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نفرت باز هم قربانــی گرفت. این بار 
در مشهد، حمله با سالح سرد در حریم 
حرم رضوی به سه روحانی شیعه باعث 
جان باختن یک نفر و مجروحیت دو نفر 
دیگر شد که هنوز تحت درمان هستند. 
انگیزه و علــل این اقــدام از زمان وقوع 
همچنان سوژه بحث است. برخی آن را 
به حمله مشابهی علیه دو روحانی سنی 
در گنبدکاووس مربوط می دانند، برخی 
دیگر آن را نتیجه نفرت و نفرت پراکنی 
علیه روحانیون به شکل عام می دانند و 
برخی نیز رویکــرد احمد علم الهدی در 
مشهد را زمینه ســاز این اقدام ارزیابی 
می کنند و حتی برخــی رد این اتفاق را 
در تهدیدات اخیر هواداران این روحانی 
قدرتمند علیه منتقدان او جســت وجو 
می کنند. برخی دیگر نیز با توجه به تبار 
افغانســتانی قاتل، نفرت پراکنی میان 
ایرانیان و مردم افغانســتان را در زمره 
علل ایــن حادثه قــرار می دهند. فصل 
مشترک این گمانه زنی ها در نهایت این 
اســت که نفرت و نفرت پراکنی کور بر 
مبنای دیدگاه های مذهبی در ریشه های 
این خشونت عریان در حریم حرم امام 
شیعه ای که می توان آن را برجسته ترین 
و مهم ترین نماد محبوب مؤمنان ایران 
دانست، قابل رؤیت است. قاتل، البته در 
همان حریم حرم توسط مردم دستگیر 
و تحویل نیروهای انتظامی شــد و البته 
موفقیت او در ورود با سالح سرد به حرم، 

جوالن او در مســیر حمله به ســه فرد 
مختلف و دستگیری او توسط مردم در 
غیاب نیروهای مســئول نیز توجهات 
و نگرانی های بســیاری را به خود جلب 
کرده است و انتقاداتی را متوجه مدیریت 
امنیتی حرمی کرده است که در سابقه 
خود یکی از برجســته ترین انفجارهای 
تروریستی تاریخ معاصر را نیز داشته است 
و به عنوان یکی از مراکز تجمع ایرانیان، 
شیعیان و نیز میهمانان دیگر این حرم، 
قاعدتا باید توجه و نظارت جدی امنیتی 

را برای پیشگیری داشته باشد.

 نفرت شیعه و سنی؟
یک گزینه بــرای علل ایــن اتفاق 
نفرت پراکنی هایی بین دو شاخه مذهبی 
اصلی در اســالم اســت که سال هاست 
درباره آن هشدار داده می شود. پیامدهای 

این نفرت پراکنی ها تا امروز یا به دلیل وقوع 
در خارج از مرزهای ایران، مثل پاکستان، 
نادیده گرفته شده اند یا به دلیل رخ داد در 
نقاط مرزی توسط گروه های تروریستی 
مثل گروهک هایی که در جنوب شــرق 
کشــور فعال بوده اند، صرفا به حســاب 
تنش های مرزی نوشته شده اند؛ اما این 
بار وقوع آن ها در یکی از پایگاه های شیعه 
توجهات را به خود جلب کرده است. این 
گزینه البته از آن رو برجسته شده است 
که اندکی پیش از این حادثه، دو طلبه اهل 
سنت در گنبد کاووس در حوزه علمیه آن 
شهر و در جنایت مشابهی به ضرب گلوله 
جان خود را از دست داده بودند. ایسنا نام 
این دو نفــر را »آخوند پژمان« و »آخوند 

خوجه« اعالم کرده بود.
 نفرت قومی و ملی؟

گزینه دیگــر، با توجه بــه تابعیت 
افغانســتانی قاتل، نفرت پراکنی بین 
ایرانیان و افغانســتانی ها بوده است که 
البته وقوع این حادثــه در حرم رضوی و 
هدف قرارگرفتن سه روحانی که الاقل در 
ظاهر امر، هدف کور این حمالت بوده اند 
و نه هدف انتخابی شخصی، الجرم نفرت 
مذهبی را نیز در انگیزه این اقدام سهیم 
می داند. ایران البته ســالیان سال است 
میزبان مهاجران افغانستانی بوده است 
اما همزمان با همزیستی بین اهالی این دو 
کشور که سابقه تاریخی مشترک طوالنی 
دارند، نمونه های متعدد از اقدامات علیه 
این مهاجران در ایران دیده شــده است 
و پارچه نویســی های ممانعت از اقامت 
افغانستانی ها در برخی محالت یا ممانعت 
از ثبت نام فرزندان آن ها در مدارس، در 
سال های اخیر در شبکه های اجتماعی به 
کرات رؤیت شده است. محمود احمدی 
بی غش، نماینده مجلس شورای اسالمی 
از شازند که البته همزمان انتقادی صریح 
از »حمایت از طالبــان منفور« را مطرح 
کرده است، در نسخه ای افراطی، ظاهرا 
راه حل جنایت را نفرت بیشتر می داند. 
او در واکنش به حمله بــه روحانیون در 
حرم رضوی در توئیتی نوشت: »حمله 
گستاخانه تبعه افغانی به سه روحانی در 
صحن حرم مطهر امام رضا )ع( نشان از 
اتفاقات ناخوشــایند توسط مهاجرین 

بی هویت افغانی برای کشــور در آینده 
دارد. حمایت از طالبان منفور لکه ننگی 
برای ماست. تا دیر نشده باید همه این ها 
را بدون هیچ دفع الوقتی از کشور اخراج 
کرد. فقط اســتان تهران توســط یک 
میلیون و 600 هزار افغانی محاصره شده 
اســت.« البته در مقابل واکنش او، چند 
نماینده دیگر مجلــس، از جمله هادی 
بیگی نژاد از مالیــر، مصطفی نخعی از 
نهبندان، اردشــیر مطهری از گرمسار، 
نصراهلل پژمان فر از مشهد و محمد کعب 
عمیر از شوش این جنایت را در راستای 
تالش ها برای تفرقه افکنی و نفرت پراکنی 
بین شیعه و سنی یا ایرانی و افغانی دانسته 
و ضمن هشدار در این رابطه، بر وحدت و 
اتحاد تأکید کردند. در مقابل، نجیب بارور، 
شاعر افغانستانی که با مصرع »هر کجا 
مرز کشیدند شما پل بزنید« در تشویق 
برادری بین ایرانی و افغانستانی مشهور 
است، در واکنش به این حمله نسبت به 
استفاده از آن برای دامن زدن به نفرت بین 
این دو ملت هشدار داد و نوشت: »با تقبیح 
این عمل تروریستی، تقاضا می کنم چنین 
قضایا را به کشور مرتکبان ارتباط ندهند. 
تروریســت، تبار، قوم و کشور ندارد.« او 
تأکید کرد: »ایجاد هر نوع فتنه به خاطر 
گل آلودکردن فضاســت... شیاطین را 
نگذارید در بین ما فتنه های قدیمی را زنده 
کنند.« بارور افزود: »مردمان این جغرافیا، 
مشترکات هزاران ساله دارند و برادر هیچ 

گاه به برادر دیگر حمله نمی کند.«
مصطفی تاجزاده، فعال سیاســی 
اصالح طلب نیز در صفحه توئیتر ضمن 
محکوم کردن حادثه تروریســتی حرم 
رضوی که طی آن یک روحانی به شهادت 
رسید، نوشــت: »ترور دو طلبه سنی در 
گنبدکاووس و ســه روحانی شیعه در 
مشــهد، با هر انگیزه ای، جنایت است 
و اقدامی علیه نظــم و امنیت عمومی. 
جریان های سیاســی، با هر گرایشی، 
زبان قهــر چنگیزی را محکــوم کنند 
تا به چاه ویل درگیری هــای خونین و 
فرقه ای نیفتیم. آسیب شناسی ترورها 

نیز ضرورت تام دارد.«
 »علم الهدی است ساالر«؟

اما از آنجا که مشــهد در ســال های 

اخیر قلمرو قدرت احمــد علم الهدی و 
پیروان او بوده اســت، وقوع این جنایت 
در مشهد توجهات را به سمت اقدامات 
او و یارانش نیز جلب کرده است. به ویژه 
اینکه روحانیونی که هــدف این حمله 
تروریستی قرار گرفته اند، از جمله فعالین 
جهادی و فرهنگی مشهد بوده اند. اخیرا 
در جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای 
این گروه، انتقاداتی به عملکرد علم الهدی 
و نزدیکانش مطرح شــده بــود که در 

مقابل، حامیان علم الهدی در شبکه های 
اجتماعــی تهدیدات تنــد و صریحی 
خطاب به منتقدان و به خصوص فردی 
که بابت این انتقاد برجســته شد، یعنی 
خلیل موحدی داشتند. برخی دیگر نیز 
بدون این اشاره مســتقیم، رویکرد تند 
و افراطی ایــن روحانی و حامیانش و نیز 
نگاه های تفرقه افکنانــه و افراطی که به 
نام اسالم و شیعه گسترش داده می شود 
را  باعث و بانی ایجاد فضایی می دانند که 
در آن کار به جنایت کشیده شده است. 
محمدصادق جوادی حصار، سخنگوی 
حزب اعتماد ملی نیز در نوشــته ای به 
صراحت اندیشه علم الهدی را باعث وقایع 
اخیر در مشهد، چه از نوع جنایت اخیر در 
حرم رضوی و چه از نوع حمله به زنان در 

مقابل ورزشگاه این شهر دانست.
  نفرت کاشتن، نفرت داشتن

 و نفرت برداشتن
در میــان ابهامات ایــن ماجرا، یک 
نکته به نظر واضح می رسد. مدت هاست 
چهره های مختلفی از میان سیاسیون، 

جامعه شناســان، روان شناســان، 
روحانیون، تحلیلگران و نیز گروه هایی 
مردمی نسبت به گســترش و رشد انواع 
»نفرت« در جامعــه و نیز هیزم ریختن 
غرض ورزانه یــا ناآگاهانه برخی گروه ها 
بر آتش این نفرت ها هشــدار می دهند، 
به خصــوص با توجه بــه نمایش عریان 
تبعات نفرت های مذهبی، قومی، طبقه ای 
و سیاسی که در آن خشونت و توهین جای 
مدارا و گفت وگو را گرفته اســت. حادثه 
اخیر مشــهد به هیچ وجه اولین نمونه 
جنایات از این دست نیست، چرا که ایران 
در سال های گذشــته در کنار حمالت و 
خرابکاری های تروریستی مثل حادثه 
نطنز که از سوی نیروهای خارج از کشور 
با انگیزه های عمدتا سیاسی رخ داده اند، 
صحنه حوادثی مثل بمب گــذاری در 
حسینیه شیراز، حمله داعش به مجلس 
و حرم رهبر فقید انقالب، جنایات مکرر 
تروریست ها در مرزهای ایران و از سوی 
دیگر حمالت به افغانستانی های مقیم 
ایران به بهانه های مختلف بوده اســت. 
حادثه مشهد اما به نوعی برجسته ترین 
نمونه ایــن اتفاق به نظر می رســد از آن 
رو که از ســویی، نمایانگر برآیند فرآیند 
نفرت پراکنی افسارگسیخته بوده است، 
از سویی وقوع آن در قلمرویی که عمال با 
خواست یک نفر جداگانه از قوانین کشور 
اداره می شــود توجهات را به خود جلب 
کرده است و از سویی نشان می دهد، در 
فضایی که نیروهــای انتظامی و امنیتی 
سرگرم پیگیری مطالب رسانه ها، ممانعت 
از ورود زنان به ورزشگاه و حمله به آنان و 
به طور کلی برخورد امنیتی و انتظامی با 
مقوله های اجتماعی بوده اند، آن چنان از 
وظایف امنیتی اصلی غفلت حاصل شده 
است که وقتی یک نفر با سالح سرد راهی 
مکانی مثل حرم امام شیعیان می شود و با 
تعقیب سه روحانی در سه نقطه مختلف 
به قصد کشت به آن ها حمله می کند، در 
نهایت زائران حرم و نه نیروهای امنیتی، 
او را متوقف و بازداشت می کنند. چرخه 
مداوم، نفرت، افراط، تکفیر و غفلت به نقطه 
خطرناکی رسیده است و اگر زنگ هشدار 
شنیده نشود، حادثه مشهد نه تنها آخرین 
نمونه از این دست حوادث نخواهد بود، 
بلکه ممکن است خود عاملی در تشدید 
این فضا و رقم خوردن جنایت بعدی باشد. 
زنگ هشدار برای چندمین بار به صدا در 
آمده اســت. مقاومت در مقابل بیداری، 
به قیمت خون ریزی هــای بعدی تمام 

خواهد شد.

واکنش ها به ماجرای حمله به سه طلبه در حرم رضوی ادامه دارد

زهر افراط و تکفیر در مشهد
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چرخه مداوم، نفرت، افراط، 
تکفیر و غفلت به نقطه 

خطرناکی رسیده است و اگر 
زنگ هشدار شنیده نشود، 

حادثه مشهد نه تنها آخرین 
نمونه از این دست حوادث 

نخواهد بود، بلکه ممکن 
است خود عاملی در تشدید 

این فضا و رقم خوردن 
جنایت بعدی باشد

مشهد در سال های 
اخیر قلمرو قدرت احمد 

علم الهدی و پیروان او بوده 
است، وقوع این جنایت در 
مشهد توجهات را به سمت 

اقدامات او و یارانش نیز 
جلب کرده است. به  ویژه 

آنکه روحانیونی که هدف 
این حمله تروریستی قرار 
گرفته اند، از جمله فعاالن 
جهادی و فرهنگی مشهد 

بوده اند

طهمورث حسینی

 انتقاد غریب آبادی 
از بازداشت پیرزن 93 ساله آلمانی

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد 
حقوق بشر ایران به زندانی شدن مجدد یک پیرزن 
۹۳ ساله به جرم انکار هولوکاست در آلمان، واکنش 

نشان داد. 
به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی در توئیتی 
نوشت: »آلمان که همواره آزادی عمل گسترده ای 
را علیــه ادیان و مقدســات قائل اســت، اکنون 
نمی تواند یک پیرزن ۹۳ ساله را صرفا به خاطر بیان 
عقایدش تحمل کند. آیا این فقط استاندارد دوگانه 
است؟ قطعا نه! این یک سرکوب سیستماتیک علیه 
کسانی است که در برابر روایت غربی، سر تعظیم 

فرود نمی آورند.«
    

یک نماینده مجلس:
دولت درباره اخذ ضمانت برای 
رفع تحریم ها تصمیم  جدی بگیرد

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: ممکن 
اســت در صورت عدم اخذ تضمین الزم در برجام، 
گرفتار تصمیماتی شویم که هزینه بدتری از وضع 
موجود داشته باشد لذا دولت باید در ضمانت اجرایی 

برای رفع تحریم، تصمیم جدی بگیرد.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی  تاکید 
کرد: در مباحث ملی، اولیــن نکته با برجام مرتبط 
است، خبرهایی که از ایفای تعهدات بخش اقتصادی 
برجام داریــم، نگرانی ما را در ارتبــاط با ایفای این 

تعهدات از گذشته بیشتر کرده است.
    

آملی الریجانی:
مجمع درباره واردات خودرو 

مصوبه ای نداشته است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر 
اهمیت و تاثیر مجمع در موضوعات حساس و اساسی 
کشور، گفت: صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام 

درباره واردات خودرو مصوبه ای نداشته است.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید 
بر اینکه در حال حاضر، ساز و کار هیات عالی نظارت 
روشن اســت و ارجاع مصوبات این هیات در مورد 
مخالفت مصوبات مجلس با سیاســت های کلی 
نظام، به شورای نگهبان، حسب نظر مقام معظم 
رهبری انجام می پذیرد، از برخی اظهارات درباره 
مصوبات هیات عالی نظــارت، گالیه کرد و یادآور 
شد: در همین موضوع واردات خودرو جنجال هایی 
به راه انداختند و آن را بهانه ای برای حمله به کلیت 
مجمع قرار دادند در حالی که صحن مجمع درباره 
این مصوبه نظری نداده است و برخی بدون توجه 
و بدون آگاهی، مجمع تشــخیص و هیأت عالی 

نظارت را یکی می پندارند.
    

ایران خواستار شد
فشار جامعه جهانی به رژیم صهیونیستی 

برای عضویت در ان پی تی
زهرا ارشادی ســفیر و معاون نمایندگی ایران 
در ســازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست 
برای عضویت رژیم  صهیونیستی در معاهده منع 
اشاعه سالح های هســته ای )ان.پی.تی( و قبول 
بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار 

وارد کنند.
به گزارش ایرنا سفیر کشورمان با اشاره به بحران 
های ژئوپلیتیک جاری در جهان و خطر استفاده از 
سالح های هسته ای تاکید کرد که به ویژه خطر اخیر 
با توجه به مسابقه تسلیحاتی و نوسازی زرادخانه های 
هسته ای کشورهای هسته ای در بستر تکنولوژیهای 

جدید در حال شدت گرفتن است.
دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل با انتقاد از 
افزایش بودجه تسلیحاتی کشورهای هسته ای و 
پایین آوردن سطح آستانه کاربرد سالح هسته ای، 
هرگونه تهدید به کاربرد این سالح های غیر انسانی 

را رد کرد.
    

سردار صفوی: 
جنگ اوکراین موجب کاهش 
قدرت آمریکا و اروپا شده است

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: جنگ 
اوکراین موجب کاهش قدرت آمریکا، ناتو و اروپا شده 
است البته روسیه هم خســارت دیده و بزرگترین 
خسارت این کشور در میدان افکار عمومی جهان 
و کاهش قدرت دیپلماســی عمومی روسیه رقم 

خورده است.
به گزارش ایرنا، سردار صفوی بیان کرد: سرنوشت 
جغرافیایی اوکراین و روسیه به هم گره خورده است 
و اگر آمریکایی ها و ناتو موفق می شدند اوکراین را 
به عضویت ناتو در بیاورند و سیستم های موشکی، 
پدافند هوایی و تسلیحات شان را در اوکراین مستقر 
کنند، مسکو در معرض تهدید جدی قرار می گرفت 
بنابراین نگاه روســیه به اوکراین، مبتنی بر امنیت 

ملی است.

روی موج کوتاه

خبر

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: ابهامات 
یک مکان مورد نظر آژانس رفع شده است و سه 
مکان دیگر مذاکراتش در حال بررســی است و 
نمایندگان آژانس احتماال باید به ایران بیایند تا 

اینها را بررسی کنند. 
به گزارش ایســنا محمد اسالمی در نشست 
خبری تشریح شانزدهمین سال روز ملی فناوری 
هسته ای که روز شنبه هفته آینده با حضور رئیس 
جمهور برگزار می شــود، گفت: شاکریم که در 
۱۴0۱ روز ملی هســته ای را در قرن جدید در 
حالی آغاز می کنیم که سال تولید دانش بنیان 

و اشــتغال آفرین نام گذاری شده است و اقتصاد 
ما نیازمند تولید بر پایه دانش و پژوهش است در 
تمامی سطوح تا به معنای حقیقی کلمه شاهد 

رشد و توسعه باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: آن 
چه در کشــور در حال بهره برداری است تماما 
ایرانی است. شاید اقالمی را خریداری کنیم اما 
ظرفیت تشخیص و طراحی با تحقیق به دست 
آمده است و امروز صنعت هسته ای چرخه سوخت 
از نقطه صفر معدن تا میله های ســوخت ایرانی 
است و این سطح از چرخه سوخت و صنعت هسته 

ای چیزی نیست که در اختیار همه کشورها باشد 
اما ایران توانسته انحصار آن را در میان کشورهای 

هسته ای بشکند.
اسالمی اظهار کرد: در بحث روابط بین الملل 
و تعامل با آژانس توانستیم به شکلی در این چند 
ماه روابط را پیش ببریم که تبادالت دو طرفه پیش 
رود و امیدواریم روز به روز این روند بهبود یابد تا ما 
بتوانیم از مزایای عضویت در آژانس بیشتر بهره 
مند شویم . سازمان بر مبنای سند تحول دولت، 
سند جامع راهبردی توسعه انرژی اتمی را تبیین 
کرده اســت که امیدواریم بر اساس آن به خوبی 

پیش برویم.رئیس ســازمان انرژی اتمی درباره 
مذاکرات احیای برجام گفت: مذاکرات توسط 
تیم ایران انجام شده و مراحل خودش را طی می 
کند. مساله مهم اراده ایران است که اعتمادسازی 
کند ولی هیچ موقع حرف زور را نمی پذیرد. ما برای 
حسن نیست خودمان عینا آن طور که برجام گفته 
عمل کردیم اما طرف هــای دیگر عمل  نکردند. 
االن که اراده کردند برگردند اقدامات و تعهدات 
متناظر است که از جنس راستی آزمایی است و 
هم پشتوانه ای که بتوان گام بعدی را محقق کرد.

وی تصریح کرد: ابهامات یک مکان مورد نظر 
آژانس رفع شده است و سه مکان دیگر مذاکراتش 
در حال بررسی است و نمایندگان آژانس احتماال 

باید به ایران بیایند تا اینها را بررسی کنند.
اسالمی در پاسخ به این که آیا ایران مقداری 

از اورانیوم 60 درصدش را در چارچوب مذاکرات 
وین نگه می دارد گفت بله. امروز مقدار مورد نظر 
اورانیوم 60 درصدی به عنوان تارگت تبدیل شده 

که حدودا دو و نیم کیلوست.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 ابهامات یک مکان مورد نظر آژانس رفع شده است

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در 
جلسه ای با سفرای کشورهای خارجی 
در فلسطین اشــغالی درباره پیش رفت 
برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده 
و گفت رژیــم صهیونیســتی خواهان 
»توافقی خوب« در زمینه کنترل برنامه 
هســته ای ایران اســت که تاریخ انقضا 

نداشته باشد.
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه 

تایمز آو اســراییل، بنــی گانتس وزی جنــگ رژیم 
صهیونیســتی به همراه یائیر الپید، وزیر امور خارجه 
این رژیم در جلســه ای با ۸0 سفیر کشورهای خارجی 
در فلسطین اشغالی، در بخشی از اظهاراتش به موضوع 
برنامه هســته ای ایران و توافق هســته ای پرداخته و با 
مطرح کردن ادعاهایی گفت: از زمانی که در آگوســت 
دیدار کردیم، ایران از ۱0 کیلوگرم اورانیوم غنی شــده  

در ســطح 60 درصد بــه ۵0 کیلوگرم 
رسیده اســت. ]ایران[ به پنهان کردن 
توانمندی ها]ی هســته ای[ مکان های 
زیرزمینی مخفی ادامــه داده و در فردو 
آبشار جدیدی از سانتریفیوژها را نصب 

کرده است. وقت تنگ است.
گانتس ادامه داد: ما یک توافق خوب 
می خواهیــم، توافقی کــه تاریخ انقضا 
نداشــته باشــد تا به ایران اجازه قانونی 
توسعه برنامه هسته ای اش را بدهد؛ ]توافقی[ با نظارت 
گســترده همیشــگی به تمامی محل ها؛ و ]توافقی[ با 
نظارت بر برنامه موشکی ایران که در حال توسعه است.

او همچنین گفت: هیچ خالئــی وجود ندارد و بدون 
یک توافق، ما باید پالن B]نقشه دوم[ را تعیین کنیم، 
اعمال قدرت کنیم و فشار اقتصادی و فشار دیپلماتیک 

به کار بگیریم.

نماینده مردم شیراز در مجلس، گفت: 
تاکنون در کمیسیون امنیت ملی گزارش 
کتبی  در این مورد از پیش نویس توافق 
احتمالی نداشتیم که بخواهیم روی آن 
اظهارنظر کنیم اما از مســئوالن وزارت 
امور خارجه هم آقای امیرعبداللهیان و 
هم آقای باقری در جلسات مختلف بارها 
تاکید کردند که خطــوط قرمز را رعایت 

کردند، از این خطوط عبور نکردند.
ابراهیم عزیزی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه 
با اظهارنظرهای برخی نماینــدگان پیرامون مذاکرات 
هسته ای و اینکه گفته می شود برخی نمایندگان به یک 
متن پیش نویس دسترسی دارند، گفت: اینکه نمایندگان 
مجلس درخصوص مذاکرات اظهارنظر کنند، هیچ منعی 
ندارد به هرحال نماینده می تواند اظهارنظر کند، اما اینکه 
االن این اظهارنظر با اطالعاتی که مــا داریم با هم یکی 

هستند؟ خب اینجا مساله متفاوت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در واکنش به این مساله 
که »در افکار عمومی اینطور احســاس 
می شود که یک گروه سیاسی مشخص 
از درون مجلس در مسیر مذاکرات سنگ 
اندازی می کنند«، اظهار کرد: جمهوری 
اسالمی ایران براساس منافع ملی عمل 
می کند، ضمن احترام بــه دیدگاه های 
همه جریان های سیاسی، ما باید براساس منافع ملی عمل 
کنیم و منافع ملی ما هم امروز حکم می کند که با منطق 
با همه مسائل برخورد کنیم و خطوط قرمزی را هم برای 
منافع ملی ترسیم کنیم. من فکر می کنم که تا االن تیم 
مذاکره کننده در وین مبتنی بر حفظ منافع ملی و با یک 
نگاه به آینده و راهبردهای جمهوری اسالمی ایران، مسیر 

خود را ترسیم کرده و کار را پیش می برند.

گانتس:

  دنبال توافقی خوب و بدون تاریخ انقضا 
در زمینه مسئله هسته ای ایران هستیم!

یک نماینده مجلس: 

  گزارش رسمی
 از پیش نویس توافق احتمالی نداشته ایم


