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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

جلســات رأی اعتماد و بررســی 
صالحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم 
رئیسی از شنبه، ابتدای هفته آغاز شد 
و دیروز پنجمین روز خود را پشت سر 
گذاشت. تمام این پنج روز اما همراه با 
حواشی، گاف ها و جنجال هایی بود که 
بعضا بیش از وجوه دیگر جلسات مورد 

توجه قرار گرفتند. 
اغلب این حواشی هم در پی تالش 
نمایندگان برای وزیر کــردن گزینه 
پیشنهادی رئیس جمهور در مجلس 
بود؛ یکی شــان پای حضرت موسی و 
دختران حضرت شــعیب را به جلسه 
باز کرد تا همکارانش را قانع کند که به 
فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت 
رأی بدهند؛ دیگری هــم برای اینکه 
سایر نمایندگان را مجاب کند که جواد 
اوجی، وزیر پیشــنهادی نفت، همان 
مدیر توانمندی اســت که باید سکان 
وزارت نفت را به او سپرد، بطری نفت از 

جیب خود درآورد!
برخی هم گاف های عجیب و غریبی 
می دادند که ظاهرا از شــدت استرس 
حاکم بر جلســات رأی اعتمــاد بود. 
استارت این گاف ها را حسین باغگلی، 
گزینــه جنجالی و پُرحاشــیه وزارت 
آموزش و پرورش زد کــه وقتی برای 
دفاع از خودش پشت تریبون مجلس 

ایستاد جمالتی گفت که از همان لحظه 
توی فضای مجازی و ســایت ها دست 
به دست شد؛ مثال گفت که »خدمت 
شما می فرمایم!« از دیگر گاف هایش 
که به شدت با استقبال فضای مجازی 
مواجه شــد این بود که گفت »مادران 
همه دانش آموزان، خانم هستند!« به 
قول آن مثل معــروف که می گوید »از 
کرامات شــیخ ما این اســت، شیره را 

خورد و گفت شیرین است.«
البتــه که ایــن گونه اشــتباهات 
لفظی ممکن اســت برای هر کســی 
پیش بیاید، بــه ویژه اگر در شــرایط 
اضطراب آور و در آســتانه وزیر شدن 
باشد اما به هر حال این ها مواردی بود 
 که بار حواشی جلســات رأی اعتماد 

را سنگین می کرد. 
شائبه خط دهی ها در پشت پرده

ظاهرا این اضطــراب بر علی بابایی 
کارنامــی، نماینده ســاری هم چیره 
شــده بود که باعــث شــد او در نطق 
خود برای دفاع از جــواد اوجی، وزیر 
پیشنهادی نفت، هر چه کرد نام اوجی 
را به یاد نیاورد. هرچند که برخی دیگر 
این فراموشی نماینده موافق را مربوط 
به اضطراب یا به هــم ریختگی ذهنی 
نمی دانند و بدبینانه مطرح می کنند 
که به برخی آقایان نماینده گفته شده 
که فالن وزیر باید رأی بیاورد و از همین 
روست که نماینده مذکور بدون اینکه 

آنقدر از وزیر پیشــنهادی شــناخت 
داشته باشــد که نامش را به راحتی به 
یاد بیــاورد، صرفا در راســتای همان 
دستورات داده شده، در پی تالش برای 

رأی آوردن اوست.
اتفاقا همین ادعاها درباره خط  دهی 
به نمایندگان هم یکی از حاشیه های 
پررنگ این پنج روز بود. در جلسه روز 
سه شــنبه، احمدی بی غش، نماینده 
شــازند، ادعایی را مطرح کرد صدای 
»دو دو« کردن برخــی نمایندگان را 

بلند کرد. 
او گفت که قالیباف در پشت صحنه 
جلســاتی با شــماری از نمایندگان 
می گــذارد و می گوید که کــدام وزیر 
پیشنهادی رأی اعتماد بگیرد و کدام 
یک نگیــرد. او مشــخصا از اصطالح 
»خط دهی« استفاده کرد. امیرآبادی 
فراهانی، نماینده قم با صدای بلند گفت 

که »الکی می گوید، دروغ می گوید.«
باالخره هم مشــخص نشــد که 
بی غش دروغ می گفت یا امیرآبادی اما 
خود قالیباف در واکنش به این ادعا پای 
»دشمن« را به میان کشید و گفت که 
»دشمنان این کشور و انقالب به دنبال 
ایجاد انشقاق و اختالف بین قوا هستند 
و هر کســی نیز به این موضوع دامن 
بزند به کشــور، انقالب و مردمی که با 
مشــکالت مختلفی درگیر هستند، 

ظلم کرده است.«

 سنجش صالحیت 
با معیار انزجار از خاتمی

از حواشی دیگر جلسات رأی اعتماد 
نام بردن چندبــاره از خاتمی در این 
جلســات بود. از اظهارات نمایندگان 
اینگونــه به نظر می رســید که ظاهرا 
یکــی از معیارهای اصلــی آنها برای 
اعتماد یــا عــدم اعتماد بــه وزرای 
 پیشنهادی، زاویه و موضع آنها نسبت به 

محمد خاتمی است. 
یکی از پرحاشــیه ترین ســاعات 
جلسات رأی اعتماد مربوط به بررسی 
وزیــر پیشــنهادی اطالعــات یعنی 
اسماعیل خطیب بود. مجتبی ذوالنوری، 
نماینده قم در نطق خود برای موافقت با 
او، اشاره کرد که او در طول دوران خدمت 

خود دو بار عزل شده است؛ یک بار توسط 
محمود احمدی نژاد و یک هم از سوی 

محمد خاتمی. 
او ســپس اضافه کرد که »چرا باید 
اصالحات و انحراف یک قیچی شوند 

برای قیچی کردن آقای خطیب.«
بر خالف خطیب که عزل شدنش 
از ســوی محمد خاتمی برایش امتیاز 
مثبت محسوب شــد، عالقه احتمالی 
زلفی گل، وزیر پیشنهادی علوم برایش 
یک امتیاز منفی ثبت کرد. سیدعلی 
یزدی خواه، نماینده مخالف او در نطق 
خود با بیــان اینکه پــس از اعالم نام 
زلفی گل به عنوان وزیر پیشــنهادی 
علوم، اصالح طلبان خوشحال شدند، 
گفــت: »آقــای زلفی گلــی عالقه 
ویــژه ای به آقــای خاتمــی دارد اگر 
 اینطور نیســت بگوید هیچ مناسبتی 

با اهالی فتنه ندارد.«
البته زلفــی گل در نطق دفاع خود 
سعی کرد این ســوء تفاهم پیش آمده 
برای یزدی خواه را رفع کرده و اطمینان 
دهد که نســبتی با »اهالــی فتنه« و 
خاتمی ندارد. او برای اطمینان خاطر 
دادن در این خصوص گفت: »چگونه 
می توانیم با کســانی که این ضرر را به 
نظام و کشورمان زدند هم خط باشیم؟ 
اگر کســی آبرویــش را از طریق نظام 
کسب می کند، مردانگی حکم می کند 
که  آبرویش را بــرای نظام هزینه کند. 
چگونه با کسانی که در بزنگاه ها از نظام 
و انقالب دفاع و آبــروی خود را هزینه 

نمی کند هم خط باشیم؟«
آغاز وزارت با »دروغ« و 

»پول پاشی«؟
از حواشی دیگر جلسات رأی اعتماد، 
متهم کردن یک وزیر پیشــنهادی به 
»دروغگویی« بود. الیاس نادران وقتی 
به عنــوان مخالف جــواد اوجی، وزیر 
پیشــنهادی نفت پشت تریبون رفت، 
گفت: »به ایشان گفتم چه چیزهایی  
دارید؟ گفت شما چه می دانید؟ گفتم 
من می پرسم شــما چرا می گویید؟ او 
گفت سه دســتگاه آپارتمان، یکی در 
هروی، دیگری برای همســرم است 
که از پدرش بــه او به ارث رســیده و 
یک دســتگاه هم برای پســرم است. 
من از مراجع ذیصالح استعالم کردم 
و دســتخط گرفتم، ۹ مــورد اموال 
 ایشان را اعالم کردند که دو برگه کاغذ 

موجود است.«

نادران پــس از این دربــاره اوجی 
گفت: »کسی که به این صراحت خالف 
واقع سخن می گوید در جاهای دیگر 
هم همینطــور اســت.« در واقع وزیر 
پیشنهادی نفت در همین ابتدای کار 
متهم به دروغگویی و مســتعد فساد 

خوانده شد. 
حواشــی دیگری بــا همین رنگ 
و بــوی فســاد مربوط بــه حجت اهلل 
عبدالمالکــی، وزیر پیشــنهادی کار 
بود. ناصر موســوی الرگانــی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس درباره او 
گفته بود که عبدالمالکی در جلسات 
کمیســیون به نمایندگان گفته است 
که »برای جایــگاه وزارتخانه کار، در 
کشــور بهتر از من وجود نــدارد و اگر 
به بنــده رأی ندهید و یــا رای نیاورم 
 وزیر بعــدی را هم خــودم معرفی و 

یا انتخاب می کنم.«
عبدالمالکی این ادعا را تکذیب کرد. 
موسوی الرگانی اما دیروز ضمن آنکه 
تصریح کرد سخنان عبدالمالکی ثبت 
و ضبط شده و می توان راستی آزمایی 
کرد، افزود که در رسانه ها علیه الرگانی 
پول پاشی شــده تا بگویند که او دروغ 

گفته است.
بدین ترتیب عبدالمالکی نیز مانند 
اوجی در صورتی که وزیر شود، وزارت 
خود را با اتهام فســاد آغاز کرده است. 
حواشی این پنج روز بیش از اینهاست 
اما نکتــه مهم در این میان آن اســت 
که کابینه دولت ســیزدهم از دل این 
حاشیه ها، معیارهایی مانند »عالقه به 
محمد خاتمی«، دفاعیات سطحی و 
اتهاماتی که تکلیفشان روشن نشده، 
شکل می گیرد که آغاز چندان خوبی 

برای یک کابینه نیست.

جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیسی چگونه گذشت؟

ناامیدکننده و پر از گاف و حاشیه

خبر

رایزن پیشــین ایران در افغانســتان گفت: 
سیاست جمهوری اسالمی نســبت به موضوع 
افغانستان یک برنامه مدون اســت و همین امر 
هم باعث می شود بسته پیشنهادی پاکستان را به 
صورت کامل قبول نکند اما با این کشور برای ایجاد 
امنیت و به قدرت رسیدن یک دولت فراگیر همراه 
خواهد بود که البته هنوز شرایط مهیا نیست؛ چراکه 

افغانستان به شرایط ایستا نرسیده است.
عبدالمحمــد طاهری در گفت وگــو با ایلنا، 
در تحلیل ابعاد و اهداف ســفر روز پنجشنبه شاه 

محمود قریشــی، وزیر امور خارجه پاکستان به 
ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به تحوالت 
افغانستان، تهران و اسالم آباد چه همکاری هایی 
در زمینه ایجاد ثبــات در این کشــور خواهند 
داشت، افزود: واقعا اینکه جریان مصالحه پس از 
فتح کابل توسط طالبان به دست پاکستان آغاز 
شده کمی منطقه را ناامید کرده چراکه اگر یک 
چهارضلعی را در منطقه در نظــر بگیریم، ضلع 
اساسی، ایران است و الزم است ایران برای برون 
رفت افغانســتان از این بحران وارد عمل شــود 

 و ایران برای این مســاله برنامه و سیاســت دارد.   
وی ادامه داد: سفر شاه محمود قریشی پس از آن 
آغاز می شود که تیمی از افغانستان به ریاست یونس 
قانونی به این کشور سفر کرده است و البته پاکستان 
همواره پای ثابت ایجاد هرج و مرج در افغانستان 
بوده و می دانیم نیروهایی کــه در جبهه طالبان 
جنگیدند با توپ و تانک از مرز پاکستان وارد شدند. 
طالبان حاال پس از پیروزی این پیام را به کشورهای 
همسایه و دنیا می دهد که ما می خواهیم حکومت 
کنیم و آقای قریشی هم حامل همین پیام است. 

این تحلیل گر مسائل شــبه قاره در پاسخ به این 
سوال که یکی از سیاست های تهران برای ایجاد 
ثبات دائمی در همســایه شرقی مســاله ابتکار 
»گفت وگوهای بین االفغانی« بود؛ آیا کشورمان 
می تواند همچنان این موضوع را در برهه کنونی نیز 
به پیش ببرد، گفت: آن نقطه مشترک در سیاست 
پاکستان و ایران در قبال مساله افغانستان همین 
اصالت بخشیدن به گفت وگوهای بین االفغانی 
اســت اما آن چیزی که من همیشه نسبت به آن 
هراس داشتم این است که پاکستان یک رو بازی 

نمی کند. 
تا اینجا ما می دانیم پاکستان و ISI به دنبال 
ناایمن ساختن افغانســتان هستند و به این مراد 
هم رســیده اند؛ چه با حضور و چــه عدم حضور 

آمریکایی ها، چه با بودن مجاهدین و چه نبودن 
آن ها، پاکستان هیچ گاه به دنبال این نیست که یک 
صلح و امنیت پایدار در افغانستان شکل بگیرد چرا 
که مساله پاکستان و افغانستان موضوع نزدیک 

به یکصدسال تعارض است و تا امروز ادامه دارد.

طاهری با اشاره به سفر شاه محمود قریشی به ایران:

پاکستاندربارهافغانستانروبازینمیکند
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از سوی معاون اول رئیس جمهور؛
عزلونصبمدیرانتازمان
استقراردولتممنوعشد

محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهور با صدور 
بخشنامه ای هرگونه جابجایی و عزل و نصب مدیران 
در دستگاه های اجرایی در کلیه سطوح ملی، استانی و 
شهرستانی تا زمان استقرار کامل دولت را ممنوع کرد. در 
روزهای اخیر خبری مبنی بر انتصاب »سید ضیاءالدین 
شجاعی برهان« به عنوان سرپرست جدید شستا، یکی از 
بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور از سوی محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد 

که انتقاد تند نمایندگان مجلس در پی داشت. 
    

حاج محمدی خبر داد:
افزایشنظارتوبرخوردباتخلفات

درزندانهایکشور
رئیس ســازمان زندان ها گفــت: روند نظارتی 
در ســازمان زندان ها در طول ۲ سال گذشته رشد 
صعودی و کیفی قابل توجهی داشــته و برخورد با 
تخلفات درون این سازمان در سال ۹۹، ۳۰ درصد 
بیشتر از سال ۹۸ بوده است.  به گزارش قوه قضاییه، 
محمد مهدی حاج محمدی ضمن تاکید بر اینکه 
نظارت بر عملکــرد کارکنان و مدیران ســازمان 
زندان ها به دلیل حساسیت های موجود همواره انجام 
می شود، گفت: کیفیت و کمیت سیستم نظارتی در 
دوره تحول قوه قضائیه روند رو به رشدی داشته است.

    
عفوبینالمللخواستاربازرسی
مستقلاززندانهایایرانشد

در پی انتشار ویدئوهایی از دوربین های مداربسته 
زندان اوین، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که روز 
چهارشنبه، سوم شهریور منتشر شد، اعالم کرد: »اگر 
مقامات ایرانی می خواهند وعده هایشان در این مورد 
توخالی به نظر نرسد، باید فوراً به ناظران بین المللی از 
جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر 
ایران اجازه دهند تا بازرسی  مستقل از زندان های 
اوین و دیگــر زندان ها را مطابق با اســتانداردهای 

بین المللی انجام دهند.«
    

کیهان: 
خداراشکردرایرانولیفقیههست

کیهان نوشت: برخی که قباًل به فرتوت ترین و 
پنهان کارترین و امنیتی ترین و بدترین دولت رأی 
دادند، به دولت جوان و وزرای پیشــنهادِی خبره و 
جهادی و روحیه شفاف آقای رئیسی خرده می گیرند. 
هنوز وزرای جدید نیامــده برخی که اقتصاد امروز 
نتیجه تَکرار توصیه، حقه بازی و حمایت هشت ساله 
آنها از دولت بی تدبیِر امیدســوز است، بدون اینکه 
بخندند و خجالت بکشــند از آقای رئیسی اصالح 
یک شبه می خواهند. کیهان با بیان اینکه افغانستان 
امروز نتیجه اعتماد به نااهالنی است که احمقانه به 
اجنبی اعتماد کردند، افزود: خدا را شکر که در ایران 
ولی فقیه هست و مردم پشتیبان والیت فقیه اند تا به 

مملکت شان آسیبی نرسد.
    

جانباختناتباعپاکستان
درمرزایران

رسانه های پاکســتان از جان باختن تعدادی از 
اتباع پاکستان در مرز با ایران خبر دادند. به گزارش 
ایلنا به نقل از داون، ۳ نفر از اتباع پاکستان که درصدد 
ورود غیرقانونی به داخل ایــران بودند، در مناطق 
دورافتاده مرزی به دلیل سرگردانی و گم شدن در 
بیابان و تشنگی جان باختند، درحالی که ۴ نفر دیگر 
از آنها از مرگ نجات پیدا کردند. قاچاقچیان انسان، 
این افــراد را در ازای دریافت چندصد هزار روپیه به 
نزدیک مرز با ایران منتقل کردند اما در نهایت آنان را 

در منطقه ای ناشناس رها کردند.
    

فضائلی: 
رهبرانقالبتاکنونواکسن
خاصیراممنوعنکردهاند

عضو دفتر حفظ  ونشر آثار رهبری نوشت که رهبر 
انقالب تاکنون واکسن خاصی را ممنوع نکرده  اند. مهدی 
فضائلی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: »از ابتدا 
تأکید رهبر انقالب خرید واکسن مطمئن بود و خرید 
از مبدأ آمریکا، انگلیس و فرانسه را به  دالیلی مطمئن 
نمی دانستند و نمی دانند درعین حال همان واکسن  ها 
اگر در کشورهای دیگر تولید شود منعی نداشته و ندارد.«

    
علی اکبر والیتی:

طالبانبخشیازمحورمقاومتاست
علی اکبر والیتی مشــاورمقام رهبــری در امور 
بین الملل در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم با اشاره 
به تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور را بخشی از 
» محور مقاومت« خوانــد و گفت مهم ترین پیروزی  
و دستاورد افغانستان این اســت که آمریکا را بیرون 

کرده است.

بر خالف خطیب که عزل 
شدنش از سوی محمد 

خاتمی برایش امتیاز 
مثبت محسوب شد، عالقه 

احتمالی زلفی گل، وزیر 
پیشنهادی علوم برایش 

یک امتیاز منفی ثبت کرد. 
البته زلفی گل در نطق دفاع 

خود سعی کرد اطمینان 
دهد که نسبتی با »اهالی 

فتنه« و خاتمی ندارد

از حواشی دیگر جلسات 
رأی اعتماد، متهم کردن 
یک وزیر پیشنهادی به 

»دروغگویی« بود. الیاس 
نادران وقتی به عنوان 

مخالف جواد اوجی، پشت 
تریبون رفت، گفت که او 

اظهار کرده که سه آپارتمان 
دارد اما مراجع ذیصالح 9 
مورد از اموال وی را اعالم 

کرده اند

نخست وزیر اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده گفت که قصد 
دارد با کشورهای عربی، ائتالف منطقه ای علیه نفوذ منطقه ای و 

بلندپروازی های هسته ای ایران تشکیل دهد.
نفتالی بنت پیش از دیدار با »جــو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا در مصاحبه با نیویورک تایمز اظهار کرد که با تالش های 
آمریکا برای بازگرداندن توافق هسته ای با ایران مخالف بوده و 
همچنان به حمالت مخفیانه این رژیم به برنامه هسته ای ایران 

ادامه خواهد داد.
در ایــن مصاحبــه کــه نخســتین مصاحبــه وی بــا 
یــک ســازمان خبــری بین المللــی پــس از رســیدن 
بــه نخســت وزیری بــه شــمار می آیــد، بنــت گفت که 

 شهرک ســازی در کرانــه باختری را توســعه خواهــد داد. 
وی تصریح کرد در دیدار با بایــدن دیدگاه راهبردی جدیدی 
را درباره ایران مطرح خواهد کرد که شــامل تقویت روابط با 
کشــورهای عربی مخالف نفوذ منطقه ای و بلندپروازی های 
هسته ای ایران است و از این اقدام اقتصادی و سیاسی علیه ایران 
استفاده خواهد کرد و به حمالت مخفیانه اسرائیل علیه ایران نیز 

ادامه خواهد داد.
نخســت وزیر جدید اســرائیل مدعی شــد که با بایدن 
درباره ایران به رویکرد مشــترکی خواهد رسید و استراتژی 
جدیدی را در این باره که شــامل ائتالف با کشورهای عربی 
علیه ایــران و اتخاذ اقدامات دیپلماتیــک و اقتصادی و ادامه 

 حمالت پشــت پرده علیه ایران اســت، ارائــه خواهد کرد. 
وی در جای دیگری با بیان اینکه جلوگیری از رقابت تسلیحاتی 
هسته ای که از ســوی ایران برای دستیابی به توان تسلیحات 
هسته ای رخ می دهد، به نفع امنیت ملی آمریکا است، گفته است: 
هر کشوری که ایران در آن دخالت کند، تبدیل به یک دولت 

شکست خورده می شــود و جلوگیری از مجموعه دولت های 
شکست خورده نیز به نفع آمریکا است. 

مقام اسرائیلی درباره برجام اظهار کرد: بعد از مدت ها بررسی 
به این نتیجه رسیدم که بازگشــت به برجام دیگر امکان پذیر 
نیســت. وی اضافه کرد که هیــچ راه حلی بــرای درگیری با 
فلسطینیان در آینده نزدیک نمی بیند و قصد دارد همچنان 
به طرح »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر سابق این رژیم برای 
توسعه شهرک سازی ها در کرانه باختری ادامه دهد. بنت تاکید 
کرد که شــهرک های کرانه باختری را که جو بایدن، رئیس 

جمهور آمریکا با آن مخالف است، گسترش خواهد داد.
نخست وزیر اسرائیل، رسیدن به توافق صلح با فلسطینی ها 
در دوره نخست وزیری اش و در آینده نزدیک را بعید دانست و 
دلیل آن را مخالفتش با هرگونه حاکمیت فلسطین و دودستگی 

فلسطین و نبود رهبری متحد عنوان کرد.

نفتالی بنت: 

باکشورهایعربیعلیهایرانائتالفمنطقهایتشکیلمیدهیم


