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غبارروبی بارگاه مطهر 
امام رضا )ع( با حضور رهبر 

انقالب

یاسر شعبانی فر  -  فعال سياسی اصالح طلب

یادداشت 

در آستانه دهه کرامت، مراسم غبارروبی ضریح مطهر حرم ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم، در 
فضایی معنوی و با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای، جمعی از علما و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

رهبر انقالب اسالمی در سنوات گذشته نیز در این مراسم معنوی که از جمله برنامه های مستمر آستان قدس رضوی 
است، حضور داشته اند.

امپراتوری رسانه ای قالیباف مانع از رسیدن واقعیات به گوش مردم است

احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران گفت: حرف های 
انتقاد آمیزی که ما اصالح طلبان در شورای شهر چهارم بر سر 
زبان آوردیم عمال بایکوت شد و به گوش مردم نرسید. این ها 
ناشی از این بود که امپراتوری رسانه ای شهرداری می توانست 
این خبرها را مطابق میل خود در رسانه ها جهت دهی کند تا 

مردم از آن مطلع نشوند.
عضو شورای شهر چهارم تهران می گوید که اعضای شورای 
پنجم باید از هم اکنون چالش های شهر تهران را شناسایی و 
طی گزارشــی به مردم بگویند که چه چیزی را از شهرداری 
تحویل می گیرند. حکیمی پور بر اســتقالل شورای شهر از 
شهرداری تهران تاکید داشته و اصرار دارد که پارلمان شهری 
در دوره پنجم شــورای شهر تهران تاسیس شود. وی معتقد 
است تا وقتی که ســاختمان شورای شهر و شهرداری یکی 

باشد، امکان استقالل شورای شهر وجود ندارد.
گزیده ای از مصاحبه حکیمی پور را در ذیل آمده می خوانیم:
ســوال: اخیرا آقای محمد هاشمی گفته: خرابی هایی که 
آقای قالیباف در شــهرداری تهران به بار آورده به مراتب 
بدتر از عملکرد آقای احمدی نژاد است. از سویی مباحثی 
که به ویژه از سوی آقای رحمت ا... حافظی درباره فساد در 
شهرداری تهران مطرح شده، شاید حکایت از تحویل گرفتن 
یک ویرانه باشد. این نشان می دهد که شورای شهر چهارم 
به هر دلیل نظارت الزم را بر شهرداری تهران نداشته است. 
از ســویی خبرنگار یکی از روزنامه ها اخیرا مطلب پر سر و 
صدایی درباره نوع ارتباط شــهرداری تهران با بسیاری از 
خبرنگاران حوزه شهری نوشت که جای بررسی دارد. با این 
مقدمه، شورای شهر پنجم چه چالش هایی را پیش رو خواهد 

داشت؟ 
حکیمی پور: شورای شــهر تهران ویترین شوراهای کشور 
است. اگر اصالح طلبان بتوانند در آن عملکرد مناسبی داشته 
باشند مردم به ادامه کار امیدوارتر می شوند و بالعکس. من و 
برخی اعضای شورای فعلی شهر نکاتی را به دوستان عزیزمان 
در شورای شــهر پنجم گفته ایم که فهرست وار به آن اشاره 
می کنم. مهم ترین نکته ای که گفته ایم تهیه گزارش، برآورد 
دقیق وضع موجود اســت. یعنی اینکه چه چیزی را تحویل 
می گیرند. باید مشخص شود که در همه زمینه های شهرداری 
از جمله، درآمد و هزینــه پروژه های نیمه تمام، بدهی های 
شهرداری، ساختار نیروی انسانی، چالش های پیش روی شهر 
و غیره چه چیزی تحویل گرفته شــده است. اعضای شورای 
پنجــم باید این را با ارایه آمار دقیق به مردم و افکار عمومی 
گزارش دهند. در این فرصتی که تا آغاز کار شــورای پنجم 
مانده این گزارش را تا حد امکان تهیه و برای چهار سال آینده 
برنامه ریزی کنند. خوشــبختانه این کار تا حدودی صورت 
گرفته و جلســات متعددی با مدیران شهری و خود شورای 
شهر در قالب جلسات مشترک کمیته با کمیته و کمیسیون 

با کمیسیون شکل گرفته و این اتفاق خوبی است.
مساله دیگر دوری از تنش است. شورایی موفق خواهد بود 
که کم حرف و پرکار باشــد و مرتــب به مردم گزارش دهد. 
یعنی با بدنه اجتماعی ارتباطی منطقی و نتیجه محور داشته 
باشد. با عقبه کارشناسی و تشکیالتی خود ارتباطی درست 

داشته و مورد پشتیبانی آن ها قرار گیرد. 
از نظر من که تجربه دو دوره عضویت در شــورای تهران 
را دارم چالش دیگر شــورای شــهر بعدی عدم تناسب بین 
منابع و مصارف در شهرداری است. نتیجه اینکه مشکالت و 
حفره های بزرگ ما حل نخواهد شد. سازمان بازرسی هم روی 
این موضوع دســت گذاشته است. موضوع بعدی ارتباط بین 

شورا و شهرداری با بقیه نهادهای حکومتی است.
چرا که مسائل شــهر تهران صرفا مسائل یک کالن شهر 

نیست بلکه مقیاسی ملی دارد. باید شورا و شهرداری ارتباط 
خوب و نتیجه بخشــی با دیگر دســتگاه ها از جمله دولت، 
مجلس، قوه قضاییه و دیگر دســتگاه های ذیربط در مسائل 

شهری داشته باشند. 
مساله بعدی ساختار خود شــهرداری و مدیریت شهری 
اســت که نیاز به بازنگری و چابک سازی دارد. این ساختار 
بسیار سنگین و بهره وری اش پایین است. این ساختار باید 
ســبک و چاالک شود. شورای شهر شــورای شهر تهران و 
پیرامون اســت. یعنی فقط 70 کیلومتر مربع تهران نیست. 
ورامین، دماوند، اسالمشهر و شــهریار را هم در برمی گیرد. 
نمی توانید درباره تهران تصمیم بگیرید و حومه آن را نبینید.

شورای شــهر جایی نیست که اعضا با 70 ساعت موظفی 
ماهانــه بتواننــد کاری در آن انجام دهنــد. در دوره چهارم 
دوستانی در شــورا بودند که 300 ساعت در ماه برای شورا 
وقت گذاشتند ولی باز به نتیجه نرسیدند.  چالش مهم دیگر 

نظارت فرآیندی شورا بر امور شهرداری و شهر است.
اعضای شــورا باید این موضوع را برای خود حل کنند که 
شــورای شهر مردم تهران هستند نه شورای شهردار. در این 
راستا شورا باید هم از نظر بودجه ای و اعتبارات و هم به لحاظ 

ساختاری از زیر نظر شهرداری خارج شود. 
متاسفانه یکی از اشکاالت بزرگ 4 دوره اخیر شورای شهر 
در کل کشور شکل نگرفتن پارلمان شهری خارج از ساختمان 
شهرداری است. اگر این پارلمان شکل می گرفت ارتباط وسیع 
و گسترده مردم با اعضای شورای شهر میسر می شد. اما قبل 
از انقالب پارلمان شــهری بیرون از شهرداری تهران و داخل 
پارک شــهر بوده و هنوز هم ســاختمان آن موجود است..  
متاسفانه پول های هنگفتی برای ساختن مکان هایی چون باغ 
کتاب و بسیاری ساختمان ها شد و در نهایت نیز بسیاری از 
آن ها به نهادهایی به غیر از شــهرداری واگذار شد. در حالی 
که این هزینه ها از جیب مردم تهران شده و متعلق به آن ها 
بوده است. با این وجود اما آقایان هزینه ساخت یک پارلمان 
شــهری را تامین نکردند. اگر پارلمان شهری ساخته می شد 

هویت شورا به طور مستقل از شهرداری قابل تعریف بود. 
سوال: چرا بر ساخت پارلمان شهری تاکید دارید؟

حکیمی پور: در همه جای دنیا چنین روالی وجود و شورا 
ســاختمانی مربوط به خود دارد. این طور نیست که شورای 
شــهر طبقه اول یک ساختمان باشد و شهردار طبقه هشتم 
همان ســاختمان؛ یعنی آنچه که در تهــران وجود دارد. در 
وضعیت فعلی به طور علنی و عملی شورای شهر زیر سیطره 
شهرداری است در حالی که این شهرداری است که بایست 

تحت نظارت مداوم شورای شهر باشد. 
سوال: جناب حکیمی پور در رابطه با این بحث که خبرنگار 
یکی از روزنامه ها مطرح کرده بود که شــهرداری با عده ای 
از خبرنگاران حوزه شهری ارتباط نادرست رسانه ای برقرار 
کرده است ، آیا گزارشــی به دست شما رسیده است؟ در 
صورت پاسخ مثبت، شــما در این ارتباط چه اقدامی انجام 

دادید؟
حکیمی پور: ببینید سیستم شهرداری تهران مشکلی دارد 
که من بارها آنرا گفته ام. شــهرداری تهران طوری است که 
اگر فاســد شــود، فقط خودش دچار اشکال نمی شود بلکه 
سایر حوزه ها را نیز آلوده می کند. یکی از این حوزه ها حوزه 
اطالع و خبررسانی است. این موضوعی که شما اشاره کردید 
همانی است که ما مدام نگران آن بودیم و نام آن را امپراتوری 
خبری شــهرداری گذاشته ایم. متاسفانه هر چقدر هم دنبال 
بررسی این موضوع بودیم هیچ پاسخ شفافی از سوی روابط 

عمومی های شهرداری تهران به ما داده نشد. 
هر چند چون ما اطالعات شفافی از عملکرد روابط عمومی ها 
و شرکت های پیام رسان شهرداری نداریم و نمی توانیم اظهار 

نظر دقیقی در این باره کنیم.
اما بارها حرف های انتقاد آمیزی که ما اصالح طلبان بر سر 
زبان آوردیم عمال بایکوت شد و به گوش مردم نرسید. این ها 
ناشی از این بود که امپراتوری رسانه ای شهرداری می توانست 
این خبرها را مطابق میل خود در رسانه ها جهت دهی کند تا 

مردم از چیزی با خبر نشوند.
اما اینکه شما پرســیدید که مگر شما عضو شورای شهر 
نبودید پس چرا اقدامی نکردید، پاســخی دارد. ما چه کاری 
می توانستیم بکنیم که نکردیم؟ اصالح طلبان شورا در اقلیت 
بودند. وقتی می خواستیم سوال را تبدیل به استیضاح کنیم، 

اکثریت نداشتیم. 
یک عضو شورا می تواند تذکر بدهد و حتی سوال کند اما 
اگر در ادامه بخواهد کار را به استیضاح شهردار بکشاند باید 
اکثریت شورا از او پشتیبانی کنند که چنین چیزی هیچ وقت 

اتفاق نمی افتاد. 
سوال: منظورتان حرف های بیان شده در جلسات علنی 

است ؟
حکیمی پور: بله. جلسات علنی.

سوال: شما به خود خبرنگارها و رسانه ها در این باره تذکر 
ندادید یا از آن ها در این باره توضیح نخواستید؟

حکیمی پور: ما چه کاره ایم که بخواهیم تذکر دهیم.
سوال: ولی اصل چنین موضوعی را تایید می کنید؟

حکیمی پور: بله. متاسفانه یکی از آفت های ما عدم افشای فساد 
است. 

ســوال: ســراغ عملکرد فراکســیون امید برویم. این 
فراکسیون تا چه حد توانست نقش خود را در مجلس دهم 
به درستی ایفا کند. به طور مشخص درباره کابینه دوازدهم 
تا چه حد توانست تغییراتی را که مد نظر رای دهندگان بود، 

ایفا کند؟
حکیمی پور: مســلما جریان اصالح طلبی نسبت به قبل از 
سال 92 خیلی پیشرفت داشته است. ما دستاوردهای بزرگی 
داشتیم که نباید آن ها را نادیده بگیریم. حتما ما از وضعیت 
مطلوب فاصله داریم و به تدریج بایســت ضعف های خود را 

برطرف کنیم تا کارآمدتر شویم و نتیجه بهتری بگیریم.
درباره فراکسیون امید هم معتقدم عملکردهای خوبی در 
مجلس داشــته ولی توام با برخی ضعف ها. مهمترین ضعف 
آن عدم یکپارچگی و انســجام اســت. همین باعث شده در 
البی های قدرتمند داخل مجلس به عنوان یک فراکســیون 
در تراز اصالحات ظاهر نشود. یعنی امید در عمل از جایگاه 
یک فراکسیون اصلی به یک فراکسیون فرعی تنزل پیدا کرده 
اســت. وزن این فراکسیون بیشتر از این حرف ها بوده است. 
اما چون انســجامی داخل آن وجود ندارد، فاقد کارآیی مورد 
انتظار بوده اســت. البته بخشی از این مشکل به نحوه بستن 
فهرست امید در انتخابات مجلس دهم که ائتالفی بود تا یک 

فهرست یک دست اصالح طلب، برمی گردد.
این فراکسیون باید در روند شکل گیری دولت آینده بسیار 
فعال تر عمل کند و سهمی که اصالح طلبان در موفقیت آقای 
روحانی داشتند، احیا کند. یعنی قوه مجریه متناسب با رای 

مردم تغییر کند.
سوال: به نکته مهمی اشاره کردید. به نظر یکی از ضعف های 
اصالح طلبان این اســت که پس از حمایت شش دانگ از 
نامزدی آقای روحانی؛ اکنون مدام از تریبون های مختلف بر 
عدم سهم خواهی خود از کابینه دوازدهم تاکید می کنند. در 
حالی که جناح رقیب که یکپارچه به تخریب رئیس دولت 
یازدهم مشغول شده بود و همچنان هم است اکنون دنبال 
گرفتن سهم از دولت دوازهم است. اصال واژه سهم خواهی 
نکردن درست است؟ چرا وقتی در کشورهای توسعه یافته 
وقتی حزب کارگر یا محافظه کار پیروز می شوند، کابینه خود 
را یکدست از طرفداران حزب خود می چینند و کسی هم به 
آن ها اعتراض نمی کند. آیا کابینه ای غیریکدست بحران عدم 

انسجام را در دولت به وجود نمی آورد؟
حکیمی پور: سهم خواهی در سیاست معنای خاص خود را 
دارد و وزنی که هر فراکسیون در مجلس دارد در شکل گیری 
کابینه موثر است. قبل از شکل گیری کابینه البی هایی صورت 
می گیرد تا تعادلی صورت بگیرد.  اسم این هر چه است باعث 
می شود کارآمدی کابینه افزایش یابد و دولت و مجلس هم 
به تناسبی با یکدیگر برسند. البته من کلمه سهم خواهی را 
درست نمی دانم و اسم آن را حفظ انسجام و کارآمد تر کردن 

دولت و مجلس آینده می گذارم. 
سوال: نظرتان درباره شهردار آینده تهران چیست؟

حکیمی پور: برای شــهردار آینده تهران باید خود شــورا 
تصمیم بگیرد. اما در نهایت باید شخصی این مسئولیت را به 
عهده بگیرد که به چالش های گفته شده تهران وقوف داشته 

و برنامه ای عملی برای برطرف کردن آن داشته باشد.
سوال: شانس چه شخصی را بیشتر می بینید؟

حکیمی پور: شــانس آقای محمد علی نجفی را بیشــتر 
می بینم. ایشان سالمت نفس بسیار باالیی دارند و اگر قبول 

کنند به نفع مردم تهران است.

سوال: اصالح طلبان چقدر به شعارهای خود درباره رعایت 
اخالق پایبند مانده اند؟

حکیمی پــور: در این باره خیلی نمی توانــم قضاوت کنم. 
بازخوردهایی که ما از عکس العمل جامعه نســبت به خود 
دریافت می کنیم، تدریجی اســت. تا االن که با شما صحبت 
می کنم تصمیماتی که جامعه گرفته است، سلبی بوده است 
نه ایجابی. یعنی مردم از ترس رای آوردن یک فهرســت یا 
یــک فرد به رقیــب وی رای داده اند. شــاخص های معینی 
برای رای دادن مردم وجود ندارد و بیشــتر تبعیت مردم از 
اشخاصی بوده است که برایشان اعتبار قائل هستند. اما این 
راه چندان قابل استمرار نیست. باید روند به سمت شفافیت 
از طریق نهادمند شــدن و ایجاد ســاز و کار حزبی برود و تا 
چنین نشود کسی پاســخگو نخواهد بود. متاسفانه جریان 
اصالحات در عمل ساز و کار فعالیت حزبی را تضعیف کرده 
که این خطرناک اســت. اگر ســاز و کار حزبی باشد، حزب 
بایــد از رفتار خود دفاع کند و بگوید چــرا از نامزدی فالن 
شخص حمایت کرده است. چون ساز و کارها شخصی است ، 
مسئولیت پذیری لوث شده و هر کس مسئولیت خطا را گردن 
دیگری می اندازد و این معضلی برای جریان اصالحات شــده 
است. اکنون واقعا مشخص نیست اگر ابهام و پرسشی درباره 
عملکرد یکی از اعضای فهرست امید مجلس دهم مطرح شود 

چه کسی باید پاسخگو باشد.
وقتی مِن نوعی می پرسم چرا فهرست امید و یا فراکسیون 
آن در مجلس به اندازه وزن خود نتوانسته در ساختار مجلس 
موثر باشد، کســی را نمی یابم که به آن پاسخ دهد. شورای 
سیاســت گذاری اصالح طلبان پاسخگو است یا شورای عالی 
اصالحات؟ در این باره ســخنگوی این دو شــورا چه افرادی 
هستند؟ عقبه تشکیالتی و کارشناسی این دو تشکل کدام 
است؟ هیچ کدام از این ها پاسخ روشنی ندارد و پرسش ها روی 

زمین مانده است. 
در حالی که موفقیت در انتخابات تنها یک بعد کار اســت. 
مهم تر از آن بر جای گذاشتن کارنامه موفق از خود است. بر 
این مبنا نباید از نقد و سوال آشفته شویم و سعی در توجیه 

و کاستن اهمیت مساله داشته باشیم. 
اگر ما صادقانه، شــفاف و اخالقی با مســائل روبرو نشویم 
ممکن است واقعیات اجتماعی و تحوالت پیش رو، ما را کامال 

جا بگذارد. 
یعنی جامعه به این نتیجه برسد که این نوع صورت بندی های 
سیاســی و تقسیم جامعه به دو طیف اصالح طلب و اصولگرا 
دیگر جوابگوی مسائل نیست. رخ دادن چنین چیزی را من 

به عینه از هم اکنون می بینم.
سوال: چنین رخدادی برای جامعه فرصت است یا تهدید؟

حکیمی پــور: فرصت. چرا که کنش گران سیاســی ناچار 
می شوند دســت از تکروی بردارند و به مردم بگویند دقیقا 
کجا ایستاده اند و قرار است چه بار بر زمین مانده ای را بردارند.

بخش هایی از کنش گران هم که خود را در هیچ یک از دو 
قالب اصالح طلب و اصولگرا نمی دانند به فکر تشکیل حزب با 

برنامه مشخص باشند.
یعنی کامال روشن کنند که با کدام نگاه اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی و کدام برنامه روشــن و کمی و قابل اندازه گیری 
می خواهند چه مشکلی را حل کنند. دوران کلی گویی دیگر 
تمام شــده و باید جزییات مواضع گروه هــا و افراد در ایران 
مشــخص شود. احزاب باید مانیفســت خود را ارائه دهند و 
در معــرض نقد بگذارند و دقیقا بگوینــد بر حل هر یک از 
معضالت جامعه چه برنامه مشخصی دارند. مردم دیگر پشت 

سر شعارهای کلی نخواهند ایستاد.
سوال: ســوال آخر به ماجرای توتال برمی گردد و طبل 

مخالفت جناح اصولگرا، ارزیابی تان چیست؟
حکیمی پــور: بازگشــت توتال یکــی از دســتاوردهای 
خوب برجــام و نشــانه ای از رونق اقتصادی آینده اســت. 
مردم بــا رای خود در انتخابات اخیــر از نامزدی که دنبال 
جذب ســرمایه خارجی برای توســعه اقتصادی ایران بود، 
پشــتیبانی کردند. بهتر است با حســن نیت به رای مردم 
نگریسته شــود. از ســویی آقای زنگنه هم وزیر پاکدست؛ 
پرکار و کم حرفی اســت که پاکدســتی و دلسوزی باالیی 
بــرای این مرز و بوم دارد. صالحیت و کارآمدی ایشــان در 
 طول ســال ها مدیریت در پس از انقالب به اثبات رســیده 

است.

وزیر آموزش و پرورش دربــاره حضورش در کابینه 
دوزادهم گفت: به دکتر روحانی دالیل عدم حضورم در 

کابینه دوازدهم را گفته ام.
بــه گــزارش ایســنا، فخرالدیــن احمــدی دانش 
آشــتیانی در حاشــیه گردهمایی مدیران کل کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و معاونیــن 
آموزش ابتدایی درباره حضــورش در کابینه دوزادهم 
متذکر شــد: به آقای دکتر روحانــی دالیلم را گفته ام 
 که به چه علــت در کابینه دوازدهــم حضور نخواهم 

داشت.

وی همچنین درباره استخدام نیروهای قراردادی که 
بیش از 15ســال ســابقه دارند گفت: قبال بارها اعالم 
کرده ایــم که اســتخدام از طریق آزمون اســتخدامی 
انجام می شــود، زیرا نیروی انســانی برای ما اهمیت 
دارد و افــراد بایــد از طریــق آزمون اســتخدامی و 
 اخــذ صالحیتهــای الزم وارد نظام تعلیــم و تربیت 

شوند.
وزیر آمــوزش و پرورش درباره اســتخدام نیروهای 
پیش دبســتانی نیز گفت: در پیش دبستانی استخدام 
نداریم بلکه نظارت بر محتوای آموزشی داریم و مراکز 

به شکل غیردولتی فعالیت می کنند. 
وی همچنین با اشاره به تفاهم نامه آموزش و پرورش 
با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که امروز به 
امضا رسید نیز، اظهار کرد: باید از ظرفیت های موجود 

استفاده شود. 
مــوارد خوبی در تفاهــم نامه آمــده از جمله اینکه 
کتاب هــای کانون بــا تخفیف های خــوب در مدارس 
عرضه شــوند و مربیان دبســتان را آموزش دهیم که 
همانند مربیان کانون پرورش فکری با شیوه های قصه 

گویی و نمایش، محتوای آموزشی را انتقال دهند.

به گزارش ایسنا، ســیامک ره پیک با اشاره به اینکه 
رجل سیاســی یکی از شــرایط انتخاب شوندگان در 
هنگام ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری است، تصریح 
کرد: در شــورای نگهبان این شرایط مورد بررسی قرار 
 گرفــت و در ســال 92 یــک آیین نامــه داخلی تهیه 

شد.
وی ادامــه داد: بعــد از ابــالغ سیاســت های کلی 
انتخابــات بنا براین شــد کــه این شــرایط از جمله 
شــورای نگهبان مطالعاتی صــورت گرفت و در نتیجه رجل سیاســی تنظیم و اعالم شــود. در پژوهشــکده 

آن گزارشی تهیه شــد که صحن شورا هم اعالم شد؛ 
البته شــورای نگهبان آن آیین نامه قبلی را هم مجددا 
بررســی کرد، منتها از نظر زمانی، زمان بررســی ها به 
 نحوی بود کــه مقارن با انتخابات ریاســت جمهوری 

شد.
معــاون اجرایی و امــور انتخابات شــورای نگهبان 
خاطرنشان کرد: وقتی این موضوع به پژوهشکده ارجاع 
شد، پژوهشکده مطالعاتی را انجام داد و گزارشاتی هم 
تهیه شــد. در مورد روش و متــد ورود به این بحث و 

چگونگی تنظیم این شرایط مدل های مختلف پیشنهاد 
شــد که این ها در کنار آن آیین نامه قبلی در جلســه 
شورای نگهبان مطرح شد، ولی با توجه به شرایط وقت 
و زمــان انتخابات، این جمع بندی تا قبل انتخابات 96 

انجام نشد.
ره پیــک تاکیــد کــرد: مطالعات در ایــن خصوص 
اگــر شــورای  ادامــه دارد. ان شــاء اهلل در آینــده 
 نگهبان نتیجــه نهایی را تصویب کــرد، اعالم خواهد 

شد.

در کنار دالیل متعددی که منتقدین شــورا بــرای انحالل آن ارائه 
داده اند، پس از حمایت های جانانه معاون اســتاندار کردستان در دهه 
60 و مدرس فعلی جامعه شناســی دانشگاه تهران، بیم آن می رود که 
شــورای عالی، با توجه به مداومت برخی، در پاشــیدن رنگ قداست و 
نقد ناپذیری، به معبدی خودخوانده برای اصالح طلبان تبدیل شــود و 
اعضای آن در درون شورا و تابعین در خارج شورا به کاهنان این معبد 

تبدیل شوند و این زمانی ست که جهان بر روی سرش ایستاده است.
 از روزی کــه خورشــید در گنبــد مینا بوده و ســیارات به دورش 
می خرامیدند، هرگز دیده نشده که بشر بر روی سر بایستد و واقعیت ها 
را بــر روی عقل و خرد بنا کند. )هگل/ فلســفه تاریخ/ درباره انقالب 
فرانسه(. ایستادن بر روی سر یعنی حکومت عقل و خرد و نه تک تازی 
پیش داوری هــا و ایدئولوژی هــا و تصــورات خرافی و غیــر عقالنی و 
دگم های نقاب دار و غیر نقاب دار و …ایستادن بر روی سر یعنی: قبول 
کثرت گرایی و گفتگوی جمعی دائمــی و ارائه روش های دموکراتیک 
برای حل مســائل و عدم اســتفاده از روش های خشونت آمیز و نهایتا 
حتی در صورت کام گرفتن از قدرت، به رســمیت شــناختن حقوق 

اقلیت.
ســخن گفتن و ارائه نظر در باب شورای عالی نیز از مصادیق تالش 
برای بنا کردن اصالحات بر روی ســر است. طبیعی است که در موارد 
مهم، مانند همین بحث شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان، 
نخست انتقادات و پیشنهادات باید در خفا و در جلسات خصوصی بیان 
شود و بعد علنی شــود و به رسانه ها کشیده شود برای سنجش افکار 
عمومی نسبت به موضوع و یا برای ثبت در تاریخ و یا روشن گری و یا 
هر قصد و نیت دیگری. بدیهی اســت که مخالفین و موافقین هر یک 
دالیل خود را اقامه کنند و از در مجادله و مناظره و مباحث در آیند و 

چه اتفاقی مبارک تر از این که:
ِبُعوَن أَْحَسَنُه« ْر ِعَباِد الَّذیَن یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیَتّ »َفَبِشّ

لکن استفاده از الفاظ تحقیر آمیز خطاب به منتقدان به واسطه غرور 
کاذب ایجاد شــده در ناخودآگاه مهاجم که احتماال ناشــی از تدریس 
جامعه شناســی در یکی از دانشگاه های تهران است، کمی این فرآیند  

)جدال احسن( را با مشکل مواجه می سازد.
اینکه حمیدرضا جالئی پور که نه عضو شوراست و نه سخنگوی آن، 
ولی با این  وجود هراز چندگاهی به منتقدان شورا می تازد و می کوشد 
که آن ها را منکوب و سرکوب کند امری ست که به خود او مربوط است 
و احتماال ناشــی از جوانی پرماجرایش و دوســتی با تسخیرکنندگان 

سفارت آمریکا است.
به دالیل متعدد برخی معتقدند که انحالل شورای عالی سیاست گذاری 
در وهلــه اول زنگ تمامیت خواهــی، انحصارطلبی و قدرت طلبی را از 
آئینه اصالحات می زداید و در وهله دوم اتحاد و انســجام اصالح طلبان 

را افزایش می دهد.
لکن مخالفت مدرس جامعه شناســی دانشــگاه با این انحالل جای 
تعجب و سوال دارد! چرا که او به عنوان یک  جامعه شناس اصالح طلب 
بایــد نهایت  تالش خود را برای تحدید و توزیــع قدرت به کار برد نه 
اینکه ســینه چاکانه و پادگانی مدام از شورایی حمایت کند که اساسا 
نماد تجمیع قدرت است و اصلی ترین خطر برای بی اعتبارکردن کردن 

بخش عظیمی از شعارهایی اصالح طلبی…
طبق اخبار و اظهار نظر ها، نقدها به شــورای عالی تقریبا چند ماهی 
پس از انتخابات سال 94 آغاز شد؛ بدین معنا که اساسا دلیل تشکیل 
 شورای عالی ایجاد هماهنگی برای رفع ناهماهنگی هایی بود که برخی 
انحصارگرایان در آســتانه انتخابات ایجاد کــرده بودند و پس از اتمام 

انتخابات ادامه حیات شورا محلی از اعراب ندارد.
اعضای شورا، کاهنانی شده اند که به موازارت کاسبان فتنه و تحریم، 

کاسب اصالح طلبی هم می شوند.
در نکوهش واکنش های غیراخالقی کاهن جامعه شناس معبد می توان 
این قســم واکنش ها را به حســاب حرکت سینوسی برخی در سپهر 
سیاســت این مرز و بوم گذاشــت، امروز به کسانی حمله می کنند که 
سابقه مبارزه آن ها به زمانی برمی گردد که برخی از این تئوریسین های 
خودخوانده یا به دنیا نیامده بودند و یا در دبستان مشغول بازی بودند؛ 
و این البته طبیعی ســت چرا که در ســال 5۸ دوستانشان را برای باال 
رفتن از دیوار ســفارت تایید می کردنــد و در 92 همان کار را تقبیح 

می کنند.
در سال های 72 و ۸2 به صورت مرحوم هاشمی چنگ می زدند و در 

92 به او اقتدا کردند.
روزی خاتمی را ترسو و سازش کار معرفی می کردند و قصد »عبور از 

خاتمی« را داشتند و امروز او را سپر بالی خود کرده اند.
به راســتی تا کی قرار اســت اصالحات و این ملت تــاوان اقدامات 

ناسنجیده و عمل ناشی از افراط و تفریط این جماعت را پس دهند؟!
یــک روز فتوا به ترور شــخصیت یکی می دهند و فردا تقدیســش 
می کنند، امروز در اثبات درســتی جریانی، شخصی یا مساله ای گوش 
فلــک  را کر می کنند و فردا از همان جریان، شــخص یا مســاله توبه 

می کنند.
تاریخ اصالح طلبی در این کشور یعنی همین رخدادها که مدام ثبت 
می شود و این تاریخ زمانی قابل افتخار است که روی سر ایستاده باشد 
نه اینکه به خاطر گرفتن چند کرســی کم و بیش، حذف و یا برجسته 
کردن یک یا چند گروه و  شــخص یا خدایــی نکرده به طمع گرفتن 
کاالی دنیوی و پســت و جایگاه اصالح طلبی را روی شکم بخوابانند. 
شکمی  که نماد سیری ناپذیری، چنگ انداختن و طمع ورزیدن است و 
چون اژدهای داستان مارگیر در مثنوی معنوی اگر کنترل نشود خلقی 

را به مشکل خواهد انداخت…
جهت اســتحضار جناب جالئی پور مدرس جامعه شناسی باید گفت، 
هیچ دلیلــی ندارد که شــورای عالی و مدافعینش بــا تجمیع قدرت 
اصالحــات و بــا از حلقه قدرت خارج کردن احزاب و اشــخاص دیگر 
از دور، نوعی سیاســت انحصار قدرت و حذف رقبا را در پیش گیرند، 
شــیرین و دلچسب بودن قدرت باعث می شــود که هیچ کس پس از 
به دســت آوردن، آن را با دیگران تقســیم نکند، قدرت فساد آور است 
و اجتماع قدرت فســاد آورتر، رفتن به دنبــال این خیال خام که اگر 
شورای عالی به حیات خود ادامه دهد می تواند اصالحات را به سرمنزل 
مقصود برساند همان کالهی ست که در سال ۸4 با ایجاد توهم رای 1۸ 
میلیونی مصطفی معین بر سر اصالح طلبان رفت، شورای عالی بر خالف 

آنچه که مدعی ست اسباب )فصل( است نه اسباب )وصل(. 
این ها همه آالرم هایی هســتند که به ما هشــدار می دهند که مبادا 
اصالحات بر روی شــکم بخوابد که دچار شــدن به این مرض یعنی 
مرض دیکتاتوری و تمامیت خواهی…بهترین راه برای پیشبرد پروسه 
اصالحات ایجادکردن ســاز و کاری ست که هیچ فرد یا گروهی نتواند 

استبداد و دیکتاتوری به راه بیاندازد…

احمد حکیمی پور، عضو شورای شهر تهران:

دالیلعدمحضورمدرکابینهرابهرئیسجمهورگفتهام

 موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان تشریح شد

اصالحات؛ایستادنرویسر
یاخوابیدنرویشکم؟!

پرورش: و دانشآشتیانی،وزیرآموزش

نگهبان؛ شورای پژوهشکده رئیس توسط


