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دیپلماسی
دستیارموگرینی:

شرکتهایی که از تحریمهای
آمریکاتبعیتکنند
از طرف اروپا تحریم میشوند

«ناتالی توچی» ،دستیار «فدریکا موگرینی»
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به
شــبکه  ۴رادیوی «بی .بی .سی» گفت :اگر
کمپانیهای اتحادیه اروپا از تحریمهای ثانویه
آمریکا پیروی کنند از طــرف اتحادیه اروپا
تحریم خواهند شــد.به گزارش ایلنا به نقل
از پایــگاه خبری «هیــل»« ،توچی» گفت:
برداشــتن این گامها برای ارســال این پیام
دیپلماتیک به ایرانیها ،که اتحادیه اروپا برای
حفظ توافق هســتهای جدی است ،ضرورت
دارد.درهمین راستا وزیر امور خارجه آلمان
نیــز با تاکیــد بر ضــرورت و اهمیت حفظ
برجام ،گفت :برای ماندگاری توافق هسته ای
میجنگیــم ،زیرا آن را قراردادی بین المللی
همسو با منافع خود و به سود امنیت منطقه
میدانیم.هایکو ماس در گفت و گو با روزنامه
آلمانی «پاســائور نوی ِن پِرســه» اظهار کرد:
وجود توافق هســته ای با ایران بهتر از نبود
آن است.

مکث
رییس کل دادگستری استان یزد
مطرح کرد

آخرینوضعیتپرونده
فوت  ۲دانش آموز یزدی
در اردوی گرجستان

احمدرضــا حبیبی رئیس کل دادگســتری
استان یزد با تشریح اقدامات دستگاه قضایی
در رابطه با پرونده فوت  ۲دانش آموز یزدی،
اظهار کرد :بالفاصله بعد از انتشــار این خبر
و اطالع دســتگاه قضایی ،پرونده با نظارت
مســتقیم یکی از معاونین دادســتان مرکز
استان یزد تشکیل و با اختصاص بازپرس ویژه
بر بررسی همه جانبه ابعاد پرونده تاکید شد.
حبیبی با بیان اینکه تحقیقات نشان میدهد
که بیشترین انگیزه به خاطر موضوع استفاده
از ارز و دریافت معادل ریالی آن بوده اســت،
ادامه داد :ظاهرا بابت هر نفر از دانش آموزان
 ۵۰۰یورو ارز دریافت کردهاند و شــاید یک
دهم این مبلغ برای دانش آموزان هزینه شده
باشد ،پولی هم به دانش آموزان تعلق نگرفته
است ،عالوه براین حســب اظهار تعدادی از
اولیای دانش آموزان ،قسمتی از هزینههای
اردو به عهده خانوادهها واگذار شــده و آنها
را وادار کرده که  ۵۰دالر از بازار تهیه نمایند.
وی با اشاره به ابعاد مختلف پرونده گفت :اعزام
غیرقانونی ،سودجویی ،تحصیل مال نامشروع
و عدم نظارت درســت بر دانــش آموزان در
کشور گرجســتان صورت گرفته؛ چرا که با
توجه به سن نوجوانان الزم بود مراقبت ویژه
و خاصی از آنها انجام شــود .وی در رابطه با
آخرین وضعیت پرونده نیز افزود :یک متهم
تاکنون بازداشت شــده و حکم جلب متهم
دیگر صادر گردیده اســت .یک نفر دیگر که
همان روز همراه با نوجوانان در گرجســتان
بوده نیز در همانجا بازداشــت میباشــد که
از طریــق اداره بین الملل قوه قضاییه پیگیر
موضوع هستیم و برای بازگرداندن اجساد این
نوجوانان مکاتباتی با این اداره کل انجام شده
است .به گزارش میزان ،رییس کل دادگستری
استان یزد در پایان تاکید کرد :دستگاه قضا با
قاطعیت و دقت ،موضوع را پیگیری میکند و
قرار شد همه ابعاد از جمله ورود غیرقانونی،
مســائل مالی و عدم مراقبت منجر به فوت
دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد.

نظامی

سیاسی

نگاه

علیرضا علویتبار تشریح کرد

مواد الزم برای
اصالحاتساختاری

علیرضــا علویتبار فعال سیاســی در مورد
شرایط امروز میگوید اگر بحران و معضالت
موجود حل نشود ،به فاجعه تبدیل خواهد شد.
او همچنین معتقد است پیامد وضعیت ذهنی
و روانی امروز نوعی فلج شدن جمعی و صبر و
انتظار منفعالنه است.
= ایران با مجموعهای از مشکالت مواجه است
که یکدیگر را تقویت و تشدید میکنند و چون
مدت طوالنی از حل آنها اجتناب شده است،
بــه صورت عمیق و ریشــهدار درآمدهاند و به
همیندلیلدیگرمسئلهومشکلنیستند،بلکه
«معضل» و «بحران» هستند .اگر باز هم از حل
آنها خودداری شود به فاجعه تبدیل میشوند.
= بخش فعال و تاثیرگذار و تعادلبخش در
جامعه به شدت ضعیف شده و انگیزه خود را
از دست دادهاند .گویی به تعبیر آقای عبدی
همگی نگران ،ناامید و خســتهاند .پیامد این
وضعیت ذهنــی و روانی نوعی فلج شــدن
جمعی و صبر و انتظار منفعالنه است.
=اقتصاد زیرزمینی و غیررسمیایران با تمام
قــوا به صحنه آمده اســت و دارد عدمالنفع
سالهای گذشته خود را جبران میکند .رکود
بخش ساختمان برای مدتی سرمایههای آنها
را راکــد کرده بود ،حال دارنــد در بازار ارز و
ســکه جبران میکنند .این بخش در ضمن
قدرتمندی خود را نیز به رخ میکشد.
=نوعی همسویی و هماهنگی میان تندروان
و خشــونتگرایان خارجی (اعــم از آمریکا
و اسراییل و عربســتان و مخالفان برانداز) با
بخشهای تندرو در ایران دیده میشــود؛ به
طوری که تندروان داخلی به طور مداوم سند
و مدرک به نفــع ادعاهای خارجیها فراهم
میکنند .راستش را بخواهید اخیرا احساس
میکنم باید از توطئه و نفوذ بیگانه برای فهم
برخی از رفتارهای داخلی کمک گرفت.
=اقتصاد رانتی ایران ،برخــی را به گونهای
آلــوده کرده اســت؛ به طوری کــه ترجیح
میدهند وضع تغییر نکند تا آنها از فرصتهای
اقتصــادی ،جایگاه تصمیمگیری و شــأن و
منزلتی که از آن برخوردارند ،برخوردار بمانند.
=ایران نیازمند اصالحات ســاختاری است.
میتوان بــا راهحلهایی مشــکالت را قابل
تحمل کرد یا بر آنها سرپوش گذاشت اما تنها
با اصالحات ســاختاری میتوان با مشکالت
مقابله کرد .اصالحات ســاختاری نیز توسط
قوه مجریــه (دولت) به تنهایــی قابل اجرا
نیست .الزم است همه به ضرورت اصالحات
ساختاری پی ببرند.
=برای رفتن به سوی اصالحات ساختاری
چند گام مهم باید برداشته شود .نخست باید
بخشهای انتخابی حکومــت با بخشهای
انتصابی آن در مورد یک نقشــه راه به توافق
برسند و تعهد کنند که از اجرای آن حمایت
کننــد .دوم باید خطمشــیگذاری در همه
زمینهها (داخلــی و خارجــی) در مجاری
رسمیباشند .سوم ،دولت باید خود را نوسازی
و بازسازی کند .با ترکیب کنونی نمیتوان از
گردنههای دشــوار گذشت .به ویژه تغییر در
تیم اقتصادی دولت ضروری اســت .چهارم،
تنها دولت نیست که باید بازسازی و نوسازی
شــود .برای بازگرداندن اعتماد عمومیباید
تحولی چشمگیر در سایر قوا و نهادها اتفاق
بیفتد .صدا و سیما نیز باید با تحوالت همسو
و دگرگون شــود .پنجم ،در کوتاهمدت برای
مقابلــه با التهاب موجــود در عرصه اقتصاد
شــروع مجموعهای از مذاکرات دیپلماتیک
میتواند اثربخش باشد .الزم نیست بالفاصله
با دولت آمریکا وارد گفتوگو شد .گفتوگو
با اروپا به عالوه چین و روسیه برای دریافت
بستهای حمایتی برای حفظ برجام میتواند
شروع خوبی باشد اما این گفتوگوها را نباید
فقط به برجام خالصه کرد/.خبرآنالین

قضائی

توضیحپلیسدرباره
کشتهشدن یک شهروند
در ناآرامیهای کرج

رئیسپلیسآگاهیناجاتوضیحاتیدرخصوص
رسیدگی به پرونده کشتهشدن یک شهروند در
ناآرامیهای اخیر کرج ارائه داد .سردار محمدرضا
مقیمی ،درخصوص آخرین وضعیت تحقیقات
انجام شــده درباره مرگ یکی از شهروندان در
ناآرامیهای کرج که با ضرب گلوله جان باخته
است ،اظهار کرد :هم اکنون کارآگاهان پلیس
آگاهی در حال انجام تحقیقات تکمیلی درباره
این پرونده هستند و البته به یک سری اطالعات
نیز دست یافتهایم ولی تا زمانی که این پرونده
تعیین تکلیف نشده قادر به رسانهای کردن آن
نیستیم .به گزارش تسنیم ،مقیمیبا بیان اینکه
آزمایشات اسلحهشناسی در این پرونده تکمیل
شده است ،گفت :با توجه به نتایج به دست آمده
از این آزمایشات با جدیت میتوانم بگویم که
سالح استفاده شده در قتل وی جزو سالحهایی
نبوده که نیروی انتظامیاز آنها استفاده میکند.
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دادستان تهران خبر داد

بازداشت  ۶۵متهم
در پروندههای
ارزی و تلفن همراه

دادستان تهران در خصوص وضعیت رسیدگی
به پروندههای ارجاعی به شــعب بازپرسی ویژه
رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و
گوشی تلفن همراه اطالعرسانی کرد.جعفری
دولتآبادی درســخنانی با تاکیــد بر این که
رسیدگی به این پروندهها در شعب ویژه دادسرا
با سرعت و دقت در حال انجام است ،از بازداشت
 ۶۵نفروممنوعالخروجی ۱۰۶نفرازمتهماناین
پروندهها خبر داد و گفت :از این تعداد  ۵۳متهم
در پروندههای ارزی و واردات گوشی تلفن همراه
و  ۱۲نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشــت
شدهاند.بهگزارشمیزان،ویاعالمکرددادستانی
تهران در پروندههای ارزی و تلفن همراه تا کنون
 ۲۳فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب
آن ۲۴متهمتحتتعقیبقضاییقرارگرفتهوبه
زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

عالءالدینبروجردی:

برای موضوعی که سیاست ما در آن مشخص است
رفراندوم برگزار نمیکنیم!

عالءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس در مورد پیشنهاد
روحانی در مورد برگزاری رفراندوم و اینکه برخی
معتقدند که منظور روحانی برگزاری همه پرسی
برای مذاکره با آمریکا بوده است ،گفت :برگزاری
رفراندوم یک اصل قانون اساسی است و رئیس
جمهور این را بازگو کرده اســت و به معنی این
نیســت که ما بخواهیم بــرای رابطه با آمریکا

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

رفراندوم برگــزار کنیم  .نماینــده بروجرد در
مجلس ادامــه داد :رابطه با آمریکا حاصل یک
سیاست منطقی است با توجه به اینکه آمریکا
دشمن قسم خورده ملت ماست و این سیاست
تغییــر نکرده اســت  .به گزارش عصــر ایران،
وی خاطر نشــان کرد :مــا رفراندومیرا برای
موضوعی که سیاستمان در موردش مشخص
است ،در کشور برگزار نمیکنیم.

«حمیدرضا جالیــی پور» جامعه شــناس و فعال
سیاسی درخصوص ســخنان روحانی در گفتگوی
تلویزیونی دوشنبه شب او با مردم گفت:روحانی در
ایــن گفتوگو به همه معضالت داخلی نپرداخت .با
این همه اوال روحانی برخالف دفعه پیش بحث ارز را
و بحث نیازمندیهای اساسی را به مردم خوب توضیح داد .راه را
برای مذاکره با عزت با آمریکا باز گذاشت .و بجا از اصل  59دفاع
کرد و در طول صحبت وعده بیخودی به مردم نداد.

ترامپبهعکسیادگاریباروحانینیازدارد

وی افزود :ثانیا توجه به شرایطی است که روحانی
صحبت میکرد .ویژگی این شــرایط این است که
ترامپ و اذنابش وارد یک جنگ روانی و اقتصادی با
ایران شده است .لذا دست روحانی برای هر صحبتی
باز نبود .زیرا یک سخن نابجا میتواند روی بازار و
معیشت مردم اثر منفی بگذارد.
به گزارش ایرنــا ،او درخصوص ســخنان روحانی در خصوص
سیاســت خارجه در این گفتگو اظهار کرد :اتفاقا در سیاســت

خارجی روحانی سیاست درســتی را مطرح کرد .گفت ما قبال
هم با آمریکا مذاکره داشــتیم .ما قبال مذاکره کردیم و به توافق
برجام رسیدیم و حاال این ترامپ است که زیر قولش میزند .لذا
توپ در زمین ترامپ است .در ضمن روحانی هشیار بود که این
روزها ترامپ برای انتخابات کنگره به عکس یادگاری با روحانی
نیاز دارد .ولی روحانی بدون اینکه مذاکره با آمریکا را نفی کند،
تقریبا موضوع مذاکره را به پــساز انتخابات موکول کرد و این
هوشمندانه بود.

استیضاح وزیر کار رای آورد

زهر چشم مجلس از رئیسجمهور

آفتاب یزد -گروه سیاسی :روز گذشته جلسه
اســتیضاح علی ربیعی وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی مانند دفعات گذشته حاشیههای زیادی به
دنبال داشــت البته با این تفاوت که این بار جلسه
صرفــا با هدف برکناری وزیر کار برگزار شــده بود
و در نهایت تالش نمایندههای موافق اســتیضاح
به نتیجه انجامید و ربیعی بــا  129رای موافق از
خدمت در وزارت کار و تعاون باز ماند ،اما این جلسه
بیش از هر چیز به جلســه مچ گیری نمایندهها و
افشــاگری علیه وزیر کار و حامیان او شبیه بود و
بررسی عملکرد وزیر استیضاح شونده عمال با برخی
از رفتارها و اظهارات نمایندههای موافق استیضاح
به حاشیه رانده شــد .به همین دلیل این پرسش
به وجود میآید که اساســا چرا اصل مســئله که
بررسی عملکرد وزیر کار در جلسه استیضاح بود ،روز
گذشته از سوی نمایندههای موافق استیضاح نادیده
گرفته شد؟! بر این اســاس ،محمد صادق جوادی
حصار فعال سیاسی اصالح طلب و تحلیلگر مسائل
سیاســی در گفت و گو با آفتاب یزد درباره جلسه
استیضاح وزیرکار و ورود نمایندهها به حاشیه گفت:
«تصمیمیکه نمایندهها برای کنار گذاشتن ربیعی
گرفتند ،یک تصمیم سیاسی و زهر چشم گرفتن از
رئیس جمهور برای سوال بعدی از روحانی بود .در
واقع نمایندهها با استیضاح ربیعی درصدد هشدار به
رئیس جمهور بوده و به هیچ روی به دنبال شنیدن
پاسخ از سوی ربیعی نبودند».
آغاز جلسه استیضاح بدون حضور ربیعی!

روز گذشــته جلسه استیضاح ربیعی در حالی آغاز
شــد که وزیرکار ،خود ساعاتی در جلسه استیضاح
نبود و از ســویی بدون اینکه استیضاح ربیعی در
کمیســیون اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد و از
او برای ارائه توضیحات در این کمیســیون دعوت
شــود ،علی الریجانی جلسه اســتیضاح را با ارائه
توضیحاتی درباره علت استیضاح وزیر کار آغاز کرد!
آغاز جلســه استیضاح بدون حضور وزیر و بررسی
دالیل اســتیضاح او در کمیسیون اجتماعی مورد
تذکر برخی از نمایندهها از جمله عبدالحمید خدری
نماینده حوزه انتخابیه بوشــهر و علیرضا محجوب
نماینده تهران و شــمیرانات قرارگرفت .از این رو
غیبت یک ساعته علی ربیعی در جلسه استیضاح
منجر به جوســازی نمایندههای موافق استیضاح
ربیعی شــد  .به هــر روی ربیعی پــس از غیبت
یکساعته در جلســه استیضاح خود ،با همراهانش
وزیر ارتباطات ،اســحاق جهانگیــری معاون اول
رئیسجمهور و مسعود ســلطانیفر وزیر ورزش و
جوانان وارد جلسه شد.
مچ گیری به جای بررسی عملکرد

فــارغ از دالیل عجیــب و متحیــر العقول برخی
از نمایندههــا برای اســتیضاح ربیعی و همچنین
درگیریهای لفظی نمایندهها با یکدیگر باید اذعان
داشت که در جلسه استیضاح ربیعی مسائلی مطرح
شــد که دور از شــان مجلس به عنوان یک نهاد
قانونی و مردمیبود .زیرا این نخســتین بار نیست
که جلسه بررسی عملکرد استیضاح شوندگان در
مجلس تبدیل به مچ گیری و بگم بگمها میشود.
از این رو ،مسعود پزشــکیان نائب رئیس مجلس
در حالی کــه مخالفتش را با اســتیضاح وزیرکار

اعالم کرد و گفت که استیضاح وزیر ،کار نامعقولی
اســت ،اگر من رای مثبت به ربیعی دادم به معنای
باجگیری نیســت؛ پور ابراهیمیرییس کمیسیون
اقتصادی مجلس خطــاب به نایب رییس مجلس
که مدافع علی ربیعی بود ،گفت« :آقای پزشکیان،
زهرا پزشکیان مســئول فاینانس پتروشیمیجم
چه نسبتی با شما دارد؟» این نماینده اصولگرا سپس
با بیان اینکه ماندن حتی یک روز ربیعی به عنوان
وزیر به صالح کشور نیست ،گفت« :اطالعات سپاه
پرونده فرزندان ربیعی را بررســی کند ».به همین
دلیل مســعود پزشکیان در دفاع از خود خطاب به
پور ابراهیمیگفت« :دختر من در پتروشــیمیجم
کار میکند و مســئول هم نیست بلکه در پروژهای
کار میکند .در فضای مجــازی گفته بودند که او
 ۱۰میلیون حقوق میگیرد اما دختر من  ۴میلیون
حقوق دریافت میکند ،آیا من رانتخوار هســتم.
دخترم قبل از این دولت در پتروشــیمیجم بوده،
خوب است آقای پورابراهیمیهم بگوید اطرافیانش
کجا هســتند ».از سویی حســن نوروزی نماینده
رباطکریموبهارستانبهعنوانمنتقدوزیرتعاون،کارو
رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خطاب به ربیعی
گفت «:شنیدهایم که پسر حضرتعالی با پسر آقای
تقیزاده در دوبی شرکت دارند که واسطه آن آقای
عبدالناصر موسوی الجزایری است .این در شرایطی
است که دهها هولدینگ زیر دست شماست .لطفا
بیایید و توضیح دهید که آیا پســر شما در دوبی
شرکت دارد؟» بر این اساس ،جوسازیها در جلسه
استیضاح وزیر کار در حالی بود که خدری ،نماینده
مردم بوشهر در مجلس شورای اسالمیبا بیان اینکه
فضای مجلس موافق اســتیضاح وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی نیســت ،گفت :یکــی از نمایندگان
میگفت اگر میخواهیــد در انتخابات دی ماه ۹۸
تایید صالحیت شوید ،نباید پشت تریبون مجلس
حاضر شوید و در دفاع از ربیعی صحبت کنید.
دفاعیات ربیعی در برابر ادعاها

علی ربیعی وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی خطاب
به استیضاح کنندگان گفت :امروز به من همه چیز
گفتند .اشکال ندارد من با این وضع به همه سواالت
پاســخ میدهم اما موظفم بر اساس قانون اساسی
مواردی که به استیضاح مربوط است پاسخگو باشم
و وارد هیچ حاشیهای نشوم .او در ادامه در پاسخ به
ادعای پورابراهیمیدرباره دختر پزشکیان و فرزندان
خود ،گفت :آقــای پورابراهیمی،آقای کهنوجی را
میشناسید .رزومه ایشان دست من چه کار میکند.
اگر ایشان مدیر عامل مس میشد مشکالت شما با
من حل میشــد .نامهای که در دست دارم توسط
نیروی انتظامینوشته شده ،تضمین آن هم نیروی
انتظامیاست .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره
صحبت پورابراهیمیدر مورد دختر پزشکیان گفت:
دختر ایشان قبل از وزارت و مسئولیت من مشغول
بودند .شما دختر مسلمان و شاگرد اول فوق لیسانس
را که قبل از مسئولیتهای من مشغول به کار بوده
زیر سوال میبرید .وی افزود :ایشان بگویند من فقط
نامه یک دختر مظلوم را نشانتان میدهم .دختری
که برجسته است ایشان به من میگویند یا این را
بردار یا من تو را استیضاح میکنم یا  ۱۵۰میلیون
به حساب این شخص بریز یا استیضاح میکنم .به
فقرا پول نده و به هر کســی من میگویم پول بده.

استدالل عجیب برخی نمایندگان برای عدم رای به تحقیق و تفحص از شهرداری

گذشتهها گذشته!

ادامه از صفحه اول:
جایی که فراکســیون والیی و مســتقلین با هم
همراه میشــوند علی القاعده دیگر رای ما کافی
نخواهد بود و نتایج نشــان میدهد که دراین جا
چنین اتحادی بین آنها صورت گرفته است ».
یک نگاه

از مهدی شــیخ ،تحلیل او پیرامون این عدم رای
آوری را میپرسیم میگوید« :شاید عده ای که حتی
از جناح مقابل هم نیستند با خود بگویند گذشتهها
گذشته است و بهتر آن است تا حاال که شهرداری
دردست جریان ماست ،کاری کنیم تا آقای افشانی
وقتش را صرف مسائل دیگر کندو مصلحت نیست
که دوباره حاشــیه آفرینی شــود  .از سویی دیگر

جناح مقابل نیز ممکن است یا سیاسی با این قضیه
برخورد کند یا واقعا دراین ارتباط توجیه نباشد» .
شــیخ تاکید میکند« :ما نیز برای رای آوردن این
طرح باید محکم تر میبودیم شاید تصورمان این بود
که تحقیق و تفحص در مجلس رای خواهد آورد» .
وی پیرامون اینکه در شــرایط حســاس فعلی که
بسیاری به مشــکالت اقتصادی و فساد معترضند
این اقدام مجلس چه تاثیری میتواند داشته باشد،
میگوید « :این اقدام مطمئنا تاثیر منفی دارد .من
واقعا از این اتفاق متاسف هستم» .

نگاهسیاسی

محمد کاظمیهــم با ابراز تاســف ازاین موضوع
اظهار کرد « :متاســفانه ما از همــان ابتدا به این

عراقباتحریمهایآمریکاهمراهیمیکند

نمکنشناسیالعبادی

ادامه از صفحه اول:
برخی کشــورهای منطقه نیز مانند همسایگان
شــمالی ،اعراب و یا دیگر کشورهایی که طرف
مراوده اقتصادی با ایران هستند ،حداقل سکوت
کردند و ســعی کردند که ال اقــل در لفظ با
تحریمها همرای نکنند .
عراق

عراق تنها کشــور منطقه بود کــه اعالم کرد از
تحریمهای آمریکا پیروی میکند .نخســتوزیر
عراق پس از ســرگیری تحریمهای آمریکا علیه
ایران گفت کــه ما مخالف وضــع تحریم علیه
ایران هســتیم امــا بغداد به منظــور حمایت از
ملت عراق به این تحریمهــا پایبند خواهد بود.
وی افــزود :ما مخالف تحریم هســتیم و ممکن
است به آن پایبند باشیم زیرا کشورهای بزرگتر
از ما پایبند هستند ،اگر پایبند نباشیم شکست
خواهیم خورد ،من از تحریمها راضی نیستم اما

این مسئله به این معنا نیست که من خدمتی را
ارائــه دهم و یا خودم را اذیت کنم ،من به عنوان
نخست وزیر عراق نمیتوانم موضعی اتخاذ کنم
که به ضرر شهروندانم باشــد .به گزارش ایسنا،
بــه نقل از اســپوتنیک عربی ،حیــدر العبادی،
نخست وزیر عراق در یک نشست هفتگی در پاسخ
ی تحریمهای آمریکا
به سوالی در رابطه با از سرگیر 
علیــه ایران گفت :ما کامــا مخالف تحریمهای
بینالمللی هستیم و عراق هزینه سنگینی برای
تحریمهایی که به مدت  13سال علیه آن اتخاذ
شد ،پرداخت کرد .تحریمها براساس تضعیف نظام
پیشین (عراق) علیه ما تحمیل شد اما منجر به
تضعیف ملت ،ایجاد شکاف در جامعه ،از بین بردن
بافــت اجتماعــی و ایجــاد پدیدههایی شــد
که از قبــل نبودند .وی افزود :ما تحریمها را یک
خطای اساسی و استراتژیک میدانیم ،ما مخالف
تحری م هستیم اما به منظور حمایت از ملتمان
به آن پایبند خواهیم بــود .العبادی ادامه داد :ما

بر این اســاس ،دفاعیات ربیعی از خودش در برابر
ادعاهای برخی از نمایندههای موافق اســتیضاح با
واکنش علی الریجانی روبرو شــد .از این رو ،رئیس
مجلس خطاب به ربیعی گفت :شما اعالم کردید که
افرادی پولی دریافت کردهاند .اسامیاین نمایندگان
را بدهید تا در هیات نظارت در رفتار نمایندگان با
آنها برخورد کنیم.

زیر سوال رفتن اصل استیضاح

جلسه دیروز استیضاح ربیعی که بیش از هر چیز به
جلسه مچ گیری نمایندهها و افشاگری علیه یکدیگر
و تهمت و اتهام شبیه بود و نمایندهها به جای بررسی
عملکرد وزیر استیضاح شونده ،جلسه بگم بگم راه
انداخته بودند ،این پرسش ر ا به وجود آورد که اساسا
چرا اصل مسئله که بررسی عملکرد وزرا در جلسه
استیضاح است ،نادیده گرفته میشود و به جای این
مهم ،جلسههای استیضاح وزرا با چنین رفتارهایی
وارد حاشــیه میشــود و از سویی بهتر نیست که
مسائلی نظیر تخلف و فساد در زمان مناسب خود و
در دستگاه مربوطه مانند دستگاه قضا مورد رسیدگی
قرار بگیــرد؟ عالوه بر این ،رفتار و رویکرد برخی از
نمایندهها نسبت به وزرایی مانند ربیعی این ابهام را
به وجود میآورد که اگر به طور مثال وزیری خود و
فرزندانشمرتکبتخلفهمشدهباشد،ایننمایندهها
چرا تا به امروز ســکوت اختیار کردند و به جای
عمل به وظایف نمایندگــی خود به عنوان وکالی
ملت وارد مسائل حاشیه ای میشوند.
استیضاحربیعییکتصمیمسیاسی

بر این اســاس ،محمد صادق جوادی حصار فعال
سیاســی اصالح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی
درباره جلسه اســتیضاح ربیعی و ورود نمایندهها
به مسائل حاشیه ای به آفتاب یزد ،گفت :استیضاح
ربیعی ابتدا باید در کمیسیون اجتماعی اعالم وصول
میشد و در جلسه استیضاح دالیل استیضاح باید
مورد بررســی قرار میگرفت .او افزود :به طور کل
موضوعات استیضاح باید در جلسه استیضاح مطرح
شــود در غیر این صورت خالف آنچه که در جلسه
استیضاح مطرح میشــود صددرصد غیرقانونی،
غیر اخالقی و خارج از قاعده است .این فعال سیاسی
ادامه داد :تصمیمیکه نمایندهها برای کنار گذاشتن
ربیعی گرفتند یک تصمیم سیاســی و زهر چشم
گرفتن از رئیس جمهور برای سوال بعدی از روحانی
بود .در واقع نمایندهها با اســتیضاح ربیعی درصدد
هشــدار به رئیس جمهور بودنــد .او اظهار کرد :به
عبارتی ،نمایندهها به دنبال شنیدن پاسخ از سوی
ربیعی نبودند .زیرا ربیعی چند ماه قبل استیضاح
شد و این سواالت را در همان جلسه قبلی استیضاح
از ربیعی پرسیدند و در نهایت نمایندهها به ربیعی
رای اعتمــاد دادند .ریاســت مجلس باید از چنین
برخوردها و رفتارهایی از سوی نمایندهها جلوگیری
میکرد که عمــا با اعالم تنفس به مجلس از این
کار خودداری کرد .جــوادی حصار در پایان گفت:
جریانهای دلواپس که به دنبال بازتولید رفتارهای
گذشتهاند اکنون تصور میکنند که در فضای کنونی
میتوانند خود را بازســازی و بــرای انتخابات آتی
تقویت کنند .نمایندههای دلواپس با هر گامیکه به
جلو برمیدارند به پیروزی خود و شکســت دولت
نزدیک میشوند .آنها تصورشــان بر این است که
مسئله سیاسی نگاه کردیم .تا زمانیکه ما تحقیق
و تفحص از شهرداری را سیاسی ببینیم نتیجه اش
آنی میشود که روز سهشنبه در مجلس دیدیم .ما
در انجام وظایف نظارتی به هیچ وجه نباید مسائل
سیاسی را دخیل بدانیم به ویژه آنکه مدعی حفاظت
از حقوق ملتیم .منافع ملی اینگونه ایجاب میکرد
که رای را به تحقیق و تفحص از شهرداری بدهیم.
تحقیق که ایرادی نداشت ممکن بود که اصال در
شهرداری اتفاقی نیفتاده و همه چیز طبق قانون
پیش رفته باشــد».وی ادامه داد« :ما ازیک طرف
شعار مبارزه با فساد میدهیم ولی در طرف مقابل
وقتــی میخواهیم از یک موسســه یا نهادی که
گزارشهای زیادی علیه آن است ،تفحص کنیم،
کار دو روز پیش مجلس را انجام میدهیم .طبیعی
اســت که مردم وقتی با این تناقض بزرگ مواجه
شوند به آن واکنش نشان میدهند .با این کارروز
سهشنبه ،همه ما در مجلس زیر سوال رفتیم».
نیز همانند دیگر کشــورهای جهان جز از طریق
بانک فدرال عراق نمیتوانیم از دالر استفاده کنیم.
حصار و تحریم جوامع را نابود میکند .ما مخالف
تحریمها هســتیم .نمیتوان تنها به خاطر یک
هدف سیاسی یک ملت کامل را ضعیف و گرسنه
کــرد .وی افزود :دوباره میگویم من از تحریمها
راضی نیســتم اما این مسئله به این معنا نیست
که من خدمتــی را ارائه دهم و یا خودم را اذیت
کنم ،من به عنوان نخســت وزیر عراق نمیتوانم
موضعی اتخاذ کنم که به ضرر شهروندانم باشد.
نخســت وزیر عراق در پایان گفت که برخیها از
ما دعوت میکنند که حامیمستضعفین باشیم
و ما حامیمستضعفین هستیم ،برخی مصلحت
دیگران را به مصلحت مردم ترجیح میدهند .ما به
کشورهای همسایه تجاوز نمیکنیم اما اولویت ما
ملت ما است و موضع ما مخالفت با تحریمها است.
پاسخ به ایران

زمانی که اردوغان در جلســه ای اعالم کرد که
موصل به زودی از ســوی داعش تسخیر خواهد
شد  ،ایران اولین کشوری بود که با تمام قوا و در

اگر دستگاههای مهم اقتصادی مانند وزارت کار را
بگیرند ،با امکانات اقتصادی و با فشار به دولت جاده
بازگشت خود به قدرت سیاسی را هموار میکنند.
هتک حرمت ارزشهای اخالقی در مجلس

غالمرضا انصاری فعال سیاسی اصالح طلب و عضو
شورای شــهر چهارم درباره جلسه دیروز ربیعی و
ورود نمایندهها به مســائل حاشیهای به آفتاب یزد
گفت :اگر عالوه بر نظارتهای سیستمیدر نهادهای
قانونی و ســازمانی دو نظارت حزبــی و مردمیدر
اولویت قرار نگیرید متاســفانه روز به روز جایگاه و
شــان نهادهای قانونی پایین خواهد آمد .او افزود:
مجلس شورای اسالمیکه در دور نخست تشکیل
شد ،امام خمینی «ره» جمله ای خطاب به مجلس
فرمودند« :مجلس در راس امور اســت ».در همان
مجلس اول ،بحرانهایی درکشور به وجود آمد که
نمایندهها در خانه ملت آن را با کاردانی ،جســارت
و درایت پشت سر گذاشتند .متاسفانه امروز بنا به
دالیلی و عدم ورود نخبگان سیاســی به مجلس و
دولت شرایطی به وجود آمد که شاهد هتک حرمت
ارزشهای اخالقی نظام هستیم .این فعال سیاسی
اصالح طلب ادامه داد :تصور میشــود که به دلیل
رفتارهایی که در مجلس کنونی و مجالس اخیر از
سوی برخی از نمایندهها صورت گرفت و همچنین
آسیب شناســی نحوه ورود نمایندهها به انتخابات
میطلبد که کلیت نظــام و مجلس به دنبال یک
تدبیر اساسی برای بازنگری در قانون انتخابات باشند.
او اظهار کرد :با توجه به نظام جمهوریت در کشورمان
باید مسئله حضور احزاب با هویت و شناسنامه دار به
نهادهایتصمیمگیریو قانونگذاریرادردستورکار
قرار داد .از ســویی نظارت حزبی و مردمیو تقویت
رکن چهارم دموکراسی مطبوعات باید مورد توجه
مسئوالن قرار بگیرد در این صورت مجلس در راس
امور خواهد بود و عالوه بر این با فســاد به صورت
ریشهای برخورد خواهد شد .انصاری در پایان گفت:
با برگزاری انتخابات آزادحزبی شــاهد ریشه کنی
رفتارهای غیر اخالقی که شــان مجلس و دولت را
زیرسوالمیبردوهمچنینورودنمایندههایپرحاشیه
نخواهیم بود  .در نهایت امید میرود که مشکالت
اخالقی و سیاسی در مجلس با حضور نمایندههای
حقیقی مردم و نظارت قانونمند در تمامیامور حل
شود تا بتوان شاهد یک جامعه ایده آل و نمونه در
کشور باشیم.

جبرانمیکند؟

با شکست فراکســیون امید در بحث تحقیق و
تفحص از شــهرداری تهران به نظر میآید یکی
دیگــر از امیدهای مــردم در جهت اطمینان به
مسئولین در راستای مبارزه با شفافیت اقتصادی
در کشور از بین رفت .رای روز سهشنبه مجلس
نشان داد که بسیاری آن طور که باید برای مبارزه
با فســاد عزمشان جزم نیست و چه بسا در برابر
برخی پیشنهادات و بعضی صحبتها نظرشان را
برخالف خواســت مردم تغییر میدهند .رای به
عدم تحقیق و تفحص از شــهرداری که برای بار
دوم رخ داد ،باردیگر نفوذ پرقدرت برخی اشخاص
که ممکن است ریشه در شهرداری سابق داشته
باشــند را به عینه به نمایش گذاشــت .چه بسا
اگر این تحقیق و تفحص انجام میشــد به رفع
سوءتفاهمات کمک میکرد.
سخت ترین شرایط اقتصادی در کنار عراق ایستاد .
حســن روحانی سال قبل در جشنواره «عمران
سالمت»دراینبارهگفت«:دولتایراندرسختترین
شــرایط اقتصادی به کمک عــراق رفت و پول
تمام سالحی که عراق برای مبارزه با داعش نیاز
داشت و کمکهای لجستیک را پرداخت کرد».
کمک به احیای صنایع آســیب دیده از جنگ
مانند پاالیشگاهها و مراکز نفتی در کنار ارسال
کمکهای بال عوض هماننــد دارو و تجهیزات
پزشکی و حمایت تمام عیار از مردم این کشور،
بخشــی از کمک ایران در تعامــل با آنها بوده
است  .با این همه این موضع نخست وزیر عراق
در روزهایی که فرصت مناســبی است تا لطف
ایــران را جبران نمایند ،کمیعجیب مینمایاند.
خنجر از پشــت العبادی به ایران و همراهی او
با تحریمهای ایاالت متحده ،واکنشهای بسیاری
را از سوی کارشناســان امر در پی داشته و آنها
خواهان اتخاذ تصمیمات مناسب در واکنش به
این رویه قدر نشناسانه شدند  .زمانی که آنها در
سختی بودند ایران مشکالت خود را بهانه نکرد و
تمام عیار پا پیش گذاشت .

