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خرب اول

محمد علیخانی، منتخب مردم  در شورای پنجم در گفت وگو با  روزنامه مستقل درباره جلسه روز چهارشنبه منتخبین شورای پنجم برای مشخص کردن گزینه های اصلی 
شهرداری گفت: با توجه به اینکه شورای پنجم از شهریورماه آغاز به کار خواهد کرد، با نظر اعضا تصمیم گرفته شد برای انتخاب گزینه ها عجله ای صورت نگیرد و از این فرصت 
برای بررسی  بیشتر استفاده شود. در این جلسه در فرآیند انتخاب شهردار تغییراتی صورت گرفت و مقرر شد دو هفته دیگر،  ابتدا هر یک از اعضا نام سه گزینه را نوشته و به 
صندوق بیندازند و پس از آن تمام اسامی پیشنهادی روی تابلو نوشته و اعضا از میان این لیست حداکثر به هفت نفر رأی دهند. در مرحله بعد هفت نفر از کسانی که بیشترین رأی 
را آورده باشند جهت امضاء میثاق نامه دعوت شوند و پس از قبول شروط اعالم شده و امضاء آن طی مهلت تعیین شده برنامه  خود را به اعضا ارائه نمایند. اعضای منتخب شورای 
پنجم تهران میثاق نامه ای را به همین منظور در دست تهیه دارند که در کمیسیون حقوقی و نظارت تدوین می شود و امضای این میثاق نامه شرط ورود گزینه های شهرداری به 
مرحله ارائه برنامه ها است. علیخانی در مورد برخی خبرهای کذب در مورد انتخاب شهردار خارج از شورا گفت:  اعضاء شورا ضمن تعامل با گروه ها، احزاب اصالح طلب، دولت 
و برخی شخصیت های سیاسی و تاثیر گذار  نهایتاً خودشان تصمیم خواهند گرفت و اینکه گفته می شود در بیرون از شورا برخی دیگر تصمیم می گیرند کذب محض  می باشد. 

وی در خاتمه افزود: گزینه های جدی تصدی شهرداری تهران، مرعشی. نجفی. حجتی. مهرعلیزاده و ترکان هستند هرچند شاید گزینه های دیگری هم وجود داشته باشد.
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سخن روزسرمقاله

علی نظری را سال هاست می شناسم؛ مردی از جنس اصالحات 
که دغدغه پیشرفت، توسعه و اصالح دارد. در دوره ششم مجلس 
شورای اسالمی، به عنوان یک همکار، از نزدیک شاهد پیگیری ها، 
دلســوزی ها و خدمات صادقانه اش در قامت نماینده اراک بودم و 
بعد از آن نیز دیده ام که همواره آگاهی بخشــی و روشنگری را در 
رسانه و مطبوعات دنبال کرده است. اهتمام او برای ترویج اندیشه 
مغفــول ماندۀ بزرگانی چــون طالقانی، بهشــتی و فقیه عالیقدر 
آیت ا... منتظری همیشــه در خور تقدیر بود و در همه سال هایی 
که حمایت از اصالحات، هزینه داشت، هیچ گاه از باور و آرمان هی 
خود دســت نکشــید؛ اما این روزها در فضای مجازی و رسانه ها 
شاهد یادداشت ها و مطالبی از ایشان در گالیه از لیست 21 نفره 
امید و حزب اتحاد هستم که با شناختی که از شخصیت نقدپذیر، 
تعامل گرا و حقیقت جوی ایشــان دارم برآن شــدم تا مطالبی را 

درباره گفته ها و نوشته های ایشان بیان کنم:
1. بر هیچ کس پوشیده نیست لیست نهایی 21 نفری شورای 
اســالمی شــهر تهران، بی نقد و گالیه نبود.  نام نویسی نزدیک به 
هزار نفر از شــخصیت ها و چهره های نخبه و توانمند اصالح طلب، 
گرچه نشــان از وزن باال و مقبولیت گفتمان اصالحات داشت، اما 
قابل پیش بینی بود که انتخاب 21 نفر از این جمع با هر رویکرد 
و فرایندی با گله و نارضایتی نســبی همراه خواهد بود. از سویی 
باور داریم ذات اصالحات، نقدپذیری اســت، اما نیکوست که نقد 
انتخابات و فرایند انتخاب لیســت با توجه به پیچیدگی های آن، 
نقدی درون خانوادگی و تشکیالتی باشد تا خدای ناکرده دستمایه 
تخریب مخالفان اصالحات و البته دلســردی و یأس افکار عمومی 
نگردد. خوشبختانه وجود احزاب و طیف های مختلف اصالح طلب، 
ظرفیتــی را بــه وجود آورده کــه می توان در فضایی دوســتانه، 
هرگونه نقدی را مطرح کرد و با آسیب شناســی آنچه گذشــت، 
برای آینده ای بهتر برنامه ریزی کــرد. اینجانب نیز همچون یکی 
از داوطلبانــی که به عنوان عضو فعلی شــورا مایل به حضور در 
لیســت نهایی بودم، نقدهای ناگفتــه ای دارم که به طور قطع در 
 جلسات خصوصی و گفتگوهای درون حزبی آن ها را مطرح خواهم 

کرد.
من معتقدم که گفتمان اصالحات امروز دارای پشتوانه مردمی 
بســیار قوی و مؤثری اســت و اگر به آسیب شناسی فراینِد بستن 
لیســت در رویکردی کارشناسی و منطقی پرداخته نشود، عواقب 
ناگــوار آن در انتخاب های آینده دامن اصالحات را خواهد گرفت؛ 
اما به روش و رویکردی که اشــاره شد، آن هم با رعایت ضوابط و 

احترام به معیارهای معقول.
2. عده کثیری از اصالح طلبان به لیســت نهایی 21 نفره انتقاد 
داشتند، اما شایسته اســت نقد همه ما از این رویداد معطوف به 
فرایند بستن لیست باشــد؛ نه اشخاص و شخصیت های منتخب. 

شــخصیت هایی که امروز در نوشــته های برخــی از همکاران و 
همفکران از آن ها نام برده می شــود، در شــرایط فعلی منتخبان 
مردم در شورای اسالمی شهر تهرانند که ورای شخصیت حقیقی، 
واجد شــخصیتی حقوقی با پشــتوانه بیش از یــک میلیون رأی 
هســتند. بر این بــاورم که همه افراد منتخب، شــخصیتی واال و 
درخور احترام و تکریم دارند و نیکوســت نقدهــا به جای افراد، 

متوجه فراینِد بستن لیست باشد. 
3. نقد همکار ارجمندم جناب آقای نظری به یکی از منتخبان 
فعلی شــورا، ناظر به مواضع فکری و سیاســی یکی از منتخبان 
در گذشــته بوده و به همین دلیل ایشــان، فرد منتخب را فاقد 
صالحیت برای حضور در لیســت نهایــی معرفی کرده اند. بدیهی 
است گفتمان اصالحات، نه یک گفتمان عقیم، بلکه گفتمانی پویا، 

در حال نوزایی و نیز ریشه دوانی است. 
اگر ســابقه افرادی را که گفتمان اصالحات در سال های اخیر 
از آن ها حمایت کرده بررســی کنیم، به چهره ها و شخصیت هایی 
برمی خوریــم که روزگاری نــه چندان دور، رقیبــی جدی برای 
اصالحــات بوده اند و انتقادات بی شــماری را بــر اصالحات وارد 
کرده اند. اما همین روحیه تســأهل و تســامح و جذب حداکثری 
و دفــع حداقلِی جریــان اصالحات باعث رشــد، ارتقــا و تناور  
شــدن گفتمان اصالحات شــد. از این رو، کنکاش در گذشــته 
منتخبــان ضرورتی نــدارد و با اتکا به اصل برائــت، یقین داریم 
 منتخبــان امروز وفاداری خــود را به اصالحــات اثبات خواهند 

کرد. 
4. در نقــد برخی از دوســتان در باب گالیــه از رئیس دولت 
اصالحات به جهت حمایت از لیســت نهایی شورای اسالمی شهر 

تهران و عدم دخالت وی، اظهارات و واکنش هایی دیده شد. 
گویا برخــی از اصالح طلبان انتظار داشــته اند به دلیل حجم 
انتقادها از لیست نهایی، شاهد دخالت و اعمال نفوذ رئیس دولت 
اصالحات بــرای جابه جایی و تغییر تعدادی از گزینه ها باشــند؛ 
آن هــم بی اعتنا به این نکته  که علت محبوبیت و مقبولیت جناب 
آقای خاتمــی، همین رویه و روحیه دموکراتیــک و عدم تمایل 
 بــه اعمال نفوذ و نگاه بــاال به پایین در چنیــن برهه هایی بوده 
است. خاتمی یک سرمایه ملی و موهبتی برای گفتمان اصالحات 
اســت و با اعتقــاد به خرد جمعی، با وجود همــه قصور و نقدها، 
لیســت نهایی را که حاصل خردجمعی و فرایندی مشخص بود، 
تأیید کرد و هیچ گاه جایگاهی مداخله گر و صاحب حق شــخصی 
برای خویش متصور نشــد. این رویه و روحیه را باید به  فال نیک 

گرفت و قدر این سرمایه عظیم را دانست.
5. پایان سخن این که با پذیرش هر گونه نقد سازنده و احترام 
بــه آن  که نقــد می کند، به باور من، شایســته تر این اســت که 
اختالف نظرهای دلسوزانه و در عین حال سازنده، نخست در جمع 
دوســتان مطرح گردد تا ضمن رفع کدورت ها و گالیه ها، با فهم 
دقیق موضوع و فضای موجود، به گونه ای آسیب شناســی درخور 
صــورت گیرد تا چنیــن چالش هایی در برهه هــا و موقعیت های 
آتی بــه فرصت هایی برای تعامل بیش تر و افزایش روحیه تعامل، 

اصالح پذیری و نقدسازنده تبدیل شود.    

گری لوئیس نماینده سازمان ملل در تهران:

کلید بهشت در دست یکی از این 5 نفر

پاسخی به گالیه های اخیر علی نظری به لیست امید

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم )حافظ(

علی رحمانی

جواد شقاقی

حاشیه سازی تأمل برانگیز 
دلواپسان

امیرمقدور مشهود

 ما در حل سریع مسأله گرد و غبار در کنار ایران خواهیم بود

انتقاد به حزب اتحاد، کینه توزی نیست!

بســیاری از فعاالن، چهره ها و گروه های 
اصالح طلب به نحوه البــی و چینش حزب 
اتحاد ملت در لیست امید شورای شهر تهران 
انتقاد جدی دارند و بعد از اعالم لیســت در 
مقاطع قبل و بعد از انتخابات 29 اردیبهشت 
هم به جناب آقای خاتمی مراجعه نموده اند 
و مراتب اعتراض خویش را به ایشــان اعالم 

کردند.
اینجانب در هفته ای که گذشــت مطلبی 
نوشــتم با عنوان "مردم تهران به لیســت 
شــورای شــهر مورد حمایــت خاتمی رأی 
داده انــد نه به حزب اتحاد". این یادداشــت 
با واکنش های انفعالی و احساســی برخی از 
حامیان و هواداران حــزب اتحاد و بعضاً در 
برخی از گروه ها با توهین به اینجانب همراه 
بود. در یکی از یادداشت های اعتراضی به قلم 
جنــاب آقای هادی قابل اینجانب را به کینه 

توزی با حزب اتحاد متهم نمودند!!
الزم است عرض نمایم اینجانب به عنوان 
یــک فعال رســانه ای اصالح طلــب با همه 
گروه هــای اصالح طلب و تحول خواه تعامل 
دارم، و هیچ گاه از نقد دلســوزانه گروه های 
همفکر کوتاهــی نکرده ام، و همواره مرز بین 
انتقاد ســازنده و کینه تراشی را از همفکران 
خویــش جدا نموده ام، و بر این راه راســخ و 
ثابت قدم بوده و خواهم بود و بعضاً تندی ها 
و توهین هــا را تحمل می کنم. خانمی به نام 
بهاره آرویــن با حمایت آقــای جالیی پور 
و حزب اتحاد به لیســت امیــد راه یافت و 
اکنون وی یکــی از 21 نماینده مردم تهران 
در شورای شهر است. ســوابق سیاسی این 

بانو در ســال 88 در مقطــع انتخابات دوره 
دهم ریاســت جمهوری و 29 آذر سال 88 
در روز رحلت فقیه عالیقدر آیت اهلل العظمی 
منتظری همســو بــا افراطیــون و حامیان 
احمدی نژاد بوده اســت. اینجانب برای اینکه 
این پیام آرامش بخش را به آقای قابل و سایر 
حامیان حزب اتحاد منتقل نمایم بخش هایی 
از مکتوبات خانم آروین در فیسبوک پیرامون 
خبر تشییع جنازه میلیونی مرحوم آیت اهلل 
منتظری را درج می کنم تا مردم ایران بدانند 
که تحقیرهای خانم آروین علیه گرامیداشت 
باشــکوه مردم ایران در تشــییع جنازه آن 
رادمــرد عدالــت طلب )آیــت اهلل العظمی 

منتظری( تا چه اندازه قبیح است!
خانم آروین در گزارشی فیسبوکی نوشت:

"امروز در قم بودم و شــهر مثل روزهای 
عادی بود و جمعیتی معادل سه یا چهار هزار 
نفر در تشییع جنازه آقای منتظری نبودند." 
جناب آقای قابل و همه آن هایی که در مراسم 
تشــییع جنازه بودید آیا جمعیت شــرکت 

کننده سه یا چهار هزار نفر بود؟!
آیا این مصداق دروغ نیست؟!

خانم آروین برای خوش آمد چه کســانی 
ســعی دارد مراسم تشــییع جنازه میلیونی 
فقیه عالیقدر را خفیف نماید؟ لحن نوشــتار 
این خانم در کوچک جلوه دادن مراسم عظیم 
تشــییع جنازه فقیه عالیقدر از دلواپسان و 
حامیان احمدی نژاد به مراتب سخیف تر از 
نوشته روزنامه کیهان بود. این روزنامه تعداد 
شرکت کنندگان  را بیش از 5000 نفر ذکر 
کرده بود!  نکتــه دیگر اینکه حزب اتحاد به 
عنوان یک حــزب اصالح طلب که موقعیت 
خاصی در شورای عالی سیاست گذاری داشت، 
آیا خانم آروین را )که نوشتار سراسر توهین 
به مهندس موسوی را که در یادداشت بعدی 
مشــروح توهین های این خانم به مهندس 

موسوی و خانم رهنورد در بحبوحه جریانات 
88 را منتشر می کنم( کسی می شناخت؟ چرا 
ده ها چهره اصــالح طلب آزمون پس داده و 
هزینه داده در لیست امید جایی ندارند ولی به 
مخالفان آیت اهلل منتظری و مهندس موسوی 
این گونه دســت مریزاد گفته می شود؟! چرا 
بعد از اعالم لیســت امید نسبت به تدکرات 
خانم ژیال بنی یعقوب و بهمن دارالشفایی و 
رضا شــکراللهی ترتیب اثر ندادند؟ آیا کسی 
حق ندارد بگوید چرا  حزب اتحاد ملت دچار 
خبطی به این بزرگی شده است؟! در جریان 
چینش لیست امید برای شهر تهران، مهندس 
حامد منتظری )نوه فقیــه عالیقدر و فرزند 
ارشــد جناب آقای احمــد منتظری، دانش 
آموخته دانشــگاه صنعتی شریف با مدرک 
کارشناسی ارشــد در رشته عمران( در زمره 
افراد لیست نهایی 154 نفره داوطلبان شورای 
شــهر تهران بود، اما چون عضو حزب اتحاد 
 نبود به جمع 42 نفر ماقبل نهایی هم راه پیدا 
نکرد. چگونه است فردی مانند حامد منتظری 
که در جریان فوت مرحومه هاله ســحابی از 
شــهود ضرب و شتم این بانوی مظلومه بود، 
در لیســت امید جایی ندارد ولی خانم بهاره 
آروین با مطالب تحقیرآمیز علیه محصورین  
و مرحوم آیت اهلل منتظری، ســوگلی لیست 
امید می شــود؟! وقتی هم کســانی به روند 
چینش لیست امید و به حمایت مسئله دار 
حزب اتحاد ملت ایران از این خانم  اعتراض 
می کنند، از سوی دوستان اصالح طلبی چون 
آقــای قابل متهم به ســتیزه جویی و کینه 
توزی با حــزب اتحاد خواهند شــد؟! بنده 
مطمئن هستم اگر نوشته های این خانم علیه 
مهندس موسوی منتشر گردد، همه کسانی 
که به واسطه حمایت جناب آقای خاتمی به 
21 نفر لیســت امید رأی داده اند، از رأی به 

چنین چهره ای پشیمان خواهند شد. 

هماهنگ کننده و نماینده ســازمان ملل در 
تهران، ایران را یکی از کشــورهای پیشــرو در 
رفع بحران های زیست محیطی دانست و تاکید 
کرد: ســازمان ملل برای حل سریع مساله گرد و 
غبار همواره در کنار ایران خواهد بود. به گزارش 
ایرنا گری لوئیس در جریان ســفر به خوزستان 
بــه همراه تیمــی از نمایندگان و کارشناســان 
کشــورهای مختلف جهان اظهار داشــت: ایران 

یکی از کشورهای موفق در زمینه مسایل زیست 
محیطی بوده و در چالش های زیســت محیطی 
به عنوان یکی از کشــورهای پیشــرو همواره به 
تعهدات خود پایبند بوده است. وی افزود: مساله 
گرد و غبار یک مساله منطقه ای و مختص یک 
اســتان یا یک کشور نیســت بلکه تمام مناطق 
جهان را درگیــر کرده و به عنوان یک مســاله 

حیاتی باید به آن نگاه کرد. 

محمدجواد پهلوان

رستگاري نفتي 

ولی اهلل شجاع پوریان-مدیر مسئول روزنامه هم دلی

علی نظری - سردبیر

شورای جدید از 
شهریور ماه شروع به 

کار می کند

محمد علیخانی در گفت وگوی 
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