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اخبار کوتاه

استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رای آورد

رئیس جمهور شنبه آینده به قزاقستان سفر میکند

رئیس جمهوری برای شــرکت در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
به قزاقستان سفر میکند.
به گزارش ایســنا ،پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس
جمهور با اعالم این خبر افزود :حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به
همین منظور بعدازظهر شنبه  ۲۰مرداد ماه کشورمان را به مقصد آکتائو قزاقستان
ترک میکند.
وی مهمترین برنامه رئیس جمهور در این ســفر  ۲روزه را شرکت در اجالس
ســران کشــورهای ســاحلی دریای خزر اعالم کرد که طی آن ،عــاوه بر بیانیه
مشترک ،چندین ســند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزر توسط مقامات ۵
کشور ساحلی امضا خواهد شد.
وی گفت :مالقات دو جانبه با رئیس جمهور قزاقســتان و برخی ســران حاضر
در اجالس و بررســی و توسعه روابط دوجانبه از دیگر برنامههای رئیس جمهور در
سفر به قزاقستان است.
دکتر روحانی عصر یکشنبه  ۲۱مرداد ماه به میهن اسالمی بازخواهد گشت.

بررسی الیحه مطبوعات و خبرگزاریها در دستور کار
هیات دولت

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشــنبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین
دکتر حســن روحانی رئیس جمهوری ،الیحه مطبوعات و خبرگزاریها را با توجه
به تحوالت گسترده در فضای رســانهای و لزوم رفع کاستیهای قانون مطبوعات
مصوب  ۱۳۶۴در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش ایســنا ،الیحه مذکور با هدف انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات
رســانه ای و تأمین آزادی مسئوالنه رسانهها خصوصا جهت مقابله با فساد و ایجاد
شفافیت تهیه شده است.
همچنیــن دولت بــه منظور تکمیل طــرح احداث تونل خوانســار به بوئین و
میاندشــت ،با پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی و ســازمان برنامه و بودجه کشور
مبنی بر افزایش اعتبار به مبلغ  50میلیارد ریال برای طرح مذکور موافقت کرد.
هیأت دولت در ادامه ،به بررســی وضعیت شرکتهای دولتی زیان ده در سال
مالــی  1395پرداخت و در خصوص ضرورت تــداوم برخی از آنها و قرار گرفتن
برخی دیگر در فهرست واگذاری یا انحالل تصمیم گیری کرد.

ش روی کشور است
شرایط خطیریپی 

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه شرایط خطیری پیش روی کشور
قرار دارد ،اظهار کرد :باید با مردم صادق باشیم.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری طی ســخنانی در حاشیه جلسه هیات
دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره به شــرایط پیش روی کشور گفت :ما باید با
مردم صادق باشــیم چرا که در شــرایط پیشروی کشــور وضعیت خطیر است و
آمریکا بدون پرده پوشی میگوید میخواهد مردم ایران را تحت فشار قرار دهد تا
خواستههای  40سال گذشتهاش را محقق کند.
وی افزود :مسیری که ما دنبال میکنیم این است که برای عبور از این شرایط
برنامهریزی داشته باشیم.
وی افزود :مســیری که ما دنبال میکنیم این است که با توجه به واقعیتهایی
که پیش روی کشــور است برای عبور از این شرایط برنامهریزی داشته باشیم .من
فکر میکنم برنامهریزی و سیاســتگذاری که انجام شده متناسب با شرایط کشور
است و حتما بخش خصوصی ما باید از این فرصت استفاده کند که عالمت میدهد
که صادرات کشــور به شدت اقتصادی و مقرون به صرفه است و این شرایط به ما
میگوید که باید به تولید توجه بیشتری کنیم و به تولیدکنندگان عنایت بیشتری
داشته باشیم.
معاون اول رییسجمهور گفت :به همین دلیل از وزارت صمت خواستهایم یک
بســته برای حمایت از تولید در شرایط جدید به وجود آورد تا آن را تصویب کنیم
و نیز به اقشــار متوسط و پایین جامعه که تحت فشار اقتصادی قرار میگیرند باید
از منابعی که به دســت میآوریم به آنان توجــه کنیم .اگر بتوانیم عوارض جانبی
این سیاســتها را با موفقیت کنترل کنیم این سیاستها حتما با استقبال بخش
خصوصی مواجه خواهد شد و حتما تاثیرش مثبت خواهد بود.

همگان باید به عمق کینه و عداوت آمریکاییها
پی ببرند

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با بیان اینکه با حربه جنگ اقتصادی
و تحریمهای همه جانبه به مصاف جمهوری اســامی برخواســته اند ،گفت :این
بار جنگ تمام عیار دشــمن با نظام اســامی شکل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
روانی دارد.
به گزارش ایســنا ،امیر ســرتیپ حاتمی در جمع کارکنان صنایع الکترواپتیک
اصفهان با اشاره به بازدید خود از این صنایع اظهار داشت :بحمداهلل حرکت ،رشد،
پیشــرفت و بالندگی در کلیه اجزای صنایع الکترواپتیک محسوس و ملموس بود
و خداوند متعال را بابت داشتن چنین مجموعه ای متشکل از انسانهای توانمند،
مومن ،انقالبی ،جوان و متخصص شاکریم.
وی بــا بیان اینکــه صنایــع الکترواپتیــک وزارت دفاع با عملکــرد مثبت و
توانمندیهای منحصربــه فرد خود مورد اعتماد و وثوق نیروهای مســلح بوده و
فرماندهان و مسئولین همواره به نیکی از آن یاد میکنند ،افزود :اهمیت و جایگاه
این صنعت در اقتدار و پیشــرفتهای صنعت دفاعی در ســالهای اخیر بر کسی
پوشیده و پنهان نیست و این صنعت در ابعاد مختلف موجب سربلندی وزارت دفاع
و صنعت دفاعی کشور شده است.
حاتمی به بدعهدی و پیمان شکنیهای آمریکا در توافقنامه بین المللی برجام
اشاره کرد و اظهار داشت :حاصل  12سال مذاکره و گفت گو و نهایتا توافق برجام
که به تایید و تصویب ســازمان ملل متحد نیز رســید با بدعهدی تاریخی شیطان
بزرگ مواجه شــد که باید همگان از این رفتار غیرمتعهدانه آنها درس گیرند و به
عمق کینه و عداوت آمریکاییها با ملت بزرگ ایران پی ببرند.

تاکید رئیس جمهور بر اصل  59قانون اساسی
امر مبارکی است

یک فعال سیاســی اصالحطلب گفت:تاکید رییسجمهــور بر اینکه نظر مردم
فصلالخطاب تصمیمات کشــور است ،بســیار امر مبارکی بود .بهترین روش حل
مسائل کالن ایجاد رفراندوم و بازگشت به رای و نظر مردمی است که رییسجمهور
به خوبی این موضوع و اصل  59قانون اساسی اشاره کردند.
محســن رهامــی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به گفتوگــوی تلویزیونی
رییسجمهور با مردم در ارتباط با آثار گفتوگوی مســتقیم مســئولین با مردم،
اظهار کرد :رییسجمهور گفتوگوی خوب و پیش برندهای را در تلویزیون با مردم
انجام دادند .عالوه بر اینکه متن مصاحبه ایشــان عاری از خشــونت و پرخاشگری
بود ،اعالم صلح و آمادگی برای حل معضالت نیز ایجاد شده بود.
وی ادامه داد :عالوه بر متن مصاحبه  ،لحن رییسجمهور و چهره ایشــان هم
چهرهای مطمئن و با اعتماد به نفس بود که به نظر من اینچنین ســخنرانیهایی
باعث کســب اعتماد عمومی میشــود .ای کاش زودتر چنین مصاحبهای صورت
میگرفت تا نگرانیها و دلواپسیهای مردم کاهش یابد.
رهامی گفت :برعکس کسانی که فکر میکنند گفتوگو با مردم موثر نیست من
فکر میکنم که صحبت مســتقیم از طریق سخنرانیها یا حضور در فضای مجازی
آرامش و اعتماد را به مردم باز میگرداند.
وی یادآور شــد :صحبت رییسجمهور با مردم همزمان با شــروع تحریمهای
امضا شده توسط رییسجمهور آمریکا و اعالم بسته حمایتی اتحادیه اروپا از ایران
در مقابله با تحریمهای آمریکاییها مطرح شــد یعنی عالوه بر اینکه این مصاحبه
آرامش را در حوزه داخلی تامین میکرد ،در حوزه خارجی نیز اثرگذار بوده است.

جلسه بعدی دادگاه تجدیدنظر محمدعلی طاهری
 ۲۰مرداد برگزار میشود

وکیل مدافع محمدعلی طاهری گفت :جلسه بعدی رسیدگی به پرونده موکلم
شنبه هفته آینده ( ۲۰مرداد ماه) خواهد بود.
سیدمحمود علیزادهطباطبایی در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با نتیجه رسیدگی
بــه پرونده موکلش در شــعبه  ۳۶دادگاه تجدیدنظر ،گفــت ۱۰ :مرداد ماه اولین
جلســه دادگاه ایشان برگزار شد و جلســه بعدی رسیدگی به پرونده موکلم شنبه
هفته آینده ( ۲۰مرداد ماه) خواهد بود.
وی در رابطه با اینکه آیا برای پرونده موســوم به « دکل نفتی» حکمی صادر
شــده است ،عنوان کرد :تاکنون هیچ حکمی برای این پرونده صادر و به من ابالغ
نشده است.
به گزارش ایســنا ،محمدعلی طاهری سرگروه عرفان حلقه ،ابتدا از سوی شعبه
 ۲۶دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد که در نتیجه اعتراض به پرونده ،رای صادره
از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض
صادر کننده رای نخستین یعنی شعبه  ۱۵دادگاه انقالب ،ارجاع شد.
شــعبه  ۱۵دادگاه انقالب نیز پس از رســیدگی به پرونده ،این بار محمدعلی
طاهــری را به  ۵ســال حبس محکوم کرد که در نتیجه اعتــراض به رای صادره،
پرونده برای تجدیدنظر خواهی به شعبه  ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شد.

گروه سیاسی  :دیروز مجلس ،استیضاح
وزیر کار را در دستور کار داشت .استیضاحی
که حرف و حدیث بســیاری با خود به همراه
داشت .از شایعات عالقه دولت به خروج ربیعی
از کابینــه گرفته تا عدم دعــوت از وزیر در
کمیسیون اجتماعی جهت ارائه گزارش پیش
از استیضاح و در نهایت حواشی روز استیضاح،
اتفاقاتــی بود که در نهایــت پایان همکاری
ربیعی با وزارت کار را رقم زد.
بهارســتان صبح دیروز آغاز بــه کار کرد.
امــا در همان ابتدای جلســه در پی اعتراض
جمعی از نمایندگان به عدم رعایت تشریفات
قانونی در مورد اســتیضاح و عدم بررسی آن
در جلســه کمیسیون موضوع احتمال منتفی
شدن استیضاح وزیر کار مطرح شد.
به ایــن ترتیب که قــرار بــود  ۱۱نفر از
نمایندگان به عنوان متقاضی اســتیضاح وزیر
کار در این جلســه صحبت کننــد .اما با آغاز
جلسه هیچ کدام حاضر به صحبت در مخالفت
با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشدند.
در ادامه این جلسه علی الریجانی در دفاع
از روال قانونی اســتیضاح با بیان اینکه «در
جریان اعالم وصول و بررســی استیضاح وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی روال قانونی انجام
شــده» در عین حال گفت که منتفی شــدن
این استیضاح تنها با پس گرفتن همه امضاها
امکانپذیر خواهد بود.
بنابر این رییس مجلس شــورای اسالمی
برای رســیدن بــه اجماع و تعییــن تکلیف
جمعبندی اســتیضاحکنندگان تنفس اعالم
کرد و در نهایت بعــد از تنفس  ۳۰دقیقهای
استیضاح ربیعی آغاز شد.
با آغاز مجدد جلسه استیضاح علی ربیعی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بین محجوب
و الریجانی برای حضور داشتن یا نداشتن وزیر
برای شروع جلسه بگو مگو اتفاق افتاد.
با آغاز مجدد جلســه و دســتور الریجانی
برای شروع جلسه اســتیضاح و بیان سخنان
اولین موافق اســتیضاح ،علیرضا محجوب به
دلیل حضور نداشتن علی ربیعی در جلسه با
حضور مقابل جایگاه هیات رییســه با استناد
به ماده  ۲۲۹آییننامه داخلی با فریاد ،گفت:
آییننامــه صراحت دارد که شــروع جلســه
اســتیضاح باید همزمان با حضور یافتن وزیر
استیضاح شونده باشد اما ایشان هنوز به داخل
صحن برنگشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود :پس
از اعالم تنفس و خارج شدن نمایندگان دولت
و رسانهها ،هنوز وزیر به داخل صحن برنگشته
و شــما نباید جلسه استیضاح را بدون حضور
ربیعی آغاز کنید.
علــی الریجانــی در واکنش بــه اعتراض
شــدید علیرضا محجوب ،بــا خواندن ماده
 ۲۲۹آییننامه داخلی مجلس به وی گوشــزد
کرد کــه هیچ کجای آییننامه صراحتی برای
آغاز جلسه استیضاح با حضور وزیر استیضاح
شونده ندارد.
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
آییننامه هیچ صراحتی نــدارد بنابراین وزیر
باشد یا نباشد استیضاح باید آغاز شود بنابراین
لطفا آقای رستمیان مطالب خود را بیان کنید.
در حالی که اعتراضات محجوب همچنان
ادامه داشت جلسه استیضاح وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی آغاز شــد و دقایقی بعد علی
ربیعی بــه همراه رضا انصــاری معاون منابع
انســانی رییسجمهور و جمعی از دولتمردان
وارد صحن علنی مجلس شدند.
موافقان استیضاح

در ادامه این جلسه موافقان استیضاح وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با حضور در جایگاه
به ارائه نظرات خود پرداختند.
علی رستمیان در موافقت با استیضاح وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان کرد :بنده از
طرف کمیســیون اجتماعی چند استان را در
بحث مسائل حمایتی کمیته امداد و بهزیستی
مورد نظارت و بررســی قرار دادم .در اســتان
لرســتان مسائل و مشــکالتی را در خصوص
بهزیستی مشــاهده کردم و وقتی به اسناد و
مدارک رسیدم آقای بندپی به استانهایی که
به صورت پایلوت بنده باید رسیدگی میکردم
دستور دادند بنده را راه ندهند.
وی در ادامه بیان کرد :یک ســر نخ برای
مــن در اینجــا ایجاد شــد .توســط یکی از
فرستادههای آقای بندپی به بنده گفتند ۵۰۰
میلیون تومان به شما میدهیم تا دهنم قرص
باشد و حرفی از وضعیت استان نزنم ،به بنده
گفتنــد  ۲۰میلیون تومان را بــه خیریه بده
و  ۴۸۰میلیــون تومان را خــودت بردار تا به
اسم خیریه باشد .زمانی که به این سر نخ پی
بردم به اســتان لرستان رفتم خیریههایی که
کمکهای زیادی گرفته بودند رسیدگی کردم
و به رئیس مجلس نیز کتبا گزارش دادم و به
معاون وزیر اطالعات نیز گزارش دادم.
محمود نگهبان ســامی هم در موافقت با
اســتیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اظهار کرد :امروز در اذهان عمومی
این ســوال مطرح است که آیا مجلس در سه
اســتیضاح قبلی به رســالت خود عمل کرده
است یا خیر؟
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس
با اشاره به تبدیل بنگاههای تامین اجتماعی به
بخش خصوصی گفت :خصوصی سازی باید به
معنای واقعی عملیاتی شود نمایندگان مجلس
حق دارند بــه پول کارگرانی کــه در اختیار
شما است حساس باشــند .توسعه بنگاههای
اقتصادی باید همراه با سرازیر شدن سودهای
کالن به دهکهای پایین جامعه باشد.
رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس هم
خطاب به نایــب رییس مجلس کــه مدافع
علی ربیعی بود ،گفت :آقای پزشــکیان ،زهرا
پزشکیان مسوول فاینانس پتروشیمی جم چه
نسبتی با شما دارد؟
محمدرضــا پورابراهیمــی در موافقــت با
اســتیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،

خداحافظی پرحاشیه ربیعی از کابینه

گفت :در جلساتی که با برخی دوستان داشتم
آقای ربیعــی را «خدای البی» معرفی کردند.
طیفهای عظیم کارگری و برخی در مجلس
با فشــار به نمایندگان اجــازه طرح مباحث
استیضاح را سلب کردند .ای کاش وزیر تعاون
جایگزین وزیر خارجه میشد تا برجام را حل
میکــرد و من مطمئنم که ایشــان با قدرت
البیگری خود میتوانست این پرونده را حل
کند.
وی با بیان اینکه شــاکله تصمیمات بزرگ
اقتصادی در وزارت تعاون انجام میشود ،ادامه
داد :به اسم بیمه ،تعاون و کار کارهای کالن و
بنگاهداری انجام میشود .هفته قبل در جلسه
کمیسیون برای عرضه نشدن ارز پتروشیمیها
که متعلق به وزارت کار است را مطرح کردیم
و این شرکتها عامل اخالل در نظام اقتصادی
در قضیه نابســامانیهای نرخ ارز هســتند.
یقه چه کســی را بگیریم؟  ۳۲۷شــرکت زیر
مجموعه سازمان تامین اجتماعی است و ۱۸۷
شــرکت زیر مجموعه صندوق بازنشســتگی
کشور هســتند دهها شــرکت زیر مجموعه
صندوق بیمه عشایر و روستاییان هستند.
حســن نوروزی هــم در جریان بررســی
اســتیضاح وزیر کار ،در موافقت با استیضاح
وزیر کار گفت :میگویند در این وضعیت دالر
چرا وزیر تعاون را اســتیضاح میکنید ،اتفاقا
ایشــان مقصر است .پتروشــیمیها دالرهای
خود را به بــازار برنگرداندهاند ،دلیل این امر
چیست؟ الزم اســت وزیر در این باره توضیح
دهد.
وی خطــاب به وزیــر رفاه ،گفت :پســر
حضرتعالی با پســر آقای تقیزاده معاون شما
در دبی شــرکت دارند ،آیا این درســت است
و رابطشــان هــم آقای عبدالناصر موســوی
الجزایری است ،اگر این موضوع درست نیست
حرف شــما را قبول میکنیم ولی درباره آن
توضیح بدهید.
نوروزی خاطرنشــان کرد :وزیر کار باید به
دههــا مورد بحث تامیــن اجتماعی ،صندوق
بازنشستگی ،خدمات درمانی ،شستا ،تعاونیها
و بیمارســتانهای تامین اجتماعی رسیدگی
کند ،خودتان انصاف داشته باشید آیا درست
مدیریت کردهاید؟
ایــن نماینده مجلس اضافه کرد :در برخی
موارد مثــل تامین اجتماعــی موفقیتهایی
بوده اما در حــوزه کار و تعاون چندان موفق
نبودهایــد .در رباطکریم  ۴۵تعاونی داریم که
همه آنها وضع نابســامانی دارند و در اســتان
تهران هم شرایط مشابهی وجود دارد.
نوروزی اضافه کــرد :میگویند این بحث
در حالی مطرح میشــود که منافقین دعوت
به تظاهــرات میکنند ،من خــودم از اولین
فرماندهان کمیتــهام ،زندانی طاغوت بودم و
 ۱۰ســال اســیر بودم ،ما خودمان تا آخرین
قطره خون در مقابل آنها میایســتیم اما این
بنا نمیشود مشــکالت را نبینیم .ملت به ما
اختیار داده که از حقوقشان دفاع کنیم.
هاجــر چنارانی هم به عنــوان یکی دیگر
از متقاضیان استیضاح ،گفت :قبل از ورود به
مجلس با خود میگفتم که امروز اصولگرایی و
یا اصالحطلبی برای کشــور خوب است اما در
نهایت به این نتیجه رسیدم که آنچه رهبری
گفتنــد یعنی اصولگرایــان اصالحطلب برای
کشور مفید هستند.
وی افزود :اینجا خانه ملت و نه خانه دولت
است .ما در مجلسی هستیم که ماحصل خون
شهداســت .سوال این اســت که ما با انقالب
چه کردیم ،بعد از چهل سال که از جمهوری
اسالمی میگذرد ما چه کردیم.
وی بــا بیان اینکه مــا در اینجا درد مردم
را میگوییم ،گفت :من نزد قالیبافی رفتم که
چون یک روز سر کار نبوده بیمهاش قطع شده
است .در این وضعیت شاهد ظلم به کارگران،
روستاییان و عشایری هستیم که کار میکنند
اما درآمد آنچنانی ندارند .امروز ما نمایندگان
نقطه امید ملت هســتیم چون دولت از لحاظ
اقتصادی وضعیت خوبی ندارد.
این نماینــده اصولگــرای مجلس با طرح
این پرســش که تکلیف همسانسازی حقوق
بازنشستگان چه شد ،گفت :قرار بود مدیریت
اقتصادی در شســتا برقرار شود و  ۶۰درصد
آن بــه تامین اجتماعی واگذار شــود اما تنها
 ۱۰درصد واگذار شــد آن هم در شرایطی که
فردی در حوزه مدیریت شستا که  ۲۷سمت
دیگر دارد.
نماینده مردم همدان هــم از نمایندگان
خواســت که از حیثیت مجلس دفاع کنند و
تاکید کرد که مجلس معاملهگر نیست.
امیــر خجســته نماینده مــردم همدان
در مجلــس شــورای اســامی در موافقت با
اســتیضاح وزیر کار ،گفت :بنای ما بر این بود
که تیــم اقتصادی دولت با توجه به شــرایط

فعلی و تحریم اقتصادی و عدم پاســخگویی
تعیین تکلیف شــود .انتظار بــر این بود که
رییسجمهــور تیم اقتصادی را تعیین تکلیف
کند .قول هم در این خصوص داده شــد ولی
متاسفانه عملی در این خصوص شاهد نبودیم.
وی افــزود :وقتی دولت ضعــف را در وزرا
شاهد اســت باید تعیین تکلیف کند ،ما نباید
استیضاح کنیم .ما منتظر بودیم ولی این امر
عملی نشد و حال میبینیم که امروز استیضاح
وزیر کار اســت .عدهای دفــاع ناحق و ایجاد
جوسازی نکنند.
نماینده مــردم همدان خطاب به وزیر کار
عنوان کرد :شــما این میزان تــوان که برای
خنثی کردن اســتیضاح گذاشــتید و وعده و
وعیــد دادید اگر در حوزه کار توان گذاشــته
بودید ما به نتیجه مطلوب رسیده بودیم.
میگویند سالی  ۵۰۰میلیون تومان به
حساب فرد مورد نظر واریز کن!

علی ربیعی پس از ســخنان اســتیضاح
کنندگان پشــت تریبون مجلس رفت و دفاع
خــود را این طــور آغاز کــرد :احترامم را به
مجلس شــورای اسالمی که ثمره خون شهدا
و جوانی و نوجوانی اکثر ماست ،اعالم میکنم.
احتــرام عمیق خودم را به همــه نمایندگان
پیشاپیش اظهار میکنم.
وی افزود :وامهــای ارزان را دنبال کردم،
بیــش از همه ســفره خالی مــردم را درک
میکنم اما شــما میگویید «باز فالنی گریه
کرد و مجلس را فریب داد».
وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی ادامه
داد :در کمتر از یک ســال برای ســومین بار
اســت که به مجلس میآیم و خدا را شــکر
میکنم که دو بار توانســتم مجددا رای شما
را به دســت آورم .به الریجانــی گفتم در هر
شــرایطی در خدمت مجلس هستم .هر وقت
کمیســیون بنده را احضار کرد در کمیسیون
حضور یافتم و منظمترین فرد برای حضور در
کمیسیونهای مجلس بودم .در جلسه علنی و
غیرعلنی متاسفانه مواردی مطرح شد و اکنون
نیز خارج از  ۱۰بند اســتیضاح به بنده گفتند
شــام معاویه و یزید میدهنــد .بغض و گریه
میکنم به بنده یک چیز میگویند ،میخندم
چیز دیگــری میگویند .چه بکنم؟ بنده فقط
بــه محورها جواب میدهم و وارد حاشــیهها
نمیشود.
ربیعی گفت :به بیش از  ۹۰درصد سواالت
استیضاح که چهار ماه قبل مطرح شد ،پاسخ
دادهام .نمیدانم در این چهار ماه اتفاقی افتاد
که بنده نتوانســتم از آن شرایط برای بهبود
وضعیت استفاده کنم؟ اولین وزیری بودم که
در دولت آژیر کشیدم و طرح و الیحه دادم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد:
وزارت تعاون بزرگتریــن وزارتخانه اجتماعی
است که باید سرریز مسائل اجتماعی را تحمل
کند و خودش متولی آســیبهای اجتماعی
نیست .این وزارتخانه باید آثار آسیبسازی هر
سه قوه را جواب دهد و خودش تولید آسیب
نمیکند .نماینــدگان صدیقی که میخواهند
مشکالت مردم را حل کنند بیشترین تحقیق
را در وزارتخانه بنده مشاهده میکنند .با تمام
وجود هر کاری را که مجلس میخواهد برای
مردم انجام دهد ،انجام میدهم .به قول آقای
آهنگران اگر دیر آمدم مجروح بودم.
ربیعی در ادامه اظهار کرد :متاســفانه اگر
گریه کنیم یک چیز میگویند و اگر بخندیم
یــک چیز میگوینــد .به مــن میگویند در
استانها دوره گردی دارید اگر من به استانها
میروم آیا شما در نظر نمیگیرید که سرمایه
اجتماعــی پایین آمــده اســت و اعتماد نیز
کاهش یافته است .یک وزیر زمانی که به یک
سیاه چادر میرود و یا به روستاها میرود آیا
حســن است یا قبح اســت؟ در مورد دیگری
دوســتان در خصوص نرخ بیــکاری صحبت
کردنــد بنده بیش از همه میدانم که بیش از
 ۲۵درصد تحصیلکردهها بیکار هستند .بنده
سوال میکنم که آیا بیکاری محصول وزارت
کار  ،تعاون و رفاه اجتماعی اســت؟ بیکاری
محصول سیاستهای کالن پولی و مالی است
که همه ما با یکدیگــر در این زمینه تصمیم
میگیریم .بیکاری محصول سیاستهای تولید
و بازار کار اســت .هیچ بند قانونی وجود ندارد
که بنده نســبت به بیکاری مسئولیت داشته
باشــم .اما من خودم را وزیــر بیکاران نامیدم
و احســاس میکنم که مقــام رهبری تمایل
دارند کســی پرچم بیــکاری را در دولت باال
ببــرد و من داوطلبانه این امــر را پذیرفتم .و
در صحبتهایم خواهــم گفت که اتفاقا آنچه
که امروز در این حوزه رخ داده است ناشی از
سیاســتها و برنامههای وزارت ما بوده است.
اگر امروز آب باریکهای نیز در اشــتغال وجود
دارد ناشــی از تالشها و سیاستهای ما بوده
است.

علی ربیعی در قســمت دوم صحبتهای
خود در جلســه استیضاح بیان کرد :امیدوارم
این جلسه اســتیضاح یک نقطه عطفی برای
مجلس شــورای اسالمی شود .آقای الریجانی
بنــده از شــما انتظار دارم به عنــوان رییس
مجلس شورای اســامی به نمایندگان تذکر
دهید در چارچوب اســتیضاح صحبت کنند.
کدام یک از مطالب در چارچوب اســتیضاح
بود؟ اســتیضاح در  ۱۰بند در مجلس شورای
اســامی چاپ شده اســت .در این استیضاح
به من تهمتهای زیادی زده شــد و جمالت
ناروایی به من نسبت داده شد.
وی در ادامه بیان کرد :من واقعا نمیخواهم
وارد برخی از مسائل شوم .آقای پورابراهیمی،
آقای کهنوجی را شــما میشناســید .رزومه
ایشان دســت من چکار میکند؟ اگر ایشان
مدیرعامل مس میشد مشکل شما این چنین
با من ادامه پیدا میکرد؟ لطفا توجه کنید که
این نامه از ســوی اطالعــات نیروی انتظامی
نوشته شــده اســت .آقای پورابراهیمی این
نامه را که بنده ننوشــتهام .آقای پورابراهیمی
هر نشســتی که در هیات مدیره استان داریم
شما من را بیچاره میکنید و در استان شبکه
میچینید .دختر آقای پزشکیان قبل از بنده
در آنجا پروژه داشــته اســت .ربطی به دوره
بنده نداشته است .شــما یک دختر مسلمان
ق لیسانس را که قبل از
مومن شــاگرد اول فو 
دولت من در آنجا پروژه داشــته و در آنجا کار
میکرده زیرسوال میبرید .اینگونه نکنید.
ربیعی در ادامه بیان کرد :رییس بهزیستی
ســبزوار یک خانم برجسته اســت اما به من
فشار میآوردند که یا این فرد را بردار یا شما
را اســتیضاح میکنیم .در اتاق من در جلوی
چشم من بدون اینکه ترســی از من داشته
باشند در چشم من نگاه میکنند و میگویند
ســالی  ۵۰۰ – ۴۰۰میلیون تومان به حساب
فرد مورد نظر واریز کن و به هر کسی که من
میگویم بده.
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه
تصریح کرد :من از شــهدا خجالت میکشــم
که این مطالــب را اینجا مطــرح کردم .من
وضعیت ســخت فعلی که در اقتصاد کشــور
رخ داده است را میفهمم و باید کاری کنیم.
ما باید نشــان دهیم که به فکر مردم هستیم.
من  ۴۰سال خدمت کردم و در این  ۴۰سال
بحرانهای زیادی دیدهام .یادم است یک روز
در تهران  ۱۲هزار نفر میلیشیا در توپخانه رژه
میرفتند .مــا آن روز را گذراندیم میدانم که
شرایط ســختی پیش روی داریم و مستحضر
هستم که ترامپ روان جامعه را نشانه گرفته
اســت .ما امروز در حال از دست دادن اعتماد
در جامعه هستیم.
وی در پایــان گفت :من چه وزیر باشــم
و چه وزیر نباشــم هرچــه در توان دارم برای
حل مشــکالت مردم خواهم گذاشت و روز و
شب نمیشناســم .اگر هم به من رای ندهید
دست شما را میبوسم و به یک کار اجتماعی
میپردازم .شــما را به وجدان و خداوند رجوع
میدهم .انشــاءاهلل سرمایه اجتماعی نظام را
پاس بداریم و اعتماد عمومی را ضایع نکنیم.
اخالق را فرو نپاشــیم .ما در کنار هم از همه
بحرانها عبور خواهیم کرد.
نمایندهای پول نگرفته که به ربیعی رای
دهد

مسعود پزشکیان در جلســه علنی دیروز
مجلس و در مخالفت با استیضاح وزیر تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی ،گفت :بنــده قرار نبود
صحبت کنم ،امــا از صبح که وضع موجود و
بحثهایی که برخی عزیزان نسبت به مجلس
شــد را دیدم ،احساس کردم باید از مجلس و
نمایندگان دفاع کنم.
وی توضیــح داد :اینکه بگویند نمایندگان
البــی کرده و پــول گرفتنــد ،بیاحترامی و
بیانصافی اســت .ما میخواهیم چه کسی را
زیر سوال ببریم؟ بنده به عملکرد آقای ربیعی
رای مثبت میدهم اما این چه جوی است راه
افتاده که اگر کســی به استیضاح رای ندهد
حیثیت مجلس از بین میرود .اگر ما تحت جو
و بر اساس فشار رای دهیم آن وقت است که
حیثیت مجلس از بین میرود .باید بر اساس
حق و نه جوسازی و زدن انگ ،تهمت و افتراء
رای داد.
این عضو فراکســیون امیــد ،گفت :کدام
نماینــده پــول گرفته که به اســتیضاح رای
ندهد؟ اگــر این موضوع ثابت شــود باید آن
نماینده از مجلس اخراج شــود .اینگونه حرف
زدنها انصاف نیست .نمایندهای پول نگرفته
و باج نداده اســت که به ربیعی رای دهد .اگر
پول گرفته بودیم خفه میشدیم و هیچ حرفی
نمیزدیــم .بنده هیچگاه دنبــال پول ،دنیا و
قدرت نبودهام.
وی ادامه داد :آقــای تقیزاده معاون وزیر

در همین مجلــس به من گفت که میگویند
پسر بنده با پسر آقای ربیعی شرکت زده و در
دبی تشکیالت راه انداختهاند ،حال اینکه پسر
من اصال پسر آقای ربیعی را نمیشناسد .نباید
از پشــت تریبون تهمت بزنیم ،ما مسلمانیم،
حضرت علــی (ع) فرمود که بین حق و باطل
چهار انگشت بیشتر فاصله نیست؛ یعنی حق
بــه معنای دیدن و باطل به معنای شــنیدن
برای صحه گذاشتن بر موضوعی است ،آیا ما
میخواهیم بر اساس شنیدهها رای دهیم؟
پزشکیان ادامه داد :قبال هم چیزهایی علیه
آقای ربیعی در فضای مجازی پخش کردهاند
اما آیا ما میخواهیم با این چیزها رای دهیم؟
مــا به خدا و آخرت اعتقاد داریم .اگر پشــت
تریبون حرف و دلیلی گفته شد که ما به حق
بودن آن رســیدیم پس رای دهید؛ نه اینکه
بگوییــد اگر به اســتیضاح رای ندهیم اعتبار
مجلس از بین میرود یا اینکه بگویند یکسری
پول گرفتند که به آقای ربیعی رای دهند .اگر
مــا دنبال پول و مقام بودیــم خیلی کارهای
دیگر میکردیم و پول در میآوردیم.
وی با اشــاره بــه دوران وزارتش در دولت
اصالحات گفــت :بنده در دولت خاتمی ،وزیر
بودم .آن زمان یادم است که در جلوی وزارت
کار تظاهــرات و اعتصابات کارگری میشــد،
این اتفاقات در دولت آقــای احمدینژاد هم
رخ داد ،اما پنج ســال اســت که آقای ربیعی
وزیر است و ما شــاهد این اعتراضات جلوی
وزارتخانه نیستیم .این نشان میدهد که وزیر
مشکل کارگری را در این وضعیت اقتصادی،
اجتماعی ،صنعتی و گرانی حل کرده است.
به من گفتند اگر فکر تایید صالحیت دی
ماه  ۹۸هستید صحبت نکنید

نماینده مردم گناوه هم استیضاح وزیر کار
را خالف قانون دانســت و گفت :به من گفتند
اگر فکر تایید صالحیت در دی ماه ســال ۹۸
هستید پشت این تریبون صحبت نکن.
حجت االســام عبدالحمید خــدری در
مخالفت با اســتیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفــت :امروز ملت ایــران نظارهگر
تصمیــم خردمندانه ما نمایندگان هســتند.
مفهــوم اســتیضاح را به خوبــی میدانیم و
میدانیم که این موضوع حق تمام نمایندگان
اســت ،اما کســانی که امروز با جوســازی و
سمپاشــی جایگاه و شــأن مجلس شــورای
اسالمیرا به عدم رای اعتماد به آقای ربیعی
گره زدهاند ،کاری خالف اخالق انجام دادهاند.
وی افزود :امروز از هیات رییسه گالیهمندم.
استیضاح آقای ربیعی بدون تشریفات قانونی
منجر به تذکــر آییننامهای من شــد .آقای
الریجانی پاســخ شــما قانع کننده نبود .این
استیضاح خالف قانون است .هیات رییسه به
سوگندی که یاد کرد عمل نکرده است .برای
نقض این سوگند کفاره پرداخت کنید.
وی تاکید کرد :امروز و مشــکالت موجود
حاصل فضای اقتصادی است آیا آقای ربیعی
مقصر اســت؟ آقای خادمی شما فرمودید ما
وزیر میخواهیم کارگــر نمیخواهیم .اما من
میگویم ما وزیری میخواهیم که کارگر بوده
و درد کارگــر را بفهمد .ما وزیری میخواهیم
که خود از جامعه کارگری باشــد .ما از جامعه
ارباب و رعیتی بیزاریــم .اگر امروز ربیعی در
جامعه کارگری حضور پیدا میکند چون خود
کارگر اســت .هفتهای سه شــب در اتاقاش
میخوابد چرا که درد کارگر را میفهمد.
نماینــده مردم گناوه در مجلس شــورای
اســامی تصریح کــرد :آقایی کــه خیلی از
تهمتها را روا داشــتید کدام آموز ه دینی به
یک مسلمان اجازه میدهد بدون هیچ جرمی
در یک تریبون اینگونه به افراد تهمت میزند؟
حرمت مومن به حرمت کعبه تشــبیه شــده
اســت .من هم فرزند روســتا هستم در کدام
چادر عشــایر میتوان برایشان  ۹۰۰میلیون
تومــان هزینه کرد؟ ابعاد این چادر را برای ما
بیان کنید.
نماینــده مردم گناوه در مجلس شــورای
اســامی بیان کرد :خوب است من هم اشاره
کنــم چون گزینه مدیرکلی شــما در کمیته
انتصابات رای نیاورده اســت اینگونه برآشفته
شــدهاید؟ آقایی که دم از شــنیدهها زدید و
فرمودید من شــنیدم کــه نمایندگان گفتند
فضای مجلس به نفع آقای ربیعی اســت .تو
شنیدی اما من هم شــنیدههایم را میگویم.
من هم شــنیدم که یکی از دوستان در گوش
یکی از دوســتان دیگر گفــت فضای مجلس
مخالف اســتیضاح اســت .من هم شنیدم که
یکی از همکاران به من گفت اگر فکر دیماه
 ۹۸برای تایید صالحیت هســتید پشت این
تریبون صحبت نکن .به چه جرمی؟
دولت از ربیعی حمایت میکند

باطرح شایعاتی درباره عدم حمایت دولت
از ربیعی  ،معــاون پارلمانی رییسجمهور در
نامهای به مجلس تاکید کــرد که او و دولت
از وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی حمایت
میکند .علی الریجانی رییس مجلس شورای
اسالمی در جریان استیضاح علی ربیعی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نامه حســینعلی
امیری معاون پارلمانی رییسجمهور را قرائت
کرد .وی توضیــح داد :آقای امیری نامهای را
دادند و در آن آوردند که در مجلس مطلبی به
من انتساب داده شده مبنی بر اینکه دولت از
آقای ربیعی حمایت نمیکند که این درســت
نیست.
الریجانی افزود :آقــای امیری در این نامه
تاکید کرده کــه من به عنوان وظیفه از آقای
ربیعــی حمایت میکنم و حرفــی غیر از آن
نادرست است.
اما در نهایت با تمام این فراز و نشــیبها
 ،مجلس به مانــدن ربیعی در وزارت کار رای
نداد و ربیعی با این وزارتخانه خداحافظی کرد.
بدین ترتیب نمایندگان مجلس با  ۱۲۹رای
موافــق و  ۱۱۱رای مخالف بــه نماندن علی
ربیعــی رای دادنــد .بنابراین علــی ربیعی از
وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی رفت.

