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برخی از نهادها

وارد حوزه کاری وزارت اطالعات شدهاند

تنزل کیفی مباحثات نمایندگان مجلس دهم در قیاس با مجلس نهم

ترفند مخافقین برای وزیری خاص
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احمدتوکلی در طی نامهای به مجلس اعالم کرد:

وزیر بهداشت مصداق بارز تعارض منافع است
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سرمقاله

گسست اجتماعی در برنامه
دولت دوازدهم کجاست؟
امیر مقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

بنــا بر اقتضای کاری اداری به دفتر رئیس آموزش و پرورش یکی
از مناطق تهران رفتم .دفتر مملو از مراجعین بود .در این میان خانم
مسنی را دیدم که برای ثبت نام نوه خود در مدرسه با کالسکهای که
نوزاد دیگری در آن نشســته بود به آنجا مراجعه کرده بود .این مادر
بزرگ با چشــمانی اشکبار برای ثبت نام نوهاش از همه جا جواب رد
شــنیده و نهایتا دست به دامان رئیس منطقه شده بود .گویا مشکل
ایشان در آدرس محل سکونت و مدرسه نزدیک آن بود .رئیس سوال
ســادهای پرسید که جواب آن ساده نبود .ســوال از این قرار بود که
آدرس محل زندگی شــما چه ارتباطی با ثبت نــام این دانش آموز
دارد؟ آدرس منزل خانواده خود دانش آموز مالک عمل اســت .مادر
بزرگ با بغض و گریه جواب داد که پدر و مادر این دانش آموز و آن
کودک درون کالسکه ،از هم جدا شدهاند و مادرش به خارج از کشور
رفته و کودکان پیش مادر بزرگشان زندگی میکنند .رئیس آموزش
و پرورش برعکس انتظار من با رفتاری مناســب و همدلی از ایشان
خواست که شنبه برای حل مشکل به دفتر مراجعه کند.
ایــن اتفاق بیش از آنکه نشــان دهنده یک مشــکل خانوادگی و
یــا اداری باشــد ،پدیدهای مهــم و قابل تامل اجتماعی و سیاســی
اســت .رفتار دو گانــه مادر بزرگ و مادر آن کودکان نشــان دهنده
دو الگوی ذهنی متفاوت اســت .مادری که بنا به دالیل مورد پسند
خــود فرزندانش را رها کرده و به خارج ازکشــور رفته و مادر بزرگی
که با تمام مصائب اقتصادی ،جســمی ،روانی و اجتماعی مسئولیت
این کودکان را برعهده گرفته اســت .یکی متعلق به نسلی است که
احســاس مسئولیت نسبت به دیگری را وظیفه خود میشمارد و آن
یکی از نسلی است که دغدغههای شخصی و خواستههای فردی را بر
هر چیزی ترجیح میدهد .هر دو نسل در همین آب و خاک زندگی
کردهانــد و هر دو تحت تعلیم ارزشهای جاری جامعه خود بودهاند.
بدیهی اســت یکی با ارزشهای جمع گرایانه( ولو سنتی) به زندگی
خود و دیگران مینگرد و دیگری در زمانهای رشــد و شخصیت یافته
که ارزشهای فردگرایانه بر جامعه مســتولی بوده است .معلوم است
که دومی به زمانه ما نزدیکتر اســت .مادری که سن کمتری از مادر
بزرگ دارد محصول تعامالت اجتماعی دو یا ســه دهه اخیر کشــور
ماســت .این یعنی که روند چند دهه اخیر سیاســتگذاری و ترویج
فرهنگ اجتماعی نهایتا به فروپاشــی خانوادهها منتهی شــده است.
چندان بی راه نیست که این فرو پاشی را تعمیم داده و در عرصههای
کالنتری نیز شاهد این پدیده باشیم .فروپاشی از خانواده شروع شده
است و کم کم دامن گروههای کوچک و بعد بزرگ و بزرگتر و نهایتا
کلیت اجتماعی ما را خواهد گرفت .عمق فاجعه به حدی گســترده
اســت که تنها عزمی ملی شــاید از روند آن جلوگیری کند .بدیهی
اســت چنین ارادهای تنها معطوف به بودجه و سرمایه کالن دولتی
است .با این حساب باید پرسید آیا هیچ کجای برنامه دولت در تعیین
کابینه جدید به این مشــکل نگاه شده است؟ آیا واقعا رئیس جمهور
به گسست اجتماعی فراگیری که دامن کشور را گرفته توجهی نشان
داده اســت ؟ به نظر میرسد این ســوال مهمی است که نمایندگان
مجلس در هنگام بررسی و رای اعتماد به کابینه پیشنهادی باید نزد
خود داشته باشند.

طی  2روز گذشته که مجموع مذاکرات مجلس شورای اسالمی در خصوص رسیدگی به برنامههای پیشنهادی وزرای کابینه دوازدهم را به دقت گوش دادم از صمیم
دل آرزو کردم ایکاش روزی برسد که مردم بتوانند فارغ از چنبره استصواب ،نمایندگان واقعی خویش را به خانه ملت بفرستند.
 4سال پیش که کابینه اول روحانی به مجلس معرفی شد مجلسی که قاطبه نمایندگان تأثیر گذارش اصولگرا بودند به مراتب قویتر از مجلس دهم بود .مسیر رأی
اعتماد در مجلس اصولگرای نهم فضای چالشی داشت و التهاب مذاکرات  4سال قبل مجلس در همین روزها بر سر تعیین صالحیت وزرا اص ً
ال قابل مقایسه با مجلس
خبر اول
دهم نیست .افت مجلس دو دلیل عمده دارد.1 .حذف ژنرالهای اصولگرا در انتخابات مجلس دهم توسط مردم باعث شد که فراکسیون اصولگرایان این دوره نسبت
به مجلس قبل افتی جدی نماید.2 .رد صالحیت اصالح طلبان درجه یک تا پنج باعث شــد که لیست امید در سراسر کشور به نیروهای غیر مؤثر سیاسی اختصاص
یابد .اکنون معضل بزرگ این مجلس فقدان چهرههای اثر گذار اصولگرا و اصالحطلب اســت .در تمام موارد حضور مخالفین و موافقین وزرا پشت تریبون مجلس
بهوضوح میبینیم که عدم تسلط نمایندگان به محتوای نقدهای منفی و مثبت بهعنوان پاشنه آشیل پارلمان دهم برای همه دوستداران دموکراسی آزار دهنده است.
در جلسات رأی اعتماد مجلس نهم به وزرای کابینه اول روحانی احتمال رأی آوردن یا نیاوردن وزرای پیشنهادی را نمیشد حدس زد و در واقع مجموع مذاکرات و
مدافعات وزیر باید تا انتها شنیده میشد .متاسفانه در جریان رسیدگی به صالحیت وزیر کار اخالق حرفهای در پارلمان زیر پا گذاشته شد و متاسفانه موافقان ربیعی با ترفندی خاص وقت مخالفان وی
را گرفتند تا فرصت به منتقدان ربیعی برای بیان ناکامیهای مدیریتی وی باقی نماند و پدیده مخافقین در مجلس شکل گرفت .قدرت تعیین و تخمین دقیق تعداد رأی وزرای کنونی مبین سطح نازل
مجلس فعلی است .باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که مجلس ضعیف هرگز قابلیت انتخاب وزرای کار آمد و کابینه قوی و نقد کابینه ضعیف را نخواهد داشت.

چرا جهرمی از پاسخ به سئواالت خاص فرار میکند؟

رفتار وزیر پیشنهادی ارتباطات
و تاثیرمنفی در فضای مجلس
سه شــنبه عصر نوبت به وزیر پیشنهادی
ارتباطات رســید تــا بتوانــد از برنامههای
خویش دفاع نماید و به ســئواالت و شبهات
نمایندگان پاسخ گوید.
وزیر پیشــنهادی ارتباطات سخنور خوبی
اســت اما بیتجربگی این جــوان در فضای
صحــن علنی موجــب بر افروختن خشــم
نمایندگانی از جناحهــای اصولگرا و اصالح
طلب شده است.
وی دیروز از پاســخ به ســواالت تکمیلی
خانــم زر آبادی نماینــده قزوین طفره رفت
و هنگامی که رئیس جلســه دکتر پزشکیان
"نایــب رئیــس اول مجلس" ســوال وی را
قرائت کرد با زیرکی از پاســخ گویی به این
ســئوال فرار کــرد .هرچند عنــوان کرد در
اولین فرصت پاســخ مکتوب را ارائه میکند
ولی در روز چهارشــنبه هم این کار را نکرد
تا اینکه منجر به تذکر علیرضا رحیمی شــد
و رئیس مجلس هم تذکر این نماینده مبنی
بر عدم پاسخگویی وزیر پیشنهادی ارتباطات

را وارد دانســت .رئیس مجلس هم خواستار
پاسخگویی جهرمی به شــبهات نمایندگان
شد.
هرچند این وزیر پیشنهادی روز چهارشنبه
طی نامهای به رئیس مجلس اعالم کرد پاسخ
ســواالت را مکتوب به نماینــدگان معترض
اعالم مینماید.
طیفی از نمایندگان هم از ســوابق وی در
وزارت اطالعات ســوال هایــی دارند که وی
به هیچ کدام از این ســئواالت پاســخ نگفته
است.
حتــی در جلســه بــا نماینــدگان عضو
فراکسیون امید نتوانست خویشتنداری کند
هنگامی که از ایشــان خواستند در خصوص
نحوه کار خویش توضیحاتی ارائه دهد باز هم
عصبانی شد.
بههرحــال ایــن وزیر پیشــنهادی جوان
با روحیــه عدم صبوری چگونــه میخواهد
پاسخگوی مطالبات مردم از طریق سئواالت
نمایندگان مجلس باشد؟!

یادداشتهای امروز
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تبریز  ۲۰ -۱۸و سخنی با
شورای اسالمی شهرها

رحمانی فضلی در مقابل چهار چالش

چرا  وزیر کشور ادعای پولهای کثیف در
انتخابات را پس گرفت؟

رحمانی فضلی وزیر کشور از جمله وزرایی است
کــه برای گرفتن رای اعتمــاد با چالشهای مهمی
روبهروست.
اصالح طلبان از عملکرد این وزیر ناراضی هستند
و اصولگرایان با توجه به عنایت خاص علی الریجانی
به دنبال ابقای وی در دولت دوازدهم هستند.
هرچند در عملکرد  4ساله رحمانی فضلی مواردی
برجســته وجود دارد که اگر وی به این موارد پاسخ
نگوید قطعا در کســب رای اعتماد با مشکل روبهرو
خواهد شد.
انتصاب داماد خواهر وزیر به سمت معاونت امور
مجلس و دامادهای وزیر درمناصب مهم وزارتخانه از
جمله موارد اعتراضی به رحمانی فضلی است.

دومین مورد عذرخواهی وزیر کشور از بیان حضور
پولهای کثیف در انتخابات مجلس دهم است .وی
زمانی که در پاییز  94از ســوی نمایندگان مجلس
نهــم به صحن آمد حرف خویــش را پس گرفت و
عذرخواهی نمود.
ســومین مورد هم به عدم پیگیری جدی وزارت
کشــور در ماجرای امالک نجومی بر میگردد .وی
بهعنوان سازمان باالدستی شهرداریها عمال نسبت
به اســتیضاح شــهردار تهران عملکردی منفعالنه
داشت.
مورد بعدی عملکــرد انتقاد آمیز رحمانی فضلی
درماجرای انتخابات مجلس دهم اســت .زمانی که
آرای  200هزار نفر از شــهروندان اصفهانی به مینو
خالقی ابطال شــد .با توجه به تایید کلیت انتخابات
توسط شــورای نگهبان اگر اعتبارنامه مینو خالقی
امضاء و به مجلس ارسال شده بود اکنون مینو خالقی
با اتکاء بر رای مردم شریف اصفهان بر کرسی مجلس
دهم جلوس کرده بود.
بههرحال وزیر کشــور باید به این مباحث توجه
جدی داشته باشد درغیر اینصورت در بن بستهای
جدی گرفتار میشود.
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