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عراقچی:

سرمقاله

دندان طمع دولتها
به مجلس
متاس��فانه يكي از اش��كالت دولتها
طي دو دهه اخير ،بحث اقتدارگرايي
و همفكرس��ازي هم��ه دس��تگاهها و
نهادهاست.
گويي كه دولتها پس از كس��ب
مهدي رجبي راي مردم تمام تالش خود را ميكنند
تا سنگرهاي ديگر! را هم فتح كنند .قطعا اين جمله را
بارها از دهان اغلب دولتمردان گذشته و فعلي و آينده
ش��نيدهايم يا خواهيم شنيد« :نگذاش��تند كار كنيم.
نميگذارند كار كنيم .اگر ميگذاشتند كار كنيم و»...
اي��ن بهان��ه كمكاري ه��م معموال از آنجا ناش��ي
ميش��ود كه دولتمردان فك��ر ميكنند همه بايد مثل
آنها بينديش��ند و در برابر يك حرف ،برنامه يا اجراي
دولتيها سر تعظيم فرود بياورند و بدون كوچكترين
حرفي يا اعتراض و نقدي بپذيرند.
اي��ن تماميتخواه��ي دولتها متاس��فانه باعث
بروز فس��اد در دس��تگاههاي مختلف دولتي ميشود.
اينك��ه دولت فكر كند ،هر چه در نظ��ر دارد ،بهترين
تصميم اس��ت و همه بايد مطيع باشند ،متاسفانه نه با
جمهوريت همخواني دارد و نه اسالميت.
اما اين وسوسه متاس��فانه در اغلب دولتهاي ما
وجود داشته است.
وقتي ب��ه دولتهاي گذش��ته نگاه��ي بيندازيم،
ميتوانيم افق پيشرو را هم متصور شويم.
ب��ا روي كار آمدن دولت اصالح��ات ،دولتمردان
تمام تالش خود را كردند تا آرايش مجلس شش��م را
آنچن��ان كه خود ميخواهند رق��م بزنند .يك مجلس
يكدس��ت و بدون حتي منتقد و نه مخالف .مجلسي
كه گذر زمان نشان داد ،شاخص ضعيفترين و بدترين
مجلس شوراي اسالمي پس از انقالب بود .مجلسي كه
متاس��فانه عمر خود را صرف بازيهاي سياسي كرد و
يادش رفته بود كه قرار است نمايندگان ملت باشند.
البته تجربه مجلس شش��م باعث نش��د كه دولتي
كه ش��عارش عدالت و مهرورزي بود هم ،دس��ت از سر
تماميتخواه��ي ب��ردارد .اين دولت ني��ز در انتخابات
مجلس هشتم تالش كرد تا فهرستي ارائه كند و مردم
را به س��مت انتخاب نمايندگان همس��و با دولت سوق
دهد .موفقيت اين دولت نس��بت ب��ه دولت اصالحات
كمتر بود .از آن يكدس��تي مجلس ششم خبري نبود
و ش��ايد همين امر باعث شد تا اختالفات بين دولت و
مجلس ،بيش از هميش��ه بروز كن��د .مجلس نهم هم
چندان ب��ا تمايالت رئيسجمهور وقت س��ازگار نبود.
عدم اجراي برخي قوانين مصوب مجلس ،استيضاحها،
سوال از رئيسجمهور و البته آن ادبيات ناپسند در روز
استيضاح وزير رفاه يا كنايههاي رئيس دولت به مجلس
نمونههايي از مخالفت جدي دولت با مجلس��ي بود كه
به تصريح حضرت امام ،بايد در راس امور باشد.
ب��ا روي كار آم��دن دول��ت اعتدال ك��ه تدبير و
اميد را ش��عار خ��ود برگزيده بود ،امي��د ميرفت كه
اي��ن رفتاره��اي خودخواهانه دولتها تمام ش��ود ،اما
متاسفانه باز هم چنين نشد .تماميتخواهي همچنان

بر دولت احاطه دارد و دولتمردان و البته حاميانش��ان
مدام در پ��ي تضعيف مجلس فعل��ي و البته تصاحب
حداكثري كرسيهاي سبز بهارستان هستند.
اينكه مدام بحث اس��تيضاح ،طرح س��وال از وزرا،
كارت زرد و ...در برخ��ي رس��انههاي حام��ي دول��ت
برجسته ميشود يا اينكه برخي دولتمردان با ادبياتي
خاص ،عملكرد مجلس نهم را زير س��وال ميبرند و يا
ش��رح موفقيت دولت را در داشتن يك مجلس خاص!
ميدانن��د ،نش��ان ميدهد ك��ه دولت يازده��م هم از
اشتباهات گذشتگان خود درس نگرفته است.
ق��رار بر اين ب��وده كه دولتها مج��ري انتخابات
باش��ند ،اما متاس��فانه برخ��ي خودپس��نديها باعث
ميش��ود كه دولتم��ردان خود را مح��ق در انتخابات
بدانند.
اظه��ارات برخي از اعضاي دولت آقاي روحاني به
وضوح پرده از برنامهريزي پاستورنش��ينان براي ورود
تمامعيار به عرصه انتخابات دارد.
در اولي��ن روز س��ال  94رئيسجمه��ور رو ب��ه
مخاطب��ان تلويزيوني ميگويد« :س��ال جدید ،س��ال
انتخابات اس��ت باید فض��ای بهتری را ب��رای فعالیت
احزاب بوجود آوریم ،آس��تانه تحم��ل را باالتر ببریم،
سربلندی این ملت را به رخ بدخواهان بکشیم .به همه
نش��ان دهیم که افکار مختل��ف را ما تحمل میکنیم.
دس��ت به دس��ت هم دهیم ،مجلسی را بس��ازیم که
شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی
را بوجود آوریم که ثبات بیش��تر برای کشور و آرامش
بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما بوجود آورد و این
کار با همکاری یکدیگر امکانپذیر است».
در گفتوگ��وي تلويزيوني پ��س از اعالميه لوزان
صراحت بيش��تري در كالم آقاي روحاني است« :پیام
م��ن تش��کر از ملت ای��ران و درخواس��ت از آنها برای
همکاری بیش��تر برای رونق اقتص��ادی ،روابط نزدیک
اجتماعی و همدلی در رقابتهای س��الم سیاس��ی در
سالی است که انتخابات در آن برگزار خواهد شد».
وقت��ي اي��ن جم�لات را در كن��ار اظه��ارات
رئيسجمهور در پشت تريبون مجلس به مناسبتهاي
مختل��ف يا كنايههاي پس از ع��دم اعتماد مجلس به
برخي وزرا بگذاريم ،آنوقت ميش��ود مجلس شايسته
ملت و درخواست از مردم را ترجمه كرد.
اخيرا هم كه معاون اول رئيسجمهور در همايش
يك��ي از احزاب ب��ه مثابه «آفتاب آم��د دليل آفتاب»
نش��ان ميدهد كه دولتمردان به اين راحتيها از كنار
مجلس دهم نخواهند گذشت.
هرچن��د تقريبا يقي��ن داريم كه اي��ن دولت نيز
مانند دولتهاي پي��ش از خود نميتواند دندان طمع
صندليهاي مجلس را بكش��د ،به قول معروف ما آنچه
ش��رط بالغ اس��ت را بايد براي رضاي خدا و ثبت در
تاري��خ مكتوب كنيم ،حت��ي اگر باعث م�لال برخي
شود.
اي��ن جمله مواليمان علي(ع) هم ش��ايد تلنگري
ب��راي برخيه��ا باش��د« :از خودپس��ندی و از اعتماد
ب��ه آنچه موج��ب اعجابت ش��ده و نیز از دلبس��تگی
بهس��تایش و چربزبانیهای دیگران ،پرهیز کن ،زیرا
یکی از بهترین فرصتهای شیطاناست برای تاختن تا
کردارهای نیکوی نیکوکاران را نابود سازد»
والعاقبه للمتقين

هنوز هیچ توافقی نداریم
عضو ارش��د تیم مذاکرهکننده ب��ا تأکید بر اینکه تحریمها ما را
مجب��ور نکرد که وارد مذاکرات ش��ویم ،گفت :ما یک توافق در یک
مرحلهای خواهیم داش��ت که اگر بشود آخر ماه ژوئن یا شاید زودتر
صورت گیرد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،س��یدعباس عراقچ��ی عضو ارش��د تیم
مذاکرهکننده هستهای پیش از ظهر ديروز در نشستی در دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه درخصوص بیانیه لوزان و پس
از آنکه س��خنان موافقان و منتقدان این بیانیه را ش��نید ،گفت :ما
هنوز هیچ توافقی نداریم؛ یک توافق در یک مرحله خواهیم داش��ت
و اگر بشود آخر ماه ژوئن یا  10تیر و شاید هم زودتر حاصل خواهد
ش��د و آنچه که اکنون به آن دست یافتهایم بیانیه مطبوعاتی لوزان
است که مجموعهای از راهحلهاست.
وی ب��ا تاکی��د بر این که هنوز هیچ توافق��ی نداریم ،گفت :این
راهحلها ش��اخصهای م��ا در توافق خواهد بود ت��ا به یک راهحل
برس��یم و براس��اس این راهحلها میدانیم که چگونه مسئل ه اصلی
را حل کنیم.
عراقچ��ی اضاف��ه ک��رد :ب��ه ه��ر ح��ال
دستهایی اس��ت که میخواهند دستیابی به
توافق را به هر نحو متوقف کنند .این دستها
ممکن اس��ت در هر مسیری به کار بیفتد که
نمونه آن را در کنگره آمریکا مشاهده کردیم.
این اقدام اخیر کنگره نشان داد که این توافق
مطلوب کنگره نیست.
معاون وزیر خارجه با اش��اره به اظهارات
منتقدان در یکی دو هفته گذشته خاطرنشان
کرد :واقعاً امیدوار شدم به اینکه انتقاداتی که
وجود دارد ناش��ی از دغدغهه��ا و نگرانیهای
جدی اس��ت که به جزئیات مذاکرات مربوط
میشود.
عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای در
پاس��خ به انتقادات فؤاد ایزدی استاد دانشگاه
که هدف مذاکرات را برداشته شدن تحریمها
عن��وان کرد ،گفت :این نگاه در تیم وجود ندارد و نگاه مقامات نظام
نیز نیست و تحریمها ما را مجبور نکرد که وارد مذاکرات شویم.
وی درخصوص حق غنیس��ازی ایران با بیان اینکه این حق را
معاهده انپیتی برای ما قائل ش��ده ،تصریح کرد :این حق ما است
و قرار نیس��ت کسی این حق ما را به رسمیت بشناسد ما هیچوقت
از غربیها نخواس��تیم این حق ما را به رسمیت بشناسد ،چون این
ح��ق وجود دارد و ما از آنها خواس��تیم که به اجرای حق ما احترام
بگذارند.
معاون وزیر خارجه ادامه داد 10 :سال دعوا سر این بود که اینها
میگفتند غنیسازی تعلیق ش��ود و ما میگفتیم تعلیق نمیکنیم،
ش��اید تا سالهای آینده هم به غنیسازی نیاز فوری نداشته باشیم
ولی ما بر این موضوع پافش��اری میکردیم زیرا میخواستیم زیر بار
حرف زور و سلطه نرویم.
عراقچی دومین خواس��ته ایران را تثبیت برنامه هستهای خود
خواند و ادامه داد :در یک پروس��ه مذاکراتی برنامه هس��تهای ایران
از تهدید به صلح و امنیت بینالمللی به برنامه مورد احترام ش��ورای
امنیت تبدیل ش��د و اکنون از ایران خواس��ته میش��ود که با دیگر
کش��ورها همکاری صلحآمیز هستهای داشته باشد و در صورتی که
توافقی حاصل شود فصلی از آن به همکاریهای صلحآمیز هستهای
با ایران اختصاص خواهد یافت.
معاون وزیر خارجه اضافه کرد :در نطنز غنیسازی ما با  5هزار
و اندی ماشین سانتریفیوژ ادامه مییابد با محوریت  10ساله و بعد
از آن به سمت غنیسازی صنعتی حرکت ادامه خواهد یافت.

این اقدام دولت یازدهم
گروه اقتصاد اق��دام
طبق مستندات موجود هر یارانهبگیر از سال 1389
درحال��ی در فروردینم��اه
عملـی
گ�زارش پنج
تاکنون قریب به  2میلیون و  275هزار تومان یارانه
س��ال  94ش��کل اجرایی به
دولـت
طی
که
است
حالی
در
این
است.
کرده
دریافت
نقدی
خ��ود گرفته که ت��ا پیش از
در ع��دم پرداخ��ت یاران��ه
چهار سال گذشته حدود  190هزار میلیارد تومان برای
ای��ن مجلس در قانون بودجه
فروردین  5گروه از پردرآمدها
پرداخت یارانه نقدی هزینه شده که نه تنها تمام منابع
 93متولیان اجرایی را مکلف
باالخره به کشمکشها بر سر
ناشی از افزایش قیمت حاملهاي انرژی (در چارچوب
کرده تا نسبت به اجرای این
ح��ذف یارانهبگیران پردرآمد
قانون هدفمندی) را در بر ميگیرد بلکه از خزانه دولت
مهم اقدام کنند اما دولتمردان
پایان داد و نشان داد که عزم
با وجود کسری بودجه از این
دول��ت ب��رای اج��رای ای��ن
و گاهي استقراض از بانک مرکزی تامین شده است
ام��ر امتناع کردن��د و به قول
موضوع جدی است.
بهارستانیها بر خالف قانون عمل کرد.
ه��ر چند این اق��دام دولت بای��د زودتر از اینها انجام ميش��د
آنچه در مصوبه مجل��س در قانون بودجه  ۹۳به عنوان تکلیف
چراك��ه مجل��س تکالی��ف قانوني ای��ن مس��اله را به ش��کل تمام
دولت مطرح ش��ده بود بر گرفته از قانون هدفمندي يارانهها بود به
و کم��ال ب��ه دول��ت داده ب��ود اما وج��ود برخ��ی موان��ع مانند از
این معنا كه هر فرد براس��اس ميزان درآمد خود يارانه دريافت کند
دس��ت رفت��ن اعتماد م��ردم ب��ه دولت موجب ش��د ت��ا متولیان
که دولت با پرداخت یارانه  45هزار و  500تومانی به ش��کلی دیگر
ای��ن اقدام دس��ت به عصاتری��ن روش ممک��ن را ب��رای این مهم
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قانونشکنی کرد.
برگزینند.
عراقچی ب��ا تأکید براینکه غنیس��ازی ما بای��د آینده صنعتی
داشته باشد و چش��مانداز آن روشن باشد ،گفت :غنیسازی ما یک
چیز دکوری نیست و آینده این غنیسازی صنعتی باید تأمین شود
که تحقیق و توسعه آن را تأمین میکند.
وی درخص��وص س��انتریفیوژهای  IR8خاطرنش��ان کرد :این
ماش��ینها که ماش��ین ایدهآل ما در آینده است  8تا  10سال دیگر
ماش��ین نمیشود و روند تحقیق و توس��عه آن طوالنی است و  8تا
 10سال طول میکشد تا به تولید انبوه برسد.
معاون وزیر خارجه درخصوص تأسیس��ات هس��تهای فردو نیز
گف��ت :ارزش فردو برای ما راهبردی اس��ت چ��ون نمیتوان به آن
حمله کرد .فردو پش��توانه بیمه نطنز و س��ایر تأسیسات ما است و
دش��منان میدانند که اگر کوچکتری��ن تعرضی به نطنز کنند فردو
چکار خواهد کرد.
عراقچ��ی افزود :فردو ظرفی��ت راهبردی خ��ود را حفظ کرده
است.
عضو ارش��د تیم مذاکرهکننده هس��تهای ادامه داد :در صورت
حصول توافق ،تکنولوژی راکتور آب سنگین اراک بهروز خواهد شد
و ایزوتوپهای بیشتری تولید میکند و خواسته اصلی ما در تثبیت
برنامه هستهای محقق شده است.
عضو ارش��د تیم مذاکرهکننده هس��تهای در مورد نظارتهای
بیش��تری که م��ورد پذیرش ق��رار میگیرد
یعنی پروتکل الحاقی کد  3.1و دو سه نکته
اضافهت��ر گفت :ما در پذیرفتن این نظارتها
دقت کردیم که سوءاستفادهای از آن صورت
نگیرد.
عراقچ��ی اضاف��ه کرد :وقتی م��ا برنامه
مخف��ی نظام��ی نداریم هرچ��ه میخواهند
بازرس��ی کنند ،ام��ا اینکه به اس��م نظارت
بخواهن��د جاسوس��ی کنن��د با آن مش��کل
داریم.
معاون وزیر خارجه در واکنش به انتقاد
جمش��یدی درخصوص اینک��ه آمریکاییها
ب��ه دنبال من��زوی ک��ردن ایران هس��تند،
خاطرنش��ان کرد :اگر قبول داریم که آمریکا
ب��ه دنبال من��زوی ک��ردن ماس��ت راه آن
از طری��ق تحریمه��ا بوده و م��ا نباید اجازه
میدادیم که تحریمها بماند.
وی اف��زود :مذاکراتی که باعث میش��د ب��رای قطعنامه جدید
مشروعیتس��ازی کند ،در اس��تراتژی آمریکا ب��ازی میکرد و اگر
اعتقاد دارید که اس��تراتژی آمریکا تحریممحور است باید تحریمها
را به هر شکلی برداریم.
عراقچی در پایان دس��تاوردهای حاصل��ه را متعلق به کل ملت
ایران خواند و گفت :این دستاوردها متعلق به این دولت و آن دولت
نیست .دولتها وظیفه خود را انجام دادهاند و این دستاوردها ثمره
کار مردمی اس��ت که  10سال مقاومت کرده ،تحریمها و فشارها را
تحمل کردند و همچنین دس��تاورد کسانی است که با تواناییهای
نظامی خود دش��من را ناامید و کس��انی که در صحنه عمل برنامه
هستهای ما را تثبیت کردند.
وی با ادای احترام به شهدای هستهای از منتقدان خواست که
نگاه ملی به موضوع هس��تهای داشته باشند و نگاه فروملی ،بخشی،
ف��ردی و جناح��ی را کنار بگذارند و افزود :مطالبی که مطرح ش��د
حتماً در سه ماه آینده مدنظر ما خواهد بود.
در اين نشس��ت نقد و بررسي بيانيه لوزان كه با حضور ابراهیم
متقی ،منوچهر محمدی ،فؤاد ایزدی ،محمد جمش��یدی ،حس��ین
س��لیمی ،س��یدمحمدکاظم س��جادپور ،قاس��م افتخاری ،غالمعلی
چگین��یزاده و مجتبی مقصودی برگزارش ش��د اف��رادي همچون
حسين موسويان عضو اسبق تيم مذاكرهكننده هستهاي هم حضور
داش��ت ،اعتقاد داش��ت كه در بيانيه لوزان فرات��ر از انپيتي تعهد
دادهايم.
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در حالیکه حدود  ۱۱ماه تا انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی یعنی هفتم اسفندماه زمان مانده
است اما برخی از شخصیتها و گروههای سیاسی براي ورود زودهنگام در انتخابات آماده ميشوند و در اين
ميان به نظر ميرسد كه دولتيها نميخواهند از اين عرصه رقابت عقب بمانند

 12صفحه قيمت 500 :تومان

ورود دولت
به كارزار انتخاباتي

سهشنبه اول ارديبهشت  24 -1394جماديالثاني  -1436سال پانزدهم  -شماره 3884

 3دریادار فدوی:

گزارش يك
کیفرخواست جیسون رضائیان صادر شد
دادس��تانی تهران با صدور خبرنگار متهم به جاسوس��ی واش��نگتن پس��ت،
جیس��ون رضائی��ان را ب��ه جاسوس��ی از طریق جم��عآوری تصمیمات کش��ور
درخصوص مس��ائل سیاس��ت داخلی و خارج��ی و تبلیغ علیه نظ��ام جمهوری
اسالمی ایران متهم کرد.
لیال احس��ن وکیل مدافع جیس��ون رضائیان در گفتوگو با تسنیم از صدور
کیفرخواس��ت ب��رای این خبرنگار ایران��ی  -آمریکایی متهم به جاسوس��ی خبر
داد و گفت :جیس��ون رضائیان از سوی دادس��تانی تهران به جاسوسی از طریق
جمعآوری تصمیمات کش��ور درخصوص مس��ائل سیاس��ت داخلی و خارجی و
قراردادن آن در اختیار افراد غیرصالح متهم شده است.
وی افزود :براس��اس کیفرخواست صادره ،دسترس��ی و جمعآوری اطالعات
طبقهبندی ش��ده ،همکاری با دول متخاصم و نوشتن نامه به اوباما رئیسجمهور
آمری��کا و تبلی��غ علیه نظام جمهوری اس�لامی ایران از دیگر اتهامات جیس��ون
رضائیان است .به گفته وکیل این خبرنگار متهم به جاسوسی ،صرفنظر از فقدان
دالیل موجه اتهامات مطرح در پرونده ،نتیجه ردیف اول تا س��وم اتهامات وارده،
نوعاً یکی است و علیرغم اختالفات سیاسی و فرهنگی عمیق بین ایران و آمریکا و
دیوار بیاعتمادی که از زمان کودتای  1953علیه دولت قانونی ایران ایجاد شده،
دو کشور از نظر موازین حقوق بینالملل "متخاصم" محسوب نمیشوند.
احسن ادامه داد :از نظر حقوق بینالملل دو کشور زمانی متخاصم به شمار
میروند که اوال اعالم جنگ ش��ده و در حال جنگ باش��ند و یا پس از درگیری
نظامی آتشبس اعالم شده اما منجر به برقراری صلح دائم نشده باشد.
وی با بیان اینکه رضائیان خبرنگار است و ماهیت شغل خبرنگاری دسترسی
به اطالعات و انتش��ار آن اس��ت ،اضافه کرد :جیس��ون ش��خصاً به هیچ اطالعات
محرمانهای مس��تقیماً یا ب ه صورت غیرمستقیم دسترسی نداشته تا آن را منتشر
کند یا در اختیار دیگران قرار دهد.
وکی��ل مدافع خبرنگار متهم به جاسوس��ی با اعالم خبر مالق��ات ديروز خود با
موکلش در محل دادگاه ،وضعیت روحی نامبرده را خوب توصیف کرد و اظهار داشت:
جیسون از حدود  9ماه قبل در بازداشت به سر میبرد و با درخواستهای مکرر او برای
تبدیل قرار بازداشت موقت به کفالت یا وثیقه مورد قبول دادگاه واقع نشده است.
اگر چه احس��ن معتقد اس��ت تداوم بازداش��ت موکلش با بند دال ماده 32
قانون آيین دادرس��ی کیفری مغایر اس��ت اما در عین حال میگوید :در ماههای
اخیر با برخی درخواستهای جیسون برای مالقات حضوری با همسرش موافقت
ش��ده است اما امیدواریم وی تا زمان صدور حکم نهایی با تبدیل قرار بازداشت،
آزاد شود.

