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اصولگرایان در آرزوی »وحدت حداکثری«
جداشدن از اصولگرایی، تحت تأثیر نفوذ است

با اینکه هفته گذشــته رهروان والیت گفتند که دارند حزب خودشــان را تشکیل 
می دهند و محمدرضا باهنر احتمال رســیدن به وحــدت صددرصدی را تقریبا 
منتفی اعالم کرده بود، به نظر می رسد اصولگرایان همچنان از آرمان »وحدت 
حداکثری« دست نکشــیده اند. وحدتی که قرار است از جلیلی تا الریجانی را در 
یک جبهه قرار دهد و ماه هاست که اصولگرایان با تشکیل جلسات متعدد در پی 
آن هستند. جلساتی که جدیدا گاهی نام شورای هماهنگی اصولگرایان از سوی 

برخی به آن داده می شود، هرچند هنوز ساختارش مشخص نیست.
اصولگرایان خاطره بدی از نرسیدن به وحدت و از هم گسیختگی دارند؛ چراکه به 
گمان آن ها همین عامل بود که باعث شکستشان در انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم شد. حاال و به ویژه با گمانه زنی هایی که درخصوص ائتالف دوباره اصالح 
طلبان و  اعتدالگرایان برای انتخابات مجلس شنیده می شود و باتوجه به احتمال 
جدا شدن پایگاه قدرتمندی مثل الریجانی، اصولگرایان بار دیگر خطر شکست 
را بیخ گوش خود می بینند و روزی نیســت که درباره لزوم رسیدن به وحدت، آن 

هم وحدت حداکثــری، اظهار نظر جدیدی نکننــد. تعدادی از 
شــخصیت های اصولگرا بار دیگر امروز بــر وحدت حداکثری 
زیر ســایه آیات موحدی کرمانی،محمد یــزدی و مصباح یزدی 

تاکید کرده اند.

جداشدن از جبهه اصولگرایی، مصداق نفوذ است
امروز حسین فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران با اشاره به اینکه 
دشمن به دنبال تفرقه در اصولگرایی است، سخن از جداشدن 
برخــی از چهره هــا از اردوگاه اصولگرایی را مصــداق »نفوذ« یا 
»تسویه حساب شــخصی« و از جانب »ساده اندیشان« خواند. 
فدایی در این اظهــارات ضمن تبیین مفهوم نفوذ گفت: یکی از 
رفتارهای نفوذ برای تحقق اهداف نظام سلطه اختالف افکنی 
در درون جبهه اصولگرایی است؛ لذا راهبرد ما وحدت حداکثری 
است که بیشتر از ۲ سال در حال تالشیم تا مانع از تصمیم نظام 
سلطه شده و به وحدت حداکثری برسیم. وی بدون اینکه نامی از 

فرد یا گروه خاصی ببرد،  تاکید کرد: اینکه برخی بگویند می توانیم مستقل از بقیه 
اصولگرایان در صحنه سیاسی حضور پیدا کنیم، تحلیل غلطی است که شبکه 

های نفوذی یا ساده اندیشان و غافالن به آن دامن می زنند. 
فدایی با بیان اینکه باید همه مراقب ترفندهای شبکه نفوذ برای آسیب به جبهه 
واحد اصولگرایی باشند، یادآور شد: ضربه زدن به جبهه واحد اصولگرایی تحقق 
اهداف دشمن اســت و باید مراقب بود. وی تصریح کرد: اگر کسی به این جمع 
بندی برسد که پرچم تفرقه بلند کرده و مسیری مستقل از اصولگرایان را طی کند، 
یا تحت تاثیر نفوذ است و یا به دنبال تسویه حساب شخصی بوده و ضعف تحلیل 

از فضای سیاسی کشور دارد و یا در غفلت جدی است.

بعید می دانم الریجانی حزب تشکیل دهد
فدایی در ادامه اما تشــکیل حزب از ســوی الریجانی را بعید خواند. با اینکه علی 
الریجانی روز چهارشنبه صراحتا گفته بود که فراکسیون رهروان والیت در مجلس 

به دنبال تشکل هســتند، فدایی گفت: بعید می دانم آقای الریجانی یا حضرت 
آقای مقتدایی پرچمدار اختالف در بین نیروهای اصولگرایی باشند. آنچه در اخبار 
منتشر شــده این است که عده ای می خواهند حزب سیاسی ایجاد کرده و مسیر 

دیگری را طی کنند، اما من بعید می دانم.
دبیر کل جمعیت ایثارگران با بیان این مطلب تاکید کرد: به هر حال در کشور بحث 
آزادی است، اما ما وحدت حداکثری را درست می دانیم، با هرگونه تفرقه افکنی 
که وحدت را با مشــکل مواجه کند، مخالفیم و امیدواریم اخباری که از تشکیل 
حزب جدید سیاســی در جبهه اصولگرایی شــنیده می شــود، که می خواهد راه 
دیگری را برود درست نباشد. وی وحدت حداکثری را با حکمت سه نفر از فقهای 
برجسته امکان پذیر و درست خواند و درخصوص تاکیدش بر وحدت حداکثری 
تصریح کرد: چون با مقدمات تحلیلی مسأله اصلی را مسائل داخلی اصولگرایان 
نمی دانیم بلکه مسأله اصلی را نظام سلطه و در داخل نیز حل مشکالت اقتصادی 
مردم می دانیم. بنابراین پرداختن به موضوعات و مسائل فرعی که بخواهد مسأله 

اصلی باشد را هم درست نمی دانیم. این فعال سیاسی همچنین گفت: به کسانی 
که با هر اقدام و مواضعی کاری کنند که مســائل فرعی، اصلی شود، هشدار می 

دهیم و توصیه می کنیم که مراقبت کنند.

وحدت نکردیم، مجهول الهویه ها سر کار آمدند
حجت االسالم جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز نیز امروز تاکید کرد که 
اصولگرایان باید زیر سایه سه ضلع )آیات موحدی کرمانی،محمد یزدی و مصباح 
یزدی( به وحدت برسند. وی تصریح کرد: اگر اصولگرایان به وحدت نرسند و از 
انتخابات عقب نشینی کنند آدم های مجهول الهویه ای سر کار می آیند که امروز 

می بینیم لذا باید همه اصولگرایان به وحدت برسند. 
شجونی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 9۲ و خاطره شکست اصولگرایان 
در آن نیز گفت: در انتخابات ریاست جمهوری 9۲ سه نفری که به آقای مهدوی 
کنی قول داده بودند تا آخر پایبند، نماندنــد و فقط آقای حداد عادل به قول خود 

عمل کرد به همین دلیل هم اصولگرایان شکست خوردند. البته ما امیدواریم در 
انتخابات امسال اصولگرایان اینگونه عمل نکنند و به وحدت برسند. به گفته او 
جامعه روحانیت مبارز هیات 5نفره ای دارد که درباره مســائل سیاسی جلساتی 
برگزار می کننــد و تصمیات الزم را اتخاذ می کنند.  شــجونی اما درباره  وحدت 
اصولگرایان با جبهه پایداری، اظهار داشت: جبهه پایداری اگرچه اصولگراست 
اما هنوز در جلسات ما شرکت نکرده است البته آقای مصباح حتما در جلسات ما 
حضور دارند اما ما نمی دانیم که ایشان خودش را رهبر جبهه پایداری می داند یا نه .

شورای هماهنگی، تصمیم گیرنده است
حمیدرضا ترقی،عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی و احمد کریمی 
اصفهانی دبیرکل جمعیت اصنــاف و بازار نیز امروز در ســخنانی درباره وحدت 
اصولگرایان و همچنین شــورای هماهنگی اصولگرایان سخن گفته اند. ترقی 
درخصوص ادامه جلسات شــورای هماهنگی گفت که اگر هیات 8نفره ای که 
آیات محمــد یزدی،موحدی کرمانی و مصبــاح یزدی انتخاب 
کرده اند تشخیص بدهند که باید جلسات آیات برگزار شود، قطعا 

جلسات آنها ادامه خواهد یافت. 
ترقی بــا بیان اینکه قــرار اســت اصولگرایان زیر چتر شــورای 
هماهنگی اصولگرایان به وحدت برسند، تاکید کرد: از اول هم 
قرار نبود سه ضلع )آیات محمد یزدی،مصباح یزدی و موحدی 
کرمانی( محوریت اصولگرایان را برعهده گیرند. به گفته او درواقع 
این آیــات فصل الخطاب و داوری این جریان را برعهده خواهند 
داشت تا اگر اختالفاتی پیش آید این حضرات مرجع داوری باشند 
البته شورای هماهنگی تصمیم گیر خواهد بود و لیست انتخاباتی 
را این شورا تعیین خواهد کرد. هرچند آن گونه که ترقی گفت هنوز 
درباره ریاســت شــورای هماهنگی اصولگرایان تصمیم گیری 
نشــده اســت. احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جمعیت اصناف 
و بازار نیز با تاکید براین مطلب که تشــکیل شــورای هماهنگی 
اصولگرایان منتفی نیســت، گفت:در جلســه ای که قرار است 
شورای هماهنگی اصولگرایان تشکیل شود تمامی اصولگرایان حضور خواهند 
داشت. وی همچنین تاکید کرد: قطعا آقای الریجانی از جمله اصولگرایانی است 

که در جمع شورای هماهنگی اصولگرایان حضور خواهند داشت. 
محســن کوهکن قائم مقام جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری هم با اشــاره به 
شــکل گیری گروه 8 نفره در جبهه اصولگرایان اظهار داشت: این 8 نفر، بحث 
همگرایی را تبیین نمی کنند بلکه با دعوت از افراد حقیقی و حقوقی در پی تدارک 
پوشــش حداکثری در مجموعه اصولگرایی هســتند.  کوهکن درباره دعوت از 
علی الریجانی برای حضور در این جمع 8 نفره ابراز کرد: چنانچه اصولگرایان با 
فراخ نظر برای رسیدن به همگرایی تدبیر کنند، قطعا تالش ها طوری خواهد بود 
که کســی بیرون از چتر وحدت قرار نگیرد چرا که ما در پی همگرایی حداکثری 
هستیم. قائم مقام جبهه پیروان در پاسخ به این سوال که الریجانی در نهایت چه 
تصمیمی برای آینده سیاسی خود می گیرد تصریح کرد: الریجانی فرد معقول و 

آینده نگری است و قطعا در جهت صیانت از اصولگرایی تصمیم خواهد گرفت.

ادامه فعالیت کمیسیون ویژه برجام غیرقانونی است
معاون قوانین مجلس شــورای اسالمی گفت: ادامه برگزاری جلسات کمیسیون ویژه برجام مجلس غیرقانونی است. امیدوار رضایی با تاکید بر این که بر اساس مصوبه مجلس، نظارت بر برجام به کمیسیون امنیت 

ملی و سیاســت خارجی مجلس واگذار شده است، افزود: مجلس شورای اسالمی ادامه بررسی موضوع برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی واگذار کرده است. وی افزود: ادامه برگزاری جلسات 
کمیسیون ویژه برجام مجلس غیرقانونی است و اگر اعضای این کمیسیون می خواهند جلساتشان قانونی شود، باید مصوبه مجلس را داشته باشند. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام اخیرا در 

اظهار نظری اعالم کرد که کار یک کمیســیون ویژه زمانی پایان می یابد که دوره مجلس تمام شــده یا موضوعی که کمیسیون براساس آن فعالیت می کند، خاتمه یافته باشد؛ در حال حاضر، نه مجلس نهم 
تمام شده و نه موضوع برجام به پایان رسیده است. بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام که در مجلس مصوب شد، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق را هر 6 ماه یک 

بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گزارش دهد. بر این اساس، آغاز نظارت عملی خانه ملت بر اجرای برجام از تاریخ هفتم آذرماه سال جاری آغاز شد و اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نخستین گام از تاسیسات نطنز بازدید کردند. اعضای این کمیسیون بناست که در طی هفته های آینده از خنداب اراک و فردو نیز بازدید کنند.

جلسات 3جانبه خواست همه اصولگرایان
دبیــرکل حزب مؤتلفه اســالمی تأکیــد کرد: 
برگزاری جلسات 3جانبه حضرات آیات موحدی 
کرمانی، مصباح و یزدی در راستای وحدت بین 
اصولگرایان امیدوارکننده اســت. محمد نبی 
حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره 
به تأثیرات برگزاری جلسات 3جانبه )حضرات 

آیات موحدی کرمانی، مصباح و یزدی( اظهار داشت: جلساتی که 3 مرتبه توسط 
حضرات آیات موحدی کرمانی، مصباح و یزدی برگزار شد یک امیدواری بزرگ در 
سراسر کشور برای اصولگرایان و وفاداران انقالب فراهم کرده است. وی ادامه 
داد:  برگزاری جلسات در راستای وحدت بین اصولگرایان امیدوارکننده است و 
برای جمع اصولگرایان کشور اثرات مفیدی به جای گذاشته است. دبیر کل حزب 
مؤتلفه اسالمی تصریح کرد: معتقدیم اگر تفاوت سلیقه ای بین اصولگرایان وجود 

داشته باشد، همه اصولگرایان فصل الخطاب بودن این بزرگواران را قبول دارند.

اصالح طلبان در شهرستان ها سر و سامان ندارند
عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
گفت: جوانان ما در شهرستان ها و استان ها 
به هم ریخته و بی سر و سامان هستند و چون 
شناسنامه حزبی ندارند اجازه تشکیل جلسه 
به آنها داده نمی شود. علی صوفی در همایش 
اصالح طلبان شهرســتان کهگیلویه که در 

سال سینما دهناد دهدشت برگزار شد، اظهار داشت: مومن ذلت نمی پذیرد 
و امام حسین)ع( با قیام خود درس عزت و آزادگی را به ما یاد داد.استاندار سابق 
استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه از همان ابتدا مخالفت هایی بین 
جناح های مختلف وجود داشت، افزود: امام تمام تاکیدش بر جمهوریت به 
این دلیل بود که میزان رای ملت است و همیشه این را به عنوان یک درد مطرح 
می کرد که در زمان شاه به مردم اجازه نمی دادند نمایندگان خود را انتخاب و 

هر کس را که دوست داشتند از صندوق ها بیرون می آوردند.

حسن خمینی فریب نمی خورد
نایب رئیس جبهه پیروان با بیان اینکه اصالح 
طلبان بدنبال یارگیری از چهره هایی همچون 
نوه امام)ره(،ناطق نوری و الریجانی هستند، 
گفت: سید حسن خمینی زیرک تر از آن است 
که متوجه بازی سیاسی اصالح طلبان نشود. 
اسدالله بادامچیان در مورد جلسات چهارجانبه 

الریجانی، مقتدایی، ناطق نوری و والیتی گفت: همیشه و در آستانه انتخابات 
چنین جلساتی هست؛ چراکه انتخابات یک امر عام و تکلیف شرعی است که 
همه باید در آن حضور پیدا کنند لذا جلسات، دیدارها و بحث های گوناگون نیز 
پیرامون آن شکل می گیرد. وی افزود: موتلفه با ایثارگران و پایداری نیز جلسانی 
دارند که این جلســات منحصر به خودمان نیست بلکه هدفمان این است که 
بتوانیم برنامه شورای ائتالف هماهنگی اصولگرایان را راه بیاندازیم تا شعار »یک 
صدا و یک فهرست واحد با محوریت روحانیت و در خط والیت« را محقق کنیم.

 حقوق شهروندی 
 از مسائل اساسی 

کشور است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: مسئله حقوق 
شهروندی یکی از مســائل اساسی کشور است که 
در قانــون اساســی و منابع دینی مــورد توجه ویژه 

واقع شده است.
علی جنتی در نشست شــورای هماهنگی حقوقی 
دســتگاه های اجرایی با موضوع حقوق شهروندی 
افزود: در قــرآن کریم 897 بــار و در نهج البالغه 
نیز 63 خطبه در رابطه با انســان، امنیت، آرامش، 
مســئولیت و حقوق انســان صحبت شده است که 
بارزترین آن را می توان به نامه حضرت علی )ع( به 
مالک اشــتر درخصوص حقوق متقابل شهروندان 

و حاکم نام برد.
وی یکی از شــعارهای اساســی آقــای روحانی را 
در مبــارزات انتخاباتــی موضــوع احیــای حقوق 
شــهروندی برشمرد که به گفته وی ســایر نامزدها 

خیلی بر روی آن تاکید نداشتند.
وزیر ارشــاد گفــت: بعــد از انتخاب شــدن آقای 
روحانی، معاون حقوقی وی مسئول پیگیری جدی 

این موضوع شد.
جنتی حقوق شهروندی را جزیی از حقوق اساسی 
برای کســانی که تحت یک حکومت واحد زندگی 
مــی کنند برشــمرد و افــزود: به نظر مــن در این 
زمینه نارســایی های زیادی داریم چرا که بسیاری 
از قوانین منــدرج در قانون اساســی در این حوزه 
در عمــل یا اجرا نمی شــود یــا بســیار ناقص اجرا 

می شود.
وی بــا بیان اینکه در دولت یازدهم توجه بیشــتری 
به اقلیت های دینی و مذهبی شده است گفت: به 
عنوان مثال امسال برای اولین بار یک سفیر از اهل 

سنت به خارج اعزام شده است.
جنتی با اشــاره به نقش دســتگاه قضاء در موضوع 
حقوق شــهروندی افزود: قوه قضائیه مســئولیت 
ویژه ای دارد که بایســتی برابری حقوق شهروندی 

را به اجرا بگذارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه به اقدامات 
صورت گرفتــه درخصوص حقوق شــهروندی در 
وزارتخانه مطبوعش پرداخت و گفت: قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات در این دولت به عنوان 
الیحه به مجلس داده شــد و هــم اکنون آئین نامه 

اجرایی آن به همه دستگاه ها داده شده است.
جنتی ادامه داد: براساس این قانون همه دستگاه 
ها موظفند طی ســه ســال آینده تمــام اطالعات 
درون سیســتمی شــان را در پایگاه هــای اطالع 

رسانی خود قرار دهند.
وی افــزود: از دیگــر اقدامات صــورت گرفته این 
است که در طول بیســت و چند ماه از شروع به کار 
دولت یازدهم حدود 4 هزار نشــریه و پایگاه خبری 
از مــا مجوز گرفته اند که این تعداد بیشــتر از تعداد 
مجوزهایی است که از ابتدای انقالب تا قبل از این 

دولت داده شده است.
جنتی گفت:  ســعی ما این اســت کــه مجوز کتاب 
را ظرف دو تا ســه ماه به درخواســت کننده تحویل 
دهیم و صدور مجوز موسسه فرهنگی هنری را نیز 
دو ماه پیش بینی کرده ایم در حالی که پیش از این 
نویسندگان و هنرمندان دو سال برای دریافت این 

مجوز انتظار می کشیدند.
وی افزود: ما دستگاهی هســتیم که کمتر در این 
وزارتخانه فساد وجود دارد اما برخی دستگاه های 
دولتی که برای انجام یــک کار مردم باید 10 بار به 
یک کارمند رجوع کنند باید خیلی مراقب باشــند تا 

فساد گسترش نیابد.

روز نو نوشت: »اصالح طلبان وگام های رو به جلو«
اگر تندروهای رقیب نسبت به افق انتخابات و فرداي خویش نگران نباشند نشست هاي سیاسي قانون مند و مجوزدار اصالح طلبان را در 

حوزه هاي انتخابیه شهرستان ها و حتی تهران به هم نریخته و لغو نمی کنند.

 نامه نیوز نوشت: »پایان داستان سه آیت الله«
ورود »جامعیتن« به انتخابات یعنی پایان کار تندروی در جریان اصول گرایی. حضور جریان اعتدال در زمین بازی اصول گرایان می تواند 

این امید را در اصول گرایان ایجاد کند که بتوانند کرسی های بیتشری را در پارلمان دهم به خود اختصاص دهند.

 خبر آنالین نوشت: »برخورد رسانه ای دلواپسان با گزارش آمانو«
اغلب این رسانه ها به نوعی در تحلیل های خود متفاوت با آنچه در فضای واقعی در حال رخ دادن است، دست به نوعی پیش بینی و پیش 

گویی از شرایط آینده زده تا بوسیله آن به تیم دیپلماسی کشورمان و همچنین دولت یازدهم حمله کنند.

 تسنیم نوشت: »دولتی ها در اندیشه عبور از اصالح طلبان«
به نظر می رسد هنگامه عمل آپاندیسیت دولت فرا رسیده و دولت بر مبنای یک احساس استغنا نسبت به اصالح طلبان در انتخابات آتی که 

پس از توافق هسته ای شدت گرفته است، در پی نواختن سرود جدایی است.

 صراط نیوز نوشت: »آیا پاسخ دولت تدبیر و امید همتراز توهین اردوغان بود؟«
اظهارات کنایه آمیز اردوغان درباره آزادی مطبوعات در ایران به شدت توهین آمیز است. در مقابل این توهین، دولت صرفا "کشورهای 

همسایه" را به رعایت نزاکت فراخوانده است.

عکس روزسایت نگار

مراسم تشییع پیکر 
عبدالحمید ساالری 
اولین شهید مدافع حرم 
استان هرمزگان صبح 
امروز شنبه با حضور 
پرشور مردم بندرعباس 
برگزار شد.

خبرنامه


