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لغو تحریمها ،نباید مشروط به گزارش آژانس باشد
رئیــس مجلس با بیان اینکه مــواردی در برجام بود که زمــان خاتمه بحث تحریمها
حداکثر ده سال است و اگر آژانس زودتر نظر خود را ارائه کند زمان پایینتر ...
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سال بیستم شماره 5524

تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس
نمایندگان مجلس شــورای اســامی  در جریان ارائه گزارشــی پیرامــون مذاکرات و
توافقنامه صورت گرفته از سوی وزیر امور خارجه به پیشنهاد تشکیل...

ظریف:

در  8سال نخست "برجام" ،غنی سازی صنعتی و تجاری برقرار می  شود
طرح صهیونیستی امنیتی سازی ایران فروپاشید

وزیر امور خارجه گفت :در  8سال نخست برنامه جامع
اقدام مشــترک با پذیرش محدودیت  هــا نه تنها برنامه
هسته ای ایران تثبیت می  شود بلکه حرکت در غنی سازی
صنعتی و تجــاری با بهره برداری از ســانتریفیوژهای
پیشرفته در اقتصادی ترین شکل برقرار می  شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،محمد جواد ظریف
به همــراه علی اکبــر صالحی رییس ســازمان انرژی
اتمی  برای ارایه گزارشــی از نتایج مذاکرات هســته ای
ایــران و  5+1و تقدیم برنامه جامع اقدام مشــترک در
جلسه علنی دیروز (سه شنبه) مجلس حضور یافت.
وی بــا بیان این که یک هفته پیش در چنین روزی
توافق تاریخی بین ایران و  6کشــور به ظاهر قدرتمند
جهانیان قرار گرفت ،افــزود:در این مذاکرات طوالنی و
نفس گیر با توکل به خدا و پشــتیبانی مردم بر همگان
ثابت شد که جمهوری اسالمی  ایران با  6کشور به ظاهر
قدرتمند دنیا مذاکره می  کند اما باج نمی  دهد.
وزیــر امور خارجــه ادامــه داد :شــدت عصبانیت
معاندین جمهوری اســامی  ایران و در رأس آنها رژیم
صهیونیستی به خوبی نشان دهنده تسلیم آنان و تحکیم
اقتدار منطقه ای و جهانی جمهوری اسالمی  ایران است.
ظریف با بیان این که بــا توافق ایران و  5+1طرح
صهیونیستی امنیتی سازی ایران فروپاشید ،اظهار داشت:
جای تعجب ندارد که شاهد جیغ و دادهای نخست وزیر
عصبانی آن رژیم و توسل او به کنگره آمریکا برای رأی
منفی به توافقی هستیم که از دید او حاضر است خودش
را بکشد تا جلوی این توافق که برای رژیم صهیونیستی
خطری جبران ناشدنی را به دنبال دارد ،بگیرد.
ظریف همچنیــن خطاب به ملت بزرگ ایران گفت:
فرزندان شــما در این مذاکرات برای  6کشور به ظاهر
قدرتمند دنیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا روشن کردند
که هیچکس هرگز نباید ایرانی را تهدید کند.
وی یادآور شد :فرزندان شما بر همگان روشن کردند
غنی ســازی و تحقیق و توســعه مرتبط با آن و اصوال
هیچ یک از تأسیســات هســته ای ما هیچ گاه تعطیل
نخواهد شد.
ظریف افــزود :از آن مهم تر آینده تجاری و صنعتی
غنی ســازی ایران را هم به رسمیت شــناخت و غنی
سازی ایران بدون یک روز توقف ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد :براســاس طــرح مدون و علمی  در
 8ســال نخســت برنامه جامع اقدام مشترک با پذیرش
محدودیت  ها نه تنها برنامه هسته ای را تثبیت می  کند
بلکه برنامه  های علمی  و کاربردی الزم را برای تحقیق
و توســعه پیشــرفته و حرکت در غنی سازی صنعتی و
تجاری با بهره برداری از ســانتریفیوژهای پیشرفته در
اقتصادی ترین شکل برقرار می  شود.
رییس دســتگاه دیپلماســی ایران ادامه داد :ایران
نه تنهــا در این زمینه از توان دانشــمندان غیور ایرانی
بهره خواهد برد بلکه از پیشــرفته ترین دســتاوردهای
علمی  جهان نیز بهره مند می  شود.
ظریــف همچنین گفت :در طراحی علمی   15ســاله
ایران به ظرفیتی می  رسد که برای  5نیروگاه هسته ای
کافی اســت و اینها امتیازاتی است که برای بسیاری از
کشورهای دنیا تنها آرزویی دست نیافتنی است.
وی افزود :اجازه دهید نام نبرم از کشــورهای بسیار
نزدیک به آمریکا که فقط برای این که آمریکا و متحدان
آنها برایشــان یک یا چند نیروگاه هسته ای بسازند باید
از حق غنی ســازی صرف نظر کنند و امروز با غبطه به
نتیجه پایمردی مردم ایران می  نگرند.
رییس تیم مذاکره کننده هســته ای ،ســتانده  های
دیگر ایــران در مذاکــرات هســته ای را لغو یکجای
تحریم  های مالی و اقتصادی شــورای امنیت ســازمان
ملل ،آمریکا و اتحادیه اروپا که در مورد پرونده هســته
ای وضع شــده اند عنــوان کرد و اظهار داشــت :این
تحریم  هــا به طور یکجا در روز اجرایی شــدن توافق و
بقیه در قالب محدودیت  های موقت در فاصله چند ساله
برداشته می  شود.
وی گفت :جمهوری اســامی  ایران بــرای گرفتن

تثبیــت امتیاز بزرگ ،امتیاز کوچــک تر می  دهد و مهم
نتیجه نهایی و دســتی است که به عالمت پیروزی باال
می  رود.
وی در ادامــه بــه همزمانــی لغــو تحریم  هــا و
متناظر بودن اقدامات دو طرف اشاره کرد و گفت :با امضای
توافق متناظر بودن اقدامات دو طرف که از خواسته  های
راهگشــای رهبر معظم انقالب بود  ،مدنظر قرار گرفت
و ابتدا شــورای امنیت سازمان ملل تمامی  قطعنامه  های
خــود را قبل از شــروع اقدامات ایران در روز دوشــنبه
به رغم مخالفت  های کنگره آمریکا لغو کرد و بنابر اصرار
جمهوری اسالمی  ایران و برخی اعضای  5+1مقرر شد تا
هیچ اقدامی  قبل از لغو تحریم  های شورای امنیت صورت
نگیرد.
وزیر امــور خارجه با بیان این کــه این  ها به معنای
کاســتن از اختیارات جمهوری اسالمی  ایران برای طی
مراحل قانونی تصویب نیســت ،اظهار داشــت :پیش از
شــروع اقدامات ایران طرف  هــای آمریکایی و اروپایی
تحریم  های خود را قانونا و رســما لغو یا متوقف می  کنند
و بخشی از اقدامات همزمان با اثربخشی اقدامات ایران
اســت به طوری که همزمان با اقدامات هسته ای ایران
طرف مقابل هم اقدامات الزم را برای اجرا و آماده سازی
رفع تحریم  ها و همچنین توجیه بنگاه  ها انجام می  دهند.
ظریف اضافه کــرد :عالوه بر این براســاس برجام
تدوین مقررات و دســتورالعمل  های داخلی لغو تحریم  ها
با هماهنگی جمهوری اســامی  ایران صورت می  گیرد
همانگونــه که آژانس بین المللی انــرژی اتمی  اقدامات
مشــخص ایران را تایید می  کند مورد مخالفت رهبری
قــرار ندارد و ایران نیز اقدامات متناظری برای راســتی
آزمایی رفع تحریم  ها در روند مشــورت  ها انجام خواهد
داد.
وزیــر امور خارجه در ادامه با اشــاره به خطوط قرمز
تعیین شــده در فردو گفت :در این ســایت  6زنجیره و
 1044ماشــین با کلیه زیرســاخت  ها باقی می  ماند2 ،
زنجیــره به فعالیت بدون گاز به کار خود ادامه می  دهد و
 4زنجیره نیز در جای خود باقی می  ماند ،خطوط قرمزها
تا حد ممکن رعایت شــده و به رهبری نیز گزارش شده
است.
وزیر امور خارجه گفت :بر خالف خواسته طرف  های
مذاکــره کننــده هیــچ کــدام از ســانتریفیوژها و زیر
ساخت  های آنها از کشور خارج و منهدم نمی  شود و قلب
اراک نیز در کشور نگهداری می  شود.
ظریف ادامــه داد :خودداری از پذیرش بازرســی و
یــا قبول ممنوعیت در حوزه دفاعی و موشــکی از دیگر
خطوط قرمز تعیین شــده بود که به طور کامل در توافق
حاصل شــد و حتی در قطعنامه بــه صورت قابل قبولی
تامین شده و به محضر رهبری نیز گزارش شد.
به گفته وی ،این دســتاورد با مقاومت فرزندان ایران
در تیم مذاکرات هسته ای بدســت آمده است در حالی
که طرف مقابل خواســته  های خــود را مبنی بر نظارت
و راســتی آزمایی در برنامه موشــکی به طور کامل کنار
گذاشت و در قطعنامه  2231که ممنوعیت شدید برنامه
موشــکی ایران از اقدام اجرایی قابل پیگرد و حتی قابل

امتیازی که برای کشورها ورود ممنوع بوده است توانسته
امتیاز مضاعف رفع تحریم  های ظالمانه شورای امنیت،
آمریــکا و اروپا را بگیــرد ،البته از ابتــدا این تحریم  ها
غیرقانونی و نامشروع بوده است.
وزیر امور خارجه یادآور شــد :هیچ گاه ادعا نکرده و
نمی  کنیــم که برنامه برجام کامال به نفع ایران اســت،
تاکید می  کنم که اصوال مذاکره بده و بســتان اســت
و تــا زمانی که هــر دو طرف به میــزان قابل توجهی
از خواســته  های خود نرســند ،توافق شکل نمی  گیرد و
برای رسیدن به خواسته  ها در محدودیت  ها و نظارت  ها
نرمش  ها و انعطاف  هایی داشــته ایم که این نرمش  ها
هدفمند و با محاسبه کافی است.
ظریف خاطرنشــان کرد :همانند کشتی گیری که در
مثال حکیمانه رهبر معظم انقالب برای برنده شــدن و

پیشــگیری با اقدامات قهرآمیز ذیل فصل  7در قطعنامه
 1929خارج و به یک محدودیت غیر الزام آور تبدیل شد
و تمامی  سازوکارهای نظارتی حذف شد.
وی از نمایندگان خواســت بند  9اجرایی توافق و بند
ماقبــل آخر مقدماتی قطعنامه  1929را با دقت مطالعه و
آن را با بند  3ضمیمه  2قطعنامه  2231مقایسه کنند.
وزیــر امور خارجه ادامه داد :متوجه خواهید شــد که
چه تحــول مهمی  در ایــن زمینه اتفاق افتاده اســت و
همچنین تغییر نحوه اشــاره به موشــک  های بالستیک
که به صورت محتوایی دگرگون شــده و به جای عبارت
موشــک  های بالســتیک دارای قابلیت حمل ســاح
هســته ای در قطعنامه  هــای قبلــی هماننــد  1540و
 1887به این شــکل تغییر یافته است که موشک  های
بالستیک که برای قابلیت حمل سالح هسته ای طراحی

شدند تغییر یافت.
ظریف خطــاب به نمایندگان مجلــس گفت :دیروز
قطعنامه شــورای امنیــت صادر شــد ،قطعنامه ای که
حاصل بده ،بســتان زیاد اســت ولی برجام را مورد تایید
قرار داده و به این وســیله برنامه غنی ســازی ایران را
مورد شناســایی قرار می  دهد؛ این یک قطعنامه منحصر
به فرد در تاریخ شورای امنیت به شمار می  رود که دارای
ویژگی  هایی است.
ظریف افزود :این نخستین بار در تاریخ شورای امنیت
اســت که کشــوری با مذاکره و بدون جنگ یا تسلیم و
بدون اجرای الزامات  6قطعنامه فصل هفتمی  منشــور از
زیر بار تحریم  ها و نظارت شــورای امنیت آزاد می  شود؛
بر خــاف  6قطعنامه قبلی ،این قطعنامه تحت ماده 25
منشــور و نه تحت ماده  41از فصل هفت صادر شــده
است.
وی ادامــه داد :البته بــه دلیل اعمــال تحریم  ها ،
قطعنامه  هــای قبلی ذیل ماده  ،41لغــو آنها و مقررات
مربــوط به لغو آنها نیز الجرم بایــد در ماده  41در متن
قطعنامه شکل گیرد اما این ،به آن معنا نیست که برنامه
هسته ای ایران ذیل ماده هفت به عنوان تهدیدی علیه
صلــح امنیت بین المللی به شــمار رود؛ همانطور که در

بند  7مقدمه قطعنامه آمده اســت ،این قطعنامه نمایانگر
یک تغییر بنیادین در رویکرد شــورای امنیت نسبت به
ایران است.
وزیر امور خارجه گفت :برای نخســتین بار در تاریخ
شــورای امنیت است که کشور هدف در تدوین قطعنامه
مورد مشــورت و مذاکــره قرار گرفته اســت که چنین
اقدامی  در تاریخ شورای امنیت سابقه ندارد.
رییس دســتگاه دیپلماســی جمهوری اسالمی  ایران
افزود :با ضمیمه شدن برجام به قطعنامه شورای امنیت،
شــورای امنیت رسما برنامه هسته ای ایران را علی رغم
همــه قطعنامه  های خود می  پذیــرد؛ دیگر چیزی به نام
تحریم در قطعنامه وجود ندارد؛ حتی در ضمیمه آن؛ آن
دسته از تحریم  های غیر اقتصادی که قرار بود در فاصله
معقولی لغو شــوند ،تنها به برخی محدودیت  های موقت
تبدیل شــده اســت که تاریخ انقضا دارند و هیچ ساز و
کاری برای ضمانت اجــرای آن همچون کمیته تحریم
و پانل کارشناســی دیگر وجود نخواهد داشت؛ قطعنامه
جدید ،رژیم تحریمی  شورای امنیت را در کل بر می  چیند.
ظریف افزود :نکته در یکی دو روز گذشته به صورت
ناقــص و حتی مخاطره آمیز مطرح شــده و باید اصالح
شود و من تکرار می  کنم که برجام به صراحت بین مفاد
قطعنامه و برجام تفکیک قایل شــده و قطعنامه را جزیی
از برجــام نمی  داند و لذا نقض احتمالی قطعنامه را نقض
برجام محسوب نمی  کند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح کرد:
ایــن به آن معنی اســت که همچنان کــه رهبر معظم
انقالب فرمودند ،تمام قابلیت  های دفاعی و حریم امنیت
کشور حفظ می  شود و سیاست  های منطقه ای جمهوری
اسالمی  دســتخوش تغییر نخواهد شــد و ما به سیاست
حمایت از متحدین خود در منطقه برای مقابله با افراط و
تروریسم ادامه خواهیم داد.
ظریف افزود :برجام به اعتــراف تحلیلگران جهانی،
جایــگاه ایران را بعنوان بزرگ ترین قدرت منطقه تثبیت
و تحکیم کــرده اســت؛ قدرتی که در عیــن پیگیری
سیاست  های اصولی خود در مقابل نظام سلطه ،می  تواند
یکی از بزرگترین و طوالنی ترین بحران  های بین المللی
را به شــیوه مذاکــره حل و فصل کنــد و در عین حال
همه ظرفیت  ها و توانایی  های برنامه هســته ای خود را
حفظ کرده و با برخــورداری از همکاری بین المللی ،به
مسیر منطقی برای رسیدن به ظرفیت تجاری و صنعتی،
با آخرین اســتانداردهای بین المللی ،با نشاط و آرامش
ادامه دهد.
وی تصریــح کرد :ما از این پــس و در صورت طی
مراحــل قانونی ،به دقــت رفتار طــرف مقابل را رصد
خواهیــم کرد و در برابر هر گونــه تخلف و زیاده روی

گزارش ظریف بسیار جامع بود
نماینده مردم شوشــتر و گتوند در مجلس شورای اســامی  گفت :گزارش محمد جواد
ظریف وزیر امور خارجه از نتایج مذاکرات هسته ای ایران و  5+1بسیار جامع ...
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ملت امروز

همانگونه که در طول  36سال گذشته و  22ماه گذشته
ایستادگی کردیم ،ایستادگی خواهیم کرد.
وزیر امور خارجه یادآور شد :فارغ از دسته بندی  های
سیاسی ،عزت و خودباوری ملت بزرگ و دالور ایران را
پاسداری کنیم.
ظریف در بخش پایانی سخن خود خطاب به مردم ایران،
گفت :آنچه به دست آمده ،حاصل کار گروه مذاکره کننده
نیســت؛ این توافق ،نتیجه و تجلــی عزت و اقتدار ملی
اســت؛ به تعبیر رهبر معظم انقالب در نماز عید ســعید
فطر «حدود  12سال است  6کشور بزرگ جهان تالش
می  کنند ایران را از پیگیری صنعت هسته ای اش باز دارند
و همانگونه که برخی گفته اند پیچ و مهره  های هسته ای
ایــران را به کلی بــاز کنند اما امروز مجبور شــده اند
گردش چند هزار سانتریفیوژ و ادامه تحقیق و توسعه در
ایران را بپذیرنــد و تحمل کنند و این معنایی جز اقتدار
ملت ایران ندارد».
وی افــزود :اکنون مهم ترین وظیفه ما حفظ وحدت
و انســجام ملی اســت که خمیرمایه اقتدار مااســت؛
آنچه ما را در این مســیر دشوار  12ســال پیش برده،
مقاومــت و صبوری مــردم قهرمــان و دالور ایران در
برابر تمامی  تحریم  هــا و تهدیدها و تکیه بر ظرفیت  ها
و استعدادهای ملی و تقویت  های خودباوری عمومی  در
کنــار هدایت  های رهبر معظم انقــاب و باالتر از همه
فضــل و کرم الهی و عنایات ویژه ائمه معصومین (ع) و
بقیة اهلل االعظم (عج) است.
وزیــر امور خارجه افزود :آنچه هم که در آینده اقتدار
جمهوری اســامی  ایران را صیانت می  کند حفظ همین
موئلفه  هاســت؛ و چه دقیق و حکیمانــه فرمودند رهبر
معظم انقالب در دیدار مسووالن نظام در عید سعید فطر
که «ملت ایران باید متحد باشــد و قضایای هسته ای
نباید زمینه ساز دو دستگی در کشور شود».
ظریف تاکید کرد :در شرایطی که دنیا ایران را مقتدر
و رهبر فرزانه ما را پیروز بزرگ این نبرد تاریخی می  داند
و دوســتان ما ،مقاومت اسالمی  در منطقه همگی شاد از
ایــن اقتدار و قدرت اند و بدخواهان این ملت عزا و ماتم
گرفته اند ،مــا یکدل و یک زبان ،گفتمــان غلبه اراده
مردم بر فشــار و تحمیل را تقویــت کنیم و بیاییم فارغ
از همه دســته بندی  های سیاســی ،با تمام توان ،عزت
و خودباوری این ملت بزرگ و دالور را پاسداری کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه در جلســه علنی
صبح سه شنبه پس از گذشــت دقایقی از آغاز سخنان
خود متن توافق جامع و ضمائــم آن را برای طی روال
قانونی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسالمی  کرد.
دکتر الریجانی :لغو تحریمها نباید
مشروط به گزارش آژانس باشد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،دکتر علی
الریجانی در نشســت علنی دیروز سهشنبه ( 30تیرماه)
مجلس شورای اســامی  در پایان توضیحات وزیر امور
خارجه کشــورمان در خصوص مذاکرات اخیر هستهای
با طرح ســوالی گفت :مواردی در برجــام بود که زمان
خاتمه بحث تحریمها حداکثر ده سال است و اگر آژانس
زودتر نظر خود را ارائه کند زمان پایینتر مبنا قرار خواهد
گرفت اما اخیرا نماینده آمریکا مطلبی مطرح کرده است
که ما بنا داریم  5سال به این ده سال اضافه کرده برای
برگشــت پذیری که این موضوع بــه طور قطع تناقض
بوده و تخلف اســت و مجلس قبــول ندارد که خارج از
چارچوب برجام چنین تحلیلی ارائه شود.
وزیر امور خارجه در پاســخ به این ســوال گفت :ما
به این حرفها که زده شــده به شــدت اعتراض کرده
و به طور حتم پیگیری خواهد شــد و ارزشــی نیز ندارد
و قطعنامه کامال صریح اســت که در پایان ده ســال و
نظارت شورای امنیت بر موضوع هسته ای خاتمه خواهد
پیدا کرد.
در ادامــه رئیس مجلس شــورای اسالمی  ســوال
دیگری را مطرح کــرد در خصوص اینکه لغو تحریمها
نباید مشــروط به گزارش آژانس باشد و این را رهبری
معظم انقالب نیز فرمودنــد ،توضیح بدهید که این چه
نوع از گزارش آژانس است؟

کــه تمامی  ضرورتهای الزم برای حل و فصل موضوع
از ســوی ایران تمام شده است .در آن زمان ما شروع به
اقدام کردن میکنیم و نظارت میکنیم .بنابراین میدانیم
که چگونه تحریمها برداشته خواهد شد.
ظریف تاکید کرد :اما به جای آنکه به  6کشور اجازه
بدهیم که بیایند تائید کنند که ما اقداماتمان را در نطنز،
اراک و فردو انجام دادهایم و این اقدامات کمی  اســت و
همه نوع قضاوتی از آژانس ســلب شده است و ما خود
نظارت میکنیم.
در ادامــه رئیس مجلس شــورای اســامی  از وزیر
امور خارجه پرســید این کــه میگویند فالن مطلب در
برجــام نیامــده و در قطعنامه آمــده و نقض آن ،نقض
برجام نیســت چرا نمیگویند کــه در قطعنامه اخیر به
محض نقض یــک حکم قطعنامــه تحریمهای UN
برمیگردد که ظریف در پاســخ به این ســوال تصریح
کرد :تحریمهــای UNبرنمیگردد کــه به طور قطع
قطعنامــه جدید هیچ ســاز وکار ندارد .تنها ســاز وکار
بازگشت تحریمهای گذشته طی روند طوالنی  60روزه
حــل و فصل اختالفــات برای موارد برجام اســت که
باید از کمیســیون مشــترک شروع شــود و در کمیته
ســه نفره در شــورای امنیت بررسی شــود و ما پس از
 30روز میتوانیم از تعهــدات خود برگردیم و این روند
بســیار مشخص است و این روند منحصر به برجام بوده
و هیــچ ارتباطی به قطعنامههای شــورای امنیت ندارد
حتی ما تا روز آخر تالش کردیم که هرگونه ســاز و کار
رسیدگی به گزارش و پیگیریها را مختومه کنیم.
دکتر الریجانی در ســوال دیگــری از ظریف مطرح
کرد که در بند  18برجام گفته میشــود که UNپس از
تایید آژانــس در تکالیفی که ایران انجام داده تحریمها
را تعلیق میکند که وزیر امور خارجه در پاســخ به این
ســوال افزود در هیچ جای برجام تعلیق نیامده اســت و
کلمه تعلیق در برجام وجود نــدارد و دیروز در قطعنامه
شــورای امنیت لغو شــد و تاریخ اجرای لغو و زمان لغو
تحریم زمانی اســت که آژانس اعالم کند که جمهوری
اسالمی  ایران اقدامات کمی  را انجام داده است و تعلیقی
در برجام وجود ندارد.

ظریف در پاسخ به این سوال افزود :ما گزارش دادیم
و آژانس نیز باید قضاوت کند ،به عنوان مثال اعالم کند
که فعالیت اعالم نشدهای در ایران نیست و رهبری نیز
به این مورد اشــاره کرده و فرمودند برای اینکه آژانس
بخواهد این کار را بکند زمان زیادی به طول میانجامد
و چنین چیزی ممکن است به این راحتی محقق نشود.
برای همین نیز ما این شــرط را که تا روزهای آخر که
بسته به شــرایط پایان نظارت شورای امنیت بود را نیز
برداشتیم .البته اگر آژانس زودتر به این نتیجه برسد مدت
محدودیتها کاسته خواهد شد و هیچ شرط دیگری نیز
وجود ندارد .آنچه که باقی میماند در واقع راستی آزمایی
متناظر و متقابل ،اقداماتی است که در مراحل اول از روز
اول توافق بوده و از طرف دیگر در همین فاصله آژانس
هم قبل از اینکه ما هیچ اقدامی  انجام بدهیم اعالم کند

در ادامــه رئیس مجلس شــورای اسالمی  ســوالی
در خصوص موشــکهای بالســتیک عنــوان کرد که
علی القاعده بایــد ظرفیت حمل  200تا  500کیلو مواد
را داشــته باشد و برد آن بیش از  300کیلومتر باشد .این
طراحی وقتی نوشته شود شامل تمامی  موشک  ها خواهد
شــد که به طور حتم تفسیر پذیر اســت که ظریف در
پاسخ به این ســوال گفت اوال بنده گفتم که این بحث
نقض برجام نیســت و ثانیا این بند قطعنامه به شــکل
غیر الزام آور آمده اســت و سوم اینکه این کلمه طراحی
شــدن برای قابلیت حمل ســاح هســتهای اولین بار
اســت که به یک قطعنامه اضافه میشود و این موضوع
با تالش زیاد اضافه شــده اســت و چــون هیچ یک از
موشــک  هایمان را برای قابلیت حمل سالح هستهای
طراحی نمیکنیم لذا از دید ما این موضوع اصال ارتباطی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در هنگام سخنرانی محمد جواد ظریف ساکت بودند و فضای سنگینی
در مجلس حکمفرما بود .پس از گذشت  15دقیقه از سخنان ظریف اعضای فراکسیون اصولگرایان و جبهه
پایداری اقدام به قدم زدن در صحن علنی و رایزنی  های چند نفره کردند .می  توان به حضور کریم قدوســی
نماینده مشهد در هیات رییسه و رایزنی با مهرداد بذرپاش و ضرغام صادقی اشاره کرد .همچنین رسایی و
زارعی نیز با حضور در هیات رییسه با محمد دهقان رایزنی می  کردند.

با شورای امنیت ندارد .همچنین اینکه بنده چندین بار از
دوســتان تقاضا کردم بند  9قطعنامه  1929را بخوانید و
ببینید چه تغییراتی در آن به وجود آمده و تغییرات آن با
امنیت ملی کشور سر و کار دارد.
در پایان رئیس مجلس شورای اسالمی  از توضیحات
وزیر امور خارجه تشــکر کرد و گفت :امیدواریم در مسیر
بررســیهای انجام شــده نقطه نظرات الزم به شــما
منتقل شود.
با تصویب نمایندگان؛ تشــکیل کمیسیون
ویژه بررسی برجام در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اســامی  در جریان ارائه
گزارشــی پیرامون مذاکرات و توافقنامه صورت گرفته از
ســوی وزیر امور خارجه به پیشــنهاد تشکیل کمیسیون
ویژه برای بررسی برجام رأی دادند.
به گــزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت نمایندگان
مجلس شورای اسالمی  در جلسه علنی دیروز (سه شنبه
 30تیر ماه) به پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه به استناد
ماده  44جهت رســیدگی به موضوع توافقنامه جمهوری
اســامی  ایران و  5+1تحت عنــوان برجام با  136رأی
موافــق 39 ،رأی مخالــف و  9رأی ممتنــع از مجموع
 209نفر نماینده حاضر در جلسه رأی دادند.
احمــد امیرآبادی فراهانی به عنوان پیشــنهاد دهنده
تشــکیل کمیسیون ویژه گفت :بر اســاس اصول  77و
 125قانون اساسی قرار شد در طرحی که اقدام دولت به
حفظ دســتاوردهای هسته ای ایران بود نتیجه مذاکرات
به مجلس ارائه شود.
وی افزود :مــورد مذاکرات از جمله مواردی اســت
که می  شود کمیســیون ویژه برای آن تشکیل داد لذا از
آنجایی که بررســی متن مذاکره مشهور به برجام بسیار
استثنایی است پیشنهاد دادیم که این کمیسیون تشکیل
شود که  15نفر از همکاران بتوانند برجام را بررسی کنند
لذا این پیشنهاد به امضای همکارانی از سالیق مختلف
در مجلس رســید .دکتر علی الریجانی ،رئیس مجلس
شــورای اســامی  نیز در توضیحی گفت :هنوز سواالت
زیادی در خصوص توافقنامه موجود است لذا بهتر است
متن ارائه شــده را که شامل متن توافقنامه و ضمائم آن
اســت تکثیر کنیم و به نمایندگان بدهیم مطالعه کنند و
بعد وقت داریم که سواالت را بررسی کنیم.
نماینده شوشتر در مجلس :گزارش ظریف
بسیار جامع بود
نماینده مردم شوشــتر و گتوند در مجلس شــورای
اســامی  گفت :گزارش محمد جواد ظریــف وزیر امور
خارجه از نتایج مذاکرات هســته ای ایران و  5+1بسیار
جامع و خطاب به مردم ایران بود.
سید محمد سادات ابراهیمی  روز سه شنبه در گفت و گو
با خبرنــگار پارلمانی ایرنا با بیــان این که فضای امروز
مجلس همراه با تیم مذاکره کننده است ،افزود :نمایندگان
امــروز از ســخنان ظریف بــه خوبی اســتقبال کردند.
وی ادامه داد :آقای ظریف در سخنان خود بیان کرد که
جمهوری اسالمی  ایران به هیچ کس باج نداد و از خطوط
قرمز عبور نکرد.
نماینده مردم شوشــتر و گتوند در مجلس یادآور شد:
ظریف در ســخنانش بیان کرد که همواره عزت و اقتدار
ایران را حفــظ می  کنیم و جمهوری اســامی  ایران را
نمی  توان تحقیر و تهدید کرد.
ســادات ابراهیمی  خاطرنشــان کرد :فضای مجلس
کامال مثبت است و نمایندگان از حضور وزیر امورخارجه
و رییس سازمان انرژی اتمی  استقبال کردند.
وی همچنین گفت :امروز مخاطب وزیر امور خارجه
مردم هســتند و وی در ســخنانش بیان کرد که در این
مذاکرات دلگرمی  اش مردم بودند.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس اظهارداشت:
در هنگام ســخنرانی ظریــف نماینــدگان مخالفی که
تعدادشان انگشت شــمار بود نیز ساکت بودند و حرفی
نمی  زدند و به دقت به سخنان ظریف گوش دادند.

