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محمد آقازاده-روزنامه نگار
حذف محسن هاشمی از صندلی شهردار تهران  به بهانه حفظ یک دستی شورا همان پیامد حذف هاشمی رفسنجانی از مجلس ششم 
به بهانه داشــتن یک رای در شورای عالی امنیت ملی خواهد داشت. در گام اول جبهه متحد اصالح طلبان متالشی می شود و بعد دولت 
روحانی تضعیف و بعد همه با هم بی دفاع می شــوند. صاحب این قلم هیچ ارادتی و تعلقی به خانواده هاشمی ندارد بلکه رنجیدگی هم 
دارد که به زودی دالیل ش را خواهم نوشت ، ولی پیامدی را می بیند که بازیگران شطرنج قدرت نمی خواهند ببینند. وقتی همه اصالحات 
در تســخیر قدرت خالصه می شود ســرخورده گی بدنه اجتماعی راحت به رقیب قدرتمند فرصت می دهد پروژه حذف جناح مقابل را 
با فعال کردن نارضایتی ها تحقق بخشــد. اگر واقعا هدف شان حفظ یک دستی شوراست حافظی امتحان پس داده را شهردار کنید و نه 

چهره های ناشناخته و اما دستور پذیر را.

لباس جدید بر تن کابینه 
دولت دوازدهم شود

سازنده موشک های پرتاب شده
 دولت و وزارت دفاع است
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سخن روزسرمقاله

ســید محمد رضا خاتمی گفته است؛ ساز و کار شــورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
بیشــترین مقبولیت اجتماعی را دارد. آدم نمی داند چه بگوید؟ خاتمی گویا متوجه نیست که 
نقد به شــورای عالی سیاســتگذاری اصالحات از چه منظری است. متأسفانه این اظهار نظرها 
موجب می شود »نقد«، از حالتی فرا رونده به تکرار مکررات و بازخوانی مجدد تاریخی محدود 
بماند. آقای رضا خاتمی! اگر به شــورای سیاست گذاری نقدی وارد است به همین دلیل مورد 
اشاره شما است. به بلندای تاریِخ ایران همواره ساز و کاری در این سرزمین جاری بود و هست 
که عده ای محدود برای کل افراد ســاکن در ایران تصمیم گیری و سیاستگذاری می کنند. ساز 
و کاری که تمامی فســاد، رانت، بی عدالتی، فاصله طبقاتی، فضای رعب و وحشت ناشی از آن 
اســت. جنبش اصالح طلبانه مشــروطه که هنوز هم ادامه دارد، واکنشی به این ساز و کار بود. 
بدیهی است که ساز وکار نوین یک روزه و خلق الساعه به وجود نمی آید. روشنفکران و دلسوزان 
این مملکت در طول این 100 ســال همواره ســعی کرده اند این ساز و کار را تغییر دهند. در 
طول این دوران، کنش و جنبش اصالح طلبانه گاهی از ســوی قدرت های سرکوب گِر انحصار 
طلب با وقفه مواجه شــده و گاهی نیز به دلیل عدم مســئولیت پذیری و راحت طلبی مردم با 
مشــکل روبرو شده است. بارها عنوان شده و باز هم می  شود که پوپولیسم حاصل راحت طلبی 
و گریز از آزادی مردم اســت. مردمی که ســعی دارند همواره بار مســئولیت پذیری را از خود 
ســلب کرده و آن را بر دوش دیگری بنهند، به دام پوپولیســم گرفتار می شوند. یعنی از چاله 
به چاه می افتند. یعنی پس از مدتی انحصار حاصل از پوپولیســم منجر به تغییرات رادیکال و 
انقالب های خونین می گردد. کارویژه شورای عالی سیاستگذاری منطبق بر همین تفکر راحت 
طلب اجتماعی اســت. حال که قرار است که شــورای انتصابی به جای بدنه اجتماعی تصمیم 
گیری و سیاستگذاری کنند، چه حاصلی از جنبش اصالح طلبی به دست آمده است؟ مگر پیش 
از این همین ساز وکار بر عرصه ی سیاست ایران جاری نبود؟ و مگر تکرار آن منجر به انقالب 
رادیکال سال 57 نشده است؟ پس شعار و ادعای اصالحات مبتنی بر تغییر تدریجی کجا رفته 
است؟  اساســاً تفاوت اصول گرایان با اصالح طلبان در چیست؟ تمام نقدی را که اصالح طلبان 
بر اصول گرایان وارد می دانند از همین منظر اســت. اصول گرایان معتقدند که مشروعیت یک 
نظام سیاســی از سوی مردم نیســت و باید گروهی خاص که سعادت و فضیلت جامعه را بهتر 
شــناخته اند ، هدایت و سیاســتگذاری را بر عهده گیرند. جنبش اصالح طلبانه مبارزه با همین 
خوانش است. اصالحات یعنی فاصله گرفتن از نهادهای انتصابی و میل به سازمان های انتخابی 
که مبتنی بر قدرت تفکر، تصمیم گیری و سیاســتگذاری امور مملکتی نزد خود مردم اســت. 
همانطور که گفته شــد در بســیاری از مواقع جامعه از زیر بار چنین مســئولیتی فرار می کند 
اما به ناچار به انقالب رادیکال روی می آوردند. علی شــکوری راد اخیراً گفته که ســید محمد 
خاتمی نیز بنا بر فشــار مردم از لیست امید حمایت کرده است. یعنی مردم ایران به جای آنکه 
خود به مطالعه و تحلیل کارنامه و ســوابق کاندیداهای شورای شــهر مبادرت ورزند، صرفاً با 
اتکا به »تَکرار می کنم« خاتمــی به تصمیم گیری و رأی در پای صندوق اقدام کرده اند. با این 
اوصاف فرق ما بین طرفداران شورای عالی سیاستگذاری و علی الخصوص محمدرضا خاتمی با 
اصول گرایان و انحصار طلبان در چیســت؟ احتماالً جواب ایشان حول این محورخواهد بود که 
مردم به عوامل دخیل در این شورا اعتماد داشته و آن ها مورد وثوق مردم هستند. اصالح طلبان 
حول شــورای عالی سیاســتگذاری نه می توانند خود را وطن پرســت تر از عوامل رژیم پهلوی 
معرفی کننــد و نه دین دارتر از اصول گرایان. تنها مؤلفه تمایــز اصالح طلبان از دیگر گروه ها 
میل به تغییر این ســاز و کار اســت و بس. مردم اگر در سال 57 انقالبی بر پا کردند و اگر در 
مقال جریان انحصار طلب پس از انقالب تحت هر شــرایطی ایستادگی می کنند میل به تغییر 
همین ســاز و کار است. با این اوصاف باید به رضا خاتمی و دوستانش یادآوری کرد که هویت 
و مانیفیســت اصالحات با  تعاریف، منطق و دالیل شما با خطر مواجه شده است. با تداوم این 
روند اگر چند سال آینده به اصالح طلبان امروزی صفت هایی همچون انحصار طلبان و یا رانت 

خواران متجدد اطالق گردید نباید تعجب کرد. 
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ساز و کار شــورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان بیشــترین مقبولیت اجتماعی 
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امیر مقدور مشهود- دبیر سرویس سیاسی

پاسخ آذر منصوری به انتقادهای روزنامه مستقل

 واگذاری برخی از سوله های مدیریت بحران تهران توسط شهرداری غیر قانونی است
رحمتالهحافظیعضوشورایفعلیتهران:

خانم آذرمنصوری در گروه تلگرامی حزب 
اتحاد به یادداشت "انتقاد به حزب اتحاد کینه 

توزی نیست" پاسخ دادند.
وی در مقدمه جوابیه اظهار داشــته پایه 
فرضیات نویسنده )سردبیر روزنامه مستقل(

غلط است. اینجانب در آن یادداشت آورده ام 
که لیســت امید با زد و بند و ســازکارهای 
غیرقانونی و دور زدن کمیته غربال بسته شد 
و از وجاهت آقای خاتمی هم ســوء استفاده 
شد. خانم منصوری که سابقه سیاسی ایشان 
به ســال 85 بازمی گردد و حداکثر 11 سال 
سابقه فعالیت سیاســی اصالح  طلبانه دارد 

مدعی اســت پایه فرضیات بنده غلط است، 
الزم اســت به نکته ای که آقای شکوری راد 
در آخرین مصاحبه خود اظهار داشته توجه 
جــدی مبذول دارد: »آقــای خاتمی زیر بار 
تایید لیست نمی رفت،6 روز طول کشید تا 
توانستیم آقای خاتمی را مجاب به حمایت 
ازاین لیســت کنیم.«  اگر لیســت امید بی 
مســئله و عاری از اشــکال بود چرا ســید 
محمدخاتمی 6 روز با حضرات شورای عالی 

کلنجار رفت؟!
خانم منصوری عنوان کرده اند اینجانب به 

هر دری زدم که در لیست امید بروم.

امــا ظاهــرا ایــن خانــم بی خبرند که 
اینجانب نمره 45 را از کارشناســان کمیته 
غربال"دریافــت کرده ام و بیــش از 6 نفر از 
اعضای منتخب شورا با نمرات 12 الی30 به 
لیســت امید راه یافته انــد! آیا این زد و بند 

نیست؟ آیا این شیوه قابل دفاع است؟
خانم منصوری بــه دروغ عنوان کرده اند 

اینجانب در لیست آمد نیوز قرار گرفتم.
کافی است این خانم محترم تقبل زحمت 
فرموده و لیست آمدنیوز را مشاهده کنند اگر 
نام علی نظری در لیست آمدنیوز بود من برای 
همیشه از عرصه سیاست و رسانه کناره گیری 
خواهم کرد. اما اگر مشخص شد ایشان دروغ 
می گوید، لطف کنــد از عرصه فعالیت های 
حزبی کنار بکشد! درباره لیست موازی باید 
عرض کنم علیرغم همه تذکرات دلسوزانه به 
طراحان لیســت که اگر به حذف 2یا3 نفر و 
جایگزینی افرادی چون حامد منتطری، لیال 
ارشــد و حسین راغفر قانع شوند ما از اعالم 
لیست های موازی جلوگیری می کنیم، ولی 
متأسفانه شورای عالی سیاستگذاری بر رویه 

غلط خویش ایستاد پس لیست های موازی 
بیــرون آمدند. نکته دیگر اینکــه اگر خانم 
آذر منصــوری نقد محترمانه و در عین حال 
مؤدبانه دکتر شــجاع پوریــان را بخواند در 
می یابد که این عضو شــورای فعلی شهر بر 
 ناکارآمدی لیســت امید چندین بار تأکید 
کرده اند. بی اســاس ترین فــراز جوابیه خانم 
منصــوری در خصوص بهاره آروین اســت 
که می گوید ایشــان ربطی بــه حزب اتحاد 
نداشته است و  از دانشــگاه تربیت مدرس 
سفارش شده اســت! کدام دانشگاهی تا به 
حال ســابقه ورود به حوزه سیاسی را داشته 
اســت که تربیت مدرس، دومین آن باشد! 
خانم منصــوری در خصوص نامه 10 چهره 
ارشــد اصالح طلب گفته است که ربطی به 
حزب اتحاد ندارد درحالی که 3 نفر ازهمین 
حضرات در شــورای مرکزی اتحاد تشریف 
دارند! ایراد بنده به نامه معروف 10 نفر این 
است که چرا درصدد خاموش کردن صداهای 
انتقادی هستند و از موضع آمرانه به منتقدیِن 

لیست امید، نهی از بیان انتقاد کرده اند.

آذر منصوری در پاســخ به نقدهای 
شورای  عملکرد  بابت  مستقل  روزنامه 
عالی سیاســتگذاری، یادداشت زیر را 
)بدون ویرایش( در گروه تلگرامی حزب 

اتحاد ملت ایران منتشر کرده است:
پایه فرصیات نویسنده در این تحلیل همه 
غلط و اشتباه است نویسنده) سردبیر روزنامه 
مستقل( به هر دري زده که در لیست باشد 

وقتي هم در لیست قرار نگرفت لیست موازي 
دادند متاســفانه و آمد نیوز شد مبلغشان و 
بعد از انتخابــات هم اینچنین بي رحمانه و 
غبر منصفانه به جان حزب اتحاد افتاده است. 
انصاري ،شــجاع پوریان ،راکعي، بهروز آذر 
نقاشي ،آریازند ،بدیعي،چاالکی  و نوری اینها 
اعضاي شوراي مرکزي بودند که فقط بهروز 
آذر  و نوری از این جمع در لیســت 42نفره 

ای بود که به صحن عمومی شورامعرفي شد  
، خانم نوري نیــز در واقع کاندیداي مجمع 
زنــان اصالح طلب بودند کــه در دوره قبل 
هم در لیســت شــورا بوده اند .اما مجموعه 
ســتادهاي حزب براي 21نفر لیست امید از 
هیچ تالشــي فروگذار نکردند چون بناي ما 
حفظ ائتــالف بود. خانم آرویــن کاندیداي 
تربیت مدرس بودند و رزومه شــان هم قوي 

بود و ربطي به اتحاد نداشته اند. نامه آن ده 
نفر هم ربطي به اتحاد تداشــته ضمن اینکه 
آن ده نفــر نامه کامال انتقادي به ســازوکار 
 شوراي عالي نوشتند و خواستار شفاف سازي 
شــدند. گفتني ها بسیار اســت که بزودي 

مفصل در یادداشتي توضیح خواهم داد.
خداوندا عقیده ما را از دســت عقده مان  

محفوظ بدار

رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست 
و خدمات شــهری شورای شهر تهران با ذکر 
نام سوله های بحران که برخالف مصوبه شورا 
تغییر کاربری داده و به مجموعه هایی خارج 
از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران واگذار 
شده، گفت: برخالف ادعای شهرداری تهران، 
برخی از سوله های مدیریت بحران در اختیار 
شهرداری و ســازمان بحران شهر قرار ندارد. 
حافظی در جلســه علنی شــورای اسالمی 
شــهر تهران با اشــاره به مصوبه اردیبهشت 
سال 95 شــورا افزود: بر اساس این مصوبه، 
شهرداری تهران ملزم شــد تا تمامی پایگاه 

هــای پشــتیبانی مدیریت بحــران مناطق 
22گانه را در اختیار ســازمان پیشــگیری و 
مدیریت بحران شهر قرار دهد. وی اظهار کرد: 
با استناد به این مصوبه در بهمن سال 95 از 
شهرداری تهران خواسته شد درباره اینکه چرا 
تعدادی از سوله های بحران در اشغال حوزه 
های خارج از ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران است، توضیح دهد. وی افزود: یک ماه 
بعد شهرداری تهران در نامه ای اعالم کرد که 
تمامی قسمت های سوله های بحران تحویل 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شده ، اما 
در عمل می بینیم که اینگونه نیست، . رئیس 

کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر تهران همچنین 
تصریح کــرد: در حال حاضــر در منطقه 2 
روی ســوله مدیریت بحران آسیاب کهک، 
تابلوی پایگاه مدیریت بحران معاونت فنی و 
عمران نصب شده اما در عمل در اختیار مرکز 
ژئوتکنیک است و یکی دیگر از سوله های این 
منطقه نیز در اختیار دانشگاه علمی کاربردی 
شهرداری و سوله دیگر نیز در اختیار برنامه 
خنداونه است. حافظی افزود: در منطقه 22 
سوله حضرت ابوالفضل )ع( در اختیار معاونت 
اجتماعی شهرداری قرار دارد و سوله بحران 

منطقــه 4 نیز به بخش خصوصــی واگذار و 
به شــهربازی تبدیل شده و ســوله بحران 
منطقــه 13 )دو کوهه( نیز در اختیار صدا و 
سیما است. به گفته وی، سوله بحران جنب 
ترمینال جنوب تهران نیز به بخش خصوصی 
واگذار و به باشگاه بدنسازی تبدیل شده است. 
عضو شورای اسالمی شــهر تهران خواستار 
پاسخگویی شــهرداری در خصوص وضعیت 
این سوله ها شد. شهردار تهران روز گذشته 
اعالم کرد که تمامی سوله های بحران شهر 
تهران در اختیار شــهرداری قرار دارد و هیچ 

کدام از آنها تغییر کاربری داده نشده است. 


