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گزارش »شرق« از دیدار فراکسیونامیديها و  ۱۰وزیر پیشنهادي

ﺧﺒﺮ

تأکید جهانگیري بر رسیدگي بیشتر
براي امدادرساني به سیلزدگان

گزینههاي وزارت روي صندلي داغ

انتقاد از گزینه پیشنهادي وزارت
آموزشوپرورش

 ایســنا :معاون اول رئیسجمهور روز گذشته
در تماس تلفني با اســتانداران خراسان رضوي و
گلستان ،گزارشي از آخرین میزان تلفات و خسارات
وارده و رونــد امدادرســاني در مناطق ســیلزده
دریافــت کــرد و بر لزوم رســیدگي هرچهبیشــتر
و کمــک بــه آســیبدیدگان تأکید کرد .اســحاق
جهانگیــري همچنیــن ضمن اعــالم همدردي با
خانوادههــاي جانباختــگان و مصدومان حادثه
ســیل ،از اســتانداران خراســان رضوي و گلستان
خواست با بســیج همه امکانات استان ،رسیدگي
هرچهبیشــتر به ســیلزدگان را به طــور ویژه در
دستور کار خود قرار دهند و حداکثر توان نیروهاي
امدادي را براي یافتن مفقودان و جبران خسارات
واردشده بهخصوص به زیرساختها به کار گیرند.
جاريشــدن ســیل در روزهاي اخیر ،چند استان
کشــور را تحــت تأثیر قــرار داده که بــه تلفات و
خساراتي در استانهاي خراسان رضوي و گلستان
منجر شده است.

نخستین جلسه دادگاه مدیران
کانالهاي تلگرامي
 ایلنا :وکیل دو متهم پرونده مدیران کانالهاي
تلگرامي از برگزاري نخســتین جلسه رسیدگي به
اتهامات متهمان این پرونده در شــعبه  ۱۵دادگاه
انقالب به ریاســت قاضي صلواتــي از امروز و به
مدت سه روز خبر داد.
علــي مجتهدزاده افــزود :از نظر من به عنوان
یک حقوقدان ،اتهامات وارده به موکالنم و ســایر
متهمــان فاقد وجاهــت و مبناي قانوني اســت
ولــي در هر صــورت تصمیمگیر اصلي ریاســت
دادگاه اســت .امید ما به عدالت دادگاه و دستگاه
قضاست .ما خود را ملزم به تمکین به نظر دادگاه
ميدانیم ولي امیدواریم ریاست دادگاه استداللها
و دفاعیات ما را نیز در نظر بگیرد.

آمریکا در مقابل ایران
عاجز شده است
 ایسنا :جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاسداران
انقالب اسالمي گفت :با توکل و بدون هیچ هراسي
از عدالت ،تمامیت ارضي ،اخالق و احکام اســالم
دفاع ميکنیــم .این به برکت وجــود آن عزیزاني
است که بر پیکره جامعه تزریق کردهاند .جانشین
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي عنوان
کــرد :ما در دفــاع مقدس آموختیــم چگونه باید
جنگیــد و دفاع کرد .ملت ایران جز با آزمون دفاع
مقــدس نميتوانســت اینگونه امــروز در مقابل
آمریکا بایســتد ،به گونهاي که تا امروز کدام کشور
را ميشناسید که توانسته است  ۳۸سال در مقابل
آمریکا بایستد.
آمریــکا تاکنون چنــد رژیم را زیــرورو کرده و
قدرتهاي بزرگي را فروپاشیده است اما در مقابل
ایران عاجز شــده اســت و در میدان هیچ اقدامي
نميتواند بکنــد و گزینههاي آنها فقط روي کاغذ
است.

بیانیه پایاني نخستین کنگره
مجمع زنان اصالحطلب
 ایلنا :مجمع زنان اصالحطلب در بیانیه پایاني
نخســتین کنگــره خود تأکیــد کرد :مجمــع زنان
اصالحطلب بر این باور است که ضعف دستیابي
زنان به قدرت تنها و مهمترین معضل زنان نیست
بلکه براســاس نگرش جامــع و نظاممند باید به
تمام امــور زنــان در کلیه حوزههــا پرداخت .در
بخشــي از این بیانیه آمده است :در مجموع روند
رو به رشد اما کند پیشــرفت زنان علیرغم نگرش
سطحي متحجرانه یا دیدگاههاي افراطي و ایجاد
موانع فکري و فرهنگي غیرقابل انکار است.
ارزیابــي و تحلیــل جامــع از وضعیــت زنان
حاکي از موفقیت و رشــد زنــان در حوزه آموزش
فرهنگ بهداشــت و نهادهاي مدني است؛ اما در
عرصههاي اقتصادي ،حقوقي و سیاسي ،همچنان
با چالشهایی جدي مواجه هســتیم .در بخشــي
دیگــر از این بیانیه آمده اســت :از آنجا که یکي از
اصول قانون اساســي استیفاي حقوق همهجانبه
ملت اســت ،مجمــع زنان اصالحطلــب از کلیه
نمایندگان مجلس بهویژه زنان نماینده که رسالتي
مضاعف بر دوش دارند ،اصالح قوانین و مقررات
شناسایي خألهاي قانوني و اجراي قوانین موجود
در حوزه زنان و رفــع تبعیضهاي ناروا در جهت
تحقــق عدالت جنســیتي و ایفاي نقــش کامل و
جامع نظارتــي بر دســتگاههاي اجرائي در حوزه
امور زنان را خواستار است.
مجمع زنــان اصالحطلــب در ادامــه بیانیه
تأکیــد کرده اســت که بــر ورود به قــدرت نه به
عنــوان ســهمخواهي ،بلکــه در راســتاي حفظ
منافــع و مصالح ملــي و همینطــور بهرهمندي
نظام از ســرمایه انســاني ،اصــرار دارد و معتقد
است بيتوجهي و اســتفادهنکردن از این سرمایه
گرانســنگ که امروز آگاهتر ،عالمتر و ماهرتر شده
اســت ،موجب بروز خســارتهاي جبرانناپذیری
خواهد شــد کــه هزینههاي هنگفتــي را تحمیل
خواهد کرد.
politics@sharghdaily.ir

جهرمي :مسئول شنود نبودم
شــرق :شــش وزیر کمچالــش صبحــگاه میهمان
فراکســیون امید بهارســتان بودند و غروب آن چهار
وزیــري که براي برخي از آنها اماواگرهاي فراواني بر
سر حضور در کابینه وجود داشت .به گفته نمایندگان
اصالحطلب ،جلســه یکســاعته با وزیر پیشنهادي
ارتباطــات و فناوري اطالعات پرچالشترین جلســه
دیروز بود .همه وزرا سر موقع در جلسه با فراکسیون
امید حاضر ميشوند؛ به جز آذريجهرمي که با یک
ربع تأخیر به جلسه ميرسد.
نمایندگان به طعنه ميگوینــد از ظریف و زنگنه
گرفتــه تا خیليهاي دیگر پنج دقیقه به نشســت در
جلسه حاضر بودند و جهرمي با  ۱۵دقیقه تأخیر به
جمع ما ملحق شد.
محمدجواد آذريجهرمي که حاال در ۳۶سالگي
براي صندلي وزارت ارتباطات پیشنهاد شده ،از یاران
نزدیک محمود واعظي است.
خــودش در تمام نشســت یکســاعتهو اندي با
نمایندگان مجلس تأکید دارد قدمت آشــنایياش با
واعظي به سال  ۹۲باز ميگردد.
در نشســتي کــه او از جانــب وزارت اطالعات با
واعظي دیدار کرده بود .گویا همان آشنایي به تقویت
جایگاه او در وزارت ارتباطات و بعدتر تا پیشــنهاد او
بهعنوان جوانترین عضو پیشنهادي کابینه دوازدهم
منتج شده است.
طیبه سیاوشــي درباره حاشیههاي جلسه با وزیر
ارتباطات به »شرق« گفته »سؤالها زیاد بود ،در سه
محور مشخص ،حضور ایشــان در وزارت اطالعات،
مســائل مرتبط با شــنود و برخي حاشــیهها درباره
حضور ایشان در بازجویيها .پاسخ آقاي جهرمي به
همه اینها منفي بود .ميگفتند اصال صحت ندارد و
حاضرنــد با افرادي که چنیــن ادعایي دارند ،روبهرو
شوند .ميگفتند همه اینها کذب محض است«.
رشد جهشي
بااینحــال مســائل مرتبط بــا شــنود همچنان
بحثبرانگیز اســت .در همان نشســت به صراحت
گفته در امور توســعه زیرســاخت شــنود }در دوره
فعالیتــش در وزارت اطالعات{ به خوبي عمل کرده
و ایــن را جــزء افتخــارات خود ميدانــد .همچنین
نکاتي درباره مسائل و حاشــیههاي مالي با داتک و
رایتل مطرح شــده که جهرمي در آن زمینه نیز گفته
هیچگونــه ارتباط مالــي با این ســازمانها و نهادها
ندارد.
یکي از نمایندگان که در جلســه حضور داشته و
نميخواهد نامي از او به میان بیاید ،به »شرق« گفته
»نشســت با جهرمي تقریبا تندترین و چالشــيترین
دیــدار دیروز بــود .نمایندگان ســؤالهاي متعددي
مطــرح کردند .او در پاســخها عجول ،شــتابزده و
کمي تند بود .فضاي جلســه به شکلي بود که گویي
پس از حضور ایشان در وزارت اطالعات ،کنفیکوني
صورت گرفته و انقالبي در زمینه توســعه وزارتخانه
به پا شده اســت .کمي تعریفها از خود بیشازحد
بود و به دل نمایندگان ننشست«.
عبدالرضا هاشــمزایي ،رئیس سني مجلس دهم
نیز به »شــرق« خبــر داده که روند رشــد ناگهاني و
جهشــي جهرمي در چند سال در وزارت اطالعات و
ارتباطات از دیگر محورهاي پرسشهاي مطرحشده
از وزیر پیشــنهادي ارتباطات بود که او تأکید داشت
براســاس توانمنديهــا و هــوش و مدیریــت خود
توانســته به ایــن جایگاه برســد و هرگونــه رابطه
معطوف به توصیه و پیشــنهاد با محمود واعظي را
تکذیب ميکرد.
آذريجهرمي در گفتوگویي که با ایلنا داشــته،
بــا بیان اینکه بــه خطوط قرمز نظام پایبند هســتم،
گفته »کشور به شــنود نیاز دارد؛ زیرا با موضوعات و
مشکالت امنیتي روبهرو است؛ اما در دوران فعالیتم
مسئولیت شنود را نداشــتم .با جدیت در برابر همه
فشــارهاي امنیتــي و قضائــي براي مســدودکردن
شبکههاي اجتماعي ایستادگي کردم«.
بــه گفته او »کشــور بــه شــنود نیــاز دارد؛ زیرا
بــا موضوعــات و مشــکالت امنیتي روبهرو اســت؛
دراینباره شــنود قانوني داریم و قانــون را مجلس
مصوب کرده تا تشــکیالت شــنود باید در ادارات کل
همه دادگســتريها تشــکیل و قاضي آن نیز رئیس
قوه قضائیه اســت« .آذريجهرمــي مدتي مدیرکل
زیرســاخت وزارت اطالعــات بود و بعدتــر معاون
واعظي شد.
اجازه نميدهند استاندار زن بگذاریم
گذشــته از نشســت پرچالش با وزیر پیشــنهادي

رحمانيفضلي :اجازه نميدهند استاندار زن بگذاریم

او درباره سؤالها و حاشیههایي که درباره حضور
ارتباطات ،جلســه با عبدالرضــا رحمانيفضلي نیز
فرزند پسرش در این وزارتخانه مطرح شده نیز گفته
خالي از حاشیه نیست .از بحث برخورد با خودسرها
»پســر بنده هیچ ارتباطي با وزارت کشور ندارد ،پسر
تا انتصاب مدیران بيکفایت و متعلق به جریانهاي
من عضو هیئت علمي دانشــگاه عالمــه طباطبایي
سیاسي نامشخص گرفته تا بههمخوردن کنسرتها
اســت که در دانشگاه شــهید بهشــتي نیز تدریس
و رشدنداشــتن زنــان در دســتگاه وزارتخانه نکات
ميکند و دکتراي اقتصاد دارد«.
و مســائلي اســت کــه از جانب نماینــدگان مطرح
او همچنین درباره انتقادهایي که درباره استخدام
ميشود .محمدرضا عارف به جز نشست با جهرمي،
خراســانيها در بدنه وزارتخانه شــده نیز ميگوید:
در همــه دیدارهــاي دیروز بــه تأکید بر خواســت
»وزارت کشــور ميتواند  ۳۸هزار مدیر داشته باشد،
فراکســیون امیــد مجلس مبنــي بــر بهرهمندي از
شــما بررســي کنید حتي اگر یک نفر از اقوام خود را
نیروهاي توانمند قومیتها ،زنان و جوانان در کابینه
اســتخدام کردهاند .انتقاد دیگر به من این اســت که
تأکید دارد .ســؤال درباره انتصاب استانداران زن که
چرا از بین خراســانيها ،فرمانــدار انتخاب ميکنم؟
مطرح ميشود ،پاسخ رحمانيفضلي عجیب است.
پاســخ من این اســت که خراســان بزرگ اســت و
طیبه سیاوشــي به »شرق« گفته »ایشان گفتند اجازه
ميتوان تعداد زیادي فرماندار در آن پیدا کرد و واقعا
نميدهند وزیر زن بگذاریم؛ اما زنان فرماندار زیادي
اینگونه نیست که بخواهم هموالیتيهاي خودم را
منتصب کردهایم و بنا داریم در دیگر ســمتها نیز از
انتخاب کنم«.
زنان توانمند استفاده کنیم«.
تازه متوجه شدم درویش هستم
موضوع برهمخــوردن ســخنرانيها که مطرح
عبــاس آخونــدي گزینــه راه و شهرســازي،
ميشــود ،هم رحمانيفضلي به این نکته ميپردازد
ســیدعلیرضا آوایــي وزیر پیشــنهادي دادگســتري،
که اتفاقا در گذشــته آمــار برخورد با ســخنرانيها
بیــژن نامدارزنگنه گزینــه پیشــنهادي وزارت نفت،
بهویژه در ایام انتخابات به مراتب بیش از اینها بوده
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،حجتاالسالم
و او توانســته آمار برخورد خودسرها با مراسم را به
ســیدمحمود علــوي وزارت اطالعات و سیدحســن
شکل مثبتي کاهش دهد.
قاضيزادههاشمي وزیر پیشنهادي بهداشت ،درمان
گلهگزاري بر ســر افتادن خانــم خالقي از مجلس
و آموزش پزشــکي صبحــگاه دیروز به فراکســیون
دهم
امید مجلس آمدند .این شــشنفر آنطور که بهرام
به گفته سیاوشي ،ماجراي برخورد با مینو خالقي
پارســایي به ایلنا خبر داده جزء وزراي کمچالشاند
و حضورنیافتــن او در مجلــس دهــم نیــز از دیگر
نکات مطرحشــده در نشســت
که برخيشــان کارنامه موفقي
در دوره وزارت داشتهاند.
بــا رحمانيفضلــي بــود که او
عبدالرضا هاشمزایي به »شرق«
بــه نشســتهاي مختلفش با
علیرضا آوایي وزیر پیشنهادي
خبر داده که روند رشد ناگهاني و
دادگســتري در فراکســیون
شــخص خانم خالقــي و ارائه
جهشي جهرمي در چند سال در
مســتقلین والیي درباره سؤالي
گــزارش کامل پیگیريهایش به
وزارت اطالعات و ارتباطات از دیگر
خود ایشان اشاره داشت و اینکه
مبني بر ارتباطش با اهل تصوف
محورهاي پرسشهاي مطرحشده از
گفتــه »تاکنون چون در معرض
گویا خانم خالقي نیز تا حدودي
وزیر پیشنهادي ارتباطات بود که او
از روند ایــن پیگیريها از جانب
چنین پســتهایي قرار نداشتم،
تأکید داشت براساس توانمنديها
چنین مسائلي نیز تاکنون مطرح
وزیر کشور راضي بوده است.
و هوش و مدیریت خود توانسته به
نشده اما در چند روز گذشته که
در شــرایطي کــه نــام زهرا
این جایگاه برسد و هرگونه رابطه
معطوف به توصیه و پیشنهاد با
به عنوان وزیر پیشنهادي مطرح
احمديپــور ،رئیــس ســازمان
محمود واعظي را تکذیب ميکرد
میــراث فرهنگــي در میــان
شدهام از رسانهها متوجه شدم
معاونــان پیشــنهادي کابینــه
که درویش هستم«.
دوازدهم به چشــم نميخــورد ،خانمهاي مجلس
پیشتر حاشیههایي درباره انتصاب آوایي به یک
فرقه انحرافي حلقه در شــمال کشــور مطرح شده
به رحمانيفضلي پیشــنهاد دادهانــد که با توجه به
بــود .نکتهاي که حاال با تکذیب از ســوي او مواجه
تجربه مدیرکلي احمديپور در آن وزارتخانه ،اینبار
در مقام معاونت از حضور ایشان استفاده شود.
شده است.
پارسایي ،سخنگوي فراکسیون امید درباره سخنان
انتصابهــاي فامیلــي ،برخورد با خودســرها و
محمودعلوي ،وزیــر اطالعات گفته »علوي بر حفظ
انتصاب فرمانداران و بخشداران بيکفایت نیز در این
امنیت پایــدار براي مردم تأکید داشــت و اینکه باید
جلسه مطرح ميشــود و رحمانيفضلي تأکید دارد
همدلــي دولــت و مجلس ختم به رفع مشــکالت
که بیــالن کاري مثبتي در همه این زمینهها داشــته
مردم شود .درباره تلگرام نیز ایشان تأکید داشتند که
و بهویــژه اغلب فرمانداران و اســتانداران را از میان
بنایي به فیلترینگ نیست و صرفا با کانالهایي مانند
اصالحطلبان انتخــاب کرده؛ به جــز چند مورد که
آمدنیوز برخورد جدي خواهد شد«.
میانهرو هستند.
محرومیت فوتبالیســتها نقل مجلــس دیدار با
توضیح رحمانيفضلي درباره فامیلبازي
وزیر ورزش
او البتــه در گفتوگو بــا خانه ملت نیــز درباره
اما در جلســه عصر ســؤالها و نکات و مســائل
حاشیهســازيها پیرامون انتصابهاي فامیلي او نیز
بیــش از دیدار نوبت صبح اســت .وقتــي نوبت به
گفته »برادر همسر من اســتاد دانشگاه مشهد است
مسعود ســلطانيفر ،گزینه پیشنهادي وزارت ورزش
و در آنجــا تدریــس ميکنــد ،به دلیل اینکه رشــته
و جوانان ميرسد نیز در حاشیه پرسش و پاسخها به
تحصیلــي او برق و الکترونیک اســت ،بــراي اینکه
مسئله محرومیت مليپوشان فوتبالیست ایران اشاره
یک نفــر مطمئن جهــت نظارت بر رونــد انتخابات
دارند .عبدالرضا هاشــمزایي ،رئیس ســني مجلس
الکترونیکي داشــته باشم ،از ایشــان خواهش کردم
دهم از جمله نمایندگاني اســت که در این نشســت
که کنترلهاي الزم را بر این سیســتم داشــته باشد.
نکاتي را درباره محرومیت مسعود شجاعي و احسان
دیگر برادر همســر من در مشهد و شــهرهاي دیگر
حاجصفي مطرح ميکند.
شهردار بوده است و آقاي خنداندل ایشان را مأمور
اینکه ایــن دو بازیکن به طور رســمي عضو یک
کرده تا کمک کنند .اســتخدامي در کار نیست و اینها
باشگاه خارجياند و باید مطابق پروتکلهاي باشگاه
سالهاست که استخدام هستند«.

و بر اســاس تعهداتشــان عمل ميکردند و حتي در
صــورت بروز خطا نباید مســئله محرومیتشــان از
تیم ملي مطرح ميشــد .پاسخ ســلطانيفر چندان
شفاف نیست .اما طیبه سیاوشي به »شرق« ميگوید
»آقاي ســلطانيفر اگرچه خیلي شفاف به این سؤال
پاسخ نداند اما گفتند که حکم این دو ورزشکار هنوز
قطعي نیست«.
پارســایي نیــز به ســخنان زنگنــه در دیــدار با
فراکســیون امید اشــاره دارد و اینکــه »آقاي زنگنه
ابتــدا تمایل داشــت ،بیشــتر بهعنوان یــک مربي و
فردي در اتاق فکر به دولت کمک کند اما در نهایت
رئیسجمهوري به این نتیجه رســید که زنگنه را در
وزارت نفت ابقا کند«.
تأکید بر مسائل امنیتي مطرح در جامعه در جلسه
با علوي
پارســایي همچنیــن ميگویــد »در جلســه بــا
حجتاالســالم علوي طبیعتا بیشــتر درباره مباحث
اطالعاتي و امنیتي بحث شــد و مســائلي که عمدتا
در جامعه مطرح اســت ،مورد پرســش قرار گرفت.
وزیر پیشنهادي اطالعات نیز در این جلسه توضیحات
خوبــي دادند که امیدواریــم این وزارتخانــه بتواند
انتظارات مردم و نمایندگان را در حوزههاي مختلف
برآورده کند«.
بــه گفته او »شــش وزیري که در جلســه صبح
مجمع عمومي حاضر شدند ،جزء کساني هستند که
چالش چنداني نداشــته و جلســاتي خوبي داشتیم
و این افراد اغلب از جمله وزرایي بودند که ســابقه
حضور در دولت یازدهم را داشته و از قضا در ارزیابي
عملکرد وزراي دولت یازدهم از ســوی فراکســیون
امید نیز نمرات باال و کارنامه قابلقبولي داشتند«.
وعده ظریف براي جذب زنان و قومیتها
محمدجواد ظریف ،وزیر پیشــنهادی امور خارجه
نیز در جلســه با نمایندگان فراکسیون امید به حذف
معاونتهــاي منطقــهاي اشــاره میکنــد و اینکه
»معاونت سیاســي با تمرکز بــر حوزههاي مورد نیاز
فعال خواهد شد« .او بر این باور است که »در حوزه
برجــام به اهداف خــود رســیدهایم و تاکنون موانع
حملونقل ،حــوزه نفت و بانک برداشــته شــده و
میلیاردها دالر ســرمایه خارجي بعــد از برجام وارد
کشور شده است«.
ظریف درباره سخنان برخي نمایندگان با تأکید بر
حضور زنان و قومیتها در بدنه وزارت امور خارجه
نیز گفتــه »وزارت امــور خارجه در دولــت یازدهم
نخستین دســتگاهي بود که از حضور زنان بهعنوان
معاون وزیر و سفیر و همچنین یک سفیر اهل سنت
استفاده کرد که این منوال در دولت دوازدهم ادامه
ميیابد .البته متأسفانه بهدلیل توجهنکردن به حوزه
زنان ،بانوان زیادي در ســطوح مدیریتي وزارت امور
خارجــه نداریم ،اما روي این موضــوع کار ميکنیم.
وزارت خارجه نخســتین دستگاهي بود که از زنان و
اهل سنت استفاده کرد«.
بااینحــال زنــان مجلس چندان دل خوشــي از
حضور زنــان در وزارت امور خارجه ندارند و امیدوار
هســتند وعدههاي آقاي ظریف براي کابینه دوازهم
بتواند راهگشاي حضور زنان در سمتهاي مختلف
در وزارت امــور خارجــه باشــد ،وزارتخانهاي که به
گفتــه پروانه سلحشــوري ،رئیس فراکســیون زنان
بهارستان ،ســقفهاي شیشــهاي بلندي براي زنان
کارمندش به وجود آورده و آنطورکه باید و شاید از
توان زنان مدیر استفاده نميشود.
موضع نامشخص فراکسیون امید تا اطالع ثانوي
فاطمه ســعیدي ،از زنــان اصالحطلب مجلس،
میگوید بهدلیل شــفافیت برنامهها و توضیح مثبت
ارائهشــده از ســوي آقاي ظریف پیشبیني ميشود
ایشان رأي اعتماد باالیي در صحن بیاورند.
گمانهزنيهــا دربــاره رأي اعتمــاد بــه وزراي
پیشــنهادي حســن روحاني کار ســادهاي نیســت؛
اما برایندهاي »شــرق« نشــان از آن دارد که اینبار
اصولگرایان مجلس بیش از اصالحطلبان در گزینه
رحمانيفضلــي و آذريجهرمي اتفــاق نظر دارند.
جالــب اینکه رحمانيفضلي از یاران نزدیک به علي
الریجاني و جهرمي از معاونان محمود واعظي است
و روابط حســنه واعظي و فراکسیون علي الریجاني
در بهارستان نیز زبانزد عام و خاص است ،بااینحال
فراکســیونامیديها ميگوینــد هنــوز برنامه عمل
مشخصي در موضوع رأي اعتماد ندارند و ارزیابيها
باید مطابق تکمیل اطالعات هــر وزیر و در روزهاي
آتي انجام شود.

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎران ﻻرﯾﺠﺎﻧﻰ از ﻋﻠﻰ رﺑﯿﻌﻰ
شــرق :موج حمایتهــای نمایندگان نزدیــک به »علــی الریجانی« از
»علــی ربیعی« افزایش یافته اســت» .بهــروز نعمتــی« و »غالمعلی
جعفرزادهایمنآبــادی« ،دو نماینــدهای بودند که روز گذشــته تمامقد
از وزیــر کار دولت یازدهم حمایت کردند .روز گذشــته »بهروز نعمتی«،
عضو فراکســیون مســتقلین مجلس ،در گفتوگو با »ایسنا« به تمجید
از عملکرد ربیعــی پرداخت» :با توجه به تجربه چهارســاله ربیعی در
این وزارتخانه و اقدامات خوبی که در این رابطه به انجام رســیده است،
میتوان به ادامه این روند از جانب ایشان امیدوار بود«.
بهروز نعمتی یکی از دو نمایندهای است که با لیست امید ،به عنوان
نماینــده تهران وارد مجلس شــد؛ ولی بهجای عضویت در فراکســیون
امید ،راهی فراکسیون مستقلین )نزدیک به علی الریجانی( شد .نماینده

دیگری که وضعیتی مشــابه با »نعمتی« دارد ،دیگر نماینده تهران یعنی
»کاظم جاللی« اســت .نعمتی در ادامه افزود » :آقای ربیعی در برخی
از موضوعات ،عملکرد بســیار خوبی داشــتهاند و برخوردهای قاطع و
محکمی صورت گرفته است .البته در برخی از مجموعهها هم نقدهایی
به عملکرد وزارتخانه مطرح است که بنده منتقد عملکرد ایشان بودم و
در چندین جلسه به خود ایشان هم این نقدها انتقال داده شد .البته خود
آقای ربیعی انســان سالم ،زحمتکش و از بچههای قدیم نظام و انقالب
هســتند« .در همین حال ،جعفرزادهایمنآبادی ،ســخنگوی فراکسیون
مســتقلین ،نیز در گفتوگو با »ایلنا« ضمن مثبت ارزیابیکردن عملکرد
ربیعی ،گفت» :به نظر میرســد ربیعی بتواند بدون مشــکلی خاص ،از
مجلس رأی اعتماد بگیرد؛ چراکه فردی دلســوز و تالشــگر است که از

همین قشــر کارگر برخاســته و متعلق به طبقه مرفه جامعه نبوده و به
این دلیل ،بهخوبی مشکالت کارگران و جامعه کارگری را درک میکند«.
پیش از این ،بهرام پارسایی ،سخنگوی فراکسیون امید ،در گفتوگو با
»انتخاب« ضمن انتقاد از ربیعی ،گفته بود» :آقای ربیعی یکی از افرادی
بود که در بررســیهای فراکسیون امید ،نمره قبولی نگرفت .مجموعه و
زیرمجموعه ایشان که از لحاظ اقتصادی وسعت بسیاری دارد ،به شیوه
بدی اداره شده و عملکرد ایشان رضایتبخش نبوده است«.
با وجــود این» ،نعمتــی« روز گذشــته در حمایــت از ربیعی گفته:
»تخریب زمانی جواب میدهد که موضوعات با هم تطابق داشته باشند؛
ولی عموم تخریبهایی که این چند وقت اخیر درباره دکتر ربیعی بهویژه
در فضای مجازی مطرح شده ،به شخص دکتر ربیعی نمیچسبد«.

 جمــاران :غالمرضــا ظریفیــان ،وزیــر علوم در
دوران اصالحــات ،درباره وزارتخانههــاي فرهنگي
گفت :دربــاره بخش فرهنگي انتظارات بیشــتري از
رئیسجمهور داشــتیم که متأســفانه این انتظارات
بهویژه در وزارت آموزشوپرورش ،برآورده نشــد .ما
در آموزشوپرورش چهرههاي سرشناس و فرهنگي
بسیاري داشــتیم که ميتوانستند این سمت را قبول
کننــد و از رئیسجمهــور انتظــار نميرفــت کابینه
بدون آنها بسته شــود .با توجه به وجود چهرههاي
سرشــناس فرهنگــي و مدیریتي ،به نظر ميرســید
وزیر آموزشوپرورش بهســختي انتخاب نشــود .در
بخش فرهنگي چهرههاي سرشناسي وجود دارند و
نميدانم چــه اتفاقي افتاده که این چهرهها به کلي
فراموش شدند.
معاون وزیر علوم در زمان اصالحات ،در پاســخ
به این سؤال که چرا رئیسجمهور در انتخاب کابینه
از زنــان و جوانان اســتفاده نکرده اســت ،گفت :در
بحث زنــان باید از نگاه ســطحي بیــرون بیاییم .ما
باید به پروســه انتخاب زنان به عنــوان وزیر نگاهی
بلندمدت داشته باشیم.
درحالحاضــر ،بایــد زنانــي که در پســتهاي
کارشناســي فعالیــت ميکننــد ،در این چهار ســال
به ســمت مدیرکلي یــا معاونت زنــان وزارتخانهها
ارتقا پیدا کنند .اگر این رشــد بــه همین منوال اتفاق
بیفتد ،در بازه چهارســاله خیل عظیمــي از مدیران
زن بــا توانایي وزارت خواهیم داشــت و دیگر بحثي
از ناکارآمــدي زنان وجود نخواهد داشــت .در چنین
شــرایطي ،بــراي انتخاب یک وزیر از بیــن خانمها و
آقایان باید به ســمت تبعیض مثبت به ســمت زنان
حرکت کنیم و در شرایط برابر ،خانمها بتوانند بدون
مشکل ،اداره یک وزارتخانه را بر عهده بگیرند.

درخواست فعاالن ستاد دانشجویي
از رئیسجمهور
 ایلنا :تعدادي از فعاالن ستاد دانشجویي روحاني
در انتخابات ،در نامــهاي به رئیسجمهوري بر لزوم
تالش براي بازگشت »امید به دانشگاه« تأکید کردند.
در این نامه بر لزوم اســتمرار حضور وزرایی از جنس
مطالبات دانشــگاه تأکید شــده اســت .در بخشي از
این نامه آمده اســت» :ســرخوردگي و یأس این قشر
گســترده نهتنها آموزش عالي را با خســران مواجه
ميکنــد؛ بلکه ادامــه راه دولت اعتــدال در مقابل
هجمههــا و ناهمواريها را نیز دشــوار ميســازد.
دولت یازدهم با انتخاب مســیري صحیح در عرصه
آموزش عالي ،توانســت فضاي دانشگاهها را پس از
ســالها از رخوت خارج کند .بازگرداندن استادان به
ناحق اخراجشده و دانشــجویان محروم از تحصیل،
صدور مجوز گشایش تشکلهاي اسالمي دانشجویي
و فضاي باز سیاســي و فرهنگي بخشــي از تحوالتي
بود که در این مسیر حاصل شد ...در شرایط فعلي که
وزارت علوم براي احقاق حقوق اولیه دانشــگاهیان
با انواع چالشها روبهروســت ،ثبات قدم ،ایثارگري
و توان ایســتادگي ،ویژگي اولیــه وزیر علوم مطلوب
دانشگاهیان است .زحمات دانشجویاني که با وجود
همه گالیهها از مداخــالت و رویههایي که برخالف
خواســت شــما در دانشــگاه بود ،روزها و شبهاي
تبلیغــات را در خیابانها و محافل و مجالس ،صرف
تبلیــغ گفتمان اعتــدال و اقناع عموم بــراي رأي به
ادامه این مســیر کردند ،تنها بــا انتخاب وزیري آگاه،
داراي بینش سیاسي و از خودگذشته در راه حفاظت
از کیــان دانشــگاه ،قدرداني ميشــود .جناب آقاي
رئیسجمهــور بــا ســپردن ســکان وزارت علوم به
اســاتید برجســته ،آگاه ،انقالبي و خوشفکري چون
میليمنفردها و فرجيداناها موفقیت آموزش عالي
در دولت دوم خود را تضمین کنید«.

دشمن قصد دارد نیروهاي حوزوي
را دچار اشتباه کند
 ایرنــا :حجتاالســالم حیدر مصلحــي گفت:
دشمنان با ایجاد دوقطبي و همچنین بههمریختن
انسجام و یکپارچگي با مشغولسازي مسئوالن به
موضوعات غیر اولویتدار و غفلت از ظرفیتهاي
داخلي ،قصد دارند مســئوالن ،نیروهاي حوزوي و
دانشــگاهي دچــار محاســباتي در تصمیمگیري و
عمل شوند.

به جبهه پیروان خط امام
انتقاد وارد است
 فارس :سیدکمالالدین سجادي ،سخنگوي جبهه
پیروان خط امــام و رهبري گفت :بحث حزب فراگیر
در جبهه مطرح شــده اســت؛ اما همه اعضا موافق
نیســتند .البته آقــاي باهنر موافق اســت .این انتقاد
وجــود دارد که چــرا عملکرد جبهــه در حد نام آن
نبوده است؛ لذا باید در این زمینه چارهجویي کنیم.

تأخیر در استفاده از زنان
به صالح نیست
 ایلنا :ســیدمحمود میرلوحي گفت :فکر ميکنیم
زمــان حضور و نقشآفریني زنان ،جوانان و اقوام در
سطوح عالي و میاني کشور فرارسیده و تأخیر در آن،
به صالح کشور نیســت .همچنین ما انتظار داشتیم
دولت دوازدهم جوانتر باشــد و زنــان نیز در جمع
وزراي معرفيشده ،حضور داشته باشند.

