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آفریقا می رود
یادداشت 

ترجمه: زهرا شریعتی فر

سد سازی های ترکیه تاالب هورالعظیم را به خطر انداخته است  

روزنامه گاردین
جین کواترمر ؛ خبرنگار روزنامه liberation در بروکسل

تامل در موضوع برگزیت نکات جالبی را  مطرح می ســازد. تقریبا یک سال 
از رفراندوم 23 جون 2016 می گذرد و به وضوح آنچه که پیش بینی می شــد 
اکنون به واقعیت پیوســته اســت: ترک اتحادیه اروپا از سوی بریتانیا تصمیمی 
بســیار چالش برانگیز اســت که هزینه های غیر قابل انکاری را به این کشور 
تحمیل نموده و ناکامی در سیاست هایی مانند شکست مفتضحانه در انتخابات 

زود هنگام 8 جون را به دنبال دارد.
این یادداشــت بر آن اســت تا به همه ی اروپا هراسان و بدبینان به اتحادیه 
اروپا ، آینده ی رویاهایشــان را به روشنی بنمایاند که چگونه این دست رویاها، 

به موانع دیوارهای واقعیت برخورد می کنند. 
بنابراین تمایل دارم تا سپاسگزاری عمیق خود را از مردم بریتانیا اظهار نمایم 
، مردمــی که یک بار دیگر ثابت کردند کــه روحیه ی فداکاری عمیقا در بطن 
آنها وجود دارد. از آنها تشــکر می کنم زیرا ایشان با رای خود، مردم اروپا را در 
مقابل ماجراجویی های پوپولیستی که ممکن بود آنها را نیز به سرنوشت بریتانیا 

دچار سازد، واکسینه نمودند.
در حقیقت، برگزیت تاثیر مثبت بســیاری بر این قاره پیر گذارد، اتفاقی که به 
مثابه ابر غلیظی خود را از آسمان بریتانیا  با نام ملی گرایی جدا نمود. متاسفانه 
احزاب پوپولیست ضربات سنگینی را به کشورهایی چون اتریش، هلند، فرانسه 

و ایتالیا وارد نموده اند .
 انتخابات ریاست جمهوری 9 می در فرانسه به انتخاب امانوئل مکرون با 66 
در صد آرا منتهی شــد، فردی که در میان سایر کاندیداها بیش از همه طرفدار 
اتحادیه ی اروپاســت و بنابراین طرح »برگزیت« یا خروج مشابه فرانسه از این 

اتحادیه به وضوح ملغی خواهد بود. 
ممکن اســت فرانســوی ها از همه آنچه در اتحادیه ی اروپا انجام می شود 
خرسند نباشند، اما آنها آنچه را که آلمان ها به آن »استثناگرایی« می گویند را 
مدیریت می کنند . مقامات فرانســه پیام ها را دریافت کرده اند:  رای دهندگان 
فرانسوی به جایگزینی واحد پول یورو و خروج از اتحادیه ی اروپا تمایلی نشان 
ندادند و خواســتار آنند  تا طرح های حزب راســت افراطی را کنار بگذارند زیرا 
طرح های آنها احتمال جداســازی ها و جایگزینی های مشــابه را افزایش می 

دهند.
غیر قابل انکار اســت که برگزیت به عنوان یک بازدارنده عمل نموده و وجوه 
مهمی از اتحاد اروپاییان را آشــکار می ســازد که تا به حال روشن نبوده است. 
در سال گذشته گرایش های سیاســی بریتانیا در قالب دو کمپین، بی مباالتی 
کامل خود را در این اتفاق آشــکار نمودند: کمپینی که موافق به ترک اتحادیه 
بود و افرادی مانند ترزا می که اساســا از این طرح حمایت می کردند، اما بعدها 
از مبارزه برای تصمیمی که منافع بریتانیا را به شــکل دردناکی تهدید می کرد 

دست کشیدند. 
اکنون روشن است که برنامه ی مدّون  A، B و یا C برای خروج این کشور 
از اتحادیه وجود نداشــته و ناتوانی دولت در اتخاذ یک اســتراتژی مشخص در 
آغاز مذاکرات کامال واضح اســت. 27 عضو اتحادیه اروپا به سرعت برگزیت را 
بررســی نمودند و هنوز کوچکترین ســندی که در آن لندن عنوان کند چگونه 
می خواهد پیوندهای قانونی عمیق، پیچیده و 44 ســاله خود را با اتحادیه اروپا 

بگسلد، وجود ندارد.
پــس از عدم پذیرش دولت می و حزب مســتقل بریتانیا در انتخابات، برخی 
محافظــه کاران هم اکنــون از »خروج نرم« به عنوان راهــی برای احترام به 
خواســت رای دهندگانی یاد می کنند که به نظر می رســد »خروج ســخت« 
ِپیشــنهادیِ  ترزا می را نمی پذیرند، خصوصا زمانی که اتحاد بریتانیا و ایاالت 
متحده کامال غیر قابل پیش بینی بوده و جهان از دهه 1930 به بعد این حد از 

بی ثباتی را تجربه ننموده است. 
حال پرسش اینجاســت که دقیقا چه تفاوتی میان خروج نرم و سخت وجود 
دارد؟ التهاب خروج با حضور این کشور در اتحادیه گمرکی و حتی بازار واحد تا 
حدودی فروکش خواهد کرد و آسیب قابل توجهی به تجارت خارجی و بازرگانی 

بریتانیا وارد نخواهد شد. 
در بدتریــن حالت گزینه ای مانند ترکیه وجــود دارد )در اتحادیه گمرکی( ، 
نروژ مثالی از بهترین موقعیت است )منطقه ی اقتصادی اروپا( و سوئیس توافق 
دوجانبه را داراســت. اینها نمونه کشورهایی هستند که در موقعیت های مشابه 

بریتانیا قرار داشته اند. 
گزینــه ی ترکیه به این معنی ســت که اتحادیه ی اروپا مجاز اســت تا به 
توافقــات تجارت آزاد با نام بریتانیا خاتمه دهــد. همچنین منطقه ی اقتصادی 
اروپا تمامــی قوانین بازار واحد از جمله حرکــت آزاد مردم ، صالحیت قضایی 
احــکام دادگاه های اتحادیه ی اروپا و نیز مشــارکت در تعادل بودجه اتحادیه 

اروپا را می پذیرد.
برگزیت می تواند به سادگی از تاثیر بریتانیا در بروکسل کاسته و اساسا صدای 
این کشــور را در این شهر خاموش نماید . این کشور حق قانونی خود را بدون 
کســب هرگونه منفعت از حداقل ســازی فجایع اقتصادی آتی، از دست خواهد 
داد . این امر مقوله ای ست که از آن به عنوان خودکشی سیاسی و دیپلماتیک 
نام برده می شــود، خصوصا وقتی جایگاه منحصر به فرد بریتانیا را به یاد آوریم 
که امروزه به حذف خود و نفوذش بر اتحادیه اروپا و بروکسل همت می گمارد.

اکنون به واقع درک می کنیم که چرا شهروندان قاره کهن عالقه مند نیستند 
تا راهی را دنبال کنند که بریتانیا طی کرد . همچنین متوجهیم که چرا  اروپا به 
آرامی به منظره ی متاثر کننده ی خروج این کشور از اتحادیه با تمسخر و تاثر 
می نگرد : در هفته ی جاری، امانوئل مکرون در جریان دیدار ترزا می از پاریس 
به وی یادآور می شود که درها برای بازگشت بریتانیا باز خواهند ماند تا زمانیکه 

مذاکرات در این خصوص به پایان نرسیده اند .
اگر بریتانیا تصمیــم به ابقا در اتحادیه بگیرد نیز هیچگاه نخواهد توانســت 
جایگاه اولیه خود بدســت آورد و جالب آنکه تصمیــم به حضور در اتحادیه نیز 
برای این کشــور هزینه بردار خواهد بود. شاید بهتر باشد مقامات بریتانیایی این 
هزینه را بپردازند تا در دام غیر معمول خروج و آســیب رســانی به خود گرفتار 

نشوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر ظریف به شمال آفریقا خبرداد.
به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی با اعالم سفر محمدجواد ظریف به شمال آفریقا، گفت: این سفر دو روزه که با دعوت رسمی صورت می پذیرد به کشورهای الجزایر، موریتانی 
و تونس خواهد بود.او هدف از این سفر را تعمیق روابط دو جانبه و گسترش مناسبات جمهوری اسالمی ایران با کشورهای یاد شده خواند و افزود:  رایزنی در خصوص تحوالت 

منطقه از جمله سوریه و مسائل خلیج فارس نیز از جمله اهداف این سفر است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: تحوالت منطقه لزوم همبستگی هر چه بیشتر کشورهای اسالمی را طلب می کند.

 برگزیت عامل مصونیت اروپا در مقابل 
پوپولیسم است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سدسازی های بی حد 
و حصر ترکیه شرایط خطرناکی برای تاالب هورالعظیم ایجاد کرده 

است.
به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار درباره تمهیدات سازمان حفاظت 
محیط زیست برای نجات تاالب هورالعظیم گفت: در حال حاضر 
شرایط تاالب هورالعظیم نسبت به سال 92 بسیار بهتر است، در آن 

سال تاالب به طور کامل خشک شده بود، در حقیقت وزارت نفت 
با ســاخت  و ساز و احداث سد جلوی ورود آب به تاالب را به طور 

کامل گرفته بود.
ابتکار با اشــاره به اقدامات ســازمان محیط زیست برای نجات 
تاالب هورالعظیم که بزرگترین کانون بحرانی ریزگردها در منطقه 
محسوب می شود، گفت: در سال 93 توانستیم با رایزنی و هماهنگی 
بــا وزارت نفت موانع ورود آب به تاالب را برداریم. در مورد حقابه 
هورالعظیم نیز با وزارت نیرو به توافق رسیدیم و چهار و نیم میلیارد 
مترمکعب آب وارد هورالعظیم شــد. در حــال حاضر این تاالب 
به خاطر اســتفاده از منابع آب کرخه در شرایط بهتری نسبت به 

چهارسال پیش قرار دارد.
او افزود: حتی بخش هایی از تاالب هورالعظیم که در عراق قرار 
دارد به همین واسطه آبگیری شد. با این حال سدسازی های بی حد 
و حصر ترکیه شرایط خطرناکی برای تاالب فراهم کرده است، هر 
چند خشک شدن تاالب ها و کاهش آب رودخانه های عراق نیز در 

وضعیت تاالب هورالعظیم و اروندرود تاثیر بسزایی دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رایزنی با ترکیه برای نجات 
تاالب هورالعظیم را وظیفه اصلی وزارت امور خارجه دانست و گفت: 
سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه پیگیری های الزم را 
انجام داده است، اما در هر صورت رایزنی با ترکیه بر سر حقابه باید 

توسط وزارت امور خارجه انجام شود.
ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا در دولت آینده در سمت خود 
باقی خواهد ماند، گفت: من از آینده خود در سازمان هیچ اطالعی 
ندارم و فقط خود رئیس جمهور در جریان است.گفتنی است؛ ترکیه 
تاکنون صد در صد از آب فرات و 60 درصد از آب دجله را با ساخت 
سد تصاحب کرده و با مختل کردن نظام آب شناختی رودخانه های 
دجله و فرات موجب متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی 
کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق شده است. در حقیقت ترکیه 
مقصر بحرانی اســت که در پایاب رودخانــه دجله و فرات یعنی 

هورالعظیم ایجاد شده و به پدیده ریزگردها دامن زده است.

حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت: 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
برخی عزت خود را در تحقیر و ضعیف نشان دادن 

دولت می بینند.
به گزارش ایســنا، حسن قاضی زاده هاشمی 

در آیین افتتــاح پروژه های درمانــی، رفاهی و 
دانشجویی در تبریز اظهار کرد: با این که شیعه ی 
حضرت علی )ع( هستیم، حکومت ما با حکومت 
شــیعه ی علوی فاصلــه  دارد و از  یک هزار و 
400 ســال پیش تاکنون همــواره جنگ بر اثر 

قدرت طلبی بوده است.
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان 
کرد: در نظام اســالمی، قدرت طلبی پسندیده 
اســت ولی نه قدرتی که برگرفته از هوس ها و 
امیال انسانی باشــد. آمریکا و انگلیس مصداق 

قدرت طلبی ناشی از هوس هستند.

وی با اشاره به فرمایشات بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی ایران، عنوان کرد: خدمت به خلق عبادت 
است و هر کســی با دروغ گویی و اتهام زنی در 
روند خدمت رسانی به مردم اخالل ایجاد کند از 
ما نیســت؛ به طوری که این عادت های زشت 
جزو ارزش های اخالقی شده و برخی در زندگی 
روزمره ی خود بارها دست به نفاق، دروغ و فریب 

افکار عمومی می زنند. 
قاضی زاده هاشــمی خاطرنشان کرد: برخی 
عزت خود را در حقیر کردن دولت و ضعیف نشان 
دادن دولت می بینند و بــا فریب افکار عمومی 

وعده های غیر عملی می دهند و دســت به هر 
اقدامــی می زنند تا اقدامات و خدمات به مردم را 

کمرنگ جلوه دهند.
وی در پایــان تأکید کــرد: بایــد از تمامی 
ظرفیت های کشور استفاده کرده و به رأی مردم 
احترام بگذاریــم. این حجم از بیکاری، طالق و 
اعتیاد شایسته ی کشــور ما نیست؛ چرا که نام 
امیرالمومنین بر تارک کشور ما نقش بسته است 
و امید اســت تا با هماهنگی و یاری کردن هم 

در راستای حل مشکالت گامی به جلو برداریم.

برخی عزت خود را در ضعیف نشان دادن دولت می بینند 
رجــب طیب اردوغان از پیشــنهادش به ملک ســلمان 
بن عبدالعزیز درباره احــداث پایگاه نظامی ترکیه در خاک 

عربستان پرده برداشت.
به گزارش ایســنا، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه در گفت وگو با شــبکه »آرتی پی« پرتغال اعالم کرد: 
من درباره این طرح در جریان دیدار قبلی ام با ملک سلمان، 

پادشاه عربستان در 13 فوریه 2017 صحبت کردم.
وی خاطرنشان کرد، ملک سلمان قول داد این پیشنهاد را 

بررسی کند اما تاکنون پاسخی نداده است.
این اظهارنظر در پی تصویب الیحه ای از سوی پارلمان 
ترکیه در هفتم ژوئن 2017 است که به دولت ترکیه اجازه 
اســتقرار یگان هایی از نیروهای مســلح ترکیه را در خاک 
قطر داد. در حالی که قطر پایگاه نظامی ترکیه را براســاس 
توافقنامه امضا شده در سال 2014 در خود جای داده است. 
اردوغــان تاکید کرد، پایگاه ترکیــه در قطر هدفش حفظ 

امنیت و صلح در کل منطقه خلیج فارس است.
این در حالی است که خبرگزاری واس عربستان به نقل از 
یک مقام سعودی گزارش داد، عربستان نیازی به پایگاه و 

نیروهای مسلح و نظامی در بهترین حالتش ندارد.
وی افزود: عربستان مشارکت هایی در مبارزه با تروریسم 

و حمایت از امنیت و ثبات منطقه دارد.
این مقام مسئول افزود: عربستان نمی تواند به ترکیه اجازه 

دهد پایگاه نظامی در خاکش ایجاد کند.

پیشنهاد اردوغان به ملک سلمان 
برای احداث پایگاه نظامی در 

خاک عربستان

امر آتش به اختیار امام خامنه ای را به اجرا درمی آوریم
رییس کنونی شــورای هماهنگی حزب اهلل با انتشار بیانیه این 
تشــکل اعالم کرد که دانشجویان حزب اهلل دانشگاه تهران مانند 
اول انقالب شکل گرفته است تا امر آتش به اختیار امام خامنه ای را 

به سان بند میم وصیت نامه امام )ره( به اجرا درآورند.
به گزارش ایلنا، حسین  اهلل کرم در صفحه اینستاگرام خود بیانیه 
شورای هماهنگی حزب اهلل درباره ریشه های دانشجویان حزب اهلل 

نمازجمعه را منتشر کرد که متن آن به این شرح است:
آنگاه که دانشــگاه ها پس ازپیروزی انقــالب، به کانون اصلی 
اپوزیسیون و محلی برای جذب و یارگیری تشکیالتی چریک های 
فدایی و منافقین تبدیل شــد، دانشــجویان حزب اهلل نمازجمعه 

بوجودآمد.
1-دانشجویان حزب اهلل امر تخلیه ستادهای جنگی گروهک ها 

را در دانشــگاه ها دنبال کردند، آنها از اواخــر فروردین 13٥9 در 
پاک سازی گروهک ها به دلیل کشف رابطه آنان با ضدانقالب طی 
ســه روز شــرکت کردند که در نتیجه تعدادی از آنان مجروح نیز 

شدند.
2-دانشــجویان حزب اهلل باردیگرا ز اواسط سال 1374در برابر 
اســاتید غرب گرایی قرار گرفتند که ازسوی بخشی ازدولت وقت 

حمایت می شدند.
3-این وضعیت اســاتید غرب گرا را در ســال1376 به سطح 
تئوری پرداز دولت موسوم به دوم خرداد ارتقاء داد. برهمین اساس 
اتحادیه دانشجویان وفارغ التحصیالن حزب اهلل تشکیل شد و دبیر 
کل آن ازدانشجویان دانشــکده هنر دانشگاه تهران، جانباز70 در 
صدآقای حسن سماواتی انتخاب شد، مناظره جانباز70 درصد آقای 

دکترتورانی ازفارغ التحصیالن اتحادیه دانشجویان حزب اهلل وآقای 
تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشــور درآن سال ها در شبکه سه 
ســیما پرده از چهره تزویر و سرکوب جریان موسوم به دّوم خرداد 

در دانشگاه ها را برداشت.
4-آخرین کار دانشجویان حزب اهلل اعتراض سال گذشته درباره 
حذف درس رهبر کوچک )ماجرای چگونگی شــهادت حســین 
فهمیده( ازکالس ششم دبستان بود، که سازمان پژوهش آموزش 
وپرورش با پذیرش اشتباه، قول جبران و بازگرداندن این درس را 
داد. اما متاسفانه آن را درحذف مطالب شهید نواب صفوی درمقطع 
متوســطه تکرارکرد، برهمین اساس جبران انحراف های آموزشی 
که براساس سند2030یونسکوصورت گرفته در دستور کار اتحادیه 
قرار دارد.اساس عملکرد اتحادیه بر اجرای بند میم وصیت نامه امام 

راحل قراردارد.
٥-اینک دانشــجویان حزب اهلل نمازجمعه تهــران، ماننداّول 
انقالب شکل گرفته است تا امر آتش به اختیار امام خامنه ای را به 

سان بند میم وصیت نامه امام )ره( به اجرا درآورند. 
آنها متشکل از دانشجویانی اند که درنماز جمعه تهران شرکت می 
کنند، اکنون دبیرکل آنان از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر است و 
جلسات هفتگی شورای مرکزی آن هر چهارشنبه عصر در مسجد 

ارک برگزار می شود.
6- این تشکل شکایت از وزارت ورزش وجوانان دارد که صدها 
تماشگر دختر و زن را بطور غیرقانونی وغیرشرعی به مسابقات اخیر 

والیبال مردان کشانده است.

بیانیه شورای هماهنگی حزب اهلل:

وزیر خارجه عربســتان با تکرار ادعای خود درباره حمایت ایران از تروریسم، اظهار 
کرد: ایران با استفاده از سپاه پاسداران، تروریسم را در منطقه گسترش می  دهد.

به گزارش ایســنا، وی ادعا کرد: اگر ایران می خواهد کشور محترمی باشد، باید از 
حمایت تروریسم، انفجار سفارتخانه ها و انتشار طایفه گری دست بردارد.

الجبیر جمعه شــب طی ســخنانی اظهار داشــت، ریاض در حال تهیه لیستی از 
شکایت ها درباره قطر است که به زودی اعالم خواهد شد.

وزیر خارجه عربستان با بیان این که قطر باید به درخواست های مربوط به حمایت 
از تروریسم پاسخ دهد، گفت: این درخواست ها جهانی است و فقط مربوط به شورای 

همکاری خلیج فارس نمی شود.

              مهرداد الهوتی نماینده مجلس : 

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان 
اینکه مصوبه اخیر سنای آمریکا نقض آشکار 
برجام اســت، گفت: هیئت نظارت بر اجرای 
برجام تصمیمات الزم را در باره تحریم های 

اخیر سنای آمریکا اتخاذ می کند.
به گزارش تســنیم، عالءالدین بروجردی 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب 
تحریم های اخیر سنای آمریکا ضد جمهوری 
اســالمی ایــران، اظهار داشــت: تصویب 
تحریم های اخیر ســنای آمریکا علیه ایران 
بدون تردید نقض برجام و با متن و روح آن 

مغایــرت دارد.وی با بیان اینکه تحریم های 
اخیر سنای آمریکا علیه ایران تخلف آشکار 
از برجام اســت، افزود: با توجه به اینکه این 
سند بین المللی از سوی تمامی اعضای دائم 
شــورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا امضا 
شده لذا همین کشــورها هم باید نسبت به 

اقدام و بد عهدی آمریکا اعتراض کنند.
رئیس کمیســیون امنیــت ملی مجلس 
تصریح کرد: هیئت نظارت بر اجرای برجام  
تصمیمــات الزم را در باره تحریم های اخیر 

سنای آمریکا اتخاذ می  کند.
بروجردی دربــاره اقدام مجلس در مقابله 

با تصویب تحریم های اخیر ســنای آمریکا، 
خاطر نشــان کرد: علــی الریجانی رئیس 
مجلس شــورای اســالمی به کمیســیون 
امنیت ملی مجلــس ماموریــت داده تا در 
ایــن زمینــه اقدامــات الزم را انجام دهد 
که در همین راســتا طرحی با کمک مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی تدوین 
شــده که پس از سر کشــی نمایندگان به 
حوزه های انتخابیه ســیر قانونی خود را طی 

می کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره 
طرح مرکز پژوهش هــای مجلس تصریح 

کــرد: این طرح، طرح مقابله با اقدامات و بد 
عهدی های آمریکا است و امیدواریم که در 
جهت دفاع از منافع ملی و پاســخ به اقدام 
نابخردانه کنگره آمریکا این طرح در مجلس 

تصویب و به قانون تبدیل شود.

  همه راضی هستند و هیچ کس نمی خواهد فراکسیون مستقلین را ترک کند

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست:

عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

هیئت نظارت بر اجرای برجام تصمیمات الزم را درباره تحریمهای سنا اتخاذ می کند

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه :

نماینــده مردم لنگــرود در خصوص خبر 
ترک برخی از اعضای فراکسیون مستقلین 
به دلیل نارضایتی از وضع موجود گفت: در 
فراکسیون ما همه راضی هستند و هیچ کس 

نمی خواهد آن را ترک کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان 
ایران،  مهرداد الهوتی نماینده مردم لنگرود 
در مجلس شــورای اســالمی در خصوص 
عملکــرد فراکســیون هــای مجلس طی 

یک ســال گذشته گفت: هر سه فراکسیون 
مجلس تا کنون به خوبــی وظایف خود را 

انجام داده اند.
او با اشــاره به اینکــه منعی برای حضور 
اعضای دیگر فراکســیون ها در جلســات 
ادامه  ندارد،  فراکســیون مســتقلین وجود 
داد: در حال حاضر فراکســیون مســتقلین 
104 عضو رســمی دارد و طبق اساس نامه 
منعــی برای حضــور دیگر نماینــدگان در 
جلسات وجود ندارد. همانطور که در جلسات 
کارشناســی که از وزیر بهداشــت یا کشور 
دعوت می شد، دیگر نماینده ها حضور پیدا 
می کردند و سواالت خود را از وزیر مربوطه 
می پرســیدند که از نظر ما اشکالی به این 

موضوع وارد نیست.
این نماینــده مجلس اظهــار کرد: فقط 
در زمــان رای گیری برای هیئت رییســه 

فراکسیون ها، طبق آیین نامه تنها اعضای 
اصلی اجازه شــرکت در انتخابات را دارند. 
به همین منظور در فراکســیون مســتقلین 
روز انتخابــات از دیگر نماینده های مجلس 

درخواست کردیم تا جلسه را ترک کنند.
الهوتــی تاکید کــرد: بعضی دوســتان 
فراکســیون والیت را دوســت دارند اما در 
جلســات ما شــرکت می کنند چه اشکالی 
دارد؟ ابدا حضور در جلســات فراکسیون ها 

مشکلی ندارد.
او در خصوص خبر ترک برخی از اعضای 
فراکسیون به دلیل نارضایتی از وضع موجود 
گفت: در فراکسیون ما همه راضی هستند و 
هیچ کس نمی خواهد آن را ترک کند، اتفاقا 
استقبال از فراکسیون مستقیلن هر روز بیشتر 
و بیشتر شده است. شخصی هم ممکن است 
پس از یک سال تصمیم گرفته باشد به هر 

دلیلی فراکســیون را ترک کند، ما هم مانع 
نمی شویم اگر کسی در فراکسیون مستقلین 
حضور دارد بر مبنای میل و رغبت خودشان 

است نه توصیه هیچ کس دیگر.
الهوتــی در پایان گفت: فراکســیون ها 
در کل عملکــرد خوبی داشــته اند. هدف 
فراکسیون مســتقلین، امید و والیت یکی 
بوده و آن هم تعالی نظام جمهوری اسالمی 
است. ما قرار نیست نقطه مقابل هم باشیم 
شــاید در رســیدن به اهــداف مجلس راه 
متفاوتی را انتخاب کرده باشیم و رقابتی هم 
در میان باشد اما در هر صورت هدفمان یکی 
است. امسال در ترکیب هیئت رییسه توافق 
کردیم و این اولین بار بود که سه فراکسیون 
در کنار هم لیست مشترک دادند. اینکه همه 
لیست مشترک نبود و چند اختالف کوچک 

وجود داشت، امری طبیعی است.

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه شخصیتی که روحیه 
کار اداری و بخشــنامه ای داشته باشد برای 
شهر تهران مناســب نیست گفت: محسن 
هاشــمی و حســین مرعشــی گزینه های 
مناسبی برای تصدی مسئولیت در شهرداری 

تهران هستند.
به گزارش ایســنا، جالل میرزایی با تاکید 
بر اینکه شــهردار آینده تهــران باید قدرت 
تصمیم گیری و تعامل با نهادها و ســازمان 

ها را داشته باشد گفت: با توجه به شرایط و 
مشکالتی که شهر تهران دارد باید انتخاب 
شــهردار با در نظر گرفتن این شرایط انجام 

شود.
وی افزود: شهرداری تهران وضعیت خوبی 
ندارد و شــخصیتی که روحیه کار اداری و 
بخشنامه ای داشــته باشد برای شهر تهران 
مناسب نیست، باید فردی انتخاب شود که 
نگاه عمیق داشته و تعامل خوبی با نهادها و 

سازمان ها داشته باشد.

این عضو فراکسیون امید مجلس با بیان 
اینکه گزینه هایی مانند محســن هاشمی و 
حســین مرعشــی می توانند مناسب برای 
این مسئولیت باشند، گفت: آقای مرعشی با 
توجه به ســابقه ای که در استانداری کرمان 
دارد و اقداماتی که انجام داده قدرت خوبی 
در ساماندهی فعالیت نهادی مانند شهرداری 

دارد.
وی اظهار کرد: به نظرم آقای مرعشــی 
می تواند از عهده اداره شهر تهران بربیاید، 

توانایی و قدرت تصمیم گیری دارد تا بتواند 
مشکالت را با کمک سایر نهادها حل کند.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشــان 
کرد: با توجه به این که اعضای شورای شهر 
تهران اصالح طلب هســتند و فردی از این 
جریان انتخاب می شود، اما صرف انتخاب 
یک نیروی سیاســی برای اداره شهر تهران 
کافی نیســت کسی که عهده دار مسئولیت 
می شود باید از توانمندی و کارآمدی برای 

اداره شهر هم برخوردار باشد.

ایران با استفاده از سپاه پاسداران 
تروریسم را در منطقه گسترش می دهد

عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان:

افشــین حبیب زاده با اشاره به  جلســه ای که با حضور 
اکثریت اعضای منتخب شــورای پنجــم، در دفتر احمد 
مسجدجامعی برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه در جلسه 
گذشته شاخصه های شهردار آینده تصویب شد، در جلسه 

امروز فرآیند انتخاب شهردار را تصویب کردیم.
حبیب زاده با اشــاره به اینکه تشریح جزئیات این فرآیند 
و شاخص های انتخاب شهردار آینده به عهده رئیس سنی 
شــورای پنجم مرتضی الویری خواهد بود، ادامه داد: مقرر 
شــد هر عضو شــورا ســه نفر را به عنوان داوطلب برای 
شهرداری تهران معرفی و پیشنهاد کند. از میان کاندیداها 
هر کســی که حداقل ٥ رای کسب کند، وارد لیست اولیه 

کاندیداهای شهردار تهران خواهد شد.

حمیدرضا ترقی، عضو ارشــد حزب موتلفه در گفتگو با 
نامه نیوز اظهار داشــت:روحانی کدام دســت را دراز کرد؟ 
یک دســت را دراز می کند اما با دست دیگر به همه وزرا و 
مســئوالن دولتی فرمان می دهد که هر کس به من رأی 
نداد، از بدنه مدیریتی دولت بیرون گذاشــته شود. این که 
دست دادن نشد. دست دادن وقتی است که حتی از عناصر 
رقیب در بدنه مدیریتی دولت اســتفاده کند، نه آن که به 
وزیر خود بگوید، هر کس به من رأی نداد، از تشــکیالت 
خود اخراجش کنیــد. وزن اصولگرایان در کابینه دوازدهم 
نســبت به کابینه یازدهم قطعا کمتر می شــود. بر خالف 
وعــده ای که آقای روحانی داد فکر نمی  کنم اصالح طلبان 
اجازه دهند به وزن اصولگرایــان در حد 16 میلیون رأیی 
که داشــتند، توجه شود. ممکن اســت دولتی ها در مقابل 
زیاده خواهی های اصالح طلبان مقاومتی انجام دهند اما باید 
دید این مقاومت چقدر دوام دارد. باالخره دولتی ها خودشان 
را مدیون آرای پایگاه اجتماعی اصالح طلبان می دانند. حاال 
چقدر بتوانند مقاومت کنند، بستگی به خودشان دارد اما در 
مجموع فکر نمی کنم وضعیت اصولگرایان در کابینه بهتر 

از دولت یازدهم باشد.
خدمتی که آقــای رحمانی فضلی به اصالح طلبان کرد، 
فکر نمی کنم حتی خود اصالح طلبان نیز می توانستند چنین 
خدمتی را انجام دهند ولی نوعا اصالح طلبان طوری هستند 
که اگر انگشت عسلی را هم در دهان شان بگذارند، باز گاز 

می گیرند..

چگونگی انتخاب شهردار 
تهران مشخص شد

جالل میرزایی عضو فراکسیون امید مجلس:

هاشمی و مرعشی گزینه های مناسب برای شهرداری تهران هستند

کنایه های تند عضو موتلفه به 
اصالح طلبان و روحانی


