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سیاسی

دستگیری ۴۰عنصر تروریستی داعش در آذربایجان غربی
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس از دستگیری ۴۰عنصر تروریستی داعش
توسط نیروهای اطالعات در شهرهای پیرانشهر ،سردشت ،مهاباد ،بوکان و تکاب خبر داد.
بهگزارش فارس ،وی با اشاره به کشف مقدار فراوانی تسلیحات و مهمات از عناصر داعش طی
این عملیات تصریح کرد :سرتیمهای این عناصر تروریستی قصد انجام عملیات در شبهای
قدر را داشتند که با هوشیاری سربازان گمنام به موقع شناسایی و دستگیر شدند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1725ش��ماره تلف��ن  121فوريتهاي
شركت برق تهران است .مردم در صورتي
كه نارسايي برق يا حوادث احتمالي داشتند
ميتوانند با شماره مربوطه تماس بگيرند و
منتظر حضور مأموران شركت برق باشند.
مدتي قب��ل به دليل ضعف در سيس��تم
روشنايي محله ما با ش��ماره  121تماس
گرفتم ،پس از آن يكي از كارمندان شركت
ب��رق با من تم��اس گرف��ت و گفت براي
رس��يدگي به اين موضوع بايد به شركت
برق منطقهتان مراجعه و درخواستتان را
بهطور كتبي به شركت برق تحويل دهيد.
يكم خردادماه به شركت برق مراجعه و 21
روز بعد مأموران به محل مراجعه و به جاي
افزاي��ش تير چراغ برق يا پايه روش��نايي،
المپهاي دو تير چراغ برق موجود در كوچه
را كه س��فيد بود ،تعويض و به جاي آنها 2
عدد المپ زرد وصل كردند و گفتند چون
فاصله دو تير چراغ برق مناسب است ،نيازي
به نصب مجدد آن نيس��ت و با جایگزین
نمودن المپهاي قويتر روشنايي كوچه
تأمين میش��ود .ب��ه هرحال با گذش��ت
21روز و تعويض المپها مشکل رفع نشد
ول��ی كاري كه تلفني هم ميش��د انجام
داد ،چهلزوم��ي داش��ت به ش��ركت برق
مراجعه كنيم و دس��ت آخ��ر هم به جاي
اينكه تيرچ��راغ برق را افزاي��ش دهند يا
پايهاي ب��ر ديوار نصب كنن��د ،با تعويض
المپه��ا ،س��اكنان را از كورس��ويي
نجات دادند! ()3/23
 -1059يكي از كارشناسان روابط عمومي
ش��هرداري منطقه ،...كه نخواست نامش
عنوان ش��ود ،در پاس��خ به س��والم درباره
ضعف در پاس��خگويي به مطالبي كه در
مطبوعات چاپ ميشود ،اظهار داشت :قب ً
ال
روابط عموميها سهميه داشتند و بيشتر
روزنامهها در دسترسشان قرار ميگرفت و
در جريان مشكالت شهري قرار ميگرفتند
و پاس��خگو بودند ،اما مدتي اس��ت تعداد
روزنامههاي��ي ك��ه به مناطق ش��هرداري
ميفرس��تند ،محدود اس��ت و از مطالبي
كه در مطبوعات چاپ ميش��وند بيخبر
ميمانيم .هرموقع مركز بري��ده جرايد را
ب��راي روابط عموميها ارس��ال كنند ،آن
موقع مجبوريم جوابيه تهيه و در اختيار
روزنامهها قرار دهيم .در حالي كه گزينشي
و بهاصطالح دلبخواهي به مشكالت مردم
رسيدگي كردن صحيح نيست و اين رويه
موجب دلسردي مردم ميشود .اميدواريم
شهردار آينده بتواند اين مشكل را بهطور
اساسي حل و فصل كند)3/23( .
 -1235سالم بر دست اندرکاران روزنامه
آفتاب یزد .س��ید محمد علوی هستم از
بازار گل ش��هید محالتی ته��ران ،از آقای
باقریپور ،مأم��ور پرتالش کالنتری 121
س��لیمانیه به دلیل توجه و رس��یدگی به
کار مراجعهکنندگان و برخورد متواضعانه
ایشان قدردانی میکنم)3/24(.
 -1646چرا برخی از پیامدهندگان ادب
را رعایت نمیکنند و هر طور که دلشان
میخواهد س��خن میگویند؟ شما هم به
عنوان سنگ صبور ،سنگتمام میگذارید
و ه��ر چ��ه ب��ه تالش��گران آن روزنامه
بیاحترام��ی میکنند ،چ��اپ میکنید.
انس��انیت و داناییتان به ما ثابت ش��ده
است)3/24( .
 -1722دوشنبه  96/3/22هنگام غروب
از خیابان مجاهدین اسالم ،مقابل حسینیه
فاطمیون عب��ور میکردم ،به مناس��بت
مجلس ترحیم یکی از درگذشتگان ،بیشاز
 50عدد تاج گل در پی��اده رو بود ،داخل
فاطمیون هم تعداد قابل توجهی تاج گل
که هر کدام از آنها قیمت باالیی داشتند،
نوازش��گر چش��مان مراجعه کنندگان و
رهگذران ب��ود.ای کاش به جای این همه
تاج گلهای گرانقیمت که پساز ساعاتی
از بین میروند ،پولش را برای کارهای خیر
اختصاص دهند)3/24( .
 -1939سهش��نبه تلویزیون فرمایشات
رهبری را پخش میکرد که ایشان فرمودند
شخص وزیر امور خارجه شخصی متدین و
باوجدان است .خواستم بگویم افرادی که
ب��ه وزارت خارجه و وزیر توهین میکنند
خ��ود را والیتمدار میدانند چ��را به این
صحبتها توجه ندارند و به ش��خصی که
مورد تائید رهبری است این همه هجمه
وارد میکنند؟()3/23

عدلیه
سخنگوی قوه قضائیه:

اعضای داعش محارب
محسوبمیشوند

حجت االس�لام و المس��لمین غالمحس��ین
محس��نی اژهای س��خنگوی ق��وه قضائیه در
نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه در شبکههای مجازی مطرح شده که
یکی از قضات پرونده کهریزک به اتهام فساد
اقتصادی در بند  8اوین تحمل کیفر میکند؛
در صورت تأیید این خبر در این زمینه توضیح
دهید؛ گف��ت :وی دو پرونده دارد یک پرونده
دردادسراست و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده
اس��ت .این فرد در پرونده قبلی دو س��ه اتهام
داشته و محکومیتی که داشته سنگین است
و طبق قانون باید اشد حکم حبس اجرا شود
که  15سال حبس است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه ش��نیده ش��ده در پرونده دانیالزاده
دو نف��ر از متهمین مرتبط با ایش��ان متواری
ش��دهاند؛ آیا این خبر را تایی��د میفرمائید؟
گفت :ت��ا آنجایی که در جریان هس��تم یک
نف��ر که در ارتباط با این پرونده بوده ،متواری
ش��ده است .خو ِد ایش��ان در بازداشت است و
از اف��راد دیگ��ر تحقیقات ص��ورت میگیرد.
هنوزکیفرخواست صادر نشده است و پرونده
به دادگاه نرفته است.
وی در پاس��خ به این س��وال که رهبر معظم
انقالب در صحبتهای اخیر از عبارت "آتش
به اختیار" اس��تفاده کردهاند که برداشتهای
مختلفی از این سخن شده؛ تفسیر قوه قضائیه
از عبارت "آتش به اختیار" چیست و اقداماتی
که از ب��اب قانونگریزی احتمالی در رابطه با
تفسیر اشتباه این موضوع ممکن است صورت
بگیرد را تش��ریح بفرمایید ،گفت :مقام معظم
رهب��ری درجمع فرهنگیان درمورد مس��ائل
فرهنگی صحبت کردند و فرمودند اگر چنانچه
دس��تگاههای مس��ئول در مس��ائل فرهنگی
کمکاری کردند و اگر قرارگاه کاری نکرد ،افراد
در میدان ،کار خ��ود را انجام میدهند؛ البته
بنده نقل به مضمون میکنم .اینجا "آتش به
اختیار" درست است که یک واژه نظامی است،
اما مش��خص اس��ت که کجا و با چه کسانی
صحبت میشود.
سخنگوی دستگاه قضا پرسید :اگر دستگاههای
مسئول فرهنگی کار خود را انجام ندادند ،آیا
ما به عنوان فرد دلسوز انقالب و آمر به معروف
و ناهی ازمنکر وظیفهای نداریم؟ فرض کنیم
وزارت فرهنگ وارش��اد کار خود را به درستی
انجام نداد؛ آیا س��ینماگران باید کاری انجام
ندهند؟ طبیعی اس��ت که بای��د دنبال تولید
فیلمهای فاخر سینمایی باشند.
معاون اول ق��وه قضائیه اظهار کرد :مس��ئله
روشن اس��ت .در اینجا منظور این نیست که
خالف جهت قانون عملی صورت بگیرد؛ ولی
اگر کسی بخواهد سوء استفاده کند ،آن بحث
دیگری است.
به گزارش میزان ،وی در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه رئیس قوه قضائیه درصحبتهای اخیر
اعالم کردند کس��انی که با دش��من همراهی
میکنند ،محارب و مفسد فیاالرض هستند؛
ب��ا توجه به اینکه طی روزه��ای اخیر افرادی
مرتبط با داعش در کش��ور دستگیرش��دهاند،
رسیدگی به پرونده آنها در چه مرجعی است
و چه حکمی برای آنها صادر میشود ،تصریح
کرد :در خصوص اینکه چه کس��ی محارب و
مفس��د است ،در قانون پیشبینی شده است.
یک مصداق آن این اس��ت که اگر کسی جزو
گروهی باشد که آن گروه به عنوان مسلحانه
علیه نظام کار میکند و دست به اسلحه برده
است ،تمام اعضای آن گروه محارب محسوب
میش��وند؛ حتی آن عضوی که اس��لحه هم
نداشته باشد.

عدلیه

هالکت بیش از
 50عنصر داعشی
در اصابت یکی از موشکهای
ایران به مقر داعش

ی��ک رس��انه عربی اعالم کرد ک��ه در حمله
موش��کی ای��ران ب��ه پایگاهه��ای داعش در
دیرالزور بیش از  50عنصر داعش��ی کش��ته
شدند .به گزارش ایس��نا ،خبرگزاری سیریا
اس��تار تایمز نوش��ت :یک منبع آگاه اعالم
ک��رد ک��ه یک��ی از موش��کهای ایرانی به
طور مس��تقیم به یک مدرس��ه در نزدیکی
مقر اصلی فرماندهی
بیمارس��تان داعش که ّ
آنان در ش��هر میادین اس��ت اصابت کرد و
به کش��ته ش��دن بیش از  50عنصر داعشی
منجر شد که  6نفر از آنان از جمله ابوعاصم
لیبی و عبدالقادر الفزانی معروف به ابوحارث
از فرماندهان بزرگ آن گروهک هس��تند و
همگی تابعیتی لیبیایی دارند.
به گزارش ایس��نا ،یکش��نبه ش��ب س��پاه
پاس��داران جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد
که با هدف انتقام حمله تروریس��تی اخیر در
مقر تروریس��تها در دیرالزور واقع در
تهرانّ ،
ش��رق سوریه را هدف موش��کهای زمین به
زمین قرار داده است.

علیاکبر والیتی عضو هیئت عالی نظارت بر برجام
درباره نام��ه اخیر آقای ظریف ب��ه خانم موگرینی
درب��اره اقدام��ات آمری��کا در نقض برج��ام گفت:
آق��ای ظریف در این نام��ه اروپاییها را به صراحت
به نقض بنده��ای  27 ،26و  28برجام ارجاع داده
اس��ت و آنان نیز تصدیق کرده اند که برج��ام از جانب آمریکا
نقض شده اس��ت.طبعاً وقتی اروپاییها این موضوع را تصدیق
میکنند در روابط تجاری با کشورمان وقفه ایجاد نخواهندکرد

ظریف ،موگرینی را به بندهای نقض شده برجام ارجاع داد

و تعام��ل م��ا ب��ا آن��ان در ح��وزه تج��اری رو به
پیشرفت است.
والیتی همچنین در پاسخ به اینکه آیا طرح مجلس
شورای اس�لامی برای مقابله با مصوبه اخیر سنای
آمریکا کفایت میکند ،تأکید کرد :بستگی دارد به
اینک��ه مجلس چه چیزی را تصویب کن��د اما بدون تردید ملت
ای��ران در مقابله با تهدیدات خارجی یکپارچه اس��ت و اختالف
س�لایق را کنار میگ��ذارد .خواهند دید ک��ه در همین مجلس

ب��ا وجود جناحه��ای فکری متف��اوت در تصویب ط��رح جامع
ضدآمریکایی و تقابل با مصوبه س��نا کوتاهی نخواهد ش��د و آن
را با اکثریت قریب به اتفاق تصویب خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :البته این طرح باید بررسی و تصویب
و پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابالغ شود آنگاه میتوان
درباره جزئیات آن س��خن گفت اما میتوان��م بگویم با توجه به
غیرت ملی که در همه جا به ویژه در مجلس وجود دارد با قوت
در مقابل آمریکاییها خواهند ایستاد.

میرلوحی در گفتگو با آفتاب یزد تشریح کرد

آغازمنازعات
رئیسی و قالیباف
آقایهاشمیرفسنجانینیزعینهمینروایتیکهاخیراآقایروحانیبهکاربردرا
گفت؛اینکهائمه(ع)همنسبتبهاقبالعمومیورفتارمردمتمکینکردهاند.امااکنون
میبینیمکههمهآقایانخاصاصولگرامتحد،تالشدارندجمالتحسنروحانیرا
باتحلیلهایفنیواعتقادیتحتالشعاعقراردهند.اینگونهرفتارهایمعنادار
از سوی این عده ،برای اصالح طلبان و حسن روحانی عادی شده و باید با آن ساخت
آفتاب یزد -گروه سیاسی :بعد از انتخابات است و کلی سوال در
باره رقیبی که شکس��ت را متحمل ش��د ....اینکه از این پس رقبای
حسن روحانی چه میکنند؟ استراتژیشان چیست؟ چه مسیری را
برمیگزینند و در این راه کدام یک بهترین راه حل برای آنها اس��ت
و کدام یک بدترین ؟
از میان همه اینها ،شاید بیش از هرکسی سرنوشت محمدباقر قالیباف
درصدرگمانهزنیها باشد .قالیبافی که با رفتار انتخاباتیاش دوستی
در میان چهرههای پیروز انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر
به جای نگذاش��ت و باید خیلی زود عرصه شهرداری تهران را وداع
گوید؛ بخصوص حاال که عین  21نفر لیست اصالحطلبان به شورای
شهرتهران راه یافتهاند.
قالیب��اف این روزها هرجایی که آفتابی میش��ود ،میگویند البد در
فکر و س��ودای جایگاهی و قدرتی آفتابی ش��ده .درست مثل دیدار
آق��ای میرلوحی! این روزه��ا درباره آینده
سیاسی قالیباف بسیار صحبت میشود .از دیدگاه
شما کدام یک از این دو موضوع محتملتر است؛
بازگشت قالیباف به نظامیگری سابق خودو یا
اصرار بر ماندن در عالم سیاست؟
به نظر میآید قالیب��اف با آمدن به عرصه انتخابات
ریاست جمهوری  96آن هم بعد از دوناکامی قبلی
دچار خطای اس��تراتژیک شد .از سویی دیگر روش
او در این انتخابات ،غیرعلمی و کارشناسی بود .وی
صرفا به کپیبرداری از احمدینژاد پرداخت و طبیعی
ب��ود که جامعه پ��س از بازخوردی ک��ه از آن مدل
رفت��ار و برخورد دیده بود ب��ا تکرار این رفتار موافق
نیس��ت .خالصه آنکه قالیباف ب��ا حضور در صحنه
انتخابات س��قوط آزاد ک��رد و دیدیم او در حالی که
در ابت��دای رقابتها  22درصد رای داش��ت و آقای
رئیسی یازده درصد رای ،به یکباره جای این دو تغییر
کرد .همراهان قالیباف نیز به او نتیجه تغییر دیدگاه
م��ردم را منعکس کردند ،برای همین هم بود که از
مناظره دوم به بع��د ،با وجود اینکه قالیباف قبل از
آقای رئیسی تبلیغات میدانی در استانها را آغاز کرده
بود ،وی (قالیباف) در اس��تانها تبلیغات نکرده و به
تلویزیون بس��نده نمود .ام��ا وقتی کار به تبلیغات
و مناظرهها رس��ید ،ش��رایط ط��وری پیش رفت تا
نیروهای هوادار او در بالتکلیفی قرار گرفتند ،طبیعتا
کنارهگیری قالیباف از انتخابات نیز با میل و رغبت
نبود و در حال حاضر هم مشاهده میکنیم که برخی
منازعات بین او و آقای رئیس��ی ش��روع شده است.
به عبارتی قالیباف با کنارهگیریاش به نفع رئیسی
روغ��ن ریخته را نذر کرد .به هر روی ،آقای قالیباف،
ه��م به خاطر ادبیات انتخاباتی و گفتمانی که علیه
جهانگی��ری و روحان��ی در پیش گرفت و هم بحث
طبقه بندی مردم به  96درصدو  4درصد ،آس��یب
ج��دی به خ��ود زد .اما در پاس��خ به اینکه اکنون
قالیباف به فضای نظامی برمیگردد یا در سیاست
میماند باید گفت ،نباید برای او پیش بینی موقعیت
مناسبی کرد .احتمال میدهم که قالیباف برای مدتی
باید خود را از نو بررسی و ارزیابی کند .برآورد من این
اس��ت که دعوتهای خیلی سطح باالیی در چنین
شرایطی از آقای قالیباف نخواهد شد.
دی��دار اخیر آقای قالیباف ب��ا علی نوریان
سرپرس��ت دانش��گاه آزاد آن ه��م ب��ا حضور
محسنهاشمی ،س��ر و صدای زیادی به پا کرد
درحدی که بسیاری گفتند که قالیباف قرار است
با توجه به تغییرات عمدهای که در دانشگاه آزاد
(به نفع اصولگرای��ان) درحال رخ دادن اس��ت،
به جای محسنهاشمی معاون عمرانی دانشگاه
شود؟
البته به نظ��ر میآید در این رابطه دورخیزی صورت
گرفته اس��ت .دیدیم که در بحث مترو جدال لفظی
سختی بین محسنهاشمی و قالیباف صورت گرفت

سلفیممنوع

چندروز پیشش با علی نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی ،آن هم
با حضور محسنهاشمی معاون عمرانی دانشگاه .همین شد که این
تصور پیش آمد ش��اید با روندهاشمیزدایی در دانشگاه آزاد و آمدن
علی نوریان ،احتماال محسنهاشمی هم از کار کنار میرود و قالیباف
جانشین او میشود .اما عدهای هم میگویند در کنار این ،سمتهایی
مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و یا شهرداری
یکی از شهرهای غیرتهرانی(!) نیز برای قالیباف در نظر گرفته شده.
درکنار سرنوش��ت قالیباف ،سرنوشت جبههای که او و البته رئیسی
را برای کاندیداتوری ریاس��ت جمهوری ورقابت با حس��ن روحانی
برگزید هم مورد پرس��ش اس��ت .جمنا این روزها بی سرو سامانتر
از گذشته و شاید در کمای شکست بیست و نهم اردیبهشت مانده
و خب��ری از این جبهه هم نیس��ت .نکند این جبه��ه هم برخالف
ادعایی که از سازماندهی باالیش داشت ،صرفا یک جبهه انتخاباتی

و پاس��خ آقای قالیباف پاسخ تندی بود .با توجه به
اینکه آقای والیتی و نوریان تصمیم بههاشمیزدایی
دردانش��گاه آزاد گرفتهان��د و حت��ی یاسرهاش��می
رئیس دفتر هیئت امن��ا را هم تغییر دادهاند ،تغییر
محسنهاشمیوجانشینیقالیبافدورازذهننیست
اما در حال حاضر برآورد خاصی از این موضوع ندارم.
اینکه قالیباف در بنیاد مستضعفان یا ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) جای بگیرد یا
شهردار شهرهای دیگر شود را چه قدر محتمل
میدانید؟
فرام��وش نکنیم که آق��ای قالیباف برای ریاس��ت
جمهوری خیز برداشته بود برای همین بعید میدانم
او به چنین پستهایی راضی باشد و یا به شهرداری
شهر دیگری برود .به ویژه آنکه شورای شهر اصفهان و
مشهد هم در اختیار اصالحطلبان است .تنها احتمال
شهرداری او در قم و اهواز میرود که فکر نمی کنم
قالیباف آن را بپذیرد.
ای��ن روزها بس��یاری از سرنوش��ت جبهه
جمنا (همان س��از و کاری که اصولگرایان برای
انتخابات تعبیه کرده بودند) س��خن میگویند،
فکر میکنید جمن��ا از این پس چه خواهد کرد
و آیا قادر خواهد بود نقش دولت در سایه را ایفا
کند؟
جمنا تالش داش��ت ی��ک کپی ب��رداری ناقصی از
شورای عالی اصالحطلبان داشته باشد .اما بیشتر بر
روی شانه نظامیها س��وار بود .از همان آوردن افراد
به طور اتوبوسی برای آقای رئیسی مشخص بود که
این کار ،کار س��اختار یافته سیاسی نیست و چنین
چیزی به صورت طبیعی در فضای موجود کشور (که
این اتوبوسها سازماندهی شوند ) عملی نیست .اگر
امروز اصالحطلبان تصمیم بگیرند یک همایشی مثل
جمنا برگزار کنند که  3هزار نفر در آن جمع شوند،
بعد از  3سال فعالیتی که در شورای سیاستگذاری
کردهان��د ،آن هم با توجه به اینکه ما در حال حاضر
در همه استانها ،شورای  50نفره اصالحطلبان داریم
(جدای از همه فعالیتهای سیاسی اصالحطلبان در
این س��الها در زمینه NGOه��ا و ) ...الاقل  6ماه
ب��رای هماهنگ کردن این  3هزار نفر تحت عنوان
کنوانسیون سیاس��ی زمان الزم است .اینکه جمنا
توانسته در گردهمایی قبل از انتخاباتش ظرف 15
روز این  3هزار نفر را جمع کند مش��خص است که
این امر به دلیل تش��کیالت و ساختار غیر سیاسی
آن اس��ت و برای همین عدم سیاسی بودن ماهیت
تشکیل جمنا س��ت که اکنون ش��اهد افول جمنا
هستیم .اگر واقعا اصولگرایان میخواهند همچنان
از سیس��تم گذش��ته مرید و مرادی خود که پاسخ
مطلوبی هم نگرفتهاند ،اس��تفاده کنند ،مطمئنا ما
ش��اهد پیشرفت در س��از و کار جمنا و اصولگرایی
نخواهیم بود .اینکه اصولگرایان در اتاقهای بس��ته

سلفی گرفتن برخی از افراد با برج در حال سوختن گرنفل مردم محلی را به شدت
خشمگین کرده .تابلوهایی در این محل نصب شده با این محتوا :لطفا سلفی نگیرید.

بوده و بعد از شکس��ت انتخاباتی فرو پاش��یده ؟ ...آن هم علی رغم
همه جلسه گذاشتنهای س��ه هزار نفری در شهر آفتاب و اتوبوس
اتوبوس آدمهایی که برای سخنرانیهای رئیسی اینطرف و آن طرف
میفرستاد .شاید هم نه ،این جبهه قرار است قدرتمند نقش دولت در
سایه حسن روحانی را ایفا کند؟
ای��ن دو موض��وع را در کنار هجمهه��ای اخیر روحانی��ون معنوی
اصولگرایان مانند آیت اهلل مصباح بگذارید که علیه س��خنرانی اخیر
حس��ن روحانی ،بیانیه صادر میکنند و سخنرانی به راه انداختهاند،
آنها به دنبال چه هدفی میگردند؟
همه این پرس��شها را از محمود میرلوحی سیاستمدار اصالحطلب،
عضو شورای عالی سیاس��تگذاری اصالحطلبان،نائب رئیس مجمع
استانداران جمهوری اسالمی ایران و عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد
ملت ایران اسالمی و عضو شورای شهر آینده تهران پرسیدیم.

تصمیمی بگیرند و سپس نیز نزد جامعه مدرسین
و روحانیت زانو زده و التماس کنند و مرید و مرادی
را نزد جامعتین ادا نمایند ،طبیعتا کار تش��کیالتی
نیس��ت .جبههای که حداقل میخواهد  100نفر را
برای مجلس معرفی کند با این طور وابس��تگی به
برخی جامعههای خ��اص نمیتواند .اصالحطلبان
به خاط��ر محدودیتهای��ی که دارن��د تالشهای
مضاعفی با همه مشقتها انجام دادهاند .اصولگرایان
که مطمئنا دستشان در عرصه سیاست بازتر است
ه��م باید همین کار را بکنن��د آنها نیز باید به همه
شهرستانها بروند اصولگرایان باید در شهرستانها
تمرک��ز کرده و از پایین به باال انس��جام دهی کنند
تا به مرکزیت برس��ند .کاری که انجام نداده اند .اما
ش��ما مالحظه میکنید جریان اصالحطلب از 24
حزب و برخی چهرهها ،شورای سیاستگذاری خود
را درهمه جای ایران تشکیل داد .تفویض اختیار جزو
لوازم کار سیاسی امروز است .نمیتوان از تهران برای
فالن شهرستان تصمیم گرفت که فالن کاندیداها،
در شهرستانها درلیست قرار بگیرند.
در این راستا فکر میکنید سرنوشت کسانی
چون رئیسی و قالیباف چه خواهد بود و آیا دیگر
جمنا بر روی آنها سرمایهگذاری میکند؟
باید بپرس��ید که آیا خود اصولگرایان دیگر بر روی
جمناسرمایهگذاریمیکنند؟چونمعلومنیستاین
جبهه به کجا خواهد رفت؟ جمنا نشان داد که نفوذ
و ظرفیت الزم را ندارد به خصوص آنکه موسس��ین
جمنا هیچ کدام تجربه موفق سیاسی نداشتهاند ،این
دلیلی اس��ت که نشان میدهد تا به امروز هم جمنا
از سوی کسانی غیر از موسسانش هدایت میشود.
به عبارتی یک جریان اصلی پشت صحنه جمنا در
کار است ...همان جریانی که آن اتوبوسها را روانه
تهران میکرد .درکناراین جریان اصلی پشت پرده،
یک جریان هم به نام موسس��ین جمنا صرفا پشت
میز هیئت رئیس��ه مینشینند .وقتی در این جبهه
رای آق��ای (نب��ی) حبیبی از رای آق��ای ذوالقدر یا
زاکانی برای تعیین کاندیدای نهایی اصولگرایان کمتر
میشود نشان میدهد که این سیاسیون نیستند که
درای��ن جبهه دور هم جمع ش��دهاند .اما اگر جمنا
سیاس��ی ش��ود و از همه اصولگرایان و بخشهای
خود دعوت کند ممکن است موفق باشد .مدلهای
مختلفی در عرصه سیاست به کار گرفته شده است
و مطمئنا نمیتوان به طور غیراصولی و من درآوردی
یک جبهه را س��امان دهی کرد .نمیش��ود یکباره
جلسه  3هزار نفری تشکیل داد .باید از شهرستانها
کار را شروع کرد.
پ��س با این اوضاع جمنا ن��ه تنها دولت در
سایه نخواهد بود بلکه کارش به اتمام رسیده.
جمنا کم فروغتر از اینهاس��ت که دولت در س��ایه
باشد ،مالحظه هم میکنید که بعد از انتخابات دیگر

ترزا میدر کنار مسلمانان

سروصدایی از آنها نیست ،ضمن آنکه فراموش نکنیم
حتی خود آقای رئیسی هم در بیانیهاش نپذیرفت که
خود را کاندیدای جمنا بداند.
این روزها واکنشهای منفی از شخصیتها
و علم��ای اصولگرای��ی علیه روحان��ی به خاطر
صحبتهای اخیرش شده است ،از جمله آیتاهلل
مصباح ،و دیروز آیتاهلل جنتی واکنش منفی به
این بیانات نشان دادند ،دلیل آن را چه میدانید؟
ما در انتخاب��ات قبلی هم دیدیم که جریان اصولگرا
تریبون و بلندگوهای کش��ور را در اختیار دارد برای
همین،همبعدازانتخابات 94و 92وهمبعدازانتخابات
اخیر شما مالحظه میکنید که به جای احترام به رای
مردم شروع به هجمه علیه روحانی میکنند ،حتی آن
قدر این هجمهها زیاد بود که روحانی در برههای برای
کاندیداتوری دوباره ریاست جمهوری دوازدهم مردد
ش��د .به هر حال این مشکلی است که سالهاست در
کشور پابرجاست و اصالحطلبان باید با آن کنار بیایند.
آقایان خاص اصولگرایان همواره یک کلمه،یک جمله،
یک بهانه یا ی��ک کنایه را پیدا میکنند تا بر همان
تمرکز کرده و متحد علیه اصالحات یا حسن روحانی
سخنبگویند.آقایهاشمیرفسنجانینیزعینهمین
روایتی که اخیرا آقای روحانی به کار برد را گفت .اینکه
ائمه هم نسبت به اقبال عمومی و رفتار مردم تمکین
کردهاند ،در سیره و رفتار حضرت امیر(ع) هم شاهد
این موضوع هستیم .اما اکنون میبینیم که همه آقایان
خاص اصولگرا متحد ،تالش دارند جمالت حس��ن
روحانی را با تحلیلهای فنی و اعتقادی تحتالشعاع
قرار دهند .این گونه رفتارهای معنادار از س��وی این
عده ،برای اصالحطلبان و حسن روحانی عادی شده و
باید با آن ساخت.
حمالت موشکی اخیر سپاه به مواضع داعش
را چگونه ارزیابی میکنید؟
به هر حال ما دلمان میخواهد که در منطقه آرامش
باشد .جهان اسالم از اتفاقات تلخی که از غرب آفریقا
تا شرق آسیا را دربرگرفته رنج میبرد .هزاران نفر به
دست متعصبین کوردل و با نام اسالم کشته میشوند
ما از این موضوع خیلی رنج میبریم و فکر میکنیم
باید به هرطریقی بالی داعش و ش��ر آن کم ش��ود.
البته خداراشکر که سیطره داعش روز به روز کمتر
هم شده اس��ت .اما همچنان تفکر کورسلفیگری
و تکفیری باقی اس��ت .در همی��ن زمان میبینیم
که در فیلیپین و اس��ترالیا هم نف��وذ پیدا کردهاند،
جهان اس�لام باید بیدار شود تا در دام جهل نیفتد.
دیدیم که اکنون در س��وریه شرایط طوری شد که
اسرائیل نفس تازهای کشید ،متاسفانه اسرائیل اکنون
در این ناآرامیها احساس راحتی میکند .به هر حال
امیدواریم داعش در شکل نظامی و ظاهری به زودی
از بی��ن برود .اما ناب��ودی داعش فکری در منطقه و
زمانبر است.
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