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اروپایی ها ضرب االجل ۶۰ روزه ایران را جدی بگیرند
عضو کمیسیون امنیت  ملی مجلس گفت: منافع اروپایی ها حکم می کند که 

آنها ضرب االجل ۶۰ روزه ایران را جدی بگیرند.
ابوالفضل حسن بیگی با اشاره به بیانیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر کاهش 
تعهدات برجامی ایران، گفت: بیانیه شورای عالی امنیت ملی کامال صریح و شفاف 

است و در واقع هشداری به اتحادیه اروپا در قبال بد عهدی آنها نسبت به موافقت نامه 
برجام اس��ت و کش��ورهای اروپایی عضو برجام باید در این مهلت ۶۰ روزه تکلیف خود 

را مشخص کنند. وی افزود: این بیانیه در حالی از سوی کشورمان مطرح شد که با خروج 
آمری��کا از برجام ایران زمان زیادی را در اختیار کش��ور های 1+4 قرار داد بنابراین در حال 

حاضر نوبت آنها است که پایبندی خود را نسبت به ایران و مفاد برجام ثابت کنند.
وی با بیان اینکه بدعهدی های اروپایی ها منجر به تصمیم اخیر ایران ش��ده اس��ت، 

اضافه کرد: ایران همواره خواهان مذاکره بوده ، اما باید منافعش رعایت شود.

پارلمان
آمریکا در شرایطی نیست که جنگ نظامی علیه ایران به راه بیندازد

نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت:  اساس��ا آمریکا در شرایطی 
نیست که بخواهد جنگی نظامی علیه ایران به راه بیندازد.

مهدی چمران با بیان اینکه جنگ هایی که آمریکایی ها در دو دهه گذش��ته در 
منطقه به راه انداختند، با هزینه  های سنگین و دستاوردهای اندک برای آنها همراه بوده 

است، تاکید کرد: مقامات آمریکایی به خوبی بر این مسئله واقف هستند که ایران با دیگر 
کشورهای منطقه تفاوت های زیادی دارد و اینطور نیست که به راحتی بتوان حمله نظامی 

علیه ایران را عملی کرد. بنابراین روش آمریکا روش قلدرهایی است که سعی می کنند با نمایش 
ادوات نظامی خود همچون ناوهای هواپیمابر طرف مقابل خود را ارعاب و تهدید کنند. 

وی ادامه داد: ناو هواپیمابری که از مدت ها قبل برای حضور در خلیج فارس برنامه ریزی کرده 
بود را به موضوع تهدید نظامی ایران ارتباط می دهند. در شرایطی که وقتی همین ناوهواپیمابر 

وارد آب های ایران می شود باید از نیروهای سپاه با زبان فارسی درخواست مجوز عبور کند.

احزاب
رئیس جمهور نباید بگوید به من ربطی ندارد

نماینده ادوار مجلس ش��ورای اسالمی گفت: حسن روحانی در بهترین شرایط ۹ 
درصد از رأی جامعه را داشت که با حمایت اصالحات به مقام ریاست جمهوری رسید.
سیدفاضل موسوی اظهار داشت: اینکه رئیس جمهور افطاری بگیرد، خوب است 
اما به شرطی که برنامه ریزی شده باشد و حاضران با مطالعه و تحقیق سخن بگویند. 

رئیس جمهور در این جلسه به نوعی اتمام حجت کرد و گفت که در بسیاری از مسائل 
که نیاز است دولت دخالت کند، اختیاری ندارد و تصمیم گیری ها در جای دیگری صورت 

می گیرد؛ نشست باید برگزار شود که دولت حرف های مردم و جریان های سیاسی را بشنود 
نه اینکه از خود سلب مسئولیت کند و بگوید به من ربطی ندارد.

وی ب��ا بیان اینکه دولت روحان��ی تاکنون اراده ای برای ش��نیدن مطالبات جریان های 
سیاس��ی نشان نداده است، افزود: این موضوع حتی در مواجهه دولت با جریان های سیاسی 

همسو نیز مشهود است؛ چه رسد به جریان های منتقد.

دیدگاه

نمی توانیم ظرفّیت کشور را 

 

معّطل توافق برجام بگذاریم
یک تجربه ی مهّم دیگر در این قضایای برجام، این 
اس��ت که گره زدن حّل مسائل کشور به برجام و امثال 
برجام یا به مس��ائل خارجی، یک خطای بزرگی است. 
ما نبایس��تی مسائل کش��ور را، مسائل اقتصادی کشور 
و مس��ائل گوناگون کش��ور را گره بزنیم به امری که از 
اختیار ما خارج اس��ت، در بیرون کشور تدبیر میشود و 
تصمیم گیری میشود. وقتی ما مسئله ی اقتصاد کشور 
را، کسب و کار کشور را به مسئله ی برجام گره میزنیم، 
نتیجه این میش��ود ک��ه صاحبان کار و س��رمایه چند 
ماه بای��د منتظر بمانند تا ببینن��د خارجی ها در مورد 
برجام چ��ه تصمیمی میگیرند؛ چند م��اه تأّمل کنند، 
صب��ر کنند، منتظر بمانند تا ببینند ک��ه آیا در توافق 
میمانند یا از توافق خارج میشوند؛ امضا میکنند یا امضا 
نمیکنند؛ بعد از آنکه امضا کردند، پابند امضا میمانند یا 
نمیمانند! مرتّب بایستی دستگاه فّعاِل اقتصادِی مردمِی 
کش��ور در انتظ��ار رفت��ار خارجی ها باش��د. نمیتوانیم 
ظرفّیت کش��ور را معّطل توافق برجام بگذاریم؛ مّدتی 
معّطل اجرای برجام، مّدتی معّطل خروج و عدم خروج 
از برجام؛ آن هم در مقابل دش��منی مثل آمریکا. اینها 
بخش��ی از تجربه های ما است؛ این تجربه ها را بایستی 
در نظر داشته باشیم تا تکرار نشود و از یک سوراخ دو 
بار َگزیده نش��ویم و در قضای��ای بعدی این تجربه ها را 

به  طورکامل به کار ببندیم.
 خب، اگر چنانچه از این تجربه ها استفاده نکردیم، 
به چیزهای کم اهّمّی��ت دلمان را خوش کردیم ]ضرر 
میکنی��م[. همین طور که آق��ای رئیس جمهور گفتند 
واقع��اً آمریکایی ها در این قضّی��ه از لحاظ اخالقی، از 
لحاظ حقوقی، از لحاظ آبروی سیاسی در دنیا شکست 
خوردند؛ خب بله، آمریکا بی آبرو شد؛ این یک واقعّیتی 
اس��ت و در این تردیدی نیس��ت اّما من میخواهم این 
را مطرح کنم که آیا ما مذاکره را ش��روع کردیم برای 
اینکه آمریکا بی آبرو بش��ود؟ ه��دف مذاکره ی ما این 
بود؟ ما مذاکره را ش��روع کردیم برای اینکه تحریمها 
برداشته بشود -و شما مالحظه میکنید که بسیاری  از 
تحریمها برداشته نشده، حاال هم دارند تهدید میکنند 
ک��ه تحریمه��ای چنین وچن��ان را بر ای��ران تحمیل 

خواهیم کرد.
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مخاطب شمایید

 اصالح نظام نامه اکران
حس��ین انتظامی رئیس س��ازمان س��ینمایی 
نوش��ت: یک ش��ورا با تخصص ه��ای مکمل، 
درجه بندی س��نی فیلم ها را از تابس��تان آغاز می کند. 
نظام نامه اکران هم اصالح می شود و چنین فیلم هایی 
محدودی��ت اکران خواهند داش��ت. از منتقدان هم به 

خاطر نکات مهمی که مطرح کردند ممنونیم.

تکلیف مخابرات رفع انحصار فیبر نوری است
محمدج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات به سوال یکی از کاربران توییتر 
پاسخ داد و نوش��ت: اتفاقا جای مناسبیه، از پیگیریتون 
ممنونم. تکلیف مخابرات رف��ع انحصاره، باید برای عدم 
احتمال این رفع انحصار توضیح بده و البته از س��ازمان 
تنظیم می خواهم رسیدگی و #گزارش_به_مردم بدهد.

این کاربر پرس��یده بود: جناب وزیر می دانم جای 
مناس��بی نیس��ت اما تکلیف ما با انحص��ار فیبر نوری 
مخابرات چیست؟ بارها وعده دادید. یکبار هم تقاضای 
تانوما کردم و گفتند به ساختمان کم واحد نمی دهیم، 
آقای مهندس صدری پیگی��ری کردند یک نفر هم از 
طرف ایشان زنگ زد، ولی نتیجه همه این مراحل این 

شد که همچنان ما بی اینترنتیم.

تعداد سمن ها به 8۶۰۰ تشکل رسید
سیدس��لمان سامانی نوش��ت: معتقدیم مثلث 
توس��عه ایران بامش��ارکت احزاب، سمن ها و 
شرکت های اقتصادی بخش خصوصی محقق می شود 
و راهبرد وزارت کش��ور تقویت هرسه ضلع در فضایی 
امن و امیدوارانه اس��ت. تعداد سازمان های مردم نهاد 
با مجوز وزارت کش��ور از 4٢۰۰ تشکل در سال ۹٢ به 

٨۶۰۰ تشکل در سال ۹٧ افزایش یافته است.

 ماجرای الفجیره
و پوست موزی زیر پای ترامپ 
عبداهلل گنجی فعال رسانه ای اصولگرا نوشت: از 
حمله به کش��تی ها در الفجیرة تصویری منتشر 
نش��د اما سعودی ها هم قاطی ماجرا شدند که کشتی ما 
هم بوده و هر دو کشور از جهان خواستند امنیت را برقرار 
کنند. بعید نیس��ت این کار ساختگی، پوست موزی زیر 
پای ترامپ باشد که به سمت جنگ لیز بخورد. شبکه های 

عربی و رسانه های غرب فلش اتهام را شروع کردند.

سیاست مجازی

ادامه از صفحه اول
چیزی ک��ه مقام معظم رهب��ری بارها و بارها 
در تقبیح آن بیاناتی داش��تند اما برای آن عده که 
توان پاسخگویی درباره عملکرد خود و انتظارات به 
حق مردم را ندارند همین بهتر است که همه چیز 
را به س��مت دیگر بکشانند. برایشان بهتر است که 
م��دام مردم را در خوف و رجا نگه دارند و بگویند: 
»صبر کنیم ببینیم چه می شود« و خودشان را به 
نشدیدن بزنند آنگاه که رهبری می  گویند: »برجام 
بخش��ی از یک اتفاق کوچک است نه همه مسایل 

کشور و نباید همه چیز را به آن گرده زد«. 
معلوم است خیلی راحت تر است که رکود، تورم، 
مش��کالت ارزی، بی برنامگی خودت در اداره کشور 
همه را بی خیال ش��ده و با انگشت طرف خارجی و 
دشمنی را که مردم به دشمن بودنش شک ندارند، 
نشان داده و بگویی:»مقصر آنجاست!« انگار نه انگار 
که قبل از این برجام نفرین ش��ده کشوری داشتیم 
که با همه تحریم های ظالمانه و تاریخی داشت ادامه 
م��ی  داد و تازه دیوار تحریم ها ب��ه گواه اوباما »ترک 
برداشته بود« انگار نه انگار که روزی کم اهمیت ترین 
اخبارت را به بحث نشست های شورای عالی امنیت 
مل��ی و اروپ��ا و رئیس آژانس هس��ته ای گره زده و 
مردم نمی دانستند چه کسانی در چه زمانی مذاکره 
می کنند، م��ردم امروز هم تی��م مذاکره کننده دور 
قبل را به خوبی نمی شناسند چون نه از شوی قدم 
زدن کنار راین خبری بود و نه از ایجاد توهم س��ایه 
جنگ در قب��ال مذاکره. اص��ال نمی گوییم آن تیم 
خ��وب بودند یا این تیم، ب��ه متن صحبت هایی هم 
که در جلسات رد و بدل می شد کاری نداریم، فقط 
می خواهیم بگوییم قبلی ها برعکس امروزی ها، این 
را درک کرده بودند که مذاکرات بخشی از کارهای 

روزمره  کشور است نه همه کارهای کشور. 
آنها فهمی��ده بودند که با ایجاد ضرب العجل و 
بح��ث درباره مذاکرات و جلس��ات آتی تنها مردم 
را به س��مت رکود و نشس��تن و دی��دن اینکه چه 

می ش��ود س��وق می د هن��د و داخل کش��ور را هم 
در خ��وف و رجا نگ��ه می دارند، ام��ا امروزی ها با 
پز روش��نفکری اینک��ه مردم امین هس��تند!! اول 
فکت ش��یت و متن اصلی برجام و مذاکرات را قایم 
می کنن��د و بعد مدام از جمل��ه  »منتظر می  مانیم 
ببینیم چه می  ش��ود« اس��تفاده می  کنند تا مردم 
را در رک��ودی عجیب فرو ببرن��د، آن هم از برجام 
امضا کردنش��ان که همین تایید 1٢۰ روزه امریکا 

را می پذیرند و اج��ازه می دهند امریکا به مدت دو 
س��ال  و نیم هر 1٢۰ روز یک شوک به ما بدهد و 

دست آخر هم از توافق خارج شود!! 
بعد اجازه می دهند اروپا این مدل را ادامه دهد 
و مدام بگوید راهکار دارد و خبری نش��ود!! از اروپا 
که ناامید ش��دند اما ضرب العجل تعیین می  کنند، 
ضرب العجلی ک��ه با توجه به رفت��ار دولت درباره 
تعمیم اتفاقات برجام به همه اتفاقات کش��ور حاال 

باعث می  شود که عالوه بر اینکه بازار داخل و مردم 
را به م��دت ۶۰ روز در خوف و رجا نگه  دارد و باز 
رکورد را به کشور برگرداند، به طرف مقابل هم ۶۰ 

روز فرصت چینش آرایش تقابل دهد.
هم��ه چیز بهتر می  ش��ود اگر و فق��ط اگر به 
نصایح مق��ام معظم رهبری درب��اره تعمیم ندادن 
برج��ام به کل کش��ور و گره زدن همه مس��ائل به 
آن توجه کنیم، همه چیز درس��ت تر می ش��ود اگر 

و فق��ط اگر به خاط��ر منافع کم اهمی��ت حزبی و 
جناح��ی همه چیز را به س��متی نبریم که امنیت 
ملی و منافع ملی مان را تحت تاثیر قرار دهد، همه 
چی��ز بهتر می ش��ود اگر و فقط اگ��ر این را برخی 
مس��ئوالن درک کنند که ب��ود و نبود برجام که از 
تولدش 4 سال بیش��تر نمی گذرد، نمی  تواند همه 
مشکالت کشور را برطرف کرده و تاثیر بسزایی در 

روند مسایل کالن کشور داشته باشد.
در نهای��ت می  ت��وان گف��ت برجام ک��ه آنقدر 
پزش را دادند و برایش س��رود هایی از صلح جویی 
و برداش��تن توهم جنگ س��رودند، با تدبیر اشتباه 
تدبیر و امید در اصلی دانستن و کالن خواندنش و 
نقش بسیار برجسته سازی شده او در حل مشکالت 
کش��ور تنها رکودی را بر کشور تحمیل کرده است 
که کمتر کس��ی می تواند آن را نبیند، برجام که با 
تعاریف دولت در ن��زد افکار عمومی به غول چراغ 
جادو شهره ش��ده حاال در دوراهی برآورده کردن 
آرزوهای ما و یا غرب گیر کرده اس��ت و اینطور از 
سخنان دولتی ها بر می  آید که برای حل همه چیز 
الزم است این غول را به خدمت بگیریم اما همین 
موضوع برجسته س��ازی برجام تا این حد مشکالت 

رکودی را بیشتر کرده است. 
نتیجه آن ش��د که رونق تولید کمرنگ، رونق 
اقتص��ادی الجون و ش��غل ش��ریف دالل��ی رونق 
روزافزون گرفت و مردم را با تورمی عجیب دس��ت 
به گریبان کرد. در نهایت اینطور می  توان گفت که 
آنچه امروز جامعه را تهدید می کند گره زدن همه 
چیز به تصمیم ۶۰ روزه اروپا در قبال برجام است، 
باید بتوانیم در این مدت به مردم باور درس��تی را 
تزریق کنیم که متوجه ش��وند برجام یک قرارداد 
جزئی از روزمر گی کشور است و بس؛ روزمر گی ای 
ک��ه نه قیمت باالی پیاز ب��ه آن ربط دارد و نه ارز 
و مشکالت از بی تدبیری و مدیریت نادرست است 
نه قراردادی که حاال خودش را هم نمی تواند اداره 

کند چه رسد به کل کشور ما.

برجام جزئی از کل است نه کل مسائل مهم کشور؛

رکود تحمیلی تدبیر و امید به کشور

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی تصمیم برجامی اخیر ایران را 
اتمام حجت برای اروپایی ها قلمداد کرد.

سیدمحمد حسینی به ارزیابی تصمیم برجامی ایران پرداخت و گفت: یک 
سال از خروج ترامپ و آمریکا از برجام می گذرد، توقع می رفت که بالفاصله 

ایران یک اقدام جدی انجام دهد، اما با وعده هایی اروپایی ها دولت 
چند  مهلتی  می توانستند  آن ها  که  حالی  در  داشت  نگه  دست 

هفته یا چند ماهه به اروپایی ها دهند. وی ادامه داد: در یک 
سال گذشته اروپایی ها تنها در مورد اینستکس کاری انجام 
مشکالت  حل  و  مالی  مبادالت  انجام  برای  هم  آن  که  دادند 

بانکی بود، ولی آن هم به جایی نرسید.
اقدامی  هم  االن  که  هرچند  کرد:  خاطرنشان  حسینی 

جدی  اقدام  یک  که  بود  الزم  اما  است،  هنگام  دیر 
صورت می گرفت، آنچه که اعالم شد یک خواسته های 
به  دولت  که  همین  است،  اسالمی  جمهوری  حداقلی 
این جمع بندی رسید که نمی تواند به امید اروپایی ها 
جهت  این  از  دهد،  انجام  حرکتی  یک  باید  و  باشد 
برای  حجت  اتمام  وعمال  است  مثبت  اقدامی 

اروپایی ها خواهد بود.

هزینه های  و  نیت  به حسن  اشاره  با  ایران  دانشگاهیان  کانون  دبیرکل 
پرداخت شده توسط ایران گفت: اروپا و آمریکا به تعهدات خود هیچ پایبندی 
نداشتند، اگر اروپا می خواهد کاری انجام دهد باید در همین دو ماهه آینده 
که فرصت دارد عمل کند، نه اینکه با وعده و مذاکره بخواهد کار خود را به 
آمریکایی ها  بازی  بخواهند عروسک خیمه شب  اگر  اروپایی ها  ولی  ببرد  جلو 

باشند، گام بعدی ما باید محکم تر باشد.
وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه برجام نباید به ضرر 
ما باشد گفت: ما باید گام دوم را محکم تر برداریم و محدودیت غنی سازی 
باید  آن ها  شود،  راه اندازی  و  برداریم  را  اراک  سنگین  آب  راکتور  و 
متوجه شوند که ما در موضع ضعف نیستیم و با قدرت برخورد 

می کنیم.
برای  حرفی  آمریکا  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  حسینی 
دیگر  و  شدند  خارج  تعهد  این  از  آن ها  ندارد،  گفتن 
سه  ما  طرف  و  بزنند  حرفی  این باره  در  نمی تواند 
کشور اروپایی است که در برجام باقی مانده اند، 
خود آن ها می دانند تعلل کردند و جمهوری اسالمی 
از حد مدارا نشان داده است؛ امیدواریم  بیش 

که دولت با قطعیت این مسئله را دنبال کند.

نمای نزدیک

غرب بداند که ایران در موضع ضعف نیست


