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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تا همین چند وقت پیش داِد رسانه ها 
درآمده بود که غالمرضا شریعتی دیگر 
باید چه کار کند که روحانی به برکناری 
او رضایت دهد؟ گذشته از رسانه ها، در 
خوزستان، کارگران دســت به دامان 
هر کسی از نماینده هایشان در مجلس 
تا امام جمعه می شــدند که شریعتی از 

استانداری برود. 
روحانی اما دیروز این تمنا را اجابت 
کرد؛ در حالی کــه در آخرین ماه های 
ریاستش بر پاستور به سر می برد و کارنامه 
استانداری که در خوزســتان گمارد، 
بی تردید یکــی از صفحه های غیرقابل 

دفاع در کتاب ریاست جمهوری اوست
پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهوری 
دیروز خبــر داد که حســن روحانی، 
غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان 
را برای یک دوره چهار ســاله به سمت 
»رئیس سازمان ملی استاندارد ایران« 
منصوب کرد. البتــه در حکم به »تعهد 
و شایستگی« شریعتی نیز اشاره شده 
بود. از این رو مرور کارنامه چهار ســال 
استانداری شریعتی خالی از لطف نیست 
تا مشخص شود که روحانی این دو عنوان 
»تعهد و شایستگی« را من باب تعارفات 
معمول در انتصابات نثار او کرده، یا اینکه 
او به واقع یکی از مدیران شایسته و متعهد 

دولت بوده است؟
 ضعیف ترین استانداری 

با بیشترین بودجه!
با نگاهی به کارنامه شریعتی، به نظر 
می رسد گزینه اول بیشــتر به واقعیت 

نزدیک است و از قضا بهترین و موثق ترین 
ســند در اثبات عدم کارآیی و عملکرد 
نامطلوب او، گزارش وزارت کشور خود 
دولت روحانی است که همین چند ماه 

پیش منتشر شد. 
مهرمــاه امســال وزارت کشــور 
در گزارشــی، نتیجه ارزیابی عملکرد 
استانداری های کشور در شاخص های 
عمومــی و اختصاصی را اعــالم کرد 
که بر اســاس آن مدیریت استانداری 
خوزستان، ضعیف ترین عملکرد را در 

میان استان های کشور داشت. 
جالب آنکه اســتانداری خوزستان، 
علی رغم کســب رتبــه ضعیف ترین 
عملکرد! برای چندین سال، بیشترین 
بودجــه را هم به خــود اختصاص داده 
بود. در واقع شــریعتی که حاال با »نظر 
به تعهد و شایستگی«، رئیس سازمان 
ملی اســتاندارد ایران شــده اســت، 
استان خوزستان را با باالترین بودجه، 
 به ضعیف ترین شکل در کشــور اداره 

کرده است. 
 غرق در فاضالب، 

در حسرت آب ُشرب
خوزستان محروم و زخم خورده در 
این چهار سالی که شــریعتی استاندار 
آن بوده، نه تنها از مشکالتش کم نشده، 
بلکه به مراتب وضعیتــش ملتهب تر و 
پرتنش تر بوده است. استان خوزستان 
در هر دو اعتراضات ســال دی ماه 96 و 
آبان 98، صحنه بیشترین درگیری های 

خشونت بار بود. 
گذشته از آن، خوزستان بارها و بارها 
در سال های گذشته صحنه اعتراضات 

کارگــری و البته تجمعــات اعتراضی 
مردم نسبت به بی آبی بوده است. سال 
95 وقتی شریعتی استاندار خوزستان 
شد، وعده داد که مشکل بی آبی غیزانیه 
را سه ماهه حل خواهد کرد، اما چهار سال 
بعد، جان مردم غیزانیه از بی آبی چنان به 
لبشان رسید که درنهایت تجمع کردند و 
تجمعشان با تیراندازی هوایی و زمینی و 

گاز اشک آور متفرق شد. 
در ســایه همین مدیریت، فاضالب 
خوزستان نیز به مشکل بی آبی اضافه شد 
و خود را به خانه های مردم رساند تا جایی 
که همان قدر آب شرب هم آغشته به آب 
فاضالب شــد و فضای مجازی پُر شده 
از عکس و فیلم مردمی که مستاصل و 
بیچاره درون خانه هایشــان، تا کمر در 
آب فاضالب هســتند، آن هم در حالی 
که استانشان غرق در بی آبی است؛ البته 
فیلم هایی که از خود شــریعتی منتشر 
شده هم کم نیستند؛ فیلم هایی که نه 
تنها عملکرد او، بلکه مشی و منش او را 

نیز زیر سوال برد. 
آن مرد با چکمه آمد!

دی ماه پارســال فیلمی از او منتشر 
شد در حالی که ســیل خوزستان را فرا 
گرفته بود. او با چکمه در آبی که تا ساق پا 
می رسید راه می رفت و دو مرد همراهش 
دســتان او را گرفته بودند تا سختی راه 
رفتن در آب را بر او هموار کنند. همزمان 
پیش روی او زنی با چادر در همان آب، 
بدون آنکه کسی سختی راه رفتن در آب 
و البته مشقت سیلی که خانه اش را برده 
بر او هموار کنــد، راه می رفت و درد دل 
می کرد. آن فیلم و بی اعتنایی شریعتی به 

آن، انتقادهای بسیاری را نصیب او کرد. 
بسیاری به طعنه نوشتند: »آن مرد 
با چکمه آمد!« بهار همان ســال فیلم 
دیگری از او منتشر شد که باز هم در گیر و 
دار سیل، وقتی مردی عرب در میان جمع 
صدای اعتراضش بلند شــد، شریعتی 
با لحنــی تحقیرآمیــز او را »بی تربیت 
 ضد انقالب« خطاب کــرد و با پرخاش 

او را دور کرد. 
بــرای اســتانداری کــه عالقه به 
دوربین ها دارد، این فیلم ها دردسرساز 
شد؛ تا جایی که برخی در نصیحت به او 
نامه امام علی )ع( به مالک اشتر را منتشر 
و نحوه ســلوک با مردم در سیره ائمه را 
به او یادآوری کردند. رفتار او اما مصداق 
بارز همیــن بود که برخالف شــعارها 
»مســئولین خود را ولی نعمت مردم 

می دانند؛ نه مردم را ولی نعمت خود.«
بودجه و دیگر هیچ

حواشی بودجه ای او نیز بسیار بوده 
است. در این بی پولی که گریبان کشور 
را گرفته، شــریعتی اما کارها را معطل 
بودجه دانست. او همین چند وقت پیش 
گفت که 50 درصد مشکالت فاضالب 

اهواز در صورت تامیــن 140 میلیون 
یورو، در مدت سه سال حل می شود. در 
کنار بودجه های بسیاری که به استان 
خوزستان داده شد، 100 میلیون یورو 
نیز با دستور مقام معظم رهبری برای رفع 

مشکل فاضالب اهواز اختصاص یافت. 
شــریعتی اما با وجــود وصول این 
بودجه ها، اســتانداری خوزستان را در 
حالی به مقصد سازمان ملی استاندارد 
ترک می کند که مردم خوزستان هنوز 
گرفتار در آب فاضالب، بیم یک تابستان 
پرعطش دیگر را دارند.  هرچند که این 
ابهامات در هزینه کرد این بودجه ها نیز 
بخش دیگری از اما و اگرهای مدیریت 
شریعتی است. یک نمونه آن 11 میلیارد 
تومانی اســت که گفته شــد قرار بوده 
صرف مشــکالت آب غیزانیه شود، اما 
مدیر آبفــای خوزســتان آن را صرف 
خرید کامپیوتر کرده است. شریعتی در 
پاسخ به این موضوع گفت که غیزانیه 85 
میلیارد تومان بودجه می خواهد و آبفا هم 

کامپیوتر نیاز داشته است. 
 همسر خّیر

 و    ردپا     در  پرونده  اسدبیگی ها
مشــکالت کارگری و حواشی که 
برای آن پیش آمد، بخــش دیگری از 
مدیریت شریعتی در چهار سال گذشته 
است. البته که بسیاری از این مشکالت 
ریشه دارتر از آن هســتند که منحصر 
به دوران استانداری شریعتی شوند اما 
نکته اینجاســت که در این چهار سال، 
این زخم های کهنه ســر بــاز کردند و 

آسیب های بسیاری بر جا گذاشتند. 
مداخــالت شــریعتی در ماجرای 
هفت تپه صــدای کارگــران را درآورد. 
شریعتی در این سال ها مدام متهم بوده به 
اینکه حامی مدیران هفت تپه بوده است 
نه کارگران. کارگران بارها و بارها به هر 
راهی از دفتر نمایندگانشان گرفته تا خانه 
امام جمعه متوسل شدند تا شریعتی از 

استانداری برکنار شود. 
پاییز پارســال گفته شــد که 150 
کارگر هفت تپه با حمایت استاندار اخراج 
شده اند. شریعتی اما این خبر را تکذیب 
کرد و بــه ایرنا گفت که فقــط قرارداد 
20 کارگر تمدید نشده که آن هم حق 
کارفرماست و 20 نفر برای حل مشکل 
بین کارگر و کارفرمــا به پلیس امنیت 

احضار شده اند!
در جایی دیگــر در واکنش به اینکه 
گفته می شود از اسدبیگی ها در هفت تپه 
حمایت می کند، گفت که معتقد است 

باید از بخش خصوصی حمایت کرد.

حاشــیه بزرگتر اما زمانــی برای او 
ایجاد شــد که در دادگاه اسدبیگی ها 
نام او و همســرش به میان آمد. مسعود 
شــاه محمدی، نماینده دادســتان در 
دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر 
هفت تپه، اعالم کرد همســر استاندار 
خوزســتان اعتراف کرده که اسدبیگی 
هزینه ســفری 25 هــزار دالری برای 
استاندار و خانواده اش را پرداخت کرده 
است. خود اســدبیگی نیز گفته بود که 

200 هزار دالر به وی داده است. 
پیش از این گفته می شــد همسر 
استاندار مشــغولیت به کارهای خیر و 
خداپسندانه دارد. شــریعتی آنچه در 
دادگاه اســدبیگی مطرح شــده بود را 
تکذیب کرد. قوه قضائیه نیز اعالم کرد 
که شــریعتی پرونده ای در قوه قضائیه 
ندارد و بدین ترتیب آن ادعا مهر و موم و 

سربسته باقی ماند. 
پشِت گرم

حاشیه دیگر او مربوط می شود به یک 
وثیقه میلیاردی. سال گذشته اسماعیل 
زمانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اروند در رابطه با یک پرونده اقتصادی در 
حوزه ورزشی بازداشت شد. گفته شد که 
وثیقه میلیاردی او را غالمرضا شریعتی 

تقبل کرده است. 
شریعتی این موضوع را تکذیب کرد 
و گفت وثیقه نگذاشته ام اما اگر بگذارم 
هم ایرادی ندارد چون دوست هستیم. 
تکذیب او در حالی بود که خود اسماعیل 
زمانی در گفت وگویــی اظهار کرده بود 
استاندار خوزستان سند آزمایشگاهش 

در اهواز را برای او ارائه کرده است. 
حواشی او تمامی ندارند و این همه 
حواشی حاکی از این است که او نه تنها در 
اداره خوزستان موفق نبود، بلکه چهره 
سیاســی خود را نیز به خوبی مدیریت 
نمی کند. با این حال به نظر می رســد 
در پشــت پرده حامیان بزرگی دارد که 
با چنین کارنامه ای راهی سازمان ملی 

استاندارد شده است! 

شریعتی با کارنامه ای پرحاشیه، از خوزستان راهی سازمان ملی استاندارد شد؛ 

صندلی تازه ضعیف ترین استاندار کشور

خبر

نماینده شازند خطاب به قالیباف گفت: ساده انگاری نسبت 
به کشور روسیه و آداب بسیار سخت و پیچیده رسمی در ساختار 
حاکمیت این کشور است که در قصور مسئوالن سفارت ایران 
در روسیه و متاسفانه تیم غیرحرفه ای برنامه ریز مجلس مورد 
توجه قرار نگرفته و منجر به این حد از حــرف و حدیث برای 

مجلس شده است.
به گزارش خبرآنالیــن، محمــود احمدی بیغش، عضو 
کمیسیون امنیت ملی در بخشی از نطق دیروز خود در مجلس 
درباره حواشی سفر رئیس مجلس به روسیه، اظهار کرد: جای 

تعجب دارد با وجود این همه مشاوران و دستیاران مدعی و تیم 
عریض و طویل تشریفاتی رئیس مجلس، چرا یک سفر رسمی 
و معمولی نباید به درستی راهبری و مدیریت شود که این همه 

جنجال به پا کند. 
وی افزود: آقای قالیباف محترم در کشور خودمان به دلیل 
مبتال شــدن به کرونا، رئیس جمهور روحانــی به جنابعالی 
برای تشکیل جلسه وقت نداد و نشست ســران قوا را کنسل 
نمود، حال شــما انتظار داریــد پوتین که از حرفــه  ترین و 
مرموزترین سیاســتمداران دنیا اســت، بــدون اطمینان از 

 سالمت کرونایی شما و هیات همراه، با جنابعالی مالقات کند.
زمانی خطاب به قالیباف ادامه داد: آیا بهتر نیســت در حجم، 
کمیت و کیفیت مشــاوران، دســتیاران و برنامه ریزان دفتر 
خودتان تجدید نظر اساسی نموده و اندکی هم برای انتخاب، 

نمایندگان مجلس را به حساب بیاورید.
این نماینــده مردم در مجلــس یازدهم، تاکیــد کرد: اما 
موضوعی که به نظرم خســارت بزرگی برای حیثیت و اعتبار 
جمهوری اسالمی ایران آورد، هزینه شدن بی مورد مقام معظم 
رهبری و دست خط مبارک ایشــان توسط جنابعالی و هیات 

همراه بود.  وی با مقایسه نامه امام خمینی به مخائیل گورباچف 
با ارسال نامه رهبر انقالب به پوتین توسط قالیباف، آن نامه را 
مایه عظمت، ابهت و اقتدار نمایندگان امام خمینی برای انتقال 
نامه به رهبر اتحاد جماهیر شــوروی عنوان کرد و سفر اخیر 

قالیباف را رخدادی تلخ خواند. 

حمله تند به قالیباف؛

انتظار داشتید مرموزترین سیاستمدار جهان با شما دیدار کند؟
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نماینده خبرگان: 
جانم به لبم رسیده از 
دوچرخه سواری زنان 

حجت االسالم ســید ابوالحسن مهدوی، 
نماینده اصفهــان در مجلس خبرگان رهبری 
در جمــع طــالب در واکنش بــه توهین به 
رئیس جمهوری در جریان راهپیمایی 22بهمن 
اصفهــان گفت: عده ای جــوان بی تجربه یک 
اشــتباهی مرتکب شــده و به رئیس جمهور 
توهین می کنند، فوراً جلســه شورای تأمین 
انجام می شود. اعضای شورای تأمین اصفهان 
پاسخ دهند که توهین به مخلوق مهمتر است 
یا توهین به خالق که شــهردار اصفهان چند 
سال اســت از رفتارهای غیرشرعی همچون 
دوچرخه سواری دختران دفاع می کند. جان 
ما در مقابله با این موضوع به لب رسیده است. 
هشت ســال به مراجع و فتاوا توهین شد ولی 
هیچ گونه واکنشی نشــان داده نشد، حال که 
چند جوان خــام این اقــدام را کرده اند قصد 

برخورد شدید دارند.
    

سخنگوی جامعه روحانیت: 
 هیچ گونه تردیدی 

در حمایت از رئیسی نداریم 
غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز در نشســت »جمهور« درباره 
انتخابات ریاســت جمهــوری 1400 گفت: 
هیچ گونه بحثی در مــورد کاندیداتوری آقای 
الریجانی در جامعه روحانیــت مبارز صورت 
نگرفته اســت. اینکه جامعه روحانیت در پی 
روی کار آمدن آقای الریجانی است و دیگران 
به دنبال اقای رئیسی هستند، یک القاء از سوی 
دیگران اســت. آقای رئیسی خود عضو جامعه 
روحانیت مبارز اســت و هیــچ گاه از عضویت 
جامعه کنار نرفته اســت. در انتخابات گذشته 
نیز به ایشان رأی دادیم و هیچ گونه تردیدی در 

حمایت از اقای رئیسی نداریم.
    

نمازی:
هاشمی گزینه اول کارگزاران برای 

انتخابات 1400 است
محمدعلی نمازی، عضو شــورای مرکزی 
حزب کارگزاران شــورای ســازندگی گفت: 
گزینــه اول حزب کارگزاران بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری محسن هاشمی است و حزب 
پایبند به خروجی نهاد اجماع ساز اصالح طلبان 
بوده و از ائتالف تبعیت می کند. وی در پاسخ بر 
اینکه خود محسن هاشمی گفته که برای ورود 
به انتخابات قانع نشــده، اظهار کرد: محسن 
هاشــمی، رئیس شــورای مرکزی است و در 
تصمیمات کمیته سیاسی بسیار موثرند و قطعا 
از تصمیم حزب پیــروی خواهند کرد. نمازی 
افزود: محمدجواد ظریــف هم از کاندیداهای 

احتمالی حزب است.
    

 مردم ساالری با 
نامزد مستقل می آید

آرش حبیبــی، عضــو شــورای مرکزی و 
سخنگوی حزب مردم ســاالری به ایرنا گفت: 
نوزدهمین کنگره حزب مردم ساالری به شکل 
مجازی روز ســی بهمــن با شــعار »تقویت 
حاکمیت مــردم بــا جمهوریت ســوم«  و با 
سخنرانی شــخصیت های اصالح طلب برگزار 
می شــود و احتمال معرفی نامزد اختصاصی 
حزب مردم ســاالری برای انتخابات ریاست 
جمهــوری 1400 وجــود دارد. وی بــا بیان 
اینکه حزب مــا هرگز در پی نامــزد نیابتی و 
اســتقراضی نبوده و نخواهد بود، افزود: بحث 
نامزد اختصاصی حزب مردم ســاالری برای 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 از مدت ها 
قبل در دفتر سیاســی و شــورای مرکزی این 

حزب تصویب شده است. 
    

 بهانه جدید برای عدم تصویب 
طرح شفافیت آرا؛

 نگران استفاده شیاطین 
از شفافیت آرا هستیم

در حالی کــه دیروز در مجلس اعالم شــد 
که طرح شــفافیت آرای نمایندگان که اخیرا 
رأی کافی را در بهارســتان نیاورد، سه شنبه 
هفته جاری در دســتور کار مجلس اســت، 
محمدتقــی نقدعلی، نماینده خمینی شــهر 
در مجلــس، در این باره گفــت: مخالفان این 
طــرح مقداری بــر بحث سوءاســتفاده های 
شــیاطین از این شــفافیت تاکید داشتند که 
منجر به تخریب برخی شــخصیت ها نشود؛ 
 مخصوصا آنهایی که برای منافع ملی کشــور 

رای داده اند.

شریعتی که حاال با »نظر به 
تعهد و شایستگی«، رئیس 

سازمان ملی استاندارد 
ایران شده است، استان 
خوزستان را با باالترین 
بودجه، به ضعیف ترین 

 شکل در کشور اداره 
کرده است

حواشی شریعتی تمامی 
ندارند و این همه حواشی 
حاکی از این است که او نه 

تنها در اداره خوزستان 
موفق نبود، بلکه چهره 

سیاسی خود را نیز به خوبی 
مدیریت نمی کند

روز گذشــته نخســتین جلســه نهــاد 
اجماع ساز جدید اصالح طلبان که با نام »نهاد 
اجماع ساز اصالح طلبان«، )ناسا( در انتخابات 
آینده فعالیت خواهد کرد با حضور اعضای آن 

برگزار شد.
فرج کمیجانی، رئیس دوره ای شــورای 
هماهنگی جبهه اصالحــات در گفت وگو با 
ایلنا، در این باره گفت: اعضای 46 نفره جبهه 
اصالح طلبان ایــران با حضور در حســینیه 

جماران ضمن تجدید میثــاق با آرمان های 
بلند حضرت امام، مهنــدس بهزاد نبوی را به 
عنوان رئیس موقت جبهه اصالح طلبان ایران 
تا تصویب آیین نامه داخلی این جبهه انتخاب 

کردند.
رئیس دوره ای شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات ادامه داد: »جبهــه اصالح طلبان 
ایــران« به عنــوان یک »جبهه سیاســی« 
مجموعه ای از دبیــران کل یــا نمایندگان 

تام االختیار احزاب به نمایندگی از تشکل های 
متبوعشان وجمعی از شخصیت های معتمد، 
متنفذ و موثراصالح طلب برگزیده شــده، به 
عنوان مشــاورین احزاب تشکیل دهنده این 
جبهه هستند که ضمن حفظ هویت مستقل 
سازمانی خویش با توافق در مورد راهبردهای 
تعریف شده  با رهبری مشترک جمعی فعالیت 

می کنند.
دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسالمی 

ادامه داد: اعضای این جبهه با پذیرش توامان 
هر دو بال نظام جمهوری اسالمی )جمهوریت 
و اسالمیت(، تفسیری متناسب با مقتضیات 
زمان از دین، تنوع و تکثر سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی ملت ایران، حفظ منافع ملی، حفظ 

امنیت ملی درسیاســت خارجــی و داخلی، 
حفظ حقوق اساســی مردم مصرح درقانون 
اساســی، اعمال حاکمیت مردم برسرنوشت 
خویش ازطریــق انتخاباتــی آزاد، رقابتی، 
قانونی و عادالنــه در طراز قانون اساســی و 
مشــارکت در نقد و اصالح قدرت، توســعه و 
تقویت نهادهای مدنی بــرای اعمال نظارت 
عمومی و شفاف سازی و مبارزه با فساد و رانت 
خواری، برقــراری روابط خارجــی متکی بر 
برابری و منافع متقابل با دیگر کشورها، میهن 
دوستی شــهروند محور، برابری اجتماعی و 
مردم ســاالری را تا ســر حد تحقق پیگیری 

خواهند کرد .

برگزاری نخستین جلسه نهاد تازه اصالحات؛

نبوی رئیس سنی »نهاد اجماع ساز اصالح طلبان« شد


