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سياست

سپاه یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور را
منهدم کرد

ق��رارگاه ق��دس نی��روی زمینی س��پاه از انه��دام یک تیم
تروریس��تی وابسته به سرویسهای جاسوس��ی بیگانه و هالکت
اعضای آن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در

اخبار
برداشت اوباما از نامههای رهبر معظم انقالب
باراک اوباما در گفتوگویی با توماس فریدمن به بیان
برداشت خود از مقام معظم رهبری پرداخت.
ب��ه گزارش فرا رو ،رئیسجمهور آمریکا در پاس��خ به
س��وال توماس فریدمن دای��ر بر اینکه در م��ورد آیتاهلل
خامنهاي رهبر ایران چه آموخته ،گفت" :درک او مش��کل
اس��ت .من مس��تقیما با او حرف نزدهام .در نامههایی که
ایش��ان ميفرس��تد ،معموال اش��اره زیادی به آنچه ایشان
دادخواهیهاي گذشته علیه کشورش ميداند هست .اما به
نظر من آنچه خیلی گویاس��ت این است که ایشان در این
مذاک��رات (اتمی) به مذاکرهکنندگان��ش آزادی عمل داد،
این اختیار را داد که امتیازات مهمی بدهند ،که امکان به
ثمر رسیدن این چارچوب توافق را فراهم خواهد کرد".
وي تاکید کرد که رهبر ایران به غرب "عمیقا" بدبین
است.
سرنوشت هدیه روحانی

به رئیسجمهور ترکمنستان
رئیسجمهوری ترکمنس��تان اتوبوسی که چند هفته
پیش از س��وی رئیسجمهوری اس�لامی ایران در جریان
سفر وی به عشقآباد هدیه گرفته بود ،به مجتمع یتیمان
عشقآباد ،اهدا کرد.
ب��ه گزارش ایلنا ،در این مراس��م که با حضور مقامات
عالی رتبه سیاس��ی ،اقتصادی و مردمی ترکمنستان و نیز
معاون س��فیر ایران در عش��ق آباد برگزار شد ،حسنمراد
حایتجاناف  -مدیر مجتمع یتیمان عشقآباد طی سخنرانی
خود ضمن قدردانی بابت این هدیه از سوی رئیس جمهور
ترکمنس��تان ،تاکید کرد که این بهترین هدیه در آس��تانه
عید نوروز برای بچههاي این مجتمع است.
وی با اشاره به اینکه در این مجتمع  254نفر از کودکان
در سنین مختلف زندگی میکنند ،هدیه این اتوبوس جدید
شادی کودکان این مجتمع را مضاعف کرده است.
علی تیزتک  -معاون سفیر ایران در عشقآباد نیز طی
س��خنان خود فرا رس��یدن عید نوروز را ب��ه ملت و دولت
دوس��ت و برادر و کش��ور همس��ایه ترکمنس��تان تبریک
گف��ت و افزود :موجب خش��نودی و افتخار اس��ت که در
چنین مراس��می شرکت میکنم .وی تصریح کرد :از ابتکار
خداپسندانه رئیسجمهور ترکمنس��تان استقبال و تشکر
میکنیم و امیدواریم که روابط و همکاریهای میان ایران
و ترکمنس��تان در عرصههاي سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
بیش از گذشته گسترش یابد.
اردوغان؛ امروز در تهران
رجب طیب اردوغ��ان رئیسجمهور ترکی��ه امروز به
ته��ران ميآید .دومین نشس��ت مش��ترک ش��ورای عالی
همکاری ایران و ترکیه سه شنبه برگزار خواهد شد.
به گزارش واحد مركزي خبر رئيسجمهور ترکیه بنا
به دعوت رس��می روحانی رئیسجمهوری کش��ورمان در
راس هیئتی به تهران سفر میکند .اردوغان را در این سفر
یک روزه وزرای خارجه ،اقتصاد ،انرژی ،گمرک ،تجارت و
توسعه ،فرهنگ و گردشگری همراهی خواهد کرد.
«علیرضا بیگدلی» سفیرکشورمان در ترکیه گفت :دومین
نشست مشترک شورای عالی همکاری ایران و ترکیه با حضور
وزرای عضو هیات دولت دو کشور برگزار خواهد شد.
در این دیدار ،تمامی ابعاد روابط دوجانبه جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری ترکیه مرور ش��ده و درخصوص موضوعات
منطقهای و بینالمللی تبادل نظر به عمل خواهد آمد.
مهدی هاشمی قوه قضائیه را متهم کرد؛
وقتی حکم من دستوری است،

چرا باید اعتراض کنم؟
وکیل مدافع مهدی هاش��می گفت :برای اعتراض به
حکم پرونده موکلم هنوز تصمیمی نگرفتیم.
سید محمود علیزادهطباطبایی در گفتوگو با تسنیم
در پاس��خ به این س��ؤال که آیا به حک��م پرونده موکلش
اعتراض کردند یا خیر ،اظهار داشت :هنوز تصمیمی برای
اعتراض نگرفتهایم .وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای
اعتراض مهلت دارند یا خیر ،گفت :هنوز مهلت داریم.
علیزاده طباطبایی در پاس��خ به سؤال دیگری مبنی بر
اینکه چرا برای اعتراض به تصمیم نرس��یدند ،افزود :هرچه
با مهدی هاشمی صحبت میکنم میگوید :وقتی قرار است
رسیدگی دستوری باشد چرا باید اعتراض کنیم؟
وکیل مدافع مهدی هاش��می از قول وی ادعا کرد :با
موکلم صحبت کردم گفت" :وقتی قرار است از باال دستور
دهند فالن حکم صادر شود ،چرا باید اعتراض کنیم؟".
شایعه مرگ فرح پهلوی
برخی اخبار از مرگ فرح پهلوی ،همس��ر محمدرضا
پهلوی حکایت دارد.
به گزارش جهان ،همشهری نوشت :فرح که به همراه
خانواده خود پس از فرار در فرانس��ه زندگی میکرد صبح
یکشنبه  ۱۵مهر ،مرد.
فرح همسر سوم محمدرضا پهلوی ،شاه زمان طاغوت
ایران ب��ود که به همراه همس��ر خود بعد از ت��اراج تمام
سرمایه متعلق به مردم در پی انقالب با شکوه ملت ایران
اقدام به فرار از ایران کرد .انتش��ار این خبر در حالی است
ک��ه رض��ا پهل��وی روز  14فروردین در صفحه ش��خصی
خود نوش��ته بود" :خبری که برای ش��هبانو ،مادرم شایعه
کردهاند ،ساختگی است".
کانادا:
تفاهم هستهای ایران و  ۵+۱را قبول نداریم
هرچند در روزهای اخیر بس��یاری از کش��ورها ،حتی
رقبای منطقهای ایران از تفاهم هس��تهای لوزان استقبال
ک��رده و آن را گام��ی در جه��ت برق��راری صل��ح و ثبات
بینالملل��ی دانس��تهاند ،دولت کانادا همچن��ان به موضع
تند خ��ود در قبال ایران پایبند بوده و هم راس��تا با رژیم
اس��رائیل ،در راس��تای زیر س��ؤال بردن تفاهم هستهای
حرکت میکند.
ب��ه گزارش تابناک ،دولت کانادا در راس��تای مواضع
خصمان��ه همیش��گی خود در قب��ال ایران ،علی��ه تفاهم
هس��تهای لوزان موضع گیری و اع�لام کرده که همچون
دولت آمریکا نس��بت به این تفاهم خوش��بین نیست .در
این راستا ،این دولت اعالم کرده تحریمهای موجود خود
علیه ایران را کاهش نخواهد داد.
س��ایت خبری «آروتز ش��وا» ضمن انتش��ار این خبر
مینویسد ،راب نیکلسون ،وزیر خارجه کانادا هشدار داده با
وجود حصول تفاهم هستهای ،همچنان این احتمال وجود
دارد که ایران بتواند به سالح هستهای دست پیدا کند.

اطالعیهای اعالم کرد :صبح ديروز یک تیم تروریس��تی وابسته به
سرویسهای جاسوسی بیگانه در منطقه «قصر قند» و «نیکشهر»
در جنوب ش��رق کش��ور با اقدام قاطع رزمندگان قرارگاه نیروی
زمینی سپاه منهدم و اعضای آن به هالکت رسیدند.

این اطالعیه افزوده اس��ت :این عملیات پس از یک سلس��له
عملیات شناسایی ،تعقیب و گریز طی روزهای اخیر انجام و مقادیر
قابل توجهی س�لاح ،مهمات و تجهیزات ارتباطی آنان به دس��ت
رزمندگان این قرارگاه افتاد.

بررسی شعار سال بر اساس بیانات رهبرانقالب

شرط تحقق شعار «دولت و ملت،همدلی و هم زبانی» چيست؟
گروه سياست حض��رت آی��تاهلل العظم��ی
خامنهای ،رهبر معظم انقالب
گــزارش دو
اس�لامی در پی��ام ن��وروزی
خطاب به ملت ایران ،س��ال  1394را سال «دولت و
ملّت ،همدلی و همزبانی» نامگذاری کردند .ايش��ان
همکاریهای صمیمانه و همدلی بیش��تر میان ملت
و دولت را ش��رط عملیاتی شدن ظرفیتها و تحقق
آرزوها دانس��ته و الزمه ش��کلگیری این همدلی را
«اعتماد متقابل» معرفی کردند .اما مسئله اين است
كه شرط تحقق اين شعار چيست؟

رمز موفقیت دولت
در متون علوم سیاس��ی براس��اس مبانی،
نگرشها و تجربیات تاریخی تقسیمبندیهای
گوناگونی از انواع حکومتها وجود دارد که طبق
آن حکومتهای مختلف بشری از حیث مُدل و نحوه
حکومت کردن به انواع مختلفی تقس��یم میش��وند.
ام��ا رهبر انقالب اس�لامی تقس��یمبندیای کلی از
ان��واع حکومتها براس��اس نح��و ه اداره آنها دارند و
حکومتها را به سه دسته اصلی تقسیم میکنند:
دس��ته اول نظامهای پلیسی مانند سیستمهای
اس��تبدادی کمونیستی ،س��لطنتی و شبهسلطنتی
ب��ا ویژگیه��ای خاص خود هس��تند و دس��ته دوم
دمکراس��یهای غربی هستند که با تزویر و تبلیغات
اداره میش��وند .اما سومین مُدل ،نظامی است که با
محبت و عطوفت مردم اداره میش��ود .از نگاه رهبر
معظم انقالب ،نظام اس�لامی نمیخواهد و نمیتواند
با دو ش��یوه اول اداره ش��ود و بر این اساس «اعتماد
و محبت م��ردم به نظام» از جایگاه��ی بنیادین در
جمهوری اسالمی برخوردار است:
«ی��ک نوع نظام هم نظامی اس��ت که با محبت
و عطوفت مردم اداره میش��ود .بای��د مردم را مورد
محب��ت و احترام ق��رار داد و به آنها اعتن��ا کرد ،تا
به دس��تگاه حاکمه وصل باشند و پشت سرش قرار
گیرند .نظام ما تا حاال اینگونه بوده است؛ بعد از این
هم باید اینطور باشد».
تجربههاي تاریخی ایران نش��ان داده است یکی
از ضعفه��اي جدی در روابط دولت و ملت در ایران
فق��دان همدلی و همزبانی و هم رأیی بین دولتها و
ملت ایران در ادوار گوناگون تاریخی بوده و مهمترین
دلیل این معضل نیز استقرار و استمرار حکومتهای
اس��تبدادی و س��لطانی بوده اس��ت .در تاریخ ایران
همواره دولتها و حکومتها به قدرت به مثابه فرصت
و غنیمتی برای افزایش ثروت ش��خصی ،خانوادگی،
قومی ،قبیلهاي و باندی یا فرصتی برای ترکتازیها و
نمایش قدرت خود با هزینه از سرمایههاي ملی نگاه
ميکردند از اینرو کمترین دغدغهاي که داش��تهاند
مسالهاي به نام منافع ملی بوده است.
دولتهای استبدادی از آنجا که به دنبال تامین
منافع ملی نبودند برای بقا و استمرار حاکمیت خود
نیز نی��ازی به حمایت و پش��تیبانی ملی احس��اس
نمیکردند.
از اینرو همواره ش��کاف دولت و ملت به عنوان
میراث شوم تاریخی در ایران وجود داشته و موجب
هدر رفتن توانمندیهای ملی و استعدادهای فردی
و اجتماعی شده است.
استقرار نظام جمهوری اسالمی برای نخستینبار
در تاریخ ایران نشان داد كه رابطه دولت و ملت تا چه
اندازه ارزش دارد و اين رابطه در  8سال دفاعمقدس
و مقابله با انواع دسيس��هها و دش��منيها کارآمدی
خ��ود را پیش روی ملت و دولت ای��ران قرار داد اما
تجارب تاریخی نش��ان داده اس��ت رابطه همدالنه و

بنعمته اخوانا» .برادری ،احساس همگامی و همدلی،
نعمت بزرگ خداست».
اما شکلگیری و تقویت اعتماد متقابل بین ملت
و دولت به عنوان ش��رط تحق��ق همکاری و همدلی
بین ملت و دولت چگونه ممکن خواهد ش��د؟ رهبر
انقالب در پیام نوروزی خود به این س��وال پاس��خی
شفاف دادهاند:
«هم دولت ،ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول
داش��ته باش��د و ارزش و اهمّ یّت و تواناییهای ملّت
را بدرس��تی بپذیرد ،هم ملّت ب��ه دولت که کارگزار
کارهای او اس��ت به معنای حقیقی کلمه اعتماد
کند».
برطرف نم��ودن ش��کاف دولت ملت
که میتوان آن را از جمله ش��کافهای
فع��ال در جامعه دانس��ت که در
ش��رایط حاض��ر ب��ا ط��رح
فسادهای اخیر در
همزبانانه بین دولتها و ملتها
امر ثابت و غیرقابل تغییری نیست
و همواره در معرض خدش��ه و آسیب قرار
دارد و باید آن را تقویت کرد.
از همین جا میتوان عل��ت تأکید رهبر انقالب
ب��ر مقوله «اعتم��اد متقابل مردم و نظ��ام» در پیام
نوروزی س��ال  94را دریافت .رهبری در این پیام با
اشاره به ظرفیتهای زیاد ملّت ایران و سیاستهای
نظام برای تحقق آرزوهای بزرگ ملی ،همکاریهای
صمیمان��ه و همدلی بیش��تر میان مل��ت و دولت را
ش��رط عملیاتی ش��دن ظرفیتها و تحق��ق آرزوها
دانس��ته و الزمه شکلگیری این همکاری و همدلی
را «اعتماد متقابل» معرفی کردند:
«اگر ای��ن هم��کاری صمیمانه [می��ان ملّت و
دولت] از دو سو شکل بگیرد ،یقیناً هم ه آنچه را که
جزو آرزوهای ما ميباش��د دستیافتنی است و آثار
آن را مردم عزیزمان به چش��م خواهند دید ...هرچه
بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر
و همدلی بیش��تری باش��د ،کارها بهتر پیش خواهد
رف��ت .باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت ،ملّت
را به معنای واقعی کلمه قبول داش��ته باشد و ارزش
و اهمّ یّت و تواناییهای ملّت را بدرستی بپذیرد ،هم
ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای
حقیقی کلمه اعتماد کند».
حجتاالس�لام نصراهلل پژمانف��ر نماینده مردم
مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی در اينباره
گفت :انقالب اس�لامی ایران با تکیه بر حرکتهای
فرهنگ��ی و همچنین مبتنی ب��ر همدلی به پیروزی
رس��ید و در دوران  36س��اله بع��د از انق�لاب نی��ز
توانستیم با تکیه بر همین همدلی به پیشرفتهایی
نائل شویم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :فرصت و حضور حداکثری مردم در
صحنههای گوناگون سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و
اقتصادی همواره س��بب شدهبسیاری از تهدیدهای
دشمنان نظام اس�لامی به فرصت تبدیل شود و در
این میان کلید واژه اصلی همدلی بوده است.
پژمانف��ر افزود :عالوه بر ای��ن با تکیه بر همین
همدلی و مشارکت مردمی بوده است که در بسیاری
از صحنهها همچون دوران هش��ت ساله دفاعمقدس
با موفقیت از صحنه خارج شدهایم و در دوران جنگ
تحمیلی ش��اهد بودیم ک��ه حتی یک وجب از خاک
این کشور به دشمنان واگذار نشد.

اعتماد ملت به دولت
از منظ��ر حض��رت آی��تاهلل خامن��های اعتماد
مردم به نظام زمینهسا ِز پش��تیبانی آنها از حکومت
را فراه��م آورده و دس��تیابی به اهداف اس�لامی را
تضمین میکند:
«در حقیقت اعتماد مردم اس��ت که پش��تیبانی
آنها را به وجود میآورد؛ و پش��تیبانی و اتصال مردم به
دستاندرکاران نظام است که توفیق این حرکت اسالمی
را با اهداف اسالمی تضمین میکند ...مردم هستند که
پشتیبان واقعی نظامند؛ این پشتیبانی ،متوقف به اعتماد
است و این اعتماد هم باید باقی بماند».
در این ن��گاه «رمز موفقی��ت حاکمیت و قوای
س��هگانه کش��ور» در همین پش��تیبانی ملت از آنها
نهفته اس��ت و هیچ عاملی نباید به اعتماد به عنوان
زمینهسا ِز این پشتیبانی ضربه بزند:
«رم��ز موفقی��ت دولت و ق ّوه قضایی��ه و مقننه،
در پش��تیبانی قاطب ه ملت از آنهاس��ت .هر حرکت و
گفتاری که روح اعتماد مردم به این قوا و کارگزاران
آن را متزلزل و در این پش��تیبانی ،اندک خللی وارد
سازد ،حرام شرعی و خیانت ملی است».
اگر هم دولت و هم ملت از این آرمانها ،اهداف،
ارزشها و ایستارها تعریف و تصویر مشترکی داشته
و در قب��ال تحقق اه��داف و پاس��داری از ارزشها
احساس مس��ئولیت مشترک داش��ته باشند بدیهی
است س��رمایهها ،اس��تعدادها و تواناییهاي ملی در
این مس��یر به کار گرفته خواهد شد و از هدر رفتن
آنها جلوگیری ميشود.
شرط تحقق شعار سال 94
از س��وی دیگ��ر تأکی��د رهبر انق�لاب بر عنصر
«همدلی» که در ش��عار س��ال  94تبلور یافته امری
بیسابقه نیست و ایشان در گذشته نیز از این موضوع
به عنوان «نعمت بزرگ خدا» یاد کرده بودند:
«همه آحاد ملت و بخصوص مس��ئولین کش��ور
بای��د نعمت وحدت و اتّفاق و همدلی را  -که خدای
متعال آن را به ما ارزانی داش��ت  -برای خود حفظ
کنن��د و آن را به خط��ر نیندازند« :واذکروا نعمة اهلل
علیک��م اذ کنتم اعداء فال ّف بی��ن قلوبکم فأصبحتم

فضای عمومی نیز تشدید شده است،
میتواند موجب پیشبرد اهداف انقالب اسالمی شود.
برای رس��یدن به اه��داف انقالب اس�لامی ،همدلی
و همزبان��ی دولت و ملت و برطرف نمودن ش��کاف
بین این دو از جمله ضروریات اس��ت .دولت اسالمی
دولتی اس��ت از دل ملت و برآمده از آن که خواست
اس�لام و مس��لمین را پی میگیرد به همین جهت
تحقق همدلی و همزبانی دولت و ملت برای رسیدن
به دولت اس�لامی ضروری اس��ت .در این جهت نه
دول��ت باید ملت را نامحرم و غیرخودی بداند و او را
در روند مدیریت کشور و تصمیمات شرکت ندهد و
نه ملت ،دولت را به حال خود رها کند و خود را در
قبال اتفاقات و حوادث مسئول نداند .البته باید دقت
داشت که همزبانی و همدلی این دو رکن جمهوری
اس�لامی یعنی دولت و ملت ،طرفینی اس��ت؛ بدان
معنا که نباید این نامگ��ذاری به همدلی و همزبانی
ملت نسبت به دولت و بلعکس دولت نسبت به ملت
تفسیر شود.
دولت اسالمی دولتی است که از یکسو فرهنگ
سیاسی مردم در آن مشارکتی است و ازسوی دیگر
دولت صرف��اً به دنب��ال تحقق خواس��ت نخبگان و
گروههای قدرت و ثروت نیس��ت بلکه خواست آحاد
مردم مسلمان را پی میگیرد.

نتیجه همدلی و همزبانی
پذی��رش جایگاه واالی مل��ت و تواناییهای عظیم آن
از س��وی دولت و اس��تفاده از این نیروی عظیم در مس��یر
پیش��رفت کشور و حل مش��کالت از جمله مسائل مهم در
این زمینه اس��ت که بهخصوص در سال «اقتصاد و فرهنگ
ب��ا عزم ملّی و مدیریّت جهادی» مورد تأکید دائمی رهبری
بوده تا جایی که پیش��رفت کارها را در صورت سپرده شدن
آن به مردم میسر دانستند:
«تدبی��ر مس��ئوالن در هر برههای از زم��ان در دوران
جمه��وری اس�لامی ،باید ای��ن باش��د؛ کارها ب��ا تدبیر ،با
برنامهری��زی ،ب��ا مالحظه همه ظرایف و دقای��ق در اختیار
مردم گذاشته بشود؛ آنوقت کارها پیش خواهد رفت».
این توجه به تواناییهای ملت صرفا به عنوان مسئلهای
تبلیغاتی مطرح نمیش��ود بلکه براس��اس برآوردی دقیق و
محاس��به ش��ده از توانمندیه��ای ملت م��ورد تأکید قرار
میگیرد:

«باره��ا این را گفتیم  -اوائ��ل از روی حدس و گمان
میگفتی��م ،بعد آماره��ای بینالمللی همی��ن را تأیید کرد
– ک��ه ما از لحاظ رتبه اس��تعداد انس��انی ،در رتبههای باال
هس��تیم؛ یعنی از متوسط جوامع بشری موجود دنیا خیلی
باالتریم؛ متوسط ما از متوسط دنیا باالتر است .استعدادهای
ما ،جوانهای ما فوقالعادهاند».
و براس��اس این برآورد از واقعیتهای کشور است که
مسئله اتکاء به قدرت درونی به عنوان «کلید حلّ مشکالت
کش��ور» به یکی از مهمترین مطالبات رهبر انقالب اسالمی
از دولت تبدیل میشود:
«در داخل کش��ور خیلی امکانات وج��ود دارد که اگر
چنانچ��ه ن��گاه ما  -چ��ه در زمینههای اقتص��ادی ،چه در
زمینههای فرهنگی ،چه در زمینههای گوناگون دیگر [ -به
آنها باش��د و] اگر بتوانیم از این نیروهای داخلی اس��تفاده
کنیم ،کلید حلّ مش��کالت اینجا اس��ت؛ یعن��ی در درون
کش��ور و امکانات داخلی کشور اس��ت که از اینها میشود
خردمندانه بهرهبرداری کرد .اینها باید شناس��ایی بشوند .و
این است که رتبه ما را در دنیا باال میبرد .در مناسبات
بینالمللی س��هم هر کش��وری به قدر قدرت درونی او
است؛ هر مقداری که واقعاً در درون اقتدار داشته باشد،
س��همش از مجموعه مناسبات بینالمللی به همان نسبت
باالتر است».
از س��وی دیگر م��ردم ،جریانهای سیاس��ی و
ش��خصیتهای متنفذ نیز وظیفه کمک به دولت را
برعهده دارند:
«م��ن از هم�� ه جریانه��ای گوناگون سیاس��ی
درخواس��ت میکن��م و اص��رار دارم ،و همچنی��ن از
هم��ه ش��خصیتهای متنفذی ک��ه دارای نفوذ کلمه
هس��تند ،دارای ح��وز ه تأثیرگ��ذاری در میان ملت
هستند ،درخواست میکنم به مسئولین ،به دولت ،به
رئیسجمهور کمک کنند تا انشاءاهلل بتوانند وظائف
سنگینی را که برعهده دارند ،بخوبی انجام دهند».

فرصت سال 94
به نظر میرس��د نامگذاری س��ال  94با ش��عا ِر
«دولت و ملّت ،همدلی و همزبانی» فرصتی گرانبها
برای مجموع ه قوای کش��ور و ب��ه خصوص دولت به
عنوان س��کاندار اجرایی کشور از سویی و ملت ایران
به عنوان «صاحبان کشور» از سوی دیگر است تا با
تقویت عنصر اعتماد متقابل بین خود و ش��کلدهی
هرچ��ه بهت��ر و کاملتر فضای هم��کاری و همدلی
گامهای مهم و بزرگی در مسیر پیشرفت بردارند که
در این صورت کش��ور در مقابل توطئههای دش��من
مصون خواهد شد:
«مصونیّت کشور ،وابسته به حضور مردم است؛
کم شدن فشارهای دشمنان ،وابسته به حضور مردم
اس��ت ،وابس��ته به اتّحاد و انس��جام مردم با نظام و
حس اعتماد متقابل
با دس��تگاه جمهوری اسالمی و ّ
حس باید روزبهروز
بین مردم و مسئولین است .این ّ
تقویت بشود».
لذا همه بايد تالش کنیم تا این شعار راهبردی
در فض��ای تبلیغاتی رس��انهها و جریانات سیاس��ی
صرفا در گفتار و کالم مس��ئوالن و نمایش در بنرها
و بروش��ورهای رنگارن��گ بر بدنه دیواره��ا و ادارات
باقی نماند ،بلکه مس��یر حرکت و اس��تراتژی دولت
و م��ردم قرار گیرد و ب��رای اجرایش عمال روشهای
دقیق و برنامههای معین طراحی و اعمال ش��ود ،تا
در پایان یکس��ال از گذش��ت این راهبرد کیفیت و
کمیت ارزیابی آن مش��هود باش��د که در اینصورت
اس��توانه اس��تحکام درونی نظام یکبار دیگر اقتدار و
زیبایی مشروعیت و مقبولت نظام اسالمی را تضمین
خواهد نمود.

الریجانی در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس:
مجلس از حرکت تیم مذاکرهکننده حمایت میکند

وزير كشور در مراسم جشن روز ملی پاکستان:
ایران و پاکستان دو کشور دوست و همسایه

زاکانی:
وزیر خارجه در مجلس توضیحات شفافی به نمایندگان ارائه کند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :بیانیه مطبوعاتی لوزان که نتیجه
مذاکرات چندماه اخیر اس��ت ،نشانه خوبی درخصوص حل مسئله
تريبــــون
هستهای است و مجلس از حركت تيم مذاكرهكننده حمايت ميكند.
به گزارش فارس ،علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی صبح ديروز در
دیدار نوروزی با کارکنان مجلس گفت :خوش��بختانه در ابتدای سالجاری تالشهای
دولت در مس��ئله هس��تهای دورنمای خوبی را نش��ان میدهد و از طرف دیگر بیانیه
مطبوعاتی لوزان که نتیجه مذاکرات چندماه اخیر است ،نشانه خوبی درخصوص حل
مسئله هستهای است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :امیدوارم در دو سه ماه آینده مذاکرهکنندگان
بتوانند در مذاکرات نیت ملت ایران را که همان داشتن دانش هستهای با ضوابط خاص
خود است را برآورده سازند .البته در این رابطه باید دقتهای الزم صورت گیرد .از طرف
دیگر مسیر طی شده امیدوارکننده بوده و مردم ما خوشحال هستند که مسیر روشنی
بهوجود آمده است و قطعا این موضوع اثرات خود را خواهد گذاشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مجلس از حرکت تیم مذاکرهکننده
حمای��ت میکند ،تصریح کرد :امیدوارم گفتوگوهای بینالمللی به حفظ حقوق ملت
ایران بینجامد و مردم از فواید دانش هس��تهای بهرهمند گردند .همچنین امیدوارم با
این گفتوگوها مش��کالتی را که بدخواهان بهوجود آورده بودند ،مرتفع شود تا زمینه
شکوفایی اقتصادی فراهم شود.
الریجانی با اعالم اینکه برداش��تن تحریمها به اقتصاد کشور کمک میکند ،افزود:
نمیگویم این موضوع علت تامه است ،یقینا این مسئله بخشی از محورها و موضوعات
است ،اما به طور حتم مهمترین مسئله این است که تدابیر اقتصادی در داخل کشور
به نحوی باشد که به رونق اقتصاد بیانجامد.

وزیر کش��ور گفت :در مذاکرات به همه کش��ورهای جهان ثابت
کردیم که اس��تفاده از انرژی هس��تهای حق مسلم مردم ایران
ديدگـــ�اه
است و دنیا این حق را پذیرفت.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی وزارت کش��ور ،عبدالرضا رحمانیفضلی در مراسم
جشن روز ملی پاکس��تان که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان در تهران
برگزار ش��د با تبریک روز ملی پاکس��تان به دولت و ملت این کشور ،گفت :جمهوری
اس�لامی ایران و پاکستان دو کشور دوست و همس��ایه با اشتراکات فرهنگی ،دینی و
تاریخی هستند و با گسترش روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دو همسایه مسلمان
افق روشنتری پیشروی ملتهای ایران و پاکستان گشوده خواهد شد.
وی که به عنوان میهمان ویژه در مراسم جشن روز ملی پاکستان حضور داشت با
اشاره به توافقات نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور ایران و پاکستان در
اسالمآباد گفت :جمهوری اسالمی ایران به طور جدی پیگیر توافقات اسالمآباد در تمام
زمینهها بویژه در حوزه امنیتی ،مبارزه با تروریس��م و قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان
است تا شاهد پیشرفت ملتهای منطقه و نابودی افراطیگری و تروریسم باشیم.
وزی��ر کش��ور با اعالم اینکه موض��وع یمن یک موضوع داخلی اس��ت و با راه حل
سیاس��ی میتوان آن را خاتمه داد ،افزود :مایلیم با پاکس��تان در حل و فصل مس��ائل
منطقهای بویژه مسائل یمن همکاری الزم را داشته باشیم.
وزیر کشور با اشاره به نتایج مهم مذاکرات هستهای ایران و کشورهای  5+1گفت:
در این مذاکرات به همه کش��ورهای جهان ثابت کردیم که استفاده از انرژی هستهای
حق مس��لم مردم ایران است و دنیا این حق را پذیرفت و با دفاع از حق خود گامهای
مهمی در تنشزدایی و گسترش صلح در جهان برداشتیم.

نماین��ده مردم تهران در مجلس با یادآوری اینکه نمایندگان در
گذش��ته تجربه خوبی از نشست با وزیرخارجه ندارند ،گفت :در
بهارستـــان
نشس��تهای قبلی که آقای ظریف در مجلس حضور مییافت،
وی مباحث رسانهای را در جمع نمایندگان تکرار میکرد.
علیرض��ا زاکانی در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به حضور محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی در جلسه غیرعلنی امروز
خان��ه ملت گفت :امروز نمایندگان دغدغههای خود را ب��ا وزیر خارجه و مقامات تیم
مذاکرهکننده هستهای در میان خواهند گذاشت .وی اضافه کرد :بحث نمایندگان این
اس��ت که آقای ظریف در نشست مجلس توضیحات شفافی به وکالی ملت ارائه کنند
یعنی ما مجددا اظهارات رسانهای را در مجلس استماع نکنیم.
زاكاني با یادآوری اینکه نمایندگان در گذشته تجربه خوبی از چنین نشستهایی
ندارند ،خاطرنشان کرد :در نشستهای قبلی که آقای ظریف در مجلس حضور مییافت
وی مباحث رس��انهای را در جمع نمایندگان تکرار میکرد که همین باعث میشد که
نمایندگان قانع نش��وند .امیدواریم در نشس��ت امروز آقای ظری��ف اظهارات و مواضع
مختلف را بیان کند تا اگر مبحث غیررسانهای وجود دارد نمایندگان استماع کنند.
زاکانی ابراز امیدواری کرد که هیات رئیس��ه مجلس ش��رایطی را فراهم کند که
نمایندگان هم دغدغههای خود را در اين نشست بیان کنند.
وی با بیان اینکه نمایندگان به همان اندازه که عموم مردم و رسانهها از جزئیات
مذاک��رات آگاهند در این زمین��ه آگاهی دارند ،تصریح ک��رد( :در جریان قرار گرفتن
نمایندگان از جزئیات مذاکرات) چیزی که است باید در این سه ماه رقم بخورد ،یعنی
ه��م در جهت آگاهی نمایندگان از اجزا و جزئیات مذاکرات تالش ش��ود و هم کمک
شود اشکاالت موجود اصالح شود.

حجتاالسالم تقوی:

کارکرد شورای همگرایی اصولگرایان
انتخاباتی نیست
رئیس ش��ورای همگرای��ی اصولگرایان با بیان
اینکه ما در نشس��ت های همگرایی بحثهای
احــــ�زاب
انتخابات��ی نکرده و نمیکنی��م گفت :مباحث
انتخاباتی سازوکار جداگانه خود را دارد و از جایی دیگر دنبال میشود.
به گزارش مهر ،حجتاالس�لام س��یدرضا تقوی رئیس شورای
همگرایی اصولگرایان با اش��اره به کارویژه اين ش��ورا اظهار کرد :ما
تنه��ا بر همگرایی اصولگرایان تاکید میکنی��م و مباحث انتخاباتی
سازوکار جداگانه خود را دارد و از جایی دیگر دنبال میشود.
وی افزود :ما در جلس��ات خود با عنوان نشست های همگرایی
اصولگرایان بحثهای انتخاباتی نکرده و نمیکنیم.

با اشتراکات فرهنگی ،دینی و تاریخی هستند

رئیس ش��ورای همگرایی اصولگرایان گفت :معموال اگر کس��ی
هم بخواهد بحثهای انتخاباتی در این نشس��تها داش��ته باشد ،ما
اجازه آن را نمیدهیم .وی افزود :نگاه ما این است که در آینده نیز
بحثهای انتخاباتی را در این شورا وارد نکنیم.
تقوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همایش بعدی همگرایی
اصولگرای��ان چ��ه زمانی برگزار میش��ود گفت :قصد داریم امس��ال
یک همایش برگزار کنیم اما هنوز نه زمان آن مش��خص اس��ت و نه
برنامهریزی دقیقی درخصوص آن صورت گرفته اس��ت اما قرار شده
یک همایش سراسری اصولگرایان داشته باشیم.

زمانی برای نشست سهجانبه مشخص نیست
عضو جامعه روحانیت در پاس��خ به این سوال که آیا همچنین
جلسات مشترک گروههای اصولگرایی با یکدیگر در راستای وحدت
برگزار میش��ود یا خیر خاطر نش��ان کرد :نشس��تهای گروههای
اصولگرایی ادامه دارد و ما نیز همواره گروهها را به برگزاری مستمر
این جلسات تشویق میکنیم.

وی ادامه داد :ما فعال تالش��مان این اس��ت ک��ه همگرایی میان
اصولگرایان تحقق پیدا کند تا همه گروهها و فعالین دور هم بنشینند
و به یک نتیجه برسند .امروز فعال در مرحله تفاهم و استماع نظرات
مختلف و رفع اختالفات گذشته هستیم.
رئیس ش��ورای همگرایی اصولگرایان در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه برگزاری نشس��ت سهجانبه آیات یزدی ،مصباح و موحدی
کرمانی در نهایت چه زمانی قرار است برگزار شود خاطر نشان کرد:
هنوز زمان دقیقی برای برگزاری این نشست مشخص نیست.
وی در چرایی عدم برگزاری این نشس��ت در حاشیه اجالسیه
خبرگان گفت :علت آن این بود که آیتاهلل مصباحیزدی در روز دوم
اجالس��یه در تهران نبودند و روز سوم هم که آمدند دیدار عمومی
خبرگان با رهبر انقالب برگزار شد.
تقوی تاکید کرد :علیرغم ادع��ای برخی جریانات خاص ،این
اتفاق ناش��ی از وج��ود اختالف میان آقایان نیس��ت بلکه هماهنگ
کردن این عزیزان به لحاظ زمانبندی برای برگزاری چنین نشستی
بسیار مشکل است.

جلسات بعدی همگرایی اصولگرایان استانها
رئیس شورای همگرایی اصولگرایان با اشاره به جلسات همگرایی
اصولگرایان در اس��تانها نیز گفت :ما بطور مستمر در این جلسات
ش��رکت میکنیم که بزودی به استانهای «چهارمحال بختیاری»،
«مرک��زی» و «خراس��ان رضوی» جه��ت حضور در نشس��تهای
همگرایی سفر میکنم.
عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه استقبال بسیار خوبی
از جلسات همگرایی در استانها میشود تصریح کرد :این نشستها
در بسیاری از استانها به مراتب پرشور تر و گرمتر نسبت به تهران
انجام میگیرد و بچه های استانها در زمینه وحدت و همگرایی از
فعالین داخل تهران آمادهتر و پیشگامتر هستند.
حجتاالسالم تقوی نقش احزاب در استانها را پررنگ ندانست
و افزود :نقش گروههای سیاس��ی بیش��تر در تهران برجس��ته است؛
فعالین اس��تانی اصولگرایی عمدتا در کنار یکدیگر فعالیت میکنند
و زمانی که نشستهای همکرایی برگزار میشود تمامی این فعالین
حضور دارند.

