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به گزارش ایلنا، علی اشراقی در متن کوتاهی نوشت:
از لطف و حسن اعتماد ریاست محترم شوراى اسالمی شهر تهران و بعضی از اعضاء محترم شورا که خواهان معرفی اینجانب به عنوان سرپرست شهردارى تهران می باشند، تشکر 

و قدردانی نموده، ضمن اعالن انصراف از این امر، آرزوى توفیق و سربلندى همه عزیزان در خدمت به شهروندان عزیز شهرمان را مسئلت می نمایم.
علی اشراقی

حســن روحانی در وضعیتی بسیار پیچیده گرفتار آمده و به 
نظر می رسد برای خروج از این موقعیت، نه کلید، بلکه وی نیاز 

به ذهنی خالق و پیچیده دارد. 
رئیس دولت دوازدهم با دو مطالبه اساســی از سوی جامعه 
مواجه است؛ مطالبات اصالح طلبی و مطالبات اقتصادی. ظاهرا 
وی تصمیم گرفته تــا با همکاری برخی از نهادهای حاکمیتی 
کشــور، مطالبه دوم را پاســخ گوید و از رویارویی با مناقشات 
سیاســی که نتیجه پرداختن به مطالبات سیاسی و اجتماعی 
اســت پرهیز نماید. روحانی راه کار پاسخ به مطالبات اقتصادی 
را ورود ســرمایه و تکنولــوژی خارجــی می داند امــا غافل از 
اینکه ســرمایه و تکنولوژی، از ورود به محیط های فســادخیز 
ابا دارند و همچنین وی برای تحقق این مســاله، می بایســت 
برخــی از موضوعات مورد تنش ایران با نظام بین الملل را حل 
نماید که پرداختن به این موضوعات نیز دوباره او را به ســوی 
مناقشــات سیاسی داخلی ســوق خواهند داد. حسن روحانی 
بدون پاسخ گویی به مطالبات اصالح طلبی، قادر به پاسخ گویی 
به مطالبات اقتصادی نخواهد بود و در صورت پرداختن به این 
مطالبات، تجربه ای را خواهد آزمود که دولت های قبلی آزمودند 
و به نتیجه ای نرســیدند. ظاهرا وی برای حل این معادله چند 

مجهولی، به جای کلید، نیاز به ذهنی خالق و پیچیده دارد.
دولت حسن روحانی که در مقابل دولت محمود احمدی نژاد 
و سیاســت های وی شــکل گرفــت، تمام هم و غــم خود را 
مصروف گشــایش روابط خارجی و به تبــع آن ورود ایران به 
اقتصاد جهانی داشته است. دولت احمدی نژاد به بهانه ستیز با 
استکبار جهانی و مقابله با نظام سرمایه داری بین المللی و توجه 
بــه ظرفیت های اقتصادی داخل کشــور و خودکفایی و بومی 
ســازی، سیاست هایی را در پیش گرفت که در نهایت منجر به 
تصویب تحریم هایی علیه ایران از سوی نظام جهانی و سازمان 
ملــل و قطع روابط سیاســی و اقتصادی ایران با کشــورهای 
پیشــرفته جهان را موجب شــد. در مقابل این محدودیت ها، 
دولت احمدی نژاد ســعی کرد تا با ائتالفی از برخی کشورهای 
حاشــیه ای و معترض نظام بین المللــی و نیز همکاری هایی با 
بعضی از کشورهای مرکز نظام جهانی، همچنان بتواند شرایط 
حیات برای خود حفظ نماید اما در نهایت این ترفندها نیز راه 
به جایی نبردند و پایان کار دولت های نهم و دهم مسدود شدن 
کلیه شریان های حیاتی برای کشور بود. در چنین شرایطی بود 

که دولت حسن روحانی روی کار آمد. 
در مقابل سیاســت های دولت احمدی نژاد، حســن روحانی 
سیاســت درهــای باز و ورود ایــران به اقتصــاد جهانی را در 
پیش گرفــت. دولت اول روحانی برای رفــع موانعی که در این 
جهت بودند ســپری شد و با برطرف شدن برخی از این موانع، 
وی درصدد اســت تا در دوره دوم ریاســت جمهوری خویش، 
با ســرعت بیشــتری ادامه سیاســت های خویش را پی بگیرد. 
نگاهی به ســخنان اخیر روحانی در جلسه پایانی رای اعتماد 
مجلس به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم، به خوبی بیان گر 
این مدعاســت؛ وی مهم ترین مســاله کشور را در حال حاضر، 
مشکل اشتغال دانست و تنها راه اساسی آن را ورود تکنولوژی 
و ســرمایه خارجی به کشور دانســت. روحانی در این راستا از 
همه وزرای خود خواســت تا تمام تالش خود را جهت انتقال 
ســرمایه خارجی و تکنولوژی به ایران، انجام دهند. اما به نظر 
می رسد تحقق این امر با دشواری های فراوانی برای وی همراه 

خواهد بود.
تجربه دور دوم رؤســای جمهور پیشین در ایران، روحانی را 
برآن داشــته تا وی راه دیگری را برگزیند. تصمیم وی به عدم 
ورود به موضوعات چالشــی و عدم تالش برای ایجاد تغییرات 
بنیادین در سیستم سیاسی و اقتصادی داخلی است؛ در مقابل، 
روحانــی قصد دارد تا با همکاری با برخی نهادهای حاکمیتی، 

سروسامانی به وضع معیشت مردم بدهد. 
نگاهی به جریان انتقال ســرمایه و تکنولوژی در جهان و کال 
منطق سرمایه، نشــان می دهد که در صورت عدم حل برخی 
چالش ها با نظام بین المللی و نیز عدم آماده ســازی بسترهای 
مناســب برای ورود ســرمایه و تکنولوژی خارجــی، چندان 
نمی تــوان امیدوار بود که روحانی بتواند به اهداف خویش نایل 
شــود. بدون ایجاد تغییراتی در سیســتم اقتصادی و سیاسی 
داخلی در ایران که به لحاظ شــاخص های فســادخیزی، رتبه 
مناســبی را در جهان ندارد، و نیــز بدون حل برخی تعارضات 
با نظام بین المللی، به هیچ وجه انتقال ســرمایه و تکنولوژی به 

ایران راه آسانی را در پیش نخواهد داشت. 
حســن روحانی با دو گونه مطالبه اساســی از سوی جامعه 
مواجــه اســت؛ یکی مطالبــات اصالح طلبی بــه مانند برخی 
آزادی های سیاســی، اجتماعی و مدنی و مقابله با فســادهای 
سیاسی و اقتصادی گسترده در رده های گوناگون دولتی است 
و دومین مطالبه مربوط به اشــتغال و رونق اقتصادی می شود. 
برای پاســخ به مطالبه اول، وی مجبــور به تن دادن به برخی 
تغییرات بنیادین در سیســتم سیاسی و اقتصادی کشور است 
کــه این کار او را وارد مناقشــه با نیروهای دیگر سیاســی در 
سطح کشور خواهد نمود و توان وی را از پرداختن به مشکالت 
اقتصادی به تحلیل خواهد برد. اما برای پاسخ گفتن به مطالبه 
دوم نیز وی ناگزیر از دســت زدن به برخی اصالحات سیاسی 
و اقتصادی در داخل و نیز حل بســیاری از مســائل با محیط 
پیرامون در نظام بین الملل است که پرداختن به این موضوعات 
هم، دوباره وی را وارد مناقشــات سیاسی با برخی جریان های 

داخلی خواهد نمود. 
در این وضعیت بسیار پیچیده ای که روحانی گرفتار آمده، نه 
کلیــد بلکه وی نیاز به ذهنی خالق و ورزیده دارد تا بتواند این 

معادله چند مجهولی را حل نماید.

اشراقی
 از سرپرستی شهرداری 

تهران انصراف داد

جوادشقاقی-روزنامهنگار

روحانی به جای کلید نیاز
 به ذهنی خالق دارد

وزیــرجدیددادگســتریبر
ارتقایروابطهرچهبهتروبیشتر
قوایسهگانهواهتمامجدیدر
خصوصتقویتبیشــترسازمان

تعزیراتحکومتیتاکیدکرد.
به گــزارش ایســنا، ســیدعلیرضا 
آوایــی در مراســم معارفــه خود به 
عنوان وزیر دادگســتری ضمن تقدیر 
والمسلمین  زحمات حجت االسالم  از 
قوای  روســای  از  گفت:  پورمحمدی 
سه گانه سپاســگزارم که توفیق این 
خدمتگزاری را برای من فراهم کردند 
و امیــدوارم با مــدد الهی و همکاری 

همکارانم، بتوانیم گام مثبتی برداریم. 
امیدواریم وقتی مسئولیت مان در این 
جا تمام شــد، خجالت نکشــیم. این 
طور نباشد که بگویند فالنی آدم زبلی 
بود و بار خود را بست. خدا کند کسی 
موفق نشود این طور بار خود را ببندد. 
بار خود را طوری ببندیم که خداوند 
از ما می خواهد. ناگفته نماند در همه 
حکومت ها مســئولیت سنگین است، 
اما نه این طور که 300 هزار شــهید 

طلب کار باشند.
آوایی با بیان اینکه اولویت اول مان 
باید کمک به ارتقــای روابط هر چه 
بهتر و بیشــتر قوای سه گانه باشد تا 
کارها روان تر انجام شود و برنامه های 
کشــور با ســرعت پیش برود، اظهار 
کــرد: گاهــی اوقات یک ســخن نه 
چندان پخته و یک اقدام کارشناسی 
نشــده، بی مهــری از روی غفلــت، 
ارزیابی غیــر دقیق، عصبانیت کنترل 
نشده استعداد آن را دارد که کشور را 

به هــم بریزد و آرامش همه را به هم 
بزند و امید مــردم را به یأس تبدیل 
و دشــمنان کشور را شــاد کند؛ لذا 
خداوند همه ما را برای حرف زدن ها 
کند.  کمــک  موضع گیرهای مــان  و 
وضعیت به گونه ای است که به لحظه 
موضع گیری هایمان بازتاب بین المللی 
پیدا می کند؛ لــذا همه مکلفیم برای 
خدا، مردم، کشــور و صیانت از خون 
بچه هــای پــاک نماز شــب خوان، 
بچه هــای جانباز که جــان می کنند 
تا شــب ها 10 دقیقه بخوابند، دست 
همدیگر را بگیریم و مشکالت کشور 

را رفع کنیم و به هم روحیه بدهیم.
وی با بیــان اینکه اولویت دیگرمان 
اهتمــام جدی در خصوص ســازمان 
تعزیــرات حکومتی اســت، گفت: از 
زمانی که اســم این وزارتخانه مطرح 
شــد، تنها چیزی که ذهنم را درگیر 
کرده این سازمان است؛ زیرا ضرورت 
وجــود و اهمیت و تاثیــر و فوایدش 

قابــل انکار نیســت؛ لــذا باید تالش 
کنیم ظلمی اتفــاق نیفتد. ظلم عمر 
حکومت هــا را کوتاه می کند و برکت 
را از بیــن می برد. هیچ کس نباید فکر 
کند که برای حفــظ نظام جمهوری 
اســالمی حق دارد ظلم کند چراکه 
این طور نیست. اصال نظام جمهوری 
اســالمی برای برچیــدن ظلم آمده 
است و با تضییع حق مردم، کار پیش 

نمی رود.
وی  با تاکید بر اینکه باید تعزیرات 
هر روز بیشــتر  تقویت شود و دقیق 
تر، با بهره علمی بیشــتر و خداترسی 
بیشــتر کار کند گفــت: این احکامی 
که در تعزیرات و قــوه قضائیه صادر 
می شــود، برای مردم عادی نیست و 
گاهــی اوقــات خانواده هایی از محل 
همیــن احکام نابود می شــوند. یکی 
از عــوارض کارهای ما، عادی شــدن 
مســائل اســت، در حالی کــه برای 

دیگران عادی نیست.

مرکــز اطالع رســانی وزارت 
در  انتشــار خبری  پی  در  کشور 
برخــی خبرگزاریها و رســانه ها 
با ادعای اینکــه دولت حتی یک 
درصد بــه تعهدش در مترو عمل 
ادعای  این  رد  با  اســت،  نکرده 
خــالف واقع تاکید کــرد: کمک 
دولت در این طرح بیش از میزان 

مکلف خود بوده است.
به گــزارش ایرنا، مطابق ماده 3 قانون 
حمایت از سامانه هاى حمل و نقل ریلی 
شــهرى و حومه، دستگاه اجرایی احداث 
کننــده و بهره بــردار از این ســامانه ها، 

شهردارى هاى ذى ربط هستند. 
بر اساس ماده 5 همین قانون به دولت 
اجازه داده می شــود حداکثر تا سقف 50 
درصــد از هزینه هاى مربوطه را در لوایح 
بودجه ســنواتی کل کشور پیشنهاد کند. 
لذا 50 درصــد به عنوان ســقف مقدار 
کمک دولت به شهردارى ها تعریف شده 
و میزان عملی آن متناســب با امکانات 
اولویت هاى بخش هاى  و منابع کشور و 
مختلف کشــور در نظر گرفته می شود و 
کامال در اختیار دولت است و اجبارى در 

مورد آن قید نشده است.
بر اساس لوایح پیشــنهادى با عنوان 

طــرح هاى تملک دارایی ســرمایه اى، 
دولــت مبلغ 16هزار و 758 میلیارد ریال 
به خطــوط اولویت دار متــروى تهران 
کمک کرده اســت. کل مبلــغ پرداختی 
شهردارى تهران برابر با 45 هزار و 352 
میلیارد ریال بوده است. لذا با وجود اینکه 
دولت مکلف به پرداخت ســهمی معادل 
شهردارى نیست، 30درصد از کل مبالغ 

را از این محل پرداخت کرده است.
در خصــوص خط 8 متــروى تهران ) 
تهران - فرودگاه امام )ره( - شهر جدید 
پرند( کــه داراى ردیف پرداختی جداگانه 
اســت، دولت مبلغ 2 هزار و 443میلیارد 

ریال و شهردارى مبلغ 919 میلیارد ریال 
پرداخت کرده اســت. لذا ســهم کمک 
دولــت در این طرح نیــز بیش از میزان 

مکلف خود کمک بوده است.
از محل فروش اوراق مشــارکت مبلغ 
10هزار میلیارد ریال و از محل فاینانس 
مبلــغ 965 میلیــون دالر بــا تضمین 
بازپرداخــت 50 درصد توســط دولت به 
متروى تهران کمک شده است. در زمان 
حاضر اجراى پروژه تامین 630 دســتگاه 
واگن مترویی به ارزش مبلغ 630 میلیون 
یــورو از طریق وزارت کشــور و بودجه 

دولتی در دست انجام است.

با  روز سه شنبه  تهران  شــهردار 
حضور در آخرین جلســه شــورای 
اسالمی شــهر تهران، سند تحویل 
و تحول را پیرامون آنچه که شــهر 
تهران در آن قرار گرفته اســت، به 

مهدی چمران تحویل داد.
به گزارش ایســنا، وى در این جلسه گفت: 
از ابتــدا ارتقاى کیفیت زندگی در بعد مادى و 
معنوى را در شهردارى تهران به عنوان یک 
هدف قرار دادیم و ســعی کردیم در مســیر 
تحقق این مهم حرکت کنیم. 3 رکن اساسی 
شهروندان، شهر و مدیریت شهرى در تعاملی 
مناســب و رویکردى اجتماعــی و فرهنگی 
مدنظــر قرار گرفته اســت. و در این مســیر 

گام هاى موثرى برداشته شده است.
قالیباف ضمــن ابراز خشــنودى از اینکه 
مجموعه مدیریت شهرى در 3 دوره شوراى 
اســالمی شــهر تهران از دوره دوم تا چهارم 
نمود تعامل، همکارى میان سه رکن اساسی 
شــهردارى تهران بوده اســت، افزود: امروز 

فلسفه وجود شــهردارى ها در کشور متحول 
شده است و نگاه مردم به شهردارى و مدیریت 
شهرى تفاوت هاى بسیارى را شامل می شود. 
امروز شهردارى تهران از یک سازمان خدماتی 
به نهادى اجتماعی و در خدمت مردم بدل شده 
اســت که در تمام شئونات زندگی شهروندان 
تهرانی دخیل اســت و شیوه اى که در تهران 
اتفاق افتاده به دیگر کالنشــهرها نیز اثرگذار 
بوده اســت. وى تاکید کرد: زخم کهنه اى که 
در نظام ادارى کشور وجود دارد و آن سیستم 
متمرکز است، در دوره چهارم شورا نشان داده 
شد بستر براى مدیریت یکپارچه شهرى فراهم 
شده است.  لذا از همه اعضاى شوراى اسالمی 
تهران در دوره چهارم می خواهم رســالت و 
وظیفه خود را در تحقق مدیریت شــهرى و 
کمــک به اعضاى شــوراى پنجم لحظه اى 

متوقف نکنند.
شهردار تهران ادامه داد: در شهر مشکالت 
جدى و اساســی وجود دارد که درآمد پایدار و 
محیط زیست شامل آلودگی هوا، آب و خاک 

از مهم ترین آن هاست و حل این معضالت در 
گروى تحقق مدیریت یکپارچه است. وى با 
اشاره به ابتداى خدمت خود در تصدى پست 
شهردار تهران گفت: در آن هنگام نمی دانستم 
کــه چه چیزى را تحویــل می گیرم و هرچه 
تالش کردم در این حوزه چیزى متوجه نشدم. 
حتی یک برگــه دو خطی از ارزیابی عملکرد 
وجود نداشت، لذا همان هنگام این موضوع در 
ذهن من بود که بحث انتقال دانش و توجه به 
شفافیت از ضرورت هاى یک مجموعه وسیع 
همچون شهردارى تهران اســت. خداوند را 
شــاکرم که امروز این توفیق را داریم که در 
مجموعه شهردارى سندى تحت عنوان سند 

تحویل و تحول آماده شده است.
قالیباف تاکید کــرد: پایه گذارى این اصل 
با هر هزینه اى براى شــهر یــک ضرورت 
محسوب می شود لذا باید بدانیم که در ابتداى 
هر دوره چــه چیزى را تحویــل می گیریم. 
امروز این ســند تقدیم ریاست شوراى چهارم 
و اعضاى این شورا قرار می گیرد و امیدواریم 

که در فرصتی این سند در اختیار خبرنگاران و 
مردم نیز قرار بگیرد. شهردار تهران در بخش 
دیگرى از صحبت هاى خود با تاکید بر اینکه 
با تمام وقت و ظرفیت در خدمت مردم خواهم 
بود، افزود: کمتر روزهایی در 12 سال گذشته 
بود که اذان صبح را در خانه بشــنوم، همه با 
هم تالش کردیم در تابستان شهر را بشوریم، 
در پاییز به درســتی شــهر را جارو کنیم و در 
زمستان ســرد و برفی این شهر را پارو کنیم 
تا بتوانیم همیشه این شهر را براى این مردم 

بهارى نگه داریم.
قالیباف تاکید کرد: اگر نقصانی وجود داشت 
ما را ببخشند. از مقام معظم رهبرى که نگاه 
ویژه اى به شهر تهران داشتند و همیشه به نفع 
مردم تصمیم گرفتند از جمله بوستان والیت و 
بوستان یاس فاطمی که در اختیار مردم قرار 
گرفت، تشــکر و قدردانی می کنم. محمدباقر 
قالیباف شهردار تهران در پایان صحبت هاى 
خود ســند تحویل و تحول را تقدیم رییس 

شوراى اسالمی شهر تهران کرد.

اتمی  انرژی  ســازمان  رئیس 
از توانایی این ســازمان برای از 
سرگیری غنی سازی ۲۰ درصدی 
تا حداکثر پنــج روز در فردو خبر 

داد.
به گزارش ایلنا، علــی اکبر صالحی با 
اشاره به هشــدار اخیر رئیس جمهور به 
امریــکا در صحن علنــی مجلس درباره 
نقض برجام و از سرگیرى برنامه هسته اى 
گفت: این هشــدارى نیست که در خالء 
باشد، هشــدار بدون پشتوانه نیست اینها 
براساس داده هایی است که آقاى رئیس 

جمهور دارد.
صالحی حفظ تاسیســات فــردو را از 
قوت هاى برجام دانســت و تصریح کرد: 
این در حالی اســت که آنان می خواستند 
فردو از اساس نباشد و می گفتند باید آن 

را ببندیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه فردو 
را به نحوى در برجام تثبیت کردیم که اگر 
اراده کنیم تا پنج روز می توانیم غنی سازى 
20 درصد را آغاز کنیم، خاطرنشان کرد: 
این درحالی اســت کــه برخی می گویند 
صنعت هسته اى متوقف شده است، بستند 
و بردند، قسم جالله هم بخورید فایده اى 

ندارد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
بدانید شش ماه چهره سازمان انرژى اتمی 
عوض می شود، بیان کرد: اگرچه سازمان 
فعالیت خود را طبق روال پیش می برد اما 
اگر قرار بر مقابله باشد و چالشی بخواهیم 
وارد میدان شویم این مدت براى ما وقت 
زیــادى اســت و قطعاً آنــان را غافلگیر 

خواهیم کرد.
صالحی با بیان اینکه غربی ها می دانند 
و می گوینــد فالنــی هر وقــت حرفی 
زده درســت گفته اســت، گفت: البته ما 
عالقه مند نیستیم که چنین اتفاقی بیفتد 
ما براى برجام خیلی زحمت کشــیدیم و 
آن را به آســانی به دست نیاوردیم که به 
آســانی از دست بدهیم، ما برجام را قبول 
داریم به آن پایبندیم، می خواهیم بماند و 
ایــن را در چارچوب مصالح و منافع ملی، 
منطقه اى، ان پی تی و بین المللی می دانیم.

صالحی با بیان اینکه در صورت برهم 
خوردن برجام همه چیز به هم می خورد، 
اظهــار داشــت: اصاًل منطق سیاســت 
بین المللی به هم می ریزد. اعتبار کشورها 
مانند امریکا به هم می خورد و این پرسش 
مطرح می شود که چرا تعهد دادند و ملتزم 

شدند و زیر تعهدشان زدند.
وى افزود: در صورت برهم زدن برجام، 

اعتبار سیاســی امریکا مخدوش می شود 
گرچه این کشور از منظر ما اعتبار سیاسی 
نــدارد امــا از منظر دیگرانــی که هنوز 
بی اعتماد  دارد،  اعتبار سیاســی  معتقدند 

می شوند.
معــاون رئیــس جمهــور بــا تبیین 
انــرژى اتمی در  اولویت هاى ســازمان 
آغاز دور جدید مســئولیتش تصریح کرد: 
بزرگترین اولویت ما حفظ برجام اســت 
البته نه به هر قیمتی، اگر طرف مقابل با 
برجام همراهی کرد، بهتر؛ ما نیز همراهی 
می کنیم اما اگر خواستند خدشه اى به آن 
وارد کننــد اخطار و انذار دادیم، امیدواریم 
چنیــن روزى نیاید وگرنه کارى می کنیم 

که شگفت زده شوند.
صالحــی با بیــان اینکــه برنامه ها و 
فعالیت هاى صنعت هســته اى کشور در 
جریان است، خاطرنشان کرد: دو نیروگاه 
جدید را در حال ساخت داریم که روسیه 
در بوشهر ایجاد می کند و حجم مالی آن 
حدود هشــت میلیارد و چهارصد میلیون 
یورو است و کارها به خوبی پیش می رود.

رئیس ســازمان انرژى اتمــی با بیان 
اینکــه در تحقیق و توســعه هم کار به 
خوبی جلو می رود، ابراز داشت: همچنان 
که سانتریفیوژ آى آر8 آزمون مکانیکی اش 

را به خوبی پس داده است و فوق تصور ما 
بود فکر نمی کردیم که این آزمایش هاى 

مکانیکی را به خوبی سپرى کند.
صالحی با بیان اینکه درباره پیشــران 
هســته اى نیز قدم هاى بلندى برداشتیم، 
عنــوان کرد: البته این پــروژه بلندمدتی 
اســت که 10 تا 15 ســاله بایــد به آن 
نگاه کرد اما بــه طور جدى روى آن کار 
می کنیم و این گونه نیست که بتوانیم آن 

را به سرعت به نتیجه برسانیم.
او افزود: فقط چهار، پنج کشــور دنیا از 
این فناورى برخوردارند و یگانه کشــور 
در حال توسعه که اخیراً توانست پیشران 
هســته اى خود را به نتیجه برساند، هند 
است که آن هم پس از حدود 20 سال با 
همکارى روسیه آن را به سرانجام رساند.

 شکی نیســت که به قول ارســطو تحقق خیر وعمل به فضیلت  امکان پذیر 
نخواهد شد مگر آنکه دانش نظری اخالق دیباچه ایی برسیاست باشد و قانون گذار 
به وضع قانون هایی بپردازد که تحقق خیر درشهر وعمل به فضیلت شهروندان را 
امکان پذیر ســازد )سید جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی درایران ص 98( 
بنابراین وقتی جریانی بنــام اصالحات، پرچم اصالح  واصالح گری را بر می دارد  
اما برای اجــرای حرکت های اصالحی خود، درمیدانی کــه مخالفان اصالحات 
برایش گشــوده اند بازی می کند و با باال رفتن از نردبــان زد و بندهایی از نوع 
ماکیاولیســتی آن، دست یابی به قدرت را به هرقیمتی پی می گیرد. آنگاه است 
که خیر در شهر و عمل به فضیلت توسط شهروندان ناممکن و البته که اصالح و 
اصالح گری هم درچنین جریانی رو به افول نهاده و می میرد. لذا امید به اصالح 
ازمعبر شریک شــدن درقدرت به هر قیمت وتحت هرشرایطی و زیر پاگذاشتن 
خیر عمومی و شــهروندان، امری عبث  و باطل بوده و خواهد بود. چراکه اصالح 
و اصالح گری استلزامات خاص خودرا می طلبد ونمی توان هم مصلح بود و هم در 
زد و بندهای کثیف برای حفظ همان قدرت و ســاختاری که درصدد اصالح آن 

بر آمده است شریک شد.

حــدود یکماه هجمه بی هــدف، ناهماهنگ و صرفًا احساســی از جانب بازارچرخاناِن 
اصالحاتچی به چندتن از وزراى دولت، نه تنها هیچ عایدى در برنداشت بلکه حداقل هاى 

ارتباطی را نیز به مخاطره انداخت.
عــالوه براینکه جناب آقــاى مهندس بیطرف »به عنوان شــاخص ترین اصالح طلِب 
پیشــنهادى براى وزارت« را با قصور و عدم تعامل میدانی »تاحصول نتیجه«  ؛ سوخت 
دادیم  ـ موقعیت و روابط دســت وپا شکسته اى که قباًل با وزراى مذکور داشتیم را نیز به 

چالش کشیدیم!
آیا آقایان : رحمانی فضلی، ربیعی و آذرى جهرمی من بعد در جایگاه وزارت می توانند به 
اصالح طلبانی که باتحریک عواطف هوادارانشــان)بابت سردى کشمش و گرمی مویز( 
فضا را ملتهب می کنند، اعتماد داشته و قول آنان را سدید بشمارند؟! به جاى پاسخ، کافی 
اســت خویش را جاى وزرایی که برعلیه آن هــا کمپین عدم رأى به راه انداختیم، تصور 

کنیم. 
اکنون کجایند کسانیکه هواداران را فقط براى هورا کشیدن می خواهند! چه دستآوردى 

براى ارائه به جامعه امیدبسته و سال ها درانتظار نگه داشته شده، دارند؟
نگارنده که به واسطه شفاف گویی و عریان نویسی هایش پیوسته ازسوى رفقاى همسو 
)با همان روش امنیتی هاى( متهم به زیاده گویی و گاهًا تهدید به انِگ نفوذى و تخریِب 
وجهه و...، ترغیب به خفقان می شــود  ؛ ازسنوات پیشین تاکنون )هرچند هیچکاره بوده 
و هســت( به انحاء مختلف مورد مراجعه بیکاران و گرفتــاران از طیف حامی قراردارد. 
لیکن به رغم انعکاس و پیگیرى تمام موارد، متأســفانه تا به اآلن دریغ از برداشته شدن 
یک قدم... به طوریکه حتی از بازشــدن یک گره از کار کســی را سراغ ندارم که اجابت 
شــده باشــد. چه تعداد افراد و خانواده ها طی سالیان ســختی که گذشت، جان و مال و 

حیثیت شان برباد رفت؟ مسئولیت باکیست؟
خودشان؟ که انتخابشان ظلم ستیزى بوده .

مسئولین؟ که تبعیض وخودکامگی رواداشته.
پس ادعاها و وظایف ما)اصالح طلبان(، چی شد؟

مانیفست ما چه می گوید؟
برنامه اى که افق مشخصی را نشان دهد، کجاست؟

ابهامات بســیارى »به خصوص براى مردم« وجوددارد که واگویی آن ها، نمک پاشیدن 
برزخم است. لذا در چنین برزخی، با هدر رفت پتانسیل و اشتیاق مردِم عالقمند به مرام 
و منش ســیداصالحات و حضرتِ ماه »جناب مستطاب سیدمحمد خاتمی«  ، همیشه بُرد 
را ســخاوتمندانه! به رقباى مرموز هبه می کنیم و باخت را غمگینانه درآغوش می گیریم! 

و همچنان در حسرت رفع حصرها باقی می مانیم.

تهران می توانست بســیار پیش تر از این ها شــهردار تکنوکرات به خود ببیند اگر راستگوها، 
راســتگو تر و وفادارتر بودند و از یک حزب اصالح طلب و جبهه بزرگ اصالح طلبی کشــور به 
دامن جمناى چند روزه ســقوط نمی کردند. پایتخت می بایست دوره ى پیش، مهندس هاشمی 
را در قامت شــهردار می دید اگر یک عضو اصالح طلب شورا، اعتماد عمومی مردم را در حساب 
شخصی خودش نمی برد و بر اساس مانیفست و مرام نامه ى حزبی اش عمل می کرد. چهار سال 
کلید ساختمان بهشت را تنها به دلیل منّیت یک فرد در تصمیم گیرى آن هم در جایی که خودش 
و مقام تصمیم گیرى را مردمی به ایشــان داده بودند که خواسته  اى غیر از شهردار شدن سردار 
داشتند و یک ساز ناکوک کل سمفوني را ناموزون کرد.  امروز نوع دیگرى از هزینه تراشی ها در 
درون پارلمان بزرگ تر کشور یعنی مجلس در حال شکل گرفتن است و آن خرج کردن از حساب 
لیست امید است. نمایندگانی که با پایگاه رأي اصالح طلبان به مجلس رفتند، برخی از آن ها سر از 
فراکسیون مستقلین در آوردند که تا امروز موفق نشده ام مفهوم استقالل و مستقل در سیاست را 
فهم کنم. برخی هاشان که نشان داده اند مستقل هستند یعنی هم نگران تأیید صالحیت خودمان 
هستیم و در صورتی که در فراکسیون امید قرار بگیریم هم دوست داریم پایگاه رأي اصالح طلبان 
را در انتخابات داشته باشیم که متاسفانه این امر به مرور، جریان اصالح طلبی را در کشور دچار 
استحاله می کند. توجه داشته باشیم که براى توده ى مردم هر آن کسي که در لیست مورد حمایت 
اصالح طلبان قرار می گیرد، اصالح طلب خوانده می شود و فردا روزى براى منفک کردن جریان 
از آن فرد و یا افراد از جریان، صورت حساب هاى بلندترى را می بایست پرداخت کنیم. مقایسه ى 
آراي وزراي متعلق به جریان اصول گراى کشور با وزراي مورد حمایت جریان اصالح طلبی، نشان 
از  انسجام و هماهنگی میان دو فراکسیون اصول گراى مجلس دارد و فراکسیون امید بی رمق و 
ناهماهنگ صداهاى ناموزونی را به گوش می رساند.  نگران کننده تر اینکه انتقادات هم برتافته 
نمی شوند و آن را مخالفت با رئیس جمهور دولت اصالحات تعبیر می کنند که هرگز چنین نبوده 
و نیست. یکی از بزرگترین افتخارات جریان اصالح طلبی کشور، پویایی آن است و اگر در جایی 
امرى خارج از چارچوب گفتمانی رخ داد، قلم می زنند و با قلم زنی از هر دو نوع آن پلشــتی ها را 
می زدایند. دوســتاِن بر مسند تصمیم گیرى که با آراي مردم براى امید آفریني صاحب عنوان و 
منصب شده اید، از شما تقاضا می کنیم در تصمیم گیرى ها وجدان عمومی جامعه اصالح طلبی 

را نرنجانید و اعتمادى را که به خون دل به دست آمده است، پاى تمنیات شخصی ذبح نکنید.

واکنش وزارت کشور به برخی از ادعاها؛

رئیس سازمان انرژی اتمی:

هیچ کس نباید فکر کند برای حفظ نظام حق دارد ظلم کند
سیدعلیرضا آوایی وزیر جدید دادگستری:

کمک دولت در اجرای مترو تهران بیش از میزان مکلف خود بوده است

برجام را به آسانی به دست نیاوردیم که به آسانی از دست بدهیم

تالش کردیم تا تهران را همیشه برای مردم بهاری نگه داریم

افول اخالق درجریان اصالحات

بُردیم یا باختیم!؟ 

عهد نابستن از آن به که ببندي و نپایي

محمدعلیمشفق-فعالسیاسیاصالحطلب

حمیدکاری-فعالسیاسیاصالحطلب

سامسکوتیبداغ-روزنامهنگار

محمدباقر قالیباف در آخرین نطق خود در شورای چهارم:


