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 صفحه 2

اولین اقدام دموکراتیک شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در چینش لیست شورای شهر تهران 

خرب اول

یادداشت های امروز

بیش از ۷۰۰ داوطلب سرشناس و گمنام فرم ثبت نام در لیست اصالحات را به دبیرخانه شورای عالی اصالح طلبان ارسال کرده اند. ظاهراً فرآیند تعیین لیست 
طبق شنیده خبرنگار مستقل به این شکل است که از ۲۰۰ نفر پاالیش شده، دست اندرکاران شورای عالی سیاست گذاری لیست نهایی ۲۱ نفره را مشخص کنند.

طی هفته های گذشته دلسوزان و عناصر شاخص جریان اصالحات دو پیشنهاد به شورای عالی سیاست گذاری دادندکه خوشبختانه پیشنهاد اول مبنی بر حذف 
۱۴ عضو اصالح طلب شورای تهران از لیست شورای شهر پنجم تهران، مورد قبول قرار گرفت. این اقدام دموکراتیک شورای عالی سیاست گذاری می تواند به 
کارآمدی و گردش نخبگان در ترکیب شورای شهر بینجامد.عملکرد پرانتقاد ۱۴ عضو اصالح طلب شورای فعلی یکی از دالیل سوء مدیریت شهرداری تهران در 
۴ سال اخیر بوده است. اگر این اقلیت قدرتمند در شورای فعلی عملکردی مطلوب داشتند شاید ما امروز در شهرداری تهران شاهد فجایعی چون حراج بیت المال 
در ماجرای امالک نجومی نبودیم. عدم نظارت بر عملکرد شهرداری تهران از جمله اقدامات و رفتارهای پرانتقاد فراکسیون اصالح طلبان در شورای چهارم بوده 
است.چنانچه این لیست فاتح رقابت ۲۹ اردیبهشت باشد ورود چهره های تازه نفس به لیست اصالح طلبان ، می تواند تضمین مناسبی باشد برای شکل گیری 
شورایی مقتدر که قابلیت نظارت دقیق بر عملکرد حوزه مدیریت شهری را دارد. این اقدام شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان را باید به فال نیک گرفت.

ترقی رئیس دفتر سیاسی حزب مؤتلفه خبر داد:

 احتمال کناره گیری رئیسی و قالیباف 
به نفع میرسلیم

محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان:

لیست اصالح طلبان بر مبنای 
پاک دستی و تخصص بسته می شود

 همین صفحه

 8صفحه  1000تومان

جواد رحیم پور

مشکالت معیشتی مردم موجب شده که تمامی کاندیداها با محوریت اقتصاد خانواده 
گفتار انتخاباتی خود را تنظیم کنند. در این میان اصولگرایان در صدور وعده های 
کهکشانی گوی سبقت را از رقیب ربوده اند. گذشته از وعده چند برابر کردن یارانه نقدی 
به تازگی برخی کاندیداها به امور تخصصی نیز ورود کرده اند. چند روز پیش ابراهیم 
رئیسی به مشکالت مسکن مردم اشاره کرده و مدعی است که با رونق ساخت و ساز 

در پروژه مسکن مهر می توان مشکالت مسکن و اشتغال مردم را بر طرف نمود.
معلوم است اشتغال در بخش مسکن برای ابراهیم رئیسی بسیار حائز اهمیت است. از 
آنجایی که  اشتغال مختص به بخش مسکن نبوده و بسیاری از مردم در در حوزه های 
دیگری همچون صنعت، کشاورزی، توریسم، حمل و نقل و امثالهم شاغل هستند، 
آقای رئیسی در هنگام وعده به رونق ساخت و ساز آیا به خانه دار شدن این افراد از 
جامعه نیز فکر کرده است؟ اقتصاد در عین پیچیدگی مبتنی بر چند قاعده ساده است. 
رونق در مسکن یعنی افزایش مشتری و یا خریدار برای مصالح ساختمانی و خانه های 
آماده تحویل . افزایش مشتری در عرصه ی بازار به معنایی افزایش تقاضا و در نتیجه 
افزایش قیمت محصول است. بدیهی است هر چقدر تولید یک محصول افزایش یابد 
قیمت مصالح و مواد اولیه آن محصول افزایش می یابد. در عین حال امکان تحرکات 
بنگاهی و دالل گونه در آن حوزه افزایش می یابد. دوره احمدی نژاد به خوبی نشان 
داد که سیاست مسکن مهر موجب رشد نجومی قیمت مسکن در شهرهای بزرگ شده 
است. تامین نقدینگی الزم برای اجرای این پروژه ها همان آفتی بود که اقتصاد نحیف 
ایران را بیمار تر نمود. سازندگان مسکن تنها مصرف کنندگان آن نیستند. بسیاری از 
مشتریان این خانه ها در بخشهای دیگر اقتصادی این مملکت مشغول به کار هستند. 
افزایش قیمت مسکن به دلیل افزایش ساخت و ساز دستاوردی جز دوری این افراد از 
مسکن نخواهد داشت. اگرچه رونق ساخت و ساز موجب افزایش اشتغال در این بخش 
می شود و حجم عمده ای از نقدینگی کشور را به این سو متمایل می سازد اما این رونق 
به قیمت ضربات بیشتر به باقی بخشهای اقتصادی است . نقدینگی سالم مقدار ثابتی 
است که انباشت آن در یک بخش به معنی کاهش آن در دیگر بخشهای اقتصادی 
است. کاهش نقدینگی در بخشهایی از قبیل صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و توریسم 
یعنی بیکاری مفرط در این بخشهای اقتصادی. این در صورتی است که حجم نقدینگی 
اقتصاد را به طور مصنوعی افزایش ندهیم. یعنی به چاپ اسکناس بدون اعتبار مبادرت 
نکنیم!  نگاه بخشی به اقتصاد یکی از مهمترین دالیل دوری از عدالت اجتماعی است. 
سیاستگذاری برای رونق یک بخش منجر شود که مابقی بخشها متضرر شوند، و در 
این صورت دیگر نمی توان از عدالت اجتماعی سخن گفت. با نگاهی به چند دهه 
گذشته متوجه می شویم که افزایش قیمت مسکن به دلیل مهاجرت به شهرها به 
همراه افزایش جمعیت کشور بوده است. با کاهش رشد جمعیت تنها آن دسته از افراد 
مشتریان خانه های نوین خواهند بود که قصد مهاجرت به شهرهای بزرگ را دارند. 
معلوم نیست دراین صورت برنامه ابراهیم رئیسی در خصوص بخش کشاورزی به چه 

ترتیبی خواهد بود.
ابراهیم رئیسی تمایل دارد تا برنامه های خود را منطبق بر سیره ائمه معصوم)ع( نشان 
دهد. باید از ایشان پرسید رونق بخش مسکن و علی الخصوص پروژه مسکن مهر نیز 
درراستای اجرای سیره ائمه معصوم است؟ آیا گرانی مسکن به دلیل افزایش ساخت 
و ساز که موجب فشار اقتصادی بیشتر به اکثر مردم میشود نیز جزء خواسته های 
معصومین است؟ آیا افزایش مهاجرت روستا نشینان به شهر به جهت تامین نیروی 
کارگری بخش ساختمان در همین راستا قرار می گیرد؟ آیا آقای رئیسی هیچگاه به 
نمودارهای قیمت مسکن نگاهی گذرا داشته است تا تاثیر پروژه مسکن مهر بر روی 

این شاخص اقتصادی را مالحظه نماید؟ 

سخنی با شورای 
نگهبان 

عدالت نزد رئیسی و یارانش

یادی از تمام 
مادران منتظر

عدالت نزد رئیسی و 
یارانش

لیست اصالح طلبان، 
لیست سرمایه اجتماعی و 

اعتماد عمومی است

تحلیل مرتضی الویری از عملکرد چهار ساله روحانی:

روحانی مظلوم است 

 اعضای اصالح طلب شورای فعلی حذف می شوند  

مرتضی الویری شهردار سابق تهران 
و فعال اصالح طلب نظرات خود را در 
مورد عملکرد چهار ساله روحانی  بیان 
نموده است. گزیده ای از این مصاحبه 

را با هم می خوانیم.
مرحوم هاشمی تعبیری داشتند مبنی بر اینکه؛ 
»زمانی که روحانی شروع به کار کرد نسبت 
به وقتی که من بعد از جنگ دولت را دست 
توجه  با  بود«  بدتری حاکم  شرایط  گرفتم، 
از دکتر  غیر  فرد دیگری  اگر  این حرف  به 
روحانی رئیس جمهور می شد چه شرایطی 
برای ایران قابل تببین بود و بطور مشخص 
به  قالیباف  یا  جلیلی  چون  اشخاصی  اگر 
کشور  در  فضایی  چه  رسیدند  می  قدرت 

حاکم می شد؟
دسته  یک  داشتند؛  وجود  اشخاص  دسته  دو 
جنگ،  طبل  بر  که  جلیلی  آقای  مثل  افرادی 
می  تند  شعارهای  اینگونه  و  غرب  با  مقابله 
فرد  آمدن  کار  روی  هم  دوم  دسته  و  کوفتند 
اصالح طلب با سلیقه اصالح طلبانه ای به غیر 
از روحانی. در مورد گزینه اول فکر می کنم که 
ما حتما دچار فروپاشی می شدیم یعنی چهره 
کشور را می توان مانند سوریه و لیبی تصور کرد 
و این مساله بقدری تلخ است که من نمی خواهم 

حتی ذهن خودم را به آن مشغول کنم.
چهره  یک  آمدن  کار  روی  مورد  در  اما 
اصالح طلب؛ معتقدم که یک فرد اصالح طلب 
نمی توانست خیلی بیشتر از روحانی کار انجام 
از  بیش  دستاوردی  الملل  بین  حوزه  در  دهد. 

به  توجه  با  داخلی  سیاست  حوزه  در  و  برجام 
از  بیشتر  داشته  وجود  که  هایی  محدودیت 
مقداری که تاکنون کسب شده است، دستاوردی 

نمی توانست کسب کند.
البته در برخی از مسائل شاید جای کار بیشتری 
هم  ما  دوستان  مندی  گله  باالخره  رفت  می 
بر جای خودش باقی است؛ »ما انتظار داشتیم 
برای شنیدن یک  فضا  و  برداشته شود  حصر 
ربنای ساده شجریان از رسانه ملی باز شود و 
افراد هنرمند در حوزه فیلم و موسیقی کارهای 
خود را به راحتی ارائه دهند« این کارها صورت 
نگرفته و شاید اگر فرد اصالح طلبی بود بهتر 

می توانست این کارها را جلو ببرد.
فکر می کنید دکتر روحانی در این زمینه ها 
یا  بود،  از توانش خارج  یا  کم کاری کرده 
اصال عالقه ندارد به این حوزه ها وارد شود؟

و  جلسات  در  روحانی  اقای  که  مطالبی 
که  دهد  می  نشان  کردند  بیان  سخنرانی ها 

ایشان تمایل جدی برای این کارها داشتند ولی 
در اختیارشان نبود، بسیاری از این موارد دست 
کسانی است که روحانی تسلطی بر آنها ندارد. 
البته خوبست همین واقعیت را بیاید صادقانه 
به مردم بگوید. شما گفتید »اگر یک اصالح 
طلب به قدرت می رسید« شما هم روحانی را 

یک اصالح طلب نمی دانید؟
ببینید در تقسیم بندی های مصطلح موجود نه 
علی مطهری اصالح طلب است نه روحانی. ولی 
بر مبنای شاخص های اصالح طلبی هم آقای 
روحانی و هم مطهری را می توان اصالح طلب 
دانست و حتی گفت از بسیاری از اصالح طلب 
ها، اصالح طلب تر هستند. خود اقای روحانی 
هیچ تمایلی ندارد که وی را در جرگه اصالح 
طلبی تعریف کنند و بارها گفته که من اعتدال 
گرا هستم اما آنچه اهمیت دارد این است که 
وی در حال پیگیری و جلو بردن آمال و خواسته 
ما  برای  همین  و  است  طلبانه  اصالح  های 

ارزشمند است.
طرف  از  که  رفتاری  همان  تقریبا 
اصالح طلبان نسبت به آیت اهلل هاشمی 
می شود.  هم  روحانی  آقای  با  شد  می 
نبود  طلب  اصالح  هم  هاشمی  آقای 
اما مورد احترام اصالح طلبان بود و از 
به  کردند  می  استفاده  او  نظرمشورتی 
ریاست جمهوری  انتخابات  نمونه  طور 
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بله همنیطور است در شرایطی اصالح طلبان 
در وضعیت مظلومانه ای قرار گرفته بودند،  به 

انها تاخته شد و بسیاری از انها به زندان افتادند، 
ممنوع  و  البیان  ممنوع  القلم،  ممنوع  تعدادی 
التصویر شدند و در چنین شرایطی کسانی که 
مردانه از این افراد دفاع و حمایت کردند طبیعتا 
چهره جاودانه ای برای خودشان هم در اذهان 
اصالح طلب و هم در تاریخ کشور بجا گذاشتند.

فکر می کنم مخالفین رئیس جمهور اصالحات 
نسبت به حسن روحانی شناسنامه دار و نجیب 
تر بودند چرا که اقای روحانی با مخالفینی روبرو 

است که حرمت هیچ چیز را نگه نمی دارند.
شاید بتوان گفت مخالفین آقای خاتمی جریان 
اصولگرای تند شناخته شده بودند که در مقابل 
دوستان  از  روحانی  آقای  ولی  ایستادند  ایشان 
به  متعلق  روحانی  آقای  خورد.  می  خودش 
اصالحالت نبود و عضو جامعه روحانیت مبارز 
روش  و  منش  همچنین  آید.  می  حساب  به 
ایشان در سال های اول انقالب به هیچ وجه 
با سلیقه اصالح طلبان سازگاری و هماهنگی 
نداشته است. حاال می بیند که همان مجموعه 
در مقابلش می ایستند و قلم فرسایی می کنند، 
بنابراین از این بابت که روحانی از خودی ها می 
خورد و از دوستان خودش مورد بی مهری قرار 

می گیرد طبیعتا مظلوم است و شاید مظلوم تر.
آیااصالح طلبان نیز در سال 84 در به وجود 

آوردن احمدی نژاد مقصر بودند؟
درست است. اشتباه استراتژیک اصالح طلبان 
در  بود،   84 انتخابات  در  کاندید   5 با  حضور 
حالیکه اگر فقط یکی از آنها نمی آمد سرنوشت 

انتخابات طور دیگری رقم می خورد.

روایت رستگاری در مراسم جشن بعثت حسینیه  قزوینی های مقیم تهران  در منزلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: 

یک پژوهشــگر دینی گفت :در دیداری 
کــه به همراه خانواده آیت اهلل هاشــمی با 
مراجع تقلید داشــتیم، همه مراجع به فرزند 
ایشان محســن هاشمی، توصیه کردند که 

آثار او را تبیین کند و راه پدر را ادامه دهد.
به گزارش ایســنا، محمود رســتگاری 
در مراســم اظهار کــرد: در این نظام ما به 
بزرگان بسیاری مدیونیم و در قبال آنان باید 
پاســخگو و مسئول باشیم که در این میان 
کســی که با تمام وجود اعالم می کنم در 
مقابل او مسئول و مدیون هستیم، حضرت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است.وی ادامه 
داد: ما در قیامت باید پاســخگوی آیت اهلل 

هاشمی رفسنجانی باشــیم. آنانی که دل 
او را شکســتند و به او ناسزا  گفتند، آنانی 
که به تعبیر قرآن می دانستند و کتمان حق 
و حقیقت کردند و آنانی که می دانســتند و 
می توانستند شــهادت به پاکی او بدهند و 
ندادند باید در قیامت پاســخگوی خداوند 
باشــند.این پژوهشــگر دینی با بیان اینکه 
»هاشــمی رفــت و داغ و درد فقدانش را 
بر دل دوســتانش گذاشــت«، اظهار کرد: 
کسانی هســتند که حس می کنند با دشنام 
به هاشمی و کتمان حق به مقام و موقعیت 
می رسند. آنها باید بدانند که هرچند هاشمی 
رفته اســت اما فکر هاشمی زنده است.وی 

با اشــاره به دیداری که بــه همراه خانواده 
آیت اهلل هاشمی با مراجع تقلید داشته است، 
گفت: آیــت اهلل جوادی آملی تعابیر عجیبی 
درباره آقای هاشمی داشتند. ایشان در مورد 
آیت اهلل هاشمی فرمودند که او خضر زمانه 
بود و همه مراجع به فرزند ایشان، محسن 
هاشــمی، توصیه کردند که آثار او را تبیین 

کند و راه پدر را ادامه دهد. 
در این مراســم تنی چند از چهره های 
اصالح طلب از جمله  حســین مرعشــی ، 
قدرت اهلل علیخانی ، ولی اهلل شجاع پوریان 
، یاسر هاشمی ، محسن مهر علیزاده ، محمد 

علیخانی و علی نظری حضور داشتند.

مراجع توصیه کردند محسن راه پدر را ادامه دهد


