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اخبار برجام روزبه روز ناامیدکننده تر 
می شوند. چالش بر سر قرارداشتن نام 
سپاه در فهرست سازمان های تروریستی 
از نگاه ایاالت متحده ظاهرا به بن بست 
مطلق رسیده است. تازه ترین خبر این 
است که کاخ ســفید پیشنهاد دیگری 
برای مصالحه با ایران نخواهد داشت و 
تصمیم به تهران واگذار شــده است. با 
توجه به اخبار متعددی که از نارضایتی 
ایران از گزینه های موجود برای احیای 
برجام حکایت دارند این خبر ممکن است 
حاکی از آخرین گام ها به سمت فروپاشی 

مذاکرات به جای احیای برجام باشد.
 کاخ سفید گزینه دیگری 

مقابل ایران نمی گذارد
الرا روزن، خبرنــگار سیاســت 
بین الملل اســت که برای رسانه هایی 
مثل المانیتور نیز می نویســد. او که از 
ابتدای ماجرای مذاکرات هسته ای آن 
را پوشــش می داده است؛ در خبرنامه 
شخصی خود در وب سایت ساب استک 
نوشــت دولت بایدن ظاهــرا تصمیم 
گرفته است پیشنهاد متقابل دیگری 
درباره چگونگی رســیدن بــه توافق 
بر ســر اختالفات باقیمانــده به ایران 
ندهد. او می نویسد که یک مقام ارشد 
دولت از ارائه پاسخ واضح در این زمینه 
خودداری کرده اســت، با این توضیح 
که دولــت در صحنه علنــی مذاکره 
نمی کند. این مقام در عین حال با اشاره 
به این که بایدن تصریح کرده اســت 
آن چه را به بهترین شــکل در خدمت 
امنیت ملی ایاالت متحده خواهد بود 
انجام می دهد، به روزن گفته اســت: 
»در ایــن مرحله مســئولیت با ایران 
است، به خصوص در این مسئله« یعنی 
موضوع قرار داشتن سپاه در فهرست 
تروریســتی. روزن همچنین مدعی 
اســت که پیش نویس توافق احیای 
برجام عمال آماده است، اما بن بست بر 

سر موضوع سپاه ادامه دارد.
 آخرین پیام ایران بی جواب ماند

این خبرنگار می افزاید هفته گذشته 
انتظــار می رفته اســت در واکنش به 
پیشــنهادی که ایران از طریق انریکه 

مورا به واشــنگتن فرســتاده اســت، 
آمریکا پاســخی بدهد و اروپا نیز هفته 
گذشته منتظر این پاســخ بوده است. 
اما اکنون به نظر می رســد کاخ سفید 
تصمیم گرفته است پاســخی ندهد. 
انریکه مورا، دیپلمات اتحادیه اروپاست 
که در جایگاه هماهنگ کننده مذاکرات 
احیای برجام و نماینده این اتحادیه در 
گفت وگوهای وین حضور داشته است 
و در این مذاکرات، به خصوص از زمانی 
که ماجرای تجاوز روســیه به اوکراین 
وضعیت این کشور را در این گفت وگوها 
پیچیده کرد، از واســطه های مذاکره 
غیرمستقیم ایران و آمریکا درباره احیای 
برجام بوده اســت. اکنون اما طبق این 
گزارش، آخرین پیامی که او از ایران به 
آمریکا رسانده است، پاسخی دریافت 

نخواهد کرد.
  قدس به جای سپاه،

 مخالفت ایران یا آمریکا
هفته گذشــته بود که ژنرال مارک 
میلی، رئیس ستاد مشــترک ارتش 
آمریکا در پاســخ به ســؤالی در یک 
جلســه با نمایندگان کنگــره درباره 
خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی 
آمریکا گفت بــا خارج کردن نیروهای 
»قدس« از این فهرست مخالف است. 

جالینا پورتر، یکی از سخنگویان وزارت 
خارجه آمریکا نیز در پاســخ به سؤالی 
درباره اظهارات ایــن فرمانده نظامی 
گفت رئیس جمهور آمریکا نیز درباره 
تروریستی دانستن ســپاه »قدس« با 
میلی هم نظر اســت. این در نگاه اول 
مشــخصا مخالفت واشنگتن با حذف 
این فهرست بندی به نظر می رسید، اما 
برخی رسانه ها تأکید بر سپاه »قدس« 
به عنوان شــاخه برون مرزی سپاه به 
جای خود سپاه را مورد توجه قرار دادند 
و گمانه زنی کردند که شــاید آمریکا 

حاضر شده اســت، با جایگزین کردن 
نیروهای قدس به جای ســپاه نوعی 
مصالحه دربــاره قرارگرفتن این نهاد 
در فهرســت تروریســتی را بپذیرد. 
اکنون رویترز مدعی شــده است که 
چنین پیشنهادی مشخصا در تعامالت 
غیرمستقیم واشنگتن با تهران به ایران 
ارائه شده است و چنان که به سادگی 
قابل پیش بینی بود، ایران این پیشنهاد 
را نپذیرفته اســت. البتــه این ادعای 
رویترز در حالی اســت که علی واعظ، 
تحلیلگر ایرانی و مدیر برنامه ایران در 
گروه بین المللی بحران، روایت دیگری 
از ماجرا دارد. او ابراز تأسف کرده است 
که دولت راه حل بینابینی ممکن، یعنی 
خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی 
و قراردادن قدس به جای ســپاه را در 
نظر نمی گیرد. این درســت برعکس 
روایت رویترز اســت و نشان می دهد 
که واشنگتن نه تنها چنین پیشنهادی 
به ایران نداده بلکه خــود مخالف این 

ایده است.
گزینه بعید یا بازگشت به عقب

این بحث در حالی است که رویترز 
معموال قابل اتکاتریــن منبع درباره 
اخبار مربوط به مذاکرات نیســت، اما 
ادبیات انتخابی مقامات آمریکایی نیز 

حاکی از این بود کــه چنین گزینه ای 
الاقل در ذهن اهالی واشنگتن هست و 
همزمان به نظر دور از ذهن نمی رسید 
که اگر آمریکا چنین پیشنهادی داده 
باشــد، ایران به آن پاسخ منفی بدهد؛ 
چرا که از یک نظرگاه، بخش مهمی از 
پیامدهای احتمالی واقعی قرارداشتن 
سپاه در فهرست تروریستی در حالت 
فعلی نیــز به فعالیت هــای نیروهای 
قدس مربوط می شود که در کشورهای 
دیگر، پتانســیل مواجهه با نیروهای 
آمریکایی را دارند. از ســوی دیگر این 
بحث در حالی مطرح می شود که این 
راه حل بینابینی که واعظ از آن سخن 
می گوید، عمال وضعیتی مشابه وضعیت 
پیش از تصمیمــات دونالد ترامپ در 
این باره را ایجاد خواهــد کرد، یعنی 
وضعیتی کــه در آن نیروهای قدس از 
زمان دولت های پیشــین آمریکا در 
فهرســت های آمریکا قرار داشتند اما 
سپاه به طور کلی در این فهرست نبود. 
در واقع واعظ نیز در روایت خود از این 
گزینه از فهرســت گذاری »دوباره« 

قدس سخن می گوید.
یا توافق با ادامه فهرست گذاری، 

یا عدم توافق
واعظ، ســال ها در گروه بحران در 
کنــار رابرت مالی کار می کرده اســت 
و هــر دو در آن گــروه، به خصوص در 
دوران دولت پیشین آمریکا که دشمن 
اصلی برجام در کاخ سفید بود، حامیان 
جدی بازگشــت آمریکا به برجام، کنار 
گذاشتن کارزار »فشــار حداکثری« 
و احیای این توافق بودنــد. مالی حاال 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و رئیس 
هیئت آمریکایی مذاکره کننده اســت 
و واعظ عالوه بر ســابقه اش در پیگیری 
این حوزه، به واسطه نزدیکی خود با مالی 
در جایگاه خاصی برای ارائه تحلیل در 
این زمینه قرار دارد. موضع گیری او اما 
در واکنش به ایــن آخرین خبر، تصویر 
تاریکی از چشم انداز برجام ارائه می دهد. 
او می گوید: »فضای سیاسی برای ارائه 
پیشنهاد متقابل در چند هفته گذشته 
بسیار کوچک شده است. این یعنی یا 
ایران به توافقی دست خواهد یافت که 
در آن سپاه در فهرســت سازمان های 
تروریستی می ماند یا به توافقی نخواهد 
رسید.« او البته خود بالفاصله تصریح 
می کند که یکی از دو گزینــه از نگاه او 
شانســی ندارد: »من این طور هم فکر 
می کنم که بسیار بعید است ایران در این 

باره کوتاه بیاید.«

دعوایی که حتما سیاسی است
یکــی از اختــالف نظرهــا بین 
تحلیلگران و ناظران این حوزه، چنان 
که مطرح شد، درباره اثرگذاری واقعی 
موضوع اختالفی است. برخی از حامیان 
احیای برجام معتقدند با توجه به تحریم 
جداگانه ســپاه و نیز قرارداشتن سپاه 
قدس در فهرست ها پیش از ایجاد چالش 
فعلی، موضوع اساسا بحثی نمادین است 
و برخی دیگر، از جمله مایکل هرزوگ 
سفیر اســرائیل در آمریکا از آن سو و 
گروهی در ایران از این سو ماجرا را واقعی 
و دارای پیامدهای جــدی می دانند. 
کسانی مثل هرزوگ جدی  بودن موضوع 
را انگیزه مخالفتشــان با حذف سپاه از 
فهرست تروریستی می خوانند و آن ها 
که در ایران در این باره موضع می گیرند، 
به خاطر جدی بــودن موضوع مخالف 
هر گونه توافق بــدون تغییر وضعیت 
سپاه هســتند. اما صرف نظر از این که 
ماجرا نمادین است، یا نظامی است، یا 
امنیتی است یا همه یا هیچ کدام، یک 
نکته در این میان واضح است و آن این 
که ماجرا قطعا سیاســی است. دولت 
ایران و دولت آمریکا، هر دو ظاهرا به این 
قطعیت رسیده اند که نمی خواهند یا 
نمی توانند هزینه سیاسی کوتاه آمدن 
بر سر موضوع ســپاه را در داخل کشور 
بپردازند. این البته در فضای سیاســی 
ایران یــک معنا و در فضای سیاســی 
آمریکا زمینــه دیگــری دارد؛ اما اگر 
این وضعیت واقعا شکل گرفته باشد، 
تنها ســؤالی که برای مشخص شدن 
سرنوشت بن بست فعلی باقی می ماند 
این است: آیا از نگاه دو دولت، هزینه این 
عقب نشینی از هزینه فروپاشی برجام 
بیشتر به حســاب می آید؟ اگر پاسخ 
این سؤال مثبت باشد، دیگر باید برای 
خداحافظی با برجام آماده شد و حاال، 

نشانه ها می گویند، پاسخ مثبت است.

اختالف در موضوع سپاه همچنان باقی است

برجام؛ بدون پیشرفت، بدون پیشنهاد
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هفته گذشته انتظار می رفت 
در واکنش به پیشنهادی 
که ایران از طریق انریکه 

مورا به واشنگتن فرستاده 
است، آمریکا پاسخی بدهد 
و اروپا نیز منتظر این پاسخ 
بوده است. اما اکنون به نظر 
می رسد کاخ سفید تصمیم 

گرفته است پاسخی ندهد

واعظ می گوید: »یا ایران به 
توافقی دست خواهد یافت 
که در آن سپاه در فهرست 

سازمان های تروریستی 
می ماند یا به توافقی نخواهد 

رسید.« او البته خود 
بالفاصله تصریح می کند 

که یکی از دو گزینه از نگاه 
او شانسی ندارد: »من این 

طور هم فکر می کنم که 
بسیار بعید است ایران در 

این باره کوتاه بیاید.«

طهمورث حسینی

روابط عمومی مجلس: 
پاداش ۱۵۰ میلیون تومانی به 

نمایندگان از اساس کذب است
 روابط عمومی مجلس شورای اسالمی شایعاتی 
مبنی بر پرداخت پــاداش ۱۵۰ میلیون تومانی به 

نمایندگان را از اساس کذب دانست. 
به گزارش ایلنا، اداره کل روابط عمومی مجلس، 
این شایعه ســازی را در راســتای تخریب مجلس 

ارزیابی کرد.
    

بازدید دادستان تهران از زندان 
اوین به  همراه هیات ۱۱۰ نفره

دادستان عمومی و انقالب تهران همراه با هیأت 
۱۱۰ نفره قضات به منظور رسیدگی به درخواست ها، 
مسائل و مشکالت حقوقی و قضایی مددجویان از 

بازداشتگاه اوین بازدید کرد.
به گزارش ایلنــا، علی صالحــی در ادامه روند 
بازدید های مســتمر خود از بازداشتگاه ها و زندان 
ها به همراه مدیــرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی استان و هیأتی متشکل از ۱۱۰ نفر از قضات 
در بازداشــتگاه اوین حضور یافت و ضمن بازدید از 
بخش های مختلف و گفت وگوی چهره به چهره با 
مددجویان، در خصوص مطالبات آن ها دستورات 

الزم را صادر کرد.
دادستان عمومی و انقالب تهران در جریان این 
بازدید اظهار کرد: در راستای اجرای مفاد سند تحول 
قضایی و دستورات ریاســت محترم قوه قضاییه، 
پاالیش و بررسی پرونده متهمان و افراد بازداشت 
شده، ارتقاء و بهبود نظام زندانبانی و رفع مشکالت 
حقوقی و قضایی مددجویان با بهره گیری از ارفاقات 
قانونی به عنوان مهمترین اولویت های دادســرای 
عمومی و انقالب تهران به صورت مستمر پیگیری 
می شود و بر همین اساس، برنامه بازدید های منظم و 
هدفمند قضات از زندان ها و بازداشتگاه ها پیش بینی 

و عملیاتی شده است.
    

صدای انفجار مهیب در سرابله 
دیروز صدای انفجار مهیبی همراه با زمین لرزه در 

شهرستان سرابله موجب رعب و وحشت مردم شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا،  این لرزش در ایالم نیز 
حس شد.تاکنون این زمین لرزه در سامانه لزره نگار 

کشور ثبت نشده است.
    

اطالعیه سازمان زندان ها درباره 
فوت زندانی مهدی صالحی

پایگاه اطالع رسانی ســازمان زندا ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی کشــور در خصوص فوت مهدی 

صالحی اطالعیه ای صادر کرد.
به گزارش ایســنا در این اطالعیه آمده اســت: 
»طبق بررسی های به عمل آمده در خصوص فوت 
زندانی مهدی صالحی که به اتهام محاربه از طریق 
بکارگیری سالح گرم به منظور ایجاد رعب و وحشت 
در مالء عام و اقدام به تیراندازی و افساد فی االرض در 
تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۸به زندان مرکزی اصفهان معرفی 
و حکم اعدام وی در سال ۱۳۹۹ از طرف شعبه یکم 
اجرای احکام خمینی شهر صادر شده بود، در تاریخ 
۲۱/۱۰/۱۴۰۰با اظهار تالم و بیحالی و سرگیجه به 
بهداری مرکزی زندان مراجعه کرده و مورد ویزیت 
پزشک مستقر در زندان قرار می گیرد که پس از آن 
و بنا به تشخیص پزشک به بیمارستان سطح شهر 

اعزام گردیده است.«
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: »حســب 
بررسی های به عمل آمده نامبرده در همان روز در 
بخش مراقبت های ویژه بستری گردیده و تا زمان 
فوت در بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بوده 
است. با عنایت به فوت نامبرده، موضوع علت تامه 
فوت در دست بررسی است و بعد از دریافت نظریه 

پزشکی قانونی نتیجه  اعالم خواهد شد.«
    

فیروزآبادی:
رئیس مجلس طرح صیانت را به 

شورای عالی فضای مجازی فرستاد
دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: رئیس 
مجلس، در نامه ای به رئیس شــورای عالی فضای 
مجازی درخواســت کرده که دولت و شورای عالی 
فضای مجازی سیاست های کالن مربوط به فضای 

مجازی را مشخص کنند.
به گزارش ایلنا، ابوالحســن فیروزآبادی ادامه 
داد: در اولین جلسه  پیش روی شورای عالی فضای 
مجازی، درخواســت مربوطه بررسی خواهد شد. 
ما در شــورای عالی به دنبال تعیین سیاست های 
کالن هســتیم و امیدواریم که در پی این کار نظر 

متخصصان و مردم را جلب کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان عنوان 
کرد: بعد از بررسی سیاست های کالن، ما طرح را 
به مجلس برمی گردانیم و سرانجام خود مجلس 
تصمیم خواهــد گرفت که سیاســت ها را به چه 

نحوی اجرا کند.

روی موج کوتاه

خبر

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: موضوع 
شــفافیت آرا نمایندگان خواســت نمایندگان 
مجلس است و نمی توان به آن ها اجبار کرد که رأی 

خود را شفاف اعالم کنند.
اســداهلل بادامچیان دبیرکل حــزب مؤتلفه 
اســالمی در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا گفت: 
پرداختن بــه اینگونه مــوارد نیازمند یک بحث 
جدی جامع االطراف است. مثاًل در ارتباط با طرح 
شفافیت آراء نمایندگان، آیا باید آرا شفاف و موافق و 
مخالف آن مشخص باشد؟ این در قانون و آیین نامه 
وجود دارد، اگر نمایندگانی درخواســت کنند تا 

رأی کتبی داده شود، همه نمایندگان رأی  خود را 
کتبی می دهند. اما اگر به هر دلیلی از سر مصلحت 
نخواهند تا آرا مشخص نباشد، یا مشخص نباشد چه 
کسی رأی داده و چه کسی رأی نداده، طبیعتاً این 
خواست نمایندگان است و نمی شود به آن ها اجبار 
کرد.وی افزود: به طور مثال، فرض کنید قوه مقننه 
نمی خواهد برخی از مســائل روشن شود. حتی 
شما در قرآن کریم هم می بینید، وقتی حضرت 
موسی )ع( خدمت حضرت خضر می رود،  با اذنی 
نا« به او داده می گوید:   که خداوند با عنوان »علماً لدُّ
»می خواهیم برویم این کارها را انجام دهیم و شما 

از من نمی پرســی تا زمانی که من به تو بگویم.« 
بنابراین، اینکه ما بگوییم هرچیزی را محرمانه و 
مخفی بگذاریم، خیر به این شکل نیست. در میدان 
سیاست، همه اسرار و محرمانه ها بعد از مدتی از 
محرمانگی بیرون می آید و بعد از چند سال مطرح 
می شود.بادامچیان در ادامه تاکید کرد: اینکه ما به 
طور کلی بگوییم شفافیت خوب یا بد است، باید 
شفافیت را تحت چه عنوانی بگوییم؟  به نظرم این 
موضوع مبهم است و هیئت رئیسه مجلس باید 
وقت بگذارد و این موضوع را از ابعاد مختلف باز کرده 
و هنگامی هم که مطرح می شود، به ملت بگوید. 

سپس ببینیم منافع شخصی چه کسانی ایجاب 
می کند، این طرح شــفافیت رعایت نشود و چه 
کسانی هم می خواهند این شفافیت انجام شود. 
آن زمان می توان نظر دقیقی ارائه کرد.وی در پاسخ 
به این سوال که یکی از شعارهای اصلی نمایندگان 
فعلی مجلس قبل از ورود به ساختمان بهارستان، 
تصویب طرح شفافیت آرا بود و حاال که این طرح 
به سرانجام مشخصی نرســیده آیا فکر می کنید 
در نهایت این طرح به تصویب برسد یا خیر، گفت: 
نمی شود به این سادگی گفت. این موضوع چند 
بعد دارد. نمایندگان مجلس به خاطر شفافیت آرا 

رای نیاوردند. نماینده برای قانون گذاری، نظارت و 
وظایف نمایندگی به مجلس رفته است. اما اینکه 
این طرح رای بیاورد یا نیاورد نیاز به کار کارشناسی 
دارد. باید زمانی که طرح در مجلس مطرح می شود،  
تا زمانی که به تصویب می رسد، ده ها بار مورد بحث 

و گفت وگو قرار بگیرد تا جزئیات آن تکمیل شود.

بادامچیان:

نمی شود برای شفافیت آرای نمایندگان به آن ها اجبار کرد

یک نماینده مجلس تاکید کرد: دولت 
حتما باید در مســیر تعاملــی خودش با 
مجلس و نمایندگان یک تجدید نظر کند 
چرا که ما تعامل و همراهی مثبت را از دولت 
انتظار داشــتیم اما این تعامل را خیلی با 

نمایندگان خوب نمی بینیم.
علی اصغــر عنابســتانی در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا درباره اســتیضاح وزرای 
صمت، ارتباطات و کار کــه از این روزها از  

سوی نمایندگان مطرح می شود و این که آیا این استیضاح 
بر اساس درک مجلس از مطالبات مردم است یا خیر  گفت: 
اســتیضاح حق مجلس و نمایندگان اســت. ۱۰ نماینده 
می توانند یک اســتیضاح را کلید بزنند و این قانون است 
ما باید گردنمان در برابر قانون از مو باریک تر باشــد. منتها 
باید تعامــل و ارتباط بین دولت و مجلس دو طرفه باشــد 

که قطعا می تواند کارگشا باشد و بسیاری 
از مشکالت و ســوتفاهم ها در مسیر کار 

حل کند. 
نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین 
با اشاره به این که تعامل یک جاده دو طرفه 
اســت، عنوان کرد: نمی شــود ما بگوییم 
مجلس باید مرتب با دولت تعامل کند اما 
از آن طرف دولتمردان احساس کنند که 

نباید به مجلس پاسخگو باشند.
عنابســتانی خاطرنشــان کرد: بعضی از همکاران که 
بحث استیضاح را مطرح می کنند گاهی با آن ها که صحبت 
می کنیم از عدم پاسخگویی وزرا به خودشان و مجموعه شان 
گالیه مند هستند که دولت باید این رویه را اصالح کند، چرا 
که نمی شود مجلس فقط با دولت تعامل داشته باشد اما بدنه 

دولت تعاملی با مجلس نداشته باشد.

مدیرعامل بنیاد باران معتقد است که 
هر تغییر احتمالی در کابینه نیز در عرصه 
عمل و مدیریت کشور تغییری ایجاد نکرده 

و منجر به بهبود اوضاع نخواهد بود. 
جواد امام در گفت وگو با نامه نیوز با اشاره 
به حداقلی بودن و عملکرد ضعیف مجلس 
مســتقر، گفت: »به نظر مــن این مجلس 
خودش نمی تواند مستقیما تصمیم بگیرد 
و اول باید از آنهایی که این نمایندگان را به 

مجلس فرستادند، اجازه بگیرد و بعد عمل کند. آنطور که 
ایام انتخابات شــاهد بودیم خیلی از این افراد که االن وزیر 
شدند با مخالفت نمایندگان مواجه بودند اما در نهایت رای 
اعتماد گرفتند. لذا اگر قرار باشد با همین رویه پیش برویم 
و تصمیم گیرندگانی که باعث روی کار آمدن این مجلس و 
این دولت شدند، با همان نگاه ادامه دهند با تغییر در کابینه 

هم هیچ اتفاق ویژه ای رخ نخواهد داد.«
وی با انتقــاد از وزرای رئیســی گفت: 
»اینها افرادی را انتخاب کردند که اول باید 
کارآموزی می گذراندند و بعد در مسند کار 
اجرایی قرار می گرفتند. االن هم اگر تغییر 
بدهنــد اتفاق ویژه ای صــورت نمی گیرد 
چون با همان نگاه افرادی مشابه را انتخاب 
خواهند کرد. تنها چیزی که شاهد بودیم 
ناکارآمدی کابینه و مجلسی بود که نشان 
داد جایگاه مجلس را نه تنها در راس امور بلکه در انتهای امور 

هم نمی بیند.«
این فعال سیاســی اصالح طلب تصریح کرد:»اگر قرار 
باشــد مشــارکت حداکثری و انتخابات آزاد و عادالنه ای 
نباشد، خیلی دغدغه ای برای جلب نظر مردم وجود نخواهد 

داشت.«

عنابستانی: 

دولت در نحوه تعامل با مجلس تجدیدنظر کند
جواد امام: 

با تغییر در کابینه هم اتفاقی نخواهد افتاد 


