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۵۰ درصد  ظرفیت 
سردار »غالمرضا سلیمانی« در هشتمین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه که در حرم 
امام خمینی)ره( برگزار شــد، اظهار داشت: ۵۰ درصد از ظرفیت واکسیناسیون در 
کشور بر عهده سپاه است و به طور کلی هم اکنون سپاه در ۱۸۰ مرکز واکسیناسیون 
مستقل و ۳۵۰ مرکز با مشارکت وزارت بهداشت مشارکت دارد.رئیس سازمان بسیج 
 با بیان اینکه در انجام پروژه های محرومیت زدایی و رسیدگی به مسائل حاشیه شهرها 
سپاه سیدالشهدا)ع( پیش قدم بوده، عنوان کرد: با تدابیر دولت جدید امیدواریم این 
اقدامات شتاب بیشتری بگیرد و پشتیبانی هایی از سوی دستگاه های مسئول گسیل 

شود تا شاهد رفع تنگناها و کاستی ها باشیم.

اخبار ویژه ...

»اوج هوشمندی« 

دوره ناهماهنگی گذشت

موبایل تولید داخل

به صفر رسید

استراتژی مسلم ماست

ایجاد تنش در بازار 

شــریعتی نماینده مردم بهشــهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی و دبیر 
فراکســیون دیپلماسی بین المللی مجلس در توئیتی نوشت: امضای چندین سند 
همکاری میان ایران و تاجیکستان اوج هوشمندی دستگاه دیپلماسی کشور است. 
ناکامی فضاسازی ها در طرح موضوع افغانستان و لطمه به مناسبت تهران و دوشنبه 
اوج تدابیر امیدآفرین دولت مستقر است، دکتر رییسی با چشم انداز استراتژیک و 

گام های برنامه محور وارد موضوع سیاست خارجی شده است.

حجت االســالم سید محمدرضا میرتاج الدینی، رئیس فراکسیون انقالب اسالمی 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه دوره ناهماهنگی بین نهادهای دولت، 
مجلس و غیره گذشته است گفت: با روی کار آمدن دولت آیت اهلل رئیسی، اکنون 
دوران هماهنگی و همگرایی برای برطرف کردن مشکالت مردم است.  وی با بیان 
اینکه این همگرایی در فضای بین المللی هم جواب داد و دستاوردهای مهمی در 
عرصه بین المللی ایران داشت، افزود: عضویت دائمی ایران در شانگهای دستاورد 
بزرگی بود که نزدیک به دو دهه پیگیر عضویت بودیم و با حضور آیت اهلل رئیسی و 

تیم جدید وزارت خارجه به نتیجه رسیدیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تولید گوشی های همراه متنوع به برنامه ریزی منجسم، 
عزم عمومی و باور ملی نیاز دارد، گفت : ما در تالش هستیم تا بخش قابل توجهی از 
نیاز کشور به گوشی همراه از طریق تولید بومی تامین شود اما مردم نیز باید همراهی 
کنند زیرا حتی اگر محصوالت باکیفیت نیز تولید شود اما مردم همراهی نکنند، اتفاق 
مثبتی در این زمینه نمی افتد. عضو کابینه دوازدهم در پاسخ به این که آیا گوشی های 
همراه داخلی توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارند، توضیح داد: بله؛ حتی 
سرمایه گذاران ایرانی که اکنون در عرصه تولید در سایر کشورها فعال هستند، آمادگی 

دارند که ظرفیت خود را برای تولید گوشی همراه در ایران به کار بگیرند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، گفت: بعد از واکسیناسیون کرونا برای پرستاران 
تاکنون حتی یک مورد فوت ناشــی از کرونا در پرستارانی که هر ۲ دوز واکسن را 
زده اند، نداشته ایم و مرگ و میر پرستاران بر اثر این بیماری در کشور به صفر رسیده 
است.محمد میرزابیگی، گفت: یکی از اقدامات مهمی که بعد از شیوع کرونا با پیگیری 
سازمان نظام پرستاری انجام شد، واکسیناسیون پرستاران بود. پرستاران و مدافعان 
سالمت اولین گروهی بودند که واکسن کرونا تزریق کردند. وی ادامه داد: در فاصله 
کمتر از یک ماه از ورود واکسن کرونا به کشور تقریبا همه مدافعان سالمت واکسن 
زدند و خوشبختانه از روزی که هر دو دز واکسن برای پرستاران تزریق شد تا کنون  

هیچ موردی از مرگ و میر پرستارانی که واکسن زده اند به علت کرونا نداشته ایم.

سرلشکر سالمی با تاکید بر این که دشمن ما را تحریم اقتصادی و علمی کرد تا از 
ترس عقب ماندگی به آن ها پناه ببریم، خاطرنشان کرد: اما ملت ایران خدا را انتخاب 
کرد و هرگز برای عبور از مخاطراتی که خلق می شد به دشمن پناه نبرد. محصول این 
تفکر که ما می توانیم امروز این شده است که ما توانسته ایم. فرمانده کل سپاه اظهار 
داشت: آرزوی ما این بوده که عرصه های مدرن فناوری را فتح کرده و فاصله بین نیاز 

و فناوری را کشف کنیم و این یک استراتژی مسلم ماست. 

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مجلس هیچ طرح یا برنامه 
ای را برای افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل های انرژی در سال جاری یا بودجه سال 
آینده دنبال نمی کند. هادی بیگی نژاد بیان کرد: بنده به عنوان یک عضو کمیسیون انرژی 
مجلس تاکید می کنم که مجلس هیچ طرح یا برنامه ای را در خصوص قیمت بنزین و 
ـ دنبال نمی کند. وی  ـ چه در سال جاری و چه در سال آینده  سایر حامل های انرژی 
در ادامه اظهار کرد: در بررسی بودجه سال گذشته نیز چندین نظریه در این زمینه مطرح 
شد و کمیسیون انرژی مجلس صراحتا مخالفت خود را اعالم کرد. ما در شرایط کنونی 
چنین تنشی را به مردم تحمیل نخواهیم کرد. قطعا افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل 

های انرژی منجر به ایجاد تنش در بازار خواهد شد و ما نیز قطعا با آن مخالف هستیم.

وزیر کشور: 

تعیین استانداران به خاطر انتخاب بهترین ها، 
زمان بر است

سردار اســماعیل احمدی مقدم به عنوان احمد وحیدی در حاشــیه مراسم معارفه 

رییس جدید دانشــگاه عالــی دفاع ملی 
درباره روند انتخاب استانداران، در جمع 
خبرنگاران، گفت: این کار در مسیر انجام 
اســت و انجام خواهد شد و هماهنگی ها 
را انجــام خواهیم داد تا بهترین انتخاب را 

داشته باشیم.
وزیر کشــور با تاکید بر این که با توجه به 
شــرایط اســتان ها، موارد را با نمایندگان 
مجلس و معتمدین منطقه بررسی می کنیم، 
اضافه کرد: این کار امکان دارد که زمان ببرد 
ولــی ارزش دارد تا بهترین ها را انتخاب 
کنیم و در زمان مقرر به هیات دولت ارجاع 

خواهد شد.

وحیدی خاطرنشان کرد: منع تردد به دلیل 
وضعیت بد کرونایی وضع شده و تا زمانی 
که آمار کاهش یابد، ادامه خواهد داشــت 
چون هنوز به وضعیت آرامش نرسیده ایم 
و تعداد فوتی ها قابل توجه است، تا وقتی 

وضع آرام تر شود منع تردد وجود دارد.
وی با بیــان این که با هماهنگی که انجام 
گرفته، کســانی که می خواهند واکســن 
بزنند در ساعات منع عبور و مرور جریمه 
نخواهند شد، یادآور شد: می خواهیم که 
در فرصت نزدیک این منع برداشته شود. 
این منع برای بهبود وضعیت مردم است تا 

مشکل کرونا زودتر حل شود

    سرویس سیاسی - وزیر کشور تاکید کرد: تعیین استانداران به خاطر انتخاب بهترین ها ممکن است زمان بر باشد، اما در مسیر انجام 
است و در زمان مقرر اسامی به هیات دولت ارجاع می شود.

 سعید جلیلی کجاست؟! 

انسیه خزعلی 

این نیز بگذرد

انسیه خزعلی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چرا به اتهاماتی که از طرف برادرتان 
مطرح می شود پاسخ نمی دهید،  گفت: اگر ما بخواهیم جامعه را مشغول حرف های 
دروغ کنیم که نمی شود. مواردی که ایشان ذکر کرده به دادگاه برده و دادگاه هم او را 
به جرم نشر اکاذیب متهم کرده است. او از تریبون های سلطنت طلب این موارد را 
مطرح می کند. ایشان می تواند در مورد هر ادعایی سند بیاورد. چرا پدرم اجازه نداد 
که او به منزلش بیاید؟ پدرم گفت باید حقوق تضییع شده بیت المال و حقوق افراد را 
مشخص کند. پدر من الپوشانی نکرد. ما سندهایی که از بانک ها و بنیاد مستضعفان 
داریم، می آوریم و شما ببینید کدام درست است. من برای ایشان دعا می کنم، پدرم 

هم تا لحظه آخر دعا می کرد. امیدوارم توبه کند چون حقوق مردم مهم است.

سرویس سیاسی -  سخنگوی کمیسیون 
ویــژه جهش و رونق تولید و نظارت بر 
اصل ۴۴ قانون اساســی معتقد است با 
پیوستن ایران به سازمان همکاری های 
شانگهای، ضعف کشور در بازاریابی و 
معرفی محصوالت برطرف خواهد شد.

»محســن زنگنه« درباره پیوستن ایران 
به ســازمان همکاری های شانگهای به 
عنوان نهمین عضو دائم این ســازمان 
گفت: یکی از مشــکالت اقتصاد ایران 
عالوه بر تحریم، ضعف ما در بازاریابی 

است به طوری که نتوانستیم محصوالت 
خود را به درســتی معرفی کنیم. از این 
جهت پیوستن به بازارهای منطقه ای این 

مشکل را تا حد زیادی کاهش می دهد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق 
تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی 
افزود: پیوســتن به چنین بازارهایی هم 
هزینــه واردات کاالها راکاهش خواهد 
داد، هم بازارهــای اقتصادی و تجاری 
کشــور را معرفــی می کنــد و هزینه 
بازاریابــی و معرفی محصوالت به دنیا 

کاهش می یابد.
رییس کمیتــه رفع موانع تولید مجلس 
با بیان اینکه دولت ها و ملت های عضو 
سازمان همکاری های شانگهای رابطه 
خوبی با جمهوری اسالمی ایران دارند، 
اظهارداشــت: این کشــورها رویکرد 
خصمانــه با جمهوری اســالمی ایران 
ندارنــد و بازاری با جمعیت حدود ۲ تا 
۲.۵ میلیارد را شامل می شوند که ظرفیت 
مناسبی در حوزه تجارت و اقتصاد است.

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلس ادامه داد: هر چقدر 
جمهــوری اســالمی ایران بــه چنین 
کنوانســیون ها و سازمان هایی بپیوندد، 
فرصت مغتننمی برای بهبود شــرایط 

اقتصادی و تجاری کشور خواهد بود.
زنگنه ادامه داد: کشورهایی که در اقتصاد 
و تجارت دنیا حرفی برای گفتن دارند، 
صرفــا صادرکننده یــا وارد کننده یک 
محصول نیســتند. یعنــی درعین حال 
که صادرکننده محصول هســتند، وارد 
کننده نیز می باشــند. بر همین اساس در 
مراوداتی که کشور به عنوان مثال با چین 
دارد، همان محصوالتی که وارد می کند 

شبیه همان ها را نیز می تواند صادر کند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق 
تولید تاکید کرد: کشورهای قوی در این 
حوزه مانند آمریکا و روسیه هم از آنجا که 
به دنبال حفظ بازارهای جهانی و موفقیت 
در پاسخ به نیاز داخل هستند، فقط تبدیل 
به صادرکننده صرف نمی شوند. بر همین 
اساس کشور در بسیاری از محصوالت با 
کشورهای عضو سازمان همکاری هایی 
شانگهای ازجمله چین می تواند مبادله 

تجاری موفق داشته باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: محصوالتــی 
مانند صنایع دســتی، فــرش، برخی از 
محصوالت کشاورزی از جمله زعفران، 
خرما، کشــمش تا تکنولوژی که کشور 
در صنایع های تک دارد،  تولیدات سنگ 
آهن، مــس، آلومینیوم و حتــی لوازم 
خانگی از جمله محصوالتی اســت که 
می توانیم صادرکننده باشــیم. از طرفی 
شبیه همین محصوالت را نیز وارد کنیم.
زنگنه یادآورشــد: با عضویت ایران در 
سازمان همکاری شانگهای مشکالت 
کمبود قطعات صنایع برطرف خواهد 

شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید:

پیوستن ایران به سازمان شانگهای ضعف بازاریابی کشور را رفع می کند

سرویس سیاسی -   دبیر کمیسیون ماه ۱۰ قانون نحوه 
فعالیت احزاب و گروه های سیاسی از معرفی نماینده 

جدید قوه قضاییه در این کمیسیون خبر داد.
حمزه امرایی در نشســت خبری کمیســیون ماده ۱۰ 
قانــون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاســی با 
اشــاره به برگزاری هشتمین جلسه این کمیسیون و با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، گفت: 
این جلسه  با حضور محمد باقر خرمشاد معاون سیاسی 
و رییس جدید کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت  
احزاب و گروه های سیاسی برگزار و از خدمات جمال 

عرف معاون سابق سیاسی وزارت کشور قدردانی شد.
دبیر کمیســیون ماه ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و 
گروه های سیاســی،  افزود: براســاس قانون ماده ۱۰ 
احزاب نماینده ای از قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس 
شورای اسالمی و نماینده احزاب ملی و استانی در این 

کمیسیون عضویت دارند.  
امرایی اضافه کرد: در این نشست همچنین از زحمات 
رمضان رنجبر نماینده ســابق قوه قضاییه قدردانی و 

عباسی جایگزین او شد.
وی بــا بیان اینکه در این  جلســه بررســی شــرایط 

مســووالن استانی چند شــعب طرح و تصویب شد، 
گفــت: صالحیت مدیران مســوول اســتانی حزب 
توسعه ملی ایران اسالمی در استان آذربایجان شرقی،  
مجمع ایثارگران در استان اردبیل، حزب همدلی مردم 
تحول خواه در استان ایالم، جمعیت ایثارگران انقالب 
ســالمی در استان البرز، حزب ندای ایرانیان در استان 
کردستان، کانون تربیت اسالمی در استان کهگیلویه و 
بویر احمد، جامعه اســالمی مدیران در استان لرستان 
تایید شــد و فعالیت این شعب مطابق ضوابط قانونی 

مانعی ندارد

نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی شد

سرویس سیاســی -  وزیــر اقتصاد در حکمی حسین 
قربانزاده را به ســمت معــاون وزیر اقتصاد و رییس کل 

سازمان خصوصی سازی کشور منصوب کرد.
طبــق اعالم وزارت اقتصاد، احســان خاندوزی، پس از 
تصویب مجمع عمومی سازمان خصوصی سازی، طی 
حکمی حســین قربانزاده، مشــاور رییس مجلس را به 
سمت معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی 

منصوب کرد.

 وزیــر اقتصــاد در این حکم بر مولدســازی امالک و 
دارایی هــای دولت بویژه بهره گیری از ابزار مشــارکت 
عمومی - خصوصی، ارتقای کیفی واگذاری ها و تقویت 
رقابت پذیری در اقتصاد به عنوان اولویت های دوره جدید 

مدیریت سازمان خصوصی سازی تاکید کرد. 
 مطابق ماده ۱۱ اساســنامه ســازمان خصوصی سازی، 
پیشــنهاد وزیر اقتصاد برای انتصاب رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی باید به تصویب مجمع عمومی )۸ وزیر، 

رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی( برسد. 
 حســین قربانزاده پیش از این سمت هایی، چون مشاور 
اقتصــادی رییس مجلس، نماینــده رییس مجلس در 
کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا، مدیر پروژه تنقیح قوانین و مقررات کشــور، مشاور 
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، مدیرمسوولی و سردبیری 
روزنامه همشهری و عضویت هیات مدیره در این شرکت 

را در کارنامه خود دارد.

با حکم وزیر اقتصاد؛ 

حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی شد 

پست ظریف ساعاتی پس از اظهارات انتقادی ابراهیم رئیسی منتشر شد. او گفته بود 
»متأسفانه شاهد بودیم که بعضی ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان 
شــانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز 

بر موضع خود پافشاری می کردند.« ظریف در پست خود نوشت: این نیز بگذرد

سرویس سیاسی- پس از انصراف جلیلی 
به نفع رئیسی، چنین تصور می شد که او 
حتما یکی از مســئولیت های مهم را در 
دولت اصولگرای سیزدهم به دست آورد. 
در ابتدا معاون اولی او زمزمه می شد، بعد از 
آنکه رئیسی مخبر را معاون اول خود قرار 
داد، گفته شــد او حتما وزیر امور خارجه 
می شــود، اما امیرعبداللهیان از او پیشی 

گرفت و جلیلی باز هم به ِسمتی نرسید. 
ســعید جلیلی یکی از چهره های مهم در 
جریان اصولگرایی اســت که بدون آنکه 
تجربه کالن مدیریت اجرائی یا تقنینی داشته باشد، طیف هایی از اصولگرایان همیشه 

او را تا سرحد ریاست جمهوری یا ریاست مجلس باال برده اند.
او که در مهم ترین مســئولیتش، دبیری شــورای عالی امنیت ملی و ریاســت تیم 
مذاکره کننده هسته ای را بین سال های ۸۶ تا ۹۲ بر عهده داشت، در سال های ۹۲ و 
۱۴۰۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که در نخستین حضورش در انتخابات 
بــا چهار میلیون و ۶۲۸ هزار و ۱۲۰ رأی )۱۱.۳۶ درصد آرا( بعد از روحانی و قالیباف 

نفر سوم شد.
او با آنکه یکی از گزینه های محتمل انتخابات در سال ۹۶ محسوب می شد، نامزد نشد 
و در بیانیه ای اعالم کرد: »با تمرکز ویژه بر موضوعیت انتخابات و نه صرفا طریقت آن 

برای کسب قدرت، در این فرایند فعاالنه حضور خواهم داشت«.
جلیلی در ســال ۹۶ به طور رســمی از سید ابراهیم رئیسی حمایت کرد و حتی در 
میتینگ انتخاباتی او به سخنرانی هم پرداخت. سال ۹۸ که بسیاری باور داشتند او 
نامزد انتخابات مجلس می شود تا قصد ریاست قوه مقننه را کرده باشد، اما باز هم او 
نیامد تا عزم او برای پاستور بر همگان محرز شود؛ گمانه ای که پُر بی راه نبود و او در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامزد شد. شعار انتخاباتی هم انتخاب کرده بود؛ 
»جهاد بزرگ برای جهش ایران«. بااین حال بار دیگر توفیق نیافت و این بار به نفع 

رئیسی کناره گیری کرد.
پس از انصراف جلیلی به نفع رئیســی، چنین تصور می شــد که او حتما یکی از 
مسئولیت های مهم را در دولت اصولگرای سیزدهم به دست آورد. در ابتدا معاون اولی 
او زمزمه می شــد، بعد از آنکه رئیسی مخبر را معاون اول خود قرار داد، گفته شد او 
حتما وزیر امور خارجه می شود، اما امیرعبداللهیان از او پیشی گرفت و جلیلی باز هم 
به ِسمتی نرسید. یکی از منصب های دیگر، دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که 

گفته هایی حاکی از آن است که شمخانی فعال قصد ترک این نهاد را ندارد.
به جلیلی در شرایطی هیچ مسئولیتی داده نشد که تمام نامزد های اصولگرای انتخابات 
به جایگاهی رسیدند؛ زاکانی شهردار شد، قاضی زاده هاشمی به بنیاد شهید رفت و 

محسن رضایی هم به عنوان معاون اقتصادی دولت منصوب شد.
گمانه زنی های زیادی درباره چرایی خالی ماندن دست جلیلی وجود دارد؛ برخی باور 
دارند جلیلی و رئیسی آن طورکه به نظر می رسد همراه و هم نظر نیستند. این گزاره وقتی 
عینی به نظر می رسد که پیش از انتخابات طیف هایی از اصولگرایان بحث نامزد صالح 
و اصلح را مطرح می کردند و به نوعی چنین القا می شد که گرچه رئیسی صالح است، 
اما باید به سمت نامزد اصلح برویم. »اصلح« کلیدواژه ای است که از سوی مصباح یزدی 
در فضای سیاسی مطرح شد؛ خاصه پیش از انتخابات مجلس یازدهم که در دیدار با 
اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری گفته بود: »بسیاری از مشکالتی که انقالب در 

این سال ها داشته، ناشی از عدم انتخاب اصلح بوده است.
اســالم می گوید به دنبال اصلح برای مدیریت، سیاست و حکومت باشید«. او با 
بیان اینکه انقالب اسالمی محصول انتخاب اصلح از سوی مردم بوده و استمرار 
آن نیز محصول انتخاب مجدد اصلح در مدیریت کالن کشور است، مطرح کرده 
بود که »باید بنایمان این باشد که افراد اصلح را بشناسیم«. این سخنان البته با واکنش 
منفی طیف های دیگر اصولگرایان مواجه شد؛ مثال در همان زمان محمدرضا باهنر 
گفت: »باید از کسی حمایت کنیم که صالحیت الزم و امکان رأی آوری هم داشته 
باشد؛ چون فعالیت سیاسی منوط به کسب نتیجه است. ما صرفا در انتخابات صالح 
مقبول را به اصلح غیر مقبول ترجیح می دهیم. حمایت از کسی که رأی ندارد، کار 

بیهوده ای است«.
این موضوع یعنی تفاوت »صالح« و »اصلح«، در ایام انتخابات ریاست جمهوری و در 
شرایطی که دیگر آیت اهلل مصباح در قید حیات نبود نیز مطرح شد و از آنجایی که 
جلیلی همواره نیرویی نزدیک به جبهه پایداری شناخته می شده، تصور این بود که 
مطرح کنندگان »نامزد اصلح« منظورشان جلیلی است که به هر حال همه این بحث ها 
با کناره گیری جلیلی پایان یافت، اما این شائبه یعنی وجود اختالف دیدگاه هایی میان 
جلیلی و رئیسی، با به ِسمت ماندن جلیلی باز هم تشدید شد و حتی جسته وگریخته 
شنیده شد که شاید جلیلی باز هم مدعی دولت در سایه باشد؛ مانند آنچه در هشت 
سال دولت روحانی مدعی اش بود. اما این حالت بعید به نظر می رسد؛ زیرا جلیلی 
اگر بخواهد رسما منتقد رئیسی شود، دچار چالشی جدی در اردوگاه اصولگرایی 

خواهد شد.
برخی هم می گفتند او گزینه دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این 
احتمال زمانی قوت گرفت که محسن رضایی به دولت رفت و نام جلیلی برای این 
مسئولیت باز هم مطرح شد. حتی چندی پیش محسن مجتهد شبستری، از اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت، در گفت وگویی دو نام را برای جانشینی رضایی مطرح 
کرد؛ جلیلی و ذوالقدر. او گفت: »محمدباقر ذوالقدر در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام سابقه ای نداشته و سابقه اش نظامی است و آدم موجه و شخصیت محترمی است، 
ولی اطالعی ندارم که منصوب می شود یا خیر... سعید جلیلی، چون عضو مجمع 

است، با مسائل آشنایی دارد و احتمال دبیری او خیلی منطقی تر به نظر می رسد«.
این احتمال هم روز گذشته منتفی شد و باز هم دست جلیلی خالی از پست ماند. دیروز 
پس از استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع و پذیرش آن از سوی مقام معظم 
رهبری، محمدباقر ذوالقدر از سوی صادق آملی الریجانی، رئیس مجمع، به عنوان 
جانشین او تعیین شد تا تقریبا تمام مناصب احتمالی ای که برای جلیلی پیش بینی 

می شد، پر شود.
بعد از این مشخص نیست جلیلی اصال بتواند خود را در قالب مسئولیتی رسمی 
تعریف کند یا خیر؛ هرچند برخی باور دارند انتصاب علی باقری کنی، فردی که 
روزگاری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل جلیلی در شورای عالی امنیت 
ملی بوده و یکی از نیرو های نزدیک به او محسوب می شود، حکایت تأثیرگذاری 
غیرمستقیم جلیلی بر رویکرد های دولت، خاصه در حوزه سیاست خارجی است. 
اگرچه با توجه به وزن واقعی سیاسی جلیلی، بعید است بتوان پذیرفت که جلیلی 
می تواند بدون حضور مستقیم در مسئولیتی، نقش تعیین کننده داشته باشد. به هر 

حال باید صبر کرد و دید سرنوشت سیاسی سعید جلیلی چه خواهد شد.
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