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بازتاب

تکذیب ادعاهای وکیل پرونده یکی از متهمان اغتشاشات اخیر 
که به اعدام محکوم شده است

 تأیید حکم با امضای ۲ قاضی پرونده
 مرکز رســانه قــوه  قضائیــه در واکنش به گزارش روز گذشــته 
«شرق»، جوابیه ای ارسال کرده اســت که به جهت رعایت اخالق 
حرفه ای روزنامه نگاری متن جوابیه عینا منتشــر می شود. «روزنامه 
شرق در شماره اول آذر ماه خود با انتشار مطلبی با عنوان «چالش 
حقوقــی یک حکم» با وکیــل پرونده یکی از متهمان اغتشاشــات 
اخیــر که به اتهام محاربه از طریق بســتن خیابــان و ایجاد اخالل 
در رفت و  آمــد مردم و تخریــب و ایجاد حریــق در اموال عمومی 
به منظور اخالل در نظم و امنیت کشــور به اعدام محکوم شــده، 

گفت وگویی را منتشر کرده است.
در این گزارش وکیل پرونده ادعا می کند رئیس شعبه ۲۹ دادگاه 
انقــالب تهران، حکم محاربه را امضا کــرده ولی هنوز قاضی دوم 
حکم صادره را امضا و تأیید نکرده اســت.بر اســاس پیگیری های 
انجام شــده از شــعبه ۲۹ دادگاه انقالب مشخص شد ادعای مورد 
اشاره صحت ندارد و حکم صادر شده به امضای دو قاضی پرونده 

رسیده و تمام مراحل قانونی آن طی شده است.
بــه گفته قاضــی پرونده، روال قانونی به درســتی طی شــده و 

ادعاهای وکیل پرونده صحت ندارد.
قابــل ذکر اســت رأی صادرشــده اولیــه و بدوی بــوده و قابل 

تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد».

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد
صدور ۱۱۱۸ کیفرخواست 

در ناآرامی های اخیر
 سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته خود به تشریح آخرین 
وضعیت پرونده های قضائی پرداخت. ستایشــی در پاســخ به سؤالی درباره 
جرم الهام افکاری گفت: بر اســاس گزارش هایی که داریم، الهام افکاری از 
نام برادرش اســتفاده و اقدام به تحریک عده ای از افراد مســتعد و همراهی 
آنان در تجمعات کرده است. این خانم قصد خروج از کشور را هم داشت که 
حکم  جلبش صادر و در زمان خروج از کشــور دستگیر شد. اتهام او اجتماع 
و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشــور از طریق همراهی با فراخوان های 
معاندین نظام اســت و این اتهام تفهیم شــده و قرار تأمین بازداشت موقت 
او صادر شــد و در زندان است. او ارتباط گسترده ای با عناصر فعال رسانه ای 
و شــاخص برانداز داخل و خارج در شبکه اینترنشنال داشته و اقدام به نشر 
اخبار کذب کرده و در اغتشاشــات سال های اخیر و آشوب هایی که در فارس 

بوده، نقش آفرینی داشته است.
وی در پاســخ به پرسشــی درباره اینکــه در ناآرامی های اخیــر از اتباع 
خارجی فرانسه هم کسی بازداشت شده است؟ گفت: دو جاسوس فرانسوی 
بازداشت شــده هنوز در بازداشــت هســتند و پرونده آنها در مرحله تصمیم 
نهایی اســت و اتهامشــان اجتماع و تبانی به قصد اقــدام علیه امنیت ملی 
کشــور بود که اتهام جاسوسی هم به آن اضافه شــده است. وی افزود: ۴۰ 
نفر دیگر از اتباع خارجی که در اغتشاشــات اخیر دخیل و حتی برخی از آنها 
در میدان و کف خیابان بودند، بازداشــت شــده اند و این افراد مطابق قوانین 

داخلی جمهوری اسالمی ایران محاکمه خواهند شد.
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره آرای محاکم اعم از برائت و محکومیت 
در کل کشور در ناآرامی های اخیر گفت: طبق آمار ارائه شده در تهران تاکنون 
برای هزارو ۱۱۸ نفر کیفرخواســت صادر شده است. درباره آمار محکومیت 
و برائت در سراســر کشــور تاکنون برای دوهزارو ۴۳۲ نفر رأی بدوی اعم از 

محکومیت و برائت صادر شده است.
ستایشــی درباره آخریــن وضعیت پرونــده حادثه اوین گفــت: در حال 
تحقیقات از ۴۲ متهم هســتیم و با توجه به شــلوغی و ترافیک رسیدگی در 
آن مجموعه این پرونده با جدیت در حال رسیدگی است و واجد محرمانگی 

است و پس از مشخص  شدن ابعاد آن، اطالع رسانی خواهیم کرد.
وی درباره مســئله ایذه گفت: موضوع ایذه ســخت و ناگوار بود و بعد از 
قضیه حرم مطهر شــاهچراغ و حوادث دیگر که نســبت به حافظان امنیت 
حاصل شــد، ما شاهد خبر ایذه بودیم. احضارها و تذکرات الزم داده شد و ما 
کسانی را که توجه نکردند و به دستور قضائی بی توجه بودند، تفهیم اتهام و 

بازداشت کردیم و قرار قانونی مناسب صادر شد.
وی افزود: یک سری یافته ها از حادثه تلخ ایذه داریم که از طریق ضابطین 
عام و خاص به قوه قضائیه رســیده اســت و تماما ایــن اخبار را جمع آوری 
و بررســی می کنیم تا به یک جمع بندی درست برســیم و ببینیم ضوابط این 

حمله تروریستی چگونه بوده است.
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره اقدام نماینده رهبر انقالب در دلجویی 
از مردم سیستان و بلوچســتان و تأکید بر ضرورت برخورد با مقصران حوادث 
خــاش و زاهــدان و اینکه آیا در مــورد این حادثه و حوادثــی که در جریان 
ناآرامی های اخیر منجر به آسیب رســیدن به برخی اشــخاص و اموال مردم 
شــده، پرونده ای تشکیل شــده است؟ گفت: این سفر، ســفر موفقی ارزیابی 
می شــود. این ســفر برای بررســی اوضاع و احوال منطقه مورد بحث بوده 
است. دیدار چهره به چهره با مردم منطقه، معتمدین، علما و خانواده شهدا 
و جان باختگان اخیر و اســتماع دغدغه هــا و نگرانی های آنان صورت گرفته 
است. این سفر با اســتقبال گســترده مردم سیستان و بلوچستان مواجه شد. 

سران طوایف و بزرگان استان از این سفر استقبال کردند.
وی ادامه داد: بر اســاس مصوبات سفر، با توجه به سخنان نماینده مقام 
معظم رهبری، شــورای تأمین استان و تأکیدات قوه قضائیه نسبت به پرونده 
متهمــان اقدام کردیم که ۴۲ نفر از آنها آزاد شــدند و بقیه افــراد بنا بود تا 
صد نفر تعیین تکلیف شــوند که این افراد تکلیف شــان محقق شد و در این 
زمــان صد نفر از آنها آزاد شــدند و برخی هم با قرار تأمین آزاد می شــوند و 
باید حواس شــان باشد مقررات و قوانین را رعایت کنند و نشان دهند پشیمان 

شده اند.
وی ادامه داد: برخی بی گناه هســتند یا گناه آنها کم است که آزاد شدند. 
اجرای قانون وظیفه ذاتی قوه قضائیه است و مطالبه مردم در آن منطقه این 
امر است که با مقصران و مسببان برخورد شود. مردم نمی پذیرند که مسببان 
و مقصران آزاد شــوند و قوه قضائیه باید بــا در نظر گرفتن موقعیت و اینکه 

همه در مقابل قانون یکسان هستند، برخورد قانونی و شرعی انجام دهد.
وی خاطر نشان کرد: اگر کسی از مأموران هم مرتکب خطا و صدمات شده 
باشــد، قوه قضائیه با تمسک به اصل قانون و بدون در نظر گرفتن مالحظات 
و با تمســک به اصل قانون رفتار خواهد کرد. افراد می توانند شــکایت کنند 
تا به شــکایت آنها رسیدگی شود. ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه  
چنین پرونده هایی تشکیل شده است؟ گفت: سازمان قضائی نیروهای مسلح 
مرجع رســیدگی اســت و با دقت و صحت این پرونده ها مورد رسیدگی قرار 

می گیرد.

گزارش

جزئیات پاسخ تهران
ســازمان انــرژی اتمی در واکنش به قطع نامه شــورای حکام اقــدام به تولید 
اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد در ســایت فردو کرد و صبح روز دوشــنبه تولید آن به 
مرحله پایداری رســید. از این لحاظ برای اولین بار، سازمان انرژی اتمی ایران تولید 
اورانیــوم ۶۰ درصــد را در فردو آغــاز و میزان تولید اورانیــوم ۶۰ درصدی خود را 
افزایش داد. اقدامات در فردو به این شــرح اســت: آغاز روند تعویض ماشین های 
سانتریفیوژ نسل اول با ماشین های پیشرفته IR-6 در این مجتمع که باعث افزایش 
چشــمگیر ظرفیت تولید می شود. آغاز روند تجهیز سالن B (واحد یک) با ظرفیت 
هشــت زنجیره جدید که با توجه به ضرورت ایجاد زیرساخت به شکل مرحله ای 
صورت خواهد گرفت. غنی سازی ۶۰ درصد در مجتمع شهید احمدی روشن (نطنز) 
نیــز همچنان ادامه دارد. همچنین در دومین اقدام در واکنش به قطع نامه مذکور، 
ایران دو آبشــار دیگر IR-2m و IR-4 را در سایت نطنز بازبینی و گازدهی کرد و دو 
آبشــار دیگر از این ماشین ها برای گازدهی آماده شده است. اقدامات صورت گرفته 
در نطنز نیز به این شرح است: گازدهی به دو زنجیره جدید از ماشین های پیشرفته 
نوع IR-2m و IR-4؛ شروع پاسیواسیون دو زنجیره دیگر از همین نوع (IR-2m و 
IR-4 ) که در روزهای آینده به مرحله گازدهی خواهد رسید. آغاز روند راه اندازی 
واحد B۱۰۰۰ با ظرفیت هشت واحد با توجه به اینکه تکمیل این اقدام با توجه به 

ضرورت ایجاد زیرساخت، به شکل مرحله ای صورت خواهد گرفت.
بعد از رسانه ای شــدن جزئیات واکنش ایران به صدور قطع نامه شورای حکام 
بود که رئیس سازمان انرژی اتمی تولید اورانیوم ۶۰ درصدی در سایت فردو از روز 
دوشنبه را تأیید کرد. محمد اسالمی در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه محیط 
زیست درباره واکنش ایران به قطع نامه شورای حکام گفت: «گفته بودیم که فشار 
و قطع نامه سیاسی چیزی را تغییر نمی دهد و صدور قطع نامه واکنش جدی دارد 

و به همین خاطر تولید اورانیوم ۶۰ درصد در فردو از روز گذشته آغاز شده است».
واشنگتن و انتخاب گزینه دیپلماسی

ایــن روزها کــه از مواضع و عملکرد دولت بایدن تنها پروژه تشــدید فشــار بر 
تهــران در همه ابعاد و ســطوح به چشــم می خورد، راب مالی دســت به تغییر 
لحــن در برابر ایران زده و از انتخاب گزینه «دیپلماســی» از ســوی ایاالت متحده 
می گویــد. در حالی که پیش تر همه مقامات کاخ ســفید و حتی وزارت امور خاجه 

آمریکا به صراحت بیان کرده بودند که تا زمان قطع ارسال پهپاد به روسیه و آنچه 
واشنگتن از آن به عنوان ســرکوب معترضان در ایران یاد می کند، تمایلی به تداوم 
مذاکرات هســته ای و توافق با تهران برای احیای برجــام ندارد و تمرکز و اولویت 
سیاست خارجی آمریکا فعال بر تحوالت داخلی ایران متمرکز خواهد بود. حتی یک 
خبرگزاری آلمانی از «کنار گذاشــتن گزینه مذاکرات هسته ای برای احیای برجام از 
سوی دولت بایدن برای همیشه» خبر داده بود. از این رو چرخش راب مالی و تأکید 
بر انتخاب گزینه دیپلماسی در برابر تهران شاید در چارچوب همان گزاره پیش گفته 
«شرق» قابل ارزیابی باشد که غرب نیز به خصوص بعد از صدور قطع نامه به دنبال 
تحریک تهران برای انتخاب گزینه های تند نیست. با در نظر داشتن این نکته نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران با طرح ادعای کمک تهران به مسکو در جنگ با اوکراین 
تأکید کرد: «واشنگتن به گزینه دیپلماسی برای ممانعت از دستیابی ایران به سالح 

هسته ای باور دارد».
رابــرت مالی، نماینده ویــژه آمریکا در امور ایران، در گفت وگویی که با شــبکه 
الجزیره داشت، گفت: «باید با هوشیاری گام های ایران در زمینه پرونده هسته ای را 
تحت نظر داشته باشــیم. واشنگتن به گزینه دیپلماسی برای ممانعت از دستیابی 
ایران به ســالح هســته ای باور دارد». این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که 
تهران پاســخ های اساســی به پرســش های آژانس بین المللی انرژی اتمی نداده 
اســت. او بیان کرد که مدیرکل آژانس انرژی اتمی شــخصی مســتقل و حرفه ای 
اســت و تا زمانی که ایران به پرســش های آژانس بین المللی انرژی اتمی پاســخ 
ندهد، این آژانس راهی به جز ادامــه دادن تحقیقات ندارد. رابرت مالی همچنین 
تأکیــد کرد که ابزارهای دیگر تعامل با ایران همچنان موجود اســت. در کنار لحن 
مالیم مالی، بلینکن هم واکنش تندی نسبت به افزایش تولید اورانیوم ۶۰ درصدی 
در ایران نداشــت که می تواند مکمل تغییر فاز کاخ سفید باشد. وزیر امور خارجه 
آمریکا در نشست خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمن، همتای قطری اش، تأکید 
کرد که نمی توان گزارش ها درخصوص غنی ســازی اورانیوم ۶۰ درصدی از سوی 
ایران در سایت فردو را تأیید کرد. او همچنین گفت که ایران تالش می کند مسائلی 
را وارد (مذاکــرات) کند که ارتباطی با تالش ها برای احیای برجام ندارد. البته وزیر 
امــور خارجه قطر نیز از گفت وگو درباره توافق هســته ای با همتای آمریکایی اش 
خبــر داد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نشســت خبری خود با بلینکن، عنوان 

کرد که درخصــوص تحوالت توافق هســته ای با همتای آمریکایــی خود رایزنی 
کرده اســت. سکان دار سیاســت خارجی قطر تأکید کرد که اکنون در حال بررسی 
گزارش ها درخصوص برنامه هســته ای ایران هستیم و معتقدیم که «دیپلماسی» 

بهترین راه تعامل است.
همچنان از قاره سبز ساز ناکوک شنیده می شود

اگرچه واشــنگتن دســت به تغییر لحن در برابر تهران، حتی به صورت موقت 
زده اســت؛ اما در آن ســو اروپایی ها که در پروســه مذاکرات نقش پلیس خوب 
را داشــته اند، اکنون به شــکل تمام عیــاری گزینه تقابل با ایــران را پیش می برند. 
در همین راســتا رئیــس پارلمان اروپا اعــالم کرد که تا اطالع ثانــوی ارتباطات و 
گفت وگوهای مســتقیم میان این نهــاد اروپایی و جمهوری اســالمی ایران قطع 
می شــود. به گزارش یورونیوز، روبرتا متسوال همچنین تأکید کرد که «اروپا چشمان 
خود را روی معترضانی که چشم امید به ما دارند، نخواهد بست». رئیس پارلمان 
اروپا همچنین با انتقاد از صدور حکم اعدام برای برخی از حاضران در وقایع اخیر 
از اعمال تحریم ها علیه ایران اســتقبال کرد و گفت: «نمایندگان پارلمان در همین 
راســتا تصمیم گرفتند تا اطالع ثانوی هیچ تماس مســتقیمی میان پارلمان اروپا و 

همتایان رسمی ایران برقرار نکنند».
در کنار این اقــدام پارلمان اروپا، جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس، هم 
در گفت وگویی با روزنامه الشرق االوسط اتهامات و ادعاهایی را علیه تهران مطرح 
کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی انگلستان در این مصاحبه و در توضیح اینکه 
آیا می توانــد بگوید مذاکرات احیای توافق هســته ای حاال دیگر به پایان رســیده 
اســت، بیان کــرد: «ما توافق بســیار منصفانه ای را در مارس امســال به ایرانی ها 
ارائه کردیم، آنها هنوز قرار اســت پاســخ بدهند. در این بین، شاهد اقداماتی علیه 
زنان ایرانی بوده ایم که از جمهوری اســالمی ایران انتقاد می کنند. شاهد صادرات 
پهپادهای شــان به روســیه بوده ایم». با وجود اینکه تهران تأکید کرده  که تولید و 
به کارگیری تسلیحات هسته ای جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد، کلورلی دوباره 
دست به اتهام زنی علیه ایران زد و افزود: «ما به جلوگیری از دستیابی ایران به یک 
سالح اتمی متعهدیم؛ اما االن به خود ایران بستگی دارد تا به مذاکراتی که کردیم، 
پاســخی هدفمند بدهد. توپ در زمین ایران اســت و حاال آنها واقعا باید پاســخ 
بدهند». وزیر امور خارجه انگلیس در پاســخ به اینکه آیــا این اظهارات او به این 
معناست که این مذاکرات پایان یافته اند، ادعا کرد: «همان طور که گفتم، مذاکراتی 
که انجام دادیم و پیشنهادی که مطرح کردیم، معقول و عمل گرایانه بود. ایرانی ها 
تاکنون همکاری مناســبی در این زمینه نداشته اند. عالوه بر این، نظر من این است، 
پیامی که می توانم به حاکمیت ایران بفرســتم این است که اقداماتی انجام دهند 
کــه موجب همکاری بهتر با این روند شــود. ما توافقی را پیشــنهاد کردیم، توافق 

خیلی خوبی است و ایرانی ها باید آن را به کار بگیرند».
 تل آویو و تالش برای برهم زدن بازی

در شــرایطی که سیاســت خارجی با فضای حساســی روبه روســت بازگشت 
نتانیاهو به قدرت در اســرائیل هم زنگ خطر جدی را به صدا درآورده اســت. به 
باور بســیاری نتانیاهو در سایه تجربه ۱۲ ساله حضورش در پست نخست وزیری از 
توان دیپلماتیک الزم برای تشدید فشار جامعه جهانی علیه تهران و شکل نگرفتن 
فضایــی مثبت در جهت بهبود بســترها با هدف ازســرگیری مذاکرات هســته ای 
برخوردار اســت. در این باره دیدار اخیر جیک ســالیوان،  مشــاور امنیت ملی کاخ 
ســفید و آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واشــنگتن می تواند از آغاز 
این تالش های ضدایرانی نتانیاهو حکایت داشــته باشــد؛ به ویژه آنکه کاخ سفید 
در بیانیــه ای اعــالم کرد: «موضوع نقش ایــران در منطقــه از محورهای دیدار و 
گفت وگوی مشــاور امنیت ملی آمریکا و رئیس ســتاد ارتش اسرائیل در واشنگتن 
بوده اســت». در این بیانیه آمده اســت: «جیک ســالیوان بر حمایت سرســختانه 
دولت آمریکا از امینت اســرائیل تأکید کرده و دو طرف درباره طیف گســترده ای از 
مســائل منطقه ای که نگرانی های دوجانبه ای درباره شــان وجود دارد، تبادل  نظر 
کردند». بیانیه کاخ ســفید می افزاید: «آنها بر عزم مشترک شــان برای رسیدگی به 
چالش های امنیتــی که بر خاورمیانه اثر می گذارند،  از جمله تهدیدهای ناشــی از 
ایــران و نیروهای نیابتــی آن تأکید کردند و آقای ســالیوان تعهد رئیس جمهور را 
نســبت به اطمینان یابی از اینکه ایران هیچ گاه به یک ســالح هسته ای دست پیدا 

نکند، مورد تأکید قرار داد».
به موازات انجام ســفر پنج روزه آویو کوخاوی، رئیس ســتاد ارتش اسرائیل به 
واشــنگتن با تمرکز بر آنچه «تهدید ایران» خوانده شــده اســت، رئیس اطالعات 
ارتش اســرائیل هم در یک سخنرانی ادعای تل آویو مبنی بر وجود اهداف نظامی 
در برنامه هسته ای ایران را تکرار کرد. روزنامه اورشلیم پست نوشت آهارون هالیوا، 
رئیس اطالعات ارتش اســرائیل، مدعی شــد که ایران احتماال به زودی، حداقل به 
شــکل نمادین غنی سازی ۹۰ درصد سطح تســلیحاتی را آغاز خواهد کرد. هالیوا 
بر اساس این ادعا، در ادامه گفت: «جهان در این صورت به طور بی سابقه ای محک 
زده خواهد شــد». اورشلیم پســت هفته پیش به نقل از مقامات ارشــد اسرائیلی 
گزارش داده بود که حتی اگر ایران از این آســتانه نیز عبور کند، دو سال دیگر برای 
تهران زمان خواهد برد تا مسائل مربوط به تولید یک سالح اتمی را حل کند. طبق 
گزارش اورشلیم پســت، هالیوا در ادامه عنوان کرد که فکــر نمی کند ایران بتواند 
به دلیل نگرانی هایش درباره واکنش اســرائیل و کشورهای غربی، تماما به سمت 
تولید یک ســالح اتمی برود. عالوه بر ایــن، روزنامه تایمز آو اســرائیل گزارش داد 
این مقام ارتش می گوید ایران «پیشــرفت چشمگیری» به سمت تولید اورانیوم با 
خلوص ۹۰ درصد داشته است. افزون بر آن، رئیس اطالعات ارتش اسرائیل گفت 
که اگر الزم باشد به تأسیسات اتمی ایران حمله می کنیم و خوشحال می شویم که 

آمریکا کنار ما باشد».

وزیری که قرار بود وعده ساخت ساالنه یک  میلیون مسکن 
در دولت رئیسی را محقق کند در اوج  ناکامی مجبور به استعفا 
شــد. دیروز خبر استعفا در حالی تأیید شد که چند هفته ای بود 
شایعه رفتن قاسمی از کابینه منتشر شده بود. هفته گذشته یک 
نماینده مجلس از استعفای رستم قاسمی خبر داد و تأکید کرد: 
رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی اســتعفای خود را تقدیم 
سید ابراهیم رئیسی کرده و منتظر تأیید رئیس جمهور و رفتن از 

وزارتخانه مذکور است.
در هفته های اخیر و پس از انتشــار چنــد عکس از زندگی 
خصوصی رســتم قاســمی موجی از انتقادات از وی آغاز شد. 
البته پیش از این نیز بسیاری از منتقدان وزارت راه و شهرسازی 
معتقد بودند که قاســمی نتوانســته تاکنون وعده ساخت یک 
میلیون مســکن در هر سال را برای دولت سیزدهم عملی کند. 
عملکرد ضعیف رستم قاسمی در وزارت مسکن مدت هاست او 

را در دوراهی استیضاح و استعفا قرار داده بود.
به ویژه بعد از ماجرای بازداشت معاونش که مدتی از حضور 
در وزارت ســر باز زد و شــایعه اســتعفایش مطرح شد. در آن 
زمان اردشــیر مطهری، نماینده مجلس، در رشته توییتی درباره 
جزئیات بازداشــت مشــاور و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، 
نوشت: «مأموران وزارت اطالعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا 

ســر قراری که برای دریافت رشــوه به صورت یورو ترتیب داده 
بود، دستگیر کرده اند». این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، 
قبل تر نیز در توییت دیگری نوشــته بود: «رستم قاسمی از زمان 
بازداشــت مشــاور و بازرس ویژه اش، به جای اینکه پاسخ گوی 
ابهامات باشــد روی تخت افتاده است. این درست نیست. باید 
بلند شــود و پاسخ گوی ســؤاالت و ابهامات مردم و نمایندگان 

باشد».
البته در آن مقطع معاون پارلمانــی رئیس جمهور، ارتباط 
عدم حضور وزیر در محل کار با دســتگیری یکی از مســئوالن 
وزارتخانه و اســتعفای احتمالی وزیر را رد و با اشــاره به اینکه 
اخیرا با معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی صحبت داشته ، 
تصریح کرد: «وی به بنده گفت مهندس رستم قاسمی به خاطر 
«مشکل جســمی» و «عمل پزشکی» در سر کار حاضر نشده و 
همین موجب بروز شــایعاتی شده، اما برخی نمایندگان هم به 

دیدار وی رفته اند و ایشان به کار خود ادامه خواهند داد».
از همــان روز تاکنون بارها بحث حذف رســتم قاســمی از 
کابینه رســانه ای شــده بود تــا اینکه دیــروز او از کابینه حذف 
شــد. روز گذشته رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی ایران، از 
مقام خود اســتعفا داده و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران 
هم اســتعفای او را پذیرفته است. براساس گزارش ها «شهریار 

افندی زاده» معاون حمل ونقل این وزارتخانه را با حفظ سمت 
به عنوان سرپرست وزارت راه و شهرسازی منصوب کرده است. 
دلیل استعفا هم بیماری شدید رستم قاسمی بیان شده تا جایی 

که توان انجام امور معمول وزارت را ندارد.
البته چندی پیش در پی انتشــار تصاویر قدیمی از همســر 
قاســمی بدون حجاب در کنار او، انتقادات از او افزایش یافت و 

شایعه بیماری آقای قاسمی مطرح شد.
اقبال شاکری، نماینده مجلس، در این رابطه از رئیس جمهور 
خواســت به این موضوع رســیدگی کند که اگر قاسمی توانایی 
انجام کار ندارد، «تصمیم دیگری» بگیرد. او گفته بود اگر دولت 

اقدامی نکند، احتمال استیضاح وجود دارد.
علیرضا بیگــی، نماینده تبریز هــم در واکنش به اخبار گفته 
بود: قبل از اینکه آقای قاسمی استیضاح شود، خود او استعفا 
خواهد داد. او اضافه کرد که تصاویر منتشرشده از آقای قاسمی 
«اهمیتی» ندارد، بلکه او نتوانسته پاسخ گوی انتظارات در حوزه 

مسکن و عمران باشد.
در گرماگرم انتقاد شــدید از وزیر مسکن، اما روزنامه دولتی 
ایران، انتشار تصاویر را کار «جریان های سیاسی و عناصر مرموز 
و معلوم الحال» دانست که قصد داشتند «تحرکات مغرضانه» 

علیه «نیروهای پرکار و پرتالش» صورت دهند.

این روزنامه در دفاع از قاسمی نوشت: «قطع نظر از اصالت 
عکس ها، انتشار عکس های خصوصی یک فرد با چه هدفی جز 

اغراض کثیف سیاسی منتشر می شود».
به هرحال رستم قاســمی به عنوان وزیری که حتی در روز 
دفاع از خود در مجلس از برنامه هایش در وزارت نفت ســخن 
می گفت و همچنان تصور می کرد وزیر نفت دولت احمدی نژاد 
اســت، بعد از ماه ها انتقــاد به عملکــردش و ناتوانی در حل 
مشــکالت مســکن، تصمیم به جدایی از کابینــه گرفت، اینکه 
دلیل این اســتعفا رهایی از اســتیضاح بوده یا فشار منتقدان یا 
حاشــیه های چند ماه اخیر یا ناتوانی و بیماری خیلی مشخص 
نیست، اما حذف او و تغییر وزیر مسکن جزء ضروریات بود، البته 
اگر وزیر بعدی بتواند به وعده چهار میلیون مســکن یا حداقل 

کنترل قیمت مسکن عمل کند.
البته یکشنبه سیدمحمد حسینی در گفت وگو با ایرنا درباره 
برخی اخبار مبنی بر احتمال تغییر وزیر راه و شهرســازی گفته 
بود: «تغییر وزیر راه و شهرسازی جدی است و قرار است دولت 
یکشنبه هفته آینده گزینه پیشــنهادی را در نامه ای به مجلس 

معرفی کند».
معاون رئیس جمهور در پاســخ به سؤالی درباره گزینه های 
پیشــنهادی دولت برای جایگزینی رستم قاسمی گفت: «تا این 
لحظه آقای «مهرداد بذرپاش» گزینه اصلی برای تصدی وزارت 

راه و شهرسازی است».
مهــرداد بذرپاش که ســابقه مدیریــت در دولت های نهم 
و دهــم و همچنین نمایندگی مردم تهــران در مجلس نهم را 
در کارنامه دارد، هم اکنون ریاســت دیوان محاســبات کشور را 
عهده دار اســت. مدت هاست با رفتن هر وزیر و تغییر در کابینه 
نام بذرپاش به عنوان جایگزین مطرح شده و گویی تالش وافری 

در کار است تا بذرپاش وارد کابینه شود.

گزارش «شرق» از آخرین تحوالت هسته ای ایران پس از صدور قطع نامه شورای حکام

پاسخ کنترل شده
شــرق: همان طور که «شرق» در گزارش دیروز سه شنبه خود تأکید داشت، از مجموعه مواضع دو طرف (ایران و غرب) پس از صدور قطع نامه شورای 
حکام چنین برمی آید که وضعیت پرونده فعالیت های هسته ای در یک فضای گرگ و میش، مبهم و گنگ قرار دارد؛ بنابراین نه تهران دست به واکنش 
تنــد برای تقابل با قطع نامه اخیر شــورای حکام می زند و نه غرب و به ویژه آژانس هم فضا را ملتهب تر می کند. از طرف دیگر «شــرق» بارها تصریح 
کرده بود که جزئیات واکنش ایران به قطع نامه شورای حکام، نقش تعیین کننده ای در سمت و سودهی به آینده مذاکرات و روند پرونده فعالیت های 
هسته ای خواهد داشت. با درنظرگرفتن این دو نکته و با مشخص شدن جزئیات پاسخ تهران به قطع نامه شورای حکام می توان این گونه استنباط کرد 
که جمهوری اســالمی ایران به سناریوی «پاسخ کنترل شده» روی آورده اســت تا از یک طرف دولت سیزدهم از نگاه جریان رادیکال داخلی متهم به 
مماشات، سکوت و انفعال نشــود و هم زمان این واکنش به قدری تند  نباشد که نهایتا به بحرانی ترشدن روابط ایران و آژانس و پرونده فعالیت های 
هســته ای ایران منجر شود. به ویژه آنکه ایران اکنون در حوزه سیاست خارجی با مجموعه ای از چالش های ریز و درشت مواجه است و به همین دلیل 
تشدید بحران در زمینه هسته ای هم می تواند دولت سیزدهم را به نقطه غیرقابل مدیریت سوق دهد؛ پس تهران بهترین و عاقالنه ترین حرکت را در  

پیش گرفتن پاسخ کنترل شده دیده است.

رئیسی با استعفای وزیر مسکن و شهرسازی موافقت کرد
قاسمی رفت، بذرپاش  می آید؟

حسینی، معاون رئیس جمهور: مهرداد بذرپاش گزینه اصلی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی است


