
چینش  پروسه  در  نوشــت:  حجاریان 
کابینه دوازدهم، یکی از وزرا میان معاونین 
خود تقسیم کار کرد و به آنان مأموریت داد 
که با نمایندگان البی کنند و رأی اعتماد آنها 

را بخرند.
به گزارش تســنیم، سعید حجاریان طی مطلبی 
با عنوان "قدرت به مثابه کاال" به "کاالیی شــدن" 
قدرت انتقاد کرده، نوشت: کاالیی شدن قدرت بسیار 
سخت جان است و پیشــینه اش به فرماسیون های 
ماقبل ســرمایه داری در اشکالی همچون تیول داری 
بازمی گــردد. در تیول داری پادشــاه ایالتی را به یک 
فرد تیول می داد و این فرد موظف می شــد هرساله 
مقداری از عواید آن ایالت را به شاه بپردازد و در ازایش 
هرچه می خواست بر سر رعیت می آورد. حجاریان در 

تشــریح وضعیت کنونی نیز گفته است: و اما امروز 
ماجرا متفاوت شــده است و ما شاهد آن هستیم که 
از طرفی بعضی از پســت های سیاسی مانند وزارت، 
قضاوت، مدیریت کل، سفارت، ریاست بانک و ... را از 
پیش می خرند و از طرف دیگر افراد را در جایگاه های 
مختلف همچون کاال در تملک خود درمی آوردند. وی 
با اشاره به مصادیقی از اقداماتی در دولت نهم و دهم 
که به گفته وی موجب خرید قدرت شده بود، تصریح 
کرده اســت: گمان نرود که سوءاســتفاده از قدرت 
)power abuse( منحصر به دولت های نهم و 
دهم بوده است؛ پیشنیه این موضوع به ابتدای انقالب 
بازمی گردد؛ چرا که طبقه ممتاز از همان آغاز شکل 
گرفت و رســوب کرد و هر دولتی که آمد الیه ای بر 
آن افزود تا بدانجا که در دولت فعلی نیز شاهدیم الیه 
جدیدی از این قشر بر قشور سابق افزوده و آن را ستبر 
کرده است. حجاریان درباره دولت دوازدهم نیز تأکید 
کرده اســت: گاه صدایی از منازعات بر سر تصرف 
منابع ملی به بیــرون درز می کند، در گمانه زنی ها و 
پروسه چینش کابینه دوازدهم نیز مشاهده کردیم که 
یکی از وزرا میان معاونین خود تقسیم کار کرد و به 
آنان مأموریت داد که با نمایندگان البی کنند و رأی 

اعتماد آنها را بخرند.

سخنان روز سه شنبه رئیس جمهور کشورمان 
در مجلس شــورای اسالمی مبنی بر این که اگر 
آمریکایی ها برجام را نقض کنند ایران می تواند 
در مدت چند ساعت برنامه هسته ای خود را از 
سرگیرد، در رسانه های خارجی بازتاب گسترده 

داشته است.
به گزارش ایسنا، رسانه های خارجی مختلفی از جمله 
آسوشیتدپرس، شینهوا، رویترز، الجزیره، ترند، نیویورک 
تایمز و غیره سخنان روحانی را بازتاب دادند. خبرگزاری 
آمریکایی آسوشیتدپرس با تیتر "رئیس جمهور ایران 
تهدید به از ســرگیری برنامه هسته ای کرد" این خبر 
را بازتاب داد و نوشت:  رئیس جمهور ایران روز سه شنبه 
غرب را به طور مســتقیم تهدید کرد و مدعی شد که 
ایران قادر است تنها ظرف چند ساعت برنامه هسته ای 
خود را از ســرگیرد. این ســخنان روحانی را می توان 
یک پاســخ مستقیم به تحریم های اعمال شده توسط 

کنگره آمریکا علیه برنامه موشــکی ایران دانست. اما 
خبرگزاری رویترز نیــز این خبر را با تیتر "در صورت 
اعمال تحریم های جدید ظرف چند ســاعت از برجام 
خارج می شــویم" منتشر کرد. خبرگزاری شینهوا،  در 
این باره نوشت:  روحانی اعالم کرد که کشورش ترجیح 
می دهد به توافق هســته ای پایبند بماند، اما این تنها 
گزینه در دســترس نیســت و ایران در صورت اعمال 
تحریم های جدید از برجام خارج خواهد شــد. روزنامه 
نیویورک تایمز نیز نوشــت: در حالی که توافق برجام 
از ســوی دولت ترامپ تحت فشــار قرار گرفته است، 
روحانی آمریکا را به خــروج از برجام تهدید کرد. این 
روزنامــه آمریکایی یادآوری کرد کــه ترامپ تیمی را 
مامور بازبینی برجام کرده است تا راهی برای اعالم عدم 
پایبندی ایران به برجام پیدا کند، این در حالی اســت 
آژانس و دیگر کشورهای عضو برجام همگی معتقدند 

که ایران به برجام پایبند مانده اند.

در روزنامه روز سه شنبه 24 مرداد ماه کلیشه آرم انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران بدلی به جای آرم 
واقعی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران چاپ گردید که در این جا ضمن اعتراف به این که اشتباه مذکور عمدی 

نبوده است از عموم اعضای انجمن پوزش می طلبیم.

روایت حجاریان از خرید رأی 
نمایندگان برای کابینه 

بازتاب سخنان روحانی در مورد برجام
 در رسانه های خارجی

حرف     های تند انتخاباتی قالیباف و رئیسی در ایام انتخابات به     ویژه مباحث مناظره های اردیبهشت 96 بار دیگر در سخنان نمایندگان مخالف کلیات 
کابینه پیشنهادی دوازدهم ظهور کرد. رکود، عدم رونق اقتصادی و بیکاری که میراث احمدی نژاد برای روحانی بود روز سه شنبه 24 مرداد هم متحدان 

فکری رئیس جمهور سابق، از روحانی طلب کار بودند که چرا وی و دولت یازدهم نتوانسته است ویرانه     های دولت     های نهم و دهم را مرتفع نماید.
علی القاعده مخالفان کابینه باید در چارچوب نقِد برنامه     های ارائه شــده کابینه سخن بگویند نه اینکه همان مطالب کلیشه     ای مغلوبان انتخابات 
ریاســت جمهوری را با همان عبارات و جمالت از تریبون خانه ملت بیان نمایند. نقطه قوت دولت 29 اردیبهشت حضور چهار وزیر دولت اصالحات 
است. چهره     هایی چون زنگنه، حجتی، بیطرف و شریعتمداری در حوزه     های انرژی، کشاورزی و بازرگانی در دولت     های هفتم و هشتم خوش درخشیدند 
و مســبب همه توفیقات در عرصه های اقتصادی و معیشتی طی سال     های 76 تا 84 شدند. اکنون با معرفی این وزرای کارآمد و خوش     سابقه بار دیگر 
وزارت خانه     های زیربنایی  به این افراد مدیر و مدبر ســپرده شده است. در واقع نقطه قوت دولت خاتمی در دولت دوم روحانی متبلور شده است. اما 
حرکت خزنده از سوی طیف پایداری مجلس علیه وزرای اصالح طلب برای کاستن رای مثبت ایشان فعال گردیده است. اما در سوی دیگر کارزار رای اعتماد جریان تندرو اصول     گرا 
همچنان به دنبال ممانعت از سقوط وزرایی چون جهرمی و رحمانی فضلی است. فراکسیون امید با هوشمندی ودرک شرایط امروز جامعه به گونه     ای با مستقلین مجلس تعامل نماید 

که جریان اقلیت تندرو نتواند تعیین کننده در رای اعتماد به وزرا باشد.
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مصطفی کواکبیان نماینده مجلس:

دستاوردهای سیاست خارجی در سطح 
بین الملل قابل افتخار است

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

یادداشت های امروز

دیدار الهه کوالیی با محمدعلی نجفی
الهه کوالیی با گزینه نهایی شورای منتخب پنجم برای شهرداری 

تهران دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار دکتــر کوالیی ضمن ارائه برنامه های خود برای اداره 
شــهر تهران به دکتر نجفی، برای همکاری با شهردار و شهرداری در 
دوره جدیــد اعالم آمادگی کرد. به گــزارش ایران تایمز، جریاناتی در 
تالش هستند تا خانم کوالیی را به معاونت نجفی برسانند اما نجفی هم 

از کسانی هست که در تصمیم گیری مستقل است.

سرمقاله

وقتــی از یک معلم، اســتاد کار، تکنســین، و یا هر پیشــه      وری 
می      خواهیم که درمورد حرفه و رشــته کاری خود صحبت کند و یا 
اینکه نظرش را در مــورد یک موضوع مرتبط به تخصص خود ارائه 
دهد، انتظار داریم که خط سیر منطقی و چارچوب فکری مشخصی 
را برگزیده و از منظر آن به موضوع بنگرد. همین چارچوب فکری و 
نظری مهمترین رکن در نظریه      پردازی      های علمی است. که اتفاقا در 
زندگی عملی و مضامین روزمره نیز نقشی اساسی دارد. بدیهی است 
هــر چقدر مقام و تخصص فرد باالتر و مهم      تر می      شــود انتظار خط 
فکری مشخص، شــفاف، مرزبندی شده همراه با ابتدا و افق روشن 
بیشتر می شود. وقتی این فرد رئیس جمهور مملکت است و موضوع 
مد نظر انتخاب کابینه دولت، این انتظار به حد اعلی می      رسد. وقتی 
قرار اســت رئیس جمهــور در دفاع از کابینه خود ســخن گوید، از 
مردم کوچه و بازار گرفته تا کارشناســان خبره سیاسی انتظار دارند 
تا خط مشــی رئیس جمهور در چینش کابینه شناسایی و وضعیت 
چهار ساله آینده کشور و زندگی مردم قابل تخمین باشد. متاسفانه 
ســخن رانی رئیس جمهور در مجلس تمام این انتظارات را نقش بر 

آب کرد. 
رئیس جمهور در دفاع از کابینه پیشنهادی گذشته از یک سری 
حرف      های بزک شــده و شیرین که همگان به زبان می      آوردند، هیچ 
خط فکری مشــخصی را ترسیم نکرد. او در دفاع از وزرا برای هریک 
از آن      ها ویژگی خاصی را بیان کرد. تجمیع صفات ذکر شــده برای 
وزرا جز سرگیجه و سردرگمی چیزی به همراه ندارد. یکی با حمایت 
نمایندگان مجلس، انگیزه      اش بیشــتر می      شــود. دیگری در راستای 
جوان      گرایی انتخاب شــده است. آن یکی عملکرد خوبی داشته این 
یکی با تجربه و رده باالســت. فالنی در مضیقه بوده و درد مضیقه را 
می      شناسد. آن یکی معتدل است. این یکی دغدغه جوانان را می      داند 
و دیگری مســلط اســت. از مدیران برتر، آشنایی به مسائل حوزه و 
دانشــگاه، متخصص در حوزه کاری، سعه صدر باال، تجربه و مهارت 
از دیگر صفاتی بود که رئیس جمهور برای هر یک از وزرای خود بر 
شــمرد. معلوم گردید هیچ خط ومشی فکری پشت چینش کابینه 
قرار ندارد. یک ســری افراد بنا به دالیلی که نه رسانه      ها می      دانند و 
نه مردم کنار یکدیگر جمع شــده      اند تا سرنوشت کشور را در چهار 
ســال آینده رقم بزنند. جز آه و افسوس چه کاری از دست مردم بر 
می      آیــد. آن از نمایندگان مجلس که با وعده و وعیدهای متنوع نظر 
خود را در مورد کابینه تغییــر می      دهند و این هم از رئیس جمهور 
منتخب که برای هر یک از دوستان خود صفتی برگزیده و با همین 
صفات قصد دارد که دولت را تشــکیل دهد. دولتی که نه برنامه      ای 

دارد و نه هدف مشخصی. 
نباید از یاد برد که این وضعیت مختص کابینه و شــخص حسن 
روحانی نیســت. با نگاهــی گذرا به دولت      های پیشــین نیز متوجه 
می      شویم که تمام دولت      ها در بر همین پاشنه چرخیده است. با این 
وضعیت مشــخص می      شود که در چهار ســال آینده نیز مردم نباید 
انتظار فرجی در مشکالت عدیده خود داشته باشند. گروهی رفته      اند 
و مناصب دیگری را اشغال کرده      اند  و گروهی از مناصب دیگر آمده 

و جایگزین آن      ها شده      اند. همین.
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توضیح درباره آرم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران


