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»خب��ر درگذش��ت زنده ي��اد #قاسم_افش��ار گوينده 
دوست داشتني اخبار تلويزيون، تا سال ٨٨، غمي عميق 
بر دل هاي مان نش��اند. او ش��ريف و مردمي بود و به خود 
اجازه نداد گوينده اخباري باش��د كه به آن باور نداش��ت. 
خداوند او را مش��مول رحمت خاصه خوي��ش قراردهد! 
فقدان او را به خانواده و دوستدارانش تسليت مي گويم.« 
علي ش��كوري راد،  دبيركل حزب اتحاد ملت ايران گرچه 
در توييتر خود اغلب به موضوعات سياس��ي و اجتماعي 
مي پردازد اما روز گذش��ته ترجيح داد در فضاي مجازي 
يادي از قاس��م افش��ار، گوينده معروف خبر بكند كه روز 
چهارشنبه درگذشت. البته او تنها فعال سياسي نبود كه 
در توييتر خود به درگذشت قاسم افشار اشاره كرد. عبداهلل 
رمضان زاده از جمله سياس��يوني بود كه در توييتي كوتاه 
ياد و خاطره او را گرامي داش��ت. حتي در ميان پست ها و 
توييت هاي شوراي ش��هري ها هم يادي از قاسم افشار به 
چشم مي خورد و براي نمونه الهام فخاري از جمله كساني 

بود كه به موضوع درگذشت اين گوينده خبر اشاره كرد. 

 محمد هاش�مي،  عضو س�ابق 
مجمع تشخيص مصلحت نظام : 
نه من اصال چنين احتمالي )استعفا 
يا كناره گيري رييس جمهوري( را 
نمي دهم و از نظر م��ن طرح اين موض��وع بي معني 
اس��ت. اصال يك نظريه هم وج��ود دارد كه مي گويد 
زماني كه كشوري در حال جنگ است فرمانده خود را 
عوض نمي كند و برهمين اس��اس كش��وري هم كه 
چنين ش��رايطي دارد، رييس جمهور خ��ود را تغيير 

نمي دهد. اعتمادآنالين

  محمدتق�ي فاض�ل ميب�دي، 
و  محققي�ن  مجم�ع   عض�و 
مدرس�ين ح�وزه علمي�ه قم: 
عده اي چون دولت متبوع خودشان 
بر سركار نيامد برجام ستيزي مي كنند، اين كار يك 
جنايت و ظل��م در حق كش��ور اس��ت... اگ��ر بنا به 
عذرخواه��ي باش��د در اي��ن كش��ور خيلي ه��ا بايد 
عذرخواهي كنند، كساني كه مرتب در دولت هاي نهم 
و ده��م حمايت هاي��ي را انج��ام دادند و ب��ا همين 
حمايت ها چه ضرباتي را به كشور زدند، چرا اين افراد 

عذرخواهي نمي كنند؟ ايلنا 

 سيد احمد خاتمي،  امام جمعه 
موقت تهران: بيانيه اخيري كه در 
ارتباط با برجام صادر ش��ده  اس��ت 
بيانيه خب��رگان رهبري نب��وده و 
آيت اهلل جنتي ب��ه عنوان رييس خب��رگان از جايگاه 
حقيقي خودشان اين بيانيه را صادر كردند. تعجيلي 
در ابتدا صورت گرفت كه سايت خبرگان بيانيه را به 
نام خبرگان رهبري درج كرد ول��ي بالفاصله اصالح 
ش��د كه اين بيانيه مربوط به رييس مجلس خبرگان 

رهبري است. انتخاب

به�رام سرمس�ت، مدي�ركل 
سياسي وزارت كشور: براي ما 
و  اصولگ��را  اح��زاب  بح��ث 
اصالح طل��ب مطرح نيس��ت. هر 
تشكلي كه خود را حزب مي داند و فعاليت سياسي 
مي كند بايد ب��ا اين قان��ون خ��ود را تطبيق دهد. 

اعتمادآنالين

مجتبي ذوالنور، رييس كميته 
هس�ته اي مجلس: طرح اصالح 
قانون »اقدام متقابل و متناس��ب 
دولت ايران در اج��راي برجام« به 
صورت دوفوريت��ي و با عنوان »الح��اق يك ماده به 
قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ايران در اجراي 
برجام« آماده ش��ده اس��ت. يك بخش از اين طرح 
تبصره دارد و آن هم اين اس��ت كه مذاكرات با اروپا 
نبايد بيش از يك ماه طول بكشداين طرح در جلسه 
يكش��نبه هفته آينده مجلس آماده مطرح شدن در 

صحن خواهد بود. مهر

»از هموطنان گرامي 
تقاض��ا داري��م براي 
اعمال نظارت دقيق تر 
اج��راي  نح��وه  ب��ر 
دستور قضايي صادر 
ش��ده در خص��وص 
تلگرام  مسدودسازي 
فيلترش��كن ها،  و 
گ��زارش  چنانچ��ه 
موثق��ي از فعال بودن 
فيلترشكن ها دريافت 

كردند با ذكر پاسخ پرسش هاي ذيل فورا مراتب را به اين 
كانال اعالم فرمايند: 1- چه فيلترش��كني كار مي كند؟ 
)ترجيحا با اعالم ورژن يا آي پي( 2- بر روي اينترنت كدام 
ش��ركت مخابراتي فعال مي شود؟ )ايرانس��ل، آسياتك، 
همراه اول،  شاتل، رايتل يا...( 3- در چه شهري در دسترس 
اس��ت؟« روز گذش��ته كانال تلگرامي اصالح��ات نيوز 
»اسكرين شات« از يك كانال در پيام رسان داخلي سروش 
را منتش��ر كرد كه از اعضاي خود خواسته گزارش كنند 
نزدي��كان و اطرافيان از چه فيلترش��كن هايي براي ورود 
به تلگرام اس��تفاده مي كنند. نام اين كانال آنچنان كه در 

تصوير مشخص است جبهه انقالب اسالمي... است. 

همه حرف هاي دي��روز رييس جمهور در جلس��ه هيات 
دولت حول محور انتقاد از امريكا بود. از ش��رايط منطقه 
كه به گفته او محص��ول بي تدبيري مقام��ات امريكايي 
در انتقال سفارت ش��ان به بيت المقدس اس��ت تا خروج 
از برج��ام. روحاني ديروز از س��كوت كش��ورهاي عربي و 
مسلمان درقبال جنايات رژيم صهيونيستي ابراز تاسف 
و تاكيد كرد كه جمهوري اس��المي ايران همواره مدافع 
حقوق مردم فلس��طين بوده و اين راه را ادامه خواهد داد. 
رييس جمهور در بخش ديگري از حرف هايش به موضوع 
خروج امريكا از برجام و واكنش هاي داخلي به اين موضوع 
اشاره كرد. او با تاكيد بر اينكه چه كسي مستحق مالمت 
اس��ت، بيان كرد: »اين موضوع بايد روشن ش��ود و مبادا 
يك عده اي خطا كنند، امروز امريكا به عنوان ناقض عهد 
و متخلف از مق��ررات بين الملل��ي بايد مورد فش��ار قرار 
بگيرد.«وي با اشاره به جمالتي از حضرت امام)ره( گفت: 
»اين روزها با موضوعاتي كه مطرح مي شود بيشتر به ياد 
جمله معروف حضرت امام خمين��ي)ره( در آبان ۶۵ كه 
به »اين تذهبون؟« معروف اس��ت،  مي افت��م. در آن روز 
بين اي��ران و امريكا اختالفي وجود داش��ت كه امريكا در 
آن شكس��ت خورده بود اما يك عده به دنب��ال آن بودند 
كه مسووالن ايراني را مورد س��وال قرار دهند و امام راحل 
برخورد حكمت آميز با آنها داشت و آن درس خوبي براي 
ما بود و هس��ت. امام در 29 آبان ۶۵ فرم��ود »هيچ توقع 

نداش��تم كه در اين زمان كه بايد فرياد بزنند سر امريكا، 
فرياد مي زنند سر مسووالن مان« چه شده است؟ در يك 
چنين مساله مهمي بايد همه دست به دست هم بدهيد 
و ثابت كنيد به دنيا كه وحدت داريد، چرا شما مي خواهيد 
تفرقه و دودستگي ايجاد كنيد، چه ش��ده است شما را و 
كجا داريد مي رويد؟ »اين تذهب��ون؟« بعد فرمود تندرو 
و كندرو و دودستگي در كش��ور ايجاد نكنيد و اين خالف 
اسالم، ديانت و انصاف اس��ت.« روحاني ادامه داد: »امروز 
روزي نيست كه همديگر را پاي ميز س��وال ببريم، البته 
ممكن اس��ت چنين فرصتي بعدا پيش بيايد كه بسيار از 
آن استقبال مي كنيم، اما در زمان كنوني همه بايد در برابر 

فشارهاي امريكا، متحد باشيم.«
هيات دولت در حياط دولت

جلسه ديروز هيات دولت طبق روال همه جلسات با حضور 
اعضاي كابينه در حياط دولت پاي��ان يافت. خبرنگاران 
درباره موضوعات مختلفي از جمل��ه فيلترينگ تلگرام، 
تاثير تحريم ها بر واردات دارو، تخري��ب ويالي آقاي وزير 
در ساوجبالغ، دوتابعيتي ها، قوانين مربوط به پولشويي و... 

سوال كرده و وزرا پاسخ دادند. 
 عليرضا آوايي، وزير دادگستري: 
وضعي��ت  درب��اره  تحقيقات��ي 
بازداش��تگاه ها انجام ش��ده اس��ت و 
گزارش ه��اي تكميل��ي تحقيق��ات 

خدمت رييس جمهور ارايه مي شود... مسير كلي ما چند 
سال است كه به سمت جايگزيني مجازات حبس است و 
به نظر مي توانيم مقداري جدي تر به اين قضيه ورود كنيم. 
مجازات هاي جايگزين كم هزينه تر است و باعث كاهش 
تعداد زندانيان مي شود چرا كه اگر تعداد زندانيان باال باشد، 

باعث خدشه به اعتبار كشور مي شود. 
 س�يد محم�د بطحاي�ي، وزي�ر 
آموزش و پ�رورش: طرح تعطيالت 
زمس��تانه مدارس تا قبل از آغاز سال 

تحصيلي جديدس آماده مي شود. 
 جمشيد انصاري، رييس سازمان 
اداري و اس�تخدامي: در جري��ان 
گ��زارش تحقيق و تفح��ص مجلس 
درب��اره مديران دو تابعيتي نيس��تم و 
هنوز چيزي درباره آن نشنيده ام. بايد گزارش را مكتوب و 
رسمي ببينم. وزارت اطالعات مرجع تاييد اين افراد است. 
طبق قانون كسي كه به استخدام دولت جمهوري اسالمي 

در مي آيد خودش بايد تبعه ايران باشد. 
 محمدج�واد آذري جهرمي، وزير 
ارتباط�ات و فن�اوري اطالعات: 
متاس��فانه بر اساس ش��واهد كاربران 
شبكه هاي اجتماعي در حال مقاومت 
در برابر دستور قضايي هستند و اين موضوع امنيت فضاي 

انتقاد روحاني از منتقدان دولت

اين تذهبون؟
از سياست به تلويزيون كشور در جنگ، فرمانده را عوض نمي كند

ستيزي با دولت متبوع ارتباط برجام 

بيانيه اخير درباره برجام متعلق به خبرگان نبود

اصالح طلب و اصولگرا مهم نيست

طرح اصالح قانون متقابل و متناس�ب دولت 
ايران در اجراي برجام

كساني را كه از فيلترشكن استفاده 
مي كنند،  معرفي كنيد

 دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي، درماني كردستان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كردس�تان در نظر دارد طراحي و تجهيز سالن هاي كنفرانس و همايش بيمارستان 
637 تختخوابي كوثر سنندج را از طريق مناقصه عمومي )دومرحله اي( به شركت هاي ذي صالح واجد شرايط واگذار نمايد. 

موضوع مناقصه: طراحي و تجهيز سالن هاي كنفرانس و همايش بيمارستان 637 تختخوابي كوثر سنندج
محل اجراي عمليات: استان كردستان- شهرستان سنندج- بيمارستان كوثر 

مبلغ برآورد اجراي عمليات: 18340500000 ريال )هجده ميليارد و سيصد و چهل ميليون و پانصد هزار ريال(
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 918000000 )نهصد و هجده ميليون ريال( 

محل تامين اعتبار: اوراق خزانه اسالمي اخزا )610( 
تاريخ سررسيد: اوراق 98/9/11 

شركت كنندگان مي توانند تضمين را به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر با حداقل سه ماه اعتبار و يا مبلغ آن را به شماره حساب اعالمي در اسناد 
مناقصه واريز و به صورت اصل فيش بانكي ارائه نمايند. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/2/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/3/3

شركت كنندگان مي توانند جهت دريافت اسناد و شرايط مناقصه از تاريخ نشر آگهي به آدرس http://iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني 
مناقصات و يا سايت دانشگاه علوم پزشكي كردستان )بخش اطالعيه ها( به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمايند. 

آخرين مهلت ارسال مدارك، شرايط مناقصه و پيشنهادات: شركت كنندگان بايستي نسبت به ارس�ال كليه مدارك، اسناد و شرايط مناقصه 
)تكميل شده( لغايت پايان وقت اداري مورخ 1397/3/20 به آدرس كارفرما )مورخ 97/3/20 آخرين مهلت تحويل مستقيم پاكت ها به آدرس 

ذيل و يا تحويل به باجه پستي مي باشد( اقدام نمايند. 
آدرس كارفرما: استان كردستان- شهرستان سنندج- ميدان آزادي- ابتداي خيابان آبيدر- دبيرخانه )محرمانه( ستاد مركزي دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كردستان- كدپستي 6618634683 
تاريخ تشكيل كميسيون مناقصات و بازگشايي پيشنهادات: كميسيون مناقصات )مرحله اول بازگشايي( در مورخ 1397/3/27 ساعت 9 صبح 

)روز يكشنبه( در سالن جلسات دانشگاه برگزار خواهد شد. 
نمايندگان مناقصه گران شركت كننده در مناقصه مي توانند در جلسه بازگشايي با در دست داشتن معرفي نامه رسمي )از شركت متبوع خود( و 

كارت شناسايي معتبر در جلسه شركت فرمايند. 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 33288915- 087 تماس حاصل فرماييد. 

جهت كسب اطالعات فني با دفتر مركزي مهندسين مشاور همگون به شماره 36632304-031 تماس حاصل نمايند. 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي )دومرحله اي( 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كردستان 

نوبت اول

زينب طاه�ري،  وكي�ل مدافع محم�د ثالث 
)مته�م حادث�ه پاس�داران(: هفته گذش��ته با 
موكلم در زندان مالقات داش��تم كه وي با توجه به 
خواسته خودش، در س��لول انفرادي به سر مي برد 
و از نظر روحي وضعيت خوبي داش��ت و از شرايط 
زندان ني��ز اظهار رضاي��ت مي كرد. حك��م موكلم 
قصاص است، اما به دليل آغاز ماه رمضان فعال اين 

حكم اجرا نخواهد شد. ايسنا 

حكم ثالث فعال  اجرا نمي شود

مجازي را با چالش مواجه كرده اس��ت. اقدام جديدي در 
مقابله با فيلترشكن ها آغاز نشده و روال همان است كه از 
دي ماه وجود داشته است. مقابله با اين حجم درخواست 
فيلترشكن ها كار ساده اي نيست و پيچيدگي بسيار بااليي 
دارد. حدود يك ماه قبل اين چالش ها را به مقامات ذي ربط 

منعكس كرده ايم. 
مع�اون  امي�ري،  حس�ينعلي   
رييس ج�مه��وري:  پ�ارلماني 
رويكرد اليحه اصالح قانون مبارزه با 
تامي��ن مال��ي تروريس��م، تقوي��ت 
نهادهاي داخلي اس��ت. در حال حاضر قانون مبارزه با 
پولش��ويي و همچنين قانون مب��ارزه ب��ا تامين مالي 
تروريس��م در مرحله رس��يدگي در مجلس ش��وراي 

اسالمي و دستور كار قرار گرفته اند. 

 س�يد حس�ن هاش�مي، وزير 
بهداش�ت و درم�ان: م��ا هي��چ 
تصميم جديدي درباره خروج دارو 
از ليس��ت كاالهاي اساسي نداريم. 
اخبار منتش��ر ش��ده در اين باره ش��ايعه است. هيچ 
جاي نگراني درباره تامي��ن داروي مورد نياز بيماران 
خاص وجود ندارد. دارو به اندازه كافي وجود دارد. ما 
ني��ز در وزارت بهداش��ت در ح��ال رص��د وضعيت 

هستيم. 
 عبدالرضا رحمان�ي فضلي، وزير 
كشور: خبر تخريب ويالي ساوجبالغ 
]ويالي��ي كه ب��ه گفت��ه دادس��تان 
ساوجبالغ متعلق به وزير كشور است[ 

دروغ است. 

در ش�رايط�ي كه زم�زمه 
 هايي درمورد فيلترينگ 
فيلترش�كن ه�ا مط�رح 
توج�ه  باي�د  مي ش�ود، 
داشته باشيم كه در حوزه 
فيلترين�گ تلگ�رام نيز 
موض�وع حاي�ز اهمي�ت 
اين ب�ود ك�ه ابهامات بي پاس�خ فراوان�ي براي 
افكار عمومي ايجاد ش�د و ارتباطات سياسي، 
اجتماع�ي، ش�غلي، فرهنگي، فن�ي ، علمي و 
آموزش�ي مردم را مخت�ل ك�رد و توضيحاتي 
شفاف به اس�تحضار مردم نرس�يد. باتوجه به 
اينك�ه ع�دم پاس�خگويي مس�ووالن وزارت 
ارتباطات، شانه خالي كردن آنها از مسووليت و 
فرافكني به ديگر حوزه ها، بدترين شيوه تعامل 
اين مجموعه با كاربران و جامعه هدفش است، 
به نظر مي رسد همان روند در حوزه فيلترينگ 
فيلترش�كن ها نيز درحال تكرار اس�ت. به اين 
ترتيب كه در مرحله نخست نگراني هايي براي 

مردم ايجاد ش�ده و در ادامه به اي�ن نگراني ها 
ازسوي مراجع ذي ربط پاس�خ داده نمي شود و 
به جاي شفاف س�ازي در مورد اي�ن نگراني ها، 
به اين بهانه ك�ه آنچه در فض�اي افكار عمومي 
مطرح شده، صرفا شايعات بوده از پاسخگويي 
و شفاف س�ازي درقب�ال آن خودداري ش�ده و 
مس�ووالن حاضر به روش�نگري نمي ش�وند و 
ازقضا اين رويه، عمال منجر به دامن زدن به اين 
شايعات مي شود. در اين شرايط انتظار مي رود 
وزارت ارتباطات و همچنين شوراي عالي فضاي 
مجازي با مردم گفت وگو كنن�د و اگر برنامه اي 
براي محدود كردن فيلترش�كن ها وجود دارد، 
صرف نظر از اينكه اين اقدامات قانوني اس�ت يا 
غيرقانوني، اطالع رساني ش�فاف صورت گيرد 
و اگر واقعا به آزادي ارتباطات اعتقاد دارند، اين 
مساله را نيز بطور شفاف اعالم كنند و از دغدغه 

و نگراني مردم بكاهند. 
عضو اصالح طلب كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس

لزومشفافسازيدرموردفيلترينگفيلترشكنها

عليرضا رحيمي

اف�راد  از  ليس�تي 
ط�ي  تابعيت�ي،  دو 
تفح�ص  و  تحقي�ق 
خص�وص  در  مجل�س 
ط�رح دوتابعيتي اعالم 
ح�ال  عي�ن  در  ش�د. 
در  ذي ص�الح  مرج�ع 
كش�ور براي اظهارنظ�ر رس�مي در مورد 
بحث دو تابعيتي ها و مسائل مربوط به آنان 
وزارت اطالعات اس�ت. آق�اي علوي طي 
جلس�ه اي در مجلس بيان ك�رد كه ادعاي 
آقاياني كه تحقي�ق و تفحص در اين زمينه 
را انج�ام داده اند، بايد ب�ا وزارت اطالعات 
در ميان گذاشته ش�ود تا بررسي و تحقيق 
ش�ود. در نهايت آنچه وزارت اطالعات در 
مورد دوتابعيتي ه�ا اعالم كند، مورد قبول 
اس�ت؛ به عب�ارت ديگ�ر مرجع رس�مي 
اظهارنظ�ر در م�ورد دو تابعيتي ه�ا اي�ن 
وزارتخانه است. در اين مورد بين دوستان 

تحقيق و تفحص كننده و مسووالن وزارت 
اطالعات اختالف وج�ود دارد. طبق قانون 
افراد دو تابعيتي نباي�د در مناصب دولتي 
و حكومتي حضور داشته باشند. بر اساس 
نظر وزارت اطالع�ات، در ش�رايط كنوني 
هيچ مقام حكومتي دو تابعيتي اي نداريم. 
قان�ون اساس�ي مي گوي�د ك�ه اظهارنظر 
در م�ورد صالحي�ت امنيت�ي مقام�ات و 
مس�ووالن حس�اس حكومت�ي ب�ر عهده 
وزارت اطالعات اس�ت و قاعده اين اس�ت 
كه مجلس اس�امي را ب�ه اي�ن وزارتخانه 
بدهد تا پس از بررس�ي نتايج اعالم شود. 
مجل�س دو تكلي�ف اساس�ي نظ�ارت و 
قانونگذاري را ب�ه عهده دارد و بر اس�اس 
موقعي�ت نظارت�ي اش مي توان�د ب�ه اين 
مس�اله ورود كند اما نظر نهاي�ي را وزارت 

اطالعات بايد اعالم كند. 
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس 
شوراي اسالمي

نظرنهاييدرمورددوتابعيتيهاباوزارتاطالعاتاست

اردشير نوريان

نعم�ت  احم�دي: اس�تفاده از مجازات ه�اي 
جايگزين حب�س ام�ري مثبت در راس�تاي 
كاهش تعداد زندانيان است. جرايم غيرعمدي 
به وفور اتفاق مي افتد و اگر براي همه اينها يك 
عنوان مجرمانه بس�ازيم، زندان ها پر خواهد 
ش�د. به عنوان مث�ال در يك پرون�ده قاضي، 
پزشك خاطي را محكوم كرد كه به مدت 1500 
ساعت در مناطق فقير نش�ين ويزيت رايگان 
داشته باش�د. يك راي جالب ديگر اين بود كه 
آقايي محكوم ش�ده بود در امور آش�پزخانه 
)شستن ظرف ها و...( به همسرش كمك كند. 
نكته اي ك�ه بايد ب�ه آن توجه كرد اين اس�ت 
كه فرآيند اس�تفاده بيش�تر از مجازات هاي 
جايگزين به درس�تي و بدون ابهام طي شود، 
مثال در صورتي كه جرايم نقدي جايگزين شود 
ممكن اس�ت اين را به اف�كار عمومي القا كند 
كه دولت از اين طريق ب�راي خود محل درآمد 
حقوقدان ايجاد كرده است.  

تشخيصقاضي
برايمجازاتجايگزين

عليرضا كيانپور| هفته اي كه گذش��ت، هفته بخت 
و اقبال محمدعلي افش��اني، ش��هردار جديد پايتخت 
بود. الاقل مي توانست چنين باش��د و اين هفته، هفته 
شانس افشاني و افش��اني، مرد خوش اقبال هفته باشد 
اما چنين نش��د. اصولگرايان و جريان رقيب افشاني كه 
در دوره 12 س��اله قاليباف و همچنين يكي، دو س��ال 
پيش از آن، كه محم��ود احمدي نژاد كلي��ددار تهران 
بود، به زير و ِزبر ش��هرداري رخنه كرده اند، موج تخريب 
شهردار اصالح طلب جديد را بسيار زودتر از آنكه انتظار 
مي رفت، كليد زدند. تخريبي كه از ابتداي ش��هريورماه 
سال گذشته تا همين اواخر، تيزي پيكانش را به سمت 
محمدعلي نجفي نشانه گرفته بود و حاال هنوز افشاني 
قدم به »بهش��ت« نگذاش��ته، مي خواهد اوضاع را براي 
او »جهنم« كند. علي اعطا، س��خنگوي ش��وراي شهر 
تهران حدود س��اعت 1۶ ديروز در توييتي از ابالغ حكم 
محمدعلي افش��اني توس��ط عبدالرضا رحماني فضلي 
در س��اختمان وزارت كش��ور خبر داد تا شهردار جديد 
پايتخت رس��ما كار خود را آغاز كند. حال آنكه چنانچه 
گفتيم، روند تخريب افشاني ازسوي رسانه هاي اصولگرا 
از س��اعت ها پيش از ابالغ حكمش و به بي��ان دقيق تر 
تنها 48 س��اعت پس از انتخاب او توس��ط شوراي شهر 
تهران آغاز ش��د و جالب آنكه اين رويه تخريبي درمورد 
محمدعلي نجفي، شهردار مستعفي تهران كه چهره اي 
نسبتا سرشناس تر از افشاني بود و به اين اعتبار به عنوان 
رقيب انتخاباتي احتمالي آينده، جدي تر، چند صباحي 
ديرتر كليد خورد. آنجا كه اصولگرايان الاقل چندروزي 
به نجفي مهلت دادند كه به اتاق كار جديدش عادت كند 
و بعد آتش تيربار رسانه هاي شان را به سمت »بهشت« 
نشانه رفتند. عمليات تخريبي عليه افش��اني اما فارغ از 
آنكه بسيار زودهنگام آغاز شد، ويژگي هاي ديگري نيز 
داشت و در اين ميان ش��ايد ويژگي اصيل اين حمالت، 
چندجانبه و چندوجهي بودن آن ب��ود. حمالتي كه از 
يكسو به گرايشات جناحي و تعلقات حزبي آقاي شهردار 
مربوط بود و از ديگرسو، به ويژگي هاي مديريتي و فني 
او. اينجا، افشاني مديري نااليق براي اداره پايتخت بود؛ 
چراكه زماني از سمتش در فالن معاونت وزارت آموزش 
و پرورش به عن��وان يك مدير دولتي اس��تعفا داده بود 
و آنجا، افش��اني سياس��تمداري بود، ناتوان؛ زيرا زماني 

ديگر، درمقابل اس��تعفاي 18 نماينده استان فارس كه 
مخالف حكم وزير كشوِر حس��ن روحاني براي افشاني 
و تص��دي اش در راس اس��تانداري اين اس��تان بودند، 
ايس��تاد و حاضر به كناره گيري نش��د. اصولگراياني كه 
12سال تمام در قبال مديريت بحث برانگيز محمدباقر 
قاليباف، اين مدير عمرانيِ زاده طرقبه مش��هد تعريف 
و تمجيد كرده و هرگز از ذهن شان نگذشته بود كه چرا 
يك غيرتهراني ش��هردار تهران اس��ت، حاال اما ناگهان 
به اين فك��ر افتاده اند كه چگونه مي ش��ود كليد تهران 
را به يك غيرتهراني س��پرد و در ش��رايطي كه بيش از 
يك دهه، در برابر البي ه��اي جناحي قاليباف و مديران 
قاليبافي سياستي جز سكوت يا همراهي پيش نگرفته 
بودند، ناگهان نگران اين ش��ده اند كه مبادا حمايت يك 
حزب اصالح طلب پشت سر افشاني باشد و نكند، البي 
زاگرس نشينان حلقه كليد تهران باشد. اصولگرايان حتي 
از اين نيز پيشتر رفته و سعي كردند با جوسازي رسانه اي 
انتخاب افشاني را حاصل »زد و بند«هاي حزبي يكي دو 
حزب اصالح طلب نش��ان دهند كه ازقضا چندان هم به 
مذاق بعضي از ديگر احزاب اصالح طلب بيرون از اين زد و 
بند، خوش نيامده و حاال دست به »افشاگري« زده است. 
آنچنان كه خبرگزاري تس��نيم در گزارش روز گذشته 
خود تيتر زد: »افش��اگري كارگ��زاران درب��اره زدوبند 
اتحادملت و اعتمادملي بر س��ر انتخاب شهردار تهران« 
حال آنكه محمدعلي افشاني در حالي با 19 راي شوراي 
شهر 21 نفره تهران به عنوان شهردار جديد انتخاب شد 
كه از 2 راي باقي مانده، يك راي سفيد بود و تنها يكي از 
اعضاي شوراي شهر به ديگر گزينه پيشنهادي راي داد 
و به اين اعتبار، بيراه نيست اگر افشاني را نتيجه انتخاب 
تمام شوراي شهر تهران بدانيم و شهردار موردحمايت 
كليت شوراي ش��هر. اين حمايت قاطع ش��وراي شهر 
تهران اما درحالي رقم خ��ورده كه عالوه بر اين 21 عضو 
اصالح طل��ب، بس��ياري از نمايندگان م��ردم تهران در 
مجلس نيز از اين انتخاب استقبال كرده و رضايت دارند. 
تا آنجا كه محمود صادقي و احمد مازن��ي دو نفر از اين 
نمايندگان در گفت وگوهايي جداگانه با »اعتماد« از اين 
موضوع سخن گفته و معتقدند افشاني مي تواند تهران را 
اداره كند. در ادامه، مشروح گفت وگوي »اعتماد« با اين 

دو نماينده مردم تهران در مجلس را مي خوانيم. 

 رسانه هاي اصولگرا بسيار زودتر از آنچه انتظار 
مي رفت روند تخريب شهردار جديد پايتخت را 
آغاز كرده و درحالي مواردي ازجمله اينكه آقاي 
افشاني زاگرس نشين اس�ت و اهل تهران نبوده 
را مطرح مي كنند كه قاليباف نيز همين وضعيت 
را داشت. همين ديروز هم شاهد طرح سوال نادر 
قاضي پور، نماينده اصولگ�راي اروميه درمورد 
روزنامه همش�هري بودي�م، حال آنكه ايش�ان 
در 12سال حضور آقاي قاليباف س�والي درباره 
موسسه همشهري نداش�ت. به نظر شما انگيزه 

اين تخريب ها  يست؟
 )باخنده( اصولگريان كه در تخريب بس��يار حرفه اي 
هستند و معموال دست به چنين دستاويزهايي براي 
تخريب مي زنند اما فارغ از شوخي، فكر مي كنم آقاي 
افشاني هم بايد مراقب باشد. به هر حال اين شايبه اي 
كه درمورد ايشان مطرح ش��ده كه زاگرس نشينان در 
انتخاب ايش��ان فعال بوده اند، بايد توس��ط خود آقاي 
افشاني مرتفع شود. درواقع شهردارجديد بايد در عمل 
وارستگي و استقالل خود را نشان دهد. عملكرد آقاي 

افشاني مي تواند بهترين پاسخ به اين شايبه ها باشد. 
 آيا اين تخريب ها موقتي و درحكم واكنش اوليه 
پس از شكست اس�ت يا بايد منتظر تداوم اين 

رويه باشيم؟
ش��هرداري جايگاهي اس��ت كه مرتبط با منافع افراد 
بس��يار زيادي بوده و بعضا گفته مي شود كه حجم كار 
شهرداري، به اندازه سه وزارتخانه است. بنابر اين ممكن 
است، منافع افراد زيادي با تغيير شهردار به خطر بيفتد 
و قطعا كساني كه منافع ش��ان به خطر بيفتد، ساكت 
نمي نشينند. درواقع فارغ از ابعاد سياسي، كساني كه 
منافع اقتصادي شان را در خطر مي بينند، در درازمدت 
فعال خواهند بود و درمجموع فكر نمي كنم تخريب ها 

كوتاه مدت باشد. 
 اصالح طلبان درحالي بعد از بيش از يك دهه به 
قدرت بازگشته اند كه به نظر مي رسد، شهرداري 
تنها نهاد اجرايي است كه اين جريان سياسي در 
آن شريك ندارند. فكر مي كنند اين مساله چقدر 

در اين تخريب ها موثر است؟
قطعا موثر اس��ت. درواق��ع به دليل حج��م عملياتي 
گسترده اي كه در شهرداري وجود دارد و در پروژه هاي 
مختلف، افراد زيادي ذي نفع هس��تند، اين جايگاه در 
معرض هجمه بيش��تري نيز قرار مي گي��رد. ازطرفي 
شهرداري مي تواند به لحاظ قدرت اجرايي پايگاه مهمي 
باشد و اگر خوب عمل شود و رضايت مردم را جلب كند، 
در موفقيت آينده اصالح طلبان نقش��ي تعيين كننده 
دارد. ضم��ن آنك��ه ش��وراي ش��هر تهران يكدس��ت 
اصالح طلب است و اگر در خدمت رساني به شهروندان 

كوتاهي شود، مردم هيچ بهانه اي را نمي پذيرند. 
  درگذش�ته تاكيد مي ش�د كه يك چهره ملي 
بايد به عنوان شهردار انتخاب ش�ود. در مقطع 
اخير انتخاب اخي�ر ش�هردار، تقريبا هيچ يك 
از گزينه ها، چهره درجه يك سياس�ي نبودند. 
درحالي كه همواره اين ش�ائبه مط�رح بوده كه 
شهرداري نردباني براي رياست جمهوري است. 
آيا شوراي ش�هر به دليل اين مالحظه به سمت 

چنين انتخابي رفته است؟
به هر حال، آقاي افش��اني س��وابق زيادي دارد و اتفاقا 
چهره دس��ته چندمي نيست و در س��طوح باال و حتي 

در سطح اس��تانداري و معاونت وزير عمل كرده است. 
ش��خصا معتقدم ش��هردار باي��د در عمل ب��ه صورت 
تخصصي ورود كند و جنبه هاي سياس��ي و جناحي 
بر كارش غلب��ه نكند. نبايد به فك��ر جايگاه هاي باالتر 
باشد كه احيانا وسوس��ه مقامات باالتر اثرگذار شده و 
كار شهرداري را تحت الشعاع قرار بدهد. درنتيجه فكر 
مي كنم اينكه آقاي افشاني فردي متخصص در حوزه 
مديريت شهري و شهرسازي است، نگراني از اين حيث 

درباره ايشان وجود ندارد. 
 اتفاقا گفته مي شود باتوجه به حوزه تخصصي 
آقاي افشاني، ممكن است تهران همچون دوران 
قاليباف ب�ا كارگاه تبديل ش�ده و فعاليت هاي 

عمراني بر كار شهرداري غلبه كند. 
فكر مي كنم در برنامه ايشان اين نگاه خاص مديريتي 
درمورد رعايت جوانب انساني و زيست پذيري شهر قيد 
شده و اتفاقا ايشان انتقاداتي نيز نسبت به اين نگاه كه 
شهر به كارگاه تبديل شود، مطرح كرده اند. البته شوراي 
شهر نيز بايد بر اين موضوع مراقبت كند و ما در مجلس 

نيز به عنوان نمايندگان شهر تهران مراقب باشيم. 
  درمورد آق�اي نجفي گفته مي ش�د كه خيلي 
مديران شهرداري پيشين را تغيير نداد و از بين 
اصالح طلبان انتخابي نداش�ت. آيا اين ش�يوه 

خوبي بود؟ 
آنچه در افكار عمومي و تبليغات مطرح مي شد، خيلي 

با واقعيت ها منطق نبود. بنابر آماري كه شخصا مطالعه 
كردم، آقاي نجفي درصد قابل توجهي از مديران را تغيير 
داده بود. ولي اگر مديري از تيم قبل��ي خوب كار كند و 
بتواند با سياست هاي جديد هماهنگ باشد، نياز به تغيير 
نيس��ت. اتفاقا اصل بايد بر عدم تغيير باشد. اينكه دايما 
مديران مياني و صف را تغيير دهيم، به كار ضربه مي زند. 
ضمن آنكه در بدنه ش��هرداري گذش��ته هم مديراني 
با گرايش مس��تقل يا اصالح طلبي حضور داش��تند اما 
مجالي براي فعاليت نداشتند و هنر آقاي نجفي اين بود 
كه اين افراد را شناسايي كرد و به آنها ميدان داد. بنابراين 
فكر مي كنم، اين انتقادها بيشتر جوسازي ناشي از نوعي 

سهم خواهي بود كه نبايد چندان به آن توجه كنيم. 
 در پايان اينكه نظر ش�خصي تان درمورد آقاي 
افشاني چيس�ت؟ آيا توصيه مش�خصي براي 

ايشان داريد؟
من نسبت به هيچ يك از كانديداها تعلق خاطر شخصي 
نداشتم و آنچه در حال حاضر نس��بت به آن احساس 
رضايت دارم، فرآيند دموكراتيكي اس��ت كه طي شد 
و برخي ش��ايبه هايي كه درمورد تاثير عوامل بيروني 
مطرح بود كه به خصوص در روز آخر به اوج خود رسيد، 

مرتفع شد. 
   منظورتان بحث راي سفيد است؟

بله. اينكه چنين اتفاقي نيفتاد، خوب اس��ت و بس��يار 
خوشحالم و از آنجا كه اكثريت قريب به اتفاق شوراي 
ش��هر هم نهايتا راي دادند، جاي خوش��بيني دارد كه 
آقاي افشاني بتواند موفق باشد. ضمن آنكه تا حدي كه 
شناخت داريم، مديري موفق بوده است. اتفاقا شنيدم 
روز سه شنبه نيز در نشستي كه مقام معظم رهبري در 
بحث آسيب اجتماعي داش��تند، آقاي افشاني دعوت 
شده بود. اين امر حسن مطلع خوبي براي كار شهردار 

جديد است. 

محمود صادقي در گفت وگو با »اعتماد«: 

عملكرد افشاني بهترين پاسخ به تخريب هاست
شهردار جديد به ديدار با رهبري دعوت شد

  كساني كه منافع ش�ان در شهرداري به 
خطر افتاده، ساكت نمي نشينند

تغيي�ر  ع�دم  درم�ورد  جوس�ازي   
مديران اصولگراي ش�هرداري ناش�ي از 

سهم خواهي بود
  فرآين�د دموكراتيك انتخاب ش�هردار 

تهران، شايبه ها را مرتفع كرد
  راي اكثريت قريب به اتفاق شوراي شهر 

پشتوانه افشاني است
   افشاني مدير دسته چندم نيست

  درحال�ي ش�اهد تخريب هاي گس�ترده عليه 
افش�اني هس�تيم كه ط�رح مس�ائلي همچون 
غيرتهراني بودن ش�هردار كه درم�ورد قاليباف 
هم صدق مي ك�رد آيا اي�ن تخريب اس�تراتژي 

كوتاه مدت اصولگرايان است يا تداوم مي يابد؟
روندي كه در ش��وراي ش��هر تهران منجر ب��ه انتخاب 
شهردار شد، روند خوبي بود. آقاي افشاني هم فردي با 
سوابق انقالبي است و در ذيل گفتمان انقالب و گرايش 
اصالح طلبي تعريف مي ش��ود. گرايش ه��اي افراطي 
هم از او س��راغ ندارم و فكر نمي كنم دوستان اصولگرا 
نتوانند با ايش��ان كار كنند. البته آقاي افشاني هم بايد 
بتواند با هم��ه كار كند؛ چون كار در ش��هرداري تهران 
نياز به همگراي��ي دارد.  من اين اس��تنباط را ندارم كه 
»اصولگرايان« افشاني را تخريب مي كنند؛ بلكه بخشي 
از دوستان افراطي در جبهه اصولگرايي كه تماميت خواه 
هستند، تخريب را شروع كرده اند. براي آنها فرقي ندارد 
كه آقاي نجفي باشد يا افشاني يا هركس ديگري، آنها 
مي خواهند شهردار تهران كسي مثل احمدي نژاد يا در 
بدترين حالت، قاليباف باشد و در غير اين صورت، گويي 
آسمان به زمين آمده اس��ت. البته تعدادشان محدود 
اس��ت ولي اين تخريب ها كوتاه مدت نيست و تا زماني 
كه تمام آنچه در حوزه قدرت است را به دست نياورند، 
قانع نمي شوند. درصورتي كه بايد رقيب را به رسميت 
بشناسند، احترام بگذارند و حقوق اقليت را رعايت كنند. 
البته رعايت اين موضوعات در ذات گروه هاي تندروي 

اصولگرا نيست. 
  آيا يكدست بودن شورا و به خصوص شهرداري 
كه بي�ش از ش�ورا ب�ه كار اجرايي مي پ�ردازد، 

مي تواند در روند اين تخريب ها موثر باشد؟
بله تاثيرگذار است. معتقدم كه يكدست بودن شوراي 
ش��هر و ش��هرداري از نظر گرايش مي توان��د در رفتار 
جناح رقيب تاثيرگذار باش��د. البته اين مس��اله به نوع 

تعامل اعضاي شوراي شهر و ش��هردار تهران با جريان 
رقيب نيز بستگي دارد. درست است كه مردم تهران به 
21 اصالح طلب يا در مجلس به 30 نفر عضو فهرس��ت 
اميد راي دادند اما بقيه افراد و جريان ها هم راي داشتند 
اما به اندازه كافي نبود و از همين روي انتخاب نش��دند. 
براي مثال 30 نفر دوم پشت سر ما در انتخابات مجلس 
نيز راي داش��تند و منتخب تع��داد ديگ��ري از مردم 
بودند. بخش��ي از جامعه طرفدار آنها هستند؛ بنابراين 
نبايد كسي را ناديده يا دس��ت كم گرفت. اساسا اين از 
اصول دموكراسي است كه بايد حقوق اقليت در مقابل 
اكثريت حاكم تامين ش��ده و از آن دفاع شود. اگر اين 
شرايط رعايت ش��ود هم دوس��تان اصولگرا همراهي 
بيش��تري دارند و هم اگر عناصر تندرو بخواهند كاري 

كنند، تاثير چنداني نخواهد داشت. 
  سوال روز گذش�ته قاضي پور در مورد روزنامه 

همشهري در راستاي اين روند تخريبي نبود؟
خير! س��وال قاضي پ��ور را در اين راس��تا نمي دانم. اوال 

بحث روزنامه همشهري و گستره توزيع آنكه آيا تهران 
است يا سراسر كشور سال ها است كه مطرح مي شود. 
س��وال قاضي پور هم امروز ارايه نشده است. امروز آقاي 
مطهري هم از وزير ارش��اد س��وال داش��ت. به نظر من 

اتفاقي بوده است. 
  بحث اين اس�ت كه اين س�واالت را مي ش�د از 
قاليباف هم پرس�يد اما زمان تصدي شهرداري 
ازس�وي او، هيچ وقت چني�ن بحث هايي مطرح 

نشد. 
اين اش��كال به همه جريان ها و جناح ها وارد است كه 
اگر شهردار رقيب ما باشد، شهر را سياه و اگر از جريان 
متبوع ما باشد، ش��هر را س��فيد مي بينيم كه درست 
نيس��ت. البته من تحقيق و تفحص از شهرداري دوران 
قاليباف را امضا كردم و هدف��م از امضاي آن اين بود كه 
منصفانه اگر شبهه اي وجود دارد، بررسي شود. ممكن 
اس��ت اصال اش��كالي هم وجود نداشته  باش��د اما بايد 
رسيدگي شود. اكنون نيز پرونده اي كه آقاي نجفي به 
قوه قضاييه تحويل داده، بايد رسيدگي شود. رسيدگي 

بدون اينكه قاضي سوگيري داشته باشد. 
   چه توصيه اي به شهردار تهران داريد؟

محمدعلي افش��اني داراي س��ابقه انقالب��ي و گرايش 
اصالح طلبي و تجربه مديريت��ي در مناطق مختلف و 
سطوح مختلف است. ايشان مدير موفقي بوده و تعامل 
خوبي هم با جريان هاي مختلف داشته است. همچنين 
با عبدالرضارحماني فضلي، وزير كشور به عنوان استاندار 
همكار داشته است و همين موضوع نشان مي دهد كه 
تعامل خوبي با جريان ها و جناح هاي ديگر دارد. توصيه 
من به افشاني اين اس��ت كه ش��هردار تهران باشد، نه 
سياستمدار تهران. نگاه شهردار تهران بايد به معضالت 
و مسائل شهري باشد، نه سياست و كاري كه بايد انجام 
دهد نيز اين است كه هارموني شهر را رعايت كند و نظم 

را به تهران بازگرداند. 

احمد مازني در گفت وگو با »اعتماد«: 
افشاني، مديري اصالح طلب با سوابق انقالبي است

   تندروها فكر مي كنند اگ�ر احمدي نژاد يا 
قاليباف ش�هردار تهران نباش�د، آسمان به 

زمين مي آيد
   افشاني، هارموني تهران را به شهر بازگرداند

اصولگرايان حمله به شهردار جديد تهران را پيش از ابالغ حكم وزير كشور آغاز كردند 
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