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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

یک هفته باسیاست
نگاهی متفاوت به رویدادها ،حواشی ،تحلیلها ،تصاویر و همه آنچه در حوزه سیاست در قاب رسانه منتشر شده است ،در نهایت به صفحهای برگرفته از همه متون و حواشی ختم خواهد
شد به نام «یک هفته باسیاست» .از این پس شنبهها ،با صفحهای به نام«یک هفته با سیاست» در خدمت مخاطبان آفتابیزد خواهیم بود.

چهرههفته

واکنشهفته

واکنش هفته را اختصــاص میدهیم به بخشهایی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم قم؛
معظم له در این دیدار به بســیاری از مســائل واکنش نشان دادند و اما در بخشی از بیانات مشخصا به
مسئله مؤسسات مالی پرداخته میشود:
[ا ّما] تحلیل؛ در این روزها تحلیلهای گوناگونی از طرف اشخاص مختلف و جناحها ،در روزنامهها و در
شبکههای اینترنتی نسبت به این قضایا انجام گرفت؛ در این تحلیلها یک نقطه تقریباً مشترکی وجود
داشــت که آن نقطه ،نقطه درستی اســت و آن تفکیک بین مطالبات صادقانه و بحقّ مردم و حرکات
وحشیانه و تخریبگرانه یک گروه است؛ اینها از هم باید تفکیک بشود .اینکه فالن انسانی از یک حقّی
محروم بماند و اعتراض بکند یا این اعتراضکنندهها -صد نفر ،پانصد نفر -بیایند یک جایی جمع بشوند
تجمع و از این انگیزه سوءاستفاده
و حرف خودشان را بزنند ،یک مطلب است و اینکه یک ّ
عدهای از این ّ
کنند و بیایند به قرآن دشنام بدهند ،به اسالم دشنام بدهند ،به پرچم اهانت کنند ،مسجد را بسوزانند،
تخریب کنند ،آتش بزنند ،یک حرف دیگر است؛ اینها دو مقوله است؛ اینها را با هم مخلوط نباید کرد.
آن تم ّناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی ،در این کشور همیشه بوده ،االن هم
هست .خب این صندوقهای مشکلدار یا مث ً
مؤسسات مالی مشکلدار یا بعضی از دستگاههای
ال بعضی از ّ
مشــکلدار ،بعضی از مردم را ناراضی کردهاند؛ االن یک ســال است یا شاید بیش از یک سال است -ما
مؤسسه،
خبرهایش را داریم؛ خبرها غالباً به ما میرســد -اجتماع میکنند در فالن شــهر مقابل فالن ّ
مقابل اســتانداری ،مقابل مجلس شورا در اینجا .از این چیزها هست؛ همیشه بوده و هست ،هیچکس
هم با اینها معارضه و مخالفتی ندارد؛ باید هم به این حرفها رسید ،باید گوش کرد ،باید شنید ،باید در
حد وسع و توان به آنها پاسخ داد[ .البتّه] در میان درخواستها ،اگر ده درخواست هست ،ممکن است
ّ
دو درخواست نابجا باشد؛ [ا ّما] آنهایی که بجا است ،آنهایی که درست است ،آنها را باید همه ماها دنبال
کنیم .من نمیگویم «باید دنبال بکنند»؛ خود بنده هم مسئولم ،همه ما باید دنبال کنیم[ .البتّه] من در
صحبتهایم خطاب به مسئوالن عرایضی خواهم داشت که عرض میکنم .این یک حرف است ،ا ّما اینها
ربطی ندارد به اینکه کسانی بیایند پرچم کشور را آتش بزنند یا کسانی بیایند از اجتماع مردم استفاده
کنند ،علیه اعتقادات مردم حرف بزنند و فریاد بکشــند؛ علیه قرآن ،علیه اسالم ،علیه نظام جمهوری
اسالمی!

میانه هفته مصادف بود با نخســتین ســالگرد
درگذشت آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی و اما از
همــان ابتدای هفته روزنامهها با یادداشــت ها،

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم قم:

باید به اعتراض مردم نسبت به مؤسسات مالی پاسخ داده شود
روزنامه اعتماد در گزارشی به مواضع اخیر ترامپ
درباره برجام پرداخته و اما بهترین تحلیل همانی
اســت که محمد جواد ظریف بــه آمریکاییها
یادآور شد و آن اینکه به جای فرافکنی و تهدید
سیاست خود را اصالح کنند:
محمدجواد ظریف در دیدار با همتای روسی خود
با تشكر از حمایتهای مسكو از اجرای برجام و
نقش وزیر خارجه این كشور در به نتیجه رسیدن
برجام گفت :برجام از معدود دستاوردهای جامعه
بینالملل در ســالهای گذشته است و آژانس
بارها تعهد ایران به برجام را تایید كرده اســت
ولی متاســفانه یكی از اعضــای برجام نه تنها
تاكنون تعهدات خود را بر اســاس برجام كامل
اجرا نكرده بلكه سیاستهای مخربی را در پیش
گرفته اســت .از این رو ما و شما و سایر اعضای
برجام نیاز داریم از نزدیك هماهنگی كنیم كه

انتخاب تیتر را باید سخت ترین ،پیچیده ترین
و اما دلچســب تریــن کار در عالم رســانه و
اطالعرسانی به شمار آورد .هفتهای که گذشت
اخبار گوناگونی روی جلد مطبوعات دیده شد از
جمله حادثــه نفتکش ایرانی و اما تیتر انتخابی
گویای واقعیتی است که باید بارها و بارها گوشزد
شود و آن مسئولیتهایی است که نباید در سایه

تحلیل هفته
این دســتاورد با جدیت پیگیری شود .سرگئی
الوروف نیــز در این دیدار بــا تاكید بر اهمیت
برجام گفت :این امر بسیار مهم است كه آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،اجرای تعهدات ایران را
مورد تایید قرار داده و روســیه كماكان بر نقش
مهم این سازمان تاكید میكند .ظریف در جمع
خبرنگاران نیز با تاكید بر اینكه آمریكاییها باید
متوجه این اجماع جهانی شوند و سیاست خود را
اصالح كنند ،گفت :اگر جامعه جهانی تمایل دارد
برجام ادامه پیدا كند باید در برابر هر اقدام خالف
برجام ایاالت متحده آمریكا ایستادگی كند .ایران
انتخابهای گوناگونی دارد و قطعا در همه این
انتخابها منافع مردم ایران حفظ خواهد شد و
به نظر ما این منافع تقویت میشود....

حرف و حدیثها پیرامون دخالتهای نوبخت
و واعظی در امور اجرایی دولت و نهاد و حتی
عزل و نصبهــا تمامی نــدارد و اما محمود
واعظی که گویا غره به مقام و جایگاهی شــده
که فعال چند روزی به امانت به او ســپردهاند
یک سوتی تمام عیار به دست رسانهها میدهد
و در اقدامی غیر معمول حکم سرپرست نهاد
ریاســت جمهــوری را امضا میکنــد به این
عالوه بر ســوتی میگویند یک گل به خودی
اساســی!!!البته بعد از چاپ این گزارش ،دفتر
ریاست جمهوری جوابیهای به روزنامه ارسال
کرد که به شرح زیر است:
«احتراما ،با توجه به انتشــار مطلبی در صفحه
یک مــورخ  96/10/18آن روزنامــه با عنوان
«نمایش قدرت آقای رئیــس دفتر» به اطالع
میرساند برداشت آن روزنامه (که منشأ تحلیل

تحلیل ها ،مصاحبهها و گزارشها به استقبال این
مناسبت رفتند .اگرچه هاشمی دیگر در بین ما
نیســت اما همچنان حرف و حدیثهای فراوانی

سوتیهفته
سیاســی نیز قرار گرفته) با متن حکم جناب
آقای جنتــی ،همچنین ضوابــط اداری نهاد
ریاستجمهوری انطباق ندارد.
عنــوان مســئولیت دکتــر محمــود واعظی
«رئیس دفتر رئیسجمهور و سرپرســت نهاد
ریاســتجمهوری» اســت و طی حکم صادر
شده ،دکتر علی جنتی بهعنوان مشاور ایشان
(و نه به سرپرســتی نهاد ریاســتجمهوری)
منصوب شدهاند .مســتدعی است وفق قانون
مطبوعات نسبت به اصالح و درج این توضیح
اقدام کنید.
سالمتی و توفیق شما و همکاران را از خداوند
متعال مسئلت دارم».
در اقدامی غیر معمول واعظی حکم سرپرست
نهاد ریاست جمهوری را امضا کرد

نمایش قدرت آقای رئیس دفتر!

«آمریكا سیاست خود را
اصالح كند»

تیتر هفته
برخی حواشــی و رخدادها نادیده انگاشته شود.
تیتر منتخب هفته همانی است که سیاست روز
روی آن تأکید کرد:
تبعات نادیده گرفتن مطالبات بحق؛

مسئولیتی که در کشاکش ناآرامی
محو میشود

بدون توجه به کیستی و
چیستی ماجرا و بی توجه
بــه راســتی آزمایی!
آنچه در این جمله دیده
میشود از نظر ما بهترین
خبر هفته است .اینکه
مردم باید همــه کاره
باشند ســخت حقی
اســت اما اینکه تعریف
مردم از نظر رئیس دولت
دوازدهم چیست و حد
و مرز همــه کاره بودن
تا کجا است را باید به

دست روزگاری سپری شده و سپری نشده سپرد!

خبرهفته

دکتر روحانی:

مردم باید همه کاره باشند

عکسهفته

بی شــک تصاویر بسیاری میتوانست به عنوان عکس برگزیده هفته انتخاب شود و اما عکسی که
نشان دهنده بازگشت زندگی به مناطق زلزله زده است از همه شیرین تر و دوست داشتنی تر است.

جشن عروسی در میان كانكسهای زلزله زدگان

پیرامون هاشــمی ،افکار هاشمی و خط مشی او
وجــود دارد .چهره این هفتــه از نظر ما مرحوم
آیت اهلل هاشــمی است؛ چهرهای که بی شک از

گزارش منتخب این هفته گزارشــی اســت در
حوزه محیط زیســت و منابــع طبیعی که در
روزنامه اطالعات منتشــر شده است .درویشی،
نویســنده این گــزارش به موضــوع تاالبها
پرداخته و بسیاری از آسیبها را مورد کنکاش
قرار داده اســت ،در قسمتهایی از این گزارش
میخوانیم«:روزی چشــمهای جوشید و رودی
راهی جلگه شــد و در دوردست در گودزمینی
ِ
ریخــت و تاالبی پدید آمــد .مردمانی کوچنده
به هنگام گذر ،با دیدن این چشــ مانداز دلپذیر،
دل باختند و ســر از پا نشــناخته ،بار و بنه بر
زمین گذاشتند و کاشانهای ساختند و ماندگار
شــدند .آنان از رود و تاالب ماهی میگرفتند و
روزگار میگذراندند تا اینکه گروهی با چیرگی
بر سرچشمه ،آب بر پاییندست بستند و تاالب
خشــکید و زندگیهای تاالبنشــینان از هم
پاشید .انگار آســمان نیز تَری و نمیخود را از
دست داده بود؛ پس مردمان کوچنده ،دوباره بار
و بنه خود گرد آوردند و راهی یک آبادی بزرگتر
به نام شهر شدند.
اینک نشانی از آن مردمان نیست؛ پرندگان نیز
پرکشیده و رفتهاند اما آشیانههای سوختهشان
در جایجای خاکســتر نیزارها دیده میشود.
آتش نیزارها در برابر عطش تشنگی که از درون،
نیزارها را میســوزاند ،چیزی نیســت .در آغاز
تابستان امسال ،آتشی ،گستره نیزارهای باالبلن ِد
ی )1396
تاالب پریشان را در بر گرفت و اینک(د 
نیزارهای میقان(اراک) و دریاچه زریوار(مریوان)
سوختند و زمین خشــک برایشان اشکی هم
نتوانست بریزد .سال پیش نیز زیستبوم تاالب
میقان ،سوگوار پرندگان خود بود که آنفلوآنزای
مرغی ،جان بسیاری از آنها را گرفته بود.
در پریشان آنچه سوختُ ،کنام گرازها ،روباهان
و خرگوشها بود و در میقــان ،آنچه اینک ُگر
میگیرد(آتش خاموششده ولی آتش درون نه)،
خاربتههای تاالبی است که دیواری در برابر غبار
ت در دست هم به سوی
اســت .باد و آتش ،دس 
تاالب پیش میروند تا زندگی آشفته مردم دور
و بر را بیشتر برآشوبند .گستره آتش 4 ،هکتار از
دشــت را در برگرفت و بلندایش چنان بر فراز،
پس مهارش بر
تاب برداشت که محیطبانان از ِ
نیامدند و ماشینهای آتشنشان نتوانستند به
زمینهای باتالقی بروند و تنها باید هواپیماهای
ویژه به پرواز در میآمدند.
در مریوان ،درد ژرفتر اســت؛ آتش نزدیک به
 50هکتار از نیزارهای دریاچه زریوار را خاکستر
کرده است ،نیزارهایی که در شمار بومسازگان
هر دریاچهای اســت و بیش ِه گونههای جانوری.
در مــرداد  1395نیز تاالب هامون آتش گرفته
بود و به سبب خشکیدگی بوتهزارهای دور و بر،
آتش تا جایگاه دامداران دامن خزیده بود .تاالب

تأثیرگذارترین سیاسیون چند دهه اخیر ایران به
شمار میآید.

مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

گزارشهفته
میانگران(ایذه/خوزستان) در پاییز امسال ،برای
چندمین بار گرفتار آتش شــد .آتش در تاالب
میقان(نمکزار فراهان) سرانجام پس از سوزاندن
 ۵۰هکتــار از نیزار و بوتــهزار ،فروکش کرد؛ از
آنجایی که تاالب در  ۱۵کیلومتری اراک است،
دود آتش هوای شهر را آلوده و مونوکسید کربن
و گوگرد را افزایش داده است.
پل زاینده رود؛ پلی که آب ندارد

اینــک «جهانیخواندن» تــاالب گاوخونی به
شــوخی پهلو میزند زیــرا از آن تنها تابلویی
بهجا مانده اســت .با خشکیدن رودخانه ،پلها
فلســف ِه کارکرد خود را از دست خواهند داد و
نسل دیگر شــگفتزده از خود خواهد پرسید
چرا(برای نمونه) پل زایندهرود ســاخته شــده
مهندســان هنرمن ِد پلساز ،به پایش از
است و
ِ
زندگیهای خود مایه گذاشتهاند.
زایندهرود ،آبشخور «گاوخونی» است و این تاالب،
چشــم به آب این رود دوخته؛ اما برداشــتهای
بیسامان از این رود ،ریزشگاه(حوضه) آن را بیآب
گذاشته است .چاهزدنها و برداشت از زایندهرود
نیز در باالدست ،فراتر از توان این رودخانه است.
یکی از خواننــدگان روزنامه اطالعات میگوید:
تاالب چه اهمیتــی دارد که اینهمه دربارهاش
کاغذ سیاه میکنید ،انسان چه نیازی به تاالب
دارد؟ اینگونه پرســشهای دارای رنگ و بوی
هیومانیــزم Humanismبه همه ارزشها
با سنجه انســان مینگرد؛ هرچه به درد انسان
خورد ،خوب اســت وگرنه باید دور ریخته شود!
شــاید تاالب به کار انسان نیاید ولی از آنجایی
که تاالب است و زیســتبوم ،پس چیز خوبی
اســت ،چه موجودی به نام انســان روی زمین
باشد یا نباشد .مردابهای طبیعی ،دریاچههای
کمژرفی هستند(مانند مرداب انزلی) که گیاهان
آبزی ســنبلآبی ،نی و خزه در آنها میبالند و
باکتریهای هــوازی ،روی ایــن گیاهان گرد
میآیند و از مواد شــیمیایی(کربندار) تغذیه
میکنند و سبب پالودن آب میشوند.
چهار دهه پیش ،ایران در کنوانســیون جهانی
تاالب در رامسر ،میزبان نمایندگان جهانیان بود
ِ
نابودکنندگان
نخست
ولی اینک خود در شما ِر
ِ
تاالبها ایســتاده اســت .بخشهای ســلکه،
سیاهکِشُ م و ســرخانکل تاالبانزلی خشکیده
و تاالب الگون کیاشــهر و بخش گستردهای از
اکوسیستم آب شــیرین تاالب میانکاله نیز در
آستانه نیستی است .تاالبهای کرانهای جنوب
کشــور مانند شــادگان و حله و حرا و میناب،
ســامان(وضعیت) بدتری دارنــد .حتی برخی
تاالبهــای ایران اینک بســتر دلخواهی برای
گردوغبار شده است.

از تاالبها فقط تابلویی مانده است

