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رسوبناکارآمدیها
درمشکالتخوزستان

این روز  ها وسیع   ترین جلگه ایران، شدید  ترین خشکسالی ده های اخیر 
را تجربه می کند و این خشکسالی حجم مشکالت مردم غیور این خطه 
مردخیز کشور را تحمل ناپذیر ساخته است. مشکالت خوزستان چند 
وجهی بوده و منحصر در آب و فاضالب نیست و نه تنها   معلول چند سال 
اخیر نیس��ت بلکه علل و عوامل به وجودآورنده آن نیز متعدد و متکثر 
است. کم آبی خوزس��تان بیش از آنکه محصول خشکسالی استثنایی 
س��ال جاری باش��د نتیجه و محصول عواملی نظیر »ب��ی برنامگی«، 
»فقدان نگاه راهبردی«، »س��وءمدیریت«، »غفل��ت از مردم به عنوان 
ولی نعمت«، »تصمیمات سلیقه ای و کارشناسی نشده«، »ترک فعل و 
غفلت از وظایف قانونی«، »استفاده از مدیران ناکارآمد حزبی و جناحی« 
و »ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی « است. بی توجهی و بی اعتنایی 
مغرورانه و خود عقل کل پندارانه رئیس جمهور پیش��ین به هش��دار 
سازمان بازرسی کل کشور درباره ضرورت توقف عملیات اجرایی سد 
گتوند و در نتیجه شور ش��دن آب و تبدیل زمین های پایین دست سد 
تنها یک نمونه از خودسری های مدیریتی است که دودش به چشم ملت 

رفته و هزینه سنگین بر دوش مردم و نظام گذاشته است. 
رهبر معظم انق��الب در حاش��یه دریافت نوبت دوم واکس��ن کرونا، با 
گالیه ای تلخ و صریح از بی توجهی مس��ئوالن به تذکرات داده ش��ده 
و مصوبات س��فر خود به خوزستان در س��ال ۱۳۷۵ درباره مشکالت 
خوزستان و رعایت نش��دن توصیه های پیشین درباره آب خوزستان و 
فاضالب اهواز فرمودند: »اگ��ر آن توصیه  ها مورد توجه قرار می گرفت، 
مسلماً این وضع ایجاد نمی شد که مردم وفادار خوزستان را با وجود این 
همه امکانات و استعدادهای طبیعی و کارخانجات در استان، ناراضی و 
ناراحت کند...  این مردم نباید دچار مشکالت باشند و اگر در وقت خود 

به کار مردم رسیدگی   می شد این وضعیت ایجاد نمی شد«. 
مقام معظ��م رهبری در اس��فندماه س��ال ۱۳۷۵ در س��فر ۷ روزه به 
خوزستان ضمن دیدار و شنیدن سخنان مردم خونگرم و صمیمی این 
استان، در خصوص مشکالت استان دستوراتی صادر کردند و ۹ سال 
بعد در پنجم فروردین ماه ۱۳۸۵ نیز در جمع زائران یادمان ش��هدای 
دهالویه فرمودند: »اگر آن برنامه  هایی که ۹ سال قبل برای خوزستان 
طراحی شد، خوب اجرا   می ش��د، حاال ما خیلی جلوتر بودیم، حاال هم 
دیر نشده اس��ت«. درنهایت معظم له در سال ۱۳۹۸ بنا به درخواست 
وزارت کشور با تخصیص مبلغ 40 هزار میلیارد ریال از محل صندوق 
ذخیره ارزی »صندوق توسعه ملی فعلی« برای سازماندهی وضعیت آب 
و فاضالب اهواز موافقت کردند. اما طی این مدت این سؤاالت که »طی 
۲۵ سال گذشته چه اقدامات اساس��ی در این باره انجام شده؟«، »چه 
فرد یا افرادی و به چه میزان در بروز و تشدید مشکالت فعلی خوزستان 
نقش داشته اند؟ « و »میزان و نوع ترک فعل هر یک از مسئوالن محلی 

و ملی چقدر است؟ « کماکان بی پاسخ مانده است. 
این اوج خامی اس��ت که گفته ش��ود آنچه ک��ه این روز  ها در س��طح 
خوزستان شاهدیم محصول خشکسالی س��ال ۱400 است. بحران   ها 
هم مثل سرطان هستند که خلق الساعه نبوده و در بستر زمان شکل 
می گیرند ب��ه طوری که وقتی بحران ش��کل می گیرد ریش��ه های آن 
حداقل از سه دهه قبل و به تدریج در منطقه به وقوع پیوسته اما همواره 
از چشم مسئوالن مخفی مانده است. بحران  امروز خوزستان نیز حاصل 
فرصت س��وزی ها، س��وءمدیریت ها، غفلت ها، بی برنامگی   ها و دهها 
عامل کوچک و بزرگ و اصلی و فرعی در سه دهه گذشته است، اگر چه 
بدون تعارف باید بپذیریم نقش دولت حاضر در  »عدم پیش بینی ابعاد 
واقعه«، »ضعف جدی در مدیریت آب«، »بی توجهی به اقتصاد منابع«، 
»ناکارآمدی در تغییر ذائقه مردم در نح��وه مدیریت آب و جلوگیری 
از گشت برنج و گیاهان پرآب«، »عدم اس��تفاده از ظرفیت های بومی 
جایگزین«، »فقدان برنامه برای کنترل بحران « و...  غیرقابل کتمان و 
نسبت به سایر عوامل به مراتب بیشتر و مؤثرتر است. خاطره ناکارآمدی 
و سوءمدیریت استاندار پیش��ین هرگز از خاطر مردم این استان پاک 
نخواهد شد. در مدیریت کنترل بحران گفته می شود امروز دیر است از 
دیروز کار را شروع کنید اما در واقعه اخیر پس از دو هفته از بروز مشکل و 
خوشه چینی گروهک   ها و جریانات معاند و...  تازه رئیس دولت از خواب 
ناز بیدار شده و می گوید به معاون اولم دس��تور داده ام فردا! به منطقه 
برود و موضوع را از نزدیک بررسی و مدیریت کند. این گونه تدبیر کردن 

چه تناسبی با مدیریت بحران دارد. 
مشکل فعلی مردم خوزستان در وهله اول آب کشاورزی و دامداری و در 
وهله دوم نیاز به آب شرب است. مردم حق آبه خود را مطالبه می کنند 
اما در این میان دست های پیدا و پنهان س��عی در گل آلود و غبارآلود 
کردن اوضاع و مدیریت صحنه به نفع خود هستند. کنشگران و فعاالن 
در صحنه خوزستان به سه دسته کلی تقسیم می شوند: دسته اول عامه 
مردم با دغدغه های خود و پیدا کردن راهی اطمینان بخش برای تأمین 
آب برای گاومیش و سایر احشام و مزارع و شالیزار  ها هستند. دسته دوم 
معاندین و دشمنان نظام هستند که خود به چند گروه با اهداف متفاوت 

قابل تقسیم هستند:
۱- »گروهک تجزیه طلب و تروریستی االحوازیه که قویاً موضوع جدایی 

خوزستان را از طریق تحریک مردم دنبال می کند«.
۲- »اشرار محلی که بقا و استمرار ش��رارت خود را در ناامنی منطقه 

جست وجو می کنند «.
۳- »طیف شبکه   ها و رسانه های محور شیطانی وهابی ، عبری، غربی 
با مدیریت بنگاه سخن پراکنی بی بی سی و رسانه ملکه انگلیس که در 
پی راهی برای تشدید فشار بر نظام جمهوری اسالمی و امتیازگیری 
و تسلیم واداش��تن ایران و تعمیم و انتقال بحران به سایر نقاط کشور 

هستند«.
4- »گروهک تروریس��تی منافقین که تش��دید ناامنی در منطقه را 
دس��تاویزی برای تضمین دریافت دالر و بقای خود از طریق دم تکان 

دادن برای غرب هستند. «
۵- »جریانات معاند، سلطنت طلب و فراری در غلتیده در دامن غرب 

که فرصت را برای خوش رقصی برای اربابان خود مناسب می دانند«.
۶- »طیف وسیع افراد بی بصیرت در دنیای مجازی که عمدتاً به دلیل 
فقدان سواد رس��انه ای تحت تأثیر فضای عملیات روانی موجود قرار 
گرفته و از باب دوستی خاله خرسه آب به آسیاب دشمن ریخته و نقشه 

دشمن را تکمیل و به تشدید آشوب کمک می کنند«.
۷- »جریان مس��بب وضع موجود که به اوضاع جاری استان به عنوان 
فرصتی برای جابه جایی جالد و شهید و دادن آدرس عوضی و تطهیر 

حزب خود هستند «.
۸- »مدیران ناالیق، ناکارآمد، غافل، بی تدبیر و بی توجه به مشکالت 

منطقه که با بی توجهی خود نمک به زخم مردم می پاشند«.  
و باالخره دسته سوم مجموعه ای از نیروهای انقالبی، تالشگر و خدوم 
از سپاه، بسیج، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و...  هستند که در این 
مدت بی منت در کنار مردم بوده و با تخصیص همه امکانات و به میدان 
آوردن دهها تانکر آب رسان و لوله گذاری ۵00 کیلومتری و...  سعی در 

التیام بخشیدن به دردهای مردم مظلوم منطقه دارند. 
بحران خشکسالی خوزستان اگرچه برای نظام و مردم هزینه سنگینی 
در پی داشته اما با واقع بینی و با کار کارشناسی همراه شود، قطعاً نقطه 
عطفی در مدیریت بحران های مشابه در سطح کشور تلقی می گردد، 
کمااینکه این فرصت س��ازی در تدبیر رئیس دولت سیزدهم مشهود 
بوده و آیت اهلل رئیسی در جمع مسئوالن ذی ربط دستورات خوبی برای 
مدیریت و کنترل بحران خوزستان ابالغ کردند. بدیهی است که حل 
مشکالتی نظیر مشکل خوزستان مستلزم برنامه ریزی هوشمندانه و 

اتخاذ تدابیر کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خواهد بود. 

عبداهلل متولیان

فرمانده کل سپاه در یادواره شهدای سنندج: 

وقتی خشکسالی و کم آبی دامنگیر مردم خوزستان شد، همه دشمنان هم قسم شدند تا عالوه بر خشکسالی و کم آبی که به فضل الهی با مجاهدت همه 
مردم و مسئوالن در حال رفع شدن است و حتی بخشی از آن رفع شده است، مردم را به خیابان   ها بکشانند و محیط زندگی آنان را ناامن کنند،  ولی 

مردم خوزستان هم بسیار فهیم و بصیر و دقیق عمل کردند و به سرعت صفوف خود را از عناصر متصل به دشمن جدا کردند

مردمخوزستانبسیارفهیمودقیقعملکردند

» ما به عنوان س�پاه پاسداران با ش�ما ملت ایران  
هستیم و قلب های مان با هم است، ما پیشمرگان شما 
برای کرامت تان، عزت تان، شرافت تان و امنیت تان 
هستیم، ما خادمان شما هستیم و چیزی جز رضایت 
خداوند برای خدمت به مردم آرزوی ما نیس�ت. «
این س�خنان را فرمانده کل س�پاه پاسداران 
انق�الب اس�المی روز گذش�ته و در ی�ادواره 
ش�هدای شهرس�تان س�نندج عن�وان کرد. 
به گزارش ایرنا، سردار سرلش��کر حسین سالمی در 
یادواره ش��هدای شهرستان س��نندج که با محوریت 
شهیدان شکیبا سلیمی و مسعود غمیان در سالن آزادی 
این شهر برگزار شد، اظهار داش��ت: مردم کردستان 
همچنانکه در گذشته اجازه قدم گذاشتن دشمنان بر 
خاک کشورمان نداده اند، اکنون نیز در برابر دشمن با 

قدرت ایستاده اند.
 وی اضافه کرد: خداوند را ش��اکرم که توفیقی به من 
دس��ت داد تا در الل��ه زار کردس��تان در جمع مردم 
شرافتمند، نجیب، بصیر، فداکار و وفادار این دیار زیبا 
که نگین درخشان کشور عزیزمان ایران است، شرف 

حضور پیدا کنم. 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: اینجا 
گرد هم جمع شده ایم تا از رشادت   ها و دالوری های دو 
شهید بزرگوار سرزمین واالمقام کردستان تجلیل کنیم، 
آنان که بزرگ هستند و با بزرگداشت خاطراتشان آنان را 
در اعماق قلبمان جاودانه می کنیم. سردار سالمی با بیان 
اینکه بنده و همه پاسداران برای مردم کردستان ارزشی 
خاص قائل هستیم، ادامه داد: مردمان صاحب فرهنگ 
بزرگ در این سرزمین انسان های برجسته ای هستند 
که فراز  هایی از تاریخ کشور و اس��الم را در این دوران 
4۳ ساله ظهور اسالم درنوردیدند. مردم کردستان در 

مقابل دشمنان بزرگی سینه سپر کردند و شاهد این 
ادعا شهادت ۵ هزار و 400 جوان برومند سرزمین زیبا 
و دل انگیز این استان و چشمه سار خون پاک شهیدان 

است که در تاریخ جاودانه می ماند. 
فرمانده کل س��پاه یادآور شد: مردم کردس��تان را با 
پاسداری از شکوه استقالل، با حمیت و غیرت و با روح 
جوانمردی و شجاعت و دالوری در میدان های سخت 
می شناس��یم که هیچ بیگانه ای نتوانسته است قامت 
این مردم را خمیده کند، بنابراین مردم این سرزمین 
برای ما مقدس هستند. س��ردار سالمی با بیان اینکه 
دهها سال است چشمه سارهای خونرنگ شهادت در 
سرزمین کردستان جاری اس��ت، افزود: شهادت اوج 
فداکاری یک ملت و قوم و نش��انه آگاهی مخلصانه و 
ایمان آگاهانه به ارزش های پاک و مقدس��ی است که 
از جان خود برای حفظ جان مردم و فرزندان گذشتند. 
وی با بیان اینکه اگر خون ش��هیدانی چون شهیدان 
شکیبا سلیمی و مسعود غمیان نبود چه سرنوشتی 
در انتظار مردم کردس��تان و ملت ای��ران بود، تأکید 
کرد: شهیدان سوداگرانی زیرک و با هوش  هستند و 
می دانند که با خداوند معامله می کنند، اگرچه ظاهراً 
عمر خود را در این دنیا کوتاه می کنند اما یک ملت را 

جاودانه می کنند. 
   ذهن و قلب هیچ مسلمان ایرانی 

پژواک صدای بیگانه نیست
فرمانده کل سپاه افزود: اینکه می گویم مردم کردستان 
فهیم و بصیر هس��تند، دش��من و دوس��ت را خوب 
می شناس��ند و می دانند که نباید ذه��ن و قلب هیچ 
مسلمان ایرانی بازتاب و انعکاس و پژواک صدای بیگانه 
باشد و برای همین کردستان مدفن آرزوهای دشمنان 

و قبرستان سیاست های دشمنان ماست. 

سرلشکر سالمی اضافه کرد: این سرزمین امروز امن و 
ایمن و در حال رشد است و می درخشد و باشکوه است، 
هم جمال مردمانش هم جالل س��رزمینش باشکوه 
است و باشکوه از آن یاد می ش��ود و این ثمره شهادت 
فرزندان این امت است.   امنیت پایدار موجود در کشور 
و کردستان، ثمره شهادت پیشمرگان مسلمان کرد 
و نتیجه استواری و صالبت سینه های ستبر مردمان 
این سرزمین و ثمره نجابت، دانایی، شکیبایی و بینایی 

مردمان این دیار است.
 فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
دش��من می خواهد از هر فرصتی ب��رای ضربه زدن 
استفاده کند، اضافه کرد: وقتی خشکسالی و کم آبی 
دامنگیر مردم خوزستان شد، همه دشمنان هم قسم 
شدند تا عالوه بر خشکسالی و کم آبی که به فضل الهی 
با مجاهدت همه مردم و مسئوالن در حال رفع شدن 
است و حتی بخشی از آن رفع شده است، مردم را به 
خیابان   ها بکشانند و محیط زندگی آنان را ناامن کنند.   
ولی مردم خوزستان هم بسیار فهیم و بصیر و دقیق 
عمل کردند و به سرعت صفوف خود را از عناصر متصل 
به دشمن جدا کردند و خوزستان آن امنیت و شادابی 

خود را بازیافت. 
    پاسداران پیشمرگان کرامت و امنیت ملت 

هستند
فرمانده کل س��پاه در ادامه اظهار داش��ت: اطمینان 
داریم ایران همانگون��ه که در تاریخ س��رافراز بوده و 
صاحب تمدن های بزرگ بوده و اسالم را به زیبایی در 
متن خود پذیرفته است و امروز به برکت اسالم قامت 
برافراش��ته و گام های بلندی برای پیشرفت برداشته 
است، به برکت خون های پاک این شهیدان این راه را 

ادامه خواهد داد. 

سردار سالمی افزود: ما به عنوان سپاه پاسداران با شما 
هستیم و قلب های مان با هم است ما پیشمرگان شما 
برای کرامت تان، عزت تان، ش��رافت تان و امنیت تان 
هستیم ما خادمان شما هستیم و چیزی جز رضایت 
خداوند برای خدمت به مردم آرزوی ما نیس��ت. وی 
اظهار داش��ت: ذبح و قربانی ش��دن ما به پای آرزوها، 
آرمان، امنیت و رفاه و پیش��رفت ش��ما ملت برای ما 
یک آرزو است، دنیای ما وقتی زیباست که آخرت ما 
از رضایت ش��ما زیبا و از رضایت رهبرشما و رضایت 
خداوند بزرگ زیبا شود و ما فقط به این می اندیشیم. 
 ما به عنوان سپاه در خدمتتان هستیم، فرزندان این 
ملت لباس جهاد را از تن در نمی آورند و به دوس��تان 
هم گفته ایم هرچه می توانند خدمت و کمک کنند تا 

مشکالت حل شود. 
     مش�کالت را با عزم قوی مل�ت و نظام حل 

خواهیم کرد
وی با بیان اینکه به هر کشوری که نگاه کنید در جهان 
امروز دارای مشکل است، ادامه داد: شما به امریکا هم 
نگاه کنی��د، فقر، بی��کاری و درماندگی می بینید که 
نمونه   هایی از آن را چند شب پیش در رسانه   ها دیدید 
که چگونه مردم در نیویورک در خیابان   ها می خوابند و 
در اوج بدبختی هستند.  مشکالت موجود را با عزم قوی 
ملت و نظام حل خواهیم کرد، عزم نظام همانگونه که 
دو روز پیش در کالم رهبر فرزانه انقالب شنیدید برای 

حل مشکالت جامعه جدی است. 
سرلشکر سالمی یادآور شد: به امید خدا دولت جدید 
با اراده و نفس جدید مستقر خواهد شد و همه با هم 
کمک خواهیم کرد مش��کالت جامعه کاهش یابد و 

برآنها غلبه کنیم. 
    امریکا با فتنه جدید افغانستان را در آستانه 

یک جنگ داخلی قرار داد
فرمانده کل س��پاه در بخش دیگری از سخنانش به 
وضعیت افغانستان و دخالت امریکا در این کشور اشاره 
کرد و گفت: امریکایی  ها در عراق این همه کش��ت و 
کشتار انجام دادند و این س��رزمین را اشغال کردند و 
سرزمین های مقدس را زیر چکمه های خود گرفتند، 
آیا اشغالگری چیزی جز این بدبختی   ها و تفرقه های 

خونین به دنبال داشت؟
س��ردار س��المی اضافه کرد: ارمغان امری��کا و رژیم 
دست نش��انده آل س��عود برای مردم فقیر اما مؤمن 
و مقاوم یمن که مس��لمانانی مظلوم هستند و فقط 
می خواهند در سرزمین شان زندگی کنند، از بین بردن 
نعمت زندگی برای مردم این کشور بود و مردم عزیز 
ما در این دیار به این واقعیت های تلخ آگاه هس��تند. 
وی افزود: بعد از ۲0 سال امریکا دوباره با فتنه جدید 
افغانستان را در آستانه یک جنگ داخلی قرار داد، اگر 
به همه سرزمین های اسالمی نگاه کنید می بینید که 
شراره های آتش از سوی غرب و غرب گرا  ها و مرتجعان 

بر سر مردم مسلمان می بارد. 
استان کردستان ۵ هزار و 400 شهید، ۹ هزار و ۵00 
جانباز و ۸40 آزاده س��رافراز تقدیم انقالب اس��المی 

کرده است. 

رئیسی:تعاملباهمسایگان
اولویتدیپلماسیدولتسیزدهم

31 خرداد ماه گذشته که نخستین نشست رئیس جمهور منتخب 
با خبرنگاران برگزار شد، آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سؤالی از » 
تعامل با هم�ه دنیا را به عن�وان یک اصل و تعامل گس�ترده و 
متوازن« یاد کرد و در عی�ن حال افزود:»اولوی�ت ما ارتباط با 
همسایگان خواهد بود. «  و حتی به این نکته هم اشاره کرد که 
»نسبت به کشور عربستان هم درباره بازگشایی سفارتخانه   ها 
بین دو کش�ور هیچ مانعی از طرف جمهوری اسالمی نیست. «

رئیسی شامگاه    شنبه در گفت وگوی تلفنی با سلطان عمان باز هم بر 
این نکته تأکید کرد و گفت: »تعامل، گفت وگو، رایزنی و هم اندیشی 
با همسایگان در موضوعات و مسائل مهم منطقه، اولویت دیپلماسی 
دولت س��یزدهم خواهد بود. «  نکته ای که در دیدار رئیس جمهور 
منتخب با وزیر امور خارجه قطر هم تکرار ش��د و از ایران به عنوان 
دوست و ش��ریکی مطمئن و قابل اتکا برای همسایگان یاد کرد تا 
این پیام روشن را به همسایگان مخابره کند که جایگاه کشورهای 
منطقه در سیاست خارجی دولت سیزدهم از چه سطحی برخوردار 

است. 
رئیس جمهور منتخب، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی،  در گفت وگوی 
تلفنی هیثم بن طارق، س��لطان عمان با وی، ضم��ن تبریک عید 
س��عید قربان گفت: س��ابقه برادری دو ملت و پیشینه دوستی دو 
دولت آن قدر ریش��ه دار و مستحکم اس��ت که تحوالت منطقه ای 
و بین المللی هیچ گاه نتوانس��ته آن را تضعیف کند. رئیس جمهور 
منتخب روابط دو کش��ور را همواره رو به گس��ترش توصیف کرد 
و افزود: با وجود این تعامالت تهران و مس��قط با سطح قابل انتظار 
فاصله دارد لذا باید در اولین فرصت برنامه جامع گس��ترش روابط 
اقتصادی دو کشور زیر نظر کارشناسان دو طرف تنظیم و با تأیید 

سران دو کشور اجرایی شود. 
رئیسی عمان را همس��ایه ای قابل اعتماد و شریکی ارزشمند برای 
ایران برشمرد و اظهار داشت:  با توجه به سطح اعتمادی که بین دو 
کشور وجود دارد، گسترش روابط در عرصه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی هدفی کاماًل در دسترس است. رئیس جمهور 
منتخب تصریح کرد: تعام��ل، گفت وگو، رایزنی و هم اندیش��ی با 
همسایگان در موضوعات و مسائل مهم منطقه، اولویت دیپلماسی 
دولت سیزدهم خواهد بود. هیثم بن طارق سلطان عمان نیز در این 
گفت وگوی تلفنی با تبریک عید سعید قربان و نیز آرزوی موفقیت 
برای آیت اهلل رئیس��ی گفت: تردی��د ندارم که رواب��ط بین ایران و 
عمان قوی باقی خواهد ماند و این روابط دوستانه و سازنده بر تمام 
تحوالت منطقه تأثیر مثبت خواهد داشت. سلطان عمان با قدردانی 
از موضع رئیسی درباره تعامل سازنده با همسایگان به عنوان اولویت 
سیاست خارجی دولت آینده جمهوری اسالمی ایران،  اضافه کرد: 
اعتماد سیاسی متقابل از مهم  ترین عوامل نزدیکی تهران و مسقط 
است و نزدیکی هر چه بیشتر روابط دو کش��ور در راستای تأمین 

منافع کل منطقه را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
    ایران دوست و شریکی مطمئن برای همسایگان

آیت اهلل رئیس��ی همچنین عصر دیروز در دیدار ش��یخ محمد بن 
عبدالرحمان آل ثانی، معاون نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه قطر 
با بیان اینکه دو ملت ایران و قطر، برادر دینی و ش��ریک منطقه ای 
یکدیگر هستند، گفت: تهران به روابط با دوحه اهتمام ویژه ای دارد 

و اولویت سیاست خارجی دولت آینده همسایگان خواهند بود. 
رئیس جمهور منتخب با اشاره به اینکه ایران ثابت کرده که دوست و 
شریکی مطمئن و قابل اتکاست، تأکید کرد: اطمینان داشته باشید 
که ایران خیرخواه همس��ایگان خود اس��ت. دکتر رئیسی با بیان 
اینکه ریشه بروز ناامنی در منطقه را باید در خارج از آن جست وجو 
کرد، اظهار داشت: راه حل استقرار امنیت پایدار و ثبات منطقه ای 
همکاری کشورهای منطقه بر اساس اعتماد متقابل سیاسی و نفی 
عملی دخالت بیگانگان در منطقه اس��ت. وزیر خارجه قطر نیز در 
این دیدار با تبریک پیروزی آیت اهلل رئیس��ی و رساندن سالم امیر 
قطر به وی، اظهار داشت: قطر به دنبال همکاری برای تحکیم روابط 
دو جانبه و نیز تالش برای تأمین امنیت منطقه با همکاری جمهوری 

اسالمی ایران است.

رئیسبنیادمسکن
براثرابتالبهکرونادرگذشت

علیرض�ا تاب�ش رئیس بنیاد مس�کن 
انق�الب اس�المی روز گذش�ته ب�ه 
دلی�ل ابت�ال ب�ه کرون�ا درگذش�ت. 
تابش از سال ۱۳۸4 ریاست بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی را بر عهده داش��ت. وی 
پیشتر معاون سیاسی وزارت کشور بود. 
وی همچنین در ادوار مختلف اس��تاندار 

کردستان و گیالن بود.  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  در تاریخ ۲۱ 
فروردین سال ۱۳۵۸ به فرمان حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران به منظور تأمین مسکن محرومان و متولی 
توس��عه و عمران روستاهای کشور و س��اخت واحدهای مسکونی 
ش��هر  ها در چارچوب سیاس��ت   ها و برنامه های دول��ت جمهوری 

اسالمی ایران تشکیل شده است. 
رئیس جمهور، رئیس جمهور منتخب، رئی��س قوه قضائیه، رئیس 
مجلس، مع��اون اول رئیس جمه��ور، امیری مع��اون امور مجلس 
رئیس جمهور،دکتر والیتی مش��اور مقام معظ��م رهبری در امور 
بین الملل، وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه 
اسالمی مهندسین، سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، دکتر 
علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران و کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر در پیام های جداگانه 

درگذشت این چهره خدمتگزار را تسلیت گفتند. 
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در پیامی به مناس��بت درگذشت 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نوش��ت: آن مرحوم سال های 
زیادی از عمر خود را در راه خدمت به محرومان و رفع مش��کالت 
آسیب دیدگان از سیل، زلزله و بالیای طبیعی گذراند و این تالش   ها 
توشه آخرت او خواهد بود. رئیس جمهور نیز در پیام تسلیت خود 
نوشته اس��ت: این چهره فرهیخته و مدیر فعال و توانمند، سالیان 
متمادی در سنگرهای مهم خدمتگزاری از جمله به عنوان استاندار 
کردس��تان، گیالن و خوزستان و در سمت ریاس��ت بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، خدمات فراوانی در عرصه توسعه و آبادانی کشور 
به ویژه در روستا  ها و مناطق محروم ارائه کرد و کارنامه درخشانی 

برجا گذاشت که در یاد  ها باقی خواهد ماند. 

88498443سرويس  سیاسي

دوش��نبه 4 م��رداد 1400 |  15 ذی الحجه 1442 |  | روزنامه جوان |  شماره 6264    

او هم�ه را مقص�ر می دان�د. دارد م�ی رود، ام�ا 
در ای�ن روزه�ای پایان�ی ه�م ک�ه دیگ�ر عمر 
تریبون داری یک طرفه اش در س�طح ریاس�ت 
جمهوری به سر می رسد، تالش می کند آخرین 
فرافکنی ها، آخرین حاشیه س�ازی  ها و آخرین 
مقصرتراشی هایش را انجام دهد و بعد برود. هشت 
س�ال تمام، جنجال های متعدد از »حرف« های 
او ایجاد شد، و حاال با آخرین جرعه های مانده از 
جام هم ترجیح می دهد داد و فریاد کند، ش�اید 
توجهات به جای عملکرد او درگیر فریادهایش 
بر سر دیگران و مقصر قلمداد کردن آنها بشود، 
غافل از آنکه »آن س�بو بشکس�ت و آن پیمانه 
ریخت« اکنون از ش�ب های انتخاب�ات 92 و 96 
که ش�عارهای او خریدار جمع می ک�رد، خیلی 
وقت گذشته است. او هشت سال فرصت داشته 
تا کار کن�د و حاال بای�د فقط نشس�ت و نتیجه 
هشت س�ال کار او و همکارانش را دید. هر حرف 
و توضیحی در این میان اضافه می نماید؛ آنچه را 
که عیان است، حاجتی به بیان نیست. آیا نتیجه 
عملکرد او »عیان « نیست؟ باید از مردم پرسید!
رئیس جمهور حسن روحانی روز گذشته در شصت 
و یکمین مجمع س��الیانه بانک مرکزی مدعی شد 
که »اگر دست و پای ما را نمی بستند قطعاً در پایان 
سال ۹۹ می توانس��تیم در روند مذاکرات تحریم را 
برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاماًل روشن و 
اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما 
حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه ای 
که در مجلس گذرانده شد نگذاش��ت ما کار خود را 
انجام دهی��م.  « او در ادامه، دومین مصداق بس��تن 
دست و پای دولتش را عدم تصویب اف ای تی اف و آن 
را »مشکل بزرگی « دانست که »یک جای دیگری « 
غیر از دولت و مجلس و شورای نگهبان برای دولت او 
درست کرده است. منظور او از یک جای دیگر، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است. او پس از این سخنان، 
برای چندمین بار تأکید کرده که »برخی از مشکالت 

در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.  « او 
با »جنگ اقتصادی« توصیف کردن شرایط تحریمی 
علیه ایران، تأکید کرد که این موضوع هم »مربوط به 
دولت نیست« و آن را نتیجه عملکرد »یک نادانی« 
دانست که از برجام خارج شد. اشاره روحانی به خروج 
رئیس جمهور امریکا، دونالد ترامپ از برجام است. او از 
مجلس شورای اسالمی تا مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در ایران را با رئیس جمهور لمپن امریکا در مقام 
مقصر بودن، هم ردیف می کند تا خود و دولت خالی 
از تدبیر و امیدش را تبرئه کند. پیش تر هم منتقدان 
داخلی برجام را با مقامات دولت جعلی صهیونیست  ها 
قیاس کرده بود. اما آیا عملک��رد او با این قیاس  ها از 

مقابل چشم دور می شود؟ باید از مردم پرسید!
     اصرار بر سکوت پس از تروریسم اقتصادی 

و سیاسی و فیزیکی
ایده مجلس برای اقدام متقابل مقابل دولت امریکا 
پس از چه اقداماتی از س��وی دولت آن کشور، طرح 
و تصویب شد و به شکل قانون درآمد؟ از نامش هم 
پیداس��ت که مصوبه مجلس یک »واکنش « است، 
نه یک اقدام ابتدایی و کنش��ی بداه��ه؛ »متقابل« 
یعنی در برابر چیزی. در براب��ر چه چیزی، مجلس 
این مصوبه را روی میز گذاش��ت؟ در برابر تروریسم 
سیاسی دولت امریکا که از برجام خارج شد؛ در برابر 

تروریسم اقتصادی دولت امریکا که پا بر گلوی مردم 
ایران گذاشت و راه کسب درآمد کشورمان را بست و 
حتی مسیر واردات دارو را به روی ملت ایران بست؛ در 
برابر تروریسم فیزیکی دولت امریکا که فرمانده نیروی 
قدس ایران را ترور کرد؛ حسن روحانی این مصوبه را 
مانع تراشی برای عملکرد دولتش می داند، او توضیح 
بدهد برابر همه جنایات امریکا باید چه می کردیم؟ 
سکوت می کردیم تا کدخدا ناراحت نشود؟ آیا این 
حجم س��کوت، رگ عزت و غیرت روحانی را کمی 
اذیت نمی کند؟ مصوبه مجلس در چنین شرایطی 
دست دولت را پر کرد تا بتواند از طرف مقابل امتیاز 
بگیرد. کاری که البته دولت روحانی بلد نبود. از سویی 
این مصوبه دست غربی  ها را برای آنکه امتیازات بیشتر 
از ایران بگیرند و حقوق مسلم مردم را به عنوان امتیاز 

به خودمان بفروشند، بست. 
از س��ویی، آیا واقعاً سکوت راهگش��ا بود؟ آیا همین 
سکوت را در سال های مذاکره دولت روحانی تجربه 
نکردیم؟ نتیجه اش چه شد؟ برای پاسخ به این سؤال 

باید تاریخ مصوبه مجلس را دید؛ دی ماه ۹۹... 
    7 سال را چه کردید؟ 

از مرداد ۹۲ که حس��ن روحانی مسئولیت ریاست 
جمهوری را بر عهده گرفت، تا دی ماه ۹۹ که مجلس 
طرح اقدام متقاب��ل مقابل امری��کا را تصویب کرد، 

هفت سال و نیم می گذرد. یعنی پیش از این مصوبه 
مجلس، دولت روحانی هفت سال و نیم فرصت داشت 
تا آپولویی را که وعده داده بود و بابتش رأی مردم را 

جمع کرده بود، هوا کند! هوا کرد؟ 
در این هفت سال مذاکره کردند، قدم زدند، همدیگر 
را در آغوش گرفتند، صمیمی ش��دند، حتی تلفنی 
صحبت کردند و کدخدا را مؤدب و باهوش دانستند 
و اختیارات تقریباً تام برای تعامل با آنها داشتند. چه 
کردند؟ حاال رس��یده اند به این که زمین کج است و 
نشد که بش��ود! مصوبه مجلس در شش ماه پایانی 
دولت روحانی آمد، در آن سال های قبل چه کردید؟ 

این را هم باید از مردم پرسید؟
    گره زدن آینده کشور به یک دیوانه

ترامپ دیوانه بود، بحثی نیست. اما سؤال آن است که 
آیا آینده کشور را باید به تصمیمات یک دیوانه گره 
می زدیم و طوری توافقنامه می نوشتیم که او به راحتی 
و با یک امضا آن را از بین ببرد؟ چرا وقتی برجام را نه با 
امریکا که صرفاً با دموکرات های امریکا امضا می کردید، 
ذره ای احتمال ندادید که در انتخابات بعدی امریکا، نه 
هیالری کلینتون دموکرات و هم حزبی جان کری و 
اوباما، بلکه یک جمهوریخواه رأی بیاورد؟ این یقین از 
کجا آمده بود؟ حال بماند که جو بایدن دموکرات هم 

آمد و اتفاق خاصی نیفتاد و چیزی تغییر نکرد. 
از س��ویی، چقدر بزرگان و فع��االن و تحلیل گران 
سیاس��ی به تکیه بر توانمندی داخلی تأکید کردند 
تا با یک پا پس کشیدن طرف خارجی، نگران تأمین 
مایحتاج مردم نشوید و گوش ندادید؟ و مهم تر آنکه 
آیا همه کم و کسری  ها ناشی از تحریم و دیوانگی آن 
فرد بود یا بی تدبیری در دولت تدبیر بیداد می کرد؟ 
شاید هم انتظار ما زیاد بود که از دولتی که توان یک 
برنامه ریزی منظم برای قطع برق هم ندارد، متوقع 
بودیم که تورم و مس��کن و خودرو و بازار ارز و طال و 
کاالهای اساسی و مایحتاج مردم را کنترل و تأمین 
کند! مردم جواب همه این سؤاالت را در انتخابات ۲۸ 

خرداد ۱400 داده اند. 

بی اختیار، بی تقصیر، بی مسئولیت!
 حسن روحانی پس از 8 سال، همچنان به دنبال مقصرتراشی برای ناکامی های دولت خود است


