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رئیس دولت اصالحات نسبت به ضعف
عملکرد فراکسیون امید نقد دارد
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سرمقاله

آب در دست دارید زمین بگذارید
و شورای عالی سیاستگذاری را
منحل کنید

امیر مقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

بعد از مشخص شدن نتیجه فرایند رای اعتماد به کابینه دوازدهم انتقادات
فراوانی دامن فراکســیون امید را فرا گرفت .این فراکســیون حاصل عملکرد
تعامالت افرادی است که نام شــورای عالی سیاستگذاری را بر خود نهادهاند.
تهیه لیست امید در انتخابات مجلس و شورای شهر موجب گردیده که جریان
اصالحات با انتقادات فراوان مواجه گردد.
تا دیروز گمان میرفت انتقادات وســیع موجــب میگردد تا متولیان این
شــورا فکری به حــال خود و زخمهای وارده بر بدنــه اصالحات کنند ،اما در
کمال تعجب باز هم شــاهد دفاع کورکورانه و بیمحتوا از این شــورا هستیم.
محمد رضا تابش که پیشــتر به اعضای این شورا لقب سناتور اعطاء کرده بود
باز هم به میدان آمده و مدعی اســت که نقد به عملکرد لیســت و فراکسیون
امید و شورای عالی سیاستگذاری همگامی با رقبا و دشمنان اصالحات است.
معلوم نیســت حضرات تا چه زمانی قصد ادامه این بازی را دارند .گویا این
عزیزان محصور در زندانی هستند که فقط خود و رفقای خود را میبینند .انگار
دوســتان متوجه ضربات جبران ناپذیری که پیرو عملکرد مفتضحانه شورای
عالی سیاستگذاری بر پیکره اصالحات وارد آمده نیستند.
اگــر چه میتوان از عدم تاثیر در چینش کابینه ،حذف نیروهای تاثیرگذار
و مردمی از لیســت امید شورای شهر ،تک صدایی و خود بینی وافر به عنوان
گوشــهای از صدمات وارد شــده به جریان اصالحات نام ببریم ،اما مهمترین
خسارت در حوزه اجتماعی در حال وقوع است.
مردم روز به روز نســبت به این جریان دل سردتر میشوند .به وضوح قابل
مشاهده است کسانی که درمقابل منتقدان لیست امید شورای شهر از عملکرد
شورای عالی سیاستگذاری دفاع میکردند ،امروز پس از مشاهده وزرای کابینه
دوازدهم خود از منتقدین این شــورا شدهاند .هر چقدر این مقاومت طوالنیتر
شــود بدنه اجتماعی اصالحطلبان با ریزش بیشتری همراه خواهد بود .با این
اوصاف به بزرگان و دلســوزان اصالحات باید گفــت تعجیل کنید .اگر آب در
دســت دارید زمین بگذارید و هر چه زودتر شــورای عالی سیاستگذاری را
منحل نمایید .بــرای یکبار دیگر بیان میداریــم ،اصالحات ملک طلق آقای
عارف ،موســوی الری و یا محمد رضا تابش و امثالهم نیست .اصالحات طیف
گســتردهایی از مطالبات اجتماعی اســت که در طول دهههای اخیر سرکوب
شده و مغفول مانده است .حلقهی تنگی که بهنام شورای عالی سیاستگذاری
متولی کل این جریان شده اســت نه تنها به انسجام نیروها منجر نشده بلکه
روز به روز گسیختگی و ریزش اجتماعی را تشدید میکند .اگر تا دیروز برخی
نظر داشــتند که با اصالح عملکرد این شورا میتوان از کاستیهای آن بر حذر
ماند و رهیافت مناسب را یافت امروز دیگر امکان این مهم نیست .تنها انحالل
این شــورا میتواند ما را به نقطه صفر رساند تا مجددا با حضور همه نیروها و
گروههای اصالحطلب رهیافت مناسبی اتخاذ گردد.

از روندی که پیش میرود خشنود نیستم و به امید روزی هستم که بساط شورای عالی اصالحات و جبهههای شکل گرفته جمع شود و احزاب فراگیر و قانونی
بتوانند نقش کلیدی برای سرنوشت سیاسی کشور ایفا کنند .ولی تا آن زمان چارهای نداریم که از همین آب شور بنوشیم  .این روشها دیگر در دنیا منسوخ
شده و ما باید نقش شخصیتهای کاریزماتیک را در فرآیند فعالیت های سیاسی به حداقل برسانیم و خرد جمعی را که برآمده از احزاب است پررنگتر کنیم.
این جمالت را کسی میگوید که سابقهی دیرین در عرصه سیاسی ایران دارد .مرتضی الویری شهردار تهران در سالهای  1378تا  1380که سابقه سفارت
خبر اول
ایران در کشــور اسپانیا را هم در کارنامه خود دارد ،شهردار دیپلمات هم مینامندش .وی از سال  1359تا  1370نماینده سه دوره مجلس شورای اسالمی در
دهه اول انقالب بود  .الویری پس از دوران شهرداری غالمحسین کرباسچی با پیشنهاد اصالح طلبان در شورای شهر اول بر کرسی شهرداری تهران تکیه زد اما
در نهایت به دلیل اختالفات با همان اعضای شورا و بی تجربگی شورای شهر اول پس از  32ماه از سمت خود کنارهگیری کرد .حال که او از فیلتر شورای عالی
سیاستگذاری گذشته و با هدایت الیتهای شاخص جریان اصالحات به شورای پنجم تهران راه یافته خود از منتقدین این ساز و کار است .او بر نکته حساسی
اشاره دارد .مادامی که بهجای احزاب سیاسی فراگیر جمع محدودی برای تهیه لیست انتخاباتی تصمیم بگیرند ،امکان دستیابی به جامعه مدنی پویا و توسعه
سیاسی سرابی بییش نیست .به دلیل اهمیت مصاحبه اخیر مرتضی الویری ،در روزنامه مستقل خواندنی است.
مصاحبه مرتضی الویری را در صفحه  ۲بخوانید:

سخن روز

یادداشتهای امروز
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گذری بر کتابشناسی
 28مرداد

محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید:

شورای عالی سیاستگذاری؛
پایان جنبش اصالحات
جوادشقاقی-روزنامهنگار
جنبش اصالحات به عنوان یــک جنبش اجتماعی نوین،
نه ســر دارد ،نه مانیفیست و ایدئولوژی مشخص و نه شورای
مرکزی .جنبشهای اجتماعی نوین ،از آنجایی که دموکراتیک
هستند دارای رهبر و شــورای مرکزی نیستند؛ از آنجایی که
همیشــه از الیههای پایین جامعه جوشــیده و هدفگذاری
میشوند ،دارای مانیفیست و دستور کار مشخصی نیستند .این
نوع از جنبشهای اجتماعی ،مربوط به دوره اخیر میباشند که با
شکل زندگی و نوع سیاستورزی آن مطابقت دارند .جنبشهای
اجتماعــی نوین ،نه مربوط به جنبههــای مادی زندگی ،بلکه
مربوط به هویت و سیاست فرهنگی هستند .اصطالحا این نوع
از جنبشها را جنبشهای پسا مادی نیز مینامند.
جنبش اصالحــات را نیز تقریبا میتــوان به عنوان یک
جنبش اجتماعی نوین محسوب کرد که بیشتر در پی مطالبات
سیاســی و فرهنگی است و همیشــه به دنبال تاثیرگذاری در
سیاســتگزاریها و رویههای حکومتی بوده اســت .جنبش
اصالحات هیچگاه رهبر مشــخصی نداشته است؛ این جنبش،
ایدئولوژی و مانیفیست نوشته شــدهای ندارد .اما آنچه که در
این میــان تناقض آمیز مینماید ،تعبیه نهــادی در راس این
جنبش تحت عنوان شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان
است .این شورا که از چند سال پیش فعالیت خود را آغاز نموده

است ،نه با ماهیت جنبش اصالحات همخوانی دارد و نه اینکه
عملکرد مناسبی داشته است؛ تناقض آمیز از این جهت که اساسا
سیاســتگذاری از باال با ماهیت جنبش اصالحات همخوانی
نــدارد و به لحاظ عملکرد نیز این نهــاد به هیچ وجه کارنامه
قابل قبولی را از خود برجای نگذاشته است .اولین تجربه این
شورا ،ارائه لیســت برای مجلس دهم بود که فراکسیون امید
مجلس نتیجه آن است .تجربه دوم این نهاد نیز تدوین لیست
برای شــورای پنجم و به طور خاص شورای پنجم تهران بود
که لیســت امید  21نفره تهران حاصــل آن بود .با نگاهی به
عملکرد فراکســیون امید در طول مدت فعالیت آن در مجلس
دهم و نیز در جریان رای اعتماد به وزرای پیشــنهادی کابینه
دوازدهم ،شاهدیم که به هیچ عنوان ،این فراکسیون عملکرد
مناســبی را از خود برجای نگذاشته اســت .در طی این مدت،
این فراکسیون هیچ طرح مشخصی را برای اصالحات سیاسی
و فرهنگی ،در مجلس ارائه نداده است و در جریان رای اعتماد
به وزرا نیز با ضعیفترین عملکرد ،حتی نتوانست برای گزینه
اصالحطلب کابینه رای جمع کند و در مقابل ،وزرای اصولگرا
به راحتی توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند .عملکرد دوم
شورایعالی ،تهیه لیست شورای شهر تهران بود که انتقادات
زیادی را موجب شــد .حال با این کارنامــه غیر قابل قبول و
ماهیت متناقض این شورا با جنبش اصالحات ،آیا باز هم ادامه
کار آن موجه و قابل توجیه است؟

عملکرد برخی اعضای فراکسیون امید
بررسی میشود

نایب رئیس فراکســیون امید مجلس
شــورای اســامی با اشــاره بــه طرح
انتقاداتی نســبت به این فراکسیون در
جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی
دولت دوازدهم ،تفوق مسائل منطقهای
و فراکســیونی را در نتیجه رای جهرمی
و بیطرف تاثیرگذار دانســت و گفت که
قرار است هیئت داوری فراکسیون امید
عملکرد برخی از اعضای این فراکسیون
را در جریان رای اعتماد مورد بررســی
قرار دهد.
نماینــده مــردم اردکان در مجلس
خاطر نشــان کرد :من نه وظیفه دارم و
نه از همه عملکرد فراکسیون امید دفاع
میکنــم اما از آنچه در جریان هســتم
دفاع میکنم.

نایــب رئیــس فراکســیون امید با
اشــاره به شــرایط شــکلگیری و رای
آوری لیســت امید خاطر نشــان کرد:
فراکسیون امید باید در انتخاب وزرا چه
کار میکرد؟ طبیعتا ما به عنوان حامی
دولت باید تــاش میکردیم همه وزرا
رای بیاورند .ما در همین رابطه با سران
اصالح طلب گفتوگو کردیم از جمله با
آقای خاتمی که چند بار از آقای روحانی
حمایت کرد.
قطعــا ایراداتــی هــم به شــخص
رئیسجمهور وارد اســت اما در فضای
فعلی مصلحت کشــور حمایت از آقای
روحانی است.
تابش با اشــاره به برگزاری جلسات
متعدد در مجلس برای بررسی صالحیت
وزرای پیشــنهادی تصریــح کرد :هیچ
جلسهای خارج از مجلس برگزار نشد .ما
در فراکســیون رای گیری مخفی انجام
دادیــم و آنجا فقط یــک نفر رای(وزیر
ارتباطات) نیــاورد .پیشــنهاد من این
بود که درصد آرای وزرا در فراکســیون
منتشر شود اما این نظر رای نیاورد.
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