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 طرح اصــاح یارانه ها یــا همان 
جراحی اقتصادی که دولت سیزدهم 
پیش گرفته است نه تنها صدای مردم را 
درآورده، بلکه موجب انتقاد نمایندگان 
مجلس نیز شده اســت؛ همان ها که 
سال پیش در نامه ای به ابراهیم رئیسی 
از او دعوت کرده بودند تا برای رفتن به 
پاستور کاندیدا شود. حاال اما وضعیت 
معیشتی مردم و روند جراحی اقتصادی 
به جایی رسیده که وزیر کار از ثبت دو 
میلیون تماس و بیــش از یک میلیون 
اعتراض در سایت حمایت معیشتی بعد 
از تنها چهار روز از اجرای طرح اصاح 
یارانه ها خبــر می دهد. بــا این حال، 
اعتراض برخی نمایندگان مجلس به 
شخص رئیس جمهور از جنس دیگری 
اســت و از ارائه اطاعات غلط توسط 
اطرافیان به او و احتمال »بولتن سازی« 
برای دادن نشــانی غلط بــه ابراهیم 

رئیسی می گویند.
رئیس کمیسیون تحقیق مجلس 
از جمله این نمایندگان بود که صریحا 
عنوان کرد نگران است به رئیس جمهور 

اطاعات غلط داده شود.
علی اصغــر خانی روز گذشــته در 

مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: 
»جا داشــت تا پیش از آغــاز جراحی 
اقتصــادی ایــران به فکــر چیدمانی 
قابل اعتماد متشــکل از افراد متبحر 
و صاحب نظــر در مباحــث اقتصادی 
و همســو با سیاســت  های دولت را در 
تیم اقتصادی تان جانمایی می کردید 
و پــس از آن بــه جراحــی اقتصادی 

می پرداختید.«
او در ادامه نگرانی خود را اینگونه بیان 
کرد: »بیم آن داریم که حلقه مشاوران 
و گزارشــگران پیرامونی شما آنچنان 

که باید و شاید به شما اطاعات صحیح 
ندهند. قطعا کسب اطاع میدانی از کف 
جامعه تا دل بازار منوط به مشاوران امین 
و گزارشــگرانی واثق خارج از سیستم 
داخلی است و این موضوع را در دستور 
کار جدی خود قــرار دهید تا اطاعات 
لحظه ای جامعه از سوی افراد مورد وثوق 

به دستتان واصل شود.«
سخنان رئیس کمیسیون تحقیق 
مجلس می تواند این معنا را داشته باشد 
که رئیس جمهور به وسیله بولتن های 
ســاختگی و آمارهای نادرستی که در 
دســترس او قرار می گیرد به درستی 
در جریــان حواشــی طــرح اصاح 
یارانه  ها قــرار نــدارد و همین باعث 
تصمیم گیری های اشتباه شده است. 
خانی همچنین خطاب به رئیس جمهور 
گفت مــردم حســاس شــده اند و از 
نمایندگان انتقــاد دارند که چرا فان 
چهره در میانه میــدان دولت انقابی 

خوش رقصی می کند.
نماینده تفت و میبــد هم تذکری 
شــفاهی به رئیســی داد و گفت : »از 
رئیس جمهوری می خواهم به آمارهایی 
که باعث شده یارانه بخشی از مردم قطع 
شــود اعتماد نکند و به همه افرادی که 
یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می کردند، 

یارانه جدید نیز پرداخت شود. چرا که 
قطع یارانه می توانــد منجر به کاهش 
اعتماد عمومی به عنوان یک ســرمایه 

ارزشمند شود.«
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار 
با ابراز اطمینان از رئیس جمهور، ادامه 
داد: »اما آقــای رئیس جمهور مواظب 
عواملی که در اتاق عمل کنار شما هستند 
باشــید. خیلی از این افراد نفوذی های 
گذشته هستند.« او البته منظور خود از 
نفوذی های گذشته را به درستی توضیح 
نداد و مشخص نکرد این افراد از دولت 
قبل باقی مانده اند و یا افرادی هســتند 
که از دوران احمدی نــژاد در این دولت 

حضور دارند.
هزینه جراحی و صبر مردم

این البته همه نگرانی های مجلس 
از طرح اصاح یارانه  ها نیســت و شیوه 
پرداخــت یارانه ها نیز صــدای مردم و 
نمایندگان را درآورده است؛ روز گذشته 
سلمان اسحاقی، نماینده قائنات گفت: 
»امروز در دورترین نقاط مرزی با بنده 
تماس می گیرند و می گویند که یارانه 
کاالهای اساســی را دریافت نکردند. 
قرار مجلس با دولت این نبود، مجلس 
تاکید داشت که قیمت کاالهای اساسی 
از شهریورماه سال ۱۴۰۰ نباید بیشتر 

شود که متاسفانه قیمت ها بیشتر شد.«
نماینده نیشــابور هم به همراه ۲۸ 
نفر از نمایندگان در تذکر کتبی به وزیر 
اقتصاد خواستار کنترل قیمت کاالهای 
گران شده با استفاده از ابزارهای هوش 

مصنوعی شده اند.
حسین حق وردی، عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس از اعتراض 
مردم درباره دهک بندی ها و تخصیص 
یارانه ها گفت و عنوان کرد: »دولت دقت 
کند که هزینه های سنگین دولت درباره 
جراحی اقتصادی و مبارزه با واسطه ها، 
دالالن و مافیای متعدد در کشور، صبر و 

حوصله مردم را لبریز نکند.«
رحمت اهلل نوروزی، نماینده علی 
آباد کتول نیز خطاب به ابراهیم رئیسی 
گفت: »یارانه مردم نــه تنها افزایش 
پیدا نکرده، بلکه یارانه بازنشســتگان 
اعم از کارگران و فرهنگیان شاغل در 
این چند روز حذف شده است. در این 
شرایط ۹۰ درصد یارانه بگیر هستند در 
حالی که اینگونه نیست و رویه  ها باید 

اصاح شود.«
ســلمان ذاکر نماینده ارومیه هم از 
نابرابری در قطع یارانه  ها گفت و عنوان 
کرد: »دولت نباید به هر بهانه ای یارانه 
و ســهام مردم را قطع کند. بسیاری از 
افراد قبا یارانه نمی گرفتند اما به دلیل 
گرانی  های اخیر به یارانه احتیاج دارند 
پس دولت تبعیضی قائل نشود و موضوع 

یارانه  ها را ساماندهی کند.«
جعفر قادری، نماینده شــیراز نیز 
در تذکری گفــت: »دولت باید ضوابط 
پرداخت یارانه به افراد را مشخص کرده و 
حقوق تضییع شده را جبران کند. اگر چه 
عدد پرداختی یارانه ماهانه با این تورم 
قابل توجه نیست، اما تبعیض و تفاوت  
معیارهای دوگانه در حذف افراد برای 

مردم قابل تحمل نیست.«
اعتماد به مردم یا فرار از بولتن ها؟

در هر حال شرایط به وجود آمده از 
جراحی اقتصــادی دولت و اعتراضات 
صــورت گرفتــه در نحــوه پرداخت 
یارانه  ها، رئیس جمهور را بر آن داشت 
تا عصر روزگذشــته در جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به سازمان 
برنامــه و بودجــه و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دســتور دهد کمک 
معیشــتی ماه اول به حساب تمامی 

افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت 
یارانه بــوده اما در ایــن مرحله کمک 
معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی 
تجدیدنظــر در دهک بنــدی فعلی 

هستند، واریز شود.
ابراهیم رئیسی در این جلسه گفت: 
»اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم 
است؛ لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، 
به حساب این افراد نیز واریز شود تا به 
محض تأیید درخواســت متقاضیان 
از سوی دســتگاه های مسئول، این 
مبلغ توســط آنها قابل برداشت باشد 
و در ماه هــای آتی نیز همانند ســایر 
مشــموالن، بتواننــد مبلــغ کمک 
معیشــتی را دریافت کننــد. وزارت 
تعاون،  کار و رفــاه اجتماعی موظف 
اســت حداکثر ظرف یک مــاه، این 
درخواست ها را بررسی و نتیجه نهایی 

را به سرپرستان خانوار اعام کند.«
به صورت دقیق نمی تــوان اثبات 
کرد که سخنان رئیس جمهور در مورد 
»اعتماد به خوداظهاری مردم« بر اساس 
تذکرات نمایندگان در مورد رســیدن 
»اطاعات غلط« به او بوده یا شــخص 
ابراهیم رئیسی به این نتیجه رسیده که 
فعا باید در جراحی خود جانب احتیاط 
بیشتری را رعایت و با سازوکار بهتری 
اقتصاد بیمار ایــران را درمان کند. باید  
منتظر ماند و دیــد در فرصت یکماهه 
بعدی که دولت به خود داده اســت چه 

اتفاقات جدید رخ خواهد داد.

نمایندگان مجلس درباره ارسال اطالعات نادرست به رئیس جمهور تذکر دادند
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کمیسیون تحقیق دیروز 
در مجلس صریحا گفت 

که نگران است درباره 
طرح اصالح یارانه ها به 
رئیس جمهور اطالعات 

غلط داده شود. این سخنان 
می تواند این معنا را داشته 
باشد که رئیسی به وسیله 

بولتن های ساختگی و 
آمارهای نادرستی که در 

دسترس او قرار می گیرد به 
درستی در جریان حواشی 

این طرح حذف یارانه ها قرار 
ندارد 

به صورت دقیق نمی توان 
اثبات کرد که سخنان 
رئیس جمهور در مورد 

»اعتماد به خوداظهاری 
مردم« بر اساس تذکرات 

نمایندگان در مورد رسیدن 
»اطالعات غلط« به او بوده 

یا شخص ابراهیم رئیسی به 
این نتیجه رسیده که فعال 

باید در جراحی خود جانب 
احتیاط بیشتری را رعایت 

کند

علی ایوبی

دادستان کل کشور:
امنیت مردم خط قرمز است

دادستان کل کشور در واکنش به برخورد با کسانی 
که در جامعه مرتکب جرایم خشن می شوند،عنوان 
کرد: بحث امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه، نیروهای 
انتظامی و امنیتی است، قوه قضاییه وظیفه و تکلیف 
دارد تا با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، قاطعانه 

برخورد کنند.
به گزارش ایسنا،  محمد جعفر منتظری، گفت: 
از نیروهای انتظامی و مسئوالن برقراری امنیت در 
جامعه انتظار داریم تا به صورت کلی با کســانی که 
موجب خدشه دار شدن امنیت مردم در هر منصب 
و جایگاه و مکانی می شــوند، برخورد قاطع داشته 
باشند و قطعا قوه قضاییه از آن ها در این رابطه حمایت 

خواهد کرد.
    

فعال سیاسی اصالح طلب: 
دولت در حذف ارز ترجیحی 

عجله کرد
فعال سیاســی اصاح طلب، معتقد اســت ارز 
ترجیحی باید تدریجی حذف می شد و دولت عجله 

کرد.
 داریوش قنبری، در گفتگو بــا نامه نیوز گفت: 
معقول این بود که حــذف ارز ترجیحی به صورت 
تدریجی انجام می شد. دولت این اقدام را به سرعت 
انجام داد تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران 
و از افزایش نقدینگی جلوگیری کند اما می توانست 
از چهار هزارتومان به شــش هزار تومان و سپس به 
هشت هزار تومان افزایش دهد و همین طور آرام آرام 
به قیمت واقعی نزدیک کند تا مردم فشار شدیدی 
از بابت افزایش قیمت ها حس نکنند. به این شکل 
کسری بودجه هم به تدریج جبران می شد و نیازی 

هم به خلق پول نبود.
    

محسن رضایی:
برخی برای تخریب دولت متخصص 

جنگ روانی استخدام کرده اند 
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور 
در جمع معاون، مدیران و هادیان سیاسی کل سپاه 
گفته متاسفانه بعضی گروه های داخلی، متخصص 
جنگ روانی برای تخریب دولت استخدام کرده اند، 

مگر در کشور می خواهیم باهم بجنگیم؟ 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی چند ثانیه، او 
عنوان کرد: دولت خواهان نقد اســت، ولی باید در 
چارچوب اســامی و منصفانه باشد و همه کمک 
کنند که نقدها غیرمغرضانه و خیرخواهانه باشــد. 
هرچه مردم با برنامه های دولت بهتر آشنا شوند، بهتر 
همراهی می کنند. طبیعی است که برنامه های دولت 
موافق و مخالف دارد که باید با بحث های کارشناسی 

از آنها بهره ببریم.
رضایی افزود: اقتصاد ایران، یک انقاب اقتصادی 
می خواهد که عدم اجرای آن در بیست سال گذشته، 

این همه مشکات را بوجود آورده است.
    

سردار کوثری: 
بهتر بود اطالع رسانی یارانه ای 

دولت زودتر شروع می شد
محمداسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس 
یازدهم معتقد اســت اگر اطاع رســانی دولت در 
خصوص یارانه ها زودتر شــروع می شد خیلی بهتر 
بود و در نهایت حاال که شــروع کردند اثرات خوبی 

گذاشته است. 
به گزارش خبرآناین، او گفت:کسانی که واقعا 
معترض عــدم واریز یارانه هســتند ، راه اعتراض 
کردن برای آنها مشخص شــده و از طرف دولت 
اعام شده که چه اقدامی باید انجام دهند. عده ای 
دیگر که می خواهند شلوغ کنند و مسجد و پایگاه 
بسیج را می سوزانند، مشخص است این افراد عناد 
دارند. قانون باید این افراد را دستگیر کند و محکم 
با آنها برخورد کند و به هیچ وجــه نباید برابر آنها 

کوتاه آمد.
    

تغییر نام »ناجا« به »فراجا«
درپی تغییرات اعمال شــده در پلیس کشور که 
ســاختار آن به فرماندهی انتظامی کل ارتقاء یافت، 

عنوان اختصاری آن نیز به »فراجا« تغییر کرد.
 به گزارش ایســنا، ســردار مهدی حاجیان، 
سخنگوی انتظامی کل کشــور در این باره گفت: 
سال گذشته تغیراتی در ساختار پلیس کشور ایجاد 
شد و بر اساس آن ساختار آن از نیروی انتظامی به 
انتظامی کل کشــور ارتقاء یافت. تغییراتی هم در 
ساختار برخی زیرمجموعه ها ایجاد شد که از جمله 
آن می توان به ایجاد ســازمان اطاعات انتظامی 
کل کشــور و ارتقاء معاونت فرهنگی و اجتماعی 

اشاره کرد.
او ادامه داد: به مرور زمان و طی یک ســال آینده 
اســامی ناجا از روی خودروها و تجهیزات پلیس نیز 

تغییر کرده و عنوان فراجا روی آن نصب می شود.

روی موج کوتاه

نماینده مرودشت با اشاره به حضور پایداری ها در لیست 
کاندیداهای انتخابات هئیت رئیسه گفت مجلس این افراد 
را شناخته و قطعا مانند ســال اول و یا دوم عمل نمی کند. 

فکر نمی کنم این افراد انتخابات شــوند و ما در مجلس همه 
تاش مان را می کنیم که این اتفاق نیافتد.

به گزارش قرن نو، جال رشیدی کوچی درباره انتخابات 
هئیت رئیســه مجلس و احتمال به خطــر افتادن صندلی 
ریاســت قالیباف گفت: هر کدام از نمایندگان این اختیار را 
دارند که در اجاسیه ها برای مسئولیت های مختلف کاندیدا 
شوند و این یک مسئله عادی هست. من این احساس را ندارم 
که افراد و بزرگوارانی چون آقای نــادران یا آقای آقاتهرانی 

تهدیدی برای ریاست آقای قالیباف باشــند و به نظرم او با 
یک رای باالیی مجددا ریاســت مجلس را برای بار سوم در 
اختیار خواهد گرفت.نماینده مجلــس یازدهم تاکید کرد: 
این نیست که فقط بنشینیم و نظاره گر باشیم. قطعا مجلس 
باید با یک خرد جمعی و خارج از تندروی های مرسوم اداره 
شود. ما تبعات و آثار های تندروی در مجلس را مانند افرادی 
که پیگیر طرح صیانت بودند را مشاهده کردیم که چه آسیب 
هایی برای جامعه و حتی نظام داشــت. به نظرم، مجلس در 

این موضوع جریانات را شناخته و با قدرت عمل خواهد کرد.
رشیدی کوچی با اشــاره به حواشی اخیر مربوط به قالیباف 
مانند سیسمونی گیت و فایل صوتی جلسه فرماندهان سپاه 
و مهدی طائب و ... و تاثیر آن بر رای نمایندگان، عنوان کرد: 
من کلی عرض می کنم ولی این حواشــی که درست شده و 
مشخص است که مدیریت آن ها در کدام اتاق های فکر شکل 

می گیرد، خیلی تاثیری روی آرای نمایندگان ندارد.
نماینده مردم مرودشــت درباره سوءاســتفاده رقبای 
قالیباف از این حواشی برای کنار زدن او، افزود: سابقه نشان 
داده اســت افراد تندرو، علی رغم آن کــه ادعای زیادی در 
مباحث اخاقی دارند اما برای رسیدن به اهدافشان دست 

به هرکاری می زنند.

رشیدی کوچی:

تالش مان را می کنیم آقاتهرانی رئیس مجلس نشود

گفت وگو

تحلیل گر روابط بین الملل گفته روسیه به 
طور آشکار در رســیدِن ایران به یک توافقنامه 
اولیه با ایاالت متحده آمریکا و دیگر اعضای گروه 

۱+۵ ایجاد اشکال می کند.
مهدی مطهر نیــا، در گفتگو بــا ایلنا افزود: 
این موضوع به قدری واضح است که هیچ کس 
نمی تواند آن را نادیده بی انگارد به تبع باید این 
پرســش را مطرح کرد که اکنون آیا وقت یک 
تصمیم گیری جدی در باب روابط ایران و روسیه 

نیست؟
این استاد دانشگاه همچنین درباره تاثیرات 
تهاجم روســیه به اوکراین بر روی ایران، گفت: 
انتخاب شریک استراتژیک براساس سلیقه فردی 
یا تنها حــوزة ایدئولوژیک صورت نمی پذیرد یا 

وجود یک دشمن مشترک نمی تواند کشوری 
را به عنوان شریک اســتراتژیک به کشور دیگر 
معرفی کند و تعریف شــریک اســتراتژیک بر 
مبنای واقعیت های میدانی صورت می پذیرد. 
روس ها در نظــام بین الملل به جــای این که 
شریک استراتژیک ما باشند بزرگ ترین رقیب 
اســتراتژیک در حوزه اقتصادی و بــازار انرژی 

هستند.
او ادامه داد: از طرف دیگر روســیه، بازمانده 
اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی است و 
هنوز هم آنچه در باب روس ها گفته می شــود 
منطبق با دیدگاه های مارکسیستی ست که با 
ایدئولوژی اســامی چندان سازگاری ندارد اما 
آنچه ایران و روسیه را بهم متصل کرده است پیوند 

عاملیت هاست که در این دو، سه دهه اخیر بسیار 
فعاالنه وارد اریکه شده است و از طرف دیگر نکته 
دشمن مشترک یعنی ایاالت متحدة آمریکاست. 
این دشــمن مشــترک برای ایران از اهمیت 
جدی ای برخوردار اســت در حالی که روس ها 
بر اســاس ایدئولوژی خود که یک ایدئولوژی 
مارکسیســتی و بازمانده از ایدئولــوژی اتحاد 
جماهیِر شوروی سوسیالیستی است توانسته اند 
از منطِق ُدگم مارکسیســتی عبــور کرده و در 
ارتباط با مسائل بین المللی زوایای پراگماتیستی 
و واقع گرایانه را دنبال کنند. به گونه ای که همین 
روســیه با حل و فصل بعضی از مسائِل خود در 
ارتباط با ایران حاضر به همکاری با واشنگتن در 
همین بافت موقعیتی درگیری ایاالت متحده 

آمریکا با روســیه در باب جنگ اوکراین است.
مطهرنیا افزود: از این طرف می بینیم با وجودی 
که ایران تمام هــم و غم خــود را در حمایت از 
روس ها گذاشته اســت روس ها اکنون در باب 
پرونده هسته ای ایران مواضعی را می گیرند که به 

روشنی مخالف منافع ملی جمهوری ایران و نظام 
جمهوری اسامی ایران به صورت توأمان است. 
بدین ترتیب باید گفت اکنون چه کسانی هستند 
که خواهاِن ادامه این وضعیت و ارتباط میان ایران 

و روسیه هستند.

پرسش تحلیل گر روابط بین الملل از مسئوالن نظام:

زمان تصمیم گیری جدی در باب روابط ایران و روسیه نیست؟


