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با سیرابي ۱۵ریالي سر ميکردیم
غرضي :دهــه  ۳۰یکعده جوان دور هم جمع
شــدیم ،در آن دوران بــا یک خوراک ســیرابي
۱۵ریالي یک روزمان را سر ميکردیم .دهه ۶۰
به خدا وقتي دالر  ۱۰۰تومان شد ،ستون فقرات
ما شکست ،اما حاال شــش هزار تومان شده و
اصال کسي حرفش را هم نميزند).جماران(

ﻋﮑﺲ :ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

 شرق :انتخاب شهردار آینده تهران که رئیس
شــورای شــهر وعده داده تا یک مــاه آینده باید
محقق شود ،این روزها یکی از چالشهای جریان
اصالحطلب اســت .محمدرضا عارف به عنوان
رئیس شورای سیاســتگذاری اصالحطلبان در
مصاحبه با سایت اعتمادآنالین تأکید کرده است
که »اعضای شــورای شــهر مطابــق میثاقنامه
عمل کننــد« .او همچنین بر عدم خروج اعضا از
شورای شهر برای احراز پســت شهرداری تأکید
کرده است.
عــارف در ایــن مصاحبــه دربــاره اهمیــت
میثاقنامه گفته اســت» :مــا میثاقنامه را گرفتیم
برای اینکه اجرا شــود و انتظارمان از تمام اعضای
شورای شهر در تمام شهرستانها این است که به
امضا و میثاقشان احترام بگذارند و این خواهش و
دغدغه ما است .آنها باید به تعهدات خود مطابق
میثاقنامــه عمل کنند که طبیعتــا احترام به رأی
مردم و حضور در شورای شهر است«.
او همچنین تأکید کرده است» :شهردار باید یک
شخص کارآمد و توانا باشد تا بتواند مشکالت شهر
را حل کند و این اولویت اصلی ما است .همچنین
شــهردار بعدی تهران باید بتواند تعامل خوبی را
با تمامی نهادها و کســانی که در ارائه خدمات در
شهر و رشــد و توسعه شــهر نقش دارند ،داشته
باشد«.
تأکید عارف بــر رعایت و حفــظ میثاقنامه از
آنجا ناشــی میشود که اســاس فهرست شورای
شــهر تهران با التزام اعضا بــه میثاقنامه نهایی
شــد .یعنی نامزدهای فهرســت ۲۱نفره شــورای
شــهر ،با امضای یک میثاقنامه متعهد شدند که
بعد از رأیآوردن در انتخابات شورای شهر تهران،
حق ندارند به دلیل گرفتن یک پســت یا سمت ،از
عضویت شورای شهر استعفا بدهند.
موضع متفاوت کارگزاران
بحــث میثاقنامــه از زمانی جدی شــد که در
برخی از جریانهــای اصالحطلبی زمزمه انتخاب
شهردار از میان یکی از اعضای شورای شهر قوت
گرفت و برخی از چهرههای اصالحطلب همچون
محمدعلــی ابطحی هم از ایــن موضوع حمایت
کردند .کلید ماجرا را هم غالمحســین کرباسچی
در گفتوگو با »شــرق« زد ،آنجا کــه گفت» :اگر
اعضاي شوراي شهر یک روز میثاقنامه امضا کنند
اختیار دارند یک روز هم آن را اصالح کنند .نفس
میثاقنامه مبناي قانوني ندارد .مثال آقایي بخواهد
وزیر شــود ،نميشود جلوي وزیرشدنش را گرفت.
شما میثاقنامه را مثل قانون وحيمنزل گرفتهاید.
کجا هرجومرج ميشــود .اینکه یکي از خود شورا
بتواند شــهردار شود و بتواند شــهر را اداره کند و
مــورد توافــق همه ارگانهــا و نهادهــا و دولت
باشــد و به مردم شــهر خدمت کند ،آیا این یعني
هرجومرج ميشــود؟ یــا اینکه ما مــدام بگردیم
دنبال افرادي که یا ضعف بدني داشــته باشند یا
با نهادها و دســتگاهها مشکل داشته باشند یا قوه
مجریه ،مقننه و قضائیه با آنها مشکل داشته باشد
یــا اینکه وســط کار رها کنند و بروند .بهتر اســت
فردي که توانایــي دارد مصلحت مردم را در نظر
بگیرد و شوراي شهر با او موافق است بیاید .البته
شــک دارم همه اعضاي شــورا آن را امضا کرده
باشــند .آن میثاقنامه بعد انتخابات بوده ،نه قبل
انتخابات و ربطي ندارد .تا جایي که ميدانم ،همه
امضا نکردهاند«.
کرباســچی در همان مصاحبه از عالقه حزب
متبوعش برای شهردارشــدن محسن هاشمی در
نوبت اول انتخاب شــهرداری برای تهران ســخن
گفته بــود؛ عالقهای کــه همچنان وجــود دارد.
اگرچه محسن هاشمی در مصاحبههای متعددی
که پیشتر داشــته اعالم کرده که از شورای شهر
خارج نخواهد شد.
علت تأکیــد بر عدم خروج یکــی از اعضای
شــورای شهر و ورود او به شــهرداری این است
کــه با این اتفــاق ،باید اولین نفــری که باالترین
رأی را در انتخابات  ۹۶آورده وارد شــورای شهر
شــود و با این اتفاق ،جا برای مهدی چمران باز
میشــود؛ رئیس شورای شــهر تهران در دوران
شهرداری قالیباف و فردی که بیشترین همراهی
را بــا قالیبــاف در دوره شــهرداری ۱۲ســاله او
داشــت .با این حــال ،برخی مثــل محمدعلی
ابطحــی معتقدنــد اگــر اصالحطلبان شــعار
زندهباد مخالف من سردادهاند ،نباید از ورود یک
مخالــف در جمع خود نگران شــوند .مصطفی
کواکبیان ،از اعضای فراکســیون امید و نماینده
تهــران در مجلس ،هم در توییتــی در حمایت
مستقیم از محسن هاشمی نوشته بود» :اعضای
محترم شورای شــهر تهران ،تهران مظلوم را از
بالتکلیفــی درآورید؛ زمان را از دســت ندهید؛
نگران یک رأی اصولگرایان در شــورای ۲۱نفره
نباشــید و بــا رأی قاطع به محســن هاشــمی،
گروههای فشار را خلع سالح کنید«.
این درحالی است که مردم در پیروی از رئیس
دولت اصالحات به لیســت ۲۱نفرهای رأی دادند
تا اتحاد و انســجام اصالحطلبان حفظ شود .حاال
گفته میشود که با خروج یکی از اعضای شورای
شهر و ورودش به شــهرداری ،این انسجام و رأی
مردم نادیده گرفته خواهد شد.

شرق :آخرین جلســه مجمع امید تهران اواخر سال ۹۶
بود و نخستین جلسه عصر روز گذشته برگزار شد؛ اما در
این فاصله ،حوادث مهمي رخ داده است که سکوت این
مجمع درباره آن عجیب به نظر ميرسد .حاال این سؤال
پیشروي  ۵۱نماینده و عضو شــوراي شهر مطرح است
که دلیل ســکوت و انفعال در برابر استعفاي نجفي چه
بوده است .غالمرضا حیدري چندان به انفعال باور ندارد
و ميگوید» :دومینوي مسئلهسازي و بحرانتراشي به راه
انداختهاند .تا دنبال حل مســئله فعاالن محیط زیســت
هســتیم ،یک پرونده دیگر روي میز ميرود و تا بخواهیم
آن را حلوفصل کنیم ،یک ماجراي تازه باز ميشــود .در
موضوع استعفاي محمدعلي نجفي ،برخورد دادستان
غیرحرفهاي و خارج از حوزه کاري ایشان بود .دراینباره
نماینــدگان اصالحطلــب انتقاد خــود را در مجلس و
شوراي شهر یکصدا به این شکل تصمیمگیريها مطرح
کردنــد« .علیرضا رحیمي ،دیگر نماینده تهران ،فلســفه
وجودي این مجمــع را همفکري براي موضوعات مهم
تهران و همچنین همافزایي توانمنديها و ظرفیتهایي
که در شــورا و مجلس وجود دارد ،ميداند .به گفته او:
»همزماني اســتعفاي آقاي نجفي با تعطیالت نوروز به
عالوه پایان ســال که مجلس درگیر استیضاح وزرا بود،
اتفاقاتي بودند که نمایندگان مجمع نرســیدند جلســه
مشترک داشته باشند«.
بنايقیلوقالنداریم
مجمع امید تهران شــامل  ۳۰نماینــده مردم تهران
در مجلس و  ۲۱عضو شــوراي شــهر پایتخت به همراه
شهردار و اســتاندار تهران است .شکلگیري این مجمع
از مهرماه ســال گذشــته با هدف همکاري هرچه بیشتر
نمایندگان مجلس و شوراي تهران براي پیشبرد وضعیت
شــهر تهران و بهبــود تصمیمگیري در حــوزه مدیریت
شهري شکل گرفته است .حیدري البته به برخي کارها و
تصمیمسازيهاي مثبت مجمع نیز اشاره دارد .مهمترین
آن بــه گفته او ،به تصویب بودجه ســال  ۹۷در اســفند
سال  ۹۶مرتبط است .مجمع نمایندگان امید به گفته او،
چندان بناي قیلوقال ندارد و ميخواهد کارهایش را در
سکوت پیش ببرد.
بهتربودبیانیهميدادند
بااینحال تا امروز هیچ بیانیه و موضعگیري رسميای
از مجمع امید منتشر نشده و آنطور که پروانه سلحشوري
به »شــرق« گفته» :بهتر بود مجمع امید با شــکلدادن
به یک جلســه فوقالعاده ،ابعاد اســتعفاي شــهردار
تهران –به دنبال فشــارهاي عجیبوغریب -را بررســي
ميکرد و موضع مشــخصي ميگرفت« .این نخستینبار

گزارش »شرق« از فعالیت امیديها در بزنگاه استعفاي شهردار

انفعال »مجمع امید«
روایت »ذوالقدر« از جلسه عصر روز گذشته مجمع امید تهران
عصر روز گذشته جلسه مجمع امید در محل مجلس شوراي اسالمي برگزار شد .حاضران هم ازجمله  ۲۱نماینده
شــوراي شهر و  ۳۰نماینده تهران بهعالوه سرپرست شــهرداري تهران بودند» .سیدهفاطمه ذوالقدر« ،نماینده تهران
که در این جلسه حاضر بود ،درباره مباحث مطرحشده در جلسه که حدودا دو ساعت طول کشید ،به »شرق« گفت:
»بحثهایي که مطرح شد ،درباره اولویتهاي تهران بود و اینکه شهرداري تهران زودتر تعیین تکلیف شود که مورد
اجماع همه بود؛ چراکه سرپرست نميتواند نظارت خوب و همهجانبهاي بر فعالیتها داشته باشد« .ذوالقدر درباره
اینکه آیا درباره استعفاي نجفي هم صحبتي شد یا خیر ،گفت» :در این جلسه گفته شد که بار نخستي که شوراي شهر
تهران با استعفا موافقت نکرد و بر نظر خود پافشاري کرد ،کار خوبي بوده و دیگر در مرتبه دوم به علت پافشاري آقاي
نجفي بر دالیل خود شورا مجبور به پذیرش استعفا شده است« .این نماینده تهران در مجلس در پاسخ به اینکه آیا به
گزینههاي شهرداري تهران هم در این جلسه اشاره شد؟ ،گفت» :بیشتر ویژگيها ،توقعات و خصوصیات شهردار آینده
بررسي شد و صحبتي از گزینهها به طور مشخص نشد« .او در ادامه به تشریح ویژگيهاي شهردار آینده تهران پرداخت
که در جلسه مورد تأکید قرار گرفت» :ویژگيهایي از سوي نمایندگان تهران مطرح شد که در انتخاب شهردار آینده دیده
شود؛ اعم از اینکه سابقه کار اجرائي و عملیاتي داشته باشد؛ اصالحطلب باشد؛ در کارهاي مدیریتي به قول معروف
پاي کار باشــد و مسئولیتپذیر؛ ازجمله رجل سیاسي باشد؛ همچنین برابر مشکالت استقامت داشته باشد« .او ادامه
داد» :شــهر تهران با مشکالت زیادي روبهرو اســت و همچنین مشکالت دیگري که از شوراي شهر قبلي براي تهران
به جا مانده و همینطور مشکالتي که این شورا با آن مواجه است« .نماینده تهران در مجلس به توقعات از شهردار
آینده اشــاره کرد و افزود» :ازجمله مشکالت تهران آسیبهاي اجتماعي مانند تکديگري ،ساماندهي دستفروشان
و ...است که باید زودتر بررسي شود« .ذوالقدر ادامه داد» :مردم باید تغییر و تحوالت مدیریتي مناطق را مشاهده کنند
و این مدیریت کارآمد باشد« .او با اشاره به تشکیل چند کمیته در این مجمع گفت» :کمیتهاي تشکیل شد تا برنامهها
بین شوراي شهر و نمایندگان تهران در مجلس را تنظیم کند و بین چهار دفتر نمایندگان تهران در اسالمشهر ،پردیس،
شهرري و شمیرانات تقسیم کار کند و درباره مسائل مشترک بحث شود« .او افزود» :همچنین کمیته براي بودجه سال
 ۹۸تشکیل شده که از االن اولویتهاي تهران را براي بودجهریزي بررسي کنیم و براي بودجه سال بعد در نظر گرفته
شود« .به گفته ذوالقدر این کمیته با استانداري هم جلساتي برگزار خواهد کرد.
اســت که در مدت فعالیت حزبي اصالحطلبان ،شوراي
شــهر تهران و نماینــدگان تهران یکدســت در اختیار
اصالحطلبان قرار گرفته و شاید شکلگیري مجمع امید
تهران مانوري است برای این پیروزي؛ مانوري که گویا در
بزنگاههاي تاریخي تأثیر بسزایي نداشته است .یکي دیگر

از نمایندگانــي که نميخواهد نامي از او برده شــود ،به
ماجــراي ناآراميهاي چند روز پس از اعتراض دراویش
در تهران اشــاره ميکند و اینکه اگر مجمع امید تهران یا
فهرست امید با سرعت بیشتري واکنش نشان ميداد و
کف خیابان ميرفت و پاي حرف آنها مينشســت ،شاید

اصفهان و قم احمدينژاد را رئیسجمهور کرد
میرتاجالدیني :همه شاهد بودیم در انتخابات
 ۸۴آقاي احمدينژاد در مرحله اول بیشــترین
رأي را از قم و اصفهان آورد .در واقع رأي آنان
بود که وي را به مرحله دوم رســاند و بعد در
سراسر کشــور نیروهاي انقالبي از احمدينژاد
حمایت کردند) .باشگاه خبرنگاران(

سطح تنشها به اینجا نميرسید .به هر شکل ،مردم -از
هر طیف ،جناح و اقلیتي -انتظار دارند حرفشان از جانب
نمایندگان شنیده شود.
تخریبسیستماتیک»امید«درکشور
غالمرضــا حیدري ،بــا وجود پذیــرش برخي نقدها
و آهســتگي فعالیتها در مجمع امیــد تهران ،کماکان
معتقد اســت جریاني به شــکل سیســتماتیک جلوي
فعالیــت »امیــد« را در ایران گرفته و ایــن جریان بیش
از هرچیــز دیگري دنبال ناامیدســازي مــردم از جریان
انتخابات است؛ چراکه آنها از آب گلآلود ماهي گرفته و
در صورت ناامیدي شهروندان ،بازيشان برد-برد خواهد
بود .پروانــه سلحشــوري در موضوع اخیر اســتعفاي
نجفي ،معتقد اســت» :انتظار مردم این است که عالوه
بر موضعگیريهاي انفرادي ،مجمع و فراکسیون بهطور
همهجانبه و دقیقتــري دراینباره اعــالم موضع کنند.
بااینحال بر این باورم که شــوراي شهر و شهرداري نباید
هیچ رویکرد سیاســيای اتخاذ کننــد و منافع مردم باید
در اولویت باشــد« .او نیز در این بخش از ســخنانش به
رویکرد حیدري نزدیک شده و ميگوید» :مهمترین برنامه
گروههاي رقیب ،ناامیدکردن مردم است و اینکه در حوزه
شــهري این شوراي شهر همان شوراي شهر اول است و
درگیر منازعات درونگروهي و نه آباداني شهر«.
واکنشمطهريبهاستعفاينجفي
سلحشــوري در بخــش دیگــري از حرفهایــش
ميگویــد» :بههرحــال کمتریــن انتظار مــردم این بود
که دســتکم مجمع امید تهــران در موضوع برکناري
نجفي و سخنان عجیب دادستان تصمیمگیري جمعي
خــود را در قالب بیانیه منتشــر کرده تا مســئولیت این
موضعگیــري بــر عهده مجمع باشــد نه اینکــه افراد
جســتهوگریخته بخواهند درباره این موضوع گفتوگو
کننــد« .حیدري اما توصیه دارد از ایدهآلگرایي به رصد
وضع موجود برســیم و ميگوید» :بهتر اســت بهجاي
حالــت ایــدهآل ،وضعیت واقعــي را در نظــر بگیرید.
وضعیت اصالحطلبان بســیار غیرایدهآل و غیرمتعادل
اســت .برخي نهادها پاســخگو نیستند و شــاهد انواع
موازيکاريهــا هســتیم« .علــي مطهــري ازجملــه
نمایندگان فهرســت امید تهران و مجمــع امید تهران
بود که از همان ابتدا درباره ورود دادســتان به موضوع
اســتعفاي نجفي موضعگیري کــرد .مجمع نمایندگان
تهــران هرازچندگاهي جلســه دارد .بااینحال کماکان
این ســؤال و نقد پیشروي آنها مطرح اســت که دلیل
سکوت این مجمع در بزنگاه یکي از مهمترین رخدادها
براي شهر تهران چه بوده است؟

رفتار احمدينژاد از مشایي و بقایي بدتر است
کرمرضا پیریایي ،استاندار همدان و قم در دولت
دهــم :احمدينژاد بهتدریج اســتحاله شــده و
گرفتار توهم شــدید شده است .او در حال حاضر
هیچ ربطي با الگوهایي که مطرح ميکند ،ندارد.
رفتار احمدينژاد حتي از رفتار مجرمانه مشایي و
بقایي بدتر و مجرمانهتر است).تسنیم(

پاسخ محمدجواد فتحی به انتقادها از فراکسیون امید

ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺎﻫﮑﺎر داﺷﺖ
شــرق :عصر دیروز باالخره پس از گذشــت یک ماه
از ســال ،مجمع امیــد تهران جلســهای برگزار کرد؛
جلسهای که انتخاب شــهردار آینده تهران در صدر
مباحث بوده و نه بررســی علل اســتعفای شهردار
سابق .این مجمع که از  ۳۰نماینده تهران در مجلس
و  ۲۱نماینده شــورای شهر تهران تشکیل شده است،
در روزهایــی که مهمترین اتفاق شــهر تهران یعنی
چالش اســتعفای شهردار در جریان بود ،ترجیح داد
ســکوت اختیار کند؛ هرچند به گفتــه »محمدجواد
فتحــی« نماینده تهران در مجلــس ،مجمع امید در
سکوت ،رایزنیهایی با نجفی برای ماندن در بهشت
داشــته؛ در ادامه ،روایت »فتحــی« از فعالیتهای
مجمع امیــد تهران در این موضــوع در گفتوگو با
»شرق« آمده است:
 مجمع امید تهران نســبت به مهمترین اتفاق
شهر تهران یعنی استعفای شهردار انگار بیتفاوت
بوده .البته نهایتا روز یکشــنبه اولین جلسه سال
 ۹۷بعد از یک ماه تشــکیل و در مورد شهرداری
تهران بحث شد .فکر نمیکنید باید زودتر از اینها
وارد موضوع شهرداری تهران ميشد؟
البته میدانید در مجمع ۵۱نفره  ۳۰عضو نماینده
تهران میتوانند بهعنوان یک بازوی مشــورتی عمل
کنند ،چون حدود وظایف قانونی آن  ۲۱نفر که عضو
شورای شــهر تهران هستند ،مشــخص شده است.
از جملــه حدود وظایــف و اختیــارات قانونی آنها
تعیین شهردار اســت .پس قاعدتا دخالت آشکار ما
نمایندگان مجلس در تعیین شــهردار خالف قانون
است.
 یکسری مسائل حاشیهای ]درباره استعفای
شهردار تهران[ بهوجود آمده و مجمع تهران هیچ
واکنشی به آن نداشته است.
نهایت کاری که مجمع نمایندگان تهران میتواند
انجام دهد ،اعالم نظر مشــورتی به اعضای شورای
شهر تهران است.
 باالخره  ۳۰نفر نماینده شــهر تهران و  ۲۱نفر
نماینده شورای شــهر بودند و در مدتی که بحث
اســتعفای آقای نجفی در کشوقوس بود ،خیلی
منفعالنه عمل کردند .فکر کنم حداکثر یک جلسه

جمعه قبل از عید برگزار کردند.
اگر آقای دکتر نجفی حاضر اســت در مقابل تمام
خیر ...در این خصوص سه جلسه تشکیل شد که
هجومها و هجمهها بایســتد و کار خــود را ادامه
یکــی از آنها هم بعد از عید بــود .اعضایی از همین
دهد ،باید حتما مورد پشــتیبانی قرار بگیرد .اما اگر
مجمع ۵۱نفره تعیین شــدند که با شهردار صحبت
واقعا بنای ایشان بر ایستادگی نیست ما شهر کالن
کننــد و نظر نهایــی را به مجمع بدهنــد .آن کمیته
تهران را نمیتوانیم معطل کنیم .امور واگذارشــده
ســهنفره رفتند ،نشســتند و با آقای شهردار صحبت
به شهردار در قوانین پراکنده بسیار وسیع و گسترده
کردند.
است.
 انتظار این بود که مجمع ۵۱نفره در حمایت از
 این کمیته سهنفره چه کسانی بودند؟
نجفی بیانیه صادر کنــد و اصال همین مواردی که
آقای مســجدجامعی ،بنده و آقــای دکتر وکیلی
گفتید را توضیح دهد.
بودنــد کــه من بــه علــت مریضــی آن روز نرفتم.
به این نتیجه نرســیدیم که بیانیهای به این شکل
مأموریت یافتــه بودند که بروند و با آقای شــهردار
صادر کنیم .اما تالش خودمان
صحبــت کننــد ،ببیننــد اگــر
ﻧـﮑﺘـﻪ
را کردیــم کــه بــا توجــه به
آقــای شــهردار بهخاطر عدم
عملکــرد مثبت شــشماهه
پشتیبانی جریان اصالحطلبی
دکتر نجفی ،ایشــان بماند .ما
یا مجمع تهــران یا هر جریان
واقعا ایشان را شهردار موفقی
دیگــری که بــه اصالحطلبی
دیدیم .همین ســامانهای که
ختم میشــود ،بر اســتعفای
راه انداختــه اســت و ســند
خود تأکید کنــد ،تضمینهای
تغییر و تحول شــهرداری که
الزم را بــه ایشــان بدهند که
تهیه کرده خیلــی گام مثبتی
ما حاضر هســتیم پشت شما
مجمع امید و نمایندگان امید
اســت؛ تمام موجودی شــهر
بایســتیم و ایســتادگی کنیــم
در مجلس با توجه به همه
محدودیتها کار میکنند .عملکرد
تهران را آورده و به استحضار
و شــما بــا فراغ بــال وظایف
باید در مقایسه با این فشارها،
مردم تهران رسانده؛ بهعنوان
قانونی خــود را انجام دهید.
هجمهها و در حدود اختیارات
کسانی که شــهروند هستند و
گویا ایشان در آن جلسه اصرار
قانونی مجلس ارزیابی شود
دارند عوارض میپردازند ،حق
داشــتند که باقیماندنشــان
دارند بداننــد عوارض در کجا
در این ســمت به صالحشان
مصرف میشــود و بدهیها و عملکرد شهرداری را
نیست.
هم برای مردم بیان کرد.
 به صالح جسمی؟
 بحث من درخصوص مجمع ۵۱نفره است که
ایشان بیشــتر مسائل جســمی را مطرح میکرد
در افکار عمومی خیلی منفعالنه ظاهر شــدند .اگر
اما پرواضح اســت که فشــارهای بیرونــی هم بود.
یک بیانیه صادر میکردند. ...
صحبتهای دادســتان کل کشــور بهنظر من خیلی
خیلــی وقتهــا بــا بیانیهصادرکردنها مســائل را
غیرکارشناسانه مطرح شــد و من اگر جای دادستان
پیچیدهتــر میکنیم و به نتیجه مطلوب نمیرســد.
کل کشور بودم ،حتما این صحبتها را نمیکردم .اما
آنچه مدنظر ما بود این بود که حمایت و پشــتیبانی
همین موارد نشــان میدهد که فشــارهایی از بیرون
کنیم تا ایشــان بماند .ولی وقتی شــخص خودش با
هم بود که ایشان شهردار نباشد.
وجود جلســاتی که صــورت گرفت ،بر این مســئله
 جلسه شما چه روزی بود؟
اصرار داشــت ما هم به صالح دانســتیم که شــهر
حــدود دو هفتــه ۱۰ ،روز پیش بود .ایشــان به
تهران معطل نماند.
استعفا اصرار داشتند .نظر شخصی من این بود که

 بهنظر شما کارکرد مجمع امید تا به حال چطور
بوده؟
نمــره خیلی خوبــی نمیدهم اما نمــره ردی هم
نمیدهــم .ما باید همــه شــرایط را ببینیــم .باالخره
مجمــع امید و نمایندگان امیــد در مجلس با توجه به
همــه محدودیتهــا کار میکنند .نوع عملکــرد باید
در مقایســه با این فشــارها ،هجمهها ،برخوردها و در
حــدود اختیارات قانونی مجلس دیده و ارزیابی شــود.
با توجه بــه اختیارات ناقص قانونگــذاری ،با توجه به
قانون آییننامه داخلی مجلس کــه ایراد دارد و اجازه
رقمخــوردن یک مجلــس دموکراتیــک را نمیدهد و
متأســفانه اصالح و تغییرش هم بســیار امر ســختی
شــده اســت؛ چراکه تصویبکردهاند که اصالح هر بند
یا مادهای از آن ،دوســوم آرای نمایندگان را میخواهد
و در ایــن مجلــس که اکثریــت با امید نیســت ،حتما
نمیتوانیم برای اصالح ،دوســوم رأی را کســب کنیم.
در چنین مجلســی باید ببینیم چــه کار باید میکردیم
کــه نکردیــم و از آن جهت زیر ســوال قــرار بگیریم و
اســتیضاح شــویم .از این مجلس با این موجودیت که
قانون اساســی برای آن در نظر گرفته است – که بهنظر
من اختیارات قانونی آن را به نهادهای موازی ســپرده
اســت – و پیچیدگی فرایندها که آییننامههای پیچیده
آن را رقــم زده ،واقعــا نباید انتظار هیچ شــاهکاری را
داشــت .ایرادی که به نظام قانونگــذاری ما در قانون
اساسی وارد است ،در هر  ۱۰دوره مجلس وجود داشته
و تنها راه آن اصالحات اساســی بر قانون اساسی است؛
کــه اوال نهادهای همعرض قانونگــذار همه به نوعی
کنار گذاشته و غیرقانونی شناخته شوند – شورای عالی
انقالب فرهنگی ،شــورای عالی فضای مجازی ،مجمع
تشــخیص مصلحت ،حتی بُعد حقوق شورای نگهبان
که بهنظر من تنها باید بعد فقهی آن باقی بماند – و یک
مجلس قانونگذاری دوم هم ایجاد شــود ،آنگاه ]نظام
قانونگذاري[ میشــود یک نظام قانونگذاری قابل اتکا
و قابــل دفاع .در آن نظام قانونگذاری ما حتما قوانینی
که میتواند امور کشور را درست تدبیر کند ،خواهیم دید
که تصویب میشــود .وگرنه در این نظام قانونگذاری با
این آییننامه داخلی شــما هر انتظاری از لیست امید یا
لیست دیگری داشته باشید انتظار بجایی نیست.

تأمین مابهالتفاوت قیمت ارز
براي کاالهاي اساسي
 ایســنا :معاون اول رئیسجمهور روز گذشته در
ادامه جلســات ستاد اقتصادي براي ساماندهي بازار
ارز کشــور با تأکید بــر اینکه ارز حاصــل از صادرات
کاال باید به چرخه اقتصاد کشــور بازگــردد ،از بانک
مرکزي خواســت با تکمیل و بهرهبرداري سریعتر از
سامانه »نیما« نظارت جدي بر منابع ارزي حاصل از
صادرات و واردات اعمال شــود .اسحاق جهانگیري
گفــت :تخصیــص مابهالتفــاوت قیمــت ارز مورد
نیــاز کاالهاي اساســي و نیز داروهاي مــورد نیاز در
سریعترین زمان الزم تأمین خواهد شد تا کوچکترین
خللي در تأمین نیازهاي کشور ایجاد نشود .او با بیان
اینکه مهمتریــن رمز موفقیت طرح سامانبخشــي
به نظام ارزي کشــور اطالعرســاني صحیح اســت،
افزود :مردم مطمئن باشــند که دولــت با همراهي
آنهــا و بنگاههاي اقتصادي بهدنبــال پایهریزي نظام
ارزي جدید بهمنظور تأمین منافع ملي کشــور است.
معاون اول رئیسجمهور جذب اسکناس و ارز نقدي
موجود در جامعه در نظــام بانکي را راهکاري مؤثر
براي صیانت از پول ملي و دارایيهاي مردم دانست.
والیتي:

همچنان در کنار سوریه ميمانیم
 ایســنا :علياکبــر والیتي مشــاور مقــام معظم
رهبــري در امــور بینالملل در کنفرانــس خبري با
چي پي بینگ ،عضو کمیته مشــورتي وزارت خارجه
چین با بیان اینکه در این دیدار درباره ســه مســئله
ســوریه ،برجام و روابط راهبردي بحث شــد ،گفت:
به طرف چیني گفتم از ابتداي بحران ســوریه ،ایران
در کنار ســوریه ایســتاده و همچنان هم این حمایت
را ادامــه ميدهد .او ادامه داد :آنچه آمریکایيها در
ســوریه به بهانه استفاده از سالح شــیمیایي انجام
دادنــد ،بهانهجویي اســت .آنها به دنبال شکســت
تروریستها خودشان وارد کار شدند و این نشان داد
حاال که مزدورانشان موفق نشدند اهدافشان را پیاده
کنند ،حامیانشــان وارد شدند و این از نظر ما محکوم
اســت .وي درباره آینده برجام نیز گفت :اینقدر این
گفتههاي آمریکایيها بياعتبار شده که هیچ کشوري
ســخنان رئیسجمهور آمریکا را جدي نميگیرد .ما
بر مواضع خود ایســتادهایم و همــه گزینهها را روي
میز داریم و دســتمان کامال باز است و هیچ بنبستي
نداریم و متناسب با شرایط تصمیمگیري ميکنیم.

ارتش حمله به سوریه را
محکوم کرد
 ایلنا :ارتش جمهوري اســالمي ایران در بیانیهاي
حمله موشــکي آمریــکا و ایادياش به ســوریه را
محکوم کرد و آن را ناشــي از شکســت و استیصال
اســتکبار جهاني دانســت .در این بیانیه آمده است:
مقامات آمریــکا در حالي ادعاي دروغین اســتفاده
دولــت ســوریه از تســلیحات شــیمیایي را مطرح
مينماینــد که خــود تأمینکننده اصلي تســلیحات
براي کشــتار مردم یمن هســتند و از هیچ جنایتي در
افغانســتان دریغ نميکنند و چه مضحک و عجیب
اســت که همین مدعیان دروغین حمایت از ملتها،
خود را در پشــت نقاب دروغیــن صلحطلبي پنهان
ميکنند .در ادامه این بیانیه آمده :دشــمنان بشریت
از این اقدام و دیگر اقدامات ناجوانمردانه علیه ملت
سوریه طرفي نخواهند بست و مردم مقاوم سوریه با
اتحاد و یکپارچگي ،بهتر از گذشته در مقابل ترفندها
و تاکتیکهــاي کهنه و تکــراري ،محکم و اســتوار
خواهند ایستاد.

بیانیه بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس
در محکومیت حمله به سوریه
 شــرق :بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزشهاي دفاع
مقــدس در بیانیهاي بــا محکومیت شــدید حمله
موشکي مثلث شــرارت غربي به سوریه ،این جنایت
بزرگ را بیانگر شکســت خفتبــار آمریکا و متحدان
غربــي  -عربــي واشــنگتن در جنگهــاي نیابتــي
تروریســتهاي تکفیري در منطقه دانســت .در این
بیانیــه آمده اســت :ایــن جنایت فراموشنشــدني
محصول عصبانیت مثلت شــوم شــرارت و جنایت
غربي و سکوت و همراهي دولتهاي مرتجع منطقه
از شکستهاي خفتبار در پیگیري پروژه جنگهاي
نیابتي و تروریســم تکفیري در ســوریه ،عراق و سایر
بالد اسالمي است.

صدور حکم براي
برخي متهمان حوادث دي ۹۶
 تسنیم :رئیس کل دادگستري استان تهران درباره
پرونده جرائم انتخاباتي اســتانداران و فرمانداران در
انتخابات ســال  ۹۶گفت :رســیدگي بدوي به پرونده
مقاماتــي که در انتخابات ریاســتجمهوري ســال
 ۹۶مرتکــب جرم شــدند ،تمام شــده و فعال پرونده
در تجدیدنظر مطرح اســت .غالمحسین اسماعیلي
دربــاره آخرین وضعیت پرونــده متهمان اعتراضات
دي ســال  ۹۶افــزود :در ارتبــاط بــا پروندههــاي
اغتشاشــات دي ماه  ،۹۶براي تعــدادي از متهمان
حکم صادر شــده و تعدادي هم در نوبت رســیدگي
اســت .او گفت :بین حکمهاي صــادره ،هم رأي به
محکومیت و هم برائت وجود دارد.

