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جالل میرزایی:

»

در حوزه اجرا میدان
باید برای جوانان
باز باشد

»

سیاست

2

جالل میرزایی نماینده اصالحطلب مجلس گفت :زمانی که به کش��ورهای توس��عه یافت��ه نگاه میکنیم
بسیاری از مدیران در قسمتهای مختلف کشور جوان هستند ،چرا که دانش مدیریت و مهارت اداره شرکتها
با توجه به س��رعت تحولی که در حوزه علم و فناوری در حال انجام است ،نیاز به پوستاندازی دارد .به گزارش
ایسنا ،میرزایی تصریح کرد :نیروهای جوانتر ،مس��لطتر و بهروزتر مدیریت و اداره امور را در اغلب کشورهای
توسعه یافته برعهده دارند ،اما در حوزه سیاست ش��اید کمی تفاوت وجود دارد .در حوزههای تصمیمسازی و
تصمیمگیری معموال از افراد با تجربهتر استفاده میشود ،چرا که آنها س��ردی و گرمی روزگار را چشیدهاند و
احساس��اتی عمل نمیکنند .وی تأکید کرد :ح��وزه اجرایی با حوزه تصمیمگیری تف��اوت دارد .در حوزه اجرا
میدان باید برای جوانان باز باشد.

خبر

غالمرضاظریفیان:

صداوسیما در مورد
دولتغیرمنصفانه
موضعگیریمیکند

»

غالمرضاظریفیانفعالسیاسیاصالحطلبگفت:رویکردسیاسیصداوسیمانسبتبههمهجریانهایکساننیست
ودرمورددولتهمکهبایدنقدمشوقانهکند،غیرمنصفانهموضعگیریمیکند.بهگزارشبرنا،ظریفیانگفت:نهادهای
مدنی و رسانههای عمومی ،خصوصا صداوسیما هرچه را که بکارند قطعا همان را در سطح ملی درو میکنند .صداوسیما
اگربیانصافیبکاردقطعابیانصافیترویجپیدامیکند.اگرفرهیختگیبکاردبدونشکفرهیختگیترویجپیدامیکند.
او افزود :صداوس��یما میتواند به آرامش جامعه ،فرهیختگی و نقد منصفانه جامعه کمک کند یا عکس آن جامعه را به
ناآرامی و بی انصافی تشویق کند .صداوسیما با عملکرد خود نشان میدهد که مردم این رسانه را رسانه ملی یا غیرملی
ببینند .ظریفیان گفت :قطعا نقش صداوسیما در انسجام ملی ،تقویت نشاط عمومی ،امید به آینده و تقویت فرهنگ و
اخالقعمومیبسیارمهماست.هرچقدرصداوسیمابهاینامرنزدیکترشودبهشکلملی،اینامرتقویتمیشود.

نگاهی به لوایح  FATFبا عینک فسادهای مالی:

پرونده پتروشیمی و چند نام جنجالی

شورای نگهبان به افزایش  400هزار
تومانی حقوق کارمندان ایراد نگرفت

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت :شورای
نگهبان در بررسی الیحه بودجه سال  98کل کشور ایراد شرعی
و قانون اساس��ی بر افزایش  400هزار تومانی حق��وق کارکنان
دولت نگرفت ولی اختالفی بین مجلس و دولت مطرح اس��ت که
هماکنون در کمسیون تلفیق در حال بررسی آن هستند.
به گزارش ایرنا ،کدخدایی روز گذش��ته با اشاره به ایراد فنی
در مورد افزایش حقوق  400هزار تومانی گفت :مشکل دولت این
بود که به دلیل آنکه ضریب برای این موضوع در نظر گرفته نشده
نمیتوان بعدا برای پاداش پایان خدمت و بازنشس��تگی این رقم
را محاسبه کرد ،از این رو دوستان دولت معتقد بودند باید روش
محاسبه عوض شود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد :هم اکنون اختالفی در
این موضوع وجود دارد که امیدواریم در مجلس حل شود.
کدخدایی یادآورشد :هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیز ایراداتی به الیحه بودجه سال  98کل کشور گرفته که ما
آن ایرادات را هم به مجلس شوای اسالمی ارجاع دادیم.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد :در بودجه امسال برای
اولین بار احکام تنقیحی را هم اکنون ضمیم��ه بودجه کردند با
توجه به آنکه هنوز بودجه تایید نشده آقایان شورای نگهبان اعالم
کردند که فعال این موضوع قابل بحث نیست.
وی با بیان اینکه ش��ورای نگهبان  19ای��راد به الیحه بودجه
سال  98کل کش��ور گرفته اس��ت ،اضافه کرد :ما ایرادات خود را
بهصورت غیر رسمی به مجلس ارس��ال کردیم که در کمیسیون
تلفیق در حال بررس��ی اس��ت و تا پایان امروز ای��رادات خود را
بهصورت رسمی به مجلس شورای اسالمی اعالم میکنیم.
کدخدایی همچنی��ن گفت :جلس��ات فوق العاده ش��ورای
نگهبان برای بررسی الیحه بودجه سال  98کل کشور از سه شنبه
هفته گذشته آغاز شد و این جلسات تا روز پنج شنبه ادامه یافت
و ما در چند نوبت الیحه بودجه را بررسی و گزارش نهایی را ارائه
کردیم.

محسن رضایی:

دولت خودش را به خواب زده است

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتقاد
از بودجه س��ال  98گفت :کسری بودجه  ۹۸نش��ان میدهد که
دولت خود را به خواب زده است.
به گ��زارش ایس��نا ،رضای��ی در صفح��ه اینس��تاگرام خود
نوش��ت :بودجه  ۹۸را در هیأت عال��ی نظارت بررس��ی کردیم.
دولت و مجلس نزدیک به س��ه چهارم بودجه را در ش��رکتهای
دولتی بس��تهاند که در اختیار مدیران است .بخش اعظم بودجه
عمومی هم در اختیار دولت ق��رار دارد .از این مق��دار چیزی در
حدود ۱۰درصد عمرانی است .این بودجه هیچ تناسبی با شرایط
تحریمی و جنگ اقتصادی ن��دارد؛ اوالً صرفهجویی در آن دیده
نشده است ثانیاً مشارکت مردمی در آن ضعیف است ثالثاً کسری
بودجه  ۹۸را نشان میدهد که دولت خود را به خواب زده است.
روز پنجش��نبه هیأت عالی نظ��ارت برای بررس��ی انطباق و
عدم مغایرت بودجه سال  ۹۸کشور با سیاستهای کلی نظام به
ریاست آیتاهلل آملی الریجانی تشکیل شد.

جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی
برگزار نشد

جلس��ه رس��یدگی به اتهامات محمدرضا خاتم��ی به دلیل
بالتصدی بودن دادگاه برگزار نشد.
به گزارش ایلنا ،صبح روز گذش��ته طبق اعالم قبلی قرار بود
به اتهامات محمدرضا خاتمی در خصوص گفتگوی رسانهای وی
درباره تخلف و تقلب در انتخابات سال  ۸۸رسیدگی شود اما این
جلسه رسیدگی برگزار نشد.
حجت کرمانی وکیل سید محمدرضا خاتمی کرمانی با تایید
این خبر گفت :ما طبق ابالغیهای که به دستمان رسیده بود ،در
وقت تعیین شده در دادگاه حاضر ش��دیم اما به دلیل بالتصدی
بودن دادگاه ،دادگاه در وقت مقرر برگزار نشد.
وی افزود :در صورت تش��کیل دادگاه مج��دد ،در وقتی که
برای رسیدگی تعیین ش��ود برای دفاع از موکلم حاضر خواهیم
شد.
کرمانی ادامه داد :نشر اکاذیب مورد اتهامی موکل اینجانب
اس��ت که پیرو مصاحبه ب��ا س��ایت رودررو در م��ورد تخلفات
انتخاباتی سال  ۸۸صورت گرفته است .جلسه بعدی دادگاه نیز
اعالم نشده است.

گروه سیاس�ی -یک��ی از مهمتری��ن اخبار
یکساله گذشته ،موضوع لوایح مرتبط با FATF
بوده اس��ت .این لوایح که جنجالیترین مصوبات
مجلس دهم بودند ،از بهار امس��ال وارد دستور کار
قوه مقننه شدند و اکنون که س��ال  97رو به پایان
اس��ت ،تکلیف آن روش��ن نش��ده و تصمیمگیری
درباره آن به سال آینده موکول شده است.
مسیر سنگالخ لوایح FATF
کش و قوسه��ای لوای��ح چهارگان��ه مرتبط
با  FATFب��ه اندازه یک س��ال بوده اس��ت .یکی
از مهمتری��ن عناوین خبری که در این یک س��اله
بس��یاری از مواقع تیتر اول خبری میشد ،همین
لوایح ب��ود .ای��ن لوایح ش��امل دو الیح��ه مربوط
به قوانی��ن داخل��ی و دو الیحه برای پیوس��تن به
کنوانسیونهای بینالمللی است.
دو الیحه داخلی ش��امل اصالح قان��ون مبارزه
با پولش��ویی و اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی
تروریسم اس��ت که اکنون هر دوی آنها به تصویب
و تأیید رس��یدهاند .گرچه قانون داخل��ی مبارزه با
تأمین مالی تروریس��م بدون دردس��ر در مجلس
تصویب و در ش��ورای نگهبان تأیید شد اما الیحه
مبارزه با پولش��ویی ب��ه راحتی به قان��ون تبدیل
نشد .این الیحه در ش��ورای نگهبان رد شد و اصرار
ش��ورای نگهبان و مجلس بر نظرش��ان باعث شد،
تأیید نهایی قانون منوط به تأیید مجمع تشخیص
مصلحت نظام شود .در نهایت ،این الیحه در مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،در اولین جلسهای که به
ریاست آیتاهلل آملی الریجانی تشکیل شد ،تأیید
گردید.
اما دو الیحه برای پیوستن به کنوانسیونهای
بینالمللی راه بسیار پر پیچ و خمی را طی نمودند و
هنوز هم به نتیجه نرسیدهاند .این دو الیحه شامل
پیوستن به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم
معروف به  CFTو کنوانس��یون مب��ارزه با جرایم
سازمانیافته فراملی معروف به پالرمو است .پالرمو
در مجلس بدون دردسر جدی به تصویب رسید اما
در شورای نگهبان تأیید نشد ،باز مجلس بر نظرش
اصرار کرد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رسید .بررسی و تصمیمگیری درباره پالرمو تاکنون
در چهار جلسه متوالی دس��تور کار مجمع بوده اما
به نتیجه نرسیده است .در آخرین جلسه مجمع در
سال  97که شنبه هفته قبل یعنی یازدهم اسفند
ماه برگزار شد ،مباحثات به رأیگیری نرسید و به
سال آینده موکول شد.
الیحه پیوس��تن ب��ه  CFTنیز تقریب��اً همان
مس��یر پالرمو را پیمود .البت��ه CFT ،در مجلس
نیز به راحت��ی به تصویب نرس��ید .اولین مرتبهای
که ای��ن الیحه در مجل��س مطرح ش��د ،تنش در

جلس��ه به آن حدی رس��ید که به جای رأیگیری
درباره اصل موضوع درباره مس��کوت گذاشتن آن
رأیگیری انجام ش��د که رأی آورد .در آن جلس��ه
تندروهای مجلس در صح��ن و روی جایگاه هیأت
رئیسه تومار پهن کردند و به ش��عار دادن مبادرت
کردند .بعد از بیش از دو ماه ب��ار دوم که  CFTدر
صحن مجل��س مطرح ش��د ،رأی آورد اما به س��د
ش��ورای نگهبان خورد و باز اصرار مجلس و ارسال
به مجمع تش��خیص CFT .هنوز در دس��تور کار
مجمع قرار نگرفته است .چرا که پالرمو زودتر برای
تصمیمگیری ب��ه آنها ارجاع داده ش��ده بود .با این
حال ،در آخرین جلس��ه مجمع بنا شده که CFT
و پالرمو هر دو همزمان مورد بررس��ی قرار بگیرد و
درباره آنها تصمیمگیری شود.
مخالف�ت ب�ا  FATFب�رای دور زدن
تحریم
دول��ت مهمترین پش��تیبان لوای��ح مرتبط با
 FATFاس��ت .البته ،ای��ن لوایح م��ورد حمایت
فراکسیون امید مجلس نیز هست .حداقل بخشی
از فراکس��یون مس��تقلین نیز صراحتاً از این لوایح
حمایت و برای به نتیجه رساندن آن تالش کردند.
با هم��کاری این س��ه لوایح مرتبط ب��ا  FATFتا
بدینجا پیش آمده اس��ت .آنها تصویب این لوایح را
برای کشور شدیدا ً حیاتی میدانند و عدم تصویب
آن را به معنای تعمیق و تش��دید بحران اقتصادی
کشور میبینند.
با وجود اصرار دولت بر اینک��ه اگر این لوایح به
تصویب نرس��د و گروه مالی اقدام ویژه ()FATF
ایران را در لیس��ت س��یاه قرار دهد ،امکان ارتباط
مالی با بانکهای جهان از دست میرود و در نتیجه،
در ش��رایط تحریمی موجود حت��ی نمیتوانیم با
کشورهای دوست که ممکن است حاضر به تجارت
با ما ش��وند ،همکاری کنیم ،ام��ا مخالفان آنقدر
قوی هس��تند که بتوانند فضای عمومی در سطح

تصمیمگیران کشور را به ضرر این لوایح بکنند.
به عالوه ،دولت تأکید دارد که فسادهای مالی
عدیدهای که در این س��الها اقتصاد کشور را دچار
زیان کرده اس��ت ،تنه��ا و تنها با ش��فافیت کامل
منطبق با اس��تانداردهای جهانی قابل مهار کردن
است و این لوایح در راستای همین شفافیت است.
باز با ای��ن حال و با وج��ود اینکه فس��ادهای مالی
گسترده در این سالها اعتماد عمومی را خدشهدار
کرده است ،مخالفان میتوانند بر طبل مضر بودن
این لوایح بکوبند.
حرف اصلی مخالف��ان در مجم��وع در مقابل
لوای��ح مرتبط ب��ا  FATFیک چیز اس��ت :اگر به
این کنوانس��یونهای بینالمللی بپیوندیم ،دیگر
نمیتوانی��م تحریمه��ا را دور بزنیم و در ش��رایط
تحریمی راهی ج��ز دور زدن آنها نداری��م .اما این
کنوانیسیونها شفافیتی ایجاد میکنند که باعث
میشود مسیر مبادالت مشخص شود و در نتیجه،
دور زدنها نیز بر مال میشود.
در ظاهر این اس��تدالل قوی اس��ت اما نه بعد
از تجربه فس��ادهای میلیاردی ناش��ی از دور زدن
تحریمها در دولت احمدینژاد.
فساد و دور زدن تحریم
در روزهای گذش��ته پرونده فساد مالی موسوم
به پتروشیمی در فضای مجازی غوغایی به پا کرده
اس��ت .ارقامی که در این پرونده از بودجه عمومی
به هرز رفته است و سوءاس��تفادههایی که در این
پرونده اتفاق افتاده ،رکورد پرونده بابک زنجانی را
شکسته است.
روز چهارشنبه هفته پیش اولین جلسه دادگاه
این پرونده برگزار ش��د و روز گذش��ته نیز دومین
جلس��ه آن .متهمان ای��ن پرونده در هم��کاری با
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی بنا ب��وده که در
دوران تحری��م در دول��ت احمدین��ژاد ،تحریم را
دور بزنند و درآم��د حاصل از ف��روش محصوالت

پتروشیمی را به کشور بازگردانند اما نه تنها در این
مسیر سوءاستفادههای فراوان اتفاق افتاد که حتی
بخشی از درآمد فروش محصوالت پتروشیمی که
جزئی از اموال عمومی است به خزانه تحویل داده
نشد.
تاکنون تنها دو جلسه از این دادگاه برگزار شده
است و هنوز ابعاد آن مشخص نیست .حمزهلو متهم
ردیف اول در جلس��ه روز گذش��ته به نحوی حرف
زده که گویی او باید طلبکار باش��د و او در جملهای
سرشتنما گفته که «دوستان رسانه بدانند ریالی
بابت خدمات از هیچ کس دریافت نکردم».
هر چه هس��ت ،مبرهن اس��ت که بخش��ی از
س��رمایههای ملی ک��ه از قضا بس��یار هنگفت نیز
هست ،از دسته رفته است .همانگونه که در پرونده
بابک زنجانی هنوز پولهای از دست رفته برنگشته،
در این مورد نیز بازگشت تمامی منابع از دست رفته
تقریباً غیرممکن مینماید .قطعی است که یکی از
متهمان این پرونده از ایران گریخته و آنچه از منابع
عمومی کشور کس��ب کرده در جایی دیگر صرف
خواهد شد.
با توجه به این تجارب سنگین و دردناک ،آیا باز
هم میت��وان از دور زدن تحریمها بهعنوان راهکار
در ش��رایط بحران دفاع کرد؟ تجربه تلخ دور قبلی
تحریمه��ا در زمان دولت احمدین��ژاد اثبات کرد
که مهمترین پیام��د دور زدن تحری��م که فقط با
عدم شفافیت و اس��تفاده از خألهای قانونی میسر
میش��ود ،چیزی جز فس��ادهای حیرتآور مالی
نیست.
اخبار تکرار ش��ونده این س��الها ارقام نجومی
فس��ادهایی بوده که عالوه بر ضربه زدن به اقتصاد
کش��ور و هدررفت منابع ملی به اعتم��اد عمومی
لطم��ه س��نگین وارد کرده اس��ت .مدتهاس��ت
که فضای عمومی کش��ور تحت تأثیر فس��ادهای
گس��ترده ناش��ی از همین دور زدنه��ای تحریم
آکنده به بیاعتمادی است و اغراق نخواهد بود اگر
بگوییم که این بزرگترین ضربهای است که کشور
در این سالها خورده ،ضربهای که میتوان مدعی
شد حتی از اصل تحریمها هم آسیبزنندهتر بوده
است.
با این اوصاف ،باید به اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت که نگاهی به پرونده فساد مالی
پتروش��یمی بیندازند و باز خود فکر کنند که دور
زدن تحریمها میتواند راهی برای نجات کش��ور از
بحران باش��د؟ دولت به دنبال حفظ همکاریها و
حمایتهای بینالمللی در سطح سیاسی و ایجاد و
حفظ حداقل راههای ارتباطی بینالمللی در سطح
تجاری-مالی اس��ت و به نظر میآید این راه تبعات
مخرب دور زدنهای تحریم را نداشته باشد.

شهربانو امانی:

برخی نهادهای ملی حامی یک جریان هستند

شهربانو امانی فعال سیاسی اصالح طلب گفت :صداوسیما بودجه
عمومی را که به نوعی حق الناس اس��ت در برنامههای یکس��ویه که
بخشی از یک جریان سیاسی مورد حمایت آنها است ،هزینه میکند.
به گزارش برنا ،امانی با اشاره به اینکه صداوسیما رسانهای متعلق
به ملت اس��ت و نباید به تخریب دولت و عملکرد آن در شرایط فعلی
کشور بپردازد ،گفت« :متاسفانه در جمهوری اسالمی ،بخش وظیفه
ملی در جایگاه مناسب خود قرار ندارد .بسیاری از سازمانها و نهادها
که وظایف ملی را برعهده دارند ،به حامیان بخش��ی از یک جریان در
سیستم یا نظام تبدیل میشوند از جمله صداو سیما که در این چهل
س��ال همواره دچار فراز و فرود شده است .صداوس��یما در این اواخر
تصمیم گرفت که غیر از خوبیهای دولت احمدی نژاد و دولت دهم،
هیچ نقص و ایرادی را به این دولت وارد نسازد».
او افزود :همس��ویی برای صداو سیما بس��یار مهم است و همواره
مورد نقد قرار گرفته؛ بنابراین نه تنها از دولتهای انتخابی ،هیچ گاه

به طور مطلق حمایت نکرده بلکه جزء مخالفین دولت هم شده است.
این مسئله از دو وجه قابل تحلیل اس��ت .یکی اینکه بخش مهمی از
سرمایه صداوسیما از بودجه عمومی تامین میش��ود بنابراین مردم
همه سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی آن را در قالب جمهوری
اس�لامی میدانند و از یکدیگر تفکیک نمیکنند .برخی اوقات بنا به
مناس��بتهایی ،صداوس��یما فکر میکند اگر در هفته دولت فقط به
کارکردهای دولت بپردازد و تبلیغ کند ،مفید خواهد بود که طبیعتا
مردم این موضوع را نمیپذیرند .وقتی اخبار ش��فاف ،درست و بدون
اعمال سلیقه از صداوسیما بهصورت مستقیم پخش نمیشود مردم به
سمت رسانههای بیگانه میروند».
امان��ی ادام��ه داد :ع��دم گ��ردش آزاد اطالعات ،دس��تکاری در
نظرسنجیها که متاسفانه اخیرا در صداوس��یما صورت گرفته بود و
محبوبیت سازی برای برنامههای صداوسیما مزید برعلت میشود که
مردم از رسانه ملی دور شوند.

عضو شورای شهر تهران در مورد جهت دار عمل کردن صداوسیما
تصریح کرد :همگان مش��اهده میکنند که صداوسیما بسیار جهت
دار و یکس��ویه عمل کرده و خود را بخشی از جریانات سیاسی همسو
با خود میداند و در همان راس��تا نیز سیاس��تگذاری و برنامه تولید
میکند .در واقع بودج��ه عمومی را که به نوعی حق الناس اس��ت در
برنامههای یکسویه که بخش��ی از یک جریان سیاسی مورد حمایت
آنها است ،هزینه میکند.

علیصوفی:

سخنگوی دولت باید اجازه بیان کم و کاستیها را داشته باشد
علی صوفی فعال سیاس��ی اصالحطلب گفت :افزایش اعتبار جایگاه س��خنگویی در
دولت به معنای افزایش اعتبار دولت در میان مردم است؛ سخنگو باید اجازه بیان کمی
و کاستیها را داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،علی صوفی در ارتباط با ضرورت تعیین سخنگو برای دولت ،اظهار
کرد :مردم مطالبات��ی از دولت و انتظاراتی از رئیس جمهور دارند .در همین راس��تا آنها
حق دارند تا همیشه در جریان پیشرفت کارهایی که دولت دارد انجام میدهد باشند و
از نحوه تحقق مطالبات خود مطلع شوند.
وی ادامه داد :ارتباط مس��تقیم میان مردم و دولت از طریق س��خنگوی دولت حق
مردم است و برای دولت تکلیف ایجاد میکند.
این فعال سیاس��ی اصالحطلب گفت :دولت مکلف اس��ت تا جایی که ممکن اس��ت
مردم را در جری��ان امور قرار ده��د و به مردم ای��ن اطمینان را بدهد ک��ه تمام اعضای
دولت در راستای تامین حقوق مردم در تالش هستند .این اطمینان را سخنگو به مردم
میدهد.

وی اف��زود :س��خنگو بای��د بتوان��د بی�لان کاری دول��ت را ب��ه م��ردم ارائ��ه دهد
تا م��ردم آرام��ش خاطر پی��دا کنن��د؛ افزای��ش اعتب��ار جای��گاه س��خنگویی دولت
ب��ه معن��ای افزای��ش اعتم��اد م��ردم ب��ه دول��ت و افزای��ش اعتب��ار دول��ت پی��ش
مردم است.
صوف��ی گف��ت :م��ردم و رس��انهها اگ��ر نق��دی دارند بای��د بتوانن��د نقد خ��ود را
بی��ان کنن��د و س��خنگو پاس��خ آنه��ا را بده��د؛ بنابرای��ن وج��ود س��خنگو در دولت
در برق��راری ارتب��اط بی��ن دول��ت و م��ردم و حف��ظ س��رمایه اجتماع��ی فوقالعاده
حائز اهمیت است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :ای��ن ارتب��اط بای��د خیل��ی ش��فاف ،روش��ن ،صمیم��ی
و صادقان��ه باش��د .س��خنگو بای��د آنچه ک��ه هس��ت را ب��ا م��ردم در میان بگ��ذارد و
کم��ی و کاس��تیها را ب��ه م��ردم بگوید .ی��ک س��خنگو بای��د از دول��ت ای��ن اجازه
را داش��ته باش��د ک��ه اگ��ر ای��راد ی��ا کاس��تی در دول��ت وج��ود دارد را ب��ه م��ردم
اطالع دهد.

گزارش
 ۷استعفا در کمتر از  ۶سال

»

اگ��ر دول��ت محم��ود احمدین��ژاد را دول��ت اخ��راج
وزرا بدانی��م دول��ت حس��ن روحان��ی دول��ت اس��تعفای
وزرا خواه��د ب��ود .در کمتر از ش��ش س��الی ک��ه روحانی
رئیسجمهور ب��وده ،هفت وزی��ر در کابینه او نامه اس��تعفا
نوشتهاند.
به گزارش ایس��نا ،نهمی��ن دولت جمهوری اس�لامی با
ریاس��تجمهوری محمود احمدینژاد بهعنوان شش��مین
رئیسجمهور از  ۱۲مرداد  ۸۴تا  ۱۲مرداد  ۸۸تشکیل شد.
احمدینژاد مثل بیش��تر کارهایش در تعامل با وزرایش هم
رفتاره��ای عجیب و غریب داش��ت و رک��ورد جابهجایی در
کابینه را به خود اختصاص داد.
دولت دوم احمدینژاد ک��ه از  ۱۲مرداد  ۸۸تا  ۱۲مرداد
 ۹۲ریاست دولت دهم جمهوری اسالمی را بر عهده داشت
در کابینه دوم خود هم دست به اقدامات عجیب زد که شاید
عجیبترین ش برکناری منوچهر متک��ی وزیر امور خارجه
در  ۲۲آذر  ۸۹بود ،آن هم زمانی که در س��فر به آفریقا و یک
مأموریت خارجی حضور داشت!
در  ۱۲بهم��ن  ۸۹هم حمید بهبهانی وزی��ر راه و ترابری
از س��وی مجلس اس��تیضاح و از س��متش برکنار ش��د .در
 ۲۸فروردی��ن  ۹۰حیدر مصلح��ی وزیر اطالع��ات به دلیل
اختالفات ش��دید ب��ا احمدینژاد از س��متش برکنار ش��د
اما با مداخل��ه رهبر انق�لاب ب��ه وزارت بازگش��ت؛ اتفاقی
ک��ه منجر ب��ه قه��ر  ۱۱روزه احمدین��ژاد و خانهنش��ینی
او شد.
در مرداد  ۹۰س��ید مس��عود میرکاظمی وزی��ر نفت به
خاطر طرح ادغام ای��ن وزارتخانه با وزارت نیرو از س��متش
کنارهگی��ری ک��رد .هرچند این ادغ��ام ص��ورت نگرفت اما
میرکاظمی دیگر به سمت خود باز نگش��ت .در  ۱۱آذر ۹۱
هم رضا تقیپ��ور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توس��ط
احمدین��ژاد برکنار ش��د .اتفاق��ی ک��ه در  ۷دی  ۹۱برای
مرضی��ه وحید دس��تجردی وزیر بهداش��ت افت��اد .آخرین
تلفات دول��ت احمدینژاد ه��م عبدالرضا شیخاالس�لامی
وزیر کار و امور اجتماعی بود که در  ۱۵بهمن  ۹۱استیضاح
و برکنار شد.
ب��ا وجود ای��ن اتفاق��ات ،احمدینژاد در هش��ت س��ال
ریاس��تش بر کابینه ۱۳ ،نفر از وزرای��ش را از دولتش اخراج
کرد ،دو نفر از آنها استعفا دادند ،س��ه نفر استیضاح شدند و
یک نفر از دنیا رفت تا دولت هشت ساله محمود احمدینژاد
در مجموع  ۱۹جابهجایی در س��طح وزرا داش��ته باش��د و
عجیبترین و پر رفت و آمد ترین دولت جمهوری اس�لامی
لقب بگیرد.
ام��ا هفتمین رئی��س جمهوری اس�لامی ایران حس��ن
روحانی اس��ت که ریاس��ت دول��ت یازده��م را از  ۱۲مرداد
 ۹۲تا  ۱۲م��رداد  ۹۶بر عهده داش��ته اس��ت .در دولت اول
روحانی ابتدا رض��ا فرجیدانا وزیر عل��وم و تحقیقات در ۲۹
مرداد  ۹۳اس��تیضاح ش��د و کنار رفت .پ��س از آن در فصل
تغییرات کابین��ه در  ۲۷مهر  ۹۵س��ه وزیر دول��ت روحانی
برای آنچه تالش برای تقویت کابینه خوانده ش��د از س��مت
خود کنارهگیری کردند؛ علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی ،علیاصغر فانی وزیر آموزش و پ��رورش و محمود
گودرزی وزیر ورزش و جوانان.
دولت دوم حس��ن روحانی بهعن��وان دول��ت دوازدهم
جمه��وری اس�لامی ای��ران ه��م از  ۱۲م��رداد  ۹۶تاکنون
ش��کل گرفته که در ای��ن  ۱۹م��اه ترکیبی از اس��تیضاح و
اس��تعفا را در خود داش��ته اس��ت .در  ۱۷م��رداد  ۹۷علی
ربیعی وزیر کار بهعنوان اولین قربانی این دولت اس��تیضاح
ش��د و کنار رفت .مس��عود کرباس��یان وزیر امور اقتصادی
و دارای��ی ه��م در  ۴ش��هریور  ۹۷ب��ه همی��ن سرنوش��ت
دچار شد.
گویا روزهای پایانی مهر روزه��ای کنارهگیری از دولت
روحانی است چرا که این بار در  ۲۸مهر  ۹۷عباس آخوندی
وزیر راه و شهرس��ازی و محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت،
معدن و تجارت در این روز از س��مت خود اس��تعفا دادند و
کنار رفتند .سید حسن قاضیزادههاشمی وزیر بهداشت هم
در  ۱۳دی  ۹۷از وزارت کنارهگیری کرد تا دولت روحانی تا
همین جای کار رکورد کنارهگی��ری وزرا را به نام خود ثبت
کند و حتی تع��داد اس��تعفای وزرای دول��ت او از دو دولت
احمدینژاد هم که رکورد بیش��ترین جابهجایی را داش��ت
(که البته بیش��تر آنها برکناری بودند نه اس��تعفا) ،بیش��تر
ش��ود .با وجود این این پایان ماجرا نبود و اس��تعفای محمد
جواد ظریف وزی��ر امور خارج��ه در  ۶اس��فند  ۹۷بهعنوان
هفتمین اس��تعفا در دو دولت روحانی مطرح ش��د هر چند
رئیسجمهور بر خالف اس��تعفاهای قبل با این کنارهگیری
موافقت نکرد.
با اس��تعفای ظری��ف دول��ت روحانی در کمتر از ش��ش
سال هفت اس��تعفا و س��ه اس��تیضاح داشته اس��ت که هر
چن��د هنوز ب��ا رک��ورد تاریخی احمدین��ژاد فاصل��ه دارد
اما این تع��داد جابهجای��ی در می��ان وزرای کابین��ه در دو
دولت روحانی آن هم در کمتر از ش��ش س��ال ای��ن نگرانی
را به وج��ود آورده ک��ه در دو س��ال و نیم باقیمان��ده از این
دولت ،اگر ای��ن موج اس��تعفاها ادام��ه پیدا کند ب��ا توجه
به وضعیت کش��ور و فش��ار همهجانبهای که وجود دارد آیا
روحانی میتوان��د به س�لامت دو دوره ریاس��تجمهوری
خود را به پایان برس��اند ی��ا اتفاقات دیگ��ری در دولت رقم
خواهد خورد.
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