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برای تحول در دستگاه قضایی
همه اجزای باید نقش آفرینی کنند

گام دوم کاهش تعهدات ایران از ۱۶
تیرماه آغاز خواهد شد
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ترامپ یکبار نامه مینویسد و یکبار رهبری را تحریم میکند!!

عقدهگشایی یانکیها

سرمقاله

 18تیر ماه پایان
مهلت ایران به اروپا
سیاوش کاویانی

ظاهرا ً پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام
به مذاق اروپا و آمریکا خوش آمده اس��ت که هر
دو خواه��ان ماندن ای��ران در برجام و توصیه به
مس��ئولیت پذیری می کنند ،اما این مسئولیت
پذیری آیا برای اروپا و آمریکا نیز وجود دارد؟
ایران در تصمیم خود جدی اس��ت ،گام به گام
تعهدات خود را در قبال بدعهدی اروپا و خروج
آمری��کا از توافق هس��ته ای آغاز ک��رده و ادامه
خواه��د ،اگر اروپای��ی ها از فرصت داده ش��ده
اس��تفاده کردند و برای جب��ران بدعهدی های
چند سال گذشته آستین ها را باال زدند به گونه
ای که خس��ارات وارد ش��ده به ای��ران پرداخت
شود و هر آنچه که در برجام تعهد داده اند اجرا
گ��ردد ،میتوان امیدوار بود که ایران به ش��رایط
پیش از بدعهدی اروپا باز می گردد ،در غیر این
صورت پس از پایان مهلت  60روزه باید ش��اهد
خ��روج ایران از برجام نیز باش��ند و این واکنش
حق ایران در قبال همه بدعهدی هایی است که
اروپا و آمریکا در مدت مذاکرات و پس از امضای
توافق هسته ای از خود نشان دادند.
پای��ان برجام به زیان آمریکا و اروپا تمام خواهد
ش��د و ایران نه تنها زیان نخواه��د دید بلکه به
خس��ارت محض چنین ش��رایطی پایان خواهد
داد.
هش��دارهای اروپا را نیز نباید جدی گرفت چرا
که آنها در تالش هستند تا ایران را به ماندن در
برجام و اجرای تعهدات تشویق کنند.
کافی اس��ت اروپا اقدامات برجامی خود را آغاز
کن��د تا ای��ران به کاه��ش تعه��دات در توافق
هس��تهای پایان دهد .در غیر این صورت اروا را
باید کنار گذاشت و برای عبور از تحریمها روی
روسیه و چین حساب کرد.

سیاست روز اما و اگرهای راه اندازی
وزارت بازرگانی را بررسی میکند؛

تشکیالتی برای
دور زدن قانون
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واکنش های قاطع ایران ب��ه وضعیتی که برای
توافق هس��ته ای از س��وی اروپا و آمریکا ایجاد
شده ،آنها را به تکاپو انداخته است.
از زمان��ی ک��ه آمریکا از برجام خارج ش��د و آن
را زیر پا گذاش��ت بیش از یکس��ال می گذرد و
در ای��ن مدت جمهوری اس�لامی ایران با وجود
بدعهدی اروپا و آمریکا تعهدات خود را اجرا کرد
و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز آن را تأیید
کرده است.
اما س��رانجام ایران تصمیم گرفت تا نس��بت به
رفتاره��ای آمریکا و اروپ��ا اقداماتی انجام دهد،
ب��رای همین خاطر رئی��س جمهور بیش از یک
م��اه پیش و همزمان با نخس��تین س��ال خروج
آمریکا از توافق هس��ته ای ،رسماً اعالم کرد که
دو تعهد ایران در برجام را کنار می گذاریم و 60
روز نیز به اروپا مهلت می دهیم تا سهل انگاری
و بدعهدی های خود را جبران کند.
اکنون که روزهای پایانی اولتیماتوم ایران به اروا
سپری میش��ود ،فرصت زیادی برای اروپا باقی
نمان��ده ،به همین خاطر مقام��ات اتحادیه اروپا
مدام خواهان صبوری و شکیبایی ایران در حفظ
برجام هستند.
وزی��ر خارجه آلم��ان نیز که پیش از س��فر آبه
ش��ینزو به تهران آمده بود ،در نشس��ت خبری
مش��ترک با وزیر امور خارجه کشورمان محمد
ج��واد ظریف به ایران توصی��ه کرد؛ ایران اگر از
میوه برجام بهره نبرده است از سایه آن استفاده
کند؟!
البته اینگونه واکنشها که از سوی اروپا و آمریکا
نشان داده می شود ،تنها یک دلیل دارد آن هم
سیاس��ت مقاومتی اس��ت که جمهوری اسالمی
ایران مقابل دشمنان در پیش گرفته است.
روشن اس��ت که اگر ایران همان سیاست مدارا
در زم��ان مذاک��رات هس��ته ای را ادامه میداد،
لحن اروپا و آمریکا تندتر می شد و بر فشارهای
سیاس��ی و اقتصادی نیز می افزودند ،اما اکنون
راهبرد مقاومت توانس��ته است دشمن را نه تنها
به چالش بکش��د بلکه باعث ش��ود تا استیصال
اروپ��ا و آمریکا مقابل مقاومت ای��ران نمایان تر
شود.
کمالون��دی س��خنگوی س��ازمان ان��رژی اتمی
کشورمان در نشست خبری در تأسیسات هسته
ای اراک در جم��ع خبرن��گاران اع�لام کرد که
ب��ه زودی ( 6تیر ماه) از س��قف  300کیلو گرم
اورانیوم غنی شده عبور میکنیم.
به واقع ظرفیت غنی س��ازی ایران به چهار برابر
خواهد رسید .اقدامات ایران در راستای پاسخ به
خ��روج آمریکا از برجام و بدعهدی اروپا در اجرا
نکردن تعهدات آنها است.
رئیس جمهور فرانس��ه در واکن��ش به اظهارات
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی کشورمان گفته
این تصمیم باعث تاس��ف او شده و فرانسه ایران
را قویاً تش��ویق به صبوری و مس��ئولیتپذیری
میکند.
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روحانی در جمع مدیران نظام سالمت:

سرنگونی پهپاد آمریکا
موجب تقویت روحیه
ملت شد

هشدار اروپا به ایران :در صورت
توقف تعهدات برجامی با عواقب این
عمل روبرو میشوید

معادله فشار برای
تسلیم تهران
صفحه 5

«امید» در برزخ شکست و پیروزی

فراکسیونیکهمجلسرا
ناکارآمدکرد
صفحه2

یادداشت

اقتصاد سبز زیرساخت اقتصاد مقاومتی
حسن روانشید

اگ��ر چه طرحها و ایدهه��ای بکر میتوانند تحولی ب��زرگ در دامنه ارتقاء ب��ه وجود آورند اما
دریافتکنندگان این تئوریهای بدیع و س��نگین در حالی که باید بدون فوت وقت به اجرای
آن بپردازند زیرساختهای مورد نیاز را از یاد نبرند!
هر پروژه چه کوچک باشد و چه کالن ال محاله نیازمند فونداسیونهای مورد نیاز خود است که
بدون آنها کاری روبنایی و فاقد هویت بوده و قطعاً عمر کوتاهی خواهد داشت.
ن و خطا به مرحله
یکی از علل شکست در برنامههای متنوع که معموالً با استفاده از روش آزمو 
اجرا در میآید بیتوجهی مطلق به زیرس��اختهای آن است که علم طراحی معتقد است برای
ل قبول در
برنامهریزی باید از س��رمایه زمان کم نگذاش��ت و پس از رسیدن به موفقیتهای قاب 
آزمایشهای مقدماتی بدون وقفه باید طرح را به مرحله عمل در آورد تا عرق کسانی که مشتاق
نتیجه بودهاند سرد نشود .متأسفانه اجرای این مراحل در بعضی از هدفهای پیشبینیشده
در کشور متناقض است زیرا تصمیمها بهسرعت و بدون فوت وقت گرفته میشوند و طرحهایی
به تصویب نهایی میرسند اما برای اجرای آنها سالها در بایگانی خاک میخورد تا به مرحله
فورس ماژور یا بحرانی برسد!
نگاهی به قوانین وضع ش��ده توس��ط قوه مقننه که اکثر آنها به تأیید نهادهای ناظر از جمله
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رسیده اما به دالیل متعدد به بایگانیها سپرده شده
ی که میتوانستند این زمان و فرصت سوخته
است واقعیت این ادعا را تأیید خواهد نمود در حال 
را که به آرشیو دادهاند به گروههای تحقیقاتی میسپردند تا صرف بررسی لوایح شده و اگر قرار
بود در اجرا با موانع برخورد نماید در این مدت زمان از دسترفته رفع و دفع مشکل گردد.
ش��اید بعضیها پیش خود فکر کنند سود و منافع رسانهها بخصوص از نوع مکتوب آنها برای
جامعه چیس��ت که هر روز این مقدار از سرمایههای مادی و معنوی و کاغذ حاصل از اشجار را
صرف کاری بیهوده میکنند در حالی که اینگونه نیس��ت و این نهادهای اندیش��هگر در بخش
خصوصی به صورتی حکم ناصح را برای آحاد جامعه دارند تا هر روز بحث تازهای را شروع و به
مسئوالن وقت تذکرات الزم را بدهند که ب ه نوعی امر ب ه معروف میباشد.
نگاهی گذرا به بایگانی این نش��ریات در کتابخانههای بزرگ کشور از جمله مجلس و کتابخانه
ملی در تهران ش��اهد این مدعاست که مکتوبها طی دهههای شصت و هفتاد اهم تالشهای
خود را بر روی نگرانی از آینده محیط زیس��ت کش��ور متمرکز کرده بودند تا ش��اید نهادها و
ارگانهای باالدستی بجای دور خود چرخیدن و روزمرگی به این مهم بیندیشند و زیرساختها
را برای رهایی آیندگان از چالشهای آلودگی هوا و همچنین فضا و کسب اقتصادی مطمئن از
این طریق احداث نمایند اما کمتر گوش شنوایی پیدا میشد تا این اخطارها را خریدارانه شنوا
باش��د و امروز میبینیم هر چالش��ی پیش راه کشور است سرمنشئی بهجز جفا به اکوسیستم
طی این دههها نداش��ته اس��ت! از میان همه این گزینهها در گذشته نهچندان دور میتوان به
اقتصاد سبز اشارهای داشت که روشی است مکمل اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار و سازگار با
اقتصاد بومی که آسیبهای سرزمینی را به حداقل میرساند .این روزها کمتر پیرامون اقتصاد
س��بز ش��نیده و خواندهایم که حاصل تحوالت فکری در پایان قرن بیس��تم است و در مجموع
روش��ی اس��ت که کیفیت را بر کمیت ترجیح میدهد و هدف نهای��ی آن غلبه کامل بر حفظ
محیط زیست است تا رفتار اکولوژیکی جامعه را به اینسو سوق دهد .اولین گروهی که بیش
از همه به طرف این اقتصاد حرکت نموده بانکهای جهانی است که مطالعات خود را دراینباره
ن شده
شروع کرده که از اینسو نیز ماده  ۳۹مالیات بر ارزشافزوده پیرامون این مسئله تدوی 
است ولی در اجرا اثری در اینباره دیده نمیشود.
تهران هماکنون روزانه  ۱۵تن آلودگی ایجاد میکند که باید در فرایند اقتصاد سبز دیده شود
و دریافتی از محل ماده  ۳۹مالیات بر ارزشافزوده در رفع آن هزینه گردد.
لندن یکی از ش��هرهای دنیاس��ت که به هزینه کردن این مالیات در راه دفع معضالت آلودگی
ش��هر اهتمام ورزیده اس��ت اما در کشور ما هنوز متولی مش��خصی برای نوشتن قانونی در این
باره مش��خص نش��ده تا پیگیری ،تصویب و اجرای آن که میطلبد شرکتهای دانشبنیان در
این زمینه س��رمایهگذاری کرده و دانشجویان دکترا پایاننامه و دفاعیههای خود را در اینباره
بنویسند و بستر اجتماعی آنها را برای عموم باز کنند.
بهرهبرداری از اقتصاد س��بز نه تنها برای رفع آالیندههای موجود مثمر ثمر است بلکه میتوان
از محل آن شغلهای تازهای را ایجاد و درآمدها را افزایش داد.
روزنامهنگار پیشکسوت
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