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سیاسی

وطن امروز شماره 1821

گزارش
حاشیهنوشتهای از دیدار خانوادههای شهیدان
مدافع حرم با رهبر انقالب در بیت رهبری

عبایی که جا ماند!

پایگاه اطالعرسانی دفتر مقاممعظم رهبری،
دیروز شنبه  24بهمن حاشیهنوشتهای از یکی
از دیداره��ای خانواده ش��هیدان مدافع حرم با
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای ،رهبر حکیم
انقالب اسالمی منتشر کرد که متن آن در ادامه
میآید.
والدت عقیله بنیهاش��م حض��رت زینب
کبری سالماهللعلیها فرصت خوبی است برای
یاد کردن از ش��هیدانی که ای��ن روزها دوباره
فض��ای زندگی ایرانیان را به عطر ش��ورانگیز
شهادت معطر کردهاند .شهیدانی که «حقیقتاً
ح��ق بزرگی بر گردن همه مل��ت ایران دارند
(بیانات در دیدار خانوادههای شهیدان مدافع
ح��رم  ۵بهمن .»)۹۴تمام این ش��هیدان یک
صفت مش��ترک دارند« :شهید مدافع حرم»؛
امتیازی که آنان را متمایز کرده اس��ت« :اگر
اینه��ا نمیرفتن��د و دفاع نمیکردن��د ،امروز
دشمنان اهلبیت علیهمالسالم حرم حضرت
زینب س�لاماهللعلیها را با خاک یکسان کرده
بودند ،س��امرا را با خاک یکس��ان کرده بودند
و اگر دستش��ان میرسید کاظمین و نجف و
کربال را هم با خاک یکسان میکردند (بیانات
در دیدار خانوادههای ش��هیدان مدافع حرم ۷
دی .»)۹۴ام��ا فقط دفاع از حرم نیس��ت که
ب��ه آنها جلوه دیگری داده ،امتیاز دیگرش��ان
کوتاه کردن دس��ت متج��اوزان از خاک ایران
اس�لامی اس��ت؛ آن هم نه در مرزهای کشور
ک��ه کیلومترها دورتر از آن و دفاع از کش��ور،
دین و انقالب اس�لامی است؛ شهیدان مدافع
ح��رم «با دش��منی مب��ارزه کردند ک��ه اگر
اینها مبارزه نمیکردند ،این دش��من میآمد
داخل کش��ور .اگر جلویش گرفته نمیشد ما
باید اینجا در کرمانش��اه و هم��دان و در بقیه
استانها با اینها میجنگیدیم و جلوی اینها را
میگرفتیم .در واقع این شهدای عزیز ما جان
خودش��ان را در راه دفاع از کشور ،ملت ،دین
و انقالب اس�لامی فدا کردند (بیانات در دیدار
خانوادههای ش��هیدان مداف��ع حرم  ۵بهمن
 .»)۹۴امتیاز دیگر این شهیدان که حکایت از
مظلومیت آنها دارد« ،شهادت در غربت» است.
«امتیاز س��وم هم این است که اینها در غربت
به شهادت رسیدند .این هم یک امتیاز بزرگی
است و پیش خدای متعال فراموش نمیشود
( ۵بهم��ن  .»)۹۴والدت بابرک��ت دخت��ر
امیرالمؤمنین علیهماالسالم ،که حاال دفاع از
حریم پاکش نمادی است برای دفاع از «حریم
اسالم» ،بهانهای است برای انتشار حاشیههای
یکی از دیدارهای خانوادههای شهیدان مدافع
حرم با رهبر معظم انقالب اس�لامی در بیت
رهبری (در تاریخ ۵خرداد.)۹۴
از سر و صدای بچههای خردسال ،میشود
حدس زد که خانوادههای ش��هیدی که امروز
میهمان آقا هستند ،از طایفه شهدای جدیدند؛
همانهای��ی که نامش��ان این روزها بیش��تر
شنیده میش��ود« :شهدای مدافع حرم» .مگر
این بچهه��ا میگذارند تا در محضر آقا خیلی
جدی و رس��می باشی! راس��تش را بخواهی
اص� ً
لا نمیتوان��ی در مقابل ن��از و ادای گاه و
بیگاه ای��ن کودکان معصوم بیتفاوت باش��ی
و همانقدر که دلت با صاحب مجلس اس��ت،
فکرت با این کودکان! تویی و نازهای فرزندان
خردسال شهیدان مدافع حرم؛ دوست داشتن
که نه ،اص� ً
لا انگار دِینی به گردن توس��ت تا
برای لحظهای هم که ش��ده آنها را در آغوش
بگیری و دس��ت نوازش به سرش��ان بکشی و
برای لحظاتی هم که ش��ده ب��ا محبت خود،
ج��ای خالی بابای شهیدش��ان را پر کنی! اما
این دغدغه و نگرانی خیلی زود از بین میرود.
زمانی که رفتار سرشار از عاطفه آقا را با فرزندان
شهید میبینی و بوسهباران گونههای فرزندان
ش��هید را؛ بیراه نمیگوید یکی از حاضران در
مجل��س ک��ه «ای کاش من هم ی��ک فرزند
ش��هید بودم!» اما دلم برای دختر خردسال با
آن موهای دمخرگوش��یاش سوخت .تقالی
این طفلک معصوم برای دیدن آقا دیدنی بود.
قبل از آغاز مراسم خود را به صندلی آقا رساند
و مدتی روی آن نشس��ت .وقت آمدن آقا نیز
مادر محکم دستش را گرفت و اجازه نداد تا به
سمت ایشان برود .هرچقدر هم تالش کرد تا
در هنگام نماز با گذشتن از صفها خود را به
امام جماعت برساند ،موفق نشد .اما برنامه که
شروع شد ،باالخره توانست دستش را از دست
م��ادر جدا کند و به آقا برس��د و کنار صندلی
ایشان جا خوش کند .چادرش هم همراهش
بود؛ اما این پایان ماج��را نبود؛ آنقدر کنار آقا
ورجه وورجه کرد تا خسته شد؛ وقتی نوبت به
خانواده شهیدش رسید ،حیف که دیگر خواب
بود و از لذت چشیدن طعم لبخند و بوسههای
آقا در بیداری محروم شد.

یکشنبه  25بهمن 1394

با وجود تشدید مواضع ضد ایرانی وزیرخارجه عربستان ،ادبیات محمدجواد ظریف درباره آلسعود همچنان با واقعیات جاری میان  2کشور در تضاد است

«دوست من عادلالجبیر»!

گروه سیاس�ی :بهرغم تشدید تنش میان ایران و
آل س��عود اما به نظر میرسد ادبیات دیپلماتیک
وزی��ر ام��ور خارج��ه ای��ران هن��وز در دوران ما
قب��ل واقعیات فعلی به س��ر میبرد .ب��ه گزارش
«وط��ن ام��روز» ،درس��ت در روزهای��ی ک��ه
فتنهانگیزیه��ای مج��دد آل س��عود و اردوغان
مذاکرات سوریه را به بنبست کشانده است و این
 2رژیم از آغاز جنگ رسمی علیه جریان مقاومت
میگویند؛ جواد ظریف ،رفتاری متفاوت از واقعیات
صحنه میدانی نبرد از خود نش��ان داده است .در
ش��رایطی که پیش��رویهای جریان مقاومت در
س��وریه ،آل س��عود را وادار به بررسی گزینه ورود
مس��تقیم نظامی کرده اس��ت ،ج��واد ظریف در
اظهارنظری شگفتانگیز گفت هیچ مانعی بر سر
راه او و ب��رادران س��عودیاش وجود ندارد .ظریف
در اج�لاس امنیتی مونیخ گف��ت« :هیچ مانعی
وجود ندارد که ما و برادران س��عودیمان را از کار
برای رس��یدن به آیندهای روشنتر در منطقه باز
دارد» .وزیر امور خارجه ایران افزود« :ما و برادران
س��عودیمان با تهدید و چالشهای مشترک در
منطقه مواجه هس��تیم .این تهدیدی اس��ت که
برادرانمان در ترکیه نیز با آن مواجه هس��تند».
او س��پس با گالیه گفت عربستان به دنبال حذف
ای��ران از معادالت منطقه اس��ت .البته ظریف در
ادامه اظهار داش��ت :باید به دنبال بازتعریف روابط
باشیم .نباید زندانی گذشته بود ،چرا که هر کس
روایت خود را از گذش��ته دارد .ما روایت خودمان
را داریم و اطمینان داریم برادران س��عودی ما هم
روایت خود را دارند .ظریف البته در میان برادران
سعودیاش ،برای عادل الجبیر ،حساب ویژهای باز
ک��رد .او در ادامه اظهاراتش پس از آنکه از رویکرد
گذش��ته عربس��تان برای حذف ایران از مذاکرات
س��وریه انتقاد ک��رد؛ به این وزی��ر خارجه تازه به
دوران رسیده اشاره کرد و گفت« :خبر خوب این
بود که دوس��ت من عادل الجبیر با حضور ایران،
به مذاکرات وین بیای��د ».وزیر امور خارجه دولت
روحانی در ادامه به رفتار دولت ایران با عربس��تان
اش��اره کرد و گفت 500 :زائر ما در مراس��م حج
کشته شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم حتی
روابط خود با عربستان را کاهش هم ندادیم.
این اظه��ارات حیرتآور جواد ظری��ف درباره
مناسبات فعلی ایران با آلسعود است! قرار نیست
وزیر امور خارجه ایران همانند وزیر خارجه سعودی
بیادبان��ه و بیپروا موضع بگیرد اما نکته اساس��ی
اینجاس��ت :اظهارات جواد ظریف اساسا سنخیت
و تطابقی با مناس��بات بین  2کشور و نیز واقعیات
موج��ود در صحنه نبرد میدانی دارد؟ در حالی که
عربستان س��عودی از زمان روی کار آمدن دولت
حسن روحانی ،اقدامات گستاخانه فراوانی را علنا
علیه منافع ملی ایران انجام داده اما هنوز هم ادبیات
وزیر امور خارجه ایران همانند  3س��ال قبل است!

گروه سیاس�ی :در ش��رایطی که قب��ل از حصول
برجام ،آب خوردن مردم نیز به توافق هس��تهای
گره زده شده بود این روزها و با قطعیشدن نتایج
مذاک��رات در قالب برجام ،اظه��ارات متناقضی از
دولتیها شنیده میشود .به گزارش «وطن امروز»،
درحال��ی که حس��ن روحانی از ض��رورت تدوین
برجام  2در ایران میگوید ،س��یدعباس عراقچی
آب س��ردی بر انتظارهای ویژه از توافق هستهای
ریخ��ت .معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه
فرصتهای برجام یکباره خود را نشان نمیدهد،
گفت نباید از برجام توقع شکوفایی اقتصاد داشته
باش��یم که با امضای آن همه درهای اقتصادی به
روی ایران باز میش��ود .عراقچی همچنین تاکید
کرد شرکتهای بزرگ اقتصادی برای فعالیت در
ایران عجلهای ندارند .به گزارش تس��نیم ،عباس
عراقچی در مراس��م تجلیل از او در اتاق بازرگانی
اصفه��ان ،برجام را یک اتف��اق بیبدیل در عرصه
بینالملل برش��مرد و اظهار داشت :لغو قطعنامه
شورای امنیت با  6بخش و همچنین برداشتهشدن
 12قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی اتفاق کمنظیری است که جمهوری اسالمی
با توکل بر خدا و استفاده از توانمندیهای داخلی
توانست به آن دست پیدا کند.
■■دشمن بهدلیل قدرت دفاعی ایران حاضر به
مذاکره شد

وی برجام را حاصل تلفی��ق  4قدرت دفاعی،
مقاومت اقتصادی ،علمی و دیپلماسی برشمرد و
افزود :اگر دشمن توانایی حمله نظامی به تاسیسات
هستهای جمهوری اسالمی ایران داشت ،لحظهای
درنگ نمیکرد و با چند حمله نظامی ،تاسیسات
هستهای را از کار میانداخت ولی به دلیل قدرت
دفاعی ایران بویژه توان موشکی نیروهای مسلح،
خواستار حل مناقشه از طریق مذاکره شد .معاون
وزیر امور خارج��ه دومین قدرت ایران را مقاومت
اقتصادی مردم در شرایط دشوار اقتصادی دانست
و بیان کرد :تحریمهای بیس��ابقه و به قول آنان
فلجکنندهای علیه جمهوری اسالمی بهکار گرفته
شد تا ش��اهد تسلیمشدن ما باشند ولی مقاومت
جانانه مردم بوی��ژه تولیدکنندگان در تامین نیاز

بویژه حقیقتا آن بخ��ش از اظهارنظر جواد ظریف
درباره کش��ته ش��دن  500ایران��ی در فاجعه منا
و افتخ��ار او به انفعال در مقابل س��عودی ،به هیچ
عنوان منطبق بر رفتار عزتمندانه و غیرتمندانه در
حوزه ملی نیست! از سوی دیگر در صحنه نبرد در
سوریه نیز شرایط به گونهای نیست که جواد ظریف
بخواهد اینگونه درباره آن سخن بگوید .دوست او،
یعنی برادر جبیر ،روز جمعه و همچنین دیروز رسما
از قطعی شدن ورود مستقیم نظامیان سعودی به
س��وریه خبر داد! وزرای خارجه آلسعود و ترکیه
اع�لام کردند انتقال نظامیان به س��وریه از پایگاه
اینجرلی��ک صورت خواهد گرف��ت .این اظهارنظر
چه واقعیت داشته باشد و چه در اندازه بلوف باشد؛
نش��اندهنده انطباق ادبیات دیپلماتیک با مواضع
رس��می این کشورها است البته گفتوگوی عادل
الجبیر با سیانان نیز بخش دیگری از این تطابق
مواضع دیپلماتیک با مواضع رس��می آلسعود را

نش��ان داد .وزیر خارجه عربستان در مصاحبهای
با ش��بکه «س��یانان» ایران را متهم کرد با اعزام
ش��بهنظامیان از افغانس��تان ،عراق و پاکستان به
س��وریه برای حمایت از بشار اس��د ،به تنشهای
قوم��ی و مذهبی در منطقه دام��ن میزند .عادل
الجبی��ر در بخش دیگ��ری از این مصاحبه درباره
جنگ داخلی سوریه گفت :ریاض در سوریه از هر
راهحل سیاسی که بشار اسد بخشی از آن نباشد،
حمایت خواهد کرد .بشار اسد از قدرت کنار خواهد
رفت .او از طریق فرآیندی سیاسی یا با زور برکنار
خواهد شد .این ادبیات عادل الجبیر است .او سوریه
ک��ه نه ،ایران را تهدید میکند حتی با زور هم که
شده ،معرکه س��وریه را به سود خود تمام خواهد
کرد! او ای��ران را متهم به تش��دید فرقهگرایی در
منطقه کرده است! او میگوید ایران شبهنظامیان را
از پاکستان و افغانستان به سوریه میبرد! البته قطعا
در پاسخ به این ادبیات توهینآمیز و ستیزهجویانه،

نما
شهادت سردار رضا فرزانه در سوریه
س�ردار رضا فرزان�ه ،فرمانده س�ابق لش�کر عملیاتی ۲۷
محمدرس�ولاهلل(ص) تهران به کاروان شهدای مدافع حرم
پیوست .به گزارش تسنیم ،شهید رضا فرزانه از فرماندهان
لشکر عملیاتی  27محمدرس�ولاهلل(ص) تهران به کاروان
شهدای مدافع حرم پیوست .سردار رضا فرزانه متولد سال
 1343و از فرماندهان سابق لشکر  27محمدرسولاهلل(ص)
بود که داوطلبانه راهی س�وریه ش�د و در روز پنجشنبه  22بهمنماه  94طی عملیات مستشاری توسط
تروریستهای تکفیری به شهادت رسید .شهید فرزانه متولد تهران بود که بعد از گذشت  40روز حضور
داوطلبانه در سوریه به کاروان شهدای مدافع حرم پیوست .وی بعد از بازنشستگی در ستاد مرکزی راهیان
نور به انجام فعالیتهای مختلف و تاثیرگذار پرداخت .شهید فرزانه ،معاون بازرسی ستاد مرکزی راهیان
نور و فرمانده قرارگاه مشترک راهیان نور بود.

همزمان با اظهارات روحانی درباره ضرورت تدوین برجام 2

عراقچی :از برجام توقع شکوفایی اقتصاد نداشته باشید
شرکتهای بزرگ اقتصادی برای فعالیت در ایران عجلهای ندارند
مردم اجازه نداد تسلیم تحریمها شویم .وی تصریح
کرد :مقاومت اقتصادی ایران برای غرب این پیام
را داشت که ایران تسلیم نمیشود و با تحریمهای
اقتصادی به زانو در نمیآید .عراقچی قدرت علمی
جمهوری اس�لامی در صنعت هس��تهای را یکی
دیگر از عوامل موثر در مذاکرات هستهای دانست
و گفت :در عرصه میدانی ،دانش��مندان هستهای
توانس��تند  20س��انتریفیوژ را به  20هزار تبدیل
کنند و غنیسازی اورانیوم را به  20درصد برسانند.
■■رآکتور اراک نش�ان داد ح�رف برای گفتن
داریم

وی خاطرنش��ان ک��رد :زمان��ی ک��ه می��زان
اورانی��وم غنیسازیش��ده ب��ه  10تن رس��ید و
رآکتور آب س��نگین اراک آماده بهرهبرداری شد،
مذاکرهکنن��دگان دریافتند ای��ران در زمینه علم
هستهای حرف برای گفتن دارد و تحریمهای
هس��تهای خلل��ی در پیش��رفت صنع��ت
هستهای ایران ایجاد نکرده است.
معاون وزیر ام��ور خارجه عامل چهارم
موفقیت در برجام هستهای را دیپلماسی
فع��ال جمه��وری اس�لامی در
نظ��ام بینالملل برش��مرد و
اظهار داش��ت :دیپلماس��ی
ای��ران توانس��ت مجموعه
قدرته��ای قبل��ی را به
زبان بینالملل ترجمه و
به مخاطب��ان ارائه کند.
وی خاطرنش��ان کرد:
جمه��وری اس�لامی با
بهرهگی��ری از گفتمان
انقالب اسالمی در عرصه
بینالملل ،حرف ب��رای گفتن
دارد و این ق��درت مقاومت و

مقابله در برابر آمریکا س��بب شده که در صحنه
بینالملل نقش مهمی را ایفا کند.
■■یک روز هم غنیسازی تعطیل نشد

وی با اشاره به اینکه در فصل هفتم قطعنامه
ش��ورای امنیت بر تعلیق غنیسازی تاکید شده
ب��ود ،افزود :جمهوری اس�لامی زیر بار این حرف
زور نرفت و این قطعنامه بدون اینکه اجرا ش��ود
لغو شد .معاون وزیر امور خارجه بیان کرد :بدون
اینکه یک روز غنیسازی تاسیسات هستهای ایران
تعطیل شود ،قطعنامهها برداشته شد و در ادامه آن
تحریمهای اقتصادی نیز لغو شد .وی تصریح کرد:
برجام یک فضای جدید برای جمهوری اسالمی
ایجاد کرده که ضعفهای اقتصادی خود را جبران
کند و ای��ران را از یک ق��درت منطقهای به یک
قدرت بینالمللی تبدیل کند .عراقچی
با اشاره به مطالعات اخیر یک مرکز
تحقیقاتی آمریکایی گفت :ایران در
سال  2025در صورت گام برداشتن
صحیح در مسیر اقتصادی بهعنوان
یک��ی از ثروتمندترین کش��ورهای
جهان شناخته میشود.
■■از برج�ام توق�ع نداش�ته
باشیم

معاون وزی��ر امور خارجه
اظه��ار داش��ت :نبای��د از
برج��ام توق��ع ش��کوفایی
اقتصاد داش��ته باش��یم
که با امض��ای آن همه
دره��ای اقتص��ادی به
روی ایران باز میشود.
وی اف��زود :فرصتهای
برجام یکباره خود را نش��ان
نمیده��د ،بلک��ه ب��ه مرور

موضع عزتمندانه و غیرتمندانه باید اتخاذ شود .باید
به جای ادبیات بیفایده و منفعل ،حمایتهای مالی
آلس��عود ،قطر و امارات از داعش را شفافس��ازی
کرد! باید از تریبونهای بینالمللی برای افش��ای
این حمایتها اس��تفاده کرد! باید از فرصت نفرت
عمومی مردم دنیا از داعش اس��تفاده کرد و اسناد
انتقال بی��کاران تونس ،مراک��ش و مصر از طریق
خاک ترکیه به سوریه که با حمایت مالی عربستان
صورت میگیرد را منتشر کرد! این یک مدل رایج
دیپلماتی��ک در دنیا برای مقابله ب��ا طرف مقابل
اس��ت .این دقیقا همان بالیی است که روسها بر
سر اردوغان آوردند و حیثیت او را در جریان خرید
نفت مفت از داعش خدشهدار کردند! از سوی دیگر،
جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشوری با مختصات
ایران است! او وزیر امور خارجه قدرتمندترین کشور
خاورمیانه اس��ت! این ادبیات منفعالنه و ضعیف او
در قبال سعودیها خالف عزت ملی است! انفعال
دولت در مقابل س��عودیها در جریان فاجعه منا
ی��ک فاجعه دیپلماتی��ک بود! اکن��ون این قبیل
اظهارنظرهای جواد ظریف که برای به دست آوردن
دل سعودیها صورت میگیرد ،نمک بر زخم مردم
ایران میپاشد!
در حوزه نبرد میدانی نیز اظهارات عادل الجبیر
همانند رجزهای دیپلماتیک است که برای تقویت
روحی��ه تروریس��تهای داعش و النص��ره مطرح
میش��ود! در حالی که تروریستها در نبرد تن به
تن مغلوب شیرمردان جریان مقاومت هستند؛ عادل
الجبیر ب��ا ادبیات رجزگونه خ��ود و با جنگروانی
حضور نظامی در س��وریه در حال تزریق روحیه به
آنهاست! آیا جواد ظریف همین نقش اندک برای
مردان مقاومت را میتواند ایفا کند؟
زم��ان و با برقراری روابط اقتصادی زمینه حضور
ش��رکتها و بانکهای بزرگ را فراهم میسازد.
عراقچی بیان کرد :ش��رکتهای بزرگ اقتصادی
ب��رای فعالیت با ایران عجل��های ندارند و در این
شرایط باید زمینه برقراری ارتباط با شرکتهای
کوچک و متوسط را فراهم کرد .وی دوران پس از
برجام را از خود برجام مهمتر و اثرگذارتر دانست
و تصری��ح کرد :در دوران تحریم فضای تحریم از
خود تحریمها به اقتصاد ایران بیشتر لطمه وارد
کرد و در دوران بعد از برجام نیز باید شرایط را به
نفع اقتصاد ایران رقم زد .معاون وزیر امور خارجه
ایجاد فضای مثبت بع��د از برجام را عامل ایجاد
اطمینان برای رونق اقتصادی دانست و گفت :در
داخل کشور این فضا را نباید تخریب کرد و برخی
برجام را از موضوع ملی به جناحی تبدیل کردند.
وی خاطرنشان کرد :وزارت امور خارجه بازکننده
راههاست و مردم و شرکتهای اقتصادی باید از
این فرصت برای توسعه فعالیتهای بینالمللی
خود بهره گیرند.
■■منتظرتفاهمنامهوتوافقنامههانباشید

عراقچی اظهار داش��ت :امض��ای تفاهمنامه
همکاری و یادداش��ت بینالمللی گام نخس��ت و
تشریفاتی است ولی فعاالن اقتصادی نباید منتظر
این تشریفات باش��ند .وی همچنین با تاکید بر
اینک��ه رایزنان اقتص��ادی در مراک��ز نمایندگی
جمهوری اس�لامی در سایر کشورها توانمندی
چندانی ندارند ،اف��زود :بخش خصوصی معطل
رایزنان اقتصادی نباشند و فعالیت خود را دنبال
کنن��د .معاون وزیر امور خارجه بیان کرد :وزارت
خارجه دیپلماس��ی اقتصادی را در دس��تور کار
سفارتخانه و مراکز نمایندگی جمهوری اسالمی
ایران در کشورها قرار داده است .وی تصریح کرد:
با اجرای برجام یک دوره جدیدی برای ایران در
عرصه بینالمللی آغاز ش��ده که نباید به گذشته
آن ن��گاه کنیم بلک��ه باید آین��ده را مورد توجه
قرار دهیم .وی خاطرنش��ان کرد :سرمایهگذاری
در صنعت موضوع بس��یار مهمی است که دولت
در حال تالش برای بازیابی س��هم نفت ایران در
بازارهای جهانی است.

انتخابات
نهضت انصراف کاندیداهای انتخابات مجلس به
احترام فهرست واحد جریان انقالبی فراگیر شد

اصولگرایان فقط یک لیست

گروه سیاس�ی :اصولگرایان در حال به نمایش
گذاشتن یک مدل جدید از همگرایی سیاسی
هستند .ائتالف بزرگ اصولگرایان که با حضور
همه ظرفیتها آغاز به کار کرده بود اکنون یک
لیس��ت انتخاباتی فراگیر را برای انتخاب مردم
عرضه کرده است.
به گزارش «وطن ام��روز» ،جبهه پایداری،
جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی و همینطور
جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز پس از نهایی
شدن فهرست انتخاباتی اصولگرایان ،رسما اعالم
کردند به این سازوکار با مدیریت  3فقیه نامدار
یعنی حضرات آی��ات یزدی ،موحدیکرمانی و
مصباحیزدی پایبند هستند .اکنون در شرایطی
که جریان رقیب باز هم به سیاق همیشگی خود
روند تخریب و دروغسازی را علیه اصولگرایان
آغاز کرده ،اما باز هم اصولگرایان وجه دیگری از
وحدت را نمایان کردند .آنها نهضت انصراف از
کاندیداتوری به سود لیست واحد را راه انداخته
و به آن عمل میکنند .از سوی دیگر سخنگوی
فراکس��یون اصولگرایان نیز تصریح کرده است
اصولگرایان تنها با یک لیس��ت انتخاباتی وارد
انتخابات خواهند شد و هیچ فهرست دیگری در
کار نخواهد بود .غالمعلی حدادعادل با اشاره به
لیست ائتالف اصولگرایان برای انتخابات دهمین
دوره مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :بنای
ما این اس��ت کسی که در لیست ائتالف است،
در لیست جریانات سیاسی دیگری که اصولگرا
نیستند ،نباشد .وی در گفتوگو با تسنیم ادامه
داد :بعید است اصولگراها لیستی تحت عنوان
اصولگرا بدهند؛ ممکن است عدهای که اصولگرا
هستند در لیستهایی با نام اعتدال و حامیان
دولت باش��ند اما من پیشبینی نمیکنم یک
لیس��ت اصولگرای دیگری در جنب لیست ما
شکل بگیرد.
■■انصراف به احترام عقالنیت

نهضت انصراف کاندیداها به س��ود فهرست
واحد اصولگرایان نیز روز گذشته با انصراف برخی
دیگر از کاندیداهای منتسب به این جریان ادامه
یافت .از جمله افرادی که در حمایت از لیس��ت
اصولگرایان و در احترام به عقال و بزرگان اصولگرا
از کاندیدات��وری انتخابات انصراف دادند میتوان
به حجج اسالم حس��ین ابراهیمی عضو شورای
مرکزی جامعه روحانیت مبارز ،ناصر سقایبیریا
س��خنگوی جبه��ه پای��داری و آقای��ان ابراهیم
آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ،ساس��ان وال��یزاده مدیرعامل
س��ابق خبرگزاری ایسنا ،صالح اسکندری رئیس
مرکز مطالع��ات راهب��ردی و آیندهپژوهی ژرفا
و مشاور سیاسی س��تاد نمازجمعه تهران اشاره
کرد .از س��وی دیگر روز گذشته اعالم شد علی
ریاض و داوود پرچمی نیز در حمایت از فهرست
واحد اصولگرایان از کاندیداتوری انصراف دادهاند.
سیدمحمد حس��ینی ،وزیر ارشاد دولت دهم نیز
به احترام لیست واحد اصولگرایان ،حوزه انتخابیه
خود را از تهران به رفسنجان تغییر داد.

برجام مجوز تقسیم رانت بین
گروههای سیاسی شده است

عض��و هیاترئیس��ه مجلس
با بیان اینکه برج��ام اکنون
تبدیل ب��ه مج��وز واردات و
تقس��یم رانت بین گروههای
سیاس��ی ش��ده ،گف��ت:
قراردادهای بستهشده با طرفهای خارجی باید
به طور ش��فاف برای مردم اعالم شود .مهرداد
بذرپاش ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی که با فارس گفتوگو میکرد ،با انتقاد از
فضایی که دولت در محیط سیاسی و رسانهای
کش��ور ایجاد کرده ،اظهار داشت :برجام اکنون
تبدیل به مج��وز واردات و تقس��یم رانت بین
گروههای سیاسی شده و برای این امر باید عزا
گرفت نه جش��ن .وی با اعالم این درخواس��ت
که نهاده��ای نظارتی باید یکب��ار تکلیف این
موض��وع را که رانت ناش��ی از واردات و گرفتن
نمایندگیها و مذاکره با شرکتها پس از برجام
به جیب چه کسانی میرود ،روشن کنند ،تأکید
کرد :ما زمانی تص��ور میکردیم عدهای توافق
کردهاند برای اینکه منافع سیاسیشان تأمین
ش��ود ،اما االن برای ما در حال روش��ن شدن
اس��ت که منافع اقتصادی از منافع سیاس��ی
مهمتر و گس��تردهتر است .بذرپاش همچنین
از دولت خواست لیست قراردادهای بسته شده
ب��ا طرفهای خارجی و ذینفعان آن را به طور
شفاف برای مردم اعالم کند .نماینده تهران در
پایان نسبت به خالی شدن سریع خزانه کشور،
ورشکسته شدن تولید ملی و تبدیل شدن ایران
به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان بر اثر
اصرار دولت به واردات هشدار داد.

