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سیاسی

وطن امروز شماره 2071

پسابرجام

واکنش آیتاهلل آملیالریجانی
به نامه کری برای فشار بر ایران

رئی��س قوهقضائیه میگوی��د توصیه جان
کری ب��ه ترامپ ب��رای تش��دید تحریمها به
منظور عقبنش��ینی ای��ران از توس��عه برنامه
موشکی و حمایت از جریان مقاومت در منطقه،
نش��اندهنده بازگش��ت آمریکا به نقطه اول و
درس نگرفت��ن از تجربیاتی اس��ت که در این
سالها به دست آورده است .به گزارش اداره کل
روابط عمومی قوهقضائیه ،آیتاهلل آملیالریجانی
در جلسه مس��ؤوالن عالی قضایی ،با اشاره به
اظه��ارات اخیر جان کری ،وزیر خارجه آمریکا
و توصیه او ب��ه دونالد ترام��پ ،رئیسجمهور
منتخب این کشور مبنی بر افزایش فشارها به
ایران اظهار کرد :متاسفانه این شخص در آخرین
لحظات حضور خود در کس��وت وزارت خارجه
و در زمان خداحافظ��ی ،بار دیگر زهر خود را
ریخت .اگرچه به نظر میرسد چنین اظهاراتی از
ناحیه کسی که در مسیر مذاکره و برجام حضور
داشته و ظاهرا برای رفع تحریمها تالش کرده
عجیب باش��د اما هیچ چیز از دش��من عجیب
نیست زیرا طبیعت چنین دشمنی همین است.
وی افزود :توصیه جان کری به ترامپ مبنی بر
تش��دید تحریمها به منظور عقبنشینی ایران
از توسعه برنامه موش��کی و حمایت از جریان
مقاومت در منطقه ،نشاندهنده بازگشت آمریکا
به نقطه اول و درس نگرفتن از تجربیاتی است
که در این سالها به دست آورده است .رئیس
قوهقضائیه تصریح کرد متاسفانه آمریکاییها از
این تجربیات پند نمیگیرند و تالش دارند ملت
ایران را از اهداف و آرمانهای بزرگ انقالب دور
کنند ،در حالی که این خیال باطلی است.

نشست کمیسیون مشترک ایران
و 5+1باید  2نتیجه داشته باشد

رئیسکمیتههستهایمجلس
شورای اسالمی ،با بیان اینکه
نشس��ت دیروز کمیس��یون
مش��ترک ای��ران و  5+1باید
 2نتیجه در بر داش��ته باشد،
گف��ت :اگر این دو نتیجه حاصل نش��ود ،دولت
باید دس��ت به اقدام متقابل بزند .حجتاالسالم
والمسلمین مجتبی ذوالنور در گفتوگو با مهر،
با اشاره به نشس��ت دیروز کمیسیون مشترک
ایران و  5+1در وین برای بررس��ی نقض برجام
از س��وی آمریکاییها ،اظهار داش��ت :از نظر ما
خروجی نشست امروز باید شامل  2نکته باشد.
وی در توضیح این مساله افزود :نخستین مساله،
قبوالندن این نکته به آمریکاییهاست که تمدید
قانون تحریمهای ایران( )ISAنقض برجام است
و دومین نکته نیز این است که با لغو این قانون،
اث��ر این اقدام آمریکاییه��ا را رفع کنند .رئیس
کمیته هستهای مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :اگر این دو نتیجه از نشست حاصل نشود،
عمال برجام نقض شده و دولت جمهوری اسالمی
ایران باید متناسب با مصوبه مهرماه سال گذشته
مجلس شورای اسالمی ،دست به اقدام متقابل و
متناسببزند.

کسانی که از برداشته شدن
تحریم میگفتند باید شرمنده باشند

مع��اون فرهنگ��ی س��پاه
پاس��داران انق�لاب اس�لامی
میگوی��د افرادی که س��خن
از برداشتهش��دن تحریمها با
توقف فعالیتهای هس��تهای
به میان میآوردند ،اکنون باید ش��رمنده باش��ند
و از م��ردم عذرخواهی کنند ک��ه در ذهن مردم
تردید ایجاد کردند .س��ردار محمدرضا نقدی در
مراس��م بزرگداشت پنجمین س��الگرد شهادت
ش��هید مصطفی احمدیروش��ن در حس��ینیه
ام��ام خمینی(ره) ش��هر هم��دان ،تصریح کرد:
انرژی هستهای مس��یری بود که انتخاب کردیم
اما برخی گمان میکنند اگ��ر از مواضع خود در
انرژی هستهای کوتاه بیاییم معیشت مردم بهبود
مییابد ،بنابراین ولیفقیه اندکی در مسیر ،دستور
توقف میدهند تا این افراد هم به قافله برس��ند و
دوباره مسیر را پی بگیریم .وی با بیان اینکه نرمش
قهرمانانه برای پایاندادن به تردیدها بود ،تصریح
ک��رد :این توقف برای این بود که همه به مس��یر
بپیوندن��د و به این ترتیب نهض��ت را ادامه دهیم
و انقالب را به دس��ت صاحب اصلی آن برسانیم.
س��ردار نقدی با بیان اینکه برای انسان سفیه هم
مشخص ش��د آمریکا هرگز قابل اعتماد نیست و
از مواضع اس��تکباری خود کوتاه نمیآید ،اظهار
کرد :افرادی که سخن از برداشتهشدن تحریمها
با توقف فعالیتهای هستهای به میان میآوردند،
اکنون باید شرمنده باشند و از مردم عذرخواهی
کنند که در ذهن مردم تردید ایجاد کردند .وی با
بیان اینکه از زمان آغاز مذاکرات هستهای ،آمریکا
به طور میانگین ماهی یک قانون علیه کشورمان
به تصویب رس��انده است ،تأکید کرد :امروز همه
متوجه شدهاند آمریکا به قو ل خود متعهد نیست
به طوری که عملکرد آمریکا اینگونه جلوه میکند
که کنگره تنها برای تصویب قانون علیه ایران ایجاد
شده است.

چهارشنبه 22دی 1395

امت حزباهلل با وجود گالیه از مواضع سالهای اخیر در مراسم تشییع مرحوم هاشمی رفسنجانی سنگ تمام گذاشت

گ�روه سیاس�ی :خیابانه��ای اطراف
دانش��گاه تهران دیروز سهشنبه مملو
از جمعیتی بود ک��ه برای وداع با پیکر
مرحوم آیتاهلل اکبر هاشمیرفسنجانی،
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام به دانش��گاه تهران آمده بودند .به
گزارش «وطن امروز» ،اقش��ار مختلف
م��ردم صبح دیروز برای وداع با یار امام
و رهبری به دانش��گاه ته��ران رفتند تا
در مراس��م تشییع و اقامه نماز بر پیکر
آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی ش��رکت
کنند .حض��ور مردم قدرش��ناس یک
بدرقه شایس��ته برای یک��ی از عوامل
اصلی نهضت اس�لامی مردم ایران بود.
ع�لاوه بر اقش��ار مردم ،رؤس��ای قوای
سهگانه و مس��ؤوالن و شخصیتهای
کشوری و لش��کری نیز در این مراسم
حضور داشتند .اقامه نماز بر پیکر رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط
رهبر حکیم انقالب اسالمی انجام شد.
حض��رت آیتاهلل العظمی خامنهای ب��ه منظور اقامه
نماز بر پیکر مرحوم آیتاهلل هاشمیرفسنجانی ساعت
 10صبح وارد دانش��گاه تهران شدند .از نکات جالب
توجه درباره اقامه نم��از رهبر انقالب بر پیکر مرحوم
هاشمی ،تاکید معظمله بر اقامه نماز توسط تمام حضار
بود .ایشان قبل از اقامه نماز به مجری برنامه فرمودند:
«بگویید همه باید نماز را بخوانند» .پس از اقامه نماز
نی��ز رهبر انقالب بر پیکر مرحوم هاش��می فاتحهای
قرائ��ت کردند .پس از اقامه نماز رهبر انقالب بر پیکر
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه
تهران ،مراسم تشییع آیتاهلل هاشمی با حضور پرشور
مردم ،از مسیر خیابان انقالب به سمت چهارراه ولیعصر
و خیابان حافظ برگزار شد و از خیابان حافظ (پل کالج)
به سمت بهشت زهرا بدرقه شد .نکته قابل توجه در
مراسم تش��ییع مرحوم هاش��می ،حضور چشمگیر
جریان انقالبی بود .حزباللهیها با وجود همه انتقاداتی
که طی سالهای اخیر و بویژه پس از فتنه  88نسبت
به رفتار و مواضع آقای هاشمی داشتند با وجود آشنایی
کامل نسبت به همه هزینههایی که فتنه دروغگویان
 88برای نظام و کش��ور ایجاد کرد اما بزرگوارانه و به
پاس خدمات او در دوران مبارزه و اوائل سالهای پس
از پیروزی انقالب ،روز گذشته در مراسم تشییع مرحوم
هاشمی نقش محوری داش��تند و پیکر او را بر دوش
خود تشییع کردند.
پیکر مرحوم هاشمی با استقبال هزاران تن از مردم
وارد مرقد بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران شد و پس
از وداع مردم و مس��ؤوالن با پیک��ر وی ،پیکر آیتاهلل
هاش��می در درون ضریح به خاک س��پرده شد تا در
آستانه برگزاری سیوهشتمین سالگرد جشن پیروزی
مردم ایران ب��ر طاغوت پهلوی ،نهضت اس�لامی در
سوگ یکی از اصلیترین عوامل انقالب اسالمی سال
 57مردم ایران بنشیند.
آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی عصر روز یکشنبه به
دلیل عارضه قلبی به بیمارس��تان ش��هدای تجریش
منتقل ش��د اما به دلیل ایست کامل قلبی ،عملیات
1/5س��اعته احیای قلبی او توسط پزشکان به نتیجه
نرسید و درگذشت .ساعاتی پس از درگذشت هاشمی،
پیکر او برای وداع به جماران منتقل ش��د و بسیاری
از م��ردم ،مس��ؤوالن داخلی و خارج��ی و چهرههای
سیاس��ی برای وداع ب��ا یار دیرین ام��ام و رهبری به
جماران رفتند .حسن روحانی ،علی الریجانی ،سردار
قاس��م س��لیمانی ،عمار حکیم رئیس مجلس اعالی
ش��یعیان عراق و بس��یاری از وزرای دولت یازدهم و
وزرای سابق و اس��بق از جمله شخصیتهایی بودند
که برای وداع با آیتاهلل هاشمیرفسنجانی به جماران
عباس عراقچی سرانجام سکوت
تحریم
طوالنیمدت و مش��کوک خود
را شکس��ت و درباره نقض برجام توس��ط آمریکا
اظهارنظ��ر ک��رد .او  40روز پس از تصویب قانون
تمدید تحریم آیس��ا علیه ایران که با عدم وتوی
رئیسجمهور آمریکا عمال به قانون تبدیل ش��د،
گفته تحمل نخواهیم کرد کش��وری به بهانههای
مختلف تعهدات خ��ود را در برجام زیر پا بگذارد.
به گزارش «وطنامروز» در حالی که بس��یاری از
کارشناسان مس��ائل سیاسی دس��تورات حسن
روحانی به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی
اتمی را واکنش نامتناسب تهران به نقض برجام از
سوی آمریکا تعبیر کردند ،عراقچی این دستورات
را «واکنش متناسب» تهران به چنین رفتارهایی
خواند و دیروز در آس��تانه نشس��ت کمیس��یون
مش��ترک برجام که با حضور نماین��دگان ایران و
 5+1در وین برگزار ش��د گفت آمریکا باید به نحو
موثری تمدید آیس��ا را جبران کند .براساس این
گزارش ،حسن روحانی  23آذرماه به جواد ظریف
دستور داد پیگیریهای حقوقی و بینالمللی را در
واکن��ش به نقض برجام انجام دهد .او از علیاکبر
صالحی نیز خواست برای طراحی و ساخت پیشران
هستهای در حوزه حملونقل دریایی و همچنین
مطالعه و طراحی «تولید سوخت» مصرفی پیشران
هس��تهای ،برنامهریزی کند .پس از این دس��تور

بدرقه بزرگوارانه

رفتن��د .روز دوش��نبه نیز چهرههای سرش��ناس در
جماران حاضر ش��دند تا با پیکر مرحوم هاشمی وداع
کنند .هیات دولت به ریاست حسن روحانی نیز برای
برگزاری باش��کوه مراسم تشییع هاشمیرفسنجانی،
روز سهش��نبه را تعطیل رسمی اعالم کرد .بر همین
اساس شرایط برای حضور مردم قدرشناس در مراسم
تشییع هاشمیرفسنجانی فراهم شد .شهرداری تهران
نی��ز خطوط ی��ک و  4مترو را برای حض��ور مردم در
مراس��م تدفین هاشمیرفس��نجانی در بهشت زهرا،
رایگان اعالم کرد .صداوسیما نیز با پخش برنامههای
گسترده و دعوت از نزدیکان مرحوم هاشمی ،تودههای
مردم را به حضور در مراس��م تشییع و تدفین رئیس
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرد .بر
همین اساس همه چیز برای برگزاری مراسم تشییع
و تدفین مرحوم هاش��می مهیا ش��د .مراسم تشییع
پیکر مرحوم هاشمیرفسنجانی صبح دیروز سهشنبه
س��اعت  8:50با تالوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور
گسترده اقش��ار مختلف مردم و چهرههای سیاسی و
نظامی در دانشگاه تهران آغاز شد .مقامات عالیرتبه از
جمله رئیسجمهور ،رئیس قوه قضائیه ،دبیر شورای
نگهبان ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،اعضای مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ،اعض��ای مجلس خبرگان
رهبری ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،فرماندهان
ارشد نظامی و انتظامی ،وزیران دولت یازدهم ،معاونان
رئیسجمهوری و مسؤوالن لشکری و کشوری شرکت
داشتند .پس از حضور رهبر معظم انقالب و اقامه نماز
بر پیکر آیتاهلل هاشمی ،مراسم تشییع پیکر مرحوم
هاشمی از دانشگاه تهران آغاز و خودروی حامل پیکر
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان
سیل مردم از دانشگاه تهران تا چهارراه ولیعصر(عج)
و چه��ارراه کالج تا میدان راهآهن و س��پس حرم امام
راحل حرکت ک��رد .تش��ییعکنندگان پیکر آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی را با ذکراهللاکبر و الالهاالاهلل بدرقه
کردند .به گزارش خبرگزاریها ،همزمان در حرم مطهر
امام خمینی(ره) نیز هزاران نفر از مردم حضور یافتند
تا در مراس��م تدفین مرحوم هاش��می شرکت کنند.
حاضران با ش��عارهایی نظیر «عزا عزاست امروز ،روز
عزاست امروز ،خامنهای رهبر ،صاحب عزاست امروز»
به عزاداری پرداختند.
پیش��اپیش خودروی حامل پیکر مرحوم هاشمی
روی پ�لاکاردی قس��متی از بیان��ات حض��رت امام
خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مردان تاریخ تا آخر زنده
هستند .بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است ،چون
نهضت زنده است» درج شده بود .همچنین قسمتی

از پیام تسلیت حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب
اسالمی نیز در پشت این پالکارد آورده شده بود.
مق��ارن ظه��ر و اندکی بع��د از اذان پیکر مرحوم
هاشمیرفسنجانی وارد صحن حرم مطهر امام(ره) شد
و روی دستان خیل مردم حاضر وارد ضریح امام راحل
ش��د و بعد از انجام آداب دینی خاکس��پاری ،در جوار
بنیانگذار انقالب آرام گرفت.
شب گذشته (سهشنبهشب) نیز تودههای متدین
و انقالبی در شبکههای اجتماعی کمپین قرائت نماز
ش��ب اول قبر برای مرحوم هاش��می به راه انداختند
و همچنین در گوش��ه و کنار ،در حسینیهها و تکایا
مراس��م ختم قرآن برای متوفی برگزار کردند .این در
حالی است که مدعیان نزدیکی با مرحوم هاشمی ،در
حال انتشار فیلمهای برخی ساختارشکنیهای معدود
و محدود خود در مراسم تشییع بودند.

■■برگزاری مراسم ترحیم آیتاهلل هاشمی از سوی
رهبر انقالب

برای بزرگداشت یار دیرین امام و رهبری ،مراسم
ترحیمی نیز از س��وی رهبر معظ��م انقالب برگزار
میشود .این مراسم امروز چهارشنبه ساعت  9:30تا
 11در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
هیات دولت در اطالعیهای از ملت شریف ایران دعوت
کرد در مراس��م ترحیم آیتاهلل هاشمیرفسنجانی،
حض��ور یابن��د .در این اطالعیه آمده اس��ت :هیات
دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن تسلیت مجدد
ارتحال عالم مجاهد ،مبارز خستگیناپذیر ،یار دیرین
و هم��دل و همراه امام و رهب��ری و محبوب مردم،
حضرت آیتاهلل هاشمیرفسنجانی رحمتاهلل علیه،
ملت ش��ریف و قدرشناس را به شرکت گسترده در
مراس��م ترحیمی که از س��وی مقام معظم رهبری
حضرت آی��تاهلل خامنهای در روز چهارش��نبه ۲۲
دیم��اه از س��اعت  ۹:۳۰تا  ۱۱در حس��ینیه امام
خمین��ی برگزار میش��ود دع��وت مینماید .هیات
دولت تاکید کرده است :حضور گسترده همگان در
این مراس��م ادای احترام به خدمتگزاران صادق این
سرزمین خواهد بود.
■■بازتاب گسترده مراسم وداع با یار دیرین انقالب
در رسانههای جهان

رسانههای بینالمللی مراسم وداع با مرحوم «اکبر
هاشمیرفس��نجانی» رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظ��ام را که دیروز سهش��نبه  ۲۱دیماه با
حضور مقام معظم رهبری ،مردم انقالبی و مسؤوالن
کش��وری و لشکری در محل دانش��گاه تهران برگزار
شد ،پوش��ش دادند« .فاکسنیوز» در این باره نوشت:
هزاران ایرانی اعم از مردم و مسؤوالن دولتی با تجمع

نشست کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان ایران و  5+1در وین برگزار شد

شکایت  ISAدر چهلم برجام

روحان��ی ،ظریف ب��ه فدریکا موگرینی ،مس��ؤول
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی نامه نوش��ت و
خواس��تار برگزاری نشس��ت کمیسیون مشترک
برجام شد اما نکته قابل تامل در این میان ،سکوت
ممتد و غیرقابل قبول عباس عراقچی درباره نقض
برجام از س��وی آمریکا بود .عراقچی که در طول
یک سال گذشته تالش کرده بود تمام بدعهدیها
و تخلفات برجامی آمریکا را به نحوی توجیه کند،
پس از ماجرای تمدید تحریمهای آیسا به یکباره
از دوربینها و تریبونها فاصله گرفت .او برخالف
گذشته به جای حضور در مراسمات رسمی تالش
میکرد در برنامههای حاش��یهای که دور از چشم
خبرنگاران است ،حاضر شود و در این نشستها نیز
اشارهای به موضوع برجام نمیکرد .همین مساله
نیز افکار عمومی را درگیر کرده بود که راز سکوت
طوالنیمدت رئیس ستاد اجرای برجام چیست؟
اما این سکوت طوالنیمدت عراقچی روز دوشنبه
و یک روز پیش از حضور در نشس��ت کمیسیون
مشترک برجام شکست .معاون ظریف ترجیح داد
سکوتش را در حاشیه مراسم سالگرد کورش باقی
از خبرنگاران ایرنا بشکند .عباس عراقچی ،رئیس

ستاد پیگیری اجرای برجام گفت :تحمل نخواهیم
کرد کشوری به بهانههای مختلف تعهدات خود را
در برجام زیر پا بگذارد .جمهوری اس�لامی ایران
واکنش متناس��ب را به چنین رفتارهایی نش��ان
میدهد .وی مصوبه هیات نظارت بر اجرای برجام
و دستور رئیسجمهوری را در همین راستا ارزیابی
کرد .معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه
گفت :براساس تصمیمات هیات نظارت و دستور
رئیسجمهوری سازوکار سیاسی پیشبینی شده
در برجام را فعال کردیم و نشس��ت کمیس��یون
مش��ترک برجام در این راس��تا برگزار میش��ود.
رئیس س��تاد پیگیری اج��رای برج��ام ادامه داد:
پ��س از آن کمیته کاری مربوط به رفع تحریمها
باید در سطح کارشناسی جلسه بگذارد که بعد از
مذاکرات کارشناسی با آمریکا این کار انجام خواهد
شد و نتیجه بررس��یهای کارشناسان به جلسه
کمیسیون مشترک ارائه میشود .عراقچی تاکید
کرد :تصمیم گرفتیم سازو کار پیشبینی شده در
برجام را فعال کنیم ،از دید ما تمدید آیس��ا نقض
برجام اس��ت و باید پیام روشن جمهوری اسالمی
ایران به اعضای کمیسیون مشترک و بقیه اعضای

در محوطه دانش��گاه تهران در مراسم
تش��ییع پیکر آیتاهلل رفسنجانی که با
حضور آیتاهلل «علی خامنهای» رهبر
عالی انقالب اسالمی برگزار شد ،شرکت
کردند .وی یکی از یاران نزدیک آیتاهلل
«روحاهلل خمین��ی» بنیانگذار انقالب و
همچنین آیتاهلل خامنهای بود.
به گفته «فرانسپرس» ،دهها هزار
نفر از م��ردم ایران به هم��راه آیتاهلل
«علی خامن��های» رهبر عالی ایران در
مراسم تشییع پیکر آیتاهلل رفسنجانی
شرکت کردند .رسانه ملی ایران به طور
دائ��م در حال پخ��ش تصاویر مردمی
است که بهرغم همه اختالفنظرهای
موج��ود ،ب��ه خیابانه��ای منتهی به
دانش��گاه ته��ران (مح��ل برگ��زاری
مراسم) آمدهاند تا به وی ادای احترام
کنن��د .در تمام س��طح ش��هر تهران
بنرهای سیاهی (به نش��انه عزاداری)
ب��ه چش��م میخ��ورد که برخ��ی از
آنه��ا صحن��ه همنش��ینی رهب��ر عال��ی ای��ران و
آیتاهللرفسنجانی را در حالی که به یکدیگر لبخند
میزنند ،به تصویر میکشد .بر روی یکی از این بنرها
جمله «خداحافظ یار دیری��ن» خودنمایی میکند.
«العربیه» نوش��ت :دهها هزار نفر از مردم ایران برای
بدرقه پیکر آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی به دانشگاه
تهران آمدهاند و انتظار میرود که عالیترین مقامهای
وابسته به تمام طیفهای سیاسی ایران در این مراسم
حضور داشته باشند .بنرهای مشکی در سطح شهر به
چشم میخورد و تمهیدات الزم برای تسهیل عبور و
مرور عزاداران اتخاذ شده است.
«آسوشیتدپرس» نیز با انتشار تصاویری مراسم
تشییع پیکر آیتاهلل هاشمیرفسنجانی را با حضور
مقامات کشوری و لش��کری ،اقشار مختلف مردم و
اعضای خانواده آن مرحوم در دانشگاه تهران به تصویر
کشید« .بیبیس��ی» هم بهرغم تالش برای حفظ
خط خبری مغرضانه خود ،از حضور گسترده مردم
و طیفهای سیاسی مختلف در مراسم بدرقه یکی
از شاخصترین چهرههای انقالب اسالمی خبر داد.
این رسانه غربی با اشاره به حضور مقام معظم رهبری
ب��رای اقامه نماز میت ب��ر پیکر رئیس فقید مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ،از مراس��م تشییع پیکر
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی به عنوان مهمترین مراسم
ترحیم یکی از بزرگان انقالب اسالمی پس از رحلت
امام خمینی(ره) یاد کرد و از تجمع دهها هزار نفری
مردم ایران اس�لامی برای بدرقه این چهره شاخص
انقالب به دیار باقی ،سخن گفت .شبکه «المیادین»
نیز ضمن پخش تصاویری از برگزاری مراسم تشییع
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی اعالم کرد مردم ایران در
مراسمی باشکوه پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام را تشییع کردند .پایگاه لبنانی «العهد»
نیز با اعالم اینکه مراس��م تش��ییع پیک��ر آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی در تهران با حضور گسترده مردم
ایران برگزار ش��د ،تصریح ک��رد :امام خامنهای (مد
ظله العالی) بر پیکر آیتاهلل هاشمیرفسنجانی نماز
میت اقامه کردند .شبکه «الجزیره» نیز بخشهایی
از مراسم تشییع پیکر آیتاهلل هاشمیرفسنجانی را
پخش کرد .پایگاه لبنانی «النش��ره» گزارش��ی را از
روند برگزاری مراسم تشییع پیکر آیتاهلل رفسنجانی
منتش��ر کرد .این پایگاه عربزبان اعالم کرد :دهها
هزار نفر در مراسم تشییع آیتاهلل رفسنجانی شرکت
کردند .شبکه «المنار» نیز ضمن پخش تصاویری از
مراسم تشییع جنازه آیتاهلل هاشمی اعالم کرد که
مردم ایران در این مراس��م حضور گستردهای را به
هم رساندند.
 5+1منتقل ش��ود .وی تصریح ک��رد :ما به هیچ
وجه تحمل نخواهیم کرد کش��وری به بهانههای
مختلف بخواهد تعهدات خود را درباره برجام زیر
پا بگذارد .جمهوری اسالمی ایران واکنش متناسب
را نشان میدهد کمااینکه نسبت به تمدید آیسا
بنا به تصویب هیات نظارت و دستور رئیسجمهور
واکنش متناسب در صحنه عمل نشان داده شد.
عباس عراقچی صبح دیروز سهشنبه نیز که برای
شرکت در ششمین نشست کمیسیون مشترک
برجام به وین س��فر ک��رد ،در گفتوگویی درباره
تمدید قانون آیس��ا اظهار داشت :از دید ما تمدید
قانون آیسا نقض تعهدات برجامی آمریکاست و باید
به نحو موثری جبران شود و این موضوع امروز در
دستور کار کمیسیون مشترک قرار گرفته است.
وی همچنین درباره نشس��تهای کارشناسی که
پیش از نشست کمیسیون مشترک برگزار شده
است ،عنوان کرد :کارشناسان بحث خوبی داشتند
و به جمعبندیهای خوبی رسیدند .رئیس ستاد
پیگیری اجرای برجام با اش��اره ب��ه اینکه قبل از
این نشست کارشناسان ایرانی یک دور مذاکرات
دوجانبه ب��ا کارشناس��ان آمریکایی داش��تهاند،
خاطرنشان کرد :طبق سازوکار برجام اگر کشوری
نسبت به رفتار کشور دیگر شکایتی داشته باشد
اول باید مذاکرات دوجانبه بین آن دو کشور صورت
بگیرد و ما این مذاکرات دوجانبه را داشتیم.

اخبار

دولت موظف به
«افزایش تولید موشک» شد

وکالی مل��ت ،دولت را موظف به توس��عه و
توان تولید موشکی کردند .نمایندگان مجلس
ش��ورای اسالمی در جلس��ه علنی روز دوشنبه
 20دی مجل��س ش��ورای اس�لامی در جریان
بررس��ی الیحه برنامه ششم توسعه کشور ،ماده
 121ای��ن الیحه را ب��ا 173رای موافق 10،رای
مخالف و  3رای ممتنع از مجموع  263نماینده
حاضر در جلس��ه علنی پارلمان تصویب کردند.
براس��اس این مصوبه ،مجلس دولت مکلف شد
در اجرای بند  52سیاستهای کلی برنامه و به
منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت
منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی ،حداقل
 5درص��د از منابع بودجه عمومی بهاس��تثنای
واگ��ذاری داراییه��ای مال��ی ،درآم��د هزین��ه
دس��تگاهها و درآمدهای اختصاصی را بهعنوان
س��هم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت
بنیه دفاعی در بودجه س��االنه کشور اختصاص
دهد .دولت موظف شد پشتیبانیهای الزم را به
منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت
منطقهای و تامین منافع و امنیت ملی ،با انجام
اقدامات اساسی همچون توسعه و افزایش توان
تولید موشکی انجام دهد.

استفاده از ظرفیت مردم
در جبهه مردمی نیروهای انقالب

نماینده س��ابق م��ردم ته��ران در مجلس
شورای اس�لامی اس��تفاده از ظرفیت مردم را
اقدام ارزشمند جبهه مردمی نیروهای انقالب
دانس��ت .به گزارش نماینده ،الله افتخاری از
حامیان جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی
درباره تش��کیل این جبهه اظهار داش��ت :این
اقدام ،اقدام ارزشمندی است؛ اینکه گروهی به
فکر این افتادند که با اس��تفاده از ظرفیتهای
مردم��ی ،خود مردم را در خدمت نظام بیاورند
کار ارزشمندی است .نماینده سابق مردم تهران
ح کرد :ما هم
در مجلس شورای اسالمی تصری 
از این حرکتی که انجام شده حمایت کردیم و
امیدواریم بتوانند در این راه نتایج مطلوبی برای
خدمت به نظام و انقالب به دست آورند.

برخی تخلفات حسین فریدون
محرز شده است

عضو کمیسیون قضایی مجلس
ش��ورای اس�لامی میگوی��د
تخلفات حسین فریدون محرز
اس��ت و طبیعت��ا قوهقضائی��ه
منعی برای رس��یدگی به این
تخلفات ندارد .محمدعلی پورمختار در گفتوگو با
بس��یج با اشاره به تذکر اخیر  46نماینده مجلس
ش��ورای اس�لامی به آقای روحانی برای برخورد
با حس��ین فریدون و با اش��اره به افشاگری اخیر
آی��تاهلل آملیالریجانی درب��اره کمک میلیاردی
باب��ک زنجانی به یک��ی از س��تادهای انتخاباتی،
گف��ت :باید آق��ای رئیسجمهور نس��بت به این
موضوع حساس��یت به خرج ده��د و این موضوع
را م��د نظر قرار دهد؛ رئیسجمه��ور باید عنایت
داشته باش��د که این موضوع یکی از نقاط آسیب
ایشان محس��وب میشود .وی در ادامه با اشاره به
بیانیه  46نماینده درب��اره برخورد جدی دولت با
فریدون گفت :طبیعتا با توجه به اینکه این موارد
مطرح شده اس��ت و مجلس هم با این رویکرد از
رئیسجمهور خواسته اقدام الزم را انجام دهد ،لذا
بای��د آقای رئیسجمهور به این موضع توجه ویژه
داش��ته باش��د تا در درجه اول خود و در درجات
بعدی آقای فریدون را از این نوع اتهامات مبرا کند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به محرز
شدن برخی تخلفات حسین فریدون برای مجلس
و قوهقضائیه گفت :قوهقضائیه درصدد رسیدگی به
تخلفات است به طور مثال در قضیه بانک ملت در
موضوع عدد و رقمی که منتقل شده یا جابهجایی
مبالغی که عنوان شده بود یا انتصاب مدیر بازداشت
شده بانک ملت و موارد مشابه اینچنینی ،تخلفات
حس��ین فریدون محرز است و طبیعتا قوهقضائیه
منعی برای رسیدگی به این تخلفات ندارد.
رویترز مدعی شد

شلیک هشدارآمیز نیروی دریایی
آمریکا به قایقهای ایرانی

خبرگ��زاری رویترز در خب��ری فوری مدعی
شد نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز بهسمت
قایقهای س��پاه پاسداران تیر اخطار شلیک کرده
اس��ت .به گزارش تسنیم 2 ،مسؤول آمریکایی به
رویترز گفتند نیروی دریایی آمریکا بهنشانه اخطار
 3بار ب ه سمت  4قایق نیروی دریایی سپاه شلیک
کرده است .این مسؤوالن مدعی شدند قایقهای
س��پاه با سرعت ب ه سمت آنها نزدیک میشدهاند.
مس��ؤوالن آمریکایی همچنین مدعی شدند بعد
از ت�لاش نیروهای آمریکایی برای برقراری تماس
رادیویی با قایقهای ایرانی و عدم پاسخ این قایقها،
یک بالگرد آمریکایی در اطراف این قایقها به پرواز
درآمده و بهس��مت آنها تیر اخطار ش��لیک کرده
است .این در حالی است که مسؤوالن ایرانی هیچ
واکنشی به این خبر نداشتهاند.

