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روی موج کوتاه

اســتعفای جنجالی آخوندی با آن 
استعفانامه مبسوط و مفصلش از حیث 
شفافیت جزو نوادر روزگار بود! و حاال هم 
استعفای ناگهانی محمد بطحایی که کج 
سلیقگی در پیدا کردن بهانه برای آن، او 

را آماج طعن و کنایه ها کرده است.  
تمام این اســتعفاها یک سناریوی 
مشترک دارند و آن اینکه ابتدا خبرهای 
غیررسمی از اســتعفای وزیر مربوطه 
در گوشه و کنار منتشــر می شود، بعد 
وزارتخانه مربوطه به شــکلی دوپهلو 
تکذیــب می کند، بعد چنــد نماینده 
مجلس تایید می کننــد، چند نفر هم 
اظهار بی اطالعی؛ و خالصه درســت 
زمانی که تعلیق به خوبی شکل گرفته 
اســت، نقطه اوج قصه اتفاق می افتد و 
اعالم می شــود که ریاست جمهوری با 

استعفا موافقت کرده است!
دیروز هم همین اتفاق تکرار شد. از 
دو روز قبل خبر استعفای بطحایی در 
توئیتر در سطور حدس و گمان  رسانه ها 
پیچیده بود و هر کس از ظن خود پر و بالی 
به این خبر غیررسمی می داد و خبری 
هم از اطالع رســانی دولت نبود. وزارت 
آموزش و پرورش صرفا به صورت دوپهلو 
آنچه در سایت ها منتشر شده را تکذیب 
کرد اما جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در صفحه توئیتری خود نوشت: »وزیر 

آموزش و پرورش به علت عدم همکاری 
هیــأت دولت با ایشــان در جهت حل 

مشکالت فرهنگیان استعفا داد.«
متن استعفای بطحایی امروز 

منتشر می شود
این تایید و تکذیب هــا برای دو روز 
ادامه داشت تا اینکه درنهایت علی ربیعی، 
وزیر سابق و اســتیضاح شده کار که به 
تازگی ســخنگوی دولت شده، ناگزیر 
مجبور شد اولین حضور خود به عنوان 
سخنگویی دولت در صدا و سیما را با خبر 
استعفای بطحایی تجربه کند. او دیروز 
در مصاحبه ای با بخش خبری ساعت 
14 سیما گفت که »بطحایی استعفایش 
را ابتدای هفته تقدیم ریاست جمهوری 
کرده و علت آن را هم حضور در مجلس 

نوشته است!«
ســخنگوی دولت ادامــه داد که 
بطحایی روز سه شــنبه نیز با محمود 
واعظی، رئیــس دفتر رئیس جمهوری 
تماس گرفته و خواسته که تا قبل از آنکه 
مدت زمان قانونی برای اســتعفا تمام 

شود، با استعفای او موافقت شود.
پایان مدت زمان قانونی مورد اشاره 
نیز در واقع روز پنجشــنبه بوده است 
چراکه مطابق قانون وزرا جزء مقامات و 
مسئوالنی هستند که برای کاندیداتوری 
در انتخابات مجلس باید از سمت خود 
کناره گیری کننــد و همــه مدیران 

مشــمول این قانون تا 16 خرداد برای 
استعفا از مسئولیت خود فرصت داشتند.  
ربیعی با اشاره به خواسته بطحایی برای 
موافقت با استعفایش پیش از پایان این 
مهلت قانونی، درنهایــت خبر داد که 
رئیس جمهوری با استعفای او موافقت 
کرده اســت. او همچنین اعالم کرد که 
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش 
شنبه تعیین می شود، متن استعفای 
بطحایی نیز شنبه یعنی امروز منتشر 

می شود. 
وزارت نقد و وکالت نسیه!

این تمام چیزی بود که سخنگوی 
دولت درباره اســتعفای نابهنگام وزیر 
آمــوزش و پرورش اعالم کــرد و گفت 
»علی رغم همــه گمانه زنی هایی که از 
ســوی طیف های مختلف می شــود، 
آنچه که اتفاق افتاده همان بود که من 

اعالم کردم.«
اما آنچه ربیعی به عنوان سخنگوی 
دولت گفت برای بســیاری قانع کننده 
نبود و حکایت سیلی نقد و حلوای نسیه 
را به یادها آورد. عبداهلل گنجی در صفحه 
توئیتری خود نوشت: »سراغ دارم که یک 
نماینده را برای وزارت از مجلس بیرون 
بکشند اما سراغ ندارم یک وزیر به عشق 
نمایندگــی وزارت را ترک کند. منابع، 
اختیارات و مواهب قابل قیاس نیست. یا 
بطحایی راه موجهی برای فرار یافته است 

که طبیعی جلوه کند یا واقعیت به جامعه 
گفته نمی شود.«

برخی دیگــر این ســوال را مطرح 
می کردند که چگونه رئیس جمهوری 
سخن از جنگ و طلب اختیارات ویژه به 
دلیل شرایط جنگی می گوید و همزمان 
وزیرش کابینه او را در این شرایط جنگی 
ترک می کند و انتخاب یک وزیر جدید و 
گرفتن رأی اعتماد برای او را به لیست 
گرفتاری های رئیس جمهوری اضافه 

می کند؛ آن هم به یک بهانه عجیب!
پشت پرده های ابهام

همزمــان که چنین اســتعفایی با 
عقل جور درنمی آمد، برخی اختالفات 
بطحایی با دولت را دلیل این اســتعفا 
اعالم کردند. جبار کوچکی نژاد، نایب 

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: »دلیل اصلی این استعفا، 
مشکالتی بود که در مســیر آموزش و 
پــرورش وجود داشــته از جمله طرح 
رتبه بندی فرهنگیان کــه باید طبق 
قانون اجرا می شد و وزیر هرچه تالش 
کرد موفق نشــد مصوبه برای انجام آن 
را از دولت بگیرد.« مطالبات فرهنگیان 
و بازنشســتگان از جمله موارد دیگری 
است کوچکی نژاد به عنوان چالش های 
بطحایی مطرح کرد و ادامه داد: »دولت 
باید 1600 میلیارد به آموزش و پرورش 
می   داد تا مطالبات فرهنگیان را پرداخت 
کند و این کار هم انجام نشد و همکاری 
دولت بــا بطحایی در شــب عید هم 

همکاری خوبی نبود.«
گذشــته از اینها حواشــی متعدد 
نیز بطحایی را تحت فشــار قــرار داده 
بود؛ ماجرای همخوانی های گروهی با 
ساسی مانکن در مدارس، جا به جایی 
تاریخ کنکور در پی وقوع سیل، جنجال 
اخالقی در مدرســه معین، اعتراضات 
هرازگاهــی معلمان در گوشــه و کنار 
کشور، صف آرایی مافیای کنکور در برابر 
او که پارسال به دفتر مراجع تقلید قم هم 
کشیده شد و البته فشار بهارستان بر او 
که دل خوشی از وزارت او ندارد و بارها 

استیضاح او را کلید زده است.
کنایه های بهارستانی 

او مرداد 96 با 238 رأی موافق، 35 
رأی مخالــف و 13 رأی ممتنــع وزیر 
آموزش و پرورش شد اما سال 97 برای 
او سال اســتیضاح بود؛ استیضاحی که 
درنهایت به دلیل همزمانی با بازگشایی 
مدارس انجام نشــد و بــه زمانی دیگر 
موکول شد اما عزم آن همچنان وجود 
داشت و بهارستانی ها فروردین امسال 
دوباره اســتیضاح او را کلید زدند اما در 

آستانه استیضاح، استعفا کرده است. 
نمایندگان مجلس هم اســتعفای 
بدون پاســخگویی را از طعن و کنایه 
مصون نگذاشتند. بهرام پارسایی نماینده 
شیراز در توئیترش نوشت: »آقای وزیر 
آموزش و پرورش! حتی اگر قصد شرکت 
در انتخابات مجلس را داشتید، بهتر بود 
در واکنش به فجایعی همچون مدرسه 
غرب تهران و زاهدان و تاکستان، یا برای 
عذرخواهی از فرهنگیانی که پاسخی 
برای مطالبات شــان نداشتید، استعفا 
می کردیــد، تا الاقل به عنــوان فردی 
مسئولیت شناس، شانس رأی آوردن 

داشته باشید.«
حمیده زرآبــادی، نماینده قزوین 
هم نوشت: »آقای رئیس جمهور! شاید 
وزیر صنعت، وزیر علوم و وزیر ورزش هم 
تصمیم بر حضور در انتخابات دارند...!!! با 
استعفایشان موافقت کنید... به همین 
ســادگی؛ به پاســخ گویی هم نیازی 

نیست.«
 تکاپو برای 

پر کردن کرسی خالی کابینه
به هر حال با تمام اینها، بطحایی ناکام 
از تحقق وعده هایی کــه در زمان رأی 
اعتماد گرفتنش داده بود، از وزارت کنار 
رفت و اکنون تکاپــو برای انتخاب وزیر 
بعدی آموزش و پرورش در دولت به راه 

افتاده است. 
خبرگــزاری ایلنا دیروز بــه نقل از 
یک منبع آگاه نوشت: »برخی اعضای 
کابینه درصدد صحبت با وزیر آموزش 
و پــرورش برای پس گرفتن اســتعفا 
هســتند، اما گویا اراده هایی در دولت و 
در دفتر رئیس جمهور در حال بررسی 
گزینه های جانشین بطحایی هستند.«

این منبع همچنین با نام بردن از یکی 
از معاونان وزیر آمــوزش و پرورش که 
سال 96 نیز به عنوان گزینه وزرات مطرح 
می شــد، گفت: یکی از احزاب سیاسی 
که خــود را اثرگذارترین حزب در روی 
کار آمدن حســن روحانی می داند و در 
سال های اخیر تالش کرده تا حد ممکن 
از دولت اصالح طلب زدایی کند این بار 
هم در تالش است تا با تحت فشار دادن 
وزرای دولت نیروهای نزدیک به خود را 

وارد کابینه کند.
اما پیش از آنکه مشــخص شــود 
جانشین بطحایی چه کسی خواهد بود 
و کدام گروه سیاسی این کرسی خالی 
را پر خواهد کرد، امروز سرپرســت این 
وزارتخانــه بی وزیر معرفی می شــود. 
در میــان گزینه هــای احتمالی برای 
 سرپرستی نام معاونان سابق و فعلی او 

دیده می شود. 
نام های مهدی نوید ادهم، دبیرکل 
شــورای عالی آموزش و پــرور؛ علی 
زرافشان، معاون سابق وزارت آموزش و 
پرورش؛ امیرعلی نعمت اللهی، قائم مقام 
فعلی وزارت آموزش و پرورش؛ حسین 
خنیفر، رئیس دانشــگاه فرهنگیان؛ 
علیرضــا کاظمی، معاون پرورشــی و 
فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش و 
مجتبی زینی وند، رئیس سازمان مدارس 

و مراکز غیردولتی. 

دولت علت استعفای بطحایی را کاندیداتوری انتخابات مجلس اعالم کرد؛

ترک وزارت به هوای وکالت!

گزارش

نه به آن استعفانامه بلندباالی عباس آخوندی برای ترک وزارت راه و شهرسازی، نه به این استعفای گنگ و مه آلود 
وزیر معلمان و دانش آموزان! رفتن هریک از وزرایی که تا به امروز کابینه دوازدهم را ترک کرده اند در نوع خود منحصر به 
فرد بوده است؛ از استعفای پر از گوشه و کنایه قاضی زاده هاشمی و اختالفاتش با محمدباقر نوبخت و تودیعی که هنوز هم 

برای او برگزار نشده تا استعفای مصلحتی محمد شریعتمداری، وزیر صمت که درست در یک قدمی استیضاح اتفاق افتاد و 
فردای پذیرش استعفا به وزارت کار منصوب شد! 

خطیب موقت جمعه تهران گفت:  سرمایه گذاران و آنها که 
دارند به خاطر خدا پول خود  در کشور به کار گیرند و به خارج نبرند؛ 
امام زمان می بیند و این پولی که خرج می کنند برایشان اجر دارد.
آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نماز عبادی- سیاسی 
جمعه این هفته تهران با بیان اینکه دولت مشــکالت دست و 
پاگیر را بردارد تا تولید باال برود و اشتغال و اقتصاد کشور نجات 
پیدا کند، یادآور شد: این وظیفه همه ما است. برخی مالیات ها 
غلط است برای کسانی که دارند مالیات الزم است؛ باید به آنها 

که ندارند کمک شود. وزارت اقتصاد باید برای مالیات فکری کند 
هم فراریان هم آنها که برای مالیات مغازه خود را می بندند فکری 
کنند. دولت، مجلس، قوه قضاییه و ملت همه باید کمک کنند.  وی 
با بیان اینکه در مشکالت اقتصادی و همه گرفتاری ها ملت ایران 
مقاومت کرد، گفت: این مشکالت هم به زودی تمام می شود امروز 
هم که دشمن مشکالت بیشتری را به ما تحمیل کرده اند، به فضل 
الهی مشکالت برطرف می شود، رونق تولید هم همین است باید 

به تولیدکننده کمک کرد. 

 با هر فکر و عقیده ای،
 همصدا با رهبری باشید

امام جمعه موقت تهران با قدردانی از حضور مردم در 
راهپیمایی روز قدس، اظهار کرد: قرآن می گوید نترسید، 
با این دشمنان آشــتی نکنید حاال که آن جانیان رفتند 
زندگی دنیا چنین است، نترسید و سستی نکنید مقاومت 
کنید و دعوت به صلح نکنید و راه آشتی با آنان را باز نکنید 
شــما باال و بزرگ هستید خدا با شماســت برای مقابله و 

مقاومت که رهبری فرمودند خواستم عرض کنم که این 
سخن سخنی اســت که امام از روز اول داشت و این خط 

امام و راه امام است.

امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه:

سرمایه داران به خاطر خدا پولشان را به خارج از کشور نبرند
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توئیت فضائلی درباره وضعیت 
جسمانی رهبر انقالب

مهدی فضائلی، معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
معظم انقالب در توئیتی نوشــت: جلسات متعدد 
چهار- پنج ساعته ماه رمضان و سه برنامه سنگین 
مرقد حضرت امــام )ره(، نماز عید فطــر و دیدار با 
کارگزاران طی دو روز پیاپی نشان داد به کوری چشم 
دشمنان، حضرت آقا در سالمت کامل به سر می برند. 

ضمنا برنامه کوهپیمایی ایشان هم برقرار است!
    

 »پرستوبازی« 
در قاموس ما نیست

عزت اهلل ضرغامی با اشــاره به حواشی پرونده 
محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران در توییتر 
نوشت: »پرستو بازی مثل سالح کشتار جمعی، در 
قاموس ما نیست. به رغم انتقاداتم به برخی شیوه های 
امنیتی اطالعاتی، معتقدم کــه این ممنوعیت از 
نقاط قوت و قابل افتخار آنان است. مطلعم که آمار 
پرستوهای دیگران، به سیاسیون منتقل می شود. 

برخی پند می گیرند و برخی مالل!«
    

مسکو درخواست ایران برای 
خرید اس 400 را تکذیب کرد

به گزارش ایلنــا به نقل از اســپوتنیک، یوری 
بوریسوف، معاون نخست وزیر روسیه دیروز گفت 
که تاکنون درخواستی از ســوی ایران برای خرید 
سامانه ضد هوایی اس-400 دریافت نکرده است. 
وی افزود: »بگذارید شایعات را منتشر کنند. روابط 
بین ایران و روسیه همانطور که باید، پیش می رود.« 
ماه گذشته پایگاه خبری بلومبرگ مدعی شد مسکو 
با درخواســت ایران برای خرید سامانه اس-400 
مخالفت کرده است. ادعایی که فورا توسط مقام های 

ارشد روسیه تکذیب شد.
    

 توضیحات واعظی 
و ماجرای »اختیارات«

محمود واعظی درباره اینکه رئیس جمهوری طی 
سخنانی بیان کرده است اختیاراتی محدود دارد و 
همین امر باعث شده تا آنطور که باید و شاید نتواند 
به وظایف خود جامه عمل بپوشــاند، گفت:  امروز 
فشارهای خارجی روی کشور زیاد شده و همین امر بر 
مسائل اقتصادی و تجاری سایه افکنده است بنابراین 
اداره کشور در این شرایط نیاز به تمرکز،  مدیریت و 
تصمیم گیری صریح و صحیح دارد. رئیس جمهور باید 
بتواند درباره مسائل سریع تصمیم بگیرد لذا اگر مسئله 
را تحت این عنوان مطرح کردند، به همین خاطر است.

    
 »ماس« دوشنبه 

وارد تهران می شود
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: هایکو ماس وزیر 
خارجه آلمان روز دوشنبه در صدر هیأت بلندپایه 
وارد تهران می شود و در سفر یک روزه خود با محمد 
جواد ظریف وزیرامورخارجه و حسن روحانی رئیس 
جمهوری، درباره روابط دوجانبه ایران و آلمان، مسائل 
منطقه ای و بین المللی و آخریــن تحوالت برجام 
گفت وگو خواهد کرد. پیشتر »ماریا آدبار« سخنگوی 
وزارت خارجه آلمان با اعلالم این خبر هدف از این سفر 
را بحث و تبادل نظر در مورد توافق هسته ای با مقامات 

جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده بود.
    

 سوال از ظریف 
در دستور کار مجلس

به گزارش تسنیم، مجلس شورای اسالمی در 
روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته جاری 
)19، 20 و 21 خرداد( جلسه علنی دارد که قرار است 
در مهمترین بخش  ها محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه برای پاسخ به سؤاالت مصطفی کواکبیان 
نماینده تهران، عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده 
و محمدحسین قربانی نماینده مردم آستارا در یکی 

از جلسات پارلمان حضور یابد.
    

در اجرای »منع به کارگیری 
بازنشستگان« کوتاهی می شود

سید حســین نقوی حســینی، نماینده مردم 
ورامین درباره آخریــن وضعیت اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان به مهر گفت: در ابتدا و 
بالفاصله پس از تصویب این قانون، اغلب دستگاه ها 
به صورت بسیار جدی این قانون را عملیاتی کردند 
و اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت اما متأسفانه 
پس از مدتی اجرای این قانــون در برخی جاها به 
فراموشی سپرده شد و شــاهد کوتاهی، اغماض و 
چشم پوشی هایی در اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان هستیم. باید مشخص شود که منشأ 
عدم اجرای این قانون، مدیران دستگاه ها هستند یا 

آنکه موانع دیگری وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون 
آموزش: دلیل اصلی این 

استعفا، مشکالتی بود که 
در مسیر آموزش و پرورش 
وجود داشت از جمله طرح 

رتبه بندی فرهنگیان که 
باید طبق قانون اجرا می شد 

و وزیر هرچه تالش کرد 
موفق نشد مصوبه برای 

انجام آن را از دولت بگیرد

»یکی از احزاب سیاسی که 
خود را اثرگذارترین حزب 
در روی کار آمدن روحانی 

می داند و در سال های 
اخیر تالش کرده تا از دولت 
اصالح طلب زدایی کند این 

بار هم در تالش است تا با 
تحت فشار دادن وزرای 

دولت نیروهای نزدیک به 
خود را وارد کابینه کند.«

رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا 
)ســنتکام( می گوید: ایران پس از آماده سازی 
نیروهای خود برای حملۀ احتمالی به نیروهای 
آمریکایی در خلیج فارس، تصمیم گرفته است 
که محاســباتش را بار دیگر بررسی کند؛ با این 

وجود اکنون خیلی زود است نتیجه گیری کنیم 
که تهدیدات برطرف شده اند.

به گزارش »انتخاب«، ژنرال فرانک مک کنزی 
که در بغــداد، در مقر ســتاد مرکــزی ائتالف 
بین المللی تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با 

داعش حضور داشت، در جریان مصاحبه با سه 
گزارشــگر گفت که او همچنان نگران احتمال 
حملۀ ایران اســت و به همین دلیل نمی خواهد 
درخواست اعزام نیروی اضافی به منطقۀ خلیج 
فارس برای تقویت مواضع دفاعی آمریکا مقابل 

موشک ها یا دیگر سالح های ایران را لغو کند.
او گفت: در واقع باور ندارم که تهدیدات کاهش 

یافته است. از نظر من تهدید بسیار واقعی است.
تنش میان ایــران و آمریــکا از زمان خروج 
واشنگتن از توافق هسته ای سال 2015 میالدی و 
تحریم دوباره ایران افزایش یافته است. ماه گذشته 
آمریکا در واکنش بــه آنچه تهدید قریب الوقوع 
خوانده می شد، اعالم کرد که یک ناو هواپیمابر 
و مجموعه ای دیگــر از تجهیزات نظامی خود را 

به این منطقه گسیل داشته است. ژنرال فرانک 
مک کنزی به خبرنگاران گفت: ارزیابی من این 
است که این کار آمریکا باعث شد ایرانی ها کمی 
عقب نشینی کنند اما مطمئن نیستم که از نظر 
استراتژیک نیز دست به عقب نشینی زده باشند. 
ژنرال فرانک مک کنزی همچنین در جریان این 
گفتگو اعالم کرد که موقعیت هواپیماهای نظارتی 
را تغییر داده است تا بر وضعیت در عراق و خلیج 

فارس با دقت بیشتری نظارت شود. 

ادعای رئیس سنتکام:

ایران آماده حملۀ به نیرو های آمریکایی در خلیج فارس بود


