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درمکتب امام

الفاظ از محتوا خالی شده
اصًل الفاظ بكىل از محتواى خودش خاىل شــده. شــا خودتان برويد دنبالش، 

ببينيد كجا يك لفظى از قبيل اين الفاظى كه متعارف بوده، عدالت، عدالت اجتاعى- 

منى دانم- طرفدارى از حقوق برش، سازمان امنيت، شا دنبال برويد، تعقيب كنيد، 

ببينيــد كــدام يك از اين ها محتواى خودش را دارد. ]...[ اگر پيدا كرديد در دنيا يك 

لفظى را كه مطابق معنايش االن معنا مى شــود و عمل مى شود، به من هم اطلع 

بدهيد تا من هم استفاده كنم! ]...[آن كه دم از حقوق برش مى زند، پاميال مى كند 

مالىك را كه بيچاره هستند؛ مالىك كه زير پاى اين ها دارد پامال مى شود و اسمش 

را مى گذارند كذا ... آن كه مى گويد ما براى صلح قيام كرديم و مى خواهيم صلح در 

دنيا باشد، همه جنگ ها را اين ها راه مى اندازند.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

اصالح طلب ها شرایط خوبی ندارند
ادای سکوالرها را در نیاورند!
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چهارشنبه۲۳خرداد1۳۹۷
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سرویس سیاسی- 
روزنامه زنجیره ای شرق در یادداشتی به اظهارات اخیر سعید حجاریان از تئوریسین های اصالح طلب پرداخت 

که گفته بود: »تالش براي عرفي  کردن قدرت یکي از وظایف جدي اصالح طلبان است.«
نویسنده در این یادداشت به دو معنای سکوالریسم که در ایران و غرب رایج است پرداخته و نوشت: »به راستي، 
معناي سکوالریســم چیســت و آیا موضع اصالح طلبي در برابر آن روشن است؟ سکوالریسم یا عرفي گرایي در 
غرب به معناي جدایي نهاد سیاست )دولت( از نهاد دین )کلیسا( است، اما در ایران عالوه بر آن معنا، بر جدایي 
خود دین از سیاســت نیز داللت مي کند. بر اساس معناي اخیر، دین گزاره اي درباره سیاست ندارد؛ بنابراین از 
اصطالح »عرفي گرایي« در ایران دو معنا درک مي شود: جدایي دولت از نهاد روحانیت و جدایي دین از سیاست. 
طرفه آنکه در جامعه ما، همین معناي دوم )که در غرب به عنوان معناي سکوالریســم درک نمي شــود( در بدو 
امر به ذهن متبادر مي شــود؛ یعني اگر گفته شــود فالني سکوالر نیست، به این معنا خواهد بود که سیاستش 

عین دیانتش است.«
نویسنده پس از ذکر مقدمات به این نتیجه رسیده است که: »کار عجیبي که آقاي حجاریان در سخنراني 
یاد شده کرده، این است که در جامعه ایران سخن گفته، اما از سکوالریسم معناي اول را اراده کرده است! جالب 
این اســت که کمتر متنی )تخصصي یا غیرتخصصي( این دو معناي سکوالریســم را از هم تمییز داده اند. با  این 
 وصف، چگونه مي توان انتظار داشت که از معناي اول عرفي گرایي سخن بگوییم و انتظار داشته باشیم خواننده 

دچار خلط مفهومي نشود.«
در پایان این یادداشت نیز آمده است: »از حیث جامعه شناختي نیز اصالحات در شرایط خوبي قرار ندارد و 
این گونه موضع گیري ها از محبوبیت آن خواهد کاست. نکته آخر اینکه در شرایطي که چپ هایي مانند هابرماس 
از پست سکوالریسم و حضور دین در جامعه سخن مي گویند، سزاوار نیست اصالح طلبان مفهوم قدیم عرفي گرایي 

و عرفي سازي را به شکل خام مطرح کنند.«
در این رابطه باید به این نکته  اشاره کرد که مدعیان اصالحات به هر دو معنای سکوالریسم مورد  اشاره در 
نوشتار روزنامه زنجیره ای شرق در نوشته های خود  اشاره کرده و به این دو معنا می توان بخش های گسترده ای از 
جریان اصالحات را سکوالر خواند، آنها در روزنامه های زنجیره ای دوره اصالحات هم به این پرداخته اند که دین 
گزاره ای سیاسی ندارد و هم از عرفی سازی سیاست سخن گفته اند، روزنامه زنجیره ای بهار در یادداشت روز اول 
آبان 1392 خود امام را الگوی ایمانی خوانده بود نه رهبر سیاسی جامعه و این همان معنای دوم از سکوالریسم 
است یعنی دین و امام که مبلغ و نماینده این دین است وظیفه ای در عالم سیاست ندارد و کار سیاست را باید 

به سیاسیون واگذاشت و گذشت!

تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت: »بیش از همه خود آقای روحانی و مشاورانش بهتر از هر کسی می دانند 
که مشکل دولت در کدام حوزه است و به قول معروف پاشنه آشیل دولت در کجاست. آنچه که اکنون جامعه 
نسبت به آن دغدغه دارد نخست مباحث اقتصادی و معیشتی است که مردم بیشتر از همه حوزه ها با آن سرو 
کار دارند. از این جهت دولت باید تغییراتی در تیم اقتصادی خود چه در سطح وزارتخانه و چه در سطوح دیگر 
اقتصادی انجام دهد و با سیاســت های اقتصادی کارآمد بتواند برای برون رفت از فضای فعلی وضعیت بحران 
اقتصادی را مدیریت کند... وقتی خود رئیس جمهور چندین بار اذعان می کند که برخی مدیران دولتی نا امید 
هستند و کارکرد باالیی ندارند تغییرات در دولت در صدر اهمیت موضوعی قرار می گیرد. لذا حتما این تغییرات 

باید صورت گیرد و به تعویق انداختن آن بیش از این به صالح نیست.«
در حال حاضر مطالبات اصلی مردم مربوط به معیشت و مسائل اقتصادی است. حقوق معوقه کارگران، هزینه 
باالی اجاره مســکن و تحت فشــار بودن مستاجران، گرانی اقالم ضروری خانوار، بیکاری جوانان، تأمین مسکن 
برای اقشــار متوســط و ضعیف جامعه، رکود در بخش تولید، واردات بی رویه، و... از جمله مطالبات اصلی مردم 

است. اما متاسفانه دولت در حوزه های مذکور کارنامه قابل قبولی نداشته است.
آقای روحانی چندین بار از کم کاری در بخش هایی از کابینه گالیه کرده است ولی متاسفانه هیچ تغییری 

از سوی شخص رئیس جمهور در کابینه ایجاد نشد.

5 سال گذشت، تقصیر همچنان گردن قبلی ها است!
روزنامه زنجیره ای شــرق در یادداشــتی با عنوان »مردم را در جریان بگذارید« نوشته است: »در یک سال 
بعد از انتخابات سال 96، به تدریج حمالت به روحاني و دولت او از سوي جریان رقیب افزایش یافت و به سقف 
انتخابات سال گذشته نزدیک شد. خروج آمریکا از برجام و برخي مشکالت اقتصادي داخلي نیز فرصت موج سواري 
بر مطالبات مردم را در اختیار رقبا قرار داده اســت. با  این حال براي آنکه بدانیم در این پنج ســال چه بر کشور 

گذشته است، مرور وضعیت دولت، پیش از روي کار آمدن روحاني ضروري است.«
در ادامه این یادداشــت تصریح شده اســت: »رئیس جمهور در دولت یازدهم زماني سکان اداره کشور را به 
دست گرفت که میراث دار مسائل و مشکالت عمیق برجا مانده از دولت احمدي نژاد بود و انباشت آنها براي کشور 
هزینه هاي بسیاري بر جاي گذاشته بود. دو مسئله مهم سیاست خارجي ماجراجویانه دولت هاي نهم و دهم در 
کنار شدت یافتن تحریم هاي شوراي امنیت سازمان ملل به بهانه برنامه هسته اي ایران، مقابل دولت یازدهم قرار 
داشت. تالش شد با یک زمان بندي دقیق و یک تیم تواناي مذاکره کننده، فضاي دیپلماسي و موضوع هسته اي 
ایران در کنار هم مدیریت شود که به نتیجه مقبولي نیز دست یافت. تورم افسار گسیخته و مشکالت اقتصادي 
چالش بعدي دولت بود که حل آن بس دشوار است. در اواخر دولت احمدي نژاد، تورم بیش از هر زماني مردم را 

در تنگنا قرار داده بود و کشور به واسطه سیاست هاي نادرست از یک اقتصاد بیمار رنج مي برد«
نویســنده به ســنت 5 سال گذشته مشکالت موجود کشور که رئیس جمهور در سال 1392 وعده حل صد 
روزه آنها را داده بود به گردن پیشــینیان می اندازد و از ســوی دیگر نیز به سیاست خارجی کشور پیش از روی 
کار آمدن دولت یازدهم می تازد بی آنکه بگوید نتیجه سیاســت های بــه گفته خود غیرماجراجویانه منتهی به 

برجام چه بوده است؟
آیا پس از امضا شدن برجام تحریمی برداشته شد و یا قراردادی با شرکت ها و کشورهای اروپایی بسته شد 
که نتیجه آن در ســفره مردم قابل رویت باشــد؟! پاسخ به همه این سؤاالت منفی است ولی برای منتقدان چه 
باید کرد؟ پاسخ واضح و روشن است باید تقصیرها را به گردن پیشینیان انداخت تا از فشار افکار عمومی اندکی 
کاسته شود ولی این بازی دیگر مدت ها است که قدیمی و کهنه شده است و جواب نمی دهد و مردم همچنان 

می پرسند نتیجه وعده های صد روزه که امروز پنج سال از بیان آنها می گذرد چه شد؟!

دولت پاسخگوی مردم باشد، تعیین محل تجمع مشکلی را حل نمی کند
روزنامه های زنجیره ای در شماره های دیروز خود به تصمیم یکشنبه شب دولت مبنی بر تعیین مکان هایی 

برای اعتراض پرداخته و یک صدا به شرح و بسط آن پرداختند!
روزنامه ایران دیروز مطالب مختلفی درباره ابعاد، زوایا و پیامدهای اقدام دولت در تعیین محل برگزاری 
تجمعات و اعتراضات منتشــر کرد و نوشت: »ســازو کاری نداریم که از پیامد منفی تصمیمات جلوگیری 
کنیم از ســوی دیگر تصمیمات بدون مطالعه کافی اجتماعی و زیســت محیطی انجام می گیرد و بواسطه 
این تصمیمات عده ای ضرر می کنند بنابراین به جای اینکه صورت مسئله را پاک کنیم باید ابتدا به جای 
تعیین جا فرایند تصمیم گیری را اصالح کنیم. فرایندهای تصمیم گیری و توزیع منافع را شــفاف کنیم و 
مسئله بعدی پاسخگویی از سوی مقام ها است. در این دوران جدید که آدم های مهم در کاخ های شیشه ای 
زندگی می کنند، مقام ها باید یاد بگیرند پاســخگو باشند به بیان دیگر به جای اینکه مردم جمع شوند باید 
ســراغ مردم رفت و صحبت کرد ما این تصمیمات را نمی بینیم و عموماً این تصمیمات یک طرفه است. با 
اختصاص جا مشــکلی حل نمی شــود. جا و محل تجمع را خود مردم تعیین می کنند. اگر الگوی دولت در 
این زمینه خیابان استقالل ترکیه است باید گفت که خیابان استقالل در استانبول در مرکز شهر واقع است 
که وزارتخانه ها و رســانه ها و ســازمان های دولتی آنجا مستقر هستند. اینکه مردم کجا تجمع کنند خود 

معترضان باید آن را مشخص کنند.«
ارگان دولت در مطلب دیگری نوشت: »محل و جا مسئله اصلی نیست و مسئله فرعی است...اصاًل مسئله 
ما جا نیست دولت ابتدا باید آن را حل کند حاال شاید فراتر از اختیارات و اراده دولت باشد لذا می توان گفت 

دولت به تنهایی با تعیین مکان نمی تواند مشکلی را حل کند.«
روزنامه شــرق نیز به بهانــه تصمیم جدید دولت به موضوع »هایدپارک ها« پرداخته و نوشــت: »باید 
منتظر ماند و دید که تجربه برگزاري تجمعات اعتراضي در مکان هاي از پیش تعیین شــده چگونه ســپري 
خواهد شد. آیا کار را براي احزاب و گروه ها و وزارت کشور و نیروي انتظامي راحت تر خواهد کرد یا کالف 

اعتراضات را پیچیده تر.«
در گزارش دیروز کیهان به این مســئله پرداختیم و نوشتیم »در شرایطی که مردم زیر فشار مشکالت 
معیشتی قرار دارند و هر از گاهی به دولت - به عنوان مسئول این وضعیت- اعتراض می کنند، هیئت دولت به 
جای اصالح رویه های مخرب دستگاه اجرایی و حل ریشه ای مشکالت، به تعیین محل تجمعات مشغول است!«

کافی اســت به لیست مشکالت موجود نگاهی گذرا بیندازیم تا مشخص شود که وظیفه اساسی دولت 
چیست، رسیدگی به این مشکالت یا تعیین محل برای اعتراضات، اعتراضاتی که سابقه نشان داده است که 

دولت گوش شنوایی برای شنیدن آنها ندارد!
مردم و خصوصا جوانان با معضل بیکاری درگیرند. بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، در سال 1396، 
نرخ بیکاری 12/1 درصد و ســهم  اشتغال ناقص از  اشــتغال کشور 10/4 درصد بوده است. در حالی مرکز 
آمار شــمار رسمی بیکاران را 3/2میلیون نفر اعالم می کند که با احتساب کسانی که  اشتغال ناقص دارند، 
جمعیت واقعی بیکاران به مرز 6 میلیون نفر می رسد. از سوی دیگر دولت روحانی آمارهای کم سابقه ای از 
واردات به جا گذاشته است و در روزگاری که کشورها بر سر حفظ  اشتغال نیروهای خود جنگ تجاری راه 
انداخته اند، دروازه های واردات را چه به صورت قانونی- از مرزهای گمرکی و مناطق آزاد- و چه به صورت 
غیرقانونی و قاچاق باز گذاشته است. آمارهای تکان دهنده ای از واردات انواع کاالهای عجیب از بیل و آدامس 
تا اســپرم گاو و کود انسانی شنیده می شــود. واردات گسترده هم به معنی تعطیلی کارخانه های داخلی و 

بیکاری کارگر ایرانی است.
از طرفی با ســوءمدیریت اقتصادی، حجم نقدینگی از حدود 600 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت 
روحانی به مرز هزار و 500 هزار میلیارد تومان رســیده، ولی بســیاری مراکز تولیدی با کمبود نقدینگی 
مواجهند و زیر ظرفیت تولید کرده یا تعطیل می شوند که این هم به معنی بیکاری جوانان است. به تازگی هم 
اخباری شنیده می شود که به علت پرداخت نشدن بدهی دولت به راه آهن، بیش از 4 هزار نفر بیکار شد ه اند.
از قیمت سکه و ارز نیز سخن نگوئیم بهتر است و با همه این اوصاف دولت چشم به برجامی بسته است 

که از مدت ها پیش جنازه آن را نیز غربی ها و به ویژه آمریکا دفن و از آن عبور کرده اند!
این ها مشکالت کشور است مشکالتی که دولت باید به فکر حل کردن آنها باشد نه اینکه هر روز بر روی 

موج حاشیه ها درد مردم را به فراموشی بسپارد و کاری برای حل این مشکالت انجام ندهد.

سرویس سیاسی-
شــرکت نایک اعالم کرد که به دلیل 
تحریم های آمریکا علیه ایران، به بازیکنان 
ایران در جــام جهانی ۲۰1۸  ملی پوش 
روسیه کفش نخواهد داد. نکته قابل تأمل 
اینجاست که مدعیان اصالحات، پس از 
اقدام شرکت نایک، روزه سکوت گرفته و 
دیگر خبری از توصیه به سیاسی نکردن 

ورزش نیست!
شــرکت نایک اعــالم کرد کــه به دلیل 
تحریم هــای آمریکا علیه ایــران، به بازیکنان 
ملی پوش ایران در جام جهانی 201۸ روسیه 

کفش نخواهد داد.
یکی از کاربران فضای مجازی در واکنش به 
اقدام شرکت نایک نوشت:»از اینکه تیم فوتبال 
ایران به خاطر تحریم های آمریکا حق نداره از 
کفش نایک اســتفاده کنه، فهمیدیم فوتبال 

سیاسی نیست«.

یکــی دیگــر از کاربران فضــای مجازی 
نوشت:»چرا اکنون که نایک، فوتبالیست های 
ایرانی را به خاطر آمریکا تحریم کرده، هیچ کدام 
از سینه چاکان مســابقه با تیم های اسرائیلی، 
هشتک نمی زنند که ورزش را سیاسی نکنید؟!«

یکی از فعالین فضای مجازی نیز در توئیتی 
نوشت:»شرکت نایک از ترس ترامپ اعالم کرده 
به بازیکنان تیم ملی ایران کفش نمی ده! من 
جای ظریف و عراقچی بودم الســاعه امضای 
کری)همون که تضمین بود( رو می بردم شرکت 
نایک، دســتِ کم 22 جفت کفش می گرفتم 
می آوردم دهن منتقدان بیسواد! رو می بستم!«.

در بهمن ماه ســال گذشــته نیز شرکت 
سامسونگ 4 هزار دستگاه گوشی هوشمند به 
کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی اهدا کرده 
بود تا در اختیار ورزشکاران و مقامات رسمی 
المپیک قرار گیرد، اما این شــرکت و مقامات 
کره ای در رفتاری گســتاخانه و تحقیرآمیز و 

به بهانه تحریم، از اهدای هدیه به ورزشکاران 
ایرانــی حاضر در المپیک زمســتانی 201۸ 

امتناع کردند.
ورزش را سیاسی نکنید!

گفتنی اســت در آذر 96 علیرضا کریمي 
در مسابقات جهانی کشتی آزاد لهستان برای 
اینکه در مقابل بازیکنی از رژیم صهیونیستی 
قرار نگیرد در مقابل کشتی گیر روس تعمداً و 
علی رغــم اقتدار، بــازی را واگذار کرد ولی در 
حقیقــت و واقعیت آنچه کــه روی داد اثبات 
پهلوانی و جوانمردی ورزشکاری بود که حاضر 
نشد در قتل عام کودکان فلسطین با بازی در 
مقابل ورزشکار صهیونیست و رسمیت بخشیدن 

به این رژیم  اشغالگر سهیم باشد.
پــس از ایــن اقــدام تحســین برانگیز و 
جوانمردانه کشــتی گیر کشــورمان، مدعیان 
اصالحات و برخی سلبریتی ها به خط شده و با 
انتشار هشتگ »باید ببازی« ضمن تطهیر رژیم 

کودک کش صهیونیستی و حمله به کشتی گیر 
کشورمان مدعی شدند که »سیاست در ورزش 

جایی ندارد«!
نکته قابل تأمل اینجاست که این جماعت، 
پس از اقدام شرکت نایک، روزه سکوت گرفته 
و دیگــر خبری از توصیه به سیاســی نکردن 

ورزش نیست!
آمریکا از تمــام ابزارهای موجود از جمله 
مســابقات ورزشی برای نمایش دشمنی خود 
بــا مردم ایران اســتفاده می کند اما در مقابل 
مدعیان اصالحــات و روزنامه های زنجیره ای 
در رفتاری تحقیرآمیز، ضمن سکوت در مقابل 
رفتارهــای زورگویانه آمریکا، صرفا برای بازی 

کردن با صهیونیست ها یقه می درند.
الزم و ضروری اســت که وزارت ورزش و 
وزارت امور خارجه بــه این اقدام توهین آمیز 
شــرکت نایک واکنشــی در خور عزت مردم 

ایران نشان دهد.

اقدام سخیف شرکت نایک علیه تیم ملی ایران

»ورزش جای سیاست نیست«
مگر علیه ایران باشد!

رئیس سازمان محیط زیست در واکنشی 
عجیب نسبت به شــکار آمریکایی ها در 
ایران گفت: هرکس بیشتر پول بدهد اجازه 

شکار دارد.
عیســی کالنتری در گفت و گو با خبرنگار 
تسنیم در اراک، در پاسخ به سؤالی درباره تایید 
صدور مجوز برای شکارچیان آمریکایی از سوی 
مسئوالن محیط زیست باتوجه به سیاست های 
آمریکا درقبال ایران و تبعات این واگذاری شکار 
به اتباع خارجی مانند آمریکا، اظهار داشت: در 
اینکه حیوانات مازاد باید از گله ها حذف شوند 

حرفی نیست.
کالنتری افزود: اما بحث اینکه چه میزان و 

چه کسی این حذف حیوانات مازاد را باید انجام 
دهد را کارشناسان باید اعالم نظر کنند که البته 

من کارشناس حیات وحش نیستم.
وی تصریح کرد: قاعدتا هرکســی هم که 
پول بیشــتری می دهد می تواند بیاید و شکار 

را انجام دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
عنــوان کرد: به هرحال و قاعدتا حیوانات پیر و 

مازاد بر ظرفیت مراتع باید حذف شوند.
حکم شرعی رهبر انقالب 

درباره »صدور مجوز شکار تفریحی« 
توسط سازمان محیط زیست

چند هفته ای اســت شــکارچیان از جمله 

شکارچیان آمریکایی با کیسه هایی پر از دالر)!( 
وارد کشــورمان شده و در اســتان هایی مانند 
خراســان رضوی، خراســان جنوبی و یزد به 
شکار تفریحی حیوانات حفاظت شده مشغولند. 
شکاری با مجوز رسمی سازمان محیط زیست 
که هدفی جز تفریح و کشتار حیوانات حفاظت 
شده حیات وحش کشورمان را ندارد و در قبال 
آن، 15 هزار دالری است که به ازای هر مجوز 
شــکار از سوی شکارچیان الکچری به سازمان 

محیط زیست پیش کش می شود.
به گزارش تســنیم، چنین اقدامی از سوی 
سازمان محیط زیست در حالی است که اصوالً 
در اسالم، صرفاً ضرورت تامین معاش، می تواند 

مجوز شکار باشد و از اساس، شکار حیوانات از 
هر نــوع و گونه ای به قصد »تفریح و لذت« به 
شــدت مذموم و نهی شده است. همین مسئله 
باعث شد با وجود روشن بودن حکم شرعی شکار 
به قصد تفریح و لذت، اســتفتایی را در همین 
زمینه از دفتر استفتاء مقام معظم رهبری داشته 
باشیم؛ در متن سؤال این استفتا، به صراحت بر 
این نکته تاکید کرده ایم که »اگر شــکار کردن 
به قصد تفریح با مجوز از ســوی مراکز قانونی 
مانند سازمان محیط زیست انجام شود، آیا این 
امر تاثیری در جایز بودن این نوع شکار خواهد 
داشت؟« در پاسخ به این استفتاء، چنین شکاری 

جایز دانسته نشده است.

واکنش عجیب کالنتری به مجوز شکارچیان آمریکایی  در ایران

هركس بیشتر پول بدهد اجازه شکار دارد

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه 
وضعیت تاالب های کشور خوب نیست گفت: 
حقابه از دست رفته تاالب های کشور برای 

احیای این سرمایه های ملی باید بازگردد.
عیســی کالنتری در بازدید از تاالب میقان 
اراک در گفت و گــو با ایرنا افزود: تاالب های مهم 
کشور از جمله دریاچه ارومیه، هامون، بختگان، 
میقان، هورالعظیم و شادگان در انتهای حوزه های 
آبریز قرار دارند و از نظر منابع آبی در شــرایط 

خوبی نیستند. 
وی ادامــه داد: کاهش حجم آب رودخانه ها 
در سال های اخیر بر شــرایط تاالب های کشور 
بیشــترین تاثیر منفی را داشته و کم بارشی نیز 

مزید بر علت است. 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کشور خاطرنشان کرد: میزان بارش های کشور 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، 30 
درصد کاهش دارد و بر اســاس آمار کم بارشی 
در جنوب شــرق کشــور به بیش از 70 درصد 
رسیده اســت. وی گفت: موقعیت جغرافیایی 
اغلب تاالب های ایران برخالف تاالب های عراق 
که در حاشــیه رودخانه فرات قــرار دارند، در 
انتهای حوزه های آبریز است و با شرایط کنونی 
حتی رودخانه کارون نیز برای رسیدن به دریا 

مشکل حجم آب دارد. 
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: منابع دیگر 

کشــور از جمله سفید رود مقدار کمی آب دارد 
و طیف بزرگی از رودخانه های کشــور از جمله 

زاینده رود خشک شده است. 
کالنتری با تاکید بــر اینکه تنها راه احیای 
تاالب های کشــور برگرداندن حقابه آنها است، 
افزود: اجرای برنامه های اصولی برای صرفه جویی 
در مصــرف آب در مناطق باالدســت تاالب ها 

ضروری است. 
وی عنوان کرد: الگوی کشت کشور به ویژه 
مناطق نیمه خشــک باید به سرعت تغییر کند 
چرا که تاالب ها که سرمایه زیستی پایه هستند 
نباید قربانی تولید کشــاورزی آب بر در مناطق 

باال دست شوند. 

رئیس  سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
افزود: بر اســاس بررسی وزارت نیرو تاالب های 
کشور ساالنه نیازمند 11 و هشت دهم میلیارد 
مترمکعب آب است درحالی که مطالعات محیط 
زیست حاکی از آن است که باید این حقابه 25 

میلیارد متر مکعب باشد. 
وی تصریح کرد: حیات تاالب وابستگی شدید 
به آب دارد و بدون آب کافی به کانون تولید گرد 
و غبار و محل چالش های زیستی تبدیل می شود. 
معاون رئیس جمهوری گفت: تاالب گاوخونی 
ســاالنه 175 میلیون متر مکعب حقابه دارد اما 
در حال حاضر آبی در رودخانه زاینده رود جاری 

نیست که به گاوخونی برسد.

معاون رئیس جمهوری:

وضعیت تاالب های کشور خوب نیست

یک مرد مسلح که مدعی بود با خود بمب به همراه دارد ، چند 
نفــر را در پاریس به گروگان گرفته و خواهان مذاکره با مقامات 

سفارت ایران در فرانسه شد.
به گزارش فارس، یک مرد مسلح در پاریس، چندین نفر را به گروگان 

گرفته و خواستار مذاکره با مقامات سفارت ایران شد.
رســانه های محلی اعالم کردند که 3 نفر به گروگان گرفته شــده  و 
گویا یکی از آنها، زنی باردار است. یکی از گروگان ها از نظر سالمتی در 

وضعیت وخیمی قرار داشته است..
گروگانگیر گفت وگو با مقامات سفارت ایران در فرانسه را خواستار شد 
و گفت که می خواهد از طریق دیپلمات های جمهوری اسالمی »پیامی به 

دولت فرانسه« بدهد؛ وی مدعی شد که با خود بمب دارد.
این حادثه در خیابان »پُتی اِکرویی« در ناحیه 10 پاریس رخ داده؛ 
گروگانگیر که عالوه بر بمب ادعایی، یک سالح کمری هم در دست داشت ، 

گفت که پلیس نباید در منطقه حاضر شود.
برای نخستین بار در جهان

کاتالیستتزریقیلجنهاینفتی
درپاالیشگاهکرمانشاهساختهشد

 رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت کرمانشاه گفت: با ساخت 
انواع کاتالیست های تزریقی لجن های نفتی توسط این پاالیشگاه، 
ایــن مجموعه به عنوان تنها تولیدکننــده این محصول در جهان 

شناخته شد.
سهراب براندیشه افزود: صنایع نفت در دنیا روزانه بیش از 4/1 میلیون 

بشکه لجن های نفتی مخاطره آمیز برای محیط زیست تولید می کند. 
وی گفــت: عالوه بر این میلیون ها بشــکه لجن نفتی بدون هیچ توجیه 
اقتصادی درون مخازن ذخیره موقت، گودال ها و حوضچه ها نگهداری می شود.
وی ادامــه داد: همچنین لجن های نفتی در تمام محل های ذخیره نفت 
خام مانند مخازن ذخیره، ایستگاه های انتقال، کشتی های نفت کش، تانکرها 

و پاالیشگاه ها تشکیل و مشکالت بسیاری را ایجاد می کند.
براندیشه یادآور شد: اکنون لجن های نفتی در تمام دنیا به 2 روش امحاء 
یا دفن در سایت های لندفیل و یا سوزاندن در کوره زباله سوز صورت می گیرد 

که در هر 2حالت آلودگی زیست محیطی بسیاری به بار می آورد. 
وی اظهار داشــت: به عنوان مثال دفن این لجن ها در خاک، باعث نفوذ 
آلودگی های آن به الیه های زیرین آب ها و سفره های آبی زیرزمینی می شود که 
هم برای کشاورزی و هم برای سالمتی بشر مخاطرات بسیاری را به همراه دارد.
رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت کرمانشاه در ادامه گفت: مدیریت 
بخش خصوصی پاالیشگاه کرمانشاه موفق شده که با جذب نخبگان برجسته 
کشور، روشــی نوین و کامال ›های تک‹ برای فرآوری لجن های نفتی ابداع 
کند که این اقدام برای اولین بار است که در سطح جهان انجام گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: این گروه از مهندســان نخبه با آغوش باز توسط 
مدیریت پاالیشگاه کرمانشاه پذیرفته شده و تمام امکانات و منابع مالی مورد 
نیاز در اختیار آنها قرار داده شد که در نهایت پس از ماه ها مطالعات و انجام 
نمونه های آزمایشــگاهی، موفق به ساخت و تولید انواع کاتالیست های نوین 

تزریقی لجن های نفتی در پاالیشگاه کرمانشاه شدند.
وی گفت: انجام این مهم ضمن ایجاد ارزش افزوده برای پاالیشــگاه 
کرمانشاه موفقیتی کم نظیر در حفاظت از محیط زیست به شمار می آید.

با ابالغ وزیر بهداشت
مراکزدرمانیملزمبهخریدداروهایژنریک

تولیدداخلشدند
وزیر بهداشت، طی ابالغیه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی سراسر کشور، را ملزم نمود برای 
تامیــن داروهای مورد نیاز خود، صرفاً از داروهای ژنریک تولید 

داخل خریداری نمایند.
به گزارش پایگاه خبری ســازمان غذا و دارو، در متن ابالغیه سیدحسن 
قاضی زاده هاشــمی خطاب به روسا و سرپرستان دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سراسر کشور، آمده است:
»با توجه به ضرورت مدیریت هزینه های دارویی در مراکز درمانی وابسته، 
همچنین در راستای اجرای سیاست های کلی نظام سالمت و اسناد باالدستی 
الزم است از اول تیرماه سال جاری اقدامات زیر در زمینه خرید داروهای مورد 

نیاز مراکز درمانی تحت پوشش آن دانشگاه صورت پذیرد.
1. به منظور حداکثر بهره برداری از منابع محدود نظام سالمت الزم است با 
استفاده از شیوه های خرید راهبردی دارو بیشترین بهره بهرداری از بودجه های 

خرید دارویی به عمل آید.
2. در مورد داروهایی که نمونه ژنریک آن در بازار دارویی کشــور وجود 

دارد باید صرفاً داروی ژنریک خریداری شود.
3. خرید داروهای برند ژنریک تولید داخل صرفاً در صورتی مجاز اســت 
که قیمت آن توسط شــرکت های عرضه کننده در حد قیمت داروی ژنریک 

موجود در بازار کاهش یابد.
الزم است معاونین غذا و دارو، درمان و توسعه و مدیریت منابع آن دانشگاه/
دانشکده را موظف نمایید بر اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت و حسن 
اجرای آن را به جنابعالی گزارش نمایند. همچنین پرداخت هزینه های خرید 

داروهایی که خارج از این دستورالعمل خریداری می شوند، مجاز نیست.«
گفتنی است، منظور از داروی ژنریک دارویی است که یک نام عمومی دارد 
و ممکن است توسط هر تولیده کننده ای، تولید و عرضه شود. اما داروهایی که 

نام تجاری دارند مختص یک تولیدکننده  خاص هستند.
تمدیدزمانخریداینترنتیکتابهایدرسی

تا۸تیر
معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: مهلت 

خرید اینترنتی کتاب های درسی تا ۸ تیر تمدید شد.
حسین طالیی زواره به خبرگزاری صدا و سیما گفت: بیش از 6 میلیون 
و 100 هزار نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی برای خرید کتاب های درسی 
خود اقدام کرده و یک میلیون و 700 هزار دانش آموز دیگر باقی مانده اند.

زواره افزود: آخرین مهلت خرید اینترنتی کتاب های درسی روز دوشنبه 
بــود که به علت اقدام نکردن دانش آموزان برای خرید کتاب، این مهلت 

تا ۸ تیر تمدید شده است و این زمان دیگر قابل تمدید نخواهد بود.
وی بــه دانش آمــوزان و خانواده ها توصیه کرد تــا خرید اینترنتی 

کتاب های درسی را به روز های آخر موکول نکنند.
معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
ادامه داد: امســال کتاب های دوره ابتدایی و فنی حرفه ای و کار ودانش 
به صورت اینترنتی به فروش می رسد و تاکنون ۸4 درصد دانش آموزان 
دوره ابتدایی و 71 درصد دانش آموزان دوره فنی حرفه ای و کار و دانش 

برای خرید کتاب های درسی خود اقدام کرده اند.
زواره گفت: کتاب های درسی سایر پایه های تحصیلی از طریق کتاب 

فروشی ها، نیمه دوم شهریور در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
فروش اینترنتی کتاب های درسی امسال از طریق پایگاه اینترنتی به 

نشانی irtextbook.com انجام می شود.

سرویس سیاسی-
با کارگروه ویژه اقدام مالی به صورت 
محرمانه و مخفیانه توافق شــد و پس از 
افشای آن در رسانه ابعاد گسترده به خود 
یافت، حاال یکی از نمایندگان حامی لوایح 
نوشته است   ،FATF 4گانه زیرمجموعه 
مخالفان کسانی هستند که نگران افشای 
تراکنش های بانکی خود هستند! این در 
حالی اســت که چندی قبل در موضوع 
قطع یارانه ثروتمندان منتقدان به خاطر 
شفاف ســازی حساب ها مورد هجمه هم 

حزبی های این نماینده قرار گرفتند.
روزگاری نه چندان دور امام خمینی)ره( با 
یک جمله به تبیین جایگاه مجلس و نمایندگان 
آن پرداخت. امام امت گفت: »مجلس در راس 
امور است« این یعنی نمایندگان مجلس باید 
ارزش جایگاهــی که در آن حضور یافته اند را 
بدانند و در پیگیری امور مردمی که وکیل آنها 
هســتند بکوشند و اسیر حزب بازی ها نشوند. 
حال که جایگاه نمایندگان این است اگر کسی 
یا کســانی از میان ایشان در تمایالت »دیده 
شدن« اسیر باشد الجرم زیست در حواشی را 
برخواهد گزید. این زیست به رغم حاشیه سازی 
و نشر آن باعث می شود عمال نه تنها نماینده، 
خود از درک درســت امور مختلف و جوانب 
آنها بازبماند بلکه سبب می شود تا برخی دیگر 
نیز در تشخیص »برکه آب« و »سراب« دچار 

تشکیک شوند. 
از پس آفتاب برجام

قرار بود با اجرای توافق هسته ای )برجام( در 
دی ماه 1394 تحریم ها به کلی برود. دولتمردان 
و اصالح طلبان از جمله سرسخت ترین مدافعان 
برجام بودند که در جریــان مذاکرات روزگار 
رویایی پس از اجرای برجام را تصویر می کردند. 
از جمله اینکه همه مشــکالت از رکود و تورم 
تا آب خوردن مــردم را به »بودن یا نبودن« 

برجام گره می زدند.
قرار بود برجام بیاید و تحریم ها برود، این 
ســخن منتقدان نیست بلکه آن چیزی است 
که توسط مسئولین ذی ربط و حامیان برجام 
گفته می شد و در این روزگار رسانه های برخط 
)آنالین( اینها چیزی نیست که بتوانند انکارش 
کنند. آری قرار بود برجام بیاید و تحریم ها برود 
و چرخ ها بچرخد؛ همه چرخ ها. این وعده در 
آن روزگار سرداده می شد بدون هیچ تبصره و 

تخصیص و پی نوشتی.
لوایح 4گانه 

در اسب تراوای شفافیت
در آن روزگار سخنی از این موضوع گفته 
نمی شــد که پس از برجام بــاز هم تحریم ها 

خواهد مانــد یا اینکه برجــام زورش به رفع 
تحریم های ظالمانه آمریکا و اروپا نمی رسد و 
از پس آن قرار است 4الیحه دیگر را به دست 
و پای اســتقالل این کشور ببندند. این را هم 
به حســاب »شفافیت« ادعایی حامیان برجام 

بگذارید.
 در خــرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت 
اقتصــاد، بدون هماهنگی و یــا اخذ مجوز از 
مجلس و یا از شــورای عالی امنیت ملی، اقدام 
 »FATF به توافق نامه با »گروه ویژه اقدام مالی
)که برنامه کنترل مالی و انجام خود تحریمی در 

ایران است(، نمودند.
در این توافق نامه بین المللی، ایران متعهد 
و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور 
 Action Plan »را که در قالب »برنامه اقدام
پذیرفته بود، در زمان بندی های مشــخص، به 
اجــرا در آورد. از جمله تعهداتی که در برنامه 
اقدام )بند 29(، به ایران تحمیل شــده است؛ 
لزوِم امضــا، تصویب و اجرای »کنوانســیون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم« یا 
ICSFT می باشــد. طبق زمان بندی مندرج 
در برنامه اقدام، ایــران باید تا دی ماه 1396 
)December 2017( کــه تــا تیر ماه 97 
)Jun 201۸( مهلت داده شــده اســت، این 
کنوانســیون را تصویب کــرده و بالفاصله به 

اجرا در آورد.
در اجرای توافقات صورت گرفته با »گروه 
ویژه اقدام مالی FATF« در دی ماه 96 الیحه 
الحــاق به »کنوانســیون بین المللی مقابله با 
تامین مالی تروریسم«، برای تصویب در مجلس 

شورای اسالمی مطرح شده است.
 FATF چراغ خاموِش

و ادعای حامیانش!
پس از افشای توافق صورت گرفته با »گروه 
ویژه اقدام مالی FATF« در رسانه ها؛ وزرای 
خارجه و اقتصاد و رئیس  بانک مرکزی در 12 
مرداد 1395، از اینکه »اقدام به توافقی کرده اند 
که در صالحیِت دســتگاه های دیپلماســی و 
اقتصادی نبوده و جنبه های متعدد سیاسی و 
امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، 

مورد توبیخ قرار گرفتند«. 
شــفافیت یکی از شــعارهای ویترینی 
طیف موســوم به اصالح طلب است که در 
کالم عزیزش می دارنــد و در عمل خارش 
می کنند. برای نمونــه همین لوایح 4گانه 
که زیرمجموعه FATF هستند از دل اسب 
تراوای شــفافیت بیرون آمدند. برای روشن 
شــدن موضوعاتی که گفته شــد؛ از قبیل 
»زیست در حاشیه«، »اســتفاده ابزاری از 
هنجارها«، »تضاد میان عملکرد و شعارهای 

ویترینــی«، »ترجیح عواید حزبی بر منافع 
ملــی« و... به مواردی کــه در ادامه می آید 

توجه کنید:
سخیف نویسی

FATF به عشق 
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در فضــای مجازی متونــی را در مدح لوایح 
4گانه FATF منتشر کرده است. نکته تاسف 
برانگیز این است که در یکی از این متون این 
نماینده لیست امید با ادبیاتی سخیف و زشت، 
منتقدان تصویب لوایح FATF را در ارتباط با 
قاچاقیان مواد مخدر و متخلفان کالن مالیاتی 

عنوان کرده است. 
این فرد در مطلب خود چنین آورده است: 
»از شواهد معلوم است پشت پرده فضاسازی ها 
علیه لوایح مبارزه با پولشویی، قاچاقچیان مواد 
مخــدر و متخلفان کالن مالیاتی اند که نگران 
شفافیت تراکنش های بانکی خود هستند. آنها 
در لوای شعارهای انقالبی و تحریک گروه هایی 
از اصولگرایــان، مطامع و منافع خود را دنبال 

می کنند.«
 کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان 

در خواب!
این نماینده مجلس در پاســخ انتقادهای 
مطرح شــده آن قدر بی جواب و پاســخ مانده 
که به ســخنان سخیف و تهمت پراکنی روی 
آورده اســت. به راســتی آیا کمیته نظارت بر 
رفتار نمایندگان در خواب هســتند؟! آیا شان 
مجلس جمهوری اسالمی ایران این است که 
نمایندگانش دســتی در تهمت پراکنی های 
فضای مجازی داشته باشند؟ اواخر سال قبل 
بود که نماینده مذکور برای تهمت های بی پایه 
و اساســش علیه اشخاص و مراجع تقلید تنها 
راه چاره را در عذرخواهی دید؛ بله عذرخواهی 

و نه توبه! 
بــرای این جماعت هــدف توجیه گر هر 
چیزی اســت. بــرای نمونه بــه یکی دیگر 
از نوشــته های مجازی این آقــای نماینده 
دقت کنید: » پشــت پرده فضاسازی ها علیه 
به روز رســانی قوانیــن مبارزه با پولشــویی 
چیســت؟! چه کســانی از شــفاف شــدن 

تراکنش های بانکی خود نگرانند؟!«
واقعا یادت نیست؟!

نماینده مجلس باشی و این همه از مسایل 
بی اطالع باشی؟! و بعد این قدر مطمئن اظهار 
نظر کردن به راستی حیرت انگیز است و تاسف 
آور. ماجرا مربوط به چند دهه گذشته نیست؛ 
همین اواخــر بود که موضوع تخلف دولت در 
رابطه با یارانه ثروتمندان مطرح شــد. دولت 
می بایســت یارانه 3دهک باالیی جامعه را که 

پر درآمدترین دهک ها هســتند قطع می کرد 
اما این کار را نکرده بود.

دولت از سختی شناسایی این افراد سخن 
گفت و منتقــدان و برخی نمایندگان مجلس 
لزوم بررســی تراکنش ها و حساب ها را برای 
شناســایی آنها مطــرح کردند. امــا واکنش 
دولتمــردان و هــم حزبی های ایــن نماینده 
پرحاشیه چه بود؟ آنها با هیاهو به این سخنان 
روی آوردند که سرک کشیدن در حساب های 
مردم امری ناشایست است و حاال وی نوشته 
چه کسانی از شفاف شدن تراکنش های بانکی 

خود نگرانند؟! 
جناب نماینده به راستی یادت نیست که 

چه کسانی نگران بودند؟!
شفافیت صددرصد
اما نه برای بیگانه

شاید در پاسخ بخواهند به توجیه بپردازند 
کــه منظور ما از آن موضــوع که قبیح عنوان 

کردیمش حساب های مردم بوده است.
برای پیشگیری از این برداشت به توئیتی 
دیگر اشاره می کنیم: »بنا برگزارش کارشناس 
مبارزه با پولشــویی وزارت اقتصاد در جلسه 
غیرعلنی مجلس، بــا اجرای ضوابط مبارزه با 
پولشــویی یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر 
که شماره حسابشــان به نام یک زن خانه دار 

بود، کشف شد.«
پس چنین که اینجا گفته اند ممکن است 
مجرمان از حساب یک خانم خانه دار برای 
پوشش پول های کثیف استفاده کنند پس 
شفافیت همه تراکنش ها و حساب ها الزم 
اســت. همچنانکه پیش از این گفته شده 
بود و توسط همین مدعیان شفافیت مورد 
مخالفت شــدید قرار گرفته بود. اصال اگر 
کسی پولهای موجود در حسابش را از طریق 
امور خالف قانون و شــرع مقدس به دست 
نیاورده باشــد چرا باید از کنترل آن نگران 
گردد؟ همچنان کســی کــه در چمدانش 
جنس قاچاق نــدارد و لذا واهمه ای نیز به 
دل راه نمی دهد حال هر چقدر هم اجناس 

همراه او زیاد باشد.
قطع به یقین این شــفافیت خوب است. 
اما نکته ای که توســط ایــن نماینده مورد 
توجه قرار نگرفته این است که منتقدان نه با 
شفافیت بلکه با قرار گرفتن اطالعات بانکی 
و تراکنش هــای ایرانیان در اختیار بیگانگان 
مخالف هســتند. این اطالعات قیمتی ترین 
چیزی است که در شکل جدید جنگ آمریکا 
علیه ایران و در حالی که اتاق فکر این جنگ به 
وزارت خزانه داری آمریکا منتقل شده می تواند 

مورد استفاده قرار گیرد.

حامیان FATF به جای شفافیت داخلی
به دنبال شفافیت برای دشمن!

گروگانگیرپاریسخواهانمذاکره
بامقاماتسفارتایرانشد


