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وقتی هفته گذشته رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گفت که مذاکرات با ایران به منظور پایان 
دادن به بن بســت طوالنی مدت درباره 
توضیح منشأ »ذرات اورانیوم غنی شده 
یافته شــده در تاسیسات قدیمی اعالم 
نشده«، در نقطه »بسیار دشواری« قرار 
گرفته اســت؛ معلوم بود که نشست 16 
خرداد شورای حکام، دشواری و حواشی 

مختلفی برای ایران خواهد داشت. 
توقف گفت وگوهای ویــن و معلوم 
نبودن سرنوشــت احیای برجام تاثیر 
مســتقیمی بر گزارش فصلــی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام 
داشته و البته نشــان از تقابل ایران و این 

نهاد بین لمللی دارد.
احتمال درگیری دیپلماتیک 

ایران و غرب 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 
گزارش جدید خود اعالم کرده که ذخایر 
اورانیوم غنی  شــده ایران به بیش از 1۸ 

برابر حد مجاز در برجام رسیده است.
آژانس در گزارش خود برآورد کرده 
که میزان ذخایر اورانیوم غنی  شده ایران 
به ســه هزار و ۸۰۹ کیلوگرم رسیده و 
میزان ذخایر اورانیوم 6۰ درصدی ایران 
از ۹.۹ کیلوگرم به ۴۳.1 کیلوگرم رسیده 
اســت.آژانس می گوید این افزایش در 
حالی است که بر اساس برجام، ایران تنها 
می تواند ۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم غنی  شده 

در اختیار داشته باشد.
در این گــزارش همچنین تصریح 
شده که ایران پاسخ های کمی به سواالت 
قدیمی این نهاد در مورد منشــأ ذرات 
اورانیوم پیدا شده در سه سایت هسته ای 
اعالم نشده خود داده است.آژانس مدعی 
اســت: »ایران توضیحاتی ارائه نکرده 
اســت که در ارتباط با یافته های آژانس 
در آن ســایت ها، از لحــاظ فنی معتبر 
باشــند. موضوعات پادمانی مربوط به 
این سه مرکز همچنان حل نشده باقی 
مانده اند.«ایران بــا آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اسفند سال گذشته توافق 
کرده بود که در یک بازه زمانی سه ماهه به 
سواالت این نهاد بین المللی درباره منشأ 
اورانیوم در سایت های اعالم نشده خود 
پاسخ شفاف بدهد. گزارش جدید آژانس 
مدعی شده که ایران به تعهد خود عمل 

نکرده است.در همین حال خبرگزاری 
رویترز در این باره نوشت: »عدم پیشرفت 
در گفت وگوهای ایران و آژانس می تواند به 
درگیری دیپلماتیک جدیدی با غرب در 
جلسه هفته آینده شورای حکام آژانس 
اتمی منجر شود. اگر قدرت های غربی 
به دنبــال قطعنامــه ای در محکومیت 
تهران باشند، این موضوع می تواند ضربه 
ســنگین تری به تالش ها برای احیای 
برجام بزند. اگر قدرت های غربی به دنبال 
تصویب قطعنامــه انتقادی علیه تهران 
باشند، این موضوع احتماال روند احیای 

برجام را دشوارتر خواهد کرد.«
واکنش ایران: منصفانه نیست

ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشست خبری خود گفت که متأسفانه 
این گــزارش بازتاب دهنــده واقعیت 
گفت وگوهای ایران و آژانس نیست. سعید 

خطیب زاده، تاکید کرد که »بعد از توافقی 
که بین ایران و آژانس در تهران انجام شد 
به صورت مکتوب ایران پاسخ هایی را به 
آژانس ارائه کرد و چند دور نشست های 
مفصل به صورت حضوری برگزار شــد 
که پاســخ های فنی و ارائه مستندات از 
سوی ایران صورت بگیرد.«خطیب زاده 
با بیان اینکه این گزارش همانی اســت 
که آقای گروسی در پارلمان اروپا پیش 
از دور سوم گفت وگوهای ایران و آژانس 
به صورت شتابزده اعالم کرد، گفته است:  
»این گزارش از همان موقع و حتی قبل از 
نشست ایران و آژانس جمع بندی شده 
بود و به نظر می رســد که شتابزدگی در 
این جمع بندی وجود دارد.«سخنگوی 
وزارت خارجه با تأکیــد بر اینکه »آنچه 
در این گــزارش دیده می شــود، چیز 
جدیدی نیست«، افزود: »گزارش ارائه 
شده منصفانه و متوازن نیست و بیم آن 
می رود که فشار صهیونیست ها و برخی 
کنشگرها باعث شده باشد مسیر گزارش 
معمول آژانس از فضای فنی به سیاسی 
منتقل شود و انتظار ما این است که این 

مسیر اصالح شود.«
محمدرضــا غائبــی، سرپرســت 
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان های بین المللی در وین نیز در 
این زمینه گفت: »جمهوری اسالمی ایران 
این رویکرد را غیرسازنده و مخرب نسبت 
به روابط و همکاری های جاری و نزدیک 
ایران و آژانس ارزیابی کرده و معتقد است 
آژانس باید متوجه عواقب مخرب انتشار 

چنین گزارش های یک سویه ای باشد که 
می تواند بهانه الزم را به دست مخالفین 
روابط ایران و آژانس و مخالفین قســم 
خورده احیای برجام بدهد.«  وی تصریح 
کرده اســت که »تمامی فعالیت های 
هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی 
ایران در چارچوب معاهده ان پی تی و بر 
اساس اقدامات جبرانی قانونی پیش بینی 
شــده در قانون مصوب مجلس شورای 
اسالمی متعاقب توقف اجرای تعهدات 
هسته ای کشورمان ناشی از عدم اجرای 
تعهدات طرف هــای دیگر برجام، انجام 
شده اســت و بر این اســاس آژانس تا 
زمانی که توافق احیــای برجام صورت 
نپذیرد دسترســی به اطالعات حافظه 
دوربین های مستقر خود و سایر اطالعات 

دیگر در این زمینه نخواهد داشت.«
وی ادامه داد: »جمهوری اســالمی 
ایران بارها نسبت به ضرورت پرهیز آژانس 
از درج اطالعــات جزیــی فعالیت های 
هسته ای خود بر اساس اهمیت رعایت 
اصل محرمانگی بر اساس مقررات آژانس، 
به مسئولین این ســازمان هشدار داده 
و مراتــب اعتراض خــود را اعالم کرده، 
مسئله ای که متاسفانه مورد توجه جدی 

آژانس قرار نگرفته است.«
 از جوسازی اسرائیلی 

تا انتقاد نرم روسی
هفته گذشته »جروزالم پست« در 
گزارشی از ســفر یک هیأت عالی رتبه 
اسرائیلی به سرپرســتی »ایال هوالتا« 
مشــاور امنیــت داخلی ایــن رژیم به 

واشــنگتن خبر داده بود. به نوشته این 
روزنامه، هوالتا به همراه هیأتی از وزارت 
خارجه، موساد و ارتش رژیم صهیونیستی 
برای نشســت کارگروه مشترک درباره 
ایران موســوم به آمریکا رفته که یکی از 
مهمترین محورهای آن نشست شورای 
حکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
در 6 ژوئــن)16 خرداد( و امکان فشــار 
برای محکومیت تهران است.در همین 
حال روز گذشــته نخست وزیر اسرائیل 
در صفحه توئیترش نوشت ایران اسناد 
محرمانه را از آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی ربوده است تا از این اطالعات برای 
دور زدن سیســتماتیک تحقیقــات 
هســته ای]آژانس در ایران[ اســتفاده 
کند!!شبکه آی ۲۴ اسرائیل در گزارشی 
در این باره نوشت، بنت با قرار دادن یک 
آدرس اینترنتی گوگل درایو در متن این 
پیام توییتری مدعی شد اسناد موجود 
در این آدرس اتهامات علیه ایران مبنی 
بر جاسوســی آن از آژانس را برای »دور 
زدن تحقیقات هسته ای« اثبات می کند.

هفته پیش، روزنامه وال اســتریت 
ژورنال هم در گزارشــی نوشته بود که 
مقامات ایران به اسناد آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دسترسی پیدا کرده و آن ها 
را بین ســال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰6 میان 
مقامات ارشدش که در برنامه هسته ای آن 
نقش داشته اند، منتشر کرده است. از این 
رو، آن ها ظاهرا ]با استفاده از این اسناد[ 
قادر بوده اند روایت های دروغین آماده 
کنند، اطالعات را تحریف کنند و بدانند 
بازرسان آژانس چه چیزی را می دانستند 

و از چه چیزی باخبر نبودند.
در این گزارش گفته شــده بود که 
»بیش از 1۵ سال پیش، آژانس در حال 
تحقیق بر این بود که آیــا ایران از برنامه 
هسته ای اش برای تولید سالح هسته ای 

استفاده می کند یا خیر؟«
همچنین وزارت خارجه فرانســه 
در همین رابطه از ایران خواست تا فورا 
به سوال های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درخصوص فعالیت های هسته ای 
پیشینش پاســخ دهد.از سویی دیگر 
و بر خــالف جریان تنــد خبری غرب 
علیه برنامه هســته ای ایران؛ میخائیل 
اولیانوف روس به عنوان یکی از متحدان 
ایران در توئیتی نوشت: »مثل همیشه، 
گزارش های مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره ایــران بالفاصله در 

رســانه های گروهی منتشر شد.«وی 
افزود: »می توان انتظار گمانه زنی های 
زیادی را در روزهای آینده و بحث های 
داغ در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی داشت. این دیپلمات روس 
پیشتر هم نســبت به درز گزارش های 
محرمانه آژانس توسط رسانه های غربی 

اعتراض کرده بود.«
جلسه شورای حکام و احتمال 

صدور قطعنامه علیه ایران
حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل 
هسته ای معتقد اســت که »اثر گزارش 
آژانس را می توان در جلسه شورای حکام 
دید که ظرف چند روز آینده برگزار خواهد 
شد و فضاسازی که شده احتماال صدور 
قطعنامه علیه ما را باال می برد. قطعنامه 
شورای حکام طبق اساســنامه باید به 
اتفاق آرا صادر شود. یعنی هر ۳۵ کشور 
رای مثبت بدهند. اما از سال ها ۸۵، ۸6 
که این شورا قطعنامه علیه ایران صادر 
کرد و پرونده را به شورای امنیت ارجاع 
داد، قطعنامه نه با اتفاق آرا که با اکثریت 
آن صادر شد. یعنی اکثر کشورها رای به 

صدور قطعنامه علیه تهران داده بودند.«
صــدور قطعنامه در نشســت اخیر 
شــورای حکام منجر به پرونده سازی 
جدیدی علیه ایران خواهد شــد. ایران 
پیش تر نیــز تجربه چنیــن روندی را 
داشته است. برگ به برگ این پرونده ها 
و قطعنامه هایی که صادر می شوند،  یک 
نوع مستندسازی علیه ایران برای ارجاع 
مساله به شــورای امنیت سازمان ملل 
خواهند بود. حتی اگر دولت مانند بسیاری 
از شئون دولت جدید، بازگشتی به دوره 
احمدی نژاد داشته باشد و قطعنامه ها را 
کاغذپاره بداند؛ اما نمی تواند منکر تاثیر 
مستقیم این اخبار و اتفاقات بر زندگی و 
روان مردم شود؛ تأثیری که ضرورت اتخاذ 
استراتژی، تمهیدات و راهکارهای جدید 
و کارآمد را در برابر این پرونده سازی ها 
هرچند بهانه جویی و عناد تلقی شــود، 

دوچندان می کند. 

گزارش همزمان آژانس و اسرائیل علیه فعالیت های هسته ای کشورمان

شورای حکام، آوردگاه دیپلماتیک ایران و غرب
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 16 خرداد نشست فصلی 
شورای حکام سازمان 
بین المللی انرژی اتمی 

تحت تاثیر گزارش منفی 
منتشر شده و جوسازی 

رسانه های اسرائیلی علیه 
برنامه هسته ای ایران 

برگزار می شود که بسیاری 
از کارشناسان آن را جنگ 
دیپلماتیک ایران و غرب 

می دانند 

صدور قطعنامه در نشست 
اخیر شورای حکام منجر 
به پرونده سازی جدیدی 

علیه ایران خواهد شد. 
برگ به برگ این پرونده ها 

و قطعنامه هایی که 
صادر می شوند،  یک نوع 
مستندسازی علیه ایران 

برای ارجاع مساله به 
شورای امنیت سازمان ملل 

خواهند بود

طهمورث حسینی

 ترور امام جمعه اهل سنت
 در شهرستان سرباز 

امام جمعه موقت اهل تســنن شهرســتان سرباز 
سیستان وبلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شد.

مولوی محمد کریم حملی، در مســیر دهستان 
سرکور به کالت حوالی روستای َهنگوری مورد هدف 
تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. از هویت 

عامل یا عامالن و انگیزه آن ها اطالعی در دست نیست.
    

گفت وگوی وزرای خارجه آمریکا 
و عربستان درباره ایران

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که 
وزیر امور خارجه این کشور در گفت وگویی با همتای 
سعودی اش درباره مسائل مختلف دوجانبه و منطقه ای 
از جمله نقش ایران در منطقــه گفت وگو کرده اند.به 
گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است:  آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه 
عربستان سعودی درباره آنچه چالش های ناشی از برنامه 
هســته ای ایران و رفتار ثبات زدایش در منطقه عنوان 
شده و فرصت ها برای همکاری بیشتر در زمینه مسائل 

منطقه ای گفت وگو کردند.
    

 سفر مذاکره کننده ارشد ایران
 به نروژ

معاون سیاسی وزیر امور خارجه به نروژ سفر کرد.
به گزارش ایرنا، علی باقری در صفحه شخصی خود 

در توییتر در این ارتباط نوشت:
» در ادامه رایزنی های اخیر منطقه ای و بین المللی، 
امروز عازم اسلو شــدم. گفت وگوهای جدی و سازنده 
پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در 
دستور کار این سفر است. در کنار کوشش برای پیشبرد 
منافع ملی از جمله لغو تحریم های غیرقانونی، توسعه 

روابط ایران و نروژ نیز مورد تاکید ماست.«
    

الوروف: 
 مواضع آمریکا 

مانع احیای برجام است
وزیر امورخارجه روسیه سیاست های آمریکا را مانع 

به نتیجه رسیدن مذاکرات وین توصیف کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه المیادین، سرگئی 
الوروف وزیر امورخارجه روسیه که به بحرین سفر کرده 
است، در یک کنفرانس خبری درباره وقفه ایجاد شده 
در مذاکرات رفع  تحریم های ایران و بازگشت آمریکا به 
برجام که در وین جریان داشت خاطر نشان کرد: موضع 
آمریکا بعث ناکام ماندن یک راهکار کامل با مشارکت 
همه طرف ها درباره برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 

شده است.
وی در ادامــه تاکید کرد که مســکو همچنان در 
تالش ها بــرای حل وفصل موضوع هســته ای ایران 

مشارکت می کند.
    

نماینده پیشین آمریکا در امور ایران:
 بایدن مرگ برجام را اعالم کند 

نماینده پیشــین آمریکا در امور ایران بــا انتقاد از 
مذاکرات دولت بایدن برای احیای توافق هســته ای 
۲۰1۵ و بازگشــت آمریــکا بــه آن، تاکیــد کرد که 
رئیس جمهور بایدن باید مرگ مذاکرات هســته ای با 

ایران را اعالم کند.
به گزارش ایسنا، برایان هوک نماینده دولت آمریکا 
در امور ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه ایندیپندنت عربی 
درباره برجام گفت: آن چه دولت بایــدن می تواند در 
مقطع کنونی انجام دهد این است که مرگ مذاکرات 
هسته ای را اعالم و سیاستی در عرصه خارجی اتخاذ کند 
که بازدارندگی، فشــار اقتصادی و انزوای دیپلماتیک 
را )برای ایران( بازمی گرداند و در کنار دوســتان ما در 
منطقه، به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 
اسرائیل، بحرین و هر کشور دیگری که به طور مستقیم 

هدف تجاوزهای ایران است، می ایستد.
برایان هوک همچنین گفت که از نظر او، مذاکرات 
هسته ای به بن بست رسیده و توافق هسته ای مرده است، 
شرایطی که ممکن است دولت بایدن را مجبور کند به 
دنبال یک جایگزین باشد و به نظر می رسد که آن ها نیز بر 
اساس آنچه او مشاهده کرده است، چنین طرحی ندارند.

    
مدیر مسئول پایگاه مشرق نیوز 

مجرم شناخته نشد
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: بعد 
از رسیدگی به پرونده اتهامی، مدیر مسئول پایگاه مشرق 

نیوز مجرم شناخته نشد.
به گزارش ایسنا احمد مومنی راد افزود: پرونده  مدیر 
مسئول پایگاه مشرق نیوز به  اتهام نشر  اکاذیب، توهین 
و افترا مورد رسیدگی قرار گرفت که هیات منصفه پس 
از استماع اظهارات بسیار مفصِل شکات و وکالی مدافع 
آنان و نیز استماع دفاعیات متهم در اتهامات فوق الذکر 
که  به علت طوالنی شدن در دو جلسه دادگاه با فاصله 
یک هفته برگزار شد،  متهم را به اتفاق آرا در همه  موارد  

اتهامی، مجرم ندانست.

روی موج کوتاه

خبر

وزیر امورخارجه ایران می گوید برجام یک 
تعهد بین المللی برای ایران اســت و این دولت 
علیرغم برخی انتقادات به مفاد برجام نگفته که 

آن را قبول ندارد.
به گزارش ایسنا حسین امیرعبداللهیان در 
سخنانی در هم اندیشی ساالنه مرکز مطالعات 
سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه افزود: 

چند ماه قبل وقتی در مونیخ بودم، مقامات ارشد 
آمریکا که در انجا حضور داشــتند عالقه مند 
بودند گفتگویی را با وزیر خارجه ایران داشــته 
باشند و هدفشان این بود که فضای مذاکرات را 
جلو ببرند. برای اینکه پاسخی به آنها دهیم اولین 
نکته این بود که انها باید در عمل نشان دهند که 
می خواهند فضا را باز کنند و در عمل نشان دهند 

نمی خواهند بنایی که دولت ترامپ گذاشــته 
است را ادامه دهند. ما باید چشم اندازی از تفاوت 

رویکرد و عملکرد بین بایدن و ترامپ ببینیم.
وزیر خارجه کشورمان گفت: از وزیر خارجه 
ای که پیگیر مذاکره بود خواســتم این مطلب 
را به مقامات ارشد آمریکا خانم هریس و آقای 
بیلینکن که هر دو در مونیخ هم بودند انتقال دهد 
که چرا در مذاکرات مکرر تکرار می کنید انچه با 
شما توافق می کنیم را تعهد نمی دهیم که دولت 
بعدی آن را اجرا کند! من به آن وزیر خارجه گفتم 
به آنها بگویید اگر قرار است بعد از شما یک گروه 
شورشی در کاخ سفید حاکم شود به ما بگویید 

که حتی اگر اینچنین هم باشد ان گروه شورشی 
هم باید به تعهدات بین المللی پایبند باشد. این 
جمله قابل قبول نیســت که دولت مستقری 
به توافقی برگردد ولی قبل از بازگشــت بگوید 
تعهدی برای دولت بعد ندارم.وی  گفت: دولت 
قبلی ایران تعهد برجام را پذیرفت و در حالی که 
دولت جدید ایران با وجود اینکه منتقدین جدی 
نسبت به برخی از مفاد برجام دارد اما هیچ کجا 
نگفتیم برجام را قبــول نداریم یا آن را بگذاریم 
کنار. از این رو همه گفتگوهــای ما در بهترین 
حالت به برجام برمی گــردد و این هم از نکاتی 
است که برخی منتقدان ما ایراد می گیرند که 

چرا دارید به برجام باز می گردید. باالخره تعهد 
بین المللی بوده که ایران تا اخرین لحظه پای ان 
است و وقتی مجلس دولت را ملزم کرد اتفاقات 

جدید افتاد. 

وزیر امورخارجه: 

هیچ کجا نگفتیم برجام را قبول نداریم

وزارت امور خارجه آمریکا و آلمان 
در در بیانیه های جداگانه ای خواستار 
آزادی دونفتکش توقیف شده یونان 

توسط ایران شدند.
به گزارش ایسنا سخنگوی وزارت 
خارجه کشــور آمریکا در بیانیه ای 
نوشــت: آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه بــا نیکوس ِدندیــاس، وزیر 
امورخارجه یونــان گفت وگو کرده و 

شدیدا توقیف دو کشــتی را با پرچم یونان توسط سپاه 
پاسداران ایران در تاریخ ۲۷ مه محکوم کرد.

در این بیانیه مدعی آزار رســاندن مــداوم ایران به 
کشتی ها و مداخله در حقوق و آزادی دریانوردی شده 
که تهدیدی برای امنیت دریانوردی  و اقتصاد جهانی 

است.
وزیر امور خارجه و همتای او توافق داشتند که ایران 

باید فورا کشــتی های توقیف شده، 
محموله هــا و گروه کارکنانشــان را 
آزاد کند.در بیانیه وزارت امور خارجه 
آمریکا آمده است: آمریکا در مواجهه با 
این توقیف ناحق در کنار یونان، متحد 

و شریک مهم ما در ناتو، می ایستد.
همچنیــن وزارت امــور خارجه 
آلمــان در بیانیه ای دربــاره توقیف 
دو نفتکش یونانی توســط ایران در 
آب های خلیج فارس نوشــت: دولت آلمــان توقیف دو 
نفت کش با پرچم یونان را در خلیج فارس محکوم می کند. 
اقدامات ایران مداخله بدونه توجیه در کشتیرانی تجاری 
بوده و بنابراین آشکارا ناقض مقررات بین المللی است.در 
این بیانیه آمده است: ما از ایران می خواهیم این کشتی ها 
و گروه کارکنان آن را فورا آزاد کند و حق آن ها در امنیت 

دریانوردی محترم شمارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس، گفت: 
اینکه به معیشت مردم شوک وارد شود 
و بعد گفتاردرمانی کنند، کافی نیست. 
اقدامات اجرایی مناسب باید پشتوانه این 

اقناع باشد.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو 
با ایلنا، در پاسخ سوالی پیرامون مضمون 
ســخنانی رئیس جمهور که به تازگی 
چندبــاری از کلیــدواژه »تصمیمات 

ســخت« اســتفاده کرده ، گفت: اینکه در مکنونات ذهنی 
مســئوالن اجرایی و آقای رئیس جمهور چه می گذرد، من 
از آن اطالعی ندارم اما آنچه که خیلی روشــن است، اجرای 
صحیح قانون اســت.وی در انتقاد از شــیوه اجرای قانون 
بودجــه درخصــوص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ابراز داشــت: در 
بودجه سال 1۴۰1 به دولت مجوز داده شد که ابتدا نسبت 
به تامین کاالبرگ الکترونیکــی و حفظ قیمت ها برمبنای 

شهریور 1۴۰۰ اقدام شود، پس از آن که 
مقدمات الزم فراهم شد و سهمیه هایی 
که مردم نیاز دارنــد از طریق کاالبرگ 
در اختیارشــان قرار داده شد، نسبت به 
حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام کنند. دولت این 
را برعکس عمل کرد یعنی اول نسبت به 
حذف ارز اقدام کرد، بعد به دنبال جبران 
رفت، آن هم به صورت نقدی که این یارانه 
نقدی معلوم نیست به هدف بنشیند یا 
خیر.فرهنگی افزود: ببینید اقناع خوب است اما صرفاً اقناع 
کافی نیست، اینکه به معیشت مردم شوک وارد شود و بعد 
گفتاردرمانی کنند، این کافی نیست. اقدامات اجرایی مناسب 
باید پشتوانه این اقناع باشد. وگرنه اینکه بیایند در تلوزیون و 
فضای مجازی صحبت های دانشگاهی ارائه دهند به جای 
اینکه تصمیمات اجرایی خودشان را توضیح دهند، این به چه 

درد جامعه می خورد؟

در بیانیه های جداگانه؛

آمریکا و آلمان خواستار آزادی دو نفتکش توقیف شده یونانی شدند
نماینده تبریز با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت:

گفتاردرمانی بعد از شوک کافی نیست


