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حمید آصفی در مصاحبه اختصاصی با مستقل:

روحانی صادقانه تر از رقبای خویش
نبض جامعه را گرفت

کدام یک شهردار تهران می شود ؟

صفحه 2

شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور در امور
زنان:

رکورد حضور زنان در
شورای شهر تهران شکسته شد

خرب اول

روز  ۲شنبه نخستین جلسه منتخبان لیست امید شورای شهر تهران تشکیل شد .ترکیب هیئت رئیسه موقت این شورا مشخص شد.اکنون مهمترین دستور کار منتخبان شورای
شهرپایتخت ،تعیین جانشین قالیباف است .با توجه به پیروزی قاطع لیست امید در روز ۲۹اردیبهشت مرد شماره یک ساختمان بهشت احتماالً یک چهره اصالح طلب خواهد بود.
تهران بعد از قالیباف را به
چهرههایی که در محافل سیاسی از آنان نام برده میشود از موفقترین مدیران اصالح طلب کشورهستند و با کارنامههایی قابل قبول هرکدام میتوانند
ِ
خوبی مدیریت نمایند .محسن هاشمی در بین گزینههای موجود جوان ترین فرد است و با یدک کشیدن عنوان بنیانگذاری و مدیریت متروی تهران حرفهای فراوانی برای گفتن
دارد.محمدعلی نجفی از موفقترین دولتمردان بعد از انقالب اسالمی جایگاه مطلوبی بین اصالح طلبان دارد.
غالمحسین کرباسچی مردی که به عنوان پایه گذار مدیریت نوین در دوره سازندگی کارنامهای درخشان در شهرداری پایتخت دارد ،بین محافل اصالح طلبی به عنوان گزینه جدی
مطرح است .اما چهرههایی چون حبیب اهلل بیطرف و معصومه ابتکار دو عنصر اصالح طلبی هستند که عالوه برتوفیقات مدیریتی در گذشته ،مورد وثوق حزب اتحاد هستند.
اکنون باید منتظر ماند ونظاره گر اولین تصمیم شورای شهر متحول شده تهران ماند و دید کدامیک از این  ۵چهره شهردار تهران خواهند شد؟

صفحه 3

سرمقاله

 12حزب عضو شورایعالی سیاستگذاری اصالح طلبان فاقد کرسی در شورای پنجم تهران هستند!

 7کرسی سهم حزب اتحاد ملت ایران

هنوز راه درازی در پیش است
امیر مقدورمشهود-دبیر سرویس سیاسی

همسر برنی سندرز نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایاالت متحده
آمریکا در توییتر عنوان کرده که مردم آمریکا باید ایرانیان را سرمشــق خود
قرار دهند .اشــاره سندرز به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران است که
مــردم با حضور همه جانبه ،رویه اعتدال و اصالحطلبی را بجای تندروی و
جنگ طلبی برگزیدند .این در حالیســت که در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا به دلیل عدم شــرکت فراگیر مردم در روز رای گیری ،دونالد ترامپ
نامزد رادیکال و عوام فریب آمریکا موفق به پیروزی در این رقابت شده است.
اگرچه قیاس ســندرز بی راه نیست اما باید با نگاهی محتاطانه تری به این
موضوع نگریست .آیا به راستی مردم ایران از تجربه سیاسی و آگاهی بیشتری
از مردم آمریکا برخوردارند؟ بدیهی است مردم ایران و آمریکا تفاوتهای زیادی
با یکدیگر دارند .نبایــد فراموش کنیم که ماهیت ایاالت متحده بر آمده از
تحوالت دو قرن اخیر اســت .آمریکاییها مهاجرینی هستند که هر کدام
گوشهای از جهان را به مقصد آمریکا ترک کردهاند .چنین ترکیب جمعیتی
هیچ پایگاه ســنتی مشــترکی بین آنها وجود ندارد و ناگزیرند برای زندگی
مدنی ،به توافقات نوینی مبادرت کنند .جامعه آمریکا حاصل این توافق توام
با دانش مدرن است .بدیهی است که مردم تمام تصمیمها و سیاستهای خود
را در چارچوب همین توافق و دانش مدرن می جویند .در حالیکه مردم ایران
دارای فرهنگ و تاریخ چند هزار سالهای هستند که بر کلیه مسائل زندگی
آنها ســیطره داشته است .اگر مردم آمریکا در چارچوب دولت مدرن توانایی
مشــارکت در قالب نهادهای مدنی مدرن را دارند ،مــردم ایران با تکیه به
تاریخ مشترک توانسته اند در کنار یکدیگر هزاران سال زندگی کنند .روزی
که محمود احمدینژاد بعنوان رئیس جمهور ایران برگزیده شــد بسیاری از
تحلیل گران این اتفاق را حاصل عدم حضور جامعه مدنی و احزاب فراگیر
می دانستند .در این صورت باید انتظار داشت در آمریکا با وجود جامعه مدنی
مســتحکم و احزاب قدرتمند امکان پیروزی نامزدی با رفتاری عوام فریب
میســر نیســت .اما انتخاب دونالد ترامپ خط بطالن بر این فرضیه کشید.
جامعه آمریکایی با همه نهادهای مدنی و روشنفکران فعال  ،به نامزدی رای
داده بود که حضورش انکار داشتههای سیاسی مذکور بود .بنابراین باید اذعان
داشت که وجود نهادهای مدنی و روشنفکران فعال ضامنی برای دوری از
پوپولیسم نیست .به نظر می رسد آنچه که بیش از نهادهای مدنی می تواند
ضامن سالمت فضای سیاسی یک کشور باشد ،ذهنیت آزموده و آگاه مردم
آن جامعه است .مردم ایران در انتخابات امسال با آنکه از احزاب قدرتمند و
نهادهای مدنی مستحکمی بر خوردار نبودند اما با نگاهی هوشمندانه و زیرک،
تن به شعارهای عوام فریبانه نامزدهای خاص نداده و راه را از بیراه تشخیص
دادند .به نظر می رسد در این آگاهی بیش از هر چیز سنت ذهنی نهفته در
نزد مردم ایران مسبب این مهم شده است .همواره گفته می شود که مردم
ایران سیاســی ترین مردم جهان هســتند  .این خود حاصل تجربه زیست
هزاران ساله مردم این ســرزمین است .وضعیت سوقالجیشی ایران سبب
شده که مردم ایران همواره خود را در معرض حمله دشمنان و ایجاد ناامنی
درک کنند .اگرچه مردم ایران در قالب دولت مدرن از تجربه چندانی برخوردار
نیستند اما معنای جنگ را به خوبی درک می کنند .تجربه محمود احمدی
نژاد در صورتی اتفاق افتاد که یاس و دلسردی حاصل از عملکرد کارگزاران
جمهوری اســامی فضای جامعه را فرا گرفته بــود .اما مردم با آن هوش
تاریخــی خود حس کردند که امروز دیگر مجالــی برای آزمودن این راه پر
خطر نیست .حضور دونالد ترامپ در منطقه خاورمیانه برای عقد قراردادهای
تسلیحاتی خود گواهی بر درک و آگاهی مردم از شرایط منطقه است .مردم
درک کردند که امروز باید تحت هر شرایطی از ماجراجویی بر حذر بود و با
اتخاذ رویهای عقالنی سعی کرد اختالفهای بین المللی را بر طرف نمود.

نژاد بهرام

اعطا

لیســت پر مناقشه امید برای شــورای شهر تهران در کمال بی
عدالتی و با زیر پا گذاشــتن مالک های کمیته غربال شــورایعالی
سیاستگذاری بسته شد با واکنش اعتراضی فعاالن سیاسی اصالح
طلب و گروههای عضو شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب روبرو
شد .گرچه این لیست علیالظاهر با حمایت محمد خاتمی به پیروزی
قاطعانهای دست یافت.
در روند غیر دمو کراتیک گزینش نهایی لیست متاسفانه به علت
اعمال نفوذ چهرههای شاخص حزب اتحاد ملت کار به جایی رسید
که جواد امام یکی از چهره های شاخص کمیته غربال شورایعالی
سیاســتگذاری طی بیانیه ای از چینش لیست امید انتقاد تندی کرد
و تهدید کرد درصورت عدم پاسخگویی هیئت رئیسه شورایعالی
سیاست گذاری دست به افشاگری خواهد زد.
در همین رابطه برخی از چهرههای تاثیر گذار اصالح طلب و تنی
چنــداز کاندیداهای نهایی  154نفره بارها با رئیس دولت اصالحات

واکنش
محسن هاشمی
به انتخاب
شهردار تهران

آروین

نوری

میرلوحی

میالنی

مالقات کردند و نارضایتی خویش از لیست مسئله دار امید را اعالم
کردند.
اما از آنجا که لیســت مذکور بسیار دیر اعالم شد ،فرصتی برای
تجدید نظر نبود همگان سکوت کردند تا اعتراضات موجب تشتت
در آراء یا تسلط شورای فعلی(طیف چمران و قالیباف) بر شهر تهران
نشود.
رفتار انحصار طلبانه دســت اندر کاران حزب اتحاد ملت موجب
خشــم همه گروههای اصالح طلب شد اما با وجود این بی عدالتی
بیش از 140نفراز اعضای لیســت  154نفره شورایعالی سیاست
گذاری خار در چشم و استخوان در گلو به لیست کذایی رای دادند تا
ازسوی مافیای حزب اتحاد متهم به گل خودی نشوند.
برخی از چهرههای شــاخص احزاب اصالح طلب مانند حسین
کمالی دبیر کل حزب اســامی کار یکی از  7عضو هیئت رئیســه
شورایعالی سیاســت گذاری از منتقدان جدی لیست مذکور بود و

منتخب شورای شهر تهران نســبت به اظهارات دبیر شورایعالی اصالح
طلبان در مورد انتخاب شهردار تهران واکنش نشان داد.تسنیم نوشت :محسن
هاشمی منتخب شورای شــهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی
دربــاره گمانه زنیها برای حضور وی در شــهرداری تهــران و اظهارات روز

خدا کرمی

درجلســه نهایی تعیین لیست هم به عنوان اعتراض شرکت نکرد.
چهره های عاقل و ســرد وگرم کشــیدهای چون بهزاد نبوی هم
منتقد لیست امید بود تا آنجا که وی برای اعالم اعتراض خویش به
گردانندگان صحنه چینش لیست امید ،در تهران نماند و طبق اخبار
منتشره وی روز 29اردیبهشت رای خویش به روحانی را در بندر انزلی
به صندوق انداخت! گروههای اصالح طلبی مانند مجمع ایثارگران
هم از معترضین به لیســت نهایی بودند.عملکرد مافیای طراح این
لیســت باعث شد که به قول برخی از فعاالن دلسوز اصالح طلب و
تحول خواه ،عنصر ارزشمند و تاثیر گذاری چون خاتمی هزینه مطامع
باندی دســت اندکاران چینش این لیست گردید.خیلی از منتقدین
لیست امید سکوت کردند تا بعداز انتخابات لب به اعتراض بگشایند.
اینک بهترین فرصت است تا با دلسوزی همه زحمت کشان واقعی
جریان اصالحات ،ریشه باند بازیها و بی عدالتیها خشکیده شود.
الزم است در این نوشتار به سهم هریک ازگروههای اصالح طلب در

گذشــته دبیر شــورای عالی اصالح طلبان اظهار داشت :شهرداری مربوط به
 21نفر عضو شــورای شهر است که هنوز تشــکیل نشده است لذا باید صبر
کنید تا جلســه اصلی تشکیل شود .وی در خصوص اظهارات روز گذشته دبیر
شواریعالی اصالحطلبان نیز گفت :در نتیجه بنده در مورد این اظهارات فعال

ترکیب شورای پنجم تهران اشارهای داشته باشیم.حزب اتحاد ملت
 7نفر ،کارگزاران 3نفر ،اعتماد ملی3نفر،خانه کارگر ،ندای ایرانیان ۱
نفر ،انجمن اسالمی معلمان  ۱نفر ،بنیاد امید ایرانیان وابسته به عارف
با  ۱نفر ،سازمان عدالت و آزادی 1نفر و ندای ایرانیان 1نفر در شورای
آینده حضور دارند .الویری و مسجد جامعی خارج از مجموعه احزاب
وارد لیست شدهاند .حزب اتحاد ملت که همان مشارکت سابق است
مانند مجلس ششم که در اکثریت بود در پارلمان شهری تهران هم
حزب پیشتاز است .مسئولیت توفیق یا عدم توفیق شورای شهر آینده
تهران به عهده این حزب است .بی شک شهردار تهران با نظر این
حزب تعیین خواهدشــد.الزم به ذکراست که حزب اتحاد به عنوان
حزب پیروز هیچ تمایلی به شــهردار شــدن چهره کار آمدی چون
محسن هاشمی رفسنجانی ندارد .متاسفانه اکثریت اعضای هیئت
رئیسه شورای عالی سیاستگذاری تمایل به حزب اتحاد داشتهاند و
این نکته بی طرفی شورایعالی سیاستگذاری را زیر سؤال میبرد.

صحبت نمیکنم.منتخب مردم تهران در شــورای شهر درباره مسئولیتش در
جایگاه معاونت عمرانی دانشــگاه ازاد گفت :بنده هنوز هم معاون دانشگاه آزاد
هستم.هاشمی در واکنش به اصرار خبرنگاران مبنی براینکه آیا شما تعهدنامه
لیست امید را امضا کردهاید ،گفت :بنده در مورد این موضوع صحبت نمیکنم.

