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تشکیل

ِ
دولت در سایه

سياسي

در

فراکسیون والیی

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی از تشکیل دولت در سایه در این فراکسیون جهت نظارت بر برنامههای وزرای دولت دوازدهم خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ابوالفضل حسن بیگی اظهار داشت :فراکسیون نمایندگان والیی قبل از بررسی صالحیت وزرا در جلسات علنی مجلس ،دولت در سایه را تشکیل داد تا به بررسی برنامههای وزرا
بپردازد .وی افزود :با تعیین ترکیب هیئت وزیران این فراکسیون به صورت دقیق عملکرد وزرا را بررسی میکند تا میزان پایبندی آنها به برنامههای اعالمی را بسنجد و نکات الزم را یادآوری کند.
حسن بیگی گفت که در همین راستا فراکسیون نمایندگان والیی دومین جلسه بررسی رای اعتماد به وزرا را در روز سهشنبه هفته جاری و پیش از برگزاری جلسه علنی مجلس برگزار میکند .جلساتی
که انتظار میرود هفتهای یک بار تشکیل شود.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه:

تقالهای آمریکا برای تخریب ذهنیت آژانس نا بهجاست
ســخنگوی وزارت امور خارجــه گفت :در
چارچوب تعهدات پیشین ،همکاریهای خود
را با آژانس بینالمللی انــرژی اتمی پیگیری
میکنیم و قطعــا از خطوط قرمــز جمهوری
اسالمی ایران عبور نخواهیم کرد.
به گزارش ایســنا ،بهرام قاســمی با تاکید بر این که
تسلیم زیادهخواهی دولتهای خاص نخواهیم شد ،افزود:
آژانس نیز با توجه به اســتقاللی که دارد و صیانتی که از
جایگاه بینالمللی خود باید داشــته باشد ،بعید است که
به خواســتههای غیرمنطقی و غیرواقع بینانه که دیگران
ممکن اســت بر آنها تحمیل کنند ،تــن دهد .نماینده
آمریــکا پس از دیدار با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در نشستی خبری ،مذاکراتش را با آمانو موفقیتآمیز
دانســت و مدعی شد :برجام هیچ تمایزی میان بازدید از
سایتهای نظامی و غیرنظامی ایران قائل نشده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکیــد کرد :هیچگونه
اجازهای را به دیگران برای ورود به حوزههای منع شــده
در تفاهمات برجام نمیدهیم و بازرسیهای آژانس قطعا
در چارچوب سیاســتهای داخلی خودمان انجام خواهد
شــد .بهرام قاســمی با تاکید بر دفاع آژانس بینالمللی

انرژی اتمی از اســتقالل و جایگاه ایــن نهاد بینالمللی
در برابر خواستههای غیرمنطقی و غیرواقع بینانه آمریکا
گفت :مطمئن هستیم که آنها نمیتوانند خواستههایشان
را تحمیل کنند گرچه هشدارهای الزم را به آژانس داده و
توصیههــای الزم را کردهایم و در آینده هم این رویه را
ادامه خواهیم داد.
وی همچنین درباره اظهارات نماینده آمریکا در سازمان
ملل مبنی بر موفقیتآمیز بودن مذاکراتش با آمانو درباره
فعالیتهای هستهای ایران گفت :ما اصطالحی در وزارت
خارجه داریم که میگوییم هیچ ســفر ناموفقی نداریم او
هم میتواند ادعا کند که ســفر موفقی داشــته است اما
مســلما چارچوبهای حاکم بر برجام مشخص است که
بــر آن تفاهم کردهایم و با تایید ســازمان ملل با صدور
قطعنامهای از آن حمایت شده است.
وی گفت :با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر منطقه
و جهــان ،آمریکا عالقهمند اســت بــا اتخاذ روشهای
قدیمی و بیحاصل ،ایران را به سمت و سویی هدایت و
ادعا کند که کشورمان با آژانس همکاری نداشته و برجام
را نقض کرده است اما خوشبختانه با درایت و هوشمندی
نظام ،این بهانه و ابزار از دست آنها گرفته شده است.

اعضای  ۶کمیسیون تخصصی شورای شهر
تهران انتخاب شدند
اعضای  6کمیسیون تخصصی شورای اسالمی شهر تهران ،ری و
تجریش روز شنبه در دومین جلسه علنی شورا انتخاب شدند.
به گزارش انتخاب ،محســن هاشمی رئیس شورای اســامی شهر تهران ،ری و
تجریش گفت :پیشــنهاد شــده بود که چون تعداد اعضای شورا از  ۳۱به  ۲۱کاهش
یافته ،تعداد کمیسیون ها نیز کاهش یابد.
وی افزود :اما در جلســه هیئت رئیســه شورا قرار شــد که تعداد کمیسیونهای
تخصصی در این دوره شورا نیز همان  6کمیسیون باشد .پس از صحبتهای رئیس
شورای اسالمی شهر تهران ،ری و تجریش ،با انجام رایگیری ،اعضای  6کمیسیون
تخصصی شورا انتخاب شدند .بر همین اســاس ،بهاره آروین ،حسن رسولی ،مجید
فراهانی و محمود میرلوحی به عنوان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورا انتخاب
شدند.
همچنین ناهید خدا کرمی ،آرش میالنی و صدراعظم نوری نیز عضو کمیســیون
سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورا شدند.
برهمین اســاس ،محمدجواد حق شناس ،حسن خلیل آبادی ،حجت نظری ،الهام
فخاری و احمد مســجدجامعی نیز به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی شــهر تهران انتخاب شدند .شهربانو امانی ،محسن هاشمی ،محمد
علیخانی و افشــین حبیب زاده برای کمیســیون عمران و حمل و نقل و ترافیک و
محمد ساالری ،علی اعطا و زهرا نژاد بهرام نیز به عنوان اعضای کمیسیون معماری
شهرسازی شورا انتخاب شــدند .همچنین ابراهیم امینی به عنوان عضو کمیسیون
نظارت و حقوقی شورای اسالمی شهر تهران ،ری و تجریش انتخاب و مقرر شد که
با نظر اعضا از هر کمیسیون یک نفر برای عضویت در کمیسیون حقوقی معرفی شود.

تالش روسیه برای برگزاری نشست ۵+۱
روسیه در تالش اســت تا جهت حل و فصل اوضاع پیرامون ایران
برگزاری اجالس گروه  ۵+۱را درخواست کند.
به گزارش ایسنا به نقل از ایزوستیا ،ایگور ماروزوف ،عضو کمیسیون بینالملل شورای
فدراسیون روسیه با اعالم این خبر گفت :به دلیل وجود گروه میانجی  ،۵+۱طرفین بر
ســر برجام بهتوافق رسیدند و به نظر من برگزاری این نشست در شرایط کنونی الزم
است.
این مقام روس تاکید کرد :باید از نمایندگان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز دعوت
به عمل آید تا در این نشست بار دیگر تایید کنند که ایران بدون قید و شرط به توافقنامه
هستهای پایبند بوده و به مفاد آن عمل میکند.
وی خاطرنشان کرد :به احتمال زیاد اتحادیه اروپا از موضع روسیه برای برگزاری این
نشســت حمایت خواهد کرد زیرا اروپاییها سرمایهگذاری در ایران را آغاز نمودهاند و
عالقهمند به بیثباتسازی اوضاع در این کشور نیستند.
این اظهارات در حالی بیان میشود که مقامات آمریکایی در تازهترین موضعگیریهای
خود در تالش هســتند ،توافقنامه بینالمللی  ۵+۱با ایــران در خصوص فعالیتهای
صلحآمیز هستهای ایران را زیر سوال ببرند و آن را نقض نمایند.

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق:

استقالل ،مرحمی بر زخمهای ما
و ضامنی برای عدم تکرار مصیبتهاست
رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد :همهپرسی ،تصمیم تمامی
گروههای قومیتی و دینی کردستان است.
به گزارش ایسنا ،مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق ،گفت :مردم ما در حال
حاضر در مرحله بسیار حساسی قرار دارند چراکه همهپرسی در  ۲۵سپتامبر آتی برگزار
خواهد شد .بارزانی تاکید کرد :قدم نهادن در مسیر استقالل تنها مرحم بر زخمهای ما
و ضامنی برای عدم تکرار مصیبتهاست .بهتر است که کردستان و عراق دو همسایه
خوب باشــند تا از وقوع درگیریهای بیشتر اجتناب شود .رئیس اقلیم کردستان تاکید
کرد :مردم کردستان نیازمند استقالل هستند تا بتوانند از خود حفاظت کرده و با صلح
زندگی کنند و روبه جلو پیش روند .وی افزود :مردم کردســتان خواهان بهترین روابط
با بغداد و کشورهای همســایه و منطقه هستند .آنچه که ما خواهان آن هستیم یک
امر طبیعی و قانونی برای احقاق حقوقمان از طریق راههای مســالمتآمیز و به دور
از خشــونت اســت .کردها امید خود را برای آنکه با عراق بمانند از دست دادهاند و ما
خواهان تکرار تجربههای شکست خورده قبل نیستیم .مسعود بارزانی خاطرنشان کرد:
مردم ما در اقلیم کردســتان به شرط اینکه با عراق شراکت داشته باشند پذیرفتند که
با عراق بمانند اما پس از گذشــت یک قرن ،نصیب مردم کردستان از این امر کشتار
دسته جمعی و هدف قرار گرفتن با سالحهای شیمیایی بود .توافقها و قانون اساسی
نقض شده و حتی کار به جایی رسید که بغداد اسباب معیشت را هم از اهالی کردستان
سلب کرد .کردســتان تمامی امکانات خود را برای تاسیس یک عراق فدرال جدید و
دموکرات بر اساس شراکت و توافق به کار بست اما تالشهایش بینتیجه ماند .رئیس
اقلیم کردســتان ادامه داد :مردم کردستان در مقابل دو گزینه قرار دارند .یا در کشوری
بمانند که مدتهاســت برای محو آنها تالش میکند یا یک گام به سمت استقالل
بردارند .مردم کردستان این مسئله را نمیپذیرند که وابسته دیگران باشند یا به حاشیه
رانده شــوند .وی تاکید کرد :همهپرسی یک هدف نیست بلکه وسیلهای برای رسیدن
به هدفی بزرگتر یعنی استقالل است و همهپرسی تصمیم تمامی گروههای قومیتی و
دینی از مردم کردستان است.
رئیس اقلیم کردستان همچنین از مردم خواست تا در همهپرسی رای آری بدهند.

سخنگوی دســتگاه دیپلماســی تاکید کرد :به همین
علت میبینیم وقتــی با روشهای قبلی نتوانســتند به
اهدافشان برســند از روشهای دیگری استفاده میکنند
و نمایندهشــان در ســازمان ملل را به وین فرستادند تا
بر مدیــرکل آژانس تاثیر بگذارد امــا با ویژگیهایی که
ما از آژانس میشناســیم و کاری که این نهاد به عنوان
کار حرفــهای و تخصصی باید انجام دهــد و از جایگاه
بینالمللیاش دفاع کند این فشارها و تالشها مذبوحانه
خواهد بود و نمیتوانند بر آژانس تاثیر بگذارند..
وی افزود :ما کامال سعی میکنیم که از برجام صیانت
شــود زیرا به هر حال تفاهمی چندجانبه است که باید به
آن متعهد باشیم و دیگران نیز باید تعهداتشان را به دقت
اجرا کنند.
قاسمی خطاب به اعضای اروپایی  5+1تاکید کرد :الزم
است که آنها با این نوع سیاستهای یک جانبهگرایانه و
تکروآنه آمریکا مقابله کنند و اجازه ندهند که یک کشور
بخواهد یک سویه در مسیر تضعیف برجام گام بردارد.
وی بار دیگــر تاکید کرد :بر این اســاس تالشهای
نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد در ســفر به وین
و تقالیــی که بــرای تخریب ذهنیــت آژانس به عمل

آورد یــا خواهــد آورد نا بهجا و هزینه بیموردســت که
میپردازند و جمهوری اسالمی ایران با خردمندی تمام،
سیاســتهایش را در قبال برجام ادامه خواهد داد و قطعا
در نقض آن پیشقدم نخواهد شــد و سعی میکند که از
آن صیانت کند .قاســمی بار دیگر خطاب به دولتهای
اروپایی هشدار داد :اروپاییها بیش از گذشته و با جدیت
بیشــتر در مقابل زیادهخواهی دولت آمریکا ،بایستند زیرا
اگــر در این توافق چند جانبه بینالمللی نتوانند در مقابل
این زیادهخواهیها ایستادگی کنند شاید فردا برای آنها
هم دیر باشــد و آنها هم باید بهای بیشــتری پرداخت
کنند.

آذری جهرمی ارسال لیست ۸هزارتایی دادستان برای فیلترینگ را متذکر شد؛

برخی کانالها مسدود شدند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان
این که دادســتانی فهرســت هشت هزار
کانال نامناســب را برای برخورد با آنها به
این وزارتخانه ارســال کرده ،گفت :بخشی
از این کانالها مشمول مسائل غیراخالقی و
غیراسالمی بودند که مسدود شدند و ما آنها
را به دادستانی اعالم کردیم.
محمدجواد آذریجهرمی روز یکشــنبه در حاشــیه
نخستین همایش فناوری کوانتومی در جمع خبرنگاران
در پاسخ به ســوالی درباره آخرین وضعیت فیلترینگ
کانالهای تلگرامی که محتــوای غیراخالقی دارند،
اظهارکــرد :مالحظات فرهنگی و حاکمیتی در عرصه
فضای مجازی برای ما اهمیت زیادی دارد.
به گزارش آفتاب ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

خاطرنشان کرد :در اصول این امر اختالفی بین مدیران
کشــور از جمله مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی
وجود ندارد و تالش ما این است که در راستای صیانت
از فرهنگ کشور اقدامات الزم را انجام دهیم.
آذری جهرمی یادآور شــد :لیستی از سوی دادستان
برای ما ارسال شده است که در آن بیان شده بود هشت
هزار کانال تلگرامی وجود دارد که باید با آنها برخورد
شود که بررســیهای الزم را انجام دادیم البته لیست
تعدادی از آنان تا قبل از این به ما اعالم نشده بود.
وی اضافه کرد :تعدادی از اســامی این کانالها نیز
از طریق ســامانه آنالین به ما اعالم شد که بخشی از
آنها مشمول مسائل غیراخالقی و اسالمی بودند که
این کانالها مسدود شدند و ما آن را به دادستانی اعالم
کردیم.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد :البته
تالش ما ســاماندهی این حوزه است و از قوه قضاییه
هم میخواهیم به ما کمکهای الزم را داشته باشند.
آذری جهرمی در پاســخ به ســوال دیگری درباره
اختالف نظر قوه قضاییه و وزارت ارتباطات در موضوع
فیلترینگ گفت :فیلترینگ از ســوی قانون مشخص

شده است و اختالف نظری هم وجود ندارد.
وی افزود :فیلترینگ نیازمند حکم مســتقیم قاضی
یا مصوبه کارگروه تعیین مصادیق اســت بنابراین در
این مــورد اختالفی وجود ندارد و تنها در بعضی موارد
همچون رایگیری آنالین که در واقع آن هم اقتضای
خود را دارد اختالف وجود دارد که در نشستهای آتی
این مشکل را حل میکنیم.
وی درباره اپلیکیشنهای اپل و بررسی آن در وزارت
ارتباطــات و فناوری اطالعات نیز گفــت :اقدام اخیر
دولت آمریکا با فشــار بر شــرکت اپل مبنی بر حذف
اپلیکیشنهای ایرانی از این شرکت با توجه به مقررات
آن که درست هم نبود به نوعی مقابله با حرکت ایران
در فناوری و ایجاد خدمات است و از این رو بنده و دکتر
ظریف پیگیر این موضوع هستیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مدل فروش
اینترنت گفت :ما به تازگی این موضوع را اعالم کردهایم
و در یک ماه آینده این موضوع حل میشود.
وی تصریح کــرد :هدف ما در مدل فروش اینترنت
حرکت به ســوی مدل غیرحجمی در عرصه خانگی
است.

تهیه پیشنویس طرحی برای واگذاری
نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان
رئیس هیئت نظارت بر پنجمیــن دوره انتخابات
شوراها در کشور از تشکیل تیمی در کمیسیون شوراها
برای تغییر در نحوه نظارت بر انتخابات شوراها خبر
داد و گفت که به دنبال تهیه طرحی هستیم تا نظارت
بر انتخابات شوراها به عهده شورای نگهبان باشد.
به گزارش ایسنا ،محمد محمودی شاهنشین اظهار
داشــت :بعد از برگزاری انتخابات شوراها انتقاداتی
درباره نحوه نظارت بر انتخابات مطرح شــد ،با این
استدالل که باید گروهی سازمانیافته کار نظارت را
برعهده گیرد نه اینکه گروهی ظرف  ۵ماه وارد پروسه
انتخابات شده و بعد از آن کار تا  ۴سال بعد رها شود.
وی افزود :برهمین اساس پیشنهادی درباره تشکیل
دبیرخانه دائمی در مجلس و یا واگذاری امر نظارت به
شورای نگهبان مطرح است تا افرادی با پیشینه کاری

و به صورت دائمی به کار نظارت بر انتخابات بپردازند.
طبیعتا در این راه استفاده از تجربیات شورای نگهبان
بسیار راهگشا است.
این عضو کمیسیون شــوراها ادامه داد :در همین
راستا تیمی با حضور نماینده شورای نگهبان ،مرکز
پژوهشها ،وزارت کشور و نمایندگان عالی استانها
در کمیسیون شوراها تشکیل شده تا درباره تغییر نحوه
نظارت بر انتخابات شوراها تصمیمگیری شود .اکنون
در حال تهیه پیشنویسی برای این کار هستیم تا در
نهایت به صورت طرح یا الیح ه از ســوی دولت به
مجلس ارائه شود.
محمودی شاهنشین توضیح داد :البته نگرانیهایی
درباره واگذاری نظارت به شــورای نگهبان به دلیل
نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان وجود دارد

که بــرای این کار نیز مجلس میتواند در طرح خود
یــک بندی را لحاظ کند که بــه موجب آن نظارت
شــورای نگهبان به اســتناد بندهای قانونی باشد تا
نظارت به صورت شفاف انجام شود.
وی در جمــع بندی گفت :با توجه به اینکه قانون
وظیفــه نظارت بــر انتخابات شــوراها را به عهده
مجلس گذاشته اســت طبیعتا مجلس نمیتواند به
شورای نگهبان برای این کار تعیین تکلیف کند لذا
اگر شورای نگهبان نپذیرفت اولویت بعدی تشکیل
دبیرخانه دائمی با حضــور افرادی غیر از نمایندگان
مجلس است تا کار نظارت بدون حضور نمایندگان
از حوزههای انتخابیه انجام شود.
اگر نمایندهای نیز قرار است در این دبیرخانه عضو
باشد نباید کار اجرایی کند.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت:

دوستان بابک زنجانی نمیخواهند او نجات یابد
مســئول کمیته مطالبــات وزارت نفت
از آمادگی شــرکت ملی نفت ایــران برای
استرداد اموال بابک زنجانی پس از دریافت
کامل بدهیهایش خبر داد و گفت :دوستان
بابک زنجانی در تاجیکستان ،ترکیه و مالزی
نمیخواهند او نجات یابد؛ زیرا اموال وی به
نام آنها و در اختیارشان است.
به گزارش ایرنا ،ســیداصغر هنــدی اضافه کرد :در
صورت همکاری دوســتان و نزدیکان زنجانی ،بخش
عمــدهای از بدهیهای این مجرم نفتی پوشــش داده
میشــود که در اینصورت کمــک بزرگی به زنجانی
خواهد بود .در واقع نجات زنجانی دســت خود ایشان و
دوســتان وی است .هندی ادامه داد :شرکت ملی نفت
ایران از ابتدا به دنبال اموال بابک زنجانی نبوده و به علت
پرداخت نشدن بدهی از طرف وی ،این اموال به عنوان
بخشی از مطالبات دولت به شرکت ملی نفت تحمیل
شده است .وی افزود :در صورت پرداخت کامل بدهیها،
اموال این مجرم نفتی قابل استرداد است.
هندی یادآوری کرد وظیفه ذاتی شــرکت ملی نفت
ایران اکتشاف ،استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست
و نگهداری و اداره اموال اینچنینی خارج از وظیفه ذاتی
این شرکت به شمار میرود و ما ترجیح میدهیم اصل
پول شرکت ملی نفت ،وصول و این اموال به صاحب آن

یا هرکس دیگری تحویل داده شود.
شرکت ملی نفت برای دریافت مطالبات خود از بابک
زنجانی شماره حسابهای ریالی و ارزی را به مجرم و
وکیــل وی از طریق قوه قضاییه اعالم کرده و آمادگی
خود را برای دریافت این مطالبات با ارزهای یورو ،یوان
و درهم ابراز کرده است .هندی اضافه کرد :شرکت ملی
نفت از همان ابتدا به دنبال دریافت مطالبات خود بود و
اکنون راه باز اســت؛ میتوانند بدهی را به حسابهای
اعالم شــده یا به حســاب قوه قضاییه واریز کنند .به
گــزارش ایرنا ،بدهکار بزرگ نفتی ،بارها وعده پرداخت
بدهی هنگفت خــود را مطرح کرده امــا این وعدهها
هیچگاه محقق نشده است .وزارت نفت اواسط دیماه
پارسال اعالم کرد :بدهی بابک زنجانی با احتساب سود
و خســارت تاخیر ،سه میلیارد و  ٨٠٠میلیون دالر شده
است.
بابــک زنجانی بارها تحریمهــا را برای طفره رفتن
از پرداخــت بدهی بهانه کرده بود امــا با توجه به رفع

تحریمها ،دیگر برای فرار از پرداخت بدهی خود بهانهای
ندارد .خودداری این متهم در پرداخت مطالبات ســبب
شــده اســت اموال وی به مزایده گذاشته تا بخشی از
بدهی وی تسویه شود؛ هرچند گفته میشود اموال وی
فقط تا  600میلیون یورو از بدهی وی را پوشش میدهد.
در سالهای گذشــته ،زنجانی و شرکایش ،بارها با
هدف ایجــاد فرصت برای خود و وقتکشــی اعالم
کردهانــد در بانکهای داخلی و خارجــی ،مبالغ ارزی
کالنی را در اختیار دارند و حاضرند بابت بدهی خود آن
مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.
آنها ،هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت
نفت و مسئوالن بانک مرکزی ،خواهان وصول مطالبات
شــرکت ملی نفت ایران از آن محل شــدهاند که البته
پس از بررسی بانک مرکزی ،واهی بودن ادعای بابک
زنجانی و خالی بودن حســابهای معرفی شده آشکار
شده اســت .همچنین دیماه پارسال یکی از شرکای
مهم وی به نام «ع.ز» در یکی از کشورهای آمریکای
مرکزی بازداشت و به مقامهای قضایی کشور تحویل
داده شد .این متهم ،پی شتر در مالزی شناسایی شده بود
اما توانست به آمریکای مرکزی متواری و مخفی شود.
گفته میشود بازجویی از این فرد میتواند سرنخهایی
درباره سرنوشت محمولههای نفتی واگذار شده به بابک
زنجانی را آشکار کند.
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یادداشت

ل هاشم مردی برای تمام فصول؟!!
آ 
از ائمه جماعات امنیتی تا ائمه جماعات تکنوکرات
رحمت مهدوی  -فعال سیاسی

سید محمدعلی آلهاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به تازگی با حکم مقام معظم
رهبری راهی یکی از استانهای استراتژیک کشور ،آذربایجان شرقی ،شده و مسئولیت خطیر امام
جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی را پذیرفته است .استانی که بیشترین
نمایندگان مجلس شــواری اسالمی را بعد از اســتان تهران دارد ،انتخاب استاندار آن همواره با
حساسیتهای ویژهای همراه بوده و یکی از صنعتیترین استانهای کشور محسوب میشود.
با نگاهی به رویکردهای اکثر ائمه جماعات استانهای استراتژیک کشور در باب مسائل مختلف،
امری که در اذهان پررنگ مینماید ،نگاههای فرهنگی ،دینی و امنیتی آنها به مسائل کشور و
ل هاشم ،مردی برای
استانها است ،اما به نظر میرسد جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای آ 
تمام فصول خواهد بود و سعی در جبران کاستیهای دیگر مسوالن استان را دارد .بر همین اساس
است که وی در جلسه معارفه خود در قامت یک استاندار صحبت مینماید و با صالبت از احاطه
خود بر وضعیت شهرکهای صنعتی و ناحیههای صنعتی سخن میراند و چندی بعد از شهرک
صنعتی سلیمی آذربایجان شرقی بازدید مینماید.
به نظر میرسد وی مسائل اقتصادی را بر مسائل امنیتی در اولویت قرار داده و نسبت به وضعیت
اقتصادی و معیشتی مردم در فضای پسابرجام نگرانی بیشتری دارد و در اشاره به مباحث مختلف
اســتان بر حوزه صنعتی و اقتصادی بیشتر از هر امر دیگری توجه مینماید و حتی این حوزه را
بر مباحث امنیتی اســتان در اولویت قرار میدهد .بر همین اساس است که در سخنرانی جلسه
معارفه خود ابتدا به مسائل اقتصادی اشاره میکند« :به مسائل اقتصادی استان اشراف و شناخت
خوبی از وضعیت امنیتی اســتان دارم و با فرصتهای بینالمللی اســتان آشنا هستم» .اهمیت
مســائل اقتصادی در نزد وی تا جایی است که وی نسبت به وضعیت کارخانههای بزرگ استان
گالیــه دارد و در نحوه واگذاری آنها بدون توجه به اهلیت خریداران این کارخانهها گالیههایی
را مطرح مینماید.
نگاه جامع و دقیق وی صرفا به معضالت اقتصادی محدود نمیشــود و با رصد دقیق مسائل
سیاســی ،عالوه بر پیگیری مطالبات اقتصادی و معیشــتی مردم انتظارات دیگر مردم استان و
منطقه را که متعلق به حوزه سیاســی اســت در دیدار با رئیس دفتر ریاســتجمهوری مطرح
مینماید .مردم خطه آذربایجان در انتخابات اخیر ریاستجمهوری با تالش نمایندگانشان به طور
متوسط  70درصد آرای خود را نزد دولت تدبیر و امید به امانت گذاشتهاند و بعد از این انتخابات
خواسته اکثریت خطه مردم آذربایجان از نمایندگان منطقه مطالباتی همچون انتخاب دو یا سه
وزیر آذربایجانی در کابینه دولت دوازدهم است .در عمل اما این اتفاق نمیافتد و منتخبین آنها
در قوه مقننه اعم از چپ یا راست نمیتوانند نسبت به پیگیری این مطالبه فراتر از مصاحبه و نقد
به دولت ،رویکرد دیگری را اتخاذ نمایند و تمام تالش خود را وقف زیر ذرهبین گذاشتن ژنهای
وزیرهای کابینه دولت دوازدهم میکنند .در این قضیه نیز نماینده ولی فقیه با تکیه بر مطالبات
عموم مردم در منطقه با صراحت و عینیت بیشتری این خواسته را از رئیس دفتر رئیسجمهور
مطالبه مینماید و به طور مشخص سخن از اختصاص وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و نیز وزیر
نیرو به منطقه آذربایجان مینماید و تاکید میکند که این یک مطالبه عمومی از ســوی مردم
آذربایجان است .امید است این نوع نگاه آلهاشم به مسائل مختلف مورد توجه ائمه جماعات سایر
مناطق کشور قرار گیرد و آنها همانطور که در مباحث امنیتی ،فرهنگی و دینی از خود جدیت
نشان میدهند ،در پیگیری مطالبات مردم همچون مسائل اقتصادی و سیاسی نیز به حد کافی
تالش نمایند .البته در شرایط فعلی کشور نیز بهتر است در انتخاب دیگر نماینده قدرت حاکمه
در استانها ،یعنی استاندار نیز چهرههای تکنوکرات و صنعتی بر چهرههای امنیتی و سیاسی در
اولویت قرار گیرند.
در پایان باید اشاره کرد برخی از مردم منطقه انتظار دارند نماینده محترم ولی فقیه در استان
در مســائل دیگر همچون مســائل زیست محیطی نیز پیشقدم شــده و با گزارشی مبسوط و
جامع از وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و ذکر آســیبهای معنوی ،مادی ،جانی ،زیست محیطی،
گردشــگری و ....و تقدیم آن به مقام معظم رهبری تقاضای ورود ایشــان به این مسئله مهم و
حیاتی را داشته باشد تا بلکه با توجه و عنایات ویژه ایشان به این امر جلوی بیتدبیریها در حل
موانع احیای دریاچه ارومیه از میان برداشــته شود .البته باید اشاره کرد عنایات ویژه ایشان نیز
نباید به برگزاری همایشها ،کنفرانس و  ...منتهی شود چراکه در حال حاضر نیز نسبت به چنین
مراسمها و نشستها ،انتقادهای فراوانی است و مردم منطقه تدابیر عملی را راهحل نجات دریاچه
ارومیه میدانند.
خبر

عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور:

ما بر امنیت پایدار تاکید داریم
نه امنیت مبتنی بر نظامیگری
وزیر کشور با بیان اینکه کماکان وزارت کشور را توسعهمحور اداره میکنیم ،گفت:
اقدامات ما باید براســاس التزام یک تئوری علمی ،منسجم و همهجانبهنگر برای
دستیابی به توسعه پایدار و عدالت باشد.
به گزارش ایلنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار با کارکنان وزارت کشــور به مناسبت هفته دولت
اظهار کرد :وزارت کشور یکی از حساسترین دستگاههای حاکمیتی کشور است که نقش هماهنگکننده
دستگاههای کشور را بر عهده دارد ،بنابراین جایگاه بسیار مهمی دارد و هر کارشناس وزارت کشور باید
دارای نگاهی جامع و همهجانبهگرا باشد.
وی در ادامه افزود :اگر امروز شــرایط امنیتی کشور مناسب است به دلیل تصمیمسازی صحیح بدنه
کارشناســی وزارت کشور است که نسبت به امنیت دغدغه دارند و اگر در فضای سیاسی کشور شاهد
مشارکت ،نشاط ،آرامش ،آزادی و انتخابات خوب هستیم به این دلیل است که دغدغه کارشناسان وزارت
کشور ،قانونمداری ،آزادی و نشاط سیاسی و برگزاری انتخابات خوب است.
وزیر کشــور در ادامه با تاکید بر اینکه در چهار ســاله دوم باید مصممتر موضوعات اساسی کشور را
دنبال کنیم افزود :من مثل دوره قبل با یک تئوری علمی به وزارت کشور آمدم .دلیل انتخابم هم توسط
رئیسجمهور همین نگاه توسعه محور من بوده است .برخی گفتند که رحمانی فضلی وزارت کشور را از
مسیر سیاسی و امنیتی خود خارج کرده و به مسیر توسعه برده است .در حالیکه پیگیری روند دستیابی به
توسعه مشخصا به وزارت کشور تعلق دارد چراکه از نظر من توسعه صرفا به مفهوم رشد اقتصادی نیست.
من به همهجانبه و پایدار بودن توسعه در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی اعتقاد
دارم .ما مدیریت سیاسی میخواهیم که نتیجه آن پایداری شرایط برای زمینهسازی پیشرفت کشور باشد؛
یعنی ثبات ،دوام و بالندگی داشته و موجب تامین آزادی ،مشارکت حداکثری و افزایش آگاهی مردم شود.
البته حتما ما سیاستبازی نمیخواهیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه در قالب توسعه پایدار ،امنیت تامین میشود گفت :ما بر امنیت پایدار
تاکید داریم نه امنیت مبتنی بر نظامیگری .امنیت پایدار بر اســاس رضایتمندی مردم و با مشارکت
آنان تامین میشود .اگر مردم مشارکت نکنند نمیتوانیم امنیت پایدار برقرار کنیم .هرچه رضایت مردم
را افزایش دهیم ،امینت پایدار را تامین کردهایم .هرچه به اقوام و اقلیتها احترام گذاشته و به آنها در
مدیریت کشور مشارکت بدهیم ،امنیت پایدار را تامین کردهایم .امنیت با چوب و چماق تامین نمیشود
بلکه امنیت وقتی تامین میشود که در پی جذب مشارکت همه ایرانیانی باشیم که در جغرافیای ایران
زندگی میکنند.
وی تاکید کرد :همه مناطق جغرافیایی ایران استعداد و ظرفیت اداره خود را بدون نیاز به بودجه عمومی
دارند .پشــتوانه ادعای من  ۳۹سال کار اجرایی و دانشگاهی اســت البته برخی استانها بنا به دالیل
تاریخی عقب هستند و نیاز هست که در دو برنامه توجه ویژهای به اینها بشود .اما برخی استانها در
حال حاضر میتوانند بدون نیاز به بودجه عمومی خود را اداره کنند .تکرار میکنم که ما به پشتوانه بدنه
قوی کارشناسی وزارت کشور ،آمادهایم که پنج استان را با اختیارات ویژه به ما بدهند تا این کار را انجام
داده و آنها را از بودجه عمومی کشور بینیاز کنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد :نمیشود با عدم توازن و تعادل کشور را اداره کرد .صرفا با برقرای عدالت
در کشــور و دستیابی به توسعه متوازن و پایدار میتوانیم رضایت مردم را بهدست آوریم و دیگر شاهد
مهاجرت از شهرهای و روستاها به سمت کالنشهرها و بهویژه تهران نباشیم .اکنون در شهرهایی مثل
تهران امکانات فراوانی وجود دارد که همین امکانات موجب مهاجرت به تهران شده و به همان میزان
که امکانات وجود دارد ،جرم و بزهکاری نیز وجود دارد.

