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| اسحاق جهانگيرى معاون اول رييس جمهورى با تاكيد بر سياست

اين كه شرايط خطيرى پيش روى كشور قرار دارد، اظهار كرد: بايد با 
مردم صادق باشيم.

همگان باید به عمق کینه و عداوت 
آمریکایی ها پی ببرند

| وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح 
با بيان اينكه با حربــه جنگ اقتصادى و تحريم 
هاى همه جانبه به مصاف جمهورى اســالمى 
برخواســته اند، گفت: اين بار جنگ تمام عيار 
دشمن با نظام اسالمى شكل سياسى، اقتصادى، 
فرهنگى و روانى دارد.امير ســرتيپ حاتمى در 
جمع كاركنان صنايــع الكترواپتيك اصفهان با 
اشاره به بازديد خود از اين صنايع اظهار داشت: بحمداهللا حركت، رشد، 
پيشــرفت و بالندگى در كليه اجزاى صنايع الكترواپتيك محســوس و 
ملموس بود و خداوند متعال را بابت داشتن چنين مجموعه اى متشكل از 
انسان هاى توانمند، مومن، انقالبى، جوان و متخصص شاكريم.وى با بيان 
اينكه صنايع الكترواپتيك وزارت دفاع با عملكرد مثبت و توانمندى هاى 
منحصربه فرد خود مورد اعتماد و وثوق نيروهاى مسلح بوده و فرماندهان 
و مسئولين همواره به نيكى از آن ياد مى كنند، افزود: اهميت و جايگاه 
اين صنعت  در اقتدار و پيشرفت¬هاى صنعت دفاعى در سال هاى اخير 
بر كسى پوشيده و پنهان نيســت و اين صنعت در ابعاد مختلف موجب 
ســربلندى وزارت دفاع و صنعت دفاعى كشور شــده است.وزير دفاع و 
پشتيبانى نيروهاى مســلح در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به 
اينكه متاسفانه در ســال هاى اخير شاهد بروز مشكالت و مسائل جدى 
كه موجب ايجاد ناامنى در منطقه شده است بوده ايم، تصريح كرد: گروه 
تروريستى داعش با حمايت هاى گسترده نظام استكبار با هجوم به سوريه 
و عراق، خسارت هاى جبران ناپذيرى را در اين كشورها به جاى گذاشتند 
كه كشته و زخمى شدن صدها هزار نفر و آوارگى حدود 20 ميليون انسان 
بى گناه از زن، مرد، پير و جوان، دستاورد جنايت هاى پليد اين گروه هاى 

تكفيرى و اربابان شيطان صفتشان بوده است.

تا وفاق عمومی به وجود نیاید مشکل حل 
نمی شود

| نايب رييس فراكســيون اميد مجلس 
شوراى اســالمى با تاكيد بر ضرورت ريشه يابى 
اعتراضات مردمى، گفت: تا زمانى كه وفاق عمومى 
به وجود نيايد مشكل حل نمى شود و هر قدر اين 
امر را به تاخير بيندازيم دامنه اعتراضات گسترده تر 
خواهد شد.محمدرضا تابش با اشاره به تجمعات 
روزهاى اخير در برخى شــهرهاى كشور، اظهار 
كرد: من متاســفم از اينكه نظام جمهورى اسالمى عليرغم خدمات بسيار 
زيادى كه از نظر رفاهى، معيشتى، مشاركت پذيرى و جلب مشاركت مردم 
در فرآيندهاى مختلف داشته، نتوانسته توجيهات الزم را براى مردم نسبت 
به قضايا و موضوعات داشته باشد و تاسف بيشترم از اين است كه چرا راى 
مردم را جدى نگرفته است.وى افزود: نهادهاى رسمى جمهورى اسالمى 
بايد پس از هر انتخاباتى تحليلى از اين داشته باشند كه چرا مردم اين فرد 
يا گروه را انتخاب كردند، شعارهاى او را مورد مداقه قرار دهند و بر اساس 
خواست هايى كه مردم مطرح كرده و به آنها راى داده اند بستر دستيابى به 
آن مطالبات را فراهم كنند. متاسفانه اين كار انجام نشده و از آن غفلت شده 
در حاليكه از سال 76 بايد اين كار انجام مى شد ولى از آن گذشتيم.نماينده 
مردم اردكان در مجلس با بيان اينكه «مردم با حضور در پاى صندوق هاى 
راى روش مسالمت آميزى را انتخاب مى كنند»، ادامه داد: همه انتظار آنها 
اين است كه روش هاى اصالحى كارگر بيفتد. مردم از شورش بيزار هستند 
چرا كه اين امر جامعه را به قهقهــرا مى برد خصوصا در اين دوره كه جنگ 
نرم به جاى جنگ فيزيكى و مسلحانه انجام مى شود.تابش خاطرنشان كرد: 
وقتى مردم از روش هاى مسالمت آميز تقريبا قطع اميد مى كنند و نتيجه 
راى خود را در تغيير روش ها، رويه ها و اعمال اصالحات توسط حكومت موثر 
نمى دانند اعتراضات اتفاق مى افتد كه نمونه آن اعتراضات دى ماه بود. اين 
اعتراضات باز هم مسالمت آميز بود و مردم گفتند خواسته هايى داريم و از 
وضعيت ناراحت هستيم. متاسفانه در آن مقطع اين موضوع خيلى جدى 

گرفته نشد در حاليكه بايد اين اعتراضات ريشه يابى شود.

| وزير امور خارجه با اشاره به بى اعتمادى هايى كه طى سال ها نسبت به آمريكايى ها 
ايجاد شده، اظهار كرد: آمريكايى ها هيچ گاه صداقت نداشته اند.

محمدجواد ظريف در حاشيه جلســه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين 
پرسش كه با توجه به صحبت هاى رييس جمهورى مبنى بر اين كه آمريكايى ها براى مذاكره 
با ايران صداقت نشان داده و غرامت هاى مداخالت 60 ساله شان را در ايران پرداخت كند و 
اين كه آيا به اعتقاد وى آمريكا چنين صداقتى را نشان خواهد داد يا خير، گفت: آمريكايى ها 
هيچ گاه در اين حوزه صداقت نداشتند و حركت آقاى ترامپ يك حركت تبليغاتى بود. يكى 
از داليل مهمى كه مى توانيم طبق آن به اين برسيم كه آقاى ترامپ نه نسبت به مردم ايران 
و نه نسبت به تعهدات بين المللى آمريكا هيچ حساسيتى ندارد اين است كه اولين تحريمى 

كه آقاى ترامپ برگرداند تحريم هواپيماها بود، يعنى حتى قبل از روز ششــم اوت كه دور 
اول تحريم ها بازگشت اولين كارى كه آمريكا انجام داد اين بود كه ارسال 200 هواپيما را 

كه قرار بود مردم ايران از آن استفاده كنند را لغو كرد.
وى افزود: آنان بسيار نياز دارند كه به مردم ايران نشان دهند كه اين بى اعتمادى متراكمى 
كه در طول 40 سال اخير ايجاد كرده اند برايش چه توضيحى دارند. مردم ايران چه دليلى 
دارند كه احساس نياز كنند كه الزم اســت با آنان به مذاكره بنشيند به هر حال اگر بحث 
مذاكره باشد ما دو سال مذاكره فشرده با آمريكا داشته ايم كه نتيجه اش برجام بود و آقاى 
ترامپ از آن خارج شــد. حال چه طور مى توان اعتماد كرد كه اگر به فرض محال با آمريكا 
مذاكره تازه اى هم انجام شد و به توافق جديدى هم رســيديم آمريكا به آن پايبند باشد، 

بنابراين روش آمريكا و رفتارش نه تنها هيچ اعتمادى براى ايران، براى هيچ كشــورى در 
دنيا باقى نمى گذارد.

وزير امور خارجه كشــورمان در پاسخ به اين پرســش كه معاونت اقتصادى وزارت امور 
خارجه چه نقشى در تسهيل صادرات در شرايط تحريم خواهد داشت، اظهار كرد: معاونت 
اقتصادى وزارت امور خارجه وظيفه اش تســهيل است تا هم كار فعاالن بخش خصوصى و 
هم فعاالن دولتى را آسان كند و امكانات صادراتى را در خارج كشور شناسايى خواهد كرد 
و زمينه را براى ارتباط بخش خصوصى ما با بخش خصوصى ســاير كشورها فراهم خواهد 
كرد و بخش خصوصى براى رسيدن به اهدافش كمك خواهد كرد. حتما اين فعاليت بايد 

در شرايط بازگشت تحريم ها توسط آمريكايى ها انجام شود. 

جهانگیری: باید با مردم صادق باشیم

خبرنامه

ظریف:

آمریکایی ها هیچ گاه 
صداقت نداشته اند

طرح آتش بس طوالنی مدت با رژیم 
صهیونیستی، فصلی از معامله قرن است

| يك كارشناس مسائل سياســى با بيان  اين كه طرح آتش بس طوالنى 
مدت به عنوان پيشامدى براى طرح كلى معامله قرن محسوب مى شود، گفت: تا 
زمانى كه مردم غزه و فلسطين همچنان به حق بازگشت معتقد هستند و بر تحقق 

آن اصرار دارند همه اين طرح ها شكست خواهد خورد.
صباح زنگنه درباره طــرح آتش بس طوالنى مدت با رژيم صهيونيســتى و لغو 
محاصره غزه اظهار كرد: تاكنون ده ها طرح در مورد مســاله فلسطين ارائه شده و 
هيچكدام به نتيجه اى نرسيده است، در مورد غزه نيز چندين بار اسرائيلى ها جنگ 
گسترده اى عليه مردم آن به راه انداخته و اقدامات گسترده نظامى انجام دادند اما 

نهايتا مردم مقاومت كردند.
وى افزود: اخيرا در اجــراى بخش به بخش طرح معامله قرن مصر با تشــويق 
عربستان و امارات وارد معركه شــد،  البته مصر به دليل همسايگى با غزه امكانات 
زيادى براى فشار وارد كردن به حماس و مردم غزه دارد گاه گاهى نيز جزئى از آن 
طرح هاى اسرائيلى، سعودى يا آمريكايى را مطرح كرده و سعى مى كند توافقاتى 

را از حماس و گروه هاى فلسطينى بگيرد.
اين كارشناس مسائل خاورميانه همچنين بيان كرد:  بنابراين ، طرح آتش بس 
طوالنى مدت نيز در ادامه اين طرح ها است، بخصوص كه به عنوان پيشامدى براى 

طرح كلى معامله قرن محسوب مى شود.
زنگنه در ادامه گفت: به نظر مى آيد طرح معامله قرن به داليل متعددى شكست 
خورده زيرا محمد بن ســلمان وليعهد عربســتان با هماهنگى نتانياهو به دنبال 
اين طرح بود البته در عربستان ســر و صداهاى زيادى ايجاد كرد،  از طرفى مردم 

فلسطين و ساير كشورها نيز با آن مخالفت كردند.

باید جلوی تصمیمات نادرست گرفته شود
| امام جمعه موقت تهران گفت: رسانه ملى بايد ريشه اصلى مشكالت 
اقتصادى، افزايش هزينه هاى كشــور، ناكارآمدى در برخى سطوح، مشكالت 
بانكى و قضايى را شناسايى و منعكس كند.، حجت االسالم سيد حسن ابوترابى 
فرد در مراسم معارفه مديركل جديد صداوسيماى مركز قزوين كه در دانشكده 
آينده پژوهى دانشــگاه بين المللى امام خمينى (ره) قزوين برگزار شد، اظهار 
كرد: از تدابير مبتنى بر دانش استاندار قزوين تشكر مى شود كه آرامش بخش 
بوده است.وى افزود: رسانه ملى از نگاه رهبرى نماد ارزش هاى متعالى اسالم و 
انقالب و يك مركز دانشگاهى براى مخاطبان است و هر ميزان كه قدم ها بلندتر 
برداشته شود عزم و اراده ملى قوى تر مى شود.  در رسانه ملى بايد گام ها عالمانه 
باشد تا پشتوانه قوى داشته باشد و استفاده از مديران كارآزموده و صالح بايد 
در رسانه ملى استفاده شود. براى برون رفت از مشكالت نيازمند وفاق و وحدت 
ملى هســتيم و در اين ميان تقويت وحدت نخبگان علمى، سياسى و استفاده 
از مديران باتجربه براى حل مشكالت ضرورى است و رسانه ملى مى تواند در 
اين عرصه نقش آفرين باشد.وى گفت: امروز وحدت خوبى در جامعه داريم اما 
بايد به افق هاى باالتر فكــر كنيم اما بايد اذعان كرد تاريخ وحدت ملت ما را به 
ياد ندارد اما بايد چشم انداز بهترى داشته باشيم. ريشه هاى مشكالت سياسى، 
اجتماعى و اقتصادى بايد در رســانه ها به صورت عالمانه و كارشناسانه بررسى 
شود و نگاه سطحى به آن ها منطقى نيست.امام جمعه موقت تهران يادآور شد: 
رسانه ملى بايد ريشــه اصلى افزايش هزينه هاى كشور، ناكارآمدى در برخى 
سطوح، مشكالت بانكى و قضايى را شناســايى كرده و به مردم منعكس كند؛ 
زيرا اگر مردم واقعيت ها را بدانند همراهى مى كنند و با مديرانى كه نگاه گذار و 

كوتاه مدت دارند برخورد مى كند.

تاکید رئیس جمهور بر اصل 59 قانون اساسی 
امر مبارکی است

| يك فعال سياســى اصالح طلــب گفت:تاكيد رييس جمهــور بر اينكه 
نظر مردم فصل الخطاب تصميمات كشور است، بســيار امر مباركى بود. بهترين 
روش حل مســائل كالن ايجاد رفراندوم و بازگشت به راى و نظر مردمى است كه 

رييس جمهور به خوبى اين موضوع و اصل 59 قانون اساسى اشاره كردند.
محسن رهامى با اشاره به گفت وگوى تلويزيونى رييس جمهور با مردم در ارتباط 
با آثار گفت وگوى مستقيم مسئولين با مردم، اظهار كرد: رييس جمهور گفت وگوى 
خوب و پيش برنــده اى را در تلويزيون با مردم انجام دادنــد. عالوه بر اينكه متن 
مصاحبه ايشان عارى از خشونت و پرخاشــگرى بود، اعالم صلح و  آمادگى براى 
حل معضالت نيز ايجاد شــده بود.وى ادامه داد: عالوه بر متــن مصاحبه ، لحن 
رييس جمهور و چهره ايشان هم چهره اى مطمئن و با اعتماد به نفس بود كه به نظر 
من اين چنين سخنرانى هايى باعث كسب اعتماد عمومى مى شود. اى كاش زودتر 
چنين مصاحبه اى صورت مى گرفت تا نگرانى ها و دلواپسى هاى مردم كاهش يابد.
رهامى گفت: برعكس كسانى كه فكر مى كنند گفت وگو با مردم موثر نيست من 
فكر مى كنم كه صحبت مستقيم از طريق سخنرانى ها يا حضور در فضاى مجازى 
آرامش و اعتماد را به مردم باز مى گرداند.وى يادآور شد: صحبت رييس جمهور با 
مردم همزمان با شروع تحريم هاى امضا شده توسط رييس جمهور آمريكا و اعالم 
بســته حمايتى اتحاديه اروپا از ايران در مقابله با تحريم هاى آمريكايى ها مطرح 
شد يعنى عالوه بر اينكه اين مصاحبه آرامش را در حوزه داخلى تامين مى كرد، در 
حوزه خارجى نيز اثرگذار بوده است.اين فعال سياسى اصالح طلب خاطرنشان كرد: 
گفت وگوى رييس جمهور با مردم قدم مثبتى بود كه بايد پيگيرى شود تا وعده هايى 

كه ايشان به مردم دادند به انجام برسد. 

میز خبر

| رييس سابق دانشكده علوم سياسى 
و امور جزايى دانشــگاه آالباماى جنوبى تاكيد 
كرد: هر نوع گفت وگوى بدون پيش  شرط بين 
ايران و آمريكا براى اســرائيل و عربستان مانند 
كابوس خواهد بود. به گــزارش كائنات به نقل 
از ايلنا، نادر انتصار در پاســخ به اين سوال كه 
آيا نشــانه اى دال بر اينكه تهران و واشــنگتن 
درصدد رايزنى با يكديگر هستند، وجود دارد؟ 
گفت: اگرچه شايعاتى در اين مورد در نشريات 
و فضاى مجازى مرتب نوشــته مى شود ولى در 
شرايط كنونى احتمال نزديك شدن به ايران و 

آمريكا بسيار كم است.

روابط ایران و آمریکا در حال حاضر خیلی 
متشنج است 

وى با بيــان اينكه روابط ايــران و آمريكا در 
حال حاضر خيلى متشــنج است و شرايط الزم 
براى نزديك شدن روابط اين دو كشور احتياج 
به زمان زيادى دارد، اظهار داشت: البته ايران 
و آمريكا از طريق واسطه    ها مانند كشور عمان يا 
كشورهاى ديگرى كه با واشنگتن و تهران رابطه 
دوستانه يا عادى دارند، غيرمستقيم پيغام هايى 
به همديگــر رد و بدل خواهند كــرد ولى اين 
پيغام ها دليل نزديك شــدن بــه گفت وگوى 

مستقيم بين ايران و آمريكا نيست.

ژنرال متیس دیدگاه واقع بینانه تری در 
دولت آمریکا درباره ایران دارد

اين كارشناس مســائل امريكا پاسخ به اين 
ســوال كه آيا در درون دولــت امريكا تفاوت و 
تناقض ديدگاه درخصــوص گفت وگو با ايران 

وجود دارد؟  تصريح كرد: در درون دولت ترامپ 
احتمال تفاوت و تناقض ديــدگاه درخصوص 

گفت وگو با ايران وجود دارد. 
به طور مثال، ژنــرال متيس ديدگاه عملى تر 
و واقع بينانه ترى از بســيارى ديگــر در دولت 
آمريكا در اين مورد دارد ولى دو مهره اصلى كه 
در شكل گيرى سياســت هاى ترامپ در مورد 
ايران مهم هستند، مايك پومپئو و جان بولتون 

هستند.

هدف پمپئو و بولتون تغییر نظام در ایران 
است

انتصار ادامه داد: اين دو نفر ايران  ســتيزى را 
در باالترين سطح ممكن در دولت ترامپ نگاه 
داشــته  اند. هر دو نفر هدف شان تغيير نظام در 
ايران يا از طريق شلوغى هاى داخلى يا رويارويى 

نظامى است.

ی  یــکا مر آ ر  د نــی  مد معــه  جا
امروز حاشیه نشین شده است

وى در پاســخ به اين ســوال تا چــه اندازه 
گفت وگو با جامعه مدنى امريكا مى تواند موجب 
شــود تا واشــنگتن مواضع نرم ترى نسبت به 
تهران و حتــى متمايل به گفت وگــو با ايران 
شود؟ خاطرنشان كرد: متأسفانه جامعه مدنى 
در آمريكاى امروز حاشيه نشــين شــده است 
يعنى دولت ترامپ اصال نه بــه جامعه مدنى و 
نه به گروه ها و شــخصيت هاى موثر كه طرفدار 
گفت وگو با ايران باشــند، اهميــت مى دهد و 
ترامپ و اطرافيانش با آنها رفتار ســخيفانه اى 

دارند. 

گفت وگوی بدون پیش شرط ایران و آمریکا 
کابوس اسرائیل و عربستان است

استاد دانشــكده علوم سياسى و امور جزايى 
دانشــگاه آالبامــاى جنوبى دربــاره واكنش 
اســرائيل و عربستان نســبت به تمايل ترامپ 
براى گفت وگوى بدون پيش شرط با ايران ابراز 
داشت: اسرائيل و عربســتان سعودى تاكنون 
واكنشى رسمى در اين مورد نكرده اند ولى شكى 
نيست كه هر نوع گفت وگوى بدون پيش  شرط 
بين ايران و آمريكا براى اســرائيل و عربستان 

مانند كابوس خواهد بود.

سیاست اســرائیل و عربستان برتشنج 
دائمی بین ایران و آمریــکا پایه گذاری 

شده است
انتصــار با بيان اينكه سياســت اســرائيل و 
عربستان بر تشــنج دائمى بين ايران و آمريكا 
پايه گذارى شده است، عنوان كرد: آنها ترس از 
اين دارند كه گفت وگو بين ايران و آمريكا آنها 
را در مخمصه قرار خواهد داد. براى همين بود 
كه اسرائيل و عربســتان دو مخالف سرسخت 
سياست هاى دولت اوباما در مورد ايران بودند. 
وقتى كه شخصى مانند ترامپريال رئيس جمهور 
آمريكا شــد، اسرائيل و عربســتان از هر كشور 

ديگرى خوشحال تر شده بودند. 

ترامپ و اطرافیانش فحاشی و بد و بیراه 
گفتن در مورد ایران را کنار بگذارند

وى در پاســخ به اين ســوال كه چه عالئم و 
اقداماتى مى تواند به تهران ثابت كند كه ترامپ 
براى گفت وگو با ايران جدى است؟ يادآور شد: 

اوال ترامپ و اطرافيانش بايد نحوه برخورد خود 
را در مــورد ايران تغيير دهند و فحاشــى و بد 
و بيراه گفتن در مورد ايــران را كنار بگذارند. 
شخصى كه با فحاشى مايل است با طرف مقابل 

خود گفت وگو كند را نمى توان جدى گرفت.

نگه داشتن چماق بر سر ایران نمی تواند 
تهران را مجبور به گفت وگو با واشنگتن 

کند
اين تحليلگر مســائل سياست خارجى اضافه 
كرد: دوم اينكه دولــت ترامپ نمى تواند انتظار 
داشته باشــد كه با چماق و هفت تير روى سر 
ايران نگاه داشــتن ايــران را مجبــور كند كه 

پيشــنهاد گفت وگوى بدون شــرط آمريكا را 
جدى بگيرد. ســوم اينكه تناقض بين حرف و 
عمل به جدى گرفتن ترامپ و اطرافيانش منجر 

نخواهد شد. 
انتصار در پاسخ به اين سوال كه تا چه اندازه 
ناكامى امريكا در مذاكره با كره شمالى مى تواند 
موجب شــود تا ترامپ به ســمت گفت وگو با 
تهران بكشاند؟ بيان كرد: اگرچه مى توان گفت 
كه تا حدى يك رابطه غيرمستقيم بين ناكامى 
آمريــكا در مذاكره با كره شــمالى و تمايل به 
گفت وگو با تهران وجــود دارد ولى به نظر من 
اين دو موضوعى جداگانه هستند و آنطور رابطه 

ارگانيك به يكديگر ندارند.

احتمال نزدیک شدن ایران و آمریکا بسیار کم است

| بســيارى حاال معتقد شــده اند كه اگر 
روحانى به صراحت ســخن نگويد همه مشكالت 
مملكت را به پاى او مى اندازند. برخورد برخى از 
نمايندگان با پروژه استيضاح وزير كار نشانگر آن 
است كه در مرحله بعدى رئيس دولت را به چالش 
جدى خواهند كشــيد و اين يعنى اينكه روحانى 

تعارف و در سايه ماندن را كنار بگذارد. 
درجريان جلسه اســتيضاح وزير كار پاى بگم 

بگم ها به ميان آمد. رئيس كميســيون اقتصادى 
در واكنش بــه صحبت هاى پزشــكيان و ربيعى 
ماجراى دختر نائب رئيس مجلس را پيش كشيد و 
ربيعى هم از درخواست پورابراهيمى براى انتصاب 

مديران مس پرده برداشت.
نيمى از عمر مجلس دهم مى گذرد و تا به امروز 
هيچ جلســه اى اين چنين پرحاشــيه نبود. اوج 
ماجــرا وقتى بود كه بعد از صحبت هاى مســعود 

پزشــكيان نائب رئيس اول مجلــس، محمدرضا 
پورابراهيمــى رئيــس كميســيون اقتصادى در 
موافقت با اســتيضاح نطق خــودش را ايراد كرد 
اما  صحبت هاى او خالــى از بگم بگم نبود و يك 
روى سخنش با وزير بود و روى ديگرش را خطاب 
به مســعود پزشــكيان بيان كرد. او گفت: آقاى 
پزشكيان بايد به اين ســوال جواب دهد كه زهرا 
پزشكيان مســئول فاينانس پتروشيمى با مدرك 

ليسانس چه نسبتى با او دارد.

جدال پزشکیان و پورابراهیمی
زمانى كه پورابراهيمى بگم بگــم هايش را كه 
واكنشى به نطق آتشين پزشــكيان بود از پشت 
تريبون فرياد مى زد صداى اعتراض پزشكيان هم 
بلند شد و درخواست داشت تا اين اتهامات را پاسخ 
بدهد. در اين زمان ميكروفن پزشكيان براى بيان 
تذكرش روشن شد و او گفت: اين صحبت ها نشانه 
بى اخالقى و عدم تعهد است. ببينيد اين حرف ها 

چقدر غلط و دروغ مى باشد.
پزشكيان ادامه داد: دختر من درپتروشيمى جم 
كار مى كند، ليسانس ندارد بلكه داراى تحصيالت 
فوق ليسانس است.او مسئول نيست بلكه پروژه اى 
را گرفته است. در فضاى مجازى گفتند كه دختر 
من 10 ميليــون تومان حقوق مى گيــرد كه باز 
هم درست نيست، او چهار ميليون تومان حقوق 

مى گيرد.
او افزود: دختر من فوق ليســانس شــيمى از 
دانشگاه شــريف دارد كه قبل از آنكه آقايان سر 
كار آيند در پتروشــيمى كار مى كــرد. آيا اين به 
آن معناســت كه من رانت خوار هستم؟ اگر قرار 
باشــد ما هم مثل آقاى پورابراهيمى حرف بزنيم، 
مى خواهيــد بگوييم كــه بچه هاى آنهــا و دار و 
دسته شان در اين سيســتم بيشتر درگير هستند 
يا بچه هاى من؟ اين حرف هــا را كه مى زنند چه 

معنايى دارد.
نايب رييس مجلس خطاب به الريجانى گفت: 
آقاى الريجانى اين حرف ها انصاف نيســت كه از 

پشت تريبون زده مى شود.
الريجانــى در واكنش اظهار كــرد: حرف آقاى 
پزشكيان درســت اســت. نبايد از پشت تريبون 

اسمى برده شود.
در اين هنگام پورابراهيمى با فريادهايى خواستار 
بيان تذكر شد كه الريجانى در واكنش، گفت: آقاى 
پورابراهيمى شما صحبت كرديد و آقاى پزشكيان 
هم جواب داد، ديگر دليلى براى تذكر وجود ندارد.
با اصرارهاى پورابراهيمى، الريجانى اجازه تذكر 
را داد و او گفت: از آقاى پزشكيان تشكر مى كنم 
كه خودشــان اين موضوع را تاييد كردند. آقاى 

وزير بهانه هايى داشتند در اين باره كه تعدادى از 
نمايندگان هيات مديره معرفى كرده و يا اقداماتى 

را انجام داده اند.
پورابراهيمى افزود: ما بــراى آنكه يك بار باب 
قضيه بســته شــود درباره ادعاى آقاى وزير و يا 
صحبت هاى آقاى پزشــكيان به هيــات نظارت 
شكايت مى كنيم، البته متاســفانه خودشان هم 

رييس هيات هستند.
وى افزود: بايد اين موضوع اثبات شود وگرنه بايد 
در صحن علنى از نمايندگان و مردم عذرخواهى 
شــود،  هر كســى كه ادعايى مطرح مى كند بايد 
پاسخگو باشــد. ما ادعا كرديم و آقاى پزشكيان 

هم تاييد كرد.
رييس مجلس در پايان اين تذكرات، گفت: آقاى 
پورابراهيمى نبايد نامــى را مطرح مى كرد، آقاى 

پزشكيان هم دفاع كرد، بحث را تمام كنيد.

آقای پورابراهیمی! کهنوجی را می شناسید؟
بعد از صحبت هاى پور ابراهيمى بار ديگر نوبت 
به على ربيعى وزير كار رسيد تا از خود دفاع كند. 
ربيعى بــا صدايى گرفته و صورتــى برافروخته از 
اتهاماتى كه به او در جريان جلســه استيضاح زده 
شده بود از پشــت پرده هاى اين استيضاح سخن 
به ميان آورد. او در واكنش به صحبت هاى رئيس 
كميسيون اقتصادى افزود: آقاى پورابراهيمى! شما 
آقاى كهنوجى را مى شناسيد، رزومه ايشان دست 
من چيكار مى كند، اگر ايشان از مديران مس مى 
شد مشكل شــما با بنده اينچنين ادامه پيدا مى 
كرد، آقاى پورابراهيمى اين نامه براى بنده نبوده 

و مربوط به اطالعات نيروى انتظامى است.
وى تاكيد كرد: شما مشكالت بسيارى براى بنده 
در استان ها به وجود آورده و دائم شبكه ايجاد مى 
كنيد، دختر آقاى پزشــكيان قبل از وزارت بنده 
در پتروشــيمى مشــغول به فعاليت بود، فعاليت 
دختر آقاى پزشكيان ارتباطى به بنده ندارد شما 
يك دختر مسلمان شــاگرد اول را به بنده ارتباط 

مى دهيد.
ربيعى ادامه داد: رئيس بهزيســتى سبزوار يك 
زن برجسته است اما به من فشار مى آورند كه يا 
اين فرد را بردار يا اينكه تو را استيضاح مى كنيم. 

در اتاق من مى گويند ســالى 400، 500 ميليون 
تومان به حساب فرد موردنظر آن ها واريز شود.

تذکر الریجانی به بگم بگم ها 
على الريجانى بعــد از راى گيرى در واكنش به 
اتفاقات امروز مجلس خطاب به نمايندگان گفت: 
اين استيضاح انجام شــد و مطالب مختلفى گفته 
شــد كه مى توانست مطرح نشــود. او ادامه داد: 
من از آقاى ربيعــى مى خواهم نام كســى را كه 
گفته پول بدهيد به هيات رئيســه بدهد تا ماجرا 

را پيگيرى كنيم. 
الريجانى همچنين خطاب به نمايندگانى كه نام 
هايى را در نطق هاى خود مطرح كرده بودند گفت: 
اقايان نمايندگان هم كه ادعا كردند اســامى را به 

هيات رئيسه بدهند تا آن را پيگيرى كنيم. 
الريجانى همنچنين از هيــات نظارت بر رفتار 
نمايندگان خواست ظرف دو هفته به اين موضوع 

رسيدگى كند و نتيجه را گزارش كند. 

این حرف ها خوب نبود
هرچند كه روز اســتيضاح مجلــس با بركنارى 
ربيعى از وزارت به پايان رســيد اما آنچه در افكار 
عمومى باقــى ماند اين حرف ها و ســخنان بود. 
انتظار اين اســت كه نتيجه اين گزارش هايى كه 
الريجانى دستور پيگيرى و تهيه آن را داد هرچه 
زودتر به مردم اعالم شــود تا در اين وانفساى بى 
اعتمادى، مردم حداقل به پاسخ برخى از پرسش 
هاى خود برسند و تكليفشان با برخى مسئوالن و 

نمايندگانشان مشخص شود.

علی الریجانــی بعد از 
رای گیری در واکنش به 
اتفاقات امــروز مجلس 
خطاب بــه نمایندگان 
ین اســتیضاح  گفت: ا
انجــام شــد و مطالب 
مختلفی گفته شد که می توانست مطرح نشود. 
او ادامه داد: من از آقای ربیعی می خواهم نام 
کســی را که گفته پول بدهید به هیات رئیسه 

بدهد تا ماجرا را پیگیری کنیم

نادر انتصار:

 با توجه به حاشیه های جلسه استیضاح وزیر کار
تکلیف برای صراحت رئیس جمهوری در مجلس مشخص شد؛

 استراتژی خروج از سایه روحانی
پس از پرحاشیه ترین روز عمر مجلس!

پنجشنبه    18 مرداد 1397
26 ذی القعده 1439    9 آگوست 2018    شماره 3246


