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»باید کشور را اســتاندارمحور اداره 
کنیم.« ایــن جمله احمــد وحیدی، 
وزیر کشور اســت که روز یکشنبه در 
جلســه شــورای معاونیــن وزارت 
کشــور گفته و تاکید کرده است: باید 
کشور را اســتاندارمحور اداره کنیم نه 
وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی 
از اختیارات وزارتخانه ها به استانداران 
تفویض می شود و وزارتخانه ها بیشتر 
نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.

این سخنان در شرایطی مطرح شده 
که هنوز انتقادات به انتخاب استانداران 
نظامی در دولت سیزدهم مطرح است. 
پس از آنکه اکثر استانداران کشور از میان 
سپاهیان انتخاب شدند انتقادات درباره 
حضور نظامیان باال گرفت. در واکنش به 
این انتقادات وزیر کشور گفت: انتخاب 
استانداران نظامی به درخواست مردم، 
نخبگان و نمایندگان استان ها در مجلس 
شورای اسالمی صورت گرفته است. در 
پاسخ به این اظهارات روزنامه جمهوری 
اسالمی در مطلبی نوشت: وزیر کشور 
برای پاســخ دادن به سؤال های زیادی 

که در افکار عمومی نســبت به انتصاب 
استانداران نظامی وجود دارد، گفته است 
خواست اکثریت مردم انتخاب استاندار 
نظامی اســت که ما در مقابل بسیاری 
از این خواسته ها ایستادگی کرده ایم! 
سردار وحیدی نگفته است این خواست 
مردم را چگونه متوجه شــده؟ مهم تر 
اینکه اگر از مردم استان ها نام استاندار 
را بپرســند نمی توانند جــواب دهند. 
پس چگونه خواستار استاندار نظامی 
شده اند؟!این روزنامه تاکید کرد:اگر هر 
قشری در حوزه مسئولیت خود فعالیت 
کند، آیا وضعیت کشور به مراتب از امروز 

بهتر نخواهد شد؟
علی رغم ایــن انتقــادات انتصاب 
سپاهیان به عنوان استاندار ادامه یافت. 
در تازه ترین مــورد، غالمرضا حیدری 
ســودجانی به عنوان اســتاندار جدید 
چهارمحال و بختیاری معرفی شــد. 
او فرمانده پیشین ســپاه پاسداران در 
اســتان های اصفهــان و چهارمحال و 
بختیــاری و معاون امور اســتان های 
ســازمان پدافند بوده است. پیش از آن 
نیز دو نظامی دیگر در روزهای اخیر به 
سرپرســتی فرمانداری های ورامین و 

اسالم شهر در اســتان تهران منصوب 
شده اند.در کنار ادامه انتصاب سپاهیان 
دراستان ها، اکنون وزیر کشور از افزایش 
اختیارات استانداران سخن گفته است 
که برخی منتقدان افزایش اختیارات 
استانداران را در واقع افزایش اختیارات 
سپاه تحلیل کرده اند. احمد وحیدی، 
وزیر کشــور خود فرماندهــی نیروی 
قدس، معاونت اطالعات سپاه پاسداران 
و وزارت دفاع دولت محمود احمدی نژاد 

را در کارنامه خود دارد.
پیــش ازایــن ســعید حجاریان، 
تحلیلگراصالح طلــب درباره انتخاب 
استانداران هشــدار داده بود. او گفته 
بــود ترکیــب اســتانداران را ببینید! 
بیشتر نظامی اند؛ گویی برای درگیری 
آماده می شــوند، برای مواجهه با وقایع 
غیرمترقبه. منتظرند خبری بشــود.

حجاریان درپاســخ به ســوالی درباره 
احتمال اعتراضات و اینکه از چه جنسی 
خواهد بود، گفته بود: جنسی شبیه به 
بعد از ماجرای بنزین؛ یعنی اعتراضات 
سال ۹۸. این ها می خواهند یارانه های 
پنهان را کم کنند یا بردارند. از طرفی، 
امسال به اندازه ی خود بودجه، کسری 

بودجه داریم. و این یعنی، تورم بیشتر 
خواهد شــد. اگر یارانه های حامل های 
انــرژی را بردارند، یارانه هــای خورد و 
خوراک و آب را حــذف کنند، خواهید 
دید که چقدر تورم بــاال خواهد رفت؛ 

مردم چگونه باید زندگی کنند؟!
 وظایف استانداران

 سیاسی - امنیتی است
بر اســاس قانون ۶ ماده ای موجود، 
اســتانداران گرچه به عنوان نماینده 
عالی دولت در محل ماموریت وظایف 
متعــددی همچون اجرای سیاســت 
عمومی دولت، بازرســی از سازمان ها 
و ادارات، حفظ نظــم و امنیت عمومی 
استان، نظارت بر تامین ارزاق و مایحتاج 
عمومی و حســن اجــرای پروژه های 
عمرانی اســتان متبوع خود را برعهده 
دارند؛ اما از حیث اختیار تصمیم گیری 
در مواجهه با مشــکالت و حل مسائل 
به نحو قابل توجهی وابســته به وزرای 
مربوطه در هر حوزه تعریف شــده اند و 
اغلب باید همان تصمیمــی را اجرایی 
کنند که کیلومترها دورتر در پایتخت 
گرفته شده اســت. عالوه بر آنکه نگاه 
به وظایف اســتانداران بیش از هرچیز 
ســویه ای اداری، سیاســی و امنیتی 
دارد و از اهمیــت دادن به تاثیراتی که 
آنها می توانند در حوزه هایی همچون 
اقتصاد، محیط زیســت و در یک کالم 
توسعه داشته باشند؛ اما در نظر گرفتن 
پیش نیازهای ایــن وظایف در انتخاب 
استانداران کمتر نشــانی در آن یافت 
می شود. بر این اساس به نظر می رسد 
آنچه به عنوان اســتان محوری در اداره 
کشــور و افزایش اختیارات استانداران 
مطرح می شود را در عالی ترین وجه خود 
باید در نقش آفرینی استانداران در تعیین 
اولویت ها، برنامه ریــزی، بودجه ریزی 
و توزیع منابع مالی در ســطح استان 
به عنوان زیرمجموعــه برنامه و بودجه 
کالن کشور تلقی کرد. اینکه استانداران 
بتوانند متناسب با رخدادهای پیش بینی 
نشده تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند 
و در مواجهه با مســائلی کــه نیازمند 
پاسخ های فوری اســت در پیچ و خم 

مراتب بوروکراتیک نمانند.وزیر کشور اما 
در توضیح افزایش اختیارات استانداران 
گفتهباید کشور را استاندارمحور اداره 
کنیم نــه وزارتخانه محــور و برای این 
منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه ها 
بــه اســتانداران تفویض می شــود و 
وزارتخانه ها بیشــتر نقش حمایتی و 
نظارتی خواهند داشت.وی اضافه کرده 
است:در بودجه ۱۴۰۱، بودجه استانی با 
محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران 
در نظر گرفته شــده و این پیشنهاد به 

رئیس جمهوری ارائه شده است.
آنگونه که وزیر کشور گفته قرار است 
برای تحقق این امر )افزایش اختیارات 
استانداران(، مصوبه ای به هیات دولت 
ارائه شود که با توجه به اظهارنظر گذشته 
ابراهیم رئیسی بعید است در موافقت با 

این مصوبه مشکلی وجود داشته باشد.
استارت افزایش اختیارات 

استانداران از خوزستان
ابراهیم رئیسی پیش از این در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد که 
تمرکززدایی و تفویــض اختیارات به 
استان ها از سیاست های قطعی دولت 
سیزدهم است و دولت در موضوع مقابله 
با شــیوع کرونا نیز از تفویض اختیار به 

ستادهای استانی استقبال می کند.
او در جریان ســفر به سیســتان و 
بلوچستان نیز اعالم کرد:مقرر کرده ایم 
برای حل مشکالت استان های محروم، 
اختیارات و امتیازاتی به استاندار تفویض 
شود تا بتوان مشــکالت این استان ها 
را با فوریت و ســرعت بیشتری حل و 
فصل کرد و سیستان و بلوچستان جزو 
همین استان ها است.رئیسی پیرو همین 
سفرهای استانی بود که اعالم کرد: در 
استان هایی که مشــکل خاص دارند، 
اســتانداران ویژه انتخاب خواهند شد 
تا با اختیارات ویــژه بتوانند به صورت 
نوبه ای مسائل اســتان را در زمان های 
کوتاه با حضور در هیات دولت مطرح و 

پیگیری کنند.
وعــده رئیســی با تعییــن صادق 
خلیلیــان به عنــوان اســتاندار ویژه 
خوزســتان تحقــق یافتــه اســت؛ 

احمد وحیدی در توئیــت روز جمعه 
۱۸ شهریور نوشت: اســتاندار جدید 
خوزستان، استاندار ویژه است که عالوه 
بر اختیــار حضور در جلســات دولتی 
و ارتباط مســتقیم با کابینه دولت، از 
امکانات ویژه ای برای اهداف توســعه 
و پیشــرفت خوزســتان برخــوردار 
خواهد بــود. او همچنیــن در جریان 
آیین معارفه استاندار جدید خوزستان 
گفت:در ویژه بودن استاندار خوزستان 
عمل مهم اســت. این عمــل حمایت 
و پشــتیبانی ویژه ای اســت که دولت 
از استاندار خوزســتان خواهد داشت، 
همچنین اقدامات ویژه ای اســت که 
استاندار باید در راستای حل مشکالت 
خوزســتان انجام دهد.سعداهلل زارعی 
به عنوان موافق اســتاندارمحوری در 
روزنامه کیهان نوشته است: استاندار در 
واقع رئیس جمهور و رئیس کابینه استان 
اســت. از این رو در هر استان سرنوشت 
موفقیت دولت و برنامه های آن ارتباط 
وثیقی با صالحیت هــا، توانمندی ها، 
خالقیت هــا، هماهنگی هــا و تحرک 
اســتاندار و تیم آن در اســتان دارد. از 
سوی دیگر موفقیت دولت در سطح ملی 
وابسته به این است که همه استانداران 
و تیم هــای آنــان از خصوصیات الزم 
و متناســب با شــعارها و اصول حاکم 
بر کابینــه برخوردار باشــند. هرگونه 
رودربایستی، تعجیل، توجیه پذیری و 
ساده گیری انتخاب مدیر ارشد دولت در 

استان کنار گذاشته شود. 

وزیر کشور بر اداره »استاندارمحور« کشور پامی فشارد

پتانسیل های مسأله ساز یک تفویض اختیار

خبر

همان طور که چندی قبل یکی از نمایندگان 
مجلــس خبــر داد گویا قــرار اســت محور 
گفت وگوهای وین رفع تحریم ها باشد که دیروز 
سخنگوی وزارت خارجه هم به آن اشاره کرد و 
گفت که: » تمرکز ما این است که گفت وگوهای 
وین جدی باشــد و طرف های مقابل به خوبی 
می داننــد که تمرکــز ما بر رفــع تحریم های 
یک جانبه و فرا ســرزمینی است که علیه ایران 

اعمال شده است.
در همین حال روز گذشته هم زمان با سفر 
گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به ایران ســخنگوی وزارت امــور خارجه که با 
خبرنگاران ســخن می گفت با ابراز امیدواری 
از روند مذاکــرات میان ایــران و آژانس گفت 

که تمامی خرابکاری ها و اعمال تروریســتی 
که توسط رژیم صهیونیســتی در خاک ایران 
صورت گرفته تأثیر قابل توجهی بر برخی ابعاد 
فنی گذاشــته و بین ما و آژانــس این موضوع 
در چارچوب خود پیگیری شــده و می شــود.
ســعید خطیب زاده با بیان این نکته که زمان 
سفر گروســی به ایران از قبل تعیین شده بود 
اظهار کرد که این سفر دســتور کار مشخصی 
از ســوی ایران و آژانس دارد و امیدواریم سفر 
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی به 
تهران سازنده باشدبه گزارش ایسنا خطیب زاده 
هم چنین درباره مذاکرات وین هم توضیح داد 
که امیدواریم طرف های مقابل به جای شبهه 
افکتی های رسانه ای بااراده جدی و نیت خوب و 

دستیابی به توافق عملی و جامع االطراف به وین 
بیایند.وی درباره مواضع این روز های فرانســه 
نیز گفت: مواضع رســانه ای برخی کشور ها به 
نظر می رسد با نزدیک شــدن به مذاکرات وین 
ادعا های رســانه ای دارند و بهتر اســت همه 
متمرکز شــویم گفتگو های وین جدی باشد. 
تمرکز ما بر رفــع تحریم هــای یک جانبه فرا 
سرزمینی و غیرقانونی اســت که بر ضد ایران 

اعمال شده است.
وی در پاســخ به ســؤالی دربــاره مباحث 
مطرح شده در رسانه ها درباره توافق موقت بین 
ایران و ۱+۴ نیز اظهار داشــت: درباره اظهارات 

مبهم و گمانه زنی رسانه های موضع نمی گیرم.
به گفته خطیــب زاده ایران بــااراده جدی 

برای رفع تحریم هایی که بر ضــد مردم ایران 
اعمال شــده با یک تیم کامل بر اساس همین 
هدف عــازم وین خواهــد شــد و امیدواریم 
طرف های مقابل به جای شــبهه افکتی های 
رســانه ای و عملیات روانی که شــاید بتوانند 
ماهیگیــری از آب های آلوده بگیرنــد بااراده 
جدی و نیت خوب و دستیابی به توافق عملی 
و جامع االطراف به وین بیاینــد. اگر این اراده 

جدی را نداشته باشند و بخواهند با نیت های 
غیر ســازنده همراه کنند، قطعاً پاســخ 
ایران متناســب خواهد داد.سخنگوی 
وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره 
اظهــارات هماهنگ کننده شــورای 
امنیت کاخ ســفید مبنی بــر این که به 

دیپلماســی با ایران متعهد 
هستیم و در صورت 
شکســت بــرای 
دیگــر گزینه ها 
نیــز آماده ایم، 

بیان کرد: ما همه گزینه هایی که آن ها داشتند 
در افغانستان دیدیم و نتیجه اش را دیدند و فکر 
نمی کنم وقتی این جمالت را می گویند به آنچه 
می گویند باور داشته باشــند.وی درباره اخذ 
تضمین ها از آمریکا در مذاکرات وین که سؤال 
یکی از خبرنگاران بود خاطرنشان کرد: این که 
تضمین های عینی چیست اجازه دهید در اتاق 

گفتگو ها ادامه یابد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
هم چنین درباره اظهارات یکی 
از مقامات آمریکا مبنی بر این که 
ایران به نقطه غیرقابل بازگشت 
در برجام برمی گردد نیز گفت: 
ترامپ رفته، ولــی انگار کارخانه 
جعلیات و اخبار جعلــی آمریکا 
تعطیل نشــده است. 
این اظهــارات و 
اظهارات مشابه 

را دیده ام.

خطیب زاده خبر داد:

رفع تحریم ها محور مذاکرات ایران در وین
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استان محوری در اداره 
کشور یعنی اینکه 

استانداران بتوانند متناسب 
با رخدادهای پیش بینی 

نشده تصمیمات مقتضی 
اتخاذ کنند و در مواجهه 

با مسائلی که نیازمند 
پاسخ های فوری است، 

منتظر طی مراتب پر پیچ و 
خم  بوروکراتیک نمانند 

امیر فرهادی

علی باقری :
آژانس تسلیم فشار سیاسی نشود

معاون وزیر خارجه ایــران تاکید کرد که آژانس 
نباید تسلیم فشارهای سیاسی شود .به گزارش ایلنا 
به نقل از الجزیره، علی باقری کنی در گفت وگویی 
گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی باید ماهیت  فنی 
خود را حفظ کند و تسلیم هیچ گونه  فشار سیاسی 
نشــود.وی در ادامه گفت: ما فعالیت های هسته ای 
خود را بر اساس  توافق هســته ای  توسعه خواهیم 
داد.وی در مورد موضوعات منطقه هم گفت: مسائل 
منطقه ای باید  فقط بین کشــورهای منطقه مورد 

بررسی قرار گیرد.
    

  ابرازامیدواری گروسی
 به ازسرگیری راستی آزمایی 

هسته ای ایران 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه 
ســفر خود به تهران، ابراز امیدواری کرد که آژانس 
بتواند آنچه را که وی فعالیت های راســتی آزمایی 

ضروری در ایران خواند، از سربگیرد.
به گزارش ایســنا، رافائل گروسی، انرژی اتمی 
با انتشار پیامی در حســاب کاربری خود در  توییتر 
نوشت: امروز )دوشنبه( به تهران سفر می کنم تا با 
مقامات ایرانی دیدار کنم و به سؤاالت مهم در ایران 
بپردازم. امیدوارم بتوانم یک کانال موثر و بر مبنای 
مشارکت از گفت وگوی مستقیم ایجاد کنم تا آژانس 
اتمی بتواند فعالیت های راستی آزمایی ضروری خود 
را در این کشور از سربگیرد.پیش از این سخنگوی 
وزارت امورخارجه کشورمان نیز از سفر امروز رافائل 
گروسی به ایران به منظور دیدار با مقامات کشورمان 

خبر داده بود.
    

 چرا باید احمدی نژاد را 
محاکمه کرد؟

سایت فردا نوشت: این روزها که بحث رسیدگی 
به ترک فعل مســئوالن داغ اســت، برخی پرونده 
احمدی نژاد را هم باز کرده و خواستار رسیدگی به 
عملکرد او در یک دادگاه عادالنه و منصفانه هستند. 
مثال حجت  االسالم نقویان، روحانی منتقد در یک 
مصاحبه ویدئویی دوران احمدی نژاد را دوران پایه 
گذاری یک سری ناراســتی ها و کجی ها می داند و 
می گوید: »نزدیکترین نزدیکان او محاکمه شده و 
در زندان هستند. خودش را هم اگر محاکمه کنند 
خواهند دید که جنایاتی کرده اســت. باید در یک 
دادگاه رسمی محاکمه علنی شــود و قطعا جرم او 
سنگین اســت.«درهمین حال محسن کوهکن، 
نماینده ادوار مجلس نیز از جمله کسانی است که 
اخیرا از درخواســت برخی برای محاکمه روحانی 
و احمدی نژاد اســتقبال کرده است. او می گوید: » 
اگر احمدی نژاد و روحانی را محاکمه کردند، برای 
متنبه شدن دیگران است که آنان دیگر راه رؤسای  

جمهور پیشین را نروند«.
    

 اظهارات مقام سابق موساد 
علیه ایران

رئیس سابق موساد به بیان اظهاراتی علیه ایران 
پرداخت. به گزارش ایلنا به نقل از هاآرتص  یوسی 
کوهن روز یکشنبه گفت: ایران از زمان خروج آمریکا 
از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۸، اورانیوم بیشتری 
غنی سازی می کند. ما به آمریکایی ها و جهان نشان 
داده بودیم که ایران تا پایان توافق دروغ می گفت. 
ایران در مورد بسیاری از مسائلی که از جهان پنهان 
مانده بود شفاف سازی نمی کرد. شما می توانید به 
توانایی های آن ها آسیب بزنید و آنها را کاهش دهید. 
بنا به گزارش مطبوعات خارجی، هر کاری که ما در 
ایران انجام دادیم این بــود که از نظر توانایی فاصله 

کافی را حفظ کنیم.
وی افزود: اما مشکل اصلی همچنان نیات رهبران 
ایران است؛ من شک دارم مذاکرات وین به نتیجه 
برسد. من مطمئن نیســتم که ایران با یک توافق 
موافقت کند. هیچ وقت دیر نیست. ما باید در ذهن 
خود را با این بیانیه تطبیق دهیم که اسرائیل هرگز 
اجازه نخواهد داد ایرانی ها توانایی هسته ای نظامی 

داشته باشند.
    

آرم ارتش ایران تغییر کرد
در پی تشــکیل نیروی پدافنــد هوایی ارتش 
به عنوان چهارمین نیروی رسمی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران، آرم این سازمان تغییر یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشان ارتش 
جمهوری اســالمی ایران پیش از این با عالئمی از 
قبیل شمشیر )به نشــانه نیروی زمینی(، لنگر )به 
نشانه نیروی دریایی( و عقاب )به نشانه نیروی هوایی( 
شناخته می شد. اکنون که حدود دو سال از تشکیل 
چهارمین نیروی ارتش می گذرد، دو موشــک )به 
نشانه نیروی پدافند هوایی(، به آرِم ارتش جمهوری 

اسالمی ایران اضافه شده است.

روی موج کوتاه

حسین مرعشی با انتقاد شــدید از طوالنی 
شدن مذاکرات در دو دهه اخیر می گوید؛ بحرانی 
که پرونده هســته ای ایران برای کشــور ایجاد 
کرده موجب شده تا بسیاری از بخش های مهم 
اقتصادی و توســعه ای ایران دچــار ضررهای 
جبران ناپذیر شود.  وی ضمن تأکید بر بدعهدی 
طرف مقابل در جریان مذاکرات هسته ای به این 
مسئله نیز اشــاره دارد که غرب در مقام قدرت 

قرار دارد و باید از دریچــه مذاکره راه حلی برای 
برون رفت از فضای فعلی ایجاد کرد. 

به گزارش قرن نو حسین مرعشی، دبیر کل 
حزب کارگزاران سازندگی،  در پیش بینی از روند 
احتمالی مذاکرات هسته ای در وین، اظهار کرد: 
امروز کشور در شرایطی قرارگرفته که باید بین 
دو امر مهم که عبارت اند از؛ پیشبرد اهداف کشور 
در دانش هسته ای و دیگری احیای اقتصاد ایران، 

دست به انتخاب بزند.
وی تأکید کرد: پیشبرد برنامه هسته ای از نظر 
تأثیرگذاری بر »امنیت« و حتی »اقتصاد« تنها 
یک درصد از مسائل امروز ایران را به خود معطوف 

می کند و در نقطه مقابل ۹۹ درصد از مســائل 
حول محور اقتصاد می چرخد.

مرعشــی با بیان اینکه باید دیــد اولویت 
حاکمیت بین دو مسئله مذکور چیست، بیان 
داشت: بنده معتقدم اولویت امروز جامعه ایران؛ 
احیای اقتصاد اســت. به نظر می رســد که اگر 
توجه الزم به امورات مربوط به اقتصاد نشــود، 
کشــور با چالش های جدی مواجه خواهد شد. 
چالش هایی که نمونه های آن را امروز در اصفهان 
شاهد هستیم. این عضو شاخص حزب کارگزاران 
ســازندگی اضافه کرد: اگر امروز مردم به دلیل 
تنش آبی موجود معترض می شــوند، بخشی 

از دالیل این اعتراض را در حل نشــدن مسائل 
اقتصادی که بر مدیریت کشور نیز تأثیر گذاشته، 

می توان یافت.
 مذاکرات هسته ای تبدیل

 به بحران شده است
مرعشی تصریح کرد: متأسفانه عنصری به نام 
زمان در بحران های پیش آمده هرگز موردتوجه 

قرار نمی گیرد. 
وی گفت: اگــر اولویــت حاکمیت احیای 
اقتصاد کشور باشد، قطعاً مصلحت بر این است 
که مذاکرات از همان نقطه ای که در دولت آقای 
روحانی متوقف شد، دوباره آغاز شود و مسائل 

مربوطه به سرعت حل وفصل شود.
این عضو شاخص حزب کارگزاران سازندگی 
ادامه داد: از سوی دیگر اگر حاکمیت بنای خود 
را بر توسعه دانش هسته ای خود گذاشته باشد، 

باید تمام تالش خود را بــه کار بگیرد تا از وقفه 
پیش آمده برای پیشرفت برنامه خود استفاده 
کند و حتی از تأخیر پیش آمده استقبال نیز کند. 
این سیاســتمدار اصالح طلــب در ادامه و 
در خصــوص احتمــال تأثیرگــذاری نــگاه 
مذاکره کنندگان جدید به برجام بر روند جلسات 
وین در آذرماه، گفت: موضوع مذاکرات هسته ای 
تبدیل به مسئله ای فرا دولتی شده و کسانی که 
به وین سفر می کنند نیز در جایگاهی نیستند 
که نظرات سیاســی خود را بــر روند مذاکرات 
تحمیل کنند. قطعاً در مذاکــرات پیش رو نیز 
تیم مذاکره کننده سیاست های دیکته شده را 
دنبال خواهد کرد.مرعشی در پایان و در پاسخ به  
پرسشی درباره نتیجه احتمالی مذاکرات پیش 
رو در وین، اظهار داشت: به نتیجه مذاکرات در ۸ 

آذر خوش بین نیستم.

دبیرکل کارگزاران:

به مذاکرات وین خوش بین نیستم


