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مسائلي براي حل آنها در دولت آينده
نبي اهلل عش��قي ثاني در ش��ماره روز گذشته 
روزنامه آرمان ملي نوشت: س��ر چهارراه ها و 
ميدان ه��ا كودكان خردس��الي را مش��اهده 
مي كنيد كه جلوي ماشين ها را مي گيرند و به 
بهانه شستن شيشه اتومبيل ها ملتمس��انه درخواست كمك مي كنند، 
درحالي كه مادران آنها چند متر آن طرف تر در گوشه اي با نگراني مراقب 
كودك شان هستند. اين وضعيت نشانه و آژير خطري است كه پيام مي دهد 
عده اي در وضعيت معيشتي بسيار بدي زندگي مي كنند. جمع آوري اين 
كودكان بدون  آنكه برنامه اي براي س��اماندهي، تأمين معيش��ت، ارجاع 
شغل وكار براي سرپرستان و توانمندسازي چنين خانواده هايي انجام شود، 
همان خاموش كردن آژير خطر است. همه روزه تعداد بسياري كودك و 
نوجوان در سطح شهر ديده مي ش��وند كه مشغول زباله گردي هستند تا 
لقمه ناني از زباله فروشي براي خانواده شان به دست آورند. مداخله مأموران 
ش��هرداري ب��راي جلوگي��ري از حض��ور آنان در س��طح ش��هر همان 
خاموش كردن آژير خطر است. در گوشه و كنار شهر افراد نسبتاً مسن با 
ظاهر معمولي را مي بينيم كه به بهانه فروش جوراب و دستمال كاغذي و 
امث��ال آن از رهگذران درخواس��ت كم��ك مي كنند، در حال��ي كه به 
خانواده شان چنين وانمود مي كنند كه مشغول كسب وكار بوده اند. اينها 
نش��انه هس��تند، جلوگيري از حضورش��ان و از بين بردن آن كمكي به 
هيچ كس نمي كند. اين مسائل موضوعات كالني است كه پيش روي دولتي 
است كه در چند ر وز آينده زمام امور كشور را در اختيار مي گيرد. اميد است 
گروه برنامه ريزان و تصميم سازان دولت جديد به آن انديشيده باشند و با 
برنامه ريزي مطالعه شده و همه جانبه نگر به جاي خاموش كردن آژير هاي 

خطر به پيشواز آن بروند و اميد به آينده را زنده كنند. 
........................................................................................................................

طبقات محروم هیچ گاه مورد توجه 
اصالح طلبان نبودند 

روزنامه شرق در گزارشي با اشاره به تشكيل 
يك اتاق فكر با عنوان »چ��ه بايد كرد« در 
داخل اصالح طلبان نوش��ت: در سال هاي 
اخير اصالح طلبان فقط نحوه ورود به هر انتخابات را مورد بحث تشكيالتي 
قرار مي دادند و برخالف گفته بس��ياري از دلسوزان اصالحات هيچ گاه به 
بازتعريف نظري گفتماني نپرداختند؛ موضوعي كه البته بر كاهش سرمايه 
اجتماعي آنها به شدت تأثيرگذار بود. از سوي ديگر اصالح طلبان در شرايط 
موجود بايد مشخص كنند كه قرار است درباره كدام بخش از مردم بحث 
كنند و خواسته هاي هريك از بخش هاي اجتماعي را به درستي تبيين و 
نسبت خود را با هر بخش مشخص كنند. براي مثال اصالح طلبان هيچ گاه 
قادر به گفت وگو با طبقات محروم نبوده اند و همواره بيشتر بر طبقه متوسط 
و جزئي تر طبقه متوسط منزلتي مانند اهالي انديشه و فرهنگ و دانشجويان 
متمركز بوده اند و حاال كه قرار است به جامعه برگردند بايد مشخص كنند 
در شرايطي كه بحران هاي اقتصادي بسياري وجود دارد و مهم ترين مشكل 
اين روزهاي مردم اقتصاد اس��ت و از قضا دايره فقرا بيش از گذشته شده 
اس��ت، با اين طبقه چگونه مي توانند ارتباط داشته باشند؟ از سوي ديگر 
مناسبت آنها با طبقه متوسط چگونه خواهد بود؟ و آيا قرار است تصور كنند 
جامعه جديد ايران همان خواسته ها و نيازهاي ميانه 70 را دارد يا با علم به 
تغييرات نسلي به جامعه و مشخصاً به طبقه متوسط اجتماعي بازمي گردند؟ 
و در پايان هم باي��د ديد كه آيا اتاق فكر اصالح طلب��ان با عنوان »چه بايد 
كرد«، مي تواند منجر به تدوين يك مانيفست جامع شود يا خير؟ موضوعي 

كه سال هاست ضرورت آن احساس مي شود. 
.......................................................................................................................

رژيم صهیونیستي نگران جنگ بعدي
 س��عداهلل زارعي در مطلبي در كيهان نوش��ت: 
اسرائيل در حالي نگران جنگ بعدي مقاومت عليه 
خود است كه امريكا افغانس��تان را ترك كرده و 
زمزمه خروج آن از عراق و سوريه هم به گوش اسرائيلي ها رسيده است، البته 
در محاس��بات حزب اهلل، حماس، جهاد اس��المي، انصاراهلل و... ارتش امريكا 
هيچ گاه جايگاهي نداشته اما از آنجا كه ارتش و نيز قدرت سياسي امريكا در 
معادالت اسرائيل جايگاه ويژه اي داشته و يكي از چهار پايه اصلي موجوديتي 
آن به حساب مي آمده است، اين خروج سبب ضعف شديد اسرائيل شده و دائماً 
بر دامنه آن هم افزوده مي گردد. خروج امريكا به اين معناست كه اصوالً معادله 
قدرت نظامي خارجي جاي خود را به عناصر ديگر منطقه اي از جمله قدرت 
نظامي بومي مي دهد. در اين ميان حزب اهلل، حماس و... به  رغم آنكه هر كدام 
يك ارتش مجهز و رزم ديده اند و ميدان را در اختيار دارند و مي توانند با چابكي 
تمام در هر صحن��ه اي ورود كنن��د، آنچنان ب��ار مالي ب��ر دوش ندارند تا با 

پيچيده شدن شرايط مالي كشورشان قادر به تأمين مالي خود نباشند. 
اسرائيل در اين مرحله نگران اس��ت كه با پا پس كشيدن امريكا از عراق، 
حزب اهلل، انصاراهلل، حماس، جهاد، حشدالشعبي، عصائب عراق و... دست به 
ماشه شوند و او در اين گرداب تنها بماند. اسرائيل به خوبي مي داند كه روابط 
با برخي كشورهاي عربي كمكي امنيتي به آن نمي كند چراكه نه مصر، نه 
اردن، نه بحرين، نه امارات و نه س��ودان حاضر نيستند و نمي توانند حتي 
يك گلوله به سمت نيروهاي مقاومت شليك كنند و اسرائيل حتي روي 
يك سرباز آنان نمي تواند حساب باز كند اما اين در حالي است كه حماس 
و جهاد اسالمي فلسطين مي توانند روي سالح و سرباز حزب اهلل حساب 
باز نمايند و اين كمك در يك قدمي آنان است. شايد حزب اهلل به لحظه اي 

برسد كه آن لحظه مشترك عملياتي حماس و حزب اهلل باشد.
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دولت روحاني و ماجراي خوزستان
روزنامه صبح نو در س��رمقاله خود نوشت: آنچه در 
فاصله سال هاي 1396 تا 1400 به كشور گذشت و 
نمونه عيان آن در ماجراي خوزستان قابل مشاهده 
اس��ت، ناكارآمدي و ناتواني دولت در اداره امور كشور در بهترين حالت و 
بي تفاوتي نسبت به مشكالت كشور در بدترين حالت است. حداقل در يك 
سال گذشته نوع مديريت دولت در ماجراي كرونا چه بخش پيشگيرانه چه 
واكسيناسيون و چه سياست هاي جبراني براي اقشار ضعيف جامعه نشان 
داد كه دولت جناب روحاني تا چه ميزان با استاندارد كارآمدي و اداره درست 
كشور فاصله دارد. درست در زمانه اي كه مردم از وضعيت واكسيناسيون 
كرونا و صف هاي تزريق واكسن و بي آبي و كمبود برق گاليه دارند، جناب 
رئيس جمهور به جاي اينكه در كنار مردم و بخش��ي از جامعه باشد پس از 
حدود 1/5 سال از پاستور يا سعدآباد بيرون نيامده و به جاي پاسخ دادن به 
مشكالت كشور، احيا نشدن برجام را تقصير طرح مجلس مي داند و به دنبال 
مقصريابي اس��ت. در حالي كه اندك ترديدي در تقصير اياالت متحده در 
احيانشدن برجام وجود ندارد، ماجراهاي حداقل يك سال اخير و به ويژه 
خوزستان نمونه كاملي از نوع نگاه و عملكرد دولت به موضوعاتي است كه 
فرد و نهاد مسئول كه خود اكنون بايد پاسخگوي وضعيت فعلي باشد نه تنها 
كاري نمي كنند كه مش��غول توجيه ناكارآمدي ها و در عين حال جريان 

حامي هم در حال مطالبه گري به جاي پاسخگويي است.

88498443سرویس  سياسي

 »سهند« در رژه دريايي روسیه
شركت مي كند

دريادار حسين خانزادي فرمانده نيروي دريايي ارتش جهت حضور 
در رژه سالروز نيروي دريايي ارتش روسيه عازم سنت پترزبورگ شد. 
به گزارش روابط عمومي نيروي دريايي ارتش، امير دريادار حس��ين 
خانزادي، فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، صبح 
ديروز عازم بندر سن پترزبورگ روسيه ش��د. وي كه به دعوت رسمي 
ژنرال شايگو وزير دفاع روسيه به روسيه سفر كرده، قرار است به عنوان 

مهمان ويژه در مراسم رژه سالروز نيروي دريايي روسيه شركت كند. 
بر اساس اين گزارش ناوشكن بومي ايراني سهند نيز هم اكنون به بندر 
سنت پترزبورگ روسيه رسيده و قرار اس��ت به عنوان نماينده نيروي 

دريايي ارتش در كنار ناوگان روسيه در اين مراسم شركت كند. 
ناوبندر »مك��ران« نيز كه در قال��ب ناوگروه هفتاد و پنجم، ناوش��كن 
سهند را در اين مسير طوالني پشتيباني و همراهي كرده است به دليل 
محدوديت هاي محل رژه دريايي از جمله عمق كم و بزرگي اين يگان 
ش��ناور، در ابتداي كانال ولگا توقف خواهد داشت و در همان محل به 

مراسم خواهد پيوست. 
گفتني است رژه بزرگ دريايي نيروي دريايي ارتش روسيه به مناسبت 
س��الروز تش��كيل اين نيرو از امروز آغاز مي ش��ود و نمايندگان برخي 

كشورها نيز در آن حضور دارند. 
........................................................................................................................

رئيس كميسيون برنامه و بودجه:
دولت جديد راه سختي در پیش دارد

تم�ام اركان نظ�ام بايد دول�ت جدي�د را كم�ك كنند ت�ا از اين 
راه س�ختي كه بسيار س�نگين هم اس�ت به س�امت عبور كند. 
حميدرضا حاجي بابايي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با تس��نيم، با بيان اينكه دولت 
آينده راه س��ختي را پيش رو دارد اما اين راه طي ش��دني است، گفت: 
آقاي رئيس��ي بايد كابينه اي را انتخاب كند كه اين مسير را با صالبت 

طي كند. 
وي با بيان اينكه مجلس نيز بايد بر عملكرد دولت آينده نظارت داشته 
باشد و هم هدايت كننده و كمك كننده باشد، ادامه داد: تمام اركان نظام 
بايد دولت جديد را كمك كنند تا از اين راه سختي كه بسيار سنگين هم 

است به سالمت عبور كند. 
نماينده همدان در مجلس با بيان اينكه گذر از اين راه س��خت شدني 
است و مي توانيم آن را انجام دهيم، عنوان كرد: براي عبور از اين شرايط 
سخت بايد هم افزايي بين مجلس و دولت و ساير اركان نظام ايجاد شود. 
دولت نيز بايد با انتخاب افراد شايسته براي كابينه به خودش كمك كند 

تا بتواند از عهده كارها به خوبي بر بيايد. 
........................................................................................................................

معاون سياسي حزب مؤتلفه:
اعتراض حق مردم است

اعتراض حق مردم است و در قانون اساس�ي هم براي اين مسئله 
مقرراتي وجود دارد ولي هم اكنون جري�ان ضدانقاب و خصوصًا 
در خوزستان جريان تجزيه طلب، سوار اعتراضات مردم مي شوند. 
محمدكاظم انبارلويي، معاون سياس��ي حزب مؤتلفه در گفت وگو 
با خبرگزاري آنا با بيان اينكه رهبر انقالب، يكس��ري سياست هاي 
كلي را به دولت و قواي س��ه گانه ابالغ كردند، گفت: مبتني بر اين 
سياست ها در برنامه شش��م توسعه كه االن يك س��ال از آن باقي 
مانده، هدف گذاري هايي در خصوص مسائل مختلف از جمله آب 

و برق شده است. 
وي افزود: دولت طبق برنامه قرار ب��وده ظرفيت توليد برق را به حدي 
برساند كه اين مش��كالت به وجود نيايد اما هيچ كدام از اين برنامه ها، 
عملياتي نش��ده اس��ت. عالوه بر منابع داخلي موجود در وزارت نيرو، 
مبالغ سنگيني هم از سوي صندوق توسعه ملي براي اجراي اين پروژه ها 

اختصاص يافته اما دولت از تمام اين برنامه ها عقب افتاده است. 
معاون سياسي حزب مؤتلفه اظهار كرد: آنچه رهبر انقالب در سخنراني 
ديروزشان به آن اشاره كردند ناظر بر همين مسائل است و اميدوارم در 
دولت آينده، آيت اهلل رئيسي بتواند با يك حركت جهادي و انقالبي در 
اين يك سال باقي مانده از برنامه ششم توس��عه، آن را تماماً عملياتي 
كند. وي پيرامون س��خنان رهبر انقالب مبني ب��ر اينكه اعتراض حق 
مردم خوزستان است، اذعان كرد: اعتراض حق مردم است و در قانون 
اساسي هم براي اين مسئله مقرراتي وجود دارد ولي هم اكنون جريان 
ضدانقالب و خصوصاً در خوزستان جريان تجزيه طلب، سوار اعتراضات 
مردم مي شوند و به جاي اعتراض به مس��ئوالن، بنا را بر تخريب اموال 

عمومي مي گذارند. 
........................................................................................................................

مشکالت امروز محصول ناهماهنگی تیم 
اقتصادی دولت روحانی است

آنچه نياز اس�ت كه در كابينه دولت آيت اهلل رئيس�ي به آن توجه 
ش�ود، هماهنگي در تيم اقتصادي اس�ت، زيرا او نمي تواند افراد 
مختل�ف را از جاه�اي متع�دد آورده و كن�ار يكديگ�ر بنش�اند. 
احمد راستينه، عضو كميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي اسالمي 
در گفت وگو با ف��ارس، درباره ش��اخصه هاي كابينه آيت اهلل رئيس��ي 
رئيس جمهور منتخب اظهار داش��ت: به عنوان نماين��دگان مردم در 
مجلس توقعاتي مانند آنها از كابينه آيت اهلل رئيسي در دولت سيزدهم 

داريم و توقعي از نظر شخص خودمان نداريم. 
وي افزود: امروز حرف مردم گراني، افسارگس��يختگي تورم در كشور، 
عدم مديريت در عرصه مسكن، افزايش سرسام آور مصالح ساختماني، 
افزايش اجاره بها در جابه جايي ها، ع��دم تمركز دولت در حمايت هاي 
جدي از بخش اش��تغال و توليد خودرو، رهاشدگي توليدكنندگان در 
صادرات كاالهاي ش��ان و عدم وجود نظامنامه مشخص در حمايت از 

صادرات است. 
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس عنوان كرد: در خيلي از كش��ورها 
تعرفه هاي صادراتي امكان حض��ور كاالي ايراني را در صادرات به آنجا 
فراهم نمي كند و دولت هيچ برنامه مش��خصي براي هدايت بازارهاي 

هدف براي صادرات در دستور كار ندارد. 
راستينه با بيان اينكه متأسفانه امروز در شرايط سخت و عدم 
ايفاي وظايف دولت دوازدهم قرار داريم، افزود: ناهماهنگي در 
دولت های يازدهم و دوازدهم آسيب هاي بزرگ و جبران ناپذيري 
را به كشور وارد كرد. آنچه نياز است كه در كابينه دولت آيت اهلل 
رئيس��ي به آن توجه ش��ود هماهنگي در تيم اقتصادي است، 
زيرا او نمي تواند افراد مختلف را از جاهاي متعدد آورده و كنار 
يكديگر بنشاند و حتماً بايد يك تيم اقتصادي كاماًل هماهنگ 

را انتخاب كند. 
وي تأكيد كرد: انتظارمان به عنوان نماينده مجلس آن است كه مديران 
دولت آيت اهلل رئيسي اعم از وزرا، استانداران و... از بين نيروهاي جوان 
حزب اللهي و تحولگرا با روحيه جهادي و كار ش��بانه روزي باشد و در 
همين راس��تا بايد مديراني متخصص با توانمندي نسبت به آن حوزه 

روي كار بيايند. 
راستينه اظهار داش��ت: آيت اهلل رئيس��ي به هيچ وجه نبايد تسليم 
س��هم خواهي ها و زياده خواهي ه��اي جري��ان اح��زاب و گروه هاي 
سياسي شود. آقاي رئيس��ي فقط و فقط مديون ملتي است كه به او 
اعتماد كرده و انتظار آن است كه آيت اهلل رئيسي كابينه اش را فارغ از 

سهم خواهي ها ببندد.

سعيد همتي
   گزارش یک 

عضو كميسيون امنيت ملي:

روحاني با چه سندي ادعا مي كند مذاكرات در اسفند به نتيجه رسيد؟

گاف هاي مضحك بي بي سي فارسي

گفت وگوهاي رسمي بين ايران و كشورهاي 1+4 در وين كه شش 
دوره آن برگزار شده است، پيرو مذاكراتي بود كه از 1۳ فروردين 
ماه آغاز ش�د، در واقع پيش از اين زمان، موضوعي براي مذاكره 
وجود نداش�ت، از اين جهت ادعايي كه طرح ش�ده كه اس�فند 
ماه امكان رفع تحريم ها وجود داش�ته اس�ت، زير س�ؤال است. 
به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عمويي عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس درباره اظهارات رئيس جمهور پيرامون قانون 
اقدام راهبردي مجلس، گفت: اين قانون با هدف فش��ار بر كشورهاي 
غربي براي بازگشت به تعهدات خويش طراحي شد و بر همين اساس، 
در اين قانون مهلتي براي اقدامات آنها در نظر گرفته شد، از جمله اينكه 
در زمان تصويب تا اسفند ماه سال 99 فرصت داشتند تحريم ها را لغو 
كنند كه در تاريخ پنجم اسفند ماه، اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي 

را متوقف كرديم. 

وي ادامه داد: بر همين اساس، كشورهاي غربي از جمله امريكايي ها 
حاضر نبودند تحريم ه��ا را بردارند، حتي در مذاك��رات فعلي، طبق 
گزارش��ي كه وزير خارجه داد، بيش از 500 م��ورد از تحريم ها باقي 
مانده است، ادعاي اينكه غربي ها و امريكايي ها آماده بودند تحريم ها 
برداشته شود، ادعاي بي مبنايي است و سؤال اين است كه بر چه اساسي 

رئيس جمهور اين ادعا را طرح كرده است. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس بيان كرد: 
گفت وگوهاي رسمي بين ايران و كشورهاي 1+4 در وين كه شش دوره 
آن برگزار شده است، پيرو مذاكراتي بود كه از 13 فروردين ماه آغاز شد، 
در واقع پيش از اين زمان، موضوعي براي مذاكره وجود نداشت، از اين 
جهت ادعايي كه طرح شده كه اسفند ماه امكان رفع تحريم ها وجود 
داشته است، زير سؤال است كه بر چه مبنايي است و چگونه و بر اساس 

چه مستنداتي چنين پيشنهادي به ايران وجود داشته است؟

عمويي تأكيد كرد: در گزارش رسمي وزير امورخارجه به مجلس در 
خصوص برجام ارائه شده نيز به صراحت آمده كه مذاكرات از فروردين 
1400 شروع شده است، پس رئيس جمهور با چه سند و مدركي ادعا 

مي كند مذاكرات در اسفند ماه به نتيجه رسيده است؟
وي افزود: از ديد م��ا، از همان ابتداي��ي كه آقاي باي��دن وارد كارزار 
انتخاباتي شد، حاضر نبود بازگشت بدون شرط به برجام را بپذيرد بلكه 
شروطي را تعيين كرد، از جمله اقدام اوليه ايران و ماندن تحريم هايي 
كه به موضوع هس��ته اي مرتبط نيس��ت، همچنين بنا داش��ت فشار 
مضاعفي را بر ايران در موضوعات غيرهس��ته اي طراحي كند، از اين 
جهت فشار امريكايي ها همچنان باقي اس��ت و قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها به اهداف خود رسيده است، از جمله اينكه برنامه 
هسته اي ما را تقويت كرده و آنها را در فشار زماني قرار داده است تا براي 

اينكه حقوق ملت ايران را بپذيرند.

بي بي س�ي فارس�ي كه ظاهراً از آرام ش�دن 
اوضاع در خوزستان به شدت عصباني است، 
در گ�زارش خ�ود نوش�ت: آقاي ش�كارچي 
)سخنگوی ارشد نيروهای مس�لح( در مورد 
حضور عناص�ر خارجي ش�واهدي ن�دارد و 
منب�ع اطاع�ات خ�ود را ذكر نكرده اس�ت!
به گزارش خبرگزاري آنا، بي بي س��ي فارسي كه 
طي هفته گذش��ته به همراه ديگر رس��انه هاي 
معاند با استفاده از انواع و اقسام تصاوير مستند و 
غيرمستند تمام تالش خود را براي تفرقه افكني 
و بحران آفرين��ي در خوزس��تان به كار بس��ته، 
دي��روز در واكنش به پيام تس��ليت س��خنگوي 
ستاد كل نيروهاي مس��لح به مناسبت شهادت 
شهيد ضرغام پرست، از او خواسته شواهد و منبع 

اطالعات خود را ارائه كند!

وب سايت بي بي س��ي فارس��ي كه ظاهراً از آرام 
شدن اوضاع در خوزستان به شدت عصباني است، 
در گزارشي با اشاره به دخيل دانستن مزدوران 
وابسته به امريكا، انگليس، رژيم صهيونيستي و 
سعودي در ناآرامي هاي اخير خوزستان از سوي 
سردار شكارچي، نوشت: آقاي شكارچي در مورد 
حضور عناصر خارجي ش��واهدي ندارد و منبع 

اطالعات خود را ذكر نكرده است!
رس��انه دربار ملكه انگليس در گزارش خود در 
حالي دم از ل��زوم ارائه مس��تندات و ذكر منبع 
اطالعات زده كه اوالً بدون هيچ سند و مدركي 
مدعي شده تاكنون دستِ كم هشت نفر در اين 
ناآرامي ها كش��ته ش��ده اند، دوم اينك��ه ظاهراً 
بي بي س��ي نمي داند س��خنگوي باالترين رده 
نيروهاي مس��لح در كش��ور خود منبع خبر و 

اطالعات است و س��ؤال از او در خصوص منبع 
اطالعات، نش��ان از ناش��يگري ي��ا عصبانيت 
نويس��نده گ��زارش دارد! س��وم اينك��ه ظاهراً 
بي بي سي حجم گسترده گزارش هاي راست و 
دروغ آميخته با تصاوير آرشيوي چند سال قبل 
در كشورهاي عرب زبان همسايه ايران از سوي 
خود و ديگر رسانه هاي غربي، عبري و عربي به  
عالوه اظهار نظرهاي مقامات رسمي امريكايي 
و... در راستاي تشويش اذهان و كشته سازي را 

مصداق دخالت نمي داند. 
در همين راستا مروري بر گزارش هاي مفصل 
اين ش��بكه و ديگر رس��انه هاي غربي در ايام 
انتخابات اخير رياست جمهوري اياالت متحده 
مبني ب��ر دخالت اي��ران، روس��يه و چين در 
فرآيند اين انتخابات كه بدون هيچ مستندي 

و تنها مبتني ب��ر گزاره هايي موهوم منتش��ر 
ش��د، خالي از لطف نيس��ت. چهارم اينكه آيا 
نويس��نده گزارش بي بي س��ي آنقدر عصباني 
بوده كه حتي نتوانس��ته ح��دس بزند ممكن 
است بازداشتي هاي مرتبط با تروريست هاي 
االحوازي��ه از رواب��ط خ��ود با س��رويس هاي 

اطالعاتي خارجي سخني گفته باشند!؟ 
خالصه اينك��ه گرچ��ه اعتراضات بح��ق مردم 
خوزستان كه با دخالت عناصر خارجي و خباثت 
اين رس��انه ها به ناآرامي كش��يده ش��ده بود با 
پيگيري هاي انجام ش��ده فروكش كرده است اما 
ظاهراً فضاي آرام خوزستان در قاب اين رسانه ها 
همچنان متشنج است و روزبه روز بر آمار كشته ها 
افزوده مي ش��ود! تا ش��ايد بتوانن��د فاكتورهاي 

ارسالي به دربار سعودي را نقد كنند.

   بهارستان

   نکته

مس�ئله كم آبي و بحران هاي ناشي از آن در 
كل منطقه غرب آسيا و بس�ياري از مناطق 
جهان در حال تبديل ش�دن ب�ه يك بحران 
پايدار براي كشورهاست و كشور ما هم طي 
ماه هاي اخير با چنين بحراني مواجه ش�ده 
اس�ت اما در عين حال نمي توان نس�بت به 
عملكرد دولت در كنترل و كاهش پيامدهاي 
ناش�ي از چني�ن پدي�ده اي و كنش هاي آن 
بع�د از ح�وادث تل�خ اجتماعي- سياس�ي 
پ�س از بح�ران آب ب�ه س�ادگي گذش�ت. 
مشكالت گس��ترده خوزس��تان در زمينه كم آبي 
و به تبع آن ح��وادث اجتماعي- سياس��ي و حتي 
امنيتي را مي توان ناشي از عوامل متفاوتي از جمله 
سوءمديريت هاي مسئوالن، سدسازي هاي خارج 
از ضابطه و بارش هاي كم در س��ال هاي گذشته يا 
مس��ائلي نظير عدم رعايت الگوي صحيح كشت و 
نمونه هايی از اين دست برش��مرد كه خروجي آن 
منجر به تشديد بحران خوزستان و نارضايتي مردم 
اين اس��تان و برخي ديگر از اس��تان هاي همجوار 
ش��ده اس��ت اما آنچه بيش از عوامل فوق، موجب 
افزايش نارضايتي مردم خوزس��تان و حتي مردم 
ساير مناطق كش��ور در مواردي نظير افزايش فقر، 
بي��كاري و گراني هاي روزافزون مي ش��ود، فقدان 
مسئوليت  پذيري دولت و بي توجهي تقريباً مطلق 

به مشكالت ماه هاي اخير جامعه است. 
بي توجهي به مش��كالت عديده استان خوزستان 
تا جايي پيش رفته اس��ت كه رهبر معظم انقالب 
نيز طي سخناني مي فرمايند: »اگر به توصيه هايي 
كه نس��بت به آب و فاضالب خوزستان انجام شده 
بود توجه مي ش��د، حاال مس��لماً اين اش��كاالت را 
نداشتيم... مردم ناراحتيش��ان را بروز دادند و هيچ 

گله اي نمي شود از آنان داشت«.
   فقدان مسئوليت پذيري مسئوالن

پرس��ش تكراري و تلخ اين روزهاي افكار عمومي 

اين است كه مس��ئوالن ارش��د دولتي چرا هيچ 
گونه نقش��ي براي پيش��گيري، مقابله، كاهش و 
دس��ت كم جلوگيري از تش��ديد اوض��اع بحراني 
كشور در حوزه هاي مختلف ايفا نمي كنند. بحراني 
شدن اوضاع خوزستان مش��تي از خروار است كه 
نشان مي دهد مسئوالن دولتي كمترين توجهي 
به مشكالت كمرش��كن مردم در مناطق مختلف 
كشور ندارند و مسئوليت داشتن را تنها به حضور 
اداري در دفاتر مجلل خود در مناطق مرفه نشين 
تهران خالصه مي كنند؛ رويك��ردي كه نمايانگر 
روحيه اش��رافي گري برخي از مسئوالن است كه 
بعد از ارتحال حضرت امام)ره( قشر مستضعف و 
فرودست جامعه را فراموش كرده و حتي ساده ترين 
حقوق اقشار كم درآمد جامعه را نيز با روش و منش 
خود منك��وب كردند. اين جريان ب��ا به كارگيري 
ابزارهاي مختلف عملي��ات رواني در آوردگاه هاي 
انتخاباتي و سر دادن شعارهاي ناظر بر مشكالت 
همين قشر، آراي آنها را به سمت خود جلب كرده و 
بعد از به قدرت رسيدن نه تنها اقدامي جهت ارتقاي 
سطح اقتصادي و معيشتي قشر فرودست نمي كند 
بلكه با اعمال برخي قوانين و رويه هاي رفتاري به 
ثروتمندتر شدن همكيش��ان خود كمك و بستر 
شكاف هر چه بيش��تر جامعه به سمت دوقطبي 

فقر- غني را فراهم مي كند. 
فقدان مسئوليت پذيري مسئوالن دولتي را كه بعضاً 
با فرافكني و آدرس غلط به جامعه نيز همراه مي شود 
مي توان طي چند سال اخير به وضوح مشاهده كرد. 
به عنوان نمونه بعد از حوادث تلخ اجتماعي- سياسي 
بع��د از گراني بنزي��ن در س��ال 98، رئيس جمهور 
كش��ور با ادبيات و لحني معنادار كه بعضي ها آن را 
توهين آميز و تحريك كننده نيز معنا كردند، گراني 
بنزين را تلويحاً تصميم نظام و نه دولت عنوان و ادعا 
مي كند صبح جمعه از اتخاذ چنين تصميمي مطلع 
شده اس��ت. رئيس جمهور اين س��خنان را با لحني 

مطايبه گونه و توأم با نيشخند ياد مي كند؛ مسئله اي 
كه با واكنش گس��ترده مردم مواجه شد و به تندتر 
شدن آتش نارضايتي ها انجاميد. مدل ضعيف شده 
همين رويكرد را مي توان در اظهارات روز گذش��ته 
رئيس جمهور نسبت به اتفاقات خوزستان مشاهده 
كرد؛ آنجايي ك��ه وي در واكنش ب��ه اعتراضات به 
بي آبي و نارضايتي ناشي از آن در خوزستان مي گويد: 
»كارنامه دولت های يازدهم و دوازدهم نس��بت به 
خوزستان كارنامه قابل قبولي است و كارهاي بسيار 
زيادي در اس��تان خوزستان انجام ش��ده و كارهاي 
زيادي هم باقي مانده است.« رئيس جمهور همچنين 
بدون اشاره به ناتواني دولت متبوع خود در برآوردن 
مطالبات حداقلي اين استان و شعارهايی كه وي در 
سال هاي 92 و 96 درباره مشكالت خوزستان عنوان 
مي كرد، مي گويد: »گر درگير خشكسالي بي سابقه 
در 50سال اخير نمي شديم، مردم با مشكل مواجه 

نمي شدند.« 
اداي اي��ن جم��الت توس��ط رئيس جمه��ور چه 
كمكي به حل مش��كالت مردم خوزستان مي كند 
آن هم در ش��رايطي كه بيش از 1/5س��ال اس��ت 
رئيس جمهور به بهانه ويروس كرونا از يك محوطه 
خاص و تعيين ش��ده در تهران خارج نمي ش��ود و 
رسيدگي به مشكالت عديده كشور را تنها در قالب 

نامه نگاري هاي فاقد اثرگذاري خالصه مي كند. 
    اتفاقات خوزستان نتيجه عملكرد دولت

در همين زمينه حجت االس��الم حسين ابراهيمي، 
عضو ش��وراي مركزي جامعه روحاني��ت مبارز در 
خصوص اعتراض��ات مردم خوزس��تان به وضعيت 
بي آبي اظهار داش��ت: اعتراضات مردم خوزس��تان 
اعتراضات بحقي است ولي نمي توان اين اعتراضات را 
جز با جبران آنچه بر مردم وارد شده است، پاسخ داد. 
بايد با كساني كه سبب شدند اين اتفاقات و اعتراضات 

در خوزستان به وجود بيايد، برخورد شود. 
ابراهيمي تصريح ك��رد: نبايد مس��ئوالن اجرايي 

بگذارند زمينه ورود ضد انقالب و دشمنان انقالب 
اسالمي در اين شرايط فراهم شود. من اعتقاد دارم 
بايد با كساني كه مسبب اين وضعيت هستند و اين 
زمينه را به وجود آوردند تا م��ردم اعتراض كنند، 

برخورد شود تا ديگر شاهد اين اتفاقات نباشيم. 
عضو ش��وراي مركزي جامعه روحاني��ت مبارز در 
ادامه گفت وگوي خود با مهر اظهار كرد: مسئوالن 
اجرايي كشور بايد پيش بيني هاي الزم را از قبل براي 
وضعيت امروز خوزستان انجام مي دادند تا وضعيت 
به اينجا نمی رس��يد كه ضدانقالب بتواند ورود و با 
منحرف كردن اعتراضات مردمي، با سرنوشت يك 

كشور و نظام بازي كند. 
  با »ت�رك فعل ها« برخورد قضايي نش�ود 

مشكات ادامه مي يابد 
بيژن نوباوه، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي نيز با اشاره به مشكالت هفته هاي اخير در 
استان خوزستان و بحران كم آبي در برخي مناطق 
اس��تان كه منجر به نارضايتي مردم ش��ده است، 
اظهار داشت: دولتي كه هشت سال بر سر كار بوده 
و وزير نيروي آن در سال 96 مصاحبه مي كند و به 
جاي متعهد شدن براي توسعه نيروگاه ها و سدها، 
خودش را متعهد به تعه��دات اجالس آب و هوايي 
پاريس مي داند، امروز بايد پاسخگوي وضعيت آب و 

فاضالب استان خوزستان باشد. 
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: استاندار 
خوزستان كه در اين چند سال به جاي حل مشكالت 
استان فقط راه رفت و تماشا كرد و حاال به جايگاه 
باالتري رسيده، او نيز بايد پاسخگوي اقدامات انجام 

نشده و سوءمديريت ها باشد. 
نوباوه با تأكيد بر اينكه اولي��ن وظيفه مجلس اين 
است كه پرونده وزير نيرو را دنبال كند، گفت: اين 
مسائل در خوزستان تازه نيست و سال هاست اين 
مردم بر سر آب، فاضالب و ريزگردها مشكل دارند 
و حال بحران آب به مشكالت آنها اضافه شده و اين 
مردم هم كه اكثراً كشاورز و دامدار هستند در تنگنا 
قرار گرفته اند، لذا نبايد بگذاريم كار به جايي برسد 

كه دشمن سوءاستفاده كند. 
وي با بيان اينكه دولت كارش را درس��ت انجام 
نداده و بايد پاسخگو باش��د كه چرا اقدام اساسي 
براي خوزس��تان انجام نداده اس��ت، گفت: تنها 
راه حل جلوگيري از تكرار و تش��ديد مش��كالت 
خوزس��تان، پيگيري قضايي و برخ��ورد با ترك 
فعل هاي صورت گرفته توس��ط مسئوالن ملي و 
استاني است، نه اينكه استاندار به راحتي جابه جا 
شود و باالتر برود. مردم خوزستان حق دارند بابت 
وضعيتشان ناراحت باش��ند، مسائل زيرساختي 
خوزستان سال هاست بر زمين مانده و اگر امروز 
با اين ترك فعل ها قاطعانه برخورد قضايي نشود، 
مش��كالت خوزس��تان در دولت آينده هم ادامه 
مي يابد. نوباوه گفت: ش��وراي عالي امنيت ملي 
بايد به مسئله ورود كند و ببيند چرا دستگاه هاي 
ملي و استاني وظايفشان را انجام نداده اند و براي 

آنها تشكيل پرونده دهد. 
به نظر مي رس��د دور باطل ناكارآم��دي و ناتواني 
دولتم��ردان تنه��ا با برخ��ورد قضايي نس��بت به 
كم كاري ها و به تعبيري ترك فعل ها قطع خواهد 
شد؛ مس��ئله اي كه با تعدد بحران هاي اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و حتي زيست محيطي بيش از 

هر زمان ديگري احساس مي شود.

برخورد قضايي با ترك فعل مسئوالن اجرايي كشور يك اولويت اساسي است

 فقدان مسئولیت پذيري مسئوالن
عامل تشديد بحران هاي اجتماعي- سیاسي


