
اخبار كشور

درمکتب امام

غير ارتباط با خارج نمى شود كارى كرد!
مردم را جورى بار آوردند كه سلب اطمينان كردند از خودشان، استقالل فكرى 

را از ما گرفتند. ما در فكر و در انديشــه و در روح وابســته شــديم.  اين وابستگى 

بسيار اسفناك است. وابستگى نظامى را با يك روز، با يك ماه مى شود رفعش كرد؛ 

بريون شــان كرد؛ وابستگى اقتصادى قابل جربان است؛ زود مى شود جربان كرد؛ اما 

وابســتگى روحى و انساىن است كه بسيار مشكل است]...[ اعتقادش اين شده كه 

به غري ارتباط با خارج منى شود كارى كرد!
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

رونویسی از روی دست بی بی سی
در حمله به مسکن مهر

سرویس سياسى-
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در ســالگرد زلزله کرمانشــاه گزارشی را به این زلزله اختصاص داده و درباره مسکن مهر 

»سرپل ذهاب« نوشت:»پیمانکار گفت جای شما بودم در این خانه ها زندگی نمی کردم!«
گفتنی است در جریان زلزله کرمانشاه در حالی که مردم در تب و تاب کمک به هم وطنان مصیبت دیده خود بودند 
برخی مسئولین دولتی از جمله جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مسکن مهر تاخته و با خالف گویی مصیبت را بر 

آسیب دیدگان سنگین تر کردند.
در این روزها جراید زنجیره ای به شــدت مســکن مهر را مورد حمله قرار داده و به عنوان نمونه روزنامه ایران- ارگان 
رسانه ای دولت- در مطلبی نوشت:»وضعیت مسکن مهر در سرپل ذهاب بدتر از بقیه جاهایی است که از صبح آنها را دیده ام. 
ساختمان های مکعبی که نمای آنها به کلی پایین آمده و اگر پس لرزه ای دیگر رخ دهد، چه بسا باقیمانده اش کامالً فرو  بریزد 

و تصویری شبیه به آن چیزی  شود که در موصل و حلب دیده ایم«.
نکته قابل تأمل این است که بی بی سی فارسی- ارگان رسانه ای ملکه انگلیس- نیز دقیقا همان خط خبری روزنامه های 
زنجیره ای را پی گرفت.بی بی ســی فارسی در گزارشی نوشت:» موضوع مسکن مهر، گل سرسبد برنامه های دولت محمود 
احمدی نژاد در کنار یارانه ها، یکی از پروژه های جنجالی دهه اخیر بود. موافقان، این پروژه را گامی بزرگ در فراهم کردن 
مسکن برای اقشار کم درآمد می دانند؛ اما مخالفان می گویند که »نصف کل پول های چاپ شده در تاریخ ایران پای مسکن 
مهر ریخته شــده« و مکان یابی پروژه و ســاخت آن بر اساس استاندارد نبوده است«. این نوشته ها و اظهار نظرها در حالی 
مطرح می شد که ساختمان های مسکن مهر در زلزله کرمانشاه کمترین آسیب را دیده بودند و به گفته مدیر روابط عمومی 
و شهرسازی استان کرمانشاه »خوشبختانه در واحدها و مجتمع های مسکن مهر شاهد ریزش به این معنا که سقف بر روی 
ساختمان آوار شود نبودیم« همچنین پس از ادعای جهانگیری درخصوص خسارات زلزله، صالحی مدیر روابط عمومی اداره 
راه و شهرسازی کرمانشاه درباره تعداد کشته ها و مصدومین در مسکن مهر استان کرمانشاه پس از زلزله بیش از 7 ریشتری 

کرمانشاه گفت: »تعداد فوتی ها در واحدهای مسکن مهر 2 نفر اعالم شده است«.
به نظر می رسد روزنامه های زنجیره ای در حمایت از وزیر مستعفی ناکارآمد راه و شهرسازی دست به تبلیغات علیه 
مسکن مهر زده اند تا این ناکارآمدی را به نوعی توجیه کنند. گفتنی است آخوندی اخیرا اظهار داشت افتخار می کنم در 

طول مسئولیت خود حتی یک مسکن مهر افتتاح نکرده ام!
تقالی بزک کنندگان برجام و ترفند تکراری هراس افکنی

محمود ســریع القلم- مشاور سابق روحانی- که از او به عنوان یکی از آشپزهای برجام نام برده می شود، در یادداشتی 
در روزنامه دنیای اقتصاد نوشــت: »به نظر می رسد مادامی که از جانب ایران تحریکی صورت نپذیرد، راه حل نظامی برای 
حل و فصل اختالفات سیاسی، مدنظر آمریکا نباشد. ماندن در برجام نیز، ظاهر روابط سیاسی با اروپا و به اصطالح »جامعه 

بین الملل« را حفظ می کند و بهانه تقابل نظامی با برنامه هسته ای را از واشنگتن می گیرد«.
بزک کنندگان برجام تا پیش از این به دلیل بی دستاوردی و با هدف به حاشیه رفتن خسارت محض توافق هسته ای، 
مدعی شدند که برجام سایه جنگ را از کشور دور کرد! حاال این جماعت که هیچ دلیل منطقی برای ماندن در برجام ندارد، 

به سراغ ترفند نخ نمای هراس افکنی رفته و مدعی است که ماندن در برجام بهانه حمله نظامی به ایران را گرفته است!
برخالف این ادعای مضحک، آنچه که سایه جنگ را از کشور دور کرده، اقتدار کشور و توان دفاعی و موشکی و ایثار 

مدافعان حرم و غیرت حافظان امنیت در کشورمان بوده است.
گفتنی است سریع القلم در این یادداشت ضمن اعتراف به بی دستاوردی برجام، تاکید کرده است که ماندن در برجام 

صرفا ظاهر روابط سیاسی با اروپا را حفظ می کند و منافع اقتصادی برای کشورمان ندارد.
الزم به ذکر است که سریع القلم چندی پیش با توهین به شعور مردم گفته بود:»فضایی در کشور ایجاد شد که می گفت 
اگر برجام شکل بگیرد، تحریم ها برداشته می شود، سرمایه گذاری خارجی فوراً شروع می شود و همه مشکالت حل خواهد 

شد. این تصور از برجام از ابتدا اشتباه بود. من متعجبم که چرا موضوع به جامعه دقیق منتقل نشد؟«!
اتهام زنی متناقض و تکراری به آیت اهلل مصباح یزدی

روزنامه زنجیره ای آرمان بخش هایی از گفت و گوی خبرگزاری دولت با یکی از فعالین سیاســی مدعی اصالحات که 
مسئولیت حزب اتحاد ملت خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد منتشر ساخت و طی آن اتهامات تکراری و متناقض را به 

آیت اهلل مصباح یزدی منتسب ساخت!
در بخشی از این گفت و گو آمده است: گرایش آقای مصباح یزدی به انجمن زیاد بود. موسسه ایشان قبال نامش در »در 

راه حق« بود بعدها به موسسه »امام خمینی« تغییر نام داد.
گوینده و منتشرکننده این اتهامات حاضر به پاسخگویی به این سوال نیستند که طرفداران انجمن حجتیه با تشکیل 
حکومت اسالمی قبل از ظهور امام زمان)عج( مخالف بوده و باال رفتن هر پرچمی قبل از ظهور را طاغوت می دانند و تلقی 
می کنند با این اصل مشــخص چگونه آیت اهلل مصباح یزدی که تئوری پرداز والیت فقیه و حامی شــدید تشکیل و تقویت 

حکومت اسالمی است می تواند طرفدار انجمن حجتیه باشد.
تناقض این انتساب تا به جایی است که مثال بگوئیم فالن شخص یک حزب اللهی لیبرال است و توجه نکنیم که حزب اللهی 

بودن و مسلمان بودن هرگز با لیبرال بودن سازگار نیست و یک فرد یا این است و یا آن و یا چیز دیگری غیر از این دو. 
وزارت خارجه نگران است فریب اروپایی ها را خورده باشد!

روزنامه قانون در مطلبی با عنوان »مسئوالن نگران وقت کشي اروپا هستند « به نقل از یکی از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: »با توجه به اخباری که داریم و مطابق اطالعاتی که مسئوالن مربوطه به ما داده اند، 
قرار بود یک سیستم مشترکی برای تبادل پولی میان ایران و اروپا باید برقرار شود که ایجاد این سیستم مالی به دلیل اینکه 
سازوکار پیچیده ای داشته، طی این مدت هنوز به نتیجه نرسیده است. آن گونه که مسئوالن وزارت امور خارجه می گویند، 
اروپایی ها در ایجاد این ارتباط دارای عزم جدی هستند ولی هنوز این محصول به نتیجه مورد نظر نرسیده است و ما اکنون 
در انتظار به نتیجه رسیدن این طرح  هستیم.« این روزنامه به نقل از عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت : »البته کمی 
این انتظار طوالنی شده و مقداری نگرانی در این زمینه ایجاد شده است. این نگراني دالیل مختلفي دارد و  طول کشیدن آن 
سبب شده است که مسایلي به وجود بیاید و مسئوالن وزارت امور خارجه کمی تردید دارند و نگران هستند که نکند این 
وقت کشی ها پشت پرده ای داشته باشد و ما فریب خورده باشیم. هر چند مسئوالن وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسي 

کشورمان می گویند که عزم اروپا جدی است و باید در روزهای آینده دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.«
گفتنی اســت طی ماه های اخیر بارها منتقدان دلســوز بر این نکته تاکید داشته اند که روند اقدامات اروپا در رابطه با 
تضمین  منافع اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام به خوبی نشان می دهد طرف اروپایی در پی وقت کشی با هدف 
خرید زمان برای آمریکاست. اما متاسفانه امید واهی و خوش باوری دولتمردان کشورمان به ادعای اروپایی ها برای زنده نگه 
داشتن برجام و دل بستن به طرح مضحک ساز و کار مالی اروپایی ها برای دور زدن تحریم ها باعث شده که آشکارا چشم 
بر بد عهدی ها  و بدقولی ها، شرارت ها و خباثت های اروپایی ها علیه ایران ببندند و نکته تاسف بار اینکه با وجود توصیه ها و 
هشدارهای مکرر و متعدد دلسوزان و شواهد متقن از سیاست های دوگانه اروپایی ها و نداشتن راهکارهای عملیاتی مؤثر برای 
حفظ منافع ایران در چارچوب برجام  و همچنین ناتوانی وبی اراده بودن طرف های اروپایی را برای حفظ برجام، مسئوالن 

وزارت خارجه تردید کرده اند که نکند فریب اروپایی ها را خورده باشند.
ضرب گرفتن توپچی ها!

روز گذشــته روزنامه زنجیره ای شــرق در گزارشــی با عنوان »آخوندی و حناچی زیر ضرب رسانه های اصولگرا« به 
مظلوم نمایی پرداخته و چنین وانمود کرده که انگار آخوندی و حناچی به ناحق مورد انتقاد رسانه های اصولگرا واقع شده اند!

آوردن اسم حناچی در کنار آخوندی در حالی است که انتقاد رسانه های اصولگرا به آخوندی بوده و تنها در یک مورد 
که شرق نیز همان را بیان کرده پرویز سروری عضو شورای پیشین حناچی را فردی ستادی نامیده که نمی تواند شهر تهران 

را که نیاز به فردی ستادی- اجرایی دارد اداره کند.
در بخشــی از این مطلب آمده: »در بین روزنامه های اصولگرا نیز عکس و تیترهای صفحه اول شــماره روز گذشته دو 
روزنامه وطن امروز و جوان تقریبا یکی اســت. هر دو روی عکس بزرگی از عباس آخوندی چنین تیتری منتشــر کرده اند: 

»تهران شهر بی دفاع« و این گونه به احتمال شهردار شدن او واکنش نشان داده اند.«
این سیاق روزنامه زنجیره ای شرق در حالی است که اوال رسانه های منتقد طرف نقدشان عباس آخوندی بوده و چنانکه 
گفته تنها در یک مورد عضو پیشین شورای شهر که شناخت خوبی از افراد در حوزه مدیریت شهری دارد آقای حناچی را 

فاقد توانایی اجرایی برای شهری مانند تهران نامیده است. 
دوم آنکه انتقاد مطرح شــده در مورد عباس آخوندی بر مبنای همان چیزهایی اســت که روزگاری حتی مورد انتقاد 
همین زنجیره ای ها نیز قرار گرفته بود. برای نمونه روزنامه اعتماد در گزارشی مفصل به طرح مسکن مهر آخوندی پرداخته و 
نوشته بود که نتیجه آن همه هیاهویی که پیرامون این طرح به گوش می رسید پس از چندسال تنها چند زونکن و مشتی 
ورق کاغذ است و حتی یک خانه بر مبنای طرح آخوندی ساخته نشده است. همچنین الزم به ذکر است که در ایامی که 
اســتیضاح های متعدد آخوندی در پســت وزیر مطرح بود برخی از این روزنامه ها به البی گری های گسترده او برای فرار از 

استیضاح پرداخته بودند.
اگر هیئت عالی نظارت، CFT را تأیید کرده بود...

روزنامه سازندگی دیروز در مطلبی نظارِت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس را بدعت 
خواند و نوشت: »متأسفانه هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در جریان بررسی این لوایح ]لوایح مربوط به FATF[ و 
به موازات شورای نگهبان کار نظارتی خود را شروع کرد و همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبات مجلس 
با شرع اسالم و قانون اساسی، هیئت نظارت مذکور نیز وعده داد که مصوبه را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی کند 

و نظر خود را به شورای نگهبان بفرستد و عمال سیری جدید در قانونگذاری را تبدیل به رویه کرد.«
اینطور نیست که تنها نظارِت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعیان اصالح طلبی را عصبانی و 
برآشفته کرده باشد. آنها به دلیل خیانت  های متعددشان به منافع ملی و مصالح جامعه و اصرارشان بر ادامه همین روند به 
ویژه در تصویب لوایح خودتحریمی، هیچ نظارتی را برنمی تابند. نشانه آن هم هجمه های مستمر آنها به شورای نگهبان است؛ 
از تهدید به تحریم انتخابات تا حتی اتهام مالی به این شورا! همین ها که امروز شمشیر مخالفت با هیئت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را از رو کشیده اند، اگر این هیئت لوایح خیانت باری مانند CFT و پالرمو را تأیید کرده بود، ضمن 

اینکه بر قانونی بودن این نظارت صحه می گذاشتند، برایش هورا می کشیدند و مدیحه می سراییدند.
همه بضاعت اصالح طلبان برای مدیریت شهری 

روزنامه اصالح طلب قانون در مطلبی به موضوع انتخاب سومین شهردار اصالح طلبان در طی یک سال و نیم گذشته 
پرداخته و نوشت: »شاید تاریخ بلدیه روزهایي مانند یکي دو  روز گذشته را از باب ابهام در انتخاب سکاندار شهر تجربه نکرده 
باشد؛ حتي آن زماني که شوراي دو دست چهارم! در انتخاب قالیباف یا هاشمي مانده بود.  شهرداري تهران که در یک سال 
گذشته دو شهردار و دو سرپرست را به خود دیده، اکنون در آستانه انتخاب شهردار سوم شرایط عجیبي را به خود مي بیند«.
این روزنامه اصالح طلب نوشت: »شهرداری تهران این روزها حال  و روز خوبی ندارد و پس از استعفای محمدعلی نجفی 
شهردار سابق تهران به  دلیل بیماری! محمدعلی افشانی جایگزین وی در شهرداری تهران شد که وی نیز با توجه به قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان از شهرداری تهران رفتنی شد. در این مدت آنچه فراموش شده، استفاده مناسب از سرمایه 
انساني موجود در شهرداري، تالش براي تحقق درآمدهاي پایدار در شهر، کار براي عبور تهران از بحران حمل و نقلي و .... 
بود.  اما فارغ از همه ابهامات و شایعه هاي فروان در مورد بازي هاي پشت پرده انتخاب شهردار، اگر همه چیز مطابق آنچه 
تاکنون شورایي ها گفته اند، پیش رود، حناچي یا آخوندي شهردار تهران خواهند شد. باید منتظر ماند و دید که ماه هاي پیش 
رو براي اثبات ادعاهاي شورانشینان در خدمت به شهروندان به درستي سپري خواهد شد و یا بازهم بر اساس یکي دیگر از 

شایعه هاي قوي در فضاي مجازي، تهران در شش ماه آینده، انتخاب شهرداري دیگر را تجربه خواهد کرد!«
گفتنی است وقتی شورای شهری که بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان توسط رای اکثریت مردم تهران انتخاب 
شده و حاال بعد از این همه گزینه محتمل برای انتخاب شهردار، به چنین گزینه هایی می رسد، یعنی استدالل کسانی که 
می گویند مشکالت کشور به خاطر نبود آزادی در انتخاب مردم! و یا نظارت استصوابی شورای نگهبان است یک »حرف مفت« 
است. برای انتخاب شهردار که دیگر نظارت استصوابی وجود نداشت، خود این شورای شهر هم که بدون رد صالحیت های 
شــورای نگهبان و با انتخاب آزادانه مردم تهران آن هم با حمایت پررنگ اصالح طلبان و شــخص رئیس دولت اصالحات 

تشکیل شده، این یعنی حد و توان و تدبیر مدعیان اصالحات برای اداره تهران همین قدر است و دیگر بهانه تراشی نکنید!

شوراى شهر تهران معاون »آخوندى« را ترجيح داد

كار به جای سیاست بازی، انتظار مردم از »حناچی«
سرویس اجتماعی-

اعضاى شوراى اسالمى شهر تهران دیروز 
براى سومين بار طى فعاليت 15 ماهه خود براى 

تهران شهردار انتخاب كردند. 
اعضای دوره پنجم شــورای اســالمی شــهر 
تهران در جلســه دیروز خــود، از میان دو گزینه 
عباس آخوندی و پیروز حناچی، شهردار جدید را 

انتخاب کردند.
در رأی گیری که توسط هیئت رئیسه انجام شد، 
عباس آخوندی 10 رأی و پیروز حناچی 11 رأی را 
کسب کردند تا پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید 

تهران معرفی شود.
شورای پنجم در حالی سومین شهردار پایتخت 
را در مدت زمان عمر 15 ماهه خود انتخاب کرد که 
محمد علی نجفی اولین شهردار منتخب به علت ابتال 
به بیماری استعفا کرد و محمدعلی افشانی دومین 
شــهردار منتخب شورای پنجم نیز با اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان از شهرداری رفتنی شد.

پیروز حناچی 55 ســاله که برای تأیید نهایی 
و آغاز به کار خود به عنوان شــهردار تهران منتظر 
اعالم نظر وزارت کشور در روزهای آتی است، دارای 
مدرک کارشناسی ارشد معماری و دکتری تخصصی 
معماری-مرمت شــهری و بازنده سازی شهرهای 

تاریخی از دانشگاه تهران است.
حناچی که پیش از این در دو مرحله از انتخاب 
شهردار توسط شورای پنجم نیز جزء نامزدهای مطرح 
شــده بود، سابقه معاونت عباس آخوندی در حوزه 
معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی دولت 

حسن روحانی را در کارنامه خود دارد.
وی پس از انتخاب نجفی شهردار اسبق تهران، 
به عنوان معاون فنی و عمرانی شهرداری انتخاب و 
با روی کار آمدن افشــانی به عنوان شهردار بعدی 
تهران، حوزه فعالیت وی به عنوان معاون معماری 
و شهرســازی شهرداری تغییر کرد که فعالیتش تا 
 قبــل از انتخابش به عنوان شــهردار جدید تهران

 ادامه داشت.
شهردار جدید تهران در دولت اصالحات نیز در 
وزارت راه و شهرسازی دارای مسئولیت و در دولت 

نهم نیز مشاور وزیر راه، مسکن و شهرسازی بود.
انتخاب شهردار 

مهم ترین كار شوراى پنجم
قریب 15 ماه از آغــاز فعالیت پنجمین دوره 
شــورای اسالمی شهر تهران می گذرد. شاید بتوان 
برجســته ترین اقدام اعضای این دوره شورای شهر 
تهران را انتخاب ســه شــهردار به فاصله چند ماه 

یکبار ذکر کرد.
وقتی انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر 
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم 
در اردیبهشت سال قبل برگزار شد، انتخاب یکدست 
21 عضو اصالح طلب به عنوان اعضای شورای شهر 

تهران جلب توجه می کرد.
انتخاب بسیاری از چهره های ناشناخته یا کمتر 
شناخته شده و مطرح شدن برخی حواشی در رابطه 
با نحوه ورود این افراد به لیست انتخاباتی برگزیده از 

نکات مهم این انتخابات بود.
شورای پنجم که در عقبه کاری گذشته مدیریت 
شهری در سال های اخیر حجمی از کارهای انجام 
شده و نمره قبولی و رضایت مردم را می دید، برای 
رســیدن به این سطح از توقع مردم کار سختی در 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
گفته است كه دولت حدود 2 برابر سال 9۶ 
اقدام به انتشار اوراق كرده كه این امر موجب 
بدهکارتر شدن دولت است، همچنين او از 
محقق شدن ۶0 درصد درآمدهاى مالياتى 7 

ماهه اول سال خبر داده است.
حمیدرضــا حاجی بابایــی در گفت وگــو با 
خبرگزاری مهر در تشریح گزارش عملکرد منابع و 
مصارف عمومی بودجه کشور در 7 ماهه اول سال 
1۳۹7 که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس 

ارائه شد را تشریح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه 
داد: منابع عمومی بودجه در هفت ماهه اول سال 
1۳۹7 بالغ بر 1/806/68۹ میلیارد ریال است که 
این رقم معادل 80 درصد مصوب قانون بودجه سال 
1۳۹7 در این دوره و 1۳0 درصد عملکرد بودجه 
سال 1۳۹6 در دوره مشابه است. بنابراین هر چند 
عملکــرد منابع عمومی بودجه در هفت ماهه اول 
سال 1۳۹7، 20 درصد کمتر از پیش بینی قانون 
بودجه بوده ولی نســبت به دوره مشابه سال قبل 

۳0 درصد رشد داشته است.
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
درخصوص ایــن منابع تأمین بودجه ســال ۹7 
گفت: درآمدها شــامل مالیات، حقوق گمرکی و 
ســایر درآمدها بوده که در هفت ماهه اول ســال 
1۳۹7 بالغ بر 755/50۹ میلیارد ریال تحقق یافته 
که این رقم معادل 60 درصد مصوب قانون بودجه 
ســال 1۳۹7 در این دوره و 10۳ درصد عملکرد 

بودجه سال 1۳۹6 در دوره مشابه است.
وی درخصوص تحقق درآمدهای نفتی گفت: 
واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل فروش نفت و 
سایر دارایی های سرمایه ای در هفت ماهه اول سال 
1۳۹7 بالغ بر 72۹/541 میلیارد ریال تحقق یافته 
است که این رقم معادل 116 درصد مصوب قانون 

بودجه سال 1۳۹7 در این دوره می باشد.
حاجی بابایی درخصوص واگذاری دارایی های 
مالی در 7 ماهه سال ۹7 گفت: واگذاری دارایی های 
مالی شــامل انواع اوراق مالی اســالمی و ســایر 
دارایی های مالی است که در هفت ماهه اول سال 
1۳۹7 بالغ بر ۳21/640 میلیارد ریال تحقق یافته 
که این رقم 88 درصد مصوب قانون بودجه سال 
1۳۹7 در این دوره و 17۹ درصد عملکرد بودجه 
سال 1۳۹6 در دوره مشابه است، دولت حدوداً 2 
برابر ســال ۹6 اقدام به انتشار اوراق کرده که این 

امر موجب بدهکارتر شدن دولت است.
عملکرد  درخصوص  حاجی بابایی  حمیدرضا 
مصارف بودجه ۹7 در 7 ماهه اول گفت: عملکرد 
مصارف عمومی بودجه در هفت ماهه نخست سال 
1۳۹7 بالــغ بر 1/۹8۳/264 میلیارد ریال اســت 
که این رقم 88 درصد مصوب قانون بودجه سال 
1۳۹7 در این دوره و 128 درصد عملکرد مصارف 
سال 1۳۹6 در دوره مشابه است. بنابراین هر چند 
مصــارف در نیمه اول ســال 1۳۹7 به میزان 12 
درصد کمتر از مصوب 7 ماهه قانون بودجه است 
ولی نســبت به سال گذشــته در دوره مشابه 28 

درصد بیشتر است.

رئيس  فراكسيون والیى:

به رغم رشد ۲۸ درصدی منابع بودجه
دولت ۲ برابر سال ۹۶ خود را مقروض كرده است

بقيه از صفحه 2
این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه نباید با چنین 
حرف هایی خودمان را زیر سؤال ببریم و آتو دست دشمنان 
بدهیم گفت: پولشویی گسترده در کشور ادعای دشمنان، 
آمریکا و دیگر کشورهای همسو با آنها است چه معنا دارد 

که در داخل نیز ما همسو با آنها چنین حرفی را بزنیم. 
اظهارات ظریف مغرضانه و ضدمنافع ملى است

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز درباره اظهارات اخیر 
وزیر امور خارجه کشور درخصوص پولشویی اظهار داشت: 
اگر بنابر گفته آقای ظریف هنوز حجم گسترده ای از پولشویی 
به زعم او در کشور وجود دارد این نشان دهنده کوتاهی دولت 
در اجرای قانونی است که برای این منظور تصویب شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تالش برای عدم تصویب 
کنوانســیون CFT و ربط دادن این موضوع به کسانی که 
به دنبال پولشویی هستند به نظر می رسد که یک قضاوت 
غیرمنصفانه و غیرکارشناسی و البته اتهام واهی است که به 
مخالفین داده می شود.این موضع گیری مغرضانه است چرا 
که این ها نمی توانند در مقابل استدالل های منطقی و روشن 
و شــفاف برای عدم پذیرش این کنوانسیون و عدم الحاق 

به آن دلیلی داشته باشند به اینگونه موارد روی می آورند.
وی در خاتمــه ضمن انتقــاد از اظهارات ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان عنوان کرد: به نظر من باید روی 
این موضوع دقت شود و ما قطعاً در مجلس این موضوع را 
پیگیری خواهیم کرد و از آقای ظریف هم سؤال خواهیم کرد 
که این موضوع را شفاف کند و بگوید که مصادیق پولشویی 
چه بوده و توضیح دهد که ما هم با این موضوع آشنا شویم.

حاميان FATF جز اتهام زنى به مخالفان 
كار دیگرى بلد نيستند

بیژن نوباوه، نماینده مجلس نهم هم با  اشاره به اظهارات 
اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درباره مخالفان 
اجرای برنامه های گروه ویژه اقدام مالی )FATF( در داخل 
کشــور گفت: طرفداران FATF همــان طرفداران برجام 
هستند؛ برجامی که امروز بر همه دنیا معلوم شده است که 
قراردادی یکطرفه، بدون تأمل، تعمق و تأنی کافی و بایسته 
بود که از سوی دیپلمات های ما امضا شد و حتی از داخل 

همان تیم مذاکره کننده جاسوس پیدا شد.
وی در ادامــه تصریح کــرد: این گونه اظهارنظرها که 
مخالفان پیوستن به FATF پولشویی های 1000 میلیاردی 
دارند، یک خیانت آشکار و بر ضد منافع ملی است؛ الحمدهلل 
چهره کسانی که این اتهامات را به مخالفان FATF در کشور 
می زنند، در برجام آن چنان برای مردم روشــن شده است 
که دهه های آینده را باید دوران محاکمه این افراد دانست 
و دست کم می توان گفت که تاریخ آنها را محاکمه خواهد 
کرد و مردم خواهند فهمید که چه کسانی پشت این گونه 
تصمیم گیری ها بودند و چه جریانی در دستگاه دیپلماسی 
کشــور این گونه اقدامات را هدایت می کرد. برخی  حامیان 
داخلی FATF به جز اتهام زنی به مخالفان آن کار دیگری بلد 
نیستند و وقتی با این گونه اظهارنظرها نهادهای رسمی کشور 

را زیر سؤال می برند، در واقع خودشان زیر سؤال هستند.
ظریف باید تحت تعقيب دستگاه هاى امنيتى 

قرار گيرد
جواد کریمی قدوســی عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو بــا خبرنگار پارلمانــی خبرگزاری 
فــارس، درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درخصوص 
پولشویی گفت: ظریف منشأ بسیاری از گرفتاری  های فعلی 
کشورمان است زیرا تنها راهبرد دولت یازدهم و دوازدهم، 
راهبرد سیاست خارجی بوده و پیگیری این راهبرد سیاست 
خارجی از طریق مذاکره صورت گرفته و مغز متفکر و کانون 
این مذاکرات هم وزیر خارجه و تیمش بوده است وی سعی 
می کند با فرافکنی، مشکالتی که خودش خلق کرده را به 

دوش مجموعه های دیگر بیندازد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: ظریف اتهامات 
بزرگی را گردن جمهوری اسالمی ایران و داخل نظام انداخته 
است. اینها روزگاری بحث از کاسبان تحریم را بیان می کردند 
و این حرف را امروز بازتحلیل کرده و در موضوع پولشویی با 
لحن دیگری می گویند جریاناتی در کشور نمی گذارند ایران 

به CFT ملحق شود.
کریمی قدوسی گفت: متأسفانه اظهارات ظریف مورد 
استناد آمریکایی ها بوده و FATF و دشمنان انقالب اسالمی 
و اروپایی ها هم مدنظر قرار داده اند و گفته اند شخصیتی به 

نام وزیر خارجه ایران این حرف ها را زده است. ضمن اینکه 
روی دیگر اظهارات ظریف مبنی بر پولشویی در ایران آن 
است که این پولشویی در حمایت از تروریسم رخ می دهد و 
به همین دلیل است که ایران نمی خواهد به CFT  ملحق 
شود و این امر باعث تشدید تحریم ها و عدم خروج ایران از 

لیست سیاه شده است.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: محمدجواد ظریف بعد از 5 ماه پس از خروج 
آمریکا از برجام به جای بیان دستاوردهای برجام و معطلی 
کشور در این خصوص در حال فرافکنی و فرار از پاسخگویی 
است و متأسفانه داخل نظام و سیستم های مختلف کشورمان 

و نهادهای بزرگ را متهم می کند.
وی تاکیــد کرد: باید ظریف به عنوان مجرم در اتخاذ 
اظهارات مختلف علیه امنیت ملی تحت تعقیب دستگاه های 
امنیتی به خصوص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار 
گیرد. مجبوریم در شرایط فعلی و با سرعت زیاد با امضای 
قابل توجهی طرح استیضاح ظریف را در مجلس آماده کنیم 
در حالی که می خواســتیم خود مردم ماهیت این قهرمان 

پوشالی را متوجه شوند.
ایجاد ترس بين مردم هنگام بررسى برخى پروژه ها 

شگرد دولتمردان 
حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات و نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی 
با  اشاره به اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه مبنی 
بر وجود پولشویی گسترده در ایران گفت: آقای ظریف به 
جای اظهارنظر غیرمستدل، به شبهات منتقدین درخصوص 
FATF پاسخ دهد، در حالی که او در خانه ملت به صراحت 
به نمایندگان گفت که با تصویب FATF در کشورمان هم 

ضمانتی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید 
بر اینکه اظهارات ظریف و برخی دولتمردان فقط به دنبال 
ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم هنگام بررســی 
برخی پروژه هاست، گفت:  این عملیات روانی متأسفانه در 
دستورکار برخی مســئولین قرار گرفته است، چرا که در 

آستانه تعیین تکلیف CFT و FATF هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: هنگام بررســی برجام، برخی 

مسئولین عنوان می کردند که خزانه خالی است و حاال هم 
هنگام بررســی CFT عنوان می کنند پولشویی در ایران 

گسترده است. 
ســلیمی با بیان اینکه همه اعضای دولت درخصوص 
مســائل کشور مسئولیت مشــترک دارند و این کار طبق 
قانون اساســی برعهده همه دولتمردان است، از کل دولت 
خواست درخصوص ادعای ظریف باید پاسخگو باشند و اگر 
هم ادعای او واقعیت دارد، باید به دلیل مسئولیت مشترک 
همه دولتمردان این امر به نهادهای ذیربط گزارش داده شده 

تا در این خصوص تحقیقات الزم صورت گیرد. 
وی از ظریف خواست در موضع گیری هایش محتاط تر 
رفتــار کرده و به دیگران بهانه ندهد و همان طور که او در 
مجلس از نمایندگان خواست با تصویب FAFT به دست 
خارجی ها بهانه ندهیم، اما متأســفانه امروز روشــن شده 
کــه هیچ کس به اندازه خود ظریف بهانه ها را به دســت 

خارجی ها نمی دهد.
انگشت اتهام ظریف به سمت مجریان قانون است 

نه منتقدان
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد در 
مجلس شورای اسالمی، با  اشاره به مصاحبه وزیر امورخارجه 
در رابطــه با منتقدان و مخالفــان FATF گفت: این حق 
بــرای منتقدان و مخالفان FATF که آقای ظریف چنین 
اظهارنظری درمورد آن کرده است محفوظ است که از نظر 

حقوقی این موضوع را پیگیری کنند. 
وی افزود: اگر از ناحیه منتقدان و ما نمایندگان موضوعی 
در رابطه با دولت مطرح می شد دهها و صدها شکایت علیه 
ما انجام می شد اما مردم مستحضر هستند امروز نمایندگان 
مجلس که از نظر قانونی حق اظهارنظر در مسائل مختلف 
را دارند به شــدت مورد شــکایت و پرونده سازی از ناحیه 

دستگاه های دولتی قرار می گیرند. 
عضو هیئت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس اظهار 
 FATF داشــت: آقای ظریف که عنوان کــرده مخالفان
مخالفتشان به این خاطر است که خود مرتکب پولشویی 
می شوند یک نمونه را حداقل در رابطه با نمایندگان مجلس 
که مدعی هست مرتکب پولشویی شده  است اعالم کند و 
یک مصداق عینی را به عنوان نمونه مطرح کند و گرنه این 

موضوع بیش از یک تهمت نیست و این حق قانونی ما است 
که این موضوع را پیگیری کنیم. 

پژمانفر خاطرنشان کرد: سؤال اینجاست که آیا ثمره 
FATF این است که این آقایان می توانند جلوی پولشویی 
را بگیرند ما مشکلی را که در حوزه پولشویی داریم عدم اراده 
دستگاه اجرایی در مبارزه با این پدیده است و اگر اراده ای 
برای مبارزه با پولشویی داشته باشند حتما قوانین موجود 
داخلی می تواند در ارتباط با موضوع پولشویی توانایی این 
را دارد کــه جلوی این پدیده را بگیرد و ما نقص قانون در 

این باره نداریم. 
به دست خودتان راه نقد و دفاع فنى از FATF را 

مسدود مى كنيد
همچنین جمعی از کارشناسان مالی با انتشار نامه ای 
سرگشاده به محمدجواد ظریف، با ابراز نگرانی شدید درباره 
سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات وی درباره پولشویی 
در نشست آتی FATF،نوشتند : چگونه تایید وجود پولشویی 
آن هم توسط وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران آن هم 
بدون اشاره به اقدامات بسیار مثبت بانک مرکزی در حوزه 
مبارزه با پولشــویی دستکم در همین چند ماه اخیر مورد 
سو استفاده نمایندگان دول فوق الذکر در پلنری بعدی قرار 

نخواهد گرفت؟
در این نامه خطاب به ظریف آمده : حضرتعالی بیش از 
هر کسی از ضربه و ضرر اظهار نظرهای غیر کارشناسی در 
موافقت یا مخالفت با اکشن پلن FATF مطلعید. پس چرا 
با دست خودتان راه نقد و دفاع فنی را می بندید و موضوع را 

به سطوحی نازل و غیر قابل اثبات سوق می دهید؟
کارشناسان مالی همچنین در نامه خود تاکید کردند 
: کدام یک از مواد CFT که مورد اعتراض مخالفان است 
ربطی به پولشــویی پیدا می کند؟ ماده 6 ربطی به مبارزه 
با پولشــویی دارد؟ ســازوکار ماده 12 )با توجه به ناترازی 
پیش گفته(در عمل کمکی به مبارزه با پولشویی گروه های 
تروریســتی در ایران خواهد کرد؟ عضویت در اگمونت چه 
حسنی برای فرآیند مبارزه با پولشویی دارد؟ در عمل هیچ 
یک از موارد مورد اعتراض مخالفان ربطی به تقویت مبارزه 
با پولشــویی ندارد که حاال پولشوها! بنا باشد اعتراض آنها 

را تامین مالی کند.

نمایندگان مجلس در گفت وگو با كيهان:

مدعیان پولشویی گسترده، اگر سند نیاورند باید محاكمه شوند

مراجع تقليد در دیدار سردار مؤمنى، دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر 
تأكيد كردند كه كنترل و آبادى مرزها نقش بســزایى در جلوگيرى از 

ورود مواد مخدر دارد.
آیت اهلل جوادی آملی در دیدار با ســردار مؤمنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد 
مخدر با تاکید بر تقویت مرزهای کشور، اظهار داشت: باید مرزهای کشور بیش 
از پیش تقویت شود، اگر مرزهای خود را آباد و بیکاری و فقر را در آن مناطق بر 
طرف کنیم، نقش بسزایی در جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور خواهد داشت.

وی بیان داشت: تنها دیوار کشیدن در مرز کافی نیست، در سراسر مرزهای 
کشور باید کشاورزی، دامپروری و صنعت توسعه یابد تا جایی که خود مرزنشینان 
احساس کنند که نفع آنها در حراست آنها از مرزهاست و عضو فعالی از ستاد 

شما باشند.
آیت اهلل صافی گلپایگانی نیز در این دیدار بر انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی 
علیه مواد مخدر تاکید کرد و ابراز داشت: آموزه های دینی نیز نقش مهمی در 
حوزه پیشــگیری از اعتیاد و افزایش آگاهی مردم دارند و اگر جنبه های دینی 

مردم تقویت شوند، در این حوزه موفق خواهیم شد.
آیت اهلل نوری همدانی نیز در این دیدار تصریح کرد: باید جلوی تولید و توزیع 
مواد مخدر گرفته شــود، از زمانی که آمریکا به افغانستان راه پیدا کرده سعی 
داشــته که اهداف شوم خود را در جنبه های مختلف برای ضربه زدن به ایران 
و امت اســالمی اجرایی کند و حضور آمریکا در افغانستان سبب بدبختی های 

بسیاری برای مردم این کشور شده است.
وی بیان داشت: اعتیاد تنها ضرر اقتصادی ندارد بلکه نیروی انسانی کشور 
را که باید نیروی مولد باشــد، آلوده و مریض می کند که نتیجه آن آسیب های 
متعدد و افزایش طالق و از هم پاشیدگی خانواده ها می شود؛ بنابراین کار شما در 

مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد دارای ثواب بسیاری است.
اســتاد درس خارج حوزه گفت: باید سراغ علت ها رفت و از ریشه برخورد 
کرد، باید فقر و بیکاری و ســایر مشکالت را با نگاهی دقیق و تالشی جهادی 
ریشه کن کنیم، در مسیر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد باید فرهنگ سازی شود 
و رسانه ها در این زمینه وظیفه دارند جامعه را با آسیب های اعتیاد آشنا کرده 

و جامعه را هوشیار کنند.
آیت اهلل علوی گرگانی نیز در دیدار دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان 
اینکه نخستین مسئله مهم در مبارزه با مواد مخدر این است که مرزها بیشتر 
کنترل شــوند، اظهار داشــت: در مرزها خدمت های مهمی انجام می دهند و 
زحمات آنها را هیچگاه نادیده نمی گیریم اما باید بیش از این ها توجه داشــته 
باشد، اگر به مرزها توجه بیشتری شده و کنترل شوند، در مسیر مبارزه با مواد 

مخدر موفق تر می شویم.
آیت اهلل مکارم شــیرازی نیز در دیدار سردار مؤمنی اظهار داشت: اسرائیل 
زمین های کشاورزی بسیار کمی دارد اما اجازه داده در یک مقدار از این زمین ها 
کشت تریاک و خشخاش بشود و از آن برای جوانان جنوب لبنان استفاده کنند 
که اگر بتوانند این جوان ها را آلوده کنند، دیگر حزب اللهی با آن کیفیت وجود 

نخواهد داشت ولی موفق نشدند.
وی گفت: در تاریخ هم جنگی به نام جنگ تریاک ثبت شده که انگلستان 
می خواست تریاک را وارد چین کند، چینی ها متوجه شدند و مقاومت کردند، 
بعد متوسل به جنگ شدند و این جنگ در تاریخ به نام جنگ تریاک نامیده شد. 
استاد درس خارج حوزه بیان داشت: دشمنان نهایت آرزوی شان این است که 
جوان های ما، بسیجیان ما و تحصیلکرده های ما آلوده به مواد مخدر بشوند و هرچه 
این آلودگی در جوامع بیشتر باشد، راه برای اهداف شوم آنها هموارتر می شود.

آیت اهلل مکارم شیرازی بر ضرورت مبارزه فرهنگی با پدیده مواد مخدر اشاره 
کرد و گفت: از مهم ترین روش ها برای مبارزه، مبارزه فرهنگی است. باید رسانه ها 
دســت به دســت هم بدهند و عواقب شوم و راه های جلوگیری و پیشگیری از 
اعتیاد را نشان بدهند تا دیگران آلوده نشوند که متأسفانه این مبارزه فرهنگی 

در حال حاضر ضعیف است.
وی بر لزوم جمع آوری معتادان از سطح خیابان ها تأکید کرد و ابراز داشت: 
باید کار مطالعاتی و تحقیقاتی وسیعی در مورد راه های مبارزه فرهنگی با پدیده 
مواد مخدر صورت بگیرد، در مساجد، در برنامه های مردمی، سؤال و استفتاء از 
مراجع از جمله این کارهاست. استاد درس خارج حوزه کار ستاد مبارزه با مواد 
مخدر را جهاد دانست و گفت: این کار شما جهاد است به دلیل اینکه سرمایه 
یک کشور در درجه اول جوانان آن کشور است و هدف مواد مخدر هم بیشتر 
 جوانان اســت، اگر نیروی جوان را از یک کشــور بگیرند دیگر چیزی برای او 

باقی نمی ماند.

مراجع تقليد در دیدار سردار مؤمنى تأكيد كردند

كنترل و آبادی مرزها
نقش بسزایی در جلوگیری از ورود 

مواد مخدر دارد

جمالى با اشاره به اینکه قرار نيست اروپا 
به ما در دور زدن تحریم ها كمک كند، گفت: 
ایجاد مکانيزم مالى براى آن است كه بانک ها 

و شركت هاى اروپایى جریمه نشوند.
محمدجواد جمالی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر، با اشــاره به طوالنی شــدن اجــرای مکانیزم 
مالــی اروپــا، اظهــار داشــت: اروپا به شــدت به 
آمریکا وابســته است و این مســئله یکی از دالیل 
 اصلی تعلل آنهــا در اجرایی کــردن این مکانیزم 

مالی است.
وی ادامه داد: به دلیل سیطره دالر و سوئیفت 
مورد نظر آمریکا بر اغلب سیستم های مالی دنیا، ایجاد 
یک مکانیزم مالی جدید در اقتصاد بین المللی از نظر 

فنی فرآیندی سخت و زمانبر است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
با بیان اینکه اروپا نمی تواند به این سادگی سازوکار 

مالی جدیدی را در ســطح بین الملل اجرایی کند، 
تصریح کرد: باید بپذیریم که اروپا متحد ما نیست و 
قطعا برای اجرایی شدن هر چه سریعتر این مسئله 

باید از چانه زنی های دیپلماتیک بهره گرفت.
جمالــی با تاکید بر اینکــه بنده فکر نمی کنم 
کــه اروپــا در دور زدن تحریم ها بــه ایران کمک 
کنــد، گفت: اروپا با ایجاد یک مکانیزم مالی جدید 
به دنبال آن اســت که ســپری برای شــرکت ها 
 و بانک هــای خــودش ایجــاد کند تا مشــمول 

جریمه نشوند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
با اشــاره به اینکه دور زدن تحریم ها مکانیزم خاص 
خودش را دارد، تصریح کرد: جمهوری اسالمی سال ها 
در تحریم است و با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و 
بهبود ارتباطات در سطح منطقه و بین الملل می توانیم 

از این مقطع هم عبور کنیم.

عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملى:

اروپا در دور زدن تحریم ها کمکی به ایران 
نخواهد کرد

پیش داشت. 
این شورا باید در اولین گام شهرداری را انتخاب 
می کرد تا رکورد کاری 12 ســاله شهردار قبلی را 
بشکند یا حداقل بتواند کارنامه ای در حد این معیار 

برای خود کسب کند.
انتخاب با اما و اگر نجفى

اما وقتی در بین مطرح شدن گزینه های بسیار 
و با طی کردن یک ماراتن نام محمدعلی نجفی که 
خاطره استعفای وی از یکی دو مسئولیت قبلی اش 
از جمله استعفا از ریاست سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری در دولت حسن روحانی به دالیلی از 
جملــه بیماری هنوز در ذهن ها باقی بود به عنوان 
شهردار منتخب شــورای تمام اصالح طلب مطرح 
شد، بســیاری حتی افراد زیادی از همفکران این 
شورا نسبت به توانمندی های نجفی در اداره کالن 
شــهر تهران با این همه گستردگی و نیاز به تالش 
شــبانه روزی ابراز تردید کردنــد. جایی که از نظر 
میزان کار و گستردگی حوزه ها چندین برابر پست 

قبلی نجفی بود.
اما چند ماه بیشتر نگذشت که نجفی در روزهای 
پایانی سال گذشته دوباره زمزمه های استعفا را مطرح 
کرد و در 21 فروردین امسال در نهایت به دلیل آنچه 
که بیماری و نیاز به پیگیری درمان عنوان شــد از 
شــهرداری تهران رفت تا بــا فراغ بال به بیماری و 

کارهای شخصی اش برسد!
البتــه نگاهی به عملکرد حدود 8 ماهه نجفی 
تردید قبل از انتخاب وی را تبدیل به یقین کرد چرا 
که در این مدت تقریبا اقدام خاص و برجسته ای از 

او در مدیریت شهر تهران دیده نشد.
انتخاب ناكام شهردار بازنشسته

2۳ اردیبهشــت امسال پس از اداره یک ماهه 
شهرداری توسط سرپرســت، باز هم شورای شهر 
تهران پس از مطرح شــدن تعداد زیادی اسامی و 
کش و قوس فراوان رای به شــهردار شدن محمد 
علی افشانی اســتاندار سابق فارس و معاون سابق 
وزیر کشور داد تا شاید خاطره ناخوشایند انتخاب 

شهردار قبلی از ذهن ها پاک شود.
این پایــان کار نبود و اجــرای قانون منع به 
کارگیری بازنشســتگان کار دست شورای شهر و 
شــهردار تهران داد چرا که بنا بــر قانون مذکور، 
افشــانی پس از 6 ماه مسئولیت شهرداری به علت 
بازنشســته بودن و علیرغم رایزنی سنگین اعضای 
شورا و نزدیکان وی با نمایندگان مجلس رفتنی شد.

خان سوم انتخاب شهردار
اما گام بعدی، انتخاب شــهردار سوم تهران در 
مدت 15 ماه مســئولیت شورای پنجم بود. این بار 
نیز با قطار کردن اسامی ۳0 نفر از افراد مختلف که 

برخی از آنها از اعالم نامشان به عنوان نامزد شهردار 
شدن جا خورده بودند روند انتخاب جانشین افشانی 
کلید خورد. پس از گذشت چند روز و انصراف عده ای 
و انتخاب مرحله اول نهایتا دو کاندیدا برای انتخاب 

شهردار معرفی شدند.
تعارف عجيب به وزیر پر حاشيه

یکی از اسامی مطرح شده که از همان ابتدا در 
لیست اعالمی جلب توجه می کرد و تا مرحله فینال 
هم پیش رفت کسی نبود جز عباس آخوندی وزیر 
مســتعفی و مورد انتقاد راه و شهرسازی که بعد از 
یک دوره 5 ساله وزارت در دولت روحانی به تازگی 

از قطار کابینه پیاده شده بود.
احتمال انتخــاب آخوندی موجــی از انتقاد 
را در بیــن مردم و فعاالن سیاســی و حتی برخی 
اصالح طلبان ایجاد کرد و این سؤال بیش از هر چیزی 
مطرح شد که انتخاب آخوندی به عنوان یکی از دو 
نامزد شهرداری با کدام کارنامه قابل قبول بوده و آیا 
این انتخاب نشان از سایه پر رنگ ترجیح سیاست 

بازی بر وعده خدمت به مردم نمی دهد؟
اینکه اعضای شورا برای این مسئولیت خطیر 
و پرکار به گزینه ای چون آخوندی می رســند که 
کارنامه درخشانی در زمینه راه و مسکن نداشته و 
اگر خیلی کارآمد بود دولت وی را به آسانی از دست 
نمی داد، عالوه بر سیاسی کاری و قبیله محوری این 
گزینه را به ذهن متبادر می کرد که گویی دســتان 
اصالح طلبان برای معرفی گزینه های مناسب و توانا 
که بتواند کالن شهر تهران را اداره کند بسیار خالی 
است. ضمن اینکه این سیاست کاری و البته وجود 
برخی رقابت های حزبی درون شــورا برای انتخاب 
شــهردار مطلوب فالن حزب و گــروه نیز از نکات 
برجسته اتفاقات اخیر ساکنان خیابان بهشت بود، 
چیزی که بیش از هر چیز ناکامی و انحالل شورای 
یکدست اصالح طلب اول تهران را به یاد می آورد که 
شــهر تهران و مردم را قربانی بازی ها و رقابت های 

سیاسی خود کرده بودند.
ترجيح ناپلئونى حناچى بر آخوندى

در نهایت دیروز یک بار دیگر مراســم پر تکرار 

گلدان چرخاندن در صحن شورا برای انتخاب شهردار 
تهران برگزار شد و در نهایت پیروز حناچی 55 ساله 
که سابقه معاونت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی 
را دارد بر رئیس ســابق خود ترجیح داده شود و در 
رقابتی میلیمتری و تنها با یک رای اختالف جانشین 

شهردار بازنشسته تهران شود.
لزوم توجه به انتظارات مردم

اکنون توقع مردم از شهردار جدید تهران پس از 
قریب 15 ماه از عمر شورای فعلی، و به دل ننشستن 
انتخاب های قبلی اعضای شورا و همچنین کارنامه 
خالی مدیریت شهری در این مدت، انجام کار و تالش 
مضاعف برای خدمت رسانی و دوری از سیاست بازی 
و سیاســی کاری است، چرا که مردم تهران فارغ از 
خاســتگاه حزبی و گروهی افراد مسئول، خواستار 
و نیازمند توجه به مشکالتشــان توسط شهردار و 

شورانشینان هستند.
 شــهر تهران با توجه به گســتردگی و وجود 
مشــکالت خاص خود علی رغم کارهای زیاد انجام 
شده در سال های گذشــته نیازمند همت عالی و 
عزم جزم مسئوالن برای برنامه ریزی و کار و خدمت 

هم جانبه است.
خدمت بدون سياسى كارى

نياز مبرم امروز كشور
نبایــد فراموش کرد؛ کارنامه قابل قبولی که از 
دوران 12 ساله قالیباف در شهرداری تهران به جای 
ماند و طی آن مردم تهران هر چند روز یک بار شاهد 
افتتاح پروژه ها، ساخت و توسعه قابل توجه خطوط و 
ایستگاه های مترو، بزرگراه ها و... و خدمات رسانی تازه 
در حوزه شهری بودند در شرایطی رقم خورد که در 
بخش زیادی از آن دولت های ناهمسو با شهرداری 
در راس کار بودند، حال که شــورای اصالح طلب و 
شــهردار مطلوبشان دولتی همسو با خود را شاهد 
هســتند قطعا توقع مردم بسیار بیشتر از گذشته 
است و همه این مجموعه ها باید دست به دست هم 
بدهند تا فارغ از فضا و رقابت های سیاسی گره ای از 
کار مردم باز کنند، چیزی که امروز کشور ما بیش 

از پیش به آن احتیاج مبرم دارد.

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86

