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درمکتب امام

اگر حکومتی پایش را کج گذاشت ...

نگاه

در عین حالی که هرکس به شغل خودش باید مشغول باشد، و هر کسی باید هامن 

کاری که دارد خوب انجام بدهد، لکن حارض باشد در مملکت و غایب نباشد از سیاستی 

که در مملکت می گذرد. توجه داشــته باشــد که اگر یکوقت مثالً یک جمعیتی یا یک 

فردی، یک حکومتی پایش را کج گذاشت، همه اعرتاض کنند و نگذارند که واقع بشود.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

»زنده باد مخالف من«
به شرط آنکه دهانش بسته باشد!

سرویس سیاسیـ 
روزنامه اعتماد در ســتون نگاه سیاســی در شماره دیروز خود به برخی بایدها و نبایدهای دولت دوازدهم پرداخت و 
نوشت: »بزرگ ترین وظیفه دولت دوازدهم گذار از طرح مسائل كلي و كالن از این شکل شعارگونه و رسیدن به واقعیت هاي 
موجود اســت. تا به امروز وقتي مسئوالن كشور در مورد مسائل جامعه صحبت كرده اند، به كلي گویي ها بسنده كرده اند. 
عنــوان كرده انــد كه باید عدالت و برابري به وجود بیاید؛ امکانات برابر باید براي همه ایجاد شــود، وحدت بین نیروهاي 

سیاسي و مردم باید ایجاد شود و خودكفایي و استقالل كشور باید دنبال شود.«
در ادامه این یادداشت ضمن اینکه لزوم مشورت دولت با كارشناسان هر حوزه مطرح شده، در این روزنامه زنجیره ای 
درباره علت عقب ماندگی در برخی مســایل تاكید شــده است: »علت این است كه نگاه هاي شعارزده اي به مسائل داریم 
و با واقعیت ها خیلي همراهي نمي كنیم. امید است آقاي روحاني بتواند در دور دوم كشور را از شعارزدگي، كلي گویي و 

انشانویسي جدا كند!«
دولت یازدهم آنگونه كه آمار تصریح دارد، در زمینه شعار دادن و وعده دادن و عمل نکردن ركورد ویژه ای دارد. البته 
پیش از این هم بارها و بارها در روزنامه كیهان به این موضوع پرداخته شده است كه الزم است دولت از انشا نویسی دست 
بردارد و به اقدامات جهادی در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی بپردازد كه منافع مستقیم آن شامل ملت می شود.

در جمله پایانی این یادداشت آمده است: »با وجود اینکه همه مي خواهیم عدالت، مساوات و برابري به وجود بیاید ولي 
روز  به  روز شکاف طبقاتي در جامعه بیشتر شده است.« رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در همین خصوص 
و اینکه چرا اصالح طلبان به محرومان كمتر توجه دارند در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفته بود: »درخصوص اینکه 
چرا اصالح طلبان به محرومان كمتر توجه دارند باید بگویم یکی از اشکاالتی كه ما همواره مطرح می كنیم این است كه 
چرا روی شعارهای انقالب و امام)ره( كه االن مورد تاكید رهبری هم هست، تکیه نمی شود... شکی در این نیست. ازجمله 
اینکه امام)ره( تاكید داشــتند جنگ بین فقر و غنا و رفع اختالف طبقاتی و توجه به محرومان و پابرهنگان یا انتقاد به 

كاخ نشینی و زندگی اشرافی و تجمل گرایی سیره نبی اسالم)ص( است... صرف شعار دادن كافی نیست.«
جیغ بنفش زنجیره ای ها از حساسیت کیهان در رعایت منافع ملی

روزنامه های زنجیره ای و رســانه های به ظاهر حامی دولت در كنار برخی دولتمردان، راهبرد اعالم نشــده اما اعمالی 
»پنهانکاری، محرمانه سازی، انکار و كتمان و توجیه، راه بینداز و جابینداز، عملیات روانی علیه منتقدان برای جا انداختن 
یا تحمیل قراردادهای محرمانه به صاحب نظران منتقد و دستگاه های قانونی نظارتی )مجلس، دیوان محاسبات، سازمان 
بازرسی( و... در یک كلمه، نامحرم سازی مردم و كارشناسان و ناظران« را در پیش گرفته اند. نمونه های متعدد این روحیه 
را كه از »خودكامگی« و »سســتی اســتدالل و اراده« و در مواردی »هم افقی با خارج« برمی خیزد، می توان در ماجرای 
فکت شیت و تصویب برجام، قراردادهای جدید نفتی )IPC( و حتی قراردادهای منتشر نشده ایرباس و پژو، توافق پنهان 
و شفاف نشده بانک مركزی با FATF )اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی(، فیش های حقوقی نجومی، لوایح بودجه 
سال 95 و برنامه ششم توسعه، سانسورها و تحریف های آماری، تکلیف مبهم قرارداد خسارت بار كرسنت و جریمه چند 

ده میلیارد دالری آن و... رصد كرد.
قرارداد پرابهام وزارت نفت دولت یازدهم با شركت بدسابقه فرانسوی توتال نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اما در ســوی مقابل، كیهان براســاس حساسیت همیشگی نسبت به حراست از منافع و مصالح ملی، به بررسی ابعاد 
مختلف این قرارداد پرخسارت و مطالبه گری از نهادهای مسئول پرداخت. اما این حساسیت به مذاق مدعیان اصالحات 

خوش نیامده و صدای جیغ بنفش آنان به گوش می رسد.
روزنامه آفتاب یزد در شماره دیروز در گزارشی تحت عنوان »وقتی توتال یک هفته تیتر یک می شود« نوشت: »قرارداد 
نفتی توتال، علیرغم آشکار بودن منافعش برای جمهوری اسالمی  ایران و بی سابقه بودنش از زمان شروع تحریم های ناشی 
از سیاست هیجانی دولت های نهم و دهم، همچنان به مذاق دلواپسان خوش نیامده است. در این میان اما، كیهان همان 
طور كه انتظار می رفت، گوی سبقت را در عرصه دلواپسی ربود و در اقدامی جالب، توتال برای یک هفته تمام تبدیل به 
سوژه اصلی این روزنامه شد.« در بخش دیگری از گزارش آمده است: »منتقدان دولت به سردمداری كیهان بی محابا در 
حال تخریب این دستاورد ملی هستند. تخریب هایی كه دست بر قضا همسو شده با نگرانی های ایاالت متحده آمریکا از 
نزدیک شــدن روابط اتحادیه اروپا با ایران؛ تا جایی كه رســانه های آمریکایی برای دلسرد كردن شركت فرانسوی و باقی 
كمپانی هایی كه در صف سرمایه گذاری در ایران قرار گرفته اند، به این مخالفت های سیاسی داخلی ایران می پردازند و در 
این مورد مطلب می نویسند.« این روزنامه مدعی اصالحات در ادعایی مضحک، انتقاد از قرارداد پرابهام توتال را عامل دلسرد 
شدن شركت های اروپایی برای ورود به ایران عنوان كرده. اما باید گفت، آنچه شركت های خارجی را از سرمایه گذاری در 

ایران منصرف می كند، آشوب و فقدان امنیت است. 
آفتــاب یزد در ادامه نوشــت: »كیهانیان كه خود را در عرصه تخریب تنها می بینند و مشــاهده می كنند كه حتی 
رسانه های هم سو هم به اندازه آنها در تالش برای محکوم كردن دولت به هر بهانه ای نیستند، این بار دادخواست كودكانه 
خود در معركه سیاست را با بزرگ تر ها مطرح می كنند و گویا شکایت را به امید حمایتی ولو اندک پیش دیگران می برند. 
كیهان می نویســد: »ورود به پرونده توتال، وظیفه بر زمین مانده مجلس و قوه قضائیه«. واضح و مبرهن است كه چنین 
درخواستی حاكی از بی اطالعی این رسانه از روند بررسی قراردادهای تخصصی در حوزه های مختلف و زمان بندی ورود 

قوا و نهادهای گوناگون به مسائل گوناگون كشور است.«
شــأن نظارتی مصرح در قانون اساســی برای مجلس به این نهاد مهم اجازه تحقیق و تفحص در همه امور كشور را 
می دهد. بر همین اساس در اصل 77 قانون اساسی تاكید شده است: »عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه  های 

بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.«
اما این روزنامه زنجیره ای درخواست كیهان از مجلس برای عمل به قانون اساسی را »دادخواست كودكانه« خوانده 
است. البته ناآشنابودن مدعیان اصالحات با قانون چندان عجیب نیست و حمله به منتقدان از سوی مدعیان آزادی بیان 
نیز به طنزی تکراری تبدیل شده است.  نحوه مواجهه دولت مدعی پذیرش نقد و رسانه های حامی آن با منتقدین تداعی 

كننده شعار مضحک دوران دولت اصالحات است كه »زنده باد مخالف من« البته به شرط آنکه دهانش بسته باشد!.
اعتراض ارگان دولت به البی گری های منتخبین شورای شهر تهران

روزنامه ایران دیروز طی یادداشــتی از عباس عبدی به نقد و اعتراض نســبت به جلسات غیر رسمی اعضای شورای 
شــهر پنجم پیش از شــروع به كار رسمی پرداخت و نوشــت: »اعضای محترم شورای شهر یا هیچ جلسه ای به نام شورا 
نگذارند و منتظر بمانند كه پس از آغاز به كار وارد فرآیند انتخاب شهردار شوند، یا اگر جلساتی دارند كه ظاهرا تاكنون 
نزدیک به 15 جلســه داشــته اند، این جلسات را مشمول مقررات جلسات شــورای رسمی و مثل همان ها امکان حضور 

خبرنگاران را فراهم نمایند.«
در بخش دیگر این یادداشت تصریح شده است: »به طور روشن باید گفت كه منتخبین محترم شورای شهر هم به 
لحاظ اخالقی و هم به لحاظ شعارهایی كه داده اند، حق ندارند به نام شورا جلساتی غیررسمی داشته باشند كه تصمیمات 
آن جلسات غیررسمی را هنگام فعالیت اصلی شورا، رسمیت دهند، بدون آنکه مردم و رأی دهندگان از جزئیات مذاكرات 

اطالعی داشته باشند.«
دردسرهای لیست فروخته شده!

ایران همچنین در گزارشی نوشت: »شورای عالـــی سیاستگذاری اصالح طلبان تصمیم گرفت در قالب كمیته ای به 
ارزیابی عملکرد خود در انتخابات اخیر بپردازد؛ نهاد انتخاباتی اصالح طلبان در جلسه اخیر كه شامگاه یکشنبه به ریاست 
محمدرضا عارف برگزار شد، مصوب كردند این كمیته با نظرخواهی از نخبگان و صاحبنظران، درباره عملکرد این شورا 
به قضاوت بنشینند. شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان، نهاد انتخاباتی و باالدستی این جریان سیاسی است كه به 
ابتکار رئیس دولت اصالحات زمستان سال 94 و در آستانه انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی تشکیل و ریاست این 
نهاد از همان ابتدا به عهده محمدرضا عارف نهاده شد. بعد از انتخابات مجلس دهم، رئیس دولت اصالحات ضمن موافقت 
با تداوم فعالیت شورای سیاستگذاری برای ساماندهی به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و شوراهای اسالمی شهر و 

روستا موافقت كرد؛ با این تبصره كه انتقادها و كاستی های آن از طرف كمیته ای برطرف شود.«
در این گزارش همچنین خاطرنشــان شــده است: »چالش اصلی این نهاد اما انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا 
در تهران بود... به گفته هیئت رئیســه شورای سیاســتگذاری، داوطلبان در باكس های مختلف تعریف شده و در نهایت 
میان دو نفر برگزیده در هر باكس، رأی گیری و یک نفر انتخاب شــد. این شــیوه سبب شده برخی چهره های نام آشنا از 
راهیابی به فهرســت باز مانده و برخی چهره های جوان و گمنام وارد فهرست شوند. این فهرست به محض انتشار برخی 

واكنش های انتقادی به دنبال داشت.«
البته ضروری است، كمیته ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان به بررسی سازوكار منفعت طلبانه، كاسبکارانه 
و تاجر مأبانه در بستن این لیست هم بپردازد چراكه برخی رسانه های اصالح طلب از شرط پرداخت 2 میلیاردی »غ ـ ک« 

برای متقاضیان حضور در لیست امید شورای شهر تهران خبر داده بودند.
تکرار تعبیرهای نامفهوم از سوی مدعیان اصالحات

بهمن ماه ســال گذشــته طرح مبهم و در عین حال بی محتوای آشــتی ملی از سوی مدعیان اصالحات با هدف به 
فراموشــی كشــاندن فتنه 88 مطرح شد، این طرح با پاسخ قاطع مردم روبرو شده و رهبر معظم انقالب 27 بهمن سال 
گذشــته در دیدار با مردم آذربایجان با بی معنی دانســتن این تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به آن در روزنامه ها، گفتند: 
»مگر مردم با هم قهر هستند كه بخواهند آشتی كنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با كسانی كه در سال 88 به روز 
عاشورای حسینی اهانت كردند و با قساوت و لودگی و بی حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت كردند و كتک زدند، 

قهر هستند و با آنها آشتی هم نمی كنند.«
این طرح در روزهای گذشته نیز از سوی برخی مدعیان اصالحات كه در فتنه 88 آزمون خود را پس داده اند دوباره 
اما از سوی دیگری مطرح می شود. محمدرضا خاتمی عضو حزب منحله مشاركت در گفت وگو با شرق از روحانی خواسته 

است تا دولت آشتی ملی را تشکیل دهد!
وی در این گفت وگو اظهار داشت: »در مشی و اجرا امیدواریم هم دولت آقای روحانی و هم مجلس به گونه ای عمل 
نکنند كه طرف مقابل فکر كند آقای روحانی همه تخم مرغ ها را در سبد اصالح طلبی چیده است. این اتفاق باعث می شود 
سوءتفاهم ها و اصطکاک ها تشدید شود. ما واقعا می خواهیم دولت آقای روحانی دولت آشتی ملی باشد. حضور همه مدیران 
شایسته اصالح طلب در عرصه های مختلف كار و تالش در كشور و بهره گیری از همه ظرفیت های ملی كه ده ها سال برای 
پرورش آنها هزینه شــده است از حســرت های درونی ماست؛ اما حتی یکی از دوستان توانمندی كه می شناسید از این 
ناراحت نشــده كه چرا در فالن مسئولیت حاضر نیست. ما از ته دل از موفقیت های دولت خوشحال می شویم. معتقدیم 
دولت آینده باید دولت آشتی ملی باشد. البته آقای روحانی حتما خط كشی و مرزبندی روشنی با تندروهایی كه عامل 

اصلی بدبختی های ایران هستند، ایجاد می كند؛ اما امیدواریم رئیس جمهور با اصولگرایان معتدل نیز وارد تعامل شود.«
اگرچه سخن گفتن از آشتی ملی امری مبهم و در عین حال بی محتوا است اما اظهارات توهین آمیز محمدرضا خاتمی 
نسبت به منتقدان دولت یازدهم كه آنان را تندروهایی می نامد كه عامل اصلی بدبختی های ایران هستند جای تامل دارد، 
مدعیان اصالحات همواره می خواهند حوادث تلخ و تاسف بار سال 88 و فتنه آمریکایی انگلیسی این سال فراموش شود و 
از سوی دیگر نیز در قامت كدخدای ده ژست میانجیگرانه به خود بگیرند كه حل همه مشکالت به آنان ختم می شود و القا 
كنند كه هر چند مورد ظلم قرار گرفته اند اما با بزرگ منشی از آن گذشته و به ظالمین اجازه نفس كشیدن نیز می دهند!

این خواسته مدعیان اصالحات در حالی است كه اوال آنان بایستی به اتهامات بی شمار خود در همراهی با فتنه 88 
پاسخ گویند، این افراد و گروه ها در سال 88 علیه رای ملت دست به شورش و اردو كشی خیابانی زده و خواستار ابطال 
رای مردم شدند و امروز ژست طلبکاری به خود گرفته اند. دوم آنکه مدعیان اصالحات علیرغم ادعای محمدرضا خاتمی 
مبنی بر اینکه از نبودن در دولت یازدهم ناراضی نبوده اند در چهار سال گذشته به لطایف الحیل فراوان سهم خود را از 

كابینه گذشته و آینده خواسته اند!

نماینده شاهین شهر گفت: طرح سه فوریتی 
الزام دولــت به رعایت منافع و مصالح ملی در 
امضای قراردادهای نفتی و گازی با 23 امضا به 

هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
شاهین شهر  نماینده  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
در گفت وگو با فارس، گفت: طرح ســه فوریتی الزام 
دولــت به رعایــت مصالح و منافع ملــی در امضای 
قراردادهای نفتی و گازی با 23 امضا به هیئت رئیسه 

مجلس تقدیم شد.
وی افــزود: بــا توجه بــه اینکه از ســاعت 24 
چهارشنبه 21 تیر ماه 96 كشور ما در قالب قرارداد 
نفتی خود بــا توتال ملزم به اجــرای تعهدات خود 
می شود، این طرح با قید سه فوریت به هیئت رئیسه 

مجلس تقدیم شد.
این طرح ســه فوریتی كه با عنوان » الزام دولت 
بــه رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی 
و گازی در قالــب الگوی جدیــد قراردادهای نفتی 
)IPC( « تقدیم به هیئت رئیســه مجلس شده است 
تاكید می كند: به منظور رعایت منافع و مصالح ملی و 
افول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی دولت 
مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی با طرف قرارداد جهت بررســی 

كارشناسی بیشتر جلوگیری نماید.
در تبصره این طرح آمده اســت : هرگونه انعقاد 
قرارداد دیگر با شــركت های خارجی در قالب الگوی 
جدید قراردادهای نفتی )IPC( تا اتخاذ تصمیم در 

مجلس شورای اسالمی انجام نشود.
در بخش دیگری از طرح نمایندگان تصریح شده 
است: از آنجا كه انعقاد هرگونه قرارداد خارجی دارای 
آثار و تبعات خاصی اســت و می تواند باعث خسارات 
مالــی و غیر مالی زیان بار برای كشــور گردد و بعضاً 
استقالل سیاسی كشــور را تحت تاثیر قرار دهد در 
مقطع كنونی نوعی شتاب و عجله در انعقاد قراردادهای 
نفتی در قالب الگوهای جدید نفتی مالحظه می شود 
كه مغایر مصالح و منافع ملی و اصول قانون اساسی 
كه نمونه بارز آن ابهامات و مشکالت زیادی است كه 
در قرارداد جدید تحت عنوان توســعه فاز 11 پارس 
جنوبی با شــركت توتال و شــركت ملی نفت چین 

)CNPC( در حال انعقاد می باشد.
این طرح ادامه می دهــد »به منظور جلوگیری 
از آثــار زیانبار این گونه قراردادها طرح مذكور جهت 
تصویب نمایندگان ملت ایران تقدیم می گردد، موضوع 
اصلی در این طرح عدم مراعات چهارچوب های مصوب 
شورای عالی امنیت ملی و دولت محترم توسط وزارت 
نفت و همچنین تقابل با بعضی از اصول قانون اساسی 

]می باشد[.«

گام اول مجلس برای مقابله با قرارداد پرابهام نفتی 

طرح ۳ فوریتی توقف اجرای قرارداد توتال 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

امضای قرارداد توتال در شأن نظام 
جمهوری اسالمی نیست

نماینده فالورجان در نشســت علنی دیروز طی 
ســخنانی به عنوان ناطق میان دستور، اظهار داشت: 
صریحا معتقدم امضای قرارداد توتال در شــأن نظام 
جمهوری اســالمی ایران نیســت. چرا كاری كه ما 
می توانیــم انجام دهیم، آنها بــا قیمت های ده برابر 
اجرایــی كنند و 25 ســال هم حاكم منابع كشــور 
ما باشــند. در سال گذشته شــاهد بودیم كه با چه 
بروكراســی اداری و بدون درنظر گرفتن دغدغه های 
مقام معظم رهبری كلیات قرارداد IPC تصویب شد.
حجت االســالم سید ناصر موســوی الرگانی بر 
همین اســاس اضافه كرد: به راستی دولتی كه 24 
میلیون رأی دارد، آیا امضای قرارداد ننگین با توتال 

برایش یک پیروزی است؟ 
اعتراض به رئیس بانک مرکزی

 در مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مشکالت 
مؤسســات مالی دیروز و بــا حضور رئیس  كل بانک 

مركزی برگزار شد.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در 
آغاز جلســه علنی دیروز در تشریح جلسه غیرعلنی 
مجلــس گفت: در ابتــدای جلســه غیرعلنی آقای 
پزشکیان كه از طرف مجلس مأمور شده بود تا موضوع 
مؤسسات اعتباری را پیگیری كند، گزارشی ارائه كرد.

وی افزود: در ادامه این جلسه آقای سیف رئیس  
كل بانک مركزی نیز گزارشی درباره اقدامات انجام شده 
از سوی بانک مركزی برای حل مشکل سپرده گذاران 
ارائــه كرد و نمایندگان نیز توضیحات و راهکارهایی 

برای حل مشکل ارائه كردند.
رئیس  مجلس با بیان اینکه در مجموع نظر مجلس 
این بود كه بانک مركزی باید در اســرع وقت مشکل 

ســپرده گذاران را به نحو عام حل كند، اظهار داشت: 
مجموع جلسه این بود كه اگر بانک مركزی نیازمند 
كمک بخش های دیگر كشور از جمله مجلس باشد 
ما به بانک مركزی كمک می كنیم و قرار شــد ظرف 
هفته آینده گزارشی از اقدامات ارائه دهند و یا اینکه 
اگر خودشــان می توانند در دولت این مسئله را حل 
كنند به نحوی باشد كه نگرانی همه كسانی كه در این 
مؤسسات اعتباری سرمایه گذاری كرده اند رفع شود.

الریجانــی تصریح كرد: در ادامه از بانک مركزی 
خواستیم كه در جلسه ای این موضوع را مطرح كنند 
و پیشنهادی نیز در اینجا مطرح شد كه اگر به این نحو 
عمل شود، می توانند رافع مشکل باشند و دغدغه های 

مردم را حل كنند.
وی خاطرنشان كرد: در نهایت تا هفته آینده این 
موضوع را در مجلس پیگیری می كنیم كه به سرانجام 
برسد.  گفتنی است مجلس شورای اسالمی دیروز و 
پس از جلسه غیرعلنی با موضوع مشکالت مؤسسات 
مالی و اعتباری شاهد اعتراض تعدادی از نمایندگان 

به ولی اهلل سیف رئیس بانک مركزی بود.
بنابر این گزارش، تعــداد دیگری از نمایندگان 
كوشــیدند با میانجیگری، موضــوع را فیصله داده و 

مجلس بالفاصله وارد دستور شد.
رضا شــیران نماینده مشهد در این زمینه و در 
گفت و گو با فارس توضیحاتــی درباره اعتراض خود 
و عده ای دیگر از نمایندگان به ولی اهلل ســیف رئیس  
كل بانک مركزی پس از اتمام جلسه غیرعلنی امروز 

مجلس داد.
وی در این باره خاطرنشــان كرد: ما با یادآوری 
اعتراض خود در كمیســیون اصل نود به آقای سیف 
گفتیــم، كه برخی از تعاونی هایی كه امروز مشــکل 
پیدا كرده اند و بانک مركزی سخن از مجوز نداشتن 
آنها می گوید، 25 ســال سابقه فعالیت دارند؛ آیا در 

طول این مدت مشخص نشد كه اینها قانونی هستند 
یا غیرقانونی؟

وی عنوان داشت: در ادامه به آقای سیف یادآوری 
كردیم این مؤسســات مالی خود خزانه نداشــتند و 
حســاب های آنان نزد بانک های شماســت و همین 
بانک ها هزاران میلیارد از بابت خواب ســرمایه های 

این مؤسسات سود برده اند. 
شیران ادامه داد: امروز پس از اتمام جلسه علنی 
از آقای سیف پرسیدیم مگر قانون مبارزه با پولشویی 
تصریح نمی دارد كه اگر حجم پولی برای سپرده گذاری 
در بانک ها از میزان مشــخصی باال رفت باید منشا و 

پاک بودن آن كامال مشخص باشد؟
وی با اشاره به اینکه نهادها طبق قانون موظفند 
معاونت مقابله با پولشویی ایجاد كنند، گفت: مؤسسات 
مالی ودیعه های 200 الــی 300 میلیارد تومانی در 
بانک ها گذاشته اند، چگونه آقای سیف می گوید بانک 
مركزی در قبال این مؤسسات مالی مسئولیت ندارد؟
نماینده مشهد در مجلس افزود: امروز در مجلس 
و پس از اتمام جلسه غیرعلنی به آقای سیف اعتراض 
كردیم كه شما با مصاحبه خود و مبرا دانستن بانک 
مركزی از هرگونه مسئولیت در قبال مؤسسات مالی 
جامعه را به هم ریختید.  وی با اشــاره به اصل 171 
قانون اساسی كه جبران خسارت ناشی از رای اشتباه 
قاضــی را متوجه بیت المال می دانــد، تصریح كرد: 
چگونه بنابر ادعای بانک مركزی فعالیت بعضی از این 
مؤسســات تا سال 94 قانونی و پس از آن غیرقانونی 
بوده است؟ این نماینده مجلس در انتها ابراز داشت: 
به آقای سیف گفتیم بانک مركزی نقش اصلی را در 

ایجاد نارضایتی در میان مردم دارد.
مصوبات نمایندگان

الیحــه موافقت نامــه انتقــال محکومین میان 
جمهوری اســالمی ایران و جمهوری قزاقســتان با 
پافشــاری مجلس بر مصوبه قبلی خــود به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام رفت.
از ســوی دیگر نمایندگان مجلس در مصوبه ای 
ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح موادی از قانون 
تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی كشور 

و انتخاب شهرداران را برطرف كردند.
محمدعلی پورمختار نماینده بهار و كبودرآهنگ 
در تذكــری بــه رئیس جمهور خواســتار برخورد و 
جلوگیری از اقدامات غیرقانونی وزیر صنعت در واردات 
سیگار مارلبرو كه وابسته به صهیونیست ها است، شد.
خبر دیگر این كه همکاری و حمایت از ادمین های 
گروه هــای تلگرامی فعال در هتک حرمت خانواده ها 
»وزیر اطالعات« را با اعالم وصول ســؤال 3 نماینده 
مجلس شورای اسالمی به صحن علنی پارلمان كشاند.

تأسیس مجدد وزارت بازرگانی
در تضاد با اقتصاد مقاومتی

دکتر محمدجواد ایروانی
استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

یکی از پیامهای مهم اقتصاد مقاومتی تولیدمحوری است و درون  زایی و برون -گرایی 
را مورد توجه ویژه قرار می  دهد. این به آن معناست كه نیازمند یک نهاد انسجام  بخش 
بین سیاست های تولیدی و سیاست های تجاری هستیم و در عمل باید ساختاری به 
وجود آید كه سیاست های تجاری را در خدمت تولیدمحوری قرار دهد به گونه  ای كه 
صادرات  محوری به  عنوان ترجمان عملیاتی برون  گرایی سرلوحه بخش تولید قرار گیرد. 
ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن یک اقدام راهبردی در همین مسیر 
است كه البته متأسفانه این فرایند به صورت كامل طی نشد و نیمه  كاره رها گردید كه 
این امر در نهایت موجب غلبه بخش بازرگانی واردات  محور به بخش تولید شد. حال 
با گذشت یک دوره زمانی از این ادغام زمان آن است كه تا با آسیب  شناسی آنچه رخ 
داده است، نقاط ضعف و كاستی  ها برطرف شود تا بتوانیم همانند كشورهای پیشرفته  ای 
چون ژاپن صاحب یک نهاد منسجم  كننده تولید و تجارت با رویکرد توسعه  تولید شویم. 
متأسفانه به جای این اقدام مدیریتی و رفع نواقص، شاهد یک عقب  گرد هستیم و به 
گونه  ای تبلیغ و ترویج می  شود كه با تفکیک و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به یک 
باره كلیه موانع برطرف می  گردد. باید توجه داشت كه تغییرات مکرر ساختاری عالج 
كار نیست بلکه باید نسبت به اصالح سیاست ها، نصب مدیران راهبردی، حرفه  ای و 

توانمند كه منافع ملی را سرلوحه كار خویش قرار دهند اهتمام كرد.
الگوگیری از كشورهایی كه دارای وزارت بازرگانی مستقل هستند، بدون در نظر 
گرفتن شرایط و اقتضائات آن كشورها و ثمرات و آثار این انفکاک ساختاری بین تولید 
و تجارت، مسیری اشتباه است، باید توجه نمود كه ایران دارای درآمدهای نفتی است 
كه جدای از روندهای طبیعی در بخش صنعت و كشاورزی منابع ارزی قابل توجهی 
را برای كشور فراهم می  كند و وزارت بازرگانی مستقل از تولید عمده مصرف  كننده  
این منابع ارزی خواهد بود. در كشورهای غیرنفتی كه منابع ارزی ناشی از صادرات 
محصوالت و خدمات اســت در عمل شکل  گیری سیل واردات میسر نیست چرا كه 
واردات بی  رویه موجب كســری تراز تجاری و كسری شدید تراز پرداختها شده و در 
عمل موجب كاهش شــدید ارزش پول ملی و افزایش تورم می  گردد كه هر دولتی 

را به زانو درمی  آورد.
حال كه در ســال اشــتغال و تولید قرار داریم، الزم است ساختار مرتبط با این 
موضوع را منســجم و یکپارچه سازیم در غیر این صورت و با تأسیس مجدد وزارت 
بازرگانی شاهد ناهماهنگی ساختاری بین سیاست های تجاری و سیاست های صنعتی 
و كشــاورزی خواهیم بود و عالوه بر تحمل هزینه  های مالی، افزایش موانع كسب و 
كار و گســترش بروكراســی، مصرف بی  رویه منابع ارزی و از همه مهمتر ضربه به 
تولید ملی را شاهد خواهیم بود. باید توجه نمود اقدامات ساختاری ما به جامعه پیام 
می  دهد كه نقطه اهتمام و تمركز دولت چیســت چرا كه ساختارها تجلّی بیرونی و 
عینی راهبردها و اهداف هستند و این تفکیک ساختاری به سرمایه  گذاران داخلی و 
خارجی پیام می  دهد كه تولیدمحوری در اولویت نیست و پیام منفی به تولیدكنندگان 
و صادركنندگان خواهد داد و خالصه كالم اینکه موجب ضعف در تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتی خواهد گردید.
پیشنهاد می  شود بجای تفکیک  های ساختاری، ساختار موجود را با جهت-

 گیــری راهبردی صادرات محوری و تولیدگرایی تکمیل و موانع كســب و كار را 
برطرف نمایند.

چندی پیش در ایام تعطیالت عید سعید 
فطر مدیــران عامل برخــی خبرگزاری های 
كشــور - از جمله فارس و تســنیم- سفری 
به مشــهد مقدس داشــته و طی این سفر، 
ســیدابراهیم  با حجت االسالم والمســلمین 
رئیسی تولیت آستان قدس رضوی نیز دیدار 
می كننــد. در این دیدار، ســؤاالت مختلفی 
درباره چرایی ورود حجت االســالم رئیسی به 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
و نیز تحلیل وی از متن، حاشیه و نتیجه این 
انتخابات مطرح گردید كه متن كامل آن در 
این دو خبرگزاری منتشــر شده و چکیده ای 
از مهم ترین محورهای ســخنان رئیسی در 

ادامه می آید.
* به این انتخابات قدم گذاشتم كه بگویم 
رفتار و مدیریت انقالبی آن تصویری نیســت 
كه دشــمنان آن را ساخته اند و گام اول برای 
اینکه وضعیت كشور اصالح شود اصالح این 

تصویر است.
* اگر رأی مناطق مختلف را تحلیل كنید، 
متوجه می شوید كه مشاركت قشر ضعیف و 
محروم، در انتخابات كاهش پیدا كرده است 
و این نقطه ضعف دولت ها اســت كه گاهی با 
سیاست های غلط شان امید مردم و بخصوص 

طبقه محروم را كم كرده اند.
* در این انتخابات ناكارآمدیها بخش هایی 

از جامعه را از مشاركت جویی سیاسی ناامید 
كرد.

* این انتخابات حداقل خاصیتی كه داشت 
این بود كه دولت را وادار كرد صدای مردم را 

بشنود. همین موفقیت كمی نیست.
* فکر می كنم یک فایــده حضور بنده، 
قــدرت دادن به صدای ضعیــف محرومین 
و امیــدوار كردن آنها به اهــداف و پرچم و 

شعارهای اصلی انقالب بود.
* صداوســیما كه باید ملی و فراجناحی 
باشــد، به دالیلی از جمله گروكشــی ها در 
خصوص بودجــه و گاهی گرایش های خاص 
تحلیلــی، در مقاطــع نزدیک بــه انتخابات 

سازمان بســیج حقوقدانان در گزارش خود درباره 
معاهده آب و هوایی پاریس هشدار داد ارائه اطالعات و 
اسرار نظام به بیگانگان، خسارت های سنگین اقتصادی، 
الزام آور بودن معاهده، تعارض موافقتنامه با قانون اساسی 
و اسناد باالدســتی از جمله آثار و تبعات الحاق به این 

معاهده است.
به گزارش تســنیم، سازمان بســیج حقوقدانان با انتشار 
»گــزارش حقوقی معاهده آب و هوایی پاریس 2015« ضمن 
اشاره به ماهیت موافقتنامه پاریس كه با هدف كاهش گرمایش 
جهانی در ســال 2015 در پاریس منعقد شد، به تبیین آثار و 
تبعات حقوقــی موافقتنامه مذكور در نظام حقوقی جمهوری 

اسالمی ایران پرداخته است.
در بخشــی از این گزارش با اشاره به تردید دانشمندان و 
نظریه پردازان دنیا مبنی بر نقش داشتن گاز دی اكسید كربن 
در گرمایش جهانی تصریح شده كه عوامل موثر دیگری مثل 
بخار آب و دیگر گازهای گلخانه ای در گرم شــدن زمین تاثیر 
دارند و بر اساس همین نظریه برخی از كشورهای توسعه یافته 

مانند آمریکا از این معاهده خارج شــده اند و بعضی دیگر مثل 
روسیه هنوز به معاهده نپیوسته اند. در این گزارش با تاكید بر 
اینکه مهمترین بخش توافقنامه پاریس، ارائه برنامه مشاركت های 
ملی معین )INDC( به منظور كاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
است، آمده است: به لحاظ حقوقی برنامه مشاركت ملی كشورها 
پس از تصویب در بخش قانونگذاری هر كشوری، كامال رسمی 
و الزام آور اســت و به اذعان كارشناسان و صاحبنظران حقوق 
بین الملل، عــدم انجام تعهدات مندرج در برنامه مشــاركت 
ملی، منجر به فشــارهای سنگین سیاسی و حتی تحریم های 
بین المللی خواهد شد. این گزارش علت عدم همکاری كشورهای 
توسعه یافته به خصوص آمریکا و روسیه با توافق پاریس را تبعات 
سنگین اقتصادی و سیاسی دانسته و تاكید دارد: از آنجا كه رشد 
اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای رابطه مستقیم دارد، 
اجرای سیاست های كاهش انتشار دی اكسید كربن تبعات و آثار 
اقتصادی زیانباری بر اقتصاد و تولید كشور برجای خواهد گذاشت 
و رشــد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. گزارش 
مذكور با انتقاد از عدم رعایت اصول مسلم حقوقی مثل عدالت، 

انصاف، توازن و مسئولیت پذیری توسط كشورهای توسعه یافته 
به خصوص آمریکا در معاهده آب و هوایی پاریس به این نکته 
اشاره دارد كه طبق آمار سازمان های بین المللی، 60 درصد از 
گازهای گلخانه ای توسط 20 درصد از ثروتمندترین كشورها 
تولید می شود در حالی كه 20 درصد از فقیرترین كشورها كمتر 
از یک درصد از گازها را تولید می كنند و الزام چنین كشورهایی 
به كاهش انتشار گازهای گلخانه، موجب فقر بیشتر و عدم توسعه 

پایدار آنان خواهد شد.
 بر اساس این گزارش، الحاق به معاهده پاریس و پذیرش 
تعهدات ســنگین از طرف ایران، به قطع خالف شرع مقدس 
اسالم، قانون اساسی و اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی 
ایران خواهد بود و باعث مشکالت و چالش های متعدد سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی، حقوقی در آینده خواهد شــد. این گزارش 
اضافه می كند بر اساس قاعده عدالت زیست محیطی الزم است 
دولت های توسعه یافته كه بیشترین نقش را در تخریب محیط 
زیست داشته اند و از امکانات و توانایی های بیشتری نسبت به 
كشورهای در حال توسعه برخوردار هستند، در حفاظت از آن 

نیز مسئولیت سنگین تری بر عهده گیرند و كشورهای در حال 
توسعه نیز به تناسب نقش كمتر آنها در تخریب محیط زیست 
كره زمین، مسئولیت سبک تری برعهده گیرند ولی متاسفانه 
مشــاهده می شود كشــوری مثل ایاالت متحده آمریکا كه از 
مســببین اصلی و عاملین موثر گرمایش جهانی زمین است، 
نه تنها هیچ معاهده محیط زیســتی را امضا نکرده بلکه نقش 
رهبری این جریان را نیز ایفا كرده است. تعارض واضح بعضی 
از مواد این موافقتنامه با برخی سیاســت های كالن ابالغی از 
سوی مقام معظم رهبری از نکاتی است كه در این گزارش به 
آن اشاره شده است؛ این معاهده در حالی به كاهش تولید نفت 
و گاز به سبب كاهش انتشار گازهای گلخانه ای پرداخته است 
كه در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به صراحت به حفظ 
و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز و افزایش تولید و اتخاذ 
تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اكتشاف نفت و گاز و 
افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز تاكید شده است.

گفتنی است، متن كامل »گزارش حقوقی معاهده آب و هوایی 
پاریس« به زودی در كیهان منتشر خواهد شد.

بنا بر گزارش یک پایگاه خبری آمریکایی، 
نمایندگان  مجلس  دموکــرات  نمایندگان 
آمریکا به تازگــی طرحی ارائه کرده اند که 
خواســتار تمدید برخی محدودیت ها علیه 
برنامه موشــکی ایران، پیش از اتمام آنها 

هستند.
پایگاه آمریکایی واشنگتن اگزماینر در گزارشی 
با عنوان »زمانی كه ایران موشک بالستیک آزمایش 
می كند، دموكرات ها خواستار روشن شدن موضع 
ترامپ در قبال ایران هستند« نوشت: »نمایندگان 
دموكــرات مجلس نماینــدگان آمریکا به تازگی 
طرحی ارائه كرده اند كه خواســتار تمدید برخی 
محدودیت های علیه برنامه موشکی ایران، پیش 

از اتمام آنها هستند.«
بــه گزارش جام نیوز، ایــن پایگاه آمریکایی 
افــزود: »ترامپ رئیس جمهــور آمریکا به موجب 
مصوبات قانونی گذشته موظف است هنگام انجام 
آزمایش های موشکی توسط ایران، كنگره را ظرف 
حداكثر 48 ساعت در جریان این موضوع قرار دهد. 
این قانون و الزام برای رئیس جمهور آمریکا تا سال 
2019 معتبر است و با وجود اینکه این دو سال به 
پایان اعتبار این ماده قانونی باقی مانده نمایندگان 
دموكرات با ارائه طرحی در صدد تمدید آن برای 

سه سال دیگر برآمده اند.«
 این منبع آمریکایی افــزود: »روبن كوهن« 
و »یث ماولتون«، دو قانونگذار دموكرات مجلس 
نمایندگان آمریکا به تازگی طرحی درباره برنامه 
موشــکی ایران ارائه كرده اند كه خواستار تمدید 
این الزام تا سال 2022 است و این موضوع نشان 
میدهد كه حتی نمایندگان دموكرات هم درباره 

آزمایش های موشکی ایران نگران هستند.
سیاســتمداران در آمریــکا در حالــی انجام 
آزمایش های موشکی ایران را ناقض قطعنامه شماره 
2231 - قطعنامه تأییدكننده برجام- می دانند كه 
این قطعنامه ایران را از انجام آزمایش های موشکی 
منع نمی كند. نمایندگان كنگره آمریکا در گذشته 
طرح های متعددی درباره برنامه موشــکی ایران 

ارائه كرده اند.
ایــن منبع افزود: »این قانــون به این معنی 
است كه كنگره آمریکا از قدیم خواستار اطالع از 
اوضاع برنامه آزمایش موشکی ایران بوده است و 
در بسیاری از موارد بدنبال تحریم و افزایش فشارها 
به ایران بوده اســت. كنگره با این قانون خواستار 
این اســت كه تمامی مواردی كه دولت آمریکا از 
آن در مورد برنامه موشکی ایران مطلع است را در 

اختیار داشته باشد.«

پیروزی ایران در مهندسی 
خاورمیانه جدید

خبرگــزاری بلومبرگ گزارش داد: »روســیه 
امیدوار اســت كه با آتش بس سوریه كه این هفته 
با واســطه گری اش پدید آمده، نظــر ترامپ را با 
برنامه هــای پوتین همراه كنــد و اكنون جزئیات 
این توافقنامه با هدف ایجاد یک منطقه به اصطالح 
»عاری از تنش« در جنوب غربی ســوریه در حال 

تعیین می باشد.«
به  نوشته بلومبرگ، وزیر خارجه آمریکا از این 
توافق با تعبیر »معامله« یاد كرده اســت و در عین 
حــال تردیدهای فراوانی در خصــوص اینکه »آیا 
چنین طرحی برای فیصله بخشیدن به جنگی كه 
ده ها هزار قربانی بر جای گذاشته موفق خواهد بود 

یا خیر؟« وجود دارد.
منبع یادشده افزود: »پوتین قول داده است كه 
در صورت موفقیت این طرح، زمینه ای مناسب جهت 
یافتن راه حل سیاســی برای مشکالت سوریه ایجاد 

خواهد نمود.«
ولی یک تحلیلگر روس معتقد اســت كه اگرچه 
پوتین و تمام طرف ها رســما خود را متعهد به حفظ 
تمامیت ارضی سوریه خوانده اند، مع ذلک طرح مزبور 
به سرنوشــت آلمان پس از جنگ جهانی دوم منجر 

خواهد گشــت كــه میان قدرت هــای پیروز جنگ 
تقسیم شد.

به عقیده وی: »این آغاز تجزیه نرم سوریه و جواز 
اداره هر قسمت از كشور به صورت مستقل است كه 
مناطق مختلف را بین ایران، روسیه و تركیه تقسیم 
می كند. مجموعه طرح نشــان دهنده تغییر وضعیت 
و اســتراتژی نظامی روســیه برای خــروج از جبهه 

درگیری است.«
وب ســایت بلومبرگ در ادامه از قول »جاشــوا 
لندیس« )مدیر مركز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه 
اوكالهما( می نویسد: »آمریکا می تواند با ایران، روسیه 
و بشار اسد برای بازپس گیری مناطق اشغالی مبارزه 
كند؛ یا اینکه ضمن تن دادن به بقای ریاست جمهوری 
بشــار اســد، نظارت بر امنیت مناطــق نزدیک به 
مرزهای متحدان اصلی خود ]بخوانید اســرائیل[ را 

تداوم بخشد.«
مدیر مركــز مطالعات خاورمیانه در دانشــگاه 
اوكالهما خاطرنشان می سازد: »تحلیلگران روسیه و 
آمریکا بر این باورند كه اتفاق دوم بســیار محتمل تر 
است؛ یعنی اسد در سوریه پیش روی می كند و كاری 
هم از دست ایاالت متحده برنمی آید. در حقیقت شاهد 
یک مهندسی جدید در معماری خاورمیانه خواهیم 

بود كه پیروز نهایی آن ایران است.«

واشنگتن اگزماینر؛

موشک های ایران دموكرات ها را به جان ترامپ انداخت

روایت رئیسی از انتخابات 96

رأی 16 میلیونی علی رغم باران تهمت و تخریب نشانه مهمی است

در گزارش سازمان بسیج حقوقدانان تشریح شد

تعارض پیوستن ایران به »معاهده آب و هوایی پاریس« با قانون اساسی و اسناد باالدستی

متأســفانه به روابط عمومی و ستاد تبلیغی 
دولت تبدیل شده بود.

* پیش خود می گفتم كه اوالً طرِف رقابت، 
فردی است كه لباس دین و روحانیت را به تن 
دارد و الاقل در این قضیه حد نگه می دارد؛ نه 
اینکه كاری نمی كند، بلکه باالخره تا یک جایی 
جلو می رود، ثانیاً ایشان از اول انقالب مسئولیت 
داشــته، بنابراین الاقل حریــم نظام و اصول 
اخالقی انتخابــات را نگه می دارد؛ ثالثاً اكنون 
رئیس جمهور است و شئونات رئیس  جمهور را 
حفظ خواهد نمود؛ خب در انتخابات و خصوصاً 

ده روز آخر هر سه محاسبه ما بهم خورد.
* سپاسگزار آن اعتماد 16 میلیونی هستم 
كه با وجود باران سیل آسای تهمت و تخریب، 
باز هم به بنده اعتماد كردند؛ این موضوع فارغ 
از اینکه به بنده رأی داده شده، نشانه مهمی 

است و واقعاً جای تأمل و بررسی دارد.
* همــه نیروهــای انقــالب فراتــر از 
دسته بندی های رایج سیاسی، دور هم جمع 
شوند و برای حركت های بعدی، همفکری و 
همکاری ها را به نفع مردم و خصوصاً محرومان 
تقویت نمایند. انقالب از دورهم جمع شــدن 
و هم افزایی نیروهای مردمی و وفادار، خیر و 

بركت دیده و از اختالف و شکاف، آسیب.
* )بــا اشــاره به دیــدار كوتــاه خود با 
امیرحســین مقصودلو و عملیــات روانی و 
تخریبی گسترده رقیب در این مورد( شنیدم 
كه تصاویر نامناســبی از گذشته كه او از آنها 
اعالم برائت كرده با طراحی همان اتاق عملیات 
روانی به طور گسترده در فضای مجازی پخش 
شد. ُخب، این كار خیلی زشت و حرام بّین و 
اشاعه فحشاء از جوانی است كه اظهار می كند 

من توبه كرده ام. این گناهی عظیم تر است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت دوازدهم در خدمت تولید و اشتغال
یا در اجاره احزاب؟!

بقیه از صفحه 2
الیاس حضرتی، عضو فراكسیون امید مجلس هم در توئیتر خود در پیش بینی از 
تغییرات احتمالی در كابینه نوشــت: واعظی وزیر ارتباطات در تالش است جایگزین 
ظریف در وزارت امورخارجه شود، ولی اقبالی در این زمینه وجود ندارد. دهقان وزیر 
دفاع، جایگزین شــمخانی در شورای عالی امنیت ملی خواهد شد. رفتن فرهادی از 
وزارت علوم قطعی است و فرجی دانا و میلی منفرد گزینه های جایگزینی هستند كه 

تمایلی به این كار ندارند.
واعظی اما در اظهاراتی كه به نظر می رسد پاسخی به توئیتر الیاس حضرتی است، 
به همه توصیه كرد به دنبال ســهم خواهی از رئیس جمهور در انتخاب كابینه دولت 

دوازدهم نباشند؛ بلکه اجازه دهند؛ وی با آرامش همکاران خود را انتخاب كنند.
با وجود این گمانه زنی ها و اخباری كه در خصوص اعضای احتمالی كابینه دولت 
دوازدهم منتشر می شود به نظر می رسد امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور وظیفه 
پیدا كرده تا با مدیریت فضا از فشــارهای بر روی رئیس جمهور كم كند؛ امیری در 
اظهارنظری در خصوص انتخاب كابینه دوازدهم با اشــاره به اینکه روحانی در حال 
بررســی و ارزیابی كابینه دولت اســت خاطرنشان كرد كه او هنوز در مورد مصادیق 

صحبتی نکرده است.
اخیرا برخی رســانه ها به نقل از یک مقام آگاه در دفتر رئیس جمهور اخباری را 
در خصوص چینش كابینه منتشر كرده اند كه به نظر می رسد در ادامه همین راهکار 
مدیریت فضا باشــد. این رســانه ها در اخبار منتشر شده با طرح این مسئله كه برای 
چینش كابینه جدید روحانی و جهانگیری شــخصا اعضا را انتخاب و در صورت نیاز 
با دیگران مشورت می كنند مدعی شده اند: مسئولیت تیم اقتصادی به طور كامل به 

جهانگیری واگذار شده و كلیه وزارتخانه های اقتصادی توسط وی انتخاب می  شوند.
در ادامه این خبر با طرح این ادعا كه كار انتخاب كابینه دولت دوازدهم تا اوایل 
مرداد ماه به اتمام می رسد و روحانی برای رایزنی با رهبری اقدام خواهد كرد تا نظرات 
ایشــان را درباره كابینه اخذ كنند تاكید شده: گمانه زنی های رسانه ای درباره اعضای 
كابینه با واقعیت موجود بسیار تفاوت دارد و تا ماه آینده مغایرت ها مشخص می شود و 
همچون دوره گذشته روحانی اعضای كابینه را در مراسم تحلیف تقدیم مجلس می كند.

باوجود همه این حواشــی نکته حائز اهمیتی كه اكنون وجود دارد این است كه 
آیــا روحانی ترجیح می دهد كار انتخاب كابینه دولت دوازدهم را به جریانات و افراد 
سیاسی نزدیک به خود بسپارد و خود را از فشار آنها رهایی بخشد یا اینکه عزم خود 
را جزم كرده تا با انتخاب كابینه ای كارآمد و جوان، همانگونه كه خودش وعده داده 

بود دولت دوازدهم بتواند پاسخگوی مردم باشد و مشکالت آنها را حل كند؟
در حالی كه جریان اصالحات همچنان زیر بار فشار لیست رانتی و پولی شورای 
شــهر پنجم اســت، برخی منابع اصالح طلب می گویند رسانه های مدعی حمایت از 
دولت پول می گیرند تا نام افراد را در لیست گمانه زنی های كابینه دوازدهم بگنجانند!
در چنین شراطی استفاده از ابزارهایی همچون فشار و البی سیاسی و حتی وعده 
وعیدهای اقتصادی برای نفوذ به كابینه و اجاره كردن آن از سوی جریان های مدعی 

اصالحات، غیرمنتظره و عجیب نیست.


