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دفاع محمدجواد ظریف از توافق سه ماهه

تفاهم ایران و آژانس
یک موفقیت بینظیر دیپلماتیک بود

 #اینترنت

واکنش مجلس را به حساب این میگذاریم که دوستان توافق را نخوانده بودند
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان درباره که جناب آقــای صالحی با آژانــس بینالمللی انرژی
اجــرای مصوبه مجلس شــورای اســامی درخصوص اتمی تفاهم کردند یک موفقیت بینظیر دیپلماتیک
توقف اجرای پروتکل الحاقی گفت :این قانون از صبح اســت که آقای دکتــر صالحی با شــجاعت ،توانمندی
امروز اجرا شده است .به گزارش ایسنا ،وی در حاشیه و بــا اتــکا به این ملت انجام دادند؛ اگر دوســتان ما در
مجلــس روز قبل را نگاه کرده بودند
همایــش بینالمللــی مطالبــات
و هماهنگیهایــی کــه شــده بــود را
حقوقی دفاع مقدس درباره سفر
نگاه کــرده بودنــد همانطــور که در
گروسی ،مدیر کل آژانس به ایران
بیانیــه دولــت آمده اگــر مصوبه ۲۵
گفت :آقای گروســی به ایران آمد
تا ترتیباتی را جهت اجرای قانون در پی بیانات رهبر معظم
بهمن شــورای عالی امنیــت ملی را
انقالب اسالمی مبنی بر
نگاه کرده بودند که بر اساس همان
داشــته باشــیم؛ به توافقهایی در
این رابطه رسیده ایم و اصل این لزوم حل اختالفات دولت مصوبــه روز بیســتوهفتم بهمــن
نامه پایان اجرای پروتکل الحاقی را
توافق بر این اســت کــه نوارهایی
و مجلس درباره یکی از
کــه از برنامههــای هســتهای مــا مواد قانون اقدام راهبردی بــه آژانس دادیم و بر اســاس همان
مصوبــه گروســی بــه ایــران آمــد اگر
ضبــط میشــوند  -کــه هیــچ گاه
برای لغو تحریمها،
همــه اینهــا را نــگاه کــرده بودند آن
بــه صورت زنــده به آژانــس ارائه محمدباقر قالیباف؛ رییس
رفتارهــای کامــاً غیر الزم کــه دیروز
نمیشــد ،بلکــه بــه طــور روزانــه
مجلس شورای اسالمی،
در مجلــس صــورت گرفــت انجــام
و هفتگــی ارائــه میشــد  -از ایــن
مجتبی ذوالنوری و
نمیشد.
به بعــد نگهــداری میشــود و در
فریدون عباسی روسای
وی گفــت :مــا این را به حســاب این
اختیــار آژانــس قــرار نمیگیــرد،
ملی
امنیت
های
ن
کمیسیو
میگذاریم که تحوالت خیلی سریع
البتــه اجــرای پادمان ادامــه پیدا
انرژی
و
خارجی
سیاست
و
اتفــاق افتــاده ؛ دوســتان مــا اطــاع
میکند.
مجلس را مامور تعامل با
نداشــتند و توافــق را نخوانده بودند.
ظریف تأکید کــرد :پادمان تعهد
دبیرخانه
محوریت
با
دولت
آنهــا اگــر ضمیمــه را بخواننــد همه
جمهوری اســامی ایران اســت و
شورای عالی امنیت ملی
چیز باز و آشکار است.
مصوبــه اخیر مجلس هــم اجازه
همکاری بیــش از پادمان را به ما کرد تا این مسئله را پیگیری وزیر امــور خارجه تأکید کــرد :توافق
و نتیجه را به وی و صحن چند روز پیش با آژانس بینالمللی
نمیدهــد و این به آن معناســت
انــرژی اتمــی نیــز آشــکار اســت و
که همــکاری مــا با آژانــس ادامه
مجلس گزارش کنند
انشاءاهلل در تاریخ ثابت خواهد شد
پیدا میکند.
وزیــر امور خارجه ادامــه داد :اجــرای مصوبه مجلس که این توافق یکی از نقاط قوت ماست.
بــه معنای قطع همکاری ایران بــا آژانس بینالمللی ظریف درباره پیشنهاد طرف اروپا برای حضور امریکا
انرژی اتمی نیســت و قانــون مجلس نیز چنین چیزی بهعنــوان میهمان در یک جلســه مشــترک و بررســی
برجام گفت :ما نشســت رســمی بــا امریــکا نخواهیم
را نخواسته است.
ظریف پیرامون اقدامات و اتفاقات روز گذشته مجلس داشــت .اینکــه امریــکا عضــو برجــام نیســت در مورد
توضیــح داد :متأســفانه ما یک مشــکل پیــدا کردهایم یک نشســت غیر رســمی که امریکا هم عضو [برجام]
کــه همه مســائل را بــا زاویه سیاســی میبینیــم؛ آنچه نباشد  ،اما دعوت بشود در حال بررسی است.

هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

خبــری دربــاره گرانــی اینترنــت منتشــر شــد کــه کاربــران را عصبانــی کــرد .براســاس
ایــن خبــردر صــورت رأی مثبــت نماینــدگان بــه مصوبــهکمیســیون تلفیــق ،قیمــت
اینترنــت چنــد برابــر شــده و  3هــزار میلیــارد تومــان بــرای تولیــد محتــوا و نظــارت بــر
فضــای مجــازی در اختیــار ســازمانهایی از جملــهصداوســیما قــرار خواهد گرفــت .وزیر
ارتباطــات در ایــن بــاره در یــک توئیــت نوشــت« :امیــدوارم امــروز نماینــدگان محتــرم
مجلــس بــا مصوبــه کمیســیون تلفیــق ،مبنــی بــر افزایــش ســه هــزار میلیــارد تومانــی
مالیــات اپراتورهــا و اختصــاص آن بــه برخــی دســتگاهها از جملــه صداوســیما بــرای
امــورات نظارتــی ،مخالفــت کننــد.
تصویــب ایــن بنــد در تبصــره  ۶بودجــه باعــث افزایــش چشــمگیر قیمــت بســتههای
اپراتورهــا خواهــد شــد ».پــس از ایــن واکنــش آذری جهرمــی و کاربــران شــبکههای
اجتماعــی ،مجتبــی رضاخــواه عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه
مجلــس ،گفــت« :مــا مصــوب کردیم کــه درآمد دولــت از اپراتورهــای ارتباطــی ۱۰درصد
افزایــش پیــدا کنــد و بهدنبــال آن هســتیم کــه ایــن افزایــش درآمــد ،صــرف ایجــاد
زیرســاخت ،توســعه زیرســاخت و توســعه شــبکههای مرتبــط بــا تلفــن همــراه باشــد.
در ایــن رابطــه توئیتــی از ســوی وزیــر ارتباطــات منتشــر شــده اســت کــه بــه نظــر میرســد
مطلــب ،درســت بــه ایشــان منعکــس نشــده اســت .مــن تأکیــد میکنــم که بهطــور حتم
در ســال  ۱۴۰۰قیمــت اینترنــت افزایــش پیــدا نخواهــد کــرد» .بــا وجــود ایــن تکذیــب،
کاربــران دربــاره گرانــی اینترنــت مینوشــتند:
«مــردم مادرخــرج صداوســیما شــدهاند .بــا مصوبــه امــروز مجلــس مــردم
۳۰۰۰میلیــارد تومــان هزینــه تولیــد محتــوای صداوســیما بــرای فضــای مجــازی رو
پرداخــت خواهنــد کــرد .یعنــی اگــر فــردا روزی دیدیــد اینترنــت گــرون شــد بدونیــد دارید
خــرج رســانه ملــی رو میپردازیــد!»
«مصوبــه کمیســیون تلفیــق در صــورت تصویــب یعنــی مــن پــول اینترنــت
رو دوبلــه ســوبله بــدم کــه تــو میخــوای از اپراتــور مالیــات بیشــتری بگیــری بــدی بــه
صداوســیما تــا خــرج امــورات نظارتــی کنــه».
«ایــن طــرح کــه اینترنــت رو گــرون کنــن پولــش رو خــرج نظــارت بــر اینترنــت کنــن
خیلــی جاهــا میتونــه کاربــرد داشــته باشــه؛ مثــاً از زندانیهــا پــول بگیــرن خــرج امنیــت
زنــدان کنن».
«بــا تصویــبمجلــس ،ســال آینــده هــر کاربــر اینترنــت بهطــور متوســط ۴۰
هزارتومــان پــول بیشــتری بــهصداوســیما میدهــد .ایــن جــدای تمــام بودجـهای اســت
کــه تاکنــون از جیــب مــردم در صداوســیما خــرج میشــده اســت .یــک کانــال تلویزیــون
و یــک رادیــو کافــی اســت ،مــا چــرا بایــد خــرج گســتردگی صداوســیما را پرداخــت کنیــم؟
بحــث واضــح اســت ،مــردم و رأی مــردم نقشــی در اداره صداوســیما ندارد .سیاسـتها،
برنامههــا ،توســعه ،مدیــران و مدیریــت ایــن ســازمان را مــردم تعییــن نمیکننــد در
حالــی کــه مخاطــب و خدمــات گیرنــده مســتقیم آن مــردم هســتند ،چــرا مــردم بایــد
هزین ـهاش را بدهنــد آنهــم بواســطه گــران کــردن اینترنــت؟»
«فکــر کنیــد اینترنــت میخریــم تــا بــا هــزار فیلتــر و کنــدی و کوفــت دسترســی پیدا
کنیــم بــه هــر چــی که صداوســیما نشــون نمیــده!»
ـول بیشــتری بگیــرن کــه باهــاش همــون اینترنتــو
«قــراره بابـ ِ
ـت اینترنــت ازمــون پـ ِ
فیلترتــر کنن».
«مــن راســتش بــا پــول دادن هــم مشــکل نــدارم ،کاری به برنامههای صداوســیما
هــم نــدارم اصــاً نــگاه نمیکنــم امــا آقــایصداوســیما ،راه را اشــتباه گرفتـهای .دشــمنی
و محدودســازی اینترنــت تــو را بهجــای بهتــری نخواهد رســاند».
«اینترنــت گرانتــر (شــما بخوانیــد افزایــش هزینههــای تولید ،نامناسـبتر شــدن
فضــای کس ـبوکار ،مانعتراشــی بــر ســر راه توســعه کســب و کارهــای نویــن ،محــدود
کــردن اقتصــاد دیجیتــال و ...همــه) بــه نفــعصداوســیما».

