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رئیس مجلس سنای اسپانیا ، با وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد. به گزارش ایسنا، پیرگارسیا اسکودرو رئیس مجلس سنای اسپانیا در دیدار با محمد جواد ظریف ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و مراسم 
تحلیف حسن روحانی گفت: مناسبات ایران و اسپانیا دارای سابقه دیرینه می باشد و عالقه مندیم با جمهوری اسالمی ایران همکاری های خود را در ابعاد مختلف توسعه دهیم. ظریف نیز ضمن خوش آمد گویی اظهار 
کرد: تبادالت مردمی و  روابط فرهنگی و هنری به تقویت روابط کمک می کند. زمینه های خوبی برای  همکاری و گفت وگو در خصوص موضوعات مختلف با اسپانیا وجود دارد. ظریف با تشریح ویژگی های کشورمان 
مانند انرژی ارزان قیمت، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی کارآمد، ثبات و امنیت و ... تصریح کرد : این عوامل زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی ایجاد کرده است. رئیس مجلس سنای اسپانیا در 
خصوص برجام نیز گفت: برجام فرصت های بسیار خوبی برای افزایش مبادالت تجاری، بازرگانی و سرمایه گذاری ایجاد کرده است و ما تاثیر مثبت آن را در مناسبات اقتصادی ایران و اسپانیا به وضوح شاهد هستیم.

براستی چه زمانی گذار سیاســی از یک مرحله به مرحله 
دیگر صــورت می پذیرد؟ چرا این دوره های گذار مســتمرا 
نافرجــام باقی می ماننــد؟ چگونه می توان ایــن تغییرات را 

ساخت؟ محقق 
و ســرانجام اینکه چرا میوه اصالحات در ســپهر سیاسی 

ایران کال و نرسیده، بر زمین می افتد؟
تقریبا در هر ربع قرن و در یک بازه زمانی معین، تعارضات 
و جدال های اجتماعی و سیاســی در الیه های زیرین جامعه 
میان تحول خواهان متجدد و محافظه کاران ســنتی در ایران 
اوج می گیرد و به ســطحی از توازن قوا پای می نهد، بخشی 
پــای در جایگاه های قــدرت می کننــد و آن دیگری ها در 

پیدا می کنند. اجتماعی حضور  الیه های 
 ایــن بزنگاه هــا فرصتی تاریخــی پیــش روی بازیگران 
سیاســی جهت تعیین و تغییر سرنوشت سیاسی جامعه قرار 
می دهد، فرصتی کــه نیروهای بهبودخواه می بایســت طی 
آن ایــده و خواســت اصلی خــود را معین و بر اســاس آن 
 پروژه مرکزی شــان را عملیاتــی و مطالبه مورد نظر را اعاده 

نمایند.
 امــا تجارب به ثبت رســیده در دوران معاصر متاســفانه 
نشان می دهد که از مشروطه تاکنون مقاطع متعدد تاریخی 
بــر اثر ذهنیــت آرمان گرایانه، محاســبات و سیاســت های 
بی حاصــل  جدال هــای  و  غیرواقــع  مطالبــات  اشــتباه، 
فرسایشــی توســط اصالح طلبــان و همچنیــن مقاومــت 
 محافظه کاران به باد فنا داده شــده و به شکســت انجامیده 

است.
از ایــن منظــر علــل شکســت جنبــش اصالحــات و 
دموکراســی خواهی در ایران را باید در دو محور جســتجو 
کــرد؛ درونی )اصالح طلبان( و بیرونی )محافظه کاران( که به 
اتفاق در آن لحظه موعود و تاریخی، کنش گری درســت را 

انحراف می کشانند. به حاشیه و 
اما پرســش اساســی در این ارتباط را می بایست در جای 
دیگری مطرح ساخت و آن اینکه با منسوخ شدن ساختارهای 
مــادی مربوط به دنیای ســنت و پایان یافتــن اقتصاد عصر 
کشــاورزی در ایران که متناســب و جوابگوی زیست مدرن 
و مناســبات امروزی نبودند، زیربنــای مدرنیزم در ایران بر 
 روی کدام ســاخت مادی و عامل اقتصادی پایه گذاری شده 

است؟
ایــن پرســش از آنــرو اهمیــت دارد که رفــع معضالت 
کالن و مزمــن اجتماعــی تنها از طریق ارجاع به ریشــه ها 
و تــن دادن بــه قواعــد آن امکان پذیــر می باشــد و نه با 
 حاشیه زدن به متن و پیشه ســاختن سیاست های مبتنی بر 

روزمرگی!
بن بســت اصالحــات در ایران نیــز از همیــن زاویه قابل 
بررسی اســت و معضالت سیاسی- اجتماعی اصالح طلبان را 

از همین دریچه می باید مورد کنکاش قرار داد.
واقعیت این اســت که ایران بــدون ورود به عصر صنعتی، 
قــادر بــه انتقــال و بازتولید ارزش های ســنتی شــده و 

نموده است. را تجربه  »مدرنیزاسیون گلخانه ای« 
 مســئله این اســت کــه هر نظــام سیاســی و اجتماعی 
)مدرن یا ســنتی(، نظامــی اقتصادی و مادی متناســب با 
خــود را می طلبد امــا نکته مهم اینجا اســت که در جامعه 
ما این »زیســت انگلی« یعنی زیســت متجددانه همســو 
با نظام اجتماعی و ارزشــی ســنت، در غیاب نظام مادی و 
ساختارهای اقتصادی مدرن چگونه بنیان یافته است؟ کدام 
مولفــه اقتصــادی جایگزین اقتصاد مــدرن و محلل اقتصاد 

صنعتی شده است؟ پاسخ "نفت" است.
 به مدد طالی ســیاه، ســنت دیرپای این سرزمین موفق 
شــده ضمن انفصال از مبانی اقتصادی اش، خود را به صورت 
نوعــی رابطه هم زیســتانه انگلی و به شــکلی گلخانه ای بر 
روی پایه هــای نفت بازتولید و مســتمر ســازد و در نهایت 

آورد. به وجود  را  ناقص الخلقه  مدرنیته ای 
 از اینــرو سیاســت ها و راهبردهــای اصالح طلبانه دقیقا 
بایــد با تمرکز به ســوی اقتصاد سیاســی و تغییــر قوانین 
موضوعه نشــانه گذاری گردد، مرکزیتی کــه تقاضای رانتی 
از آنجــا برمی خیزد و نقطه عزیمــت و نقطه تالقی چالش ها 
 و تعارضات سیاســی و همچنین گریزگاه توســعه نیافتگی 

می باشد.
از بطــن همیــن پدیــده ســاختاری اســت کــه موانع 
توســعه یافتگی در قالب نظام معیــوب و ناکارآمد حقوقی- 
نهــادی و اداری ذیــل جریانــی وابســته و اقتدارگرا پای 
می گیــرد و بــه تبــع از شــکل گیری احــزاب و نهادهای 
مدنــی نظام مند و مــدرن ممانعت به عمل می آورد. شــبه 
احــزاب و جامعــه مدنی مســتقر ریشــه در نهــاد جامعه 
ندارند و تحت فشــار سیســتم طی وضعیتی غیر رســمی و 
 دولتی و به صورتــی کاریکاتور گونــه و ناقص الخلقه ظهور 

یافته اند.
فشــار و ویژگی های این ســاختار سبب شــده تا تشکالت 
نیم بند و وابســته خواهان تغییر در بطــن چنین زمینه ای با 
توجه به سنت ریشه دار و متصلب تاریخی در گرداب انحراف 
گرفتار آیند و ســمت و سوهای انحصارطلبانه، اقتدارگرایانه، 

نمایند. پیدا  و سوداگرایانه  محفلی 
 از اینــرو تــا هنگامی کــه در ایــن متــن ســاختاری، 
تنفــس و کنــش می کنیــم و شــاهد تغییــر نظام منــد و 
تبییــن دوباره مناســبات و ســاختارها نباشــیم، ادعاهای 
اصالح طلبانــه در حد شــعار باقی خواهد مانــد و اختالفات 
 و انشــقاق و نهایتا شکســت، سرنوشــت محتوم آن خواهد 

بود.
در جایــی از ریچــارد رورتــی فیلســوف پراگماتیســت 
آمریکایــی خواندم کــه چپ های فرهنگی و دانشــگاهی را 
دعوت کرده بــود تا از تحلیل انتزاعی بــه عالم واقع بیایند 
و با نگاهی واقع بینانه به دنبال کنش موثر سیاســی باشند؛ 
 راهبردی کارگشــا که دقیقا بــه کار اصالح طلبــان ایرانی 

می آید.
  به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد که به این ندا لبیک گفته 

شود!

رئیس مجلس سنای اسپانیا در دیدار با 
ظریف:

تاثیر مثبت برجام را در مناسبات 
اقتصادی با ایران شاهدیم

اکبرنوری- فعال سياسی اصالح طلب

توسعه و تسلسل ناکامی اصالح طلبان

یــک نماینده اهل ســنت مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به نحوه 
برای  عبدالحمید  مولــوی  از  دعوت 
ریاســت جمهوری  تحلیف  مراســم 
دوازدهم از بی حرمتــی جامعه اهل 
سنت گالیه کرد و گفت که موضوع 
را از طریــق هیئت رئیســه و رئیس 
به  کــرد.  پیگیــری خواهد  مجلس 
گزارش ایســنا، عبدالباسط درازهی 
اظهار کرد: من تا شب قبل از مراسم 
تحلیــف در ماموریت خارجی حضور 
داشــتم و در روز مراســم تحلیــف 
در صحــن علنی دیدم کــه جناب 
موالنا تشــریف ندارنــد در حالی که 
خیلــی از اقلیت های مذهبی در این 
مراســم حضور داشــتند. موضوع را 

نماینده پیگیری کردم  از دوســتان 
و گفتنــد موالنا دعوت نشــده اند، با 
اینکــه در تهران حضور داشــته اند. 
وی افزود: ظاهرا در ســاعات منتهی 
به آغاز مراســم تحلیــف گفتند که 
می شــود جایــی را در محل جایگاه 
تماشــاچیان مجلس برای ایشان در 
نظر گرفت، امــا در جایگاه مهمانان 
امکان هماهنگی وجــود ندارد. ما از 
ایــن موضوع خیلی ناراحت شــدیم 
چرا کــه در دوره هــای قبل علمای 
اهل سنت و شخص موالنا در جایگاه 
مهمانــان و در جلوی جایگاه حضور 
داشتند و حضور ایشــان در جایگاه 
مهمانان عادی درست نبوده و ایشان 
هم تمایلی به این موضوع نداشــتند. 

آقای شریعتمداری گفتند که ایشان 
از طرف دولت دعوت شده اند، اما به 
هر حال میزبان مجلس بوده و کارها 
باید از طریق مجلس انجام می شــد 
اگر هم دولت دعوت نمی کرد مجلس 
باید راســا ایشــان را دعوت می کرد 
بنابراین به نظر می رسد سهل انگاری 
از جانب مجلس بوده است. نماینده 
مردم سراوان در مجلس یادآور شد: 
را  امامــان جمعه  می گویند مجلس 
دعوت نکــرده در حالی کــه مولوی 
عبدالحمیــد فراتر از یک امام جمعه 
اســت و فردی تاثیرگذار در جامعه 
۱۷ میلیون نفری اهل ســنت است 
که در انتخابات نقش مهمی داشــته 
و مــردم را بــرای حضــور در پای 

صندوق های رای ترغیب کرده است. 
لذا می طلبد که عزت و احترام ایشان 
رعایت و یــا یک نفر به نمایندگی از 
جامعه اهل ســنت به مراسم دعوت 
می شــد که این اتفاق نیفتاده است. 
این در حالی است که یک فرد بی نام 
و نشــان از یک کشــوری که من به 
عنوان نماینده برای اولین بار نام او را 
در جلسه تحلیف یاد گرفتم، مهمان 

مراسم بوده است.
 درازهی اضافه کرد: من به شــدت 
از هیئت رئیسه و رئیس مجلس گله 
دارم و موضوع را در جلسه فراکسیون 
امیــد هم مطرح کــردم و در صحن 
علنی موضوع را هــم مطرح خواهم 
کرد. امیدواریم این خطا تکرار نشود.

نیروهــای  امنیتــی  ســخنگوی 
داوطلــب مردمی عــراق تاکید کرد 
بــا آمادگــی کامل  حشد الشــعبی 
در عرصــه باقــی خواهد مانــد و با 
هرگونه  و  دشــمنان  دسیســه های 
اقــدام تجاوزکارانه ای که به مرزهای 
 کشــور صورت بگیرد مقابله خواهد 

کرد.
الکالبی  یوسف  تسنیم،  به گزارش 
حشد الشــعبی  امنیتی  ســخنگوی 
عراق به موضوع پیــروزی نیروهای 
امنیتی عــراق در موصــل و آینده 
حشد الشــعبی اشــاره کرد و در این 
خصوص گفت: پیروزی ما در موصل 
آزادگان  تمــام  پیروزی  در حقیقت 
جهان و کشــورهایی است که در راه 
مبارزه با تروریسم کنار ما ایستادند، 
همچنین به طور حتم این پیروزی را 
مدیون شــهدایمان هستیم و شهدا 
و خانواده هایشــان مایــه افتخار ما 

هستند.
 با این پیروزی رویاهای دشــمنان 

کــه خودشــان داعش را بــه وجود 
آورده اند نیز نقش بر آب شــد، آنان 
خواهان بحرانی شدن اوضاع منطقه 
هســتند و قصــد دارند بــا تجزیه 
 عراق کل منطقه را دچار فروپاشــی 

کنند.
وی ادامــه داد: پیروزی در موصل 
تمام تالش ها و دسیسه های دشمن 
برای تجزیه منطقه را ناکام گذاشت 
و ثابت کرد که در خاورمیانه مردانی 
هســتند که با ایمان و شــجاعت تا 
پای جان ایســتادگی خواهند کرد و 
به  لطف خداوند و یاری خیرخواهان 
ملت عــراق به این پیــروزی بزرگ 

دست یافت.
او در خصــوص وضعیت نیروهای 
داوطلب مردمی پس از برچیده شدن 
داعش از عراق گفت: حشد الشــعبی 
یک سازمان نظامی رسمی و وابسته 
به دولت عراق است و همچون سایر 
دســتگاه های امنیتی دولتی پس از 
پایــان کار داعش نیز به فعالیت های 

معمول خود ادامه خواهد داد و اوامر 
فرماندهی کل نیروهای مسلح را اجرا 

خواهد کرد. 
باید تاکید کنم که حشد الشعبی با 
آمادگی کامل در عرصه باقی خواهد 
ماند و با دسیســه های دشــمنان و 
هرگونه اقــدام تجاوزکارانه ای که به 
مقابله  بگیرد  کشور صورت  مرزهای 

خواهد کرد.
وی در خصوص آینده حشد الشعبی 
و برخی تالش ها برای خلع سالح و یا 
انحالل این نیرو گفت: حشد الشعبی 
از دامان ملت عراق برخاســته است 
تا باقی بمانــد و اگر به طور دقیق به 
مســئله نگاه کنید متوجه می شوید 
کــه به هیچ عنــوان امــکان انحالل 
حشد الشــعبی وجود نــدارد و هیچ 
شخص عاقلی چه غیرنظامی باشد و 
چه نظامی و سیاسی هرگز نمی تواند 
این نیروی بزرگ را که توانایی نابود 
کردن دشــمنان و بازگرداندن ابهت 
دولت را دارد از دست بدهد و راضی 

به انحالل آن باشد.
او در پایــان تاکید کرد: همچنین 
حشد الشعبی بر اساس قانون اساس 
و تصویــب قانون حشد الشــعبی در 
پارلمان عراق تبدیل به یک سازمان 
نظامی قانونی و رســمی شده است 
که هیچ کــس نمی تواند در خصوص 
انحــالل آن نظــر بدهد، زیــرا این 
سازمان را ملت عراق و فتوای مرجع 
عالی قدر آیت اهلل سیستانی به وجود 
آورده اســت و در صورتــی که نیاز 
 باشد همین ملت آن را منحل خواهد 

کرد.

یک عضو مجمع تشخیص مصحت 
نظــام گفت: بــه قول معــروف در 
جریان دو مراســم تنفیذ و تحلیف 
مــا بی معرفتی دیدیــم و در هر دو 
 مراســم یادی از آیت اهلل هاشــمی 

نشد.
به گــزارش ایلنا محمد هاشــمی 
تحلیف و ســخنان  مراســم  درباره 
حسن روحانی در این مراسم گفت: 
مراسم باشکوهی برگزار شد و حضور 
دولتمــردان از کشــورهای  مختلف 

بیان گر این موضوع بود.
او ادامه داد: حسن روحانی سخنان 
بسیار قاطع،  صریح  و هدفمندی بیان 

کرد. او سیاست های نظام را در قالب 
سخنرانی خود بیان کرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
در  روحانی  کرد:  خاطرنشــان  نظام 
این مراســم سیاست های منطقه ای، 
 بین المللــی و داخلــی و همچنین 
برخورد با دشــمنان را در ســخنان 

خود تشریح کرد.
او در پاسخ به این سوال که روحانی 
بیان کرد دولــت او دولتی اعتدالی 
اســت و از پرخاش ها نمی ترسد و با 
بروز هیجانات وارد جنگ نمی شــود 
مبین چیست، عنوان کرد: در کشور 
ما سابقه دولت ها سه گونه بود است؛ 

دولت اصالح طلبان که ریاست آن بر 
عهده سید محمد خاتمی بود. دولت 
بعدی اصولگرا بود که ۸ سال محمود 
احمدی نژاد ریاســت آن را بر عهده 
داشــت و دولت اعتدال و سازندگی 
که ۸ ســال مرحوم آیت اهلل هاشمی 

عهده دار آن بود.
هاشمی ادامه داد: روحانی از میان 
این ســه خط مشــی که در کشور 
وجود دارد دولت اعتدالی را برگزید 
که تــداوم راه دولــت رئیس فقید 

مجمع است.
هاشمی با اشاره به اینکه این اولین 
مراســم تحلیف و تنفیــذی بود که 

آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی در آن 
حضور نداشــت، عنوان کرد: برای ما 
که به آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی 
علقه و عالقه داشــتیم ندیدن جای 
 خالــی ایشــان ســنگین و غمگین 

بود.
رئیس اســبق صدا و ســیما ادامه 
داد: باید بگویم بــه قول معروف در 
جریان دو مراسم تنفیذ و تحلیف ما 
بی معرفتی دیدیم و در هر دو مراسم 
یادی از آیت اهلل هاشمی نشد،  ایشان 
انتظار  از استوانه های نظام بود  یکی 
بود یــادی از آیت اهلل هاشــمی هم 

می شد.

حمیــد بقایی که  هجدهم تیــر ماه به دلیل 
عدم توانایی تامین وثیقــه ۵۰ میلیاردتومانی، 
بازداشت شده بود، چهارم مرداد ماه و با کاهش 
وثیقه تعیین شــده از زندان آزاد شد. برخی از 
نزدیکان بقایی، وثیقه تامین شده را ۲۰ میلیارد 

تومان اعالم کرده بودند. 
دادســرای تهران هــم روز نوزدهم تیرماه در 
خصوص علت بازداشــت این فــرد، اعالم کرده 
بود: مشــارالیه با عناوین اتهامات مالی توســط 
بازپرس دادســرای عمومــی و انقالب تهران احضار، پــس از ابالغ قانونی و 
اســتنکاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانونی جلب و توسط ضابطین 

قوه قضاییه به شعبه بازپرسی معرفی می  شود.
جعفری دولت آبادی، دادســتان تهران هم درباره آخرین وضعیت پرونده 
این فرد گفت: کیفرخواســت ۳۰ صفحه ای با پنج عنــوان اتهامی در مورد 
حمید بقایی صادر شده است و پرونده وی در شرف ارسال به دادگاه است.

 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی از احتمال معرفی اعضای کابینه دولت 

دوازدهم به مجلس در روز سه شنبه هفته جاری خبر داد.
به گزارش خانه ملت، مســعود پزشــکیان گفت: رئیس جمهور روز شنبه 
اسامی اعضای کابینه دولت دوازدهم را به مجلس ارائه نکرده است و احتماال 
بر اســاس رایزنی ها، اعضای کابینه روز سه شــنبه هفتــه جاری به مجلس 

معرفی می شوند.

نماینــده جنبش حماس در لبنان در گفت وگو با یک رســانه عربی گفت، 
روابط جنبش حماس با ایران به سطح قبلی خود بازگشته و اسماعیل هنیه 

به زودی به تهران سفر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، علی برکه، نماینده جنبش حماس در لبنان در گفت وگو 
بــا روزنامه فلســطینی دنیا الوطن گفت: روابط جنبــش حماس و ایران به 
سطح قبلی خود بازگشته و دو طرف بر این توافق کردند که در مورد مسائل 
گذشــته بحث نکنند و با نگاه به آینده، به مصلحت دو ملت همکاری کنند 
و اســماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس به زودی به تهران 

سفر خواهد کرد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه ایران و جنبش حماس وارد روابط طبیعی 
شدند، گفت: سفر هیئت جنبش حماس به تهران که با دعوت علی الریجانی، 
رئیس مجلس شورای اســالمی از اسماعیل هنیه انجام پذیرفت، نتایجی به 

دنبال خواهد داشت.
نماینــده حماس همچنین با اشــاره به اینکه ســفر اســماعیل هنیه به 
تهــران پس از بازگشــت وی از نوار غزه خواهد بود، گفت: ســفر هیئتی از 
جنبــش حماس به تهران نشــان می دهد که روابط ایــن جنبش با تهران 
به شــش ســال گذشــته خود بازگشــته اســت و امیدواریم که روابط، به 
 خصوص در ســایه اوضاع موجود در فلســطین و تالش برای حل مشــکل 
گســترش  فلســطین  و  ایــران  ملــت  دو  مصلحــت  بــه   فلســطین، 

یابد.
وی ادامه داد: ایران می داند که مقاومت فلسطین یک مساله حیاتی است. 
همان گونــه که حماس می داند روابط با ایــران به مقاومت قدرت می دهد و 

ایران تنها کشوری است که از مقاومت حمایت مالی و تسلیحاتی می کند.
به گزارش ایسنا، یک هیئت بلندپایه از جنبش حماس روز جمعه به تهران 
آمد و روز شنبه در مراســم تحلیف حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان 

شرکت کرد.

گفتمان سیاسی را می توان به شــیوه ای از گفتگوها و نحوه تعامل میان گروه خاصی 
از سیاســت ورزان ترجمــه کرد که در درازمــدت در صورت پایایــی و روایی در جامعه 
تبدیل به گفتمان رایج می شــود و از ســطح نخبگان به توده ها وارد می شود که در آن 
صورت می توان ادعای گفتمان ســازی و تاثیرگذاری آن گفتمان بر مجموعه کنش ها و 

واکنش های سیاسی را داشت.
اصالح طلبی از آن دســته از گفتمان هایی است که در فکر عده ای در حلقه های خاص 
پیش از دوم خرداد بارور شــد )البته اصالح گری ســابقه ای بس طوالنی تر دارد( که در 
حلقه ای فکری تولید نظریه و ایده می کردند و در روزهای منتهی به دوم خرداد ۷۶ بیش 
از آنکه در اندیشــة عده ای محدود از اصالح طلبان بحث شود، همچون بسته ای سیاسی 
وارد جامعه شد و وقتی در روزهای منتهی به انتخابات ۷۶ در منش و کنش رئیس دولت 

اصالحات متجلی شد، طرفداران بیشتری یافت و حماسه دوم خرداد را رقم زد.
تا اینجای کار ظرفیت باالیی که این جریان سیاسی دارد و می تواند داشته باشد کامال 
روشن شــده و در هر انتخاباتی هم که این جریان صدای واحدی داشته است، خروجی 
صندوق ها همانی بوده که کنشــگران این جریان انتظار داشــتند منهای خرداد ۷۶ که 

ناظران و دست اندرکاران جریان سیاسی از هر طرف را متعجب کرد.
اما اتفاقات پیش از انتخابات مجلس ششــم و در ادامه تندروی برخی از دوستان هم 
جریانی، صدمات جبران ناپذیری به جریان تحول خواه کشــور زد و تسلســل اشتباهات 
جمعی کوچک به مثابه ســوراخ کردن جای خود در کشتی، تمام مسافران را به قعر دریا 
برد و هنوز هم بعد از چهار ســال تالش بی وقفه پس از آن هشــت سال بی مهری، در 

برخی نقاط همچنان سرمان زیر آب است!
جریان اصالح طلبی در مجموعه شــعارهای خود مردم ساالری را ارجح قرار داده است 
که این امر جز با پویایی بیشــتر احزاب سیاســی و تشکل های صنفی، محقق نمی شود. 
مقدمــه تشــکیل یک حزب فراگیر و قدرتمند، بها دادن به کار تشــکیالتی اســت که 
متاســفانه در درون همیــن جریان چندان به آن توجه نمی شــود و تصمیمات همچنان 
شورایی است و احزاب در صورت حضور در درون آن حلقه اصلی حق اظهار نظر دارند و 
اگر به نظر شــورای شکل گرفته گردن ننهند همانند برخی از احزاب در همین انتخابات 
اخیر شــورای شهر کنار گذاشته می شوند و یا افرادی با سوابق بسیار درخشان از حضور 

در لیست محروم می شوند.
در کنار تصمیمات دردسرســاز شــورای سیاســت گذاری که محل نقد بسیار داشت و 
همچنان دامنه نقد آن گسترده است که نزدیکی و تقرب به افراد بیش از تعلق و سوابق 
تشــکیالتی و جریانی برای حضور در لیســت کارگر افتاد و همین موضوع بیش از سایر 

ایرادهای وارده بر تصمیمات شورای اصالح طلبان سایه افکنده است.
با تمام ایرادات فوق الذکر به نظر می رســد باید آنان که اندیشــه اصالح طلبی دارند 
کمک کنند تا احزاب در ســپهر سیاســی کشور نهادینه شــوند که هم توان مشروعیت 
بخشــی بیشتری برای نظام سیاسی خواهند داشت و هم تصمیم گیرندگان در یک روند 
دموکراتیک )کنگره های استانی و کشــوری( توسط نمایندگان مردم در احزاب انتخاب 
شــده اند در کنار اینکه فرد تصمیم گیرنده در مقابل جمــع دیگری جهت تصمیمات و 
افراد انتخابی مســئول خواهد بود و تصمیمات نهایــی از صافی های مختلفی عبور داده 

شده است.
 اگر حزبی همچون کارگزاران ســازندگی امضای خود را پای نامزدی بزند، تا همیشه 
می بایســت پاسخگوی فرد معرفی شده باشــند اما در شورای سیاست گذاری امروز یک 
جمــع راس آن هســتند و فردا افراد دیگری با تغییر ماهیت کامــل آن )نمونه آن را در 
شوراهای مشورتی دیدیم که دیگر وجود خارجی ندارند( که پاسخگوی تصمیمات سلف 

خود نخواهند بود.
در جامعه ای که قرار باشــد همگان مانند هم فکر کنند عمال هیچ کس فکر نمی کند. 
جریان اصالح طلبی کشور متشکل از فعاالن و کارگزاران هوشمندی است که مستقل از 
جو موجود فکر می کنند و به پویایی جریان و هرچه فربه تر شدن جریان کمک می کنند.

از ســال ها پیش به همت مدیران ســابق اداره سازمان حفاظت محیط زیست، 
بخشــی از پارک باباامان، محل زندگی گونه هایی از حیات وحش شده است که 

مورد استقبال بازدید کنندگان قرار می گیرد. 
اما آن چه از صبح شنبه ۲۰ شهریور 9۵ به گوش می رسد، بروز بیماری شناخته 
شــده ای با نام طاعون نشخوارکنندگی ست که ظاهرا از اوایل تابستان همان سال 
بر دامنه ســبز زیستگاه باباامان خیمه زده است و با مرگی خاموش، ادامه زیست 
را از این غزاالن خوش خط و خال طبیعت خراســان شــمالی دریغ می کند. هر 

چند خبرهای رسمی حکایت از شیوع این بیماری از تاریخ ۱۰شهریور را دارد!
ظاهرا آمارها و تعداد به خاک ســپردگان دقیق اســت امــا توجیه، برای مرگ 
این همه موجود بی آزار، دل ها را می آزارد. شــاید نقدینگی نبوده و شــاید دارو و 

درمانگر، دور از دسترس!
در حالی که این پارک تنها ۱۰کیلومتر با مرکز شــهر بجنورد فاصله دارد، موارد 

مبهمی وجود دارد که تا این لحظه به آن ها پاسخی داده نشده است.
برای مثال، این که نظارت سازمان امور دامپزشکی بر نقل و انتقال این گونه ها 

بین پارک و دیگر مراکز تا چه اندازه بوده است؟
 آن چه تا این امروز اتفاق افتاده،گویای این حقیقت است که راز مرگ خاموش 

آن ها، از تیررس مطبوعات و روزنامه های شهرمان هم پنهان مانده است!
اما اگر طی یک روز کاری، محیط بانان زحمتک ش ســازمان می توانستند 4۰ 
شــکارچی متخلف را در سطح استان و در حین اقدام به شکار دستگیر نمایند و 
رسانه ها و مطبوعات، اقبالی به خبر مزبور نشان نمی دادند، چه اتفاقی می افتاد؟

مدیران سازمان چه عکس العملی نشان می دادند؟
اگر فقط یک محیط بان، برای شــکار غیر مجاز با شــکارچی همراهی کند، چه 
پیــش خواهد آمد! و خطایی که گاه برخی دامداران با احشــام خود در ورود به 

مناطق قرق انجام می دهند.
برای عالقمندان و فعاالن اجتماعی در عرصه حفظ محیط زیست، به دوستانی 
هم چون اســتاد اســماعیل کهرم و ناصر کرمی کــه دغدغه ای جز حفظ محیط 
زیســت و حیات وحش کشــور ندارند و به خانواده های ارجمند محیط بانانی که 
خون پدرانشــان برای حفاظت از حیات وحش میهن مان، به وســیله شکارچیان 
متخلف بر زمین ریخته شــده اســت، هیچ پاســخی نداریم جز آن که به ایشان 

تسلیت بگوییم.
گمان می رود با این شیوه مدیریت حراست و مواظبت از یادگاران هزاران ساله، 
عاقبت روزی فرا خواهد رســید که تنها به مستندهای حیات وحش به جامانده 
از چنــد دهه پیش و خواندن ســفر نامه دوم ناصرالدین شــاه قاجار دل خوش 
کنیم که با واردشــدن به محدوده بجنورد از مسیر جاجرم، زیباترین صحنه های 
طبیعت زنده آن حدود را به تصویر کشــیده و از تنوع بی شــمار گونه های حیات 
وحش یاد کرده اســت. تا آن جا که، متلزمین رکابش، با پرتاب ســنگ پرندگان 

را شکار می کردند!

نماینده مردم سراوان با اشاره به عدم حضور موالنا عبدالحمید در مراسم تحلیف:

سهل انگاری از جانب مجلس بوده است

به هیچ عنوان امکان انحالل حشد الشعبی وجود ندارد

در مراسم تحلیف و تنفیذ نسبت به آیت اهلل هاشمی بی معرفتی شد

سخنگوی امنیتی حشد الشعبی:

محمد هاشمی:

تحزب فدای تقرب
تعریضی بر تصمیمات شورایی و

 گروهی در جریان اصالح طلبی

در رثای مرگی خاموش!

سیاسی فعال   - بداغ  سکوتی  سام 

محیط زیستی فعال  مقدم-  حصاری  احسان 

حضور مجدد حمید بقایی در دادسرای تهران
روابط جنبش حماس با ایران به سطح قبلی 

خود بازگشته است

اعضای کابینه احتماال سه شنبه به مجلس 
معرفی می شوند

پزشکیان:

نماینده جنبش حماس در لبنان: 


