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سرمقاله

اصالحات "پادگان" نیست!
علی نظری -سردبیر

متأســفانه ما اصالح طلبان تا وقتی خارج از حیطه قدرت سیاســی هســتیم خوب عمل
میکنیم و از توفیق نسبی در بازسازی تشکیالتی برخورداریم؛ اما به محض اینکه نسیم قدرت
به ما میوزد ،دچار تالطم میشویم .سیری در نمونههای تاریخی "اوج و افول" این جریان به
ما یادآوری مینماید که این جریان در هنگام قبض قدرت سیاسی دچار بیظرفیتی میگردد.
اصالح طلبان به خاطر این نقیصه است که در سه دهه گذشته همواره از ثبات در قدرت بیبهره
بودهاند .مروری میکنیم به فراز و نشــیب اصالحات در قدرت :از ســال  60تا  68جناح چپ
اســامی با برخورداری از حمایت بنیانگذار جمهوری اسالمی بر جناح راست حکومتی تفوق
داشتند .از  68تا  76موازنه به هم خورد و جناح راست بر چپ پیشی گرفت .در  2خرداد  76با
پیدایش جنبش اصالحات جغرافیای سیاسی حکومتی تغییر یافت .اصالح طلبان در مواجهه با
اصولگرایان به برتری رسیدند و طی هشت سال قوای مقننه و مجریه در ید جناح پیروز دوم
خرداد  76یا همان اصالح طلبان قرار گرفت .از  84تا  92در ادامه دور و تسلسل قدرت باز هم
اصولگرایان بر اسب قدرت سوار شدند.
در  92اصالح طلبان طی ائتالف با اعتدالگرایان توانســتند اصولگرایان مغرور را از اریکه
قدرت به زیر بکشند .در  96باز هم مانند  92اصالح طلبان برنده این مصاف شدند .گرچه باید
منتظر ماند که در  1400کدام جناح حکومتی بر قدرت دوباره دست مییابد؟! البته چرخش
قدرت از نشانههای بارز حکومت دموکراتیک است؛ اما پرسش بزرگ این است که چرا اصالح
طلبان همواره در این بازی با گل به خودی ،بازی را به اصولگرایان واگذار کردهاند؟! به اعتقاد
نگارنده نپختگی اصالح طلبان هنگام به قدرت رســیدن یکی از دالیل بزرگ واگذاری قدرت
به اصولگرایان بوده است .در  2خرداد  76که ابتدا بر قوه مجریه و سپس بر قوه مقننه دست
پیدا کردیم ،با مشی انحصارطلبانه یک حزب و تفرق در جبهه اصالح طلبان نتوانستیم بر تداوم
حضور این تفکر به توفیقی دست یابیم .اکنون که اصالح طلبان به همان اقتدار گذشته بر قوای
مجریه و مقننه و شوراها دست یافتهاند ،باید از اشتباهات مهلک گذشته خودداری کنند تا در
 1400به سرنوشت تراژدیک  1384دچار نشوند .در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران
باز هم اتفاقات ناخوشایندی افتاد .برخی از احزاب صاحب نفوذ در شورایعالی سیاستگذاری،
بیاعتنا به ســایر احزاب اصالحات در چینش لیست امید به گونهای عمل کردند که موجب
پیدایش اختالفات جدی در پیکره اصالح طلبی شد .مجموعه مواردی چون :لیست پر مسئله
امید ،حذف چهرههای فسادستیز شورای چهارم ،سوء استفاده از موقعیت سید محمد خاتمی به
نفع یک گروه اصالح طلب ،انزوا و به حاشیه رفتن سایر احزاب اصالحات؛ نشان دهنده بازگشت
به مشی دهه هفتاد است .متأسفانه احزابی که قبل از پیدایش حزب اتحاد پایه گذار پیروزی
 92و مؤثر در فتح بزرگ  29اردیبهشت  96بودهاند اکنون عم ً
ال به حاشیه رانده شدهاند .درک
غلط عناصر تصمیم گیر شورایعالی از تقسیم صندلیهای قدرت در چینش لیست امید بروز
یافت .اکنون حزب اتحاد با بیشترین کرسی در شورای پنجم نسبت به دیگر گروههای اصالح
طلب پیشتاز است .حزب اتحاد برای اداره حدود چهارصد پست شهرداری تهران بیش از دیگر
گروههای اصالح طلب شانس دارد .مشکل دیگر احزاب قدرتمند ما در شورایعالی ،برخورداری
از تفکر شهروندان درجهبندی شده است .در حالی که نخستین سنگ بنای جامعه مدنی این
است که همه شهروندان در حقوق شــهروندی یکسان هستند .شهروندان درجه یک و دو و
ســه از مختصات حکومت توتالیتر اســت .در عمل میبینیم که دوستان ما در هیئت رئیسه
شورایعالی به این تفکر پایبند هستند و وقتی از آنها انتقاد میکنیم که چرا ژنرال ساالری
بر دموکراسی در شورای سیاستگذاری پیشی گرفته است ،مورد عتاب قرار میگیریم! اکنون
ایراد بزرگ بر شورایعالی سیاستگذاری این است که به جای آسیب شناسی رفتار حزبی در
انتخابات  29اردیبهشــت ،از موضع پادگانی با سایر اصالح طلبان برخورد میکنند .ده اصالح
طلب سرشناس ،اطالعیه میدهند که انتقاد از لیست امید را متوقف کنید .در حالی که صواب
این بود ،ده ژنرال اصالح طلب شورایعالی سیاستگذاری را وادار به پاسخگویی در برابر اصالح
طلبــان معترض و افکار عمومی نمایند .نه اینکه خواهان انصــراف منتقدان ازبیان انتقادات
خویش بشوند .عملکرد  10ژنرال به ما میفهماند که عده ای خاص اصالح طلبی را پادگانی
تفسیر میکنند و خودشان ژنرال و بقیه را سرباز صفر میدانند.

علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی در مصاحبه مطبوعاتی به برخی از نکات تاریک نحوه چینش و ارائه لیست امید شورای شهر تهران پرداخته است .به جرات میتوان
گفت شاه بیت سخنهای علی شکوری راد آنجایی است که میگوید :شورای عالی سیاستگذاری هیچ درخواستی برای حمایت لیست امید از محمد خاتمی رئیس دولت اصالحات نکرده است .وی
مدعی است که خاتمی بنا به در خواست مردم از لیست حمایت کرده است .اگر این سخن شکوریراد درست باشد ،باید فاتحهای برای جنبش اصالحات در ایران بخوانیم .فضا کام ً
ال قابل تجسم
است .رسانههای اصالح طلب هر یک لیست جداگانهای را ارائه میکردند .مردم با مرور خاطرات خود از انتخابات مجلس شورای اسالمی میخواستند همان حرکت را مجددا ً تکرار کنند .لیست
واحدی که حتی یک نفر از جناح مقابل نتواند در شورای شهر تهران قرارگیرد .این تاکتیک برای پیروزی بر حریف بسیار کارساز بود ه است .اما چرا مردم نمیخواهند حتی یک نفر از جناح اصول
گرا به شورا و یا مجلس راه یابد؟ پاسخ ساده است .ترس .مردم از اصولگرایان میترسند .اصول گرایی نزد مردم بار معنایی یافته که به هیچ عنوان برای یک جناح سیاسی مناسب نیست .اساس ًا
وقتی از جناح سیاسی سخن به میان میآید ،مراد از آن پذیرش ساز و کارهایی دموکراتیک برای حضور در عرصه سیاست است .اما رفتار و مرام اصولگرایان در این سالها به گونهای بوده که
مردم برای آنها چنین ویژگیای قائل نیستند .واقع ًا جای تأسف است که یکی از جناحهای اصلی سیاست ایران چنین وضعیتی دارد .از سوی دیگر سخنان شکوری راد نشان میدهد که هیچ یک
از اعضای شورای عالی سیاستگذاری مسئولیت تنظیم این لیست را بر عهده نمیگیرد .محمد رضا عارف قب ً
ال گفته بود  24ساعت قبل از انتشار لیست از آن آگاه میشود .شکوری راد میگوید که
برخی از اسامی را برای اولین بار شنیده است .حسن کمالی که قبل از انتشار لیست از شورا استعفاء میدهد و با قهر از آن خارج میشود .بنابراین باید پرسید این لیست از کجا آمده است؟ آیا این
لیست خارج از شورای عالی تنظیم شده و بنا بر زد و بندهای خاص به شورا تحمیل شده است؟

انتقاد کرباسچی از مخالفان شهردار شدن محسن هاشمی:

نفر نخست علیالبدل بهجای نفر اول لیست امید به شورا بیاید

یادداشتهای امروز

غالمحســین کرباســچی در خصوص شورای شــهر و انتخاب
شهردار مطالبی را عنوان کرده است .وی معتقد است :تصمیمگیر
صفحه 2
نهایی شوراســت .هرکسی که شورا به آن رســید مهم است ،چه
کاهش اقبال عمومی
محسن هاشــمی باشد چه حسین مرعشــی و محمد علی نجفی
و یا محمود حجتی .مالک تشــخیص و رای اعضای شــورای شهر بهسمت جریان اصولگرایی
تهران است .وی افزود :درعین حال بهنظرم شورا کمی سختگیرانه
بــه موضوع خروج یک نفــر از اعضا برای تصدی شــهرداری نگاه
میکند .بههرحال زمانی که همه اعضای شورای شهر از یک طیف
سیاسی هستند ،طبیعی اســت که خروج یک نفر از اعضا مشکل
خاصــی را به وجود نمیآورد.ضمن اینکه نفر نخســت علیالبدل
هم نماینده یک طیف و یک جریان فکری اســت که در این شهر
زندگــی میکنند ولو در اقلیت .چه ایــرادی دارد نماینده آنها هم
در شــورا حضور داشته باشد .مگر دموکراســی حاکمیت اکثریت
علی رحمانی
نیســت با حفظ حقوق اقلیت؟ ایجاد محیطی تکصدا و انحصاری
همین صفحه
برای شورایی که به همه شهروندان میاندیشد ،با اعتدال و اصالح
اصالحات «پادگان» نیست!
چندان سازگارنیست .ولی به هرحال تصمیم نهایی با شورای شهر
خواهد بود و انشــاءاهلل بهترین تصمیم را خواهند گرفت ،همه هم
به آن احترام خواهیم گذاشت.

حسن غفوریفرد عضو حزب مؤتلفه اسالمی:

آتشی نیست که «آتشبس» بخواهیم
نماینده ادوار مجلس با اشاره به چینش کابینه دوازدهم
گفت :اگر آقای آخوندی در دولت دوازدهم حضور داشــته
باشد به احتمال زیاد جایگاهش تغییر میکند که دو گزینه
وزارت کشور و شهرداری تهران برای او مطرح است.
به گزارش ایلنا حســن غفوریفرد با اشــاره به احتمال
تغییرات در کابینه دولــت دوازدهم گفت :ظاهرا ً در کابینه
دولت دوازدهم تغییراتی در ســطح چنــد وزارتخان ه و وزرا

حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم روز یکشــنبه در
پی احضار به دادگاه بازداشت شده است.
به گزارش ایرنا ،علی اکبر جوانفکر ،مشاور رسانه ای محمود
احمدی نژاد درمصاحبه بــا دولت بهار گفت :به دلیل عدم
توانایی تامین وثیقه  50میلیاردتومانی ،حمید بقایی بازداشت
شد.
مشاوره رسانه ای دولت دهم ادامه داد :بازپرس پرونده با
ادعای اینکه ممکن اســت حمید بقایی را احضار کنند ولی
در دادسرا حاضر نشــوند ،قرار کفالت را تغییر داده و برای
نامبرده یــک وثیقه  50میلیارد تومانی صادر کرده اســت
کــه تامین چنین وثیقه ای برای بقایی غیرممکن اســت و

صــورت میگیرد که دربــاره وزارت صنعت و معدن ،راه و
شهرسازی ،بحثهایی مطرح شده است.
عضــو حزب موتلفه اســامی اظهار داشــت :همچنین
شنیدهها حاکی از آن اســت که وزیر علوم دیگر در دولت
جدید حضور ندارند.
غفوریفرد با اشــاره به وضعیت وزیر راه و شهرســازی
گفت :اگر آقای آخوندی در دولت دوازدهم حضور داشــته

حمید بقایی بازداشت شد

به همین دلیل بازپرس مربوطه بار دیگر حکم به بازداشــت
وی داده است.

باشد به احتمال زیاد جایگاهش تغییر میکند که دو گزینه
وزارت کشور و شهرداری تهران برای او مطرح است.
نماینــده ادوار مجلــس در رابطه با پیشــنهاد آتشبس
یکطرفه گفت :آتشــی نیســت که آتشبس صورت گیرد
امــا باید هر چه زودتر این فضای سیاســی تلطیف شــود
و آتشبس شــاید برداشــت جالبی برای شــرایط اکنون
نباشد.

وی افــزود :بــه موجــب قوانیــن جــاری کشــور ،
بازپــرس موظف اســت ادله کافــی برای تفهیــم اتهام را
گــردآوری و ســپس اقــدام به احضــار متهــم نماید اما
در مــورد بقایــی قانون نقض شــده و بازپــرس در دوره
بازداشــت حمید بقایــی در صدد جمــع آوری ادله بوده
است.
جوانفکر افزود :بازداشــت مجدد و غیرقابل توجیه حمید
بقایــی درهفته بزرگداشــت قوه قضاییه بســیار عجیب و
حیرت انگیز به نظر می رســد و انتظــار می رود با دخالت
مقامات ارشــد قضایی به این رونــد غیرقانونی خاتمه داده
شود.
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