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ایران و عربســتان ســعودی دوباره 
گفت وگو را از سر گرفتند. نورنیوز، که به 
نزدیکی به دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی معروف است خبر داد، نمایندگان 
دو کشــور بار دیگر در بغــداد، پای میز 
مذاکره نشستند. پیشــتر خبرگزاری 
روسی اسپوتنیک، از برگزاری دور پنجم 
مذاکرات با قید »بــه زودی« خبر داده 
بود. طبق گزارش ها ازســرگیری دوباره 
گفت وگوها با میانجیگری و اصرار بغداد و 
مسقط صورت گرفته است، همان طور که 
همین دو پایتخت، به خصوص عراق بودند 
که باعث شدند اصل ماجرا سال گذشته 
به جریان بیافتد. ایسنا به نقل از نورنیوز 
درباره این دیدار نوشته است، در پنجمین 
دور گفت وگو میان نمایندگان عالی ایران 
و ســعودی در پایتخت عراق چشم انداز 
روشن تری نسبت به ازسرگیری روابط 
میان دو کشــور ترســیم شــده است. 
نورنیوز، تأکید کرده اســت، مسئولین 
عالی عراق و سلطنت عمان نقش موثری 
در شکل گیری جلسات مشترک میان 
نمایندگان تهران و ریاض داشته اند. در 
جریان پنــج دور گفت وگوهای صریح 
انجام شده، در مورد چالش های اصلی در 
مسیر ازسرگیری روابط دو کشور تبادل 
نظر شده است.طبق این گزارش، مقامات 
ارشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
ایران و رئیس سرویس اطالعاتی عربستان 
به عنوان نمایندگان تام االختیار دو کشور 
در جلسات شرکت کرده اند. در دوره های 
گذشته نیز نمایندگان این دو نهاد بودند 
که مذاکرات را انجام می دادند. هنوز اخبار 
رســمی در مورد محتوای آخرین دور 
گفت وگوها و توافقات احتمالی منتشر 
نشده اما نورنیوز که چنان که گفته شد 
به نهاد برگزارکننده گفت وگوها نزدیک 
است، مدعی است فضای مثبت نشست 
اخیر امیدواری ها بــرای گام نهادن دو 
کشور در مسیر ازسرگیری روابط را افزایش 
داده اســت. این گــزارش از ماجرا البته 
فضای بسیار امیدوارکننده ای را ترسیم 
می کند؛ اما توجه به ایــن نکته خالی از 

لطف نیست که نورنیوز به عنوان رسانه ای 
نزدیک به یک نهاد باالدســتی مشغول 
مذاکرات، احتمــاال خوش بینانه ترین 
روایت و گزارش را از روند گفت وگوها ارائه 
می دهد، نه چندان متفاوت با آن چه از یک 

سخنگو انتظار می رود.
 ارتقای مذاکرات 

به سطح وزرای خارجه
اما خبر مهمی کــه در این گزارش 
آمده است، دیدار احتمالی قریب الوقوع 
وزرای خارجه ایران و عربستان است که 
با توجه به فضای مذاکرات، پیش بینی 
می شود در آینده نزدیک زمینه برگزاری 
جلسه مشــترک میان وزرای خارجه 
جمهوری اســالمی ایران و عربستان 
سعودی فراهم شــود. این خبر اگر به 
واقعیت بپیوندد، احتماال نشانه تحول 
و پیشرفت مهمی در روند گفت وگوها 
خواهد بــود، چــرا که طبــق عرف 
دیپلماتیک، ارتقای سطح گفت وگوها 
از نماینده نهادهای مربوط به شخص 
وزرای خارجه اغلب زمانی انجام می شود 
که بدیهیات و مسائل ابتدایی مورد توافق 
قرار گرفته باشــد و بلکه توافق نهایی 

درباره هدف مذاکره نزدیک باشد. 
دیدار بین وزرای خارجه بین دو کشور 
درگیر اختالف، تصمیم مهمی اســت و 
اغلب زمانی اتخاذ می شود که دو طرف به 
این نتیجه برسند احتمال نتیجه بخشی 
گفت وگوها به مراتب برجسته تر از ریسک 

گفت وگویی ناکام بین باالترین مقامات 
دیپلماتیک دو طرف باشد.

 از فضای امنیتی 
به فضای دیپلماتیک؟

نکته قابل توجه دیگر در این زمینه، بجز 
ارتقای سطح مقامات گفت وگوکننده، 
تغییر نهادی اســت که نماینده اش در 
گفت وگوها حاضر می شود. ارتقای صرف 
سطح مذاکرات احتماال به معنای ورود 
شخص علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران بــه مذاکرات می بود، 
اما در تغییری که نورنیوز از قریب الوقوع 
بودن آن خبر داده، نه تنها مقام باالتری 
به مذاکرات می رود که به جای نماینده ای 
از شــورای عالی امنیت ملــی، این وزیر 
خارجه اســت که وارد گفت وگو خواهد 
شد. این باز می تواند نشانه مثبت دیگری 

از روند گفت وگوها به شمار بیاید، چرا که 
تا اینجای کار، نهادهــای امنیتی که در 
تصمیمات مربوط به پروژه های نظامی 
و اطالعاتی نقش آفرینی مستقیم دارند 
در گفت وگوها شرکت داشته اند؛ اما دو 
مقامی که بناســت به زودی با یکدیگر 
دیــدار کنند، مقامــات دیپلماتیک دو 
کشور هســتند. الاقل به طور بالقوه این 
اتفاق باز ممکن اســت به این معنا باشد 
که گفت وگوها درباره چالش های جدی 
امنیتی و اختالف نظرهــا در حوزه های 

نظامی با پیشرفت همراه بوده است.
ازسرگیری گفت وگو پس از موضوع 

اعدام دسته جمعی
دور پنجم گفت وگوها البته در حالی 
ازســرگرفته می شــود که برای مدت 
قابل توجهی مذاکرات در حال تعلیق بود و 
در ماه گذشته نیز با تصمیم تهران مذاکرات 
متوقف اعالم شد. فیصل بن فرحان آل 
سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، 
در بهمن ماه با اشــاره به »عدم پیشرفت 
واقعی« در مذاکرات پیشین با مقام های 
جمهوری اسالمی، از تهران خواسته بود 

که رفتار خود را در منطقه تغییر دهد. 
ماه گذشــته نیــز یــک روز پس از 
انجام بزرگترین اعدام دسته جمعی در 
عربستان، تهران تصمیم گرفت به طور 
موقت مذاکرات خود با ریاض را متوقف 
کند. در این اعدام دسته جمعی گسترده، 
افرادی که با فعالیت های اعتراضی علیه 

حکومت عربســتان ارتباط داشــتند، 
به خصوص از میان گروه های شیعه در 
عربستان، به اتهامات سیاسی و امنیتی 
محکوم شناخته و در یک روز اعدام شدند.
هر چند گزارش ها حاکی اســت در این 
فرایند اعدام حتی کودکانی نیز بوده اند 
که محکوم شناخته و مجازات شده اند. 
ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که 
اساس شکاف فعلی در روابط نیز با اقدام 
مشابهی از سوی عربســتان سعودی و 
واکنشی عجیب در ایران شروع شد. مهر 
۹۴، عربستان سعودی یک روحانی منتقد 
شیعه به نام نمر باقر النمر را اعدام کرد که 
این اقدام با اعتراض جدی از سوی ایران 
مواجه شد، اما در فاصله یکی دو روز از این 
اقدام، گروهی نزدیک به جریانات مشهور 
به »خودســر« و »لباس شخصی« به 
سفارت عربستان در تهران حمله کردند. 
نتیجه این حمله در درجه اول زیر سایه 
رفتن خبر اقدام عربستان و متهم شدن 
دوباره ایران به بی اعتنایی به پروتکل های 
مربوط به سفارت ها بود اما از سوی دیگر، 
این حمله به قطع روابط دیپلماتیک ایران 
و عربستان منجر شد و در سال های بعد، 
تنش ها بین دو کشور به اوج خود رسید. 
بخش مهمــی از این تنش هــا البته در 
سطح منطقه و در بزنگاه های مختلف در 
کشورهای دیگر نمود پیدا کرد و همین 
باعث شد دیگر کشورها از جمله عراق، 
عمان، قطر و پاکستان تالش کنند ایران 

و عربستان را پای میز مذاکره بنشانند.
 خوش بینی محتاطانه

اما برخالف آن چــه از گزارش اخیر 
نورنیوز برمی آید، اکثریت کارشناسان تا 
اینجای کار به موفقیت گفت وگوها چندان 
امیدوار نبوده اند. از طرفی حل این بحران 
تا حدی به حل اختالفات ایران و ایاالت 
متحده یا به تعبیر دقیق تر، حل بحران 
احیای برجام گره خورده است، در حالی 
که فعال خبرهای خوبی از سمت آن ماجرا 
نمی رسد، از طرفی برخی تحلیل ها انتظار 
ایران از نقطه توافق را به خصوص در مسئله 
یمن، با نقطه مدنظر عربستان متفاوت 
می بینند و تا زمانی که دو کشــور در این 
باره به نتیجه نرسند، شانس چندانی برای 
نتیجه بخشی گفت وگوها و عبور از مرحله 

تنش به مرحله مصالحه تصور نمی شود.
 اصولگرایان میراث خود را 

اصالح می کنند؟
نکته جالب توجه دیگر این اســت 
که علی رغم وقوع ماجرای قطع ارتباط 

دیپلماتیک تهران - ریــاض در دوران 
ریاســت جمهوری حســن روحانی، 
گروهی که با حمله به عربستان، ماجرا 
را به این سمت بردند، تماما از نیروهای 
جریان اصولگرایی بودند و حتی رهبران 
آن ها از نزدیکان چهره های برجســته 
اصولگرا به شــمار می آمدند. اکنون اما 
مذاکرات ایران و عربســتان که در اواخر 
دولت روحانی کلید خورد، توسط دولت 
اصولگــرای ابراهیم رئیســی پیگیری 
می شــود. تالش فعلی دولــت در واقع 
تالشی برای حل مســئله ای است که 
بخش مهمــی از آن نتیجه کنش گری 
خودمختار نیروهــای اصولگرا در زمان 
زمامداری غیراصولگرایان در ایران بوده 
است. شاید با نگاهی خوش بینانه بتوان 
به این موضوع توجه کرد که حســین 
امیرعبداللهیان پیش از رسیدن به وزارت 
خارجه، دیپلمات حوزه خاورمیانه و خلیج 
فارس بوده است و از این رو، انتظار می رود 
بر این حوزه و نیز تنش های بین ایران و 

عربستان تسلط کافی داشته باشد. 
امیرعبداللهیان به خصوص به روابط 
نزدیک با سپاه و نیروهای قدس مشهور 
بوده است و از این رو می توان تصور کرد 
که اگر هنوز روابط خــود را حفظ کرده 
باشد و اگر اختیارات الزم به او داده شود، 
با پشتوانه خوبی در مقابل مقام عربستانی 
پشت میز بنشــیند. آیا وزارت خارجه 
دولت اصولگرا خواهد توانســت سنگی 
که پیشــتر نیروهای اصولگــرا به چاه 
انداختند را بیرون بیاورد؟ طبق ادعای 
رسانه نزدیک به شــورای عالی امنیت 
ملی، فاصله تا دریافت پاسخ این سؤال 

نزدیک تر شده است.

افزایش احتمال دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان 

تغییر ریل فضای امنیتی به دیپلماتیک 
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گزارش ها از دیدار احتمالی 
و قریب الوقوع وزرای 

خارجه ایران و عربستان 
حکایت دارد. رسانه نزدیک 
به شورای عالی امنیت ملی 
ایران نوشت که با توجه به 

فضای مذاکرات، پیش بینی 
می شود در آینده نزدیک 

زمینه برگزاری جلسه 
مشترک میان وزرای 

خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و عربستان سعودی 

فراهم شود

طبق عرف دیپلماتیک، 
ارتقای سطح گفت وگوها 

از نماینده نهادهای مربوط 
به شخص وزرای خارجه 

اغلب زمانی انجام می شود 
که بدیهیات و مسائل 

ابتدایی مورد توافق قرار 
گرفته باشد و بلکه توافق 

نهایی درباره هدف مذاکره 
نزدیک باشد

طهمورث حسینی

حمله به خودروی فرمانده ارشد 
سپاه و شهادت  محافظ وی 

به دنبال حمله به خودروی حامل فرمانده تیپ ۱۱۰ 
سلمان فارسی استان سیســتان و بلوچستان محافظ 

سردار الماسی به شهادت رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، بامداد شنبه خودروی سردار 
»حسین الماســی« فرمانده تیپ ۱۱۰ سلمان فارسی 
سیستان و بلوچستان موردحمله یک خودروی حامل 
چهار سرنشین قرار گرفت که براثر این حادثه تروریستی 

»محمود آبساالن« محافظ وی به شهادت رسید.
»محمود آبساالن« شهید این حادثه تروریستی فرزند 
سردار »پرویز آبساالن« جانشین سپاه سلمان فارسی 

استان سیستان و بلوچستان است.
    

 تنش مرزی بین ایران و افغانستان
 و بسته شدن مرز دوغارون/ اسالم قلعه

منابع آگاه از والیت هرات از بــروز یک تنش در مرز 
دوغارون/ اسالم قلعه میان مرزبانان جمهوری اسالمی 

ایران و نیروهای طالبان خبر دادند
به گزارش فارس و به گفته شاهدان عینی این تنش 
پس از آن بــروز کرد که نیروهای مــرزی طالبان قصد 
ساخت یک جاده در منطقه مرزی دو کشور را داشتند 
که با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی ایران 

روبرو شدند.
این اقدام ایران با مقاومــت نیروهای طالبان مواجه 
شد و پس از بحث و مشاجره دو طرف به حالت آماده باش 
درآمدند.مقامــات طالبان تاکنون دربــاره این حادثه 

موضعی اتخاذ نکرده اند.
    

شریعتی خبر داد:
اجرای آزمایشی شفافیت آرای 

نمایندگان از هفته آینده 
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی از 
اجرای آزمایشی و داوطلبانه شفافیت آرای نمایندگان 

از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مالک شریعتی نیاسر در 
حساب شخصی خود در توئیتر، نوشت: با پیگیری نامه 
۱۶۲ نفره از رئیس مجلس و مساعدت ایشان، تاکنون 
حدود ۳۰ نماینده آرای مســتند خود را از IT مجلس 
دریافت کرده ایم و این آمار به تدریج در حال افزایش است.

وی خاطرنشــان کرد: گرچه از اول مجلس برخی 
همکاران نظیر  روح اهلل نجابت )نماینده شیراز( به طور 
پیوســته آرای خود را در سایت شخصی منتشر کرده و 
اخیراً  علی خضریان )نماینده تهران( نیز انجام داده است، 
قرار اکثر جمع ما این است که کاری هماهنگ انجام شود. 
لذا اجرای آزمایشی داوطلبانه شفافیت آرای نمایندگان 

ان شاءاهلل از هفته آینده آغاز می شود.
    

استعفای قالیباف تکذیب شد
استعفای محمد باقر قالیباف به دلیل حواشی پیش 

آمده به دلیل سفر خانواده اش به ترکیه تکذیب شد.
آنطور که خبرگزاری تسنیم نوشته بعضی از کانال های 
خبری فیک اخباری مبنی بر استعفای محمدباقر قالیباف 
از ریاســت مجلس را به نقل از این خبرگزاری منتشر 
کرده اند که اصل و منبع خبر هر دو کذب و خبرســازی 

است.
    

هشدار خطیب جمعه تهران درباره 
»ناآرامی« مردمی

 امــام جمعه موقــت تهــران با اشــاره بــه تذکر 
مقام معظم رهبری به مســئله گرانی قیمت ها در پیام 

نوروزی نسبت به ایجاد ناآرامی هشدار داد.
به گزارش خبرآنالین ســیداحمد خاتمی، گفت:  
مسئوالن باید تدابیر موثرتری برای مقابله با مشکالت 
مردم بیابند تا مردم آرامش پیدا کنند. مردم نمی توانند 
فرداروزشــان را پیش بینی کنند و این موضوع ناآرامی 

ایجاد می کند.
    

تهدید سفیر آمریکا در سازمان ملل:
 آماده ایم به پرونده ایران

 در شورای امنیت رای دهیم
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل 
درباره آخرین تحوالت برجام گفت: ما هنوز به توافقی 
دست نیافته ایم و ممکن اســت به آن نرسیم. اما رئیس 
جمهور)جو بایدن( وعده داده اســت کــه ما اطمینان 
خواهیم یافت ایران هرگز به تسلیحات هسته ای دست 

پیدا نکند.
گرینفیلد ادامه داد: موضوع توافق در شورای امنیت 
مطرح نشده است اما اگر آن جا مطرح شود، ما آماده ایم 
رای بدهیم و درباره مسائل مشترک جهانی بحث کنیم. 
این یکی از حوزه هایی بود که ما توانســتیم راجع به آن 
همکاری نزدیکی با تمام اعضای شورای امنیت داشته 

باشیم.
وی افزود: من فکــر می کنم تمام آن ها خواســتار 
برجام)توافق هسته ای(، بازگشت آمریکا به توافق و اجرای 
کامل مقررات آن هستند. به گمانم، اگر این مسئله در 
شورای امنیت مطرح شود، ایران خواهد شنید که جهان 

می خواهد در این زمینه وارد عمل شود.

روی موج کوتاه

خبر

وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با جوزف 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید 
کرد که به جز آمریکا همه مذاکره کنندگان آماده 
توافق نهایی هستند و تردیدی در اراده جمهوری 
اسالمی ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و 

پایدار وجود ندارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه 
جمعه در تماس تلفنی با جوزف بورل، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص آخرین 
وضعیت گفتگوها برای رفــع تحریم و همچنین 
برخی موضوعات مهم منطقــه ای و بین المللی 
گفتگو و تبادل نظر نمود.رئیس دستگاه دیپلماسی 

کشورمان افزود: کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و 
تردید را کنار گذاشته و در مسیر واقع بینی و راه حل 
گام بردارد.وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به 
تالش طوالنی همه طرف ها در وین، اظهار داشت، 
اکنون سه کشــور اروپایی و روسیه و چین آماده 
نهایی شدن توافق هستند. دولت فعلی آمریکا باید 
جسارت اصالح سیاست های اشتباه گذشته کاخ 
سفید را داشته باشد.امیرعبداللهیان با ابراز قدردانی 
از تالش های بی وقفه جــوزپ بورل و آنریکه مو را 
تأکید کرد: اکنون دیپلماسی به درستی و به خوبی 
عمل می کند.وزیر امورخارجه با اشاره به تشدید 
اقدامات تروریستی و موج آوارگان در افغانستان 
بر لزوم همکاری جدی در مــورد برقراری ثبات و 

امنیت در این کشور، رسیدگی به مشکل آوارگان 
افغانستانی، ارسال کمک های بشردوستانه و مبارزه 
با مواد مخدر تأکید کرد.وی با اشاره به ابعاد گسترده 
و عمیق تحوالت اوکراین، بر ضرورت تمرکز بر راه 

حل سیاسی در حل بحران اوکراین تاکید کرد.
امیرعبداللهیان از برقراری آتش بس موقت در 
یمن استقبال کرد و اظهار امیدواری نمود که منطقه 
شاهد آتش بس دائمی، رفع محاصره کامل یمن و 

توافق یمنی - یمنی شود.
 طوالنی شدن تنفس در مذاکرات 

سازنده نیست
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز 
طوالنی شدن تنفس در مذاکرات را سازنده ندانست 
و پیشــنهاد کرد گفتگوها مجدداً میان نماینده 
اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ایران از نزدیک 
پیگیری شود.جوزف بورل در این گفتگو با اشاره به 
اراده مثبت طرف ایرانــی در مذاکرات وین گفت: 

باور داریم که ایران خواهان توافق است و ابتکارات 
متنوعی وجود داشته و تداوم دارد.بورل با اشاره به 
جنگ در اوکراین، آن را یک بحران جهانی توصیف 

کرد که می تواند تبعات منفی در برداشته باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن 

اســتقبال از حمایت جمهوری اسالمی ایران در 
توقف جنگ در یمن و کمک به آوارگان افغانستان، 
تأکید کرد، اتحادیه اروپا می تواند مشــورت ها و 
گفتگو و همکاری مشترک با ایران را در زمینه های 

مختلف توسعه و گسترش دهد.

وزیر امورخارجه در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل 

همه آماده توافق هستند جز آمریکا

سفر خانواده قالیباف به ترکیه با واکنش 
منفی برخی ائمه جمعه سراســر کشور 
مواجه شــد؛ هرچند که تنها سید احمد 
علم الهدی، امام جمعه مشــهد به صورت 

تلویحی از همشهری خود دفاع کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، محمد جواد 
باقری، امام جمعه آستارا بدون نام بردن از 
رئیس مجلس گفت:  یقینا در این شرایط 
اقتصادی و کرونایی که بسیاری از خانواده 

ها به خاطر مشکالت معیشتی دو سال است که رنگ سفر را 
ندیده اند، سفر خانواده یک مقام مسئول ارشد نظام به خارج 
از کشور، آن هم در ماه مبارک رمضان به هیچ وجه پذیرفته 

نیست و خالف سیره امیرالمؤمنین )ع( می باشد.
محمدمهدی حســینی همدانی، امام جمعه کرج نیز 
گفت: مسوولین نسبت به امور خانواده های خود جدی تر 

باشند تا یک زمانی عملکرد آن ها موجب 
ناامیدی نشود.

در صریح تریــن اظهارنظــر، اهلل 
نورکریمی، امام جمعه ایــالم در واکنش  
به سفر خانواده قالیباف به ترکیه وخرید 
سیســمونی، گفت: وقتی رهبری دستور  
می دهــد کاالی خارجی وارد نشــود اگر 
مسئولی یا خانواده او برخالف نظر ایشان، 
کاالیی را وارد کند در شآن  جایگاهی که 

قرار گرفته، نیست.
البته سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد برخالف 
سایر ائمه جمعه به دفاع تلویحی از قالیباف پرداخت و گفت: 
دشمنان نظام و اســالم اقدام به آغاز عملیات روانی و علم 
کردن موضوعی برای یکی از مسئوالن کرده اند تا به عناوین 
مختلف وی را از عرصه کنار زده و بر شما مردم مسلط شوند.

فعال سیاســی اصولگرا گفت: گذر ایام 
مجادله بین دولت و مجلس را افزایش می دهد 
و به مرور برخی نمایندگان برای رای آوری در 
انتخابات آینده در پوست اپوزیسیون دولت 

قرار خواهند گرفت.
محمد مهاجــری در گفت وگــو با ایلنا 
افزود: مــا در اواخر ســال ۱۴۰۲ انتخابات 
مجلس را پیش رو داریم. نمایندگان مجلس 
اگر در مواجهه با این دولتی که امروز دارای 

ناکارآمدی اســت، بخواهند وکیل الدولــه و طرفدار دولت 
باشند قطعا در حوزه های انتخابیه با شکست مواجه خواهند 
شــد. رقبای آن ها نقطه  ضعف های این دولت را می شمارند 
و از نمایندگان فعلی می پرسند چرا استیضاح نکردید؟ چرا 

نظارت نکردید؟ 
وی تصریح کرد: مجلس به عنوان نهادی که وظیفه نظارت 

بر قوه مجریــه را دارد، کم کم حوصله اش از 
ناتوانی دولت سر می رود. باالخره هشت ماه 
برای دولت زمان کمی نیســت. امروز آقای 
رئیســی فقط گفتار درمانی می کند و اکثر 
وزرا هم با ناکارآمدی خود به این روند کمک 

می کنند.
مهاجری در پاسخ به این سوال که آقای 
رئیســی چه کاری باید انجام دهــد تا این 
مشکالت برطرف شود گفت: آقای رئیسی 
یک کاری را نبایــد انجام مــی داد و آن این بــود که نباید 
رئیس جمهور می شد. حاال که آمده هیچ راهی جز آنکه برای 
آینده دولت فراجناحی تشکیل دهد و کسانی که عاشقان وضع 
موجود هســتند را از دولت کنار گذاشته و آدم های دانشگاه 
دیده، با تجربه و کاربلد را فارغ از آنکــه در چه دولت بودند یا 

نبودند به دولت بیاورد، ندارد.

ائمه جمعه واکنش متفاوتی به سفر خانواده قالیباف به ترکیه داشتند؛

همه مخالف جز یک نفر
مهاجری: 

برخی نمایندگان به مرور اپوزیسیون دولت می شوند


