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پاسخ مکتوب جمهوری اسالمی به 

پیش نویس پیشنهادی اتحادیه اروپا گزارش
به بروکسل رســید و به  گفته برخی 
منابع غربی، از سوی مقام های اروپایی درحال بررسی 
است؛ پاسخی که اگر با واقع بینی و انعطاف طرف مقابل 
و به ویژه آمریکایی ها همراه شود، می توان گفت حصول 
توافق بیش  از هر زمان دیگری، در دسترس قرار گرفته 

 است.
به گزارش همشــهری، تهران در این پاسخ مکتوب، 
نظرات خود را درباره پیشنهادهای طرف مقابل منتقل 
کرده و آن گونه که از گمانه زنی ها پیداســت، اکنون 
می توان ادعا کرد دیگر زمان زیادی تا دســتیابی به 
توافق باقی نمانده است، مشروط به اینکه طرف مقابل 

رویکردی واقع بینانه درپیش گیرد.
بررسی واکنش های داخلی و خارجی به پاسخ ایران 
حکایــت از آن دارد که هردوطــرف امیدوارند ادامه 
رایزنی ها به نتیجه مثبتی ختم شود. برهمین اساس 
هم بود که مشاور تیم مذاکره کننده در توییتی نوشت: 
»نمی توانم بگویم که توافقی حاصل خواهد شــد، اما 
نســبت به قبل به توافق نزدیک تر هستیم«. محمد 
مرندی همچنین بر این نکته تأکید کرده  است که ایران 
نگرانی های خود را ابراز کرده، اما حل مسائل باقیمانده 

چندان دشوار نیست.
آن گونه که از مواضع ایران بر می آید و وزیر و سخنگوی 
وزارت امور خارجه در نشست های خبری روز دوشنبه  
خود نیز عنوان کردند، اختالف های اصلی در 3موضوع 
»رفع تحریم ها«، »پادمان« و »تضمین« متمرکز است 
که گفته می شــود آمریکایی ها در 2مورد به صورت 
شفاهی انعطاف نشــان داده اند و موضوع سوم نیز به 
تضمین تداوم اجرای برجام برمی گردد که گره گشایی 
از آن به واقع بینی آمریکا برای تأمین نظر ایران بستگی 

دارد.

پاسخ واقع بینانه ایران
این درحالی اســت که برخی منابــع مطلع داخلی 
معتقدند پاســخ ایران به پیشــنهاد اتحادیــه اروپا 
واقع بینانه و حرفه ای بوده ؛ بنابراین گمان می رود که 
نشانه های رسیدن به توافق نسبتا افزایش یافته است. 
این منابع معتقدند پاسخ ایران نکات مهمی را شامل 
می شود که تأمین کننده منافع ملی کشور خواهد بود.

از سوی دیگر گفته می شود جمهوری  اسالمی تا پایان 
روز چهارشــنبه در انتظار پاسخ طرف مقابل به نکات 
مطرح شده از سوی ایران خواهد بود و درصورتی که 
طرف آمریکایی از خود نرمش نشــان دهد، دستیابی 
به توافق مثبت کامال در دسترس است. بر این اساس 
اگرچه در دور اخیر مذاکــرات که از 13مردادماه آغاز 

شد، شاهد تغییر نســبی در برخی مواضع مذاکراتی 
واشــنگتن بوده ایم، اما ایــن تغییــرات باید عملی 
 شــود تا شــاهد نتیجه گیری موفق از گفت وگوهای

برجامی باشیم.
عالوه  بر ارسال پاسخ ایران که آخرین بررسی ها درباره 
آن در جلسه ویژه عصر دوشنبه شورای  عالی امنیت 
ملی با حضــور رئیس جمهور انجام شــد، همزمان 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه آمریــکا اعالم کرد 
واشنگتن نیز پاســخ خود را درباره پیش نویس توافق 
برای جوزپ بورل، مسئول سیاست  خارجی اتحادیه 
اروپا ارائه کرده  اســت. ند پرایس همچنین ادعا کرده  
است که اگر ایران آماده بازگشت به پایبندی متقابل به 

برجام باشد، آمریکا نیز این آمادگی را دارد.
با وجود این، پرایس در ادامه سیاست  شکست خورده 
»فشــار حداکثــری« آمریــکا و بــدون اشــاره به 
مسئولیت های این کشــوردر خروج از برجام، تهدید 
کرد اگر ایران نتوانــد یا این آمادگــی را برای اجرای 
کامل برجام نداشته باشد، آماده ایم اجرای سختگیرانه 
تحریم های خود را ادامه دهیم و از فشارهای دیپلماتیک 

دیگر استفاده کنیم.

مطالبات ایران
یک کارشناس مســائل بین الملل درباره پاسخ تهران 
به متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا به همشهری گفت: 
جمهوری  اسالمی در نامه ای به مسئول سیاست  خارجی 
اتحادیه اروپا که در وقت تعیین شده به بروکسل ارسال 
شــد، دیدگاه های خود را درباره محورهای موجود در 
متن توافقنامه پیشــنهادی ارائه کرده  است. اگرچه از 
جزئیات پاسخ ارائه شده از سوی ایران مطلع نیستم، اما 
قطعا می توان گفت تهران در اصطالح »نه صفر را نگاه 

کرده و نه روی یک ایستاده است«.
ابوالفضل ظهره وند افزود: مالحظات ایران در پاسخ ارائه 
شده به مســئول جوزپ بورل قابل پیش بینی است، 
چراکه تهران در 3حوزه مطالباتی دارد که باید برآورده 
شود. یک موضوع، بحث لغو تحریم هاست که برای ما از 

اهمیت محوری برخوردار است. انتفاع اقتصادی ایران از 
برجام باید به صورت کامل محقق شود.

وی ادامه دارد: از ســوی دیگر مســئله تضمین ها نیز 
کماکان از اهمیت محــوری برخوردار اســت. نکته 
اینجاســت که هنوز جمهوری  اسالمی متقاعد نشده 
که دولت بعدی آمریکا تعهــدات خود را زیرپا نخواهد 
گذاشــت. اکنون هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت 
بعدی این کشــور، کاری را که ترامپ با برجام انجام 

داد، تکرار نکند.

تعیین تکلیف توافق تا 10روز دیگر
دیپلمات پیشین ایران با اشاره به موضوع های پادمانی 
باقیمانده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
نقش آن در نتیجه گیری مثبت از مذاکرات، عنوان کرد: 
درباره مسائل پادمانی به نظر می رسد این موضوع اکنون 
چندان مطرح نیست. گویا ایران قانع شده  است مسائل 
موجود با آژانس بین المللی انرژی  اتمی را در محدوده 
زمانی کوتاه و تا موسم برگزاری نشست بعدی شورای 

 حکام حل و فصل کند.
ظهره وند با بیان اینکه به نظر می رسد مسئله تضمین ها 
در متن پیشنهادی لحاظ شده  است، ادامه داد: از شواهد 
امر پیداست که رایزنی ها در مسیری قرار گرفته است 
که دوطرف از دستیابی به توافق ناامید نیستند و انتظار 
می رود در روزهای آینده شــاهد به نتیجه رســیدن 
رایزنی ها باشیم. وی درباره گمانه زنی ها پیرامون زمان 
دستیابی به توافق میان طرفین نیز تأکید کرد: به نظر 
می رســد تاحدود 10روز دیگر شاهد آغاز رایزنی های 

نهایی باشیم.

نباید عجله کنیم
عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران درباره 
واکنش طرف های غربی به پیشــنهادهای ایران نیز 
گفت: آنها پیش بینی می کردند که جمهوری اسالمی 
چشم بسته متن پیشــنهادی را نمی پذیرد. البته باید 
درنظر داشت که در شــرایط کنونی اتحادیه اروپا در 

جایگاهی قرار ندارد که نسبت به نهایی بودن مذاکرات 
تصمیم گیری کند.

ظهره وند افزود: متنی که اتحادیه اروپا می کوشد آن را 
به عنوان »متن نهایی« القا کند و این گونه وانمود کند 
که ابتکار خودش بوده  است، در واقع پیش نویسی است 
که در مذاکرات غیرمســتقیم انجام شده میان طرف 
ایرانی و آمریکایی بسته شده  است. برهمین اساس هم 
بود که برخی گمانه زنی ها مطرح شد که آمریکایی ها از 

قبل نظر مثبت خود را به بورل اعالم کرده اند.
وی درباره واکنش های داخلی به گمانه زنی ها درباره 
قریب الوقوع بودن توافق نیز عنوان کرد: در روزهای اخیر 
شاهد برخی شائبه ها درباره انتفاع اقتصادی از مزایای 
ایران از برجام بودیم که به نظر مــن جای تأمل دارد. 
بشخصه از ابتدا مخالف برجام و معتقد بودم این دامی 
است که از سوی غربی ها گسترده شده و نباید اسیر آن 
شویم.  ظهره وند افزود: زمانی که ترامپ از برجام خارج 
شد، معتقد بودم این حماقت او، فرصتی طالیی برای 
ماست که از این دام چیده شده خالص شویم و به  دنبال 

تأمین حداکثری منافع  ملی خود باشیم.
وی با بیان اینکه برجام کال ماهیتی کنترلی دارد، ادامه 
داد: در مجموع معتقدم شرایط بین المللی به نفع ما جلو 
می رود و می توانیم با راهبردهای مناسب، مطالبات خود 
را محقق کنیم. با توجه بــه این موضوع نباید عجله به 
خرج دهیم. این کارشناس مسائل بین الملل تأکید کرد: 
باید به گونه ای حرکت کنیم که تکلیف همه تحریم ها 
مشخص شود. نباید به »تعلیق« تحریم ها بسنده کرد. 
باید در مسیری حرکت کنیم که طرف های مقابل پس 
 از این توافق، مستمسک دیگری از قبیل »اف ای تی اف« 
و ... برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی نداشته 

باشند.
 ظهره وند با بیان اینکه آمریکایی ها می خواهند همچنان 
نظام تحریمی علیه ایران را حفــظ کنند، اضافه کرد: 
موضوع پروتکل الحاقی و مباحث مطرح میان ایران و 
آژانس به صورت کامل حل و فصل شــود تا طرف های 
مقابل در آینده به دنبال بهانه جویی علیه کشــورمان 

نباشند. 

افزایش امیدواری به  تأمین  منافع ایران در توافق
  بررسی واکنش های داخلی و خارجی به پاسخ ایران حکایت از آن دارد که هر دوطرف امیدوارند

 ادامه رایزنی ها به نتیجه مثبتی ختم شود

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود با 
خبرنگاران درباره وضعیت اجرای حکم اعدام بابک زنجانی، قضایی

متهم نفتی با بیــش از 2.7میلیارد یــورو بدهی در زمان 
برگزاری دادگاه و چرایی تأخیر در اجرای این حکم، گفت: تکلیف اجرای حکم 
این پرونده بر عهده اجرای احکام دادســرای عمومی و انقالب تهران است. 
تاکنون نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه در داخل کشور، ارزیابی اموال 
و همچنین اقدام به استرداد اموالی که در خارج از کشور بوده، اقدامات جدی 
و قاطعانه ای صورت گرفته است.  مسعود ستایشی با بیان اینکه تاکنون حدود 
۵00میلیون دالر به وزارت نفت واگذار شده است، تصریح کرد: مجموع رد 
مال متهم به شرکت نفت حدود یک میلیارد و ۹۶۶میلیون یورو معادل 72 
درصد کل بدهی متهم است. او با بیان اینکه سرنخ های بسیار خوبی از اموال 
متهم در خارج از کشور به دست آمده است، گفت: متهم هم اکنون در زندان 
است. ستایشی درباره آخرین وضعیت حمید نوری، کارمند سابق قوه قضاییه 
که در بازداشت سوئد به سر می برد، گفت: حمید نوری در سخت ترین شرایط 
نگهداری می شود، از دسترسی های اولیه همچون تماس با خانواده محروم 
شده و هیچ ارتباطی با خانواده ندارد. هنوز حکم دادگاه را به زبان فارسی به 
حمید نوری نداده اند و فرصت تجدیدنظرخواهی رو به پایان است. انتظار داریم 
دولت و سیستم قضایی سوئد نسبت به حقوق اولیه حمید نوری بهانه جویی 

نکنند و امیدواریم دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات الزم را درخصوص پرونده حمید نوری 

انجام می دهیم. رأی شهودی براساس شهادت یک سری افراد مسئله دار بوده 
و نگاه ما استیفای حقوق این شهروند است. این پرونده دارای ایراداتی است 
بنابراین امیدواریم بتوانیم در دادگاه تجدیدنظر با تمسک به مسائل حقوقی، 
بی گناهی را نجات دهیم. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: صالحیت دادگاه 

را قبول نداشته و به رأی اعتراض می کنیم.

فرزند حمید نوری در نشست سخنگو
در بخشی از نشست روز گذشــته ســخنگوی قوه قضاییه، مجید 

نوری، فرزند حمید نوری با حضور در نشست سخنگوی قوه قضاییه 
درخصوص پرونده پدرش، گفت: با پلیس سوئد که صحبت می کردم 
می گفت، مورد جالب در پرونده این است که این نوع برخورد با پدر 
شما منحصر به فرد اســت. همه افراد و کســانی که در دادگاه بودند 
می گویند که متأسفیم از باب اقداماتی که در رابطه با پدرتان رخ داده 
است. رفتار آنها به این صورت است که بازداشتگاه را مکرر جا به جا کرده 

و ارتباط با پدر را قطع می کنند. 
بیش از هزار روز است پدرم در انفرادی زندان سوئدی ها ست و برخی 
افراد ســوئدی دائم به ما می گویند به خاطر نوع برخورد با پدر شما 
متأسفیم. هنوز پدرم حکم را به زبان فارسی نخوانده است و کمتر از 
۴0 روز تا تجدید نظر فرصت باقی مانده و دادگاه سوئد هنوز با وکیل 

جدیدی که معرفی کرده ایم، موافقت نکرده است.

پرونده پرواز اوکراین در مرحله ارسال به دادگاه
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســؤالی درباره آخرین وضعیت 
پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، گفت: پرونده با صدور قرار جلب 
دادرسی کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد و برای این مسئله دادگاه 

ویژه ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح اختصاص دادند. 
او اضافه کرد: این پرونده در مرحله دادگاه با اعتقاد به نقص تحقیقات 
به دادسرا بازگشت و دادســرا در راستای رفع نقص، اقدامات مؤثری 
انجام داده  که پس از تکمیل تحقیقات پرونــده را مجددا به دادگاه 
ارسال خواهند کرد. به نظر می رســد در روزهای آتی این پرونده به 

دادگاه ارسال شود.

انعکاس پاسخ ایران در رسانه های جهان
روزنامه »ایندیپندنت« با نقل قول از یک مقام غربی مدعی شد ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا 
برای احیای توافق هسته ای را به  صورت مشروط پذیرفته است. این روزنامه مدعی شده  است: 
یک دیپلمات غربی به نقل از هیأت مذاکره کننده فرانسوی به ایندیپندنت فارسی گفته که ایران 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره احیای توافق هسته ای را به صورت مشروط می پذیرد. به 
این معنی که سیاســت گام به گام لغو تحریم ها را در قبال بازگشت به تعهدات برجامی پیش 
خواهد گرفت. نشریه »پولیتیکو« نیز با استناد به اظهارات یک مقام غربی، ادعاهایی را درباره 
پاسخ ایران نسبت به پیشنهادات اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای مطرح کرد. این 
نشریه در گزارشی نوشت: »به گفته یک مقام ارشد غربی، پاسخ ایران، شامگاه دوشنبه به وقت 
ایران توسط اتحادیه اروپا دریافت شده و بیشتر روی مسائل باقیمانده مرتبط با تحریم ها و 

تضمین ها بر سر تعامالت اقتصادی متمرکز است«.

مکث

  ماتریس برجامی غرب 
چگونه درهم شکسته است؟

جمهوری اســالمی ایــران پاســخ موارد 
پیشنهادی اتحادیه اروپا )در مذاکرات وین( 
را به جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی 
این مجموعه ارســال کرد. بدیهی است که 
انعقاد هرگونه توافقی در مســیر احیای برجام، معلول و مرهون 
تامین منافع ملی ما و توجه به خطوط قرمز پررنگی مانند »حل 
و فصل موارد ادعایی آژانس«، »رفع عملیاتی تحریم ها« و »ارائه 
تضمین های معتبر« در راســتای ســرمایه گذاری شرکت های 
خارجی و اعتباری در کشورمان خواهد بود. در اینجا نکاتی وجود 

دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت:
نخســت اینکه از زمان حضور بایدن در رأس معادالت سیاسی 
و اجرایی واشــنگتن، مقامات آمریکایی و اروپایی تالش کردند 
تاکتیک »پیچیده سازی  صحنه مذاکرات« را در ذیل استراتژی 
»مهار همه جانبه ایران« هدایت کنند. خروجی عینی این ترکیب، 
»اصرار بر بازگشت غیرواقعی به توافق هسته ای« بود؛ جایی که 
غرب تعهدپذیری یکجانبه ایران به تعهــدات برجامی در قبال 
تعلیق قطره چکانی تحریم های برجامی را دنبال می کرد. افرادی 
مانند جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی و آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه دولت بایدن هر دو تصور می کردند که استراتژی فشار 
حداکثری ترامپ و برخی آثار و تبعات آن، ایران را مشتاق احیای 
برجام )به هر قیمت ممکن( ساخته است. متأسفانه رویکرد دولت 
سابق و برجام محوری آن، غرب را نسبت به پیشبرد این موضوع 

تشویق می کرد.
نکته دوم اینکه با گذشت زمان، مقامات غربی دریافتند که گزینه 
»بازگشت غیرعملیاتی آمریکا به برجام« در قاموس اقتصادی و 
سیاســی ایران جایی ندارد. حضور دولت سیزدهم و گارد بسته 
آن در برابر »تضمین گریزی« و »بازی فرامتنی و محیطی غرب« 
منجر به کاهش معنادار قدرت مانور آمریکا و اروپا در این عرصه 
شــد. خروج افرادی مانند »ریچارد نفیو« معمــار تحریم های 
ضد ایرانی و »دن شاپیرو« سفیر سابق آمریکا در اراضی اشغالی 
از تیم مذاکره کننده هسته ای سیگنالی طبیعی نسبت به همین 
روند بود؛ روندی که مطلوب طرفداران »بازگشت یکجانبه ایران به 

برجام« در کاخ سفید نبود!
نکته سوم، معطوف به قیاس 3نوع نگاه »ماتریسی«، »شبکه ای« 
و »خطی« از سوی غرب اســت. پس از خروج ترامپ از قدرت، 
مقامات حزب دمکرات آمریکا و تروئیکای اروپایی درصدد ترسیم 
یک ساختار »ماتریسی خطرناک« علیه ایران برآمدند به گونه ای 
که در آن استراتژی های »مهار حداکثری«، »فشار هوشمندانه« 
و »منزوی ساختن ایران« حکم ستون ها و تاکتیک های »خرید 
زمان«، »پیچیده سازی  صحنه مذاکرات« و »مقصرسازی ایران« 
حکم ردیف های این ســاختار پیچیده را داشــتند. پیش فرض 
مقامات غربی این بود که ایران به چینش این ستون ها و ردیف ها 
توســط غرب باالخره )تحت تأثیــر القائات کاذب و فشــارهای 
اقتصادی( تن خواهد داد. اما با گذشــت مدتــی کوتاه، مقامات 
آمریکایی و اروپایی دریافتند که میان ساختار ماتریسی مدنظر 
و واقعیات جاری در قبــال ایران فاصله ای معنــادار وجود دارد. 
گسترش قدرت نظامی، موشــکی و منطقه ای ایران و گام های 
مؤثر هسته ای ایران )در پاسخ به کارشکنی  های برجامی غرب( 
در انهدام این ماتریس مؤثرترین نقــش را ایفا کردند. پس از آن، 
غرب روی به نگاه »شــبکه ای« آورد. در نگاه شبکه ای، غرب با 
نوعی نسبت گذاری جدید میان استراتژی ها و تاکتیک ها، ساختار 
بازی خود را محدودتر ساخت؛ به عنوان مثال، »استراتژی مهار 
حداکثری ایران« به صورت خودکار به حاشــیه رانده شد و جای 
خود را به »استراتژی فشار هوشمندانه« علیه ایران داد. استراتژی 
»منزوی ساختن ایران« نیز با توجه به احیای دیپلماسی منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران و استفاده بهینه دولت جدید از فرصت های 
فرامنطقه ای جاری در نظام بین الملــل، به طورکامل از قاموس 

محاسبات راهبردی آمریکا رخت بربست.
اما بازی به این نقطه نیز ختم نشد. جمهوری اسالمی ایران با اصرار 
بر خطوط قرمز خود در مذاکرات هسته ای، مانع از بر هم کنش 
»تاکتیک های مذاکراتی« و استراتژی »اعمال فشار هوشمندانه 
غرب علیه کشــورمان« شــد. به عبارت بهتر، ایــران با واکنش 
هوشمندانه و قاطعانه خود، اجازه قرار گرفتن و تطبیق تاکتیک های 
ابتدایی ترسیم شده از سوی غرب بر مدار استراتژی های آن را نداد. 
اکنون غرب به مرحله سوم رسیده است؛ یعنی جایی که ناچار شده 
به نگاه »خطی« روی بیاورد. در نگاه خطی، ما شاهد بازی غرب 
با یک استراتژی  و یک تاکتیک هستیم: استراتژی »اعمال فشار 
هدفمند علیه ایران« و تاکتیک »پیچیده سازی  مذاکرات«! بدیهی 
است که حفظ گارد بسته جمهوری اسالمی ایران در این مرحله و 
تأکید مکرر دستگاه سیاست خارجی کشورمان بر »توافق خوب« 
که در سایه »آینده پژوهی برجامی« و »عدم عبور از خطوط قرمز 
و پیش شرط های اصلی احیای توافق هسته ای« شکل می گیرد، 
نقش مهمی در سقوط غرب در آخرین سنگر دارد. تا رسیدن به 

این پیروزی بزرگ زمان اندکی باقی  مانده است.

 تقویت مناسبات تهران- مسکو
 با راه اندازی کریدور شمال به جنوب

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در دیدار با سفیر روسیه 
گفت: راه اندازی کریدور شمال به جنوب زمینه ساز تقویت 

مناسبات ایران و روسیه است.
به گزارش ایرنا، بابک نگاهداری در این دیدار با اشــاره به 
اهمیت نقش مراکز پژوهش  پارلمانی در امر قانونگذاری، 
گفت: با وجود همکاری های راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران و روســیه، نهادهای مطالعات پارلمانی 2کشور نیز 
می توانند همکاری های ارزشمندی داشته باشند که این 
تعامالت به توسعه روابط فی مابین نیز کمک خواهد کرد. 
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی 
آمادگی دارد تا نقش خود را به منظور توســعه همکاری 
تحقیقاتی 2کشــور با همکاری اتاق های فکر روسیه ایفا 

کند.
نگاهداری همچنین به اهمیت راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران در ترانزیت کاال در منطقه اشــاره کرد و گفت: یکی 
از مولفه های گسترش همکاری جمهوری اسالمی ایران و 
روسیه، می تواند ترانزیت کاال در کریدور شمال به جنوب 
باشد. وی یکی دیگر از زمینه های همکاری 2کشور را حوزه 
انرژی دانســت و گفت: تا کنون توافقات خوبی در حوزه 
نفت و گاز و سوآپ بین جمهوری اسالمی ایران و روسیه 
صورت گرفته است که در حوزه خنثی سازی تحریم ها علیه 

2کشور مؤثر خواهد بود.
لوان جاگاریان نیز در این نشســت با اســتقبال از توسعه 
روابط جمهوری اسالمی ایران و روسیه، گفت: راه اندازی 
و تقویت کریدور شمال و جنوب از مسیر ایران در راستای 

تقویت مناسبات فی مابین وجود دارد.

شورای اطالع رسانی دولت: 
 ادعاهای مرعشی درباره دولت 

براساس آمارهای غیرواقعی است

دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت توضیحاتی را درباره 
ادعاهای اخیر حسین مرعشــی پیرامون عملکرد دولت 

سیزدهم ارائه کرد.
 شورای اطالع رســانی دولت در پاســخ به اظهارات اخیر 
حسین مرعشــی، دبیرکل حزب کارگزاران تأکید کرد: 
حســین مرعشــی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
در گفت و گویی ادعاهای نادرســتی را مطرح و آمارهای 
غیرواقعی بیــان کرده و بر مبنای آنها بــه قضاوت درباره 
عملکرد دولت سیزدهم پرداخته اســت. در این اطالعیه 
آمده است: آقای مرعشــی تالش کرده بدهی کالن به جا 
مانده از دولت روحانی برای رئیسی را طبیعی جلوه دهد، 
این در حالی اســت که حجم بدهی هــای دولت روحانی 
آنقدر وحشتناک و کالن است که بهتر است به بخشی از 
آن اشاره شود. دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد 
که کشور با ۸.7 میلیارد دالر بدهی خارجی )آمار مربوط به 

پایان خرداد 1۴00( مواجه بود.
حسین مرعشی درباره میراث بدهی دولت روحانی برای 
رئیسی گفته بود که بدهی ها یکی از آن حرف های عجیب 
و غریب اســت. کشــور یک دارایی و یک موجودی دارد؛ 

همیشه دولت ها یک سری بدهی دارند. 
دولت آقای ابراهیم رئیســی هم با حجم باالیی از بدهی 
قطعا دولت را به دولت بعد از خــود تحویل خواهد داد و 
این یک امر جاری اســت. آقای رئیســی چون تجربه کار 
اجرایی نداشتند و با دولت آشــنا نبوده و نیستند، حرف 
غیرکارشناســی زیاد می زننــد و این هم یکــی از همان 

حرف های غیرکارشناسی است.

 واکنش وزیر کشور 
به بیانیه جنجالی

وزیر کشــور با تأکید بــر اینکه صهیونیســت ها و 
دشمنان انقالب اسالمی، حامیان اصلی بیانیه یکی 
از سرکردگان فتنه ۸۸ هســتند، از همه گروه های 
سیاسی خواست موضع خود را با جریان فتنه و نفاق 

مشخص کنند.
به گزارش تسنیم، احمد وحیدی در نشست شورای 
معاونان وزارت کشــور گفت: ماندگاری و توفیقات 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در برهه های 
مختلف تاریخی مرهون مردمی بودن آن است. حضور 
هوشمندانه و معنادار مردم در صحنه  ها و بزنگاه های 
حساس، همواره نقشه های شوم و شیطانی دشمنان 
و معاندان نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران را 
نقش بر آب کرده اســت. وی با اشاره به بیانیه اخیر 
یکی از ســرکردگان فتنه۸۸ گفت: حادثه سال ۸۸ 
از آن دست حوادثی است که باطن و نیات نادرست 
برخی خواص بی بصیرت را بر همگان آشکار کرد. در 
همان زمان، حضور و میدان د اری مردم باعث شــد 
جریان فتنه و ســرکردگان آنها شکست مفتضحانه 
بخورند، درحالی که سران کاخ سفید در پی حمایت از 
آشوب طلبی بودند. وزیر کشور عنوان کرد: در تحلیل 
بیانیه اخیر سرکرده فتنه باید به واقعیت های اصلی 
تحوالت منطقه ای، شکست سیاست های دشمن و 
وضعیت با ثبات و امیدبخش سیاست داخلی توجه 
کرد و اینکه فتنه گران با مشاهده حضور یک دولت 
کامال انقالبی با پشــتوانه مردمــی، در تالش برای 

حاشیه سازی و فتنه افروزی هستند.

مجلس

دولت

 بهادری جهرمی: مردم،
مطالبه گر ترک فعل ها باشند

سخنگوی دولت در نشســت خبری هفتگی خود با خبرنگاران  
برنامه نظارتی رئیس جمهور را از ابتکارات دولت سیزدهم خواند 
و گفت: طرح نظارت ســتادی از وزارتخانه ها ابتکاری است که 
رئیس جمهور تا کنون از ۶وزارتخانه بازدید داشــته است. علی 
بهادری جهرمی نظارت های ستادی را مکمل سفرهای استانی 
دولت خواند و گفت: نتیجه آنچه در نظارت میدانی در استان ها 
انجام می شود در ستاد و آنچه در ستاد انجام می شود در استان ها 

پیگیری و مشاهده می شود.
ســخنگوی دولت در ارتباط با گرانی ها در بازار مســکن گفت: 
کم کاری ها در حوزه مسکن باعث شد این کاالی مصرفی به کاالی 
سرمایه ای تبدیل شــود که اصالح این مشکل نیازمند تکمیل 
طرح هایی چون ساخت وساز مسکن و طرح ملی مسکن است. او 
با بیان اینکه مسکن با فاصله عرضه و تقاضا در کشور دچار چالش 
می شود، تأکید کرد: دولت سعی در عرضه دارد، چون مصوبات 
ُمسکن های کوتاه مدت هســتند و آثار بنیادی نیازمند تکمیل 
این طرح هاست. بهادری جهرمی از مردم خواست تا مطالبه گر 

ترک فعل های انجام شده در این نیازهای اساسی باشند.

خبر

 خبر

حنیف غفاری؛ کارشناس مسائل بین المللیادداشت

تسویه حساب 72درصدی بدهی های زنجانی


