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بازگشــت یا عدم بازگشت به توافق 
ژوئن؛ مســئله این روزهــای تیم های 
مذاکره کننــده برای احیــای برجام در 
هتل کوبورگ وین است؟ مسئله ای که از 
یک سو خبر از حل آن می رسد و از سوی 

دیگر تکذیب می شود.
دور دوم از هفتمین دور مذاکرات وین 
پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده است 
آن هم در شرایطی که ایران در دور قبلی 
گفتگوها، دو سند جدید را به طرفین ارائه 
داده بود. سند هایی که با واکنش متفاوت 
اعضای نشست مواجه شــد و اکنون در 
شرایطی که دور هشتم مذاکرات هم چنان 
در جریان است، طرفین مذاکره کننده هر 
کدام داســتان خود را روایت می کنند و 
هنوز روایتی مشترک در اختیار رسانه ها 

قرار نگرفته است.
روز جمعه رویترز به نقل از یک منبع 
آگاه نزدیک به مذاکره کنندگان اروپایی 
مدعی شد که ایران از مواضع خود نسبت 
به دو سند ارائه شده پیشین عقب نشینی 
کرده اســت. به گفته این منبع: ایران در 
سند های جدید نتایج حاصل شده در شش 
دور مذاکره قبلی را نادیده گرفته است؛ 
گرچه هیأت مذاکره کننده ایرانی پذیرفته 
که گفتگو هــا از همان متن پیش نویس 

پایانی دور ششم ادامه پیدا کند.

در طرف مقابل، رســانه های نزدیک 
به دولت ســیزدهم همچون فارس که 
رویکــردی مخالف با برجــام را تا پیش 
از این داشــته اند می گوینــد که هیأت 
مذاکره کننده ایرانی از مواضع خود کوتاه 
نیامده است. این خبرگزاری به نقل از منبع 
مطلع خود ادعا های مطرح شده در گزارش 
رویترز را رد کرده و به نقل از منبع آگاه گفته 
که سه کشور اروپایی عضو برجام از مواضع 
خود عقب نشــینی کرده و وارد مذاکره 

درباره پیشنهاد های ایران شده اند.
و در همین حال، افرادی هم چون علی 
باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در 
وین و اولیانوف نماینده روسیه موضعی 
سربسته و کلی گرفته و گفته اند که طرف 
مقابــل اراده جدی تری بــرای ورود به 

گفتگو های مؤثر و نتیجه بخش دارد.
باقری روز جمعه در توئیتی نوشت: 
فضاســازی دروغیــن خــارج از اتاق 
مذاکــره نمی تواند خللــی در جدیت 
مذاکره کنندگان در رسیدن به توافقی 
که از حقوق و منافــع ملت ایران صیانت 

می کند، وارد کند.
به هرروی این روایت های ضد و نقیض 
دیروز که روز سوم مذاکرات دور هشتم 
بود هم ادامه پیدا کــرد و چنین بود که 
خبر رسید سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفته: ان شاءاهلل در روزهای آتی در حوزه 
خنثی سازی تحریم ها خبرهای بهتری 

در راه خواهد بود. به گزارش ایسنا، سعید 
خطیب زاده  با بیان اینکه در جریان تعامل 
و همکاری با  کشــورهای همســایه در  
حوزه های پولی و بانکی گشایش هایی 
اتفاق افتــاده و این موضوع در دســت 
پیگیری اســت، اظهار کرد: ان شــاءاهلل 
در روزهای آتی در حوزه خنثی ســازی 
تحریم ها خبرهای بهتری در راه خواهد 
بود. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
با اشــاره به برگزاری اجالس ســفرای 
ایران در کشــورهای همسایه به مدت ۵ 
روز در تهران اظهار کــرد: موازی با انجام  
مذاکرات وین برای لغو و رفع تحریم ها، 
موضوع خنثی سازی تحریم ها را نیز به 

پیش می بریم.
به این ترتیــب درحالی که طرفین 
رویکردهای مختلفی را برای اطالع رسانی 
از رخدادهای پشــت درهای بسته هتل 
کوبورگ برگزیده اند، مذاکرات و رایزنی ها 
در جریان است؛ آن هم رایزنی هایی که 
حتماً در روند و نتیجه بخشی مذاکرات 

تأثیر بسزایی خواهد داشت.
در همین راســتا دیروز وزارت امور 
خارجه انگلیس در بیانیــه ای از دیدار و 
گفت و گوی وزیر امور خارجه این کشور 
با همتای آمریکایی اش درباره موضوعات 
مختلفی ازجمله توافق هسته ای خبر داد. 
ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور 
خارجه انگلیس گزارش داد که سخنگوی 

وزارت خارجه این کشــور در بیانیه ای 
نوشــت، لیز تراس وزیر امــور خارجه با 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
پیش از نشست G7 در لیورپول دیدار کرد 
که موضوع مذاکرات برای احیای توافق 
هسته ای از موضوعات گفت و گوی آن ها 
بوده است. در این بیانیه آمده است: در این 
دیدار بر ضرورت مشارکت هدفمند ایران 
برای رسیدن به یک توافق هسته ای تأکید 

شده است.
موضع پنتاگون درباره مذاکرات 

از طرف دیگر درحالی که واشنگتن به 
سیاست های خصمانه خود علیه ایران و 
اعمال تحریم های جدید ادامه می دهد، 
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک 
نشست خبری مدعی شد که دیپلماسی 

بهترین راه تعامل با ایران است.
جان کربی تصریح کرد: چیزی که وزیر 
دفاع گفت همان است که رئیس جمهور 
بایدن گفته، اینکه وی خواهان به موفقیت 
رسیدن دیپلماسی )با ایران( است، اما اگر 
این مسیر شکست بخورد آماده است تا 
گزینه های دیگر را بررسی کند. گزینه های 
زیادی در دســترس رئیس جمهور قرار 
دارد. مــن نمی توانم پیش بینی کنم که 
این گزینه چه چیزی خواهد بود. ما حضور 
قدرتمندی در منطقــه داریم. ما در این 
منطقه دارای منافع امنیت ملی هستیم. 
وظیفه ما نیــز دفاع و محافظــت از این 
منافع است، بنابراین به این کار خود ادامه 

می دهیم.
کربی همچنین با تکــرار ادعا های 
مقامات آمریکایی درباره ماهیت برنامه 
هسته ای کشورمان افزود: وزیر دفاع نیز 
خواستار موفقیت دیپلماسی است. حل 
هیچ مشکلی در خاورمیانه با وجود یک 
ایران مجهز به ســالح هسته ای آسان تر 
نمی شــود. ما معتقدیم که دیپلماسی 
و بازگشــت به برجام بهتریــن راه برای 
جلوگیری از این مسئله است. ما همچنان 
بر این باوریم که هنوز فضا برای دیپلماسی 
وجود دارد و این، بهترین مسیر پیش رو 
است. چیزی که دولت بایدن نیز روی آن 

متمرکز است، بازگشت به برجام است.

بیانیه مشترک عربستان و بحرین 
درباره ایران

از ســوی دیگر اما ســنگ اندازی ها 
علیه ایران هم هنوز ادامه دارد و این گونه 
است که بعد از تحریم های جدیدی که 
امریکا علیه ایران تدارک دید، هم زمان 
با پایان سفر ولیعهد عربستان به بحرین، 
دو کشور با صدور بیانیه  ای مشترک علیه 
ایران، بر لزوم همکاری و هماهنگی مواضع 
در قبال برنامه هسته ای و موشکی ایران 
تأکید کردند.به گزارش ایلنا، بن سلمان 
در جریان این ســفر با »حمد بن عیسی 
آل خلیفه« پادشاه بحرین دیدار و درباره 
مسائل منطقه ای ازجمله برنامه هسته ای 
ایران رایزنی کرد. بر اساس این گزارش، 
در این بیانیه مشترک بر لزوم ممانعت از 
فعالیت های بی ثبات کننده در منطقه، 
رعایت حســن هم جواری و پایبندی به 
قطعنامه های سازمان ملل متحد تأکید 

شده است.
ایران تصمیمش را گرفته است

اما هم زمان با موضع پنتاگون دیروز 
وال اســتریت ژورنال در تحلیلی خبر از 
تصمیم ایران داد، تصمیمی که می گوید 
چون ایران شــیوه مواجهه با تحریم ها را 
آموخته اســت، چندان نگرانی از روند 
مذاکرات ندارد همین هم هست البد که 
دیروز ریابکوف معاون وزیرامورخارجه 
روسیه از دشــواری روند مذاکرات گفت 
و اظهار کرد: زمان در حال گذر اســت، 
شرایط دشــوار اســت و احتماالً حتی 
پیچیده تر از زمانی که دور ششم مذاکرات 
به پایان رسید، اما این دلیلی برای ناامید 
شدن نیســت.معاون وزیر امور خارجه 
روســیه بر عزم تمامی طرفین برجام در 
حفظ توافق تأکید کرده و گفته: ما باید 
در ایــن موضوع هماهنگــی نزدیکی با 
همه شرکت کنندگان )در این مذاکره( 
داشته باشیم و روسیه آماده است چنین 
هماهنگی هایی را در مسیر های مختلف 

انجام می دهد.
 باال گرفتن اختالف

 اسرائیل و آمریکا بر سر ایران
اما در شــرایطی که طرفین خارج از 
میدان مذاکرات مشــغول رایزنی برای 
هم افزایی هســتند خبرهای رســیده 
حکایت از باال گرفتن اختالف اسرائیل و 

آمریکا در مورد ایران دارد.
به گزارش نیویــورک تایمز اگرچه 

این اختالف چیز جدیدی نیســت و دو 
طرف بر سر توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ 
اختالف داشتند، اما  اخیراً، آن ها درباره  
عملیات خرابکارانه اسراییل در تأسیسات 
هسته ای ایران هم اختالفاتی پیداکرده اند. 
بنی گانتز،  وزیر جنگ اسرائیل و دیوید 
بارنئا رئیس موساد این هفته با اطالعاتی 
درباره غنی ســازی اورانیوم در ایران به 
واشنگتن رفتند. علیرغم مکالمات  فشرده، 
مقامات اسرائیلی با نگرانی از ادامه رویکرد 
بایدن در قبال ایران، واشــنگتن را ترک 
کردند.  آن ها درباره منطقی بودن حمالت 
خرابکارانه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی 
ایران نیز اختالف دارند چراکه اسرائیل 
معتقد است این حمالت برنامه اتمی ایران 
را به عقب انداخته اما آمریکا اســتدالل 
می کند که این حمالت فقط ایران را برای 

بازسازی تأسیسات تشویق می کند.
و اکنون با همــه روایت های مثبت و 
منفی، با امیدها و ترس ها و با همه ابهامات 
وارد چهارمین روز مذاکرات شــده ایم؛ 
حتماً حرکت تیم مقابل ایران در راستای 
رفع تحریم ها و تضمین برای بی بازگشت 
بودن تحریم ها می تواند راهگشا باشد اما 
به باور تمام صاحب نظران عرصه سیاست 
خارجی یک برگ برنده دیگر هم هست 
که می تواند آینده این مذاکرات را تضمین 
کند و آن بازگشت به توافقات ژوئن است، 
توافقی که به قــول محمدجواد ظریف 
آوردن دو برگ شبیه آن ها با رعایت همه 
جوانب و درنظرگرفتن منافع ملی بعید 

است که ممکن باشد.

مذاکرات برجام با روایت های متناقص از وین، ادامه دارد

بازگشت به »توافق ژوئن«؛ آری یا خیر؟!

خبر

طرح توقف پهپادهای ایران در کمیته امور خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده و یکی از مراحل برای تبدیل 

به قانون و الزم االجرا شدن را سپری کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، طرح متوقف کردن پهپادهای 
ایران پیش از این، شماری از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا، با ابراز نگرانی از توانمندی پهپادی 

ایران، طرحی را برای مقابله با آن ارائه کرده اند.
بر اساس این گزارش، این طرح که تحت عنوان قانون توقف 
پهپادهای ایران ارائه شده است، در هماهنگی با تحریم های فعلی 

بوده و عرضه، فروش یا انتقاد پهپاد را نیز در بر می گیرد.
این طرح توسط گریگوری میکس نماینده دموکرات و رئیس 
کمیته روابط خارجــی مجلس نماینــدگان، مایکل مک کال 
نماینده جمهوری خواه، تد دوچ نماینده دموکرات و جو ویلسون 
نماینده جمهوری خواه ارائه شــده بود.این قانون گذاران اعالم 
کرده اند که هدف از ارائه چنین طرحی، ممانعت از دستیابی ایران 

و هم پیمانان آن به پهپادهایی اســت که می تواند برای حمله به 
آمریکا یا متحدان آن مورد استفاده قرار گیرند.آنگونه که گزارش 
شده براساس این طرح تاکید می شــود که تحریم های ایاالت 
متحده بر برنامه تسلیحات متعارف ایران شامل تامین، فروش یا 
انتقال هواپیماهای بدون سرنشین به یا از ایران می شود.چندی 
پیش وزیر دفاع اسرائیل  مدعی شــده بود ایران از پایگاه هایی در 
چابهار و قشم حمله دریایی انجام می دهد و پهپادهای نظامی را 
به پرواز درمی آورد.نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در یک 
کنفرانس امنیتی در دانشگاهی در هرتزلیا گفت امروز برایتان فاش 
می کنم که از دو پایگاه مرکزی در منطقه چابهار و جزیره قشم در 
جنوب ایران عملیات دریایی اجرا می شوند و همچنین پهپادهای 
پیشرفته شاهد  به پرواز درمی آیند.درهمین کنفرانس امنیتی، 
فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای مقابله با تهدید پهپادی ایران، 
پیشنهاد همکاری دفاعی با کشورهای منطقه مثل امارات متحده 
و بحرین را مطرح کرد.از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل پیش تر در 

کنفرانسی در ۱۲ سپتامبر سال جاری،مدعی شده بود که ایران 
در پایگاه هوایی کاشــان، کارگاه چگونگــی راه اندازی و هدایت 
پهپاد برای گروه های وابســته به خود و با هــدف انجام حمالت 
تروریستی در منطقه ایجاد کرده اســت.طرح توقف پهپادهای 
ایران در شرایطی توســط نمایندگان آمریکا در حال تصویب و 
بررسی است که مذاکرات هسته ای در وین برای احیای برجام در 
جریان است.مذاکره کنندگان ایرانی درخواست رفع همه تحریم 
ها را داده و تاکید کرده اند تحریم های ثانویه آمریکا نیز رفع شود.
تالش های اسراییل برای فضا سازی علیه جمهوری اسالمی در 
جریان مذاکرات در حالی شدت یافته که نفتالی بنت، نخست وزیر 
اسرائیل در اظهاراتی عنوان کرد که حتی اگر توافق هسته ای موسوم 
به برجام دوباره به امضای آمریکا برسد،اسرائیل خود را متعهد به 
آن ندانسته و حق اقدام علیه ایران را برای خود محفوظ می داند.

گرگوری میکس، عضو دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا در زمان ارائه طرح توقف پهپادهای ایران 

گفته است طرح توقف پهپادهای ایران نه تنها قانون تحریم های 
کنونی ایاالت متحده را با مقررات تسلیحات متعارف سازمان ملل 
متحد هماهنگ می کند، بلکه سیگنالی قوی به جامعه بین المللی 
می فرستد که حمایت از برنامه هواپیماهای بدون سرنشین ایران 
توسط دولت آمریکا قابل تحمل نخواهد بود.میکس مدعی شده 
است حمالت اخیر هواپیماهای بدون سرنشین ایران به نیروهای 
آمریکایی، کشتی های تجاری تجاری و علیه شرکای منطقه ای، 
همراه با صادرات فناوری هواپیماهای بدون سرنشین به مناطق 
درگیری، تهدیدی جدی است.این طرح می تواند بر مذاکرات وین 
تاثیری منفی بگذارد زیرا یکی از پیش شرط های بازگشت ایران به 

برجام لغو تحریم هایی است که از طرف آمریکا وضع شده است. 

رویترز خبر داد:

تصویب طرح توقف پهپادهای ایران در   مجلس نمایندگان آمریکا 
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با همه روایت های مثبت و 
روایت های منفی، با امیدها 
و ترس ها و با همه ابهامات؛ 

یک برگ برنده دیگر هست 
که می تواند آینده مذاکرات 

وین را تضمین کند و آن 
بازگشت به توافقات ژوئن 

است؛ توافقی که به قول 
محمدجواد ظریف آوردن 

دو برگ شبیه آن ها با رعایت 
همه جوانب و درنظرگرفتن 

منافع ملی بعید است که 
ممکن باشد

نفیسه زارع کهن

رئیسی امروز برای تقدیم بودجه 
به مجلس می رود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت که امروز رئیس جمهور بــرای تقدیم الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ در مجلس حضور پیدا می کند. سید 
نظام موسوی در گفت وگو با ایسنا، توضیح داد: طبق 
ماده ۱۸۲ آیین نامه نماینــدگان تا ۱۰ روز فرصت 
ارائه پیشنهاد ها خود به کمیســیون تخصصی را 
داشته و کمیسیون ها نیز طی ۱۵ روز گزارش خود 
را به کمیسیون تلفیق می دهند. کمیسیون تلفیق 
نیز ظرف ۱۵ روز گزارش خود را به هیئت رئیســه 

می دهد.
    

حاشیه های ادامه دار سفر قالیباف به ترکیه 
 هنوز ما ثروتمندیم 
و دیگران مقتصد!

جابری انصاری، کارشناس وزارت خارجه با درج 
عکس یادگاری رئیس مجلس شــورای اسالمی و 
رئیس جمهوری ترکیه هنگام تبادل هدایای طرفین 
که تابلو فرش نفیس اهدایــی محمدباقر قالیباف 
درمقابل هدیه رجب طیــب اردوغان،  خودنمایی 

می کند؛ در توئیتر نوشت:
»از خاطرات تاج الملوک این است که: به مالقات 

هیتلر رفتیم و ۲ قالی نفیس ایرانی و پسته بردیم.
 عکس خود را امضا کرد و گفت: متأسفانه پیشوای 
آلمان مثل شــاه ایران ثروتمند نیست و نمی تواند 

هدیه گرانقیمت به ما بدهد!«
دهه ها بعد، هنوز در بر همان پاشنه می چرخد و 
ما ثروتمندیم و دیگران مقتصد. }این رویه{نیازمند 

بازبینی نیست؟
    

خطیب زاده خبر داد:
 نهایی شدن قرارداد همکاری
 ۲۰ ساله میان ایران و روسیه 

سعید خطیب زاده در گفت وگویی تلویزیونی 
اعالم کرد: مــا برنامه جدیــدی را در وزارت امور 
خارجــه طراحی کردیم بــه عنوان نقشــه راه و 
سندهای ۲۰ ساله با کشــورهای همسایه که با 
روسیه تقریباً نهایی شده و مجوز را از هیئت دولت 
اخذ خواهیم کرد که مذاکرات را انجام دهیم و مانند 
نقشه راه ۲۵ ســاله ای که با چین تدوین کردیم با 
کشورهای عمده همسایه بتوانیم این ها را انجام 
دهیم. به گزارش ایلنا وی افزود: وزارت امور خارجه 
قطعاً در تنظیم و تسهیل این روابط نقش خودش 
را ایفا خواهد کرد ولی همــه می دانند وزارت امور 
خارجه یک ضلع از اضالع دیپلماســی اقتصادی 
است و قطعاً وزارتخانه ها و سایر نهادهای مستقیم 
مسئول این موضوع هم باید با ما این هماهنگی الزم 

را داشته باشند.
    

استرداد ساواکی سابق از کانادا 
به ایران

اداره مهاجرت کانادا یک عضو ســاواک به نام 
میرزاعلی واعــظ زاده را به ایران مســترد کرد. به 
گزارش جام جم، طبق حکــم دادگاه فدرال کانادا 
که در سال ۲۰۱۷ صادرشــده، واعظ زاده تا سال 
۱۹۷۰ با ســاواک همکاری داشته و تائید کرده که 
در حالی هشت هزار نفر را به این سازمان لو داده بود 
که می دانست آن ها با خطر شکنجه و اعدام مواجه 

هستند.
    

 ضرورت شناسایی
 مهاجمان گوهر عشقی

عباس عبدی خواستار شناسایی موتورسواران 
مهاجم به گوهر عشــقی )مادر ستار بهشتی( شد. 
به گزارش خبرآنالین، عباس عبدی در توییتر در 
واکنش به خبر تهاجم به مادر ستار بهشتی نوشت: 
حمله به خانم گوهر عشقی سه حالت دارد. یا با اطالع 
رسمی چنین رفتار مجرمانه ای شده که واویالست. 
یا افراد خودسر طرفدار مرتکب شده اند و یا مخالفان 
برای بدنام کردن حکومت. اگر یکی از این دو حالت 
باشــد باید فوری موضع گیری رسمی و اقدام مؤثر 
کرد. در غیر این صورت اذهــان متوجه حالت اول 

خواهد شد.
    

 آخرین خبر
 از وضعیت حسین رزاق

وکیل حسین رزاق گفت: همسر موکلم می گوید 
وی گفته که در ساری است و حالش هم خوب است. 
علی مجتهد زاده در گفت وگو با ایلنا، درباره رسیدگی 
به پرونده حسین رزاق گفت: روز گذشته که با همسر 
آقای رزاق گفت وگو کردم ایشان گفتند »حسین 
آخرین باری کــه تماس گرفت، گفت در ســاری 
هستم«. من به شخصه معتقدم این پرونده در ساری 
تشکیل نشده است اما طبق گفته های همسر آقای 
رزاق وی در ساری است. تا این لحظه از وجود پرونده 

در تهران مطلع نشده ایم.

روی موج کوتاه

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: دولت بعد 
از مدتی به این نتیجه خواهد رسید که مملکت 
داری سخت است و آیا باز هم میتوان شعار داد که 
دولت های قبل غرب گرا, غرب زده و وابسته بودند، 
بعد که سرها به سنگ بخورد مجددا روش هایی که 
به دولت  های قبل اجازه اجرا ندادند را در این دولت 
اجرا کنند.محمد مهاجری در گفت و گو با ایلنا، در 
باب فضای حاکم بر آینده مذاکرات احیای برجام 
و تاثیر این موضوع بــر افزایش قیمت ارز و اینکه 
آیا دولت رییسی در ایام پایان سال توان مقابله با 

تبعات این موضوع بر بازار را خواهد داشت، گفت: 
هدف دولت ابراهیم رییسی از مذاکرات، بهبود 
وضع معیشتی نیست. نحوه ورود و شعارهایشان 
نشــان می دهد که دل به مذاکــرات برای رفع 
تحریم ها نبسته اند. برداشــتم این است که نگاه 
دولت به شرق اســت و تصورشان این است که با 
افزایش میزان صادرات نفت خام به چین بتوانند 
مشکل ارزی کشور را حل کنند. بنابراین آنها به 
دنبال این هستند که قیمت ارز و ارزاق عمومی و 
قیمت بسیاری از کاالها را از طریق فروش نفت به 
چین حل کنند.وی درباره برنامه های اقتصادی 
دولت سیزدهم گفت: دولت روی کاغذ قول هایی 
داده است که برای مردم به صورت تئوریک توضیح 
داده نشده است؛ مثال آقای رئیسی از آن ۷۰۰۰ 

صفحه ای که در انتخابات به عنوان مانیفســت 
اقتصادی مطرح کردند حتــی یک صفحه هم 
رونمایی نکردند و تا امروز دولت برنامه ای مطرح 
نکرده اســت ضمن اینکه افرادی که در مناصب 
اقتصادی هستند دیدگاه هایشان نه شفاف و نه 
منطبق بر هم است. از سوی دیگر ستاد اقتصادی 
دولت نه تنها تالش چندانــی را انجام نداده بلکه 
کارهایی هم که مطرح می کنند بیشتر شعار است، 
می گویند ما از بانک مرکزی استقراض نکردیم که 
حرفشان هم غلط نیست اما از بانک ها استقراض 
کردند که در نتیجه بانک ها هم بدهی های شان 
به بانک مرکــزی افزایش یافته اســت، در واقع 

استقراض غیرمستقیم کردند.
وی ادامه داد:  از طرفــی افزیش قیمت دالر و 

بسیاری از مواد غذایی و ارزاق و مواد اولیه نشان 
می دهد که دولت در ۱۰۰ روز اول می توانست یک 
دوره طالیی موفقی داشته باشد. به نظرم دولت 

شجاعت کارهای سخت را ندارد.
این فعال سیاسی با اشاره به برخی تجمعات 
معیشتی در شــهرهای مختلف گفت: من با هر 
رفتار خشــونت آمیزی مخالفم. تحلیل من این 
است تجمعاتی که در ســال ۹۶ صورت گرفت 
توسط یک جناح سیاسی تدارک شده بود. در سال 
۹۸ هم یک جناح سیاسی دیگر از آن بهره برداری 
کرد. امروز هم تجمعات مردمی در باب اعتراض به 
موضاعات مختلف را مشاهده می کنیم که ربطی 
هم به اصفهان نــدارد گاهی روبروی مجلس هم 
این اعتراضات صورت می گیــرد به نظرم نباید 

جلوی اعتراضات مردمی را گرفت؛ باید اجازه داد 
مردم حرف هایشان را بزنند. گرچه مطمئن نیستم 
همه مردم حوصله داشته باشند برای رسیدن به 
خواسته هایشان تجمع کنند. خدا کند روش هایی 
که برای خواسته هایشان بیان می کنند روش های 
مسالمت آمیزی چون، تجمع، حضور در فضای 
مجازی و مطرح شدن خواسته هایشان از فضای 
رسمی باشد.مهاجری تصریح کرد: دولت بعد از 
مدتی به این نتیجه خواهد رسید که مملکت داری 
سخت اســت و آیا باز هم می توان شــعار داد که 
دولت های قبل غرب گرا، غرب زده و وابسته بودند، 
بعد که سرها به سنگ بخورد مجددا روش هایی 
که به دولت  های قبل اجازه اجرا ندادند را در این 

دولت اجرا کنند.

مهاجری:

حتی یک صفحه از مانیفست اقتصادی ۷ هزار صفحه ای دولت رونمایی نکرده اند


