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گــروه سیاســی – خاطــره میرزا: 
»انتصابــات فامیلــی« اصطالحی اســت که 
بــا دولت جدید باب شــد و خیلی زود افکار 
عمومی را بــه خود جلب کــرد. پیش از این 
اصطالح نزدیک به این موضوع »آقازاده« بود 
اما حاال معلوم شــده که ایــن فقط آقازاده ها 
نیستند که پست و رانت و امکانات را به خود 
جلب می کننــد؛ بلکه دامادها و برادر دامادها 
هم دســت کمی از آقازاده ها ندارند. بعضی ها 
هم به طنز می گویند کــه ظرفیت آقازاده ها 
اشباع شــده و حاال نوبتی هم که باشد نوبت 

دامادها است.
این موضوع چنان بازتابی در فضای مجازی 
و واقعی داشت که ســید ابراهیم رئیسی هم 
بــه آن توجه کــرد و ظاهرا دســتوری برای 
رفع دغدغه ها در این زمینه داد؛ اما دســتور 
رئیس جمهــور به گونه ای بود که معلوم بود 
به نتیجه ای نمی رســد. وی 16 ابان ماه  در 
جلســه هیئت دولت با اشاره به طرح شبهات 
مختلف در رســانه ها از جمله موضوع توجه 
بعضی از وزرا نسبت به انتصاب بستگان خود، 
گفت: وزرا و مسئوالن اجرایی به »خبرسازی 
و ادعاهــای کذب« بالفاصله پاســخ دهند و 
اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه بوجود 
آید. در واقع رئیسی خواستار مقابله با ادعاها 
شده بود، نه واقعیت هایی که درباره انتصابات 
فامیلی وجود دارد. ضمن اینکه معرفی برادر 
دامــاد علیرضــا زاکانی کاندیدای پوششــی 
انتخابات به عنوان وزیر پیشــنهادی آموزش 
و پرورش چند روز بعد از این دســتور صورت 
گرفت که نشان می داد رئیس جمهور چندان 

توجهی به این مسائل ندارد.
بــا این همــه در مجلس گویا بیشــتر از 
دولــت دغدغه ایــن انتصابات وجــود دارد. 
رای نــدادن مجلس به بــرادر داماد زاکانی و 
هشــدارهایی که گهگاه از ســوی نمایندگان 
درباره ضرورت پیشــگیری از این انتصابات و 

بازتابها و تبعات منفی آن شــنیده می شود، 
نشان می دهد که این موضوع به عنوان یکی 
 از نقاط افتراق مجلس و دولت در حال رشــد

 است. 
روز گذشــته احمد علیرضــا بیگی، عضو 
هیات رئیسه کمیســیون امور داخلی کشور 
و شــوراها در مجلــس یازدهم بــا انتقاد از 
انتصابات فامیلی در دولت رئیسی گفت: طبق 
مشــاهدات انتصابات فامیلــی صورت گرفته 
در دولت، ســزاوار جمهوری اسالمی نیســت 
و با وجودی که آقای رئیســی به مســئوالن 
مربوطه تذکر داده است، اما چنین انتصاباتی 
در حال انجام اســت. این انتصابات خواست 
دولت نیست و مشکل نفسانی وزرا و مدیرانی 
است که چنین شرایطی را برای دولت پیش 

آورده اند.
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا 
احتمال دارد بین مجلس و دولت در این باره 
تنش ایجاد شــود؟ چرا که برخی نمایندگان 

نســبت به این انتصابات واکنش نشان داده و 
معترضند، گفت: مجلس وظیفه نظارتی دارد 
و باید ورود جدی به موضوع داشــته باشــد. 
البته مــن از همان ابتدا مخالف این بودم که 
مجلس در انتخابات ریاست جمهوری دخالت 
کنــد و نمایندگان از آقای رئیســی بخواهند 
در انتخابــات حاضر شــود. در این باره بیش 
از ۲۰۰ نماینــدگان مجلــس از رقبای آقای 
رئیسی خواستند از دور رقابت به نفع او کنار 
بروند و اجازه بدهند آقای رئیســی به قدرت 
برسد. این موارد کارکردهای اشتباهی بود که 
اکنون باعث دوگانگی شــده است.  او تاکید 
کرد: اما ما به عنــوان نمایندگانی که در این 
باره دخالتی نداشــتیم، حتما از بعد نظارتی 
مجلس به طــور جدی به مقولــه انتصابات 

فامیلی در دولت ورود می کنیم.
این نماینده در پایان افزود: به همین دلیل 
سعی داریم به طور جدی به موضوع انتصابات 
فامیلــی دولت ورود کنیــم و وظیفه نظارتی 

خــود را انجــام دهیم، چرا کــه در غیر این 
صورت نمی توانیم پاســخگوی انتقادات افکار 
عمومی باشــیم. همچنین رئیس فراکســیون 
مســتقلین والیی مجلس شورای اسالمی نیز 
روز شنبه تاکید کرد: پرداختن به موضوعات 
باندی، گروهــی و جناحی خصوصا فامیلی و 
ارتباطات شــخصی، به دولت در ادامه مسیر 
خیلی لطمه خواهد زد. نــوری با بیان اینکه 
اینگونه انتصابات و تغییرات هم با شــعارهای 
دولت سازگار نیســت و هم با شرایط کشور؛ 
گفت: »با این همه مشکالتی که مردم دارند، 
حال عده ای هم صرفا هدف شان، فراهم کردن 
پُست برای خویشــاوندان و فامیل باشد، این 
اصال پســندیده نیست و خیلی مشمئزکننده 
رئیس جمهور  آقای  امیدوارم شــخص  است. 
اجازه ندهنــد این اتفاقات تکرار شــود. این 
انتصابات مقداری هم پرشــتاب شده است و 
امیدوارم جلوی این روند را بگیرند. به برکت 
فضــای مجازی، اطالع رســانی ها هم صورت 

می گیرد البته تا جایی که کشــف می شود و 
بنابراین نباید اجازه دهند که در همین ابتدا، 

کار دولت را خراب کنند و به حاشیه ببرند.
ســه شــنبه گذشــته نیز تذکــر کتبی 
محمدحســن آصفری نماینده اراک به همراه 
35 نماینــده دیگر مجلس بــه رئیس جمهور 
دربــاره ضــرورت جلوگیــری از انتصابــات 
فامیلی و بی توجهی به شایسته ســاالری در 
دســتگاه های دولتی قرائت شــد؛ اما بعد از 
چند روز این نماینده توضیح داد: متاســفانه 
گزارشاتی به دستمان می رسد که فالن وزیر 
می خواهــد برادرخانم خود یــا فامیل  خود 
را انتصــاب کند لــذا باید جلــوی این گونه 
رفتارها گرفته شــود و در انتخابات افراد نگاه 
فقط شایسته ســاالری مدنظر باشد. وی البته 
ســعی کرد قدری با دولت مهربانتر برخورد 
کند و گفــت که نمی گوییم انتصابات فامیلی 
وجود داشته اســت بلکه می گوییم دولت از 
االن پیشــگیری کند و در وزارت خانه ها در 
انتصابات و انتخاب ها نگذارد انتصابات فامیلی 

صورت گیرد! 
اما این انتصابات صدای دیگرانی جز اهالی 
مجلس را هم درآورده است. علیرضا قزوه که 
جزو شاعران سیاسی و اصولگراست به تازگی 
یک رباعی از خویش در فضای مجازی منتشر 
کرده که بازتاب بســیاری یافته اســت: »شد 
صورت خلق ســرخ از سیلی تان / کو تجربه؟ 
کو مدرک تحصیلــی تان / این دولت انقالب 
اسالمی ماست / نه دولت انقالب فامیلی تان!« 
 ســید عبدالنبــی موســوی فرد، نماینده 
ولی فقیه در خوزســتان هم جمعه گذشــته 
در خطبه های نماز جمعــه اظهار کرد: ما به 
شــما رای ندادیم که فالن مســئول ،داماد و 
فرزندت را ســر کار بیاوری و بهره مند شوند؛ 
مســئول باید مثل مردم و بین آن ها زندگی 
کند؛ اگر ما بخواهیم عدالت اجرا شود الزمه ی 

آن مطالبه گری مردم است.

به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد
جلسه بررسی مشکالت آب چهارمحال و بختیاری

اصفهان، یزد و خوزستان
جلسه بررسی مسایل مربوط به مشکالت آب استان های چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان، یزد و خوزســتان ظهر امروز )شنبه( به ریاست محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهوری برگزار شــد. به گزارش ایســنا، در این جلســه که وزرای جهاد 
کشــاورزی، نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست، رئیس شــورای اطالع رسانی دولت، رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری و استانداران چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان 

حضور داشتند، مسائل و مشکالت  مربوط به آب این چهار استان بررسی شد.

دستور رئیس قوه قضائیه 
درباره وسائل نقلیه توقیفی پرونده های مواد مخدر

رئیس قوه قضائیه طی دســتوری به دادستان کل کشور تاکید کرد که نسبت 
به تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در خصوص پرونده های مواد 
مخدر، تسریع صورت گیرد. به گزارش ایسنا، خطاب به دادستان کل کشور آمده 
است: از قرار اطالع، وسائل نقلیه ای که در خصوص پرونده های مواد مخدر توقیف 
یا ضبط شده اســت، به مدت نســبتا طوالنی تعیین تکلیف نشده و در محل های 
مناسبی نگهداری نمی شوند؛ لذا از طریق دادستان های محترم و هر طریق دیگری 
که مناسب می بینید از محل نگهداری خودروها بازدید به عمل آمده و در تعیین 
تکلیف نهایی تسریع شود و گزارش اقدامات صورت گرفته، ارائه که اگر اقدامی از 

ناحیه اینجانب الزم است انجام شود.

تابلو دفتر یک نماینده آتش زده شد
جمعه شب گذشته به دفتر حسن نوروزی نماینده خبرساز رباط کریم  حمله 
شده است.  براساس گزارش فارس جمعه شب گذشته توسط افراد ناشناس تابلوی 
دفتر حجت االسالم حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان به آتش کشیده 
شد.  به نوشته این خبرگزاری در مورد علت حادثه و چگونگی آن هنوز اطالعاتی 
در دست نیســت اما وقوع این حادثه از طرف دفتر حجت االسالم حسن نوروزی 
تایید شــده است.  حسن نوروزی اخیرا اظهارات حاشیه سازی درباره حوادث آبان 

ماه سال 98 داشته است.

بسیاری از آرای دیوان عالی کشور
 در عرصه  حقوق بشر قابل ارائه است

رئیس دیوان عالی کشور گفت: بسیاری از آراء دیوان عالی کشور در عرصه  حقوق 
بشــر قابل ارائه است. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، 
حجت االسالم والمسلمین ســید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور 
در دیدار رئیس ســتاد حقوق بشر قوه قضائیه با ایشان ضمن خوش آمدگویی به 
اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت های 
دیوان عالی کشوربرای جهانی سازی نظام قضایی استفاده شود. وی تصریح کرد: 
در تعامالت بین المللی و سفرهای هیأت قضایی به کشورهای مختلف باید دست ما 
پر باشد تا بتوانیم پاسخگوی سواالت حقوق بشری باشیم و از طرفی دستاوردهای 
مثبت خود را ارائه دهیم. به عنوان مثال کمیســیون جبران خســارت یک نهاد 
متعالی در سیستم قضایی است که در سفر هیات قضایی به ایتالیا، بسیاری از آنها 

از اینکه چنین نهادی در سیستم قضایی ما وجود دارد متعجب بودند.

اخبار کوتاه

واکنش ها نسبت به فامیل ساالری در دولت ادامه دارد

مخالفت با انتصابات فامیلی؛ از »شعر طنز« تا »نماز جمعه«

– سید مجید حسینی:  گروه سیاسی 
چندماه بعد از اینکه بســیاری از مســئوالن 
نســبت به ناکارآمدی طرح »ممنوعیت تردد 
شــبانه« و بخصوص ادامه آن در شرایطی که 
بســیاری از محدودیت ها حذف شــده سخن 
باالخره رئیس جمهور شــخصا  می گفتنــد، 
دستور لغو این طرح بی فایده برای کرونا ولی 

مفید برای درآمدزایی دولتی را داد. 
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با قدردانی از همراهی و همکاری مردم 
با متولیان مقابله با کرونا تأکید کرد: با توجه 
به واکسیناســیون عمومــی، ممنوعیت تردد 

شبانه در شهرها لغو شود.
این در حالی است که به نظر می رسید لغو 
ایــن طرح حداقل دو مــاه و نیم قبل صورت 
بگیــرد، زمانی که مراکز تزریق واکســن ۲4 
ساعته شــدند. بعد از آن هم در ابتدای آبان 
ماه  نمــاز جمعه بعد از ماه ها برگزار شــد و 
دورکاری ادارات لغــو شــد و دولت دســتور 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را داد و به نظر 
می رسید طرح منع تردد شبانه هم لغو شود؛ 
اما گویــا عده ای مانع لغو ایــن طرح درآمد 
زا بودند. همچنین به نظر می رســید لزوم لغو 
منع تردد آنقدر بدیهی است که احتیاجی به 
دستور صریح رئیس جمهور نباشد و با اجماع 
در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب می شود 

اما چنین نشد! 
این طرح در پائیز ســال گذشته از ساعت 
۲1 تا 3 صبح اعمال می شــد اما بعد از چند 
ماه یک ســاعت از آن کاســته شد و فقط در 
مقاطعی مثل شــب های قدر و ایام برگزاری 
انتخابــات اعمال نمی شــد. در این مدت نیز 
اعالم نشــد که آیا واقعا این طرح مفید فایده 
است و تاثیری در کاهش دورهمی های مردم 
داشــته یا اینکه فقط بر زحمت مردم در این 

ایام افزوده شده و باعث شده که هر شب عده 
زیادی از هموطنان جریمه شــوند. همچنین 
اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه، مشکالتی 
را برای  برخی شهروندان که ناچار بودند برای 
انتقال اورژانســی بیماران خود به درمانگاه ها 
و بیمارســتان ها مراجعه کنند، بوجود آورد و 
در ایــن مدت عده ای از جریمه خود خویش 
به علت مراجعه به بیمارســتان ها شــکایت 
داشــتند.  یک از نمایندگان مجلس در پاییز 
1399با انتقاد از منع تردد شــبانه اعالم کرد: 
نباید فراموش کرد که مشــکل اصلی کشور 
در بیماری کرونــا و ابتال ی افراد در تردد در 
ســاعت 9 شــب الی 4 صبح نیست بلکه بی 
برنامگی و سردرگمی دولت از مشکالت اصلی 
در مقابــل بیماری کرونا اســت. دولت طرح 
ممنوعیت تردد خودروها از ساعت 9 شب الی 
4 صبــح و جریمه افراد را با هدف درآمدزایی 

عملیاتی کرده است.
ابراهیم عزیزی نماینده شــیراز با اشاره به 
اینکه در این طرح نیاز است تا دولت به شبهه 
ای که در جامعه مبنی بر در آمدزایی دولت از 
طریق جریمه خودروها در ساعت 9 شب الی 
4 مطرح شده است، پاسخ دهد ، می گوید: در 
حال حاضر بیشترین شبهه به طرح ممنوعیت 
خودرو از ســاعت 9 شب الی 4 صبح موضوع 
در آمدزایــی دولت از طریق جریمه خودروها 

است.
با همه این احوال ایــن طرح باقی ماند تا 
نیمه دوم شهریور که اعالم شد مراکز تزریق 
واکســن ۲4 ساعته شده اســت. در آن زمان 
این پرســش از ســوی مردم شکل گرفت که 
وقتی شب ها قانون منع تردد وجود دارد، ۲4 
ساعتی کردن مراکز تزریق واکسن چه فایده 
ای دارد؟ بر این مبنا بود که در آن روزها خبر 
از لغــو این طرح آمد؛ اما بعــد از یکی – دو 

روز باز هم گویی »شــیرینی مزه جریمه ها« 
 بر اســتداللهای دیگر چربید و لغو این طرح

 لغو شد. 
علی خضریــان نماینده تهــران در تذکر 
 1۷ چهارشــنبه  علنــی  صحــن  شــفاهی 
شــهریورماه مجلس با اشــاره بــه طرح منع 
تردد شــبانه بعد از شیوع کرونا اظهار داشت: 
مجلــس باید بتوانــد پیگیر اجــرای عدالت 
در کشــور باشد؛ این مســئله باعث شده که 
شــهر برای طبقه مرفه قرق شــود در حالی 
 که افراد بیمــار دارند، متحمل هزینه جریمه

 نیز می شوند.
وی افزود: زمانی که فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا تهران تاکید می کند که این طرح اصاًل 
قابل انجام نیســت و هیچ تاثیری در وضعیت 
کرونا نــدارد چرا ما بر آن اصــرار می کنیم؟ 
کمیســیون بهداشــت و درمان پیرامون این 
موضــوع ورود پیــدا کرده و گزارشــی تهیه 
کنــد. تهران را شــب ها بــرای طبقه خاص 
اجتماعی خالی می کنیم. اگر شــب ها بیرون 
متوجه می شوید چه وضعیتی در شهر حاکم 
 اســت نباید بر تصمیمات اشــتباه گذشــته

 اصرار کنیم.
اوایل آبان مــاه بار دیگر این موضوع مورد 
توجه مردم قرار گرفت و به نظر می رسید این 
بار با گسترش واکسیناسیون و لغو بسیاری از 
محدودیت هــای غیر درآمدزا، ادامه این طرح 
نیــز هیچ توجیهی ندارد. بــا این حال در آن 
زمان رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجــا در مورد اجرای منع تردد 
شبانه گفت:  اجرای این طرح کما فی السابق 
در تمام شهرهای کشور با تمام وضعیت های 
رنگــی اجــرا می شــود و تــردد خودروهای 
فاقد مجوز از ســاعت ۲۲ تا ســه بامداد در 
تمامی معابر ممنوع اســت و در صورت ثبت 

تخلف مشــمول جریمه ۲۰۰ هــزار تومانی 
خواهند شــد. این در حالی بــود که فرمانده 
عملیات ســتاد مقابله با کرونای استان تهران 
با تاکید بر اینکه محدودیت منع تردد شبانه 
در کاهش تجمعات خانوادگی تاثیر نداشــته 
اســت، گفت: این محدودیت کاربردی ندارد 
و اثربخشــی در کنتــرل بیماری نــدارد؛ لذا 

پیشنهاد ما حذف آن است.
علیرضا زالی در جلســه ستاد ملی مقابله 
با کرونا اســتان تهران تاکید کرد: شکل تردد 
شبانه تغییر کرده است و ساعت های انتهایی 
شــب خلوت تر است و ساعات ابتدایی شلوغ 
تر شده است و از سوی دیگر محدودیت منع 
تردد شــبانه در کاهش تجمعــات خانوادگی 
تاثیر نداشــته اســت. این موضوع حجم کار 
زیادی به ناجا تحمیل کرده و زمانی تصویب 
شد که واکسیناسیون نبود در حالی که امروز 
طرح واکسیناســیون در حال اجرا است. این 
محدودیــت کاربردی ندارد و اثربخشــی در 

کنترل بیماری ندارد؛ لذا پیشــنهاد ما حذف 
منع تردد شبانه است.

در همان زمان استاندار تهران  نیز در این 
خصــوص گفت: با توجه بــه اینکه طرح منع 
تردد شــبانه در تهران اثربخشی الزم را ندارد 
پیشــنهاد ما به ستاد ملی برداشته شدن این 
محدودیت است که این پیشنهاد به ستاد ملی 
مقابله با کرونا ارائه خواهد شــد. با همه این 
حرفهــا این طرح باقی ماند تــا دیروز رئیس 
جمهور دســتور لغو را بدهــد، اگرچه تا عصر 
دیروز این موضوع به پلیس ابالغ نشــده بود! 
جانشــین رئیس پلیس راهور ناجا در ساعت 
14 دیــروز گفت وگو با ایســنا، درباره اجرای 
طرح منع تردد شبانه گفت:  لغو اجرای طرح 
منع تردد شبانه به محض ابالغ به پلیس لغو 
خواهد شــد. ما در این طرح مجری مصوبات 
ستادملی مقابله با کرونا بودیم و بدیهی است 
که اگر توقف اجرای آن به پلیس ابالغ شــود، 

اجرای آن متوقف خواهد شد.

حسین کمالی، وزیر کار دولت های مرحوم 
هاشمی رفسنجانی و دولت اول محمد خاتمی 
معتقد است، تصویب قوانین مستقل بر قانون 
کار تاثیر گذاشــته و آسیب هایی بر پیکره این 

قانون وارد کرده است.
بــه گــزارش ایلنــا، مطرح شــدن حذف 
کارگاه های مناطق روســتایی از شمول قانون 
کار در آســتانه سی و یکمین سالگرد تصویب 
قانون کار به نگرانــی بزرگ فعاالن حوزه کار 
تبدیل شده است. همچنین تبصره پیشنهادی 
الحاقی بــه ماده 41 قانــون کار موجب بروز 
نگرانی فعاالن کارگری شــده است. آن ها باور 
دارند این موضوع ســبب استثمار نیروی کار 
خواهد شد و امنیت شغلی کارگران را به خطر 

خواهد انداخت.
حسین کمالی )دبیرکل حزب اسالمی کار( 
درباره تصمیم نمایندگان مجلس برای اصالح 
قانــون کار می گوید: پروین اعتصامی در یکی 
از شــعرهای خود این بیــت را بیان می کند: 
»آن گره را چون نیارســتی گشــود/ این گره 
بگشودنت، دیگر چه بود«. نمایندگان مجلس 
باید به دنبال اصالح ساختار اقتصادی کشور، 
بهبود وضعیــت تولید، مزیتی کردن و رقابتی 
و تخصصی کردن فعالیت ها باشند اما به دلیل 

اینکه سواد و توانایی حل این مسائل را ندارند 
برای تامین حداقل های ممکن، فشــار را روی 
طبقه کارگر به ویــژه ضعیف ترین گروه آن ها 

گذاشته اند.
وی در پاسخ به این سوال که »فعاالن حوزه 
کار معتقدند، اصالحات پیشنهادی مجلس نه 
تنها ســبب بروز مشکالت در زندگی کارگران 
میشــود بلکه ماهیت قانون کار یعنی حمایت 
از نیــروی کار نیز از بیــن خواهد رفت. هدف 
نماینــدگان مجلس از این طرح چیســت؟« 
توضیح داد: به نظر می رسد نمایندگان مجلِس 
فعلی با جامعه کارگــری و روابط کار چندان 
آشنا نیســتند و رابطه خوبی با آن ها ندارند؛ 
بــه همین دلیــل تصمیم دارند تــا به قانون 
حداقل ها حمله کنند. کارگرانی که در مشاغل 
ساده روستایی اشتغال دارند جزو ضعیفترین 
گروه های اجتماعی هستند. همچنین ایندسته 
از نماینــدگان مجلس تصمیــم دارندحقوق 
کارگران شاغل در کارگاه های کمتر از 1۰ نفر 
را هم نقض کنند. باید به کارگران و کســانی 

که به این افراد رای داده اند تا نماینده شــوند، 
دست مریزاد گفت.

کارگران مشــاغل غیررسمی از مولفه های 
مثل حداقل دستمزد، حمایت های اجتماعی، 
مرخصــی اســتحقاقی و اســتعالجی محروم 
هســتند. 38 نماینده از نمایندگان استدالل 
می کنند، کارگران مناطق روستایی به مشاغل 
غیررســمی اشــتغال دارند و کارگاه های این 
منطقه برای اشــتغال رســمی بایــد از تحت 
شمول قانون کار خارج شوند. به نظر می رسد، 
خروج از قانون کار به معنای گسترش مشاغل 
غیررســنی خواهد بود، در حالیکه آیین نامه ها 
و مقاوله نامه هــای ســازمان بین المللــی کار 
بر ضرورت حذف مشــاغل غیررســمی تاکید 
می کند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

وی تصریــح کــرد: کارگران روســتایی از 
دسترســی بــه بســیاری مواهــب اقتصادی 
و اجتماعــی محــروم هســتند. تصمیم این 
گروه از نمایندگان مجلس، ظلمی آشــکار و 
ناجوان مردانه است که علیه گروهی از نیروی 

کار در پیش گرفته انــد. امــروز خط فقر بیش 
از 1۰ میلیون تومان اســت، کارگرانی که در 
کارگاه های مختلف اشــتغال دارند و حداقل 
دستمزد قانونی را دریافت می کنند، سه برابر 
زیر خط فقر هســتند. تازه اگر مزد کارگر سه 
برابر شود، در آن شرایط دستمزدش با خط فقر 
برابر می شــود. با این حال افرادی می خواهند 
کارگران روســتایی را در فقر بیشتر غوطه ور 
کنند. در حالیکه میان دستمزد و حداقل های 
زندگی اختالف فاحشــی وجــود دارد،  آنان 
خواهان کاهش بیشتر دستمزد حداقلی برای 
کارگران روستایی هستند. نمایندگان مجلس  
بــا بهانه هایی مثــل ارزان بــودن هزینه های 
زندگــی در مناطق روســتایی تصمیم گیری 
می کنند غافــل از اینکه تمامــی هزینه های 
زندگی در مناطق شــهری و روستایی یکسان 
اســت. گرچه ایــن احتمال وجــود دارد که 
هزینه اجاره بهای مســکن در شهرها نسبت 
به روستاها بیشتر باشد اما روستاییان متحمل 
هزینه های دیگری می شــوند کــه در زندگی 

شــهری کمتر وجود دارد مثل هزینه تردد و 
درمان ناقص محلی.

آقایــان در مجلــس باید اصالح ســاختار 
اقتصادی، بهبود روابط کار و اشــتغال زایی را 
در دســتور کار خود قرار دهنــد اما به جای 
ایــن مولفه هــا، می خواهند میــان کارگر و 
کارفرمــا کار را به توافــق طرفین بگذارند. به 
طور قطع، در توافق میــان نیازمند و صاحِب 
قدرت هیچگاه روابــط عادالنه برقرار نبوده و 
 همیشه اجحاف نسبت به صاحب حق صورت

 می پذیرد.
من معتقدم، سیاست هایی که برای اصالح 
قانون کار در پیش گرفته اند به معنای بازگشت 
به دوران »گاوآهن« اســت. در شــرایطی که 
بسیاری از کشورها به سمت »آینده پژوهی« و 
فراهم کردن زندگی خوب برای نیروی انسانی 
گام برمی دارند اما ایران با ســرعت زیادی در 
حال بازگشــت به زندگی بــدوی و حداقلی 
بیشــتر است و به عقب حرکت می کند. اینک 
هم سیاست های استثمارگرانه در دستور کار 
مجلس قرار گرفته، باید به کســانی که به این 
افراد بــه عنوان نماینده خــود رای داده اند و 
آن ها را انتخــاب کرده اند، آفرین گفت چراکه 
آنها با رای کارگران ریشه کارگران را می زنند.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
به راه اندازی ســامانه سجام از ســوی معاونت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشــاره کرد و گفت: 
تــا امروز 14۰ هزار دیده بان پیشــگیری در این ســامانه 

مشارکت کرده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، اصغر جهانگیر با 
بیان این که پیشگیری یک امر اجتماعی است که منحصر 
به هیچ نهادی نیست، گفت: اگر همه ارکان کشور به این 
موضوع ورود نکنند، نمی توان انتظار موفقیت آن را داشت.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
خواستار همکاری متقابل و تنگاتنگ کمیسیون اصل 9۰ 
مجلس با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 

قضائیه شد.
وی بــه راه اندازی ســامانه ســجام از ســوی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد 

و گفت: تــا امروز 14۰ هزار دیده بان پیشــگیری در این 
سامانه مشارکت کرده اند.

جهانگیر با بیان این که دیده بان های ســامانه ســجام، 
حوزه های نارضایتی و مشکالت مردم را گزارش می دهند، 
گفت: ایــن گزارش ها در فرآیند رســیدگی های معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به آسیب ها 

و مشــکالت مردم در حوزه های تقنینی و اجرایی بســیار 
موثر است.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
با اشــاره به اتصال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جــرم قوه قضائیه به ســامانه مجلس یار جهت رصد لوایح 
و طرح های اعالم وصول شــده، گفت: امیدواریم شرایطی 
فراهم شود که به خود طرح ها و لوایح قبل از مطرح شدن 
در مجلس دسترســی پیدا کنیم تا پیشنهادات الزم را در 
خصوص موارد پیشگیرانه این طرح ها و لوایح ارائه دهیم.

باالخره طرحی که هیچ فایده ای برای کنترل کرونا نداشت، پایان یافت!

دستور صریح رئیسی برای لغو منع تردد شبانه 

حسین کمالی:
با رای کارگران ریشه کارگران را می زنند

فعالیت ۱۴۰ هزار دیده بان در سامانه سجام قوه قضائیه

حضور مردم در عرصه سیاست
یکی از پرســش های بنیادینی که پیش 
روی بشر امروزین قرار دارد این موضوع است 
کــه میزان حضور و تاثیرگــذاری مردم یک 
جامعه بعنوان ســرمایه های اجتماعی در امر 
سیاست به چه مقدار باید باشد. شاید رجوع 
به پیشینه تاریخ پر فراز و نشیب سیاسی بشریت، از گذشته تا به امروز راهگشای ما 
در نیل به این موضوع باشد. چنانچه به اندیشه فیلسوفان قدیم یونان مراجعه نماییم 
با نام های آشنایی چون افالطون و ارسطو برخورد خواهیم کرد که در روزگار خود در 
ســایه حکومت دموکرات آتن زندگی می گذراندند. اما این زیست فردی و اجتماعی 
در آن جامعــه برای آنان هیچ گاه باعث نگردید که انتقادات خود را بیان ننمایند. به 
گونه ای که افالطون بارها اعالم داشت که حکومت دموکرات آتن را عامل اعدام استاد 
فرزانه خود یعنی سقراط می داند و اساساً باور داشت که حکومت باید از آِن فرزانگان 
و فیلسوف-شاهان باشد و مردم عادی توان حکمرانی و تصمیمات سرنوشت ساز را 
ندارند. ارسطو نیز باور داشت که ترکیبی از الیگارشی- دموکراسی در سایه حکومت 
طبقه متوسط می تواند سایه امن و آسایش را برای زیسِت فیلسوفانه جامعه آتن به 
ارمغان آورد. اما هرچه که پیشتر می آییم و از عصر کهن به عصر مدرن قدم می گذاریم 
آن نگاه نخبه گرایانه و محدود، برای ورود به امر سیاسی رنگ باخته و حکومت های 
دموکرات بیش از پیش چتر حاکمیت خود را بر ســر ملت ها گسترانیدند. بنابراین 
دموکراســی که در عهد گذشــته چندان مورد اقبال حکومت ها نبود، امروزه امری 
ضروری جهت ســنجش میزان کیفیت حاکمیت ها قلمداد می شود.  اما نمونه های 
تاریخی از زمانه فراگیرشدن حکومت های دموکرات در جوامع غربی نشان می دهد 
که برخالف آنچه که تصور می شد، حضور گسترده توده مردم در امر سیاسی همیشه 
بشارت دهنده رویدادهای خوشایندی نبوده است. شعله های جنگ جهانی دوم آن 
هنگام برافروخته گردید که سایه لیبرال- دموکراسی سرتاسر اروپا را تسخیر نمود؛ 
اما این حاکمیت ها هرگز نتوانســتند از بروز و ظهــور جنگ های جهانی اول و دوم 
جلوگیری نمایند. والتر لیپمن، اندیشمند و فیلسوف غربی است که خود آثار خانمان 
سوز جنگ جهانی دوم را درک نمود. لیپمن بیان آغازین خود پیرامون عمق فاجعه 
در جامعه غرب را بدین گونه بیان می دارد که »برای افرادی چون نگارنده که آرامش 
قبل از طوفان جهان را پیش از شــروع جنگ های بزرگ درک می کردند به آسانی 
ممکن نبود که به بیماری دموکراسی های آزادی خواه غرب واقف شوند و به وجود این 
بیماری اعتراف کنند، اما به تدریج که با عدم آمادگی روحی، معنوی و تسلیحاتی به 
دومین جنگ بزرگ جهانی کشانیده می شدیم این حقیقت برای ما آشکارتر می شد و 

جای انکاری برای اعتراف به بیماری دموکراسی برای ما باقی نمی ماند.«
لیپمن درخصوص بیماری که کشورهای لیبرال-دموکرات را سخت درگیر خود 
نموده و بر آتش خانمان ســوز جنگ جهانی دوم افزوده بود این گونه عنوان می کند 
که اساساً چون مجالس نمایندگان نمی توانستند از اختیاراتی که دولت به آنان واگذار 
کرده بود استفاده کنند آنها نیز از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و مسئولیت را 
به گردن توده های رای دهنده مردم انداختند. مردم نیز که قدرتی برای اســتفاده از 
این اختیارات نداشتند آن را به رهبران احزاب، دالالن سیاسی و منتقدانی که واسطه 
اجرایی این سیاست جدید بودند واگذار کردند. اما نتیجه این همه بی مسئولیتی ها 
چیزی نبود جز شعله ور شدن آتش جنگ و نتایجی منحوس و انقالبی. دموکراسی ها 
قدرت خود را برای ورود به جنگ از دست دادند و از آن سو نیز قدرتی برای امضای 
قرارداد صلح نداشــتند. به نوعی این خود نشان از یک استیصال و درماندگی مفرط 
داشت. اما ریشه این دردها دقیقا در کجاست؟ لیپمن باور دارد که بها دادن بیش از 
حد و اندازه به عرصه تاثیرگذاری مردم در امور سیاسی، خود زمینه این مشکالت را 
فراهم نموده اســت. اتکای قوه مجریه به تصمیمات پارلمان و توده های رای دهنده 
مردم، همان بالی خانمان ســوزی بود که پیشاروی قدرت قوه مجریه قرار گرفت و 
عمــاًل منجر به افول قدرت دولت گردیــد و عدم توازن میان قوای مجریه و مقننه، 
اجرای وظایف در قوه مجریه را با بحران عمیق روبرو گردانید. نتیجه این اضمحالل 
قدرت قوه مجریــه ظهور و بروز انقالبات توتالیتری در غرب را فراهم ســاخت. اما 
برای درمان آن نیاز به دارویی اســت که التیامی گردد بر زخمی های عمیق جوامع 
لیبرال-دموکــرات. این دارو باید بتواند از یک طرف از تجاوز توده رای دهنده مردم 
علیه دولت و تسلط بر آن جلوگیری نماید و از جانب دیگر نه تنها کلیه قدرت های 
مادی و امکانات موجود را در اختیار دولت ها بگذارد، بلکه دولت ها را از قدرت معنوی 
و شــاهانه ای که در اختیار دولت های گذشته بوده اســت برخوردار سازد. نتیجه از 
آنچه گفته شد اینکه همیشه و همواره توجه و اعتناء به حاکمیت های مردمی، برای 
دولت ها سعادت و خوشبختی را به ارمغان نیاورد است. این گفتار هرگز به این معنی 
نمی باشــد که حاکمان در طریقه حکمرانی خود، منویات و خواسته های مردم را به 
محاق فراموشی سپارند و طریقه استبداد رای و تک گویی را فراهم آورند که این نیز 
راهی اســت بس خطا و نتیجه آن چیزی جز استبداد نخواهد بود. بلکه آنچه که در 
عالم سیاســت همواره حرف اول و آخر را می زند توجه به تعادل قوا و همان عنوان 
»تعادل ها و کنترل« هایی اســت که متفکر بزرگ فرانسوی، شارل مونتسکیو عنوان 
می نمایــد. توازن قوا میان نهادهای مختلف و عدم رجحان و قوت گیری یک نهاد بر 
نهادهای دیگر امری حیاتی است که برای حکومت ها در جهت جلوگیری از اقدامات 

خودسرانه )چه استبداد شخص و چه استبداد اکثریت( الزم و ضروری می باشد.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی
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