روز  17خرداد اما نام مجلس ایران به پر جست و جوترین واژه در اینترنت تبدیل شد .صدر
اخبار این روز از ساعت  11صبح تا پاسی از شب با نام مجلس شورای اسالمی همراه شده
بود .این شاید عجیبترین روز مجلس ایران بود؛ حتی عجیبتر از روز برکناری بنیصدر
و استعفای نمایندگان مجلس ششم .برای اولین بار در تاریخ ،مجلس هدف یک حمله
تروریستی قرار گرفت .آخرین باری که در مجلس ایران صدای مکرر شلیک و بوی باروت
شنیده شده بود به حدود  110سال قبل از این واقعه برمیگشت؛ جایی که کلنل لیاخوف
روسی با چراغ سبز محمدعلی شاه قاجار مجلسیها را به خاک و خون کشید

عکس :خانه ملت

خــود از وزرای پیشــنهادی میدادنــد .رئیــس جمهــوری و
نزدیــکان او امــا هیــچ گاه وارد ایــن بحثهــا نشــدند و نــه در
تکذیبونه درتأییدآنهاچیزینگفتند.هرسهجریانحاضر
درمجلسمعتقدبودندکهبایدمالکهاومعیارهایشــاندر
ترکیبکابینهلحاظ شــود تا بــهوزرای پیشــنهادی رأیمثبت
بدهنــد .نهایتــاًدر فاصله دو هفتــه مانده به مراســم تحلیف
حســنروحانــیدرریاســتجمهــوریدرروزهــایمتفاوتــی
میزبان ســه فراکســیون مجلس بود تا بــا آنها دربــاره چینش
کابینهصحبتکند.دراینسهجلسههیچکدامازفراکسیونها
لیســت پیشــنهادی به رئیس جمهوری ارائه نکردند و این در
حالیبودکهحســنروحانیازآنهاخواســتهبــودتاگزینههای
خودرابرایوزارتخانههایمختلفبهاومعرفیکنند.
حملهتروریستی؛تاریخیترینروزمجلس
بهارســتاندرروزهــایبعــدازانتخابــاتتبدیــلبهمرکز
اصلی اخبار سیاســی ایران شــده بــود .رفت و آمدهــا به آنجا
افزایــش یافته بود ،همین طــور رفت و آمد بهارســتانیها به
پاســتور.هــرروزازمجلسایــرانخبرجدیدیمیرســید.روز
 17خــردادامــاناممجلسایــرانبهپرجســتوجوترینواژه
دراینترنتتبدیلشــد.صدراخباراینروزازســاعت 11صبح
تاپاسیازشبباناممجلسشورایاسالمیهمراهشدهبود.
اینشایدعجیبترینروزمجلسایرانبود؛حتیعجیبتر
ازروزبرکناریبنیصدرواستعفاینمایندگانمجلسششم.
برایاولینباردرتاریخ،مجلسهدفیکحملهتروریستی
قــرارگرفــت.آخرینباریکــهدرمجلسایرانصــدایمکرر
شــلیکوبویباروتشنیدهشــدهبودبه حدود 110سالقبل
ازایــنواقعهبرمیگشــت؛جایــیکهکلنللیاخوفروســیبا
چراغسبزمحمدعلیشاهقاجارمجلسیهارابهخاکوخون
کشید.روز17خرداد 96هرچنداتفاقیبراینمایندههانیفتاد
اماحملهتروریســتیسهنیرویداعشــینهایتاًباشهادت17
نفــرازکارمنــدانومحافظانمجلــسوشــهروندانعادیو
بعدازهالکتســهفردتروریستبهپایانرسید.اینحمالت
حدودســاعت ۱۰:۳۰باحملهبهساختمانمجلسآغازشد
و 10دقیقــهبعدازآنهمخبررســیدکــهگروهیدیگربهحرم
حضــرت امــام (ره) یــورش بردهاند .این حمالت نخســتین
حمله داعشدرخاکایرانبودواولینحملهتروریســتیدر
تهــراندربیشازیکدههونخســتینحملهبزرگدرکشــور
ایراناززمانبمبگذاری ۱۳۸۹درزاهدانمحسوبمیشد.
دراســفند،95یعنیچهارماهقبلازایــنحمالتداعشدر
ویدیوییبهزبانفارســیایرانراتهدیدبهحمله کردهوتأکید
کردهبوداینکشــوررا«بهملتهایســنیدیگــرپسخواهد
داد» .یــک روز بعد از ایــن حادثه هــم وزارت اطالعات اعالم
کرد که هر پنــج فرد مهاجم به مجلس و حــرم حضرت امام
تبعــهایرانواکثراًاهلمناطقغربیکشــوربودند.آنهاپساز

عضویــتدرداعــشدریکگروهبزرگبهرهبریابوعایشــه
بــرایانجــامعملیاتهایتروریســتیدرشــهرهایایراندر
مرداد ۱۳۹۵واردکشــورشدند،اماباکشــفوانهداماینگروه
تروریســتیوکشــتهشــدنابوعایشــهاینهفتنفردرکشــور
متواری شــدند .در ایــن بین هم مســأله ابهامبرانگیــز اعالم
برخی نماینــدگان و بعــداًبرخی نهادها مبنی بــر این قضیه
بودکهیکزنهمدرحملهتروریســتیداعشحضورداشته
کهموفقبهفرارشــدهاست.ماجرایاینزنتادوهفتهبعداز
حملهداعشبرســرزبانهابودوبعدازآنبیآنکهپاســخی
رســمیودقیقبهاصلاینخبردادهشــود،ازیادهارفت.اما
شــایدنکتهقابلتوجــهاینجابودکهدرطولحدود 6ســاعتی
کهاینحملهودرگیرینیروهاینظامیباتروریستهاادامه
داشت،صحنعلنیمجلستعطیلنشدونمایندگانبهکار
خود ادامه دادنــد .حتی برخی از نمایندگان هم عکسهایی
خندانازخودشــانرادرشــبکههایاجتماعیمنتشرکردند
کــهبعــداًمــوردانتقاداتیهمقــرارگرفــت 11.روزبعــدازاین
اتفاقات،حملهموشــکیبهمقرداعشدردیرالزورنخستین
واکنش ایران به این حمالت بود .بعد از این حمله بالفاصله
محکومیــتجهانــیآنآغــازشــد،تــاآنجاکــهحتــیدونالد
ترامــپ،رئیسجمهــوریتازهبهکاخســفیدرفتهامریکاهم
دربیانیــهایگفتبــرایمردمایــرانوخانوادههایقربانیان
دعامیکندوتأکیدکرد«،دولتهاییکهازتروریسمحمایت
کننداینریسکرامتقبلمیشــوندکهقربانیشرارتیشوند
کهآنراترویجمیکنند».درواکنشهممحمدجوادظریف،
وزیــرخارجهکشــورماندرپیامیتوییتری،بیانیهکاخســفید
را«نفرتانگیــز»خوانــدوبهتصویــبتحریمهاییجدیددر
ســنایامریکاعلیــهایرانپــسازاینرخــداداعتــراضکردو
نوشــت«:بیانیهنفرتانگیزکاخســفیدوتحریمهایســنادر
حالیاستکهایرانبااقداماتتروریستیموردحمایتافراد
وابســتهبهامریکامقابلهمیکنــد.مردمایــرانچنینادعای
دوستیامریکارانمیپذیرند».
مراسمتحلیفدرسایهعکسیادگاریباموگرینی
کمترازدوماهبعدازاینحادثهیعنیدرروز۱۴مرداد۱۳۹۶
بهارســتانآمادهمیشــدتامیزبانمراســمتحلیفریاســت
جمهوری دوازدهم باشــد ،مراســمی کــه برای دومیــن بار در
آنمیهمانانومقامــاتخارجیهمحضورپیداکردهبودند،
مراســمی با حضــور 114هیأت خارجــی و مقامات لشــکری و
کشوری و شــخصیتهای داخلی .مقامات ایرانی این حضور
گستردهرانشانهموقعیترفیعایراندردنیایکنونیدانسته
بودند.غیبتچهرههاییچونمحموداحمدینژاد،ابراهیم
رئیسی ،محمدباقر قالیباف و ســردار جعفری ،فرمانده سپاه
دراینمراســمموردتوجهرســانههاقرارگرفــتاماآنچیزی
کــهبیشــترازهمهســروصدابهپــاکردعکسســلفیچندنفر

از نماینــدگان با فدریکا موگرینی ،مســئول سیاســت خارجی
اتحادیــهاروپابود.موضوعیکهتاچنــدهفتهباعثانتقادات
زیادیبهمجلسیهاشدوحتیبهشکایتازنمایندگانحاضر
درآنعکــسدرهیأتنظــارتبررفتارنماینــدگانانجامید.
مســئوالن دولتــی و خصوصــاًوزارت خارجه تمرکز رســانهها
بــراینموضــوعراباعثنادیــدهماندنتمــامزوایایمهمتر
مراسمتحلیفوحضورهیأتهایخارجیدرآندانستند.
تکمیلقدمبهقدمکابینه
بــر خــاف دور اول ریاســت جمهــوری حســن روحانــی ،او
اینبارلیســتوزرایپیشــنهادیخودرادرروزبرگزاریمراسم
تحلیفتقدیممجلسنکردواینکارراتاروز 17مردادبهتأخیر
انداخت.البتهاینرانمیشــوداســتثناییجــدیبرایمعرفی
کابینهدوازدهمدانســت؛چراکهاینلیســتدواســتثنایمهم
نســبتبههمهادواردولتقبلازخودداشت.یکیاینکهبرای
اولیننامفردیدراینفهرســتدیدهمیشــدکهمتولدبعداز
انقالباســتودیگرهماینکــهبرایاولینبارفهرســتوزرای
پیشــنهادی بدون نــام وزیر پیشــنهادی علــوم و ناقص تقدیم
مجلسمیشــد.قبــلازمعرفیکابینهپیشــنهادیشــایعات
دربــارهنحــوهانتخابوزرابــاالگرفتوحتــیدرجاهاییازنظر
رهبــرمعظمانقالبدراینزمینههمســخنبهمیــانآمد.اما
هــمرئیسجمهوریوهمنمایندگانمجلــساینموضوعرا
تکذیبکردند.ازجملهانتقاداتیکهبهاینفهرستپیشنهادی
وارد شــده بود یکــی عدم حضــور زنــان در ترکیب هیــأت وزرا و
دیگریعدماســتفادهازجوانانبــود.مجلستقریباًیکهفته
بعدیعنیروز 23مردادماهکاربررســیصالحیتوزراراشروع
کردو 29مردادهمبهاینبررســیهاخاتمــهداد.درآنروزبجز
وزیــرپیشــنهادینیــرویعنیحبیــباهللبیطرفکــهبهدلیل
انتقاداتنمایندگانغربکشــورازپروژههایاجراشدهدردوره
وزارتقبلیاونتوانسترأیمجلسراکسبکند،بقیهوزرارأی
اعتمادگرفتند.درمیان16وزیریکهموردقبولمجلسیهاقرار
گرفتنــدامیرحاتمی،وزیردفــاعبا 261رأیدرجایگاهنخســت
ایستادومحمدجوادآذریجهرمیهمبا152رأیلبمرزترین
وزیــرکابینهبود.بدینترتیبکابینهدوازدهــمبدونحضوردو
وزیــرنیــرووعلومکارخودراآغــازکرد،وزراییکــهدوماهزمانتا
29مهرماهنیازبودتابهمجلسمعرفیشوند.دراینروزرئیس
جمهوری،غالمیرابهعنوانوزیرپیشنهادیعلوم و اردکانیان
رابــهعنــوانوزیرنیروبهمجلــسمعرفیکرد.هرچنــدایندو
وزیر توانســتند در نهایت از مجلس با دردســر نهچندان زیادی
رأیاعتمادبگیرندامادرهمانروزهابرخیازنمایندگانچون
محمدرضاتابشمدعیشدندکهوزیرپیشنهادیعلومبیست
ویکمیــنگزینهرئیسجمهوریبرایاینســمتبودهاســت.
نهایتاًهمبابرگزاریجلســهرأیاعتمادبهایــندوچهرهدرروز
7آبانماه،ترکیبکابینهدوازدهمتکمیلشد.
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