
با یک غوره سردی و با مویزی 
گرمی شان می شود!

چرا راه دور برویم و ی��ک داللی که به  زور پول های بادآورده، 
رئیس  جمهور تحمیلی آمریکا شده را به  نقد کشیده که دیوانه 
زنجیری بیش نیس��ت و هر روز پروتکل های علمی را در تمام 
رش��ته ها زیر سوأل می برد و درباره آن ها نظر می دهد که هیچ 

جایگاهی ندارد! 
بهتر اس��ت یک س��وزن به خودمان بزنیم و یک جوال دوز به 
دیگران تا نیم نگاهی به درون و بخصوص شهرداری های سراسر 
کش��ور بیندازیم که چگونه با اس��تفاده از امتیاز خودمختاری 
و به اتکای درآمدهای فاقد کنترل دیوان محاس��بات کش��ور 
س��لیقه ای عمل می کنن��د و به  اصطالح با یک غوره س��ردی 
و با یک مویز گرمی ش��ان می ش��ود تا به بهان��ه ویروس کرونا 
اندیشه های درآمدزا را که سال ها در سر می پرورانده اند عملی 

سازند. 

اخیراً شورای اسالمی کالن شهر اصفهان با همیاری شهرداری 
تصمی��م گرفته ان��د ب��اغ  وح��ش قدیم��ی را ک��ه در منطقه 
کوهستانی صفه واقع  شده است تعطیل و حیوانات متعدد آن 
را که هیچ گونه آشنایی با محیط  زیست و جنگل ها ندارند رها 
سازند و اگر این مصوبه واقعیت داشته باشد زهی تأسف برای 
نهاد مدیریت ش��هری که بجای افزای��ش امکانات برای اوقات 

فراغت جامعه دست به انحطاط آن ها می زند! 
س��ازمان حفاظت از محیط  زیست استان در یک جبهه  گیری 
منطقی با اج��رای این تصمیم به دالیل متعدد مخالفت کرده 
اس��ت زیرا معاونت پایش و نظارت این س��ازمان معتقد است 
بیم��ار بودن حیوانات باغ  وحش صفه که یکی از دالیل مطرح 
 ش��ده ش��هرداری برای تعطیل کردن آن اس��ت باید توس��ط 
دامپزشک بررسی و از ش��یوع آن پیشگیری شود که احتمال 
انتقال بیماری ها در رهاس��ازی برخی گونه های مصدوم تیمار 
ش��ده در حیات  وحش وجود دارد و این امر ریسک رهاسازی 

حیوانات را در طبیعت به صالح نمی داند. 
بنابرای��ن موضوع تعطیل ش��دن و رهاس��ازی حیوانات باید از 
ابعاد مختلف زیس��ت  محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
به  طور دقیق بررسی و کارکردها، فواید و مضرات آن مشخص 
ش��ود که بهتر است از هرگونه قضاوت یک سویه و غیرمنطقی 
دراین ب��اره خ��ودداری کرد تا بتوان با همفک��ری، هم افزایی و 
تکریم نس��بت به نظریات کارشناس��ی و به اشتراک گذاشتن 
رویکردهای متف��اوت، به  طور فنی تصمی��م مربوطه را اتخاذ 
نم��ود تا خروج��ی و نتیجه آن به نفع محیط  زیس��ت، حیات  

وحش و کالن شهر اصفهان باشد. 

باغ  وحش این ش��هر سال های س��ال است که با مجوز در این 
مح��ل ایجاد ش��ده و تحت نظ��ارت محیط  زیس��ت، پایش و 

مراقبت دامپزشکان بوده است. 
این مح��ل وضعیت قابل قبول��ی برای خدمات گردش��گری، 
آموزشی و پژوهشی داشته و تجربیات ارزشمندی را در زمینه 
تیمارداری گونه های مصدوم کسب کرده است. تصمیم  گیری 
عجوالنه برای تعطیل کردن یک مکان دش��وار نیس��ت که به 
نوعی پاک کردن صورت  مس��ئله است و دلسوزی برای حیات 

 وحش و محیط  زیست نمی باشد. 
باید دید چه پاس��خ قانع  کننده ای درباره سرنوش��ت حیوانات 
نگهداری ش��ده در صفه و یا نیازهای آتی استان در حفاظت و 
مراقبت از حیات  وحش مصدوم ارائه می شود ابراز هر انتقادی 
ب��ه  صورت ص��د در صد باید یک پیش��نهاد و راه��کار عملی 
به همراه داش��ته باش��د که در غیر این صورت اب��راز انتقاد و 
تعطی��ل کردن راحت ترین و کم زحمت ترین اقدام اس��ت. از 
س��وی دیگر گونه های��ی را که در باغ  وحش ب��ه مدت زیادی 
نگهداری می کنند نمی توان با موفقیت در طبیعت رها ساخت 
که حتی االمکان رهاسازی و بازگشت برخی گونه های مصدوم 
به طبیعت پس از تیمارداری و آماده س��ازی به دلیل ضایعات 
ماندگار در حد صفر اس��ت زیرا احتمال اینکه بتوانند نیازهای 
زیس��تی خود را تأمی��ن کنند و ادامه حیات پایداری داش��ته 
باش��ند بسیار اندک است. همچنین احتمال انتقال بیماری ها، 
رهاس��ازی برخی گونه ه��ا در حیات وحش نیز وج��ود دارد و 
ازاین رو ریس��ک های رهاسازی یک گونه حیات  وحش مصدوم 
ش��ده در طبیعت به صالح نیست زیرا اغلب فاقد قدرت بقا در 

خارج از باغ  وحش می باشند. 
حیوانات نگهداری شده در باغ وحش صفه چه گونه های بومی 
و چه غیر بومی مانند ش��یرها نوعی از مصدومی ها بوده اند که 
برای تیمار و مداوا به باغ وحش آورده شده که پس از مراقبت 
و نگهداری قادر به بازگشت به طبیعت نبوده اند و یا برای ایجاد 
تنوع الزم و برحسب نیاز از دیگر باغ وحش ها و مراکز تکثیر و 
نگهداری داخل و خارج کشور به اینجا منتقل شده و تولیدمثل 
کرده اند. بنابراین با محیط خو گرفته و اینجا را زیستگاه اصلی 
و طبیعی خود فرض می کنند. باغ وحش های استاندارد در دنیا 
اهداف و کارکرد آموزش��ی، پژوهشی، گردشگری، تیمارداری، 
قرنطین��ه حیوانات مصدوم و حتی اش��تغال زایی خوبی دارند 
ک��ه باید نقاط ق��وت و ضعف، فرصت ه��ا و تهدیدها در مورد 
ادامه فعالیت باغ وحش ها ازجمله صفه به  طور منصفانه بررسی 
ش��ود که این ارزیابی درست مستلزم دیده شدن سود و زیان 
باهم اس��ت. شهر اصفهان به خاطر جنبه بین المللی که دارد و 
هم اکنون با نزدیک به بیس��ت شهر جهان خواهرخوانده است 
ب��ه وجود چنین مکانی به ش��دت نیازمند ب��وده که این بازی 
با الفاظ نیس��ت بلکه ی��ک واقعیت عینی برای آن و توس��عه 
پایداری ش��هر اس��ت، بنابراین قبل از هرگون��ه تصمیم گیری 
درزمینه تعطیل ش��دن این باغ وحش باید به س��وی هم افزایی 
نظ��رات متفاوت علم��ی و عملی رفت تا آن ها را به اش��تراک 
گذاش��ته و همچنین از تجربیات بین المللی هم در این زمینه 
اس��تفاده نمود تا تصمیمی اصول��ی و به صالح حیات وحش و 
مصلحت نیاز شهر گرفته شود. بنابراین به بهانه ویروس کرونا 

با یک غوره سردی و با مویزی گرمی تان نشود!
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هر چند که کرونا همچنان به عنوان یکی از 
اولویت های اصلی کشور مطرح می شود، اما 
در حوزه سیاس��ت خارجی نیز تحوالتی در 
جریان است که توجه به آنها امری ضروری 
می نمای��د. نکته قابل توج��ه در این زمینه 
بیانیه برجامی س��ه کش��ور اروپایی فرانسه، 
انگلیس و آلم��ان در باب اقدام اخیر آمریکا 
مبنی بر تعلی��ق معافیت های همکاری های 
هس��ته ای با ایران اس��ت که ب��از طراحی 
نی��روگاه آب س��نگین اراک را نیز ش��امل 
می شود. این بیانیه در حالی صادر شده که 
دارای سه بخش است. نخست ابراز تاسف از 
اقدام آمریکاس��ت. ابراز تاسفی که البته در 
آن اقدام تنبیهی علیه آمریکا که رس��ما به 
نقض برجام پرداخته، مطرح نشده و بیشتر 

جنبه یک رفتار تشریفاتی را دارد.
 دوم تاکید مصرانه بر لزوم بازگش��ت ایران 
ب��ه تعهدات برجامی اس��ت در حالی که در 
این بند نیز اشاره ای به حقوق برجامی ایران 
نش��ده و چنان وانمود شده که گویی ایران 
متهم به نقض برجام اس��ت. س��وم تاکید بر 
حمایت اروپا از برجام اس��ت اما بدون اشاره 
به این مس��اله ک��ه چگونه اروپ��ا از برجام 
حمایت می کند در حال��ی که تاکنون هیچ 
کدام از تعهدات برجامی خود را اجرا نکرده 
اس��ت.  این بیانیه اروپایی ها که می توان از 
آن به عنوان یک بیانیه شیک و مجلسی یاد 
کرد که در آن آمریکا به عنوان ناقض برجام 
محک��وم نمی ش��ود، ایران به دلی��ل اجرای 
حق خود براس��اس برج��ام مبنی بر کاهش 
تعه��دات برجامی محکوم می ش��ود و اروپا 
نی��ز تکالیف برجام��ی اش را در حد حمایت 
از برج��ام تقلی��ل می ده��د، در حالی صادر 
ش��ده که یک پی��ام را در البه الی س��طور 
آن می توان یافت و آن اینکه اروپا حاضر به 
انج��ام هیچ تعهدی نخواهد بود و دور باطل 
برج��ام ادامه خواهد یافت. حال این س��وال 
مطرح اس��ت که راهکار چیس��ت و چگونه 
می ت��وان برای رفع مش��کالت کش��ور گام 
برداش��ت.؟ با توجه به تعلی��ق معافیت های 
هسته ای ایران از س��وی آمریکا، می توان از 
ای��ن تهدید ب��ه عنوان فرص��ت بهره گرفت 
و ب��ا تکیه بر متخصص��ان داخلی برای رفع 
کاستی های هس��ته ای از جمله در نیروگاه 
آب س��نگین اراک گام برداشت. نکته دیگر 
آنکه چشم به راه کمکهای خارجی برای لغو 
تحریم ها، امری خام و دس��ت نیافتنی است 
ل��ذا بای��د از ابزارها و امکان��ات عملی برای 

شکستن تحریم ها بهره گرفت.
بحران کرونا نش��ان داد که ظرفیت عظیمی 
در داخ��ل برای تحقق جه��ش تولید وجود 
دارد ک��ه با فعال س��ازی و مدیریت صحیح 
می ت��وان از آن ب��رای شکس��ت تحریم ه��ا 
بهره گرفت چنانک��ه در دوران کرونا چنین 
مهمی محق��ق نش��د. در عرص��ه سیاس��ت 
خارج��ی بهره گی��ری از حقوق ای��ران در 
چارچوب قوانین بی��ن المللی برای تجارت 
جهانی امری ضروری است. اقدام اخیر اعزام 
نفتکش ه��ا برای انتقال س��وخت به ونزوئال 
در چارچ��وب توافقات اقتصادی دو کش��ور 
نمودی در این عرصه اس��ت که می تواند در 

زمینه های مختلف اجرایی شود.
 ام��ا مهمتری��ن نکته، خ��ودداری کردن از 
گرفتار آمدن در بازی فضاس��ازی حاش��یه 
ای است. مجلس یازدهم در حالی به تازگی 
کار خود را آغاز کرده که متاس��فانه فضای 
رسانه ای کش��ور در موافق و منتقد مجلس 
مبدل ش��ده و نگاه سیاس��ی به کار مجلس 
م��ی رود تا از همان ابتدا مس��یر انحرافی را 
پیش روی مجلس و به تبع آن قوای مجریه 
و مقنن��ه قرار دهد. مطلوب اس��ت به جای 
سیاس��ی کاری و دو قطبی سازی و یا ایجاد 
فض��ای روانی برای تصوی��ب و یا رد برخی 
لوایح و طرح ها در مجلس که جنبه جناحی 
و گروهی دارد، تالش شود مجلس در مسیر 
مطالب��ات مردمی حرک��ت نمای��د. مقابله 
با فس��اد و بی عدالتی اجتماع��ی، توجه به 
معیش��ت مردم در قالب جهش تولید، وضع 
قوانین پیش��گیرانه در ارتقاء سطح آگاهی و 
بین��ش جامعه و رفع معضالت اجتماعی که 
گاه دامن��ه آن معض��الت می تواند به عرصه 
امنیتی مبدل ش��ود، می تواند از محورهای

شیک و مجلسی
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مؤتلفه به دنبال چیست؟

حزب موتلفه اس��المی از احزاب قدیمی و خوش س��ابقه 
و پر افتخار کش��ور اس��ت و بدون تردی��د هیچ حزبی در 
حال حاضر به قدمت و س��وابق درخشان همانند موتلفه 

وجود ندارد.
صرفنظر از خاس��تگاه سیاسی و جناحی این حزب، آنان 
همواره تالش نمودند که در مسیر انقالب و نظام و ارزش 
ه��ا و با بهره گیری از خرد و عقالنیت و جایگاه سیاس��ی 
خ��ود در جامع��ه، حرکت نمایند، در زم��ان مرحوم حاج 
حبیب اهلل عس��گر اوالدی، ح��زب موتلفه همواره منادی 
وحدت بین نیروهای انق��الب و حرکت بر مبنای مصالح 
جمعی بود و از همه مهمتر اینکه وزن و جایگاه سیاس��ی 
خ��ود را نیز کام��ال مراقبت می نمود و ان��دازه آن را می 
دانس��ت. اما پس از رحلت ایشان و مرحوم حبیبی، حزب 
موتلف��ه اق��دام به حرکاتی در صحنه سیاس��ی کش��ور و 
باالخص در میان دوس��تان خود در جریان انقالبی نمود 
که ق��دری قابل تامل ب��ود. اقداماتی ک��ه از احزاب تازه 
تاسیس و کوچک و کم تجربه نیز بسیار بعید به نظر می 
آمد. موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ در 
حالیکه جریان اصولگرا دو کاندیدا برای حضور در صحنه 

رقابت معرفی کرده بود ،ناگهان به طور انفرادی و خارج از 
توافق های به عمل آمده نسبت به معرفی آقای میرسلیم 
به عنوان کاندیدا اقدام نمود و حتی اعالم کرد که ایشان 
ت��ا پایان در صحنه باقی خواهد ماند و حتی اگر مرکزیت 
اصولگرای��ان هم تصمیم به تعدیل کاندیداها بگیرند، میر 
س��لیم انصراف نخواهد داد! صرفنظ��ر از اینکه این اقدام 
موتلفه در آن مقطع، چ��ه بازتابی در میان ارزش گرایان 
داش��ت، اما س��وال مهمتر این بود که چرا موتلفه دست 
به این اقدام زد؟ این ماجرا مجددا در دوس��ال بعد تکرار 
ش��د، باز هم کاندیدای مستقل مؤتلفه و باز هم آقای میر 
س��لیم و جالب تر اینکه موتلفه در تمام جلسات وحدت 
اصولگرای��ان با تمام قدرت ش��رکت میک��رد. و از طرفی 
موتلف��ه فقط با برگ میرس��لیم بازی می ک��رد. به تعبیر 
دیگر حتی اگر می خواهد بخت خود را هم بیازماید سراغ 
کاندی��دای دیگر خ��ارج از موتلفه هم نمی رود! براس��تی 
چ��را؟ در ه��ردو انتخابات ریاس��ت جمهوری و ریاس��ت 
مجل��س نیز همانطور که پیش بینی می ش��د، کاندیدای 
موتلفه کمترین حد ممکن آراء را نصیب خود کرد. آرایی 
که در عرف سیاس��ی، یک شکس��ت سخت و بزرگ برای 

یک حزب محسوب می شود.
اما س��وال مهم این است که چرا موتلفه با سابقه سیاسی 
طوالنی، مب��ادرت به چنین اقدامی ک��رد و دوباره آن را 
تک��رار کرد؟ این حرکات سیاس��ی از ی��ک حزب قدیمی 

بس��یار بعید به نظر میرسد. در پاس��خ به این سوال باید 
یکی از گزینه های ذیل را انتخاب کرد: 

۱. موتلفه به وزن و جایگاه سیاس��ی خود در جامعه واقف 
نیس��ت و براین باور اس��ت ک��ه آراء آن در افکار عمومی 
مردم و نس��ل های جدید و به ویژه نمایندگان مجلس به 
اندازه ای هست که کرسی ریاست جمهوری  و یا ریاست 

مجلس را کسب نماید.
۲.موتلف��ه از وزن خ��ود در جامعه آگاه اس��ت اما از این 
وزن  »خس��ته «شده است. س��الیان سال است که اندازه 
موتلفه در همین حدباقی مانده اس��ت و برای شکس��تن 
این ان��دازه باید توجه افکار عموم��ی را جلب نمود . این 
جلب توجه جز ب��ه معرفی کاندیدای انف��رادی و حضور 
در صحنه ولو به قیمت شکس��ت ه��ای انتخاباتی حاصل 
نمی ش��ود. موتلفه میخواهد حصارها را در هم بریزد و به 
اندازه فعلی خود قانع نیست. ۳. موتلفه تالش دارد با این 
اقدام��ات، پیامی را به مجموعه اصولگرایان منتقل نموده 
و جایگاه خود را به آنان گوش��زد نماید تا ارزش و اعتبار 
بیش��تری برای او قائل شوند، در غیر اینصورت به صورت 
مس��تقل در انتخابات ش��رکت خواهد کرد و بازی آنان را 
بهم خواهد زد. به نظر شما کدام گزینه صحیح است و یا 
گزینه دیگری هم وجود دارد؟ اگر هر کدام از این گزینه 
ها را بپذیریم، سواالت متعددی پیش می آید که باید به 

آنها پاسخ گفت.الف

تمام منتخبان استان تهران هدایای یکی از 
دستگاه های اجرایی را باز گرداندند

عض��و هیأت رئیس��ه مجل��س با اش��اره به توزی��ع کارت هدی��ه  یکی از 
دس��تگاه های اجرایی میان منتخبان استان تهران، گفت: تمام منتخبان 
اس��تان این هدایا را باز گردانده و به آن دس��تگاه اجرایی هم تذکر داده 
ش��د. احمد امیرآبادی فراهانی اظهار داش��ت: اخیراً جلس��ه ای با حضور 
نمایندگان اس��تان تهران و یکی از دستگاه های اجرایی برگزار شده بود 
که در پایان جلسه دو کارت هدیه به نمایندگان داده شد اما وکالی ملت 
از این هدیه ناراحت شده و آن را بازگرداندند. وی با بیان اینکه در ادوار 
گذشته هم چنین اتفاقاتی را ما شاهد بودیم افزود: در مجلس نهم و در 
کمیسیون برنامه و بودجه خاطرم هست که یکی از دستگاه های اجرایی 
به نمایندگان تبلتی را هدیه داد که نمایندگان نس��بت به این اقدام آن 

دستگاه اعتراض کردند و آن هدیه را بازگرداند.
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حاجقاسمبهروایتبرادربزرگتر: 
خداوند همه خوبی ها را به او 
داده بود

کشتار سیاه پوستان از فرگوسن اوباما 
تا   مینیاپولیس ترامپ 

پلیس نظامی مامور سرکوب معترضان به نژادپرستی سیستماتیک حاکم بر آمریکا شد

صفحه 6

آگهى تجدید مزایده عمومى شماره 99/1 
(مرحله دوم)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

ول
ت ا
نوب

–

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

خ���ب���ریادداشت

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

ناصر ایمانی 

2 2

روحانی:

مساجد با اجرای دستورالعمل ها 
برای نماز باز می شوند


