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آمریکا ندارد
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یادداشت

مثل آقای«فرنوش» باشیم
زهرا جعفرزاده
روزنامهنگار

موافقان حضور ربیعی

محمدصادق حسنی ،نماینده مردم رشت :ربیعی برای
برقراریامنیتاجتماعیشبهادروزارتخانهمیخوابدودرعین
رکود گسترده آرامش برقرار است و خبری از اعتصابات کارگری
نیست.
سیدفرید موســوی ،نماینده مردم تهران :ربیعی در
دوران مسئولیتش ۳۰دستورالعمل مبارزه با فساد داشته است.
همگان میدانند که پیش از دولت یازدهم چه وضع اسفباری
حاکم بود .امروز ارتقای شفافیت که از مهمترین اقدامات برای
مبارزه با فساد است ،مورد توجه قرار گرفته و در راستای ایجاد
شفافیتاطالعاتبهروزقابلدستیابیاست.
محمد محمودیشاهنشین ،نماینده مردم شهریار:
مسئولیتپذیری «ربیعی» برکسی پوشــیده نیست و ثبات
در مدیریت تأمین اجتماعی از اقدامات موفق ربیعی در وزارت
تعاون و کار بوده است.
غالمرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران :ما باید
یک نگاه استراتژی به این وزارتخانه داشته باشیم .آقای ربیعی به
دلیل نگاه استراتژیکش به بسیاری از موضوعات فرد شایستهای
استومیتواندتلفیقبسیارخوبیازاینسمتداشتهباشد.

عدم ثبات در قوه مجریه خواست
دشمن است

حلمیکردومنمطمئنمکهایشانباقدرتالبیگریخود
میتوانستاینپروندهراحلکند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد :منبع
بزرگترین شرکتهای تولیدکننده دارو و حملونقل کاال
را متعلق به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دانســت و
افزود۶۶ :درصد پتروشــیمی جم۷۸ ،درصد پتروشیمی
امیرکبیر۴۹ ،درصد پاالیشــگاه ســتاره خلیجفارس،
۹۵درصد نفت پاسارگاد و بیش از  ۳۰شرکت مهم در این
حوزه متعلق به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســت.
اشتغال ماموریت کدام دستگاه اســت که مردم به کف
خیابانهامیآیند؟
رشوهرئیسیکیازسازمانها
رســتمیان -نماینده دلفــان -مدعی پرداخت رشــوه
۵۰۰میلیونی توسط رئیس یکی از سازمان ها برای سکوت
درباره وضع و مشکالت استان لرستان شد و درعین حال به
ممانعت رئیس این سازمان ،برای ورود این نماینده به برخی
استانها برای رســیدگی به مشکالت ،صرف ۹۰۰میلیون
تومان برای هزینه همایــش و میهمانیها ،خرید خودروی
شاســیبلند از محل هزینه خرید ویلچــر و کمک به ایتام
و ...اشــاره کرد که رئیسی سازمان در گفتوگو با ایسنا ،این
اظهارات را اتهام خواند و گفت :علت این اتهامات این است
فردی که آقای رستمیان بهعنوان مدیر برای استان معرفی
کردهبودامافاقدشاخصهایالزمبودهودرکمیتهانتصابات
ســازمان رأی نیاورد و منصوب نشد و فردی که مورد تأیید
سازمان بود ،برای این ســمت انتخاب شد .متاسفانه آقای
رستمیاندنبالاینبودکهاینفردرابهسازمانتحمیلکند.
وضعکارگران،خطریبراینظام
ربیعی در دفاع از خود پشــت تریبون مجلس تلویحا

اتفاق

انتشارپوستریکهدرروزنامهشهروند مورخه97/5/15
منتشر کردیم ،از مردم کشور خواسته است تا با توجه به
مسأله خشکسالی در استانهای شرقی و جنوب شرقی
بهویژه سیستانوبلوچســتان در این کمپین پیشقدم
شوند .جالب اینجاســت که روز گذشته تهیهکننده،
مجری و گزارشگر شهیر کشــور عادل فردوسیپور به
این کمپین پیوست و از میان اهالی رسانه در این مسیر
پیشقدمشد.

محمدجوادجمالی،عضو
هیأت رئیســه کمیسیون
امنیــت ملی و سیاســت
مجلــس:
خارجــی
صحبتهــای اخیــر
رئیسجمهوریبهخصوصدربعدسیاستخارجی
بسیار مثبت بود .همانطور که ایشان اشاره کرد ما
درچندسالگذشتهمستقیمباآمریکاییهامذاکره
داشتیم،حتیزمانیباتیلرسونوزیرخارجهترامپ
هممذاکرهکردیم ،اینیعنی قطع مذاکرهاز سوی ما
نبوده اســت .مردم بدانند عدم ثبات در قوه مجریه
خواست دشمن است ،ما مشکالت را میدانیم ،اما از
مردممیخواهیمکههیجانینشدهوتصمیمگیری
نکنند و به یک قسمت حاکمیت تشر نزنند ،بدانند
همهکارهادرحالانجاماست.

اذعانکردکهوضعکارگرانبحرانیاستواینخطرنظام
را تهدید میکند .ربیعی گفت :برای نخستینبار او بوده
که «آژیر» را به صدا درآورده اســت .او گفت ،همه ارکان
نظام میبایست پاسخگو باشــند .استیضاح حق مسلم
نمایندگان مجلس اســت اما هرکس که با فساد مبارزه
کرد،نبایداینچنینموردمواخذهقراربگیرد؛چراکهفساد
دودشمندارد؛شلوغکردنوسیاسیکردنآن.
تالشهای او و نمایندگان موافقش برای ماندگاریاش
در سِ مت وزارت نتیجه نداد و او درنهایت برکنار شد و حاال
بایددرانتظاروزیرکارجدیدماند.

تا وفاق عمومی به وجود نیاید
مشکل حل نمیشود

مخالفان حضور ربیعی

محمدرضــا تابش،
نایبرئیسفراکسیونامید
مجلس :نهادهای رسمی
جمهوریاسالمیبایدپس
از هر انتخاباتی تحلیلی از
این داشته باشند که چرا مردم این فرد یا گروه را
انتخاب کردند ،شــعارهای او را مورد مداقه قرار
دهند و براساس خواســتهایی که مردم مطرح
کرده و به آنها رأی دادهاند ،بســتر دستیابی به آن
مطالبات را فراهم کنند .متاسفانه این کار انجام
نشده و از آن غفلت شــده ،درحالیکه از سال ۷۶
باید این کار انجام میشــد ،ولی از آن گذشتیم.
درحــال حاضر هم باید گفت تــا زمانی که وفاق
عمومی به وجود نیاید ،مشکل حل نمیشود و هر
قدر این امر را به تاخیر بیندازیم ،دامنه اعتراضات
گستردهترخواهدشد.

رضاصابرینمایندهمردمرامیانوآزادشهر:کمتوجهی
وزیر پیشنهادی کار به بیکاران ،سردرگمی آنها را بیشتر میکند
و 30ســال ممارســت وی درحوزههای اطالعاتی و امنیتی و
دانشگاهیکفایتتجربهکافیبرایاینمسئولیتنیست.
عبدالوحید فیاضی ،نماینده مردم نور و محمودآباد:
آقایربیعیدربرنامههایشافزایشسهمتعاونیهادربازارپولرا
تاحدودیکمرنگدیدهاست.
محمدرضــا پورابراهیمی ،نایبرئیس کمیســیون
اقتصادی :در برنامه وزیر پیشنهادی کار تحولی در قانون کار
دیدهنمیشود.
امیر خجســته نماینده مردم همــدان و فامنین:
صندوقهای بازنشستگی شرایط بدی دارند .بازنشستگانی بعد
از فراغت از کار با فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند
و دغدغه معیشــت دارند .آنها به جای تفریح ،تنها در مشکالت
غرقمیشوند.

خبر

عادل فردوسیپور به کمپین نذرآب پیوست

سرپرست ســازمان داوطلبان هاللاحمر با اشاره به
راهاندازی کمپین «نــذر آب» در مناطق حادثهدیده
و متأثر از خشکســالی در استان سیستانوبلوچستان
توضیح داده بود کــه در قالب کمپین نذر آب در تالش
هســتند تا کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم سراسر
کشــور را جمعآوری و آنهــا را در راه بهبود شــرایط
معیشت ،حل مشکل آب و رفع مشکالت زندگی مردم
این اســتان محروم هزینه کنند .هاللاحمر پیشتر با

محســن رهامی ،فعال
سیاسی اصالحطلب :تاکید
رئیسجمهوری بر اینکه
نظر مــردم فصلالخطاب
تصمیمات کشــور است،
بســیار امر مبارکی بود .بهترین روش حل مسائل
کالن ایجاد رفراندوم و بازگشت به رأی و نظر مردمی
است که رئیسجمهوری به خوبی به این موضوع و
اصل  59قانون اساسی اشاره کردند .آقای روحانی
بحقدرنامهایکهبهرئیسمجلسنوشتند،تصریح
کردند که سوال پرسیدن حق نمایندگان است ،اما
در چنین شرایطی ممکن اســت این رفتار قانونی
پاسخگوی نیاز جامعه نباشد .رئیسجمهوری در
گفتوگوی تلویزیونی با مردم هم توضیحات کافی
برای دالیلشان که چرا ســوال نمایندگان درحال
حاضرممکناستتنشزاباشدرامطرحکردند.

ترکیه به خرید گاز ایران
ادامه میدهد
وزیر انرژی ترکیه روز گذشــته اعالم کرد
تحریمهای آمریکا تأثیــری بر تصمیم آنکارا
برای خرید گاز از ایران ندارد و گفت« :ترکیه
قــرارداد بلندمدت با تهران دارد که تا ســال
 2026ادامه خواهد داشــت ».دونالد ترامپ،
رئیس جمهــوری آمریکا ،روز سهشــنبه با
انتشار پیامی در صفحه توییتر خود اعالم کرد:
«تحریمهای ایران به طور رسمی اجرا شدهاند.
این تحریمها سختترین تحریمهایی است
که تاکنون اعمال شد ه اســت و در ماه نوامبر
دور دیگری از این تحریمهــا اجرایی خواهد
شــد ».اما اردوغان با غیرعملی خواندن این
جمله گفت« :ما در زمان دولت قبلی آمریکا
هم به اوباما گفتیم کــه از ایران گاز میخریم.
اگر از ایران نخریم از کجا بخریم؟ اگر از ایران
گاز نخریم در فصل زمســتان چه کار کنیم؟
شهروندانمان اذیت خواهند شد .این موضوع
را به ترامپ هم گفتهایم».

تکذیبیه

«فرنوش» یک انســان به تمام معناست؛ پول ندارد،
حساب بانکیاش خالی اســت ،دو هفته از ماه گذشته
اما هنوز صاحب کارش ،همان مرد سبیلوی چهارشانه
کبابی «سبالن» که وقتی داد میزند ،چهار ستون بدن
کارگرانش به لرزه میافتد ،حقوقش را نداده .موتورش
خراب است ،جعبه پشــت موتورش کج است و از زور
بیپولینمیتوانددرستشکندوگوشهکفشکتانیاش
پاره است اما همین فرنوش ،وقتی یکشنبهشب ،ترمز
موتورش سر پیچ خیابان دوازدهم از کار افتاد و با همه
بارش محکم به سپر «رانا» زد ،خیلی محترمانه از پشت
موتور پیاده شــد ،خودکارش را درآورد و شــمارهاش
را روی قبض بانک نوشت« :فرنوشــم ،با ماشین شما
برخورد کردم ،لطفا تماس بگیرید ».و چســباند میان
برفپاککنوشیشهجلویی.
خانم ایکس که روز بعد ،سر ظهر ،موقع رفتن به محل
کارش ،یادداشــت را دید ،اصال فکرش را هم نمیکرد،
«فرنوش» ،کارگر کبابی سر کوچهشان است که تازه از
یکی از شهرهای غربی آمده و د ِر خانه مردم و شرکتها
کباب میبرد .فکر کرد فرنوش زن جوانی اســت که با
یکی از خودروهای چینی ،در حالی که خودرو در جای
درســتی پارک شــده بود ،به آن زده و حاال میخواهد
خسارت دهد! اما وقتی با شماره همراه اعتباری تماس
گرفت و صدای مردی را از پشت تلفن شنید ،اول کمی
متعجبشدوبعدعصبانی.
خانمایکس:بایدخسارتپرداختکنید!
آقای فرنوش( :خنده از روی شــرمزدگی)
بهخدامنکارگرم.
خانمایکس:بایدخسارتپرداختکنید.
آقایفرنوش:چشم،پرداختمیکنم.
خانم ایکس :قرارمان ســاعت  ،7:30محل
تصادف.
در حالی که از ساعت یک ظهر تا  7شب خانم ایکس
و همکارانش ،انواع و اقســام تحلیلهای کارشناسی و
غیر کارشناســی درباره اتفاق رخداده و آمدن و نیامدن
«مقصر» حادثه را به هم بافتند و در نهایت به این نتیجه
رسیدند که «طرف» ترسیده و سر قرار نمیآید ،ساعت
 7:20وقتیخانمایکسباآقایفرنوشتماسگرفت،در
کمال ناباوری متوجه شد که «مقصر» چند دقیقه دیگر
سر قرار میرسد و رسید ،با همکارش که پیک موتوری
مغازه همبرگری بغل بود .حسابش خالی بود ،سرش از
شرمندگی باال نیامد ،درخواست خسارت کمتر کرد و
در نهایت اجازه خواست تا برود و کمی پول جمع کند
و خسارت تقریبی را بدهد .همکار تهرانیاش  -از آن سر
و زباندارها – اما کار فرنوش را «مردانه» (شما بخوانید
انسانی) خواند و فرنوش ساکت به خسارتی که به سپر و
پنجره پالک و  ...وارد کرده بود ،نگاه میکرد و لبخندی از
سر شرمزدگی میزد .قرار شد برود و از دوستانش کمی
پول بگیرد .صاحب خــودرو به او اطمینان داد که اگر از
پولش اضافهای آمد ،پساش میدهد .آن شب از فرنوش
خبری نشد؛ خانم ایکس باز هم قضاوت کرد؛ روز بعد،
با  250هزار تومانی که از دوســتانش قرض گرفته بود،
آمد د ِر خانه« :هوامو داشته باش ».فرنوش بیپول ،شاید
چند کالس هم بیشتر سواد نداشت اما وقتی به کسی
خسارتزد،ایستادووظیفهانسانیاشراانجامداد«:باید
فرهنگشدرجامعهایجادبشه».

علی ربیعــی بــا  129رأی از وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی کنار گذاشته شد .روز گذشته در جلسه پرحاشیه
استیضاح ربیعی در مجلس 111 ،نماینده به ماندن او رأی
دادند امــا در مقابل مخالفان کاری از دستشــان برنیامد و
درنهایت ربیعی که پیش از اینهم اسفندماه گذشته برای
استیضاح پایش به مجلس باز شده بود ،برکنار شد .او پیش
از اینهم در تیر  ۹۵به دلیل عدم ارایه برنامه برای ادارات کل
استانهاووضعشرکتهایتأمیناجتماعیاستیضاحشده
بود .با این حال ،استیضاح دیروز منجر به برکناریاش شد؛
جلسهایکهباحواشیبسیاریهمراهبود.
اوجماجراباصحبتهایپورابراهیمی
اوج ماجرا زمانی بود کــه محمدرضا پورابراهیمی رئیس
کمیسیون اقتصادی در موافقت با استیضاح نطق خودش
را ایراد کرد اما صحبتهــای او خالی از بگمبگم نبود و یک
روی سخنش با وزیر بود و روی دیگرش را خطاب به مسعود
پزشکیان بیان کرد .او گفت :آقای پزشکیان باید به این سوال
جوابدهدکهزهراپزشکیانمسئولفاینانسپتروشیمیبا
مدرک لیسانس چه نسبتی با او دارد .پزشکیان در پاسخش
گفت :دختر من در پتروشــیمی جم کار میکند ،لیسانس
ندارد بلکه دارای تحصیالت فوقلیسانس است .او مسئول
نیست بلکه پروژهای را گرفته است .در فضای مجازی گفتند
که دختر من ۱۰میلیون تومان حقوق میگیرد که باز هم
درستنیست،اوچهارمیلیونتومانحقوقمیگیرد.
قدرتالبیگری
پورابراهیمــی در ادامه گفت :در جلســاتی که با برخی
دوســتان داشــتم ،آقای ربیعی را «خدای البی» معرفی
کردند .طیفهای عظیم کارگری و برخی در مجلس با فشار
به نمایندگان اجازه طرح مباحث استیضاح را سلب کردند.
ای کاش وزیر تعاون جایگزین وزیر خارجه میشد تا برجام را

تریبون

روز گذشته ،علی ربیعی برای ابقا در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رأی نیاورد

تاکید رئیسجمهوری بر نظر
مردم ،مبارک است

سخنان سردار شعبانی
وارونه نقل شده
به گزارش سپاهنیوز در پی انتشار خبر منسوب
به سردار ناصر شــعبانی از فرماندهان دوران دفاع
مقدس مبنی بر اینکه «حزباهلل لبنان و انصاراهلل
یمن عمق عقبه ما هســتند ،دشــمن به قدری
آســیبپذیری دارد که میتوانیم آنها را آن طرف
مرز درگیر کنیم و »...سردار سرتیپ دوم پاسدار
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی
کل ســپاه با تکذیب مطالب منتشرشده ،گفت:
«آنچهویمطرحکردهاست،ایناستکهدشمن
وبرخیمقاماتورسانههایغربیومعانددرتالش
هستنداینگونهالقاکنندکهمابهیمنیهاگفتهایم
که ناو سعودیها را بزنند ،در حالیکه یمنیها و
لبنانیها به آن حد از توانمندی رسیدهاند که خود
بتوانندبرایدفاعازکشورومنافعملیخودتصمیم
بگیرند؛» بوده اســت که متاسفانه با نقل ناقص و
وارونه موجب سوءاستفاده بیگانگان و رسانههای
معاند شده است .سخنگو همچنین گفت در حال
حاضرسردارشعبانیمسئولیتیدرسپاهندارند.

