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8صفحه 1000تومان

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور :

سامانه کارانه ،خرید و فروش رای
توسط قالیباف است

هدف مشترک رئیسی
و قالیباف فقط متوجه
دولت روحانی نیست!

هشدار

صفحه 3

هادی غفاری فعال سیاسی اصالح طلب خطاب به ابراهیم رئیسی :

چطور در  ۱۵روز یک برنامه ۲۰۰
صفحهای نوشتید؟

به ملت ایران
خرب اول

صفحه 3

انقالب اسالمی ایران پدیدهای منحصر به فرد در تاریخ تحوالت سیاسی جهان است .این یگانگی به دلیل خاستگاه فرهنگی و اعتقادی مردم ایران در آن انقالب بود.
در دورانی که انقالبها و تحوالت سیاسی حول محور ارزشهای اقتصادی و عمدتا متاثر از فضای دو قطبی می چرخید ،انقالب ایران برای احیای ارزشها ،حفظ استقالل
و آزادی نمایان شد .یعنی مفاهیم برخاسته از ذهنیت آرمان خواه مردم توانست در مقابل ظواهر پر زرق وبرق حاصل از مدرنیزاسیون پهلوی دوم پیروز شود .یکپارچگی
سرزمینی و حفظ هویت ایرانی در طول تاریخ برآمده از همین ذهنیت آرمان خواه مردمان این بوم و بر است .متاسفانه امروز این ذهنیت مورد هجوم و نابودی از طرف
کسانی قرار گرفته که خود را حائز شرایط برای ریاست جمهوری می دانند .پیش از این محمود احمدی نژاد ذهنیت اجتماعی ایرانیان را با آسیبهای جدی مواجه کرده
است .به طوریکه به ظن بسیاری از کارشناسان اجتماعی  ،اخالق و همگرایی جامعه ایرانی در دولت نهم و دهم به پایین ترین حد خود نزول کرده است .امروز نیز
فعالیت دوتن از نامزدهای ریاست جمهوری یعنی ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف بخشی دیگر از این ذهنیت را مورد هجوم قرار داده است .در این یادداشت قصد
بر این است که این خطر به صورت شفاف تبیین گردد .ادامه در صفحه 2

عبداهلل مومنی فعال پیشین جنبش دانشجویی در گفت وگوی اختصاصی با مستقل :

برای تهران پس از قالیباف برنامه داریم

عبداهلل مومنی دوران فعالیت سیاسی خود را با فراز و نشیب های زیادی
طی کرده است .وی فعالیت خود را از دوران دانشجویی آغاز کرده و تا به
امروز به عنوان استاد دانشگاه عالمه طباطبائی ادامه داده است .با ایشان
در مورد شورای شهر و انتخابات پیش رو به گفت و گو نشستیم  .مشروح
این گفت و گو را با هم می خوانیم.
چرا اصالح طلبان و تحولخواهان تا کنون نتوانستهاند از نهاد شورا در جهت
پیشبرد اهداف جامعه مدنی استفاده کنند؟
ضعف باور شورای شهر تهران به توان جامعه مدنی در حل مسائل شهری و اکراه ایشان
نسبت به نظارتپذیری مهمترین دلیل بر زمین ماندن اهداف شهری فعاالن مدنی است.
در واقع شهرداری همواره مملو از فرصتهای رانت و فساد بوده است در نتیجه ،فراهمسازی
فرصت پیشبرد اهداف جامعه مدنی و شریک کردن آن در نظارت بر شهرداری و پیشبرد
پروژههای شهری به امری ممتنع تبدیل شده است .در کنار این ضعف و هراس که ریشه در
مکانیسمهای انتخاب افراد برای نمایندگی اهداف اصالحطلبانه دارد و متعاقب آن به تداوم
مناسبات رانتجویانه شهرداری منجر شده است ،مهیا نبودن زیرساختهای فعالیت مدنی نظیر
تخصصی شهری و فقدان نظام اولویت
های مردمنها ِد
امنیت ساختاری ،کم
شماری سازمان ِ
ِ
ِ
گذاری اهداف مدنی شهری نیز از جمله مهمترین دالیل عدم پیشبرد اهداف جامعه مدنی از
طریق نهاد شورای شهر است .در هر حال نباید از یاد ببریم که در دوره تسلط دوازده ساله
آقای قالیباف وی اعتقادی به نظارت و نقش آفرینی شورا نداشته و عمال شورا را از جایگاه
خود بدور ساخته است اوست که امکانات اصلی را در اختیار داشته و متاسفانه این امکانات و
ظرفیت ها به سوی تقویت جامعه مدنی جریان پیدا نکرده است بنابراین متهم اصلی قالیباف
و رویکردهای ضد مشارکت مردمی اوست.
عملکرد شورای فعلی شهر تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟
تعبیر عمومی از شورا ،پارلمان شهری است ،اما تجربه  20سال گذشته به طور عام و 4
سال اخیر به طور خاص نشان میدهد شورای شهر تهران در هیچ دورهای نتواسته از عهده
کارویژههای مورد انتظار از یک پارلمان شهری شامل انتخاب شهردار ،پیشنهاد و تصویب
طرحها و لوایح شهری و مهمترین آنها نظارت و پاسخخواهی از شهرداری است ،بر آید .در
مورد انتخاب شهردار ناکامی اصالحطلبان محصول اشتباه استراتژیک خودشان و اتفاق نظر
طلبان
اصولگرایان شورا در حمایت از قالیباف بود .در واقع مسئله اصلی
ِ
ناکارآمدی اصالح ِ
شورای شهر بویژه در دوره اخیر ،فقدان گفتمان بدیل توسعه شهری است؛ فقدانی که در عمل
به بیعملی در حل مسائل شهری و بی قدرتی در نظارت و پاسخخواهی شورا از شهرداری و
صرف ابراز وجود رسانهای منجر شده است .اشتباه دیگر را نیز میتوان غفلت از ظرفیتهای
ساختاری شهرداری برای تربیت نیروهای مدیریتی جوان و پایبند به اهداف اصالحطلبان
دانست .امری که مستلزم درایت تشکیالتی است.
چگونه می توان تهران پس از قالیباف را دوباره ساخت؟
این پرسش در ماهیت خود غفلت از وضعیت کنونی امکانات و خدمات شهری را به دنبال
دارد .در واقع این صحیح است که مدیریت قالیباف در ذات خود آسیب هایی را متوجه مثلث
شهر ،مردم و مدیریت شهری کرده است اما در عمل کارنامهای عینی نیز از وی به جا مانده
است .کارنامهای که با گسترش تشکیالتی شهرداری همراه بوده است و البته هر روز توسط
مردم مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .با توجه به این مسئله ،پرسش از چگونه اداره کردن
شهر و شهرداری با رویکردی اصالحطلبانه و با هدف کارآیی و اثر بخشی در مدیریت و
بهرهبرداری از امکانات شهری از اصالت بیشتری نسبت به پرسش از چگونه ساختن «تهران
پس از قالیباف» برخوردار است .بویژه اینکه بخش عظیمی از کارکنان مستخدم شهرداری
که از سال  82بدین سو وارد این نهاد شدهاند به جناح محافظه کار و اصولگرا وابسته هستند
و طبع ًا به غیر از شمار اندکی از ایشان که ممکن است بروکرات شده باشند ،الباقی دغدغهای
برای پیشبرد اهداف اصالحطلبانه ندارند .نکته مهمتر از وضعیت مستخدمین و کارشناسان،
موضوع خاستگاه مدیران ارشد و میانی شهرداری است که عموما ریشه در نهادهای دیگر
شهری وفادار به قالیباف تبدیل
ای
دارند .این افراد بویژه در  12سال اخیر به
ِ
مدیران حرفه ِ
ِ

شدهاند .این همه در حالی است که جریان اصالحات با توجه به خالء چهارده سالۀ عدم حضور
در نهاد شهرداری فاقد مدیران شهری چابک و کاردان برای رتق و فتق امور شهری است
و این مسئله میتواند بحران مدیریتی اداراه شهر و زیرساخت ها و امکانات شهری را در بر
داشته باشد .در دوره پس از قالیباف اولویت ما باید تغییر رویکردها به نفع مردم و تقویت
مشارکت آنان باشد.
لیست مطلوب اصالح طلبان که متضمن رضایت افکار عمومی جامعه اصالح
طلبی باشد از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشد؟
این لیست بیش از هر چیز باید به افکار عمومی این پیام را ارائه کند که اراده جریان اصالحات
بر رقم زدن تغییرات در مدیریت شهری تهران و طبعا بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.
شکل گیری ایستار ذهنی تغییر مستلزم این است که تمام نیروهای اجتماعی  -سیاسی
اصالح طلب احساس کنند که نماینده شان در لیست حضور دارد .لیست باید خودش معرف
خودش باشد .در شرایطی که تعدادی از کاندیداهای تایید شده به صورت نمادین بدنه جنبش
اجتماعی اصالحات را نمایندگی میکنند نمیتوان چشم بر ایشان بست .در این میان میدان
دادن به جوانانی که از توان تحلیل مسائل شهری برخوردارند و لیبل سیاسی آنها تثبیت شده
است نیز از اهمیت راهبردی برخوردار است .اهمیتی که با توجه به کادرسازی جریان رقیب
در  14سال گذشته دوچندان میشود .در واقع میدان دادن به نسل جدید اصالح طلبان یکی
از اقتضائات جانشین پروری است .گروه سوم زنان اصالح طلب هستند که در گزینش ایشان
باید به دو عامل توجه کرد .عامل اول تثبیت لیبل سیاسی و عامل دوم نمایندگی ایشان از
فعاالن زن جامعه مدنی است .گروه چهارم فعالین مطرح تشکلهای مدنی شهری هستند که
در  12سال گذشته توانسته اند ضمن ارائه خدمات تخصصی نقش دیده بانی جامعه مدنی از
شورا و شهرداری را نیز ایفا کنند .گروه چهارم شخصیتهای دانشگاهی و متخصصی هستند
که به مسائل و موضوعات شهری اشرافی جامع و راهبردی دارند .این متخصصان باید بتوانند
در مواجهه با موضوعات اداره شهر و لوایح و طرح ها تناسب و تعامل بین حوزه های ده
گانه شهرداری شامل مدیریت و سازمان شهرداری ،خدمات شهری ،محیط زیست شهری،
حمل و نقل شهری ،زیرساختهای شهری ،معماری و شهرسازی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصاد
شهری ،شهر الکترونیک ،و مدیریت بحران را ارزیابی و تحلیل کنند .چه اینکه موضوعات و
مسائل شهری در نظامی یکپارچه واجد معنا هستند .گروه پنجم اما حساس ترین و مهمترین
دسته ای هستند که با توجه به کثرت و مدعی بودنشان باید در گزینش ایشان نهایت دقت
و سختگیری را انجام داد ،اینان شخصیتهای سیاسی اصالح طلب هستند .معیار گزینش از
میان این شخصیتها خوشنامی ،سالمت اخالقی و اقتصادی و برخورداری از توان و شجاعت
تشکیالتی برای مدیریت ،سازماندهی و رهبری اعضاء منتخب شورای شهر است .بدیهی
است اگر در انتخاب اعضاء لیست ویژگیهای باال در نظر گرفته شود رضایت افکار عمومی نیز
شکل میگیرد .در هر حال باید توجه داشته باشیم که انتخابات امری اولی و به ذات سیاسی

است.
نبایدهای شورای عالی سیاستگذاری در چینش لیست 21نفره چیست؟
مهمترین نباید این شورا تن دادن به رودربایستی های سیاسی و مقهور شدن در برابر باندهای
بی هویتی است که با استفاده از پوشش های مختلف در پی پیگیری منافع اقتصادی خود از
طریق نفوذ بر فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری اصالح طلبان هستند .عدم اعالم
شفاف نمره اکتسابی کسانی که روزمه خود را به ستاد اعالم کرده اند و عدم توجیه کسانی
که در نهایت در لیست قرار نمیگیرند نیز یک نباید دیگر است .اما مهمتر از همه تکرارتجربه
مجلس قبلی و سهم دهی به بستگان متنفذان است .این موضوع در صورت تکرار شدن
تخریب کننده سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به شورای عالی است .نباید کسی با اتکاء بر
نام فامیل خود برای در لیست قرار گرفتن خود را محق بداند .عدم تکرار این تجربه با هدف
بازسازی سرمایه اجتماعی خدشه دار شده اصالح طلبان از چنان اهمیتی برخوردار است که
اگر به فرض محال آقازاده محترمی در تمام استانداردهای در نظر گرفته شده نمره باالیی
کسب کند باز هم مصلحت جریان اصالح طلب در مرجح دانستن شخصی دیگر بر ایشان
است .همچنین در انتخاب اعضاء لیست عدم توجه به کارنامه اعضاء فعلی یا اسبق شورای
شهر در پیگیری اهداف اصالح طلبانه نیز یک نباید مهم دیگر است .به اعتقاد من این دغدغه
ها امروز کامال مدنظر بزرگان اصالح طلب و اعضای شوراست.
نظرتان در باره حضور مجدد اعضای فعلی شورای شهر در لیست انتخابات29
اردیبهشت چیست؟
در الگوهای موفق دموکراسی پاسخگویی و شفافیت کسانی که در مناصب انتخابی حضور می
یابند یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است .اما گویی در ایران این اصل نه تنها از اولویتی
برخوردار نیست بلکه به طور کامل نادیده انگاشته میشود .واقعیت این است کمتر عضوی از
اعضای کنونی شورای شهر تهران نسبت به شهروندان و جامعه مدنی در قبال عملکرد خود و
اطرافیانشان پاسخگو بوده اند .نکته مهم در این است که در دو دوره گذشته انتخابات شوراها،
تیغ رد صالحیت هیات نظارت آنچنان تیز و بلند بود که تعداد زیادی از شخصیتهای موثر و
اصلی جریان اصالحات را از دم خویش میگذراند و تصمیم گیرندگان ناگزیر بودند برای پر
کردن لیست به شخصیتهایی مجال حضور در لیست را اعطاء کنند که در عمل کمتر پایبند
منش و رفتار پایدار اصالح طلبی بوده اند .واقعیت این است که ایشان خود نیز نتوانستند
کارنامهی اصالح طلبانه موفقی از خود به جای بگذارند و طبعا انتظار افکار عمومی عبور از
آنان است .در نتیجه به نظر میرسد اگر میخواهیم معیارهای منش و کارنامه اصالح طلبانه،
دانش و سالمت نفس و پاکدستی را مالک قرار دهیم ،در شرایطی که عملکرد هیات نظارت
دست شورای سیاستگذاری را در چینش اصالحطلبانه لیست باز گذارده امکان های خوبی
در اختیار است .متاسفانه اصالح طلبان در قیاس با اصولگرایان کارنامه قابل قبولی در میدان
دادن به نسل جدید خود ندارند .به عنوان مثال تا پش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری
یک چهره جوان تندرو از چنان میدانی در جریان اصولگرایی برخوردار بود که به عنوان یکی
از کاندیداهای برگزیده جمنا هماورد طلبی میکرد .این در حالی بود که اصالح طلبان از پروش
نیروهای شاخصی که بتوانند در این سطح خود را عرضه کنند غفلت کرده اند .پیرساالری و
عدم اعتماد به نسل جدید و تمسک بر بهانه های واهی نظیر تندروی جوانان و بی تجربهگی
نسل تازه نفس از عوامل شکل گیری این مسئله است .البته معاذیر شخصیت های اصالح
طلب و فشارها و دوره فترت هشت ساله احمدی نژاد هم قابل توجه و قابل درک است.
به هر حال با گشایش لیست اصالحات بر روی چهره های جدیدی که شهره به شجاعت،
دانشی بودن ،متخصص بودن و پاکدستی هستند و در عین حال اصالح طلب بودن ایشان
اثبات شده است؛ افراد پر سابقه اصالحات می توانند چون استادانی دلسوز دانش و تجربه
خویش را به چهره های جدید عرضه کنند .تحقق این پیشنهاد مستلزم دوراندیشی و آینده
نگری یکایک اعضاء شورای سیاستگذاری است.
به هر حال ضمن اینکه نقد عملکرد همه اعضای کنونی شورای شهر ضروری است مطلقا
نباید فراموش کنیم که مسئولیت اصلی به عهده جریان اصولگرایی است و آنها هستند که
باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
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نظامي ها به پادگان
برگردند

محمد کیانوش راد
صفحه 3

 ۱۴نفر هنوز در معدن
گلستان محبوس اند!

سلماز سپهری
صفحه 2

هشدار به ملت
ایران

امیرمقدور مشهود
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از صدور انقالب
تا دریافت انقالب
منهتنی
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