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درسي بزرگ براي سياستمداري كوچك
حنيف غفاري در يادداشتي در شماره 
ديروز روزنامه رسالت با عنوان درسي 
بزرگ براي سياس��تمداري كوچك 
نوشت: صورت مسئله كاماًل مشخص است! به نظر مي رسد سران رژيم 
صهيونيستي هنوز از پذيرش »ابوظبي« به عنوان يك »شريك  راهبردي 
در منطقه« اجتناب مي كنند! فراتر از آن، مقامات رژيم اشغالگر قدس 
نس��بت به آينده تحوالت امارات عربستان س��عودي،  بحرين و ديگر 
كش��ور هايي كه قصد عادي س��ازي روابط با صهيونيس��ت ها را دارند، 
اطمينان خاطر ندارند! نوع نگاه واقعي تل آويو به رياض نيز در اتخاذ گارد 
بسته نتانياهو و بني گانتز  بي تأثير نيست. سران رژيم صهيونيستي به  
وضوح مي دانند كه وضعيت محمد بن سلمان وليعهد سعودي ها به  هيچ 
 عنوان مساعد نبوده  و حتي هر لحظه ممكن است وي براثر يك كودتاي 
داخلي در خاندان آل سعود از قدرت بركنار شود. حتي صهيونيست ها 
نگرانند  در صورت شكس��ت ترامپ، جاي بن س��لمان با مهره اي ديگر 
)گماشته دموكرات ها( عوض شود.  نكته دوم اينكه به  رغم اصرار دولت 
ترامپ ب��ه رژيم اش��غالگر ق��دس، اين رژيم ب��ا فروش تس��ليحات و 

جنگنده هاي پيشرفته امريكايي  به ابوظبي مخالف است!  
 صهيونيست ها معتقدند، اين مسئله مي تواند به خطري بالقوه براي تل آويو 
تبديل شود!  وزير اطالعات رژيم صهيونيستي در صريح ترين مواضعي كه 
تاكنون مقامات اين رژيم در خصوص موافقت يا مخالفت با اين  مسئله   
)فروش تسليحات امريكايي پيشرفته به اماراتي ها( داشته تأكيد كرده 
است: »اسرائيل اين موضوع را براي كنگره امريكا شفاف  خواهد ساخت 
كه با فروش جنگنده هاي اف- ۳۵ به امارات متحده عربي مخالف است.« 
اين موضع گيري صريح در حالي مطرح  مي شود كه روزنامه نيويورك تايمز 
اخيراً مدعي موافقت رژيم صهيونيستي با فروش تسليحات امريكايي به 
امارات شده بود. عالوه بر  وزير اطالعات رژيم صهيونيستي، دفتر نتانياهو 
نيز با صدور بيانيه اي خبر روزنامه نيويورك تايمز را تكذيب كرد. به  اين  
ترتيب،  نتانياهو نخستين پشت پاي خود را به مقامات اماراتي و معدود 
طرفداران عادي سازي روابط كشور هاي منطقه با رژيم صهيونيستي  زده 

است. اكنون امارات بازي را كاماًل باخته است!
........................................................................................................................

دولت مستأصل و پودر شدن سرمايه مردم
سيدعليرضا كريمي طي يادداشتي با تيتر هر 
روز س��رمايه مردم پودر مي ش��ود، چرا كسي 
پاسخگو نيست؟ در سرمقاله ديروز آفتاب  يزد 
نوشت: بورس روز هاي خوبي را طي نمي كند و حس��ابي »بورس بازها« را 
كالفه كرده است. اينگونه مي توان گفت نه آن موقع  كه شاخص رو به رشد 
بود بورس از منطق اقتصادي پيروي مي كرد و نه اين روز ها كه در حال سقوط 
است  اما در اين ميان يك نكته را نبايد از ذهن دور نگه داشت و آن اينكه آن 
عده از اقتصادداناني كه مدعي بودند بورس در حال  كشاندن بازار هاي ديگر 
با خود است و تورم را باال مي برد، اس��تدالل و تئوري شان غلط بود.  اكنون 
بورس در حال ريزش اس��ت و كمك هاي دولت نيز افاق��ه نكرده، ولي بازار 
خودرو، مسكن و ارز در حال جهش جديد است. در  همين يك هفته اخير 
متوسط قيمت مسكن از متري ۲۰ميليون تومان به ۲۳ميليون تومان رسيد، 
پرايد به ۱۰۰ميليون تومان رسيد و  دالر نيز وارد كانال هراسناك ۲۴هزار 
تومان شد و اين در حالي است كه همين ديروز شاخص بورس پس از دو روز 
كه توانست  قدري رش��د كند نزديك ۵۰هزار واحد ريزش داشت.  تاكنون 
دولت دو ترفند را به كار برده اس��ت: ابتدا دس��تور به حقوقي ها داده شد تا 
صف هاي خريد را جمع كنند و سپس رو به بازارگرداني  آورد، ليكن هر دو 

راهكار نيز تاكنون پاسخگو نبوده و ريزش بورس ادامه دارد.  
........................................................................................................................

انتخابات اين دوره امريكا آبستن حادثه است
جعفر بلوري در سرمقاله روزنامه كيهان نوشت: 
وقوع »تقلب«، »جنگ داخلي«، »انقالب« يا 
حتي »تجزيه« به يكي از پُرتكرارترين واژه ها 
در فضاي سياس��ي و اجتماعي امريكا تبديل شده اس��ت. اين را نه يك 
تحليلگر َدم دستي فالن ش��بكه تلويزيوني محلي امريكا كه تحليلگران 
برجسته رسانه هاي مطرح اين كش��ور مطرح مي كنند. نيويورك تايمز، 
سي ان ان، نشريه شوراي آتالنتيك و... در كنار چهره هاي مطرحي مثل 
»توماس فريدمن«، »نوآم چامس��كي«، »برني سندرز« و... مدام هشدار 
مي دهند، انتخابات پيش رو مي تواند، امريكا را به شدت دگرگون كند. كار 
به جايي رسيده برخي كش��ورهاي اروپايي مثل آلمان كه وابستگي هاي 
ساختاري به امريكا دارد از اين وضع، ابراز نگراني جدي كرده  است. شايد 
عده اي وقوع جنگ داخلي يا انقالب در امري��كا را »بعيد« بدانند يا مثاًل 
بگويند، چون سيستم جايگزيني براي حاكميت امريكا متصور نيست، اين 
تحوالت به جايي نخواهد رسيد كه در پاسخ بايد گفت، اوالً همين حاال اين 
كشور درگير جنگ داخلي است كه تلفاتي هم بر جاي گذاشته است، ثانياً 
جامعه اي كه شهروندانش همه مسلحند و بنابر اعالم منابع رسمي  اش، به 
اندازه تعداد مردمانش، اسلحه در آن وجود دارد، براي ورود به يك »جنگ 
تمام عيار شهري«، فقط يك چيز كم دارد و آن اينكه،  ترامپ به حاميانش 
بگويد، در انتخابات تقلب شده، به خيابان ها بريزيد! )جمله اي كه  ترامپ 
بارها به شكل تهديد آن را به زبان آورده است(. به اين شرايط اضافه كنيد، 
بيكار ش��دن ۵۵ميليون امريكايي به دليل شيوع ويروس كرونا، چرخش 
دموكرات ها به سمت نپذيرفتن نتايج انتخابات در صورت پيروزي  ترامپ، 
تالش هاي احتمالي روسيه و چين براي استفاده از شرايط حساس امريكا 
جهت ضربه زدن به آن و... ما هم مثل خيلي از متفكران غربي وقتي اين 
تحوالت را دنبال مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه هر چه به ۱۳آبان ماه 
)روز برگزاري انتخابات در امريكا( نزديك تر مي شويم، احتمال وقوع يك 
جنگ تمام عيار داخلي در امريكا بيش��تر و بيشتر مي شود. ضمن اينكه، 
امروز در امريكا بحث اصلي سرنگوني نظام سياسي امريكا نيست؛ بحث، 
فروپاشي نظام تك قطبي امريكا و جايگزين شدن كشورهايي مثل چين 

و روسيه به جاي آن يا تشكيل قطب هاي جديد منهاي امريكاست!
........................................................................................................................

تحريم 10ساله را بفهميم 
سيدمصطفي هاشمي طبا در يادداشتي در 
روزنامه شرق نوشت: در روزهاي اخير سه 
نظريه و بيان از س��وي مقامات ارشد كشور 
اظهار شده است. نخست بيان مقام معظم رهبري كه فرض را بايد بر اين 
گذاش��ت كه تحري��م ۱۰س��ال ط��ول بكش��د. دوم نظر مق��ام محترم 
رئيس جمهوري كه بودجه۱۴۰۰ حسب شرايط موجود تنظيم مي شود و 
سوم تأكيد رياست محترم مجلس در سفر به خوزستان كه ما حق نداريم 
آب غيراس��تاندارد به مردم بدهيم. هر س��ه بيان به  طور مطلق صحيح و 
درست است و به ويژه رهنمود و راهنمايي مقام معظم رهبري بايد به دقت 
مورد توجه مجلس، دولت و نيز مردم قرار گيرد و همه به اين نكته توجه 
كنند كه به  قول معروف در شرايط تحريم، حلوا خيرات نمي كنند. اگر راه 
تجارت با خارج تا حدود زيادي بسته شده و اگر روابط بانكي رسمي تقريباً 
قطع شده است، براي كشوري مثل ايران كه پنجمين كشور بالقوه ثروتمند 
دنياست، در ۱۰سال آينده بسياري از امور مي تواند تغيير كند اما اين امر 
مستلزم شجاعت و راستگويي مسئوالن، اعتماد به مردم، واقع بيني در ارائه 
خدمات و به  كارگيري امكانات مختلف است و طبعاً با مجاني كردن برق، 
سهميه دادن بنزين به همه مردم، دادن يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم، 
فروش نفت در بورس كاال به مردم، قير مجاني و آزاد گذاشتن افراد سودجو 
و تخلف به نام آزادي مردم سازگاري ندارد و حتماً اين راه نه در تحريم و نه 
در غيرتحريم مدت ها به مقصد مورد نظر نخواهد رسيد بلكه شكاف طبقاتي 
و گسترش فقر را دامن خواهد زد. تحريم ۱۰ساله را بفهميم و براساس آن 

سياستگذاري و زندگي كنيم. 

88498443سرویس  سياسي

سوداي سوخته اصالح طلبان در انتخابات 1400
راهبرد جریان سیاسی تجدیدنظر طلب آن است که ناکارآمدی خود را به اصول نظام نسبت دهد

هفت س�ال از حضور مؤثر جماعت اصالح طلب 
در دول�ت برآم�ده از اصالح�ات مي گ�ذرد که 
حاصل ای�ن حض�ور ناکارآمدي هاي انباش�ته 
در مدیریت کش�ور اس�ت و تكرار آن مالل آور 
ش�ده اس�ت اما اکنون این جریان در آس�تانه 
انتخابات1400 ن�ه تنها دس�تاوردي براي دفاع 
از عملكرد خود ندارد ک�ه حتي نمي تواند نقش 
اپوزیس�یون دولت را هم بازي کن�د چراکه هر 
نقد و انتق�ادي از دولت مس�تقر مانند بومرنگ 
بر پیش�اني خودش فرود خواهد آمد، از این رو 
آنها براي فرافكن�ي از ناتواني ه�اي خود راهي 
ندارند جز مرزبندي مصنوعي ب�ا دولت متبوع 
از یك س�و و ارجاع ناتواني هاي مدیریتي خود 
به مجموعه حاکمیت و ساختارهاي حاکمیتي. 
اما آیا این رویكرد خواهد توانس�ت ذهن افكار 
عمومي را از واقعیات موجود و مطالبات انباشته 
مردم منحرف کند و پایگاه رأي1400 را به سوي 
خود متمایل سازد؟ بسیار بعید به نظر مي رسد 
ام�ا باید منتظ�ر ماند و دی�د تحوالت ب�ه کدام 
س�مت رقم خواهد خورد، البته ای�ن جریان در 
مردم گرایي خود چندان صادق نیس�ت چراکه 
فعالً براي تخریب رقبا و جریان انقالبي هر حرکت 
مردمي را با برچسب انتخاباتي منكوب مي کند.

   سوداي سوخته 
جريانی كه امروز ضربات جبران ناپذيري به كشور و 
جامعه وارد كرده، در سوداي رياست جمهوي۱۴۰۰ 
هم بوده و از ماه ها قبل در پي تدارك گسترده براي 
كس��ب موفقيت در اين آوردگاه اس��ت آن هم در 
شرايطي كه مردم به رويه كشورداري آنها به شدت 
معترض هستند و به اين نتيجه قطعي رسيده اند كه 
اهداف جرياني و حزبي رهبران اين جريان بر منافع 

ملي اولويت دارد. 

اگر چه ش��خصيت ها و احزاب سياس��ي وابسته به 
جريان غرب  باور تمركز اصلي خود را بر اس��تمرار 
قدرت در عرصه اجرايي كش��ور با كس��ب پيروزي 
در انتخابات بهار سال آينده قرار داده اند اما در اين 
ميان هس��تند عناصري كه تمايل دارند جايگاه و 
موقعيت جريان متبوع خود را در انتخابات۱۴۰۰ با 
چاشني واقع بيني مورد بررسي قرار دهند. اين افراد 
كه تعداد آنها زياد نيس��ت، ضمن هشدار نسبت به 
دريافتن فرصت باقي مانده تا انتخابات خرداد سال 
آينده توس��ط جريان متبوع خود، شكست را تنها 
خروجي مسلم خود در سيزدهمين انتخابات رياست 
جمهوري ارزيابي مي كنند تا جاي��ي كه صريح تر 
از گذش��ته عدم مقبوليت اجتماع��ي غرب  باوران 
وطني را فرياد مي زنن��د، به عن��وان نمونه صادق 
زيباكالم يكي از افراد متعصب اي��ن جريان كه به 
اظهارنظرهاي شاذ مش��هور است با تأكيد بر اينكه 
»جرثقيل هم نمي تواند بخش��ي از آن ۲۴ميليون 
نفري را كه به اصالح طلبان رأي دادند پاي صندوق 
بياورد«، در روزنامه ش��رق مي نويس��د: »وضعيت 
اصالح طلبان ش��باهت به بيماري پي��دا كرده كه 
عده اي براي نجاتش به او تنفس مصنوعي مي دهند 
تا براي انتخابات س��ال آينده زن��ده نگهش دارند. 
رأي دهندگان طيف اصولگرا )از طرفداران محمود 
احمدي نژاد  تا جبهه پايداري، اصولگرايان ميانه رو تا 
اصولگرايان راديكال( همه تكليف شان روشن است 
و »دقيقه نودي« ندارند، بنابراين »دقيقه نودي« ها 
ش��امل بدنه اجتماعي اصالح طلبان هستند.« وي 
در ادامه مي  نويس��د: »پديده »صف هاي طوالني« 
در س��اعات پاياني اخذ رأي معموالً در ش��هرهاي 
بزرگ و عمدتاً هم در مناطق مرفه نشين تر آنها اتفاق 
مي افتد.  اصالح طلبان اميدوارند ش��ايد مناظره ها 
بتواند جرقه اي بزند. اگر تغيير و تحول خاصي اتفاق 

نيفتد و با همين فضاي سنگين شهريور ۱۳۹۹ وارد 
خرداد ۱۴۰۰ بشويم، جرثقيل هم نمي تواند حتي 
بخشي از آن ۲۴ميليون نفر را به پاي صندوق هاي 

رأي بياورد.«
   نامزدهاي نامرئي

نكته ديگر آنك��ه جريان غرب زده ب��دون توجه به 
نوع و كيفيت كش��ورداري همفكران خود نسبت 
به نامزدهاي احتمالي وابس��ته به خود به ش��ور و 
گمانه زني حتي در سطح رسانه ها مي پردازند، آن 
هم با اين محوريت كه كدام نامزد انتخاباتي مي تواند 
افكار عمومي را براي اس��تمرار قدرت اين جريان 
متقاعد كند! آنها از نامزدي محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه گرفته تا اس��حاق جهانگيري، مسعود 
پزشكيان و محمدجواد جهرمي به عنوان افرادي كه 
قابليت رأي آوري داشته اند نام مي برند، بدون آنكه 
ناكامي مطلق خود در عرصه اجرايي كشور را مورد 

توجه قرار دهند. 
آفتاب يزد از جمله روزنامه هايي است كه در گزارشي 
با عنوان »چرا برخ��ي اصالح طلبان اص��رار دارند 
رويداد ۹۲ را تكرار كنن��د؟« بر ضرورت حمايت از 
عارف به عنوان نام��زد جريان اصالحات می پردازد 
و مي نويس��د : »حدود ۱۰ ماه تا انتخابات رياس��ت 
جمهوري۱۴۰۰ باقي مانده و از همين حاال رقابت 
در طيف ه��اي مختلف سياس��ي قابل مش��اهده 
است. جريان اصولگرايي به واسطه عملكرد دولت 
روحاني ك��ه به پاي اصالح طلبان نوش��ته ش��ده، 
خ��ود را پي��روز۱۴۰۰ مي داند. بح��ث در اردوگاه 
اصالح طلبي اين اس��ت كه آيا مي توان كانديدايي 
تمام اصالح طل��ب معرفي كرد كه از س��د فيلترها 
عبور كند يا نياز اس��ت بار ديگر با ي��ك كانديداي 

غيراصالح طلب وارد شد.«
اين روزنامه در ادامه معرفي نام��زد دووجهي )كه 

در انتخابات با تابلوي مس��تقل ورود پيدا مي كند( 
همانند حس��ن روحان��ي را كاماًل ط��رد می كند و 
مي نويسد: »برخي معتقد هستند چهره هايي چون 
رئيس س��ابق مجلس مي تواند براي اصالح طلبان 
كارساز باش��د! با اين حال قاطبه جريان اصالحات 
با اينكه يك ب��ار ديگر اصالح طلب��ان از فردي غير 
از اصالح طلب حماي��ت كنند، مخالف اس��ت. در 
ميان چهره هاي اصالح طلبي كه هم شانس بسيار 
بااليي براي گرفتن تأييد صالحيت دارند و هم ميان 
اصالح طلبان اجماع ايجاد كنن��د، بدون ترديد نام 
محمدرضا عارف حائز اهميت است. او در سال ۹۲ 
نيز كانديداي انتخابات رياست جمهوري بود اما بنا 
به مصلحت و همچنين ايجاد وحدت بين گروه هاي 
اصالح طلب كه زمينه ساز پيروزي در انتخابات هاي 

۹۲، ۹۴ و۹6 شد، استعفا كرد.«
آفتاب يزد ادامه مي دهد: »موضوع مهم اين اس��ت 
كه اگر به فرض او بتواند رئيس جمهور شود، مانند 
روحاني اين نگراني وجود ندارد كه س��مت س��اير 
جناح ها غش كن��د چراكه از چهره ه��اي قديمي 
اصالح طل��ب ش��ناخته مي ش��ود و ب��ه اصطالح 
شناسنامه دار اس��ت. به نظر مي رسد اصالح طلبان 
بايد از سال ۹۲ درس بگيرند و اين بار با هوشياري 
بيش��تري نس��بت به انتخابات۱۴۰۰ برنامه ريزي 

داشته باشند.«
   گستاخي توأم با دمیدن روحیه ناامیدي

همانطور كه اشاره شد در اين ميان عموم وابستگان 
به جريان غرب  باور تالش مي كنن��د ناكارآمدي و 
ناتواني جريان متبوع خود را به پاي نظام گذاشته و 
عامل كاهش مشاركت احتمالي در انتخابات آتي را 

موضوعي غير از آنچه گفته شد، القا كنند. 
در همين باره فيض اهلل عرب سرخي از محكومان فتنه 
88 با تأكيد بر اينكه »آلترناتيوي به  جاي جمهوري 
اسالمي وجود ندارد« در گفت وگو با روزنامه شرق 
مي گويد: »امروز بخشي  از مردم و جوانان نااميدند اما 
هيچ راهكار ديگري در عرصه خودنمايي نمي كند. 
همان نيروهايي كه از اصالح طلبي نااميد هستند، 
جايگزيني ندارند. آلترناتي��وي به  جاي جمهوري 
اس��المي وجود ندارد، پس عقل حكم نمي كند كه 
جمهوري اس��المي را با وجود ضعف ه��ا برداريم و 
جايگزيني نداشته باشيم. به  نظر من حتي نيروهاي 
نااميد هم آلترناتيوي ندارند.« وي همچنين بيان 
مي كند: »فرض كنيد اين نظام س��قوط كند، چه 
چيزي جاي آن را مي گيرد؟ م��ا هرج ومرج، عراق، 
افغانستان و ليبي را مي خواهيم؟ خير ما خواستار 
بهبود وضع جامعه هس��تيم. اصالح طلبان نيز بايد 

براي راه هاي بهتر تالش كنند.« 
عموم گروه ها و رس��انه هاي اين طيف از ماه ها قبل 
تالش مس��تمر خ��ود را معطوف به نس��بت دادن 
ناكارآم��دي دول��ت به اصل نظ��ام كرده ان��د و در 
رويكردهاي سياسي خود انگشت اتهام را به مباني 
نظام اسالمي نشانه رفته  و اصرار مقامات ارشد كشور 
بر حفظ اصول انقالب اس��المي ايران به خصوص 
در عرصه سياست خارجه را عامل اصلي مشكالت 
امروز كشور عنوان مي كنند و پافشاري روي چنين 
موضوعي را با هدف تعميق نارضايتي عمومي شكل 
گرفته در جامعه و القاي حس نااميدي نس��بت به 

آينده كشور دنبال می كنند.

 منتقدان حضور ميداني نمايندگان 
از مديريت جهادي هراس دارند

اف�رادي ک�ه نگ�ران هس�تند مدیری�ت جه�ادي ب�ه ی�ك 
مطالب�ه از س�وي م�ردم تبدی�ل ش�ود، بازدیده�اي میدان�ي 
نماین�دگان را ت�اب نمي آورن�د، زی�را در ای�ن ص�ورت ج�ا 
ب�راي مدی�ران اش�رافي در کش�ور تن�گ خواه�د ش�د. 
فاطمه قاس��م پور، نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگو با راه دانا با بيان اينكه نماين��ده بعد از اينكه به عنوان منتخب 
مردم وارد مجلس مي ش��ود، نماين��ده كل ملت ايران اس��ت كه از يك 
حوزه انتخابيه برخاسته گفت: رس��يدگي به مسائل ملي مردم بر دوش 
نمايندگان اس��ت، نمايندگان بايد نسبت به مسائل حوزه انتخابيه خود 
اهتمام ويژه داشته باش��ند، اما اين مس��ئله ناقض كار نمايندگي براي 
پيگيري مش��كالت مردم در دورافتاده ترين روس��تاهاي كشور نيست. 
قاسم پور با اشاره به بازديد هاي رئيس و نمايندگان مجلس از نقاط حاشيه 
كشور تصريح كرد: اين اقدام مي تواند پشتوانه اي قوي براي نمايندگان 
هر حوزه انتخابيه از سوي قوه قانونگذار براي پيگيري مشكالت آن حوزه 
باشد. حضور در ميدان باعث مي شود هم نمايندگان از نزديك با مشكالت 
و مسائل آشنا شوند تا راهبرد مناسب براي حل مشكالت تدوين شود و 

هم نظارتي كه شأن مجلس است در عمل اتفاق خواهد افتاد. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه حضور نمايندگان در استان هاي مختلف 
باعث مي شود كه بر عملكرد دستگاه هاي مختلف با اهتمام بيشتر و بهتري 
نظارت داش��ته باش��ند، تأكيد كرد: در صورت هرگونه كم كاري از سوي 
دستگاه هاي مختلف مي توان زمينه مطالبه گري از سوي مجلس را هموار 
كرد. وقتي يك نماينده از نزديك نبيند كه مردم غيزانيه چگونه با بي آبي 
امورات خود را مي گذرانند درك الزم براي حل مشكل وجود نخواهد داشت. 
وي با اش��اره به اينكه اگر فقط وظيفه نمايندگي در صحن مجلس تعريف 
شود قانونگذاري ناقص انجام شده است، عنوان كرد: كساني كه نسبت به 
بازديد نمايندگان از نقاط دورافتاده انتقاد مي كنند از شكل گيري مديريت 
جهادي در كشور هراس دارند و نگران هستند كه مديريت جهادي به يك 
مطالبه از سوي مردم تبديل شود، زيرا در صورت ايجاد مديريت جهادي در 

كشور، جا براي مديران اشرافي در كشور تنگ خواهد شد. 
........................................................................................................................

 شهرداران تهران 
»زينت المجلس« جلسات هيئت دولت بودند!

دول�ت  هیئ�ت  جلس�ات  در  حناچ�ي  و  نجف�ي  حض�ور 
منج�ر ب�ه دریاف�ت حق�وق قانون�ي ش�هر ته�ران نش�د 
و ب�ه  نوع�ي آنه�ا تبدی�ل ب�ه »زینت المجل�س« ش�دند!

به گزارش تسنيم، ابوالفضل قناعتي عضو س��ابق شوراي شهر تهران درباره 
دستاورد حضور شهردار تهران در جلس��ات هيئت دولت اظهار كرد: اگر در 
دوره گذشته مديريت ش��هري، قاليباف به عنوان شهردار تهران در جلسات 
هيئت دولت حضور پي��دا مي كرد، مديريت ش��هري دريافت حق و حقوق 
قانوني پايتخت را مطالبه مي كرد. وي ادامه داد: دولت بعد از هدفمند كردن 
يارانه ها، تعهداتي در قبال تهران و ساير شهرها برايش ايجاد شد؛ توسعه مترو، 
مشاركت در خريد اتوبوس، يارانه بليت مترو و اتوبوس، سهم شهرداري در 
جرايم راهنمايي و رانندگي و... جزو تعهدات قانوني دولت بوده است، عالوه 
بر اين قرار بود شهردار تهران با حضور در جلس��ات مذكور، فارغ از تعهدات 
قانوني دولت، حق و حقوق بيش��تري براي مردم تهران دريافت كند. عضو 
سابق شوراي اسالمي شهر تهران تصريح كرد: در دوره گذشته نه شهردار را 
به جلسات هيئت دولت راه دادند و نه حقوق و تعهداتي را كه به عهده داشتند 
پرداخت كردند؛ در واقع به حقوق قانوني شهر، نگاه سياسي داشتند و حق 
مردم تضييع شد، زيرا قاليباف با جريان دولت همسو نبود. وي خاطرنشان 
كرد: به هر ترتيب ش��هردار در اين دوره در جلسات هيئت دولت حاضر شد 
اما حضور نجفي و حناچي منجر به دريافت حقوق قانوني شهر تهران نشد و 
به نوعي آنها تبديل به زينت المجلس شدند! در مدت حضور شهردار تهران در 
جلسات مذكور چه دستاوردهايي عايد شهر تهران شد؟! اگر قرار بود مشكلي 

از مشكالت تهران حل نشود، حضور در اين جلسات چه سودي داشت؟
........................................................................................................................

 شناسايي دارايي هاي ايران در خارج 
از سوی ديوان محاسبات

رئیس کمیته روابط خارجي با اش�اره به نشس�ت این کمیته براي 
بررس�ي میزان دارایي هاي ای�ران در خارج از کش�ور خبر داد که 
پیش�نهاد ش�د دیوان محاس�بات اطالعات مورد نی�از از میزان 
دارایي هاي دستگاه هاي ایران در خارج از کشور را جمع آوري کند. 
به گزارش خانه ملت، كميته روابط خارجي مجلس ش��وراي اسالمي در 
نشست عصر يك شنبه )۱7شهريور ماه( به بررس��ي ميزان دارايي هاي 
جمهوري اس��المي ايران در خارج از كش��ور- قبل و بعد از وقوع انقالب 
اسالمي- شامل امالك، سهام ش��ركت ها، معادن و موسسات خارجي و 
مطالبات تهران از ساير دولت ها پرداخت. مسئوالن دستگاه هاي مختلف 
اجرايي نيز در اين جلس��ه حضور پيدا كردند. عباس گلرو رئيس كميته 
روابط خارجي مجلس در توضيح اين نشست گفت: موضوع امالك و دارايي 
ايران در چند بخش تعريف مي شود؛ نخست دارايي هاي پولي و مالي ايران 
حاصل فروش نفت و محصوالت پتروشيمي است. اين دارايي ها در خارج 
از كشور به دليل تحريم متوقف شده و به دست ما نرسيده است. دوم نيز 
امالك و مستغالتي اس��ت كه مربوط به جمهوري اسالمي ايران است و 

دستگاه هاي مختلف متولي اين امالك و مستغالت هستند. 
  ضرورت حراست و حفاظت از اموال جمهوري اسالمي 

در خارج از کشور
وي با اشاره به حضور نمايندگاني از دستگاه ها و وزارتخانه هاي مختلف در 
جلسه كميته روابط خارجي، گفت: ما از اين دستگاه ها دعوت كرديم تا 
در مرحله نخست ميزان اموال، دارايي ها، امالك و مستغالت هر دستگاه 
را اعالم كنند، دوم اينكه گزارشي از آخرين وضعيت حقوقي و موانعي كه 
براي بازگشت اموال يا فروش آنها دارند، ارائه دهند و سوم اينكه در نهايت 
راهكاري را براي اعاده، حفظ و حراست از اموال ملي طراحي كنيم. رئيس 
كميته روابط خارجي مجلس يازدهم با بيان اينكه دستگاه هاي مختلف 
در اين جلس��ه ديدگاه هاي خود را ارائه كردند، تصريح كرد: با توجه به 
مباحث مطرح در اين جلسه مقرر شد از ديوان محاسبات خواسته شود تا 
ظرف مدت زماني دو يا سه ماهه اطالعات مربوط به دارايي و اموال ايران 
در خارج از كشور را از دستگاه ها بگيرد و در قالب گزارشي به كميسيون 
امنيت ملي ارائه دهد تا راهكارهاي قانوني را در كميسيون امنيت ملي 

تبيين كنيم و در برنامه هفتم توسعه پيشنهادات الزم را ارائه دهيم. 
   پیشنهاد تشكیل کارگروهي ذیل معاونت حقوقي

ریاست جمهوري
گلرو افزود: همچنين پيش��نهاد داديم ضمن تشكيل كارگروهي ذيل 
معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري، تيم حقوقي ملي تشكيل شود تا 
بتواند در مجامع بين المللي از حقوق ايران و منافع ملت دفاع كند، زيرا 
رقم پول هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي قابل توجه است و 

ما نمي توانيم شاهد كوتاهي نسبت به بيت المال باشيم. 
جواد كريمي قدوسي يكي از نمايندگان حاضر در اين جلسه نيز با تأكيد 
بر صيانت از بيت المال و دارايي هاي ملت در خارج از كشور، گفت: دولت 
بر اساس قوانين بودجه سال ۱۳۹۹ و برنامه ششم توسعه مكلف شده 
تا تمام اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول جمهوري اسالمي ايران 
در خارج از كشور را در سامانه اي تحت نظر وزارت اقتصاد و دارايي ثبت 

كند كه تاكنون اين كار به صورت جامع و شفاف انجام نگرفته است. 
س��ارا فالحي از ديگر نماين��دگان حاضر در اين نشس��ت، گفت: يكي 
از راهكارهاي شناس��ايي اموال و دارايي هاي ايران در خارج از كشور، 
مراجعه به كتب و اسناد قبل از انقالب اس��ت به ويژه كتبي كه توسط 

اعضاي دربار شاه و درباره زندگينامه آنها نوشته شده است.

سعيد همتي
   گزارش

رئیس کمیسیون سیاست امنیتي مجلس کانتون هاي سوئیس:

موافق برهم خوردن برجام نيستيم
رئیس کمیس�یون سیاس�ت امنیت�ي مجلس 
کانتون هاي س�وئیس با انتقاد از خروج امریكا 
از برخ�ي معاهدات مه�م بین الملل�ي از جمله 
تواف�ق برجام اف�زود: »ب�ه هیچ وج�ه موافق 
برهم خ�وردن برج�ام نیس�تیم و در خصوص 
ل�زوم رفع ف�وري تحریم ه�ا علی�ه جمهوري 
اس�المي ای�ران ب�ا ش�ما هم نظ�ر هس�تیم.«

به گزارش خان��ه ملت، خان��م تيانا م��وزر رئيس 
كميس��يون سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
ملي س��وئيس و توماس ميندر رئيس كميسيون 
سياس��ت امنيتي مجلس كانتون هاي سوئيس با 
حجت االسالم مجتبي ذوالنوري رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 

اسالمي ديدار و گفت وگو كردند. 
ذوالنوري در ابتداي اين ديدار با اشاره به مناسبات 
ديرينه دو كشور گفت: توسعه ارتباطات پارلماني 

فيمابين مجالس س��وئيس با مجلس ش��وراي 
اسالمي به ويژه ميان كميسيون هاي امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي، نقش مؤثري در تس��هيل و 
گس��ترش تعامالت دو كشور در س��اير بخش ها 
به وي��ژه در زمينه اقتصادي و تج��اري دارد. وي 
در همين رابطه افزود: استفاده از توانمندي هاي 
دو كشور، به توسعه هر چه بيشتر همكاري  هاي 
اقتص��ادي، علم��ي، زيس��ت محيط��ي و امور 

بشردوستانه كمك خواهد كرد. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در ادامه اين ديدار با انتقاد 
از نقض مكرر معاهدات بين المللي از س��وي امريكا 
و اعمال تحريم  هاي يكجانب��ه و ظالمانه عليه ديگر 
كش��ورها و حتي قضات ديوان كيف��ري بين المللي 
گفت: ايستادگي در مقابل اقدامات يك جانبه گرايانه 
و غيرقانون��ي امريكا از قبيل نق��ض مكرر معاهدات 

و پيمان ه��اي بين الملل��ي مانن��د پيمان ه��اي 
زيست محيطي، كنترل تس��ليحات كشتار جمعي 
و برجام، ام��ري الزم و ضروري اس��ت مانع افزايش 
قانون شكني هاي اين كشور در عرصه جهاني  گردد. 

خان��م تيانا موزر، رئيس كميس��يون سياس��ت 
خارجي مجلس ش��وراي ملي س��وئيس نيز در 
همين دي��دار بر ل��زوم توس��عه همكاري ها در 
زمينه هاي مختلف تأكي��د كرد و افزود: افزايش 
تعامالت پارلمان��ي ميان نماين��دگان مجالس 
ايران و س��وئيس به ويژه ميان كميسيون هاي 
تخصصي، در گسترش همكاري هاي فيمابين، 
حائز اهميت اس��ت. رئيس كميسيون سياست 
خارجي مجلس ش��وراي ملي سوئيس در ادامه 
اين دي��دار با تقدي��ر از تالش ه��اي جمهوري 
اسالمي ايران در كمك به تأمين ثبات و امنيت 
در منطقه از جمل��ه مبارزه با تروريس��م گفت: 

س��ابقه همكاري هاي منطقه اي دو كش��ور در 
امور بشردوس��تانه، الگوي مناس��بي براي ساير 

كشورهاست.  
توماس ميندر رئيس كميسيون سياست امنيتي 
مجلس كانتون هاي سوئيس نيز در همين ديدار با 
ابراز خرسندي از همكاري هاي رو به گسترش دو 
كشور در بخش هاي سياسي، اقتصادي، پارلماني 
و بشردوس��تانه گف��ت: همكاري ه��اي پارلماني 
در شناس��ايي و رف��ع موان��ع توس��عه تعامالت و 

همكاري هاي فيمابين نقش مؤثري دارد. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با انتقاد از 
خروج امريكا از برخي معاهدات مهم بين  المللي 
از جمله توافق برجام افزود: ب��ه هيچ وجه موافق 
برهم خوردن برجام نيس��تيم و درخصوص لزوم 
رفع فوري تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران 

با شما هم نظر هستيم.

   خبر

فرمانده کل سپاه از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( تقدیر کرد

رکورد کم نظير قرارگاه خاتم در آبرسانی به  غيزانيه اهواز
فرمان�ده کل س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المي در پیام�ي 
از تكمی�ل پ�روژه آبرس�اني ب�ه روس�تاهاي غیزانی�ه 
اه�واز توس�ط ق�رارگاه خاتم االنبی�ا)ص( تقدی�ر ک�رد. 
خردادماه س��ال جاري بود كه قس��مت هايي از بخ��ش غيزانيه )از 
بخش هاي شهرستان اهواز در اس��تان خوزستان( شاهد تجمعات 
اعتراض آميز مردم بود؛ مردمي كه ماه ها اعتراضات آرام و بي جنجال 
و هياهويشان براي نداشتن آب آشاميدني شنيده نشده بود و حاال 
براي آنكه كسي به آنها توجه كند، جاده اصلي را بسته بودند و تالش 
نيروی انتظامي براي بازگش��ايي جاده، منجر به درگيري شده بود. 
خبر درگيري كه پخش شد، گويا تازه مسئوالن مربوطه يادشان افتاد 
كه مردم غيزانيه آب ندارند! در اين ميان البته به جاي دولت، باز اين 

سپاه بود كه وارد كار شد تا حق مردم به مردم برسد. 
حاال در پي تكميل و تحويل فازهاي دوم و س��وم پروژه آبرساني به 
روستاهاي غيزانيه اهواز در استان خوزستان و سرعت در رفع مشكل 
مردم اين منطقه، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي فرمانده كل 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي با قدرداني از اهتمام جهادي و انقالبي 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( در اين عرصه گفت: خداي بزرگ 
را شاكريم به فرزندان ملت ايران در سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 
قرارگاه حضرت خاتم االنبيا)ص( توفيق داد در لبيك به مطالبه رهبر 
عظيم الشأن انقالب اس��المي )مدظله العالي( با سرعتي مثال زدني 
كاري كه بايد طي چندين ماه ص��ورت مي پذيرفت، در يك مدت 
كوتاه و ۲۵روزه، دغدغه مردم خونگرم، مؤمن، مقاوم، مجاهد و فهيم 
خوزستان با اجراي پروژه آبرساني به روستاهاي غيزانيه اهواز مرتفع 

و يك ركورد كم نظير در اجراي پروژه هاي آبرساني رقم زده شود. 
سرلشكر سالمي رفع مشكل آب در برخي مناطق كشور را در زمره 
اولويت هاي سپاه و قرارگاه خاتم االنبيا)ص( قلمداد و ضمن قدرداني 
از مجاهدان و تالشگران خدمت در اين عرصه تصريح كرد: به  توفيق 
الهي نقش آفريني ه��اي نيروهاي انقالب و مل��ت در نهاد مردمي و 
انقالبي سپاه با پيشتازي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( شتاب 
بيش��تري ادامه خواهد داش��ت و با همراهي دولت محترم و مردم 

ش��ريف ايران در آينده اي نه چندان دور ش��اهد حل مشكل آب و 
دغدغه هاي ناشي از آن به  ويژه در استان هاي جنوبي كشور خواهيم 
بود. فرمانده كل سپاه همچنين با تشكر از همكاري بنياد مستضعفان 
و ساير مجموعه هاي استاني در اجراي فازهاي دوم و سوم اين پروژه 
كه شامل ۳۰كيلومتر خط انتقال لوله پلي اتيلن بود، بر لزوم توسعه 
و تعميق خدمت رساني هاي مشترك و دلسوزانه توسط دستگاه هاي 
اجرايي و نهادي كشور تأكيد كرد و گفت: ما در مكتب امام و رهبري 
معظم انقالب آموخته ايم كه بزرگ ترين راه مبارزه با امريكا و دشمنان 

انقالب و نظام خدمت به مردم است. 
سرلشكر سالمي در پايان با اشاره به طرح ساماندهي حاشيه شهر 
اهواز خاطرنش��ان كرد: با توجه به برنامه ريزي ه��ا و توافقات خوب 
به عمل آمده بين قرارگاه خاتم االنبيا)ص(، استانداري خوزستان و 
فرمانداري اهواز اميدواريم در اجراي طرح ساماندهي حاشيه شهر 
اهواز كه مي تواند شرايط بهتري براي زندگي مردم عزيز فراهم كند، 

تسريع به  عمل آيد.

   دفاعی


