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"اینستکس" نسیه اروپا به ایران؟
صفحه  3و 5

بررسی سیاست روز از دالیل رشد قیمت مواد پروتئینی؛

گوشت هست اما نظارت نیست
صفحه 7

نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با سیاست روز:

ما یک ضد انقالب بزرگ داریم که نامش اقتصاد است
امروز جنگ ،جنگ اقتصادی است
نمای نزدیک

Newser.com
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اینستکس اروپایی فرقی با نقض عهد امریکایی برجام ندارد؛

فرانسویها یازدهمین شنبه ضد سرمایهداری را برگزار کردند

مسئوالن در معرض آزمون بزرگ

نه نش��د! اینگونه نمیش��ود! از اس.پی.وی به
«اینس��تکس» نقل مکان کردن هم کاری از پیش
نمیبرد ،باید ب��رای این که اروپا را وادار به اجرای
تعه��دات خود در قبال برجام کنی��م ،یک اقدام و
تصمیم انقالبی بگیریم.
اروپا بیش از  8ماه اس��ت که خود را در تالش
برای اجرای برجام نش��ان میدهد ،اما پس از این
مدت طوالنی ،سازوکاری را به نام اینستکس ارائه
داده اس��ت که منافع جمهوری اس�لامی ایران را
تأمین نمیکند.
اروپ��ا در بیانیهای که برای معرفی س��از و کار
مالی تجاری خود با ایران منتشر کرده شروطی را
مطرح کرده که هیچ ارتباطی با توافق هس��تهای و
تعهداتی که آنها باید پایبند باش��ند ،ندارد ،چگونه
میت��وان به اروپا اعتماد کرد در حالی که برجام را
اجرا نکرد و آمریکا از آن خارج شد؟
همه چیز روشن است ،توافق 3 ،سال پیش از این
به امضای ایران و گروه  5+1رس��ید که هر دو طرف
وظایف و تعهداتی در قبال آن دارند ،ایران تاکنون به
تعهدات خود پایبند بوده و آنها را اجرا کرده اس��ت،
اما طرف مقابل  3س��ال اس��ت که با بدعهدیهای
خ��ود ،نه تنها وظایف برجامی را اجرا نکرده بلکه به
بهانههای گوناگ��ون تحریمهای اقتصادی دیگری را
علیه جمهوری اسالمی اعمال کرده است .اکنون نیز
با ارائه « اینستکس» سعی دارد افکار عمومی جهان
و حتی داخل کشور را فریب دهد.
مسئولین و دستاندرکاران مذاکرات هستهای
خاصه جناب آقای ظریف وزیر خارجه باید در این
زمینه وارد میدان ش��وند و با حضور در صداوسیما
به تش��ریح بستهای که از سوی اروپا رونمایی شده
سخن بگویند و روشنگری کنند.
نه آن روشنگری که درباره برجام انجام شد ،بلکه
واقعیت و حقایق این بسته باید برای مردم گفته شود.
پس از بیش از  8ماه از خروج آمریکا از توافق هستهای
و سیاستی که اروپا در قبال برجام اتخاذ کرده است،
«اینستکس» راهکاری نیست که انتظار میرفت.
ال نکته پیچیدهای در
موضوع بسیار ساده است ،اص ً
ماجرای برجام و خروج آمریکا از آن وجود ندارد .آمریکا
همانگونه که منتقدین پیش بین��ی میکردند ،قابل
اعتماد نبود .خروج این کش��ور از برجام اتفاق عجیبی
نیست ،اگر ایاالت متحده در برجام باقی میماند و به
اجرای تعهدات خود میپرداخت عجیب بود!
اکنون نی��ز اروپا خود را پایبند برجام نش��ان
میدهد ،همه چیز در برجام روشن است ،هر چند
اگر برجام هم به طور کامل از سوی آمریکا و اروپا
اجرا میش��د ،باز هم نمیتوانس��تیم انتظار داشته
باش��یم که شرایط اقتصادی تغییر میکرد ،چرا که
بیش��ترین دلیل وضعیت موجود اقتصادی نگاهی
است که دولت به بیرون دارد .اما با این وجود ،لغو
تحریمهای اقتصادی میتوانست روند فعالیتها و
مبادالت اقتصادی و تجاری را تسهیل کند.
به این نکته باید توجه داش��ت ک��ه برجام هم
اجرایی میشد ،موضوعات دیگری همچون الزام ایران
برای پیوس��تن به اف.ای.تی.اف که اکنون نیز مطرح
است ،راه لغو تحریمهای اقتصادی را میبست.
اتحادیه اروپا در بیانیهای که به معرفی بس��ته
اقتص��ادی (اینس��تکس) اختص��اص داده ،یکی از
ش��روط خود را برای اجرای این بس��ته پیوس��تن
ایران به اف.ای.تی.اف اعالم کرده است.
بای��د یقین بدانیم که بس��ته اقتص��ادی اروپا
باعث بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد شد چرا که
در این بس��ته بیشتر از مس��ائل و روابط اقتصادی
و تج��اری مس��ائل امنیت��ی مطرح ش��ده که جزو
مطالبات اروپا است.
اکنون زمان آن اس��ت تا اتحادیه اروپا راستی
آزمایی ش��ود که آیا از ای��ن پس متعهد به امضای
خود پای توافق هس��تهای هست یا نه؟! یا این که
همچون توافق با آمریکا به اندازه جوهر روی کاغذ
هم ارزش ندارد!
برای این که اتحادیه اروپا را تحت فش��ار قرار
دهیم نیازمند اقداماتی هس��تیم تا روشن شود آیا
آنها مایل به ادامه برجام با ایران هستند یا نه.
ایران برای آن که صداقت و حس��ن نیت خود
را به غرب نش��ان دهد ،در اجرای تعهدات خود در
برجام پیش قدم هم ب��ود ،به گونهای که تعهدات
را در س��ریع ترین زمان ممکن اجرا کرد و پروتکل
الحاقی را هم داوطلبانه به اجرا گذاشت.
خروج از پروتکل الحاقی میتواند گوش��های از
یک رفتار و تصمیم قاطع انقالبی باشد تا اروپاییها
متوجه ش��وند که نمیتوان با «آب نبات چوبی ُّد ّر
غلتان» به دست آورد!
ایران در این م��دت تنها صبوری به خرج داده
است و این صبوری اروپا را به سوی درخواستهای
بیشتری کشانده است .ش��اید اکنون حتی بتوان با
بازگش��ت ایران به ش��رایط پی��ش از برجام ،اجرای
توافق هس��تهای را به ص��ورت گام به گام از نو آغاز
کرد ،یک گام عملی اروپا بردارد و یک گام عملی هم
ایران ،اکنون در چهل سالگی انقالب قرار داریم.
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قاسم غفوری  -مائده شیرپور در آستانه چهلمین جشن پیروزی
انقالب اسالمی به پای سخنان یکی از نمایندگان سابق مجلس
شورای اسالمی نشستیم تا درباره دستاوردهای انقالب و نقاط
قوت و ضعفمان بدانیم ،از حسین گروسی نماینده دوره هشتم
مالرد و شهریار درباره دستاوردهای انقالب پرسیدیم و البته
او از توانمان در مقابل داشتههایمان هم برایمان نقل قول
کرده ،توانی که به عقیده این نماینده پیشین باید بسیار
بیشتر از داشتههای امروزمان را رقم می زد .بخوانید
ماحصل گفتوگوی سیاست روز را با گروسی:

در آستانه چهل سالگی انقالب قرار داریم .در این چهل سال کسانی که دوست نداشتند انقالب
ایران پیروز شود تالش کردند که این اتفاق رخ ندهد و بعد از پیروزی انقالب هم برای شکست
آن تقال کردند و از روشهای س�خت همچ�ون تحمیل جنگ و ترورها تا روشهای نرم همچون
تحریمها بهره بردند و تقال برای سرنگونی نظام را داشتهاند تا به امروز که این روند ادامه دارد.
با تمام این تفاسیر بفرمایید که چه شد که آرمانهای مردم محقق شد و از همه مهمتر این نظام
اسالمی چهل سال با همه این هجمهها دوام آورد؟

ضمن سالم به ارواح پاک شهدا و افراد فداکاری که برای پایداری انقالب در طول انقالب و  40سال
گذشته به انواع مختلف جان خود را از دست دادهاند .باید تاکید کنم که باید تشکر کنیم از رهنمودها
و رهبریهای خردمندانه رهبر انقالب که موجب شد انقالب تداوم یابد .درگیر مسائل انقالب بودیم که
جنگ را به ما تحمیل کردند و  8سال درگیر این جنگ تحمیلی بودیم .دفاعمقدس تجربیات ارزشمندی
داشت در حالی که جوانان باهوش و انقالبی بسیاری را نیز از دست دادیم .به هر حال در دوران جنگ و
بعد از جنگ هم تحریمهای متعددی داشتیم که مشکالت بسیاری را بر ما تحمیل کردند.
در همین حال ائتالفهای متعددی علیه ایران ش��کل گرفت و اقدامات خصمانهای که از سوی
اس��تکبار جهانی و در رأس آن آمریکا علیه ایران صورت گرفت .همه این موارد و موانع ایجاد شد تا
آنطور که باید و شاید خواست مردم انقالبی پیش نرود آن چیزی که در این مشکالت مانند تحمیل
جن��گ ،حضور منافقین و انجام ترورها (چنانکه  20هزار ترور علیه انقالب صورت گرفت) و تحمیل
تحریم و تش��دید مش��کالت اقتصادی و ...و همچنین صدها هزار ش��هیدی که در طول دفاعمقدس
دادیم همه و همه اینها به این دلیل رخ داد که میخواس��تند مانعی برای پیروزی انقالب ش��وند و
حتی در صورت توان بتوانند نظام شاهنشاهی را باز گردانند.
چه چیزی این معادله را به هم زد؟

آنه��ا فکر نمیکردند که این انقالب به این صورت تداوم پیدا کند و هر س��ال هم این را گفتند
که تا فالن تاریخ همه چیز تمام میش��ود ،اکنون نیز که در چهلمین س��الگرد انقالب قرار داریم باز
با وقاحت گفتند به دنبال آن هس��تیم که مردم چهلمین سالگرد انقالب را جشن نگیرند .اما ماندیم
و جش��ن گرفتیم هر چند که باید بگویم که آن دستاوردهایی که در طول این چهل سال داشتهایم
اگر با برنامه و مدیریت صحیح همراه میش��د ،میتوانستیم بیش از این پیشرفت داشته باشیم .ولی
به رغم این کاس��تیها اصال وضعیت کش��ور با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست .کسانی که قبل از
انق�لاب را ندیدهان��د فکر میکنند که چون قیمتها پایین بود اوضاع بهتر بود ،قیمتهای آن زمان را
با االن مقایس��ه میکنند ،در صورتی که باید بگوی��م آن زمان قدرت خرید مردم هم پایین بود .من
خاطرم هس��ت که پدر من در مس��جدالجواد تهران کتابدار بود و من هم  7س��ال داشتم و بعد از
مدرسه میرفتم کمک پدرم .میخواستم با این کارها پدر بتواند یک دوچرخهای را برای من بخرد تا
مسیر منزل تا مدرسه را که تا  7تیر بود بروم و بیایم .حقوق پدرم آن زمان  200تومان بیشتر نبود
در حالی که قیمت دوچرخه  600تومان بود یعنی سه برج حقوق پدرم میشد یک دوچرخه.

اکنون از نگاه به دس�تاوردهای انقالب خصوصا بررس�ی دس�تاوردهای اقتصادی چه نتیجهای
میگیرید؟

االن وقتی انقالب را نگاه میکنیم و دس��تاوردهای آن را در بخشهای مختلف بررس��ی میکنیم
میبینیم که در حوزه اقتصادی کش��ور ما کش��ور غنی است و میتواند دستاورد بسیاری داشته باشد.
در طول این  40س��ال در بخشهای مختلف میبینیم پیشرفتهایی صورت گرفته است که نمیشود
انکارش کرد مثال در حوزه نانو در رتبه اول تا پنجم دنیا هس��تیم و در ش��یمی و فنآوریهای مختلف
توانس��تهایم پیشرفتهای خوبی داشته باش��یم اگر چه در حوزه صنعتیسازی و تولید و تجاری هنوز
فاصله زیادی داریم ولی تالش دانشجویان و مراکز علمی ما قابل مقایسه با قبل از انقالب نیست .این
را هم باید بگویم در گذش��ته هرکس نمیتوانس��ت به دانشگاه برود یا به خاطر نبود امکانات و ظرفیت
دانش��گاهی و یا به خاطر مسائل مالی اما توسعه دانش��گاهی در این چهل سال به خوبی انجام شده و
همگان میتوانند به دنبال مراتب علمی باش��ند .حتی از کش��ورهای دیگر هم به ایران برای تحصیل
میآیند که خود بیانگر ظرفیتهای باالی علمی کشور است .این را هم نباید از یاد ببریم که کتابهای
طب بوعلی چندین قرن در دانشگاههای بزرگ اروپا و آمریکا تدریس میشده و میشود.
با مروری بر تاریخ علم در کش��ور میبینیم که ما چه ظرفیتهای بزرگی در این حوزه داشتهایم
که اجازه ندادهاند شکوفا شود ولی در طول این  40سال گامهای خوبی برای رسیدن به اهداف علمی
کشور برداشته شد .در عرصه تولید هم همچنین ما امروز در عرصه دفاعی به خودکفایی رسیدهایم در
حالی که در گذشته همه کارها با مستشاران آمریکایی بود و ایرانیها حتی اجازه تعمیر و یا تعویض
قطع��های کوچک را هم نداش��تند .اما امروز میبینیم که در ح��وزه دفاعی در عرصه زمینی ،هوایی و
دریایی خوشبختانه بسیار تجهیز شده و این نشان از نبوغ جوانان ما در عرصه دفاعی کشور دارد .ما
در عرصههای تولیدی میبینیم که در تولید فوالد و صنایع معدنی بس��یاری از مواد اولیه در کش��ور
تولید میشود اگر چه من خودم از منتقدانی هستم که میگویم در صنعت نفت ما نتوانستهایم به آن
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جایگاه و کارکرد الزم برسیم و همچنان درگیر خامفروشی هستیم.

