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رئیسی: نمایندگان اصالحات 
اقتصادی را تبیین کنند

به گزارش ایرنا، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
صبح دیروز دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان 
اســتان های خراسان شــمالی، خراسان رضوی و 
خراســان جنوبی، ضمن ابراز خرســندی از دیدار 
با نمایندگان سه استان بزرگ کشور، گفت: قطعاً 
هماهنگــی، همکاری و همراهــی نمایندگانی که 
دغدغه مردم و توســعه شهرســتان های کشور را 
دارند با دولت در تصمیم ســازی و تصمیم گیری ها 

مثمرثمر خواهد بود.
رئیس جمهــور در ادامــه با اشــاره بــه مباحث 
مطرح شــده از ســوی نمایندگان درباره بودجه و 
تخصیــص اعتبارات به پروژه های اســتانی،  گفت: 
دولــت بودجه ۱۴۰۱ را بر محــور عدالت تنظیم 
کرده و ســند موردتوجه ما در این زمینه آمایش 

سرزمینی بوده است.
رئیســی بــا تأکید بــر اینکه تــالش دولت رفع 
محرومیت، جبران کاســتی ها و توســعه مناطق 
کم برخوردار کشــور اســت، افــزود: در مصوبات 
سفرهای استانی ضمن توجه به این موارد مسائل 
اولویت دار اســتان ها نیز موردتوجــه دولت بوده 
و ناظر بــه اهمیت موضوع و پروژه های اســتانی 

تخصیص اعتبار صورت گرفته است.
رئیس جمهــور با اشــاره به موضــوع رتبه بندی 
معلمان، افزود: دولت مدافع حقوق معلمان بوده و 
با تأمین منابع، آیین نامه رتبه بندی معلمان مبتنی 
بر قانــون مصوب مجلس تأییــد، تصویب و برای 
اجرا به آموزش وپرورش ابالغ شده و در اجرای آن 
تأخیری صورت نگرفته چراکه بنای دولت اجرای 

دقیق این قانون است.
 رئیســی در ادامه با اشــاره به موضــوع تقویت 
نیروگاه ها و زیرســاخت های استان ها که از سوی 
برخی نمایندگان مطرح شــده بــود، تصریح کرد: 
برنامه ریزی دولت در این زمینه ازجمله برای تولید 
۳۵هزار مگاوات برق آغاز و در شــرف اجراســت. 
خوشــبختانه زمســتان سال گذشــته و تابستان 
امســال با برنامه ریزی و مدیریت دولت قطعی گاز 
و برق در شبکه خانگی نداشتیم و برای واحدهای 

صنعتی نیز برنامه ریزی شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست و تالش دولت 
کنترل تورم و جلوگیــری از اقدامات تورم زا بوده 
و در این زمینه حتی مواردی درخواســت اصالح 
قانون نیز به مجلس ارائه شد که اثر تورمی نداشته 
باشد، زیرا بعضی از موارد قانونی از دارای بار تورمی 
است. همچنین ضروری است اصالحات اقتصادی 
که با همکاری دولت و مجلس دنبال می شــود نیز 

با تبیین از سوی نمایندگان همراه باشد.
مســئله انتقــال آب دریای عمان به اســتان های 
کم آب، مهــار آب های مــرزی و همچنین تأکید 
بر سهولت و تســریع در ارائه تسهیالت ازدواج از 
سوی بانک ها از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور 

به آن ها اشاره کرد.
رئیسی در پایان گفت: حتماً همراهی و هم افزایی 
صادقانه دولت و مجلس به امیدآفرینی در جامعه 
که خنثی کننده توطئه های دشمنان است، منجر 

خواهد شد.

دولت بنا دارد زاهدی وفا را برای 
وزارت کار به مجلس معرفی کند

یک نماینده مجلس از احتمال معرفی زاهدی وفا 
به مجلس به عنوان گزینه پیشــنهادی دولت برای 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
معین الدین ســعیدی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ســوی 
دولت و تعییــن تکلیف ایــن وزارتخانه گفت: بر 
اســاس قرائنی که به ما داده شده دولت قرار است 
آقای زاهدی وفا را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به مجلس معرفی کند. گفته می شــود 
ایشان مدیر توانمندی است که امیدواریم این گونه 

باشد و بتواند این وزارتخانه را اداره کند.
نماینده مــردم چابهــار درباره تشــکیل وزارت 
بازرگانــی که مدت هاســت بحث تشــکیلش در 
مجلس و دولت مطرح اســت، بیان کرد: معتقدم 
وجــود وزارت بازرگانی با توجه به شــرایطی که 

امروز در کشور ایجادشده الزم است.
وی یادآور شــد: دو ســال بود که قانــون تمرکز 
اختیارات وزارت جهاد اجرایی نمی شــد و برخی 
از این اختیــارات را به وزارت صمــت داه بودند، 
امســال تیرماه ایــن اختیارات دوبــاره به وزارت 
جهاد بازگردانده شــد و با توجه به بحث حذف ارز 
ترجیحی و مردمی ســازی یارانه ها واقعاً حجم کار 
در وزارت جهاد باال رفته اســت بنابراین ضرورت 
دارد مانند بســیاری از کشــورهای دیگر وزارت 
بازرگانی شکل بگیرد تا حوزه تنظیم بازار و نظارت 
بــر بازار را این وزارتخانــه اجرایی کند و من فکر 

می کنم جزو موافقان وزارت بازرگانی باشم.
ســعیدی درباره ارائه کاالبرگ هــای الکترونیکی، 
عنوان کرد: دولت قرار بود نیازهای اساسی جامعه 
را در یک ســبد معیشــتی با قیمت شهریور سال 
۱۴۰۰ به مردم بدهد که متأسفانه این کار را انجام 
نداد و در حال حاضر هم می گوید این ســاختار را 
نداریم به مجلس هم گفته شــده است تا شهریور 
ظرفیت اســتفاده از کاالبرگ هــای الکترونیکی را 

ایجاد می کنیم.
وی ادامــه داد: طرح ســؤالی از وزیر اقتصاد بابت 
همین موضوع داشــتم که متأســفانه خلف وعده 
کردنــد امروز هم که دولت الیحه داده اســت که 
موضــوع پرداخت کاال به قیمت شــهریور ســال 

۱۴۰۰ را حذف کند.

خبر

همدلی|  برگزاری دادگاه بررسی پرونده نام 
حمید نوری در ســوئد باعث شــده تا دوباره 
موضوع حوادث دهه شــصت و دردســرهای 
منافقین برای نظام اســالمی و درگیری های 
آن روزهــا دوباره مطرح شــود؛ موضوعی که 
هرچند وقت یک بار در عرصه سیاست ایران 
طرح می شــود و نظرات و واکنش های زیادی 
را در پی دارد. نوری با اتهام نقش داشــتن در 
اعدام منافقین در ایران محاکمه شده است و 
همین هم باعث شده تا دوباره بحث دراین باره 
زیاد شود. حاال سید حسین موسوی تبریزی 
از مسئوالن قضایی سابق و همچنین نماینده 
ســابق مجلس در مصاحبه ای بــه بازخوانی 
حوادث آن ســال ها پرداخته و درعین حال با 
اعالم اینکه از جریان حوادث آن سال ها مطلع 
است تأکید دارد که تابه حال اسم نوری را در 

جریان این حوادث نشنیده است.
موســوی تبریزی سابقه دادستانی کل کشور 
و نمایندگــی مجلس را در کارنامه خود دارد. 
او در این مصاحبه که از ســوی سایت انصاف 
نیوز منتشر شده گفته: »به عنوان یک مسئول 
قبل از ســال ۶۷، اطالعاتی در مورد آن زمان 
دارم، ولی بعدازآن زمان که این مسئله پیش 
آمد و بعد از حمله  مجاهدین خلق )منافقین( 
در کرمانشاه، عده ای نامه نوشتند به امام -که 
عمده  آن هم آقای ری شــهری وزیر اطالعات 
بود- که »این ها در هر شهرســتانی هستند و 
توبه هم نکرده اند؛ آن هــا که در زندان بودند 
و آن هــا که در بیــرون هم بودنــد با صدام 
همکاری کردند.« این درســت بود، با صدام 
همکاری کرده بودنــد، از عراق به ایران آمده 
بودند و در کرمانشاه عده ای را حتی در حمله 
به بیمارستان کشتند. بنای شان هم این بود 
که در هر شهری با زندانیان مجاهدین خلق 
آن شــهر تماس بگیرنــد و هماهنگ کنند، 
این ها از بیرون و آن ها از درون آشــوب کنند 
و بعد هم کشت و کشــتار راه بیندازند. حال 
چقدرش درســت اســت را من نمی دانم؛ اما 
خدا رحمت کند آقای ری شهری را، آن وقت 
در وزارت اطالعات بود و دادستان تهران هم 
آقای الجوردی بود و دادستان کل انقالب هم 
بود و… من آن موقــع نماینده  مجلس بودم. 
اطالعاتم از اخبار و شنیده هاســت و می دانم 
که آقای ری شهری نامه نوشتند؛ من با حاج 
احمدآقا خیلی رفیق بودم، همســایه بودیم و 
بــه من اطالعاتش را می داد؛ من از آن طریق 
فهمیــدم.« هر بار بحثی دربــاره حوادث آن 
سال ها منتشر می شــود نام چند تن از همه 
بیشتر به گوش می رسد. یکی محمد محمدی 
ری شهری است. او حاکم شــرع دادگاه های 
انقالب اسالمی، ریاست دادگاه انقالب ارتش، 
وزیر اطالعات، دادستان کل کشور، دادستان 

ویژه روحانیت بــوده و پرونده های مهمی را 
قضاوت کرده است. ری شهری ابتدای امسال 
درگذشت. نســبت به عملکرد او در مناصب 
مختلف انتقاداتی واردشــده ولــی او تالش 

می کرد که نسبت به انتقادات واکنش دهد.
موســوی تبریزی که در سخنان خود نقش 
ری شــهری را در این حــوادث مهم معرفی 
می کنــد می گوید: »در نهایــت از امام حکم 
گرفتند کــه »اجازه دهید ما دوباره این ها که 
در زندان ها هستند و توبه نکردند را محاکمه 
کنیم«؛ امام اجازه داد؛ چون بنا داشتند که در 
هر شهری شــروع به آشوب کنند. امام اجازه 
دادند به این شــرط که ســه قاضی قضاوت 
کنند و هــر زندانی را که احتمالش می رفت، 
محاکمه کنند. اگر گفته بــود که »من توبه 
کــردم« و کاری نکرده بــود، آزاد کنند و اگر 
هم با منافقین و صدام همکاری کرده، اعدام 
کنند. چون حکم برخی اعــدام بوده و نظام 
جمهوری اسالمی به این ها تخفیف داده بود 
و اعدام نشــده بودند؛ بنابراین قرار شد اعدام 
شوند مگر اینکه توبه کرده باشند. خب این ها 
رفتند در دادگاه ها در هر شــهری، در تبریز، 
تهران، اصفهان، همدان و… در همه  این ها بود 
که می رفتنــد و این گونه محاکمه می کردند. 
یا متهمان توبه می کردند )توبه علنی پشــت 
تریبــون و…( اگر توبــه نمی کردند هم با این 
شرایط آن وقت حکم اعدام سال های قبل در 
موردشان جاری می شــد.« او افزوده: »این ها 
بعد از ماجــرای نامه ی آقای ری شــهری به 
امام که »آن ها که محکــوم به اعدام بودند و 
عفو شاملشان شده بود، اگر االن این کارها را 
کنند ما چه کنیم؟!« امام هم فرموده بودند اگر 
باز هم اعالم کنند علنی توبه کردیم اشکالی 
ندارد، اگر نه همان حکم سابق را ]اعدام[ اجرا 

شود. ممکن است تندروی هم شده باشد؛ من 
آن موقــع قوه قضاییه نبــودم، اما از وضعیت 
تبریز اطالع داشتم؛ با دقت انجام می گرفت، 
آنجا که با دقت کار انجام گرفت -مثل تبریز- 
اعدام ها خیلی کم شــد، اما بعضی جاها زیاد 
شــد... مجاهدین خلق اختیــاری این کار را 
می کردنــد و بلکه به آدم کشی شــان افتخار 
می کردنــد. مجاهدین از آب خوردن راحت تر 
آدم می کشــتند.« درباره نحوه برگزاری این 
دادگاه ها سخنان مختلفی وجود دارد و حتی 
برخی هم نسبت به آن ها انتقاد دارند. ازجمله 
منتقدان مرحوم آیت اهلل منتظری بوده است. 
موســوی تبریزی دراین باره گفت: بله عده ای 
هم در زنــدان بودند و اصل اشــکال هم در 
آنجاست که آیت اهلل منتظری هم به آن منتقد 
بودند؛ مســئله این بود که به آن هایی که در 
زندان بودند گفته شــد »بعدازاین ماجرا که 
مجاهدین بــه صدام کمک کردند و حمله ای 
که به قزوین و کرمانشاه و قصرشیرین و این ها 
انجام دادند یا بیایید از این کارهای مجاهدین 
خلق اعــالم تنفر کنید و بگوییــد ما موافق 
نیســتیم و از خود مجاهدین خلق هم اعالم 
کنند که متنفریم، اگر این کار را کنند اشکال 
ندارد؛ اما اگر محکوم نکنند باید به آن حکمی 
که قباًل داده شده بود عمل شود. من فقط جو 
آن زمان را می گویم. ولی آیت اهلل منتظری هم 
نمی گفت اصاًل اعدام نکنید؛ آیت اهلل منتظری 
می گفت »نمی شــود دسته جمعی محکوم به 
اعدام کرد، نمی شــود گفت توبــه کن و اگر 
توبه نکردند اعدامشان کرد«؛ آقای منتظری 
می گفت آن ها که محکوم شدند و در زندان اند 
را دیگر رها کنیــد؛ و خیلی جاها هم حق با 
آقای منتظری بود. لذا من حتماً به این ماجرا 
راضی نبودم؛ ای کاش علنی محاکمه می کردند 

و حداقل معلوم می شــد این ها چه کرده اند و 
آن کسی هم که کاری نکرده بود یا توبه کرده 
بود دیگر الزم نبود بیاید علنی توبه کند پشت 
تلویزیون؛ چون از مجاهدین، خود مجاهدین 
هم می ترسیدند. می دانستند اگر اعتراف کنند 
و علیه شان چیزی بگویند توسط آن ها کشته 

خواهند شد.«
پیش ازاین یک فایل صوتی از آیت اهلل منتظری 
منتشر شــد که او رسماً از محاکمه این افراد 
انتقاد می کرد. انتشار سخنان او که مربوط به 
دهه های گذشته است واکنش های زیادی در 
پی داشت. ازجمله ری شهری در سخنانی به 
آن واکنش نشان داد. ری شهری در سخنانی 
گفته بود: »آنچه در این نوار آمده، حرف تازه ای 
نیست زیرا آقای منتظری همه این حرف ها را 
و بلکه بیش از آن هــا را در خاطرات خودش 
آورده است و پیش از آن به امام راحل نوشته و 
امام در نامه ۶ فروردین پاسخ آن را داده است. 
آیت اهلل محمدی ری شــهری گفت: این نوار 
منتشر شده، سند روشن دیگری بر پیش بینی 
امام راحل است که در نامه ۶فروردین ۶8 به 
آقای منتظری نوشت که در این بیت نفوذی 
وجود دارد.« به هرحال موسوی تبریزی تأکید 
دارد که نقش عمده در حوادث آن ســال ها را 
مرحوم ری شــهری ایفا می کرده است. او در 
پاســخ به این سؤال که خوئینی ها و موسوی 
اردبیلی در آن مقطع سمت هایی در دستگاه 
قضا داشتند؛ آیا نقش و اطالعی در این موضوع 
داشتند؟ گفته: »این ها نقشی نداشتند. نقش 
عمده را آقای ری شهری که خدا رحمت کند 
داشتند و سه نفر را هم امام تعیین کرده بوده 
که جلوی تنهایی تصمیم گرفتن را بگیرد که 
حداقل مشــورتی وجود داشته باشد. اگر این 

مشاوره نبود چندین برابر کشته می شدند.«

بازخوانی روند قضایی دهه اول انقالب روایت موسوی تبریزی؛

کاش محاکمات دهه60 علنی بود

همدلی| از زمانی که پرونده هسته ای ایران مطرح شده است 
کمتر پیش آمده که سیاستمداران ایرانی به طور مستقیم از بمب 
اتم صحبت کنند؛ بخصوص وقتی که رهبری رسماً استفاده و 
ساخت این ســالح را حرام اعالم کردند؛ اما به تازگی برخی از 
سیاستمداران از بمب اتم صحبت می کنند. هرچند که چیزی 
درباره انگیزه ساخت این بمب نگفته اند اما درحالی که مذاکرات 
هسته ای در شرایط بسیار ناامیدکننده ای قرار دارد استفاده از 
این ادبیات تنها می تواند شــرایط را سخت تر کند به خصوص 
آنکه برخی از منتقدان بر این باور هستند که عمدتاً کسانی از 

این ادبیات استفاده می کنند عالقه ای به احیای برجام ندارند.
محمد اسالمی رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشاره به تعامل 
ســازمان انرژی اتمی ایران با آژانــس بین المللی انرژی اتمی، 
اظهار داشــت: »تعامل سازنده ســازمان انرژی اتمی با آژانس 
برقرار است و هیچ خللی در این تعامالت به وجود نیامده است؛ 
زیرا تمام ظرفیت های ما بر اساس معاهده ان پی تی و پادمان 

تحت نظارت آژانس در حال انجام شدن است.«

وی به فارس گفت: »فلســفه وجودی برجــام این بود که به 
تمام سؤاالت واهی که به جمهوری اسالمی ایران نسبت داده 
می شد پاسخ داده شــود. ازاین رو در برجام بدین گونه توافق 
شــده بود که ایــران ظرفیت خود را محدود کــرده و نظارت 
روی فعالیت هســته ای خود را به صورت شدید بپذیرد تا این 
اتهامات واهی برطرف شــوند.« رئیس سازمان انرژی اتمی با 
 PMD بیان اینکه در برجام تمام اتهامات واهی که بر اســاس
علیه ایران مطرح شده بود بسته شده است، گفت: »اکنون طرف 
غربی بعد از خارج شــدن از برجام برای اینکه بخواهد دوباره 
به برجام بازگردد مجدداً اتهامات واهی که در گذشــته مطرح 
کرده بود را مطرح می کند. این اتهامات از ســوی منافقین و 
رژیم صهیونیستی نشات می گیرد و حدود ۲۰سال است که این 
موضوعات واهی را بیان می کنند.« اسالمی تصریح کرد: »این 
برای ایران قابل قبول نیست که دوباره با چنین اتهامات واهی 
ایران را تحت فشار قرار دهند. ازاین رو تصمیم گرفته شد تا تمام 
دوربین های برجامی خاموش شوند تا طرف مقابل متوجه شود 

که آن اتهامات واهی مجدد را نباید مطرح کند زیرا سالیان قبل 
پرونده آن بسته شده اســت. اگر اراده ای در طرف مقابل برای 
بازگشت به برجام وجود دارد نباید چنین اتهامات واهی را که 
پرونده آن بسته شده است مطرح کنند و اگر که نمی خواهند به 
برجام بازگردند وقت طرفین را نگیرند.« رئیس سازمان انرژی 
اتمی تأکید کرد: »همان طور کــه آقای خرازی مطرح کردند 
ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد ولی چنین برنامه ای 
در دســتور کار نیســت، اما نکته حائز اهمیت این مورد است 
که از ســوی رژیم صهیونیستی این اتهامات و فضاسازی های 
غلط برای فریب افکار عمومی با پشتیبانی جبهه مخالف انقالب 
اســالمی در حال مطرح شدن است. شاید مزاحمت هایی برای 
ایران داشته باشند اما به نتیجه نمی رسند؛ زیرا ایران راه و رسم 

آن را یافته و در حال پیشبرد برنامه های خود است.«
چندی پیش کمــال خرازی رئیس شــورای راهبردی روابط 
خارجی به شبکه »الجزیره« گفت: »ما توانایی فنی ساخت بمب 

هسته ای را داریم اما تصمیم به انجام چنین کاری نداریم.«

با وجود فتوای ممنوعیت تسلیحات هسته ای توسط رهبر انقالب صورت می گیرد

ورود »بمب اتم« به ادبیات برخی مسئوالن

همدلــی|  علی مطهری فرزند شــهید مرتضــی مطهری از 
سیاســتمداران منتقد اســت. با اینکه در جبهــه اصولگرایان 
تعریف می شود و گرایش های سیاسی او باعث شده که همیشه 
موردحمله این جریان سیاسی باشد. او که سابقه نائب رئیسی 
در مجلس دهم را دارد در مصاحبه ای با خبرآنالین درباره برجام 
و سیاســت خارجی صحبت کرده است و گفته: »نگاه به شرق 
کار بدی نیست، منتها نباید به معنی دور شدن از غرب باشد. ما 
باید با هر دو طرف ارتباط داشته باشیم، بین آن ها رقابت ایجاد 
کنیم و به این وسیله منافع ملی خودمان را بهتر تأمین کنیم. 
ولی اینکه بگوییم اساســاً با غرب قهر هستیم و می خواهیم با 
شــرق کار کنیم، به ضرر مردم است و باعث می شود از خیلی 
امکانــات مثل فنــاوری غربی ها که پیشــرفته تر و به صرفه تر 
از فناوری شرقی هاســت محروم شــویم و بسیاری از طرح ها و 
پروژه هایمان را با هزینه باالتر و کیفیت پایین تر انجام دهیم. ما 
نباید متکی به یک طرف باشیم. حتماً باید سیاست نه شرقی نه 
غربی را اجرا و از این راه بنشان رقابت ایجاد کنیم و آنچه به نفع 

خودمان است انتخاب کنیم. ما نباید کارت بازی روسیه و چین 
شویم بلکه باید به طور مستقل عمل کنیم. مسئوالن ما گاهی 
درباره جنگ اوکراین مواضع خوبی گرفتند و مخالفت خود را با 
جنــگ اوکراین اعالم کردند و گفتند باید از طریق مذاکره این 
موضوع حل شود، ولی گاهی هم موضعی گرفته اند که انگار از 

تجاوز روســیه به اوکراین حمایت می کنند که موضع درستی 
نیست.« مطهری افزود: »وقتی برجام منتفی شود رابطه موجود 
بین ایران آمریکا منفی تر و احتمال برقراری رابطه کمتر می شود 
و با توجه به شیطنت های اســرائیل احتمال جنگ هم وجود 
دارد. ولی امکان برقراری رابطه مستقیم با آمریکا همیشه وجود 
دارد. اصاًل از اول هم قرار انقالب اســالمی قطع رابطه با آمریکا 
نبوده بلکه پس از تسخیر سفارت آمریکا که یک اقدام مشکوک 
و تحت تأثیر چپ گراها و شاید سفارت شوروی انجام شد، این 
موضوع بر کشور ما تحمیل شد. البته خود آمریکا رابطه اش را 
با ما قطع کرد. ولی همیشــه فرصت برای برقراری رابطه وجود 
دارد منتها یک مقدار شعارزدگی که متأثر از همان گرایش های 
چپ در اول انقالب است همچنان بر انقالب حاکم است و فعاًل 
افق روشنی در این موضوع دیده نمی شود. اگر ما با آمریکا رابطه 
داشــته باشیم به ضرر اسرائیل و به نفع آرمان آزادی فلسطین 
اســت. اسرائیلی ها به شدت از این که ما با آمریکا رابطه سیاسی 

پیدا کنیم می ترسند و دائماً کارشکنی می کنند.«

علی مطهری:

از اول هم قرار انقالب اسالمی قطع رابطه با آمریکا نبوده است

هشدار درباره تغییرات بی رویه در 
تقسیمات کشوری

رییس مرکز پژوهش های مجلس با هشــدار جدی 
در خصــوص تغییرات بی رویه در نظام تقســیمات 
کشوری، گفت: ابعاد منفی تبدیل بیش ازحد کشور 
به واحدهای سیاســی کوچک، مسئله ای است که 
نمی توان به ســادگی از آن گذشت. به گزارش ایسنا، 
بابک نگاهداری با اشاره به عملکرد دولت دوازدهم، در 
خصوص پیامدهای تبدیل بی رویه کشور به واحدهای 
کوچک سیاســی و بی ثباتی در تقسیمات کشوری 
هشــدار داد. وی با ارائه آماری در خصوص عملکرد 
دولت دوازدهم در زمینه ایجاد واحدهای سیاســی 
جدید، بیان داشــت: طی بازه زمانی شهریور ۱۳۹۶ 
تا مرداد ۱۴۰۰، در مجموع ۱۷۹ شــهر با پیشنهاد 
وزارت کشور و تصویب هیات وزیران ایجادشده است. 
در واقــع طی این بازه زمانی، تقریبــاً هر 8روز یک 
شهر ایجادشده است. از میان ۱۷۹ شهر ایجادشده، 
۱۷۷شــهر دارای جمعیتی کمتــر از ۱۰.۰۰۰نفر، 
بوده اند و شــاهد به وجود آمدن ۷ شهر با جمعیتی 
کمتر از ۵۰۰نفر بوده ایم. ۹۵شــهر جمعیتی کمتر 
از ۳۵۰۰نفر داشــته اند. شش شــهر در حالی ایجاد 
شــده اند که جمعیت آن ها کمتر از ۳۵۰۰نفر بوده 
و درعین حــال مرکز بخش نیز نبــوده  و به عبارت 
دقیق تر واجد شــرایط مقرر در قانون برای تبدیل به 
شهر نبوده اند. 8۹شــهر به دلیل اینکه مرکز بخش 
بوده اند، به عنوان شــهر شناخته شده اند. درمجموع 
بقیه نقاطی که جمعیتی بین ۳۵۰۰ تا ۱۰.۰۰۰نفر 
جمعیت داشته اند )8۲مورد(، علی القاعده باید »واجد 
شرایط« مندرج در ماده )۴( قانون تعاریف و ضوابط 
تقسیمات کشوری – به استثنای حدنصاب جمعیت 
۱۰.۰۰۰نفر - برای تبدیل شهر بوده باشند. نگاهی 
اجمالی به 8۲شــهر ایجادشــده حاکی از این است 
که شــهرهای مذکور در اغلب مــوارد واجد چنین 
شرایطی نیستند. رییس مرکز پژوهش های مجلس 
با بیان اینکه ضروری اســت الحاقات انجام شــده به 
قانون تقســیمات در سال ۱۳8۹ از این قانون حذف 
شــود، گفت: در همین بازه زمانی، در مجموع ۱۳۰ 
دهســتان ایجاد شده اســت که ۵۵دهستان، یعنی 
۴۲/۴درصد کل دهســتان های ایجاد شــده، مغایر 
شــرایط مندرج در قانون ایجادشــده اند. نکته مهم 
اینکه در دولت دوازدهم ۹۹ بخش ایجاد شده است 
که ۲۶بخش )۲۶/۳درصــد(، دارای جمعیتی کمتر 
از ۱۰.۰۰۰نفر بوده انــد و درواقع  باید از طریق ارائه 
الیحه به مجلس شورای اسالمی ایجاد می شدند. وی 
ادامه داد: همچنین از مجموع ۴۰شهرســتان ایجاد 
شــده، ۶شهرســتان )۱۵درصد کل شهرستان های 
ایجاد شــده(، واجد شــرایط مقرر در قانون نبوده و 
به عنوان موارد استثنایی  باید از طریق پیشنهاد الیحه 
به مجلس شورای اسالمی ایجاد می شدند. نگاهداری 
تصریــح کرد: ابعاد منفی تبدیل بیش ازحد کشــور 
به واحدهای سیاســی کوچک، مسئله ای است که 
نمی توان به ســادگی از آن گذشت. وی در خصوص 
روند تبدیل بی رویه روستا به شهر عنوان کرد: نواحی 
روســتایی کارکردهای مختلف فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی دارند. به ویژه 
نواحی روستایی به دلیل وجود عرصه های کشاورزی 
و منابــع طبیعی، کانون و پایــگاه اصلی تولید مواد 
غذایی کشور هستند. لذا تأمین امنیت غذایی جامعه 
و به طورکلی  تر حفظ استقالل سیاسی – اقتصادی 
کشــور وابســته به تداوم و تقویت کارکرد تولیدی 
نواحی روســتایی اســت. تبدیل بی رویه روستاهای 
کوچک به شهر، نتیجه ای جز تغییر کاربری اراضی 
کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به هم 
خوردن تعادل زیست محیطی، عدم توازن جمعیت 
روستایی-شــهری در کشــور، ایجاد بار مالی برای 
دولت، مغفول واقع شدن توسعه روستاهای کشور و 

در نهایت ایجاد شهرهای ناکارآمد نداشته است.

وزارت اطالعات اعالم کرد
بازداشت اعضای هسته  مرکزی حزب 

جاسوس بهاییت
وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد: ســربازان 
گمنام امام زمان )عج(، اعضای هسته  مرکزی حزب 
جاسوس بهاییت را بازداشت کردند. به گزارش ایسنا، 
در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است: سربازان گمنام 
امام زمان )عج( شــماری از اعضای هســته  مرکزی 
حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند. متهمین 
بازداشت شده مستقیماً با کانون صهیونیستی موسوم 
به بیت العدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباِط 
تشکیالتی بودند. یافته های مستند اطالعاتی حکایت 
دارند که کانون پیش گفته، ســال گذشــته راهبرد 
احیای تشــکیالت فرقه ی ضاله  بهاییت در ایران را 
تحت عنوان »خط تبلیغ تهاجمی« و مأموریت ویژه ی 
جمع آوری هدفمند اطالعاتی به شــبکه  بازداشــت 
شده ابالغ نموده بود. همچنین مأموریت های تبلیغ 
گسترده  آموزه های استعمار ساخته ی بهاییت و نفوذ 
در محیط های آموزشی در سطوح مختلف و به طور 
خاص مهدکودک های سراسر کشور را محّول کرده 
بودند. عالوه بر آن اعضای هســته  بازداشــت شده، 
مالقات متعددی با کادر مرکزیت حزب صهیونیستی 
در خارج از کشــور داشته و گزارِش عملکرد نوبه ای 
پیرامــون مأموریت های پیش گفتــه به ویژه ترویج 
سازمان یافته ی بی حجابی در ایران را به مرکز توطئه  

مستقر در فلسطین اشغالی ارائه می داد.
وزارت اطالعــات اعــالم می نمایــد کــه فــارغ از 
سناریوهای تبلیغاتی و جنگ روانی بلندگوهای غربی 
صهیونیستی، با عزم و اراده  جدی به وظیفه  خود در 
قبال عوامل جاسوســی و هجمه به دین و فرهنگ 
و هویت ایرانی – اســالمی کشــور و مزدوران رژیم 

اشغالگر قدس عمل کرده و خواهد کرد. ان شاءاهلل.

خبر


