
روزنامه صبح ايران

سرمقاله

صفحه 8

نابودي پناهندگان به جاي حل مشكالتشان

وزراي خارجه اتحاديه اروپا براي الپوشاني قتل 700 مهاجر گردهم آمدند سردار دهقان در ديدار رئیس جمهور آذربايجان:8 2

حمله نظامي عربستان به يمن با حمايت آمريكا و رژيم صهیونیستی است

دريادار فدوی: 3

هیمنه قدرت های متخاصم را با كمترين امكانات شكستیم
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گزارش يك

دندان طمع دولت ها 
به مجلس

سرمقاله
1

ارزيابي كارشناسان از مهر تايید روسیه 
بر فكت شیت امريكايي

ديگر زمان انتشار 
گزارش برگ ايران است

گزارش 
ويژه

7

شهردار تهران مطرح كرد:

خطر بزرگ دولتی شدن 
مديريت شهری درشهر

4
چرايي دستورالعمل رهبر انقالب 

براي افزايش توان دفاعي
پاسخي به پاهاي 

بيش از گليم دراز شده
امنيت و 

اقتدار
3

رايزني هاي سیاسي
در سعد آباد

خيابان 
پاستور

2

ماموريت كمیسیون بهداشت به وزير:
معاون وزير بهداشت 

مسئول برگشت زدن بوفالوها!
گزارش 

چهار
4

بهانه دل درد 
براي خروج از میهماني

پاورقی
3

يارانه از باال
ننجون انرژی هسته ای از پايین

3

طبق مستندات موجود هر يارانه بگیر از سال 1389 
تاكنون قريب به 2 میلیون و 275 هزار تومان يارانه 
نقدی دريافت كرده است. اين در حالی است كه طی 

چهار سال گذشته حدود 190 هزار میلیارد تومان برای 
پرداخت يارانه نقدی هزينه شده كه نه تنها تمام منابع 
ناشی از افزايش قیمت حامل هاي انرژی )در چارچوب 

قانون هدفمندی( را در بر مي گیرد بلكه از خزانه دولت 
و گاهي استقراض از بانک مركزی تامین شده است

مقاومت يمني ها شكست ائتالف عربستاني - امريكايي را قطعي كرده است

غرق شدن تدريجی آل سعود 
در شن های داغ يمن

دندان طمع دولت ها 
به مجلس

متاس��فانه يكي از اش��كالت دولت ها 

مهدي رجبي

طي دو دهه اخير، بحث اقتدارگرايي 
و هم فكر س��ازي هم��ه دس��تگاه ها و 

نهادهاست. 
گويي كه دولت ها پس از كس��ب 
راي مردم تمام تالش خود را مي كنند 
تا سنگرهاي ديگر! را هم فتح كنند. قطعا اين جمله را 
بارها از دهان اغلب دولتمردان گذشته و فعلي و آينده 
ش��نيده ايم يا خواهيم شنيد: »نگذاش��تند كار كنيم. 
نمي گذارند كار كنيم. اگر مي گذاشتند كار كنيم و...«

اي��ن بهان��ه كم كاري ه��م معموال از آنجا ناش��ي 
مي ش��ود كه دولتمردان فك��ر مي كنند همه بايد مثل 
آنها بينديش��ند و در برابر يك حرف، برنامه يا اجراي 
دولتي ها سر تعظيم فرود بياورند و بدون كوچك ترين 

حرفي يا اعتراض و نقدي بپذيرند. 
اي��ن تماميت خواه��ي دولت ها متاس��فانه باعث 
بروز فس��اد در دس��تگاه هاي مختلف دولتي مي شود. 
اينك��ه دولت فكر كند، هر چه در نظ��ر دارد، بهترين 
تصميم اس��ت و همه بايد مطيع باشند، متاسفانه نه با 

جمهوريت همخواني دارد و نه اسالميت.
اما اين وسوسه متاس��فانه در اغلب دولت هاي ما 

وجود داشته است.
وقتي ب��ه دولت هاي گذش��ته نگاه��ي بيندازيم، 

مي توانيم افق پيش رو را هم متصور شويم. 
ب��ا روي كار آمدن دولت اصالح��ات، دولتمردان 
تمام تالش خود را كردند تا آرايش مجلس شش��م را 
آنچن��ان كه خود مي خواهند رق��م بزنند. يك مجلس 
يك دس��ت و بدون حتي منتقد و نه مخالف. مجلسي 
كه گذر زمان نشان داد، شاخص ضعيف ترين و بدترين 
مجلس شوراي اسالمي پس از انقالب بود. مجلسي كه 
متاس��فانه عمر خود را صرف بازي هاي سياسي كرد و 
يادش رفته بود كه قرار است نمايندگان ملت باشند. 

البته تجربه مجلس شش��م باعث نش��د كه دولتي 
كه ش��عارش عدالت و مهرورزي بود هم، دس��ت از سر 
تماميت خواه��ي ب��ردارد. اين دولت ني��ز در انتخابات 
مجلس هشتم تالش كرد تا فهرستي ارائه كند و مردم 
را به س��مت انتخاب نمايندگان همس��و با دولت سوق 
دهد. موفقيت اين دولت نس��بت ب��ه دولت اصالحات 
كمتر بود. از آن يك دس��تي مجلس ششم خبري نبود 
و ش��ايد همين امر باعث شد تا اختالفات بين دولت و 
مجلس، بيش از هميش��ه بروز كن��د. مجلس نهم هم 
چندان ب��ا تمايالت رئيس جمهور وقت س��ازگار نبود. 
عدم اجراي برخي قوانين مصوب مجلس، استيضاح ها، 
سوال از رئيس جمهور و البته آن ادبيات ناپسند در روز 
استيضاح وزير رفاه يا كنايه هاي رئيس دولت به مجلس 
نمونه هايي از مخالفت جدي دولت با مجلس��ي بود كه 

به تصريح حضرت امام، بايد در راس امور باشد.
ب��ا روي كار آم��دن دول��ت اعتدال ك��ه تدبير و 
اميد را ش��عار خ��ود برگزيده بود، امي��د مي رفت كه 
اي��ن رفتاره��اي خودخواهانه دولت ها تمام ش��ود، اما 
متاسفانه باز هم چنين نشد. تماميت خواهي همچنان 

بر دولت  احاطه دارد و دولتمردان و البته حاميانش��ان 
مدام در پ��ي تضعيف مجلس فعل��ي و البته تصاحب 

حداكثري كرسي هاي سبز بهارستان هستند. 
اينكه مدام بحث اس��تيضاح، طرح س��وال از وزرا، 
كارت زرد و... در برخ��ي رس��انه هاي حام��ي دول��ت 
برجسته مي شود يا اينكه برخي دولتمردان با ادبياتي 
خاص، عملكرد مجلس نهم را زير س��وال مي برند و يا 
ش��رح موفقيت دولت را در داشتن يك مجلس خاص! 
مي دانن��د، نش��ان مي دهد ك��ه دولت يازده��م هم از 

اشتباهات گذشتگان خود درس نگرفته است. 
ق��رار بر اين ب��وده كه دولت ها مج��ري انتخابات 
باش��ند، اما متاس��فانه برخ��ي خودپس��ندي ها باعث 
مي ش��ود كه دولتم��ردان خود را مح��ق در انتخابات 

بدانند. 
اظه��ارات برخي از اعضاي دولت آقاي روحاني به 
وضوح پرده از برنامه ريزي پاستورنش��ينان براي ورود 

تمام عيار به عرصه انتخابات دارد. 
در اولي��ن روز س��ال 94 رئيس جمه��ور رو ب��ه 
مخاطب��ان تلويزيوني مي گويد: »س��ال جديد، س��ال 
انتخابات اس��ت بايد فض��ای بهتری را ب��رای فعاليت 
احزاب بوجود آوريم، آس��تانه تحم��ل را باالتر ببريم، 
سربلندی اين ملت را به رخ بدخواهان بكشيم. به همه 
نش��ان دهيم كه افكار مختل��ف را ما تحمل می كنيم. 
دس��ت به دس��ت هم دهيم، مجلسی را بس��ازيم كه 
شايسته اين ملت بزرگ ايران است و مجلس خبرگانی 
را بوجود آوريم كه ثبات بيش��تر برای كشور و آرامش 
بيشتر برای افكار عمومی جامعه ما بوجود آورد و اين 

كار با همكاری يكديگر امكان پذير است.« 
در گفت وگ��وي تلويزيوني پ��س از اعالميه لوزان 
صراحت بيش��تري در كالم آقاي روحاني است: »پيام 
م��ن تش��كر از ملت اي��ران و درخواس��ت از آنها برای 
همكاری بيش��تر برای رونق اقتص��ادی، روابط نزديك 
اجتماعی و همدلی در رقابت های س��الم سياس��ی در 

سالی است كه انتخابات در آن برگزار خواهد شد.« 
اظه��ارات  كن��ار  در  را  جم��الت  اي��ن  وقت��ي 
رئيس جمهور در پشت تريبون مجلس به مناسبت هاي 
مختل��ف يا كنايه هاي پس از ع��دم اعتماد مجلس به 
برخي وزرا بگذاريم، آن وقت مي ش��ود مجلس شايسته 

ملت و درخواست از مردم را ترجمه كرد.
اخيرا هم كه معاون اول رئيس جمهور در همايش 
يك��ي از احزاب ب��ه مثابه »آفتاب آم��د دليل آفتاب« 
نش��ان مي دهد كه دولتمردان به اين راحتي ها از كنار 

مجلس دهم نخواهند گذشت.
هرچن��د تقريبا يقي��ن داريم كه اي��ن دولت نيز 
مانند دولت هاي پي��ش از خود نمي تواند دندان طمع 
صندلي هاي مجلس را بكش��د، به قول معروف ما آنچه 
ش��رط بالغ اس��ت را بايد براي رضاي خدا و ثبت در 
تاري��خ مكتوب كنيم، حت��ي اگر باعث م��الل برخي 

شود.
اي��ن جمله مواليمان علي)ع( هم ش��ايد تلنگري 
ب��راي برخي ه��ا باش��د: »از خودپس��ندی و از اعتماد 
ب��ه آنچه موج��ب اعجابت  ش��ده و نيز از دلبس��تگی 
به س��تايش و چرب زبانی های ديگران، پرهيز كن، زيرا 
يكی از بهترين فرصت های شيطان است  برای تاختن تا 

كردارهای نيكوی نيكوكاران را نابود سازد«
والعاقبه للمتقين

صفحه 2

صفحه 5

اق��دام 
پنج گ�زارش 

گروه اقتصاد
عمل�ی 
دول�ت 
ياران��ه  پرداخ��ت  ع��دم  در 
فروردين 5 گروه از پردرآمدها 
باالخره به كشمكش ها بر سر 
ح��ذف يارانه بگيران پردرآمد 
پايان داد و نشان داد كه عزم 
دول��ت ب��رای اج��رای اي��ن 

موضوع جدی است. 
ه��ر چند اين اق��دام دولت باي��د زودتر از اينها انجام مي ش��د 
چراك��ه مجل��س تكالي��ف قانوني اي��ن مس��اله را به ش��كل تمام 
و كم��ال ب��ه دول��ت داده ب��ود اما وج��ود برخ��ی موان��ع مانند از 
دس��ت رفت��ن اعتماد م��ردم ب��ه دولت موجب ش��د ت��ا متوليان 
 اي��ن اقدام دس��ت به عصا تري��ن روش ممك��ن را ب��رای اين مهم 

برگزينند. 

يازدهم  دولت  اقدام  اين 
فروردين م��اه  در  درحال��ی 
س��ال 94 ش��كل اجرايی به 
خ��ود گرفته كه ت��ا پيش از 
اي��ن مجلس در قانون بودجه 
93 متوليان اجرايی را مكلف 
كرده تا نسبت به اجرای اين 
مهم اقدام كنند اما دولتمردان 
با وجود كسری بودجه از اين 
ام��ر امتناع كردن��د و به قول 

بهارستانی ها بر خالف قانون عمل كرد.
آنچه در مصوبه مجل��س در قانون بودجه 93 به عنوان تكليف 
دولت مطرح ش��ده بود بر گرفته از قانون هدفمندي يارانه ها بود به 
اين معنا كه هر فرد براس��اس ميزان درآمد خود يارانه دريافت كند 
كه دولت با پرداخت يارانه 45 هزار و 500 تومانی به ش��كلی ديگر 

قانون شكنی كرد. 

ورود دولت 
به كارزار انتخاباتي
در حالیكه حدود 11 ماه تا انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی يعنی هفتم اسفندماه زمان مانده 

است اما برخی از شخصیت ها و گروه های سیاسی براي ورود زود هنگام در انتخابات آماده مي شوند و در اين 
میان به نظر مي رسد كه دولتي ها نمي خواهند از اين عرصه رقابت عقب بمانند

کیفرخواست جیسون رضائیان صادر شد
دادس��تانی تهران با صدور خبرنگار متهم به جاسوس��ی واش��نگتن پس��ت، 
جيس��ون رضائي��ان را ب��ه جاسوس��ی از طريق جم��ع آوری تصميمات كش��ور 
در خصوص مس��ائل سياس��ت داخلی و خارج��ی و تبليغ عليه نظ��ام جمهوری 

اسالمی ايران متهم كرد.
ليال احس��ن وكيل مدافع جيس��ون رضائيان در گفت وگو با تسنيم از صدور 
كيفرخواس��ت ب��رای اين خبرنگار ايران��ی - آمريكايی متهم به جاسوس��ی خبر 
داد و گفت: جيس��ون رضائيان از سوی دادس��تانی تهران به جاسوسی از طريق 
جمع آوری تصميمات كش��ور در خصوص مس��ائل سياس��ت داخلی و خارجی و 

قراردادن آن در اختيار افراد غير صالح متهم شده است.
وی افزود: بر اس��اس كيفرخواست صادره، دسترس��ی و جمع آوری اطالعات 
طبقه بندی ش��ده، همكاری با دول متخاصم و نوشتن نامه به اوباما رئيس جمهور 
آمري��كا و تبلي��غ عليه نظام جمهوری اس��المی ايران از ديگر اتهامات جيس��ون 
رضائيان است. به گفته وكيل اين خبرنگار متهم به جاسوسی، صرف نظر از فقدان 
داليل موجه اتهامات مطرح در پرونده، نتيجه رديف اول تا س��وم اتهامات وارده،  
نوعاً يكی است و عليرغم اختالفات سياسی و فرهنگی عميق بين ايران و آمريكا و 
ديوار بی اعتمادی كه از زمان كودتای 1953 عليه دولت قانونی ايران ايجاد شده، 

دو كشور از نظر موازين حقوق بين الملل "متخاصم" محسوب نمی شوند.
احسن ادامه داد: از نظر حقوق بين الملل دو كشور زمانی متخاصم به شمار 
می روند كه اوال اعالم جنگ ش��ده و در حال جنگ باش��ند و يا پس از درگيری 

نظامی آتش بس اعالم شده اما منجر به برقراری صلح دائم نشده باشد.
وی با بيان اينكه رضائيان خبرنگار است و ماهيت شغل خبرنگاری دسترسی 
به اطالعات و انتش��ار آن اس��ت، اضافه كرد: جيس��ون ش��خصاً به هيچ اطالعات 
محرمانه ای مس��تقيماً يا به  صورت غيرمستقيم دسترسی نداشته تا آن را منتشر 

كند يا در اختيار ديگران قرار دهد.
وكي��ل مدافع خبرنگار متهم به جاسوس��ی با اعالم خبر مالق��ات ديروز خود با 
موكلش در محل دادگاه، وضعيت روحی نامبرده را خوب توصيف كرد و اظهار داشت: 
جيسون از حدود 9 ماه قبل در بازداشت به سر می برد و با درخواست های مكرر او برای 

تبديل قرار بازداشت موقت به كفالت يا وثيقه مورد قبول دادگاه واقع نشده است.
اگر چه احس��ن معتقد اس��ت تداوم بازداش��ت موكلش با بند دال ماده 32 
قانون آيين دادرس��ی كيفری مغاير اس��ت اما در عين حال می گويد: در ماه های 
اخير با برخی درخواست های جيسون برای مالقات حضوری با همسرش موافقت 
ش��ده است اما اميدواريم وی تا زمان صدور حكم نهايی با تبديل قرار بازداشت، 

آزاد شود. 

عراقچی:
هنوز هیچ توافقی نداريم

عضو ارش��د تيم مذاكره كننده ب��ا تأكيد بر اينكه تحريم ها ما را 
مجب��ور نكرد كه وارد مذاكرات ش��ويم، گفت: ما يك توافق در يك 
مرحله ای خواهيم داش��ت كه اگر بشود آخر ماه ژوئن يا شايد زودتر 

صورت گيرد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، س��يدعباس عراقچ��ی عضو ارش��د تيم 
مذاكره كننده هسته ای پيش از ظهر ديروز در نشستی در دانشكده 
حقوق و علوم سياسی دانشگاه عالمه در خصوص بيانيه لوزان و پس 
از آنكه س��خنان موافقان و منتقدان اين بيانيه را ش��نيد، گفت: ما 
هنوز هيچ توافقی نداريم؛ يك توافق در يك مرحله خواهيم داش��ت 
و اگر بشود آخر ماه ژوئن يا 10 تير و شايد هم زودتر حاصل خواهد 
ش��د و آنچه كه اكنون به آن دست يافته ايم بيانيه  مطبوعاتی لوزان 

است كه مجموعه ای از راه حل هاست.
وی ب��ا تاكي��د بر اين كه هنوز هيچ توافق��ی نداريم، گفت: اين 
راه حل ها ش��اخص های م��ا در توافق خواهد بود ت��ا به يك راه حل 
برس��يم و بر اس��اس اين راه حل ها می دانيم كه چگونه مسئله  اصلی 

را حل كنيم.
عراقچ��ی اضاف��ه ك��رد: ب��ه ه��ر ح��ال 
دست هايی اس��ت كه می خواهند دستيابی به 
توافق را به هر نحو متوقف كنند. اين دست ها 
ممكن اس��ت در هر مسيری به كار بيفتد كه 
نمونه آن را در كنگره آمريكا مشاهده كرديم. 
اين اقدام اخير كنگره نشان داد كه اين توافق 

مطلوب كنگره نيست.
معاون وزير خارجه با اش��اره به اظهارات 
منتقدان در يكی دو هفته گذشته خاطرنشان 
كرد: واقعاً اميدوار شدم به اينكه انتقاداتی كه 
وجود دارد ناش��ی از دغدغه ه��ا و نگرانی های 
جدی اس��ت كه به جزئيات مذاكرات مربوط 

می شود.
عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته ای در 
پاس��خ به انتقادات فؤاد ايزدی استاد دانشگاه 
كه هدف مذاكرات را برداشته شدن تحريم ها 

عن��وان كرد، گفت: اين نگاه در تيم وجود ندارد و نگاه مقامات نظام 
نيز نيست و تحريم ها ما را مجبور نكرد كه وارد مذاكرات شويم.

وی در خصوص حق غنی س��ازی ايران با بيان اينكه اين حق را 
معاهده ان پی تی برای ما قائل ش��ده، تصريح كرد: اين حق ما است 
و قرار نيس��ت كسی اين حق ما را به رسميت بشناسد ما هيچ وقت 
از غربی ها نخواس��تيم اين حق ما را به رسميت بشناسد، چون اين 
ح��ق وجود دارد و ما از آنها خواس��تيم كه به اجرای حق ما احترام 

بگذارند.
معاون وزير خارجه ادامه داد: 10 سال دعوا سر اين بود كه اينها 
می گفتند غنی سازی تعليق ش��ود و ما می گفتيم تعليق نمی كنيم، 
ش��ايد تا سال های آينده هم به غنی سازی نياز فوری نداشته باشيم 
ولی ما بر اين موضوع پافش��اری می كرديم زيرا می خواستيم زير بار 

حرف زور و سلطه نرويم.
عراقچی دومين خواس��ته ايران را تثبيت برنامه هسته ای خود 
خواند و ادامه داد: در يك پروس��ه مذاكراتی برنامه هس��ته ای ايران 
از تهديد به صلح و امنيت بين المللی به برنامه مورد احترام ش��ورای 
امنيت تبديل ش��د و اكنون از ايران خواس��ته می ش��ود كه با ديگر 
كش��ورها همكاری صلح آميز هسته ای داشته باشد و در صورتی كه 
توافقی حاصل شود فصلی از آن به همكاری های صلح آميز هسته ای 

با ايران اختصاص خواهد يافت.
معاون وزير خارجه اضافه كرد:  در نطنز غنی سازی ما با 5 هزار 
و اندی ماشين سانتريفيوژ ادامه می يابد با محوريت 10 ساله و بعد 

از آن به سمت غنی سازی صنعتی حركت ادامه خواهد يافت.

عراقچی ب��ا تأكيد براينكه غنی س��ازی ما باي��د آينده صنعتی 
داشته باشد و چش��م  انداز آن روشن باشد، گفت: غنی سازی ما يك 
چيز دكوری نيست و آينده اين غنی سازی صنعتی بايد تأمين شود 

كه تحقيق و توسعه آن را تأمين می كند.
وی در خص��وص س��انتريفيوژهای IR8 خاطرنش��ان كرد: اين 
ماش��ين ها كه ماش��ين ايده آل ما در آينده است 8 تا 10 سال ديگر 
ماش��ين نمی شود و روند تحقيق و توس��عه آن طوالنی است و 8 تا 

10 سال طول می كشد تا به توليد انبوه برسد.
معاون وزير خارجه در خصوص تأسيس��ات هس��ته ای فردو نيز 
گف��ت: ارزش فردو برای ما راهبردی اس��ت چ��ون نمی توان به آن 
حمله كرد. فردو پش��توانه بيمه نطنز و س��اير تأسيسات ما است و 
دش��منان می دانند كه اگر كوچكتري��ن تعرضی به نطنز كنند فردو 

چكار خواهد كرد.
عراقچ��ی افزود: فردو ظرفي��ت راهبردی خ��ود را حفظ كرده 

است.
عضو ارش��د تيم مذاكره كننده هس��ته ای ادامه داد: در صورت 
حصول توافق، تكنولوژی راكتور آب سنگين اراک به روز خواهد شد 
و ايزوتوپ های بيشتری توليد می كند و خواسته اصلی ما در تثبيت 

برنامه هسته ای محقق شده است.
عضو ارش��د تيم مذاكره كننده هس��ته ای در مورد نظارت های 
بيش��تری كه م��ورد پذيرش ق��رار می گيرد 
يعنی پروتكل الحاقی كد 3.1 و دو سه نكته 
اضافه ت��ر گفت: ما در پذيرفتن اين نظارت ها 
دقت كرديم كه سوءاستفاده ای از آن صورت 

نگيرد.
عراقچ��ی اضاف��ه كرد: وقتی م��ا برنامه 
مخف��ی نظام��ی نداريم هرچ��ه می خواهند 
بازرس��ی كنند، ام��ا اينكه به اس��م نظارت 
بخواهن��د جاسوس��ی كنن��د با آن مش��كل 

داريم.
معاون وزير خارجه در واكنش به انتقاد 
جمش��يدی در خصوص اينك��ه آمريكايی ها 
ب��ه دنبال من��زوی ك��ردن ايران هس��تند، 
خاطرنش��ان كرد: اگر قبول داريم كه آمريكا 
ب��ه دنبال من��زوی ك��ردن ماس��ت راه آن 
از طري��ق تحريم ه��ا بوده و م��ا نبايد اجازه 

می داديم كه تحريم ها بماند.
وی اف��زود: مذاكراتی كه باعث می ش��د ب��رای قطعنامه جديد 
مشروعيت س��ازی كند، در اس��تراتژی آمريكا ب��ازی می كرد و اگر 
اعتقاد داريد كه اس��تراتژی آمريكا تحريم محور است بايد تحريم ها 

را به هر شكلی برداريم.
عراقچی در پايان دس��تاوردهای حاصل��ه را متعلق به كل ملت 
ايران خواند و گفت: اين دستاوردها متعلق به اين دولت و آن دولت 
نيست. دولت ها وظيفه خود را انجام داده ا ند و اين دستاوردها ثمره 
كار مردمی اس��ت كه 10 سال مقاومت كرده، تحريم ها و فشارها را 
تحمل كردند و همچنين دس��تاورد كسانی است كه با توانايی های 
نظامی خود دش��من را نااميد و كس��انی كه در صحنه عمل برنامه  

هسته ای ما را تثبيت كردند.
وی با ادای احترام به شهدای هسته  ای از منتقدان خواست كه 
نگاه ملی به موضوع هس��ته ای داشته باشند و نگاه فروملی، بخشی، 
ف��ردی و جناح��ی را كنار بگذارند و افزود: مطالبی كه مطرح ش��د 

حتماً در سه ماه آينده مدنظر ما خواهد بود.
در اين نشس��ت نقد و بررسي بيانيه لوزان كه با حضور ابراهيم 
متقی، منوچهر محمدی، فؤاد ايزدی، محمد جمش��يدی، حس��ين 
س��ليمی، س��يد محمدكاظم س��جادپور، قاس��م افتخاری، غالمعلی 
چگين��ی زاده و مجتبی مقصودی برگزارش ش��د اف��رادي همچون 
حسين موسويان عضو اسبق تيم مذاكره كننده هسته اي هم حضور 
داش��ت، اعتقاد داش��ت كه در بيانيه لوزان فرات��ر از ان پي تي تعهد 

داده ايم.

سیاست روز بررسی مي كند؛

حذف يارانه پردرآمد ها
بازگشت هدفمندی به مدار


