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اخبار هک شدن یا حمالت سایبری 
هم دیگرجزو اخبار پرتکرار شده است. 
روزی تاسیسات هسته ای، روزی راه آهن، 
یک روز صداوسیما و دوباره زندان.گروه 
هکری موسوم به »عدالت علی« در تازه 
ترین اقــدام خود دوربین هــای زندان 
قزل حصار را هک و تصاویر آن را منتشر 
کرد. این اقدام البته به فاصله کوتاهی بعد 
از هک چندین شبکه رادیو و تلویزیون و 
پلتفورم تلوبیون که وظیفه پخش زنده و 
آرشیو صداوسیما را در بستر اینترنت دارد، 

انجام شده است.
اعالم موجودیت گروه هکری 

عدالت علی
مــرداد مــاه امســال برخــی 
خبرگزاری های خارجی خبر دادند که 
دوربین های زندان اوین هک شــده اند. 
تصاویری در آن ایام و در فضای مجازی 
دست به دست می شــد که نشان از هک 
شدن دوربین های زندان اوین را داشت. 
گروهی موسوم به »عدالت علی« مدعی 
شد که با نفوذ به سیستم امنیتی زندان 
اوین توانسته است به تصاویری از داخل 
این زندان دســت پیدا کند. در ویدئوی 
منتشر شده بخش هایی از اتاق کنترل 
زندان و همچنین حیاط آن نشان داده شد 
و در ادامه این ویدئو تصاویری از برخورد 
نامناسب با زندانیان به چشم می خورد.در 
پی انتشار این تصاویر محمدمهدی حاج 
محمدی، رئیس سازمان زندان های ایران 
بابت »رفتارهای غیرقابل قبول« در زندان 
اوین عذرخواهی کرد. او در صفحه توئیتر 
خود »مسئولیت این رفتارهای غیرقابل 
قبول« را پذیرفت و وعده داد که این »وقایع 
تلخ« تکرار نشود.همچنین غالمحسین 
محسنی اژه ای ، رئیس قوه قضاییه وعده 
داد که موضوع تصاویر منتشر شده از زندان 
اوین را بدون فوت وقت بررسی خواهد کرد. 
رئیس قوه قضائیه ایران همچنین گفته 
بود: »حقوق متقابــل زندانی با زندانی و 

زندان بان و زندانی در دین و قانون اسالمی 
خط قرمز است. دادستان کل کشور مأمور 

رسیدگی است.«
 صداوسیما، برخی اسناد 

و دوربین های زندان قزل حصار
همزمان با آغاز دهه فجر شاهد هک 
شدن برخی شــبکه های صداوسیما و 
انتشار تصاویری از سران گروهک منافقین 
بودیم. مساله ای که با واکنش بسیار منفی 
کاربران و مــردم با گرایش های مختلف 
سیاسی و فکری شد و بار دیگر عمق انزجار 
از منافقین را نشان داد. بعد پلتفرم تلوبیون 
هک و گروه عدالت علی آن را منصوب به 
خود کرد. در ویدئوی منتشر شده افرادی 
با شکل و شمایل خاص و با پوشش نقاب 
خاص به شــکل جوکر ظاهر شدند.این 
گروه هکری در بهمن ماه به انتشار سندی 
پرداخت که نامه ای محرمانه از ســوی 
دادستان سابق تهران خطاب به سازمان 
اطالعات ســپاه درباره ضــرورت فیلتر 
شدن سریع تر اینستاگرام و برخی دیگر 
از شــبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها 

نوشته شده بود.
در این نامــه »علــی القاصی مهر« 

دادستان پیشین تهران بر »فیلترینگ 
تدریجی اینستاگرام و واتس اپ از طریق 
کاهش پهنای باند آن ها )۳۰ درصد از ابتدا 
و سپس روزی یک درصد( از تاریخ ۲۵ تیر 
۱۳۹۹« تاکید کرده بود.بر اساس این نامه، 
دادستان سابق تهران همچنین بر فیلتر 
کردن وبسایت ها و نرم افزارهای مربوط 
به این شبکه های اجتماعی و همچنین 
مسدود کردن گوگل پلی »به عنوان منبع 
اصلی توزیع این نرم افزارها« تاکید کرده 
است.هرچند بسیاری از کارشناسان سواد 
رسانه ای و فعاالن مطبوعاتی به سه دلیل 
»امضا نداشــتن نامه«، »تاریخ و شماره 
نداشتن نامه« و »متفاوت بودن فونت با 
فونت نامه های رســمی« اصالت سند را 
زیر ســوال برده و آن را یک جنگ روانی 
مبتدیانه دانســتند.این گروه هکری در 
آخرین اقدام خود روز دوشنبه تصاویری 
از هک شدن اتاق کنترل زندان قزل حصار 

را منتشر کرد. 
 استاکس نت

 و آالرم حمالت سایبری
در سال ۱۳۸۹ تاسیسات هسته ای 
ایران از جمله نیروگاه بوشهر مورد حمله 

  Stuxnet بدافزار به نام اســتاکس نت
قرار گرفت.ادوارد اسنودن، کارمند سابق 
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا که 
اسنادی زیادی را در رابطه با فعالیت های 
اطالعاتی آمریکا افشــا کرده است، در 
مصاحبه ای با اشــپیگل گفته بود این 
بدافزار با همکاری مشترک آژانس امنیت 
ملی ایاالت متحده آمریکا و اســرائیل 
ساخته شده  است.در سال ۱۳۹۱ حمالت 
سایبری، موجب قطع سرور اصلی وزارت 
نفت و برخی شرکت های اصلی آن شد. 
ســخنگوی وقت وزارت نفت هم گفته 
بود که »ویروس، مادربرد کامپیوتر ها را 
سوزانده و برای پاک کردن اطالعات اقدام 
کرده است. با این همه اطالعات اساسی 

این وزارتخانه صدمه ندیده است.«
رسانه ها گزارش کردند که این حمله 
سایبری برای چهار روز کل سیستم وزارت 
نفت را مختل کرده بود.روزنامه واشنگتن 
پست بعدتر در گزارشــی با معرفی این 
ویروس آن را ویروس flame به معنای 
شعله معرفی کرد که با همکاری آمریکا و 
اسرائیل ایجاد شده است.این بدافزار در 
آن زمان یکی از پیچیده ترین برنامه های 

جاسوسی ســایبری معرفی شد که بر 
خالف استاکس نت تنها کاربرد تخریبی 
ندارد بلکــه امکان ســرقت اطالعات و 
جاسوسی هم داشت.در خرداد ماه سال 
۱۳۹۵ وبسایت مرکز آمار ایران از دسترس 
خارج شد. چند روز پس از این حمله سایت 
سازمان ثبت اسناد کشور هم از دسترس 
خارج شد و یک گروه هکری اعالم کرد بر 
این سایت مسلط شده است.البته اینها 
تنها اتفاقات سال ۱۳۹۵ نبود . در همان 
سال اطالعات دســت کم ۲۰ میلیون 
مشترک ایرانســل هم مورد سرقت قرار 
گرفت. در ادامه حمالت سایبری در همان 
سال رشته آتش ســوزی های گسترده 
در صنایع پتروشیمی ایران رخ داد که در 
ابتدا علت آن را فرسوده بودن تاسیسات 
و گرمای هوا اعالم کردنــد هرچند که 
سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل اعالم کرد »ویروس های 
غیرفعال« را در چند مجتمع پتروشیمی 
کشــف کرده اند.مهرماه ســال ۱۳۹۹ 
رسانه ها از »حمله ســایبری وسیع« به 
دو ســازمان  دولتی خبر دادند.روزنامه 
واشنگتن پست آمریکا اردیبهشت سال 
۱۳۹۹ »حمله سایبری« به بندر شهید 
رجایی را هم کار اسرائیل دانست و نوشت 
احتماال به تالفی حمله سایبری ایران به 
تاسیسات آب رسانی مناطق روستایی 

اسرائیل صورت گرفته است.
دو انفجار در تاسیســات هسته ای 
نطنز یکی در تیرماه ۱۳۹۹ و دیگری در 

فروردین ۱4۰۰ هم گزارش شده است.
در مهرماه ۱4۰۰ نیز حمله سایبری 
به تمامی جایگاه های ســوخت و بنزین 
زندگی شــهروندان را برای چندین روز 

دچار اختالل کرد.
نقش سازمان پدافند غیر عامل 

چیست؟
ســازمان پدافند غیرعامل کشــور 
در ســال ۱۳۸۲ بــر اســاس فرمــان 

رهبر انقالب تشــکیل شــد. برابر ماده 
)۱( اساســنامه ســازمان پدافند غیر 
عامل کشــور ایــن نهاد یک ســازمان 
حاکمیتــی )لشــکری وکشــوری( 
اســت و دارای شــخصیت حقوقــی و 
 اســتقالل مالی و اداری هم تــراز با وزرا
 به لحاظ ســاختاری )به مثابه یک نیرو( 
بوده و در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح 
و در چارچــوب و در جهت تحقق تدابیر 
و منویات و سیاســت های ابالغی مقام 
معظم رهبری، قوانین نیروهای مسلح 
و ســایر قوانین و مقررات مربوط کشور 
اداره می شود.هدایت و راهبری مقابله با 
تهدیدات نوین از جمله حمالت سایبری 
از جمله ظایف اصلی این سازمان است. 
با گسترش حمالت ســایبری که دامنه 
آن از موضوعات زیرساختی به موضوعات 
عمومی کشیده شده شــاید نیاز باشد 
این سازمان هم در زمینه اقدامات خود 
و مقابله با تهدیداتــی که صورت گرفته 

اطالع رسانی روشن تری داشته باشد.
 از شکایت به مجامع بین المللی

 تا شفافیت با مردم
وزیر امور خارجه در دیــداری که با 
غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل داشــته بر انجــام »اقدامات 
متناسب حقوقی و سیاسی« در قبال حمله 
به »زیرساخت های حیاتی کشور« تاکید 
کرده است. امیرعبدالهیان وعده داده بود 
که »حمالت سایبری به زیرساخت های 
کشــور را در مجامع بین المللی از نظر 
حقوقی پیگیری خواهیم کرد..«جدای 
از وعده پیگیری های بین المللی، اتفاقاتی 
از قبیل هک دوربین های زندان های اوین 
و قزل حصار و شبکه های صداوسیما که 
تاثیر عمومی دارد؛ نیازمند شفاف سازی 
بیشتر است.شاید اگر رئیس قوه قضاییه 
گزارش بررســی »بدون فــوت وقت« 
فیلم های زندان اوین  یــا تحقیقات در 
خصوص چنیــن نفــوذی را در اختیار 
افکار عمومی قرار دهــد؛ گام موثری در 
آگاهی بخشی مردم برداشته شود. شیوه 
کلیشــه ای اطالع رســانی در خصوص 
چنین اقداماتی موجب حساسیت زدایی 
عمومی و پیگیری اخبــار از کانال های 

غیررسمی شده است. 

از استاکس نت تا قزل حصار
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آغاز دور هشتم مذاکرات وین 
دور هشتم مذاکرات برای لغو تحریم های آمریکا 
عصر دیروز در وین از ســر گرفته شــد.دور هشــتم 
مذاکرات وین با برگزاری جلســه دوجانبه میان علی 
باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی و انریکه 
مورا هماهنگ کننده گفت وگوها از سر گرفته شد.به 
گزارش ایسنا، هیات مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
ایران به ریاست علی باقری سه شنبه جهت ادامه دور 

هشتم گفت وگوها وارد وین شد.
    

رئیس جمهور:
بیانیه گام دوم انقالب مستند تحول 

برای همه ارکان نظام است
رئیس جمهور با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی جزو مهمترین اســناد باالدستی و مستند 
تحول در همه بخش های کشور است، اظهار داشت: این 
بیانیه با دقت وضع موجود و راهی را که باید برای تحول 
طی شود تبیین کرده و چراغی پیش روی مجاهدین 
مسیر تحقق این تحول است.سید ابراهیم رئیسی در 
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی  افزود: بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی به عنوان سندی جامع پیش روی 
شورای عالی انقالب، دولت و همه دست اندرکاران نظام 
جمهوری اسالمی در قوای سه گانه و نهادهای مختلف 
قرار دارد و همه اقدامات تحولی باید مستند به آن باشد.
رئیسی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به 
دقت و در ســطوح مختلف تبیین کرده است که در 
4۰ سال دوم انقالب چه باید کنیم، اظهار داشت: این 
سند در سطح اول چشم انداز روشنی برای شکل  دادن 

به تمدن نوین اسالمی پیش روی ما قرار داده است.
    

 در جلسه غیر علنی مجلس ارائه شد:
گزارش آخرین تصمیم گیری ها 

در وین  از زبان امیرعبداللهیان
نماینده نوشــهر در مجلس شــورای اسالمی از 
جلسه غیر علنی برای ارائه گزارش وزیر امورخارجه به 
نمایندگان درباره مذاکرات وین خبر داد.محمدعلی 
محســنی بندپی اظهار کــرد: در این جلســه آقای 
امیرعبداللهیان به ارائه گزارشی درباره مذاکرات وین 
پرداخت و سپس ۱۰ نماینده مجلس مطالب و سواالت 
خود را مطرح کردند. مجددا وزیر خارجه به سواالت 
آن ها پاسخ داد و در نهایت رییس مجلس جمع بندی 
داشت.این نماینده مجلس گفت که مجموع صحبت 
های وزیر خارجه درباره مذکرات وین و آخرین تصمیم 

گیری ها بود.
    

شمخانی: 
 بدون رفع تحریم ها، 

 انتفاع اقتصادی از برجام 
شبیه سراب است

دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید 
کرد: بدون رفع جامع و موثر تحریم ها، انتفاع اقتصادی 
از برجام شــبیه یک سراب اســت.علی شمخانی در 
توییتی نوشت: ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی و 
تکنولوژیک کشور دارای ساختار یکپارچه است و رفع 
تحریم ها با هر شناسه ای باید برای همه بخش ها ماهیت 
یکسان داشته باشد. تجربه قبلی ثابت کرد که بدون رفع 
جامع و موثر تحریم ها، انتفاع اقتصادی پایدار از برجام 

بیشتر شبیه یک سراب است.
    

سخنگوی  دولت: 
 توافق موقت 

در دستور کار نیست
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره انتشار 
برخی اخبار در زمینه رفع برخی تحریم ها از ســوی 
آمریکا، تصریح کرد: هیچ تغییری در سیاست ایران 
ایجاد نشده اســت. توافق موقت اساسا در دستور کار 
نیست و اقدامات نمایشی نقشی در پیشبرد نخواهد 
داشت. توافق خوب با تضمین کافی، مالک عمل دولت 

در مذاکرات است.
    

پوتین: 
روسیه و فرانسه مواضعی نزدیک در 

زمینه توافق هسته ای دارند
به گــزارش خبرگزاری تــاس،  والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با امانوئل مکرون 
همتای فرانسوی اش گفت موضع آن ها در زمینه توافق 

هسته ای بسیار نزدیک به هم است.
پوتین درباره دیــدار با مکرون گفــت: ما درباره 
وضعیت پیرامون توافق هسته ای و احیای برجام]توافق 
هسته ای[ که در سال ۲۰۱۵ انجام شد و در قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت نیز به تایید رسید، گفت وگو 
کردیم. ما این عقیده مشترک را داریم که الزم است به 
تالش های دیپلماتیک ادامه دهیم و به دنبال رسیدن 
به راهکارهایی در راستای حفظ این سند مهم باشیم.
رئیس جمهور روسیه همچنین بیان کرد: ما  موافق 
بودیم که مواضع مان در این زمینه بسیار نزدیک است 

یا به قول دیپلمات ها انطباق  دارند.

روی موج کوتاه

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: بحثی 
که اصولگرایان درباره اصالح قانون اساسی از آن 
صحبت می کند احتماال فقط مربوط به تغییر 

نظام ریاستی به پارلمانی است.
به گزارش ایلنا، علی صوفی درباره مطرح شدن 
اصالح قانون اساسی توسط اصولگرایان و اینکه با 
توجه به وضعیت امروز قانون اساسی، اصالح پذیر 
است یا خیر، گفت: البته قانون اساسی اصالح پذیر 
است و در همین قانون اساسی پیش بینی شده در 
مواقعی که الزم است، از طریق رهبری و مجلس 
ســازوکاری تعریف شــده و می توانند چنین 
درخواستی را بدهند تا در صورت تصویب، قانون 
اساسی بازنگری شود. کما اینکه در دوران امام 
خمینی )ره( نیز اصالح قانون اساسی به رفراندوم 

گذاشته و مردم آن را تصویب کردند. 
دبیرکل حزب پیشروی اصالحات افزود: 
باید دید کسانی که پیشــنهاد اصالح قانون 
اساســی را می دهند، رویکردشان چیست؟ 
آیا رویکــرد آن ها برای تقویــت جمهوریت 
نظام اســت یا تقویت احقاق حاکمیت مردم 
بر سرنوشــتان اســت؟ آیا این رویکرد برای 
تغییر ساختار نظام در جهت تقویت احزاب به 

منظور سازوکار مشارکت مردم در حاکمیت 
است؟

این فعال سیاسی همچنین در ادامه گفت: 
احتمال دارد موضوعی که آقــای باهنر درباره 
تغییر قانون اساسی صحبت کردند درباره تغییر 
رویکرد نظام ریاستی به نظام پارلمانی باشد. یعنی 
نظام امروز ما مانند همه جای دنیا پارلمانی باشد 
و احزاب قوی شکل گرفته و به دنبال سازماندهی 
مردم باشند و مردم بتوانند از طریق این احزاب در 
قدرت مشارکت کنند. چون طبق قانون وظیفه 

امروز احزاب، کسب، مشــارکت، نقد و اصالح 
قدرت است. اما به دلیل قدرت نداشتن احزاب و 
سیستم نظارتی موجود این موضوع کال تعطیل 
است؛ چراکه تمام تالش احزاب این است که در 
قدرت مشارکت کنند اما امروز شورای نگهبان 
همه کاندیداهای احزاب را رد صالحیت کرده و 
حتی به جریان اصولگرایی هم رسیده است. اما 
گاهی اوقات پیش می آید که اگر قانون اساسی را 
تغییر ندهند، بهتر است چون ممکن است دست 
روی نقاطی که امروز برای حاکمیت مزاحمت 

ایجاد می کند، بگذارند.
صوفی درباره اینکه اگر تغییر قانون اساسی 
درباره اصالح نظام ریاســتی به نظام پارلمانی 
باشــد، می تواند بار دیگر مقام نخست وزیری را 
احیا کرده و نحوه مدیریت اجرایی کشــور نیز 
بهتر شــود یا خیر گفت: در حال حاضر احیای 
پست نخست وزیری تاثیر چندانی ندارد. در نظام 
نخست وزیری که من اســتاندار بودم آن شکل 

مزایایی داشت و رئیس جمهور نقش تشریفاتی 
داشت و از خود نیز سلب مســئولیت می کرد. 
حاال باید دیــد این رویکرد به ســمت وحدت 
مدیریت اســت یا خیر. اگر قرار بر این باشد چه 
بسا ریاست جمهوری حذف شود و بگویند نظام 
رئیس جمهور نمی خواهد و پست هایی که توسط 
مردم انتخاب می شوند انتصابی خواهد شد که 
به نوعی این رویکرد باعث تضعیف جمهوریت 
نظام خواهد شد که باید در این مورد مراقب بود 
اما اگر قرار بر تقویت جمهوریت نظام است، باید 
نظام مجلس نیز تقویت شود و نمایندگان واقعی 
انتخاب شوند که در آن صورت احزاب باید نقش 

جدی داشته باشند.
 وی همچنین افزود:  هر کس که ظنی دارد 
می خواهد قانون اساســی را تغییر دهد. این که 
کدام ظن درست اســت بحث دیگری است که 
نیازمند روشنگری و بحث های طوالنی و فعال 
شدن صدا و سیما، میدان دادن به دست کسانی 

که رویکرد متفاوتی دارند، است. یعنی کسانی که 
می خواهند قانون اساسی را تغییر دهند باید دید 
چه شــورایی می خواهند داشته باشند اگر قرار 
است این شورا یکدست و متناسب با حاکمیت 
باشد فایده نداشته و معلوم است چه نتیجه ای 
حاصل می شود. اما اگر قرار است شورا ترکیبی 
باشد باید از گرایشــات مختلف  و جریان های 
سیاسی کشــور حضور داشــته و تصمیمات 
دموکراتیکی در آن اتخاذ شــود. اگر این موارد 
وجود نداشته باشــد، نگران کننده است. صرفا 
تجدیدنظر در قانون اساسی نمی تواند مشکلی را 
حل کند بلکه بستگی به این دارد که کدام رویکرد 
و سازوکار قرار است اجرایی شود. چون عالوه بر 

رویکرد سازوکار نیز مهم است.
صوفی همچنین گفت: امروز چون تمام قوا 
یکدست شده اســت، اگر بخواهد بازنگری در 
قانون اساسی صورت بگیرد، موضوعی خارج از 
کنترلشان نیست. از نظر علمی و سیستمی، در هر 
تصمیمی تابع عددی هستیم که متغیرهایی دارد 
و اگر متغیرها قابل کنترل باشد، تصمیم گیری 
قابل اطمینان اســت اما اگر قابل کنترل نباشد 

در شرایط عدم اطمینان و ریسک قرار می گیرد.

علی صوفی:

تجدیدنظر در قانون اساسی نمی تواند مشکلی را حل کند

خبر

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم گفت: 
سفره مردم روز به روز ضعیف تر می شود و قدرت 
خرید مردم کاهش می یابد و توان معیشتی مردم 
به شدت پایین آمده و جامعه، در حال انفجار است.

مسعود پزشکیان با اشاره به مشکالت ساختاری 
در کشور اظهار کرد: اینکه مدام طرح یک فوریتی 
و دو فوریتی بدهیم ولی مطالعــات همراه آن را 
نداشته باشیم و بررســی های میدانی از این کار 
نکرده باشــیم، نتیجه این می شود که پس از 4۳ 
سال از گذشــت انقالب در آب، راه، کار و روستا 
مشکل داریم. همیشه می گوییم برای روستاییان، 
فقرا، محرومین و آب رای بدهید، ما اینها را درست 
می کنیم اما امــکان ندارد از نظر علمی، نقشــه 
درستی بکشیم و بعد به نتیجه غلط برسیم. مشکل 

این است که ما درست نقشه نکشیدیم. اگر راه را 
درســت می رفتیم باید بعد از 4۰ سال مشکالت 

را حل می کردیم بنابراین ما راه را درست نرفتیم.
نماینده تبریز با انتقاد از عملکرد مجالس گفت: 
این مجلــس و مجلس های گذشــته بک گراند 
نداشتند و فقط اسمی روی خودشان می گذارند، 
اسم هست و مالیات هم ندارد و هرکسی می تواند 
حرف بزند.او با اشاره به تغییر رویکرد نمایندگان 
در پذیرش برجام بیان کرد: مــا بارها در مجلس 
گفتیم که موافق برجام هستیم به شدت معتقد 
بودیم که باید با دنیا تعامل و  گفت وگو کرد. برخی 
برادران ناراحت بودند و در مجلس قبل قوانینی 
نوشتند که برای مثال اگر آمریکا این کار را نکند 
ما فالن کار را انجام می دهیم، به مزاح می گویم اگر 

راست می گویید کاری کنید. اگر برجام بد است 
چرا  گفت وگو می کنید و در ضمن سفره مردم را 
رنگین کنید البته از نظر من، آن مقدار که می فهمم 
این کار غیرممکن است. یک عده ادعا دارند که می 
توانند خوب اجرایی کنید تا ما هم ببینیم. آن یکی 
را نگذاشتند به جایی برسد )برجام( این یکی را زود 

پاره کنند و در ضمن سفره مردم را رنگین کنند.
این نماینده مجلس افزود: واقعیت این است که 
سفره مردم روز به روز ضعیف تر می شود و قدرت 
خرید مردم کاهش می یابد و توان معیشتی مردم 
به شدت پایین آمده و جامعه، در حال انفجار است. 
نمی توانیم این را انکار کنیم؛ مملکت را نمی توان 
با شعار اداره کرد. معتقد هســتم باید در برجام 
بنشینند و  گفت وگو کنند و مساله را همین طور 
که هست بپذیرند طرف های مقابل و ما به صورت 
همزمان به توافق پایبند باشیم. اینکه ادعا کنیم 
آنها دنبال منافع خودشان هستند،  در هر معامله 
ای هر کس دنبال منفعت خودش است. برادر سر 

برادر کاله می گذارد تا منفعت او تامین شود حاال 
انتظار دارید کشــور خارجی و روسیه بخواهند، 
منفعت ما را ببینند. چین منفعت ما را ببیند. این 
کشورها به دنبال منافع خوشان هستند و آنها هم 
به خاطر منافع خودشان، هوای ما را دارند. اگر یک 
روز منفعت آنها اقتضا کند ما را زیر دســت و پای 
خودشان له می کنند و اجازه همین کار کردن را هم 
به ما نمی دهند.پزشکیان تاکید کرد: تعامل کردن، 
 گفت وگو کردن، مشــکالت را با دنیا حل کردن، 
با حفظ عزت و مصلحــت و حکمتی که رهبری 
در سیاســت های کلی ابالغ کردند، باید صورت 
بگیرد. ما باید با دنیا تعامــل و عزت خود را حفظ 
کنیم؛ حکیمانه عمل کنیم و مصلحت اندیشانه 
راه برویم اینکه با همه دعــوا کنیم و فکر کنیم به 
جایی می رسیم، امکان ندارد. من معتقد هستم 
برجام را سریعا حل کنند اگر یک عده از آقایان ادعا 
دارند که برجام بد است سریع آن را پاره کنند و وقت 
تلف نکنند و با جنگ های زرگری کار را جلو نبرند. 

این غیر ممکن است که ما بخواهیم مشکالت را در 
در داخل ممکلت حل کنیم اما در داخل فقط یک 
گروه حرف بزنند و بقیه را بازی ندهند. غیرممکن 
است اگر اینها عالمه دهر باشند و پشتوانه مردم را 
نداشته باشــند و مردم را مشارکت ندهند زیرا به 
همان مقدار مشکالت و ضعف آنها افزایش می یابد.

پزشکیان تصریح کرد: باید با دنیا  گفت وگو و 
تعامل کرد و عــزت، مصلحت و حکمت را در نظر 
گرفت. اینکه بخواهیم با همه بجنگیم امکان ندارد 

به جایی برسیم.

پزشکیان:

جامعه در حال انفجار است


