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یادآوری یک اصل قانونی و این همه نگرانی!
گفتوگوی تلویزیونی حســن روحانی با مــردم حداقل
در یــک مورد بــه مــذاق برخی رســانهها خــوش نیامده
است ،آنجا که رئیس جمهوری گفته است درباره مسائل
درنــگ خیلی مهم میتوانیــم به اصل  59قانون اساســی یعنی
رفراندوم یا همان همهپرســی رجوع کنیــم .روزنامههای
کیهان و جوان دیروز در یادداشت و گزارشی از این بخش ابراز نگرانی کرده و چنان
موضعی گرفتهاند که گویی روحانی حرفی خالف قانون زده اســت .یادآوری یک
اصل قانونــی و این همه نگرانی! به نظر میرســد اظهــار نگرانی این دو رســانه در
مصداقیاستکهتصورمیکنندنزدروحانییااطرافیاناووالبتهدرستتراینکه
نزد مردم وجود دارد و آن موضوع گفتوگو یا رابطه با امریکاست.
در ایــن بیــن روزنامه جــوان اما بر رئیــس جمهوری خــرده گرفته که اساســاًطرح
رفراندوم که راهکار عملیاتی شــدن آن باید توســط مجلس کلید بخورد به دولت
چه ارتباطی دارد؟ حال آنکه رئیس جمهوری فقط گفته چنین راهکاری در قانون
اساســی وجود دارد نــه اینکه حکم داده باشــد کــه همین فردا دولــت میخواهد
رفرانــدوم برگزار کند که مدیر مســئول این روزنامه شــرح وظایف مجلــس را به او
یادآوری کرده اســت .حال که این رســانه نســبت به عدم تداخــل وظایف اینقدر
اهتمام دارد بد نیســت یادآوری شود که 10مرداد و در جلسه علنی مجلس جمعی
از نمایندگان در تذکری کتبی به رئیس جمهوری ،خواســتار جلوگیری از اظهارنظر
مقامهاینظامیوغیرمسئولدرحوزهسیاستخارجیشدندونوشتند«:باتوجه
به مفاد اصل  113قانون اساسی که رئیس جمهوری پس از مقام رهبری عالیترین
مقام رسمی کشور بوده و عهدهدار سیاستگذاری در مسائل داخلی و خارجی کشور
اســت ،انتظار میرود در وضع حســاس فعلی کشــور از تداخل وظایف و تشتت و
ناهماهنگی در اظهارنظرهــا و دخالت مقامات غیرمســئول نظامی و غیرنظامی
جلوگیریبهعملآوردتابهگونهایعملشودکهصدایواحدیازطرفحاکمیت
جمهوری اسالمی ایران در دنیا انعکاس یابد و از تحمیل هزینه بر کشور جلوگیری
بــه عمل آید ».بعــد از آن علــی مطهری نایب رئیــس مجلس کــه روزنامه جوان
نسبتبهانجاموظایفآنحساسیتدارند ،نیزدرنامهایبهفرماندهسپاهیادآور
شــد« :جنابعالی و ســایر برادران مجاهد و خوب ما در ســپاه در موضوعی مانند
مذاکرهیاعدممذاکرهباامریکابایدتابعتصمیممقاماتعالینظامباشید».

پمپاژشایعهازمرکزقانونگذاری

تشکیل ستاد بودجه 98

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :برای اینکه ســازمان
برنامــه و بودجــه بتوانــد در مهلــت قانونــی الیحــه بودجه
اخبار
را بــه مجلس تقدیم کند ،ســتاد بودجه  98تشــکیل شــد و
نخستین جلسه آن نیز بعدازظهر امروز (پنجشنبه) برگزار میشود .به گزارش
ایرنا« ،محمدباقر نوبخت» در جمع خبرنگاران گفت :با توجه به اینکه سازمان
برنامه و بودجه باید زودتر الیحه را به دولت بدهد ،این ســتاد تشــکیل شد .وی
درخصوص عملکرد ســازمان متبوعش در چهار ماهه نخســت امســال گفت:
 105هــزار میلیــارد تومــان منابع به خزانه واریز شــد که نســبت بــه چهار ماهه
پارسال  58درصد رشد داشت .رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :اعتبارات
اختصاص یافته به امور جاری در چهار ماهه نخســت امســال  15درصد بیشتر
از مدت مشــابه پارســال اســت .نوبخت بیان کرد :در چهار ماهه ابتدای امسال
 23هزار و  500میلیارد تومان اعتبار به طرحهای عمرانی اختصاص یافت که
نســبت به مدت مشــابه پارسال  21برابر رشد داشــت .وی افزود :در چهار ماهه
نخست پارسال یک هزار و  100میلیارد تومان به طرحهای عمرانی اختصاص
یافته بود.
نوبخت در ادامه گفت :تا پایان مردادماه هزار و  200میلیارد تومان دیگر بابت
پاداش بازنشستگان فرهنگی و دانشگاه فرهنگیان پرداخت میشود .وی اضافه
کــرد :در ماههای گذشــته نیز هــزار و  200میلیارد تومــان در این زمینه پرداخت
شده بود.

امامی کاشانی امام جمعه این هفته تهران

نماز عبادی -سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیتاهلل امامی کاشانی
در مصالی تهران برگزار میشود.

عضو شــورای شــهر یزد گفت :در کنار وظایفم پیام صلــح و همدلی ایرانیان را
انتقال میدهم .سپنتا نیکنام در حاشیه حضورش در ایسنا با بیان اینکه حضور
مجدد من در شــورای شــهر یزد نتیجه وحدت و همدلی اســت ،گفت :اتحاد و
همدلی بین مردم و مسئوالن سبب شد که این اتفاق رخ دهد .وی با بیان اینکه
«باید در جایگاه نمایندگی مردم خدمت کنم» تصریح کرد :به واسطه اتفاقات
رخ داده میتوانم به عنوان سفیر صلح ،پیامآور صلح و همدلی ایرانیان باشم
و آن را بــه گــوش جهانیان برســانم .نیکنام دیروز برای تبریــک روز خبرنگار به
تحریریه روزنامه ایران آمد.

کنایه ظریف به امریکا :روابط بینالملل ،مسابقه ملکه زیبایی نیست
وزیــر امــور خارجه کشــورمان تأکید کرد
کــه جهــان از یکجانبهگرایــی امریکا به
ســتوه آمــده اســت.به گــزارش ایســنا،
محمدجواد ظریف در توئیتی با اشــاره
به اظهــارات اخیــر مقامــات امریکایی
علیه ایران و فشــار آنها بر دیگر کشورها
جهت کاهــش روابط با ایران ،نوشــت:
کجخلقــی و درشــتگویی توئیتری این
واقعیــت را تغییر نمیدهــد که جهان

از یکجانبهگرایــی ایــاالت متحــده بــه
ســتوه آمــده اســت .توقــف تجــارت بــا
ایــاالت متحده و از بین بــردن  ۱۰۰هزار
شــغل در امریکا مشکلی برای ما ایجاد
نمیکنــد اما جهان دیگــر از دیکتههای
توئیتری پیروی نمیکنــد .این موضوع
را از اتحادیه اروپا ،روســیه ،چین و دهها
شریک تجاری دیگر ما بپرسید.
او همچنیــن در ادامــه ایــن توئیــت بــا

ذکر عبــارت «یادآوری» نوشــت :روابط
بینالملــل مســابقه ملکــه زیبایــی بــا
کلیشههای خســتهکننده درباره تمایل
به صلح جهانی نیســت و اولین بار هم
نیست که یک جنگطلب ادعا میکند
کــه بــرای «صلــح جهانــی» جنــگ راه
میاندازد.
همچنیــن ظریــف در حاشــیه جلســه
هیأت دولت دربــاره اظهارات مقامات

نظامی در حوزه سیاست خارجی گفت:
«دنیا به جایی رســیده که هرکس در هر
جایی صحبت میکنــد ،برای یک گروه
کوچکی صحبت نمیکند و شــنوندگان
مــا جهانــی شــدهاند .امیــدوارم همــه
دوســتان مــا وقتــی صحبــت میکننــد
متوجــه این واقعیت باشــند که در یک
گــروه کوچک صحبــت نمیکنند ،بلکه
بایــد دقــت الزم را هم انجــام دهند که

بــرای دنیا صحبــت میکننــد و مهمتر
از آن ،دوســتان ما در رســانه هم به این
واقعیت توجه داشــته باشــند که دقت
کــردن در انعــکاس صحبتها ،بســیار
مهم است».
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان حرکت
زیگزاگــی دولتمــردان امریــکا میــان
ادعــای تمایــل بــه مذاکــرات و ادعای
اعمال فشار بیسابقه به ایران را نشان

دهنــده غیرقابل اعتماد بــودن امریکا
دانست و گفت« :فضای روانی ما نباید
از ایــن حــرکات متأثر شــود .دنیا امروز
تمایــل نــدارد تحریمهــای امریــکا را
اعمال کند و کشورهای مهم و مختلف
دنیا در حال تالش هســتند که در برابر
ایــن تحریمها بایســتند و حتماً بخش
اقتصــادی ما هــم در این حــوزه فعال
خواهد بود».

طنین اتهام و افشاگری در بهارستان
ادامه از صفحه اول
جلســه دیــروز در حالــی آغــاز شــد
کــه قــرار بــود  11نماینــده بــه عنــوان
استیضاح کنندگان وزیر کار علیه علی
ربیعــی و مدیریت او حرف بزنند .اما
با آغاز جلســه هیچ یک از آنها حاضر
بــه ایراد نطــق مخالف خود نشــدند.
جمعــی از نماینــدگان هــم همزمان
بــه عدم رعایــت تشــریفات در اعالم
وصــول ایــن اســتیضاح معتــرض
شــدند؛ آنهــا چهرههــای حامــی
ربیعــی چــون محجــوب ،قاضیپــور
و ســلمان خــدادادی بودنــد .بدیــن
ترتیــب اســتیضاح وزیــر کار از همــان
لحظات اول با «حاشــیه» شروع شد.
پــس از ایــن اتفــاق ،زمزمههایی بین
نماینــدگان مبنــی بــر منتفــی شــدن
بررســی این طــرح در مجلس مطرح
شــد که علی الریجانی رئیس جلســه
بــرای اینکــه ایــن ســردرگمی ایجــاد
شــده را مدیریت کند ،دقایقی تنفس
اعالم کرد تا مشخص شود که موضع
اســتیضاحکنندگان چیســت؟ ایــن
تنفــس نهایتاً کمی بیش از  30دقیقه
به طول کشــید اما خــوردن زنگ آغاز
بــه کار مجــدد مجلــس بــاز هــم بــا
حاشیه همراه بود .بعد از پایان زمان
تنفــس بهمحــض اینکــه در ورودی
صحــن پارلمــان بــهروی خبرنگاران
گشوده شد ،صدای اعتراض علیرضا
محجــوب عضو کمیســیون اجتماعی
مجلس و یکی از مخالفان اســتیضاح
بلند شده بود که خطاب به الریجانی
رئیس مجلس اعالم میکرد «جلسه
اســتیضاح ربیعی غیررسمی است».
محجــوب معتقــد بــود کــه تــا زمانی
که وزیر مــورد اســتیضاح وارد صحن
نشــود ،مجلس نمیتواند وارد دستور
کار اســتیضاح شــود .الریجانــی نیــز
در پاســخ بــه محجــوب گفت کــه «ما
از آقــای ربیعــی خواســتیم کــه چنــد
دقیقــه بیــرون از صحــن پارلمــان
باشــد ،بگوییــد آقــای ربیعــی داخــل
بیاید ،وزیر باید در جلســه اســتیضاح
حضــور داشــته باشــد ،اگر هــم نیاید،
اســتیضاح انجــام میشــود ،ایــن در
مــاده  229آییننامــه داخلی مجلس
بهصراحــت آمــده اســت ،دیگر جای
بحثــی نیســت ».در همیــن حــال
عبدالحمیــد خــدری ،از موافقــان
علــی ربیعــی نیــز در تذکــری اعــام
کرد که ایــن اســتیضاح «غیرقانونی»
و «بدعتــی خطرنــاک» خواهــد بــود.
او خواستار مسکوت شــدن استیضاح

شــد و علی الریجانی هم در پاسخش
گفت :منتفیشدن اســتیضاح تنها با
پس گرفتــن همه امضاهــا امکانپذیر
اســت .تــازه از اینجــای کار بــود کــه
مجلــس وارد دســتور کار بررســی
اســتیضاح شــد و ناطقــان مخالــف و
موافــق پشــت تریبــون آمدنــد؛ ایــن
زمانــی بود کــه بیش از یک ســاعت و
نیــم از موعــد معمول آغاز جلســات
مجلس میگذشت.
در مجمــوع  15نماینــده در موافقــت
با اســتیضاح و مخالفت بــا ابقای وزیر
نطــق کردنــد؛ رســتمیان ،نگهبانــی
ســامی ،اکبری ،ســلیمانی ،جاسمی،
مقصــودی ،کمالیپــور ،گــودرزی،
خادمــی ،یــار محمــدی ،خجســته،
چنارانــی ،نــوروزی ،رنجبــرزاده و
پورابراهیمی .رستمیان اولین مخالف
وزیر کار اشــکهای او بــرای کارگران را
«شــوی تبلیغاتــی» خوانــد .نگهبانــی
ســامی هــم معتقــد بــود ربیعــی
بایــد «بــه جــای البیگــری وظایــف
وزارتخانــهای خــود »را انجــام دهــد.
اکبــری از تغییــر لحــن ربیعــی بعد از
استیضاح شــاکی بود و ســلیمانی هم
درخواســت داشــت تــا عوامل پشــت
پــرده در مجلــس بــرای اخــال در
اســتیضاح وزیر تعاون معرفی شوند.
خجســته ،مقصودی و جاســمی ،وزیر
را بــه البیگری و معامله متهم کردند
و کمالیپــور از عــدم شفافســازی در
شســتا شــاکی بود .گودرزی هم اعتقاد
داشــت که تأمیــن اجتماعــی در حال
فروپاشــی اســت .خادمــی ،نماینــده
ایــذه رأی دادن مجــدد بــه ربیعــی را
شراکت در بیکاری جوانان میدانست
و یارمحمــدی از عــدم تحقق وعدهها
گله داشت.
چنارانــی اعتقــاد داشــت کــه ربیعی
در حــال ظلــم بــه کارگــران اســت و
نوروزی از ربیعی میخواست درباره
وضعیت فرزندان خود توضیح دهد
و رنجبرزاده معتقــد بود ربیعی وزیر
ضعیفــی اســت کــه نبایــد در دولــت
باقــی بماند .تا اینجــای کار همه چیز
در صحــن مجلــس آرام و عــادی و
بــدون التهــاب دنبال میشــد؛ اندک
حاشــیههایی هــم کــه بــود ،طبیعــی
بــه نظــر میرســید .تــا اینکــه آخرین
موافــق اســتیضاح پشــت تریبــون
آمــد؛ محمدرضــا پورابراهیمــی،
رئیس کمیســیون اقتصادی .او شــاید
سرســختترین مخالــف علی ربیعی
در تمــام ســالهای قبــل بــود .نطــق

تکذیب ادعایی درباره دولت

دیــروز و در خــال اســتیضاح ربیعــی ،حســین
مقصودی از مخالفان وزیر کار ادعا کرد که دولت
بـــــرش
خــود نیــز خواســتار برکنــاری ربیعــی اســت .این
ادعــا بــا تکذیب رئیــس دفتر رئیس جمهــوری روبهرو شــد .محمود
واعظــی در گفتوگــو با ایلنا با بیــان اینکه ما از همــه اعضای کابینه
و وزیرانمــان حمایــت میکنیــم ،اظهــار داشــت :رئیــس جمهوری
هــر لحظــهای که فکر کنــد نمیتواند با یکی از اعضــای هیأت دولت
و کابینــه کار کند ،با کســی تعارف نــدارد و بــا او خداحافظی میکند.
وی افزود :اگر دولت نمیخواســت که آقــای ربیعی وزیر باقی بماند
و میخواســت ایشــان بیفتد ،آقــای جهانگیری را به عنــوان نماینده
عالــی دولت به همراه تعدادی از وزرا در میانه جلســه هیأت وزیران
به مجلس نمیفرستاد.
او شــروع دوبــاره حاشــیههایی بــود
کــه به نظــر میرســید از صبح قدری
فرامــوش شــده باشــد .مخصوصــاً
جایــی کــه مســعود پزشــکیان ،نایب
رئیــس مجلــس را مخاطــب خــود
قــرار داد و پــای دختــر او را هــم بــه
مجلــس کشــاند .پیــش از نطــق دو
موافق آخر اســتیضاح یعنی خجسته
و پورابراهیمــی ،دو نماینــده هــم در
دفــاع از ربیعــی تریبــون را در اختیار
گرفتــه بودنــد .عبدالحمیــد خدری و
مسعود پزشکیان.
عبدالحمیــد خــدری مدعــی بــود کــه
بــه او گفتند اگــر فکر تأییــد صالحیت

دی مــاه  ۹۸هســتید ،صحبــت نکنید.
او اعتقــاد داشــت کــه خالصــه کــردن
مشکالت امروز کشور به حوزه وظایف
علــی ربیعــی ،منصفانــه نیســت .امــا
مســعود پزشــکیان نطقــی آتشــین
داشت که توانست بعد از چند ساعتی
ســکوت را در فضــای مجلــس حاکــم
کنــد .او بــه رفتــار نماینــدگان مخالف
ربیعی معترض بود و میگفت :اینکه
بگوینــد نماینــدگان البــی کــرده و پول
گرفتنــد ،بیاحترامــی و بیانصافــی
اســت .مــا میخواهیــم چــه کســی را
زیــر ســؤال ببریم؟ بنــده بــه عملکرد
آقــای ربیعی رأی مثبــت میدهم اما

ایــن چه جوی اســت راه افتــاده که اگر
کسی به استیضاح رأی ندهد ،حیثیت
مجلــس از بین مــیرود .اگــر ما تحت
جــو و بر اســاس فشــار رأی دهیم ،آن
وقــت اســت کــه حیثیــت مجلــس از
بیــن مــیرود .باید بر اســاس حق و نه
جوســازی و زدن انــگ ،تهمــت و افترا
رأی داد .وی ادامــه داد :اگــر رأی بــه
اســتیضاح نمیدهیــم ،ادعا نکنیم که
پول و مال گرفتهایــم ،این بیانصافی
و نامــردی اســت .این حــرف را اگر هر
نماینــده ،خبرنگار ،رســانه و هر کســی
بزنــد ،بدانــد کــه بیانصافــی کــرده و
حرف غیرحق زده است.
پزشــکیان مجــدداً بــه دوران وزارتش
اشــاره و اظهــار کــرد :بنده وقتــی وزیر
بــودم ،میگفتنــد که بچههــای من در
خــارج هســتند و دخترم بیامو ســوار
میشــود .حال کــه بچههــای من روی
خــارج ندیــده و آن زمــان نــه ماشــین
داشــتند و نــه از ماشــین وزارتخانــه
اســتفاده میکردند .انصاف هم خوب
چیزی است.
پورابراهیمــی ،تندتریــن مخالــف
ربیعــی در مجلــس وقتــی پشــت
تریبــون آمــد ،خیلیهــا حــدس
میزدنــد کــه نطــق او بــا بقیــه فــرق
داشــته باشــد .در نهایت هــم همین
طــور شــد .پورابراهیمی با زیر ســؤال
بــردن مدیریــت ربیعــی ،مجموعــه
تحــت مدیریــت او را بدهکارتریــن
مجموعــه کشــور معرفــی و او را بــه
«البی ســنگین» علیه طرح تحقیق و
تفحــص تأمین اجتماعی متهم کرد.
اما حاشــیهها از جایی شــروع شــد که
او مسعود پزشــکیان را مخاطب قرار
داد؛ «آقــای پزشــکیان! شــما تقــوا را
رعایــت کردید؟ آیا شــما مطمئن به
روی نــدادن تخلف در این وزارتخانه
نیستید؟
وزارت اطالعــات و اطالعــات ســپاه
پرونــده عریــض و طویــل اطرافیــان
ربیعــی و مشــکالت اقتصــادی زیادی
ناشــی از ایــن مســأله را بررســی کننــد
و بــه مــردم گــزارش دهنــد .آقــای
پزشــکیان ،زهــرا پزشــکیان مســئول
فاینانس پتروشــیمی جم چه نســبتی
با شما دارد؟» همین اشاره دور جدید
درگیریهــا در صحن مجلــس را کلید
زد؛ ابتدا مسعود پزشکیان با اعتراض
شــدید در تذکــری پاســخ داد کــه فرد
یاد شــده دختر اوســت ،اما بــا مدرک
فــوق لیســانس شــیمی از ســالهای
قبــل از آغــاز وزارت علــی ربیعــی در

پتروشیمی جم کار خود را شروع کرده
و حقوق ماهیانهاش هم چیزی حدود
 4میلیون تومان بیشتر نیست.
علی ربیعی هم در دور دوم دفاعیات
خــود وارد میــدان پاســخگویی بــه
محمدرضا پورابراهیمی شــد و گفت:
مــن واقعــاً نمیخواهــم وارد برخــی
از مســائل شــوم .آقــای پورابراهیمی،
آقــای کهنوجــی را شــما میشناســید.
رزومه ایشان دست من چکار میکند؟
اگــر ایشــان مدیرعامل مس میشــد،
مشــکل شــما ایــن چنین با مــن ادامه
پیدا میکرد؟ لطفــاً توجه کنید که این
نامه از سوی اطالعات نیروی انتظامی
نوشته شده اســت .آقای پورابراهیمی
ایــن نامه را کــه بنده ننوشــتهام .آقای
پورابراهیمی هر نشســتی که در هیأت
مدیره استان داریم شما من را بیچاره
میکنید و در اســتان شبکه میچینید.
دختر آقای پزشــکیان قبــل از بنده در
آنجــا پــروژه داشــته اســت .ربطــی به
دوره بنــده نداشــته اســت .شــما یــک
دختــر مســلمان مؤمــن شــاگرد اول
ق لیســانس را کــه قبل از دولت من
فو 
در آنجــا پــروژه داشــته و در آنجــا کار
میکرده ،زیر سؤال میبرید .این گونه
نکنید.
او همچنیــن در بخــش دیگــری از
ســخنانش گفــت :رئیــس بهزیســتی
ســبزوار (حــوزه انتخابیــه مقصــودی
یکــی از مخالفــان ربیعی) یــک خانم
برجســته اســت امــا بــه مــن فشــار
میآوردنــد کــه یا این فــرد را بــردار یا
شــما را اســتیضاح میکنیــم .در اتــاق
من در جلوی چشــم من بــدون اینکه
ترســی از من داشته باشــند ،در چشم
مــن نــگاه میکننــد و میگویند ســالی
 400-500میلیــون تومــان به حســاب
فــرد مورد نظر واریز کن و به هر کســی
که من میگویم بده.
علــی الریجانــی هــم بعــد از پایــان
ســخنان ربیعــی از هیــأت نظــارت بر
رفتار نمایندگان خواست تا ادعاهای
او دربــاره نماینــدگان را پیگیری کند.
پورابراهیمــی هــم در تذکــری گفــت
کــه بابــت ســخنان پزشــکیان از او بــه
هیــأت رفتــار نماینــدگان شــکایت
خواهــد کرد .در پایــان علی الریجانی
از مقامــات دولتــی خواســت تــا برای
آغــاز رأیگیــری صحــن مجلــس را
تــرک کننــد؛ رأیگیــری کــه نهایتــاً بــا
 129رأی موافــق 111 ،رأی مخالــف و
 3رأی ممتنع منجــر به برکناری وزیر
کار شد.

حضور رئیس جمهوری ،جهانگیری و اعضای دولت در جمع خبرنگاران

بررسی الیحه مطبوعات و خبرگزاریها در دولت
روز گذشته ،همزمان با روز خبرنگار،
رئیــس جمهــوری پــس از پایــان
نشســت هیــأت وزیــران در جمــع
خبرنــگاران حضــور یافــت و ضمــن
تبریک این روز به آنان ،با خبرنگاران
و عکاســان حاضــر در حیــاط دولت،
عکــس یــادگاری گرفــت .اســحاق
جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس
جمهــوری ،محمدجــواد ظریف وزیر
امور خارجه ،وزرای ارتباطات ،نفت،
بهداشــت و دادگســتری از جملــه
کســانی بودنــد کــه رئیــس جمهوری
را همراهــی کردند.به گــزارش پایگاه
اطالعرســانی معــاون اول رئیــس
جمهــوری ،اســحاق جهانگیــری،
معــاون اول رئیــس جمهــوری هــم
پــس از گفتوگویــی صمیمــی بــا
خبرنــگاران ،دربــاره طــرح ســؤال از
رئیــس جمهــوری در مجلــس گفت:
ایــن شــبهه به جهــت قانون اساســی
وجــود دارد کــه آیــا ســؤاالت مطــرح
شــده درخصــوص وظایــف رئیــس
جمهوری است یا وزرا و دستگاههای
اجرایــی ،چــرا کــه مجلــس میتواند

از وزرا نیز ســؤال کنــد.وی ادامه داد:
بــه هــر حــال مجلــس ســؤال مطرح
کــرده و حتمــاً رئیــس جمهــوری
همــان طــور کــه در نامــه نوشــتهاند،
از ایــن موضــوع اســتقبال میکننــد و
طرح ســؤال فرصتی اســت که رئیس
جمهوری بخشــی از مســائلی را که تا
به حال مطرح نکردهاند با اســتفاده
از ایــن فرصت با مــردم مطرح کنند.
جهانگیــری دربــاره بازتــاب مثبــت
ســخنان رئیــس جمهــوری در بــازار
نیــز بــا اشــاره به اینکــه باید بــا مردم
صادقانــه صحبــت کنیــم ،اظهــار
کــرد :شــرایطی کــه پیش روی کشــور
قــرار دارد شــرایط خطیــری اســت،
به معنــای آنکــه امریکاییهــا خیلی
صریح و بدون پردهپوشــی میگویند
که تمام فشارهای خود را علیه ملت
و دولت ایران بــه کار خواهند گرفت.
مســیری که ما باید دنبــال کنیم ،این
اســت که بــا توجــه بــه واقعیتهایی
کــه پیش روی کشــور اســت و با توجه
بــه فرصتهــا و ظرفیتهایــی کــه
کشــور دارد ،بایــد بتوانیم بــه گونهای
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آنقدر مشکالت اساسی در کشور وجود دارد که باید برای
رسیدگی به آنها ،جلسات غیرعلنی یا حتی علنی زیادی
گفتار برگــزار کنیم نــه اینکه وقت مجلس را به یک اســتیضاح
اختصــاص دهیــم .بنابرایــن معتقــدم کــه دیــروز زمان
خوبی برای اســتیضاح وزیر کار نبود ،امــا حاال که این کار
انجــام گرفــت و در نهایت هم منجر به کنــار رفتن آقای
طیبهسیاوشی ربیعی از وزارتخانه شد ،باید از تبعات حواشی و اتفاقاتی
نماینده تهران در گفت که در این جلسه چند ساعته رخ داد .متأسفانه جو
مجلس بدی را در بهارستان شاهد بودیم .فضایی مملو از تهمت
و افتــرا که در جلســه علنی مجلــس اتفاق افتــاد ،اثرات
خوبــی در جامعه برجای نمیگذارد .بیــرون از پارلمان و در فضای عمومی
جامعــه به انــدازه کافــی بیاعتمادی نســبت بــه حاکمیت به وجــود آمده،
پــس چرا باید در صحن علنی پارلمان هم دســت به اقداماتی بزنیم که جز
افزودن بر بیاعتمادی مردم ثمره دیگری ندارد .حتی اگر نخواهیم برکناری
آقــای ربیعی را اتفاق ناخوشــایندی بدانیم و به تحلیــل بازخورد جامعه در
قبال آن بپردازیم ،اتفاقات حاشیهای آن به مراتب زیانبارتر بود .قصد دفاع
از آقای ربیعی را ندارم و حتی معتقدم که غیر از چند معاونت در وزارت کار
که فعالیتهای خوبی انجام داده و کار علمی درســتی را در جهت وظایفی
که برعهده داشــتند ،انجام میدادند ،کارنامه درخشــان دیگری در عملکرد
این وزارتخانه وجود نداشت .اما نمایندگان یکی از دالیل استیضاح را میزان
بیکاری عنوان کردند و تأکید داشتند که او نتوانسته کاری برای کاهش بیکاری
بکند .همه بخوبی میدانیم کاهش میزان بیکاری مســألهای است که ربطی
به آقای ربیعی ندارد و مربوط به کل وزارتخانههاســت .اینها بهانههایی بود
که ذیل بحث استیضاح مطرح شد.
وضعیــت نگرانکنندهتــر در برگزاری جلســه اســتیضاح وزیــر کار این بود که
از جمــع نمایندگان مجلس ،شــاید یکی دو نفر به اصل اســتیضاح پرداخته
باشند و بقیه نمایندگان فقط حواشی را مطرح کردند.
البته من قصد توهین ندارم اما در شرایطی که کشور با مشکالت زیادی درگیر
است و نگرانیهایی هم از قبل این موضوع در بین مردم وجود دارد ،برخی
به شــایعات بیشتر توجه میکنند .حال شایعاتی هم که از مرکز قانونگذاری
کشــور به جامعه پمپاژ شــود ،چه بسا مؤثرتر از ســایر منابع شایعهساز عمل
کند.
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برنامهریــزی کنیــم که از این شــرایط
بخوبی عبور کنیم.
وی نیز بــا بیان اینکه خبرنــگاران باید
زبان مردم باشــند و مســائلی را که در
بیــن مــردم وجــود دارد به مســئوالن
منتقل کنند ،گفت :یکی از حرفههایی

که کار دشــوار و ســنگینی است ،حرفه
خبرنگاری اســت کــه از طرف خودم و
هیأت دولت صمیمانه از آنان تشــکر
میکنــم و بــه خاطــر تالشهایــی کــه
بویــژه در زمینــه دولت و ملــت انجام
میدهند و نیز به خاطر انتقال مسائل

دولــت بــه مــردم و مســائل مــردم به
دولت از آنان سپاسگزارم.
هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه
بــه ریاســت حســن روحانــی رئیــس
جمهــوری ،الیحــه مطبوعــات و
خبرگزاریهــا را بــا توجــه بــه تحوالت

گســترده در فضــای رســانهای و لــزوم
رفــع کاســتیهای قانــون مطبوعــات
مصوب  ۱۳۶۴در دســتور کار خود قرار
داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،الیحــه مذکــور با
هــدف انســجام و یکپارچگــی قوانیــن
و مقــررات رســانهای و تأمیــن آزادی
مســئوالنه رســانهها خصوصــاً جهــت
مقابله با فســاد و ایجاد شفافیت تهیه
شده است.
همچنیــن دولــت بــه منظــور تکمیــل
طرح احداث تونل خوانســار به بوئین
و میاندشــت ،با پیشــنهاد وزارت راه و
شهرسازی و ســازمان برنامه و بودجه
کشــور مبنی بر افزایش اعتبار به مبلغ
 50میلیــارد ریــال بــرای طــرح مذکور
موافقــت کرد .هیأت دولــت در ادامه،
بــه بررســی وضعیــت شــرکتهای
دولتــی زیــانده در ســال مالــی 1395
پرداخــت و درخصــوص ضــرورت
تــداوم برخــی از آنهــا و قــرار گرفتــن
برخــی دیگر در فهرســت واگــذاری یا
انحالل تصمیمگیری کرد.

