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         اميرمقدور مشهود - دبير سرویس سياسی 

شیعه گری با کینه ورزی سازگار نیست 

مردم مسیر درست اصالح امور را به کارگزاران نشان دادند

      آیت اهلل امجد: 

یادداشت روز رئیس جمهور:

من و شهرم متاثر از هم هستیم
جواد شقاقی- روزنامه نگار

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل، ریاض را مظنون اصلی وقایع تروریستی تهران دانست.
به گزارش ایســنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: بندر، رییس سرویس امنیتی ریاض عملیات تروریستی 

نوامبر ٢٠١٣ علیه سفارت ایران در بیروت را هدایت کرد. اکنون ریاض مظنون اصلی وقایع تروریستی تهران است.
 ریاض مظنون اصلی وقایع 

تروریستی تهران است

مردم چک سفید امضا به منتخبین شان نداده اند

نجات تهران در گرو فرهنگ است

آیــت اهلل »امجد« خطیــب برجســته دینی گفت: 
مســلمان باید خیرخواه باشد و نمی تواند بدخواه باشد. 
کینه با شیعه گری سازگار نیست. همه گناهان بخشیده 

می شود؛ به شرط اینکه با خدا آشتی کنیم.
به گزارش جماران، آیت اهلل محمود امجد در مراسم 
احیاء شــب نوزدهم ماه مبارک رمضــان، با بیان اینکه 
هرکس را امامی هست. دنبال هر خوبی یا بدی که می 

رویم، همان؛ امام ما است.

این اســتاد اخــاق با بیــان این مطلــب که لقب 
امیرالمومنیــن مختص علی اســت و فضائل اهل بیت 
)علیهم الســام( قابل شمارش نیست و همه فضایل از 
ازل تا به ابد، از آن علی است؛ افزود: امیرالمؤمنین )ع( 
میزان األعمال است، ما امشب آمده ایم با امیرالمؤمنین 

)ع( آشتی کنیم.
آیت اهلل امجد با اشــاره بــه فرازهایی از وصیت نامه 
امام علی )ع( به امام حســن )ع(، امام حســین )ع( و 
تمام شیعیان جهان، اظهار داشت: بهترین و عالی ترین 
کام هرکس محصول آخر عمر او است. امیرالمؤمنین 
یــک صفحه وصیت کرد. در ابتــدای این وصیت آمده 
است که »اوصیکم بتقوی اهلل«؛ تقوی این است که آدم 
دروغ نگوید، تهمت نزند ،خاف عقیده خود نگوید،قدر 

ناشناسی نکند و آبروی کسی را نبرد.
وی هم چنین افزود: منطق قرآن این اســت که خدا 

دنیا را برای انسان آفریده؛ نه انسان را برای دنیا.

آیت اهلل امجد با بیان اینکه دنیا ســایه اســت، ادامه 
داد: چیســت دنیا؟ از خدا غافل شــدن دنبال دنیا رفتن 
غفلت می آورد و غفلت ما را کشته است. غفلت، فرصت 
شــیطان اســت. در هرچیزی که غرق شویم، اسیر آن 
هســتیم. حال آن که خدا ما را آزاد آفریده و خواســته 

که آزاد باشیم .
این اســتاد اخاق با بیان اینکه بهشت مقصد است 
و مقصود خدا اســت، تصریح کرد: انســان باید مظهر 
تمام اسماء خداوند باشــد. دشمن ظالم باشید و مظلوم 
را کمک کنید؛ که این مرام حســین )ع( و منطق دین 
اســت. وی در پایان گفت: باالتر از همه نماز و روزه ها 
اصاح ذات البین است. ما اصاح ذات البین می کنیم 
و یــا تفرقه می کنیم؟ کینه نمی گذارد که انســان دعا 
کند. مسلمان باید خیرخواه باشــد و نمی تواند بدخواه 
باشد. کینه با شــیعه گری سازگار نیست. همه گناهان 

بخشیده می شود؛ به شرط اینکه با خدا آشتی کنیم.

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه در چهار دهه اخیر هر جا توفیق و پیروزی حاصل شــده در 
نتیجه حضور مردم بوده اســت، اظهار کرد: مردم به کارگزاران نظام مسیر درست اصاح امور 

را نشان داده اند.
به گزارش ایســنا، حجت االسام والمســلمین حســن روحانی در صفحه شخصی خود در 

اینستاگرام نوشت:
وقتی به تمام فراز و نشیب های چهار دهه گذشته نگاه می کنیم، هر جا توفیق و پیروزی بوده، 
در نتیجه حضور مردم حاصل شــده اســت؛ مردمی که در بزنگاه های مهم تاریخی، تصمیمات 

درست را اتخاذ کردند و به کارگزاران نظام، مسیر درست اصاح امور را نشان دادند.
کشور در شــرایط امروز، نیازمند باالترن سطح انسجام اجتماعی برای پیشبرد امور است. در 
حالی که بدون انســجام و همکاری نهادها و تریبون های مختلف نمی توان انتظار داشــت که 

اعتماد عموم مردم به حاکمیت افزایش پیدا کند.

مجید فراهانی در نشست مشترک  نمایندگان تهران و منتخبین شورای تهران: 

از فردای انتخابات شورای شهر تب و تاب گمانه زنی ها در مورد انتخاب شهردار آینده در 
محافل سیاسی و مدنی از گرمای خاصی برخوردار بوده است. این گمانه زنی ها با نزدیک 
تر شدن به موعد مقرر بیشتر و احتمالها به افراد محدود تری منتهی می گردد. متاسفانه در 
این میان آنچه که غیبتش بیش از همه مشهود است، سیاست و نگاه شورای شهر جدید 
به نحوه مدیریت پایتخت ایران اســت. تا کنون تنها نظراتی که از منتخبان شورا شنیده 
شده محدود به مباحث مالی و احیانا عملکرد شورا و شهردار فعلی است. گویا شورای جدید 
تمام بار معنایی عملکرد آتی خود را در تخریب گذشتگان و البد آوار برداری از خرابه های 
شهرداری معطوف کرده است. هرچند که به عملکرد شهرداری تهران در ١٢ سال گذشته 
انتقادهای فراوانی وارد است اما این دلیل قانع کننده ای برای عدم طرح برنامه ها و ایده 
های شورای شهر آینده نیست. متاسفانه به دلیل عدم وجود احزاب ریشه دار و متعهد در 
موســم انتخابات امکان طرح این ایده ها و برنامه ها نبود. نحوه چینش لیست اصاحات 
توسط شواریعالی سیاســتگذاری نیز بااما و اگرهای فراوان همراه بوده و هیچگاه مجالی 
برای طرح این برنامه ها ایجاد نگردید. بنابراین امروز که زمان تعیین شــهردار آینده است 
باید به این مهم توجه شود. مدیریت شهر تهران در سالهای اخیر به نحوی بوده که گویا 
برای برنامه ریزان و شــهر ســازان تنها چیزی که اهمیت نداشته نحوه زندگی اجتماعی 
انســان است. انســان این موجودی اجتماعی بنا بر اتفاقاتی زندگیش در دوران مدرن با 
شهرنشینی قرین شده است. تمام تحوالتی که در قرن گذشته موجب تغییر نحوه زندگی 
انسان شده موجب می گردد که بار معنایی زندگی انسان در محیط شهری باز سازی شود. 
انسان رها شده در شهر نیاز به دیگران دارد. تنها در صورت حضور فرد میان دیگران است 
که هویت انسانها شکل گرفته و بر مبنای آن امید و تاش برای آینده فراهم می گردد. 
امروز شهروند تهرانی زندگی خود را محدود به سه مولفه ی شهری می بیند. منزل، محل 
کار و اتوبانهایی با ترافیک زیاد. برای مردم تهران امکان با هم بودن در هیچ کجای مسیر 
روزانه اش مهیا نیست. شــهرداری در طول این سالها فقط سعی کرده که امکان ارتباط 
ما بین منزل با محل کار را فراهم کند. معلوم نیســت شــهروند تهرانی چگونه می تواند 
با دیگر مردم شــهر تماس بر قرار کرده و نســبت به آنها تعلق خاطر نماید. شهرداری به 
گمان خود ســعی کرده که برای اوقات فراغت ساز و کاری مهیا کند. ایجاد »مگا مالها« 
در اقصی نقاط شهر راهکار شهرداری برای این مهم بوده است. به ظن شهرداری تهران، 
مردم برای تفریح نیاز به مراکز خرید و احیانا ســینما و فست فود دارند. از این منظر تنها 
راه ارتباطی مردم برای تفریح و امکانات شــهری در اوقات فراغت، پول است. مردم اگر 
برای اوقات فراغت خود به مراکز خرید می روند باید پول الزم برای خرید را داشته باشند. 
اگر برای دیدن فیلم یا نمایشــی به طبقات فوقانی همین مراکز می روند باید پول تهیه 
بلیط و احتماال خوراکی الزم و شام برای خانواده را داشته باشند. مردم تهران بدون هزینه 
کردن امکان ارتباط با یکدیگر را ندارند. اگر پول نداشته باشی نمی توانی حس مشترکی 
با دیگران همشهریان خود داشته باشی. گویا تنها راه ارتباطی در جامعه پول است . بدون 
پول انسان مقیم در تهران به ظاهر مقیم پایتخت یکی از کهن ترین تمدنهای بشری است 
در حالیکه بدون پول کیفیت زندگی در تهران تفاوت چندانی با کویر ندارد. در این وضعیت 
تنها باید منتظر صعود تیم ملی به جام جهانی و یا انتخابات ریاســت جمهوری باشیم تا 
شــادی مشــترک مابین همگان را تجربه کنیم. این کمبودها فقط به سقوط واژه هایی 
همچون جامعه و ملت ختم نمی شــود. در این شرایط انسانها برای زندگی در شهر پول 
محور مجبورند به راههای مختلفی کشیده شوند. فساد ، فحشا، اعتیاد، و بسیاری دیگر از 
معضات اجتماعی حاصل همین تنهایی انسان است. وقتی که انسان بودن در گرو خرج 
پول باشد و تعامات قدرت تو را از دسترسی به کارهای آبرومند محروم کرده است آنگاه 

به انواع و اقسام کارهای خاف هدایت خواهی شد.
بســیاری از موارد این چنین نشان می دهد که شهردار آینده تهران باید با دغدغه های 
اجتماعی و فرهنگی ســکان هدایت این سازمان عریض و طویل را به دست گیرد. تنها 
مدیریت فرهنگی امکان برقراری ارتباط شهروندان با یکدیگر را بدون پول می تواند درک 
کند. تنها شهرداری فرهنگی است که واژه هایی همچون حس مشترک، همگرایی، تعلق 
خاطر به یکدیگر و امثالهم را درک می کند. تا به امروز از ســوی هیچ یک از گزینه های 
مطرح شده برای احراز شهرداری تهران چنین دغدغه ای دیده نمی شود. گزینه های مطرح، 
طبق روال گذشــته مهندسانی هستند که به سه چیز فکر می کنند: چگونه سرمایه الزم 
برای ســاخت را به دست آوریم، چگونه و با چه مقدار هزینه ای بسازیم  و در انتها ساخته 

خود را به چه قیمتی بفروشیم. همین و بس.

انسان ها از محیط زندگی شان تأثیر می پذیرند و بر آن تأثیر می گذارند. 
محیطی که در آن زندگی می کنیم بدن مان را فرم می دهد؛ آگاهی مان 
را از جهان متأثر می ســازد؛ ســبک زندگی مان را مشخص می کند، 
بر افکارمان تأثیر می گذارد و روابطمان با دیگر انســان ها را ســازمان 
می دهــد. از طرفی دیگر تمام نمودهای عینی یک شــهر تحت تاثیر 
افکار، عقاید و ایدئولوژی های ما شکل می گیرند. یک شهر با تصاویر، 
دیوار نوشته ها و سایر نشانه ها یش عرصه ای است برای مبارزات میان 
عقاید و ایدئولوژی های مختلف. ســاخت یک شــهر همیشه متأثر از 
روابط قدرت اســت؛ نظام معنایی مسلط و در رأس آن دولت ها نحوه 
تقســیم بندی ها و در حالت کلی ســاخت شهر را تعیین می کنند و به 
عنوان مثال در قدیم معابر شــهرها را بســیار تنگ می ساختند تا در 
مواقع لشگر کشی دشمن، شهر به راحتی سقوط نکند اما در شهرهای 
کنونی خیابان های مرکزی شهر می بایست عریض باشند تا در مواقع 
اضطراری نیروهای نظامی بتوانند ســریعا در محل حاضر شــوند؛ در 

مقابل پیاده روها را باریکتر می کنند تا حضور مردم کمتر شود. 
فضای یک شــهر هم می تواند استرس زا باشد و هم آرامش بخش؛ 
یک شــهر هم می توانــد ســوژه ها را در قید و بند نگــه دارد و هم 
فرصت هایی را برای آزادی عمل و گهگاه شورش های خیابانی فراهم 
آورد؛ یک شهر با خیابان های خط کشی شده، خطوط عابر پیاده، پا های 
عابر پیاده، پیاده روها، ساختمان ها، مبلمان شهری، وسایل نقلیه عمومی 

و ... نظم مورد نظر خود را بر سوژه ها دیکته می کند. 
اگر گفته می شود که شهر یکی از عوامل اصلی شکل گیری مدرنیته 
و ادامه حیات و دگرگونی های آن بوده اســت، سخن به گزافی نیست. 
در اروپای دوره فئودالیته، شــهر و روستا از هم جدا بودند؛ قدرت های 
سیاســی، نظامی و مذهبی به سبب شیوه تولیدی مسلط ) نظام تولید 
فئودالی ( در روســتاها مستقر بودند و شــهرها تا حدود زیادی آزاد از 
حضور قدرت بودند. همین حضور کمتر قدرت باعث شد تا صنف ها و 
پیشه ها در شــهرها راحت تر رشد کنند و در ادامه رشد صنعتی را رقم 
بزنند و جهت حمایت از خود در مقابل قدرت پادشاهان نهادهای صنفی 
را تشــکیل دهند. یکی از علت های مهم شکل گیری جامعه مدنی در 
غرب همین آزادی نسبی شهرها بوده است. در ادامه روند مدرنیته نیز 
شــهرها همواره در تعیین مســیر و روند آن موثر بوده اند. در حالی که 
در شرق و در کشــورهایی مثل ایران مرکز اصلی قدرت های نظامی، 

مذهبی و سیاسی شهرها بوده اند. 
به نظر می رســد در دوره کنونی، سخن گفتن از شهر و روستا و در 
مقابل هم قرار دادن آنها چندان کار آســانی نباشد. امروزه به واسطه 
همه گیر شدن وسایل ارتباط جمعی، مناسبات شهری به روستاها نیز 
گسترش یافته است. فرهنگ شهرها، نحوه پوشش، سبک ساختمان ها، 
آداب و رفتار مردم شــهرهای بزرگ در کوچک ترین روستاها نیز مورد 
پذیــرش و مبنای رفتار قرار گرفته اســت. از طرفی دیگر دولت ها با 
مدرن شــدن و مجهز شــدن به ابزارهای جدید، به راحتی می توانند 
برای دورترین روستاها نیز تصمیم سازی کنند. به همین سبب امروزه 

پایتخت ها از اهمیت فراوانی برخوردار شده اند. 
رویه های فرهنگی، سبک های زندگی و جریان های سیاسی همواره 
تحت تاثیر الگوهایی هســتند که در پایتخت های کشورها به صورت 
جریان غالب درمی آیند و از آنجا به سایر جاهای کشور سرایت می کنند؛ 
معموال پایتخت ها پیشــرو در حرکت های اجتماعی و سیاسی هستند. 
تهران نیز از این امر مستثنی نیست. هر آنچه در شهر تهران می گذرد 
مستقیما بر سایر نقاط کشور تاثیر مستقیم می گذارد و به اغراق نیست 
اگر بگوییم هر آنچه در این شــهر انجام می شــود، الگویی برای همه 
کشــور به حســاب می آید؛ نتایج انتخابات در تهران، انتخاب شهردار 
تهران، نوع و نحوه ارتباطات جریان های سیاســی در تهران و ... همه 
چیزهایی هستند که نه تنها آینده شهر تهران بلکه آینده کشور را تحت 

تاثیر قرار می دهند. 

برخی نهادها و جریان های سیاسی امنیت جامعه را در ایجاد فضای پلیسی می جویند، 
این در حالی است که فضای امن با فضای امنیتی اختاف زیادی دارد و هر یک جامعه 

را به سویی متفاوت هدایت می کند.
به گزارش ایرنا رحمت اله بیگدلی در پاسخ به سوال اینکه جامعه امن و جامعه امنیتی با 
یکدیگر چه تفاوت هایی دارند، گفت: برای فهم درست تفاوت جامعه امن با جامعه امنیتی 
الزم اســت که ما درک درســتی از معنای امنیت داشته باشیم. امنیت در لغت به معنای 
در »امان بودن، بی بیمی، آسایش، بی هراسی، اطمینان و سکون قلب« است. با توجه به 
معنای لغوی امنیت، جامعه امن به جامعه ای اطاق می شود که مردم آن جامعه از امنیت 
به معنای مذکور برخوردار و از همه خطراتی که آنان را تهدید می کند در امان باشند،  بیم، 
ترس و هراس بر زندگی آنان حاکم نباشد، در راحتی و آسایش باشند و اطمینان و سکون 
قلب بر وجود و زندگی آنان حاکم باشد. وی افزود:  طبق نظر فیلسوفان، انسان موجودی 
مدنی بالطبع اســت و فقط در سایه زندگی اجتماعی است که استعدادهای انسانی آدمی 
شکوفا می شود. امنیت بنیادی ترین نیاز انسانی هم در زندگی فردی و هم زندگی اجتماعی 
است و برآورده شدن سایر نیازهای فردی و جمعی آدمی بستگی به مقوله امنیت دارد و در 
یک جامعه امن است که استعدادهای آدمیان آن چنان که باید و شاید شکوفا می شود. در 
مقابل، جامعه غیرامن، جامعه ای است که در آن مردم فاقد امنیت به معنای مذکور باشند 

و امکان شکوفایی استعدادهای انسانی در آن نباشد.
بیگدلــی تصریح کــرد: بنیادی ترین مؤلفه امنیت و جامعه امــن، جریان »انصاف« و 
»عدالت« در جامعه اســت. در علم اخاق، قاعده ای تحــت عنوان »قاعده   طایی« یا 
»قاعده   زرین« مطرح اســت که یک اصل اخاقی را که شــامل دو بخش اســت بیان 

می کند:
١. شخص باید به گونه ای با دیگران رفتار کند که دوست دارد دیگران در شرایط مشابه 

با او آن گونه رفتار کنند. )شکل مثبِت قاعده(
٢. شــخص نباید به گونه ای با دیگران رفتار کند که دوست ندارد در شرایط مشابه با او 

آن گونه رفتار کنند. )شکلی منفی و منعِی قاعده(.
این قاعده از دیرباز در فرهنگ های مختلف جهان به شــکل های گوناگون بیان شــده 
و مــورد تایید تمامــی ادیان جهان و بنای عقای عالم بوده اســت. این اجماع دینی و 
عقانی حاکی از این اســت که گویی این قاعده به  طور فطری و ذاتی در طبیعت انسان 
و وجدان اخاقی بشــر به  ودیعه نهاده شده است. امام علی )ع( نیز در پاسخ به  شخصی 
که از حضرت پرســید؛ »می خواهم عادل ترین مردم باشــم«، فرمود: »آنچه را که برای 
خود نمی پســندی برای دیگران مپسند و آنچه را که برای خود می پسندی برای دیگران 

بپسند.«
وی در پاسخ به این ســوال که امنیتی کردن جامعه، پیامدهای بسیاری برای مردم و 
حکومت و در مجموع جامعه به همراه دارد. مهمترین پیامدهای آن چیست؟ گفت: جامعه 
امنیتی، نقطه مقابل جامعه امن و در تضاد با امنیت واقعی است؛ زیرا امنیتی کردن فضای 
جامعه موجب ایجاد فاصله بین مردم و حکومت می شود. زمانی که فضا امنیتی شود، مردم 
نمی تواننــد حرف دل خود را بزننــد و انتقادهای خود از حکومت را بیان کنند. در نتیجه، 
مطالبات و انتظارات مردم انباشــته می شــود و مردم کینه حکومت را به دل می گیرند و 
این انباشت مطالبات و کینه مردم نسبت به حکومت وقتی به مرز انفجار رسید منجر به 

شورش و انقاب و درنوردیدن طومار حکومت می شود. 

جامعه، نیازمند فضای امن است یا امنیتی؟

جلسه مشــترک مجمع نمایندگان تهران و منتخبان 
شــورای شهر پنجم برگزار شد و منتخبین شورای شهر 
پایتخت، مهمــان نمایندگان تهــران در خانه ملت در 

ضیافت افطار امشب بودند.
به گزارش پایــگاه خبری تحلیلی دیــده بان ایران؛ 
نشست مشــترک مجمع نمایندگان تهران با منتخبان 
شــورای اسامی شــهر تهران در دوره پنجم در محل 

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی برگزار شد.
محمد محمودی شاه نشــین نماینده مردم شهریار که 
به عنوان رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 
در این نشست صحبت می کرد، در بخشی از سخنانش 
اعام کرد: یکی از مسائلی که به طور جدی مورد توجه 
ما در این دور از انتخابات شــوراها قرار گرفت، این بود 
که کســی به دلیل سایق شخصی ردصاحیت نشود. 
محمودی شاه نشــین اضافه کرد: برای ما مهم بود که 
استقال هیات نظارت حفظ شود. اولین کاری که کردیم 
این بود که دخالت های غیرانتخاباتی را از هیات نظارت 
حــذف کنیم و اجازه ندادیم کســی برای هیات نظارت 

تعیین تکلیف کند.
شــهربانو امانی منتخب شورای شهر پنجم نیز با 
اشاره به پیروزی لیست امید تهران در انتخابات شورای 
شهر پنجم اظهار کرد: باید دست به دست هم بدهیم و 
با هم افزایی مشکات مردم را حل کنیم. در هیات رییسه 
ســنی منتخبان شورای شــهر پنجم دو الگوی زنان و 
جوانان رعایت شد. امانی همچنین بر لزوم کوچک سازی 

دولت و واگذاری کار به مردم تاکید کرد.
غالمرضا حیــدری نماینده مردم تهــران دیگر 
سخنران این نشست مشــترک بود که ضمن قدردانی 
از همــه دســت اندرکاران در این انتخابــات، به ویژه به 
نقش ویژه ســیدمحمد خاتمی اشــاره کــرد و گفت: 
تجربه ناجوانمردانه شورای شهر اول را شاهد بودیم که 
امیدواریم این تجربه تکرار نشود. او با بیان اینکه انتخاب 
شــهردار در حیطه اختیارات اعضای شورای شهر است، 
گفت: در عین حال توجه داشته باشید که شهردار از بین 
اعضای شورای شهر انتخاب نشود و احساساتی نشویم.

حیدری در پایان خواستار تقویت ارتباط اعضای شورای 
شهر پنجم با رسانه ها شد.

محمود میرلوحی منتخب شورای شهر پایتخت نیز 
در اظهاراتی گفت: شخصا خیلی طرفدار یکدست شدن 
حاکمیت نیســتم. در کشــورهایی مثل مالزی و آمریکا 
توزیع قدرت انجام می شود و سکان اداره کشور به یک 

جناح سپرده نمی شود. البته در کشور ما هم بخش های 
دیگر قدرت دســت جناح های دیگر است اما در تهران 
٥١ نفر از شــورای شهر و مجلس از اعضای لیست امید 
هســتند. امیدواریم تیمی از طرف مجلس و شورا تعیین 
شود که به عنوان کارگروهی هر ١٥ روز تشکیل جلسه 

دهند و استانداردی برای ارتباط با مردم ارائه کنیم.
پروانه مافی نماینده مردم تهــران در مجلس نیز 
در این نشست مشترک گفت: خوب است شورای شهر 
پنجم روی مصوبات خوب چهار دوره قبل تمرکز کنند و 
با توجه به اینکه ٢ سال تا پایان برنامه شهرداری مانده، 

برای برنامه سوم تاش  کنند.
مافی با تاکیــد بر ضرورت پایــش قوانین همچنین 
ابراز امیدواری کرد که موضوعات مربوط به شــوراها با 
هماهنگی اعضای جدید شــورا در کمیسیون شوراهای 

مجلس حل و فصل شود.
مجید فراهانی منتخب شــورای شهر پنجم نیز در 
ادامه اظهار کرد: مثلث مجلس، دولت و شوراها یک بار 
در زمان مجلس ششم در دست اصاح طلبان بود. البته 
متاسفانه تجربه خوبی از همکاری بین اضاع این مثلث 
در آن دوره نداشــتیم و منجر به شکست اصاح طلبان 
در شورا، مجلس و دولت شد که ناشی از ضعف کارکرد 

آن بود.
فراهانــی با بیــان اینکه مردم چک ســفید امضا به 
منتخبین شــان نداده اند، تصریح کــرد: امیدواریم این 
هماهنگی وجود داشته باشــد که نماینده شورای شهر 
تهران در کمیســیون شــوراها شــرکت کند و در مورد 

طرح ها و لوایح مرتبط اظهارنظر کند.
ابراهیم امینی منتخب شــورای شهر پنجم نیز در 
اظهاراتی گفت: بحث اقدامات غیرمتعارف و اســتخدام 
نیروهایی که ســابقه کاری در شــهرداری ندارند یک 
بحث جدی است که ما برای ساماندهی این قبیل کارها 
نیازمند کمک مجلس هستیم و حتی اگر کارگروهی در 
این زمینه بین مجلس و شــورا تشکیل شود کاری الزم 

و ضروری است.
حسن رسولی منتخب شــورای شهر پنجم نیز با 
تاکید بر اینکه حضور شــهردار تهران در دولت می تواند 
به قهر ١٢ ســاله دولت و شهرداری پایان دهد، تصریح 
کرد: همکاری مجمع ٥١ نفــره امید برای حضور موثر 
در شــورای عالی استان ها باید مدنظر باشد. باید با پرچم 
ســفید با رقبا برخورد کنیم. ثابت شده که می شود هم 
اصاح طلــب و هــم کارآمد بود و در عیــن حال کمتر 

نگاهمان سیاسی باشد.
محمدعلی وکیلی نماینده تهران نیز در اظهاراتی 
خاطرنشان کرد: سرنوشــت ما بهم گره خورده است و 
علقه ای که نســبت به تهران در انتخابات مجلس، شورا 
و ریاســت جمهوری شــکل گرفته این مسوولیت ما را 

سنگین می کند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی خاطرنشان 
کرد: متناظر با کمیســیون هایی که شما در شورای شهر 
دارید ما در مجمع نمایندگان تهران کمیته های داریم که 
می توانیم با هم کار کنیم. همچنین الیحه جامع مدیریت 
شــهری می تواند موضوع یک کمیسیون مشترک باشد 
و امیدواریم دوســتان در شورا به تشکیل این کمیسیون 

توجه کنند.
محمد علیخانی منتخب مردم تهران در شــورای 
شــهر پنجم نیز خواستار بررسی الیحه مدیریت شهری 

در مجلس با حضور اعضای شورای شهر تهران شد.
فاطمه حســینی نماینده تهران نیز در اظهاراتی گفت: 
از شــورای پنجم می خواهیم که از ظرفیت سازمان های 
مردم نهاد استفاده کند. همچنین می توانیم در کمیسیون 
اقتصادی از اعضای شورا که در حوزه اقتصادی تخصص 

دارند، استفاده کنیم.
احمد مســجدجامعی عضو فعلی شــورای شهر 
و منتخب شــورای شــهر پنجم ضمن تشکر از مجمع 
نمایندگان تهران برای برگزاری این نشست یادآور شد: 
اینکه بتوانیم جمعی ٥١ نفره به بررسی مشکات تهران 

بپردازیم، حائز اهمیت خواهد بود.
او اضافه کرد: در ســال نخست شــورای چهارم که 
ریاست شــورا برعهده بنده بود، حدود چهار، پنج جلسه 
با نمایندگان مجلس قبلی گذاشــتیم. این جلسات پس 
از اتمام ســال نخست ادامه داشت و به این دلیل بود که 

اصاح طلبان اهل گفت وگو هستند.
الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس نیز 
در این نشست یادآور شــد: ما وارث دوران هشت ساله 
اصاحات هستیم که از نظر پاکی و پرکاری بسیار موفق 
بوده است. امروز آقای نیلی در جلسه غیر علنی مجلس 
گزارشــی داد که نشــان دهنده موفقیت آن دوره بود و 
باوجود آن که سعی کردند یک لکه تاریک در زندگی و 
سابقه آقای خاتمی پیدا کنند، نتوانستند کاری پیش ببرند.

حضرتــی در پایــان تصریح کرد: اگر مــا پا در جای 
 پــای آن عزیزان نگذاریم، به سرنوشــت دیگران دچار 

می شویم.

امیرعبداللهیان:

رحمت اله بیگدلی عضو حزب اعتماد ملی:

دو تن از نمایندگان استان خوزستان در 
نامه های جداگانه ای به وزیر کشور، وزیر 
اطاعات و رئیس کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلــس از آنها برای 
سفر به این اســتان برای بررسی موضوع 
درگیــری طائفه ای در باغملک و رامهرمز 

دعوت به عمل آوردند.
به گزارش تســنیم، در ایــن نامه که 
خطاب به عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر 
اطاعات  وزیر  علوی  کشور، سیدمحمود 
و عاءالدین بروجردی رئیس کمیســیون 
مجلس  سیاســت خارجی  و  امنیت ملــی 
شــورای اسامی نوشته شده و به امضای 

اقبال محمدیــان نماینده مردم رامهرمز و 
رامشیر و هدایت اهلل خادمی نماینده مردم 
ایذه و باغملک رسیده، بر لزوم حل و فصل 
هر چه ســریع تر این نزاع طائفه ای تاکید 

شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:

بــا ســام و آرزوی قبولــی طاعات و 
عبادات

احتراما به اســتحضار می رساند دو سال 
قبل نزاع محلی بین دو طایفه در روستای 
اتفاق  باغملک  پتک جالی شهرســتان 
افتاد که طی این مدت تعداد ١9 نفر کشته 
و تعدادی مجروح و صدهــا خانوار آواره 

شــده اند. علیرغم تاش مسئوالن محلی 
و اســتانی و خیرین محلی جهت حل این 

معضل، تاکنون نتیجه ای حاصل نشد.
در تاریخ ١9/٣/96 این درگیری به شهر 
رامهرمز کشــیده شد که ١ نفر کشته و ٥ 
نفر مجروح شدند. صدای رگبار ساح های 
غیرمجاز، آتش زدن منازل، منهدم کردن 
ترانس هــای برق، زندگــی را برای مردم 
بســیار ســخت و باعث رعب و وحشت 
مردم شــریف گردید. قطعا ادامه این روند 
در شرایط حســاس کنونی کشور، باعث 
سوءاستفاده دشــمنان و فرار سرمایه های 
مادی و معنوی از استان و عدم رسیدگی 

احتمال تنش و درگیری بین دیگر طوایف 
را در پی دارد که این خوشایند نظام مقدس 
جمهــوری اســامی نیســت. از محضر 
حضرتعالی دعــوت می نمایم با حضور در 
استان خوزستان و برگزاری جلسه شورای 
تامین استان با دعوت از بزرگان دو طایفه 

به این نزاع خانمانسوز پایان دهید. 
انتظار می رود تصمیمــات جدی برای 
جمع آوری ساح های غیرمجاز که آسایش 
و امنیت منطقــه را به خطر انداخته اتخاذ 

گردد.
از بــذل توجه و همــکاری حضرتعالی 

صمیمانه سپاسگزارم.

دعوت از وزرای کشور و اطالعات برای پایان دادن به یک 
درگیری طائفه ای

خبر 

شبکه تلویزیونی س ان ان گزارش داد: یک برج مسکونی در لندن 
دچار حریق گسترده ای شده است.

به گزارش تیک به نقل از ایرنا، سی ان ان گزارش داد: برخی افراد 
از فراز این برج ٢7 طبقه مســکونی که در شعله های آتش به مدت 

سه ساعت است، می سوزد خود را به بیرون پرتاب کرده اند.
خبرنگار ســی ان ان گــزارش داد: هنوز علت وقــوع این حادثه 
مشــخص نیست، مقامات آتش نشــانی لندن به این شبکه خبری 
گفتند که آتش سوزی ابتدا از ساعت ٠١:١٥ بامداد به وقت محلی و 

از طبقه دوم آن شروع و به سایر طبقات فوقانی سرایت کرد.
براســاس این گزارش، ٢٠٠ آتش نشــان به صحنه وارد شدند و 
عملیــات خاموش کردن آتش را آغاز کردند اما براســاس آنچه این 
شبکه تلویزیونی به صورت زنده پخش می کند، از تجهیزات گسترده 

برای مهار آتش خبری نیست.
ســی ان ان افزود: اکنون هوا روشــن شده و اندکی از شعله های 

آتش کاسته شده هنوز ورود به ساختمان مقدور نیست.
این شبکه تلویزیونی در ادامه گزارش داد: ایمنی این ساختمان هم 

اکنون زیر سوال است.
به گزارش این شبکه خبری این ساختمان در سال ١974میادی 
ساخته شده است. شهردار لندن نیز در توییت خود نوشت که اعام 
شده آتش سوزی در برج »گرنفل« رخ داده است. در طی این حادثه 

دست کم شش نفر جان خود را از دست دادند.

 آتش سوزی گسترده یک 
  برج مسکونی در لندن


