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سخن روز

آب؛ غفلت راهبردی و ملی و یا غفلت
راهبردی و ملی به آب
رحمت مهدوی  -فعال سیاسی
آب مایه حیات اســت ،بحران آب جدی است ،آب هست ولی کم است و...
نمونهای از هزاران شعاری است که هرروزه میشنویم و یا آن را سر میدهیم،
بــدون آنکه بهطورجدی خــود را ملزم به رعایت مصرف بهینــه آب نماییم.
متاسفانه باید اشاره کرد که طی دولتهای قبلی اساسا یک استراتژی و برنامه
جامع و بلند مدت در این زمینه وجود نداشــته و نسبت به آن فرهنگ سازی
خاصی نیز صورت نگرفته است.
نه از ســوی دولتها نســبت به این امر به دید یک تهدید بالقوه نگریســته
شــده و نــه بین عموم مردم ،آب یک مســئله حیاتی به لحــاظ عملی تلقی
مــی شــود ،هرچند که اشــاره شــده در این زمینــه شــعارهای فراوانی از
طــرف مــردم و دولت مطرح میشــود .بــیراه نخواهد بود که گفته شــود
اساســاً دربــاره بحــث آب یــک غفلــت راهبــردی و ملی صــورت گرفته
است.
بایــد قبول کــرد که نگاه «حب و بغضی» به مســائل ،بخشــی از فرهنگ
عمومی بهویژه فرهنگ سیاســی ما را شــکل میدهد .چند روزی اســت که
بهطور گسترده هجمه به رئیس سازمان محیط زیست وارد میشود ،به خاطر
تلنگر جدی که وی به وضعیت آب داده اســت .اساســاً عمــوم جامعه ایرانی
به شــنیدن اخباری که خوشایندش است بیشــتر تمایل دارد تا واقعیت های
آن.
دکتر عیسی کالنتری معاونت ریاست جمهوری ،طی کنفرانس خبری خود
اشــاره کرده که «در حال حاضر موضوع نخســت کشور باید آب و کمبود آن
باشــد .ما نباید مســئله مهمی مانند آب را قربانی یوزپلنگ کنیم .اگرچه هر
دو دارای اهمیت هســتند .خطر آب نه کشور که تاریخ هفت هزار ساله آن را
تهدید میکند».
اوال باید اشــاره کرد که عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست تاکید
کرده اســت که آب باید مسئله اول کشور باشد ،یعنی وی با طرح این مسئله
ســعی میکند نگاه همه مردم ،گروهها ،جناحها و ارکان مختلف حاکمیت را
بــه این موضوع جلب نماید .حداقل اینیــک واقعیت تاریخی چند دهه اخیر
اســت که ســازمان محیط زیست کمتر از ســازمانها و وزارتخانه های دیگر
مورد توجه بوده اســت و در این بین به موازات آن مسئله آب نیز از کمترین
دیدگاههــای حمایتی عینی و عملی بهتناســب ارزش خــود برخوردار بوده
است.
درحالیکه به نظر میرسد مسائل زیست محیطی و در رأس آن آب باید اهم
تمامی مسائل مختلف کشور باشد.
ثانیا وی در اظهارنظر خود اشاره به مهم بودن همزمان آب و یوزپلنگ کرده،
امــا خطر آب را اولــی تر میداند .اگر کمی از نگاههــای حب و بغضی دوری
گزینیم ،باید معترف شــویم که این گفته نهتنها غلط و نادرست نیست ،بلکه
اظهارنظری کارشناسانه است که باید چند دهه پیش مطرح میشد و از همان
زمان آب تبدیل به مسئله اول کشور میشد .حتی در این بین شایسته بود در
کارزار های مختلف انتخاباتی ،اقبال مردم به جریانی میشــد در کنار مباحث
اقتصادی بهترین برنامه ها را در قبال آب ارائه مینمودند.
اگر شــاهد نبود آب در کشور باشیم و فرضا خشکسالی فراگیری آن را در
برگیرد ،در این حالت جدا از اینکه شاهد جنگهای طایفهای و قومی خواهیم
بود ،دیگر سرنوشت هیچ حیوانی برای مردم ارزشمند نخواهد شد ،به عبارتی
اگر آبی وجود نداشته باشد ،نهتنها زندگی همین حیوان یعنی یوزپلنگ و سایر
حیوانات نیز در خطر خواهد بود بلکه مردم بی توجه به سرنوشــت حیوانات،
جنگ برای بقا را استراتژی خود مینمایند.
بیراه نیســت از خود ســوال نماییم که طی چند سال گذشته که سازمان
محیط زیســت خود را با سرنوشــت حفظ یوزپلنــگ در جامعه تعریف کرده
بــود چه اقدام مهم و خاصی را انجام داد؟ آیا زمان و بودجه کافی برای حفظ
سرنوشــت آن اختصاص داده نشد ؟ آیا وقت آن نرسیده که دغدغه و اولویت
اول این سازمان و مجموعه دولت و مردم بحث آب باشد؟
آیا کســانی که امروزه بیشــترین هجمه را به رئیس سازمان محیط زیست
بهواســطه یک اظهارنظر وارد مینمایند به عواقب خشک شدن کامل دریاچه
ارومیه اندیشــیده اند؟ آیا نسبت به مرتفع کردن طوفانهای نمک در منطقه
که اخیرا ً نیز شروعشده راهکاری دارند؟
اینکه هرروز شــاهد شنیدن خشــک شــدن تاالبهایی چون هورالعظیم،
شادگان ،بختگان ،گمیشان ،بند علی خان ،هامون ،انزلی ،گاوخونی ،پریشان،
چغاخور ،شــادگان ،میقان ،تاالب بین المللی قوری گل و  ...هستیم برای این
عزیزان نگرانی ایجاد نمی نماید؟ اینکه گفته می شــود قریب به  40تاالب در
سراســر کشور در حال خشک شدن هستند و همه آنها به گفته معاون اسبق
ســازمان محیط زیســت بخاطر نبود مدیریت صحیح منابع آب بوده و عواقب
مختلفی چون بوجود آمدن ریزگردها ،افزایش دمای هوا ،مهاجرت پرندگان ،از
بین رفتن آنها و موجودات دیگر را خواهد داشت یا مهاجرت اجباری ساکنان
حاشــیه دریاچه ها یا تاالبها را باعث خواهد شد دلیل کافی برای در اولویت
قرار گرفتن آب به عنوان مسئله اول کشور نیست؟
آیا ساکنان حاشــیه این تاالبها که تا چندی پیش ،پارو ،قالب و ...در دست
داشــتند و از آنهــا ماهی و مرغابــی و ....صید میکردند و یا با کشــاورزی و
دامداری روزی حالل بر سر سفره خود میبردند جان و زندگی شان در خطر
نیست؟در پایان باید اشاره کرد که رئیس سازمان محیط زیست در اظهارنظر
خود نسبت به اهمیت یوزپلنگ ایرانی بی توجهی نمی کند و صرفا تاکید دارد
که مســئله آب اولی تر است و یوزپلنگ در مقایسه با آن یک مسئله فرعی تر
اســت چرا که با در خطر بودن وضعیت آب ،نه تنها جان یوزپلنگ بلکه جان
همه موجودات اعم از نباتات و حیوانات در خطر خواهد بود و حتی تداوم آن
در دراز مدت می تواند کلیت کشور و حتی تاریخ آن را تهدید خواهد کرد.
یعنی وی این هشدار را به دوستدان محیط زیست و حامیان یوزپلنگ ایرانی
می دهد که اگر جان این حیوان بواســطه ایرانی بودنش ارزش و بهای زیادی
دارد بایــد توجه نمایند که در صورت نبود آب و از بین رفتن کلیت کشــور و
تاریخ آن دیگر نه ایرانی خواهد و نه یوزپلنگ ایرانی.
اینکه دکتر کالنتری هشــدار مــی دهد وضعیت بی آبی ،تاریخ کشــور را
نیز می تواند نشــانه برود نه تنها نباید یک شــوخی قلمداد شــود بلکه باید
ایــن تلنگر را خیلی جدی و مهم تلقی کرد .دیرزمانی نیســت که بســیاری
از کارشناســان نســبت به خشــک شــدن کامــل دریاچه اورمیه هشــدار
دادند ولی بســیاری با طعنه و یا تبســم به این نظرات نگریســتند ،و اکنون
با گذشــت  15ســال نه بیشــتر ،شــاهد خشــک شــدن این دریاچه و در
آینــده در خطــر بودن جان میلیون ها انســانها در چندین اســتان خواهیم
بود.

نیروهای
مینیاب روسی
وارد دیرالزور
شدند

نخستین گروه از نیروهای مینروب روسیه در قالب  40کارشناس برای مینروبی مناطق آزاد شده دیرالزور از وجود تلههای انفجاری تروریستهای داعشی به منطقه رفتند .به گزارش ایرنا ،ارتش سوریه سه شنبه گذشته با پشتیبانی نیروی هوافضای روسیه با وارد کردن
شکست سنگین به گروه تروریستی داعش ،شهر دیرالزور را پس از سه سال از محاصره خارج کرد .اداره اطالعات و مطبوعات وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعالم کرد :نخستین گروه کارشناسان مینروب روسیه شامل  40نفر از مرکز بین المللی مبارزه با مین نیروهای مسلح
روسیه مستقر در پایگاه هوایی حمیمم در سوریه با هواپیمای ترابری نظامی عازم دیرالزور شدند .این گروه ماموریت پاکسازی منطقه دیرالزور از مینهای کاشته شده توسط تروریستهای داعشی و نیز بمبها و گلولههای توپ و خمپاره منفجر نشده را دارد .در مجموع قرار
است  175نفر از مرکز بینالمللی مبارزه با مین وزارت دفاع روسیه مجهز به  42دستگاه برای مین روبی عازم دیرالزور سوریه شوند .نیروهای روسیه دی و بهمن سال  95نیز پس از آزادسازی حلب از وجود تروریستها ،این شهر را در طول دو ماه مین روبی و برای بازگشت

سیاسی

مردم شرایط را بیخطر اعالم کردند .واحدهای گردان مین یاب وزارت دفاع روسیه در اسفند و فروردین ماه گذشته نیز شهر تدمر را پس از آزادی از وجود داعش ،مینروبی کردند.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید:

ایران همگام با جامعه جهانی برای پایان دادن
به نسلکشی در میانمار اقدام کند

سخنگوی فراکســیون امید
مجلس با تاکید بــر لزوم ایجاد
اجماع جهانی بــرای پایان دادن
بــه نسلکشــی در روهینگیا،
خواستار پیگیری مشکالت مردم
کشورمان شــد و با انتقاد نسبت
به سیاسی شدن همه موضوعات
در ایران ،بر لزوم اتخاذ موضعی
شفاف و یکپارچه در قبال فاجعه
انسانی میانمار شد.
به گــزارش ایلنا بهرام پارســایی ،
ضمن محکوم کردن کشتار مسلمانان
روهینگیا در میانمار با تاکید بر لزوم
مبارزه با خشونتطلبی و نسلکشی
همگام با جامعه جهانــی اعالم کرد:
نسلکشــی و خشــونتطلبی به هر
شــکل و نوع آن اقدامی مذموم است
و بــرای آینــده بشــریت خطرناک
اســت و الزم اســت ما نیز همراه و
همگام با دیگر کشورهای مسلمان و
غیرمسلمان جهان نسبت به مقابله با
این فجایع انسانی اقدام کنیم.
او با بیان اینکه طبیعتاً نسلکشی
مســلمانان روهینگیا و خشونت علیه
مردم بیگناه و بیدفاع میانمار بهطور
ویژه مــورد انتقاد ملت مســلمان و
آزادیخواه ایران قرار دارد ،تاکید کرد:
با این حال الزم است اجماعی جهانی
در ابعــاد مختلف به لحــاظ حقوق
بشری و فعالیتهای بینالمللی علیه
این اقدامات خشــونتطلبانه شــکل
گیرد و باید جامعه جهانی دســت به
دست هم داده و به این نسلکشیها،

اقدامات تروریستی و خشونتطلبیها
در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان
پایان دهند.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس
با تاکید بر ارجحیت مصالح انسانی و
بشردوستانه نسبت به منافع سیاسی
و امنیتــی دولتهــا و حکومتهــا
خاطرنشــان کرد :فارغ از اینکه این
خشونتهای غیرانســانی علیه مردم
مســلمان صورت میگیــرد یا علیه
پیــروان دیگر آیینها و ادیان ،همگی
باید در راستای تحقق اهداف انسانی
تــاش کنیم و بــه بیــان دیگر این
انسانیت اســت که همه ما را بر این
میدارد که نگران آینده جهان و این
ســرزمین در جایجــای کره خاکی
باشیم.
وی در عین حال تصریح کرد :باید
در کنار این نگرانیها و موضعگیریها
نسبت به مســائل بینالمللی به فکر
اقشار مستضعف و آسیبدیده کشور
خودمان نیز باشیم و عالوه بر پیگیری
مشکالت مردمان و مسلمانان تمامی
نقاط دنیا نسبت به مسائل و معضالت
مردمان خودمان نیز پیگیر باشیم.
نماینده اصالحطلب مردم شیراز با
اشــاره به برخی مشکالت و معضالت
مردم این حوزه انتخابیه یادآور شــد:
گاهی بهعنوان نماینده مردم از شدت
شرمســاری نســبت به مردم شیراز،
اســتان فارس و دیگر نقاط کشورمان
ترجیح میدهم تا حد امکان تا زمانی
که پاسخی درخور ندارم ،با این مردم
بزرگوار رودررو نشــوم؛ چرا که بعضاً
پاســخی شایســته به این مشکالت
نداریم و گاهی نیــز تنها کاری که از
عهدهمان برمیآید این است که صرفاً
خواســتهها و دغدغههای این عزیزان
را بشنویم و الاقل در شرایطی که در
برخــی موارد امــکان پیگیری و حل
مشــکالت نیســت ،حداقل با آنها
همدردی کنیم.
پارسایی بار دیگر تاکید کرد که هم

نسلکشــی در میانمــار و هم فقدان
فرصتهــای برابــر و بیعدالتی در
برخی نقاط کشــور خودمان که البته
درمجموع در شرایطی بهمراتب بهتر
نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه
و جهان قرار دارد ،مذموم است ،یادآور
شــد :این اوضاع با شــرایط ایدهآل
انساندوســتی و انســانیت ،حقوق
شهروندی و حقوق بشر فاصله دارد.
سخنگوی فراکسیون امید به سانحه
واژگونی اتوبــوس دختران دانشآموز
هرمزگانی در استان فارس اشاره کرد
و گفت :در جریان این سانحه تعدادی
از نخبــگان نوجوان کشــورمان را به
راحتی از دست دادیم و این درحالی
است که بسیاری از نخبگان کشورمان
را نیــز بهدلیل عدم ایجاد فرصتهای
برابــر و عادالنــه در میــان تمامی
اقشــار جامعه فراری میدهیم و این
ســرمایهها رو به مهاجرت میآوردند.
همچنین تعدادی را خانهنشین کرده
و سرمایههای انســانی دیگری را نیز
به شــیوههای مختلف هدر میدهیم
که ایــن موارد نیز از خشــونتهایی
که امــروز در اقصاء نقاط جهان اتفاق
میافتد ،دستکمی ندارد.
پارســایی در پاسخ به سوالی درباره
برخورد سیاســی با موضوع انســانی
نسلکشــی در میانمار و محکومیت
کشورهای غربی از طریق تریبونهای
رسمی و سکوت در برابر نقش برخی
از کشــورهای منطقــه یادآور شــد:
متاسفانه در کشور ما همهچیز درگیر
مسائل سیاسی میشود و این رویکرد
صرفــاً مربوط به ایــن موضوع خاص
نیســت و شاهدیم مســائل مختلف
اعــم از موضوعات اقتصادی ،عمرانی،
توســعهای و ســرمایهگذاری درگیر
مسائل سیاســی میشــود و نارواتر
اینکه فضای سیاســی ایجاد شده در
رابطه با این موضوعات بسیار مبهم و
نامشخص است.
ســخنگوی فراکسیون امید تصریح

کرد :تا زمانی کــه هر فرد یا جریانی
بخواهــد برداشــت و خــط فکری
شــخصی ،گروهی و جناحیاش را در
این موضوع انسانی پیش بگیرد ،راه به
جایی نخواهیم برد؛ بلکه باید با نگاهی
واقعبینانه با موضوعات روبرو شویم.
نماینده اصالحطلب مردم شــیراز
در مجلس بــا تاکید بر لــزوم اتخاذ
موضعی مشــخص ،شفاف و یکپارچه
در قبال کشتار و نسلکشی مسلمانان
روهینگیــا در میانمــار و همچنین
مسائل و موضوعات مشابه خاطرنشان
کرد :نباید هر کســی بنابــر مصالح
شــخصی یا جناحی خــود از طریق
تریبونهای رســمی اظهارنظر کند.
الزم است کاری کارشناسی و دقیق در
این رابطه صورت بگیرد و با رویکردی
شفاف نسبت به موضعگیری در این
رابطه اقدام کنیم.
عضو کمیســیون اصل  ۹۰مجلس
شورای اسالمی یادآور شد :سالهاست
چنین موضعگیریهای احساســی و
متهــم کردن بیدلیل یک کشــور یا
حکومت خــاص و اتهامزنی به افراد،
گروهها و جریانها و دولتهای مختلف
بدون آنکه با رویکردی سیاستورزانه
و کارشناسی با محوریت منافع ملی و
مصالح انسانی موضوع را بررسی کنیم،
ادامه داشــته و این درحالی است که
شــاید در موضوعی خاص ،الزم باشد
برای تحقق منافع ملی ،مصالح انسانی
و دســتیابی به نتیجه بهتر بهنحوی
متفاوت عمل کنیم.
پارســایی در پایان تصریح کرد :به
نظر میرســد اگر قرار باشد هر کسی
بنابر برداشــت خود قضاوت کند ،به
خروجی قابلتوجه دستیابی نخواهیم
داشــت و با این حساب عدم انسجام
و فقدان مدیریت در موضعگیریهای
کالن همچون گذشته به کشور لطمه
وارد میکند و در عمل دســتیابی به
اهداف انساندوستانه و صلحطلبانه را
نیز با مشکالت جدی روبرو میکند.

داوود محمدی نماینده تهران:

ابطحی نماینده خمینی شهر:

عربستان به تعهدات خود
در تأمین امنیت حجاج
ایرانی عمل کرد
محمدجواد ابطحی با اشــاره به برگزاری حج تمتع 96
در فضایی امن گفت :آنچه باعث شــد حج امســال در
آرامش و بدون حاشــیه برگزار شود به علت تدبیر مقام
معظم رهبری بود که حج امسال باکیفیت مناسبی که در
شأن مردم مسلمان و والیتمدار ایران باشد ،برگزار شود
که همین اتفاق هم افتاد.
ابطحــی در ادامه با بیان اینکه حجــاج ما با آرامش ،اقتدار و
افتخار مراســم حج را برگزار کردند به طوری که امیر مکه نیز
از این قضیه ابراز خرســندی کرده و رسانه های وابسته به این
کشور را از توهین به ایران و مذهب تشیع منع کرد ،افزود :این
حج نشــان داد هم حجاج ما عاقل هســتند که بهانه به دست
دشــمن نمیدهند و هم مسئوالن و کارگزاران نظام با درایت و
دلسوزی اتفاقات را پیگیری میکنند.
ایــن نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با ابراز امیدواری
از رویکرد جدیدی که دولت عربســتان نســبت به ایران پیدا
کرده اســت ،ابراز داشت :با همدلی و همگرایی با عربستانی ها،
مشکالتی را که صهیونیستها و استکبار جهانی به وجود آورده
را حل و توطئههای آنها را به خودشان برمی گردانیم.
عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شــورای اسالمی
در پایان عربســتان را متعهد به امنیت و سالمت حجاج ایرانی
دانســت و خاطرنشان کرد :عربستان در خصوص تأمین امنیت
حجــاج ایرانــی تعهد داد و بعــد از اتفاقی که بــرای روحانی
اصفهانی افتاد شاهد بودیم که دولت عربستان با ورود سریع به
این مسأله ،پیگیری های الزم را انجام داد تا هم وی مداوا شود
و هم متخلف مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

تشکیل کمیته ویژه پیگیری حادثه
واژگونی اتوبوس هرمزگان در
کمیسیون آموزش
داوود محمدی از تشکیل کمیته ویژه پیگیری
حادثه واژگونی اتوبوس هرمزگان در کمیسیون
آمــوزش و تحقیقات مجلس خبــر داد و گفت:
این کمیته بر اســاس ماده  49آیین نامه داخلی
مجلس ،با بررســی جزئیات حادثه رخ داده در
نهایت گزارشــی را به هیأت رئیسه مجلس و در
صورت صالحدید به صحــن علنی مجلس ارائه
خواهد کرد.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی
افزود :بر اســاس آرای اعضای کمیســیون آقایان میرحمایت میرزاده نماینده گرمی،
داوود محمــدی نماینده تهران ،محمد بیرانوند نماینده خــرم آباد ،جبار کوچکینژاد
نماینده رشــت و خانم فریــده اوالدقباد نماینده تهران بــرای عضویت در این کمیته
انتخاب شدند.
وی ادامــه داد :کمیته مذکور عجلــهای برای تدوین گزارش ندارد و قرار اســت با
برگزاری نشستهای تخصصی با مسئوالن آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی
در این باره آســیب شناســی صورت گیرد و در نهایت گزارشی برای تقدیم به هیأت
رئیسه مجلس تدوین شود.
محمدی تصریح کرد :کمیته ویژه پیگیری حادثه واژگونی اتوبوس هرمزگان از وزارت
راه و شهرســازی و وزارت آموزش و پرورش گزارش خواســته و سواالتی را به صورت
مکتوب به این دو وزارتخانه ارائه داده است که پس از جمع بندی گزارشها و دریافت
پاسخها گزارش خود را به هیأت رئیسه ارائه خواهد کرد.
نایب رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود :تدوین شیوهنامه اردوهای
دانشآمــوزش یکی از اصلیتریــن محورهای مورد نظر کمیته ویــژه پیگیری حادثه
واژگونی اتوبوس هرمزگان است که پس از نهایی شدن در آموزش وپرورش در کمیته
مورد بررسی قرار میگیرد/.

قائم مقام وزیر کشور:

استاندار زن نداریم
قائم مقام وزیر کشــور گفت:
احتمال حضور زنان در ســمت
استاندار وجود ندارد.
محمدحســین مقیمی قائم مقام
وزیر کشــور با اشــاره بــه تغییر و
انتصاب اســتانداران کشــور اظهار
کــرد :وزارت کشــور بــرای تغییر،

جابهجایی و انتصاب اســتانداران به
دولت پیشــنهادهای خود را مطرح
میکنــد و زمانــی کــه در دولــت
به تصویب رســید ،اطالع رســانی
میشود.
وی با بیــان اینکه دولــت ،تغییر
استانداران را اعالم میکند ،افزود :تا

زمانی که دولت انتصاب اســتانداران
را تصویب نکنــد در این باره اطالع
رسانی نمیشود.
مقیمی گفــت :مشــغول ارزیابی
و بررســی عملکــرد اســتانداران
هســتیم و طبیعی اســت با تغییر
دولت عده ای از اســتانداران تغییر

میکننــد ،همچنیــن ممکــن
اســت عــدهای مایل بــه همکاری
نباشند.
قائم مقام وزیر کشور درباره احتمال
انتصاب اســتاندار بانو گفت :احتمال
حضور زنان در سمت استاندار وجود
ندارد.

یادداشت روز

آقای ظریف در کنسرت
علی معینیان -فعال سیاسی
رجا نیوز ،زیر عکسی ترکیبی ،که یکی از آنها همسر رئیس
جمهور ترکیه را در بین مسلمانان تحت ستم میانمار ،و دیگری
وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسالمی ایران را در کنسرت
نشــان می دهد (صحت و سقم آن را نمیدانم) با هدف القای
نظر خاصی ،با کنایه نوشته است:
 همســر رئیس جمهور ترکیه در میان مردم میانمار و وزیر
خارجه ایران با خانواده در کنسرت!
در این مورد نکاتی به نظر میرســد که برای بررسی عرضه
میکنم :
نظر القایی عکس مورد اشــاره ،اصوال و حسب قانون چهقدر
میتواند درســت باشــد؟ البته اصول شــرعی ِ قرآنی و عقلی؛
چــون قانون برای بعضی کــه خود را فرای قانــون میدانند،
مهم نیســت و نقض آن برایشــان وبالی ندارد .اصول آنها هم
که به نظر خودشــان درســت بوده که گفتهاند :آیا ســایرین
(مقامات کشوری و لشگری و هر کسی که دغدغه ظلمستیزی
داشــته باشــد) روال عادی زندگی خانوادگی خــود را بر هم
زدهاند؟
آیــا هیچیــک از شــخصیتهای محبــوب ســازندگان و
نشــردهندگان این تصویر و  ...در این ایام به تفریح نرفتهاند؟
زندگی خود را مختل کردهاند؟ هیچ معاملهای نکردهاند؟
آیا منطقا درست است که هر حادثهای زندگی افراد را از مدار
اصولی و منطقی خارج کند؟
ضمنــا این کار چقــدر برای مردم مســلمان تحت ســتم
میانمار فایــده دارد؟چقدر بــرای منافع جمهوری اســامی
ایران فایــده دارد؟ چقدر بــرای جناح القاکننــده نظر فایده
دارد؟
جمهوری اســامی ایران را در افــکار عمومی متهم میکند
یــا قوه مجریه را؟ زدن جناح رقیب بــه قیمت زدن نظام؟ آیا
دیگی که برای ما نمیجوشــد هر چیزی باید در آن بجوشد؟
آقــای ظریف را در افکار عمومی تخریــب و تحقیر میکند یا
متمسکین به این حربه ناصحیح ،ناصواب و حشیش گونه را؟
(به مصــداق الغریق یتشــبث بــه کل حشــیش=آنکه در
حــال غرق شــدن اســت بــه هر خس و خاشــاكي دســت
مييازد).

خبر

وزیر کشور طرح استقبال
از مهر را ابالغ کرد
در آســتانه مهرماه و بازگشــائی مدارس کشور و به
منظور افزایش ســطح رضایتمندی مردم ،وزیر کشور
طرح استقبال از مهر را با رویکرد خدمترسانی مطلوب و
مناسب توسط مدیران شهری و روستایی ،به استانداران
سراسر کشور ،ابالغ کرد.
به گزارش ایلنا ،در آســتانه مهرماه و بازگشائی مدارس کشور و به
منظور افزایش ســطح رضایتمندی مردم ،وزیر کشور طرح استقبال
از مهر را با رویکرد خدمترســانی مطلوب و مناسب توسط مدیران
شــهری و روستایی ،به استانداران سراسر کشور ،ابالغ کرد.در دستور
عبدالرضا رحامین فضلی خطاب به استانداران آمده است :آغاز فصل
پاییز در میهن عزیزمان ایران اسالمی با فصل شکوفایی علم و دانش
قرین گردیده اســت .تحرک و پویایی رهــروان علم و دانش برای
بازگشایی ســال تحصیلی جدید ،چهره شهرها و روستاهای کشور را
در شور و نشاطی آمیخته با تغیی ِر فصل همراه میکند.
در این راســتا شــهروندان میهن اسالمی و آیندهســازان کشور
عزیزمان ،شایســته خدمترســانی مطلوب و مناسب توسط مدیران
شهری و روستایی هســتند .نظر به اهمیت این موضوع و به منظور
افزایش ســطح رضایتمندی مردم ،به پیوســت طرح استقبال از مهر
جهت اجرا ابالغ میشود.
در فراز پایانی ابالغ وزیر کشــور ،از اســتانداران خواســته شــده
است؛ ضمن ابالغ طرح مذکور به شــهرداریها ،دهیاریها و دیگر
دســتگاههای ذیربط نســبت به تشکیل ستادهای اســتقبال از مهر
برابــر با طرح ابالغــی ،اقدام و ضمن نظارت بر حســن اجرای آن،
گزارش اقدامات انجام شــده را پس از اجرا به سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور منعکس کنند.

بارزانی در دیدار با نماینده سازمان ملل:

همه پرسی برگزار خواهد شد
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق ظهر روز
دوشــنبه در اربیل با یان کوبیش نماینده ســازمان ملل
متحد در عراق دیدار و بار دیگر تاکید کرد همه پرســی
اســتقالل اقلیم کردســتان عراق یک خواسته مردمی
اســت و در تاریخ تعیین شــده برای آن برگزار خواهد
شد.
ایرنا :مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق ظهر روز دوشنبه
در اربیــل با یان کوبیش نماینده ســازمان ملل متحد در عراق دیدار
و بار دیگر تاکید کرد همه پرســی اســتقالل اقلیم کردستان عراق
یک خواســته مردمی اســت و در تاریخ تعیین شده برای آن برگزار
خواهد شد.
ســازمان ملل از هرگونه همــکاری برای برگزاری همه پرســی
خودداری کرده است.
همهپرسی اســتقالل اقلیم کردســتان عراق که از سوی مسعود
بارزانی و شــماری از احزاب کرد عراقی تصویب شده در  25سپتامبر
برابر با سوممهرماه ســال جاری در استانهای شمالی عراق با هدف
جدایی از عراق برگزار خواهد شد.
این همه پرســی با مخالفت قاطبه عراقیها و کشــورهای همسایه
عراق و جامعه جهانی روبرو شــده و از این اقدام به عنوان تالشی در
راســتای تضعیف جبهه مبارزه با تروریسم و یکپارچگی خاک عراق
یاد می کنند.

