
ما نمی توانیم »دبه« کنیم
پزشکیان: مجلس نمی تواند توافق نامه را کم یا زیاد کند

پس از تصویب قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل، متن توافق برجام از سوی 
وزیر خارجه تقدیم مجلس شــورای اســامی شد. قرار اســت مجلس شورای 
اسامی، بررســی های الزم را  روی متن انجام دهد و در صورت تصویب به اجرا 

گذاشته شود.
به همین منظور، نمایندگان مجلس شــورای اســامی، درخواســت تشکیل 
کمیسیون ویژه ای  برای این کار  دارند. پیشنهاد تشکیل این کمیسیون ویژه به 
استناد ماده 44 برای رسیدگی به توافق برجام از سوی احمد امیرآبادی ارائه شد 

که به امضای بیش از 15 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود.
قرار است، پانزده  عضو این کمیسیونـ  که قرار است از سوی نمایندگان در صحن 
علنی انتخاب شــوندـ  در روزهای آینده، کار بررسی متن را بر عهده بگیرند. این 
کمیسیون قرار است در هفته آینده تشکیل شــود، برخی از نمایندگان مجلس 
بر این عقیده هســتند که ممکن است برخی از بندهای این توافق نامه از سوی 
نمایندگان مورد قبول واقع نشــود و ممکن است بعد از بررسی تغییراتی در متن 

آن داده شود.
اما برخی دیگر بر این عقیده هستند که متن توافق شده به هیچ عنوان نمی تواند 
دستخوش تغییرات شود، و مجلس تنها می تواند این متن را رد یا تایید کند. این 
نمایندگان معتقد هســتند در توافق صورت گرفته در قبال امتیازات داده شــده 

امتیازات خوبی نسیب طرف ایرانی شده است.
مسعود پزشکیان در باره این موضوع اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای 
اسامی می توانند کل قضیه را بررســی کنند و اگر در جمع به نفع این مملکت 
باشد، با تمام اشکاالتی که بر آن وارد است، را یا تایید می کند و اگر به ضرر کشور 
بود رد کنند، در خصوص رد شدن موضوع هم ابتدا باید شورای عالی امنیت ملی 

نظر دهد . پس از آن مجلس می تواند اظهار نظر کند.
این نمایده مجلس در توضیح حرف خود گفت: طبق قانون باید شورای امنیت 

ملی در این باره تصمیم بگیرد، و مجلس نمی تواند خاف نظر شــورای امنیت 
ملی نظر دهد، در غیر این صورت خاف قانون خواهد بود و شورای نگهبان نیز 

اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
وی درباره نظر برخی از نمایندگان مجلس در باره بعضی از بندهای توافق نامه و 
همچنین احتمال پیشنهادات جدید برای بعضی از بند های آن نیز گفت: نمی 
شوداین توافق نامه را کم یا زیاد کرد، باالخره ما یک مذاکره ای را انجام داده ایم 
و به قول رئیس جمهور 3 گل زدیم و 2 گل خوردیم، و به هر حال یک چیزی داده 

شده یک چیزی گرفته شده است.
وی گفت: اینگونه نیست که ما همه چیز را گرفته باشیم و یا همه چیز را از دست 
داده باشــیم، این بزرگان باید بنشینند و مطالعه کنند و با توجه به اوضاع منطقه 
و شــرایط موجود ، اگر به نفع ما بود، این راه را ادامه می دهیم و اگر نبود زیر میز 

می زنیم و قول نمی کنیم.
وی گفت: اعتقاد من این اســت که دبه کردن کار درستی نیست، و به هر حال 
کسانی که این کار را انجام داده اند هر لحظه با بزرگان کشور در ارتباط بوده اند 
و با همفکری هم دیگر این کار را کرده اند، دبه کردن در این مرحله جلوه بدی را 

از ما در بین جوامع بین المللی مجسم خواهد کرد.
وی در باره صحبت های برخی از نمایندگان در خصوص فرصت 80 روزه برای 
بررسی توافق نامه نیز گفت: شاید این افراد به قصد تطبیق کردن خود با کنگره 
آمریکا این حرف ها را زده باشــند، به هر حال این یک کار کارشناســی ویژه نیاز 
دارد و واقعیت این است که ما در مجلس قدرت کارشناسی سیاسی الزم در این 

مورد را نداریم.
وی گفت: در کار علمی باید کسانی این کار را انجام دهند که هم سواد این کا رار 
داشته باشند هم مدرک آن را اما این یک بخش از کار است، و بخش بعدی آن 

تجربه و مهارت در این کار است، به نظر نمی رسد که کسی در مجلس باشد 

که هم مهارت هم تجربه و هم علم الزم برای این کا را داشته باشد.
وی گفت: اینجا باید بزرگان نظام و کسانی که دست اندر کاراین موضوع هستند 
وارد شــوند و با همفکری یکدیگر این کا را ســبک ســنگین کنند، و بر اساس 

سیاست های کلی نظام و نظر رهبری در باره آن به تصمیمم روشنی بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای عضویت در کمیسیون ویژه بررسی برجام 
کاندیــدا خواهید شــد نیز گفت: خیر کســانی که تخصص دارند بایــد این کا را 
را انجــام دهند، تقوا حکم می کند که کســی که تخصــص دارد این کا را انجام 

مثــال زمانــی از دهد نه اینکه ادعا داشــته باشد، برای 
ال شهید چمران سوال شد که علم  بــا

تر اســت یا تقوا گفــت تقوا 
اما کســی که تقــوا دارد 

در کاری که تخصص 
ندارد وارد نمی شود، 
حاال مشــکل ما این 
است که علم نداریم 
اما فکر می کنیم که 
داریم پــس تقوا هم 

نداریم.

پارلماناصالحاتتشکیلمیشود
رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصاحات گفت: اصاح طلبان در صدد تشکیل پارلمان اصاحات هستند. 
فرج کمیجانی با اشاره به جلسه اخیر شورای هماهنگی جبهه اصاحات تصریح کرد:  در این جلسه 
کلیات طرح پیشــنهادی کمیته سیاســی این شورا مبنی بر تشــکیل پارلمان اصاحات مورد 
تصویب قرار گرفت. وی افزود: مقرر شد که در جلسات آینده بررسی های کارشناسانه درباره ی 
این پیشنهاد توسط کمیته سیاســی انجام گرفته و آیین نامه اجرایی و نحوه دعوت از احزاب و 
تشکل های اصاح طلب بررسی شود تا بسترهای الزم جهت استفاده از مشارکت فکری و اجرایی 

همه گروه ها و احزاب اصاح طلب در پیشبرد اهداف اصاحات در جامعه مهیا گردد.

اصولگرایانواردرقابتهایدرونینمیشوند
نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی با اشاره به اینکه اصولگرایان بدون هرگونه سهم خواهی با هم وحدت 

کنند گفت: همه جریان های اصولگرا در اصول یکی هســتند و اصول را قبول دارند و خوشبختانه 
مشترکات بسیار زیادی میان احزاب و جریان های اصولگرایی وجود دارد و ان شاء الله در انتخابات 
آینده به فهرست مشترک خواهیم رسید. اسدالله بادامچیان در اجاس دبیران استانهای حزب 

موتلفه اســامی با تاکید بر ضرورت وحدت و اتئاف اصولگرایــان در انتخابات آینده اظهار 
داشت: شــرایط انتخابات آینده با انتخابات  گذشته متفاوت است و امروز همه جریان ها 

و تشــکل های اصولگرایی ضرورت وحــدت را حس و درک کرده و بــر آن تاکید دارند.

نباید برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرد
دبیر کل حزب موتلفه اســامی گفت: خط 
قرمزهــای شــورای نگهبان توســط خود 
اعضای این شــورا بیــان می شــود و نباید 
برای این شــورا تعیین تکلیــف کرد. محمد 
نبــی حبیبی دربــاره ی اظهار نظــر یکی از 
نمایندگان مجلس مبنی بــر اینکه اصاح 

طلبان خط قرمز شــورای نگهبان هستند اظهار کرد: هر اصاح طلبی که 
الزاما مقابل انقاب نیســت. ما اصاح طلبانی داریم که داخل نظام بوده و 
قانون اساســی و انقاب را قبول دارند. وی افزود: مــا فتنه گران را فقط در 
مقابل نظام می دانیم. آنها با شعارهای اصاح طلبی به میدان مقابله با نظام 
آمده اند، ولی هر اصاح طلبی که فتنه گر نیست.اصاح طلبان ممکن است 
جریان اصولگرایی را قبول نداشــته باشند ولی این به معنای مقابله اصاح 

طلبان با نظام نیست.

سوال از وزیر ارشاد منتفی نیست
ســید ناصــر موســوی الرگانــی نماینده 
مجلس شورای اســامی پیرامون حضور 
وزیر ارشاد در صحن علنی مجلس شورای 
اســامی طی روز آینــده برای پاســخ به 
ســوالی پیرامون ممیــزی آن را تایید کرد 
و در واکنش به ســخنان امروز سخنگوی 

وزارت ارشــاد که گفته است این ســوال درباره موضوع عفاف و حجاب 
است و موضع ممیزی نیســت و احتماال در مجلس حاضر نخواهد شد، 
گفت: قطعا جلســه صحن علنی فردا در مجلس منتفی نیست، البته ما 
چند جلســه با وزیر ارشاد داشته ام اما هنوز پرسشــم منتفی نشده است.
وی ادامــه داد: من پاســخ قانع کننده در این جلســات نشــنیده ام اما با 
عنایت به اینکه وزیر ارشــاد دو کارته اســت و دقت نظر در این راستا اما 

هنوز قانع نشده ام.

 برخی می خواهند رسانه ملی بدهکار باشد
محمد ســرافراز با اشــاره به انتقادات اخیر 
دولت نســبت بــه رویکــرد صداوســیما در 
انعکاس نظرات مخالفان مذاکرات هسته 
ای، اظهار کــرد: نگاهی در بیــن برخی از 
دولتیان نسبت به صداوسیما وجود دارد که 
معتقدند باید آنقدر سطح توقع از صداوسیما 

باال رود که این سازمان همیشــه بدهکار جلوه داده شود تا دولت به وظایف 
قانونی خود در قبال رسانه ملی برای تأمین بودجه آن عمل نکند؛ لذا اهداف 

دولت و چنین اظهاراتی سیاسی بوده و واقعی نیست.
گاهی عمــوم مردم باید  رئیس ســازمان صدا و ســیما با بیان اینکــه برای آ
اظهارات مخالفان و موافقان توافقنامه هسته ای و نظرات طرف مذاکره کننده 
غربی از طریق رسانه ملی انعکاس داده شود، گفت: عده ای توقع دارند فقط 

حرف های موافقان مطرح شود که این امر رویکرد ما نبوده است.

اتهام به احمدی نژاد در دوران شهرداری
مرتضــی الویــری در پاســخ به ســئوالی 
پیرامون اینکــه دوران آقای احمدی نژاد 
چــه ویژگی هایی داشــت که موجب شــد 
رئیس جمهور ایران شــود، گفت: دوران 
شــهرداری ایشــان یکــی از ضعیف ترین 
دوران مدیریــت شــهرداری تهران بعد از 

انقاب بود و بر اســاس منابــع موثق٬ تخلــف 330 میلیاردی در زمان 
ایشــان رخ داد. در زمان مدیریت من )الویری( بنا بــر این بود که حتی 
تخلفــات ریز هم در دادگاه ها بررســی شــود٬ چنانچــه در آن دوره و در 
جلسات بازجویی٬ اهدای یک سکه یا دیوان حافظ به مدیران شهرداری 
نیز مورد ســوال قرار گرفت٬ اما بــرای دوران احمدی نژاد بــه تخلفات 

وی ورود نشد.

بمب اتم ایران »مرگ بر آمریکا« است
رئیــس شــورای فرهنگــی نهاد ریاســت 
جمهوری، شــعار مرگ بر آمریکا همچون 
بمب اتم علیه آمریکا توصیف کرد و گفت: 
دیوار بی اعتمادی میان ایران و آمریکا بلند 
اســت و آمریکا خود باید برای کوتاه کردن 
این دیوار تاش کند.حجت االسام سید 

رضا اکرمی با تاکید براینکه شعار »مرگ بر آمریکا« نتیجه رفتار آمریکایی 
ها علیه ملت ایران اســت، گفت: آمریکایی های نه تنها از شعار »مرگ بر 
آمریکا« بلکه از شــعار »استقال، آزادی« و شــعار »نه شرقی، نه غربی« 
هم نگران هستند.رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، افزود: 
اولین شعار ما که شعار »استقال« است و آنها قطعا نمی خواهند که ایران 

مستقل و ایرانی آزاد و آباد وجود داشته باشد.

خداحافظ صدا و سیما
خسرو معتضد از پایان همکاری خود با صدا 
و سیما خبر داد.این تاریخ پژوه، نویسنده و 
روزنامه نگار - که ســال هاســت در برنامه 
تلویزیونــی »ُپلی به تاریخ« به کارشناســی 
و اجرا اشــتغال دارد و به تازگی برنامه های 
رادیویــی را نیز آغاز کرده بــود - به »عصر 

ایران« گفت: تصمیم گرفته ام دیگر برنامه ای در صدا و سیما نداشته باشم 
و با پایان برنامه های ضبط شــده این همکاری پایان یافته تلقی می شــود. 
خســرو معتضد در بیان دلیل این کناره گیری گفت: من تاریخ پژوه هستم 
وتنها از ســر عاقه به ایران و تاریخ حکایت های آن را باز می گویم و هیچ 
ُحب و بغضی به کار نمی گیرم ولی با ممیزی های شدید و جرح و تعدیل ها 

گاه روح مطالبی که گفته ام در هنگام پخش آسیب می بیند .

 توافق هسته ای 
محل اختالف نشود

محمدرضــا باهنــر در نشســت خبــری جامعــه 
مهندســین گفــت:» احمــدی نــژاد و مجموعه 
طیفی که با ایشــان کار می کننــد تعریف حقوقی 
واحــدی ندارنــد. بلکــه طیف هــای متنوعی از 
درون آنها به وجود آمــده. عده ای در دولت نهم 
با ایشــان کار کردنــد و بعد جدا شــدند، عده ای 
تــا آخر با ایشــان کار کردند و بعــد از دولت دهم 
ارتباطــی بــا ایشــان نداشــتند و عــده ای آقای 
احمدی نژاد را بــه فرض قطع ارتباط با مشــایی 
و عــده ای دیگــر احمــدی نــژاد را بــا مشــایی 
قبول دارنــد. اینهــا فعالیت هایی دارند و ســعی 
می کنند در اســتان ها هم نیروهایشــان را جمع 
 کننــد اما ایــن نیروهــا در یــک کفه تــرازو قرار 

نمی گیرند.«
نائب رئیس مجلس شــورای اسامی در خصوص 
نقــش ناطق نــوری در انتخابات مجلــس آیندعه 
گفت:»دوســتان اصــاح طلب ما اصــرار دارند 
بگوینــد آقــای ناطــق اصــاح طلب اســت. ما 
مطمئنیم که فلز ایشــان اصولگراســت و از ایشان 
خواهــش می کنیم کــه فعالیت سیاســی کنند.ما 
می گوییم مدیریت کنند و فعالیت سیاســی داشته 
باشــند.« باهنــر در ادامه بــه انتخابــات مجلس 
شورای اســامی و خبرگان اشــاره کرد و گفت:» 
طبیعتــًا در همــه انتخابات هــا قانــون و مقررات 
حاکــم اســت و هرکســی وارد عرصــه انتخابات 
می شــود باید ایــن قوانیــن را بپذیرد، مــا همواره 
رقبا را دعوت بــه حضور در انتخابــات کردیم و از 
اصاح طلبــان می خواهیــم در انتخابات حضور 
یابند امــا همه بایــد شــرایط را بپذیرنــد. تأکید ما 
ایــن اســت کــه در انتخابــات مجلــس خبرگان 
مســائل را سیاســی نکنیم. ممکن اســت عده ای 
خــواب آشــفته ببینند اما مــا باید مواظب باشــیم 
که خــواب آشــفته آنها تعبیــر نشــود. البته خیال 
ما از نتیجــه انتخابــات خبرگان راحت اســت اما 
 با انســجام نبایــد کاری کنیــم که ایــن انتخابات 

دوقطبی شود.« 
وی با تاکیــد بر اینکــه توافق هســته ای به جای 
مناسبی رسیده است، بیان کرد:» مسأله هسته ای 
از مســائل خطیر و مهم بوده و مجموعه نظام و در 
رأس آن رهبری با درایت و حساســیت این مسأله 
را مدیریت کرده اند و اکنــون این موضوع به جای 
مناســبی رســیده اســت. البته مراحل قانونی هم 
دارد که هم مجلــس باید آن را بررســی کند و هم 
شورای عالی امنیت ملی و در واقع باید مسیرهای 
قانونــی را بگذراند. در کشــور ما ایــن توافق نباید 
محل اختــاف باشــد. تــاش می شــود ترکیب 
کمیسیون بررسی توافق هســته ای از طیف های 
مختلــف سیاســی در مجلــس باشــد. اعضــای 
 این کمیســیون ویژه ظــرف یکی دو هفتــه آینده 

انتخاب می شوند.«
محمدرضا باهنر با اشاره به برگزاری جلسه ای بین 
حداد عادل، علی الریجانی و خودش برای بررسی 
ترکیب این کمیسیون گفت:» تاش می شود این 
فراکســیون ترکیبی از اعضای فراکسیون رهروان 
والیت، اصولگرایان و اصاح طلبان مجلس باشد. 
نباید توافق هسته ای به چالشی برای ایجاد افتراق 
تبدیل شود. تشــکیل کمیسیون ویژه برای بررسی 
توافق معنایش این اســت کــه می خواهیم توافق 
را جدی بررســی کنیم. این کــه مجلس می خواهد 
صوری رســیدگی کند ظلم است و این طور نیست. 
گانــه ای  ســعی می کنیــم مجلــس تصمیــم جدا

نگیرد.«

خبرنامه
3 دوشنبه 5 مرداد ماه 1394

رجانیوز گفته است: »قطعنامه ۲۲۳۱ ضمانتی برای طرف غربی نه ایران«
حقیقت برخاف آن چیزی است که نمایش داده شده است؛ چراکه در واقع این قطعنامه ضمانت اجرایی است برای طرف های غربی تا اطمینان 

پیدا نمایند ایران تعهدات خود را به درستی انجام می دهد.

 الف گفته است: »دستاوردهای حقوقی ایران از برجام«
موافقت نامه وین موســوم به برجام که بر اســاس تفاهم نامه لوزان ســوئیس منعقد گردید را می توان رافع مهمترین چالش دهه اخیر جامعه 

بین الملل دانست.

 نامه نیوز گفته است: »لزوم مدیریت سرمایه های آزاد شده کشور در دوران پساتحریم«
در عصر طایی درآمدهای ارزی در دولت نهم و دهم، مدیریت خوبی اعمال نشــد و با واردات کاالهای غیر ضروری به تولید ملی ضربه وارد 

شد. بنابراین در این مقطع نباید دالرهای آزاد شده را صرف واردات کاالهای غیر ضروری کرد.

 دولت بهار گفته است: »این هم نتیجه تدابیر بنفش:  ارزش بورس فرابورس بعد از مذاکرات هسته ای کاهش یافت
برخاف آنچه برخی تحلیلگران به آن باور داشــتند، شــاخص کل بورس تهران پس از مذاکرات وین وارد کانال صعودی نشــد. شاخص کل 

بورس تهران درست از 15دی ماه سال92 وارد کانال نزولی شده است.

 پارس نیوز گفته است: »فرش قرمز برای نیازمندان گاز ایران و آلودگان به سرخی خون مردم ایران«
همکاری و همراهی های دولتمردان فرانسه با رژیم بعث عراق در هشت سال جنگ علیه کشور ما از یک سو و اخیرًا نیز ماجرای ورود خون های 

آلوده به کشور نیز از حافظه ملت ایران فراموش نشده است.

عکس روزسایت نگار

پیکرهای پاک 76 شهید 
تازه تفحص دوران دفاع 
مقدس در خاک عراق، 
روز دوشنبه از طریق مرز 
بین المللی شلمچه وارد 
میهن اسامی شدند. 
این آیین با حضور جمعی 
از مقام های لشکری 
و کشوری، نیروهای 
مسلح، خانواده های 
شهدا و مردم انجام 
شد.1


