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ایراد قانونی رئیس مجلس
به نظر شورای نگهبان درباره سپنتا
اگر منطق شورای نگهبان را بپذیریم ،فلسفه
وجودی مجمع تشخیص مصلحت از بین میرود
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وزرای پیشنهادی نیرو و علوم رأی اعتماد گرفتند

تحلیل روز

کابینه تکمیل شد

علی الریجانی روز گذشــته در صحن علنی بهارســتان از تفاوت برداشت مجلس
و شــورای نگهبان درخصوص موضوع عضو زرتشــتی شــورای شــهر یزد خبر داد
و گفت که این موضوع باید حل شــود .رئیس مجلس در پاســخ به تذکر علیرضا
رحیمی ،نماینده تهران درباره لغو عضویت ســپنتا نیکنام در شــورای شهر یزد با
اســتناد به تصمیم شــورای نگهبان ،برداشت شــورای نگهبان در این خصوص را
واجد منطق قوی ندانســت و با توضیح برداشت متفاوت مجلس از این موضوع
گفت که اگر منطق شــورای نگهبان را بپذیریم ،فلســفه وجودی مجمع تشخیص
مصلحــت بــرای اصــاح مــوارد اختالفی بیــن مجلس و شــورای نگهبــان از بین
میرود.
به گزارش ایرنا ،الریجانی با بیان اینکه موضوع عضویت اقلیتهای دینی در
شوراهای اسالمی دغدغه بسیاری از نمایندگان است ،گفت :اقلیتهای مذهبی
قوانین ثابتی دارند و در مجلس نیز حضور دارند ،برادران خود ما هستند و باهم
کار میکنیــم ،در مورد شــوراهای اســامی قانونی داریم که مربوط به ســالهای
قبل است و در تبصره مربوط به شرایط آمده که اقلیتهای دینی برای عضویت
چنین شرایطی را دارند ،بنابراین عضویت آنان از نظر قانون پذیرفته شده است.
رئیس قوه مقننه گفت :اعضای شــورای نگهبان به اصل چهار قانون اساســی
استناد میکنند که در این اصل گفته شده همه قوانین و دستورالعملها در ابعاد
مختلــف فرهنگــی ،نظامی ،سیاســی ،اجتماعی بایــد مطابق با موازین اســامی
باشــد و تشخیص آن با شورای نگهبان اســت .دوستان شورای نگهبان این تفسیر
را دارند که مســتند به اصل چهار میتوانیم درباره قوانین وقتی مســیرش را طی
کرده است ،اظهارنظر کنیم و وقتی اظهارنظر کردیم ،از مسیر کار خارج میشوند.
الریجانــی افــزود :اینجــا محــل کالممان این اســت کــه وقتی در اصــول قانون
اساسی آمده است ،شورای نگهبان در قوانین مجلس شورای اسالمی  10روز وقت
دارند نظر دهند که آیا مطابق قانون اساســی یا شــرع است یا نیست و اگر فرصت
آنها کم بود  10روز تمدید میشود و اگر اظهارنظر نکنند ،رئیس مجلس به عنوان
نظر قطعی باید آن را به دســتگاه اجرایی اعالم کند ،به معنای آن اســت که ساز و
کار اجرای اصل چهار را در اصول دیگر تعبیه کردند.
وی ادامــه داد :اگــر ایــن باشــد ،دیگــر اظهارنظر مجــدد معنی نــدارد ،اگر این
اســتدالل را بپذیریــم که ما قانونی را بگذرانیم و شــورای نگهبــان اظهارنظر کند و
قانون ابالغ شود و بعد در سالهای بعد مطابق اصل چهار آن را رد کنند ،به نظر
من فلســفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت برای اصالح موارد اختالفی بین
مجلس و شــورای نگهبان از بین میرود به دلیل اینکه ممکن اســت موردی را ما
تشــخیص دهیم و شــورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و ما اصرار کنیم و به
مجمع تشــخیص برود و تصویب شود ،وقتی تصویب شد چند سال دیگر شورای
نگهبان بگوید نظر ما این اســت که این موضوع از نظر شــرعی اشــکال دارد و آن
را رد کند.رئیــس مجلــس گفت :این منطق به نظر من منطقی قوی نیســت ،من
صــورت مذاکــرات خبــرگان را دیــدم آنجا یک نگرانــی بوده که همــه قوانین باید
مطابق موازین اســامی باشــد ،مرحوم شهید آیت این پیشنهاد را داد که قوانین،
دستورالعملها و آییننامهها را بنویسیم که این در پروسه تصویب تبدیل به این
شد که این موضوع به همه قوانین اطالق دارد.
الریجانــی ادامــه داد :همانجــا حضــرت آیتاهلل مــکارم میگویــد در اصول
مختلف تکرار میکنید براساس موازین اسالمی باشد ،یکجا بنویسید و دیگر تکرار
نکنید و مرحوم شــهید بهشتی میگوید این حرف درســتی است و میگوید اینجا
براساس موازین شرعی و اسالمی بگوییم که تکرار نکنیم نه اینکه این اصل حاکم
به اموری باشــد که االن در قانون اساســی تصویب شده اســت .وی اضافه کرد :به
نظر میرســد اینجا یک تفاوت برداشــت وجود دارد که در کلیات کشــور باید این
مسأله حل شود.
رئیــس قوه مقننه گفت :درخصوص قانون شــوراهای اســامی ما به مســائلی
کــه در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه کردیم و آنجا این بحث مطرح شــده
که وقتی اســم شــوراها را اســامی میگذاریم ،آیا به معنای آن است که اقلیتها
نمیتوانند حضور داشــته باشــند؟ آنجا مرحوم شهید بهشتی میگوید اینکه این
اســم را بگذاریــم یعنــی مطابق اســام اداره شــود ولی حضــور آنهــا ( اقلیتها)
منعی ندارد.الریجانی افزود :آقایان شورای نگهبان که نظرات آنها محترم است،
برداشتشــان برداشــتی نیســت که من میکنم و میگویند برداشــت ما از اصل
چهار این اســت وقتی ما تشخیص دادیم مطابق اســام و قانون نیست هر زمان
میتوانیم آن را رد کنیم .وی ادامه داد :اگر هم تفســیر باشــد باید از راه آن انجام
شود باید به مجلس اعالم کند که قانون را تغییر دهد .نمیتواند وضع قانون کند.
رئیــس قوه مقننه گفت :این موضوع باید حل شــود کــه آن را دنبال میکنیم ،اما
منطقی که فقهای شورای نگهبان دارند ،این است و منطق ما چیز دیگری است و
این دو برداشت است که خارج از بحثهای رسانهای باید مورد ارزیابی قرار گیرد
و حل شود.

باالخــره ترکیــب دولــت دوازدهــم،
دو مــاه بعد از تشــکیل آن تکمیل شــد.
دیــروز وزیران علوم و نیرو موفق شــدند
رأی اعتمــاد الزم را از مجلــس بــرای
ورود بــه کابینــه دریافت کننــد .غالمی،
وزیر علوم  180رأی موافق در بهارســتان
دریافــت کرد و اردکانیان ،وزیر نیرو 225
رأی موافــق .در مقابل هم تعــداد آرای
مخالف و ممتنع غالمی به ترتیب  82و
 14رأی بــود و بــرای اردکانیــان  38و .13
بــه این ترتیب اردکانیان از لحاظ کســب
رأی موافق در مجلس در ترکیب دولت
دوازدهم همراه با مســعود ســلطانیفر
در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و غالمی
در جایگاه شانزدهم .در این بین هر چند
جایــگاه غالمی از نظر تعداد رأی موافق
در مجلــس در ردههــای آخــر جــدول
وزیران دولت است اما شاید همین رأی
هــم بــرای او که حتــی تا ســاعتی قبل از
شروع جلسه دیروز مجلس احتمال رأی
نیاوردنش وجود داشت ،مغتنم باشد.
دیــروز قبــل از شــروع جلســه رأی
اعتمــاد دو فراکســیون اصولگرایــان و
مســتقلین از هــر دو گزینــه پیشــنهادی
رئیــس جمهــوری حمایت کــرده بودند
و فراکســیون امیــد هــم اعــام کــرد بــه
اردکانیان رأی مثبت خواهد داد .در این
میان تنهــا غالمی بود که در فراکســیون
امیــد نتوانســت رأی الزم را بــه دســت
بیــاورد تــا ایــن مجموعــه اعــام کنــد
اعضایش در صحن علنی به تشــخیص
خــود در قبــال وزیــر پیشــنهادی علــوم
عمل کنند .غالمــی البته مخالفانی هم
در میان اصولگرایان و مستقلین داشت.
امــا آنطــور کــه غالمعلــی جعفــرزاده،
نایــب رئیــس فراکســیون مســتقلین به
«ایــران» توضیــح داده اســت ،یکــی از
مهمتریــن چیزهایــی کــه ورق را به نفع
غالمی برگرداند ،حضور مستمر اسحاق
جهانگیــری در صحــن علنــی و توصیــه
مؤکــد او به نماینــدگان بــرای دادن رأی
مثبــت بــه وزیــر علوم بــود .جعفــرزاده
خــود تأییــد کــرد که قبــل از صحبــت با
جهانگیــری قصــدش دادن رأی منفــی
بــه غالمــی بــوده کــه بعــد از صحبت با
جهانگیــری و اطمینــان خاطــری کــه از
او دریافــت میکنــد ،نظــرش را تغییــر
میدهد.
او همچنیــن گفــت کــه نماینــدگان
دیگــری هم از طیــف مخالفــان غالمی
به همین منــوال در صحن علنی راضی
شــدهاند تــا رأی مثبــت بــه نفــع او در
گلــدان بیاندازنــد .البته در میــان طیف
اصولگرایــان هــم افرادی چون احســان
قاضــیزاده هاشــمی معتقــد بودنــد
عوامــل دیگــری ماننــد نــوع ســخنان و
دفــاع رئیس جمهوری و همچنین لزوم
تکمیل ترکیب دولت با توجه به رسیدن
فصــل بودجــه هــم در رأیآوری غالمی
مؤثــر بــوده اســت .در مقابــل اردکانیان
همانطور کــه پیشبینی میشــد بدون
دردســر توانســت رأی اعتمــاد الزم را
کســب کند .نکته برجســته جلسه دیروز
اما شــاید نطقهای موافــق و مخالف نه

حسین کمالی دبیرکل حزب اسالمی کار امروز به عنوان رئیس دوره ای شورای
هماهنگی جبهه اصالحات برگزیده شــد .به گزارش مهر قرار بود ســیدهادی
خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره) ،ریاســت شــورای هماهنگی
جبهه اصالحات را به عهده بگیرد اما از پذیرش این سمت استنکاف کرد.

رئیس جمهوری در جلسه بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی نیرو و علوم ،تحقیقات و فناوری در مجلس:

حسین کمالی رئیس دورهای شورای هماهنگی
جبهه اصالحات شد

هیأت منصفه سیاسی ،تحولی مثبت

دادســتان و وکیل مدافــع متهم حق دارند اعضای
ادامه از
هیــأت منصفه را مورد پرســش قــرار دهند تا مطمئن
صفحه اول
شوند که آنان نسبت به شخص متهم و موضوع اتهام
تعصب خاص و پیشــداوری ندارند .حتی دادســتان و
وکیل مدافع ممکن اســت برخی از اعضای هیأت منصفه را بدون پرســش رد
کنــد .به همین علــت در محاکمات مهم و بزرگ انتخاب هیأت منصفه گاهی
چندین روز طول میکشد .در نظام قضایی ما روش گزینش به نحوی است که
با آنچه گفتیم فاصله بسیار دارد.
زیرا اوالً افراد هیأت منصفه تا ســالها ثابت و غیرقابل تغییر هســتند؛ ثانیاً
نمیتــوان آنها را نماینده عموم مردم دانســت؛ ثالثاً دادســتان و وکیل مدافع
اختیــار پرســش از آنها و احیانــاً رد آنها را ندارند؛ رابعاً بــه لحاظ توقف در این
ســمت به مدت طوالنی دچار عارضهای میشوند که «تغییر شکل حرفهای»
نامیده میشــود و عبارت است از کم اهمیت شدن برخی موضوعات مهم در
نظر افرادی که با این موضوعات زیاد ســر و کار دارند .چنانکه پزشکان نسبت
بــه موضــوع مرگ یا درد رفته رفته کم اعتنا میشــوند یــا وکال و قضات جنایی
درخصــوص مجازاتها کم توجه میگردند و در مورد هیأت منصفه نیز ناچار
حساســیت آنها نسبت به آنچه در مقابلشــان مطرح میشود ،در طول زمان
کم خواهد شد.
آنچه گفتیم در مورد متهمان سیاســی بیشــتر اهمیت دارد و مطرح اســت.
زیــرا جرمهای مطبوعاتی نوعاً به مســائلی مربوط میشــود که در حد اشــکال
در نقــل قــول یا عدم توجــه به صحت خبر هســتند؛ اما در جرم سیاســی – هر
چنــد در قانــون ما ،همچنان که گفتیــم ،مصادیق چندان تفاوتــی با جرمهای
مطبوعاتــی ندارنــد – اما به هرحال رســیدگی به جرم سیاســی و تصمیمی که
در آن گرفته میشــود ممکن است نخســتین گام در فرآیندی بسیار طوالنیتر
و راجع به مســائلی بسیار مهمتر باشــد .امید است بزرگوارانی که برای شرکت
در هیأت منصفه انتخاب شدهاند موقعیت حساس و مسئولیت خطیری را که
خواهند داشت کامالً لمس و احساس کنند .واهلل اعلم

حواشی جلسه رأی اعتماد به وزرا

برش

دیروز نخستین حاشیه جلسه رأی اعتماد وزیران
نیرو و علوم در بخشهای پایانی ســخنان رئیس
جمهوری رقم خورد .جایی که او اعتراضی جدی
به سیاســتها و مواضع دولت امریکا انجام داد و
بالفاصله این ســخنان با فریاد «مرگ بر امریکا»
برخی نمایندگان همراه شــد .نخســتین کسی که
در میانه ســخنان روحانی شــعار مــرگ بر امریکا
سر داد ،محمدجواد ابطحی ،نماینده عضو جبهه
پایداری بود .بعد از پایان سخنان رئیس جمهوری
هــم چند ده نفــر از نمایندگان برای تشــکر از وی
دور او حلقه زدند .در این جمع حضور نمایندگان
منتقد و مخالف دولت چشــمگیر بود .نخســتین
کســی که خود را برای تشــکر بــه رئیس جمهوری
رســاند ،حســینعلی حاجیدلیگانــی ،نماینــده
نزدیــک بــه جبهــه پایــداری بــود .در ادامــه نطق
نمایندگان مجلس نیز خالی از حاشیه نبود که در
این میان شــاید سهم جهانبخش محبینیا بیش
از سایرین بود.
ایــن نماینده اعتدالگرا کــه از قضا در مخالفت با
وزیر پیشــنهادی علوم نطق میکرد ،سخنانش را
بــا نام بردن از مرحوم هاشــمی و حجتاالســام
والمســلمین ســیدمحمد خاتمــی آغــاز کــرد.
محبینیا در همان ابتدای نطق خود ،در سخنانی
کنایهآمیــز ،بــا یــاد کــردن از مرحــوم هاشــمی و
خاتمــی بهنوعــی بــه ایــن مســأله اشــاره کــرد که
روحانی ،ریاســتجمهوری خود را مدیون این دو
چهــره محبوب سیاســی اســت .با این حــال ،این
پایــان اظهــارات کنایه آلــود محبینیــا خطاب به

چندان جدی نمایندگان بود .وضعیتی
کــه در جریــان رأی اعتمــاد دو ماه پیش
به کابینه دوازدهم هم وجود داشــت اما
دیروز تشــدید شــده بود .در میــان تمام
نطقهــای نماینــدگان شــاید تنها نطق
جهانبخش محبینیا در مخالفت با وزیر
علوم قــدری جدیتر از دیگــران به نظر
میرسید .دیروز برای دفاع از وزیر علوم
چهرههایی چون عباس گودرزی ،قاسم
احمدی الشــکی ،حبیــباهلل دهمرده و
نبی هزار جریبی نطق کردند و در مقابل
هــم نمایندگانی چون حمیده زرآبادی،
عبدالکریــم حســینزاده و جهانبخــش
محبینیا نیز به مخالفت پرداختند.
مخالفــان وزیــر علوم معقتــد بودند
کــه برنامههــای ارائــه شــده توســط وی
نمیتواند پاســخگوی مطالبات موجود
از دانشــگاه باشــد .همچنیــن آنهــا بــه
اعتراضــات شــکل گرفتــه در فضــای

مســئوالن ارشد کشــور نبود .این نماینده مجلس
در بخشــی از ســخنانش بــا انتقــاد از وضعیــت
تدریس علوم انسانی در کشور گفت که متأسفانه
باوجود ســپری شــدن چنــد دهه ،هنوز ســرفصل
دروس علــوم سیاســی مــا تغییــری نکــرده و این
ســرفصل دروس توســط کســی تهیــه شــده کــه
«خــودش فیزیــک خوانــده و ادعــا میکنــد کــه
فلســفه هم میداند»؛ اشــارهای غیرمســتقیم به
غالمعلــی حدادعادل چهره سیاســی و فرهنگی
اصولگرا و رئیس پیشــین مجلس شورای اسالمی
که از قضــا با واکنش ظریف الریجانــی نیز روبهرو
شــد .رئیــس مجلس بــدون آنکه کالمی بــه زبان
بیاورد ،هنگامی که متوجه منظور محبینیا شــد،
تــا دقایقی بــا لبخند به ســخنان او گــوش داد .در
ایــن میــان گعدههــای گاه و بیگاه نماینــدگان در
گوشــه و کنار صحن نیز در این جلســه رأیاعتماد
همچون جلســات مشــابه ازجمله دیگر حواشــی
جالــب توجــه مجلس بــود کــه البته در قیــاس با
دفعــات قبل ،تاحدودی کمتر مشــاهده میشــد.
اما شــاید بتوان گفت قاسم میرزایی نیکو ازجمله
فعالتریــن نماینــدگان مجلس در جلســه علنی
دیروز بــود .این نماینده اصالحطلــب دماوند که
ازجملــه مخالفان وزیر پیشــنهادی علــوم بود ،با
تــردد در گوشــه و کنــار صحن با تعــدادی از دیگر
نماینــدگان از علی مطهری نایب رئیس مجلس
گرفتــه تا غالمعلی جعفــرزاده ایمنآبادی نایب
رئیس فراکسیون مســتقلین والیی را خطاب قرار
داده و با آنها صحبت میکرد.

دانشــگاه در قبــال معرفــی غالمــی
بهعنــوان وزیــر علــوم نیز تأکید داشــتند
و معتقــد بودنــد ایــن وضعیــت باعث
تزلــزل وزارت علــوم خواهــد شــد .در
مقابــل اما نماینــدگان موافق اســتدالل
میکردند که غالمی یک نیروی انقالبی
و ارزشی است و میتواند از ظرفیتهای
دانشجویی کشور بهرهبرداری کند.
در جریــان بررســی رأی اعتمــاد وزیر
نیرو هم ســید رضی نــوری ،ولی ملکی،
همایــون یوســفی و ســهراب گیالنــی
بهعنــوان مخالــف ســخنرانی کردنــد و
عبــداهلل رضیــان ،غالمرضــا کاتــب و
عبدالرضا هاشمزایی نیز ترکیب ناطقان
موافــق اردکانیــان را تشــکیل دادنــد.
نبــود برنامه عملیاتی و مشــخص برای
مدیریــت بحــران آب کشــور مهمتریــن
محــور ســخنان مخالفان وزیر نیــرو بود.
این طیــف معتقــد بودند کــه اردکانیان

تــوان ایجــاد تغییــرات جــدی بــرای
مدیریــت بحــران آب را نــدارد و ضمنــاً
نمیتوانــد جلوی پروژههــای انتقال آب
را بگیرد.
در مقابــل هــم موافقان او مســائلی
ماننــد تجربــه وی در حــوزه مدیریــت
منابع آب ،تحصیالت دانشگاهی مرتبط
و نگاه مدرن در این حوزه را دلیل اصلی
حمایت خود از اردکانیان عنوان کردند.
غالمی :آمدهام تحول ایجاد کنم
پــس از نطــق مخالفــان و موافقــان
وزیر پیشنهادی علوم ،وی پشت تریبون
مجلس رفت و به دفاع از خود پرداخت.
منصور غالمی ،وزیر پیشنهادی علوم در
دفاع از خود در جلسه رأی اعتماد گفت:
مــن برای حفظ وضع موجــود نیامدهام
بلکــه آمــدهام بــا همــکاری مدیرانــی
اندیشــمند و شایســته تحــول ایجــاد
کنم .مــن آمــدهام تا کیفیــت آموزش و

پژوهــش را ارتقا دهــم و از ظرفیتهای
موجود آموزش عالی در کمک به دولت
برای رفــع چالشهای ملــی بخصوص
اشــتغال و اقتصــاد مقاومتــی اســتفاده
کنــم .او رویکــرد اصلی خود را دانشــگاه
محوری بر مبنای عمل دانست و افزود:
قطعــاً ایــن مهم بــا تأکیــد بر اســتقالل
دانشگاهها محقق میشود.
مــن فرزند انقالبم و برای پیشــبردم
یعنــی اســتقالل و آزادی و جمهــوری
اســامی همــواره میکوشــم تــا در
چارچــوب قانــون نســبت بــه نیازهــای
زمانه مســئولیت پذیر باشــم .غالمی در
بیان ویژگیهای خود گفت :ســرمایهای
جز ســادگی ،صراحت و صداقت ندارم.
هرگــز از امتیاز ویژهای برخوردار نبودم و
فرزند نهادهای علمی هســتم .خدمت
را از پایینترین ســطوح آغاز کردهام و با
 12ســال سابقه در دانشــگاه بزرگ کشور
نامــزد وزارتخانــه علــوم شــدهام .وزیــر
پیشنهادی علوم با بیان اینکه دانشگاهها
محــل اصلــی تجــارب اندیشــه و رشــد
توسعه علمی اســت ،گفت :آزادیهای
علمــی و اجتماعــی و امنیــت اســتاد
و دانشــجو و کارکنــان خــدوم آمــوزش
عالی از نظــر من الزمه حیات دانشــگاه
اســت و امنیتی شــدن دانشــگاه را مخل
همبستگی میدانم.
اردکانیــان :میتوانیم مثل نیاکانمان
مشکل آب را حل کنیم
وزیــر پیشــنهادی نیرو نیز در جلســه
عصــر دیــروز مجلــس در دفــاع از خــود
گفــت« :در یــک دهــه گذشــته حــدود
 11درصــد از منابــع آبــی کشــور بهدلیــل
نیتراته شــدن از مدار خارج شده است».
اردکانیان با اشــاره بــه اینکه چالشهای
مــا در آب و بــرق و انرژیهــای تجدیــد
پذیــر ،تأمیــن مالــی و مدیریــت مالــی
اســت ،عنــوان کرد«:آنچــه بهعنــوان
فرصتها و ظرفیتها قابل ذکر اســت،
ظرفیت عظیم منابع انســانی ماســت؛
من نه تنها به هیچ وجه نا امید نیســتم،
بلکه کامالً امیدوار و خوشبینام.
همانطــور کــه پــدران مــا در  3هزار
ســال پیش در این اقلیم خشــک و نیمه
خشــک با طبیعت به سازگاری رسیدند
و شــکفت انگیزتریــن روش حفــظ آب
یعنی اســتفاده از قنــات را خلق کردند و
مسائل خود را حل کردهاند ،حتماً ماهم
میتوانیــم مســائل امروز را حــل کرده و
در منطقــه نمونــه باشــیم ».اردکانیــان
گفت«:اصلیتریــن نقطــه کار ما تدوین
صریــح طرحهــای آمایش ســرزمین به
گونــهای کــه در محور آب تعریف شــود،
ذکــر شــده اســت.ما نیازمنــد مفاهمــه
در ســطح دولــت در شــورای عالــی آب
هستیم؛ هرچه ســطح مفاهمه افزایش
یابــد ،آمادگــی بــرای اجــرای برنامههــا
بیشــتر خواهــد بــود ».اردکانیــان اضافه
کرد«:یکــی از برنامههایی که در دســتور
کار قــرار خواهد گرفت ،اصالح ســاختار
اقتصاد آب کشور و افزایش سهم بخش
غیردولتــی در بخشهــای تعمیــم و
توسعه فاضالب است».

برای معرفی وزرا تعاملکردیم ،نه معامله
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر
اینکــه «وعــدهام بــه ملــت را تــا روز آخر
مســئولیت ادامه خواهــم داد» ،خطاب
بــه ملــت ایــران بویــژه دانشــجویان و
اساتید دانشــگاهها اظهار داشت :دولت
راه و مســیر خــود را در زمینــه احتــرام
بــه علــم و دانشــگاه و غیر امنیتــی بودن
محیط دانشــگاه ،احترام به دانشــجویان
و آزادی اندیشــه و بیــان در دانشــگاه،
ادامــه داده و ذرهای کوتــاه نخواهــد آمد.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،حجتاالســام والمســلمین
روحانی دیروز در جلســه دفــاع از وزیران
پیشــنهادی نیــرو و علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری در مجلــس بــا بیــان اینکــه
بــرای معرفــی وزرا تعامــل کردیــم امــا
معامله نکردیم ،گفــت :من برای آینده
دانشــجویان معاملــه نکــرده و نخواهم
کرد .رئیس جمهوری با اشــاره به اندکی
تأخیــر در تعیین تکلیــف وزارتخانههای
علــوم و نیــرو گفــت :شــاید ایــن تأخیــر
خواصــی هم داشــت چــرا که نشــان داد
جامعه ما و بویژه دانشگاهیان عزیزمان،
نسبت به آینده سرنوشت دانشگاه ،علم،
دانشجویان ،محیط دانشگاه ،آینده علم
و پژوهش در کشــور تا چه حد حساسیت
دارند.رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
وعدهام به ملت را تا روز آخر مســئولیت
ادامه خواهم داد ،اظهار داشــت :رئیس
جمهوری و دولت دوازدهم همچنان به

هر آنچــه در انتخابات  92و  ،96راجع به
محیط دانشگاهها ،امن بودن دانشگاه و
نه امنیتی بودن دانشگاهها ،فضای آزاد و
امنیت الزم برای دانشجو و استاد مطرح
شد ،وفادار خواهد بود.
روحانــی گفــت :مبنای مــن در نحوه
ســلوک بــا وزرایــی که تــا امــروز انتخاب
شــدند و دو وزیــری کــه بــه کمــک شــما
انتخــاب خواهنــد شــد ،پیوســت حکــم
است .تمام وزرای ما در دولت دوازدهم
در کنــار حکم وزیری یک پیوســت حکم
دارنــد و در آن پیوســت حکــم دقیقــاً
مشــخص شــده اســت کــه قدم بــه قدم
اولویــت دولــت دوازدهــم در اجــرای
مأموریت آنها چیســت ،بــه طور منظم،
دولــت ایــن پیوســت را پایــش خواهــد
کرد .رئیس جمهــوری با بیان اینکه این
پیوســت هر ســه ماه ارزیابی خواهد شد،
افــزود :مبنای من با وزرا بــرای ادامه کار
یــا توقــف کار پیوســت احکام آنهاســت
کــه آن پیوســت هــم اســتخراج شــده از
برنامــه دولت اســت کــه ملت ایــران به
آن رأی دادند و اســناد باالدستی قانونی
کــه نســبت بــه وزارتخانههــا و دولت در
اختیار همه ماســت.روحانی بــا تأکید بر
اینکه دانشــگاه و وزیر علوم از حساسیت
ویژهای برخوردار اســت ،اظهار داشــت:
البتــه نیــازی بــه گفتــن نــدارد ،همــه
شــما نماینــدگان محتــرم میدانیــد که
هماهنــگ کردن بــرای معرفــی وزیر به

مجلــس در برخــی از مــوارد طوالنیتــر
خواهــد بــود .صبــر و حوصلــه و تعامل
کردیــم ،امــا معاملــه نکردیم.رئیــس
جمهــوری افــزود :درخصــوص راهی که
دولــت از ابتــدا درخصــوص دانشــگاه و
آزادی و فضای دانشگاه و امنیت و آینده
دانشــجویان اعــام کــرده اســت با هیچ
کــس معامله نکــردم و بدانیــد معامله
نخواهــم کرد .آنچــه وعده مــن با ملت
ایران بوده به حول و قوه الهی و به شرط
حیــات تــا روز آخــر فعالیت ایــن دولت
ادامــه خواهد یافــت و شــما نمایندگان
ملــت و مــردم ایــران شــاهد آن بخوبی
خواهید بود.روحانی گفت :نیازی نیست
کــه بــه عجلــه راجــع بــه افــراد قضاوت
کنیم ،همه معیارهایی که برای انتخاب
وزیــر علوم بوده من از آن معیارها کوتاه
نیامدم .ممکن است انتخابها طوالنی
شــده ،زمــان طوالنی شــده بــرای ایجاد
هماهنگــی نیــاز به این فرصــت 70 ، 60
روزه بــوده امــا در عیــن حــال پــای همه
اصولــم ایســتادهام.رئیس جمهــوری
تصریــح کرد :بــا آقــای دکتــر غالمی که
اســتادی با تجربــه ،دارای مــدارج باالی
علمــی و پژوهشــی و از اســاتید بنــام و
برجســته اســت و کار مدیریت الزم را در
ستاد دانشگاه انجام داده است ،صحبت
کــردم و همــه شــرایطم را بــا او در میان
گذاشــتم کمــا اینکه با افــراد دیگری هم
برای وزارت علوم ،صحبت شــد و نشــد

که به مجلس معرفی شوند و با آنها هم
همه این شرایط را مطرح کرده بودم.
روحانــی افــزود :اولیــن شــرط مــن
بــا ایشــان این بــود کــه محیط دانشــگاه
متعلــق بــه همــه دانشــجویان ،احزاب،
جناحهــا و تفکرهــای مختلــف اســت.
هیــچ کــس در دانشــگاه ،هیــچ انجمن،
جمع و جناحی در داخل دانشــگاه نباید
احســاس کند بی پشــتوانه اســت و هیچ
جمعــی نبایــد احســاس کنــد کــه برای
دیگــران امنیــت وجــود دارد و بــرای او
نیســت؛ هیچ جمعی در دانشــگاه نباید
احساس کند که نظر وزارتخانه نسبت به
جناحهای مختلف ،متفاوت است.
رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه اینکه
مبنــای مــا از ابتــدا بــر اعتــدال و بــر این
بــوده کــه اکثریت باید حاکم باشــد ،ولی
اقلیت باید به طــور کامل از حقوق خود
برخــوردار باشــد ،گفــت :نــه اســام ،نــه
قانون و نه شرایط امروز کشور به ما اجازه
میدهد که در مســائل جزئی رو در روی
هم بایستیم؛ اگر هم اختالفات جزئی دو
ســال پیش جایز و مکروه بود ،امروز باید
بگویم حرام و گاهی گناه کبیره است.
رئیــس جمهــوری در دفــاع از وزیــر
پیشــنهادی نیرو نیز گفت :اگــر در وزارت
علوم از امید به امروز و فردا بیشتر سخن
گفتــم ،در موضــوع وزارت نیــرو بیشــتر
از تدبیــر بایــد ســخن بگوییم.روحانــی
موضوع آب را یکی از مسائل مهم کشور

دانســت و بــا تأکید بر اهمیــت آب برای
تأمیــن نیازهــای ضــروری ،آشــامیدن،
صنعــت ،کشــاورزی و آبادانــی کشــور،
اظهار داشت :همه ما میدانیم که یکی
از مسائل مهم امروز ما و فردای ما مسأله
آب اســت .در زمینه عرضه آب در کشــور
بعد از جنگ تحمیلی ،اقدامات فراوانی
انجام گرفت .سدهای زیادی ساخته شد،
تالشهــای زیادی انجام شــد تا آب مهار
شــود ،پایدار بماند و به مصارف ضروری
الزم برسد.رئیس جمهوری با بیان اینکه
دورهای در جهــان دوران سدســازی شــد
و رقمــی حــدود  46هــزار ســد بــزرگ بــا
تعریفی که از سد بزرگ میشود در جهان
ساخته شد ،افزود :امروز به آن اندازه آب
در اختیــار نداریم که پشــت ســدهایی که
ســاخته شــده ذخیره بکنیم .در جاهایی
که میشــد سد احداث کرد ،اینکار انجام
شــده اما از این به بعد در این باب دست
مــا خیلی باز نیســت.روحانی ادامــه داد:
یک روزی بحث این بود که ما واردکننده
آب باشــیم و آب مورد نیاز خودمان را از
کشورهای دیگر وارد کنیم؛ در این زمینه
مذاکرات فراوانی صــورت گرفته و امروز
هــم صورت میگیرد؛ ایــن مورد منتفی
نیست و باز هم باید کار کنیم اما در عین
حال آنچنــان که در ســالهای قبل روی
این مســأله امید بســته شــده بود ،در آن
حد نیست و نخواهد بود.
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آخرین کارت مجلس
به نفع دولت
مجلــس در حالــی بــه دو
وزیــر پیشــنهادی دولــت بــرای
وزارتخانههــای علــوم و نیــرو رأی
مثبــت داد کــه بایــد توجــه کنیــم
حداقــل رأی مجلــس بــرای آقای
غالمــی ،وزیــر علــوم تــا قبــل از
جلســه علنی دیروز کامالً متزلزل
بــود و حتــی امــکان رأی نیــاوردن
ایشــان وجــود داشــت .بــا وجــود
ایــن ایشــان بــا نســبت رأی باالی
موافقــان در مقابل مخالفان خود
موفــق شــد رأی اعتمــاد الزم را
کســب کنــد و وارد ترکیــب کابینــه
دوازدهم شــود .مجلس دهم چه
در دولــت یازدهــم و چــه اکنــون
در دولــت دوازدهــم نشــان داده
مجلسی است که بیشترین میزان
همراهــی و همدلــی را بــا دولــت
داشــته اســت .طیفهای سهگانه
مجلس چه در جریان رأی اعتماد
ابتدای کابینه دوازدهم ،چه دیروز
و چــه در زمان دولــت یازدهم در
مجموع ســعی میکردنــد طوری
تصمیــم بگیرنــد کــه دولــت بــا
کمتریــن زحمــت بتوانــد کار خود
را انجــام دهــد .دیروز نیــز همین
حــس عمومــی در مجلس باعث
شــد تا حداقل وزارت علوم دولت
دوازدهــم صاحــب وزیــر شــود و
بتوانــد راحتتــر بــه کارش ادامه
دهد.
اینکــه مجلــس ســعی کــرده
در مــدت گذشــته در تصمیمــات
خــود همدلــی بــا دولــت را لحاظ
کنــد ،نکتــهای امیدوارکننــده و
نویدبخــش اســت ،به شــرط آنکه
در مقابــل هــم دولــت قــدر ایــن
موقعیت و فرصــت را بداند و آن
را به هماهنگی نمایندگان با خود
در هــر شــرایطی تعبیر نکنــد .اگر
بخواهیــم بدون تعــارف با دولت
باب ســخن را بگشــاییم ذکــر این
نکتــه ضروری اســت کــه مجلس
تقریبــاً تمــام کارتهــای خــود را
بــه نفــع دولت بــازی کــرده و رأی
مثبت بــه وزیر علــوم آخرین این
کارتهــا بــود .بــه عبارتــی دیگــر
کارت چندانــی در دســت مجلس
نیســت کــه بتوانــد بــا آن بــه نفع
دولت بــازی جدیدی انجام دهد.
ضمــن اینکــه مهمتــر از هــر چیز
این اســت که مجلس خود منتظر
اســت تا از این پس دولت پاســخ
همدلیهــای صــورت گرفتــه را
بدهد .به عبارتی نمودار همراهی
مجلس با دولت دیروز در جریان
رأی بــه دو وزیر پیشــنهادی نیرو و
علــوم بــه نقطــه اوج خود رســید.
قطعــا دولت تمایــل دارد تــا این
نمودار از نقطه اوج خود برنگردد
و روندی نازل را تجربه کند.
تحقــق ایــن خواســته نیازمنــد
تــاش و جهــدی از ســوی خــود
دولتیها خواهد بود .این مجلس
اســت کــه از ایــن پــس از دولــت
توقع دارد تا مســیر پر شــتاب تری
بــرای فایــق آمــدن بــر مشــکالت
کشــور را در پی بگیــرد و فعاالنهتر
در عرصــه اجرایــی ظاهــر شــود.
خصوصیــت مثبــت دولــت آقای
روحانــی ،چــه در دوره قبــل و چه
دوره فعلــی دوری جســتن از
بســیاری از حاشــیههایی است که
میتوانــد زمینــه رفتارهــای تنــد
را در جامعــه فراهــم کنــد .ایــن
فاکتور بســیار مثبتی برای دستگاه
اجرایــی اســت بــه شــرط اینکــه
عامــل افزایــش تــاش و شــتاب
گرفتن مســائل اجرایی کشــور هم
در کنــار آن قرار بگیرد .کوتاه اینکه
هــر چند پیشــینه همدلی مجلس
بــا دولــت پشــتوانه خوبــی بــرای
همکاریهای آینده اســت اما این
مهــم یــک نکتــه قابل توجــه هم
دارد و آن ایــن اســت کــه مجلس
دیگــر بــرگ بیشــتری بــرای بازی
بــه نفــع دولــت در اختیار نــدارد.
دولــت از ایــن پــس هم بایــد قدر
آن پیشــینه را بدانــد و هم متوجه
ایــن عامــل نــه چنــدان مثبت در
مراودات خود با مجلس شود.

