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یادداشت روز 

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره اینکه با توجه به آرای رئیسی، آیا او می تواند محور اصولگرایان قرار گیرد، گفت: خیر ، آرای آقای رئیسی اگر بخواهد تحلیل شود باید ببینیم چه مقدار از این آراء برای شخص خود 
او است. به گزارش ایلنا باهنر درمورد اینکه رئیسی بیان کرده انتظار بی اخالقی از روحانی در دوران انتخابات نداشته است، گفت: قبال هم به همه طرف    های موضوع پرداخته ام  و نظرم این است که آقای روحانی در صحبت    های 
خود نباید به سپاه و دیگران تیکه بیاندازد و از آن طرف هم شخصیت متینی مانند آقای محسنی اژ   های که قاضی موثر و فعالی است، نباید در نماز جمعه در این برهه بنی صدر را تحلیل کند. او افزود: با این اشارات در نماز جمعه 
همه ذهن شان متوجه رئیس جمهور مستقر می شود و این هم خوب نیست و هر دو طرف باید رعایت کنند تا فضای جامعه ملتهب نشود. دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین درباره اینکه با توجه به آرای رئیسی، آیا او می تواند محور 
اصولگرایان قرار گیرد، گفت: خیر، آرای آقای رئیسی اگر بخواهد تحلیل شود باید ببینیم چه مقدار از آراء برای شخص خود او است، لذا خیلی از عوامل در این آرا دخیل است.  باهنر تاکیدکرد: باید روی این مساله که رئیسی بتواند 

جایگزین یک چهره کاریزمای اصولگرایان شود بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

محمد رضا باهنر :

این روزها نه کســی هســت، نه چیزی و نــه، خدایی؛ زندگی مان 
شــده تصاویری که دنبال تصاویر   می دونــد؛ وانموده    هایی بی ارتباط 

با واقعیت.
زمانــی مومنی بود که  می گفت من باور دارم. آن زمان ها قصه ها با 
یکی بود و یکی نبود شروع  می شد. یکی بود اما چیزی در زندگی اش 
کم بود و آنکه نبود، خدا بود. بعدها انسان توهم به سرش زد و گفت: 
من  می دانم، من هســتم، من احســاس  می کنم، مــن  می توانم، من 
رویایــی دارم، من رویایم را خواهم ســاخت. ایدئولوژی جای یوتوپیا 
را گرفت، شــهر خدا و شــهر ز مینی یکی شدند و خدا هم از آن افق 
دســت نایافتنی فرود آمد و به رویایی دست یافتنی بدل شد؛ خدا شد 
آنچه و آنکه هست. اما امروز نه کسی هست، نه چیزی و نه، خدایی. 
امروز چیزی وجود ندارد جز مشــتی وانموده و تصویر، که مدام بر 
روی هم  می لغزند و مونتاژ  می شــوند، و نگاهی که بر آن ها  می لغزد و 
خود هم تصویری  می شود. امروز کسی وجود ندارد، جز  مینیاتور    های 
بی نام و نشــانی که دم به دم رنگ و تصویرشــان عوض  می شود؛ 

پرسوناژ    هایی متشکل از تصاویری درهم و برهم.
ایــن همــه صورت     های بــزک کــرده و آرایش شــده، این همه 
رســانه     های تصویری و فضا   های مجازی و این همه مباحث زیبایی 
شــناختی جاری، مگر چیزی خارج از منطق تصویر هســتند؟ امروز 
هر آنچه هســت تصویر است و بس؛ تصاویری بی ارتباط با واقعیت. 
مباحــث زیبایی شــناختی جای مباحث اخالقــی را گرفته اند؛ دیگر 
درون خانه و گرما و ص می میت آن مهم نیســت بلکه نمای بیرونی 
آن مهم اســت؛ همچنان که به جای شــخصیت و درونیات انســان، 
نما   های ظاهری اش که هروز عوض  می کند، مهم اســت؛ پرده    های 
خانه ها کنار کشیده شــده اند؛ همه چیز باید تصویر شود و به نمایش 
درآید؛ لحظه لحظه زندگی تصاویری به نام عکس ســلفی هستند که 
وارد دنیای تصاویر  می شوند؛ عکاس و ابژه عکس در چیز واحدی به 

نام تصویر ذوب شده اند و ...
کسی نیست، هویتی نیســت، پس حری می هم وجود ندارد؛ همه 
جا و همه چیز به تصویر بدل شــده اند و به نمایش عموم در می آیند؛ 
و بدین ســان است که یک نفر که هنوز فکر  می کند هنوز وجود دارد، 
از این دنیای عجیب تصاویر ناراحت  می شــود و  می نویسد: ...کیست؟

واقعیت زیر این تصاویر دارد خفه  می شــود، همانطوری که پوست 
ن می توانــد زیر این همه کرم پودر تنفــس کند. اما روزی که واقعیت 
دوباره برگردد خراشــی ع میق روی ایــن تصاویر خواهد انداخت ؛ آن 
روز که زخم ســر باز کند، دیگر هیچ پنکک و کانسیلر و کرم پودری 

نخواهد توانست آن را بپوشاند.
درد   هایی هستند که درمان نمی شوند؛ از زخم   هایی که هرگز التیام 
نمی یابند؛ حرف   هایی هســتند که به زبان درنمی آیند؛ ناگهان رگباری 
تنــد در می گیرد و در برابر واقعیت وجودیمان قرارمان  می دهد و آنگاه 
چار   ه ای جز پذیرفتن آنچه هســتیم و آنچه ما را، ما  می کند، نداریم؛ 

زندگی خیلی تراژیک است.

باید ببینیم چقدر 
از ۱۶ میلیون رای 

متعلق به خود رئیسی 
بود

جواد شقاقی - روزنامه نگار

دنیای پنککی و کانسیلری
سرمقاله 

سام سکوتی بداغ
شهرداری تهران اتحاد را برهم نزند

واگذاری باغ کتاب به موسسه نشر شهرغیرقانونی است 

سخنگوی دولت به منتقدان قرارداد توتال :

به جای تشویش اذهان عمومی، اسناد خود را به قوه قضائیه تحویل دهید
اینکه  به  اشــاره  با  سخنگوی دولت 
هیئتی متشــکل از ســه قوه بر اجرای 
قرارداد   های نفتــی نظارت دارد، گفت: 
اگر کسی مدرکی مبنی بر اقدام خالف 
قانــون در این قراردادها دارد، آن را به 

قوه قضائیه ارائه کند.
به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخت 
در نشســت خبری هفتگی خود درباره 
قرارداد توتال و انتقادات مطرح شــده 
به این قرارداد، اظهــار کرد: این نکته 
مطرح  می شــود که چرا ســهم ایران 
کمتر از 20 درصد اســت؟ در حالی که 
این قراداد دو طرف دارد که یک طرف 
آن شــرکت ملی نفت ایــران و طرف 
مقابل شرکت    های توتال، شرکت چینی 

و پترو پارس است.
وی در ادامــه افــزود: مــا دنبــال 
ســرمایه گذاری خارجی هســتیم، ولی 
تکنولوژی هم  انتقــال  دنبال  به  چون 
هســتیم از شرکت پتروپارس به عنوان 
شرکت ایرانی خواستیم در کنار شرکت 
توتال و شــرکت چینی باشــد این نیز 
یک قرارداد کم نظیــر در تاریخ ایران 
به ویژه پس از برجــام و ثمره فعالیت 

دولت و همچنین برجام است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت 
بــه نظر منتقــدان به این قــرارداد به 
ویژه نمایندگان دلســوز مجلس احترام 
 می گذارد گفــت: راه تا مین منافع ملی 
طــرح ســه فوریتی بــرای توقف این 
البته همه کسانی که  قرارداد نیســت. 
فکــر  می کننــد در این قــرارداد رفتار 
غیرقانونی انجام شــده اســت به جای 
تشــویش اذهان عمو می، هر ســند و 
مدرکی دارند به قوه قضائیه ارائه کنند، 
زیرا تشویش اذهان عمو می جرم است.

نوبخت ادامه داد: ماده 12 قانون رفع 
موانع تولید تصریح  می کند که شورای 
اقتصاد نظر دهد که قرارداد   های منعقده 
از نظر اقتصادی نافع اســت یا خیر که 
شــورای اقتصاد قــرارداد نفتی اخیر را 

تایید کرده اســت. از ســویی براساس 
مــاده 3 قانون نفت، هیئتی متشــکل 
از ســه قوه یعنی روسای کمیسیونهای 
دادستان کل،  برنامه مجلس،  و  انرژی 
و  بانک مرکزی  رئیــس  اقتصاد،  وزیر 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه بر این 
قرارداد نظــارت  می کنند. در واقع هیچ 
قرارداد مهم نفتی به تصویب نمی رسد 
مگر آن که این هیئــت بر آن نظارت 
کنند. متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار 
محصول و زمان اجــرای قرارداد   های 
نفتی توســط ایــن هیئت بررســی و 
ارزیابی  می شــود و ســپس این هیئت 
گــزارش خــود را به رهبــر انقالب و 

مجلس  می دهد.
این  تاکنون  نشــان کرد:  وی خاطر 
هیئت دو جلسه تشــکیل داده است و 
متن قرارداد را در اختیار داشــته و قرار 
اســت در هفته آینده طــی بیانی    های 
مکتــوب نظــر هیئــت اعالم شــود. 
البتــه اصل قــرارداد در اختیــار همه 
دســتگاه   های نظارتی و رئیس مجلس 

هم قرار دارد.
بــه گفتــه وی خــود دولــت هم 
براســاس  را  نفتــی   قرارداد   هــای 
چارچوب های مدنظر نظام مورد بررسی 
براساس  قراردادها  این  تا  قرار  می دهد 

موازین مدنظر نظام تنظیم شوند.
سخنگوی دولت در خصوص مسائل 
مطرح شده در مورد محرمانه بودن این 
نمی تواند  شــرکت  یک  گفت:  قرارداد 
با شما  قراردادی  بگوید من  می خواهم 
ببندم و اطالعــات را الزم دارم تا آنها 
را مطالعه کنم. بعــد همه اطالعات را 
بگیرند و بگویند ببخشــید ما منصرف 
شدیم. اما شرکتی که با ما قرارداد امضا 
 می کند آیا  می تواند این اطالعات را در 
اختیار شــرکت دیگری قرار دهد؟ اگر 
این کار را انجام دهد براســاس قرارداد 
محرمانگــی و رازداری محکوم خواهد 
بــود و مــا  می توانیم ادعــای حقوقی 

کنیم. قرار شــد چارچوب محرمانگی و 
رازداری را از این به بعد شورای  عالی 
امنیت ملی نظارت کند اما این قرارداد 
قبــل از آنکه در هیئت وزیران تصویب 
و به شورای عالی امنیت ملی فرستاده 
شــود، این بخش کار انجام شده بود ، 
مشــکلی ندارد که مجوز شورای عالی 

امنیت ملی را دریافت کند.
نوبخت در مورد چینش کابینه دولت 
دوازدهم و مســائل مطرح شده در این 
ز مینه اظهار کرد: مردم با ا مید و انتظار 
بــرای اجرایی شــدن مطالبــات خود 
به روحانی رای دادنــد و روحانی باید 
بدانــد که این رای را مردم به او دادند. 
که  هــم  می داند  رئیس جمهور  البتــه 
جریان    های سیاسی برای رضایت مردم 
و پیشرفت کشــور به او کمک کردند.  
مــا در شــرایط اقتصادی، سیاســی، 
منطق   های و بین المللی خاصی هستیم 
و همه اقدامــات باید به گونه ای انجام 

شود که منافع کشور را تا مین کند.
ســخنگوی دولت بــا بیــان اینکه 
رئیس جمهور معتقد اســت افراد معتدل 
 چــه اصولگــرا و چــه اصــالح طلب  
می توانند توازن را در کابینه برقرار کنند، 
خاطر نشان کرد: شاخص اعتدال یکی 
از شاخصه    هایی است که رئیس جمهور 
براســاس آن تص میم گیــری  می کند. 
وی به جریــان اصولگرا هــم اعتماد 

 می کنــد و اگر افــرادی از این جناح با 
دولت همفکر و همراه باشند چرا از آنها 

استفاده نشود؟ 
نوبخت در پاســخ به این پرسش که 
آیا بازداشــت حســین فریدون تاثیری 
بر تص میم روحانــی در چینش کابینه 
دارد، افــزود: ایــن مواردی که شــما 
اشــاره کردید تاثیری بر اراده روحانی 
و  بســیار صبور  رئیس جمهور  نــدارد. 
خویشــتن دار عمل  می کند و بسیار هم 
زیرک اســت و  می داند برخی اقدامات 
برای برهم زدن ثبات انجام  می شــود 
بنابراین رئیس جمهــور با این اقدامات 
از مســیر اعتدال خارج ن می شود. وی 
در مورد اســتفاده از زنان و جوانان در 
کابینه هم گفــت: مالک رئیس جمهور 
جنسیتی نیست، بلکه مالک شایستگی 
اســت. دولت بــه اســتفاده از جوانان 
اعتقاد دارد اما معتقد اســت از جوانان 
باید در جای خود اســتفاده شــود. وی 
همچنین در پاســخ به این پرسش که 
چه اتفاقی برای فریــدون افتاد که در 
بیمارســتان بستری شــد اظهار کرد: 
اینکه فرد ســال می برود قوه قضائیه و 
بعد چنین وضعیــت جس می پیدا کند 
و پزشکش اظهار نگرانی کند شاید من 
نباید جواب بدهم  چون اطالعی ندارم 
و باید ببینیم چه اتفاقی افتاده اســت. 

این را باید دیگران جواب دهند. 

قهرمان ســال      های کودکی بیشتر فرزنداِن پسر، عموما پدرانشان هستند و خوشا 
به حال آناني که پدرانشــان در کنار عشــق و محبت، فرصت آموزش درس      های 
دیگری را هم داشــته اند. از خوشبختی هاي بزرگ زندگی نگارنده، داشتن پدري از 
جنس شعر و شعور بوده است که بسیاری از ابیات و روایت های در ذهن را از زبان 

پدر آموخته ام تا معلمینی که  قرار بود فرزندش را عشــق بیاموزند و دگر هیچ.
یکی از جمالتی که از آقاي پدر مکرر شــنیده ام  در مورد سنگ محک انسانیت 
انســان ها بود که می گوید: برای آزمون انسان ها سه عنصر کاربرد بهتری دارند: 
قدرت، ثروت و مورد ســوم منشوری است و می تواند از شرایط ابطال وجیزه باشد 

که همین اشــاره برای آنان که تفکر می کنند بس است.
در گذشته روز    هایی داشــتیم که وقت خیلی خوش بود و اصالح طلبان در یکی 
از کانون     های قدرت اکثریت خوبی داشتند و اگرچه یکی از بهترین دوران سیاسی 
کشــور بود اما دعوا    های درونی و شــکافی که در جامعه ایجاد شده بود، منجر به 
اتفاقات قشــنگی نشد و خروجی دولت اصالحات مهرورزانی شد که هر قدر که از 

آن بیشــتر فاصله می گیریم، شهرت آنها آفاق را بیشتر در می نوردد.
امروز نیز پارلمان     های محلی و منطقه ای در بیشــتر شــهر    های بزرگ به یمن 
کار جبهــه ای و هماهنگ جبهه اصالحات در اختیار اصالح طلبان اســت و بعضا 
خبر    های امیدوار کننده ای  از جلســات غیر رسمی آنان خصوصا کالن شهر تهران 

که شــهردار آن به وزیر کشور پهلو می زند، به گوش نمی رسد.
 ادبیات برخی از منتخبین نســبت به دوران  نامزدی آنها متفاوت شــده اســت 
و گویا حرف هاي شــیک، مختص دوران نامزدی اســت و پس از آن همگان چه 
 شــد آن پیمان را  نجوا می کنند و یا قدرت ســنگ محکي اســت که چون بر تن 
 برخي ها خــورد، خود واقعي خود را نشــان مي دهند و مي آموزیم که این اســت 

حریــف اي دل تا در دوره ي بعد باد نپیماییم.
امروز موضوع شــهرداری تهران در حال تبدیل شــدن به یک چشــم اسفندیار 
اســت و اگر بزرگان بزرگی نکنند، ظلمی که به پایگاه مردمی جبهه اصالح طلبی 
می شــود، قابل اغماض نیســت و دودی که بلند می شود شاید تا مدت ها چشمان 

بسیاری از ما را بارانی کند.
کاش کلیــه کارگزاران نظام در مســیر اتحاد گام بردارند و یدک کشــیدن نام 
اتحــاد را بهانه ای برای برهم زدن اتحاد جامعــه اصالح طلبی نکنند. نمي دانم تا 
کي باید آزمون و خطاي پیروزي و شکســت را تکرار کنیم که دیگر اســیر خروج 
از قائده نشــویم؟ به نظر همچنان بازي کردن در قامت تیم پیروز را نیاموخته ایم 

و باید دیروز و امروز را مرور کنیم.
اتفاق مالحت جهان گرفت به  حسنت 
آري به اتفاق جهان مي توان گرفت

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اعالم کرد: در برنامه ششم توسعه 
اجرای طرح تنفس جنگل  و توقف هرگونه بهره برداری از آن سه ساله پیش بینی 
شــده بود اما با توجه به تاکید وزیر کشاورزی این طرح تا پایان امسال به صورت 
کامل اجرایی می شــود و از سال آینده هیچ گونه بهره برداری از جنگل   های شمال 

کشور به مدت پنج تا 10 سال صورت نمی گیرد.
به گزراش ایســنا، خداکرم جاللی معاون وزیر جهاد کشــاورزی اظهار کرد: با 
توجه به دســتور وزیر جهاد کشاورزی طرح توقف بهره برداری از جنگل ها همان 
طرح تنفس به صورت کامل تا پایان امســال اجرایی می شود به گون  های که در 
هر ماه با توافقات و مذاکراتی که با مجریان طرح   های جنگل داری داشــت  هایم 
بخشــی از بهره برداری متوقف خواهد شد و از سال آینده هیچ گونه بهره  برداری 
صورت نخواهد گرفت، در حالی که برنامه ششــم توسعه برای اجرای این طرح 

سه سال زمان قائل شده بود.
وی با بیان اینکه طرح تنفس جنگل   های شــمال پنج تا 10 ســاله خواهد بود، 

افزود: البته طرح   های جنگل داری و بهره برداری از آن در سال   های دولت یازدهم 
تنها مختص درختان افتاده، شکســته شده و آفت زده بود که از سال آینده حتی 

این درختان هم قطع نشده و مورد بهره برداری قرار نمی گیرند.
رئیس ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری ادامــه داد: با توقف طرح   های 
جنگل داری و بهره برداری از جنگل هر یک از مجریان این طرح ها که از عملکرد 
آنها رضایت داشت  هایم مورد ارزیابی و شناسایی قرار خواهند گرفت و پس از آن 
طرح   های جدید جنگل داری که شــامل حفاظت و مدیریت جنگل است را به آنها 

واگذار خواهیم کرد و در واقع طرح   های جایگزین را به آنها واگذار خواهیم کرد.
جاللی در پاسخ به این سوال که در طرح تنفس جنگل زراعت چوب نیز متوقف 

می شــود، اظهار کرد: طرح   های مربوط به برداشت چوب متوقف نمی شوند و در 
قالب برنامه ششــم توسعه پیش بینی کرد  هایم تا زراعت چوب تا ۷۵ هزار هکتار 
توسعه پیدا کند که امیدواریم با طرح   های زراعت چوب کوپنی می توان نیاز کشور 

به چوب را تامین کند.
وی گفت: در سال   های گذشته ۵00 هزار مترمکعب برداشت چوب در طرح   های 
جنگل داری و بهره برداری از جنگل به صورت ســاالنه صورت می گرفت که این 
طرح  تنها مختص درختان افتاده و آفت زده بود، اما بهره برداری در همین حد نیز 
تا پایان امســال متوقف می شود و در سال جاری نیز هیچ گونه پروانه بهره برداری 

جدیدی از جنگل ها صادر نخواهد شد.

خدا کرم جاللی رئیس سازمان جنگل ها :

بهره برداری از جنگل   های شمال از سال آینده ممنوع است

رئیس کمیســیون سالمت، محیط زیست 
وخدمات شــهری شورای شــهر تهران با 
انتقاد از اینکه چمن   های شــهر با آب چاه 
و مزارع ســبزی با فاضــالب خام آبیاری 
می شــود، گفت: به دلیــل اهمیت موضوع 
مردم،  ســالمت  بــرای  جدی  تهدیــد  و 
از دادســتان تهــران می خواهیــم که به 
موضوع آبیاری مزارع جنوب شــهر تهران 

کند. ورود  خام  فاضالب  با 
بــه گزارش ایلنــا، رحمت اله حافظی در 
جلســه علنی شورای شــهر تهران مجددا 
نگرانی خود را نســبت بــه آبیاری مزارع 
جنوب شــهر تهران با فاضالب خام تکرار 
گذشــته  ســال  خردادماه  گفــت:  و  کرد 
بازدیــدی از مناطــق جنوبــی و مــزارع 
آبیاری  خــام  فاضالب  با  که  کشــاورزی 
می شــد، صورت گرفت کــه ماحصل این 

بازدید دســتور فرماندار شهرری برای قلع 
۵ هکتار از این زمین ها بود. و قمــع 

وی با بیان اینکه ایــن تهدید، همچنان 
دغدغه   هــای جدی کمیســیون  از  یکــی 
بازدیدی  لذا  اســت  شهر  شورای  سالمت 
مزارع جنوب شهر  برای  گذشــته  هفته  را 
بازدید  این  در  کرد:  تصریح  دادیم،  ترتیب 
کارشناســی مشــخص شــد که همچنان 
از  برخی  در  خــام  فاضــالب  با  آبیــاری 
محالت  در  لبتــه  ا می شــود  انجام  مزارع 
شــهید بهشــتی و ولــی آباد ایــن رویه 
کانال  از  همچنان  اما  اســت  شده  متوقف 
گندم،  کاشــت  برای  آباد  عباس  فاضالب 

چغندر و بالل بهره برداری می شــود.
حافظی ادامه داد: در شــهرک رســالت 
گندم  بالل،  مــزارع  زراعت  آباد،  و صالح 
با فاضــالب خام صورت می گیرد  بامیه  و 

بهشــت  اتوبان  غربی  ضلع  در  همچنیــن 
توســط  آبنمایی  آباد،  از صالح  بعــد  زهرا 
زیباســازی شــهرداری احداث شده است 
بامیه  و  آبنما، ســبزی  این  پشــت  در  که 
واحد  هــای صنعتی  و  خانگــی  پســاب  با 
شــهرک رســالت و صالــح آبــاد آبیاری 

می شود.
رئیس کمیســیون سالمت، محیط زیست 
با  تهران  و خدمات شهری شورای شــهر 
در همان  آبیــاری چمن هــا  اینکه  بیــان 
اما  با آب چــاه صورت می گیــرد  محــل 
ســبزیجاتی که بر سرســفره مردم می آید 
اظهار  می شــود،  انجام  خــام  فاضالب  با 
کــرد: به نظر می آید دســتگاه   های مرتبط 
همچــون آب و فاضــالب شــهر تهران، 
زیســت  محیط  تهران،  کشــاوزری  جهاد 
تهران، شبکه ســالمت جنوب شهر تهران 

در انجام وظایــف و ماموریت   های محوله 
تعلــل دارند و چون ایــن موضوع ارتباط 
مســتقیمی با سالمت شــهروندان دارد به 
رسمی  درخواست  دادستان  از  دلیل  همین 
تهدید  این  از  مانــع  تا  دارم  مداخله  برای 

شود. جدی 

رحمت اله حافظی عضو شورای شهر تهران:

چمن ها با آب چاه و مزارع سبزی با فاضالب خام آبیاری می شوند

حمیدرضا کارگر، عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی، درباره اختالفات 
درون جبهــه ای اصالح طلبان به خبرنــگار اعتماد ملی گفت: این اختالفات امر 
تازه ای نیســت و سالهاست که وجود دارد. یک طیف اصالح طلبانی هستند که 
اهل شــعار و تندروی هستند و هر کسی با آنها کار کرده باشد روحیه استبدادی 
را علی رغم شــعار  های عامه پسندشان در آنها دیده است. یک طیف دیگر هم 
اصالح طلبانی هســتند که به اصالحات تدریجی و ریشه ای اعتقاد دارند. طیف 
دوم خود را خارج از نظام و انقالب نمی دانند و وقتی به سوابق بزرگان آنها نگاه 
شود دیده می شود که عمومًا در صف اول مبارزه انقالبی بوده اند. این طیف هم 
شاید اکثریت و بلکه حتی تمام انتقادات طیف اول را به نظام قبول داشته باشد 
اما روش اصالح را در عمل سیاسی و به صورت مسالمت جویانه دنبال می کند. 
اگر از بنده بپرســید که در ســال ۹2 و ۹۴ و ۹۶ چه کســانی باعث جلب آرای 
مردم و پیروزی اصالح طلبان شدند، خواهم گفت طیف دوم؛ چراکه اصالحات 

را نه از طریق شــعار و ادعا، بلکه از طریق عملی دنبال می کنند.
مدیر روابط عمومی حزب اعتماد ملی ادامه داد: آنچه که امروز باعث شــدت 
گرفتن اختالفات درون جبهه اصالحات شــده است، ســهم خواهی عده ای از 
همان طیف اول اســت. افرادی اصطالحًا تازه از راه رســیده و خودشــیفته که 
 ادعای رهبــری بر جریان بــزرگ اصالحات را هم دارنــد و هرگونه پیروزی 
اصالح طلبــان را نتیجه کنش های خودشــان می دانند. متاســفانه این افراد با 
  هــای  و هوی   های خــود خاتمی عزیز را نیز مصادره کرده اند. شــورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان نیز که قرار بود نماینــده خرد جمعی هر دو طیف 
باشــد حاال بازیچه روحیه استبدادی طیف اول شده اســت. برای همه فعالین 
سیاسی روشــن است که تحزب با اســتبداد نســبتی ندارد. اصالت تحزب در 
توســعه سیاســی در دنیا به اثبات رسیده اســت. ترکیب و عملکرد یکسویه و 
انحصاری شــورای سیاســتگذاری در برخی از استان ها متاســفانه باعث ایجاد 

کدورت و دشــمنی عمیق در بین نیرو  های سیاســی همفکر شده است و باید 
فکری اساسی کرد.

کارگر افزود: هیچ شــخص و حزب و شورایی در اندیشه اصالح طلبی خارج 
 از دایره نقد نیســت. بت ســازی از برخی چهره ها و مقــدس جلوه دادن چنین 
جمع   هایی با روحیه تحزب و دموکراسی در تضاد است. متأسفانه عده ای عادت 
کرده اند فقط شــعار دموکراسی را ســر بدهند و در زمان عمل، می سنجند که 
دموکراســی تا کجا به نفع شان اســت. لذا به نظر من فاصله گرفتن از اهداف 

اصیل اصالح طلبی، آفت شورای عالی سیاستگذاری است.
وی در مورد پیشنهادات مطرح شده توسط حجت االسالم و المسلمین رسول 
منتجــب نیا، قائم مقــام حزب اعتماد ملی برای حــل اختالفات پیش آمده در 
جبهه اصالحات گفت: انتقاد دلسوزانه نسبت به تثبیت یک نهاد غیرقانونی بنام 
شــورای عالی سیاستگذاری توســط دکتر منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب 

اعتماد ملی یک اقدام شجاعانه و تاریخی بود. پیشنهادات دکترمنتجب نیا توجه 
به قاطبه اصالح طلبان اســت که هرچه ســریعتر باید راهکار یک هم اندیشی 
بزرگ در جریان اصیل و مردمی در قالب کنگره اصالحات که نمایندگان واقعی 
در یک پروسه انتخابی و از پایین به باال در آن نقش آفرین باشند، شکل بگیرد.

این فعال سیاسی در پایان خاطرنشان ساخت: نگاه انتخاباتی صرف به پروسه 
تاریخی اصالحات در ایران تنزل جایگاه مردم ســاالری و توسعه سیاسی است. 
اگــر می خواهیم اصالحات نتیجه بدهد باید آن را ابتدا از خودمان آغاز کنیم و 

تحزب را به عنوان یکی از مهم ترین ملزومات دموکراســی بپذیریم.
 اینکه چند نفر به اســم اصالحات اما با روحیه استبدادی دور هم جمع بشوند 
و نام چند حزب را بر روی خودشان بگذارند، تحزب نیست. برای اصالح کشور، 

تحزب باید از شیوه سیاسی و عملی دنبال بشود.

                  کارگر، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:

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

               محمد حقانی عضو شورای شهر تهران:

عضو شورای شــهر تهران گفت: باغ کتاب که برای تهیه آن 
320 میلیارد تومان هزینه شــده اســت به صورت غیرقانونی به 

موسسه نشر شهر واگذار شده است.
به گزارش ایلنا،  محمد حقانی در ســیصد و شــصت و یکمین 
جلســه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با 
اشــاره به اینکه ساخت باغ کتاب به جای 2 سال 10 سال طول 
کشــید، گفت: در بهمن ماه ســال ۸۵ قرارداد ساخت باغ کتاب 
برای دو ســال تدوین شــد که به جایی نرسید. مجددا در اسفند 
۸۸ در الحاقی  های با شرکت توسعه فضای فرهنگی قراردادی به 

ارزش ۷۹ میلیارد برای اتمام این پروژه منعقد شد.
این عضو شورای شهر ادامه داد: با وجود درج اعتبار برای این 
پروژه مصوب  های از شــورا در این باره ارائه نشده است. یعنی تا 
امروز 320 میلیارد تومان خرج این پروژه شــده است بدون آنکه 

در شورا تصویب شود.
عضو کمیسیون سالمت و محیط زیست شورا با اشاره به طرح 
ویژه اراضی عباس آباد تصریح کرد: بر اساس این طرح قرار بود 
در این زمین 1۴0 هزار متری فقط 10 درصد ساخت و ساز شود 
کــه در عمل از این میزان فرا تر رفت. از ســوی دیگر پروژه باغ 

کتاب برای رویداد   های بین المللی تهیه شده اما شاهد هستیم که 
در این زمینه با مسئوالن مربوطه هماهنگی الزم صورت نگرفته 
است. حقانی نبود پارکینگ کافی را از دیگر معضالت باغ کتاب 
دانســت و گفت: این پروژه با ارزش 320 میلیارد تومان به نشر 
شهر وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران واگذار 
شده اســت. این واگذاری خارج از موازین قانونی است و در کد 

پروژه سازمان چنین بندی وجود ندارد.


