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پشت به واقعیت!
 سعداله زارعی  ... :اینها مدعی هستند برای اینکه
کشــور درگیر جنگی نشــود باید هر آنچه را که شرط
عدم تحقق جنگ است به جا آوریم .در واقع در اینجا
نیز دو مغالطه و دروغ بزرگ وجود دارد .یک ادعا این
است که اینها مدعیاند آمریکا و ...با ما جنگی ندارند
و ما نباید به جنگی که میتواند وجود نداشته باشد،
جامه تحقق بپوشــانیم .واقعیت این اســت که این
جنگ مدتهاســت و بخصوص از  ۲۰۱۲علیه ایران
راه افتــاده و بهصورت گرم هم ادامه دارد برای درک
این موضوع ســاده کافی اســت به منطقهای که در
آن جنگ وجود دارد نگاه کنیــم ببینیم این جنگ در
کدام منطقه اســت؛ عراق ،سوریه ،یمن و لبنان .خب
این کشورها متحد نســبیمان هستند یا متحد نسبی
آمریــکا؟ در این کشــورها چه طیفهــا و گروههایی
در معرض جنگ پرشــدت قرار دارنــد؟ اینها ادامه
طبیعی انقالب اســالمی ایران هستند یا ادامه جبهه
ســلطه؟ در این جبههها ســهم و نقش ما کم است
یــا زیاد؟ وقتی در هر شهرســتان ایــران ،امروز ،مزار
»شــهدای حرم« وجود دارد و همیــن االن نیروهای
ما در ســوریه و عراق درگیر جنگی پرشــدت هستند
کــه آمریکا و عوامل آن بر ما و مردم دوســتدار ایران
تحمیل کردهاند...

رسانه ملي و واکنش مردم
عبدالواحد موســویالری :مدتي اســت که شــاهد
فضاســازيهاي رقبــا علیه دولــت و اصالحطلبان
هســتیم .باید بگویم این فضاسازيها طبیعي است.
رقیب به دنبال بهرهگیري از فضایي است که پیروزي
خودش را رقم بزند و بر همین اساس آنچه از طرف
رقبا اعالم ميشــود جاي نگراني نــدارد و یك روند
طبیعي اســت .اما نگراني از جایي شــروع ميشود
که رســانه ملي وارد این ماجرا شده و جناحي عمل
کنــد .این در واقع همان چیزي اســت کــه به دلیل
نقض قانون مایه تأســف ماســت .با این همه رقباي
اصولگــراي ما از یك نکته غافل هســتند .اینکه این
رویههــا نهتنهــا رأي آنها را در میان مــردم افزایش
نميدهد که حتي اثر معکوس هم دارد...

مگر چاره دیگری هم دارید
محمد زعیمزاده ...: :چند روزی اســت رســانههای
زنجیــرهای اصالحطلب با آب و تــاب تمام تعریف
میکننــد کــه بله چه نشســتهاید که جناب حســن
روحانــی ،کاندیــدای واحــد اصالحطلبــان بــرای
انتخابات  ۹۶اســت .بگذریم که در همین اثنا برخی
اصالحطلبــان حاضــر در صحنــه ماننــد کواکبیان
و اشــرفیاصفهانی ســاز دیگــر میزنند اما ســؤال
اصلی این اســت که آیا اصالحطلبــان چارهای هم
جــز حمایــت از روحانــی در رقابتهــای پیشرو
داشــتند؟جریان اصالحطلــب که بعــد از چرخش
ایدئولوژیک دهه  ۷۰و رســیدن به رادیکالیسم حاد،
چند سالی اســت به مرز پراگماتیســم اپورتونیستی
رسیدهاند و دیگر خودشان هم میدانند که مهمترین
اصل آنها بیاصلی و اصالت ماندن در قدرت است،
حاال حداقل قبل از برگزاری مراسم جشن و پایکوبی
حــل معمای چگونگــی ورود به انتخابــات  ،۹۶در
جمعهای محفلی خودشــان به این ســؤال جواب
بدهند که عایدی چهار ســال حمایت از روحانی چه
بوده است؟!

غفلت و حسرت یا رضایت و افتخار
حسن رشوند ... :پایان سال ،یعني پایان یك محاسبه،
با این تفاوت که این محاســبه تمریني اســت براي
زماني که در پیشــگاه الهي قرار ميگیریم و در برابر
کردههاي خویش سر را افراشته و خشنود و راضي با
افتخار از بندگي او سخن ميگوییم یا خداي ناکرده با
اعمال بد یا کردههاي خویش ،سرافکنده سر را به زیر
انداخته و خجل و شرمنده به امیدي مينشینیم که
شــاید از رهگذر اعمال نیکي که داشتهایم ،توشهاي
براي عبور از آن شرایط سخت پیدا شود .سال که به
پایان ميرســد ،ناخودآگاه این سؤال در ذهن نقش
ميبندد که در یك ســال تالش و فعالیت در مســیر
اهــداف و برنامههاي پیشبیني شــده چه اقدامي
انجام گرفته و تا چه میزان توفیق حاصل شده است.
به تعبیر دیگر پرونده یك سال تالش همچون پرونده
یك عمر زندگي یا برعکس قصورها و کمکاريها ،در
پیش چشــم رقم ميخورد و از اعمــال و رفتارهاي
مثبت احســاس رضایت و غرور و از اقدامات غلط و
ناصواب که برایند آن خسران و عقبماندگي فردي
و اجتماعي اســت ،احساس ســرافکندگي ميکنیم.
ســالي که گذشــت مشــحون از غمها و شاديها،
توفیقها و عدم توفیقها بــود .در حوزه منطقهاي،
ایران ثابت کرد که یك طرف قوي معادله اســت و
بدون او ،شکلگیري ترتیبات جدید منطقهاي نهتنها
ســخت ،بلکه قریب به محال اســت .در سالي که
گذشــت ،میلیاردها دالر هزینه سعوديها در لبنان
بــراي تعیین رئیسجمهــور دلخواه آنهــا کاري از
پیش نبرد و ایــن ایران و حزباﷲ لبنــان بودند که
توانستند دو و نیم ســال خأل رئیسجمهور لبنان را
با معرفي گزینه خود و بهکرسينشاندن وي بر مسند
رئیسجمهوري لبنان به اثبات برســانند و بار دیگر
حسرت و داغ ننگ شکســت را بر پیشاني آلسعود
بنشانند.

توضیحات دفتر دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام درباره مصاحبه با »شرق«
سالنامه روزنامه »شرق« گفتوگویی
با محســن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص
مصلحــت نظام ،در صفحــات  ۳۸تا۴۰
منتشــر کرده اســت که بنا به گفته دفتر
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام
در مواردی ،با عین عبــارات گفتوگوی
محسن رضایی مطابقت ندارد .در همین
راستا مسئول دفتر دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظــام توضیحی برای روزنامه
ارسال کرده است .در مقدمه این جوابیه آمده است که
این توضیحات بهمنظور تدقیق مصاحبه مورد اشــاره و
با نظر به اهمیت و قابلیت استناد آن در فضای سیاسی
و نیز تاریخنــگاری در این مجال به برخی از موارد عدم
انطبــاق با مصاحبه اصلی اشــاره میکند .از جمله در
پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه »میشود گفت شما از
همان دوران فرماندهی ســپاه و دوران جنگ ســودای
ریاســتجمهوری را در ســر پرواندیــد« ،عباراتــی در
گفتوگو درج شــده که به این شرح تصحیح میشود:
»نــه ،پــس از پایان دولت آقای هاشــمی بــه این فکر
افتادیــم که یا خودم و یا یکــی از نیروهای انقالب باید
دولت تشــکیل بدهند .طبیعتا اگر زودتر از این تاریخ به
فکر ریاســتجمهوری بودم که تالشهایی آشکار برای
انتخابشــدن میکردیم«.همچنین در بخشــی دیگر از
مصاحبه و در پاســخ به پرسشی با این مضمون که »در
ســال  ۸٤عزمتان خیلی جدی بود و گفته بودید فقط با
گلوله کنار خواهید نشســت ،پس چه پیش آمد که کنار
کشــیدید؟« پاســخ دقیق بهاینترتیب اصالح میگردد:
»مــن گفته بودم یا مــردم نخواهند و یــا گلوله .در آن
انتخابات احســاس کردم که با وجود هشت کاندیدای
ریاستجمهوری تشــخیص مردم سخت شده است«.
درباره وقایعنگاری جنگ تحمیلی هم پاسخ دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام در مواردی به دقت منعکس
نشــده بود؛ بهعنوان مثال درمورد تقاضای اســتعفای
فرمانده ســپاه پاســداران در دوران دفــاع مقدس در
اظهارات دکتر محسن رضایی آمده بود...» :ما میگفتیم
باید همه امکانات کشــور پای جنــگ بیاید؛ ولی نهتنها
اقدام نمیشــد که مزاحمتهایی هم برای ما درســت
میکردند .فکر کردم اگر اســتعفای بدون ســروصدایی
بدهــم ،از دو حال خارج نیســت؛ یا قبول میشــود و
هرکســی فرمانده شود من به او کمک میکنم .یا قبول
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پیشرفت ،عدالت و کارآمدی
هندسه اصلی مرحله سوم انقالب

نمیشــود و ســعی میکنند مشکالت
را حل کننــد که در نهایت امــام)ره( با
اســتعفای من موافقت نکردند و من در
فرماندهی ســپاه ماندم و هیچکس هم
متوجه نشد«.بااینحال در متن مصاحبه
انتشــار یافته آمده بود» :تقاضا کردم که
در این شرایط که مدیریت بر جنگ دشوار
اســت اگر امام قبول کند ،من اســتعفا
میدهم که در نهایت امام با اســتعفای
من موافقت نکردند و من در ســپاه ماندم«.و یا درمورد
رابطــه دولتها با قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیا)ص(
دکتر محســن رضایی اشــاره داشــتند کــه »...کارها را
خــود دولت به قرارگاه میدهد ،اگر دولت نمیخواهد،
چرا پروژههــا را به قرارگاه واگذار میکنــد .رقابت باید
اســاس کارها باشد ،رقابت به بهرهوری و کارایی است،
این رقابتها در مناقصات مشــخص میشــود .قرارگاه
مدتهاســت دیگر در پروژههای کوچک و متوسط وارد
نمیشود «...که این پاسخ به جمله کوتاهی از این قرار
تبدیل شده بود که »...اگر این رقابت مربوط به بهرهوری
و کارآرایی است که این رقابتها در مناقصات مشخص
میشــود«.کوتاهکردن توضیحــات در بخشهای دیگر
مصاحبــه ،نیز ناگزیر صورت گرفتــه بود؛ بهعنوان مثال
»...برنامهریزی خاصی وجود نداشت .من نگران اقتصاد
کشور بودم ،متأســفانه دیگر سیاستمداران خیلی دیر
متوجه خطر شــدند .اگر آنموقع متوجه شــده بودند،
امروز وضع بهتری میداشتیم« .که بهجای این عبارات
در مصاحبــه آمده بــود» :برنامهریــزی خاصی وجود
نداشت .آن یک تصمیم شخصی بود ،من نگران اقتصاد
کشور بودم ،متأســفانه دیگر سیاستمداران خیلی دیر
متوجه خطر شــدند.«...در برخی موارد دیگر نیز تغییر
واژگان اصلی مصاحبه ،متضمــن مفاهیمی دیگر بود،
از جملــه عبارت »...حــاال که اصولگرایــان به رهبری
نزدیکترند ،نباید تعبیر شــود که من جناحی هســتم،
درحالیکه من انقالبی هســتم ،من با امام هســتم«؛ بر
اثــر تلخیص بهگونــهای دیگر به چاپ رســیده بود.در
کنــار موارد پیشگفته این عبــارت که »بعضا هم مقام
معظــم رهبری و هم آیتاﷲ هاشــمی تذکر میدادند
که زیاد جلو نروم« ،به شــکل دیگری چاپ شده و آمده
اســت...» :بعضا هم مقام معظم رهبری و هم آیتاﷲ
هاشمی از من مراقبت میکردند«.

ســپاه نیــوز :ســردار »محمدعلــی
جعفری« ،فرمانده کل ســپاه ،در دیدار
با جمعی از اســتادان ،علما و فضالی
حــوزه علمیــه قم بــا ارائــه تحلیلی
راهبردی از عمق نفوذ انقالب اسالمی
و لــزوم متناسبســازی تالشهــا با
الزامــات و مقتضیات آن گفت :انقالب
اســالمی بــه منزلــه ظــرف و بســتر
حاکمیــت دین خدا بر زمین در مســیر
پیشرفت خود ،منتظر کسی نمیماند .همه مسئوالن
باید خود را با پیشروندگی شــتابان انقالب هماهنگ
کنند .او افزود :انقالب اســالمی هماکنون در مرحله
سوم خود یعنی »تشــکیل دولت اسالمی« قرار دارد
و بــه فضل الهی با ریزشهــا و رویشهای جدید ،با
موفقیــت از این مرحله عبور خواهد کرد.فرمانده کل
سپاه پیشــرفت ،عدالت و کارآمدی را هندسه اصلی
مرحله سوم انقالب دانست و با اشاره به ظرفیتهای
کشــور در این مقطع تصریح کرد :اینجانب به عنوان
فرمانده کل ســپاه و یکــی از فرماندهان دوران دفاع
مقدس ،معتقدم امروز به لطف خدا شــور و هیجان
جوانان بــرای دفــاع غیرمحافظهکارانــه از انقالب
به مراتب از دوران دفاع مقدس گســتردهتر اســت و
درخواستهای مکرر آنان برای نقشآفرینی در کنار
مدافعان حرم نشــانه این واقعیت است.جعفری در
ادامه با اشــاره به نقش تعیینکننده و سرنوشتساز
ســپاه و روحانیت در روند تکاملی انقالب اســالمی
گفت :رســالت مشــترک حوزههای علمیه و ســپاه،
پیشبرندگــی و تعمیق انقالب اســالمی این امانت
و ودیعه الهی برای نجات بشــریت است و بیتردید
روحانیــت انقالبــی و ســپاه ،وعدههای الهــی را با
پیادهســازی نقشه جامع انقالب اسالمی برای ترسیم
ســیمای جهان اســالم تحقق خواهند بخشید.او با
اشــاره به اینکه »پاســداری از وضع موجود انقالب،
پاســداری محافظهکارانه اســت« یادآور شد :سپاه و
حوزههــای علمیه و همه قوای نظــام در چارچوب
منویــات و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبری به
پاســداری محافظهکارانه اکتفا نکــرده و فراتر از آن
خود را پاسدار پیشروندگی انقالب اسالمی میدانند
و انشــاءاﷲ به رســالت خود در ایــن عرصه عمل
میکنند.

سخنگوی سپاه:تقویت بنیه دفاعی از
اولویتهای اصلی نظام است
همچنین به گزارش فارس ،ســردار
رمضان شریف مســئول روابط عمومی
کل سپاه با اشاره به برگزاری رزمایشها
و تمرینــات آمادگی مختلف ســپاه در
طول سال گفت :نیروی زمینی سپاه در
ســال جاری در پهنه جغرافیایی کشور
بهویژه در مناطقی مانند جنوب شــرق
و شــمال غرب که از حساســیت باالتری برخوردارند
و نیز مناطقی که نیازمند اشــراف اطالعاتی بیشــتری
است به انجام رزمایشهای مختلف پرداخت؛ نیروی
دریایی ســپاه نیز بــا انجام تمرینهــا و رزمایشهای
تخصصی بــا بهکارگیری تجهیزات و نیروی انســانی
کارآمد نشــان داد که قادر اســت با اشراف اطالعاتی
کامــل و ســیادت دریایــی الزم از منافــع جمهوری
اســالمی در مرزهای آبی کشــور بهخوبی دفاع کند.
سخنگوی سپاه گفت :در شرایط متالطم منطقه غرب
آســیا و ناامنیهای گســتردهای که پیرامون ما وجود
دارد بحمداﷲ ایران اســالمی بهعنوان جزیرهای امن
و باثبات بوده و به اذعان دوســت و دشمن ،از امنیت
قابلقبولی برخوردار اســت که این امنیت در ســایه
مجاهدت ،ازخودگذشــتگی و جانفشــانی رزمندگان
در جبهه مقاومت و مدافعیــن حرم و نیز تالشهای
گستردهای که در حوزههای امنیتی و اشراف اطالعاتی
توسط پاسداران و سایر سازمانهای امنیتی و نیروهای
مســلح صورت گرفته به دســت آمده است.او گفت:
همانطور که بارها همه مســئوالن کشــور نیز اعالم
کردهانــد ،تقویت بنیــه دفاعی یکــی از اولویتهای
اصلی نظام مقدس جمهوری اســالمی است و هرگز
قابل مذاکره نبوده و نیست و با برنامه دقیق ،منظم و
حسابشده به پیش میرود.
سخنگوی سپاه ایفای نقش مؤثر و تعیینکننده در
عرصه سازندگی را از دیگر مأموریتهای سپاه برشمرد
و گفت :دشمنان ما پس ناکامماندن از تهاجم نظامی
و توطئههای رنگارنــگ در حوزههای مختلف امنیتی،
موضوع تحریمهای اقتصادی و فشــار بر توده ملت از
ناحیه مباحث اقتصادی و معیشــتی را در دســتور کار
خــود قرار دارند و تالش کردند تا به کشــورمان اجازه
ندهند زیرساختهای خود را ترمیم و بازسازی کند.

ﭼﻬﺮهﻧﮕﺎر

نگاهی به کارنامه مرد مقبول جناحهای سیاسی

ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪارى؛ ﭘﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ روﺣﺎﻧﻰ
فرزانه آئینی :کمتر خبرســاز میشــود و سعی میکند
رفتوآمدهایــش چــه در محافل سیاســی و چه در
ســمتها و عناوین اجرائی و دولتی ،خیلی خبرساز و
در تیررس نظارت اصحاب رســانه نباشد .او خوشرو
و خوشقول اســت .اگر بنایش بر اعالم نظر و ورود به
ماجرائی باشد ،ســر وقت و در کمال خونسردی حاضر
میشود و نظراتش را میگوید و در بیشتر موارد ،کارش
را پیش میبرد» .محمد شــریعتمداری« چهرهای است
که امروز کارنامه سیاســی  -رســانهایاش را بررسی
کردهایم.
بهانه:مدافعدولت؛پاسخگویاصالحطلبان
شریعتمداری هم رزومه اجرائی – سیاسی پرعنوانی
دارد و هم شمار سمتهایش در دولت یازدهم بسیار
است و بهواسطه آنها هم بهانه برای نوشتن دربارهاش
کم نیســت؛ اما بهانه امروز ما برای نوشــتن درباره او،
وظیفه جدیدی اســت که از سوی رئیسجمهور به او
محول شده اســت؛ او این روزها در قالب وکیلمدافع
رئیسجمهور در نشستهای انتخاباتی احزاب حاضر
میشــود و و نقدهایشان را میشــنود ،تحمل میکند
و اگر بتواند به آنها پاســخ میدهد؛ یا بسته به شرایط
دولــت ،برای حل کاســتیهای مطرحشــده از جانب
دولت وعــده میدهد .نقــش رایزنی شــریعتمداری
در دیدارهای انتخاباتی در حالی خبرســاز شده است
کــه یک ماهی هســت که از او بهعنوان رئیس ســتاد
انتخابات حسن روحانی نام برده میشود؛ هرچند هنوز
این خبر اعالم رســمی نشده اســت؛ اما رفتوآمدها
و نشســت و برخاســتهای این روزهای او خبر از این
میدهد که جایگاه او در دولت روحانی بیشتر از ریاست
ســتاد انتخاباتی و در حد رایزن معتمد روحانی است.
کمااینکه در دو جلســه اخیر اصالحطلبان -شــورای
سیاســتگذاری اصالحطلبان و مجمع شورای عالی
انتخاباتی سیاســتگذاری اصالحطلبان در استانها -
برای اعالم موضع قطعی بر ســر کاندیداتوری حســن
روحانی در این نشستها حاضر شد و با اصالحطلبان
مذاکره و در نهایت توافق انتخاباتی حاصل کرده است.
شناسنامه:صادرهازتهران
تیرمــاه  ۱۳۳۹در تهــران به دنیا آمــد .در خانواده
شــشنفرهای بزرگ شــد .پدرش تهرانــی و مادرش
اصالتا مشهدی است .دو خواهر و دو بردار دارد -یکی
از برادرانش در عملیات کربالی هشــت به شــهادت
رسید  -عطاءاﷲ صالحی ،فرمانده کل ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،شــوهر یکی از خواهران اوست .او هم
در رشــته الکترونیک و هم در رشــته اقتصــاد دارای
مدارک دانشــگاهی است۲۱ .ساله بود که ازدواج کرد.
همســرش نیلوفر الری اســت و مدیریت مدرســهای
را در منطقه ســه تهران بر عهده دارد .او چهار فرزند
دارد؛ ســه دختر و یک پســر .همه فرزندانش ازدواج
کردهاند؛ یکی از دامادهایش سیدمحمدهادی رضوی،

تاماالختیار دولت در الحاق به سازمان جهانی تجارت
سرمایهگذار سریال »شهرزاد« است.
منصوب شد .گفته میشود در این دوره ،ایران را پس از
کارنامه :مردیبدونخطوطسیاسی
سالها به عنوان عضو ناظر به سازمان جهانی تجارت
حضورش در ستاد استقبال از بنیانگذار جمهوری
وارد کرد.
اســالمی در بهمــن  ۵۷از اولین ســمتهای او پس
او همچنیــن از اواســط دهه  ۷۰و البته بــه مدت ۱۲
از انقــالب اســت .او از نزدیکان محمدي ریشــهری
سال در سمت ریاســت کمیسیون و نیز ریاست هیئت
محســوب میشود و آشــنایی و همراهیاش با او ،به
عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ،با این شبکه
زمان تأســیس وزارت اطالعات در سال  ۶۳برمیگردد
عظیم ارتباط گســترده و ثمربخشی داشــته و هم در
که بعدها به عضویتش در جمعیت دفاع از ارزشهای
دوره وزارت بازرگانــی وی قانون جدید نظام صنفی از
انقــالب اســالمی و در دبیری هیئت امنای مؤسســه
تصویب مجلس شورای اسالمی گذشت و شورایعالی
علمی  -فرهنگی دارالحدیث – مجموعه تحتنظارت
اصنــاف ،از منتخبان شــبکههای صنفی کشــور ،پا به
محمد ریشهری  -انجامید .به واسطه همین سمتها
عرصــه وجود نهــاد .همه ایــن عناوین و ســمتها
و نزدیکی شــریعتمداری به ریشــهری بود که او در
برای او ســود دیگری هم داشــت و آن پذیرفتهشدن
انتخابات ریاســتجمهوری سال  ۷۶عضو فعال ستاد
جایگاه رایزنی شــریعتمداری میان احــزاب و فعاالن
انتخاباتی محمد ریشهری شد.
سیاســی بود .در این ســالها دیگر همه میدانســتند
پس از حضورش در ستاد تأسیس وزارت اطالعات،
که شــریعتمداری اقتصاددان و بازرگان نکتهســنجی
او به جانشــینی معاونت امور انقالب نخستوزیر در
اســت که در عالم سیاســت
زمان نخســتوزیری شــهید
ﻧـﮑﺘـﻪ
هم اهل حســابوکتاب است
رجایــی رســید .عضویــت در
و چرتکهانــدازیاش کمتر به
کمیته مرکزی انقالب اسالمی
خطا میرود .ســالها گذشت.
در زمــان آیتاﷲ مهدویکنی
او کمکم بهعنوان مردی بدون
و آیــت اﷲ باقریکنی از دیگر
مرزهای سفتوسخت سیاسی
ســمتهای او در ســالهای
نزد فعاالن احــزاب پذیرفته و
نخســت اســتقرار جمهوری
صاحب جایگاه شد.
اسالمی است.
بهواســطه همین شــاخصه
در ســال  ۶۸در کابینه اکبر
رفتوآمدها و نشست و
بود که شریعتمداری توانست
هاشمیرفســنجانی به دولت
برخاستهای این روزهای او خبر
در چالــش سیاســی وقت در
سازندگی پیوست و قائممقام
از این میدهد که جایگاه او در
کشور در دهه  ۷۰نقشآفرینی
عبدالحســین وهاجــی ،وزیر
دولت روحانی بیشتر از ریاست
ستاد انتخاباتی و در حد رایزن
کند .او در زمــان تحصنهای
بازرگانی شــد .او دو سال بعد؛
معتمد روحانی است
مجلس ششم و در بحثهای
یعنی از ســال  ۷۰به عضویت
انتخاباتــی مجلــس هفتم و
در هیئت امنای آســتان شــاه
همچنین با تشکیل شورای سران سه قوه در برخورد با
عبدالعظیم درآمد و تاکنون در این هیئت حضور دارد.
مفاسد اقتصادی و همچنین در جریان دستگیری برخی
شریعتمداری سه سال بعد هم به ریاست هیئت امنای
چهرههای سیاســی و اقتصادی در آن دوران ،بهعنوان
ستاد اجرائی فرمان امام رسید و تا سال  ۷۶هم در این
نماینــده ویژه دولــت و رئیسجمهــور در حل و عقد
سمت ماندگار شد.
مســائل موجود بین دولت ،مجلس شورای اسالمی،
هرچند شریعتمداری در کارزار رقابتهای هفتمین
شورای نگهبان و قوه قضائیه ایفای نقش کرده است.
دوره ریاســتجمهوری با عضویت در جمعیت دفاع
جایگاه سیاسی و مدیریتی شریعتمداری از دهه ۷۰
از ارزشهای انقالب اســالمی ،از محمدي ریشهری
و تــا اوایل دهه  ۸۰برای فعاالن سیاســی و اقتصادی
اعالم حمایت کرد؛ اما با رویکارآمدن دولت اصالحات
تثبیت شــده ،اما حکم جدید او در سال  ۸۵و یک سال
به وزارت بازرگانی دولت هفتم رسید و در دولت هشتم
پــس از رویکارآمدن دولت نهم و ریاســتجمهوری
هم در این وزارتخانه ابقا شد.
محمود احمدینژاد ،به شــریعتمداری شــأن و اعتبار
نقش واســط او میان گروههای سیاســی کشور و
ویژهای در عالم سیاست بخشید .او در حکمی از سوی
پذیــرش او از جانب احزاب هم در زمــان رأی اعتماد
مقام معظم رهبری در مقام رئیس کمیسیون اقتصاد
مجلس وقت به او عیان شــد .او در دو دوره وزارتش
به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری
با باالترین آرای ممکن از مجلس پنجم و ششــم رأی
اســالمی ایران درآمد و از آن ایام تاکنون همچنان این
اعتماد گرفت.
سمت را برعهده دارد.
دوران اصالحات برای او خوشیمن بود؛ او از همان
او پیش از حضور رســمی احــزاب در رقابتهای
سالها ،همزمان با ســمت وزارتش بهعنوان نماینده

انتخابات یازدهمین دوره ریاســت در مهرماه سال ۹۱
اعالم کاندیداتوری کرد و رسما به میدان آمد .شعارش
»اصالحطلبــی والیتمــدار ،بر پایه حفــظ ارزشها و
اصالح روشها« بود .شریعتمداری آن ایام با انتخاب
محسن بهرامی ،سخنگوی ســتاد محمدباقر قالیباف،
در انتخابات  ۸۴به سخنگویی ستاد انتخاباتیاش ،باز
هم نشــان داد که به مرزهای سیاسی اعتقاد چندانی
ندارد .او که خیلی زود و با جدیت به کارزار یازدهمین
دوره انتخابــات واردشــده بود ،با اعــالم کاندیداتوری
آیــتاﷲ هاشمیرفســنجانی در آخریــن روز ثبتنام
کاندیداهــای انتخابــات ریاســتجمهوری بیدرنگ
بهنفع هاشمیرفسنجانی اعالم انصراف کرد و به تیم
هاشمی پیوست.
بعد از ردصالحیت غیرمنتظره هاشمیرفسنجانی
و در پی اعالم حمایت او از حســن روحانی ،به ســتاد
انتخاباتــی روحانی رفت و تا آخــر هم در کنار او ماند.
دولت حســن روحانــی که روی کار آمــد ،او معاونت
اجرائی رئیسجمهور ایران ،جانشــینی رئیسجمهور
ایران در شورایعالی ایرانیان ،جانشینی حسن روحانی
در شورایعالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات
صنعتی را همزمان به فهرســت تجارب مدیریتیاش
اضافه کرد .او در دولت روحانی  ۲۰روز هم سرپرست
وزارت ورزش و جوانان را برعهده گرفت تا اینکه با رأی
اعتماد بهارســتانیها به محمد گودرزی تماموقت در
پاستور مستقر شد.
خبــر انتصابــش بــه ریاســت ســتاد انتخاباتی
حســن روحانــی در دوازدهمیــن دوره انتخابــات
ریاســتجمهوری ،هشتمین حکمی است که از سوی
رئیسجمهــور بــرای او صادر شــده اســت .هرچند
کــه هنوز خبــری از حکم و ورود رســمی او به کارزار
انتخابات نیســت ،امــا رایزنیهای هفتــه اخیرش در
نشســتهای عصرگاهــی اصالحطلبــان مؤید نقش
میانجیگری او بین دولت و اصالحطلبان برای استمرار
ائتــالف اصالحطلبــان و اعتدالگرایــان در انتخابات
اردیبهشتماه پیشرو است.
مواضع:
 خانه احزاب توسعهیافتهترین مکان سیاسی ایران
است و وظیفه دولت حمایت از آن است/ .خبرگزاری
ایسنا ،اسفند .۹۵
 میگویند از اتفاقات و شــرایط کشــور در هشــت
ســال پیش از دولت یازدهم چیزی نگویید ،باشــد ،اما
میتوانیــم از شــرایط خودمان در ماه و روز نخســت
رویکارآمدن دولت بگوییم /.خبرگزاری ایســنا ،اسفند
.۹۵
 یکــی از مهمتریــن راهکارها بــرای برطرفکردن
اضطرابهــای روحــی و روانی در جامعه ،توســعه
معنویت و یکی از مؤثرترین روشها برای آن توجه به
مقوله زیارت است /.خبرگزاری ایلنا ،دی .۹۵

آﯾﻨﻪ دﯾﺮوز

 ۹سال پیش در چنین روزی
 رئیس شــوراي اطالعرســاني وزارت کشــور:
تخلفات انتخاباتي  ۹۰درصد کاهش یافته است
 در نشســت خبري جبهه متحــد اصولگرایان
اعالم شــد ۷۰ :درصد کرسيهاي مجلس هشتم
به اصولگرایان تعلق دارد
 رئیس میز احزاب مستقر در وزارت کشور :هیچ
گزارشي از تقلب در انتخابات دریافت نکردیم
 ســفیر ســابق آمریــکا در ونزوئــال :آمریکا با
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنيسازي اورانیوم در
ایران موافقت کند
 دبیر شــورای عالــی امنیــت :درك صحیح از
واقعیتهاي ایران بهترین پایه روابط پایدار ایران
و اروپاست
 ســعیدلو ،معاون اجرائي رئیسجمهور :براي
اولین بار در کشــور میزان صادرات کاال و خدمات
کشور به  ۵۰درصد ميرسد

 به دنبال اظهارنظــر اروپاییان درباره انتخابات
مجلس هشــتم صورت گرفت؛ اعتراض ایران به
بیانیه اتحادیه اروپا
 صادق خرازي ،معاون ســابق وزارت خارجه:
دخالتهــا در وزارت خارجه امــروز بیش از هر
زمان دیگري است
 اولویتهــاي دولت در ســال  ۸۷اعالم شــد:
حضور در عرصههاي مدیریت جهاني
 محمــد عطریانفر :انتخابات مجلس هشــتم
نبرد هویت بود
 دبیرکل ســازمان ملل از تداوم مذاکرات میان
ایران و آژانس بینالمللي انرژي اتمي اســتقبال
کرد

 احمدینــژاد در جمــع وزیــران و معاونــان
وزارتخانههــا اولویتهاي آتي دولت را تشــریح
کرد :تحول بزرگ اقتصادي در سال جدید
 علی ســعیدلو ،معاون رئیسجمهور در امور
اجرائي :ارزش صادرات کاالهاي غیرنفتي در سال
جاري به  ۲۰میلیارد دالر ميرسد
 ســخنگوي وزارت خارجه :اتحادیه اروپایي به
نتایج آراي مردم ایران احترام بگذارد
 وزیر نفت خبر داد :امضاي قرارداد ۲۵ســاله
فروش گاز به سوئیس
 رئیس ستاد انتخابات کشــور :حضور گسترده
مردم در انتخابات پشــتوانه کشور براي مقابله با
دشمنان است

 موســويالري رئیس ســتاد انتخابات ائتالف
اصالحطلبان در نامهاي سرگشاده به وزیر کشور،
اعتراض خود را نسبت به نحوه انتشار نتایج حوزه
انتخابیه تهران ،اسالمشــهر ،ري و شمیرانات ابراز
داشت
 فضلعلی ،عضو کمیسیون اجتماعي مجلس:
برخي رقابتهاي انتخاباتي خالي از اخالق بود
 دبیر ستاد انتخابات ائتالف فراگیر اصولگرایان:
نتیجه ایــن انتخابــات به معني پیــروزي دولت
نیست
 ســفیر لبنان در تهران :ایرانيها به ما ســالح
دادند تا از خودمان دفاع کنیم
 دانشــمند ،عضــو هیئترئیســه اتــاق ایران:
سهقفلهشــدن تســهیالت ،فضاي حرکت بخش
خصوصي را تنگ کرده است

 احمدینــژاد در دیدار وزیر خارجه ســوئیس:
ایران و ســوئیس ميتوانند به وضعیت نابسامان
حاکم بر دنیا سروسامان دهند
 موســيپور ،معاون وزیر کشــور :مرحله دوم
انتخابات مجلس نیمه اردیبهشــت ســال آینده
برگزار ميشود
 وزیر خارجه ســوئیس :از اقدامــات آژانس و
ایران براي همکاري با یکدیگر حمایت ميکنیم
 ســردار احمديمقــدم خبــر داد ۹۵ :درصد
کشفیات مواد مخدر جهان در ایران اتفاق میافتد
 واکنش ســخنگوی وزارت خارجــه در رابطه
با طرح سپر موشــکی آمریکا در ترکیه :این طرح
واجد تهدیدات مسلم امنیتي و نظامي علیه کلیه
کشورهاي منطقه بوده و ميتواند آرامش و ثبات
موجود در منطقه را تحتالشعاع قرار دهد

 احمدینژاد :از گسترش روابط دوستانه با سایر
کشورها استقبال میکنیم
 وزیــر خارجــه در دیــدار بــا وزیر ســوئیس:
امیدواریم امضای توافقنامه گازی فصل جدیدی
از همکاریهای ایران و سوئیس باشد
 وزیر کشــور عربســتان در دیدار ســفیر ایران:
امنیــت منطقه در گرو همــکاری تهران و ریاض
است
 روزنامــه الجزایری :انتخابات ایران شکســت
دیگری برای آمریکا بود
 دبیــرکل ســتاد مبارزه بــا مواد مخــدر :ایران
محور کنترل ورود پیشســازههای مواد مخدر به
افغانستان شد

