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رئیس مجلس شورای اسالمی حل مسائل اقتصادی و همگرایی داخلی در کشور را اولویت مجلس بعد از جمعبندی مذاکرات هستهای عنوان کرد .به گزارش ایسنا ،علی الریجانی در حاشیه نماز عید
سعید فطر در مصالی امام خمینی تهران افزود :دو اولویت مهم داخلی درخصوص مذاکرات هستهای در دستور کار مجلس قرار دارد؛ اولین اولویت توجه کامل به مسائل اقتصادی و حل این مسائل در
داخل کشور است و دومین موضوع نیز همگرایی داخلی در کشور برای فایق آمدن بر مشکالت است.

رهبر معظم انقالب در عید سعید فطر:

اخبار
هاشمی رفسنجانی:

ملت ایران حق خودش را گرفته است
رئیسمجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر
بخواهید یک جمله به عنوان عیدی خطاب به ملت ایران بگویید چیست؟
گفت :ملت ایران امروز افتخار میکند که حق خودش را گرفته است.
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در حاشیه مراسم نماز عید سعید فطر در مصالی
امام خمینی تهران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود :ملت انشاءاهلل به جلو
آمده است.

عضو کمیسیون امنیتملی:

اگر رهبری کلیات توافق را تایید کنند ،نیازی به تصویب
مجلس نیست
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز امیدواری
کرد که توافق هستهای تضمین کننده حقوق ملت باشد.
محمدصالح جوکار در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :مهمترین عامل و رکن دستیابی
به نتیجه در مذاکرات هستهای رهبری و والیت در کشور است .انصافاً ایشان طی این
مدت با اتخاد مواضع راهبردی و مطرح کردن برخی نکات توانستند نه تنها تیم مذاکره
کننده کشور بلکه طرفهای غربی ایران را هم مدیریت کنند .وی افزود :راهبردهای
مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه برای اعضای گروه 5+1
تأثیرگذار بود .ایشان خطوط قرمز را مشخص کردند و آنچه مدنظر جمهوری اسالمی
ایران بود را روشن کردند و گروه  5+1در همین مسیر جلو رفت تا توافقی که موجب
عزت نظام و جمهوری اسالمی ایران باشد تحقق یابد .این نماینده مجلس با بیان اینکه
مقام معظم رهبری علیرغم شیطنت و زیادهخواهی آمریکا و انحرافاتی که آنها در
مسیر مذاکرات ایجاد کردند ،تهدیدات را به فرصت تبدیل کردند ،گفت :مذاکرات حتی
داشت به سمت توقف پیش میرفت ،اما با درایت ،چیرهدستی و آیندهنگری مقام معظم
رهبری طرف مقابل مات شد و ما امیدواریم به توافق خوب و عزتمندانه که حقوق ملت
را تضمین کند دست پیدا کنیم .جوکار ادامه داد :ملت ما در هشت سال دفاع مقدس
ایستادگی کرد ،تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و امنیت پایدار برای کشور ایجاد کرد،
امروز هم در سایه امنیت پایدار ما کشور باثباتی در یک منطقه بیثبات هستیم و اینها
را در سایه نعمت والیت به دست آوردهایم .این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیتاست
خارجی مجلس با بیان اینکه پس از جمعبندی ایران و گروه  5+1نتیجه جمعبندیها
باید از لحاظ فنی و حقوقی مورد مطالعه دقیق در داخل قرار گیرد ،تصریح کرد :بعد از
اینکه توافق اولیه به کشور آمد اگر مقام معظم رهبری کلیات آن را تأیید کنند نیازی به
تصویب مجلس نیست اما در غیر این صورت این توافق به مجلس خواهد آمد و با قانون
تطبیق داده میشود و خطوط قرمز سنجیده خواهد شد تا نتیجه به گروه  5+1برگردد.

پچ پچ
صلح امام حسن(ع) خوشحالی ندارد  -در حالی که رهبر معظم انقالب اسالمی
ضمن حمایت از تیم مذاکرهکننده هستهای پس از اعالم توافق نهایی ،بر لزوم حفظ
وحدت و همدلی داخلی در کنار بررسی دقیق جزییات توافق از سوی کارشناسان تاکید
کردهاند و از سوی دیگر مردم نیز با شادی و خوشحالی خیابانی و در شبکههای مجازی،
حمایت خود از این توافق را نشان دادند ،همچنان برخی اظهارنظرها با ماهیتی دلواپسانه
علیه نگاه ملی به موضوع توافق هستهای حرکت میکند .حجت االسالم سیداحمد
علمالهدی امام جمعه مشهد ،در سخنان خود در جمع نمازگزاران عید سعید فطر،
حمالت مختلفی را متوجه این توافق کرد .به عنوان مثال ،وی این توافق را تنها عامل «باز
بودن دروازههای اقتصاد ایران بر روی همپیمانان آمریکا» دانسته است .وی در عین حال
با بیان این که نباید از توافق برداشت 100درصد پیروزی داشت ،افزود :رئیسجمهور در
نیمههای این ماه گفت «ما در مذاکره از صلح امام حسن(ع) الهام گرفتیم» در حالی که
پس از صلح امام حسن(ع) برای شیعیان شادی و خوشحالی وجود نداشت.

سرمقاله
برنامه ریزی برای شرایط پساتحریم
ادامه از صفحه یک

حل مسائل اقتصادی و همگرایی داخلی در اولویت بعد از مساله هستهای

میلیاردها دالر از ثروت مردم ایران که در مقابل فروش نفت به دست آمده بود به
جای آن که به کشور وارد شود در کشور های دیگر بلوکه شده بود .فرصت سرمایه
گذاری در صنایع ایران گرفته شده بود .بسیاری از صنایع ما خصوصا در بخش های
نفت ،پتروشیمی و انرژی که نیاز به سرمایه گذاری داشتند ،در رکود بی سابقه ای به
سر می بردند .در سال های تحریم از همه مهم تر و بدتر این بود که برای تامین
نیازهای اساسی معیشتی و واردات اقالم مورد نیاز مردم با دشواری های فراوان و با
قیمت های گران تر روبرو بودیم.
از سوی دیگر در شرایطی که تحریم ها باعث شده بود که حالت معمولی و نرمال
تجارت با جهان مختل شود .برخی اشخاص با سوء استفاده از این وضعیت به بهانه
دور زدن تحریم ها با تکیه بر قاچاق و کارهای غیرقانونی ثروت های افسانه ای برهم
زدند .همین موضوع باعث افزایش شکاف های طبقاتی در جامعه ایران شده بود .شکاف
هایی که عالوه بر مضرات فراوان اقتصادی تبعات اجتماعی و حتی سیاسی برای کشور
به بار آورد .خالصه وضعیت معیشت مردم در دوران تحریم ها چندان مطلوب نبود.
حال با توجه به این که بعد از توافق هسته ای و رفع تحریم ها بسیاری از این موانع
برطرف می شود .بسیاری از مردم به حق انتظار دارند که شرایط زندگی و معیشت
شان بهبود یابد .انتظاری که به دور از واقعیت نیست .به هر صورت مردم ایران که سال
های سال این شرایط سخت را تحمل کرده اند .اکنون از دولتمردان خود انتظار دارند
که با برنامه ریزی درست بیشترین استفاده را از فرصت پیش آمده در شرایط رفع
تحریم ها بکنند.
نکته مهمی که در مورد فردای رفع تحریم وجود دارد ،نحوه استفاده از پول های
تزریق شده به کشور و تخصیص منابع آزاد شده از تحریم ها است .تزریق میلیاردها
دالر آزاد شده از دارایی های ایران به درون اقتصاد کشور می تواند هم یک فرصت
خوشایند باشد هم یک تهدید خطرناک .اگر برای این منابع آزاد شده برنامه ریزی
درست و دقیقی صورت نگیرد همین پول ها می تواند موجب برهم ریختن ساختار
اقتصادی کشور و تشدید اختالف طبقاتی و تورم بیشتر شود .اما اگر برای این منابع
آزاد شده برنامه ریزی درستی صورت بگیرد می تواند فرصتی برای شکوفایی بیشتر
اقتصاد ایران باشد .به نظر می رسد دولت در این میان باید منابع آزاد شده را صرف
سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی و البته اشتغال زا کند .رفع معضل بی کاری یکی از
فوری ترین اقداماتی استکه دولت باید انجام دهد .پول های آزاد شده ایران و همچنین
سرمایه گذاری های احتمالی آتی می تواند راهگشای مشکل بی کاری باشد .اگر
صنایع زیـــربنایی خصوصا در صنعت نفت و پتروشیمی و صنایع تولیدی دیگر شکوفا
شوند می توانند هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنند .با یک برنامه ریزی
درست می توان ضمن رونق دادن به کسب و کار وضعیت معیشتی اکثریت مردم ایران
را بهبود بخشید .سطح دستمزد ها را باال برد و وضعیت اشتغال و شرایط کار را بهبود
بخشید .به هر روی مردم انتظار به حق دارند که بعد از سال ها سختی و رنجی که به
دلیل تحریم ها تحمل کرده اند بارقه های امیدی برای بهبود شرایط زیستی و معیشتی
خود ببینند برای این امید باید برنامه ریزی کرد.

موضوع هستهای نباید موجب دودستگی در مردم شود
ملت موحد ،مؤمن و متحد ایران ،روز شنبه به شکرانه
روزهداری و عبادات و خودسازی رمضانی ،در سراسر
سرزمین سرافراز ایران ،سجده شکر به جا آورد و در
پرشکوهترین نماز عید سعید فطر ،از پروردگار کریم
خویش ،استمرار رستگاری ملی و سعادت دنیا و آخرت
طلب کرد .در نگین این شکوه تاریخی ،مردم پایتخت
تهران نماز عید را به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی در
مصالی تهران اقامه کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در خطبه اول نماز ،با تبریک خجسته
عید فطر به ملت ایران و همه مسلمانان جهان ،ماه رمضان امسال را
به معنای واقعی کلمه ،ماه بارش برکات الهی بر ملت ایران خواندند
و افزودند :روزهداری در روزهای گرم و بلند تابستان ،محافل
گسترده قرآن ،مجالس زیبای دعا و توسل و تضرع ،سفرههای ساده
افطار در مساجد و معابر عمومی و در نهایت راهپیمایی عظیم روز
جهانی قدس از نشانههای این برکت آسمانی بود .ایشان افزودند:
راه درست شناخت ملت ایران ،تأمل در این گونه واقعیات است،
واقعیاتی که نشان میدهد ملت در عرصه عبادت آن جور عمل
میکند و در صحنه مبارزه با استکبار نیز ،این گونه راه را به دیگر
ملتها نشان میدهد .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به شعارهای
«مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»ی ملت ایران در روز جهانی
قدس یادآور شدند :جهتگیریهای عظیم حرکت ملت را باید از
این شعارها درک کرد نه از زبان مغرض بیگانگان که متأسفانه در
داخل نیز برخی کجفهمها آنها را تکرار میکنند.
اجر مذاکرهکنندگان محفوظ است
حضرت آیتاهلل خامنهای در خطبه دوم نماز با اشاره به حوادث
ناگوار منطقه گفتند :متأسفانه دستهای نامبارک و سیهکار ،ماه
مبارک رمضان را برای بسیاری از ملتهای منطقه در یمن ،بحرین،
فلسطین و سوریه ،تلخ و سخت دشوار کردند که این مسائل برای
مردم ایران مهم است .بخش اعظم خطبه دوم حضرت آیتاهلل
خامنهای به بیان چند نکته درباره موضوع هستهای اختصاص
داشت .در اولین نکته ایشان با تشکر از دستاندرکاران مذاکرات
طوالنی و نفسگیر هستهای به خصوص زحمات و تالشهای
هیأت مذاکره کننده ،افزودند :برای تصویب متن تهیه شده ،باید
مسیر قانونی پیشبینی شده طی شود البته چه این متن تصویب
شود چه نشود اجر مذاکرهکنندگان محفوظ است انشاءاهلل.
مقابلهایرانباهرگونهسوءاستفادهازمتنتهیهشدهتوافق
حضرت آیتاهلل خامنهای خطاب به دستاندرکاران بررسی
«متن تهیه شده هستهای» تأکید کردند :براساس مصالح کشور
و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهید تا بتوانید حاصل
بررسیها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهید .ایشان با
تأکید بر مقابله جمهوری اسالمی با هرگونه سوءاستفاده از «متن
تهیه شده» افزودند :چه متن تهیه شده تصویب شود چه نشود ،به
هیچکس اجازه خدشه بر اصول اساسی نظام اسالمی را نمیدهیم.
رهبر انقالب با اشاره به فضای تهدیدآمیز موجود و تکیه دشمنان
بر مسائل دفاعی ایران ،افزودند :به فضل الهی قابلیتهای دفاعی
و حریم امنیت کشور حفظ خواهد شد و جمهوری اسالمی هرگز
تسلیم زیادهخواهی دشمنان نخواهد شد.
ادامه حمایت از دوستان جمهوری اسالمی در منطقه
«ادامه حمایت از دوستان جمهوری اسالمی در منطقه»،
نکته دیگری بود که رهبر انقالب در موضوع هستهای بیان
کردند .حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :چه متن تهیه شده
پس از طی روند قانونی داخل کشور ،تصویب شود چه نشود،
ملت ایران از حمایت ملت مظلوم فلسطین ،یمن ،بحرین و ملت
و دولتهای سوریه و عراق و مجاهدان صادق لبنان و فلسطین
دست بر نمیدارد .رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه در هر
صورت سیاست ملت و نظام جمهوری اسالمی در مقابل آمریکا
هیچ تغییری نخواهد کرد ،افزودند :ما درباره مسائل دو جانبه،
منطقهای و جهانی هیچ مذاکرهای با آمریکا نخواهیم داشت مگر
در موارد استثنا همچون هستهای که قبل از این هم سابقه داشته
است .ایشان با انتقاد شدید از سیاستهای آمریکا در «حمایت از
دولت تروریستی و کودککش صهیونیسم و تروریست خواندن
مجاهدان فداکار حزباهلل لبنان» افزودند :سیاستهای ما و
آمریکا در منطقه صد و هشتاد درجه اختالف دارد بنابراین چگونه
میتوان با آنها گفتگو و مذاکره کرد.
واکنش رهبر انقالب به زیادهگوییهای آمریکاییها
حضرت آیتاهلل خامنهای در ادامه تذکرات و نکات خود در
باب مسئله هستهای به رجزخوانی چند روز اخیر آمریکاییها
اشاره کردند و افزودند :دولتمردان و دولتزنان آمریکا این روزها
برای حل مشکالت داخلی به ناچار ،مشغول رجزخوانی هستند
اما زیادهگوییهای آنها حقیقت ندارد .ایشان با اشاره به یکی از
رجزهای آمریکایی مبنی بر جلوگیری از تولید سالح هستهای
در ایران یادآور شدند :ما سالها قبل براساس مبانی اسالم ،فتوای

حرمت تولید سالح هستهای دادهایم و برای تولید این سالح ،مانع
شرعی داریم اما آمریکاییها با وجود اینکه گاهی به اهمیت این
فتوا اذعان میکنند ،در تبلیغات و رجزخوانیها دروغ میگویند و
ادعا میکنند تهدید آنها جلوی ساخت سالح هستهای ایران را
گرفته است .رهبر انقالب اسالمی افزودند :مقامات فعلی آمریکا از
تسلیم ملت ایران حرف میزنند البته پنج رئیسجمهور قبلی آنها
نیز پس از انقالب از این آرزوها داشتند اما یا مردند یا در تاریخ گم
شدند و شما هم مثل آنها ،تسلیم ایران را مگر به خواب ببینید.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اعتراف رئیسجمهور کنونی
آمریکا به چند مورد از اشتباهات گذشته این کشور در قبال ایران
از جمله کودتای بیست و هشت مرداد و حمایت از صدام افزودند:
اینها تنها مشتی از خروار است و اشتباهات بسیاری وجود دارد
که آمریکاییها هنوز حاضر نیستند به آنها اعتراف کنند .ایشان به
مقامات آمریکایی توصیه کردند از اشتباهات جاری دست بردارند
تا مقامات آینده این کشور مجبور نشوند به اشتباهات فعلی آنها
اذعان کنند.
رحمت پروردگار بر ملتی که اینگونه پای حرف حق
خودمیایستد
رهبر انقالب با تأکید بر اقتدار روزافزون جمهوری اسالمی ایران
افزودند :حدود دوازده سال است شش کشور بزرگ جهان تالش
میکنند ایران را از پیگیری صنعت هستهای باز دارند و همانگونه
که برخی گفتند پیچ و مهرههای هستهای ایران را به کلی باز
کنند اما امروز مجبور شدهاند گردش چند هزار سانتریفیوژ و
ادامه تحقیق و توسعه را در ایران بپذیرند و تحمل کنند و
این ،معنایی جز اقتدار ملت ایران ندارد .ایشان ،اقتدار و قدرت
رو به گسترش جمهوری اسالمی ایران را ناشی از ایستادگی و
مقاومت ملت و شهامت و ابتکار دانشمندان عزیز خواندند و با
تجلیل از دانشمندان شهید هستهای و رهروان و خانوادههای آنان
افزودند :رحمت پروردگار بر ملتی که اینگونه پای حرف حق خود
میایستد .حضرت آیتاهلل خامنهای در بخش پایانی خطبه دوم
نماز عید سعید فطر با اشاره به حرف رئیسجمهور فعلی آمریکا
مبنی بر توان نابود کردن ارتش ایران گفتند :قدیمها به این گونه
حرفها «الف در غریبی» میگفتند .رهبر انقالب خطاب به
مقامات آمریکایی تأکید کردند :ما از هیچ جنگی استقبال و هیچ
جنگی را آغاز نمیکنیم اما اگر جنگی روی دهد آن کس که از
نبرد سرشکسته خارج میشود آمریکای متجاوز و جنایتکار است.
موضوع هستهای نباید موجب دودستگی در مردم شود
پس از برگزاری نماز عید سعید فطر و به همین مناسبت،
مسئوالن ،سفرای کشورهای اسالمی و جمعی از اقشار مختلف
مردم با حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
دیدار کردند .حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در این دیدار ،وحدت و یکپارچگی را نسخه شفابخش
دنیای اسالم خواندند و با تأکید بر اینکه جنگهای مذهبی و
طائفهای کنونی در منطقه با هدف منصرف کردن ذهن ملتهای
مسلمان از رژیم صهیونیستی ،طراحی و تحمیل شده است گفتند:
سیاستهای جمهوری اسالمی ایران در منطقه کام ً
ال در نقطه
مقابل سیاستهای استکبار و در رأس آن آمریکا قرار دارد و ایران
به هیچ وجه به آمریکا اعتماد ندارد زیرا سیاستمداران آمریکایی
در کمال بیصداقتی و بیانصافی هستند .ایشان با تبریک عید
سعید فطر ،به شرایط تأسف بار دنیای اسالم و نبود وحدت و
یکپارچگی اشاره کردند و افزودند :تفرقه و اختالفات کنونی در
منطقه ،غیرطبیعی و تحمیلی است و علما ،روشنفکران ،مسئوالن
دولتها ،سیاستمداران ،و زبدگان و نخبگان دنیای اسالم باید
متوجه دست خائنان امت اسالمی در این تفرقه ها و اختالفها

گزارشی از دالیل تمایل جریانهای سیاسی به حضور میانهروها در
لیستهای انتخاباتی؛

خیراالمور اوسطها

گروه سیاسی  -میانهروها تعیینکننده نتیجه انتخابات مجلس دهم خواهند
بود .این را از فعالیتهای انتخاباتی دو جریان اصالحطلب و اصولگرا میتوان
فهمید .دو رقیب از هماکنون همه تالش خود را میکنند تا در مصاف پیش
رو سهم بیشتری از بهارستان را نصیب خود کنند .از همین رو تالشها برای
ائتالفها آغازشده است.
اصولگرایان تالش میکنند که اختالفات و کدورتهای قدیمی را کنار گذاشته و زیر
یک پرچم جمع شوند .آنها در این میان مشکالتی دارند و طیف افراطی و تندرو هنوز
با چهرههای میانهرو آنطور که باید به توافق نرسیده است .اصالحطلبان نیز علیرغم
تالش برای حفظ انسجام درونی خود بر استفاده از الگوی انتخابات  92تأکید میکنند.
استفاده از این الگو یعنی گرایش به سمت میانهروها زیرا در آن انتخابات نیز جریان
اصالحطلب با گذاشتن تخممرغهایش در سبد یک چهره میانهرو به موفقیت رسید.
این راهبرد اصالحطلبان در حالی مطرح میشود که در دو سال گذاشته جریان اصولگرا
بارها سعی کرده است که روحانی را فردی از میان این جریان معرفی کند .البته در
طرح اصل موضوع چندان هم بیراهه نرفتهاند .او فردی از میان اصولگرایان است که
بهمرور زمان میانهروی پیشه کرده و نهایتاً در ائتالف با جریان اصالحطلب و با رویکرد
اعتدالگرایی به پیروزی رسید .مسئله وقتی قابلتأمل تر میشود که میبینیم روحانی
تنها فرد با این ویژگی نیست .افرادی همچون علی مطهری و ناطق نوری نیز در این

باشند .رهبر انقالب اسالمی درخصوص چرائی غیرطبیعی بودن
این اختالفها ،به سابقه طوالنی همزیستی مسالمتآمیز شیعه و
سنی در کشورهای منطقه اشاره کردند و یادآور شدند :اگر امت
اسالمی یکپارچه بود و بر مشترکات خود تأکید میکرد ،قطعاً در
سپهر سیاست جهانی یک قدرت منحصربفرد بود اما قدرتهای
بزرگ برای حفظ منافع خود و حفظ رژیم صهیونیستی ،این
اختالفها را به امت اسالمی تحمیل کردهاند .حضرت آیتاهلل
خامنهای با اشاره به تنفر موجود در میان مسلمانان نسبت به رژیم
صهیونیستی با وجود گرایش برخی افراد در دولتهای اسالمی
به این رژیم نامشروع گفتند :قدرتهای استکباری با همکاری
افراد ناباب در برخی دولتهای اسالمی ،برای منصرف کردن
ذهن ملتهای اسالمی از رژیم صهیونیستی ،جنگهای مذهبی
را طراحی و سازمانهای جنایتکاری همچون القاعده و داعش را
راهاندازی کردند .ایشان با یادآوری اعتراف برخی مقامات آمریکایی
درخصوص نقش دولت آمریکا در راهاندازی و گسترش داعش،
تشکیل ائتالف ضد داعش را غیرقابل باور خواندند و تأکید کردند:
سیاست قدرتهای استکباری در منطقه آشکارا خائنانه است و
همه باید متوجه این موضوع باشند.
سیاست ایران ،نقطه مقابل سیاست استکبار
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسالمی
ایران در منطقه نقطه مقابل سیاست استکبار است ،به موضوع
عراق اشاره کردند و گفتند :سیاست استکبار در عراق ،سرنگونی
دولت برآمده از رأی مردم ،ایجاد درگیری میان شیعه و سنی و در
نهایت تجزیه عراق است اما سیاست جمهوری اسالمی ایران در
قبال عراق ،حمایت و تقویت دولت برآمده از انتخابات ،ایستادگی
در مقابل عوامل جنگ داخلی و اختالف و حفظ تمامیت ارضی
عراق است .حضرت آیتاهلل خامنهای درخصوص سوریه هم یادآور
شدند :سیاست استکبار در سوریه تحمیل ارادهای خارج از اراده
ملت و سرنگونی دولتی است که قاطع و صریح در مقابل رژیم
صهیونیستی ایستاده است اما جمهوری اسالمی ایران ،دولتی را
که شعار و هدف و نیت آن ایستادگی در مقابل صهیونیستها
است ،برای دنیای اسالم مغتنم میداند .ایشان تأکید کردند:
جمهوری اسالمی ایران در مسائل منطقه همچون عراق ،سوریه،
یمن ،لبنان و بحرین به دنبال منافع شخصی خود نیست بلکه
معتقد است ،تصمیمگیر اصلی در این کشورها ،ملتها هستند و
دیگران حق دخالت و تصمیمگیری ندارند .رهبر انقالب اسالمی
به تقابل سیاست استکبار و سیاست نظام اسالمی در قبال لبنان
نیز اشاره کردند و افزودند :نظام استکبار و در رأس آن آمریکا،
سالها در قبال اشغال بخشی عمدهای از خاک لبنان به وسیله
رژیم غاصب صهیونیستی سکوت همراه با رضایت اختیار کرده
ِ
مقاومت مؤمن و فداکار که از
بود اما به محض آن که یک گروه
شریفترین گروههای دفاع ملی در سطح جهان است ،در مقابل
اشغالگران صهیونیست ایستاد و آنها را از خاک لبنان بیرون کرد،
این گروه را تروریست خواند و به دنبال نابودی آن نیز است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه علت حمایت جمهوری
اسالمی ایران از مقاومت لبنان ،شجاعت و فداکاری و ایستادگی
واقعی آنان در مقابل متجاوزان است ،گفتند :آمریکاییها مقاومت
لبنان را تروریست میخوانند و ایران را به دلیل حمایت از
حزباهلل لبنان ،حامی تروریست میداند در حالی که ترویست
واقعی خود آمریکاییها هستند که داعش را ایجاد کردهاند و از
صهیونیستهای خبیث نیز حمایت میکنند و باید برای حمایت
از تروریسم محاکمه شوند .رهبر انقالب اسالمی به موضوع یمن و
تقابل سیاستهای استکبار و سیاست نظام اسالمی ایران نیز اشاره
کردند و افزودند :در یمن ،آمریکا از رئیسجمهوری که برای ایجاد

گروه جای میگیرند .از همین رو بهتازگی اظهاراتی در خصوص حضور علی مطهری در
فهرست اصالحطلبان شنیده میشود .در مورد ناطق نوری نیز وضعیت مشابهی وجود
دارد .تالشهای دو جریان اصالحطلب و اصولگرا حاکی از اشتیاق هر دو جریان برای
ورود او به عرصه انتخابات است.
تمایل فضای سیاسی کشور بهاعتدال و میانهروی
حشمتاهلل فالحت پیشه تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتوگو با فرارو در این خصوص
گفت :فضای سیاسی کشور در حال حاضر بیشتر بهاعتدال و میانهروی نیاز دارد .وی افزود:
فضای توأم باکار ،احترام متقابل ،پرهیز از توهین و افترا که جناحبندیهای سیاسی نیازهای
مدیرتی کشور را تحت شعاع قرار ندهد نیاز اصلی کشور است و به همین خاطر است که
مسئوالن در سطوح کالن و میانی به سمت نخبگان سیاسی گرایش پیداکردهاند که آن
نخبگان در طول عمر فعالیت سیاسی خود این شاخصها را داشته باشند .نماینده پیشین
مجلس با تأکید بر اینکه از قبل از مجلس سوم که چالشهای میان جناحهای چپ و راست
مطرحشده بود تاکنون ،برای نخستین بار شاهد شکلگیری چنین فضایی هستیم ،گفت:
در آستانه شکلگیری مجلس دهم قاطبه جریان اصولگرا و اصالحطلب بهعالوه نیروهای
هوادار دولت سعی میکنند که به سمت چهرهها و افرادی میانهرویی بروند .افرادی که
اگرچه در جریان خود ریشهدارند اما در مدیریت رویکردی مبنی بر پرهیز از تخریب،
اولویت دادن منافع ملی بر منافع جناحی ،پرهیز از تقابل و جناحبندیهای سیاسی و
 ...دارند .این تحلیلگر مسائل سیاسی توضیح داد :یکی دیگر از دالیل شکلگیری این
فضا در کشور به بدنه جامعه امروز ایران مربوط میشود .مردم ایران دیگر از چالشهای
چپ و راست خسته شدهاند و نمیخواهند که سرنوشتشان به دست افراطیون راست یا
افراطیون چپ افتد .وی در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از ناطق نوری ،چهرههایی با این

خالء سیاسی در حساسترین شرایط استعفا و از کشورش فرار و
از یک کشور دیگر درخواست حمله به مردمش را کرد و از کشتار
مردم بیگناه و کودکان یمن ،حمایت میکند و با مستبدترین
رژیمها که به ملت خود اجازه شنیدن نام انتخابات را نمیدهند،
دست دوستی میدهد و در عین حال جمهوری اسالمی ایران
را که از صدر تا ذیل آن با انتخابات عجین است ،نظام مستبد
میخواند! حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :سیاستمداران
آمریکایی در نهایت بیانصافی سخن میگویند و واقعیات واضح
را با کمال وقاحت انکار میکنند .ایشان یادآور شدند :اینکه گفته
میشود به آمریکاییها نمیتوان اعتماد کرد به خاطر همین است
زیرا آنها هیچ صداقتی ندارند .رهبر انقالب اسالمی افزودند :در
همین آزمایش دشوار مذاکرات هستهای که رئیسجمهور و
دستاندرکاران دیگر زحمت کشیدند ،بارها شاهد بی صداقتی
آمریکاییها بودیم که خوشبختانه مسئوالن با آنها مقابله کردند
و در مواردی برخوردهای انقالبی انجام دادند که حاال باید ببینیم
سرانجام این موضوع چگونه خواهد شد.
حفظ وحدت و یکپارچگی ،راهحل مشکالت دنیای اسالم
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه نسخه راهحل مشکالت
دنیای اسالم و همچنین هریک از کشورهای اسالمی به طور
جداگانه ،حفظ وحدت و یکپارچگی است ،یادآور شدند :ملت ایران
نیز باید متحد باشد و قضایای هستهای نباید زمینه ساز دو دستگی
در کشور شود زیرا موضوع هسته ای بوسیله مسئوالن مربوطه خود
در حال پیگیری است و مسئوالن بدنبال منافع ملی هستند .ایشان
با اشاره به تالش گسترده رسانههای بیگانه برای ایجاد اختالف و دو
دستگی در کشور ،تأکید کردند :تنها راه مقابله با این تالشها ،تقوای
عمومی و ملی و مصونیتسازی درونی با افزایش اقتدار داخلی از
طریق تقویت ایمان ،علم و صنعت و فرهنگ است.
سرداران دیپلماسی بر جنگ پیروز شدند
در دیدار مقام معظم رهبری با مسووالن ،سفیران کشورهای
اسالمی و جمعی از اقشار مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر
حسن روحانی ،رئیس جهوری اسالمی ایران نیز طی سخنانی با
تاکید بر این که امروز در صحنه دیپلماسی بینالمللی گرد و غباری
که توسط استکبار جهانی بر چهره جمهوری اسالمی ایران نشسته
بود ،زدوده شده و چهره مقاومت ،استدالل ،منطق و تعامل سازنده
مردم ایران به خوبی نمایان است ،گفت :ملت بزرگ ایران و دالوران
هشت سال دفاع مقدس روزی در جنگ پیروز و امروز سرداران
دیپلماسی بر جنگ پیروز شدند .وی افزود :امروز جمهوری اسالمی
ایران در سایه توان دیپلماسی خود توانست قدرت دیپلماتیک
در برابر قدرتهای بزرگ جهانی را به رخ همگان بکشد .رئیس
دولت یازدهم ،با بیان این که امروز در دنیا هیچ کس نمیگوید
که جمهوری اسالمی ایران شکست خورده ،تسلیم شده و یا توافق
غیرعزتمندانه داشته است ،گفت :الحمداهلل آن چه خواست ملت
بزرگ ایران و مورد نظر مقام معظم رهبری بود ،در مذاکرات هستهای
تا به این مرحله به دست آمده است .روحانی تصریح کرد :این مرحله
از توافق هستهای آغازی برای مراحل بعدی است و نیازمند وحدت،
انسجام و همچنین هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری در طی
مراحل بعدی هستیم .رئییسجمهوری جهاد اکبر را الزمه ادامه راه
مذاکرات هستهای دانست و افزود :با جهاد اکبر است که منافع ملی
پررنگ و منافح جناحی کم رنگ خواهد شد .با جهاد اکبر اخالق بر
قدرت و رفاقت بر رقابت پیشی میگیرد و همچنین میتوان مقاومت
انجام و وحدت را به جای تفرقه نشاند .وی با قدردانی از حمایتها
و هدایتهای مقام معظم رهبری در طول مذاکرات هستهای گفت:
هر آن چه در این مذاکرات با حمایت همه گروهها و جناحها بهدست
آمد ،به ملت بزرگ ایران تعلق دارد .روحانی با اشاره به وضعیت ناگوار
برخی کشورهای مسلمان در منطقه اضافه کرد :امروز ندای حمایت از
مظلومان و ایستادگی در برابر تروریسم نیز از سوی جمهوری اسالمی
ایران در منطقه و جهان طنینانداز است .رئیسجمهوری تاکید کرد:
متاسفانه امسال رمضان بسیار سختی را برای مردمان عراق ،سوریه،
یمن ،افغانستان و پاکستان شاهد بودیم و انشاءاهلل روزی فرا رسد که
ماه رمضان برای همه دنیای اسالم امن باشد .وی در بخش دیگری
از سخنانش با اشاره به صبر و مقاومت ۱۲ساله ملت بزرگ ایران در
برابر قدرتهای جهانی گفت :دولت تدبیر و امید بر اساس نقشه
راه مقاومت ،اراده و آرای مردم ،هدایتهای مقام معظم رهبری و
با حمایت همه ارکان نظام و قوا و همچنین مجاهدت و فداکاری
سرداران دیپلماسی توانست حقوق ملت بزرگ ایران را بر کرسی
ظفر بنشاند .رئیسجمهوری با اشاره به زیادهخواهیهای قدرتهای
جهانی در طول سالیان گذشته گفت :آنهایی که تاکنون میگفتند
جمهوری اسالمی ایران تخلف کرده است و لذا حق غنیسازی ندارد
و همچنین بهدلیل قطعنامههای سازمان ملل ،تحریمها قانونی است،
به این نتیجه رسیدند که سیاست تحمیل و فشار به شکست منتهی
شده و باید این سیاست را کنار گذاشته و به جای تخاصم ،تفاهم و
به جای منازعه ،مفاهمه را برگزینند.

مشخصات در فضای سیاسی کشور نداریم؟ گفت :من نمیخواهم از کسی اسم ببرم کما
اینکه کسانی را میشناسم که از این ویژگی برخوردار هستند اما در سرند نخبگان سیاسی
کسانی موردتوجه قرار میگیرند که در چالشهای میان افراطیون چپ و راست که مانع
روند توسعه کشور است و بعضاً مشکالت امنیتی نیز ایجاد کرده است؛ با صبر و طمأنینه
ورود کردهاند و ارزشهای انسانی و ملی را زیر پا نگذاشتهاند .اینچنین افرادی که در سوابق
سیاسی ،انتخاباتی و مدیریتی خود این ویژگی را داشته باشند ،کم نیستند.
میانهروها در رده اثرگذارترینها بر انتخابات آتی
بر همین اساس میتوان نتیجه گرفت که میانهروها از اثرگذارترین حلقههای نخبگان
سیاسی در انتخابات آتی هستند .در این میان باید دید که طیف میانهرو اصولگرا در
کجای این بازی قرار خواهد گرفت .طیف نزدیک به علی الریجانی رئیس فعلی مجلس
ازجمله بخشهایی هستند که بازی آنها در این انتخابات تعیینکننده خواهد بود .رسول
منتجب نیا قائممقام حزب اعتماد ملی در گفتوگویی دو فرض را در خصوص رفتار این
طیف مطرح کرده بود .نخست اینکه آنها با هواداران دولت همراه شوند و دوم اینکه با
اصالحطلبان ائتالف کنند .گفتنی است که وی تأکید کرده بود گرایش هواداران دولت به
سمت طیف الریجانی چندان منطقی نیست زیرا آنها موقعیت شکنندهای درون جریان
اصولگرا دارند و تندروهای این جریان در مقابل هواداران الریجانی قرارگرفتهاند .روشن
است که این فعال سیاسی اصالحطلب بابیان این اظهارات سعی دارد فضایی را ترسیم
کند که در آن شانس طیف الریجانی برای گرفتن سهمی از مجلس آتی حضور در کنار
اصالحطلبان و هواداران دولت در کنار هم است .بهعبارتدیگر اصالحطلبان در کنار
میانهروها و اعتدالیون پیروزی را از آن خود میدانند و اصولگرایان نیز رسیدن به وحدت
در میان خود و جلب حمایت هواداران دولت را عامل مؤثری برای پیروزی خود میدانند.

