
 دستگاه قضا تحت تأثير جوسازي ها قرار نمي گيرد  

 محمد اسماعیلی
  گزارش    2

مجلس و رأي اعتماد به كابينه دوازدهم
مجلس سرانجام پس از پنج روز كار فشرده كه به ظاهر بررسي همه شرايط 
را براي شكل گيري يك كابينه خوب و كارآمد دنبال مي كرد، ديروز به كار 
خود با انتخاب 16 وزير از 17 وزير پيشنهادي آقاي روحاني رأي مثبت داد 
و عماًل بدون هيچ چالشي همانگونه كه پيش بيني مي شد، بستر را از هر 
لحاظ براي دولت آينده آقاي روحاني آماده كرد. اين همراهي حتي تا جايي 
بود كه بر خالف برخي رجزخواني هاي مجلسي ها در روزهاي اخير مبني 
بر افتادن حداقل دو وزير پيشنهادي، كابينه دوازدهم بر خالف كابينه هايي 
كه اصالح طلبان مدعي بودند مجلس اصولگراي هفتم كامالً در همراهي با 
دولت نهم است و آن مجلس يك كابينه يكدست را شكل خواهد داد، دولت 
دوازدهم روحاني يكدست تر از هر دولتي شكل گرفت و مجلس نيز در يك 

برنامه هماهنگ آنچه را آقاي روحاني مي خواست رقم زد. 
 1-  سال 1384 هنگام شكل گيري دولت نهم با وجود آنكه مجلس تقريباً 
تماماً در دست اصولگراها بود به چهار نفر از وزراي پيشنهادي احمدي نژاد 
رأي مثبت داده نش��د و جالب آنكه همه مخالفان سياسي آن مجلس بر 
اين نظر بودند كه مجلس يكدست هفتم، دولت يكدست را ايجاد كرده 
است. امروز كه رفتار مجلس دهم تركيب شده از طيف اميد و اصالحات 
را در مقايس��ه با آن مجلس اصولگراي به اصطالح يكدست مورد ارزيابي 
قرار مي دهيم، به اين فهم مي رسيم كه چقدر در رفتار اين دو جريان در 
مواجهه با حقوق مردم تفاوت وجود دارد. يكي مثل جريان حاكم در اين 
مجلس ترجيح مي دهد در يك همگرايي كامل از بسياري از مطلوب ها 
صرف نظر و به حداقل هاي كابينه معرفي ش��ده بسنده كند و در آن سو، 
اصولگراها هم نقد همراه با توهين و متهم شدن به مماشات با دولت نهم 
از سوي اصالح طلبان را بايست پذيرا مي شدند و هم با تصلب در برخورد 
با كابينه جديد منتسب به جريان خود بايد پاسخگوي رفتار خود در بين 
هم طيفي هاي خود مي شدند. اما ديروز همه چيز با آرامي و خوشي پيش 
رفت و دولت آقاي روحاني بحمداهلل بدون چالش بهارستان را با لب هاي 

شادمان به مقصد پاستور ترك كرد. 
 2- رأي اعتم��اد مجلس به كابينه پيش��نهادي هر دولتي حق مس��لم 
نمايندگان اس��ت، كمااينكه انتخاب اعضاي كابينه هماهنگ و همگرا 
با رئيس جمهور از حقوق مس��لم رئيس جمهوري اس��ت كه با رأي ملت 
بر اين جايگاه تكيه زده اس��ت. اما تأسف آنجاس��ت كه وقتي نماينده اي 
ثبت نام مي كند و پشت تريبون قرار مي گيرد و قصد دارد وزير پيشنهادي 
رئيس جمهور را به نقد بكشد، به يكباره ريل سخنان خود را عوض مي كند 
و انگار فراموش كرده باشد كه مخالف اس��ت يا موافق، شروع مي كند از 
سجاياي اخالقي و مديريتي وزير پيشنهادي سخن مي گويد. اين انتقاد 
به مفهوم آن نيست كه بايد از دايره انصاف و عدالت خارج شد و يك برادر 
مسلمان را با انواع اتهام هاي بي اساس از گردونه خارج كرد، بلكه انتقاد به 
رفتاري است كه نمايندگان در هر دوره به آن متوسل مي شوند و در اين 
دوره شاهد غلظت بيشتري از آن بوديم و نماينده محترم حق مخالفي را 
تضييع كرده و پش��ت تريبون در جايگاه مخالف قرار گرفته و بهتر از هر 

موافقي داد سخن براي وزير پيشنهادي سر مي دهد. 
3- رأي اعتماد ديروز مجلس به كابينه پيشنهادي آقاي روحاني و تركيب 
آراي داده شده به وزراي پيشنهادي نشان داد كه مجلس دهم بيش از آنكه 
حاصل يك خرد حزبي يا جرياني باشد، محصول البي گري و اراده شخصي 
رأس هرم در مجلس و دولت است و اين همان چيزي است كه در مجلس 
هفتم در انتخاب كابينه دولت نهم هيچ گاه شاهد آن نبوديم، چرا كه اساساً 
دكتر حداد يا قايل به البي گري نبودند يا شخصيت ايشان به گونه اي است 
كه قدرت البي گري ضعيفي داش��تند. اينكه آق��اي روحاني در مجلس 
مي گويند كابينه پيشنهادي خود را با هماهنگي فراكسيون هاي مجلس و 
مسئوالن مربوط بسته اند، خودشان و ديگران هم مي دانند آن چيزي كه 
معاون اول ايشان چندي پيش رسانه اي كرد مبني بر اينكه كابينه دوازدهم 
با هماهنگي رهبري نظام خواهد بود، سخن بيهوده و بي اساس بود، بلكه 
اين كابينه محصول رايزني با چند شخصيت در دولت و مجلس بوده و بقيه 
ضرورتاً بايد هماهنگ مي شدند كه بحمداهلل شدند. از اين روست كه برخي 
معتقدند جدي گرفتن مجلس دهم از سوي هر دولتي به ويژه دولت آقاي 
روحاني، بيش از هر چيزي به وجود شخص رئيس مجلس در اين مجلس و 

توانايي هاي سياسي وي بر مي گردد. 
 4- به هر ترتيب بود كابينه دوازدهم با دو كسري وزارت آموزش عالي و 
وزارت نيرو شكل گرفت و بايد آن را به فال نيك گرفت و از اين پس فقط بايد 
تمام تالش مصروف آن شود كه برنامه هاي وعده داده شده رئيس جمهور 
به ويژه در حوزه اقتصاد و معيشت و اشتغال جوانان تحقق يابد و دولت آقاي 
روحاني از ورود به هر حاشيه اي كه موجب خلل در روند فعاليت دولت در 

مدت اين چهار سال كه همچون برق سپري خواهد شد، پرهيز كند. 
 ديروز رئيس جمهور محترم با انتقاد از روند گذشته همچون چهار سال اول 
دوره رئيس جمهوري شان گفتند كه تا پايان چشم انداز 20 ساله نظام فقط 
هشت سال باقي مانده و اين سخن درستي كه براي رسيدن به چشم انداز 
ترسيم شده، زمان اندك و كار بسيار بر زمين مانده است. بنابراين نبايد اين 
نگراني فقط در حد سخن گفتن باقي بماند و اگر رئيس جمهور اراده كرده 
جبران كم كاري هاي گذشته را نمايد بايد از همه ظرفيت نظام به خصوص 
دولت دوازدهم كه به قول آق��اي روحاني برخي از آنان از جمله برند هاي 
بزرگ دنيا هستند، استفاده كنند تا اين قطار را به نقطه نهايي چشم انداز 
1404 نزديك و نزديك كنند كه در غيراينصورت، اين برندها و برند بازي ها 

صرفاً لفظي و فاقد ارزش است. 

فرمانده نيروي دريايي ارتش عنوان كرد
اسكورت ۴۲۰۰ كشتي در خليج عدن

فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: ما از سال ۸۸ با اعزام ۵۰ ناوگروه 
توانس�ته ايم امني�ت ۴۲۰۰ كش�تي را در خليج عدن برق�رار كنيم. 
به گزارش تسنيم، امر حبيب اهلل سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش در 
جمع اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان مستقل طي سخناني 
اظهار داشت: امروزه كشورهاي بزرگي در دنيا وجود دارند كه به آب هاي آزاد 
دسترسي ندارند اما كشور ما از اين نعمت برخوردار است. وي افزود: تاريخ 
نشان داده است، ما ملتي دريانورد بوديم و 2 هزار سال پيش از خليج فارس 
تا مديترانه را سفر كرديم اما پس از آن استعمار و به خصوص انگليس براي 
اينكه دسترسي ديگران به منافع خود را در دريا قطع كنند سرزمين ما را 
تبديل به زمين سوخته و ما را از دريا دور كردند. فرمانده نيروي دريايي ارتش 
با بيان اينكه امروزه 9 گذرگاه مهم دريايي در دنيا وجود دارد، خاطرنشان كرد: 
چهار مورد از مهم ترين اين گذرگاه ها در منطقه ما هستند كه طي دوره هاي 
مختلف تاريخي، استعمارگران سعي كردند ما را از اين گذرگاه ها و همچنين 
سواحل مكران دور نگه دارند. دريادار سياري ادامه داد: امروزه يك سوم حمل 
و نقل دريايي جهان و همچنين 90 درصد تجارت جهاني از دريا و به خصوص 
منطقه شمال اقيانوس هند انجام مي شود، همچنين ما منافع بسياري از نفت 
و گاز در درياهاي عمان و خزر داريم كه تاكنون از آنها استفاده نكرده ايم. وي 
تصريح كرد: همچنين دريا يكي از منابع مهم تأمين انرژي هاي تجديدپذير 

است و راه پيشرفت كشور توسعه دريامحور است.  
امير سياري ادامه داد: ما تا سال 86 فقط در خليج فارس حضور داشتيم اما از 
آن سال به بعد بنا به دستور فرمانده معظم كل قوا نيروي دريايي ارتش تبديل 
به يك نيروي دريايي راهبردي شديم و ما امروز تا مدار 10 درجه اقيانوس 
هند و همچنين 20 درصد درياي خزر را تحت كنترل داريم. وي عنوان كرد: 
ما در سال 88 براي اولين بار از كانال سوئز عبور كرديم و توانسته ايم از آن 
سال به بعد با اعزام 50 ناوگروه، 4200 كشتي را منطقه خليج عدن اسكورت 
كنيم. فرمانده نيروي دريايي ارت��ش در پايان گفت: ما مي توانيم با اندكي 
حمايت، تمام آنچه در عرصه دريا مورد نياز ماست را توليد كرده و از نياز به 

ساير كشورها بي بهره شويم. 
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دهقان مشاور رهبری در حوزه صنایع دفاعی شد
 حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امي و 
فرمان�ده كل ق�وا در حكمي س�ردار س�رتيپ حس�ين دهقان را 
ب�ه عن�وان مش�اور فرمانده�ي كل ق�وا در ح�وزه صناي�ع 
دفاع�ي و پش�تيباني از نيروه�اي مس�لح منص�وب كردن�د. 

متن حكم فرمانده كل قوا به اين شرح است: 
 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان
نظر به تجارب مؤثر جنابعال��ي در عرصه هاي دفاع��ي خصوصاً حوزه 
صنعت، شما را به ِسمت مشاور فرماندهي كل قوا در حوزه صنايع دفاعي 

و پشتيباني از نيروهاي مسلح منصوب مي كنم. 
رصد مستمر تحقيقات علمي و تحول فناوري هاي دفاعي و ارائه پيشنهاد 

در دستيابي به ارتقا  و توسعه قابليت ها مورد انتظار مي باشد. 
سيدعلي خامنه اي/ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

روحانی در اولين جلسه هيئت دولت دوازدهم: 
رأي مردم به دولت

 مشروط به عمل به وعده هاست
رئيس جمهوري در اولين جلسه هيئت دولت دوازدهم، رأي مردم 
به دولت را مشروط به اعتدال و عمل به وعده ها دانست و با تأكيد 
بر اينكه مشروعيت ما منوط به خدمت به مردم است، اظهارداشت: 
دولت وظيفه اي باالتر از توليد و اش�تغال ندارد و رشد باال و تحول 
اقتصادي جز با هماهنگي و جذب سرمايه و فناوري ممكن نيست. 
به گزارش ايرنا از پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري، دكتر حسن 
روحاني همچنين در اين جلسه كه عصر ديروز برگزار شد، هماهنگي 
و هم افزاي��ي دس��تگاه ها و وزارتخانه هاي مختلف و اس��تفاده از همه 
ظرفيت هاي كش��ور به منظور ايجاد تحول در مسير خدمت به مردم و 
پيشرفت و تعالي كش��ور را مورد تأكيد قرار داد. روحاني با بيان اينكه 
دولت دوازدهم از 29 ارديبهشت تا 29 مرداد مراحل مختلفي را سپري 
كرده است، اظهار داشت: در 29 ارديبهشت مردم با حضور خود حماسه 
عظيم و بزرگي را خل��ق كردند كه افتخاري براي تاري��خ و ملت ايران 
محسوب مي شود. البته مردم در همه انتخابات گذشته، وفاداري خود 
را نشان داده و حضور باشكوهي داشتند اما اين بار حضور مردم بسيار 
پرشورتر و باشكوه تر بود. رئيس جمهوري اضافه كرد: در انتخابات اخير 
همه جناح ها و گروه ها، آزادانه حرف ها و مطالبات خود را با صداي رسا 
و بلند و در برخي از شهرستان ها در قالب اجتماعات عظيم چند ده هزار 
نفري اعالم كردند. روحاني گفت: مرحله بعد از انتخابات مراسم تنفيذ 
و تحليف بود كه بسيار جلسه شكوهمندي شد و مي توان گفت كه در 
تاريخ تحليف هاي كش��ورمان بي نظير بوده اس��ت و در تاريخ سياسي 
كشور نظير نداشته كه 105 كشور و سازمان بين المللي در سطح بسيار 
باال در مراسم تحليف شركت كرده باشند. رئيس جمهوري تصريح كرد: 
در ش��رايطي كه دشمنان قصد داش��تند ما را منزوي نشان دهند، هم 
مردم و هم مسئوالن كشورهاي جهان با حضور گسترده خود اين حرف 

ناصحيح انزوا را رد كردند. 
    مردم چك سفيد به ما ندادند

روحاني در بخ��ش ديگري از س��خنان خود ب��ا قدردان��ي از رئيس و 
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي در روند بررسي صالحيت وزراي 
كابينه دوازدهم، گفت: قواي مجريه و مقننه هر دو برآمده از اراده و رأي 
مردم هستند و مشروعيت سياسي و حقوقي خود را از آراي مردم اخذ 
مي كنند و س��اير مقامات رده باال نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم از 
اين مشروعيت برخوردار هستند، ضمن اينكه مشروعيت ديني ما هم 
به اين است كه در مس��ير حق و اجراي فرامين خدا و خدمت به مردم 
حركت كنيم. رئيس جمهوري با تأكيد بر لزوم خدمت به مردم و جلب 
رضايت آنان، تصريح كرد: س��عادت بس��يار بزرگي است كه خداوند از 
امروز براي خدمت به مردم بر دوش ما قرار داده است و اگر بتوانيم حتي 
گرفتاري يك نفر را حل كنيم بسيار ارزشمند است، چه برسد به اينكه 
تصميماتي اتخاذ كنيم كه ميليون ها نفر از مردم احساس آرامش، رفاه 

و راحتي كنند. 
روحاني خاطر نشان كرد: مردم با حضور باشكوه خود در روند انتخابات، 
مطالبات و اولويت هاي خود را بيان كردند و مشروعيت ما به اين است 

كه به خواسته بحق مردم، پاسخ صحيح و دقيق بدهيم. 
رئيس جمهوري تصريح كرد: مردم چك سفيد و به صورت بدون حساب 
و كتاب به ما رأي ندادند. رأي مردم مشروط به اجرا و تحقق وعده هايي 
است كه داده شده است و ما مسئوالن شرعاً و قانوناً موظفيم به وعده هاي 
داده شده عمل كنيم. روحاني خاطرنشان كرد: به مردم، وعده داديم كه 
مسير ما اعتدال و ميانه روي است و گفتيم كه فضا امنيتي نباشد، اما امن 
باشد و وعده داديم كه براي فرزندان آنان، اشتغال ايجاد خواهيم كرد و 

امروز موظف هستيم كه در مسير تحقق اين وعده ها تالش كنيم. 
رئيس جمهوري با تأكيد بر اينكه بزرگ تري��ن وظيفه دولت دوازدهم 
ايجاد اشتغال است، اظهار داشت: معتقدم هيچ وظيفه اي باالتر از اين 
براي ما وجود ندارد، البته ايجاد اشتغال براي جوانان با توجه به انباشتي 
كه از گذشته وجود دارد، سخت و دشواري است، اما همه دستگاه ها بايد 

در اين زمينه تالش گسترده و منسجمي را انجام دهند.

محمدي گلپايگاني: 
مقابله با نظام جمهوري اسالمي سركشي است

ب�ا  مقابل�ه  گف�ت:  رهب�ري  معظ�م  مق�ام  دفت�ر  رئي�س 
اس�ت.  سركش�ي  اي�ران  اس�امي  جمه�وري  نظ�ام 
به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما، حجت االس��الم محمد محمدي 
گلپايگان��ي در دومين كنگره مل��ي »الماس هاي درخش��ان« كه به 
مناسبت گراميداش��ت س��الروز ورود آزادگان به كش��ور برگزار شد 
آزادگان را سندي مهم براي نظام جمهوري اسالمي خواند و افزود: در 
بنياد شهيد تالش فراواني براي جامعه ايثارگري صورت گرفته است. 
محمدي گلپايگاني در ادامه با گراميداشت ياد شهيد محسن حججي 
افزود: امروز اظهارات همسر و مادرش را مي خواندم كه مي گفتند سر 
داد كه روي سر ما، روس��ري بماند. وي خطاب به آزادگان گفت: نيت 
شما اسارت نبود بلكه شما براي شهادت رفتيد اما سختي هاي زيادي 
كشيديد و بايد به شما بگوييم كه شما سند اين كشور هستيد، اسارت 
نرفتيد و نمي دانم چيس��ت اما مي دانم بدترين شكنجه ها بر سر شما 

آمده بود. 
رئيس دفتر مقام معظم رهبري در ادامه گفت: نظام جمهوري اسالمي، 
سلطنتي نيست نظام سلطنتي را امروز در عربستان مي بينيم كه چه 
اوضاع بدي دارند ام��روز مي بينيم كه در يمن چ��ه اوضاعي را حاكم 
كرده اند در حالي ك��ه خود را خادم الحرمين مي دانن��د،  اي خائنين و 
غاصبين حرمين، روزگار ش��ما به آخر رسيده اس��ت. وي گفت: طبق 
سخنان مقام معظم رهبري مقابله با نظام مردمي و مشروع و ايستادگي 
در مقابل آن سركش��ي اس��ت. رئيس دفتر مقام معظم رهبري وفاي 
به عهد را از بارزترين ويژگي هاي نظام جمهوري اس��المي دانس��ت و 
افزود: در اين 34 س��ال، نظام جمهوري اسالمي نشان داده است كه از 
دست دوستي حمايت مي كند كه انتفاضه فلسطين از جمله آنهاست. 
محمدي گلپايگاني خطاب به آزاده ها هم افزود: اكنون جنگ صليبي 
پايان نيافته اس��ت و امريكا و جنايتكاراِن حاكم، از مسئله هسته اي ما 
وحشتي ندارند و مي دانند كه ما دنبال ساخت بمب اتمي نيستيم. وي 
گفت: طبق فرمايشات رهبري مشكل آنها اين است كه با اساس نظام 
جمهوري اسالمي مسئله دارند، زيرا نظام جمهوري اسالمي ايران براي 

ساير كشورها الگو شده است. 

حسن رشوند

اژه ای: حصر سران فتنه به قوت خود باقي است

پس از پنج روز بحث و 

مهدي پورصفا
  گزارش   یک

بررسي متراكم درباره 
وزراي  صاحي�ت 
پيشنهادي دولت دوازدهم باالخره كابينه دوم 
دولت روحاني با ۱۶ وزير رس�ماً كار خود را آغاز 
كرد. از مجم�وع ۱7 وزي�ر پيش�نهادي دولت 
دوازدهم به مجلس ش�وراي اسامي، ۱۶ نفر به 
پاستور راه يافتند كه ۱۲ وزير ) معادل 7۵ درصد 
كابين�ه( بي�ش از ۲۲۵ رأي از آن خ�ود كردند. 
در نگاه اول ش��ايد تصور ش��ود كه اين سطح از 
همراهي مجلس��يان با كابينه دوازدهم ناش��ي 
از ن��گاه تخصصي و بررس��ي هاي كارشناس��انه 
نمايندگان ب��ه برنامه هاي وزراي پيش��نهادي 
باشد، اما مطالعه پنج روز مذاكرات علني مجلس 
خالف اين ادعا را ثابت مي كند. مخالفت هاي به 
ظاهر سياسي تند و آشكار نسبت به برخي وزراي 
پيش��نهادي كه بعضاً در رس��انه ها ه��م بازتاب 
داشت در كنار رأي باالي مجلس به همين وزراي 
پيشنهادي ترديدي باقي نمي گذارد كه پديده » 
البي « نقش موثري در اين فرايند داشت. ضمن 
اينكه سخنان نمايندگان موافق و مخالف و نطق 
وزراي پيش��نهادي معطوف ب��ه برنامه ها نبود. 
بنابراين نتيجه آراي مجلس بار ديگر سيال بودن 
مجلس دهم را به اثبات رس��اند. گفته شد براي 
موافقت با تنها وزيرپيشنهادي بازمانده از دولت 
دوازدهم )مهندس حبي��ب اهلل بي طرف( 142 
نماينده ثبت نام ك��رده بودند، اما او نتوانس��ت 
بيشتر از 133 رأي موافق را از آن خود نمايد. به 
عبارت ديگر بخشي از اين موافقت نمايي ها بيش 
از آنكه واقعي باش��د، نمايشي بوده و متغيرهاي 
ديگري در تصميم نمايندگان موثر بوده اس��ت. 
آنگونه كه در جريان بررس��ي صالحيت وزراي 
پيشنهادي كس��اني در مقام مخالفت با وزيري 
پش��ت تريبون قرار گرفتند، اما عم��الً  به دفاع 
از وي برخاس��تند كه بارها ب��ا اعتراضات برخي 
نمايندگان مواجه شد. اكنون هيچ فراكسيوني 

در مجلس نمي تواند قدرت تأثير گذاري خود را 
بر مناسبات درون و برون خانه ملت به رخ بكشد، 
بلكه اين البي ها هستند كه تعيين كننده هستند. 
ثمره هاشمي، معاون وزير سابق نيرو روز گذشته 
در گفت وگو با »نود اقتصادي« درباره داليل نِه 
مجلس به حبيب اهلل بيطرف گفت: بيطرف فكر 
كرد از مجلس رأي اعتماد خواهد گرفت، بنابراين 
رايزني ) بخوانيد البي( خاصي براي گرفتن رأي 

از مجلسي ها نكرد!
     ۱۶ وزير به دولت راه يافتند

در جريان رأي  گيري دي��روز در خانه ملت، امير 
س��رتيپ امير حاتمي، وزير دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح بيشترين رأي مجلسيان را كسب 
كرد و پس از آن دكتر حسن قاضي زاده هاشمي 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دارد. 
رأي اعتماد وزيران دولت دوازدهم به ترتيب آرا 
به اين ش��رح اس��ت: - اميرحاتمي وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مس��لح با 261 رأي - حسن 
قاضي زاده هاش��مي وزي��ر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي با 253 رأي - سيد محمود علوي 
وزي��ر اطالع��ات 252 رأي - عبدالرضا رحماني 
فضلي وزير كشور 250 رأي - سيد عليرضا آوايي 
وزير دادگستري 244 رأي - سيد عباس صالحي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 242 رأي - محمد 
شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت 241 
رأي - مسعود كرباس��يان وزير امور اقتصادي و 
داراي��ي 240 رأي - س��يدمحمد بطحايي وزير 
آموزش و پرورش 238 رأي - محمدجواد ظريف 
وزير امور خارج��ه 236 رأي - بيژن زنگنه وزير 
نفت 230 رأي - مسعود سلطاني فر وزير ورزش 
و جوانان 225 رأي - علي ربيعي وزيرتعاون، كار 
و رفاه اجتماعي 191 رأي - عباس آخوندي وزير 
راه و شهرسازي 188 رأي - محمود حجتي وزير 
جهاد كش��اورزي 164 رأي - محمدجواد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 152 
رأي. براي وزارتخانه هاي نيرو و علوم نيز تا زماني 

كه رئيس جمهور، وزيري را ب��ه مجلس معرفي 
كند، سرپرست تعيين مي شود. بيطرف از ميان 
17 گزينه پيش��نهادي تنها وزيري اس��ت كه از 
حضور در دولت دوازدهم بازماند. وي از مجموع 
288 رأي ماخوذه 133 رأي موافق را كسب كرد 
و 132 نماينده رأي مخال��ف و 17 نماينده رأي 

ممتنع دادند. 
      دفاع سلطاني فر و وزير نيرو

جلسه ديروز مجلس ش��وراي اسالمي با دفاعيات 
مخالفان و موافقان وزير نيرو آغاز ش��د. دفاعيات 
وزير نيرو نيز عمدتاً به دفاع از توسعه بخش انرژي 
و همچني��ن جلوگي��ري از هدررفت ان��رژي و به 
خصوص بحث آب باز مي گشت.  مسعود سلطاني فر 
وزير پيش��نهادي وزارت ورزش و جوانان نيز وزير 
بعدي بود كه به عنوان آخرين وزير از برنامه خود 
در صح��ن علني مجلس ش��وراي اس��المي دفاع 
كرد.  سلطاني فر در س��خنان خود بحث جوانان را 
اصلي ترين برنامه خ��ود در وزارتخانه خود عنوان 
كرد و گفت: ساماندهي جوانان در صدر مأموريت 
دولت قرار مي گيرد. همچنين ورزش را به عنوان 
زبان گوياي ملت در عرصه هاي ملي و بين المللي 
معرفي مي كنم.  پ��س از اتمام دفاعيات وزرا نوبت 
به سخنراني حسن روحاني، رئيس جمهور اسالمي 
ايران رسيد كه از ساعت 11 در صحن علني مجلس 

حضور يافته بود. 
     حرفه ای عمل كرديد

 روحانی   در آخرين دفاع از وزرای پيش��نهادی با 
تشكر از نمايندگان، هيئت رئيسه و رئيس مجلس 
كه در طول اين 5 روز صبح و بعد از ظهر مشغول 
كار بودند اظهار كرد: خوشبختانه مردم ما هم توجه 
ويژه ای به مذاكرات مجلس داشتند و ما شاهد   كار 

حرفه ای مجلس در اين دوره بوديم. 
حسن روحاني در ادامه با اشاره به انتقادات برخي 
از نمايندگان مجلس گفت: بس��ياري از نقدها، 
ايرادات و اشكاالت وارد بوده و بايد تصحيح شود 
و زماني كه برنامه وزرا به مجلس مي آيد، وزرا بايد 

يك بار ديگر براساس آنچه دلسوزان مردم مطرح 
كرده اند، برنامه را مرور، اصالح و تكميل كنند. 

روحاني با اشاره به اينكه اگر براي هر وزارتخانه اي 
فردي قوي تر و صالح ت��ر و توانمندتر و كارآمدتر 
پيدا مي ش��د، بدون ترديد اين ف��رد به مجلس 
معرفي مي شدند، افزود: هيچگاه بر مبناي اينكه 
اين فرد با بن��ده رفاقت قديمي داش��ته يا حتي 
در چهار س��ال دولت چگونه با يكديگر برخورد 
كرده ايم ي��ا اينكه از چ��ه جناح و حزب��ي بوده، 
افراد را انتخاب نك��رده ام و دولت دوازدهم فراي 
اصولگرايي، اصالح طلبي و اعتدال گرايي است، 

اما به اصول، اصالح و اعتدال اهميت مي دهد. 
وي با بيان اينكه دولت دوازدهم از اصول، اصالح 
و اعتدال با تمام توان خود مراقبت مي كند، ادامه 
داد: اصول، اصالح و ميانه روي ك��ه مورد انتظار 
است، بايد به كار گرفته شود و بهتر از اين افراد در 
تالش بنده پيدا نشده و نمايندگان نيز در فرصتي 
كه داشته اند، بررس��ي و تحقيق كرده و نظرات 
خود را از اين تريبون مطرح كرده اند و پيشنهاد با 

دولت و رأي با مجلس بوده است. 
پس از آن روحاني به تشريح يك به يك مأموريت 

وزرا در حوزه هاي گوناگون پرداخت. 
      صندوق رأي يا كاردستي بچه ها

پس از پايان س��خنان روحان��ي در صحن علني 
مجلس نوبت به رأي  گيري از نمايندگان و توزيع 
تعرفه ها ميان نمايندگان رس��يد. نكته جالب در 
اين باره اي��ن بود كه باز هم همانند جلس��ه آغاز 
رأي اعتماد مدت زمان بسياري صرف اين شد تا 
الريجاني بتواند نمايندگان را بر صندلي هاي خود 
بنشاند.  زماني كه سخنان الريجاني در نشاندن 
نمايندگان بر صندلي هاي خود موثر واقع نشد، 
در نهايت رنجبرزاده از هيئت رئيس��ه مجلس و 
حسينعلي اميري مأمور اين شدند تا نمايندگان 
را راضي كنند بر سر صندلي هاي خود نشينند تا 

كار رأي گيري از نمايندگان آغاز شود. 
زماني ك��ه دس��ت اندركاران جم��ع آوري آراي 
نمايندگان وارد صحن علني ش��دند نمايندگان 
با صحنه عجيبي روبه رو شدند. به جاي استفاده 
از گلدان يا جعبه شيش��ه اي كه پيش از اين در 
خصوص جمع آوري رأي گي��ري از نمايندگان 
به كار مي رفت، اين بار عوام��ل اجرايي مجلس، 
جعبه ه��اي س��بز رنگي را به دس��ت داش��تند 
از كمتري��ن دقت��ی در طراحی و س��اخت بهره 
نبرده بودند.   جالب اينجاس��ت ك��ه حتي جاي 
چسب هاي شيش��ه اي نيز روي پوسته جعبه ها 
قابل تشخيص بود و معلوم نبود چرا از گزينه هاي 

ديگري استفاده شده است. 
     توئيت   صادقي در خصوص رأي نياوردن 

بي طرف 
بعد از اخذ آرا در صحن مجل��س و اعالم تنفس 
ش��مارش آرا آغاز ش��د و بالفاصله رس��انه هاي 
گروهي از صحن علني مجلس به خارج هدايت 
شدند. با اين حال در تماس هايي كه خبرنگاران 
ب��ا نمايندگان حاضر بر س��ر صندوق ه��ا برقرار 
مي كردن��د، بالفاصل��ه آرا و نتايج آن را كس��ب 
مي كردند.  زمان��ي كه خبرن��گاران وارد صحن 
علني ش��دند همگان به خوبي مي دانستند كه 
تنها حبيب اهلل بي طرف نتوانسته رأي نمايندگان 
را به خود اختصاص دهد؛ مسئله اي كه محمود 
صادقي نماينده مردم ته��ران در مجلس و عضو 
فراكس��يون اميد  در توئيتی درباره آن نوش��ت 
بی طرف رأی ني��اورد چون وعده خ��الف نداد.  
ش��ايد گذر زمان الزم باشد تا برخي از البي هاي 
پشت پرده در خصوص كسب رأي اعتماد آشكار 
شود .  البته برخي افش��اگري ها از همان ابتدا در 
البي هاي داخل مجلس آغاز شده بود و برخي از 
ش��كايت به هيئت نظارت بر نمايندگان سخن 

مي گفتند. 

ادامه از صفحه يك 
اژه اي تصري��ح كرد: مركز حفاظ��ت اطالعات قوه 
قضائيه نيز فعال تر از گذش��ته با افراد متخلف چه 
قاضي، چه وكيل، چه كارشناس و چه افراد متخلف و 
چه كساني كه جعل عنوان انجام داده و چه با جهت و 
چه بي جهت خود را وابسته به دستگاه قضائي معرفي 

مي كنند، برخورد الزم را انجام داده است. 
سخنگوي قوه قضائيه به معرفي مركز ارتباطات قوه 
با مردم از طريق تلفن گويا يا وب سايت اشاره كرد و 
گفت: اخيراً اين مركز ستاد خبري اي را ساماندهي 
كرده و مردم مي توانند آن چيزهايي را كه احساس 
مي كنند با شماره 1580 در ميان گذاشته و سؤال 

كنند تا كسي سرشان كاله نگذارد. 
اين مقام ارش��د قوه قضائيه خاطرنشان كرد: البته 
نظارت هاي ديگر هم وجود دارد و هر دستگاه نسبت 

به خودش نيز نظارت كامل را دارد. 
    برگزاری  دادگاه نويسنده   شنود اشباح  

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نويسنده كتاب 
شنود اشباح و مدير يك سايت به خاطر جاسوسي 
براي اسرائيل در بازداشت هس��تند، گفت: اينكه 
بازداشت هس��تند يا خير، آخرين خبر را نگرفتم. 
البته دادگاه اينها برگزار مي شود و اتهامات شان هم 
امنيتي است اما فعالً از بيان جزئيات معذور هستم. 

اين پرونده دو متهم دارد. 
    رقم پرونده صندوق ذخيره

محس��ني اژه اي پرس��ش »درب��اره آخرين رقم 
اختالس از صن��دق ذخيره فرهنگي��ان و اينكه 
آيا از 8 هزار ميليارد بيش��تر شده است يا خير« 
را نيز اينگونه پاس��خ داد: مجموع رقم بيش از 8 
هزار ميليارد بود اما همه اينها اختالس نيست و 

برخي از اينها معوقات اس��ت كه اختالس صدق 
نمي كند.

 اين 8 هزار ميليارد در ارتباط با پنج الي ش��ش نفر 
بود كه بخشي بازگشته و بخشي نيز در حال مذاكره 
براي بازگرداندن اس��ت. امالكي را هم بابت بدهي 
تهاتر كرده بودند كه اين اموال توقيف ش��ده و در 
اختيار بانك و صندوق اس��ت تا زمان��ي كه دادگاه 

حكم صادر كند. 
 محس��ني اژه اي همچنين درباره قانون رسيدگي 
به اموال و دارايي هاي وزرا گفت: اين قانون در حال 
اجرا است و در همين روزها براي وزرا و كساني كه 
مشمول اين قانون هستند اجرا مي شود؛ همچنين 
براي افراد جديدي نيز كه وارد دولت مي شوند طبق 

ماده يك اجرا خواهد شد. 
س��خنگوي قوه قضائيه با اعالم اي��ن مطلب كه 

نس��بت به ماده 2 اين قان��ون ابهامات��ي وجود 
دارد، اظهار داش��ت: دو بحث وج��ود دارد؛ يكي 
اينك��ه ابهام��ي در قانون اس��ت و ديگ��ر اينكه 
زيرساخت هاي اين مسئله براي همه كساني كه 
مشمول ماده 2 به بعد شده اند آماده نيست. برخي 
از آنها واگذار شده به آيين نامه؛ آيين نامه نبايد نه 
فراتر از قانون باشد نه محدودكننده قانون باشد. 
گويا اينكه به خود قوه قضائيه اجازه داده برخي 

چيزهايي را تثبيت كند. 
محسني اژه اي در پايان گفت: اين مسئله در حال 
رفع و رجوع است و طبق روال عادي بايد آيين نامه 
نوشته ش��ود. اما عبارتي آمده كه گويا به خود قوه 
قضائيه اجازه داده چيزي را تثبيت كند كه جنبه 
قانوني داشته باشد بنابراين بايد بگويم بخشي از ماده 

يك در حال تصويب است. 

ژه
وی

اصالحطلباندراختالف
مسئوليتكابينهباكيست؟


از اردوگاه اصالح طلبان نظ��رات مختلفي در مورد كابينه 
دوازدهم شنيده مي شود. محمد عطريانفر از كابينه دفاع 
مي كند و حتي انتخ��اب رحماني فضلي ب��ه عنوان وزير 
كش��ور را كه مخالفان اصالح طلب بسياري داشت، در هر 
دو دولت روحاني انتخاب مناس��بي مي دان��د كه ايرادي 
به آن وارد نيست. او معتقد اس��ت كه »رئيس جمهور در 
معرفي كابينه در ح��د بضاعت و توانمندي خود پاس��خ 
مثبتي به جامعه داده اس��ت.« عطريانف��ر حتي از وزراي 
امنيت��ي كابينه هم دفاع مي كند: »همه حساس��يتي كه 

روي ايشان )وزير ارتباطات( است، به سابقه فعاليتش در 
وزارت اطالعات برمي گردد، اما چه عيبي دارد كه شخصي 
از دستگاه اطالعاتي به حوزه ديگري بيايد؟ مگر در مورد 
علي ربيعي و سيد رضا صالحي اميري اين اتفاق نيفتاد؟ 
هر دو سابقه كار در وزارت اطالعات را دارند. « با اين همه 
عطريانفر از نارضايتي جهانگيري از تيم اقتصادي معرفي 
شده، مي گويد: »به نظر مي رسد آقاي جهانگيري رضايتي 
را كه بايد از اين تركيب ندارد، ولي به هرحال پذيرفته كه 

با اين اشخاص كار كند. «
و البته جهانگيري تنها ناراضي از كابينه نيست؛ علي صوفي، 
عضو شورايعالي سياس��ت گذاري اصالح طلبان در روزنامه 
آرمان امروز موضعي خ��الف عطريانف��ر كارگزاراني دارد و 
مي نويس��د: »اصالح طلبان درمجموع از كابينه پيشنهادي 

رضايت ندارند و روحان��ي در انتخاب كابينه به بس��ياري از 
وعده هاي خود به وي��ژه وزير زن جامه عمل نپوش��اند... در 
مجموع به نظر نمي رسد كه خواست روحاني در اين كابينه 
متجلي شده باشد و اين كابينه براي روحاني مطلوب باشد... « 
صوفي از وزارت اطالعاتي بودن گزينه وزارت ارتباطات هم 
ناراضي است: »با توجه به اينكه او سابقاً در وزارت اطالعات كار 
مي كرده، پيشينه شفافي ندارد. از سوي ديگر حرف هايي كه 
از عملكرد او در آن دوره از زمان گفته مي شود، نگران كننده 
است. « صوفي البته در مورد برخي ديگر از اعضاي كابينه كه 
از وزارت اطالعات آمده ان��د، حرفي نمي زند. صوفي در عين 
حال معتقد اس��ت كه »كارنامه دولت به پاي اصالح طلبان 
نيز نوشته خواهد شد و نمي توانيم از آنچه اتفاق خواهد افتاد 

كنار بكشيم.«
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