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سیاسی

وطن امروز شماره 1687

اخبار

«وطن امروز» از تفاوت لحن و ادبیات رئیسجمهور در سخنرانیهای صبح و عصر گزارش میدهد

بعد ازظهرهای

زندانی شدن رحیمی و هاشمی
نشان داد قانون با کسی شوخی ندارد

عضومجمعتشخیصمصلحت
نظام با اش��اره به زندانی شدن
محمدرض��ا رحیمی و مهدی
هاش��می گفت ای��ن اقدامات
دستگاه قضایی نش��ان داد در
ایران قانون با کس��ی ش��وخی ندارد .به گزارش
فارس ،محمدحسین صفارهرندی یکشنبهشب
در یادواره ش��هدای کارمندی و کارگری مراغه،
ب��ا تقدیر از عملک��رد قوه قضائی��ه در برخورد با
هنجارشکنان،افزود:محاکمهمعاونرئیسجمهور
سابق و فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام ،به جرم اختالس و ارتش��ا و در یک مورد
جعل و موارد مش��ابه آن نش��ان میدهد قانون
در ایران با کس��ی ش��وخی ندارد .وی همچنین
درباره توافق هس��تهای گفت :اگر اجازه دادهایم
غربیها از تاسیسات هستهای کشور بازدید کنند،
خواستهایم به س��ادهلوحان جهان بفهمانیم که
فعالیت هستهای ایران صلحآمیز است.

بازداشت دبیرکل حزب فتنه

دبیرکل حزب اراده ملت عصر دیروز بازداشت
ش��د .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،علی
ش��کوریراد ،دبی��رکل ح��زب اراده مل��ت عصر
روز دوش��نبه بازداش��ت ش��د .مرج��ع قضای��ی
علت بازداش��ت وی را اص��رار بر تخلفات قبلی و
اقدامات فتنهگرانه اعالم کرده اس��ت .شکوریراد
صب��ح دیروز یک نشس��ت خبری درب��اره حزب
ت��ازه تاس��یس خود برگ��زار کرده ب��ود .پیش از
ای��ن و پس از برگزاری اولی��ن گردهمایی حزب
تازهتاس��یس فتنهگران ،کارشناس��ان و مقامات
کشورمان نسبت به هزین ه و تبعات باز کردن راه
فتنه به رقابتهای سیاس��ی درون کشور هشدار
داده بودند .آیتاهلل آملیالریجانی ،ریاست دستگاه
قضایی نیز هفته گذشته با بیان اینکه فتنهگران
رنگ عوض کردهاند ،بر برخورد با فتنه تاکید کرده
بود .گفتنی اس��ت ،مجوز حزب تازهتاسیس اراده
ملت در حالی توسط وزارت کشور حسن روحانی
صادر ش��ده که بیشتر اعضای ش��ورای مرکزی
این حزب ،همان اعضای ش��ورای مرکزی حزب
منحله مشارکت هستند .گفتنی است روز گذشته
شکوریراد در نشست خبری ،صراحتا تاکید کرده
بود که فتنه بودن اتفاقات سال  88را قبول ندارد و
آنها تعریف دیگری از فتنه  88دارند!

داشتن تلفن همراه در زندان
مصداق عمل مجرمانه است

س��خنگوی کمیس��یون حقوق��ی و قضایی
مجلس گف��ت :طبق آییننامه زندانها داش��تن
تلفن همراه مشمول ماده  56نیست و استفاده از
این وسیله خالف قانون و مصداق عمل مجرمانه
است .محمدعلی اسفنانی با اشاره به ورود وسایل
غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان به میزان گفت:
براس��اس مقررات قانونی کسی حق ندارد غیر از
وس��ایلی که در ماده  56آییننامه زندانها آمده،
وسایل دیگری با خود به همراه داشته باشد .وی
ادام��ه داد :هرچند نگهداری طال ،س��که و اوراق
بهادار جرم نیس��ت و عمل مجرمانه محس��وب
نمیشود اما براس��اس آییننامه مصوب زندانها
نگه��داری این وس��ایل در زندان ممنوع اس��ت.
اس��فنانی افزود :اینکه متهم وس��ایل غیرمجازی
همچون تلفن همراه و س��یمکارت را چگونه و از
چه طریق به زندان برده قطعا بررس��ی میشود و
اگر در این میان تبانی صورت گرفته باشد ،سازمان
زندانها مطابق قوانین مربوط با متهمان برخورد
میکند .سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس خاطرنشان کرد :طبق آییننامه زندانها
داش��تن تلفن همراه مش��مول ماده  56نیست و
اس��تفاده از این وس��یله نهتنها مجاز نیست بلکه
خالف قانون و مصداق عمل مجرمانه است.

هماهنگی جامعه روحانیت و جامعه
مدرسین در انتخابات خبرگان

رئی��س ش��ورای همگرای��ی
اصولگرایان اظهار داش��ت :در
انتخابات آینده بویژه خبرگان
حتما با جامعه مدرسین حوزه
علمیه ق��م هماهن��گ عمل
خواهیم کرد و الحم��دهلل تالشهای خوبی برای
رس��یدن به فهرس��ت واحد در حال انجام است.
حجتاالسالم والمسلمین سیدرضا تقوی ،رئیس
ش��ورای همگرایی اصولگرایان و قائممقام جامعه
روحانیت مبارز در گفتوگو با افکارخبر در پاسخ
به این س��وال ک��ه همواره در می��ان جریانهای
مختل��ف صحب��ت از انتخابات مجلس ش��ورای
اس�لامی اس��ت و کمتر درباره مجلس خبرگان
سخن گفته میش��ود ،جامعه روحانیت مبارز در
مجلس خبرگان چگونه عمل خواهد کرد ،اظهار
داشت :ما برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری
مشغول فعالیت و کار هس��تیم .وی تاکید کرد:
در انتخابات آینده بویژه خبرگان حتما با جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم هماهنگ عمل خواهیم
کرد و الحمدهلل تالشهای خوبی برای رسیدن به
فهرست واحد در حال انجام است.

سهشنبه  10شهریور 1394

آرام

گروه سیاسی :اظهارنظرهای جنجالی حسن روحانی از زمان انتخاب
او بهعنوان رئیس دولت جمهوری اسالمی ایران ،بارها مورد بررسی
قرار گرفته اس��ت .این بررس��یها از زوای��ای مختلف صورت گرفته
اس��ت بهگونهای که برخی درباره محتوای این اظهارنظرها و ارتباط
آن با تحوالت و مقاطع زمانی انجام ش��ده اس��ت اما در بررسیهای
«وط��ن امروز» درب��اره اظهارنظرهای جنجالی آق��ای روحانی طی
س��الهای  1392و  ،1393یک مورد بس��یار جالب مش��اهده شده
اس��ت که تقریبا با ضریب بسیار باال نسبت به سخنان جنجالی وی
در این  2س��ال کامال صادق است .این بررسی نشان میدهد تقریبا
هم��ه اظهارات جنجالی آقای روحانی–ج��ز چند مورد گفتوگوی
تلویزیونی -در سخنرانیهایی مطرح شده که در موعد صبح و پیش
از ظهر برای آقای رئیسجمهور تدارک و تدبیر شده است!
یعن��ی اینکه هم��ه اظهارنظرهای جنجالس��از آق��ای روحانی
چ��ه خطاب به منتقدان وی در حوزههای مختلف اعم از سیاس��ت

سال 93

خارجی و نیز رفتارهای اقتصادی تا اظهارنظرهای وی درباره مسائل
مختلف بویژه در حوزه دینی ،در سخنرانیهای صبح و پیش از ظهر
آقای روحانی مطرح ش��ده اس��ت! به گونهای که مهمترین اظهارات
جنجالی آقای روحانی طی این  2سال مانند اظهارات او در بیسواد
دانس��تن منتقدان یا حواله ش��دن منتقدان به جهنم و نیز ماجرای
شناس��نامهدار بودن منتقدان و همچنین اتهام کاسبتحریم بودن
منتقدان هس��تهای ،همه در سخنرانیهای نوبت صبح مطرح شده
است .ماجرای بورسیهها و آن اظهارنظر معروف آقای روحانی یعنی
«بورسیه و ما ادراک البورس��یه» که در واقع شایعات درباره  3هزار
بورس��یه دوران دولت گذش��ته را تقویت بخشید نیز در نوبت صبح
مطرح ش��ده است .یکی از اظهارنظرهای جنجالی آقای روحانی که
به اعتقاد منتقدان سیاس��تهای وی ،توهین مس��تقیم به نیمی از
م��ردم ایران نیز بوده ،ماجرای اظهارات او در تعریف نتیجه انتخابات
 24خرداد بوده اس��ت .این اظهارنظر روحانی که در مجلس شورای

اسالمی صورت گرفت ،نیز در نوبت صبح مطرح شد.
نکته قابل تامل اینکه معموال در س��خنرانیهای نوبت بعدازظهر
آقای روحانی ،کمتر اظهارنظره��ای جنجالی از آقای رئیسجمهور
مشاهده شده است! به جز یک مورد در یکی از برنامههای گفتوگوی
تلویزیون��ی روحانی که در آن برنامه نیز برخی اظهارات گذش��ته با
ادبیات جدیدی مطرح شد؛ تقریبا آقای روحانی برخالف صبحهای
توفانی و جنجالی ،معموال بعدازظهرها و عصرهای آرامی را پشتسر
گذاشته است.
«وطن امروز» با اغماض نس��بت به برخ��ی اظهارنظرهای آقای
روحانی ،مهمترین اظهارات جنجالی وی طی سالهای  92و  93را
براس��اس بازه زمانی به صورت جدول زیر درآورده است البته نگاهی
به اظهارنظرهای جنجالی آقای روحانی در سال  94نیز نشان از تداوم
همین رویه در سخنرانیهای وی دارد با این حال اما این بررسی تنها
درباره اظهارنظرهای او در سالهای  92و  93صورت گرفته است.

اظهارات جنجالی حسن روحانی در سالهای 92-93
تاریخ

زمان

 11بهمن در هفتمين جشنواره بينالمللی فارابی

صبح

 17آذر در همایش ملی ارتقای سالمت اداری و
مبارزه با فساد

صبح

شرح
وقتی رفتيم در ميدان ،دیگر همه دنيا و دوربينها ،زوم کرده و تمام دنيا نگاه میکنند .آن طرفیها برای جمع خودشان کف میزنند ولی این طرفیها معلوم نيست چه میکنند؟ گاهی برای
آن طرفی کف میزنند ،بعد میگویيم برای آن طرفی کف میزنيد ،میگویند انتقاد چيز خوبی است .ای خدا عقل سالم به بدن سالم بده.

با تجميع قدرت در یک نهاد فساد درست میشود .هر کاری که شما بکنيد ،اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبليغات همه یک جا جمع شد حتم ًا فساد است.
یک عده تازه به دوران رسیده که به آنها احترام هم میگذاریم نمیخواهند نسبت به آینده و ارزشهای انقالب و ایران دل نگران باشند .صدها و هزاران شرکت امروز منتظر آيندهاي هستند

صبح

که بيايند در ايران و کشور را از لحاظ سرمايهگذاري و سرمايههاي مورد نظر تأمين کنند .يک اقليتي ما داريم که از اين وضع خيلي خوشحال نيستند آنها هم از منافع زودگذرشان بگذرند.

 30مهر اجتماع مردم زنجان

صبح

عدهاي گويي زندگي آنها تنها در ايجاد شکاف و تفرقه ميان دولت و ملت ،مردم با مردم و اين جناح با آن جناح است.

 15مهر در دانشگاه تهران

صبح

 22مرداد جلسه هیات دولت

صبح

 16آذر روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دیوار دولت فعال از همه کوتاهتر است .هر کسی به هر بهانهای از گوجهفرنگی گرفته تا مسائل هستهای دولت را نقد میکند.

از آقای ميلیمنفرد خواهش کردیم که مسؤوليت وزارت علوم را بپذیرند دیدیم که مجلس شورای اسالمی نپسندید ،اشکال ندارد .از آقای توفيقی خواهش کردیم که سرپرستی را برعهده

بگيرند از یمين و یسار به ما فشار آمد که او را معرفی نکنيد ،گفتيم اهال و سهال سر فرود آوردیم برای اینکه دانشگاه و کشور آرام باشد ،آقای دکتر فرجیدانا را آوردیم و ایشان شروع به کار
کرد که بورسيه و ما ادراک البورسيه .نگاه امنيتی در کشور برای ارتباط و تعامل با دانشگاهها و اساتيد خارجی وجود دارد .عدهای میگویند اگر با اساتيد خارج تماس داشته باشيد ،ممکن
است یکی از آنها جاسوس در بياید .دست بردارید از این بهانهجوییها .الاقل این رئيسجمهور در امنيت ملی متخصص است حتی اگر در موضوع دیگری تخصص نداشته باشد.

 20مرداد در همايش رؤساي نمايندگيهاي ايران
در خارج از کشور

 17مرداد در جلسه شوراي اداري
چهارمحال و بختياري

صبح

صبح

گروه و اقليتي وجود دارند که نه منتقد و نه مخالف دولت هستند و طي  9الي  10ماه گذشته ،مشغول کارشکني و اتهامات ناروا و دروغپراکني هستند .اگر ببينيم گروه و اقليتي که در گوشه و
کنار از اتاق فکر خارج شده و وارد اتاق عملياتي شدهاند ،بايد بدانند ،دولت هم از اقدامات آنها آگاه و مطلع است و هم در اين زمينه ،جمالت متناسب با تخريب آنها را به کار خواهد برد.

من اينقدر ديدم بعضيها هراسان زندگي میکنند و چون خود اعتماد به نفس ندارند -گفت کافر همه را به کيش خود پندارد -ديگران را هم اينچنين ميبينند ناچار شدم چند مورد مذاکرات
خودم را با ديپلماتهاي هستهاي بياورم و با اينکه عرفش اين نبود اين کار را من کردم تا بخوانند و ببينند ترسوها ،يک عده به ظاهر شعار میدهند ولي بزدل سياسياند هر وقت میخواهد
مذاکره شود عدهاي میگويند ما هم داريم میلرزيم خوب به جهنم ،برويد يک جاي گرم براي خودتان پيدا کنيد .چکار کنيم ،خداوند شما را ترسو و لرزان آفريده ما چکار کنيم.

با بیعقلیها چه کردیم؟ میگویند «چه دارد آن کسی که عقل ندارد و چه ندارد آن کسی که عقل دارد؟» با بیعقلیها کاری کردند که آنها بيایند و نفت ما را تحریم کنند .تحت نام دور زدن

تحریمها ،نفت را دادند به عدهای و بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند .بازیهایی که برخی این روزها درمیآورند و میگویند فالن جا رانت شد ،برای پوشاندن این رسواییهاست .ما قصد
دعوا با کسی نداریم ولی مردم باید بدانند در سالهای گذشته چه بر آنها گذشته است.

چطور میشود که در برخی از موارد این اصل تضعيف میشود و بيل به کمر آن میخورد .هيچکس نمیتواند به قاضی فشار بياورد .هيچ گروه فشاری حق ندارد به دادگاه و قاضی فشار وارد

کند؛ نه به قاضی و نه حتی به کادر اداری .ملت ایران و دولت ،مبنا و احساسش این است که در کشور ،یک قوه قضائيه بيشتر نداریم .ما یک قوه قضائيه در کاخ دادگستری نداریم و یک قوه
 31خرداد در همایش قوه قضائيه

صبح

قضائيه دیگر در خيابان .ما یک قوه قضائيه داریم و دولت و ملت از آن حمایت میکنند .جناحها و گروههای سياسی حق سخن گفتن و نقد دارند اما نمیتوانند حکم صادر کنند .اینکه هر

کسی در گوشهای بنشيند و فکر کند میتواند حکم صادر کند ،اشتباه است .حکم قضایی یک جا صادر میشود و آن هم در دادگستری و دادگاه عادالنه و صالحه است .غير از مواردی که

دادگاه صالحه طرف را مجرم میداند ،اصل برائت در همهجا جاری است .چطور میشود که در برخی موارد این اصل تضعيف میشود و بيل به کمر آن میخورد؟ هيچکس حق ندارد برای فرد،
گروه یا حزب دیگری حکمی صادر کند .افراد میتوانند حرف بزنند اما حکم را فقط باید محکمه صالحه صادر کند؛ آن هم در چارچوب قانون.

 10خرداد در جمع کارکنان سازمان حفاظت

صبح

نميدانم چرا بعضيها که از سر بيکاري دچار توهم هستند مدام غصه دين و آخرت مردم را میخورند در حالي که نه میدانند دين چيست و نه آخرت!

 3خرداد ،در همایش بیمه سالمت همگانی

صبح

بگذاریم مردم راحت باشند .اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنيد ،ولو به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند ،نمیتوان با زور و شالق مردم را به بهشت برد.

 23اردیبهشت در مراسم بزرگداشت روز مددکار

صبح

محيطزيست

 22اردیبهشت در مراسم گراميداشت هفته
هالل احمر

 9اردیبهشت در بيست و هفتمين نمايشگاه
بينالملليکتاب

صبح

صبح

عدهای به نام ایستادگی در برابر ابرقدرتها ،جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند .اجازه ندهيم حاشيهسازان حواس ما را از مسير منحرف کنند .نبايد اجازه دهيم عدهاي دوباره با
شعر و شعار راهي را که ملت در خرداد سال گذشته برگزيد منحرف کنند.

برخي فکر ميکنند با پريدن از ديوار زودتر به هدف ميرسند و انقالبياند .بعضيها فکر ميکنند تا برويم بگرديم دور آن خانه و در و قفل و کليدش را پيدا و باز کنيم دير ميشود ،اين چه
کاري است ،از ديوار ميپريم و زودتر به هدف ميرسيم .از ديوار نبايد باال برويم.

از همه ميخواهيم با شناسنامه حرف بزنند .بگويند از کجا هستند ،وابسته به کدام جناح هستند و با نام جناح خود سخن بگويند نه با نام ملت ايران .اگر گروهي ميخواهند ذهن مردم را از
تعالي اخالقي بازدارند و اگر گروهي ميخواهند با اتهام و تخريب ،تهمت و دروغ ضربه بر اخالق جامعه وارد کنند ،يادشان باشد امسال سال فرهنگ است .سال فرهنگ و اقتصاد است ،نه
سال تخريب ،نه سال دروغ ،نه سال مشغول کردن مردم به حوادث غيرواقعي و رويدادهاي تخيلي که از ذهن کوچک برخي برميخيزد.

سال 92
 3اسفند ديدار اعضاي هيات مديره کانونهاي وکالي
دادگستري

 15بهمن دانشگاه شهید بهشتی

 26دی در جمع مديران و کارکنان تأسيسات نفتي
دارخوين

 19آبان در مجلس شورای اسالمی برای دفاع از نصرتاهلل
سجادی بهعنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان
 22مهر در آیین بازگشایی سال جدید

صبح

صبح

صبح

صبح
صبح

به محض اینکه میخواهیم تحریمی را برداریم– که حق مردم است– یکی میگوید چطور شد؟ گویی بعضیها این تحریمها را دائمی و الی یوم القیامه میدانند و اگر بخواهد برداشته شود
برخی ناراحتند که دارد برداشته میشود!

ما شهامت سقراطوار را ميخواهيم .از چه ميترسيد؟ چرا يک کار بزرگ بينالمللي انجام ميشود .استادان دانشگاه ،خصوصي براي رئيسجمهوري نامه مينويسند .چرا نميآيند حرف بزنند
و صحبت کنند؟ الاقل اين توافق ژنو اولين گشايش براي دانشگاه و براي پول دانشجوها بود .فقط يک عده معدود که از جاي معدود تغذيه ميشوند ،آنها بايد حرف بزنند .آنها هم البته حرف
بزنند اشکال ندارد ،نقد کنند اشکال ندارد ،چرا يک عده کمسواد بيايند حرف بزنند؟ استادان دانشمند ما و بزرگان دانشگاه ما خصوصي چرا حرف ميزنند و نميآيند در ميدان.

عدهای نمیخواهند تحریمها برداشته شود .آنها به خاطر منافع شخصی و گروهی مخالف برداشته شدن تحریمها و عادی شدن اوضاع هستند .آیا برداشتن تحریمها کار بدی است؟ گویی
عدهای انقالبی شدهاند! گرچه سوابق آنها را میدانیم و از حرفهایی که میزنند تعجب نمیکنیم.

مردم در  ۲۴خرداد به افراط و تفریط ،به خشونت ،خودرأیی ،تکرأیی ،عدم مشورت ،عدم تدبیر ،رأی نه دادند و به اعتدال ،تدبیر ،عقالنیت ،رأی آری دادند .ما نباید صدای مردم در طول ۴
سال پیش را از یاد ببریم و فراموش کنیم.

دولت از این فضا برای حل معضالت کشور استفاده خواهد کرد .دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است.

گزارش 2
غیبت ظریف در کمیسیون برجام

عراقچی :الیحه برجام
به مصلحت نیست!

جلس��ه روز گذشته کمیس��یون برجام با تیم
مذاکرهکننده دولت روحانی در حالی برگزار ش��د
که برخالف اطالعرس��انی گذشته ،جواد ظریف به
دلیل س��فر به خارج از ایران ،در این جلسه حاضر
نشد .به گزارش میزان ،چهارمین جلسه کمیسیون
ویژه بررس��ی برج��ام با حضور اعضای ارش��د تیم
مذاکرهکننده آقایان عراقچی و تختروانچی برگزار
شد .براساس اظهارات سیدحسین نقویحسینی،
س��خنگوی کمیس��یون برجام ،عباس عراقچی در
ابتدای این نشست یک انشای مفصل درباره کلیات
پرونده هستهای ایران خواند .با این حال اما اعضای
کمیسیون برجام به برنامه خود در قالب نظارت بر
این توافق پرداختند .نقویحس��ینی با بیان اینکه
ورود به محتوا ،در  5س��رفصل اصلی در چارچوب
طرح س��وال از طرف هم��کاران و پاس��خ اعضای
مذاکرهکننده انجام میش��ود ،اظهار داشت :اولین
سرفصل جنبههای حقوقی برجام بود که سواالت
در این ارتباط مطرح شد .برخی از سواالت عبارت
بودند از اینکه :چرا برجام به مجلس نیامد ،در حالی
که طبق قانون اساس��ی باید به مجلس بیاید؟ چرا
متن برجام فارس��ی ارائه نش��ده ،در حالی که یک
طرف توافق ایران اس��ت؟ ضمانت حقوقی بدقولی
و عهدش��کنی ط��رف مقابل چیس��ت؟ آیا صرف
برگشتپذیری کفایت میکند؟ چرا در هیات  8نفره
قضاوت ،پذیرفته شد که با  5رأی نظر هیات تصویب
و پذیرفته میش��ود؟ آیا دول��ت میتواند تعهدات
 25ساله داوطلبانه را به عهده بگیرد در حالی که عمر
این دولت محدود است؟ وی ادامه داد :همچنین از
عراقچی پرسیده شد آیا الزامات قانونی ماده واحده
پروتکل الحاقی مجلس شورای اسالمی رعایت شده
اس��ت؟ آیا اصل  125قانون اساس��ی طی مراحل
برجام رعایت ش��ده است؟ چرا مطابق برجام ،ایران
استثنا شده و به صراحت عنوان شده که برجام صرفاً
برای ایران است و نه سایر کشورها؟ تکلیف اجرای
پروژههای هس��تهای در آینده چیست؟ چرا خرید
تجهیزات و همچنین نیازهای حوزههای مختلف به
تشخیص کارگروه خرید سپرده شده است؟ روز اجرا
چه روزی اس��ت که قرار است تحریمها در آن لغو
شود؟ تلقی دنیا از تیم مذاکرهکننده ،به نمایندگی از
حاکمیت بود یا به نمایندگی از طرف دولت؟ پس از
 90روز ،اجرا شروع میشود و باید توافق اجرا شود؟
آیا تعهداتی که میخواهد دولت اجرا کند ،تعهدات
دولت است یا تعهدات حاکمیت؟ نقویحسینی با
اشاره به پاسخهای عراقچی ،گفت :عضو ارشد تیم
مذاکرهکننده توضیح داد اینکه برجام الیحه شود و
به مجلس بیاید در اختیار وزارت امور خارجه نیست،
بلکه تصمیم آن با دولت است ولی روز قانونی شدن
برجام قطعا طبق قانون طی خواهد ش��د .از نظر ما
فرقی نمیکند الیحه شود به مجلس بیاید یا نیاید
ولی به لحاظ مصالح کش��ور به صالح نمیدانیم به
مجلسبیاید.
■■توجیه در حد عراقچی!
اما اظهارات جالب عراقچی درباره عدم ترجمه
برجام به فارسی هم ش��نیدنی است! در حالی که
وزارت امور خارجه اقدام به انتشار یک ترجمه اشتباه
از برجام کرده بود و حتی متن ارائه شده به مجلس
نی��ز دارای ایرادات محتوایی مه��م در ترجمه بود؛
عباس عراقچی میگوید به این دلیل برجام ترجمه
فارسی ندارد که در آن صورت باید به  5زبان دیگر
هم ترجمه شود! براساس اظهارات نقویحسینی،
«عراقچ��ی ادامه داد که اگ��ر بخواهیم غیر از متن
انگلیسی ،متن با زبان فارسی هم آورده شود ،باید به
زبان  5کشور دیگر هم آورده شود و در تغییر دچار
مشکالت زیادی میشویم .وی گفت دولت میتواند
تعهدات بلندمدت بدهد .عراقچی گفت :تنها ضمانت
اجرا ،خود ما هس��تیم و تنها راه آن هم بازگشت به
ش��رایط قبل از توافق اس��ت و راهکار دیگری قابل
تصور نیست ،چرا که شکایت را نمیتوان به خود آنها
برد و منتظر آنها ماند .بنابراین خودمان ،تعهداتمان
را متوقف میکنیم» .نقویحس��ینی اظهار داشت:
عراقچی درباره کمیسیون مشترک گفته است که
در این باره نیز همه تصمیماتش با اجماع است .پس
اگر ما موافق نباشیم ،هیچ چیز تصویب نمیشود اال
بازدید از اماکن نظامی در چارچوب پروتکل الحاقی.
پروت��کل الحاقی ه��م امری غیرمتعارف نیس��ت.
دسترس��یها در چارچوب پروتکل است و پروتکل
الحاقی هم صرفا سیاستهای هستهای اعالم شده
از سوی کشور پذیرنده را در بازدید قابل دسترسی
قلمداد میکند نه هر مکان و هر جایی را .اگر آژانس
به مکانی شک داشت باید مسیر طوالنی را طی کند
نه اینکه بازرس��ی قابل دسترس��ی شامل آن شود.
یعنی حداقل نزدیک ی��ک ماه زمان خواهد برد نه
اینکه  24ساعته امکان دسترسی داشته باشد و تازه
همین بازرس��ی هم دسترسی مدیریت شده است.
وی در ادام��ه گفت :به گفته عراقچی اوال ش��رایط
ما واقعا استثناس��ت .ثانیاً اینکه برجام خاص ایران
اس��ت ،جنبه مثبت هم دارد .یعنی آنچه بهعنوان
حقوق برای ما در نظر گرفته شده نیز خاص ایران
است .س��خنگوی کمیس��یون ویژه بررسی برجام
در نهایت اظهار داش��ت :در پایان بنابر این شد که
یکش��نبه آینده مجدد بحث فصلهای پنجگانه با
حضور میهمانان ادامه یابد .سهش��نبه (امروز) نیز
کمیسیون میزبان آقای جلیلی و همکارانش در تیم
مذاکرهکننده قبلی خواهد بود.

