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شــرق :کارت زرد دوم از بیخ گوش وزیر کار گذشــت.
ســؤال را رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از علی
ربیعی پرســید ،قانع نشــد .ســؤال به رأی گذاشــته
شــد و نمایندگان قانع شــدند .کارت زرد منتفی شــد.
ایــن دومینباری اســت که علی ربیعــی از کارت زرد
مجلسیها جان ســالم بهدر میبرد .دفعه پیش هم
طرح ســؤال شــد و ماجرای کارت زرد وزیر کار منتفی
شــد .رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ،منتقد
برخی سیاســتهای غیرشــفاف وزارت کار اســت .او
بهویژه از عدم افشــای اطالعــات و صورتهای مالی
شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت کار گلــه دارد و
میگوید» :هفتهزار مجموعه خیریه در کشور هستند
که صورتهای مالیشان افشا نشده و این خطر بزرگی
برای اقتصاد کشور اســت« .بااینحال ،سخنان رئیس
کمیســیون اقتصــادی مجلس که به پایان میرســد،
وزیر کار هم توضیح خــودش را برای نمایندگان ارائه
میکند؛ اینکه عالقهمند به شفافســازی است ،اینکه
 ۲۶۰شــرکت در دوره مدیــران قبلــی بــرای دورزدن
تحریمهــا بــه راه افتــاده و اینکــه  ۱۰ســال در این
وزارتخانــه هیچ خبری از نظارت و حسابرســی نبود.
ســؤال نماینده کرمان از وزیر به علت عدم اجرای بند
 ۵ماده  ۶قانــون اجرای سیاســتهای کلی اصل ۴۴
در وزارت کار مرتبــط بــود .محمدرضــا پورابراهیمی
در جریــان رأی اعتماد وزیر کار نیــز از منتقدان اصلی
ربیعی به شمار میآمد .پورابراهیمی در جریان طرح
ســؤال خود از وزیر کار درباره علت عدم شفافسازی
اطالعــات بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار
میگوید» :یکســالونیم اســت که این سؤال مطرح
شده و موضوع آن به اجرای قانون مصوب مجلس در
سال  ۹۳برمیگردد که برای کمک به افشای اطالعات
اقتصادی با رأی باال تصویب شد و پس از تأیید شورای
نگهبان ابالغ شــد .در این قانون بنگاهها مکلف شدند
اطالعــات و صورتهــای مالی خود را نزد ســازمان
بورس افشــا کنند« .به گفتــه او »هفتهزار مجموعه
خیریه وجود دارد کــه حتی یک صفحه صورت مالی
افشــا نمیکنند و این خطر بزرگی برای اقتصاد کشور
است .قانونی که سه سال گذشته تصویب شده است،
به همه ظرفیتها بهتصریح اشاره دارد .آخرین آماری
که یکماهونیم قبل از ســازمان بورس گرفتم با عرض
تأسف نشــان میدهد از هزاران شــرکتی که مشمول
افشای اطالعات میشــوند فقط  ۲۷شرکت اطالعات
خود را در ســامانه آوردهاند که بخش عمدهای از آنها
وابسته به وزارت رفاه هستند«.
 ۲۲۱شرکت را واگذار کردهایم
علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اما با
تأکید بر وجود هماهنگی در این وزارتخانه برای مبارزه
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در ابتــدا بــزرگاي زلزله  ،۷٫۴ســپس  ،۷٫۶ ،۷٫۵در
ادامه  ۷٫۲و درنهایت  ۷٫۳اعالم شد .در تمام زلزلههاي
بزرگ دنیــا در دقایق و ســاعات اولیه ،بــزرگاي زلزله
مرتبا تصحیح ميشــود و ميتوان گفت تصحیحي که
درباره بزرگا و کانون زلزله یکشنبهشــب صورت گرفت،
کامال طبیعي اســت چرا که نزدیك به دو هزار ایستگاه
لرزهنگاري در سرتاســر دنیا این زلزلــه را ثبت کردند و
طبیعي است که مرتبا تصحیحهاي محاسباتي درباره
آن صــورت گیرد .کانون این زلزلــه در نوار مرزي ایران
و عراق قرار گرفته اســت .سازمان زمینشناسي آمریکا،
کانون ایــن زلزله را متمایل به غرب نوار مرزي و داخل
خاك عراق نشــان ميدهد و مراکز زلزلهنگاري داخل
کشور و همینطور مرکز زلزلهشناســي اروپا-مدیترانه
فرانسه کانون زلزله را در شرق نوار مرزي و داخل خاك
ایران نشــان دادنــد .تفاوت کانونهاي مشخصشــده
بیش از  ۱۰کیلومتر نیســت و نميتوان آن را به عنوان
اشــکالي بزرگ در زلزلهشناســي و تعیین کانون دقیق
زلزله قلمــداد کرد -۲ .امروزه شــاهدیم با گســترش
شبکههاي اجتماعي اخبار بهسرعت در فضاي مجازي
پخش شــده و همه افراد بهســرعت در جریان آخرین
اخبــار در حوزههاي مختلــف قرار ميگیرنــد .درباره
زلزله یکشنبهشــب هم ميتوان گفت که با گســترش
شــبکههاي اجتماعي ،نیاز به یك مرجع یا سایتي براي
اطالعرساني رســمي چندان احساس نميشود .عالوه
بر این ،امروزه شــاهدیم بســیاري از مراکــز لرزهنگاري
دنیا براي دقتبخشــیدن به اطالعات خود از اطالعات
بسیاري از شبکههاي اجتماعي بهره ميگیرند .به باور
نگارنده ،امروز ما وارد دوران جدیدي از اطالعرســاني
درباره زلزله شــدهایم که عمال اطالعرساني رسمي در
آن چندان معني ندارد .ميتــوان گفت در جریان آزاد
اطالعــات ،گروههاي مختلفي حضــور دارند که مراکز
زلزلهشناســي هم بخشــي از آن محســوب ميشوند.
وجــود این مراکز بــراي انجام محاســبه دقیق بزرگا و
کانون و ...ضروري اســت و وجود شهروندان نیز براي
تبادل اطالعات با یکدیگر .اگــر مرکزي در مخابره خبر
و اطالعات درســت ،سرعت عمل الزم را نداشته باشد،
طبیعتا از شــبکههاي اجتماعي و اطالعرســانيهایي
که به وســیله مردم صورت ميگیرد ،جا خواهد ماند.
درخصوص زلزله یکشنبهشب ،شبکه خبر با ارتباطاتي
که با استانهاي مختلف برقرار ميکرد ،سعي ميکرد
اطالعاتي را از استانهاي مختلف در اختیار مردم قرار
داده و به نوعي به برقراري آرامش نســبي در جامعه
کمك کند .اما نکته مهمي که نباید از آن غافل شد این
است اطالعاتي که شــبکه خبر در اختیار همگان قرار
ميداد ،حاشیهاي محسوب شــده و چندان به منطقه
کانوني زلزله و اتفاقاتي که در آنجا رخ داده بود ،مربوط
نميشد .متأســفانه در پنج ،شش ساعت اولیه پس از
زلزله ،گزارشــي از خود پهنه کانونی مناطق زلزلهزده،
نــه در رادیــو و نــه در تلویزیون ،پخش نشــد که این
یکي از نقاط ضعف صداوســیماي مــا -به دلیل نبود
امکانات زیرســاختی و عدم توجه به امکان بهرهمندی
از شبکههای اجتماعی -محسوب ميشود و امیدواریم
در آینده توجه ویژهاي به این زمینه داشــته باشند-۳ .
این زلزله در منطقه کانوني رشتهکوههاي زاگرس واقع
شــده بود .این منطقه  -غرب ایران -بسیار پرجمعیت
است و ميتوان گفت بیشتر جمعیت ایران در روستاها
و شهرهاي منطقه غربي ایران زندگي ميکنند ،بنابراین
طبیعي اســت که این زلزله در شــهرهاي مختلفي در
غرب کشور احساس شد .از طرف دیگر بزرگاي این زلزله
 ۷٫۳بود .در زلزلهاي با این بزرگا طبیعي است که انرژي
بسیار زیادي آزاد ميشود و همین مسئله موجب شد که
از تهران تا باکو ،بغداد ،کویت ،بخشهایي از ســوریه و
جنوب ترکیه و حتي کشورهاي جنوب خلیجفارس هم
این زلزله را حس کنند .ضمن اینکه ژرفای ۲۴کیلومتری
زلزله نیز موجب احساسشدن آن در گستره وسیعتری
شــد -۴ .از نقاط قوتي که در این زلزله حس ميشود،
ميتوان به رويدادن آن در ســاعات اولیه شب اشاره
کرد .عــالوه بر ایــن ،کانون ایــن زلزلــه در منطقهاي
کوهستاني و روســتایي با جمعیت نسبتا کم واقع بود.
اگر این زلزله ،نیمهشب اتفاق ميافتاد و کانون آن هم
بهجاي منطقه روســتایي ،در یکي از شــهرهاي غربي
بود ،ميتوان گفت که قطعا با فاجعهاي شــبیه به بم
مواجه ميشــدیم .متأســفانه در اثر این زلزله ،بسیاري
از ســاختمانهاي تازهساز و حتي بیمارستانها تخریب
شــده و عده زیــادي از هموطنانمان نیز جــان خود را
از دســت دادند ،اما این درســي براي ماست تا بتوانیم
خــود را بــراي زلزلههاي مخرب بعدي در شــهرهاي
بزرگ آماده کنیم .همیشه زلزله در چنین مناطقي روي
نميدهد و تبعات آن هم قابل کنترل نیســت -۵ .پس
از وقوع زلزله دیشــب ،شــایعاتي بیاساس و کذب در
شــبکههاي اجتماعي منتشر شــد و همچنان در حال
انتشار اســت .متأسفانه یکي از خبرگزاريهاي داخلي،
متنی جعلــی را که بعد از زلزلــه  ۱۳۹۲) ۲۰۱۳ش(.
ســراوان در فضای مجازی منتشر شــده بود ،بهعنوان
پیشبینی ســازمان زمینشناسی آمریکا منتشر و اعالم
کرده است که این زلزله توســط سازمان زمینشناسی
آمریکا چهار سال قبل پیشبینی شده بود .الزم به ذکر
است که نه در ایران و نه در هیچجای دنیا روشی مخفی
و پنهانی برای پیشبینی زلزلــه یا هیچ پدیده طبیعی
دیگری وجود ندارد .عالوهبراین ،این زلزله کامال طبیعي
بوده و حاصل هیچ انفجاري )اعم از اتمي ،هســتهاي
و نظامي( نیست .هزاران دستگاه لرزهنگاری این زلزله
طبیعــی را ثبت کردهاند و اگر انفجار بود ،همان دقایق
اولیه تمامي مراکز بینالمللی زلزلهشناسی ،خبر آن را
مخابره ميکردند.
* استاد زلزلهشناسي و مهندسي زلزله

با فســاد ،میگوید» :از مجموع  ۲۶۴شــرکتی که باید
براساس اصل  ۴۴واگذار میشدند ۲۲۱ ،شرکت مربوط
به این وزارتخانه در سامانه الکترونیکی انتشار بورس
وارد و واگذار شــدند« .او با بیان اینکه از شفافشدن
امور اســتقبال میکنم ،تأکیــد دارد» :از ابتدای دولت
دوازدهم ،یعنی بعد از گذشــت سه ماه از رأی اعتماد
برای پاسخ به پنج سؤال در صحن علنی حاضر شدم،
چندین بــار در کمیســیونها رفتم چون از ســؤال و
پرسش و شفافسازی استقبال میکنم«.
اخراجشدهها علیه من کمپین به راه انداختند
ربیعــی همچنین میگوید» :بنــده افرادی را برای
مبارزه با فساد از این وزارتخانه اخراج کردم که همان
افراد کمپین »نه بــه ربیعی« را راه میاندازند و علیه
بنده کار میکنند .نباید مبارزه با فســاد را به مســائل
سیاســی گره بزنیم ،در این مدت اجــازه مداخلهگری
افراد ذینفع غیرحق را ندادهام و در راستای شفافیت
حرکت کرده و همه تالشــم احقاق حــق ذینفعان
دارای حق بوده اســت« .ربیعــی همچنین افزود» :با
نیروهای اطالعاتی ،دســتگاههای نظارتی و بازرســی
همکاری داشتم؛ حتی از دادســتان تهران داوطلبانه
درخواست رسیدگی کردم .ســازمان بازرسی و دیوان
محاســبات ،وزارت اطالعات و اطالعات سپاه همهجا
حضــور داشــته و مســائل را رصد میکننــد و ما نیز
هماهنگیهــای الزم را بــرای مبارزه با فســاد با این
دستگاهها داشتهایم«.
البی سنگین وزارت رفاه
به گــزارش »ایســنا« ،نماینــده مــردم کرمان در

مجلس همچنیــن افزوده اســت» :مجموعه وزارت
رفاه مکلف بود نســبت به افشــای اطالعــات کلیه
شــرکتهای خود اقدام کند .مجلس دهم همچنین
مصوب کرده بود درصورتیکه شــرکتها از افشــای
اطالعات ســر باز بزننــد بانک مرکزی مکلف اســت
حســابهای آنها را مسدود کند .اینها اطالعاتی است
که من میخواســتم روز رأی اعتمــاد مطرح کنم اما
البی ســنگین وزارت رفاه اجازه نداد که من در آن روز
این مطالب را عنوان کنم اما بههرحال ما از حق مردم
دفاع میکنیم ،نمیشــود هر کاری میخواهند بکنند
و پاسخگو نباشــند« .پورابراهیمی با اشاره به حضور
تعداد زیادی از مسئوالن وزارت رفاه بههمراه وزیر در
جلسه دیروز مجلس ،در قالب یک اخطار تأکید دارد:
»طبق آییننامه فقط دو نفر میتوانند وزیر را همراهی
کنند« .علــی مطهــری دراینباره گفت» :مســئوالن
دولتــی حق عبور از ردیف جلوی صحــن را ندارند و
نباید به سمت صندلیهای عقبتر بروند«.
 ۲۶۰شرکت ضدتحریم مربوط به دوره من نیست
ربیعــی با انتقاد از برخی ســخنان نماینده کرمان
گفته اســت» :آقای پورابراهیمی از واژگانی اســتفاده
میکنند که ابهامانگیز اســت .اینکــه میگویند ما در
وزارتخانه هــر کاری میخواهیم انجام میدهیم چه
معنایی دارد؟ ایشــان از  ۲۶۰شرکت زیرمجموعه این
وزارتخانــه صحبت میکنند که مربوط به دوران بنده
نیست .این شــرکتها در زمان تحریمها ایجاد شدند
تا اگر شرکتی تحریم شــد کار معطل نماند که ما این
رونــد را تأیید میکنیم« .به گفتــه او» :همه میدانید

که مــا ایــن وزارتخانــه را در چه شــرایطی تحویل
گرفتیم .ما وضعیت را تیمارداری کردیم ۱۰ ،ســال در
صندوقها حسابرسی انجام نمیشد که ما این کارها
را انجام دادیم .اکنون وضعیت بهگونهای است که از
مجموعه  ۲۶۴شــرکتی که باید طبق اصل  ۴۴واگذار
میشــدند تا هفته قبل  ۲۲۱شرکت مجموعه وابسته
به ما در ســامانه الکترونیکی انتشــار بــورس ثبت و
واگذار شــدهاند؛ این یعنی ما باالتــر از بورس حرکت
میکنیم«.
پورابراهیمی با اشــاره به وجود شــش مجموعه
بــزرگ اقتصــادی در وزارت رفــاه میگویــد» :تأمین
اجتماعی ،بازنشستگی کشــوری ،بازنشستگی فوالد،
بیمه اجتماعی عشــایر و روستاییان ،بانک رفاه و بانک
توســعه تعاون از جمله این مجموعهها هســتند که
فقط  ۴۰هزار میلیارد تومان ارزش برآوردی ســازمان
تأمین اجتماعی اســت .همچنین  ۱۸۷شــرکت فقط
متعلق به صندوق بازنشســتگی کشوری است که ما
اطالعــات ریز آن را نداریم« .به گفتــه او» :آقای وزیر
میگوید به تعهداتم عمل کردم ،ایشــان در تاریخ پنج
مهرماه ســال جاری نامهای به کمیســیون اقتصادی
ارســال کرده و اعالم کردند که  ۵۶۰شــرکت مشمول
افشای اطالعات میشــوند .برآورد ما هم این بود که
هزار شــرکت مشمول میشــدند .بحث ما این است
که تکلیف قانون شــفافیت اطالعات اقتصادی همه
بنگاهها به اســتناد مر قانون اســت ،درحالیکه پنج
درصد از این شــرکتها هم افشــای اطالعات نشده
است«.
فشارهای زیادی به ما وارد کردهاند
پورابراهیمی همچنیــن تأکید دارد» :در مورد چند
شــرکتی که اطالعاتشــان را اظهار کردهاند ،برخی از
آنها از ســوی بازرس مشــمول عدم اظهارنظر شده؛
یعنــی وضعیــت خیلی خــراب اســت و  ۵۰درصد
از گزارشهایی که افشــا شــده هم مشــروط است؛
یعنی شرایط خاص داشــته است« .رئیس کمیسیون
اقتصــادی همچنیــن تأکید کــرده» :من بــه وظیفه
نمایندگی خــود عمل کرده و از مواضــع خود کوتاه
نمیآیــم .در ایــن روزها هم فشــارهایی بــه ما وارد
کردهاند .ما تحقیق و تفحص از صندوق بازنشســتگی
کشوری را داشتیم و سه ماه است به وزارت رفاه نامه
زدم ،اما تاکنون جواب ندادهاند«.
پورابراهیمی در پایان اعالم کرد که از پاســخ وزیر
قانع نشــده و برایناســاس نماینده کرمان از وزیر کار
به رأی مجلس گذاشــته شد که نمایندگان این سؤال
را وارد ندانســتند و در نهایت بــا  ۸۷رأی موافق۱۱۹ ،
رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع  ۲۱۵نماینده
حاضر اعالم کردند که از پاسخ وزیر قانع شدند.

جایگاه ناطقنوری در صورت بازگشت به عرصه سیاست کجاست؟

پزشکیان در نطق میاندستور:

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﻰ ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻫﺎﺷﻤﻰ؟

ﺑﺮاي اﺗﺤﺎد ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﯿﻢ

شــرق :اصولگرایان تمایل زیادی
به بازگشــت ناطقنوری به عرصه
سیاست دارند؛ اما تاکنون هیچکدام
از خواهشهایشــان نتیجه نداده
است .حتی ســخنان دو روز پیش
باهنر هم که امیدوارانه از بازگشت
ناطق به سیاست اصوگرایانه خبر
داده بود ،به نظر میرســد بیشــتر
آمــال و آرزوهای او و بخشــی از
همجناحیهایش اســت تــا اخبار قطعی .بخشــی از
اصولگرایان هم قطعا از بازگشــت ناطقنوری استقبال
نمیکنند .شاهد آن هم سخنان اخیر نصراﷲ پژمانفر،
دبیر جبهه پایداری خراســان ،است؛ همان جناحی که
احتماال بیشــترین زاویه را با ناطقنوری دارند .نزدیکان
همین جریان ،چند ســال پیش در حــرم امام رضا)ع(
علیه ناطق شــعار دادند و بطری خالی آب به سمتش
پرتــاب کردند .به گزارش »خبرآنالیــن« ،پژمانفر گفته
است» :باید قبول کنیم آقای ناطقنوری تغییر مبنا داده
و روشهای ایشــان تغییر کرده است؛ خیلیها نسبت
به رفتار ایشــان گالیهمند هستند و سؤال و انتقاد دارند؛
برایناســاس ایشــان هم باید بیاید و شفاف مسائلاش
را مطرح کــرده و اعالم موضع کند .قطعا این آیه قرآن
ون أَ ْح َسنَهُ«...
یست ِ
ون اْل َق ْو َل َفیتَّبِ ُع َ
َم ُع َ
»َفبَ ِّش ْر ِعبَادِالَّ َ
ذین ْ
صادق خواهد بود؛ یعنی صحبتها را بشــنوند و اتباع
احســن کنند که آیا آقای ناطق مســیر گذشــتهاش را
دارد یا خیر؟« .پژمانفر ،نماینده مردم مشــهد و عضو
شورای مرکزی جبهه پایداری ،درباره تالش اصولگرایان
برای بازگرداندن ناطقنــوری به این جریان ،با توجه به
صحبتهــای محمدرضا باهنر گفــت» :من نمیتوانم
دربــاره اظهارنظر دیگران صحبــت کنم .به هر صورت
آقای باهنر نظری داشته است و خودشان باید دراینباره
توضیح دهند .فعال سیاسی کسی است که میخواهد
در صحنه حضور داشــته باشد؛ اینکه افرادی بخواهند
او را بیاورند یا نیاورند ،نیســت« .باهنر ،رئیس شــورای
مرکــزی جبهه پیروان خطامــام و رهبری ،دو روز پیش
درباره بازگشــت ناطقنوری به جریــان اصولگرایی به
»اعتماد« گفته بود» :خاستگاه ناطقنوری از اصولگرایی
اســت و هیــچگاه از اصولگرایــان جدا نمیشــود؛ اما
در جریــان دولتهای نهــم و دهــم دلخوریهایی از
مجموعه نیروهای فعال اصولگرا پیدا کرد و عمال پایش
را از میدان سیاست کنار کشید .بنده همواره گفتهام که
تالشــمان این اســت ناطق به میدان سیاست بازگردد.
برخی برای او شــرط میگذارند که اگر برگردد ،باید در
جناح ما قرار گیــرد؛ ما از این شرطوشــروطها نداریم.

اگــر او به جریان سیاســی برگردد،
از ظرفیت اصولگرایی است .البته
بعضی از تندرویها را قبول ندارد
و معتقد است کشور باید معتدلتر
اداره شــود؛ اما اینکه کســی فکر
کند ناطق اصالحطلب شده ،خیر؛
اشتباه فکر میکنند .این را ما اصال
قبــول نداریم« .باهنر با اشــاره به
اینکه مرتب با ناطقنوری در تماس
هســتیم ،گفته بود» :مدت زیادی است که میگوید من
برای ورود به میدان سیاست احساس تکلیف نمیکنم،
تالش ما این اســت که او احساس تکلیف کند و فعال
سیاسی شود«.
درحالیکــه برخــی اصولگرایــان اصــرار دارنــد
ناطقنوری را به ســمت خود بازگردانند؛ اما از این سو
برخی کنشهای اخیر ناطقنــوری مانند ترک جامعه
روحانیــت مبارز ،شــرکت در افطاری چند ســال پیش
عارف و نشستن کنار رئیس ســابق دولت اصالحات یا
همان رقیب انتخاباتی ســال  ،۷۶مانــدن کنار مرحوم
هاشمیرفســنجانی و حمایت از حسن روحانی در هر
دو دوره ،بــه عالوه انتقــادات صریح و تندش به برخی
رفتارها و جریانهای اصولگرایی ،باعث شده ناطقنوری
سیاســتمداری توصیف شــود که کمکــم از اردوگاه
اصولگرایی کنار کشــیده و بــه اصالحطلبان یا حداقل
جریان اعتدال نزدیک شده است .در این شرایط است که
برای برخی این سؤال طرح شده که آیا ناطق میتواند یا
میخواهد جای هاشمیرفسنجانی را پر کند؟ بهتازگی
مصطفی معین در پاسخ به همین پرسش گفته است:
»مــن کســی را در حدی که بتواند جــای مرحوم آقای
هاشــمی را پر کند ،نمییابم .فاصلهها زیاد است .آقای
هاشمیرفسنجانی از نظر سوابق مبارزات سیاسی قبل
از انقالب و نیز هوش سیاســی و مسئولیتهای خطیر
بعد از انقالب ،شــخصیتی اســتثنائی و ممتاز بودند«.
بااینحال ،برخی مانند محمد هاشــمی ،برادر مرحوم
هاشمیرفسنجانی ،اعتقاد دارند ناطقنوری شخصیتی
فراجناحی است و بازگشتش به عرصه سیاست عملی
به نفع کشور اســت .او به انتخاب گفته» :اگر ناطق به
صحنــه بازگردد ،در طیف میانهرو قــرار خواهد گرفت
و احتمــال دارد کــه به صورت فراجناحــی عمل کند.
اگر شــخصیتهای باتجربهای مانند آقای ناطقنوری
بازگردند و شــجاعانه بتوانند با ایــن اقدامات مخالفت
کنند ،طبعا به نفع کشــور خواهد بود« .محمد هاشمی
هم البته بهصراحت نگفته است آیا ناطق قرار است یا
میتواند در جایگاه برادرش بنشیند یا خیر.

خانه ملت :مســعود پزشــکیان،
نایبرئیس مجلس در نشســت
علنــی روز گذشــته مجلــس
شــورای اســالمی در نطــق
میاندســتور ضمن گرامیداشت
یاد شــهدا ،گفت» :قصد دارم در
نطق میاندســتور خود دو بحث
عدالت و وحدت را مطرح کنم«.
نایبرئیــس مجلــس شــورای
اســالمی با بیان اینکــه نزدیک بــه دوو نیم میلیون
نفر از جمعیت کشــور برای زیارت امامحســین)ع(
در اربعین ســفر کردند ،گفت» :میگویند ســر بریده
امامحســین)ع( بر روی نیزه قرآن میخواند و قرآن
برای پیغمبر دستور میدهد؛ پیامبران را فرستادیم و
به آنها کتاب و ترازو دادیم تا در بین مردم بر اســاس
عدالت رفتار کنند .برای هر امتی پیامبری فرستادیم.
پیامبران زمانی که در بین مردم فرســتاده شــدند ،بر
اســاس عدالت رفتــار میکنند و بــر هیچکس ظلم
نمیشود«.
پزشــکیان با اشــاره بــه اینکه میگوییــم امام
زمان)عج( میآید و قرآن پر از این آیههای بر اساس
عدالت اســت ،ســؤال اینجاســت کــه در وضعیت
پیــشروی مــا آنگونه کــه خداوند دســتور داده و
پیامبران را فرســتاده و امام حسین)ع( بر اساس آن
شهید شــده اســت؛ مملکت را طبق عدالت ،اداره
میکنیم یا خیر ،ادامه داد» :آیا ما حقوق قومیتها را
آنگونه که حق آنهاست ،ادا میکنیم؟ پرداختهای
ما در این کشور بر اساس عدالت است؟ یک فرد صد
میلیون درآمد دارد و یک فرد یک میلیون تومان«.
آیا خدمات اولیه آموزش بر اساس عدالت است؟
نماینده مردم تبریز ،آذرشــهر و اسکو در مجلس
شــورای اســالمی با تأکید بر اینکه عده بسیار زیادی
از مردم شــغل ندارند و مدارس آموزشوپرورش ما
دولتی ،نیمهدولتی و خصوصی هســتند ،آیا خدمات
اولیه آموزش بر اساس عدالت است ،گفت » :فردی
میتواند فرزند خود را بــا  ۱۰میلیون تومان آموزش
دهد؛ امــا فرد دیگر نمیتواند هزینــه اولیه آموزش
را پرداخت کند؛ آیا این بر اســاس عدالت است« .او
گفت» :آیا توسعه راه ،صنعت ،اقتصاد و پستهایی
که ما به افراد میدهیم ،بر اساس عدالت است؟ اگر
ما راه امام حســین)ع( را میرویــم و قصد داریم بر
اساس حکم خداوند عمل کنیم ،آیا بر اساس عدالت
این رفتــار را انجام میدهیم؟ ما آیــات را تنها برای
مردگان میخوانیم ،باید عدالت را بر اساس میزان در

بین مردم رعایت کنیم ،آیا اینگونه
رفتــار میکنیــم؟« .نایبرئیس
مجلس شورای اسالمی ،با اشاره
به اینکــه اگر ســوره الرحمن را
در کشــور اجرا کنیم ،اختالفات و
مشــکالت از بین میروند و کشور
گلستان میشود ،تصریح کرد» :آیا
قومیتهایی که در کشــور وجود
دارند ،بر اســاس عدالت پست و
شغل دریافت میکنند؛ آیا صدای آنها را میشنویم؟
اجازه نمیدهیم قومیتها بر اساس قانون بنویسند
و ســخن بگویند« .پزشکیان افزود» :امام حسین)ع(
برای عدالت و اقامه عدالت شهید شد .درحالحاضر
بیش از هر موقعی کشــور به وحدت نیاز دارد و باید
دستبهدســت هم دهیم تا برخالف خواسته آمریکا
و دشمنانی که نمیخواهند این کشور روی پای خود
بایســتد ،روی پای خود بایســتیم ،بپذیریم که در این
مملکت مشــکل وحدت وجود دارد؛ بپذیریم که در
ایــن مملکت خودمان را حــذف میکنیم« .نماینده
مردم تبریز ،آذرشــهر و اســکو در مجلس شــورای
اســالمی گفت» :حضرت علــی)ع( در وصیت خود
میفرمایند وحدت بین مســلمانان از سالها نماز و
روزه برتر است؛ در داخل کشور آیا وحدت داریم؟ به
رئیسجمهور گذشته مملکت اجازه صحبتکردن و
بیرونرفتن از خانه نمیدهیم .ما در جامعه عقده و
گره ناگشوده داریم«.
او ادامه داد» :این گره ناگشــوده را باید باز کرد.
اگر این گره ناگشوده باز نشود ،نمیتوانیم به وحدت
برســیم .نمیتوانیم انکار کنیم وحــدت در جامعه
وجــود ندارد ،تنها در خاورمیانه مســلمانان در حال
جنگ و کشــتن یکدیگر هستند؛ آنهم بر سر مسائلی
که نباید جنگ داشته باشیم«.
باید گره و عقده درون جامعه را باز کنیم
نماینــده مــردم در مجلس شــورای اســالمی
گفت» :حضرت علــی)ع( در پایان وصیتنامه خود
میفرمایند شــما باید به یکدیگر وصل شــوید ،باید
ببخشید و با یکدیگر همکاری کنید؛ مبادا به یکدیگر
پشــت کنید و قطع رابطه کنید .پشــت تریبونها به
یکدیگر دشنام میدهیم ،یکدیگر و بزرگان را تخریب
میکنیم و هر روز فریاد میزنیم که فتنه وجود دارد«.
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی افزود» :باید
این گره و عقده درون جامعه را باز و مشکالت درون
جامعه را حذف کرد؛ برای اتحاد مملکت الجرم باید
دستبهدست هم دهیم و الغیر«.
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وزارت خارجــه ترکیه نیــز با انتشــار بیانیهای
همدردی خود را با مــردم ایران و عراق ابراز کرد.
در ایــن بیانیه آمده اســت» :مردم ترکیــه در کنار
مــردم ایران و عراق قرار دارند و این کشــور آماده
اســت تا در صورت درخواســت به ایــران کمک
کند« .نخســتوزیر و رئیس مرکز مدیریت حوادث
اضطراری و آفات طبیعی این کشــور )آفاد( نیز با
آســیبدیدگان و داغداران زلزله همدردی کردند.
بنعلــی ییلدیریــم نخســتوزیر ترکیــه گفت که
کشــورش نیروهای امدادی به شمال عراق ارسال
کرده است.
بوریس جانسون ،وزیر امور خارجه انگلیس نیز
در صفحه توییتر خود نوشــت» :همدردی عمیق
خــود را در رابطه با زلزله مرگبار یکشنبهشــب در
ایــران و عراق اعالم میکنیــم« .نیکالس هاپتون،
سفیر انگلیس در ایران نیز در صفحه توییتر خود از
شنیدن خبر زلزله مرگبار در کرمانشاه اظهار تأسف
کرد .جرمی کوربین ،رهبر حزب کارگر انگلیس نیز
با انتشــار پیامی در صفحه خود در توییتر به زلزله
یکشنبهشب در مناطق مرزی ایران و عراق واکنش
نشان داد.
الهام علــیاف ،رئیسجمهــور آذربایجان در
پیامی به حســن روحانی ،تأسف خود را نسبت به
زلزله غرب کشــور ،بیان کرد .در بخشی از این پیام
آمده» :اخبار حاکی از تلفات انسانی متعدد و آوار
مربوط به وقوع زلزله در غرب کشورتان اینجانب را
بسیار متأثر کرد«.
نارنــدرا مودی ،نخســتوزیر هند نیــز از وقوع
زلزلــه در مناطق مرزی ایران و عراق ابراز تأســف
کرد .او در پیام خود گفت» :قلب من با تمام کسانی
است که عزیزان خود را در زلزله تأسفباری که در
بخشهایــی از ایران و عراق به وقوع پیوســت ،از
دست دادهاند«.
دفتر ســازمان ملل در ایران هم پیام تسلیت و
ابراز همــدردی آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمان
ملل را منتشــر کرد ،در این پیام آمده اســت» :دبیر
کل عمیقــا از تلفات جانی و خســارات ناشــی از
زلزله یکشنبهشب در منطقه مرزی میان جمهوری
اســالمی ایران و عراق متأسف اســت« .در ادامه
این پیام ،دبیرکل ســازمان ملل امدادرسانی محلی
فــوری را ســتود و اعالم کرد که ســازمان ملل در
صورت نیاز آماده همکاری اســت .همچنین دبیر
هفتادودومیــن مجمع عمومی ســازمان ملل نیز
بهدنبــال تلفات برجایمانــده از زلزله به دولت و
مردم کشورمان تســلیت گفت .میروسالو الجکاک
در صفحــه توییتر خود نوشــت» :مجمع عمومی
ســازمان ملل در کنار دولت و بازماندگان قربانیان
این زلزله است«.
سفارت فرانسه در تهران ضمن تسلیت به مردم
ایران به دلیل جانباختن تعدادی از هموطنانمان
در زلزلــه ،اعالم کرد» :ســفارت فرانســه در ایران
همبســتگی خــود را بــا خانوادههــای قربانیان و
مجروحان حادثه زلزله مرگبار در مرز ایران و عراق
و نیز تمامی ایرانیان اعالم کرده و بسیج بخشهای
خدمات اورژانس ایران را ارج مینهد«.
میشاییل کلور برشــتولد ،سفیر آلمان در تهران
هم در صفحه توییتر خود نوشت» :مراتب تسلیت
عمیــق آلمان بــه دولت ملت ایــران در پی زلزله
مرگبار غرب ایران را ابراز میکنیم« .وزارت خارجه
آلمــان نیز در پیام توییتری بــا حادثهدیدگان زلزله
در ایــران و عراق همدردی کرد .جاســتین ترودو،
نخستوزیر کانادا با انتشــار پیامی با خانوادههای
آســیبدیده و قربانیان زلزله در غرب کشــور ابراز
همدردی کرد .کریســتوس استایلیانیدز ،کمیسیونر
اروپایی کمکهای بشردوســتانه و مدیریت بحران
با انتشــار پیامــی در صفحه توییتر خــود از وقوع
زلزله در ایران و عراق ابراز تأســف کرد و نوشــت:
»من با خانواده قربانیان زلزله در عراق و ایران ابراز
همدردی میکنم .اتحادیه اروپا آماده کمکرسانی
است«.
محمد اشرفغنی ،رئیسجمهور افغانستان نیز
در اعالمیهای مطبوعاتی تأسف خود را از صدمات
جانی و مالی زلزله یکشنبهشــب در ایران و عراق
ابراز کرد .همچنین ،عبداﷲ عبداﷲ رئیس اجرائی
دولت افغانســتان ،در پیامی با دولت و ملت ایران
و عــراق همدردی کــرد .او در پیام خود نوشــت:
»از وقــوع ایــن رویداد طبیعــی و غمانگیز متأثر و
اندوهگین شــدهایم .به نمایندگــی از حکومت و
مردم افغانستان ،به خانوادههای قربانیان ،مردمان
و دولتهای دوســت جمهوری اســالمی ایران و
جمهوری عراق ،همدردی و غمشــریکی خویش
را ابراز میداریم و برای مجروحان شــفای عاجل
میطلبیم«.
امیــر ،ولیعهــد و نخســتوزیر کویــت نیــز
جانباختن تعدادی از هموطنانمان در زلزله غرب
کشــور را به رئیسجمهور ایران تســلیت گفتند.
خواجــه محمد آصــف ،وزیر خارجه پاکســتان با
انتشــار پیامی تأســف عمیق خود را از جانباختن
جمعی از مردم ایران و عراق در زلزله یکشنبهشب،
ابراز کرد .پائولو جنتیلونی ،نخســتوزیر ایتالیا هم
با انتشار پیامی در صفحه خود در توییتر با قربانیان
زلزلــه همــدردی کــرد .او در پیام خود نوشــت:
»ایتالیــا در کنــار قربانیان زلزله در عــراق و ایران
است .ما آمادهایم تا به این کشورهای آسیبدیده
کمکرســانی کنیم« .سباستین کورتز ،وزیر خارجه
پیشــین و صدر اعظم جدید اتریش نیز در پیامی با
زلزلهزدگان همدردی کرد.

