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عباس عبدی - فعال سياسی 

محمدجواد ظریف به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان پیامی توییتری منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پیامی که در حساب توئیتری خود منتشر کرده است، 
ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به یکایک مسلمانان جهان، درس بزرگ رمضان را وحدت مسلمانان خواند 
و با اشــاره به مصائب تفرقه در جهان اسالم و منازعات تحمیلی بر کشورهای اسالمی، خواستار احساس مسئولیت 

بیشتر رهبران جهان اسالم برای وحدت امت اسالمی شد.

 درخواست ظریف از 
رهبران جهان اسالم

باید گفت که تصمیم اصالح طلبان درباره لیست 21 نفری شورای شهر یک تصمیم 
نادرســت )به صورت نســبی( بود، حتی اگر به دلیل ترس از پیروزی رقیب، بسیاری 
از آن حمایت کردند )از جمله خودم( و چه به لحاظ مایه گذاشــتن غیرموجه از آقای 
خاتمی و یا به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، همه 
و همه دست به دست هم دادند تا این لیست و تصمیم اتخاذ شده درباره آن مسکوت 

بماند و صدای کسی درنیاید.
اولین نکته ای که باید بگویم این است که مسئله من در ارزیابی این لیست ربطی 
به بود یا نبود برخی افراد نمی شــود، که البته این مساله هم مهم است. بلکه مشکل 
اصلی آنجاست که این لیســت در فضای غیرشفاف و به صورت چراغ خاموش تهیه 
شــده اســت و نکته مهمتر این که هدف آن پیروزی در انتخابــات بوده و نه جلب 
مشارکت و رضایت کنشگران؛ و در پی این دو مسئله، نوعی انحصارطلبی و بی توجهی 
بــه دیگران مــوج می زند. از این رو این تصمیم فاقد معیار و مشــخصه یک کنش و 
تصمیم سیاسی درســت و متناسب با جامعه امروز و نگرش اصالح طلبانه است. علت 
رای آوری آن نیز صرفا ناشــی از شرایط ویژه ای است که در باال اشاره کردم و از آنجا 
کــه هدف اصلی آن معطوف به پیروزی بــوده و از رانت موقعیتی )موارد پیش گفته( 
برخوردار بوده، به طور قطع در میان مدت به ضرر اصالحات خواهد شــد. آنچه که در 
پی این تصمیم از کف اصالحات رفته اســت خیلی بیشتر از چیزی است که به دست 
خواهد آورد. آنچه که از دســت داده نقد اســت، آنچه که به دست خواهد آورد، نسیه 
است. این اشــتباه را اصولگرایان در همین انتخابات ریاست جمهوری کردند، ولی در 
شرایطی قرار گرفتند که اشتباهشــان برجسته و با شکست همراه شد. این اشتباه در 
ســال های گذشته نیز دیده می شــود. هر مقطعی که اصالح طلبان اسب خود را فقط 
برای پیروزی زین کردند و دیگر به هیچ ندای منتقدی گوش ندادند و مشارکت واقعی 

را مخل  برنامه پیروزی بخش خود دیدند، با سر به زمین خوردند.
رســیدن به وحدت در سیاســت معنایی نادرســت پیدا کرده اســت. اشتباهی که 
اصولگرایان در ســال 94 و 96 مرتکب شــدند و وحدت را صوری تعریف کردند، در 
حالی که وحدت باید در واقعیت اجتماعی باشــد و نه در لیست. این که 700 لیتر هوا 
را در بادکنکی با گنجایش 20 لیتر ذخیره کنیم ممکن اســت ولی این بادکنک در هر 
لحظه آماده انفجار خواهد بود. فشــار داخل آن به حداکثر می رسد. می توان دیگران را 
دور زد و بــا تخریب و توهین و روش های غیردموکراتیک آنان را وادار به ســکوت و 
تجمل این فشار کرد و یک لیست را بست و منتشر نمود، ولی این را نمی توان وحدت 
نامید. آنانی که در انتخابات شــورای شهر دوم در ســال 81 دچار تشتت شدند و آن 
اشتباه را رقم زدند، اکنون همان افراد که آن زمان و یک روز پیش از انتخابات شورای 
دوم، فریاد »فردا روز وزن کشــی است« را سر دادند، امروز پرچمدار وحدت صوری به 
هر قیمتی شده اند و همه را با عنوان وحدت شکن تخطئه می کنند و خوشحال هستند 
که در این کار موفق شــده اند. ولی این نگاه ساده لوحانه ای است. شورای یکدست یا 
مجلس یکدســت و هر نهاد یکدست نیســت که می تواند به جامعه خدمت کند. پایه 
سیاست مشارکت است. یکدستی مخل مشارکت است. کاری که شورای اصالح طلبان 
کرد و سه هفته پایانی را به صورت چراغ خاموش و غیرشفاف جلو رفت و به یک باره 
یک لیست را جلوی جامعه گذاشت و به قول مرحوم توفیق مصداق: آش کشک خاله 
شد که چه بخوری و چه نخوری پایت حساب می شود. این رفتار زشت بر جبین همه 
تصمیم گیرندگانش ثبت و ضبط خواهد شــد. به ویژه وقتی که برخی از استدالل ها را 
درباره بود یا نبود یک یا چند نفر می شــنویم بیش از همیشه غصه می خوریم که چرا 
مرز میان انحصارطلبی گروهی و اصالح طلبی واقعی مخدوش می شــود؟ مسئله این 
نیســت که همه اعضای شورا یکدســت از یک گروه شوند و یک تعهدنامه محضری 
هم بدهند که چنین کنند و چنان نکنند! این خجالت آور است که فردیت افراد را پیش 
پای یک ذهنیت موهوم تشــکیالتی که معلوم نیست از کجا تصمیم می گیرد قربانی 
کننــد. اتفاقا در نوبت پیش نیز همیــن پدرخوانده های بیرون شــورا بودند که آقای 
محسن هاشمی را برخالف عقاید اعضای اصالح طلب شورا به عنوان نامزد شهرداری 
به شــورا غالب کردند و نتیجه اش وحدت اصولگرایان متفرق و سپس شهردار شدن 
قالیباف شــد. همان ها اکنون نیز می خواهند افرادی فاقد فردیت وارد شورا شوند. این 
که فالنی چپ است یا چنین و چنان است و برچسب های عجیب و غریب به دیگران 
زدن نتیجه ای جز افتادن موریانه به تنه درخت اصالحات ندارد و خرج کردن از آقای 

خاتمی نیز دلیل ناتوانی آنان در اتخاذ تصمیم درست بود.
این یادداشــت در همین جا تمام می شــود ولی چون ممکن است عده ای بگویند، 
پس پیشــنهاد عملی چه بود؟ پیشنهادی که در ادامه خواهد آمد گفته شد، ولی ظاهرا 
انحصارطلبی و پنهان شــدن پشت وحدت لیست، مهمتر از مسئله مشارکت بود. آنان 
می توانســتند یک لیســت 15 یا 16 نفری بدهند و برای 5 یا 6 گروه که زیرمجموعه 
آنان باشــند، این حق را قائل شــوند که به جز آن تعداد بقیه افراد را خودشان اضافه 
کنند. آنان هم احســاس مشارکت می کردند و هم در انتخابات فعال می شدند و نوعی 
رقابت درون گروهی هم به وجود می آمد. شاید گفته شود که این کار موجب باال آمدن 
تعدادی از افراد جناح مقابل می شــد. هیچ اشکالی نداشت، این که مجلس نیست، که 
تمام 30 نفر از اصالح طلبان باشند ولی در مجلس ده ها نفر از جناح مقابل هم حضور 
دارند. حضور چند نفر از جناح مقابل در شورا نه تنها بد نبود که خوب هم بود. به عالوه 
حتی اگر این کار ضرر داشــته باشد، که نداشــت، در هر حال از زیان های این نحوه 
سیاست ورزی بیشتر است و به عوارض ناشی از آن توجهی نشده است. منافع کوچک 

و کوتاه مدت را فدای منافع بزرگ و میان مدت کردن بخردانه نیست.

شورای یکدست یا مجلس یکدست 
سعودی ها اشداء علی المومنین و رحماء علی الکفارند نمی تواند به جامعه خدمت کند

خبر            رهبر معظم انقالب:

ای کاش در مقابل رقص برخی 
 طرفداران در مالءعام هم بر 

می آشفتید
حضرت آیــت اهلل خامنه ای ضمن انتقاد از 
رفتار و سیاست های حاکمان عربستان، آنها 
را مانند گاو شیرده برای آمریکا توصیف کرده 
و فرمودند: ســعودی ها اشداء مع المومنین و 

رحماء مع الکفارند.
در نخســتین روز از ماه مبــارک رمضان، 
محفل انس با قرآن کریم با حضور حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، 

در حسینیه  امام خمینی رحمةاهلل برگزار شد.
به گزارش انتخاب، برخی محورهای مهم 
سخنان رهبر معظم انقالب در این مراسم به 

شرح زیر است:
گل های قرآنی از سرتاســر این بوســتان 
بزرگی که اسمش ایران است دارد یکی یکی 

می شکفد و خودش را نشان می دهد.
بذر مبارک قرآن در این ســرزمین پاشیده 

شده و این هنر انقالب است.
ما عقب ماندگی مان در زمینه انس با قرآن 
و بهره مندی از قرآن خیلی زیاد اســت. این 

نشست ها قدم های اول است.

اگر درقرآن تدبر کردیم، پاســخ درست به 
سواالت زندگی به ما داده خواهدشد.

امروز جامعه اسالمی هم مثل بقیه جوامع 
دچار مشکل اســت. در دنیای اسالمی یک 
عده انســان های بی ارزش و ناالیق و پست، 
سرنوشت یک عده از امت اسالم را در دست 
گرفته اند مثل دولت سعودی و اینها به خاطر 

دوری از قرآن و عدم ایمان است.
به ظاهر قرآن هم رایــگان چاپ و توزیع 

میکنند. اینها اشداء مع المومنین و رحماء مع 
الکفارند.

این ثروت های افســانه ای برای کیست؟ 
ثروتهای ملی است که تقدیم میکنند به کفار 
و دشــمنان مردم. احمق ها خیال میکنند با 
دادن پول و کمک کردن میتوانند صمیمیت 

دشمنان اسالم را جلب کنند.
صمیمیت وجود ندارد همانطور که خودشان 
هم گفتند مثل گاو شــیرده هســتند. با آنها 
اینجور، با مردم یمــن و بحرین آنجور البته 

اینها نابودشدنی هستند.
ظواهر نباید کسی را گول بزند اینها ساقط 
شدنی و نابودشدنی هســتند اینها باطلند و 

قطعاً دچار زوال و نابودی خواهند شد.
حاال ممکن اســت که چهار صباح باشند 
این بستگی دارد به اینکه جامعه مومن چطور 
عمل بکند. اگر درست عمل بکند زودتر اتفاق 
می افتد اگر درســت عمل نکند شاید طول 

بکشد.
در کشور ما یک حکومتی روزی سر کار بود 

که این معاشقه ای که این »حکام عقب مانده 
عقلی« دارند، آنها انجام می دادند. آمریکایی ها 
خیلی صریح می گفتند شما ژاندارم ما هستید 

در منطقه.
در عین حال ملت ایران توانست با قدرت 
ایمان، با مجاهدت، با فداکاری، این حکومت 
را علیرغم همه پشتیبانی هایی که از او می شد 
ســاقط کند و به جای آن چیزی را سرپا کند 
کــه قدرت های جهانی طاقــت دیدن آن را 
ندارند یعنی نظام جمهوری اسالمی این یک 

تجربه است.
در راه ایمان صریح و ثابت قدم باشید. بنده 
اصرار دارم که در زمینه ذکر مبانی اســالمی 
آحاد مردم و مســئوالن صریح باشند. هیچ 
منافاتی نــدارد حاال بعضی هــا در فکر این 
هستند که دولت باید ارتباطات جهانی داشته 

باشد بنده هم موافقم، اما منافاتی ندارد.
می توان با صراحــت این مبانی را گفت و 
پیش هم رفت. وارد میدان بشــوند توکل به 

خدا کنند خواهند دید که می شود.

شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشــور با صدور 
جوابیه ای به نامه ستاد انتخابات کشور درباره صحبت های 

امام جمعه موقت تهران پاسخ داد.
  به گزارش انتخاب، متن جوابیه روابط عمومی شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه کشــور به نامه ستاد انتخابات 

کشور به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ستاد انتخابات کشور
سالم علیکم

با احترام، در روز جمعه 5 خردادماه 96 ، نامه ای خطاب 
به رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه، در فضای 
مجازی و رسانه ها با امضاء ستاد انتخابات کشور منتشر 
گردید. در این نامه به تذکرات و سخنان خطیب محترم 
جمعه تهــران، حضرت آیت اهلل خاتمی اعتراض شــده 
است. اینک باید ببینیم ایشــان در خطبه ها چه گفته اند 
که مورد خشــم شما و برخی رسانه های همسوی باشما 
درفضای مجازی شده است؟ فرازهایی از تذکرات ایشان 

را فهرست می کنیم:
  تشکر از حضور شکوهمند مردم در انتخابات

 انتخابات جلوه ای از مردم ساالری دینی است
 تاکید برتقویت اصل انتخابات.

 توصیه به اینکه فصل رقابت ها تمام شــده و باید به 
رفاقت ها اندیشید.

  بایــد هم حرمت رئیس جمهور منتخب و هم حرمت 
رقبا حفظ شود.

  بعداز تنفیذ حکم رئیس جمهور، ایشان رئیس جمهور 
ملت ایران است و مشروعیت دارد و همه باید به او کمک 

کنند.
  به رقبای خود نیش نزنید و اگر این رویه ادامه پیداکند 

آن وحدت و اجماع ملی بوجود نخواهد آمد.
  تالش صدا وســیما برای انعکاس نظرات کاندیداها 

قابل تقدیر است.
ایشــان به برخی از نارسایی ها و ضعف ها در انتخابات 

هم اشاره داشتند:
در مناظــرات تلویزیونی ضعف ها و نقص هایی وجود 

داشت که باید در آینده آنها را اصالح کرد.
 اتهاماتی زده می شد که پسندیده نظام اسالمی نبود.

  فضــای مناظرات بگونــه ای بود که گویــا آقایان  
اپوزیسیون نظام هستند.

  تخلفات و نارسایی هایی هم در حوزه های اخذ رای 
وجود داشته است:

  وقتــی یک مســئول محترم می گویــد: 4 میلیون، 
مســئول دیگر می گوید 2 میلیون نفر ونیز مسئول دیگر 
هم می گوید یک میلیون نفر ســاعت 12 شب پشت در 
حوزه های اخذ رای ماندند و نتوانستند رای بدهند، جای 

سوال نیست؟
  چرا نتوانســتند شــرکت کنند، چون تعرفه ها دیر به 
شــعب اخذ رای ارسال شده اســت، دربرخی شعب هم 
تعرفه ارسال نشده است، آن هم زمانی که می گویند 200 

میلیون تعرفه چاپ شده است.
  این موضوع باید بررســی شود. شورای نگهبان این 
حــق الناس را مراعات کند و مقصران را به مردم معرفی 

نماید.
  اگرچه تخلفات به اصل انتخابات لطمه نمی زند ولی 
شورای نگهبان و دســتگاه قضایی باید منصفانه به آنها 

رسیدگی کنند.
شــما به کجای این مطالب ایراد دارید؟ شاید به این 
بخش از ســخنان خطیب جمعه که گفته است تخلفاتی 
انجام شده است؟ اسناد و مدارکی از این گونه تخلفات یاد 
شده وجود دارد مانند فیلم ها، گزارشات ناظرین، گزارشات 
مردمی ، حتی گزارشــات برخی از اعضاء صندوق ها و ... 
آیا شما این مستندات و نیز اظهارات دبیر محترم شورای 

نگهبان را انکار می کنید؟
چرا تذکرات دلسوزانه ائمه جمعه را بر نمی تابید؟ وقتی 
امام جمعه محترم به مردم می گوید: متولی و مســئول 
رسیدگی شورای نگهبان و دستگاه قضایی است و آنها به 
هر نتیجه ای که رسیدند مورد قبول خواهد بود، با چنین 
بیانــی به مردمی که خود ناظر بــر این تخلفات بودند و 
معترضند می گوید همــگان باید به روش ها و رویه های 
قانونی ملتزم باشــیم ، آیا اینگونه بیان کمک به دستگاه 
اجرایی انتخابات نیست؟ ای کاش به همین مقدار که از 
تذکرات دلسوزانه امام جمعه محترم برآشفتید و به سرعت 
دست به قلم شدید، نسبت به حرکت های هنجارشکنی 
که از جانب برخی طرفداران کاندیدای خاص این روزها 
صورت گرفته اســت و دل خانواده های شــهداء، علما ء 
و متدینین را شکســت و در مــالء عام رقصیدند، برخی 
حجاب ها را برداشتند، شعارهای ضدارزشهای نظام دادند 
و طبق گزارشــاتی، محرمات الهی را مرتکب شدند و... 
حداقل بعنوان کسانی که سر سفره شهدا نشسته اید اظهار 

انزجار می کردید.

خبر 

دولت در انتخاب هیأت رییسه مجلس نقشی ندارد 
                 حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور: 

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: انتخاب هیأت رییسه 
جزو مســائل داخلی مجلس است و دولت بنای ورود به این 

مساله را ندارد.
به گزارش ایلنا، حســینعلی امیری درباره ورود دولت برای 
تعیین هیأت رییســه مجلس گفت: موضوع انتخاب هیات 

رییســه مجلس موضوع داخلی اســت و دولت به هیچ وجه 
بنای ورود به مسائل اداره مجلس مجلس را ندارد.

او ادامه داد: این موضوع از اختیارات خود نمایندگان محترم 
اســت و هر چه خودشان صالح بدانند انجام می دهند دولت 

هم تصمیم را بر عهده آنان گذاشته است.

معاون پارلمانی رییس جمهور خاطرنشان کرد: مهم برای 
دولت رعایت قانون و حدود اختیارات قانونی است و عالقه ای 
هم ندارد از این حدود فراتر برود.امیری تاکید: انتخاب هیأت 
رییســه موضوعی اســت که مربوط به خود مجلس است و 

دولت بر تصمیم آن ها احترام می گذارد.

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: مصوبه 2030 در 
هیأت تطبیق مصوبات از نظر شکلی مورد بررسی قرار گرفت 

و مغایرتی با قانون ندارد.
به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی 
روز یکشــنبه مجلس شورای اسالمی با استناد به اصل 138 
قانون اساســی گفت: مصوبه 2030 در شهریورماه در هیأت 
دولت تصویب شــد سوال این اســت که آیا این مصوبه به 
مجلس فرســتاده شــد یا خیر؟ یا اینکه دولت مصوبه را به 
مجلس ارسال نکرده اســت و چرا از حق خود در این رابطه 
اســتفاده نکردید؟ مراجع عظام تقلید نیز به این مسأله ورود 

کرده اند.
علی الریجانی در واکنش به این اخطار گفت: طرح 2030 

از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی 
اینطور است که دولت مصوبه ای داشته که ما می خواهیم این 
ســاختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیأت تطبیق 
مصوبات فرســتادم، بنابراین زیرساخت ها اشــکال قانونی 
ندارد. اما محتوا بحث دیگری اســت که نیاز اســت شورای 
عالی انقالب فرهنگی و کمیســیون آموزش و تحقیقات آن 
را بررســی کنند. در هیأت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی 
نمی شد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی می توانستند آن را 
بررسی کنند.رئیس مجلس ادامه داد: هیأت تطبیق مصوبات 
از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه 2030 نگرفت. اینکه 
ســوال شود که محتوای این مصوبه در شورای عالی انقالب 
فرهنگی تصویب شــده یا خیر بایــد بگویم که چنین بحثی 

نبوده، یعنی جایی مورد بررسی قرار نگرفته و شورای انقالب 
فرهنگــی نیز به این بحث هنوز ورود نکرده، هرچند که باید 
ورود می کرد. در جلسه قبل هم گفتم کمیسیون نیز به بحث 

محتوایی مصوبه 2030 ورود کند.

به گزارش ایســنا، محمدعلی وکیلی با بیــان این که روز 
گذشــته آقای مطهری به عنوان نماینده فراکســیون امید، 
به جلســه مشــترکی با اعضای دو فراکســیون دیگر یعنی 
فراکسیون مســتقلین و اصولگرایان دعوت شد، درباره آنچه 
در این جلسه گذشــت، گفت: بنا بر گزارشی که امروز آقای 
مطهــری در مجمع عمومی فراکســیون بــه اطالع اعضا 

رساند، در جلسه روز جمعه بعد از این که آقای مطهری، کف 
مطالبات فراکســیون امید را حفظ وضع موجود مطرح کرده، 
آقایان در پاسخ گفته اند که فراکسیون مستقلین و فراکسیون 
اصولگرایان، با یکدیگر به توافق رسیده اند که با یک لیست 
مشترک در انتخابات هیات رئیسه حاضر شوند و این تصمیم 
در هر دو فراکســیون به رای گذاشته شده و تایید شده است. 

لذا امکان تعامل با فراکسیون امید برای ما وجود ندارد.
وکیلی افزود: شــکل توافق مذکور هم این گونه است که 
هر دو فراکســیون به ریاســت آقای الریجانی رای بدهند و 
از هر فراکســیون یک نفر به عنوان نایب رئیس انتخاب شود 
و 9 کرســی دیگر هیات رئیسه نیز بین دو فراکسیون تقسیم 
شود به شــکلی که از هر فراکسیون، 6 نفر در هیات رئیسه 
حضور داشته باشند و هیچ یک از کرسی های هیات رئیسه به 

فراکسیون امید نرسد.
نماینــده مردم تهران در مجلس، با تاکید بر این که معنای 

توافق اصولگرایان و مستقلین، حذف پزشکیان و مطهری و 
سایر اعضای فراکســیون امید از هیات رئیسه است، گفت: 
آقای مطهری در پاسخ به این سخن دوستان، به آنها گفته که 
وقتی شــما چنین توافقی را کرده اید و باب تعامل و گفت وگو 
را بسته اید، علت برگزاری این جلسه چیست؟ آیا هدفتان تنها 
ابالغ تصمیم به ما بوده؟ چون در شرایطی که تصمیم قطعی 
خود را گرفته اید، دعوت از ما برای برگزاری جلســه مشترک 

معنایی ندارد.
ایــن عضو فراکســیون امید همچنین افــزود: البته آقای 
مطهری در پایان این جلســه از طرف شــخص خود، یک 
پیشــنهاد هم مطــرح کرده و آن دو فراکســیون هم از این 
پیشنهاد آقای مطهری اســتقبال کرده اند. اما چون این نظر 
شــخصی ایشان بوده و پذیرفتن آن هم مستلزم حذف آقای 
مطهری بود، فراکسیون با تاکید بر خطوط قرمز خود، با این 

پیشنهاد آقای مطهری موافقت نکرد.

سند 2030 از نظر شکلی مشکل قانونی ندارد

 احمد مســجد جامعی عضو شورای شهر تهران در نشست غیرعلنی روز یکشنبه تاکید 
کرد که به استخدام های خارج از ضابطه در شهرداری معترض هستیم.

به گزارش انتخاب، مسجد جامعی البته تاکید کرد که استخدام های جدید که با مجوز 
سازمان امور اداری و استخدامی و بر اساس پیش بینی بودجه مصوب امسال است، بالمانع 
اســت. وی اظهار کرد: برخی استخدام های خارج از ضابطه در شهرداری انجام شده که 
گزارش آن توســط سازمان بازرسی کل کشور اعالم شده است و ما نسبت به این نوع از 
استخدام ها معترض و مخالف هستیم. در هفته های اخیر اخباری مبنی بر استخدام های 
گسترده در مجموعه های وابسته به شهرداری تهران از جمله روزنامه همشهری به گوش 

می رسد که با واکنش و مخالفت اعضای شورای شهر تهران همراه شد.
 اعضای مخالف شــورای شهر که عمدتا اصالح طلبان هســتند بر این باورند که این 
حجم از اســتخدام ها عالوه بر اینکه بار مالی ســنگینی برای شهرداری ایجاد می کند، 
مجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز ردیف بودجه پیش بینی شده را ندارد.

احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران:

به استخدام های خارج از ضابطه در 
شهرداری معترض هستیم

روایت وکیلی از کودتای اصولگرایان در مجلس!

تصمیم گیری مهندسان لیست امید براي شورای شهر تهران و معرفی سه گزینه گمنام!
در حالیکه شورای شهر منتخب تهران در 
آستانه تشکیل می باشد، تصمیم گیری برخی 
از حلقه های سیاســی بــرای آینده مدیریت 
شــهری موجب نگرانی از تضعیف شورایی 
شده اســت که با رای بی سابقه شهروندان 

تهرانی تشکیل گردیده است.
به گــزارش انتخاب، لیســت امید که در 
انتخابات شورای شهر اخیر با رای بی سابقه 
ای تشــکیل شده است، در یک هفته پس از 

پیروزی با چالشــی به نــام تصمیم گیری از 
خارج از شورا برای تهران مواجه شده است.

برخی حلقه های سیاســی با عنوان کردن 
اینکه نقشــی کلیدی در تعیین لیست داشته 
اند، قصد دارند نســبت به انتخاب شهردار در 
حلقه خود بجای نمایندگان مردم در شورای 
شــهر اقدام کنند.افراد مذکور که از ســوی 
منتقدان بعنوان مهندسان لیست لقب گرفته 
اند ، می خواهند چهره گمنام و ناشناخته ای 

را برای افکار عمومی بعنوان شهردار انتخاب 
وسپس به اعضای شورای شهر القا کنند که 
بدلیل قرار گرفتن در لیست توسط آنها باید به 

شهردار مد نظر این حلقه رای دهند.
این در حالی اســت که بسیاری از اعضای 
شورای شــهر خود را امانتدار مردم دانسته و 
با تصمیم گیری خارج از شــورا برای شــهر 
مخالفند.اینگونه اقدامات که از سوی بزرگان 
اصالحات نیز مذمت شده است ، خاطره تلخ 

شورای اول را زنده مي کند که منجر به تنزل 
جایگاه اصالح طلبان در افکارعمومی و تولید 
احمدي نژاد شــد،  اما ظاهرا حلقه مذکور به 

قدرت البی و اثرگذاری خود اطمینان دارد.
وفا تابــش، زحمتکش و اردکانیان از جمله 
گزینه های مطرح شده در جلسات این محفل 
برای شــهرداری تهران هستند، اما از اینکه 
چهره های مذکور تا چه اندازه با این محفل 

همراهی دارند اطالعی در دست نیست.

         محمدجواد الریجانی عضو شورای نظارت صدا و سیما: 

سایر قطعات آواز شجریان را مطرح فرمائید 
یک عضو شورای نظارت صداوسیما به 
نامه سیدرضا صالحی امیری درباره پخش 

ربنای محمدرضا شجریان پاسخ داد. 
به گزارش انتخاب ، در پی نامه سیدرضا 
صالحی امیــری وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی به صداوسیما برای پخش ربنای 
محمدرضا شــجریان در ایام ماه رمضان، 
محمدجواد الریجانی عضو شورای نظارت 
بر صداوسیما طی نامه ای به وی پاسخ داده 

است. 
 متن کامل این نامه به این شرح است: 

 برادر گرامی جناب آقای دکتر سیدرضا 
صالحی امیری-دام عزه 

 وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 سالم علکیم و رحمةاهلل و برکاته؛ 
 در مورد نامه منتســب بــه جناب عالی 
خطاب به سازمان صداوسیمای جمهوری 
اســالمی دائر بر ضــرورت پخش تالوت 
منتخبــی از آیات چند ســوره از کالم اهلل 
مجید با صــدای هنرمند معــروف آقای 
شجریان ضروری دانستم که نکته مهمی 

را خدمتتان عرض کنم. 
 از آنجا که موضوع دفاع از ایشــان یک 
مناقشــه سیاسی شده است، لذا در تالوت 
مذکور توجــه به آیت تحت الشــعاع قرار 
می گیرد و این امر خالف موازین شــرعی 
تالوت است. لذا خواهشمند است که سایر 
قطعات آوازی آن هنرمند را مطرح فرمائید 

که اتفاقا دارای ساختار موسیقیایی مهمتری 
هم هستند. حتما می دانید که تحت الشعاع 
قرار گرفتن توجه به آیات باهرات نســبت 
به مقارنات آنقدر مهــم بوده که برخی از 
فقهای بزرگ تالوت ملحون را مورد شبهه 
قرار داده اند.  البته این حساســیت در میان 
موسیقی دانان بزرگ و حرفه ای هم مطرح 
است و آنان غالبا ابا دارند که قطعات مهم 
ترکیبــی آنان همراه با آواز پخش شــود، 
زیــرا معتقدند توجه به الحــان و معانی)و 
گاه حرکات متناظر بدنی( توجه به رموز و 
ایقاعی  ظرافت های نهفته در تناسب های 
را که جوهر اصلی هنر موســیقی اســت 

تحت الشعاع قرار می دهد. 

بهرام پارســایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس به رفتارهای عجیب و خلف وعده 
های شماری از نمایندگانی که با لیست امید به مجلس آمده و اکنون در ماجرای انتخاب 
هیئت رئیسه با طیف تندروهای اصولگرا به اتحاد و اجماع! رسیده اند واکنش نشان داد. 

به گزارش خرداد، بهرام پارسایی در توئیتر خود نوشت:
مردم در 98 بــه خاطر می آورند وکالی خود را که 94 امیدی بودند، 95 از امید عبور 

کردند و 96 برای حذف امید با پایداری ها تبانی کردند.

سخنگوی فراکسیون امید مجلس

 جوابیه شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه به نامه ستاد انتخابات: 

طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها 
و هزینه کرد منابع حاصل از آن در جلسه کمیسیون اقتصادی 

مجلس به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: با توجه به اینکه در هدفمندی یارانه ها دستگاه 
های مختلفی نظیر وزارت نفت درگیر هســتند مقرر شد این 
تحقیق و تفحص تنها از سازمان هدفمندی انجام نشود و به 
شکل جامع تری از همه دستگاه های درگیر اجرای این طرح 

نیز صورت گیرد.

تحقیق و تفحص از نحوه 
 اجرای هدفمندی یارانه ها 

کلید خورد


