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رئیس دولت اصالحات را
ی از قدرت نکنید
هزینه سهمخواه 

علی نظری  -سردبیر

در روزهای اخیر نامه 9چهره برجسته اصالح طلب به ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
در خصوص شائبه باند بازی و رانت جویی برای رخنه در لیست نهایی اصالح طلبان شورای شهرتهران
بازتاب گستردهای در رسانههای حقیقی و مجازی داشت.
این نُه چهره اصالح طلب با دردمندی و دغدغه حمایت از جامعه مدنی بهدنبال حفظ سرمایه اجتماعی
در سپهر سیاسی ایران هستند و اکنون با نگرانی اقدام به نگارش این نامه نمودهاند.
البته در الیههای مختلف اصالحطلبی این نگرانی به شکل فزایندهای وجود دارد که مبادا باندهای
مافیایی این شورا را در چنبره زد وبند و  ....گرفتار کنند.
ما نیز با همین دغدغه در آستانه برگزاری انتخابات شوراها ،از شورایعالی سیاست گذاری اصالح طلبان
در خواست میکنیم مراقب وارد آمدن هرگونه خدشه و آسیب به ساحت محبوب و محترم این مجموعه
نزد افکار عمومی باشند .چهرههای اثر گذار و موجه این شورا در این موقعیت بیش از هرچیز به قداست
و آبروی جریان اصالح طلب بیندیشند.
کاندیداهای وابسته به افراد رانتخوار و پولدار ،اهل زد وبند و اشخاص کاسب پیشه نباید به انحاء مختلف
از طریق کانالهای ارتباطی به لیست شورای شهر نفوذ نمایند.
موقعیت عضویت در شورای عالی سیاستگذاری ،امری خطیر و مهم است که نباید به چنین آفتی
ملوث گردد!
اما متاسفانه از گوشه و کنار اخبار ناخوشایندی به گوش میرسد که بر نگرانیهای دلسوزان جریان
اصالح طلب خارج از این شورا میافزاید.
البی بازیهای برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری در گزینش لیست نهایی موجب نگرانی
طیفهای وسیعی از اصالح طلبان شده است.
بی طرفی این نهاد باعث تقویت موقعیت شورا در بدنه اصالح طلبی کشور خواهد بود و بالعکس آن،
موجب فرو پاشی این شورا خواهند شد.
حضور 12نفره اعضای شورای عالی سیاستگذاری و کاندیداتوری در انتخابات شوراها بیانگراین
واقعیت است که  12فرد مذکور ،تشکیالت شورای عالی سیاستگذاری را نردبان ترقی خویش میدانند.
طبیعی است که چنین نفراتی صالحیت حضور بر کرسی شورایعالی اصالح طلبان را ندارند.
عملکرد این  12عضو شورایعالی سیاستگذاری باعث گردیده تا بسیاری از چهرههای خوشنام
اصالحطلب ،حامیان جامعه مدنی و تحول خواهان برجسته جامعه ما نگاهی منتقدانه به نحوه چینش
لیست انتخابات شورای شهر داشته باشند.
حضور توامان این جماعت خاص! در شورای عالی سیاستگذاری و کاندیداتوری شورای شهر تهران
حکایت از تقاضای حضور در حلقه قدرت دارد.
کسانی که حاضرند بخاطر راهیابی به شورای شهر به دست آوردن صندلی شورا آبروی جریان اصالحات
و شخص سید محمد خاتمی را هزینه نمایند ،آیا اهلیت و شایستگی منصب مهمی چون تعیین خط
مشی برای آینده اصالح طلبی در شورایعالی سیاستگذاری را دارند؟
گویا این گروه اخیراً اعالم کردهاند از عضویت در شورای عالی بخاطر رفتن به شورا انصراف نمیدهند.
این نگرش دقیقا چه معنایی دارد؟ اگر ذرهای حس آرمان خواهی در ذهن این حضرات وجود داشت،
این چنین با فراغ بال از وجهه و پایگاه مردمی اصالحات هزینه نمیکردند!
حضور چنین چهرههایی بعنوان اعضای برنامه ری ِز تاثیر گذارترین جریان سیاسی کشور ،آحاد اقشار
عالقمند به جریان اصالحات را نسبت به آینده اصالحات بدبین و مایوس میسازد.
تعدادی برای رفتن به شورای شهر تهران آنچنان مست پست و مقام شدهاند که نگران شأن و وجهه
خاتمی هم نیستند!
بهترین اقدام این است که شورایعالی سیاستگداری درلیست نهایی  21نفره تهران هیچکدام ازاین
افراد ( 12نفر) را قرار ندهد .این اقدام به محبوبیت هرچه بیشتر جریان اصالح طلبی نزد افکار عمومی
میانجامد .اعتماد ملت به اصالحات و چهرههای هزینه داده این جمع سرمایه عظیمی است که نباید
برای قدرتطلبان هزینه و مصرف شود .وقت آن رسیده که شورایعالی سیاستگذاری از وجود عناصر
جاه طلب پاالیش شود.

 ۱۲عضو شورایعالی سیاستگذاری اصالح طلبان که کاندیدای شورای شهر تهران هستند همچنان بر موضع خویش مبنی بر حضور توأمان در شورایعالی
سیاستگذاری و شورای شهر تهران اصرار دارند .یکی از بزرگان این شورا که از منتقدان حضور اعضای شورایعالی در انتخابات شوراهاست ،میگوید این ۱۲
نفر حاضر به عقب نشینی و استعفا از شورایعالی هم نیستند.این حضرات مدعی هستند یک تا دوسال در این شورا وقت صرف کردهاند تا در انتخابات شورای
شهر پنجم به عنوان اعضای لیست  ۲۱نفره اصالح طلبان به پارلمان شهری راه یابند .این نگرش خطرناک بیانگر درد مزمنی است که گروهی از چهرههای
اصالح طلب در سالهای اخیر کوچکترین هزینهای برای پیشبرد جنبش اصالحات ندادهاند و بر این تصور هستند که اینک زمان تقسیم غنایم فرا رسیده است
و نباید بهترین فرصت برای حضور در انتخابات شورا را از دست دهند.کافی است تصورکنید کسانی که در جنبش اصالح طلبی از پرداخت هیچ هزینهای دریغ
نورزیدهاند با این ۱۲نفر که مصداق سهم خواهی از اصالحاتند همگی اصالحطلب خوانده میشوند .به دلیل بروز این معضل گروهی از فعاالن مدنی کشور طی
نامهای به رئیس شورای عالی سیاستگذاری ضمن ابراز نگرانی از رفتار انتخاباتی  ۱۲عضو شورایعالی ،هشداری به سران جریان اصالحات دادهاند تا مراقب
عناصر جاه طلب باشند و اجازه ندهند آبروی اصالحات به پای منافع شخصی گروهی هزین ه شود« .صفحه »2
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور:

 4تن از کاندیداهای ریاستجمهوری با
پخش زنده مناظرات مخالفت کردهاند
عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در جمع
خبرنگاران درباره شایعات مطرح شده مبنی بر مصوبه
ممنوعالتصویری احمدینژاد گفت :شورای امنیت
کشور هیچ مصوبهای درباره ممنوعالتصویری محمود
احمدینژاد نداشته است.
وزیر کشور در رابطه با عدم پخش زنده مناظرات
انتخاباتی کاندیدای ریاستجمهوری تصریح کرد :در
جلسه کمیسیون تبلیغات که با حضور  5کاندیدای
ریاستجمهوری برگزار شد 4 ،تن از کاندیدا با پخش
زنده مناظرات مخالفت کرده و به غیر زنده بودن آن
رای دادند .وزیر کشور با اعالم اینکه  4نفر از  5عضوکمیسیون تبلیغات انتخابات به
پخش ضبط شده مناظرههای تلویزیونی رأی دادند ،گفت :رئیسجمهور  2بار در تماس
مستیقم با من به لغو پخش زنده مناظرهها اعتراض کرد.

روحانی در دیدار نخستوزیر گرجستان:

خطوط ریلی ایران،گرجستان را به
خلیج فارس متصل میکند
رئیس جمهوری با اشاره به روابط دیرینه و
دوستانه تهران  -تفلیس و اینکه جمهوری
اسالمی ایران از گسترش و تعمیق روابط
با گرجستان در همه عرصه ها استقبال
میکند ،گفت :خطوط ریلی ایران می تواند
گرجستان را به خلیج فارس متصل کند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی
ریاستجمهوری ،حجت االسالم و
المسلمین حسن روحانی در دیدار با
'گئورگی کویریکاشویلی' نخست وزیر
گرجستان با اشاره به این که جمهوری
اسالمی ایران از ابتدا استقالل گرجستان

را به رسمیت شناخت ،افزود :ایران میتواند
مسیر گرجستان و کشورهای منطقه به
خلیج فارس ،دریای عمان و اقیانوس
هند بوده و گرجستان هم تسهیل بخش
راه دسترسی ایران به دریای سیاه باشد،
اظهار داشت :امروز ترانزیت در منطقه از
اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به
اتصال راه آهن ایران به آستارا و آذربایجان
و ارتباطات ریلی و جادهای مناسب در
گرجستان ،توسعه همکاریهای تهران-
تفلیس در این زمینه میتواند موجب تحول
در منطقه شود.

اسامی کامل اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان

در پی سوالهای مکرر فعاالن سیاسی و
مدنی در خصوص اعالم اسامی اعضای
 44نفره شورای عالی سیاستگذاری
اصالح طلبان خبرنگار ما پس از تالش
فراوان توانست اسامی اشخاص حقوقی
و حقیقی این شورا را به دست آورد .الزم
به ذکر است از این  44نفر که در واقع
عنوان مسئوالن گزینش لیست نهایی
انتخابات شورای شهر تهران هستند12 ،
نفر همزمان در دو موقعیت تصمیم گیرنده
و اتخاب شونده قرار دارند.
اسامی این  12نفر به شرح ذیل است:
-1محسن مهرعلیزاده -2سیدحسن
رسولی -3سیدمحمود میرلوحی
-4سیدحسن الحسینی  -5الهام فخاری
 -6غالمرضا انصاری  -7فاطمه راکعی
-8زهرا صدر اعظم نوری -9محمد جواد
حق شناس -10مجید فراهانی -11محمد
ساالری  -12احمد حکیمی پور

اسامی  44نفره شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان به شرح ذیل
است:

 .۱محمدرضا عارف (حقیقی)
 .۲عبدالواحد موسوی الری (حقیقی)
 .۳مصطفی معین (حقیقی)
 .۴محمد سالمتی (حقیقی)
 .۵محسن مهرعلیزاده (حقیقی)
 .۶سید حسین مرعشی (حقیقی)
 .۷ابوالقاسم سرحدیزاده (حقیقی)
 .۸مرتضی حاجی (حقیقی)
 .۹الهه کوالیی (حقیقی)
 .۱۰جعفر توفیقی (حقیقی)
 .۱۱سید حسن رسولی (حقیقی)
 .۱۲مرتضی مبلغ (حقیقی)
 .۱۳سیدمحمود میرلوحی (حقیقی)
 .۱۴صادق بناب (حقیقی)
 .۱۵محسن رهامی (حقیقی)
ن اسالمی
 .۱۶سید حسن الحسینی (انجم 

مهندسان)
 .۱۷الهام فخاری (سازمان عدالت و آزادی)
.۱۸سیدرضا رئیس کرمی (انجمن اسالمی
جامعه پزشکی)
 .۱۹یداله طاهرنژاد (کارگزاران)
 .۲۰غالمرضا انصاری /محمد نعیمیپور
(اتحاد ملت)
 .۲۱محمود صادقی  /علی محمد حاضری
(انجمن اسالمی مدرسین)
ی کار)
 .۲۲حسین کمالی (حزب اسالم 
 .۲۳افشین حبیبزاده (خانه کارگر)
 .۲۴ژاله فرامرزیان (انجمن روزنامهنگاران
زن)
 .۲۵فاطمه راکعی /آذر منصوری (جمعیت
زنان نواندیش)
 .۲۶زهرا صدراعظم نوری (مجمع زنان
اصالحطلب)
 .۲۷محسن ترکاشوند (مجمع ایثارگران
اصالحطلب)
 .۲۸فرج کمیجانی (مجمع فرهنگیان)

 .۲۹محمد خونچمن (حزب جوانان)
 .۳۰محمدجواد حقشناس (جبهه
اصالحطلبان ایران)
 .۳۱اسماعیل گرامی مقدم (اعتماد ملی)
.۳۲سیدعبدالرزاق موسوی (انجمن اسالمی
معلمان)
 .۳۳مجید فراهانی (ندای ایرانیان)
.۳۴عزتاله تقواییان (مجمع
دانشآموختگان)
 .۳۵محمد ساالری (همبستگی)
 .۳۶احمد حکیمیپور (اراده ملت)
 .۳۷مهدی منتظرقایم (مجمع مدرسین و
محققین قم)
 .۳۸اسداله عابدی (مجمع نمایندگان ادوار)
 .۳۹مصطفی کواکبیان (مردمساالری)
 .۴۰هادی غفاری (مجمع نیروهای خط
امام)
 .۴۱محمدرضا تابش (فراکسیون امید)
 .۴۲عبدالکریم حسینزاده (فراکسیون امید)
 .۴۳سیده حمیده زرآبادی (فراکسیون امید)

برادر ارجمند جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا
درگذشت پیر پارسا مجاهد بزرگ نهضت امام خمینی (ره) مرحوم مغفور حاج محمد فرجی دانا (بزرگ خاندان فرجی دانا)
که عمری را به زهد و تقوی گذرانید ،به جنابعالی و خاندان محترم تسلیت عرض میکنیم .علو درجات آن مرد آسمانی و
شکیبایی بازماندگان را از ایزد منان مسئلت داریم.
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مدیر مسئول -سردبیر -تحریریه و کارکنان روزنامه مستقل
جواد شقاقی

