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ادعاهای مجدد امام جمعه مشهد
علیه دولت

ســید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبههای
نمــاز جمعــه این شــهر مجــدداً ادعاهایــی علیــه دولت و
اخـــبار
«برجام» مطرح کرد .بهگزارش ایلنا او خطاب به مسئوالن
کشــور تأکیــد کــرد :فکر غلط مصــدق مبنی بر اینکه بــدون وابســتگی به قدرت
خارجی نمیتوانیم زندگی کنیم ،به قیمت یک ربع قرن اسارت ملت تمام شد.
این پندار غلط را از سرخود بیرون کنید .اگر بنا شد امریکا نباشد ،اروپا هم نباشد.
وی اضافه کرد :شما میخواهید با اروپایی که یک عضو آن انگلیس ،یک عضو
آن آلمان و عضو دیگرش فرانسه است ،توافق کنید .آلمانی که سالح شیمیایی
به دســت صدام داد و عزیزان و جانبازان شــیمیایی ما هنوز در کشــور هســتند.
انگلیســی که با همه جنایتکاریهایش ،در حدود  ۲۰۰ســال گذشته جز جنایت
و ظلم کار دیگری نکرده اســت .نماینده ولی فقیه در اســتان خراسان رضوی با
اشاره به بیانات رهبری در چند روز گذشته بیان کرد :رهبری صریحاً گفتند آقای
رئیــس جمهوری آمد و صریحــاً اعتراف کرد که اگر محدودیتهای شــما نبود،
ما امتیازهای بیشــتری میدادیم .اگر رهبری نبودند و ایشــان مانع نمیشد ،در
این برجام شکســتخورده و لعنتی ،دولتیها بیشتر امتیاز میدادند .چشم باز
کردند ،دیدند امریکا زیرحســاب زده ،هزاران سانتریفیوژ ما به حلب پاره تبدیل
شده و چاله رآکتور ما را بتون ریختهاند .امام جمعه مشهد افزود :وقتی رهبری
میگویند در همین موضوع که اجازه دادیم ،اشتباه کردیم و بعداًمیگویند اینها
به خطوط قرمز من عمل نکردند و اگر عمل میکردند به این وضعیت گرفتار
نمیشدیم .ما در آن باره ضربه خوردیم و به وضعیت کنونی رسیدیم.

پزشکیان :رفع حصر و رفع ممنوعالتصویری خاتمی
موجب حفظ انسجام میشود

برگزاری چهلم «عباس امیرانتظام»

صبح دیروز ،مراســم گرامیداشــت چهلمین روز درگذشت عباس امیر انتظام،
ســخنگوی دولت موقت برگزار شــد .به گزارش ایســنا ،در این مراسم مصطفی
تاجــزاده ،احمــد زیدآبــادی ،عمادالدین باقــی ،داوود هرمیداس باوند ،قاســم
شعله سعدی و عماد بهاور حضور داشتند.

نسخه سفیر روسیه در اتحادی ه اروپا
برای دور زدن تحریمهای ایران

والدیمیر چخوف ،ســفیر روســیه در اتحادی ه اروپا اعالم کرد :شرکتهای بزرگ
اروپایی آماده مقابله با تحریمهای ضدایرانی امریکا نیستند .به گزارش ایسنا به
نقل از تاس ،والدیمیر چخوف با بیان اینکه کسب و کار این شرکتها در امریکا
نسبت به ایران بزرگتر است و نکت ه مهمتر این که نظام مالی دنیا با دالر امریکا
کار میکند تصریح کرد :اقدامات اتحادی ه اروپا میتواند به شرکتهای کوچک و
متوسط اروپاییکهوابستهبه دالروبازار امریکایینیستند،کمککند.سفیرروسیه
در اتحادیه اروپا افزود :آن شرکتها از فرصتهایی که بازار ایران در اختیارشان
میگذارد استقبال میکنند ،اما مشکل اساسی این است که آنها در کار داد و ستد
نفت نیستند؛ درحالی که بر اساس آمار ،اولویت اول ایران فروش نفتش است.

فؤاد معصوم مواضع العبادی
درباره ایران را توجیه کرد

رئیس جمهوری عراق گفت :حیدر العبادی تابع تصمیمات امریکا نیست .به
گزارش ایســنا ،فؤاد معصوم در مصاحبــه با العالم که بخشهایی از آن پخش
شــد ،افزود :درباره تحریمهای تحمیلی به ایران نیز تصمیماتی وجود دارد که
خارج از کنترل دولت عراق است.
وی با بیان اینکه «برخی تصمیمات مانند مبادالت بانکی خارج از کنترل دولت
عراق است» ،بر لزوم رعایت ویژگی روابط تاریخی بین ملتهای عراق و ایران
تأکید کرد و گفت :عراق از تحریمهای تحمیلی به ایران خرسند نیست و به عراق
ضــرر خواهــد زد .وی در عین حال تصریح کرد :تحریمهــا بر روابط تجاری بین
تهران و بغداد تأثیر نخواهد داشت.

اقامه نماز عید قربان به امامت آیتاهلل خاتمی

طبــق اعالم شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی ،نماز عید ســعید قربان به
امامت آیتاهلل سیداحمد خاتمی اقامه میشود .به گزارش تسنیم ،نماز عید
سعید قربان ،چهارشنبه آینده  31-مرداد -در مصالی امام خمینی(ره) تهران
اقامه میشود.
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انتقاد عارف از برخوردهای سیاسی نهادهای نظارتی

نهادهایی که خود باید با فساد برخورد کنند بعض ًا آلوده به فساد میشوند
رئیسفراکسیونامیدبابیاناینکهمتأسفانه
نهادهایــی کــه خــود باید بــا فســاد برخورد
کننــد بعضــاً آلــوده بــه فســاد میشــوند ،از
تســویه حســابهای سیاســی از ســوی
نهادهــای نظارتــی بــا برخــی
مدیــران انتقاد کــرد .بهگزارش
ایســنا ،محمدرضــا عــارف در
جمــع رئیــس و مدیران ارشــد
دیوان محاســبات کشــور افزود:

متأسفانهشاهدهستیمبهخاطربرخوردهای
سیاســی با موضــوع نظــارت از وظیفه ذاتی
نهادهــای نظارتــی غفلــت میشــود و ایــن
موضوع باعث شــکلگیری برخی تخلفات
بخصــوص زمینهســاز برخــی فســادها در
دستگاهها شــده اســت.وی با تأکید بر اینکه
یکی از وظایف دســتگاههای نظارتی مبارزه
با فســاد است ،گفت :برای مبارزه با فساد به
یــک عزم ملی نیاز داریم .اگــر از تجربههای

تاریخی اســتفاده کنیم میبینیم که عوامل
فروپاشیاکثرنظامهایحکومتیفسادبوده
است؛ همانطور که یکی از عوامل سرنگونی
رژیم پهلوی نیز فســاد گســترده در آن رژیم
بود .بههمین خاطر نهادهــای نظارتی باید
بشدت نسبت به فساد در نهادهای مختلف
حساس باشــند و در برخورد با آن مماشات
نکننــد .او ادامــه داد :گاهــی به برخــی افراد
کــه ظرفیــت پذیرش مســئولیت نداشــتند

سمتهای کالنی داده شد و آنها با عملکرد
بدشان برای کشور مشکالت عظیمی ایجاد
کردنــد کــه هنوز تبعــات ســوء مدیریت آنها
را مشــاهده میکنیــم و عجیــب اســت کــه
اکنــون در مقام مدعی هم ظاهر میشــوند.
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات
مجلس شــورای اســامی با انتقــاد از برخی
اظهارنظرهای غیردقیق و شایعهســازی در
فضایرسانهایکشورتوسطبرخیاشخاص

و مســئوالن تصریح کرد :گاهــی برخی افراد
برای آنکه در فضای مجازی قهرمان شــوند
اظهارنظرها و شایعاتی را مطرح میکنند که
تا مدتها افکار عمومی ذهنشان درگیر این
گونه شایعات میشود .متأسفانه در فضای
مجــازی هر چه تند و تیزتر صحبت شــود با
اقبالبیشتریروبهرومیشوندغافلازاینکه
قهرمانانفضایمجازیفرداعلیهخودشان
در همین فضای مجازی عمل خواهند کرد.

ظریف با حضور در رسانه ملی ابعاد مختلف کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تشریح کرد

نه بحث  50درصد در خزر مبنایی دارد و نه  11درصد

این کنوانسیون برای ایران افتخار است ،این افتخار را به یأس و سرخوردگی تبدیل نکنیم

وزیــر امور خارجه ایران چنــد روز پس از
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای
خزر با حضور در رسانه ملی ،به تشریح
ابعــاد پیــدا و پنهــان ایــن کنوانســیون
پرداخــت .محمدجــواد ظریــف درباره
شایعه تقسیم مالکیت بستر و زیر بستر
دریــای خــزر کــه انتقــادات زیــادی را در
فضای رسانه و افکار عمومی برانگیخته
بود ،توضیح داد و تأکید کرد« :نه بحث
 50درصــد در خــزر مبنایــی دارد و نه 11
درصد ».ظریف که در برنامه گفتوگوی
ویــژه خبــری حضــور یافته بود ،بــا بیان
اینکه این کنوانســیون نــه تنها تمامیت
ارضــی ما را حفظ میکنــد ،بلکه باعث
میشــود روابط دوســتان ه و صمیمانه با
همســایگانمان در ایــن قســمت مهم
حوزه همسایگی برقرار شود ،افزود« :نه
 50درصد مبنایی دارد و نه  11درصد که
براساس تصور موهوم است که شوروی
سابق میخواست به ایران تحمیل کند
و هیــچ وقــت شــکل نگرفتــه و نخواهد
گرفــت .البته آن زمان که ما به آن تأکید
میکردیــم آنهــا تقســیمبندی خــود را
انجــام دادنــد که ما در آن زمان نســبت
بــه آن تقســیمبندی موافــق نبودیــم و
هنــوز معتقدیم کــه دریا باید براســاس
توافق همه کشــورها تقســیم شود ».وی
اظهار داشــت« :در این کنوانسیون هیچ
تعیین مرز و ســرزمینی صورت نگرفته
است .در این کنوانسیون تمامیت ارضی
ایران حفظ شده و برای مذاکرات آینده
یک آمادهسازی شده است که انشاءاهلل
خــط مبدأ بــا منافع ملی کشــور حفظ و
ترسیم شــود ».ظریف افزود« :مهم بود
مانع از این شویم که یک بار دیگر بدون
حضور ایــران درباره خزر تصمیمگیری
شود ،تصمیمگیری که محل اعتراضی
هم ندارد  ،چون معاهدات  1921و 1940
هیــچ مرجــع قضایی رســیدگی بــه این
کنوانســیون را تعیین نکرده اســت .این
معاهــدات هیچ کــدام معاهــده مرزی
هم نیستند ،اگر عناوین آن را نگاه کنید،
معاهــده  1921معاهده مودت اســت و
معاهــده  1940معاهده روابط بازرگانی
و کشــتیرانی اســت ».رئیــس دســتگاه

دیپلماســی در ادامه برنامه گفتوگوی
ویژه خبــری درباره بحــث  20درصد در
خــزر و اینکه آیا تا زمانی که کنوانســیون
اجرایی نشــده باشــد ما همچنــان بر 20
درصد پافشــاری میکنیم؟ پاســخ داد:
«این کنوانسیون روی  20درصد تأثیری
نــدارد ،آن موضــوع بایــد بــه صــورت
جداگانــه حــل و فصــل شــود .معتقــد
بودیــم ایــن منطقهای که ایــران باید در
بستر و زیربستر ،برای منابعش استفاده
کند ،باید  20درصد باشد».

ëëاســتفاده از منابع زیر بســتر دریا مهم
است
وزیر خارجه با اشاره به اهمیت استفاده
از منابع زیر بســتر دریــا افزود« :وقتی به
بحــث زیربســتر میرســیم ،اوالً بحــث
سرزمین نیســت و آنجا راجع به قلمرو
صحبت نمیکنیم ،راجع به منطقهای
صحبــت میکنیــم کــه میخواهیــم از
منابعــش اســتفاده کنیــم ،مهــم ایــن
اســت که این منابع کجا هستند و چقدر
میتوانیــم از منابــع زیربســتر اســتفاده
کنیم ،اگر بتوانیم ترتیباتی را فراهم کنیم
که از مهمترین حوزههای زیربستر یا به
صورت مشــترک یــا به صــورت دیگری
اســتفاده کنیــم ،آنجاســت کــه اهــداف
جمهــوری اســامی از نظــر زیربســتر
عملی میشــود ».ظریف گفت« :آنچه
قلمرو و مرز دریایی را تشکیل میدهد،
آبهــای ســرزمینی اســت کــه  15مایل
اســت .درباره اینها تصمیمگیری نشده
چــون خــط مبــدأ تصمیمگیری نشــده
است ».رئیس دستگاه دیپلماسی کشور
همچنیــن گفــت« :در ایــن کنوانســیون
آنچه ذکر شــده خط مبدأ و کنوانســیون
تأثیری بر بســتر و زیربســتر ندارد و باید
بین کشورهای مجاور و مقابل تقسیم و
تصمیمگیری شود که توافقات دوجانبه
و ســه جانبه خواهــد بــود و آن توافقات
هنوز صورت نگرفته است».
ëëتوافــق دربــاره بســتر و زیربســتر در
آیندهای نزدیک محتمل نیست
ظریف با احتمال رد توافق درباره بستر و

پخش تلویزیونی دادگاه مفسدان اقتصادی
دادستان کل کشور گفت :جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی به صورت علنی و
با حضور خبرنگاران برگزار میشود .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم منتظری
روز پنجشــنبه در پایان کمیســیون سیاســی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری
در قــم اظهــار کــرد :دادگاه مفســدان اقتصــادی عالوه بــر علنی بــودن پس از
فیلمبرداری از شبکههای مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.

زیربستر در آیندهای نزدیک یادآور شد:
«مــن احتمال اینکــه در آینــده نزدیک
بتوانیم درباره بستر و زیربستر به توافق
برسیم را خیلی محتمل نمیدانم ،ولی
اینکــه بتوانیــم درباره بســتر و زیربســتر
همکاری کنیم ،این کار االن دارد شــکل
میگیرد ،با آذربایجان شــروع شــده و با
ترکمنستان هم انشاءاهلل در آینده شروع
خواهــد شــد و صحبتهــای مقدماتی
با ترکمنســتان شــکل گرفته برای اینکه
بتوانیــم بــه صــورت مشــترک از منابع
مهــم دریــای خــزر اســتفاده کنیــم».
ظریــف همچنیــن یــادآور شــد کــه در
مورد ســطح دریا نیز هیچ تقسیمبندی
صــورت نگرفته اســت .رئیس دســتگاه
دیپلماسی با بیان اینکه دو اصل تعیین
شده اســت ،گفت« :یکی منطقه دریای
ســرزمینی کشــورها تعیین شــده که 25
مایــل از خــط مبدأشــان اســت و بعد از
آن نیــز  10مایل هم منطقــه انحصاری
ماهیگیریاست».

ëëدرباره خط مبدأ نیز توافقی نکردیم
وزیــر امــور خارجــه ایــران همچنیــن با
بیان اینکه دربــاره خط مبدأ نیز توافقی
نکردیــم ،افــزود« :اگــر کســی راجــع به
تعییــن ســهم صحبــت میکنــد ،ایران
هیــچ چیــز دربــاره تعیین ســطح فعالً
برایــش شــکل نگرفتــه اســت و بــرای
همســایگان ما ،فقط برای زیربستر بین
روســیه و قزاقســتان توافقــی شــده کــه
مربوط به  20سال قبل است».
ظریف گفت« :شــما پنج کشور ساحلی
دارید و نمیتوانید اجازه دهید کشورهای
دیگــر بیــن خودشــان تصمیمگیــری
کننــد ،همان طــور که در گذشــته چنین
تصمیمگیری صورت گرفته اســت .اوالً
نمیتوانیــد تصمیمات بقیه را وتو کنید
مگــر اینکــه در توافــق آمده باشــد .االن
در توافق آمده اســت کــه خط مبدأ باید
با توافق پنج کشــور شــکل بگیرد ،یعنی
برخــاف گذشــته کــه برخی از کشــورها
خودشــان بســتر را تقســیم کردند ،االن
نمیتوانــد ایــن کار صورت بگیــرد و اگر
کنوانسیون امضا نشده بود ،میتوانستند

تا مراحل قانونی را طی نکند ،الزماالجرا
نیست».

عکس :ایرنا

نایب رئیس مجلس شــورای اســامی رفــع حصــر و ممنوعالتصویری خاتمی
را موجــب حفــظ انســجام و تقویت ســرمایه اجتماعی دانســت و گفــت :با این
کار تحملپذیری مردم در مقابل مشــکالت افزایش مییابد و کشــور در مقابل
تحریمها و توطئههای دشــمن واکسینه میشود .مسعود پزشکیان در گفتوگو
با ایسنا ادامه داد :نمیشود با دعوا کردن مقابل دشمن بایستیم ،ما االن چنین
انســجامی نداریم .هر کدام از اینها برای خود پشــتوانههایی دارند که میتوانند
دست به دست هم بدهند ،پشت رهبری بایستند و کشور را به جلو ببرند .چیزی
که باید بپذیریم این است که عقدهها و گرهها باید گشوده شود .پزشکیان افزود:
من با مســئوالن مختلف درباره رفع حصر صحبــت می کنم اما معتقدم داد و
بیداد راه انداختن در رسانهها مشکلی را حل نمیکند و حتی نقض غرض است
و باعث میشــود برای حل یک مشــکل ،مشــکل دیگری به وجود بیاید ،ما باید
راهی را برویم که انسجام و وحدت به وجود بیاید نه اینکه دعوا را تشدید کنیم.
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نه تنها در حوزه تصمیمگیریهای آینده
درباره تعیین بستر و سطحها بلکه درباره
مسائلی چون امنیت ،کشتیرانی و ماهیگیری،
مجلس این فرصت را دارد کنوانسیون را
بررسی کند چون تا مراحل قانونی را طی
نکند ،الزماالجرا نیست
این کار را انجام دهند .در دوره شــوروی
ســابق خط مبدأها مشخص بوده و این
کشــورها بین خودشــان اختــاف جدی
درباره خط مبدأ نداشتند».
ëëمجلس کنوانسیون را بررسی کند
رئیس دســتگاه دیپلماســی بــا تأکید بر
حفظ منافــع ملی ایــران در دریای خزر
تصریــح کرد« :هیــچ اقدامی که ضرری
بــرای تمامیــت ارضی ما داشــته باشــد
حتماً در این کنوانسیون نیست .در حوزه
منافــع امنیتــی ،اقتصــادی و همچنین
در حــوزه تمامیــت ارضــی کنوانســیون
منافعــی را بــرای مــا دارد،البتــه بایــد
مذاکــرات دیگــری شــکل بگیرد کــه در
کنوانسیون دیده شده و در پروتکلی که به
عنوان پروتکل بــرای برنامهریزی آینده
بین وزرا در جلســه آکتائو تصمیمگیری
شــد ،قرار شــد اولین موضوعی که مورد
بحــث قــرار میدهیم ،خط مبدأ باشــد

که تا خط مبدأ کشیده نشود ،نمیتوانید
تقســیمبندی ســطح اعــم از آبهــای
داخلی ،ســرزمینی و منطقه انحصاری
ماهیگیــری را تعییــن کنیــد و فراتــر از
منطقــه انحصاری ماهیگیــری ،منطقه
مشترک اســت که منطقه مشترک بین
پنــج کشــور اســت ».وی توضیــح داد:
«یعنــی دیگر ایــن منطقــه بینالمللی
نیســت ،این منطقه مشــترک بین پنج
کشــور اســت که از ســطح آب هم برای
ماهیگیــری و هــم کشــتیرانی اســتفاده
میکنند و مالحظات امنیتی آنها حفظ
خواهد شد ».رئیس دستگاه دیپلماسی
بــا تأکید بر اینکه این کنوانســیون منافع
ایــران را حفظ میکنــد ،ادامــه داد« :نه
تنها در حــوزه تصمیمگیریهای آینده
دربــاره تعییــن بســتر و ســطحها بلکــه
درباره مسائلی چون امنیت ،کشتیرانی
و ماهیگیــری ،مجلــس ایــن فرصــت را
دارد این کنوانسیون را بررسی کند چون

ëëایــن کنوانســیون را بــه یــأس و
سرخوردگی تبدیل نکنیم
وزیــر امــور خارجــه ایــران با بیــان اینکه
مزایایــی کــه ایــن کنوانســیون چــه در
حوزه ســرزمینی و چه در حــوزه امنیتی
و اقتصــادی بــرای ایران ایجــاد میکند،
بســیار زیــاد اســت ،گفــت« :تعجــب
میکنــم از برخی دوســتان کــه در همه
حوزههــا تــاش میکننــد ایــن افتخــار
ملــی را بــی ارزش جلــوه دهنــد ،یــک
زمــان برجــام بــود که ترامــپ میگفت
ســر مــا کاله رفتــه بعضیها خــاف آن
را میگفتنــد ترامــپ خــارج شــد برخی
میگفتنــد امریــکا هیچ وقــت از برجام
یشود».
خارج نم 
وی اضافــه کــرد« :ایــن کنوانســیون هم
برای ایران افتخار اســت ،ایــن افتخار را
به یــأس و ســرخوردگی تبدیــل نکنیم.
مــردم ایــران ســزاوار افتخــار هســتند.
این روزهای ســالگرد بازگشــت آزادگان
ســرافراز کشور اســت ،این مردم کسانی
هستند که هشت ســال اسارت را تجربه
کردند ولی حاضر نشــدند یک وجب از
خاک خود را از دست بدهند ،این مردم
هنوز همان مردم هستند،افتخار ،عزت
و ســربلندی ایــن مــردم بــرای همــه ما
بایــد مقدس باشــد ».ظریف همچنین
مرجــع حــل اختــاف در کنوانســیون را
مذاکره و روشهــای بینالمللی خواند
و افزود« :صالحیت اجباری برای دیوان
بینالمللــی دادگســتری دیــده نشــده
است».
وزیــر خارجه همچنین گفــت که «متن
کنوانســیون در دسترس عموم هست و
وقتــی که دولت تصمیم بگیرد الیحه را
به مجلــس ارائه دهد کــه باید تصمیم
بگیریم قبــل از تعیین خط مبدأ یا بعد
از تعییــن خط مبدأ الیحه را به مجلس
ارائه میکنیم ،این تصمیم هنوز گرفته
نشده ولی تا کنوانسیون به مجلس نرود
و بــه صــورت کامل در مجلس بررســی
یشود».
نشود ،الز ماالجرا نم 

تشکل «رفاه ملت» اعالم موجودیت کرد

رونمایی از یک حزب جدید در اردوگاه اصولگرایان

بهروز نعمتی :خواهران و اقلیتها به این حزب بپیوندند

سایت آخرین خبر

اصولگرایــان کــه مدتها منتظر تشــکیل
حزبــی به نــام «رهــروان» بــا پرچمداری
علی الریجانی بودهاند ،حاال میبینند که
نزدیکان رئیس مجلس با تابلوی دیگری
وارد میدان شدهاند.
میهمانان صبح پنجشــنبه تاالر ایوان
شــمس بدون اینکه پرچــم حزبی جدید
را به دســت علی الریجانی بدهند ،حلقه
نزدیکان به او را میدانــدار کردند؛ مردانی
اصولگــرا از نماینــدگان ســابق و فعلــی
مجلس شورای اســامی که تحت عنوان
«رفــاه ملــت» گــرد هــم آمدهانــد و ادعــا
دارنــد کــه هیــچ انتســابی با هیچکــدام از
شخصیتهای سیاســی از جمله رؤسای
قوا ندارند .آنگونه که ایرنا خبر داده است،
در این مراســم سید شــهابالدین صدر و
سید مهدی صادق از نمایندگان مجلس
هشــتم ،ایرج عبدی و سیدهادی حسینی
از نماینــدگان مجلــس نهــم و همچنین
بهروز نعمتی ،عضو هیأت رئیسه فعلی
مجلس از جمله حضار این کنگره بودند.
گرچــه در گعدههــای مردانــه از احتمــال
حضــور علــی الریجانی ،رئیــس مجلس
شورای اسالمی سخن به میان میآمد اما
جای او تا پایان مراسم خالی ماند و برخی
از احتمــال حضــور معنوی و پشــت پرده
الریجانــی در این حزب ســخن میگویند.
چــرا که پیشتر ،زمزمهها حکایــت از این
داشــت که حزبی با گردآوردن چهرههای
اصولگــرا برای حمایــت از علی الریجانی

تشــکیل خواهد شــد و انتخابات ریاســت
جمهــوری  1400هــم از اهــداف اصلــی
مؤسسان آن خواهد بود ،اما اینچنین نشد.
هرچند کاظم جاللی نزدیکترین نماینده
اصولگــرای مجلــس بــه علــی الریجانی
که خــود نیز در ایــن حزب حضــور ندارد،
گمانهزنیهــای مطــرح شــده در مــورد
اقدامــات الریجانی برای انتخابــات ۱۴۰۰
ریاســت جمهوری و البته عملکرد او را در
روز استیضاح ربیعی درخصوص کاندیدا
شــدن علــی الریجانــی بــرای انتخابــات
غلط دانســت ،امــا با این حــال نمیتوان
تــاش دوســتان نزدیــک بــه ایــن چهــره
مطرح اصولگرایی را -ولو با نامی جدید-
بیهدفدانست.
ëëازپیامدهــایروشــندرآینــدهتاحضور
زنانوقومیتهادرحزب
مراســم کنگره حزب رفــاه ملت ایران

با ســخنرانی صدر ،نماینده ادوار مجلس
شــورای اســامی آغــاز شــد .صــدر در
سخنان خود تأکید کرد اعضای این حزب
اصولگرایان معتدل و از اعضای ستادهای
اصولگرایان حامی دولت در شهرستانها
هستند .او پیشبینی کرد که این حزب در
آینده پیامدهای روشــنی خواهد داشــت.
بهروزنعمتی،عضوهیأترئیسهمجلس
شــورای اســامی از دیگــر ســخنرانان این
مراســم عنــوان کــرد :خواهــش مــن این
اســت کــه خواهــران هــم در ایــن حــزب
حضور پیدا کنند .عالوه بر این بهتر اســت
از قومیتهــای مختلف هم در این حزب
باشــند تا گستره بیشتری در کشور پوشش
داده شــود .این نماینده مجلس تصریح
کــرد :مــا میخواهیــم کــه برادرانمــان از
اقلیتهای مذهبی هــم در حزب حضور
داشــته باشــند و به گونهای رفتار شــود که

همگی در اداره حزب نقش داشته باشند.
او همچنیــن در جمــع خبرنــگاران اعالم
کرد این حزب همان حزبی اســت که قبالً
میخواستیمتشکیلبدهیمولیدرشکل
حزب رفاه ملت وارد شدیم.
ëëهمفکرانکاظمجاللیدرشورایمرکزی
سید شــهابالدین صدر در پاسخ به
این ســؤال کــه چرا کاظم جاللــی در این
مراســم حضور ندارد ،گفت :ما با ایشان
تماس داشــتیم ،ایشان نخواستند که به
عنوان نامــزد انتخابات شــورای مرکزی
حضور داشــته باشــند ،اما دوستان دیگر
ایشــان کــه کاندیــدا شــدهاند بــا ایشــان
همفکــر هســتند .صــدر همچنیــن در
پاسخ به این سؤال که چرا حزب رهروان
تشــکیل نشــد ،اعــام کــرد :ایــن را باید
از خودشــان بپرســید .آنهــا در مجلــس
هســتند ،ما از آنها هم دعوت کردیم که
هرکسی میخواهد بیاید و کاندیدا شود.
ایــن نماینده اســبق مجلــس همچنین
اضافه کرد :این حزب در راستای انقالب
اســامی ،آرمانهــای مقــام معظــم
رهبــری و در چارچــوب قانــون اساســی
اســت و هیــچ انتســابی بــا هیچکــدام از
شــخصیتهای سیاســی نــدارد .ممکن
است برخی از اعضای ما در جلسات به
برخی از رؤسای قوا ارادت داشته باشند
اما حزب ما مســتقل است و کار خودش
را انجــام میدهــد و تصمیمگیــری آن
برعهده شورای مرکزی است.

