
شهرداري تهران و نياز به يك خزانه واحد
در نظام ش��ورايي، شوراهاي شهر س��ه وظيفه مهم بر 
عهده دارند: اول وظيفه قانونگذاري است در حوزه هاي 
دولت محلي و شهرداري ها، وظيفه دوم نظارت بر عملكرد شهرداري در 
حوزه هاي مختلف است و سوم تنظيم، نظام بندي و جمع بندي مجموعه 
قوانين صادره. مهم ترين مس��اله و عملكرد ش��ورا در حوزه نظارت بر 
عملكرد شهرداري است و بارزترين آن نظارت بر حوزه مالي و بودجه اي. 
شوراي ش��هر ابتدا بودجه شهرداري ها را طبق قانون تصويب مي كند. 
شهرداري موظف است تا انتهاي دي ماه بودجه خود را در شورا ارايه و 
ش��ورا هم وظيفه دارد كه ظرف يك ماه اعالم نظر كند. بعد از بررسي و 
اعالم نظر، نوبت به تصويب بودجه و بعد از آن نظارت بر حس��ن اجراي 
بودجه و انحرافات بودجه و تفريغ آن و همچنين حسابرسي  مي رسد. 
مهم ترين نكته اين اس��ت كه نظارت بر عملكرد مالي ش��هرداري ها، 
مناطق، سازمان ها و شركت هاي زيرمجموعه آن در ابتداي امر با همين 
تصويب بودجه اتفاق مي افتد. يعني هنگامي كه ش��ما به عنوان عضو 
شوراي شهر رديف هايي را تصويب مي كنيد كه شهرداري بر اساس آن 
رديف ها هزينه كند، در واقع داريد چارچوب هاي اداره شهر را مشخص 
مي كنيد و رويكرد خودتان و جهت گيري هاي تان را در خصوص اداره 
ش��هر با تخصيص بودجه در يك سري امور و عدم تخصيص بودجه در 
يك س��ري امور ديگر نشان مي دهيد. اينجا مشخص مي شود كه شما 
براي اداره چنين شهري چه برنامه اي داريد. اين نخستين گام دخالت 

شورا در امور بودجه اي و مالي است.  
گام دوم دخالت ش��ورا در تخصيص بودجه است. هنگامي كه بودجه 
تصويب مي شود، اين بودجه اختصاص پيدا نمي كند مگر اينكه عضو  
ناظرشورا در كميته تخصيص ش��ركت كند و تخصيص بودجه در آن 

قالب صورت گيرد. 
گام س��وم اين است كه اساسا شوراي ش��هر با تشكيل كميته برنامه و 

بودجه و بعد در ذي��ل آن، كميته بودجه و نظارت در واقع نظارت خود 
را تبديل به يك نظارت هميشگي بر امور مالي شهرداري مي كند. اين 
كميس��يون و كميته زيرمجموعه آن، با تعيين حس��ابرس هاي امين 
و ذي حسابان مناسب نظارت هميش��گي بر عملكرد مالي شهرداري 
دارد و با تنظيم گزارش هاي تفريغ بودجه )كه توس��ط حسابرس��ان 
تهيه مي شود(، نهايتا مي تواند ارزيابي خوبي نسبت به عملكرد مديران 
ش��هرداري از حيث انطباق آنها با بودجه مصوب خودش داشته باشد 
و هرگونه تخلفي را در صحن ش��ورا و در خ��ارج از آن پيگيري كند. به 
همين دليل مي شود گفت كه نظارت شورا بر شهرداري نظارت مستمر 
و هميشگي است و همه شؤون فعاليت هاي مالي آن را در بر مي گيرد 
كه اگ��ر به خوبي اعمال ش��ود تضمين كننده عملكرد خوب ش��ورا و 

شهرداري است. 
در ش��ورا مباحثي در خصوص ل��زوم ايجاد ابزار نظارت��ي نظير ديوان 
محاسبات مطرح ش��د، نكته اي كه وجود دارد اين است كه محاسبات 
عملكردي ذيل كميته بودجه و نظارت كميسيون اعمال شده و البته 
اگر قرار اس��ت خارج از آن هم طرحي تهيه شود كه با وظايف مشخص 
وظيفه نظارتي داشته باشد، مي ش��ود آن را بررسي كرد. اما گذشته از 
اينها يكي از مشكالتي كه از گذشته وجود داشته و همچنان ادامه دارد 
اين است كه ش��هرداري تهران با توجه به تعدد مراكز هزينه اي خود، 
حساب هاي متعددي داشته، 21 سازمان و 23 شركت ذيل شهرداري 
تهران فعاليت مي كرده اند كه هر كدام خزانه خاص خودشان را داشته اند. 
عالوه بر اين در مناطق و ستادهاي شهرداري هم حساب هاي متعددي 
هس��ت. بدون شك وجود يك خزانه واحد به شفافيت مالي شهرداري 
و نظارت پذيرش��دن و كنترل پذيرتر ش��دن فعل و انفعاالت مالي آن 
و ش��فافيت امور و نظارت بهتر ش��ورا بر فعاليت هاي مالي شهرداري 

كمك مي كند.

نگاه
مجيد فراهاني

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر
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گفت وگوي » اعتماد« با محمدرضا يزداني خرم درباره چالش رويارويي با  حريفان اسراييلي 

احمدي نژاد ورزش را نابود كرد

شخصوزيراقدامكند،پشتيبانيميكنيم

حسن كاظمي قمي
سفير پيشين ايران در بغداد

حيدر العبادي و گام دوم 
براي عراق جديد

حيدر العبادي، نخست وزير عراق صبح 
امروز وارد تهران مي شود تا حسن ختامي 
باش��د بر س��فر چند روزه اش به كش��ورهاي منطقه و 
همسايگان عراق. سفر مقامات عاليرتبه كشور عراق به 
ساير كشورها با اولويت كشورهاي منطقه اي و كشورهاي 
همسايه در راستاي گسترش روابط و همكاري هاي اين 
كش��ور و در قالب روابط منطقه اي اس��ت. ايجاد روابط 
مستحكم با كش��ورهاي منطقه و اولويت به مناسبات 
با كش��ورهاي همسايه، سياس��تي اس��ت كه از زمان 
شكل گيري عراق جديد، پس از سرنگوني صدام حسين 
در س��ال 2003، از س��وي دولت بغداد دنبال مي شد. 
توسعه و ارتقاي رابطه با كشورهاي همسايه عراق منحصر 
به كشورهاي عربي نمي شد و تركيه و جمهوري اسالمي 
ايران نيز در قالب اين سياست قرار داشتند. اما شرايطي 
كه طي سال هاي گذش��ته در خاك عراق پديد آمد، از 
يك س��و اش��غال گري نيروهاي خارجي به ويژه اياالت 
متحده امريكا و از سوي ديگر مواجهه با پديده تروريسم، 
اجراي سياس��ت خارجي عراق را با كندي مواجه كرد. 
پديده شوم تروريسم در عراق، با پشتيباني صهيونيسم، 
حكام مرتجع منطقه و حتي امريكا در عراق ريشه دواند 
و در دوره اي شاهد بوديم كه داعش موفق شد بخش قابل 
توجهي از خاك ع��راق را تصرف كند. در نتيجه اولويت 
اصلي دولت عراق طي سال هاي اخير به سوي مبارزه با 
تروريسم، آزادسازي مناطق تحت تصرف داعش و تامين 

امنيت سوق پيدا كرد. 
آنچه امروز، در پي سفرهاي ديپلماتيك حيدر العبادي 
رخ داده است، نش��ان مي دهد كه دولت عراق به عنوان 
يك حكومت مردمساالر، مورد توجه جهانيان قرار گرفته 
اس��ت و در عين حال حاكي از اين است كه اين دولت با 
كمك ملت عراق در مقابله با پديده تروريسم موفق عمل 
كرده است. امروز توانمندي و قدرت عراق در ايجاد ثبات 
و امنيت درون مرزها و اداره موفق كشور همزمان با جنگ 
عليه تروريسم و همه مش��كالت موجود، براي همگان 
روشن شده اس��ت. توطئه هاي گوناگون عليه عراق كه 
قصد جلوگيري از ش��كل گرفتن يك حكومت مردمي 
و فراگير در عراق را داش��ت، با شكس��ت مواجه شدند و 
كساني كه مي خواستند جلوي تشكيل عراق جديد بر 
پايه دموكراسي و مردمس��االري را بگيرند، سرافكنده 
ش��دند. فراموش نكرده اي��م كه برخي از كش��ورهاي 
منطقه نسبت به تشكيل دموكراس��ي و ريشه گرفتن 
مردمساالري در عراق نگران بودند و وحشت داشتند كه 
شكل گيري اين تفكر باعث تاثير در جامعه بسته و دچار 
خفقان خودشان شود. در نتيجه برخي رهبران منطقه، 

براي مثال در ميان حكام آل س��عود، 
ت��الش مي كردند ت��ا اج��ازه ندهند 

خواس��ته هاي ملت عراق محقق شود. اما پيوند دولت و 
ملت در عراق باعث شد تا ...

تيترهاي امروز
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» اعتماد« گزارش مي دهد

 تصميم نهايي در مورد تداوم يا رفع حصر
 در صالحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص 

شوراي عالي امنيت ملي  است

داستانحصر
بيمهاواميدها

امريكاخيرخواهمانيست
حامد كرزاي در گفت وگو با »اعتماد«: 

6داعش مردم را بي سرنوشت كرد
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آيت اهلل يزدي با اشاره به حكم تعليق 
عضو   زرتشتي شوراي شهر يزد: 

سرمقاله

داوري را به مردم واگذار كنيد
دادگاه آقاي بقايي و اظهاراتي كه پس از 
آن كرد و ني��ز حضور با زنبيل در دادگاه 
موجب بازتاب هاي گسترده اي شد و در نهايت به واكنش 
تند رياس��ت محترم قوه قضاييه منجر شد و در جلسه 

مسووالن قضايي به صراحت اعالم كردند كه: 
 »در س��ال ها و ماه ه��اي اخير هجمه ه��اي عجيبي را 
عليه دس��تگاه قضايي مي بينيم. قوه قضاييه به س��راغ 
هركس كه اتهامي متوجه اوس��ت م��ي رود، متهم به 
برخورد سياسي مي ش��ود و امروز نيز متاسفانه فضاي 
مجازي اب��زاري براي اين هجمه ها و فضاس��ازي عليه 
قوه قضاييه شده است. اگر قرار باشد دستگاه قضايي به 
سراغ هر كس رفت متهم به سياسي كاري شود بايد قوه 
قضاييه را تعطيل كني��م... بنيان احضارها، تعقيب ها و 
رسيدگي هاي قضايي بايد شرعي، قانوني و عادالنه باشد 
و پس از آن محكم براي احقاق حقوق مردم بدون هيچ 
گونه هراسي خواهيم ايستاد و به شانتاژهاي تبليغاتي 
توجهي نخواهيم كرد... كساني كه خارج از كشور اقدام 
به اي��ن كار مي كنند قطعا اجير ش��ده اند و با اتصال به 
س��رويس هاي جاسوسي كش��ورهاي بيگانه بابت اين 
هجمه ها پول دريافت مي كنند. اما كس��اني كه داخل 
كشور دست به تخريب قوه قضاييه مي زنند اين توصيه 
مش��فقانه را فراموش نكنند كه اقدام آنها در امتداد كار 
تخريبگران خارجي است و تخريب ركني از اركان نظام 
جمهوري اسالمي به ضرر مردم و كشور تمام مي شود، 
چه قصد اين كار را داش��ته باش��ند و چه قصد نداشته 
باشند. دستگاه قضايي نيز بايد بصير باشد و اگر كساني 
در مقام رسيدگي به پرونده شان اقدام به افترا و تخريب 
مي كنند و با اس��تفاده نابجا از فضاي مجازي عليه قوه 
قضاييه ان��واع تهمت ها را روا مي دارن��د، مورد برخورد 
قانوني قرار مي گيرند تا اين بس��اط جمع ش��ود. مردم 
عزيز ما هم بايد آگاه باشند كه عده اي براي فرار از قانون و 
رسيدگي هاي قانوني فضاسازي مي كنند. تخريب عليه 

قوه قضاييه براي قانون گريزي است.«
واقعيت اين اس��ت كه رفتار آقاي بقايي و بردن مدارك 
داخل زنبيل به طور عادي خالف قانون نيس��ت و اين 
جزو حقوق افراد است كه رفتارهايي را كه منع قانوني 
ندارد، انجام دهند. هرچند ممكن است چنين رفتاري 
نوعي وهن محكمه تلقي ش��ود ولي نمي توان افراد را از 
انجام اين كارها منع كرد يا براي آن مجازات تعيين كرد. 
همچنين به كار بردن جمالتي كه نشان دهنده تعريض 
به رييس قوه قضاييه است اگر بخواهد از طريق قضايي 
و مجازات كردن حل وفصل ش��ود، دو ايراد عمده دارد. 
اول اينكه اين امور با صدور حكم قضايي و محكوم كردن 
گوينده حل نهايي نمي شود، چه بسا بدتر هم مي شود. 
دوم اينكه وقتي خطاب آنان به ش��خص رياس��ت قوه 
است، هر نوع مواجهه حقوقي موجب برجسته تر شدن 
اين خطاب و تعريض مي شود. البته اين نكات به منزله 
نفي وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي حقوقي نيست 
ولي مش��كلي كه وجود دارد اين اس��ت كه از نظر افكار 
عمومي، هنگامي كه مخاطب اين جمالت و تعريض ها، 
دست اندركاران قوه قضاييه هستند، زيرمجموعه اين قوه 
نمي تواند مشكل را رسيدگي و حل كند و اگر چنين كند 

نزد افكار عمومي جا نمي افتد. 
اصوال مشكل از اينجا شروع مي شود كه رياست محترم 
قوه قضاييه در همه اينگونه از امور ورود پيدا مي كنند. 

اموري كه نيازي به ورود مقامات عالي اين قوه نيس��ت. 
مشكلي كه با استفاده از يك مشاور رسانه اي به سادگي 
حل خواهد شد. زيرا همانطور كه خودشان هم متذكر 
ش��ده اند اگر در رس��يدگي و احضارها موارد قانوني و 
عدالت رعايت شود، ديگر جايي براي موثر بودن تخريب 
نمي ماند و تخريب كننده، خودش متضرر مي شود. چون 
ممكن نيست كه رسيدگي ها براساس قانون و عدالت 
باشد، بعد متهم يا متهمان بتوانند با جوسازي، دستگاه 
قضايي و دادگاه را تخطئ��ه و تخريب كنند. به ويژه در 
اتهامات مالي كه متوجه مسووالن است. اگر در اين نوع 
از پرونده ها چنين تخريبي صورت گيرد اين به معناي 
آن است كه دست اندركاران دادگاه نتوانسته اند درست 

عمل كنند. چرا؟
چن��دي پيش در همي��ن جا بر ضرورت علني ش��دن 
دادگاه ه��ا تاكيد كردي��م. اكنون ني��ز رييس محترم 
دادگس��تري تهران به صراحت اعالم داشته است كه: 
»صد در صد پرونده بقايي مالي اس��ت.« پرسش��ي كه 
براي م��ردم مي ماند اين اس��ت كه چه فلس��فه اي در 
غيرعلني كردن اين دادگاه وجود داشته است؟ اتهامات 
مالي به يك مقام سابق اداري كجاي امنيت عمومي را 
خدش��ه دار مي كند؟ اتفاقا به نفع آن است. اين پرونده 
از دو حال خارج نيس��ت. يا اينكه متهم تبرئه مي شود، 
كه اين به نفع حكومت اس��ت كه مسووالن گذشته آن 
پاكدست بوده اند و بري از اتهام و جرم هستند. اگر هم 
محكوم شوند، باز هم مردم خواهند گفت كه مجرمين 
به سزاي عمل خود خواهند رسيد حتي اگر در سطوح 
باالي مديريتي باشند. اين دو حالت هركدام كه بشود 
به نفع امنيت اس��ت. بنابراين غيرعلني كردن دادگاه 
اس��ت كه برخالف امنيت اجتماعي اس��ت. غيرعلني 
كردن موجب مي ش��ود كه متهم در بي��رون دادگاه به 
مس��ائلي بپردازد كه غيرمرتبط با اتهام اوست و از اين 

مرحله حاشيه درست مي شود. 
دادگاه بايد براساس ُمّر قانون و به صورت منصفانه عمل 
كند. اگر چنين باشد مردم اين را خواهند فهميد و اگر 
بر اين اساس عمل و فرد يا افرادي محكوم شوند، مردم 
نيز او را مشمول مجازات خاص خود كه طرد اجتماعي 
اس��ت، مي كنند. عملكرد دادگاه بهترين س��ند براي 
تاييد يا رد ادعاي متهمان است كه مي گويند براي آنان 
پرونده سازي شده و اهداف سياسي پشت پرونده است. 
دستگاه قضايي نبايد در برابر اين اتهام واكنش جدلي 
نشان دهد. آنها بايد به نحوي عمل كنند كه افكار عمومي 
خودش چنين ادعاهايي را نپذيرد. رد كردن اين ادعا از 
س��وي مس��ووالن قوه قضاييه فقط در حد يك ادعاي 
متقابل است. داوري نهايي درباره درستي يا نادرستي 

اين ادعاها را بايد به عهده مردم گذاشت. 
نكته ديگ��ري كه مي تواند قابل توجه دس��تاندركاران 
امور قضايي باش��د اين است كه بسياري از افراد به علل 
و داليل گوناگون كارش��ان به دادگاه كش��يده و حتي 
محكوم شده اند و حبس را نيز تحمل كرده اند و در عين 
حال نسبت به كل روند رسيدگي و مستندات احكام و 
جزييات امر اعتراض داشته اند ولي كمتر به خود اجازه 
دادند ك��ه اينگونه رفتارها و گفتارها را عليه دس��تگاه 
قضايي انجام دهند. بنابراي��ن اميدواريم كه از گفتار و 
رفتار متهمان اخير كه از همفكران سابق آقايان هستند 

به اندازه كافي درس آموزي شده باشد. 

نگاه روز
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
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انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت مشاورمديرعامل و مدير 
ارتباطات و اموربين الملل شركت بهره برداري راه آهن شهري 
تهران و حومه )مترو(تبريك عرض نموده،براي شماموفقيت 

روزافزون مسئلت مي نمايم.

جنابآقايمحسنمحمديان

پيمان رسمي
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 تغيير تركيب مجلس در انتخابات 94 را مي توان يكي از 
بزرگ ترين شانس هاي روحاني به حساب آورد زيرا در غير 
اين صورت فراكس��يون اميدي در كار نبود تا يك بازوي 
كمكي براي تحق��ق وعده هاي انتخاباتي رييس جمهور 
باش��د. صحبت از تش��كيل كميته »رفع حصر« در اين 
فراكسيون اس��ت؛ كميته اي كه رس��انه اي شدن خبر 
تش��كيل آن تحرك و تكاپوي قاب��ل توجهي در جريان 
مدافع حصر به پا ك��رد. راي دهندگان به روحاني تالش 
دولت براي رفع حصر را از همان وقتي كه حصر دوساله 
ب��ود؛ يعني در انتخاب��ات 92 طلب كردند اما رس��انه ها 
و چهره هاي سياس��ي خاصه اصولگراي��ان در همه اين 
مدت به اندازه دو ماه گذشته اين موضوع را جدي نگرفته 
بودن��د. البته برخي اصالح طلب��ان همچون محمدرضا 
عارف، رييس فراكسيون اميد از تمركز رسانه ها در اين 
باره خوش شان نمي آيد. عارف پيش تر ورود رسانه ها به 
موضوع حصر را عامل به نتيجه نرسيدن گشايش هايي 
دانس��ته بود كه به گفته او در تابس��تان 92 ايجاد شده 
بودند. او حتي مايل بود كه تشكيل كميته رفع حصر در 
فراكسيون محرمانه بماند تا بتوانند بي سرو صدا مساله 
را پيگيري كنند و نهايتا به يك نتيجه برد – برد برسند. 

 نيمه مرداد ماه بود كه خبر تش��كيل كميته رفع حصر 
منتشر ش��د و پس از آن هم خبر ديدار با علي الريجاني 

رييس مجلس و يك��ي از اعضاي ش��وراي عالي امنيت 
ملي به رسانه ها رسيد. بعد هم مشخص شد كه اعضاي 
شوراي عالي امنيت در جلسه اي پيرامون موضوع حصر 
به گفت وگو نشسته اند. اگرچه سخنگوي شورا تاكيد كرد 
كه اين گفت وگو ها بدون اينكه در دستور كار باشد، انجام 
شده و به تصميمي در مورد تغيير در وضعيت حصر نيز 
ختم نشده است اما اميد به ختم اين غائله افزايش يافت. 
در همين حال رسانه هاي اصولگرا به شكلي اگر نگوييم 
بي سابقه اما كم سابقه موضوع حصر را در دستور كار قرار 
داده و در قالب هاي مختلف از جمله يادداشت و گفت وگو 
به آن پرداختند؛ پرداختي متفاوت از قبل. اغلب مطالب 
منتشر شده در دو ماه گذشته پيرامون موضوع حصر رنگ 
و بوي راه حل جويي دارد. از همين رو اس��ت كه بيش از 
تخريب و توهين به محصورين به چرايي و چيستي حصر 
مي پردازد. اينجاس��ت كه از حصر به عنوان يك راه حل 
پيشگيرانه و نه مجازات ياد شده و پيشنهادات مختلفي 

براي حل و فصل آن طرح مي شود. 
خبرگزاري تسنيم بيش از ديگر رسانه هاي همفكر خود 
روي مس��اله حصر تمركز كرده و با فعاالن و چهره هاي 
سياسي هر دو جريان اصالح طلب و اصولگرا در اين باره 

به گفت وگو نشس��ته يا س��خنان آنان 
را پوشش داده اس��ت. از سردار نجات 

گرفته تا عباس عبدي، از اس��ماعيل كوثري تا داريوش 
سجادي، فعال سياسي ساكن امريكا. 

آرزو فرشيد


