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گزيده اخبار
تدوين اليحهاي براي جدا
شدن بخشهاي اجرايي
از قوه قضاييه

وزير دادگس��تري از تدوين اليحهاي
در دول��ت ب��راي جدا ش��دن بخشهاي
اجرايي از قوه قضاييه و الحاق آن به دولت
خبر داد .س��يدمرتضي بختياري در اين
ب��اره گفت :به دليل ارتباط تنگاتنگي كه
بعضي از دس��تگاهها مثل سازمان ثبت با
قوه مجريه دارند ،چنين مسئلهاي مطرح
اس��ت كه اين س��ازمانها زير نظر دولت
بروند.

موضع اشتون درخصوص
درخواست امريكاييها براي
مذاكره با ايران

رئيس سياست خارجه اتحاديه اروپا از
پيشرفت در مذاكرات با ايران بر سر برنامه
هستهاي اين كشور طي هفتهها و ماههاي
آين��ده اب��راز خوشبيني ك��رد .كاترين
اشتون همچنين در كنفرانس مطبوعاتي
مش��تركش با گيدو وس��تروله ،وزير امور
خارجه آلم��ان در برلين گفت :نس��بت
به پيش��نهاد معاون رئيسجمهور امريكا
درباره مذاكرات مستقيم ميان واشنگتن و
تهران خوشبين است .وستروله نيز گفت:
در حاشيه كنفرانس مونيخ اين پيشنهاد
را ب��ا علي اكبر صالحي ،وزير امور خارجه
ايران مورد بررسي قرار خواهد داد.
وي در ادامه از گفتوگوي مس��تقيم
مي��ان امري��كا و ايران كه دول��ت امريكا
پيش��نهاد آن را مط��رح ك��رده اس��ت،
اس��تقبال كرد و افزود كه اين مسئله به
نفع اروپاييهاست.
در عي��ن ح��ال «گيدو وس��تروله»،
وزير ام��ور خارجه آلمان گفت قصد دارد
با «علياکبر صالح��ي» وزير امور خارجه
جمه��وري اس�لامي اي��ران در حاش��يه
کنفرانس امنيتي موني��خ ديدار کند و از
وي بخواهد تا به درخواست «جو بايدن»
معاون اوباما رئيسجمه��ور امريكا براي
گفتوگوي دوجانبه توجه کند .وستروله
ادعا كرد :اين دس��تي است که به سوي
دول��ت اي��ران دراز ش��ده و م��ا از دولت
اين کش��ور ميخواهيم که اين دست را
بفش��ارد .وي افزود :گفتوگوي مستقيم
ميان واشنگتن و ايران به نفع امنيت همه
ماس��ت ،ما اروپاييها به طور ويژه به آن
اهميت ميدهيم .بنابراين تالش ميکنيم
ت��ا فضاي الزم براي تحق��ق آن را فراهم
کنيم.

سفارتخانههاي ايران بايد با هوشمندي و ابتكار عمل فعاليت كنند

علي اكبر صالحي وزير امور خارجه در مراسم گشايش همايش منطقهاي سفراي جمهوري اسالمي ايران در منطقه آسيا و اقيانوسيه از
نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور خواست با هوشمندي و حفظ اصول ،امنيت و حاكميت ملي بيش از گذشته براي
تنظيم روابط سياسي تهران با ساير كشورها فعاليت كنند .وي افزود :ضروري است با توجه به تحوالت سيال جهاني و منطقهاي ،نمايندگيهاي
جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور با هوشمندي ،ابتكار و نوآوري و در عين حفظ اصول ،امنيت و حاكميت ملي ،بيش از گذشته در جهت
تنظيم روابط سياسي با ساير كشورها در چارچوب تحقق آرمانهاي مقدس جمهوري اسالمي ايران فعاليت كنند.
براساس خبر ديگري علياكبر صالحي وزير امور خارجه روز گذشته به منظور شركت در چهل و نهمين كنفرانس امنيتي مونيخ ،تهران را به
مقصد آلمان ترك كرد .چهل و نهمين كنفرانس امنيتي مونيخ كه از روز گذشته فعاليت رسمي خود را آغاز كرده است ،به مدت سه روز ادامه
خواهد داشت .بحرانهاي سوريه و مالي و شرايط پولي و اقتصادي در حوزه يورو ،مهمترين محورهاي كنفرانس مونيخ در سالجاري هستند.

گروه سياسي دكتر محمود احمدينژاد
صب�ح دي�روز در مراس�م رونماي�ي از
جنگنده پيش�رفته قاهر  313در محل
س�ازمان صناي�ع هواي�ي وزارت دفاع
پي�ام دس�تاوردهاي علم�ي ،فن�ي و
نظامي جمهوري اسلامي را پيام صلح،
دوس�تي و برادري عن�وان كرد و گفت:
پيشرفتهاي نظامي ملت ايران تهديد
يا اراده دس�تاندازي به حقوق ديگران
نيس�ت بلكه دفاع از انسانيت ،عظمت،
شرف و حقوق خودمان است و در واقع
تقويت بازدارندگي است.
رئيس جمهور اظهار داشت :از همه كساني
ك��ه در به نتيجه رس��يدن اين ط��رح عظيم
مشاركت كردهاند ،از كساني كه ايده اوليه را ارايه
داده تا كساني كه طراحي ،ساخت و پشتيباني
كردند و كساني كه قرار است بعدها با اين پرنده
پرواز كنند و عظمت مل��ت ايران را به رخ دنيا
بكشند ،صميمانه تشكر ميكنم .وي همچنين
خطاب ب��ه همه دس��تاندركاران س��اخت و
بهرهب��رداري از اين هواپيما ،گف��ت :با روحيه
و اعتماد به نفس ،خودب��اوري ،همت ،ايمان و
نگاهي كه به قلههاي كم��ال و تعالي داريد به
پيش برويد تا ملت عزيز ايران ماموريت تاريخي
خ��ود را براي نجات بش��ريت از نظام س��لطه،
جهالت و خرافه بهطور كامل به انجام برس��اند.
دكتر احمدينژاد با بيان اينكه مس��ير رشد و
شيب پيشرفت لزوما يكنواخت نيست ،گفت:
مسير پيشرفت يك كشور مانند نوزادي است
كه تا يك سالگي توانايي چنداني ندارد اما پس
از رسيدن به نقطه عطف رشد خود ،به يكباره و
به سرعت استعدادهايش شكوفا ميشود و مسير
رشد يك ملت در عرصههاي صنعتي ،علمي و
فناوري نيز همين گونه اس��ت كه از يك نقطه
و آس��تانه پيشرفت به يكباره متحول ميشود.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه  50سال پيش
انجام بسياري از كارهايي كه امروز در كشورمان
انجام ميشود ،ناممكن بود افزود :حتي  20سال
قبل هم انجام اين كارها متصور نبود اما وقتي
ملت��ي تصميم گرفت و حركت كرد ،باالخره از
يك جايي حركتش روي غلتك ميافتد.
رش�د و بالندگي متخصصان ايراني از
نقطه عطف معمول عبور كرده است
دكتر احمدينژاد اظهار داشت :بعضيها
چني��ن باور دارند و آن را ترويج ميكنند كه
هر چقدر هم تالش و پيشرفت كنيم باز هم
بين ما و چند كش��ور پيشرفته ،فاصله وجود
خواهد داش��ت و يا معتقدند باي��د از همان
مسيري كه آنها رفتهاند دنبالهروي كنيم كه
باز به اين ترتيب همواره بين ما و كشورهاي
پيش��رو در اين مسير ،فاصلهها حفظ خواهد
ش��د ام��ا قاطعان��ه ميگويم كه اي��ن تصور
درس��تي نيس��ت ،لزوما نبايد از آن كشورها
دنبالهروي كنيم و ميتوانيم مسيرهاي جديد

رئيس جمهور در مراسم رونمايي از جنگنده پيشرفته قاهر تاكيد كرد:

توسط رئيس سازمان فضايي اعالم شد

جزئيات رونمايي از ماهواره ناهيد

رئيس سازمان فضايي ايران از رونمايي از ماهواره ايراني ناهيد در هفته جاري خبر داد و
توگو با مهر با
گفت :اين پروژه با حضور رئيسجمهور رونمايي ميشود .حميد فاضلي در گف 
تشريح جزئيات و ويژگيهاي ماهواره ناهيد اظهار داشت :بنا داريم ماهواره ناهيد را به وسيله
ماهوارهبر سفير به فضا پرتاب كنيم .وي يكي از ويژگيهاي اصلي اين ماهواره را ماموريت
تصويربرداري آن عنوان كرد و گفت :ناهيد تنها ماهوارهاي است كه صفحات آن به صورت
خورشيدي باز ميشود اين در حالي است كه تاكنون صفحات ماهوارههايي كه توسط دانشمندان
ايراني ساخته شده روي بدنه آن چسبيده بوده اما ناهيد قابليت باز شدن صفحات را ممكن
خواهد كرد.

حمل تسليحات پيشرفته بومي را دارد.
كتاب ،ظرف انتقال انديشه و معرفت از
نسلي به نسل ديگر است
دكتر محمود احمدينژاد همچنين ظهر
دي��روز در آيين پاياني س��يامين دوره كتاب
سال و بيس��تمين دوره جايزه جهاني كتاب
جمهوري اس�لامي ايران كت��اب و كتابت را
يكي از ظرفهاي مهم انتقال انديش��ه ،دانش
و معرفت از نس��لي به نس��ل ديگر دانست و
گفت :امروز همه دانشمندان ،علما ،هنرمندان
و كس��اني كه به انسان ،عظمت و حقيقت او
ميانديشند ،بايد دس��ت به دست هم داده و
در جهت انجام فعاليتهاي علمي و معرفتي
در راه رسيدن بشر به قلههاي كمال ،انديشه و
معرفت تالش كنند تا به جايي برسيم كه همه
انس��انها بتوانند در فضايي علمي و سطحي
باالتر زندگي كنند.
وي ب��ا بيان اينكه قدرداني از علم و عالم
در حقيقت تجليل از حقيقت انس��ان است،
گفت :انس��ان باالتري��ن و مهمترين موضوع
هستي است و همه حقايق ،ارزشها ،آرزوها،
پيشرفتها و كمال و تعالي در رابطه با انسان
معنا و مفهوم مييابد.
رئي��س جمهور با بيان اينكه انس��ان اگر
از دايره هس��تي حذف ش��ود همه موضوعها
ديگر بدون معنا خواهند بود ،اظهار داش��ت:
انس��ان موجودي اليتناه��ي و جاودانه بوده و
ظرفيتهاي وجودي او بينهايت است.
دكتر احمدينژاد گفت :انس��ان داراي دو
وجه مادي و انس��اني اس��ت كه مسلماً وجه
مادي او هرگز نميتواند اليتناهي بوده و داراي
ظرفيتي نامحدود باشد.
رئيس جمهور در حكمي محمد حسن نامي را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات منصوب كرد.
رئيس جمهور با بيان اينكه وجه انديشه،
در حكم رئيس جمهور براي دكتر نامي آمده:
تفكر ،تعقل و علم آموزي و علم آفريني انسان
نظر به تعهد ،دانش و تجارب ارزنده و به استناد اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و براساس اين حكم به
نامحدود است ،خاطرنشان كرد :دايره انديشه
عنوان «سرپرست وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات» منصوب ميگرديد.
و تعقل انسان نامحدود بوده و علم هيچ حد و
اميد است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از همه ظرفيتهاي موجود و بهرهگيري از همكاري كارشناسان ،مديران و پرسنل خدوم
مرزي ندارد؛ هزاران س��ال تالش علمي هرگز
آن وزارتخانه و در سايه توجهات حضرت وليعصر(عج) در انجام اين ماموريت خطير موفق باشيد.
به نقطه پايان نميرس��د به خصوص اينكه
را بيازماييم.
رسيده اس��ت كه ميتواند در همه عرصهها ،نيز نزد ملت ايران وجود دارد ،البته مشكالتي اين تالش در رابطه با حقيقت ،كمال ،تعالي،
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه به لطف استعدادهاي خود را شكوفا كرده و پيشرفت نيز وجود دارد اما اراده و عظمت انس��ان برتر عظمت ،قدرت ،حكمت و بزرگواري انس��ان
خدا امروز حركت علمي و رش��د و بالندگي كند و حتي فراتر آن ميتواند مدل پيشرفت از مشكالت اس��ت .رئيس جمهور در ادامه با باش��د .دكتر احمدينژاد ادامه داد :علومي كه
متخصصان كشورمان از نقطه عطف معمول خود را داش��ته باش��د نه اينكه لزوما مسير تاكيد بر اينكه افق آينده كشورمان روشن و به معرفتهاي انس��اني باز ميگردد از جمله
عبور كرده اس��ت ،تصريح ك��رد :امروز ديگر پيشرفت ديگران را بپيمايد و البته اين حرف درخشان است ،اظهار داشت :هر وقت سختيها علومي اس��ت كه نقطه پاي��ان و محدوديتي
س��رعت رش��د ايران در بخشهاي علمي و به معناي بيتوجهي به پيشرفتهاي ديگران و زياد ميش��ود اميدوار ميش��وم كه قرار است ندارد و انس��ان با همه ظرفيتهاي خود تنها
فناوري تابع شرايط محيطي نبوده بلكه تابع استفاده نكردن از آنها نيست .دكتر احمدينژاد پيشرفتها و پيروزيهاي
با عل��م و معرفت جاودانه
اراده خود ماس��ت و وابسته به اين است كه اضافه كرد :انسان موجودي اليتناهي و جاودانه بزرگي حاصل شود و هر
و اليتناهي است چرا كه
آن وجهي كه به انس��ان
مسيرمان را چگونه تعريف كرده و قله را كجا اس��ت كه قدرت ،انديشه و ارادهاش بينهايت زمان كه شياطين ،همه هر وقت سختيها
قرار دهيم.
ب��وده و اگ��ر خ��ودش نخواهد هي��چ عاملي توان خود را در مقابل ما
جاودانگي ميبخشد علم،
بسيج ميكنند ،مطمئن زياد ميشود اميدوار
ام�روز مل�ت اي�ران مدل پيش�رفت نميتواند او را محصور و محدود كند.
معرفت و انديش��ه بوده و
منحصر به فردي دارد
رئيس جمهور تاكيد كرد :امروز به جايي ميش��وم ك��ه اتفاق��ات ميشوم كه قرار
انسان جز با علم ،انديشه،
رئيس جمهور گف��ت :طراحي ،تحليل و رس��يدهايم كه بايد پرشهاي بزرگ داش��ته بزرگت��ر و پيروزيهاي
تفكر و تعقل معنا و مفهوم
ساختن چنين مصنوعاتي با اطمينان و اعتماد باشيم و افق نگاه هر كدام از ما در هر كجايي ارزش��مندتري در پيش استپيشرفتها
نخواه��د ياف��ت .رئيس
و پيروزيهاي
ب��ه نف��س ،معنايي جز عب��ور از نقطه عطف كه هس��تيم بايد خيلي بلند و ب��ه دورترين است.
جمهور كت��اب و كتابت
پيش��رفت ندارد و امروز مل��ت ايران به جايي نقطهها باشد .اين ش��دني است و توانايي آن
رئي��س
را يكي از ظرفهاي مهم
جمه��ورعملبا بزرگي حاصل
اش��اره ب��ه ابت��كار
انتقال دانش از نس��لي به
ص��ورت گرفت��ه در شود و هر زمان كه
نسل ديگر دانست و گفت:
علوم و انديشهاي جاودانه
نامگذاري اي��ن پرنده با شياطين ،همه توان
ن��ام  313خاطرنش��ان
و ماندگار است كه به ثبت
ك��رد :باالخ��ره به لحاظ خود را در مقابل
رسيده باش��د و از ديرباز
كتاب ظ��رف مناس��بي
اجتماعي و فرهنگي نگاه ما بسيج ميكنند
ما به قله كمال ،انسانيت
ب��راي حم��ل انديش��ه،
و سعادت بشريت است؛ مطمئن ميشوم كه
دان��ش و معرف��ت ب��وده
اس��ت و بزرگان بسياري
زمان��ي ك��ه گل نرگس اتفاقاتبزرگتر
چه��ره نوران��ياش را
عمر نوراني خود را صرف
صورتبه و پيروزيهاي
همه بش��ريت به
صيانت از دس��تاوردهاي
بيواس��طه و مس��تقيم ارزشمندتري در پيش
علمي بشر در قالب كتاب
بنمايان��د و دريچه
و كتابت كردهاند.
ه��اي است
رحم��ت الهي ب��ه روي
رئيس جمهور تصريح
همه انسانها به صورت
كرد :در س��الهاي اخير
كامل باز شود ،توحيد و عدالت مطلق مستقر علي رغم اينكه دسترس��ي به فضاي مجازي
ميشود.
در كش��ور بسيار خوب بوده و گسترش يافته
جنگنده قاهر ،رادارگريز است
اما تعداد كتابهاي تأليف شده و انتشار يافته
سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي نيز چند برابر گذشته افزايش يافته است.
در حاشيه رونمايي از هواپيماي جنگنده قاهر
انسان ميتواند به جايي برسد كه عالم
 313در جم��ع خبرنگاران اف��زود :توليد اين هستي در اختيار او باشد
جنگنده در راس��تاي تحقق فرامين فرمانده
دكت��ر احمدينژاد با بي��ان اينكه به هر
معظم كل قوا ب��وده و تمام مراحل طراحي و مي��زان كه جامعه از لحاظ علمي پيش��رفت
ساخت اين جنگنده بومي توسط دانشمندان داش��ته باش��د ،نيازمند توليد انديشه ،علم و
و متخصصان سازمان هوايي وزارت دفاع انجام كتابت بيشتر است خاطرنشان كرد :ما هنوز
شده است .وي در تشريح ويژگيهاي جنگنده در مسير توليد علم و انديشه در ابتداي راه قرار
قاهر اظهار داش��ت :اين جنگنده پيشرفته با داريم و معتقدم به لحاظ كس��ب علوم مادي
مشخصات ظاهري منحصر به فرد داراي سطح ميتوانيم به جايگاهي برسيم كه عالم هستي
مقطع راداري بسيار كم و رادارگريز است كه در هر لحظ��ه و زمان در اختيار انس��ان قرار
ميتواند عمليات پروازي در ارتفاع پست را نيز داشته باشد .رئيس جمهور با اشاره به اينكه
انجام دهد.
در بُعد انساني و معنوي نيز هنوز در ابتداي راه
س��ردار وحي��دي ،بهرهب��رداري از م��واد هستيم گفت :انسان به لحاظ معرفت ،كمال و
پيشرفته در س��اخت هواپيما و سيستمهاي تعالي ميتواند به نقطهاي برسد كه تجليگر
الكترو اويونيك پيشرفته را از ديگر ويژگيهاي صفات و اس��ماء الهي در زمين بوده و به مقام
قاهر  313دانست و افزود :اين جنگنده توانايي خليفه الهي دست يابد.

پيروزيهاي مهم در راه است

رئيس جمهور ،سرپرست جديد وزارت ارتباطات را منصوب كرد
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شوراهاي دوم و «تغيير معادالت سياسي»

انتخابات دوم شوراها در  9اسفند  1381برگزار شد .در اين انتخابات كه به دور از نظارت
استصوابي شوراي نگهبان صورت گرفت و مراحل اجرا (وزارت كشور) و نظارت (مجلس ششم)
هر دو برعهده جبهه دوم خرداد بود ،به جز جريان موس��وم به «راس��ت س��نتي» ،طيفهاي
متنوع و گستردهاي از گروههاي سياسي از جمله نهضت آزادي و نيروهاي ملي /مذهبي بهطور
بيس��ابقه در آن ش��ركت داشتند .جبهه دوم خرداد كه گمان ميكرد در اين انتخابات پيروز
خواهد بود و در ادامه اختالفهاي درون جناحي گذشته بدون آن كه بر سر فهرست واحدي
به توافق برس��د با چندين فهرس��ت كه همگي خود را منتسب به آن جريان ميدانستند در
انتخابات شرکت کرد .اما در طرف مقابل که رقيب ديرينه و سنتي اص ً
ال در انتخابات فهرستي
معرفي نكرده بود ،گروهي جوان و منتسب به آن جناح با عنوان «جمعيت آبادگران» با اعضاي
جواني كه بيشتر ناشناس بودند اما در امور شهري تخصص داشتند و با شعارهايي كه با ماهيت
و فلسفه وجودي آن نهاد خدماتي و عمراني مطابقت داشت ،در انتخابات شركت كردند 1.در
نهايت هم اين گروه توانس��ت در انتخابات پيروز ش��ود و با مديريت مناسب امور شهري ،در
دگرگوني فرايند سياس��ي كشور در س��الهاي بعد موثر باشد .در منحني صعود و نزول دوم
خرداد ،نقطه شكست اين منحني كه پس از چند سال حركت صعودي ،آغازگر دوران نزول
بود ،انتخابات دوم شوراهاي اسالمي شهر و روستا است .اين انتخابات از دو جهت شكست آن
جريان را به نمايش گذاشت .نخست نتيجه انتخابات بود كه پيروزي رقيب را نشان ميداد و
ديگري كاهش چشمگير مشاركت عمومي در دورهاي است كه محوريترين شعار اعالمي آن
«توسعه سياسي» و «مردمساالري» بود.
انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا كه با پيروزي آبادگران در تهران همراه شد نه تنها
به شهردار شدن احمدينژاد انجاميد ،بلكه اساساً او خود در پديد آمدن اين موفقيت سهيم بود.
در واقع احمدينژاد بهعنوان يكي از نيروهاي فعال اصولگرا كه در «شوراي هماهنگي نيروهاي
اصولگرا» از اعضاي فعال و اصلي به شمار ميآمد در شكلگيري و سازماندهي فهرست آبادگران
در آن انتخابات نقش مؤثري برعهده داشت .علي ذبيحي ،از اعضاي شوراي هماهنگي ،درباره
شكلگيري آن شورا و نقش احمدينژاد در انتخابات شوراهاي شهر و روستا چنين ميگويد:
«در نشس��تهاي سياسي جريان اصولگرا بحثهاي زيادي در ارتباط با اين كه چه شد دوم
خرداد اتفاق افتاد صورت گرفت .ما در جامعه اسالمي مهندسين يا جمعيت ايثارگران كه بوديم،
آقاي احمدينژاد هم عضوي از اين دو تشكل بود .آنجا تحليلهاي مختلفي صورت ميگرفت.
اين تجزيه و تحليلهاي كارشناسانهاي كه با نقطه نظرات همه دوستان اصولگرا شكل گرفت،
منجر به اين شد كه شوراي هماهنگي فعاليت خودش را شروع كند .شوراي هماهنگي به اين
دليل فعاليت خودش را شروع كرد كه بايد تحول جديدي را در جريان سياسي كشور شكل
ميداد  ...لذا محصول همفكري همه دوستان در جريان اصولگرا و جريان خودي منجر به اين
شد كه بايد طرح نويي در انداخت .اين طرح نو منجر به تشكيل شوراي هماهنگي شد .قوه
محرك اصلي اين جريان هم آقاي دكتر احمدينژاد بود .همه دوستان هم اتفاقنظر دارند كه
آقاي دكت��ر احمدينژاد بهعنوان موتور اصلي آغازگر اين حركت بودند .از ديد افرادي كه در
ش��وراي اجرايي اول هماهنگي حضور داشتند ،بايد يك پتانسيل جديد و نو ،كار سروسامان
دادن به فعاليتهاي سياسي را شكل ميداد .از آن جا بود كه كليد شروع اين كار زده شد و
بحثها شكل گرفت و حتي بعد از بيانات رهبر معظم انقالب ،بحث به اين سمت رفت كه با
نيروهاي اصولگراي جبهه دوم خرداد هم تفاهماتي صورت بگيرد كه البته به نتيجهاي نرسيد.
اين ديدارها انجام ش��د و بعد از همه رايزنيها ،صحبتها ،جمعبنديها ،نقطه نظرات و  ...به
اين جا رسيد كه بايد در جريان خودي يك جريان نو و مورد وفاق همه با شعارها و برنامههاي
جديد ش��كل بگيرد .خب آقاي دكتر احمدينژاد شخصيت اصلي اين جريان بود كه پا جلو
گذاشت و بقيه را هم اميدوار ميكرد و به صحنه ميآورد  ...در انتخابات دوره دوم شوراي شهر
و روستا هم كه برنامهريزي شوراي شهر تهران صورت گرفت و در استانها و شهرستانها هم
هماهنگيهايي به عمل آمد ،در چينش نيروها و انتخاب افرادي كه در آن شوراها حضور پيدا
كردند ،از چهرههاي قديمي هيچ استفادهاي نشد به جز يكي ،دو نفر (آقاي دكتر شيباني و آقاي
مهندس چمران) كه نماد بودند براي اين كه نش��ان دهند كه فلش به كدام جهت ميرود ...
(لذا) آقاي دكتر احمدينژاد در رأس اين تحولگرايي قرار داشت 2».از سوي ديگر احمدينژاد
نيز درباره دس��تيابي به فهرس��ت چنين ميگويد« :براي انتخابات شوراها ما گروهي درست
كرديم ،وقت گذاشتيم و با بعضي از دوستان صحبت كرديم و گفتيم آقا وضع شهرداري خيلي
خراب اس��ت ،بياييم يك وقتي بگذاريم ،يك شورايي تشكيل بشود و تالش كنيم تا درست
بشود .نميشود ما اين طور بنشينيم و نگاه كنيم  ...كميتهاي درست كرديم و هشت ،نه ماه،
از ارديبهشت  1381نشستيم و روي موضوع شوراها كار كرديم تا در انتخابات  9اسفند اين
3
تيم برنده شدند».
احمدينژاد كه با برخي تحليلهاي جامعهشناسانه اندكي پيش از انتخابات شوراها نتيجه
آن را پيشبيني كرده بود ،همچنين بهدليل عملكرد ناموفق شوراي نخست شهر تهران ،كاهش
مش��اركت انتخاباتي مردم تهران را قابل پيشبيني ميدانس��ت 4.او بر همين اساس ،پس از
انتخابات پيامهاي آن را اعالم نارضايتي مردم از حزبساالري و سياستزدگي عنوان كرد و آن
5
انتخابات را آغازي بر «تغيير معادالت سياسي» دانست.
 .1اسماعیلی ،بهمن؛ انتخابات مجلس هفتم؛ تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،1384 ،
صص  145 -142و .257 -248
 .2ذبیحی ،علی؛ «پایان عصر چپ و راست»؛ ؛ (ویژهنام ه سالگرد انتخابات سوم تیر)؛
 3تیر 1386؛ ش .3669
 .3سخنرانی در دیدار با اعضای مجمع دانشجویان آلیاسین؛ .1384/7/26
 .4سايت فارس؛ کد خبر .8111260059
 .5سايت فارس؛ کد خبر . 8202130069
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مفتي كل سوريه:

ايران دوست واقعي ملت سوريه است نه غربي ها

شيخ احمد بدرالدين حسون مفتي کل سوريه كه در ايران به سر ميبرد در گفتوگو با مهر با بيان
اينكه ايران در شرايط کنوني به يکي از هفت کشور نخست جهان در زمينه فناوري هستهاي تبديل
و اين امر سبب دشمني با اين کشور شده گفت :اين دشمني به اين دليل نيست که ايران سعي دارد
با جهان در زمينه فناوري رقابت کند ،بلکه به اين دليل است که ايران به دنبال دستيابي به فناوري
هستهاي در راستاي خدمت به انسان در جهان سوم است .مفتي سوريه درباره نشستهاي بينالمللي
ضدسوري زير عنوان دوستان ملت سوريه يا کمک به آوارگان سوري نيز گفت :نتايج اين نشستها
ماهيت آنها را مش��خص ميکند ،آيا کنفرانس��ي زير اين عنوان يافتهايد که به درگيري و کشتار در
سوريه پايان دهد .دوست کسي است که مانع خونريزي شود ،اما کنفرانسهايي که تاکنون زير عنوان
دوستان سوريه برگزار شده پس از آن ما شاهد افزايش مشکالت در سوريه بودهايم ،بنابراين عنوان
اين کنفرانسها حاکي از آن اس��ت که برخالف نامش��ان چيز ديگري را دنبال ميکنند .وي افزود:
اين کنفرانسها دوستان سوريه نيستند ،بلکه دوستان غرب هستند .بنابراين ما به سوريهايي که
در اروپا و امريكا نشست برگزار ميکنند ميگوييم به تهران بياييد ،زيرا از دوستان سوريه محسوب
ميش��ود .گفتوگو بايد در ايران باش��د و وزير امور خارجه ايران نيز بارها از آنها براي سفر به تهران
دعوت کرده است.

