
علت مخالفت های ایران با ناتو 
چیست؟ 

جمهوری اسالمی بارهار مخالفت خود را با اساس جنگ 
در اوکراین اعالم کرده اســت امــا آنچه موجب چنین 
جنگی شده و در رســانه های دنیا کمتر به آن پرداخته 

می شود، توسعه طلبی غربی ها و ناتو است.
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب روز سه شنبه)28 
تیر( در دیدار پوتین رئیس جمهور روسیه برای چندمین 
بار نسبت به بحران اوکراین موضع گیری کردند. موضع 
رهبر انقالب در این دیدار که مشابه بیانات سابق ایشان 
بود بر دو مسئله تکیه داشت: یکی نفی جنگ و خونریزی 
و در مقابل، توسعه طلبی غربی ها در قالب ناتو که منجر 

به چنین حوادثی شده است. 
آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی بمناسبت مبعث پیامبر در 
تاریخ 10 اسفندماه سال گذشته، بحران اوکراین را نتیجه 
سیاســت های آمریکا خواندند و موضع ثابت جمهوری 
اســالمی ایران را توقف جنگ دانســتند. این موضع در 
دیدار با رئیس جمهور قزاقستان نیز تکرار شد و فرمودند: 
در قضیه اوکراین مشــکل اصلی این اســت که غربی ها 
درصدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای 

گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد.
اما در دیدار اخیر، رهبر انقالب ضمن مخالفت جمهوری 
اســالمی و تکــرار موضع قبلی مبنی بر  ناخرســندی 
جمهوری اســالمی اصل مقوله جنگ، گفتند: در قضیه 
اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید، 
طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می شد... 
اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرزی نمی شناسد و 
اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی شــد، مدتی بعد به 

بهانه کریمه، همین جنگ را به راه می انداختند.
اما ناتو چیســت و چرا جمهوری اسالمی با گسترش آن 
مخالف اســت و درچه صورتی ممکن بود روسیه مانند 

برخی دیگر از کشورهای منطقه دچار حمله ناتو شود؟
پیمان آتالنتیک شــمالی یــا ناتو، پیمانــی نظامی و 
باقی مانده از دوران جنگ ســرد اســت که براساس آن 
کشورهای عضو هرگونه  حمله نظامی علیه یک یا چند 
کشــور در اروپا یا آمریکای شمالی را به عنوان حمله به 
تمامی کشورهای عضو تلقی کنند. این پیمان در مقابل 
پیمان ورشو به شــمار می رفت اما با پایان دوران جنگ 
ســرد در 1990 و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، پیمان 
ورشو که یک اتحاد نظامی میان کشورهای بلوک شرق  
بود نیز عماًل از بین رفــت؛ در مقابل آمریکا تالش کرد 

تا اتحاد نظامی مقابل را که ناتو نام داشت تقویت کند.
روســیه بارها تذکر داده که آمریکا بعد از 1990 تعهد 
کرده  ناتو به کشــورهای عضو شــوروی و پیمان ورشو 

تسری پیدا نکند اما عماًل این تعهد زیر پا گذاشته شد. 
از زمان انحالل پیمان ورشــو در 1991 تا امروز، عالوه 
بر اعضای سابق ورشو مانند جمهوری چک، مجارستان، 
لهســتان و بلغارســتان که بــه ناتو پیوســتند، برخی 
جمهوری های شوروی ســابق هم در نزدیکی مرزهای 
روسیه همچون استونی، لیتونی و لیتوانی عضو ناتو شدند. 
از زمان تأسیس ناتو و بعد از پایان جنگ سرد، حمالت 
نظامی ناتو به کشورها نه تنها کمکی به آنها نکرده بلکه 
ویرانی و خرابی های گســترده ای به جا گذاشته است. 
حمله به افغانســتان در ســال 2021 به بهانه مبارزه با 
تروریســم بعد از بیست سال به بازگشت مجدد طالبان 
به قدرت و ترک خاک افغانستان از سوی آمریکا انجامید؛ 
در طول اشغال این کشور عالوه بر جان باختن حدود 50 
هزار غیر نظامی و جنایات جنگی انجام شده از سوی ناتو، 
این کشور بارها شاهد حمالت تروریستی و بمب گذاری 

بود و امنیتی که ناتو در پی ایجاد  آن بود محقق نشد.
در دوران جنگ داخلی لیبی و تالش مخالفان حکومت 
قذافی، ناتو در اقدامی مداخله جویانه با اعالم منطقه پرواز 
ممنوع بر فراز لیبی، اقدام به بمباران شهرهای این کشور 
کرد و عملیات نظامی ناتو تا  ســقوط قذافی و مرگ وی 
ادامه داشت. با سقوط قذافی و پایان عملیات ناتو، لیبی به 
کشوری چندپاره و فقیر و ناامن تبدیل شد و شاهد جنگ 
قدرت در این کشور و فقدان یک دولت توانمند هستیم 

و حتی داعش بر بخش هایی از لیبی مسلط شده بود. 
در جریان جنگ سوریه و بعد از موفقیت هایی که ارتش 
این کشور در بازپس گیری برخی مناطق از تروریست ها 
داشت، سه کشــور عضو ناتو)آمریکا، انگلیس و فرانسه( 
حمالتی را بر علیه مواضع دولت ســوریه در دمشــق و 
حمص داشــتند؛ این حمالت که عمــاًل نقض مقررات 
بین المللی بود از سوی سازمان ناتو و کشورهای عضو آن 

با استقبال روبه رو شد. 
پیمان نظامی ناتو در طول این سالها نه تنها مانع از وقوع 
جنگ ها نشده بلکه پای ثابت جنگ های متعددی بوده و 
عماًل در ناامن شدن منطقه غرب آسیا نقش داشته است؛ 
از همین روی، گسترش ناتو تهدید بر علیه صلح و امنیت 
جهانی و استقالل کشورهاست و ایران بارها مخالفت خود 

را با این پیمان نظامی آشکار کرده است. 
در ماجرای اوکراین نیز روسیه همسایگی ناتو با مرزهای 
خــود را تهدید بر علیه امنیت خود می دانســت؛ بعد از 
اتفاقات ســال 2014 در این کشور، شبه جزیره کریمه 
در جریان یک همه پرســی به روســیه ملحق شد.  در 
صورتی که اوکراین به عضویــت ناتو درمی آمد، ممکن 
بود نیروهای این ائتــالف به بهانه بازپس گیری کریمه 
وارد جنگ با روســیه شوند بهمین دلیل بعد از احتمال 
عضویت اوکراین در ناتو، روســیه حمله نظامی خود به 
اوکراین را بعد از به رسمیت شناختن استقالل ایالت های 

لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین، آغاز کرد. 
در حقیقت توسعه طلبی های ناتو و سپر دفاعی قرار دادن 
این کشــور در برابر روسیه موجب شد تا هم اکنون این 
کشور وارد جنگی شــود که جز خرابی و تلفات انسانی 
عایدی دیگری برای آن نداشــته اســت؛ اما نکته قابل 
توجه اینجاست کشورهایی که اوکراین را در برابر روسیه 
تشــجیع می کردند حتی از ارســال کمک های نظامی 

درخور توجه به این کشور خودداری کردند. 
بحران اوکراین و آنچه تاکنون بر این کشور گذشته است 
را می توان مشابه با ســایر بدعهدی آمریکا و غربی  ها با 
متحدانشان دانست. در سال 1956 مردم مجارستان با 
تشجیع آمریکا  علیه شــوروی به میدان آمدند و دست 
به تخریب نمادهای کمونیستی کردند اما زمانی که نیاز 
به کمک داشتند، با سکوت آمریکا روبه رو شدند و وقتی 
ارتش شــوروی وارد مجارستان شــد و به سرکوب قیام 
کنندگان پرداخت، کشورهای غربی تنها به صدور بیانیه 

اکتفا کردند.  تسنیم

نکتــــه

ــوق  ــه ف ــام در جلس ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
العــاده خــود بــه بحــث و بررســی دربــاره ادامــه 
ــت. ــعه پرداخ ــم توس ــه هفت ــی برنام ــت های کل سیاس
ــوق  ــه ف ــام در جلس ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
العــاده خــود کــه بــه ریاســت آیــت اهلل آملــی الریجانی 
ــر  ــه، دبی ــه و قضایی ــوای مقنن ــا حضــور روســای ق و ب
ــه بحــث و بررســی  ــزار شــد، ب ــع برگ و اعضــای مجم
دربــاره ادامــه سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم توســعه 

پرداخــت.
ــه بحــث و بررســی در خصــوص مــوارد  ایــن جلســه ب
ــری از سیاســت های اصــالح ســاختار، ســاز و کار  دیگ
و فراینــد بودجــه کل کشــور اختصــاص یافــت و مــواد 

دیگــری از تصویــب اعضــا گذشــت.
ــد  اعضــای مجمــع موضــوع »شفاف ســازی و ضابطه من
نمــودن درآمدهــا و هزینــه هــای شــرکت نفــت و ســایر 
شــرکت هــای دولتــی، تنظیــم رابطــه مالــی دولــت و 
شــرکت هــا و رفــع تعــارض منافــع« را پــس از بحــث و 
بررســی تصویــب و همچنیــن مقــرر کردنــد: »تدویــن و 
تصویــب لوایــح بودجــه در دولــت بــا رعایــت سیاســت 
ــر سیاســت های کلــی برنامــه  هــای کلــی و منطبــق ب

هفتــم و در اجــرای اهــداف و احــکام برنامــه پنج ســاله 
« باشــد و »رســیدگی در مجلــس بــا رعایــت اهــداف و 
حفــظ ســاختار کلــی و انســجام بودجــه و اجتنــاب از 
تغییــر ســقف الیحــه دولــت و ممنوعیــت تعییــن ســهم 
درصــد بودجــه، بــه جــز مــوارد مصــرح در سیاســتهای 

کلــی« انجــام پذیــرد.
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور معاونــان ســازمان برنامه 
و بودجــه و بانــک مرکــزی، روســای کمیســیون برنامــه 
ــس  ــس و رئی ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــه و مرک و بودج
ــزار شــد، اعضــای مجمــع  ــی برگ ــدوق توســعه مل صن
تصمیــم گرفتنــد کــه موضــوع »چگونگــی تامیــن مالی 
ــای  ــی طرح ه ــن مال ــت و تامی ــای جــاری دول هزینه ه
زیرســاختی ملــی« بــا حضــور اعضــای مجمــع و 
ــور  ــان کش ــی اقتصاددان ــرات کارشناس ــتفاده از نظ اس
مجــدداً در کمیســیون مشــترک مــورد بحــث و بررســی 

قــرار گیــرد.
ــه صنــدوق  ــوط ب بررســی های سیاســت های کلــی مرب
ــعه در  ــم توس ــه هفت ــات در برنام ــی و مالی ــعه مل توس
ــی مجمــع تشــخیص مصلحــت  دســتور کار جلســه آت

نظــام اســت.

جلسه فوق العاده مجمع تشخیص

تأکید بر شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی
عضو هیئت تفحص از شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان 
گفت: گزارش نهایی تفحص از فوالد مبارکه اواخر هفته 
گذشته از سوی هیئت رئیسه جدید کمیسیون صنایع به 
هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده که امیدواریم در اولین 

فرصت در دستور کار  جلسات صحن قرار گیرد.
حجت  االسالم ناصر موسوی الرگانی عضو هیئت تحقیق 
و تفحص از شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در گفت وگو 
با تســنیم، با اشاره به آخرین خبرها از روند بررسی این 
تحفص، گفــت: به رغم اینکه تفحص از شــرکت فوالد 
مبارکه از اولیــن تحقیق و تفحص ها در مجلس یازدهم 
بوده که به ثمر نشسته و  گزارش آن نیز آماده قرائت در  
صحن مجلس است،  اما متاسفانه با  برخی کوتاهی هایی 
که از ســوی کمیســیون صنایع صورت گرفته،  ارسال 
گزارش نهایی هیئت تفحص به هیئت رئیســه مجلس با 
وقفه روبرو شــده است. وی افزود: گزارش نهایی تفحص 
از شــرکت فوالد مبارکه در اجالسیه گذشته کمیسیون 
صنایع مصوب و به امضا رسید ولی با این حال به صحن 
علنی ارجاع نشــد که به نظر می رسد یکی از دالیل آن 
البی های برخی اشــخاص منتفذ در دولت قبل و برخی 
مدیران شــرکت فوالد مبارکه -که نام شان در بین افراد 

متهم در پرونده تخلفات این شرکت بوده- باشد. 

الرگانی خاطرنشان کرد: البته ظاهراً گزارش نهایی اواخر 
هفته گذشــته از ســوی هیئت رئیسه جدید کمیسیون 
صنایع به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده که امیدواریم 
در اولین فرصت در دستور کار  جلسات صحن قرار گیرد.  
عضو هیئت تفحص از شرکت فوالد مبارکه، با بیان اینکه 
"گزارش نهایی تخلفات در فوالد مبارکه بیش از 1000 
صفحه اســت"، عنوان کرد:  با این حــال آنچه که برای 
صحن آماده شده خالصه ای از گزارش تفصیلی است که  
در 12 صفحه آماده شده و توسط سخنگوی کمیسیون 

صنایع در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تخلفات صورت گرفته در شــرکت 
فــوالد مبارکه محرز اســت، گفت:  حجــم تخلفات این 
شرکت حدود 92 هزار میلیارد تومان است که عمده آن  
شامل پول پاشی ها و خریداری الکترودهای معیوب است.

وی با بیان اینکه حدود 70 درصد از تخلفات شرکت فوالد 
مبارکه در بازه  زمانی سه ساله مدیریت آقای عظیمیان بر 
این شرکت صورت گرفته اســت، افزود: با توجه به حجم 
سنگین تخلفات صورت گرفته در شرکت فوالد مبارکه، این 
امید می رود که پس از ارجاع گزارش نهایی هیئت تفحص 
به قوه قضاییه، شخص آقای اژه ای دستور تشکیل شعبه ای 

ویژه برای تسریع در پیگیری این تخلفات را صادر کند.

گزارش ۱۰۰۰ صفحه ای تفحص از »فوالد مبارکه« در انتظار قرائت در صحن مجلس

برآورد تخلفات حدود ۹۲ هزار میلیارد  است

رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه مـدارس و دانشـگاه ها در موعـد مقـرر خود 
بازگشـایی خواهنـد شـد، گفـت: هیچ بهانـه ای نباید مانـع از برگـزاری حضوری 

کالس های آموزشـی شـود.
حجـت االسـالم سـید ابراهیـم رئیسـی دیـروز در جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه با 
کرونـا با اشـاره شـرایط جدید شـیوع بیماری کرونا در کشـور گفـت: همه مردم 
بایـد در اماکـن عمومـی ضمـن اسـتفاده از ماسـک بـه تمـام ضوابط بهداشـتی 
و فاصله گـذاری اجتماعـی توجـه ویـژه داشـته باشـند و خصوصـاً بـا توجـه بـه 
نزدیکـی ایـام محـرم ایـن مالحظـات با دقت بیشـتر در هیـأت و اماکـن زیارتی 

شـود. رعایت 
وی تزریـق دوز یـادآور واکسـن را نیز مـورد تأکید قرار داد و از وزارت بهداشـت 
خواسـت کـه بـه منظور ارائـه خدمات بهتـر به شـهروندان، تأمین واکسـن مورد 

نیـاز و افزایـش مراکز واکسیناسـیون را در اولویـت قرار دهد.
رئیـس جمهـور همچنیـن با اشـاره به افزایش سـفرهای خارجی و نیز سـفرهای 
زیارتـی بـه عتبـات عالیـات در ایـام محـرم و اربعیـن حسـینی، انجام تسـت در 
مبـادی ورودی، بـرای جلوگیـری از ورود سـویه جدیـد بیمـاری بـه کشـور را 
ضـروری برشمرد.رئیسـی بـا قدردانی از دسـت اندرکاران طرح شـهید سـلیمانی 
در سراسـر کشـور، اجـرای ایـن طـرح را در حوزه هـای آمـوزش، پیشـگیری و 
غربالگـری موفقیت آمیـز خوانـد و لـزوم تأمیـن اعتبـارات الزم در ایـن زمینـه و 

تـداوم اجـرای آن را مـورد تأکید قـرار داد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا تأکیـد بر اینکـه مدارس و دانشـگاه ها در 
موعـد مقـرر خـود بازگشـایی خواهنـد شـد، اظهار داشـت: همـه الزامـات برای 
بازگشـایی بـه موقع مراکز آموزشـی مـورد توجه قـرار گیرد؛ هیچ بهانـه ای نباید 

مانـع از برگـزاری حضوری کالس های آموزشـی شـود.

سخنگوی سپاه:  

صهیونیست ها دست از پا خطا کنند 
۲۷ هزارکیلومتری را که اشغال کرده اند 

از دست می دهند
ســردار شریف گفت: به رژیم غاصب اسرائیل اعالم می کنیم اگر دست از پا خطا 
کنید آنچنان درسی خواهید گرفت که برای همیشه این 27 هزار کیلومتری که 

اشغال کرده اید از دست می دهید.
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل ســپاه در یادواره شهدای روســتای آتان از توابع الموت استان 
قزوین، با بیان اینکه خانواده های معظم شهدا سرمایه های ارزشمند و الهی کشور 
برای ادامه راه شــهیدان به شــمار می روند، اظهار کرد:مهمترین و شاخص ترین 
درخواســت شــهدا از ما اطاعت از والیت و رهبری ،حفظ نظام مقدس جمهوری 
اســالمی و اقتدار روزافزون ایران اســالمی اســت که به ابتکار امــام راحل )ره( 
بنیانگذاری شــد و با همت ، تالش و حکمت خلف صالح و شایســته ایشان مقام 
معظم رهبری ) مد ظله العالی( همچنان مانند خورشید در کره زمین می درخشد.
سخنگوی سپاه با اشاره به اینکه تدابیر ولی فقیه چیزی جز متن آیات الهی قرآن 
کریم، احادیث و روایات امامان معصوم)ع( و مکتب حیات بخش پیامبر اکرم)ص( 
نیســت با یادآوری نقش ولی فقیه و امام در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در 
دفاع مقدس ملت ما نه تنها پیروز و ســرافراز شــد بلکه در مبارزه با استکبار به 

سرکردگی آمریکایی ها و صهیونیست ها نیز نظام ما موفق شد.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به اینکه در هفته اخیر شاهد دو رخداد 
تقریباً همزمان در منطقه بودیم کــه پیام های راهبردی و معناداری به ویژه به 
دشــمنان ملت ایران تفهیم کرد، گفت:سفر رئیس جمهور بیمار و خسته ایاالت 
متحده آمریکا به سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی که در راستای گدایی 
امنیت برای رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط رژیم با دولت های غربی و با 
هدف اجماع ســازی علیه جمهوری اسالمی ایران انجام پذیرفت نه تنها به هدف 
گذاری شوم خود منتهی نشد بلکه در معادله ای معکوس و آن طور که از مواضع 
و اظهارات ســران و مقامات کشورهای عربی شرکت کننده در نشست ریاض بر 
می آید جایگاه و میزان اعتبار امروز امریکایی ها نزد دوســتان منطقه واشنگتن 

به مراتب کاسته شده است.
وی افزود: در صحنه دیگر ما شــاهد برگزاری نشســت سران کشورهای ضامن 
روند آســتانه با حضور روسای جمهور ایران ، روســیه و ترکیه در تهران بودیم 
که ایران را به عنوان کانون جوشــش دیپلماتیک برای حل مشــکالت و چالش 
هــای منطقه ای از جمله ســوریه تبدیل کرد و نشــان داد بــه رغم تالش ها و 
دشمنی های نظام ســلطه و صهیونیزم ، قدرت تعیین کننده جمهوری اسالمی 

ایران نزد کشورهای بزرگ و قدرتمند معتبر و مورد احترام است.
ســردار شریف در ادامه با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در تقبیح دخالت 
های رژیم صهیونیســتی در قضایای منطقه و قدردانی از مواضع تحسین برانگیز 
رئیس جمهور روســیه علیه صهیونیست ها که برای نخستین بار انجام پذیرفت، 
گفت: صهیونیست ها تالش زیادی در تهدید جمهوری اسالمی دارند اما به رژیم 
غاصب اسرائیل اعالم می کنیم اگر دست از پا خطا کنید آنچنان درسی خواهید 
گرفت که برای همیشــه این 27 هزار کیلومتری که اشغال کرده اید را از دست 

می دهید و نسبت به این موضوع هرگز به خود شک و تردید راه ندهید.
وی بیان کرد: امروز صهیونیست ها گاهی که از پریشان حالی به حرف می آیند، 

مــی گویند ما گزینه نظامی را هم روی میز داریم که در جواب آنها باید بگوییم 
بزرگتــر و قدرتمندتر از شــما، آمریکا و اتحادیه جماهیر شــوروی بود که تمام 
امکانات خود را در اختیار رژیم بعث عراق قرار دادند اما شــهدای ما آبروی همه 

آنها را حتی در بعد نظامی بردند.
ســردار شریف افزود: ایران اســالمی کانون بیداری دنیای اسالم و کانون احیای 

فرهنگ اهل بیت)ع( است و هیچ رژیمی قدرت رویارویی با آن را ندارد.
وی با اشــاره به اینکه ما با وجود همه توانمندی هایی که در حوزه های مختلف 
داریم همچنان نباید از توجه به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی کشور غافل 
شویم، تصریح کرد: اراده ملت ایران مانند اراده شهدا در دفاع مقدس راهگشاست 
و با نصب العین قرار دادن تدابیر و منویات رهبر عظیم الشأن انقالب مصمم است 
با تکیه بر توانمندی های بومی و ایرانی به فضل الهی نیازهای خود را تامین کند.

سخنگوی ســپاه در ادامه اظهار امیدواری کرد دولت و مسئولین با همت و عزم 
جهادی خود به کار آفرینان کمک کرده و  اطمینان داشــته باشند که شهیدان 
وقتی از ما راضی هستند که یک قدرت منطقه ای الهام بخش برای دنیای اسالم 

باشیم کما اینکه امروز هستیم.
ســردار شریف بیان کرد: از معیشت مردم و کمک به یکدیگر دریغ نکنیم، ما در 
سپاه با تمام وجود نوکر خالص شما مردم هستیم و همزمان که نگاه ما به امنیت 
کشور است به معیشت مردم نیز توجه داریم. وی یادآور شد: دست همه کسانی 
که برای رفع مشــکالت معیشــتی مردم تالش می کنند را می بوسیم و اگر به 

فضل الهی به این تحریم ها غلبه کنیم این گردنه، گردنه نهایی است.
ســخنگوی سپاه در پایان گفت: سپاه اســتان قزوین جزو سپاه های بسیار فعال 
در ســطح کشور به شمار می رود و در عرصه های فرهنگی، جهاد تبیین، کمک 
های مؤمنانه و محرومیت زدایی که امروز در زمره وظایف ذاتی سپاه است، سپاه 

صاحب االمر)عج( استان قزوین پیشرو است.
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گزارش
رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا؛ 

مدارسودانشگاههادرموعدمقرربازگشاییمیشود

عضو کمیســیون شــوراهای مجلس جزئیاتی از طرح »اصالح مــوادی از قانون 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور« را تشریح کرد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیســیون شــوراهای مجلس در گفت وگو با فارس، در 
توضیح طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شــوراهای اسالمی کشور )بررسی 
نهایی الگوی انتخاب شــهردار( گفت: دربــاره این طرح هنوز جمع بندی صورت 
نگرفته و چند نظر وجود دارد؛ یک نظر این است که شهردار مستقیما با انتخاب 
مردم معین شــود و در نظر دیگر تفاوت زیادی با شــرایط فعلی ایجاد نمی شود 
و فقط قانون شــوراها مقداری تغییر می کند. اکنون نمی توان به طور دقیق گفت 
که چه اتفاقی می افتد و باید دید در کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراها، 
کدام نظــر رای می آورد. وی در توضیح نظر اول دربــاره اصالح قانون انتخابات 
شوراها اظهار کرد: برای انتخاب شهردار، مکانیزمی وجود دارد که اصطالحا آن را 
»شهردار قوی، شورا قوی« می نامیم. در این مکانیزم، شوراها محله ای می شود 

و مردم هر محل فقط به همان شورا رای می دهند.
عضو کمیسیون شوراها ادامه داد: با لحاظ تغییرات این طرح، اوال مردم به صورت 
محله ای رای می دهند، ثانیا دیگر رای به صورت لیســتی داده نمی شود و مردم 

به یک نفر در محل خود رای می دهند، ثالثا تعداد اعضای شورا بیشتر می شود 
تا اراده تمام اقشار در شورا باشد؛ شورا پارلمان محلی است و باید در آن نماینده 
همه تفکرات باشــد. تغییر چهارم نیز این اســت که کاندیدای شورا باید شهردار 
مدنظر خود را مشــخص کرده و شهردار نیز تایید صالحیت شود، بنابراین مردم 

به شهردار نیز رای می دهند.
ابوترابــی با بیان اینکه با لحاظ این تغییرات به محض پایان انتخابات، شــهردار 
مشــخص می شود و مطابق با برنامه وی کار شــهرداری شروع می شود، تأکید 
کرد: بنابراین در این طرح مردم به شهردار و شورا رای می دهند و شهرداری که 
اکثریت رای را آورده، بعد از انتخابات کار خود را شــروع می کند و نمایندگانی 

که اکثریت رای را آوردند، به این دلیل که حلقه وصل شان شهردار می شود، به 
صورت ائتالفی خواهند شــد ولی همواره مخالفان شهردار نیز در شورا هستند تا 
شــرایط متعادل شود و تنها یک صدا وجود نداشته باشد؛ این نکته بسیار مهمی 

است که حتما شورا به صورت چند صدایی باشد.
وی افــزود: با لحاظ این طرح دیگر مشــکلی از بابت اتــالف زمان برای انتخاب 
شــهردار وجود ندارد؛ در بعضی از شــهرها 6 ماه تا یک ســال طول می کشد تا 
شهردار انتخاب شــود؛ همچنین مطابق تحقیقات، متاسفانه میانگین طول عمر 
شهرداران یک سال است و این نشان می دهد که ما به لحاظ عدم ثبات شهردار 
با یک بحران مواجه هســتیم که با اعمال طرح مذکور، بخشــی از این مشکالت 

مرتفع می شود. 
عضو کمیسیون شــوراها درمورد نظر دوم طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
شــوراهای اسالمی کشور گفت: نوع دوم این طرح، مانند وضع موجود است ولی 
هیئت نظارت بر انتخابات شوراها ترکیبی می شود و افرادی از قضات و نمایندگان 
دســتگاه های دیگر وارد این هیئت می شــوند؛ عمده تغییر نظر دوم طرح مذکور 

همین است و تغییرات دیگر بسیار جزئی خواهند بود.

جزئیات یک طرح مجلس

  آیا انتخاب شهردار 
مستقیما به مردم سپرده می شود؟


