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 نفرین بر کسانی که 
به آمریکا لبخند می زنند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه 
ما نباید جنایات دشــمن در طــول دوران جنگ را 
از خاطــر ببریم، اظهار کرد: بــا آن جنایاتی که در 
دوران جنــگ تحمیلــی رخ داد، آیا مــا امروز حق 
داریــم به امریــکا لبخنــد بزنیــم؟ اف و نفرین بر 
کســانی که این اقدامات امریکا را دیده اند و حاال 

به او لبخند می زنند.
ســردار غالمحســین غیب پرور صبــح امروز طی 
ســخنانی در همایش فرماندهان بســیج کارکنان 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی رخ دادن انقالب 
اســالمی را روی آوردن مــردم به دین دانســت و 
گفت: انقالب اســالمی ســرمایه اندکی نیست و  
به همین دلیل دشــمن نیــز از همان روز اولی که 
انقالب رخ داد کوشــید با تهدید، تطمیع و تحقیر 
با ما برخــورد کند و وقتی دید کــه نتیجه ای نمی 
گیــرد جنگ تحمیلی  را علیه انقالب اســالمی به 

راه انداخت.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه 
مــا نباید  جنایات دشــمن در طول دوران جنگ را 
از خاطــر ببریم، اظهار کرد: بــا آن جنایاتی که در 
دوران جنــگ تحمیلــی رخ داد، آیا مــا امروز حق 
داریــم به امریــکا لبخنــد بزنیــم؟ اف و نفرین بر 
کســانی که این اقدامات امریکا را دیده اند و حاال 

به او لبخند می زنند.
غیب پــرور ادامه داد: امروز برخی  یادشــان رفته 
دشــمن در آن 8 ســال با ما چه کرد، در حالی که 
هنــوز اســتخوان های بچه های مــا را از مناطق 
عملیاتی می آورند و پیکــر برخی از رزمندگان مان 

هنوز هم پیدا نشده است.
وی با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا با ایران هرگز 
ذره ای کم نشــده اســت، اظهار کرد: الزم نیست 
عده ای احساســاتی شــوند که چرا رئیس جمهور 
تازه به دوران رســیده آمریکا ما را به کشــورش راه 
نمی دهد و برای مان ویــزا صادر نمی کند. کجای 
این کار تعجب دارد؟ کدام یکی از روسای جمهور 
آمریــکا بــا ایران خــوب رفتــار کرده انــد؟ چنین 

کارهایی اصاًل اهمیت ندارد.
غیــب  پرور با بیــان اینکه ما باید گوشــهای مان را 
تیــز کنیم و چشــمانمان را باز نگــه داریم و فریب 
مــال دنیــا را نخوریم، اظهــار کرد: آینــده از آن 
انقالب اســالمی اســت اما ما باید خوب و بد را از 
هم تشــخیص دهیم و درست عمل کنیم. چرا که 
کشــورمان امروز نیازمند اتحاد است و این اتحاد 
حول محور رهبری به وجود می آید و این در حالی 
اســت که عده زیــادی می خواهند بــه مملکت ما 

خدشه وارد کنند.
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین با بیان اینکه 
اقتصــاد ایــران وضعیت مناســبی نــدارد، اظهار 
کــرد: ما اقتصــاد مریضی داریــم؛ رهبری چقدر 
بایــد این موضــوع را فریاد بزند؟ چــرا هیچ کاری 
صورت نمی گیرد و این معضل درســت نمی شــود 
در حالــی که کشــورمان مملــو از منابــع طبیعی 
اســت و می توان این معضالت را حــل کرد. البته 
حــل این معظــالت تنها با روحیه بســیجی انجام 
می شــود و بســیجی بودن یعنی امید بخشیدن به 
 مردم و گره گشــایی از کار آنها نــه امنیتی بودن و 

ژست نظامی گرفتن.
وی با بیــان اینکــه انقالبی گری بــا فرمول های 
خشــک دیپلماتیک متفاوت اســت، اظهار کرد: 
انقالبی گــری به این معنا اســت که همــه چیز را 
فرمول های خشک دیپلماتیک نبینیم و با انعطاف 

و روحیه انقالبی و بســیجی کارها را پیش ببریم.

وقت حسابرسی!
قالیباف: شلنگ بود، نیازی به بالگرد نبود!

امروز محمد باقر قالیباف شــهردار تهران باالخره پس از درخواست های مکرر 
اعضای شــورای شهر در صحن علنی این شورا حاضر شــد تا درباره پالسکو 
گزارش دهد. اما باز هم خبری از برعهده گرفتن مسئولیت حادثه یا عذرخواهی 
در کار نبود. شــهردار تهران به مانند ســخنانش در مجلس، از عملکرد خود و 
مجموعــه اش کامــال دفاع کرد و کمترین اهمالــی را نپذیرفت. او با تعریف از 
اقدامات شــهرداری تهران در ســال های گذشــته درمورد جلوگیری از سیل، 
شناسایی دیوارهای خطرناک و پر کردن چاله های تهران )!( هرگونه کوتاهی 
شهرداری درمورد پالســکو را منکر شد و گفت اگر اساسا اشکالی در کار بوده 
بعد از حادثه و در مدیریت بحران بوده اســت و در آنجا باید از مردم عذرخواهی 

شود. سخنانی طلبکارانه که اعتراض منتقدان را درپی داشت.

 مسئول بازرسی و پلمب وزارت راه و وزارت کار بوده اند 
نه شهرداری 

محمد باقر قالیباف در این جلســه با بیان اینکه امروز مردم تهران می پرسند که 
آیــا واقعا نقص قانونی وجود دارد گفت: در ماده 96 قانون ســال 69 نکاتی در 
تعقیب و بازرســی متخلفان آمده اســت که به منظور اجرای صحیح این قانون 
حتی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده و وظیفه این اداره 
بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادهای 
الزم برای اصالح است. وی با بیان اینکه بر اساس این قانون تاکید شده است 
که به حوادث ناشــی از کار در کارگاه ها رسیده شود گفت: بر اساس این قانون 
باید بازرســی توســط وزارت کار به طور مداوم انجام می شــد و بازرسی مستمر 
و تذکر اشــکاالت در دســتور کار قــرار می گرفت و در صورت لــزوم تقاضای 
تعقیب متخلفان و پلمب نیز صادر می شــد. قالیباف با بیان اینکه بعضا در مورد 
کاربری های ساختمان پالسکو شائباتی مطرح می شود گفت: بر اساس قانون 
کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او کار می کند.
وی با بیان اینکه بر اســاس ماده 4 قانون ســال 69 پالسکو کارگاه بوده است 
گفت: بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی نیز این سازمان باید بر طراحی 
و اجرای ســاختمان نظارت می کرده اســت اما جای ســوال اســت که پس از 
دریافت پایان کار از شــهرداری تهران چه کســی نظارت دائمی و کنترلی باید 
بر ساختمان ها داشته باشــد که بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، 
طراحی، محاسبه، اجرا و نگهداری از ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی بر 
عهده شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک برای 
نگهداری از ساختمان بوده است و بازرس هم شخص حقیقی و حقوقی دارای 
پرونده اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که باید نتیجه بازرسی را به 

طور کتبی به مسئول نگهداری ساختمان بدهد.

برای خاموش کردن آتش نیازی به بالگرد نبود!
محمدباقر قالیباف در بخش دیگری از ســخنان خود در تشــریح مدیریت این 
بحران گفت: گاهی برخی اظهار نظرها توســط افراد عادی انجام می شــود و 
گاهی برخی نکات از زبان افراد شــناخته شــده مطرح می شود که قطعا توجه 
بیشتری جلب می کنند. در بحران ها اظهار نظرات نادرست فشار غیر منطقی 

به همه نیروهای مدیریت بحران وارد می کند.
شــهردار تهران با تاکید بــر اینکه برخی اظهار نظرهــا در خصوص کند بودن 
عملیات آواربرداری در ســاعات ابتدایی به کلی نادرســت اســت افزود: یک 
لحظه کار کند نبود البته به دلیل ســازه آهنی که ریخته بود در ســاعات اولیه 

جبهه کاری باز نشده بود.
وی تاکید کرد: قطعا بالگرد برای آتش نشــانی الزم است و باید به سمت تامین 
بالگرد برای آتش نشانی حرکت کنیم. اما بی تردید این کار نباید توسط شهرداری 
انجام شــود. باید این کار توسط نهادی به صورت تخصصی انجام شود چرا که 
استفاده از بالگرد به خلبانی نیاز دارد که حداقل 6000 ساعت پرواز کرده باشد 
تا بتواند در عملیات های آتش نشانی شرکت کند. به اعتقاد من بهترین نیرویی 
کــه می تواند این بالگردها را تامین کند هالل احمر اســت. البته باید بالگردها 

برای کاربری های مختلف تجهیز شوند.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه در حادثه پالسکو به هیچ عنوان نیازمند بالگرد 
نبودیــم افــزود: اگر مقرر بــود که در این حادثــه از بالگرد اســتفاده کنیم باید 
بالگردهای مجهز به واترگان می آمدند تا با هدف گیری آب را به نقطه مشخص 
می ریختند. این در حالی بود که مامورین آتش نشــانی با اســتفاده از شلنگ و 

باالبرها آب را به صورت مستقیم و به نقطه مورد نظر می رساندند.

آقای شهردار، شواهد نشان می دهد شما تعلل کرده اید
اما این اظهارات قالیباف با واکنش رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران 
همراه بود. رحمت الله حافظی در این جلسه با بیان اینکه در این جلسه استناد 
به قانون کار شد، گفت: سوال این است که در این مجتمع 600 واحدی، چند 
واحد کارگاه وجود داشــته است، آیا این ساختمان پایان کار داشته، کاربری آن 

چه بوده است؟ این سواالت باید پاسخ داده شود.
وی با اشــاره به اینکه بحران به سه قسمت قبل از بحران، حین بحران و بعد از 
بحران تقســیم می شود، افزود: صاحب نظران حوزه مدیریت بحران معتقدند 
فاز اصلی و بســیار مهم، قبل از بحران اســت. به استناد قانون، آقای شهردار 
شــما مدیر بحران شهر تهران هستید، بفرمایید چه کرده اید؟ قطعا انتظار می 
رود که مدیر بحران یک شهر، سناریو، پروتکل ها و چک لیست های الزم برای 

بحران های محتمل در شهرش را داشته باشد، این موارد را به ما ارائه کنید.

رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با 
بیان اینکه اتاق بحران شما در ساختمان مدیریت بحران خاک می خورد، اظهار 
کرد: عدم تخصیص منابع مصوب شــورا برای ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران را چگونه توجیه خواهید کرد؟ بر اســاس گزارش مکتوب معاون برنامه 
ریزی شهرداری در هشت ماهه امسال فقط و فقط 13.6 میلیارد تومان بابت 

حقوق و دستمزد پرداخت شده است.
حافظی با بیان اینکه در مجموع 22.1 میلیارد تومان اعتباری اســت که باید 
برای مدیریت بحران شهر تهران تخصیص داده می شد، ولی تا کنون تخصیص 
نیافته است، تاکید کرد: شهرداری فقط حقوق پرسنل را پرداخت کرده است و 

کاری برای مدیریت بحران انجام نداده است.
وی با بیان اینکه در تاریخ دهم خرداد 94 اعالم کردم که سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شــهر تهران اولویت شهرداری نیست و حتی به شوخی تبدیل 
شده است و فرزند ناخوانده شهرداری است، گفت: از بودجه 35 میلیارد تومانی 
مصوب این سازمان در سال 93 تنها 9 میلیارد آن تخصیص می یابد که 2 میلیارد 
برای انجام ماموریت اصلی و 7 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بوده است.
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 
درباره اعداد و ارقام ارائه شده درباره بودجه آتش نشانی نیز گفت: شهرداری در 
اعالم بودجه تخصیص یافته به منابع خرید ملک برای آتش نشــانی اشاره می 
کند این در حالیســت که آنچه در این میان مد نظر و مورد مطالبه است، منابع 
محقق شــده برای خرید تجهیزات آتش نشانی است. از سال 92 تاکنون 396 
میلیارد تومان از محل 2 درصد عوارض ایمنی ســاختمان وصول شده که این 
منبع صرفا مختص تجهیز آتش نشــانی بوده که شما 197 میلیارد تومان آن را 
به آتش نشــانی تخصیص داده اید ولی 198 میلیارد تومان تخصیص نیافته و 

جای دیگری هزینه کرده اید.
حافظی با اشاره به گزیده برخی از مسئوالن شهرداری از جمله رئیس سازمان 
آتش نشانی و اعضای شورای شهر تهران در خصوص عدم تخصیص بودجه 
مصوب به ســازمان آتش نشــانی در بخش تجهیزات، تصریح کرد: بر اساس 
اعالم شــهردار تهران در مهرماه سال 94، قرار بود که الیحه راه اندازی آتش 
نشانی هوایی به شورای شهر برود، یک سال و نیم گذشت این الیجه کجاست؟ 
همچنین در 21 مردادماه سال 92 مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران از پایان مذاکره با یگان هوایی ناجا برای استفاده از این ظرفیت خبر داد، 

این موضوع به کجا رسیده است؟
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 
تاکید کرد: همه این موارد نشــان می دهد که شــما تعلل کرده اید و باید از مرم 

عذرخواهی کنید.

پدرخوانده ها کنار بروند
محمــد باقــر ذوالقــدر رئیــس ســتاد جبهــه مردمــی نیروهــای انقــالب اســالمی گفت: ایــن جبهه یــک حرکت مردمی اســت. بــرای جبهــه، اصل مردم اســت. عنــوان مردمــی به صــورت اتفاقــی وتحمیلــی نیامده 
اســت و پیــام آن ایــن اســت کــه مــردم تصمیم گیــر هســتند، پدرخوانده ها بایــد کنار بروند، کســانی کــه فکر می کننــد مردم صغیــر و مهجورنــد و باید بــرای آن ها و به جــای آن هــا تصمیم گرفــت بایــد کناربروند، راه 
را بــاز کننــد کــه مــردم خودشــان تصمیــم بگیرنــد و سرنوشــت خودشــان را خــود تعییــن کنند. تجربــه نیز نشــان می دهد کــه هــر گاه مردم بــه صحنه آمدنــد و تصمیــم گرفتنــد و اقدام کردنــد موفق و درســت عمل 
کردنــد. وی بــا انتقــاد از برخــی اظهارنظرهــای مغرضانــه درخصــوص ایــن جبهــه ادامــه داد:  برخــی جبهــه مردمــی نیروهــای انقالب اســالمی را متهــم می کننــد به رفتــار قبیلــه ای. نمی دانیــم این حــرف از کجا 
آمــده اســت. اســاس ایــن جبهــه فراگیر، اعتــراض بــه قبیله گرائی، حــزب ســاالری و تفرقه پنداری اســت. مــی گوئیم همــه بیائید برای عــزت و ســربلندی انقــالب باهم متحد شــویم. بــرای ترویج وتعمیــق گفتمان 
 انقــالب دســت بــه دســت هــم بدهیــم. ترویــج گفتمان نیــاز به وحــدت همه نیروهــا دارد،  مگــر صدای تک تــک افراد چــه میزان بازتــاب دارد؟ همــه بایــد یکصدا، همــه جا و در همــه ســطوح جامعه ایــن حقیقت را 

بزنیم. فریاد 

سیاسی
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دیدبان مجلس

تقدیم طرح استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی به هیئت رئیسه
رئیس مجمع نمایندگان اســتان ایالم گفت: استیضاح وزیرجهاد کشاورزی با 54 امضاء تقدیم هئیت رئیسه مجلس 
شده است. دکتر »سالم امینی« در گفت وگو با خبرنگار ایسنا یکی از علل استیضاح وزیر کشاورزی را عدم پرداخت به 
موقع مطالبات کشــاورزان اعالم کرد و گفت: کشــاورزان یک سال زحمت کشیده و انتظار داشتند که مطالبات خود 
را بــه موقــع دریافت کنند تا بتوانند بدهی های خــود را به بانک و بازار پرداخت کنند که متأســفانه  پرداخت مطالبات 
کشــاورزان توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام نشــد و این رویه موجب  ترغیب  کشاورزان به فروش محصوالت خود 
در ســال های آینده به دالالن خواهد شــد. نماینده ی ایالم در مجلس شــورای اسالمی یکی دیگر از علل استیضاح 

وزیر کشاورزی  راعدم اجرای صحیح بیمه کشاورزی اعالم کرد و گفت: بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با 
خطرات غیرمترقبه و غیرقابل کنترل فعالیت های کشــاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان طی سال های اخیر مورد توجه و تاکید 
قرار گرفته و صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی نیز با همین هدف تشــکیل شــده است تا تولیدکنندگان متناســب با حق بیمه پرداختی، از خدمات 
بیمه ای بهره مند شــوند، اما این صندوق تاکنون نتوانســته رضایت کشــاورزان و باغداران بیمه شده را جلب و آن ها را به بیمه کردن محصوالت خود 
ترغیب کند و در نتیجه به خســارت های فراوانی  مالی به کشــاورزان منجر شــده اســت. امینی یکی دیگر از علل استیضاح وزیر کشاورزی را کاهش 
تعرفه واردات محصوالت کشاورزی نام برد و گفت: کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی بر روی تولیدات داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت و 

افزایش واردات محصوالت کشاورزی با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

سوژه روز

احتمال ردصالحیت روحانی با هدایت مقامات عالی رتبه نظام مرتفع شد
در حالی که مدتی اســت سخن از ردصالحیت روحانی درمیان اســت، محمدرضا تابش نایب رییس فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی از مرتفع شدن مشکل ردصالحیت روحانی با هدایت مقامات عالی رتبه نظام خبر داد و گفت: 
هدف جنگ روانی علیه رییس جمهور انصراف از کاندیداتوری اســت. تابش با اشــاره به جنگ روانی شدیدی که علیه 
رییس جمهــور به راه افتاده، گفت: طی مدت اخیر جنگ روانی شــدیدی علیه آقــای روحانی به راه افتاده که هدفش 
منصرف رییس جمهور از کاندیداتوری است و این درحالی است که نمی دانیم مقاومت و استقامت ایشان چقدر است؛ 
به هر حال ممکن است آقای روحانی در برابر این هجمه ها دوام نیارد و عطای ریاست جمهوری را به لقایش ببخشد، 

بماند که ما خواستار تداوم حضور روحانی هستیم. عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان همین طور به موضوع ردصالحیت رییس جمهور 
برای انتخابات دوره بعد اشــاره کرد و گفت: در هر صورت ســخنگوی شورای نگهبان هم اشــاره ای به این مسئله داشته است؛ اساسًا ردصالحیت 
رییس جمهور مســتقر در آســتانه رقابت های انتخاباتی دوره بعد، بی سابقه اســت. با این حال حتی اگر برخی اعضای شورای نگهبان چنین قصد و 
انگیزه ای هم داشــتند، این مشــکل با هدایت مقامات عالی رتبه نظام مرتفع شده است. گفتنی است پیش تر سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 
سوالی درمورد تایید صالحیت رئیس جمهور مستقر گفته بود: هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. کدخدایی تصریح کرده بود: قانونا شورای 
نگهبان در همه ادوار صالحیت روســای جمهوری مســتقر را هم دقیقًا بررسی کرده است. حاال در این چند دور گذشته نتیجه مثبت بوده است. این 

رویه قانونی و همیشگی شورای نگهبان بوده و طبیعتًا همیشه هم اجرا خواهد شد.


