
5 گزینه ذخیره شهردار جدید تهران

شورای پنجم تهران از بین 24 کاندیدا  به 
7 گزینه نهایی برای تصدی شــهرداری تهران 
رســید. محمدعلی نجفی یکی از نوابغ ریاضی 
جهان و  دانشــجوی ممتاز دانشگاه ام آی تی 
با کوله باری از تجارب موفق و درخشــان در 
36 سال گذشــته تنها فردی بود که در بین 
24 کاندیدای شــناخته شده موفق به کسب 
رای مثبت از  تمام اعضای شورای پنجم شد. 
اجماع و اتفاق نظر روی نجفی از ســوی همه 
طیف های اصالح طلب شورای تهران فرصتی 
ایجــاد کرد که به  اقتــدار مضاعف این مدیر 
ارشــد اصالح طلب می انجامد تــا وی بتواند 
برای جبران مشکالت زیست محیطی تهران و 
نواقص کار چهارده ساله دو شهردار اصول گرا 

آستین همت باال بزند.
 رجحــان نجفی بــر ســایر کاندیداها این 
اســت که وی مقبول همــه گروه های اصالح 

طلب بوده و مدیران زبده از منتهی الیه طیف 
تحول خواهان تــا اصول گرایان معتدل تمایل 
جدی بــه نجفی برای ســاختن تهران دارند. 
اصالح طلبان در پروژه انتخاب شهردار تهران 
محکوم به پیروزی هســتند. بــرای اینکه در 
ادوار بعــدی انتخابات بتوانند از موهبت آرای 
جامعه رای دهندگان پایتخت نشین استفاده 
کننــد، الجرم باید با تدبیر و برنامه محوری و 
مدیریت منحصر به فرد نجفی در ســاختمان 
بهشت تحولی بزرگ پدید آورند تا پیش بینی 
معروف قالیباف که ادعا کرده بود شــهرداری 
تهران مدفن اصالح طلبان خواهد شد، محقق 

نگردد. 
نجفی چندین حســن دارد؛ یکــی از این 
محاسن، کارنامه درخشــان مدیریتی وی در 
وزارت آموزش و پرورش است. تجربه 38 سال 
بعد از انقالب نشان داده هر رجل سیاسی اعم 
از چپ و راست به این وزارتخانه رفته نتوانسته 

به توفیقی دست یابد و سیلی از انتقادات بعد 
از ترک وزارتخانه متوجه وی شــده است. اما 
یک نام هنــوز در زبان معلمان این مرز و بوم 
به عنوان موفــق ترین وزیر آموزش و پرورش 
جمهوری اسالمی جاری اســت و آن نام جز 
محمدعلی نجفی نیســت. باید همه آســتین 
همت باال بزنیم و برای یاری رساندن به نجفی 
از هیچ تالشــی مضایقه نکنیم. اکنون آبروی 
اصالح طلبــان به کارنامه نجفــی در مدیریت 
شهرداری تهران بستگی دارد. موفقیت نجفی 
برای همه نخبگان اصالح طلب با گرایش های 
مختلف سیاسی به نوعی تداعی "قضیه مرگ 

و زندگی" است. 
درخشــش یا ناکامی در شــهرداری امری 
اســت که حتــی در کوتاه مدت بــه خوبی 
قابل رویت اســت. تجربه سال 84 ثابت کرد 
کــه اصالح طلبان نمی توانند به آرای اقشــار 
فرودســت جامعه بی اعتنا باشند. تهران فقط 

منحصر به میدان انقالب به باال نیست. بیش از 
هفتاد درصد جمعیت تهران در مناطق جنوبی 
نشین 13 تا 21 متمرکز است. اگر ما نتوانیم 
با تحول در جنوب شهر اسباب آسایش مردم 
را فراهم کنیم، شــاید دور از انتظار نباشد که 
نتیجه عجیب ریاســت جمهــوری 84 تکرار 
شــود. تهران اکنون با هزار و یک مشکل ریز 
و درشت مواجه اســت. میراث قالیباف برای 
اخالفش در ســاختمان بهشت بیش از بیست 
هزار میلیارد تومان بدهی ثبت شده در دفاتر 
مالی شــهرداری و همچنین حدود چهل هزار 

میلیارد تومان دیون است.
 اکنــون که به لطف تدبیر شــورای پنجم 
تهران، یکی از قوی ترین مدیران اصالح طلب 
حائز اجماع منتخبان مردم در شــورا شــده، 
حجت بر همه نیروهــای اصالح طلب، تحول 
خواه و حامیان جامعه مدنی تمام است و باید 

به یاری همه جانبه نجفی برخیزیم.

نجفی، مناسب ترین گزینه برای پایان دادن به نابسامانی چهارده ساله شهرداری تهران
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سخن روز

وقتــی آرتــور اش )Arthor Robert Ashe( تنیس باز برجســته 
آمریکایی و قهرمان ســه دوره مســابقات بزرگ جهانی، بر اثر تزریق خون 
آلوده به ایدز مبتال شــد و روزهای پایانی عمر خود را می گذراند، در میان 
سیل نامه های مهرآمیزی که از سوی طرفدارانش برای او می رسید، یکی در 
شــکایت از دهر و روزگار نوشته بود: آخر چرا تو؟! که آرتور جواب داده بود: 
وقتی از میان حدود ۵ میلیون تنیس باز حرفه ای جهان پله پله نردبان صعود 
به ۵ نفر نخست و مسابقه نهایی گراند اسلم و ویمبلدون را تا قهرمانی جهان 
طی کردم، هرگز از خدا نپرسیدم چرا من؟! و امروز هم طلب کاری نمی کنم.

امروز نیز هم وطنان مان بلکه اندیشــمندانی از سراسر جهان، اندوهگین 
از چنین مصیبت غیر منتظــره ای )مرگ مریم میرزاخانی( احتماالً همین 
ســؤال را می کنند؛ چرا او، آن هم در این ســن و با این سرعت در آن اوج و 

با این افول؟
و چه بسا اگر مریم زنده بود، پاسخی همانند آرتور می داد و سیر صعودی 
را که همراه هزاران اســتعداد درخشــان طی کرده بود یادآوری می کرد؛ از 
زنده ماندنش در میان اتوبوس حامل دانشــجویان برجسته دانشگاه شریف، 
مدال  هــای المپیادهــای علمی گرفته تــا افتخارات علمی و اســتادی در 
معتبرترین دانشگاه های جهان و نائل شــدن به عالی ترین جایگاه و جوایز 
عملی ریاضی که هیچ زنی در تاریخ به چنان مقامی و موقعیتی نرسیده بود

درخشــش آدمیــان گاه بــه آتشفشــان می مانــد که کوتاه اســت و 
خامــوش می شــود یا به خورشــیدی کــه در اواخــر عمر به ســوپر نوا 
 تبدیل می شــود و درخشــش آن ســالیانی ســتاره های مجاور را نورانی 

می کند.
اگر آرش کمانگیر در اســطوره های میهنی ما بــرای تعیین مرز ایران و 
توران از فراز قله دماوند »آری آری جان خویش در تیر کرد آرش کار صدها 
صدهزاران تیغه شمشیر کرد آرش« اگر مرز ریاضیات میهن ما را روزگاری 
عمر خیام نیشابوری تعیین کرده بود، در این روزگار مریم میرزاخانی نابغه 
دیگری از نیشابور پس از قرن ها خاموشی آتشفشان علم از خوارزمی خواجه 
نصیر طوسی ابوبکر کرجی و غیاث الدین جمشید کاشانی و امثالهم این مرز 

را امتدادی نوین بخشید و افتخاری برای ایران آفرید.
در قرآن با تجلیل توامان آدمیان و علم آمده است: یَْرَفِع الَلّ الَِّذیَن آَمُنوا 
ِمنُکــْم َوالَِّذیَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت ، خداوند کســانی را که ایمان آورده اند و 

کسانی را که علم فراگرفته اند با درجاتی باال می برد. 
کسانی با جفای بر علم و مصادره آن چنین پنداشته اند که گویا منظور قرآن 
از علم فقط »علم االدیان و علم االبدان« )فقاهت و پزشکی( است و این سخن 
حکیمانه امام علی)ع( را که »مال اندوزان در حال حیات مرده اند، ولی عاقالن 
تا پایان دهر باقی اند« را به حساب خود گذاشته اند و بر سنگ مزار بزرگانی از 
 صنف خود حک می کنند ولی حکایت علم از این حک کردن ها آزاد و فراتر 
است. همه رفتنی هستیم ولی کســانی باقی می مانند که در ساختن کاخ 
ایمان و علم نقشی ایفا کرده باشند. اینک مریم میرزاخانی نزد خداوند علیم 
و خبیر شتافته اســت ولی حاصل عمر او در خدمت سازندگان آینده برای 
هرچه باشــکوه تر ساختن این کاخ به کار می رود. ُکُلّ َمْن َعلَْیَها َفاٍن, َویَْبَقی 

َوْجُه َربَِّک ُذو الَْجالِل َواإلِْکَراِم.

چرا مریم میرزاخانی؟

عبدالعلی بازرگان-قرآن پژوه

تا امروز که 7 کاندیدای نهایی تصدی شهرداری تهران مشخص شده اند می توان از عقالنیت شورای پنجم به عنوان نقطه قوت منتخبان جدید یاد کرد. 
مافیای چیدمان لیست امید که با عملکردی پر انتقاد لیست 21 نفره امید را بستند در پی این فرصت بودند که با حذف محسن هاشمی، کاندیدای خویش 
را با استفاده از 6 عضو خویش در شورای پنجم به مقام شهرداری تهران برسانند. هرچند که در هدف نخست مبنی بر حذف  نفر اول تهران در انتخابات 
شورای تهران از رنکینگ رقابت موفق شدند، اما ابتکار عمل مستقلین شورا و هوشیاری دو فراکسیون کارگزاران و اعتماد ملی باعث گردید شورای پنجم 

در انتخاب گزینه های نهایی عملکردی قابل تحسین داشته باشد.
 6 عضو حزب اتحاد هم با رعایت شایسته ساالری و رأی کامل به 2 گزینه اول و دوم جدول 7 نفر نهایی عملکرد خوبی را به نماش گذاشتند. حزب اتحاد 
در جدول 24 نفره گزینش شــهردار تهران 2 کاندیدا به نام های وفا تابش و حبیب ا... بیطرف داشت. تابش با 8 رای به گردونه رقابت های نهایی نرسید و 

بیطرف هم که  12 رای کسب کرد در رتبه6 جا گرفت روز 5 شنبه کناره گیری کرد.
 اکنون از6 نفر باقیمانده الهه کوالیی که به یمن تالش  های زاید الوصف فراکســیون بانوان توانست رای قابل مالحظه ای کسب کند تا حرکت نمادین 
خودباوری زنان در عرصه مدیریتی کشــور باشد. افشانی اســتاندار فعلی فارس و عضو حزب اعتماد ملی به پشتوانه 3 هم حزبی اش در شورا توانست با 14 رای در رتبه4 قرار گیرد. 
مهرعلیزاده تنها کاندیدای مستقل بود که با 9 رای آخرین نفر جدول گزینه های نهایی شد. مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران با رای قاطع جای هیچ حرف و حدیثی را باقی نگذاشت 
و با اینکه کارگزاران همانند اعتماد ملی 3 کرسی در شورای شهر دارد ولی پختگی تشکیالتی مرعشی و کارگزاران بر حزب اتحاد چربید. محمدعلی نجفی که از موسسین کارگزاران 

است چند سالی است که سمتی در کارگزاران ندارد و به عنوان یک چهره اصالح طلب فراگیر تنها کسی بود که مورد اجماع تمام فراکسیون های موجود شورای پنجم قرار گرفت.

صفحه 8

همین صفحه

به گــزارش خبرآنالین، علی مطهری درباره 
اظهارنظرهایــی که پیرامــون چینش کابینه 
دولــت دوازدهم مطرح می شــود گفت: »من 
معتقــدم ما به عنوان نماینــدگان مجلس، در 
مقطع زمانی فعلی نباید بر نظرات خود درباره 
اینکــه چه افرادی باید در کابینه بعدی حضور 
داشته باشــند، اصرار کنیم. بلکه وظیفه ما از 
زمانــی که آقــای روحانی کابینــه را معرفی 
می کند، شروع خواهد شد و آن زمان است که 

ما باید نظرات خودمان را بدهیم.«

مطهــری گفــت: »در دوره قبــل به نوعی 
معامله صورت گرفت و به رئیس جمهور گفته 
شد که فالن فرد را به عنوان وزیر معرفی کن تا 
ما کمک کنیم که آن سه وزیر مورد نظر شما 
هم رای بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری 
 معرفی شــد که ما واقعــا از عملکردش راضی 
نیســتیم.« این عضو فراکسیون امید مجلس، 
در بیان علت نارضایتی از عملکرد وزیر کشــور 
گفت: »ما نیاز به آدم هایی با شخصیت استوار 
داریــم. اگر یک وزیر کشــور قوی داشــتیم 

اعتبارنامــه خانم خالقــی را امضا می کرد و به 
مجلس می فرستاد و اجازه اقدام غیر قانونی به 
شــورای نگهبان نمی داد، یا در انتخابات اخیر 
ریاســت جمهوری اجازه نمی داد که به بهانه 
عبور از ســاعت 24 ســه تا چهار میلیون نفر 
نتوانســتند رای بدهند. اگر وزیر کشــور قوی 
داشــتیم اســتان داران قوی انتخــاب می کرد 
و حوادثــی مثل حادثه شــیراز یا مشــهد که 
استانداران تسلیم فشار شدند و بر خالف قانون 

عمل کردند، پیش نمی آمد.

هشدارهای صریح علی  مطهری:

 وزیر کشور دولت یازدهم نتیجه یک معامله بود

خبر اول


