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بااینحرفبرایسرکوبکردنسیاسیدیگرانفضاسازیمیکنند.معتقدمشورایهماهنگیاحزاباصالحطلبنیزمیتوانستلیستبدهدوهیچمنعیدراینرابطهبرایش
وجودنداشت.مننیزهمانطورکهباشورایهماهنگیجبههاصالحاتهمکاریدارمباشورایهماهنگیاحزاباصالحطلبنیزمرتبطهستم.عیبشورایعالیسیاستگذاری
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موسوی خوئینی ها مدیر مسئول روزنامه توقیف شده سالم:

نقد صریح محسن رهامی از عملکرد شورای عالی سیاست گذاری در انتخابات شوراها:
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سرمقاله

جمعیت ایران حدود ۸۰ میلیون نفر اســت. براساس آمار رسمی اعالم 
شــده، در ۲۹ اردیبهشــت ســال ۱۳۹۶، تعداد جمعیت باالی ۱۸ سال؛ 
معادل ۵۶۴۱۰۲۳۴ نفر بوده اســت که از این میان حدود ۴۰-۳۹ درصد 
جمعیت را افراد ۶۴-۳۰ تشــکیل می دهنــد. از این بین حدود ۱۴-۱۵ 
درصــد جمعیت کشــور دارای تحصیالت عالی بــا تخصص های مختلف 
هســتند. اما آیا تاکنون از خود پرسیده اید که باوجود این تعداد جمعیت 
بالغ و رشــید تحصیلکــرده که حدود ۱۵ درصد آن هــا دارای تخصص و 

تحصیالت عالی هستند، چرا در طول ۳۸ سال گذشته؛
۱-تنها کمتر از ۱۰۰۰ نفــر از آن ها به صورت ثابت و تکراری قدرت را 

همچون گویی بین خود پاس کاری می کنند!؟
۲-چرا هرگاه مسئله توزیع و تقسیم غنائم و مدیریت ها و مسئولیت های 
کشــوری و منطقه ای، اعم از کالن و خرد مانند ریاست جمهوری، ریاست 
قوه مقننه، ریاســت قوه قضائیه، وزارت، سفارت، استانداری، شهرداری و 
ماننــد آن ها، به میان می آید، فقط اســم چند نفر از میان همین افراد در 
محافل و رســانه های کشور مطرح می شــود، توگویی که قدرت و ثروت و 
شایســته حق انحصاری این افراد است و مانند »کفش بلورین سیندرال« 
فقــط اندازه پای آن هاســت و کســی نمی تواند آنرا بپوشــد و وظیفه و 
مسئولیت ده ها میلیون ایرانی نیز این است که حق را به حق دار رسانده و 

کفش را پای سیندرالهای ساختگی قدرت کند!؟  
۳-با ایــن وجود چرا در طول ۴ دهه گذشــته هیچیــک از افراد این 
»کلکســیون قدرت« مسئولیت هیچ یک از کارهای مفتضح خود را قبول 

نکرده اند!؟
ای کاش ایــن جماعت محدود تمامیت خــواه و پرمدعا الاقل در قالب 
حزب و تشکیالت رسمی برای حفظ سلطه انحصاری خود بر قدرت تالش 
می کردند و در بزنگاه های مختلف برنامــه و کارنامه عملکرد خود را ارائه 

می دادند اما دریغ!
۴ -به جز جوامعی که سیســتم حکومتی آن ها مبتنی بر الیگارشــی، 
کلپتوکراســی، ملــوک الطوایفــی، تئوکراســی، نتوکراســی و نظایر آن 
می باشــد، در کدام کشــور کمتر از هــزار نفر به خود اجــازه می دهند 
کــه ۴۰ ســال ماننــد آهن ربــا به قــدرت چســبیده و بازنشســتگی 
 هــم نداشــته باشــند و شــوربختانه مــردم هــم ایــن رونــد را تائید 

کنند!؟
اگر کمی فکر کنید شــما هم مانند راقم به این نتیجه خواهید رســید 
کــه تنها راه نجات کشــور از این چرخه معیوب قــدرت و وضع موجود؛ 
رویگردانی از چپ و راســت قبل از ۷۶ و اصالح طلب و اصول گرای بعد از 
۷۶ به مفهوم رایج آن و گرایش به خط سومی است که واقعاً دغدغه منافع 
و مصالح ملی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را در سر دارد نه منافع 

یک باند و قبیله خاص را!
در این صورت اســت که پی خواهیم برد »کفش بلورین قدرت« اندازه 

پای میلیون ها ایرانی است و نه »سیندرالهای ساختگی«.

»کفش بلورین قدرت«
 و پای ملت

رحمت اله بیگدلی

شهال منصوریه

جمهوری  اسالمی  باید از
 یاشار سلطانی حمایت کند

علی رحمانی

حمید آصفی

اقتصاد درون گرا
 ناکارآمد است

آتش بس نظر شخصی 
است، ما نمی پذیریم

رسایی در اعتراض به زاکانی:

صفحه 3

اکبر اعلمی-فعال سیاسی اصالح طلب

پرونده شکوری راد و آذر منصوری در جلسه غیر علنی رسیدگی شد
وکیل اعضای سابق جبهه مشارکت پس از برگزاری دادگاه در شعبه 26 دادگاه انقالب:

ادامهخبراول
در واقع شورای عالی سیاستگذاری سعی کرده نقش احزاب را کمرنگ 
کند حال آنکه ما معتقدیم دموکراســی از کانال تحزب محقق می شود. 

هیچ جای دنیا دموکراسی بدون حضور احزاب نیست.
بعضی دوســتانی که در شــورای عالی هماهنگی می دانستند ۱۰۰ 
درصــد رأی نمی آورند، آمدند به جمع احزاب عضو شــورای هماهنگی 
تعدادی افراد حقیقی را اضافه کردند به طوری که تعداد اشخاص حقیقی 
بیشتر از اشخاص حقوقی شد. من، آقای هادی خامنه ای، آقای منتجب 
نیــا، آقای کواکبیان و آقای حکیمی پور معتقدیم احزاب باید میدان دار 
باشند و اشــخاص حقیقی نیز به دعوت احزاب در مجموعه حضور پیدا 
کنند. اینکه حاال در یکی دو مورد شورای عالی سیاستگذاری موفق عمل 
کرد، این موفقیت مقطعی است، در بلندمدت به علت استفاده نکردن از 
ظرفیت احزاب تضعیف می شود. باید اجازه داد همه احزاب با نام و عنوان 
خودشان لیست بدهند و حق نداریم به آنها بدلی و قالبی بگوییم. کدام 
مرجع تعیین کرده که فقط احزاب حاضر در شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلب واقعی و خارج از اصالح طلب بدلی هستند. آقای سید هادی 
خامنه ای که از قبل انقالب ســابقه فعالیت سیاسی داشته اصالح طلب 
نیست اما فالن آقایی که تا قبل از دولت اصالحات نامش مطرح نبود و در 
دولت اصالحات وزیر شد او اصالح طلب است. در مجلس دهم رأی آوردن 
دوباره آقای کدخدایی برای حضور در شورای نگهبان بود با اعتراض هایی 
مواجه شد، ۲ کرسی هیأت رئیسه مجلس دهم در سال دوم از دست رفت 
و لیست شورای شهر پنجم تهران نیز با حرف و حدیث های فراوان بسته 
شد، برخی معتقدند جریان اصالحات هنوز برای دلجویی از آقای عارف که 
سال ۹۲ مجبور به کنارگیری از صحنه انتخابات شد، دارد این کم کاری 
های او در پارلمان را تحمل می کند، شــما هم تقصیری را متوجه آقای 

عارف در مجلس یا شورای عالی سیاستگذاری می دانید؟
این بی انصافی است که این مسائل را به گردن آقای عارف بیاندازیم. 
اوال اصالحات تدریج و تدرج نیاز دارد. ثانیا همه این مسائل به برخوردهایی 
برمی گردد که با احزاب شد. برخی احزاب در جریان اصالحات برای آنکه 

قدرت خودشان بیشتر باشد شکل گیری احزاب کوچک را تشویق کردند. 
در حالیکه اگر احزاب تقویت می شــدند امروز مشخص بود هر نماینده 
اصالح طلب راه یافته به مجلس از کدام حزب است. در چنین حالتی اگر 
یک نماینده خالف نظر تشکیالت اصالحات عمل می کرد حزب مربوطه 
از او بازخواست می کرد. کاری که در شورای شهر چهارم اتفاق افتاد ۱۴ 
نفر از لیست اصالح طلبان به شــورای شهر راه یافتند، وقتی خانم الهه 

راستگو در قالب قواعد حزبی عمل نکرد، حزب او را توبیخ و اخراج کرد.
ضمن آنکه ۱۳ نفر اعضای شورای شهر هم جلسات مستمر خود را با 
هدایت احزاب دنبال کردند. در واقع احزاب اجازه ندادند که تجربه شورای 
شــهر اول تکرار شود. احزاب در شورای شهر اول تهران نظارتی نداشتند 
و خود آقایان وقتی به شــورای شــهر راه یافتند آنقدر با هم به اختالف 
خوردند که وزیر کشور دولت اصالحات شورای شهر را منحل اعالم کرد. 
در مجموع احزابی که برای به دست آوردن کرسی شهرداری سعی کردند 
افراد بیشتری را وارد مجموعه تصمیم گیری کنند و قواعد بازی و سهمیه 
حزبی را به هم زدند بیشترین سهم را از لیست شورای شهر پنجم ائتالف 
امید گرفتند. این اتفاق را نمی تواند به پای آقای عارف نوشت. آقای عارف 
با شــیخوخیتش در حد توان توانست فضا را اداره کند، او دبیرکل حزب 
نیست که بتواند به تشــکیالت تحت مسئولیت خود امر و نهی کند. تا 
زمانی که تحزب در کشور تقویت نشود، روال همین خواهد بود که افرادی 
در لیست قرار می گیرند اما وقتی از گیت ورودی مجلس یا شورای شهر 

رد شدند ارتباط شان با عقبه تشکیالتی شان قطع می شود.
این مشــکل هم با کار چند ماهه یا یک ســاله حل نمی شود، حزب 
قوی باید روی کار آید در اســتان ها و شهرستان ها نیرو تربیت کند تا 
قبل از آنکه مسئولیتی برای اداره کشور در شورای شهر، مجلس، دولت 
یا سایر نهادهای حاکمیتی بگیرد صالحیت خود را در صدها عرصه نشان 

داده باشد.
اینکهگفتهمیشودآقایموسویالریدرجریاناصالحات
لیســتامیدرابرایانتخاباتشورایشهرپنجمبستاماهمه

هزینههایشرابهپایآقایعارفنوشتصحتدارد؟

من چون در ریز مباحث هیأت رئیســه شــورای عالی سیاستگذاری 
نبودم، االن نمــی توانم اظهارنظر کنم. باالخره مســائلی بوده که خود 
اعضای هیأت رئیسه از آن مطلع هستند. در مجموع باالخره کاری انجام 
شــد و قرار ما این بود که برای تضعیف نشدن لیســت با شورای عالی 
سیاستگذاری همکاری کنیم. حاال باید کمک کنیم که یک شهردار قوی 
را انتخاب شود. اصوال ما چون تشکیالت حزبی نداریم دنبال یک مقصر 
می گردیم. من با تعبیرهایی که در فضای عمومی نسبت به آقای عارف 
انجام می شود موافق نیستم. مقصر جلوه دادن آقای عارف به عنوان رئیس 
شــورای عالی سیاستگذاری درست نیست. او به عنوان نماینده مجلس، 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
می تواند با نظام ارتباط داشــته باشــد. در کل ما از هر کسی که در این 
مجموعه است باید در حد توانش و حد کاری که می تواند انجام دهد توقع 
داشته باشیم. اگر آقای عارف دبیرکل حزب باشد و افرادی که به شورای 
شــهر یا مجلس راه یافتند عضو حزب او باشند و اقدامی خالف تصمیم 
تشــکیالتی جریان اصالحات انجام دهند او باید به عنوان دبیرکل حزب 

پاسخ دهد یا از مسئولیتش استعفا کند.
آیاآقایعارفبهآنشرایطرسیدهکهازریاستشورایعالی
سیاستگذاریاصالحطلباناستعفادهدویکنفردیگرجایاو

رابگیرد؟
اگر قرار باشد شــورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان به کار خود 
ادامه دهد، آقای عارف مناسب ترین فرد برای جایگاه ریاست است. چون 
کســی است که آن شــیخوخیت و تا حدی مقبولیت عمومی را در بین 

اصالح طلبان دارد و از تندروی پرهیز می کند.
برخیمیگویندآقایجهانگیریقویتراستودرانتخابات
ریاســتجمهوریاینتوانمندیرانشاندادوبهآقایروحانی
کمککرد،بهنظرشماآقایجهانگیریمیتواندجایگزینآقای

عارفدرریاستشورایعالیسیاستگذاریشود؟
آقای جهانگیری اکنون مسئولیت اجرایی مهمی دارد و باید در جایگاه 
معاون اول رئیس جمهور ایفای نقش کند.             ادامهدرصفحه2

 وکیل مدافع اعضای سابق جبهه مشارکت با بیان اینکه آخرین 
جلســه دادگاه رســیدگی به متهمان این پرونده روز شنبه برگزار 
شــد، گفت: الیحه دفاعیه تا ۱۰ روز آینده تقدیم دادگاه می شود. 
  به گزارش ایرنا، دادگاه اعضای سابق جبهه منحله مشارکت که قرار 
بود ۱۷ آبان ســال ۹۵ برگزار شــود به  دلیل درخواست استمهال 
متهمــان و وکالی مدافع آنان برای مطالعه کامل پرونده به تعویق 

افتاد و به آذرماه همان سال موکول شده بود.  امروز شنبه هفدهم 
تیرماه نیزچهارمین و آخرین جلســه دادگاه در شعبه ۲۶ دادگاه 
انقالب تهران به ریاســت قاضی احمدزاده برگزارشــد که حجت 
کرمانی وکیل این متهمان گفت: این جلســه دادگاه غیرعلنی بود 
 و در آن به اتهامات آذر  منصوری و علی شــکوری راد رســیدگی 

شد. 

 وی با ابراز امیدواری مبنی برصدور رای بر حق افزود: دادگاه به 
این فعاالن سیاسی۱۰ روز فرصت داد آخرین دفاعیات خود را در 

قالب یک الیحه ارایه کنند تا بعد از آن رای صادر شود.  
براســاس ایــن گــزارش آذر منصــوری، یکــی از هفت عضو 
سابق جبهه مشــارکت، پیشتر، اتهام مشــترک اعضا را عضویت 
درجبهه مشــارکت و فعالیــت های تبلیغی علیــه نظام عنوان و 
اظهارکرده بــود که با توجه به اینکه بعضی از دوســتان که قبال 
در جبهه مشــارکت ایران اســالمی فعالیت می  کردند به دادگاه 
 احضار شــده اند، اتهــام، بیشــتر متوجه حضــور در این جبهه 

است.  
 منصوری افزود: با ارسال نامه ای برای مجلس، موارد را در آنجا 
مطرح کردیم و با توجه به محتویات و نحوه رســیدگی به پرونده، 
باید دید، روند قانونی به کجا می انجامد.  به گزارش ایرنا، اتهامات 
مطرح شــده درکیفرخواســت محمدرضا خاتمی، آذر منصوری، 
حمیدرضا جالیی پور، علی شــکوری راد، محسن صفایی فراهانی، 
محمد نعیمی پور و غالمحسین کاشفی، اجتماع و تبانی، عضویت 
درگروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شــده است 

که البته این اتهامات متوجه تمام افراد نبود.

زد و بند در لیست امید را متوجه عارف نمی دانم
جانب داری شورای عالی از یک طیف خاص با حضور بیشتر اشخاص حقیقی از حقوقی محرز است


