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فعال سیاسی اصالحطلب

نوساناتی که در چگونگی حرکت نمایندگان لیست
امید از ابتدای ورودشان به مجلس بهچشم میخورد
و همچنین کنشهایی که درخصوص رأی به وزرای
جدید علوم و نیرو در مجلس از سوی نمایندگان فوق
بروز کرده ،بازتابهایی را در گروههای اجتماعی و
بخشهای��ی از جریان اصالحطلبی در پیداش��ته
است که بهنظ ر میرس��د میتوان این برخوردها را
در راستای مسیر افراط و تفریط تفسیر کرد و نوعی

۲

غفلت در این بازتابها هویداس��ت؛ بهویژه کسانی
که انتقادهای تندی به لیست امید میکنند و توقع
شقالقمر از این لیست دارند ،دچار غفلتی هستند
که شاید ناش��ی از فراموش کردن فضای گذشته و
همینطور فضای شکلگیری از این لیست میباشد.
منتقدین دقت ندارند که اگر بهعنوان مثال بهجای
نمایندگان فعلی تهران ،نماین��دگان دوره قبل در
مجلس حضور داشتند ،ما االن چه قضاوتی داشتیم؟
باید دقت کرد که تمامی چهرههای شاخص که در
تراز اصالحطلبان صاحب ن��ام بودند ،رد صالحیت
شدند و این لیست در کل کشور نتیجه تمام رایزنیها
و تالشهای طاقتفرسایی بودکه با نجوای «تکرار»
سامان گرفت و از پش��توانه مردم برخوردار گردید،
طبیعی بود که اصال انتظار یک انس��جام و مقاومت

صددرصدی وجود نداش��ت .آنچه توانس��ت مردم
را در صحنه نگ��هدارد و از رد صالحیتها دلس��رد
نش��وند و از کاندیداهای مطلوب خود عبور کنند و
درخانه ننش��ینند ،عنصر امید بود .آری امید .امید
ت اصالحطلبی است .اگر امیدواری
خمیرمایه حرک 
مردم نبود و در صحنه نمیآمدند ،سرنوشت مبهمی
در پی داشتیم؛ لذا این س��رمایه اجتماعی بزرگ را
باید پاس بداریم ،س��رمایهای که م��ا را از توفانها
عبور داد و نگاه ما را به آینده معطوف داشت و یأس
و سرخوردگی را از ما دور کرد و پیروزیهای پیاپی
را از ریاستجمهوری ،مجلس و شوراها را برایمان
رقم زد؛ گرچه ممکن است عدم سازماندهی صحیح
و کمتجربگی در جبهه امید که طبیعی هم هس��ت
مقداری ماللآور باشد ،ولی در مقابل دستاوردهای
آن بسیار ناچیز است .ارزش کار اصالحطلبی که در
قالب ش��عار امید شکل گرفته است زمانی مشخص
میشود که دقت کنیم تغییرات در شوراهای قبلی،

دولت نهم و ده��م و مجالس قبل ،چه اتفاقی افتاده
است .آیا متوقف کردن آن حرکت که هر روز اثرات
فساد ویرانگر آن بیشتر رخ نمایی میکند دستاورد
کمی اس��ت؟ که م��ا بهخاط��ر اینکه ی��ک یا چند
وزیر اعتدالی یا چند مدیر ارش��د که ممکن اس��ت
ضعفهایی داشته باشند بر شیپور ناامیدی بدمیم؟
امروز در انتخاب��ات مدیران نیز همان مش��کلی را
داریم که در تعیین صالحی��ت نمایندگان مجلس
و ش��وراها داریم و مفهوم آن این اس��ت که نهتنها
محدودیتهای قبلی برطرف نشده ،بلکه چند برابر
مضاعف شده و همانطور که یکی از بزرگان سیاسی
و باتجربه اصالحطلب اشاره کردند ،دولت روحانی
چند برابر بیش از دولت اصالحات در تنگنا قرار دارد
و اگر بگوییم هر یک ساعت یک بحران دارد ،سخن
بیربطی نیست.
معهذا آنچه نهال اصالح��ات و تحولخواهی را در
جامعه ما هر روز پربارتر میکند ،سرمایه امید است

که باید در برافراشته نگهداشتن آن بکوشیم که اتفاقا
جبهه رقی��ب اصالحات و اعتدال نیز دقیقا بهدنبال
عملیاتی کردن استراتژیناامیدس��ازی اس��ت و بر
طبل آن میکوبد و از هیچ کوششی دریغ نمیکند
و از رس��انه و تریبونهای رسمی تا سنگاندازی در
مسیر دولت کوتاه نمیآید.
بدونتردی��د ،رقیب درجهت تخریب همان امکانی
اس��ت که از آن ضربه خورده است و این خود دلیل
موفقیتآمی��ز عنص��ر امی��د و س��رمایه اجتماعی
اصالحطلبان معتقد به حرکت درچارچوب قانونی
میباش��د و در این قانون تنها روزن��ه آنها انتخابات
اس��ت که با هزار بیم و امید برگزار میشود؛ که اگر
این روزنه ه��م با آفت ناامیدی مواجه گردد ،مفهوم
آن باال بردن دس��تها و از پیش تسلیم شدن است.
نگارنده سطور فوق هیچ تردیدی ندارد که هرگونه
کمک به استراتژیستهایناامیدسازی ،جز انسداد
سیاسی سرنوشتی ندارد.

پيشخوان
گزارش روز

طرحتغییرقانونانتخابات
درمغایرتباکداماصولقانوناساسیاست؟

تکذیب خبر نامه روحانی
به رهبر انقالب

طرحی که محمودیشاهنش��ین درباره آن صحبت کرده و بیان داشته که طبق آن اقلیتها تنها به
نمایندگان خود رأی دهند تا نظر ش��ورای نگهبان هم تأمین شود در نقض آشکار با برخی از اصول
قانون اساسی است .در چنین طرحی مثال تکلیف رأی دادن در انتخابات خبرگان چه میشود؟ طبق
قانون اقلیتها میتوانند در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند ،اما نمیتوانند کاندیدایی در آن
داشته باشند و البته مواردی نظیر آن ،اما برخی از این اصول به شرح زیر است.
بند  8و  9اصل سووم قانون اساسی که میگوید .8:مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش  -9رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در
تمام زمینههای مادی و معنوی
اصل  6قانون اساسی :در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود ،از
راه انتخابات :انتخاب رئیسجمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها،
یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل  :19مردم ایران از هر قوم و قبیله که باش��ند از حقوق مس��اوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و
مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
ی اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی،
ی پیشبرد سریع برنامهها 
اصل  100قانون اساسی :اصل یکصدم :برا 
ت محلی،
ی مرد م با توج ه ب ه مقتضیا 
ق همکار 
ی از طری 
ی و سایر امور رفاه 
بهداشتی ،فرهنگی ،آموزش 
ی ده ،بخش ،شهر،
ی ب ه نا م شورا 
ت شورای 
ن با نظار 
ن یا استا 
ادار ه امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستا 
ب میکنند .شرایط
ل انتخا 
ن مح 
ن را مرد م هما 
یآ 
ت میگیرد ک ه اعضا 
ن صور 
ن یا اس��تا 
شهرستا 
ی
ت شوراها 
ب و نظار 
ت و نحو ه انتخا 
ف و اختیارا 
ن و حدود وظای 
ن و انتخابشوندگا 
انتخابکنندگا 
ی
ی و نظا م جمهور 
ت ارض 
ی و تمامی 
ت مل 
ل وحد 
ت اصو 
ب آنها را ک ه باید با رعای 
مذکور و سلسل ه مرات 
ن میکند.
ن معی 
ی باشد قانو 
ت مرکز 
ت حکوم 
ی و تابعی 
اسالم 

ایرنا :معاون رئیسجمهو در امور زنان نامه
روحانی به رهبر انقالب درباره موضوع سپنتا
نیکنام را تکذیب کرد.
بهگ��زارش ایلنا ،معصومه ابت��کار با تکذیب
خب��ر نام��ه رئیسجمهور به رهب��ر انقالب
درباره پیگی��ری موضوع س��پنتا نیکنام در
کانال تلگرامی خود نوش��ت :خب��ر روزنامه
فرهیخت��گان از قول اینجانب در مورد تأیید
نامه رئیسجمهور روحان��ی به مقام معظم
رهبری دروغ است .این سؤال خبرنگار بود،
درحالی که م��ن گفتم از ای��ن نامه خبری
ن��دارم ،ولی مواض��ع دولت در ای��ن زمینه
روشن است .متأسفم از این همه بیدقتی و
بیتقوایی و عطش زدن تیترهای جنجالی.

تشییع پیکر  5شهید
نیروی انتظامی
ایرن�ا :در این مراس��م که با حضور س��ردار
رحیم��ی ،رئیس پلی��س تهران ب��زرگ و
فرماندهان و رؤس��ای پلیسهای تخصصی
و جمعی از پرسنل نیروی انتظامی پایتخت
برگزار ش��د ،پیکر مطهر ش��هیدان «صبور
رس��تمی ،مهدی چیتس��ازان ،حس��ین
امان��ت ،علیرضا بدرخان��ی و داود قیداری»
تشییع شد.
سردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس تهران
بزرگ در این مراس��م با بیان اینکه ش��هدا
زینتبخ��ش محفل ما هس��تند ،گفت :این
 5ش��هید بزرگوار در منطقه غرب و در دفاع
از آرمانهای انقالب به درجه رفیع شهادت
نائل آمدند.

گذر بیش از یک میلیون
زائر از مرز عراق
ایرنا :قاسم سلیمانی دشتکی ،روز شنبه در
جمع خبرن��گاران اظهار کرد :میانگین چند
روز اخیر تردد زائران از مرز مهران  180هزار
نفر در شبانهروز است.
وی اف��زود :پایانه م��رزی مه��ران از لحاظ
زیرساختها مشکل خاصی ندارد و متوسط
زمان خ��روج زائران از گیته��ای خروجی
 20دقیقه است.
اس��تاندار ایالم مش��کل اصلی را که موجب
اختالل و ازدحام در شهرستان مهران شده،
حضور زائران فاق��د گذرنامه و روادید عنوان
کرد که این افراد پس از شناس��ایی به عقب
برگردانده میشوند.

عارف :دولت در ایجاد این
فاصله سهیم نباشد
ایسنا :رئیس فراکسیون امید گفت :عدهای
اصرار داش��تند ب��ه جامعه الق��ا کنند ،رأی
مردم به اصالحطلب��ان در انتخابات مجلس
دهم اش��تباه بود؛ ولی مردم جواب آنها را در
انتخابات شوراها دادند و حمایت قاطعتری
از لیست امید کردند.
ع��ارف همچنین ب��ا بی��ان اینک��ه جریان
اصالحات تمام ان��ر ِژی خود را برای پیروزی
دکتر روحانی در انتخابات اردیبهش��ت ۹۶
به کار ب��رد ،گفت :جریان��ی میخواهد بین
اصالحطلبان و دولت فاصل��ه بیندازد؛ باید
در مقابل اینگونه تحرکات هوش��یار باشیم
و دولت هم باید مراقب��ت کند در ایجاد این
فاصله سهیم نباشد.

ایسنا :روابط عمومی قوه قضائیه اظهارات
منتس��ب به رئیس قوه قضائی��ه را تکذیب
کرد .ط��ی این اطالعیهای مطالب منتش��ر
شده منتس��ب به رئیس محترم قوه قضائیه
راجع به بحث مربوط به عضو ش��ورای شهر
یزد را که در رس��انهها بازتاب داشته است،
نادرست خواند.
این اطالعیه همچنین مطلبی را که معاون
محترم فرهنگی قوه قضائیه از قول ایش��ان
در رسانهها نقل شده بود ،ناموثق دانست.

عکس :خسرو پرخیده
 /مهر

چرا رئیس مجلس از موضع خود کوتاه آمد

فشار برای نقض قانون اساسی

اقلیتها از هر
گروه و مذهبی
جزء ملت
ایران شمرده
میشوند
و از حقوق
مساوی در
این زمینهها
برخوردار
هستند
سوژه روز

جامعه فردا :ماجرا از س�پنتا نیکنام شروع شد ،اما گویی مس�یر دیگری را برای ختم شدن یافته است و اگر نخستین قربانی اش نماینده زرتشتی شورای
شهر یزد اس�ت ،قربانی بعدی اش قانون اساسی کشور خواهد بود .علی الریجانی که  10روز پیش تمام قد از حق حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد
دفاع میکرد و نظر ش�ورای نگهبان را مورد نقد قانونی قرار میداد ،به ناگاه دستور تشکیل کارگروهی برای تغییر قانون انتخابات درباره اقلیتها را صادر
کرد .دس�توری که محمودی شاهنشین نماینده مردم ش�هریار ،در گفتوگو با تسنیم آن را خبری کرد و درباره بخشی از جزئیات این طرح گفت « :در این
طرح اقلیتهای دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت میکنند تنها به کاندیدای خود رأی بدهند» .به باور برخی از حقوقدانها و نمایندگان
مجلس همین جمله نقض آش�کار قانون اساس�ی است .زمانی که ماجرای س�پنتا نیکنام آغاز شد کمتر کس�ی فکرش را میکرد این داستان چنین ابعاد
گستردهای را به خود بگیرد و تمام نهادهای نظام جمهوری اسالمی را درگیر خود کند ،تا جایی که بسیاری درمورد آن و عواقبش هشدار دهند ،اما اکنون
با چنین دستوری به نظر میرسد معضلی که از دل داستان سپنتا راه باز کرده است روی اصلی خود را نمایان و قانون اساسی کشور را هدف قرار داده است.
اما سئوال اصلی اینجاس�ت که چرا علی الریجانی به عنوان رئیس یکی از قوای کشور که به منطق و قانونگرایی شهره است ،متولی چنین اقدامی شده و
قانون اساس�ی را در شرایط ذبح قرار داده است؟ الریجانی در شرایطی چنین دس�توری را صادر کرده که آیتا ...محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان از
میان انتقادهایی که به او روانه میشد تنها به انتقادهای او پاسخ داد و خطاب به او گفت  «:قانون انتخابات را اصالح کنید تا در آینده شاهد چنین مشکالتی
نباش�یم» .به نظر میرسد رئیس مجلس هم بالدرنگ درخواس�ت آیتا ...محمد یزدی را به دیده منت نهاده و در اسرع وقت آن را در دستور کار قرار داده
است .آیا علی الریجانی تحت فشار قرار گرفته است و تحت تاثیر آن تدارک نقض قانون اساسی را کلید زده است؟ «جامعه فردا» برای بررسی بیشتر این
ماجرا با چند تن از نمایندگان مجلس تماس گرفت و ماجرا را جویا شد.
دستور الریجانی از کجا آمده؟

محمد کاظمی نماینده مردم مالیر در مجلس و عضو
کمیس��یون قضائی در پاسخ به این سئوال «جامعه
فردا» که به چه دلیل الریجانی از آن موضع محکم

حمایت از حقوق س��پنتا نیکنام به چنین طرحی
رس��ید ،گفت :من نمیدانم آق��ای الریجانی به چه
دلیل چنین دس��توری را صادر کرده است ،اما خود
ایشان هم قبال تأکید کرده بودند که شورای نگهبان

در مورد سپنتا نیکنام در واقع قانونی را که خودش
تایید و تصویب کرده است را نقض میکند .او در ادامه
افزود :امروز فرض را بر این میگیریم که اصال قانون
موجود ناکارآمد باشد اما در هر حال قانون است و باید

رعایت شود طبق همین قانون سپنتا نیکنام باید در
شورای شهر یزد حضور داشته باشد ،آقای الریجانی
بهتر است ابتدا بر اجرای همین قانون پافشاری کند
و سپس به س��راغ اصالح و وضع قانون جدید برود.
کاظمی در پایان درباره این طرح جدید اضافه کرد:
این جزئیاتی که درباره طرح بیان شده هم برخالف
قانون اساسی کشور اس��ت و قطعا در صحن علنی
مجلس هم رأی نخواهد آورد.
عبدالرضا هاش��مزایی نماینده ته��ران و از اعضای
کمیس��یون امور داخلی و ش��وراها در گفت و گو با
«جامعه ف��ردا» میگوید :برای من بس��یار عجیب
اس��ت و اصال نمیدانم این دس��تور آقای الریجانی
از کجا آمده اس��ت و من به عنوان یک��ی از اعضای
کمیسیون ش��وراها از آن بیخبرم .هاشمزایی هم
تأکید میکند این طرح اگر مطرح و به صحن برود
قطعا رأی نخواهد آورد.
کری��م حس��ینزاده از نماین��دگان اصالحطلب و
نایبرئیس فراکسیون امید هم در پاسخ به «جامعه
فردا» این طرح را بر خالف منافع ملی کشور میداند
و میگوید :خطکشی میان شهروندان و جداسازی
آنها یکی از بدترین پدیدههاست .نماینده مردم نقده
در مجلس اضافه کرد :این طرح اگر با همین جزئیاتی
که آقای شاه نشین مطرح کرده است درست باشد،
با وجود قانون اساس��ی و حقوق ش��هروندی هیچ
توجیهی ندارد و بیشک اگر به صحن هم بیاید رأی
نخواهد آورد .نایب رئیس فراکسیون امید در پاسخ
به این سئوال که چرا الریجانی تن به چنین اقدامی

مالقات میرحسین موسوی با خواهرانش
دو تن از خواهر میرحس��ین موس��وی اعالم کردن��د که روز جمعه
توانستند به دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بروند .همچنین
دو نفر از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی نیز در روزهای اخیر با مهدی
کروبی مالقات داشتهاند .این خبر در حالی توسط خبرگزاری ایسنا
مخابره شده است که طی چند روز گذشته و پس از اظهار نظر علی
شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی اخبار گوناگونی از مشکالت
مالقات نزدیکان این افراد در رسانهها منتشر شده بود.

چندی پیش علی شمخانی طی دیداری که از نمایشگاه مطبوعات
داشت ،در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص زمان برطرف شدن
مس��ئله حصر ،اعالم کرد ای��ن اتفاق زمان��ی رخ میدهد که دلیل
وقوعش برطرف ش��ود .طبق گمانهزنیها اشاره وی به حوادث پس
از انتخابات ریاس��تجمهوری سال  88اس��ت .اما در این گفتوگو
شمخانی اظهارات دیگری داشت که واکنشهای فراوانی را در دنیای
مجازی برانگیخت .او فزوده بود :واژه حصر واژه درستی نیست و این

آقایان مد نظر شما در حصر نیستند .آنها هر کس را که اراده کنند،
میتوانند ببینند؛ کما اینکه اخیرا آقای کروبی درخواست کردند
آقای دوستی را ببینند و این انجام شد.
پس از این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی برخی از اعضای
خانوده کروبی و موسوی نسبت به این ادعا اعتراض نمودند .از جمله
خواهر موسوی در متن کوتاهی مدعی شد که بیش از سه ماه است
که با برادرش مالقات نداشته ،همچنین از قول میرمحمود موسوی

خبر روز

برگزاری مراسم  13آبان با سخنرانی شمخانی
مراس��م بزرگداش��ت  13آب��ان ،روز
دانشآموز و روز ملی مبارزه با اس��تکبار
جهانی ،روز گذش��ته در مقابل س��فارت
س��ابق آمریکا در تهران و با حضور اقشار
مختل��ف م��ردم و جمعی از مس��ئوالن
برگزار شد.
علی شمخانی س��خنران این مراسم در
جمع راهپیمای��ان بر توانمندی ایران در
مقابله با نقش��ههای اس��تعماری آمریکا
تأکید ک��رد .بهگزارش ایرنا ،ش��مخانی
در این مراس��م گفت :درحالیکه جامعه
جهانی بر غیرقابلمذاک��ره بودن توافق
چندجانبه برجام اجماع داشته و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی بهکرات پایبندی
ای��ران ب��ه تعهدات��ش را تأیی��د کرده،
رئیسجمهوری آمریکا مسیری متفاوت
را در پیش گرفته و با بیاعتنایی به همه
قواع��د و توافقات بینالمللی در مس��یر
اجرای برجام کارشکنی میکند.

نماینده رهبر معظم انقالب در ش��ورای
عالی امنیت ملی ادامه داد :با وجود چهار
دهه دشمنی آمریکا علیه ایران و استفاده
از ابزاره��ای مختلف تهدی��د و تحریم،
بهدلیل مقاومت جانانه مردم ایران برابر
سیاس��تهای خصمان��ه نظام س��لطه،

داده اس��ت ،گفت :من نمیدانم آیا آقای الریجانی
تحت فش��ار چنین اقدامی را انج��ام داده یا خیر اما
چنین طرحهایی مش��کل را ح��ل نمیکند ،بلکه
صورت مس��ئله را پاک و گرهای به مشکالت کشور
اضافه میکند.
نقض آشکار قانون اساسی

محمد هاش��می از حقوقدانهایی که در ش��ورای
بازنویس��ی قان��ون اساس��ی نیز حضور داش��ته در
خصوص ای��ن موضوع ب��ه «جامعه ف��ردا» گفت:
این مس��ئله به قدری بدیهی اس��ت که اصال نیازی
به اس��تدالل حقوقی ندارد .اقلیته��ا از هر گروه و
مذهبی جزء ملت ایران شمرده میشوند و از حقوق
مساوی در این زمینهها برخوردار هستند .هاشمی
در ادامه اضافه کرد :طبق قانون نمایندگان حاضر در
مجلس هر کدام یک رأی دارند و زمانی که درمورد
هرمسئلهایتصمیمگیریمیشودرأیهمهازجمله
اقلیتها با هم برابر است .گاه ممکن است یک رأی
برای یک تصمیم کالن و ملی تعیین کننده باشد و
قانونچنینحقیرابراقلیتهامحفوظمیداند.پس
چگونه میتوان درباره شوراهای شهر که کارکردش
نسبت به مجلس از حساس��یت کمتری برخوردار
است چنین قانونی را گذاشت ،ضمن اینکه چنین
قانونی در نقض آشکار با اصل  19قانون اساسی است
کهمیگوید:مردمایرانازهرقوموقبیلهایکهباشند
از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند
اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

بیان شد که حدود یک سال و نیم است که برادرش را مالقات نکرده
است .صالح نقرهکار ،خواهرزاده زهرا رهنورد نیز ادعا کرد او و دیگر
اقوام خانم رهنورد نیز در  7سال گذش��ته امکان هیچ دیداری را با
خاله خود نداشتهاند.
برخی تحلیلگران اظهارات علی ش��مخانی را که در پی خبر دیدار
اسماعیل دوستی ،عضور شورای مرکزی حزب اعتماد ملی صورت
پذیرفته بود ،نشانهای از تغییر در شرایط حصر میرحسین موسوی،
زهرا رهنورد و مهدی کروبی عنوان کرده بودند .حال توجه به خبر
اخیر خبرگزاری ایس��نا مبنی بر دیدار دوخواهر موسوی با ایشان
درحالیکه بهصورت معمول روز مالقات این افراد با خانوادههایشان
س��ه شنبهها میباشد ،شاید بتواند نش��ان از عادیتر شدن شرایط
زندگی این سه فعال سیاسی داشته باشد.
چهره -گفته

عکس :علی محمدیiipa/

تکذیب اظهارات آملی
الریجانی در مورد سپنتا

مشارکت اقلیت های مذهبی
در انتخاب��ات ای��ران.

مجموعه دش��منان اعتراف کردهاند که
ایران از قبل قدرتمندتر شده است.
وی اظه��ار ک��رد :اتح��اد و اجم��اع در
مس��ئولین جمهوری اس�لامی ایران و
ارتباط وثیق حاکمیت ب��ا مردم ،ضامن
حفظ اس��تقالل و تمرک��ز بیش از پیش

بر پیگیری اولویتهای اصلی کش��ور در
ابعاد اقتصادی ،و بهینهس��ازی معیشت
جامعه و ارتق��ای توان دفاع��ی و اقتدار
منطقهای است.
همچنی��ن در ای��ن مراس��م در تهران،
موش��ک بالستیک قدر س��پاه روبهروی
سفارت س��ابق آمریکا به نمایش درآمد
و پوسترها و بنرهای بزرگ خلیج فارس
به هم��راه کاریکاتورهای��ی از ترامپ در
دست راهپیمایان بود .موشک به نمایش
درآم��ده در روز دانشآم��وز در تهران،
موش��ک بالس��تیک قدر اف بود که یک
موشک دوربرد و  2000کیلومتری است.
این موش��ک در واقع یکی از  3موش��ک
 2000کیلومتری ایران به شمار میآید.
آنان همچنین کاغذهای��ی را که عنوان
برجام روی آن نوش��ته ش��ده بود ،آتش
زدن��د و تابوت مذاکره با آمریکا توس��ط
تعدادی از دانشآموزان حمل شد.

هاشمیشاهرودی :بیداری اسالمی
مرهون استکبارستیزی ایران است
آیتاهلل س��یدمحمود هاشمیشاهرودی ،در جلس��ه روز گذشته مجمع
تش��خیص مصلحت نظام گفت :آمریکا که خود منشأ انواع تهدیدات در
جهان و منطقه بوده است ،کشورهای مستقلی را که میخواهند امنیت
و توان دفاعی خود را افزایش دهند ،تهدید میخواند و در نهایت نفاق و با
انواع اتهامات ،تحریمهایی چون کاتسا را تصویب میکند.
به گزارش ایلنا ،رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،با اش��اره به این
مطلب که آمریکا با اصل اسالم و نظام دشمنی دارد ،راه صحیح مواجهه با
استکبار را ،راه امام و رهبر معظم انقالب خواند و اظهار داشت :دشمنیهای
آمریکا را نباید فراموش کرد ،نباید فریب آمریکا را خورد و از فریبکاری و
خصومت آن غافل شد و این خط قرمز جمهوری اسالمی است.
هاشمیش��اهرودی ،برهم زدن نقش��ههای اس��تکباری آمریکا و رژیم
صهیونیستی را مای ه عزت و افتخار جمهوری اسالمی دانست و ابراز کرد:
تش��کر و قدردانی رهبران دیگر کش��ورها همچون پوتین از رهبر معظم
انقالب به دلیل ایس��تادگی جبه ه مقاومت ،مقابله با داعش و حمایت از
استقالل عراق و سوریه ،حاکی از عزت و اعتبار جمهوری اسالمی است،
همچنانکه بیداری اسالمی و تحوالتی نیز که در جهان اسالم پدید آمده
است ،مرهون تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری است.

