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عليرضا كيانپور| امروز دو وزي��ر كار و راه و فردا 
هم س��ومي كه وزير كش��اورزي باش��د، استيضاح 
مي ش��وند. اس��تيضاح حق نمايندگان اس��ت ولي 
آنچنان ك��ه باره��ا و بارها خ��ود نماين��دگان نيز 
گفته اند، اين ح��ق، آخرين راه نظ��ارت مجلس بر 
عملكرد دولت اس��ت. نماينده هاي مجلس پيش از 
اس��تفاده از اين حق، مي توانند از ديگر حقوق شان 
مانند تذكر به وزرا و حتي رييس جمهور اس��تفاده 
كنن��د، آنها همين ط��ور ح��ق دارند ك��ه از وزرا و 
رييس هيات وزيران س��وال كنن��د و اگر هيچ كدام 
از اينها راهگش��ا نبود، وزرا را به استيضاح بكشند. 
ح��اال اين طور ك��ه محمدحس��ين فرهنگي، عضو 
اصولگ��راي هيات رييس��ه مجلس گفت��ه 44 نفر 
از نماين��دگان مي خواهند وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي را اس��تيضاح كنند، 40 نفرشان به دنبال 
استيضاح وزير راه و شهرسازي هس��تند و 30 نفر 
 هم ب��ه اس��تيضاح وزير جه��اد كش��اورزي اصرار 

دارند. 

استيضاح در ابهام
6  روز مان��ده به عيد ن��وروز 97 و در آخرين دقايق 
پيش از برگزاري جلس��ات استيضاح س��ه وزير، نه 
مي توان با قطعيت از ابق��اي وزرا صحبت كرد، نه از 

كاميابي استيضاح كنندگان.

س�كوت فراكس�يون امي�د پ�س از جلس�ه 
سه ساعته

فراكس��يون امي��د مجلس ب��ه عن��وان مهم ترين 
فراكس��يون حامي دول��ت در مجلس يكش��نبه از 
س��اعت 16 تا 19 در مجمع عمومي تشكيل جلسه 
داد اما برخ��اف روال عمومي كه س��اعات و حتي 
دقايقي پس از اين جلس��ات، اخب��ار و خروجي آن 
توسط س��خنگوي فراكس��يون در اختيار رسانه ها 
ق��رار مي گيرد، هيچ خبري منتش��ر نش��د و حاال، 
در آس��تانه برگ��زاري جلس��ات اس��تيضاح، بهرام 
پارس��ايي كه البته در جايگاه يك نماينده مجلس، 
موافق انجام دو مورد از اين س��ه اس��تيضاح است، 
در مقام س��خنگوي فراكس��يون اميد هنوز درباره 
نظر اجماع��ي اصاح طلبان مجل��س در مورد اين 
س��ه اس��تيضاح موضع گيري نكرده اس��ت. جال 
ميرزايي، رييس كميته سياس��ي اين فراكس��يون 
درباره اين س��كوت س��خنگو به »اعتم��اد« گفته 
است: فراكس��يون هنوز به اجماع نرس��يده است. 
اين نماين��ده اصاح طلب كه انجام اس��تيضاح در 
اين مقط��ع را به ص��اح دولت و كش��ور نمي داند، 
مي گويد: روز يكش��نبه حدود س��ه ساعت صحبت 
كرديم اما درنهايت به نتيجه مش��خصي نرسيديم. 
قاس��م ميرزايي نيك��و، ديگر نماين��ده اصاح طلب 
مجلس كه با ش��فافيتي بي��ش از دو نماينده ديگر 
صحب��ت ك��رده اس��ت، ب��ه »اعتم��اد« مي گويد: 
فراكس��يون اميد مطابق روال معم��ول، اين بار هم 
براي هريك از اس��تيضاح ها يك كميته تخصصي 
تشكيل داد و مسووالن اين س��ه كميته در جلسه 
مجمع عمومي، گ��زارش خود را درب��اره عملكرد 
هر يك از وزرا ب��ه مجمع ارايه كردن��د و در نهايت 
حتي راي گيري استمزاجي انجام داديم اما نتيجه 
راي گيري اعام نش��د. اين عضو ش��وراي مركزي 
فراكس��يون اميد كه ش��خصا با اس��تيضاح هر سه 
وزير مخالف ب��وده و حتي در يك��ي، دو اظهارنظر 
رسانه اي ش��ائبه هايي درمورد انگيزه هاي سياسي 
پشت پرده اين استيضاح ها مطرح كرده، مي گويد: 
فارغ از اين مسائل، انجام اس��تيضاح در پايان سال 
به صاح مملكت نيس��ت. نمايندگان مجلس بايد 
توجه داشته باش��ند برفرض كه حتي فقط يكي از 
اين وزرا موفق به كس��ب راي اعتماد مجدد نشود، 

چه پيامي به جامعه مي دهيم. 
همزمان ج��ال ميرزاي��ي، نماين��ده اصاح طلب 
ايام نيز با ابراز نگراني مش��ابه قاسم ميرزايي نيكو، 
به »اعتماد« گفته است: متاس��فانه فضاي مجلس 
به هيچ وجه درباره نتيجه و خروجي اس��تيضاح ها 
شفاف نيست و ممكن اس��ت در جلسات استيضاح 
هر اتفاقي بيفتد. همانقدر كه احتمال ابقاي هر سه 
وزير وج��ود دارد، ممكن اس��ت اتفاقاتي ديگر رقم 
بخورد و احيان��ا حداقل يكي از اين وزرا در كس��ب 

راي اعتم��اد مجدد ن��اكام بمانند. ريي��س كميته 
سياسي فراكس��يون اميد در عين حال تاكيد دارد 
كه عاوه بر آنچه در جلس��ه اس��تيضاح ازس��وي 
موافق��ان و مخالف��ان مطرح مي ش��ود، قطعا نحوه 
دفاع وزرا در جلس��ه تاثير قابل توجه��ي بر نتيجه 
اس��تيضاح دارد و هرچقدر فض��ا همچون وضعيت 
فعلي غيرش��فاف و مه آلود باش��د، اتفاقات جلس��ه 
اس��تيضاح تاثير بيش��تري ب��ر خروج��ي خواهند 

داشت. 

مستقلين در دقيقه 90 تصميم مي گيرند
اين وضعي��ت باتكليف البت��ه به هيچ وجه مختص 
فراكس��يون امي��د نيس��ت و دو فراكس��يون ديگر 
مجلس هم هنوز به خروجي مشخصي نرسيده اند. 
غامعل��ي جعف��رزاده ايمن آب��ادي، نايب ريي��س 
فراكس��يون مس��تقلين والي��ي كه خ��ود مخالف 
هر سه اس��تيضاح اس��ت، به »اعتماد« گفته است: 
نمي تواني��م ب��ا قطعيت درب��اره نظر فراكس��يون 

اظهارنظر كنيم. بايد اجازه دهيم جلس��ه صبح روز 
اس��تيضاح با وزراي كار و راه برگزار شود و صحبت 
وزرا و موافق��ان و مخالف��ان را در جلس��ه مجم��ع 
عموم��ي فراكس��يون بش��نويم و بعد در اي��ن باره 

قضاوت كنيم. 

حتي اصولگرايان هم نمي دانند!
عل��ي اديان��ي راد از اعض��اي ش��وراي مرك��زي 
فراكس��يون نماين��دگان والي��ي مجل��س ني��ز از 

وضعيتي مش��ابه در ميان نماين��دگان اصولگراي 
مجل��س صحبت كرده و ب��ه »اعتم��اد« مي گويد: 
احتم��اال پي��ش از برگ��زاري جلس��ه اس��تيضاح 
در مجم��ع عمومي فراكس��يون تش��كيل جلس��ه 
مي دهيم و نظر اجماعي فراكسيون واليي را اعام 
مي كنيم. اي��ن فضاي مبهم تا آنج��ا پيش رفته كه 
سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي فراكسيون 
نمايندگان والي��ي و ازجمله مخالفان سرس��خت 
دولت، از احتمال نط��ق در مخالفت با اس��تيضاح 
ربيعي س��خن گفته و نس��بت به برخي انگيزه هاي 
 سياسي پش��ت پرده اين اس��تيضاح هش��دار داده 

است. 

چه كساني عليه دولت
فضاي مبه��م اس��تيضاح وزرا در روزه��اي پاياني 
س��ال 96 حتي به فضاي بيرون مجلس هم تسري 
يافته و ح��اال حتي از دول��ت هم اخبار ي��ا حداقل 
ش��ايعاتي متناق��ض درباره اي��ن 3 اس��تيضاح به 

گوش مي رس��د. ش��ايعاتي مبني بر دست داشتن 
بخشي از دولت در پيشبرد اس��تيضاح اين 3 وزير 
كه در روزهاي گذش��ته منجر به اظهارنظر بعضي 
چهره هاي سياس��ي بيرون و درون دولت شد. علي 
ش��كوري راد، دبيركل حزب اتحاد ملت در توييتي 
مي نويس��د: »اگرچه ممكن اس��ت برخي انتقادات 
نماين��دگان ب��ه وزيراني كه اس��تيضاح ش��ده اند، 
وارد باش��د ولي هيچ چش��م اندازي از وجود گزينه 
بهتر براي آن س��ه وزارتخانه وجود ن��دارد. بدتر از 

همه اينكه ش��نيده مي ش��ود جناح��ي از دولت با 
جناح��ي از مجلس بر س��ر جايگزين هاي��ي توافق 
يا تبان��ي كرده اند كه هيچ خيري در آن نيس��ت.« 
عبداهلل رمض��ان زاده، س��خنگوي دولت اصاحات 
هم درب��اره اي��ن ش��نيده ها توييت كرده اس��ت: 
»شنيده ش��ده يكي از طالبان رياس��ت جمهوري 
1400 »ك��ه عقلش از متوس��ط بش��ريت باالتره« 
پشت پرده اس��تيضاح هاي زنجيره اي است. هدف 
ه��م در اختي��ار گرفتن امكان��ات دولت اس��ت. « 
اش��اره رمض��ان زاده به جمله اي اس��ت ك��ه اخيرا 
كاظم جالي، نماينده اصولگ��راي تهران و رييس 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س در گفت وگوي��ي با 
»اعتم��اد« و در توصي��ف علي الريجان��ي، رييس 
مجلس به كار ب��رده و همزم��ان غامرضا حيدري 
ازجمل��ه نماين��دگان اصاح طلب مجل��س نيز در 
گفت وگويي به پايگاه خب��ري »رويداد 24« گفته 
است: »يكي از س��ناريوها درخصوص استيضاح كه 
مي تواند محتمل باشد اين اس��ت كه شايد ازسوي 
رياس��ت دفتر رييس جمهور هدايت مي ش��ود، اما 
نمي توان اين موض��وع را با قطعي��ت عنوان كرد.« 
اين س��ناريو مبتني بر تئ��وري توطئ��ه، درحالي 
مطرح مي ش��ود كه چند س��اعت پيش از برگزاري 
جلس��ات اس��تيضاح، درحالي كه انتظار مي رفت 
دولتي ه��ا در گوش��ه و اط��راف مجلس س��رگرم 
مذاكره با متقاضيان اس��تيضاح باشند، حسينعلي 
اميري معاون پارلمان��ي رييس جمهور در واكنش 
به درخواس��ت »اعتماد« براي انج��ام مصاحبه، از 
حضور خود در يك سفر استاني خبر داد تا بار ديگر 
اين س��وال با قوت��ي دوچندان مطرح ش��ود كه آيا 

واقعًا دولت مخالف استيضاح وزرايش است!
در اين اوضاع، نكته جالب ديگر ش��ايبه هايي است 
كه بعضا ازسوي سياس��يون بيرون و درون مجلس 
درباره وجود برخي انگيزه ها و مطالبات ش��خصي 
پش��ت پرده اين چند اس��تيضاح به گوش مي رسد. 
آنچن��ان كه ط��ي روزه��اي گذش��ته مطالبي در 
فضاي مجازي منتشر ش��ده و در مواردي دو طرف 
يكديگر را تهديد به افش��اگري كرده ان��د. عليرضا 
ش��يران خراس��اني و هدايت اهلل خادم��ي ازجمله 
نماين��دگان اصولگ��راي متقاضي اس��تيضاح وزير 
كار توييت هاي با اين مضامين منتش��ر كرده اند و 
جالب آنكه برخي دولتمردان همچون حسام الدين 
آشنا، مش��اور فرهنگي رييس جمهور هم در پاسخ 
ب��ه آن، كوت��اه نيامده و گام��ي پس نكش��يده اند: 
»اس��تيضاح حق نمايندگان اس��ت و روش��نگري 
وظيفه وزي��ران. قاعدتا نماين��دگان محترم هم از 
حق خود اس��تفاده مي كنند و ه��م ظرفيت تحمل 
شنيدن روش��نگري هاي وزيران محترم را دارند.« 
اينها را حس��ام الدين آش��نا چند س��اعت پيش از 
برگ��زاري جلس��ات اس��تيضاح در توييتر نوش��ته 
و با اين حس��اب، شايد بهتر باش��د به جاي هرگونه 
اظهارنظر در اين فضاي مبهم و مه آلود، دوربين ها 
را به س��مت »خانه ملت« بچرخانيم و ببينيم عما 
چه اتفاقاتي در جلس��ات اين 3 استيضاح نفسگير 

رقم خواهد خورد. 

ابه�ام در اس�تيضاح؛ آيا جلس�ات اس�تيضاح 
برگزار مي شود؟

در اين فض��اي غبارآلود، حتي ش��ايبه هايي درباره 
عدم برگزاري جلس��ات اس��تيضاح نيز مطرح شده 
و آنچنان كه ابوالفضل موس��وي بيوكي به ايس��نا 
خبر داده اس��ت، تعدادي از نمايندگان خواستار به 
تعويق افتادن اين 3 استيضاح به ابتداي سال آينده 

شده اند. 
قاس��م ميرزايي نيكو نيز در اين رابطه به »اعتماد« 
گفته ب��ود ك��ه ب��راي عق��ب انداختن جلس��ات 
استيضاح با رييس مجلس مذاكره كرده و پيشنهاد 
داده كه ب��ا تهيه نام��ه اي به امض��اي 50 نماينده، 
اين تقاضا را رس��ما مطرح كنند اما الريجاني گفته 
كه آيين نام��ه داخلي اين اج��ازه را حتي به رييس 
مجلس هم نداده اس��ت. محمدحس��ين فرهنگي، 
عض��و هيات رييس��ه مجلس ه��م ب��ا تكذيب اين 
ش��ايعات به ايلنا گفته كه حتي اگر فق��ط يكي از 
متقاضيان اس��تيضاح ب��ه برگزاري جلس��ه اصرار 

داشته باشد، استيضاح انجام مي شود. 

حواش�ي  از  صرف نظ�ر 
ش�كل گرفته در م�ورد 
اس�تيضاح علي ربيعي، 
آخون�دي  عب�اس 
حجت�ي،  محم�ود  و 
و  كار  تع�اون،  وزراي 
رف�اه اجتماع�ي، راه و 
شهرس�ازي و جهاد كش�اورزي در مجلس 
ش�وراي اس�امي، »اس�تيضاح« يك�ي از 
ابزارهاي قانوني در اختيار نمايندگان براي 
پيگي�ري مطالبات م�ردم از دولت اس�ت. 
همچنين بايد توجه داش�ته باشيم كه فارغ 
از اين حواش�ي،  ش�رايط حاكم بر مجلس و 
اصرار تع�دادي از نمايندگان بر اس�تيضاح 
اي�ن 3 وزي�ر كابين�ه، به نوع�ي بازت�اب 
خواس�ته ها و نارضايتي هايي اس�ت كه در 
سطح جامعه شكل گرفته و همچنين قرينه 
و نتيجه كمبودهايي است كه در بخش هاي 
مختلف كشور ديده مي ش�ود و حاال به اين 
شكل يعني استيضاح در مجلس و در ميان 

نمايندگان ملت تجلي يافته است. 
در تحلي�ل و بررس�ي اي�ن 3 اس�تيضاح، 
يك�ي از موضوعاتي كه اي�ن روزها مطرح 
مي شود، آن اس�ت كه چرا اس�تيضاح در 
روزهاي پاياني س�ال 96 انجام مي ش�ود. 
در اين باره بايد گفت ك�ه تقارن اين اتفاق 
با روزهاي پاياني س�ال نمي تواند همراه با 
برنامه خاص باشد و به اين اعتبار نمي توان 
اين موضوع را سازماندهي ش�ده دانست. 
واقعيت اين اس�ت ك�ه تقارن اس�تيضاح 
با روزه�اي پايان�ي س�ال، بي�ش از آنكه 
محصول برنامه ريزي باشد، محصول نوعي 
تصادف است. البته مسلم است كه دليل و 
چرايي موكول شدن استيضاح به روزهاي 
پاياني سال را بايد از هيات رييسه مجلس 
جويا شد اما به نظر مي رسد بررسي بودجه 
س�ال 97 كل كش�ور، علت اصل�ي تقارن 
اس�تيضاح با روزهاي پاياني سال است و با 
يك نگاه خوشبينانه مي توان گفت فرصت 
تا امروز مناس�ب نبوده و اي�ن موضوع به 
آخرين جلس�ات س�ال 96 موكول ش�ده 
است، هرچند روزهاي آخر سال فضا براي 

استيضاح چندان مناسب نيست. 
نكت�ه حائ�ز اهمي�ت ديگ�ر در تحلي�ل و 
بازخوان�ي اي�ن اس�تيضاح ها، نهفت�ه در 
دو  متقاضي�ان  و  نماين�دگان  اش�تراك 
اس�تيضاح از اي�ن س�ه فق�ره اس�ت. ب�ه 
اين ترتي�ب ك�ه اس�تيضاح كننندگان دو 
وزير تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي و راه و 
شهرسازي بيشتر اس�ت و به نظر مي رسد، 
موضوع اس�تيضاح وزير جهاد كش�اورزي 
تاحدود قابل توجهي از اس�تيضاح دو وزير 

ديگر متفاوت است. 
با اي�ن ح�ال، باتوجه ب�ه فض�اي حاكم بر 
مجل�س، عما نمي ت�وان ارزياب�ي دقيقي 
از نتيجه اس�تيضاح اراي�ه داد. حال آنكه 
شخصا روز شنبه اين هفته، احساس كردم 
وضعيت برخي وزرا نس�بت ب�ه قبل بهتر 
شده اس�ت كه دليل اين اتفاق نيز تقويت 
برخي ش�ائبه ها درباره داليل اس�تيضاح 
دو وزي�ر كار و راه در مجل�س ش�وراي 
اس�امي بود. براساس اين ش�ائبه، پشت 
پرده اس�تيضاح دو وزي�ر كار و راه، اگر نه 
خواس�ته هاي ش�خصي، برخي مطالبات و 
خواست هاي منطقه اي است و اين موضوع 
حت�ي نماين�دگان متقاضي اس�تيضاح را 
نيز دچ�ار ترديد كرده اس�ت؛ به نحوي كه 
نمايندگاني ك�ه موافق اس�تيضاح بودند، 
حاال كم كم نگران آن هستند كه اشخاصي 
با اه�داف ديگري مانند اهداف ش�خصي، 
منطقه اي و در كل منافعي خاص، به دنبال 
استيضاح باش�ند و نگرانند مبادا راي شان 

به اين ترتيب منحرف شود. 
البت�ه ممكن اس�ت اي�ن ش�ائبه واقعيت 
نداش�ته باش�د ام�ا س�ايه اي�ن موضوع 
ب�ر فض�اي مجل�س س�نگيني ك�رده و 
فض�ا را غبارآل�ود س�اخته اس�ت و اي�ن 
مه�م س�بب آن ش�ده اس�ت ك�ه برخي 
نمايندگان�ي ك�ه مخال�ف وزرا بودن�د، به 
دلي�ل احتياط و پرهي�ز از ب�ازي در زمين 
تع�دادي  ازس�وي  از پيش طراحي ش�ده 
اي�ن  امضاكنن�دگان  و  متقاضي�ان  از 
استيضاح ها، دچار ترديد ش�ده و نتوانند 
در اين باره به تصميم گيري نهايي برسند. 

ترديد حاميان استيضاح

تا يك روز مانده به برگزاري جلسات استيضاح فراكسيون هاي مجلس به جمع بندي مشخص نرسيدند

چه كساني پشت استيضاح سه وزير كابينه هستند؟

هاشمي به روايت هاشمي )39(

اگر از خوانندگان ثابت روزنامه باش�يد مي دانيد 
كه به صورت دنباله دار، خاطرات  آيت اهلل هاشمي 
را در اين س�تون چاپ كرده ايم و چاپ و انتش�ار 
قس�مت هاي بع�دي اش ادام�ه دارد.  آي�ت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در ش�ماره قبلي به مسائلي 
درب�اره اتفاقات پان�زده خ�رداد و ارتب�اط آن با 
دس�تگيري امام مي پردازد كه درش�ماره امروز 
اتفاقات  پس از قيام 15 خرداد را آيت اهلل تشريح 

مي كند كه در ادامه  مي خوانيد.

  آيا روحانيوني كه  در سال 42 نقش داشتند با 
روحانيون سال57 تفاوت داشتند؟

گفتم كه رشد كرده بوديم و تجربه مبارزه پيدا كرده 
بودي��م. روحانيتي كه م��ا پانزده خرداد داش��تيم با 
روحانيتي كه سال 57 داشتيم خيلي تفاوت داشت. 
طلبه ها رفته بودند زندان، تبعي��د، دوره ديده بودند. 
همه شان آشنا شده بودند به شيوه هاي مبارزه، زياد 
شده بوديم. ما آن موقع تعداد محدودي داشتيم كه 
مسائل سياس��ي را مي فهميدند، بقيه سياهي لشگر 
بودند. آن موقع هر كس��ي كه تو مسجدي بود، ائمه 
جماعات، هر يكي از آنها خودشان يك مغز سياسي، 
تحليل گري بودند براي اين مسائل. روحانيت مبارز 
تهران، كان��ون خوبي ب��ود براي هدايت. اش��خاص 
موثري داخل بودند كه اينها مسائل را مي فهميدند. 
وضع غي��ر روحاني��ت ه��م بهت��ر از گذش��ته بود. 
گروه هاي سياس��ي كه تو كش��ور بودند آنها هم آن 
موقع هماهنگ بودن��د با مبارزه. گرچ��ه آنها خيال 
مي كردند به طرف ديگري دارند مي برند، هم چپي ها، 
هم منافقين، ه��م ملي گراها؛ همه براي خودش��ان 
يك عقل��ي قائل بودن��د و بيش��تر كار مي كردند. در 
پانزده خ��رداد هم حض��ور اينها اص��ا خيلي كمتر 
از اين حرف ه��ا بود. رژيم ه��م آمده ب��ود فضاي باز 
سياس��ي را مطرح كرده بود؛ يك قدم هايي برداشته 
شده بود كه برگش��ت از آن قدم ها هم به اين آساني 
مقدور نبود. مجموعه اين طوري بود كه اينجا آماده 
بوديم حاال اينكه تعبير اين بكني��د كه پانزده خرداد 
به نتيجه نرس��يد آن را هم من قبول ندارم. چيزهاي 
زيادي ما پشتش، اگر الزم ش��د همين جا خواستيد 
بگويم. ديگر دمل به نقطه اي رس��يده بود كه نيشتر 
زدنش موث��ر بود، آن موقع يك چني��ن چيزي نبود. 
در پانزده خرداد، وقتي كه متوقف ش��د جريان، امام 
را گرفتند و ش��خصيت هاي روحاني قوي را از شيراز 
و مش��هد و تهران و جاهاي ديگر بازداش��ت كردند، 
جايگزين نداش��تند. خب، در اين مدت ما ده پانزده 
سال كار كرده بوديم اين جور ش��ده بود كه ديگر در 
داخل كشور مسائل قائم به فرد نبود و اينها از تجربه 
پانزده خرداد بود. يعني ما در پان��زده خرداد يكي از 
چيزهاي��ي كه خ��وب فهميديم اينك��ه خب، حزب 
آن موقع نمي ش��د داشته باش��يم. البته همان موقع 
عقيده تحزب جدي گرفته شد، تشكيات به عنوان 
يك اصل قطعي براي مب��ارزه، منتها ما آن موقع هم 
به اين نتيجه رسيديم كه بهترين تشكيات همين 
روحانيت است. تش��كيات علني، ما روحانيت را در 
اين ده پانزده سال به صورت يك تشكيات درآورده 
بوديم و اين محصول پانزده خ��رداد بود. ما آن موقع 
هم چند بار تشكيات درس��ت كرديم. تشكيات به 
معناي تشكيات سياسي خب، كشف شد و شكست 
خ��ورد و حاال در بحث ه��اي بع��دي مي گوييم ولي 
عما روحانيت شده بود يك ش��بكه نيرومندي كه 
جمع كردن اين تشكيات نه در تهران، نه در قم، نه 
در حوزه هاي ديگر، نه در سراس��ر كشور كار يك روز 
دو روز و ي��ك ماه دو ماه نبود. اگر رژيم مي خواس��ت 
كاري كند بايد خيلي جادي بكند ت��ا اينكه بتواند 
اينها را س��ركوب بكند و چنين جادي هم نمي شد 
ديگر، مناس��ب آن زم��ان ديگر به هيچ وج��ه نبود. 
اين محص��ول پانزده خ��رداد بود ك��ه بافاصله يك 
تش��كيات مخفي با بهانه و پوش��ش درست كرده 
بوديم براي اجتماعات مان براي رفت و آمدهاي مان، 
براي حركات مان، تم��ام اينها ديگ��ر در اين مقطع 
درس��ت ش��د. جلس��ات هيات ها، ما در زمان پانزده 
خرداد ه��م هيات داش��تيم، هيات ها هم سياس��ي 
ش��ده بودند اما اين سياس��ي كه اين زم��ان بودند تا 
آن سياس��ي كه آن زمان بودند خيلي تفاوت داشت. 
هيات ها ت��و كاس هاي ش��ان در ده، پانزده س��ال، 
هميشه درس هاي سياسي گفته شده، زندگي ائمه 
گفته شده بود، مبارزه عجين شده بود با زندگي شان. 
درحقيقت بايد بگويم كه آن تشكياتي كه در آستانه 
سال 56 به صورت يك شبكه اي از متدينيين مبارز و 
روحانيت مبارز در سراسر كشور وجود داشت شهرها 
و روس��تاها و مركز و اينه��ا، بي ارتباط ه��م نبودند. 
خاصيت يك حزب را براي مبارزه داشت و مشكات 
يك حزب را نداش��ت. چون چيزي به نام حزب نبود 
كه ازش توقعاتي از هر گوش��ه اش توق��ع مي كردند. 
مسووليتي نداش��ت اما بودجه حزب را داشت؛ چون 
متكي شده بوديم به درآمدهاي مردمي، تو مساجد 
و تو روضه ه��ا و اينها تعليمات حزب را داش��ت براي 
اينكه اصا جلس��ات ما جلسات سياس��ي بود نوعا و 
بحث هاي سياس��ي- مذهبي مي كرديم. ارتباطات 
حزب را داشت با اعتماد بيشتر. شناسايي را داشتيم 
كه در پانزده خرداد ما اصا چنين شناسايي عمومي 
نداشتيم. در آن موقع تقريبا ما آدم هاي خوب و مقاوم 
و امتحان داده را در سراسر ايران مي شناختيم. اصا 
مي دانس��تيم اگر بناست فان ش��هر، فان بخش، 
حركتي بشود بايد س��راغ چه كس��ي برويم و از چه 
طريقي بايد به او برس��يم. پس اينها از نواقص پانزده 
خرداد بود كه مرتب تحليل ش��د، نواقص رفع شد به 

اين صورت درآمد. 

محمود صادقي

روز بعد از استيضاح!

احمد صالح صفار 

فارغ از نتيجه نهايي استيضاح 
رف��اه  و  كار  تع��اون،  وزي��ر 
نمايندگان  توس��ط  اجتماعي 
مجل��س، آنچه حاي��ز اهميت 
اس��ت، مرب��وط به آين��ده اين 
واحد عظيم سياس��تگذاري و 
مديري��ت امور رفاه��ي جامعه 
اس��ت. از اين رو نگراني اصلي در خصوص استيضاح 
وزير كار مربوط به دوران بعد از استيضاح وي خواهد 
ب��ود. هم اكنون وضعيت ش��غلي جوانان س��اكن در 
مناطق محروم كش��ور و همچنين تامين اجتماعي 
زنان سرپرس��ت خانوار در اس��تان هاي كم درآمد با 
مشكات فزاينده اي روبه رو است. از سوي ديگر هنوز 
چالش بس��ياري درباره اجراي هدفمند برنامه هاي 
مربوط به توانمندسازي ش��غلي معلوالن جسمي و 
اصاح سازوكار حمايت از تعاوني هاي توليدي وجود 
دارد. آنچه اشاره ش��د نش��ان دهنده وجود اختال 
جدي در حوزه اجرا و توزيع خدمات تاميني و رفاهي 
در جامعه از سوي وزارت كار اس��ت. در كنار اين اما 
مهم تر از همه فقدان سياستگذاري راهبردي درباره 
اولويت هاي ش��غلي كش��ور و برنامه ريزي تخصصي 
در جهت مديريت امور رفاهي ش��هروندان در سطح 
كان اس��ت كه بايد بيش از پيش توسط تيم كاري 
وزير جديد مورد پيگيري ق��رار گيرد. در حال حاضر 
تاثيرات منفي ناش��ي از س��ه دهه بروكراتيزه سازي 
عرضه خدم��ات رفاهي، چالش عميقي را بر س��ر راه 
تحقق وعده هاي رفاه��ي دولت فعلي نهاده اس��ت. 
بدين سان ضروري اس��ت تا در دوره جديد سياست 
كوچك سازي ستاد وزارت و اصاح قوانين و تعديل 
فرآينده��اي مربوطه ب��ه صورت عمليات��ي اجرايي 
شود. متاس��فانه آنچه امروز كمتر مورد توجه است، 
مربوط ب��ه چالش هايي اس��ت كه فرات��ر از وزير، در 
بطن س��اختار وزارت كار قرار دارد. در صورت اعتماد 
مجدد يا عدم اعتماد به وزير فعلي، آنچه مورد نگراني 
اس��ت، ادامه سياس��ت هاي غيراصولي و برنامه هاي 
بعضا ناكارآمد موجود در دوره آتي اس��ت. بي ش��ك 
تيم مديريتي و به خصوص هس��ته هاي مش��ورتي 
وزير آين��ده كار بايد از همان ابتدا خط مش��ي كان 
وزارتخان��ه در دوره جدي��د را تعيين و اب��اغ كند. 
اينكه در نهايت قرار اس��ت كدام دسته از برنامه هاي 
مربوط به دو رويكرد كان براب��ري اجتماعي و رفاه 
مبتني بر ش��غل )رفاه ب��ازاري( در دس��تور كار آتي 
وزارتخانه كار قرار گيرد از جمله مهم ترين اقداماتي 
اس��ت كه ضروري اس��ت تا در جهت شفاف س��ازي 
سياس��تگذاري هاي راهبردي دول��ت در حوزه كار 
و تامي��ن اجتماعي كش��ور م��ورد توجه وي��ژه قرار 
گيرد. موض��وع ديگر به الزامات پاس��خگويي رفاهي 
دولت در سطح كان مربوط مي ش��ود. در واقع يكي 
از دالي��ل اصلي در انج��ام م��وازي كاري برنامه هاي 
رفاهي و تضاد اقدامات اساس��ي در اج��راي اهداف 
تامين شغلي اقش��ار كم درآمد به فقدان دموكراسي 
سازماني در اين وزارتخانه برمي گردد. آنچه امروز در 
پيچ و خم فرآيندهاي اداري و تش��كياتي مجموعه 
سياستگذاري رفاهي كشور مشاهده مي شود نشان 
از وجود نوعي از تناقض ساختاري و عملكردي ميان 
اجزاي گوناگون اي��ن وزارتخانه كلي��دي دارد. اين 
مساله در بيشتر موارد به ضرر جمعيت بازنشستگان 
دولتي و مس��تمري بگيران ش��ده و زمينه گسترش 
نارضايتي ها از عملكرد دولت را فراهم آورده اس��ت. 
در نهايت ب��راي رفع چالش هاي مورد اش��اره، آنچه 
بايد مورد توجه بيشتر وزير جديد قرار گيرد تعميق 
ارتباط با نهاد دانش��گاه و بهره گي��ري از به روزترين 
يافته هاي پژوهش علمي معتبر و كارشناس��ي شده 
توسط مديران امر خواهد بود. در كنار اين، گسترش 
مش��اركت بخش خصوص��ي در طراح��ي و اجراي 
پروژه هاي رفاه اجتماع��ي، برنامه ريزي عملياتي در 
جهت شفافيت بخش��ي به قرارداده��اي كان مالي، 
تعبيه س��ازوكار نظ��ارت سيس��تماتيك رفاهي در 
حوزه هاي گوناگ��ون، تنظيم اصولي سياس��ت هاي 
ش��غلي و... از جمله مهم ترين اقداماتي است كه بايد 
در دوره جديد به صورت ويژه اي به آن پرداخته شود. 
براي انجام برنامه هاي مذكور، آنچه مورد نياز است، 
انتخاب وزيري كاردان و با برنامه اي اس��ت كه بتواند 
در س��ايه تدبير علمي و راهبردي ب��ه ايفاي وظايف 
محوله پرداخته و اصاحات م��ورد نياز را در بهترين 
صورت ممك��ن اعمال كند. اكنون ش��رايط كش��ور 
ايجاب مي كند كه سياس��ت رف��اه در ازاي كار كه به 
گسترش توليد و افزايش مش��اركت اجتماعي مردم 
و بخش خصوصي مي انجامد، در اولويت برنامه هاي 
كاري وزير بعدي قرار گيرد ت��ا بتواند با جذب خيل 
عظيم��ي از جوانان بيكار و زنان سرپرس��ت خانوار و 
هدايت ايش��ان به بنگاه هاي توليدي، به افزايش نرخ 
رفاه اجتماعي كمك شاياني كند. اعتراضات دي ماه 
نش��ان داد كه امروز وج��ه بزرگي از ثبات سياس��ي 
كشور وابسته به عملكرد مناس��ب و هدفمند وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه هاي معيش��تي 
و رفاهي اقش��ار مختلف جامعه اس��ت. از اين رو اميد 
اس��ت در دوره جديد در صورت ابق��اي وزير محترم 
فعلي يا انتخاب وزير جدي��د، اصاحات راهبردي در 
سطوح كان و خرد اين وزارتخانه به بهترين صورت 

ممكن انجام پذيرد. 
خبر

آيت اهلل نصراهلل ش��اه آبادي، فرزند آيت اهلل شاه آبادي 
اس��تاد امام خميني)ره(  دار فان��ي را وداع گفت. اين 
عضو مجلس خبرگان رهبري ك��ه به علت گرفتگي 
عروق پا و زخم ديابت از مدتي پيش در بيمارس��تان 
بقيه اهلل تهران بستري بود روز دوش��نبه و در آستانه 
برگزاري اجاسيه ساالنه مجلس خبرگان درگذشت. 
 مراس��م تش��ييع پيكر آن مرحوم روز چهارش��نبه 

برگزار مي شود. 

آيت اهلل شاه آبادي  دار فاني را 
وداع گفت


