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»امید به احیای برجام«. این شــاید 
مهمترین جمله ای است که هم ایران و 
هم ســایر طرف های برجامی سخت به 
آن نیاز دارند. تالش ها برای شکستن یخ 
مذاکرات دیپلماتیک به نحو فزاینده ای 
شدت گرفته است. ســفر انریکه مورا به 
ایران، آمدن امیر قطر به تهران و ســفر 
قریب الوقوع ابراهیم رئیســی به عمان 
همه حکایت از بازشدن مجدد کانال های 

ارتباطی و دیپلماتیک دارد.
بازگشت پرحاشیه مورا به اروپا

مورا پس از بازگشت پرحاشیه خود 
به اروپــا در خصوص مذاکــرات با علی 
باقری سکوت اختیار کرده است. معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
البته در حساب توییتر از بازداشت خود 
و دو همکارش در فرودگاه فرانکفورت در 

مسیر بازگشت از تهران خبر داد. 
او که بــه نظر می رســد از این اتفاق 
ســخت آزرده خاطر شــده در حساب 
توئیتر خود نوشــت که »پلیس آلمان 
در فرودگاه فرانکفورت بدون حتی یک 
توضیح ساده، یک مقام رسمی اتحادیه 
اروپا را در یک ماموریت رسمی با گذرنامه 
دیپلماتیک اسپانیایی بازداشت کرد.« او 
همچنین اضافه کرد که پلیس پاسپورت 

و گوشی های او را هم ضبط کرده است. 
پیتر اســتانو، ســخنگوی سرویس 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا در 
توضیحی به یورونیوز گفتــه که اتفاق 
پیش آمده در فرودگاه فرانکفورت، مسئله 
خاصی نبوده و مورا توانســته سفر خود 
را طبق برنامه پی بگیــرد. رضا نصری، 
تحلیل گر مســائل بین الملل در صفحه 
توییتر خود با اشــاره به بازداشت موقت 
»انریکه مــورا« هماهنگ کننده گفت 
وگوهای وین در بازگشــت از تهران در 
فرودگاه فرانکفورت توسط پلیس آلمان 
نوشت: » با توجه به اینکه مبدأ سفر انریکه 
مورا ایران بوده و گوشی های موبایل اش - 
که ممکن است حاوی اطالعات مربوط 
به مالقاتش در تهران بوده باشد - ضبط 
شده، جا دارد ایران از دولت آلمان نسبت 

به بازداشت موقت او توضیح بخواهد.«
خبرگزاری ایرنا نیز در تحلیلی درباره 

این حادثه به نقش سرویس های امنیتی 
اسرائیل اشاره کرده و نوشته است: »حاال 
پیشرفت حاصل شده رژیم صهیونیستی 
را نگران کرده و البی آن را در اروپا دوباره 
به تکاپو انداخته است.مورا در بازگشت از 
سفر به تهران برای نیم ساعت در فرودگاه 
فرانکفورت به طور موقت بازداشــت و 
گذرنامه و گوشی همراهش ضبط شد. 
این مساله از آن جهت حائز اهمیت است 
که بدانیم البی صهیونیستی در بخشی از 
دستگاه های امنیتی آلمان نفوذ خوبی را 
دارد و برخی از گزارش های سرویس های 
امنیتی این کشور به طور اختصاصی در 

رسانه های اسرائیلی و درباره موضوع ایران 
منتشر شده اند.«

 ایران و اتحادیه اروپا: 
مذاکرات مثبت بود

البته در میان ســکوت انریکه مورا، 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا که برای شرکت در نشست 
وزرای امور خارجه گروه هفت به آلمان 
ســفر کرده اســت، رایزنی های صورت 
گرفته در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها 

را »بسیار مثبت« ارزیابی کرد.
وی توضیح داد: دو ماه بود که مذاکرات 
به دلیل اختــالف نظر در مورد ســپاه 
پاسداران )انقالب اسالمی( به بن بست 
رسیده بود. آقای مورا با پیامی ملموس از 
طرف من به ایران سفر کرد و پاسخ به اندازه 
کافی مثبت بوده اســت تا باور کنیم که 
می توانیم مذاکرات بین طرفین را دوباره 
ازسربگیریم.مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با بیان اینکه این نوع مسائل 
یک شبه حل نمی شوند، افزود: اما اجازه 
دهید اینطور بگوییم که مذاکرات مسدود 
شده بود و دوباره از مســدودیت خارج 
شده است. یعنی چشم انداز رسیدن به 
توافق نهایی وجود دارد.ســاعتی بعد، 
وزیر خارجه جمهوری اســالمی نیز در 

یک توییت اعالم کــرد که درباره نتیجه 
مذاکرات انریکه مورا با علی باقری کنی در 
تهران با جوزپ بورل هم نظر است.حسین 
امیرعبداللهیان نوشت: »سفر آقای مورا به 
تهران و گفت وگوهایش با همکارم آقای 
باقری، فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات 
برای حل موضوعات باقی مانده مذاکرات 
وین متمرکز شویم. توافق خوب و قابل 
اتکا در دسترس است، اگر آمریکا تصمیم 
سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند 
باشد.«وزیر خارجه تاکید کرد که تماس ها 
ادامه دارد. بسیاری سفر امیر قطر به ایران 
و سفر رئیس جمهور ایران به عمان را نیز 
در راســتای بازبودن کانال تماس ها به 
خصوص با آمریکا از طریق کشــورهای 

مورد اعتماد ایران تفسیر می کنند.
 سپاه پاسداران: آیا مساله 

تنها این است؟
محمــد مرنــدی، مشــاور هیأت 
دیپلماتیک مذاکره کننده ایرانی برخالف 
تحلیل های ارائه شــده در خصوص گره 
اصلی مذاکرات که همان حذف ســپاه 
پاسداران از لیست گروه های تروریستی 
اســت، می گوید: همین االن اگر امریکا 
موافقت کند که ســپاه را به طور کل از 
لیست تروریستی خارج می کند، وضعیت 
جاری تغییر نمی کند و نمی توان از تحقق 
توافق برای احیای برجام ســخن گفت؛ 
زیرا هنوز چند مســأله باقــی مانده که 
اصلی ترین آنها به موضوع تضمین دولت 
امریکا درباره تعهــدات احتمالی اش باز 
می گردد.این عضو تیم مذاکره کننده در 
دولت ســیزدهم معتقد است که دولت 
بایدن تاکنون نپذیرفته است که اجرای 
برجام را حتی در دوره ریاست جمهوری 
خود تضمین کند. این در حالی است که 
اگر تضمینی برای سرمایه گذاران خارجی 
جهت ورود به بازار ایران وجود نداشــته 
باشــد هیچ کمپانی و شــرکتی جرأت 
نمی کند با هدف سرمایه گذاری وارد ایران 
شود و طبیعتاً این مسأله به طور فاحشی 
منافع اقتصادی کشورمان را تحت تأثیر 
قرار می دهد. از این رو تا زمانی که تضمینی 
برای اجرای تعهدات دولت امریکا وجود 

نداشته باشد امکان توافق وجود ندارد.
البته مرندی از کوتــاه آمدن ایران از 

یکی از مهمترین خطوط قرمز خود خبر 
می دهد که همین هم تا امروز چاره کار 
برجام نبوده است و آمریکا نسبت به آن 
سرسختی نشان می دهد: »ایران قبول 
کرد که اگر بایدن نمی تواند نســبت به 
رویکرد دولت بعدی درباره برجام تضمین 
دهد، دست کم نسبت به تعهدات دولت 
خودش تا پایان کار به اجرای تعهداتش 
در چارچوب توافق احتمالی تضمین دهد 
اما دولت آمریکا این را هم نپذیرفته است. 
وقتی او حاضر نیســت حتی مسئولیت 
اتفاقــات احتمالــی در دوره خودش را 
بپذیرد، ایران چــرا باید خود را به چنین 

توافق متزلزلی متعهد کند؟
 راه  حل توافق؛ همکاری 

نیروی قدس و نیروی سنتکام 
حســین موســویان، عضو اســبق 
تیم مذاکره کننده هســته ای و اســتاد 
دانشگاه پرینستون آمریکا در مقاله ای 
که فایننشــال تایمز آن را منتشر کرده، 
معتقد است که مذاکرات هسته ای ایران و 
قدرت های بزرگ دچار پروسه وقت کشی 
شده و لذا نگرانی ها درمورد احتمال مرگ 
این توافق افزایش یافته است. اگر این مرگ 
اتفاق بیافتد، شانس حل بحران هسته ای 
ایران و شانس کاهش خصومت های ایران 
و آمریکا برای سال های متمادی ازدست 
خواهد رفت؛ ضمن اینکه به فرصت های 
حل و فصل بحران های منطقه از طریق 
دیپلماسی نیز لطمه جدی وارد خواهد 

شد.
موسویان با بررســی هر دو احتمال 
توافق یا عدم توافق می نویسد: شکست 
مذاکرات برجام یعنی آمریکا با حمایت 
کشورهای غربی و متحدین منطقه ای، 
به سیاســت فشــار حداکثری ترامپ 
بازخواهد گشت. در این ســناریو ایران 
بیشتر به ســمت چین و روسیه خواهد 
رفت. همچنین ایران به عنوان یک اقدام 
بازدارنده درمورد حمله احتمالی نظامی 
آمریکا-اســرائیل، ظرفیت غنی سازی 
خود را تا ســطح قابلیت ســاخت بمب 

هسته ای افزایش خواهد داد.
این دیپلمات برجســته کشورمان 
با اشــاره به جایگاه نیــروی قدس ایران 
و نیروی ســنتکام آمریــکا در تحوالت 
منطقه، تنها راه احیای برجام را همکاری 
این دو نیروی نظامی می دانــد و بر این 
باور است که شــرط احیای برجام توافق 
آمریکا و ایران با خروج همزمان و متقابل 
ارتش های دوکشور از لیست سازمانهای 
تروریستی است:» آمریکا سپاه را از لیست 
سازمانهای تروریستی حذف و ایران هم 

متقابال نیروی سنتکام آمریکا را از لیست 
سازمان های تروریستی اش خارج کند. 
واقعیت این است که نیروی قدس ایران 
و نیروی سنتکام آمریکا، نقش محوری 
درمنطقه دارند. بدون همکاری نیز شانس 
حل مسالمت آمیز بحران های منطقه ای 

کاهش خواهد یافت.«
البته مایکل کوریال، فرمانده جدید 
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام 
در ادامه رویکرد تقابلی در منطقه  ایران 
را بی ثبات کننده ترین نیرو در خاورمیانه 
خوانده و تاکید کــرد ایاالت متحده به 
ایران اجازه دسترسی به سالح هسته ای 

نخواهد داد.
فرمانده جدید سنتکام که به عربستان 
سعودی و مصر سفر کرده، در گفت وگو 
با العربیه خاطرنشان کرد که نگرانی های 
آمریکا در مــورد ایران فراتــر از توانایی  

هسته ای این کشور است.
مواضعی که نشان می دهد اظهارات 
موسویان درباره توافق دو نیروی نظامی 
ایران برای دستیابی به توافق بیش از پیش 

ضروری است.
پایان مذاکره برای مذاکره

پایان بن بست در مذاکرات خبر خوبی 
برای اقتصاد بحران زده ایران ناشــی از 
تحریم های آمریکا و اروپــای درگیر در 
بحران جنگ روسیه و اوکراین است. البته 
تجربه مذاکرات احیای برجام در هشت 
دور قبل یادآور فراز و نشیب های فراوانی 
است. آیا این بار عزم تهران و واشنگتن حل 
مساله است یا باز هم بازی مذاکره برای 
مذاکره و انداختن تقصیر بر گردن دیگری 
رخ خواهد داد؟ به نظر می رســد شرایط 
جهانــی و تحوالت منطقــه ای فرصت 
طوالنی به تداوم این استراتژی نخواهد داد 
و موفقیت یا عدم موفقیت احیای برجام به 

زودی مشخص خواهد شد. 

ایران و اتحادیه اروپا از رفع بن بست مذاکرات خبر می دهند

آینده مذاکرات؛ همان همیشگی؟!
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مرندی عضو تیم 
مذاکره کننده: ایران قبول 
کرد که اگر بایدن نمی تواند 

نسبت به رویکرد دولت 
بعدی درباره برجام تضمین 

دهد، دست کم نسبت به 
تعهدات دولت خودش 

تا پایان کار به اجرای 
تعهداتش در چارچوب 
توافق احتمالی تضمین 

دهد، اما دولت امریکا این را 
هم نپذیرفته است

موسویان عضو سابق تیم 
مذاکره کننده: واقعیت این 
است که نیروی قدس ایران 

و نیروی سنتکام آمریکا، 
نقش محوری درمنطقه 

دارند. بدون همکاری 
این دو  نیز شانس حل 

مسالمت آمیز بحران های 
منطقه ای کاهش خواهد 

یافت

طهمورث حسینی

بازدید رئیس جمهور از فرآیند 
توزیع کاالهای اساسی در تهران

رئیس جمهور از فرآیند توزیع کاالهای اساسی در 
تهران بازدید و از نزدیک با مردم حاضر در محل های 

توزیع گفتگو کرد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه 
با حضور در یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ و گوشــت 
جنوب تهران و یکی از فروشگاه های زنجیره ای مرکز 
شهر ضمن گفتگو با مردم از نزدیک در جریان وضعیت 
توزیع کاالهای اساسی و مشکالت این امر قرار گرفت.
در این بازدید وزیر جهاد کشاورزی، رئیسی را همراهی 

می کرد.
    

فرانسه خواستار آزادی فوری 
اتباع دستگیر شده خود شد

وزارت امور خارجه فرانسه بازداشت و دستگیری 
دو شهروند این کشور در ایران را تایید کرد و خواستار 
آزادی فــوری آنها شــد.به گــزارش فرانس پرس، 
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای تصریح 
کرد: »دولت فرانســه این دســتگیرِی بی اساس را 
محکوم می کند و خواستار آزادی فوری دو شهروند 

فرانسوی است.«
در بیانیه وزارت خارجه فرانســه تاکید شده است 
که مقام های این کشور »کاماًل بسیج« شده اند و این 
وزارتخانه ضمن احضار کاردار سفارت ایران در پاریس 
به سفیر فرانسه در تهران ماموریت داده تا در رایزنی 
نیز با مقامات ایران زمینه دسترسی کنسولی به افراد 

بازداشت شده را فراهم کند.
    

انریکه مورا خواستار آزادی 
احمدرضا جاللی شد

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
توییتی خواســتار توقف اعدام و آزادی یک جاسوس 

ایرانی-سوئدی شد.
به گزارش ایسنا، انریکه مورا، در توئیتی نوشت: در 
این زمان که همچنان منتظر ازســرگرفتن سفرم به 
بروکسل هستم، می خواهم خاطرنشان کنم در زمانی 
که تهران بودم بر لزوم توقف اعدام احمدرضا جاللی و 

آزادی وی به دالیل بشردوستانه شدم.
    

 هشدار انگلیس به شهروندانش 
در خصوص سفر به ایران

وزارت خارجــه انگلیــس در توصیه نامــه ای 
به شــهروندان انگلیسی نسبت به ســفر به ایران 

هشدار داد.
به گزارش ایسنا، وزارت خارجه انگلیس روز جمعه 
با صدور توصیه نامه ای به شهروندان خود مدعی شد: 
خطر بسیاری زیادی وجود دارد که شهروندان انگلیسی 
در ایران دستگیر، حبس و یا بازجویی شوند؛ حال چه 
یک دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی باشند یا نه. شماری از 
دوتابعیتی های ایرانی -انگلیسی برای مدت طوالنی در 

ایران در حبس به سر می برند.
در ادامه بیانیه ادعا شده است: مقامات دوتابعیتی ها 
را به رسمیت نمی شناسند؛ پس اگر شما یک دوتابعیتی 
باشید و دستگیر شوید، وزارت خارجه از طریق مقامات 
مطلع نخواهد شد، اجازه دیدار با شما را نخواهد داشت 
و توانایی مان برای ارائه کمک های کنسولی به شدت 

محدود خواهد بود.
    

شمخانی: 
اعتراضات محدود، نسبتی با 

موج سواری رسانه های معاند ندارد
دبیر شورای عالی امنیت ملی اعتراضات در ایران 
را محدود دانست که نسبتی با موج سواری رسانه های 

معاند ندارد
به گزارش ایســنا، علی شــمخانی در توییتی 
نوشت: پیشــرفت ایران اراده تغییرناپذیر کل نظام 
است که دشمن با جنگ ۸ســاله و تحریم مانع آن 
شــد. دولت چابک با اصالح ساختارها، بهینه سازی 
منابع و همراهی مردم از همه موانــع عبور خواهد 
کرد. اعتراضات محدود برخی هموطنان نگران، هیچ 
نسبتی با موج سواری رسانه های معاند و دنباله های 

داخلی آنها ندارد.
    

 شعار نمازگزاران تهرانی 
علیه روحانی و جهانگیری

نمازگزاران تهرانی در حاشــیه نماز جمعه دیروز 
با سر دادن شــعار »بانی وضع موجود؛ جهانگیری، 
روحانی« نسبت به سیاست های اقتصادی دولت قبل 

انتقاد کردند.
به گزارش فارس، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه 
تهران نیز گفت: دولت ها بعد از انقالب تالش کردند 
اقتصاد بیمار کشــور را نجات دهند که چندان موفق 
نبودند. اما دولت ســیزدهم همت کرده و تالش دارد 
که آرام آرام این بیمار را از بیماری در بیاورد، این دولت 
صداقت را پیشه کرده و در پیشانی دولت صداقت نوشته 

است و این جای تشکر دارد.

روی موج کوتاه

خبر

پلیس و برخــی منابع خبری از بازداشــت تعــدادی از 
شــهروندان معترض به گرانی های اخیر در برخی اســتان ها 

خبر می دهند.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی آورده است که شهرستان دزفول 
طی دو روز گذشته تجمعات پراکنده ای را شاهد بود؛ تعدادی از 
افراد در چهارراه شریعتی این شهر تجمع کردند. ایرنا شعارهای 

این عده را ساختارشکنانه توصیف کرده است.
دادستان عمومی و انقالب دزفول نیز اعالم کرد که ۱۵ نفر از 
کسانی که سعی داشتند تجمعات این شهر را به آشوب بکشند 

بازداشت شدند.
تعدادی از مردم شهرکرد مرکز استان چهارمحال بختیاری 
هم عصر روز پنجشنبه در معابر اصلی این شهر و در اعتراض به 

افزایش قیمت ها تجمع کردند.بنابراین گزارش، شهرســتان 
جونقان این استان نیز عصر پنجشنبه شاهد تجمعی ۳۰ تا ۴۰ 
نفره بود؛ در این تجمع نیز برخی شعارها علیه افزایش قیمت ها و 

در مواردی شعارهای ساختارشکنانه سر داده شد.
براســاس این گزارش شهرســتان یاســوج هم طی روز 
پنجشنبه با تجمع روبرو شــد؛ بر همین اساس تعداد ۷ نفر از 
لیدرهای این تجمع که تالش داشــتند با سر دادن شعارهای 
تند، اعتراضات را به سمت تخریب اموال عمومی ببرند، توسط 
عوامل انتظامی دستگیر شدند.فشافویه تهران هم تجمع همراه 
با شعار علیه افزایش قیمت ها را به خود دید؛ هجوم به یکی از 
فروشگاه های زنجیره ای و آتش زدن یکی از فضاهای سبز سطح 
شهر، باعث دخالت عوامل انتظامی و متفرق شدن جمعیت شد.

بازداشت تعدادی از معلمان معترض
کانال تلگرامی شــورای هماهنگی تشــکل های صنفی 
فرهنگیان نیز خبر از بازداشت تعدادی از معلمان معترض به 

طرح رتبه بندی در شهر یاسوج را داده است.
به نوشته این کانال تلگرامی ماموران در یاسوج با حضور 
گســترده مانع از برگزاری تجمع معلمان شــدند و شمار 
زیادی از آنان را بازداشت کردند. تعداد معلم های بازداشت 
شده در یاسوج در منابع مختلف بین ۳۰ تا ۵۰ نفر گزارش 

شده است.
سید علی ملک حسینی، دادستان مرکز استان کهگیلویه 
و بویراحمد به خبرگزاری تســنیم گفت: در روزهای گذشته 
فراخوانی برای تجمع فرهنگیان در ساعت ۱۰ صبح در فضای 

مجازی باز نشر شده بود و تعدادی از معلمان تجمع مختصری 
در جلوی آموزش و پرورش داشتند که توسط نیروهای خدوم 
پلیس به ایشان اعالم شد این تجمع در شرایط کنونی ممنوع 

بوده و اکثریت این عزیزان محل را ترک کردند.
وی یادآور شــد: متاســفانه تعدادی نیز با تمرد نسبت به 
دســتور دلســوزانه پلیس همچنان قصد تجمع غیرقانونی 
داشتند که با رعایت مقررات جرایم مشهود و اختیارات پلیس 

بازداشت شدند.

از سوی پلیس اعالم شد:

بازداشت تعدادی از معترضین به گرانی های اخیر در برخی شهرها

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران 
گفته تلقی ما این است که صحبت های آقای 
گروسی با اهداف سیاســی تحریف شده و 

بعید است او این حرف ها را زده باشد.
به گــزارش مهر، بهــروز کمالوندی در 
واکنش به ادعاهای مطرح شــده به نقل از 
»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در رســانه ها مبنی بر کشــف 

اورانیوم در مکان های اعالم نشده در ایران و عدم پاسخگویی 
ایران در چند ماه گذشته گفت: بله، ما هم همچنین مطالبی 
را در رسانه ها دیدیم و شنیدیم.وی افزود: با توجه به اینکه این 
اظهارات عجیب و دور از انتظار از آقای گروسی بود، روز گذشته 
صحت سنجی این اظهارات را آغاز کردیم و همچنین از آقای 
غائبی )سرپرست نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی 

اتمی( خواستیم در خصوص این موضوع با 
آقای گروسی و آپارو صحبت کند.سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی ایــران تصریح کرد: 
اما آنچه که به نظر می رســد این است که 
انتشار مطالب تحریف شده در مقاطع خاص 
زمانی، مسبوق به سابقه است.کمالوندی 
افزود: تلقی ما این است که صحبت های آقای 
گروسی با اهداف سیاسی تحریف شده است.

وی افزود: طرح این موضوع از جانب مدیر کل آژانس مبنی بر 
اینکه ایران با آژانس همکاری ندارد، بعید است.کمالوندی با 
اشاره به تعامل مناسب ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاکید کرد: عماًل همکاری الزم بین ما و آژانس وجود دارد و 
علی القاعده اعالم هرگونه ارزیابی توسط مدیرکل آژانس در 

خصوص چگونگی اجرای بیانیه زود هنگام است

یک فعال اصالح طلب معتقد است که 
ابراهیم رئیسی هنوز جایگاه خود را به عنوان 
رئیس جمهور نشناخته و نمی داند دقیقا باید 
چه کاری انجام دهدبه گزارش خبرآنالین، 
علی صوفی،  گفت: یکی از شعارهای دولت 
این بود که ما معیشــت مردم را با سیاست 
خارجی گره نخواهیم زد اما، می بینیم که 
مشتاقانه منتظرند پول هایی که بلوکه شده 

را آزاد کنند و برگردانند. دبیرکل حزب پیشــرو اصالحات 
افزود: به طور مرتب نیز به مردم بشارت می دهند که ما عن 
قریب مطالباتمان را وصول خواهیم کرد تا مردم احســاس 
کنند از قَِبل وصول این مطالبات فرجی حاصل خواهد شد. اما، 
دیدیم که جناح همسو با دولت هم خودشان به تدریج از دولت 
مایوس شدند و دیدند که دولت کارایی ندارد.وزیر تعاون دولت 

اصالحات تصریح کرد: آقای رئیسی فکر می 
کند به عنوان رئیس جمهور باید بین مردم 
حضور و تماس نزدیک با مردم داشته باشد. 
بنابراین، مرتب به استان ها سفر می کند اما، 
غافل از آن که ایشان رئیس دولت است و این 
دولت باید کارها را پیش ببرد. صوفی تصریح 
کرد: ایشان هنوز جایگاه خودش را به عنوان 
رئیس جمهور نشناخته و نمی داند که رئیس 
جمهور باید چکاری انجام دهد. آقای رئیسی هنوز متوجه 

نشده ارتباط وزرا و مجلس با ایشان چگونه است.
این فعال اصالح طلب گفت: متاسفانه، هر روزی که می 
گذرد یاس و نا امیدی بیشتر، شاخص های اقتصادی منفی تر، 
سرعت افزایش قیمت ها بیشــتر، تورم بیشتر، نرخ بیکاری 

بیشتر می شوند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

بعید است گروسی علیه ایران حرف زده باشد
علی صوفی:

ابراهیم رئیسی هنوز جایگاه خود را نشناخته است


