
نهادها بايد متمركز عمل كنند
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور بيان كرد كه در كشور غير از حوادث طبيعي برخي حوادث مثل تصادفات جاده اي وجود دارد كه به اندازه حوادث طبيعي هزينه دارند. وي گفت: مثل اتوبوس دانش آموزان و 
نخبگان كه آن اتفاق برايش افتاد يا در تابستان كه مردم به مسافرت مي روند. يكي از غصه ها اين است كه با اين تلفات جاده اي چه كار كنيم. نهادها بايد تمركز كنند تا تلفات جاده اي را به استاندارد جهاني برسانيم.  وي 
افزود: مراسم هايي مثل ايام اربعين در سال هاي اخير بسيار جدي شده است. در سال هاي گذشته كه حضور داعش پررنگ تر بود من براي آنكه كنار مردم باشم روز اربعين به عراق مي رفتم. ايسنا
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رييس كميسيون آموزش و تحقيقات: 
دانشجويان، مخاطبان 

غيرمستقيم روحاني بودند

هنوز كيفرخواستي براي 
ساسان آقايي صادر نشده است

اطالعيه ستاد خبري وزارت 
اطالعات د رباره ويزاي اربعين

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ديروز 
ب�ا 180 راي موافق تص�دي وزارت علوم را 
به منصور غالمي س�پردند. اين در حالي است كه فضاي 
دانش�گاه طي هفته هاي اخير كامال علي�ه او بود. همين 
اعتراض ها سبب شد كه رييس جمهور تصميم بگيرد در 
جلسه راي اعتماد بيش از نمايندگان، جامعه دانشگاهي 
را مخاطب قرار ده�د. البته محمدمهدي زاهدي، رييس 

كميسيون آموزش اين را قبول ندارد. 

 ب�ه نظ�ر ش�ما مخاط�ب اصل�ي روحان�ي در 
جلسه راي اعتماد چه كساني بودند؟

آقاي روحاني در صحن علني مجلس حاضر شد و از دو وزير 
پيشنهادي خود دفاع كرد. از آنجايي كه اين جلسه اساسا براي 
راي اعتماد به وزراي نيرو و علوم تشكيل شده بود، روحاني بايد 
مجلس را قانع مي كرد تا به اين دو گزينه راي دهند لذا يقينا 

مخاطب اصلي او نمايندگان مجلس بودند. 
 از صحبت هاي روحاني در مورد اينكه در معرفي وزير 
علوم معامله نكرده و تعامل كرده است، به نظر مي رسد 
به اينكه جامعه دانشگاهي در مورد آقاي غالمي چطور 

قضاوت مي كنند، بيشتر اهميت مي دهند. 
علني بودن جلس��ه و رس��انه اي ش��دن محتواي آن موجب 
مي ش��ود پيام روحان��ي به دانش��گاهيان نيز برس��د. آقاي 
رييس جمهور به اين نكته نيز توجه داشتند اما به اعتقاد من 
مخاطب مستقيم آقاي رييس جمهور نمايندگان و به صورت 

غيرمستقيم دانشگاهيان و اقشار ديگر ملت بودند. 
 حرف ه�اي آق�اي روحان�ي در حماي�ت از وزراي 

پيشنهادي چقدر اثرگذار بود؟ 
نمي توانم در اين زمينه اظهارنظر كنم اما احتماال صحبت هاي 
روحاني در اين جلسه توانسته است تا حدي ابهامات را برطرف 
كرده و در راي آوردن وزراي پيش��نهادي اثر داشته باشد. به 
هرحال نمايندگان مجلس طي مش��ورت با يكديگر تصميم 
نهاي��ي را گرفتند. فراكس��يون هاي مختلف و كميس��يون 
آموزش و تحقيقات بسيار فعال بودند و فعاليت آنها در نتيجه 

آرا بسيار موثر بود. 
 گفته مي ش�د كه آقاي غالمي گزينه بيستم آقاي 
روحاني هستند. خودشان نيز گفتند كه در معرفي 
وزير تعامل كرده اند. گزينه هاي پيش از غالمي چه 

كساني بودند و چرا در نهايت معرفي نشدند؟
اين درس��ت نيس��ت. ما اين حرف ها را قبول نداريم زيرا اين 
نخس��تين گزينه اي بود كه رييس جمهور به مجلس معرفي 
كرد. اگر غالمي گزينه بيستم بوده است بايد قبل از آن افراد 
ديگري به مجلس معرفي مي ش��دند و ما با خبر مي ش��ديم 
درحالي كه اين طور نبوده و حداقل ما از رايزني هاي پش��ت 
صحنه نيز اطالعي نداريم. هيچ رايزني با كميسيون آموزش 
نشده بود و به عنوان نخستين گزينه غالمي را معرفي كردند. 

گروه سياسي| با گذش��ت 78 روز از زمان بازداشت معاون 
سردبير سابق روزنامه اعتماد، تاكنون كيفرخواستي براي او 
صادر نش��ده است. ساسان آقايي كه در تاريخ 21 مردادماه با 
حضور ماموران امنيتي در محل كارش بازداشت شده بود، با 
وجود پايان يافتن بازجويي هايش همچنان در بالتكليفي به سر 
مي برد تا همين موضوع محل اعتراض او و خانواده اش شود. 
ساسان آقايي در يكي از ديدارهاي خود با خانواده، اعالم كرده 
بود كه 12 ش��هريورماه بازجويي ها و تحقيقات از او به پايان 
رسيد اما هيچ تغييري در وضعيت او ايجاد نشد. ساسان آقايي 
البته اميدوار بود كه با پايان گرفتن تحقيقاتش به بند عمومي 
زندان اوين انتقال پيدا كند كه اين گونه نش��د و او همچنان 
در وضعيت اوليه به س��ر مي برد. گفتني است كه تمديد قرار 
بازداشت اين روزنامه نگار كه براي دومين بار انجام گرفت در 
هر دو بار با اعتراض او مواجه شد؛ اعتراضي كه البته در هر دو 
بار از سوي دادگاه رد شد تا اين روزنامه نگار بازداشتي همچنان 

دوره بازداشت موقت خود را در بازداشتگاه اوين بگذراند.

ستاد خبر وزارت اطالعات در خصوص اخباري مبني بر صدور 
ويزاي جعلي اربعين، اطالعيه اي را صادر كرد. در اين اطالعيه 
آمده است:با عنايت به زير ضربه قرار گرفتن كيس بزرگ جعل 
ويزاي كشور عراق و تقارن آن با راهپيمايي عظيم اربعين در 
كربالي معلي، براي برخي از زايرين محترم پرس��ش و ابهام 
پيرامون جعلي يا اصلي بودن ويزاي خود به وجود آمده است. 
اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان)عج( مانع توزيع اين 

ويزاهاي جعلي شده و به شكل عمومي جاي نگراني نيست.

  نشست فصلي دبيران اول حزب كارگزاران سازندگي 
اي�ران به منظور تبيين فعاليت هاي اين حزب در س�طح 
كش�ور و همچنين برگزاري كنگره هاي استاني، هشتم 

آبان ماه برگزار مي شود. ايلنا
  عالءالدين بروجردي، عضو هيات رييس�ه كميسيون 
امنيت ملي از س�فر جمعي از اعضاي كميسيون متبوع 
خود به مرزهاي غربي و جنوبي كش�ور خبر داد. باشگاه 

خبرنگاران جوان
  حس�ين كمالي، دبيركل حزب اس�المي كار جايگزين 
هادي خامنه اي در سمت رياست دوره شوراي هماهنگي 

جبهه اصالحات شد. تسنيم
  عبدالرض�ا رحماني فضل�ي، وزير كش�ور: روز پدافند 
غيرعامل فرصت مغتنمي اس�ت تا ضمن مرور اقدامات 
گذش�ته با تبيين ابعاد مختلف اين راهبرد اساس�ي، بر 
اهميت فرهنگ س�ازي و نهادينه ش�دن آن در ذهنيت 

جامعه تاكيد شود. ايسنا

پيشخوان

سرخط خبرها گفت و گوي روز گزارش روز

غالمي، وزير اصولگرايان؟
 »اعتماد« از پشت پرده راي اعتماد

به وزير پيشنهادي علوم گزارش مي دهد

صدوچهل وهش��تمين جلسه علني مجلس 
درس��ت به كسالت  باري س��ي وهفتمين روز 
پاييز كم رمق و كشدار گذش��ت. نه از حاشيه ها و اعتراضات 
دانش��جويي اين چند روزه به بيست ويكمين گزينه روحاني 
براي وزارت علوم رد پايي وجود داش��ت و نه نطق آتشيني از 
موافقان و مخالفان دو وزير روند يكنواخت جلسه را به هم زد. 
آنقدر كه چند نفر از نمايندگان به نقوي حس��يني، نماينده 
ورامين گفته بودند: بلند شو و يك فرياد بزن تا بلكه شوري در 
مجلس ايجاد كني! خالصه آنكه منصور غالمي )گزينه وزارت 
علوم( و رضا اردكانيان )گزينه وزارت نيرو( اصال روز سختي 
نداش��تند و راي 180تايي غالمي و 225تايي اردكانيان هم 
چندان دور از انتظار نبود. حتي وقتي خيلي از نمايندگان نطق 
غالمي در دفاع از خودش را با نطق بي طرف مقايسه كردند و 
آن را همان قدر كم جان و بي انگيزه دانستند هم اتفاقي نيفتاد. 

آنها قرار بود راي بياورند و آوردند. 
در واقع سه فراكسيون سياسي مجلس تكليف آنها را همان 
س��اعات اوليه صبح قبل از آغاز صحن و در جلس��ات داخلي 
خودشان روش��ن كرده بودند. در فراكسيون هاي مستقلين 
والي��ي و اصولگرايان تصميم فراكس��يوني حمايت از هر دو 
گزينه پيش��نهادي بود. اين در مجلس دهم كه هيچ كدام از 
سه فراكسيون اكثريت مطلق نيستند يعني پيروزي همان 

گزينه اي كه دو فراكسيون با هم از آن حمايت مي كنند. 
هرچند انگيزه هاي آنها در اين حمايت يكسان نبود. مستقلين 
طيف نزديكان الريجاني هس��تند كه محمود واعظي رييس 
دفتر رييس جمهور هم در دولت آنها را همراهي مي كند. در 
جلسه ديروز صبح مجمع عمومي اين فراكسيون وقتي درباره 
حمايت از دو وزير راي گيري ش��د91 درصد آنها با اردكانيان 
موافق بودند در حالي كه 48 درصد آنها مخالف غالمي بودند. با 
اين همه اما آنها تصميم گرفتند راي فراكسيوني شان حمايت 

از هر دو گزينه باشد تا كار دولت مختل نشود. 
در جلسه فراكسيون اصولگرايان هم اگرچه تصميم جمعي 
حماي��ت از دو وزير بود اما همانطور ك��ه عليرضا رحيمي به 
»اعتماد« گفته اين حمايت به ويژه در مورد غالمي حمايتي 
تاكتيكي و نه با هدف حمايت از دولت بود. به گفته او آنها با اين 
حمايت هزينه هاي وجود يك گزينه ضعيف در وزارتخانه اي 

مهم را متوجه دولت و حاميانش مي كنند. البته نقوي حسيني، 
سخنگوي اين فراكسيون در گفت وگو با »اعتماد« توضيح نداد 
كه دقيقا انگيزه هاي آنها به ويژه در حمايت از وزير علوم چه 
بود اما وقتي پرسيدم كه اين حمايت به دليل برنامه مناسب 
او بوده اس��ت، پاس��خ داد: »كدام وزير برنامه دارد همه آنها 
كشك است. يكس��ري كار روتين را بيان مي كنند و اسم آن 
را مي گذارند برنامه. دولت حقوق كارمندانش را ندارد بدهد 
حاال وزير چه تحولي مي خواهد ايجاد كند. هر كس ديگري را 
هم مي گذاشتند مگر چه كاري مي خواست انجام دهد او هم 

مثل همين گزينه بود.« و بلند مي خندد. 
فراكس��يون اميد اما روز پرچالش تري را پشت سر گذاشت. 
ش��وراي مركزي فراكسيون اميد در جلسه اي 43 نفره پيش 
از آغاز صحن دور هم جمع شدند تا به تصميمي فراكسيوني 
درب��اره دو وزير برس��ند. تصميم در م��ورد اردكانيان بدون 
هي��چ راي منفي، حمايت ب��ود اما در مورد غالمي ش��رايط 

پيچيده تر بود. 
اميدي ها از يك طرف با بدنه دانش��جويي ناراضي كه از آنها 
انتظار عدم حمايت از غالمي را داشتند روبه رو بودند و از طرف 
ديگر بايد پيام بزرگان جريان اصالحات به اين فراكس��يون 
مبني بر حمايت از غالم��ي را مورد توجه قرار مي دادند. خبر 
رس��يدن پيام ب��زرگان اصالحات به فراكس��يون اميد براي 
حمايت از غالمي را يكي از اعضاي شوراي مركزي فراكسيون 
به »اعتماد« گفته و توضي��ح مي دهد اميدي ها از اين جهت 

كار سختي داشتند. 
روايت ميرزايي نكو، نماينده دماوند در گفت وگو با »اعتماد« 
از جلسه ديروز اين بود كه ابتدا كميته بررسي وزرا به رياست 
داود محم��دي، نماينده تهران بر مبناي تحقيقات كميته از 
نظرات دانشجويان، نظرات عقالي وزارت علوم و گفت وگوهاي 
اعضاي كميته با غالمي گزارش��ي ارايه داد كه نكته مهم آن 
اين بود كه غالمي پاس��خ هيچ سوالي حتي سواالت اصلي را 
ارايه نداده اس��ت. ناگفته پيدا بود كه بعد از اين گزارش راي 
اعضاي حاضر در جلسه به غالمي منفي بود. البته به جز 8 نفر 
كه به گفته ميرزايي نك��و راي مثبت براي حمايت از غالمي 
دادن��د. ميرزايي نكو مي گويد بحث ها كه ب��اال گرفت عارف 
رييس فراكسيون تصميم گرفت موضوع موافقت با حمايت 
از غالمي، مخالفت با حماي��ت از غالمي و همينطور آتش به 
اختيار گذاش��تن اعضا در اين باره را به راي بگذارد كه در اين 

راي گيري در نهايت گزينه آتش به اختيار گذاش��تن اعضا با 
اختالف دو راي برگزيده شد. 

ام��ا چرا در حالي ك��ه حمايت از غالمي در ش��وراي مركزي 
فراكسيون تنها 8 موافق داشته است در نهايت فراكسيون به 
تصميم س��كوت در مقابل غالمي و آتش به اختيار گذاشتن 
اعضا رس��يده است؟ اين سوالي اس��ت كه عليرضا رحيمي، 
عضو هيات رييس��ه فراكس��يون اميد به »اعتماد« اينگونه 
پاس��خ مي دهد: وضعيت غالمي با پارادوكسي از موافقين و 
مخالفين در خود جريان اصالحات مواجه است. فراكسيون 
اگر با حماي��ت از غالمي مخالفت مي ك��رد با مطالبه بخش 
سياس��ي و علمي بخش اصالحات و اگ��ر موافقت مي كرد با 
جامعه دانشجويي طرف مي شد. براي همين تصميم سخت 
ب��ود. دكتر عارف هم اين را به راي گذاش��ت و معتقدم آتش 
به اختيار گذاش��تن نمايندگان اين حسن را داشت كه افراد 
اختيار جمع آوري آرا را داش��تند. چون مخالفين انگيزه دار 
هستند. و به ش��دت در تالش بودند نظرشان را در البي ها به 

ديگران تعميم بدهند. 
اشاره رحيمي به تالش هاي محسوسي است كه ديروز خيلي 
از نمايندگان فراكس��يون اميد در صحن داش��تند تا ش��ايد 
بيست و يكمين گزينه روحاني براي وزارت علوم راي نياورد. 
ديروز هرچند منصور غالمي در همان بدو ورودش به صحن 
با استقبال گرم ذوالنوري، نماينده اصولگراي قم مواجه شد 
و ذوالنوري او را در آغوش كشيد و بوسيد اما به همان ميزان 
تعداد زيادي از نمايندگان اميد تالش مي كردند او راي نياورد. 
عليرضا رحيمي، فريد موس��وي، پروانه سلحشوري، طيبه 
سياوش��ي، قاس��م ميرزايي نكو، جالل ميرزايي، عبدالكريم 
حسين زاده و فاطمه سعيدي يكسره در تالش بودند تا بلكه 

آراي موافقان غالمي را تغيير دهند. 
تالش اصولگرايان براي راي غالمي

نمايندگان موافق غالمي هم البته بي��كار نبودند. در صحن 
رفت و آمدهاي به��روز نعمتي و صحبت ه��اي طوالني او با 
محمدرضا عارف چشمگير بود. او بعد ازاين گفت وگو هم به 
جايگاه هيات رييسه رفت و دقايقي با علي الريجاني صحبت 
كرد. ذوالنوري هم تمام مدت در حال رايزني با نمايندگان از 
جمله با قاس��م ميرزايي نكو بود تا شايد نظرش را تغيير دهد. 
كوچكي نژاد، عضو هيات رييسه فراكسيون اصولگرايان هم 
تالش مي كرد تا نظر سلحشوري را تغيير دهد. تالشي كه يك 
بار ديگر هم احمدي الشكي از اعضاي فراكسيون مستقلين 
قصد آن را داش��ت و با واكنش تند سلحشوري مواجه شد. او 
وقتي به جايي كه فراكسيون زنان در آنجا مي نشينند آمد تا 
با آنها گفت وگو كند، سلحش��وري فرياد زد: »اصال اصال« و با 
حالت اشاره به او گفت كه برود. الشكي هم در حالي كه عصباني 
شده بود فرياد مي  زد » اين طوري كه بدتر است. سال تحصيلي 
تمام شد و وزير نداريم.« جالب آنكه چهره هايي مانند زاهدي 
رييس اصولگراي كميسيون آموزش و حاجي بابايي رييس 
فراكس��يون اصولگرايان تالش زيادي ب��راي رايزني درباره 

غالمي مي كردند. 
تالش آنها در حالي بود كه موافقان و مخالفان هر دو وزير يك 
به يك پشت تريبون مي رفتند. تركيب موافقان و مخالفان وزرا 
هم جالب بود. در مورد غالمي چهره اي با پيشينه اصالح طلبي 
اكثر موافقان او را اصولگرايان و مخالفانش از فراكسيون اميد 
بودند. حميده زرآب��ادي و عبدالكريم حس��ين زاده هردو از 
فراكسيون اميد از مخالفان او بودند و آن طور كه حسين زاده 
گفت آنها از نمايندگان مي خواستند براي پاسخ به مطالبات 
جامعه مدني هم كه شده به غالمي راي ندهند. اما چهره هاي 
اصولگرايي همچون ده مرده، هزارجريبي و عباس گودرزي 
موافقان غالمي بودند تا جايي كه گودرزي در حمايت از غالمي 

عبارت »وزير انقالبي«  را به كار برد. 
در مورد اردكانيان اما مخالفان او اغلب از نمايندگان منطقه 
خوزس��تان بودند. از جمله نوري نماينده ش��وش و گيالني 
نماين��ده گتوند. يعني نماينده مناطقي ك��ه در اين مدت بر 
اثر سياست هاي آبي و سد سازي ها با مشكالت زيادي مواجه 
شدند و در جريان راي اعتماد به بيطرف هم نمايندگان همين 
مناطق يكي از عوامل مهم عدم راي اعتماد به او بودند. با اين 

حال اين بار آنها نتوانس��تند اجماع قبلي شان عليه يك وزير 
يزدي را حفظ كنند و اردكانيان با راي بااليي انتخاب شد. 

جلسه ديروز راي اعتماد البته يك سخنران قهار هم داشت. 
حسن روحاني كه خطيبي زبردست محسوب مي شود براي 
دف��اع از دو وزيرش به مجلس آمده ب��ود و در ميان هياهوي 
زياد نمايندگان كه مشغول البي هاي خودشان بودند سعي 
مي كرد تا كليدي ترين جمالتش براي جلب راي نمايندگان 
را بگويد. او در حمايت از غالمي سعي كرد به حاشيه سازي ها 
پاسخ دهد براي همين گفت: »نيازي به گفتن ندارد، همه شما 
نمايندگان محترم مي دانيد كه هماهنگ كردن براي معرفي 
وزير به مجلس در برخي از موارد طوالني تر خواهد بود. صبر 
و حوصله و تعامل كرديم، اما معامله نكرديم.« رييس جمهور 
افزود: در خصوص راهي كه دولت از ابتدا در خصوص دانشگاه و 
آزادي و فضاي دانشگاه وامنيت و آينده دانشجويان اعالم كرده 
است با هيچ كس معامله نكردم و بدانيد معامله نخواهم كرد. 
آنچه وعده من با ملت ايران بوده به حول و قوه الهي و به شرط 
حيات تا روز آخر فعاليت اين دولت ادامه خواهد يافت و شما 
نمايندگان ملت و مردم ايران شاهد آن به خوبي خواهيد بود. 
روحاني گفت: نيازي نيست كه به عجله راجع به افراد قضاوت 
كنيم، همه معيارهايي كه براي انتخاب وزير علوم بوده من از 
آن معيارها كوتاه نيامدم. ممكن است انتخاب ها طوالني شده، 
زمان طوالني ش��ده براي ايجاد هماهنگي نياز به اين فرصت 
60، 70 روزه بوده اما در عين حال پاي همه اصولم ايستاده ام. 
او اينها را گفت تا بيش از نمايندگان خيال بدنه راي خودش 
در دانشگاه  ها را راحت كرده باشد. او چندين بار در سخنانش 
تاكيد كرد كه رييس جمهور و دول��ت دوازدهم همچنان به 
هر آنچه در انتخابات 92 و 96، راجع به محيط دانش��گاه ها، 
امن بودن دانشگاه و نه امنيتي بودن دانشگاه ها، فضاي آزاد و 
امنيت الزم براي دانشجو و استاد مطرح شد، وفادار خواهد بود. 
رييس جمهور با تاكيد ب��ر اينكه آقاي دكتر غالمي به عنوان 
ش��خصيت علمي، مدير، متدين، انقالبي، بي ترديد، فضاي 
دانش��گاه ما را در همان مس��ير س��ال 93 و 94، قرار خواهد 
داد، اظهارداش��ت: دانش��گاه 96 با 93 متفاوت نخواهد بود، 
مسير همان مسير است و من امروز به عنوان رييس جمهور 
به دانشجويان اين قول را مي دهم و هم به اساتيد اين وعده را 

مي دهم كه شخصا روند دانشگاه را پايش خواهم كرد. 
او البته در بخشي ديگر از سخنانش دفاعي هم از توان موشكي 
ايران داشت: »ما براي دفاع از خود، تماميت ارضي و ملت مان، 
هر سالحي از هر نوعي نياز داشته باشيم، در ساختن و توليد 
و انبار كردن آن و در زمان الزم استفاده از آن ترديد نخواهيم 
كرد. شما بدانيد ما موشك را ساختيم، مي سازيم و خواهيم 
س��اخت و اين با هيچ يك از مق��ررات بين المللي در تناقض 
نيست؛ با قطعنامه 2231 در تضاد نيست. ما راه دفاع ، منافع  و 
امنيت ملي مان را با همه قدرت ادامه خواهيم داد و بدخواهان 
و دش��منان بايد بدانند هر نقض عهدي بكنند به ضررش��ان 
خواهد بود و جمهوري اس��المي ايران پاسخ قاطعي را به آنها 

خواهد داد.«
هر چه بود جلس��ه راي اعتماد به دووزي��ر پيروزمندانه براي 
دولت به پايان رسيد. اما شايد اين آغاز دور تازه اي از انتقادات 

به فراكسيون اميد باشد. 

س��خنان آقاي روحاني در مجلس 
شوراي اس��المي در حمايت از وزير 
علوم، تحقيقات و فناوري نشانه توجه 
و درك او نس��بت به اهميت جايگاه 
و موقعيت دانش��گاه و دانشگاهيان 
و روند تحوالت كش��ور است. آقاي 
روحاني نيك مي داند كه در تحوالت 
دهه هاي اخير همواره دانشگاه به عنوان قلب تپنده جامعه در 
فراز و فرود سياسي كشور بسيار اثرگذار بوده است. به همين 
خاطر فردي كه در راس نهاد اجرايي اين حوزه قرار مي گيرد 

بايد بتواند مطالبات و نيازهاي دانشگاهيان را پاسخ دهد. 
نقش دانشگاه در توليد علم و نقش علم در قدرت كشورها در 
جهاني كه ما زندگي مي كنيم بطور فزاينده اي در حال افزايش 
است و بنابراين موقعيت دانش��گاه و تاثير آن در تحوالت نه 
تنها سياسي كشور بلكه در ساختن سرنوشت و آينده كشور 

اهميتي ويژه دارد. اينكه رياست جمهوري در سخنان خود در 
دفاع از وزير پيش��نهادي براي اين وزارتخانه دانشگاهيان را 
خطاب قرار مي دهد و از تعامل خود با مجموعه نهادهاي قدرت 
مي گويد به خوبي نشان مي دهد كه او به تاثيرگذاري اين گروه 

بر تحوالت پيش رو در جامعه واقف است و اهميت مي دهد. 
تحوالت س��ال هاي گذش��ته به ويژه تحوالت قبل از دولت 
اعتدال و ايجاد تمركز بر مديريت دانشگاه ها توجه بر ضرورت 
پذيرش اس��تقالل عمل دانشگاه ها در حوزه هاي مديريتي و 
سياستگذاري علمي، آموزشي و پژوهشي در كشور را بسيار 
مهم مي كند. از همين رو وزير جديد بايد بتواند با بهره گيري 
از راي اعتماد اكثريت نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
در جه��ت برآورده ك��ردن مطالبات دانش��گاهيان يا همان 
برنامه هايي كه رياست محترم جمهوري بر مبناي آن از مردم 
راي گرفتند؛ همت گمارد. اين بس��يار ضروريست و اهميت 
دارد كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بتواند جايگاه خود را 

در مديريت آموزشي و پژوهشي كشور پيدا كرده و موقعيت 
دانشگاهيان را در سياستگذاري  ها و اجراي سياست ها ارتقا 
دهد. دانشگاه بايد به ويژه  در حوزه هاي پژوهشي و فناوري هاي 
جديد نقش حمايتي و تاثيرگذار خ��ود در قبال بخش هاي 
اجرايي مختلف و نيز حوزه هاي تصميم گيري و تصميم سازي 
را بازيابد. همانطور كه اشاره شد دانشگاه و دانشگاهيان در روند 
توسعه همه جانبه و رشد كشور نقش غير قابل انكاري دارند 
و سخنان آقاي روحاني در مجلس شوراي اسالمي به خوبي 
نش��ان داد كه او به اين مهم توج��ه دارد. اين اميد وجود دارد 
كه آقاي دكتر غالمي با بهره گيري از ش��رايط به وجود آمده 
در ايفاي وظايف مفروض خود در چارچوب اين وزارتخانه به 
درستي عمل كرده و با بهره گيري از خرد جمعي دانشگاهيان 

وظايف خود را اجرايي كند. 
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منصور غالمي، وزير علوم: 
خود را متعهد به قانون و اتخاذ 

رويكردهاي متحول آفرين 
مي دانم... من دانشگاه را 

عقل نقاد جامعه و محل اصلي 
گفت وگو و مكان رشد و توسعه 

علمي مي دانم، بايد براي 
دانشگاه آزادي اجتماعي فراهم 

كرد، به وجود آوردن محيط 
با نشاط از نظر اينجناب الزمه 

كار است. 

مخالفموافق
قاسم احمدي الشكي، نماينده كالردشت: ايشان فرد سالمي است، برخي به گونه اي 
صحبت  مي كنند كه انگار ترامپ ايشان را معرفي كرد. غالمي را رييس جمهوري با ۲۴ 

ميليون راي معرفي كرده است چه لزومي دارد ما آن را بيشتر بررسي كنيم. 

سيده حميده زرآبادي، نماينده قزوين: آقاي رييس جمهور شما حرف ها و 
قول ها را فراموش نكنيد. آقاي رييس جمهور كابينه جوان و استفاده از زنان 

و اقليت ها چه شد؟ آيا قرار است حرف ها با عملكرد يكي نباشد؟
حبيب اهلل دهمرده، نماينده زابل: غالمي به عدم دخالت سياسي كاري در 

تصميم گيري اعتقاد دارد و فعال كردن كرسي هاي آزادانديشي در چارچوب تحول 
علوم انساني از ويژگي هاي ايشان است. 

جهانبخش محبي نيا، نماينده مردم تكاب: برنامه غالمي در رابطه با 
مدرك گرايي و توانمندسازي استادان ساكت است. در حال حاضر از بسياري از 
اساتيد به خوبي استفاده نمي كنيم و آنها را در بعضي اوقات آزار و اذيت كرده ايم. 

نبي هزارجريبي، نماينده گرگان: بياييم از علم و دانش براي نفع كشور استفاده كنيم 
زيرا همانطور كه ديديم با تفتيش عقايد باعث فرار مغزها از كشور شديم. ان شاء اهلل 

دولت تدبير و اميد بتواند با اميد بيشتر به جامعه دانشگاهيان و تحصيلكردگان از فن 
و حرفه اي در كنار علوم نظري استفاده كند. 

عبدالكريم حسين زاده، نماينده نقده: بعضي ها مي توانند فرماندار خوبي 
باشند اما استاندار خير، نمي تواند. ما در حوزه دانشگاهي با بحران هاي 

متعددي رو به رو هستيم. براي تامين خواسته هاي جامعه مدني و كساني كه 
پاي صندوق هاي راي آمده اند به آقاي غالمي راي ندهيد. 

عباس گودرزي، نماينده بروجرد: از ويژگي هاي خوب غالمي اين است كه بي حاشيه 
و داراي تحمل و سعه صدر است. او ثابت كرده اهل استفاده از تمام گرايش هاي 

سياسي و نيروهاي جوان است. دانشگاه بايد سياسي باشد، نبايد سياست زده باشد. 
-

رضا اردكانيان، وزير نيرو: من نه تنها درباره آب 
و مسائل محيط زيستي نااميد نيستم بلكه كامال 
اميدوارم و معتقدم همانطور كه سه هزار سال 

پيش پدران ما در اين طبيعت توانستند با اجراي 
طرح هايي همچون قنات به سازگاري برسند 
امروز نيز ما مي توانيم اين سازگاري را داشته 
باشيم و براي مشكالت خود چاره جويي كنيم. 

مخالفموافق
محمدعلي وكيلي، نماينده تهران: فرصتي فراهم شده و قافله به 

اردكانيان رسيده كه از تجربه جهاني و دانش كافي برخوردار است و 
پشتوانه دانش او ما را اميدوار مي كند كه مشكالت حوزه آب با كسي كه 

حداكثر مشروعيت را دارد مي تواند در راستاي بهبود قدم بردارد. 

سهراب گيالني، نماينده شوشتر: اكنون مهم ترين معضلي كه در وزارت نيرو 
داريم مديريت آب است كه اوضاعي به هم ريخته دارد و در برنامه هاي وزير 
پيشنهادي نيرو در زمينه مديريت آب چيزي ديده نشده است. . . . وزير نيرو 

بايد اعالم كند كه چگونه مي خواهد دغدغه كارون نشينان را حل كند. 
عبدالرضا هاشم زايي، نماينده تهران: . آقاي اردكانيان از 3۵ سال 

پيش در اين وزارتخانه مشغول بودند و اگر بدنه وزارتخانه اي وزيري 
را نپذيرد با سيريش هم نمي توان آن را چسباند. 

همايون يوسفي، نماينده خوزستان: متاسفانه برخي افراد به مشكالتي 
همچون مساله كارون و خوزستان نگاه كاسبكارانه دارند در حالي كه بايد با 

اجراي پروژه هايي كه خالف نظام محيط زيستي است، مقابله كنيم. 

غالمرضا كاتب، نماينده گرمسار: يكي از داليل راي بنده به اردكانيان 
اجماع مثبت درباره او بين مديران آب و برق كشور است. . . . اردكانيان 
يكي از متخصصين و صاحبنظران در سطح كشور و بين الملل است. 

سيدرضي نوري، نماينده مردم شوش: مسائل زيست محيطي خشكسالي 
و كم آبي در كشور به دليل عدم وجود برنامه و سوء مديريت در دو سال آخر 

دولت اصالحات و زمان حضور اردكانيان در وزارت نيرو است. 

-
ولي ملكي نماينده مشكين شهر: در گزارش تطبيق برنامه هاي آقاي 

اردكانيان ۲1 درصد اين برنامه هيچ اشاره اي به احكام باالدستي نشده 
است و يك پنجم برنامه مطابقتي ندارد. 


