
سه شنبه 24 آذر ماه 21394

استعفای یک عضو شورای شهر تهران
نایب رییس شــورای شهر تهران به دلیل بی توجهی شورا به شورایاران اســتعفا داد. براساس تصویب شورای شهر قرار 
بود شــورایاران مناطق هر هفته یک ساعت با حضور در صحن علنی، گزارشــی درخصوص عملکردشان ارائه دهند 
اما پس از دو هفته این جلســه برگزار نشد و طالیی استعفا داد. مرتضی طالیی پس از اتمام جلسه شورای شهر تهران و 
اعالم خبر استعفایش، در جمع خبرنگاران گفت: قرار بود که شورایاران مناطق در انتهای جلسه علنی هر هفته شورای 
شهر تهران درخصوص عملکردشان توضیحاتی را ارائه دهند و پس از آن مقرر شد که جلسه شورا رأس ساعت 8 آغاز و 
شــورایاران مناطق، گزارش عملکرد خود را ارائه کنند. وی با بیان اینکه روز گذشته اداره مصوبات شورای شهر دستور 

جلسه امروز )سه شــنبه( را نزد چمران برده اما وی سخنرانی دبیر شورایاری منطقه یک را از دستور جلسه خط می زند، گفت: چمران هیچ دلیلی برای 
این کار خود عنوان نکرده و من نیز در اعتراض به برخورد نامناســب وی با شورایاران استعفای خود را تقدیم وی کردم. نایب رییس شورای شهر تهران 
با بیان اینکه نمی شــود بدون هیچ دلیلی جلسه سخنرانی دبیران شورایاری مناطق را پس از رایزنی های مفصل کنسل کرد، گفت: هیچ عذر موجهی 
نیســت و من نیز به چمران گفتم که ظاهرا می توانید به تنهایی ازعهده همه چیز بربیایید. طالیی افزود: باید براساس آیین نامه استعفای من در دستور 
جلسه قرار گیرد و پس از بیان دالیلم، اعضای شورای شهر برای استعفای من رأی گیری کنند. وی افزود: در اعتراض به برخورد ناشایست رییس شورا 
با شورایاران استعفا می دهم. نایب رییس شورای شهر تهران با رد هرگونه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: من در راستای اعتراض 

به رفتار رییس شورا استعفا می دهم؛ چراکه من معتقدم شورایار هیات رییسه ندارد؛ بلکه یک رییس دارد.

معاونت در جرم برای تبلیغات صداوسیما 
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت مالباختگان پدیده شاندیز گفت: 
صداوسیما پول زیادی از بابت تبلیغات پدیده شاندیز اخذ کرده که باید با رسیدگی زمینه بازگشت این پول ها به مردم فراهم 
شود. ایرج عبدی در نشست علنی امروز )سه شــنبه  24 آذرماه( مجلس شورای اسالمی، در تذکر شفاهی گفت: باید 
به وضعیت مالباختگان موسسه پدیده شاندیز رسیدگی شود چراکه در حدود یک هزار و 200 نفر از شهرستان خرم آباد 

در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند و باید به وضعیت آنان رسیدگی شود.
نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: یکی از خانوارهای محرومی که در پروژه پدیده 

شــاندیز سرمایه گذاری کرده است، مادر چند یتیم است که پول رهن خانه اجاره ای اش را در این پروژه سرمایه گذاری کرده، بنابراین باید هرچه سریعتر 
به وضعیت مالباختگان رسیدگی شود. عبدی افزود: صداوسیما پول زیادی از بابت تبلیغات پدیده شاندیز اخذ کرده که باید با رسیدگی، زمینه بازگشت 
این پول ها به مردم فراهم شــود. وی ادامه داد: تبلیغات صداوسیما درخصوص پدیده شاندیز به نوعی معاونت در جرم محسوب می شود که باید با آن 
برخورد شود. عبدی در تذکری به وزارت نیرو گفت: باید به وضعیت ساخت و تکمیل دو سد مشهوده و بختیاری در حوزه انتخابیه ام رسیدگی شود؛ زیرا 
در الیحه دولت این موضوعات لحاظ نشده است درحالیکه تکمیل این دو سد باعث رفع بسیاری از مسائل در حوزه تامین منابع آبی منطقه خواهد شد. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی افزود: از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی درخواست دارم به وضعیت استخدام حدود 200 نفر از 

کارکنان این دانشگاه رسیدگی شود.

ســخنان دیروز حســینی صدر، نماینده خوی در مجلس، امروز اعتراض مهدی 
کوچک زاده را در پی داشت تا بار دیگر منتقدانش را به رگبار اتهام ببندد. حسینی 
صدر در جلسه دیروز زمانی که در سخنانی خواستار حل مشکالت حوزه انتخابیه 
خود شــده بود و یکی از نمایندگان خطاب به وی گفت که اســتعفا دهد، در پاسخ 
اظهار کرد: »اســتعفا کار بزذل ها است و من می ایســتم و مبارزه می کنم«. این 
اظهار نظر حسینی صدر هرچند به گفته او منظورش با کسی نبوده است، کوچک 
زاده را برآشفت. چراکه این نماینده اصولگرای تندرو این روزها در حال سروکله زدن 

با متلک های منتقدانش مبنی بر این است چرا استعفایش را پیگیری نمی کند.
ماجرا از این قرار اســت که کوچک زاده چند هفته پیش در اعتراض به آنچه عدم 
رعایت قانون از ســوی رئیس مجلس خواند، اســتعفا داد و حــاال عدم پیگیری 
استعفایش مایه انتقاد از او شده است. چنان که همین دیروز در پاسخ به نمایندگانی 
که در مجلس دوره اش کرده بودند، گفت: »استعفایم را پس نگرفته ام، اما بزم را 

برای چراندن به شما نمی دهم«.  
کوچک زاده که خود در اســتفاده از ادبیات نامناســب ید طوالیی دارد و ابایی از 
توهین و تهمت به دوســت و دشمن خود ندارد، امروز در تذکری به همه به قول 
خودش »توهین«هایی که به او شده است پاسخ گفت. نماینده مردم تهران در 
تذکر خود این بخش از بیانات امام راحل را قرائت کرد که »اگر بنا باشد که شما 
به جای این که اقتصاد مردم را درست کنید، بجای این که که این کشور را بررسی 
کنید و ببنید که کجاها مخروبه است و مردم از همه چیز ساقط هستند، بجای 
اینکه بنشیند سر مسند و با فحاشی و حرف به هم مسایل را غفلت از آن کنید، این 
همان چیزی است که قدرت های بزرگ می خواهند تا این مملکت خرابه بماند 
و صدای مردم درآید، این همان است، شــما هم عمال آمریکا هستید... البته 
ملتفت نیســتید، منتهی یک عاملی داریم که مستقیم از سفارت آمریکا دستور 
مــی گیرد و یک عاملی داریم که برای او کار می کند و خودش نمی فهمد، خود 

آدم نمی فهمد که برای کی دارد کار می کند«.
وی خطاب به رییس مجلس تصریح کرد: »این سخنان امام برای من حجت بوده 
که وقتی از این تریبون در زمانی که شما رییس بودید )سال 88( در اعتراضی که من 
به آن شیخ ساده لوح فتنه کردم، گفتم که نگذارید اما کسی که امروز استاندار شده 
گفت که نگذارید کوچک زاده ها درباره بزرگ زاده ها صحبت کنند«. این نماینده 
اصولگرای مجلس نهم خاطرنشان کرد: »در آن زمان خواستم تذکر ماده 79 دهم 
اما به این دلیل سخنان امام مصحبت نکردم و یک روز کسی از این تریبون بازهم 

در ریاست شما به من گفت، شعبان بی مخ من هیچ نگفتم«. 
کوچک زاده با بیان اینکه اســتعفایش راتاکنون پس نگرفته است و این موضوع 
دستمایه عده ای شده و نسبت هایی به او می دهند، تاکید گرد او امروز فحش دفاع 
از مظلومان، مستضعفان و بدبختان را می خورد. او گفت: »کسانی به ما فحش می 
دهند که هر روز برای افراد دارای قدرت خوش رقصی می کنند، جنگ ما جنگ 
پابرهنگان، جنگ فقرا و مقابله با مرفهین، مفت خورها و آقازاده هاست حال هر 

چه می خواهید فحش دهید و رسانه هایتان نیز بنویسند«.

چهره های یزید زمانه 
نمایان شده

فرمانده کل ســپاه پاســداران  گفت: یزیــد زمانه در 
چهره آمریکا، رژیم صهیونیستی، آل سعود و داعش 
به منظور منحرف کردن اسالم ناب محمدی )ص( 

نمایان شده است.
سرلشــکر محمدعلی جعفری در پیامــی به خانواده 
شــهید حبیب روحی چوکامی که در مراســم ســوم 
ایــن شــهید در مســجد جامع چــوکام قرائت شــد 
اظهــار کــرد: درود و ســالم خــدا و رســولش بــر 
 شــهدا، جانبــازان و رزمنــدگان ســرافراز جبهــه 

خط مقاومت.
وی بــا ســالم بــر پــدران و مــادران، همســران، 
فرزندان و تمــام بازماندگان شــهدا و افتخارآفرینان 
اســالم و ایران عزیز، افــزود: رتبه و شــٔان معنوی 
بازماندگان شــهدا بــه تعبیــر مقام معظــم رهبری 
 بالفاصله پشــت ســر عزیزان فداکار این بزرگواران 

است.
فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
بیــان کــرد: ســپاس خدایی را کــه به مــا توفیق 
داد تــا تهنیت گــوی بزرگوارانی باشــیم که در راه 
تکلیــف و صیانــت از حرمیــن آل اللــه و شــجره 
طیبــه ای که نهــال آن را حضرت ختمــی مرتبت 
محمــد مصطفــی )ص( بــر بســتر قلب هــای 
همیشــه منتظــر کاشــته بــود حماســه آفریدند، 
حماســه ای کــه در عرصــه عاشــورای حســینی 
)ع( ادامه یافــت و امروز پرچم پــر افتخار کربال و 
 ایثارگران عاشــورائیان بر شــانه های استوارشان 

است.
جعفــری متذکر شــد: در روزگاری که یزیــد زمانه 
در چهــره آمریکا، رژیم صهیونیســتی، آل ســعود 
و داعــش بــه منظور منحــرف کردن اســالم ناب 
در  افــکار شــیطانی  ترویــج  و  محمــدی )ص( 
کشورهای اسالمی و دنیا نمایان شده، شما به حق 
توانســتید نــدای لبیک یا حســین )ع( را با بیزاری 
جســتن از آنها و دفــاع از دین خدا بــا تقدیم خون 
مطهرتان عملی کرده و عرصه را برای جوالن دادن 
این جالدان شــمر صفت با تشــکیل لشکر جهانی 

حزب الله در بالد اسالمی تنگ کنید.

رزمندگان اسالم ریشه تکفیری  ها را 
می خشکانند

معاون هماهنگ کننده فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی نیز در مراســم مذکور 
گفت: آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیســتی آمدند 
که نخست ریشه و مظاهر تشــیع را بخشکانند و بعد 
اسرائیل تکفیری، وهابی و سلفی را در جهان اسالم 

تشکیل دهند.
ســردار دریــادار یکم علی اکبــر خراطیــان تصریح 
کــرد: یقیــن بدانیــد شــهید روحی هــا همان گونه 
کــه نگذاشــتند بــه حرم اهــل بیــت )ع( آســیبی 
را  آل ســعود  و  تکفیری هــا  یشــه  ر  برســد، 

می خشکانند.
وی با اشــاره به اینکه شــهید حبیب روحی چوکامی 
در لشکر قدس ســپاه قدس گیالن خدمت می کرد، 
یادآور شد: شــهید روحی چوکامی به نیروی دریایی 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در خورموســی 
 انتقال پیدا کرد و پــس از مدتی به جبهه دفاع از حرم 

اعزام شد.
معاون هماهنگ کننده فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، شــهدا را انتخاب شده 
خوانــد و بیان کــرد: حضور در جبهه ها و شــهادت 
اتفاقی نیســت بلکه با اراده خداوند شــهدا برگزیده 

می شوند.

رویکرد سپاه به انتخابات مجلس
سپاه معیارها را اعالم می کند، نه مصادیق را

با نزدیک شدن به انتخابات بار دیگر بحث رویکرد نیروهای مسلح به ویژه سپاه به 
سیاست داغ شده است. اینکه سپاه تا چه حد می تواند و باید در سیاست ورود پیدا 
کند و اساسا این ورود به چه معناست. همچون همیشه دو نظر متفاوت برآمده 
از دو تفسیر متفاوت از اصول قانون اساسی و نیز توصیه های امام خمینی )ره( 

در این زمینه مطرح می شود. 
موافقان ورود سپاه به سیاســت، اصل 150 قانون اساسی را مالک می گیرند، 
آنجایی که می گوید: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای 
پیروزی این انقالب تشکیل شــد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب 
و دســتاوردهای آن پا بر جا می مانــد«. به باور موافقــان، نگهبانی از انقالب و 
دســتاوردهای آن که در این اصل قانون اساســی آمده اســت، تنها با اقدامات 
نظامی میسر نیست. ضمن اینکه سپاه اوایل انقالب اساسا نیرویی غیرنظامی 
بود و به فراخور جنگ، نظامی شد؛ در حالی که وظیفه پاسداری نظامی از کشور 

بر عهده ارتش است.
اما منتقدان این تفسیر از قانون اساسی توصیه های چندباره امام خمینی را یادآور 
می شــوند و می گویند امام بارها نیروهای مسلح را از ورود به سیاست منع کرده 
اند. برای مثال زمانی که در مرداد ماه 1363 فرمودند: »اگر جهات سیاســی و 
مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما 
بخوانیم... به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد. در امر انتخابات باز 
هم به من اطالع دادند که بین سپاهی ها باز هم صحبت هست. خوب انتخابات 
در محل خودش دارد می شــود، جریانی دارد. به ســپاه چه کار دارد که آنها هم 

اختالف پیدا کنند؟ «.
در عین حــال موافقان بر این باورند که اوال امام خمینــی این توصیه ها را برای 

برهه زمانی خاص خود فرموده اند و ثانیا منظور ایشان عمدتا عضویت سپاهیان 
در احزاب بوده است.

به هــر ترتیب این بحث همچنان در عرصه سیاســت داغ اســت و هر از گاهی 
درخصوص آن از ســوی دو طرف ســخنانی شنیده می شــود. امروز نیز حجت 
االسالم ســعیدی نماینده ولی فقیه در ســپاه و حجت االسالم حاجی صادقی 
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه هریک در سخنانی از رویکرد سپاه به سیاست 

و به ویژه انتخابات های پیش رو گفتند. 

وظیفه سپاه پاسداری از انقالب است، نه حاکمیت ارضی
حجت االســالم ســعیدی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاســخ به این 
ســوال که آیا آن گونه که برخی از سیاســیون می گویند ســپاه جناحی عمل 
می کند، با بیان اینکه رســالت ســپاه و دیگر نیرو های مسلح متفاوت است، 
گفت: »چه ارتش خودمان چه ارتش های دنیا آنها رسالتشان حفظ استقالل 
و تمامیت ارضی است اما سپاه رسالتش پاسداری از انقالب و دستاوردهای 
آن اســت«. وی با طرح این ســوال که وقتی یک نهادی را برای پاسداری از 
انقالب درست کردند آیا منظور پاسداری از تهدید نظامی نیست یا نه، تهدید 
را به نوع سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد و گفت: »یعنی اگر انقالب 
از ناحیه جریان هایی تهدید شــد کــه این جریان ها به هیــچ عنوان پذیرای 
اصول حاکم بر قانون اساســی یا اصول حاکم بر آن شریعت دینی نیستند در 

اینجا سپاه باید چه کار کند«.
حجت االســالم ســعیدی در ادامه این گفت و گو درخصوص رویکرد ســپاه به 
انتخابات، با بیان اینکه در عرصه انتخابات نیز سپاه مثل نهاد های دیگر مانند 

احزاب و دســتگاه فرهنگی و دســتگاه اطالعاتی وضعیت شناســی می کند، 
تصریح کرد: »تفاوت ســپاه با جای دیگر این است که ســپاه عقبه دارد و عقبه 
سپاه بسیج اســت کار مهمی که نمایندگی و فرماندهی موظف اند انجام دهند 

این است که جریان شناسی را به پاسدارانمان معرفی کنیم«.

سپاه معیارهای رای دهی را اعالم می کند، نه مصادیق را
سعیدی اما در پاسخ به اینکه آیا سپاه توصیه ای برای رای دادن به اشخاصی 
مــی کند، گفت ســپاه وارد مصادیق نمی شــود. وی تاکید کــرد: »ابدا وارد 
مصداق و این مسائل نمی شویم. اصال شان ســپاه و بسیج این نیست که ما 
بگوییم به چه کسی رای بدهید. ما معیار می گوییم ما ضابطه را می گوییم«.  
وی بیان اینکه ســپاه در عرصه های مختلف هر کجا که نیاز به  پاسداری از 
انقالب باشد، وظیفه اش را انجام می دهد، تصریح کرد: »اما به معنای این 
که ما مصداق تعیین کنیم به پاســداران و بســیجیان بگوییم که به چه کسی 
رای بدهند چنین چیزی نبوده و نخواهد بود .شــان پاسداران این نیست که 

ما بگوییم به چه کسی رای بدهند«. 
این موضوع را که ســپاه وارد مصادیق و معرفی افراد برای رای دهی نمی شود، 
جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه نیز امروز عنوان کرد. حاجی صادقی در این 
خصوص با بیان اینکه ســپاه پاســداران هر اقدامی که الزم باشد در خصوص 
حضور پرشــور مردم در انتخابات انجام خواهد داد، گفت: » ســپاه نســبت به 
مســائل سیاســی و جناح بندی در انتخابات ورود نخواهد کرد و به هیچ عنوان 
در انتخابات به شــکل مصداقی ورود نمی کند زیرا خود را سنگرنشــین انقالب 

اسالمی می داند«.

؟؟

پیگیری روزسوژه روز

در انتخابات با هیچ کس شوخی نداریم
اســتاندار تهــران نســبت به عدم حضــور یا تأخیــر ورود برخــی از فرمانــداران در هفتمین جلســه ســتاد انتخابات اســتان تهــران انتقاد کرد. سیدحســین هاشــمی اســتاندار تهــران در هفتمین 
 جلســه ســتاد انتخابات اســتان تهران که در اســتانداری تهران برگزار شــد، بــا انتقــاد از عدم حضور یا تأخیــر ورود برخــی از فرمانداران در این جلســه، اظهار داشــت: ما در انتخابــات با هیچ کس 

شوخی نداریم.
وی خطاب به دبیر ستاد انتخابات اســتانداری تهران گفت: هر کس در این جلسه تأخیر داشته باید تذکر کتبی بگیرد. همه دست اندرکاران انتخابات باید در هر زمانی حضور فعال داشته باشند. هر 
کس نمی توانست در جلسه حضور پیدا کند باید از قبل اطالع دهد. استاندار تهران تأکید کرد: نظم مهمترین بحث ما در هر جلسه ای است. مدت ها پیش وزارت کشور از فرمانداران خواسته 
بود تا فرم های ارزیابی را تکمیل کنند، اما متأســفانه تعدادی از فرمانداران هنوز این فرم ها را تکمیل نکرده اند. آخرین مهلت ارسال این فرم ها تا پایان فردا ظهر است. هاشمی در پایان ابراز 

کرد: ما برای برگزاری انتخابات با شورای نگهبان و هیئت نظارت به دنبال تعامل هستیم.

فحش دفاع از مظلومان را می خورم

سیاسی


