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علی نظری - سردبير 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایالم گفت: به دلیل سهل انگاری مردم متاسفانه 20 هکتار از عرصه های طبیعی تحت حفاظت این سازمان در آتش 
سوخت.

به گزارش ایسنا، مازیار سلیمان نژاد با اشاره به اینکه متاسفانه عامل این آتش سوزی، گردشگران بوده اند، اظهار کرد: با توجه به پوشش گیاهی مرغوب و 
غنی در عرصه های طبیعی استان زمینه ی الزم برای وقوع هرگونه آتش سوزی فراهم است و برای آتش گرفتن جنگل ها تنها یک سهل انگاری کافی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایالم ادامه داد: این آتش سوزی ها مهار شده است.

20 هکتار از عرصه های طبیعی 
محیط زیست ایالم در آتش سوخت

یک ماه قبل از انتخابات طی یادداشت مفصلی با عنوان»10دلیل پیروزی روحانی 
بر رئیسی«نوشتم با آمدن ایشان رقابت بین» شیخ و سید« دوقطبی می شود.

صراحتــًا توضیح دادم در رقابت دو قطبی و با مشــارکت باالی 65 درصد اصالح 
طلبان برنده جدال نفسگیر 29 اردیبهشت خواهند بود.

در آن یادداشت عرض کردم که در چنین فضایی حتی اگر احمدی نژاد بیاید قطعًا 
بازنده این مصاف خواهد بود.

به خاطر دارم که برخی از دوســتان همفکــر از حضور احمدی نژاد نگران بودند و 
تصور می کردند احمدی نژاد با ویژگی های منحصر بفرد و عوامفریبانه اش بزرگترین 

تهدید علیه روحانی است.
من در همان گپ و گفت ها معروض داشــتم ،چنین نیســت کــه احمدی نژاد با 
پشــتوانه مردم مناطق محروم و روســتاییان )طیف یارانه بگیــران( بتواند روحانی را 

مغلوب نماید!
ای کاش احمدی نژاد امکان حضور در این رقابت را پیدا می کرد تا برای همیشــه 

در29 اردیبهشت 96 لوله می شد!
ای کاش می آمــد تا مردم فرصت پیدا می کردند ظلم فاحش وی در حق مهندس 

موسوی را کف دستش می گذاشتند!
پیام انتخابات 29 اردیبهشت، پوپولیسم ستیزی و مبارزه با خط نیرنگ و فریب بود.

اتفاقًا با حضور مقتدرانه اسحاق جهانگیری در کنار روحانی در مناظرات انتخاباتی، 
اگر معجزه هزاره ســوم به این رقابت ها قدم می گذاشت قطعًا ناگفته های بسیاری از 

ویرانگری های 8 ساله وی به سمع مردم می رسید.
هشیاری جامعه رای دهندگان ایرانی در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری 
پدیده ای جدید است که باید واکاوی شود تا مشخص گردد چگونه مردم به شعارهای 

پوپولیستی معیشتی کوتاه مدت و استفاده ابزاری از فقر پاسخ منفی دادند!
 چنانچه کارشناســان علوم اجتماعی و مردم شناسان این پدیده را مورد بررسی و 
کالبدشکافی قرار دهند می توان دریافت که واکنش مردم در انتخابات ریاست جمهوری 

1۴00 تداوم انتخابات96 خواهد بود. 
برخــی اصولگرایان در تحلیل های خود تأکید کرده اند که دولت با پرداخت هایی به 
کشــاورزان و روســتائیان آنان را وامدار خود کرده است، اما درباره اینکه کاندیداهای 
رقیب با پخش غذا و کارت هدیه بانکی چه مقدار رأی جمع کرده اند و آیا 16 میلیون 
رای جناب رییســی، واقعًا رأی به اصول گرایی است یا رأی به خوانندگان زیرزمینی و 

پول های بادآورده؟
 تمام آنچه که احمدی نژاد می توانســت و می خواســت انجام دهد رقبای روحانی 
انجــام دادند، به نظــر ایده های عجیب و بدیع احمدی نژاد کاماًل ســوخت و رأیی به 
همراه نیاورد. ای کاش آن مرد برای آخرین بار در صحنه سیاست ایران خود را با رأی 

واقعی مردم محک می زد.
البته این نکته را باید به ان دســته از حامیان ســابق احمدی نژاد متذکر شــویم، 
کسانی که این روزها برای زیر سئوال بردن رای مردم به روحانی در حماسه بزرگ29 
اردیبهشــت،آرای رقیــب روحانی را حالل و زالل می نامند بدانند آیا کســب رای با 

گونی های معروف آرد )احمدی نژاد( را طیب و طاهر می دانند؟
هزاران تن آرد نذری در اســتانهای خراســان و خوزســتان از جیب آستان قدس 
برای کمک به صندوق آرای یکی از 6 کاندیدای ریاســت جمهوری96 حالل به نظر 

می رسد؟
فراموش نکنیم احمدی نژاد هم با آن همه مفاســد دولتمردانش ادعای پاک ترین 

دولت بعداز انقالب را داشت.
اکنون ماجــرای رای حالل و غیر حالل رقیب بازنده روحانی در راســتای همان 

ادعای نخ نمای احمدی نژاد است.
این آرزوی ما در انتخابات دوره دوازدهم محقق نشــد، ولی ای کاش احمدی نژاد 
با همان وعده های فریبنــده و نگاه حکومت داری مبتنی بر روش کمیته امدادی به 
عرصه انتخابات 29 اردیبهشــت می آمد و مانند جناب رئیسی شکستی تلخ را تجربه 

می کرد تا برای همیشه ادعای رای آوری اش نقش بر آب می گردید.

انتخابات شــورای شــهر در بین انتخابات در رده ســوم اهمیت قــرار دارد. یعنی 
مهمترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و بعد مجلس شورای اسالمی و سومی 
همین شوراهاســت. البته در سرنوشــت سیاســی این مرز و بوم انتخابات شوراها در 
تهران اهمیت ویژه ای دارد که در انتخابات شــوراهای ســال 81 در قهر نه چندان 
مصلحت گرایانه مــردم تهران با اصالح طلبان و صندوق هــای رای، گروه نوظهور 
آبادگران که با ســیزده درصد آرا فاتح شورای شهر شده بودند، محمود احمدی نژاد را 
به شهرداری تهران رســاندند و از آنجا وارد کاخ ریاست جمهوری نمودند وگرنه بجز 
ما فارغ التحصیالن علم و صنعت کســی ایشــان را نمی شناخت. بعد از 88 در اولین 
بازگشــت مردم به صندوق های رای در سال 92 حسن روحانی به ریاست جمهوری 
رســید و اگر الهه راستگو، دروغگو از کار در نمی آمد، قالیباف همان نود دو رفته بود. 
حاال شــوراهای شهرهای بزرگ بدســت اصالح طلبان و اعتدالیون افتاده است. آقای 
طالیی جملــه ای گفت که تحلیل زیادی می طلبد که این دیگر انتخابات نیســت، 
انتصابات ســید محمد خاتمی اســت. نمیدانم این جمله در مدح خاتمی اســت یا در 
مذمت او! هر چه باشد او ممنوع التصویری تاثیر گذار است و وقتی شهری مثل اراک 
که همیشــه شورای شهرش با شام و ناهار جابجا شده بود، اینک فهرست امید هشت 
نفر از یازده نفر را در رای دارد آنهم با کمترین هزینه ای، این به معنای رشد سیاست 
ورزی نزد مردم است. حاال فرصت اســتثنایی برای اصالح طلبان و اعتدالیون بدست 
آمده اســت، تقریبا مجلس و ریاست جمهوری و شوراهای شهرهای بزرگ را بدست 
گرفته اند، باید با پاکدســتی و تالش مضاعف کاری کنند که رکود ازبین برود و رشد 
اقتصادی باال باشد و این قافله انقالب به سالمت از پیچ و خم تاریخ عبور کند که اگر 
چنین نباشــد فردا روزی ممکن است قهری باشد و آبادگرانی و احمدی نژادی، از ما 

گفتن بود کار کنید و کار با خلوص نیت.

ای کاش احمدی نژاد به جای رئیسی می آمد
دیانت افراد در درجه نخست اهمیت است 

ایران بزرگ ترین تأمین کننده اینترنت در عراق

رایزنی برای سفر شیعیان عربستان به مشهد

                      توصیه های مهم آیت اهلل شبیری زنجانی به حسن روحانی: 

                               معاون وزیر ارتباطات:

جواد شقاقی - روز نامه نگار 

                                            یادداشت روز 
یک گل به خودی

             زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی:

 به گزارش ایلنا، آیت اهلل شــبیری زنجانی در این دیدار که عصر 
پنجشــنبه در بیت معظم له انجام شــد، گفت: افرادی در داخل و 
خارج کشور و به شکل های مختلف تالش دارند به اعتقادات افراد 
ضربه بزنند و باید اهتمام داشــت که جلوی ســم پاشی های آنها 

گرفته شود. 
 ایشان با قدردانی از تالش های دولت یازدهم و ضمن دعا برای 
موفقیــت دولت دوازدهم در کمک بیش از پیش به مردم افزود: با 
توجــه به اینکه نظرات مختلفی در ایران وجود دارد، اداره کشــور 
مشکل است و این وظیفه سنگینی بر عهده شماست اما باید توجه 
داشــت که اهل ســلوک معتقدند از برترین عباداتی که در مسیر 
تقرب به خداوند موثر اســت، خدمت به مردم اســت و حاال توجه 

کنید مردمی که شما به آنها خدمت می کنید مسلمان و شیعه اهل 
بیت)ع(هستند و این استثناء باعث مضاعف شدن این اجر و پاداش 

می شود. 
 حضرت آیت اهلل العظمی شــبیری زنجانی همچنین با تقدیر و 
قدردانی از حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات و تبریک 
به حســن روحانی، دعا کردن برای خدمتگزاران به مردم را وظیفه 
خود دانســت و خطاب به رییس جمهور منتخب گفت: زیارت شما 
و شنیدن تالش های دولت شما توفیق شد و خداراشکر که توفیق 
زیارت و شــنیدن تالش های دولت شما حاصل شد. در این مسیر 
از خداوند متعال و حضرات معصومین علیهم السالم کمک بگیرید 

که بسیاری از گره ها با توکل و توسل باز می شود. 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران گفت: ایران 
بزرگترین تامین کننده اینترنت عراق است و 70 درصد بازار 

اینترنت این کشور را در اختیار دارد.
محمدجواد آذری جهرمی، با اشاره به پیشی گرفتن ایران 
از ترکیه و عربســتان در تصاحب بازار عــراق، افزود:عراق، 
ازطریق ترکیه، ایران و عربســتان به بــازار جهانی اینترنت 
دسترســی داشت که به دلیل مســائل جغرافیایی و فعالیت 

گروه های تروریستی در ترکیه، این کشور، حذف شد.
به گزارش ایرنا، معاون وزیــر ارتباطات با بیان این که با 
حذف ترکیه از تامین اینترنت عــراق رقابت بین جمهوری 
اسالمی ایران و عربستان بود که ما توانستیم 70درصد این 

بازار را تصاحب کنیم.
وی افزود: اما امروز با برطرف شــدن مســائل امنیتی در 

عراق و رفتن این کشــو به سمت آسایش و آرامش و محو 
شــدن تروریست ها، طبیعی است که ترکیه به بازار اینترنت 

عراق برگردد.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت ایران خاطرنشان 
ساخت: ایران، ترکیه را رقیب جدی در زمینه تامین اینترنت 
عراق می داند، بنابراین الزم اســت که خود را در سرویس 

دهی تقویت کند.
جهرمی با اشــاره به ایجاد گذرگاه بین المللی در اهواز که 
پنجشنبه گذشــته انجام شد، افزود: این گذرگاه به ما کمک 
خواهد کرد با کیفیت بهتری خدمات اینترنتی به عراق عرضه 

و تسلط خود را بر بازار عراق حفظ کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید برای صادرات محتوای تولید 
شده در کشــور تالش کنیم گفت: در حال حاضر تعامل ها 
و تبادل های ارتباطی مان با کشــور های همسایه در سطح 
اروپا درحال برقرارشدن است که با استقرار گذرگاه هایی که 
نزدیک به کشــورهای همسایه باشد این امر از طریق داخل 

صورت خواهد گرفت.
معاون وزیرارتباطات، بازار عراق را بازاری حســاس برای 
کشــورمان به دلیل تمایل زیادی که در این کشــور برای 
استفاده از محتواهایی که در شبکه های ایران چه در بخش 
ویدیو وچه شــبکه های اجتماعی وجود دارد ارزیابی کرد و 
عنوان داشــت: ما بایســتی این امکان را به وجود آوریم که 
حداقل فاصله را به لحاظ کیفیت شــبکه ای با کشــورهای 

همسایه داشته باشیم بنابراین استقرار این گذرگاه بین الملل و 
اتصال آن از طریق فاو به بازار عراق باعث می شود کیفیت 
سرویس های ارتباطی بین دو کشور بهبود قابل توجهی پیدا 

کند.
آذری جهرمی گفت: اکنون کاربرانی که در بازار کشورعراق 
هستند و تمایل داشته باشند از سرویس های فناوری بخش 
توسعه داده شــده در جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند 
می توانند با کیفیت بهتری به این محتواها دسترسی داشته 

باشند.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت ایران افزود: البته 
الزم است توســعه دهندگان نرم افزار سرورهای خود را به 
خوزســتان آورده و در اهواز مستقرکنند که حداکثر کیفیت 

الزم را برای بازار کشور هدف که عراق است فراهم کنند.
که خدمات اینترنت خود را از اســتان های همجوار تامین 
کننــد تجهیزات خود را به این شــهر منتقل می کنند که از 
مدت ها پیش تقاضا کرده بودند و اکنون حرکت خود را آغاز 
می کنند و به نظر می رسد ظرف دو ماه آینده استقرار استفاده 
اپراتورهای ثابت و سیار از گذرگاه بین المللی که در خوزستان 
ایجاد شده انجام شود. آذری جهرمی تاکید کرد:امید واریم تا 
دوماه آینده بهبود کیفیت اینترنت در استان خوزستان شاهد 
باشــیم. پنج شنبه گذشته پنجمین دروازه اینترنت بین الملل 
ایران با حضور محمــود واعظی وزیرارتباطــات و فناوری 

اطالعات در استان خوزستان و شهر اهواز رونمایی شد.

            ستاد انتخابات کشور:

 ســتاد انتخابات کشور با انتشار اطالعیه ای درباره اظهارات 
روز گذشته خطیب جمعه تهران اعالم کرد: طرح ادعای خالف 
واقع می تواند از مصادیق تشویش اذهان عمومی باشد و حماسه 

سترگ انتخابات را زیر سوال ببرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور متن اطالعیه 

ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:
بسمه تعالی

در خطبه های نماز جمعه پنجم خرداد ماه در تهران متاسفانه 
مطالب نادرســت و بعضا خالف واقع مطرح شــد که به نوعی 
شــیرینی حماسه بزرگ 29 اردیبهشــت ماه را در کام ملت به 
تلخی گرائید. مکان مقدســی که بفرمــوده حضرت امام)ره( و 
مقام معظم رهبری باید تریبون صداقت، تعهد، عدالت و وحدت 
آفرین باشد.در حالی که خطیب محترم جمعه بر رعایت تقوی 
و وحدت و انســجام ملی تاکید نمــوده و آن را از مبانی نظام 
جمهوری اســالمی برشــمردند اما در بخش های دیگری از 
ســخنان خود بدون بررسی و حتی ســوالی از وزارت کشور و 
مجریان و بدون ارائه مســتندات و شــواهد متقن، اتهاماتی را 
متوجه دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از اجرا و نظارت 

کردند که بیان اینگونه مطالب می تواند از مصادیق ایجاد شبهه 
در افکار و تشویش اذهان عمومی باشد. 

تریبون وحدت آفرین نمازجمعــه در کمال ناباوری و حیرت 
باعث ایجاد شــکاف یا تفرقــه در جامعه گردیــده و با طرح 
ادعای خالف واقع بروز تخلفات بسیار زیاد درانتخابات ریاست 
جمهوری از جمله کمبود تعرفه در بعضی شــعب و عدم ارسال 

تعرفه سعی در زیر سوال بردن این حماسه سترگ را داشتند .
در حالیکه بنا به گزارشــات مندرج در صوتجلسات تنظیمی ) 
از سوی مجریان و ناظران( در همه شعب رای گیری از ابتدای 
آغاز اخذ رای به اندازه کافی تعرفه وجود داشــته است و آنچه 
به عنوان تاخیر در آغاز رای گیری نیز یاد شده ممکن است به 
دلیل ضرورت حضــور تمامی عوامل پیش از آغاز اخذ رای که 
باید همگی با هم حضور داشته باشند ) عوامل صندوق، نماینده 
فرماندار، ناظرین شــورای محترم نگهبان، محافظین صندوق، 
بازررســی و نماینده نامزدهای محترم( در اندک شــعبی تاخیر 
حداقلی ایجاد شده باشــد که این موضوع در تمامی انتخابات 
های گذشته امری طبیعی بوده و موجب هیچ خللی در اخذ رای 
نشــده است.از حیث تامین تعرفه نیز موکدا اعالم می دارد قبل 

از روز اخــذ رای برای تمامی مکان ها به اندازه یا بعضا بیش از 
آمار واجدین شــرایط رای دهنده در آن مکان تعرفه ارســال و 
فرمانداران و بخشداران نیز به موقع برای کلیه شعب حوزه خود 
بر همان اســاس تعرفه پیش بینی کرده اند و در حین اخذ رای 
نیز هرکجا با کمبود تعرفه مواجه می شدند از طریق فرمانداری 
یا بخشداری در اسرع وقت تامین شده است.با وصف مذکور آیا 
اخالق سیاسی و تقوای خطیب محترم جمعه حکم نمی کند که 
الاقل از مجریان سوالی می کردند و اگر مطالب قانع کننده نبود 
به آن می پرداختند؟!! و اصوال چرا اینگونه رفتار می شــود ؟؟ و 
به صراحت در حال القای این شبهه هستند که انتخابات دارای 

ابهام جدی است. 
مجددا از اینکه بر اســاس فرمایشات مقام معظم رهبری با 
تمهید مقدمات و در تعامل مستمر و مطلوب با شورای محترم 
نگهبان، هیات های محترم اجرایی در سراســر کشور، عوامل 
اجرایی صندوق ، ناظرین محترم، بازرســین، نماینده فرماندار 
و محافظین صندوق توانســتیم با حضور حماسی مردم بزرگوار 
انتخاباتی در شان نظام جمهوری اسالمی و ملت سرافراز ایران 

برگزار نمائیم، خداوند منان را شاکریم.

معاون رئیس جمهوری، ضمن تشــریح زمان عادی سازی 
سفر شیعیان عربستانی به مشهد، از سفر خوب و ُپرتعداد اتباع 
آمریکایی  به ایران خبر داد و گفت: بحث های ترامپ در آمار 

سفر آمریکایی ها به ایران تأثیر منفی نگذاشته است.
به گزارش ایرنا ، زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در 
پاسخ به این پرسش که »در عالم گردشگری عنوان می شود 
کــه یکی از بهترین گردشــگران دنیا آمریکایی ها هســتند 
چون خوب پول خــرج می کنند و با توجه به محدودیت های 
رئیس جمهوری جدید آمریــکا برای ورود ایرانی ها به ایاالت 
متحده آمریکا و همچنین برای تســهیل ســفر گردشگران 
آمریکایی به کشورمان در پاســخ به تصمیمات نژادپرستانه 
ترامــپ، ســازمان میراث فرهنگی و نهادهــای مرتبط چه 
برنامه ریزی ها و تصمیماتــی دارند؟اظهار کرد: برای ما هیچ 
تفاوتی نمی کند که گردشــگر از کدام کشور به ایران می آید، 
چون هر گردشــگری که به کشورمان ســفر کند محترم و 

مهمان ماست. 
احمدی پور ادامه داد: با وجود اینکه ترامپ محدودیت هایی 
ایجاد کرد، مــا کاری با این محدودیت ها نداریم، یعنی ایران 
کشوری اســت که درهای آن به روی گردشــگران دنیا باز 
است، به جز آن معدود کشورهایی که به لحاظ مباحث خاصی 
برای حضور اتباع  آن ها محدودیت داریم؛ وگرنه گردشــگران 
ســایر کشــورهای دنیا می توانند به ایران سفر کنند، ازجمله 
آمریکایی ها که هم اکنون نیز به ایران سفر می کنند و خوب و 
ُپرتعداد هم می آیند و بحث های ترامپ هم در آمار سفر اتباع 

آمریکایی به ایران تأثیری نداشته است. 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
درباره سرنوشت عادی سازی سفر گردشگران شیعه عربستانی 
به ایران نیز اظهار کرد: »طی رایزنی هایی که برای برگزاری 
حج امســال انجام شــد، پیشــنهاد کرده بودیم کــه درباره 
گردشگران عربستانی طرِح بحث شود، ولی سازمان حج هنوز 
به ما گزارشی ارائه نکرده که آیا در این باره صحبتی به میان 

آورده یا خیر. وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که باید یکی 
دو حج برگزار شــود تا فضا به سمت عادی سازی پیش برود و 
اینکه با برگزاری یک حج، گردشگران عربستانی هم به ایران 
سفر کنند شاید کمی بعید باشد؛ بنابراین انتظار می رود دو حج 
برگزار شــود بعد از آن شاهد حضور گردشگران عربستانی در 

شهرهای ایران ازجمله مشهد باشیم.

 ادعای تخلفات گسترده خالف واقع است

ما ایرانی ها اســتاد خلق واژه هــای نامفهوم و عجیب و 
غریب هستیم. مثال یکی از این واژه ها، کلمه ساختارشکنی 
اســت. هر کســی که را بخواهد اندکی راهش را کج کند 
می گوییم فالنی ساختارشــکن است، اگر یکی حرفی بزند 
که به مذاق مان خوش نیاید زود می گوییم دارد حرف های 
ساختارشــکنانه می زند. این وسط هم اصال معلوم نیست 
ساختار چیست و چگونه شکســته می شود؟! آن گونه که 
زبانشناسان می گویند ســاختار در تحلیل نهایی ریشه در 
بیولــوژی مغز دارد. یعنی چیزی نیســت که ما بتوانیم آن 
را بشــکنیم، بلکه برعکس، این ساختار است که هر گونه 
مقاومتی را در برابر خودش می شکند. اصوال اگر ما اعتقاد 
به وجود ســاختار داشته باشــیم، به این معناست که تأثیر 
ســاختار بر اعمال و رفتار ما جبری ست و اصال نمی توان 
خــارج از آن حرکتی را متصور شــد چه برســد به اینکه 
بتوانیم آن را بشــکنیم. اگر هم اعتقاد به پساساختارگرایی 
داشــته باشیم، پیشاپیش این فرض را پذیرفته ایم که هیچ 
ســاختاری وجود ندارد. پس آنچه را که وجود ندارد چگونه 

می توان شکست! 
از واژه های دیگر می توان به کلمه های نقد سازنده و نقد 
مخرب اشــاره کرد. همین که کسی می گوید این راه شما 
اشتباه است، فالنی دارد ما را تخریب می کند. اصال نقد اگر 
ســازنده باشد که نقد نیست، باید گفت که تأیید است. نقد 
اگر مخرب نباشــد نمی توان آن را نقد نامید. یک نقد، اول 
باید آنچه را که به غلط ساخته شده، باعث تخریبش بشود 

تا بعدا بتواند به شیوه درست ساخته شود. 
وازه دیگری که این روزها مصطلح شــده، کلمه گل به 
خودی است. انگار که ما فقط باید منتظر باشیم تا دیگران 
سر بزنگاه اشــتباهاتمان را بر سرمان بکوبند. آیا نمی شود 
اشــتباهات همدیگر را خودمان به یکدیگر متذکر شویم؟ 
اگر تیم واقعا تیم باشــد کسی گل به خودی نمی زند حتما 
این وسط مشــکلی هست که یکی گل به خودی می زند. 
اصال چه کسی گفته گل به خودی بد است؟ وقتی ما داریم 
توی زمین خودمان فقط با یکدیگر پاس کاری می کنیم و 
روی اعصاب تماشاگر راه می رویم، اتفاقا زدن یک گل به 
خودی می تواند بســیار هم خوب باشد. این گل به خودی 
ما را به خودمان می اورد و باعث تالش بیشتر می شود. اگر 
ایــن کار را نکنیم آن وقت یک جیمی جامپ مثل احمدی 
نژاد پیدایش می شــود و هشت ســال بازی را به تعطیلی 

می کشاند. 
این روزها هر کــدام از اصالح طلبان که می خواهند در 
مــورد کج  روی های این جبهه انتقادی بکنند، فورا همه از 
او می خواهند که ساکت باشد چون گل به خودی محسوب 
می شــود. در حالی که، آنچه که بــه اصالح طلبان هویت 
می بخشــد و آنها را از اصول گرایان متمایز می ســازد، نه 
اثبات عمل شــان و به کرسی نشاندن حرف شان، بلکه نقد 
مداوم، به چالش کشــیدن وضعیت نامطلوب فعلی، در پی 
ابطال راه حل های موقتا پذیرفته شــده بودن و اعتقاد آنها 
به باز بودن جامعه در برابر انتقاد و راه حل های جدید برای 
مشکالت است. شــورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
جزو یکی از همین راه  حل های به صورت موقت پذیرفته 
شده است؛ نهادی که یک راه حل موقت برای هماهنگی 
بیشتر جریان های اصالح طلب در یک شرایط خاص بود و 
بایــد به عنوان یک راه حل موقت به آن نگاه کرد نه یک 
روش دائم. جهت حصول به دموکراسی بیشتر، نیاز هست 
که نهادهای موجود مدام به چالش کشیده شوند و به روی 
روش های جدید برای زندگی و حل مسائل گشوده باشیم. 
سخت است میان آرمانگرایی و واقعگرایی یا عملگرایی 
تعادل برقرار کردن. اما بدون ایجاد توازنی میان آنها، حیات 
سیاسی نمی تواند پویایی خودش را حفظ کند. بدون توجه 
به ضرورت عمل و واقعیات موجود، آرمان ها معطل خواهند 
ماند و در صورت نبود آرمان ها، حیات سیاســی راکد شده 
و به سمت اضمحالل پیش خواهد رفت. اصالح طلبان در 
حوزه سیاست ورزی توانسته اند راه خودشان را پیدا کنند؛ 
اصالح طلبان توانستند بخشی از کرسی های مجلس دهم 
را تصاحب کنند، در انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم 
نقش تعیین کننده ای داشتند و در انتخابات شوراهای دوره 
پنجــم نیز موفقیت های قابل توجهی کســب کردند. اما 
به نظر می رســد ارتباط بین ایــده و عمل در نزد آنها دارد 
کمرنگ تر می شــود. صرف توجه به کسب قدرت و عدم 
توجه به آرمان های اصالح طلبی عواقب زیانباری را متوجه 
جنبش اصالحات خواهد کــرد. االن دیگر انتخابات تمام 
شده و نمی توان به بهانه آن، همه را مجبور به سکوت کرد. 
باید به بازاندیشــی خود پرداخت، از نقد نباید هراسید حتی 

اگر به منزله گل به خودی باشد.

  نکته روز 

خبر 

مازیار سلیمان نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست ایالم:

دانش آشــتیانی درباره اجرای ســند 20۳0 از سوی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: موارد سند 20۳0 اجرایی نشده است.

فخرالدین دانش آشــتیانی وزیر آموزش و پرورش، درباره 
مباحث مربوط به ســند 20۳0، اظهار داشت: آن چیزی که 
در این سند بیشتر مورد نظر ما بود، بحث آموزش بوده است.

به گــزارش اقتصاد آنالین به نقل از تســنیم، وی افزود: 
آموزش 100 درصدی )رفع بی سوادی( یکی از بندهای مهم 
این سند است. تمامی این موارد در سند تحول نیز وجود دارد 
و ما تاکنون اصال مسائل سند 20۳0 را اجرایی نکرده بودیم. 
در هفته های گذشته دولت هم مصوبه ای را که در این زمینه 
داشت، متوقف کرده بود. این مسائلی که بیرون مطرح است 

که این موارد در حال اجراست، کذب محض است.

وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه "گفته می شود بندی در 
ســند 20۳0 وجود دارد که اجرای بخشی از آن را غیرممکن 
می کند و ایران تعهد داده تمامی موارد این سند را اجرا کند" 
گفت: نه، اصال چنین چیزی ندارد. دانش آشتیانی درباره ارائه 
گزارش به شورای عالی انقالب فرهنگی درباره اجرای سند 
تحول بنیادین از سوی وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح 
کرد: در مقاطع مختلف گزارش هایی ارائه شــده، البته زمان 
من گزارشی هنوز به شــورای عالی انقالب فرهنگی ارسال 
نشــد، اما در طول سال گزارش داده شده است. اخیرا و قبل 
از اینکه خدمت مقام معظم رهبری برسیم، معاونان ما درباره 
بندهایی از سند تحول که اجرا شده،گزارشاتی را به معاونان 
بیت مقــام معظم رهبری ارائه دادنــد.وی افزود: بقیه موارد 

نیز جزو برنامه هاســت. مصوبات و آئین نامه هایی داریم که 
بخشی از آنها در شورای عالی آموزش و پروش مصوب شده، 
تعدادی کار شده و آماده تصویب در شوراست.وزیر آموزش و 
پرورش افزود: در بحث محتوا و کتب درسی، کارهای بسیار 
مهمی صورت گرفته که محتوای کتب درســی متناسب با 
سند تحول باشد. در بحث ساماندهی که از مسائل مهم سند 
است به دنبال کنار گذاشتن تصدی گری هستیم. قبل از عید 
بخشنامه ای را به همه اســتان ها ارسال کردیم که خیلی از 
موارد را از داخل وزارتخانه به استان ها و از استان ها به مناطق 
تفویض اختیار دهیم. ســاماندهی و چابک ســازی سیستم 
را دنبال می کنیم که انشــاءاهلل بتوانیم در این بخش هم به 

اجرای سند کمک کنیم.

دولت مصوبه خود را درباره سند 20۳0 متوقف کرد

نماینده مردم اردل، فارســان، کیار و کوهرنگ در مجلس 
شورای اسالمی گفت: عده ای در انتخابات تالش داشتند در 
کشور شکاف بین شهری و روستایی ایجاد کنند، اما حضور 
آگاهانه مردم این خطر را دفع کرد و ملت ایران نشــان داد 
یک جامعه 100 درصدی است. به گزارش ایرنا، علی کاظمی 
باباحیدری روز شنبه در شورای اداری چهارمحال وبختیاری 
افزود: هرچه جلوتر می رویم حضور مردم در انتخابات آگاهانه 
تر و تحلیل آنها از فضای کشــور کارشناســی تر می شود و 
همین امر منجر به حماسه حضور آنها در 29 اردیبهشت شد. 
وی ادامه داد: در همین راستا ضروری است تا دولت دوازدهم 
بــا چینش کابینه ای قوی، مســتحکم و کارآمدتر مطالبات 
مردم را به خوبی پاسخ دهد.کاظمی باباحیدری با بیان اینکه 
»بازنده« انتخابات در نظام جمهوری اســالمی ایران وجود 
نــدارد، تصریح کرد: در نظامی که مبتنی بر مردم ســاالری 
دینی اداره شود، رقابت بر حسب رفاقت است و آنکس که با 
نظر اکثریت انتخاب می شود، متعلق به همه است و باید در 

برابر همه گروه ها و اقشار پاسخگو باشد.

خبر 
علی کاظمی نماینده مجلس:

 حضور آگاهانه مردم در انتخابات خطر 
شکاف شهری و روستایی را دفع کرد

انتخابات شوراهای اسالمی
 علی محمد نظری - استاد دانشگاه 

رئیس ســازمان پزشکی قانونی گفت: نمونه برداری از 10 هزار مجرم با سابقه در سال 
95 با کمک سازمان زندان ها در بانک ژنتیک ایرانیان انجام شد.

به گزراش ایرنا سید احمد شــجاعی ، افزود: امسال هم نمونه برداری از بقیه مجرمان 
باســابقه ادامه می یابد تا هویت همه آنان در بانک ژنتیک ایرانیان باقی بماند.معاون قوه 
قضائیه اظهار کرد: مشــاغل و گروه های درمعرض خطر به دلیل حساسیت شغلی بعد از 
مجرمان سابقه دار در اولویت نمونه برداری در بانک ژنتیک قرار دارند که به عنوان نمونه 
از مجموعه آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران درخواست شده است تا برای مراجعه و 
ثبت اطالعات خود اقدام کنند.وی افزود: اندک زمانی پس از وقوع بحران، مجموعه های 
مختلفی در محل حادثه، حاضر می شوند اما در نهایت پزشکی قانونی مسئولیت سنگین 
شناسایی هویت اجساد و اطالع رسانی به مردم را به عهده دارد و تکمیل بانک اطالعات 
ژنتیک خدمت رسانی در این زمینه را تسهیل خواهد کرد. رئیس سازمان پزشکی قانونی 
کشور، درباره مســئولیت این ســازمان در زمان وقوع حوادث غیرطبیعی گفت: پزشکی 
قانونی در نتیجه این حوادث با اجســادی با هویت غیرقابل تشخیص روبرو می شود که 
برای تشخیص هویت باید از شــخص و خانواده درجه یک متوفی نمونه گیری شود که 
کاری زمانبر و هزینه بر اســت اما بانک اطالعات ژنتیک به راحتی امکان شناســایی را 

فراهم می کند. 

رئیس پزشکی قانونی اعالم کرد:

نمونه برداری از ١0 هزار مجرم سابقه دار در بانک ژنتیک ایرانیان


