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یادداشت

رابطه میزان اختیارات مالی -
معامالتی شهردار تهران با مسئله
نظارت شورا

انتصاب دو
شهردار زن توسط
نجفی

رئیسجمهور در دیدار با مقامات اروپایی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل:

بر نقش اروپا در حفظ فضای مثبت پسابرجام تاکید داریم

عابدین ساالری اسکر -روزنامه نگار
تحقق یافتن کارکرد نظارتی شــورا در اداره مالی شــهرداری تهران با بودجه قریب به
 20هزار میلیارد تومان ،مســتلزم وجود رابطه روشن و نظارت پذیر بین شورا و شهردار از
حیث کمیت و کیفیت تفویض اختیارات مالی-معامالتی میباشــد .این رابطه دارای ابعاد
و پیچیدگیهای جدی اســت .در این نوشتار کوتاه میکوشم مولفه میزان اختیارات مالی
شــهردار تهران و اثرات آن بر مقوله نظارت شورا را مورد بحث قرار داده و راه حلی پایدار
ارائه کنم.
سه نوع اختیارات در حوزه مالی  -معامالتی به شهردار تهران داده شده است:
-1اختیاراتی که به صورت ذاتی قانون به شهردار داده است.
-2اختیاراتی که بر اســاس مصوبه تیرماه سال ( ٧٨هفتههای اول نخستین دوره شورا؛
مصوبه تفویض برخی از اختیارات شورای اسالمی شهر به شهردار تهران یا مقام مجاز از
طرف وی) به شهردار تهران داده شده است.
-3اختیاراتی که تباصر بودجه هر سال در قالب الیحه بودجه به شهردار تهران میدهد.
اعداد و ارقام بودجه سال جاری نشان میدهد که گاهی میزان این اختیارات به 75تا80
میلیارد تومان میرسد که این میزان چندین برابر اختیارات وزراء (حداقل اختیار شهردار در
معامالت ٣٣ ،برابر یک وزیر) میباشد.
فلســفه و دلیل قانونگذار برای افزایش اختیارات به شــهردار تسهیل امور بوده است .
تجربه چهار دوره شــورا ،از نقطه نظر مساله فساد و رانتشــان میدهد که این اختیارات
فزاینده و فراوان در دوره شــهرداران قبلی شــهر تهران ،یکی از دالیل شکلگیری این
پدیده در شــهر و شهرداری بوده است (مثالهای متعددی از این پدیده در سالهای قبل
قابل ارایه میباشد) .به عبارت دیگر ،زمانی که مسئله فساد و رانت جدی و تبدیل به یک
معضل فوری میشــود ،اهمیت آن در مقام مقایسه با مسئله تسهیل امور بیشتر میشود.
به نظر میرســد که شــورای پنجم باید دو معادله فوق (اولویت مبارزه با فساد و رانت یا
تسهیل در امور) را بررسی مجدد و مورد نقد و نظر کارشناسان قرار داده و تصمیمی جدید
متناســب با شرایط و نیازهای امروز شــهر تهران در این مقوله اتخاذ نماید.از این رو ،به
شــورا پیشنهاد میشود طرح دو فوریتی بازنگری اختیارات مالی-معامالتی شهردار تهران
را در دستور کار خود قرار داده و مسئله نظارت خود را در مهمترین حوزه عمل شهرداری
تهران تثبیت نماید.
خبر

احضار زائری به دادسرای ویژه روحانیت
به گزارش عصر ایران ،محمدرضا زائری که اخیرا یادداشــتی با عنوان
من انقالبی نیستم! منتشــر کرده بود ،ماجرای احضار خود به دادسرای
ویژه روحانیت بابت این یادداشت و حضورش در دادسرا را روایت کرد.
محمدرضا زائری نوشــت :امروز صبح به دادســرای ویژه روحانیت دعوت شدم
و برای اینکه کســی نگران نشود حتی به همســر و خانوادهام نیز چیزی نگفتم
اما راســتش چون احتمال میدادم با کسی مثل سعید مرتضوی روبهرو شوم که
به بهانه بازپرســی احضار کرد و از همان جا به زندان اوین فرســتاد ،این دفعه با
احتیاط و مالحظه رفتم.
صادقانــه اعتــراف میکنم که انتظار ایــن طور برخورد مؤدبانــه و منطقی و
صحیح را نداشــتم .از دم در و موقع ورود تا فرصتی که مفصل با معاون محترم
دادســرا صحبت کردم و بازجویی انجام شد رفتار و شیوه برخورد بسیار معقول و
محترمانه و غافلگیرکننده بود.
همین باعث شــد که قبل از آغاز صحبت با توپ پر و موضع قاطع برایشان دعا
کردم که عاقبت به خیر شوند و گفتم که حضور در این جایگاه ،قدم برداشتن بر
لبه تیغ و نفسکشــیدن بر سر دو راهی بهشت و جهنم است و تعریف کردم که
به خاطر همین ترس قبول نکردهام به قوه قضاییه بروم و دعوت اســتاد بزرگوارم
مرحوم آیتاهلل مرعشی را نپذیرفتهام.
بدون هیچ پنهانکاری و پردهپوشــی مینویســم که پرســش دوستان درباره
یادداشت اخیرم بود و گالیه از برخی عبارات .من توضیحاتی دادم و سپس معاون
محترم با متانت و دقت تحســینبرانگیز و ستودنی جزئیاتی از برخی پروندههای
مطــرح ایــن روزها را بیان کرد  -کــه نمیتوانم اینجا ذکر کنم  -و ســپس به
نکتههایی اشاره کرد که ناخودآگاه گفتم پس چرا اینها را به مردم نمیگویید؟
پاســخ ایشــان البته مصالح و مالحظات و آبروی افــراد و امنیت روانی جامعه
بود  -هر چند در موضوع مالحظات البته من هنوز نمیتوانم این توجیه را قبول
کنــم  -ولی در میان همه آن مطالب یــک نکته خیلی برای من قابل توجه بود؛
ایشــان توضیح داد که گزارش هفتگی قوه قضاییه به رهبر انقالب عرضه میشود
و گاه حتی ایشــان برخی پروندهها را مستقیما درخواست میکنند و به مطالعه
پرونده میپردازند و مواردی بوده که به شــکل بازجوییها اعتراض کردهاند و در
یک مورد حتی به عزل بازجو دستور دادهاند.
معاون محترم حتی وقتی برخی جزییات را از پشــت صحنه شایعهپردازیها و
دروغســازیها شرح داد ،به من پیشــنهاد کرد که برای هر کدام از پروندهها که
مایل باشی من حاضرم شما را ببرم تا از نزدیک همه چیز را ببینی.
من هم البته گالیه همیشگی خودم از ناشیگری دوستانمان در پوشش خبری
و کار رسانهای را مطرح کردم که دلیل و سبب اصلی بیاعتمادی مردم و افزایش
نگرانیهاست!

سرپرست منطقهآزاد
کیش منصوب شد

با حکم مرتضی بانک ،مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی ،ســیروس عیدی پور به عنوان سرپرست سازمان
منطقه آزاد کیش معرفی شد.
به گزارش ایسنا ،در این حکم از سوی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است:
نظر به ســوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجــب این ابالغ به عنوان
سرپرست سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش منصوب میشوید.
انتظار میرود ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همکاری اعضای محترم
هیات مدیــره ،مدیران و کارکنان ،ســازماندهی الزم را برای اجرای برنامههای
مصوب از جمله برنامههای اقتصاد مقاومتی ،حضور فعاالنه در بازارهای منطقهای
و جهانی ،جذب ســرمایه گذاری ،توســعه گردشــگری ،افزایش توانمندیهای
تولیدی و صادراتی و ایجاد اشــتغال به عمل آورده و زمینه تحقق اهداف سازمان
را فراهم سازید.

شهردار پایتخت طی احکام جداگانهای شهرداران 3منطقه ،رئیس سازمان بازرسی و مشاور شهردار در امور برنامه ریزی راهبردی و نوسازی نظام مدیریتی شهری را منصوب کرد.
محمدعلی نجفی طی حکمی سمیه حاجوی را که پیش از این شهردار ناحیه یک منطقه 4بود ،به عنوان شهردار منطقه 7منصوب کرد .شهردار پایتخت همچنین سهیال صادق زاده را به عنوان شهردار
منطقه 10منصوب کرد .وی پیش از این مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران بود .مصطفی سلیمی با حکم نجفی به عنوان شهردار منطقه3منصوب شد .وی پیش از این شهردار مناطق ،6
 21و  18بود .براساس حکم شهردار پایتخت محمدجواد شیرازی ،رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران شد .همچنین حسین غریبی به عنوان مشاور شهردار در امور برنامه ریزی راهبردی و نوسازی
نظام مدیریتی شهری منصوب شد.

رییس جمهوری اسالمی ایران
در دیدار نخســت وزیر سوئد ،با
بیان اینکــه فصل نوینی در روابط
تهران  -اســتکهلم گشوده شده
اســت ،گفت :دولت دوازدهم نیز
از ســرمایهگذاران و کارآفرینان
ســوئدی برای حضور و مشارکت
فعــال در بازار ایران اســتقبال و
حمایت میکند.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام و
المسلمین حســن روحانی روز دوشنبه در
دیدار استفان لوون نخست وزیر سوئد که
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان
ملل متحد انجام شد ،گفت :برجام فرصت
مناسبی را برای گسترش روابط دو کشور
فراهم کرده اســت که بهره گیری از این
فرصت به نفع منافع دو ملت است.
رئیسجمهــور همچنیــن بــر اجرای
توافقنامههای دو کشــور برای توســعه
بیــش از پیش همکاریهــا تاکید کرد و
اظهار داشت :برای توسعه روابط اقتصادی،
نیازمند روابط بانکی بهتر هستیم و امیدوارم
با توسعه مناسبات بانکی ،شاهد تحول بهتر
در مناســبات اقتصادی و ســایر بخشها
از جمله مناســبات علمی ،دانشــگاهی و
فناوریهای پیشرفته باشیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود
با قدردانی از مواضع مســتحکم اتحادیه
اروپا و از جمله ســوئد در ارتباط با برجام
اظهار داشــت :مواضع دولت جدید آمریکا
مناسب این توافق مهم بینالمللی نیست.

برجام توافقی اســت که آن را برای امنیت
و ثبات منطقه و جهان مفید میدانیم و به
زیان هیچ کسی نخواهد بود و امیدوارم با
همکاری طرفین ،این توافق به خوبی تداوم
یابد.
رییس جمهور با بیان اینکه ما به توافقات
خود در برجام پایبند هستیم و بارها آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نیز این موضوع را
تایید کرده اســت و طرف مقابل نیز باید
به تعهداتش پایبند باشــد ،گفت :نهادی
کــه باید بر اجــرای برجام نظــارت کند
صرفا آژانس بینالمللی انرژی اتمی است
و علیرغم اینکه آژانس پیوسته پایبندی
ایــران را تایید میکند ،برخــی مقامات
آمریکایی مدعی میشــوند کــه برخی
بندها به خوبی اجرا نشده است و اینگونه
اظهارات تاثیرات منفی دارد.
رییس جمهور در ادامه به موضوع یمن
و آوارگی هــزاران یمنی پرداخت و گفت:
مــا همچنین امیدواریم هر چه ســریعتر
با برقراری آتشبــس در یمن ،مذاکرات
گروههای یمنی آغاز شــود و اتحادیه اروپا
نیز بــا حمایت از این فراینــد میتواند به
امنیت منطقه کمک کند.
نخســت وزیر سوئد نیز در این دیدار که
در محل اقامت رییس جمهور در نیویورک
انجام شد ،خواهان اجرای سریعتر تمامی
توافقــات میان دو کشــور شــد و گفت:
اطمینــان میدهم که هیــچ محدودیتی
برای توسعه همکاریهای اقتصادی میان
دو کشور وجود ندارد و ما از رفع مشکالت
بانکی حمایت میکنیم.
استفان لوون با تاکید بر اینکه برجام نباید
تضعیف شــود ،بر ضرورت اجرای کامل
برجــام و لغو محدودیتها برای تجارت با
ایران تاکید کرد و گفت :ما خرســندیم که
ایران طبق گزارشهای آژانس به تمامی
تعهداتــش در قبال برجــام عمل کرده و
همه طرفها نیز باید به انجام تعهداتشان

پایبند باشند.
وی همچنین وضعیت مسلمانان میانمار
را یــک تراژدی خواند و افزود :ســوئد به
عنوان یک کشــور مستقل هر کمکی که
بتوانــد در این زمینه انجام خواهد داد و در
همین ارتباط ما در شورای امنیت سازمان
ملل متحد موضــوع را مطرح کردیم و به
تالشهای خود بــرای پایان دادن به این
تراژدی ادامه میدهیم.
همچنین حجت االســام والمسلمین
حســن روحانی در دیــدار رییس جمهور
اتریــش ،هرگونــه تغییــر در مرزهــای
جغرافیایی کشورهای منطقه را خطرناک
خوانــد و گفــت :نگرانی جدیــد ،طرح
همهپرسی استقالل اقلیم کردستان عراق
اســت که میتواند یک تنش و درگیری
جدید و بسیار خطرناک ایجاد کند.
الکســاندر فان در بلــن ،رییس جمهور
اتریش نیز در این دیدار خواهان گسترش
و تعمیق همکاریهــای تهران و وین در
همه عرصهها شــد و گفت :ما عالقهمند
به روابط خوب و سرمایهگذاری مستقیم در
ایران هستیم.
رییسجمهوری اسالمی ایران در دیدار
رییس جمهور فرانســه نیز بر نقش اروپا و
پاریس در حفظ فضای مثبت پســابرجام
تاکید کرد و گفت :تهران عالقهمند است
در فضــای جدیــد ،همکاریهــای خود
را با فرانســه در همــه عرصههای مورد
عالقه تعمیق بخشــد .حجت االسالم و
المســلمین حســن روحانی در این دیدار
به اشــتراکات فرهنگی گسترده دو ملت
ایران و فرانســه اشــاره کرد و با تاکید بر
ضرورت ارتقاء مناسبات فرهنگی ،علمی،
فناوری و دانشــگاهی دو کشــور ،گفت:
از حضور ســرمایهگذاران فرانسوی برای
همکاریهــای مشــترک در بخشهای
مختلف در ایران حمایت میکنیم.
رییس جمهور همچنین اظهار داشــت:

برجام حاوی این پیام بود که مسایل پیچیده
بینالمللی را میتوان از طریق گفت وگوو
در چارچوب رویکرد برد  -برد حل و فصل
کرد و هر آســیبی بــه آن میتواند انتقال
دهنده این پیام خطرناک به جهان باشــد
که دیپلماسی قادر به رفعمشکالت نیست.
رییس جمهور همچنین همکاریهای
مشــترک ایران و فرانسه در زمینه مسایل
منطقــهای و بهویژه مبارزه با تروریســم
را ضــروری خوانــد و با تاکیــد بر نقش
این همکاریها در حل و فصل مســایل
منطقــهای ،گفت :ایران در حــال مبارزه
با تروریســم در منطقه است و در همین
ارتباط مستشاران نظامی ما به درخواست
دولتهای رســمی عراق و سوریه در این
کشورها حضور دارند.
رییس جمهور فرانســه نیز در این دیدار
با تاکید بر عزم کشــورش برای گسترش
و تعمیــق روابــط با تهران گفــت :دوره
پسابرجام فرصت مناسبی برای گسترش
همکاریهای مشــترک ایجــاد کرده و
پاریس به برجــام متعهد اســت و از آن
حمایت میکند .امانوئل ماکرون تاکید کرد:
فرانسه خواستار اجرای کامل برجام است
و هر گونــه مذاکره مجدد درباره آن را بی
معنا میداند .وی در مورد بحث همهپرسی
در اقلیم کردستان عراق نیز اظهار داشت:
باید کردهای عــراق در مورد جایگاه خود
در ســاختار قانونی قدرت در عراق ترغیب
شوند.
رییس جمهــوری فرانســه همچنین
پیشنهاد تشکیل گروه تماسی متشکل از
همه گروههای درگیر و قدرتهای منطقه،
سازمان ملل و اعضای ثابت شورای امنیت
را برای پایان دادن به درگیریها در سوریه
داد و البته در عین حال تاکید کرد که هدف
از تشــکیل چنین گروه تماسی تعطیلی و
نقص روند آستانه نیست ،بلکه مکمل آن
میباشد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت:

هنوز به گزینه قطعی برای تصدی وزارت علوم نرسیدهایم
ســخنگوی دولت با تاکید بر
اینکه هنــوز به گزینــه قطعی
در خصوص وزیر علــوم آینده
نرســیدهایم ،گفــت :در حال
بررسی گزینههای این وزارتخانه
هستیم و به محض دستیابی به
تصمیم نهایی نتیجه را به اطالع
عموم خواهیم رساند.
به گزارش ایســنا ،محمدباقر نوبخت
در حاشیه دومین روز اجالس سراسری
روســای دانشــگاهها ،مراکــز آموزش
عالی ،پژوهشــگاهها و پارکهای علم و
فناوری ،در جمع خبرنگاران در خصوص
آخریــن خبرهــا در خصوص بررســی
معرفی گزینــه وزارت علوم به مجلس
گفــت :هنوز گزینههای تصدی پســت

وزارت علوم در دولت قطعی نشده است.
البته گزینههایــی در حال حاضر مطرح
هستند اما در مورد هیچ کدام از آنها به
تصمیم نهایی نرسیدهایم.
وی در ادامــه از افزایش  19درصدی
بودجه آموزش عالی در سال جاری خبر
داد و گفت :برای ســال جــاری بالغ بر
 7هزار  300میلیــارد تومان برای حوزه

آموزش عالی و علــم و فناوری بودجه
در نظر گرفتیم که این میزان در مقایسه
با سال  95با رشــد  19درصدی مواجه
بوده است .وی همچنین تاکید کرد :در
ســال  95بیش از  6200میلیارد تومان
بودجه برای دانشــگاهها و حوزه علم و
فناوری در نظر گرفتیم که خوشــبختانه
تمامــی این مبلغ به صورت صد در صد
تخصیص پیدا کرد.
دکتــر نوبخت همچنیــن بر ضرورت
برنامهریزی دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی برای دســتیابی به اهداف برنامه
ششم توسعه تاکید کرد و گفت :به دلیل
اهمیت و جایگاه علم و فناوری و نقش
موثــر آن در دانشــگاهها توجه ویژهای
توسط دولت به این حوزه صورت گرفته

است ضمن اینکه انتظار داریم دانشگاهها
بتوانند متناسب با نیازهای اقتصادی در
کنار توسعه کمی توســعه کیفی داشته
باشند ،رشــتههایی را راهاندازی داشته
باشند که متناسب با نیاز مردم باشد.
وی در پایان خاطر نشــان کرد :الزم
اســت دانشــگاهها با حرکت به سمت
دانشگاههای کارآفرینی میزان وابستگی
خود را به بودجههای دولتی کاهش داده
و بتواننــد با اتکا به خود ،دانشــجویان
کارآفریــن را تربیــت کنند کــه البته
دولــت در کنار توجه به مباحث علمی و
آموزشی به مسائل ارزشی و اخالقی نیز
در دانشگاهها اهمیت میدهد امیدواریم
بتوانیم شاهد تحقق برنامه ششم توسعه
در دانشگاهها باشیم.

موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

حسن رسولی فعال سیاسی اصالحطلب:

توافق هستهای متعلق به جامعه

نتایج کمیته ارزیابی شورایعالی

بینالمللی است

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،توافق هستهای
را یک توافق خوب خواند و آن را متعلق به جامعه بینالمللی دانست.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رســمی ایتالیا (انسا) ،نماینده ارشد سیاست خارجی اتحادیه
اروپا روز سه شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ،اظهار داشت :توافق
هستهای با ایران خوب کار میکند .کار ما به عنوان اتحادیه اروپا و همچنین کار شخصی
من این است که از اجرای کامل آن از سوی طرفین مطمئن باشیم.
وی افزود :این هفته یک جلسه بین وزرای پنج به عالوه یک درباره ایران برگزار میشود
و این چیزی است که من از آن استقبال میکنم و نشان خوبی است.
موگرینی در خصوص امکان خروج امریکا از برجام تاکید کرد که برجام به یک کشور تعلق
ندارد بلکه متعلق به جامعه بینالمللی است.

درخواست عربستان از بارزانی برای

پذیرش درخواستهای میانجیگری

وزیر مشــاور دولت عربستان در امور کشورهای خلیجفارس از رئیس اقلیم
کردستان عراق خواست به درخواستهای میانجیگری پاسخ مثبت دهد.
به گزارش ایلنا ،الســبهان از بارزانی خواست تا با پاسخ مثبت به میانجیگریهای مربوط به
همهپرسی استقالل کردستان مانع بروز بحرانهای جدید در عراق شود.
وی با انتشــار پیامی در صفحه توئیتر خود خطاب به بارزانی افزود :من از دانایی و شجاعت
مسعود بارزانی در قبول کردن میانجیگریهای بینالمللی و پیشنهادات سازمان ملل به منظور
عدم ورود عراق به بحرانهای جدید و برای حل بحران موجود آگاهی دارم .ثامر الســبهان و
مســعود بارزانی در روزهای اخیر با یکدیگر دیدار کردند .دفتر بارزانی با انتشار بیانیهای تصریح
کرد :در این دیدار دو طرف برای گســترش روابط میان عربســتان سعودی و کردستان تاکید
کرده و السبهان نیز از آمادگی کشور خود برای میانجیگری میان بغداد و اربیل خبر داده است.

سیاستگذاری به زودی استخراج
میشود

به گزارش ایلنا ،ســید حســن رســولی در رابطه با آخرین
اقدامات صورت گرفته در کمیته ارزیابی عملکرد شــورایعالی
سیاستگذاری گفت :کمیته ارزیابی از طریق انجام گفتوگوهای
رودررو با چهرههای مطرح حزبی و شــخصیتهای صاحبنظر
اصالحطلــب در مورد عملکرد شــورایعالی سیاســتگذاری
اصالحطلبان و بررســی نقاط ضعف و قوت این شورا در سه یا
چهار پروژه انتخاباتی اخیر وارد عرصه عمل شده است.
وی ادامه داد :در این راســتا ،کمیته ارزیابی در گفتوگو با چهرههای حزبی
و شــخصیتهای صاحبنظر ،نظرات افراد را گرفته اســت .همچنین کمیته
ارزیابی پرسشنامهای را تهیه کرده و برای برخی افراد ارسال کرده است.
این فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ به این سوال که با چه افرادی تاکنون
دیدار شــده است ،اظهار داشــت :شورایعالی سیاســتگذاری اصالحطلبان
ترکیبی از دبیران کل و اشــخاص تاثیرگذار و مطــرح اصالحطلب غیرحزبی
اســت .کمیته ارزیابی شــورایعالی سیاســتگذاری اصالحطلبان نیز تالش
کرده برای بررسی عملکرد شورایعالی از همین جامعه آماری و قاعده تبعیت
کند.
رســولی افزود :در این راســتا ،کمیتــه ارزیابی هم بــا چهرههای حزبی و
هم شــخصیتهای موثــر اصالحطلب؛ هم موافق و هم منتقد شــورایعالی
سیاستگذاری دیدار انجام داده و ارتباط برقرار کرده است.
ل اتاقهای فکر چیست؟
وی در پاســخ به این سوال که ارزیابیتان از تشکی 
آیا جریان اصالحات به تشــکیل چنین اتاقهایی نیازمند اســت؟ تصریح کرد:
احزاب سیاسی اصالحطلب و اصولگرا از طریق شورای مرکزی ،دفاتر سیاسی
و شورای هماهنگی برای رسیدن به اهداف خود ،تولید محتوا انجام میدهند تا
از این طریق نیازهای خود را برطرف سازند.

سیاسی

نگاه روز

درنگی بر تحوالت کردستان عراق
عباس نصر -پژوهشگر
با رفراندومی که نتیجهاش جدایی کردستان عراق است
معادالت منطقــهای دچار تحول میشــود و پیامدهای
کوتاهمــدت و درازمدت زیادی خواهد داشــت .این آرزو
در کردهــا از زمان عثمانی ایجاد شــد .پس از جنگ اول
در قرارداد ماســتریخت به انگلســتان اختیارداده شد که
تکلیف آنها را معلوم کند تا کشــور جدا داشته باشند یا
بین چهارکشــور همسایه فعلی تقسیم شوند .از آن زمان
تاکنون دهها بار به بهانه مستقل شدن بازیچه کشورهای
استعمارگر شدند و ضربه خوردند .مثال در دوره رضا شاه
فردی بهنام شــیخ محمود با وعده حمایت انگلیس برای
جدایی کردستان از عراق قیام کرد و درحال پیروز شدن
بود که علمای کربال یک دیدار خصوصی بر قرار کردند و
گفتند تو در حال حاضر بازیچه انگلیس شدهای و باید از
این راه برگردی که ناگهان بر علیه انگلســتان قیام کرد و
ضربه کاری به انگلیســیها زد بهطوری که ارتش هوایی
انگلیس به سلیمانیه حمله کرد و سلیمانه تخلیه شد و...
یکبار گفتنــی دیگر حمله مال مصطفی پدر مســعود
بارزانی کنونی بــا تحریک آمریــکا و حمایت16میلیون
دالری شاه ایران به جنگ با دولت بعث عراق وارد شد و
ارتش ایران هم به حمایت از آنها وارد خاک عراق شد و
جنگ تمام عیار در خاک عراق بهوجود آمد که ســال 53
به قرارداد الجزایر منجر شــد و ایران و عراق صلح کردند
و بارزانیها نه تنها حکومت را نتوانســتند به دستآورند،
بلکه به ناچار به شهر کرج در ایران عقبنشینی کردند.
امروز هم اسراییل برای عبور از تنگناهای خودش که از
ســال  49نفوذ در این منطقه را بهشدت شروع کرده بود
و در سال  58چنانچه در اسناد سفارت امریکا آمده منبع
اصلی اطالعات ســیا در کردستان از طریق موساد تامین
میشود بهشدت در تحریک کردها برای تجزیهطلبی نقش
ایفا میکند .اما ظاهرا آمریکا موافق تجزیه کامل نیســت
علت هم این است که آمریکا دریافته اگر کردستان عراق
جدا شــود در دراز مدت هیچ چارهای نــدارد مگر اینکه
مثل ایالتی از ایالت ایران شود که زمینههای فراوان برای
این اتفاق وجود دارد.
بهنظر میرسد بهترین کار در حال حاضر برای ایران این
اســت که ایران تمام توان خودرا بهکار گیرد و سران کرد
را قانع نماید که بــازی نخورند دوم اینکه ضمن حفاظت
بسیار قاطع از مرزها وجلوگیری از هرگونه عبور و مرور اما
چهره دشمن در برابر آنها بهخود نگیرد بلکه همان نقش
علمای کربال در دوران رضاخان را ایفا کند.

خبر
دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا:

در کنار فروش هواپیما ،آماده
ارائه تسهیالت مالی برای ایران
هستیم
در شرایطی که رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا تالش
میکند با به وجود آمدن فضایی جدید اجرای برجام و فروش
هواپیماهای جدید به ایران تحت الشعاع اقدامات خود قرار
دهد ،مذاکرات مقامهای ایرانی با طرفهای اروپایی نشان
دهنده آن اســت که نه تنها این توافق به حیات خود ادامه
خواهد داد که حتی اعتباراتی جدید نیز از سوی اروپاییها
به ایران وارد میشود.
گ اندازیهایی که دولت آمریکا
به گزارش ایسنا ،با وجود تمام سن 
در راه فروش هواپیماهای جدید به ایران کرده بود ،از زمستان سال
گذشــته شرکت ایرباس و سپس  ATRرســما فروش هواپیما به
ایــران را آغاز کردند تا تمام گمانهزنیها در رابطه با احتمال نهایی
نشــدن مذاکرات میان دو طرف از بین برود ،موضوعی که در طول
هفتههای گذشــته نیز به حرکت خود ادامه داده و به نظر میرسد
حتی تهدیدهای دولت ترامپ نیز نتواند در مسیر اجرای آن مشکلی
بــه وجود بیاورد .لوموئن دبیر دولت فرانســه در امور اتحادیه اروپا
که برای ادامــ ه مذاکرات خود با مقامات ایرانی به تهران آمده ،روز
گذشته در دیداری با وزیر راه و شهرسازی ایران بار دیگر اعالم کرد
که فرانسه نسبت به تداوم اجرای برجام تعهدات جدی دارد و حتی
در کنار ادامه فروش هواپیما آماده است تسهیالت مالی جدیدی نیز
در اختیار ایران قرار دهد.
وی که روز گذشته سند اعطای وام  70میلیون یورویی به ایران با
امضای وزیر اقتصاد فرانسه را به همراه آورده بود ،اظهار کرد :فرانسه
معتقد اســت که تعهد کامل خود به مقامات ایرانی را باید بار دیگر
مورد تاکید قرار دهد و دبیر دولت فرانسه حامل این پیام است که
پاریس برای پیشــبرد تمام پروژههای ریلی ،هوایی و بندری ایران
آمادگی کامل دارد .در جریان این جلسه وزیر راه و شهرسازی ایران
نیــز بار دیگر بر لزوم تداوم اجرای برجام تاکید کرد و گفت :به نظر
میرسد اقدام اخیر مجلس آمریکا در ممنوعیت فروش هواپیما به
ایران صرفا جنبه نمایشــی داشته و با فرود دو فروند  ATRتا 10
روز آینده به کشور مشخص میشود که این طرحها شانس چندانی
برای تاثیرگذاشــتن در قراردادهای برجامی ایران و کشــورهای
خارجی نخواهد داشت.
با اعالم آمادگی مجدد اتحادیه اروپا بر حمایت از اجرای برجام و
توافقهای مربوط به فروش هواپیما و البته تاکید ایران بر پایبندی
ت منفی ایاالت متحده
تمام تعهدات دو طرفه به نظر میرسد سیاس 
شــانس چندانی برای تداوم نخواهد داشت و در حالی که شرکت
هواپیماســاز آمریکایی بویینگ پیش از این قرارداد خود با ایران را
نهایی کرده و کمتر از یک ســال دیگر نخستین هواپیمای فروخته
شــده به ایران را تحویل میدهد ،به نظر میرســد همان طور که
آخونــدی اعالم کرده آنچه مجلس آمریــکا پیگیری میکند صرفا
جنبه نمایشی دارد و نمیتوان انتظار داشت که برجام و توافقهای
حاصل از آن با این تهدیدات از عرصه عمل خارج شود.

