
    ناهيد مولوي/ در فراز و نش�يب مذاكرات مخالفان 
سرسخت توافق هسته اي در مجلس بيشترين فعاليت 
را داشتند اما ديروز مجلس ش�اهد فوران آتشفشاني 
از حمالت و همجمه ها عليه مذاك�رات به دليل ترجمه 
برجام بود اما اين بار ظري�ف و تيم مذاكره كننده هدف 
نبودند بلكه برجس�ته ترين چهره حام�ي مذاكرات و 
توافق، علي الريجاني هدف توهين ها و حمالت مخالفان 
بود. در اين مورد نظر محس�ن صفايي فراهاني نماينده 
مجلس شش�م و فعال سياس�ي اصالح طل�ب را جويا 
شديم. صفايي فراهاني اين رفتارها را طبيعي مي داند 
و ريش�ه آن را در دو چيز جس�ت وجو مي كند؛ به خطر 
افتادن منافع شخصي و انتخاباتي كه در پيش است. در 
ادامه گفت وگوي »اعتماد« با صفايي فراهاني را بخوانيد. 

 تحليل شما از رفتارهاي اين روزهاي تندروها عليه 
رييس مجلس چيست ؟

به باور من اين گونه رفتار از س��وي برخي منتقدان تندرو 
طبيعي و قابل پيش بيني بود. ش��رايط كش��ور در چند سال 
گذش��ته به ويژه در حوزه اقتصادي به دليل وجود تحريم ها 
بحراني و غيرطبيعي بود و حاال بعد از حصول توافق، بي ترديد 
اين شرايط به سوي عادي شدن خواهد رفت و هرچه كشور به 
سوي آرامش و ثبات اقتصادي حركت كند كساني كه اوضاع 
به هم ريخته سال هاي گذشته براي شان آب گل آلودي براي 
صيد ماهي فراهم كرده بود، برافروخته تر خواهند شد. واقعيت 
امر اين است كه وقتي بحران در كشور نباشد ارز چندنرخي 
نمي شود، منابع مالي براي سرمايه گذاري هاي سالم به وجود 
مي آيد و بس��ياري از اتفاق هاي مثبت ديگ��ر در اقتصاد رخ 
مي دهد كه مي تواند موجبات نگراني س��ودجويان ش��رايط 
بحراني را فراهم كند. نتيجه توافق هس��ته اي آرامش و ثبات 
اقتصادي در كشور است و نتيجه ثبات اقتصادي بسته شدن 
راه سودجويان و همه كساني كه در زمينه واردات و صادرات 
كاال، نقل و انتق��ال پول و فروش مواد نفتي كش��ور پول هاي 
آنچناني به جيب زدند و از اين ش��رايط آلوده و نگران كننده 
مكانيس��مي براي بهره شخصي خود س��اختند حاال نگران 
و برافروخته هس��تند زيرا مي دانند اگر ش��رايط عادي شود 

مكانيزم ه��اي منافع آنها ني��ز برچيده 
خواهد شد و حاال تمام تالش خود را به 
كار مي بندند تا به هر نحو و لحني شده 
ش��رايط را تغيير دهند و مقابل توافق و 
اجرايي شدن آن قدعلم كنند و اين اتفاق 
دور از ذهني نبود. واقعيت اين است كه 
بخش��ي از مخالفان سرس��خت توافق 
كساني هستند كه برخالف آنچه بيان 
مي كنند نگران منافع ملي كشور نيستند 
بلكه نگراني بزرگ شان منافع خودشان 

است. همه كساني كه دغدغه شان منافع ملي كشور است از 
اصولگرا تا اصالح طلب از توافق هسته اي حمايت كردند زيرا 
براي همه واضح است كه اين توافق به نفع منافع ملي كشور 
است در نتيجه مخالفان سرسخت تنها نگران منافع شخصي 

خودشان هستند و ذره اي نگران منافع ملي نيستند. 
    بسياري معتقدند تندروها در شرايطي كه نمي توانند 
از متن توافق ايرادي بگيرند مش�غول حمله به افرادي 

شده اند كه از اين توافق حمايت كرده اند. 
چه دليلي وجود دارد در مقاب��ل توافق كه همه مقامات در 
س��طوح باالي كش��ور از آن حمايت كرده اند و در واقع خط به 
خط مذاكرات با نظارت آنها پيش رفته و به توافق رسيده است 
اين گونه ايس��تادگي كنند؟ همان طور كه گفتم اين توافق در 
راس��تاي حفظ منافع ملي بوده اس��ت و به همين دليل مورد 
حمايت مقامات در سطوح باال بوده اس��ت. اگر در اين توافق ما 
با دوگانگي در تصميم گيري روبه رو بوديم اين ايس��تادگي در 
مقابل توافق قابل توجيه بود و مي شد گفت در حمايت از فالن 
مقام اينقدر ايستادگي مي كنند. اما همان طور كه مي دانيد در 
مورد توافق هيچ گونه دوگانگي در تصميم گيري وجود نداشته 
و عزم و اراده كليت نظام به س��مت توافق هسته اي بوده است. 
در چنين شرايطي عده اي با جنجال تالش مي كنند تا حرف 
خود را پيش ببرند و فضاي كش��ور را براي اجرايي شدن توافق 

و روزهاي حس��اس پس��اتوافق متشنج كنند. 
مخالفان توافق در روزهاي پس از آن اراده خود را 
به كار بستند و به همين دليل در روزهاي منتهي 
به توافق و پس از آن ب��ورس را تحت تاثير خود 
قرار دادند. خب توافق مي توانست حداقل براي 
10 روز بورس را مثبت كند اما همين مخالفان 
هس��ته اي با يك برنامه ريزي س��ازمان يافته و 
فش��رده طوري عمل كردند كه اي��ن اتفاق رخ 
ندهد و اين نشان دهنده اين است كه مخالفان 
از همه ابزارهاي شان در اين راه استفاده خواهند 
كرد و مكررا به اين موضوع اشاره كرده اند كه منابع مالي كه در 
اختيار اين گروه اقليت وجود دارد مقدار قابل توجهي است و 
مي تواند مشكالت زيادي را در مقاطع كوتاه براي كشور ايجاد 
كند. كساني كه امروز مقابل توافق ايستاده اند بخش زيادي از 
حقوقي هاي بورس را در اختيار دارند و در روزهاي قبل و بعد از 
توافق با بازي كردن كدها تالش كردند بازار را منفي كنند. براي 
كساني كه در بازار بورس فعال هستند به خوبي روشن است كه 
كدام ارگان ها دست به چنين اقدامي زدند و توانستند چند روز 
بورس را منفي كنند در حالي كه توقع بخش خصوصي فعال در 

بورس اين بود كه بتواند از اين فضا استفاده كند. 
 بهترين اق�دام و راه�كار در مقابل اي�ن گروهي كه 
معتقديد مي تواند در مقاطع كوتاه براي كشور مشكل 

ايجاد  كند چه مي تواند باشد؟
به عقيده من براي بي اثر كردن اقدامات اينها هم بيداري 
و آگاهي ملت مهم اس��ت و هم نوع مواجهه رسانه ها با اينها. 
رسانه ها بايد بيش از پيش مراقب باشند كه در زمين بازي آنها 
نيفتند و هيزم آتش آنها را فراهم نكنند تا تبديل به ابزاري شوند 
كه حرف هاي آنها در جامعه تجلي پيدا كند. به عقيده من بايد 
با تدبير اين شرايط را از سر گذراند. براي عبور از اين شرايط ما 
نياز به گذر زمان داريم و اين مدت تنها تدبير مي تواند مقابل 

جنجال ها و بحران هاي كوتاه مدت مفيده فايده باشد. 

 فكر مي كنيد چرا رييس مجلس به عنوان يك چهره 
اصولگرا هدف حمالت مخالفان توافق قرار گرفته؟ 

اين مساله هم كامال طبيعي است. مخالفان توافق به خوبي 
مي دانند تنها در جناح اصولگرا مي توانند براي خود موقعيتي 
را دس��ت و پا كنند و طبيعتا حمله آنها هم به آن ناحيه بيشتر 
خواهد بود و تالش شان بر اين اس��ت كه در ميان اصولگرايان 
براي خودش��ان فرصت هايي را ايجاد كنند، به ويژه اينكه بايد 
توجه داشته باشيم كه انتخابات مجلس پيش رويمان است و 
اين گروه نيازمند اين است كه در حوزه انتخابيه شان تحركاتي را 
داشته باشند تا بتوانند توجهات را به سوي خودشان جلب كنند 
و سعي مي كنند برخي چهره ها در جريان اصولگرا را مخدوش 

كرده تا سبد راي خود را پر كنند. 
 فكر مي كني�د چقدر بتوانن�د در اين مس�ير موفق 

باشند؟
بعيد اس��ت كه ترفندش��ان موثر بيفتد. واقعيت امر اين 
است كه جامعه بيش از پيش نس��بت به اين مسائل آگاهي 
پيدا كرده و تجربه چندين سال گذشته براي مردم به خوبي 
روشن كرده كه نفع چه كساني در شرايط بحراني سال هاي 
گذشته بوده است و بس��ياري از مفسدان اقتصادي همچون 
بابك زنجاني با پشتيباني چه كساني توانستند به منابع وسيع 
مالي دس��ت پيدا كنند. بنابراين بي ش��ك كار براي اقليت 
مخالف توافق در انتخابات آينده سخت تر از همه خواهد بود. 

بهتر بود اين گروه كمي معقول تر عمل مي كردند. 
 پيش بيني شما از رفتارهاي آينده اين گروه چيست؟

من معتقدم اي��ن گروه به اقدامات خ��ود ادامه خواهد 
داد و تا زماني كه ش��رايط اقتصادي كشور به حالت عادي 
و نرمال بازگردد مي توانند مشكالتي را براي كشور ايجاد 
كنند زيرا همان طور كه بارها اش��اره ك��ردم منابع دولت 
محدود است در حالي كه اينها منابع بسياري را در اختيار 
دارند و يك نمونه آن 30 درصد بورس است كه در اختيار 
اين گروه اس��ت و اين حجم از پول در هر بازاري مي تواند 
مشكل ساز باشد. چنين ش��رايطي دقت و تامل بيشتري 
را از دولت مي طلبد تا بتواند جل��وي اقدامات اينها را از هر 
منفذي كه باش��د بگيرد تا نتوانند افكار عمومي را درگير 

مسائلي كه خواست مخالفان است، بكنند. 

روايت صفايي فراهاني از تحركات منتقدان هسته اي در مجلس و بورس: 

مي خواهند سبد راي خود را پركنند
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ادامه از صفحه اول
دو طرف راه شان را انتخاب كرده اند؛ موافقان تمام قد پشت اين 
مذاكرات دو ساله ايستاده اند و منتقدان، اين توافق هسته اي 
را ب��ر نمي تابند. همين دي��روز حميد رس��ايي در نامه اي به 
رييس جمهوري خواس��ته تا متن توافق به 1+5 بازگردانده 
شود و مذاكره ها دوباره آغاز. اين يعني روز از نو روزي از نو. اين 
يعني هر اتفاقي بيفتد بهتر از قبول كردن اين توافق اس��ت؛ 
توافقي كه ابراهيم كارخانه اي ه��م »105 مورد محدوديت« 
در متن آن يافته و منتشر كرده تا نشان دهد بحران پذيرش 
آن چقدر جدي اس��ت. ديروز همه بعد از آن جلسه پرتنش 
مي گفتند نبايد توافق، اختالفات سياس��ي داخلي را تشديد 
كند. دعوت به حل اختالف اما روي ديگري هم داشت؛ اينكه 
زمينه اختالفات را طرف مقابل فراهم مي كن��د. با اين وضع 
جلسه ديروز شايد ش��روع يك وضعيت جديد در بهارستان 
باش��د. هنوز تازه جلس��ات جدي ت��ر هس��ته اي و انتخابات 
كميسيون ويژه بررس��ي برجام هم در پيش است. انتخاباتي 
كه دو فراكسيون نتوانسته اند قدمي براي رسيدن به راهبردي 
مشترك براي برگزاري آن بردارند. در چنين شرايطي معلوم 
نيست آشتي كنان ديروز كاظم جاللي و مهدي كوچك زاده 
بعد از درگي��ري لفظي در صحن علني تا كجا پابرجا باش��د. 
آشتي كناني كه موضع گيري هاي دو طرف بعد از جلسه علني 

نشان از آن داشت كه بيشتر نمايشي بوده در برابر دوربين ها. 

حمله كوچك زاده؛ آتشي بر آرامش صحن علني
نخستين تذكر هس��ته اي ديروز را حميد رسايي مطرح 
كرد؛ تذكري در انتق��اد از عدم ارايه متن برجام به نمايندگان 
مجلس. او گف��ت: »يك هفته اس��ت كه مت��ن جمع بندي 
مذاكرات توس��ط ظريف به مجلس ارايه ش��ده اما اين متن 
پر از غلط و ايراد است و جاي سوال اس��ت كه اين افرادي كه 
از مذاك��رات تعريف و تمجي��د مي كنند اين مت��ن ناقص را 
خوانده اند؟ ما متن انگليسي را بررسي كرديم و چنين تعريف 
و تمجيدهاي��ي در آن نديدي��م. وزارت ارش��اد در نامه اي به 
رسانه ها اعالم كرده به دليل مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، 
رس��انه ها بايد از جمع بندي مذاكرات تعريف و تمجيد كنند 
و انتقاد نكنند. چطور با تاكيد مقام معظم رهبري بر بررسي 
دقيق اين متن، ش��وراي عالي امنيت ملي چنين مصوبه اي 
دارد؟ قطعا چنين مصوبه اي وج��ود ندارد. همچنين چنين 
مصوبه اي به تاييد مقام معظم رهبري نرسيده، چرا كه بنده 
پيگيري كردم.« پاس��خ ابوترابي فرد كه رياس��ت جلسه را بر 
عهده داش��ت اين بود ك��ه »متن برج��ام از پيچيدگي فني، 
سياسي و حقوقي برخوردار اس��ت و بايد ترجمه اين متن از 
باالترين دقت برخوردار باشد. به محض اينكه در همين روزها 
ترجمه رسمي و قطعي متن به دست ما برسد، آن را به صورت 
رسمي در اختيار نمايندگان قرار مي دهيم.« اما جرقه آتش 
تنش ديروز را مهدي كوچ��ك زاده زد. در تذكري كه خطاب 
به رييس جلسه داشت. مخاطب اصلي اش اما رييس مجلس 
بود؛ علي الريجان��ي. چهره غايب آن س��اعات صحن علني. 
بالفاصله بعد از س��خنان تند كوچك زاده خ��ود را به صحن 
مجلس رس��اند اما ديگر كار از كار گذشته و دير شده بود. هم 
كوچك زاده حرف هاي��ش را زده بود و هم ه��واداران رييس 
در هواداراي از او جلوي منتقدش س��ينه س��پر كرده بودند. 
كوچك زاده بي هيچ مقدمه خاصي الريجاني را هدف گرفت؛ 
»مجلس شأنش خريد و فروش سيب زميني نيست كه آقاي 
الريجاني فرمودند. آقاي الريجاني گوش دهيد آيا ترجمه اي 
كه امروز ارس��ال ش��د تضميني براي صحت آن وجود دارد؟ 
اينكه مي گويند اين ترجمه مورد تاييد دس��تگاه ديپلماسي 
است يعني ايراد ديگري ندارد؟ هفته گذشته رييس دستگاه 
ديپلماسي ترجمه اي تحويل داد كه نقص داشت و ما به آساني 
از آن گذشتيم و خواستيم ترجمه بهتري ارسال شود. ممكن 
اس��ت همين ترجمه را كس ديگري بخواند و از آن اش��كال 
بگيرد. اين برخورد سلطنت مآبانه با مجلس است. چه كسي 
تضمين مي كند اين ترجمه همان ترجم��ه برگرفته از متن 
انگليسي توافق است.« كار به اينجا كه رسيد و سخن از رفتار 
»سلطنت مآبانه« الريجاني پيش آمد، كاظم جاللي نتوانست 
سخنان كوچك زاده را بي پاس��خ بگذارد. فريادها شروع شد؛ 
كاظم جاللي از فاصل��ه چند متري صندلي كوچ��ك زاده و 
برخي ديگر از حاميان الريجاني از جاهاي ديگر. كوچك زاده 
اما قصد ساكت شدن نداشت؛ »آقاي جاللي شلوغ نكن بگذار 
حرفم تمام شود و بعد خودشيريني كن. مردم بدانيد مجلس 
تا به امروز با برخورد سلطنت مآبانه اي كه صريحا رهبري منع 
كرده اند از دخالت در اين مساله فعال كنار گذاشته شده است. 
االن آقاي جاللي با هزار و يك ترفند آنچه مورد تاييد رييس 
و الريجاني است را حتما توجيه خواهد كرد.« از اينجا به بعد 
ديگر مجالي براي حرف هاي كوچك زاده نبود. هيات رييسه 
ميكروفن او را قط��ع كرد. نه به خاط��ر حرف هاي تندش، به 
خاطر اينكه وقتش تمام شده بود. حاال نوبت ابوترابي فرد بود 
كه پاسخ دهد. رياست او بر اين دقايق پر تنش مجلس باز هم 

موجب انتقاد طيف هاي موافق مذاكرات شد. هر چند او هم 
خود از موضع همي��ن گروه ها به كوچك زاده ج��واب داد اما 
اين دليلي نبود تا نمايندگاني چون محمدرضا تابش در ادامه 
كار مجلس »سوءمديريت« او را نبينند و تذكر ندهند. حرف 
ابوترابي فرد در پاسخ به كوچك زاده اين بود كه »ترجمه اي كه 
ارايه شده وحي منزل نيست و ممكن است شما يا همكاران 
ديگر به اين ترجمه ايراد بگيريد و وزارت ام��ور خارجه آن را 
بپذيرد. آنچه قابل تغيير نيست متن انگليسي است.« او البته 
قدري هم تالش كرد تا از كاظم جاللي هم دفاع كند. در اين 
بين اما كاظم جاللي مترصد در اختيار گرفتن تريبون بود و 
برخي هم در جايگاه هيات رييسه مرتب تاكيد مي كردند كه 
االن بايد وقت صحبت كردن به رييس فراكس��يون اكثريت 
مجلس برسد. ميكروفن جاللي كه روشن شد بي هيچ درنگي 
حمله خود را در جواب حمله كوچك زاده آغ��از كرد؛ »آقاي 
كوچك زاده خودشان را عين اس��الم و صددرصد تابع واليت 
مي دانند و ديگران را خائن و غيرواليي مي دانند. شما مشكل 
اساس��ي داريد.« كمي آن طرف تر فرياد اعتراض كوچك زاده 
باال گرفت و صحن علني پر شد از هياهوي مخالفان و موافقان. 
ابوترابي هم ديد كه اوضاع از دس��ت در رفته بهترين راه را در 
خاموش ك��ردن ميكروفن طرفي��ن ديد. كاظ��م جاللي اما 
نگذاشت حرف هايش در سينه بماند. تريبونش قطع شد اما 

يك راه باقي مانده بود؛ حضور در بين خبرنگاران. 

دليل ندارد مثل امريكايي ها رفتار كنيم
رييس فراكسيون رهروان حرف هاي زيادي براي گفتن 
در جمع خبرنگاران داش��ت؛ »متاس��فانه برخي از دوستاني 
كه دم از واليت مي زنند، به آنچه كه رهبري مطرح مي كنند، 
توجه نمي كنند. چراكه در بحث هس��ته اي ايشان فرمودند 
كه ايجاد دو دستگي نش��ود و همه با هم پيش برويد. معني 
اين سخن اين اس��ت كه حال اگر ترجمه برجام چندروزي با 
تاخير به دست مان رسيد كه البته اي كاش زودتر مي رسيد بلوا 
نكنيم چون اين موضوع آنقدر مهم نيست كه بين خودمان 
دودستگي ايجاد كنيم. مگرآسمان به زمين آمده يا زمين به 
آسمان رفته كه اين اتفاق، موجب شود در داخل مجلس مرتب 
تذكر بدهيم، بر طبل دو دستگي بكوبيم و به رييس مجلس 
توهين كنيم.« كاظم جاللي هم در دفاع از تيم هس��ته اي و 
هم در دفاع از رييس مجلس چيزي كم نگذاشت. درباره اولي 
گفت: »اگر جاي ما با دوس��تان عوض شده بود و ما نسبت به 
تيم هسته اي منتقد بوديم و آنها طرفدار بودند و رهبري هم 
اين عبارات واال را در مورد تيم هسته اي به كار مي برد، دوستان 
به ما چه مي گفتند، نمي گفتند ش��ما بي بصيرت هستيد؟ 
چون بايد خودت��ان مي فهميديد كه رهب��ري چه مي گويد 
تا ايشان مجبور نباش��د بيايند 10 بار از تيم هسته اي تعريف 
كنند اما رهبري امروز اين همه درحمايت و دفاع از عملكرد 

تيم هسته اي صحبت كردند اما باز مي بينيم كه وزير خارجه 
به مجلس مي آيد و از سوي برخي دوستان با توهين مواجه و 
خائن خطاب مي شود آيا اين كار درستي است؟ آيا اين حركت 
در مسير واليت اس��ت؟« حرف او درباره شان رييس مجلس 
هم اين بود؛ » نمايندگان مجلس منتخ��ب ملتند و رييس 
مجلس، منتخب منتخبين ملت اس��ت يعني عالوه براينكه 
خودش منتخب و نماينده مردم است اكثريت نمايندگان به 
او راي مي دهند كه به عنوان رييس و مدير جلسه باشد پس 
داراي جايگاه و حرمت اس��ت و اينكه ه��ر روز و به هر دليلي 
رييس مجلس را تخطئه كنيم، درست نيس��ت.« او البته در 
خالل حرف هايش به موردي اشاره كرد كه دقايقي بعد علي 
الريجاني خود توضيح بيشتري درباره آن داد؛ »بعضي از آقايان 
رفته اند در محافلي كه پخش رسانه اي نبوده عباراتي درباره 
رييس مجلس به كار برده اند كه انسان ش��رم مي كند آنها را 
به زبان آورد.« حرف ديگر رييس فراكسيون اصولگرايان اين 
بود كه »ما مي گوييم در شرايط حساسي قرار داريم. در ميان 
امريكايي ها تشتت وجود دارد وجمهوريخواه ها و دموكرات ها 
هر كدام يك حرف مي زنند ولي هي��چ دليلي وجود ندارد كه 
ما مثل امريكايي ها رفتار كني��م و از آنها كپي برداري كنيم.« 
رييس فراكس��يون اصولگرايان رهروان واليت در قس��مت 
ديگري از سخنانش تصريح كرد: »ديروز يكي از دوستان گفته 
بود، شنيده ايم ترجمه برجام را وزارت خارجه داده است و آقاي 
الريجاني مي خواهد در متن آن دس��تكاري كند. من سريع 
خدمت رييس مجلس رفته و گفتم كه فالن نماينده محترمي 
كه از دوستان جبهه پايداري است چنين حرفي زده است اما 
ايش��ان به من گفت مگر ما مي توانيم دستكاري كنيم؟ متن 
كه مشخص است و وجود دارد. چند غلط داشته كه خودشان 
گفته اند مي خواهند غلط ها را اصالح كنند، ما گفتيم پس بعد 
از اصالح توزيع كنند. اما آيا اين موضوع ارزش و وزن اين را دارد 
كه ما اينقدر براي آن ان��رژي بگذاريم؟ بين خودمان اختالف 
ايجاد كنيم و وقت مجلس را بگيريم. البته مجلس بايد با وقار 
و سنجيدگي وظايف قانوني خودش را انجام دهد و حتما بايد 
متن را بررسي كند وترديدي وجود ندارد و مطمئنا نمايندگان 
با دلسوزي تذكر مي دهند اما دلس��وزي ها را بايد در مسيري 
هدايت كرد كه تشتت و اختالف در درون جامعه ايجاد نشود.«

يك چشمه از توهين هاي منتقدان به روايت الريجاني
در صحن علني اما علي الريجاني تازه از راه رس��يده بود. 
ش��ايد حضورش قدري دير به نظر مي رس��يد. خيلي ها فكر 
مي كردند او بعد از پايان بازي در زمين حاضر ش��ده اس��ت. 
مشت الريجاني اما پر بود. سخنانش در دقايق پاياني جلسه 
اما ورق بازي را برگرداند. محمدرضا تابش ب��ا تذكرش راه را 
براي الريجاني باز كرد. تذكر هم به شيوه رياست ابوترابي فرد 
و هم موضع گيري منتقدان؛ »برخي دوس��تاني عليه توافق 

هسته اي شمشيرشان را از رو بسته اند، در حالي كه مردم به 
نتايج مذاكرات اميدوار هستند. اين آقايان در هرجلسه اجازه 
مي يابند مكنونات قلبي خود را بي محابا اعالم كنند. رييس 
جلس��ه مي تواند با تذكر، نطق آنها را قطع كن��د. اما او پس از 
اظهارات دو نفر از نماينده ها توضيحات��ي داد كه ديگر به درد 
نمي خورد! اين افراد در اقليتند كه مي خواهند توافق را منكوب 
كنند. هر صدايي كه به تضعيف روحيه مردم بينجامد و وحدت 
را مخدوش كند، محكوم اس��ت. اما متاسفانه رييس جلسه 
حتي اجازه نداد كه نماينده اي كه مورد اهانت قرار گرفته بود، 
پاس��خ دهد.« او گريزي به خاطراتش از مجلس هفتم هم زد 
و گفت: »متاسفانه در مجلس هفتم ما براي هر تذكري بايد 
از رييس جلسه اجازه مي گرفتيم اما حاال كه فضاي بازي در 
مجلس و جامعه ايجاد ش��ده، الاقل به ما و كس��اني كه مورد 
اهانت قرار گرفتند اجازه پاسخگويي داده شود.« حاال وقت آن 
بود كه الريجاني مشت بسته اش را باز كند؛ مشتي كه معلوم 
نبود برگ برنده ديروز را از كي در آن نگه داشته است. مقدمه 
حرفش اين بود؛ »اين حسن جامعه ماست كه همه با دغدغه و 
حساس هستند و مي خواهند موضوع توافق را بررسي كنند. اما 
به گفته رهبري اين نبايد منجر به انشقاق شود و بايد اظهارنظر 
با رعايت احترام باشد. بررسي اين موضوع در مجلس هم حق 
مجلس است و اشكالي ندارد كه برخي مخالف يا نسبت به آن 
مالحظاتي داشته باش��د، اما برخي اين را تبديل به اختالف 
دروني نكنند. برخي گفتند چرا تاخير شده، ممكن است در آن 
دست برده شده باشد. اين سوء ظن است زيرا ما اصرار كرديم 
كه وزير خارجه در اسرع وقت به ما توضيح دهد بنابراين آنها 
متن را كامال منقح نكرده بودند و متن ايراد ترجمه اي داشت 
لذا گفتيم ايراد رفع ش��ود كه ديروز آن را فرستادند و من هم 
آن را براي تكثير بين نمايندگان ارايه كردم، لذا دليلي نداشت 
كه در اين باره سوء ظن وجود داشته باشد.« اصل حرفش اما 
توپي بود كه ناگاه به زمين منتقدان پرتاب شد و معلوم نيست 
كي آنها توان جمع كردنش را دارن��د؛ »من ايرادي نمي بينم 
كه آقاي كوچك زاده بيايد و حرف��ش را بزند. ولي نمي فهمم 
به گفته ايشان چه كسي سلطنت طلبانه در اين زمينه رفتار 
كرده است؟ برخي گفته بودند كه الريجاني نمي گذارد مسائل 
هسته اي در مجلس مطرح ش��ود، چون روحاني و هاشمي، 
الريجاني را رييس مجلس كرده اند، آخر اين چه حرفي است؟ 
رييس مجلس با راي نمايندگان، رييس مي شود. آيا اين مدل 
حرف زدن، توهين به مجلس نيس��ت؟ يا اينكه برخي گفته 
بودند كه »سگ احمدي نژاد و مش��ايي به اينها شرف دارد. « 
من همين جا يك بار ديگر شهادتين مي گويم »اشهد ان الاله 
اال  اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل«. چطور ممكن است سگ 
كسي شرف داشته باشد به كسي كه شهادتين گفته و مسلمان 
اس��ت؟« تاكيد آخر او هم بر اي��ن بود كه خ��ود را موظف به 
حمايت از آن چيزي مي داند كه باعث شرف مجلس مي شود. 
سنگيني حرف الريجاني را وقتي مي شد فهميد كه برخي از 
چهره هاي سرشناس منتقدان همچون مهدي كوچك زاده و 
روح اهلل حسينيان با حالتي سراسيمه به جايگاه هيات رييسه 
رفتند و گفت وگويي جدي را با ريي��س مجلس آغاز كردند؛ 
گفت وگويي كه البته هواداران الريجاني هم او را در ميان آن 

تنها نگذاشتند و دورش حلقه زده بودند. 

پايان بازي با يك زنگ خطر
حاال ديگر توپ در زمين منتقدان بود و وقت، وقت حمله 
حاميان توافق هسته اي. نزديكان الريجاني تريبون تذكرها 
را به دس��ت گرفتند و يكصدا گفتند؛ »بايد با بداخالقي ها در 
مجلس برخورد جدي ش��ود.« تذكر اول را بهروز نعمتي داد. 
هنوز كار به تذكر دوم و صحبت هاي نادرقاضي پور نرس��يده 
بود كه علي الريجاني بع��د از پايان گفت وگوهايش با مهدي 
كوچك زاده و روح اهلل حسينيان اعالم كرد: »مقصود من آقاي 
كوچك زاده نبودند. البته من اين حرف ها را به دل نمي گيرم 
اما خوب نيس��ت و بايد در فضاي مودبانه ت��ري حرف بزنيم. 
واقعا اين گونه صحبت ك��ردن خوب و در ش��أن نمايندگان 
نيست.« تقاضاي نادر قاضي پور از علي الريجاني هم اين بود 
كه »هر اهانتي كه در مجلس به هر مقام مسوولي مي شود را 
در كميسيوني ويژه بررسي ش��ده و محاكمه شود.«؛ اتفاقي 
كه گويا در ش��رف وقوع اس��ت. دقايقي بعد از جلسه ديروز، 
موسي غضنفرآبادي عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان 
به خبرگ��زاري مه��ر گفت ك��ه »موضوعات جلس��ه علني 
امروز)ديروز( بررسي شده و براي برخي نمايندگان پرونده و 
سابقه ايجاد خواهد شد.« اينكه مي شود به اين بررسي ها دل 
بست هنوز مش��خص نيس��ت. تا حاال هيچ پرونده اي در اين 
هيات به سرانجام نرسيده است. شايد حتي موضوع براي خود 
الريجاني هم چندان مهم نباشد؛ مهم نقل قول او از نسبتي بود 
كه مي گفت يكي از منتقدانش به وي داده است؛ نقل قولي كه 
شايد زنگ خطري باشد براي طيف منتقدان درباره اينكه اگر 
علي الريجاني بيشتر تحت فشار قرار بگيرد احتماال حرف ها و 

روايت هاي بيشتري را هم به زبان بياورد.
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سياست

پايان جلسه متشنج مجلس با افشاي توهين تاريخي به الريجاني

سه شنبه  » اهانت«

گفت وگوي روز

سوژه روز

واكاوي علت حمله منتقدان هسته اي به رييس مجلس

»جنس متفاوت« منتقدان يك الريجاني
   مهشيد س�توده/ اين علي الريجاني آن علي الريجاني سال هاي دور نيست. ماه هاي آخر 
تكيه »مرد فلسفه« به صندلي رياست مجلس ناخوشي زياد دارد. جلسه اي كه در آن حضور ندارد 
را فرصت قرار مي دهند براي حمله به او. اين روزهايشان را از چشم او مي بينند. اما علي الريجاني 
اين روزها شبيه سال هاي دهه 70 نيست حتي كوچك ترين شباهتي به سال هاي دهه 80 هم 
ندارد. رييس مجلس در شرايطي دهه شش��م زندگي اش را مي گذراند كه منتقدانش متفاوت 
هستند. روزگاري اهالي فرهنگ و هنر، زماني سياستمداران اصالح طلب و اندكي بعدتر هواداران 
و مريدان محمود احمدي نژاد و امروز دلواپس��ان. روزي در وزارت ارش��اد، گاهي در ساختمان 
شيش��ه اي جام جم و مقطعي در صحن پارلمان. اين ب��ار اما انتقادها از جنس ديگري اس��ت. 
تندروهاي مجلس در اين هشت سال به او درس »مديريت« دادند تا در مواقع بحراني آرامشش 
را حفظ كند و با همان آرامش تندروها را غافلگير كند و بشود برنده پاياني. همان طور كه يكشنبه 
سياه را مديريت كرد و همان طور كه جلوي سيالب استيضاح ها را گرفته است. اين علي الريجاني 

است كه حمايت هاي جدي اش از مذاكره كنندگان شد سرآمد همه انتقادهاي منتقد كنندگان. 
چرا علي الريجاني؟

علي الريجاني در ش��رايط فعلي يك گزينه مطلوب براي حمالت تندروها است. مي توانند از 
او انتقاد كنند؛ انتقادي كه بيش��تر از هر چيز ديگري به دليل رابطه مثبت علي الريجاني و حسن 
روحاني است. رابطه مثبتي كه در دولت سابق با وجود خط مشي يكس��ان روساي اين دو قوه به 
چشم نمي خورد. رفتار تندروها اما دقيقا از س��ال 90 به بعد با علي الريجاني تغيير كرد. سال 90 
شد نقطه چرخش علي الريجاني. همه چيز از خانه نشيني رييس دولت سابق شروع شد و تغيير در 
صف كشي هاي اصولگرايان. اصولگرايان بعد از آن بود كه به صفوف مختلفي تقسيم شدند و علي 
الريجاني از همان موقع شد نقطه مقابل اصولگرايان تندرو. اين نقطه مقابل شدن برايش تبعاتي 
هم داشت. در 22 بهمن 91 در قم مورد حمله قرار گرفت. با كفش و مهر به او حمله كردند و در حرم 
حضرت معصومه عليه او شعار دادند. در يكشنبه سياه و روز اس��تيضاح وزير كار احمدي نژاد، از او 
انتقام گرفتند، از خانواده اش فيلم نشان دادند و تالش كردند تا پايگاه اجتماعي اش را ضعيف كنند. 
ديگر خبري از رقابت هاي ساالنه غالمعلي حدادعادل با علي الريجاني براي رياست مجلس هم نبود 
تا بتوانند تندروي هايشان را پشت سر فردي چون حدادعادل پنهان كنند. در همين مجلس اما با 
روي كار آمدن دولت جديد روحيه ضد الريجاني در ميان اصولگرايان تندرو شديد تر شد. مودتي 
كه بين علي الريجاني و حسن روحاني شكل گرفت برايش��ان قابل درك نبود. روزهايي را به ياد 
مي آوردند كه رييس دولت قبل با همين مجلس بيشترين تنازعات را داشت و حاال همه چيز ميان 
اين دو هماهنگ بود. بيكار ننشستند و اين بار تالش كردند با فشار به دولت اين رابطه را برهم بزنند. 
استيضاح رضا فرجي دانا، وزير وقت علوم با وجود تالش هاي لحظه آخري علي الريجاني همه چيز 
را وارد فاز جديدتري كرد. نتيجه اين شد كه اينگونه جلوه دهند علي الريجاني ديگر قدرت سابق 
را در مجلس ندارد. تا اينجا همه چيز به نفع شان بود اما تعدادش��ان داشت كم مي شد. الريجاني 
بازهم قدرتش را نشان داد؛ در طرح سواالت بعدي و جلوگيري از مطرح شدن استيضاح هايي كه 
به مصلحت نبود. اما چرا اين روزها انتخاب اصلي منتقدان هس��ته اي علي الريجاني است؟ علي 
الريجاني در طول دو سال مذاكره هسته اي ايران با 1+5 سهم بااليي در حمايت از تيم مذاكره كننده 
هسته اي داشته است. اين نكته به خوبي قابل باور است كه انتخاب علي الريجاني به عنوان هدف 
شماره يك تندروها با برنامه ريزي كامل و با توجه به همين حمايت هاي رييس مجلس شوراي 
اسالمي بوده است. در فواصل زماني و مقاطع متفاوت مذاكرات هسته اي علي الريجاني جلوي 
تحركات بسياري از تندروها را كه به نظرش س��نگ اندازي در مسير توافق هسته اي مي رسيد، 
گرفت. در مقاطع ديگري همچون تصويب طرح يا بيانيه ها هم تالش كرد تا همه چيز در راستاي 
منافع ملي جلو برود. همه چيز در طول اين دوسال در مجلس شوراي اسالمي تحت مديريت علي 
الريجاني بود تا تندروي عده اي كه تعدادش��ان زياد هم نبود نظر كلي مجلس جلوه داده نشود. 
مرور اخبار اين دو سال در مواجهه با تيم مذاكره كننده هسته اي يك خروجي بيشتر ندارد و آن 
هم اين است كه تندروها همه چيز را از چشم علي الريجاني مي بينند. توافق هسته اي اين روزها 
در مسيري جلو رفته كه تاييد همگان را با خود به همراه داشته است حاال ترجمه به دست مجلس 
رسيده است؛ ترجمه اي كه مجلس بايد به آن بله يا خير بگويد. در اين ميان هستند افرادي كه 

با اين توافق مشكل دارند و تالش مي كنند با چنين حمالتي همه چيز را تحت تاثير قرار دهند. 
اقليتي كه هر روز كوچك تر مي شود

نكته ديگر اينجاس��ت كه اقليت مجلس نهم در س��ال پايان��ي اش ديگر آن س��ه يا چهار نفر 
اصالح طلبي نيس��ت كه ش��ايد س��الي يك بار يك نطق انتقادي داشته باش��ند. اقليت مجلس 
حاال آنهايي هستند كه در روز اس��تيضاح رضا فرجي دانا بيش از 100 راي داش��تند و اين روزها 
تعدادشان به 20 نفر هم نمي رسد. توافق هسته اي ايران با 6 كشور تكليف خيلي چيزها را در ميان 
اصولگرايان روشن كرد و شايد اصلي ترين آنها تعيين خطوط مرز ميان اصولگرايان مجلس باشد. 
با اين همه انتخابات مجلس دهم پيش رو است و اصولگرايان تندرو اين روزها آشفته تر از هر روز 
ديگري هستند. تكليف شان نامعلوم است و از تكرار نتيجه اي همچون انتخابات 92 بيم دارند. علي 
الريجاني و يارانش اما آينده نگرتر بودند. با رفتار اعتدالي و تالش براي حفظ منافع ملي، خود را از 
خط تندروهاي اصولگرا جدا كردند. اصولگرايان از همان سال 90 به بعد وارد دنياي جديدي شدند؛ 
دنيايي كه با كنار رفتن احمدي  نژاد و روي كار آمدن روحاني برايشان رنگ جديدتري هم گرفت. 
مجلس نهم شايد تنها مجلس پس از انقالب باشد كه جناح »اقليتش« بارها تغيير كرده است و 

به نظر مي رسد »اقليت« اين روزهاي مجلس »اقليت ترين اقليت« 
موجود باشد؛ جناحي كه تنها مانده اس��ت و هيچ چيز اين روزها 
را قبول ندارد. چهره هاي ش��اخص اصولگرايي كه تا پيش از اين با 
آنها تا اندازه اي همس��و بودند هم كنار كشيده اند. آنهايي كه مورد 
حمايت ش��ان بودند حاال در مس��ير قوه قضاييه براي پاسخگويي 

هستند و همه اين ش��رايط آنها را وادار كرده تا در 
جلسه علني مجلس علي الريجاني و يارانش را 
مورد هدف قرار دهند؛ مجموعه رفتارهايي كه به 
نظر مي رسد نتيجه آنچناني كه مد نظر تندروها 

است را هم نداشته باشد. 

نطق هسته اي مطهري تمجيد مخالفان را در پي داشت

انتقاد از موازي كاري شوراي عالي امنيت ملي با مجلس
گروه سياسي|اين بار نطق علي مطهري برخالف مرتبه پيشين به مذاق منتقدان خوش آمد. علي 
مطهري كه پس از واكنش تند نمايندگان با نطق سال گذشته اش ديگر در صحن علني نطق نكرده 
بود ديروز در شرايطي كه اين بار صحن علني مجلس براي انتقادات منتقدان از ترجمه توافق متشنج 
بود پش��ت تريبون رفت و نطق كرد، اما تاكيد علي مطهري در مورد لزوم تصويب توافق هسته اي 
در مجلس و انتقاد او از آنچه موازي كاري شوراي عالي امنيت ملي با مجلس مي خواند باعث شد تا 
آنهايي كه مرتبه پيش با او برخورد تندي كرده بودند او را ببوسند و در آغوش بگيرند. نماينده تهران 
در نطق ديروز خود، مجلس را محق دانست كه به بررسي توافق وين بپردازد و نسبت به موازي كاري 
در شوراهايي همچون شوراي عالي امنيت ملي انتقاد كرد. به گزارش خبرآنالين، علي مطهري در 
نطق امروز خود با بيان اينكه بدون شك مجلس بايد درباره توافق وين نظر بدهد و اينكه فقط شوراي 
عالي امنيت ملي در اين باره ذي حق است، حرف باطلي است، ادامه داد: مجلس اختيارات بااليي در 
اين زمينه دارد و تنها نهاد قانون گذاري است. اما با ايجاد شوراهاي موازي، جايگاه مجلس را تقليل 
داده اند. يكي از اين شوراها شوراي امنيت ملي است. نمي شود كه شوراي عالي امنيت ملي در جايي 
كار قوه قضاييه را انجام دهد و جايي كار مجلس را! مجمع تشخيص مصلحت و شوراي عالي قضايي 
و ش��وراي فضاي مجازي و... . هم گاهي قانون گذاري مي كنند كه موازي كاري با مجلس است. وي 
ادامه داد: اما مساله مهم اين است كه مجلس در تاييد يا رد نتيجه مذاكرات وين نبايد عجله كند و اين 
اختيار خود را تا آخرين فرصت حفظ كند تا اگر بدعهدي و كارشكني در رفتار طرف مقابل مشاهده 
شد بتواند آن را رد كند. بديهي است اين كار از طريق ارسال اليحه دولت قابل انجام است. مطهري در 
ادامه افزود: عده اي به حق نگرانند كه توافق هسته اي و بهبود روابط با دنياي غرب موجب استحاله 
و تغيير ماهيت انقالب اسالمي شود، ولي اين طور نيست. بهبود روابط با دنيا حتي مي تواند ما را در 
نيل به آرمان هاي انقالب اسالمي كمك كند. هرگاه ما در مساله آزادي فلسطين و حمايت از حزب اهلل 
و حماس يا در صدور انقالب اسالمي و داعيه جهاني اسالم يا در امور فرهنگي و اجراي احكام اسالم 
كوتاه آمديم، آنگاه بايد براي آينده انقالب اسالمي نگران باشيم. اما مطهري به يك موضوع مهم ديگر 
هم اشاره كرد و از حادثه شيراز هم گفت، او يادآور شد: مطلب ديگر اينكه دادگاه حمله كنندگان به 
اينجانب در شيراز نزديك است. از قوه قضاييه انتظار دارم بيش از آنكه به اتهام چند جوان نادان كه 
ابزار دست منافقان زيرك واقع شدند رسيدگي مي كند، اتهام آمران و دستوردهندگان و طراحان آن 

ماجرا را مورد بررسي قرار دهد. اگر از كنار جرم آنها بگذرد عدالت را رعايت نكرده است.

نماين�ده  عليرض�ا خس�روي،   
س�منان و مهديش�هر در نطق ميان 
دستور با اش��اره به اينكه امضاي توافق 
ب��دون مصوب��ه مجلس هي��چ اعتباري 
نخواهد داش��ت، گفت: بنابراين اجراي 
داوطلبانه، موقت، دايم يا الزامي قبل از هر 
اقدامي نيازمند تصميم مجلس است. وي 
ضمن تقدير و تشكر از تيم مذاكره كننده، 
تصريح كرد: ش��ما با چه حق��ي با وجود 
مصوبه مجلس محترم در دوره قبل مبني 
بر عدم پذي��رش يكجانب��ه و داوطلبانه 
پروت��كل الحاق��ي آن را پذيرفته ايد؟به 
رييس جمهور محترم، رييس س��ازمان 
انرژي اتمي، وزارت ام��ور خارجه و همه 
مسووالن اجرايي تذكر مي دهم اجراي 
توافقنام��ه موخر به امضاي آن اس��ت و 
امضاي توافق بدون مصوبه مجلس هيچ 
اعتباري نخواهد داشت بنابراين اجراي 
داوطلبانه، موقت، داي��م يا الزامي قبل از 
هر اقدامي نيازمند تصميم مجلس است. 
  محمد اسماعيلي، نماينده زنجان 
و طارم در نطق ميان دستور گفت: قطعا 
اگر غربي ه��ا در مذاكرات ك��م آوردند و 
بخشي از حقوق ملت ايران را به رسميت 
ش��ناختند، به علت مقاومت 12 س��اله 
ملت اي��ران و ايثار و فداكاري ش��هداي 
هسته اي بود كه اين موضوعات توانست 
توانمندي ملت ايران را با وجود تحريم ها 
و تهديد ب��ه رخ جهانيان بكش��اند. وي 
ضمن تقدير و تشكر از تالش تيم مذاكره 
كننده هسته اي كش��ورمان، گفت: اگر 
غربي ها مذاكره را در موضوع هس��ته اي 
پذيرفته اند، اين اقدام نه از سر دلسوزي 

بلكه از روي ناچاري بوده است. 
  عل�ي علي ل�و، نماين�ده م�ردم 
شبس�تر در نطق ميان دس��تور خود 
گفت: تيم ه��اي مذاكره كنن��ده قبلي و 
فعلي در طول يك دهه گذشته شجاعانه 
در برابر ش��ش دولت جبار و استكبار در 
جهت ايف��اي حقوق مردم ايس��تادگي 
كردند. به گفته علي لو، با توجه به اين سه 
اصل هيچ گ��روه و جناحي حق مصادره 
مذاكرات را اكنون و آين��ده ندارد. وي با 
اشاره به مناقشات و منازعات امريكايي ها 
در مورد قبول يا ع��دم قبول توافق وين، 
گفت: هنوز در گفتمان برخي مسووالن 
ارش��د امري��كا س��خنان كينه توزانه و 
خصمان��ه برگرفته از روح اس��تكباري و 
ظالمانه ش��ان به گوش مي رس��د كه در 
داخل كشور ما نيز هنوز هيچ توافقي به 
امضاي هيچ مقام مسوول نرسيده است. 
حال سوال اين اس��ت كه چرا عده اي در 
داخل كه گهگاه از مديران ارش��د نظام 
اسالمي هستند، با رفتار و گفتار شتابزده 
و اظهارات زودهنگام باعث وهن و تحقير 

جبهه خودي مي شوند.

تذكر 18 نماينده به جنتي 
محمد دهقان، عضو هيات رييس��ه 
مجلس گفت ك��ه 18 نماينده مجلس 
از جمله رس��ايي، نبويان، س��ليماني، 
آقاتهراني، اميرآب��ادي، توكلي، قادري، 
موسي احمدي، محمدصادقي، بياتيان، 
جوكار، آش��تياني، مرندي، مقتدايي، 
ن��ادران، فوالدگر، خس��روي و حاجي 
دليگاني تذكري را ب��ه وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي مطرح كردند. به گزارش 
ايس��نا، به گفته وي در اين تذكر آمده 
است، بر اس��اس پيگيري هاي صورت 
گرفته ش��وراي عالي امنيت ملي هيچ 
مصوب��ه اي در خص��وص محدودي��ت 
رس��انه ها و تمجيد موضوع موافقتنامه 
نداش��ته اس��ت. وزارت ارش��اد بايد به 
مصوب��ه ش��وراي عالي امني��ت مل��ي 
عمل كند و آن را منتش��ر كند. گفتني 
اس��ت چندي پيش نامه اي با مضمون 
دس��تورالعمل ب��ه رس��انه ها در مورد 
رعايت خطوطي براي انتش��ار اخباري 
مربوط به برجام و قطعنام��ه 2231 از 
سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 

برخي رسانه ها منتشر شده بود. 

10 نماينده خواستار 
ممانعت از سفر 
فابيوس شدند

10نماينده مجل��س در تذكري به 
وزير ام��ور خارجه خواس��تار ممانعت 
از س��فر اش��خاصي همچون وزير امور 
خارج��ه فرانس��ه به كش��ور ش��دند. 
محم��د دهقان عض��و هيات رييس��ه 
مجلس در جلس��ه علني دي��روز گفت 
ك��ه 10 نماينده مجلس ش��امل احمد 
توكلي، رحماندوس��ت، محمدصادقي، 
ني��ازآذري،  اميرآب��ادي،  ش��هرياري، 
بياتيان،  جراره،  ناصري و س��يدمرتضي 
حس��يني تذكر كتبي را به ظريف وزير 
امور خارجه مط��رح كردن��د. به گفته 
وي در اين تذك��ر آمده اس��ت كه بايد 
با حساس��يت الزم از س��فر اشخاصي 
همچون فابيوس با عملكرد بد و خائنانه 
نسبت به ملت بزرگ ايران ممانعت شود. 

قاب هايي از درگيري لفظي و آشتي مهدي كوچك زاده و  كاظم جاللي در 
ايرنا جلسه ديروز مجلس 

گزارش خبري

تصور انتشار متن تحريف شده، تصور ناشيانه اي است
علي مطهري هم ديروز و در پايان جلسه علني مجلس درجمع خبرنگاران درباره توهين هاي صورت گرفته به 
هيات رييسه مجلس از سوي برخي نمايندگان و حواشي به وجود آمده در اين جلسه گفت: »به قول معروف نيش 
عقرب نه از ره كين است؛ اقتضاي طبيعتش اين است.« وي افزود: »البته طرح موارد اينچنيني چندان مهم نيست 
زيرا در داخل امريكا هم اين نزاع ها وجود داشته و اين موارد نش��انه آزادي در كشور است اما بداخالقي و توهين را 
كار جايزي نمي دانيم.« عضو كميسيون فرهنگي مجلس با تاكيد بر قضاوت عجوالنه نمايندگان در خصوص متن 
ترجمه شده برجام، گفت: »مسائل مطرح شده از س��وي برخي نمايندگان دراين خصوص بيشتر جنبه سياسي 
دارد.« مطهري تاكيد كرد: »اينكه تصور شود وزارت امورخارجه متن تحريف شده اي را در اختيار نمايندگان و مردم 
قرار مي دهد، تصور ناشيانه اي اس��ت. وزارت امورخارجه هيچگاه آبروي خود را قرباني نمي كند و از سوي ديگر؛ در 
حال حاضر تا حدي افراد مسلط به زبان انگليسي و مترجمين خبره و ماهر در كشور فعاليت دارند كه مي توانند اين 
ترجمه را انجام دهند.« وي در پايان گفت: »بنابراين معتقدم عده اي از دوستان در مجلس قضاوت عجوالنه داشتند 
و توضيحات نايب رييس مجلس و آقاي الريجاني نشان داد كه ترجمه در حال انجام بوده و به زودي متن نهايي ارايه 

خواهد شد؛ ازاين رو مشكل خاصي وجود ندارد.«


