
در سياست )و حتي روابط شخصي( اعتماد 
و شفافيت نسبت مستقيمي دارند. اعتماد 
بدن��ه اجتماع��ي حامي اصالح��ات به ليس��ت انتخاباتي 
اصالح طلبان، ميزان رايي كه مردم به اين ليست مي دهند 
و سرمايه اجتماعي اصالح جويان با شفاف تر شدن فرآيند 
گزينش نامزدهاي ليس��ت هاي انتخاباتي ش��ان افزايش 
مي يابد. فرآيند انتخابات از لحظه اعالم نامزد/ ليست هاي 
جريان هاي سياس��ي آغاز نمي شود و دوره انتخاب نامزد/ 
ليست ها توسط احزاب و جبهه هاي سياسي را هم پوشش 
مي دهد. دموكراتيزاس��يون و آزاد، شفاف و سالم تر شدن 
انتخاب��ات هم صرفا خود انتخابات را ش��امل نمي ش��ود و 
فرآيند گزينش نامزدها در احزاب و جريان هاي سياسي را 
هم دربرمي گيرد. فقط نهادهاي حكومتي برگزاركننده  و 
ناظر انتخابات نيستند كه بايد اعتماد جامعه را به سالمت 
انتخاب��ات جلب كنند؛ احزاب وجبهه هاي سياس��ي هم با 
شفاف س��ازي و افزايش س��المت و كارايي سازوكارهاي 
انتخاب نامزدهاي ش��ان مي توانند اعتماد حاميان ش��ان 
به ليس��ت ها را افزايش دهند. براي اينكه پيروز انتخابات 
اليق ترين نماينده راي دهندگان باش��د، آزادي ثبت نام، 
ش��مارش و اع��الم دقي��ق آرا و ش��فافيت و رقابتي بودن 
انتخابات كافي نيس��ت و كارآيي و ش��فافيت و س��المت 
فرآيندهاي گزينش نامزدها توس��ط جريان هاي سياسي 
هم ضروري است. در شرايطي كه يك جريان سياسي در 
يك حوزه انتخابيه واجد اكثريت آراست، سازوكار انتخاب 
نامزد آن جريان در آن حوزه انتخابيه حتي از خود انتخابات 
تاثير بيش��تري در تعيين نماينده آن حوزه انتخابيه دارد. 
مثال در انتخاب��ات مجلس ۹۴ هر ليس��ت ديگري هم در 
تهران از س��وي ائت��الف اصالح طلبان ب��ه جامعه معرفي 
مي ش��د به مجلس راه پيدا مي كرد و س��ازوكار انتخاب و 
چين��ش ليس��ت هاي اصالح طلب��ان و اصولگرايان حتي 
از خود انتخابات هفت اس��فند تاثير بيش��تري در تركيب 
مجلس داشت. يا در ايالت دموكرات ماساچوست نامزدي 
كه ح��زب دموكرات براي كنگره و س��ناي امريكا انتخاب 
مي كن��د پيروز انتخاب��ات هم خواهد بود و س��ازوكار اين 
انتخاب حتي از خود انتخابات هم تاثير بيشتري در نتيجه 
نهاي��ي دارد. در واقع انتخ��اب نامزدهاي اصالح طلبان در 
تهران ي��ا انتخاب نامزد حزب دموكرات در ماساچوس��ت 

نوعي انتخابات زودرس است. 
تالش پرهزينه  براي بس��ط دموكراس��ي در ايران تاكنون 
بيش��تر معطوف به اص��الح رفت��ار نهاده��اي حكومتي 
مج��ري و ناظ��ر انتخاب��ات و افزايش س��المت و آزادي 
برگ��زاري انتخابات رقابتي بوده اس��ت.  ام��ا اصالح رفتار 
انتخاباتي احزاب و جريان هاي سياس��ي و دموكراتيك و 
شفاف كردن فرآيند انتخاب نامزدهاي شان چندان مورد 
توجه دموكراس��ي خواهان و فعاالن مدني نبوده است، در 
حالي كه اصالح در اين حوزه در همين ش��رايط و ساختار 
سياس��ي ممك��ن و از اصالح رفت��ار نهاده��اي حكومتي 
كم هزينه تر اس��ت. ب��ه تعبير ديگر تمرك��ز اصالح طلبان 
و دموكراس��ي خواهان در اي��ران بيش��تر روي اص��الح 
نقش حكومت در برگ��زاري خود انتخابات بوده اس��ت و 
اصالح طلبان نسبت به مرحله پيشاانتخابات و پساانتخابات 
ك��ه اصالح و بهبود س��ازوكارهايش اتفاق��ا كم هزينه تر و 
در حيطه اختيارات خودش��ان هس��ت كم توجه بوده اند. 
مهم ترين س��ازوكار پيش��اانتخاباتي، س��ازوكار انتخاب 
نامزدهاي احزاب و جريان هاي سياسي است و مهم ترين 
سازوكار پساانتخاباتي، سازوكار رصد فعاليت نمايندگان 
منتخب و توبيخ )در صورت كم كاري يا عملكرد بد( و تغذيه 
آنها و نظارت بر عملكردشان. در هر دو زمينه اصالح طلبان 

ضعف هاي اجتناب پذير و اصالح شدني مهمي دارند. 
تا قب��ل از س��ال ۹۲ در م��واردي كه مجموع��ه احزاب و 

نيروه��اي اصالح طلب ب��ه ائتالف كامل و نامزد/ليس��ت 
واحد مي رسيدند، اين ائتالف بيشتر محصول رايزني هاي 
غيرش��فاف رهبران و حلقه هاي بانفوذ اين جريان بود كه 
مورد پذيرش فعاالن و بدنه اجتماعي حامي اصالح طلبان 
هم قرار مي گرفت. »شوراي هماهنگي جبهه اصالحات« 
با عضويت احزاب و تشكل هاي اصلي اصالح طلب هم عمال 
نقش تعيين كننده اي در انتخاب نامزدها نداش��ت. براي 
نخستين بار در سال ۹۲ »شوراي مشورتي اصالح طلبان« 
)با رهبري و محوريت محمد خاتمي و عضويت چهره هاي 
بانفوذ اصالح طلب و نماين��دگان احزاب بزرگ اين جبهه 
سياسي( توانست با راي گيري جمعي و استفاده از سازوكار 
نظرس��نجي به نامزد واحد ائتالف اصالح طلبان )حس��ن 
روحاني( برس��د. محمد خاتمي هم ب��ا اتكا به اين تصميم 
جمعي شخصا از حسن روحاني حمايتي تعيين كننده كرد. 
اين ش��ورا در انتخابات مجلس ۹۴ با افزوده شدن نماينده 
هم��ه احزاب و تش��كل هاي مح��وري اصالح طلب و چند 
ش��خصيت بانفوذ ديگر به »ش��وراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلب��ان« تبدي��ل و محور ائت��الف اصالح طلبان و 
گزينش��گر نامزدهاي »ليست اميد« ش��د. مهم ترين گام 
و دس��تاورد اصالح طلبان براي دموكراتيزاس��يون، بهبود 
س��ازوكارهاي پيشاانتخاباتي ش��ان و تش��كيل نه��ادي 
ائتالف س��از همي��ن تش��كل و جاافتادن »ش��وراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلب��ان« بوده اس��ت ك��ه مديون 
رهبري و بازيگري تحس��ين برانگيز محمد خاتمي است. 
در انتخابات ش��وراها و رياست جمهوري ۹۶ هم اين شورا 
محور ائتالف اصالح طلبان قرار گرفته، در همه اس��تان ها 
تشكيل شده است و »شوراي هماهنگي جبهه اصالحات« 
هم پس از كش و قوس هاي فراوان با راي اكثريت اعضايش 
اين نقش »شوراي عالي سياستگذاري« را پذيرفته است. 
اصولگراي��ان ايران هنوز نتوانس��ته اند چنين نهادي براي 
حصول ائتالف كامل انتخاباتي بس��ازند. در ش��رايطي كه 
احزاب و نيروهاي اصالح طلب تا تشكيل يك حزب فراگير 
اصالح طلب فاصله زيادي دارند، شكل گيري »شوراي عالي 
سياستگذاري« و نافذ شدن تصميماتش در سطح نيروهاي 
متكثر و وسيع اصالح طلب و توانش براي رسيدن به نامزد 
و ليس��ت هاي واحد گام بزرگي براي اصالح سازوكارهاي 
پيش��اانتخاباتي اصالح طلبان بوده اس��ت. حصول ائتالف 
و اجم��اع انتخاباتي كام��ل در جبهه اي به گس��تردگي و 
تكثر اصالح طلبان و در ساختار سياسي و اجتماعي ايران 
بسيار پيچيده و س��خت بوده است و اصالح طلبان از سال 
۹۲ از پ��س آن برآمده اند. اكنون نوبت گام بعدي اس��ت: 
شفاف س��ازي فرآيند انتخاب نامزدها توس��ط »ش��وراي 

عالي«. 
اگر هزينه هاي س��همگين عدم ائت��الف اصالح طلبان در 
س��ال ۸۴ منجر به درس گيري و ش��كل گيري »ش��وراي 
عالي سياستگذاري اصالح طلبان« و حصول ائتالف كامل 
در انتخاب��ات ۹۲ و ۹۴ ش��د، درس گي��ري از ضعف هاي 
چينش نامزدهاي ليس��ت اميد در ۹۴ و س��واالتي كه در 
افكار عمومي ايجاد ش��ده اس��ت، مي تواند ب��ه گام بعدي 
اصالح و تكامل دموكراتيك نهاد »شوراي عالي« بينجامد. 
در انتخاب��ات ۹۴ رد صالحي��ت ۹۹ درص��د نامزده��اي 
اصالح طلب، براي ضعف هاي اجتناب ناپذير ليست اميد را 
براي افكار عمومي قابل پذيرش تر مي كرد. اما در انتخابات 
شوراهاي پيش رو كه به خاطر نقش هيات نظارت مجلس 
بر انتخاب��ات رد صالحيت ه��ا قاعدتا محدودت��ر خواهد 
بود، ليس��ت پيش��نهادي »ش��وراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلبان« بيشتر در معرض نقد عمومي )از جمله در 
ش��بكه هاي اجتماعي( قرار خواهد گرفت و كسب اعتماد 
راي دهندگان مستلزم ش��فافيت بيشتر سازوكار انتخاب 
نامزدهاي ليست است. براي بهبود، شفاف سازي و كاراتر 
كردن فرآيند انتخاب نامزدهاي ليست واحد در اين شورا 
و بهبود تركيب و ساختارش در بلندمدت گام هاي بلندي 

مي توان برداشت و در نهايت به نوعي سازوكار »انتخابات 
مقدماتي« دموكراتيك در جبهه اصالحات رسيد كه شايد 
نطفه ش��كل گيري يك حزب بزرگ و فراگير اصالح طلب 
ش��ود، اما در كوتاه مدت و در همين انتخابات ش��وراهاي 
۹۶ هم با چن��د اقدام عملي مي توان اعتم��اد جامعه را به 
ليست پيشنهادي افزايش داد و شفافيت فرآيند انتخابات 
نامزدها را بيش��تر كرد. براي مثال اجراي هفت پيشنهاد 
پيش رو در همين انتخابات هم عملي به نظر مي رسد و با 
درخواست شخص محمد خاتمي و تصويب »شوراي عالي 
سياس��تگذاري« همين امروز مي توانن��د فرآيند انتخاب 
نامزدها را عادالنه تر و شفاف كنند و منجر به اين شوند كه 
ليست واحد شايسته ساالرانه تر بسته شود و اعتماد و راي 

به ليست در همين انتخابات افزايش پيدا كند: 
1- استعفا/ جايگزيني اعضايي كه نامزد انتخابات شوراها 

هستند: 
بعضي از اعضاي »شوراي عالي سياستگذاري« خودشان 
از نامزدهاي انتخابات شوراهاي ۹۶ هستند. روشن است 
كه عادالنه نيست افرادي كه خود بازيگر و ذي نفع اند، داور 
و گزينشگر باشند. شايسته است اعضايي كه خود نامزدند 
با مصوبه شورا يا درخواست سيدمحمد خاتمي در گزينش 
نامزدهاي ليس��ت حق راي نداشته باشند. احزابي هم كه 
نماينده شان در ش��وراي سياس��تگذاري نامزد انتخابات 
ش��وراهاي شهرش��ان ش��ده اس��ت، مي توانند از امروز تا 
پس از انتخابات نماينده ديگري را به جلس��ات ش��وراي 

سياستگذاري بفرستند. 
۲- بهب��ود اطالع رس��اني تاثيرگ��ذار و پرمخاطب درباره 

فرآيند گزينش نامزدها: 
متاس��فانه در اي��ن زمينه »ش��وراي عالي« هم در س��ال 
۹۴ و ه��م در ۹۶ بس��يار ضعي��ف عمل كرده اس��ت. اگر 
»ش��وراي عالي« راي و اعتماد بدنه حاميان اصالح طلبان 
را مي خواهد، باي��د براي افزايش اين اعتماد و راي ش��ان 
به آنه��ا گزارش دقيقي از س��ازوكار گزينش نامزدها ارايه 
كند. مثال »ش��وراي عالي« مي تواند با انتشار اطالعيه اي 
رس��مي و برگزاري يك كنفرانس خبري به اين پرسش ها 

پاسخ بدهد: 
- »شوراي عالي سياستگذاري« دقيقا متشكل از چه افراد 
و نماينده چه تشكل هايي است؟ اين چهره ها و نمايندگان 
به چه شيوه اي به »ش��وراي عالي« افزوده  شده اند؟ كدام 
اعضاي »شوراي عالي« مسوول گزينش و پيشنهاد ليست 

واحد به »شوراي عالي« هستند؟
- براي گزينش نامزدها دقيقا چه مراحلي طي مي شود؟

- مالك هاي ارزيابي و امتيازدهي به هر نامزد و وزن/ضريب 
هر عامل چيست؟ پاكدستي، تخصص مرتبط با مديريت 
شهر، مقبوليت و راي آوري، تعلق نظري و پايبندي عملي 
نامزدها به اهداف اصالح طلبان و مهارت هاي سياسي شان 

به چه شيوه اي سنجيده شده و امتياز گرفته است؟
- چند نامزد براي ارزيابي جهت ورود به ليس��ت انتخاب 
ش��ده اند و نامزدهايي كه مي خواهند به ارزيابي شوندگان 

اضافه شوند از چه طريق بايد اقدام كنند؟
در اثر درس گيري از گذشته، در اين دوره به نظر مي رسد 
كه هيچ نامزدي تحت تاثير نسبت هاي خانوادگي اش در 
ليست شوراهاي تهران قرار نمي گيرد و شهرت به سالمت 
اقتصادي هم از مالك هاي مهم گزينش نامزدها بوده است. 
اما اطالع رساني »شوراي عالي« درباره اين مالك ها چنان 
ضعيف بوده است كه »شوراي عالي« در بسياري از رسانه ها 
و كانال هاي تلگرامي به خاطر نامزدهاي كمتراليقي كه در 
ليست قرار نخواهند گرفت در معرض نقد قرار گرفته است 

و در افكار عمومي هزينه مي دهند. 
3- اطالع رساني دقيق درباره راي شخصيت ها و احزاب در 

فرآيند انتخاب ليست: 
ش��فافيت و علن��ي ب��ودن راي اح��زاب و نماين��دگان از 
كاراترين ش��يوه هاي اعتمادسازي و مس��ووالنه تر شدن 

راي دادن اس��ت و ب��ه همين عل��ت در اغل��ب مجالس و 
اح��زاب دموكراتيك ترين س��اختارهاي سياس��ي جهان 
آراي نمايندگان علني و در دسترس��ي عمومي اس��ت. در 
ايران هم آغاز اين فرآين��د در احزاب وجبهه اصالح طلبان 
مي تواند  الگوي خوبي براي علني ش��دن راي نمايندگان 
مجلس ش��ود. براي افزايش ش��فافيت س��ازوكار انتخاب 
ليست واحد، »شوراي عالي« مي تواند اعالم بكند هر نامزد 
ليس��ت واحد نهايي با راي علني ك��دام اعضاي حقيقي و 
حقوقي »ش��وراي عالي« وارد ليست شده است. با اين كار 
احزاب و ش��خصيت هاي واجد حق راي در قبال راي شان 
وادار به پاسخگويي در برابر افكار عمومي و بدنه اجتماعي 
حامي اصالحات مي شوند و همين شفافيت و پاسخگويي 
به مسووالنه تر راي دادن شان كمك مي كند. در اين حالت 
اگر يك ش��هروند اصالح طلب به حض��ور فردي خاص در 
ليس��ت انتقاد دارد، به جاي زير س��وال بردن مشروعيت 
كل ليس��ت و »ش��وراي عالي« به تصميم و راي احزاب و 
تشكل هايي كه به حضور آن فرد خاص راي داده اند انتقاد 
خواهد كرد. يا اگر فك��ر مي كند يك نامزد اليق حضور در 
ليست شوراهاي تهران اس��ت، اگر در ليست قرار نگرفت 
الاقل مي داند چه افراد و احزابي به او راي مثبت داده بودند 
و مي تواند از كساني كه راي منفي داده اند بپرسد چرا؟ قابل 
دفاع نيست كه از مردم و حاميان بخواهيم اعتماد كنند و به 
ليست پيشنهادي »شوراي عالي« راي بدهند و در مقابل 
خود »ش��وراي عالي« حاضر نباشد شفاف سازي كنند. به 
نظر مي رس��د اگر در انتخابات مجلس ۹۴ هم »ش��وراي 
عالي« چنين مي كرد، چند عضو ضعيف ليست اميد اساسا 
وارد ليست نمي شدند. اين شفافيت منجر به پاسخگويي 
و انتخاب شايسته ساالرتر ليست ها و كاهش تاثيرگذاري 
زدوبندهاي پشت پرده و خويشاوندساالري، رفيق نوازي، 
رانت و پول هاي ناسالم مي شود. عضوي از »شوراي عالي« 
كه بايد نسبت به رايي كه به حضور هر نامزد در ليست داده 
اس��ت در برابر افكار عمومي و بدنه حاميان اصالح طلبان 
پاس��خگو باشد، با وس��واس و س��نجيدگي بيشتري راي 
مي دهد. اين ش��فافيت و نوري ك��ه از افكار عمومي بر اين 
فرآيند مي تابد سالمت سازوكار انتخاب نامزدها و كيفيت 
ليس��ت نهايي را افزايش مي دهد و كش��نده باكتري هايي 
است كه فقط در تاريكي پس��توهاي پشت پرده سياست 
رش��د مي كنند. حتي اگ��ر در اين انتخابات هم نش��د كه 
راي هاي اعضاي »ش��وراي عالي« در عرصه عمومي اعالم 
شود، الاقل خوب اس��ت بين خود اعضاي »شوراي عالي« 
علني باشد و ثبت شود تا بعدا قابل رجوع باشد كه هر نامزد 
با اتكا به راي كدام اعضا وارد ليست شد و نوعي پاسخگويي 

درون شورايي در قبال ساير اعضا طلب شود. 
۴- اطالع رس��اني دقيق ت��ر درب��اره هر نام��زد و علل قرار 

گرفتنش در ليست: 
اصالح طلب��ان در انتخابات ۹۴ در مورد هر نامزد ليس��ت 
اميد اطالع رس��اني كافي نكردند. »ش��وراي عالي« اگر از 
كيفيت و مطلوبيت ليس��ت پيشنهادي اش مطمئن است 
شايس��ته اس��ت به جاي صرف درخواس��ت براي اعتماد 
و راي چشم وگوش بس��ته ايراني��ان، درب��اره ويژگي ها و 
توانمندي هاي هر نامزد و علل قرار گرفتنش در ليس��ت، 
اطالع رساني وس��يع و تاثيرگذار كند. حتي هنوز هم يك 
وب سايت ساده كه شامل پيش��ينه نامه كامل نمايندگان 
فراكسيون اميد باشد در دسترس عموم شهروندان نيست. 
هنوز هم بسياري از ما نمي دانيم بعضي از نامزدها چرا و با 
اتكا به چه توانايي هايي و ب��ا راي چه احزاب و چهره هايي 
در ليست اميد قرار گرفتند. پاسخ به اين سوال ها منجر به 
افزايش اعتماد و راي به ليست واحد پيشنهادي »شوراي 

عالي« در انتخابات شوراها مي شود. 
5- اطالع رساني دقيق تر درباره برنامه هاي ليست: 

اقتضاي احترام به راي دهندگاني كه پيرو چشم وگوش بسته 
هيچ حزب و چهره سياس��ي  نيستند و جلب راي و اعتماد 
تعداد بيش��تري از ايرانيان آن اس��ت كه »ش��وراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلبان« همزمان با انتش��ار ليست 
انتخاباتي پيشنهادي اش براي انتخابات شوراها برنامه هاي 
ليست را براي بهبود مديريت شهر و زندگي در شهر منتشر 
كند. ش��هرونداني كه مي خواهند با راي ش��ان نامزدهاي 
انتخاباتي را به شوراي شهر بفرستند حق دارند بدانند در 
صورت ورود نامزدهاي ليست »شوراي عالي سياستگذاري 

اصالح طلبان« به شوراي شهر: 
- رياست شوراي شهر انتخابي اين ليست كيست؟

- ش��هردار انتخابي ش��ان )مهم ترين نتيج��ه عملي راي 
نمايندگان شوراها( كيس��ت؟ )اعالم نام شهرداري اليق، 
مث��ال محمدعلي نجفي براي تهران و انتش��ار نام و عكس  
و برنامه هايش در پوس��ترهاي انتخاباتي ليست، جذابيت 
ليس��ت و رايي كه از ش��هروندان مي گي��رد را هم افزايش 

مي دهد( 
- رييس كميسيون هاي پنجگانه شورا چه كساني خواهند 
بود؟ هر كدام از نامزدهاي ليست براي كدام كميسيون در 

نظر گرفته شده اند؟
- برنامه هاي ليس��ت براي بهبود عملكرد كميسيون هاي 

پنجگانه چيست؟
- برنامه هاي كلي و واقع نگرانه ليست براي بهبود مديريت 
شهر و ش��رايط زندگي ش��هروندان )به ويژه فرودستان(، 
كاهش فس��اد و تقويت نظارت موثر ش��وراها چيس��ت؟ 
درآمدهاي محدود شهر به چه ميزان براي اجراي هر يك 

از اين برنامه ها هزينه خواهد شد؟
۶- گرفتن چند تعهد از نامزدهاي ليس��ت و اطالع رساني 

درباره اين تعهد: 
در دوره هاي پيشين شوراهاي شهر تعدادي از نمايندگان 
ليست هاي اصالح طلبان به برنامه هاي اعالم شده ليست و 
تصميمات جمعي اصالح طلب��ان پايبند نماندند، تا جايي 
كه در دوره پيش��ين قاليباف ش��هردار ماند و تنها صداي 
رسا در شوراي شهر تهران ضد فساد شهرداري رحمت اهلل 
حافظي بود كه از ليست اصالح طلبان وارد شورا نشده بود. 
ضروري است كه »ش��وراي عالي« براي نامزدهايي كه در 
ليست قرار مي گيرند روشن كرده باشد كه در ازاي ورود به 
اين ليست و كسب حمايت اصالح طلبان و محمد خاتمي، 

تعهداتي در قبال »شوراي عالي« و اصالح طلبان خواهند 
داش��ت. انتخاب نامزدهايي كه نشان داده باشند قابل اتكا 
و ملتزم به آداب كار جمعي و اهداف اصالح طلبانند تخلف 
و تكروي مخرب را مي كاهد، ام��ا براي جلب اعتماد افكار 
عمومي و محكم كاري گرفتن تعهد مكتوب در زمينه هايي 

از اين دست هم مطلوب به نظر مي رسد: 
- تعهد به عدم استعفا تا پايان دوره نمايندگي، حتي براي 
گرفتن س��مت در دولت آتي و ش��هرداري )اس��تعفاهاي 
متعدد اعضا در دوره هاي پيش��ين از داليل كاهش تعداد 

راي اصالح طلبان و ضعيف تر شدن شورا بود( 
- تعه��د ب��ه راي ندادن ف��ردي كه مورد تاييد »ش��وراي 
عالي« نيس��ت )در دوره هاي پيش��ين چند نامزد ليست 
اصالح طلب��ان پس از ورود به ش��ورا و بر خ��الف تصميم 

اصالح طلبان به قاليباف راي دادند( 
- تعهد به حمايت از طرح هاي تحقيق و تفحص ضدفساد 

در شهرداري
- تعهد به عدم اس��تفاده از هيچ امتي��از و رابطه مرتبط با 
ش��هرداري )از جمله امتيازات و مجوزهاي قانوني( براي 
كس��ب درآمد ش��خصي يا كمك به دوس��تان و آشنايان 
)به ج��ز حقوق ثابت ماهانه دريافتي نمايندگان ش��ورا( و 
نپذيرفتن هيچ هديه و امتياز اقتصادي و غيراقتصادي اي 
)هر چند قانوني( از شهرداري در طول دوره نمايندگي )در 
دوره هاي پيشين بعضي از امتيازات و مجوزها و هديه هاي 
دريافتي برخي نمايندگان ش��ورا از شهرداري ها از عوامل 
وامداري ش��ان به شهردار و سكوت ش��ان در برابر فساد در 
شهرداري شده بود تا جايي كه بسياري از شوراهاي شهرها 

حياط خلوتي براي رانت خواري شده اند( 
- تعهد به كمك به اصالحات ساختاري حقيقي و حقوقي 
ب��راي بهبود مديريت ش��هر و كاهش فس��اد س��اختاري 
در ش��هرداري و اعتراض علني به فس��اد و ناكارآمدي در 

مديريت شهر
- تعهد ب��ه حماي��ت از تصوي��ب و پيگي��ري برنامه هاي 
اعالم شده ليس��ت »اصالح طلبان« براي ش��وراها و شهر 

در ايام انتخابات
- تعهد ب��ه ارايه گزارش هاي فصل��ي از كارنامه فعاليت ها 

در شورا به »شوراي عالي« سياستگذاري اصالح طلبان
براي پيشگيري از متهم شدن اصالح طلبان به بي صداقتي 
معيارهايي كه براي انتخاب نامزدها اعالم مي شود حتي به 
بهانه سهميه احزاب و گروه ها در ليست هم در مورد هيچ 

نامزد ليست نبايد نقض شود. 
7- تعهد به پايش و رصد عملك��رد نمايندگان راه يافته به 

شورا و ارايه گزارش هاي منظم به مردم: 
احزاب اصالح طلب و »ش��وراي عالي« تاكنون در پايش و 
نظ��ارت بر عملكرد نمايندگان راه يافته ش��ان به مجلس و 
ش��ورا و ارايه گزارش منظم به مردم ضعيف عمل كرده اند 
و عملكرد پس��اانتخاباتي رضايت بخشي نداشته اند. الزمه 
حفظ و افزاي��ش اعتماد راي دهندگان )ب��ه ويژه در عصر 
ارتباطات و شبكه هاي اجتماعي( تقويت اين پايش است. 
»نماس��نج« )گزارش هاي س��نجش عملكرد نمايندگان 
مجلس دهم( نخس��تين نمونه اين رصد و پايش عملكرد 
نمايندگان اصالح طلب بود )كه البته متاس��فانه نه توسط 
خود فراكس��يون امي��د يا احزاب اصالح طلب كه توس��ط 
تع��دادي از داوطلبان حامي اصالحات منتش��ر ش��د( و 
كمك به بهب��ود و كيفي تر ش��دن و كاه��ش نواقصش و 
انتش��ار گزارش هاي مش��ابه در مورد عملكرد نمايندگان 
شوراها توسط »ش��وراي عالي سياستگذاري« ضروري به 
نظر مي رس��د. بدنه اجتماعي حامي اصالحات در ايران با 
اين نوع پايش ها و گزارش هاي منظم اميدوار مي شود كه 
اصالح طلب��ان در ازاي رايي كه از م��ردم مي گيرند، بعد از 
ورود به نهادهاي نمايندگي هم خود را مسوول و پاسخگو به 
راي دهندگان مي دانند و بر اساس اين سنجش هاي منظم 
نماين��دگان كم كار و اصالح پرهي��ز را توبيخ و نمايندگان 

كوشا و اصالح  جوتر را تشويق مي كنند. 
براي توفيق اصالح طلبان در انتخابات شوراها و پيشگيري 
از ورود نامزدهاي اصولگرايان رسيدن به »ليست واحد«ي 
كه اعضاي »شوراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان« 
انتخاب مي كنند ضروري اس��ت، اما كافي نيس��ت. بدنه 
اجتماعي حامي اصالح طلبان هم بايد به آن ليست اعتماد 
كند، نامزدهاي شايسته تر را در آن ببيند و به كل ليست راي 
بدهد. براي تحقق اين هدف شفاف س��ازي هاي هفت گانه 
باال كارس��از اس��ت و در صورت اراده رهبران اصالح طلب 
و اعضاي »ش��وراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان« 
در همين دوره تحقق يافتني اس��ت. پ��س از انتخابات ۹۶ 
نيز براي پيش��برد دموكراتيزاس��يون، تقويت ش��فافيت، 
كاراتر ش��دن عملكرد، تقويت بازوي اطالع رساني و بهبود 
تركيب »ش��وراي عالي« )به ويژه متناس��ب شدن تعداد 
حق راي اعضاي حقوقي با وزن اجتماعي حزب يا گروهي 
كه نمايندگي مي كنند، كاهش س��هميه راي تشكل هاي 
تك نفري/كم عض��و و افزوده ش��دن س��هميه نمايندگان 
تشكل هايي كه بخشي از بدنه اجتماعي حامي اصالحات 
را نمايندگي مي كنند و در حال حاضر در »شوراي عالي« 
نماينده ندارند( گام هاي ديگري مي توان برداشت. كاميابي 
اصالح طلبان در بسط دموكراسي، آزادي، عدالت و رفاه در 
ايران و توفيق شان در انتخابات هاي بعدي مستلزم بهبود 
عملكرد، افزايش ش��فافيت و دموكراتيزاسيون »شوراي 
عالي سياستگذاري اصالح طلبان« )نهاد ائتالف ساز و معرف 
نامزد/ليست واحد اصالح طلبان با رهبري محمد خاتمي و 
حمايت همه احزاب و چهره هاي بانفوذ اصالح طلب( است. 
اين اصالحات در »ش��وراي عالي« نيز نيازمند مشاركت، 
مطالبه گري، فشار و مذاكره احزاب، رهبران، روشنفكران، 
فعاالن سياسي و دانشجويي و شهروندان حامي اصالحات 
در ايران اس��ت. اص��الح نهادهاي سياس��ي اصالح طلبان 
پيش نياز و تقويت كننده اصالح نهادهاي حاكميتي است 
و دس��ت يافتني. اصالح طلباني كه در نهادهاي سياس��ي 
خودش��ان تمري��ن ش��فافيت، پاس��خگويي، كارآمدي و 
دموكرات منشي كرده باشند در اصالح نهادهاي حكومتي 
هم كامياب تر خواهند بود. دموكراتيزاسيون و شفاف سازي 

را از نهادهاي دموكراسي خواهان بايد آغازيد. 

تحليل

ديدگاه 10
روحاني راي خواهد آورد 

نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه اصالح طلبان با وحدت و اتفاق نظر از آقاي روحاني حمايت مي كنند، گفت: اختالف و تفرقه در ميان اصولگرايان از بين نرفته است و ما به آنان توصيه مي كنيم اختالف را كنار بگذارند و از يك 
نامزد واحد حمايت كنند. الياس حضرتي با تاكيد بر اينكه آقاي روحاني گزينه نهايي اصالح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري است، افزود: البته همچنان اين بحث تمام نشده كه اصالح طلبان يك نامزد پشتيبان و همراه در كنار آقاي 
روحاني معرفي كنند. ولي اگر يك نامزد پشتيبان اصالح طلب نيز در كنار آقاي روحاني مطرح شود . ضمن كمك به فضاي انتخابات به نفع آقاي روحاني كنار مي رود.  پيش بيني ما اين است كه با شرايط موجود آقاي روحاني راي خواهد آورد.  ايرنا
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احزاب 
اصالح طلب 

و »شوراي 
عالي« تاكنون 

در پايش و 
نظارت بر 
عملكرد 

نمايندگان 
راه يافته شان 

به مجلس و 
شورا و ارايه 

گزارش منظم 
به مردم ضعيف 

عمل كرده اند 
و عملكرد 

پساانتخاباتي 
رضايت بخشي 

نداشته اند. 
الزمه حفظ و 

افزايش اعتماد 
راي دهندگان 

)به ويژه در 
عصر ارتباطات 

و شبكه هاي 
اجتماعي( 
تقويت اين 
پايش است

راه توفيق 
اصالح طلبان

براي توفيق اصالح طلبان 
انتخاب�ات ش�وراها  در 
ز  ا ي  پيش�گير و 
ي  ه�ا د مز نا د  و ر و
اصولگراي�ان رس�يدن 
ب�ه »ليس�ت واح�د«ي 
ك�ه اعض�اي »ش�وراي 
سياس�تگذاري  عال�ي 
انتخاب  اصالح طلب�ان« 
مي كنند ضروري اس�ت، 

اما كافي نيست.

انتخاب معيارهاي 
نامزدان

براي پيش�گيري از متهم 
ش�دن اصالح طلب�ان به 
بي صداقت�ي معيارهايي 
كه براي انتخ�اب نامزدها 
اع�الم مي ش�ود حتي به 
بهانه س�هميه اح�زاب و 
گروه ها در ليس�ت هم در 
مورد هيچ نامزد ليس�ت 

نبايد نقض شود. 

محمدرضا جاليي پور

»لزوم  شفاف سازي نحوه گزينش  نامزدهاي ليست شوراي شهر اصالح طلبان« 

هفت پيشنهاد به شوراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلبان

سوژه روز

اصالح طلب��ان در پ��ي مصوبات ش��وراي 
عالي سياس��تگذاري به دنبال فراهم كردن 
س��اختارهاي عرفي ب��راي انتخابات رياس��ت جمهوري 

هستند. 
به همين دليل نيز در نخستين گام شوراي ستاد انتخاباتي 
اصالح طلبان تهران تشكيل و حسين مرعشي مسووليت 
آن را به عهده گرفت. اما روز گذشته اعالم شد در راس اين 

ش��ورا تغييري رخ داده و مرتضي حاجي، به جاي حسين 
مرعشي رياس��ت شوراي س��تاد انتخاباتي اصالح طلبان 

تهران را به عهده گرفته است. 
به گزارش ايسنا، با پيشنهاد سيد حسين مرعشي و تاييد 
هيات رييسه ش��وراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان، 
مرتضي حاجي رييس شوراي ستاد انتخاباتي اصالح طلبان 

تهران شد. 

پيش از اين در نخس��تين جلس��ه شوراي س��تاد تهران 
حسين مرعشي با اكثريت آرا به عنوان رييس ستاد تهران 

انتخاب شده بود. 
حسين مرعش��ي در اين رابطه گفت: آقاي حاجي از قبل 
گزينه مورد نظر من بودند و اين مدت به دليل اينكه ايشان 

در سفر بود من اين سمت را قبول كردم. 
مرعش��ي در تاييد خبر كناره گيري اش از رياست شوراي 

س��تاد انتخاباتي اصالح طلبان در گفت وگ��و با خبرنگار 
خبرگزاري برنا گفت: آقاي حاجي از قبل گزينه مورد نظر 
من بودند و اين مدت به دليل اينكه ايشان در سفر بود من 

اين سمت را قبول كردم. 
او ادامه داد: درست است من به اتفاق اكثريت آرا به رياست 
شوراي ستاد انتخاباتي اصالح طلبان منصوب شده بودم، 
اما از ابتدا اعتقاد داشتم مرتضي حاجي مي تواند بهترين 

عملكرد را در اين جايگاه داشته باشد. 
مرعش��ي در خاتم��ه گف��ت: در س��تاد مي مان��م و 

فعالي��ت خواهم ك��رد. مرتض��ي حاجي 
ني��ز در گفت وگ��و با »اعتم��اد« ضمن 
تايي��د اين خبر اع��الم برنامه ها و نحوه 
 فعاليت��ش را موكول به زم��ان ديگري 

كرد. 

حاجي به جاي مرعشي رييس شوراي ستاد انتخاباتي اصالح طلبان تهران شد

صبا طاهريان/ اعتماد


