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مجلس یک روز پرتنش را پشت سر گذاشت؛

یر تیغ  قالیباف ز
دوستان

سياست 2

هنوز دو روز از بیانات مقام معظم رهبری درباره فعالیت مجلس به 
دور از حاشیه ها نگذشته بود که روز گذشته جلسه علنی مجلس با بگو 

مگو میان نمایندگان و هجمه به هیأت رئیسه به تشنج کشیده شد. 
دیروز استیضاح روحانی منتفی شد و به نظر می رسد با فصل الخطاب 
رهبری مبنی بر اینکه دولت تــا روز آخر باید بر ســر کار خود بماند، 
تندروهای مجلس دست از استیضاح روحانی کشیدند و روحانی دست 
کم تا مدتی از تیغ تیز آنها در امان خواهد بود.  قالیباف اما وضع متفاوتی 
دارد. همــکاران اصولگرای او از نحوه ریاســت او بر مجلس و اساســا 
عملکرد هیأت رئیسه راضی نیستند. اصلی ترین اختالفشان نیز بر سر 

کمیسیون هاست. 
از اوایل ماه جاری شماری از نمایندگان مکرر از طرح استیضاح هیأت 
رئیسه مجلس خبر دادند.  چیدمان خاص نمایندگان در کمیسیون ها 
و مداخله برخی اعضــای هیأت رئیســه در انتخابات هیأت رئیســه 

کمیسیون ها عمده ترین دلیل این استیضاح عنوان شده است. 
اعتراض به صالحیت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

جلسه دیروز مجلس نیز در امتداد همین اختالف به تنش کشیده 
شد. الیاس نادران، نماینده تهران، در جریان بررسی طرح اصالح تبصره 
۱ ماده ۳۸ آیین نامــه مجلس، طی تذکری گفت: »به هیأت رئیســه 
اختیار داده شده تا به تعدادی که بخواهد سقف کمیسیون ها را کاهش 

یا افزایش دهد؛ تعداد و کمیسیون های آن نیز معلوم نیست.
وی افزود: شــش نفر را به کمیســیون برنامه و بودجه آوردند که 
مشاغل آنها هیچ ارتباطی به کمیسیون برنامه و بودجه ندارد، در بقیه 

کمیسیون ها نیز همینطور است...

نتیجه یک ماه اعتراضات هفت تپه به روایت معترضان؛

دستگیری کارگران و برگزاری جلسات بی حاصل با کارفرما
شهرنوشت 6

همين صفحه

ابوالقاسم سرحّدی زاده  ؛

دغدغه مند کارگران و طبقات فرودست
رخت از جهان بر بست

رئیس جمهور خدمت به مــردم را افتخار 
و مهم ترین هدف دولت دانســت و تاکید کرد 
که دولت با همه توان و تا آخرین روز و ساعت 
همانند روز اول و با همان روحیه و نشاط و بدون 
توجه به حاشیه سازی ها، روند خدمت به مردم 
را ادامه خواهد داد و به مردم و رهبری عزیز قول 
می دهیم که همه امکانات و توان خود را برای 
دســتیابی به اهداف بزرگ ملی تا روز آخر به 

کار بگیریم.
حســن روحانی دیروز در جلســه هیات 
دولت، بیانات رهبر معظــم انقالب خطاب به 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی را بسیار 
مهم و با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: برداشت 
من از ســخنان ایشــان اینگونه بود که مقام 
معظم رهبری مثل همیشــه راه حل عبور از 
شــرایط ســختی که در آن قرار گرفته ایم را 
انسجام، تعاون، وحدت و دســت همدیگر را 

گرفتن، می دانند.

رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: طبق 
قانون اساســی تفکیک قوا وجود دارد و ســه 
قوه به نوعی در فعالیت های خود در چارچوب 
قانون اساسی از استقالل برخوردار هستند اما 
این تفکیک قوا و اســتقالل به معنای تعارض 
و پیگیری اهداف مســتقل نیست. قوای سه 
گانه هــر کدام وظایــف خود را در راســتای 
اجرای عدالت، قانون گذاری و امور اجرایی بر 
عهده دارند اما این موارد، ســه هدف جداگانه  

 نیست بلکه همگی یک هدف واحد داریم و آن 
خدمت به مردم است.

با روسای قوا بیان و هدف واحدی داریم
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: در جلسات 
روسای قوا هر سه یک بیان و هدف واحدی را 

تبیین می کنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت دست 
دوســتی به ســمت قوه مقننه و قوه قضاییه 
دراز می کند، گفت: تا لحظه آخــر افتخار ما 
این اســت که به مردم خدمت کنیم و به مقام 
معظم رهبری قــول می دهــم همانطور که 
ایشان توصیه کردند که دولت باید تا روز آخر 
به خدمت خودش ادامــه دهد، اعالم می کنم 
که دولت بــا همه توان تا روز آخر، تا ســاعت 
و لحظه آخر، مثل روز اول بــا همان روحیه و 
نشــاط، بدون اینکه به حاشیه سازی هایی در 
کنار و گوشــه توجه کند، خدمت به مردم را 

ادامه می دهد.

ابوالقاسم سرحّدی زاده، سه شنبه شب پس 
از یک دوره طوالنی بیماری در منزلش در تهران 

درگذشت.
ابوالقاسم سرحدی زاده، سیاستمدار ایرانی، 
دبیرکل و بینان گذار حزب اسالمی کار، نماینده 
سه دوره مجلس شورای اســالمی و وزیر کار و 
امور اجتماعی در دولت اول و دوم میرحســین 

موسوی سه شب شب بر اثر بیماری درگذشت.
در دوران وزارت ســرحدی زاده بحث های 
زیــادی میــان وزارت کار و شــورای نگهبان 
پیرامون حق بیمه کارگــران کارگاه های زیِر 
۵ نفر به وجــود آمد که همیــن بحث ها بعدها 
زمینه ساز تشــکیل مجمع تشخیص مصلحت 
نظام شد. سرحدی زاده عضو هیات مرکزی خانه 
کارگر نیز بود. او نماینده تهران در مجلس سوم، 

پنجم و ششم بود که در مجلس ششم، ریاست 
کمیسیون اجتماعی را هم برعهده داشت؛ اما در 
همین دوره بر اثر سکته مغزی از ادامه فعالیت 

در مجلس بازماند. 
سرحدی زاده در سال ۱۳۲۴ در شهر تهران 
متولد شد. او ۱۳ سال از سال های جوانی را در 
زندان های رژیم شاه در اسارت بود و بعدها تمام 
تالش خود را برای بهبود زندگی کارگران صرف 
کرد. در زمان وزارت کار او بــود که قانون کار با 
بیش از ۲۰۰ ماده پس از کشاکش های فراوان 
در سال ۱۳۶۹ به تصویب رســید. پایه گذاری 
بن های کارگری، خدمــات رفاهی و برگزاری 
رســمی مراســم روز جهانی کارگر و تجلیل 
از کارگــران نمونه نیــز از ماحصل تالش های 
ســرحدی زاده در زمان وزارت کار اســت. در 

کارنامه شــغلی او، ســابقه عضویت در شورای 
سرپرســتی و قائم مقام بنیاد مستضعفان نیز 
دیده می شود. او همچنین  مدتی رئیس شورای 

سرپرستی زندان ها بود.
ابوالقاســم سرحدی زاده ســال ها به دلیل 
بیماری از امــور اجرایی فاصلــه گرفته بود و 
با دنیایی خاطــرات انباشــته از دوران وزارت 
کار و دوندگــی برای به ثمر رســاندن تفکراِت 
عدالت-محور، از دنیای سیاست کناره گرفته 
بود. اما همچنان به تالش های خود در مســیر 
لزوم التزاِم دولت و حاکمیت به بهبود معیشت 
کارگــران و طبقات فرودســت و جلوگیری از 

رخنه  ی سرمایه داری پایبند بود.
یاد این حامی کارگران و طبقات فرودست 

گرامی و روحش قرین آرامش باد.
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