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بالتکلیفی گزارش تفحص از بنیاد شهید در آستانه  ۲سالگی
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پورمحمدی خبر داد:

پیچ و خم عجیب گزارش بنیاد شهید در دقیقه ۹۰

علیاکبر ترکان:

تشکیل معاونت حقوق بشر
در وزارت دادگستری
 مصطفــی پورمحمــدی ،وزیــر دادگســتری ،روز
گذشــته در گفتوگو با خبرگزاری مهر از قصد رئیس
ســازمان تعزیرات برای حضــور در انتخابات خبر داد
و گفــت» :خود ایشــان هم اعالم کردهانــد که تمایل
به حضــور در صحنــه انتخاباتی دارنــد؛ طبعا دیگر
باید روزها و ماههــای آخر حضور در این نهاد را کنار
بگذرانند« .وزیر دادگســتری همچنین درباره تشکیل
معاونت حقوق بشــر در وزارت دادگستری گفت» :ما
قبال واحدهای مشابهی مثل حقوق کودک داشتیم که
در جایگاه معاونت قرار نداشتند .این معاونت در کنار
معاونت بینالملل ایجاد میشود« .وی با رد احتمال
ادغام این معاونت با ســتاد حقوق بشــر قوهقضائیه
توضیح داد» :ما بحث اجرایی داریم .اما ستاد حقوق
بشــر قوهقضائیه جایگاه ســتادی و فراقــوهای دارد.
ســتاد مربوط به سه قوه اســت ،درحالیکه ما بیشتر
در حیطــه قوه مجریه انجام وظیفــه میکنیم« .وزیر
دادگستری در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ
به سؤالی درباره طرح احتمال استرداد امیرخسروی
و خــاوری به ایــران ،تصریح کرد» :خیلی نســبت به
کانادا امیدوار نیستیم«.

زمان تازه برای نهاییشدن گزارش
حمله به مطهری
 گــزارش حادثه شــیراز گویــا هنوز آماده نشــده و
ظاهرا تا آخر هفته آینده نهایی میشود .این سخن را
حسینعلی امیری ،سخنگوی وزارت کشور گفته است.
او به تســنیم گفته که هیأت بررســی حادثه شیراز در
حال تدوین و تهیه گزارش اولیه است و امیدواریم تا
آخر هفته آینده این گزارش آماده شــود .این درحالی
است که چهارشنبه هفته گذشته ،ذوالفقاری ،معاون
امنیتی -انتظامی وزارت کشور ،به ایسنا گفته بود که
گزارش حادثه شیراز نهایی و نتیجه کار برای رؤسای
قوا ارســال شــد .ذوالفقاری درعینحال از احضار ۱۰
نفــر در این رابطه خبر داده بود که برای هشــت نفر
از آنها قرار صادر شــده است .این در حالی است که
امیری به تســنیم گفته اســت :ظاهرا ســهنفر تحت
قرار هســتند و بقیه هم احضار خواهند شــد .امیری
در مــورد پیگیــری حادثه شــیراز چنین گفته اســت:
کمیتهای از ســوی رئیسجمهور مشخص شد و این
کمیته محل حادثه را هم بررسی کردهاند و در نهایت
نظر اولیه این بود که اشــخاصی که مشخص هستند
و در فیلمی که در اختیار وزارت کشــور است ،چهره
آنها مشــخص اســت و اتهامات آنها هم تا حدودی
معلوم اســت ،بــه دســتگاه قضایی معرفی شــدند.
امیری افزود :دستور رئیسجمهور نیز این بود آنهایی
که مقصر هســتند یــا عواملی که کــمکاری کردهاند،
تحت پیگیــری قضایی قرار گیرند؛ بههرحال دســتور
آقای رئیسجمهور جامع اســت و برای اینکه دقیق
به مطالب رئیسجمهور پاســخ دهیــم ،باید گزارش
دقیقــی را تهیه کنیم .او در پاســخ به ســؤال دیگری
مبنیبر اینکه برخی میگویند رئیس دانشــگاه شیراز
در آن حادثه مقصر است ،گفت :گزارش کمیته هنوز
نهایی نشــده اســت که من بتوانم بگویم چهکســی
مقصر است و چهکسی مقصر نیست.
کاشفی:

رسوبات دولت قبلی مانع
بازگشایی خانه احزاب است
 شرق :درحالیکه معاون سیاسی وزیر کشور معتقد
اســت ایــن وزارتخانــه و معاونــت زیرمجموعهاش
اقدامات الزم را برای بازگشــایی مجــدد خانه احزاب
انجــام میدهنــد امــا »کاشــفی« ،فعــال سیاســی
اصالحطلــب ،باوجود مثبتخواندن روند بازگشــایی
خانه احزاب به ایلنا گفته اســت» :متأســفانه رسوب
مدیران دولت قبل در وزارت کشور سبب شد بسیاری
از مســائل به شــکل نادرســتی مطــرح و آدرسهای
غلط به افراد تصمیمگیر داده شــود و روند رســیدگی
به خواســتههای احزاب با مشــکالتی مواجه شود«.
او گفته اســت که هنوز هیچ پاســخی از وزارت کشور
به درخواســت برگزاری مجمع عمومی داده نشده و
زمان برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب مشــخص
نشده اســت.بعد از تعطیلی هشتساله خانه احزاب
از سوی دولت »احمدینژاد« ،اصالحطلبان درحالی
به بازگشــایی مجدد خانــه احزاب امید بســتهاند که
با گذشــت نزدیک به دوســال از رویکارآمدن دولت
»روحانــی« ،هنــوز اتفــاق خاصــی رخ نداده اســت.
عمدهترین دلیل ،تمایل بخشــی از اصولگرایان بهویژه
کارشــکنی جدی حزب مؤتلفه و در رأس آن»اسداﷲ
بادامچیــان« اســت که بــا بازگشــایی خانــه احزاب
مخالف اســت و بهجــای آن از یک نهــاد جایگزین با
نامی جدید مانند»باشــگاه احزاب« ســخن میگوید.
بااینحال »حســین کاشــفی« بــا نگاهــی امیدوارانه
نســبت به روند فعلی گفته اســت» :به مرور و بعد از
جلســات و مکاتباتی که با آقایــان میرولد و افتخاری
داشــتیم ،بعضی مشــکالت حل شد و اسناد و مدارک
خانــه احزاب که در دولت قبــل بهصورت غیرقانونی
ضبط شــده بود ،در اختیار احــزاب قرار گرفت .بعد از
انتخاب آقای »مقیمی« ،نامهای به وزارت کشور زدیم
و درخواست کردیم که برای برگزاری مجمع عمومی
خانه احزاب نماینده وزارت کشــور معرفی شــود و از
ســویی دیگر مکانی برای برگزاری مجمع عمومی در
اختیــار خانه احزاب قرار گیرد که هنوز منتظر پاســخ
وزارت کشور هستیم«.
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دعوت از زریبافان برای ارائه آخرین دفاعیه
شـرق ،آمنـه شـیرافکن :از بهارســتان اخبــار متناقضی
درباره پرونده تفحص از بنیاد شــهید به گوش میرسد.
چندیپیــش رئیــس کمیته تفحص از ارائــه گزارش به
هیأترئیسه خبر داد و حاال کمیسیون اجتماعی مجلس
تازه برای شــنیدن آخرین دفاعیــه زریبافان ،او را دعوت
کرده اســت .جالــب اینکه تا به اینجای کار ،کمیســیون
اجتماعــی مجلس چندان درگیر پرونده تفحص از بنیاد
شهید نبود و اغلب کارها را امیر خجسته ،رئیس کمیته
تفحص پیگیری میکرد.
خیلیهــا منتظرنــد تــا گــزارش بنیــاد شــهید در
صحنعلنــی مجلــس گزارش شــود .نماینــدگان بارها
تاکیــد کردهانــد که این گــزارش در ســطح تخلفهای
صورتگرفتــه ،باالتر از پرونده ســازمان تامیناجتماعی
و ماجــرای ســعید مرتضوی خواهد ایســتاد .در پرونده
تفحص از بنیاد شــهید نیز نام یکی از دوســتان قدیمی
محمود احمدینژاد در میان اســت؛ مســعود زریبافان،
مردی که ســالها در حلقه یــاران نزدیک رئیس دولت
»بهار« باقــی ماند .البته او به کل مســئله تخلف مالی
در بنیاد شــهید را با ادبیاتی ویژه خودش منکر شده »بر
پدر کســی که این کار را کــرده و درباره مباحث مالی در
»بنیاد شهید« در زمان مدیریت من دروغ گفته لعنت!«
حاال فرجاﷲ عارفی ،نایبرئیس کمیسیون اجتماعی
به بررســی گزارش بنیاد شــهید در این کمیسیون اشاره
کرده» :قرار اســت بــه زودی از اعضــای کمیته تحقیق
و تفحــص از بنیــاد شــهید و جمعی از مســئوالن بنیاد
شــهید دعوت شــود تا آخرین اظهارات خــود را در این
خصوص بیان کنند .بهطورحتم از برخی مسئوالن بنیاد
شــهید و زریبافان رئیس سابق این بنیاد دعوت میکنیم
در ایــن نشســت آخرین دفاعیات خود را نســبت به این
گزارش ارائه کنند«.اردیبهشت ۹۲مصطفی افضلیفرد،
ســخنگوی وقت کمیســیون اصل ۹۰مجلــس خبر داد
که تحقیقوتفحص از »بنیاد شــهید و امور ایثارگران« با

ارزش آغاز تعامل ایران و آمریکا
حمیـد ابوطالبـی ،معـاون سیاسـی دفتـر رئیـس
جمهـوری :مذاکرات هســتهای آخرین گزینه برای
آغاز تعامل اســت؛ هر دو کشور بر این امر توافق
دارند که به موضوع هســتهای بهعنوان آزمایش
اراده بپردازنــد .ارزش آغاز تعامل ایران و آمریکا،
بیش از موضوع پرونده هستهای است) .ایسنا(

امضای  ۹۰نماینده کلید خورده و بنا شــد تا پاییز همان
سال گزارش نهایی شده و به صحن علنی بیاید .اما حاال
با گذشت دوسال از آن تاریخ هنوز خواندهشدن گزارش
در صحــن در هالــهای از ابهام قــرار دارد و مدام ماجرا
امروز و فردا میشود.
وعده چندباره نهاییشدن گزارش تفحص
همین چنــدروز پیش بود که غالمعلــی جعفرزاده
از اتمام بررســی کار تفحــص از بنیاد شــهید در کمیته
تحقیق و تفحص و ارســال آن به کمیســیون اجتماعی
بــرای بررســیهای بعــدی خبــر داده بود .بــا این حال
رئیــس کمیته تفحص یکی ،دو ماه مانــده به نوروز ۹۴
از ارســال گــزارش تفحص به هیأت رئیســه خبر داده و
بارهــا اعالم کــرده بود که گزارش تفحص نهایی شــده
اســت .هیچکــدام از اعضــای کمیتــه تفحــص درباره
ضرورت فراخواندن زریبافان و شنیدن آخرین دفاعیهها
خبر نداشــتند .چنانچه مســعود زریبافــان ،رئیس وقت
بنیــاد شــهید در دوره احمدینژاد کمتــر رفت و آمدی
به مجلس داشــت و بــه جای آن از همــان ابتدای کار
مشــغول شــکایت از برخــی نمایندگان مجلس شــد؛
شــکایتهایی که تا همیــن اواخر در دســتور کار بود و
البته با واکنش متقابل برخی نمایندگان همراه شد.
تفحص از بنیاد شــهید نزدیک دوسالی است که به
جریــان افتاده و مــدام قرائت گــزارش در صحن علنی
مجلس امروز و فردا شــده است .جعفرزاده از اعضای
کمیتــه تفحــص ابعاد فســاد در این پرونده را گســترده
خوانده و از تبعــات قرائت آن در صحن علنی مجلس
اظهار نگرانی کرده است.
انــواع و اقســام موضعگیریهــا درباره ایــن پرونده
تفحص نشــان از آن دارد که فســاد و تخلــف مالی در
بندبنــد گــزارش تفحص مــوج میزند و تــا اینجای کار
جلســههای مختلفی بهمنظور بررســی ابعاد این فساد
برگزار شــده است .بااینحال امیر خجسته در برهههای

مختلف تاکیــد کرده که گزارش بــدون کمترین جرح و
تعدیل و تغییر در صحن مجلس قرائت میشود.
تالش برای بازگرداندن اموال از دسترفته
بااینحــال برخی منابع ،پیش از نــوروز  ۹۴از تالش
برای بازگرداندن برخی منابع مالی به بنیاد شــهید خبر
دادند؛ تالشهایی مبســوط در جهــت بازگرداندن آبی
کــه از جوی رفته و حاال بازگشــت آن بــه زمان و تالش
بیمهابا نیازمند اســت .جزئیات بیشــتری در این زمینه
وجود ندارد و تا اینجای کار مشخص نیست که نشست
آتی کمیســیون اجتماعی و مسووالن پیشین بنیاد شهید
با هدفی مشــابه انجام میشــود یا اهــداف جدیدی در
دستور کار قرار گرفته است .بنیاد شهید در دوره مدیریت
زریبافــان یکی از پرایرادترین و پرحاشــیهترین دورههای
مدیریتی خود را تجربه کرد و ســالمت مالی بســیاری از
شرکتها و نهادهای تابعه بنیاد زیر سوال رفت؛ از بنیاد
کوثر گرفته تا بانک دی و شرکتهای دیگر.
زریبافان ،یار غار احمدینژاد
بااینحــال زریبافان که عالقه چندانی به گفتوگوی
رســانهای نــدارد ،دوره مدیریتــیاش را دوره شــفاف و
پاکدســتانهای توصیــف کرده اســت؛ همــان عباراتی
کــه اغلب از ســوی محمــود احمدینــژاد در توصیف
دولتهای نهم و دهم به کار گرفته میشــد .دوســتی
قدیمی زریبافان و احمدینژاد تنها به تشابه در پوشش
و کاپشــن بهاری یکســان خالصه نمیشــد .او پیش از
ریاســتجمهوری محمود احمدینژاد ،عضو شــورای
شــهر تهران بود و پیش از آن در ســال  ۸٤عضو هسته
مرکزی ســتاد احمدینژاد .پس از شکست در انتخابات
دور سوم شــوراها )که بهعنوان کاندیدای ائتالف رایحه
خوشخدمــت بود( ،ریاســت مجمــع باشــگاه دولتی
استقالل را در دســت گرفت .زریبافان در دوران ریاست
احمدینــژاد مدتــی دبیر هیــأت دولت بــود و بعدتر با
مخالفــت مجلــس در حضــور مدیران دولتــی در چند

دستور تعطیلی حج عمره را بدهید
سعید قاسمی :دوسال قبل کاردار مست سعودیها
به یک بندهخدایی در تهران با ماشین برخورد کرد
آیــا مــردک را محاکمــه کردید؟ این تعــدی به دو
نوجــوان هم ماننــد آن حادثه متأســفانه پیگیری
نخواهد شد و اگر راست میگویید دستور تعطیلی
حج عمره را بدهید) .فارس(

پســت از دبیری هیأتدولت به ریاســت »بنیاد شــهید«
تغییر موقعیت داد.
اغلب تخلف شناساییشده در»بنیاد شهید« مربوط
بــه مســائل غیرشــفاف مالی بانــک متخلف بــوده اما
زریبافان در عبارتــی عجیب گفته که »اگر غیر از بیمه و
بانک متهم به موردی برخوردهاند ،چرا رو نمیکنند«.
تخلفهای کالن در بدنه مالی بنیاد شهید
کشف فساد هزارو۷۰۰میلیاردریالی در »بنیاد شهید«
و انتقــال آن به خارج از کشــور از دیگر حفرههای مالی
شناساییشــده در ایــن گزارش اســت .ســال  ۹۱بود که
خبر کشــف اختالس ۱٥میلیاردتومانی در »بنیاد شهید«
در بــوق و کرنا شــد .زریبافان همان روزها خونســردانه
میگفــت رقم اختالس نه ۱٥میلیارد که شــشمیلیارد
بوده و کارمند خاطی از ســازمان اخراج شده است .اما
این همه داستان تخلفها در این سازمان نبود .آن طور
که امیر خجسته ،رئیس کمیته تحقیقوتفحص از »بنیاد
شهید« به »شرق« خبر داده »در بسیاری از شرکتهای
تابعه ایــن ســازمان تخلفهایی ثبت شــده که تمامی
مستندات آن در گزارش نهایی درج شده است«.
گزارش بنیاد شهید در آستانه  ۲سالگی
بهکارگرفتــن مدیــران غیرکارآمــد در بخشهــای
مختلف این بنیاد و گــزارش برخی تخلفهای مالی ،از
جمله محورهای اصلی تحقیقوتفحص بود.
حاال بایــد دید در آســتانه دوسالهشــدن تفحص از
بنیاد شــهید ،ماجــرای قرائت گــزارش در صحن علنی
بــه چه سمتوســویی خواهد رفت و مهمتــر از همه،
چه میزانی از گزارش تدوینشــده خوانده خواهد شــد.
نکته دیگر اینکه باید دید زریبافان این بار در بهارســتان
حاضر خواهد شــد یا نه؟ چنانچه تجربه نشان داده ،او
کمتر تمایل به جلسههای پرسش و پاسخ با مجلسیها
داشــته و بیشتر تمایل دارد ماجرا را به سمت شکایت و
شکایتکشی پیش برد.

در مسئله هستهای نباید عجوالنه قضاوت کرد
علـی الریجانـی ،رئیس مجلس :قطعا در مســئله
هســتهای نباید عجوالنــه اظهارنظر کــرد .گاهی
ممکن اســت یــک اظهارنظــر بــرای حریف یک
موقعیت جدید ایجاد کرده و با آن بر ایران فشــار
بیاورد بنابراین نباید شرایطی را به وجود آوریم که
دیگران از آن سوءاستفاده کنند) .ایسنا(

برخی انتقاد میکنند چون راه
بخوربخورشان بسته شده
 دبیر مناطق آزاد و مشــاور ارشد رئیسجمهور در
گفتوگو با ســایت ندای ایرانیان گفت :راه خوردن و
سوءاستفادهشان بسته شده است .صدایشان از جای
دیگری بلند میشود .در مسئله پولهای کثیف که ما
مشــخصا صحبت کردهایم ،عــدهای جار و جنجال و
هیاهو راه انداختند که دولت دارد اتهام میزند .آنچه
عیان است ،چه حاجت به بیان است .راه خوردنشان
بسته شــده است ،صدایشان را برای مسئله هستهای
بــاال بردهانــد .هنوز هم مذاکرات ادامــه دارد و جای
هیچ نگرانیای نیســت ،اما یک جریان خاص دارد از
بحث هستهای بهرهبرداری سیاسی میکند.

شکایت سعید مرتضوی از شاکی خود
 آنـا :یک وکیل شاکی ســعید مرتضوی ،از شکایت
رئیس پیشــین ســازمان تأمیــن اجتماعــی از یکی از
موکالنــش به اتهام افترا و نشــر اکاذیــب خبر داد و
گفت :شــکایت مرتضوی بهدلیــل مصاحبهها درباره
پرونــدهاش بــوده اســت .پیمان حاجمحمــود عطار
گفــت :پروندهای که شــاکیان بهعنــوان بیمهگذاران
ســازمان تأمیناجتماعــی علیــه ســعید مرتضــوی،
مدیرعامــل ســابق ســازمان تأمیناجتماعــی مطرح
کردهانــد ،بابت اتهامــات وی بوده و براســاس آن از
مرتضوی شــکایت شــده اســت .ســعید مرتضوی با
اختیارکــردن یکــی از وکالی دادگســتری بــه عنوان
وکیــل خــود علیه مصطفــی تــرک همدانــی بابت
مصاحبههایی که با رســانههای گروهی در خصوص
پروندههــای اتهامــی وی در دربــاره ســازمان تأمین
اجتماعــی کرده اســت به اتهام افترا و نشــر اکاذیب
شکایت کرده است.

گزارش هستهای روحانی
در جمع نمایندگان
 ایلنـا :بهــروز نعمتــی ،ســخنگوی هیأت رئیســه
مجلس ،گفت» :نشست دولت و مجلس به میزبانی
دولت و در نهاد ریاستجمهوری برگزار میشود .به
احتمال زیاد قرار اســت در این نشست آقای روحانی
گزارشی از روند مذاکرات هستهای به نمایندگان ارائه
دهد« .یکشــنبه بعدازظهر ،پنجمین نشست مشترک
دولت و مجلس به میزبانی دولت و در محل ســالن
شــهید بهشــتی نهاد ریاســتجمهوری در ســاعت
 ۱۸برگــزار میشــود .عالوهبر علــی الریجانی ،برخی
نماینــدگان نیــز به ارائــه گزارشهایی در ایــن دیدار
میپردازند.
سرلشکر جعفری:

مسـعود کاظمی»:فعال مقرر شــده اســت تجاربم را به
نســل آینده ســپاه منتقل کنم و به آنان مشورت دهم«.
این توضیح محسن رضایی در پی شایعاتی است که در
مورد بازگشتش به ســپاه منتشر شده .اینطور که اعالم
شــده قرار است محســن رضایی به امر تدریس علوم و
فنون نظامی پرداخته و تجربیات خود را به نســل جدید
بیاموزد .تأسیس دانشگاه امام حسین)ع( ،قرارگاه خاتم
االنبیا و دانشگاه علوم پزشکی بقیهاﷲ از عمده خدمات
او در دوران تصدی سپاه بهشمار میآید .او پس از پایان
جنگ هشــت ساله در رشــته اقتصاد به دانشگاه تهران
رفت و در ســال ۷۹دکترای خود را از این دانشــگاه اخذ
کرد .رضایی پس از ســالها فعالیت سیاسی دوباره به
اصل خویش باز میگردد ،اما دســتاورد حضور فرمانده
اســبق سپاه در سیاست چه بود؟ محسن رضایی در روز
قدس ســال ۹۳با پوشــیدن لباس نظامی در راهپیمایی
شــرکت کرد تا احتمال حضور مجــدد او در جایگاه یک
نظامی و پایان دوران سیاســتورزی این فرمانده سابق
ســپاه پاســداران کلید بخورد .پس از دوم خرداد ۱۳۷۶
و تغییر فضای سیاســی ایران ،رضایی اولین فرد نظامی
بود که رسما لباس سبزرنگ خود را از تن درآورد و وارد
عرصه رقابتهای سیاســی شــد .آنچه در ظاهر امر به
چشــم میآمد این بود که رضایی ابزار حضور سیاســی
را بهخوبــی میشــناخت و اقــدام به تأســیس حزب و
چندین رســانه کرد .ســال  ۱۳۸۶حزب »اتحاد ملی« با
حضور افراد نزدیک به محسن رضایی از جمله امیدوار
رضایــی ،بــرادر وی اعــالم موجودیت کــرد .این حزب
با داشــتن هفتهنامهای به همین نــام فعالیت میکرد.
پس از شکســت رضایی در انتخابات ســال  ،۹۲انتشــار
این هفتهنامه هم متوقف شــد .از طرفی در سال ۱۳۸۸
حزب »توسعه و عدالت« به دبیرکلی عبدالحسین روح
االمینی اولین کنگره خود را برگزار کرد .در ســال ۱۳۹۰
امیرعلی امیری ،رئیس شــورای مرکزی حزب توسعه و
عدالت ،در نشستی خبری محسن رضایی را پدر معنوی
حــزب متبوعــش خواند ،امــا دبیرکل حــزب بالفاصله
حــرف وی را اصالح و تأکید کرد که رضایی برادر حزب
اســت .در انتخابــات مجلس ششــم نامزد شــد و تنها
فردی بود که به هر دو فهرست جامعه روحانیت مبارز
و مجمــع روحانیون مبارز راه یافت .بعدها هم در ســه
انتخابات ریاستجمهوری نهم ،دهم و یازدهم کاندیدا
شــد اما در هیچکدام از این میدانها دســتاورد خاصی
غیر از شکست نصیبش نشد .در رقابتهای سیاسی هم
او تالش کرد با اتکا به دکترای اقتصاد خود تمرکزش را
بر وضعیت اقتصادی کشــور بگذارد .در انتخابات سال
 ۸۸او بــا شــعار دولت ائتالفی و بــا برنامهای مدون در
زمینه اقتصاد ،امــا پیچیده و غیرقابل فهم از نگاه عامه
مردم و غیرقابل تحقق از نگاه کارشناســان ،وارد کارزار
انتخابات شــده بود .در مناظرههای انتخاباتی ســال ۹۲
هم محســن رضایی یک اسکناس هزار تومانی از جیب

محسن رضایی به سپاه بازگشت

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖﻭﺭﺯﻯ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
خــود بیــرون آورده و مقابــل دوربیــن گرفــت و گفت:
تومــان« امروز،
»آقایان بــه اقتصاد توجــه کنید» .هزار
ِ
برابر »ســیصد تومان« گذشــته اســت .برای کسانی که
وضعشــان خوب اســت ،ممکن اســت مهم نباشد؛ اما
برای بیشتر مردم تکاندهنده است«.
حرکت بین جناحها
رضایــی میخواســت خود را فــردی بینابین احزاب
و جناحهای سیاســی تعریف کند .استراتژی او معرفی
خــود بهعنــوان خــط ســوم و متنعمشــدن از پایــگاه
اجتماعی دو جناح سیاســی عمده کشور بود .راهبردی
که از اســاس اشتباه بهنظر میرسید؛ چراکه موفق نشد
جایگاه ســابق خود در بین جریان اصولگرا را حفظ کند
و اصالحطلبان نیز هیچگاه نه او را جدی گرفتند و نه به
آقا محســن اعتماد کردند .مواضع بینابینی رضایی پس
از انتخابات ســال  ۸۸نمونه روشــنی از رویکرد سیاسی
او بود .هرچند در انتخابات ریاســتجمهوری ســال ۹۲
رضایی نسبت به گذشته جایگاه و رأی بهتری به دست
آورد کــه آن هم با رویکرد تکیــه بر اقوام و بهخصوص
قوم بختیاری و اســتانهای زاگرسنشین بود؛ شاید این
تنها دستاورد فرمانده اسبق سپاه پاسداران از حضور در
عرصه سیاست بود.
ابوشریف؛ از سپاه تا سفارت
البتــه پیــش از محســن رضایــی ،عبــاس ابوزمانی
معــروف به ابوشــریف از اولیــن فرماندهان ســپاه بود
کــه بعدها در هیبت یک دیپلمات به ســفارت ایران در
پاکســتان رفت .ابوشریف که ســابقه فعالیت سیاسی-
مبارزاتی با رژیم پهلوی را در کارنامه خود داشــت ،پس
از پیروزی انقالب اســالمی نقــش مهم و تأثیرگذاری در

تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی داشت .ابوشریف
تا سال  ۱۳۶۰در سپاه مشغول فعالیت بود و پس از آن
ابتدا بهعنوان کاردار و ســپس در ســال  ۱۳۶۱بهعنوان
ســفیر به پاکستان رفت .البته ابوشــریف هیچگاه رسما
وارد عرصه رقابت سیاســی نشــد و در طول ســالهای
گذشــته گهــگاه در ایــران بــوده و گاهی هــم در دیگر
کشورهای اسالمی ساکن شد.
رحیمصفوی از فرماندهی تا مشاوره
سرلشــگر یحیی رحیمصفوی هم در زمان حکومت
پهلــوی ،ســابقه مبــارزه با رژیم گذشــته را داشــت .او
پس از پیروزی انقالب و از آغاز شــکلگیری نهاد ســپاه
پاســداران در ردههای باالی سپاه حاضر بود .صفوی در
نهایت در سال  ۱۳۷۶درست سالی که فرمانده سابق او
یعنی محســن رضایی پای به عرصه سیاســت گذاشت،
به فرماندهی کل ســپاه رســید و تا ســال  ۱۳۸۶در این
ســمت قرار داشــت .صفوی پــس از پایــان حضورش
در ســپاه پاســداران گاهی به اظهارنظر درباره مســائل
سیاســی پرداخت .شاید بتوان یکی از مهمترین سخنان
اخیر فرمانده ســابق سپاه در باب مسائل داخلی را نقل
قــول او درباره هاشمیرفســنجانی دانســت؛ جایی که
گفته بود هاشمی به فکر قدرت پس از رحلت امام)ره(
بود .صفوی هماکنون دستیار و مشاور عالی فرماندهی
کل قواســت .او هم برخالف فرمانده ســابق خود وارد
منازعات و رقابتهای سیاسی نشد.
رضایی راه را برای دیگران باز کرد
محســن رضایی اولین فرد عالیرتبه نظامی بود که
رســما وارد رقابتهای سیاســی شــد .پس از او ،تعداد
دیگری از نظامیان مانند محمدباقر قالیباف هم شانس

خود را در این عرصه آزمایش کردند.
شهردار فعلی تهران که ابتدا از سپاه به فرماندهی
نیروی انتظامــی رفت ،در زمان حضور در لباس نظامی
هم گاهی وارد منازعات سیاسی میشد .مهمترین کنش
او در آن برهه زمانی را میتوان به امضای نامه معروف
فرماندهان ســپاه در ســال  ۱۳۷۸و در پی حوادث کوی
دانشگاه دانست .نامهای که خطاب به رئیسجمهوری
وقت نگاشــته شده بود .قالیباف هم پس از پایان دوران
فرماندهــی خــود در نیــروی انتظامــی مســتقیما وارد
سیاست و کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۴
شــد .انتخاباتی که درنهایت او را با حدود چهارمیلیون
رأی در جایگاه چهارم نشــاند .امــا او بالفاصله به جای
محمود احمدینژاد که به پاســتور راه یافت ،به خیابان
بهشــت رفت و از آن روز تاکنون شــهردار تهران است.
قالیباف هم مانند فرمانده ســابق خود در سپاه ،چندین
رســانه مختلف را برای فعالیتهای سیاسی خود دایر
کرد .شــهردار تهران مجددا و پس از هشتســال اسب
خــود را بــرای شــرکت در یازدهمیــن دوره انتخابــات
ریاســتجمهوری زین کرد ،اما باز هم ناکام ماند .شــاید
تنها نتیجهای که قالیباف سیاستمدار تا امروز بهدست
آورده ،همین شهرداری تهران و حضور در نشستهای
همگرایی و فهرستبندی انتخاباتی اصولگرایان باشد.
نظامیان به جای خود
محســن رضایــی در ســالهای نســبتا طوالنــی
فعالیت سیاســی خــود دریافت که مــردم ایران )بدون
ارزشگــذاری خوب یا بد( یک فــرد نظامی را همواره و
همچنان نظامــی میبینند و میدانند .شــاید به همین
دلیل اســت که در طول این ســالها هرگز هیچکدام از
نظامیان ســابق نتوانســتند در انتخابات پیروز باشند .از
ســویی دیگر شــاید محســن رضایی به این نکته ظریف
رســیده که حضور یک فرمانده سابق نظامی در عرصه
سیاســت و رسانه ،حتی میتواند به جایگاه کاریزماتیک
او بهعنوان فرمانده اسبق نیز آسیب برساند.
درواقــع میتوان اینطور نتیجــه گرفت که نظامیان
نهتنهــا در سیاســت توفیقی بــه دســت نیاوردند بلکه
جایــگاه قبلــی خــود را نیــز متزلــزل دیدند .بازگشــت
محســن رضایــی به لبــاس ســبزرنگ ســپاه در عرصه
عمومــی هرچنــد فعال بــرای انتقــال تجربه به نســل
جدید باشــد ،شــاید بتواند چهره انتخاباتی و سیاسی او
را نزد همقطاران ســابق ،بازســازی کند امــا حکایت از
موفقنشــدن در عرصه سیاســی دارد .نکتــه مهم این
تجربه ناموفق برای محسن رضایی ،بهعنوان مهمترین
فردی که از جایگاه نظامی وارد سیاســت شــد را شــاید
بتــوان به دیگران هــم تعمیم داد .باید دید سرنوشــت
سیاسی-نظامی محســن رضایی برای دیگرانی هم که
وارد ایــن عرصه شــدند ،تکرار میشــود؟ احتمال دارد
این رون ِد کند همینجا متوقف شــده و دیگران نخواهند
تجربه محسن رضایی را خود به دست آورند.

باید ابهامات در مورد رفع
تحریمها شفاف شود
 فارس :سرلشکر محمدعلی جعفری ،فرماندهکل
ســپاه پاســداران ،با تأکید بر اینکه هنــوز هیچ توافق
الزامآوری صورت نگرفته اســت ،گفت :راهحلهایی
بهدست آمده و بهنظر میرسد اصول و خطوط قرمز
جمهوری اســالمی در مباحث فنی ،از ســوی دشمن
پذیرفته شــده ،ولی هنوز در نحوه برداشتن تحریمها،
ابهاماتی وجود دارد که باید شفاف شود و باید بدانیم
کــه همین موضوع چگونگی لغو تحریمها ،میتواند
به عدم توافق نیز منجر شــود .او افــزود :نباید فریب
دشــمن را خــورد و با ارائــه تحلیلهای نادرســت و
انتقادهــای بجا یا نابجا و ســلیقهای ،فضــا را بهنفع
دشــمنان تغییر داد یــا در جهت خواســت عملیات
روانی آنها حرکت کرد.

خبرهای خوبی از »باور«۳۷۳
در ۲۹فروردین اعالم خواهیم کرد
 تسـنیم :فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی
خاتماالنبیاء)ص( گفت :انشاءاﷲ خبرهای خوبی از
بــاور) ۳۷۳اس ۳۰۰ایرانی( در  ۲۹فروردین خواهیم
داشت .امیر فرزاد اسماعیلی ،فرمانده قرارگاه پدافند
هوایــی خاتماالنبیــاء)ص( ،از رونمایــی جدیدتریــن
دســتاوردهای پدافند هوایی در  ۲۹فروردین خبر داد
و گفت :انشاءاﷲ دستاوردهای ما در حوزه موشکی،
راداری و شنود الکترونیکی خواهد بود.

ﺑـﺮﻳﺪﻩ ﺍﺧﺒـﺎﺭ

 امروز؛ برگزاری همایش بانوی انقالب اسالمی همسر
امام)ره( با سخنرانی رئیسجمهور/شرق
 یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:
صدور بیانیه لوزان نتیجه نزدیکبودن دیدگاههای
طرفین گفتوگو به یکدیگر است /.ایرنا
 استاندار سیستانوبلوچستان :کمیسیون مشترک امنیتی
هفته آینده بهمنظور هماهنگی بیشتر در جهت اتخاذ
مواضع مشترک بین ایران و پاکستان در افزایش ضریب
امنیت و آرامش مرزها تشکیلجلسه خواهند داد /.ایسنا
 حضور  ۱۰وزیر در کمیسیونهای تخصصی مجلس در
هفته آینده /شرق
 تعیین زیرمجموعه کمیته انتخابات شورای هماهنگی
جبهه اصالحات /تسنیم
 محسن رضایی :اختالفنظر دولت و کارشناسان در
سیاستهای برنامه ششم

