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از کنار تهدیدهای متقابل این روزهای »کیم جونگ اون« و »دونالد 
ترامپ« نباید به سادگی عبور کرد و این تهدید ها را نباید از دریچه 
»کُری خوانی های همیشگی« این دو کشور  به تحلیل نشست. درست 
است که پیش از این هم شاهد تهدیدهای زیادی از سوی این دو کشور 
علیه یکدیگر بوده ایم اما، دعواهای تازه این دو کشــور، یک تفاوت 

اساسی با دعواهای قبلی دارد.
در هر دو کشور، رهبرانی روی کار آمده اند که زیاد، پایبند اصول 
رایج مملکت داری نیستند و در یک کالم، »خام« و »خطرناک« هستند. 
هم »ترامپ« و هم »اون«، در سیاست ناپخته اند و همین مسئله شاید، 
اصلی ترین دلیل جدی شدن نگرانی های کشورهای دنیاست. وقتی 
60  نماینده کنگره آمریکا به وزیر خارجه این کشور نامه می نویسند 
تا جلوی »لفاظی های احمقانه« ترامپ مقابل کره شمالی را بگیرند، یا 
وقتی آن سناتور پیر و کهنه کار آمریکایی مستقال از کنگره می خواهد، 
با ساکت کردن ترامپ، مانع از ورود آمریکا به جنگی شود که به قول 
ستون نویس رویترز »سرانجام آن غیرقابل پیش بینی است«، وقتی 
ارگان رسانه ای حزب حاکم چین می نویسد، اگر ترامپ به کره شمالی 
حمله کند، مقابلش می ایستد و نفر دوم انگلیس می گوید، در صورت 
شروع جنگ، کشورش کنار آمریکا نخواهد ایستاد و... یعنی دنیا این 
تهدیدها را جدی گرفته اســت، البته، نه به خاطر »نفس تهدید ها« 
که به خاطر، »تهدید کنندگان«.  حقیقتا هم عملی شدن تهدید های 
هســته ای »کیم جونگ اون« جوان را، هم به خاطر جوانی وی و هم  
به خاطر اینکه کشورش، چیزی برای از دست دادن ندارد، باید جدی 
گرفت و نباید هم از کنار تهدید های »دونالد ترامپ« تاجر، به خاطر 
این که، عقل درست و حسابی ندارد، به راحتی گذشت. مگر نه اینکه 
دهها روان شناس بزرگ آمریکایی، حکم به دیوانگی ترامپ داده اند؟!
شرایط سیاسی خاص حاکم بر آمریکا و برخی کشورهای دیگر نیز، 
تنش های تازه این دو کشور را »متفاوت تر« و صد البته »حساس تر«  
از قبل کرده است. اگر کره شمالی در برابر آمریکایی ها عقب نشینی 
نکند)که عالئم همین را نشان می دهد( ترامپ در بد مخمصه ای گرفتار 
خواهد شد. ترامپ بارها تهدید کرده و هر روز نیز این تهدید ها را با 
ادبیاتی متفاوت تکرار می کند که، چنانچه کره شــمالی به آنچه وی 
می گوید، عمل نکند، این مشــکل را به تنهایی و بدون کمک چین و 
روسیه  و »برای همیشه« حل خواهد کرد و با این رجزخوانی ها، الاقل 
برای متحدینش در آسیا، این توقع را ایجاد کرده که، بحران کره را 
حل خواهد کرد. پیونگ یانگ هم نشان داده، بیدی نیست که با این 
بادها بلرزد و از عقب نشینی خبری نیست. ترامپ عالوه بر، آرام کردن 
متحدان به وحشــت افتاده آمریکا در آسیا، برای ترساندن رهبران 
کشورهای مستقلی مثل ونزوئال هم که شده، به شکست »اون« نیاز 
دارد. ترامپ با همه دیوانگی اش خوب می داند اگر »پیونگ یانگ« به 
روالی که تا کنون ادامه داده، ادامه دهد، چه بسا متحدانش هم دیگر، 
برای آمریکا تره خرد نکنند چه رسد به دشمنانش. شکست »اون« 
می تواند برای غربگرایانی که ونزوئال را به هم ریخته اند، به مثابه یک 
ارتش عمل کرده و به مادورو که تمام قد مقابل ترامپ ایستاده، ضربه ای 
کاری وارد کند. اگر بپذیریم شجاعت مادورو باعث شده رئیس جمهور 
ونزوئال مقابل مخالفان غربگرا بایستد، قطعا شکست کره شمالی که 60 
سال سابقه مقاومت در برابر آمریکا را دارد، می تواند، تا حدود زیادی 
این شجاعت را از وی بگیرد؛ چه چیزی بهتر از شکست »اون« برای 

مخالفان غربگرای ونزوئال؟! 
شاید باورکردنی نباشد اما در داخل کشور خودمان نیز، تحوالت 
بین کره شــمالی و آمریکا از ســوی عده ای، احتماال با حساسیت 
»ویژه ای« دنبال می شود. پیروزی یک جوان خام تازه به دوران رسیده 
مقابــل، آمریکای با آن دبدبه و کبکبه، می تواند حیثیت لیبرال های 
وطنی را که کارشان بزک کردن آمریکا و بزرگ نمایی آن است، بر باد 
دهد. نتیجه دعواهای کره شمالی و آمریکا، برای افرادی که از اقتصاد 
و معیشت مردم بگیر تا، آسایش و امنیت کشور را در گروی سازش 

با آمریکایی ها می بینند، بسیار بسیار مهم است.
»دیدید مقاومت نتیجه ای نداشــت... کره شمالی که بیشتر از ما 
در برابر آمریکا مقاومت کرده بود« جمالتی هستند که از این طیف، 
در صورت عقب نشــینی کره در برابر آمریکا، زیاد خواهیم شنید! 
کافی اســت به هر دلیلی، جنگی بین این دو کشــور آغاز شود، از 
همان ثانیه های نخست آغاز جنگ، خواهند گفت، اگر مقابل آمریکا 
کوتاه نیاییم، به سرنوشت کره شمالی مواجه خواهیم شد. اگر ما در 
انتخابات پیروز نشده بودیم، اکنون آمریکایی ها به ایران حمله کرده 
بودند! کره شمالی برای ترامپ مهم است چون می داند، با عقب نشینی 
این کشور می تواند به کودتاچیان ونزوئال و غربگرایان وطنی خودمان 

هم، پاس گل بدهد!
حل بحران از طریق مذاکره اما شــاید، بهترین و کم هزینه ترین 
گزینه برای آمریکا جهت برون رفت از این مسئله باشد. آمریکایی ها 
برای خالص شــدن از خطرات غیرقابل جبران مقابله نظامی با این 
قدرت اتمی، قطعا  مذاکره را ترجیح می دهند. مذاکره ای که، از فواید 
بی پایان آن الاقل در موضوع هسته ای ایران، سالها ارتزاق خواهند 
کرد! دیروز برخی خبرگزاری ها به نقل از »یک مقام ارشد آمریکایی« 
نوشتند، کاخ سفید در کنار تهدیدات ترامپ، مخفیانه، نماینده ای را 
هم برای مذاکره با پیونگ یانگ فرســتاده و مدتی است، مذاکراتی 
بین طرفین، برای حل بحران در جریان است. اما دالیل زیادی وجود 
دارد که، حل بحران بین این دو کشور از طریق مذاکره را تقریبا »غیر 
ممکن« می کند. اوال کره شمالی پیش از این هم با آمریکایی ها وارد 
مذاکره شده و به درخواست این کشور حتی برخی تاسیسات اتمی 
خود را منهدم کرده است اما بعدها، با مواجهه با بدعهدی های آمریکا، 
اجرای یک طرفه توافق را رها کرده است. ثانیا، تجربه زنده جمهوری 
اسالمی ایران را مقابل چشم خود دارند. آمریکایی ها با همین ترفند، 
با کشــورمان وارد مذاکره شدند و دیدیم از این مذاکرات، آبی برای 
کشورمان گرم نشد. مشاهده بدعهدی های آمریکا و حمالت پی در 
پی لفظی و عملی ترامپ به برجام، اعتماد به کاخ ســفید برای حل 
بحران از طریق مذاکره را برای کره ای ها، به صفر رسانده است. ترامپ 
به صراحت اعالم می کند به معاهدات بین المللی پایبند نیست و هر 
لحظه تشخیص دهد توافقی به ضرر منافع کشورش است، یک طرفه 
از آن خارج می شــود. توافق آب و هوایی پاریس و برجام، دو نمونه 
تازه از بد عهدی های آمریکاست. ثالثا، کره ای ها طی یک پروسه60 
ساله به خوبی آموخته اند، این توانمندی های اتمی شان است که مانع 
از تجاوز نظامی آمریکا به کشورشان شده است و اگر این توانمندی 
را با مذاکره یا بی مذاکره تقدیم دشمن کنند، آمریکا لحظه ای به آنها 
امان نخواهد داد. بدون تردید هدف آمریکا از مذاکره با کره شمالی، 
چیزی نیســت جز از بین بردن این قدرت بازدارنده. از دست دادن 
چنین قدرتی آن هم وقتی با کشوری در مختصات آمریکا، چیزی جز 

حماقت نمی تواند باشد.
نتیجه این که، گره بحران شــبه جزیره کره آنقدر کور هست که 
بشود پیش بینی کنیم، به این زودی ها حل نخواهد شد. حل این بحران 
نیازمند کوتاه آمدن یکی از طرفین است که این امر هم  تقریبا محال 
به نظر می رسد. آمریکا توان اتمی کره شمالی را نمی تواند تحمل کند، 
کره شمالی هم حیات خود را گره خورده به بمب های اتمی اش می بیند. 
اگر ترامپ حماقت کرده و خواستار ورود جنگ با این کشور شود هم، 
بعید است، کنگره این کشور به وی اجازه عملی کردن چنین حماقتی 
را بدهد. مخالفت های گسترده چین، روسیه و حتی بسیاری از متحدین 
اروپایی آمریکا، موانع بزرگ دیگر پیش روی ترامپ برای زدن جرقه 
جنگ اتمی با کره شمالی است. در این میان، مخالفت های گسترده 
مردمی را هم نباید دســت کم گرفت. اما اگر این جنگ به هر دلیلی 
هم آغاز شود، قطعا آمریکا و متحدانش بیشترین زیان را خواهند دید. 
تحمل جنگ برای کشورهای مرفهی مثل ژاپن، کره جنوبی و حتی 
آمریکا سخت تر است یا کشوری که60 سال است، زندگی با تحریم های 

سنگین را تجربه می کند؟! پاسخ کامال روشن است.

پاشنه آشیل آمریکا
در تنش با كره شمالی

كبریت

جعفر بلوری

* ای سردار سلیمانی عزیز که نامت خواب را از چشم آمریکای جهانخوار و اذنابش 
ربوده، پیام عزتمندانه و اقتدارآفرین تو، مرهمی بود بر زخم دل هایی که بر مرثیه 
حماسی و شکوهمند شهید حججی همچنان می سوزد. به امید روزی که انتقام از 
داعش آفرین یعنی آمریکای جهانخوار و ددمنش صورت گیرد تا دیگر مزدورانش 
مثل آل ســقوط و آل خبیثه در یمن، ســوریه، عراق، افغانستان، لبنان و ... اجازه 

جنایت نیابند.
نیک طبع
* وقتی در کاباره های انگلیس یا فرانســه انفجاری رخ می دهد و عده ای کشــته 
می شوند بالفاصله پیام تسلیت ازسوی رئیس دولت صادر می شود. اما در افغانستان 
فاجعه نسل کشی صورت می گیرد و در سوریه سر از تن مدافع حرم شهید حججی 
جدا می شود ولی دریغ از یک پیام که مبادا دل طراحان »مادر مذاکرات« آزرده شود!!
دوالبی
* جوانان جان برکفی چون شهید حججی در 8 سال دفاع مقدس و در فتنه منطقه 
جانفشانی کردند که این آسایش و امنیت در کشور فراهم شد. آیا سلفی حقارت 
نمایندگان با پشتیبانان قاتالن شهید حججی در جهت تضعیف جبهه مقاومت نبود؟
0919---3767

* چه در زمان 8 ســال دفاع مقدس و چه در حال حاضر که منطقه درگیر آتش 
فتنه است این شهدا بودند که با ایثار و ازخودگذشتگی الگوی حفاظت عاشقانه از 
وطن بوده اند. وای به آن افرادی که زیر ســایه این ایثار علیه آرمان های آن شهدا 

توطئه می کنند.
0912 ---- 2914

* نمایندگانی که مســبب سلفی حقارت  و تحقیر ملت ایران شدند بدانند جوان 
برومندی مثل شــهید حججی است که در آن سوی مرزها از کشورمان پاسداری 
می کند و حماســه عاشورا را زنده نگه داشته است. اوست که در یاد مردم زنده و 
جاودان خواهد ماند نه نماینده ای که صدای حقارت و ضعف او ســوژه رسانه های 

دنیا شده است.
021----9873
* نمایندگان کنگره و سنای آمریکا به دنبال حذف صادرات بزرگ ترین پتروشیمی 
کشورمان هستند نمایندگان مجلس ما هم به دنبال سلفی گرفتن با نماینده اتحادیه 
اروپا هستند! همچنان به شمار تحریم های ظالمانه کشورمان اضافه می شود چون 
واکنش منفعالنه و حقارت آمیز نسبت به غرب چنین اقداماتی را تشویق می کند.
021----2811
* خوب اســت مسئوالن رسانه ملی تمام پیام های صوتی و تصویری شهید عزیز 
حججی را جمع آوری کرده و تحت نظر کارشناسان مجرب و دلسوز در برنامه های 

مختلف مورد استفاده قرار دهند.
طباطبائی قمی
* کابینه دولت همان تاییدیه مدعیان اصالحات است و این جنجال رسانه ای فقط 

یک بازی سیاسی و رفتار فریبکارانه است.
یک شهروند تهرانی
* خانم موالوردی چه دستاوردی طی 4 سال در معاونت ریاست جمهوری داشته اند 

که مجددا سمت مهم دیگری در کابینه دولت گرفته اند؟!
3949---0912و8003---0917
* به نظرم حضور آن دو فوتبالیســت در مســابقه با یک تیم رژیم صهیونیستی و 
اظهار حمایت برخی دیگر از آن دو نتیجه حرام خوری های نجومی در تشــکیالت 
ورزشی است. این حاصل حرام خواری است که اجازه جسارت به مدافعان حرم را 
به خود می دهند. در حالی که اگر نبودند مدافعان حرم امروز همه چیزشان بر باد 

رفته بود، البته اگر غیرت ماندن در ایرانی که از آن دم می زنند داشتند.
قدمی- قم
* آن فوتبالیست کم اطالعی که می گوید سیاست را وارد ورزش نکنید گویا فراموش 
کرده فقط به خاطر گلی که به آمریکا زد از خدمت ســربازی معاف شــد و اگر از 
سربازی معاف نمی شد در بیداری که هیچ حتی خواب رفتن به آلمان را هم نمی دید! 
می گوید عراق و سوریه به ما چه! این دیگر از بی بصیرتی گذشته بلکه نشانه نابینایی 

است و اال ربط آن را در حمله تروریستی به تهران می دید!
عسگری
* آقای رئیس جمهور پاسخ بدهند گناه ما قشر محروم جامعه چه بود که بعد از 7 
ســال ثبت نام و سپرده گذاری با متوقف ساختن پروژه مسکن مهر هنوز بالتکلیف 

و سرگردان باشیم.
0939---9033

* اگر دولت در پرداخت معوقه چندین ساله کارمندان و وام ازدواج جوانان کشور 
با کمبود بودجه مواجه است پس هزینه میلیاردی برای دعوت از میهمانان خارجی 

برای مراسم دو ساعته تحلیف آقای رئیس جمهوری چیست؟
0910---2581

* پزشک طرحی در ایالم بودم که دستمزد 6 ماهه اول 95 را نگرفته ام. از مسئوالن 
امر درخواست می کنم که مشکالت یاد شده را حل نمایند. دانشگاه پزشکی ایالم 

6 ماهه دوم سال 95 را پرداخت کرده اند.
0911---4067

* ضمن تشــکر از اجرای بیمه ســالمت، انتظار می رود مســئوالن دولتی برای 
کاهش قیمت داروهای حیاتی تدبیری نمایند که فشار مضاعفی برای گرفتاران به 

بیماری های خاص به وجود آورده است.
0912---4959

* سه سال قبل دولت طرح ساماندهی افراد یارانه بگیر را انجام داد و از هر خانواده 
هم ســه هزار تومان گرفت. پس چرا به حــذف یارانه ثروتمندان و افزایش یارانه 

کم درآمدها اقدام نمی کند؟!
0918---2753

* جنــاب آقای جهانگیری با همه آمارهای عجیب و غریب دولت تا به حال تنها 
50 درصد پول گندم خود را گرفته ایم! 

یزدانی - گندمکار مازندرانی
* به رئیس جمهور عرض می کنم در کنار هزینه های میلیاردی تحلیف حتما خبر 
دارید که برخی هم وطنان در شبانه روز 15 لیتر آب سهمیه دارند و درآمدشان هم 

در ماه همان 45500 تومان یارانه هاست!
حجت زحمتکش- نکا روستای دورآب
* بازنشسته فرهنگی سال 88 هستم. دو میلیون تومان طلبکارم که با گذشت 8 
سال هیچ خبری از پرداخت طلبم نیست. چرا؟! چطور بودجه برای مخارج بیهوده 

تحلیف هست ولی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان نیست؟!
صمد خسروی
* تقریباً امکان ارتباط الکترونیک با وزارت بهداشــت وجود ندارد )حتی حراست 
آن( البته مایه تعجب نیســت وقتی ســایت رسمی ریاست جمهوری بعد از 9 ماه 

پاسخ نامه های الکترونیک را نمی دهد.
0910---1724

* دو ســال اســت که در آزمون استخدامی شرکت معدنی صنعتی گل گهر قبول 
شــده ام و از بنده مصاحبه به عمل آمده است ولی از به کارگیری خبری نیست و 

بالتکلیف نگه داشته شده ایم. چرا؟
0901---9187

* انباشت زباله در روستای ماهفیروزان شیراز زندگی مردم این روستا را به خطر 
انداخته اســت. از سوی دیگر تخریب تعدادی از خانه ها توسط شهرداری موجب 
شده افراد معتاد و فروشنده مواد مخدر در این مکان تجمع داشته باشند و محیط 
را آلوده کنند. متأسفانه تمام دستگاه ها از خود سلب مسئولیت کرده و هیچ مسئولی 

دردش نمی آید که بر سر مردم چه می آید؟
0917---3184

* ســاعت دو شــب 96/5/13 جاده مشهد- ساری داخل جنگل گلستان اتوبوس 
مشکل فنی پیدا کرد و زن و بچه مردم سرگردان! 4 ساعت معطل شدیم با هرجا 
تماس گرفتیم فریادرسی نبود! چرا؟ آیا علت این مشکالت فنی عدم دقت و توجه 
در مراکز معاینه فنی نیست که بعضاً با روش های غیرقانونی گواهی داده می شود؟
0911---2775

طیب نیا مشکل قلبی نداشت
به خاطر زبانش حذف شد!

در حالی که ادعا شــده بود طیب نیا به خاطر مشکل قلبی برای تصدی مجدد 
وزارت اقتصــاد معرفی نشــده، منابع آگاه می گویند کــه وی به خاطر زدن برخی 

حرف ها حذف شده است.
علی  طیب نیا از سوی دولت و حامیانش به عنوان یکی از چهره های موفق کابینه 

یازدهم معرفی می شد اما در اتفاقی عجیب از معرفی دوباره برای وزارت بازماند.
روزنامه وقایع اتفاقیه درباره این اتفاق عجیب نوشت: غیبت علي طیب نیا، وزیر 
اقتصاد در کابینه دوازدهم، حاشیه ســاز شد. با اعالم اسامي وزراي پیشنهادي براي 
تشــکیل کابینه دولت دوم حســن روحاني، نبود نام او، تعجب بسیاري را با خود 

همراه کرد. 
این تغییر، صداهاي مخالف بســیاري را بلند کرد؛ مخالفاني که معتقد بودند 
کرباسیان، صالحیت چنداني براي نشستن روي کرسي وزارت امور اقتصاد و دارایي 

را ندارد و او از اقتصاد چیز زیادي نمي داند.
طیب نیا مشــکل قلبي دارد؟ این پرسشــي اســت که پس از حضور مشــاور 
رئیس جمهوري در برنامه »چوب خط« در ذهن ها شکل گرفت. اکبر ترکان در این 
برنامه تلویزیوني، در مورد علت عدم حضور طیب نیا در کابینه دوازدهم گفت: »دکتر 
طیب نیا علم بســیار زیادي در علوم اقتصادي دارد و از کرباسیان، وزیر پیشنهادي 
کابینه دوازدهم نیز سواد بیشتري دارد اما مشکل قلبي طیب نیا باعث شد که وي از 
حضور در کابینه دوازدهم انصراف دهد و معاون او جایگزینش شود.« او همچنین در 
پاسخ به این سؤال که آیا کرباسیان همچون طیب نیا مي تواند موفقیت دولت را در 
مهار و کنترل تورم دنبال کند، یادآوري کرد: »اکنون شرایط کشور به گونه اي است 
که شاید براي ایجاد رونق اقتصادي، دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن 

آن، شرایط را براي رونق در اقتصاد کشور مهیا کند.«
گفته هاي دبیر شــوراي  عالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي، از وضعیت سالمتي 
وزیر اقتصاد را که مانع حضور او در کابینه دوازدهم شــده اســت منابع آگاه پاسخ 
دادند. یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد با تکذیب مشــکل قلبي طیب نیا به »مهر« 
گفت: »علت اینکه روحاني، دکتر طیب نیا را در لیست پیشنهادي کابینه دوازدهم 

به عنوان وزیر اقتصاد قرار نداد، مشکل جسمي ایشان نبوده است.«
او با یادآوري اینکه طیب نیا در دیداري که مدتي قبل با رئیس جمهوري داشتند، 
درخواســت هایي را جهت هماهنگي بیشتر تیم اقتصادي در دولت دوازدهم مطرح 
کردند، توضیح داد: »گویا تحقق این خواســته ها از نظر رئیس جمهوري امکان پذیر 

نبوده یا به مذاق ایشان خوش نیامده است.«
محسن جالل پور رئیس سابق اتاق بازرگانی نیز در یادداشتی ضمن تمجید از 
طیب نیا خاطرنشــان کرد: تنها ایراد طیب نیا شاید کم تجربگی اش در تنظیم برخی 
مناســبات بود. شاید حرف هایی را زد که نباید می زد. شاید دست به قلم هایش به 

موقع نبود و شاید هم از دید بزرگان، کم »هماهنگ« بود.
از سوی دیگر روزنامه آفتاب یزد، از اخراج طیب نیا خبر داده و نوشت: طیب نیا 
ســهم پررنگی در موفقیت های اقتصادی دولت داشــت. اما از چند ماه قبل منابع 
خبــری از نبــودن وی در کابینه جدید خبر دارند شــاید یکی از مهم ترین دالیل 
ایــن موضوع، عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم بود. برخی منابع، یکی از 
منتقدان طیب نیا را محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه می دانند. ضمن اینکه مســعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و 
محمد نهاوندیان رئیس دفتر اقتصاددان رئیس جمهور در دولت یازدهم نیز به لحاظ 
نگاه و بینش اقتصادی، قرابت فکری چندانی با طیب نیا نداشتند. در واقع این افراد 
بیشــتر از حامیان اقتصاد نئوکالسیک و بازار آزاد بودند و طیب نیا یک اقتصاددان 
نهادگرا بود که به رغم اعتقاد راسخ به تقویت بخش خصوصی با نگاه و بینش نوبخت، 

نهاوندیان و نیلی فاصله داشت.
الپوشانی حذف طیب نیا به بهانه بیماری قلبی در حالی است که اخیراً محمدعلی 
نجفی با وجود بیماری قلبی و منع رســمی پزشکان از کار اجرایی، در 66 سالگی 

نامزد تصدی شهرداری تهران شده است!
اصالح طلبان به 5 وزیر

»کابینه شکستنی« رأی نمی دهند
یک عضو فراکســیون اصالح طلبان در مجلس گفت دست کم 5 وزیر موفق به 

کسب رأی اعتماد نخواهند شد.
محمدرضا نجفی در گفت وگو با »امتداد« درخصوص کابینه معرفی شده از سوی 
حسن روحانی گفت: بخشی از افراد معرفی شده، افرادی سالم و کار آمدند، اما به گمان 
من در پاره ای موارد آقای رئیس جمهور می توانست افراد مناسب تری معرفی نماید.
وی افزود: ارزیابی بنده از نظر همکارانم در مجلس این است که پاره ای از وزرای 

پیشنهادی موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس نخواهند شد.
نجفــی درخصوص آنکه کدامیک از وزرا موفــق به اخذ رای اعتماد از مجلس 
نخواهند شد توضیح داد: اجازه بدهید که االن نام نبرم ولی به گمانم 5 نفر از وزرای 

پیشــنهادی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نخواهند شد. پاره ای از مخالفت ها 
با برخی وزرای پیشنهادی از منظر سوابق سیاسی است، اما نمایندگان مجلس فارغ  
از گرایش های سیاســی و فراکسیون بندی نسبت به کارآمدی و اثربخشی تعدادی از 

وزرا سوال جدی دارند.
همزمان، روزنامه بهار کابینه جدید را »کابینه شکستنی« که »استفاده ویترینی از 
اصالح طلبان می کند« معرفی کرد و از قول فاطمه راکعی عضو حزب منحله مشارکت 

نوشت: نمایندگان مجلس به ناکارآمدها رأی ندهند!.
 سایت فرارو نیز در گزارشی از قول گرامی مقدم )از فعاالن فتنه 88( نوشت: آقای 
روحانی توقعات اصالح طلبان را در معرفی کابینه برآورد نکردند. واقعیت این اســت 
کــه اگر آقای روحانی پیش از انتخابات میثاقنامه ای را امضا می کردند چنین اتفاقی 
نمی افتاد اتفاقا همان روزها و پیش از اعالم حمایت از آقای روحانی برخی دوســتان 
که نماینده بعضی احزاب بودند در شورای عالی سیاستگذاری این مسئله را پیشنهاد 
کردند اما با مخالفت هیئت رئیسه شورا مواجه شدند و هرچقدر هم تالش کردند آنها 

مقاومت و پافشاری کردند که آقای روحانی میثاقنامه را امضا نکند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا روحانی موجب دودستگی در جریان اصالح طلب 
شده است یا خیر عنوان کرد: در جریان اصالح طلب دودستگی درخصوص آقای روحانی 
وجود ندارد و کامال همه اتفاق نظر دارند که آقای روحانی انتظارات را برآورده نکردند 
و بــه مطالبات بی توجه بودند. من به طور قطع می توانم بگویم که رئیس جمهور عمال 

اقدام به اصالح طلب زدایی در کابینه دولت دوازدهم کرده است.
وحشت البی صهیونیستی ایپک

از پیروزی های محور مقاومت در سوریه
پیروزی های گســترده محور مقاومت در سوریه و عراق، البی صهیونیستی را در 

آمریکا نگران کرده است.
کمیته امور عمومی آمریکا- اســرائیل )ایپک( ضمن ابراز ناخرسندی از تحوالت 
جنگ در جنوب سوریه هشدار داد که ایران در مرحله پس از داعش، جای پای خود 

را در سوریه مستحکم می کند.
مجله Near East Report وابسته به البی صهیونیستی، نوشت: تهران و دمشق 
آتش بس در جنوب ســوریه را که به واسطه روسیه ترتیب داده شده بود، پذیرفتند؛ 

چون فکر می کنند که در جهت منافع راهبردی آنها در سوریه است.
آتش بس در جنوب غربی سوریه به آنها اجازه می دهد که منابع محدود نظامی خود 
را در شرق سوریه متمرکز کنند، یعنی جایی که در حال چیره شدن بر داعش هستند.

این گزارش می افزاید: با تکمیل پیروزی در شرق، ایران، حزب اهلل و سوریه ممکن 
است تصمیم بگیرند نیروهای خود را به سمت مرزهای اسرائیل و اردن ببرند. تضمینی 
هم وجود ندارد که مسکو از واحدهای خود برای تحمیل آتش بس به منظور جلوگیری 

از این تحرک اقدام کند. 
از زمان تأســیس در 1979، جمهوری اســالمی ایران به صدور انقالب و حضور 

انقالبی در خاورمیانه مشغول بوده و به افزایش نفوذ خود در منطقه پرداخته است.
ایران همچنین در عراق، بحرین و یمن نفوذ دارد. این تحلیل، اسرائیل را عمیقاً 
نگران حضور نظامی ایران و حزب اهلل در سوریه دانست. کمیته امور عمومی آمریکا- 
اسرائیل دو هفته پیش نیز با صدور بیانیه ای از طرح آتش بس در جنوب سوریه انتقاد 
کرده و گفته بود این طرح به افزایش نفوذ ایران و حزب اهلل در مرزهای فلسطین اشغالی 
خواهد انجامید. این البی ضمن انتقاد از آنچه بی توجهی آمریکا به نگرانی های امنیتی 
تل آویو خواند، مدعی شد که توافق آتش بس میان آمریکا، روسیه و اردن نگرانی های 
رژیم صهیونیستی را در نظر نگرفته و به گسترش نفوذ ایران در سوریه کمک خواهد کرد.

شوخی و جدی بیماری قلبی نجفی
و چنبره  کارگزاران بر شهرداری

ســخنگوی کارگزاران می گوید سخنانش درباره اینکه او اتاق فکر شهردار جدید 
خواهد بود، شوخی بوده است!

وی درباره خبری که در هشتم مردادماه مبنی بر »اتاق فکر بودن شهردار آینده 
تهران« منتشر شده بود به خبرنگار عصر ایران گفت: آن حرف در حاشیه و به شوخی 
بیان شد همچنین چیزی وجود ندارد که من یا شخص دیگری اتاق فکر شهردار تهران، 

آقای نجفی باشیم عملکرد ایشان مستقل خواهد بود.
مرعشــی  در حاشیه مراســم درگذشــت مادر علی اکبر محتشمی پور در جمع 
خبرنگاران درباره قائم مقامی اش برای محمدعلی نجفی در شــهرداری تهران گفته 
بود: »اگر آقای نجفی شهردار شود من اتاق فکر ایشان می شوم و اگر من شهردار شوم 

او اتاق فکر من می شود«.
مرعشــی تاکید کرد: هیچ دخالتی در امور و مسئولیت های شهرداری و عملکرد 

شهردار تهران نخواهم داشت و آنها کامال مستقل و آزادانه برنامه های خود را اجرا 
می کنند برنامه های آقای نجفی ارائه و منتشر شد و اقداماتی که باید انجام شود هم 
کامال مشخص و بهتر است منتظر باشیم شهرداری مستقر و اظهارنظری که باعث 

بهم ریختگی افراد شود از جانب کسی بیان نشود.
پیش از این کسانی چون منتجب نیا تصریح کرده بودند که تیم 5-4 نفره، شورای 
سیاســتگذاری را دور زده و فهرست شورای شهر جدید را به اصالح طلبان تحمیل 
کرده اند. بنابر برخی گزارش های مطبوعاتی اصالح طلب، پای دبیرکل کارگزاران در 

اخذ پول و گنجاندن افراد در فهرست انتخاباتی اصالح طلبان درمیان بود.
پس از آن نیز با ترکیب جدید معلوم شــد که شــهردار جدید تهران در قبضه 

کارگزاران خواهد بود.
محمدعلی نجفی دیروز به خبرنگاران گفت: سال 92 یک استنت یا فلز در قلب 

من گذاشتند و پزشکان گفتند فقط یک سال اول خطر وجود دارد.
این در حالی است که نجفی 4 سال پیش ضمن استعفا از ریاست سازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری تصریح کرده بود: »متاسفانه از حدود دو ماه قبل مشکالت 
ناشــی از بیماری قلبی و برخی فشــارهای کاری تدریجا شدت یافته و عرصه را بر 

اینجانب تنگ نموده است.
در طول این مدت بنده تالش کردم که این امر بر روند انجام امور تاثیر منفی 
ایجاد نکند و بر مدیریت ســازمان خللی وارد نســازد، اما اکنون بیم آن دارم که با 
ادامه این وضع و به علت ضعف جســمانی نتوانم مســئولیت های مربوط را به نحو 
شایسته ای به انجام برسانم و امانتی را که بر دوش گرفته ام به سالمت به سرمنزل 
مقصود برسانم و نهایتا به مجموعه فعالیت ها و برنامه های سازمان لطمه وارد آید«.

آیا 4 سال بعد قلب  او جوانتر شده است؟! 
نکتــه جالب اینکــه؛ روزنامه اجاره ای آفتاب یزد با وجــود چندبار مخالفت با 
شــهرداری نجفی به خاطر ناراحتی قلبی و اعالم اینکه مرعشــی و کرباسچی تله 
گذاشــته اند تا به اســم نجفی، خود شهرداری را قبضه کنند، دیروز پس از نامزدی 
نجفی برای شهرداری، موضع خود را 180 درجه وارونه کردند و با انتشار یک رپرتاژ 
کامل در تیتر اول خود نوشــتند »لبخند تهران. محمدعلی نجفی به عنوان گزینه 

برتر شهرداری تهران انتخاب شد. 
آفتاب یزد ضمن انتشــار طرح بزرگی از چهره نجفی، نوار قلب ســالمی را هم 

برای نجفی ترسیم کرده است!
آه و ناله، ماله کشی و سکوت

واکنش اصالح طلبان به ترکیب کابینه
عباس عبدی می گوید تغییرات کابینه موجب سرخوردگی در میان اصالح طلبان 

شده است.
وی ضمن یادداشتی در روزنامه اعتماد و درباره معرفی کابینه جدید خاطر نشان 
کرد: واکنش ها از جانب حامیان آقاي روحاني کمابیش قابل انتظار بود. عده اي آه و 
ناله سر دادند که این کابینه مطابق راي 24 میلیون نفر نبود و هیچ گاه هم مشخص 
نشد که از کجا نظرات آن 24 میلیون را به دست آورده اند و آن را نمایندگي مي کنند. 
این گروه به نوعي معتقد بودند که کوه موش زایید. به ویژه با قول ها و وعده هایي که 
شنیده بودند، انتظار دیگري داشتند. در مقابل گروه دیگري گفتند همین خوب است 
و به موانع شکل دادن یک کابینه  اشاره کردند. در حالي که از چهره برخي افراد این 
گروه مي توانید بخوانید که چه فشار رواني را تحمل مي کنند تا چیزي را بگویند که 
قبول ندارند و مطابق آموزه ها یا انتظارات پیشین خودشان نیست! گروه دیگري نیز 
فعال سکوت کرده اند تا ببینند چه پیش خواهد آمد.  وی می افزاید: نخستین ایراد 

مهم این است که سن کابینه به جاي کاهش، افزایش هم داشته است.
چرا کابینه جوان نشــد؟ تقریبا اتفاق نظر بود که میانگین سن کابینه باالست 
و باید کاهش یابد. در این مورد قول و قرارهاي زیادي هم داده شــد ولي در عمل 
هیچ اتفاق مثبتي جز اضافه شدن یک وزیر متولد دهه 1360 رخ نداد. تازه یکي از 

بیشترین مخالفت ها نیز با همین وزیر پیشنهادي است! 
عبدی ادامه می دهد:  مســئله اصلي جوان گرایي نیست. موضوع، خالص شدن 
از انحصار مدیریتي است. انحصاري که با توجیهات گوناگون شکل گرفته و عناصر 
مقوم خود را نیز ایجاد کرده است و بسیار بعید است که از درون خود تن به تغییرات 
دهد... حتي اگر آقاي رئیس جمهور صادقانه هم شعار جوان گرایي داده باشد در عمل 
و به دالیل فوق این هدف محقق نخواهد شد. به عالوه مشکل فقط در جوان نبودن 
مدیران نیست. اگر انعطاف پذیري یا تحول پذیري نظام هاي اداري کاهش یافته باشد 
و محافظه کاري در برابر فشــارهاي بیرون هم به عنوان یک اصل پذیرفته شود، در 
چنین ســاختاري جوانان ناکارآمدتر خواهند بود. زیرا سرمایه اجتماعي الزم براي 

عبور از این موانع را در اختیار ندارند.
عبدی با  اشاره به شعار های انتخاباتی روحانی نوشت: وی صرفا به بیان ضمني 
وعده هایي پرداخت که پس از انتخابات متوجه شــد حاضر به پذیرش هزینه هاي 
انجام آن نیست. لذا در مورد هیچ کدام از این شعارها نه تنها پیشرفتي نشد که شاید 

خالف انتظارات هم بوده و این رفتار مي تواند منشأ ناامیدي و بي اعتمادي شود.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

كابینه را مدعیان اصالحات چیده اند
اما نمی خواهند پاسخگو باشند!

تسلیت به همکاران
با نهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان آقای محمدعلی شاه علی در 
دفتر نمایندگی کیهان در اصفهان در غم از دست دادن یکی از نزدیکان 
خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای خانواده های عزادار صبر 

و شکیبایی آرزو داریم.
***

همچنین باخبر شدیم همکارمان آقای مهدی گروئی در غم از دست 
دادن یکی از نزدیکان خود به سوگ نشسته است. ضمن تسلیت به ایشان 
برای آن مرحوم رحمت واســعه الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری 

آرزو داریم.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در سفر به تهران مطرح کرد

درخواست از ایران برای حمایت 
از ایده های تازه حل بحران یمن

سرویس سیاسی- 
این روزهــا اصالح طلبان با هر 
دلیل و منطقی که بخواهند انتقادات 
خود به روحانی را توجیه کنند، یک 
چیز قابل کتمان نیست و نباید لوث 
شــود و آن این که، اصالح طلبان 
نمی توانند دیگر از زیر بار عملکرد 
دولت یازدهم و دولت دوازدهم شانه 

خالی کنند.
از ساعاتی پس از معرفی رسمی 
کابینه پیشــنهادی دوازدهم از سوی 
معــاون پارلمانی رئیــس جمهور  و 
قرائت آن در صحــن علنی مجلس، 
توپخانــه رســانه ای جریــان مدعی 
اصالحات در اقدامی کامال هماهنگ 
و البتــه هدفمند، موجی از انتقادها و 
نارضایتی ها را با لحنی طلبکارانه علیه 
رئیس جمهور و کابینه پیشنهادی اش 
به راه انداختند و با تعابیری همچون 
افولی«،  شکستنی«،»کابینه  »کابینه 
»کابینــه خنثــی«، »اندکی تغییر«، 
»بیم های پررنگ کابینه امید« و... از 
استقبال  دوازدهم  پیشنهادی  کابینه 

کردند.
این جریــان  نارضایتی عمومی 
خود را از کابینه پیشنهادی روحانی 
را به صورت های مختلف اعالم کرده 
و رئیــس جمهــور را به بــاد انتقاد 
گرفتند؛ یکی دولت پیشنهادی وی را 
تشریفاتی نامید  و دیگری کابینه اش 

را آبروریزی خواند.
کابینه معرفی شده از سوی روحانی 

رضایت بخش نیست
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی 
نماینده مــردم رشــت در اظهاراتی 
صریحا  از برخــی چهره های کابینه 
نام بــرد و آنان را به عدم رای اعتماد 
تهدید کرد  وی در گفتگو  با عصر ایران 
گفت: افتادن سه وزیر یعنی ) بطحایی، 
جهرمی و رحمانی فضلی( قطعی است. 
در این میان اگر وزیر پیشنهادی کشور 
بتواند ما را قانع کند شاید بتواند رای 
بیــاورد. البته باید گفت احتمال قانع 

شدن ما کم است.
ایمــن آبادی تشــریح کــرد:در 
مورد وزیر کشور پیشنهادی ابهاماتی 
وجود دارد کــه رحمانی فضلی باید 
با آنها در مجلس پاســخ دهد اوضاع 
رحمانی فضلی با توجه به این ابهامات 
جالب نیســت، اوضاع جهرمی ) وزیر 
پیشــنهادی ارتباطات( نیــز در بین 

نماینــدگان خــوب نیســت. اوضاع 
بطحایی وزیر پیشــنهادی آموزش و 

پرورش اصال خوب نیست .
ایمن آبادی تصریح کرد: کابینه 
معرفی شد ه از سوی روحانی رضایت 
بخش نیست و به نظر می رسد این 
افــراد نتوانند مشــکالت مردم را با 
توجه به وعده هــای رییس جمهور 

حل کنند.
این نماینده اصالح طلب در رابطه 
با تیم اقتصادی کابینه جدید هم معتقد 
اســت: »کشور بسیار مدیران قوی تری 
از کســانی که به عنوان تیم اقتصادی 
دولت معرفی شــدند وجــود دارد. این 
افراد نمی توانند حالل مشکالت اقتصادی 

کشور باشند.«
ژنرال ها؛ چهره هایی 

تکراری بر سر سفره قدرت
فعــال  تاجیــک  محمدرضــا 
سیاسی اصالح طلب نیز در گفتگو 
با آرمان با بیان اینکه سهم خواهی، 
دموکراتیک تریــن، طبیعی تریــن، 
کنشــی  مدنی ترین  و  بدیهی ترین 
است که طرفین یک ائتالف درون 
یک انتخابات می توانند از خود بروز 
و ظهور دهند گفت: »تنها انتظارم 
از آقــای روحانی این اســت که در 
تحلیــل نهایی اش لحاظ کند که به 
نام اصالح طلبی روی کار آمده است. 
24 میلیون سرمایه انسانی است که 

ما تحویل آقای روحانی داده ایم.«
آنچه که بیش از هرچیز در مصاحبه 
تاجیک جلوه می کند نقد تاجیک نسبت 
به حــزب کارگزاران اســت تاجیک به 
صراحت گفــت: »ژنرال ها، چهره هایی 
تکراری انــد که هر موقع ســفره قدرت 

پهن است حضور دارند.«
قطعا به سه نفر 

رای اعتماد نمی دهیم
همچنین الیــاس حضرتی نماینده 
فراکســیون امید در گفت وگو با تابناک 
درباره چینــش کابینــه دوم روحانی 
اظهار داشــت: عدم اســتفاده از افراد 
شاخص اصالح طلبی که در حال حاضر 
مفقوداالثر شده اند و معلوم نیست کجا 
هستند از جمله ضعف های بزرگ کابینه 
اســت.حضرتی تصریح کرد: »برخی از 
افراد کابینه که حداقل سه نفر از آنها را 
من می شناسم حتما رای نخواهند آورد 
و روحانی باید از اکنون به فکر جایگزینی 

آنها باشد.«

هیچ قوتی در کابینه 
نمی بینم 

از ســوی دیگر صادق زیباکالم  از 
تئوریســین های اصالحات نیز در مورد 
وزرای پیشــنهادی گفت: »هیچ نقطه 
قوتی در ایــن کابینه نمی بینم روحانی 
نه خاتمی است، نه هاشمی رفسنجانی. 
روحانی روحانی اســت و بنابراین باید 
ســطح انتظارات و توقعات مان از او به 
همان میزانی باشــد کــه این کابینه را 

معرفی کرده است.«
زیباکالم اضافه کرد: »سن کابینه باز 
هم خبرساز شده و منتقدان می گویند 
میانگین ســنی کابینه باالست و دولت 

آینده باز هم دولتی پیر خواهد بود.«
چرا اصالح طلبان

 بر طبل نارضایتی از کابینه 
می کوبند؟

اصــالح طلبان تا پیــش از معرفی 
کابینه با این مدعا که پیروزی روحانی 
در انتخابات ریاســت جمهوری مدیون 
تالش ما ) اصالح طلبان( بوده  با  تشدید 
تنش هــای لفظــی و کنایه های خاص 
سیاسی علیه نزدیکان روحانی و کشاندن 
از تیتر یک روزنامه ها به تذکرات شفاهی 
در صحن علنی مجلس و جلسات هیئت 
دولت، از تقســیم سمت ها ، کرسی ها و 
منافع و در یک کالم سهم خود از کابینه 

سخن می گفتند.
از سوی دیگر برغم شعارهای مطرح 
شده از سوی دولتی ها مبنی بر عزم راسخ 
دولت برای تشــکیل کابینه فراجناحی 
و عــدم باج دهی و تســلیم شــدن در 
برابر فشــارها، معرفی فهرســت وزرای 
پیشنهادی کابینه  و حضور چهره هایی 
نظیــر حبیب اهلل بیطــرف وزیر نیروی 
دولت اصالحات به عنوان جانشین حمید 
چیت چیــان در وزارت نیــرو،  محمود 
حجتی به عنوان وزیر کشــاورزی، عدم 
معرفــی پر حرف و حدیــث وزیر علوم 
به دلیل تشــدید فشارهای این جریان و 
احتمال معرفــی یک وزیر اصالح طلب، 
انتصاب معصومه ابتــکار از چهره های 
شاخص اصالح طلبی به عنوان معاونت 
زنان و تالش برای جلب رضایت اسحاق 
جهانگیری با ســپردن تیــم اقتصادی 
کابینه به وی پــس از ماجرای قهرش 
نشــان داد که رئیس جمهــور ناگزیر از 
فشارهای شدید این جریان آنچنان که 
باید و شاید در مقابل سهم خواهی آنان 

ایستادگی نکرده است. 

در دیدار نماینده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل در امور یمن با وزیر 
بررسی  خارجه کشــورمان ضمن 
آخرین تحوالت یمن بر لزوم پایان 
دادن بــه فاجعه انســانی در این 
کشور و یافتن راه حل سیاسی جامع 

تأکید شد.
اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن 
که به منظور رایزنی با مقامات کشورمان 
درباره آخرین تحــوالت یمن به تهران 
ســفر کرده، بعدازظهر دیروز )شنبه( با 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان 
دیــدار و گفت وگو کــرد. در این دیدار 
آخرین تحوالت یمن بررســی و بر لزوم 
پایان دادن به فاجعه انسانی در این کشور 
و یافتن راه حل های سیاسی جامع تاکید 
شــد. وی در این دیدار از حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران برای حل سیاسی 

بحران یمن قدردانی کرد.
قدردانی از حمایت کشورمان

 از یمن
معاون وزیر خارجه ایران و نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن 
ضمن رایزنی در خصوص آخرین تحوالت 
یمن، درباره ایده های جدید برای ایجاد 
گشایش در بن بســت سیاسی موجود 

تبادل نظر کردند.

احمد«  الشــیخ  ولد  »اســماعیل 
نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در 
امــور یمن که در حــال دیدار از تهران 
اســت، ظهر دیروز )شــنبه( 21 مرداد 
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عربــی و آفریقــای وزارت امور خارجه، 

دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش فارس، در این دیدار که 
با ضیافت ناهار میزبان به افتخار مهمان 
ادامه یافت، نماینده دبیرکل ســازمان 
ملل گزارشی از آخرین وضعیت انسانی 
در یمن و تالش هــا و رایزنی های اخیر 
خود برای تحرک مجدد در مســیر حل 
سیاسی بحران یمن ارائه و از جمهوری 
اســالمی ایران درخواســت کرد از این 

تالش ها حمایت کند.
جابری انصاری نیز ضمن ابراز نگرانی 
از بحران شدید انسانی در یمن و اعالم 
حمایت از تالش های سازمان ملل برای 
پایــان دادن به جنــگ و بحران یمن، 
چارچوب پیشنهادی جمهوری اسالمی 
ایران برای حل سیاســی بحران یمن و 
اصولی که باید در مسیر حل این بحران 

مورد توجه قرار گیرد را برشمرد.
طرفین همچنین در این دیدار درباره 
ایده های جدید برای ایجاد گشایش در 
بن بســت سیاســی موجود تبادل نظر 

کردند.

این درحالی اســت که  انتشــار  
جزئیات  خبر دیدار دوتن از چهره های 
دولــت دوازدهم )ربیعــی و واعظی( 
با رئیــس دولت اصالحات  از ســوی 
جالل میرزایی، عضو شــورای مرکزی 
فراکسیون امید مبنی بر ابراز نظر مثبت 
از ترکیب کابینه و تاکید وی بر حمایت 
از کابینه پیشنهادی روحانی نشان داد  
اصالح طلبــان آن گونه که علیه کابینه 
غوغــا و جنجال به پا کرده اند، ناراضی 
از این ترکیب نیســتند چراکه ترکیب 
کابینه رنگ و بوی اصالح طلبانه به خود 
گرفته است وگرنه دلیلی نداشت واعظی 
و ربیعــی برای ارائه گــزارش و عرض 
ارادت خدمت یکی از سران فتنه برسند!
مسئله بعدی نیز رویکرد » انفعال 
و مداراجویــی«، »پذیرش بی قید و 
شرط خواسته ها و شروط غربی«  و در 
نهایت »امتیاز دهی و عقب نشینی در 
برابر زیاده خواهی های غرب « به عنوان 
مشی ثابت مدعیان اصالحات به ویژه از 
مجلس ششم به بعد است که به طور 
کامل در دولت یازدهم و ایضا دوازدهم 
)بر اســاس عدم تغییــر چهره هایی 
همچون  ظریــف، صالحی و.. (حلول 
یافته و شاکله اصلی سیاست های آن 
را تشــکیل داده اســت، عالوه بر این 
در دولــت یازدهم نیز گرچه به لحاظ 
تابلو و عنوان، لقب دولت »اعتدال« را 
یدک می کشید، اما بخش عمده بدنه 
مدیریتی دولت را چهره های وابســته 
به اردوگاه اصالحات بر عهده داشتند.
حال ســوالی که در اینجا مطرح می 
شــود آن اســت که دلیل ایجاد موج 
انتقادی و کوبیدن بر طبل نارضایتی 
از کابینه پیشنهادی روحانی از سوی 

اصالح طلبان چیست؟ 
اپوزیسیون نمایی

 تالش برای ادامه فرار
 از پاسخگویی

واقعیت این است که اصالح طلبان 
بــه هر دلیل و منطقــی که بخواهند 
انتقــادات خود بــه روحانی را توجیه 
کنند، یک چیز قابل کتمان نیست و 
نباید لوث شــود و آن این که، اصالح 
طلبــان نمی توانند دیگــر از زیر بار 
عملکرد دولت یازدهم و دولت دوازدهم 

شانه خالی کنند.
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گفت: ترامپ از ایســتادگی کره شمالی در مقابل تهدیدهای آمریکا 
بدجوری جا خورده است.

گفتم: باید هم جا بخورد!  کره شــمالی در مقابل هر تهدید 
آمریکا به جای عقب نشینی یک گام جلوتر گذاشته است.

گفت: در خبرها آمده که ترامپ خواهان مذاکره شده ولی کره شمالی 
حاضر به مذاکره نشده و همچنان آمریکا را به حمله اتمی تهدید کرده 

است.
گفتم: خب! از نتیجه مذاکرات هسته ای ایران درس گرفته 

است.
گفت: ترامپ را بگو که می خواهد با استفاده از همان ترفند سوخته 

مذاکرات کره شمالی را هم سر کیسه کند!
گفتم: یارو چوب کبریت سوخته را به قوطی کبریت کشید 
و از اینکه روشن نمی شد ابراز تعجب کرد. شخصی که شاهد 
ماجرا بود گفت؛ مرد حســابی!  این چوب کبریت که سوخته 
اســت!  و یارو گفت؛ این حرفها چیه؟ همین دو دقیقه پیش 

روشن شد!


