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اخبار
ورود جهتدار موسسه تنظیم و نشر آثار امام

به پرونده مهدی هاشمی
پایگاه اطالعرس��انی جم��اران که زیر نظر موسس��ه
تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی فعالی��ت میکند پس از
اعالم رس��می حکم نهایی دادگاه مهدی هاش��می با قرار
دادن ی��ک نظرس��نجی جهتدار ب��ر روی خروجی خود
در شبکه اجتماعی اینس��تاگرام ،تالش کرد حکم مهدی
هاشمی را سیاسی جلوه دهد.
ب��ه گزارش فارس ،در این نظرس��نجی ک��ه با عنوان
«نظر ش��ما چیست؟» منتشر ش��د آمده است« :آیا حکم
مهدی هاش��می سیاسی اس��ت؟ آیا این حکم به معنای
مقابله با آیتاهلل هاشمیرفسنجانی است؟»
در همین حال وقتی برای پرس��یدن دلیل این اقدام
جهتدار پایگاه وابسته به موسسه به سراغ حمید انصاری
قائممقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام رفتیم وی درباره
حمایت صورت گرفته از مهدی هاشمی در صفحه مربوط
به اینستاگرام این موسسه و اعتراض به حکم قوه قضائیه
در رابطه با مهدی هاش��می گفت« :من نمیدانم و هنوز
خبر ندارم و این را از شما میشنوم و باید بپرسم».
انصاری در پاسخ به اینکه این صفحه به صورت رسمی
اخبار مربوط به موسس��ه را منتش��ر میکند ،تصریح کرد:
«هیچ اطالعی در تایید این موضوع ندارم و باید بپرسم تا
ببینم موضوع چیست».
قائممقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام درباره اینکه
موضع بسیار س��اده است و صفحه اینستاگرام موسسه به
دفاع از مهدی هاشمی پرداخته است ،گفت« :باید ببینم
تا بعد نظر بدهم».
محبوبیت حسن روحانی به زیر  ۵۰درصد رسید
هفتهنام��ه ص��دا وابس��ته به ح��زب کارگ��زاران و با
مدیریت غالمحس��ین کرباسچی طی گزارشی مدعی شد
ک��ه میزان رضایت مردم از حس��ن روحانی به  ۴۸درصد
کاهش یافته است.
به گزارش تس��نیم ،هفتهنامه صدا وابسته به جریان
سیاس��ی کارگزاران طی گزارش��ی از وضعی��ت و میزان
رضایت مردم از حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور
اس�لامی ایران ،مدعی شد که میزان رضایت مردم از وی
به زیر  50درصد رسیده است.
این هفتهنامه با تاکید بر اینکه میزان رضایت مردمی
از روحانی به  48درصد رسیده است ،تصریح کرد :نسبت
کس��انی که عملکرد رئیسجمهور را در خردادماه 1394
ب��ه طور کلی رضایت بخش میدانند با یک درصد کاهش
نسبت به ماه بهمن به  48درصد رسید همچنین میانگین
نمره رئیسجمهور با یک صدم کاهش نسبت به بهمنماه
به  13.8درصد رسید.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به میزان آمار
سنی در این نظرسنجی ،آمده است :میزان رئیسجمهور
در تمام گروههای س��نی به غیر از افراد باالی  59س��ال
کمتر از  50س��ال اس��ت ای��ن امر به خص��وص در گروه
س��نی  30ال  44س��ال مشهودتر اس��ت در نظر سنجی
بهم��ن  1393نیز ،این گروه س��نی کمتری��ن رضایت از
رئیسجمهور و بیش��ترین نارضایت��ی از رئیسجمهور را
بیان میکنند.
«یکتا» فردا اعالم موجودیت میکند
جبهه «ی��اران کارآم��دی و تحول ایران اس�لامی»
ف��ردا س��اعت  16در مجتمع فرهنگی ش��هدای هفتتیر
ب��ا محوریت برخ��ی از وزرای دولت نه��م و دهم و برخی
نمایندگان مجلس اعالم موجودیت میکند.
این جبهه با هدف بررس��ی و گزارش مشکالت کشور
به صورت ش��فاف در موضوعات سیاست خارجی ،داخلی،
اقتصادی ،فرهنگی و آس��یبهای اجتماعی به مس��ئوالن
تشکیل شده است.
گفتی است دبیر این جبهه تا تشکیل جلسه و مشخص
شدن شورای مرکزی برعهده حمیدرضا حاجیبابایی وزیر
آموزش و پرورش دولت دهم خواهد بود.
اعضای جبهه یاران کارآمدی و تحول ایران اس�لامی
را وزرای دول��ت نه��م و دهم،معاونی��ن و مدی��ران کل و
استانداران سراسر کشور شامل میشوند.
اس��امی برخی از اعضای هیات موسس به شرح ذیل
اس��ت :حمیدرض��ا حاجیبابایی وزیر آم��وزش و پرورش
دولت دهم ،فریدون عباس��یدوانی رئیس سازمان انرژی
اتم��ی دولت ده��م ،محمدمه��دی زاهدی وزی��ر علوم و
تحقیق��ات دول��ت نه��م ،کامران دانش��جو وزی��ر علوم و
تحقیقات دولت دهم ،س��یدمحمد حسینی وزیر فرهنگ
و ارشاد اس�لامی دولت دهم ،محمدحسن طریقتمنفرد
وزیر بهداشت دولت دهم ،مس��عود زریبافان رئیس بنیاد
ش��هد دولت دهم ،محمد عباس��ی وزیر ورزش و جوانان
دولت دهم ،مصطفی محمدنج��ار وزیر دفاع دولت نهم و
وزیر کش��ور دولت دهم ،لطفاهلل فروزنده معاون پارلمانی
دولت دهم ،علیرض��ا علیاحمدی وزیر آموزش و پرورش
دول��ت نهم ،ابراهیم عزیزی معاون توس��عه و برنامهریزی
دولت نهم ،اسداهلل عباسی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
دولت دهم.
انتخابات در کالنشهرها شبکهای برگزار میشود
وزیر کشور با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته است تا
انتخابات را در کالنشهرها به صورت شبکهای برگزار کند،
اظهار کرد :اکنون در  9کالنش��هر زیرساختها به منظور
ال آماده است.
برگزاری انتخابات شبکهای کام ً
عبدالرض��ا رحمانیفضلی در جم��ع خبرنگاران اظهار
کرد :به طور قطع اختصاص صندوقهای شفاف و شیشهای
به منظور دریافت رای یکی از مباحث خوبی بود که مطرح
شد.
وی اضافه کرد :ش��فافیت هر چه بیشتر در برگزاری
انتخابات دهم مجلس ش��ورای اسالمی و خبرگان رهبری
زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم میکند.
وزیر کش��ور همچنین برگزاری الکترونیکی انتخابات
آینده را یکی از راهکارهای مطرح شده در راستای شتاب
بخشیدن به اعالم نتایج و شفافسازی آن برشمرد.
به گفته رحمانیفضلی ،این آمادگی به لحاظ فنی در
کالنشهرهای کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی و
شبکهای وجود دارد.
وی ب��ا یادآوری اینکه دولت تصمیم گرفته اس��ت تا
انتخابات را در کالنشهرها به صورت شبکهای برگزار کند،
اظهار کرد :اکنون در  9کالنش��هر زیرساختها به منظور
ال آماده است.
برگزاری انتخابات شبکهای کام ً
وزیر کش��ور خاطرنش��ان ک��رد :شفافس��ازی روند
برگ��زاری انتخاب��ات امس��ال در اولوی��ت کار دول��ت
قرار دارد.

خیلی کوتاه
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سياست

محکومیت مهدی هاشمی نشاندهنده
ارتباط تنگاتنگ فتنه و فساد است

گروه سياست اع�لام حك��م دادگاه آقازاده
جنجالي ممكن اس��ت عدهاي
ميـــــزان
خاص را ناراحت كرده باش��د،
اما قطعا بخش قابل توجهي از جامعه از اين اتفاق و
اتفاقات��ي نظي��ر آنچ��ه پي��ش از اين ه��م رخ داده
خوشحال خواهند بود.
اينكه دستگاه قضا به دور از مصلحتانديشيهاي
بيثمر و بدون رودربايستي در مقابل قانونشكنان و
مجرمان ميايس��تد ،هم حركتي قابل تقدير است و
ه��م اينكه تلنگري به كس��اني خواهد ب��ود كه فكر
ميكنند ميتوانند به بهانهاي يا نامي خود را مصون
از پاسخگويي بدانند.
برخوردي كه عليرغم جوسازيهاي رسانهاي با پسر
يكي از مسئوالن نظام شد ،نشان ميدهد كه قوه قضائيه
نه با كسي (جز قانون) عهد اخوت بسته و نه به مسئوالن
ديروز و امروز و فرداي نظام اسالمي چك سفيدامضا داده
كه مجاز باشند پايشان را از قانون فراتر بگذارند.
ب��ا اعالم و اعالن حكم مهدي هاش��مي به جرم
اخت�لاس ،ارتش��اء و جرايم امنيتي ،ح��اال مردم به
روزه��اي آينده اميدوارتر خواهند بود و ميدانند كه
دس��تگاه قضائي كش��ور عزمش را جزمتر از هميشه
ك��رده تا با كس��اني كه آب��روي انق�لاب را به خطر
مياندازند برخورد جدي كند .اتفاقي كه قطعا براي
همه مبارك خواهد بود.
در همي��ن خصوص برخ��ي از نمايندگان ملت
و كارشناس��ان مسائل سياس��ي ضمن تقدير از قوه
قضائيه به تشريح اين اقدام خوب پرداختهاند كه در
ادامه ميخوانيد:

عدالت اسالمی گریبان متخلفان را میگیرد
نای��برئیس کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس،
گف��ت :امیدواری��م س��ایه عدالت طوری در کش��ور
گس��ترش یابد که هی��چ فردی در هی��چ جایگاهی
نتواند جرمی مرتکب شود.
منصور حقیقتپور در گفتوگو با فارس ،اظهار
داشت :قبل از صدور حکم توسط قاضی عادل نباید
درباره اف��راد قضاوت کنیم ،ما تا دی��روز میگفتیم
منتظر بودیم تا حکم دادگاه درباره مهدی هاشمی را
بدانیم اما االن با قاطعیت عرض میکنیم که مهدی
هاشمی متخلف بوده است و قوه قضائیه مجازات 10
سال حبس را برای او در نظر گرفته است.
وی اف��زود :تا زمانی که افراد محکوم نش��دهاند

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی تأکید
ک��رد :حکم نهایی دادگاه مهدی هاش��می نش��اندهنده ارتباط
تنگاتنگ فتنه و فساد است.
سید حسین نقویحس��ینی در گفتوگو با تسنیم ،گفت :وي

متهم به انواع جرمها بود و ش��اید هیچگاه تصور نمیکرد روزی پای
میز محاکمه با حکم 10ساله مجازات شود .حکم نهایی دادگاه نشان
داد که فتنهگران با مفسدین مالی و بیگانگان ارتباط تنگاتنگ دارند.
وي در ادام��ه با تأکید بر اینک��ه افکار عمومی برای محاکمه

نباید درباره اتهام آنان صحبت کنیم تا آبرو و حیثیت
مردم محفوظ بماند چراکه ممکن است تبرئه شوند.
نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی مجلس در ادام��ه تصریح کرد :م��ا به قوه
قضائي��ه افتخار میکنیم که فارغ از پس��ت و منزلت
اف��راد ،مجرمان را محکوم میکند و کوچک و بزرگ
برایش مطرح نیس��ت ،هر ک��س در هر موقعیتی که
باشد ،عدالت اسالمی گریبانش را میگیرد.
حقیقتپور در ادامه یادآور ش��د :امیدواریم قوه
قضائيه جمهوری اس�لامی ایران بتواند مدل خوبی
برای توس��عه عدالت اسالمی در دستگاههای قضایی
کش��ورهای اسالمی باشد و سایه این عدالتگستری
طوری در کشور توسعه یابد که هیچ فردی در هیچ
موقعی��ت و جایگاهی نتواند جرمی مرتکب ش��ود و
حاشیه امنی برای خودش در نظر بگیرد.

در زمان ریاست آیتاهلل الریجانی
شاهد برخورد جدی با دانهدرشتها بودهایم
عض��و فراکس��یون اصولگرایان مجل��س گفت:
عدهای در تالش هس��تند با س��یاهنمایی ،اقدام قوه
قضائی را سیاسی جلوه دهند.
حس��ین نجابت در گفتوگو با نسیم در واکنش
ب��ه قطعیت حکم مهدی هاش��می اظهار داش��ت :از
نکات مثب��ت قوه قضائی��ه در دوران ریاس��ت آقای
آملیالریجان��ی این اس��ت که پروندهه��اي برخی از
دانهدرشتها یا افراد سرشناس رسیدگی شده است و
این از افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران است.
وی با بیان اینکه اگر در دستگاه قضا با بیطرفی
کامل و بدون توجه به اش��خاص طبقه ،منصب و یا
هویت افراد به خالفهایش��ان رس��یدگی شود این
موجب اعتماد عمومی به دس��تگاه قضا و به تبع آن
حاکمیت خواهد ش��د ،افزود :من فک��ر میکنم که
وظیف��ه ما اعم از رس��انهها و حت��ی عامه مردم این
اس��ت که نگذاریم این پروندهها چه در جهت مثبت
و چه در جهت منفی بزرگنمایی شوند.
نجاب��ت همچنین بیان داش��ت :عدهای س��عی
میکنند با س��یاهنمایی قضاوته��ای قوه قضائیه در
چنی��ن پروندههايی را سیاس��ی جل��وه بدهند و در
مقابل عدهای هم سعی میکنند با غوغاساالری اینها
را خیلی مهمتر از آنچه که هس��ت جلوه بدهند که
به نظر من هر دوی اینها مضر اس��ت چراکه دستگاه
قضائی ما باید رس��یدگی به این پروندهها را در کنار

صفارهرندی:

امیدواریم تیم مذاکرهکننده
با احقاق حقوق مردم به یک توافق خوب برسد
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گف��ت :امیدواریم تیم
مذاکرهکننده ضمن تحقق خواس��ته ملت ب��ه یک توافق خوب
ديـــــدگاه
نیز دست یابد.
محمدحس��ین صفارهرندی در مراسم پنجاهمین سالگرد شهدای حزب موتلفه که
در س��اختمان قدیم مجلس برگزار شد ،با بیان خاطراتی از شهدای موتلفه اظهار داشت:
میراثی که از شهدا به یادگار مانده روحیه عزت و عدم تحقیر است ،آن زمان که شهدای
حزب موتلفه با قدمهای خود این مسیر را طی کردند ،بحث ابتال به کاپیتوالسیون مطرح
بود که ما را زیر بار تحمیل و زیادهخواهیهای آمریکاییها میبرد و ما را تحقیر میکرد.
وی ادامه داد :کاپیتوالس��یون اراده ما را قربانی خواس��تههای اجنبیها میکرد و
امروز نیز آن اراده کثیف بر دشمنان ما به ویژه ایاالت متحده آمریکا با شدت بیشتری
دیده میش��ود ،البته اگر تاکنون موفق به خواس��تههای ننگین خود نش��دهاند به این
دلیل است که امروز در جمهوری اسالمی حکومتی برآمده از اراده مردم وجود دارد و
آنها راهی برای تحقق اراده نکبتبار خود پیدا نمیکنند.
وي تصریح کرد :حق این اس��ت که ما ای��ن ظرفیت الهی که محصول خون پاک
شهداست را ارج نهیم و از آن مراقبت کنیم .مبادا امروز به چیزی تن بدهیم که تمثیل
همان چیزی باش��د که آمریکاییها قصد داش��تند آن را در این کشور مستقر کنند و
جوانمردانی پیدا شدند که با غیرت خود در مقابل این تحقق موضع گرفتند.
وی از اراده نمایندگان مجلس در اینباره یاد کرد و گفت :نمایندگان مردم تصمیمی
را گرفتند که در مقابل حاکم کردن اراده دشمنان ایستادگی میکند و به هیچوجه نیز
راه را برای کارگزاران داخلی نمیبندد ،همه ما میخواهیم نمایندگان دیپلمات ما موفق
باشند و حداکثر خواستههای ملت را محقق کنند و به یک توافق خوب برسد.

هرکسی که دست به فساد میزند برخورد کرد.
وی در ادام��ه گف��ت :محاکمه مهدی هاش��می
در برابر چش��مان ما کار بزرگی اس��ت ولی در اصل
ق��وه قضائیه به وظیفه خود عمل کرد و کار کوچکی
در مقابله با فس��اد انجام داد ،در جمهوری اس�لامی
به این صورت س��ابقه نداش��ته که ب��ا فرزند یکی از
مس��ئولین بانفوذ کشور اینگونه برخورد شود اما در
بسیاری از کش��ورها علناً با فساد برخورد میشود و
ال عادی نش��ان میدهد ،زیرا
ای��ن نوع حکمه��ا کام ً
اعتقاد این است تا فساد روی سطح است ،باید برای
رف��ع آن اقدام جدی صورت گیرد زیرا اگر فس��اد به
عمق جامع��ه نفوذ کرد ،دیگر نمیت��وان جلوی آن
را گرفت.

عملكرد قوه قضائيه درخصوص پرونده مهدي هاشمي
اعتماد عمومي را باال ميبرد

چكش دادرسي
بر سر دانهدرشتها!

پروندههای دیگر به صورت عادی انجام دهد و مردم
هم باید آنها به صورت عادی تلقی کنند.
عضو فراکس��یون اصولگرایان مجلس ضمن قابل
شایسته دانس��تن عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی و
صدور حکم نهايی مهدی هاش��می ،متذکر شد :برای
شروع کار جای تقدیر دارد و باید از عملکرد رئیس قوه
قضائیه ،معاون اول وی و قاضی پرونده و سایر کسانی
که این پرونده را به نتیجه رساندن تقدیر کرد.

صدور حکم مهدی هاشمی نشان داد که
هیچ متخلفی در ایران دارای مصونیت نیست
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی

مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :صدور حکم مهدی
هاش��می نش��ان داد که هیچ متخلفی در جمهوری
اسالمی دارای مصونیت نیست.
احمد بخش��ایش در گفتوگو با تسنیم ،گفت:
قوه قضائیه درخصوص صدور حکم مهدی هاش��می
نش��ان داد که هیچ متخلفی در جمهوری اس�لامی
دارای مصونی��ت نیس��ت و میتوان ه��ر متخلفی را
به میز محاکمه کش��اند ،اینکه ام��روز فرزندان یکی
از مس��ئولین بلندپای��ه نظ��ام محاکمه ش��ده برای
جمهوری اس�لامی ایران خوب است ولی بهتر است
با تمام مصادیق فس��اد برخورد شود و فقط معطوف
به افراد مش��هور و انگشتش��مار نباشد ،بلکه باید با

رئیس سازمان پدافند غیرعامل خبر داد

ممنوعیت استفاده مسئوالن از گوشیهای هوشمند
رئیس س��ازمان پدافن��د غیرعامل
گفت :دستورالعملی تهیه کردهایم
امنيت و اقتدار
ب��رای اینک��ه مس��ئولینی که به
اطالعات طبقهبندی ش��ده دسترسی دارند ،علیالقاعده
مجاز نباش��ند از گوش��یهای هوش��مند ک��ه هیچ نوع
حفاظتی در این اطالعات وجود ندارد ،استفاده کنند.
ب��ه گزارش تس��نیم ،س��ردار غالمرض��ا جاللی ،در
سخنانی با بیان اینکه ویروس استاکس نت یک ویروس
تخریبی بود که ما توانستیم آن را شناسایی کنیم ،گفت:
وقت��ی که ویروس اس��تاکس ن��ت را شناس��ایی و اعالم
کردی��م 3 ،ال��ی  4روز بعد چند مرکز س��ایبری در دنیا
گزارش  70صفحهای درباره این ویروس منتش��ر کردند
که این نش��ان میده��د یک تعامل چندجانب��ه علیه ما
در این حوزه ایجاد ش��ده اس��ت زیرا تهی��ه گزارش 70
صفحهای زمانی حدود  3الی  4ماه نیاز دارد.
وی با بیان اینکه س��رمایهها میتواند از نظر امنیت،
س��رمایههای حیاتی و مهم محسوب شوند ،افزود :وقتی
س��رمایهها حیاتی میش��ود ،یعنی فرض کنید کشوری
جنس��ا و ماهیتا سایبری نمیش��ود ،ایراداتی وجود دارد
که میتواند س��رمایه آن کشور را به عنوان امنیت تحت
تاثیر قرار دهد.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل ادامه داد :به دلیل
اینک��ه به خطر افتادن ارزش اطالعات پولی و بازار به هر

نح��و ،امنیت ملی کش��ور را به خطر میان��دازد بنابراین
بحث پول��ی و مال��ی ،امنیتی میش��ود و امنیت پول با
امنیت کش��ور یکی میشود لذا این موضوع کامال حیاتی
و جدی است.
س��ردار جاللی با تاکید ب��ر اینکه این تحول در همه
جای دنیا در حال وقوع اس��ت ،به نح��وی که تهدیدات
علیه سرمایهها ایجاد میش��ود ،گفت :اینها به مفاهیمی
در حوزه جنگ سایبری تبدیل شد ه است.
وی اضاف��ه کرد :امروز  23کش��ور در دنیا هس��تند
که س��ازوکارهای آفندی و پدافندی در فضای س��ایبری
تش��کیل دادهان��د و در واق��ع به نوعی ب��رای حفاظت از
سرمایهش��ان موضوع حمله و دفاع را در این زمینه شکل
دادهاند.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل ادامه داد :خواسته
ی��ا ناخواس��ته فناوری به عن��وان عاملی که میبایس��ت
علیالقاع��ده فرصتآفرین باش��د و به ما خدمت کند ،به
موضوع جنگ و در واقع تهدید علیه سرمایههای ملی هر
کشور تبدیل شده است که تهدید این سرمایهها میتواند
موجب تهدید علیه امنیت ملی آن کش��ور محسوب شود
که شکلهای مختلفی از جنگ را تشکیل میدهد.
س��ردار جاللی در ادامه اظهار داشت :ما همواره باید
توجه داش��ته باش��یم که در فضای س��ایبری این امکان
وج��ود دارد که به زیرس��اختهای حیاتی کش��ور مانند

گروه سياست اولین نشس��ت رابطین جامعه
روحانی��ت مب��ارز و ش��ورای
گفتمــــا ن
همگرای��ی اصولگرای��ان روز
گذش��ته در مجتمع آدینه تهران برگزار شد .در اين
نشست نمايندگان طيفهاي مختلف اصولگرايي به
بي��ان نظرات خود براي رس��يدن ب��ه وحدت ميان
نيروهاي گوناگون اصولگرا پرداختند و تاكيدشان بر
دقت نسبت به فضاي سياسي كشور بود.
در زير به مرور برخي از آنچه در اين جلسه گذشت
و نكات و توصيههايي كه مطرح شد ميپردازيم.

اگر کسی در جهت همگرایی گام برندارد
گناه کرده است
رئیس ش��ورای همگرای��ی اصولگرای��ان گفت:
احزاب اصولگرایی به جایی رس��یدهاند که معتقدند
در آین��ده هر نیرویی از اصولگرایان به هدف برس��د
از ماست.
حجتاالس�لام س��یدرضا تقوی اظهار داشت:
شما شرایط زمان را به خوبی درک کردید و اینگونه
هماندیش��یها را برای پیشبرد کار ضروری ميدانید
و ما را تش��ویق ميکنید ک��ه کار را دنبال کنیم؛ در
این جلس��ه نماین��دگان جامعه روحانی��ت مبارز در
اس��تانها همچنین رابطینی ک��ه در جهت همگرایی
اصولگرایان تالش ميکنند حضور دارند.
رئیس ش��ورای همگرایی اصولگرایان ادامه داد:
ما وقتی که به ش��رایط جامعه و زمان نگاه ميکنیم
ميبینیم که همگرایی ب��رای هر جامعهاي ضروری
اس��ت و این مس��ئله برای مجموع نیروهای اصولگرا
از ضروریات زندگی سیاس��ی محس��وب ميش��ود.
یکی از عوامل موفقیت هر ملتی برای دس��تیابی به
ه��دف ،همگرایی و وحدت اس��ت و این موضوع نیاز
به توضیح ندارد چراکه در سایه همگرایی استعدادها
شکوفا و خالقیتها جلوه ميکند.
حجتاالس�لام تق��وی گف��ت :در همگرای��ی،
اس��تعدادها و اندیش��هها به یکدیگر گره ميخورد و
اگ��ر با کمک یکدیگر کارها را دنبال کنیم س��ریعتر
به هدف ميرس��یم و از نظرات جامع نظرات کاملتر
متولد ميشود.
وی ب��ا بی��ان اینکه همگرایی چ��راغ امید را در
دلها روش��ن ميکن��د و یاس و ناامی��دی را از بین
ميبرد تاکید کرد :این موضوع امید ارزش��مندی را
در بین نیروهای ارزشی کل کشور ایجاد کرده است.

مهدی هاش��می چشمانتظار بودند ،تصریح کرد :افکار عمومی در
ابت��دا تصور میکرد کس��ی نمیتواند به مهدی هاش��می نزدیک
شود ،ولی این حکم تصور عمومی مردم را تغییر داد و این اجرای
عدالت سبب شد تا نوعی دلگرمی به دستگاه قضا تقویت شود.

در اولین نشست رابطین جامعه روحانیت مبارز
و شورای همگرایی اصولگرایان مطرح شد

قطعا به وحدت ميرسيم

هم اینکه ما در تهران کنار هم نشس��تهایم نیروهای
استانی از ما تشکر ميکنند.
رئیس ش��ورای همگرایی اصولگرایان تصریح کرد:
اجرای عدالت اجتماعی و زدودن فقر و فساد و نفی ستم
ج��ز با وحدت و همگرایی محقق نمی ش��ود در مقابل
همگرایی تفرقه وجود دارد که امری مذموم است.
تقوی گفت :عذاب و نابودی در پراکندگی است
چراکه پراکندگی از گناهان کبیره محسوب ميشود.
اگر کس��ی در جهت همگرایی گام��ی بر ندارد گناه
کرده اس��ت و اگر خسارتهاي بزرگ ایجاد شود آن
گناه ،گناه کبیره به حساب ميآید.

آرمانگرایی همسان با واقعگرایی باشد
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به
وحدت اصولگرایان در انتخاباتهای پیش��ین اظهار
داش��ت :اصولگرایان باید هم ب��ه تکلیف خود عمل
کنند و هم صحنه مبارزه را در نظر بگیرند.
غالمعلی حدادعادل ،با بیان اینکه پیشرفتهاي
علمی که امروز ش��اهد آن هس��تیم ،سرمایه بزرگی
اس��ت ،تاکید کرد :ما احساس کردیم که در شرایط
س��خت ميتوانیم کش��ور را اداره کنی��م و امنیت و
ثباتی که هماکنون در ایران حاکم است در هیچیک

از کشورهای منطقه وجود ندارد.
وی تصریح کرد :باید س��از و کاری فراهم شود
که امکان نقد قدرت وجود داش��ته باش��د ،اما باعث
سس��تی پایههاي نظام نش��ود .مش��ارکت مردم در
انتخابات نشاندهنده مردمس��االری دینی و آزادی
در جمهوری اسالمی ایران است و اینها از مزیتهاي
نظام ما محسوب ميشود.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه
باید برای انتخابات امس��ال آماده باشیم ،عنوان کرد:
امس��ال یک انتخابات مهم در کشور داریم و بنده در
چهار دوره گذشته شاهد وحدت اصولگرایان بودهام.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
ادام��ه داد :امروز موانع وح��دت اهمیت پیدا کرده و
ما باید نگرانیهایمان را بررسی کنیم .مانع عمدهاي
که وجود دارد این است که عدهاي از دوستان اصرار
دارند که ما باشیم و دیگران نباشند.
وی با یادآوری اینکه در گذشته قرار بود شورای
متحد اصولگرایان با محوری��ت آیتاهلل مهدویکنی
تشکیل ش��ود ،متذکر ش��د :بنابراین بود که در این
شورا  15نفر حضور داشته باشند اما عدهاي ميگفتند
که تا زمانی که یک عدهاي باش��ند ما در این ش��ورا
شرکت نخواهیم کرد ،اما در آن دوره باز اصولگرایان

توانستند اکثریت مجلس را به دست آورند.
حدادعادل خاطرنشان کرد :امروز مساله فرق کرده
و انتخابات  94با انتخابات  90تفاوت ميکند و ما باید
در روشهاي خود تجدیدنظر کنیم و نباید نکتههایی
را ک��ه مقام معظم رهبری فرمودهاند ،فراموش کنیم،
ایشان چندینبار تاکید کردهاند که آرمانگرایی باید
با واقعگرایی همس��ان باشد و ما نمیتوانیم آرمانگرا
باشیم و در صورت شکست بگوییم ایرادی ندارد و ما
به تکلیف خود عمل کردهایم.
رئیس فراکس��یون اصولگرای��ان مجلس افزود:
اصولگرای��ان باید هم به تکلیف خ��ود عمل کنند و
هم صحنه مب��ارزه را در نظر بگیرن��د و برای اینکه
همه چیز را از دس��ت ندهی��م ،باید مقداری انعطاف
به خرج دهیم.

تالش برخی برای عدم وحدت اصولگرایان
به نتیجه نمیرسد
دبی��رکل جمعی��ت ایثارگران انقالب اس�لامی
گفت :گاهی شاهد این مس��ئله بودیم که افرادی از
اردوگاه اصولگرای��ان تالش ميکنند که وحدتی بین
این اردوگاه صورت نگیرد که البته با بصیرت موجود
این هدف تحقق پیدا نخواهد کرد.
حس��ین فدایی ،با اش��اره به اینکه یکی از موانع
ج��دی وحدت ،ع��دم درک مش��ترک از بیانات مقام
معظم رهبری است ،گفت :یعنی مومنان که حاضرند
برای تحقق بیانات مق��ام معظم رهبری جان خود را
بدهند ،تاکنون نتوانستهاند یک درک مشترک نسبت
به فرامین ایش��ان داشته باشند و این یک مانع جدی
به حساب ميآید.
وی اف��زود :مهمترین مس��ئله وحدت گفتمانی
بوده و این بر ائتالف سیاس��ی مقدم است و یکی از
مفاهیم وحدت گفتمانی توجه به بیانات مقام معظم
رهبری و مکتب امام(ره) است.
فدایی ب��ا بیان اینکه بیانات مقام معظم رهبری
بای��د مالک عمل قرار بگیرد ،خاطرنش��ان کرد :این
توافق بین دوس��تان بوده و راه انسجام و رسیدن به
وحدت برداشت از دیدگاههای رهبری است.
دبی��رکل جمعی��ت ایثارگران انقالب اس�لامی
تصری��ح ک��رد :در  ۷الی  ۸ماه گذش��ته  ۳تش��کل
اصولگ��را دور هم جمع ش��ده و روی م��واردی برای
وحدت اصولگرایان به توافق رسیدهاند و نظرات خود
را به فقها ارائه کرده و این نظرات مورد تایید فقها نیز

قوه قضائیه علیرغم فشارها به وظیفهاش
در پرونده مهدی هاشمی عمل کرد
عضو کمیسیون قضايی مجلس شورای اسالمی
گفت :قوه قضائیه در پرونده مهدی هاشمی علیرغم
فشارها به وظیفه خود عمل کرد.
حجتاالسالم موسی غضنفرآبادی در گفتوگو
ب��ا فارس ،با اش��اره به صدور حکم مهدی هاش��می
و رس��یدگی به اتهامات بقایی از س��وی قوه قضائیه
گفت :قوه قضائیه در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی
علیرغم فش��ارهای وارده به وظیفه خود عمل کرد؛
در ارتب��اط با پرونده بقایی نیز امی��دوارم موضوع با
شفافیت مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.
وی افزود :مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا به
اتهامات افراد بدون توجه به موقعیت و انتصاب آنان
به افراد مطرح و بزرگ رسیدگی کرده و حکم صادر
کنند؛ مالک باید در رس��یدگی به پروندههای افراد
میزان جرم ارتکابی توس��ط آنها باشد و باید عدالت
در مورد همه افراد رعایت شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت :کار
قوه قضائیه حس��اس و قابل توجه است و به نظر من
تا به امروز دس��تگاه قضایی در زمان ریاست آیتاهلل
آملیالریجانی با توجه به اینکه پروندههای مهمی در
دستور کار بوده با قاطعیت همراه بوده است.
غضنفرآب��ادی همچنی��ن خاطرنش��ان کرد :هر
ف��ردی که مرتکب جرمی میش��ود اعم از کوچک و
بزرگ سعی دارد تا بار گناه خود را به دوش دستگاه
قضایی بیندازد و میگوید که من بیگناه بودم و من
را قوه قضائیه محکوم کرد.
پاالیش��گاهها ،تاسیسات هس��تهای ،مراکز مالی ،نظامی
و پول��ی و اطالع��ات در فضای س��ایبری حمله ش��ود و
دشمنان میتوانند آن را کامال در اختیار بگیرند و وقتی
این اطالعات در اختیار قرار گرفت ،احتمال همه چیز از
قبیل تخریب و انفجار وجود دارد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اظهار تاسف از اینکه
ما هنوز نتوانس��تهایم در حوزه تولید گوشیهای هوشمند
تلف��ن همراه به صورت بومی اقدام کنیم ،گفت :بایس��تی
اس��تفاده از گوشیهای هوشمند ،هوش��مندانه باشد .آن
دس��ته از اطالعاتی که میتواند بر روی گوشی قرار گیرد،
قرار نگیرد .ش��بکههای اجتماعی یا مجازی این تهدید را
در اختیار مس��ئولین و مردم قرار میدهند که بخشهایی
از اطالع��ات آنها در اختیار کش��ورهای س��ازنده این نوع
گوش��یها قرار گیرد .رویکرد ما بهرهگیری از فرصتها و
مقابله با تهدیدات است که باید به آنها پرداخته شود.
سردار جاللی در ادامه اظهار داشت :ما دستورالعملی
تهی��ه کردهایم برای اینکه مس��ئولینی ک��ه به اطالعات
طبقهبندی ش��ده دسترس��ی دارن��د ،علیالقاعده مجاز
نباشند از گوشیهای هوشمند که هیچ نوع حفاظتی در
این اطالعات وجود ندارد ،استفاده کنند و یا حتیاالمکان
بایس��تی از گوشیهای غیرهوش��مند برای کاربرد اداری
استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ما توانستهایم در حوزه ویروسهای
تخریب��ی ،مراک��ز حیاتی و حس��اس را در بخش پدافند
س��ایبری حفاظت کنیم ،گف��ت :تا حد زی��ادی در این
مراکز امنیت برقرار ش��ده و امکان حمله و آسیبپذیری
را نسبت به آنها بسیار کم کردهایم.
قرار گرفته است و آنها تاکید کرده اند که این مسیر
درست است و همین راه را پرقدرت ادامه دهید.
وی با بیان اینکه تجارب خوبی از گذشته وجود
دارد ک��ه باید به آنها توجه ش��ود ،گفت :باید به این
مسئله توجه کنیم که چرا و به چه دلیلی بین برخی
از دوستان اختالفاتی ایجاد شده است.

تالش اصالحطلبان برای ارائه لیست واحد
با اعتدالیون
دبی��رکل حزب مؤتلفه اس�لامی با بی��ان اینکه
انتخاب��ات  ۹۴به مراتب حس��استر از انتخابات ۹۲
اس��ت ،گفت :یک راه بیش��تر پیش پای اصولگرایان
نیس��ت و آن هم ائتالف است و اگر غیر از این عمل
کنیم ،یک اشتباه استراتژیک را مرتکب شدهایم.
محمدنبی حبیبی ،با اشاره به برنامه اصالحطلبان
برای ایجاد تفرق��ه در میان جریان اصولگرایی ادامه
داد :در اردوگاه رقبای ما جلس��اتی تشکیل میشود
و ای��ن موضوع را دنبال میکنند که چه کنیم که در
بین اصولگرایان تفرقه ایجاد شود.
وی با اش��اره به تح��رکات اصالحطلب��ان برای
انتخابات مجلس دهم تصریح کرد 4 :ماه پیش یکی
از ش��خصیتهاي اصالحطلب گفت که ما به دنبال
ارائه لیس��تی واحد با اعتدالیون هستیم و این نکته
که میگویم خبر است نه تحلیل.
حبیب��ی گف��ت :در اردوگاه رقب��ای ما جلس��ه
تشکیل ميشود که چه کاری انجام دهیم تا بتوانیم
بی��ن اصولگرای��ان تفرق ایجاد کنیم .ش��رایط فعلی
و در واقع ش��رایط ما برای انتخاب��ات  94به مراتب
حس��استر از انتخاب��ات  92و انتخابات مجلس نهم
اس��ت .اصال با مجلس نهم قابل مقایسه نیست؛ یک
راه بیش��تر پیش پای اصولگرایان نیس��ت و آن هم
ائتالف است و اگر غیر از این عمل کنیم یک اشتباه
استراتژیک را مرتکب شدهایم.
گفتني اس��ت در اولین نشس��ت رابطین جامعه
روحانی��ت مب��ارز و ش��ورای همگرای��ی اصولگرایان
چهرههاي ديگري نظير اسداهلل بادامچیان ،سیدمهدی
هاش��می ،لطفاهلل فروزنده ،مرتضی تمدن ،سیدعلی
طاهری ،صدرالدین شریعتی ،رضا روستاآزاد ،کامران
دانش��جو ،حس��ین اهللکرم ،س��یدمحمد حس��ینی،
مس��عود زریبافان ،حجتاالسالم حس��ین ابراهیمی
و حجتاالس�لام محمد خرس��ند و برخ��ی دیگر از
چهرههای اصولگرا حضور داشتند.

