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مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی اطالعات
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه به عنوان موافق وزیر 
پیشنهادی اطالعات بازگرداندن آرامش به فضای امنیتی 
کشور را ازجمله اقدامات مثبت علوی در دوران وزارت 
اطالعات دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: »علوی با 
رفتار عاقالنه در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، دولت 
و شورای عالی امنیت ملی حرکت کرده و آرامش را به فضای امنیتی 

کشور برگردانده است.«
 عزیز اکبریان به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اطالعات، 
وزارت اطالعات را یکی از ارکان های مهم امنیتی کشور 
دانست و گفت: »برتری اطالعاتی وزارت اطالعات در 
مقابله با جریان های جاسوسی، نفوذ امنیتی خوبی را به 
وجود آورده است. امروز وزارت اطالعات با همکاری سپاه و نیروی 
قدس چتر اطالعاتی را به وجود آورده که هر گروه تروریستی که قصد 
ایجاد مزاحت در کشور را داشته باشد قبل از ورود به کشور شناسایی 
و متالشی می شود چون این اعتقاد وجود دارد که دشمن باید خارج از 

مرزها شناسایی شده و به داخل خانه نیاید.«
سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس 
در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطالعات طی سخنانی 
بابیان اینکه آقای علوی در ایجاد امنیت برای کشور 
همواره تالش کرده اند، گفت: »نقدهایی هم به عملکرد 
وی وارد است و این نقدها برای این است که به هرحال کشور ما به سمت 
توسعه می رود و باید بتوانیم در این حوزه گام های مؤثری برداریم. آقای 
علوی ما نگران این نیستیم که فضای مجازی در اختیار همه ملت قرار 

بگیرد بلکه امیدواریم همه بتوانند از آن به درستی استفاده کنند.« دلخوش 
با اشاره به برنامه های وزیر پیشنهادی اطالعات به ویژه درباره صیانت 
اطالعاتی از مردم ادامه داد: »احساس می کنیم که این صیانت انجام نمی شود. 
امروز این مفسده دامن همه را گرفته است. ما حرفمان این است که چرا 
باید به مسئولینی که خدمت گزار هستند توهین شود و هیچ احضاری هم 
صورت نگیرد متأسفانه مدیرانی که وارد عرصه های مدیریتی می شوند، 

مدام تحت مراقبت قرار می گیرند و باید تذکر به آن ها داده شود.«
 علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطالعات با تأکید بر 
ضرورت انتخاب فردی با صراحت و صالبت در رأس 
وزارت اطالعات گفت: »وزیر اطالعات باید از اختیارات 
و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در 
حیطه کار وزارت اطالعات را ندهد. مخالفت من با وزیر پیشنهادی 
اطالعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در 
حوزه اطالعات کشور است؛ یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه 
اطالعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق 
ملِت مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در 
واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است. مشکل امروز مجلس با وزارت 
اطالعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطالعات نمی تواند 
به بسیاری از سؤاالت ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از 
وزیر اطالعات درباره بازداشت مدیران کانال های تلگرامی در آستانه سال 
96 سؤال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و 
خود من هم معترض هستم. همین طور زمانی که از بازداشت برخی 
دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند 

سؤال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج 
است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل 

سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.«

سخنان وزیر پیشنهادی
سید محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطالعات در جلسه علنی روز 
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در دفاع از برنامه هایش گفت: »از مقام 
معظم رهبری به دلیل موافقت با ادامه سربازی این جانب تشکر می کنم. 
مقام معظم رهبری فرمودند وزارت اطالعات در بخش هایی کار خود را 
خوب و در بخش هایی بسیار خوب انجام داده است، اما رهبری گفتند 
که در همه بخش ها کارها باید عالی انجام شود. در آینده مبنای حرکت 
نیز همین خواهد بود. برنامه ارائه شده به مجلس برنامه انتزاعی نیست بلکه 
برنامه ای مسبوق به گام های عملی در 4 سال گذشته بوده است. صالحیت ها 
و استعالم صالحیت ها در این دوره ساماندهی شده و از تصمیم گیری فردی 
در این بخش جلوگیری شده است. شورای عالی تعیین صالحیت ها و 
رسیدگی به تعیین صالحیت ها تشکیل شده تا هم از حقوق افراد دفاع شود 
و هم از حقوق عامه مردم در زمینه واگذاری مسئولیت ها که موظف به 
رعایت امانت هستیم. جرائم امنیتی در حوزه سایبری به وزارت اطالعات 
واگذارشده که در قالب امنیت تبادل اطالعات انجام وظیفه می کنیم. زارت 
اطالعات بیش از این نمی تواند وقتش را به مسائل اجتماعی بدهد.« علوی 
با اشاره به سخنان انتقادی علی مطهری، گفت: »از نکات ایشان تشکر 
می کنم. وزارت اطالعات وزارتی قانون مدار است و در برابر اختیارات 
قانونی هر دستگاهی قانون مدار هستیم و از اختیارات خودمان هم صیانت 
می کنیم. ایشان به گونه ای فرمودند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما 

تعدی کرده است درحالی که چنین چیزی نیست. اختیاراتی که به نهادها 
واگذار می شود یا مرجع والیت دارد یا مرجع مجلس دارد. به اختیاراتی 
که از سوی رهبری واگذار می شود تمکین کرده و احترام می گذاریم و 
برای کاهش اختیاراتمان از این مسیر کوچک ترین واکنشی نشان نمی دهیم. 
اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند دست ادب به 
سینه می زنیم. در برابر اختیاراتی هم که مجلس به نهادهای دیگر واگذار 

می کند دست ادب به سینه می زنیم.«

مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
 ولی ملکی، نماینده مردم مشکین شهر در مجلس 
شورای اسالمی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی امور 
اقتصادی و دارایی گفت: »با شعار و نظریه پردازی در 
برنامه پیشنهادی به مجلس نمی توان به اهداف اقتصادی 
رسید. باید مشخص شود که امروز کجا ایستاده ایم و به کجا خواهیم 
رفت و اهداف کمی اقتصادی به درستی تبیین شود؛ اما من چنین چیزی 
در برنامه های آقای کرباسیان ندیده ام. با شعار و نظریه پردازی وضع 
اقتصاد کشور سامان نمی یابد. بلکه باید تیم اقتصادی دولت هم قسم 
شوند و با همراهی مشکالت کشور را مرتفع نمایند. البته که همه وزرا 
از مجلس رأی اعتماد می گیرند اما باید بدانند که در همه این سال ها 

پاسخگوی مجلس و نمایندگان باشند.«
 هادی بهادری در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد 
گفت: »مخالفت بنده در جهت حمایت از دولت است. 
بودن  نامطلوب  نشان دهنده  آمارها  حاضر  حال  در 
وضعیت اقتصاد کشور است. انتظار می رود که اقتصاد 
از زیر چرخ های سیاست خارج شود و با اجرای سیاست های اقتصادی 
رفع  باشیم.  آینده  در  اقتصادی  شاخص های  بهبود  شاهد  مستحکم 
مشکالت مالیاتی و یکسان سازی نرخ ارز برای بخش خصوصی از 

اولویت های دیگر وزیر اقتصاد است.«

 فریده اوالدقباد به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد 
شفافیت اقتصادی را از برنامه های خوب وزیر پیشنهادی 
و  مالیاتی  بانکی،  نظام  اصالح  و  کرد  عنوان  اقتصاد 
اقتصاد  آینده  وزیر  از  مطالبات  مهم ترین  را  گمرکی 
ذکر کرد. او ناکارایی سیستم های بانکی را از مهم ترین چالش های کشور 
عنوان کرد و گفت که اصالح این سیستم ها نیازمند تالش نهادهای 

اقتصادی است.
 رسول خضری به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد 
گفت: »اکنون وضعیت رکود به جایی رسیده که مردم 
دلشان برای تورم تنگ شده است، پس الزم است وزیر 
اقتصاد فکری برای رفع رکود کند. انتظار می رود آقای 
کرباسیان برای پیگیری مطالبات به حق مردم پاسخ شفافی دهد، چون 
مردم  و  کرده  عمل  ضعیف  بسیار  دراین باره  پولی  نظارتی  نهادهای 

گالیه مندند.«

سخنان وزیر پیشنهادی
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه 
علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در جلسه رأی اعتماد، گفت: 
»در شرایطی فعلی همه خواستار بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم. در 
چهار سال گذشته دولت موفق شد با همکاری با مجلس و قوه قضاییه، 

اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج و در وضعیت نسبتا بهتری قرار 
دهد. ساماندهی بازار مالی و کاهش نرخ تورم و رکود از تدابیر دولت 
تدبیر و امید بود که باید از این دستاورد صیانت کرد. چاره ای نداریم 
جز اصالحات ساختاری برای حل مشکل تاریخی اقتصاد بزنیم. این 
کاری بزرگ و خطیر است. این کار در دولت یازدهم آغازشده و باید 
با سرعت بیشتری تداوم یابد. معاونت نظارت مجلس درجه انطباق 
برنامه پیشنهادی ام با برنامه ششم را با درجه انطباق باالیی تشخیص داده 
است. تک نرخی شدن بیکاری و کاهش آن به 8.6 درصد در سال پایانی 
و نرخ تورم 8.8 درصد را هدف گذاری کرده اید بنده مکلف هستم که 
چنین اهداف بلند و دشواری عملیاتی شود. فقط حرف نمی زنم و اهل 
اجرا و عمل هستم. متعهد می شوم برنامه های پیشنهادی ام را اجرایی 
می کنم. با فرار مالیاتی قاطعانه مقابله خواهم کرد. وضعیت مؤسسات 
مالی و اعتباری و نگرانی سپرده گذاران آنان، برنامه های عملیاتی تدوین 
شده است. برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی به بانک مرکزی 
کمک می کنیم. قانون اصالح نظام بانکی را سریع تر به مجلس دهیم.« 
او بردن اقتصاد به اتاق شیشه ای، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات، انتشار صحیح آمار اقتصادی، افزایش شفافیت مالیاتی، 
اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را از برنامه های پیشنهادی اش به 
مجلس خبر داد و بر تحقق آن ها تأکید کرد. کرباسیان ادامه داد: »رأی 
اعتماد مجلس بار سنگینی در شرایط خطیر فعلی بر دوشم می گذارد. 

مشکالت مردم را از نزدیک لمس کرده ام و شما نیز به دلیل ارتباط 
نزدیک با مردم به خوبی از مشکالت آنان به ویژه اقشار کم درآمد آگاهید. 

می دانید که جوان بیکار داشتن یعنی چه.«

مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی امور خارجه
 محمدعلی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ 
در مجلس شورای اسالمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
امور خارجه گفت: »در سال های اخیر سطح روابط با 
کشورهای آمریکای التین و آسیای میانه و قدرت اثبات 
حقانیت ایران در برابر اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا کاهش یافت. 
عدم نظارت دقیق بر سفرا و دیپلمات های ایران در کشورهای خارجی 
و مشکالت فعاالن اقتصادی و اتباع در خارج از ایران از نواقص جدی 
وزارت امور خارجه است. مشکل روابط سازنده با برخی کشورهای 
منطقه ای و حاشیه خلیج فارس نیازمند تدبیر ویژه تری است. همچنین 
کشورهای استقالل یافته از شوروی هم از اولویت وزارت خارجه خارج شده 

است و اقدامات مناسبی در تعامل با آن ها صورت نمی گیرد.«
 محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
امور خارجه گفت: »اختالف نظر بنده با وزیر امورخارجه 
دیپلماسی  ساختار  اصالح  لزوم  موضوع  دراین باره 
اقتصادی است که وزیر خارجه معتقد به این موضوع 
نیستند؛ اما اگر ساختار سفارتخانه ها و دفاتر جمهوری اسالمی ایران در 
آقای ظریف  با رفتن  از کشور اصالح نشود، در درازمدت و  خارج 

مشکالت حل می شود.«
 حسین رضازاده به عنوان موافق وزیر پیشنهادی امور 
خارجه گفت: »برای بررسی عملکرد آقای ظریف کافی 
است تنها به وضعیت ایران قبل از دولت یازدهم در 
عرصه ی سیاست خارجی نگاه کنیم. آقای ظریف با 
دیپلماسی قوی توأم بااخالق و ادب بهترین نحو سیاست خارجی کشور 
را در تعامل با دنیا به پیش برد. فردی که در مقابل استعمار ایستادگی 
و بااقتدار از منافع ملی دفاع کرد. اولین آزمون موفق ظریف گفت وگوی 
هسته ای است و به سرانجام رساندن برجام بود او رویکردی منطقی در 
تعامل و گفت وگوی سازنده با کشورها اتخاذ کرد که باعث گشایش 
در روابط خارجی شد. ظریف اهل استفاده از ایده ها و ابتکارات نو 
است، او یک زن را به عنوان سخنگوی وزارت خارجه و سفیر انتخاب 
کرد و از گزینه های قبلی در سفارت خانه ها استفاده نمود و از اقلیت های 

مذهبی و قومی در سفارت خانه ها بهره گرفت.«
 بهرام پارسایی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی امور 
خارجه گفت: »در صحبت های مخالفان آقای ظریف 
مخالفت خاصی ندیدم که این نشان از اقتدار دیپلماسی 
کشورمان دارد. تبدیل شدن ایران به اثرگذارترین کشور 
در بین کشورهای همسایه به دلیل سیاست خارجی و وجود دیپلمات 

کارکشته ای همچون آقای ظریف است. مردم به او اعتماد کرده و می کنند. 
نام او و وزرایی که در دوران پسابرجام توانستند منافع ملی را برگردانند 
در کنار شهدای عزیزمان بر تارک ملی ثبت خواهد شد. دفاع از ظریف 

راحت ترین دفاع است و همه از او حمایت خواهند کرد.«
 محمدجواد ابطحی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی 
امور خارجه گفت: »من اگر جای آقای روحانی بودم 
تیم دیپلماسی را عوض می کردم. آقای ظریف تعهداتی 
داده و تالش روزافزونی کرده ولی در این موقعیت و 
با این دولت بهتر است یک تیم دیگر با سیاست دیگر سر کار بیایند و 
بدانند دیگر آقای ظریف با لبخندهایش و قلم زدن هایش در کنار رودخانه 
نیست، بلکه مثال یک ابطحی با شجاعت و خشونت خواهد آمد. آقای 
روحانی در دفاع از ظریف و برجام سخنانی گفت که شایسته سکوت 
نیست. آقای ظریف هم برنامه ای داده که احتمال می دهم در صورت 
سیاست  مسائل  در خصوص  نتوانم  هم  نماینده  به عنوان  دیگر  اجرا 
خارجی صحبت کنم. طبق این برنامه سیاست خارجی باید در دایره 
قدرت تصمیم گیری قرار گیرد و افراد غیرمسئول در این حوزه اظهارنظر 
و دخالت نکنند. ایشان به دنبال ایجاد موانع حقوقی و قانونی برای 
اظهارنظر افراد غیر از خود و دیپلمات های وزارت خارجه است که پیام 
خوبی نیست.« او در ادامه سخنانش درحالی که می خواست وزیر خارجه 
را خطاب دهد به اشتباه گفت: »آقای برجام!« این موضوع خنده نمایندگان 

و ظریف را در پی داشت.
 زهرا ساعی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه 
گفت: »ظریف نامی آشنا برای ایرانیان و بلکه جهانیان 
است که با استقامت گام های بلندی را برای پیشبرد 
اما  است،  برداشته  ایران  اسالمی  جمهوری  اهداف 
نامالیمت های بسیاری را هم دیده است. ظریف فردی متخصص و 
حرفه ای در حوزه سیاست خارجی است و در چارچوب ارتقاء جایگاه 
و اعتال و حفظ مصالح بر اساس رویکرد عزت، حکمت و مصلحت 
تالش کرده است. گواه این مطلب فرمایش مقام معظم رهبری است که 
ظریف و تیم مذاکره کننده را امین، متدین، شجاع و باغیرت دانستند. 
سکان دار دستگاه دیپلماسی ایران باید باالترین رأی را توسط مجلس 
کسب کند که این رأی می تواند در مذاکرات منطقه ای و جهانی اثرگذار 

بوده و موجب اقتدار جمهوری اسالمی ایران شود.«
 طیبه سیاووشی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور 
دیپلماتیک  تالش های  و  »اقدامات  گفت:  خارجه 
کم سابقه ای در این حوزه انجام شده است و موجبات 
خروج ایران از انزوای بین المللی را فراهم ساخته است. 

به رغم قرار گرفتن کشور در منطقه پرتالطم خاورمیانه، وزارت امور 
خارجه با مهار تهدیدات توانست با حداکثر سازی فرصت های به وجود 
آمده توفیقاتی را در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی داشته باشد و 
چه بسا روابط بحرانی با عربستان را به خوبی مدیریت کند. زنان و اقلیت ها 

می توانند سفیران موفقی برای نشان دادن چهره واقعی نظام باشند.«

سخنان وزیر پیشنهادی
شورای  مجلس  چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  در  ظریف  محمدجواد 
اسالمی در جلسه رأی اعتماد، گفت: »آنچه به ایران قدرت بخشیده 
عالوه بر توان نظامی، صنعتی و علمی، سامانه معنایی و گفتمانی است 
که انقالب اسالمی، مردم و مسئوالن را به خودباوری، باورمند ساخته 
است. این مجموعه، ایران را به تنها کشوری در منطقه تبدیل کرده است 
که امنیتش را تنها از درون کشور و از مردم می گیرد و برای امنیت خود 
به هیچ کشور خارجی متکی نیست. ایران قدرت اقتصادی خود را از 
درون می گیرد. ایران به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه به مسئولیت 
خودآگاه است. ایران دنبال منطقه ای امن، قدرتمند، پیشرفته و باثبات 
است و همکاری منطقه ای را مبنای صلح و ثبات می داند و پیوندهای 
منطقه ای را ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند. در دولت یازدهم گام های 
بلند و تاریخی بسته شد. بهره برداری از انرژی هسته ای ازجمله این 
دستاوردها بود. با حمایت های همه جانبه مقام معظم رهبری، مدیریت 
شجاعانه ریاست جمهوری و پشتوانه توانمندی های کشور و حمایت 

مردم خطرات زیادی از فراروی نظام مرتفع شد.«
او شرایط بین المللی را به نفع ایران دگرگون شده دانست و ادامه داد: 
»مردم بزرگ ایران تنها نمونه خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد است 
که باافتخار آن را به نام خود ثبت کردند. الزم می دانم از نقش برجسته 
مجلس شورای اسالمی به ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در روند 
مذاکرات، تصویب برجام و نظارت بر اجرای برجام که حق مجلس و 
بزرگ ترین حمایت مجلس از دستگاه دیپلماسی خارجی است، تشکر 
کنم. سیاست خارجی به جای تحمیل هزینه در خدمت اقتصاد مردمی 
قرارگرفته است. عادی شدن فروش نفت با حذف داللی های پرفساد، 
باز شدن تعامل بانکی، رفع موانع حمل ونقل هوایی، ریلی و دریایی، 
ورود 11 میلیارد و 800 میلیون دالر که سرمایه خارجی در طول دولت 
یازدهم و قبل از تحریم ها در دولت نهم 3.4 درصد و در دولت دهم 
3.9 درصد بود. افزایش گردشگری، عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی، 
توسعه علمی و همکاری هسته ای دستاوردهای بزرگ این ملت است.«

ظریف گفت: »دستاوردهای بزرگ ملت ایران را کوچک نکنیم. پیوند 
با ایرانیان خارج از کشور از پیش گسترده تر شد که جلوه ای از آن را 

در صف های طوالنی هم وطنان خارج از کشور برای انتخابات ریاست 
جمهوری مشاهده شد. با موانعی هم از درون و هم از بیرون کشور روبرو 
هستیم. مالحظات جناحی، شتاب زدگی در تحلیل شرایط پیچیده، عدم 
انضباط در کالم و گفتار مربوط به مناسبات خارجی ازجمله این هاست. 
جناب ابطحی بنده حتما آخرین نفری خواهم بود که تک صدایی را در 
این کشور به صالح می دانم، بنده چندصدایی را مناسب می دانم. اقدامات 
چالش های  از  اقتصادی  و  سیاسی  حوزه های  در  هماهنگ  و  موازی 
دیپلماسی است که باید در دوره جدید با هم افزایی و اقناع حل شود. 
رفتار برخی از کنشگران منطقه ای از مهم ترین مسائل سیاست خارجی 
ماست. آن هایی که تالش خود را برای جلوگیری از اجرای برجام به کار 
بسته اند اکنون تالش دارند با همدستی صهیونیست ها فضای شیعه هراسی 
و ایران هراسی را در منطقه گسترش دهند و از تغییرات ایاالت متحده 
برای تنش و بحران آفرینی بیشتر منطقه ای بهره برداری کنند. گرچه این 
کشورها و گروه ها، مرتکب چنین اشتباه اساسی شده اند اما این چالش 

وظیفه ما را سنگین تر می کند.«
به گفته او، اجتناب از تصمیمات از حرکت های شتاب زده، خودباوری، 
اتکای به خرد جمعی، استقبال از نقد سازنده، همفکری نهادینه با نخبگان 
دانشگاهی و نمایندگان مجلس، راست گویی در ارتباط با مسئوالن و 
مردم و تنظیم مطالبات عمومی بر مبنای واقعیات راهنمایی جهت گیری 

اجرایی وزارت خارجه خواهد بود.


