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اخبار فعالیتهای انتخاباتی ،تحتالشعاع مذاکرات هستهای قرار گرفت
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یک نماینده پیشین مجلس می گوید فعالیتهای درونگروهی جناحها برای انتخابات مجلس مدتهاست که آغاز شده است ،اما اخبار مربوط به آن تحتالشعاع بحث مذاکرات هستهای قرار گرفته و
چندان رسانهای نشده است .منیره نوبخت در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه بیبرنامگی جریانهای سیاسی کشور برای حضور در انتخابات مجلس را قبول ندارد ،افزود :برنامهریزیها برای حضور در
انتخابات ،مدتهاست که در درون جریانهای سیاسی آغاز شده است و اینکه گفته میشود فعاالن سیاسی برای رسیدن به یک راهکار مشخص در این خصوص سالنه سالنه گام برمیدارند را چندان
قبول ندارم .او با بیان اینکه به دالیل مختلفی ،کمتر اخبار مربوط به فعالیتهای انتخاباتی ،رسانهای شده است ،گفت :در چند ماه گذشته اتفاقات مربوط به مذاکرات هستهای ،در صدر اخبار سیاسی
ب تحتالشعاع قرار گرفتن اخبار فعالیتهای انتخاباتی جریانهای مختلف شده است.
قرار داشت و هنوز هم دارد که همین مسئله یکی از دالیلی است که سب 
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پشت پرده یک حاشیه سازی؛

تحلیل روز

غربی ها می خواهند تا کی درباره پارچین دروغ بگویند؟

بررسی وضعیت تحریمها؛

وضعیت تحریم های ایران در ایالت های آمریکا چگونه است؟
در دو ایالت فلوریدا و کالیفرنیا بیشترین میزان تحریم های ایالتی علیه ایران وضع
شده و در این دو ایالت تحریم های ایران در سه الیه سرمایه گذاری ،قراردادی و
قوانین تکمیلی در مجالس ایالتی به تصویب رسیده اند .به گزارش سرویس سیاسی
فردا؛ جمهوریخواهان مخالف توافق این روزها و پس از توافق هسته ای با ایران ،به هر
دری می زنند تا مانع تصویب این توافق در کنگره شوند و از سوی دیگر با استفاده از
فرصت هایی که قانون اساسی و قوانین فدرال و ایالتی در اختیار آنها قرار داده است
می کوشند لغو تحریم های ایران را از حالتی که در توافق پیش بینی شده پیچیده تر
کرده و دستکم تحریم های ایالت های مختلف آمریکا علیه ایران را پابرجا نگه دارند.
پیشتر موضع رسمی ایران (وزارت امور خارجه) درباره تحریم های ایالتی آمریکا
علیه برنامه هسته ای ایران بوده که این موضوع مشکل دولت آمریکا است و هیچ
ارتباطی به ایران ندارد و دولت فدرال آمریکا (کاخ سفید) موظف است از تعهداتی که
دولت ایاالت متحده آمریکا در قالب توافق هسته ای اخیر با ایران داده است ،حمایت
و پشتیبانی کند.
اهمیت این موضوع از آن روست که نزدیک  30ایالت آمریکا در سال های گذشته
تحریم هایی را علیه برنامه هسته ای ایران تصویب کرده و در قالب این تحریم ها
لیست های سیاهی تهیه شده و برخی ایالت های آمریکا حتی پس از توافق نهایی
هسته ای اعالم کرده اند این تحریم ها را لغو نخواهند کرد و حتی برخی نامزدهای
جمهوریخواهان از ایالت ها خواسته اند به نشانه اعتراض به تصمیم دولت اوباما در توافق
هسته ای با ایران تحریم های ضد ایرانی خود را افزایش دهند.
برای مثال سناتور جمهوریخواه “تد کروز” یکی از  17نامزد جمهوریخواه انتخابات
آتی ریاست جمهوری در جریان یک سخنرانی در بعد از ظهر یکشنبه ( 18مرداد )94
از ایالت های مختلف آمریکا خواست دست از تحریم های ایالتی علیه ایران برنداشته و
تحریم های موجود خود علیه ایران را تشدید کنند.
مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه ایالت فلوریدا و یکی از نامزدهای انتخابات آتی
ریاست جمهوری آمریکا نیز دیروز اعالم کرد اگر رییس جمهور بعدی آمریکا شود
توافق با ایران را لغو کرده و تحریم های آمریکا علیه ایران را برقرار می کند.
این سناتور کوبایی تبار که از مخالفان جدی توافق هسته ای با ایران است ،در
مصاحبه یکشنبه شب خود با شبکه خبری « »NBCآمریکا در پاسخ به سوال مجری
برنامه درباره تحریم ها گفت ،این تحریم های آمریکا علیه ایران است که مهم است
و حتی در صورت لغو تحریم های سایر متحدان آمریکا  ،او پس از ریاست جمهوری
توافق با ایران را به صورت یکجانبه از سوی دولت آمریکا لغو کرده و تحریم های آمریکا
علیه ایران را از سر خواهد گرفت.
روبیو گفت“ :تحریم های آمریکا از دیگر تحریم ها علیه ایران مهم تر است .من
تحریم ها را برقرار خواهم کرد و برای مثال به دویچه بانک و یا هر موسسه دیگر بین
المللی خواهم گفت دو گزینه دارید یا به اقتصاد ایران دسترسی داشته باشید یا به
اقتصاد آمریکا .من مطمئنم آنها مجبور خواهند شد اقتصاد آمریکا را انتخاب کنند».
روبیو همچنین تاکید کرد در صورت ریاست جمهوری گزینه حمله نظامی به ایران
را به صورت بسیار جدی روی میز خواهد گذاشت  .او گفت اگر در صورت بازگرداندن
تحریم ها حکومت ایران بخواهد غنی سازی اورانیوم را از سر بگیرد و ما ببینیم که
ذخائر اورانیوم آنها افزایش می یابد در این صورت حمله نظامی در دستور کار خواهد
بود چون این انتخاب ما نیست گزینه ای است که آنها انتخاب کرده اند.
عالوه بر تحریم های دولت فدرال و کنگره آمریکا علیه ایران ،دولت های ایالتی
آمریکا (در  29ایالت آمریکا) نیز تحریم هایی جداگانه علیه ایران وضع کرده اند.
مخالفان توافق با ایران گفته اند ،ضرورتی برای لغو تحریم های ایالتی علیه ایران
حتی با وجود اجرایی شدن توافق نهایی هسته ای نیست و ایالت های آمریکا می توانند
به تحریم های سابق خود علیه ایران ادامه دهند و حتی آنها را تشدید کنند.
برخی نمایندگان مجالس ایالتی در دو ایالت نیویورک و کالیفرنیا نیز گفته اند تحریم
های ایالتی خود علیه ایران را لغو نخواهند کرد و این تحریم ها با وجود لغو تحریم
های دولت فدرال و کنگره با فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا ،پابرجا خواهند ماند.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در  28ماه جوالی و دو هفته پس از توافق
نهایی با ایران درمصاحبه ای اعالم کرده است از نظر قانونی الزامی برای لغو تحریم های
ایالت های مختلف آمریکا علیه ایران وجود ندارد.
بر اساس قانون اساسی آمریکا ،ایالت های آمریکا می توانند تحریم هایی جداگانه
علیه افراد ،موسسات و کشورهای خارجی وضع کنند و رییس جمهور آمریکا نمی تواند
با صدور “فرمان اجرایی” این تحریم ها را متوقف کند.
البی اسراییلی “اتحاد علیه ایران هسته ای» ( )UANIدر سال های اخیر بیشترین
تالش ها را برای اعمال تحریم های ایالتی در ایالت های مختلف آمریکا انجام داده
است و این تحریم ها با البی های این گروه مخالف ایران هسته ای ،در سه سطح
تحریم ها در حوزه “سرمایه گذاری”  “ ،قراردادی” و “ قوانین تکمیلی” در  29ایالت
آمریکا وضع شده اند.

* حسن شکوهی نسب
کمتر از  40روز به اعالم نظر نهایی کنگره ی آمریکا بر متن
«برجام» زمان باقی است و مخالفان توافق به ویژه البی قدرتمند
صهیونیستی با استفاده از ابزارهای رسانهای آخرین تیرهای
تیرکش خود را به سمت توافق هستهای پرتاب میکنند؛ تیرهایی
که تاکنون همه به خطا رفته است.
درست زمانی که بحثهای داخلی در آمریکا میان دولت و
اعضای جمهوریخواه کنگره به منظور تصویب «برجام» (برنامهی
جامع اقدام مشترک) به اوج خود رسیده است موسسهی «علوم و
امنیت بین المللی» ( )ISISدر آمریکا ادعای تازهای علیه برنامهی
هستهای ایران مطرح کرده است.
این موسسه پنجم اوت (پانزدهم مرداد ماه) با انتشار تصاویری
ماهوارهای ادعا کرد که ایران در تاسیسات پارچین به منظور
پاکسازی این پایگاه ،فعالیتهایی انجام داده است؛ ادعایی که
با واکنش تند مقامهای جمهوری اسالمی ایران مواجه شد و
نمایندگی کشورمان در سازمان ملل با صدور بیانیهای این ادعاها
را مضحک و تکرار همان سناریوهای تکراری و پوسیدهای دانست
که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آنها به اثبات
رسیده است .از دوازده سال پیش تاکنون قصهپردازیهای زیادی
در ارتباط با سایت نظامی پارچین صورت گرفته است .اکنون
ترمیم جادهای در مقابل سد «ماملو» در نزدیکی پارچین برای
تردد ماشینهای راهسازی به سوژهای تازه برای اختالفافکنان
و کارشکنان توافق هستهای تبدیل شده است؛ بیتوجه به اینکه
این منطقهی وسیع در بردارندهی بخشهای نظامی ،صنعتی،
اداری و همچنین مسکونی است.
به منظور بررسی عمیقتر این موضوع الزم است نگاهی گذرا به
عملکرد موسسهی علوم و امنیت بین المللی و «دیوید آلبرایت»
موسس و رییس این موسسه داشت.
هرچند موسسهی علوم و امنیت بینالملل خود را به عنوان
موسسهای غیرانتفاعی و بی طرف با اهداف گزارش دهی بیطرفانه
در ارتباط با منع گسترش سالحهای اتمی ،شفافسازی از اقدامها
و فعالیتهای هستهای در سراسر جهان و همچنین تقویت رژیم
منع گسترش سالحهای هستهای به جهانیان معرفی کرده
است اما نقض آشکار در این اصول اعالم شده بارها از سوی این
موسسهی نزدیک به رژیم صهیونیستی مشاهده شده است.
نمونههای بارز نقض این اصول را میتوان در پیوند با فعالیتهای
هستهای ایران آشکارا مشاهده کرد .این موسسهی به اصطالح
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تحقیقاتی بارها با جمعآوری و انتشار اسناد غیرواقعی از تاسیسات
و فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران به ویژه سایت نظامی
پارچین توانسته است به بازویی برای البی صهیونیستی آیپک
(کمیتهی روابط عمومی آمریکا -اسراییل) و گروههای تندرو در
آمریکا و محوری برای شایعهپراکنی به سود این گروهها مبدل
شود.ارتباط نزدیک نیروهای فعال در آیپک همچون «استیون
روزن» و «چاس فریمن» با آلبرایت و حمایت مالی این افراد از
موسسهی تحقیقاتی زیر کنترل وی بر جهتگیریهای ضدایرانی
این موسسه افزوده است .این موسسه در ادامهی سیاستهای
ایران هراسانهی خود در سال  2014ادعا کرد که ایران به بمب
اتم دست خواهد یافت.
بر اساس همین قصهپردازیها و ادعاهای بیاساس بود که
پارچین  2بار (در دی ماه  83و آبان ماه  )84از سوی بازرسان
آژانس بینالمللی انرژی اتمی مورد بازرسی قرار گرفت اما در این
بازرسیها هیچ گونه اثری از موارد ادعایی موسسهی علوم و امنیت

شیوع انتقاد خیابانی در صحن پارلمان

.

مصطفیداننده

برخی از نمایندگان مجلس این روزها فقط سرگرم سیاسی کاری هستند و تمام همت
خود را به کار بستهاند که مخالفان خود را ناکارآمد و یا ضد مردم نشان دهند .دیرزمانی
است که برخی مشکالت مردم را فراموش کردهاند و تنها از میان کلمات رسانههای
مکتوب و مجازی به دنبال یافتن سوژهای هستند که در صحن علنی مجلس علیه
مخالفان خود استفاده کنند.
چندی است ،شیوه تازهای برای انتقاد در مجلس شورای اسالمی رواج پیدا کرده است
که میشود آن را «انتقاد خیابانی در صحن پارلمان» دانست .چند صباحی است برخی
از نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان مردم تهران در پارلمان ،برای نشان دادن اعتراض
خود از پالکاردهای دست نوشته یا تایپ شده استفاده میکنند تا صدای اعتراض خود
را به گوش دیگران برسانند.
یکی از آخرین نمونههای این اعتراضها در جلسه اخیر مجلس شورای اسالمی و
توسط حمید رسایی انجام شد .او در پالکاردی خطاب به هاشمی ،به سخنان او در
مورد روستایی نشینان اعتراض کرد و خود را یک روستایی نامید .مهدی کوچک زاده
دیگر نماینده مردم تهران در مجلس ،استاد و حتی میشود گفت طراح اصلی این شیوه
اعتراض در مجلس است .کسی که بسیاری از انتقادهای خود را از این طریق به گوش

خبر

بینالملل مبنی بر آزمایشهای اتمی در پارچین مشاهده نشد و
آنها هیچ مدرکی دال بر انحراف در برنامهی هستهای ایران به
دست نیاوردند.
کارشکنیهای  ISISحتی پس از «طرح اقدام مشترک» میان
ایران و  5+1نیز ادامه یافت و سال گذشته در حین بازار داغ گفت
و گوها ،رییس این موسسه ،ایران را به نقض توافق متهم و تاکید
کرد که تهران در سانتریفیوژهای  IR5گاز اورانیوم وارد کرده
است؛ این موضوع با مفاد توافق ژنو در تضاد بود چرا که ایران در
این توافق پذیرفته بود که از این نسل سانتریفیوژ استفاده نکند.
این توطئهها نیز کار به جایی نبرد تا اینکه ایران و  5+1در
نهایت چهاردهم ژوییه (بیست و سوم تیرماه) به توافقی تاریخی
در وین دست یافتند .بیش از سه هفته است که متن برجام برای
اعالم نظر نهایی در اختیار کنگره ی آمریکا قرار گرفته است و
کنگره تا هفدهم سپتامبر (بیست و ششم شهریورماه) مهلت دارد
تا متن توافق صورت گرفته را تصویب یا رد کند .از سوی دیگر

یرساند .بیشتر این اعتراضات هم مبنایی سیاسی دارد و بیشتر به
دیگر نمایندگان م 
دعواهای سیاسی اشاره میکند .این نوشتهها بیشتر در اعتراض به دولت ،رئیس مجلس،
هاشمی رفسنجانی یا اصالح طلبان به نگارش در میآید و البته اشکالی هم ندارد اما
نگارنده به یاد نمی آورد یکی از این دست نوشتهها ،طرح مشکالت اقتصادی و معیشتی
مردم باشد.
این معنا حکایت از این مسئله دارد که بهارستان نشینهای ما پیش از حد درگیر
مسائل سیاسی شدهاند .بسیاری از مردم که جلسات مجلس را از رادیو فرهنگ گوش
میدهند صدای برخی از نمایندگان را تنها در نطقهای سیاسی میشنوند که یا در حال
توهین به هاشمی رفسنجانی هستند و او را توصیه به توبه میکنند و یا دولت را نهی
میکنند که مواظب باشد وطن را به غربیها نفروشد.وقتی هم که نتوانند نطق کنند ،از
« انتقاد خیابانی در صحن پارلمان» استفاده میکنند و با دست نوشته به استقبال مسائل
سیاسی میروند .به راستی تمام مشکالت این کشور در مسائل سیاسی ختم میشود؟ آیا
مردم تهران هیچ مشکلی ندارند که این نمایندگان به آن رسیدگی کنند؟ اصال آیا مردم
تهران این آقایان را تا کنون از نزدیک دیدهاند؟
وقتی مذاکرات مجلس را مرور کنید ،به خوبی مشاهده میکنید که برخی از نمایندگان
مجلس کالمی نگفتهاند مگر در جواب اصالح طلبان دولتیها یا هاشمی رفسنجانی.
سیاست زدگی ،مهم ترین درد این روزهای مجلس شورای اسالمی است .برخی از
نمایندگان مجلس به دلیل مخالفت با دولت از همان روزهای اول ساز ناکوک خود را
برای دولت کوک کردهاند و به هیچ شکل ممکن دوست ندارند برای آن پایان متصور
شوند .معموال استدالل هم نمی کنند و فقط همانند تجمعات خیابانی ،ابراز احساسات
و هیجان می نمایند ،گو اینکه مجلس قانونگذاری را با کوچه و خیابان اشتباه گرفته اند!
نکته جالب در این میان این است که این نمایندگان خود را نماینده همه مردم
میدانند و از طرف آنها سخن میگویند .به طور مثال کریمی قدوسی خطاب به هاشمی

آژانس نیز طبق توافق با ایران تا پانزدهم دسامبر (بیست و چهارم
آذرماه) فرصت دارد تا نظر و گزارش نهایی خود را در ارتباط
با فعالیتهای هستهای ایران به شورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ارایه دهد.
بنابراین در این شرایط طبیعی است که مخالفان توافق هستهای
ایران و غرب از هیچ تالش و کوششی برای به بن بست کشاندن
این توافق دریغ نکنند .پرواضح است توافق هستهای نه تنها از
سوی  5+1بلکه از جانب سایر کشورهای جهان به ویژه اتحادیهی
 28عضوی اروپا مورد قبول واقع شده است و مخالفت این افراد و
گروه ها با توافق ناشی از منافع و مصالح آن ها است ضمن اینکه
این توافق بدون شک توانمندی ایران را در همهی زمینهها باال
میبرد و رژیم صهیونیستی را در انزوایی بیشتر فرو خواهد برد.
البته سناریوی دیگری نیز در پیوند با چرایی طرح و تکرار
قصهپردازیها درباره ی پارچین وجود دارد و آن تالش مخالفان
توافق جهت کسب آگاهی از متن توافق صورت گرفته میان ایران
و آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
تیمهای مذاکره کنندهی ایرانی و طرف مقابل برای مقابله با
همین کارشکنیها خارج از متن برجام به توافق جداگانهای با
آژانس اقدام کردند .از اینرو« ،یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس که
چند روز پیش به کمیتهی روابط خارجی سنا دعوت شده بود
به رغم اصرار جمهوریخواهان مخالف از توضیح جزییات توافق
با ایران خودداری کرد؛ مقاومتی که موجبات نارضایتی شماری از
سناتورهای جمهوریخواه از جمله «باب کورکر» رییس این کمیته
را فراهم کرد.
در مجموع ،باوجود تکرار ادعاها و قصهپردازیهای موسسههای
وابسته به البی صهیونیستی در آمریکا و در پی آن بازرسیهای
مداوم از ایران تاکنون هیچ مدرک و نشانهای دال بر تالش تهران
برای ساخت سالحهای اتمی به دست نیامده است و مانور
تبلیغاتی مخالفان توافق و تکرار ادعاهای بی اساس آنها هدفی
جز بر هم زدن فضای تفاهم ندارد.
در پایان جای طرح این پرسش است ،اندیشکدهها و موسسههای
تحقیقاتی همچون  ISISکه با استناد به خاکبرداری و آسفالت
جادهی نشست کرده در منطقهی پارچین به این اندازه تیزبین و
ریزنگر شده آیا تاکنون تالشی در ارتباط با فعالیتهای هستهای
اروپا و آمریکا انجام داده است و آیا فعالیتهای غیرصلح آمیز
رژیم صهیونیستی با بیش از  200کالهک هستهای جای تحقیق،
بررسی و افشاسازی ندارد؟

رفسنجانی میگوید «:آقای هاشمی مطمئن باشید که اگر دوباره بخواهید از خطوط قرمز
انقالب ،امام و شهدا و جوانان غیور این زمان عبور کنید و مسیر فتنه را ادامه دهید در
این صورت و در حالی که ملت حجت را بر شما تمام کرده با هزاران لشکر عشق آماده
در مقابل شما و فامیلهای ثروت و خانوادههای قدرت هم فرهنگ با فتنه که در پی
تبدیل نظام به سلطنت هستند خواهند ایستاد و کار را برای همیشه تمام خواهند کرد.
آقای هاشمی مردم از شما میخواهند که خود را خانه نشین کنید و بیش از این انقالب
و نظام را زحمت ندهید».
همانطور که مشاهده کردید این نماینده مردم مشهد از طرف کل مردم ،هاشمی
رفسنجانی را تهدید میکند و این درحالی است که مردم در خرداد  92با رای دادن به
یکی از نیروهای نزدیک به هاشمی نشان دادند که اتفاقا از نظر فکری به هاشمی نزدیک
هستند .هاشمی در آخرین انتخاباتی که شرکت کرد توانست رای اول مردم تهران را به
خود اخصاص دهد .هاشمی در مجلس خبرگان با یک میلیون و  564هزار و  197رای به
کرسیهای قرمز این مجلس تکیه زد در حالی که با نفر دوم یعنی آیتاهلل امامی کاشانی
 500هزار رای و با آیتاهلل مصباح یزدی رهبر معنوی جریان مخالف هاشمی حدود 700
هزار رای فاصله داشت.رای هاشمی در مجلس خبرگان حتی حدود  400هزار رای از
غالمعلی حداد عادل نفر اول تهران در انتخابات مجلس نهم از شهر تهران بیشتر بوده
است .همانطور که میبیند مردم برخالف نظر این جریان ،طرفدار تفکر کنونی هاشمی
رفسنجانی هستند ،هر چند که با او نیز عقد اخوت ندارند.
برخی از نمایندگان مجلس این روزها فقط سرگرم سیاسی کاری هستند و تمام همت
خود را به کار بستهاند که مخالفان خود را ناکارآمد و یا ضد مردم نشان دهند .دیرزمانی
است که برخی مشکالت مردم را فراموش کردهاند و تنها از میان کلمات رسانههای
مکتوب و مجازی به دنبال یافتن سوژهای هستند که در صحن علنی مجلس علیه
مخالفان خود استفاده کنند.

پزشکیان در ارتباط با هجمههای اخیر به هاشمی مطرح کرد:

تازه به دوران رسیدهها کاشه داغتر از آش شدند

نماینده لنگرود مطرح کرد:

نباید اجازه داد سابقهداران خدمت از قطار انقالب
پیاده شوند

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت :در شرایطی که ما هنوز ساختار حزبی
مناسب و درستی نداریم حضور همه جریانهای سیاسی در عرصه انتخابات
الزم و ضروری است.
مهرداد الهوتی در گفتوگو با ایسنا ،تصریح کرد :اگر یک جریان خاصی به دنبال به
دست آوردن اکثریت فضای پارلمان باشد نباید تفسیر نادرستی از آن صورت گیرد و
این به آن معنا نیست که اجازه ندهیم سایر جریانها در عرصه انتخابات حضور داشته
باشند.وی افزود :برخی جریانها در فضای سیاسی کشور به دنبال منافع سیاسی
خود هستند و حاضرند حتی کلیت نظام را نیز زیر سوال ببرند اما حضور دلسوزان
جریانهای مختلف در عرصههای سیاسی مختلف برای یک هدف است و آن هم
پیشرفت و تعالی کشور است که این فرصت را برای جریانهای تندرو از بین خواهد
برد لذا نباید اجازه دهیم در عرصه سیاسی دلسوزان انقالب و سابقهداران خدمت و
سیاست از قطار انقالب پیاده شوند و با نسبتهایی ناروا آنها را برنجانیم.نماینده لنگرود
تأکید کرد :معیار سنجش تندروی و کندروی رهبری است و نباید از رهبر جلوتر و
یا عقبتر حرکت کنیم و در مسأله هستهای ما شاهد نمونههایی از لغرشها از این
جنس بودیم .در حالی که اراده نظام و رهبری پیشبرد مذاکرات هستهای برای نیل به
اهداف بلند نظام بوده و حمایتهای رهبری از تیم مذاکره کننده تأکیدی بر این نکته
است متأسفانه شاهد برخی رفتارها در مورد مسأله هستهای بودهایم که مناقشاتی را
درکشور ایجاد کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس درباره هجمههای اخیر به آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی به بهانه گفتوگوی وی با یکی از رسانهها
گفت :این حرفها ،حرفهای تازهای نیست و پیش از انقالب
نیز چپیها علیه ایشان شعار میدادند و قصد داشتند که چهره
ایشان را تخریب کنند اما امام(ره) با قاطعیت از هاشمی دفاع
میکرد .مسعود پزشکیان در گفتوگو با خبرگزاری آنا ،درباره
راه انداختن خط خبری علیه آیت اهلل هاشمیرفسنجانی از سوی
برخی رسانهها گفت :آقای هاشمی به نوعی از چهرههای برجسته
تاریخ انقالب اسالمی است .احکامی که حضرت امام به ایشان
دادند ،اعتمادی که به آقای هاشمی داشتند و حضور آقای هاشمی
در صحنههای مختلف مبارزاتی ،ایشان را به یکی از چهرههای
تاریخی انقالب اسالمی بدل کرده است.
وی با بیان این مطلب تصریح کرد :برخی تازه به دوران رسیدهها
که در هیچ جا نبودند ،اکنون کاسه داغتر از آش شدهاند و مدعی

چیزهایی هستند که در هیچ جای آن نبودند.
وزیر بهداشت دولت اصالحات با انتقاد از رفتار دولتمردان دوره
گذشته نسبت به آیتاهلل هاشمیرفسنجانی گفت :در طول چند
سال گذشته اتهامات و ادعاهایی درباره حیف و میل بیتالمال و
ثروت آقای رفسنجانی گفته میشد و بدون پایه و اساس هر چه
دلشان میخواست به ایشان نسبت میدادند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان این مطلب افزود :اما
کسانی که اتهام میزدند به این نکته اشاره نکردند که مقدار ارز و
دالری که در زمان دولت آقای هاشمی بهدست آمد در مقایسه
با پولهایی که در هشت سال دولت مهرورزی نصیب دولت شد
و سازندگی که در دوره آقای هاشمی در کشور به وجود آمد با
سازندگی دوره آقای احمدینژاد قابل قیاس نیست.
وی افزود :اگر به این آمارها کسی دقت میکرد آن وقت
مشخص میشد که چه کسی خدمت کرده است و چه کسی

مشاور رئیس مجلس عنوان کرد:

جو مجلس نسبت به برجام بسیار خوب است
مشاور رئیس مجلس گفت :با توجه به روند کاری و صحبتهایی که شده
است ،قطعا دولت باید در این زمینه الیحه به مجلس بدهد و خوشبختانه
مجلس هم ج ّو بسیار خوبی دارد و جای نگرانی نیست.
حسن زمانی ،مشاور علی الریجانی ،در گفتوگو با خبرگزاری آنا ،درباره بررسی برجام
در مجلس شورای اسالمی و اینکه «آیا در این مورد خاص دولت باید الیحه بدهد یا سند
برجام به صورت مستقل در مجلس بررسی شود؟» ،گفت :من فکر میکنم با توجه به
روند کاری و صحبتهایی که شده است قطعا دولت باید در این زمینه الیحه به مجلس
بدهد و خوشبختانه مجلس هم جو بسیار خوبی دارد و جای نگرانی نیست که بگوییم
ممکن است مشکالتی در بررسی آن بهوجود بیاید.
وی ادامه داد :البته انتقادهای به توافق و برجام ممکن است وجود داشته باشد اما فکر

اموال کشور را خورده و برده است.
پزشکیان تصریح کرد :آنهایی که خیلی خوردند و بردند اکنون
مدعی شدهاند و دست پیش گرفتهاند تا پس نیفتند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سؤال
که «به نظر شما چرا آیتاهلل هاشمیرفسنجانی از قبل از پیروزی
انقالب اسالمی مغضوب برخی از جریانهای خاص بوده است؟»،
گفت :برای اینکه آقای هاشمی جزو کسانی هستند که میتواند
جلوی آنها بایستد .ایشان از نظر مدیریتی ،سابقه انقالبی و علم،
کسی است که نمیتوان به سادگی آن را نادیده گرفت؛ به همین
دلیل علیه او جریانسازی میکنند.
وی یادآور شد :قبل از پیروزی انقالب نیز چپیها علیه هاشمی
شعار میدادند و روی دیوارها و در دانشگاهها مینوشتند که
هاشمی فئودال است و سعی داشتند چهره او را تخریب کنند؛
اما حضرت امام(ره) با قاطعیت از ایشان دفاع میکردند .از این رو

میکنم با توجه به نظر اکثریت مجلس توافق به تصویب خواهد رسید و کار به شکل
قانونیتر پیش خواهد رفت که موضوع مهمی است و ما در آینده میتوانیم به عنوان یک
روند قانونی از آن یاد کنیم که به تصویب مجلس رسیده و اجرایی شده است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی درباره تشکیل کمیسیون ویژه بررسی توافق
هستهای نیز اظهار کرد :در مورد توافق هستهای کمیسیونهای امنیت ملی و انرژی
میتوانستند برجام را بررسی کنند و درباره آن نظر بدهند؛ اما در آییننامه مجلس این
موضوع پیشبینی شده است که اگر یک موضوع مهمی را مجلس بخواهد بررسی کند
و از کمیسیونهای دیگر هم مشاوره بگیرد ،یک کمیسیون وی ژه در مجلس تشکیل
شود که مدت زمان مأموریت این کمیسیون تا زمانی است که بررسی موضوع مربوطه
به پایان برسد.
زمانی ،در پاسخ به این سؤال که «آیا مجلس میتواند در بررسی برجام پیشنهاد
تغییری بدهد یا تنها میتواند توافق را تأیید یا رد کند؟» ،اظهار کرد :مجلس معموال
در این زمینهها تنها در رد یا تأیید ورود میکند و در محتوای آن ورود نمیکند.

حرفهایی که امروز علیه ایشان زده میشود حرفهای جدیدی
نیست.نماینده مردم تبریز در مجلس درباره موضعگیریها علیه
صحبتهای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :مخالفان
کسانی را از میدان به در میکنند که جسارت مدیریت دارند و این
آدمها را نمیخواهند چراکه دلشان میخواهد هر کاری خواستند
انجام بدهند.پزشکیان اضافه کرد :در هشت سال گذشته800 ،
میلیون دالر سرمایه مملکت مشخص نشد که چه شد .در آن
زمان نه صداوسیما و نه کسانی که امروز دلواپس شدهاند ،یک بار
سؤال نکردند که این پولها چه شد.
وی ادامه داد :در آن زمان میتوانستند با  100میلیون دالر 30
هزار کیلومتر در کشور راهآهن احداث کنند یا با  50میلیون دالر
میشد که کل مشکالت آب کشور را حل کرد؛ اما این کارها را
نکردند و اکنون که مشکالت در حوزههای راه و آب وجود دارد از
این دولت مطالبه میکنند.

توافقنامههای مختلفی که به مجلس
میآید نمونه کوچکی از توافق
هستهای است که بعد از آنکه در
کمیسیون بررسی میشود مجلس
در رد یا تأیید آن نظر میدهد.
وی درباره موضع فراکسیونها
در بررسی برجام و در پاسخ به این
سؤال که «به نظر شما دو فراکسیون
اصولگرایان و رهروان والیت در
معرفی اعضای کمیسیون ویژه
بررسی برجام به اجماع میرسند؟»،
گفت :به عقیده بنده الزم است روی این قضیه یک همدلی و وفاق ایجاد شود و فکر
میکنم همینطور هم بشود.

