار س�لامی با بیان اینکه امروز آمریکا تمام توان خود را
برای ضربه زدن به انقالب به کار گرفته است خاطرنشان کرد :دشمن میخواهد با انجام
عملیات روانی این تصور را در ذهنها ایجاد کند که نظام جمهوری اسالمی ایران سست
شده است تا مسئوالن مجبور به مذاکره با آمریکا شوند .وی با اشاره به اینکه در روزهای
اخیر دشمن تالش میکرد تا ملت ایران را به خیابانها بکشاند ،افزود :شعور ملت ایران
ایسنا
به قدری باال بود که درسی همیشگی به دشمن داد.

مع��اون اول ریی��س جمهوری گفت :در مس��یری ک��ه باید دنب��ال کنیم،
واقعیتهای کشور و فرصتهایی که وجود دارد ،مبنا قرارگرفته و سیاستگذاری
و برنامهریزی مناسبی با شرایط جدید انجام شده است.
اس��حاق جهانگیری دیروز در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران،
گفت :باید با مردم صادقانه صحبت کنیم ،شرایطی پیش روی کشور خطیر است.
وی ادامه داد :آمریکاییها به صراحت میگویند تمام انرژی خود را میگذارند تا مردم
ایران تحت فشار قرار گیرند و آنها بتوانند خواسته های خود را عملیاتی کنند.
جهانگیری افزود :فرصت بوجود آمده شرایط مناسبی را برای بخش خصوصی ایجاد
میکند و صادرات کشور مقرون به صرفه خواهد بود  .باید از این فرصت استفاده کرد.
وی ادامه داد :باید به تولید توجه بیش��تری کنیم و به همین منظور بس��ته ای برای
ایرنا
حمایت از تولید تهیه شده است.

رویـداد
اخبار

رئیس جمهور شنبه آینده
به قزاقستان سفر میکند

رئیس جمهوری برای ش��رکت در اجالس س��ران
کش��ورهای س��احلی دریای خزر به قزاقس��تان سفر
میکند.
پرویز اس��ماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی
دفت��ر رئیس جمه��ور با اعالم این خبر افزود :حس��ن
روحان��ی به همین منظور بعدازظهر ش��نبه  ۲۰مرداد
ماه کشور را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک میکند.
وی مهمترین برنامه رئیس جمهور در این س��فر
 ۲روزه را شرکت در اجالس سران کشورهای ساحلی
دری��ای خزر اعالم ک��رد که طی آن ،ع�لاوه بر بیانیه
مش��ترک ،چندین س��ند مهم و راهب��ردی همکاری
در حوزه خزر توس��ط مقامات  ۵کش��ور ساحلی امضا
خواهد شد.
روحان��ی عصر یکش��نبه  ۲۱مرداد ماه به کش��ور
بازخواه��د می گ��ردد .رئیس جمهور را در این س��فر
ایرنا
تعدادی از اعضای کابینه همراهی میکنند.

روحانی به رییس جمهوری جدید زیمبابوه
تبریک گفت

ریی��س جمه��وری در پیامی انتخاب «امرس��ون
مانانگاگوا» رییس جمهوری زیمبابوه را تبریک گفت.
حس��ن روحانی در این پیام اب��راز اطمینان کرد:
فصل نوینی از توسعه و تقویت روابط حسنه دو جانبه
و همکاریه��ای ممتاز فیمابین در مجامع بینالمللی
پایگاه اطالع رسانی دولت
گشوده شود.

سرلشکر موسوی
درگذشت امیر توانایی را تسلیت گفت

فرمان��ده کل ارت��ش در پیام��ی درگذش��ت امیر
توانایی رئیس اداره مهندسی و پدافند غیرعامل ارتش
را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:
فقدان امیر س��رتیپ دوم جانب��از علیرضا توانایی
رئی��س اداره مهندس��ی و پدافن��د غیرعام��ل ارتش
جمهوری اس�لامی ایران که از ش��مار م��ردان پاک و
خستگی ناپذیر ارتش انقالبی بوده و با حضور موثر در
سال های جنگ تحمیلی و دوران پس از دفاع مقدس
خدمات ارزش��مندی در حوزهی عمران و مهندس��ی
ارتش جمهوری اسالمی به یادگار گذاشته موجب تأثر
میزان
و تألم شده است.

وزارت ارشاد نظام جامع رسانه را زودتر به
مجلس ارسال کند

نهاوندیان خبر داد

تالش قوای سهگانه برای اتخاذ جهتگیری واحد
معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت :هر س��ه قوه
ت�لاش میکنند تا جه��ت گیری واح��دی را در امور
اقتصادی دنبال کنند.
محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه هیات دولت با
بیان اینکه بهترین مدیریت جنگ اقتصادی تدبیرهای
مناس��ب و هدفمند در مس��یر اقتصاد مقاومتی است،
اظهار داش��ت :در جلساتی که شورای عالی هماهنگی
اقتصادی قوا تش��کیل داده بخشی از تحرک اقتصادی
دنب��ال ش��ده و در آخری��ن جلس��ه درب��اره مدیریت
مهر
نقدینگی تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

سرمقاله
دولت منتظر دست غیب نباشد
ادامه از صفحه اول

هماکنون به خاطر وضعیت موجود همه نهادهای
حاکمیتی و طیفهای سیاس��ی به ج��ز اصالحطلبان
حامی دولت هس��تند و دست یاری و حمایت به سوی
دولت دراز کردهان��د ،رهبری معظم انقالب نیز آنگونه
که از ش��واهد دیده میشود تمام قد از دولت حمایت
میکنند و این فرصتی اس��ت که بتوان به آس��انی از
شرایطی که عامل اصلی آن داخلی است عبور کنیم.
دولتمردان و مس��ئولین به وعدهه��ای فریبنده و
اغ��وا کننده آمریکا و ترام��پ هم دل خوش نکنند که
آبی از آمریکا برای ایران گرم نمیشود.
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گــ�زارش دو

تالش برای ایجاد چهره جدید و انکار حمایت

گروه رویداد

روزگاری اص�لاح طلب��ان با
اص��رار هر چه تمام ت��ر روحان��ی را نماینده خود
معرفی می کردند و تاکید داشتند که حمایتهای
آنان از او موجب ش��د تا او به عنوان رئیس جمهور
معرفی شود.
آنان امید داشتند که روحانی آنها را به اهداف
خود برس��اند و مج��ددا ً در صحنه ق��درت حاضر
ش��وند .روحانی نیز به رس��م برنامههای انتخاباتی
ش��عارها و وعدههای فراوانی داد ،اما هیچ کدام از
این شعارها و وعده ها محقق نشد.
از این رو چندی نگذش��ت که آنها پروژه عبور
از روحانی را مطرح کردند.
با امضای برجام و محقق نش��دن ش��عار ثبات
اقتص��ادی ک��ه روحانی به دنبال ای��ن امضای این
معاهده آن را عنوان م��ی کرد  ،اصالح طلبان کم
کم نس��بت به حمایت از روحانی دلسرد شدند اما
هچنان به دولت دوازدهم امید داشتند.
در دول��ت دوازده��م نیز اص�لاح طلبان برای
پیگی��ری اهداف خود تالش کردن��د تا حمایت از
روحانی را به ظاهر ادامه دهند اما به تدریج منکر
حمایت های خود می شدند.
ک��م کم محق��ق نش��دن ش��عارهای روحانی
موجب ش��د تا بس��یاری از مردم و طرفدارانش از
او طلب پاسخ کنند.

عبور اصالحطلبان از ارباب وعدهها

در این زمان بود که اعالم کردند که حمایت از
روحانی ربطی به عملکرد روحانی ندارد .آنها مدعی
ش��دند  :روحانی ب��ا اصالح طلبان ن��ه در چینش
کابینه مش��ورت کرد و نه اصالح طلبان موضوعی
را ب��ه او گفتند .مگر اینکه خ��ود روحانی با فرد یا
افرادی مشورت کند و آنها نظر مشورتی بدهند.
از جمله موس��وی الری وزیر دولت اصالحات
در ای��ن باره گفت :البت��ه خیرخواهان روحانی در
هم��ان زمان چین��ش کابینه دوازده��م و انتخاب
اس��تانداران تذکر دادند ام��ا او توجه نکرد .حاال یا
محدودیت و مش��کل داشت یا باورش نمی شد که
این مشکل به این صورت وجود داشته باشد و حاال
روحانی در عمل به این نتیجه رسید».
با تشویش در بازار و نبود ثبات در قیمت ارز؛
خروج ترامپ از برجام  ،افزایش مشکالت اقتصادی
درس��ت در زمانی که روحانی به حمایت این گروه
نیاز داش��ت آنها روی از روحان��ی برتافتند و خود
را تافت��ه ای جدا بافته اعالم کردن��د و ازبا فرار از
مسئولیت آماده حضور برای انتخابات آتی شدند.

رئی��س جمهوری با اش��اره به خروج یک
خیابان پاستور
جانبه آمریکا از برج��ام به عنوان توافقی
بینالملل��ی ،گفت :عملک��رد دولت آمریکا در این س��الها به
گون��های بوده که امروز آمریکا به عنوان کش��وری نامطمئن و
غیرقابل اعتماد در جهان ش��ناخته میش��ود که به هیچیک از
تعهدات خود پایبند نیست.
حس��ن روحانی دیروز در دیدار «ری یونگ هو» وزیر امور
خارجه کره ش��مالی با اش��اره به روابط دوس��تانه و صمیمانه
تهران – پیونگ یانگ در طول دهههای گذشته ،گفت :ایران و
کره شمالی در بسیاری از مقاطع حساس بینالمللی و مجامع

بهارستـــان

اثبات ناکارآمدی
در شرایط فعلی ش��اهد فعالیت اصالح طلبان
حتی بر علیه عملکرد روحانی هستیم.
اخی��را ً ص��ادق زیب��اکالم از تئورس��ین های
اصالحات و حامیان مش��هور روحان��ی ر انتخابات
ریاس��ت جمه��وری روای��ت قابل تامل��ی از نحوه
برخورد مردم پس از اثبات ناکارآمدی دولت تدبیر
و امید بیان کرده است.
وی در این ب��اره گفت  :امروز من هر کجا که
میروم مردم میخواهند من را سنگسار و تکهپاره
کنن��د که تو باعث ش��دی که ما ب��ه روحانی رأی
بدهیم.
زیبا کالم نظر من مهمترین مش��کلی روحانی
در این زمینه دارد این اس��ت که چ��را واقعیتها
را ب��رای مردم بازگو نمیکن��د .وی در نامه اخیر
خود به الریجانی ب��رای حضور در مجلس عنوان
کردهاند که قصد دارند حقایق را برای مردم بازگو
کنند .با این وجود بنده بعید میدانم چنین اتفاقی
در مجل��س رخ بدهد .این روحان��ی که من از 29

آمریکا به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست

جهان��ی دیدگاههای مش��ترکی داش��ته و هم��واره از یکدیگر
حمایت کردهاند.
وی برقراری صلح و امنیت کامل در منطقه ش��به جزیره
کره را خواس��ت ایران دانس��ت و با بیان اینکه تحوالت ش��به
جزی��ره کره برای تهران حائز اهمیت اس��ت ،تصریح کرد:اراده
تهران بر توس��عه و گس��ترش مناس��بات و همکاریهای همه
جانبه بینالمللی از جمله با پیونگ یانگ است.

روحانی خاطر نش��ان کرد :در ش��رایط کنونی ،کشورهای
دوست باید با توسعه روابط و گسترش مناسبات و همکاریها
در مجامع بینالمللی درکنار یکدیگر قرار داشته باشند.
از س��وی دیگر «ری یون��گ هو» وزیر ام��ور خارجه کره
ش��مالی نیز با اش��اره به روابط دوس��تانه و صمیمی تهران -
پیونگ یانگ و مواضع و دیدگاههای مش��ترک دو کشور درباره
مس��ایل گوناگ��ون منطق��های و بینالمللی ،گفت :سیاس��ت

گروه رویداد

نماين��دگان مجل��س با 129
رأي مثبت به طرح اس��تيضاح وزي��ر تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي ،اعتمادشان را از ربيعي برداشتند.
جلس��ه علنی مجلس روز گذش��ته به ریاست
علی الریجانی برگزار شد.
برای حفظ شان مجلس
استیضاح نباید انجام شود
در ای��ن جلس��ه عبدالحمید خ��دری نماینده
بوش��هر طی تذکری با استناد به ماده  223قانون
اساس��ی افزود :ی��ک بدعتی در مجل��س در حال
پایهگذاری است که این بسیار خطرناک است.
وی بااش��اره به اینکه در بحث استیضاح شبهه
وج��وددارد ،اف��زود :در کمیس��یون اجتماعی باید
توضیح داده میش��د که چرا درخواست استیضاح
به ص��ورت کتبی به هیأت رئیس��ه مجلس تقدیم
نشد و کمیسیون با وزیر جلسه نکرد.
وی خاطرنش��ان کرد :برای حفظ شان مجلس
استیضاح نباید انجام شود.
الریجان��ی نی��ز در پاس��خ به خ��دری اظهار
داش��ت :مطابق اصل  89قانون اساس��ی  10نفر از
نمایندگان که طرح استیضاحی را امضا کنند باید
حتما این اس��تیضاح مطرح ش��ده و ظرف  10روز
وزیر در صحن مجلس حاضر شود.
وی با اشاره به ماده  223قانون اساسی عنوان
کرد :چند هفته قبل این اس��تیضاح مطرح ش��ده
و یک ماه گذش��ته هم به کمیسیون برای بررسی
ارائه شده است.
الریجان��ی خاطرنش��ان ک��رد :بن��ده مطابق
آئیننام��ه موظف��م ای��ن موض��وع را اج��را کنم و
استیضاح هم انجام شود.
در ای��ن هن��گام با بی��ان این جمل��ه اعتراض
نمایندگان با صدای بلند در صحن ش��روع ش��د و
الریجانی گف��ت :اگر اس��تیضاح کنندگان همگی
درخواس��ت خود را پس بگیرن��د که عدم برگزاری
استیضاح امکان پذیر است در غیر این صورت باید
حتما استیضاح برگزار شود.
تنفس برای تصمیمگیری درباره استیضاح
ب��ه دنبال این مطلب صح��ن علنی مجلس با
حواشی روبرو شد.
هیأت رئیس��ه اقدام به قرائت اسامی استیضاح
کنن��دگان ک��رد تا بر این اس��اس به ارائه س��خن
بپردازن��د .اما پس از قرائت این اس��امی هیچ کدام
حاضر به ارائه سخن نشدند.
به دنب��ال ای امر الریجانی عنوان کرد :آقایان
صحب��ت نمیکنن��د مگر اس��تیضاح خ��ود را پس
گرفتهاند؟
سپس با اعالم رئیس مجلس ،جلسه غیرعلنی
ش��د و با اعالم تنفس قرار شد این موضوع در این
نشست غیررسمی بدون حضور خبرنگاران بررسی
شود.

اردیبهشت 96تاکنون مشاهده کردهام در مجلس
نیز تنها به ذکر کلیات و س��خنان تکراری بس��نده
خواه��د ک��رد .در نتیجه آق��ای روحانی در صحن
مجلس نیز س��خنی از واقعیتهای موجود جامعه
را نخواهد گفت.
س��عید حجاری��ان نیز که از تئوریس��ین های
جریان اصالح طلب به ش��مار می رود نیز به زمره
منتقدین روحانی پیوسته است
او در م��ورد عملک��رد دولت م��ی گوید:دولت
کرخت و گیج اس��ت و در زمی��ن اصالحات بازی
نمیکند.
مصطف��ی کواکبیان از نمایندگان اصالح طلب
مجلس دهم نیز پیش��تر گفته بود به خاطر ضعف
عملکرد تی��م اقتصادی دولت خجالت می کش��د
در انتخابات دوازهم ریاس��ت جمهوری از روحانی
حمایت کرده است.
این نماین��ده تاکید کرد آماری که دولت ارائه
م��ی کند امیدوار کننده اس��ت ،ام��ا واقعیت های
جامعه چیز دیگری را نشان می دهد.

روحانی در دیدار وزیر خارجه کره شمالی:

خانه ملت

رییس مجلس ش��ورای اسالمی گفت :نظام جامع
رسانه بار مالی دارد و در صورت تصویب آن به صورت
ط��رح در مجلس م��ورد ایراد ش��ورای نگهب��ان قرار
میگی��رد بنابراین دولت باید هر چه س��ریعتر الیحه
جامع رسانه را به مجلس ارسال کند.
علی الریجانی در مراسم روز خبرنگار و تجلیل از
خبرنگاران و عکاسان پارلمانی ،گفت :در پارلمانهای
دنیا «ش��کار خب��ری» وجود دارد نظی��ر آنچه که در
جلسه استیضاح دیروز رخ داد که البته برخی مسائل
در این جلسه مطرح شد که اصال خوب نبود.
وی ب��ا بیان اینکه منازعات سیاس��ی و تلویزیونی
به کش��ور لطمه میزند ،ادامه داد :اته��ام به افراد که
معموال اثبات هم نمیشود فضای جامعه را شایعهپذیر
ایسنا
میکند.

تریبون

نگاهی به استیضاح پر حاشیه ربیعی در مجلس

وزیر کار بیکار شد

مقرر شده بود هر سه فراکسیون به
استیضاح رای دهند
محس��ن کوهک��ن نماینده م��ردم لنجان در
حاشیه جلسه علنی اظهار داشت :با توجه به اینکه
جلس��ه غیرعلنی و غیر رسمی شد قرار شد در این
نشس��ت اس��تیضاح ربیعی بررسی ش��ود .کوهکن
ادامه داد :اتفاقی که افتاد بنده در  10س��ال اخیر
مجلس سراغ ندارم .وی افزود :با توجه به جلسات
فراکسیون مقرر شده بود هر سه فراکسیون مجلس
به این اس��تیضاح رای دهند ،اما متاسفانه با اعالم
برگزاری اس��تضاح ربیعی برخی فضای مجلس را
متشنج کردند .بعد از تنفس  30دقیقهای ،مجددا ً
پارلمان وارد بررسی استیضاح ربیعی شد.
شما استاد مظلوم نمایی
و جنگ روانی هستید
عل��ی رس��تمیان در جری��ان بررس��ی طرح
اس��تیضاح گف��ت :اینجان��ب از طرف کمیس��یون
اجتماعی و با حکم عزیزی رئیس وقت کمیسیون
در س��ال گذش��ته مامور رس��یدگی ب��ه برخی از
مشکالت و مسائل در سازمان بهزیستی در برخی
استان های کشور شدم.
نماینده سلس��له و دلفان افزود :توسط یکی از
فرس��تادگان آقای بندپی به بنده گفته ش��د 500
میلیون تومان به ش��ما میدهیم به نام یک خیریه
که هیچ حرفی درخصوص مش��کالت بهزیس��تی
مطرح نشود ،یعنی  20میلیون تومان به آن خیریه
داده شود و  480میلیون تومان را بنده برای توزیع
بین فقرا و ایتام بردارم.
وی تصریح کرد :این مسئله را بنده به رئیس
مجل��س و معاون وزی��ر اطالعات گ��زارش دادم،
متاسفانه رئیس سازمان بهزیستی از  500میلیون
تومان  20میلی��ون آن را به خیریه پرداخت کرده
و  480میلیون آن را به خرید ماش��ینهای شاسی

بلند نه ویلچر برای معلوالن اختصاص دادند.
رس��تمیان خطاب به وزی��ر کار ادامه داد :این
شوی تبلیغاتی نیس��ت ،جنابعالی اقدامات خالف
قانون ریاست این سازمان برخورد می کردید ،شما
حتی سرتان را نیز به نشانه تاسف تکان ندادید.
وی گفت :رئیس سازمان بهزیستی به شهادت
مجمع نمایندگان اس��تان لرستان در دو نوبت در
استان لرستان حضور پیدا می کند .رئیس سازمان
بهزیس��تی دخت��ران مظلوم بهزیس��تی را با لباس
فاخر در یک سیاه چادر در یک منطقه خوش آب
و هوا در نظر گرفته و از این افراد ش��اهانه پذیرایی
میکند .این پول ها از کجا تامین می شود؟ 900
میلی��ون تومان ص��رف هزینه همای��ش و مهمانی
شاهانه آقای بندپی شده است!
عوامل پشت پرده برای اخالل
در استیضاح معرفی شوند
حس��ن س��لیمانی نماینده کنگاور گفت :بنده
از امض��اء کنندگان ربیعی هس��تم ول��ی قرار نبود
صحب��ت کنم .اکنون میخواه��م توضیح دهم که
چرااستیضاح با تاخیر مطرح شد.
وی اضافه کرد :در فضای مجازی گفته ش��ده
که نمایندگان به دلیل نرس��یدن به مطالباتش��ان
درخواس��ت اس��تیضاح کردند ک��ه چنین چیزی
درس��ت نیست .کسی که مس��ئولیت استیضاح را
داشته مانع صحبت نمایندگان شد .این افراد سعی
کردند وقت را بگیرند تا در مجلس صحبت نشود.
س��لیمانی تاکید کرد :باید مش��خص شود چه
عواملی باعث این افتضاح در مجلس شدند.
درگیری دو نماینده بر سر استیضاح ربیعی
پس از برگزاری جلس��ه علنی برای استیضاح،
محج��وب نماینده تهران به علت اینکه علی ربیعی
در جلس��ه حضور نداش��ت مقابل جای��گاه هیأت
رئیسه حاضر شد.

فراموشی محبوبیت
از منظ��ر اص�لاح طلب��ان در ش��رایط کنونی
روحانی محبوبیت خود را از دس��ت دادهاند و حاال
باعث تحت فشار قرار گرفتن اصالحطلبان از سوی
مردم شده است.
اصالح طلبان می دانن��د که دولت دیگر نمی
توان��د با بدنه اجتماعی و سیاس��ی م��ردم پیوند
روشنی برقرار کرده و اهداف خود را پاسخ بدهد.
اکن��ون ب��رای آنان روش��ن ش��ده ک��ه مردم
میدانند که تن��دروی های اصالح طلبان و اهداف
آنان در عرصه سیاس��ی چه آس��یبهایی می تواند
برای مردم ،نظام داشته باشد و دیگر دوست ندارند
به سمت چنین تنش ها و چالش هایی بروند.
از این رو آنها تالش می کنند تا چهره ای تازه
برای خود بس��ازند تا بار دیگر بتوانند مقبولیتی در
جامعه سیاسی فراهم کنند.
آنها همواره در هر موقعیتی که دولت در تنگنا
قرار گرف��ت و عملکرد آن زی��ر ذره بین منتقدان
رفته اس��ت ،برای فرار از هزینههای دولت و عبور
از روحان��ی اقدام کردند اما موضوع اینجاس��ت که
افکارعموم��ی هیچ گاه ای��ن حمایتهایی که آنها
با نمادهایی مانند «تکرار» کردن و کنار کش��یدن
کاندیداه��ای اصالح طلب به نف��ع روحانی همراه
بوده اس��ت را فراموش نم��ی کنند و می دانند که
این آشی است که انها برای مردم پخته اند.

راهبردی کره ش��مالی توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران
و مقابله با یکجانبهگرایی است.
وی خروج آمریکا از برجام و تالش برای بازگرداندن تحریمها
علی��ه ایران را اقدامی نادرس��ت و برخ�لاف موازین بین المللی
دانست و ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات کره شمالی با آمریکا در
سنگاپور و تحوالت شبه جزیره کره به رئیس جمهور کشورمان،
توسعه روابط مقامات عالی رتبه دو کشور را در گسترش مناسبات
و همکاری های فی مابین حائز اهمیت عنوان کرد .گفتنی سفر
وزیر خارجه کره ش��مالی به ایران به درخواست این کشور انجام
شده است .پایگاه اطالع رسانی دولت

وی ب��ا فری��اد ب��ه م��اده  ۲۲۹آیی��ن نام��ه
داخل��ی مجلس اش��اره کرد و اظهار داش��ت :آغاز
جلس��ه اس��تیضاح بای��د همزمان با حض��ور وزیر
استیضاحشونده باش��د اما او هنوز به داخل صحن
علنی نیامده است.
در این زمان رئیس مجلس گفت :هیچ کجای
این آییننامه صراحتی برای آغاز جلس��ه استیضاح
با حضور وزیر استیضاحشونده ندارد.
محج��وب همچنان اعتراضات خ��ود را با فریاد
بیان میکرد که ربیعی وزیر به همراه انصاری معاون
منابع انس��انی رئیسجمهور و جمعی از نمایندگان
دولت وارد صحن علنی ش��دند .البته حواش��ی این
جلسه استیضاح به همین جا ختم نشد.
یک��ی از موافق��ان اس��تیضاح در مخالف��ت با
عملکرد وزیر کار حسین مقصودی نماینده سبزوار
ب��ود که پ��س از ارائه س��خنانش هنگام��ی که به
س��مت صندلی خود میرف��ت میرزایی نیکو عضو
فراکس��یون امید با فریاد اعتراضات خود را نسبت
به سخنان مقصودی بیان کرد.
در همی��ن حال مقصودی به س��مت صندلی
میرزای��ی نیکو رف��ت و ضمن آن دچ��ار درگیری
لفظ��ی ش��دند .ای��ن درگیریه��ا تا جای��ی ادامه
پیدا ک��رد که مقصودی نماینده س��بزوار اقدام به
برخ��ورد فیزیکی به س��مت میرزایی نیکو کرد که
در همین حال محمدرضا تابش عضو هیأت رئیسه
فراکسیون امید با پادرمیانی در این برخورد سعی
در آرام کردن این دو نماینده داش��ت که نهایتاً با
حضور چند عضو هیأت رئیسه ازجمله امیرآبادی و
قاضیزاده هاشمی نماینده مردم سبزوار به سمت
صندلی خود هدایت شد.
برداشت یک و نیم میلیاردی بانک توسعه
حس��ین مقصودی نماینده مردم سبزوار در
س��خنانی به اظهار داش��ت :آق��ای رئیسجمهور!
امروز مقصر این واقعه و قصه پرغصه مجلس ش��ما
هس��تید .ش��ما دیدید که مجلس سه بار ربیعی را
استیضاح کرد اما باز هم او را نگه داشتید.
وی اف��زود :ام��روز حرم��ت امام��زاده را بعضا
برخی از نماین��دگان مجلس از بین بردهاند؛ آقای
ربیعی! ش��ما رند البیگری و احساساتی و رند همه
فتنههایی هستید که مجلس را گرفتار کرده است،
بانک توس��عه تعاون ی��ک و نیم میلی��ارد دالر از
ذخی��ره و آینده این مملکت پول برداش��ت کرده
اس��ت ،متاسفم برای همکارانی که میگویند فالن
نماینده به خاطر تعویض فالن رئیس ،اس��تیضاح
وزیر کار را امضا کرده است.
همدم کارگران بودم
علی ربیعی در جریان بررس��ی طرح استیضاح
خود گفت :استیضاح حق نمایندگان بوده و در روز
خبرنگار این مسئله را پیوندی مبارک می دانم.
وی با اشاره به اینکه برای سومین بار در طی
چند ماه گذش��ته به مجلس آم��ده ام ،گفت :اگر

رویکرد استیضاح کنندگان تحقق پاسخگویی باشد
حاضرم به تمامی سواالت پاسخ دهم.
وی با انتقاد از صحبت های برخی نمایندگان
مبنی بر ایجاد اغتش��اش در مجلس با هدف برهم
خوردن جلسه استیضاح افزود :بنده در وقت مقرر
در مجل��س حضور پیدا کردم حتی زمان خروج از
صحن مجلس در جلس��ه غیرعلن��ی نیز خطاب به
رئیس مجلس تاکید کردم که آمده ام تا به تمامی
سواالت پاسخ دهم.
ربیعی با اش��اره به آنک��ه برخی از نمایندگان
بن��ده را متهم ب��ه دروغگویی ک��رده و گفتند در
بیش��تر مس��ائل گریه می کنم گفت :اگ��ر بنده از
دولت بروم ،آیا نابسامانیهای اخیر در حوزه دالر و
مشکالت اقتصادی می شود؟
ربیعی با بیان اینکه با رفتن من فقر در جامعه
کاهش نمی یابد ،تصری��ح کرد :به تمامی مواردی
که مطرح ش��ده ،چند ماه پیش نیز پاسخ داده ام.
آی��ا در طی  4ماه گذش��ته اتفاقی رخ داده که من
از آن در جهت بهتر کردن ش��رایط استفاده نکرده
باشم؟
ربیعی گفت :اش��اره کردند که در ش��هرهای
دورهگ��ردی ک��ردهام اگر ای��ن کار را نکنم ش��ما
نمیگویید که سرمایه اجتماعی کاهش یافته؟.
کالن شهر ها مشکلی ندارند
هدایتاهلل خادمی نماینده ایذه اظهار داشت:
هیچ کدام از نمایندگان کالنش��هرها استیضاح را
امضا نکردند ،این یعنی مشکلی ندارند.
وی گفت  :ما  40س��ال اس��ت که میگوییم
ش��رایط بحرانی اس��ت :وضعیت فس��اد ،بیکاری و
افس��ردگی جوانان به گردن همی��ن هیأت دولت
است .اگر به استیضاح رأی ندهیم ،یعنی در میان
مردم نیستیم.
بازنشستهها نمیتوانند حقوق دریافت کنند
مس��عود گودرزی نماینده مردم ممس��نی نیز
گفت  :امروز وضعیت معیش��ت م��ردم به گونهای
اس��ت که یک کارگر با ی��ک میلیون تومان درآمد
دغدغه درمان و معیشت دارد ،اکنون بازنشستهها
نمیتوانن��د از صن��دوق تامی��ن اجتماعی حقوق
دریاف��ت کنن��د نگران��ی آن اس��ت ک��ه اگ��ر ما
نفت نداش��ته باش��یم ،چط��ور میخواهیم حقوق
بازنشستگان آینده را تأمین کنیم.
رسیدگی هیات نظارت بر ادعای ربیعی
عل��ی الریجانی پس از ارائ��ه توضیحات وزیر
کار و همچنین نمایندگان اس��تیضاحکننده اظهار
داشت :همکاران میتوانس��تند برخی از مطالب را
نگویند ،چون برخی از مطالب درس��ت هم نیست،
بنده از هیأت نظ��ارت بر نمایندگان میخواهم در
اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند و گزارش
آن را اعالم کند.
وی ادام��ه داد :آقای ربیع��ی! چرا حرف مبهم
می زنید؟!

