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درمکتب امام

مجلس بازخواست کند از اینها
بایــد متام امــور را مجلس اصالح بکند. یعنی با متــام قدرت، دولتی که 

تعیین می کند، دولت صددرصد اسالمی دارای قدرت باشد، و کارهایی را که 

می کند دولت و همین طور کارهایی که در وزارتخانه ها می شــود، کارهایی 

که در استان ها می شود، همه تحت نظر باشد و مجلس بازخواست کند از 

اینها. بخواهد اینها را و اســتیضاح کند، اگر یــک وقت خطا کردند و کار را 

درست انجام بدهند.
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سرویس سیاسی -
روزنامه زنجیره ای همدلی در مطلبی با عنوان » تاوان ساختارشــکنی در نظام بین الملل« با طرح ادعایی وقیحانه 
و البته مضحک مدعی شــد که کشــورهای ایدئولوژیک در برابر نظام بین الملل )بخوانید آمریکا( دو راه بیشتر ندارند یا 

تجدید نظر در سیاست ها و یا فروپاشی.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه دو کشور چین و شوروی را به عنوان شاهد مثال آورده و می نویسد: »دو نمونه فوق 
کشورهای ایدئولوژیکی بودند که ادعای رهبری مبارزه با نظام سرمایه داری را داشتند. در دوره ای که جهان به دو قطب 
شرق و غرب تبدیل شده بود و کشورهای جهان زیر چتر دو ابرقدرت به زیست و بقای خود ادامه  می دادند، کشورهای 
چین و شوروی یا در سیاست های خود تجدید نظر کردند یا از هم پاشیدند. حال که جهان در وضعیت متفاوت تری به سر 
می برد و جهان به سمت یک نظام چند قطبی معطوف به تک قطبی حرکت کرده است، تاثیر فشارهای سیستماتیک به 
طور قطع از گذشته بیشتر است. بدون شک با فروپاشی اتحاد شوروی و شکل گیری نظام تک قطبی، مجموعه کشورهای 
غربی به رهبری ایاالت متحده، که هژمونی و قدرت ســاختاری را در نظام بین الملل در دســت دارند، نقش بیشتری در 

ساختار نظام  بین الملل ایفا  می کنند.«
این روزنامه در ادامه نوشت: »کشورهایی که دم از شعارهای ارزشی و انتقادی نسبت به نظام موجود دارند، با مقاومت 
و برخورد شدیدتری مواجه خواهند شد؛ از همین رو است که کشورهایی مانند کره شمالی با سرکشی و خط و نشان های 
اتمی راه به جایی نخواهند برد و انتخابی به جزء ادغام در نظام  بین الملل نخواهند داشــت. با ملتی که از فقر و فالکت 
رنج می برد و با زور و باتون مجبور به حمایت از حکومت و رهبران سیاسی خود هستند نمی توان پا در رهی گذاشت که 

هزینه های آن بر اقشار فرودست جامعه تحمیل  می شود.«
در این باره گفتنی اســت که آمریکا و اروپا برای تســلیم کردن جمهوری اســالمی ایران قطعا به کمک بازوانی در 
داخل ایران نیاز خواهند داشــت، که اندیشــکده کاتو در گزارشی مفصل به دولت کنونی آمریکا تقویت این جریان در 
داخل ایران را شدیدا توصیه می کند.این اندیشکده در این گزارش چندگانه ای را جهت تقابل با ایران معرفی و در نهایت 
روش پیشنهادی خود برای مقابله با ایران را ارائه کرده است که یکی از محوری ترین آن بحث کمک به بالندگی جریان 

هواخواه غرب یا اصالح طلبان در داخل ایران است.
زمانی که تدپو یکی از ســناتورهای آمریکایی در نشست اســتماع مجلس سنا درباره بودجه وزارت امور خارجه از 
رکس تیلرســون وزیر امور خارجه این کشــور پرسشــی را مطرح می کند که آیا دولت ترامپ از »فلسفه تغییر رژیم در 
ایران« حمایت می کند، تیلرسون در بیان می کند سیاست دولت ترامپ درباره  ایران در حال تدوین است و ما با حمایت 

از عناصر داخلی در ایران از تغییر رژیم این کشور به شکل مسالمت آمیز حمایت می کنیم !
اهمیت این عناصر داخلی یا شــبکه اقتصادی - رســانه ای همکار غرب در داخل کشور از آنجاست که این جریان 
که تا دیروز با دادن آدرس های غلط به افکار عمومی و با بزک کردن آمریکا، کلید حل مشــکالت را در تعامل گســترده 
با غرب نشــان دهد، اکنون و پس از نقض عهدهای مکرر آمریکا و عدم دســتیابی ایران به منافع حداقلی در برجام در 

پهنه گسترده ای از رسانه های داخلی با هراس افکنی و مهندسی ترس، دوقطبی »تسلیم - فروپاشی« را القاء می کنند.
رهبر معظم انقالب 30 فروردین ماه سال جاری در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش ترسیدن و دلهره از تشر دشمن 
و تحت تأثیر اخم قدرتمندان قرار گرفتن را اوِل بدبختی خوانده و تاکید کردند: اگر کسی هم می خواهد بترسد، اشکالی 

ندارد اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زیرا ملت ایران ایستاده است.

َتکرار یک دروغ همیشگی؛ سایه جنگ را ما از سر ایران برداشتیم!
بهزاد نبوی از محکومین فتنه در گفت و گویی با روزنامه زنجیره ای شــرق ضمن تکرار ادعاها و دروغ های همیشگی 
مبنی بر اینکه دو دولت اصالحات و تدبیر و امید مانع حمله آمریکا به ایران شــده اند گفت: محور شــرارت بودن بهتر 

از اشغال نظامی شدن است!
بهزاد نبوی در این مصاحبه گفته اســت: »اگر تندروها به تنهایي یکه تاز بودند، حتي احتمال جنگ جدید هم 
بعید نبود. این دستاورد خیلي مهمي است، اما من نمي توانم آن را به شما نشان دهم. دوره آقاي خاتمي، همزمان 
با جورج بوش پسر در آمریکا بود. همان زمان که آمریکا به عراق و افغانستان حمله کرد، ایران هم مي توانست هدف 

تهاجم آمریکا قرار گیرد.«
نبوی در پاسخ به این سؤال که در همان دولت بوش ایران محور شرارت خوانده شد نیز گفت: »درست است، ولي 
بین محور شرارت   بودن با  اشغال نظامي تفاوت زیادی است. واقعیت این است؛ سربازان آمریکایي وارد عراق و افغانستان 
شدند، اما نتوانستند به ایران وارد شوند. این دستاورد به نظر من محصول وجود دولت آقاي خاتمي بوده است. اگر یک 

دولت تندرو در ایران حاکم بود، چه بسا آمریکا به ایران هم حمله مي کرد. این مهم است.«
درباره اظهارات بهزاد نبوی گفتنی های فراوانی وجود دارد که به بخشی از آن می پردازیم، نخست آنکه آمریکا اگر 
می توانســت به ایران حمله کند لحظه ای درنگ نمی کرد و برای پیدا کردن بهانه نیاز به زحمت نداشــت، سابقه لیبی و 
برخی کشورها پیش روی ما است، لیبی به گفته البرادعی رئیس سابق آژانس انرژی اتمی در کتاب »عصر فریب« دست 
به ســازش زد به امید اینکه تحریم های اقتصادی برداشــته و سایه جنگ نیز از سر این کشور رخت بربندد، البرادعی به 
صراحت می نویسد دلم به حال توهم سیاسیون و بخشی از مردم این کشور که منتظر گشایش ها پس از سازش با غرب 

بودند سوخت چرا که آنان را در معرض یک سوءاستفاده بزرگ دیدم. 
هیچ گاه سازش از سر ترس به نتیجه ای منتهی نشده است، نمونه آن برجام که همواره با استدالل کلیدی و محوری 
ترس از حمله نظامی توجیه شده است امروز نه تنها تحریم ها را از سر ایران برنداشته است بلکه زمینه ساز تحریم ها و 

تهدیدهای جدید نیز شده است!
نکته دوم اینکه هیچ گاه ســایه جنگ را سیاسیون از سر یک کشــور برنداشته اند، اگر نبود قدرت نیروهای نظامی 
ایران و برد موشک های کشورمان که خواب را از چشم دشمنان ربوده است امروز آنان در هجوم نظامی لحظه ای درنگ 
نمی کردند، مگر از یادها رفته است در سال های ابتدایی پیروزی انقالب زمانی که دشمن ایران را ضعیف دید با تحریک 
صدام جنگی هشــت ســاله را به ایران تحمیل کرد؟! امروز این قدرت در دشمن وجود ندارد زیرا که مقهور توان نظامی 
دلیرمردان ارتشی و سپاهی ایران در منطقه بوده و برای مذاکره بر سر آن التماس می کند و به گفته رهبر معظم انقالب 

هرگاه خواستیم در آمریکا حضور پیدا کنیم با شما مذاکره می کنیم.
در این زمینه بی شــک گفتنی هــای زیادی وجود دارد ولی بهزاد نبوی روی دیگر ســکه مدعیان اصالحات را 
نشــان می دهد که حاضرند به آنها توهین شــود و محور شرارت خوانده شوند ولی مقابله نکرده و از حیثیت خود و 

کشورشان دفاع نکنند! 

وارونه نمایی بی شرمانه مدعیان اصالح طلب
روزنامه اعتماد در یادداشــتی با عنوان »مردم ســخنگوی خود شوند« ضمن حمله به رسانه ملی و منتقدان دولت 
نوشــت: »در ســال هاي اخیر به برکت گسترش فضاي مجازي انحصار صدا و سیما شکسته شده و همه افراد مي توانند 
نظرات خود را بیان کنند. با این وجود به واسطه قدرتي که این رسانه در اختیار دارد و با توجه به آنکه سلیقه اي خاص 

در آن اعمال مي شود رسانه ملي همچنان اثرگذار ترین رسانه بر افکار عمومي است.«
اگرچه طیف روزنامه های زنجیره ای حامی دولت همواره شعار زیبای »حق اظهارنظر برای همه« را سر می دهند اما 
در پس این شعارها چه چیزی قرار دارد؟ این روزنامه ها از همان سال های نخست دولت تدبیر و امید در حکم چماقدارانی 

ظاهر شدند که به سمت منتقدان حمله ور می شوند. این موضوع در باره صدا و سیما اجرا شد. 
در حالی که صدا و ســیما به صورت کامل در اختیار دولت قرار گرفته و روز و ســاعتی نیست که مدیران دولتی با 
حضور در شبکه های مختلف به وارونه نمایی و ارائه گزارش های خالف واقع بپردازند با این وجود دولت از حربه بودجه 

بیش از پیش علیه این سازمان که کامال در اختیار او است بهره می برد.
روزنامه های زنجیره ای به عنوان چماقدار حتی این رســانه حامی که هرازگاهی در میانه ســخنان دولتی ها حرف 
منتقدین را نیز پوشش می دهد نمی پذیرند و به دنبال کامال دولتی کردن رسانه ملی هستند که بایستی پوشش دهنده 

درد ها و مشکالت مردم باشد.

برجام موجب خشم آل سعود شد!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت: »باید اذعان داشــت که برجام موجب خشم و نگرانی عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی شده است.«
بزک کنندگان برجام برای توجیه این توافق،همواره به استدالل های خالف واقع روی آورده اند. برای نمونه، این جماعت 
مدعی هستند که آل سعود و اسرائیل با برجام مخالفند و توافق هسته ای میان دشمنان ایران اختالف ایجاد کرده است.

در پاسخ به این ادعا باید گفت، شهریور 94 »عادل الجبیر« وزیر خارجه آل سعود اعالم کرد که »ریاض از ضمانت هایی 
که باراک اوباما-رئیس جمهور سابق آمریکا- درباره نتایج پایانی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 )برجام( داده، خرسند است.«
»ترکی الفیصل« رئیس اسبق دستگاه اطالعاتی آل سعود نیز چندی پیش در اندیشکده دولت های عربی خلیج فارس 
در واشنگتن ضمن دفاع از برجام گفت:»تصور نمی کنم نیازی باشد ترامپ برجام را لغو کند؛ اگر توافق هسته ای را لغو 

کند، پیامدهایی درپی خواهد داشت.«
مقامات رژیم صهیونیستی نیز در اظهارنظرهای جداگانه از برجام دفاع کردند. در تیرماه سال جاری و در دوسالگی 
برجام نیز مقام ارشــد امنیتی رژیم صهیونیستی )کارمی گیلون رئیس اسبق شین بت( در فارن پالیسی نوشت: »برجام 
برای تل آویو یک موهبت بود و به همین دلیل، حتی سرسخت ترین منتقدین برجام از جمله ترامپ، نتانیاهو و تعدادی از 
همکاران من در مراکز نظامی و امنیتی اسرائیل نیز امروز علنا یا تلویحا به نتایج مثبت آن اذعان دارند یا این که دست کم 

برخالف گذشته در برابر آن سکوت کرده اند.«

بزک آمریکا مهم تر از خون جانباختگان سوانح هوایی!
روزنامه آفتاب یزد در گزارشــی با  اشاره به سقوط هواپیمای مســافربری در هفته های گذشته، نوشت: »به جرأت 
می توان گفت که نادیده گرفتن صنعت هواپیمایی ایران چه هزینه گزاف مالی و جانی را می تواند بر روی دوش کشور 
تحمیل کند. در این میان اظهارنظرهایی درخصوص لوکس بودن این صنعت و جبهه گرفتن در مقابل اختصاص بودجه 

برای واردکردن هواپیماهای نو به کشور توجیهی ندارد.«
الزم به ذکر است که پس از سقوط یک هواپیمای مسافربری در هفته های گذشته، »اصغر فخریه کاشان« قائم مقام 
وزیر راه و شهرســازی اذعان کرد: »متأســفانه شرکت های سازنده قطعات هواپیما و تجهیزات هوایی زیادی هستند که 
به دلیل ترس و وحشت از تحریم ها و جرائم آمریکا حاضر نیستند به آسانی به ایران قطعه بفروشند. در نتیجه شرکت های 

هواپیمایی ایران نمی توانند به موقع قطعات مورد نیاز ناوگان خود را تأمین و تعویض کنند.«
بر طبق ماده ۲۲ برجام و پیوست های ۲ و 5 برجام توافق شد که تحریم فروش هواپیما و قطعات آن از اولین روز 
اجرای توافق- دی ماه 94- لغو شود. بر همین اساس آمریکا موظف بود تا شرایط فروش هواپیمای مسافربری به ایران 
را فراهم کرده و از هر اقدامی که شــائبه ســنگ اندازی در مسیر لغو تحریم هواپیما در آن باشد، پرهیز کند؛ اما آمریکا 

هیچگاه به این تعهد عمل نکرد.
علی رغم عهدشکنی آشکار آمریکا و سرپیچی این کشور از اجرای تعهدات خود ذیل برجام از جمله فروش هواپیما 
و قطعات هواپیما، روزنامه های زنجیره ای در هفته های گذشــته، تالش کردند تا ســقوط هواپیما را به گردن منتقدان 

دولت بیندازند.

خطر تخریب هویت فرهنگی شهر 
به بهانه بافت فرسوده 

 رضا کرمی*

شاخصه دوم در شناسایي بافت هاي فرسوده از سوي دولت ناپایداري 
بیان شده است. 

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران در مورد شاخص هاي 
شناسایي بافت فرسوده در شهرها طبق مصوبه 84/3/16 ناپایداري را 

اینگونه تعریف مي کند:
بافت هایي که بیش از 50٪ از ساختمان هاي آن فاقد سازه )بتن 
یا فلزي( باشند فرسوده تلقي مي شوند و راه ساماندهي این بافت ها، 
تخریب و نوســازِي بناهاي داراي اســکلت مقــاوم در برابر حوادث 

غیرمترقبه است. 
شــاید این عامل بــراي باورپذیري نیاز به تخریب و نوســازي 
قســمت هاي قدیمي تر شــهرها توجیه پذیرتر از دیگر عوامل بنظر 
آیــد اما باید توجه کرد که بافت هاي قدیمي، بارها و طي ســنوات 
گذشــته عوامل طبیعي را تجربه کرده و ایستا به جا مانده اند. ضمن 
اینکه تقسیم بندي ساختمان ها به مهندس ساز و بنائي ساز و باور به 
استحکام ابنیه، منحصرا با داشتن اسکلت فلزي یا بتن نادرست است 
بلکه سیســتم هاي سازه اي سنتي با ضوابط مخصوص به خود نیز در 

طبقات متناسب مقبول و مورد اعتمادند.
بر همین اســاس مبحث هشتم از مقررات ملي ساختمان، آخرین 
ویرایش 139۲، به طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنایي پرداخته 
و مقررات سازه اي از جمله قاب هاي افقي و عمودي را ضامن استحکام 
بخشي آنها معرفي کرده است. ضمن اینکه در طي دهه هاي متمادي 
ساختمان هاي سنتي با هماهنگي با اقلیم و مصالح بومي و تکنولوژي 
ساخت محلي خود، توانسته اند دوام الزم را نشان داده و جلب اعتماد 
نمایند و این امري نیســت که بتوان نادیده انگاشت. پس از زلزله ۲9 
خرداد ماه ســال 1369 ساختمان هاي بســیاري در رودبار، منجیل و 
رشــت بررسي فني شده و از آنها عکس و اطالعات در دست است که 
نشانگر قوام ساختمان هاي بنایي ساز در مقابل زلزله است. و در مقابل، 
ساختمان هاي داراي ساختار نیز مطالعه شده و اطالعات فني آنها مستند 

است که در عین داشتن اسکلت تخریب شده اند. 
بنابراین تعهد در اجراي ساختمان ها و استفاده از مصالح مناسب 
و ساختار سازه اِي پاسخگو در برابر حوادث طبیعي منحصر به ابنیه 
داراي اســکلت نبوده و در نهایت پایداري ابنیه مسکوني، منحصراً 
در وجود و یا عدم وجود ســازه بتني یا فلزي تعریف نمي گردد. و 
این گونه تعریف که شــوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه کرده 
فاقد وجاهت علمي است. بلکه قواعد و مقررات اجراي ساختمان هاي 
فاقد اسکلت و با دیوارهاي باربر نیز به جاي خود مورد اعتماد است. 
بناهاي عظیمي که از گذشته به جا مانده اند و بدون داشتن اسکلت 
بتني یا فلزي صدها ســال حوادث طبیعي مانند زلزله را پشت سر 
گذرانده اند بیانگر پاسخگویي تکنولوژي ساخت بومي در صورت دقت 
در انتخاب مصالح مناســب در هر عصري است. این در حالي است 
که همه شــاهد بودیم در زلزله اخیر ساختمان هاي مهندسي ساز و 
داراي ساختار فلزي و بتني بسیاري دیده شده اند که دچار تخریب 
و ناپایداري در برابر زلزله شده و تلفات جاني و مالي به جا گذاشته اند.
بنابراین شاخصه دوم مطرح شده از سوي وزارت راه و شهرسازي 
مبني بر شناســایي بافت هاي  فرســوده اگر ناشي از عدم اطالع از 
مقررات ملي ساختمان )مبحث هشتم( ندانیم، قطعا ناشي از عدم 
توجه به مقررات فني در سازه ساختمان ها باید دانست. هر چند در 
پایش مصوبات شهرسازي در طي سنوات قبل و بعد از انقالب اسالمي 
رد پاي مهندســي سکوالر و بي تعهد نسبت به مباني شهرسازي و 
معماري ایراني- اسالمي را تجربه کرده ایم و این احتمال همچنان 

وجود دارد.
ــــــــــــــــــــــــــ

* کارشناس ارشد معماری و شهرسازی

تکمله ای بر آسیب شناسي سیاست هاي دولت 
در مقوله بافت فرسوده-10

دادستان کل کشور گفت: هر کسی در 
هر جایگاه و مقامی و هر زمانی اگر پول 
و مال نامشروعی به دست آورده باشد به 
لحاظ موازین شرعی و قانونی حتماً باید 

آن را به بیت المال برگرداند.
حجت االسالم والمسلمین منتظری اظهار 
داشــت: این طرح با این کیفیت قابلیت اجرا 

ندارد، مگر اینکه اشکاالت آن برطرف شود.
دادستان کل کشــور افزود: البته با اصل 
قضیــه مخالفتی ندارم چــون هر کس در هر 
جایــگاه و مقامی و هــر زمانی اگر پول و مال 
نامشــروعی به دست آورده باشــد به لحاظ 
موازین شــرعی و قانونی حتمــا باید آن را به 

بیت المال برگرداند.
 وی تصریح کرد: هیچ فردی که معتقد به 
موازین قانونی است با اصل این قضیه مخالف 
نیست و بنده نیز مخالف نیستم منتها با طرحی 
که در مجلس مطرح است به لحاظ  اشکاالتی 
که در آن دیده ام مخالف هســتم آن هم نه با 
کل طــرح بلکه با مواردی که عمدتا به اجرای 

این طرح برمی  گردد.
منتظری افــزود: اگر این طرح با تغییرات 
مختصر یا بدون تغییرات تبدیل به قانون شود 
بنده به  عنوان فردی که مسئولیتی در اجرای 
این قانــون دارم عنوان می کنم که این قانون 
غیرقابل اجرا خواهد بود بنابراین این آمادگی 

را دارم که در مجلس یا کمیسیون مربوطه که 
طرح در آن مطرح شده حضور یافته و  اشکاالت 

وارده را تبیین کنم.
وی تاکید کرد: ایــن طرح با این کیفیت 
قابلیت اجرا نــدارد مگر اینکه اشــکاالت آن 

برطرف شود.
حجت االســالم منتظری صبح دیروز در 
حاشــیه بازدید از دادســرای جرایم یارانه ای 
با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت 
و فضای مجازی گفت: با توجه به گســترش 
روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش 
جرایمی در حوزه سایبری هستیم که بعضاً در 

قانون جرایم رایانه ای احصاء نشده است.
وی با  اشــاره به کمبود نیرو و امکانات در 
دستگاه قضایی، تأثیر آن بر حوزه رو به گسترش 
جرایم رایانه ای و فضای مجازی را کامال مشهود 
دانست و افزود: کمبود نیرو و امکاناتی که در 
دســتگاه قضایی و دادســتانی وجود دارد، در 
دادسرای جرایم یارانه ای هم کامالً مشهود است 
و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در 
این دادسرا با وجود همه تالشی که همکاران ما 
انجام می دهند، اصاًل متناسب با نیرو و امکانات 

این مجموعه نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه گزارش 

جامعی از مشکالت و کمبودهای این دادسرا 
تهیه و به ریاست قوه قضائیه هم ارائه خواهد 
شــد، تاکید کرد: یکی از مهم ترین مشکالت 
موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی در 
دسترس نبودن سرورها است، به طوری که بین 
60 تــا 70 درصد این جرایم در فضایی مانند 
تلگرام خارج از دسترســی ما برای رسیدگی 
اســت و در واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی 
که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است؛ به 
بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی منطقی و 

قابل قبول نیست.
منتظری خواستار تامین امنیت دسترسی 
به فضای مجازی با نظارت مسئوالن امنیتی و 
اطالعاتی به منظور کاهش جرایم آن شــد و 
گفــت: باید راه ارتکاب جرم در فضای مجازی 

مسدود شود.
دادســتان کل کشــور در پاسخ به سؤالی 
درباره چهارشــنبه آخر سال گفت: ما دلمان 
نمی خواهد شــادی مردم در این مراســم با 
حــوادث تلخی همراه شــود ، بنابراین از همه 
مردم و والدین عزیــز می خواهیم که مراقب 
باشــند و از فرزندان خود هم مراقبت کنند تا 

اتفاق ناگواری رخ ندهد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی و ضابطین 
نیز قطعاً با متخلفان در این زمینه برخورد جدی 

خواهند کرد.

دادستان کل کشور:

طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن قابلیت اجرا ندارد

 نماینــدگان در جلســه صبــح و 
بعد از ظهر دیروز مجلس شورای اسالمی 
دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و 
شهرسازی را استیضاح و به ادامه فعالیت 

آنان رای دادند.
محمدقســیم عثمانی نماینده بوکان در 
موافقت با اســتیضاح علــی ربیعی وزیر کار، 
تعــاون و رفــاه اجتماعی با تاکیــد بر اینکه 
اســتیضاح نه یک تهدید بلکه فرصتی برای 
عملکرد وزرا است اظهار داشت: البته طبیعی 
است که وزیری که عملکرد مثبت برای دفاع 
نداشــته باشــد از هر ابزاری برای مبارزه با 
استیضاح استفاده می کند و آقای ربیعی یکی 

از نمونه های بارز این مبارزه است.
وی خاطرنشان کرد: اگر آقای ربیعی همان 
قــدر که به مقابله با اســتیضاح می پرداخت 
به وظایف خــود در وزارتخانه عمل می کرد 
امروز وضع کارگران و بازنشســتگان به گونه 

دیگری بود.
حســین مقصودی نماینده ســبزوار نیز 
بــا تأکید بر اینکــه اگر صــدای کارگران و 
بازنشستگان شــنیده می شد اغتشاشات رخ 
نمی داد، گفت: اگر رئیس جمهور صدای مردم 
را می شنید ربیعی را مجبور به استعفا می کرد.

محمود نگهبان سالمی نماینده خواف و 
رشتخوار نیز در موافقت با استیضاح وزیر کار، 
گفت: جان مردم از هر وزیری عزیزتر اســت 
و گروه هواپیمایی آســمان که زیرمجموعه 
وزارت کار اســت با ناکاربلدی سبب سقوط 

هموطنانمان شد.
محمدرضــا پورابراهیمی نماینده کرمان 
نیــز در موافقــت با اســتیضاح وزیــر کار 
گفت: ویژگی های آقای ربیعی متناســب با 

مأموریت های وزارت کار نیست.
پورابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: آقای 
محبی نیــا گفتند که آقــای ربیعی در یک 
منطقه فقیرنشین به دنیا آمده و بزرگ شده، 
ســؤال من از آقای ربیعی این است که امروز 
منزل شما در کجاست؟ در شمال شهر است 

یا جنوب شهر؟ 
آقای ربیعی بیشتر از همه وزرا 

به استان ها سر زده است
جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در 
مخالفت با استیضاح ربیعی گفت: وزیر کار نگاه 
ویژه ای به امنیت مسائل کنونی و موارد امنیتی 
دارد. یادمان نرود که آقای ربیعی بیشتر از همه 
وزرا به اســتان ها سر زده است و به نظر من 
الزم است که او را با بقیه وزرا مقایسه کنیم.

مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید 
مجلس نیز ســابقه علی ربیعــی در وزارت 
اطالعات را مایــه افتخار خواند و گفت: وزیر 
کار صد درصد اصالح طلب است و فراکسیون 

امید هم مخالف استیضاح وی است.
دوران مدیران سوپرمن

گذشته است
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز در دفاع از خود با بیان اینکه در ۲9 مرداد 
برنامه ای به مجلس ارائه دادم و 191 نماینده 
به آن رأی دادند اظهار داشت: مشتاق هستم 
استیضاح کنندگان شفاف و با عدد و رقم نه با 
کلیات، انحراف من و همکارانم را از برنامه ها 

اعالم کنند.
وی بــا بیان اینکه با جمالت و گزاره های 
کلی نمی توان در مورد مشکالت قضاوت کرد 
تصریح کرد: باید مشخص کرد که چند درصد 
علت نارســایی ها به ساختارها و چند درصد 
به مدیریت مربوط است. اینکه ما کلی گویی 
می کنیــم، نهایتاً کســی نمی تواند تصمیم 

درستی بگیرم.
ربیعی با بیان اینکه این همه پرونده سه 
هزار و صد هزار میلیاردی رو شد و کدام یک 
به وزارتخانه من مرتبط است تصریح کرد: من 
ادعا نمی کنم سوپرمن هستم، هیچ کدام از ما 
مدیر سوپرمن نیستیم. دوران مدیران سوپرمن 

گذشته است.
نمایندگان پس از استماع سخن موافقان 
اســتیضاح و همچنین اظهــارات وزیر کار و 
مدافعان وی به استیضاح ربیعی رأی مخالف 

دادند.

براســاس این گزارش، علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 1۲6 رأی موافق، 
1۲4 رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع و یک رای 
باطله از مجموع ۲53 نماینده حاضر در جلسه 

در سمت خود باقی ماند.
به گزارش فــارس، به دلیل آرای نزدیک 
مخالفان و موافقان استیضاح وزیر کار، آرای 
نمایندگان پس از تشخیص اولیه بازشماری 

شد.
جلسه بعد از ظهر بهارستان

 برای استیضاح آخوندی
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
جلسه بعد از ظهر دیروز بهارستان نیز عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرســازی را استیضاح 

کردند.
احمــد علیرضا بیگی نماینــده تبریز در 
موافقت با استیضاح آخوندی گفت: وزارت راه 
و شهرسازی یکی از نقاطی است که آتش به 
خرمن اعتماد مردم بر کارآمدی و پاسخگویی 
کارگزاران نظام انداخته و قرینه ها و شــواهد 
متعددی از راه می  رسد که این ناتوانی و عدم 
کارآمدی را اثبات می کند.آقای وزیر! اگر شما 
در آنجا هستید به واسطه زدوبند فامیلی است. 
شما نتوانستید عملکردی از خود ارائه دهید.

حجت االسالم احد آزادیخواه نماینده مالیر 
نیز در موافقت با استیضاح وزیر راه گفت: وزیر 
راه باید تأمل کند و ببیند چه  اشکالی در کار 
است که 3 مرتبه کارش به استیضاح کشیده 
شده است، شنیده می شود خود او نیز عالقه ای 

برای ادامه کار ندارد.
احمد مرادی نماینده بندرعباس نیز گفت: 
آقای آخوندی چند بار با نمایندگان برای حل 
مشکالت مردم جلسه گذاشتید و کدام یک از 

مشکالت مردم را حل کردید؟
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز با 
بیان اینکه امروز کشور نیاز به تحرک دارد و 
باید موتور محرکه دولت به کار بیفتد، گفت:. 
بفرمایید در حوزه مســکن چه کار خاصی 
انجام شده است مسکن مهر علی رغم همه 
مشکالت اجرایی و کیفی حداقل باعث شد 
که طیف قابل توجهی از مردم که هرگز به 
مسکن دست پیدا نمی کردند صاحب مسکن 

و خانه شوند.
داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس نیز وجود فردی باانگیزه تر در 
وزارت راه و شهرسازی را به نفع مردم و دولت 
خواند و گفت: علیرغم اینکه آخوندی را فردی 
دانشگاهی و دارای ارزش و اعتبار می دانم اما 
به نظرم باید فرد دیگــری در این وزارتخانه 

حضور پیدا کند.
نادر قاضی پــور نماینده ارومیه نیز گفت: 
کارنامه کاری وزیر راه و شهرسازی آغشته به 
خون کسانی است که قربانی بی تدبیری وی 
شده اند و با نگاه به این کارنامه خون آلود نباید 
اجازه دهیم آقای آخوندی در این وزارتخانه به 

کار خود ادامه دهد.
سندی که در صحن علنی

 افشا شد 
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس 
نیز گفت: انتظار داشــتم دوستان امیدی تا 
آخر پای استیضاح باقی بمانند ولی امروز در 
حمایت استیضاح صحبت نکردند، پشت مان 

را خالی کردند و عقب نشینی کردند.
نماینده قم گفت: متاسفانه امروز به جای 
وزیر راه و شهرسازی، مجلس استیضاح شد. 
قبل از به ثمر رسیدن استیضاح، سر مجلس 

را بریدند.
نماینده قم گفت:  اسناد زیادی از عملکرد 
آقای وزیر داشتم ولی از وقتم استفاده نمی کنم 
چون گفتن این مطالب فایده ای ندارد چون 
پیامکی به نمایندگان داده شــده که به آقای 

وزیر رای بدهید.
امیرآبادی با نمایش تصویر نامه ای تاکید 
کرد:  اما برای اینکه ملت بداند چه اسنادی در 
دست داشتیم به یک مورد آن  اشاره می کنم. 
این نامه گردش کار آقای جابر انصاری به آقای 
آخوندی اســت که به تاریخ ۲4 اسفند 94 و 

شماره دبیرخانه م/1136/8۲0 است.
وی افزود: آقای جابر انصاری در این نامه 
می خواهد که موافقت کنید تعدادی آپارتمان 
به قضات شریف داده شــود تا هوای شما را 
داشــته باشــند. این قضات اکثرا مسئولیت 
مبــارزه با زمین خــواری را دارند و من امروز 
بــا برخی از آنها تماس گرفتم و گفتم که آیا 
شما این آپارتمان ها را گرفته اید که آنها گفتند 
کــه قبل از عید 96 اینها را به ما پیشــنهاد 
دادند و ما گفتیم شرافت قضات باالتر از این 
آپارتمان هاســت و نپذیرفتیم. آقای وزیر این 

چه کاری است؟
موافقان وزیر راه چه گفتند؟!

سید احسن علوی نماینده سنندج نیز در 
دفاع از وزیر راه و شهرســازی، گفت: آیا همه 
مشکالت مربوط به یک وزیر است؟ هنگامی 
که مجلس موجب شد چند وزارتخانه تجمیع 
شود باید به فکر مشکالت امروز هم می بودیم.

الیــاس حضرتی نماینده تهــران نیز در 
مخالفت با اســتیضاح آخوندی گفت: عباس 
آخوندی باالترین جذب سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی را داشته اســت که این اقدام وی 

جای تقدیر دارد.
حضرتی همچنین گفت: استیضاح کنندگان 
وزیر راه با عجله دست به این استیضاح زدند و 
محورهای استیضاح خود نشاندهنده این امر 
است و مشکل بعدی زمان این استیضاح است 
که ما در آستانه حجم زیادی از سفرهای هوایی 

و ریلی قرار داریم.
به عنوان باالترین مسئول وزارت راه 

از مردم عذرخواهی می کنم
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در 
جلسه بعد از ظهر دیروز و در دفاع از عملکرد 

خود در مقابل استیضاح گفت: حوادث اخیر 
نگرانی هایی را برای مــردم ایجاد کرده زیرا 
عزیزتر از جان مــردم و حفط ایمنی، رفاه و 
آســایش آنها هیچ چیز دیگری نیست. من 
نمی خواهم توجیه کنم اما قبل از هر چیزی به 
عنوان باالترین مسئول وزارت راه و شهرسازی 
از هر نوع رنجی که برای مردم پیش آمده اعم 
از اینکه قصور و تقصیری متوجه ما بوده یا نه 
پوزش می خواهم؛ چراکه به هرحال کار هیچ 

دستگاه اجرایی بدون نقص نیست.
وی افزود: بنده شــرمنده روی همکاران 
خود هستم. تعداد زیادی از کارگران زحمتکش 
راهدار و نگهداری ریل در طول سه ماه گذشته 
حقوق نگرفته اند. آنهایی که در شرایط بسیار 
سخت کار می کنند. فراموش نکنیم که همه 
ما با هم در یک کشتی کار می کنیم پس باید 
ببینیم که چطور می توانیم به یکدیگر کمک 

کرده تا کشور را اداره کنیم.
وزیر راه و شهرســازی درباره اینکه چرا 
استعفا نداده است، گفت: اگر قرار باشد بعد از 
بروز هر حادثه ای وزرای مربوطه استعفا دهند 
دلیلی وجود ندارد. باید بررسی کنیم که یک 
وزیــر چه زمانی بعد از وقوع حادثه اســتعفا 
می کند. پاســخ این است که دلیل استعفای 
یک وزیر در کشوری پیشرفته برای همبستگی 
اجتماعی و برداشتن موانع جهت رسیدگی به 
حوادث است. اگر در مورد این حادثه من مانع 

رسیدگی بودم قطعا کناره گیری می کردم.
وی توضیح داد: فردای روزی حادثه قطار 
تبریزـ  مشــهد ســاعت 8:30 صبح به آقای 
جهانگیــری زنگ زدم و گفتــم که از وزارت 
کنار می روم تا به ابعاد حادثه رسیدگی شود 
چون این اتفاق در حوزه راه آهن رخ داده بود 
و مربوط به وزارتخانه بنده بود. اما این حادثه 
در حوزه وزارتخانه ما نبوده که بنده بخواهم 
اســتعفا دهم. همان قدر که استعفا درست 

است، استعفای نادرست هم غلط می باشد.
موجودی حساب آخوندی

 و دخترش!
وزیر راه و شهرسازی در ادامه دفاعیاتش 
در جلســه اســتیضاح با رد اتهامات مالی و 
دارایی اش که توسط برخی از نمایندگان در 
جلسه استیضاح مطرح شد، گفت: از بنده یک 
تصویر ثروتمند ساختند. آقای قاضی پور بنده 
اهل ســالوس و ریاکاری نیستم اما مجبورم 
کردید موجودی خــودم و دخترم در ابتدای 
دوره وزارتم در دولت دوازدهم را اعالم کنم. 
در شایعاتی که بر علیه بنده ساخته شده است، 
اعالم کردند هفت هزار میلیارد تومان ثروت 
دارم در حالی که طبق مشروح اموالی که در 
ابتدای دوره وزارتم به رئیس  قوه قضائیه اعالم 
کردم، کل موجودی حسابم 4/5 میلیون تومان 
و کل موجودی دخترم 638 هزار تومان بود. 
این چه حرف هایی است که بر علیه بنده زده 
می شود؟ طی این مدت از بس به بنده فشار 

آوردند مجبور شدم امروز حقیقت را بگویم.
به گفته وی، دالالن در بخش های مختلف 
اصلی تریــن حامیان اســتیضاح وزیــر راه و 

شهرسازی هستند.
پــس از اظهــارات وزیــر راه، موافقان و 
مخالفان استیضاح رای گیری برای استیضاح 
وزیر راه و شهرســازی انجام شــد و عباس 
آخوندی با 9۲ رأی موافق، 15۲ رأی مخالف 
و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲46 نماینده حاضر 

در جلسه در سمت خود باقی ماند. 
گفتنی است در جلسه بعد از ظهر دیروز 
مجلس شورای اسالمی جمعی از متقاضیان 
سؤال از رئیس جمهور در جایگاه هیئت رئیسه 
مجلس به خاطر عدم وصول این سؤال تحصن 

کردند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس  مجلس با 
این افراد یعنی پژمان فر، ناصری نژاد،  نقوی 
حســینی، آزادیخواه و ذوالنور صحبت کرد 
و آنها را برای جلســه ای در هیئت رئیســه 

متقاعد نمود.
نتیجه جلســه آن شــد که هیئت رئیسه 
درباره سؤال از رئیس جمهور تشکیل جلسه 
دهد، سؤالی که پنج محور دارد که یکی از آنها 
درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری است.

قرارگاه منطقه ای قدس نیروی زمینی سپاه اعالم کرد

جزئیات حمله گروهک جیش الظلم 
به پاسگاه مرزی سراوان

حمله گروهک جیش الظلم به پاسگاه مرزی میل 190 سراوان 
با هوشیاری نیروهای قرارگاه منطقه ای قدس نیروی زمینی سپاه 

ناکام ماند.
در حمله گروهک جیش الظلم به پاسگاه مرزی میل 190 سراوان حدود 
40 تروریســت حضور داشتند. در این حمله تروریست ها برای نخستین 
بار در جنوب شــرق کشور از حمله ترکیبی استفاده کردند که به صورت 
همزمان، ضمن حمله نظامی، اقدام به استفاده از تله انفجاری، آدم انتحاری 

و خودروی انتحاری کردند.
به گزارش فارس، این حمله ناموفق ساعت 16:۲0 دقیقه عصر یکشنبه 
)۲0 اسفندماه( در محدوده رودخانه »نهنگ« و پاسگاه میل 190 به وسیله 
گروهک تروریستی جیش الظلم و با استفاده از خاک کشور همسایه انجام 
شد که حدود 40 تروریســت در آن حضور داشتند ولی ضربه سنگینی 

به آنها وارد شد.
در این درگیری چهار تروریســت به درک واصل شــدند و شماری از 
تروریســت ها در آتش سنگین رزمندگان ما مجروح و در نهایت به خاک 

کشور همسایه متواری شدند.
این نخستین عملیات ترکیبی گروهک  تروریستی در منطقه جنوب 
شرق کشور است که هم از کمین، تله انفجاری، خودروی انتحاری و آدم 
انتحاری و حمله به پاسگاه به صورت همزمان استفاده شد که ناکام ماندند.
به لطف خدا و با هوشیاری رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 
این اقدام مذبوحانه دشمن خنثی شد و خودروی انفجاری که قصد داشت 
خود را به پاسگاه بزند، قبل از رسیدن به پاسگاه به وسیله رزمندگان مورد 

هدف قرار گرفت و منهدم شد.
فرد انتحاری نیز قبل از رســیدن به پاسگاه مورد هدف قرار گرفت و 

به درک واصل شد.
در تله های انفجاری نیز آســیبی به رزمندگان ما نرسید و این حمله 

کور با حداقل خسارت ممکن خنثی شد.
در این درگیری دو نفر از نیروهای ســپاه به صورت جزئی مجروح که 
به صورت سرپایی مداوا شدند و به حمداهلل هم اکنون در سالمت کامل به سر 
می برند، اما تروریست ها ضربه و شکست سنگینی در این عملیات خوردند.

رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به همراه بسیجیان بومی 
طــرح امنیت، تمام توان خود را برای حراســت از مرزهــا و مردم ایران 
بکار بســته اند و به گروهک های معاند و تروریست اجازه هیچ تحرکی را 

نخواهند داد.

استیضاح رأی نیاورد

ربیعی و آخوندی
به كار و راه خود ادامه می دهند


