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روی موج کوتاه

دیروز جلســه رأی اعتماد مجلس 
به دو وزیر پیشــنهادی دولــت برای 
وزارتخانه هــای آمــوزش و پرورش و 
میراث فرهنگی پس از نطق موافقان و 
مخالفان، دفــاع روحانی از گزینه های 
پیشــنهادی اش، اظهارات دو گزینه 
پیشنهادی و حاشیه های همراه با آن به 
پایان رسید و درنهایت علی اصغر مونسان 
وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری و 
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و 

پرورش شدند. 
مجلس از مجموع ۲۵۵ رأی با ۱۶۳ 
رأی موافــق، ۸۷ رأی مخالف و ۵ رأی 
ممتنع، به علی اصغر مونسان و از مجموع 
۲۵۵ رأی با ۲۰۰ رأی موافق، ۴۸ رأی 
مخالف و ۷ رأی ممتنع به محسن حاجی 

میرزایی رأی اعتماد داد. 
حسن روحانی، رئیس جمهوری که 
برای دفاع از مونسان و حاجی میرزایی 
به مجلس رفته بود، به گالیه از فشارهای 
داخلی پرداخت و با بیان اینکه شرایط 
موجود نیازمند وحدت و صدای واحد 
است، گفت: »نباید صدای دشمن را از 
حنجره ولو گروه مخالف دولت بشنویم. 
چرا برخی حنجره خود را عاریه به برنامه 
دشمن می دهند؟ ما می توانیم با اتحاد از 
این مشکل راحت تر عبور کنیم و بدون 
اتحاد شاید عبور از مشکل فعلی بسیار 

سخت باشد.«
وی همچنین به بازخورد اظهارات 
اخیرش درباره مذاکره با آمریکا اشاره 
کرد. هفته گذشته ســخنان روحانی 
در مراســم هفته دولت مبنی بر اینکه 
»اگر بدانم مالقات من با کســی باعث 
آبادانی کشور می شود، دریغ نمی کنم«، 
واکنش هــای متعدد و بعضــا منفی 

بسیاری را در پی داشت. 
روحانی دیروز در این ارتباط گفت: 
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دوجانبه 
با آمریکا نداریم و نخواهیم داشت در هیچ 
مقطعی در یک سال اخیر هیچ زمانی 
نبوده اســت، حاال پیشنهادی از طرف 
خیلی ها مطــرح بود اما مــا هیچ وقت 

پاسخی ندادیم.
روحانی افزود: مــا گفتیم که قبال 
آمریکا در ۵+۱ با ما حرف می زد و در مورد 
مسائل هســته ای بحث می کردیم اگر 

آمریکا تمام تحریم خود را بردارد و حاال 
یا به برجام برگردد یا برنگردد آنچه برای 
ما مهم است تحریم است، در این صورت 
امکانپذیر است که آمریکا در جلسه ۱+۵ 
حضور پیدا کند اما این مشــروط به آن 

است همه تحریم ها را بردارد.
با چهار چشم مراقب پرواز های 

ایران  هستند
روحانی به تحریم ها نیز اشاره کرد و 
گفت: امروز تحریم را شدیدتر کردند و 
آنچنان فشاری بر کشورهای دیگر وارد 
کردند که اگر یک هواپیما به ایران پرواز 
کند یا از ایران به کشورهای دیگر برود 
با چهار چشــم مراقبت می کنند و یک 
چنین فشاری به ما وارد شد. حال باید 
بگویند آیا مقاومت ملت ایران پاسخ داده 

است یا خیر؟
 آمار و ارقام نشان می دهد 

که وضع ما بهتر است
روحانی در بخش دیگری از اظهارات 
خود به شــرایط اقتصادی اشاره کرد و 
گفت: امروز شرایط کشور نسبت به دو ماه 
پیش آرامتر است و ان شاءاهلل در ماه های 

آینده شرایط بهتر خواهد شد.
وی توضیح داد: آمار و ارقام نشــان 
می دهد که وضع ما بهتر اســت؛ اخیرا 
بانک مرکزی نامه ای بر اساس شاخص 
بهای تولید کننده نوشته بود که رشد این 
شاخص کمتر از یک درصد بوده است 
و نســبت به نقطه به نقطه ماه گذشته 
۸ واحد درصد کاهش داشته است، این 
نشان می دهد که اگر کاهش را در کاهش 
بهای تولید کننده می بینیم اثرش در 
کاهش تورم مصرف کننده بروز می کند. 
قیمت ارز مــا در دوماه اخیــر با ثبات 
مواجهه شده اســت. این معنایش این 
است که برخالف تمام تبلیغات مردم 

ما در مسیر آبادانی در حرکت هستند.
اگر گام سوم را برداریم هم باز به 

مذاکرات ادامه می دهیم
روحانی همچنین درباره گام سوم 
کاهش تعهدات برجامــی نیز توضیح 
داد و گفت: اگر اروپا یا همان ۴+۱ بتواند 
به بخشــی از تعهدات مهم خود عمل 
کند در این شرایط ممکن است ما هم 
در بحث کاهش تعهــدات تجدید نظر 
کنیم اما اگر آنها کار مهمی انجام نداند 

ما حتما قدم ســوم را در روزهای آینده 
برخواهیم داشت. 

روحانی ادامه داد: البته هر چقدر ما 
قدم پیش بگذاریم شــاید حل مسئله 
سخت تر شود اما از آنجایی که گام های 
ما به گونه ای است که هر زمان اراده کنیم 
می توانیم به عقــب برگردیم، بنابراین 
همچنان اگر ما گام ســوم برداریم به 

مذاکراتمان ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهــور تاکید کــرد: اگر 
کشورهای اروپایی بتوانند نفت را خرید 
کنند و پولش در اختیار ما باشــد این 

شرایط را تسهیل می کند.
تا حاال عصبانیت حاجی میرزایی 

را ندیده ام
حسن روحانی بعد از صحبت هایش 
در مورد مذاکــرات و تحریم، به معرفی 
وزرای پیشــنهادی پرداخت. رئیس 
جمهوری درباره انتخاب حاجی میرزایی 
برای وزارت آمــوزش و پرورش گفت: 

من برای این وزارتخانه 9 نفر را در ذهن 
داشتم و به آقای حاجی میرزایی رسیدم. 
حاجی میرزایی از خلق و خوی خوب و 
اخالق و ادب برخوردار بوده و انســان 
فوق العاده ای است تا حاال عصبانیت وی 
را ندیده ایم. دبیری دولت و آماده کردن 
برنامه های دولت سخت است که همیشه 
این کار را به خوبی و بــا نظم و حوصله 
و دقت انجام داده اســت ما هیچ وقت 
ندیدیم که وی بحثی را در دولت بیاورد 
که متن یا چارچوب آن ایراد داشته باشد. 
حاجی میرزایی با همه اعضای دولت و 

سیاست های دولت آشناست.
روحانــی همچنیــن در پاســخ 
بــه انتقاداتی از این دســت که حاجی 
میرزایی حتــی یک مقالــه در حوزه 
آموزش و پرورش نــدارد، اظهار کرد: 
من می دانم معلمان مطالباتی دارند و ما 
باید به آنها کمک کنیم. وزیر پیشنهادی 
این تــوان را دارد؛ تحصیالت وی علوم 
اجتماعی است و او تجربه کار معلمی و 
سابقه ۲۰ سال سابقه کار را در آموزش 
و پــرورش را دارد. من معتقدم با وجود 
حاجی میرزایی تحول بسیار خوبی در 
آموزش و پرورش را شاهد خواهیم بود. 
مخالف تشکیل وزارت میراث 

فرهنگی بودیم
رئیس جمهور در بخشــی دیگر از 
اظهاراتش با بیــان اینکه دولت خیلی 
موافق تشکیل وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع و گردشگری نبود، خاطرنشان 
کرد: ما اگر جایی مخالف باشیم نظر خود 
را اعالم می کنیم ولی به هرحال مجری 
قانون هم هستیم و شما تصمیم نهایی 

را برای تشکیل این وزارتخانه گرفتید.
روحانــی در تشــریح ویژگی های 
وزیر پیشــنهادی برای وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بیان کرد: مونسان فردی فعال، بانشاط، 
پرکار و خوش فکر اســت که از بهترین 
دانشگاه های کشور فارغ التحصیل شده 
است. امیدوارم با رأی شما بتواند در طول 
این دو سال مسئولیت این وزارتخانه را به 

عهده بگیرد.
 موافقان و مخالفان 

حاجی میرزایی
 پس از سخنرانی رئیس جمهوری، 
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه به عنوان 
اولین مخالف وزیر پیشنهادی آموزش 
و پرورش نطق کــرد. قاضی پور با بیان 
اینکه انتخاب حاجــی میرزایی، یک 

اشتباه استراتژیک اســت، گفت: »آیا 
فقط برای معرفی این گزینــه از دفتر 
رئیس جمهور افراد بودند؟ متاســفانه 
ماه ها طول می کشد تا گزینه پیشنهادی 
آموزش و پرورش از مســائل تخصصی 
آموزش و پرورش و حوزه های مختلف 

آن پی ببرد.«
نگهبان سالمی، نماینده خاف نیز 
مخالف دیگری بود که خطاب به حاجی 
میرزایی گفت: »شــما کــه دو دهه از 
آموزش و پرورش فاصله داشته اید چگونه 
می خواهید مشــکالت فرهنگیان را 
برطرف کنید.« وی اضافه کرد: »آقای 
حاجی میرزایی بیش از ۶ سال در دولت 
بوده اســت اما برنامه ای درست برای 

فرهنگیان ندارد.«
محمدحســین فرهنگی، نماینده 

تبریز اما به عنوان موافق حاجی میرزایی 
گفت: »با توجه به شناختی که از ابتدای 
پیروزی انقالب از آقای حاجی میرزایی 
داشــته ام اعالم می کنــم وی دارای 
مهارت های ادراکی بسیار زیادی است 
که می تواند سنگ بنای مهمی را در این 

وزارتخانه ایجاد کند.«
پس از نطق دیگر نمایندگان موافق، 
حاجی ابراهیمی به شرح برنامه ها و دفاع 
از خود در جلسه رأی اعتماد پرداخت 
و نهایتا پس از انجــام رأی گیری، رأی 

اعتماد مجلس را کسب کرد. 
موافقان و مخالفان مونسان

در جریان بررســی رأی اعتماد به 
محسن مونســان، جالل محمودزاده 
نماینده مردم مهاباد، مرتضی خاتمی 
نماینده مردم ماهنشان، حجت االسالم 
حســن نوروزی نماینده رباط کریم، 
پروانه سلحشــوری نماینده تهران به 
عنوان نمایندگان مخالف نطق و مطرح 
کردند که در دوران تصدی مونســان 
برای سازمان میراث فرهنگی، برخی 
آثار باستانی به مرغداری تبدیل شدند، 

فقط ۵۰ درصد جهت گیری سازمان 
میراث فرهنگــی در زمــان تصدی 
مونسان در راستای اهداف باالدستی 
بوده و مونسان بســیاری از مصوبات 
و برنامه ها را اجرا نکــرده و در نهایت 

پروانه سلحشوری اشاره کرده به اینکه 
مونسان برخورد مناسبی با منتقدانش 

نداشته است. 
سپس یوناتن بت کلیا نماینده اقلیت 
مســیحی، مهرداد الهوتــی نماینده 
لنگرود و حجت االســالم احمد سالک 
نماینــده اصفهان به عنــوان موافقان 
مونســان نطق کردند. الهوتی با اشاره 
به سوابق مونسان تاکید کرد که او تعهد، 
تخصــص و تجربه الزم بــرای تصدی 

وزارت میراث فرهنگی را دارد.
بت کلیا به دوره مدیریتی مونسان 
در سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد 
و گفت: ایشــان در این سازمان کارنامه 
خوبــی در زمینه رشــد ۶۶ درصدی 
درآمــد ارزی در ســال 9۷ معادل ۱۱ 
میلیون و ۶۰۰ میلیــارد دالر، افزایش 
۴۰ درصــدی گردشــگران خارجی 
در چهــار ماهه ابتدایی ســال ۱۳9۸، 
طراحی برند ملی گردشگری کشور و 
اجرای آن از مهر ۱۳9۸، جلب مشارکت 
سازمان های تخصصی بین المللی برای 
اجرای شش پروژه گردشگری در ایران، 
تعیین شهرهای تبریز و همدان به عنوان 
پایتخت گردشگری، مرمت و بازسازی 
مسجد جامع ساری و مرمت و بازسازی 
چندین کلیسای چند صدساله کلیسای 
ارومیه داشته است. ســالک نیز بر این 
نکته تاکید کرد که مونسان به رعایت 
شئونات و محدودیت های اسالمی در 
مکان های میراث فرهنگی و گردشگری 

عنایت دارد.
پس از پایان نطق موافقان و مخالفان، 
رأی گیری انجام شده و مونسان موفق به 
کســب رأی اعتماد مجلس شد. بدین 
ترتیب مونســان، اولیــن وزیر میراث 
فرهنگی و گردشگری و حاجی میرزایی 

وزیر آموزش و پرورش شدند. 

مشروح جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت؛

روحانی گالیه کرد، مجلس اعتماد

گزارش

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در گفت وگو 
با خبرگزاری آناتولــی درباره اینکه چرا برجــام در دوره وی 
امضا نشــد، گفت: چون اگر من بودم هرگز این توافق را امضا 
نمی کردم. من هرگز زیر بار امضای چنین چیزی نمی رفتم، اما 

خب شرایط متفاوت است.
وی در این گفت وگوی تفصیلی همچنین در پاسخ به اینکه 
شما پیشنهاد مذاکره با ترامپ را مطرح کردید، نامه هم نوشتید؛ 
هدف شما از چنین مذاکره ای چه بود، اظهار کرد: من پیشنهاد 
مذاکره ندادم. خبرنگار پرسید که شما مذاکره می کنید. گفتم 
بله. من نفس مذاکره را تأیید کــردم. امروز هم معتقدم باید با 

گفت وگو مسائل را حل کرد. 

احمدی نژاد در پاسخ به اینکه یعنی هیچ محدودیتی برای 
مذاکره با آمریکا نباید وجود داشته باشد، تصریح کرد: نه، مذاکره 
هیچ اشــکالی ندارد. منتهی مذاکره برای چه؟ اگر مشخص 
باشد که مذاکره برای چیست خب اشکالی ندارد، مذاکره هم 
می کنیم. همان طور که مذاکره هم کردیم و نتیجه اش شــد 
برجام. خب برجام مگر موفق بوده؟ نه. اگر مذاکره برای اجرای 
عدالت، تقویت دوستی ها، احترام به یکدیگر، زمینه سازی برای 
امنیت جهانی و صلح جهانی باشد که خب خیلی چیز خوبی 
است و اشکالی هم ندارد. اما گفت وگو در شرایطی که یکی به 
دنبال له کردن دیگری باشــد و بخواهیم همان جنگ نظامی 
را بیاوریم پشــت میزها ادامه دهیم که خب فایده ای ندارد. به 

درد نمی خورد. حاال فکر کنیــم یکی هم بر دیگری غلبه کرد. 
چه ارزشی دارد؟ ارزش آنجاست که ما به انسان ها و حقوقشان 
احترام بگذاریم. اگر گفت وگــو می کنیم محصول گفت وگو 

دوستی و نفی سیطره و جنگ باشد. 
وی ادامه داد: آقای ترامپ هم باید گفت وگو کند. ایران هم 
باید گفت وگو کند، منتهی در شرایطی که عدالت و احترام وجود 
داشته باشد. باید دنبال حل مسأله باشیم. اگر در مذاکره هم به 
دنبال حل مسأله نباشیم، فرقی با جنگ ندارد. من با جنگ در هر 
نوعی مخالفم؛ چه جنگ در گفت وگو و چه جنگ نظامی. هفت و 
نیم میلیارد انسان در دنیا همین را می خواهند. اگر در دنیا امروز 
همین موضوع را به رفراندوم بگذاریم که آیا شما صلح و دوستی 
را می خواهید یا سیطره و غلبه و غارت را مردم به شما می گویند 

چه چیز را می خواهند.
احمدی نژاد درباره آینده اقتصاد ایــران نیز گفت: آینده 
اقتصاد ایران عالی است. ایران ثروت مادی اش مشخص است. ما 
در بخش های گوناگون چند برابر جمعیت مان ثروت داریم. اینها 

را فعال کنیم تحریم چه معنایی دارد. وقتی ملت از نظر اقتصادی 
قوی است چه چیزی را می خواهند تحریم کنند؟ ضعفی ایجاد 

شد و از آن استفاده کردند که این هم برطرف خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این ســوال که آیا برنامه ای برای 
حضور در انتخابات ریاســت جمهوری دارید، گفت: نه، ما از 

نظرات مردم تبعیت می کنیم.

احمدی نژاد:

اگرمنبودمهرگززیرباربرجامنمیرفتم
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در پاریس؛
مذاکرات۱۰ساعته

ایرانوفرانسهبرگزارشد
به گزارش مهر، مذاکرات فشرده ایران و فرانسه 
در سطح کارشناسان ارشد دو کشور در پاریس به 
سرپرستی سید عباس عراقچی و با حضور معاونین 
بانک مرکزی، وزارت نفت و ســفیر کشورمان، 
پشت درهای بســته و بدون حضور خبرنگاران 
برگزار شد. در این مذاکرات که بیش از ده ساعت به 
طول انجامید جزئیات سناریوهای محتمل برای 
پیشبرد ابتکار مطرح شده بین رؤسای جمهور 
ایران و فرانســه به تفصیل مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. نحوه تأمین مطالبات و منافع ایران در 

برجام محور اصلی این مذاکرات بود.
    

سفربهآمریکابرایبحثدرباره
پیشنهادبهایران

پیشنهاد فرانســه به ایران برای حفظ توافق 
هسته ای، اعطای یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد 
دالری در ازای پایبندی کامل ایــران به توافق 
هســته ای اســت. یک مقام فرانســوی گفت: 
»پرسش این است که آیا می توانیم به این سطح 
۱۵ میلیارد دالر برسیم؟ دوم اینکه چه کسی آن 
را تأمین مالی می کند و سوم اینکه این اتفاق  به 
تایید ضمنی از ایاالت متحده نیاز دارد. هنوز موضع 
ایاالت متحده در این خصوص را نمی دانیم.« به 
گزارش رویترز»برونو لومر« وزیر دارایی فرانسه 
امروز عازم  واشنگتن شده تا در مورد این ساز و کار 

با واشنگتن رایزنی و مذاکره  کند. 
    

ظریفبهبنگالدشرفت
محمدجواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشورمان روز گذشــته در صدر هیأتی تهران 
را به مقصد داکا پایتخت بنگالدش ترک کرد. 
ظریف قرار است پس از سفر به داکا و رایزنی با 
مقامات بنگالدش، راهی اندونزی شــود. وزیر 
خارجه ایران در هفته هــای اخیر به تعدادی 
کشور در حوزه خلیج فارس، اروپا و شرق آسیا 
ســفر کرده بود و دیروز نیز در مسکو با همتای 

روس خود دیدار و گفتگو کرد.
    

کاغذازمکاتباتمجلس
حذفمیشود

به گزارش فارس، مکاتبات مجلس از ابتدای 
مهر ماه سال جاری الکترونیکی می شود و به این 
وسیله کاغذ به طور کل از مکاتبات در قوه مقننه 
حذف خواهد شــد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده 
نجف آباد در مجلس، در این باره گفت: بر اساس 
این طرح که از مهر ماه به صــورت دائم اجرایی 
می شــود، طرح، لوایح و دیگر مکاتبات از جمله 
گزارشات و نامه ها و امثال آن که برای چاپ آنها 
حجم زیادی کاغذ الزم است، دیگر چاپ نخواهد 
شد و به صورت الکترونیکی در اختیار نمایندگان 
قرار خواهد گرفت. مردم نیز نامه های خود را به 
صورت الکترونیکی به نمایندگان ارسال می کنند.

    
یکپیشنهادبهرئیسجمهور

عصر ایــران نوشــت: معلوم نیســت چرا 
رئیس جمهور و وزرای دولــت همچنان برای 
پوشش نظرات خود چشــم امید به تلویزیون 
دارند. تلویزیون تقریبا از خرداد 9۲ تکلیف خود 
را با روحانی مشخص کرده است. آنها روحانی و 
دولتش را دوست ندارند و به خاطر همین دست 
به سانســور می زنند. آیا بهتر نیست روحانی و 
اعضای دولت به جای اینکه چشم به تلویزیون 
داشته باشد، هر روز یا هر هفته در مدت زمان 
کوتاهی از طریق شــبکه های اجتماعی مانند 
توییتر، تلگرام و اینســتاگرام با مردم ســخن 

بگویند؟
    

کنایه یک اصولگرا به احمدی نژاد:
بهدنبالطرفداران
مایکلجکسونهستی؟

حجت االسالم حسین سبحانی نیا، نماینده 
ادوار مجلــس و فعــال سیاســی اصولگرا، با 
اشــاره به پیام تبریک احمدی نژاد در فضای 
مجازی به مناســبت تولد مایکل جکســون، 
گفت: احمدی نژاد با رفتارهای پوپولیســتی و 
مردم فریبانه به دنبال آن است تا در انتخابات 
آینده گروهی را تحت تاثیر قــرار دهد، البته 
مخاطب چنین شعارهایی افراد بی تفاوت و بی 
قیدی هستند که مایکل جکسون را الگوی خود 
می دانند؛ احمدی نژاد با نیم نگاهی به این گروه 
در تالش است تا آنها را به سمت خود جلب کند 
تا در صورت ارائه لیست یا کاندیدا شدن بتواند 
بدنه رأیی برای خود ایجاد کنــد. او در تالش 

است تا به هر قیمتی در صدر اخبار بماند.

روحانی با اشاره به تحریم ها 
گفت: امروز تحریم را 

شدیدتر کردند و آنچنان 
فشاری بر کشورهای دیگر 

وارد کردند که اگر یک 
هواپیما به ایران پرواز کند یا 
از ایران به کشورهای دیگر 
برود با چهار چشم مراقبت 

می کنند

مجلس از مجموع ۲۵۵ رأی 
با ۱۶۳ رأی موافق، ۸۷ رأی 

مخالف و ۵ رأی ممتنع، 
به علی اصغر مونسان و از 
مجموع ۲۵۵ رأی با ۲۰۰ 

رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف 
و ۷ رأی ممتنع به محسن 

حاجی میرزایی رأی اعتماد 
داد


