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رهبر انقالب درگذشِت آیت الله نصرالله شاه آبادی را 
تسلیت گفتند

حضللرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسللامی، 
درگذشللِت عالم بزرگوار مرحوم آیت اهلل آقای حاج آقا نصراهلل 

شاه آبادی را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقاب اسامی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشللت عالللم بزرگوار مرحللوم آیة اهلل آقللای حاج آقا  
نصراهلل شللاه آبادی رحمة اهلل علیه را به بازماندگان مکّرم ایشان 
و بیت رفیع شاه آبادی و همه  ارادتمندان ایشان تسلیت عرض 

میکنم و علّو درجات ایشللان را که از شاگردان و نزدیکان امام 
راحل عظیم الشأن و از وفاداران به انقاب و خدمتگزاران نظام 

جمهوری اسامی بودند، از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سّید علی خامنه ای - 22 اسفند 1396

آنچه که ایران را 
مقتدر کرده است

سیاوش کاویانی

توانمندی های دفاعی و نظامی جمهوری اسللامی 
ایللران در حالی بازدارنده اسللت کلله از کمترین خرید 

تسلیحاتی و بودجه دفاعی برخوردار است.
با وجود پایین ترین سطح خرید تسلیحاتی نسبت به 
کشورهای کوچک منطقه همچون امارات، کویت، بحرین 
و رژیم سعودی و رژیم اسرائیل، ایران به خاطر دارا بودن 
مؤلفه های قدرت توانسللته است از سطح تأثیر گذاری و 

نفوذ باالیی بر تحوالت پیرامونی برخوردار باشد.
ایللن تأثیرگللذاری و نفوذ حتی بلله فراتر از منطقه 
پا گذاشته و توانسته اسللت با ایجاد اشتراکات سیاسی 
در مرحله ای قرار بگیرد که حتی قدرتمندترین دشمن 

خود را نیز به عقب براند.
با این وصف، دشللمنان در صدد گرفتن مؤلفه های 
قدرت و اقتدار جمهوری اسامی ایران هستند تا بتوانند 

شکست را به انقاب تحمیل کنند.
مؤلفه اصلی و از همه مهمتر برای قدرت و اقتدار نظام 
جمهوری اسامی ایران مردم هستند، حمایت و همراهی 
مردم با انقاب اسللامی باعث شده است که این ویژگی 
اصلی ترین مؤلفه قدرت برای نظام اسامی باشد، دشمنان 
نیز به این موضوع آگاه هسللتند به همین خاطر است که 

سعی دارند تا میان نظام و مردم فاصله ایجاد کنند.
یکللی از راه هایللی که دشللمنان برای رسللیدن به 
هدف خود دنبال می کنند، شکل دهی به نارضایتی های 
اقتصللادی و مدنی در جامعه و میان مردم اسللت. بروز 
مشللکات اقتصادی و وجللود برخی اعتراضللات به آن 
مشکات، هر چند به حق است و مردم این حق را دارند 
تا نسبت به شللرایط اقتصادی کشور و مدیریت ضعیف 
معتللرض و منتقد باشللند، اما چنیللن فضایی، مطلوب 

دشمنان است تا بتوانند از آن بهره خود را ببرند.
مردم ایران اسللامی هوشللیار و آگاه هسللتند اما 
این هوشللیاری و آگاهی نباید باعث شود که مسئولین 

ذیربط، وظایف ذاتی خود را فراموش کنند.
وظیفه مسئولین در قبال مسللئولیتی که بر عهده 
دارند و در برابر مردم روشللن و آشللکار است، مدیریت 

کارآمد حوزه مسئولیتی است که برعهده آنها است.
بروز مشللکات و نوع رفتاری که مسللئولین با آن 
از خللود نشللان می دهند، خود گویای مدیریتی اسللت 
کلله آنها دارند، عاوه بللر اینکه مللردم جامعه با وجود 
اعتقللاد قلبی و راسللخ به انقاب اسللامی، اما نسللبت 
بلله تبعیض و ناعدالتی و بی عدالتی در برخی مسللائل 
ناخرسند هستند و خواهان اصاح تبعیض و ناعدالتی ها 
می باشند. به واقع مردم ضعف ها را خطری برای انقاب 

اسامی می دانند و خواهان رفع معضات هستند.
پس از مؤلفه نخست که مردم هستند، مؤلفه قدرت 
دیگری برای جمهوری اسامی ایران قابل تعریف است 
که می توان آن را ذات انقاب اسللامی دانست، به این 
معنا که انقاب اسللامی خود دارای قدرت و توانمندی 

به خاطر تفکر و ایدئولوژی حاکم در آن است.
قللرار گرفتن جمهوری اسللامی ایللران در منطقه 
حساس و استراتژیک غرب آسیا و خلیج فارس، سومین 
مؤلفه قدرت ایران به حساب می آید، که با داشتن منابع 

نفتی و گازی فراوان، آن را افزون می کند.
نفوذ و تأثیر ایران بر تحوالت منطقه و خاموش کردن 
فتنه هایی که در غرب آسللیا دامن زده می شللود، مؤلفه 
دیگری از قدرت جمهوری اسللامی اسللت که به خاطر 
وجود مردم و انقاب اسللت که شکل گرفته و باعث شده 

تا کشوری تأثیر گذار و سرنوشت ساز محسوب شود.
قللدرت نظامی جمهوری اسللامی ایللران با وجود 
مؤلفه های اولیه است که می تواند کاربردی تر وارد عمل 
شللود و به عنوان یک عامل بازدارنللده قدرتمند مقابل 
تهدیدات دشللمنان برای دفاع از کیان کشور و انقاب 

اسامی واکنش نشان دهد.
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران با وجود پشتوانه 
مردمی توانسته است تا یک ارتش و سپاه قوی و مقتدر را 
تشکیل دهد. کاربردهای نیروهای مسلح ایران آنقدر متنوع 
و وسیع است که تنها در مقوله دفاعی و جنگی نمی گنجد، 
بلکلله قابلیت های این نیروها توانسللته یک ظرفیت باالی 

نظامی، اقتصادی و سیاسی را به وجود آورد.
نیروهای مسلح جمهوری اسللامی ایران در شرایط 
مهار ناپذیری قرار دارند، به این مفهوم که قدرت و توانایی 
نیروهای مسلللح کشللورمان آنقدر باال اسللت که دشمن 

نمی تواند این نیرو را مهار کند و از سر راه خود بردارد.
هملله این امتیازات بللزرگ برای نیروهای مسلللح 
جمهللوری اسللامی از توانمندی های درونللی ارتش و 
سپاه اسللت، نیروهای مسلللح ایران توانستند به خوبی 
خودکفایللی را برای خود ایجاد کنند و از وابسللتگی به 

خارج بی نیاز شوند.
ارتللش و سللپاه توانسللته اند به فناوری هللای نوین 
دفاعی و نظامی دست یابند بدون این که کمک خارجی 

در میان باشد.
پیشرفت های موشکی ایران یکی از همان فناوری های 
نظامی و دفاعی اسللت که دشمنان را به وحشت انداخته 

و وادار کرده تا برای مهار آن اقدام کنند.
با وجود این مؤلفه ها و رهبری نظام اسامی می توان 
بر مشکات چیره شللد و توطئه های دشمنان را خنثی 
کرد و البته الزمه تداوم آن رسیدگی به امور اقتصادی و 
معیشللتی جامعه است که بر عهده قوای سه گانه و همه 

دستگاه های ذیربط می باشد.

هفته پایانللی کار مجلس در 
کار بهارستـــان دسللتور  بللا   96 سللال 

رسللیدگی به طرح استیضاح 
دو وزیر پرحاشیه در مجلس همراه بود که در جلسه 
صبح روز گذشته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و در جلسلله بعللد از ظهر عباس آخوندی 
وزیر راه و شهرسازی در جلسه استیضاح به سواالت 
نماینللدگان پاسللخ دادند. در نتیجلله علی ربیعی با 
اختاف 2 رای ناپلئونی در سللمت خود ابقا شللد و 
عباس آخوندی نیز توانسللت بللا 152 رای مخالف 

استیضاح در ساختمان تحت مدیریتش باقی بماند.
نمایندگان مجلس بعد از شنیدن نظر موافقان 
و مخالفان مجدداً به ربیعی رأی اعتماد دادند و بر 
این اساس از 253 رأی ماخوذه، 126 رای موافق و 

124 رای مخالف به ربیعی داده شد.
نماینللدگان در آذر مللاه امسللال مللواردی را 
بللرای اسللتیضاح علللی ربیعللی به هیللات رئیس 
مجلللس ارائه کللرده بودند که از جمللله می توان 
بلله موضوعاتی چون سللوء مدیریت در سللازمان 
بازنشسللتگی، عدم نظارت در مدیریت شرکت های 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، عدم اجرای قوانین 
شللفافیت اطاعات اقتصادی بنگاه هللا، بکارگیری 
بازنشسللتگان، نبللود نظللارت کامل بللر مجموعه 
وزارت خانه، افزایش نرخ بیللکاری، ضعف عملکرد 
در مدیریت فنی حرفه ای کشور، رسیدگی نکردن 
به اوضاع معیشللتی بازنشستگان، نیمه  تمام بودن 
بیشتر طرح های کارآفرینی، نبود برنامه ریزی برای 
تشویق سرمایه گذاری خارج از کشور، عدم ارتقای 
زندگی معلللوالن و بیماران خللاص و کاهش نرخ 
مشللارکت زنان در فعالیت های اقتصادی از جمله 

انتقادات نمایندگان به وزیر کار بود.
در ایللن جلسلله اسللحاق جهانگیللری معاون 
اول رئیللس جمهللور، ولی اهلل سللیف رئیس بانک 
مرکللزی، حسللینعلی امیللری معللاون پارلمانللی 
ریاسللت جمهللوری، محمدجللواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات، امیرحاتمی وزیر دفاع، بیژن زنگنه 
وزیر نفت، آوایی وزیر دادگستری، سلطانی فر وزیر 
ورزش، سللید تقی نوربخش رئیس سازمان تامین 
اجتماعی و اردکانیان وزیر نیرو برای همراهی وزیر 
تعاون در مجلس حاضر شللدند. رئیس جمهور در 
جلسلله اسللتیضاح غایب بود اما در جلسه مجلس 

خبرگان رهبری حاضر شد.

مخالفت فراکسیون امید با استیضاح ربیعی 
در همین حال سللید ابوالفضل موسوی بیوکی 
نماینده مردم یزد و عضو فراکسللیون امید مجلس 
با اشللاره به نشست فراکسللیون متبوعش در مورد 
اسللتیضاح که قبل از جلسه علنی برگزار شد اظهار 
داشت: در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، در 
نهایت فراکسیون امید با استیضاح وزیر کار مخالفت 
کرد و مقرر شللد اعام موضع رسمی فراکسیون بر 

اساس مخالفت با استیضاح ربیعی صورت گیرد.

اظهار نظرهای موافقان 
محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان، شهاب 
نادری نماینده مردم پاوه، حسین مقصودی نماینده 
مردم سبز وار، محمود نگهبان سامی نماینده خواف و 
رشتخوار، ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان، 
فریدون حسن وند نماینده مردم اندیمشک، محمدرضا 
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان از موافقان استیضاح 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند.
محمدقسللیم عثمانی نماینده مردم بوکان در 
موافقت با استیضاح علی ربیعی اظهار داشت: قدرت 
شللایعه پراکنی و ایجاد شللک و دو دلی از سللوی 
هللواداران آقای ربیعی در دل اسللتیضاح کنندگان 
قابل تقدیر است! همدستان شما استیضاح کنندگان 
را متهم کردند که چون شللما بلله آنها باج نداده اید 
استیضاح را کلید زده اند؛ مرد باشید و پشت همین 
تریبون بگویید که کدام نماینده از شما باج خواسته 
است صریحا اعام کنید تا در هیات نظارت بر رفتار 
نماینللدگان عذر این نماینللده را بخواهیم و در غیر 
ایللن صورت مجلس به واسللطه اتهام بر نمایندگان 

عذر شما را خواهد خواست.
وی با اشللاره به اینکه ربیعللی وزارت تعاون را به 
وزارت »حصر تعاون« تبدیل کرده است خطاب به وی 

عنوان داشت: ربیعی وزیر کار نیست بلکه وزیر کارفرما 
است، امروز کارگران با مدارک کارشناسی و کارشناسی 
ارشد حداقل حقوق را می گیرند و اگر هم اعتراض کنند 

اخراج می شوند و از حق بیمه هم برخوردار نیستند.
وی، ربیعللی را نلله وزیللر »رفللاه اجتماعی« 
بلکلله وزیر تبعیللض اجتماعی برشللمرد و خطاب 
بلله او گفت: شللما صندوق تامیللن اجتماعی را به 
وجه المصالحلله بانللدی و جناحی تبدیللل کردید؛ 

الحق شما استادید!

اگر جوانان صفر مرزی را جذب نکنیم 
داعش آنان را جذب می کند

از سللوی دیگر شللهاب نللادری نماینده مردم 
پللاوه دراین باره گفللت: آقای ربیعللی بزرگ ترین 
سللرمایه گذاری کشللور مثللل شسللتا و سللازمان 
بازنشسللتگی در اختیار شماست که هیچ وقت بر 

روی آن مدیریتی نبوده است.
وی افزود: تخلفات گسللترده در مجموعه وزارت 
تعاون سوء مدیریت به واسطه انتصاب افراد ناشایست، 

ناکارآمد و بدون تخصص از عملکردهای شما است.
وی اضافلله کرد: عدم توجه به اشللتغال یکی 

دیگر از مشکات شما است. 
نماینده پاوه تصریح کرد: معاون شما خط فقر 
را در سللال 96، 700 هزار تومللان اعام کرد تا با 
این نرخ حضرت عالی قهرمان شللوید. این درحالی 
اسللت که مطابق با نظر کارشناسللان نرخ فقر 2.5 
میلیون تومان اسللت. وی اظهار داشت: چندین بار 
هم خودم پیش شما آمدم گفتم که اگر ما جوانان 
نقطه صفللر مرزی را جذب نکنیم، داعش و کومله 

آنها را جذب می کنند، چه اقدامی انجام دادید؟ 

رئیس جمهور در صورت شنیدن صدای مردم 
ربیعی را مجبور به استعفا می کرد

حسللین مقصودی نماینده مردم سللبز وار در 
مجلس نیز در موافقت با اسللتیضاح وزیر کارگفت: 
به واسللطه عملکرد وزیر کار، افراد جامعه به نظام 

بی اعتماد شده اند. 
مقصودی افزود: شما به جای البی  کردن برای 
بیشتر در قدرت ماندن باید برای گرفتن حق و حقوق 
بازنشستگان البی می کردید. وی اظهار داشت گفت: 
اگر رئیس جمهور پیام مردم را می شنید قطعاً آقای 

ربیعی را مجبور به استعفا می کرد.

 جان مردم از هر وزیری عزیزتر است
محمللود نگهبان سللامی نماینللده خواف و 
رشللتخوار نیز در موافقت با استیضاح ربیعی گفت: 
در ارتباط با گروه هواپیمایی آسمان است شما چه 
بخواهید و چه نخواهید ایران اسامی عزیز داغدار 
اسللت، هواپیمایی آسللمان زیرمجموعه مدیریتی 
شللما اسللت چارت مدیریتللی آن بللدون رعایت 

کمترین شاخص های ایکائو انتخاب شده است.
وی ادامه داد: شللاید برای شللما و هواپیمایی 
آسللمان درآمدزایی مهم باشللد ولی برای ما جان 

عزیزانمان عزیزتر از هر وزیری است.
نگهبان سامی ادامه داد: سابقه استیضاح شما 
را به خاطللر می  آورم طبق عللادت قرآنی از جیب 
در می آوریللد، بغللض می کنید،  فضا را احساسللی 
می کنیللد تللا از این رهگذر مجددا بللرای خودتان 

بلیت بازگشت به وزارتخانه را اخذ کنید.

وزیری که نگاه جنگ روانی داشته نمی خواهیم
ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان نیز 
در موافقت با این استیضاح گفت: وزارتخانه کار150 
میلیارد دالر سرمایه در اختیار دارد اگر این رقم در 
اختیار بانک ها قرار گیرد سللاالنه 30 میلیارد دالر 
سللود ایجاد می کند، در این صورت نباید حقوق و 

مزایای هیچ فرد بازنشسته ای عقب بیفتد.
وی خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: 
آقای جهانگیری! باید وزیللری قدرتمند وزارتخانه 

کار انتخاب شللود نه وزیری که نللگاه جنگ روانی 
داشللته و با گریه وزارتخانه را به سراشللیبی پیش 
ببرد؛ خطاب به جناحی که عنوان می کند این وزیر 

سهمیه ما است عنوان می کنم ربیعی را بردارید.

بی اعتنایی ربیعی به کارگران 
فریدون حسن وند نماینده مردم اندیمشک نیز 
اظهار داشت: استیضاح امروز)دیروز( ربیعی به دلیل 
عدم وفای عهد وی به وعده ها و ناتوانی در مدیریت 
است، آقای ربیعی! آیا شللرکت نفتکش متعلق به 
تللو نبود؟ آیا سللانحه آن را به گللردن گرفتی و یا 
فقط فرافکنی کردی؟ چرا سانحه سقوط هواپیما و 

سانحه ریلی را به گردن نگرفتی؟ 
حسنوند افزود: آقای ربیعی! بی اعتنایی شما به 
جامعه کارگران ما را وادار به اسللتیضاح شما کرد، 

آیا در تقاطع ها کودکان کار را نمی بینی؟ 
نماینللده مردم اندیمشللک تصریللح کرد: اگر 
ناتوان بودید چرا اسللتعفا ندادید؟ شللما دوستان 
خللود را بللا 2 میلیارد بسللیج کردید تللا بر دهان 

رسانه های منتقد مهر بزنند.

در جلسه رأی اعتماد با البی گری اجازه 
ندادند صحبت کنم

محمدرضللا پورابراهیمللی نیللز در موافقت با 
اسللتیضاح وزیر کار گفت: در زمان رأی اعتماد ما 
عنوان کردیم که ویژگی های آقای ربیعی متناسب 

با مأموریت های این وزارتخانه نیست.
وی افزود: درآن جلسلله رأی می خواسللتم به 
عنوان مخالللف وی صحبت کنم امللا به هر دلیل 

البی گری کردند و اجازه ندادند.
نماینده مردم کرمان اظهارداشت: آقای ربیعی 
در یک منطقه فقیرنشین به دنیا آمده و بزرگ شده، 
سوال این است که امروز منزل ایشان در کجاست؟

ربیعی: موافقان استیضاح با استناد به آمار 
سخن بگویند 

علی ربیعی نیز در دفاع از خود اظهار داشللت: 
متأسفم که دوستان برخاف مشی قانون استیضاح 
عمللل کردند. از رئیس مجلس انتظار دارم از طرح 

مسائل خارج از موضوع جلوگیری کند.
ربیعی اظهار داشللت: مشتاق هستم استیضاح 
کننللدگان شللفاف و با عللدد و رقم نه بللا کلیات، 

انحراف من و همکارانم را از برنامه ها اعام کنند.
وی با اشاره به ناآرامی های اخیر اظهار داشت: 
خشکسالی، فقر و موضوعاتی از این دست را در به 

وجود آمدن این ناآرامی ها دخیل می دانم. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فقر 
با پاشیدن پول حل نمی شود؛ همانگونه که اشتغال 

با پاشیدن پول حل نمی شود.
اظهار داشللت: مللن ادعا نمی کنم سللوپر من 
هستم اما معتقدم روند سللالم است. اصا مجلس 
بایللد به بنده پللاداش دهد کلله برنامه ریزی برای 

خارج کردن صندوق ها از بنگاه داری دارم.
ربیعی ادامه داد: اگر قرار به کار اقتصادی بود 
بنللده باید کارگران شللرکت های زیان ده را اخراج 

می کردم اما به فکر تثبیت شرایط بودم.
وزیرکار ادامه داد: برنامه دوم ما تثبیت اشتغال 
موجود اسللت اگر این برنامه  نبود حدود 300 هزار 

شغل ریزش کرده بود.
ربیعللی تاکیللد کرد: شللما نمی توانیللد دولت و 
وزارتخانه ای که می خواهد کار را جلو ببرد متهم کنید. 
وزیللر کار در خصللوص شللرکت هواپیمایللی 
آسللمان و بحث کشللتی ها گفت: آیا من آسمان و 
کشتی را آوردم؟ مثا االن بخواهم رجا را بفروشم 

آیا کسی آن را می خرد؟ 
ربیعی افزود: در مسللئله آسللمان اشللکال از 
هواپیمللا نبود و شللایعه هشللدار هواشناسللی هم 
صحت ندارد. خلبانش نیز ثابت شللد سکته نکرده 
است اما باالخره اتفاق افتاده و ما هم متاسفیم و از 

خانواده های داغدار پوزش می طلبیم.

 نظر مخالفان استیضاح چه بود؟
جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب، 
مصطفللی کواکبیللان نماینده مردم تهللران نیز از 

مخالفان استیضاح ربیعی بودند. 
جهانبخللش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب 
در این باره اظهار داشللت: یادمللان نرود که آقای 
ربیعی بیشللتر از همه وزرا به اسللتان ها سللر زده 

است.
وی با اشللاره به اینکه نگاه وزیر کار به امنیت 
مسائل کنونی نگاه پسندیده ای است، گفت: ربیعی 
در واقع اولین کسللی است که اشللتغال نیروهای 

بیکار را با بدبختی تمام فراهم کرد.
نماینللده مردم میانللدوآب، افللزود: این همه 
دسللتگاه متولی برای جلوگیری از فقر وجود دارد 

آنها چه کرده اند.

افتخار می کنیم که ربیعی زمانی در وزارت 
اطالعات بوده است

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران نیز گفت: 
امروز کدام استیضاح کننده آقای ربیعی قائل به این 
نیست که اتاق شیشه ای در وزارت رفاه نداریم؟ کدام 

اختاس در وزارت رفاه رخ داده است؟ 
وی افزود: آیا جرأت دارید درباره آسللیب های 

اجتماعی به وزیر کشور اعتراض کنید؟
عضو فراکسیون امید مجلس با افتخار به اینکه 
ربیعی زمانی در وزارت اطاعات بوده است، تصریح 
کرد: بدنه مجلس می خواهد به وزیری که از جنس 
کارگران است رأی اعتماد دهد. در غیر این صورت 

جامعه کارگری دچار تنش می شود.

حاشیه ها 
نشست بررسی استیضاح ربیعی با حاشیه هایی 
همراه بللود که از جمله می توان به مشللاجره های 

لفظی پورابراهیمی و خدری اشاره کرد.
پس از سخنان محمدرضا پورابراهیمی در مورد 
محل زندگللی ربیعی عبدالحمید خللدری نماینده 
بوشهر مقابل تریبون قرار گرفت و با باال بردن صدای 
خود فریاد زد که شللما چه کار به فرزندان او دارید، 

اجازه ندارید در مورد همه چیز اظهارنظر کنید. 
در ایللن میان پورابراهیمللی خطاب به خدری 
گفت: شللما که حرف خود را زده اید، اجازه بدهید 

من هم حرفم را بزنم. 
این مشللاجره لفظی به همین جا ختم نشد و 
در حالی که نمایندگان سللعی داشللتند خدری را 
بلله جایگاهش هدایت کنند، وی همچنان در حال 

اعتراض و فریاد نسبت به موارد ذکر شده بود. 
پللس از آن نیز پور ابراهیمی نسللبت به اجرا 
نشدن فایل مورد نظرش به پزشکیان اعتراض کرد 
و پزشللکیان گفت ما زمان شما را نگه می داریم و 
پس از برطرف شللدن مشللکل فایل، شما به ادامه 

سخنان  خود بپردازید.

وزارت راه آتش به خرمن اعتماد مردم 
نسبت به مسئوالن انداخته

اما نشسللت دیروز مجلس درنوبت عصر برای 
بررسللی اسللتیضاح عبللاس آخوندی وزیللر راه و 
شهرسازی برگزار شد که در پایان عباس آخوندی 
بللا 92 رأی موافللق، 152 رأی مخالللف و 2 رأی 
ممتنللع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسلله 

در سمت خود باقی ماند.

چه کسانی با استیضاح آخوندی موافق بودند؟
تبریللز،  نماینللده  بیگللی  علیرضللا  احمللد   
حجت االسام احد آزادیخواه نماینده مردم مایر، 
احمد مللرادی نماینده مللردم بندرعباس،، محمد 
قسللیم عثمانی نماینده مردم بللوکان، نادر قاضی 
پور نماینده مردم ارومیه، عدل هاشمی پور نماینده 
مردم کهکیلویه و بویراحمد از موافقان اسللتیضاح 

وزیر راه و شهرسازی بودند.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در موافقت 
با استیضاح وزیر راه و شهر سازی گفت: وزارت راه 
و شهرسازی یکی از نقاطی است که آتش به خرمن 
اعتماد مردم بر کارآمدی و پاسللخگویی کارگزاران 

نظللام انداخته و قرینه ها و شللواهد متعددی از راه 
می  رسللد که این ناتوانی و عدم کارآمدی را اثبات 

می کند.

چه اشکالی در کار است که وکالی ملت 
سه بار استیضاح تان می کنند

از سللوی دیگر حجت االسللام احد آزادیخواه 
نماینده مردم مایر در این باره اظهار داشت: وزیر 
راه باید تأمل کند و ببیند چه اشکالی در کار است 
که سلله مرتبه کارش به اسللتیضاح کشللیده شده 
اسللت، حتی شنیده می شللود خود او نیز عاقه ای 

برای ادامه کار ندارد.

کدام یک از مشکالت مردم را حل کردید؟
همچنین احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس 
گفللت: آقای آخوندی چند بار بللا نمایندگان برای 
حل مشکات مردم جلسه گذاشتید و کدام یک از 

مشکات مردم را حل کردید؟

آقای آخوندی! چرا به جان مهندسین افتاده اید
محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان نیز 
با بیان اینکه امروز کشللور نیاز بلله تحرک دارد و 
بایللد موتور محرکه دولت به کار بیافتد، گفت: این 
سللطح از کار و تحرک هرگز در سللطح انتظارات 

مردم نیست.
وی افزود: بفرمایید در حوزه مسللکن چه کار 

خاصی انجام شده است.
عثمانی اظهار داشللت: چرا به جان مهندسین 
افتاده ایللد اگر کارفرما خود ناظر خللود را انتخاب 

کند چیزی از نظارت باقی می ماند؟ 
وی اداملله داد: ما سللازمان مردم نهللاد نظام 
مهندسی داریم که هیچ بار مالی برای دولت ندارد 
ولی چرا با بخشللنامه های مکرر باعث می شوید که 

نظام مهندسی کشور لطمه بخورد.

کارنامه کاری آخوندی آغشته به خون است 
نللادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز گفت: 
کارنامه کاری وزیر راه و شهرسازی آغشته به خون 
کسللانی 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.

آخوندی با عملکرد نارس خود 
ناکارآمدی اش را فریاد زده است

عدل هاشللمی پور نماینده مللردم کهگیلویه و 
بویراحمللد نیز اظهار داشللت: صریح تللر از آنکه ما 
بگوییللم خود آقللای آخوندی با عملکرد نارسللش 

ناکارآمدی و بی انگیزگی اش را فریاد زده است.

بابت تمام کاستی ها از ملت ایران پوزش می طلبم
در اداملله وزیللر راه و شهرسللازی در جلسلله 
اسللتیضاح خللود گفللت: با توجلله به اینکلله آغاز 
اسللتیضاح بر اسللاس سللقوط هواپیما در منطقه 
دنا بود وظیفلله خود می دانم خدمت خانواده عزیز 
جانباختگان تسلللیت بگویم و بابت تمام کاستی ها 

و کمبودها از ملت عزیز پوزش بخواهم.
عبللاس آخونللدی بعللد از اظهللارات موافقان 
استیضاح اظهار داشت: این سومین باری است که 
برای اسللتیضاح خدمت شللما می رسم و 4 بار هم 
به عنوان سللؤال خدمت شما بوده ایم. در این چند 
نوبت فکر می کنم توضیحات من برای شما عزیزان 

قانع کننده بوده است.
آخوندی ادامه داد: بی شللک حللوادث اخیر و 
نحوه طرح آنها در رسانه نگرانی هایی را برای مردم 
ایجاد کرد ومن هم کلله توضیح می دهیم به هیچ 
وجه در مقام فرافکنی و توجیه نیسللتم. مسللئول 

صادق باید در برابر مردم پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه بی گمان کار هیچ دسللتگاه 
اجرایی بی کاسللتی نیسللت تصریح کللرد: وقتی از 
سللانحه سللخن می گوییللم، از یک عامل سللخن 
نمی گوییللم بلکه از مجموعه ایللن عوامل صحبت 
می کنیللم اگر هم می خواهیم رسللیدگی کنیم باز 
هم وظیفه ما این است که اوالً فرایندی نگاه کنیم، 
دوم اینکه اطاعات را آنچنان که وجود دارد بدون 

تغییر در اختیار مردم قرار دهیم.

استیضاح وزرای »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »راه و شهرسازی« رای نیاورد

البیاستوری

چهارمیللن اجاسللیه مجلللس خبللرگان 
رهبری دوره پنجم صبح دیروز سه شللنبه خبــــرگان

22 اسللفندماه در مجلس قدیم به ریاست 
آیت اهلل احمد جنتی برگزار شد.

این نشسللت به مللدت دو روز در تهران برگزار می شللود و 
اعضای مجلس خبرگان 24 اسللفند پللس از زیارت مرقد مطهر 

امام خمینی )ره( با مقام معظم رهبری دیدار خواهند داشت. 
انتخابللات هیئت رئیسلله و اعضای کمیسللیون های مجلس 
خبرگان رهبری برای دو سال آینده و نیز طرح اصاح انتخابات 

مجلس خبرگان دستور کار این اجاس بود.
همچنیللن ارائه دو فوریللت طرح ایجاد هیئت اندیشلله ورز 
خبرگان دستور این اجاس است که در صورت رأی نمایندگان 
بلله این طرح، اعضای هیئت اندیشلله ورز امروز بارأی نمایندگان 

انتخاب می شوند. 
قرار اسللت ایللن اجاس عصر امروز چهارشللنبه بللا قرائت 

بیانیه ای پایان یابد.
در این نشسللت رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: آقای 
رئیس جمهور نگذارید انقاب دسللت نااهان بیفتد؛ در دستگاه 
شللما کسانی هسللتند که حداکثر انقابی نیسللتند و حداقل با 

انقاب فاصله  دارند.
آیللت اهلل احمد جنتللی رئیس مجلس خبللرگان رهبری در 
چهارمین اجاسللیه رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری 
بابیان اینکه وظیفه ما تحکیم وحدت و انسللجام بین همه اقشار 
ملت اسللت، گفت: این وحدت و انسجام از دستاوردهای انقاب 

است و همگی باید برای حراست از آن تاش کنیم.
آیت اهلل جنتی با اشللاره به مسللئله حجللاب ضمن تأکید بر 
اینکه حجاب، عفت و شرافت زن است و باید حفظ شود، تصریح 
کرد: عده ای به هر دلیلی این مایه عفت را خدشه دار می کنند و 
امروز برخی حجاب اجباری را مطرح می کنند که مباحث مربوط 
به بی حجابی به نوعی ترویج فسللق و فجور است. وی تأکید کرد: 
قانون اساسللی بر پایه دین اسام تشکیل شده و موضوع حجاب 

اجباری که مطرح می کنیم، دین اسام و شرع است.
وی اولین دستاورد را دستاورد فرهنگی دانسته و خاطرنشان 

کرد: نباید بگذاریم سایر دستاوردهای انقاب لطمه بخورد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در همین راستا افزود: موضوع 
ایثار و جهاد فی سبیل اهلل بعد از انقاب مطرح شد و جوانان ما با 
لبیک به امام راحل به میدان جنگ رفتند و برای شللهادت ورود 
کردند و حتی بسیاری از آن ها از شهید نشدن غصه می خوردند. 
وی با تأکید بر اینکه مظاهر فساد بعد از انقاب از بین رفت اما 
برخی جوانان نمی دانند از کجا به کجا رسیده ایم، اظهار داشت: 
در همین تهران مشروب فروشللی بیشتر از کتاب فروشی بود و ما 

باید دستاوردها را بشناسیم و حفظ کنیم.
رئیللس مجلللس خبللرگان رهبللری اداملله داد: این حفظ 
دسللتاوردها وظیفه کسانی اسللت که در صف مقدم هستند که 
سللپاه، بسللیج و خبرگان از آن جمله اند، لذا باید انقابی بود و 

وحدت و انسجام خود را حفظ کرد.
وی در ادامه با اشللاره به وضعیت معیشت مردم در شرایط 
کنونی افزود: دشللمن تابه امروز خیلی تاش کرده که با تحریم 

ما را به زانو درآورد، اما خدا ما را حفظ کرده است.
رئیس مجلللس خبرگان رهبری افزود: همه ما باید بسللیج 
شللویم تا مرهمی بر درد مردم باشللیم و نباید موضوعاتی چون 

حقوق های نجومی رخ دهد.
آیللت اهلل جنتی با تأکید بر عدم اسللتفاده بی جهت از منابع 
کشللور تأکید کرد: امروز خیلی جشن ها برگزار می شود که دائماً 
با هزینه های سللنگینی روبروسللت و در بودجه باید به موضوع 

مبالغ اضافی دقت کرد
وی در همیللن راسللتا ادامه داد: متأسللفانه در برخی موارد 
بودجلله اضافللی را الزام به هزینه می دانند که این خاف شللرع 

است و بودجه اضافی را می توان درراه درست خرج کرد.
رئیللس مجلس خبرگان رهبری خطاب به رئیس جمهور که 
یکی از حضار اجاسیه خبرگان بود، تصریح کرد: استخدام افراد 
نادرست در پسللت ها خوب نیست و در دستگاه های شما خیلی 

از افراد هسللتند که حداقل انقابی نیستند و حداکثر مقداری با 
انقاب فاصله دارند.

آیت اهلل جنتی خطاب به روحانی تأکید کرد: در انتخاب افراد 
باید دقت شللود چون برخی از این افراد بلله دنبال ثروت اندوزی 
هسللتند. وی در ادامه با اشللاره به فرمایش حضللرت امام با این 
مضمون که نگذارید انقاب به دسللت نااهان و نامحرمان بیفتد 
خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور! نگذارید انقاب 

به دست نااهان بیفتد و اگر نا اهانی هستند عزلشان کنید.

سال غلبه قدرت مقاومت در منطقه بود
فرمانده کل سللپاه گفت: ما باید برای مقابله با چالش ها در 
عرصه های بین المللی، از دسللتاوردهای دفاعی و موشللکی خود 
دفاع کنیم و دسللتگاه دیپلماسللی از این قدرت بازدارنده، بهره  

الزم را ببرد.
سللردار سرلشللکر محمدعلی جعفللری فرمانده کل سللپاه 
پاسللداران انقاب اسللامی طی سللخنانی در اجاسیه خبرگان 
رهبری، با اشللاره به توطئه های دشمنان علیه جمهوری اسامی 
اظهار داشللت:  سال 96 سال شکست داعش و تکفیرهای مخالف 
نظام مقدس جمهوری اسامی در عراق و سوریه بود که بزرگترین 

پیروزی جبهه مقاومت اسامی در منطقه محسوب می شود.
فرمانده سپاه افزود: از طرف دیگر، سال 96 سال غلبه قدرت 
مقاومللت در منطقه اسللت که نمونه بارز این ادعا سللاقط کردن 

هواپیمای F-16 رژیم صهیونیستی توسط ارتش سوریه بود.
جعفللری همچنیللن با اشللاره بلله اغتشاشللات دی ماه به 
تشللریح برخی زمینه های بروز این اغتشاشات پرداخت و گفت: 
بهره برداری دشللمنان از فضای مجازی در بروز این ناهنجاری ها 
بسللیار موثر بود. اگر چه با تدابیر اتخاذ شللده و حضور به موقع 

مردم، توطئه دشمنان در این غائله نیز خنثی شد.
فرمانده سپاه با اشللاره به فرصت ها و چالش های جمهوری 

اسامی گفت: تمامی چالش ها و تهدیدات خارجی علیه انقاب 
اسامی به فرصت های بی نظیر برای انقاب اسامی مبدل شده 
اسللت و این امر از برکات انقاب ماسللت همانطور که در کشور 
عراق شللاهدیم با ظهور داعش نیروهای حشدالشعبی که نوعی 
الگوگیری از بسللیج مردمی جمهوری اسللامی در طول دوران 
دفاع مقدس است شکل گرفتند. در سوریه هم نیروهای مردمی 

با سازماندهی علیه داعش به پا خاستند.
سللردار جعفری خاطرنشللان کرد: امروز پشللت اسرائیل از 
وجود و تشللکیل همین تشللکل های مردمی در عراق، سوریه، 

فلسطین و یمن و لبنان به لرزه در آمده است.
وی در ادامه با اشللاره به قللدرت دفاعی بازدارنده جمهوری 
اسللامی تأکید کرد: قللدرت دفاعللی بی نظیر بازدارنللده نظام 
مقدس جمهوری اسللامی ازجمله عوامللل غلبه جبهه مقاومت 
و جمهوری اسللامی اسللت که باید با همه توان نسبت به حفظ 

و ارتقاء آن بکوشیم.

 انتخاب مجدد آیت اهلل جنتی به عنوان رئیس مجلس 
خبرگان رهبری 

آیللت اهلل جنتی با 66 رای مجدداً بلله عنوان رئیس مجلس 
خبرگان رهبری انتخاب شد.

در جریللان چهارمین اجاسللیه مجلس خبللرگان رهبری 
انتخابات هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون های مجلس خبرگان 
رهبری برای دو سللال آینده برگللزار و آیت اهلل جنتی از مجموع 
78 رای 66 رای کسللب کرد و مجللددا به عنوان رئیس مجلس 

خبرگان رهبری انتخاب شد.
برپایه این خبللر آیت اهلل فاضل گلپایگانللی دیگر کاندیدای 

ریاست خبرگان با 5 رای از ریاست خبرگان بازماند.
آیت اهلل هاشللمی شللاهرودی با 72 رأی و آیللت اهلل موحدی 
کرمانی با 70 رأی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند. 
نمایندگان مجلس خبرگان، آیت اهلل خاتمی را با 50 رأی و آیت اهلل 

کعبی را با 42 رأی به عنوان منشی های هیئت رئیسه برگزیدند.
در رأی گیری برای انتخاب منشی ها، آیت اهلل کعبی جایگزین 

آیت اهلل دری نجف آبادی شد.

برگزاری چهارمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری 

جنتی: آقای رئیس جمهور نگذارید انقالب به دست نااهالن بیفتد
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