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احزابتيتر روز

احمد مسجدجامعي 
عضو شوراي شهر

 حق نظارت 
نمايندگان شورا

يك��ي از بنده��اي قانون ش��وراهاي 
اسالمي كشور مصوب1 /3/ 75كه در 
دوره چهارم شوراي اسالمي ش��هر تهران به واسطه 
كارويژه نظارتي ش��وراها به طور جدي در دستوركار 

قرار گرفت ماده 73 آن است كه بيان مي دارد: 
چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي ش��وراي ش��هر به 
عملكرد ش��هردار يا عمليات ش��هرداري اعتراض يا 
ايرادي داشته باش��ند ابتدا توسط رييس شورا موارد 
را به صورت روش��ن به شهردار تذكر خواهند داد .در 
صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ،موضوع به صورت 
سوال مطرح مي شود كه در اين صورت رييس شورا 
س��وال را كتبا به شهردار اطالع خواهد داد و حداكثر 
ظرف 10 روز پس از ابالغ ،شهردار موظف به حضور در 
جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال است. 
چنانچه ش��هردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ 
وي قانع كننده تش��خيص داده نش��ود طي جلس��ه 
ديگ��ري موضوع مجددا ب��ه صورت اس��تيضاح كه 
حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، 
ارايه مي ش��ود .فاصله بين ابالغ تا تشكيل جلسه كه 
از طرف رييس ش��ورا تعيين خواهد شد حداكثر10  
روز خواهد بود .ش��ورا پس از طرح سوال يا سواالت و 
جواب ش��هردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد .در 
صورتي كه ش��ورا با اكثريت دوس��وم كل اعضا راي 
مخالف دهد ش��هردار از كار بركنار و فرد جديدي از 
سوي شورا انتخاب خواهد شد .واقعيت آن است كه 
بحث نظارت بر شهرداري از اموري است كه از وظايف 
ذاتي و اساس��ي شوراهاست و مكرر نمايندگان شورا 
بر آن تاكيد داشته اند .در شوراي سوم هم گروهي از 
اعضاي پيوسته به دليل عدم پاسخگويي قانع كننده 
به تذكرها و س��واالت به دنبال يافتن راهكاري براي 

برون رفت از اين مشكالت بودند. 
در نظام اجرايي دولتي يعني دستگاه هايي كه به نحوي 
از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند ،شيوه هاي 
مختلف��ي براي نظ��ارت و كنت��رل مدي��ران وجود 

دارد .مثال انتخاب ذيحساب 
توسط دستگاه ديگري انجام 

مي گيرد و وظايف نظارتي تعريف ش��ده اي به استناد 
قانون محاسبات عمومي كشور...

تيترهاي امروز نگاه روز

از رياست جمهوري 
مادام العمر بشاراسد 

حمايت نمي كنيم روحاني : توقيف دارايي هاي ايران در امريكا دزدي آشكار و رسوايي بزرگ حقوقي است
احمدی نژاد: غارت دو ميليارد دالری در زمان حضور ظريف در امريكا روی داد! 

هشدارروحاني،دفاعاحمدينژاد

»تحرير توحيد« عالمه
از تازه ترين كتاب دوجلدي سيدحسن خميني رونمايي شد

اگر به يك صدم چيزهايي كه نوشتيم، عمل مي كرديم، وضع بهتر بود
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معاون وزير امور خارجه: 

عرفان خوشخو / اعتماد
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مرحله  دوم انتخابات فردا برگزار مي شودرهبرمعظم انقالب در ديدار هزاران نفر از کارگران:

 امريكا اخالل و خدعه مي کند تا 
سرمايه گذار خارجي با ايران معامله نكند 

مرحله تعيين 
» اکثريت«

فرار بزرگ کلينتون 
صعود پيوسته ترامپ

پيشتازان رقابت هاي درون حزبي 
 امريكا، سه شنبه مهمي را 

پشت سر گذاشتند
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17 ميليارد دالر 
قرارداد آماده امضا

 ساکن کاخ آبي سئول
 به ايران مي آيد 

5

 نود دقيقه تا
 اشك ها و لبخند ها
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گزارش »اعتماد« از هفته  حساس 
ليگ برتر فوتبال ايران

ادامه درصفحه
14

26

شور دوباره
ف��ردا ده��م ارديبهش��ت 
موعد برگ��زاري مرحله دوم 
انتخابات براي تعيين 69 كرسي باقيمانده 
است .در اين 69 كرسي آراي دور اول براي 
راهيابي منتخ��ب مردم به لح��اظ قانوني 
امكان پذير نبود و بنابراين كار انتخابات به 
مرحله دوم كشيده است .آنچه در طول ادوار 
گذشته رخ داده است نشان مي دهد شور و 
انگيزه مش��اركت در اين مرحله نسبت به 
مرحله اول با افت محسوسي مواجه مي شود 
اما امي��د آن مي رود كه اين بار خالف قاعده 
گذش��ته رخ دهد و مردم با همان طراوت و 
انگيزه در انتخابات ش��ركت كنند ،چرا كه 
نمايندگان مرحل��ه دوم با مرحله اول هيچ 
تفاوتي ندارند و نتيجه اين مرحله به لحاظ 
شرايط سياسي از مرحله اول مهم تر ارزيابي 

مي شود. 
طب��ق اصول دموكراس��ي ،فرد ي��ا افرادي 
ك��ه در ه��ر ح��وزه انتخابي��ه بنا اس��ت تا 

تفكر اكثريت مردم را در 
پارلمان نمايندگي كنند، 

بايد نزديك ترين افراد به آرا و نظرات مردم 
آن منطقه باشند. 

ديدگاه
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مرتضي حاجي
فعال سياسي 

جامعه بي نشاط و نااميد به نفع کيست؟
 به مناسبت هفته كارگر ،روز» كار ،سالمت 
و نش��اط اجتماع��ي «در بي��ن كارگران 
پرانرژي ورزش مي كردم و با خود مي انديش��يدم كه اين 
روزها جامعه ايران ،تا چه اندازه به اميد و نشاط نياز دارد. 
جامعه نااميد ،فاقد انرژي بزرگ اجتماعي است .آنها كه بذر   
نا  اميدي مي افشانند و شعار » هيچ چيز «زمزمه مي كنند، 
ع��الوه بر هدف مذم��وم خود كه تضعيف دولت اس��ت، 
تنها توفان درو خواهند كرد ،زيرا نااميدي و بي نش��اطي، 
آس��يب هاي عظي��م اجتماع��ي در پي خواهد داش��ت. 
جامعه سرخورده و بي نش��اط ابتدا از نظر ذهني و سپس 
عملي تسليم زورگويان و غارتگران بين المللي مي شود. 
تهاجم فرهنگي و عوامل آن ،تنها در تالش براي مس��خ و 
سست كردن انديشه هاي مذهبي و باورهاي ديني نيستند، 
كه اين ساده ترين راهبرد است؛ نااميد كردن مردم ،قطعا 
همان سياس��تي است كه دروازه هاي كش��ور را به سوي 
دشمن خواهد گشود .اعتقاد دارم آنچه يك جامعه را متمايز 
مي كند خصلت توليدي آن اس��ت .در جوامع توليد گرا، 
فرهنگ تالش و نشاط ارزشمند است اما در مقابل ،جوامعي 
كه براساس رانت و موارد غيرتوليدي اداره مي شوند حتي 
اگر در كوتاه م��دت رونقي را تجربه كنند به ش��كوفايي 
نمي رسند و خوشبختي را تجربه نمي كنند .جامعه اي كه 
در آن نيروي كار ،انگيزه اي به زندگي و كار نداشته باشد، 
نمي تواند موتور محركه اقتصادي پويايي داش��ته باشد و 

الجرم از پا درمي آيد .در يك جامعه نااميد است كه مي توان 
اختالس كرد ،رانت خوار بود ،حق كارگران را ناديده گرفت 
و صدايي هم از كسي درنيايد .شهروندان بانشاط ،كارگران 
پراميد ،مردمي كه به آينده خود ايمان دارند ،مي توانند با 
ناماليمت هاي اقتصادي مقابله كنند ،مطالبه حقوق قانوني 
خود را داشته باشند و در برابر زورگويي و زياده خواهي ها 
بايس��تند .چنين مردمي ،هم حس همياري و همدردي 
دارند و هم احساس مشاركت قوي .مردم نااميد تنها سر در 
گريبان خواهند برد و آينده براي شان چنان بي معناست 
كه حتي گامي نيز به سويش برنخواهند داشت .سنگ زدن 
به شيشه رقيب ،به بهانه مخالف بودن با عقايد من ،چشم 
بستن و دهان گشودن در مخالفت با همه اتفاقات خوب، 
تزريق حس ناامني و نااميدي ،فقط گش��ودن راهي براي 
ورود توفان است .شرايط نيروي كاري كه در عرصه توليد 
زحمت مي كشد بايد به شكلي مهيا شود كه بتواند ورزش 
و پويايي را به متن زندگي اجتماعي و خانوادگي خود ببرد 
تا از طول عمر و زندگي بهتري بهره گيرد .ما در كنار تمام 
اقدامات مادي و عمراني بايد تالش كنيم انرژي اجتماعي 
جامعه به ويژه كارگران به عنوان مهم ترين قشر جامعه را 
افزايش دهيم .اهميتي ندارد كه در كدام س��مت و سوي 
عقايد سياسي ايستاده ايم ،مهم آن است كه همه در يك 
مرز و با يك زبان و دين مشترك ،زير پرچم سه رنگ ايران 

اسالمي زندگي مي كنيم. 

نگاه
علي ربيعي

وزير تعاون؛ كار و رفاه اجتماعی

طنز گزنده پوچ شدن  دو ميليارد دالر
حاال ديگر مي توان قضاوت منصفانه تري 
نسبت به آنچه رخ داده است، داشت. از 
يك س��و برخي شعار مبارزه با اس��تكبار سر مي دادند 
و از سوي ديگر آب در آس��ياب استكبار مي ريختند و 
منافع ملي را ناديده مي گرفتند. صداي اين گروه نيز در 
مخالفت با تالش ه��اي دولت براي بازگرداندن آرامش 
به اقتصاد بلند تر از هميشه اس��ت. در حقيقت برخي 
تصور مي كنند با س��ر دادن فرياد مي توانند تقصيرات 
خ��ود را در اين پروس��ه پنهان كنند و مانع از روش��ن 
ش��دن تمام حقايق ش��وند. در واقع تجربه نشان داده 
اس��ت كه اين گروه همواره به روش��ن شدن بخشي از 
واقعيت اعتقاد دارند و تالش مي كنند در حالي بخشي 
از واقعيت را به جامعه اعالم كنند كه نتيجه آن با دروغ 
مورد نظرشان تفاوت نداشته باشد. در اين ميان مي توان 
به رفتار متناقض اين گروه از سياس��تمداران نيز اشاره 
كرد. رفتارهايي كه در حقيقت اقتصاد و سياست ايران 
را با بحراني جدي روبه رو كرده است. رفتار متناقض به 
اين معناست كه از يك طرف شعار استكبارستيزي سر 
داده شود و از طرف ديگر منابع كشور را براي توسعه و 
رشد كشوري مانند امريكا هزينه كنند. كشوري كه بعد 
از پيروزي انقالب هيچگاه با يكديگر رابطه دوستانه اي 
نداشتيم. اينها بخش��ي از رفتار متناقض دولت سابق 
اس��ت و از نظر عقالني هيچ توجيهي ندارد. مدت هاي 

طوالني اس��ت كه ايران با كمبود سرمايه روبه روست و 
نبود نقدينگي كافي براي سرمايه گذاري مانع از تحرك 
اقتصاد مي شود. همين امر موجب شد رشد اقتصادي 
و توليد در ايران به هيچ عنوان با پتانسيل بالقوه كشور 
توازن نداشته باشد. چنين وضعيتي در دولت هاي نهم 
و دهم نيز وجود داش��ت ولي اخيرا در خبرها آمده كه 
دولت سابق دو ميليارد دالر از اموال ملت ايران را صرف 
خريد اوراق قرضه هش��ت درصدي دولت امريكا كرده 
و همين، بسياري از ناظران را متعجب كرده است. چرا 
كه در همان س��ال هايي كه دولت اين كار را انجام داد 
بسياري از پروژه ها در كشور به دليل نبود منابع كافي 
نيمه كاره رها ش��د و دارايي هاي كشور به جاي اينكه 
صرف چنين پروژه هايي شود، صرف توسعه اقتصادي 
امريكا شده اس��ت. ش��ايد اگر در اين دوره زماني اين 
مبلغ به س��رمايه گذاري در صنعت و توليد اختصاص 
مي يافت نتيجه بسيار متفاوت مي ش��د اما آنها كه دم 
از حماي��ت از توليد و توان داخل��ي مي زدند، در عمل 
براي س��رمايه گذاري افق هايي دورتر از ايران را مدنظر 

داش��تند و حاضر بودند در ش��رايط 
خطير و حس��اس، دس��ت به خريد 
اوراقي بزنند كه ريس��كش باال بود و 

اتفاقي كه افتاد نشان داد هشدارهاي دلسوزان در اين 
زمينه بيهوده نبوده است. 

نگاه اقتصادي
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داريوش قنبري
 نماينده اسبق مجلس 

مطهري با ابراز نگراني  
از تبديل شدن ماجراي 
مينو خالقي به »رويه«: 

وزيركشور را 
»استيضاح«

مي كنم


