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یادداشت روز

لیست اصالح طلبان ،لیست سرمایه اجتماعی و
اعتماد عمومی است
جواد رحیم پور  -روزنامه نگار

بحران در مدیریت شــهری ،انتخابات پنجمین دوره شــورای شهر کالن شهر ها را
با حساسیت روبرو کرده اســت .مدیریت شهری با بحران همه جانبه ای روبرو است و
نیازمند پاسخی در خور است تا زخم های وارده بر پیکر شهر التیام یابد.
متاسفانه همچون پایان دوره احمدی نژاد ،شهرداری تهران با بحران در مدیریت مالی،
بی انضباطی ســاختاری واداری ،ناکارآمدی سازمانی و چالش های گسترده در مدیریت
اجتماعی شهر و بی اعتمادی روز افزون شهروندان روبرو است.
روبرو شــدن با این چالش ها ،نیازمند دیدگاهی منسجم در حوزه مدیریت شهری و
شــجاعت کافی برای مواجهه با عواملی اســت که در جهت ضدیت با منافع مردم در
سازمان شهرداری ،این نهاد را به کانون منافع خود تبدیل کرده اند.
به تعبیری رویکرد دکتر حسن روحانی در انتخابات سال  92باید در انتخابات پنجمین
دوره شوراها نیز تکرار شود .یکی از نکات مهم در مواجهه با این شرایط بحرانی ،انتخاب
درست افرادی است که زمام امور نظارتی را در شورای شهر به عهده می گیرند.
هر چند پیامد های حادثه پالســکو نگرانی از مدیریت شهری را در اذهان زنده نگاه
داشته است اما رویکرد به انتخاب افراد لیست ها هنوز از انسجام بر خوردار نیست.
هجوم افراد برای ثبت نام و کاندیداتوری آنها از یکسو به عنوان حس مشارکت جویی
در سرنوشــت شهر قابل تفسیر است و از ســوی دیگر ورود بدون تخصص وکارآمدی
معنایی جز عدم درک نادرست از موقعیت بحرانی مدیریت شهری ندارد.
در این شــرایط ،گروههایی که در جســتجوی افراد برای بســتن لیست هستند با
مشکالت بیشتری روبرو هستند .اگر چه از همه لیست ها انتظار نمی رود تمام معیار ها
را رعایت کنند اما لیســت محوری اصالح طلبان باید دارای ویزگی های الزم و اقتاعی
برای شهروندان باشد.
به نظر می رســد این جریان به شدت تحت فشارهای گوناگونی قرار دارد .بخشی از
این فشارها به دلیل امتداد در خواست های غیر واقع گذشته مانند آقا زاده ها برای ورود
به لیست است و بخشی نیز به عدم انسجام و اقناع جامعه نسبت به معیار های انتخاب
کاندیداها بر می گردد.
لیســت اصالح طلبان به عنوان لیستی پر مخاطب ،لیست خصوصی و مربوط به یک
جریان یا گروه خاص محسوب نمی شود تا اعمال سلیقه در آن نقش واهمیت محوری
داشته باشد و از دیدگاه مردم نیز با واکنش روبرو نگردد.
بلکه این لیست ،لیست سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است .این حساسیت ،انتخاب
گزینه ها را دشوارتر می کند.
بنابراین دقت در انتخاب لیست ،مهم تر از دلخوری های درون جریانی است .ولی به
نظر می رسد روند انتخاب اعضا به دلیل عدم انسجام در معیارها و استراتژی حل مدیریت
شهری با مشکل روبرو است و در مواردی مالک و معیار حمایت مالی بر انتخاب مبتنی
بر صالحیت فنی و باور به مشارکت گرایی و ....می چربد .هرچند در نگاه اول شنیده ها
را می توان شایعه تلقی کرد و به امید عقالنیت نشست اما فاصله زمانی زیادی برای باور
یا عدم باور به این عقالنیت در بســتن لیست باقی نمانده است .البته شاید برخی فکر
کنند مردم در مقابل عمل انجام شده تسلیم خواهند شد اما به باور من با توجه به تجربه
لیست های گذشــته و خطا های پیش آمده این اطمینان محمل مناسبی ندارد و البته
جای جبران هم برای مسئوالن لیست ها باقی نمی گذارد.
آرامش نســبی اصولگرایان در شرایط بستن لیســت علیرغم مسئولیت مستقیم در
بحران مدیریت شــهری ناشی از چیست؟ آنها منتظر بستن لیستی ضعیف و قابل حمله
هستند .موفقیت آنها در ناکامی اصالح طلبان برای بستن لیستی قوی و قابل قبول است.
گزارش

در تجمع امروز تاکسیرانان مطرح شد:

قالیباف به جای شعار ایجاد اشتغال  ۵میلیونی،
شاغالن را بیکار نکند

ظهر امروز جمعی از رانندگان تاکســی تلفنی شهر تهران مقابل ساختمان مرکزی
شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران در اعتراض به وضعیت صنفی خود تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،محســن یکی از رانندگان تاکسی که در محل این تجمع
حاضر بود به خبرنگار ایلنا گفت :شــماره تلفن  133که یک تلفن ضروری محسوب
میشود و راه ارتباطی مردم با رانندگان تاکسی است به علت عدم پرداخت حقوقهای
معوقه ،از روز دوشنبه هفته جاری مصادره شده است و در حال حاضر ما هیچ اطالعاتی
در مورد آینده این شماره تلفن در دست نداریم.
این راننده تاکســی با اشــاره به عدم توجه مسئوالن شــهری به این مسئله ادامه
ل درخواستهای ما
داد :مسئوالن شــهرداری تهران و شخص آقای قالیباف به حداق 
توجه نکردند ،آنهایی که شــعار میدهند؛ یارانهها را چند برابر میکنیم و چند میلیون
شــغل برای مردم ایران به وجود میآوریم ،چرا به مشکالت صنفی تاکسیرانان توجه
نمیکنند .مســئوالن حمل و نقل مسافری شــهرداری تهران بدون انجام طرحهای
تحقیقاتی سامانههای مسافربری را در شهر راهاندازی کردند که باعث شده همکاران
ما که برای تردد در شهر عوارض شهرداری و مالیات پرداخت میکنند وضعیت مناسبی
نداشته باشند.
علی یکی دیگر از رانندگان تاکســی که در این تجمع حضور دارد؛ افزود :شــرکت
تعاونی تاکســیرانی تهران در حال حاضر بسته است و هیچ کس داخل این ساختمان
حضور ندارد شــنیدهها حاکی از آن است که مسئوالن این تعاونی به دلیل بدهیهایی
که داشتند امالک و مستغالت این سازمان را فروختهاند ،ولی بدهیهای این سازمان
کماکان پابرجاســت و حتی حق بیمه چهار ماه رانندگان را دریافت کردهاند ،اما خبری
از پوشش بیمهای رانندگان نیست .حتی تعمیرگاههایی که در سطح شهر تهران برای
خدمات رسانی به رانندگان تاکسی وجود است ،اکنون به غیر از دو تعمیرگاه باقی آنها
تعطیل است و ما از سرنوشت این تعمیرگاهها بیاطالع هستیم ،امیدواریم دولت در این
موقعیت بحرانی به کمک این قشر زحمتکش بیاید.

واکنش ستاد رئیسی به حضور سعید مرتضوی در مراسم شهر یزد:

سعید مرتضوی ارتباطی با رئیسی
ندارد

به گزارش ایلنا ،روابط عمومی ســتاد انتخاباتی حجتاالســام رییســی با صدور
اطالعیهای اعالم کرد :دکتر رییســی پس از حضور و سخنرانی در جمع مردم بیرجند
با خودروی شــخصی از مسیر طبس به شهر یزد وارد شدند و در این سفر هیچ فرد یا
شخصیت خاصی وی را همراهی نکرده است.
این اطالعیه افزوده است :سفرهای حجت االسالم رییسی به مناطق مختلف کشور
با دعوت اقشــار مختلف مردم و علما صورت میگیرد و ارتباطی با افراد و جریانهای
سیاسی خاص ندارد.
چهرههای مختلف سیاسی نیز در این سفرها ممکن است به اختیار خود در مراسمات
ســخنرانی دکتر رییســی حضور یابند که این امر لزوما به معنای تطابق دیدگاه آنان
نیست.
گفتنی است برخی رسانههای خاص که از استقبال کم نظیر مردم در نخستین سفر
استانی حجت االسالم رئیسی شوکه شده اند ،با انتشار شایعات و منتسب کردن بدخی
چهرههای خاص به این کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری ،درصدد حاشیه تراشی
برآمده اند.
به گزارش ایلنا ،پس از حضور حجتاالسالم رییسی در مسجد بزرگ روضه محمدیه
یزد برای ســخنرانی انتخاباتی ،عکسهای سعید مرتضوی که در این مراسم حضور
داشت در فضای مجازی منتشر شد.

تعطیلی برخی از
کارخانههای بزرگ ارتباطی
به چهار سال اخیر ندارد

به گزارش ایلنا ،محمدرضا نعمتزاده در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه در انتخابات از چه فردی حمایت میکنید ،گفت :من بطور
قطع از روحانی حمایت میکنم ولی اینکه در کابینه باشم یا نه مربوط به آقایان است .او در پاسخ به سوالی در مورد بسته شدن کارخانههای بزرگ و وضعیت آنها
گفت :تعطیلی این کارخانهها ربطی به این چهار سال اخیر ندارد بعضی از آنها  ۱۰یا  ۱۵سال پیش تعطیل شده است اینها کارخانههای قدیمی و فرسودهای هستند
که اگر صاحبان آن مایل باشند ،میتوانند آن را نوساز کنند خود بنده در مورد کارخانه ارج و آزمایش جلسات متعددی گذاشتم.

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست:

سرنوشتمان را باید خودمان تعیین کنیم
به گزارش ایسنا ،معصومه ابتکار اظهار کرد:
ضرورت مشــارکت مردم بر همگان مشخص
اســت .هر کســی که در سرنوشــت خودش
مشــارکت نکند و بــرای روی کار آمدن اهل
تدبیر و فضل تالش نکند ،باید بداند که حتما
افرادی خالف تفکرات آنها سرنوشت کشور را
به دست می گیرند.
وی ادامــه داد :بیــن اینکه فــرد خودش
سرنوشتش را مشخص کند و یا اینکه افرادی
بــدون رای و نظر او بر ســر کار بیایند تفاوت
زیــادی وجــود دارد .می دانیم کــه آن همه
فــداکاری ،ایثار و خون شــهدا برای این بوده
که ایران روزی سرنوشتش به دست مردمش
تعییــن شــود .اســتقالل ،آزادی و جمهوری
اسالمی که شعارش را می دهیم با حضور مردم
در پای صندوق های رای پابرجا خواهد ماند.

ابتکار خاطرنشان کرد :حق رای یعنی اینکه
من بر سرنوشــت خودم حاکم هســتم .مردم
در ســالهای اخیر به عینه دیده اند که رایشان
چگونه بر سرنوشت شان حاکمیت کرده است.

وی افزود :هر کســی که آینده ایران برایش
اهمیت دارد باید پای صندوق های رای حضور
پیدا کنــد .حضور پرقــوت و پررنگ مردم در
روز انتخابات نشــان داده که چگونه روندهای

اشتباه پیشین تصحیح می شــود .یک بار در
ســال  76و دیگر در سال  92تاثیر رای مردم
به خوبی مشــخص شده است .ابتکار در ادامه
گفت :توصیه من این اســت که هر ایرانی از
حــق خودش که یکی از ســرمایههای اصلی
زندگیاش اســت استفاده کرده و در انتخابات
حضور پیدا کنــد .همانطور که اگر اندوختهای
داریم تالش می کنیــم تا حفظش کنیم حق
رای هم یک ســرمایه و اندوخته ای است که
آینده را میسازد .رییس سازمان محیط زیست
اظهار کرد :نباید حق تعیین سرنوشــت خود را
به بهای اندک عدم مشارکت از دست بدهیم،
بنابرایــن باید حتما با قدرت تشــخیصی که
خرد جمعی دارد در انتخابات شــرکت کرده و
سرنوشت خودمان را چه رای اولی باشیم و چه
سالمند باشیم باید خودمان تعیین کنیم.

مصطفی هاشمی طبا کاندیدای ریاستجمهوری:

به نفع کسی کنار نمیکشم

به گزارش انتخاب  ،سید مصطفی هاشمیطبا ،پس از ضبط
برنامــه درگفتوگویی گفت :در ایــن برنامه درباره موضوعاتی
مانند شرایط کشور ،حفظ و تثبیت آن و به طور کلی اقداماتی که
باید برای ارتقای شــرایط موجود و همچنین وضع زندگی مردم
و رســیدگی به حال محرومان و باال بردن سطح درآمدها انجام
شود صحبت کردم.
این نامزد انتخابات ریاســت جمهوری افزود :اولین اقدام پس
از انتخابات این است که ما به قوانین احترام بگذاریم و براساس

قوانین موجود کار خودمان را شروع کنیم.
هاشمی طبا گفت :همچنین ایدهها و فکرهایی که داریم اگر
در اختیار دولت باشد آنها را انجام دهیم و اگر احتیاج به قانون،
الیحه و یا مصوبات دیگر باشد آنها را انجام دهیم که کارمان
را براساس ایدههای جدید پیش ببریم.
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد:
بنده اولویت ایران را مطرح کردم و اولویت ایران این است که ما
به حفظ و ارتقای ایران کمک کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا در میان بستگانش افراد بیکار
حضور دارند گفت :بله ،دختر خود من آرشیتکت است اما تقریبا
بیکار اســت .هاشــمی طبا در این خصوص که آیا به نفع یکی

از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری کنار میرود افزود :نظر
من همین اســت و هستم .چرا باید به نفع کسی کنار بروم؟ من
با تصمیم شخصی پا به این عرصه گذاشتم و همانگونه که در
ورزش فرار وجود ندارد همه باید در صحنه حضور داشته باشند.
این نامزد ریاست جمهوری ادامه داد :به قول معروف ،همه باید
فیرپلی و شــرافتمندانه بازی کنیم .هاشمی طبا گفت :بر حسب
وظیفــه آمدهام و هر چه مــردم رأی دهند و به من اعتماد کنند
برای من کافی اســت .وی افزود :دوست داشتم نظرهای خود
را ارائه کنم شاید مورد توجه دیگران و رئیس جمهور آینده قرار
بگیرد .هاشــمیطبا گفت :تمام برنامههای تبلیغاتی من فقط از
طریق سازمان صداوسیما خواهد بود.

شبکه بلومبرگ:

اقدام خطرناک دونالد ترامپ علیه ایران
یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که دونالد
ترامپ رئیسجمهور آمریکا هفته گذشــته به
طور شخصی در نامه رکس تیلرسون وزیر امور
خارجهاش به کنگره که در آن تاکید شده ایران
به تعهداتش ذیل توافق هستهای پایبند است،
دست برده و لحن آن را تندتر کرده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ در نامه تیلرســون به
کنگره تائید شــده اســت که ایران به تعهدات
خــود در برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام)

کــه در ژوئیه  2015میان ایــران و گروه 5+1
حاصل شــد ،پایبند اســت .طبــق این توافق
تحریم بینالمللی وضع شده علیه ایران در ازای
محدودیت برنامه هستهای این کشور لغو شد و
دولت آمریکا موظف اســت هر  90روز یک بار
گزارشی به کنگره درباره روند پایبندی ایران به
تعهداتش در این توافق ارائه دهد .به گفته این
مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود،
در نســخه نهایی نامه کــه در اختیار مجلس
نمایندگان آمریکا قــرار گرفت ،درباره حمایت
ایران از آنچه واشــنگتن گروههای تروریستی

می خواند ابراز نگرانی شده بودکه نشان دهنده
دخالت رئیسجمهور آمریکا در متن نامه است.
ترامــپ لحن پیش نویس نامه را نرم دانســته
بود.در ادامه نامه آمده اســت که دولت آمریکا
همچنیــن بررســی خواهد کرد کــه با وجود
پایبندی ایران به برجــام آیا ادامه رفع تحریم
های ایران به نفع امنیت ملی کشورش هست
یا نه.رکس تیلرسون یک روز پس از ارسال نامه
بــه کنگره یعنی در  18آوریل  2017در وزارت
امور خارجه حاضر شد و به شدت توافق هسته
ای ایران و گروه  5+1را که در دوران ریاســت

جمهوری باراک اوباما به دست آمد ،مورد انتقاد
قرار داد .وی این توافــق را نمونهای دیگر از
امتیازدهیهای دولت دانســته و گفته بود :ما
برای مدتی به آنها حقالسکوت دادهایم و سپس
یک نفر دیگر باید بعدها به آن رســیدگی کند.
به گزارش آفتاب نیوز ،به نقل از شــبکه خبری
بلومبرگ ،رئیسجمهور آمریکا نیز که پیش از
این بارها از توافق هستهای انتقاد کرده بود ،روز
پنجشنبه گذشته نیز در یک کنفرانس خبری به
انتقادات خود علیه این توافق ادامه داده و گفته
بود :ایران به روح توافق پایبند نیست.

محمود واعظی وزیر پست ،تلگراف و تلفن:

مسدود شدن تماس صوتی تلگرام ابالغی از طرف قوه قضاییه بود
به گزارش ایسنا ،محمود واعظی با اشاره
به رابطه فضای مجازی با فضای انتخابات
اظهار کرد :شــبکه های اجتماعی قطعا باید
به باالبردن آگاهی مردم کمک کنند.این امر
باید برای هر  6کاندیدای ریاست جمهوری
اتفاق بیفتد و استفاده از این فضا برای همه
آنها به عنوان یک امتیاز مساوی باشد.
واعظی همچنین گفت :ما زیرساخت های
دولت الکترونیک را کامــا فراهم کردیم.
بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش
را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های
رئیس جمهور به بعد از تعطیالت موکول شد.
االن هم که با ایشــان صحبت کردیم گفته

اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این
طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را
به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول
کنیم .دولت الکترونیک در این کشــور باید
کامل شود و همه دســتگاه های کشور که
مــردم با آنها در ارتباط هســتند ،باید تحت
کنترل این طرح قرار بگیرند .وی همچنین
در ارتباط با شــبکه ملــی اطالعات خاطر
نشــان کرد :ما تالشمان این است که تمام
موانع و مشــکالتی که بر ســر راه کسب و
کارهای اینترنتی هست برطرف شوند.وزیر
ارتباطــات در بخش دیگر در ارتباط با فیلتر
تماس صوتی شبکه تلگرام نیز گفت :موضوع

مسدود شدن کانال صوتی تلگرام ابالغی از
طرف قــوه قضائیه بود .االن شــبکه های
مجازی دیگری هســتند کــه کانال صوتی
دارند .معنیاش این است که دولت مشکلی
بــا تماسهای اینترنتی نــدارد .قوه قضائیه
یکــی از آنها را حکم داده و دیگری را حکم
نداده اســت.وی افزود :بحث بر ســر ایجاد
محدودیت مردم نیست .با توجه به اینکه در
حوزه های دیگر محدودیت ایجاد نشــده و
مردم می توانند از سایر شبکه های اجتماعی
و خود موبایلشــان استفاده بکنند نشان می
دهد کــه قصد ایجاد محدودیت نیســت و
تنها با ابالغیــهای که گفتم این محدودیت

ایجاد شــد .واعظی با بیان اینکه نظرم برای
ریاســتجمهوری آتی ،حسن روحانی است،
گفت :با توجه به تفکــرات و نوع همکاری
ام با رئیس جمهور مایل هســتم که ایشان
در دور بعــد هم رای بیاورند و چه در کابینه
شان باشم چه نباشم ایشــان را در پیشبرد
اهدافشان در دولت بعدی یاری میکنم.

علی ربیعی وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی:

نباید به فقیران بسان ماشینهای رای نگاه شود

وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی گفت :نباید
به فقیران بسان ماشین های رای نگاه شود و
فقر را دســتمایه سیاست کرد.به گزارش ایرنا،
«علــی ربیعی» افزود :فقر یک شــبه از بین
نمیرود و برای از بین بردن آن باید به رشــد
معقول اندیشــید که این هدف ،سیاست های
معطوف به فقر را می طلبد.به گفته وی ،پنجره
جمعیتی برای ورود به بازار کار باز شده است و
نیروی کار با تاخیر  6 ،4و 9ساله وارد بازار کار
شده اند.وی گفت :دولت یازدهم وارث بیکاری
تلنبار شــده ای اســت و اکنون سه میلیون و
 200هزار نفر بیکار در کشــور داریم و سالیانه
یک میلیون و  200هزار نفر متقاضی وارد بازار
کار می شــوند..وی گفت :از  2مسیر به سوی
ایجاد اشتغال می رویم .نخستین راه ،سرمایه
گذاری است؛زیرا رشــد کنونی نمی تواند به
اشــتغال بزرگ منجر شود .تجربه جهانی نیز
نشان می دهد کشورهایی مانند ایران که پس
از رکود طوالنی یک مرتبه رشــد اقتصادی را
تجربه می کنند مشــکل اشــتغال دارند .وی
تاکید کرد به برنامه اشتغالی نیاز داشتیم که به
رشد منجر شود و افزود :نخستین طرح برای
ایجاد اشــتغال ،طرح کارورزی است که فارغ

التحصیالن دانشگاهی را هدف قرار داده است.
رسته های شغلی استان ها و سامانه ثبت نام
برای اجرای این طرح مشخص شده است.به
گفته وی ،هزینه کارفرمایی در طرح کارورزی
کاهش می یابد و بــا تامین  25تا  60درصد
مزد از سوی دولت ،کارفرمایان می توانند فارغ
التحصیالن را به کار گیرند .این طرح پارسال
به شکل آزمایشی در سه استان انجام شد و در
نهایت  70درصد نیروی کار جذب شــد.وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :برای توسعه
اشتغال در کشور یک طرح عمومی داریم که
نیروی کار را چهار ماه به کار می گیرند تا پس
از این مدت افراد به طرف شغل دائمی بروند و
این مدت را برای نیروی کار تضمین می کنیم.
ربیعی درباره طرح کاهش حق بیمه کارفرمایی
گفت :با حمایت کارفرمایان (کاهش حق بیمه)
زمینه جذب نیروی کار را فراهم می کنیم .وی
اضافه کرد :همچنین موضوع ایجاد اشــتغال
بــرای معلول های جســمانی را پیگیری می
کنیم تا سازمان آموزش فنی و حرفه ای بتواند
به این افراد آموزش هــای الزم برای جذب
در بازار کار را بدهــد و این افراد را روانه بازار
کار کنــد .ربیعی «طرح تکاپــو» را مگا طرح

وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی نام نهاد
و گفت :این طرح با اســتفاده از کارشناســان
بینالمللی و تجارب کشــورهای در حال گذار
شــبیه ایران،در حال اجراست .وزیر کار ادامه
داد :سال  1394در هفت استان و سال 1395
در  20استان کشور تفاهمنامههایی برای ایجاد
اشتغال در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
امضا کردیــم .به گفته ربیعــی ،بخش های
گردشگری ،بسته بندی،صنایع تبدیلی ،حمل و
نقل ،لجستیک و پایین دست انرژی از خدمات
مولدی است که ضمن ایجاد اشتغال میتوانند
به رشــد اقتصادی نیز کمک کنند .وی تاکید
کرد رشــد امســال کیفی تر می شود .ربیعی
افزود :در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
 130هزار ،در بخش کشــاورزی 130هزار و
در پایین دســتی نفت و گاز و گردشگری نیز
شمار مناســبی اشتغال پیش بینی کرده ایم و
در صورت برنامه ریزی درســت بیش از یک
میلیون شغل می توان ایجاد کرد.به گفته وی،
آمارها نشــان می دهد در صنایع نسل دوم و
صنایع بــزرگ و در کارگاه هــای زیر 50نفر
رویش داشته ایم.
وی در پاســخ به مدعیــان ریزش میلیون

ها شــغل در بخــش صنعت گفــت :در کل
300هزار نفر ریزش در بخش صنعت داشتیم؛
مگر صنعتی چه میزان شــاغل دارد که برخی
مدعی ریزش میلیونی شــده اند؟ربیعی افزود:
فرایند اشتغال در دوره زمانی چند ساله شکل
میگیرد .اگر شغلی نیز در صنعت از بین رفته،
حاصل کم کاری های گذشته بوده است .وی
ادامــه داد :برخی اعالم می کنند می توانیم با
تخصیص تسهیالت شغل ایجاد کنیم .وقتی
چنین ادعایی می کنیم یعنی قیمت دالر باید
به 100هزار ریال برسد .وقتی شما میخواهید
به مــردم 250هــزار تومان (یارانــه) بدهید
ماهانه  10میلیــون ریال عقب خواهیم رفت.
این مســوول ادامه داد :من در مجلس اعالم
کردم امروز ما با پدیده کارجویان تحصیلکرده
روبروییم که دیگر مانند گذشــته نمی توانند
برخی شــغل ها را انجام دهنــد بنابراین باید
متناســب با انتظار آنان بازار کار کشور را ارتقا
دهیم .یکی از خبرنگاران پرسید :آیا در دولت
آینده باز وزیر می مانید؟ربیعی پاســخ داد :در
این زمینه علم غیب ندارم اما در هر مسئولیتی
که باشــم همه تالش خود را برای کمک به
مردم و کاهش آالم آنها انجام می دهم.

سياسي
یادداشت میهمان

سخنی با شورای نگهبان
محمد علی مشفق  -فعال سیاسی اصالح طلب

همانگونه که از نام شورای نگهبان پیداست این شورا
تنها نهادی است که نگهبانی تقنینی قانون اساسی را
برعهــده دارد و البته بیش از همــه ارکان قدرت هم،
همین نهاد اســت که باید پاســدار قانون اساسی این
میثاق ملی ومیهنی ودینی باشد .ازسوی دیگر برهمه
مبرهن اســت که مطابق نــص صریح مفاد اصل 96
قانون اساسی ،مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات
مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم وعدم تعارض
ان با قانون اساســی  ،همین شورای نگهبان است و
همین نهاد موظف اســت چنانچــه مصوبات مجلس
با موازین اســام وقانون اساسی مغایرت داشته باشد
مطابق مفاد اصل  ،94مراتب را در مهلت های قانونی
مقرر درقانون اساســی  ،برای تجدید نظر به مجلس
شــورای اســامی بازگرداند .درغیراینصورت مصوبه
مجلس وجه قانونی پیدا کرده وپس ازابالغ وگذشــت
 15روز از ازانتشــار آن درروزنامه رسمی کشور ،قابل
اجرا برای کلیه مجریان وارکان نظام اســامی ومردم
می باشد .بنابراین پس ازطی این فرایند قانونی ،هرنوع
عــدول ازقانون و یا ممانعت از اجرای آن توســط هر
مرجعی ،حتی شــورای محترم نگهبان که قبال عدم
مغایرت مصوبه مجلس را با موازین اســام و قانون
اساسی اعالم کرده است بمنزله تخطی ازقانون و فعل
و عملی مجرمانه بحساب می آید .بنابراین نامه ارسالی
مــورخ 96/1/30حضرت آیت اهلل جنتی به ریاســت
مجلس درخصوص تبصره 1ماده  26قانون شــوراها
،دال بر مغایربودن آن با موازین اسالم وقانون اساسی ،
آنهم پس از گذشت حدود بیست سال و اندی ازتصویب
قانون درسال  ،1375موضوعی عجیب و غریب و تامل
برانگیز است .بفرض این که شورای نگهبان استنادش
هم به مفاد اصل چهارم قانون اساسی باشد این استناد
با توجه به اعالم عدم مغایرت تبصره 1ماده  26قانون
درسال  1375توسط آن شــورا ،نمی تواند مسموع و
پذیرفتــه گردد  .مضافا اینکــه اقلیت های مذهبی به
رسمیت شــناخته شــده در اصل  13قانون اساسی،
ازهمان حقوقی برخوردارند که پیروان مذهب شــیعه
واهل ســنت .مگر نه این است که مطابق مفاد اصل
بیستم قانون اساسی ،همه افراد ملت اعم از زن ومرد
یکســان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق
انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت
موازین اسالم برخوردارند؟ مگر مطابق مفاد اصل هفتم
و یکصدم قانون اساسی ،طرز تشکیل ،حدود اختیارات
و وظایف شوراها و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب
شــوندگان درانتخابات شوراهای اسالمی ده  ،بخش،
شهر ،شهرستان یا استان را همین اصول یادشده قانون
اساسی و قوانین ناشی از آن را ،قانون معین نمی کند
؟مگر هموطنان عزیز مســیحی و زردشتی و یهودی
درتمامی فراز و نشیبها و سختی های مردم این دیار،
اعم از مشارکت در پیروزی انقالب و شرکت درجنگ
و تقدیم شــهید سهیم نبوده و نیستند و حضورنداشته
اند؟ بفرض محال هم که درشــهرها و روســتاهای
انگشت شــماری با اکثریت مســلمان ،مردم به یک
اقلیــت دینی رای بدهند ،آیا اجرای احکام اســام با
مشــکل مواجه خواهد شد؟مگر االن که همه اعضای
شــورا ها مســلمانند بواقع همه احکام اسالم را اجرا
می کنند؟ از ســوی دیگر مگر مراجع تطبیق دهنده
مصوبات شــوراها با قانون و مصوبات و سیاست های
دولــت ،در قانون و وظایف و اختیارات شــوراها پیش
بینی نشده است که باید با اعمال سلیقه وبرخالف نص
صریح اصول قانون اساسی و قانون مصوب مجلس ،با
نامــه که مطلقا وجاهت قانونی ندارد برادران اقلیتها را
ازحقوق شان محروم کرد؟.امید که دبیر محترم شورای
نگهبان بیش ازگذشته همواره پاسدار امینی برای قانون
اساسی باشند تا همه مردم ایران اعم از مسلمان و غیر
مسلمان و اقلیتهای دینی در سایه اجرای قانون اساسی
و قوانین مصوب مجلس ،احســاس امنیت و آرامش
بیشتری نموده و ایران عزیز را همچون گذشته متعلق
به خودشان بدانند.
خبر

سردار دهقان وزیر دفاع:

ایران پایبند به برجام و
مقاوم در مقابل ارعاب است

سردار سرتیپ پاســدار حسین دهقان وزیر دفاع در
نشست امنیت بین المللی مســکو با تاکید بر راهبرد
جمهوری اسالمی برای حفظ ثبات منطقه ای ،گفت:
ایــران به برجام پایبند خواهد بود ،اما در مقابل هرنوع
تهدید و تشــرزدن آمریکا و کشورهای مرعوب نظام
سلطه ،مقابله جدی خواهد کرد.به گزارش ایرنا ،وزیر
دفاع ایران در ســخنان خود با ارزشمند خواندن اقدام
روســیه در برگزاری نشست امنیت بین المللی مسکو
برای بررســی مســائل مختلف جهانی و منطقه ای،
گفت :مباحث و مســائل مطــرح در اجالس فرصتی
برای بررســی تحوالت امنیت جهانی ،دســتیابی به
درکی مشترک از چالش های پیش رو و تأکید بر نظام
ها و ســازوکارهای مؤثر در شکل گیری نظم امنیتی
جدید جهان اســت.وی ادامــه داد :مهمترین ویژگی
نظم امنیت بیــن الملل پس از پایــان دوران جنگ
سرد ،بی نظمی ،نبود قطعیت و سیال بودن آن است.
نظام امنیتــی در حال گذار گرچه بر اصول و قواعدی
همچون پذیرش حق تعیین سرنوشت ملت ها ،احترام
به حاکمیت ملی ،مداخله نکردن در امور داخلی دیگر
کشورها و غیرقانونی بودن توسل به زور استوار بود ،اما
با اقدام های غیرقانونی غرب به ویژه آمریکا و نقض
این اصول در مناطــق مختلف ،جهان با چالش های
نظامی و امنیتی متعدد ،پیچیده ،ترکیبی و سیال مواجه
شــده و با توســعه ناامنی ،بی ثباتی و آشوب ،امنیت
جهانی را در خطر جدی قرار داده است.

