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س��بب گش��ت تا نمایندگان مجلس دست به
کار ش��وند و فراکسیون حقوق ش��هروندی را
تشکیل دهند .کریم حس��ینزاده پیش از این
تأکید کرده بود اتفاقاتی همچون سپنتا نیکنام،
بازداش��ت ادمینهای کاناله��ای تلگرامی و
روزنامهنگاران س��بب ش��ده ت��ا نمایندگان به
طور جدیتری به این موضوع ورود پیدا کنند.
ضعف دولت حس��ن روحانی در اجرایی کردن
حقوق شهروندی و عدم توانمندی او در احقاق
این حق شهروندان اکنون پای نمایندگان را به
این مسئله باز کرده است تا شاید با بهکارگیری
ب��ازوی نظارتی خود کاری را در این مس��یر به
پیش ببرند .ه��ر چند بس��یاری از نمایندگان
معتقدند بع��د نظارتی مجلس در چند س��ال
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شورای نگهبان

فاطمه سعیدی در گفتوگو با «جامعه فردا»:

در سطح میانی دولت
باور به حقوق شهروندی دیده نمیشود

پيشخوان

سه انتصاب جدید در ارتش
جمهوری اسالمی ایران
حضرت آی��تاهلل خامن��های ،فرمانده معظم
کل قوا در اح��کام جداگانهای امیر س��رتیپ
محمدحسین دادرس را به جانشینی فرمانده
کل ارتش ،امیر دریادار حبیباهلل سیاری را به
معاونت هماهنگکننده ارتش و امیر دریادار
حسین خانزادی را به فرماندهی نیروی دریایی
ارتشجمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.
متن احکام فرمانده کل قوا به این شرح است:
امیر سرتیپ محمدحسین دادرس
بنا به پیش��نهاد فرمانده کل ارت��ش و نظر به
تعهد و تجربه و شایس��تگی ،شما را به سمت
ش جمهوری
«جانش��ین فرمان��ده کل ارت�� 
اسالمی ایران» منصوب میکنم.
ارتقای آمادگیهای اطالعاتی و عملیاتی آجا
و رف��ع نیازهای عمده معیش��تی کارکنان در
چارچوب تدابیر فرمانده کل مورد انتظار است.
از تالشهای امیر س��رتیپ پوردستان در این
مسئولیت تشکر و قدردانی میکنم.
توفیقات همگان را از پروردگار متعال خواستارم.
امیر دریادار حبیباهلل سیاری
بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به تعهد
و تجارب ارزنده در ستاد فرماندهی ،شما را به
شجمهوری
سمت«معاونهماهنگکنندهارت 
اسالمی ایران» منصوب میکنم.
کارآم��دی و چابکی بیش��تر س��تاد ارتش در
پاسخگویی به نیازهای محوری و اولویتدار و
ارتقای هماهنگی ،انسجام و همافزایی در سطح
ارتش ،مورد انتظار است.
از تالشهای امیر سرتیپ محمدحسین دادرس
در این مسئولیت تشکر و قدردانی میکنم.
توفیق��ات هم��گان را از پ��روردگار متع��ال
خواستارم.
امیر دریادار حسین خانزادی
بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به حسن
سوابق ،شما را به فرماندهی نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران منصوب میکنم.
اکن��ون ک��ه ب��ه فض��ل الله��ی و مجاهدت
فرماندهان ،مدیران و کارکنان خدوم گامهای
مؤثری در پیش��برد ای��ن نی��روی راهبردی
برداش��ته شده اس��ت ،انتظار میرود با عزمی
راسخ و اهتمامی واال و تعاملی سازنده از تمام
قابلیتها و ظرفیتهای نیرو و آجا و نیروهای
مس��لح و کش��ور بهرهبرداری نموده و به روند
موجود شتابی مضاعف بخشید.
از تالشهای مجدانه امی��ر دریادار حبیباهلل
س��یاری در این مس��ئولیت ،قدردانی و تشکر
مینمایم.
توفیق همگان را از پروردگار بزرگ خواستارم.

وزیر اطالعات :امنیت در
مرزها برقرار است
ایس�نا :وزی��ر اطالعات گفت« :امس��ال روند
تردد زائران اربعین تفاوت بس��یار محسوس��ی
داشته و در بازدید از مرزهای شلمچه ،چذابه و
مهران مشاهده کردم حرکت زائران پرحجم اما
روان است و در آرامش و امنیت بسیار مطلوبی
جریان دارد ».محمود علوی در جریان بازدید از
مرز مهران اظهار کرد« :ش��مار زیادی از زائران
سال گذشته که فاقد ویزا و مدارک قانونی برای
عزیمت به عتبات عالیات بودند در مرزها تجمع
کردند،ولیخوشبختانهاینمشکلامسالبسیار
کمتر بوده اس��ت ».وزیر اطالعات اضافه کرد:
«خوشبختانه با تعامل انجامگرفته با مسئوالن
کشور عراق شرایط سهولت تردد زائران در عراق
نیز فراهم و بهراحتی در حال انجام است».

تصمیمجمهوری اسالمی
برای پس از جنگ سوریه
ایرنا :امیر حاتمی پیروزیهای اخیر میدانی
ب��ه وی��ژه آزادس��ازی ش��هر دیرال��زور را به
رئیسجمهور سوریه ،وزیر دفاع ،فرماندهان
و رزمندگان شجاع و خس��تگیناپذیر ارتش
و مردم س��وریه تبریک گفت و اظهار داشت:
5سال مقاومت و ایستادگی نیروهای مسلح
و ملت س��وریه در برابر گروههای تروریستی
ستودنی اس��ت و باید در تاریخ دفا ِع مشروع
یک ملت از هویت و کیان خود ثبت شود.
وزیر دفاع با اظهار امیدواری نس��بت به تداوم
و تکمیل نوار پیروزیهای ارتش سوریه برابر
تروریس��تها و بازگشت کامل ثبات و امنیت
به س��وریه تصریح کرد:جمهوری اس�لامی
ایران چنان که تاکنون از برادران سوری خود
حمایت کرده مصمم اس��ت تا در مراحل پس
از جنگ نیز در کنار برادران سوری باشد.

گذشته بس��یار ضعیف ش��ده و وکالی ملت از
این قدرت تأثیرگذار خود چندان اس��تفادهای
نمیکنن��د ،اما ام��روز تش��کیلدهندگان این
فراکس��یون امیدوارن��د بعد نظارت��ی خود را
تقویت کنند و به رخ بکش��ند و از س��وی دیگر
در قدم اول دولت را مجب��ور به اجرایی کردن
منشور حقوق ش��هروندی کنند ،منشوری که
توسط خود دولت تدوین و با سر و صدای زیادی
رونمایی شد ،اما اکنون به گوشهای وانهاده و از
دستور کار خارج ش��ده است .شاید اگر حسن
روحانی کابینه همراهتری در این زمینه داشت،
دستکم در وزارتخانههای تحت امرش امروز
منشور حقوق ش��هروندی بیشتر از یک نوشته
روی کاغذ بود.

عکس امیر حس�ین
بندی  /ایرنا

فاطمه س��عیدی جزء نمایندگانی است که در هیأت رئیسه این فراکس��یون نوپا حضور دارد .او در
گفتوگو با «جامعه فردا» ضعف دولت در اجرای منشور حقوق شهروندی را تایید میکند و معتقد
است در سطح میانی دولت باور به حقوق شهروندی وجود ندارد .او همچنین از نبودن ضمانت اجرایی
در مسیر احقاق این مسئله سخن میگوید.
هدف از تشکیل این فراکسیون چیست؟

تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی

ورود مجلس به حقوق شهروندی

با به نتیجه
رسیدن
مذاکرات
بسیاری امید
بستند که
نوبت به دیگر
وعده روحانی
رسیده است،
اما این نوبت
جز در رونمایی
از منشور،
هیچ نمود
دیگری پیدا
نکرد
گزارش

جامعه فردا  :اکنون به طور رسمی اعالم شده
که یک فراکس��یون دیگر به فراکس��یونهای
مجلس دهم اضافه ش��ده ،فراکسیونی که فارغ
از وزن بندیهای سیاس��ی و جناحی مجلس
و با هدف اجرایی ش��دن حقوق شهروندی در
کش��ور ایجاد ش��ده اس��ت .پیش از این کریم
حسینزاده در گفتوگو با «جامعه فردا» خبر
تشکیل آن را اعالم کرده بود ،اما در گفتوگوی
بهرام پارس��ایی با ایلنا این فراکس��یون به طور
رس��می اعالم موجودیت ک��رد .نماینده مردم
ش��یراز با اشاره به تش��کیل فراکسیون حقوق
شهروندی در مجلس بهمنظور پیگیری مسائل
مربوط به این حوزه در مجلس اعالم کرد :پس
از بحث و بررس��ی فراوان و پیرو طرح مطالبات
ش��هروندان در س��الهای اخیر که در جریان
انتخابات ریاس��تجمهوری بیش از گذش��ته
نمود یافت ،فراکس��یون حقوق ش��هروندی با
هدف پیگیری مس��ائل مربوط به حقوق زنان،
اقوام ،مذاهب ،اصحاب رسانه و فعاالن سیاسی،
با حدود  ۵۰عضو تش��کیل شده است .او اضافه
کرد :بر این اس��اس انتخابات تش��کیل هیأت

رئیسه این فراکسیون برگزار شد و عبدالکریم
حس��ینزاده ،نماینده نقده و اشنویه بهعنوان
رئیس این فراکس��یون انتخاب شدند .نماینده
اصالحطلب مردم شیراز در مجلس خاطرنشان
کرد :همچنین قاس��م میرزایینیک��و نماینده
دماوند و فیروزکوه و فاطمه س��عیدی نماینده
م��ردم تهران بهعن��وان نایبرئی��س برگزیده
شدند .پارسایی با بیان اینکه بهعنوان سخنگوی
هیأت رئیسه این فراکسیون انتخاب شده است،
گفت :پروانه سلحش��وری دیگر نماینده تهران
و محم��د کاظمی نماینده مالی��ر هم بهعنوان
دبی��ران فراکس��یون انتخاب ش��دند .اگرچه
کریم حس��ینزاده پیش از ای��ن در اعالم خبر
تش��کیل این فراکس��یون گفته بود بنای آنها
فراجناحی بودن این فراکس��یون تازه تشکیل
اس��ت ،اما ترکیب هیأت رئیسه نشان میدهد
اعضای فراکسیون امید پیش��قدم تشکیل آن
شدهاند.
در روزهای پیش از انتخابات سال  92و زمانی که
حسن روحانی در قامت نامزد ریاستجمهوری
وارد میدان ش��د ،حقوق شهروندی را به عنوان

یکی از وعدهه��ای انتخاباتی خ��ود بیان کرد
و اعالم ک��رد در صورت پی��روزی در انتخابات
منش��ور حق��وق ش��هروندی تدوی��ن خواهد
کرد .روحانی پیروز میدان ش��د و در پاییز 92
پیشنویس منش��ور حقوق شهروندی منتشر
ش��د .این پیشنویس ب��ا انتقاده��ای زیادی
رو به رو ش��د .دول��ت اعالم ک��رد نقدها درباره
منش��ور حقوق ش��هروندی را به جان میخرد
و اص�لاح را در س��تور کار خود ق��رار میدهد،
اما گوی��ی این مس��ئله در همان پایی��ز  92از
دستور کار دولت خارج شد و مسائل مهمترین
همچ��ون برج��ام و مذاک��رات بر هم��ه چیز
اولویت پیدا کرد.
با به نتیجه رس��یدن مذاکرات بس��یاری امید
بس��تند که با فراغت دولت از مس��ئله پرونده
هس��تهای نوبت به دیگر وعده روحانی خواهد
رس��ید ،اما این نوبت جز در رونمایی از منشور
هیچ نمود دیگری پیدا نک��رد .نگاه به عملکرد
دولت در این حوزه نشان میدهد موضوع حقوق
شهروندی تبدیل به یکی از بن بستهای دولت
حس��ن روحانی شده است و ش��اید همین امر

تهیه منشور حقوق ش��هروندی یك ابتكار عمل از س��وی رئیسجمهور بود ،اما این ابتكار عمل به
پشتوانه یك مطالبه عمومی شكل گرفت .سالهاست كه ما شاهدیم حقوق شهروندان نقض میشود
و كسی هم پاسخگو نیست .بنابراین خواسته عمومی بود كه رئیسجمهور گامی برای پاسداری از
قانون اساس��ی و حقوق ملت بردارد ،اما این تنها وظیفه قوه مجریه نیست .ما نیز در مجلس در برابر
موكلین خود متعهدیم و بای��د منافع آنها را در نظر بگیریم .این فراكس��یون میتواند در این حوزه
اقدامات مؤثری انجام دهد.
با توجه به اینکه در قوانین موجود به اندازه کافی بر مسئله حقوق شهروندی تأکید
شده و منشور حقوق ش�هروندی هم توسط دولت تدوین شده است ،چرا دولت در
اجرای حقوق شهروندی دچار ضعف است؟

مسئله اول این است كه این منشور ضمانت اجرایی ندارد .به نوعی یك سند اخالقی است كه طبق
گفته رئیسجمهور دستگاهها باید آن را لحاظ كنند ،اما دارا نبودن یك ضمانت اجرایی قوی باعث
میشود در اجرا با مشكالت جدی مواجه شویم.
آیا ضعف دولت در این امر یکی از انگیزههای تشکیل این فراکسیون است؟

ما تردید نداریم كه در سطوح باالی دولت همه اعضای كابینه و شخص رئیسجمهور به این سند باور
دارند ،اما وقتی به سطوح میانی میرسیم چندان اثری از آن باورمندی نمیبینیم .بنابراین شكلگیری
فراكسیون میتواند به حل این مشكل كمك كند.
مجلس چقدر از بازوی نظارتی خود در این زمینه میتواند بهرهبرداری کند؟

یكی از اهدافی كه میتوان برای فراكس��یون تعریف كرد این اس��ت كه دستگاه های دولتی موظف
شوند به صورت دورهای در عمل به حقوق شهروندیگزارش دهند.گزارش مورد نظر ما هم از جنس
گزارشهای كلی نیست؛ بلكه باید به صورت مصداقی و دقیق عملكرد خود را بازگو كنند .از این طریق
میتوان روی عملكرد آنها نظارت كرد.
تعامل به قوه قضائیه به چه شکل خواهد بود؟

همانطور كه میدانیم ما در خصوص قوه قضائیه ابزار نظارتی در اختیار نداریم ،اما با گفتوگو و تعامل
میتوان مش��كالتی را حل كرد .امروز در برخی پروندههایی كه در مورد آنها حساسیت وجود دارد
شاهدیم كه با تعامل و گفتوگو توانستهایم وضعیت را بهبود بخشیم .همه ما باید باور كنیم كه در یك
كشتی نشستهایم .آبروی نظام قیمت ارزانی ندارد .نباید با برخی اشتباهات به آن آسیب بزنیم .اگر ما
منادی گفتوگوی تمدنها بودهایم باید بتوانیم در داخلكشور نیز الگویی از گفتوگو میان دستگاهها
تعریف كنیم كه نه ناقض استقالل قوا باشد و نه منجر به تنش میان آنها شود.

علی مطهری:

ش برای محصوران ،موجب تقویت وحدت ملی میشود
گشای 

رفع حصر
میتواند
موجب انسجام
داخلی شود
و بسیاری از
تهدیدهای
بینالمللی
علی ه جمهوری
اسالمی را
بیاثر کند

جامعه ف�ردا :علی مطهری ،نماینده م��ردم تهران در مجلس
شورای اسالمی ،از گش��ایش در وضعیت محصورین خبر داده
اس��ت و میگوید قرار اس��ت قدری فضا باز و ش��رایط جدیدی
ایجاد شود.
علی مطهری را میتوان نخس��تین چهرهای دانست که مسئله
رفع حصر را از تریبون مجلس ش��ورای اسالمی بر زبان آورد و
خواستار تعیین تکلیف محصوران شد.
مدتی است برخی اخبار وگزارشها از تغییر وضعیت میرحسین
موس��وی ،مهدی کروبی و زهرا رهنورد حکایت دارد و بهگفته
برخی از مس��ئوالن وضعیت این معترضان ب��ه نتایج انتخابات
ریاستجمهوری دهم درحال تغییر است.
ای��ن تغیی��رات پ��س از اعتص��اب غذای مه��دی کروب��ی و با
خروج نیروهای امنیت��ی از داخل منزل او آغاز ش��د و با دیدار
رئیس مجلس ششم با اسماعیل دوستی ادامه پیدا کرد .در این
میان اما ش��رایط حصر برای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
مانند هفت سال گذشته ادامه داشت و آنها تنها هفتهای یکبار
روزهای سهشنبه با دختران خود مالقات داشتند .اما اظهارنظری
از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی ،باردیگر موضوع حصر را
به صدر اخبار بازگرداند .چند روز پیش بود که شمخانی گفت،
واژه حصر درس��ت نیست و آنها با هرکسی که اراده کنند دیدار
خواهند کرد.
همین اظهارنظر کافی بود تا دختران موس��وی و رهنورد اعالم
کنند ،عمههایش��ان بیش از هفتماه اس��ت که ب��ا برادر خود
مالقاتی نداش��تهاند .روز جمعه اما اخبار دیگری منتشر شد و
دختران موسوی و رهنورد اعالم کردند که خواهران میرحسین
موس��وی با او دیدار کردند .بهگفته برخی کارشناسان و فعاالن

سیاس��ی مجموعه این اخبار را میتوان نشانی از ارادهای برای
تغییر در وضعیت حصر این سهتن دانست که درحالحاضر مورد
استقبال برخی چهرههای سیاسی قرار گرفت.
در همین راستا نیز علی مطهری که طی سالهای گذشته ،این
مس��ئله را یکی از دغدغههای اصلی خود میدانست ،از بهبود
شرایط برای س��ه محصور خبر داده و گفته اس��ت ،در شرایط

قضائی

دادستان کل کشور:

امنيت ملی

آتش زدن برجام در راهپیمایی
برخالف امنیت ملی بود

دادستانها مطالبهگر باشند

دادستان کل کش��ور ،در دیدار با دادستانهای مراجع قضائی
گیالن ،گفت :دادس��تانها بهعنوان مدعیالعموم باید هرجا
که حقی از مردم یا بیتالمال ضایع ش��د برخورد قانونی الزم
را انج��ام دهن��د .او وظایف دادس��تانها را خطیر و س��نگین
برش��مرد و مهمتری��ن آن را دفاع از حقوق عام��ه با حضور در
صحنه اجتماع دانست .بهگزارش میزان ،این مقام عالی قضائی
همچنین تصریح کرد :دادستانها بهعنوان مدعیالعموم باید
هرجا که حقی از مردم یا بیتالمال ضایع شد ،برخورد قانونی
الزم را انجام دهند .او با بیان اینکه دادس��تانها باید در انجام
وظایف خود مطالبهگر باش��ند ،افزود :کوتاهی مس��ئوالن در
انجام وظایفشان باید توس��ط دادستانها بدون هراس و فارغ
از جوس��ازیها مورد مطالبهگری قرار گیرد .حجتاالس�لام

حساسی که کشور در عرصه بینالمللی دارد ،رفع حصر میتواند
موجب انسجام داخلی شود و بسیاری از تهدیدهای بینالمللی
علیه جمهوری اس�لامی را بیاثر کند .مطهری در گفتوگویی
که با ایسنا داشته ،تأکید کرده است :محصوران ،دلسوز نظام و
انقالب هس��تند ،او این تغییرات را به فال نیک میگیرد و ابراز
امیدواری میکند تا حصر زهرا رهنورد ،میرحس��ین موسوی و

مهدی کروبی بهمرور زمان ،بهطور کامل برچیده شود.
علی مطهری اظهار کرد :بهنظر میرس��د شرایط جدیدی برای
آقایان میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و خانم رهنورد بهوجود
آمده و مالقاتهای اخیر با آنها نش��ان میدهد ،گشایش��ی در
وضعیت آنها حاصل ش��ده و بنا دارند قدری فضا را باز و شرایط
جدیدی ایجاد کنند .او افزود :امیدوارم این وضعیت ادامه یابد و
بهتدریج حصر خانگی از بین برود؛ البته ما از مسئوالنی که این
تصمیم را گرفتهاند تش��کر میکنیم ،چراکه در شرایط موجود
کش��ور ،این کار میتواند به وحدت ملی کم��ک کند .من فکر
میکنم بسیار به نفع کشور است که این کار انجام شود .نماینده
مردم تهران در مجلس ادامه داد :با توجه به برنامهای که آمریکا
برای ما دارد و میخواهد با فش��ارهای اقتصادی و سیاسی ما را
به زانو دربیاورد ،هرقدر در داخل متحدتر و مستحکمتر باشیم
بهنفع کشور است.
مطهری با بیان اینکه «محصوران مصلحت کشور را کامال درک
میکنند» ،گفت :هی��چ نگرانی وجود ندارد که با آزادی آنها در
کش��ور ناامنی ایجاد شود بلکه آنها خودش��ان دلسوز انقالب و
اس�لام هس��تند و بارها گفتهاند که اص��ل والیتفقیه را قبول
دارند ،بنابراین بهنظرم ادامه حصر بیش از این وجهی ندارد و ما
امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا بهزودی مسئله حصر فیصله
پی��دا کند .او در پایان با بیان اینک��ه «حلوفصل موضوع حصر
از وعدههای انتخاباتی حسن روحانی بوده است» ،تصریح کرد:
حل این موضوع میتواند یکی از آثار همراهی و تعامل گسترده
آق��ای روحانی با گروه مقابل باش��د و عدالت حکم میکند آنها
نیز مصلحت کش��ور را در نظر گرفته و تعامل و همراهی متقابل
داشته باشند.

منتظری ،با اش��اره ب��ه تالش برخی جریانه��ا برای تضعیف
قوه قضائیه ،گفت :قوه قضائی��ه در دفاع از حقوق عامه محکم
ایستاده است .او در ادامه از دادستانها خواست تا بهروز باشند
و از همه اخب��ار پیرامون با تکیه بر عناص��ر اطالعاتی آگاهی
یابند .این مقام عالی قضائی با بیان اینکه اس��تان گیالن با دارا
بودن منابع سرش��ار خدادادی اعم از جنگلها ،مراتع و دریا از
وضعیتی ویژه برخوردار اس��ت از دادستانهای سراسر استان
خواست تا اجازه ندهند حتی یک وجب از اراضی ملی و منابع
طبیعی مورد تصرف و دس��تاندازی قرار گیرد .دادستان کل
کشور در پایان خواس��تار آن شد تا همه اقدامات در چارچوب
قانون صورت گیرد و مستندس��ازی شود تا برای آگاهی مردم
بهاطالع آنان برسد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آتش
زدن برجام در جریان مراسم راهپیمایی روز ۱۳آبان امسال را موجب
افزایش هزینههای ایران در مناسبات بینالمللی و تحمیل خسارات
چندگانه دانست و تأکید کرد که حرکت فراتر از رهبری برخالف
امنیت ملی کش��ور اس��ت .بهگزارش «ایلنا» ،علیرضا رحیمی در
یادداشتی به برخی حواشی مراسم  ۱۳آبان امسال که روز گذشته
برگزار شد پرداخت.
عضو هیأترئیسه فراکسیون امید در این یادداشت تلگرامی نوشت:
«روز گذش��ته در راهپیمایی  ۱۳آبان در خیابان طالقانی و مقابل
سفارت سابق آمریکا بهطور نمادین عنوان برجام در آتش انداخته
شد».اوبابیاناینکهسیاستهایخارجیودفاعیکشورموضوعاتی
حاکمیتی هس��تند ک��ه در عالیتری��ن س��طوح تصمیمگیری،

برنامهریزی و هماهنگ و اجرا میشوند ،اظهار داشت« :حرکتهای
خودسرانه و احساسی توسط هر جماعتی و با هر قصدی که انجام
شوند،گاهدقیقاًبرخالفتصمیموبرنامههایرسمیکشوروموجب
افزایش هزینههای ایران در مناسبات بینالمللی و تحمیل خسارات
چندگانه هستند ».عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ادامه داد« :نمونه حرکتهای خودسر ضد منافع ملی حمله
به سفارت عربس��تان و انگلستان توس��ط جماعتی بود که بعدها
بهصراحت مورد نکوهش رهبری نیز قرار گرفت .رحیمی تأکید کرد:
«موضع رسمیجمهوری اسالمی ایران نسبت به برجام و همچنین
اقدامات خصمانه آمریکا بارها از طرف مقامات کش��ور بیان شده و
پرونده برجام تابع تحوالت جاری و پیشرو و همچنان مورد رصد و
پیگیری دقیق توسط دستگاههای ذیربط است».

