
  گزارش

انگاره های فسادزایی
 که شوراهای شهر پنجم بافتند

اکنون که بیش از ۲۰ سال از آغاز نخستین دوره شوراهای اسالمی شهر 
و روستا که در راستای تکمیل زنجیره دولت سازی و بر پایه تمرکززدایی 
امور از سطح ملی و با رویکرد تقویت مدیریت محلی راه اندازی شده بود، 
گذشته است، بایستی اذعان داشت که این شورا  ها به خصوص در شهرها، 
البته با افت و خیز، نتوانسته اند جایگاه و کارکرد خود را به مردم اثبات 
نمایند. به خصوص در دوره پنجم، عماَل به رغم برخی از زحمات آنچه در 
چشم عمده شهروندان نمود پیدا کرد، صرف انتخاب شهردار و تغییر نام 
کوچه   ها و خیابان   ها در شورای شهر تهران  بود. اختالس   ها و دستگیری 
اعضای کامل شوراهای شهر در برخی استان   ها و شهرستان   ها نیز مزید 
بر علت شد و موجب گردید شهروندان ذهنیتی منفی  نسبت به شورای 

شهر پیدا کنند که در گفت وشنودهای روزمره مردم پدیدار است. 
متأسفانه ش��اهد هس��تیم اخبار برخی از زمین خواری ها، اختالس   ها 
و ریخت وپاش   ها در ش��وراهای ش��هر پنجم و رقابت های غیراخالقی و 
هزینه های سنگین برخی افراد در انتخابات ۱۴۰۰، این انگاره را در ذهن 
افراد بافته که شورای شهر نه جایی برای خدمت که جایی برای بستن 
بار است و اگر افراد میلیاردی برای رأی آوری تالش می کنند چون قرار 
است تریلیاردی بخورند! برای مثال اخبار رس��می می گوید از ابتدای 
شورای شهر پنجم در استان تهران ۵۸ نفر در شهرداری   ها و شوراهای 
شهر اس��تان تهران بازداش��ت ش��دند که ۲۴ تن از آنها از شهرداران و 
اعضای شورای شهر هستند. همچنین خبرهای متعدی از دستگیری 
تمامی اعضای شورای شهر ساری، سه عضو شورای شهر الهیجان، یک 
شهردار و دو عضو شورای شهر بوشهر، عضو ش��ورای شهر نسیم شهر، 
دستگیری تمامی اعضای سابق شورای شهر پرند، احضار شش عضو از 
۹ عضو شورای شهر قرچک و برخی دستگیری   ها و ابهامات در شوراهای 
شهر رش��ت، تبریز، لنگرود و...  نیز در تقریباً یک سال گذشته به گوش 

رسیده است. 
این دست اخبار نشان می دهد که شوراهای شهر از سر ضعفی ساختاری 
و نظارتی درگیر رویه   هایی فسادزا شده اند که نیاز است در دوره جدید 
که رویکرد نهادهای کشور به خصوص س��ه قوه اصلی مبارزه با فساد 
شده، اعضای جدید این غبار را زدوده و دس��ت به اقداماتی زده که هر 
چه بیشتر شهرداری و شورای شهر را به شفافیت نزدیک سازد و امکان 
فساد در آن را به صفر میل دهند تا شهد شیرینی نهاد شورای شهر بر 
دل های مردم بنشیند. در واقع باید گفت در افزایش مشارکت ۱۴۰۴ 
این فقط دولت نیس��ت که نقش دارد بلکه اعضای شورای شهر جدید 
نیز بایستی به س��هم خود با خدمت پاک و صادقانه مردم را به شرکت 
در انتخابات مش��تاق کنند و اهمیت و آبروی این نه��اد را بازگردانند. 
البته همان طور که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند: »ش��هرداری   ها 
همواره در معرض افراد فرصت طلب و س��ودجو قرار دارند، اما ارتباط 
با مردم و دسترسی آسان آنان به مدیران شهرداری   ها موجب می شود 
زمینه  بس��یاری از فرصت طلبی   ها از بین برود« در کن��ار این تأکید بر 
شفاف سازی هزینه   ها و بودجه های شهرداری و به خصوص قرارداد  ها 
و خریدها، مقابله با رشوه خواری با هوشمندس��ازی رویه   ها و افزایش 
نظارت سیستمی و پرهیز از تجمالت نیز می تواند نقش مهمی در مبارزه 

با فساد داشته باشد. 
در همین هفته های گذشته که برخی از پروژه های رسانه ای شهرداری 
و شورای شهر تهران با رقم های نجومی منتشر شد، همگان متوجه آن 
شدند که چطور شفافیت در قراردادهای این نهاد و انتشار به موقع آنها 
و فارغ از هر سیاسی کاری و پنهان کاری می تواند موجب مقابله با فساد 
از سوی رسانه   ها و کاربران ش��بکه های اجتماعی شود چه بسا اگر این 
قرارداد  ها در زمان خود منتشر شده بود و بودجه شهرداری و مخارج آن 
شفاف سازی   می شد، هیچ گاه شاهد این هزینه های رسانه ای اعتمادسوز 

که از قضا به بهانه اعتمادآفرینی پخش می شود، نبودیم!

محمد صادق عبداللهی

در جلسه هیئت دولت:

روحانی: در مذاکرات به هر آنچه خواستیم   رسیدیم!
کمتر از 20 روز دیگر عمر دولتی که آمده بود 
تدبیری بیندیشد و امیدی بیافریند، به پایان 
می رسد اما اکنون و پس از هشت سال از آن 
وعده  ها به اعت�راف حامیان و ن�ه منتقدان 
دولت ، نه از تدبیر خبری هست و نه از امید. 
روحان��ی س��ال ۹۲ و ب��ا حمای��ت تم��ام قد 
اصالح طلبان، با وعده تعامل به دنیا و استراتژی 
»چرخ سانتریفیوژ  ها بچرخد، چرخ کارخانجات 
هم بچرخ��د « وعده فراوانی و رش��د اقتصادی 
داد ت��ا بدانجا که ای��ن جمله تاریخ��ی از او به 
جا مانده که آنچنان رون��ق اقتصادی و درآمد 
سرش��ار ایجاد خواه��د کرد که کس��ی نیازی 
به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداش��ته باش��د. او به 
امید نگاه به خارج همه تخم مرغ های سیاست 
خارجی را در س��بد برجام و نگاه به غرب چید 
و شد آنچه نباید   می ش��د، به گونه ای که امروز 
رئیس دستگاه دیپلماس��ی در آخرین گزارش 
خود به این واقعیت تل��خ اذعان می کند که  »با 
خوش خیالی، دوس��تان دوران س��ختی را در 
سراب طمع سرازیر شدن شرکت های غربی« 
از خود رنجاندیم؛ اتفاقی ک��ه اگر نمی افتاد نه 
دوستان دوران س��ختی رهایمان می کردند و 
نه به فشار حداکثری ترامپ مواجه   می شدیم.« 
 اما گویی مرغ رئیس جمهور محترم یک پا دارد. 
او همچنان و پ��س از تم��ام ناکامی ها، خوش 
خیالی  ها و کارشکنی های غرب معتقد است:»ما 
آنچه را که نیاز بود در س��ایه مذاکره به دست 

بیاوریم، به دست آوردیم. «
روحانی روز گذش��ته در جلس��ه هیئت دولت 
با اش��اره به ثبت ۲3 تیرماه در تقویم کشور به 
عنوان روز گفت وگو و تعامل با جهان گفت: »با 
اقدامات و تالش های دولت یازدهم برای از بین 
بردن تحریم های ظالمانه و غیرقانونی دشمن، 
۲3 تیرماه سال ۹۴ و در ۱۰۰روز اول فعالیت 
این دولت توافق موقت با ۱+۵ به دس��ت آمد و 
با این توافق ادامه تحریم  ها علیه ایران متوقف 
ش��د. یکی از اهداف بس��یار مهم دولت تدبیر 
و امید احق��اق حقوق ملت در زمینه مس��ائل 
فناوری های مدرن، نجات اقتص��اد، تجارت و 
تولید کش��ور بود. این هدف اصلی و مهم ما در 
دولت یازدهم بود و به نحوی در دولت دوازدهم 
هم تکرار ش��د. «  او البته در این زمینه توضیح 
بیشتری نمی دهد و اساساً نمی گوید آیا دولت 

تدبیر و امید به این هدف رسید یا خیر؟
روحانی س��پس وعده ۱۰۰ روزه خود را مورد 
یادآوری قرار داده که به زعم ایش��ان قدم های 
مهمی برای شکس��تن تحریم  ها بود:  » دولت 
با رأی م��ردم و وعده ای که به م��ردم داده بود 
در ظ��رف ۱۰۰ روز قدم های مهم��ی را برای 
شکستن تحریم برداشت و در فروردین ۹۴ به 
توافق کلی با شش کشور رسیدیم و در ۲3 تیر 
۹۴ با ۱+۵ به توافقی تحت عنوان برجام دست 
یافتی��م و در دی ماه ۹۴ نیز برج��ام اجرایی و 
تحریم   ها برداشته شد. همه دستورالعمل های 
الزم نیز از طرف اتحادیه اروپ��ا و امریکا اعالم 
و ابالغ گردید. نتیجه این توافق این اس��ت که 
از طری��ق گفت وگو و تعامل س��ازنده می توان 
مسائل پیچیده و مهمی را که بین کشورمان و 
کشورهای بزرگ و حتی سازمان های بین الملل 
وجود دارد، حل و فص��ل کرد. «  اما اکنون و در 
پایان هشت سال همچنان به گفت وگو و تعامل 
با غرب خوشبین است! بی آنکه هزینه و فایده 
این گفت وگوی یک طرفه را م��ورد توجه قرار 

دهد. آیا در این گفت وگو  ها که حاصل آن برجام 
بود، تناسبی بین داده  ها و ستانده  ها وجود دارد؟ 
خود دولتمردان که بار  ها نتیجه آن را »تقریباً 

هیچ « عنوان کرده اند. 
    هم چ�رخ کارخانج�ات چرخید، هم 

سانتریفیوژها!
روحانی سپس مدعی شده که شعار او در سال 
۹۲ عماَل محقق شده است.  » اینکه می گفتیم 
هم سانتریفیوژ  ها می تواند بچرخد و هم زندگی 
مردم، در عمل محقق شد و طی سال ۹۵ و ۹6 و 
ابتدای سال ۹7 تورم یک رقمی داشتیم که در 
تاریخ کشور سابقه نداشته است. همچنین در 
سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی دو رقمی بودیم و 
در دنیا رتبه اول را داشتیم. این اقدامات بزرگ 
در سایه مذاکره و تعامل سازنده حاصل شد و هر 

کسی حرف دیگری بزند، دروغ می گوید. «
رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه صهیونیس��ت ها، 
ارتجاع منطقه و تندروهای امریکا و ضدانقالب 
از ابتدا با برجام مخالف بودند، اظهار داش��ت: 
»وقتی یک ف��رد مجنون سیاس��ی در امریکا 
روی کار آمد او را تحت فش��ار ق��رار دادند و به 
وی گفتن��د اگ��ر از برجام خارج ش��وی دیگر 
برجام باق��ی نخواهد ماند و کافی اس��ت فقط 
۲۴ ساعت تحمل سیاسی داشته باشی، اما این 
محاسبه نیز اش��تباه از آب در آمد و ترامپ هر 
روز بیشتر تحت فشار قرار داشت. از طرفی در 
داخل و خارج کشور تبلیغ می کردند که صنعت 
هسته ای فروخته شد، در حالی که این صنعت 
با قدرت باقی ماند و س��ازمان ان��رژی اتمی در 
ماه های اخیر نشان داد که با چه توانمندی ای 
می تواند در مدت زمان کوتاهی غنی سازی ۲۰ 
درصد و 6۰ درصد انجام دهد. حتی اگر روزی 
نیاز داشته باش��یم و برای رآکتوری نیاز به ۹۰ 
درصدی هم باشد می توانیم آن را انجام دهیم و 
در مسیر فعالیت صلح آمیز، هر کاری می توانیم 

انجام دهیم. «
    به آنچه از مذاکره خواستیم رسیدیم!

رئیس جمه��ور ایس��تادگی و مقاومت مردم را 

پشتوانه اصلی مذاکره دانست و گفت: »مذاکره 
بدون ایستادگی مردم، هدایت های مقام معظم 
رهبری و با وجود اختالف و تنش پیش نمی رود 
پس ما آنچه را که نیاز بود در س��ایه مذاکره به 

دست بیاوریم به دست آوردیم. «
دکتر روحانی با اش��اره به مش��کالت ناشی از 
جنگ اقتصادی برای اقتصاد کشور و معیشت 
مردم ، گفت: »به طور متوسط در سال بایستی 
6۰ میلیارد دالر درآمد نفتی داشته باشیم که 
در این مدت این درآمد بس��یار کاهش یافت و 
دولت بدون تکیه به درآمد نفت کشور را اداره 
کرد و امروز همه مش��کالتی که وجود دارد به 
خاطر وضعیت واردات اس��ت و اگر واردات به 
موقع انجام شود، زندگی مردم نیز روال عادی 

خواهد داشت. « 
رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه س��االنه ۴۰، ۵۰ 
میلیارد دالر جنس وارد می کنیم و همین قدر 
هم باید درآمد داش��ته باش��یم، گف��ت: »اگر 
بخواهیم به نقطه مطلوب برس��یم، بایستی در 
کشور سرمایه گذاری انجام ش��ود در غیر این 
صورت کار  ها به درستی پیش نمی رود. « این 
باید و نباید ه��ای رئیس جمهور در حالی گفته 
می شود که عمر دولت او کمتر از ۲۰ روز دیگر 
به پایان می رس��د و معلوم نیست چرا در طول 
این هشت سال گذشته به سمت سرمایه گذاری 

نرفته است؟ 
روحانی بی آنکه بدعهدی امریکا در خروج غیر 
قانونی از برجام را یادآوری کند، باز هم انگشت 
اتهام را به سمت مجلس شورای اسالمی برده 
که اگر دخالت ه��ای مجلس نب��ود، تحریم  ها 
برداشته شده بود! او با اشاره به روی کار آمدن 
رئیس جمهور جدید در امریکا گفته: »این فرد 
در دوره تبلیغات انتخاباتی اع��الم کرد که در 
صورت پیروزی به برج��ام برمی گردد و در این 
راستا در اولین اقدام نسبت به برجام نامه ای را 
که ترامپ برای بازگرداندن تحریم های سازمان 
ملل داده بود پس گرفت و همزمان اعالم کرد 
که قصد دارد به برجام بازگردد. « رئیس جمهور 

با ذکر این نکته که  ای کاش همه به اصول 6۰ 
و ۱۱3 قانون اساس��ی احترام می گذاش��تیم، 
گفت: »چنانچه اصل 6۰ قانون اساسی حاکم 
بود و لطمه نمی خورد که در اوایل آذرماه لطمه 
خورد، در اسفند تحریم برداشته   می شد و امروز 

شرایط دیگری در کشور حاکم بود. «
او در عین ح��ال مذاکرات جاری را به س��فره 
آماده ای تشبیه کرده که برای دولت سیزدهم 
فراهم شده اس��ت: » امروز یک سفره آماده ای 
فراهم شده است، قاعدتاً فرصت دولت دوازدهم 
را از دستش گرفتند و امیدواریم دولت سیزدهم 
بتواند این کار را تکمیل کن��د ولی به هر حال 
متأس��فیم که پنج، ش��ش ماه فرصت از دست 
رفت. دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات متنوعی 
در عرصه تعامل سازنده انجام داده است که از 
آن جمله می ت��وان به روند آس��تانه، توافق در 
دریای خ��زر، روند مذاکرات س��ه  جانبه طرح 
صلح هرمز و دهها مورد دیگر اشاره کرد و اینکه 
فقط از برجام در زمینه تعامل س��ازنده سخن 
گفته می شود به این خاطر است که برجام یک 

مصداق مهم در تعامل سازنده است. «
نکته جال��ب توجه اینکه روحان��ی گویی برای 
دولت خود هویت مستقلی از دولت های گذشته 
تعریف می کند، در حالی که اگر تالشی صورت 
گرفت��ه و یا خدماتی انجام ش��ده و ب��ه نتیجه 
رسیده محصول زمینه سازی  ها در دولت های 
گذشته بوده و بدیهی است هر دولت در مدت 
تصدی مس��ئولیت در یک دوره چهار یا هشت 
ساله میراث دار تعهداتی است که از گذشته به 
او رسیده و او به تکامل می رساند و یا زمینه ساز 
خدماتی اس��ت که در دولت های آینده به بار 
می نش��یند. بنابراین میزان خدمتگزاری یک 
دولت را باید در رشد ش��اخص های اقتصادی 
و برخورداری مردم از مواهب آن ارزیابی کرد. 
به رغم همه خدماتی که این دولت مانند سایر 
دولت های گذش��ته داش��ته ، اکن��ون منحنی 
رضایتمندی مردم از دولت تدبیر و امید در چه 

نقطه ای است؟ مردم باید قضاوت کنند. 

ژه
روزنامه شرق معتقد است که اصالح طلبان از سوی »سرمایه وی

اجتماعی« خود طرد ش��ده اند. این روزنامه در گزارش��ی با 
بیان اینکه اصالح طلبان اکنون هم همچون س��ال های ۸۸ 
تا ۹۲ از قدرت دور شده اند، نوشت: »گرچه به نظر می رسد 
در اصل موضوع یعنی دوری از قدرت ش��رایط کنونی مانند 
آن زمان اس��ت ام��ا تفاوتی اساس��ی میان ای��ن دو مقطع 
زمانی وجود دارد؛ آنکه بع��د از ۸۸، اصالح طلبان نیرو  هایی 
طردشده از سوی قدرت رسمی به حساب می آمدند اما در 
حال حاضر اصالح طلبان از سوی س��رمایه اجتماعی خود 

طرد شده اند. «
شرق در ادامه از ترفند اصالح طلبان برای نزدیک ماندن به 
قدرت می نویسد: »بخشی از اصالح طلبان بی میل نیستند 
که صرفاً منقد رئیسی نباشند و با او از در تعامل وارد شوند 
تا هم به صفت فردی برای همیش��ه از چارچوب سیاس��ت 
رسمی بیرون رانده نشوند و امید داش��ته باشند که باز هم 
می توانند وارد قدرت ش��وند و احیاناً به سرنوش��ت نهضت 

آزادی دچار نش��وند...  «  و بعد در دلیل دوم، تالش می کند 
عطش اصالح طلب��ان برای نزدیک��ی به ق��درت را اینگونه 
توجیه کند: »و هم با نگاهی خوش بینانه دولت رئیسی را به 
سمت اهداف اصالح طلبانه خود سوق دهند و برای مثال با 
ارائه نقطه نظرات خود به دولت، رئیس��ی را مجاب کنند که 
دیپلماسی پرتنش به نفع کشور نیست یا به رسمیت شناختن 
آزادی های مش��روع مّر قانون اساسی اس��ت. «  با این حال، 
روزنامه شرق، اصالح طلبان را تلویحاً از »تعامل منفعل « با 
دولت رئیسی برحذر داشته و نوشته که تعامل منفعل یعنی 
که »اصالح طلبان رس��ماً به نیروهای حامی رئیسی تبدیل 

شوند و گویی که نامزد خود وارد پاستور شده است...  «
اینکه اصالح طلبان در این ای��ام همچنان به نزدیکی خود با 
قدرت فکر می کنند، جالب توجه است. آنها هم اکنون باید 
به فکر چگونه بازگرداندن اعتماد مردمی به خود باشند، اما 
به نظر می رسد تعامل با دولت )نزدیکی به قدرت( برای آنها 
اهمیت بیشتری دارد. از س��ویی این نگرانی را هم دارند که 

پایگاه اجتماعی شان را بیشتر از دست بدهند: »این احتمال 
وجود دارد که پایگاه اجتماعی اصالح طلبان که در سال های 
گذشته به قدر کافی بی اعتماد نسبت به تصمیم های جبهه 
اصالحات شده ، بیش از پیش سعی کند میان خود و جبهه 
متبوع سابق خود فاصله گذاری کند؛ هرچند یک روی دیگر 
سکه آن است که اگر احیاناً دولت رئیسی بتواند موفق عمل 
کند و برخالف انتظار مخاطبان اصالح��ات، عالوه بر آنکه 
وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد، در حوزه توسعه سیاسی 
هم یا توسعه بخش باش��د یا دست کم محدودکننده نباشد، 
ممکن است سرمایه اجتماعی اصالح طلبان قضاوتی منفی 
نسبت به رویکرد کنونی طیف   هایی از اصالح طلبان نداشته 

باشد...  «
آنچه ش��رق نوش��ته، حکایت از س��رگردانی اصالحات در 
چگونگی تعامل با دوست س��یزدهم در اوج از دست دادن 
سرمایه اجتماعی شان دارد. این سرگردانی آنقدری است که 
حتی به لحاظ تئوری هم نمی توانند یک نظر قطعی بدهند. 

    کارشناس مسائل منطقه:
حاکمیت طالبان

 به نفع مردم افغانستان  و ایران نیست
مدیرگروه مطالعات افغانس�تان مجمع بین المللی اساتید مسلمان 
دانش�گاه   ها درباره تعصب قومی و مذهبی طالب�ان گفت: حاکمیت 
طالبان به نف�ع مردم افغانس�تان، ای�ران، منطقه و جهان نیس�ت. 
سیدرضا صدرالحسینی روز گذشته در نشس��ت تخصصی »تحوالت اخیر 
در افغانستان « خاطرنشان کرد: میان تصمیم گیران ایرانی شناخت خوبی از 
وضعیت افغانس��تان و طالبان وجود دارد. بنابراین، برادران و خواهران افغان 
اطمینان داشته باشند که جمهوری اسالمی دغدغه های آنها را درک می کند. 
مدیرگروه مطالعات افغانستان مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، 
به تعصب قومی و مذهبی طالبان اشاره کرد و گفت: در صورت مسلط شدن 
طالبان بر افغانستان، آنها این کشور را تبدیل به پشتونستان خواهند کرد که 
این موضوع به نفع مردم افغانستان، ایران و منطقه نخواهد بود. البته اینکه 
یک قوم کلیت نظام حاکم در افغانستان را تصاحب کند بسیار ضعیف است. 
صدرالحسینی خاطرنشان کرد: باتوجه به شناخت کافی که در طول بیش 
از چهار دهه گذشته از افغانستان و مردم و جریان های آن داریم به افغان   ها 
اطمینان می دهیم که ما هم به تشکیل دولت یک فراگیر با مشارکت همه 
اقوام باورمند هستیم. وی از آمادگی ایران برای پذیرش پناهندگان افغان 
در صورت باال گرفتن درگیری   ها در این کشور خبر داد و افزود: کیان شیعه 
در افغانستان برای جمهوری اسالمی اهمیت دارد و به همه افغان   ها قول 

می دهیم که ایرانیان نسبت به مسائل آنها بی تفاوت نیستند.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها:
فعالیت شورایاری   ها 

مستلزم مصوبه مجلس است
رئی�س کمیس�یون ام�ور داخل�ی کش�ور و ش�ورا  ها گف�ت: 
ش�ورای عال�ی اس�تان  ها در ص�ورت ل�زوم الیح�ه ای را ب�رای 
تش�کیل ش�ورایاری  ها ب�ه مجل�س ارج�اع ده�د ت�ا اینک�ه ب�ه 
قانون تبدی�ل ش�ود و دیگر فعالی�ت آنها ایرادی نداش�ته باش�د. 
محمد صالح جوکار در گفت وگو با خبرگ��زاری خانه ملت، به رأی دیوان 
عدالت اداری بر غیر قانونی بودن شورایاری  ها اشاره کرد و گفت: اگر قرار 
بر این باشد که نهاد  هایی در کش��ور ایجاد شوند بایستی در این خصوص 
قانونگذاری شود.  نماینده مردم یزد، اش��کذر، بخش ندوشن و دهستان 
س��ورک در مجلس افزود: در حقیقت وجود شورای محله و شورایاری  ها 
ضرورت دارد و اینها به عنوان بازوان محلی شورا  ها می توانند عمل کنند و 
مسائل و مشکالتی را که در سطح یک محله وجود دارد مرتفع نمایند و البته 
از طریق ارتباط با اعضای شورا  ها هم مشکالت را با آنها درمیان بگذارند تا 

بتوانند اقدامات کافی را انجام دهند. 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا  ها اظهار کرد: در سالهای اخیر 
برخی شهرداری های کالنشهر  ها شورایاری های محله را تشکیل دادند، اما 
هیچ گونه مبنای قانونی نداشتند که همین موضوع باعث مشکالتی شد. 
وی بیان کرد: در شرایط فعلی هم اگر شورای ششم ضرورت ببینند که باید 
شورایاری  ها وجود داشته باشند، می توانند الیحه ای را از طریق شورای عالی 
استان  ها به مجلس ارجاع دهند تا به قانون تبدیل شود که دیگر از لحاظ 

قانونی فعالیتشان ایراد نداشته باشد. 

آیت اهلل جوادی آملی:
نام این مردم را

 نمی شود بی وضو  آورد
 آیت اهلل رئیس��ی ش��امگاه دو  ش��نبه این هفته  به دماون��د رفت و با 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی دی��دار و گفت وگو کرد. در این دیدار 
رئیس جمه��ور منتخب با تأکید ب��ر این نکته که در پ��ی انتخابات 
اخیر مردم ب��ه تغییر وضعیت »امید « پیدا ک��رده اند، تصریح کرده 
بود:»یکی از الزامات به فعلیت رس��اندن ظرفیت های کش��وربرای 
پیش��رفت و آبادانی این اس��ت که نگاه های ش��خصی و جناحی را 
کنار گذاشته و هر کسی می تواند در مسیر تحول و پیشرفت کشور 
اثر گذار باش��د. « موضوعی که این امیدواری را به وجود آورده است 
که دولت سیزدهم فارغ از عینک های جناحی و سیاسی تمام توان 
خود را بر خدمتگزاری به »مردم « معطوف کند. این  نکته مورد توجه 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی نیز قرار گرفته و ایشان با قرائت روایتی 

از نهج البالغه بر این موضوع تأکید کرده بود.  
  آیت اهلل جواد آمل��ی ، مرجع تقلید ش��یعیان در دیدار رئیس جمهور 
منتخب ضمن قدردانی از حضور مردم، از تمامی مس��ئوالنی که در 
حفظ و کرامت ملت می کوش��ند نیز قدردانی کرد و بیان داشت: این 
کش��ور را به خوبی می توان اداره کرد، ذات اق��دس الهی در یک آیه 
مخّمس و پنج ضلعی فرمود: )َفال تَِهُنوا( به خود سستی راه ندهید زیر 
بار صلح و سازش تحمیلی هم نروید که آن سوزش است نه سازش )َفال 
تَِهُنوا َو تَْدُعوا( این »تَْدُعوا« مجزوم به »ال« است، یعنی »ال تدعوّن«. 
ِم( مبادا زیر بار سازش بروید برای اینکه  ��لْ )َفال تَِهُنوا َو تَْدُعوا إِلَی السَّ
ظاهرش سازش است باطنش سوز، مبادا این کار را بکنید. این نباید 
نباید چرا؟ برای اینکه »َو أَنُْتُم الَأْْعلَْوَن«، ش��ما دست باال دارید چرا؟ 
ُ َمَعُکْم«، وقتی خدا با آدم است. چرا خدا با ماست؟ برای  چون »َو اهللَّ
اینکه کار کردیم )َو لَْن یَِتَرُکْم أَْعمالَُکْم(. این آیه پنج ضلعی یک قانون 
اساس��ی اس��ت و خداوند هم می فرماید وقتی کار کردید من با شما 
هستم و شما را تنها نمی گذارم، وقتی این همه خون دادید، این همه 
شهید دادید، این همه فداکاری کردید من با شما هستم، و همه ما باید 

به این مطلب باور داشته باشیم. 
ایش��ان ادامه داد: دولت  هایی که موفق اند دو قس��م اند؛ یک قسم 
تمام نیازهای مردم را برطرف می کنند اما در هر جا یک مش��کلی 
هست می گویند چاره غیر از این نیست! اقتصاد را تأمین می کنند 
با مش��کالت! امنیت را تأمین می کنند با مش��کل! رف��اه را تأمین 
می کنند با مشکل! سیاست داخلی و خارجی را تأمین می کنند و 
می گویند الزمه همین است و غیر از این نمی شود اینها دولت های 
نیم��ه کاره اند و نیمه موفق؛ ام��ا برخی از دولت  ه��ا موفق اند همه 
خصوصیت  ها و خاصیت  ها را انجام می دهند و هیچ جا هم مشکلی 
ندارند و این شدنی هم هست و این به وسیله دولت  هایی است که 

با عرضه باشند. 
آیت اهلل جوادی آملی اظهار داشت: ملت  ها نیز دو قسم اند؛ یک عده 
خدای ناکرده در برابر رهبرند، امام علی)ع( در خطبه ای به کسانی که 
َجاِل َو اَل ِرَجاَل«؛  ای نامرد  در برابر او ایستاده اند، فرمود: »یَا أَْشَباَه الرِّ
مردم به اینها گفت؛ ما به لطف الهی چنین چیزی نداریم، مخصوصاً 
این دوره و این خیلی نعمت است که در برابر رهبر نداریم یا ساکت اند 
یا خاضع، ولی همین علی وقتی نامه ای برای مالک اشتر می نویسد 
فرمود مالک! شنیدی که نماز س��تون دین است؟ فهمیدی که نماز 
ستون دین است؟ این مردم ستون دین اند. آن کسی که علی را یاری 
می کند مثل نماز اس��ت چه فرقی می کند؟ نماز یک سلسله اذکار 
است این یک روح مطهری است که دارد علی را یاری می کند. یک 
وقتی ما می گوییم مردم خوب هستند، احترام دارند اما مردم را در 
حد نماز که نمی دانیم، اما علی می گوید این مردمی که خون دادند، 
ش��هید دادند، صف مقدم بودند، جلوی دش��من را گرفتند، جانباز 
شدند، اینها ستون دین هستند. آن وقت اگر کسی با نماز بدرفتاری 
می کند خدا با او چه می کند؟ خدا آنچنان می گیرد که صدا ندارد، با 
ستون دین نمی شود بدرفتاری کرد. بی وضو نمی شود نام این مردم 
را برد اگر خدای ناکرده به این مردم بدرفتاری شود مثل این است که 

با نماز بدرفتاری شده است. 

در انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان
آیت اهلل جنتی ابقا شد، سخنگو تغییر کرد

در جلس�ه روز گذش�ته ش�ورای نگهب�ان، انتخاب�ات هیئت 
رئیسه س�ال جدید ش�ورای نگهبان برگزار ش�د که بر اساس 
آن آیت اهلل جنت�ی و دکتر ره پیک به عن�وان دبیر و قائم مقام 
ش�ورای نگهبان ابقا ش�دند. همچنی�ن، دکتر ه�ادی طحان 
نظیف به عنوان سخنگوی جدید شورای نگهبان انتخاب شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��ورای نگهب��ان، آیت اهلل احمد 
جنتی، دبیر شورای نگهبان  در این جلسه با اشاره به فرا رسیدن ۲6 
تیرماه سالروز تأسیس   شورای نگهبان یادآور شد: شورای نگهبان 
از بدو تأسیس   تاکنون محکم ایستاده و به وظایف قانونی و شرعی 
خود عمل کرده و اج��ازه نداده در رأی مردم و س��المت انتخابات 

خدشه ای وارد شود.
 وی افزود: شورای نگهبان در حوزه تطبیق مصوبات با شرع و قانون، 
نظارت بر انتخابات و رسیدگی به استعالمات دیوان عدالت اداری، 
کارهای بس��یار خوبی انجام داده و من به عنوان کسی که از ابتدا 
تاکنون در این شورا حضور داشته ام، شهادت می دهم همه اعضا از 
گذشته تا حال با اخالص عمل و به درستی در این نهاد مقدس انجام 

وظیفه کرده اند و این شورا همچنان سرافراز است.
 آیت اهلل جنتی ب��ا یادک��ردن از اعضای قدیمی و فقید این ش��ورا 
همچون آی��ت اهلل العظمی صاف��ی گلپایگانی)حفظه اهلل(، مرحوم 
آیت اهلل مه��دوی کنی، مرحوم آی��ت اهلل مومن، مرح��وم آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی، مرحوم آیت اهلل یزدی و سایرین، برای اعضای 
سابق در قید حیات، طلب عافیت و برای اعضای فقید، از درگاه الهی 

طلب مغفرت کرد. 
دبیر ش��ورای نگهبان در ادامه س��خنان خود با اش��اره ب��ه اتمام 
مسئولیت دکتر کدخدایی در سمت س��خنگویی شورای نگهبان 
و امتن��اع وی از ادامه این مس��ئولیت گفت: بنده ب��ه آقای دکتر 
کدخدایی خیلی اصرار کردم که شما همچنان سخنگو باقی بمانید 

اما ایشان نپذیرفتند.
 ایشان سخنگوی خوبی برای شورای نگهبان بودند و در این مدت 
مسئولیت با متانت، استدالل و منطق، به خوبی از شورای نگهبان 
دفاع کردند و ارتباط خوبی با رسانه   ها و خبرنگاران داشتند و آبروی 
این ش��ورا را حفظ کردند که بنده قدردان زحمات ایش��ان بوده و 
هستم. دبیر شورای نگهبان ادامه داد: آقای دکتر کدخدایی برای 
بنده همواره مشاور امین بوده  و هستند و االن نیز مسئولیت مهم 
پژوهشکده ش��ورای نگهبان را بر عهده  دارند؛ حسن  ایشان جوان 
شناس��ی و جوان پروری اس��ت و در پژوهشکده ش��ورای نگهبان 
توانس��ته اند حقوقدانان جوان را جمع کنند و پرورش دهند و این 
کار جزو افتخارات ایشان اس��ت. آیت اهلل جنتی با اشاره به فعالیت 
پژوهشگران و نظرات مشورتی آنها به اعضای شورای نگهبان گفت: 
بحمداهلل در پژوهش��کده ش��ورا جوانان متدین، به روز، مطلع و با 
اخالص کار می کنند و برای آینده ش��ورای نگهبان و کشور مفید 

هستند. 
آیت اهلل جنتی در پایان افزود: من از آقای دکتر کدخدایی تش��کر 
می کنم؛ هم نسبت به خدمات ایش��ان به کل شورا و هم نسبت به 

شخص خودم و ان شاءاهلل اجر آخرت نصیب ایشان بشود. 
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ترفند اصالح طلبان برای نزدیک ماندن به قدرت

      خبر

برهم صالح رئیس جمهور عراق روز گذش�ته 
در کاخ الس�ام بغداد با س�ید محمود علوی 
وزی�ر اطاع�ات ای�ران دی�دار و دو ط�رف 
درباره رواب�ط دوجانب�ه گفت وگ�و کرده اند. 
به گزارش ایرنا، وزیر اطالعات ایران در این دیدار 
به نمایندگی از دولت جمهوری اس��المی ایران 
به برهم صالح و ملت عراق فاجعه آتش س��وزی 
بیمارس��تان امام حس��ین  در ذی قار را تسلیت 

گفت. دو طرف همچنی��ن درباره روابط دوجانبه 
بین دو کشور همسایه و اهمیت آن برای دو ملت 
دوس��ت بحث و تبادل نظر کردند. برهم صالح و 
علوی بر ضرورت تقویت رواب��ط ایران و عراق در 

همه عرصه  ها تأکید کردند. 
س��ید محمود علوی در این دیدار ب��ر »اهمیت 
روابط محکم بین دو کشور و ملت، حمایت ایران 
از امنی��ت و ثبات در ع��راق، تقوی��ت همکاری، 

هماهنگی در مقابله را تروریسم و افراط گرایی و 
برقراری صلح در منطقه « تأکید کرد. برهم صالح 
نیز از »عم��ق روابط تاریخی ع��راق با جمهوری 
اسالمی ایران و ضرورت توسعه افق های همکاری 
دوجانبه در همه عرصه ها« گفت و اش��اره کرد: 
عراق مقت��در، امن، باثب��ات، داراری حاکمیت و 
روابط متوازن با پیرامون عربی و اس��المی خود، 
نماینده ثابت و مرکزی برای تالقی منافع مشترک 

با کشورهای منطقه و تقویت کننده صلح و امنیت 
منطق��ه ای خواهد ب��ود. وی به خاط��ر »مواضع 
جمهوری اسالمی ایران در پشتیبانی از عراق به 
ویژه در جنگ با تروریسم و مقابله با تروریست های 
داعش« تقدیر کرد. وزی��ر اطالعات ایران در بدو 
ورود به بغداد از محل شهادت سردار شهید قاسم 
سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس بازدید کرد 

و قرار است با مسئوالن عراقی دیدار کند. 

وزیر اطالعات ایران با رئیس جمهور عراق دیدار کرد

ریاست جمهوری


