
بررسی پاسخ آمریکا به نظرات ایران 
تا پایان هفته

رســانه شــورای عالی امنیت ملی تاریخ پایان 
بررسی پاسخ برجامی آمریکا از سوی شورای عالی 
امنیت ملی را اعالم کرد. نورنیوز در این باره نوشت: 
»بررســی دقیق پاســخ های آمریکا به محورهای 
اصالحی ایران در خصوص ایده های هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپایی همچنان در ســطوح کارشناسی 
در جریان اســت و این روند حداقل تا پایان هفته 
جاری ادامه خواهد داشــت.« چهارشنبه گذشته 
وزارت خارجه ایران از دریافت پاسخ دولت آمریکا 
به نظرات جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل 
موضوعات باقی مانده در مذاکــرات رفع تحریم از 
طریق هماهنگ کننده اروپایی گفت وگوها خبر داد. 

    
رئیس موساد برای کارشکنی

در احیای برجام به آمریکا می رود
شبکه الجزیره اعالم کرد که دیوید بارنیا، رئیس 
سازمان جاسوســی اسرائیل)موســاد( به منظور 
مشارکت در نشست های محرمانه کمیته اطالعاتی 
ســنا در خصوص توافق هســته ای با ایران راهی 
واشنگتن می شــود. یک منبع سیاسی اسرائیل در 
این باره گفت که این سفر از پیش برنامه ریزی شده 
بود و تصمیم آنی نیست و هدف از آن تاثیرگذاری 

بر مواضع آمریکا در پرونده هسته ای ایران است.
    

وزیر کشور: 
امنیت ما نسبت به اروپا بهتر است

احمد وحیدی، وزیر کشــور گفت: ما مشــکل 
امنیتی نداریم، البته گاهی یک مسئله را در کشور ما 
بزرگ جلوه می دهند، این مسائل به طور طبیعی در 
کشور های دیگر هم وجود دارد و فراوان است، آن ها 
مسائل و مشکالت خود را بزرگ نمی کنند، ولی در 
کشور ما یک مسئله کوچک خیلی بزرگ می شود. 
وی آنچه که در قالب ایران هراسی با هدف جلوگیری 
از آمدن گردشگر به ایران بیان می شود را حرف های 
بی منطق و ناصحیح دانست و گفت: امنیت در کشور 
ما بسیار خوب است، حتی در مقایسه با کشور های 

اروپایی امنیت ما چه بسا بهتر است.
    

سفیر ایران: 
آماده ارسال سوخت به لبنان هستیم

علی حجــازی، دبیرکل حزب سوسیالیســتی 
عربی بعث با حضور در ســفارت ایــران با مجتبی 
امانی، ســفیر ایران در لبنان دیــدار و رایزنی کرد. 
امانی در ایــن دیدار ضمن تاکید بــر حمایت های 
جمهوری اســالمی ایران از لبنان خاطرنشان کرد 
که ایران آماده ارسال ســوخت به لبنان به محض 
قبول دولت لبنان و ارســال هیأت رسمی به تهران 
برای برنامه ریزی مستقیم در این خصوص است. این 
مسئول لبنانی نیز از نقش ایران در منطقه تقدیر کرد 
و گفت که ایران در دور کردن لبنان و تمام منطقه از 
برخی توطئه ها که هدف آن ها تغییر هویت منطقه 

بود نقش داشت.
    

کوثری: 
ایران یک لیتر نفت و بنزین

به جایی باج نمی دهد
محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال 
که »با توجه دزدی های دریایی آمریکا در دو سال 
اخیر و مصادره نفت و بنزین ایران، آیا اقدامی برای 
توقیف و مصادره نفتکش هــای متخلف در خلیج 
فارس انجام شده است«، گفت: اگر آنها نفتکش ما 
را خالی کنند ما قبل از آن نفتکش آنها را گرفتیم و 
مشــکلی هم در این زمینه نداریم چرا که روال کار 
متخلفانه آنها را می شناسیم. وی تاکید کرد: ما یه 
لیتر نفت و بنزین به هیچ جایی از دنیا باج نمی دهیم 
و آمریکا خوب می داند که در ایــن زمینه باخته و 

متضرر است.
    

نامه ۱۵ نهاد آمریکایی به بایدن
در حمایت از احیای برجام

۱۵ نهاد و ســازمان آمریکایی طــی نامه ای به 
رئیس جمهوری این کشور خواستار احیای برجام 
و اســتفاده از فرصت تاریخی جــاری برای این امر 

شده اند.
به گزارش ایلنا،  موسســه »جی اســتریت«، 
موسسه »کوئینســی«، مرکز »ترومن« و سازمان 
»پیــروزی بدون جنــگ« از جمله ایــن نهادها و 

سازمان ها هستند.
در این نامه، از بازگشــت به توافق هسته ای به 
عنوان یک پیروزی بزرگ برای آمریکا و متحدانش 
یاد شده و اعالم شده اســت که احیای برجام باعث 
افزایش امنیت جهانی شــده و از بحران هسته ای 

جلوگیری خواهد کرد. 
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احسان خاندوزی، اقتصادخوانده 
دانشــگاه امــام صــادق)ع( و وزیر 
اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، دیروز 
شرحی از کامیابی ها و دستاوردهای 
اقتصــادی اش ارائه کــرد؛ از تجارت 
خارجی 92 میلیارد دالری و افزایش 
22 میلیاردی آن نسبت به دولت قبل 
تا پنج برابر شدن درآمد نفتی نسبت 
به پارســال و کاهش نرخ بیکاری به 

9.2 درصد!
در این گزارش کار اما آماری از اینکه 
این همه پیروزی و فتح الفتوح اقتصادی 
سطح رفاه و معیشت در کشور را چند 
درصد جا به جا کرده است، ارائه نشد 
و پُرواضح اســت در شرایطی که تورم 
تیرماه سال جاری رکورد 26 ساله را زد 
و باالترین تورم نقطه ای ربع قرن اخیر 
ثبت شد و در وضعیتی که سفره های 
مردم به وضوح هر روز بیش از روز قبل 
آب می رود، این گــزارش عملکردها 
و بَه بَه و َچه َچــه کردن ها، صرفا کف 
زدن های خودشــیفته وار برای خود 

است!
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی 
شاید بتواند آمارهای دهان پُرکنی از 

عملکرد خود ارائه دهد، اما آنچه در کف 
بازار و سفره مردم دیده می شود ظاهرا 
هیچ گونه قرابتی با این آمارها ندارد و 
آنچه در صحنه اقتصــادی در جریان 
است نتیجه ترکیب بدترکیب اقتصادی 
دولت است که اتفاقا صدای عده ای در 
مجلس و بیرون مجلس را هم درآورده؛ 
صدایی که می گوید دولت گرچه دم از 
جراحی اقتصادی می زند، اما جراحان 

حاذقی را به خدمت نگرفته است.

 از دو پادشاه در یک اقلیم
تا زمزمه های استیضاح

از همــان شــروع بــه کار دولت 
ســیزدهم وقتی محســن رضایی، 
معاون اقتصادی رئیس جمهور شد و 
از سوی دیگر رئیسی، محمد مخبر را 
به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت 
خواند و این دو را به مثابه دو پادشــاه 
در یک اقلیم نشــاند، پیش بینی ها 
درباره اینکه این دو پادشاه به زودی 
سر ناســازگاری با یکدیگر خواهند 

گذاشت، آغاز شد. 
مدتی بعد خبرها درباره اختالف 
میان تیم اقتصــادی دولت به گوش 
رسید که نمایندگان دولت از سخنگو 
و رئیس دفتر به شــدت آن را تکذیب 

کردند، اما نهایتــا کار بدین جا ختم 
شد که محســن رضایی اوایل امسال 
از کمیســیون اقتصادی دولت کنار 

گذاشته شد. 
گذشــته از مخبــر و رضایــی، 
ســایر مردان اقتصادی رئیســی نیز 
هرازگاهی نشان می دهند که یا چندان 
ســر وفاق با یکدیگر ندارند یا اینکه 
اساسا سیاســتگذاری ها و دستورات 
اقتصادی که در دولــت اتخاذ و صادر 
می شــود هماهنگی الزم را ندارد به 
طوری که برای مثال منجر به اختالف 
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه 

بر ســر ۱0 فرمان ابالغی برای اصالح 
بورس شد.  این کارنامه یکساله، منجر 
به اعتراض بهارســتان شد؛ مجلسی 
که تکبیرگویان و خشنود از روی کار 
آمدن دولت هم جهت و یکدســتی 
حاکمیت فرش قرمز زیر پای وزرای 
پیشنهادی رئیســی پهن کرد، رفته 
رفته زمزمه های استیضاح را بلند کرد. 

 رودربایستی انقالبی!
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس چندی پیش در 
مصاحبه ای آرای داده شده به وزاری 
پیشنهادی دولت سیزدهم را فله ای 
خواند و گفت که زمان رأی اعتماد به 
اعضای کابینــه، نمایندگان مجلس 

باالی 200 رأی به کابینه دادند. 
به دنبال پشیمانی از این »اعتماد 
فله ای« نماینــدگان مجلس ابتدای 
امســال طرح استیضاح ســه وزیر 
اقتصادی یعنــی وزرای کار، صمت 
و اقتصــاد را آماده کردند. از این ســه 
تن حجت اهلل عبدالملکــی، وزیر کار 
همان ابتدا از قطار دولت پیاده شــد و 

استعفا کرد. 
در خصــوص وزرای دیگــر امــا 
نمایندگان مجلس به دنبال ترمیم و 

اصالح از سوی خود رئیسی هستند. 
احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه 
مجلــس چنــدی پیــش در برنامه 
تلویزیونی گفت: »الزم است سه، چهار 
وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر 
کنند، چون حدود یک سال زمان برای 

نشان دادن عملکرد کافی بود.«
او همچنیــن ادامــه داد کــه 
»هیات رئیسه مجلس از نمایندگان 
خواسته برای استیضاح وزرا صبر کنند 
شاید رئیس جمهور بخواهد خودش 

کابینه را ترمیم کند.«
کوچکی نژاد، نماینده دیگری بود 
که تاکید کرد: »با ســپری شدن یک 
سال از عمر دولت، آقای رئیس جمهور 
یــک ارزیابی داشــته باشــد هم از 
استانداران، هم سازمان های مستقل و 
هم اعضای کابینه و واقعا یک تغییرات 

وسیع و مناسب ایجاد کند.«
نماینده مردم رشــت هشدار داده 
بود که »اگر دولت تغییــرات الزم را 
ایجاد نکند، مجلس بــه این موضوع 
ورود خواهد کرد، اما ورود مجلس به 
استیضاح شــاید یک دلخوری ایجاد 

کند.«
بهارســتانی ها از آن جایی که در 
رودربایستی همان تعارفات رد و بدل 
شده سال گذشــته درباره حاکمیت 
یکدســت و دولت و مجلس انقالبی 
هســتند، تاکنون برای استیضاح یا 
هرگونه اقــدام جــدی در خصوص 
عملکرد اقتصادی دولت دســت نگه 
داشته اند و سیاست فشار برای ترمیم 
کابینه از سوی خود رئیس جمهور را 
پیش گرفته اند؛ فشــارهایی که حاال 
دیگر شکل تهدید و هشــدار به خود 
گرفته اند؛ آنچنانکــه صدیف بدری، 
نماینده اردبیل دیروز با اشاره به پایان 
مهلت دوماهه مجلس بــه دولت در 
خصوص اســتیضاح وزیــر صمت و 
تفکیک این وزارتخانــه به ایلنا گفته 
است که وضعیت وزارت صمت تعیین 
تکلیف نشود، استیضاح فاطمی امین 

به جریان خواهد افتاد.
جالل محمودزاده، نماینده مهاباد 
هم اخیرا با بیان اینکــه 70 درصد از 
شعارهای دولت رئیسی محقق نشده، 
افزایش ســوال ها و اســتیضاح ها در 

مجلس را پیش بینی کرده است.

 همه در »مدار کارآمدی«!
این هشدارها اما منجر به ترمیم و 
تغییر در کابینه، به ویژه تیم اقتصادی 
دولت خواهد شد؟ پاسخی که از سوی 

دولت داده شــده »خیر« است! اوایل 
ســال که نماینــدگان مجلس طرح 
استیضاح ســه وزیر اقتصادی دولت 
یعنی وزرای کار، اقتصــاد و صمت را 
آماده کردند، محمد حسینی، معاون 
پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
برخی از درخواست های نمایندگان 
قابل اجرا نیست، تصریح کرد: »بحث 
تغییر هیــچ یــک از وزرا و معاونین 
رئیس جمهور در دولت مطرح نشده 

است.«
چهــار روز پیش غالمحســین 
اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
با حضور در شــبکه خبر ســیما در 
واکنش به اینکــه »صحبت ها درباره 
تغییر کابینه دولت چقدر جدی است« 
پاســخی دوپهلو داد. او گفت: »آقای 
رئیس جمهور با هیچکس عقد اخوت 
نبســته اند؛ تغییر یا باقی ماندن برای 
بنده به عنوان رئیس دفتر و سایرین، در 
مدار کارآمدی است، اگر کسی کارنامه 
موفق داشته باشد که الحمداهلل همه 
کار می کنند و در دولت حضور خواهند 

داشت.«
دیــروز امــا بهــادری جهرمی، 
سخنگوی دولت پاسخ قطعی تری داد 
و تاکید کرد که »دولت هیچ برنامه ای 
برای تغییــر هیچ یــک از وزرا اعم از 

فرااقتصادی یا کادر اقتصادی ندارد.«
بــا جمع بنــدی پاســخ دیروز 
ســخنگوی دولت و اظهارات چهار 
روز پیش اسماعیلی می توان نتیجه 
گرفت که ظاهرا از نظر ابراهیم رئیسی 
تیم اقتصــادی دولــت وی در »مدار 
کارآمدی« اســت و احتمــاال همه 
اعضای این تیــم »کارنامه موفقی« 
دارند که برنامه ای برای تغییرشــان 
نیســت؛ حتــی اگــر دالر در عرض 
 چند روز میان تب 28 تــا 32 درجه 

دست و پا بزند!

دولت تصمیمی برای اصالح تیم اقتصادی ندارد؛

ترکیبناموزونیکهموزوننمیشود!
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محبوبه  ولی

روی موج کوتاه

با جمع بندی پاسخ دیروز 
سخنگوی دولت و اظهارات 
چهار روز پیش اسماعیلی 

می توان نتیجه گرفت 
که ظاهرا از نظر ابراهیم 

رئیسی تیم اقتصادی دولت 
وی در »مدار کارآمدی« 

است و احتماال همه اعضای 
این تیم »کارنامه موفقی« 

دارند که برنامه ای برای 
تغییرشان نیست

بهارستانی ها از آن جایی 
که در رودربایستی همان 

تعارفات رد و بدل شده 
سال گذشته درباره 

حاکمیت یکدست و دولت 
و مجلس انقالبی هستند، 

تاکنون برای استیضاح 
دست نگه داشته  و سیاست 
فشار برای ترمیم کابینه از 
سوی خود رئیس جمهور را 

پیش گرفته اند

روزنامه وال اســتریت ژورنال در گزارشــی درباره تعمیق 
روابط ایران و روسیه از نگرانی واشنگتن نسبت به این موضوع 

نوشته است. 
در این گزارش آمده اســت: این دو رقیــب آمریکا )ایران 
و روســیه( در حالی که با انزوای بین المللی روبرو هســتند 
تالش ها برای ایجاد روابط تجاری و نظامی با یکدیگر را سرعت 

می بخشند.
در ماه جوالی، ایران بزرگترین خریدار گندم روسیه در جهان 
شد. در آن ماه روسیه یک ماهواره ایرانی را به فضا پرتاب کرد که 
موفقیتی نادر برای برنامه فضایی تهران محسوب می شد. هفته 
گذشته، نیرو های نظامی ایران میزبان تمرینات پهپادی مشترک 
با نیرو های روسی بودند. این تمرین پس از هشدار آمریکا به مسکو 
درباره آماده شدن روسیه به منظور استفاده از پهپاد های نظامی 

ایرانی در جنگ اوکراین انجام شد.
این حجم از رفت و آمد ها و همکاری ها نشــان می دهد که 

چگونه جنگ اوکراین تالش ها برای گردهم آوردن روسیه و ایران 
را سرعت بخشیده است. این دو کشور، مخالف نظم جهانی تحت 
رهبری ایاالت متحده هستند و هر دو از تحریم های سخت ایاالت 
متحده رنج می برند. با این وجود، تا سالیان اخیر روابط دو کشور 
به دلیل برنامه های مخالف یکدیگر در سوریه، سوء ظن تاریخی 
ایران به مداخله خارجی و نقش تاریخی روسیه به عنوان قدرت 

مسلط در آسیای مرکزی و قفقاز تحت تاثیر قرار گرفته بود.
اتحاد نزدیک تر روسیه و ایران به هر دو کشور با یافتن بازار های 
جدید برای محصوالت شــان و تقویت همکاری های نظامی 
به جنگ مسکو در اوکراین و فعالیت های منطقه ای تهران در 
خاورمیانه کمک می کند و تاثیر منفی ناشی از تحریم های غرب 
را برای دو کشور کاهش خواهد داد. »جیک سالیوان« مشاور 
امنیت ملی ایاالت متحده اخیرا روابط رو به رشد روسیه و ایران 

را »تهدیدی عمیق« خوانده بود.
این روابط رو به رشد با سفر »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 

روسیه به تهران در ماه ژوئیه در دومین سفر خارجی وی پس از 
دســتور حمله به اوکراین در 2۴ فوریه آشکارتر شد. »ابراهیم 
رئیسی« رئیس جمهور ایران در ژانویه به مسکو سفر کرد زمانی 
که دو کشور متعهد شــدند همکاری های اقتصادی و نظامی 

فیمابین را گسترش دهند.
به طور کلی، تجارت دوجانبه بین روســیه و ایران در سال 
جاری ۱0 درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش روسیه 
در سال 202۱ میالدی تجارت بین دو کشور 80 درصد افزایش 

یافت و به ۴ میلیارد دالر رسید.
به گفته بازرگانان ایرانی روس ها در ماه های اخیر سفر های 
متعددی به ایران داشته اند که اغلب برای بحث درباره راه های 

دور زدن تحریم ها بوده اســت. این روز ها زبان روسی اغلب در 
مغازه ها و هتل های تهران شنیده می شــود، زیرا ایران به روی 
مسافران روسی که ارتباط شان با بیش تر کشور های غربی قطع 

شده باز است.
»ماشــا بلیکووا« تحلیلگر غالت در لندن به »وال استریت 
ژورنال« می گوید: »ایران می تواند گندم را تنها از تعداد محدودی 
از منابع خریداری کند. زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد روسیه 
هدف تحریم ها قرار گرفت و با مشکالت پرداختی مواجه شد. 
ایران یکی از معدود کشور هایی بوده که آماده پذیرش چنین 

ریسک سیاسی ای شده است.«
افزایش همکاری نظامی ایران و روسیه مقام های آمریکایی را 
نگران کرده است. سپاه پاسداران انقالب اسالمی میزبان رقابت 
پهپاد های نظامی با حضور ارتش روسیه در پایگاه هوایی خود در 
کاشان بوده است. تلویزیون دولتی ایران اعضای سپاه را در حال 

برافراشتن پرچم روسیه هنگام رژه سربازان مسکو نمایش داد.
کاخ سفید مدعی است ایران در ماه ژوئن میزبان یک هیأت 
روسی در کاشــان بود تا پهپاد های تهاجمی خود را به نمایش 
بگذارد. دولت آمریکا می گوید ایــران در حال آموزش دادن به 
سربازان روسی برای اســتفاده احتمالی از این تسلیحات در 

اوکراین است.

وال استریت ژورنال نوشت:

اتحاد ایران و روسیه با غالت، پهپاد و ماهواره

گزارش

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: من پاسخ آمریکا 
را دریافت کردم و اکنون وظیفه ایران است که نسبت به آن واکنش 

نشان دهد.
جوزپ بورل در گفت وگو با یک روزنامه اتریشی درباره احیای 
برجام طبق متن پیشــنهادی اروپا افزود: ما به لحظه حساس 
رسیده ایم؛ خوش بین هستم که آخرین میلی مترها است؛ این 

موضوع )احیای برجام( دنیا را کمی امن تر می کند.  
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه گذشته 

اعالم کرده بود که یک متن مصالحه پیشنهادی را ارائه کرده است 
که این متن در حال حاضر بین ایران و آمریکا در حال گردش است. 
واشنگتن به تازگی به طور رسمی به اظهارات تهران در مورد متن 
پیش نویس پاسخ داده و اعالم کرد که همچنان پاره ای مسائل به 

صورت حل نشده باقی مانده است.
بورل همچنین هشــدار داده اگر در روزهای آینده توافقی 
حاصل نشود، از سرگیری مذاکرات احیای برجام پس از تابستان 

بسیار دشوار خواهد بود. 

او با بیان اینکــه فکر نمی کنــم فرصتی بــرای مذاکرات 
بسیار بیشــتر وجود داشته باشــد، افزود: من کسی نیستم که 
ضرب االجل های موقت تعیین کنــد، اما من می دانم که پس از 
تابستان، شروع دوباره مذاکرات ســخت خواهد بود چون وارد 

یک سری تحوالت سیاسی خواهیم شد؛ بنابراین چند روز بیشتر 
فرصت نداریم.  بورل توضیح داد که طرفین قبالً در مورد »بخش 
بسیار مهم« برای بازگشت به برجام توافق کرده اند، اما مسائل 

باقی مانده می تواند توافق نهایی را از بین ببرد.
او تاکید کرد که این پیمان »راه حل همه چیز نیســت«، اما 

»اگر ایران یک قدرت هسته ای نیست، به لطف آن توافق است.«
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد: آنچه 
مشهود اســت، این اســت که این توافق همه مشکالت را حل 
نخواهد کرد. ایران نه تنها به خاطر برنامه هسته ای خود بلکه به 
دالیل متعدد دیگر منطقه را نگران می کند اما دستیابی به توافق 
در حال حاضر می تواند به نفع همه طرف های درگیر باشد، زیرا به 
ایران اجازه می دهد به بازار بین المللی نفت بازگردد و به عرضه 

کننده جدید برای اروپایی ها تبدیل شود.

بورل با اشاره به دریافت پاسخ آمریکا:

این آخرین میلی متر احیای برجام است

خبر


