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یادداشت روز

مجلس با اصطالح امید نمره منفی گرفت

عصر روز یکشنبه نخستین جلسه هیئت دولت دوازدهم تشکیل شد و در این جلسه اعضای دولت دوازدهم در راستای ادای وظایف خود سوگند یاد کردند .به گزارش رویداد 24
نخستین جلسه هیئت دولت دوازدهم تشکیل شد و در این جلسه اعضای دولت دوازدهم در راستای ادای وظایف خود سوگند یاد کردند .اعضای هیئت دولت در حالیکه همگی ایستاده
بودند ،یکصدا تکرار کردند":من در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ریاستجمهوری اسالمی ایران به خداوند قادر و متعال سوگند میخورم؛ که همواره در دوران مسئولیت خود به احکام
اسالم ،مبانی جمهوری اسالمی ،منافع ملی ،آرای مردم و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید متعهد باشم و همه توان خود را در راه ایفای وظیفهام به کار گیرم".

استقبال سرلشگر باقری از دیوارکشی ترکیه

غالمرضا زنگنه  -فعال سیاسی اصالحطلب
مجلس دهم که علیالقاعده باید با مجالس هفتم ،هشــتم ،نهم تفاوت داشته
باشــد به حبیب اهلل بیطرف رای اعتماد نداد .از قضا نجابت و سعه صدر و حاذق
مشارالیه با جایگاه پیشــنهادی ،همچنین برخورداری وی از پختگی الزم
بودن
ٌ
برای تصدی پســت وزارت نیــرو از بدیهیات ذاتی و غیرقابــل انکار این نیروی
متدین و متعهد و امتحان داده بهحساب میآید.
این نتیجه از چنین مجلســی جدا باعث شگفتی صاحب نظران گردید .اکنون
از هر منظری که به چرایی این حرکت مجلس پرداخته شــود در اینکه مجلس
باصطالح امید نمره منفی در کارنامه خود وارد کرد هیچ ابهامی وجود ندارد .به
نظر میرســد اتحاد لحظهای و بی اعتبار بخش حساب شدهای از هردو جریان
اعتــدال و اصولگرا و کمی هم پدیده جدید دو زیســت مجلس موجب چنین
نتیجهای شــده اســت .نســبت دادن ناروای انبوهی از نا کارآمدیهای گذشته
درحوزه وزارت نیرو ،به شخص آقای بیطرف بسیار هدایت شده و نوعی مصاف و
حتی تسویه حساب نامحسوس با نوع تفکر و تبار جناب بیطرف بود و جدا افواه
عمومی را غافلگیر و حیرت زده نمودند .جنبه غافلگیرانه این سناریوی ماهرانه
و درون بخشــی مجلس این بود که اصال و ابدا درمقابل تبانی نوظهور هیچ نوع
اظهار وجود و آثار و ابناء و رمقی تحت عنوان فراکسیون امید قابل مشاهده نبود.
متاســفانه این بی وجودی محض از این سو و آن شرارت و حرارت باال از آنسو
باعث شد تا یک اثر نامطلوب ماندگار در سابقه هر دو سو به یادگار بماند که به
این زودیها از اذهان عمومی زدوده نخواهد شــد .به عقیده بنده محروم شدن
دولت دوازدهم از مدیری پاکدســت و متقی مانند جناب آقای مهندس بیطرف
تا اینجای کار هم ناراحت کننده و جبران آن دشــوار مینماید .امید آنکه وزرای
کنونی با عملکرد ســالم و قابلیتهای خود کاستی حضور چنین شخصیتی را تا
حد ممکن جبران نمایند.
خبر

اسحاق جهانگیری در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت
دوازدهم خبر داد:

شرط کروبی انجام شده است
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد که سیاســتهای اقتصادی دولت یازدهم
به خصوص در زمینه اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.
به گزارش انتخاب ،اسحاق جهانگیری در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت
دوازدهم در جمع خبرنگاران گفت :در جلســه اول هیئت دولت آقای روحانی به
اولویتهایشان اشــاره کردند و از همه وزرا خواستند که این اولویتها را بیشتر
مورد توجه قرار دهند و بر اســاس این اولویتهــا برنامهریزی کنند تا در زمان
مشخصی دولت به نتیجه مطلوب برسد.
معاون اول رئیسجمهور بــا بیان اینکه اولویتی که آقای روحانی به آن تاکید
کردند ،موضوع ایجاد اشتغال بود ،گفت :هم از وزارت اقتصاد ،هم وزارت خارجه
و هم بانک مرکزی درخواست کردند که در راستای تامین منابع مالی خارجی و
داخلی و به صحنه آوردن بخش خصوصی به عرصه عمل حرکت کنند.
وی ادامه داد :اعضای دولت منشور اخالقی دولت تدبیر و امید که چهارده بند
داشــت را نیز مورد تاکید قرار دادند تا در راستای حل مشکالت مردم و ترجیح
منافع ملی بر هر منفعت دیگری عمل کنند.
جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نســخه بسیار دقیقی است که برای
رفع مشــکالت کنونی کشــور تهیه شــده ،گفت :هر بند این نســخه پیامهای
مشــخصی دارد و مهمترین بند آن همین است که اقتصادی بسازیم که در برابر
تکانههای خارجی مقاوم باشــد که خوشبختانه توانستیم در برابر کاهش شدید
بهای نفت مقاومت کنیم و در شــاخصهای اقتصادیمان چندان تغییری ایجاد
نشد که ما همین راه را در دولت دوازدهم هم ادامه میدهیم.
معاون اول رئیسجمهوری در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه
عملی کردن شرط حجتاالسالم کروبی در خصوص خارج شدن نیروهای امنیتی
از منزل وی ،گفت :حتما این کار انجام شــده است و آنچه که قابل گفتن باشد
توسط مسئوالن امنیتی اعالم میشود و به اطالع خانواده ایشان هم میرسد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس عنوان کرد:

موافقت با رحمانی فضلی در مقابل توافق
بزرگتر انتخابات سال 1400

یک عضــو جبهه پایداری در مجلس ادعا کرد کــه رای حداکثری به وزرای
اصولگرا در نتیجه توافق فراکسیونهای امید و مستقلین اتفاق افتاد.
به گزارش انتخاب ،حسینعلی حاجی دلیگانی به ارزیابی رای اعتماد مجلس به
وزرای پیشــنهادی پرداخت و گفت :در جریان رای اعتماد ،هماهنگیهای پشت
صحنهای توســط برخی جریانات صورت گرفت ،البته نمیخواهم بگویم مطالبی
که در صحن بر ســر وزرا پیش آمد جدی نبــود ،اما به هرحال توافقاتی بین دو
جریان داخل مجلس از قبل به دست آمده بود.
وی افزود :این توافق و بده و بستان بین سران اصالحات و اعتدال به نوعی به
داخل مجلس منتقل شــد ،البته از مسیرهای خاصی که خود میدانند .اینها با
هم نشستند و توافقی انجام دادند و آن را از طریق افراد خودشان پیش بردند و
در نهایت در صحن عملیاتی کردند.
حاجی دلیگانی با اشــاره بــه آراء باالی وزرای اصولگرا تاکیــد کرد :این آرا
براساس توافق پشت پرده به دست آمده است.
وی بــا بیان اینکه جریان انقالبی با وزرای اصولگــرا از جمله رحمانی فضلی
مخالفتی نداشت ،گفت :فراکسیون امید فقط انتقادات از رحمانی فضلی را بیان
میکرد که انتقاد کرده باشــد ،درحالیکه توافق پیش از آن در سطح کالنتر به
دست آمده بود.
ایــن عضو جبهه پایداری افزود :ممکن اســت در مقابــل موافقت با رحمانی
فضلی ،به توافق بزرگتری مثل انتخابات سال  1400رسیده باشند.
وی در پاســخ به ســئوالی در مورد برخی اظهارات در مورد نزدیکی جریان
الریجانی و روحانی گفت :رسانهها این مسائل را بد منتقل میکنند ،توافقی بین
الریجانی و روحانی نیست.
حاجی دلیگانی با اشــاره بــه رایآوری رحمانی فضلی تاکیــد کرد :جریان
مستقلین و فراکسیون امید توافق کرده بودند که به رحمانی فضلی رای بدهند.
بنابراین فقط اصولگرایان میماندند که آنها هم نســبت به رحمانی فضلی دید
بهتری داشتند.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح
به دیوارکشــی ترکیــه در مرزهای
مشــترک با ایران واکنش نشان داد
و توضیحاتی درباره ســفر اخیرش به
این کشور ارائه کرد.
به گــزارش رویداد24 ،سرلشــگر
باقری در حاشــیه بازدید از ســتاد
فرماندهــی مرزبانی ناجــا و دیدار با
فرماندهان ارشــد این نیرو با حضور
در جمــع خبرنگاران گفت :جلســه
خوب و پربــاری بــود و تصمیمات
خوبی در آن اتخاذ و مقرر شد که با
شــیبی مناسب تقویت کمی و کیفی
در مرزبانی رخ دهــد .این تغییر هم
در بعد نیروی وظیفــه و هم در بعد
مســائلی چون زیرســاختها ،ابنیه،
تجهیزات ،مهمات ،و ...خواهد بود.

وی با بیان اینکه تصمیمگیریهای
الزم در این زمینه انجام خواهد شد،
تصریح کرد :مسئولیت مرزبانی جزو
مســائل مهم و قابل توجه اســت ،به
همین دلیل امتیازات خاصی را برای
کارکنان مرزبانی پیشبینی کردیم و
قرار شــد در ارائه برخــی از خدمات
نیــز در اولویت قــرار بگیرند ،چراکه
ما بخشــی از امنیت کشور را مدیون
مرزبانــان و خون شــهدای این نیرو
هستیم.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح
همچنین در پاســخ به سوالی درباره
سفر اخریش به کشور ترکیه تصریح
کــرد :در این ســفر با رئیس ســتاد
ارتــش ترکیــه دیــدار و گفتوگو
کردیم و توافقــات خوبی نیز بین دو

طرف انجام شد .در موضوع مرزهای
مشــترک با ترکیه مقرر شــد تا این
کشور نیز به مرز توجه بیشتری کند.
ما از امتداد مرزها و اقدامات کنترلی
از ســوی ترکیه در مرزها اســتقبال
کردیم چرا که این کار برای مقابله با
قاچاقچیان انسان ،موادمخدر ،اسلحه
و همچنین اقدامات تروریســتی و ...
انجام میشود.
بــه گفته باقری ،اقدامــات ایران و
ترکیه در این زمینه ،مکمل یکدیگر
خواهد بــود .وی ادامه داد :در بحث
جلوگیری از عبور تروریســتها نیز
از مرزهای مشــترک ،توافقات خوبی
صورت گرفــت و در آینده نیز رئیس
ســتاد ارتش ترکیه به ایران ســفر
خواهد کرد.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح
دربــاره اینکه آیا در این دیدار درباره
مسائل سوریه و عراق نیز بحث شده
یــا خیر؟ گفــت :در ســفر اینجانب
در مــورد مباحث امنیــت منطقهای
مســائلی مطرح شد .در مورد سوریه
و عراق مذاکراتی داشــتیم .در بحث
سوریه ،تقویت روند مذاکرات آستانه

و منطقه ادلب توسط نیروهای مسلح
دو کشــور بحث اصلی بود .همچنین
استقرار حاکمیت کشــور سوریه در
شمال این کشور نیز مورد تاکید قرار
گرفت.
باقری بــا بیــان اینکــه توافقات
خوبی در ایــن زمینه صورت گرفت،
خاطرنشــان کرد :در مورد عراق نیز
موضــوع احتمال وقوع همهپرســی
در شــمال این کشور نیز مورد بحث
قرار گرفت که دو طرف نظرشــان بر
این بود که جغرافیای سیاسی کشور
عراق نباید به هیچ عنوان تغییر کند.
وی با اشــاره به مسائل همهپرسی
در کشــور عراق نیز افــزود :هرگونه
مسئله کردســتان عراق با حاکمیت
مرکزی در بغداد ،باید براساس قانون
اساسی این کشور حل و فصل شود،
چراکــه هرگونه اقدام غیر از این باید
باعث ناامنی در این کشــور میشود
و بدیهی اســت که هرگونه ناامنی در
این کشور نیز محدود به مرزهای آن
نخواهد شــد و به کشورهای منطقه
از جملــه ایران و ترکیه نیز ســرایت
خواهد کرد.

حجت االسالم والمسلمین فاضل میبدی:

اگر در  4سال آینده ضربهای بخوریم،
از فراکسیون امید در مجلس خوردهایم
به گزارش انتخــاب این فعال
سیاســی اصالحطلب و اســتاد
حوزه و دانشگاه اظهار داشت:در
مسائل سیاسی بهویژه در رابطه
با دولت و مجلس ،برخی مسائل
اســت که ممکن است در پشت
پــرده در جریان باشــد و ما از
آن مطلع نباشــیم .البته در عالم
سیاســت بهویژه در ایران همه
چیز شفاف نیســت ،از همین رو
قضاوت دشوار میشود.
وی با اشاره به جلسه رای اعتماد گفت:
آنچــه اتفاق افتاد ،دور از انتظار نیروهای
اصالحطلب و اعتدال بود .آقای بیطرف
که اصالحطلب بوده و نیز سابقه وزارت
داشته با دو سخنرانی مخالف رای نیاورد
و وزیر دیگری که هزاران حرف و حدیث
در مــورد او وجود داشــت ،رای بســیار
باالیی کسب کرد.
فاضل میبدی با بیــان اینکه روحانی
آدم هوشمندی اســت و به این سادگی

دســت از خواستههای مردم بر نمیدارد،
افزود :امیدوارم این کابینه همان رویکرد
و گفتمان ایشــان را دنبال کند ،اما اگر
خدای نکرده مسیر به گونهای ادامه پیدا
کند که آن تعداد از وزرا رویکرد دیگری
را دنبــال کنند ،دولت ممکن اســت با
پرسش جدی رایدهندگان مواجه شوند.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد :اگر
در  4ســال آینده ضربــه ای بخوریم ،از
مجلس خوردهایم .من شــخصا معتقدم
لیســتی که در ایــن دوره برای مجلس
ارائه کردند ،لیست عقالنی نبود و بیشتر
احساساتی بود.
وی خاطرنشــان کرد :مــا از پیروزی
جریان اصالحــات در انتخابات مجلس
خوشحالیم ،اما متاســفانه افرادی برای
حضور در لیســت امید انتخاب شدند که
اگر شــاید ســراغ برخی از اصولگرایان
معتدل میرفتیم ،بهتر بود .برخی از این
آقایان ،بیشتر از اینکه دنبال اصالحطلبی
باشند ،دنبال منافع خود هستند.

فاضل میبدی تاکید کرد :اشــکالی به
روحانی وارد نیست ،اشــکال به لیستی
اســت که برای مجلس انتخاب کردیم
و همچنین افرادی که دربارهشــان فکر
نکردیم و در لیست قرارشان دادیم.
وی اضافه کــرد :اصالحطلبی فکر و
فرهنگ اســت ،اینکه برخــی افراد  4تا
شــعار دهند و با افــرادی دیدار کنند که
اصالحطلب نمیشــوند .متاسفانه همه
فعالیت و کارهای ما براساس شعار پیش
میرود ،نه براساس فرهنگ واقعی.
فاضــل میبدی همچنین با اشــاره به
ترکیب کابینه گفت :دوستان اصالحطلب
باید منتظر باشــند و رویکــرد کابینه را
ببیند .اگر رویکرد خالف خواســته مردم
و قولها بــود ،آن وقت هــم باید ناقد
باشند و هم فکری برای آینده خود کنند،
وگرنه در  4ســال آینده با مشکل مواجه
میشویم .این فعال سیاسی اصالحطلب
اضافه کرد :مشکل مهم کابینه روحانی،
یک تیــم اقتصادی قوی اســت .بحث

اقتصادی ،بحثی است که مخالفان مدام
مقابل دولــت علم میکنند .ولی فعال در
دولت ،اقتصاددان خیلی قوی نمیبینیم و
بیشتر همان افراد سابق هستند.
وی تاکید کــرد :ایــن نگرانی وجود
دارد کــه اگر مشــکالت اقتصادی تا 4
ســال آینده حل نشــود ،ضربه جدی به
جریان اصالحات و اعتدال وارد میشود.
ما امیدمان این بــود که یک اقتصاددان
بســیار قوی در دولت حضــور پیدا کند،
چراکــه بیــکاری و کورد مــردم را آزار
میدهد.

محمدعلی وکیلی نماینده اصالحطلب مجلس:

فراکسیون امید حامی ربیعی بود
بــه گــزارش انتخــاب ،محمدعلي
وکيلي در گفتوگو با شرق ،با پذيرش
اينکه فرزندانش اشتباه کردهاند ،گفته
اينها حاشيهســازيهايي اســت که
ريشه در راي مخالف او به علي ربيعي
داشته است .عضو هيئترئيسه مجلس
همچنين خيلي شــفاف بــه تقاضاي
رســمي برخي بزرگان اصالحطلب در
فراکسيون اميد براي عدم مخالفتش با
علي ربيعي اشاره دارد .وکیلیمیگوید:
موضع مــن ،موضع مخالفــت با علي
ربيعي بود .اما چون عضو فراکســيون
اميد هســتم ،به احترام فراکسيون تا

قبــل از جمعبندي فراکســيون و روز
راي اعتماد در اين زمينه سکوت کردم.
وی در پاســخ به این سوال که آيا در
فراکسيون اميد شما را راضي کردند که
در مخالفت با ربيعي حرف نزنيد؟ اظهار
داشته :شــما از آقاي حضرتي و عارف
بپرســيد .به هرحال راي فراکسيوني
اجل بر راي شــخصي بود .من هم فرد
تشــکيالتي هستم .وکیلی در ادامه در
پاسخ به سوال دیگری مبینی بر اینکه
مگر فراکســيون اميد به ايشــان نمره
پاييني نداد؟ چطور يکباره همه نقدها
به ســکوت بدل شد؟ پاســخ داده:اين

را بايد فراکســيون اميد توضيح بدهد.
نقد من هم اين بود که موضعگيريها
دير اســت و شفاف نيســت .اما التزام
فراکســيوني بــراي من مهم اســت.
ایشــان همچنین در جواب این سوال
که التزام به فراکســيون جاي خودش
را دارد امــا پيشتر اين مــردم بودند
که به شــما راي دادند ،فکر نميکنيد
بهتر آن بود که بــه احترام راي مردم
مخالفت ميکرديد و از داليل مخالفت
ميگفتيد؟ میگوید :خب من و داليل
من نتوانست فراکســيون را قانع کند.
اين حاشيهســازي يکجور ســرپوش

است بر ماجراهاي ديگري که رقمهاي
کالن را جابهجا ميکنند و تخلفهاي
مالي گســترده .ميخواســتم مخالف
ربيعــي حرف بزنم کــه مصلحت اين
نبود.
اين خواهش بزرگان فراكسيون بوده
است که آنموقع سکوت کنم .من طرح
موضوع كردم .دوســتان گفتند اجازه
بدهيد راياعتماد تمام شود ،حاشيه را
نياوريد در راي اعتماد .احترام گذاشتم
به خواهش دوســتان در فراكسيون و
برخي بزرگان در بيرون فراكســيون.
خالصه اينکه سر من باالست.

انتقاد شدید روزنامه جمهوری اسالمی از زد و بندها در مجلس؛

بیطرفترین وزیر پیشنهادی رای نیاورد
نتیجه آرای نمایندگان نشان داد؛
مستقلترین وزیر رای ندارد ،وزیری
که برند کشــور است نفر دهم شد و
وزیری که به خواستههای نمایندگان
پاســخ مثبت داد ،در ردههای باالتر
جای گرفت.
روزنامه جمهوری اســامی نوشت :نتيجه
آراء نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي به
وزراي پيشنهادي رئيسجمهور روحاني براي
دولت دوازدهم نشــان داد مســتقلترين و
بيطرفترين وزير پيشنهادي در اين مجلس
راي ندارد و اينطور که معلوم است اهل تعامل
بودن عامل مهمي براي به دست آوردن راي
اعتماد اســت .يکي از نمايندگان مجلس در
اظهارنظري که در مــورد علت راي نياوردن
وزير پيشنهادي نيرو کرده ،بر اين نکته تاکيد
کــرد که آقاي بيطرف ،به درخواســتهاي
تعدادي از نمايندگان که از وي خواستههائي
براي حوزههاي نمايندگي خود داشتند حاضر
نشد پاسخ مثبت بدهد و به آنها گفت انجام

اين خواستههاي شــما به داليل فني امکان
پذير نيست .اين نمايندگان به وزير پيشنهادي
نيــرو به همين دليــل راي ندادند ولي به هر
وزيري که در پاسخ به خواستههايشان پاسخ
مثبــت داد راي اعتماد دادنــد .بدين ترتيب،
معيار راي اعتماد دادن به وزراي پيشــنهادي
يا الاقل يکي از معيارها تمکين آنها در برابر
خواستههاي نمايندگان است و شايد به همين
دليل باشــد که وزيري که رئيسجمهور او را
«برند» کشور و نظام و دولت معرفي ميکند
در ميــان وزراي راي اعتماد گرفته نفر دهم
ميشــود و وزيري که وعده جا به جائيهاي
مورد نظر نماينــدگان را ميدهد در ردههاي
باالتر قرار ميگيرد.
معيار اگر اين باشد و تا وقتي که چنين است،
مشکلي از کشور حل نخواهد شد و شايسته
ساالري فقط يک آرمان خواهد بود که همه
آرزوي آن را دارند ولي به آن نميرسند .امروز
افکار عمومي داخل کشور نسبت به انتخاب
رئيسجمهــور و آرای نماينــدگان مجلس

ارزيابي چندان مثبتي نــدارد .مردم معتقدند
هم رئيسجمهور ميتوانست افراد قويتري
بــه مجلس معرفــي و پيشــنهاد کند و هم
مجلس ميتوانســت در اعالم نظر و راي در
مورد وزراي پيشنهادي بهتر عمل نمايد .از اين
واقعيت مثبت هم غفلت نميکنيم که ابقاء چند
تن از وزراي دولت يازدهم توسط رئيسجمهور
و راي اعتماد نمايندگان مجلس به آنها نقطه
قوت دولت دوازدهم است .با اينحال نميتوان
انکار کرد که دولــت دوازدهم از نظر توان و
کارائي آن چيزي نيست که افکار عمومي به
ويژه راي دهندگان به رئيسجمهور روحاني
انتظارش را داشتند .تاکيد رئيسجمهور روحاني
بر ضرورت توجه به اشتغال در دولت دوازدهم،
ايجاب ميکرد اين دولت با کارآمدي بيشتر به
ميدان ميآمد که متاسفانه چنين نشد .اقتصاد،
اکنون مشکل مهم کشــور است و حل اين
مشــکل فقط با گروه قدرتمندي از مجموعه
اقتصادي در دولت ميسر خواهد بود که چنين
نيست .آموزش عالي از مشکالت مهم کشور

اســت که متاســفانه وزارت علوم ،فناوري و
تحقيقات وزير ندارد .اينها ضعفهاي مهمي
هســتند که دولت دوازدهم را از سطحي که
مورد انتظــار بود پائينتر نشــان ميدهند و
نگراني اين است که اين دولت نتواند خواستهها
و انتظارات مردم را برآورده کند .رئيس جمهور
روحاني ميتوانست از نيروهاي قويتري که
خوشبختانه در جامعه وجود دارند استفاده کند
و آنها را به مجلس معرفــي نمايد و دولت
دوم خود را چنان قوي بــه ميدان بياورد که
بتواند بسياري از مشکالت را ريشه کن نمايد.
مجلس نيز ميتوانست با دقت الزم و با کنار
گذاشتن مالحظات و گرايشهاي شخصي و
جناحي بــراي روي کار آمدن دولتي قوي به
رئيسجمهور کمک کند .اين ،حق مردم است
که براي پيروز شدن بر مشکالت اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي ،دولتي توانمندتر
داشته باشــند؛ با وزرائي که بر چيزي غير از
قانون تکيه نکنند و از ميان ضابطه و رابطه،
بدون هيچترديدي ضابطه را ترجيح بدهند.

سياسي
نکته روز

تحقق یک مطالبه چهلساله؛

یک ایالمی در ترکیب هیئت دولت
قرار گرفت
خداداد ابراهیمی -روزنامهنگار
به دنبال انتصاب مهندس ستار محمودی به عنوان سرپرست وزارت
نیرو ،بســیاری از اصحاب رسانه و مطبوعات ،فعاالن مدنی و سیاسی
کشــور با تاکید بر یک مطالبه دیرینه ،خواهان معرفی وی بهعنوان
گزینه نهایی و قطعی برای تصدی پست وزارت نیرو شدند.
فعاالن پارلمانی و سیاســی و نیز کنشگران اجتماعی و رسانهای،
مشارکت یک ایالمی در کابینه جدید را نه تحت عنوان سهمخواهی
بلکه در پتانسیل مدیریتی و مســئولیتپذیری آنان تلقی نمودهاند.
ازســوی دیگر انتصاب نخبگان و شایســتگان از استان مرزی ایالم،
در منصبهای وزارتی و استانداریها ،این امید را در مردم کرد غرب
کشور زنده خواهد کرد که میتوانند امیدوار باشند گزینههای بومی را
در باالترین سطوح سیاسی کشور ببینند ضمن اینکه این نوع اقدامات
یک نوع راســتیآزمایی برای دولت یازدهم در خصوص عملیکردن
وعدههایش به شــمار میرود که امید است دولت یازدهم با اجرایی
کردن آنها بتواند نقش موثری در تثبیت پایههای انقالب در کشور و
از جمله غرب کشور ایفا نماید.
پــس از عدم موفقیــت حبیباهلل بیطرف در جلســه رای اعتماد
مجلس ،رئیسجمهور در حکمی مهندس ستار محمودی را به عنوان
سرپرست وزارت نیرو منصوب کرد.
مهندس ستار محمودی فرزند استان ایالم ،و از دانش آموختگان
مطرح کشور است.
وی دارای مدرک کارشناســی ارشــد صنایع از دانشگاه صنعتی
شریف است و تاکنون عنوانهای مدیرکل آب استان ایالم ،مدیرعامل
و رئیس هیئت مدیره شــرکت آب منطقهای غرب کشور ،قائم مقام
مجری تشــکیل شــرکتهای آب و فاضالب کل کشــور و معاونت
بهرهبرداری این شرکت ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب
منطقهای اســتان خراسان ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت
آب و فاضالب اســتان تهران ،مشاور وزیر نیرو در امور آب و فاضالب،
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران  ،مشاور وزیر و قائم مقام
وزیر نیرو را در کارنامه مدیریت خود دارد.
ستارمحمودی علیرغم این پیشینه چشمگیر تخصصی و مدیریتی
متاســفانه در دولتهای پیشین مغضوب و مغفول واقع شده بود و از
توان باالی مدیریتی وی غفلت گردید.
ازجمله ســوابق علمی و تخصصی این استاد دانشگاه و پژوهشگر،
تحریــر  ١٢۴مقاله در زمینههای مختلــف در حوزه آب ،تدریس در
مراکز علمی و دانشگاهی ،استادمشاوری پایان نامه تحصیلی رشتههای
مربوط به آب و عضویت در مجامع علمی و تخصصی و هماکنون نیز
سرپرستی جدید وزارت نیرو است.
جمع کثیری از فعاالن حوزه نیرو ،دانشــگاهیان ،اصحاب رســانه،
نماینــدگان مجلس ،اســتانداران و فعاالن سیاســی و اجتماعی با
خرسندی و استقبال از این حســن انتصاب ،ابراز امیدواری کردهاند
که درنهایت گزینه تصدی وزارت نیرو کسی نباشد جز مهندس ستار
محمودی.

تحلیل روز

دفاع بيطرف در مجلس كمتر از حد انتظار بود
محمد كيانوش راد -نماينده اهواز در مجلس ششم
نه رئيسجمهور را بايد ســرزنش كرد و نه بايد  ،دســت پنهان
الريجانــي را سرنوشتســاز و یــا وي را در اين موضــوع موتلف
اصولگرايان افراطي دانست ،و نه بيمسئوليتي فراكسيون اميد را
بزرگتر از آنچه هست ،بايد مورد اشاره قرارداد.
مســئله بحرانهاي زيســت محيطي و مشــكالت كشــاورزان
اســتانهاي زاگرسنشــين جدي و نگرانكننده است ،درست يا
نادرست نمايندگان مخالف بخشــي از آن را در مديريت مهندس
بيطرف ميديدند.
در دردمندي ،تخصص ،خلوص ،دلســوزي و شايستگي بيطرف
شــكي نيست  ،اما او حتی در دفاع خود با مردم بالديده خوزستان
همدردي هم ننمود و از كنار مسائل ساده گذشت.
دفاع بيطرف در مجلس كمتر از حد انتظار و ضعيف و نیز بيتوجه
به ســواالت نمايندگان خوزســتان بود .تلفيــق و توجيه علمي و
كارشناسانه دو سطح تحليلي درباره منافع ملي و منطقهاي  -استاني
امري است كه كمتر بدان توجه ميشود.
جلب اعتماد مردم  ،نقطه بهينه تلفيق منافع ملي و استاني است
كه با انجام مطالعات آمايش سرزميني و با نظر كارشناسان و نخبگان
ملي و منطقهاي قابل احصاء اســت .اين تنها راهي اســت تا شاهد
كشاكش فعاالن مدني و سياسي در سطح استانها و در سطح ملي
نباشيم.
بــه تخصص ،ســامت و توانمنــدي حبيــب اهلل بيطرف حتی
اصولگرايــان هم اذعان دارند .راي نياوردن بيطرف را با حســاب و
كتاب سياسي بررسي نكنيم.
از مشــاوران ،همراهان و شــخص بيطرف تعجــب ميكنم كه
روانشناسي نمايندگان مجلس را درك ننمودند .بحث وعده و وعيد
و باجخواهي و باجدادن نيست .باجخواستن با دغدغههاي درست يا
نادرست نمايندگان و تعامل سازنده و اميدبخش در حوزه وزارت نيرو
متفاوت اســت .راي يكپارچه به كابينه اتفاق خوبي است .بيجهت
يك موفقيت را به شكست و دلخوري نبايد تبديل كرد.
مســائل و بالياي خوزستان جدي اســت .اما كمتر شنيده شده
و ميشــود .از مجلس ششــم بهکرات وضعيت بحراني و فاجعهبار
خوزستان را گفتهايم  ،اما كمتر پاسخ جديای يافتهايم.
مشكالت آب در خوزستان هم واقعيتي انكارناپذير و هم بهانهای
براي اعتراض مردم زجرديده و فعاالن مدني اســت .مسئوالن نظام
آن را جدي نگرفتهاند .اگر خوزستان دين خود را به اسالم و ايران ادا
نموده است ،پس نگذاريد مردم خوزستان تنها راه نجات خويش را
اعتراض و يا مهاجرت از خوزستان بدانند .مسائل امنيتي خوزستان
رو به افزایش است .بيكاري ،فقر و دهها مسئله اجتماعي ،فرهنگي و
امنيتي را جدي بگيريم .مردم خوزستان ،درست يا نادرست ،اكنون
همه بدبختيهاي خويش را در بيآبي ميبينند و دريغ از همدردي
با مردمي كه در كنار كارون تشنه و بيآباند.
راي نياوردن بيطرف سياسي نيست بلکه باید آن را در علل ديگري
بايد جست .مسائل خوزستان ملي است و رفع آن راهحلهاي ملي
ميطلبد.

