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حمیدرضا کارگر ،عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:

هیچ شخص و حزب
و شورایی در اندیشه
اصالحطلبی خارج از
دایره نقد نیست

صفحه 2

خدا کرم جاللی رئیس سازمان جنگلها:

بهرهبرداری از جنگلهای شمال
از سال آینده ممنوع است

پاسخ محکم ظریف به ترامپ و جمهوریخواهان:

سیاست تغییر رژیم در ایران جواب نمیدهد

ایرانیها در لسآنجلس
چهار ساعت در صف
میایستند که رئیسجمهوری را
انتخاب کنند که از قبل مشخص
است؟! خودتان را مسخره نکنید!
به واقعیتها بنگرید

صفحه 2

رحمتاله حافظی عضو شورای شهر تهران:

چمنها با «آب چاه» و مزارع سبزی
با «فاضالب خام» آبیاری میشوند

خبر اول

صفحه 2

وزیر امور خارجه کشورمان برای بررسی تحوالت خاورمیانه ،روز دوشنبه به وقت محلی در نشستی در اندیشکده شورای روابط خارجی با حضور «ریچارد هاس» ،رئیس این اندیشکده شرکت و
سخنرانی کرد .به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف در اظهارات خود به دوران جنگ عراق اشاره و تأکید کرد که در آن دوران تمام قدرتهای دنیا از صدام حمایت میکردند اما در نهایت ایران با اتکا
به مردم خود توانست ادامه دهد و به توفیق دست یابد .ظریف در پاسخ به پرسشی درباره تعامالت با دولت ترامپ خاطرنشان کرد که با رکس تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا گفتوگویی نداشت ه است
اما این بدین معنا نیست که احتمال تعامل در آینده وجود ندارد .وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد ،تسلیحات هستهای ،امنیت هیچ کشوری را تأمین نمیکند .وی در پاسخ به پرسشی درباره
استقالل قوه قضاییه ایران گفت :قضات بخشی از نظام حقوقی هستند که به صورت فرمایشی انتخاب نمیشوند بلکه در یک چارچوب حقوقی و با طی فرآیندهایی به سمت خود میرسند .نظام قضایی
ما مستقل است و بر اساس قانون عمل میکند .ظریف ادامه داد :دادگاهی در نیویورک ما را در رابطه با وقایع یازدهم سپتامیر جریمه کرد و این در حالی است که عربستان و همپیمانان شما در این
وقایع دست داشتند .در ادامه این سخنرانی ریچارد هاس پرسشی را به این صورت مطرح کرد :تیلرسون به تازگی از حمایت از عناصری در داخل ایران برای تحقق گذاری مسالمتآمیز در حکومت
این کشور سخن گفت .حلقهای از سناتورهای آمریکایی کمتر دیپلماتیک بوده و خواستار تغییر رژیم شدهاند .نظر شما چیست و این موضع چه تأثیری بر دیدگاه شما در قبال ایاالت متحده دارد؟
ادامه در همین صفحه

سیاست تغییر رژیم در ایران جواب نمیدهد
ادامه خبر اول
ظریف در پاسخ به این پرسش گفت :تأثیر این امر (بر دیدگاه ما) این است که
متوجه میشویم آمریکا از تاریخ عبرت نمیگیرد .آمریکا در ایران در سال ۱۹۵۳
دست به تغییر رژیم زد و میبینید که این حرکت چه برایندی برای آمریکا داشت.
آمریکا از زمان انقالب ،سیاست تغییر رژیم را دنبال میکند .این روند در دوره اوباما
رسماً متوقف شد؛ هرچند به اعتقاد ما در عمل این نبود.
وی ادامه داد :تفاوت میان ایران و همپیمانان آمریکا در منطقه این اســت که
ما مشــروعیت و قدرت خود را از مردم میگیریم .واقعیت این است که ما در ۳۸
سال گذشته تحت فشــار بودهایم .همه کشورهای منطقه ما نوعی چتر خارجی
دارند؛ یا از طریق ناتو یا پشــتیبانی مســتقیم آمریکا .ایران ندارد .ما چطور بدون
هیــچ حمایت خارجی قــادر به ادامه بودهایم؟ علت این اســت که به مردم خود

متکی هســتیم .ظریف گفت :این مردم به مدت  ۱۰ســاعت در صف بودند تا در
انتخابات ریاستجمهوری رأی دهند .ژنرال ماتیس چند روز پیش گفت ایرانیها
حق انتخاب ندارند .و آیتاهلل رئیسجمهور را انتخاب میکند و اینگونه توضیح داد
که انگار ترامپ در آمریکا رئیسجمهور بعدی را انتخاب کند .مردم  ۱۰ساعت در
صف میایستند که رئیسجمهوری را انتخاب کنند که از قبل انتخاب شده است؟!
شاید مردم داخل ایران شستوشوی مغزی شدهاند! ایرانیها در لسآنجلس چهار
ساعت در صف میایستند که رئیسجمهوری را انتخاب کنند که از قبل مشخص
است؟! خودتان را مسخره نکنید! به واقعیتها بنگرید .تغییر رژیم در ایران جواب
نمیدهد زیرا کشوری نیست که برای بقا و مشروعیت به آمریکا وابسته باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تحریمهای آمریکا علیه برنامه هستهای ایران
گفت :آمریکا باید رویه خود در قبال تحریمها را تغییر دهد .وقتی آمریکا تحریمهای

هستهای را علیه ایران آغاز کرد ،ما  ۲۰۰سانتریفیوژ داشتیم که پس از تحریمها و
در زمان مذاکرات این تعداد به  ۲۰هزار سانتریفیوژ رسید .پس نتیجه این تحریم
 ۱۹هزار و  ۸۰۰سانترفیوژ بیشتر بوده است .تحری م هیچگاه کارآمد نبوده است .به
عنوان فردی که در ســال  ۱۹۸۲پایاننامه ارشد خود را درباره تحریمها نوشتهام،
میگویــم که تحریم جواب نمیدهد .ظریف درباره موضع ایران در قبال کردها و
رفراندومی که میخواهند در عراق برگزار کنند ،گفت :به اعتقاد ما ،رفراندوم گزینه
درستی نیست و نتیجه فاجعهباری برای عراق به دنبال خواهد داشت .تأثیر این کار
برای امنیت عراق و منطقه فاجعهبار خواهد بود .ما به دوستان خود در کردستان
عراق که همگی از بارزانی گرفته تا ســایرین دوستان ما هستند ،توصیه کردهایم
که این کار را نکنند .به نظر من این نظر مشــترک همه کشورهای منطقه است.
وی تصریح کرد :با این حال معتقدم سیاســتهای ضدکردی در هر جای منطقه

نتیجه عکس خواهد داد .در ادامه هاس از ارزیابی ظریف از سیاستهای ترکیه در
قبال کردها پرسید که ظریف با لبخند پاسخ داد :من در امور داخلی سایر کشورها
مداخله نمیکنم .من صرفاً تحلیلگری هستم که نکات تحلیلی مطرح میکنم.
وزیر خارجه کشــورمان در ادامه همچنین اظهار امیدواری کرد که مناقشه یمن
به درگیری مســتقیم میان ایران و عربستان سعودی منجر نشود .جنگ داخلی
یمن به نفع هیچکس نیست .ظریف در پاسخ به سوالی درباره خطر مناقشه میان
دو کشور تاکید کرد که ایران مسلماً امیدوار است وارد چنین جنگی با عربستان
نشود .او افزود :ایران و عربستان الزم نیست یکدیگر را در منطقه خاورمیانه نادیده
بگیرند .وزیر خارجه کشــورمان اضافه کرد که هر چند دو کشور در مورد یمن و
ســوریه توافق نظر ندارند ،اما میتوانند برای پایان این مناقشهها با هم همکاری
کنند.

یادداشتهای امروز
صفحه 3

کودک آزاری جنسی

جوابیه یکی از احزاب عضو شورای عالی سیاستگذاری به اظهارات حمیدرضا جالییپور:

اصالحطلبی با زد و بند و شیوههای مذموم منافات دارد
سیدحسن موسوی-معاون دبیر کل حزب اسالمی کار

با مطالعه یادداشــت تلگرامی برادر گرامی آقای حمیدرضا جالیی پور با عنوان
چرا به لیست «شعسا» حمالت غیرمنصفانه میشود؟ مطالب زیر مطرح میگردد:
-1آقای جالیی پور انتقادات به لیست شورای عالی را غیرمنصفانه میداند و آن را
متکی به اظهارات آقایان منتجب نیا ،کمالی ،رهامی و نظری دانسته است.
نکته :آقای جالیی پور نام بسیاری از اصالح طلبان که خود در فرآیندهای شورای
عالی در بستن لیست حضور داشتهاند و معترض به هم ریختن روندها و شیوههای
مصوب شورای عالی بودند را عمدا ً حذف کردهاند .از این جمله میتوان به نام آقای
جواد امام اشاره کرد .نکته :ایشان برای القای مطالب خود به مخاطب ،نام منتقدان
لیســت را بدون تفکیک در یک ردیف میآورد .در حالی که آقایان منتجب نیا و
رهامی اساساً مخالف تشکیل شورای عالی اصالح طلبان ،آقای نظری روزنامه نگار
منتقد و اصالح طلب ،آقای کمالی پیشنهاد دهنده ایجاد شورای عالی اصالح طلبان،
عضو پر تالش هیئت رئیسه شورای عالی است و در تمام عمر شورای عالی رئیس
کارگروه سیاست گذاری و برنامه ریزی آن شورا بوده است.
-2آقای جالیی پور در این یادداشت موارد جدیدی را طرح میکند و در ادبیات
سیاســی کشــور ،عناوین تازهای را خلق میکند ،از جمله طرح موضوع الیههای
جریان اصالحات .آقای جالیی پور ،همزمان با آنکه منتقدان را غیرمنصف میخواند
میگویــد« :اغلب منتقدان غیرمنصف ،آگاهی دقیق و به روزی از الیههای جریان
اصالحات ندارند ».بنده گمان میکنم تنها کسی که احتماال اطالع دقیقی از کشف
جدید ایشان دارد خودشان است.
-3در بند دوم از نوشته آقای جالیی پور دوباره به واژهی جدیدی برمیخوریم،
«جریان اصلی اصالحات»! و پس از نام بردن از آقایان خاتمی ،عارف ،موسوی الری،
مرعشــی ،نعیمی پور ،شــکوری راد ،مبلغ و خانم منصوری این افراد را نماینده و
سخنگوی « جریان اصلی اصالحات» دانسته است و نوشته است مصاحبه چهرههای
فوق قابل استناد است .من فکر میکنم ایشان باید در مورد مسائلی چون اصلی و
جعلی ،خودی و غیرخودی ،ارتباط اصالح طلبی و تکثرگرایی و مشــارکت احزاب
توضیح دهند تا عیار اصالح طلبیشــان توسط خوانندگان فهیم سنجیده شود و
بگویند چگونه و بر چه اساسی ،ایشان کسانی را که از روز اول انقالب و پیش از آن،
تا کنون فعالیت منسجم سیاسی و تشکیالتی داشتهاند جعلی دانسته و افرادی که
آغاز ،فعالیت سیاسی شان نهایتا به سال  76میرسد(آن هم پس از انتخابات ریاست

جمهوری) جریان اصلی اصالحاتاند؟
-4بــا کمال تعجب در این یادداشــت واژه « تخلف از مصوبات جمعی » ذکر
میشــود و در مثال برای کاندیدا شدن آقای رهامی درانتخابات کسب رضایت از
حسن روحانی ،خاتمی و شعسا (شورای عالی) را شرط الزم و واجب میداند.
نکته :به فرض اگر کسی روزی تخلفی از مصوبات داشته باشد ،طبق نظر آقای
جالیی پور به یکباره از اصلی به بدلی تبدیل میشود و دیگر حق انتقاد و اظهار نظر
ندارد و حتی اگر در یک موضوع بدیهی انتقادی کرد یا هشداری داد نباید حرف و
سخن اورا شنید.
-5در بند سوم از نوشته ایشان موردی آمده است که تعجب همه وجود انسان
را فرا میگیرد .ایشــان لیست شورای شهر پنجم را ائتالف وسیع میخواند و این
لیســت را حاصل یک کار جبههای میداند و توضیح میدهد که «نمیتواند مورد
رضایت کامــل هریک از احزاب و چهرههای عضو این جبهه از جمله خود محمد
خاتمی باشد» .ضمن آنکه ایشان را به مطالعه بیشتر در مورد اصول تشکیل جبهه
و تصمیم گیری در جبهههای سیاسی دعوت میکنم .عرض میکنم که معنی کار
جبههای دقیقا عکس این مطلبی است که آقای جالیی پور میگویند و تصمیمات
جبهه باید به گونهای اخذ شود که مورد رضایت همه احزاب و گروههای عضو جبهه
باشد وگرنه اجباری به انجام بی چون و چرای تصمیمات توسط اعضا وجود ندارد.
ضمنا گویا جناب جالیی پور هیچ نقشی برای نخبگان ،جوانان و فعاالن اصالح طلب
قائل نیستند همانها که از اولین لحظه اعالم لیست در فضای مجازی و دیدارهای
حضوری عدم رضایت و اعتراض خود را به لیست شورای شهر اعالم کردند .نکته :در
این بند اشارهای کنایه گونه به « زد و بند با نیروهای از ما بهتران» شده است .بنده
خواننــدگان محترم را به مطالعه زندگی نامه آقای حمیدرضا جالیی پور در ویکی
پدیا فرا میخوانم و دعوت میکنم به خاطرات آقای تحسری از دوران مدیریت آقای
جالیی پور در غرب کشور رجوع کنند.
 -6در بند  4از یادداشــت آقای جالیی پور به ضابطه گرایی ،تخصص گرایی و
توجه به جوانان در لیست شورای شهر شعسا اشاره شده است .در ضابطه گرایی و
تخصص گرایی آن لیســت همین بس که فردی با فوق لیسانس حقوق جایگزین
فردی با دکتری اقتصاد در رشته اقتصاد شهری شده است .فردی با دکتری مامایی
در رشته بهداشت محیط در لیست قرار گرفته است .شخصی با دکتری علوم سیاسی
در رشته عمران و حمل و نقل در لیست شورای شهر وارد شده است و فردی با فوق
لیسانس آبخیزداری کشاورزی در رشته عمران و منابع آب شهری ،جایگزین فردی
با دکتری منابع آب شهری شده است .با انجام این تخلفات آشکار از مصوبات شورا
در خصوص امر تخصص گرایی ،تمام برنامه ریزیها ،شعارها ،و گفتوگوهایی که در

این موضوع مطرح شده بود را زیر پا گذاشتند .در مورد توجه ویژه به جوانان هم باید
گفت که افرادی قریب به پنجاه ساله را در زمره جوانان قرار دادند و اساساً موضوع
سهمیه ی جوانان در این لیست به طنزی تلخ بدل شد.
نکته  :آقای جالیی پور لیست اصالح طلبان در مجلس ششم را« لیست موفق»
قلمــداد میکند و آن را حاصل کار «اصالح طلبان اصلی» میداند و گویا فراموش
کردند که در روند تشــکیل آن لیســت و تبلیغات برای آن ،ایشان و دوستانشان
شــرایطی به وجود آوردند که صحنهی تخریــب یک چهرهی ملی چون آیت اهلل
هاشمی رفســنجانی را رقم زد و در نهایت زمینههای شکست سوم تیر ماه  84را
فراهم آورد .لیســتی که جامعیت نداشت و نیروهای اصالح طلب را پس از اولین
پیروزیها دچار سرخوردگی کرد.
 -7در بند پنجم از یادداشت آقای جالیی پور نیز به چند نوع استدالل عجیب بر
میخوریم ،وی مینویسد« :جناب نظری ،حکیمی پور ،رهامی ،منتجب نیا ،کمالی
منبعهای قابل اتکایی برای اظهار نظر راجع به لیســت شورا نیستند چون پس از
انتشار لیست ،متأسفانه این افراد از لیستهای موازی و حتی تقلبی دفاع کردند و
یا در برابرشان سکوت کردند» .طبق استدالل آقای جالیی پور اگر کسی نسبت به
لیستی اعتراض داشت ،فقط در صورتی میتواند اظهار نظر کند و منبع قابل اتکایی
باشــد که فقط و فقط از همان لیستی که به آن اعتراض دارد دفاع تمام قد کند.
ایشان میگوید اگر میخواهید حرف شما شنیده شود باید اول لیست ما را تمام و
کمال قبول کنید و ضمناً حتماً تمام لیستهای دیگر را تکذیب کنید( .حتی در مورد
لیستهای دیگر سکوت را هم جایز ندانستهاند) نکته :در همان بند پنجم نوشتهاند:
«تقلبی به چه معنا؟ یعنی عدهای پیدا شدند و لیست اسامی مورد نظر خود را نه به
اسم خود بلکه با نام و عکس خاتمی ،روحانی وهاشمی (و حتی بعضاً با نام " لیست
امید" و لوگوی شعسا) و هزینههای صدها میلیون تومانی تبلیغ کردند ».شاید در
مورد استفاده از لوگوی شعسا حق با آقای جالیی پور باشد ولی اینکه استفاده از نام
و عکس خاتمی و روحانی و هاشمی نیز سبب تقلبی شدن لیست میشود نیز یک
استدالل بدیع است .البته همینکه ایشان با وجود تخریبهای خود و دوستانشان
در دهــه هفتاد و هشــتاد بر ضد آیت ا ...هاشــمی  ،امروزآنقدر هوادار هاشــمی
شــدهاند که استفاده از عکس ایشان را هم در انحصار خود میدانند ،جای تعجب
دارد.
-8در همان بند  5ســخن از حمایت آقای خاتمی به میان میآید بنده آقای
جالیی پور را به مصاحبه دبیرکل محترم حزب اتحاد یعنی حزب متبوع خود ارجاع
میدهم تا بخوانند و بدانند که آقای خاتمی در چه شرایطی این لیست را حمایت
کردند آقای شکوری راد گفته اند« :خاتمی  6روز در برابر تأیید لیست شورا مقاومت

اکبر نعمتی

کرد ولی چون امکان تغییر نبود نهایتاً تأیید کرد  .وقتی خاتمی اعتراض خود را به
آقای عارف منتقل کرد آقای عارف به جای اینکه مسئله را حل و فصل کند ،کار را
رها کرد ».این نوع برخورد با سرمایههای سیاسی و اجتماعی این کشور همچون
حجت االسالم والمسلمین خاتمی از دیگر مصائب غمبار این انتخابات بود.
 -9در بند ششم از نوشتهی آقای جالیی پور بی انصافی به نهایت رسیده و نوعی
تفکر «خود اصل پنداری»در ایشان میشکفد و تمام افرادی را که تا دیروز سر یک
میز در شــورای عالی مینشستند و هنوز هم عضو شورا هستند را عامل و وابسته
به جریان به قول ایشان «دولت موازی» یا جریان اصولگرا میخواند.کسانی که در
مقابل دگرگونی رویههای مصوب شورای عالی انتقاد کردند و فقط توضیح و شفافیت
بیشتر را طلب کردند ،همه کسانی که در فضای مجازی لسیت را مطلوب ندانستند
و نظر خود را در مورد آن ابراز کردند .ایشان در این بند استدالل میکند هر کس
از لیست دیگری حمایت کرده و یا حتی در مقابل لیستهای دیگر سکوت کرده
است عضو جریان قالبی اصالحات است و اساساً برای اصولگرایان کار میکند« تا در
آینده بیشتر به آنها چراغ سبز بدهند» .در اینجا این تصور به وجود میآید که آقای
جالیی پور نه تنها تفاوتهای بین حزب و جبهه را لحاظ نمیکند بلکه از عباراتی
چون آزادی بیان ،آزادی انتخاب برای افراد و احزاب به صورت دکور در بیانات خود
استفاده میکنند .جناب جالیی پور در ادامه پای خود را فرا تر نهاده و عدهای دیگر از
منتقدان لیست شورای شهر را ،با کمال ناباوری در زمرهی کسانی دسته بندی میکند
که «با اصل نظام مشکل دارند ،ولی میدانند که انتقاد به هستهی اصلی قدرت هزینه
دارد ،در نتیجه دق دلی خود را بر روی اصالح طلبان خالی میکنند ».در اینجا باید
مانند آقای جهانگیری در مناظرات بگوییم« :آقای جالیی پور به خودت بیا» بنده
به ایشان عرض میکنم اصالح طلبی یک شورا نیست ،یک فرد نیست ،یک حزب
نیست .اصالح طلبی یک تفکر ریشه دار در تاریخ این کشور است .کسی میتواند
عضو هیچ شــورایی نباشد ،عضو هیچ حزبی نباشد ،علقهی خاصی به هیچ فردی
نداشته باشد ولی خود را اصالح طلب بداند .جناب جالیی پور! هیچ کس حق ندارد
در کشتی اصالح طلبی جا را برای دیگری تنگ کند و افراد را از آن پیاده کند.
 -10در بند  7از یادداشت آقای جالیی پور ایشان درصدد است که انتقادات به
حزب اتحاد را دشــمنی و عداوت جلوه دهد .ایشان ادعا میکند دلیل انتقادات به
حزب اتحاد آن است که این حزب بهدنبال شهردار با تراز ملی است.
البته با توجه به گزینههایی که از بین افراد گمنام توسط نمایندگان این حزب
در شورای پنجم برای تصدی شهرداری مطرح شده است و تالشهای بی دریغشان
برای حذف محسن هاشمی رفسنجانی از میان گزینهها ،درستی این ادعا شدیدا ً
دچار چالش میشود.
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