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رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مسئوالن و
فعاالن فرهنگی از استانهای یزد و همدان:

«ایران» در گفت وگو با نمایندگان جریان های سیاسی مجلس بررسی کرد

شهید حججی نمونه درخشانی
از رویش های انقالب است

سه فراکسیون ،سه نگاه به جلسه رأی اعتماد

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبر معظــم انقالب،
روز گذشــته – دوشــنبه  -در دیــدار جمعــی از مســئوالن و فعــاالن فرهنگــی
از اســتانهای یــزد و همدان با تأکید بــر لزوم تقویت روحیه انقالبی در نســل
جوان ،شــهید حججی را نمونهای درخشــان از رویشهای انقالب خواندند و
خاطرنشــان کردند :مســئوالن فرهنگی موظفند روحیه و جریان انقالبی را در
محیطهای مختلف تقویت و از آن پشتیبانی کنند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،حضرت
آیــتاهلل خامنــهای در این دیدار با اشــاره به بســترهای فراوانی کــه در دنیای
امروز در جهت گمراه کردن نســل جوان ایجاد شده است ،افزودند :در مقابل
ایــن تبلیغات مضــر و صداهای گمراهکننــده ،ظرفیتهــای بزرگی در جهت
هدایــت و رویش جوانان وجــود دارد .رهبرمعظم انقالب ،شــهید حججی را
نمونهای درخشــان از رویشهای اســامی و انقالبی خواندند و گفتند :شــهید
حججی عزیز در دنیایی که روزنههای اغواگر صوتی و تصویری فراوانی وجود
دارد ،چنین درخشید و خداوند او را همچون حجتی در مقابل چشم همگان
قــرار داد.ایشــان با اشــاره به درخواســتهای فــراوان جوانان بــرای حضور در
جبهههای مبارزه با دشــمن ،افزودند :امروز بســیاری از جوانان با انگیزه باال و
ایمــان باورنکردنی ،بهدنبال آنند که از زندگی ،خانواده و راحتی خود بگذرند
و با عشــق به جهاد و دفاع از ارزشها با دشــمن مبــارزه کنند که باید قدر این
رویشهای جدید و ارزشمند را دانست.
حضــرت آیتاهلل خامنهای ،تقویت روحیه انقالبی و جهادی را مهمترین
وظیفــه مســئوالن و دســتاندرکاران فرهنگــی خواندنــد و خطــاب بــه آنــان
خاطرنشــان کردنــد :باید همه تالش خود را مصــروف تربیت دینی و انقالبی
جوانــان کنیــد و بدانید اخالق نیــز همراه با تقویــت روحیه انقالبــی و دینی و
حرکت جهادی و میل به جهاد در راه خدا ،ایجاد و ماندگار میشود.
رهبرمعظــم انقــاب تأکید کردند :مســئوالن بایــد جریان عظیــم نیروی
انقالب را که خوشبختانه در بین جوانان جریان دارد ،تقویت کنند و به گونهای
جریان مقابــل آن در محیطهای
عمــل نکنند کــه جریان انقالبی ،تضعیف و
ِ
فرهنگی ،دانشگاهی و تبلیغات دینی تقویت شود.
رئیسقوهقضائیه:

نتیجــه رأی اعتمــاد به  16گزینه پیشــنهادی رئیــس جمهوری برای خیلیهــا که از بیرون گــود نظارهگر
تحوالت بهارستان بودند ،چندان قابل پیشبینی نبود .یک هفته قبل از شروع جلسات رسمی بررسی
رأی اعتماد گمانهزنیهای مختلف چهار وزیر را در معرض خطر میدانستند؛ آذری جهرمی ،بطحایی،
ربیعی و کرباســیان .درســت در همان روزها رأی حبیباهلل بیطرف «تضمین شــده» انگاشــته میشد.
چندی قبل از آن هم ،یعنی زمانی که هنوز رئیس جمهوری فهرست وزیران پیشنهادی خود را تحویل
مجلــس نــداده بود ،خیلــی از اصالحطلبان و حتی مســتقلین مجلس از این موضوع ســخن میگفتند
کــه حســن روحانی نباید برای بار دوم رحمانی فضلی را برای وزارت کشــور معرفــی کند چرا که در این
صورت نمایندگان به او رأی منفی خواهند داد و جلوی استمرار حضورش در ساختمان خیابان فاطمی
را خواهند گرفت .حاال دو هفته بعد از آن خط و نشان کشیدنها برای وزیر کشور ،او نه تنها رأی اعتماد
گرفتــه بلکــه عــدد  250را هم بهعنوان تعــداد موافقانــش جلوی نام خــود دارد .در مجلســی که 288
نماینده حاضر بودند تنها  38نفر به رحمانی فضلی رأی مثبت ندادند.
ف آرایی برای رأی اعتماد کابینه دارد؛
مجموعه این رخدادها نشان از یک تغییر وضعیت جدی در ص 
کابینهای که هر چند ترکیب اولیهاش حداقل با اعتراض دو فراکســیون امید و اصولگرایان مواجه شــده

حج ظرفیتی برای حل مشکالت جهان اسالم است

امروز در مراسم باشکوهی برگزار میشود

تشییع پیکر مطهر  86شهید گمنام در  12استان کشور

سپاه پاســداران انقالب اسالمی در پیامی با تبریک
انتخــاب امیــر ســرتیپ حاتمی به عنــوان وزیــر دفاع
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ،حضــور وی در ایــن
سرخط
مســئولیت خطیــر را نویدبخــش تقویــت رویکردهــا
و برنامههــای وزارت دفــاع در تعمیــق الزامــات
بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور دانست / .ایرنا
حجتاالسالم والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان اطالعات سپاه
در پیامی به حجتاالســام والمســلمین علــوی ،انتخاب وی بــه عنوان وزیر
اطالعات دولت دوازدهم را تبریک گفت / .سپاه نیوز
سردار سنایی راد معاون سیاسی سپاه در یادواره شهدای شهرک شاهد
بجنورد ،شهادت شهید حججی را نمونهای از ضعف و اضمحالل تکفیریها
دانست و گفت :بساط داعش در حال جمع شدن است و جبهه جهانی اسالم
روز به روز قدرتش بیشتر میشود /.سپاه نیوز
امیر ســیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشســت ساالنه اتحادیههای
انجمناسالمیدانشجویانمستقل،باتأکیدبراقتدارجمهوریاسالمیدرعرصه
بینالملل گفت :ما در حال حاضر در تمامی مناطق دریایی رفت و آمد داریم و
همیشهدرراستایارتقایدیپلماسیدفاعیدریاییگامبرداشتهایم/.ایسنا

خبر

بود اما ظرف  10روز توانست باالترین میانگین رأی مثبت کابینههای بعد از انقالب را در مجلس بگیرد.
حاال این ســؤال مطرح اســت که چرا آن صفکشیهای اولیه به چنین نتایجی ختم شد؟ به عبارتی چه
اتفاقــی در فراکســیونهای مختلــف و میان نماینــدگان رخ داد که هیچکدام از ارزیابیهــای اولیه از رأی
اعتماد مجلس به وزرا ،حتی همان ارزیابیهایی که نمایندگان داشــتند هم درســت از کار در نیامدند؟
روز یکشنبه تا قبل از سخنان رئیس جمهوری نام خیلیها بهعنوان گزینه «رأی نیاوردن» در مجلس به
اذهان خطور میکرد اما نام حبیباهلل بیطرف در این میان چندان جایی نداشت .از همان روزهایی که
کابینه پیشــنهادی دوازدهم به مجلس معرفی شد ،این آذری جهرمی بود که بهعنوان گزینه اول برای
دریافــت رأی منفی از نمایندگان نامش بر ســر زبــان افتاد .او نهایتاً هم در میــان وزرایی که رأی اعتماد
گرفتنــد کمتریــن رأی مثبت را آورد اما مهمترین قســمت آن ارزیابی قبلی را به هم ریخت؛ او برخالف
بســیاری از گمانهزنیها توانســت رأی اعتماد بگیرد .نمایندگان ســه فراکسیون مختلف مجلس بعد از
توگو با «ایران» توضیح دادهاند که صفکشیهای سیاسی
تعیین تکلیف رأی اعتماد به وزیران در گف 
مجلــس در قبــال رأی اعتمــاد به وزیــران چگونه بود و این صفکشــیها چقدر با گمانــه زنیهای اولیه
انطباق داشت.

بهرامپارسایی،سخنگویفراکسیونامید:

سیدحسیننقویحسینی،سخنگویفراکسیوناصولگرایان:

غالمعلیجعفرزاده،نایبرئیسفراکسیونمستقلین:

بعدازقضیهرأیاعتمادبهنظرمیرسدکهافکارعمومیفراکسیونامید
رابهدلیلرأینیاوردنآقایبیطرفوناتوانیازدادنرأیمنفیبهآقای
آذریجهرمی،ناموفقمیدانند.اینارزیابیراچقدرقبولدارید؟
به نظر من اشتباه است .فراکسیون امید اکثریت مطلق مجلس
نیســت که بتواند تصمیمش را به تنهایی به کرسی بنشاند .ما هم
هیــچ وقت مدعــی نبودیم که اکثریــت را داریــم .درخصوص رأی
نیاوردن آقای بیطرف باید اذعان کنم که دلیل این اتفاق سیاســی
نبود .ایشــان در مراحل رایزنــی خیلی رغبتی به گرفتن رأی مثبت
مجلس نشــان نداد و حتی در جلسات کمیسیونها و فراکسیونها
خیلی جدی شــرکت نکرد .در صحن هم دیدیم که دفاع ایشان از
برنامههایــش خیلی جدی نبود .عامل دیگر در رأی نیاوردن آقای
بیطرف هم برخی مباحث منطقهای بود که مثالً زاگرسنشینان و
نمایندگان خوزستان به ایشان رأی ندادند.
خب همین موضوع یعنی رفتار غیر فراکسیونی و غیرتشکیالتی.
از یــک نــگاه ایــن قضــاوت درســت اســت امــا بــه شــرطی کــه
فراکسیونها بر اساس پشتوانه احزاب تشکیل شوند .االن در مجلس
چنیــن نیســت و یــک نماینــده خــود را تنها بــه فراکســیون متعهد
نمیداند و خیلی مواقع نمایندگان احساس میکنند که تعهدات و
مسائل منطقهای به تعهدات فراکسیونی ارجحیت دارند.
دربــاره آقای آذری جهرمی و رأی ایشــان هم انتقــادات زیادی به
فراکسیون وارد شده .آنها را چقدر منطقی میبینید؟
عمومیــت فراکســیون درخصوص ایشــان نظر مثبت نداشــت
و ایــن را هــم بــه اعضا اعــام کردیم اما مــا نمیتوانیم بــه عنوان
فراکسیون تمام اعضا را مجاب به پیروی از آرای فراکسیونی کنیم.
چنیــن چیزی مغایر با حوزه وظایف و اختیارات نمایندگی اســت.
یعنی نهایتاً کســی که باید تصمیم بگیرد ،خود نماینده اســت .ما
درخصــوص ایشــان توصیهای به اعضا داشــتیم کــه درصد خیلی
زیادی آن را رعایت کردند و البته یک عده هم نکردند.
چرا نظر نهایی فراکسیون روز آخر به صورت علنی اعالم نشد؟
چنیــن کاری تبعاتــی داشــت کــه بعــد از همفکری با دوســتان
به این نتیجه رســیدیم که کار درســتی نخواهد بود .هر چند شــاید
برای شفافیت خوب بود اما تبعات دیگری هم میتوانست داشته
باشد .به هر حال خود اعضا در جریان ریز نظرات بودند.
اینکه امیدیهــا در میــدان رأی اعتماد به کابینه بازنده شــدند را
چقدر قبول دارید؟
این ارزیابی غیر دقیق و حتی میتوانم بگویم ناجوانمردانهای
است .اینکه همه عملکرد فراکسیون را بیاییم در این خالصه کنیم
کــه آقای بیطــرف رأی نیــاورده و وزیــر دیگری رأی آورده ،درســت
نیست .آن هم در شرایطی که ما اکثریت مطلق مجلس را نداریم
کــه بتوانیــم ایــن تصمیمــات را فقط بیــن خودمان عملــی کنیم.
ضمن اینکه کسانی که این قضاوت را میکنند ،آن طرف ماجرا را
نمیبینند که امیدیها چقدر ضربهگیر وزرایی مثل آقایان ظریف و
زنگنه شدند .به هر حال بضاعت فراکسیون به لحاظ تعداد اعضا در
مجلس همین حد هست و باید آن را بپذیریم.
این درســت اما شــما قبالً نســبت بــه آقــای رحمانــی فضلی نظر
مساعدینداشتید.چهشدایننظرتغییرکرد؟اینهمازجملهسؤاالتی
است که این روزها خیلی مطرح میشود.
بله اگر بخواهیم آرمانی نگاه کنیم ،باز هم معتقدیم میشد وزیر
دیگری معرفی شود اما نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که باید از ایشان
در شرایط فعلی حمایت کنیم و این سیاستی واقعبینانه بود.

قرار بود فراکسیون اصولگرایان والیی نظری را در مورد کلیت کابینه
و رأی اعضای خود به وزرای پیشــنهادی تــا قبل از رأیگیری بدهد که
این طور نشد .دلیلش چیست؟
ایــن چیزی که شــما میگویید هــم با این قاطعیــت قبالً اعالم
نشــده بود .ما گفته بودیم که بررسی میکنیم و اگر به نظر خاصی
رسیدیم ،آن را اعالم میکنیم .خب به هر حال کار بررسیهای ما
به صورت جدی در روزهای قبل از برگزاری رأی اعتماد انجام شد
و اکثر وزرا به فراکســیون والیی مجلس آمدند و آنجا مورد پرسش
قــرار گرفتنــد و از برنامههــای خــود دفــاع کردنــد .در نهایــت هــم
بحثها و گفتوگوهایی بین اعضا صورت گرفت تا به جمعبندی
روشنتر برسیم .اما اینکه بگوییم این فرآیند بایستی به رأیگیری
از اعضا میرسید را قبول نداشتیم و نداریم و از آن حذر کردیم.
چرا؟ دلیلش چه بود؟
بــه هر حال اصل کار در صحن اتفــاق میافتد و نمایندگان جز
در فراکســیونها ،در مجموعههای دیگــری هم تصمیم میگیرند
و زاویــه نــگاه دیگری هم مثــاً از ابعاد تخصصی کمیســیونها به
مســائل دارند و نمیشــود الزاماً آنها را محدود به فراکســیون کرد.
مضافاً اینکه بررســیهای ما جنبه اقناعی در فراکسیون داشت و از
اول نظر نداشــتیم که منتج به یــک نظرخواهی از مجمع عمومی
شــود .مــا میخواســتیم که بــرای تصمیمگیــری بهتر ،مســائل به
صــورت رو در رو و شــفاف مطرح شــوند ،ابهامات برطرف شــوند،
نمایندگان یک شــناخت کلــی از وزرا و برنامههای آنها پیدا کنند و
در ادامه به نتیجه برسند که چه رأیی میدهند .این برای ما خیلی
مهمتر بود یعنی اصل را بر این گذاشــتیم که روی شــناخت اعضا
کار کنیم.
آیا برآیندی هم داشتید که در فراکسیون نسبت به وزرای مختلف
چه نظری غالب است و چه وزرایی بیشتر رأی دارند یا بالعکس؟
برآینــد در حد حدس و گمان بله ،هر کســی حدســی میزد اما
اینکــه یک تصویــر مبتنی بر دالیل کافی داشــته باشــیم نه ،چنین
چیــزی نبود .البته میشــد حــدس زد که نظرات نســبت به برخی
وزرا مســاعدتر از بقیــه بــود و نســبت بــه برخی ابهامات بیشــتری
وجود داشــت امــا اینها هماهنگ نشــد که مثــاً بیاییــم و مورد به
مورد مشــخص کنیم که اعضا برای هر کدام از وزرا چه کنند و کجا
نطق موافق داشــته باشــیم و کجــا مخالف ،این طور نبــود .به نظر
هم میرسید دو فراکسیون دیگر هم چنین بودند .مثالً میدیدیم
که برای فالن وزیر از یک فراکســیون هم نماینده مخالف صحبت
میکرد و هم موافق.
پس تأثیر شما در رأی اعتماد به وزرا چه بود؟
همیــن کــه ایــن کابینــه باالتریــن معــدل رأی اعتمــاد تمــام
کابینههــای بعــد از انقــاب را دارد ،یعنی تأثیر فراکســیون والیی.
قطعــاً اگر حمایت مــا از برخی وزرا نبود ،خیلــی از این آرای باالی
 200بــه دســت نمیآمــد .به هــر حال از قیــاس بین ترکیــب آرای
موافق و مخالف وزرا و وزن فراکسیونها در مجلس کامالً مشخص
میشود که کدام جاها فراکسیون والیی به دولت کمک کرده است.
بحــث هماهنگــی بــا دیگــر فراکســیونها را هــم در ایــن مــدت
نداشتید؟
نه چنین چیزی هم نبود .ما حتی در بین اعضای خودمان هم
رأیگیری نکردیم و چون میخواســتیم روند اقناعی باشد و رأی از
جایی دیگر به نمایندگان القا نشــود ،از این دســت اقدامات انجام
ندادیم.

بیرون مجلس بحث این اســت که فراکسیون مستقلین زمینه رأی
نیاوردن آقای بیطرف را فراهم کرد .این را چقدر قبول دارید؟
بــه هیچ عنوان .آقای بیطرف بیشــتر به خاطر مســائل و مطالبات
منطقــهای رأی نیاورد .خیلی از اعضای فراکســیون امید هم حتی
به ایشــان رأی ندادند به دلیل همین مســائل .بحث رأی نیاوردن
آقای بیطرف اصالً سیاسی و فراکسیونی نبود .خود آقای بیطرف
هــم دفــاع چنــدان قابــل قبولــی نــه در صحــن و نــه در جلســات
کمیســیونها نداشــتند که بتوانیم بگوییــم رأی نیاوردنش حاصل
البی بوده .فراکســیون مستقلین یک سری اولویتها در رأی دادن
داشت که براساس نظر اعضا هم استخراج شده بود .البته همین
نظــرات هم الزاماً تابع نظرات فراکســیونی نبودند که بگوییم یک
رأی تشــکیالتی بوده است .ما تالش میکردیم که برخی وزرا مثل
آقایــان ظریف ،زنگنه ،کرباســیان ،شــریعتمداری و حتی رحمانی
فضلــی رأی خوبی بیاورند که آوردنــد .آن طرف هم نظرات راجع
به برخی وزرا چندان مســاعد نبود که بجز آقای بیطرف ،بقیه رأی
آوردند .اینکه رأی آقای بیطرف را صرفاً در یک چارچوب سیاســی
بررســی کنیم ،اصالً خوب نیســت و این نگاه نمیتواند واقعبینانه
باشد و کل مسائل را توضیح دهد.
در آن ســو اما هواداران فراکسیون امید در مواردی مثل رأی آقای
آذری جهرمــی معتقدند که مســتقلین بیشــتر به ســمت مخالفان
دولت چرخیدند تا اینکه در ائتالف با اصالحطلبان بمانند.
اصالً چنین چیزی نیســت .آقای جهرمی در هر ســه فراکسیون
هــم مخالفــان جدی داشــت و هــم موافقان جــدی .من بــرادران
عزیــزی را از اصولگرایــان ســراغ دارم کــه طــی این چنــد روز تمام
تالش خود را کردند تا ایشــان رأی نیــاورد و در مقابل هم عزیزانی
از اصالحطلبــان را دیدم که بــرای رأی آوردن آقای آذری جهرمی
ســنگ تمام گذاشــتند .آقــای آذری در فراکســیون مســتقلین هم
رأی خوبی نداشــت و جزو ســه نفری بود که رأی منفی آنها خیلی
زیاد بــود .بنابراین نه رأی آوردن آقای آذری جهرمی صرفاً نتیجه
اقدامات ما بود نه رأی نیاوردن آقای بیطرف .اینها نتیجه تصمیم
جمعی مجلس بود و در هیچ کدام از موارد فراکسیونهای سهگانه
رأی یکدستی نداشتند.
اساساًآیا با دو فراکسیون دیگر هماهنگی برای رأی اعتماد داشتید
یا نه؟
هماهنگی به این معنا که جلسهای تشکیل شود و پیمانی بسته
شود ،نه .چرا در مسائلی به صورت طبیعی هماهنگی داشتیم مثالً
در دفاع از آقای زنگنه یا ظریف هماهنگ بودیم .اما این هماهنگی
حاصــل گرایش نزدیک دو فراکســیون در این مــوارد بود نه حاصل
برنامهریــزی و برگــزاری جلســه .ضمــن اینکــه ما حتی بــه اعضای
خودمان هم به آن شــکل تشــکیالتی که در احزاب مرســوم اســت،
الزامی برای رأی به وزرای پیشــنهادی نداشــتیم ،چه برسد به اینکه
بخواهیم وارد بحث و گفتوگو با فراکسیونهای دیگر شویم .باالخره
در مجلس تصمیمات فقط در سطح فراکسیونها اتخاذ نمیشود
و سطوح دیگری مثل تصمیمات کمیسیونی و منطقهای هم است.
عملکرد فراکســیون مستقلین به لحاظ تشــکیالتی در این پروسه
رأی اعتماد برای خودتان قابل قبول بود؟
اگر مجموعه مالحظات نمایندگان را در نظر بگیریم و یادمان
باشد که مجلس ما پشتوانه حزبی ندارد ،به نظر من معدل کاری
که در فراکســیون مســتقلین انجام شــد ،به لحاظ تشکیالتی کامالً
قابل دفاع بود.

اکثریت مطلق
نیستیم

رئیــس قــوه قضائیه ،فرصــت حــج را بزرگترین ظرفیت انســانی و
اســامی بــرای حــل مشــکالت مســلمانان بلکه مشــکالت جهان
توصیــف کرد و گفت :متأســفانه جهان اســام در ایــن زمینه دچار
مشکالتی است ،زیرا حرمین شریفین دراختیار کسانی است که نه به
این ظرفیت باور دارند و نه مستقل هستند.به گزارش ایرنا آیتاهلل
آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی همچنین با اشاره
به برخی اظهارات ترامپ مبنی بر ربط دادن ترورها به اسالم اظهار
کــرد :یک رئیس جمهوری غیرمنطقــی و نامعقول مثل ترامپ که
روش نژادپرســتانه او حتــی در کشــور خــودش موجب دودســتگی
شــده است ،اســام هراســی را ترویج میکند و ترور را به پای اسالم
مینویســد .این امــر غیرمنطقی بــودن و بلکه حماقت او را نشــان
میدهد .دینی که منادی آزادی حقوق انسانهاســت و به صراحت
و مکرر در قرآن با کشتن نفوس بیگناه مخالفت کرده است ،امروز
از سوی چنین فردی متهم به حمایت از تروریسم میشود .همین
رویکرد اســت که باعث میشــود تروریسم ریشــه کن نشود .رئیس
قــوه قضائیه همچنین ضمــن آرزوی موفقیت برای ســیدعلیرضا
آوایی وزیر جدید دادگســتری که در این جلســه حضور داشت ،ابراز
امیدواری کرد در دوره فعالیت ایشان نزدیکی قوا به یکدیگر بیشتر
شود و مشکالت بودجهای دستگاه قضایی مرتفع گردد.

به گزارش دفاع پرس :پیکر چهار شهید گمنام در سه نقطه از تهران امروز [31
مردادماه] با حضور عموم مردم و خانواده شــهدا و ایثارگران در تهران تشییع
میشود.پیکر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز در مجتمع «ایز ایران»
به خاک ســپرده خواهد شد .مراسم تشییع از ساعت  9صبح از مقابل مسجد
کنی حســین آباد لویزان به ســمت مجتمع ایز ایران برگزار میشود.همچنین
پیکر مطهر یک شــهید گمنام نیز از ساعت  10روز سهشنبه از چهارراه فاطمی
تا ستاد دژبان کل ارتش برگزار میشود.بنابر این گزارش ،پیکر دو شهید گمنام
دوران دفــاع مقــدس در بوســتان شــقایق منطقــه  19تهــران تشــییع و تدفین
میشود .مراسم تشییع از مسجد امام حسین(ع) واقع در خیابان خانیآبادنو
جنوبی ،تقاطع خیابان آموزگار و خیابان دانشــگاه و در بوستان شقایق خیابان
میثاق جنوبی برگزار خواهد شد.

ســـــــیاســی
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اگر رأی ما نبود ،خیلی از وزرا
باالی  200رأی نمیآوردند

رأی بیطرف و جهرمی نظر مجلس بود
نه یک فراکسیون

تحلیل سعید حجاریان از ترکیب کابینه دوازدهم
ســعید حجاریــان دلیــل رأی بــاالی مجلــس بــه
برخــی وزرای پیشــنهادی کــه مــورد انتقــاد جامعــه
بودند را ســازش نمایندگان و فراکســیونها با وزرای
پیشنهادی دانست و گفت« :روحانی نیرویی بهتر از
این وزرای پیشــنهادی نداشــت اگر داشــت ،معرفی
میکــرد .مســأله ایــن اســت کــه کفگیــر به تــه دیگ
خــورده اســت و نــه کســی را باقــی گذاشــتهایم و نــه
نیرویی تربیت کردهایم».
بــه گــزارش جمــاران ،حجاریــان بــا بیــان اینکــه
بضاعــت روحانــی در مقطــع فعلــی در همیــن حد
اســت ،گفــت« :چرا که مــا از اول انقالب تــا به امروز
کادرسازی نکردهایم ،اگر کادرسازی میکردیم ،االن
کابینه بهتری داشتیم».
این تحلیلگر در مورد عملکرد فراکســیون امید و

رأی یکدست به بیشتر وزرای اصولگرا نیز گفت« :من
زیاد دنبال نکــردم ولی البد قولهایی به نمایندگان
داده شــده اســت .واقعیت این اســت که همه با هم
کنار آمدهاند مجلس با دولت ،فراکســیونها با وزرا،
رئیــس مجلس با رئیس جمهوری باال با پایین همه
با هم کنار آمدهاند».

تئوریســین جریان اصالحــات همچنین گفت:
نقد کردن چه اشــکالی دارد؟ چه کســی میگوید
طرفــداران روحانــی نمیتواننــد او و دولتــش را
نقــد کننــد؟ خــود روحانــی میگویــد مــن را نقــد
کنید .
ســعید حجاریان در گفتوگو با ایسنا در ارتباط با
حاشیههای مربوط به تشکیل کابینه دوازدهم اظهار
کرد :این حاشــیهها ،رأی نیاوردن حبیباهلل بیطرف
و رأی آوردن آذری جهرمــی بــا آن همــه مخالــف
نشــان میدهد که در کشور ما مشکالت جدی وجود
دارد و مردم هم نســبت به مشکالت خیلی حساس
هستند .وی گفت :خیلی حیف شد که شخصی مثل
بیطرف نتوانست از مجلس برای تصدی مسئولیت
وزارت نیرو رأی کافی به دست آورد.

