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معتاد و تزریقی بود

سیاست های اشتباه 

در یک دامپزشکی

انتقال داشته هایشان 

طالبان ممنوع کرد

افزایش شش برابری 

حقوق نماینده 

تلقی نکنید

»سلیمی« عضو هیات رئیسه مجلس در بارنامه دستخط در پاسخ به سوالی 
درباره حضور یک نماینده معتاد در مجلس گفت: در دوره هشتم نماینده مجلسی 
داشتیم که اعتیاد داشت و تزریق می کرد! برای استخدام در هر شرکتی تست عدم 

اعتیاد می گیرند، چرا در مجلس تست اعتیاد نمی گیرند؟

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با انتقاد از سیاست اشتباه وزیر صمت 
درباره صنعت خودرو، گفت: خودروسازان هیچ برنامه ای برای کاهش مصرف 
سوخت خودرو ندارند، حال آنکه شرکت های خودروساز در دنیا در حال تولید 
خودروهای برقی و کم مصرف هستند.مجتبی رضاخواه درباره سیاست وزارت 
صمــت مبنی بر افزایش قیمت کارخانــه ای خودرو، گفت: روش فعلی وزارت 
صمت نادرست است، چراکه اصرار بر افزایش قیمت خودرو با وجود انحصار 
در بازار و عدم تعهد خودروسازان به ارتقای کیفیت، موجب ناکارآمدی صنعت 
خودرو شــده اســت، به گونه ای که در شرایطی که مردم از این شرکت ها راضی 
نیســتند، خودروسازان نیز مستمر به دنبال گران کردن محصوالت خود هستند. 
رضاخواه گفت: روش فعلی وزارت صمت نادرســت اســت، چراکه اصرار بر 
افزایش قیمت خودرو با وجود انحصار در بازار و عدم تعهد خودروســازان به 
ارتقای کیفیت، موجب ناکارآمدی صنعت خودرو شده است، به گونه ای که در 
شرایطی که مردم از این شرکت ها راضی نیستند، خودروسازان نیز مستمر به دنبال 

گران کردن محصوالت خود هستند.

به دنبال انتشار ویدویی از توهین به حجاب اسالمی از سوی افرادی در یکی 
از دامپزشکی های تهران در فضای مجازی، رییس پلیس فتای پایتخت از برخورد با 
عامالن این ویدیوی موهن خبر داد. مدتی پیش، ویدیویی موهن در فضای مجازی 
منتشر شد که در جریان آن فردی اقدام به قرار دادن تکه ای پارچه بر سر یک سگ 
کرده و با بیان الفاظی نامناسب به حجاب اسالمی توهین کرده بود. این موضوع 
باعث ناراحتی بسیاری از شهروندان شده و واکنش های زیادی را در پی داشت. در 
همین راستا سرهنگ داود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ گفت:  
به دنبال انتشار ویدیویی از یک دامپزشکی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
مبنی بر اقدام نامتعارف افراد حاضر در ویدئو و تمسخر حجاب اسالمی،در پی 
درخواست های مکرر مردمی از پلیس پس از انتشار این ویدیوی توهین آمیز و 
جریحه دار شدن افکار عمومی، بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار این پلیس 
قرار گرفت و افراد مرتبط با موضوع پس از شناسایی توسط کارشناسان پلیس فتای 

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در پلیس فتا حاضر شدند.

علیرضا زاکانی شهردار تهران با تاکید بر اینکه باید نگاه به داخل شهرداری و 
امکانات آن داشته باشیم گفت: در این میان بخشی دیگر از مسئولیت ها نظارت بر 
دیگر دستگاه هاست تا بتوانیم از این طریق و با ایجاد پیوستگی در مدیریت بحران 
موفق باشیم. نقطه آغاز را می توان شهرداری تهران قرار داد که بتوانیم با لکه گذاری 
به سمت ایجاد بافتی جدید برویم که برای شهر نه تنها زیان ندارد بلکه آورده نیز 
دارد. وی ادامه داد: داشته های ما بسیار باالست و این داشته ها را می توان در اختیار 
دیگر کالنشــهرها و حتی کشورهای دیگر نیز قرار داد. در بخش بین الملل باید 
نقشه دقیقی احصا شود که آغاز آن کالنشهرهای ایران است، کشورهایی هستند 
که نیازمند تجارب ما هستند و ما چه در بخش استفاده از تجارب، چه در بخش 

ارایه تجارب بحران نباید خساست به خرج دهیم.

طالبان پخش موســیقی در داخل خودروها و همچنین ســوار کردن زنان 
بی حجاب را ممنوع اعالم کرد.خبرگزاری کابل در صفحه توییتر خود نوشــت: 
»وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کابل به رانندگان توصیه کتبی کرده که 
از پخش موســیقی خودداری کنند و زنان بی حجاب را ســوار نکنند«. طالبان در 
بیانیه ای که در رسانه های محلی منتشر شده است، اعالم کرد که »مسئوالن وزارت 
ارشــاد اسالمی در دیدار با نمایندگان آرایشگاه های مردانه شهر لشکرگاه مرکز 
استان هلمند کشور افغانستان توصیه کرده اند که از حالت دادن به موها و تراشیدن 
ریش ها خودداری کنند«. پیشتر روزنامه اطالعات افغانستان گزارش داده بود که 
طالبان وزارت امور زنان در افغانســتان را لغو و »وزارت امر به معروف و نهی از 

منکر« را جایگزین کرده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در واکنش به گرانی 
غیرقانونی تخم مرغ گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی 
در بازار الزم است که دولت رسما تکلیف مرغداران را مشخص و حذف یارانه 
۴۲۰۰ از اول دی را تکذیــب کند. در حالی که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های 
دامی حذف نشده، در پی اعالم اخبار غیررسمی تشکل های حوزه مرغ و دام در 
این باره، قیمت تخم مرغ طی دو ســه روز اخیر غیرقانونی افزایش یافته اســت. 
ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره دالیل 
این اقدام غیرقانونی اظهار داشت: قیمت تخم مرغ به طور رسمی تغییری نکرده 
است، اما با توجه به اینکه مدتی مسئوالن تشکل ها و مجلسی ها می گویند که از 
اول دی نهاده ای به مرغداران داده نمی شــود و قیمت ها آزاد می شــود و از طرفی 
دولت نیز رسمی و قطعی اعالمی نمی کند که قرار است، قیمت نهاده ها دامی از 
دی ماه حذف شود یا خیر، بر این صنعت تاثیر گذاشته است. وی افزود: مرغداران 
نیز مطمئن هســتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی حذف می شود و نهاده 
یارانه ای داده نمی شود و قیمت تخم مرغ باال می رود. رئیس هیات مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های 
دامی، قیمت این محصوالت تقریبا شــش برابر می شود و به شدت روی قیمت 

تمام شده تخم مرغ تاثیر می گذارد.

محمد اســماعیل کوثری نماینده تهران، درباره حقوق دریافتی نمایندگان 
گفت: یا ۱۶ تومان است و یا ۱۸ تومان. اما اینکه بخواهد حاشیه داشته باشد، آن 
حاشیه اش مالک نیست. باالخره شما هم در خانه ای که هستید باالخره عیدی به 
بچه می دهید، اینجا هم شاید چنین کاری بکنند. یا مثال اگر ماشین اینجا را استفاده 
کنید یا نکنید، آن حاشیه که می گویید همین هاست. اما حقوق مشخص است و 

چیز پنهانی نیست.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در نخستین نشست خبری با اصحاب 
رســانه، با اشاره به اینکه در ســند تحول بنیادین ارکان فرایند تربیتی عبارتند از 
خانواده، حکومت،  رسانه و نهادها و سازمان های غیردولتی،  اظهار کرد: با توجه به 
نقش رسانه، کارهایی که تاکنون اجرا شده است را با اصحاب رسانه مطرح می کنیم، 
چون معتقدیم قدرت ارتباطات در تحکیم مبانی دولت ها و اداره حکومت نقش 
بی بدیلی است.وی درباره تجمعات فرهنگیان عنوان کرد: معلمان خواسته صنفی 
دارند و این را تجمعی که معلم در مقابل نظام اســت تلقی نکنید، معلمان وقتی 
مشاهده کردند به حرف هایشان توجهی نمی شود، این اتفاق افتاده است بنابراین 
باید ســازمانی ایجاد کنیم تا حرف و اعتراض معلم را بشــنویم، وزیر آموزش و 
پرورش ادامه داد: تشکل ها و سازمان های غیردولتی که امروزه سازمان مردم نهاد 
هســتند نقش شان تسهیل گری دولت و معلمان است و اگر تشکل ها این کار را 

انجام ندهند، کارایی خود را از دست داده اند.

اخبار ویژه ... سیاستمداران چه می گویند؟

آیا عدد »هشت« برای باز کردن گره کور 
مذاکرات خوش یمن است؟

ســرویس سیاسی- برخی کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس نیز که پیش تر شــاید از برجام 
دل خوشی نداشــتند، امروز حداقل در زبان خود را 
عالقمند به شکل گیری توافق در وین نشان می دهند. 
حال باید دید آیا در نهایت روزگار بر وفق مراد تل آویو 
پیش خواهد رفت یا عدد »هشت« برای باز کردن گره 

کور مذاکرات خوش یمن است؟
براساس اعالم روز پنجشنبه انریکه مورا معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات وین 
امروز دوشنبه ششم دیماه در دور هشتم از سر گرفته 
خواهد شد.  دور هفتم مذاکرات برای احیای برجام یا 
آنچه از سوی تیم مذاکره کننده جدید »لغو تحریم های 
ظالمانه« خوانده می شود، روز ۲۶ آذرماه به پایان رسید 
تــا هیات های دیپلماتیک پــس از یک دور مذاکره با 
وقفه ای در میانه آن که به دلیل ارائه دو سند پیشنهادی 
از ســوی ایران با واکنش سه کشــور اروپایی روبرو 
شــده بود و در عمل پیشرفتی به همراه نداشت، برای 

مشورت به پایتخت های خود بازگردند. 
ایران چه می گوید؟ یک امتیاز نمی گیریم، 

۱۰ امتیاز بدهیم!
علی باقــری کنی، معاون سیاســی وزیر امور 
خارجــه در گفت وگویــی پس از پایــان این دور از 
مذاکرات دســتاورد دور هفتم را اینگونه تشریح کرد: 
این دور از گفت و گوها با توجه به این که دولت جدید 
در ایران شــکل گرفته بود و تیــم جدیدی هم برای 
گفت وگوها ماموریت پیــدا کرده بود، قاعدتا همراه 
خــودش دیدگاه ها و مواضع دولت جدید را به وین 
آورده بود. بر همین اساس ما در قبال گفت وگوهایی 
کــه در ۶ دور قبل انجام گرفته بود و پیش نویس هایی 
که تا آن زمان تولید شــده بــود، مواضع، دیدگاه ها و 
اصالحات مدنظر تیم ایرانی را لحاظ کردیم و این را 
در اســناد مذاکراتی درج کرده و به طرف مقابل ارائه 

کردیم.
وی افــزود: به طور مشــخص دو ســند برای 
مذاکرات مهم بود، یکی سند مربوط به لغو تحریم ها 
که اولویت اصلی و دستورکار مهم تیم مذاکراتی ایران 
بود، البته این اولویت صرفا مربوط به ما نیست، بلکه 
طرف های دیگر از جمله برخی از اعضای ۱+۴ مانند 
چین هم به صراحت در جلســات تصریح کردند که 
اولویت مدنظر آنها منطبق با اولویت جمهوری اسالمی 
ایران است و آن موضوع لغو تحریم هاست. بر همین 
اساس، این اصالحات و موارد مورد نظر تیم جدید در 
سند مربوط به لغو تحریم ها درج و به طرف مقابل ارائه 
شد. بر این اساس چارچوب جدیدی برای گفت وگو 

در مورد لغو تحریم  ها شکل گرفت.
وی ادامــه داد: در طــول چنــد روزی کــه 
گفت وگوهای وین هفت را داشتیم، در حدود کمتر از 
۲۰ روز، چند جلسه در مورد موضوع لغو تحریم ها بین 
طرفین هم در سطح روسای هیأت های مذاکره کننده، 
هم در ســطح کارگروه ها و هم در سطح کارشناسان 
برگزار شد. چند سند هم بین طرفین مبادله شد درباره 
دیدگا ه هــای دو طرف در خصــوص اصالحات یا 
تغییراتی که در متن باید داده شــود، که این اسناد بین 
دو طرف یعنی طرف ایرانی و طرف مقابل مورد مبادله 
قرار گرفت که آخرین ســند را درباره لغو تحریم ها 

دریافت کردیم. 
مذاکره کننده ارشــد ایران گفت: در آن موضوع 
نیز ما دیدگاه ها و مواضع و اصالحات مدنظر خودمان 
را روی پیش نویسی که در دور ششم گفت وگوهای 
وین  تنظیم شده بود درج کرده و به طرف مقابل ارائه 
کردیم. تفاوت سند مربوط به هسته ای با سند مربوط 
به لغو تحریم ها این بود که طرف اروپایی، اصالحاتی 
که ایران در آن سند اعمال کرده بود که در واقع نظرات 
دولت جدید بود و در آن ســند اعمال شده بود، را به 
عنوان مبنای مذاکرات نمی پذیرفت و تصریح داشت 
که همه باید به پیش نویسی که در دور ششم نهایی شده 
برگردند و مذاکرات بر اساس آن پیش نویس ادامه یابد. 
وی افزود: اما ما بر اساس منطق و استداللی که داشتیم، 
در مقابل این موضع غیرمنطقی ایستادگی و تصریح 
کردیم که باید مواضع تیم جدید لحاظ شود و در طول 
مذاکرات با هم مباحثه خواهیم داشت تا به یک جمع 
بندی مورد وفاق دو طرف دست یابیم  ولی متاسفانه با 
یک مقاومت غیرموجه از سوی طرف اروپایی مواجه 
شــدیم، ولی این باعث نشد که تیم ایرانی از مواضع 
اصولی، مبنایی، منطقی و مشــروع خودش دســت 
بکشــد. به ویژه در طول یک هفته گذشته، مذاکرات 
بسیار سنگین و فشرده بین طرفین در سطوح مختلف، 
چه در سطح روسای هیأت ها، چه در سطح کارگروه ها 
و چه در سطح کارشناسی بین دو طرف شکل گرفت 
و دیدگاه هــای طرفین با هم مبادله شــد تا در نهایت 
طرف اروپایی نیز مجاب شد که دیدگا های جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان مبنایی برای مذاکرات جدی و 

نتیجه بخش پذیرفته شود.
 وی ادامــه داد: ما هم در موضوع تحریم ها و هم 
در موضوع هسته ای به دو سند جدید مذاکراتی دست 
یافتیم که اینها دیگر ســند پیش نویس مذاکرات ۲۰ 
ژوئن نخواهند بود، بلکه دو ســند جدید است که بر 
اساس مواضع ایران مبنای مذاکراتی خواهد بود که در 

آینده نزدیک در وین آغاز می شود.
باقری کنی همچنین گفت: گفت وگوهای دور 
جدید می تواند آخرین دور گفت وگوها باشد، طبیعی 
اســت اگر طرف مقابــل دیدگاه ها و مواضع منطقی 
جمهوری اسالمی ایران را بپذیرد، در کوتاه ترین زمان 
ممکن می توانیم به توافق برسیم. این بستگی به طرف 

مقابل دارد.
حسین امیرعبداللهیان در جریان نشست خبری 
مشــترک با همتای عراقی خــود در ارزیابی از دور 
هفتــم مذاکرات وین گفــت: در دور اخیر مذاکرات 
وین، بعد از دو مرحله گفت وگو توانســتیم به سند و 
دستورکار واحدی برسیم و این پیشرفت مهمی در دو 
دور مذاکرات قبلی بــود. در مذاکرات پیش رو، اوال 
در مجموع موضع برخی از کشــورهای اروپایی و به 
طور مشــخص فرانسه را در مذاکرات خیلی سازنده 
ندیدیدم، امیدواریم طرف فرانســوی در مذاکرات به 
نقش سازنده تمرکز کند و کمک کند در این مرحله از 
مذاکرات به صورت واقع بینانه آنچه را مرتبط با حقوق 
ملت ایران است، محقق شود. وی افزود:  مشکل دوم 
درباره سه کشور اروپایی این است که این سه کشور 
در عمل هیچ ابتکار جدیــدی را در این مذاکرات از 
خودشان نشان ندادند. البته در یک مذاکرات سخت و 
پرچالش با سه کشور اروپایی و به موازات آن با ۴+۱ 
موفق شــدیم، نظرات جمهوری اسالمی ایران را در 
پیش نویسی که از هفته آینده مورد بحث قرار می گیرد 
را به تایید شفاهی همه طرف ها برسانیم. اتحادیه اروپا 
و آقــای مورا و آقای بورل تــالش می کنند به نقش 
خودشان به عنوان هماهنگ کننده، با جدیت متمرکز 
شوند. نقش اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا را مثبــت می بینیم. طرف آمریکایی به 
صورت نانوشــته، برخی از پیام ها را به داخل جلسه 
می فرســتد و پاسخ های الزم را در این رابطه دریافت 

می کند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آنچه مربوط 
به جمهوری اسالمی ایران است ما با صراحت اعالم 
می کنیم که با حسن نیت و با جدیت و نگاه به رسیدن 
به یک توافق خوب، مذاکرات جدی خود را در وین 
دنبــال خواهیم کرد و امیدواریم طرف های مقابل نیز 
با این رویکرد در مذاکرات ظاهر شــوند.  طرف های 
مقابل تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند 
و ۱۰ امتیاز بگیرند جمهوری اسالمی ایران هرگز زیر 
بار این روش نخواهد رفت. ســند مورد توافق ما در 
این مذاکره رسیدن به تعهداتی است که همه طرف ها 
در برجام به آن اشــاره کردنــد.وی ادامه داد:  این که 
طرف های مقابل دائما مصاحبه کرده و می گویند که 
ما نگران پیشرفت هســته ای ایران هستیم، با صدای 
بلند می گوییم اگر می خواهید نگرانی شما در موضوع 
هســته ای صلح آمیــز ایران برطرف شــود، تمامی 
تحریم های برجامی باید برطرف شــود. جمهوری 
اســالمی ایران با منطق مذاکرات قوی و متین خود را 
تا رسیدن به توافق خوب ادامه می دهد. وی افزود: هر 
زمان طرف های مقابل اراده جدی خود را نشان دهند، 
روزی است که می توانیم از بازگشت همه طرف ها به 
تعهداتشان در برجام سخن بگوییم و طبعا جمهوری 
اســالمی ایران قدم هایی که در مقابل قدم های منفی 
طرف مقابل و طرف های غربی برداشــته را به حالت 

قبلی خودش باز خواهد گرداند.
چین و روسیه؛ در یک قایق هستیم 

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات 
وین نوشت: ما بر اساس این ذهنیت پیش می رویم که 
همه ما در یک قایق هستیم. هیچ جبهه متحدی علیه 

ایران در مذاکرات وین وجود ندارد.
وی همچنین نوشت: در دور قبلی گفت وگوها، 
مذاکره کنندگان به دنبال پیشــرفت سریع مذاکرات 
بودند. ما باید تالش خود در جهت تکمیل موفقیت آمیز 
مذاکرات در اســرع وقت، ترجیحاً تــا اوایل فوریه 
هدایت کنیم. پیشــرفت در مذاکرات به عوامل بسیار 
زیادی بستگی دارد و از پیش نمی توان آن را به صورت 
دقیق اعالم کرد. ابتدای فوریه به نظر می رسد، برنامه 
زمانی واقعی باشد. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
امور خارجه روســیه گفت: برجام اهمیت خود را از 
دست نداده و هیچ جایگزین دیگری برای آن وجود 
ندارد. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز 
در تــازه ترین اظهارنظر خود در خصوص مذاکرات 
وین گفت: مذاکره کننــدگان وین در حال کار روی 
بســته ای از توافقات با هدف احیای برجام هستند و 

احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
چین گفت:  آمریکا باید در رویکرد فشــار حداکثری 
خود تجدیدنظر کرده و تمامی تحریم های غیرقانونی 
علیه ایران و نیز فشارهای ناشی از این تحریم ها علیه 
کشــورهای ثالث را لغو کند. ایران نیز در همین راستا 

باید به پایبندی کامل به تعهدات برجامی بازگردد.
بازی تروئیکای پیام رسان  و غیر متعهد 

در تازه ترین اقدام حساســیت برانگیز از سوی 
سه کشــور اروپایی، لیز تراس انگلیس با میزبانی از 
وزرای امور خارجه شــورای همکاری خلیج فارس، 
در بیانیه ای ضد ایرانی و مشترک با این کشورها مدعی 
شــد: مذاکرات وین با هدف احیای برجام »آخرین 
فرصت« برای بازگرداندن امنیت به منطقه و جلوگیری 
از تشدید تنش ها است. ایران برای مقابله با بحران در 
منطقه باید این فرصت را غنیمت بداند و از آن استفاده 
کند. ایران باید عالوه بر این به حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی همســایگان خود احترام بگذارد و حمایت از 

گروه های نظامی را کنار بگذارد. 
بدتریــن تصمیــم سیاســت خارجی 
واشنگتن و پنجره ای که در حال بسته شدن 

است
 آنتونی بلینکن، وزیر امــور خارجه آمریکا در 
کنفرانس آخر ســال خود در مورد مذاکرات برجامی 
گفت: اکنون، به دلیل تصمیمی که به نظر من یکی از 
بدترین تصمیم های اتخاذ شده در سیاست خارجی 
آمریکا در دهه گذشته بوده است، به جایی رسیده ایم 
که در آن هستیم، و آن تصمیم  خروج از توافق هسته ای 
ایران، برجام، بود که برنامه هســته ای ایران را محدود 

می کرد.
وی افزود: پنجره نجات توافق هسته ای با ایران 
به ســرعت در حال بسته شدن است. پیشرفت های 
هســته ای ایران و نقض توافق موسوم به برنامه جامع 
اقدام مشــترک، احیای برجام را بــه طور فزاینده ای 
مشکل ســاز می کند.رابرت مالی، نماینده آمریکا در 
امور ایران نیز با هشــدار در خصوص این که فرصت 
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی در حال اتمام 
است، مدعی شد که ایران تا چند هفته آینده به نقطه ای 
در فعالیت های هسته ای خود خواهد رسید که دیگر 
برجامی وجود نخواهد داشت و مجبور می شویم برای 
دستیابی به یک توافق کامال متفاوت مذاکره کنیم.وی با 
بیان این که چنانچه طی هفته های آینده توافقی حاصل 
نشــود، به این نتیجه خواهیم رسید که دیگر برجامی 
وجود ندارد و مجبور هســتیم بر سر یک توافق کامال 
جدید و متفاوت مذاکره کنیم که دوره ای بسیار بحرانی 

خواهد بود.
تل آویو در انتظار شکست نشسته است!
عالوه بر طرفین برجام که در ماه های گذشــته 
بخــش قابــل توجهی از سیاســت خارجی خود را 
معطوف به موضوع احیــای برجام کرده اند، بازیگر 
دیگری نیز گویی تمام هم و غم خود را به برجام اما نه 
احیا که نابودی توافق هسته ای برای همیشه معطوف 
کرده است. یائیر الپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
در تازه ترین اظهارات با تکرار برخی یاوه سرایی های 
ضدایرانی، خواستار اعمال محدودیت های شدیدتر 
اقتصادی و سیاسی علیه تهران، در صورت شکست 
دور هشــتم مذاکرات وین شــد. در آستانه آغاز دور 
هشتم مذاکرات وین، هیچ صاحب نظری نمی تواند 
با اطمینان مطرح کند که آمریکا و تروئیکای اروپایی 
با مواضع و اقدامات بعضا غیرســازنده خود، ایران و 
دولتی که برجام را اولویت نمی داند و روسیه و چین 
که تنها منافع خاص خود را در پس توافق جست وجو 
می کنند، هیچ یک خواهان به نتیجه نرسیدن مذاکرات 
هستند. برخی کشــورهای شورای همکاری خلیج 
فــارس نیز که پیش تر شــاید از برجام دل خوشــی 
نداشــتند، امروز حداقل در زبان خود را عالقمند به 

شکل گیری توافق  در وین نشان می دهند.
حــال باید دید آیا در نهایت روزگار بر وفق مراد 
تل آویو پیش خواهد رفت یا  عدد »هشــت« برای باز 

کردن گره کور مذاکرات خوش یمن است؟

در آستانه آغاز دور هشتم مذاکرات وین، هیچ صاحب نظری نمی تواند با اطمینان مطرح کند که آمریکا و تروئیکای اروپایی با مواضع و اقدامات بعضا 
غیرسازنده خود، ایران و دولتی که برجام را اولویت نمی داند و روسیه و چین که تنها منافع خاص خود را در پس توافق جست وجو می کنند، هیچ یک خواهان به 

نتیجه نرسیدن مذاکرات هستند. 

ســرویس سیاسی-نماینده پیشــین مجلس شــورای اسالمی خاطر 
نشــان کرد: پراکندگی و آشــفتگی و جزیره ای به مســائل فکر کردن تنها در 
 مســائل اقتصادی وجود ندارد؛ بلکه در مســائل سیاسی هم این رویه وجود 

دارد.
مهــدی آیتی، درباره این که این روزها مشــاهده می شــود تصمیمات 
اقتصادی در دولت دارای یک متولی نیست و ناهماهنگی در این تیم مشاهده 
می شود؛ به طوری که محسن رضایی معاون اقتصادی دولت از پرداخت یارانه  
۸۰۰ هــزار تومانی در دی ماه خبر می  دهد امــا وزیر اقتصاد می گوید تاریخ 
پرداخت این یارانه مشــخص نیست، گفت: امروز کشور با مشکالت داخلی 
و خارجی روبه رو اســت و باید به طور موازی  هر دو مشــکل موجود را حل 

کنیم تا از بن بست و انسداد خارجی و داخلی خارج شویم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت داخلی 
ادامه داد: مشــکل داخلی کشــور این اســت که یک پراکندگی، آشفتگی و 
بی نظمی در تمام ســازمان ها و ارگان های حاکمیت از جمله در دولت وجود 
دارد؛ که شما این پراکندگی و تضاد در نظریات و اختالفات آرای کارشناسی 

را در دولت، مجلس، ارگان ها، و برخی نهادها مشاهده می کنید.
 وی با بیان این که در حال حاضر تضادهای سیاسی و اقتصادی در داخل 
کشور وجود دارد به طوری که چند نظریه اقتصادی را برای سروسامان دادن 
به مشکالت کشور مشاهده می کنید، اظهار داشت: به طور مثال امروز مطرح 
می شود یارانه نقدی پرداخت شود یا غیر نقدی؟ چگونه باید دهک های پایین 
را از دهک هــای بــاال جدا کنیم که توزیع منابع عادالنه صورت گیرد؟ و یا در 
طرحی که جدیدا مطرح شــده اســت به هر کد ملی مثال روزی هزار تومان 
سهمیه بنزین پرداخت می شود که کارشناسی های مختلفی درباره اش مطرح 

می شود که به اعتقاد من همین امر می تواند بعدها فساد ایجاد کند.
آیتی با اشــاره به اینکه تشــتت و آشــفتگی در آرا و نظرات دولت دیده 
می شود، گفت: آقای رئیسی معاون اول شان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی 
می گذارد و بعد یک دفعه آقای محســن رضایی را معاون اقتصادی خودشان 
قرار می دهد! آن هم در شــرایطی که آقای رضایی خودش را بســیار باالتر از 
آقای مخبر می داند و شــاید هم این احســاس را دارد که او به عنوان معاون 
اقتصــادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند در حالی که آقای 
مخبــر یــک اختیاراتی دارد که وی ندارد، از همیــن رو  به نظر می آید آقای 
رضایی حالت مشــاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی؛ آقای 
مخبر هم بیشــتر حالت عملیاتی و میدانی دارد؛ مشــخص است این عوامل 
در کنار همدیگر از یک ســو باعث می شود طرح ها و برنامه های اقتصادی به 
نتیجه نرســد که خروجی اش گرانی، تورم و مشکالت معیشتی است، از یک 

سو هم باعث سردرگمی مردم می شود.
وی ادامه داد: ســردگمی ها باعث شده اســت برای یک تصمیم گیری 
کوچک مانند ترمیم وضعیت حقوق فرهنگیان و  بازنسشتگان، تعیین پاداش 
و عیدی آخر سال وضعیت نامشخص باشد که این امر نشان می دهد انسجام 

و وحدت در دولت وجود ندارد.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: پراکندگی 
و آشــفتگی و جزیره ای به مســائل فکر کردن تنها در مسائل اقتصادی وجود 

ندارد؛ بلکه در مسائل سیاسی هم این رویه وجود دارد. 
امروز مشــاهده می کنیم هیأتی از کشــورمان  در وین  برای مسائلی که 
وجــود دارد مذاکره می کند، بعد روزنامه کیهان یــک مرتبه علیه این هیأت 
مطلب می نویسد و یا به طور مثال در خود هیأت مذاکرات حرف های مختلف 
و متضاد زده می شود، مشاده می کنیم از قول وزیر امور خارجه یک حرفی زده 
می شود و  نماینده وزیر امور خارجه  آقای باقری کنی یک حرف دیگر می زند! 
و یا در ســازمان ملل هم مشاهده می کنیم نماینده کشورمان در راستای 
سیاست های ما یک چیزی می گوید اما وزارت خارجه با وی  هاهنگ نیست.
وی با بیان این که تضادهای بسیاری در مسائل خارجی و داخلی وجود 
دارد، عنوان کرد: اشــاره کردم در کشور ما ۲ مشکل وجود دارد؛ مشکل دوم 
ما مســائل خارجی اســت در حال حاضر چرا نمی توانیم وضعیت معیشتی 
مردم را خوب کنیم؟ چرا نمی توانیم مســائل اقتصــادی مردم را حل کنیم؟ 
چرا نمی توانیم جلوی بی ارزش شــدن پول ملی مان و باال رفتن ارز را و دالر 
را بگیریــم؟ چــرا ما نمی توانیم یارانه ها را عادالنه و هدفمند به مردم بدهیم؟ 
زیرا این مشــکالت یک طرفش داخل ایران اســت، طرف دیگرش خارج از 

کشور است.
آیتی با اشاره به این که امروز ایران در محاصره کامل اقتصادی سیاسی، 
فرهنگی و نظامی؛ حالت صد در صد جنگی قرار گرفته اســت، افزود: ما در 
حال حاضر در جنگ های  اقتصادی، ســایبری، پولی، بانکی، نفتی، موشکی 
و اتمی با دنیا هســتیم و این جنگ هایی که با دنیا راه انداختیم هر روز حلقه 
محاصره را بر ما تنگ تر می کند و فشــاری که از بیرون به کشــور ما می آید 
نفس مان را گرفته اســت؛ حال با وجود این همه فشــار، سختی و مشکالتی 
که وجود دارد جمهوری اســالمی چگونه بیاید مسائل معیشتی مردم را حل 
کند؛ جلوی گرانی، بیکاری، فساد، رانت و ویژه خواری ها را بگیرد؟ مسلمًا 

نمی تواند.
وی تاکید کرد: با اوضاع و احوالی که امروز در کشــور وجود دارد هر 
شــخصی در راس دولت قرار بگیرد بازهم نمی تواند مشــکالت را حل کند؛ 
می خواهد رئیس جمهور آقای رئیســی باشــد یا آقای روحانی، نماینده های 
مجلس دهم بر ســرکار باشــند یا یازدهم، آقای قالیباف رئیس مجلس باشد 
یا آقای الریجانی هیچ فرقی نمی کند کســی نمی تواند مشکالت را حل کند 
زیرا یک ســر مشکالت ما به بیرون از کشور و به سیاست خارجی ما مربوط 

می شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: تا زمانی که 
قصد صلح و آشتی با دنیا و دیگر کشورها را نداشته باشیم؛ دست دوستی به 

سوی مردم تمام دنیا دراز نکنیم، مسائل کشور ما حل نمی شود.
وی تاکید کرد: تا با دنیا در صلح نباشیم و هر کسی هم در این کشور که 
رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، فرمانده ســپاه، فرمانده نیروهای نظامی و 
امنیتی و... باشد مشکالت در چهار بخش اصلی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی وجود خواهد داشــت و این درها تا زمانی که نخبگان و بزرگان 
ما با دنیا صلح و آشــتی نکنند باز نمی شــود و مشکالت کشور هر روز بیشتر 

می شود و فشارش بر مردم می آید. 
آیتــی بیان کرد: تــا زمانی که نتوانیم روابط پولی بانکی مان را با دنیا حل 
کنیم، تا زمانی که نتوانیم نفت مان را آزاد در بازارهای دنیا بفروشیم، تا زمانی 
که نتوانیم سرمایه گذار خارجی را به کشور  یاوریم و از تولید داخلی حمایت 
کنیم، امکان ندارد مشکل اقتصاد کشور حل شود و اال این حرف های متضادی 
که در دولت و مجلس زده می شــود هیچ کدام نســخه شفابخش برای برون 

رفت کشور از مشکالت نیست.

آیتی؛ نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی:

  در مسائل سیاسی و اقتصادی متاسفانه 
جزیره ای فکر می شود 

در آستانه آغاز دور هشتم مذاکرات وین، هیچ صاحب نظری نمی تواند با اطمینان مطرح 
کند که آمریکا و تروئیکای اروپایی با مواضع و اقدامات بعضا غیرسازنده خود، ایران 
و دولتی که برجام را اولویت نمی داند و روسیه و چین که تنها منافع خاص خود را در 
پس توافق جست وجو می کنند، هیچ یک خواهان به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستند. 
برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز که پیش تر شاید از برجام دل خوشی 
نداشتند، امروز حداقل در زبان خود را عالقمند به شکل گیری توافق  در وین نشان می دهند.

دوشنبه 6 دی 22،1٤00 جمادی االول 1٤٤3 ،27 دسامبر 2021، شماره 3881، صفحه


