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پاسخ سپاه پاسداران نمادی از اقتدار ملی است 
یادداشت روز 

                                    رأی دادن به مثابه بیعت؟!
جواد شقاقی - روزنامه نگار 

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام روایتی از چگونگی ایجاد واحد موشــکی ســپاه ارائه کرد. به گزارش ایسنا، محسن رضایی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
نوشــت: ایران تا قبل از پیروزی انقاب اســامی فاقد توان موشــکی بود. در سال های آغازین جنگ، ارتش صدام شــهرهای ما را بی رحمانه هدف تهاجم موشکی قرار 
می داد. نیاز به مقابله به مثل من را بر آن داشــت تا ســرداران حسن تهرانی مقدم و حاجی زاده را از مجموعه توپخانه سپاه جدا ساخته و ماموریت تشکیل یگان موشکی را 
به آنان محول کنم.ابتدا از لیبی و پس از آن کره شــمالی تعدادی موشــک وارد نموده و بافاصله کپی سازی و تولید موشک را دنبال کردیم و به تدریج طراحی و ساخت 
موشک های مدرن را در پیش گرفتیم.امروزه به حول قوه الهی در صنایع موشکی بدون هیچگونه کمک خارجی نیازهای دفاعی خود، از طراحی تا تولید را تامین می کنیم.

روایت رضایی 
از چگونگی ایجاد 

واحد موشکی 
سپاه

ســخنگوی دولت تاکید کرد: اگر ۲۹ اردیبهشت به 
عنوان نماد ملی نام گذاری شــود، پاسخ سپاه پاسداران 

نمادی از اقتدار ملی است.
به گزارش ایلنا، محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی 
خود با اصحاب رســانه با اشاره به حمله موشکی سپاه 
پاسداران به مواضع داعش گفت: اگر ۲۹ اردیبهشت به 
عنوان نماد ملی نام گذاری شــود، پاسخ سپاه پاسداران 

نمادی از اقتدار ملی است.
او تاکیــد کرد: اقدام ســپاه امنیت منطقــه را تامین 
می کند و نشــان داد جمهوری اســامی ایران همواره 
امنیت منطقه را در صدر برنامه هایش دارد و کشورهای 

منطقه باید خوشحال باشند.
او در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه فکر نمی کنید 
این عملیات موشــکی پاســخی هم به افرادی بود که 
مدعــی بودند برجام توان موشــکی ما را محدود کرده 
اســت، گفت: این رویکرد گزاره نادرســتی بود، برجام 
محدود کننده فعالیت های موشکی ما نبود ، برجام صرفا 
برای مسائل هســته ای بود که از این قابلیت هسته ای 

برای فعالیت های نظامی بهره برداری نشود که نشد.
نوبخت تاکید کرد: سیاســت های موشکی غیر قابل 
مذاکره است و دکترین دفاعی ما دست از این فعالیت ها 
نمی کشــند و بازهم می گویم فعالیت موشکی ما قابل 

مذاکره نیست. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد آخرین 

وضعیت موسســه ثامن هم گفت: بــا عنایت به اینکه 
بانک مرکزی اطاع رسانی کرد، دو تعهد بانک مرکزی 
در کنار دیگر تعهداتش مشخص بود یکی سازمان دهی 
موسسه هایی که از مجوز برخودار نیستند. در این راستا 
مــا دو مجوز الزم و کافی داریم؛ از بانک مرکزی توقع 
کنتــرل داریم. او گفــت: من از این فرصت اســتفاده 
می کنم و به همه عزیزانی که در این موسســه سپرده 
دارند می گویم نگران نباشند. این عزیزان نگران نباشند 

و پول آن ها محفوظ است.
نوبخت با اشــاره به اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی 
مبنای ســرمایه گذاری خارجی اســت، گفت: در رابطه 
بــا قطر هم همین اســت. البته باید تــاش کنیم که 
قطر بحران را پشت ســر بگذارد و این روش خشن و 
غیرمنطقی باید کنار گذاشــته شــود. نباید این رویه را 
پیش گرفت که بمب بر ســر مــردم بریزیم. این کار با 
رفتار داعش فرقی ندارد که بمب بر سر مردم بریزند یا 
خودشــان را در میان مردم منفجر کنند. وضعیت بدی 
در برخی کشورهای مسیحی اتفاق افتاد که اسام گریز 
شــده اند و وظیفه جمهوری اسامی سنگین تر است تا 

چهره رحمانی اسام را نشان دهد.
نوبخت درباره ورشکستگی برخی بانک ها گفت: بانک 
مرکزی مرجع نظارتی بر بانک ها اســت. بانک مرکزی 
باید به صورت ایجابی عمل کند و در رفع مشــکات 
موسســات مالی اقدام کند، قصد ما تعطیل کردن آنها 
نیست بلکه رفع مشکات است، بانک مرکزی به جای 

دامن زدن به دلخوری، باید رفع نگرانی کند.
او گفت: به همین جهت ادغام موسســات خودش در 
جهت رفع دلهره هاست. بانک مرکزی بگوید این خوب 
اســت و آن بد است که چه بشــود. بانک مرکزی باید 

مشکات را حل کند. 
نوبخت در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور 
شــد: درخصوص تحریم ها باید قبــول کنیم که هیات 
حاکمه آمریکا حتی قبل از برجام نظرش را اعام کرده 

و متوجه شــدند که به تنهایــی نمی توانند برجام را لغو 
کنند، که البته نوع نگاهشان به برجام تغییر نکرده است.

او گفت: خوشــبختانه در زمینه لغو برجام یک هیات 
ناظر بر برجام در نظر گرفته شده که اگر اقدامات خارج 
از موازیــن برجام بود ما حق اعتراض داریم. البته از آن 
جایــی که به طرف مقابل اطمینــان نداریم، اگر نقض 

برجام صورت گیرد ما هم قوه عمل داریم.
او دربــاره وضعیت معلمان حق التدریســی گفت: ما 
دنبال این هســتیم که شــان فرهنگیان حفظ شود، ما 
منابــع را دو برابر کردیم و مرحلــه به مرحله در جهت 
پاســخگویی اقدام کردیم. ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
پرداخــت کردیم، اما بعــداز ۹۰ روز همــکاران ما در 
آموزش و پرورش گفتند که بدهی دارید که ما ۳هزار و 

۴۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت کردیم.
نوبخت تاکید کرد: روی سخن ما با همکاران نیست 
بلکه با مدیریت آموزش و پرورش است، گفتند معلمان 
گفته اند کــه ورقه صحیح نمی کنیم کــه می دانم این 
ســخن معلمان نیست. ما قول دادیم که تا پایان خرداد 
ماه پرداخت ها صورت بگیرد. رییس جمهور نشان دادند 
که نسبت به فرهنگیان ارادت دادند. فرهنگیان برای ما 
بسیار مهم و محترم هستند و تاخیر در پرداخت ها دلیل 

بر بی توجهی نیست.
او در مورد گروگان گیری در آبهای عربســتان عنوان 
کــرد: این افراد تعــدادی از صیادان ما هســتند، البته 
می دانید که دستگاه ها امکان خطا دارند که وارد آب ها 
شــوند.نوبخت در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی 
در جریان حمله موشــکی سپاه بوده است، گفت: حمله 
موشکی سپاه با اطاع شــورای عالی امنیت ملی بوده 
است. تنبیه تروریست ها از سوی سپاه پاسداران قطعا به 
درستی بوده است. قطعا اقدامات سپاه درمسیر منطقی 
صورت گرفته و هرگونه اقدام با هماهنگی انجام شــده 

است

دموکراسی ایرانی، یعنی دموکراسی ثبت نامی. به واسطه عملکرد دو 
جناح عمده سیاسی در ایران » اصاح طلبان و اصول گرایان « تنها فرصتی 
که سوژه های سیاســی به طور کامل از آن بهره مندند، فرصت ثبت نام 
است. هر کس در ایران می تواند حتی برای انتخابات ریاست جمهوری 
نیز شــرکت کند. اما ادامه کار دست شوراهای ریش سفیدی و اصحاب 
حل و عقدی تحت عناوین خودساخته ای همچون: جمنا و شورای عالی 
سیاست گذاری است که ساز و کار مشخصی ندارند. در نهایت از طرف 
این شوراها، افرادی به انتخاب کنندگان معرفی می شوند تا با آنها بیعت 
کنند، با این توضیح که شــکل بیعت امروز به جای رآی دادن، دســت 
دادن است. فرهنگ سیاسی ایران سال هاست که همان شکل عشیره ای 

خود را حفظ کرده است. 
امروزه دموکراسی به عنوان شــکل مطلوب حکومت، برای همگان 
امری پذیرفته شده است. شکل حکومتی دموکراسی با تمام مدل هایش 
اعم از دموکراســی ژاکوبنی، حمایتی، مشارکتی، مشورتی، دموکراسی 
لیبرال، سوسیالیســتی، دموکراسی مســتقیم، نمایندگی و ...، و با تمام 
تفاوت هایی که در بسترهای اجتماعی به کار گرفته شده اش دارد، تقریبا 
در همه جای دنیا، بجز معدودی از کشورها، به نسبت هایی به کار گرفته 
می شــود. حتی حکومت های اقتدارگرا نیز در گوشــه ای از عنوان نظام 
سیاسی خود، نام دموکراسی یا مشتقات آن را گنجانده اند و در ظاهر اما 

نه در مقام عمل، از رد شیوه دموکراتیک حکمرانی ابا دارند.
اصالت برابری انسان ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت 
مردم، تاکید بر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، جزو ویژگی های اصلی 
دموکراسی هستند. اما به جرات می توان گفت که در دنیا هیچ کشوری 
یافت نمی شود که تمام این اصول را بی کم و کاست به کار بندد. بعضی 
از کشورها این مبانی را تا حدی رعایت می کنند، برخی دیگر بعضی از 
این اصول را به کار گرفته اند، کشورهایی شکسته و بسته و عده ای دیگر 
نیز آنها را کاریکاتورگونه و یا صوری و نمایشی به اجرا درمی آورند. وضع 
عده ای از کشــورها به گونه ای دیگر است؛ بدین نحو که در ظاهر و در 
قانون اساسی شان دموکراسی را پذیرفته اند ولی در عمل آنچه که انجام 
می دهند هیچ نشــانی از دموکراسی ندارد و هر اسمی را می توان بر آن 
نهاد جز دموکراســی. کشور ایران یکی از کشورهایی است که هر چند 
برخی از اصول دموکراسی را به عنوان قواعد نظام سیاسی خود پذیرفته 
اســت، اما به دلیل عدم پیش بینی نهاد های مناســب برای اجرای این 
اصول، آنچه در نهایت در عرصه سیاســی کشور پدیدار می شود قرابت 
اندکــی با قواعد دموکراتیک دارد.  به علت عدم توجه به نهاد هایی که 
برای اجرای دموکراسی ضروری اند » مثل احزاب سیاسی«  دموکراسی 
در ایران تبدیل به ابژه ای ممتنع شده است هرچند که مقامات سیاسی 

حداقل در ظاهر مخالفتی با آن ندارند .
دو جناح عمده سیاسی در ایران یعنی اصولگرایان و اصاح طلبان به 
عنوان صحنه گردانهای اصلی عمومی و سیاسی کشور رویه ای را برای 
اجرای حاکمیت مردم و دوموکراســی به کار می بندند که شاید در هیچ 
کشوری قابل مشاهده نباشد و نمی توان در ادبیات سیاسی و مدل های 

دموکراسی و حتی شیوه های انتخاباتی عنوانی برای آن پیدا کرد .
آنچه که این دو جناح سیاســی درایران انجام می دهند بیشتر شبیه 
به شیوه کار شورای ریش سفیدان یا اصحاب حل و عقد » که در صدر 
اســام یکی از شــیوه های انتخاب خلیفه بود « است تا عملکرد یک 
حزب یا جبهه سیاسی! این دو جریان سیاسی با تشکیل شوراهایی تحت 
عناوینی چون شورای هماهنگی ، جبهه مردمی ، شورای سیاستگذاری 
و ... در حالی که آزادی انتخاب کردن و آزادی انتخاب شدن جزو اصول 
خدشه ناپذیر یک بازی سیاسی دموکراتیک هستند این دو جناح سیاسی 
ایران در فرآیند سیاســت ورزی های خود آنها را به طوری تغییر شکل 
می دهند که دیگر نمی توان قواعد حاکم بر اعمال آنها را دموکراتیک یا 

حتی شبه دموکراتیک نیز خواند. 
انتخاب شوندگان تنها ثبت نام می کنند و این شوراها با ساز و کار های 
نامعلوم خود، عده ای را به مردم معرفی می کنند تا به آنها رای بدهند. اما 
در واقع رای دادن به این شکل بیشتر به گرفتن بیعت شبیه است. فقط 
شــکل بیعت امروز به جای دست دادن، تبدیل به رای دادن شده است. 

طنز کار هم اینجاست که اسم این کار خود را خرد جمعی گذاشته اند!

خبر 

سخن  روز 

چنــد روز قبل، یکی از اعضاء منتخب شــورای پنجم اعام کرد: »با توجه به اینکه در جلســه 
گذشته شاخص های شــهردار آینده تصویب شد در جلســه امروز فرایند انتخاب شهردار را تصویب 
 کردیم. مقرر شــد هر عضو شــورا سه نفر را به عنوان داوطلب برای شــهرداری تهران معرفی کند

 و ....« این فرایند تا حد زیادی شبیه فرایند انتخاب شهردار در دوره اول شورا می باشد که بر اساس 
یک فراخوان از مردم نام ۷۴ نفر  مطرح و هر نامزدی که ...... محصول آن فرایند انحال شورا بود. 
تقریبًا همه اصاح طلبان بر این نکته تأکید دارند که تجربه شورای اول نباید تکرار شود. حال نکته 

کلیدی این است که:
1-  آیا ادامه روند آغاز شده به همان مسیر ختم خواهد شد؟

۲-  آیا الزمات عملی طی نشــدن آن مســیر توسط اعضاء شورا  و جریانات اصاح طلب رعایت 
می شود؟

۳-  راه حل عملیاتی برای فضای موجود چه می باشد ؟
این نوشتار در پی پاسخ دادن به این سه سؤال است؟

در ابتدا برای پاســخ به ســؤاالت فوق باید تصویر درونی شورا و صف بندی های موجود در آن را 
شناســایی و روشن کرد. شورای پنجم به جهاتی مانند شــورای اول است. در شورای اول دو گروه 
کارگزاران و چپ های آن زمان و یکی، دو نفر عضو مســتقل حضور داشــت. در شورای پنجم همین 
مدل با قدری تفاوت )تعداد مســتقل ها و تک نفره های حزبی( تکرار شده است. در شورای پنجم به 

لحاظ کمی و وابستگی های حزبی صف بندی درونی به صورت زیر است.
1-  حزب » اتحاد«: ۴ عضو اصلی دارد و در شــرایط مانند شــکل گیری دوگانه اصاح طلبان  

کارگزاران تعداد آن ها می تواند تا بیش از 1۰ نفر برسد.)حالت استثنایی(
۲-  حزب » کارگزاران«:۲ عضو اصلی به عاوه یک عضو همراه که حداقل رأی آن ها ۳ می باشد 

که در صورت بروز دو قطبی در شورا آراء آن ها تا 8 نفر نیز ممکن است برسد)در بهترین حالت(.
۳-  افراد مستقل و احزاب تک رأیی : تعداد این مجموعه تا 11 نفر هم می رسد .

۴-  حزب »اعتماد ملی« : این گروه نیز ۳ عضو غیر منسجم دارد. 
اگر فرایند انتخاب شــهردار به مانند دوره اول بر اســاس البی های سیاســی و تیمی پیش برود، 

سناریوهای زیر قابل تصور است .
1-  مطلوبیت و ترجیح نهایی حزب »کارگزاران« این اســت که محســن هاشمی رفسنجانی به 
عنوان شهردار تهران انتخاب شود، اما این گروه می داند که وی در حالت عادی رأی الزم را در شورا 
ندارد. از این رو اســتراتژی انتخابی این جریان در مسئله »انتخاب شهردار « تکیه و تأکید بر اجماع 
اصاح طلبان  می باشــد. در این مدل، آن ها با تأکید بر روی دو نکته 1- محســن هاشمی رأی اول 
تهــران را دارد.۲-حاکمیت به وی نظر مثبتــی دارد، تاش می کند خروجی اجماع اصاح طلبان در 
درجه اول محســن هاشمی و در درجه بعد افرادی مانند مرعشی باشد. در مصاحبه یکی از لیدرهای 

این جریان در چند روز اخیر این استراتژی مشخص شد.  
۲-  حزب »اتحاد« به دنبال این است روشی را که در زمان بستن لیست در شورای عالی اصاح 
طلبان پیگیری شــد در درون شورا نیز تکرار کند. در حالت بالقوه این تیم از موقعیت نسبی مطلوبی 
در دوران شورا برخوردار است و ترجیح نهایی آن ها این است که یکی از چهره های کمتر معروف، اما 

دارای وابستگی باالی فکری و تشکیاتی با خود را به مقام شهرداری تهران برسانند.
۳-  چهره های کلیدی جریان اصاحات با وقوف بر این صف بندی ها تاش می کنند با گفتمان 
سازی بر محورهایی چون » شهردار تهران باید یک شخصیت ملی باشد« فراتر از شکاف های پنهان 

اما واقعی در درون شورا حرکت کنند .
تا به امــروز، دو تیم »کارگزاران« و »اتحاد« به دالیل تاریخی به تفاهم و توافق نرســیده اند و  

بخش عمده فعالیت آن ها یارگیری در درون شورا بوده است.
از همین حاال باید پذیرفت که ادامه این بازی، یعنی تکرار شــورای اول و آغاز چالش ها در سال 
دوم شــورای پنجم. حال مسئله این است که چه نسبتی بین ادامه این فرایند و مصالح و منافع شهر 

و اصاح طلبان وجود دارد؟ و آیا تنها راه پیش روی شورا همین است که در حال وقوع است؟  
بررســی های تاریخی نشان می  دهد که در شورای اول، ابتدا معیارهای شهردار تهران و مصادیق 
آن مطرح و ســپس در عمل البی سنگین بین جناح ها خروجی آن را مشخص کرد. در این شورا هم 
ابتدا معیارها مطرح و فرایند مصوب شد و البی ها در جریان است. هر دو روش به یک اندازه ناپایدار 
بوده اســت. در واقع در هر دو مدل، از آخر به اول حرکت کرده اند. مدل مطلوب و کارآمد این اســت 
که ابتدا »تعادل دینامیک پایدار در شــورا « مبتنی بر  توازن قوا )با مشارکت همه اعضا شورا مبتنی 
بر مزیت نســبی فردی آن ها( شــکل بگیرد. به عبارت دقیق تر، چنانچه تعادل پایدار و دینامیک در 
درون شــورا شــکل بگیرد،  شــهردار خروجی آن نیز پایدار خواهد بود. حال مراد از تعادل پایدار در 
درون شــورا چیســت؟  به باور نگارنده، مختصات این تعادل پایدار با توجه به محیط  شهر تهران به 

صورت زیر است: 
شورا و شهردار آتی تهران باید :

1-  ارتباط وثیق و پایداری با میانگین مطالبات اصاح طلبانه مردم تهران داشته باشد. 
۲-  نقطه بهینه و کارآمد تعامل با حاکمیت را دارا باشد.

۳-  درک تکنیکی و عملیاتی از مســائل و مشکات فراوان شهر تهران داشته باشد. )تجربه در 
حوزه اداره شهر(

۴-  ارتبــاط معناداری با رهبر جریان اصاحات به عنوان نقطه وصل ســرمایه اجتماعی و اعضا 
شورا داشته باشد.

5-  محل وصل واقعی صف بندی های درون شورا باشد، نه مایه افتراق شورا
اگر نقطه تعادل بهینه و اســتاندارد )به عنوان پیش شرط های موفقیت شورا( 5 عامل فوق باشد، 
آنگاه سؤال اصلی این است که تفوق و غلبه گفتمانی کدام گروه و تیم بر شورا ضامن پایداری چهار 

ساله شورا خواهد شد؟ 
بررســی های دقیق نشان می دهد که تفوق گفتمانی و تشکیاتی »کارگزاران «یا حزب »اتحاد« 
به صورت جداگانه و مبتنی بر هژمونی حداکثری بر شورا، عمًا نمی تواند ضامن پایداری درونی شورا 
شــود. )در صورت غلبه یکی یا هر دوی این گروه بر شورا ، بین یک تا سه متغیر گفته شده در مدل 

باال از معیارهای بهینه فاصله خواهد گرفت.( 
حال مسئله کلیدی این است که در این وضعیت راه حل چیست ؟!

راه حل عملیاتی این اســت که محور »تعادل و اعتدل« در شــورا با وجود افرادی چون)مسجد 
جامعی، فراهانی، ساالری، رسولی، خلیل آبادی، حق شناس، امینی، نظری و...( شکل گیرد.

بررســی سوابق حرفه ای و تفکرات این مجموعه نشــان می دهد که شکل گیری محور اعتدال،  
بیشــترین و نزدیکترین هارمونی را با معیارهای پایداری در شورا دارد . به عبارت دیگر، چنانچه این 
مجموعه محوریت گفتمانی در  شــورای شهر تهران پیدا کنند، تعادل پایدار ۴ ساله در شورای شهر 
بوجود خواهد آمد. این در حالی است که در صورت غلبه و تفوق گفتمانی دو محور دیگر تعادل شورا  
پایدار نبوده و شورا پتانسیل چند قطبی شدن در درون و ضربه پذیری در بیرون را پیدا خواهد کرد.

الزامات ضروری که توسط محور اعتدال باید رعایت شود:
1-  این محور نباید بر اســاس هدف گذاری دســتیابی به قدرت و ســهم حداکثری در شورا و 
شــهرداری شــکل گیرد. از این رو، این محور باید نقش سنگ زیرین آســیاب را ایفا نموده و سهم 
متناســبی از قدرت شورا )کمیســیون ها و ...(و شــهرداری را به دو محور »اتحاد« و »کارگزاران« 

واگذار نماید.
۲-  این محور باید بر اســاس 5 عامل گفته شده در بخش قبلی، در خصوص متغیرهای »تعادل 
سازی پایدار « اقدام به تعریف مختصات شهردار بعدی تهران نموده و در نهایت به مصداقی متناسب 
با شــرایط امروز تهران برسد. به باور نگارنده شهردار آتی تهران بر اساس این مختصات، باید دارای 

ویژگی های زیر باشد.
۲-1 : شهرداری را به خوبی بشناسد و تجربه کار در شهرداری داشته باشد.

۲-۲ : پاک دست و سالم باشد.
۲-۳ : در عین اصاح طلب بودن، بتواند رابطه منطقی و بهینه با حاکمیت برقرار کند .

۲-۴ : به لحاظ گفتمانی به محوریت اعتدال در شورا اعتقاد داشته باشد .
بر اساس این معیارها، الزامًا ضرورتی ندارد که فرد مورد نظر کارنامه وزارت یا صدارت در کارنامه 

خود داشته باشد .
نتیجه گیری :

1-  اولویت اولیه، اصلی و فوری شورا انتخاب شهردار تهران نیست، بلکه پایدار سازی گفتمانی و 
روابط اعضا در درون شورا می باشد. نتیجه ی یک شورای پایدار، شهرداری قوی و پایدار خواهد شد 

، اما نتیجه ی انتخاب شهرداری قوی به پایداری شورا الزامًا نمی انجامد. 
۲-  اولویت بعدی شــورا جهت رسیدن به تعادل پایدار تشکیل محور گفتمانی »اعتدال« در شورا 

است. این گفتمان با محوریت افراد گفته شده زمینه ساز تعادل پایدار ۴ ساله در شورا خواهد شد.
۳-  اولویت نهایی شــورا تعریف گفتمان و مصداق شــهردار تهران متناسب با محور اعتدال در 
شــورا می باشد. الزم به ذکر اســت که منظور از اعتدال در این مدل به معنای دولت اعتدال نیست. 
چرا که شورای پنجم شورای اصاح طلبی است که قائل به تعامل و حمایت از دولت اعتدال است.

               محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت:

                               عابدین ساالری- سردبير هفته نامه »پدیده شهر«

نسخه عملی برای آن که شورای پنجم به سرنوشت 
شورای اول دچار نشود!

یــک ماه از برگــزاری انتخابات شــوراها می گذرد و 
تــا امروز اعضای شــورای پنجم؛ 8 جلســه به صورت 
غیررســمی و بدون حضور خبرنگاران برگزار کرد ه اند. 
شاید بتوان گفت مهمترین برآیند این جلسات، تصویب 
مشــخصه های عمومی شــهردار آینده تهران و فرآیند 
انتخاب شــهردار است که رئیس سنی منتخبان شورای 

شهر تهران به تشریح این مصوبات پرداخته است.
به گزارش ایلنا، مرتضی الویری )رئیس سنی منتخبان 
شورای شهر تهران( ضمن تشریح فرآیند و شاخص های 
انتخاب شــهردار توسط شورای پنجم گفت: مشخصات 
عمومی شــهردار تهران در جلسه هفتم و در 1۶ بند به 
تصویب رسید و در آخرین جلسه نیز فرآیند و زمان بندی 

انتخاب شهردار مشخص شد.
الویری در مورد حذف بند 1۶ مشــخصه های عمومی 
شهردار، مبنی برمنع انتخاب شــهردار از میان اعضای 
شورای شــهر که با انتقادات فراوانی مواجه شد، گفت: 
حــذف بند 1۶ به نفع و یا بر علیه هیچ نامزدی نبود، اما 
اعتقاد داشــتیم  که جای این بند در میان شاخصه های 

عمومی شهردار آینده تهران نیست.
رئیس سنی شــورای پنجم در پاسخ به این سوال که 
آیا حذف بند 1۶ تناقضی با میثاق نامه ای که به امضای 
اعضای شــورای پنجم پیش از نهایی شدن لیست امید 
رسید، دارد یا خیر گفت: اگر فردی می خواهد از شورا به 
شهرداری برود دو قفل را باید باز کند؛ در مرحله اول باید 
رای کافی برای شــهردار شدن داشته باشد و در مرحله 
دوم باید نظر شــورا را برای استعفا جلب کند. در نتیجه 
اگر کسی از اعضای شورای شهر بخواهد شهردار تهران 

شود باید این دو قفل را باز کند.
وی تصریح کرد: تلقی من این اســت که اکثریت یا 
تمام اعضای شورای شهر میثاق نامه امضا کرده  و به آن 
پایبندند. حداقل من آن را امضا کردم و به امضای خود 
پایبند هستم، اما نباید فراموش کنیم تصمیم گیری نهایی 

به عهده اکثریت اعضا است.
رئیس ســنی شــورای پنجم در ادامه دربــاره فرایند 
انتخاب شهردار تهران گفت: مقرر شده تا ۳1 خرداد ماه 
هر کدام از اعضا ســه نفر را به عنوان نامزد به شورای 
شــهر معرفی کنند. هر نامزد برای آنکه وارد مرحله بعد 

شــود باید حداقل رای 5 نفر از اعضا را داشته باشد. این 
رای گیری تا اوایل تیرماه ادامه خواهد یافت و لیســت 

مرحله دوم تا ۳ تیر مشخص می شود.
او افزود: در مرحله بعد به یک لیســت 5 نفره خواهیم 
رســید و این 5 نفرموظفند تا چهارم تیرماه تفاهم نامه 
یا میثاق نامه ای را که توســط اعضای شورا تنظیم شده، 
امضا کننــد. نامزدها تا ۲۰ تیرماه فرصت دارند برنامه و 
کادر پیشنهادی خود را برای شهرداری تهران ارائه دهند. 
این برنامه ها به مدت یک هفته توسط نامزدها در جلسه 
شــورای شهرمطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. در ۲8 
تیرماه رای گیری خواهد شد و تعداد نامزدها از 5 نفر به 

دو نفر می رسد.
الویری بااشــاره به اینکه شورای پنجم تاش می کند 
تا پیش از آغاز شــورا به نامزد نهایی خود دســت پیدا 
کنــد، ادامه داد: در مرحله بعــد قصد داریم تا هفته اول 
مرداد به نامزد نهایی دســت پیدا کنیم. البته دو نامزد در 
اولین جلسه رسمی شورای شهر حضور خواهند یافت تا 
برنامه های خود را ارائه داده و رای گیری در جلسه علنی 

شورا صورت خواهد گرفت.
این عضو شــورای پنجم با اشــاره بــه ویژگی های 
حداقلی شــهردار آینــده تهران تصریح کرد: داشــتن 
مدرک کارشناســی ارشــد، حداقل ۲5 ســال ســن، 
نداشــتن محکومیت کیفری و التزام به قانون اساسی از 
ویژگی های حداقلی شــهردار آینده تهران است. با این 
حال 1۶ مشخصه ای عمومی نیز برای شهردار تهران در 
نظر گرفته شده که مهمترین آن اشتهار به پاکدستی و 
باور به مبارزه با فساد است. چرا که در حال حاضر مساله 
اصلی که با آن روبه رو هستیم وجود فساد نهادینه شده 
در شهرداری است و این معضل فقط با حضور شهرداری 

فساد ستیز کاهش خواهد یافت.
او با اشــاره به اینکه شهرداری تهران از نظر اعتبارات 
و بودجه و تنوع فعالیت ها معادل 1۲ وزارتخانه اســت، 
یکی از مهمترین شاخص های عمومی شهردار را داشتن 
سابقه اجرایی در سطح ملی دانست و گفت: جایگاه مهم 
تهران ایجاب می کند که شهردار این شهر سابقه کاری 
موفقی در سمت هایی همچون معاون وزیر، معاون رئیس 

جمهوری یا نمایندگی مجلس داشته باشد.

این عضو شــورای پنجم ارائه هــر گونه اظهارنظری 
در مورد عملکرد شــورای چهارم و شهردار دوازده ساله 
تهران را به  بعــد از تهیه گزارش در این رابطه موکول 
کرد و گفت: تا 1۴ مرداد گزارشی از وضعیت شهرداری 
و عملکرد شورای چهارم توسط کمسیون های شورای 
پنجم تهیه خواهد شــد و در معرض انظارعمومی قرار 

خواهد گرفت.
الویــری در واکنش به انتقاداتی که به لیســت امید 
شــد، افزود: نمی خواهم بگویم لیست ۲1 نفره، بهترین 
لیستی بود که می توانســت تهیه شود، چرا که بسیاری 
از افــراد فعال و کارآمد را می شناســم که از حضور در 
لیست بازماندند. البته وقتی ۷۰۰ نفر اصاح طلب برای 
حضوردر لیســت ثبت نام کنند و فقــط ۲1 نفر برگزیده 
 شــوند، طبیعی است که بســیاری از نیروها ازحضور در 

لیست باز بمانند.
رئیس ســنی شورای پنجم تهران اظهار کرد: یکی از 
چالش های اصلی شــهرداری نهادینه شدن فساد است. 
در حــال حاضر  گزارش های نگران کننده ای از فســاد 
در عزل و نصب مدیران، فساد در مناقصه ها ومزایده ها، 
فساد در واگذاری ها و تغییر کاربری ها به گوش می رسد 
و همه این ها ایجاب می کند که برخوردی سیستماتیک 
برای جلوگیری از فساد در شهرداری تهران شکل بگیرد.

الویری با اشــاره به اهمیت حضور شهردار در هیئت 
دولت تصریح کرد: تهران پایتخت اســت و نحوه اداره 
آن تاثیر جدی روی کل کشــور خواهد داشت. در نتیجه 
باید ارتباطی ارگانیک و پیوســته میــان ارکان دولت و 
شهرداری وجود داشته باشد و حضور شهرداری در هیئت 

دولت این روند را تسریع خواهد کرد. 

مرتضی الویری رئیس سنی شورای پنجم تهران:

شهردار آینده تهران می تواند از اعضای شورا باشد

غامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم 
ایران نزد ســازمان ملل متحد در نامه ای 
به دبیرکل ســازمان ملل متحد نسبت به 
اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه آمریکا 

انتقاد کرد. 
 به گزارش انتخاب، متن نامه غامعلی 
خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متحد به دبیرکل این سازمان به شرح زیر 

است: 
 عالیجناب، 

 افتخار دارم توجه جنابعالی را به مطالب 
زیر جلب کنم: 

  آقای رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه 
ایاالت متحده، در میان ســخنان خود در 
کمیته روابــط خارجی مجلس نمایندگان 
این کشــور در تاریخ ۲۴ خــرداد 1۳۹۶ 
چنین گفته است: سیاست ایاالت متحده 

در قبال ایران ... تاش در جهت حمایت 
از عناصری در داخل ایران است که باعث 
انتقال مســالمت آمیز قدرت در آن کشور 
شــود. آن عناصر همان طور که به یقین 

می دانیم آن جا هستند. 
 این سخنان مبین طرحی مداخله جویانه 
و گستاخانه اســت که با تمامی هنجارها 
و اصــول حقوق بین الملــل و نیز متن و 
روح منشــور ملل متحد مغایــرت دارد و 
رفتاری غیرقابل قبول در روابط بین الملل 
به شــمار می رود.  این اظهارات هم چنین 
نقض صریح قــرارداد الجزایــر 1۹81 و 
دیگر تعهدات معاهداتــی ایاالت متحده 
آمریکاســت. بر اســاس قرارداد الجزایر، 
ایاالت متحده متعهد است که سیاست این 
کشور عدم مداخله مستقیم یا غیرمستقیم، 
سیاســی یا نظامی، در امور داخلی ایران 

باشــد و در آینده نیز چنین بماند.  جالب 
آن که اظهارات آقای تیلرســون با انتشار 
اســنادی که اخیــرا از طبقه بندی خارج 
شــده، همزمان شده اســت. اسنادی که 
برای  آمریکایی  نهادهــای  توطئه هــای 
سرنگونی دکتر محمد مصدق، نخست وزیر 
برگزیده مردم ایران در ۲8 مرداد 1۳۳۲ را 
بیش از پیش روشن می کند. کودتای مورد 
حمایت سازمان جاسوســی آمریکا )سیا( 
مسیر ایران به سوی استقال، دموکراسی 
و توســعه را به صورت ناگهانی مسدود و 
دوران اســتبدادی طوالنی ۲5 ساله را بر 
ایران تحمیل کرد کــه زخم های عمیق 
آن هنوز بر جامعه ایرانی و وجدان جمعی 
ایرانیان باقی است.  هم چنین این سخنان 
درست چند هفته پس از انتخابات پرشور 
ریاســت جمهوری و شــوراهای شهر در 

ایران گفته شد. انتخاباتی که بیش از ۷1 
درصد مردم ایران در آن شــرکت کردند. 
مردم ایران بارهــا اثبات کرده اند که تنها 
خود برای سرنوشت  خود تصمیم می گیرند 
و از ایــن رو تاش هــای آمریــکا برای 
مداخله جویی در امور داخلی ایران محکوم 
به شکست است. از زمان انقاب اسامی 
در سال 1۳5۷ ایرانیان آموخته اند چگونه 

نیرومند و مستقل باقی بمانند. 
 دولت ایران از همه دولت ها انتظار دارد 
که چنین سیاست های پوچ و ناشایستی را 
محکوم کرده، از دولــت آمریکا بخواهند 
مســووالنه عمل کند و به اصول منشور 
ملــل متحد و حقــوق بین الملل پایبندی 
نشــان دهد.  موجب امتنــان خواهد بود 
چنان چه نامه حاضر به عنوان سند شورای 

امنیت توزیع شود.

نامه ایران به سازمان ملل:

آمریکا به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل پای بند باشد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســامی از دستگیری۴۰ عنصر 
تروریستی داعش توسط نیروهای اطاعات استان خبر داد.

به گزارش ایسنا، نادر قاضی پور اظهار کرد: با هشیاری نیروهای اطاعات 
آذربایجان غربی۴۰ داعشی و عناصر وهابی در شهرهای پیرانشهر، سردشت، 

مهاباد، بوکان و تکاب دستگیر شدند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اسامی، با اشاره به کشف مقدار 
فراوانی تســلیحات و مهمات از عناصر داعش طی این عملیات تصریح کرد: 
ســرتیم های این عناصر تروریســتی قصد انجام عملیات در شب های قدر را 

داشتند که با هوشیاری سربازان گمنام به موقع شناسایی و دستگیر شدند.
وی ضمن قدردانــی از از فعالیت های وزارت اطاعات برای دســتگیری 
عناصر داعش و ســرکرده های آنها افزود: ارتباطات این عناصر تروریســتی با 
خــارج از ایران درحال پیگیری بوده و وزارت اطاعات در ادامه با فعالیت های 
هوشــیارانه خود سعی دارد تا سرشاخه های آنها را در خارج از کشور دستگیر و 

به سزای اعمال ننگین شان برساند.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس:

دستگیری۴۰ عنصر تروریستی داعش 
توسط نیروهای اطالعات آذربایجان غربی

دادستان عمومی و انقاب اردبیل گفت: یک بسته انفجاری به فاصله 
۷۰۰ متری روستای گلشن از توابع بخش عنبران شهرستان نمین در 

شرق اردبیل کشف و خنثی شد.
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی دادســتان عمومــی و انقاب اردبیل 
گفت: ۲ روز پیش گزارشــی درباره ترددهای مشــکوک در روستای 
گلشــن عنبران دریافت شد و به نیروهای امنیتی اجازه بازرسی از این 

روستا صادر شد.
او با بیان اینکه نیروهای امنیتی ســپاه در بازرسی از راه های ورودی 
و مجاور این روســتای مرزی تجهیزات انفجاری در خارج از محدوده 
روســتا و در نزدیکی مرز کشــف و اقدام به خنثی سازی آن کردند، 
گفت: در بررســی های بعمل آمده مشخص شد محموله انفجاری به 
مقدار ۲ کیلوگرم با میکرو کنترل جاســازی شده است که تیم چک و 

خنثی سازی سپاه وارد عمل شده و در محل آن را خنثی کرد.
دادســتان عمومی و انقاب اردبیل گفت: هنوز فرد مظنونی در این 
زمینه دســتگیر نشده ولی بررسی های اطاعاتی در سطح گسترده ای 

در حال انجام است.

کشف و خنثی سازی یک بسته 
انفجاری در یکی از روستاهای اردبیل


