
2 سیاست
نیز  خاتمی  سیدمحمد  شیراز،  حادثه  از  بعد 
»نفی  درباره  بیانیه،  از  قسمتی  در  و  داد  بیانیه ای 
خشونت« صحبت کرد. دعوت به نفی خشونت، 
از  بسیاری  توجه  مورد  گذشته  روز  چند  در 
اینکه  به خصوص  است.  بوده  سیاسی  کنشگران 
بسیاری از اصالح طلبان ایران نیز، کنشگری خود 
تعریف  خشونت پرهیز«  »دموکراسی خواهی  را 
این  در  همواره  گذشته  سال های  در  و  کرده اند 
با علی  بهانه  باره به مباحثه پرداخته اند. به همین 
شکوری راد، دبیرکل سابق و عضو شورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت درباره راهکار نفی خشونت به 

گفت وگو نشسته است:
اعتراضات  همه  سرنوشت  آیا  شما  نگاه   از 
ملی به خشونت کشیده می شود یا این موضوع 
چرا  نهایت  در  و  ماست  اخیر  سال های  تجربه 
رفته  خشونت  سمت  به  روزها  این  اعتراضات 

است؟
امکان  که  می افتد  اتفاق  جایی  هر  خشونت 
منازعه  وقتی  واقع  در  نشود.  فراهم  گفت وگو 
امکان  و  دارد  وجود  موضوعات  یکسری  سر  بر 
گفت وگو فراهم نشده است و حتی به حرف هایی 
اثر داده  این زمینه زده شده است، ترتیب  که در 
و  بروز  فرصت  خشونت  خودبه خود  نمی شود، 
ظهور پیدا می کند. به بیان دیگر وقتی شرایط برای 
گفت وگو مهیا نیست، دو طرف ماجرا ناخودآگاه 

به سمت خشونت میل پیدا می کنند.
 به نظر شما در این شرایط توصیه دعوت به 
شنیده  درگیری،  طرفین  توسط  خشونت  عدم 

خواهد شد؟
خشونت در درجه اول از جانب صاحبان قدرت 
اگر یک طرف ماجرا صاحب  بروز دارد.  قابلیت 
قدرت باشد، نصیحت در درجه اول متوجه اوست 
که صاحب قدرت است و امکان اعمال خشوت 
گفت وگو  برای  را  شرایط  اگر  دارد.  را  بیشتری 
شود،  فراهم  گفت وگو  برای  اراده  یا  کنند  فراهم 
امکانش وجود دارد. آنها که قدرت دارند، مقصر 
اصلی پیدایش خشونت هستند و اعمال حشونت 
از طرف صاحبان قدرت بیشتر صورت می گیرد. 
در  نصیحت خشونت پرهیزی  این  دلیل  همین  به 
درجه اول متوجه صاحبان قدرت است. در جامعه 
متکثر، همیشه احتمال بروز اعتراض وجود دارد، 
اگر افرادی که در قدرت قرار دارند، انتقاد و بعد از 
آن اعتراض را حق مردم بدانند و سعی بر شنیدن 

اصالح  را  خود  آن  براساس  تا  باشند  داشته  آن 
و  نمی شود  اعمال  آنها  جانب  از  خشونت  کنند، 
متقابال از طرف مردم هم گرایش کمتری به سمت 

خشونت خواهد بود.
آغازکننده  را  ماجرا  کدام سمت  بین  این   در 

خشونت می بینید؟
برای  نیست.  فیزیکی  خشونت  فقط  خشونت 
اجتناب از خشونت، باید از خشونت کالمی هم 
باعث  کالمی  خشونت  استمرار  شود.  اجتناب 
خشونت  انگیزه  هم  مقابل  طرف  در  می شود 
را  کیهان  روزنامه  مثال  بیاید.  وجود  به  کالمی 
ببینید که ادبیاتش سردمدار خشونت کالمی است. 
انگ  راحتی  به  کسی  هر  به  روزنامه  این  وقتی 
خشونت  این  می زند،  جاسوسی  و  وطن فروش 
کالمی  خشونت  این  بازتاب  و  است  کالمی 
از  نوعی  که  می آید  در  شعارهایی  صورت  به 
خشونت در آن دیده می شود. کسی که خشونت 
را پدیدار یا بهتر است بگوییم آغاز کرده، عده ای 
مردم  علیه  را  کالمی  خشونت  مرتب  که  هستند 
اینکه در  خود استفاده می  کنند. مدتی مردم برای 
نگیرند،  قرار  افراد  این  کالمی  خشونت  معرض 
سعی می کنند در حاشیه باشند، اما وقتی این افراد 

یکدیگر را پیدا می کنند، دیگر نه تنها از این رفتارها 
از خشونت  تقابل،  در  هم  خود  بلکه  نمی ترسند 
کالمی در شعارها استفاده می کنند. مسئوالن باید 
باید  کند،  پرهیز  خشونت  از  بخواهد  اگر  بداند 
کند  گفته های خود حذف  از  را  خشونت کالمی 
با  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  بعدی  درجه  در  و 
مردم با خشونت رفتار نکنند. اجازه بیان اعتراض 
با آرامش بدهند و بعد شرایط را برای گفت وگوی 
خدمت  در  را  ملی  رسانه  و  کنند  فراهم  انتقادی 
گفت وگوی ملی انتقادی قرار دهند که این انرژی 

شعارها در گفت وگو به آرامش برسد.
از  پرهیز  آن  و  توصیه ها  این  شما  نظر   به 
از  بسیاری  و  خاتمی  سوی  از  که  خشونتی 
مورد  است،  شده  مطرح  سیاسی  چهره های 
مسئولیت های  در  امروز  که  نیروهایی  توجه 
آیا  می گیرد؟  قرار  دارند،  قرار  امنیتی  مختلف 
پیشنهادها  این  بودن  موثر  برای  چشم اندازی 

وجود دارد؟
متاسفانه  نمی بینم.  را  رویکردی  چنین  من 
از  چشم اندازی  نه  ندارد.  وجود  چشم اندازی 
طرف مسئوالن وجود دارد که صدای معترضان را 
گوش کنند و نه گرایشی از طرف معترضان وجود 

آرام تر  فضایی  در  را  اعتراض  بخواهند  که  دارد 
مطرح کنند. به بحرانی رسیده ایم که معلوم نیست 
گفتمانی،  زمینه  در  الاقل  می شود.  رفع  چطور 
پیدا کردند.  اصالح طلبان  را  باال  معترضان دست 
تا چه اندازه می توانند نقش نهاد واسط را میان 

معترضان و مسئوالن بر عهده بگیرند؟
عرصه اجتماع هم بی رأس است و اگر در برهه ای 
نقش آفرینی  می توانستند  اصالح طلبان  تاریخ،  از 
شده  گرفته  آنها  از  نقش آفرینی  این  امروز  کنند، 
امروز  اصالح طلبان  هستند.  نظاره گر  بیشتر  و 
دفاع  مسئوالن  رویکرد  از  نمی توانند  به هیچ وجه 
کنند و از سوی دیگر نمی توانند با جوانان معترضی 
که عصبانی هستند و بار تحقیر و نادیده گرفته شدن 
پیدا  را  به تازگی همدیگر  و  می کشند  به دوش  را 
کنند.  برقرار  ارتباط  هستند  میدان  در  و  کرده اند 
اصالح طلبانی که تشکیالتی دارند، نمی توانند اینجا 

نقش موثری داشته باشند.
 این بار بحث بین دو قطبی است که اصالح طلبان 
در هیچ کدام از این دو قطب نیستند. طرف گفت وگو 
مسئوالن هستند و معترضانی که در خیابان هستند. 
آنها بی  رأس هستند، عصبانی و هیجان زده هستند 
و رغبتی به گفت وگو ندارند. نمی دانم چطور این 
مناقشه به سرانجام می رسد و این اعتراضات به چه 

نتیجه ای می رسد.
بحران  این  از  خروج  برای  شما   راهکار 

چیست؟
من در میان مسئوالن اراده الزم را برای پذیرش 
کمیسیون  روزها  این  نمی بینم.  راهکار  و  پیشنهاد 
احزاب به حزب اتحاد ایراد گرفته است و فعالیت 
آن را تعلیق کرده است. البته شاید حزب اتحاد در 
باشد،  نداشته  اعراب چندانی  شرایط کنونی محل 
شده  بازداشته  نقش آفرینی  از  کارها  این  با  چون 

است.
 به عنوان عضو حزب اتحاد ملت می گویم حکم 
تعلیق برای حزب صادر شده و بین معترضان هم 
وجود  آنها  صدای  شنیدن  برای  شنوایی  گوش 
ندارد. در شرایط کنونی راهکاری ندارم و سکوت 
را انتخاب می کنم، چون مانعی برای فعالیت قانونی 

حزب اتحاد ایجاد شده است.

سیدمصطفیهاشمیطبا:
عالوه بر قالیباف همه مسئوالن 

باید رویکرد اصالحی پیش بگیرند

اراده الزم را برای پذیرش پیشنهاد و راهکار نمی بینم
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سید مصطفی هاشمی طبا گفت: همین که طرح 
رئیس  سوی  از  رویکردها  و  روش ها  اصالح 

مجلس مطرح شده، نشانه خوبی است.
صالح رویکردها و شیوه های حکمرانی یکی از 
مسائلی است که در این روزهای کشور بیش از 
هر زمانی ضرورتش احساس می شود؛ موضوعی 

که رئیس مجلس هم به آن اشاره کرد.
تحلیلگر  و  فعال  هاشمی طبا،  مصطفی  سید 
مسائل سیاسی، درباره این موضوع به »فردا« گفت: 
»کشور ما مسائل بسیاری دارد که نیاز به اصالح 
دارد. بحران های زیادی داریم و این بحران ها فقط 
نمی شود  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به  منحصر 
و حتما باید شیوه حکمرانی مسئوالن تغییر کند. 
تغییر  با  که  دارد  را  ظرفیت  این  اساسی  قانون 
رفتار مسئوالن بسیاری از مشکالت حل شود و 
افزون بر سیاست و اجتماع مسائل ایران به معنای 
دقیق ایران حل شود زیرا امروز با مشکالتی مانند 
خطر  در  ایران  خود  اصال  زیستی  محیط  بحران 

است«.
او ادامه داد: »تظاهرات های اخیر جزئی کوچک 
داریم؛  اساسی  بحران  دو  ما  ابرمشکالت.  از 
داخلی  آینده  دوم  و  ژئوپلیتیکی  مسئله  نخست 

ایران و کمتر کسی به این مسائل توجه می کند«.
»در  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
شعارهای  از  فارغ  تظاهرکنندگان  شعارهای 
ساختارشکنانه، شعاری دیده نمی شود که ناظر به 
خطر  در  کشور  آینده  باشد.  ایران  اصلی  مسائل 
شنوایی  گوش  اما  گفته ام  بارها  را  این  و  است 
وجود ندارد. برخی مسئوالن هم که صرفا دنبال 
و  هستند  خودشان  شخصی  خواسته های  تحقق 
مردم معترض هم که اصال به دور از بحران های 

واقعی مطالبه گری می کنند«.
قالیباف  پیشنهاد  درباره  پایان  در  هاشمی طلبا 
قالیباف  »آقای  گفت:  اصالح،  بر ضرورت  مبنی 
حرف های خوب مطرح کرد و طبیعتا اگر اراده ای 
در کشور مبنی بر اصالح رویکردها وجود داشته 
باشد، ارزنده است اما امیدوارم به زودی مصادیق 
بدانیم  همه  یعنی  شود؛  مشخص  هم  اصالحات 
در چه زمینه هایی و با چه برنامه هایی قرار است 
اصالحات صورت گیرد. همین که طرح اصالح 
مجلس  رئیس  سوی  از  رویکردها  و  روش ها 
نیست  کافی  اما  است  نشانه خوبی  شده،  مطرح 
با مسائل  با همین رویکرد  باید  و همه مسئوالن 
اگر  و  شوند  مواجه  داریم،  کشور  در  که  مهمی 
وجود  مسئوالن  همه  در  اراده ای  چنین  احیانا 
در  مخاطره آمیزی  آینده  کشورمان  باشد،  نداشته 

پیش دارد«.

معترضان به هیچ وجه نمی خواهند با نظام مقابله کنند

نباید اجازه قداست زدائی از ارزش های دینی را داد

رئیس قوه قضاییه گفت: یک سری از افراد به هر 
دلیلی ناراضی هستند و حتی ممکن است معترض 
نیز باشند؛ اما این افراد به هیچ وجه نمی خواهند با 

نظام مقابله کنند.
معترضان به هیچ وجه نمی خواهند با نظام مقابله 
کنند/ باید مشخص شود کدام یک از اغتشاشگران 

قصد براندازی دارند
رویداد۲۴ به گزارش ایلنا، حجت االسالم محسنی 
در  سخنانی  طی  آبان(   ۹( دوشنبه  امروز  اژه ای، 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به درپیش 
بودن سالروز والدت باسعادت امام حسن عسکری 
)ع( و تبریک این روز خجسته و همچنین تسلیت 
حادثه تروریستی و جنایت رخ داده در حرم مطهر 
حضرت احمد بن موسی علیهماالسالم )شاهچراغ( 
که به شهادت و مجروح شدن تعدادی مرد و زن 
و کودک بی گناه انجامید، اظهار کرد: حادثه اسفناک 
نکاتی  دارای  )ع(  شاهچراغ  حرم  در  تروریستی 
عبرت آموز برای دوستان و دشمنان ایران اسالمی 
و  تروریست ها  که  داد  نشان  واقعه  این  است؛ 
آدمکش های دست پرورده آمریکا و صهیونیست ها 
جنایتکاران  چه  سلطه گران  دیگر  و  انگلیس  و 
خبیث و رذل و درنده ای هستند و مرتکب اعمالی 
اِعراض  آن  از  نیز  وحوش  جانوران  که  می شوند 
دارند؛ همگان مشاهده کردند که این سّفاکان حتی 
پناه  مادر خود  آغوش  در  که  به کودک معصومی 

گرفته نیز رحم نمی کنند.
رئیس دستگاه قضا یکی دیگر از عبرت های حادثه 
تروریستی شاهچراغ )ع( را برمال شدن دروغی به 
نام اطالع رسانی آزاد و مستقِل مدعیان غربی دانست 
به غرب حتی حاضر  وابسته  رسانه های  گفت:  و 
نشدند جنایت رخ داده در حرم شاهچراغ را پوشش 
دهند؛ حال آنکه همین رسانه ها در مواردی که منافع 
نظام سلطه اقتضا می کند از کاه کوه می سازند، اما در 
قبال یک جنایت تروریستی مشابه حادثه دلخراش 
نظام  به  وابسته  پرداز  دروغ  دستگاه های  شیراز، 
سلطه، قلب واقعیت می کنند و برخالف ادعا های 
مزورانه شان حتی اجازه نمی دهند مردم دنیا سّفاکی 
را  اذنابش  و  آمریکا  دست پرورده  تروریست های 

مشاهده کنند.
»استاندارد های دوگانه و تبعیض روا داشته شده 
قبال  در  بشر  حقوق  دروغین  مدعیان  ناحیه  از 
در  مردم  علیه  جنایت  و  انسان ها  حقوق  تضییع 
نقاط مختلف«؛ این دیگر عبرت حادثه تروریستی 
شاهچراغ )ع( بود که رئیس عدلیه بدان اشاره کرد و 
در همین راستا گفت: در مواردی که منطبق با منافع 
نظام سلطه نباشد، هر مقدار هم که به یک فرد یا 
کشور ظلم شود، سلطه گران خم به اَبرو نمی آورند؛ 
در همین جنایت رخ داده در حرم شاهچراغ )ع( 
شاهد بودیم که هم هتک حرمت یک مکان مقدس 
و  مظلوم  کودکان  و  مردم  هم  و  گرفت  صورت 
بی دفاعی به خاک و خون کشیده شدند، اما مدعیان 
حقوق بشر نه تنها محکوم نکردند بلکه به نوعی از 
طریق بوق های تبلیغاتی شان درصدد قلب واقعیت 

این حادثه جگرسوز برآمدند.
برای همه  که  نکته ای  افزود:  قضاییه  قوه  رئیس 
انسانی  حقوق  و  کرامت  و  انسانیت  دوستداران 
در  که  کسانی  که  است  این  می باشد  آموز  عبرت 

به  و  هستند  ایران  در  اغتشاشات  قضایای  پشت 
دارند  را  ایران  مردم  از  حمایت  ادعای  دروغ، 
آدمکش ها  و  تروریست ها  که  هستند  همان هایی 
آموزش و  آن ها  به  و  تسلیح می کنند  و  تجهیز  را 
گلوله  ایران  مردم  سمت  به  تا  می دهند  مأموریت 
روا  اهانت  مردم  این  مقدسات  به  و  کنند  شلیک 

دارند.
وی ادامه داد: این تروریست ها و آدمکش ها که 
مردم و غیرنظامیان و زوارِ یک مکان مقدس را به 
خاک و خون می کشند، کجا و از ناحیه چه کسانی 
تعلیم می بینند و تسلیح و تجهیز می شوند؟ از ناحیه 
چه کسانی برای آن ها مدارک جعلی تهیه می شود؟ 
قرار  هدف  را  حرم  زوار  آن ها  انگیزه ای  چه  با 
می دهند؟ آیا این قبیل موارد بیانگر زبونی و خواری 
ایران اسالمی  و حقارت دشمِن سفاک و کینه توز 
نیست؟ دشمنی که بیش از ۴۰ سال در پیشبرد هر 
توطئه ای شکست خورد و امروز به این نقطه رسیده 
است که مردم ایران اسالمی را در یک حرم مطهر 
به رگبار ببندد؛ هر مقدار هم که رسانه های وابسته 
به نظام سلطه در بی توجهی به جنایاتی نظیر حادثه 
شاهچراغ کوشا باشند، اما به هر ترتیب مردم دنیا و 
آزادگان و حق طلبان در اقصی نقاط گیتی خواهند 
فهمید که نمونه و مصداق مقابله جویی سلطه گران 
با نظام اسالمی، سالح گرفتن به سمت مردم ایران 

و به رگبار بستن آن ها است.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه 
به بصیرت و همدلی و حمیّت و غیرت اسالمی 
راهپیمایی های  با  آن ها  که  و شکوهی  ایران  مردم 
شاهچراغ  تروریستی  حادثه  به  واکنش  در  خود 
)ع( در نقاط مختلف کشور آفریدند، اشاره کرد و 
گفت: الحمدهلل دشمنان ما در زمره ُحمقا و جاهالن 
هستند، اما به هر ترتیب وقتی جوشش و یک دلی 
از مسببین و  را  ما  انزجار مردم  نفرت و  اظهار  و 
عاملین حادثه تروریستی شاهچراغ دیدند باید پی 
ببرند که هر مقدار تالش برای اغتشاش آفرینی و 
آشوب افکنی کنند، تنفر و بیزاری مردم ما از شیطان 
بزرگ آمریکا و اذناب او باالخص روباه پیر انگلیس 

خبیث بیشتر می شود.
به  توقع  انتظار و  به  اشاره  با  رئیس قوه قضاییه 
حق مردم از دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی 
و  دستگیری  و  اغتشاشات  به  دادن  پایان  برای 
بویژه  اخیر  قضایای  مسببین  و  عاملین  با  برخورد 
داشت:  اظهار  )ع(،  شاهچراغ  تروریستی  حادثه 
انتظار و توقع به حق مردم آن است که عوامل و 
مسببین قضایای اخیر شناسایی و دستگیر شوند و 
به مجازت مستحق شان برسند؛ نظام و دستگاه های 
مسئول نیز در طول این مدت نهایت خویشتنداری 
و  هم جدا  از  کاماًل  تا صفوف  دادند  به خرج  را 
متمایز شود؛ یک سری از افراد به هر دلیلی ناراضی 
هستند و حتی ممکن است معترض نیز باشند؛ اما 
با نظام مقابله  افراد به هیچ وجه نمی خواهند  این 
کنند و امنیت مردم را به خطر بیندازند؛ لذا آن ها 
باید صف خود را جدا کنند؛ نظام نیز فرصت کامل 

به آن ها داده تا صف خود را جدا کنند. 
حتی در میان اغتشاشگران هم باید روشن شود که 
کدامیک قصد مقابله با نظام و براندازی را داشتند؛ 
همکاران ما در دستگاه قضایی تمام تالش خود را 

انجام دادند که این صفوف را جدا کنند و این امر 
محقق شد.

وی ادامه داد: قطعاً آن کسانی که قصد مقابله با 
نظام و براندازی را دارند و وابسته به بیگانه هستند، 
خواهند  مجازات شان  به  قانونی  موازین  با  منطبق 
قضایی  مراجع  از  باید  تریبون  همین  از  رسید؛ 
برخی استان ها بویژه تهران که پرونده های عناصر 
اغتشاشات را جدا کرده و دادگاه های رسیدگی به 
آن ها را آغاز کرده اند، تشکر و قدردانی کنم. بدون 
تردید قضات ما بر اساس موازین قانونی و با دقت 
و سرعت به پرونده های اغتشاشات اخیر رسیدگی 
و  قانون  طبق  جنایتکاران  احکام  و  کرد  خواهند 
آنچه استحقاق آن را دارند صادر خواهد شد و در 

صورت قطعیت، اجرایی می گردد.
و  مختلف  ابعاد  تبیین  موضوع  عدلیه  رئیس 
ضروری  بسیار  امری  را  اخیر  قضایای  پشت پرده 
دانست و بر همین اساس به مرکز رسانه قوه قضاییه 
دستور داد با همکاری صداوسیما و سایر رسانه ها 
نسبت به روشنگری ابعاد و زوایای قضایای اخیر 
اهتمام داشته باشد تا دست دشمن بیش از پیش رو 
نماند؛ و چنانچه  باقی  برای کسی حجتی  شود و 
دهد مشخص  ادامه  اغتشاشات  همراهی  به  کسی 

می گردد در صف دشمن است.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه 
با اشاره به در پیش بودن ۱۳ آبان، روزدانش آموز و 
سالروز تسخیر النه جاسوسی، اظهار داشت: حقیقتًا 
آینده  و  حال  اصلی  سرمایه های  ما  دانش آموزان 
کشور می باشند و ضروری است همه بخش های 
مسئول و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت بویژه 
در  بیشتر  چه  هر  پرورش  و  آموزش  وزارت  در 
جهت فراهم آوردن مقدمات و بستر های رشد و 
تعالی این سرمایه های کشور در ابعاد مختلف کوشا 

باشند.
رئیس دستگاه قضا، تسخیر النه جاسوسی شیطان 
بزرگ آمریکا را یکی از تفّضالت الهی دانست که 
بر دل ها و قلوب جوانان دانشجوی ایران اسالمی 
در  ایجاد شد و  انقالب  پیروزی  ابتدای  مقطع  در 
همین راستا گفت: اگر نبود بازسازی و انتشار اسناد 
به دست آمده از آن النه جاسوسی و مصاحبه های 
به  می توانست  کسی  چه  آن،  در  حاضران  برخی 
این روشنی از توطئه های پیچیده آمریکا علیه مردم 
اینچنین زمینه رسوایی  آگاه شود و  ایران اسالمی 

آمریکایی ها فراهم آید.
عصبانیت  دالیل  به  اشاره  با  عدلیه  رئیس 
روحانیت،  و  اسالم  از  آمریکا  رژیم  سردمداران 
بیان داشت: شاخ غولی استکباری به نام آمریکا و 
اذناب ریز و درشت آن از جمله صهیونیست ها و 
انگلیسی ها توسط یک روحانی بزرگ و شجاع و 
دلداه به خدا همچون حضرت امام خمینی )ره( در 
دنیا شکسته شد و دست و پا های آن ها از کشور 
ما قطع شد و تهی و توخالی بودن آن ها نیز برای 
همگان در اقصی نقاط گیتی آشکار گشت؛ بر همین 
مبناست که سلطه گران شبانه روز مشغول توطئه و 
فساد وفتنه علیه ایران اسالمی هستند؛ آن ها یک روز 
با تالش جهت راه انداختن جنگ داخلی و خارجی 
و روز دیگر با فتنه و تحریم و عملیات ترکیبی به 

سراغ مردم ایران می آیند.

تبیین را در  به فریضه جهاد  وزیر کشور عمل 
مهم  و  موثر  اجتماعی  سرمایه  و  اعتماد  تقویت 
ذیربط  سازمان های  و  دستگاه ها  از  و  دانست 
با عمل به وظایف و رسالت قانونی  تا  خواست 
شان به برقراری هر چه قوی تر آرامش و ثبات در 

کشور کمک کنند.
اجتماعی  نشست شورای  در  احمد وحیدی    
اقدامات  جدول  شدن  مشخص  خواستار  کشور 
دستگاه ها در حوزه تقویت سرمایه اجتماعی شد 
به  مومن  اگر  که  است  مجید  اهلل  کالم  گفت:  و 
قدر وسع و استطاعت خود بکوشد خداوند کمک 
ظرفیت  تمام  با  باید  همین  برای  و  کرد  خواهد 

وارد میدان شویم.
گو  و  بایستی گفت  دانشگاهها  و  مدارس  در   
این  در  و  شود  دنبال  گذشته  از  بیش  مفاهمه  و 
موثر  و  بیان  خوش  عالم،  های  انسان  از  عرصه 
بهره بگیریم. البته سهم معلمان و مدیران مدارس 
به  شناسی  مسئولیت  با  باید  و  است  مهم  بسیار 
فضای  مدیریت  به  کمک  در  خطیرشان  نقش 

مدارس عمل کنند.

وزیر کشور بر توجه به جنگ شناختی دشمن 
در شرایط کنونی تاکید و خاطر نشان کرد: دشمن 
را  مردم  اعتماد  روایت ها  و  شناختی  جنگ  در 
نشانه گرفته است و مدام با انتشار اخبار دروغین 
سعی در انحراف افکار عمومی دارند.الزم است 
با ابتکار عمل اجازه روایت سازی دروغین را به 

جریان نفاق و معاند ندهیم.
جانشین رئیس جمهوری در شورای اجتماعی 
کشور تاکید کرد: عمل به فریضه جهاد تبیین می 
همچنین  و  سازی  اعتماد  در  موثری  نقش  تواند 
خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان داشته باشد.
وحیدی به موضوع هویت دینی و اسالمی در 
میان جوانان و دانشجویان هم اشاره کرد و گفت: 
از  زدائی  قداست  و  توهین  ترویج  اجازه  نباید 
ارزش های دینی داد و در این عرصه دستگاهها و 

نهادهای ذی ربط باید به وظیفه شان عمل کنند.
وی مشارکت اجتماعی با رویکرد محله محوری 
را ضروری دانست و افزود: در این خصوص از 
بهره  بیشترین  باید  محالت  و  مساجد  ظرفیت 

برداری انجام شود.
را  محور  مدرسه  مساجد  الگوی  کشور  وزیر 
تقویت  برای  ای  زمینه  عنوان  به  کودکان  برای 
تربیت دینی یاد کرد و ادامه داد: این ظرفیت ها 

بایستی به صورت جدی دنبال شود.
افکار  روشنگری  و  رسانی  اطالع  وحیدی 
این  در  کرد:  تصریح  و  دانست  مهم  را  عمومی 
به  سازنده  راهبردهای  و  ایده ها  باید  خصوص 
صدا و سیما ارائه شود و این آمادگی در مدیریت 
صدا و سیما هم برای اخذ نظرات کارگشا وجود 

دارد.

در تکنولوژی، ممنوعیت جواب نمی دهد
اگر هدف از فیلترینگ نگرانی از مسائل امنیتی 
است که با همین شرایط تصاویر و اخبار منعکس 
می شود و این فقط اذیت کردن کسب وکارها و 

مردم است.
غالمرضا نوری قزلجه نماینده مجلس در مورد 
شرایط  متاسفانه  گفت:  مجازی  فضای  فیلترینگ 
که  داد  کسانی  دست  به  بهانه  آمده  وجود  به 
بودند.  فیلترینگ  دنبال  به  هم  مسائل  این  بدون 
ما کماکان امیدواریم با برطرف شدن این شرایط 
ویژه، اینترنت به حالت قبل برگردد و فیلترینگ 

هم رفع شود.
شورای  مجلس  در  آباد  بستان  مردم  نماینده   
اسالمی در مصاحبه با خبرنگار عصرایران گفت: 
االن کسب و کارها آسیب جدی دیده اند. شرکت 
های دانش بنیان، استارتآپ ها به ویژه آنهایی که 
حجم شان کوچک است به شدت آسیب دیده اند؛ 
اند و در آستانه مهاجرت  انجام داده  نیرو  تعدیل 
هستند. ما کلی سرمایه گذاری در کشور برای این 
های  پیشران  اینها  ایم،  داده  انجام  وکارها  کسب 
از جمله  مختلف  های  در حوزه  پیشرفت کشور 
اقتصاد هستند و به همین راحتی از دست می روند.
وی با بیان اینکه فیلترینگ حتی در این شرایط 
فیلترینگ  از  اگر هدف  نیست؛ گفت:  دفاع  قابل 
نگرانی از مسائل امنیتی است که در حال حاضر 

اخبار  و  تصاویر  همه  فیلترینگ  شرایط  همین  با 
منعکس می شود و این فقط اذیت کردن کسب 

وکارها و مردم است.
فضای  عالی  شورای  گفت:  قزلجه  نوری   
داشت.  فیلترینگ  برای  را  اختیارات  این  مجازی 
فضای  عالی  شورای  که  کاری  این  اسم  شاید 
نباشد ولی  قانونگذاری  انجام داده است  مجازی 
اهمیت آن از ۱۰ قانون نیز بیشتر است. یک شیوه 
نوشته می شود و مصوبه ای درشورای  نامه ای 
در  قانون  ده  از  اثرش  که  شود  می  مطرح  عالی 
نیز سریعتر و  آن  اجرا  و  بیشتر است  نیز  جامعه 
این  گوییم  می  ما  که  هم  وقتی  است.  تر  روان 
شورا قانونگذاری کرده است می گویند این شورا 
قانونگذاری نمی کند ولی در عمل خیلی مهمتر 
اتفاقا  و  کند  می  وضع  قانون  مجلس،  قوانین  از 
شود.  می  اجرایی  نیز  مجلس  قوانین  از  سریعتر 
مسیر  این  حاکمیت  امیدواریم  کرد:  تصریح  وی 
را برای کسب وکارهای خرد و متوسط و گردش 
راهکار  برخی،  نبندند.  جامعه  در  اطالعات  آزاد 
طبقاتی کردن اینترنت را مطرح می کنند که این 
بدی  آثار  و  نامطلوب  کاری  هم  کردن  طبقاتی 
اقشار در  را در جامعه می گذارد. طبقاتی کردن 
دسترسی به اینترنت کار نادرستی است و نباید به 

این سمت برویم.

محسنمنصوریمعاون
اجراییرییسجمهورشد

بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعالم کرد: 
تهران  استاندار  عنوان  به  که  منصوری  محسن 
مشغول بودند به جمع هیئت دولت پیوست و با 
حکم رییس جمهوری به عنوان معاون اجرایی 

رئیس جمهوری انتخاب شد.
 فاطمیامین:

ضعف ها را می پذیرم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
و  همدلی  با  باید  انقالبی  مجلس  و  دولت 
اظهار  کنند،  حل  را  کشور  مشکالت  همراهی 

کرد: من ضعف ها را می پذیرم.

در  علنی  جلسه  در  امین  فاطمی  سیدرضا 
جریان بررسی استیضاح خود ضمن قرائت نامه 
نمایندگان اظهار کرد: دولت  به  رئیس جمهور 
و مجلس انقالبی باید با همدلی و همراهی و 
کمک به یکدیگر مشکالت کشور را حل کنند؛ 

من ضعف ها را می پذیرم و پاسخ هایی دارم.
ما چه  بگوییم که  باید  اول  داد:  وی توضیح 
ظرف  قبل  دولت  در  گرفته ایم  تحویل  چیزی 
در وزارت  پنج وزیر و سرپرست  چهار سال، 
صمت مدیریت داشتند این نشان می دهد که این 
چالش های  است.  پردردسر  و  پرچالش  حوزه 
این  باعث تعدد حضور مدیران در  انبوهی که 
وزارتخانه شده بود. ما با مشکالت انباشته شده 
اولویت بندی  آن  برای  باید  که  بودیم  مواجه 
می کردیم. اعتراف می کنم و قبول دارم که هنوز 
شدن  برداشته  برای  ما  اما  دارد،  وجود  مسائل 

مشکالت اولویت بندی کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
خبر های خوبی دارم، به موضوع خودرو اشاره 
کرد و گفت: خودرو قصه پرغصه ای است من، 
شما، مردم و رهبری از وضعیت خودرو راضی 
نیستیم، شما جای من بودید چه می کردید؟ دو 
نقض  فقط  و  بایستم  کنار  بود  پیش رویم  راه 
رفته  مسئولیت  بار  زیر  این که  دیگر  راه  کنم، 
را  نمایم؛ من مسیر دوم  پیگیری  را  و موضوع 

انتخاب کردم.
باید وضعیت  با تاکید بر این که  فاطمی امین 
حرکت  داد:  ادامه  شود،  اصالح  خودروسازی 
مناسبی در این مدت شروع شده و ما به دنبال 
نیستیم و  البته که راضی  اصالح روند هستیم، 
وضعیت را هم قابل دفاع نمی دانیم، اما نسبت 

به سال گذشته بهبود یافته است.
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