3

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

سیاسی

محاصره
دیرالزور
شکست

تلویزیون دولتی سوریه اعالم کرد نیروهای ارتش سوریه با الحاق به نیروهای تیپ  ۱۳۷ارتش در دیرالزور ،محاصره این شهر را شکستند.
به گزارش ایلنا ،تلویزیون دولتی سوریه اعالم کرد نیروهای دولتی سوریه در ادامه پیشرویهای خود موفق شدند محاصره دیرالزور را بشکنند.
نیروهای ارتش سوریه و محور مقاومت با پیشروی به سوی این شهر و الحاق به نیروهای تیپ  ۱۳۷ارتش سوریه که از سال  ۲۰۱۴میالدی با مقاومت در این شهر مانع از سقوط دیرالزور و اشغال آن
توسط عناصر گروه تروریستی داعش شده بودند ،محاصره این شهر را شکستند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

انتقال آب از عمان و خیلج فارس مورد بررسی قرار میگیرد
معاون اول رئیسجمهور بــا تاکید بر اینکه
موضوع محدودیت منابع آب موضوع جدی و
نگرانی امروز و فردای کشور است خاطر نشان
کرد :بیرون آمدن از مســئله کم آبی با تبدیل
شدن به موضوعی ملی امکانپذیر است.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور روز سهشنبه در مراسم بهرهبرداری از
فاز نخســت ارتقای کیفیت آب شرب جنوب تهران
(پروژه قمر بنی هاشــم ) با تاکید بر اهمیت موضوع
آب در کشــور اظهار کرد :ما در کشوری هستیم که
مسئله آب به عنوان اصلیترین مسئله مطرح است و
در میان محدودیتهای پیشروی توسعه پایدار کشور،
از همه مهمتر و قابل توجهتر است.
وی با تاکید بر اینکه کل کشور با محدودیت منابع
آب مواجه هســتند خاطر نشان کرد :موضوع کمبود
آب موضوعی جدی و نگرانی امروز و آینده است.
معــاون اول رئیسجمهــور تاکید کــرد :موضوع
محدودیت منابع آب بدان معنا نیست که وارد بحران
جدی شدهایم و بیرون آمدن از آن ممکن نیست بلکه
مســئلهای است که باید آن را به موضوع ملی تبدیل
کنیم و به دنبال راهکارهای مشــترک آن باشیم .در
ایــن زمینه ملت ،دولت و همه ارکان نظام باید برای
حل مسئله کمآبی بسیج شوند.

جهانگیری با بیان اینکه حل بخشی از مسئله آب
برعهده وزارت نیرو است ،خاطر نشان کرد :در دولت
یازدهم وزارت نیرو به این موضوع توجه کرد و طرحی
به نام تعادل بخشی دشتها را برنامهریزی نمود که
این طرح باید در دولت دوازدهم نیز پیگیری شــود.
همچنین در دولت قبل جلســات شورای آب به طور
مرتب و منظم تشکیل شد.
وی اظهار کرد :شــاید در دولتهــای قبل تعداد
جلســات آب برگزار شــده به دو رقم نرسیده باشد.
در دولــت یازدهم بیش از  31جلســه آب با حضور
مسئوالن مربوطه و به صورت جدی برگزار گردید.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ممکن است
نیازمند تامین آب از خارج از مرزها و دریاهای کشور
باشیم ،تصریح کرد :انتقال آب از دریای عمان و خیلج
فــارس باید به طور جدی مورد بررســی قرار بگیرد.
ایران تاکنون در مقایسه با برخی از کشورها کمترین
استفاده از آب دریاها را داشته است.
وی افــزود :همچنیــن بایــد دراســتفاده از آب
رودخانههای مشترک با کشــورهای همسایه نوعی
دیپلماسی برقرار کنیم که حقآبه کشور ایران گرفته
شود.
جهانگیری خاطر نشان کرد :خوشبختانه در دولت
یازدهــم تنها موردی که با اجــازه خاص از صندوق

توســعه ملی برداشت شــد مربوط به موضوع تامین
آب بــود .در ایــن زمینه بیش از  8میلیــارد دالر با
مجوز رهبری از صندوق توســعه ملی برداشته شد و
به پروژههای در حال اجرا در غرب کشــور تخصیص
یافت .به گزارش ایسنا ،جهانگیری در بخش دیگری
از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه در زمینه منابع
مصرف آب باید کارهای جدی انجام شــود گفت :در
بخش مصرف آب کشــاروزی وزارت جهاد کشاورزی
و کشــاورزها باید بدانند که نیازمنــد صرفه جویی
هســتیم در غیر ایــن صورت حجم بــاالی مصرف
آب کشــاورزی برای کشــور آســیب زا خواهد بود.
جهانگیری برنامهریزی برای طراحی الگوی کشت در
کشور ،آبیاری مدرن و آبخیزداری را از جمله اقدامات
مورد نیاز در حوزه کشــاورزی عنوان کرد .وی تامین
آب شــرب کشــور را از جمله مهمترین برنامههای
دولت عنوان و اظهار کرد :در دولت یازدهم جلسات
متعددی برای آب شرب برخی از شهرها تشکیل شد
که بنا به دالیلی رســانهای نشد .نتیجه این جلسات
آن شد که باید آب شرب اطمینان بخش و با کیفیت
برای مردم تامین شود؛ چراکه سالمت مردم مهمترین
مسئله کشور است .جهانگیری با اشاره به طرح برخی
مسائل درباره کیفیت آب تهران در گذشته گفت :در
مقطعی درباره برخی مناطق تهران نگرانی ایجاد شده

سخنگوی شورایعالی امنیت ملی:

تصمیم به حصر بر اساس اقتضائات
امنیتی در سال  ۸۹اتخاذ شد
ســخنگوی شــورایعالی امنیت ملی گفت :تصمیم در
مورد حصر بر اســاس اقتضائات امنیتی درســال  ۸۹از
سوی شــورایعالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص
تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم گیری خواهد
کرد.
به گزارش ایسنا ،کیوان خســروی با اشاره به اظهار نظرهایی
که طی روزهای اخیر از ســوی مراجع مختلف پیرامون مباحث
مطرح شــده در آخرین جلسه شــورایعالی امنیت ملی عنوان
شــده است اظهار داشــت :در این جلســه موضوع حصر که در
دســتور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطالع رسانی پیرامون
گشــایشهای ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح گردیده،
هیچگونــه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ
نشده است.
وی افزود :تبیین و اطالع رســانی پیرامــون تاریخچه ،دالیل،
شــرایط موجود و رونــد مدیریت این پرونــده ،نیازمند زمان و
شــرایط مناســب بــوده و اظهــار نظرهایی کــه در چارچوب
مصاحبههــای عمومی از ســوی مراجع مختلف انجام میشــود
ضمــن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شــورایعالی اســت،
نمیتواند ابعاد موضــوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید
و بعضا نیز باعث سوءتفاهم میشود.
خسروی خاطر نشــان کرد :دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی
به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعالم مصوبات و تصمیمات
شــورا در مقاطعی که نیاز به اطالع رسانی در مورد این پرونده
وجود داشــته باشــد به صورت مقتضی در ایــن خصوص اقدام
خواهد کرد.

سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا:

نباید پلیس را مقابل مردم قرار داد
ســخنگوی نیروی انتظامی با اشــاره
به وظایف پلیس و دیگر دســتگاهها در
حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد که نباید
کمکاری دیگر دســتگاهها سبب شود تا
انجام وظیفه پلیس سبب قرارگرفتن این
نیرو در مقابل مردم شود.
به گزارش ایسنا ،سردار سعید منتظرالمهدی
اظهــار کــرد :حوزه عفــاف و حجــاب حوزه
گســتردهای است که فعالیت در آن فرابخشی
و نیازمند مشــارکت و همکاری دستگاههای
مختلف با یکدیگر است.
وی با بیــان اینکه آنچه که بــر عهده ناجا
قرار دارد ،بخشــی ســلبی و بخشی فرهنگی
اســت گفت :تا هــر جایی که نیاز باشــد ما
مأموریتهایمــان را انجــام خواهیــم داد اما
معتقدیــم که اقدامات ســلبی آخرین راهحل
برای یک مشــکل اســت و باید با یک سری
مسائل و پدیدهها از همان مبدا برخورد شود.
سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به انتقادات
برخی از دســتگاهها از گشتهای ارشاد گفت:

ما حاضریم تمام این دســتگاههایی که انتقاد
داشــته و به وظایف خود نیز عمل نکردهاند با
گشتهای ما بیایند و مستندسازی کنند و هر
آنچه را که بهتر بود برای اجرا پیشــنهاد دهند
اما به وظایف قانونی خودشان نیز عمل کنند.
چرا که پلیــس هم در این حــوزه به وظایف
قانونی خود عمل میکند.
وی با اشاره به دســتگاههایی که به وظایف
قانونــی خود عمــل نمیکنند ،گفــت :نباید
کمکاری دیگر دستگاهها در کنار عمل پلیس
به قانون ســبب شــود تا نیروی انتظامی در

مقابل مردم قرار بگیــرد .نیروی انتظامی یک
نیروی کامال مردمی و در راســتای حفاظت از
منافــع مردم و خدمت به آنان فعالیت میکند
و همانطور که بارها گفته شده ما هیچاصراری
به انجام اقدامات خارج از قانون نداریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره فروشگاههایی
که اقدام به عرضه پوشاک نامناسب میکنند،
گفت :در این زمینه نیز پلیس اماکن ما نظارت
دارد .ما تمام تالشمان را میکنیم که اقدامات
ما در حوزه عفاف و حجاب به حوزههای صلبی
کشیده نشود.
منتظرالمهدی در پاســخ به ســوالی دیگر
دربــاره کمپیــن راهاندازی شــده از ســوی
یکــی از روزنامهنگاران خارج نشــین با عنوان
چهارشــنبههای ســفید که اقدام بــه ترویج
بیحجابی میکنــد گفت :پلیس فتا بر فضای
مجازی و این فضاهــا نظارت دارد و با عامالن
آن برخــورد خواهد کرد .ایــن کمپین نیز در
هفتههای اخیر افت عضو و مخاطب داشــته و
تبلیغات و فعالیت آن کمرنگ شده است.

عباس سلیمینمین فعال سیاسی اصولگرا:

تندروهای اصالحات میخواهند موسوی و کروبی اعدام شوند

کشته شدن  ۲کولبر در پی تیراندازی
مرزبانی کردستان
روز دوشــنبه تیراندازی به کولهبران توسط هنگ مرزی
صورت گرفت و  ۲نفر از شهروندان بانه (کردستان) کشته
شدند .دادستان نظامی استان کردســتان گفته است که
عاملین تیراندازی بازداشت شدهاند.
به گــزارش آفتاب ،محســن بیگلــری نماینده بانه و ســقز در
توضیح ماجرای کشته شدن کولبران گفت :متاسفانه تیراندازی به
کولهبران توســط هنگ مرزی صورت گرفت و  ۲نفر از شهروندان
بانه (کردســتان) کشته شــدند که یکی از کشتهشــدگان ،دهیار
شهرستان بانه بوده است.
وی افــزود :این حادثه در پی تیرانــدازی هنگ مرزی در منطقه
بازار بانه رخ داده که متاســفانه منجر به کشــته شــدن  ۲کولهبر
بانهای شــد .البته هنوز نمیتوان با قطعیت در این رابطه اظهارنظر
کرد و الزم اســت موضوع را از طریــق مراجع ذیربط و با دقت و
رویکرد کارشناســی بررسی کنیم و ما هم این موضوع را تا نتیجه
نهایی پیگیری خواهیم کرد.
این نماینده مجلس گفت :کولهبران عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه
هســتند .واقعیت این اســت که حتی اگر این افراد کاالیی حمل
میکنند ،دلیل نمیشــود که کشته شوند و این درحالی است که
این حوادث منجر به جریحهدار شدن احساسات مردم کردستان و
دیگر مناطق کشور میشود.
با این حال ،دادســتان نظامی استان کردســتان گفت :عاملین
تیرانــدازی در منطقه مرزی هنگه ژاله شهرســتان بانه از ســوی
دستگاه قضایی شناسایی و در بازداشت هستند.
مجتبی شــیرود بزرگی روز سه شــنبه اظهار کرد :موضوع این
حادثه از طریق دســتگاه قضایی نیروهای مسلح در دست بررسی
است.
وی افزود :اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعالم میشود.
به گــزارش آفتاب ،همچنین در برخی رســانهها و شــبکههای
اجتماعی اخباری مبنی بر تجمع جمعی از مردم بانه در اعتراض به
این حادثه منتشر شده است.

بود که این آب در حال رســیدن به حداقل کیفیت
اســت در آن زمان برنامهریزی کــرده بودیم که در
صورت وقوع چنین اتفاقی مردم برای امور اساســی
خود از آب بســتهبندی شده اســتفاده کنند اما آب
و فاضــاب تهران پیش از رســیدن به نقطه نگرانی
با  200میلیارد تومان ســرمایهگذاری کاری کرد که
 3.5میلیون نفر مردم جنــوب تهران از کیفیت آب
مشابه نقاط شمال شهر برخوردار شوند .وی با اشاره
به بازدید خود از یکی از تصفیه خانههای تهران اظهار
کرد :امروز مسئوالن مربوطه اعالم کردند که کیفیت
آب شــرب جنوب تهران اگر از آبهای بستهبندی
شده بهتر نباشــد پایین تر نیست .وی با بیان اینکه
طرح آبرسانی به روستاها و شهرها در سال  96ادامه
خواهد داشــت از مردم خواست تا نسبت به مصرف
آب شرب دقت و صرفه جویی داشته باشند.

یک پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس
مســائل سیاســی میگوید :در گذشته
برخی تندروهای جریــان اصالحات به
دنبال اعدام افرادی مثل هاشم آغاجری
بودند و امروز همانها دنبال این هستند
که میرحســین موسوی یا مهدی کروبی
اعدام شوند.
به گزارش ایسنا ،ســلیمینمین در رابطه با
موضوع حصر گفت :کسانی که در اصولگرایان
بر طبل تالفیجویــی میکوبند ،تعداد زیادی
نیستند اما موثرند و میتوانند جریانساز باشند
و صدایشان شفاف و پرتالطم یا پرنهیب است.
البته من قبول ندارم کــه کلیت اصولگرایان
چنیــن اعتقــادی دارند ،شــاید بســیاری از
اصولگرایان معتقدند آنچه را که مراجع قضایی
در این زمینه تصمیم گرفتند ،نشان از سیاست
نظام اســت .اگر نظام تصمیم به محاکمه این
افراد داشــت ،با کسی تعارف نمیکرد .در این
قضیه محاکمه میتوانست انجام شود اما نظام
مانند این آقایان محدود نگاه نمیکند و معتقد
نیست که اگر تو یک سیلی زدی ،من هم حتما
باید به تو یکی ســیلی بزنم ،بلکه هدف نظام
این است که اگر تو یک سیلی به منافع جامعه
زدی ،منافع جامعه بایــد از طریق خود مردم
دوباره احیا شود .هدف نظام بسیار هوشمندانه
و عاقالنه است.
وی ادامه داد :البته افــراد زیادی میگویند
طرفدار منویات و سیاســتهای نظام هستیم

اما عمال نیستند .چه کســی است که نفهمد
نظام فعال دعو محاکمــه قضایی این آقایان را
نــدارد بلکه دعو این را دارد که با آگاهی دادن
به مردم ،میزان رشــدیافتگی و قابلاتکابودن
این افراد روشن شــود .نظام میخواهد مردم
متوجه شــوند آیا این سیاستمدار قابل اتکا و
دارای فهم و فکر الزم است یا خیر؟ این موارد
را میتوانستیم از طریق عملکرد سایر نیروهای
اصالحطلب برای جامعه روشــن کنیم .وقتی
آقای خاتمی این حــرف را میگوید یعنی تو
به لحاظ سیاســتمداری ،فرد سیاستمداری
نیســتی ،تویی که تمام مبانی را زیر ســوال
میبری ،چندان فرد برجستهای نیستی ،با این
اقدامات جامعه را دچار مشــکل میکنی .یک
سیاســتمدار قطعا باید فکر و فهم خود را در
مسیری قرار دهد که مطالباتش جامعه را بههم
نریزد .وقتی افــرادی مانند آقای عارف و آقای
خاتمی و برخی دیگر ،با مشارکت در رأیگیری،
کاندیدا شدن یا رای دادن ،فهم آقای کروبی و
آقای میرحسین موسوی را زیر سوال میبرند،
ما چهقدر از این قضیه اســتفاده کردیم؟ ما از
این قضیه برای روشن شــدن قشری که باید
در محافل خود ،این افراد را محاکمه میکرد،
 10درصد هم استفاده نکردیم .من این حرف
را قبــول ندارم کــه ما در مواجهــ ه با برخی
تندرویهــای آقای احمدینــژاد کامال خوب
عمل کردیم .بله ،اصولگرایانی داشــتیم که از
ابتدای تندرویهای آقــای احمدینژاد با آن
مقابلــه کرد اما چهقدر از ظرفیت اصولگرایان
پشت سر آنها قرار گرفت؟
ایــن فعال سیاســی گفت :مــا زمانی برای
مقابله بــا تندرویهای آقــای احمدینژاد به
صحنه آمدیم که تندرویهای ایشــان متوجه
ارکان اصلی نظام شد وگرنه قبل از آن چندان
بــا تندرویهــای وی مقابلــه نکردیم .حتی
اگر برخــی از نیروهای برجســتۀ اصولگرا با

فردمحوریهــای احمدینــژاد مقابله کردند،
مورد حمایت قــرار نگرفتند .مث ً
ال فردی مانند
آقای توکلی را در برخی مواقع ،به دلیل مقابله
جــدی و اصولی بــا آقای احمدینــژاد ،کنار
گذاشتیم .ما در درون جریان اصالحطلب جدا
از تندرویها ،یک جنگی بین نیروهای باهویت
و بیهویت داریم .یعنی کسانی که اصال هویت
فکری ندارند ،بحثشــان فقــط بحث قدرت
مطلق اســت .حاضرند با هر کســی کار کنند
چون نگاهشان فقط نگاه قدرت است .این افراد
مبانی ندارند .هم با آقای خاتمی کار میکنند،
هم با آقای هاشمی کار میکنند یعنی به این
کاری ندارند کــه زمانی این افراد ،در برابر هم
قرار داشتند و مطبوعات آنها علیه هم و کامال
در جهت حذف هم کار میکردند.
ســلیمی نمین اظهار داشــت :امروز جریان
کارگزاران هم اقتصاد و هم رسانهها را در دست
دارد .آقای عارف حتی نتوانســت یک روزنامه
الکترونیــک را به لحاظ مالی مدیریت کند اما
آنها کارتلهای رسانهای متعدد دارند که وقتی
موسویخوئینیها سخنی میگوید که مطابق
ذوق آن راس هر ِم تشکیالتی کارگزاران نیست،
علیه او هجمۀ توهینآمیز به راه میاندازند .لذا
این نکته تعیینکننده است .البته باید این نکته
را هم درنظر گرفت ،نیروهای اصالحطلبی که
سالم زندگی کرده و خود را به مسائل اقتصادی
آلوده نکردند ،امروز امکانات کمی دارند.
وی تصریح کرد :مصطفــی تاجزاده آن روز
دنبال اعدام آغاجری بود و امروز هم دنبال این
است که میرحسین موســوی یا کروبی اعدام
شــود .تاجزاده دنبال این نیست که مسئله را
حل کرده و شرایط حصر را منتفی کند .منافع
او حکــم میکند که این مســئله را حادتر از
شــرایط کنونی آن کند .در حالی که یک نفر
مصلح چه اصالحطلب و چه اصولگرا ،به دنبال
حل این مسئله است.
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یادداشت

مأموریت شورای پنجم
مهرداد احمدی  -فعال سیاسی

چند روزی است که شورای پنجم شهر تهران با نامها و ترکیب جدید ،دوران مأموریت کاری خود
را آغاز کرده اســت .اردیبهشت ماه امسال مردم با حضور حداکثری خود پای صندوقهای رأی جلوه
دیگری از امید و ســرزندگی را به نمایش گذاشــتند اما دیری نپایید که زمزمههایی حاکی از یأس و
ســرخوردگی نسبت به برخی حوادث سیاسی و اجتماعی جلوهگر شــد .در طول این دوره چندماهه
تا شــروع به کار دولت دوازدهم و شــهرداری تهران برخی از مردم احساس کردند که خواستهها و
مطالباتشــان به فراموشی سپرده شده و نمایندگانی که با هزاران امید و آرزو برگزیده بودند تا پایانی
باشند بر دردهای تلخ گذشته ،سیاسیکاری و منافع شخصی و جناحی را بر احقاق حقوق شهروندان
برتری میدهند .مســئلهای که بیش از دیگر حوادث سیاســی به چنین ذهنیتی دامن میزند .نحوه
انتخاب وزرای دولت و موضع نمایندگان لیســت امید به چینــش افراد کابینه بود که در آخر با رأی
اعتماد نمایندگان به همه وزرا جز یکنفر پایان یافت .جلسات محفلی ،سهمخواهیها و زدوبندهای
سیاسی برخی نمایندگان نشانههایی آشنا از گذشتهای نه چندان دور دارند.
اردیبهشت ماه سال  1379زمان آغاز اولین دوره شورای شهر تهران تا حدودی میتواند با شرایط
کنونی سیاسی کشورمان قرابت داشته باشد .اتفاقات مربوط به شورای اول تهران را همه خوب بهیاد
دارند .اختالفات از همان روز نخست به خوبی خودنمایی میکرد ،طیف کارگزاران و نیروهای جبهه
مشــارکت روبهروی هم قرار گرفتند .نحوه انتخاب شــهردار زمینهساز بحثوجدلهای فراوان شد،
رفتن چند تن از نمایندگان شورا برای نامنویسی در انتخابات مجلس ششم و بعد هم جلسات محفلی
نمایندگان و آبستراکســیون عدهای از آنها برای از رســمیتانداختن جلسات شورا تنها گوشهای از
نابهسامانیهای این دوره بودند .جهتگیریهای صرفا سیاسی شورای شهر با پوشش گسترده خبری
صداوســیما همراه بود و تنشهای روزانه آن ،مایه بهرهبرداری مخالفان قرار میگرفت .کار بهجایی
رسید که با دخالت وزیرکشــور در نهایت شورای اول شهر تهران منحل گردید ،شورایی که پس از
انقالب به عنوان یکی از مطالبات محوری مردم مطرح شــده بود و با تالش دولت اصالحات رنگ
و بوی واقعی برای مشارکت مردم در اداره امور کشور به خود گرفته بود .نتیجه کارکرد شورای اول
که تمام توان آن صرف جدلهای سیاســی و حاشیهپردازیها شده بود ،دلسردی مردم بود .شورای
بعدی عمال خاصیت خود را از دســت داد و در آخر با عدم مشــارکت مردم در انتخابات بعدی زمینه
قدرتگیری اصولگرایان فراهم گردید .خروجی این مســئله رویکارآمدن شهرداری بود که سالها
بعد ســکان اداره کشور را در دست گرفت .در واقع مردم به این امید در انتخابات مشارکت میکنند
تا افرادی را برگزینند که مطالباتشان را نمایندگی کنند ،بهجای آنها مصلحتاندیشی کرده ،تصمیم
درســت بگیرند و کشور را به شــیوهای کارآمد اداره نمایند .وقتی نمایندگان وظایف قانونی خود را
فراموش کنند و به وعدههای خود پشت نمایند نتیجهای جز خسران و پیدایش دور باطل گذشته را
در پی نخواهد داشت.
مردم امیدوارند چارچوبهای سالم و شفاف حکمرانی در همین دورهای که نمایندگان آن با حداکثر
مشــارکت برگزیده شدهاند ،شکل گیرد و دیگر شاهد روزهای تلخ گذشته نباشند .این روزها داستان
نمایندگان فراکســیون امید در رای اعتماد به برخی وزرای دولت دوازدهم که با تعامالت شخصی و
جناحی منفعتطلبانه توأمان شــده یادآور همان جهتگیریهای نادرست و صرفا سیاسی است که
عاقبتی جز تباهی و فرصتهای سوخته نداشت.
شوراهای شهر و روستا تشکیل گردیدند تا به معنای واقعی کلمه نمود مشارکت مستقیم مردم در
تصمیمگیریها باشــند ،تا مردم به دور از زدوبندهای معمول گروههای قدرت و ثروت خواستههای
خود را عملی بیابند ،تا احساس کنند خود تصمیم ساز و تصمیمگیر امور هستند .در این بین نمایندگان
دوره اول در گیرودار اختالفات ســلیقهای و جناحی گرفتار آمدند و آنچه باقی ماند حجم انبوهی از
مطالبات بر زمین مانده و فرصتهای ســوخته بود .انبوهی از معضالت شــهری همچون فســاد و
عدم شــفافیت قراردادها ،زمینخواری ،تراکمفروشــی ،آلودگی ،ضعف شدید در ساماندهی آمدوشد
و بدهیهای سنگین نتیجه کارکرد نادرست حکمرانی شهری و ضعف نظارتی شوراها بوده است.
با مالحظه چنین شــرایطی بود که انتخابات اخیر شورای شــهر با مشارکت بیسابقه شهروندان
تهرانی روبرو گردید .هرچند انتخاب نمایندگان شــورای پنجم از ابتدا حاشیههایی بههمراه داشت و
عدهای منتقد عدم راهیابی چهرههای مطرح و موثر در لیست کاندیداها بودند اما ترکیب فعلی شورا
فرصتهای خوبی برای اداره کارآمد و جامع شهر تهران فراهم آورده است .نمایندگان جدید با سالیق
و تخصصهای گوناگون از احزاب مختلف اصالحات دور هم جمع شدهاند تا مدیریت شهری تهران
را دگرگون نمایند.
خبر
علی شمخانی در دیدار نماینده ویژه پوتین:

تروریسم چون ویروسی خطرناک
از مرزها عبور کرده است
دبیر شــورایعالی امنیت ملی گفت :نتایج ارزشمند همکاری راهبردی ایران،
سوریه ،روسیه و جبهه مقاومت در مقابله واقعی با تروریسم به صورت مستمر در
عرصههای میدانی و سیاسی در حال ظهور و بروز است.
به گزارش ایرنا ،علی شــمخانی روز سه شــنبه در دیدار الکساندر الورنتیف نماینده ویژه رئیس
جمهوری روســیه با اشــاره به موفقیت چشمگیر ائتالف مبارزه با تروریســم در آزاد سازی شهر
راهبردی دیرالزور سوریه بر لزوم احترام همه کشورها و گروهها به حاکمیت ملی سوریه تاکید کرد.
وی ادامه داد :پایبندی همه طرفها بر راهحل سوری  -سوری و رعایت حق انتخاب مردم این
کشــور در تعیین سرنوشت خود بدون دخالت خارجی ،زمینه را برای تسریع در رسیدن به نتیجه و
خروج از بحران فراهم میسازد.
دبیر شورایعالی امنیت ملی ،اولویت جمهوری اسالمی ایران در منطقه را استقرار ثبات و امنیت
و محو کامل تروریســم عنوان کرد و افزود :همکاری و تشریک مساعی با طرفهای دیگر صرفا
بر اســاس حسن نیت و در مسیر حمایت از خواست مردم و دولت مشروع و قانونی سوریه صورت
خواهد گرفت.
مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی ،نظامی و امنیتی میان ایران ،روسیه و سوریه به تردد
آزاد عناصر تروریســت از مرز برخی کشورهای همسایه سوریه به منظور دریافت سالح و امکانات
اشاره و تصریح کرد :کشورهای مختلف باید ضمن مهار حضور ،نفوذ و استفاده ابزاری از تروریسم
به تبعات حمایت از جبهه تروریســم بر ایجاد ناامنی در کشــورهای خود بیاندیشند و زمینه توسعه
تروریسم به محیط امنیتی خود را فراهم ننمایند.
وی همچنین گفت :تروریســم چون ویروسی خطرناک از مرزها عبور کرده و قابل بهکارگیری
ابزاری از سوی کشورهای خاص نیست از این رو باید مبارزه با آن با اتخاذ رویکردهای هماهنگ،
مشترک و غیرتبعیضآمیز صورت پذیرد.
دبیر شــورایعالی امنیت ملی ضمن حمایت از اقدام حزباهلل لبنان در پاکسازی لبنان از وجود
عناصر تروریســتی داعش گفت :ما همانطور که در جنگ با تروریستها جدی و محکم هستیم
در پیشــگیری از وقوع جنایت انسانی نســبت به خانواده ،زنان و کودکان تروریستها هم مصمم
هســتیم .شــمخانی افزود :اجازه دادن حزباهلل به جابهجایی تعدادی از عناصر تحت محاصره از
یک محور عملیاتی در خاک ســوریه به محور دیگر در آن کشــور یک تاکتیک عملیاتی است و
تغییری در راهبرد جنگ با تروریستها ندارد و این اتفاق در منطقه قلمون ،پیش از این در منطقه
حلب هم صورت گرفت و اجازه داده شد تا عناصر مسلح پس از خلع سالح به ادلب منتقل شوند.
وی ادامه داد :ابتکار سیاسی مذاکرات سهجانبه و برگزاری اجالس آستانه ،بایستی با بهرهگیری
از ظرفیتهــای بومی و ضرورتها و اقتضائات جدید مورد پیگیری قرار گیرد و تهران نیز آمادگی
کامل خود را بدین منظور اعالم میدارد.
الکســاندرالورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه نیز در این دیدار ضمن
ارائه گزارشــی از آخرین مذاکرات و تالشهای دیپلماتیک صورت گرفته با کشورهای مختلف در
موضوع سوریه بر نقش و کارکرد تعیین کننده جمهوری اسالمی ایران ،روسیه و سوریه در موضوع
مبارزه واقعی با تروریسم تاکید کرد.
وی خاطر نشــان کرد :مسکو همچنان به اقدام نظامی علیه تروریستها و کسانی که به راهحل
سیاســی پایبند نباشند ،متعهد است و مبارزه بیامان با عناصر داعشی و جبهه النصره و گروههای
مرتبط با آنان را در کنار پیگیری مسیرهای سیاسی ادامه خواهد داد.
نشســت آستانه  6با حضور نمایندگان ایران ،ترکیه ،روسیه و نمایندگان دولت سوریه و معارض
در اواخر شهریور ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار میشود.

