
ذوب آهن به نام ما به کام دیگران!

پنجاه وپنج ســال پیــش زمانی کــه اولین کلنگ 
بزرگتریــن واحد صنعتــی و مخــرب در یکی از 
رؤیایی تریــن زیســت محیط های کشــور که به 
روایتی شــمال سبز و غرب اســتان اصفهان بود، 
به زمین زده شــد، هیچکس به جز باالدستی های 
آن زمان نمی دانســت تا چند دهه بعد بهشتی به 
نــام لنجان به جهنمی واقعــی به نام صنعت فوالد 
تبدیل خواهد شد تا همه سرسبزی و طراوت خود 
را از دست بدهد و ظرف کمتر از نیم قرن میانگین 
حــرارت آن در فصل تابســتان از ۱۲ به 40 درجه 
ســانتی گراد افزایش یابد و میــزان رطوبت مفید 
آن که باعث می شــد هزاران هکتــار از اراضی زیر 
کشــت یکی از مرغوب ترین نــوع برنج جهان برود 
به بیابانی برهوت و رودخانه ای خروشــان به باریکه 
از پســاب صنعتی تبدیل شود و جمعیتی سرشار و 
فعال، ابزار کشــاورزی و باغداری را کنار بگذارند و 
عازم کارخانه هایی شــوند که تالشش به نام آن ها 
و ســود و شــهرتش به کام دیگران باشد و باغات 
مفرح و درختان ســر به فلک کشــیده آن نیز به 
مجتمع های تجاری و مســکونی و حواشی صنعت 
تبدیل تا به یک منطقــه مهاجرپذیر مبدل گردد. 
آذرماه ۱۳۹۵ قدس آنالین پس از گذشت نیم قرن 
سکوت در مقاله ای نوشت »لنجان آفتاب که می زند 
صدای سرفه اهالی شهر و روستا بلند می شود. ساز 
شــعله های کوره هــای ذوب آهن این شــهر کوک 
نیست و همین امر باعث  شده  دود این آتش چشم 
و سینه مردم شهر را بسوزاند، مردمی که حاال دیگر 
ســرفه ها جان آن ها را به لب رســانده است. یکی 
از ســاکنان شــهر لنجان می گوید: بیماری ریوی 
داریم، صبح ها که بیدار می شــویم دود همه جای 
منطقــه لنجان را پرمــی دارد، دودی که به خاطر 
کوره های ذوب آهن است و ما که بیماری های ریوی 
داریم به سختی نفس می کشیم. اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان نام کارخانه ذوب آهن 
زرین شــهر را به لیست سیاه خود اضافه کرده و به 
اتهام صنعت آالینده از آن شــکایت کرده است«. 
سه سال بعد یعنی ۵ مرداد ۱۳۹۸ خبرگزاری ایمنا 
در گزارشی می نویسد: »هر واحد صنعتی که سبب 
انتشار کوچک ترین آالیندگی در محیط زیست شود 
موظف است برای رفع آن اقدام کند، فقط سالمت 
مــردم در مناطق صنعتی  همواره جزو اولویت های 
محیط زیست بوده بر همین اساس کارشناسان این 
اداره بــه دلیل صنعتی بودن شهرســتان به صورت 
جدی پیگیــر هرگونه آالیندگی صنایع هســتند. 
کارخانه ذوب آهن باوجود انجام بعضی اقدامات در 
راســتای کاهش و یا رفــع آلودگی همچنان ازنظر 
اداره حفاظت محیط زیست مجموعه ای آالینده به 
شــمار می آید و این مسئله نشــان دهنده آن است 
که اقدامات انجام شده از سوی این مجموعه تولید 
فوالد کافی نبوده اســت. البتــه کارخانه ذوب آهن 
درزمینه آلودگــی آب اقدامات خوبی انجام داده و 
با نمونه برداری های دوره ای انجام شــده این مسئله 
مورد تأیید قرار گرفته است، اما نباید فراموش کرد 
این کارخانه تا رفع کامل آلودگی ازنظر این سازمان 
آالینده محسوب می شــود. کارخانه ذوب آهن باید 
مشکالت زیســت محیطی خود را در قالب طرحی 
جامع رفع و برنامه زمان بندی در این خصوص ارائه 
کند. هر واحدی که فعالیت آن توأم با آلودگی باشد 
تا رفع آلودگی مــورد پیگرد قضایی قرار می گیرد، 
عالوه بر واحد کک ســازی در بعضی قسمت های 
کارخانه ذوب آهن نیز مشــکالت زیســت محیطی 
وجــود دارد. البته همه مشــکالت موجود در یک 
حد و اندازه نیســت و میزان آالیندگی ها متفاوت 
اســت که برحســب اهمیت و میزان آلودگی باید 
اقدامات الزم جهت رفع آن ها با اولویت بندی انجام 
شــود«. این روند تخریب اکوسیستم های منطقه از 
ســال ۱۳4۵ تا ۱۳۹۵ بی وقفه ادامه داشته تا آثار 
مخرب آن ازنظر آب وهوا و تنفس در ســه اســتان 
هم جوار تأثیرگذار باشــد. بیســت و هفتم دی ماه 
۱400 یعنی دو ســال بعد خبر آنالین گزارشی به 
این مضمون دارد »به همت تالشــگران ذوب آهن 
اصفهان، پروژه های بهینه ســازی  الکتروفیلتر ۱۱0 
آگلومراســیون و نصب بــگ فیلتر واگــن توزین 
کوره بلند بــه بهره برداری رســید.  وظیفه بخش 
آگلومراسیون تولید آگلومره با شرایط فنی مناسب 
جهت مصــرف در بخش کوره بلند می باشــد. در 
فرآینــد تولید آگلومره، از مخلــوط کردن چندین 
نوع مــاده ریزدانــه مختلف با خــواص فیزیکی و 
شیمیایی متفاوت که در پروســه های دیگر تولید 
می شــوند، پس از مرطوب کردن، همگن کردن و 
عبــور دادن آن ها از کوره پخــت، ماده ای جدید با 
ترکیب شیمیایی یکنواخت به وجود می آید که به 
آن آگلومره )کلوخه( می گویند که طی فرآیندهای 
پخت آگلومره در ماشــین های پخت، تولید ذرات 
غبار به عنوان یک جنبه زیست محیطی منفی مطرح 
اســت. این اقدامات به عنــوان گام اول اصالحات 
و بهینه ســازی بر روی الکتروفیلتــر ۱۱0 صورت 
گرفته و در روند تکمیل ایــن پروژه  فعالیت هایی 
برنامه ریزی و در حال اقدام می باشد. یکی دیگر از 
اهداف اصلی پروژه جلوگیری از انتشار آالینده های  
واحد مذکور به محیط زیســت  و کنترل خروجی 
مربوطه به زیر ۳0 میلی گــرم بر نرمال مترمکعب 

بوده است«. 

بی توجهی تاکی؟!

فرمانـده کل سـپاه گفـت: بـا خدمت بـه مـردم، روحیه 
فـداکاری و گذشـت اجازه نمی دهیم که دسـت دشـمن 

بـه حریـم امنیت ما برسـد.
سرلشـکر حسـین سـالمی فرمانده کل سـپاه و فرمانده 
قـرارگاه ثـاراهلل تهـران در آئین گرامیداشـت سـی امین 
سـالگرد صدور فرمان تأسـیس قـرارگاه ثـاراهلل تهران از 
سـوی فرماندهـی معظـم کل قـوا حضـرت و تجلیـل از 
خانواده هـای معظـم شـهدای ایـن قـرارگاه بـا اشـاره به 
اینکـه در دنیـا یک نقطه مرکـزی تدبیر، الهـام، آگاهی، 
حرکـت و راهبـرد وجـود دارد که با دنیای کفـر و الحاد 
سـتیز می کنـد، گفـت: دشـمن ایـن نقطه را شناسـایی 
کـرده و می دانـد کـه تحمیـل شکسـت های پـی در پی 

آنهـا بـه ویـژه در بـالد اسـالمی از این نقطه اسـت.
وی افـزود: دشـمنان دریافته انـد کـه شـیب شـتاب دار 
نـزول قـدرت آنهـا از ایـن نقطـه سرچشـمه می گیـرد 
تمـام  تقابـل  نقطـه  نقطـه،  ایـن  بـه همیـن جهـت  و 
دشـمنی ها و همگرایی هـای شـیاطین عالـم و نقطـه ای 
و  می شـود  خنثـی  توطئه هـا  همـه  آن  در  کـه  اسـت 
آن شـهر تهـران اسـت. سرلشـکر سـالمی از تهـران بـه 
عنـوان لنگـرگاه آرامـش و ثبـات انقـالب و جامعـه نـام 
بـرد و افـزود: تهـران شـهری بـا دامنه های بیـن المللی 
و تأثیـرات جهانـی و نیـز بـا مردمانی آگاه و بصیر اسـت 
کـه سـختی ها را بـا قـدرت آگاهـی و ایمـان و تحمـل 

پشـت سـر گذاشـته اند.
را  مـا  ارزش هـای  اینکـه دشـمنانی کـه  بیـان  بـا  وی 
تحریـف می کننـد بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه آسـتانه 
تحمل مردم را کاهش دهند، تسـلیم را نسـخه دشـمن 

بـرای ملـت ایـران نامیـد و گفـت: آنهـا دشـمن هویت، 
عـزت، اسـتقالل، آزادی، شـرف و کرامـت ما هسـتند و 
هرگز نسـخه سـعادت ملـت ایـران را تجویـز نمی کنند.
سرلشـکر سـالمی بـا بیـان اینکه مـردم ایـران می دانند 
می گـذرد  انقـالب  معظـم  رهبـر  ذهـن  در  آنچـه  کـه 
اسـتقالل،  امنیـت،  پیشـرفت،  سـعادت،  جـز  چیـزی 
آزادی و حرمـت این جامعه نیسـت تصریـح کرد: قدرت 
فیزیکـی یـک نظام خوب اسـت اما اگـر حکمت رهبری 
پشـت آن نباشـد آن قـدرت بـه عکـس خـود تبدیـل 
می شـود ماننـد آمریـکا کـه فاقـد یـک رهبر بـا روحیه 
کاریزمـا بـوده و از قـدرت حکمـت برخـوردار نیسـت و 

همیـن امـر باعـث فرسـایش روح جامعـه می شـود.
فرمانـده کل سـپاه با اشـاره بـه اینکه بایـد تولید امنیت 
افـزود: تولیـد  ناامنـی شـویم،  اینکـه مانـع  نـه  کنیـم 
امنیـت بـه ایـن معنا اسـت کـه امنیـت آن قـدر بزرگ 
و ریشـه دار باشـد کـه هیچ چیز قـادر به برهـم زدن آن 
نشـود، در حالی کـه جلوگیری از ناامنـی آخرین مرحله 
از تـالش اسـت و ما بـه بهترین روش می اندیشـیم و آن 

روش تولیـد امنیت اسـت.
فرمانـده قـرارگاه ثـاراهلل تهـران بـا بیـان اینکه دشـمن 
بـر طبـل تحریـک اذهـان مـردم می کوبـد، گفـت: همه 
بایـد تـالش خـود را بـرای تولیـد امنیـت  دسـتگاه ها 
انجـام دهنـد تـا مـردم تالش هـا را در میـدان ببیننـد.
سرلشـکر سـالمی در پایان از مـردم به عنـوان کلید واژه 
قـدرت نـام بـرد و گفـت: بـا خدمـت بـه مـردم، روحیـه 
فـداکاری و گذشـت اجـازه نمی دهیم که دسـت دشـمن 
بـه حریـم امنیت ما برسـد و امنیت را مردمـی می کنیم.

سرلشکر سالمی:

اجازه نمی دهیم دست دشمن به حریم امنیت ما برسد
رئیـس مجلـس بـا اشـاره بـه رونـد مذاکـرات ویـن که 
آمریکایی هـا بـا تضـادی کـه در حـرف و عمـل خـود 
دارنـد، مانـع به نتیجـه رسـیدن آن می شـوند، گفت:در 
شـرایطی کـه تحریم هـا علیـه ایـران اعمـال می شـود، 
 مهـم اسـت که کـدام کشـورها در شـرایط سـخت کنار 

یکدیگر می ایستند. 
زالتکـو حسـن بگوویـچ رئیـس گـروه دوسـتی پارلمانی 
کرواسـی و ایـران، بـا حضور در بهارسـتان بـا  محمدباقر 
و  دیـدار  اسـالمی  شـورای  مجلـس  رئیـس  قالیبـاف 
گفت وگـو کـرد.د قالیباف در این دیدار بـا ابراز امیدواری 
از اینکه این سـفر در گسـترش روابط سیاسی، اقتصادی 
سـالگرد  سـی اُمین  گفـت:  باشـد،  مؤثـر  فرهنگـی  و 
را  کرواسـی  و  ایـران  میـان  رسـمی  ارتبـاط  برقـراری 
تبریـک می گویـم و امیدواریـم ارتبـاط پارلمانـی میـان 

دو کشـور بـا تحـرک بیشـتری پیـش بـرود.
رئیـس مجلـس در ادامه با بیان اینکه دو کشـور ایران و 
کرواسـی، دوسـتان خود را در روزهای سـخت شـناخته 
انـد، یـادآور شـد: روزهـای سـخت جنـگ بالـکان، ما را 
بـه هـم نزدیک کـرد، روابط را پایـدار نگاه داشـت و آن 

را در یـاد دولت هـا و ملت هـا مانـدگار کرد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه رونـد مذاکـرات ویـن کـه 
آمریکایی هـا بـا تضـادی کـه در حـرف و عمـل خـود 
دارنـد، مانـع بـه نتیجـه رسـیدن آن می شـوند، عنـوان 
کـرد: در شـرایطی کـه تحریم های ظالمانـه و غیرقانونی 
علیـه ایـران اعمـال می شـود، مهـم اسـت کـه کـدام 
کشـورها در شـرایط سـخت کنـار یکدیگـر می ایسـتند. 
و  پایـدار  مسـیری  ایجـاد  بـر  تاکیـد  بـا  قالیبـاف 

بهتریـن  گفـت:  دوکشـور  ارتباطـات  بـرای  مانـدگار 
و  دولت هـا  پایـدار،  ارتباطـات  بـرای  را  مسـیر 
زمینـه  ایـن  در  و  می کننـد  تعییـن  پارلمان هـا 
پارلمانـی  دوسـتی  گروه هـای  روابـط   ارتقـای 

ضرورت دارد .
رئیـس قـوه مقننه بـا تأکید بر ضـرورت تسـهیل روابط 
میـان تجـار و فراهـم کـردن ارتبـاط بخـش خصوصـی 
میـان دو کشـور، اظهارکـرد: اطمینـان داریـم برقـراری 
روابـط  سـال،  یـک  ظـرف  می توانـد  مناسـبات  ایـن 

اقتصـادی دو کشـور را چندیـن برابـر افزایـش دهـد.
وی در همیـن زمینـه تاکیـد کرد: الزم اسـت گروه های 
دوسـتی پارلمانی دو کشـور با افزایش تعامـل برای رفع 
موانـع همکاری هـا اقـدام و پیوندهای بخـش تجاری دو 

کشـور را برقرار کنند.
ایـران:  و  کرواسـی  پارلمانـی  دوسـتی  گـروه  رئیـس 
کرواسـی بـرای برقـراری روابـط میان بخـش خصوصی 
تـالش  تجـاری  محدودیت هـای  وجـود  بـا  کشـور  دو 

. می کنـد
ضمـن  دیـدار  ایـن  در  نیـز  بگوویـچ  حسـن  زالتکـو 
ابـراز خرسـندی از سـفر بـه ایـران و دیـدار بـا رئیـس 
سـی اُمین  امسـال،  گفـت:  اسـالمی،  شـورای  مجلـس 
و  کرواسـی  میـان  سیاسـی  روبـاط  برقـراری  سـالگرد 
ایـران بـوده و جمهـوری اسـالمی ایـران جزو نخسـتین 
را  کرواسـی  اسـتقالل  کـه  بـود  آسـیایی  کشـورهای 
بـه رسـمیت شـناخت و اکنـون کـه روابـط در سـطح 
 خوبـی قـرار دارد، هیـچ مسـأله حـل نشـده ای میـان

دو کشور نیست.

محمدباقر قالیباف:

آمریکا  مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات وین می شود

۱۹ خرداد ۱40۱ دو فروند بمب افکن B۵۲ با اســکورت 
جنگنده اف ۱6 ارتش رژیم صهیونیســتی بر فراز آسمان 
خلیــج فارس به پرواز در آمدند امــا جرأت ورود به حریم 

هوایی جمهوری اسالمی ایران را نداشتند.
این اقدام نیروهای تروریستی ســنتکام آمریکا در منطقه 
بــرای نمایش قدرت! بود در حالی که ارتش ایاالت متحده 
و رژیم صهیونیستی از توانمندی های نیروهای مسلح ایران 
آگاه هستند عالوه بر آن اینگونه اقدامات از سوی آمریکا با 

بی توجهی از سوی ایران همراه است.
اخبار و گزارش های پرواز این بمب افکن ها و جنگنده های 
آمریکایی اســرائیلی به طور گسترده در رسانه های غربی و 
عربی منتشر شــد تا همگان در جریان آن قرار بگیرند اما 
آن کشور و مردمی که باید از این قدرتنمایی از خود واهمه 

نشان دهند، بی تفاوت از کنار آن گذشتند.
آمریکایی ها طعم موشک های زمین به زمین و موشک های 
پدافند هوایی را در دو مقطع چشــیده اند، یکباتر در پایگاه 
نظامیان آمریکا در عین االســد عــراق یکبار با هم بر فراز 
آســمان خلیج فارس که یــک فروند پهپاد اســتراتژیک 
آمریکایی با تجــاوز به حریم هوایی ایران هدف موشــک 

پدافند هوایی ســاخت جمهوری اســالمی قــرار گرفت و 
سرنگون شد.

قطعــاً بمب افکن های غول پیکر ب ۵۲ اهداف آســانتری 
برای موشک های زمین به هوای دقیق و قدرتمند نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران است و با توجه به گستردگی 
پایگاه های موشکی نیروهای مسلح در سطح کشور به ویژه 

در جنوب و جزایر ایران در خلیج فارس، در صورت دست از 
پا خطا کردن، پاسخ مناسب به تجاوز آنها داده خواهد شد.

آمریکا و رژیم صهیونیســتی قصد تهدید از انجام پرواز این 
هواپیماها را بر فراز خلیج فارس داشــتند که متوجه شدند 
هیچکس به آنها اهمیت هم نمی دهد چه رســد به آن که 

بخواهد در میان مردم ایران ایجاد رعب و وحشت کند.

مردم ایران به خوبی می دانند که نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران شبانه روز در حال تالش برای ایجاد امنیت 
برای آنها هستند و با وجود قدرت نیروهای مسلح واهمه ای 

از تهدیدات ندارند.
در همین زمینه ســخنگوی ارشــد نیروهای مسلح به ارائه 
توضیحاتی درباره پرواز بمب  افکن های B۵۲ آمریکا بر فراز 
خلیج فارس پرداخت. سردار ابوالفضل شکارچی در گفت وگو 
با تسنیم در ســنندج درباره تحرکات اسرائیل در منطقه و 
برخی کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس  اظهار داشت: 
علت این اقدام صرفاً به دلیل اســتیصال رژیم صهیونیستی 
اســت. وی درباره علت برقراری  ارتبــاط این رژیم با برخی 
کشورهای منطقه افزود: مسئوالن جنایتکار صهیونیستی به 

سرعت فروپاشی رژیم خونخوار خود اعتراف کرده اند.
سخنگوی ارشد ســتاد کل نیروهای مســلح درباره پرواز 
بمب افکن های B۵۲ آمریکا و جنگنده های اسرائیل بر فراز 
خلیج فارس پاسخ داد: این حرکت یک اقدام نمایشی است.

ســردار شــکارچی تصریح کرد: آمریکا خوب می داند که 
در صــورت خطای راهبردی، ســیلی هایی جبران ناپذیر و 

خطرناک تر از گذشته را تجربه خواهد کرد.

جنگال ارتش توانایی انجام 
کار های بزرگ را دارد

سرلشــکر موســوی با اشــاره به اهمیــت معاونت جنگ  
الکترونیــک ـ جنگال ـ ارتش گفت: این یگان با در اختیار 

داشــتن نیرو های انسانی مســتعد، ماهر و مبتکر، توانایی 
انجام کار های بزرگ را دارد.

امیر سرلشــکر موســوی با حضور ســرزده در گروه 40۲ 
جنگ های الکترونیک نیروی زمینــی ارتش، از بخش های 
مختلف این یگان بازدید کــرد. فرمانده کل ارتش در جمع 
کارکنــان ایــن یگان با تأکیــد بر اهمیــت و جایگاه یگان 

جنگ هــای الکترونیــک ـ  جنگال ـ  در ارتــش گفت: این 
یگان با در اختیار داشــتن نیرو های انسانی مستعد، ماهر و 
مبتکر، توانایی انجام کار های بزرگ را داشته و توانسته است 
به جایگاهی تاثیرگذار در شــأن ارتش و در راستای ارتقای 
توان رزمی نیرو های مسلح دست یابد. وی افزود: جنگال به 
تنهایی یک توانمندی و عملیات است و در خیلی از عرصه ها 

مســتقال می تواند وارد عمل شود. موسوی ضمن قدردانی از 
افسران، درجه داران و کارمندان یگان های جنگال در ارتقای 
توان پهپاد ها در حوزه جنــگ الکترونیک، تصریح کرد: در 
ارتش تقریبا کاری نیست که با جنگ های الکترونیک ارتباط 
نداشــته باشد و هر اقدامی در حوزه توان رزمی به نحوی به 

جنگال مربوط است که کمترین آن اطالعات است.

حسینی: هیچ تغییری در کابینه نداریم
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت از وزیر صمت در جریان استیضاح حمایت قاطع خواهد کرد.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با مهر، درباره تغییرات دولت گفت: بحث تغییر در دولت 
مطرح نشــده و غیر از وزیری که اســتعفا داد، تغییر دیگری رخ نمی دهد. وی افزود: آنچه مطرح اســت، بحث ارجاع 
اســتیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به کمیسیون صنعت مجلس است که او توضیحات کامل را خواهد داد و 
امیدواریم نمایندگان قانع شوند. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت از وزیر صمت حمایت قاطع می کند. دیروز 
در خصوص جابجایی ها خبر نادرستی شنیده شده مبنی بر استعفای وزیر صمت که صحت نداشت با این حال تصمیم 
گیرنده نهایی شــخص رئیس جمهور است، اما فعاًل بحثی بر سر تغییر هیچ کس در دولت نیست. حسینی تاکید کرد: 

امیدواریم وزیر صنعت نیز ابهاماتی که برای نمایندگان وجود دارد را توضیح دهد و برطرف شود.

توضیحات سخنگوی هیأت رئیسه درباره استیضاح فاطمی امین
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که استیضاح آقای فاطمی امین در هیئت رئیسه اعالم وصول شده 

و به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده است.
سید نظام الدین از اعالم وصول طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در جلسه هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی خبر داد و گفت: طرح استیضاح آقای فاطمی امین از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون تخصصی ارجاع 
داده شــده اســت. وی با تأکید بر نصاب الزم قانونی برای طرح استیضاح وزیر صمت، گفت: کمیسیون صنایع مجلس 
به عنوان کمیســیون تخصصی یک هفته فرصت دارد تا درباره استیضاح اعالم نظر کند. موسوی در پاسخ به این سؤال 
که آیا، نباید استیضاح آقای فاطمی امین در جلسه علنی مجلس اعالم وصول شود؟، گفت که برابر آئین نامه، استیضاح 

باید در جلسه هیئت رئیسه اعالم وصول شود که این اتفاق نیز افتاده است.
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گزارش
پرواز بمب  افکن های آمریکا و جنگنده های اسرائیل بر فراز خلیج فارس نمایشی بود 

پروازهایبیاهمیت
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید

ادامه صفحه 8

وزیر کشــور گفت: کسانی که تخم مرغ های خود را در سبد آمریکا می گذارند، به 
پیشرفت کشور اعتقادی ندارد.

احمد وحیدی در همایــش »حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت« 
اظهار کرد: گفتمان ها پیش از اینکه خلق شوند، کشف می شوند، گفتمان ها دارای 

زمان و مکان هستند.
وی افزود: عدالت، ارزش ذاتی اســت. مردمی بودن هم در اسالم یک ارزش ذاتی 
است. مردم ساالری ما در جمهوری اسالمی هیچ ربطی به دموکراسی غربی ندارد 
و فلســفه این دو با هم متفاوت است. عدالت و مردمی بودن، گفتمانی محدود به 

زمان نیست و فراتر از زمان و مکان است و باید نگاه عمیق تری به آن داشت.
وحیدی خاطرنشان کرد: سوال این است که عدالت و مردمی بودن را باید در چه 
مفهومی قالب بندی کنیم؟ تعریــف و مصداق عدالت و مردمی بودن خیلی مهم 
اســت. شــرکت در انتخابات یکی از مصادیق مردمی بودن است اما همه تعریف 
مردمی بودن یعنی مشارکت سیاســی؟ من معتقدم باید عدالت و مردمی بودن 
را در قالب مفهوم پیشــرفت تعریف کنیم تا برای تحقق آن بسترسازی و کشش 

ایجاد شود.  
وزیر کشــور با بیان اینکه مفهوم پیشــرفت مبانی نظری و عملــی دارد، افزود: 
پیشــرفت به بدنه اجتماعی نیاز دارد. این جریان از کســانی هستند که به توان 

داخلی برای پیشــرفت کشــور اعتقاد دارند. آنها باید به خود اعتماد داشته و به 
دشــمن یعنی آمریکا اعتماد نداشته باشد. کســانی که تخم مرغ های خود را در 
ســبد آمریکا می گذارند، به پیشرفت کشــور اعتقادی ندارد. کسی که با آمریکا 

مرزبندی نداشته باشد، به دنبال پیشرفت کشور نیست.
وی خاطرنشان کرد: جریان پیشــرفت بر مبنای علم و دانش شکل گرفته است 
و کســانی که در پارک های فناوری فعالیت می کنند، به پیشرفت کشور اعتقاد 
دارند و با دشــمن مرزبندی دارند اما در داخل کشــور پراکنــده بوده و به یک 
جریان اجتماعی با تجلی سیاسی تبدیل نشده اند.  برخی جریان های سیاسی در 
داخل کشــور  دنبال رهاسازی کشور در برابر غرب است بنابراین آنها نمی توانند 
رســالتی برای کشور ما تبیین کنند. پیام غرب مگر چیزی جز ناتو، توپ و جنگ 
در افغانســتان و اوکراین و سایر مناطق است؟ رهاسازی کشور در برابر غرب چه 

دســتاوردی برای کشور دارد؟ ما باید در داخل کشــور الگوی پیشرفت خود را 
تبیین کنیم.

وحیدی ادامه داد: در زمینه آوردن مردم به صحنه دچار ایستایی شدیم و دولت 
هر روز سنگین تر شد و انتظارات زیادی از دولت شکل گرفت. در حالیکه دولت 
را باید به مردم واگذار کنیم. اشــتباه اســت که همه جنبه های حکمرانی را به 
دولت واگذار کنیم. تمرکزگرایی اشــتباه است. گاهی برای تغییر نام یک روستا 
باید در هیات دولت تصمیم گرفته شــود اما دولت سیزدهم قصد دارد این روند 
را تغییر دهد و اســتاندارمحور کشــور را اداره کند و حکمرانی را به مناطق ببرد 
تا از تمرکزگرایی فاصله بگیرد و ســطوح حکمرانی را از مرکز به سطوح پایین تر 

و به سطح مردم ببرد.
وزیر کشــور گفت: شــخصیت رییس جمهور، مردمی اســت. دولت هم در این 
مســیر گام های خوبی برداشته است. رییس جمهور دو مشخصه مردمی بودن و 
جمهوریــت را دارد و میتواند حامل این دو مفهوم بوده و آن را محقق کند البته 
جریان های اجتماعی و علمی هم باید پای کار بیایند. مثاًل جریان دانشــی باید 
پاســخ دهد که حذف ارز ترجیحی چه منافعی برای کشــور دارد. دســتیابی به 
پیشرفت، تحقق عدالت و جمهوریت با شکل گیری جریان اجتماعی که اعتقاد به 

ظرفیت دانشی داخل و بی اعتمادی به غرب دارد، حاصل می شود.

وزیر کشور:

کسی که تخم مرغ ها را در سبد آمریکا 
می گذارد، به پیشرفت کشور اعتقادی ندارد


