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یادداشت روز

بزرگان حوزههاي علميه،
روحانیت را نجات دهند
مسیح مهاجری -روزنامهنگار
در صفحه تلگرام صحنه کامال غيرمتعارفي را در ساحل درياي خزر ديدم که عدهاي دختر
و پسر و زن ومرد با سرو وضع نامناسب مشغول انجام مسابقه سيب خوري بودند و چند طلبه
جوان نيز اين مسابقه را مديريت ميکردند .نحوه اجراي مسابقه اينگونه بود که چند دختر
هر کدام سيبي را به نخ آويزان کرده و از باالي سر چند مرد جلوي دهان آنها ميگرفتند
تا آنها بدون آنکه از دســت خود براي نزديک کردن سيب به دهانشان کمک بگيرند آن
را بخورند تا موفقيت در خوردن ســيب و ســرعت عمل در آن ،امتيازاتي براي خورندگان
محسوب شود .اين مسابقه ،با حضور و نظارت و مديريت چند طلبه اجرا ميشد و در واقع،
مجري مسابقه طلبهها بودند.
از حواشــي اين مسابقه و فلســفه آن و بقيه قضايا که بگذريم ،حضور اين چند طلبه در
چنين صحنهاي بســيار عجيب و غيرعادي بود .کســاني که اين روزها اين صحنه را روي
تلگرام براي ديگران ميفرســتند ،هر کدام حاشــيهاي تمسخرآميز و يا جمالتي که نشان
دهنده تعجب آنهاست نيز زيرنويس آن ميکنند تا غيرعادي بودن آن را به مخاطب خود
اعالم نمايند.
در صحنــه ديگري ،تصوير يک خودروي پرايد در جاده چالوس نشــان داده شــده که
يــک تابلوي بزرگ با جملهاجراي عقد ازدواج عادي با مدرک معتبر قانوني بدون ثبت در
شناسنام ه روي آن نقش بسته به آن تکيه داده شده و البته زير آن جملهپاسخ به سئواالت
شرعي و تصحيح قرائت نما ز نيز اضافه شده است.
کســي که اين تصوير را به تلگرام ارســال کرده زير آن نوشته:اين هفته که ميرفتيم
چالوس ،يک پرايد کنار جاده ابتداي مسير توقف کرده و يک روحاني هم کنارش قدم ميزد
و اين تابلو را پشت ماشين نصب کرده بود.
مواجه شدن با اين صحنهها اعصابي پوالدين ميخواهد.
معلوم نيست اين طلبههاي جوان در کدام مدرسه و حوزه علميه و نزد کدام استاد درس
خواندهاند که براي خودشان اين قبيل اقدامات سخيف را مجاز ميدانند؟
بعضي از کاربران ،در تفسير اقدام آن طلبه که در کنار خودروي پرايد قدم ميزد و منتظر
بود براي خواندن عقد به او مراجعه شــود نوشــته اند:منظورش خواندن صيغه عقد موقت
براي دخترها و پسرها يا مردان متاهل است که در شناسنامه ثبت نميشود و يک دفترچه
به آنها ميدهند که هتلها قبولش دارند.
ســؤال اين است که اين دفترچه را چه کســي اختراع کرده؟ چه کسي و چه نهادي به
هتلها اجازه داده چنين دفترچهاي را بپذيرند؟ کدام دســتگاه مجاز بوده اجراي عقد بدون
ثبت در شناســنامه را بالاشــکال اعالم کند؟ و اصوال اين آقاي طلبه چرا چنين شغلي را
انتخاب کرده که مفهومي غير از مجاز کردن فســاد و ترويج فحشا و رسميت بخشيدن به
آلودگيهاي اخالفي و بيبند و باريها ندارد؟
ت براي اين است
اينکه با ســوز و گداز ميگوئيم و مينويسيمکارکرد روحانيت اين نيس 
که بخشــي از روحانيت اکنون به چنين بيراههاي ميرود ،بيراههاي که هويت  1000ساله
اين نهاد پرافتخار و هدايتگر را مخدوش کرده اســت .روحانيت در طول تاريخ هزار ساله
خود ،مظهر تقوا ،پاکدامني ،هدايت ،مبارزه با فســاد ،مقابله با ظلم و فدا کردن خود براي
دســتگيري از مردم و دور ساختن آنها از بيراههها بوده و در همين زمان معاصر ،رهبري
بزرگترين انقالب ديني ظلم ستيزانه و عدالتخواهانه و فسادبرانداز را برعهده داشت و به
برکت انفاس قدسيه امام خميني و تالش و مجاهدت ياران ايشان توانست رژيم ستم شاهي
را که از طرف اســتعمارگران ماموريت داشت جامعه ايراني را به فساد و تباهي و وابستگي
بکشــاند ،اين انقالب را به پيروزي برســاند و نظام جمهوري اسالمي را تاسيس نمايد که
اگر در مسير تعيين شده در قانون اساسي حرکت کند مترقيترين نظام حکومتي در جهان
امروز اســت .آنچه اکنون مايه تاسف است اين است که اين نهاد پرسابقه و پرافتخار امروز
دچار کارکردي شده که آن سابقه پرافتخار را زير سؤال ميبرد و ضربات بزرگي به اعتقادات
مردم وارد ميکند.
شــايد اگر از طلبههایي که مديريت مسابقه ســيب خوري را در ساحل درياي مازندران
برعهده داشــتند و آن طلبه که در جاده چالوس تابلوي اجراي عقد بدون ثبت در شناسنامه
را باال برده بود پرسيده شود چرا چنين ميکنيد؟ بگويند هدف ما عادي سازي روابط مردم
با روحانيت و يا حل مشکالت شرعي آنها و جذب حداکثري است .و شايد اين طلبههاي
جوان واقعا هم چنين اعتقادي داشته باشند ،ولي آيا نهاد روحانيت بايد اين چنين بيضابطه
و بيدر و دروازه باشــد که هر کس هر کاري به نظرش رســيد انجام بدهد و هيچ نظارتي
بر کار او نباشد؟!
بار ديگر از اعماق جان و در نهايت عذاب وجدان به خاطر مشاهده چنين کارکرد انحرافي
که از بخشــي از روحانيون مشاهده ميشــود ،فرياد بر ميآوريم کهاي بزرگان حوزههاي
علميه به داد برســيد و روحانيت را از اين بيضابطه عمل کردنها نجات دهيد .بعضي از
بزرگان علماي روحاني اين روزها درباره عزاداريهاي بيضابطه در محرم هشــدار دادهاند
ولي اين هشــدار اوال بايد وســيعتر و همه جانبه باشد و شامل کارکردهاي غلط روحانيت
نيز بشــود و ثانيا خود حضرات بزرگان بايد براي ضمانت اجرایي هشدارهايشــان تدبيري
بيانديشند.
خبر
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:

چون تولیدکننده فناوری
نبودیم کپی رایت را رعایت
نمیکردیم

و براساس قانون تجارت آن زمان پایهریزی شده است .همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است .این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمیدهد .آذری جهرمی ادامه داد :قانون کپی
رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامهام به مجلس شورای اسالمی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد :در صورتی که مسئله کپی

رایت حل نشود؛ نمیتوانیم به رشد الزم و مطلوب برسیم .در سالهای گذشته ،ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا ،انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی
گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.

جالل میرزایی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید:

آستان قدس فقط  13مرد را به ورزشگاه امام رضا (ع)
مشهد دعوت کرد

ورود ممنوع
برای زنان شورای شهر
مســئوالن آســتان
قدس رضوی برای دیدار
افتتاحیه ورزشــگاه امام
رضــا (ع) دو عضــو زن
شورای شــهر مشهد را
دعوت نکردند.
به گزارش ایسنا ،داستان از
این قرار است که تربیتبدنی آستان قدس رضوی از  ۱۳عضو شورای
مشــهد دعوت کرده تا در دیدار افتتاحیه میان منتخب مشهد و تیم
کربال به ورزشگاه بیایند ،اما روی نام  ۲عضو زن شورای شهر مشهد
خط قرمز کشــیده است و ازشــهناز رمارم وبتول گندمی دعوتی
بــه عمل نیامده اســت .نکته جالب توجه اینکه پیــش از این برای
دیــداری به مراتب بزرگتر مثل دیدار ایران و ســوریه در چارچوب
رقابتهای مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه ،طیبه سیاوشــی،
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی ،بدون هیچ مشکلی
دیدار را از جایگاه ویژه تماشــا کــرد .در هفتههای اخیر حضور زنان
ایرانی در ورزشگاهها به موضوع داغ روز تبدیل شده ،سوال اینجاست
است که مســئوالن آستان قدس با چه اســتدالل و توجیهی حتی
از ورود منتخبین مردم مشــهد در شــورای شــهر ممانعت به عمل
آوردهاند.

در دوران قاجار با انتساب بهاییت،
برخی شیعیان و ملیگرایان را طرد کردند
به گزارش ایلنا ،جــال میرزایی،
با اشــاره به اظهارات اخیر رئیس
کمیســیون انرژی مجلــس درباره
برخــی انتصابــات در وزارت نفت
اعالم کرد :به نظر میرســد دغدغه
فریدون حسنوند بهعنوان نماینده
مجلس و رئیس کمیســیون انرژی
دربــاره انتصابــات وزارت نفــت
دغدغهای بهجاست و اینکه تاکید
دارد افراد شایسته و توانمند بهکار
گرفته شــود ،درست است اما وقتی
وارد مصادیق شده و اتهاماتی علیه
افراد وارد میکند ،مســیر صحبتها
به سمت حواشی میرود که زیبنده
نیست.
میرزایی تصریح کرد :کسانی که منابع کشور
و ثروتهای ملی را هدر داده و سرمایههای
ما را از بین بردند ،فتنهگر هستند؛ این درست
نیست ،به کسانی که در یک انتخابات فعالیت
قانونی و سیاســی در ســتادهای انتخاباتی
داشتهاند و پس از سخنان مقام معظم رهبری

نیز در هیچ تجمعی شــرکت نکرده ،صرفا به
این دلیل که از این افراد خوشــمان نمیآید،
برچسب فتنهگر بزنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش
به پرسشــی درباره ادعای رئیس کمیسیون
انرژی درخصوص نســبت یکــی از مدیران
منصوب وزارت نفت با خاندان بهاییان ایران
گفت :این اظهارات صرفا ادعا است و شخصا
بدون بررســی دقیق و کارشناسی موضوع،
نه قــادر به تایید این مدعیات هســتم و نه
تکذیبش!
میرزایــی چنیــن اتهامزنیها را منســوخ
دانســت و گفــت :در دوران قاجــار پس از
ســوءقصدی که علیه ناصرالدینشاه صورت
گرفت و در ادامه عنوان شد این اقدام ازسوی
بهاییــان برنامهریزی شــده ،درباریان به هر
کســی که مخالف بودند ،انگ و برچســب
انتســاب به بهاییت زده و اموالش را مصادره
میکردند و این درحالی بود که بســیاری از
شــیعیان ،ملیگرایان و افراد متخصص را با
این برچسبها از مسیر فعالیت خارج کردند.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

این چه نظامی است که افراد میتوانند
تمام حقوق شهروندی را در یک معامله بفروشند؟

وزیر راه و شهرســازی با بیان
اینکه در طول چهار سال گذشته
در مقابل ســوداگران شــهری
ایســتادیم و هزینــه آن دو بار
استیضاح بود گفت :کسانی که با
الگو گرفتن از صحبتهای مقام
معظم رهبری از معماری ایرانی-
اسالمی حرف میزدند ،در کشور
بیغوله ساختند.
به گزارش ایلنا ،آخوندی با بیان اینکه
در دوران بســیار سختی به سر میبریم
گفت :راه نپیموده بسیار طوالنی در پیش
داریم و وضعیت شهرسازی در ایران در
چهار ســال گذشته بســیار آشفته بود و
هنوز هم برای رســیدن به یک مرحله
قابل قبول کار بســیار ســختی پیشرو
داریم.
ایــن عضو کابینه دولــت دوازدهم با
بیــان اینکه در بحث شهرســازی با دو
مسئله قابلیت جابهجایی و حرکت مواجه
هســتیم ادامه داد :در ایــران در مفهوم
شــهر دچار سرگشــتگی و گمگشتگی
هستیم و آنچه که از شهر تصور میشود
تمــدن و مدنیت بر مبنــای انضباط و
حقمداری است که تمام این مفاهیم را
پیش از این از دست داده بودیم.

زنان بیشترین قبولیهای کنکور 96
دکتــر حســین توکلــی در گفتوگو بــا ایســنا ،با اعــام این
مطلب اظهار کرد :فهرســت اســامی تعــداد  378هــزار و  706نفر
پذیرفتهشــدگان نهایــی آزمون سراســری ســال  96دانشــگاه و
مؤسســات آموزش عالی از ساعت  20:15شب گذشــته  24شهریورماه
 96بر روی ســایت ســازمان ســنجش آموزش کشــور قرار گرفت.
وی تاکیــد کرد :از تعــداد  378هزار و  706نفر پذیرفتهشــدگان نهایی آزمون
سراســری ،تعــداد  213هزار و  884نفــر زن و مابقی مرد هســتند .همچنین از
این تعداد پذیرفته شــده کنکــور  ،96تعداد  203هزار و  248نفر در کد رشــته
محلهــای بــا آزمون و تعــداد  175هــزار و  458نفر در کد رشــته محلهایی
که براســاس ســوابق تحصیلــی گزینش آنهــا انجام شــده ،پذیرفته شــدهاند.
مشــاور عالی ســازمان ســنجش آموزش کشــور گفــت :از تعــداد  203هزار
و  248نفــر پذیرفتــه شــده در کد رشــته محلهای بــا آزمون ،تعــداد 112
هــزار و  646نفــر زن و مابقی مــرد بودند .همچنین از تعــداد  175هزار و 458
نفــر کــه در کد رشــته محلهایــی که بر اســاس ســوابق تحصیلــی گزینش
آنهــا انجــام شــده ،تعــداد  101هــزار و  218نفــر زن و مابقی مرد هســتند.
دکتر توکلــی تاکید کرد :از تعداد  378هزار و  706نفــر پذیرفته نهایی آزمون
سراســری تعداد  103هزار و  755نفر در گروه آزمایشــی علــوم ریاضی و فنی،
تعداد  133هزار و  779نفر در گروه آزمایشــی علــوم تجربی ،تعداد  119هزار و
 179نفر در گروه آزمایشــی علوم انسانی ،تعداد  9279نفر در گروه آزمایشی هنر
و تعداد  12هزار و  714نفر در گروه آزمایشــی زبانهای خارجی پذیرفته شدهاند.
به گفته وی ،از تعداد  378هزار و  706نفر پذیرفته نهایی آزمون سراسری تعداد
 133هزار و  299نفر در دوره روزانه 24 ،هزار و  598نفر در نوبت دوم شبانه ،تعداد
 131هزار و  684نفر در دانشــگاه پیام نور ،تعداد  8972نفر در دانشگاه فرهنگیان
و تربیــت معلم ،تعداد  70هزار و  140نفر در موسســات آموزش عالی غیرانتفاعی
غیردولتی و تعداد  4138نفر در پردیس خودگردان دانشگاهها ،تعداد  1932نفر در
دورههای مجازی دانشگاههای دولتی ،تعداد  2330نفر در دورههای مجازی موسسات
آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و مابقی در دورههای مازاد پذیرفته شــدهاند.

به گزارش ایلنا محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ، ،در رابطه با کپیرایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت :قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران ،قدیمی و مربوط به سال  1348است

آخوندی افزود :شهر در عرصه تاخت
و تاز ســوداگران قــرار گرفته بود و این
ســوداگران بودند که تصمیم میگرفتند
در کجا ساخت و ساز انجام دهند.
وی با بیان اینکه امروز در شــهرها با
فرســودگی از درون و حاشیهنشینی از
برون مواجه هســتیم گفت :این دو ،دو
روی ســکه هســتند و حقیقت را نشان
میدهند ،حقیقتی که مفهوم شهر ،قانون
و شهروند را از دست دادهایم.
آخوندی با بیان اینکه در بســیاری از
کالنشهرها مانند تهران و مشهد دچار
عدم تعادل هستیم گفت :در حال حاضر
جمعیت تهران و حومه آن به  15میلیون
نفر میرســد و ایــن  25درصد جمعیت
شــهری را تشــکیل میدهد .یعنی در
یک نقطه با تراکم جمعیت بسیار فشرده
مواجه هستیم.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه
در تهــران از یک طرف  500هزار واحد
خانه خالی وجــود دارد و از طرف دیگر
خانوارهایــی در فالکــت مطلق زندگی
میکنند ادامه داد :قطعا این عدم تعادلها
را نمیتوان با یک بخشنامه اصالح کرد.
امروز چیزی از باغات شمال شهر تهران
باقی نمانده است و باید برای اصالح این
وضعیت سختگیری داشته باشیم.
وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد :از
زمانی کــه مســئولیت کار را در دولت
یازدهــم برعهده گرفتم ،با شــهرداری
درباره میزان سکونتپذیری ایجاد شده
در شــهر تهران مذاکره داشتم .اخیرا که
آمارها به دست آمده مشخص شده این
رقم باالی  11میلیون نفر است در حالی

که براســاس طرح جامع تهران حداکثر
جمعیت این شــهر باید  8.7میلیون نفر
باشد.
آخونــدی ادامــه داد :هنــوز هم این
فشــار وجود دارد که بر ظرفیت تهران
افزوده شــود و عدهای بر این باورند که
شــهردار تهران زمانی موفق است که
بتواند دو میلیون نفــر دیگر بر ظرفیت
ســکونتپذیری تهران اضافه کند .حال
اینکه این مسیر دقیقا بیراهه و کجراهه
است.
آخوندی ادامه داد :باید در این شهرها
نشــانی از ایران باشــد اما در حالیکه
هزاران هزار میلیارد تومان در شهرهای
پردیس و پرند هزینه شــد ،نشــانی از
ایران نمیبینیم و در باقی شــهرها هم
این موضوع برقرار است.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه
برگشــت به مفهوم ایــران در ایران به
یک معضل تبدیل شــده گفت :عدهای
میگویند که بنده به جای راهســازی و
شهرســازی حرفهای صدمن یک غاز
میزنم اما توجه داشــته باشید اگر قرار
نیست که به این موضوعات توجه کنیم
پس چرا در ایران زندگی میکنیم و چرا
باید این همــه رنج را تحمل کنیم .وی
ادامه داد :خوشــبختانه هنوزشهرهایی
مثــل قزوین ،تبریز و شــیراز دچار این
موضوعات نشــدهاند و وقتی به شــیراز
افتخــار میکنیم به دلیــل جانمایه و
معماری آن است .توسعه کالبد بیجان
چه لطفی دارد و سیاست توسعه شهری
ایران باید بازآفرینی شــهری باشــد و
برگشــتی به مفاهیم مدرنیته و مفهوم

ایران.
آخوندی ادامه داد :آمارهایی که سال
 95منتشر شــدند بســیار تکاندهنده
هستند و نشــان میدهند که کشورمان
در چه کجراهــهای پیش رفته بود ،وی
گفــت :در حالی کــه  27میلیون خانه
وجــود دارد  24میلیــون خانوار داریم و
این قاعدتا نشــان میدهد که وضعیت
باید مطلوب باشد اما به دلیل عدم تعادل
گسترده در حوزه شهرنشینی  19میلیون
نفر در فالکت زندگی میکنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :بنده
دو بار استیضاح شدم که هیچ برایم مهم
نیســت چرا که میدانم وقتی در مقابل
ســوداگران مقاومت میکنم باید هزینه
این ایستادگی را بپردازم.
وی ادامه داد :مــا آمدهایم که هزینه
بدهیم وگرنه همان زندگی دانشــگاهی
خود را ادامه میدادیم.
آخوندی با اشــاره به ســخنان مقام
معظم رهبری دربــاره معماری ایرانی-
اسالمی گفت :اکثر افرادی که وضعیت
کشور را به این روز نشــاندهاند در اول
صحبتهایشــان از معمــاری ایرانی-
اسالمی حرف میزنند اما بیغولههایی در
بیابانها میســازند .آخوندی تاکید کرد:
این چه نظامی اســت که افراد میتوانند
تمام حقوق شهروندی را در یک معامله
بفروشند .آیا مدنیت این است؟ آخوندی
ادامــه داد :ما نیــاز به یک رســتاخیز
اندیشــهای در معماری و شهرســازی
داریــم که مبنــای بازنگری شــهری
باید ایجاد ســازمان اجتماعی در شــهر
باشد.

انتقاد شمخانی به استفاده ابزاری قدرتهای غربی از تروریسم
زیگفرید براک رئیس مجلس
نمایندگان بلژیــک عصر روز
شــنبه با نماینده مقام معظم
رهبری و دبیر شــورای عالی
امنیت ملی دیدار و در خصوص
راهکارهای گسترش مناسبات
و همــکاری میان دو کشــور
گفتو گو کرد.
به گــزارش ایســنا ،دریابان علی
شــمخانی در این دیدار با اشاره به
آمادگی جمهوری اســامی ایران
برای ارتقای ســطح همکاریهای
اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و
امنیتی با کشورهای اروپایی بهویژه
بلژیــک اظهــار کــرد :مجالس دو
کشــور میتوانند نقش تاثیرگذاری
در بسترســازی برای اســتفاده از
ظرفیتهای گسترده سرمایهگذاری
در ایــران در حوزههــای انــرژی،
فنآوری دانش بنیان داشته باشند.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با
تشــریح خطرات ناشــی از تسلیح،
تجهیــز ،آمــوزش و گســترش

گروههای تروریســتی که از سوی
برخی کشورهای منطقهای و غربی
صورت میپذیرد خاطر نشان کرد:
حوادث روزهای اخیر اروپا نشان داد
که استفاده ابزاری برخی کشورها از
تروریسم در عراق و سوریه ،موجب
غیر قابل مهارشدن آن و تسری این
پدیده شوم به قلب اروپا گردید.
شــمخانی اظهــار کــرد :ادبیات
تهدیدآمیــز مقامــات سیاســی و
امنیتــی آمریــکا علیــه جمهوری
اســامی ایــران ضمــن آن کــه
موجب شفافســازی رویکردهای
ستیزهجویانه این کشور برای افکار
عمومی جهانی میشــود هیچگونه

یادداشت روز

ی شورا و قدرت
رابطهپایداری درون 
نظارت آن بر شهرداری
عابدین ساالری اسکر -روزنامهنگار
نظارت مهمترین کارکرد شوراست.نظارت کارآم د محصول و خروجی
شــورای مقتدر است .مولفههای متعددی در ایجاد اقتدار و انسجام شورا
موثرند.پایداری درونی زمینهساز اقتدار و انسجام شورا است .بدین معنا
که ،چنانچه قرار گرفتن اعضای شورا در پستها و مسئولیتهای درونی
و بیرونی شورا بر اســاس دو مولفه؛عدالت ومزیت نسبی اعضاصورت
پذیرد ،شورا به پایداری پویا(دینامیک) نزدیکتر میشود.
شــورایی که پایداری درونی دینامیــک دارد ،میتواند ناظر مقتدر و
موثری بر شــهرداری باشد .حال سوال اساسی این است که آیا شورای
پنجم شورایی واجد پایداری درونی است یا خیر؟!
برای پاســخ به این ســوال نحوه تقســیم مســئولیتها ،پستها و
نمایندگیهای شورا در مجامع مختلف را باید مورد مداقه وآنالیز قرار داد.
الف) ریاســت شورای شهر تهران :بررســی تطبیقی و مطالعات چهار
دوره قبلی شــورا نشان میدهد که ریاست شــورا باید واجد مختصات
زیر باشد.
 -1در بعد درونی ،رئیس شــورا باید فــردی دقیق ،دموکرات ،دارای
رفتار عادالنه در مواجهه با اعضای شــورا ،دارای روحیه تعادلی و صبور،
دارای قــدرت جمعبندی مباحث ،قائل به رعایــت حقوق مخالفین در
شــورا ،داشــتن روحیه کار جمعی و اجرای دقیق آییننامه و قانون در
درون شورا باشد.
 -2در بعد بیرونی ،رئیس شــورا بایدهم قد و اندازه نجفی شــهردار
تهــران (از حیث تجربه و تســلط) ،دارای آشــنایی کامل به فعالیت در
محیط شــهرداری تهران با مختصات و پیچیدگیهای خاص آن ،دارای
توانایی مقاومت در برابر فشــارها و قدرتهای بیرونی موثر بر شــورا،
دارای قد و قوارهای در حد و اندازهچمران به عنوان نماد ســابق شــورا
و  ...باشد.
اگر بر اســاس معیارهــای فوق ،چند نفری کــه در مظان مختصات
یادشده قرار دارند ،مورد بررسی و انتخاب قرار میگرفتند ،به طور قطع و
یقین گزینه دیگری رئیس شورای شهر تهران میشد .این مساله از آنجا
اهمیت دارد که به دلیل اختیارات ویژه رئیس شــورا تا حد زیادی اقتدار
شورا با اقتدار وکارکردهای رئیس شورا رابطه مستقیم دارد( .در یادداشت
جداگانه به فرایندهای انتخاب شهردار و رئیس شورا خواهم پرداخت)
ب) نحــوه توزیع اعضا درکمیســیونها و نمایندگی آنها در مجامع:
اگر قرار گرفتن اعضا در کمیســیونها و نحوه انتخاب آنها در مجامع
مختلف بر اساس مزیت نســبی آنها که عبارتست از داشتن تجربه،
دانش ،تخصــص و عالقهمندی اعضا صــورت میگرفت ،آنگاه مولفه
پایداری درونی شــورا به حداکثر خود میرسید و داشتنپایداری درونی
یعنی مجهز شدن شورا به ابزارهای مورد نیاز برای نظارت کارآمد.
بررســی تقسیم مناصب و پســتها در درون شورا نشان میدهد که
شورا براساس این مولفه حرکت نکرد.
مثالهای متنوعی در این زمینه وجود دارد:
 -1در بحث انتخاب نمایندگان کمیســیونها برای ستاد شورایاری
به گونهای عمل شــد که نهایتا  4عضو ســتاد(یعنی اکثریت) با البی از
اعضای یک حزب سیاسی انتخاب شدند.
 -2در بحث کمیســیون ماده  100نیز به گونهای البی صورت گرفت
کــه تمامی اعضا یک حزب به همراه افرادی که به آنها نزدیک بودند،
رای آوردند.
 -3انتخاب نمایندگان شــورا در شوراهای باالدستی ،انتخاب روسای
برخی کمیسیونها و  ...بر اساس البی و نه بر اساس مزیت نسبی اعضا
صورت گرفت .برای فهم دقیقتر ریشــههای ناپایداری درونی شــورا،
شناســایی صفبندیهای درونی آن ضروری اســت .که در یادداشتی
جداگانه به صورت مفصل به آن خواهم پرداخت.
اما اکنون مســاله این است که شورا در سه مساله -1انتخاب نجفی
به عنوان شــهردار -2انتخاب رئیس شورا -3تقسیم پستها ،به مفهوم
پایداری درونی شورا کمتوجهی کرده است و حوادثی که اخیرا در درون
شــورا و درمســاله انتصابهای نجفی صورت گرفته به نوعی ریشه در
همین چالش دارد.
ی دست
شورا در همین ابتدای فعالیت خود باید از منظرپایداری درون 
به یک گفتگوی جدی و انتقادی درونی با مشــارکت همه اعضا بزند تا
بتواند اقتدار خود را بازیافتــه به نحوه که توان و انرژی الزم برای حل
مسائل و مشکالت فراوان شهر تهران را داشته باشد.

خبر

عراقچی معاون وزیر امور خارجه:

جنگهای آتی در خاورمیانه

در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان بلژیک مطرح شد:

تاثیــری در سیاســتهای اصولی
ایــران در موضوعــات منطقهای،
ارتقــای توانمندیهــای متعارف
دفاعی و تداوم حمایت از ملتهای
تحت ظلم نظام سلطه ندارد.
وی در بخش دیگری از ســخنان
خود به نقش مثبــت اتحادیه اروپا
در توافق هســتهای اشــاره کرد و
افــزود :برجام ،توافقــی بینالمللی
و مورد تایید شــورای امنیت است
و نیــز همه طرفها بایــد در برابر
رفتارهای نابخردانــه و مواضع تند
و غیر قانونی که تضعیفکننده آن
است ایستادگی کنند.
عضو هیئــت نظارت بــر اجرای
برجام تصریح کرد :فضاســازیهای
رســانهای و عملیــات روانــی
آمریکاییهــا در دورههــای 120
روزه صــدور معافیتهای تحریمی
به منظــور تحت تاثیر قــرار دادن
کشــورها و ممانعــت از همکاری
با ایــران بوده و حرکت در مســیر
ایرانهراسی است.

سیاسی

شمخانی با اشــاره به روند رو به
تزاید دیــدار مقامات کشــورهای
مختلــف و حضــور هیئتهــای
تجــاری مختلــف از سراســر دنیا
در ایــران افزود :این روند نشــان
میدهــد ،هیئت حاکمــه آمریکا
درک صحیحــی از فضای تجاری و
اقتصادی جدید بهویژه نســبت به
کشــور پهناور و سرشار از ظرفیت
جمهوری اسالمی ایران ندارند.
زیگفریــد براک رئیــس مجلس
نماینــدگان بلژیــک نیــز در این
دیــدار تاکید کرد :با فعالســازی
ظرفیتهــای گســترده همکاری
امکان شــکلگیری فصل جدیدی
در روابط ایــران و بلژیک در کلیه
حوزههای مورد عالقه وجود دارد.
وی بــا قدردانی از اقدامات تهران
در مبــارزه با تروریســم در منطقه
خاطرنشــان کرد :ایران عامل ثبات
در منطقه بــوده و در روند مبارزه
با تروریســم نقش مهمی ایفا کرده
است.

بر سر آب است

به گزارش ایسنا ،ســیدعباس عراقچی ،در مورد جایگاه
دیپلماسی آب در سیاســت خارجی ایران و عرصه جهانی
اظهارکرد :موضوع آب ،تامین منابــع آبی ،مقابله با کمآبی
جزو مسائل سیاســت خارجی بوده و در وزارت امور خارجه
کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
عراقچی در مورد تشــکیل کمیته آب در وزارت خارجه ،نیز توضیح داد:
در جریان مذاکرات اخیر ایران و افغانســتان بر تشکیل پنج کمیته کاری
بین دو کشــور توافق شــد که یکی از این کمیتهها ،کمیته آب است .وی
خاطرنشــان کرد :در کمیته آب که بین ایران و افغانســتان تشکیل شده
اســت ،چهار موضوع را بررســی میکنیم .موضوع اول مربوط به تاالب
هامون و اکوسیســتم این منطقه است .متاسفانه به دلیل بیتوجهیهایی
که در سالهای گذشته صورت گرفته و همچنین تغییرات اقلیمی ،خیلی
از تاالبها به ســمت خشکشدن رفتهاند و برخی از آنها خشک شدهاند.
مســئول کمیته آب ایران و افغانســتان ادامه داد :موضوع سومی که بین
ایران و افغانســتان مطرح اســت ،بحث رودخانه هریرود است .هنوز هیچ
رژیم حقوقی بین ما و افغانستان و همچنین کشور ترکمنستان که به نوعی
در این موضوع شــراکت دارد ،ایجاد نشده است .معاون وزیر امور خارجه،
خاطرنشان کرد :موضوع چهارمی که در کمیته آب در حال بحث و رایزنی
در مورد آن هستیم ،همکاری دو کشور ایران و افغانستان در حوزه آب است.
معتقدیم که مســائل آبی لزوما نباید بــه منازعه ،مقابله و درگیری منجر
شود ،بلکه میتوان از آن به عنوان موضوعی جهت همکاری استفاده کنیم.
عراقچی تاکید کرد :ارزیابیهای بینالمللی نشان میدهد که تا سال ۲۰۲۵
کل منطقه خاورمیانه رسما به عنوان منطقه خشک شناخته خواهد شد که
ایران نیز شامل آن میشود .این وضعیت تا سال  ۲۰۵۰به مراتب وخیمتر
خواهد شــد و کمبود آب و خشکسالی به یک موضوع بسیار جدی برای
کشورهای خاورمیانه از جمله ایران تبدیل خواهد شد.

