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کابینه پیشنهادی
دوازدهم ۳ ،سال جوانتر
از دولت یازدهم

پنجشنبه  19مرداد شماره 208

آخرین جلسه هیات دولت یازدهم پیش از تنفیذ
سن کابینه معرفی شده به مجلس توسط رییسجمهور ۳ ،سال جوانتر از دولت یازدهم است.
به گزارش ایسنا ،سن باالی کابینه دولت یازدهم با میانگین سنی 61.3همواره مورد انتقاد حامیان و منتقدان دولت بوده که اکنون حسن روحانی با معرفی کابینهای با میانگین سنی  58.2توانست
کابینهای جوانتر نسبت به دولت قبل به مجلس معرفی کند ،البته وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری هنوز معرفی نشده که شاید معرفی او ،این میانگین سنی را کمی تغییر دهد.

نکته روز

سام سکوتی بداغ -روزنامهنگار

اعتدال را اگر در معنای روش و منش نمایندگان یک گفتمان بگیریم ،جمع بزرگی از
اصالحطلبان به آن باور دارند و تندروی را نه تنها تجویز نمیکنند بلکه عقالی جبههی
اصالحات تمام قد در مقابل آن ایســتادهاند و همین ایستادگی نيز گفتمان اصالحطلبی
را بارورتر و تنومندتر کرده است.
پیش روی فعاالن سیاسی باز کرد
از خرداد  ۷۶که جریان اصالحطلبی افق تازهای را ِ
سال  84درس آموز را
تا به امروز که نشــیب و فرازهای چندی را طی کرده اســت ،هم ِ
سال  ۹۲تکرار لیستها را جشن گرفتهایم و هم  ۹۶را که به قول آيتاهلل
داشتیم و هم ِ
هاشمی فقید مردم راه خود را پیدا کردهاند.
از آغاز انقالب دو جریان چپ و راســت در کشــور ســر برآوردند کــه خط امامیها،
اصالحطلبــان ،دوم خردادیهــا و آن ســوی طیــف راســتگرایان ،محافظهكاران
و اصولگرایــان نامهــای دیگــری هســتند کــه بر ایــن جناحهای سیاســی حمل
میشود.
از خردا ِد  ۹۲که اصالحطلبان در یک تصمیم عاقالنه بر سر یک نامزد ائتالف کردند و
تمامی عدهی خود را پشت سر روحاني بسیج کردند ،برخی فعاالن سیاسی که تا آن روز
در حزب اعتدال و توســعه کار سیاســی میکردند داعیهدار پیروزی در انتخابات شدند و
تالش میکردند که کابینهای حزبی ببندند تا ملی .با جملهی ریاست محترم جمهور که
"کابینهی من فراجناحی خواهد بود" آتش مدعیان اعتدال فروکش کرد و با حداقل وزرا
(در حالی که عدهای همچون خرداد  ۷۶عالوه بر کابینه ،اســتانداران استانهای مختلف
را هم چینش کرده بودند) از تیم اعتدال و توســعه کشور کابینه تدبیر و امید بسته شد.
در اردیبهشت  ۹۶بیشتر ستادهای کشــور در اختیار اصالحطلبان بود و حزب اعتدال
و توســعه تالش میکرد در برخی استانها و شهرســتانها کرسیهای ریاست ستاد را
در اختیار بگیرد که به دلیل عدم اقبال مردمی و ضعیف بودن پایگاه این تشــکیالت به
آنها واگذار نشــد که در برخی از مناطق کشــور باعث دلخوریهایی نيز شدند و امروز
که ریاســت محترم جمهور در حال تصمیمگیری برای مردان كابينه هستند ،البیگران
ریاســت مجلس بر علیه فراکسیون امید ســعی در دخالت و حزبی کردن بیشتر کابینه
دكتر حسن روحانی دارند.
اما ســوال مهمی که در مورد چینش کابینه مطرح ميشود اين است كه چرا منتخبین
حزب اعتدال و توســعه در موقعیتهایی به کار گرفته شــدهاند کــه نیاز به رأي اعتماد
از مجلس نداشــته باشــند؟ آيا این موضوع به تالش عدهای از آن تیم در عقیم کردن
تــاش اصالحطلبــان در مجلس ارتباطی دارد؟ آيا ترس آن دارنــد که به دلیل پایگاه
ضعیف سیاســی در سطح کشور ( آراي کاندیداهاي این حزب در انتخابات  ۹۴در برخی
از حوزههــا ،کمتر از ده درصد کل آراي ماخوذه در حوزههــای انتخابيه بود) ،موفق به
کسب رأي اعتماد نشوند؟
اين ســوالها و سواالتی از این دست فراوان هســتند و متاسفانه پاسخگویی برای
آنها نیست!
ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم
گر همه زهرست چون خوردیم ساغر نشکنیم
پیش ما یاقوت یاقوتست و گوهر گوهر است
دأب ما اینست یعنی قدر گوهر نشکنیم

خبر
معاون تامین اجتماعی به مناسبت روز خبرنگار خبر داد

سهمیه جدید  12هزار نفری برای
بیمه خبرنگاران
معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تفاهمنامه اخیر سازمان متبوع با
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اظهار کرد ۱۲ :هزار سهمیه جدید بیمهای هنرمندان
و خبرنگاران را واگذار کردیم .امید است خبرنگاران آزاد که تحت پوشش خبرگزاریها
و ســایر رسانهها نیستند بتوانند تحت پوشــش بیمه قرار بگیرند و این افتخاری برای
ماست.
محمدحسن زدا در گفتوگو با ایســنا ،ضمن گرامیداشت  ۱۷مرداد روز خبرنگار،
به پرســشهایی درباره بیمه خبرنگاران پاسخ داد و اظهار کرد :بیمه خبرنگاران طبق
روال جاری در حال انجام اســت و هیچ محدودیتی برای آن ایجاد نشده است .معاون
بیمهای ســازمان تامین اجتماعی با اشاره به تفاهمنامه اخیر تامین اجتماعی با وزارت
ارشاد ،اظهار کرد :مدتی پیش تفاهمنامهای با صندوق اعتباری هنرمندان امضا کردیم
و طی آن  ۱۲هزار سهمیه جدید بیمهای هنرمندان و خبرنگاران را واگذار کردیم.
امید است خبرنگاران آزاد که تحت پوشــش خبرگزاریها و سایر رسانهها نیستند،
بتوانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و این افتخاری برای ماست.
زدا افزود :کمیتههای مشــترک فعال شــده و قرار اســت امور بیمه خبرنگاری در
شــعبات خاصی متمرکز شود .به پرسنل و بازرســان این شعبات خاص آموزشهای
ویژهای پیرامون نحوه برخورد با خبرنگاران نیز ارائه میشود.
به عنوان مثال اگر در یک ساختمان دو یا سه روزنامه و سایت خبری مستقر باشند و
یک خبرنگار برای هر سه جا خبر تهیه کند بازرس ما باید آگاهی و اطالع داشته باشد
تا در گزارشی که تهیه میکند مشکلی بوجود نیاید .وی در پاسخ به اینکه آیا دبیران،
سردبیران و سایر کارکنان رسانهها نیز مشمول بیمه خبرنگاران میشوند عنوان کرد:
هر شخصی را که صندوق اعتباری هنرمندان معرفی کند برای ما معتبر است و تحت
پوشش قرار میگیرد؛ زیرا مسئول شناسایی و معرفی آنها هستند.
وی افزود :اطالعی درباره مالکهای شناســایی نداریم و از آنجا که تشخیص آن
امری تخصصی و ســخت بود شناسایی را به متولی اش سپردیم .همانطور که متولی
شناســایی کارگران ساختمانی ،انجمن صنفی کارگران ســاختمانی ،متولی شناسایی
طالب و روحانیون مرکز خدمات حوزه علمیه و متولی شناســایی رانندگان شــرکت
حمل و نقل پایانههاست.
زدا با بیان اینکه مطلع شــدم اخیرا صندوق اعتباری هنرمندان پاالیشی هم انجام
داده است ،گفت :گویا قبال افرادی از این سهمیه استفاده کردهاند که خبرنگار نبودهاند
و حذف شــدهاند .معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی درباره آمار خبرنگاران تحت
پوشش گفت :لیســت هنرمندان و خبرنگاران تحت پوشش یکپارچه است که کار را
سخت کرده و نمیتوانیم آمار مجزا بدهیم اما دوست داریم همه تحت پوشش باشند.
هیچ محدودیتی نداریم و همین که وزارت ارشــاد لیســت بدهد و معرفی کند آن را
انجام میدهیم.
وی درباره ســخت و زیان آور بودن خبرنگاری نیز بــا تاکید بر اینکه عضویت در
صندوق به معنای تایید ســخت و زیان آور بودن نیست ،خاطرنشان کرد :الزم است
خبرنگاران به ادارات کار مراجعه کنند تا پرونده آنها در کمیته سخت و زیانآور بررسی
و در صورت تایید ،مراحل مربوط طی شــود .به گفته زدا ،مشاغل سخت و زیانآور
در دو گروه «الف» و «ب» تفکیک شــدهاند؛ البته خبرنگاری جزو مشاغلی است که
دیگر در کمیتهها نســبت به آن چندان ســختگیری نمیکنند ،اما باید در نظر داشت
میان شــخصی که به عنوان مثال از یک نمایشگاه نقاشی عکاسی میکند با شخصی
که از موصل گزارش تهیه میکند تفاوت وجود دارد.
معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی در خاتمه تاکید کرد :هر زمان خبرنگاران در
آستانه بازنشســتگی به کمیتههای استانی مراجعه و درخواست ارائه کنند ،در صورت
موافقت کمیته مشــمول مشاغل ســخت و زیان آور هم میشوند و ما از آن استقبال
میکنیم .است و از وزیر کار برای تدوین آیین نامه تبصره یک ماده  ۷تشکر میکنیم.

یادداشت روز

علی صوفی:

چرا منادیان اعتدال برای رأي اعتماد به مجلس
معرفی نمیشوند!؟

اصالحات همچنان به اعتبار مردمی نیازمند است
خرداد :در صــورت عدم دقت مجلس
به ویژه فراکســیون امید در رای اعتماد
به وزرای پیشنهادی و در نهایت تشکیل
کابینه ایی ناکارآمد و برخالف انتظارات
عمومــی بــه اصالحات آســیب جدی
وارد خواهد شــد .در این راســتا بخشی
از گفتگویی را که بــا علی صوفی وزیر
تعاون دولت اصالحات و فعال سیاسی
اصالحطلب صورت گرفته میخوانید.
درصورتــی کــه مجلــس بــه ویژه
فراکســیون امید در رای اعتماد به وزرا
مطلوب و اصولــی عمل نکند درصورت
رای اعتماد مجلس بــه وزرای ناکارامد
چه تبعاتــی متوجه جریــان اصالحات

خواهد کرد؟ در انتخاب اعضای کابینه و
سپس رای اعتماد نمایندگان مجلس به
ویژه اصالحطلبان به وزرای پیشنهادی
مسئولیت بزرگی برعهده رئیس جمهور و
سپس مجلس قرار گرفته است .طبعا در
درجه نخست بار این مسئولیت بر عهده
رئیس جمهور است.
اما نکته ظریف این اســت که رئیس
جمهور نیازی به مراجعه به آرای عمومی
نــدارد و در نتیجه مردم مجالی نخواهند
داشت که پاسخ روحانی را در انتخابات
1400به او دهند.
زیرا او آخرین دوره از دوران ریاست
جمهوری اش اســت امــا نمایندههای

مجلس به ویــژه اصالحطلبان برخالف
رئیس جمهــور باز هم به آرا و اعتماد
مردم نیاز دارند.
جریان سیاســی اصالحات که منجر
به پیروزی روحانی شده است به رئیس
جمهور وابسته نیست و از منظر سیاسی
جریان مستقلی است ،در این میان تنها
بدعهدی و خوش عهدی از روحانی باقی
خواهــد ماند .اما اصالحطلبان که مردم
بــه آنها تمایل داشــته و به این جریان
امیدوارند تحت تاثیر جریان اصالحات به
روحانی رای دادند زیرا هر دو را وابســته
به یک جریان دیدند.
بــه همین دلیل در صورت عدم دقت

مجلس به ویژه فراکسیون امید در رای
اعتماد به وزرای پیشنهادی و در نهایت
تشــکیل کابینه ایی ناکارآمد و برخالف
انتظارات عمومی به اصالحات آســیب
جدی وارد خواهد شد.
روحانــی در انتخابــات ریاســت
جمهوری 96آخرین مراجعه اش به آرای
مردم بود اما اصالحات همچنان به حفظ
و تقویت این اعتبار برای آینده نیاز دارند.
بنابرایــن در صورتی مردم یکبار دیگر
به جریــان اصالحات اعتماد خواهد کرد
که تغییر وضعیت و تحقق خواستههای
خــود را در دولــت دوازدهم به صورت
ملموس مشاهده کنند.

توضیحات دانشگاه اصفهان درباره جابجایی نامناسب پایاننامهها

به گزارش ایســنا ،امیر رحیمی در
جمع خبرنگاران در خصوص تصاویر
منتشــر شــده در برخی سایتها و
شــبکههای اجتماعی مبنــی بر بار
زدن برخی پایاننامههای دانشجویی
و خــارج کــردن آنها از دانشــگاه
اصفهــان ،اظهار کرد :در راســتای
سیاســتهای دانشــگاه اصفهان در
حوزه بهســازی امور علمی ،از ســه
ســال گذشته شــیوهنامه مربوط به
تهیه پایاننامههای کارشناسی ارشد
و دکترا و سیاســتگذاری در عرصه

اســتفاده و عرضــه آن تغییر کرده
است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
اصفهان گفت :پس از اینکه از ســه
ســال گذشته سیاســتگذاری شد
که دریافــت پایاننامهها به صورت
دیجیتالی باشــد ،صرفا یک نســخه
هاردکپــی از پایاننامــه ،دریافت و
در بخشهای مخصــوص نگهداری
میشــود و اجازه داده نشــده است
که به لحاظ رعایت مســائل اخالقی
پژوهش و تخلفات پژوهشــی نسخه
دیگری در جای دیگری از دانشــگاه
باشد.
رحیمی اظهار کرد :همزمان با این
سیاستگذاری سامانهای با همکاری
شرکت خبرهای توســعه داده شده
است که ســامانه دسترسی و فروش
پایاننامههای دانشگاه اصفهان بوده
اســت که در یک کار بسیار حجیم
و ســنگین و بــا یک هزینه نســبتا

گزاف سامانه توســعه یافته است و
تمامی پایاننامههای موجود دانشگاه
اصفهان در یک کار بسیار طاقتفرسا
با کمــک همکارانــی در کتابداری
و بخــش کتابخانــه مرکــزی و آن
شرکت به صورت دیجیتالی درآورده
شدهاند.
رحیمی خاطرنشان کرد :برای این
کار یک برنامهریزی منســجم انجام
شــد و مرحلــه اول آن ،این بود که
پایاننامههای موجود در کتابخانهها
را بــا موجــودی مخــزن اصلی که
دارای حــدود  16هــزار پایاننامه
است ،تطبیق دادیم که مبادا چیزی
نباشد که در دیگر کتابخانهها باشد
و در مخزن اصلی نداشــته باشــیم
و اگــر ایــن اتفاق نیــز میافتاد ،به
مــکان اصلــی ،منتقــل و نگهداری
میشود.
وی افــزود :پایاننامههــای مازاد
را بایــد نگهــداری میکردیم ،پس

بنابراین باید از فضاهای دانشکدهها
به کتابخانه مرکزی دانشــگاه انتقال
داده میشــدند ،زیرا اطالع داشتیم
که برخی دانشــجویانی که به دنبال
این پایاننامهها هســتند به صورت
غیرمجــاز به دانشــکدهها مراجعه و
آنهــا را از کتابخانههــای اقماری
دریافــت میکنند و بــه این ترتیب
از این پایاننامهها استفادههای غیر
صحیح میشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
اصفهــان اظهــار کــرد :شــکی در
این نیســت کــه در این داســتان
بیســلیقگی در انتقال آنهــا اتفاق
افتاده اســت ،اما موضوع خروج این
پایاننامهها از دانشــگاه اص ً
ال صحت
ندارد و مــا هیچگاه بــه دنبال این
موضــوع نبودهایم و ایــن صرفا یک
جوسازی غیر اخالقی بوده است که
شــاید به تحریک برخی انجام شده
باشد.

موتلفه ورود به انتخابات  ۹۸را کلید زد
ایلنا :دبیــرکل موتلفه محمد نبی
حبیبی با اشــاره به اینکه تشکیالت
حزبی نیاز به ارتباط با رسانه دارد،
گفت :ما در ارتباط با رسانهها ،حزبی
و جناحی برخــورد نکردیم .تقویت
دائمــی ارتباط موتلفه با رســانهها
هم به نفع دســتگاه رسانهای و هم
موتفله اســامی اســت.محمدنبی
حبیبی در نشســت بزرگداشت روز
خبرنــگار با حضور اصحاب رســانه
گفت :دولت دوازدهم با ادعای عمل
فراجناحی کار را شــروع کردند اما
این موضــوع خیلی مورد توجه قرار
نگرفــت ،آیا واقعا در عزل و نصبها
اینگونه رفتار شده است؟ ما به خود

نهاد ریاستجمهوری میگوییم که
ایــن کار را انجام دهنــد و بیایند و
ببیننــد چقدر در عــزل و نصبها
فراجناحی عمل کردهاند؟
او افزود :توصیــه ما به دولت این
اســت که خط قرمز فتنــه را الزاما
رعایــت کنند و انتخــاب حتی یک
نفر از بین محکومان سال  ۸۸و نیز
کســانی که در قوه قضاییه محکوم
شــدهاند را هم در کابینه نداشــته
باشــند .اگر دولت آقــای روحانی
در دور اول نتوانســت فراجناحــی
عمل کند ،که به نظر من نتوانســته
است ،در دولت دومش این ضعف را
جبران کند.

سیف:

ایلنــا :ولی اهلل ســیف رییــس کل بانک
مرکزی ،در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار
و جشــن یکســالی شــبکه خبری ایبنا با
تبریــک روز خبرنــگار گفــت :اکنــون از
عصر اطالعات عبــور کردهایم و وارد عصر
شفافیت اطالعات شدهایم.
ســیف خاطر نشــان کرد :علی رغم این
کــه در دولــت تدبیر و امید نــرخ تورم از
بــاالی  ۴۰درصد به زیر  ۱۰درصد رســید
اما شاهد بودیم که نرخ سود بانکی کاهش
نیافــت در حالــی کــه کاهش نرخ ســود
بانکی برای رشــد تولید و اشتغال ضروری
است.
رئیــس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه،
موسسات مالی غیر مجاز و بازار غیر متشکل
پولی اصلیتریــن مانع کاهش نرخ ســود
بانکی بودند ،تاکید کرد :خوشبختانه بانک
مرکزی با کمک ســایر دستگاهها نسبت به
ساماندهی موسســات مالی غیر مجاز اقدام
کرد و امروز به جایی رسیدهایم که میتوانیم
بگوییمدیگر موسسه مالی غیر مجاز نداریم
و تمام موسســات غیرمجــاز تعیین تکلیف
شدهاند.

او دربــاره بیانیــه جداگانه حزب
موتلفــه و میرســلیم و اعــام
کنارهگیــری میرســلیم ،گفت :این
مســاله قابــل کتمان نیســت ،اگر
اختالف روی نظرات در حزب واقع
شــود ،نباید وحشــت کرد و حتی
اگر در شــورای مرکزی به اختالف
نظــرات برخوردیــم به اساســنامه
هیات نظــارت مراجعــه میکنیم
و ایــن هییت کارش این اســت که
هرجا کیان موتلفه در معرض خطر
قرار میگیرد ،فصل الخطاب هییت
نظارت است.
ما به جای پرداختن به اختالفات
به آینده نزدیک و دور فکر میکنیم

و از حاال بحثمان را درباره انتخابات
 ۹۸شــروع کرده و بــا مبانی متقن
اساسنامه نگران اختالفات در حزب
نیستم.
حبیبی دربــاره کابینه گفت :اگر
دولت میخواهد مدبرانه عمل کند
با مجلس رایزنی کند و وقت کشور
تلف نشود و وزیر به مجلس معرفی
کنــد و رایزنــی با مجلس داشــته
باشــند تا افراد با عــدم رای مواجه
نشــوند .در بین احزاباصولگرا یک
حزب هم ســراغ نداریــم که دولت
با آن مشــورتی کرده باشد اما گویا
با احزاب اصالحطلــب رایزنیهایی
داشتهاند.

صریحترین پیام اشتیاق نمایندگان برای
سلفی با «موگرینی» چیست؟

امروز دیگر موسسه
غیرمجاز نداریم

به گــزارش رویــداد ،24مینــو مرتاضــی فعال
حــوزه زنــان تأکید کــرد :رفتــار نماینــدگان و
شــور و شعفشــان بــرای گرفتن عکس بــا خانم
موگرینــی را از زوایــای مختلف میتوان بررســی
کرد.
صریحترین پیامی که این کنش نمایندگان مجلس
برای مردم داشــت این بود که آقایــان نماینده از
سادهترین آداب رفتار نمایندگی و پروتکلهای مربوط
به رفتار شایسته و بایسته نمایندگی در انظار عمومی
بیاطالعاند.
مراســم تحلیف رئیسجمهور ،روز شنبه در حالی
انجام شد که حاشیههای آن ،توجه رسانهها و کاربران
اجتماعی را به خود جلب کرد و سلفیهای نمایندگان
با فدریــکا موگرینی با واکنشهــای زیادی همراه
بود.
حضور فدریکا موگرینی ،بهعنــوان نماینده عالی

اتحادیه اروپا در مراســم تحلیف ،گویا نمایندههای
حاضر در مراسم را آنقدر ذوقزده کرده بود که لنز
دوربینهای زوم شده بر خودشان را فراموش کرده
بودند و همه در تالشی آشکار سعی درگرفتن عکس
یادگاری با این نماینده را داشتند.
عکسهایی که منتشــر شــد ،نگاههای کنجکاو
و خوشــحالی نماینــدگان را وضــوح نشــان
مــیداد .اما بــا گذشــتن از جنبههای بــه ظاهر
خنــدهدار و در باطن تأســفآور ایــن اتفاق ،وقتی
به ریشــه آن برمیگردیم ،ســؤالی بزرگ در ذهن
نقــش میبندد کــه چرا نماینــدگان از حضور یک
زن ،در پســت مدیریتــی بــاال آنقدر اســتقبال
کردند؟
آیا اگر در ایران هم زنی ،با این پســت مدیریتی
و یا در ردههای باالتر حضور داشــت ،چنین اتفاقی
رخ میداد؟

از الفبای دموکراسی احترام به جریان
پیروز انتخابات است
علی اکبر محمودی -فعال سیاسی اصالحطلب

بزرگترین تحلیف ریاست جمهوری اسالمی ایران از حیث
حضــور بزرگان و میهمانان داخلی و خارجی با تمام تلخی و
شیرینیهای خود برگزار شد و اکنون وقت آن رسیده است
که حســن روحانی با انتخاب کابینهای کاربلد و شایسته به
تحقق شــعارهای خود در انتخابات بپــردازد .از منظر دیگر
همه جناحهای فعال کشــور باید با متوقف کردن فشارها به
روحانی برای سهم بیشــتر در کابینه دست به دست دولت
دهند تــا رئیسجمهور منتخب قدرت بیشــتری برای حل
مشکالت کشور داشته باشد.
دکتر روحانی نیز همانطور که در تحلیف قســم حفاظت
از آزادیهــای فــردی را تکــرار کرد نبایــد مرعوب برخی
فشارها برای ســهمخواهی بیشتر شود چرا که مردم نظرات
و مطالبــات خود را پای صندوقهــای رای اعالم کردهاند و
نشــان دادهاند از حضور برخی افــراد در تمامی دولتهای
موافق و مخالف نظر خود دل خوشی ندارند .فراموش نکنیم
بــزرگان و جناحهای مختلف جمهوری اســامی بعد از 38
به چنان بلوغ فکری رســیدهاند تا بداننــد در هر انتخابات
یک فرد صاحــب یک تفکر پیروز میشــود و جریان مقابل
نیز توفیقی کســب نمیکند و طبیعتا بعد از این کارزار باید
بــا وحدت و همدلی در کنار انتقادهای ســازنده راه را برای
فرد منتخب جهت کنار زدن مشــکالت و پیشرف کشور باز
کنند.
همچنیــن در عین حال نباید این نکتــه را از یاد برد که
الفبای دموکراســی احترام به جریان پیروز در یک انتخابات
اســت از همین رو فشارهایی که از جانب برخی جریانها به
شــخص رئیسجمهور وارد میشود بر خالف این رکن مهم
اســت و در نتیجه جریانها و افرادی کــه بنا به گفته خود
در پیــروزی دوباره اعتدال در انتخابات نقش داشــتند باید
همانند مردم بــه انتخاب دکتر روحانــی در چینش کابینه
احترام بگذارند و در عین همدلی و مشورت با رئیسجمهور
پیشــبرد اهداف عالی کشور را به خواســتههای شخصی و
حزبــی ارجحیت دهند .البتــه باید به این نکتــه نیز توجه
داشــت که با شــناختی که از دکتر روحانی مــیرود قطعا
وی دســت به گزینش کابینــهای فراجناحی خواهد زد چرا
که رئیسجمهور منتخب به گفته خود از شــاگردان مردی
به نام اکبر هاشــمی رفســنجانی اســت که هنــوز و بعد از
رحلت ،ســمبل اعتدال و تدبیر جمهوری اســامی به شمار
میرود.
همچنیــن در جریان تحلیــف رئیسجمهــور در مجلس
شــاهد کاســتیها و بعضا ناهماهنگیهــا و بیاخالقیهایی
بودیــم ،از جمله حرکت دســتهای از نمایندگان در برخورد
بــا خانــم موگرینی که عــاوه بر زیرســوال رفتن شــان
نمایندگان پارلمان موجب خدشــه به شان ملت و کشور نیز
گردید.
البتــه از ایــن منتخبان نبایــد خرده گرفت کــه انتقاد
اصلــی از بزرگانــی باید صــورت گیرد که زمانــی که ما و
منتقدان فریاد میزدیم از ورود افراد بیشناســنامه سیاسی
و فاقد رزومه مشــخص در لیســت انتخاباتی خــود پرهیز
کنیــد به مــا انگ انشــقاق میزدند و این روزهــا عالوه بر
اینکه فراکســیونهای خنثی در مجلس را نیــز نمیتوانند
مدیریت کننــد در مقابل چنین حرکاتی نیز روزه ســکوت
گرفتهاند.
از دیگر کاستیهای مراسم تحلیف رئیسجمهور دوازدهم
حضور کمرنگ یاد و خاطرات آیتاهلل هاشــمی در ســخنان
سران ســه قوه و به خصوص شخص رئیسجمهور بود نباید
از یــاد برد در ســال  92ایــن تدبیر آیتاهلل بــود که برگ
برنده اعتدالیون در انتخابات شــد و کشــور را از لب پرتگاه
نجــات داد همچنیــن نباید حمایتهای بیدریغ هاشــمی
رفســنجانی از دولــت یازدهم و ثمــرات آن نظیر برجام را
در روزهایی که دلواپســان چشــم خود را بر مصالح کشور
به خاطر تعلقات حزبی خود بســته بودند از یاد برد .لذا این
روزهــا که جای خالی آیتاهلل بیش از پیش حس میشــود
باید بیشتر به یاد این مدبر و فرزانه انقالب امام خمینی(ره)
پرداخت.
عدم حضور برخی بزرگان کشــور نظیر مولویعبدالحمید
نیز این مراســم را تحت تاثیر قرار داد .در حالی که مجلس
از دعــوت مولوی عبدالحمید خبر داده اســت خود وی این
دعــوت را تکذیب کــرده و عدم حضور خــود در تحلیف را
همین عدم دعوت از ســوی مجلس اعالم کرده است .نباید
فراموش کنیــم مولویعبدالحمیــد از جمله افرادی بود که
طی انتخابات اخیر پاشــنه خود را برکشید و با حمایت تمام
قد از روحانی آرای اهل ســنت را به سبد وی روانه کرد .از
ایــن رو همانطور کــه نقش وی در پیــروزی دکتر روحانی
برجسته است ،عدم حضور وی در این مراسم مسلما محکوم
اســت ،عالوه بر اینکه در این دوران نباید نقش برادران اهل
ســنت در پیشبرد اهداف عالی کشور نادیده گرفته شود چرا
که همین افراد هســتند که ســالیان ســال دست در دست
ســپاه و ارتش در شــهرهای مرزی و با کمتریــن امکانات
راه را بر هرگونه تهدید دشــمنان بســتهاند در نتیجه دکتر
روحانی که در بحث حقوق شــهروندی به خوبی عمل کرده
است میتواند با تابوشــکنی به قانون نانوشته  38ساله عدم
اســتفاده از نخبگان اهل ســنت در اداره کشور پایان دهد
و با انتخاب وزیری از اهل ســنت عــاوه بر قدردانی از این
برادران عزیز از نظرات و تفکرات این قشــر در دولت آینده
استفاده کند.

طهرانچی سرپرست مجموعه دانشگاههای آزاد اسالمی استان تهران شد
بــا پیشــنهاد فرهــاد رهبر رئیــس دانشــگاه آزاد
اســامی و تاییــد علی اکبــر والیتی رئیــس هیئت
موســس و هیئــت امنــاء دانشــگاه آزاد اســامی
 ،محمدمهــدی طهرانچــی بــه عنــوان سرپرســت
دانشــگاههای آزاد اســامی اســتان تهران منصوب
شد.
بــه گزارش خبرگزاری خبرآنالیــن؛ طهرانچی عضو

سياسي

هیئت علمی دانشــگاه شــهید بهشتی ،اســتاد تمام
فیزیک و یکی از برجســته ترین دانشمندان هستهای
کشــور اســت که پیش از این برای حدود  5ســال،
مســئولیت دانشگاه شهید بهشــتی را بر عهده داشته
اســت .علی اکبر والیتی در توضیح این انتصاب گفت:
بــا توجه به این که اقای دکتر محمد مهدی طهرانچی
که از دانشمندان برجسته فیزیک هستهای هستند و از

ابتدای تصدی اینجانب در مرکز تحقیقات استراتژیک
؛با حفظ سمت رئیس دانشگاه شهید بهشتی به عنوان
معاون علمی و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک هم
منصوب شد و توفیقات فراوانی را همزمان در معاونت
علمی و فناوری مرکز تحقیقات اســتراتژیک و ریاست
دانشگاه شهید بهشتی داشته است و شایستگی عهده
داری این مسئولیت سنگین را داشته و لذا با پیشنهاد

انتصاب ایشان موافقت شد.

