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خبرگزاری ایلنا نوشت؛ یغما فشخامی خبرنگار اصالح طلب عصر روز گذشته توسط ماموران بازداشت شد. یغما 
فشخامی در سایت خبری دیدبان ایران مشغول به کار بود. هفته گذشته نیز ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه 
اعتماد در محل کار خود بازداشت شد. هنوز هیچ یک از مقامات رسمی درباره علت بازداشت این دو روزنامه نگار 

اصالح طلب توضیحی ارائه نکرده است.

بازداشت دو
 روزنامه نگار اصالح طلب

 در هفته اخیر

مرتضی الویری شهردار تهران در سال های 1378 تا 
1380 که سابقه ســفارت ایران در کشور اسپانیا را هم 
در کارنامه خود دارد، شهردار دیپلمات هم می نامندش. 
وی از ســال 1359 تا 1370 نماینده سه دوره مجلس 
شورای اســالمی در دهه اول انقالب بود . الویری پس 
با پیشنهاد  از دوران شهرداری غالمحسین کرباسچی 
اصالح طلبان در شــورای شهر اول بر کرسی شهرداری 
تهران تکیه زد اما در نهایت به دلیل اختالفات با همان 
اعضای شورا و بی تجربگی شورای شهر اول پس از 32 

ماه از سمت خود کناره گیری کرد.
وی که درانتخابات این دوره شوراها موفق به راهیابی به 
شورای شهر پنجم شد و اکنون رئیس موقت شورای شهر 
است، می گوید که ســلیقه مدیریتی خاص خود را دارد 
و معتقد اســت : اعضای شورای شهر نباید در انتصابات 
شــهرداری دخالت کنند و شــهردار باید آزادانه تصمیم 

بگیرد.
آنچه می خوانید، گفتگوی مشــروح خبرنگار تابناک با 
مرتضی الویری رئیس موقت شورای شهر پنجم در تهران 

است.
 لیست امید از طریق شــورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان چگونه شکل گرفت؟
من عضو شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان 
نیســتم اما طبــق اطالعاتی کــه دارم در فراخوانی که 
انجام شــد، از بیش از 3 هزار نفر ســوال کردند، کسانی 
که اصالح طلب هســتند و تمایل به حضور در لیســت 
انتخاباتی اصالح طلبان دارند باید فرمهایی را تکمیل کنند 
. در نهایــت حدود 700 نفر ثبت نــام کردند و بنابراین 
 شــورای عالی باید در یک ســبد 700 نفــره به 21 نفر 

می رسید.
به همین منظور گروه هایی تشــکیل شد و با ارزیابی 
فرم های تکمیل شــده به 150 نفر رســیدند. در مرحله 
بعــدی از ایــن 150 نفــر در محلی دعــوت کردند و 
خواستند خودشان  تخصص های الزم برای اداره شهر را 
برگزیدند. که البته همگی 150 نفر از این کار استنکاف 
کردند و کار انتخاب نهایی تخصص ها را به شورای عالی 
سیاست گذاری سپردند. شورای عالی سیاست گذاری هم 
از این اختیار خود استفاده کرد و نهایتا به یک لیست 21 

نفره رسید.
فرآیند طی شــده برای انتخاب 21 نفر کامال منطقی 
بود اگرچــه که امتیــاز دادن ها ممکن اســت از دقت 
کافی برخوردار نبوده باشــد و طبیعتــا در این فرآیند و 
غربالگری حتما افرادی بوده اند که از صالحیت بیشتری 
برخــوردار بوده اند ولــی در این لیســت 21 نفره قرار 
 نگرفته اند. اما به نظر می رســد راهی جز این هم وجود 

نداشت.
 یعنی به نظر شما بهتر بود افراد دیگری به جای این 

21 نفر وارد لیست شوند ؟
نــه . در بین نامزدهای 700 نفره اصالح طلبان طبیعتا 
افرادی بودند کــه قوی تر از برخی از این 21 نفر بودند . 
البته این موضوع به غرض ورزی و سوء نیت برنمی گردد 
این به شیوه کار بازمی گردد که ممکن است امتیاز دهی 
از دقت کافی برخوردار نبوده و درجاهایی خطایی صورت 

گرفته .
هزینه لیست امید در انتخابات چقدر بود؟ برخی از ارقام 
100 میلیون تا 2 میلیارد سخن می گویند؟ آیا 2 میلیارد 

درست است؟
ســتاد انتخابــات در جلســه ای از تک تــک نامزدها 
درخواســت کرد مبلــغ 50 میلیون تومــان برای انجام 
هزینه ها به ســتاد کمک کنند . در بین نامزدها افرادی 
بودند که درآمد الزم را نداشتند و حتی نتوانستند همان 
50 میلیون تومان را پرداخت کنند اما افرادی هم بودند 

که تا 100 میلیون تومان هم کمک کردند .
 طبق اطالعی که من دارم ســتاد انتخابات االن حدود 
250 میلیون تومان بدهکار اســت و دائما با من تماس 
می گیرند و درخواســت می کننــد، 10 - 12 نفری که 
نتوانستند 50 میلیون تومان را پرداخت کنند، بدهی خود 

را بپردازند. 
من فکر می کنم هزینه ای که ســتاد لیست امید انجام 
داد 700 الی 800 میلیون تومان باشد. تکیه دوستان ما 

روی فضای مجازی بود که هزینه اش پایین است.
 آیا احزاب اصالح طلب در این انتخابات هر کدام سهم 
مشخصی گرفتند یا بنابر تخصص و کارآیی و کارآمدی 

چهره ها، انتخاب ها صورت گرفته است؟
در چهار ســال قبل برای شــورای شهر چهارم، وقتی 
اصالح طلبان وارد صحنه شــدند، به دلیل اینکه شورای 
عالی اصالحات به این شــکل وجود نداشــت، روشهای 
گزینش افراد هم بیشتر بر اساس سهمیه بندی حزبی بود 
اما در انتخابات شورای شهر پنجم، شورای عالی اصالحات 
بــرای تخصص های مختلف از قبیل مدیریت شــهری، 
شهرسازی، محیط زیست، حمل و نقل و... سهمیه هایی 
را تعیین کرد و به بررسی رزومه ها، تخصص ها و تجارب 

افراد پرداخت .
 بنابراین سهمیه بندی حزبی به طور کلی کنار گذاشته 
شد و به هیچ وجه در انتخابات این دوره مدخلیت نداشت.

اگرچه کــه ممکن اســت برخی احزاب یــک نفر و 
برخی دیگر تا 4 نفر هم در شــورای شــهر عضو داشته 
باشــند و از حزبی هم ممکن اســت حتی یک نفر هم 
 نباشــد اما این موضوع ارتباطی به سهمیه بندی حزبی 

ندارد.
 تخصص های موجود در لیست 21 نفره شورای شهر 

می تواند نیازهای شهر تهران را پاسخ بگوید؟
اساسا تعداد 21 کرسی شورای شهر را برای انجام امور 
نظارتی کالن شهر تهران ناقص وناکافی می دانم و اگر با 
کالن شــهرهای جهان مقایسه ای صورت بگیرد، شورای 

شهر تهران باید بیش از 150 عضو داشته باشد.
 این لیست 21 نفره نمی تواند در تمام رشته های مورد 
نیاز شــهری، تخصص های الزم را جمع کند. اما اکنون 
تا اندازه ای توازن منطقی برقرار شــده  چون در گذشته 
تعداد زیادی در یک حوزه تخصص داشتند و در تخصص 
دیگر که مورد نیاز شــهر هم بود حتی یک نفر در شورا 

حضور نداشت.
 گفته شــده شهرداری اجرای فاز دوم برج میالد را به 
ناجا سپرده، به نظر شــما در روزهایی که شورای شهر 
جدید در تکاپوی انتخاب شــهردار جدید است، ایجاد 

تعهد برای شهردار بعدی کار درستی است؟
از این موضوع اطالعی ندارم اما باید بگویم ایجاد تعهد 
برای شهردار جدید کار پسندیده ای نیست و منطقی این 
است که شورای فعلی و شهردار فعلی کار خود را شسته 

و رفته در تاریخ مقرر تحویل دهند.
در جلســه ای که روز شــنبه با آقای قالیباف داشتم 
مواردی از این تعهدات و پیش خور کردن ها را را مطرح 
کردم که ایشــان خواستارشــد مراتب به تفکیک برای 

بررسی منعکس شود . 
شــورای پنجم در نظر دارد مصوبــه ای قانونی برای 

جلوگیری از اینگونه اقدامات بگذراند؟
فکر می کنــم در آینده باید ایجاد تعهدات جدید برای 
دوره بعد ممنوع شود البته ما نمی توانیم پروژه های نیمه 
تمــام را متوقف کنیم ولی ایجاد تعهد برای آینده و آغاز 
کارهای جدیــد و انعقاد پیمانکاری جدید می تواند برای 
تیم آینده مشکل ساز شود و باید به لحاظ قانونی جلوی 

این کار گرفته شود.
ما حتما این موضوع را در شورای شهر مطرح می کنیم 
و ســعی می کنیم از خودمان ارثیه بد یا تعهد جدیدی 

ایجاد نکنیم.
 برخی معتقدند نقش احزاب کم شــده و ائتالف ها در 
انتخابات تصمیم گیرنده اند به نظر شما این موضوع به 
انسجام و شکل گیری تحزب کمک می کند و یا این نقش 

را تضعیف می کند؟
از روندی که پیش می رود خشــنود نیستم و به امید 
روزی هستم که بساط شورای عالی اصالحات و جبهه های 
شکل گرفته جمع شود و احزاب فراگیر و قانونی بتوانند 
نقش کلیدی برای سرنوشــت سیاسی کشور ایفا کنند. 
ولی تــا آن زمان چاره ای نداریم که از همین آب شــور 
بنوشیم . این روشها دیگر در دنیا منسوخ شده و ما باید 
نقش شخصیتهای کاریزماتیک را در فرآیند فعالیت های 
سیاسی به حداقل برسانیم و خرد جمعی را که برآمده از 

احزاب است را پررنگ تر کنیم.
برخی می گوینــد دو حزب اتحاد ملــت و کارگزاران 
نقش اصلی را در بین راه یافتگان به شورای شهر بازی 
می کنند، چرا که شــهردار و رئیس شورای شهر از بین 
افرادی انتخاب خواهند شد که نزدیک به این دو جریان 

باشند، این مسئله درست است؟
ترکیب شورای شــهر پنجم ترکیبی از احزاب و افراد 
مســتقل اســت و هیچ حزبی دارای اکثریت نیســت 
. باال تریــن  تعــداد به حزب اتحاد ملت بــا 4 الی 5 نفر 
و کارگزاران  ســازندگی و اغتمــاد ملی هر یک با 3 نفر 
بازمی گردد . در واقع رنگین کمانی از گرایش های حزبی 
اصالح طلب و افراد مستقل ترکیب شورای شهر را تشکیل 
می دهند و طبیعی اســت که در این میان فردی که به 
عنوان شهردار یا رئیس شــورای شهر انتخاب می شود، 
به یکی از این احزاب نزدیک باشــد و یا مســتقل باشد. 
بــه هر حال در این دوره از شــورای شــهر گرایش های 
 حزبــی به حداقل خودش رســیده و از این بابت نگرانی 

ندارم.
چرا اصول گرایان با وجود در اختیار داشــتن شــورا، 
شهرداری و داشتن چهره هایی توانمند در مقابل لیست 

امید انتخابات را باختند؟
در ایــن زمینــه دو علت را می توان رصــد کرد. علت 
اول، ضربــه هولناکی بود که احمدی نژاد در مدیریت 8 
ســاله کشــور به کل جریان اصول گرایی زد و این ضربه 

موجب شد اصول گرایان در سال 92 هم انتخابات ریاست 
جمهوری را ببازند و هم نیمی از کرسی های شورای شهر 
چهارم را. در انتخابات ســال 94 هــم اصول گرایان کل 
کرســی های مجلس را در تهران از دست دادند و در کل 
کشور هم باالخره اثراتی گذاشت. در شورای شهر پنجم 

هم کل کرسی ها را  از دست دادند.
علت دوم هــم نارضایتی مــردم از عملکرد مجموعه 
شورای شهر چهارم بود . مردم شاهد حوادثی مثل پالسکو 
و تخلفاتی مانند امالک نجومی، فسادهای سازمان یافته 
داخل شهرداری و ساخت و ســازهای غیرقانونی بودند 
. اگرچه ایــن تخلفات در شــهرداری صورت می گرفت 
اما مردم عامل شــریک در این تخلفات را شــورای شهر 
می دانســتند و انتظار داشتند شورا در برابر این تخلفات 

بایستد.
البته بیان من نافی حرکت های صادقانه ای که برخی از 
اعضای شورای چهارم انجام دادند و فریاد زدند نیست. اما 
در مجموع انتظارات مردم برآورده نشد و مردم از لیست  
ائتالفی آنان روی برگرداندند . اگر ما هم نتوانیم انتظارات 
به حق مردم را برآورده کنیم باید 4 ســال دیگر منتظر 

شکستی برای دوستان خودمان باشیم.      
 برخــی معتقدند حضــور چند اصول گرا در شــورا 
می توانســت به کارآیی بیشــتر آن ها کمک کند، چون 
انحصار در هر مجموعه ای بــه تضعیف آن نهاد و عدم 
نظارت و شفافیت می انجامد، شــما موافق این دیدگاه 

هستید یا مخالف؟
نه تنها موافقم بلکه بیشــتر بر این دیدگاه هســتم که 
جریان شــورای شــهر، قبل از اینکه سیاسی باشد باید 
تخصصی باشــد و بر اســاس منافع شــهروندان اداره 
شود. بیشــتر از اینکه فکر کنم کسی اصول گرا هست یا 
اصالح طلب، فکر می کنم آیــا تخصص و کارآمدی الزم 
را دارد یا خیر. بنابراین کارآمدی و پاکدســتی شاخص 
با اهمیت تری است لذا اگر با این عینک نگاه کنیم دیگر 
جناحی فکر نخواهیم کرد. من بابت این موضوع که چند 
چهره اصول گرا هم داخل شورای شهر باشند هیچ گونه 

نگرانی ندارم.      
 برخی چهره های اصالح طلب، تماما اقدامات شهرداری 
و شورای شهر درگذشــته را نفی و نقد می کنند و حتی 
معتقدند تهران مشــکالت زیادی دارد و برای ساخت 
کشــور نیازمند انقالبی دیگر هستیم، استراتژی »زمین 
سوخته« توسط کسانی که به قدرت می رسند در دستور 

کار قرار می گیرد، تا چه اندازه با این موافقید؟
ســه ماه دیگر می توانم در این مــورد نظر بدهم. ارائه 
تصویر دقیق در مورد شــهر تهران و شرایطی که آن را 
تحویل گرفته ایم نیاز به زمان بیشــتری دارد . بنا ندارم 
اشکاالت قبل را بزرگ جلوه دهم و یا اتفاقاتی که افتاده 
را نادیده بگیرم. بلکه تمایل دارم تصویر واقع بینانه ای از 
شــهر تهران ارائه دهم اما به طور اجمالی باید بگویم که، 

حال تهران خوب نیست.
بایــد دید چگونه می توان حال نامناســب تهران را به 
لحاظ محیط زیســتی، حمل ونقل، ســاخت و سازها و 
سوانح طبیعی، خوب کرد.  شرایط الزم آن هم بازگشت 
به عقب نیســت بلکه باید حرکت های خوب گذشته را 

ادامه دهیم و حرکت های ناصواب را متوقف کنیم.
بدون تردید تهران با چالشــهای زیادی مواجه است و 
چه تعبیر »شهر سوخته« و چه »شهر پرچالش« و هر 
تعبیر دیگری به کار ببریم همه این تعابیر بیانگر این است 
که ما در حال حاضر وضعیت باثبات و بالنده ای را تحویل 
نمی گیریم . باید همه مستقل از جناح بندی های سیاسی 
مراقب باشیم شاخص ها نه تنها بدتر نشوند بلکه به سوی 
بهبود تغییر جهت دهند و مردم این بهتر شدن را حس 

کنند.
بــه نظر شــما در زمــان مدیریت آقــای قالیباف و 
اصول گرایان هیچ کار مثبتی در شهر انجام نشده است 
که همه چهره ها و جریانات اصالح طلب صرفا نقاط ضعف 

و مشکالت را بیان می کنند؟
به هرحال در تهران کارهای زیادی نظیر توسعه شبکه 
بزرگراهی، بوستان ها و فضای سبز و ورزشگاه هاتاتعتعع 
انجام شده اما پرسش مهم این است که آیا نهایتا در مسیر 
طرح جامع راهبردی مصوب 1386 پیش رفته ایم یا خیر.  
طبق سندی که در سال 1386 در شورایعالی شهرسازی 
مصوب شد، چشم انداز تهران  در  سال 1405در 7 بند 
فهرست شده اســت. شهری دانش پایه، شهری جهانی، 
شهری سرســبز و زیبا، شــهری امن و مقاوم در مقابل 
آســیب ها، شهری روان، شــهری با عملکردهای ملی و 
جهانی و حد اقل یکی از ســه شــهر مهم و برتر منطقه 
آسیای جنوبی و غربی. به نظر من در مدیریت شهر تهران 
در برخی جاها حرکت های درســتی انجام شده ولی در 
برخی امورات هم ناکام بوده ایم و از ســند چشم انداز که 
اکنون به نیمه زمانی تحقق آن رسیده ایم فاصله زیادی 

داریم. باید اقدامات درست را ادامه داد.
»توقف شهرفروشی« به طور جدی مورد توجه شورای 
شهر پنجم است و الزمه توقف آن هم دستیابی به درآمد 
پایدار است. برای این منظور رایزنی هایی را با 30 نماینده 
تهران در مجلس شــورای اســالمی آغاز کرده ایم و قرار 
شــده جمع 21 نفره شورای شــهر با این 30 نماینده، 
در مجموع جمع نماینــدگان 51 نفره، هر 3 ماه یک بار 
جلســاتی را برای حل این مشکل برگزار کنیم. عالوه بر 
این مقرر کرده ایم، 3 نماینده تهران و 3 نماینده از جانب 

شورای شهر هفته ای یک بار در مورد درآمد پایدار شهری 
و مدیریت یک پارچه شهر و چندمسئله کلیدی جلساتی 
برگزار کنند . نخستین جلسه گروه 6 نفره هم حدود 10 

روز پیش برگزار شد . 
امیدواریم در نهایت بتوانیم شهرتهران را از درآمد ناسالم 
شهرفروشی نجات دهیم. بهتر است به جای این خوراک 
مسموم، خوراک طیبه ای که همان درآمد پایدار است را 

جایگزین کنیم.
رســیدن به درآمد پایدار برای شهر تهران و مدیریت 
یک پارچه شــهری و بهبود وضعیت زیســت محیطی با 

همکاری دولت و مجلس محقق می شود.
 باالخره قرار است شما 4 ســال یا 8 سال و یا پس 
از سال ها کار، مدیریت شهری را واگذار کنید، مهم  ترین  

کارهایی که در برنامه خود دارید چیست؟
با تمام وجود معتقدم مهلت 4 ساله به سرعت می گذرد 
و ما هم باید کارنامه ای ارائه دهیم و این حساسیت جدی 
وجود دارد. مردم چند انتظار جدی از شورای شهر دارند 

که ما هم باید پاسخ آن ها را بدهیم. 
یکی از انتظارات جدی مردم ســامان دهی ســاخت و 
سازهای ناسالم است که از نظر بصری، بهداشتی، تنفسی 
و محیط زیستی اوضاع نامســاعدی را برای شهر ایجاد 
کرده و نگرانی دیگر مردم نهادینه شدن فساد در سیستم 
است که متاسفانه مردم این پدیده زشت و نامبارک را در 
بخش های مختلف کشور مشاهده می کنند. فساد حاکم 
در شــهرداری تهران مانند عزل و نصب ها، واگذاری ها، 
مناقصه ها و مزایده ها موجب نارضایتی جدی مردم شده 
و تالش ما این اســت که شفاف ســازی کنیم و بگوئیم 

درآمدهای شهرداری چگونه هزینه می شود .
ســاماندهی نیروی انسانی در شهرداری تهران موضوع 
دیگری اســت که الزاما باید در دســتور کار قرار بگیرد. 
درحــال حاضر  باالی 60 هزار نفر در شــهرداری تهران 
کار می کنند که حجم بسیار زیادی است . باید سیستم 
را چابک کنیم و بهره وری را در شــهرداری باال ببریم تا 
مردم با پرداخت پول کمتر، خدمات بیشتری را در شهر 

مشاهده کنند.
درخواســت شــما از رئیس جمهور در شورای شهر 
تهران چیســت ؟ اینکه گفته می شود دولت به تعهدات 
خود برای توســعه حمل و نقل عمومی در پایتخت عمل 
نکرده است برای شما نگرانی ایجاد نمی کند؟ آیا تا کنون 

در این خصوص رایزنی با دولت داشته اید یا خیر؟
عدم همکاری بین دولت و شهردار قبلی صدمات زیادی 
به شــهر تهران وارد کرده . بــه موجب قانون دولت باید 
مبالغ زیادی برای توســعه حمل و نقل شهری از محل 
درآمدهــای حاصل از بنزیــن و مالیات به شــهرداری 
پرداخت می کرد . اکنون شهرداری مبلغی حدود 14 هزار 
میلیارد تومان از دولت طلبکار است و دریافت این مبلغ 
می توانست برخی از هزینه های جدی شهرداری را تامین 

کند و به توسعه مترو بیانجامد.
تصور می کنــم پایه ریزی چهارســتون متشــکل از  
شــهرداری، شــورای شــهر، مجلس و دولت  که با هم 
همکاری داشته باشــند، می تواند مشکالت را حل کند. 
درصورتیکه ایــن چهار مرجع هماهنگ با هم کار کنند 
می توانند اعتماد مردم را جلب کنند . ما در شورای شهر 
پنجم  به دنبال این هســتیم که این 4 ستون را در کنار 
هم سامان دهیم. برای این منظور مالقات مفصلی با آقای 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور، وزرای مختلف و 
استانداری تهران داشتم و رابطه بسیار خوبی برقرار است 

و بنا برهمکاری بیشتر است.
- چه وعده ای به مردم برای 4 سال دیگر می دهید ؟ آیا 
مشکالتی که تهران را فراگرفته به سرعت قابل حل است؟

مشکالت شــهر تهران در یک روز و یک ماه به وجود 
نیامده که در زمان کوتاهی هم قابل حل باشــد، تهران 
200 سال اســت که بی قواره رشد کرده و از همان اول 
هم برنامه ریزی درستی برای آن نشده و در طول سال ها 
مشکالت جدید و مختلفی را با خود حمل کرده بنابراین 
انتظار نمی رود این مشکالت به سرعت حل شوند. اما مهم 
این اســت که قطار در ریل درست و مسیر صحیح قرار 

گیرد تا به مقصد مورد نظر برسیم.
همان طور که اشاره کردم یکی از محورهای بزرگ این 
سالم سازی، اداره شــهر تهران با درآمدهای سالم است. 
دیگر اینکه حمل و نقل را که برخی درآمدهای شهری را 
می بلعد و باعث آلودگی محیط زیست و اتالف وقت مردم 
می شــود را منطقی کنیم. البته تهران عالوه بر موضوع 
درآمد ومسئله حمل و نقل با چالش های دیگری مواجه 
اســت که باید همگی در جای خود و به تناسب اهمیت 

مورد توجه قرار گیرد.
طبق بررسی های صورت گرفته شهر تهران در مجموع  

با 10 چالش اصلی و 80 چالش فرعی مواجه است.
- شــما در حال حاضر هیات رئیســه سنی هستید یا 

موقت؟
در نخســتین جلســه ای که روز بعد از اعالم نتایج آرا 
برگزار شــد، طبیعتا جلسه با رئیس سنی که بنده بودم 
آغاز شــد. در همان جلســه اعضا تصمیم گرفتند بنده 
و دو منشــی که با شاخص ســن معرفی شده بودند به 
اضافــه دو نایب رییس کــه از طریق رای گیری انتخاب 
شــدند، به عنوان هیئت رئیســه موقت شــورا، اداره و 
 مدیریت جلسات  را تا  آغاز به کار قانونی شورا  به عهده 

بگیریم.

گیاه به روزهایی که رفته، نمی اندیشد،
به روزهایی می اندیشد که می آید،

اگــر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد امد، چرا ما انســان ها بــاور نداریم که روزی 
خواهیم توانست

به هر آن چه می خواهیم، دست یابیم؟
خوب به خاطر دارم ریاســت محترم جمهوری جناب آقــای دکتر روحانی در تبلیغات 
انتخاباتی 96 در یکی از ســفرهای اســتانی پس از اســتقبال پر جنب و جوش هزاران 
طرفدار حامی گفتمان اصالحات، تدبیر و عقالنیت به یکباره تحت جو، شور و شعف آنان 
قرار گرفت و  با لبخند همیشگی و با طمانینه جمله »ای جان روحانی به فدای شماها 
باد« را به آنان گفت )نقل به مضمون( علی ای حال بعد از فروکش کردن تب و کوران 
ملتهب انتخاباتی، دکتر روحانی به اتکای آرای میلیونی همان کســانی که وعده »جان 
فدایی« به آن ها داده بود با اخذ قاطعیت آرای مأخوذه بر مسند بی رحم و مهر عالی  ترین  

قدرت اجرایی تکیه زد.
لذا مسئله ای که به ذهن نویسنده تبادر می شود آن است که چرا آقای دکتر روحانی با 
این شعار فکر تسخیر احساسات میلیون ها هوادار را در سر می پروراند در صورتی که اگر 
این شــعار را هم به ملت وعده نمی داد، باز ملت، مصمم و راغب تر به حمایت از ایشان 

می شدند و بی جهت خود را هم مشغول الذمه ملت نمی کردند. 
هر چند که ایشــان بر اساس نص ســوگندنامه، باز در برابر فرد فرد ملت ذمه خود را 
مشــغول می کردند اما بار سنگین مثبت دارایی ذمه خود را به تعارض منفی آن مدخل 
نمی کردند. لذا دیگر جای نقد و نقادی ای محل بحث و جدل باقی نخواهد ماند چه، آنکه 

دکتر روحانی وعده را بر ذم نقل ذمه خود همچون ادای سوگند افزودند. 
گذر از این احواالت حال که دکتر روحانی بالصراحه بر شعار خود پایبند بودند، هستند 
و باید باشــند و بر مبنا و الگو قرار دادن همان وعده جان فدایی، باید به سهم خواهی و 
مطالبات فرد فرد میلیونی ها با احترام و جان و دل گوش جان بسپارد و مسترد کند، و از 
همه مهم تر به منصه عمل و اجرا برساند آنهم با همان قاطعیت قدرتی که قانون اساسی 

به پشتوانه ملت به ایشان واگذار کردند. 
اما آن سهم خواهی و مطالبات ملت سوای از سهم خواهی فراکسیون های متفاوت در 

بهارستان جهت منتفع شدن احزاب متبوعه شان می باشد. که عبارتنداز:
1- اجرای مر قانون اساســی و مطبوعات و منشــور حقوق شهروندی برای فرد فرد 
شــهروندان، چه آنانی که بدون محاکمه حصر و بند و زندان می باشــند و چه آنانی که 

ترس و واهمه ای برای ابراز عقیده و اندیشه خود دارند.
2-زمینه سازی فضای کسب وکار متناسب با شأن عرفی آنان با مالحظه تامین شرایط 
و امکانات اشــتغال و حتی قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند 

ولی ابزاری در اختیار ندارند.
3- تامین اســتقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و براوردن 

نیازهای فرد فرد ملت.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین که متاسفانه به وفور 
و عینه مشاهده گر این امر قبیح و ناپسند بوده ام و همچنین جلوگیری از بهره کشی از 

کار دیگری.
5-رفــع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنــه برای همه، در تمام زمینه ها اعم از 

مادی و معنوی.
6-آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام ســطوح و تســهیل و 
تعمیــم آموزش عالی )ذکر این نکته را برای این مهم دانســتم که در چند ســال اخیر 
متاسفانه موسسه های دولتی از ارائه آموزش های رایگان عدول کرده و شخصیت حقوقی 
عمومی-دولتی این نهادها را مبدل به شــخصیت حقوقی-خصوصی نموده اند از طریق 

هیات امنایی کردن( 
و مورد هفتم که برای نو آزادی خواهان  بسیار مهم است و از اهمیت باالیی برخوردار 
است تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و مهمتر از آن ایجاد امنیت عادالنه 
قضایی برای همگان و تساوی همه ملت چه مسئول عالی رتبه و چه شهروند عادی در 

برابر تاخت و تاز قانون.
و بســیاری از ســهم خواهی های قانونی و مشــروع دیگری که یا جهت اجرا واصل 
نگردیده اند و یا به ناحق تحت تفکر نفرت انگیز و انزجار پایمال و تضییع شده اند که به 
دلیل تعدد و ضیق وقت و عدم توانایی ذکر آنان به تنهایی برای نویسنده مقدور نمی باشد. 
آقای دکتر روحانی فارغ از ســوگند نامه ای که جنابعالی مندرج در اصل 121 قانون 
اساسی در پیشگاه قران و نمایندگان محترم ملت اداء می کنید در ایات و سوره های مبارکه 

دیگر اهلل کریم در کتاب آسمانی می فرمایند: یا ایها الذین آمنوا افوابالعقود )مائده15( 
وافوا بالعهد ان العهد کان مسئوال) اسراء34(

»من هم یک سهم خواه و مطالبه گر هستم اما از نوع شهروند عادی«
 واقصد فی مشیک

محمد عطریانفر معتقد است که فراکسیون امید در حوزه مدیریت نیازمند بازنگری 
و ارزیابی مجدد ظرفیتها است.

به گزارش انتخاب، عطریانفر اظهار داشــت: ما به عنوان برخی از چهره های اصالح طلب در جبهه 
اصالحات، اطالعات دقیقی از آنچه در فراکســیون امید و پارلمان می گذرد، نداریم. اما پیام هایی که از 
سوی برخی نمایندگان شنیده ایم نشان می دهد عملکرد مدیریت فراکسیون امید در جریان رای اعتماد 
به وزرا چندان رضایت بخش نبوده است.   وی افزود: علت این تحلیل ناشی از آن است که بخشی از 
نیروهای فراکسیون امید مشخصا رای خود را به چهره های مورد نظر آقای روحانی ندادند. طبیعی است 
که اگر مدیریت مناسب تری صورت می گرفت، شاید شخصیتی مثل آقای حجتی که عملکردش مورد 
تایید همه جناح ها است، رای باالتر می گرفت یا مهندس بیطرف که از چهره های موفق دولت اصالحات 
بود، می توانست رای اعتماد بگیرد.  این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: مجموع دیدگاه ها داللت بر آن 
دارد که فراکسیون امید در مدیریت نیازمند بازنگری است و باید ظرفیت ها دوباره ارزیابی شوند و تجدید 
ســاختار شوند تا امکان اعتماد قطعی به این فراکسیون در برخی بزنگاه ها فراهم شود. وی با اشاره به 
قطعی ارتباط فراکسیون امید با جریان های مختلف در درون جبهه اصالحات گفت: فراکسیون امید رابطه 
تناتنگی با جریان اصالحات که شورای عالی اصالحات آن را نمایندگی می کند، ندارد و رابطه تشکیالتی 
برقرار نیست. شاید بخشی از مشکالت ناشی از این ضعف ارتباط باشد. عطریانفر در پاسخ به سئوالی 
در مورد برخی انتقادات نسبت به البی گری ها گفت: این ایراد وجود دارد که بعضا شاهد بودیم برخی از 
نمایندگان بیش از آنکه ذهن شان متوجه مسئولیت ملی و کالن خود باشد، برخی از توقعات و مطالبات 
شخصی یا منطقه ای خود را تعقیب  می کردند. وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که انتخابات حزبی نداشته 
باشیم، این مشکالت ادامه خواهد داشت. این آقایان در حالت فورس ماژور وارد لیست شدند، در زمانی که 
چهره های مورد انتظار اصالح طلب نتوانســتند به انتخابات راه پیدا کنند.  عطریانفر ادامه داد: نهادهای 
پشتیبان باید بتوانند با یک ارتباط مستقیم و مستمر با شورا و مجلس، رابطه ی مستقیم و توجیه گر با 
این دوستان برگزار کنند و آنها را از برخی عوارض تصمیمات شخصی، غیرملی و منطقه ای باز بدارند.   
این شخصیت اصالح طلب در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات برخی اعضای فراکسیون امید نسبت 
به انتقادات و سپر کردن رئیس دولت اصالحات گفت: جناب آقای خاتمی بهعنوان شخصیت محوری 
اصالحات نقدهای منصفانه ای به ضعف عملکرد فراکســیون امید دارند. ما در اینجا بحث شــخصی 
نمی کنیم، هیچ کس نباید از این انتقادات سازنده برداشت ناصحیح داشته باشد و آنها را نپذیرد. انتقاد حسن 

است، دوستانی که چنین فرمایشی می کنند این سخنان خود را باید اصالح کنند.

ای جان روحانی به فدای شماها باد
رضا مهدی پور

رئیس دولت اصالحات نسبت به ضعف عملکرد 
فراکسیون امید نقد دارد 

محمد عطریانفر فعال سیاسی اصالح طلب:

مرتضی الویری منتخب دوم مردم تهران در شورای شهر: 

امیدوارم بساط  شورای عالی جمع شود
احزاب فراگیر و قانونی باید نقش کلیدی در سرنوشت سیاسی کشور ایفا کنند


