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اســحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، در پستی اینستاگرامی به بیان 
خاطرات ســیل نوروزی سال ۹۸ پرداخته است. او در این پست نوشته است: سیل نوروز 
۱۳۹۸ حادثه ای کم نظیر از نظر حجم بارندگی و استان های درگیر در آن بود. در آن زمان 
دغدغه مسئوالن آن بود که از تلفات انسانی به شدت جلوگیری کنند، چراکه خسارت های 
مادی قابل جبران اســت. اینک که مردم عزیزمان در تابستان با سیل های متعدد روبه رو 
شــدند، خاطراتم را مرور کردم و گوشــه ای از حوادث آن روزهــا را جهت آگاهی در دو 

بخش منتشر می کنم.
۲۸ اســفند ۱۳۹۷: پیرو خبرهایی مبنی بر خطر وقوع ســیل در استان های گلستان و 
مازندران، با استانداران این دو استان تلفنی صحبت کردم و گفتم که آماده مقابله با سیل 

و کمک به سیل زدگان باشند.
۲ فروردین ۱۳۹۸: با وجود آنکه قبال اعالم شــده بود سیل در استان های مازندران و 
گلستان تحت کنترل است، امروز خبرهای بدی از استان ها به من می رسید. از وزیر کشور 
ســؤال کردم گفت مشکل حادی نیســت و من عازم گلستان هستم. بعد از ظهر، با تلفن 
آیت اهللا نورمفیدی امام جمعه گرگان، بســیار نگران شدم و مصمم شدم که خودم فردا 

به منطقه بروم.
۳ فروردین ۱۳۹۸: همراه با وزرای جهاد کشــاورزی، بهداشت، نیرو و راه و شهرسازی 
به استان گلستان رفتیم. وزیر کشور و اقتصاد هم از قبل آنجا بودند. بعد از بازدید هوایی 
از مناطق ســیل زده، با ماشین به سمت شهر آق قال رفتیم. تمام شهر را آب گرفته است. 
بعد از بازدید میدانی در شــهر، ســتاد مدیریت بحران استان را با حضور شش نفر از وزرا 
و مدیران اســتان تشکیل دادیم. در آنجا وزیر کشــور پس از هماهنگی با من، سرپرست 
جدید اســتان را معرفی کرد. من هم ضمن تأیید عزل استاندار بر اهمیت حضور مدیر در 
موقعیت بحران تأکید کردم و برخی تصمیمات گرفته شد. قرار شد وزیر کشور تا زمان حل 

بحران در استان بماند. ۱۲ شب به مازندران رفتیم.
۴ فروردین: اســتان مازندران کمتر از گلســتان آســیب دیده بود. از برخی از مناطق 
سیل زده بازدید کردیم و به مردم اطمینان دادیم که دولت در بازسازی کنار شماست. بعد 
هم در جلسه ستاد مدیریت بحران استان شرکت کردم و از عملکرد استاندار تقدیر کردم.

۵ فروردین: گزارش های هواشناسی خطر از وقوع سیل در تهران می داد. با تلویزیون 
مصاحبه کردم و به مردم التماس کردم که به هشــدارها توجه کنند. ساعت ۱۰ شب به 
جلســه ســتاد بحران تهران رفتم. هدفم این بود که اهمیت و حساسیت موضوع مورد 
توجه قرار بگیرد. در این جلســه تصمیم گرفته شد که جلوی ورود مردم به مناطقی که 

احتمال وقوع بحران در آن باالست، گرفته شود. شب در دفترم خوابیدم که اگر مشکلی 
پیش آمد قابل مدیریت باشد.

۶ فروردین: با حضور رئیس جمهور در تهران جلســه ســتاد بحران تشــکیل دادیم. 
مصوباتی برای حمایت از سیل زدگان داشتیم.

مرور خاطرات سیل سال ۱۳۹۸؛ بخش دوم:
۱۱ فروردین: به دلیل شــدت سیل، عازم استان های غربی و جنوب غربی هستم. ابتدا 
به کرمانشــاه رفتیم و از مناطق ســیل خیز بازدید کردیم و جلسه ستاد مدیریت بحران را 
تشکیل دادیم. در شهر مردم برای جلوگیری از ورود سیل به خانه هایشان اقدامات خوبی 
انجام داده بودند. قرار شــد [حجتی] وزیر جهاد برای کمک به مدیریت بحران در استان 
بماند. همان شــب به سمت لرستان رفتیم و جلسه ستاد بحران استان را تشکیل دادیم. 
در جلسه از کمبود امکانات می گفتند و پیش بینی بارندگی شدید می شد. شب در خرم آباد 

ماندیم.
۱۲ فروردیــن: صبح معلوم بود رودخانه ها حالت طغیان دارند. فرودگاه را آب گرفته 
بود و امکان پرواز هواپیما نبود. در اســتانداری مستقر شدم و با فرمانداران استان، تلفنی 
صحبت کردم. همه از کمبود ماشین آالت می گفتند. ضمن تماس با رئیس جمهور و ارائه 
گزارش به ایشان، با وزیر کشور هم صحبت کردم و خواستم استان های اصفهان و مرکزی 
ماشین آالت و نیرو به لرستان اعزام کنند. وزیر راه برای کمک به استاندار در استان مستقر 
شد و ما با اتومبیل راهی خوزستان شدیم. ابتدا عازم سد دز شدیم که تقریبا پر از آب بود. 
به ســد کرخه رفتیم که آن هم تا نقطه پیک فاصله کمی داشت. وزیر نیرو گفت ورودی 
کرخه خیلی زیاد است، به طوری که در پیک شب گذشته هشت هزارو ۴۰۰ متر مکعب در 
ثانیه آب وارد سد می شد و درخواست افزایش خروجی سدها را داشتند. مسئوالن استان 
نگران خسارت بیشتر به مردم در صورت افزایش خروجی سدها بودند. در مسیر اهواز با 

مردم محل در روستاهای سیل زده گفت وگو کردم.
۱۳ فروردین: در کنار کارون قدم زدم. رودخانه پر از آب بود و بخشــی از فضای ســبز 
هم زیر آب رفته بود. در جلسه ستاد بحران شرکت کردم. قرار شد وزیر نیرو هم در استان 
مســتقر باشــد، میزان خروجی آب از سدها با هماهنگی مســئوالن استان تنظیم شود و 
تأکید کردم که در میانه بحران هســتیم و ممکن است حادتر شود. عصر برای شرکت در 
جلسه ای درباره سیل در دفتر رهبری به تهران برگشتم. جلسه در حضور رهبری تشکیل 
شد و مسئوالن گزارشــی از اقدامات و پیش بینی ها خصوصا در ارتباط با خوزستان ارائه 

کردند.

  بعد دیگر این داستان طوالنی و پر پیچ و خم ابهام در   .
دیپلماسی هسته ای دولت رئیسی را کالبدشکافی کنیم. 
اخیرا جوزف بورل از پیش نویس متن توافقی برای احیای برجام سخن گفت که ضمن 
منتفع کردن ایران از مواهب اقتصادی می تواند نگرانی های جامعه جهانی را درخصوص 
پرونده فعالیت هسته ای جمهوری اســالمی هم مرتفع کند. پس از این ادعای مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سه شــنبه هفته گذشته، تهران و واشنگتن مواضعی 
تقریبا مشابه در پیش گرفتند و با سکوت دیپلماتیک و بدون اتخاذ واکنش رسمی مبنی 
بر پذیرش یا رد آن سعی کردند برخوردی منعطف داشته باشند. در همین راستا یکشنبه 
جــاری بود که باقری کنی از احتمال ازســرگیری مذاکرات گفت که با تأیید ســخنگوی 
دستگاه سیاست خارجی در نشست خبری دیروز دوشنبه همراه بود. آیا واقعا این طرح 
پیشنهادی بورل موتور مذاکرات را روشن کرد؟ آیا این متن پیشنهادی می تواند به احیای 

برجام منجر شود؟
اگر آن چیزی که بورل در قالب متن پیش نویس توافق به آن اشاره کرده است، مالک 
عمل قرار گیرد، می تواند به یک توافق موقت و کوتاه مدت منجر شود. البته برای رسیدن 
به این نقطه یعنی توافق موقت سه شرط وجود دارد؛ اول آنکه تمام تحریم های دوره 
ترامپ توســط بایدن لغو شــود و حداقل دولت بایدن تضمینــی مبنی بر عدم خروج 
دولتش تا پایان حیات خود از برجام به ایران بدهد و از آن طرف تهران هم خواسته های 

فرابرجامی خود را کنار بگذارد. اگر این شروط پذیرفته شود، برجام می تواند از نقطه ای 
که قطع شده است، از سر گرفته شود. 

باز هم این ســؤال را به طور مشــخص تکرار می کنم؛ آیا ازسرگیری مذاکرات نشان   .
نمی دهد که ایران و به ویژه دولت ســیزدهم به دنبال خرید زمان برای رسیدن به نقطه 
گریز هسته ای اســت، چون، نه مذاکرات وین و نه حتی نشست دوحه به نتیجه خاصی 

نرسید. پس هیچ تضمینی وجود ندارد که مذاکرات آتی هم نتیجه ای در بر داشته باشد؟ 
من واقعا نمی توانم با قاطعیت بگویم که دولت سیزدهم با این شیوه در مذاکره و 

قطع و وصل کردن های مکرر به دنبال خرید زمان است.
بسیار خوب، گریزی به اختالف اخیر آژانس و تهران هم داشته باشیم. به نظر می رسد   .

رفتار آژانس ما را در یک دور باطل قرار داده اســت. چون با شکل گیری برجام قرار بود 
پرونده PMD به طورکامل بسته شود، اما دوباره با تحریکات اسرائیل و اسناد جاسوسی 
به نظر می رسد دوباره این پرونده در حال بازشدن است. آیا آژانس و گروسی می تواند 
هر زمان که خواست ایران را به ازسرگیری ابعاد نظامی در پرونده فعالیت های هسته ای 

متهم کند؟
در ایــن خصوص باید به چند نکته اشــاره کرد؛ اوال چــه بخواهیم و چه نخواهیم 
به هرحال آژانس مســئول نظارت بر فعالیت های هســته ای ایران اســت. در ثانی این 
واقعیت هم وجود دارد که رفتار آژانس تحت فشــار و تأثیر برخی کشورها و بازیگران 

می تواند از یک رفتار فنی به یک رفتار سیاسی تغییر ماهیت دهد. نکته مهم  تر اینجاست 
که ایران خود را متعهد به رعایت مقررات پادمانی کرده اســت و کماکان این مقررات 
هم رعایت می شود. آنچه امروز محل اختالف ایران و آژانس است و محل سؤال شما 
هم هســت ناظر به تعهدات برجامی است. باید بین این دو تفکیک قائل شد. ما عضو 
آژانس بین المللی انرژی اتمی هســتیم و باید مقرراتش را هم اجرا کرد. پس نباید به 
نــام تأخیر در احیای برجام برخی فعالیت های حساســیت زا را در پیش گرفت. به هر 
حال منطق حاکم در نظام بین الملل، منطق «قدرت» اســت و کشــورهایی که قدرت 
بیشتری داشــته باشند، توان تحقق منافع و اهداف خود را دارند. در این بین ما نباید با 
برخی مواضع یا ادعای رســانه ای داخلی کار را برای خود ســخت تر کنیم و فضا را به 
ســمتی پیش ببریم که با دست خود عمال پرونده PMD را باز کنیم. من به دنبال انتقاد 
به گفته های آقای الریجانی و خرازی نیستم، اما باید گفت هر سخن، حتی سخن بحق، 
زمان و مکان درستی هم می طلبد. این گفته ها از زبان کسانی که قبال یا فعال دارای مقام 
هســتند بدون تبعات نخواهد بود؛ مقام معظم رهبری در یک فرمایش کامال درســت 
از حرام بودن ســاخت سالح هسته ای و اســتفاده از آن گفته اند. بارها و بارها مواضع 
جمهوری اسالمی ایران هم در همین راستا بوده است، حال چرا در مقاطع و برهه های 

حساسی مانند اکنون برخی افراد برخالف فتوای رهبری ادعاهایی را مطرح می کنند یا 
رسانه های رادیکال سعی دارند با پروپاگاندای رسانه ای به این ادعاها دامن بزنند، جای 

سؤال دارد. این رفتارها و گفتارها، با منافع و امنیت ملی سازگار نیست.
به امنیت ملی اشاره کردید. اتفاقا مقامات اســرائیلی نیز با استناد به همین ادعای   .

داخلی مســئله حمله گسترده به ایران را تا پایان تابســتان امسال مطرح کردند. آیا به 
واقع این دست مواضع و ادعای رســانه ای در داخل کشور توجیهی برای این حمالت 

احتمالی خواهد بود؟
اوال چیزی به نام حمله توســط رژیم صهیونیســتی اتفاق نخواهد افتاد. این رژیم 
اساسا توان تقابل و رویارویی مستقیم با ایران را ندارد. در ثانی بی شک ادعاهای سیاسی 
و رســانه ای در یک کشور نمی تواند مالک حمله به آن کشور باشد. با این حال من این 
انتقاد را دارم که چرا باید با دست خود برای خود چالش و بحران ایجاد کنیم؟ چرا باید 
با برخی مواضع نسنجیده امنیت و منافع کشور را تحت الشعاع قرار دهیم؟ ما می دانیم 
که عربســتان سعودی و اسرائیل از همان ابتدا تا به اکنون با برجام مشکل داشتند و از 
هیچ تالشی برای نابودی توافق هسته ای دریغ نمی کنند، پس چرا ما باید کاری کنیم که 

با دست خود فضا و بستر الزم را برای ریاض و تل آویو ایجاد کنیم؟

تهران در دوراهی «احیای برجام»
 و «گریز هسته ای» کدام را انتخاب می کند؟

روایت اسحاق جهانگیری  از سیل اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹

معصومه معظمی: فقط ۳۰۰ روز از انتصاب حجت اهللا عبدالملکی، 
وزیر جوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رئیســی، گذشــته بود 
که مجبور به اســتعفا و کناره گیری شــد. وزیری که نه از توانمندی 
الزم برخــوردار بــود و نــه تخصص کافــی را داشــت. وزیری که 
بــا اظهارنظرهــای عجیــب و غیرواقعــی خود مثل ایجاد شــغل 
یک میلیون تومانی، زمینه شــوخی کاربران فضای مجازی را فراهم 
کرده بود. ازاین رو درست زمانی که مجلس همسو با دولت باالخره 
از عدم توانمندی وزیر جوان به ســتوه آمده بود و با جمع کردن ۳۲ 
امضا آماده اســتیضاح او شــد؛ عبدالملکی در توییتی خبر داد که 
به منظور «افزایش هماهنگی در دولت» از ســمت خود «استعفا» 
می دهد. بعد از آن هم با حکم رئیســی، محمدهــادی زاهدی وفا، 
به عنــوان سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی منصوب 
شــد. انتصابی که با گذشــت ۵۰ روز از آن، باز هم صدای نمایندگان 
مجلــس را درآورد. به نحوی که درباره آن به رئیس جمهور اخطار 
قانون اساســی دادند و از رئیســی خواستند هر چه ســریع تر قبل از 
اینکه مهلت ســه ماهه قانونی این سرپرســت به اتمام برسد، وزیر 
پیشــنهادی کار و رفاه اجتماعی را بــه مجلس معرفی کند؛ چراکه 
به گفته محمدیاری، نماینده اخطار دهنده، «سرپرســت وزارت رفاه 
درهــای وزارتخانــه را به روی خود بســته و به نمایندگان پاســخ 
نمی دهد!».  اگرچه سرپرست یک وزارتخانه، اختیارات قانونی وزیر را 
ندارد و در خیلــی مواقع نمی تواند اقداماتی هم تراز وزیر انجام دهد 
و اشــخاصی را عزل و نصب کند  اما طبق همان قانون اختیاراتی به او 
محول شــده که در نبود وزیر بتواند سه ماه، جای خالی وزیر را پر کند 
تا کارهای وزارتخانه متبوع زمین نماند. به عبارتی اگرچه سرپرســت 
قدرت و اختیار وزیر را ندارد  اما از نظر وجهه قانونی چیزی کم از وزیر 
ندارد و در خیلی مواقع تصمیم های او نافذ و تأثیرگذار اســت؛ اما به 
نظر می رسد  زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
پویایی و انگیــزه الزم را ندارد و همین کرختی و بی انگیزگی منجر به 
اعتراض و اخطار قانون اساســی نمایندگان به رئیس جمهور شــده 
است. حسن محمدیاری، نماینده تالش در مجلس، روز یکشنبه هفته 
جــاری در صحن علنی، طی اخطاری با اســتناد به اصول ۱۳۵ و ۷۶ 
قانون اساسی اظهار کرد که در چند ماهی که از سرپرستی زاهدی وفا 

بــر وزارت عریض و طویــل کار و رفــاه اجتماعی می گــذرد، درهای 
وزارتخانه را به روی خود بسته و جواب نمایندگان را نمی دهد.

او به مشکالت روزمره بازنشستگان و مراجعه کنندگان حوزه کار، 
رفاه و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «هیچ کدام از حوزه های این 
وزارتخانه پاسخ گو نیستند. از آقای رئیسی انتظار داریم سقف قانونی 
برای معرفی وزیر را مــد نظر قرار ندهد، گرچه قانون گذار اجازه داده 
اســت که تا سه ماه وزارتخانه توسط سرپرست اداره شود. اما دولت 
انقالبی آقای رئیســی نهایتا ظرف هفته های آینده وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی را تعیین تکلیف کند تا شــاهد کاهش مشــکالت و 
مراجعات مردمی باشــیم».  این نماینده همچنین بر این عقیده است 
که «سرپرســت فعلــی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اساســا 
هیچ گونه تعاملی با مجلس ندارد و شأن نظارتی مجلس به حاشیه 

رفته است».
ضرورت معرفی وزیر پیشنهادی کار، پیش از اتمام موعد قانونی

این در حالی اســت که پس از گذشــت پنج ماه از سال، به گفته 
یکی از نمایندگان، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی 
حاضر نیســت ۱۰ دقیقه  با نمایندگان مجلس جلسه بگذارد! ازاین رو 
انتظار می رود رئیس جمهور با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور 
و مشــکالت تلنبارشده بازنشســتگان و حوزه تأمین اجتماعی، فکری 
برای مشکالت کند و زودتر از موعد قانونی سه ماهه، وزیر پیشنهادی 

کار را به مجلس معرفی کند.
 وعده تعامل مجلس با رئیســی درباره ســرعت در بررسی وزیر 

پیشنهادی کار
به نظر می رســد نماینــدگان مجلس با درک صحیح از شــرایط 
جامعــه، پذیرفته انــد کــه در صــورت معرفی هرچه ســریع تر وزیر 
پیشــنهادی کار توســط رئیس جمهور، تعامل الزم را به خرج دهند 
و بدون فوت وقت، بررســی های الزم را در قبال گزینه مدنظر وزارت 
کار داشته باشــند تا هرچه سریع تر تکلیف این وزارتخانه روشن شود. 
این وعده  داده شده را کیومرث سرمدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 

اجتماعی مجلس به «شرق» گفت.
ســرمدی درباره وزارت کار که مدتی اســت در این شرایط خاص 
اقتصادی با سرپرست اداره می شود، به «شرق» گفت: «دولت از نظر 

قانونی ســه ماه فرصت دارد که وزارتخانه را با سرپرست اداره کند، 
اما توجه به دو مطلب وســعت وزارت رفاه و شــرایط حساس کشور 
خصوصا درباره مخاطبان این وزارتخانه اعم از (حقوق بازنشستگان 
و مباحث یارانه هــا و تعیین دهک ها) اداره وزارت کار با سرپرســت 
در این شــرایط را نقطه ضعف دولت می دانــم».  او تأکید کرد: «عدم 
تسریع در معرفی وزیر پیشــنهادی برای تصدی این وزارتخانه نقطه 
ضعف دولت است که می تواند به پاشنه آشیل آن تبدیل شود».  عضو 
هیئت رئیسه کمیســیون اجتماعی مجلس توضیح داد: «با توجه به 
مسائلی که در کشور وجود دارد، وقتی این وزارتخانه مهم با سرپرست 
اداره می شــود، این سرپرســت به دالیل مختلف و نداشتن انگیزه و 
اختیارات وسیع در حوزه کاری نمی تواند پاسخ گوی مشکالت باشد».

ســرمدی با تأکید بر الزام معرفی هرچه سریع تر گزینه پیشنهادی 
وزارت کار بــه مجلــس گفت: «بــه رئیس جمهور تذکــر می دهیم 
هرچه ســریع تر گزینــه ای توانمنــد بــرای وزارت کار و تصــدی این 
وزارتخانــه مهم به مجلــس معرفی کند تا مشــکالت این حوزه تا 
حدی ســاماندهی شود».  او در پاســخ به اینکه در این شرایط خاص 
که وزارت کار با سرپرســت اداره می شــود، آیا برای گزینه مناســب 
وزارت با مجلســی ها به صورت دوســتانه رایزنی هایی صورت گرفته 
اســت؟ گفت: «نزدیک ترین کمیسیون به وزارت کار و رفاه اجتماعی، 
کمیســیون اجتماعی مجلس است و من هم عضو هیئت رئیسه این 
کمیسیون هســتم اما تاکنون هیچ رایزنی ای جهت معرفی شخصی 
برای تصدی این کرســی با مجلس انجام نشــده اســت».  او درباره 
ضرورت معرفی هرچه سریع تر گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس 
تأکید کرد: «معرفی زودتر وزیر پیشنهادی کار توسط رئیس جمهور به 
مجلس در این شــرایط، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. مسائلی که 
در کشور با آن دست به گریبانیم یک ضرورت است و نباید بیش از این 
در آن وقفه ای ایجاد شود. باید دولت در کمترین زمان به جمع بندی 
برســد و مجلس این آمادگی را دارد که طبق قانون در کمترین زمان 
این بررسی ها را انجام دهد و سرنوشت این وزارتخانه را روشن کند».

عضو هیئت رئیســه کمیســیون اجتماعی مجلس بــا بیان اینکه 
همــکاران در روزهــای اخیر تذکراتی دراین بــاره به رئیس جمهوری 
داده اند، اظهار کرد که من هم مثل ســایر همکارانم در این خصوص 

تذکر خواهم داد تا هر چه ســریع تر وزیر پیشــنهادی کار را به مجلس 
معرفی کنند».

سرپرست وزارت کار انگیزه و اختیار الزم را ندارد
عالوه بر ســرمدی، ســیدکریم حســینی، عضو دیگر کمیســیون 
اجتماعــی مجلس نیز در انتقــاد از این موضوع به «شــرق» گفت: 
«طبیعی است که دولت باید هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی کار و امور 
اجتماعــی را به مجلس معرفی کند، چراکه این حوزه با مشــکالت 
عدیده ای مواجه است و تنها وزیر می تواند پیگیر موضوعات مختلف 
باشد تا زیرمجموعه ها با ثبات بیشتری اداره شوند. اما در حال حاضر 
سرپرســت از نظر قانونــی نه اختیــارات و نه انگیــزه الزم را دارد و 

مشکالت روی هم تلنبار شده اند».
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزســتان با انتقاد از کم کاری و 
بی توجهی سرپرست وزارت کار نســبت به پاسخ گویی به نمایندگان 
مجلس، تصریح کرد: «معموال در وزارتخانه ها سرپرست ها اگر بیشتر 
از وزیر کار نکنند، کمتر کار نمی کنند، اما متأســفانه درباره سرپرست 
فعلی وزارت کار چنین امری صدق نمی کند. آقای زاهدی وفا درهای 
وزارتخانه را به روی خودش بســته و به نمایندگان پاسخ گو نیست و 
همچنین هیچ ارتباطی با کمیسیون های تخصصی وزارتخانه متبوع 
خــود ندارد. اتفاقی که قطعا به وظایف عــادی و طبیعی وزارتخانه 

آسیب می زند».
ایــن نماینده مجلس توضیح داد: «هرچه ایــن تأخیر در معرفی 

بیشتر باشد، آسیب های بیشتری می رســاند. این وزارتخانه عریض و 
طویلی که وظایف زیادی هم بر عهده دارد، به ویژه در ســازمان های 
زیرمجموعه و شرکت هایی که غیرمســتقیم توسط صندوق های آن 
اداره می شود و سهام دار آن هستند، آنها را دچار بالتکلیفی می کند».
حســینی تأکید کرد: «دلیل مشــخصی برای معرفی نکردن وزیر 
پیشــنهادی کار وجود ندارد؛ بنابراین حتما معرفی وزیر به پیشــرفت 

کار کمک کند».
گروکشی دولت از مجلس برای ممانعت از استیضاح؟

اگرچه مجلســی ها بر این عقیده اند که در این شــرایط خاص که 
بعداز گذشت پنج ماه از شروع سال هنوز وضعیت حقوق بازنشستگان 
تعیین تکلیف نشده و همین امر باعث تجمعات اعتراضی گاه و بیگاه 
بازنشستگان می شــود، دولت باید وضعیت این وزارتخانه بااهمیت 
را روشــن کند. اما به نظر می رســد دولت عجله ای در این خصوص 
ندارد و بی توجــه به این اصرارها و تذکرات، قصد دارد از این فرصت 
سه ماهه نهایت اســتفاده را ببرد و وزارتخانه بزرگ کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی را همچنان با سرپرستی غیرپاسخ گو اداره کند. موضوعی که 
به این شائبه دامن می زند که دولت برای جلوگیری از استیضاح های 
بعدی وزرا توسط مجلس، وزیر پیشنهادی کار را معرفی نمی کند تا به 
تصور خودشان نمایندگان مجاب شوند در این اوضاع خاص اقتصادی 
و تحریمی، اداره وزارتخانه با وزیر ضعیف بهتر از اداره آن با سرپرست 

بی مسئولیت و غیرپاسخ گو است!

«شرق» از تذکر قانون اساسی نمایندگان به رئیس جمهور درباره معرفی نکردن وزیر کار گزارش می دهد

وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخ گو؟
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