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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

با آنچه که در چهار ســال گذشته 
رخ داده و کمــاکان هــم ادامه دارد، 
باید گفت تنها معجزه می تواند شــهر 
را در دســت اصالحات نگه دارد! در 
حالی که دو ماه و یک هفته تا انتخابات 
شوراهای شهر و روســتا که همزمان 
با انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
می شــود، زمان باقی مانــده، دیروز 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
قرچک از انحالل شورای شهر قرچک 

خبر داد.
علت انحالل نیز مانند ده ها مورد 
مشــابه چهار ســال اخیر، اتهامات و 
فسادهای مالی اعضای شورای شهر 
بوده است. دادستان عمومی و انقالب 
قرچک اعــالم کرده که شــش نفر از 
اعضای این شــورا به دستگاه قضایی 
احضار و پس از تفهیم اتهام، قرار منع 
شرکت در جلسات شورای شهر برای 
آنها صادر شــده که ایــن امر انحالل 

شورای شهر را در پی داشته است.
 انحالل شورای شهرها، 

یکی پس از دیگری!
خبر انحالل شــورای یک شهر به 
خبر تکراری چند ســال اخیر تبدیل 

شده است. شــهریور 97، پنج عضو 
شهر بابل به اتهام فساد مالی و اخالقی 
بازداشت شدند. امام جمعه بابل آنها 
را متهم کــرد که برای حــذف فیلم 
غیراخالقی خــود 370، 450 و حتی 
یکی از آنها یک میلیارد و 200 میلیون 

تومان هزینه کرده اند. 
خرداد 98 چند عضو شورای شهر 
چهارباغ اســتان البرز به اتهام فساد 
15 میلیاردی، بازداشــت شدند. یک 
سال بعد رئیس شــورای شهر تبریز 
در جریان رســیدگی به پرونده فساد 
در شــهرداری تبریز بازداشــت شد. 
دستگیری شش تن از اعضای شورای 
شــهر بوشــهر به علت تخلف مالی 
مربوط به مهر 99 بود. اوایل زمستان 
پارسال هم عالوه بر بازداشت رئیس 
شورای شهر چمران ماهشهر به اتهام 
فساد مالی، تمام! اعضای شورای شهر 
ســاری نیز دستگیر شــدند و بدین 

ترتیب شورای این شهر منحل شد. 
اینها بخشــی از دســتگیری ها و 
اتهاماتی است که به اعضای شوراهای 
شــهر و شــهرداری ها در چهار سال 
گذشته نسبت داده شده است. بخش 
بزرگــی از آن هم مربوط به اســتان 
تهران اســت؛ بــه طوری کــه گفته 

می شــود در طول این دوره، 36 عضو 
شورای شهر و 13 شــهردار به اتهام 
فساد مالی دستگیر شــده اند! با این 
دست فرمان، هیچ بعید نیست که در 
این دو ماه و اندی مهلت باقی مانده تا 
انتخابات شورای شهر بعدی، یکی دو 

شورای شهر دیگر نیز منحل شود! 
ناامید از اصولگرا و اصالح طلب

اصالح طلبان به طور کلی در برابر 
این موج اتهامات فساد اخالقی و مالی 
به نمایندگانشــان در شوراهای شهر 
سکوت کردند. در عوض جناح رقیب 
هرچه به انتخابات نزدیک تر می شویم 
این رسوایی را مانند پُتک مداوم بر سر 
جریان اصالحــات می کوبد و عالوه 
بر آن، تجربه تلخ شــورای شهر اول و 

انحاللش را نیز یادآوری می کند. 
از این روســت کــه اصالح طلبان 
بیش از هر حرف و ســخن و دفاعی از 
خود، بر میزان مشارکت در انتخابات 
تاکید می کنند اما بر فرض مشارکت 
حداکثــری، اخبار انحالل شــورای 
شهرها به دالیل فســاد اعضای آن، 
اقبال رأی دهنــگان به اصالح طلبان 
در انتخابات شــوراها را بسیار کاهش 

داده است. 
پس از سه دوره پیروزی و سیطره 

اصولگرایان بر پارلمان های شهری، در 
اواخر عمر شــورای چهارم در تهران، 
خبرهای بسیاری مبنی بر فسادهای 
بزرگ در مجموعه شهرداری و شورای 

شهر منتشر شد.  
حتی مهدی چمران که رئیس این 
شورا بود، به همراه قالیباف، شهردار 
وقت تهران متهم شد به اینکه امالک 
شــهرداری با تخفیف های باال و 50 
درصدی به افرادی خارج از شهرداری 
واگذار کرده که منجر به تضییع اموال 
عمومی شهرداری تهران تا بیش از دو 
هزار و 200 میلیارد تومان شده است. 
همان زمان ســایت  معماری نیوز 
متن نامه سازمان بازرسی کل کشور 
که در آن نام و جزئیات میزان تخفیف  

ارائه شــده بــه ده ها نفــر و چندین 
تعاونی را منتشــر کرد که در نتیجه 
 آن سردبیر این سایت بازداشت شد.
گرچه پس از آن هیچ توضیحی درباره 
آن اتهامات داده نشده و ماجرا سربسته 
ماند اما آن اخبار و عملکرد شــورای 
شــهر اصولگرایان که غیرمستقل و 
در جهت خواست و منافع شهرداری 
بود، افکار عمومی را از آن رویگردان و 
ناامید کرد.  این ناامیدی منجر به امید 
بستن به اصالحات شد که حاال سرابی 

بیش نمی نماید. 
 اقبال بد

بداقبالی های اصالح طلبان هم در 
عملکرد منفی آن در شوراهای شهر 
بی تاثیر نیســت. اگــر اصالح طلبان 
می دانســتند که محمدعلی نجفی، 
گزینه اصلــی آنها برای شــهرداری 
تهران، دو ســال بعد قرار اســت به 
اتهام قتــل همســرش در وضعیتی 
رقت بــار روبــروی دوربین هــا و 
 در دادگاه بنشــیند، هرگــز روی او 

سرمایه گذاری نمی کردند. 
گذشته از آنچه برای نجفی رخ داد، 
تغییر پی در پی شــهرداران به نحوی 
که شــورای پنجم در مدت فعالیت 
خــود چهار شــهردار و سرپرســت 
شهرداری را به خود دید، نکته منفی 
دیگــر در کارنامه مدیریت شــهری 
اصالح طلبان است؛ هرچند که برخی 
تاکید دارند که بخشی از این پروسه، 
 نتیجه سنگ اندازی های جناح رقیب 

بوده است. 
 به هــر ترتیب شــهرداری تهران 
پس از روی کار آمدن شــورای شهر 
اصالح طلب پنجم، تازه یک سال و نیم 
است که روی ثبات را به خود دیده اما 
در همین مدت هم با توجه به شرایط 
عمومی اقتصادی و کرونایی کشــور، 
مجال و امکان چندانــی برای عرض 
اندام و نشــان دادن توانایی های خود 

نیافته است. 
رد صالحیت سه عضو فعلی 

شورای شهر
مــه رأی آوردن  نا ر یــن کا ا
اصالح طلبان در انتخابات شــوراها را 
به بعید، نزدیک  کرده اســت که البته 
ســد رد صالحیت را نیز بایــد به این 

کارنامــه اضافه کرد.  شــورای پنجم 
زمانی روی کار آمد که اصالح طلبان 
در بهارســتان مســتقر بودند و از آن 
جایی که بررســی و تایید صالحیت 
نامزدهــای انتخابــات شــوراها، با 
هیأت نظــارت مجلس اســت، تیغ 
 رد صالحیت بر گلــوی کاندیداهای 

اصالح طلب ننشست. 
اکنون اما به نظر نمی رسد مجلس 
اصولگرا بــا انتقادات تنــدی که به 
مدیریــت شــهری اصالح طلبان در 
شــورای پنجم وارد می کنــد، راه را 
برای تداوم حضور آنها در شــوراها، 
هموار کند و منابع آگاه پیشــاپیش 
ز رد صالحیــت اصالح طلبــان   ا

خبر می دهند. 
روزنامه اینترنتی فــراز در همین 
ارتبــاط از قــول یــک منبــع آگاه 
نوشــته که محمود میرلوحی، الهام 
فخاری و محمدجواد حق شــناس، 
سه عضو فعلی شورای شــهر تهران 
 هستند که در لیست ردصالحیت ها 

جای گرفته اند. 
ایــن روزنامه نوشــته کــه طبق 
پیگیری های انجام شده گویا این خبر 
با توجه به اینکه هنوز به طور رسمی به 
افراد نامبرده ابالغ نشده است صحت 
دارد و به  صــورت شــفاهی به آن ها 
گفته شده که شانسی برای رقابت در 

انتخابات 1400 ندارند.
در نهایت باید گفت آفت همیشگی 
انتخابات شــوراهای شــهر و روستا 
که همان نقش پررنگ سیاســت به 
جای تخصص و ســواد شهری است، 
 گریبان انتخابات شورای ششم را هم

خواهد گرفت.   

نگاهی به آنچه که اصالحات را در انتخابات شوراها ناکام خواهد کرد؛

رکورد انحالل و سد رد صالحیت

خبر

محســن رضایی با بیان اینکه ما برای اقتصاد 
کل کشور برنامه داریم، گفت: برنامه اینها مفصل 
است که در انتخابات 92 حدود سه هزار و خرده ای 
صفحه شده بود و االن در حدود 10 هزار صفحه 
اینها را درآورده ایم که ان شاء اهلل در دولت مردمی 
چه ما باشیم و چه هر کس دیگر اجرا خواهد کرد. 

دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، در 
نشست بســیج اســاتید دانشــگاه های تهران 
که بــا موضــوع » الگــوی حکمرانــی و ایران 
1400« برگزار شــد، اظهار کرد: دولت کشــور 
را دو قفله کرده و ان شــاءاهلل امســال باید سال 
باز شــدن این قفل ها باشــد؛ قفل هایــی که بر 

 دســت و پای مردم و کشور بسته شــده است. 
وی افــزود: دولت تدبیر و امید فکــر می کرد اگر 
قفل های خارجی را باز کنــد، قفل های داخلی 
خود به خود باز می شــود. وقتی کلید را باال بردند 
من می دانستم این کلید برای باز کردن قفل های 
داخلی نیست و من یک هزار تومانی را نشان دادم 

و گفتم این کلید، پول ملی ما را تحقیر می کند.
رضایی با بیان اینکه بایــد فرهنگ و اقتصاد 
متحول شــود، اظهار داشــت: برادران انقالبی و 
بسیجی باید با شجاعت تمام یک مسیری را برای 
دعوت مردم به صحنه انتخابات داشــته باشند. 
نباید اجازه دهیم دشمنان مشکالتی را که درست 

 کرده اند را گــردن نیروهای انقــالب بیاندازند.
رضایی با بیان اینکه دولت 1400 اولین دولت دهه 
پنجم انقالب و اولین دولت قرن جدید است، گفت: 
پرچم ها را بلند کنید، بایــد یک تحول بزرگ در 
اقتصاد و فرهنگ صورت بگیرد. مردم نباید اینقدر 
رنج و آزار ببینند. باید بورس را نجات داد، بانک و 

اقتصاد و معیشت مردم را باید درست کرد.
وی با تاکید بر اینکه بایــد یک دولت مردمی 
در سال 1400 شکل بگیرد، تصریح کرد: درباره 
اقتصاد مردمی چه در ســطح اقتصاد کشور، چه 
در ســطح اقتصاد دولت، اقتصاد کسب و کارها و 
چه در سطح اقتصاد مردم برنامه وجود دارد. یعنی 

اینکه چه کنیم که در اقتصاد از برخی از کشورهای 
همسایه بیشــتر از این عقب نیفتیم و از آنها جلو 

بزنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 

یک اقتصاد هم اقتصاد دولت اســت که این همه 
استقراض کرده و غریب 200 هزار میلیارد تومان 
دارد استقراض می کند، برای این هم باید برنامه 

پیاده کنیم که این برنامه طراحی شده است.

محسن رضایی: 

10 هزار صفحه برنامه را در »دولت مردمی« اجرا خواهم کرد
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نماینده روسیه اعالم کرد؛ 
۱۴ آوریل، جلسه بعدی کمیسیون 

مشترک برجام 
میخائیــل اولیانــوف، نماینــده روســیه در 
ســازمان های بین المللی در وین درباره برگزاری 
جلسه بعدی کمیسیون مشترک برجام در صفحه 
توئیترش نوشت: نشست بعدی کمیسیون مشترک 
برجام احتماال 14 آوریل در وین برگزار می شود. او 
افزود: امیدوارم تا آن موقع، اعضای آن و آمریکا بتوانند 
تحلیل کارهایی را که این هفته انجام شد تمام کرده 
و موضعشان را نهایی کنند تا مذاکرات احیای توافق 

هسته ای تسهیل شود.
    

پولتیکو: 
آمریکا قصد دارد برخی تحریم ها 

علیه ایران را لغو نکند
نشریه پولتیکو به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور 
خارجه آمریکا نوشت که دولت بایدن به ایران اعالم 
کرده، تمام تحریم های وضع شده در دوران ترامپ را 
لغو نمی کند. این مقام آمریکایی همچنین مدعی 
شده که توافق هسته ای اصلی به ایاالت متحده اجازه 
می دهد ایران را به دالیل غیرهسته ای تحریم کند. 
اگر تیم بایدن تصمیم بگیرد که تحریم دوران ترامپ 
به دالیل قانونی دیگری اعمال شده است، ملزم به لغو 
این تحریم ها نیست. وی در ادامه افزوده که برخی از 

این تحریم ها، قانونی هستند.
    

حسین اهلل کرم:
رسیدن به تمدن اسالمی نیازمند 

فداکاری کوخ نشین هاست
حســین اهلل کرم، رئیس شــورای هماهنگی 
نیروهای حزب اهلل طی گفت وگویی درباره اهداف 
دولت انقالبی و چگونگی اداره کشور، به ایلنا گفت: 
انقالب ما یک انقالب دائمی است و یک انقالب دائمی 
تا رسیدن به تمدن اسالمی مراحلی دارد که در حال 
گذراندن آن اســت؛ این مراحل نیازمند فداکاری 
مردم، طبقه پایین و کوخ نشین ها است. وی در بخش 
دیگری از اظهارات خود، تصریح کــرد: اگر دولت 
انقالبی داشته باشیم که به خواسته های آمریکا نه 
بگوید و آماده شود که درصد غنی سازی را از 20 به 
60 درصد برساند، بالفاصله آمریکایی ها می آیند و 

به شما امتیاز می دهند تا روی 20 درصد بمانید.
    

سفر ارشدترین مقام ارتش اسرائیل 
به آمریکا برای رایزنی درباره برجام

به گزارش ایسنا به نقل از فلسطین االن، رسانه های 
اســرائیلی اعالم کردند که آویو کوخــاوی، رئیس 
ســتادکل ارتش رژیم صهیونیســتی روز شنبه به 
واشنگتن سفر کرده است. براســاس این گزارش، 
کوخاوی در این سفر قرار است با مارک میلی، همتای 
آمریکایی خود در رابطه با مساله ایران رایزنی کند. 
گفته می شود او قرار است در این سفر با البی گری و 
دادن مدارک ادعایی به طرف های آمریکایی، تالش 
کند تا آنها را متقاعد سازد که برنامه هسته ای ایران 
صلح آمیز نیست و مانع بازگشت آمریکا به برجام شود.

    
سوال توئیتری تاجزاده از بادامچیان؛

کودتای انتخاباتی در راه است؟
مصطفی تاجزاده به اظهارات بادامچیان درباره 
شورش عمومی علیه اصالح طلبان واکنش نشان 
داد. اســداهلل بادامچیان، دبیر کل حزب موتلفه در 
گفتگویی با خبرآنالین با بیان اینکه اصالح طلبان 
متاســفانه کارهایی کردند که شــورای نگهبان 
نمی تواند آنها را قانونا تایید و احراز صالحیت کند، 
گفته بود: »به هر حال شورای نگهبان نمی آید این 
مســائل را برای ملت باز کند؛ اگر باز کند شورش 
عمومی علیه اینها می شود.« مصطفی تاجزاده، فعال 
سیاســی اصالح طلب در واکنش به این اظهارات، 
در توئیتی نوشت: »دستپاچگی دبیرکل موتلفه با 
اختالفات داخلی اصولگرایان و نیز نظرسنجی های 
جدید ارتباط دارد یا کودتای انتخاباتی در راه است؟«

    
امام:

دعوت از»حسن خمینی« براساس 
انتظارات جامعه بود

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران اصالح طلب، 
در خصوص دعوت این حزب از »ســید حســن 
خمینی« برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: بحث ما این بود که با کاندیدای حداکثری که 
مورد اقبال جامعه باشــد، در انتخابات حضور پیدا 
کنیم. بــر همین اســاس در جمع بندی مان به دو 
کاندیدا رسیدیم، نخست آقای خاتمی بودند که از 
ابتدا بنا به دالیلی این مسئله را رد کردند. در کنار آقای 
خاتمی با توجه به نیاز جامعه و پاسخ هایی که جامعه 
امروز می خواهد دریافت کند، حضور شــخصیتی 
مانند حاج سید حسن خمینی را ضروری را می دانیم 
و از ایشان دعوت کردیم که در این صحنه ورود کنند.

دیروز دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان قرچک از 
انحالل شورای شهر قرچک 
خبر داد. با این دست فرمان، 

هیچ بعید نیست که در این 
دو ماه و اندی مهلت باقی 
مانده تا انتخابات شورای 

شهر بعدی، یکی دو شورای 
شهر دیگر نیز منحل شود! 

روزنامه اینترنتی فراز از 
قول یک منبع آگاه نوشته 

که محمود میرلوحی، 
الهام فخاری و محمدجواد 

حق شناس، سه عضو فعلی 
شورای شهر تهران هستند 
که در لیست ردصالحیت ها 

جای گرفته اند

یک استاد ژئوپولتیک اعتقاد بر این دارد که با توجه به شرایط 
خوبی که بر مذاکرات برجامی حاکم است، ممکن است خیلی 

زود حتی قبل از انتخابات 1400 این مذاکرات به نتیجه برسد.
عبدالرضا فرجی راد در گفتگو با »انتخاب« با اشاره به آغاز 
دور جدید مذاکرات برجامی ایران و 1+4 در قالب کمیسیون 
مشترک، گفت: اگر مذاکرات را یک اتومبیل در نظر بگیریم، 
امروز این اتومبیل از مسیر و جاده خاکی در مسیر آسفالت، صاف 
و مسطح شده، قرار گرفته است. البته هنوز روند و سرعت کند 
است، ولی به هر جهت طرفین توافق کردند که به یک مقصد و 
نتیجه مشترک برسند. امروز طرفین وارد جزییات و موضوعات 
فنی شدند و بحث بر سر این موضوع است که کدام تحریم ها از 
جانب آمریکا لغو و در مقابل کدام تعهدات برجامی از سوی ایران 

رعایت شود. من از اظهارنظر طرفین چنین برداشتی دارم که 
شرایط خوبی بر مذاکرات حاکم است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شــاید مذاکرات برجامی 
خیلی زودتر از آنچه قبــال مطرح بود به نتیجه برســد و این 
نتیجه چه بســا قبل از انتخابات ریاســت جمهوری 1400 
مشخص و عملیاتی شود، تصریح کرد: تصور من این است که 
شــاید آثار رفع تحریم ها را از هفته های آینده احساس کرده 
و مشــاهده کنیم. همچنانکه اخیرا کــره جنوبی تصمیم به 
مذاکراتی با ایران گرفته که طبعــا این مذاکرات فراتر از بحث 
آزادســازی نفتکش کره ای است و بعید نیســت که سئول با 
توجه به تحوالت اخیر در مذاکــرات برجامی و مواضع جدید 
آمریکایی هــا در پی آن باشــد که به فضــای همکاری های 

 تجاری و اقتصادی با ایران در دوران قبــل از ترامپ بازگردد. 
وی همچنین درمورد اظهارات عراقچی که هشدار داده فقط 
یک و نیم ماه تا پایان توافق ایــران و آژانس زمان باقی مانده و 
اعضای برجام باید خیلی زودتر در این خصوص تصمیم گیری 
کنند، گفت: واقعیت این است که آمریکایی ها تصمیم خودشان 
را در قبال برجام گرفتند و اساسا راه دیگری ندارند؛ همچنین 

اینکه آقای عراقچی اعالم کرده زمان زیادی تا پایان توافق موقت 
بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی نمانده و زودتر 
اعضای برجام باید به یک نتیجه قطعی برســند، به دلیل این 
است که آقای عراقچی به دنبال جواب نهایی بوده و نمی خواهد 
که آمریکا مســیر برجام را مرحله ای کند. به ویژه آنکه برخی 
تحریم های آمریکا علیه ایران به زعم واشنگتن به زودی قابل 
حل نبوده، ولی ایران اعتقــاد دارد که چنین امکانی برای رفع 
همگی تحریم ها وجود دارد، لذا ایــن مواضع و نقطه نظرات 

مطرح شده است.
این کارشــناس سیاســت خارجی توضیح داد: شاید اگر 
اقدامات مناسب و سریع درباره برجام انجام شود و احیای برجام 
زودتر عملیاتی شود، بعدا اروپایی ها و آمریکایی ها بخواهند که 
این مفاد را به برجام اضافه کنند، ولی امروز با توجه به تاکید و 
اصرار ایران بر این نکته که صرفا درباره برجام حاضر به مذاکره 
هستند، آنان این خطر و ریســک را نمی کنند تا مبادا موجب 

توقف مذاکرات نشوند.

پیش بینی فرجی راد:

احتماال برجام تا قبل از انتخابات احیا می شود 


