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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

یکســال از عمر جهــان و به همان 
نسبت یک سال هم از عمر شورای شهر 
و شــهرداری تماما اصالح طلب تهران 
گذشت. سالی که نکو نبود و نکو نبودنش 
از همان بهار پیدا شد. محمدعلی نجفی، 
اولین شهردار منتخب شورای پنجم بعد 
از شش ماه شایعه و حاشیه 21 فروردین 

امسال از بهشت رفت. 
البته استعفای او و موافقت اعضای 
شورای شهر می توانست به منزله پایان 
شــش ماه جنجال و کــش و قوس بر 
سر نجفی و آغاز شهرداری یک گزینه 
بی حاشــیه و افتادن امور روی غلطک 
باشــد اما باز مدیریت اصالح طلبان بر 
پایتخت روی غلطــک نیافتاد؛ چراکه 
دومین »محمدعلی« منتخب آنها یعنی 
محمدعلی افشانی به تیر غیب قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان گرفتار و او نیز 

ناگزیر به ترک بهشت شد. 
زمانی که او در 26 آبان 97 شهرداری 
تهران را ترک می کرد، بیش از یک سال 
از عمر شورای شهر پنجم گذشته بود؛ 
عمری که بخش قابل توجهی از آن صرف 
انتخاب و استعفای دو شهردار شده بود، 
بدون آنکه از آن همه وعده های رنگارنگ 

زمان انتخابات، به عدد انگشتان دست 
رخت حرف از تن در کرده و رخت عمل 

پوشیده باشند.
نوبت به شهردار سوم که رسید، کار 
برای شورای شــهر اصالح طلب تهران 
باز سخت تر از قبل شد؛ قحطی گزینه 
مورد نظر، جدال احــزاب و گروه های 
اصالح طلــب برای تصدی بهشــت و 
حاشــیه هایی مانند عباس آخوندی 
که ته مانده اعتمادها به شــورای شهر 

اصالحاتی را می خوردند.
درنهایت پیروز حناچــی، پیروز 
این میدان شــد؛ گرچه کمتر از چهار 
ماه است که سکان تهران را به دست 
گرفته و قضاوت درباره اینکه او چگونه 
شــهرداری برای تهران است، شاید 
کمی زودهنگام باشــد؛ امــا نکته ای 
که روشن اســت این است که او هنوز 
نتوانســته کارنامه یک ســال و نیمه 
شــورای پنجم را بهبود ببخشد. حال 
باید دید که آیا ســال آینده را مانند 
این چهار ماه طی خواهد کرد یا اینکه 
می تواند اعتماد مخدوش شده مردم 
به شورای پنجم را ترمیم کند؛ به ویژه 
که سال آینده، سال انتخابات مجلس 
است و ســالی سرنوشت ســاز برای 

اصالح طلبان. 

باالترین خدمت به 
اصولگرایان!

این عمر یک سال و نیمی که از شورای 
پنجم گذشت، می توانست صندوقچه 
گنجی پر از رأی برای اصالح طلبان باشد 
اما حاال بسیاری با نگاه به کارنامه شورای 
اصالح طلبــان در این مــدت، تصریح 
می کنند که نه تنها حضور اصالح طلبان 
در شورای شــهر نتوانست جایگاه این 
جریان را تقویت کند، بلکه پایه های آن را 
سست کرد. اشتباهات این شورا، فرصت 
مغتنمی برای جناح اصولگراســت تا 
هرچه بیشتر بر ناکارآمدی اصالح طلبان 

در جبهه های مختلف تاکید کند. 
محسن کوهکن، از فعاالن اصولگرا 
و نماینده مجلس شورای اسالمی روز 
گذشته از ریزش آرای اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس به دلیل عملکرد شورای 
شهر گفته و افزوده است: »اصالح طلبان 
با این عملکرد ضعیــف خود در تهران، 
باالترین خدمت را بــه طیف اصولگرا 
کردند.« گرچه اصولگرایان از عملکرد 
ضعیف شورای شهر تمام اصالح طلب 
پنجم، بهره های سیاسی خود را می برند، 
اما صحه گذاشــتن بر ایــن عملکرد 
ضعیف تنها از ســوی آنها نیست؛ خود 
اصالح طلبان نیز دل خوشی از مدیریت 

هم مسلکان خود بر تهران ندارند. 
محمود علیــزاده طباطبایی، عضو 
شورای شهر اول پیش از این گفته بود که 
»اصالح طلبان در انتخاب اعضای لیست 
انتخاباتی خود خاله بازی کردند و یک 
لیست کامال سیاسی بستند.« او با بیان 
اینکه بحران های مدیریتی در شهر تهران 
نتیجه همین خاله بازی اصالح طلبان 
اســت، ادامه داده بود: »اصالح طلبان 
بسیاری از چهره های متخصص و متعهد 
را تنها به دلیل اینکه سهمیه هیچ حزب 
و گروهی نبودند در لیســت خود قرار 

ندادند و با سهمیه بندی سیاسی لیست 
انتخاباتی خود را بســتند. در شرایط 
کنونی یک جمع صددرصد اصالح طلب 
مدیریت شهر تهران را برعهده گرفته اند 

که با هم ناهمگن هستند.«
مصوبات مسئله ساز

مصوبات جنجالی شورای پنجم نیز 
به این گونه تحلیل ها و انتقادها نسبت 
به آن دامن زده است. زمستان پارسال 
مصوبه مربوط به طرح ترافیک ســر و 
صدای زیادی به پــا کرد؛ مصوبه ای که 
ورود به طرح ترافیک را گران تر می کرد. 
گرچه شورای شهر و شهرداری اظهار 
می کردند که این مصوبه بار ترافیک در 
مرکز شهر را کاهش می دهد، اما از نگاه 
ناظران این طرح بیشتر نشان از کیسه 
دوختن شهرداری و شورای شهر برای 

ترافیک العالج تهران داشت. 
گزارش ها اعــالم می کردند با این 
مصوبه، درآمد شهرداری از فروش روزانه 
طرح ترافیک از 140 میلیارد تومان در 
سال قبل به 500 تا 900 میلیارد تومان 
خواهد رســید. انتقاد اساسی دیگر به 
تصمیم شورای شهر نیز این بود که به 
موجب این مصوبــه، ورود به محدوده 
طرح ترافیک ممنوع نشــده بلکه فقط 
گران شده بود؛ یعنی هر که پول داشته 
باشــد می تواند وارد این محدوده شود 
و بر آلودگی تهران بیفزاید یا به عبارتی 
هر که پولش بیش، امکان ورود به طرح 

ترافیکش بیش!
این تصمیم شــورای شهر زمستان 
پارسال، حاشــیه زیادی برایش ایجاد 
کرد و زمستان امسال نیز مصوبه مربوط 
به »برج باغ ها« همین سرنوشت را پیدا 
کرده است. 15 اسفند، یعنی درست در 
روز درختکاری، اعضای شــورای شهر 
با 15 رأی مثبت و چهــار رأی منفی، 
ساخت و ساز در 62 باغ را تایید کردند. 
موضوع مربــوط به مرداد ماه امســال 
بود که محمدعلی افشــانی، شهردار 
سابق تهران از شــورای شهر خواسته 
بود تا تکلیف 400 پرونده باغاتی که در 
جریان لغو مصوبه معروف به »برج باغ ها« 
تشکیل شده اند را مشخص کند و حاال 
شــورای شــهر این تکلیف را با رأی به 

برج سازی در باغات روشن کرده است. 
موافقان و مخالفان این تصمیم در 
درون و بیرون شورا استدالل های خود 

را مطرح می کنند؛ احمد مسجدجامعی، 
پیشتر درباره اش گفته بود: »برج های 
منطقه یــک بدتــر از موشــک های 
صدام اســت«، محیط زیستی ها آن را 
»تصمیمی فاجعه آمیز« می خوانند و 
حناچی، شهردار منتخب شورای شهر 
پنجم در مورد مصوبه اخیر این شــورا 
می گوید: »چیزی که تحت عنوان مجوز 
ســاخت 62مورد برج باغ  شاهد بودیم، 
دقیقا همان اینرسی است که پس از ترمز 
محکم قطار برج باغ ها حادث شده است. 
مورد اخیر کم ترین تبعاتی اســت که 
می توانستیم انتظارش را داشته باشیم.«

فارغ از اینکه از نظر فنی و مســائل 
شهری و زیست محیطی نظر کدامیک 
صائب باشــد، آنچه در حوزه سیاسی 
اهمیت دارد، این اســت کــه چنین 
مصوبات و تصمیماتی که شورای شهر 
اصالح طلب را در مظان اتهام قرار می دهد 
و احیانا در آینده نتایج مثبتی نداشته 
باشد، کار آنها را در کارزارهای سیاسی و 
انتخاباتی سخت و میزان مقبولیت آنها 

در میان مردم را کم می کند.  
با چنین کارنامه ای می توان گفت که 
حضور اصالح طلبان در شورای شهر تا 
بدین جای کار، حضوری بی رمق و بازنده 
بوده که ریزش سرمایه اجتماعی آنها را 
نیز تشدید کرد و انتظار رأی دهندگان 
را برآورده نکرد. حال باید دید این شورای 
تمــام اصالح طلب بــرای بازگرداندن 
آنچه از دست رفته در ســال آینده که 
ســال انتخابات مجلس نیز هست، چه 

خواهد کرد.  

نگاهی به کارنامه امسال اصالح طلبان در مدیریت تهران؛

باخت در پایتخت

گزارش

مارکو کارنلوس، دیپلمات ارشــد ایتالیایی 
و سفیر اسبق این کشــور در عراق در »میدل 
ایست آی« نوشت: چند شب پیش شبکه دوم 
بی بی سی، مستندی درباره یکی از اعضای ارشد 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران پخش 
کرد که تبدیل به قهرمانی ملی برای ایرانیان و 
چهره هراسناکی برای غرب شده است؛ سردار 
قاسم سلیمانی. یک بخش تحریک آمیز از این 
مستند متعلق به قسمتی  است که ژنرال دیوید 
پترائوس، فرمانده سابق ارتش آمریکا در عراق، 
دریافت پیغامی از سردار سلیمانی را بازگویی 
می کند که به او پیشنهاد داده بود برای کنترل 
بهتر جریان وقایــع در خاورمیانه، وارد معامله 
مســتقیم با سپاه قدس شــود. پترائوس سال 
200۸ در مذاکره درباره همان پیغام با سیلویو 

برلوسکونی، نخست وزیر وقت ایتالیا، تصریح 
می کند که به تازگی متوجه درجه اهمیت قاسم 
ســلیمانی در خصوص وقایع خاورمیانه شده 

بوده است.
قضیه درست برعکس است

یک دهه پس از آنکه قاســم ســلیمانی به 
فرماندهی سپاه قدس ایران رسید، پترائوس که 
معمار حمله به عراق تلقی می شود، تازه داشت 
درباره او اطالعات پیدا می کرد.  بنابراین جای 
تعجب نیست که ســلیمانی طی این مدت به 
راحتی اهداف خــود را در منطقه پیش می برد 
و دشمنان خود را دور می زد. مقامات آمریکایی 
در این مستند مدعی هستند که سلیمانی مدام 
خواســتار برقراری رابطه با آنها می شده و آنها 
دست رد به سینه او می زدند، اما از روی تجربه ای 

که در عراق پیدا کردم می توانم اطمینان بدهم 
که قضیه درســت برعکس آن است. طی دو 
سالی که در بغداد بودم، بارها مقامات آمریکایی 
از من خواستند که پیغام آنها را به شبه نظامیان 
شیعه برسانم که بیشتر حول تقاضا برای ارتباط 
مستقیم با ایرانیان بود. این درخواست مرتبا از 
سوی دو سفیر ایران در بغداد که با آنها برخورد 
داشتم رد شده بود. هر دو سفیر احتماال کامال با 

سلیمانی در ارتباط بودند.
به طرز هراسناکی باهوش است

هیچ تردیدی نیســت که ســلیمانی یک 
فرمانده نظامی نابغه است. افرادی که از نزدیک 
با او تعامل داشــته اند، مانند موفق الرباعی، 
مشاور نظامی و امنیت ملی مالکی، سه ویژگی 
اصلی او را به طور خالصه بیان کرده اند: به طرز 

هراســناکی باهوش، با تفکر مکتبی و از همه 
مهم تر دارای استعدادهای کم نظیر راهبردی 
و تاکتیکی. هنگام ارزیابی نقش سلیمانی طی 
دو دهه گذشته در لبنان، یمن، سوریه،عراق 
و افغانســتان، دو عنصر مهم را باید در خاطر 
داشت. نخســت اینکه او نمایشی یک نفره را 

اجرا نمی کند. اگرچه او استعداد باالیی دارد، 
هرگز نمی توانســت بدون حمایت سیاسی 
تهران که به رغم شــکاف های عمیق داخلی، 
دارای اهداف شفاف و واقع بینانه ای در حوزه 
امنیت و سیاســت خارجی می باشد، به این 

دستاوردهای بزرگ برسد.

روایتی ایتالیایی از تحریف BBC درباره سردار سلیمانی؛

مستند برعکس
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مخالفت صدا و سیما با حضور 
ظریف در خندوانه

جماران نوشت: در حالی که قرار بود محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به دعوت رامبد 
جوان در برنامــه طنز »خندوانه« شــرکت کند، 
مسئوالن صدا و ســیما از حضور وی در این برنامه 
ممانعت کرده اند. مخالفت با حضور وزیر خارجه در 
حالی است که صداوسیما طی ماه های اخیر برخی 
سلبریتی ها را با هزینه هایی هنگفت از جیب مردم و 
از طریق بخت آزمایی جذب کرده تا توجه مخاطبان 
را به برنامه هــای خود جلب کند. قبــل از این هم 
مدیران صداوسیما با پخش برنامه »نود« با حضور 

محمدجواد ظریف مخالفت کرده بودند.
    

قطعا سال 98 سخت تر از امسال 
نخواهد بود

 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور در 
نشســت صمیمی با علما و روحانیت اســتان 
هرمزگان با تاکید بر اینکه قطعاً شــرایط سال 
9۸، سخت تر از سال 97 نخواهد بود، بیان کرد: 
دشمنان هر کاری را که می توانستند در سال 97 
علیه کشور ما انجام دادند و این شرایط موجب شد 
که وحدت، انسجام و همدلی عملی در راستای 
مقابله با اقدامات دشــمن در کشور ایجاد شود و 
با هدایت های مقام معظم رهبری، تدابیر دولت 
و تالش مســئوالن و همراهی و مقاومت مردم 
توانستیم این مقطع را پشت سر بگذاریم. در سال 
9۸ مسئله جدیدی که بتواند شرایط را سخت تر 

کند، نخواهیم داشت.
    

اگر جای ظریف بودم
 اجازه می دادم صبح شود

واعظی در پاسخ به این ســوال که اگر اتفاقی 
که برای وزیر خارجه در جریان سفر اسد به ایران 
افتاد، برای شــما می افتاد، چه واکنشی نشان 
می دادید، می گویــد:  اولین اقدامــی که انجام 
می دادم، اجازه می دادم صبح شود، قطعا خدمت 
آقای رئیس جمهور می آمدم، با ایشان صحبت 
می کردم و هر حرفی که داشــتم در آنجا مطرح 
می کردم و به توافق می رسیدم که باهم چه کار 
کنیم. این اقدامی اســت که اگر برای من پیش 

می آمد انجام می دادم.
    

دشواری های استرداد خاوری
بیژن احمدی، عضو هیأت مدیره کنگره ایرانیان 
کانادا در گفتگو با یورونیوز خبر داده که این کنگره 
در حال رایزنی با چند وکیل متخصص است که اگر 
دولت کانادا زمینه استرداد خاوری کاری نکند از 
طریق آن وکال بتواند پرونده را پیگیری کند. او گفت: 
در برخی مالقات ها با مقام های کانادایی در زمان 
دولت ترودو پیش از اینکه حکم ایشان قطعی شود، 
آنها اعالم کردند که کانادا فرد متهم را به کشوری که 
در آن حکم اعدام اجرا شود، باز نمی گرداند. در حال 
حاضر قرارداد استرداد مجرمان در ایران و کانادا هم 
وجود ندارد و نبود رابطه دیپلماتیک هرگونه مذاکره 
دیپلماتیک را در مورد چنین پروندهایی دشوار و 

غیرممکن می کند. 
    

مجمع دو ایراد شورای نگهبان 
به بودجه 98 را رد کرد

غالمرضا مصباحــی مقدم، عضــو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آخرین جلسه 
مجمع تشخیص در ســال 97 که دیروز برگزار 
شد، به مهر گفت: سه مورد اختالفی بین شورای 
نگهبان و مجلس در مورد بودجه 9۸ وجود داشت 
که مجمع تشخیص دو مورد از آنها را به نفع نظر 
مجلس تصویب و تائید کرد. مورد سوم که مربوط 
قراردادهای بانکی می شد، اصالحیه مجلس رأی 
نیاورد و نهایتاً نظر شورای نگهبان مصوب باقی 
ماند. در این مورد نظر شورای نگهبان مبناست، 
بنابراین بند »ز« در الیحه بودجه 9۸ از دستور کار 

مجلس خارج خواهد شد.
    

سلمان خدادادی
 از اتهام تجاوز مبرا شده است

محمدجــواد جمالی نوبندگانی ســخنگوی 
هیأت نظارت بر رفتار نماینــدگان مجلس درباره 
اخبار منتشرشده در خصوص صدور حکم سلمان 
خدادادی، نماینده مردم ملکان و رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس، به فارس گفت:  هنوز این حکم 
قطعی نیست و زمانی قطعی می شود که خدادادی 
اعتراضی بکند و مجدد دادگاه تجدیدنظر اعالم نظر 
و حکم کند. همچنین طی حکم آقای خدادادی، 
ایشان از تجاوز مبرا شده، یعنی موضوع تجاوز مورد 
تأیید قاضی قرار نگرفته و مصاحبه قاضی مبتنی بر 

ارتباط بوده است نه تجاوز.

 مصوبات جنجالی شورای 
پنجم نیز به انتقادها نسبت 

به شورای شهر دامن زده 
است. حال باید دید این 

شورای تمام اصالح طلب 
در سال آینده که سال 

انتخابات مجلس نیز هست، 
برای بازگرداندن سرمایه 

اجتماعی از دست رفته 
و امید رأی دهندگانی که 

ناامید شده اند، چه خواهد 
کرد

 محسن کوهکن، از فعاالن 
اصولگرا و نماینده مجلس 

شورای اسالمی روز 
گذشته از ریزش آرای 

اصالح طلبان در انتخابات 
مجلس به دلیل عملکرد 

شورای شهر گفته و افزوده 
است: »اصالح طلبان با این 

عملکرد ضعیف خود در 
تهران، باالترین خدمت را 
به طیف اصولگرا کردند.«

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به 
اعمال فشارهایی که به تصمیم گیران کشور جهت بررسی 
کنوانســیون های زیرمجموعه  FATF اعمال می شود، 
گفت: خود من اولین بار که این کنوانســیون ها را دیدم 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام اعالم کردم که فهم 
این ها ساده نیســت و بنده تا تمامیت آن را متوجه نشوم 
رای نخواهم داد؛ حال چطور بسیاری از مردم به خودشان 

اجازه می دهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای 
نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که 
این کار را بکنید یا نکنید؟ البته ما به مردم مان حق می دهیم 
که دغدغه مســائل نظام وآنچه در جریان تصمیم گیری 
کشور است را داشته باشــند چرا که زخم خورده اند و این 
زخم خوردن ها موجب حساسیت آن ها شده اما آیا نباید به 
ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟ حجت االسالم 

غالمرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با ایلنا افزود: باالخره 
این نظام رهبری دارد، مجلــس دارد، این نظام جایگاهی 
مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. 
مجمع تشخیص نزدیک به 50 نفر عضو دارد که هرکدام از 
این ها رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و وزیر و چند 
دوره نماینده مجلس بوده اند، آیا به این ها هم نمی خواهید 
اعتماد کنید؟ پس به چه کسی می خواهید اعتماد کنید؟ 
این ها منتخب و منصوب رهبری هستند. رهبری به این ها 
اعتماد کرده، خدا انصاف دهد کاری کرده اند که حتی به 
یک چنین مجموعه بسیار معتبر و مهمی هم اعتماد نشود. 
وی افزود: این مجموعه تصمیمــی نمی گیرد مگر اینکه 

بررسی های کارشناسی دقیقی کرده باشد. طی این مدت 
چندماه که این لوایح در دستور کار است خدا می داند که 
ما صدها ساعت وقت گذاشتیم و نظرات کارشناسی موافق 
و مخالف را شنیده ایم و به تعبیر حضرت آقا ما تقریبا به ته 

این موضوع رسیده ایم.
دو سوم مجمع مخالف پیوستن به FATF است

این استاد اقتصاد دانشــگاه امام صادق)ع( گفت: اکثر 
اعضای مجمع به این نتیجه رسیده اند هرچند کسانی هم 
هستند که موافق پیوستن ایران به این لوایح هستند، اما 
تقریبا یک سوم نظرشان موافق پیوستن است و دو سوم 

نظرشان مخالف پیوستن است.

مصباحی مقدم:

چطور مردم به خودشان اجازه می دهند به مجمع تکلیف کنند


