
معاون اول قوه قضائيه: 
 برهم زنندگان بازار ارز

 زير نظر بانك مركزي فعاليت مي كردند
ق�وه قضائيه قص�د ن�دارد با بگي�ر و ببن�د تأثي�ر منفي ايج�اد كند 
و ت�ا جاي�ي ك�ه دس�تگاه هاي اجراي�ي وظايف ش�ان را ب�ه نح�و 
احس�ن انج�ام دهن�د، در آخري�ن مرحل�ه وارد عم�ل مي ش�ويم. 
به گزارش مهر، حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي، معاون اول قوه 
قضائيه، ديروز در مراس��م معارفه رئيس كل دادگستري خراسان رضوي 
اظهار كرد: در ايام م��اه محرم و صفر بايد با واليت و حضرت سيدالش��هدا 
)ع( تجديد بيعت كنيم تا بتوانيم در ركاب حسين )ع( بوده و تا آخر باقي 
بمانيم. ابعاد قيام امام حسين )ع(، سراس��ر درس، عبرت آموزي و الگويي 
براي بشريت است. وي افزود: عزت و افتخار نظام جمهوري اسالمي، جبهه 
مقاومتي را شكل داده كه ش��اهد موفقيت هاي روزافزون آن هستيم و در 
مقابل آن دشمن نيز ضعف روزافزون و قابل توجهي دارد. ترامپ كه در رأس 
شيطان ها قرار داشت و حرف و حديث ها مي زد و پيغام مي فرستاد، چه شد؟ 
استقامت، ايستادگي، بصيرت، همدلي و هماهنگي موجب پيروزي ما شد. 
معاون اول قوه قضائيه در ادامه تصريح كرد: بايستي توان شناخت دوست 
از دشمن و صادق از منافق را داش��ته باشيم و به مردم و كشورمان خدمت 
كنيم. براي تحقق صفا، صميميت، همدل��ي و همراهي بايد نقطه اتكايي 

وجود داشته باشد كه آن واليت فقيه است. 
محس��ني اژه اي بيان كرد: نقش مدير در هر دس��تگاهي از اهميت بااليي 
برخوردار بوده كه بايد آن را جدي گرفت و در هر مجموعه كوچك و بزرگ، 
مديران شايسته و جهادي با روحيه انقالبي انتخاب كرد. وي با تأكيد به سخن 
رهبري مبني بر اينكه امروز مسئله اقتصادي اهميت دارد و شرايط جنگ 
اقتصادي حاكم است، افزود: قوه قضائيه قصد ندارد با بگير و ببند تأثير منفي 
ايجاد كند، تا جايي كه دستگاه هاي اجرايي وظايفشان را به نحو احسن انجام 
دهند، از اينكه در آخرين مرحله وارد شويم استقبال مي كنيم. معاون اول 
قوه قضائيه در ادامه عنوان كرد: اگر برنامه ريزي ها خوبي انجام شده بود، روند 
كار به قوه قضائيه محول نمي شد؛ در سال ۹۶ و ۹۷ حدود ۳۰ ميليارد دالر 
براي كنترل بازار ارز كشور هزينه شده كه ۱۸ ميليارد آن براي سال ۹۶ بوده 
اس��ت، اما از اين مبلغ چقدر براي كار مردم گره گشا بوده و چقدر به دست 
مصرف كننده رسيده است؟ معاون اول قوه قضائيه اضافه كرد: در اين شرايط 
به دستگاه هاي امنيتي، نيروي انتظامي و قوه قضائيه متوسل شدند كه بياييد 
و جلوگيري كنيد كه وضعيت بازار در زمينه مسئله ارز بسيار ملتهب است. 

محسني اژه اي ادامه داد: نيروي انتظامي با كمبود نيرويي كه دارد تعداد قابل 
توجهي از نيروهاي آگاهي خودش را به صورت آشكار اختصاص به اين كار 
داد و شبانه روز تالش كردند تا برهم زنندگان بازار ارز را شناسايي كنند و در 
نهايت به اين رسيديم كه زير نظر بانك مركزي دارند اين كار را مي كنند.   

سردار غالمرضا سليماني: 
 راهبرد بسيج 

 انقالب  در عرصه تربيتي  و فرهنگي است
رئي�س س�ازمان بس�يج مس�تضعفين ب�ا تأكيد ب�ر ل�زوم توجه به 
موض�وع تربي�ت، گف�ت: م�ا در مقول�ه فرهن�گ و تربي�ت انقالب 
نكرده اي�م، بنابراي�ن راهب�رد اصلي بس�يج ب�ه عنوان تش�كيالت 
انق�الب اس�المي، انق�الب در عرص�ه تربيت�ي و فرهنگ�ي اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار غالمرضا س��ليماني طي سخناني در 
نخستين كميسيون تعليم و تربيت بسيج با بيان اينكه ما در ابعادي مانند 
سازندگي و نظامي موفقيت هاي زيادي داش��ته ايم، اما در ابعاد فرهنگي و 
اقتصادي توفيقات مان توفيقات مطلوبي نبوده است، مشكل اساسي عدم 
توفيق مطلوب در عرصه اقتصادي را ضعف در مديريت توزيع منابع عنوان 
كرد و گفت: منشأ عقب ماندگی در زمينه فرهنگي، هجمه وسيع و ناتوي 
فرهنگي دشمنان انقالب اسالمي و تا حدودي ضعف مديريت صحيح در 
مقوله تربيت است. وي با بيان اينكه ما در شرايطي هستيم كه عدم توجه به 
امر تربيت را مي بينيم، افزود: ما در مقوله فرهنگ و تربيت انقالب نكرده ايم 
بنابراين راهبرد اصلي بسيج به عنوان تشكيالت انقالب اسالمي، انقالب در 

عرصه تربيتي و فرهنگي است. 
سردار سليماني در راستاي تحقق فرمايش و تدبير رهبر معظم انقالب افزود: 
نقطه تمركز و توجه ما بر كيفي سازي حلقه هاي صالحين، در كنار افزايش 
كميت حلقه هاست؛ به گونه ای كه بخش عمده مطالبه رهبر معظم انقالب 
درباره تربيت مجموعه عظيم جوان مؤمن انقالب��ي پای كار در حلقه هاي 
صالحين صورت پذيرد. رئيس سازمان بسيج مستضعفين در پايان افزود: 
در تمام گروه هاي ديگر هم بايد بعد تربيتي و فرهنگي به دقت رعايت و پياده 

بشود و همه پايگاه هاي ما بايد حلقه صالحين كيفي داشته باشند.
 

در كميسيون امنيت ملي مجلس عنوان شد
 وزير اطالعات: 4ميليارد تومان 

به تبرئه شدگان  پرونده ترور هسته ای داديم
وزير اطالع�ات در كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي گفت: 
متهمان ترور دانشمندان هسته اي ۵۳ نفر بوده اند كه پس از بررسي  
كارشناس�ي معاون حفاظت وزارت اطالعات عدم انتساب اتهام ترور 
به آنها، ۴ ميليارد تومان بابت جبران خس�ارت پرداخت ش�ده است. 
وزير اطالعات ديروز براي پاسخگويي به س��ؤال محمود صادقي، نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراي اس��المي، درباره پرونده ترور دانشمندان 
هسته اي، و ادعاي اخير آقاي مازيار ابراهيمي كه پيش از اين اعترافاتش در 
صدا و سيما به عنوان عامل اين ترورها اعالم شده بود، در كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي حاضر شد.  به گزارش ايرنا، محمودصادقي در همين 
خصوص در حساب توئيتر خود نوش��ت: وزير اطالعات امروز طبق برنامه 
همراه با بعضي از مديران و كارشناس��ان ذي ربط با حضور در كميس��يون 
امنيت ملي به سؤاالت اينجانب درباره ترور كارشناسان هسته اي پاسخ داد. 
پرسش و پاسخ ها بيش از ۴۰ دقيقه طول كشيد. به علت كمبود وقت قرار 
شد توضيحات تكميلي ظرف يك ماه آينده به اينجانب ارائه شود.  اين عضو 
فراكسيون اميد در ادامه نوشت: بنابر اظهار علوي، كارشناسان واجا درباره 
دخالت متهمان در ترورها اختالف  داشته اند كه پس از بررسي  كارشناسي 
معاون حفاظت واجا عدم انتساب اتهام به آنها محرز شده است. به گفته  او 
متهمان ۵۳ نفر بوده اند و پس از احراز بي گناهي آنها ۴ميليارد تومان بابت 
جبران خسارت به آنها پرداخت شده است. وي در پيامي ديگر با استناد به 
اظهارات وزير اطالعات جمهوري اس��المي )واجا( افزود: طبق گفته وزير، 
عامل ترور شهيد مسعود عليمحمدي، مجيد جمالي فشي بوده و ارتكاب 
ترور از سوي او محرز و به همين دليل او محكوم به اعدام شده و حكم اعدام 
او اجرا شده است.  صادقي پاسخ سيد محمود علوي به سؤالی در خصوص 
برخورد با مأموران خاطي را اينگونه توضيح داد: وزير اطالعات درباره اين 
سؤال كه آيا اعترافات متهمان ترورهاي هسته اي در اثر شكنجه بوده و چه 
برخوردي با مأموران خاطي شده، توضيح روشني نداد، اما تأكيد كرد كه از 
زمان تصدي واجا از طريق آموزش و بازرسي و نظارت دقيق تر رويه ها اصالح 

شده و با برخي از مأموران خاطي برخورد شده است. 
صادقي افزود: طبق گفته وزير اطالعات، مبل��غ ۱۳۰ ميليون تومان بابت 
جبران خسارت به آقاي مازيار ابراهيمي پرداخت شده است. پاسخ او درباره 
مسئوليت واجا در جبران كامل خسارات مادي، روحي و حيثيتي وارده به 
نامبرده، از جمله خسارات ناشي از عدم اجراي قراردادهاي مربوط به صدا 
و سيما قانع كننده نبود.  نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در 
ادامه )ششمين پيام توئيتري( گفت: وزير اطالعات اكيداً هرگونه ارتباط 
يا اختالف نظر واجا با سازمان اطالعات سپاه در پرونده ترورهاي هسته اي 
را رد كرد و اظهار داشت حفاظت اطالعات سپاه احتمال مي داده بعضي از 
متهمان در حادثه مالرد دست داشته اند كه با همكاري اطالعاتي دو نهاد، 

عدم دخالت آنها در آن انفجار محرز شده است. 

 همه پيشنهادهايي
 كه به امام حسين)ع(داده شد

طبق حديث نبوي: »ُحَسيٌن ِمّني َواَنَا َمن ُحَسين« بقا و دوام دين اسالم 
)صرف نظر از مذاهب مختلف( مديون و مرهون جانفش��اني حضرت 
امام حسين)ع( است و طي ۱۳۸۰ سال گذشته در باره نهضت خونين 
حضرت سيدالشهدا بس��يار خوانده ايم و شنيده ايم و بسيار گفته اند و 
نوشته اند. به جرئت مي توان گفت در جهان كمتر موضوعي را مي توان 
يافت كه مانند واقعه كربال مورد نقد و بررس��ي دانشمندان، نخبگان، 
انديشمندان، علما، اصحاب قلم در سراسر جهان و در بين اديان مختلف 
مورد توجه قرار گرفته و در باره آن سخن نگفته و يا ننوشته باشند. يكي 
از موضوعات مهم در تحليل واقعه عاشورا، بررسي پيشنهاداتي است كه 
برخي از افراد به امام حسين عليه السالم داده اند. قبل از آنكه به نام افراد 

و نوع پيشنهاد آنان بپردازيم، الزم است به اين نكته توجه كنيم كه: 
۱ - كساني كه پيشنهاد داده اند خواص جامعه بوده اند. 

۲ - اين افراد نه تنها از خواص بوده اند بلكه از صحابي پيامبر اعظم هم 
در بين آنان ديده مي شود. 

۳ - فاصله زماني اين پيش��نهادها با زمان پيامبر)ص( فقط ۵۰ سال 
بوده و از عبرت هاي اين حادثه بزرگ اين است كه چطور ممكن است 
مردمي كه »در فاصله كمي از عصر پيامبرشان مي زيسته اند«، »بر فسق 
و فجور آل ابوسفيان و فساد اقتصادي و اخالقي و شراب خواري يزيد 
واقف بودند«، »همگي مي دانس��تند حضرت سيدالشهدا عليه السالم 
از س��الله پاك رس��الت و فرزند پيامبر خاتم بوده و از عالقه و سخنان 
پيامبر نسبت به آن حضرت اطالع داشتند« روي وي شمشير كشيده 
و تلخ ترين، س��وزنده و دردناك ترين، زش��ت ترين و غيرانسانی ترين 
صحنه ها را آفريده و آل طه را به گونه اي به اس��ارت بردند كه حضرت 

زين العابدين)ع( همه دردها و غم جانگداز عاشورا را فراموش كردند: 
۱ - وليدبن عتبه حاكم مدينه اولين كسي است كه امام حسين)ع( و 
عبداهلل بن زبير را احضار و قبل از آنكه مردم از مرگ معاويه مطلع شوند، 
بر اساس نظر مشورتي مروان حكم لعنت اهلل عليه اعالم كرد چنانچه 
تن به بيعت با يزيد ندهد سر او را جدا كرده و به دمشق خواهد فرستاد 
اما امام عليه السالم با هوشياري و همراه بردن جمعي از جوانان هاشمي 

توطئه  را خنثي كردند. 
۲ - محمد حنفيه برادر امام حس��ين)ع( دومين كسي است كه از سر 
خيرخواهي به برادرش ج��الي وطن و كوچ كردن به س��مت مكه را 
پيشنهاد مي دهد و مي گويد ديگر مدينه براي تو امن نيست بنابراين 
به مكه برو و در آنجا م��ردم را به خودت دعوت كن؛ اگر پذيرفتند خدا 
را ش��كر بگو و اگر مكه را هم ناامن يافتي از مواجهه با يزيد خودداري 
كرده و از سكونت در شهرها پرهيز كن و دائماً از نقطه اي به نقطه ديگر 
كوچ كن. حضرت فرمود: »خوف اين را دارم كه يزيد به طور ناگهاني مرا 
بكشد و من همان كسي باشم كه با كشته شدنش حرمت حرم شكسته 
مي ش��ود«. محّمد گفت: »پس به اطراف يمن برويد كه مناطق امني 

است«. حضرت فرمود: »در گفته شما تأّمل مي كنم«. 
سرانجام امام پيشنهاد كوچ به مكه را پذيرفته و بالفاصله با خانواده به 

سمت مكه حركت كردند. 
۳ - مروان بن حكم به محض اطالع از كوچ امام به س��مت مكه، راه را 
بر امام بسته و با گستاخي ايشان را تهديد كرد كه بيعت با يزيد به نفع 
دين و دنياي اوست! و اگر تن به بيعت با يزيد ندهد او را خواهد كشت، 
ِهّ َواِنَّا اِلَيِه  حضرت با ناراحتي در جواب گستاخي مروان فرمودند: »اِنَّا هلِلَ
ه بِراٍع ِمْثَل  الُم اِْذ بُلِيِت ااْلَُمّ راِجُعون« و ادامه دادند: »َعلَي ااْلِْسالِم الَسّ
يِزيَد َويَحك يا َمْرواَن اَتَاُْمُرنِي بَِبيَعه يِزيَد َوُهَو َرُجٌل فاِسٌق؛ فاتحه اسالم 
را بايد خواند آن زماني كه امت گرفتار اميري چون يزيد گردد. واي بر 
تو اي مروان آيا مرا به بيعت يزيد فرم��ان مي دهي، در حالي كه او مرد 

فاسقي است!«
۴ - عبداهلل بن زبير كه حض��ور امام را مخالف نقش��ه هاي خود براي 
خالفت بر مكه مي ديد، موذيانه به امام پيشنهاد داد در صورتي كه در 
مكه بماند با وي بيعت خواهد كرد اما امام حسين)ع( كه از بلندپروازي 

و نيات شوم وي آگاهي داشت از پذيرش پيشنهاد وي امتناع كردند. 
۵ - عبداله بن عمر در مكه با امام مالقات كرده و امام را از جنگ و كشته 
شدن برحذر داشته و بي شرمانه به امام پيش��نهاد سازش با يزيد داد. 
امام )ع( در پاس��خ او فرمودند: »اي ابا عبدالرحمن! مگر نمي داني كه 
يك نمونه ناچيز بودن دنيا در نزد خداي تعالي اين است كه سر يحيي 
بن زكريا به عنوان هديه نزد زني بدكاره از بني اسرائيل فرستاده شد؟ 
آيا نمي داني كه بني اس��رائيل از طلوع فجر تا طلوع آفتاب ۷۰ پيامبر 
خدا را مي كشتند و بعد مثل اينكه هيچ اتفاقي نيفتاده و حركت ناروايي 
رخ نداده است، در بازارها نشسته و مشغول خريد و فروش مي شدند؟ 
خداوند در كيفر آنان شتاب نكرد و به موقع از آن ها انتقام گرفت.  اي ابا 

عبدالرحمن! از خدا بترس و از ياري من روي برمگردان. «
۶ - عبداهلل بن مطيع در بين راه مكه به كوفه امام را زيارت و عرض كرد: 
»به فدايت گردم! از خدا براي شما طلب خير مي كنم، مبادا از مكه به 
سوي كوفه حركت كني؛ چرا كه كوفه همان شهر بدخاطره اي است كه 
پدرت را در آنجا كشتند و برادرت امام مجتبي عليه السالم را در چنگ 
دشمن رها كردند و خود نيز با او از در نيرنگ درآمدند و او را زخم كاري 
زدند كه نزديك بود، او نيز كشته شود. در حرم و خانه خدا بمان؛ زيرا 
تو بزرگِ نژاد عربي و از مردم حجاز كسي نيست كه با تو در رتبه و مقام 
برابر باشد. در آنجا بمان تا مردم از اطراف به گرد تو جمع گردند. به خدا 

سوگند كه بعد از تو ما را به زنجير بردگي مي كشند«
عالوه بر افراد مذكور افراد ديگري نيز با امام مالقات و پيش��نهادهاي 
مشابهي ارائه كرده اند كه به دليل مشابهت و ايجاز و اختصار از بيان آنها 
صرف نظر مي كنيم. پيشنهادهاي ارائه شده را به چند دسته مي توان 

تقسيم كرد: 
۱ - پيشنهادهاي ذليالنه  عمال يزيد و درخواست »تسليم و بيعت«

۲ - پيش��نهادهاي افراد عافيت طلب و دين به دنيا ف��روش مبني بر 
»مذاكره و س��ازش« با يزيد و ج��ان از معركه جن��گ احتمالي به در 

بردن. 
۳ - پيشنهادهاي خير خواهانه برخي از خواص و هاشميون مبني بر 

»كوچ كردن به مكه«. 
۴ - پيشنهادهاي افراد محب اهل بيت عليهم السالم اما كم بصيرت مبني 

بر قبول كوچ و »آوارگي و از محلي به محل ديگر نقل مكان كردن«. 
۵ - پيشنهادهاي خيرخواهانه برخي از خواص مبني بر »رفتن به نقاط 

دور از قلمرو يزيد مثل يمن«. 
۶ - پيشنهادهاي برخي از خواص عافيت طلب كه هم رضايت امام را 

مي خواستند و هم به هيچ وجه مايل به شركت در جنگ نبودند. 
تقريباً مي توان گفت وجه مشترك همه پيش��نهادهاي ارائه شده از 
سوي جبهه مقابل يزيد، بي بصيرتي، عدم شناخت نسبت به جايگاه 
امامت و واليت و عدم تبعيت از امام است. علت اصلي اين پيشنهادها 
چيس��ت؟ چرا در فاصله نيم قرن از رحلت پيامبر جامعه اس��المي را 
بي بصيرتي، عافيت طلبي، رفاه طلبي و... فرا  مي گيرد؟ شايد مهم ترين 
پاسخ به چرايي اين پيشنهادها، تبعيت دولتمردان و مردم از الگوي 
اقتصادي فاسد اموي و فساد سياس��ي حاكم بر جامعه آن روز باشد؛ 
يعني حكومت بعد از پيامبر كه بر مبناي »واليت«، توس��ط خداوند 
تعيين ش��ده بود، ابتدا به »خالفت« و بعد از خالفت به »س��لطنت« 
تبديل ش��ده و نتيجه اين تن��زل از امامت به س��لطنت، جابه جايي 
ارزش ها و نتيجه جابه جايي ارزش ها هم، بي بصيرتي و فس��اد فكري 
مردم و همراهي با مخالفان و دشمنان واليت خواهد بود و اين عبرت 
تاريخي فراروي نظام مقدس جمهوري اسالمي است كه اگر مسئوالن 
و دولتمردان از آن غافل ش��وند بي ترديد جمهوري اسالمي به همان 

سرنوشت دچار خواهد شد. 

روحاني: مذاكره دوجانبه با امريكا نمی كنيم

مونسان و حاجي ميرزايي از مجلس رأی اعتماد گرفتند

 رئيس جمهور به شكلی مبسوط و صريح، موضع دولت درباره مذاكره با امريكا را روشن و تأكيد كرد 
هيچ مذاكره دو جانبه ای با امريكا نخواهيم داشت 

مهم ترين بخش جلس�ه ديروز مجلس براي 
بررس�ي رأی اعتماد به دو وزير پيش�نهادي 
آم�وزش و پ�رورش و مي�راث فرهنگ�ي، 
موضع گيری رئيس جمهور در خصوص مذاكره 
با امريكا بود. ش�ايد او كه در روزهاي اخير در 
باب مذاكره با امريكا يكي به نعل مي زند و يكي 
به ميخ، و ب�ه دليل مواض�ع متناقضش مورد 
انتقاد اس�ت، از تريبون جلس�ه رأی اعتماد 
به دو وزير بهره برد تا ب�از از مذاكره با امريكا 
بگويد. حسن روحاني در اين جلسه در آستانه 
سفر احتمالي به مقر سازمان ملل در نيويورك 
تأكيد كرد كه »هيچ تصميم�ي براي مذاكره 
دوجانبه ب�ا امريكا نداري�م« تا ف�ردا نتواند 
متناقض با آنچه ام�روز در تهران گفته، چون 
به نيويورك مي رود، به فكر  آن كار ديگر باشد. 
البت�ه در پاي�ان جلس�ه و پ�س از س�خنان 
موافق�ان و مخالف�ان وزراي پيش�نهادي 
و س�خنان خود آنان، هر دو آن�ان از مجلس 
رأی اعتماد گرفتند و از اي�ن پس علي اصغر 
مونسان به عنوان اولين وزير وزارتخانه تازه 
تأس�يس ميراث فرهنگي، صنايع دس�تی و 
گردشگري و محسن حاجي ميرزايي به عنوان 
پانزدهمين وزير آموزش وپرورش مشغول به 
كار خواهند ش�د؛ موضوعي كه تحت الشعاع 
فضاس�ازي هاي رئي�س جمه�ور پيرام�ون 
مذاكره اي كه قرار نيس�ت برگزار شود، قرار 
گرفت تا نمادي باشد بر آنكه دولت روحاني، 
براي حل مش�كالت كش�ور به جاي توجه به 
ظرفيت ه�اي دروني، ن�گاه به بي�رون دارد. 
روحانی پس از نطق خود در جلسه مجلس برای 
رأی گيری برای دو وزير پيشنهادی كه محور آن 
مذاكرات برجامی بود، مجلس را بالفاصله  ترك 
كرد و براي شنيدن نظرات نمايندگان پيرامون 
دو وزيري كه به خانه ملت معرفي كرده بود، وقت 
نگذاشت و باعث ش��د يكي از نمايندگان حين 
نطقش در مخالفت با يكي از دو وزير پيشنهادي، 

بگويد كه »رئيس جمهور در رفت. « 
     جلسه رأي اعتماد به دو وزير پيشنهادي 

آموزش و پرورش 
با رأی اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
علي اصغر مونسان و محسن حاجي ميرزايي، به 
عنوان وزيران ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري و آموزش و پرورش انتخاب شدند. 
در جلس��ه ديروز مجلس شوراي اسالمي پس از 
سخنان رئيس جمهور، نمايندگان موافق و مخالف 

وزراي پيش��نهادي و همچنين دفاع مونس��ان 
و حاج��ي ميرزاي��ي از خود و برنامه هاي ش��ان، 
رأی گي��ری از نمايندگان براي اخ��ذ آرا صورت 
گرفت. در نهايت، حاج��ي ميرزايي با ۲۰۰ رأی 
موافق، ۴۸ رأی مخالف و هف��ت رأی ممتنع از 
۲۵۵ نماين��ده حاضر به عنوان وزي��ر آموزش و 
پرورش و مونس��ان با ۱۶۳ رأی موافق، ۸۷ رأی 
مخالف و پنج رأی ممتنع از ۲۵۵ نماينده حاضر 
به عنوان وزير مي��راث فرهنگي و گردش��گري 

انتخاب شد. 
     رئيس جمهور: كشور نياز به نقش آفريني 

استثنايي از سوي ۳ قوه دارد
در آغاز جلسه رأی اعتماد به دو وزير پيشنهادي، 
حسن روحاني پشت تريبون رفت تا از گزينه هاي 
پيش��نهادي خود ب��راي دو وزارتخان��ه ميراث 
فرهنگي و صنايع دس��تي و گردش��گري و نيز 
آموزش و پ��رورش دفاع كند. روحان��ي در آغاز 
سخنانش فرا رسيدن ماه محرم، ماه عزاي سيد و 
ساالر شهيدان را به تمام مسلمانان دنيا تسليت 
گفت و اضافه ك��رد: اميدوارم همه م��ا پيرو راه 
آن عزيز باش��يم كه گفت من براي سامان دادن 
امور جامعه و نجات ام��ت از انحراف و نفاق قيام 
و نهضتم را آغاز كردم كه اراده و تصميم من امر و 
فرمان به خوبي ها و نهي و بازداشتن از پلشتي ها 

و زشتي هاست. 
وي بيان كرد: شرايط امروز كشور شرايط سخت و 
پيچيده اي است كه نياز به نقش آفرينی استثنايي 
از سوي مجلس ش��وراي اس��المي، دولت، قوه 
قضائيه و ساير اركان كشور دارد. من به ياد ندارم 
كه هيچ كش��وري در تاريخ دهه هاي گذش��ته 
همانند ايران امروز در فش��ار اقتصادي بي حد و 
حصر و حداكثري استكبار جهاني و دشمنان اين 

مرز و بوم قرار گرفته باشد. 
رئيس جمهور گفت: طراحي بر اين بود كه در ۱۶ 
ماه پيش با تحريم ش��ديدي كه عليه جمهوري 
اسالمي ايران اعالم و اجرا مي شود حداكثر كشور 
ش��ش ماه بيش��تر نتواند تاب آوري داشته باشد 
و با اين چنين تحريمي ك��ه از تحريم صادرات 
نفت گرفته تا تحريم ش��ديد بانكي و كشتيراني 
و بيمه و ساير تحريم هايي كه امروز با آن مواجه 
هستيم هيچ كشور معمولي نمي توانست شش 
ماه مقاومت كند. امروز ن��گاه دنيا به ايران بعد از 
۱۶ ماه مقاومت حتي نگاه امريكا نسبت به ملت 
ايران عوض شده، آنها هم به اين نتيجه رسيده اند 
كه با فشار حداكثري نمي توانند ملت ايران را به 

زانو در آورند. 
وي افزود: امريكايي ها براي اولين بار اس��ت كه 
در تاريخ جهان عليه يك كش��ور برنامه ريزي و 
توطئه مي كنند و دنيا به آنها روي خوش نش��ان 
نمي دهد و حداق��ل در بيان و سياس��ت با ملت 
ايران هم نوا است. متأسفانه بعد از خيانت امريكا 
و زير پا گذاش��تن تعهدش اروپايي ه��ا هم يا به 
وظيفه خود عمل نكردند يا نتوانستند يا هر دو كه 
آنچه ما مي فهميم هر دو است. االن بايد ببينيم 
مقاومت ملت ايران پاسخ داده يا خير؟ امروز ارقام 
و شاخص هاي ما نشان مي دهد كه در دو سه ماه 

اخير وضع ما از ماه هاي پيش بهتر است. 
     مقاوم�ت و ديپلماس�ي در تض�اد با هم 

نيست
رئيس جمهور افزود: ما هيچ گاه دروازه ديپلماسي 
را نبستيم و نخواهيم بس��ت. ما معتقد نيستيم كه 
مقاومت ملي با ديپلماس��ي فعال در تضاد اس��ت. 
خواهش مي كنم از بعضي از رسانه ها كه اين تضاد، 
تقابل و دوگانگي در كش��ورمان درس��ت نكنند، 
شرايط ما شرايط دوگانگي نيست، شرايط ما شرايط 
وحدت است، نبايد ما صداي دشمن را از حنجره ولو 
گروه مخالف دولت بشنويم، بگذار دشمن با حنجره 
خودش ح��رف بزند چرا يك عده حنجره ش��ان را 

عاريه به برنامه و صداي دشمن مي دهند؟
روحاني با اش��اره به كاهش گام به گام تعهدات 
برجامي ايران افزود: اس��اس بحث م��ا امروز با 
كشورهاي اروپايي اين اس��ت كه نفت مان را به 
صورت نقد يا نس��يه بخرند و پيش خريد كنند 
و پولش در اختيار ما باشد. هنوز به توافق نهايي 
نرسيديم اما در عين حال مذاكرات ما همچنان 
ادامه دارد و اگر اين مذاكرات تا روز پنج ش��نبه 
به نتيج��ه نهايي نرس��يم مرحله س��وم را اعالم 

خواهيم كرد. 
     بحث مذاكره دوجانبه مطرح نيست

رئيس جمهور گفت: آخري��ن نكته اي كه در اين 
بخش صحبتم عرض مي كنم، م��ا بارها گفتيم 
و باز هم مي گوييم ممكن اس��ت از تعبيرها سوء 
برداشت ش��ود، ما هيچ تصميمي براي مذاكره 
دوجانبه با امري��كا نداريم و نداش��تيم، در هيچ 
مقطعي در اين ۱/۵ س��ال و سال هاي قبل هيچ 
زماني نبوده كه پاسخ مثبت بدهيم، پيشنهاد بوده 
اما ما پاسخ منفي داديم، بحث مذاكره دوجانبه به 
صورت خصوصي مطرح نيست. امريكا به برجام 
برگردد يا برنگردد خيلي مهم نيست، اگر امريكا 
كل تحري��م خود را ب��ردارد باز ه��م امكان پذير 

است در جلسه ۱+۵ مثل قديم امريكا هم حضور 
پيدا كند اما اين مش��روط به آن اس��ت كه كل 
تحريم را بردارد. وقتي مي گوييم مذاكره، يعني 
وقتي تحريم ها برداشته ش��ود و شرايطي كه در 
برجام داشتيم، انجام ش��ود. در اين كشور اصول 
سياس��ت هاي ما را رهبر معظ��م انقالب تعيين 
مي كند، سياس��ت هاي كلي نظام توسط ايشان 
ترسيم مي ش��ود، همه ما مس��ير واحدي را طي 
مي كنيم و بنابراين آنچه دشمنان فكر مي كنند 
تفرقه و اختالف وج��ود دارد در امنيت و مصالح 

ملي  ما وجود ندارد. 
     دفاع روحاني از دو وزير: ميراث فرهنگي 

مهم و آموزش و پرورش اساسي است
رئيس جمهور گفت: آقاي بطحايي در استعفاي 
خود نوشته بود كه مي خواهم در انتخابات مجلس 
ش��ركت كنم و از طريق دفتر ما و اصرار ايش��ان 
باعث شد كه من اس��تعفاي ايش��ان را بپذيرم. 
ايش��ان وزير خوبي بود، در دولت هيچ مشكلي 

بين ما با وزرا نبود. 
وي ادامه داد: در موضوع مي��راث فرهنگي بايد 
بگويم كه نيازي نيست بگويم كه ميراث فرهنگي 
چقدر براي هويت ملي ما مهم است و اگر ميراث 
فرهنگي نبود ما زبان تمدن نداشتيم. زبان تمدن 
و معماري، رس��ا اس��ت، ترجمه هم نمي خواهد 
و هم��ه دنيا هم مي فهم��د. كاري ك��ه امروز در 
استان هاي مختلف ما وجود دارد و كمتر استاني 
داريم كه آثار ۷۰۰ يا ۸۰۰ ساله در آن نباشد كه 
پرچمدار هويت ايراني اس��ت برخوردار هستند. 
بنابراين نگه��داري، معرفي به دني��ا و عرضه به 
داخل يك وظيفه ملي ما اس��ت. گردشگري به 
عنوان يك پيش��ران امروز در اقتصاد و اشتغال 

ما است. 
روحاني پس از بيان سخناني در اهميت ميراث 
فرهنگي و نقش آن در كاهش بيكاري و اقدامات 
دولت در اين زمينه، به تبيين ويژگي هاي گزينه 
پيشنهادي براي اين وزارتخانه پرداخت و گفت: 
آقاي مونس��ان در قبل در همين سمت فعاليت 
مي كردند، ايشان با نشاط، پركار، خوش فكر، از 
بهترين دانشگاه اين كشور فارغ التحصيل شده 
و آمادگي دارد كه اين بار مس��ئوليت را بر دوش 
بگيرد و من اميدوارم با رأي شما نمايندگان در 
اين دو س��ال باقيمانده همچنان آقاي مونسان 
بتواند در اين س��متي كه تاكنون ب��وده البته از 
اين به بعد ب��ه عنوان وزير، اين مس��ئوليت را بر 

عهده بگيرد. 
وي تصريح كرد: آموزش و پ��رورش نيز براي ما 
وزارتخانه پايه اي و اساس��ي در كشورمان است 
و هرآنچه براي آينده كشور مي خواهيم آغازش 
از آموزش و پرورش اس��ت. اگر معنويت، نشاط، 
پيشرفت اجتماعي، پيشرفت صنعتي، اشتغال، 
قدرت ملي مي خواهيم از اين آموزش و پرورش 

آغاز مي شود. 
رئيس قوه مجريه گفت: آموزش و پرورش جزو 
وزارتخانه هايي است كه يك مقدار پيچ و خم هاي 
بيشتري دارد و مي بايس��ت از اين پيچ و خم ها 
عبور مي كرديم. براي آم��وزش و پرورش ۹ نفر 
را در ذهن داشتيم كه در مجموع به جناب آقاي 
حاجي ميرزايي رس��يديم. ايش��ان يك مزاياي 
ويژه خودش را دارد كه ش��ايد اگر وزير ديگري 
بود اين مزايا را نداش��ت. در خصوص خلق و خو 
و ادب يك انس��ان فوق العاده اي اس��ت و در اين 
شش سال عصبانيت ايشان را تجربه نكرديم. در 
همه روزهاي سخت دولت و دبيري دولت كه كار 
ساده اي نيس��ت، تنظيم و آماده كردن برنامه ها 
براي دولت كار ساده اي نيست و ايشان اين كارها 
را با نظم، حوصله و دقت انجام داده و نديديم كه 
ايشان متني را به دولت بياورند كه در آن اشتباه 
باشد و اين نشان از حوصله، دقت و پركاري ايشان 
است. ضمن اينكه ايشان با سياست ها و مصوبات 

دولت آشناست. 

ژه
وی

 روحانيازاختياراتخودشهماستفاده
نميكند،اختياراتبيشترپيشكش!

مصطفي هاش��مي طب��ا، كانديداي اصالح طل��ب انتخابات 
رياست جمهوري ۹۶ در مصاحبه اي با روزنامه آرمان گفته 
كه: »آقاي رئيس جمهور به جاي اينكه هر بار به صورت كلي 
بگويند كه اختيارات بايد افزايش پيدا كند و مشخص نكنند 
منظورش��ان از اختيارات چيست، بهتر اس��ت بگويند كدام 
اختيار را براي نيل به چه مقصود و هدفي نياز دارند. ايشان كه 
حتي از اختيارات خودش هم استفاده نمي كند. براي مثال 
در همين مسئله يارانه ها قرار بود دولت به كساني كه توانايي 
مالي دارند يارانه ندهد اما هنوز اين يارانه ها پرداخت مي شوند. 
پنج سال گذشته و تغييري حاصل نشده... رئيس جمهور بهتر 
است از اختيارات خود اس��تفاده كند و مشكالت را كاهش 

دهد، بعد به سراغ اختيارات بيشتر برود«. 
هاش��مي طبا در ادامه به بحث مذاكره با امريكا هم كه گويا 
اصلی ترين دليل روحاني براي درخواست اختيارات بيشتر 
است، اش��اره مي كند: »در ش��رايط امروز فكر مي كنم هيچ 
نتيج��ه ای از مذاك��رات احتمال��ي رئيس جمه��ور و دونالد 
ترامپ حاصل نخواهد شد. از طرف ديگر بايد گفت با چنين 
مذاك��ره اي روي امريكايي ها زي��اد خواهد ش��د و آنها فكر 

مي كنند مي توانند هر جور كه خواستند به ما زور بگويند و 
ايران را تحت فشار قرار دهند. به طور كلي بايد بگويم با اين 
مذاكره موافق نيستم؛ چراكه اگر توافقي حاصل شود بالفاصله 
بعد از آن به سراغ مسئله موشك هاي بالستيك و حقوق بشر و 

اينها خواهند رفت«. 
روحاني، خرداد ۹۲، هنگامه انتخابات رياست جمهوري گفته 
بود: »اختيارات رئيس جمهور در قانون اساس��ي مش��خص 
است. اينكه رئيس جمهور چطور بتواند به آن عمل كند، به 
توانمندي اش بستگي دارد«.  بارها به اشكال مختلف روشن 
شده كه بحث كمي اختيارات رئيس جمهور صرفا يك بهانه 
اس��ت. نمي توانند از ظرفيت هاي داخلي براي اداره كش��ور 
استفاده كنند، و آن را تقصير كمي اختيارات براي سياست 
خارجه مي گذارند. در حالي كه ديپلماسي خارجي مشكالت 

بي تدبيري هاي داخلي را حل نمي كند. 

تحليلهایهستهایشمااشتباهبود
سخنان محمد جواد ظريف در مصاحبه اي كه اخيراً داشته 
حواش��ي زيادي ايجاد كرده اس��ت. از جمله طعنه او به زير 
كولرنشين ها! جواد ظريف در آن مصاحبه گفته بود »انقالبيون 
زيركولرنشين، مقداري از انقالبيون واقعي ياد بگيرند؛ مشكل 

دوستان ما اين است كه نمي خواهند راستي آزمايي حرف هاي 
خودش��ان را بپذيرند؛ گفتند كه آقاي ترامپ به هيچ وجه از 
برجام خارج نمي شود! وقتي كه از برجام خارج شد، گفتند به 
اين دليل خارج شد كه ... ؛ آقا! بپذيريد كه تحليل شما اشتباه 
بوده اس��ت؛ تقريباً هر تحليلي كه درباره موضوع هسته اي 

داشتند، اشتباه بوده است!«
حال دو بخش از س��خنان گذش��ته عباس عراقچي، معاون 
ظريف و عضو تيم مذاكرات هس��ته اي اي��ران را با هم مرور 
كنيم. عراقچي در ۲۳ دي ۹۶ در شبكه اول سيما مي گويد: 
»تهديدات ترامپ، توخالي اس��ت؛ ترامپ ت��وان برهم زدن 
برجام را ندارد و از اين مرحله عبور مي كنند؛ پاره كردن برجام 
ممكن نيست. « او همچنين در ششم شهريور سال جاري در 
همايش سازمان اطالعات و امنيت خارجي در گام دوم انقالب 
گفت كه: »هر كس ديگري هم ج��اي ترامپ در امريكا بود، 
از برجام خارج مي شد؛ امريكا چون نتوانست به اهداف خود 
برسد، تصميم گرفت از برجام خارج شود! ما نيز سياست خود 

را به مقاومت فعال تغيير داديم!«
حال وزير محترم خارجه خود قضاوت كند، تحليل هاي چه 

كساني در مورد برجام اشتباه بود. 
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