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آقای روحانی، طرح تحریم های تازه آمریکا که در کنگره این کشور با اکثریت 
قاطع به تصویب رسیده بود، همانطور که پیش بینی و اعالم شده بود، از سوی 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم به تصویب رسید و برجام بار دیگر 
به طور رســمی از سوی این کشور نقض شد. هیئت نظارت بر برجام پیش 
از تایید نهایی این دور از تحریم ها، با برگزاری جلســه ای اعالم کرده بود، 
تصمیمات 16 بندی را با هدف نشان دادن واکنش مناسب به این تحریم ها 
اتخاذ کرده است. البته تاکنون جزئیات این تصمیمات بنا به دالیل نامعلومی 
محرمانه مانده است. اصوال چنین تصمیماتی با صدای رسا و با هدف تاثیر 
گذاشتن بر محاســبات و تصمیمات حریف اعالم می شوند اما، هنوز این 

هیئت، دلیل این پنهانکاری را اعالم نکرده است.
مرور مواضع دولت و رســانه های نزدیک به آن طی چند روز گذشته 
اما نشــان می دهد، دولتمردان به رغم تایید چند باره اینکه، آمریکایی ها 
با این دور از تحریم ها، برجام را نقض کرده اند، بنای برهم زدن این توافق 
را که مدتهاست یک طرفه اجرا می کنیم ندارند. آقای عراقچی نیز پس از 
امضای این تحریم های بی سابقه از سوی ترامپ، تصریح کرد آمریکایی ها 
برجام را نقض کرده اند. دولت محترم، یا به دلیل »ناچاری« یا قرار گرفتن در 
»زمین بازی حریف« و یا حتی »امیدواری به وفای عهد طرف های اروپایی« 
یعنی انگلیس، آلمان و فرانســه، تاکنون فقــط در حد حرف، برجام را با 
احتیاط »نقض شده« تلقی کرده و فقط انتقاداتی را متوجه بدعهدی های 

آمریکایی ها کرده است.
»ناچــار« از آن جهت که، بدون گرفتــن تضمین های معتبر و کتبی، 
امتیازات مطالبه شــده از ســوی 1+5 در توافق برجام را تمام و کمال و 
پیشــاپیش داده اســت. دوربین های ناظر بر مراکز هسته ای، 24 ساعته 
فعالند، بازرس های بین المللی در زمان بندی های مشخص شده، می آیند و 
می بینند و گزارش پایبندی کشورمان به توافق را تایید می کنند و می روند، 
راکتور اراک تخریب و قلب آن بتن ریزی شده است، در برخی حوزه ها مثل 
میزان ذخایر اورانیوم غنی شده حتی، طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، ایران یک سوم میزان مجاز توافق شده، نگهداری می کند! بنابراین با 
توجه به مکانیزم تعبیه شده از سوی حریف در مذاکرات هسته ای )مکانیزم 
ماشه( و اینکه ما تمام امتیازات را از پیش داده و تضمین کتبی و محکمی 
نگرفته ایم، دولت »شاید« خود را »ناچار« به پذیرفتن این شرایط می بیند! 

لذا توان برهم زدن آن را در خود نمی بیند.
جمالتی مثل»آمریکایی ها از خــدا می خواهند برجام را پاره کنیم« 
یا »هدیه خروج ایران از برجــام را به آقای ترامپ نخواهیم داد« که این 
روزها زیاد از سوی دولتمردان و رسانه های همسو با دولت می شنویم نیز، 
تداعی کننده چیزی نیســت جز، »بازی کردن در زمین دشمن«. خروجی 
این نوع تفکــر یعنی اوال پذیرفته ایم تحریم ها »حد یقفی« ندارند و ثانیا 
به برجام در هر شــرایطی)چه نقض شده چه نشده باشد( پایبندیم. چه 
چیزی برای آمریکایی ها، شیرین تر از این شرایط؟! هم امتیازات بی نظیر 
برجــام را دارند، هم تحریم ها را هر وقت اراده می کنند، اضافه می کنند و 
هم اینکه هیچ نگرانی از واکنش ایران علیه خود ندارند چرا که شنیده اند 
ایرانی ها می گویند، هدیه خروج از برجام را به آقای ترامپ نخواهند داد! 
»امیدواری به وفای به عهد طرف اروپایی« اما، قصه تلخ و غم انگیز دیگر 

برجام است. بخوانید:
اشاره کردیم که، فردای تصویب نهایی تحریم های آمریکا، مصادف شد 
با مراسم تنفیذ دوازدهمین رئیس جمهوری کشورمان. در همین ایام شبکه 
تلویزیونی »دوویچــه وله« آلمان اعالم کرد، با دفتر »فدریکا موگرینی«، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره چرایی سفرش به تهران جهت 
شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی تماس گرفته و این 
پاسخ را شنیده که، »حمایت اتحادیه اروپا از مردم ایران« انگیزه این سفر 
بوده است. »تأکید بر همکاری اتحادیه اروپا در اجرای کامل برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( و همکاری های دوجانبه و تالش برای دست یابی به 
صلح در منطقه با هدف تحقق خواسته های تمام مردم ایران« از دیگر اهداف 

این سفر از سوی دفتر موگرینی عنوان شده است. 
ســایت دویچه وله این را هم نوشته که »فدریکا موگرینی« با عنوان 
رئیس کمیسیون »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( به تهران سفر می کند 
و عالوه بر شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی دیدارهای دوجانبه ای 
نیز با مقام های ایرانی برای بررسی وضعیت کنونی برجام و اقدامات پیش 
روی برای اجرای کامل آن خواهد داشت.)!( »گسترش همکاری های دوجانبه  
اتحادیه اروپا با ایران و مسائل منطقه« نیز از دیگر محورهای گفت وگو در 

این دیدارها عنوان شده است.
پیش از این »الئوران دویل«، هماهنگ کننده مطبوعاتی دفتر موگرینی 
در کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در واکنش به بدعهدی های آمریکا و خطرات 
آن برای برجام گفته بود »تمامی کشورهای شرکت کننده در مذاکرات اتمی 
پایبندی ایران به برنامه جامع اقدام مشترک را تأیید کرده اند. اما اتحادیه 

اروپا مایل نیست در مورد سیاست های آتی آمریکا گمانه زنی کند«)!(
چکیده این موضع گیری ها یعنی اروپا، همان که برخی دولتمردان، به 
وفاداری آن دل بســته بودند و در توجیه بدعهدی های پی در پی آمریکا 
می گفتند، »آمریکا فقط یکی از اعضای 1+5 است«؛ و درباره تضمین برجام 
از سوی اتحادیه اروپا قلم فرسایی کرده و سخنرانی می کردند نیز، در دشمنی 
با ایران، با جناب ترامپ، هیچ اختالف نظری ندارند و تحریم های تازه آمریکا 
را، ناقض برجام نمی دانند، اما در عین حال، قصد دیدار با طرف های ایرانی 
را دارند برای»بررسی وضعیت برجام و اقدامات پیش رو برای اجرای کامل 
آن.« و صد البته گفت و گو درباره مسائل منطقه ای که ایران و متحدانش در 

آن دست برتر را دارند!
اما در چنین فضایی، عده ای تالش می کنند سفر موگرینی به ایران برای 
شرکت در مراسم تحلیف آقای روحانی را به عنوان یک »دستاورد برجام« 
فاکتور کنند! تحقیر از این باالتر؟! با تحریم های آمریکا علیه کشورمان که 
نقض صریح و قطعی برجام است همراهی می کنند و بالفاصله ، برای عرض 
تبریک و رایزنی جهت اجرای تمام و کمال توافق)بخوانید حصول اطمینان 
از ادامه پایبندی ایران به انجام تعهدات( به کشورمان سفر می کنند و ما 

هم این سفر را دستاورد برجام جا می زنیم! 
آقایان! امروز اگر، تمام ایــران را هم تعطیل می کردیم، رهبران تمام 
کشــورهای دنیا هم برای شرکت در مراسم تحلیف به ایران می آمدند، تا 
زمانی که تحریم ها اضافه می شــوند و از انجام تعهدات حریف هم خبری 
نیست، این آمدن ها و رفتن ها هیچ آورده اقتصادی و غیر اقتصادی برایمان 

نخواهند داشت جز تحقیر.
اما چه باید کرد؟ روسیه به همراه ایران و کره شمالی در این تحریم ها، 
از ســوی آمریکا هدف قرار گرفته اند. روس هــا، با اخراج 755 دیپلمات 
آمریکایی، مصادره دو ســاختمان متعلق به آمریکا در کشورشان و چند 
تهدید شدید و غلیظ، پاسخ مناسبی به دشمنی های آمریکا داده اند طوری 
که یکی از دیپلمات های آمریکایی پس از مصادره این ساختمان ها اعالم 
کرد، روس ها به آنها حتی اجازه ندادند، لوازم شخصی شان را بردارند! ترامپ 
و تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا هم با مشاهده همین واکنش ها به غلط کردن 
افتاده و گفتند، روابط بین دو کشور آنقدر کاهش یافته که به مرز خطرناکی 
رسیده است و اینکه به هیچ وجه از تحریم روس ها خوشحال نیستند و اگر 
می توانستند آن را رد می کردند. کار به جایی کشید که دمیتری مدودف، 
توییت کرد، ترامپ در ماجرای تحریم ها، به شدیدترین شکل ممکن، تحقیر 
شد و نشان داد، قدرت اجرایی ندارد. مدودف این را هم نوشت که، با امضای 
این تحریم ها، همه امیدها به بهبود روابط بین دو کشور که ترامپ به دنبال 
آن بود، از بین رفت. روسیه در نهایت اعالم کرد، آمریکا با این تحریم ها، 

به مسکو، اعالن جنگ تجاری داده است!
مخالفت با بازرسی های سرزده از مراکز هسته ای کشورمان، می تواند 
شروع خوبی برای متوقف کردن روند نقض برجامی آمریکایی ها و واداشتن 
اروپا به قرار گرفتن مقابل آنها باشد! اگر در این نقطه، مقابل آمریکایی ها 
نایســتیم و به امید امثال موگرینی ها بنشینیم، باید منتظر برنامه بعدی 
آمریکا و همراهی اروپایی ها با آنها باشیم چرا که اروپا، هرگز- تاکید می شود 
هرگز- آمریکا را به خاطر ایران رها نخواهند کرد چرا که روابط بین کشورها 
بر اساس منافع آنها تنظیم می شود نه وفای به عهد، مرام یا معرفت! تردید 
نکنید که اگر باز هم کوتاه بیاییم برنامه بعدی، »بازرسی های سر زده از هر 
نقطه ای از ایران که ترامپ بخواهد« خواهد بود و همین موگرینی نیز عمال 

)نه زباناً( از آن حمایت خواهد کرد. این خط این هم نشان. 

نیم كاسهاین هم از تضمین اروپایی ها!

جعفر بلوری

* تصمیم 16 بندی هیئت نظارت برجام اگر مبتنی بر خردورزی و عزت و اقتدار 
ایران اسالمی است چرا باید محرمانه باشد!؟ با افتخار تصمیمات را علنی کنید 

تا مورد حمایت قاطعانه ملت قرار گیرد و دشمن، حساب کار دستش بیاید.
نیک طبا

* آمریــکا به طور علنی به تحریم ایــران می پردازد اما در ایران حتی تصمیم 
16بندی محرمانه است! چرا از همان ابتدای توافق تا نقض برجام و اقدام متقابل 

ایران مردم نامحرم محسوب شده اند؟
مهدیانیان و 2914---0912

* وقتی دولت به رغم نقض مکرر برجام توسط آمریکا به کمیسیون مشترک 
برجام برای احقاق حق و حقوق ضایع شــده ایران در برجام شکایت نمی کند 
یعنی در برجام همه چیز علیه ماست به گونه ای که نه راه پیش داریم نه راه پس.
2914---0990 و 3104---0912

* مذاکره کننــدگان ما توافقی را امضــا کرده اند که در آن نه راه پیش دارند و 
نه راه پس و تنها باید نظاره گر باشــند! در برابر نقض مکرر شــیطان بزرگ نه 
می توانیم شــکایت کنیم و نه می توانیم اقدام خاصی انجام دهیم چون نقض 
برجام تلقی  می شود و اجماع بین المللی علیه ما شکل خواهد گرفت! این دقیقا 
همان چیزی بود که آقای رئیس جمهور گفتند فتح الفتوح! برد برد! مشکل آب 

خوردن ما حل شد و...!
0912---6406
* نمایندگان قوای ســه گانه که بر برجام پر از خسارت، مهر تایید زده بودند، 
اینک بر برجام گازی پرخسارت مهر تایید زدند! تا کی باید شاهد پذیرش چنین 

خسارت آفرینی هایی باشیم؟!
دوالبی- مشهد مقدس
* عکس العمل برخی از مســئوالن کشــورمان از جمله در مجلس نسبت به 
تحریم های جدید آمریکا بیشتر از اینکه حساب شده و دارای کارایی و اثرگذاری 
باشد، جنبه رفع تکلیف و نمایشی دارد در حالی که نمایندگان آمریکای جنایتکار 
ساعت ها برای تحریم ظالمانه علیه جمهوری اسالمی وقت گذاشتند. واقعا چرا؟
0913---6416
* کاسبان برجام دقیقا همان کاسبان تحریم هستند زیرا ماندن برجام، ادامه 
تحریم ها و شــدیدتر شــدن آنها را در پی داشــته و از این وضعیت، دالالن و 
واردکننــدگان کاالهای بنجل، از کشــورهایی مثل هند، چین و غیره ســود 
می برند. همان طوری که عده ای، نانشــان در نیاوردن سرور شبکه های مجازی 

به داخل ایران است.
0914---3214
* کارگری هستم که 2 سال حقوقم عقب افتاده و با مشقت و با یارانه به امرار 
معاش می پردازم. کدام یک از مسئوالن می توانند مثل من کارگر زندگی کنند؟! 
قبوض آب، برق و گاز هم از یک طرف و مستأجری از سوی دیگر! چه قشری 
به دنبال ارث خواهی از انقالب اســت؟! محرومــان که امام آنها را ولی نعمت 

می دانستند یا اشراف؟
0913---4300
* پاسخ به شیطان بزرگ آن است که کره شمالی داد و اعالم کرد تمام خاک 
آمریکا در تیررس ماســت، نه پاسخی که دولت و برخی نمایندگان می دهند. 
نقض برجام هســت ولی نقض فاحش نیســت! عکس العمل متناسب خواهیم 

داشت! شعار کافی است لطفاً عمل کنید!
9654---0937 و 6960---0936
* واقعاً از اظهارات آقای نوبخت در مورد فتنه گران متأسفم که درباره عملکرد 
پادوهای شیطان بزرگ که نظام را به چالش کشیدند و مورد تقدیر رئیس جمهور 
خبیث وقت آمریکا قرار گرفتند کدورت را به کار می برد! نکند ایشــان هم در 
آن ایام فتنه با آن پادوهای غرب به »فالوده خوری« مشغول بوده اند که آنان را 

»عزیزان« و خیانت و جنایت آنها را »کدورت« می دانند!
شکیبا
* آقای نوبخت، عوامل کدورتی که شما از آن سخن می گویید در سال 88 حتی 
شعارهایشان را جبهه استکبار و رسانه های مشهورش طراحی می کرد. این یک 
دلیل از میان صدها سند دیگر است تا به این کودتای آمریکایی- اسرائیلی لقب 
کدورت ندهید. الزم است صدا و سیما فیلم های مستندی را که از حمایت غربی ها 
از فتنه گران وجود دارد پخش کند تا معلوم شود نباید کودتا را کدورت نامید.
3767---0919 و 2811---021

* از فتنه 88 به بعد تحریم ها با درخواســت فتنه گران و حامیان فتنه شــدت 
گرفت و تحریم های ضد مردم ایران یکی از موارد ثابت در سناریوهای آمریکا 

بود. حال چگونه می توان این خیانت نابخشودنی فتنه گران را کدورت نامید؟
0313---0244
* واقعاً از برخورد فیزیکی زشــت نماینده مجلس شــورای اسالمی با یکی از 
نیروهای ناجا متأسفم. وقتی کسانی که باید پایبندی بیشتری به قانون داشته 

باشند،  قانون شکنی می کنند دیگر چه توقعی از دیگران می توان داشت.
قدمی- قم
* از آن نماینده ضارب مأمور راهنمایی و رانندگی می پرســم مگر قانون برای 
همه یکسان نیست؟! در یک نظام دینی به فرض اینکه مأمور حتی اهانت کرده 
باشــد آیا مجوزی برای برخورد فیزیکی با پلیس وجود دارد؟! اگر فرد دیگری 

این حرکت زشت را مرتکب می شد شما چه قضاوتی درباره او می کردید؟!!
0911---8834
* پیاز که مدتی اســت اشک بیشتری درمی آورد کیلوئی 5-4 هزار تومان شد 
یعنی از موز پیشــی گرفت، گوشــت از 20 و چند هزار به چهل هزار رسید و 
داروها اغلب تا 50 درصد گران تر شدند ولی در این بین یارانه ها همچنان ثابت 

مانده است. چرا؟!
0918---2753
* باغداران در حلقه دالالن مجبورند میوه ها را با قیمت اندک معامله کنند اما 
حاال که راه صادرات به کشــور قطر هموار شده است چرا دولت همکاری الزم 

را در جهت صادرات میوه با تجار ایرانی انجام نمی دهد؟
خوانساری
* به یاد داریم آقای رئیس جمهور در مناظره های انتخاباتی و نطق های پس از 
انتخاب خود اعالم کردند با برجام تمام تحریم ها برداشته می شود. برداشته که 
نشــد هیچ تحریم ها را بیشتر هم کرده اند در کمال تعجب شاهدیم که ایشان 

تحریم های 98 درصدی جدید آمریکا را الپوشانی می کنند.
0936---5530
* من برای کســانی که با وقاحت به دنبال سهم خواهی در سیطره بر دستگاه 
اجرائی هستند می خواهم نشان بدهم سهم ما جانبازان چه بوده است. 15 سال 
پیش زمینی را به صورت مشاع به ما داده اند و با گذشت این مدت هنوز آماده 
نشده است، در حالی که پول آن را 15 سال قبل گرفته اند! یا الیحه خدمت رسانی 

به جانبازان بعداز سی سال هنوز اجرائی نشده است!
نوروزی اسدآباد همدان
*برای دریافت وام از بانک صادرات رشتیان رشت مبلغ 4 میلیون سپرده گذاری 
کــردم و 20 میلیون وام گرفتم. علی رغم پرداخت 14 قســط از وام دریافتی، 
بانک از عودت مبلغ 4 میلیون سپرده ام سر باز می زند آیا این کار قانونی است؟ 

مسئوالن امر پاسخ دهند.
پورصادق- رشت
* بخش کوچصفهان رشت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه بازار محلی دارد و 
تنها سرویس بهداشتی این بخش در 50 متری شهرداری مدت یک ماه است 
که تعطیل است و فروشندگان در سختی قرار دارند. از مسئوالن امر درخواست 

می شود نسبت به راه اندازی آن اقدام نمایند.
صادقی- کوچصفهان رشت
* با توجه به اینکه عمر دولت یازدهم به اتمام رسید پیشنهاد می کنم با گذشت 
6 سال از انتظار ما برای مسکن مهر )پردیس فاز 11( و ناامیدی از دولت مدعی 
تدبیــر و نمایندگان مجلــس، آن را به میراث فرهنگی تحویل دهند تا پس از 
تبدیل شدن به آثار باستانی در صورت صالحدید به متقاضیان واگذار نمایند!
فرهادی
* دولت 2 سال است که کارت مرزنشینی به ما تحویل داده است ولی طی این 
مدت این کارت هیچ خاصیتی برای ما نداشته است. به مسئولین امر پیشنهاد 
می کنــم با توجه به وضعیت فقر منطقه حداقــل ماهانه پنجاه هزار تومان به 

دارندگان این کارت پرداخت نمایند.
قلعه شاهینی

الپوشانی تحریم  های آمریکا
از سوی سخنگوی خانم موگرینی

ســخنگوی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با نادیده گرفتن 
تحریم  های جدید آمریکا علیه ایران مدعی شــد طرفین توافق تاکنون به 

تعهدات خود پایبند بوده اند.
در حالی که موگرینی امروز برای شــرکت در مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری آقای روحانی به تهران می آید، کاترین ری سخنگوی وی گفت: 
به باور ما تاکنون بر اســاس توافق، همــه طرف ها در انجام تعهدات خود 

موفق بوده اند.
این در حالی است که دونالد ترامپ مصوبه کنگره درباره اعمال طیف 
وســیعی از تحریم   ها علیه ایران را امضا و بــرای اجرا ابالغ کرد. مقامات 
کشورمان باالتفاق، این مصوبه را ناقض بندهای متعدد برجام دانسته اند.

الئوران دویل هماهنگ کننده مطبوعاتی دفتر موگرینی چهارشــنبه 
گذشته، هدف از سفر وی به تهران را حمایت از مردم ایران دانسته و گفته 
بود مردم ایران با شور بسیار در انتخابات شرکت کردند و ما این انتخاب 

رئیس جمهور روحانی را تبریک می گوییم.
ســکوت اتحادیه اروپا در برابر عهدشــکنی چندباره آمریکا در حالی 
اســت که سه کشور انگلیس و فرانســه و آلمان پس از ارسال ماهواره به 
فضا از سوی ایران، بالفاصله با آمریکا همراهی کرده و ضمن ارسال نامه به 
شورای امنیت سازمان ملل، اقدام ایران را ناقض قطعنامه 2231 خواندند.

باج خواهی علنی از روحانی
اصالح طلبان دست به تهدید شدند

محافل اصالح طلب با هدف امتیازگیری بیشتر از روحانی، فضاسازی 
درباره کابینه دوازدهم را شدت بخشیده اند.

روزنامه آرمان در گزارشی انتقادی و در تیتر صفحه اول خود با عنوان 
»تدبیر بدون امید« نوشت: اکنون نگرانی هایی درباره دولت تدبیر و امید 
وجود دارد. نگرانی از کم توجهی به خواست میانه روها و اصالح طلبان که 

اصلی ترین حامیان روحانی بودند.
این روزها نگرانی از کمرنگ شدن امید در چینش کابینه هویداست.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید کمی نگران است و با اشاره 
به حمایت اصالح طلبان و فراکســیون امید مجلس از حسن روحانی در 
انتخابات ریاســت جمهوری گفت: فراکسیون در حمایت از آقای روحانی 
فراتر از انتظار ظاهر شد و در واقع این حمایت به مثابه چک سفید امضای 
جریــان اصالح طلبی به آقای روحانی بــود. اکنون هم در صورت معرفی 
کابینه کارآمد و قوی از سوی ایشان مانند انتخابات تمام قد حامی ایشان 
خواهیم بود اما برای کابینه آینده با هر ترکیبی چک سفید امضا نداده ایم.
غالمرضا حیدری عضو دیگر فراکسیون امید در مجلس هم در توئیتر 
خود نوشت: »ما هیچ عقد اخوتی نداریم که هرکه را رئیس جمهور معرفی 

کند باید رأی دهیم.«
روزنامه آفتاب یزد نیز کنار گذاشــته شدن مجید انصاری از معاونت 
حقوقی را »خداحافظی حزن انگیز« خواند و نوشــت: بزرگ ترین نگرانی، 
کم رنگ شدن حضور اصالح طلبان در دولت دوازدهم است. ناصر قوامی به 
آفتاب یزد می گوید »روحانی می توانست از اصالح طلبان استفاده کند اما او 
اصالح طلب نیست. اصالح طلبان می دانند که در شرایط فعلی، اصالح طلبان 

شاخص و پیشرو در دولت نخواهند بود«.
قوامی می افزاید: »من فکر می کنم یک مســئله، خود آقای روحانی 
است و ایشان نمی خواهد اصالح طلبان در دولت باشند، و اال خب ایشان 
افرادی را معرفی می کردند ولو این که مجلس هم رأی ندهد؛ تا مشخص 
شود که او مشــکلی برای معرفی این شخصیت ها ندارد. »ایشان مجدداً 
می خواهد آقای رحمانی فضلی را برای وزارت کشور معرفی کند. در حالی 
که می شد ایشان نه یک اصالح طلب، ولی کسی که تمایل به اصالح طلبی 

دارد را معرفی کند.«
همچنیــن روزنامه آرمــان فرصت معرفی کابینه جدیــد، را »وقت، 
راستی آزمایی روحانی«! خواند و نوشت: میان دولت روحانی و اصالح طلبان، 

تناقض وجود دارد.
روزنامه قانون نیز با بیان اینکه دولتی ها راهنما به چپ می زنند و حرکت 
به راســت می کنند، عنوان »کابینه هزار داماد« را برای تیتر خود انتخاب 
کرده و با تهدید روحانی می نویسد: آقای روحانی این ره که می روید به... 

است. بی شک، کابینه دوازدهم پاشنه آشیل روحانی است.
روزنامه آفتاب یزد نیز در گزارشــی نوشــت امیــد اصالح طلبان به 
فراکسیون امید در مجلس است چرا که آنها عقد اخوت با روحانی نبسته اند 

و می توانند به برخی وزرای پیشنهادی رأی ندهند.

آفتاب یزد می نویسد: به نظر می رسد بعد از آنکه اخبار موثقی از نقش 
داشــتن افرادی مانند محمود واعظی و محمد نهاوندیان در چینش کابینه 
پرده برداشت، در نهایت تنها ملجأ اصالح طلبان، نمایندگانشان در فراکسیون 
امید مجلس باشند که بتوانند اهداف و مطالبات اصالح طلبانه  ایشان را در 

نظر گیرند.
فراکسیون امید کمتر از 100 عضو )از مجموع 290 نماینده مجلس( دارد.

حلقه اول اطرافیان روحانی
زیرضرب اصالح طلبان

حمله اصالح طلبان به حلقه اول اطرافیان روحانی به بهانه ترکیب کابینه 
جدید شدت گرفت.

علی شکوری راد )دبیرکل حزب اتحاد ملت و از اعضای مرکزیت حزب 
منحله مشــارکت( در گفت وگو با روزنامه شــرق و در پاسخ این سؤال که 
»بســیاری از اصالح طلبان از نقش آفرینی آقایــان نهاوندیان و واعظی در 
چینش کابینه ابراز نگرانی می کنند. نظر شــما چیســت«؟ اظهار داشت: 
این موضوع نگران کننده اســت و کاهش نقش آقای اسحاق جهانگیری در 
چینش کابینه موجب افزایش نگرانی هاست، آن هم در حالی که با توجه به 
همراهی و همدلی ایشان با آقای روحانی در انتخابات انتظار می رفت نزدیکی 
او به رئیس جمهوری در این دوره بیش از پیش شــود و نگاه و نظرات او به 
عنوان نماینده اصالح طلبان در دولت دوازدهم بیشــتر دیده و شنیده شود. 
در کنــار کاهش تأثیرگذاری آقای جهانگیری، عدم توجه به نظرات آقایان 
محمد شــریعتمداری و مرتضی بانک به عنوان رؤسای ستادهای انتخاباتی 

رئیس جمهوری هم دلیل دیگری برای نگرانی است.
وی می افزاید: هم زمان، شــنیده می شود آقایان نهاوندیان و واعظی به 
شــدت در چینش کابینه تأثیرگذار شده اند. همین نزدیکی سبب افزایش 
نگرانی اصالح طلبان شده اســت، چون مسیرهای ارتباطی اصالح طلبان با 
آقای روحانی در درجه اول آقای جهانگیری بود و بعد آقای شــریعتمداری. 
عالوه بر اینها توییت های آزاردهنده حســام الدین آشــنا، مشاور فرهنگی 
رئیس جمهوری، هم اصالح طلبان را به بحث چینش کابینه حساس کرده و 
موجب شده است که این فضای نگران کننده تشدید شود. باید اذعان کنم 
که اصالح طلبان که بیشــترین کمک و سهم را در پیروزی حسن روحانی 

داشتند از شنیدن این اخبار نگران هستند.
شــکوری راد گفت: اگر همان طور که ما بدون پیش شرط از روحانی در 
انتخابات حمایت کردیم و حاال هم بدون نگاه کردن به عملکرد روحانی اعالم 
کنیم حمایتمان را از او ادامه می دهیم، طبیعی است که پشتوانه اجتماعی مان 
را از دست خواهیم داد و در سال 1400 دست ما خالی می ماند، این عارضه 

حمایت بی چون و چرا و بی قید و شرط از روحانی خواهد بود.
آقای واعظی وزیر ارتباطات است که در ابتدای انتصاب به لحاظ گرایش 
سیاسی مورد انتقاد اصالح طلبان بود ولی عملکردش در وزارت ارتباطات- 
افزایش سرعت اینترنت و کاهش فیلترینگ- شایان توجه است. بنابراین اگر 
شــما عملکرد وزارت ارتباطات را مالک قرار دهید، مدیریت این وزارتخانه 
در خور تقدیر اســت اما اگر رزومه سیاســی واعظی را مالک قرار دهید، او 

اصولگراترین فرد کابینه حسن روحانی است.
شکوری راد این را هم گفته که »روحانی یک سیاست مدار هوشمند است؛ 
به همین دلیل هم وقتی اصالح طلبان در آســتانه انتخابات از او خواستند 
فیتیله حزب اعتدال و توســعه را پایین بکشد، قبول کرد؛ چون می دانست 
اگر حزب اعتدال و توسعه به میدان بیاید و در تعارض با اصالح طلبان قرار 
بگیرد، چالشــی ایجاد می شد که به نفع او نبود، به همین دلیل هم فیتیله 
حزب اعتدال و توسعه را پایین کشید و انتخابات را به اصالح طلبان سپرد«.
یادآور می شود اخیراً صادق زیباکالم نیز به فرارو گفته بود: »من تصور 
می کنم یک مشکل بنیادی در دولت آقای روحانی وجود دارد و همچنان 
هم این مشکل ادامه دارد. چند نفر از همان ابتدا با آقای روحانی بوده اند 
و حلقه بسیار نزدیک به او هستند که شامل حسام الدین آشنا، محمدباقر 
نوبخت، محمد نهاوندیان، تا حدودی محمد شریعتمداری و الهام امین زاده 
و همچنین برادر روحانی یعنی حسین فریدون. وی ادامه می دهد »مغز 
متفکر اقتصادی روحانی، نهاوندیان و محمدباقر نوبخت هستند. اما در نظر 
داشته باشید که هیچ بالندگی و هیچ درخشندگی از این افراد حتی در 
بخش اقتصادی نمی بینید. یعنی واقعاً برای کسی چون اسحاق جهانگیری 

ســخت است که با این مجموعه همکاری داشته باشد. شاید اگر اصرار 
مرحوم هاشــمی رفسنجانی نبود، جهانگیری مدت ها پیش از روحانی 
جدا شــده بود. من کاماًل می توانم جهانگیری را درک کنم چون خود 
بنــده هم در چنین وضعیتی قرار دارم. واقعاً هیچ کدام از اینها در حد 

و قواره دولت نیستند.«
واشنگتن پست: یخ براندازی نمی گیرد

ملت ایران ضدآمریکایی است
یک روزنامه آمریکایی تأکید کرد راهبرد تغییر رژیم در ایران محکوم 

به فناست.
واشنگتن پست نوشت: دولت ترامپ و حامیانش امیدوار به تغییر رژیم 

در ایران هستند.
جیمــز متیس وزیر دفاع می گوید کــه خطرناک ترین تهدیدها علیه 
آمریکا 3 چیز اســت؛ ایران، ایران و ایران. سایر مقامات دولت ترامپ هم 
که همگی موافق تغییر رژیم در ایران هستند از جمله »رکس تیلرسون« 
وزیر خارجه؛ »مایک پمپئو« مدیرکل ســازمان »سیا« و »درک هاروی« 
مدیر ســابق »شورای امنیت ملی« در امور خاورمیانه. اما هنوز هیچ کس 
به این موضوع عمیقاً فکر نکرده اســت که آیا اصاًل یک عملیات آشکار یا 

محرمانه در ایران، واقعاً مفید فایده خواهد بود؟
واشنگتن همواره سعی کرده است حکومت های نافرمان را با متقاعد 
ســاختن؛ تطمیع کردن؛ رشوه دادن و یا تهدید کردن، رام سازد و از آنها 
رهبرانی بسازد که بتواند با ایشان کار کند و آنها هم قول بدهند که دنباله رو 

سیاست های مورد نظر آمریکا باشند.
هدف این است که این صف بندی منافع موجب گسترش روابط شود 
و هیــچ انگیزه ای برای دعوا و درگیری برای آینده باقی نگذارد. در دوران 
جنگ سرد، آمریکا سعی کرد در 72 کشور تغییر رژیم انجام دهد. اما در 
ایران به نظر نمی رسد هیچ رهبری مایل باشد زیربار سیاست های دیکته 

شده خارجی برود چون اینها در میان مردم ایران محبوب اند.
نتیجه یک نظرســنجی که اخیراً انجام گرفت نشان می دهد که 81 

درصد ایرانیان توسعه برنامه هسته ای را برای کشورشان مهم می دانند.
68 درصد هم دلشــان می خواهد که کشورشــان نقش بیشتری در 

منطقه ایفا کند.
واشــنگتن در سال 1953 )1332( از سرنگونی نخست وزیر »محمد 
مصدق« که طی مراحلی دموکراتیک انتخاب شده بود حمایت کرد و شاه 
ایران »محمد رضاشاه« را که از حکومت های راست )طرفدار آمریکا( بود 

را جای او نشاند.
»مالکلم بیرن« Malcolm Byrne تاریخدان در این مورد توضیح 
داده اســت: »این کودتا و نقش واشنگتن در آن بود که جوانه دشمنی ها 
هم با شــاه و هم با آمریکا را در ایران رویاند و در آخراالمر هم منتهی به 
پیدایش رژیم انقالب اســالمی ایران در سال 1979 شد«. آن دشمنی تا 

به امروز هم پایدار مانده است.
دوام برجام به پاسخ اروپا

به بدعهدی آمریکا بستگی دارد
»دوام برجام، به نوع پاسخ اروپایی ها به بدعهدی آمریکا بستگی دارد.«.
وبالگ لوبالگ در یادداشتی به قلم جیم لوب )روزنامه نگار آمریکایی 
و رئیس اداره بین المللی آژانس مطبوعاتی واشــنگتن( نوشــت: براساس 
نظرســنجی جدیدی که مرکــز مطالعات بین المللی و امنیت دانشــگاه 
مریلند منتشر کرد، به نظر می رسد، اقدامات دولت دونالد ترامپ، موجب 
برانگیخته شــدن شک و تردید بیشــتر بین ایرانیان نسبت به نیت های 

ایاالت متحده شده است.
63 درصد از ایرانیان شرکت کننده در این نظرسنجی معتقدند که توافق 

هنوز منجر به گشایش اقتصادی چندانی در کشور نشده است.
تقریباً سه نفر از هر چهار نفر از پاسخ دهندگان در این نظرسنجی، بر 
این باور بودند که ایاالت متحده به اصول مربوط به موافقت نامه هسته ای 
پایبند نخواهد ماند؛ از این میان تنها 24 درصد به واشنگتن اعتماد داشتند.
این یک تغییر چشمگیر نسبت به 45 درصدی که در سپتامبر 2015 
اعالم کردند در قبال پایبنــدی به برجام به ایاالت متحده اعتماد دارند، 

بشمار می رود.
لوبالگ می نویسد: »دوام برجام به چگونگی پاسخ کشورهای اروپایی 

عضو 1+5 به بدعهدی آمریکا بستگی دارد.
60 درصد از پاســخ دهندگان ایرانی با ارائه دیدگاه خود نســبت به 
کشــورهای 1+5، بدترین رتبه را به ایاالت متحــده دادند و از این میان 

بهترین نمره را به ترتیب چین، روسیه و آلمان گرفتند.«

گفــت: یکی از روزنامه های زنجیره ای بــه منتقدان قرارداد توتال 
اعتراض کرده و نوشته است آنها ایرادات بی ربط گرفته اند!

گفتم: یعنی اینکه توتال در قرارداد قبلی دبه درآورده و آن را 
نیمه کاره رها کرده بود، بی ربط است؟ و یا اینکه اطالعات نفتی ما 
را گرفته و در اختیار رقیب ایران که شریک توتال است گذاشته 
بود، بی ربط است؟ و یا اینکه در قرارداد قبلی مبلغ 60 میلیون 
دالر به یک مقام دولتی ایران رشوه داده و به خاطر آن در آمریکا 

محکوم شده بود، بی ربط است؟! و...
گفت: پس شاید زیر نیم کاسه بعضی ها کاسه ای هست که با توتال 

احساس همزادی دارند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو می گفت؛ دیشب زدم یک پشه را 
کشتم، از بس که خون خودم توی رگهاش بود، یک حسی بهم 
دست داد که فکر نمی کنم به رستم هم بعد از کشتن سهراب 

دست داده باشد!

زنی ها  گمانــه  آخریــن 
دوازدهم  کابینــه  ترکیب  از 
مراســم  برگزاری  با  همزمان 
تحلیــف رئیس جمهور حاکی 
از تغییر قطعــی 50 درصد از 
هیئت وزیران 18 نفره اســت 
که اگر به ایــن رقم تغییرات 
معاونان رئیس جمهور هم اضافه 
کنیم بیــش از نیمی از کابینه 
تحول  و  تغییر  شاهد  یازدهم 

خواهند بود.
معرفی کابینه دولت دوازدهم 
در آســتانه روز تحلیف و احتمال 
معرفی آنان در همین روز از سوی 
رئیس جمهور به مجلس تبدیل به 
یکی از مهم ترین سوژه های محافل 
سیاسی کشور شده به گونه ای که 
در این ایام رســانه ها و گروه های 
از  انتشار فهرست هایی  با  سیاسی 
منابع مطلع خبر از ترکیب کابینه 

جدید حسن روحانی می دهد.
بر اســاس آخرین اخباری که 
بدست رسیده 50 درصد از هیئت 
وزیران 18 نفره یعنی 9 وزیر تغییر 
و 9 نفر دیگر در ســمت خود ابقا 
خواهند شــد که اگــر به این رقم 
رئیس جمهور  معاونــان  تغییرات 
هم اضافــه کنیم بیش از نیمی از 
کابینه یازدهم شاهد تغییر و تحول 

خواهند بود.
در همین رابطه تسنیم گزارش 
داد کــه با توجه به آخرین خبرها 
وزرای اطالعــات، امــور خارجه، 
بهداشــت  و درمــان، کار و رفــاه 
و  راه  کشــاورزی،  اجتماعــی، 
شهرسازی، کشور، نفت و ورزش  و 
جوانان در سمت خود ابقا می شوند.
از طرفــی وزرای آمــوزش و 
پــرورش، دفاع، صنعت، فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، دادگستری، علوم، 
اقتصاد، نیرو و ارتباطات و فناوری 
اطالعات هم 9 وزیری هستند که 
در کابینه دوازدهم تغییر خواهند 

کرد.
در رابطه با انتصابات در بخش 
جهانگیری  اســحاق  نیز  معاونان 
معاون اول رئیس جمهور در سمت 

خود ابقا می شود.
همچنین محمود واعظی وزیر 
ارتباطات دولت یازدهم، رئیس دفتر 

رئیس جمهور خواهد شد.

ریاست سازمان برنامه و بودجه 
هماننــد دولت یازدهــم به عهده 
محمدباقر نوبخت خواهد بود، البته 
گمانه زنی هایی نیز وجود دارد مبنی 
بر اینکــه نهاوندیان که به احتمال 
فــراوان به عنوان وزیــر اقتصاد به 
مجلس معرفی شود، با نوبخت در 
مسئولیت جدیدشان جابه جا شوند.
از وزرای جدیدی که به کابینه 
اضافــه خواهند شــد می توان به 
زرافشــان بــرای وزارت آموزش  و 
پرورش، محمدجواد آذری جهرمی 
به عنــوان وزیر ارتباطــات، آوایی 
امیر  بــرای وزارت دادگســتری، 
حاتمی معاون کنونی سردار دهقان 
به عنوان وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح، شریعتمداری برای 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
خاکی صدیق رئیس کنونی دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان 
وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری، 
ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و بیطرف به عنوان 
وزیر جدید نیرو انتخاب می شوند.

در ارتبــاط بــا معاونت هــای 
دیگــر نیــز از بین زنــان کابینه 
به عنوان  موالوردی  شــهیندخت 
دســتیار ویــژه رئیس جمهور در 
حقوق شهروندی منصوب و پروین 
داداندیــش جایگزین موالوردی و 
معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده می شود. معصومه ابتکار 
رئیس کنونی ســازمان حفاظت از 
محیط زیست یا در سمت خود ابقا 
می شود یا جای خود را به محمد 

فاضلی می دهد.
همچنین ریاست سازمان میراث 
فرهنگی را اصغر مونسان به عهده 
می گیرد. سورنا ستاری در سمت 
ریاســت جمهوری  علمی  معاونت 
ابقا و مرتضی بانک عهده دار معاونت 

اجرایی رئیس جمهور می شود.
حســینعلی امیری و علی اکبر 
صالحــی نیز در ســمت معاونت 
انرژی  پارلمانی و ریاست سازمان 

اتمی ابقا می شوند.
به عنوان  نعمت زاده  همچنین 
مدیرعامل شستا و سایر شرکت ها 
و کارخانجات رفاه و صنعت انتخاب 

می شود.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس 

نیز در گزارشــی از ترکیب کابینه 
دولت دوازدهم نوشت که احتماال 
نیمی از وزرای دولت یازدهم یا در 
کابینه بعــدی حضور ندارند یا در 
وزارتخانه ها و معاونت های دیگر با 

دولت همکاری خواهند کرد.
فــارس کابینه  بر گزارش  بنا 
دوازدهم حســن روحانی که قرار 
است برای کســب رای اعتماد به 
مجلس معرفی کند به شــرح زیر 

است:
وزیــر پیشــنهادی آموزش و 

پرورش: علی زرافشان
وزیر پیشــنهادی ارتباطات و 
فنــاوری اطالعــات: محمد جواد 

آذری جهرمی
وزیر پیشنهادی اطالعات: سید 

محمود علوی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی 

و دارایی: محمد نهاوندیان
خارجه:  امور  پیشنهادی  وزیر 

محمد جواد ظریف
وزیر پیشــنهادی بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی: حسن 

قاضی زاده هاشمی
تعاون، کار و  وزیر پیشنهادی 

رفاه اجتماعی: علی ربیعی
جهــاد  پیشــنهادی  وزیــر 

کشاورزی: محمود حجتی
وزیر پیشــنهادی دادگستری: 

سید علیرضا آوایی
وزیــر پیشــنهادی دفــاع و 
امیر  نیروهای مسلح:  پشــتیبانی 

حاتمی
و  راه  پیشــنهادی  وزیــر 

شهرسازی: عباس آخوندی
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن 

و تجارت: محمد شریعتمداری
وزیــر پیشــنهادی فرهنگ و 
ارشاد اسالمی: سید عباس صالحی
کشــور:  پیشــنهادی  وزیــر 

عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات 

و فناوری: علی خاکی صدیق
بیژن  نفت:  پیشــنهادی  وزیر 

نامدار زنگنه
وزیر پیشنهادی نیرو: حبیب اهلل 

بیطرف
و  ورزش  پیشــنهادی  وزیــر 

جوانان: مسعود سلطانی فر
از ترکیب معاونان رئیس جمهور 

خارجه  وزارت  سخنگوی 
اســالمی  جمهوری  گفت: 
اقدامات  به  پاسخ  ایران حق 
ضدایرانــی دولت آمریکا را 
برای خــود محفوظ می دارد 
و در راســتای منافع مردم 
و امنیت ملی کشــور اقدام 

خواهد کرد.
بــه دنبــال امضــای الیحه 
تحریم هــای مجالــس ســنا و 
نماینــدگان آمریــکا علیه ایران 
توســط رئیس جمهور آن کشور، 
خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
کشــورمان با محکوم کردن این 
نامشــروع،  اقدام واپســگرایانه، 
غیرمنطقی و مغایر با تمامی اصول 
انســانی و قوانین بین المللی، آن 
را یکی از آخرین نمونه اقدامات 
ضدایرانی در آمریکا و خصومتی 
دیگــر علیه مردم بــا فرهنگ و 
تمدن ایران و توهینی به تمامی 

مردم آزاده جهان دانست.
قاســمی بــا تاکید بــر این 
واقعیت کــه قانون اخیر، اجرای 
موفقیــت آمیز برجــام را متاثر 
می سازد و مورد انتقاد کشورهای 

مختلف از جمله شرکای آمریکا 
است، اظهار داشت: این حرکت 
زورورزان آشــوب طلب و عناصر 
افراطــی و بداندیــش حاکم بر 
ایــاالت متحده آمریــکا یک بار 
دیگر یکجانبه گرایی و دشــمن 
خویــی بی منطق آمریکایی را به 

نمایش گذاشت.
قاسمی با  اشــاره به جلسه 
اخیر کمیسیون نظارت بر برجام 
و تصمیمات متخذه در مقابله با 
قانون اخیر آمریــکا هم گفت: 
جمهوری اسالمی ایران در مقابل 
نقض برجام توسط آمریکا سکوت 
اختیار نخواهد کــرد و بزودی 
سلسله اقدامات مقابله ای کشور 
توسط مجلس شورای اسالمی و 
دولت جمهوری اســالمی ایران 
اعالم خواهد شد. ایران در برابر 
اقدامات خصمانه ایاالت متحده 
آمریکا ایستادگی کرده و چون 
همیشــه و با جدیتی تمام در 
جهت ایجاد ثبــات و امنیت و 
مبارزه بی امان با تروریســم در 
مسیر صلح وثبات هر چه بیشتر 
در منطقه تــالش می کند و به 

هیــچ وجه اجــازه موفقیت به 
و  توســعه طلبانه  سیاست های 
ثبــات زدا را به دیگران نخواهد 

داد.
وی همچنیــن تاکیــد کرد: 
جمهوری اسالمی ایران حق پاسخ 
به اقدامات ضدایرانی دولت آمریکا 
را برای خود محفوظ می دارد و با 
صبــر، طمانینه و تدبیر الزم و با 
خرد ورزی تمام و در راســتای 
منافع مردم و امنیت ملی ایران در 
زمان مقتضی اقدام خواهد نمود.

وی گفت: بی شک جمهوری 
اسالمی ایران در دام توطئه های 
مثلث شوم استکبار - صهیونیسم 

و تروریسم وهابی نخواهد افتاد.
ســخنگوی وزارت خارجــه 
کشورمان در پایان به دولتمردان 
آمریکا توصیه کرد به جای فرافکنی 
و ایران ستیزی، به فکر حل و فصل 
این  بحران های عدیــده داخلی 
کشور باشند و از جنجال آفرینی 
و غوعا ساالری های تجربه شده 
و بی حاصــل بپرهیزند و صلح و 
امنیــت جهانی را بیش از این به 

مخاطره نیاندازند.

در واکنش به امضای تحریم ها علیه ایران

قاسمی:حق پاسخ به اقدامات ضدایرانی آمریکا را 
برای خودمحفوظ می داریم

آخرین اخبار غیررسمی
از اعضای كابینه دولت دوازدهم

و رؤســای برخی سازمان ها که از 
می شوند  محسوب  کابینه  اعضای 
تعدادی تغییر خواهند کرد که بر 
خداحافظی  منتشره  اخبار  اساس 
مجید انصاری از معاونت حقوقی، 
معاونت  از  محمد شــریعتمداری 
اجرایی، محمد نهاوندیان از ریاست 
دفتر رئیس جمهــور، احمدی پور 
از سازمان میراث فرهنگی قطعی 
شده و از این میان افرادی همچون 
حســینعلی امیــری و جمشــید 
انصاری و محمدباقر نوبخت 3 تن 
از معاونان رئیس جمهوری هستند 
که حضورشان در دولت دوازدهم 
قطعــی شــده و در ســایر موارد 
رئیس جمهور در حال مراحل پایانی 

انتخاب خود است.


