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سفر »آبه« به ایران در جهت توسعه روابط 
دو جانبه است

س��خنگوی دولت با اش��اره به س��فر ش��ینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن به ایران گفت: این سفر در چارچوب 
روابط س��نتی و دیرینه دو کش��ور و در جهت توسعه 

روابط دوجانبه انجام می شود.
علی ربیعی با بیان اینکه سفر نخست وزیر ژاپن به 
ایران به دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهور انجام 
می شود گفت: شینزو آبه در این سفر، طی روزهای ۲۲ 
و ۲۳ خ��رداد از ایران دیدار می کند و ضمن مذاکرات با 
رئیس جمهور، با مقام معظم رهبری نیز مالقات خواهد 
داش��ت. وی افزود: این سفر در چارچوب روابط سنتی 
و دیرینه دو کش��ور و در جهت توسعه روابط دوجانبه و 

گفت وگوهای مورد عالقه طرفین انجام می شود.

 سردار غیب پرور
به »المار نورعلی اف« تبریک گفت

سردار غالمحس��ین غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
مس��تضعفین در پیامی خطاب به »المار نورعلی اف« از 
اق��دام او که با لباس مزین به تصویر رهبر معظم انقالب 
اسالمی بر روی سکوی قهرمانی حضور یافت، تقدیر کرد.
متن پیام تبریک سردار غیب پرور به شرح زیر است:

فرزند عزیزم " المار نورعلی اف " 
سالم علیکم

اقدام قهرمانانه ش��ما و حضورتان با لباس مزین به 
تصویر رهبر فرزانه و معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( 
با ش��عار لبیک یا خامنه ای نم��اد جوان مومن انقالبی 
امروز در جهان اس��ت.  عش��ق جنابعالی به والیت که 
برخاسته از منشا عمیق دینداری می باشد الگویی برای 
تمامی آزادیخواهان و قهرمانان جهان اس��ت. اینجانب 
حرکت ارزشمند ش��ما قهرمان عاشق و والیت مدار را 
پاس داشته و مسرت و مباهات خود را به وجود چنین 

جوانانی اعالم می دارم.

رهبر انقالب درگذشت همشیره دبیرکل 
حزب اهلل لبنان را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای با صدور پیامی درگذشت 
همشیره سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را 

تسلیت گفتند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب در 
پیامی درگذشت همشیره حجةاالسالم والمسلمین سید 
حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسمه تعالی
جناب مستطاب حجةاالس��الم و المسلمین آقای 

حاج سیدحسن نصراهلل دام اعزازه
درگذشت همشیره ی مکّرمه را به جنابعالی و دیگر 
بازماندگان ایش��ان تس��لیت میگویم و رحمت و غفران 

الهی را برای وی مسألت مینمایم.

اخبار

افزایش تولید »جنگنده کوثر« در دستور کار صنعت دفاعی 
وزیر دف��اع گفت: متخصصین صنایع هوایی وزارت دفاع مصمم هس��تند با 
همکاری کامل نیروی هوایی ارتش در کمترین مدت زمانی نس��بت به تولید و 

ساخت تعداد بیشتری از جنگنده کوثر در سال جاری اهتمام ورزند.
امیر س��رتیپ حاتمی به همراه امیر عزیز نصی��رزاده فرمانده نیروی هوایی 
ارتش با حضور در ش��رکت صنایع هواپیماس��ازی وزارت دفاع )هس��ا( اصفهان از 

روند فعالیت های حوزه هوایی نیروهای مسلح بازدید کرد.
امیر حاتمی در این بازدید پرواز عملیاتی جت جنگنده کوثر در مراسم ۲۹ فروردین 
روز ارتش جمهوری اس��المی ایران را بس��یار غرورآفرین و عزت بخش دانس��ت و گفت: 
متخصصین صنایع هوایی وزارت دفاع مصمم اند با همکاری کامل نیروی هوایی ارتش و 
حمایت امیر س��رتیپ خلبان نصیر اده در کمترین مدت زمانی نسبت به تولید و ساخت 

تعداد بیشتری از جنگنده کوثر در سال جاری اهتمام ورزند.  وزارت دفاع

امنیت و اقتدار
خبر خوش حاجی بابایی درباره افزایش حقوق کارمندان

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی از توافق دولت و 
مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در هفته جاری خبر داد.

حمیدرضا حاجی  بابایی با اشاره به تخلف دولت در اجرای مصوبه قوه مقننه 
برای افزایش حقوق ها، گفت: چند روز گذش��ته جلس��ه ای با محمد باقر نوبخت 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره این موضوع داشتیم. وی با بیان اینکه "در 
این جلس��ه توافق ش��د تا جلس��اتی را در هفته جاری برای حل این مش��کل برگزار 
کنیم"، ادامه داد: قرار اس��ت با هماهنگی س��ازمان امور اس��تخدامی اصالحیه ای درباره 

نحوه اجرای قانون مجلس در افزایش حقوق کارمندان انجام شود.
حاجی بابایی درباره اینکه "قرار است برای اصالح روند اجرای قانون در مجلس طرح 
یا استفساریه ای تدوین شود یا خیر؟" عنوان داشت: استفساریه یا طرح نیاز نیست تنها 

باید با دولت توافق کنیم تا روند اجرا اصالح شود.  تسنیم

فانوس
جریان اصالحات با انحطاط اخالقی مواجه شده است

فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به ماجرای قتل میترا استاد توسط نجفی 
و حواش��ی این حادث��ه گفت: جریان اصالحات بیش از کاهش و زوال س��رمایه 

سیاسی اش، با سقوط و انحطاط اخالقی نیز مواجه شده است.
عبداهلل مومنی با اش��اره به ماجرای قتل میترا اس��تاد همس��ر دوم نجفی و 
حواشی این حادثه که برای اصالحات ایجاد کرده، نوشته: آنچه مورد انتقاد کلیت 
جامعه هواداران اصالحات در سراس��ر کش��ور است این اس��ت که چرا به رغم داشتن 
آگاه��ی از وضعی��ت بغرنج دکتر نجفی، عده ای با اصرار دنب��ال چنین انتخاب ویرانگری 

بودند که در آن نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان"؟!
وی تاکید می کند: کسانی که درباره عواقب چنین انتخاب و هزینه هایی که مترتب بر آن 
خواهد بود، آگاه بودند، نمی توانند در مقابل پاسخگویی به این اتفاق که لطمات جبران ناپذیری 

بر پیکره جامعه و اصالحات داشته سکوت کرده یا غیرمسئوالنه برخورد کنند.  تسنیم

نظرگاه

یف به تعویق افتاد سوال از ظر
موافقت مجلس با تعویق س��وال از »ظریف«، تعیین تعریف ورزش حرفه ای  و باش��گاه ورزش��ی، پیگیری ش��کایت ش��ورای نگهبان از محمود صادقی، بهارستـــان
درخواس��ت رئیس مجلس از کمیسیون کشاورزی برای پیگیری هجوم ملخ ها در هرمزگان و ...از 

جمله مهمترین اخبار جلسه دیروز سه شنبه مجلس شورای اسالمی بود.
جلسه علنی مجلس به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و بررسی جزییات الیحه اهداف، 
وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، بررس��ی طرح اصالح آیین نامه  داخلی مجلس درباره 

تکلیف دولت به ارائه بودجه شرکت های دولتی و... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
قرار بود در این جلس��ه س��وال کواکبیان نماینده تهران، حس��ین زاده نماینده نقده و قربانی 
نماینده آس��تارا از وزیر خارجه در دس��تور کار نمایندگان قرار بگیرد که با درخواس��ت دولت و 
موافق��ت مجلس س��وال از »ظریف« به تعوی��ق افتاد. همچنین فاطمه س��عیدی گفت که طبق 
توضیحات وزیر بهداش��ت در جلس��ه فراکس��یون امید، کیفیت داروهای تولید داخل به سطحی 

رسیده که نیاز به واردات داروهای خارجی با مشابه داخلی نداریم.
در ادامه  نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۰ رأی ممتنع و دو رأی مخالف از ۲۲۰ نفر نماینده 
حاضر در جلس��ه با کلیات طرح مربوط به شفاف س��ازی بودجه شرکت های دولتی موافقت کرد. 
همچنین با رای مجلس طرح اصالح آیین نامه  داخلی مجلس درباره تکلیف دولت به ارائه بودجه 
شرکت های دولتی با رای مجلس شورای اسالمی به کمیسیون تدوین آیین نامه  داخلی برگشت.

در ادامه این جلسه، مجلس در مصوبه ای اهداف تشکیل وزارت ورزش و جوانان را تعیین کرد 
و نمایندگان مجلس مواد ۱ و ۲ الیحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را تعریف 

کردند که بر اساس آن تعاریف ورزش همگانی، حرفه ای و باشگاه ورزشی را مشخص شد.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت رئیس حفاظت و بازرسی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از محمود صادقی نماینده تهران خبر داد و گفت که پرونده شکایت شورای نگهبان 
از صادقی همچنان در هیأت در حال بررسی است. در پایان یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای 

اسالمی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی کشور را قرائت کرد.  ایسنا

سردار شریف:
نشر اکاذیب علیه فرماندهان 

سپاه تاکتیک نخ نما شده ای است
سخنگوی سپاه پاسداران  هدف سخنــــگو اس��المی  انق��الب 
دشمن از طرح شایعات و ادعاهای کذب علیه 
فرمانده��ان س��پاه را انتق��ام از محبوبیت روز 

افزون و معنادار این نهاد مردمی دانست.
س��ردار رمضان ش��ریف در پاسخ به سوالی 
پیرامون چرایی تالش دشمن در افزایش شایعات 
و انتشار اخبار کذب علیه فرماندهان و مسئولین 
این نهاد در هفته های اخیر، اظهار داش��ت: پس 
از اق��دام کینه توزانه و مغایر با قوانین بین المللی 
آمریکایی ها در قرار دادن نام س��پاه پاس��داران 
انق��الب اس��المی در فهرس��ت س��ازمان های 
تروریستی که تالش��ی نامتعارف و خباثت آمیز 
به شمار می رفت، ش��اهد واکنش های گسترده 
بین المللی و انتقاد اغلب رسانه ها، کارشناسان و 

کشورها از این تصمیم شیطانی بودیم.
وی اف��زود: برغم آمال و آرزوهای دش��منان 
انق��الب و نظام، به ویژه رژیم پلید و تروریس��تی 
ای��االت متحده آمری��کا، این اق��دام قبیحانه بر 
خالف تصور کاخ س��فید و دنباله روهای ترامپ، 
در صحن��ه ای معک��وس در داخل کش��ور باعث 

ش��کل گیری وحدت و حمایت ملی و معنادار از 
سپاه پاس��داران ش��د که به ویژه آمریکایی ها را 

بسیار منفعل و دچار حیرت و گیجی کرد.
سخنگوی سپاه اقدام آمریکایی ها در معرفی 
س��پاه به عنوان س��ازمان تروریستی را خطایی 
راهب��ردی توصی��ف و با اش��اره به اق��دام قابل 
تحسین آنی دولت و مجلس شورای اسالمی در 
تروریس��ت خواندن نیروهای آمریکا در منطقه 
موس��وم به س��نتکام و تمام نیروهای وابس��ته 
ب��ه آن در منطقه خاطرنش��ان کرد: دش��منان 
ب��رای تأثیرگذاری بر رون��د حمایت و همراهی 
ش��گفت انگیز افکار عموم��ی داخلی و خارجی 
از سپاه پاس��داران انقالب اسالمی، به تاکتیک 
نخ نما ش��ده ای متوس��ل و در صدد برآمدند با 
بهره گیری از رس��انه های وابس��ته و شبکه های 
اجتماع��ی تبهکار پس از تغیی��رات و تحوالت 
اخیر در سطح فرماندهی سپاه و برخی دیگر از 
فرماندهان، به شایعه پراکنی پیرامون سرداران و 
مسئولین و بعضاً خانواده آنان در سپاه بپردازند 
و در همین راستا به طرح اکاذیب مشمئزکننده 
ای مانند فرار از کشور و یا دستگیری چند تن 
از س��رداران سپاه از جمله س��رداران نصیری، 

ربیعی، توالیی و... مبادرت ورزیدند.
سردار ش��ریف تصریح کرد: این در حالی 
است که این عزیزان از نیروهای مخلص و فعال 

سپاه بوده و در جایگاهی جدید در سپاه فعال و 
با جدیت به ایفای مأموریت ها و مسئولیت های 
محوله، اشتغال به خدمت دارند و حتی اخباری 

از حضور آنان در محافل منتشر شده است.
س��خنگوی س��پاه هدف دش��من از طرح 
ادعاهای کذب و انتش��ار ش��ایعات بی اس��اس 
نس��بت به فرمانده��ان و س��رداران این نهاد 
مردم��ی و انقالبی را انتق��ام از محبوبیت روز 
افزون آن��ان پس از اقدام قبیحانه و غیرقانونی 
آمریکایی ضد س��پاه دانس��ت و تاکید کرد: به 
کوری چشم دشمنان و سرکردگان کاخ سیاه 
و رئیس جمه��ور ماجراجو و مجن��ون آمریکا، 
سپاه در قلب مردم ایران جای دارد و به مدال 
خادمی ملت و پیش��تازی در دف��اع از امنیت 
ملی در محیط تهدید علیه جمهوری اسالمی 
در هر نقطه ای - که با تقدیم ش��هدای فراوان 

همراه بوده است - افتخار می کند.
س��ردار ش��ریف در پایان با تاکید بر اینکه 
پاس��داران خود را س��پر بالی حوادث کش��ور 
دانسته و لحظه ای از خدمت به مردم عزیز ایران 
اسالمی غفلت نخواهند کرد، گفت: افزایش بنیه 
دفاعی کش��ور و تأمین امنیت پایدار و خدمت 
خالصان��ه در هم��ه صحنه های نیاز کش��ور در 
دستور کار سپاه است و به اینگونه جوسازی ها 

اعتنایی نمی کنند.  سپاه نیوز

بازی میانجی گر و تحریم
ادامه از صفحه اول

ژاپن باید به این مهم توجه داش��ته باشد که ایران 
بر اصل اجرای موصبه ش��ورای عال��ی امنیت ملی در 
ب��اب تعلیق گام به گام تعهدات برجامی تاکید و ژاپن 
حق درخواست لغو آن را ندارد و این طرف های مقابل 
هس��تند که بای��د تغییر رفتار داش��ته و اجرای عملی 
برج��ام را اجرایی س��ازند. میانجی گری که براس��اس 
منطق مقابله با ناقضان برجام باش��د می تواند به ارتقا 
جای��گاه جهانی ژاپن منجر ش��ود در ای��ن میان طرح 
مباحث��ی ورای برجام نظیر موش��کی و منطقه که از 
س��وی اروپایی ها و آمریکا دائما مطرح می شود کمکی 
ب��ه حل مس��ئله نمی کند و آبه با رعایت این مس��ئله 
می توان��د نقش��ی مثبت ت��ر در روند ایف��ای نقش در 

معادالت سیاسی داشته باشد. 
در این میان باید توجه داشت که سفر نخست وزیر 
ژاپن به تهران بیش از هرچیز برگرفته از دیپلماس��ی 
فعال جمهوری اسالمی است که براساس اصل فرصت 
دادن به طرف های مقابل برای بازنگری در رفتارش��ان 
پیش از بس��ته شدن پنجره دیپلماسی صورت می گرد 
چرا که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در باب تعلیق 
گام ب��ه گام تعه��دات برجامی آخری��ن فرصت برای 
طرف های مقابل اس��ت و اگر ای��ن فرصت را به دلیل 
تعل��ل در اجرای تعهدات از دس��ت بدهند دیگر نباید 

انتظاری از ایران و آینده برجام داشته باشند. 
در جم��ع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گفت که رفتار آمریکایی فرس��تادن میانجی با ادعای 
مذاکره و همزمان تحری��م میانجی گران برای نمایش 
بی اثر ب��ودن میانجی گری ها و معرفی خود به تنها راه 
باقی مانده اس��ت حال آنکه ملت ایران و نظام اسالمی 
تاکید دارند که هرگز گرفتار چنین اشتباه محاسباتی 
نش��ده و با اجرای مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر 
تعلیق گام به گام تعهدات برجامی پاسخ این سناریوی 

آمریکایی را می دهند. 

سرمقاله

آقای ایمانی! به نظر می آید اتفاقات گذشـته در 
آسـتانه انتخابات مجلس یازدهـم نیز در جناح 
اصولگرا در حال تکرار اسـت. تحرکات جداگانه 
شورای وحدت، جمنا،  جبهه پیشرفت و عدالت 
و پایداری و البته تاکید قالیباف بر نواصولگرایی 
و جدایی از اصولگرایان سنتی و... نشانه هایی از 
عدم وحدت در میان اصولگرایان اسـت. به نظر 
شـما ممکن اسـت که باز این اتفاق رخ دهد که 
اصولگرایان به وحدت نرسـند و چند لیست در 

انتخابات مجلس شاهد باشیم؟
بله، احتمال این اتفاق وجود دارد، به طور طبیعی 
اصولگراها تالش می کنند که به وحدت برسند. این 
وضعی��ت اصالح طلبان هم هس��ت، همانطور که در 
انتخابات یک شورای مرکزی ایجاد کردند و براساس 
آن تصمیم گرفتن��د. اصولگرایان هم می خواهند به 
وحدت برس��ند اما این وحدت، وحدت حداکثری و 
نه وحدت صد درصدی اس��ت، یعنی اینکه بخواهند 
تمام طیف ه��ای اصولگرا به وحدت برس��ند و یک 
لیست داشته باشند، کار غیر ممکن و نشدنی است. 
بنابراین ب��ه طور طبیعی س��عی می کنند اکثریتی 
از طیف ه��ای مختلف اصولگرا دور هم جمع ش��وند 
تا لیس��ت مش��ترک بدهند. در این میان سوال این 
اس��ت که اصولگراها تا چه حد می توانند این لیست 
را حداکثری کنند، س��وال این نیست که آیا صد در 

صدشان می توانند در لیست قرار بگیرند یا خیر.
شما این لیست حداکثری را شامل چه گروه هایی 
می دانید؟ بـه نظرتان کدام گروه هـای اصولگرا 

وارد این وحدت حداکثری خواهند شد؟
این بس��تگی به ش��رایط دارد. باید ببینیم که 
ش��رایط برای انتخابات چگون��ه رقم خواهد خورد. 
ما انتخابات مجلس یازدهم را پیشرو داریم. ائتالف 
و وحدت هم متوقف در تهران یا ش��هرهای بزرگ 
نیس��ت. ممکن است که در بس��یاری از شهرهای 
کوچک تمامی طیف های اصولگرا به یک کاندیدای 
واحد برس��ند، اما هر چقدر به س��مت ش��هرهای 
بزرگتر می آییم ممکن است تعداد لیست ها بیشتر 
شود، به طور مثال شما هیچ وقت نباید تهران را با 
اسفراین یکی کنید. چون ممکن است در اسفراین 
تمام طیف های اصولگ��را بر یک کاندیدای خاصی 
در مجل��س هم نظر ش��وند، بنابراین احتمال رای 

آوردن کاندیدایشان در مجلس بیشتر می شود.
مگر مـاک اصولگرایـی در شـهرهای بزرگ با 

شهرهای کوچک چه فرقی دارد؟
در شهرهای کوچکتر تعداد افرادی که قابلیت 
کاندیدا ش��دن دارند کمتر اس��ت، بنابراین به طور 
طبیعی طیف های مختلف اصولگرا که ممکن است 
در تهران توافق نکنند، در شهرهای کوچک امکان 
توافقشان بیشتر می ش��ود. اما در شهرهای بزرگتر 
ای��ن اختالف نظرها بیش��تر می ش��ود و اوجش در 

تهران است. اینکه در تهران شاهد هستیم اصولگراها 
چند لیس��ت بدهند این به معنای این نیس��ت که 
اصولگراها از هم جدا ش��ده اند. در ش��هرهای دیگر 

ممکن است کاندیداهایشان مشترک باشد.
پس شما این اختاف نظر را نکته منفی نمی بینید 
که دوباره این چند پارگی ایجاد شود حتی اکر بر 
انتخابات اثر بگذارد؟ جریان اصولگرا در سال ۹۶ 
بـا جمنا تجربه موفقی داشـت که با یک کاندیدا 
رای قابل توجهی را نسبت به گذشته کسب کرد، 
فکر نمی کنید که باید تاش شـود تا این تجربه 
تکرار شـود و آن حداکثر موردنظر شـما به ۱۰۰ 
درصد بیشـتر نزدیک شود و در شهرهای بزرگ 

هم شاهد یک لیست باشیم؟
انتخابات ریاست جمهوری با مجلس و شورای 
شهر متفاوت است. در انتخابات ریاست جمهوری 
باید ب��ه یک فرد رای داد و ب��ه همین دلیل همه 
طیف ه��ا بای��د بر یک ف��رد متمرکز ش��وند.اما در 
انتخابات مجلس و ش��ورای ش��هر چ��ون یک نفر 

نمی خواهد انتخاب شوند معادله فرق دارد.
از سوی دیگر، ما باید تنوع در طیف های مختلف 
جناح های سیاسی را بپذیریم، این یک واقعیت است 
و نمی توان از آن فرار کرد، شاید هم این یک واقعیت 
تلخ نباش��د بلکه شیرین باش��د. هر چقدر بخواهید 
طیف های مختلف سیاس��ی را زی��ر یک چتر جمع 
کنید مجبور هستید که هزینه بیشتری بدهید و هر 
چقدر که هزینه بدهید، قطعا یکپارچگی اصولگرایی 
را از دس��ت می دهید پس مجبور هستید طیف ها و 

دیدگاه های مختلف را بپذیرید.
ن��گاه کنی��د ک��ه می��ان اصالح طلب��ان چ��ه 
اختالف نظرهای��ی می��ان طیف های مختلف ش��ان 
وج��ود دارد. اگر این ه��ا بخواهند همه ش��ان دور 
هم جم��ع ش��وند و روی یک س��ری کاندیدا -نه 
یک کاندیدا مثل ریاس��ت جمهوری- نظر بدهند، 
خب این کار عمال امکان پذیر نیست هم آن جناح 
سیاسی هم باید هزینه زیادی بدهد. بنابراین بهتر 
این اس��ت که این اتفاق نیفتد و م��ا بگذاریم این 
آزادی وجود داش��ته باشد و طیف های مختلف اگر 
نتوانس��تند روی یک س��ری کاندیدای خاص نظر 

بدهند، کاندیدای خودشان را معرفی کنند.
یعنی شـما این را آسیب جدی نمی بینید که در 
تهران یا شـهرهای بزرگ مثا جبهه پایداری یا 
طیف نواصولگرایان لیسـت جدا بدهند و طیف 

دیگر اصولگرا لیست دیگری ارائه کنند؟

نه من این را آسیب نمی بینم. این یک واقعیت 
است، ما چه خوش��مان بیاید چه بدمان بیاید این 

یک واقعیت است.
 حتی اگر این واقعیت منجر به شکست اصولگراها 

بشود، باز هم آن را آسیب نمی بینید؟
شکس��ت یعنی چه؟ فرض کنی��د در تهران - 
وقتی می گویم تهران منظورم شهرستان های کوچک 
نیس��ت - چند طیف اصولگرا چند لیست ۳۰ نفره 
بدهند و که از این لیست ها ۱۵ نفر مشترک باشند. 
اگر م��ردم بخواهند به طیف اصولگ��را رای بدهند، 
احتمال رای آوری این ۱۵ نفر مشترک خیلی زیاد 
اس��ت. بنابراین ما ۱۵ نفر قطعی در مجلس داریم. 
فرض کنید از مابقی اصولگرا هم ۵ نفر از طیف های 
دیگ��ر رای بیاورن��د. بنابرای��ن ۲۰ نف��ر اصولگرا از 
طیف های مختلف پایداری، جمن��ا، نزدیکان آقای 
الریجانی و... رای آورده اند. به هر حال همه این افراد 
از طیف اصولگرا به مجلس رفته اند. برای اصولگراها 
و اصالح طلب ها مهم این است که فردی به مجلس 
می رود از آنها باشد و طیف بندی شان چندان تفاوت 
ندارد. بنابراین ما باید این واقعیت را بپذیریم که ما 
خواهان ائتالف حداکثری هستیم نه ائتالف مطلق.

این حرفی که شـما می زنید برخی طیف های 
اصولگر قبول ندارند، مثـا جبهه پایداری خیلی 
بقیـه طیف های اصولگـرا را قبول نـدارد و آنها را 
اصولگرا نمی داند کند.آقای قالیباف هم از سـوی 
دیگـر نواصولگرایی را مطرح می کنـد و به نحوی 
اصولگرایـی را مـورد نقـد جدی قـرار می دهد و 
میگوید اصولگراها باید به نواصولگرایی تن بدهند.

ت��ا حدی صحبت های ش��ما را قبول دارم، اما 
نکاتی ک��ه گفتم مانع صحبت ه��ای که من کردم 
نیس��ت. جبهه پایداری هم اگ��ر بخواهد در تهران 
لیس��ت بده��د ۳۰ نف��ر کاندی��دای اختصاصی و 
رای آور ن��دارد. اینهایی که روی تکلیف سیاس��ی 
تاکید می کنند، آنقدر درک و فهم سیاس��ی دارند 
که بدانند یکی از پارامترهای مهم در انتخابات این 
است آن فرد چقدر امکان رای آوری دارد. بنابراین 
اگر نواصولگراها با جبهه پایداری بخواهند در تهران 
لیس��ت بدهند که این لیست هم شامل افراد واجد 
ش��رایط باشند هم امکان رای آوردن داشته باشند، 
قاعدتا ۱۵ نفرشان مشترک است و نمی توانند ۳۰ 
کاندیدای جداگانه معرفی کنند که هیچ اشتراکی 
با بقیه لیس��ت ها داشته باشد، پس بنابراین اتفاقی 

که من گفتم عمال رخ خواهد داد.
شما اول صحبت تان اشاره کردید که این احتمال 
وجود دارد که شاهد لیست های متفاوت باشیم، 

شما پیش بینی تان چیست؟
من پیش بینی ام این اس��ت ک��ه همین اتفاق 
می افت��د و م��ا در ش��هرهای بزرگ لیس��ت واحد 
نداش��ته باش��یم، حتی من این احتمال را می دهم 
که اصالح طلبان هم در این دوره به لیس��ت واحد 
نرس��ند و چند لیست داشته باش��ند و آن ها برای 
لیس��ت واحد ب��ه مش��کل خواهند خورد. ش��اید 
اصالح طلبان تعداد لیست هایش��ان از اصولگرایان 
کمتر باش��د، اما احتمال اینکه آنها هم به لیس��ت 

واحد برسند خیلی کم است.
با این اوصاف پیش بینی شـما از ترکیب مجلس 

یازهم چیست؟
من به ج��ای پیش بینی آرزویم را در این زمینه 
بیان می کنم و آن هم این اس��ت که آرزو می کنم یا 
طیف های اصالح طلب وارد مجلس شوند یا اصولگرایان، 
اما افرادی که به مجلس نیایند که هیچ سبقه سیاسی 
روشن و شاخصی نداشته باشند که مجلس را دچار 
آشفتگی کنند. یک مجلس اصالح طلب بر مجلسی 
که نمایندگانش هویتی سیاس��ی ندارند ارجح است. 

اگ��ر بخواهم صریح تر بگویم نگرانم که ما در مجلس 
آینده گرفتار پوپولیسم بشویم.

احیانـا منظورتـان از پوپولیسـم جریـان آقای 
احمدی نژاد که نیست؟

من اس��م خاصی نمی برم. من تنها نگران این 
هس��تم که م��ردم از جریان های سیاس��ی موجود 
دلزده ش��وند و به خصوص در شهرهای کوچک به 
افرادی رای بدهند که هیچ گونه س��ابقه سیاسی و 
اعتقادی نداشته باشند و مردم به خاطر اینکه نه به 
اصولگراها نه به اصالح طلبان رای بدهند، به سمت 
ای��ن افراد بروند. این را خیل��ی مهم تر می دانم که 

مجلس آینده اصولگرا باشد یا اصالح طلب.
ممکـن اسـت دیگران هـم این نگرانی شـما را 
داشـته باشـند و گروه هـای سیاسـی مختلف، 
بـرای آنکه از این نگرانی عبـور کنند به ائتاف 

اصولگراها و اصاح طلبان تن بدهند؟
متاسفانه باید بپذیریم که این اتفاق نمی افتد اما 
اگر می ش��د- تأکید می کنم که ما باز در مورد آرزو 
صحبت می کنیم- ه��ر دو جناح با مقداری اغماض 
یک تعداد مشترکی را قبول کنند و پس از آن باقی 
افراد لیس��ت از جناح اصالح طلب یا اصولگرا باشند، 
تحول مهمی در صحنه سیاسی کشور رخ می داد، اما 

خب این موارد هم باید در دسته آرزوها قرار دهیم.
این دو آرزویی که شما مطرح کردید، نشان دهنده 

نگرانی شما برای وقوع این اتفاقات است؟
بله، حتما نگرانی دارم.

چقـدر فکر می کنید ممکن اسـت این اتفاق در 
مجلس آینده بیفتـد؟ منظورم همین ائتاف دو 

جریان بر روی تعداد مشترک کاندیدا؟
من احتمالش را عقالن��ی می دانم و به همین 

دلیل مطرح می کنم.
راهکاری هم دارید که این ایده عملیاتی شود؟

راه��کار اتح��اد و انس��جام سیاس��ی اع��م از 
اصالح طل��ب و اصولگرا اس��ت. نمی گویم که با هم 
اتحاد کنند. من واقع بی��ن حرف می زنم. می گویم 
حداقل در درون هر جناح تمرکزشان بر این باشد 
ک��ه وحدت و آرامش روان��ی جامعه را حفظ کنند 
و از اتهام زنی ه��ا بپذیرن��د، چ��ون در حال حاضر 
افکار مردم با چهل س��ال گذش��ته متفاوت است. 
اگ��ر اصالح طلب��ان به ای��ن نقطه برس��ند که یک 
مجلس اصولگ��را بهتر از یک مجلس پوپولیس��ت 
اس��ت و اصولگراها هم به این معتقد شوند که یک 
مجلس اصالح طلب بهت��ر از یک مجلس عوامگرا 
و پوپولیس��ت اس��ت، از اتهام زنی ها و کارهایی که 
مردم را از رای دادن منزجر می کند، دور می شوند 
و این باعث می ش��ود که م��ردم حداقل از این بین 
دو جریان سیاس��ی نمایندگانشان را انتخاب کنند 
و این بهتر از این اس��ت که مردم دست به انتخاب 

افرادی بزنند که نه اصولگراست و نه اصالح طلب.

یک فعال سیاسی:

آرزو می کنم مجلس آینده پوپولیست نباشد

فعال  ایمانی  ناصر 
گـــو اصولگرا گفت و سیاسی 

با  گفت وگویی  در 
خبرآنالین به مجلس آینده پرداخته و به 
داده  پاسخ  زمینه  این  در  پرسش هایی 

است.
در  که  نگرانم  اینکه  بیان  با  وی 
شویم،  پوپولیسم  گرفتار  آینده  مجلس 
بودن  اصالح طلب  یا  اصولگرا  می گوید: 
مهم  یازدهم  مجلس 
مجلس  و  نیست 
یا  اصالح طلــــــب 
بر  اصولگــــــــرا 
مجلس پوپولیست 
عوامگرا  و 
جـــــح  ر ا
 . ســــت ا
نید  ا بخو
ح  و مشر
یــــــــــن  ا
گو  گفت و

را:

نمای نزدیک

چن��ان عالق��ه ای  س نــــو بین شهید جنتی فا
و زینبی��ون برق��رار بود ک��ه پس از 
شهادتش نیرو ها اعتراف می کردند 
هی��چ فرمان��ده ای مث��ل حیدر به 

خوبی با آن ها رفتار نکرد.
صبح روز ۲۰ خرداد، انتش��ار 
یک عکس مش��ترک از سرلش��کر 

»ح��اج قاس��م س��لیمانی« فرمانده 
نیروی قدس سپاه و شهید مدافع حرم 
»محم��د جنتی« فرمانده ایرانی تیپ 
زینبی��ون، این امید را در دل خانواده 
ش��هید جنتی زنده ک��رد که ممکن 
اس��ت پیکر مطهر فرزند شهیدشان را 

۲ سال بعد از شهادت باالخره ببینند و 

با آن وداع کنند.
انتظار دو ساله خانواده شهید، بعد از 
انتش��ار این عکس مشترک چند ساعت 
بیشتر طول نکشید و کانال رسمی 
ستاد معراج الشهدا با درج خبر 
شناسایی پیکر شهید محمد 
جنت��ی، مرهم��ی ش��د ب��ر 
درد های دو س��اله خانواده 

شهید جنتی.
مت��ن خبر یک خطی 
معراج الش��هدا  س��تاد 
پیکر مطهر  بود:  اینگونه 
شهید مدافع حرم محمد 
)حاج حی��در(  جنت��ی 
تی��پ  ایران��ی  فرمان��ده 

زینبیون بعد از گذش��ت ۲ س��ال از زمان شهادت 
کشف و از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

ش��هید مدافع حرم »محمد جنتی« ملقب به 
»حاج حیدر« اصالتاً اهل روس��تای »دیزج خلیل« 
از توابع شهرس��تان »شبستر« اس��تان آذربایجان 
شرقی بود. حاج حیدر قبل از آنکه در فروردین ماه 
۹۶ به دس��ت تروریس��ت های تکفی��ری داعش به 
شهادت برسد، چندین نوبت از ناحیه های مختلف 

زخمی شده بود.
»ش��هال پناهی« نویس��نده جه��اد و مقاومت 
کش��ورمان که از چند مدت پی��ش نگارش کتاب 

خاطرات ش��هید محمد جنتی را آغاز کرده است، 
در خص��وص ارتباط میان ح��اج حیدر و نیرو های 
پاکس��تانی تحت امرش گفته بود: چنان عالقه ای 
بین ش��هید و آن ها برقرار بود که پس از شهادتش 
نیرو ها اعتراف می کردند هیچ فرمانده ای مثل حیدر 
به خوبی با آن ها رفتار نکرد. او کنار یک س��فره با 
رزمنده ها هم غذا می شد و مراقب خانواده های شان 
ب��ود. تعامل، عش��ق و رفاقت میان ح��اج حیدر و 
نیرو ه��ای تحت ام��رش در س��وریه بی نظیر بود. 
ش��هید جنتی ب��ه حضرت زینب کب��ری)س( نیز 

ارادت فراوانی داشت.

چندی پیش در گلزار ش��هدای تهران یادمانی 
برای این ش��هید بزرگوار آم��اده کرده بودند که به 
احتمال زیاد پیکر ش��هید جنتی در همان محل به 

خاک سپرده خواهد شد.
و حاال خانواده شهید، همرزمان شهید، نیرو های 
تیپ زینبیون و ملت شهیدپرور و قدرشناس ایران 
اس��المی، بی تاب و منتظر اعالم برنامه های مراسم 
وداع، تش��ییع و خاکس��پاری حاج حیدر هستند. 
فرمانده ای که در ُکنج دل های مدافعان حرم برای 

خود آشیانه ای ابدی ساخته است.
»زینبّیون خیلی خوب می جنگند؛ خیلی خوب 
مجاهدت می کنند. س��الم من را به پدر ها و مادر ها و 
خانواده هایشان برسانید«. این جمالت بخشی از سخنان 
مقام معظم رهبری خطاب به خانواده یکی از شهدای 

مدافع حرم در تاریخ ۱ آذر ۹۵ بود.  میزان

فرماندهی که حواسش به خانواده های زینبیون بود
همه چشم  انتظار بازگشت »حاج حیدر«


