
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سياست 2

 صدور دستور رسیدگی به موضوع اهانت
  به آیت اهلل صافی گلپایگانی ازسوی دادستان

  جامعه روحانيت مبارز: تبعات 
حمله به مراجع ناگوار است

چرتکه 3

 نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
  در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

 رمزارزها جادوی طال را
 باطل کردند
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 تنش ریاض و بیروت به اخراج سفرای لبنان
 از عربستان، بحرین و کویت انجامید؛ 

تبعات یک مصاحبه!

سياست 2

جهان 5

در آستانه تعیین زمان آغاز مذاکرات وین رخ داد

سنگ اندازی های جدید 
در مسیر مذاکرات

درآغاز هفته ای که چشم ها به آن برای اعالم 
زمان مذاکرات برجامــی میان ایران و طرفین 
اروپایی دوخته شده است، امریکا سرناسازگاری 
را گذاشــت گویی ماجرای هســته ای ایران و 
بازگشتش به مذاکرات مســیر پرسنگالخی 
است که از هر طرف ســنگی برای رسیدن به 

مقصد مقابل پای ایران انداخته می شود.
روز جمعــه امریکا یکی از این ســنگ ها را 
مقابل پای ایران انداخــت  تا بار دیگر تالش ها 
برای ایجاد حسن نیت طرفین بی نتیجه بماند 
و این طور بود که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا دربــاره تحریم های تــازه آمریکا علیه 

شرکت ها و افراد در حوزه پهپاد نظامی ایران در 
بیانیه ای اعالم کرد که  چهار شهروند ایرانی، از 
جمله فرمانده واحد پهپادی سازمان هوا فضای 
سپاه پاســداران را به همراه دو شرکت ایرانی 
به اتهام ارتباط آنها با ســپاه پاسداران تحریم 

کرده است .
بلینکن در بیانیه اش با اشــاره به تحریم ها 
علیه ایران مدعی شــد که: آمریــکا از هر ابزار 
مناســبی برای مقابله با نفــوذ و فعالیت های 
مخرب ایــران از جمله اشــاعه هواپیماهای 
بدون سرنشین )پهپاد( این کشــور استفاده 

خواهد کرد.

افزایش ترافیک پایتخت در نخستین بارش آبان ماه

چراتهرانباهربارندگیقفلمیشود؟
شهرنوشت 6

 شکر ۷۰ درصد و برنج
 ۶۵ درصد گران شد

داده های آماری سال های 90 تا 99 نشان داد؛

 افزایش شکاف طبقاتی
 در ایران

نوازنده و آهنگساز اهل هرات:

 باوجود طالبان هنر
 در افغانستان خواهد مرد

 اولين مربي ایراني
 زن واليبال در ليگ اروپا

افزایش هزینه های درمان و بی توجهی به قانون »الزام«

 بيمه تکميلی
انتخابی از سر ناچاری

 ۱۰۰محکوم به اعدام 
عفو شدند

دسترنج 4

چرتکه 3

دسترنج 4

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8

سياست 2

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: اگر به 
صورت کارشناسی و با عدد و رقم و با آمار بخواهند 
پای میز محاکمه بیایند در قالب کارشناسی می شود 
ثابت کرد دولت و مجلس تا ایــن لحظه در بهبود 

زندگی مردم موفق نبوده اند. 
مهدی آیتی در گفت وگو بــا ایلنا، درخصوص 
این کــه مجلــس یازدهــم برخــالف آنچه که 
نمایندگانــش در زمان تبلیغات انتخابات شــعار 
دادند که برای حل مسائل و مشکالت معیشتی به 
این دوره از انتخابات ورود کرده اند اما در عمل هیچ 
اقدام مثبتی انجام نداده اند و علیرغم این که مدعی 
هستند انقالبی عمل می کنند نه تنها کاری نکردند 
بلکه با طرح هایی مانند »طرح صیانت از کاربران در 
فضای مجازی« دست به نقض حقوق شهروندی زده  
است، گفت: از نگاه کارشناسی و با پرهیز از تعصبات 
جناحی و سیاســی با عدد و رقــم در چهار بخش 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می توان 
ثابت کرد مجلس یازدهم بسیار ناموفق بوده است 
و فقط در این مدت علیه دولت آقای روحانی حرف 

زده و عمل کرده است.
این نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: همین خطری که مجلس را در 
حال حاضــر تهدید می کند، دولــت را هم تهدید 
می کند، یعنی آقای رئیسی هم در همین مدتی که 
آمده نتوانسته جلوی گرانی، تورم، ناامنی و بسیاری 

از موارد را بگیرد.
وی ادامه داد: امروز در کشــور شــاهد هستیم 
رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه 
ســخنرانی می کنند بــه بازدیدهای اســتانی و 
شهرستانی می روند در حالی که مشکالت با سفر 
کردن و گفتار درمانی حل نمی شــود چرا که اگر با 
سخنرانی مشکالت حل می شد؛ آقایان احمدی نژاد 

و روحانی از این آقایان سخنران تر بودند.
این فعال سیاســی اصالح طلب یادآور شــد: 
همه مســئوالن ما تصور می کنند با سخنرانی و یا 
بازدیدهای اســتانی می توانند مشکالت را حل و 
مرتفع کنند درحالی که همین بازدیدهای استانی 
خودش می تواند موجب نارضایی در آینده شــود 
زیرا هنگامی که مسئوالن به استان ها می روند به 
مردم وعده هایی می دهند که نمی توانند به آن عمل 

و مشکالت را حل کنند و همین امر خودش باعث 
نارضایتی عمومی می شود. بنابراین آن چیزی که 
می شود به صورت کارشناسی، مهندسی و با عدد 
و رقم با آمار و ارقام نشــان داد این است که مجلس 
یازدهم و دولت سیزدهم چشم انداز روشنی برای 
افزایش سطح رفاه، آسایش، پیشرفت، توسعه و بهتر 

شدن اوضاع ممکلت ندارند.
وی تاکیــد کرد: اگر قــرار باشــد در ممکلت 
بخش های سیاسی و اقتصادی فعال  شوند و توسعه 
پیدا کنند که ما هم در داخل و هم در خارج وضعیت 
بهتری پیدا کنیم و به عنوان یک کشور موفق جلوه 
کنیم هیچ راهی جز این نداریم که تعامالت مثبت 
خودمان را با کشــورهای دنیا علــی الخصوص با 

همسایه ها گسترش دهیم.

آیتی گفــت: امــروز نفت مــان را نمی خرند، 
بانک های جهانی روابط و مــراودات پولی و ارزی 
با ایران ندارند و ما در حال حاضر در تحریم شــدید 
سیاسی و اقتصادی قرار داریم و حتی برای مسائل 
نظامی، صنعت  حمل و نقل هوایی و سرمایه گذاری 
خارجی در کشور مشــکل داریم و گرفتار کوچه 
بن بست و انسداد سیاســی و اقتصادی شده ایم و 
قطعاً مشکالتی که در کشــور داریم با سخنرانی و 
شــعار و گناه را  به گردن دولت های قبلی انداختن 
حل نمی شود، حتی با وجود این که آقای قالیباف 
و نمایندگان مجلس نطق های آتشــین کنند و از 
تریبون خودشان فریاد بزنند تمام این گرفتاری ها و 

بدبختی ها متعلق دولت های گذشته است.
وی با بیان این که آقایان دقت کنند مردم به خوبی 
متوجه شرایط می شوند و می فهمند مجلس و دولت 

فعلی هیچ یک از گره های مهم کشور را نتوانسته اند 
باز کنند، گفت: مردم صبح به صبح به سرکار و بازار 
می روند با چشم باز و گوش باز می بینند و می شنوند 
که قیمت ها هر روز سرسام آورتر می شود، بیکاری 
روزبه روز گسترش پیدا می کند، کسب و کار هر روز 
خراب تر می شود، جوانان تحصیلکرده بیکار هر روز 
تعدادشان افزایش می یابد و حتی امنیت کاری و 
حقوق شهروندی بهتر نشده است. سوالی که مطرح 
می شود این است که آیا زندانیان سیاسی وضعیت 
بهتری پیــدا کرده اند؟ آیا مطبوعات و رســانه ها 
آزادی بیشــتری پیدا کرده اند؟ نهادهای مدنی، 
فضای مجازی، اینترنت و همه نمادهای رســانه 
عمومی وضع بهتری پیدا کرده اند؟ صداوسیمای 
ما صداوسیمای ملی شده است تا مردم طرفداراش 
باشند؟ مشاهده می کنیم در هیچ بخشی مجلس و 
دولت هنوز نتوانسته اند باعث چند درجه بهبود در 
وضعیت مردم و رضایت مندی عمومی در بین مردم 
شوند اما در عوض مشاهده می کنیم آقایان  بیشتر 
وقت خود را صرف سخنرانی، شعار دادن و سفرهای 
اســتانی می کنند که در آینده باعــث نارضایتی 

عمومی خواهد شد.
وی ادامه داد: آقای قالیباف بارها در سخنرانی ها 
گفته مدیریت در کشور ما خراب است؛ اتفاقا از وقتی 
که این ها آمدند مدیریت بدتر شده که بهتر نشده 
است اما این جریان ســوار بر این موج شده اند که 
گناه را بر گردن گذشتگان بندازند که این بهترین 
راه فرار به جلو اســت.این فعال سیاسی با تاکید بر 
این که دولت و مجلس می دانند آمریکا و اروپا چه 
تحریم های کشنده ای علیه ما وضع کرده اند، گفت: 
با تحریم هایی که وضع شــده است هیچ حرکت 
سیاسی و اقتصادی در سطح جهان که هیچ در سطح 
خاورمیانه هم نمی توانیم انجام دهیم و مجلس و 
دولت به جای رفع آن ها بــا بهانه جویی و فرافکنی 
می خواهند فرار رو به جلو انجام دهند و تمام گناهان 
را به گردن مدیران سابق بی اندازد که این بهترین 
شگرد برای فریب مردم و فرار کردن از مسئولیت 
است، درحالی که اگر به صورت کارشناسی و با عدد 
و رقم و با آمار بخواهند پای میز محاکمه بیایند در 
قالب کارشناسی می شود ثابت کرد دولت و مجلس 

تا این لحظه موفق نبوده است.

گفتوگو
آیتی در گفت وگو با ایلنا:

 دولت و مجلس در بهبود زندگی مردم موفق نبوده اند


