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درنگ

مجلس یازدهم ،نه بنای مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع مردم مسامحه میکند

یادداشت

گروه سیاســی /رئیس قوه مقننه صبح
دیــروز در نخســتین نطــق پیــش از
دســتور خود ،اولویتهــای مجلس در
حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و دیپلماتیک را تشریح کرد.
بهگفتــه محمدباقــر قالیباف ،شــفاف
سازی ،هوشمندســازی ،مردمیسازی
و کارآمدسازی ،چهار رویکرد اصلی در
تحول مجلس خواهد بود .او همچنین
یــادآوری کــرد کــه مجلــس نــه بنــای
مچگیــری دارد و نــه در پیگیری منافع
مردم مسامحه خواهد کرد.
بهگــزارش خانه ملت ،رئیس مجلس
بــا بیــان اینکــه در کنــار فرصتهــا،
تهدیدهایــی نیــز در کمیــن نظــام
اسالمی اســت ،گفت :تهدید نخست،
کاهــش ســرمایه اجتماعــی نظــام
اســت که در نتیجه ناکارآمدی اشــباع
شــده مدیریتی کشــور و فاصله گرفتن
مســئوالن از اصول انقالب ایجاد شده
و متأســفانه بحــران اقتصــادی را بــه
وجــود آورده کــه زمینه ســاز بیــکاری و
آســیبهای اجتماعــی فراگیــر شــده
اســت .قالیباف تهدیــد دیگر را فســاد
نگرانکنندهای دانســت که در تاروپود
ســاختارهای مختلــف نفــوذ کــرده و
موجب افزایش تبعیــض و نارضایتی
و عــدم تحقــق عدالــت شــده اســت.
وی افــزود :همچنیــن نظــام اداری-
اجرایــی بــه هم ریختــه کشــور ،تهدید
دیگــری اســت کــه امــکان حکمرانــی
خــوب را ســلب کرده اســت .تضعیف
نهــاد بســیار مهــم خانــواده ،از طریق
گســترش روزافــزون ســبک زندگــی
غربی نیز تهدیــدی نگرانکننده تلقی
میشــود که نیاز به توجــه ویژه و فوری
دارد .قالیباف در ادامه الگوی مدیریت
جهــادی را تنهــا راهــکار اســتفاده از
ظرفیت های مختلف کشور دانست و
به تشریح آن پرداخت .رئیس مجلس
با یادآوری اینکــه اکنون که مجلس در

آغاز راه خود قرار دارد ،آنچه شرایط را
خطرناکتر میکنــد ،الگوی مدیریتی
دستگاه اجرایی کشــور است ،که عالوه
بــر ناکارآمــدی و آشــفتگی مدیریتی و
تمرکز بر نگاه به بیرون ،به بســیاری از
اصــول و مؤلفههــای الگــوی مدیریت
جهــادی نیــز بــاور نــدارد ،گفــت :در
چنیــن شــرایطی اســت کــه مجلــس
یازدهــم میتواند با رویکردی منطقی
و انقالبی نسبت به دولت و با استفاده
از ظرفیتهــای تقنینــی و بخصــوص
نظارتــی خود ،در چارچــوب پیام رهبر
انقــاب ،دولــت را به ســمت مطلوب
هدایت کند.
رئیــس نهــاد قانونگــذاری بــا تأکید بر
اینکه مجلس یازدهم ،نه بنای تقابل و
مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع و
حقوق مردم مسامحه میکند ،گفت:
مجلس یازدهم تالش میکند ،موانع
قانونی دولت ،در مسیر خدمترسانی
بــه مــردم را حــذف و اصالح کنــد ،اما
در عیــن حــال ،اجــازه نخواهــد داد،
دولــت در اجــرا و پیادهســازی قوانینی
کــه حلکننــده مســائل مــردم اســت،
ســهلانگاری کند .قالیباف با اشاره به
اینکه رهبری در پیام روشــنگرانه خود
در حوزه اقتصادی بر توجه به معیشت
طبقات ضعیف و تحقق عدالت تأکید
داشــتند ،افــزود :رهبری در پیــام خود
اشاره فرمودند که مطابق نظر صاحب
نظــران ،این هــدف با اصــاح خطوط
اصلــی اقتصاد ملی محقق میشــود.
امــروزه امــراض اصلــی اقتصــاد ملی
ما مانند رشــد نقدینگی ،بهینه نبودن
قیمتهای نســبی و تخصصی نبودن
تولید ،بر هیچ صاحب نظری پوشیده
نیســت .از مهمتریــن دالیــل آن هــم،
حــذف حضور مؤثر مــردم ،مداخالت
غیرمنطقــی دولــت ،انحصارهــا،
امضاهای طالیی ،پولیســازی کســری
بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.

رئیــس قــوه مقننــه تصریــح کــرد:
متأسفانه باید بپذیریم انقالب مردمی
ما به اقتصاد مردمی منجر نشد .علت
هــم این بــود کــه آرمانهــای متعالی
انقالب ،مانند پیشرفت و عدالت را در
ظرف دیوان ساالری یکصد ساله کشور
ریختیــم و چنانکــه رهبری هم اشــاره
کردنــد ،نمــره قابــل قبولــی نگرفتیم.
ایــن رخداد ،بیــش از همــه ،محصول
نبود تفکر جامع ،منسجم و نظام مند
به اقتصــاد ملی اســت .وی ادامه داد:
اقتصــاد مردمــی ،مردم بنیاد اســت و
بــا اراده و حضور و ســرمایه و فعالیت
مســتقیم مردم تحقق پیــدا میکند و
دولت در آن تنها نقش زمینه ســازی،
ظرفیتسازی و نظارت دارد.
رئیــس مجلــس در بخــش دیگــری از
نطق دیروز خود گفــت :موضوع دیگر
که اهمیت فراوان دارد ،مقوله فرهنگ
اســت .فرهنگ ،همیشــه از مهمترین
اولویتهــا بــوده ،امــا بــا آن برخــورد
شعاری شده اســت .مجلس یازدهم،
تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت
فرهنــگ و ســبک زندگــی اســامی-
ایرانــی در برابــر ســبک زندگــی غربی
را اولویــت اصلــی خــود قــرار میدهد
و اجرایــی شــدن ســند تحــول آموزش
و پــرورش و اصــاح و تقویــت کمــی و
کیفــی رســانه ملــی را پیگیــری خواهد
کــرد .قالیبــاف با بیــان اینکــه مجلس
یازدهــم خــود را نماینده همــه مردم
ایــران میداند ،تصریــح کرد :مجلس
حتی خود را نماینده کســانی که به هر
دلیل سیاســی یــا نارضایتی از شــرایط
کشــور به آن رأی ندادهاند و بر اســاس
نگاه بلنــد رهبرحکیم انقالب ،معتقد
اســت که تمام دستگاههای حاکمیتی
باید مثل خورشــید بــدون تبعیض بر
همه شهروندان ایران عزیز بتابند و به
آنها خدمت کنند.
رئیــس نهــاد قانونگــذاری تصریــح

کــرد :مجلــس یازدهــم بــا توجــه بــه
نقشــی که برای خود در جایگاه تمدن
ســاز انقــاب اســامی قائل اســت ،بر
ســر آرمانهــای اصلــی انقــاب هیچ
مســامحهای را نمیپذیــرد و مقابلــه
مقتدرانــه در برابــر دشــمن خارجــی
بویــژه امریــکا و رژیم صهیونیســتی را
جزو اصول اساسی خود قرار میدهد و
در مرزبندی با جریان معاند و منافق
داخلی تعارف نمیکنــد و البته دایره
نیروهــای انقــاب را مطابــق راهبــرد
رهبر انقالب گسترده میداند و با طرد
نیروهــای انقالبــی ،بهدلیــل اختــاف
ســلیقههای سیاســی یا کارشناسی ،با
جدیت مخالفت خواهد کرد .قالیباف
بــا بیــان اینکه مجلــس یازدهــم خود
را متعهــد بــه ادامــه دادن راه شــهید
ســلیمانی ،در افزایــش تــوان محــور
مقاومت ،بهعنوان راهبردی غیرقابل
تغییــر دانســته و حمایــت از ملــت
فلســطین ،حزباهلل لبنان ،گروههای
مقاومــت ،حمــاس ،جهاد اســامی و
مردم مظلوم یمــن را وظیفه انقالبی

و ملی خود به حساب میآورد ،گفت:
مجلس یازدهم همیشــه خــود را کنار
مــردم ،دولــت و مرجعیــت عــراق و
آمــاده هرگونه همکاری با آنها خواهد
دانســت .وی با اشــاره به راهبرد مورد
نظــر مجلــس در حــوزه سیاســت
خارجــی تأکید کــرد :مجلس یازدهم،
استکبارستیزی را هم آرمانی اعتقادی
و هــم منفعتــی راهبــردی میدانــد و
مذاکــره و ســازش بــا امریــکا بهعنوان
محور اســتکبار جهانــی را بیحاصل و
پرضــرر ارزیابی میکنــد .راهبرد ما در
برخورد با امریکای تروریست ،تکمیل
زنجیره انتقام خون شــهید ســلیمانی
اســت؛ کاری کــه بــا حملــه بیســابقه
بــه پایگاه عین االســد شــروع شــد و با
شکسته شــدن هیبت پوشــالی امریکا
در عدم توان پاسخ به اقدام جمهوری
اســامی ادامه یافت و با اخراج کامل
ارتــش تروریســت امریــکا از منطقــه
تکمیل خواهد شد.
رئیس قوه مقننــه در ادامه نطق پیش
از دســتور خود بــا بیــان اینکه مجلس

یازدهــم ،در عین باور بــه درون زایی و
مردم بــاوری ،برونگرایی را نیز مدنظر
قــرار میدهــد ،گفــت :مجلــس امــا
معتقد اســت برونگرایی باید با تمرکز
بر کشورهای منطقه بویژه همسایگان
و در کنار آنها قدرتهای بزرگی باشــد
کــه در ســختیها بــا ما دوســتی کردند
و منافــع راهبــردی قابل توجهــی با ما
دارنــد .البتــه مجلس یازدهــم حامی
گسترش ارتباط با همه جامعه جهانی
اســت ،امــا اعتمــاد بــه حکومتهایی
کــه چــه در ســابقه تاریخی خــود و چه
در تجربــه دوران جمهــوری اســامی
کارنامــه ســیاهی دارنــد ،خطــای
راهبردی میدانــد .وی افزود :طبیعی
اســت کــه تحــول در مجلــس و احیای
جایــگاه و شــأن مجلــس ،الــزام اولیه
بــرای هــر اقــدام مؤثر در حل مســائل
کشور و مشکالت مردم است .مجلس
بایــد تغییر را از خود آغاز کند .شــفاف
سازی ،هوشمندســازی ،مردمیسازی
و کارآمدسازی ،چهار رویکرد اصلی در
تحول مجلس خواهد بود.

در جلسهای با حضور جهانگیری اعالم شد

نگرانی درباره تأمین کاالهای اساسی تا پایان سال وجود ندارد
جلســه بررســی نحــوه تأمیــن ارز
واردات دارو و کاالهــای اساســی عصــر
دیــروز بــه ریاســت معــاون اول رئیس
جمهوری برگزار شــد .بهگزارش پایگاه
اطالعرســانی معــاون اول رئیــس
جمهوری ،اســحاق جهانگیــری در این
جلســه گفت :برنامهریزیبرای تأمین
دارو و کاالهــای اساســی بایــد به نحوی
انجام شــود که جامعــه این اطمینان را
حاصل کند که اقالم ضروری مورد نیاز
بــا قیمت مناســب و به وفــور در اختیار
مردم قرار خواهد داشت.

جهانگیــری بــا بیــان اینکــه رهبــر
معظم انقالب و رئیــس جمهوری نیز
نســبت بــه تأمیــن کاالهــای اساســی و
اقالم ضروری مردم تأکیــد ویژه دارند،
از وزارتخانههــای صنعــت ،معــدن و
تجارت ،جهاد کشاورزی و بانک مرکزی
خواســت جلســات مرتبــط بــا تأمیــن
کاالهــای اساســی و دارو را بهصــورت
هفتگــی برگــزار کننــد و گزارشهــای
مربوط به تأمین کاالهای اساسی و دارو
و نیــز تأمین ارز مورد نیاز بــرای واردات
اقــام ضروری و میــزان ذخایر کاالهای

اساسی را بهصورت مستمر ارائه دهند.
وی افــزود :بایــد از جریــان واردات
کاالهای اساســی ،میزان ذخایر و تأمین
ارز مورد نیاز برای واردات دارو و کاالهای
اساسی اطمینان حاصل شود به نحوی
که مردم تا پایان سال دغدغهای در این
خصوصنداشتهباشند.
سرپرســت وزارت صنعــت ،معدن
و تجارت نیز در این جلســه گزارشــی از
برگــزاری مســتمر جلســات هفتگــی با
نمایندگان بانک مرکزی و دستگاههای
ذیربط برای تأمین کاالهای اساسی ارائه

کرد و گفت :با برنامهریزیها و اقدامات
انجــام شــده دغدغــه و نگرانــی بــرای
تأمیــن کاالهــای اساســی تا پایان ســال
وجود نخواهد داشت.
مدرس خیابانی همچنین گزارشی
از میــزان ذخایر برخی اقــام و کاالهای
اساســی نظیــر گنــدم ،برنــج ،ذرت،
کنجاله ،شکر ،دانههای روغنی و گوشت
مــرغ ارائه کرد و افــزود :علی رغم همه
محدودیتهــا ،خوشــبختانه میــزان
ذخایــر کاالهــای اساســی در وضعیــت
مطلــوب قــرار دارد و رونــد واردات بــه
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گــروه سیاســی /مجلــس یازدهــم
بــاز هــم در معــرض ریــزش تعــداد
نمایندگانــش قرار گرفــت؛ این بار نه
بــه خاطر فــوت منتخبــان و تأخیر در
برگــزاری دور دوم انتخابــات بهدلیل
کرونــا ،بلکه بــه خاطــر رد اعتبارنامه
ســه نماینــده در شــعب .اتفاقــی کــه
اگــر نهایــی شــود تعــداد نماینــدگان
مجلــس بــه  273نفــر کاهــش پیــدا
میکنــد .دیــروز فرمــان اولیه ایســت
بــرای غالمرضــا تاجگــردون ،کاظــم
دلخوش و حســین محمدصالحی در
بهارستان صادر شد.
نماینــدگان گچســاران ،صومعهســرا
و فریــدن .تــا اینجــای کار اعتبارنامــه
ایــن ســه نفــر در شــعب بررســی
اعتبارنامهها رد شــده و اگر این اتفاق
در کمیســیون تحقیق هم تکرار شود،
معنــای آن حذف نام این ســه نفر از
لیســت نماینــدگان مجلــس یازدهم
خواهد بود.
در روزهــای گذشــته بحــث
اعتــراض علیاکبــر کریمــی نماینده
اراک ،روحاهلل نجابــت نماینــده
شــیراز و علیرضا زاکانی نماینده قم
بــه اعتبارنامه غالمرضــا تاجگردون
خبرســاز شــده بــود .بــه فاصلــه
یــک روز از انجــام ایــن اعتــراض،

شــش نماینــده دیگــر یعنــی ســید
نظامالدیــن موســوی ،احمد نادری،
اقبــال شــاکری ،مجتبــی رضاخــواه،
مالــک شــریعتی و علــی خضریــان
هم اعتراض مشــابهی به اعتبارنامه
تاجگردون انجام دادند».
احمد نادری همچنین به «ایلنا»
گفتــه اســت کــه در صحــت مــدرک
دکتــرای تاجگــردون نیــز شــبهاتی
وارد اســت .آنطــور که نــادری گفته،
تاجگــردون نیــز در واکنش بــه اقدام
نماینــدگان علیــه اعتبارنامــهاش به
اعتبارنامــه چنــد نماینــده از جملــه
محمدباقــر قالیبــاف ،مصطفــی
میرســلیم ،امیرحســین قاضــیزاده،
احمــد امیرآبــادی فراهانــی و علــی
نیکزاد اعتراض گذاشته بود .با وجود
این بهدلیل فقدان مستندات قانونی
این اعتراضها پس گرفته شد.
اعتبارنامــه کاظم دلخــوش نیز با
اعتــراض علیرضــا زاکانــی و روحاهلل
نجابــت رد شــده اســت .معتــرض
اعتبارنامــه حســین محمدصالحــی،
منتخــب فریــدن هــم زهــره الهیــان
بوده.
او درباره دالیــل اعتراض خودش
گفتــه اســت« :آقــای محمدصالحی
ســابقه محکومیــت دارد و صالحیت

وی در هیــأت نظــارت اســتان و
هیأت مرکزی رد شــده اســت ».زهره
الهیــان همچنیــن به «تســنیم» گفته
کــه «نحــوه بررســی صالحیــت آقای
محمدصالحــی در شــورای نگهبــان
اینگونــه بــوده کــه فقط یکــی از اعضا
صالحیــت وی را تأییــد کــرده و تأیید
صالحیت وی به منزله تأیید شــورای
نگهبان نیست».
بــا ایــن توصیــف حــاال طبــق
آییننامــه داخلی مجلس اعتبارنامه
ایــن ســه نماینــده باید به کمیســیون
تحقیــق ارجــاع شــود .اتفاقــی کــه در
 4دوره اخیــر مجلــس رخ نــداده بود.
کمیســیون تحقیــق نیز فرصــت دارد
تــا در مــدت  15روز با بررســی اســناد
و مــدارک معترضــان بــه اعتبارنامه
این ســه نماینده و شــنیدن دفاعیات
آنهــا ،موضوع را برای بررســی نهایی
بــه صحــن مجلــس ارجــاع خواهــد
داد .جایــی کــه در صــورت رد دوباره
اعتبارنامــه هــا ،بعــد از اظهــارات
نمایندگان معتــرض و دفاعیات این
ســه نفــر کار بــه رأیگیــری مجلــس
میرســد و اگــر آنهــا نتوانند دو ســوم
آرای نماینــدگان را جلــب کننــد باید
خیلــی زود از بهارســتان خداحافظی
کنند.

شکل مناسب در حال انجام است.
در ایــن جلســه وزیــر بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی هم گزارشــی
از نیازهــای ارزی بــرای3تأمیــن واردات

دارو ارائــه کــرد و خواســتار تخصیــص
ارز از ســوی بانــک مرکزی بــرای تأمین
مواد اولیــه تولیــد دارو و واردات اقالم و
تجهیزاتپزشکیشد.

مجلس اول

اعتبارنامه تاجگردون ،دلخوش و محمدصالحی زیر تیغ اعتراض

بیانیه نمایندگان :مجلس برادر بزرگتر قوای دیگر است

نماینــدگان مجلــس یازدهــم دیروز با انتشــار بیانیهای خط مشــی ایــن مجلس را
تشریح کردند .به گزارش ایرنا ،در بخشی از این بیانیه آمده است :بیان دقیق رهبر
معظم انقالب که همه دســتگاههای حکومتی و مردم و همه آحاد وظیفه دارند از
مسیرترسیمیمجلسحرکتکنندنشانهقویاعتمادایشانبهنمایندگانمجلس
یازدهم اســت که ان شــاءاهلل از سوی همه ما نمایندگان جدی گرفته خواهد شد.ما
رابطــه مجلس با قوای دیگر و دســتگاههای فعال کشــور را از نوع تعامــل و برابری
میدانیم و در عین حال معتقدیم با توجه به اختیارات و وظایف مصرح در قانون
اساسی مجلس برادر بزرگتر قوای دیگر است و به رأس امور بودن آن اعتقاد داریم
و بــه مصداق آیه شــریفه الیکلفاهلل نفســا اال وســعها ،توان خود را بــرای به عهده
گرفتنتکالیفباالترمدنظرنظامدرمجلسافزایشخواهیمداد.نمایندگانافزوده
اند :معتقدیم ۵خصوصیت مهم ضامن موفقیت مجلس یازدهم در ۴سال پیش
رو خواهد بود .اول انقالبی بودن ،دوم انسجام داشتن ،سوم حفظ استقالل ،چهارم
حرکت با برنامه تحولی و پنجم اســتفاده از ظرفیت تمام نمایندگان که فقدان هر
یک از ویژگیهای فوق به تنهایی میتواند مجلس یازدهم را از طی مســیر درســت
منحرف ســازد و عامل ناکامی شود.مجلس یازدهم نخستین مجلس در گام دوم
انقالب اسالمی است لذا خود را نسبت به تحقق بیانیه گام دوم انقالب رهبر معظم
انقالب متعهد دانسته و در این میان از بخش ویژه جوانان غافل نخواهیم شد.

شفاف سازی ،هوشمندسازی ،مردمیسازی و کارآمدسازی

ایرنا

کرونا ،واگرایی یا همگرایی سیاسی

چنــدی اســت در عالــم هســتی ویروســی نمایــان
شــده که کرونــا نامش نهادهاند .ویروســی که شــاید
اگر تمامیاش در عالم جمع شــود بــه مقدار ،چند
گرمــی نیز نشــود .اما به هر روی بشــر امــروز با همه
محمدصادقبهشتی
اعتماد به خویشتن خویش چارهاش تاکنون چیزی
دکترای علوم سیاسی
جز این نبوده است که تعظیم و تسلیم و همزیستی
و مدرس دانشگاه
مســالمتآمیز بــا آن .کرونــا بیرحمانــه میتازد و
همچنان جان میســتاند .اما در فراخنای بیرحمی ذاتیاش ،عملکردی جبری
پس چیرگی
و تصلبی نیز در جهان سیاســت امروز یافته اســت .عملکردی که در ِ
گفتمان واگرایی ،آشــکار و پدیدار شــده اســت .به تعبیری کرونا در محیط واگرای
جهان سیاست امروز رنگ ،شکل ،فرم و نمودی «واگرا» یافته و حال آنکه ذات و
بودش اصالتاً واگرایی نیست .در واقع کرونا به خودی خود علت و سبب واگرایی یا
همگرایی نیست ،بلکه تجلیاش در جهان سیاست ،خواه همگرا یا واگرا معلول
محیط سیاســی خویش اســت که در آن زیســت میکند .و از اینرو بسان آیینهای
اســت کــه به ضــرورت کارکرد ،نمایشــش جز بازتــاب و انعــکاس محیط خویش
نخواهــد بود .محیطی که ســازندهاش نه کرونا بلکه چیرگی یکــی از گفتمانهای
سیاسی است .از اینرو برخالف بسیاری از تحلیلها و تفسیرهای سیاسی که کرونا
را به خودی خود «عامل»« ،علت» و به تعبیری فلسفی «سوژه» جهان سیاست
امروز دانســتهاند ،پندار نوشــتار حاضر بر این محور استوارشــده اســت که کرونا نه
عامــل و علــت بلکــه «معلــول» و «ابــژه» گفتمانی اســت که در جهان سیاســت
امروزین تســلط یافته اســت .از اینرو کرونا به مثابه ویروس ،رنگ و جلوهاش در
جهان سیاســت حاصل غلبه گفتمانی سیاســی در پس خویش است اعم از واگرا
یــا همگرا .به تعبیــری دیگر باید گفت در اقلیم گفتمــان واگرایی درخت واگرایی
و در اقلیم گفتمان همگرایی درخت همگرایی میروید .بدینســان بایسته است
سخن گفتن از «کرونای سیاسی»؛ به معنای کرونایی که سیاسی شده است و این
سیاســی شــدنش همانا جلوه و روبنایی اســت از اســتیالی یک گفتمان سیاســی.
بنابراین بازشناســی محیط سیاست در چارچوبی گفتماننگر میتواند حاصلش
همانا شناسایی کرونای سیاسی باشد.
حقیقــت آن اســت که امروزه در جهان سیاســت با اســتیالی گفتمــان واگرایی
مواجه هســتیم و این واگرایی حاصل روندی تکجانبهگرا و پیشــاکرونایی است که
مدتها پیش از ظهور ویروس کرونا به منصه ظهور نشســته اســت .از اینروســت
کــه امــروزه کرونای سیاســی بیشــتر جــان و جهانــش واگرایی اســت تــا همگرایی.
ایــن واگرایــی پیشتــر در چارچوب تضعیــف و خــروج از عهدنامههایــی همگرا و
چندجانبهنگر همچون توافق محیط زیستی پاریس ،پیمان تجاری اقیانوس آرام،
پیمان مهاجرتی ســازمان ملل و ســرانجام برجام توســط حامالن اصلی گفتمان
واگرا صورت پذیرفته اســت .در همین راســتا تهدید به خروج از سازمان بهداشت
جهانــی بــه ظن چینگرایی بــه اندازهای دارای اهمیت اســت که نوشــتار حاضر را
به چنین نتیجهای رهنمون میســازد« :شــرایط کنونی اســتیالی گفتمان واگرایی،
مدیریــت ویروس کرونا را به مثابه تهدیدی جهانی روزبهروز دشــوارتر و ســختتر
خواهد ســاخت .از اینرو کرونای سیاســی که در نوشتار حاضر بسان برساختهای با
بــار معنایــی واگرا به کار رفت ،حاصلش جز رنــج و تعب بیش از پیش محکومان
چنین استیالیی در جهان نخواهد بود».
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قالیباف در اولین نطق پیش از دستور  4رویکرد تحول در مجلس را تشریح کرد

چوب حراج به تجربه موفق همکاری ملی نزنیم

آقــای ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس دهم و یازدهم روز گذشــته
ادعا کرده کــه محمود واعظــی ،رئیس دفتر رئیــس جمهوری ،ســعید نمکی ،وزیر
بهداشــت را تهدید کرده اگر با دولت هماهنگ نباشد باید استعفا بدهد .این ادعا
بالفاصلهازسویسخنگویوزارتبهداشتتکذیبشد.بهگزارشایسنا،کیانوش
جهانپــور گفت :ایــن موضوع شــایعهای کامــاً بیپایه و بیاســاس اســت و قویاً
تکذیبمیشود.رئیسدفتررئیسجمهوریحمایتهاواقداماتدلسوزانهایدر
تمام مراحل و بویژه در بســیج ملی مقابله با کرونا از وزیر بهداشت داشتند و عالوه
بر آن هفته گذشته وزیر بهداشت نیز از همین اقدامات رئیس دفتر رئیس جمهوری
رســماً تقدیر کرد .جهانپور گفت :روابط صمیمانهای برای ســالیان سال میان وزیر
بهداشتورئیسدفتررئیسجمهوریمسبوقبهسابقهاستوفشاربرایاستعفا
بههیچوجهصحتندارد؛نهازناحیهدکترواعظینههیچفرددیگری.
در ایــن بــاره آنچــه قابــل تأمــل اســت اینکــه گویــا برخــی ،هماهنگیها و
همکاریهــای ملی که در ســایه اهتمامها برای مقابله با کرونا در کشــور به وجود
آمده را یا نمیبینند یا آن را مهــم نمیدانند یا خدای ناکرده آن را بر نمیتابند و
مســائل و اهداف دیگری را در ســر میپرورانند .حال آنکه بسیاری از کارشناسان
در روزهای گذشــته با تمجید از این تجربه میمون بســیار توصیه کردهاند که این
تجربه به دیگر حوزهها و برای رفع مشــکالت و بحرانهای دیگر هم تعمیم داده
شود .واقعیات موجود حکایت از آن دارد که وزارت بهداشت در سه ماه گذشته
در صف مقــدم مقابله با کرونا بوده و اتفاقاً بســیاری از تصمیم گیریهای انجام
شده در ستاد ملی مقابله با کرونا بر اساس نظرات کارشناسی و تخصصی حوزه
بهداشــت و درمان کشور بوده است .همزمان شاهد تبعیت نهادهای مختلف
از این تصمیم گیریها هستیم و سیل تقدیر و تشکر از مجموعه وزارت بهداشت
همچنان مستمر اســت .اگر بنا بر قیاس و ارزیابی باشــد چه بسا این وزارتخانه
بیشترین هماهنگیها را با دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا داشته چرا که خود
محور اساســی تصمیم گیریها در این باره بوده اســت .پس طــرح ادعاهایی از
قبیل اینکه وزیر بهداشــت تهدید شــده نه با واقعیات موجود همخوانی دارد و
نه نشــانههایی از ناهماهنگیها در این باره مشــاهده شده است .شایسته است
فعاالن سیاسی و اجتماعی در رسانهای کردن مطالب و مواردی که به هر حال از
گوشه و کنار به گوششان میرسد تأمل مسئولیت مدارانه بیشتری داشته باشند.
گذشته از این هماهنگی درونی آن هم در نهادی مثل دولت یک اصل پذیرفته
شده است که البته به معنای وجود اختالف نظر و داشتن دیدگاههای متفاوت بر
سر موضوعی واحد نیســت .اما آنچه مهم اســت اینکه در اجرای سیاستهای
دولت باید حتماًاجماع و هماهنگی وجود داشته باشد .بنابراین هماهنگ کردن
اعضای دولت یا حتی مدیران ســطوح میانی موضوعی نیست که نیاز به تهدید
داشته باشــد .دولت هم نشان داده در اندک مواردی که پدیده ناهماهنگی وجود
داشته نه به تهدید متوسل شده و نه رودربایستی نشان داده است.
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