عباس حاجی نجاری

پسلرزههای یک فرار

زمانی که بحث خروج امریکاییها از منطقه مطرح میشود ،برخی بر اساس
یکباورپیشینیوساختارذهنیمبنیبراینکهغربیهاهمیشهپیروزمیدان
بوده و کمتر اش��تباه میکنند ،اصرار دارند که فرار امریکاییها را از منطقه
هدفمند قلمداد و برای آن فهرستی از برنامهها را ردیف کنند که بعضاًبه ذهن
خود امریکاییها نیز خطور نمیکند.
اگرچه طبعاً امریکاییها تالش میکنند که هزینههای این فرار را برای خود
کم کرده و حتی برای اینکه رقبای آنها از شکستهای امریکا بهره کمتری
ببرند امکانات و تجهیزات باقیمانده در افغانس��تان و دیگر مناطقی را که
فرار میکنند تخریب کرده و زمین سوخته برجای میگذارند و یا اینکه با
حمایت و تقویت داعش و دیگر گروههای تروریستی،تالش میکنند منطقه
را با بحران دیگری مواجه کنند ،اما باگذش��ت زمان ،ابعاد بیشتری از این
شکست ،آشکارشده و بهرغم برنامه اولیه آنها که هدف اصلی این تجاوزات
از بین بردن و مهار نیروهای مقاومت بود،این مقاومت است که از ورای این
شکس��تها تجلی و بهعنوان عامل اصلی این شکستها جایگاه خود را در
منطقهتحکیممیکند.
در این زمینه به چند گزاره میتوان اشاره کرد:
-1جو بایدن ،رئیسجمهوری امریکا ،روز سهشنبه  ۹شهریور در نخستین
س��خنرانی خود پس از خروج آخرین نیروهای امریکایی از کابل گفت که
تصمیم به خروج از افغانس��تان ،بهترین گزینه موجود برای ایاالتمتحده
بود .او با اشاره به اینکه «من قصد نداشتم این جنگ را برای همیشه تمدید
کنم» خطاب به مردم این کش��ور تأکید کرد ،تصمیم خروج ،تنها درباره
افغانستان نبود ،بلکه در خصوص پایان دادن به دوره عملیاتهای نظامی
بزرگ برای«دوباره ساختن کشورها »بود .بایدن با این سخنان خط بطالنی
کشید بر استراتژیهای سه دهه گذشته امریکا برای تسلط بر منطقه نظیر
دکترین اقدام پیشدس��تانه و طرح خاورمیانه بزرگ که حداقل هزینه آن
برای امریکاییها هزاران کشته و مجروح و بیش از  10تریلیون دالر هزینه
مادی بود.
او هفته قبل نیز ادعای دموکراسی خواهی امریکاییها در جریان حمالت به
کشورهای منطقه را تکذیب و مدعی شده بود که هدف کاخ سفید از حمله
به افغانستان در 20سال قبل ،هیچگاه ملتسازی و یا ایجاد دموکراسی نبود،
نکتهای که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به واکنش
واداشت .بورل در گفتوگوی ویدئویی با نمایندگان کمیته روابط خارجی
پارلمان اروپا ،با زیر سؤال بردن سخنان بایدن به دلیل این ادعا ،یادآور شد که
ایاالتمتحده طی  ۲۰سال روزی  ۳۰۰میلیون دالر در افغانستان خرج کرد
که نتیجهای نداشت .جوزف بورل با اشاره به ادعای اولیه امریکا در حمله به
افغانستان برای مبارزه با عامالن حادثه ۱۱سپتامبر ،تأکید کرد که بهتدریج
استراتژیامریکابهسمتایجادیکدولتمدرندرافغانستانتغییرپیداکرد.
اما نتیجه آن جامعه کنونی افغانستان است!
 -2بحران درون نظامیان امریکایی ،نشانه دیگری از این شکست است .بایدن
یکی از دالیل این فرار را خودکش��ی روزافزون نظامیان بازنشسته و شاغل
امریکایی در اثر این جنگها میداند .در همین زمینه پایگاه خبری هیل
وابستهبهکنگرهامریکادرهفتهگذشتهمینویسد:بسیاریازنظامیانفعلیو
سابقامریکاییدرچندهفتهاخیرازچگونگیپایانجنگ ۲۰سالهافغانستان
ابراز ناامیدی و ی��أس کردهاند ،موضوعی که موجب افزایش افس��ردگی و
مشکالت مربوط بهسالمت روان در آنها شده است .جان کربی ،سخنگوی
وزارت دفاع امریکا با اشاره به این موضوع گفت :ماه سپتامبر به دلیل حوادث
زیادی که در آن رقم خورده است ماه پیشگیری از خودکشی در وزارت دفاع
تعیینشده است .ما باید برای درمان و حمایت روانی همهجانبه از نظامیان
خود برنامهریزی دقیقی داشته باشیم.
 -3در اینکه نام عقبنشینیهای امریکا از منطقه شکست گذاشته شود و
یا تغییر استراتژی ،به نظر میرسد نگاهی به نامه اخیر  ۹۰ژنرال امریکایی
بازنشسته به بایدن راهگشا باشد .این ژنرالها خطاب به بایدن آوردهاند :با
این شکل از فرار اعتبار امریکا نزد متحدانش لطمهای جبرانناپذیر خواهد
خورد .آنها خواستار استعفای رئیس پنتاگون و رئیس ستاد مشترک ارتش
کشورشان بر سر خروج «سنبلش��ده» از افغانستان شدند .روزنامه دیلی
میل در این زمینه مینویسد  ۹۰:مقام نظامی عالیرتبه بازنشسته در امریکا
با انتشار نامهای سرگشاده تأکید کردند :امضاکنندگان این نامه خواستار
استعفا و بازنشستگی لوید آستین ،وزیر دفاع امریکا و مارک میلی ،رئیس
ستاد مشترک ارتش امریکا بر پایه قصور در اجرای وظایف در ارتباط با خروج
فاجعهبار از افغانستان هستند.
 -4اعتراض متحدان اروپایی نیز روی دیگر سکه این شکست است،بعد از
اعتراض صریح نخس��توزیر انگلیس به نوع عمل امریکا که بیشتر به نظر
میآمدبرایفرارازپاسخگوییبهپارلماناینکشورباشد،سفیرسابقبریتانیا
در افغانستان در گفتوگو با بیبیس��ی میگوید که من به خاطر اتفاقات
افغانستان سرم را از شرم پایین میاندازم،در پی این سخنان مجری بیبیسی
برایتبرئهوتوجیهاقداماتفاجعهباراینکشوردرافغانستانمیگوید:امریکا
بیشتر از همه مقصر است و باید بیشتر از همه شرمگین باشد!
-5فرانسیسفوکویاما،نظریهپردازمشهورعلومسیاسیدریادداشتیبرای
اکونومیست با اشاره به تأثیر این شکست در افول بیشتر هژمونی امریکا
مینویسد :تصاویر هولناک از افغانهای مأیوسی که تالش میکنند پس از
سقوط دولت موردحمایت ایاالتمتحده از کابل خارج شوند ،نقطه عطف
بزرگی در تاریخ جهان ایجاد کرد .این در حالی است که امریکا سعی دارد
خودش را از تحوالت جهان دور نگه دارد .حقیقت امر این است که پایان
دوران امریکا از خیلی قبلتر شروعشده است.
-6چالش بسیار بزرگتر برای وضعیت جهانی امریکا ،داخلی است .جامعه
امریکا عمیقاً دوقطبی شده و تقریباً در مورد هیچچیزی به اجماع نرسیده
اس��ت .قطبگرایی در امریکا ،در حال حاضر به نفوذ جهانی واش��نگتن
آسیب رسانده است و امریکا زمان زیادی برای امتحان پس دادن در عرص ه
جهانی ندارد.
در این میان اما پسلرزههای این شکست را باید در دیگر عرصههای منطقه
نظاره کرد درحالیکه سهشنبه گذشته آخرین سرباز امریکایی از افغانستان
خارج و به تعبیری دقیقتر فرار کرد و بناست این پروژه در پایان سال جاری
میالدی در عراق نیز نهایی شود .در این میان انتشار خبر تخلیه سه پایگاه از
 ۱۳پایگاه نظامی امریکا در سوریه بدان معناست که مقاومت ضدامریکایی
در منطقه روز به روز به هدف اصلیاش یعنی اخراج کامل امریکا از منطقه
نزدیک و نزدیکتر میشود.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

جهانگیریمنتخبحزبکارگزاران نبود

ی�ک عض�و ش�ورای مرک�زی ح�زب کارگ�زاران میگوی�د اس�حاق
جهانگی�ری منتخ�ب ح�زب کارگ�زاران در انتخاب�ات نبوده اس�ت.

ی در پاسخ به سؤالی
علی نمازی ،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگ 
مبنی بر اینکه آیا حزب کارگزاران پاس��خگوی عملکرد اسحاق جهانگیری
بوده است ،گفت :جهانگیری در انتخابات پس��ت نگرفت ،بلکه او معاون اول
رئیسجمهوری نظیر آقای روحانی بود که او هم در نتیجه کارکرد حزبی روی
کار نیامده بود و او هم وقتی روی کار آمد اعالم کرد که من عضو هیچ حزب و
گروهینیستم.
نمازی در تش��ریح علت این موضوع تصریح کرد :در کشور ما بسیاری گمان
میکنندکهکارکردحزبیبداست،درحالیکهدرنظامهایدموکراتیکاحزاب
امور را جلو میبرند؛ اما شاهد بودیم آقای روحانی هم هرگز اعالم نکرد که عضو
حزب و گروهی است و حتی آقای خاتمی هم که خودش موافق حزب بود هرگز
اعالم نکرد که من عضو چه حزبی هستم؛ کمااینکه آقای جهانگیری منتخب
حزب کارگزاران نبود ،زیرا اص ً
ال منتخب نبود.
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گزارش

دولت در کنار ولینعمت

سید ابراهیم رئیسی دومین سفر استانی خود را به سیستان و بلوچستان اختصاص داد

ادامه از صفحه یک
سفر به استانها برای شناخت مشکالت
مردم
رئیسجمهور پنجشنبه در س��فری دو روزه و از
پیش اعالم نشده به سیستان و بلوچستان رفت
تا دومین سفر استانی خود پس از خوزستان را به
این منطقه اختصاص دهد و از نزدیک در جریان
مشکالت و محرومیتهای این استان قرار گیرد.
آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی که در این سفر
وزیران کشور ،راه و شهرسازی ،صنعت ،معدن و
تجارت ،امور اقتصادی و دارایی ،رئیس س��ازمان
برنامه و بودج��ه و رئیس دفت��ر رئیسجمهور او
را همراهی میکردند ،در ب��دو ورود به چابهار به
اس��کله صیادی کنارک رفت و ضم��ن بازدید از
بخشهای مختلف آن با صی��ادان و ماهیگیران
حاضر در این اسکله صیادی گفتوگو کرد.
رئیسجمهور سفر به استانها را یکی از برنامههای
دولت عنوان کرد و گفت :س��فر رئیسجمهور و
اعضای دولت به اس��تانها با هدف آش��نا شدن
با مس��ائل و مش��کالت مردم ،مدیران مناطق و
بهویژه ش��ناخت ظرفیتهای اقتصادی است که
میتواند در جه��ت ایجاد اش��تغال ،رونق تولید،
رفع مش��کالت مردم بهوی��ژه فق��را و محرومان
در اس��تانها فعال شود .رئیس��ی در بدو ورود به
چابهار ،از سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از
استانهای مهم کشور نام برد و افزود :نمیتوانم
واژه محروم را در مورد این اس��تان ب��ه کار ببرم،
اما در هر صورت اینجا به رغ��م برخورداریهای
بس��یاری که دارد ،محرومیتهایی هم دارد که
حتماً میتواند با تالش همه مسئوالن و پیگیری
دولت برطرف شود.
حضور در جمع کپرنشینان مرادآباد
رئیسجمهور در ادامه بازدیدهای میدانی خود در
نخستین روز از سفر استانی سیستان و بلوچستان
به منطقه محروم مرادآباد چابهار رفت و از طرح
س��اماندهی مس��کن کپرنش��ینان این منطقه و
روند پیشرفت کار پروژه س��اخت یک هزار واحد
مس��کونی برای محرومان بازدید کرد .رئیس��ی
پس از بازدید از پروژه یک هزار واحدی مس��کن
و گفتوگو با دس��ت ان��درکاران آن ،با حضور در
منطقه کپرنش��ینی مرادآباد به طور مستقیم با
مردم این منطقه محروم به گفتوگو نشس��ت و
از نزدیک از مشکالت و نارساییهای این منطقه
مطلع ش��د .رئیسجمهور س��اماندهی وضعیت

مسکن س��اکنان محله محروم مرادآباد را مورد
تأکید قرار داد و گفت:کپرنش��ینی به هیچ وجه
ش��کل مطلوبی برای زندگی و وضعیت مطلوبی
برای مردم نیس��ت و س��امان دادن وضعیت این
بخش از هموطنانمان بسیار اقدام پسندیدهای
است که برای مجریان و بانیان آن برکات دنیوی
و اخروی فراوانی دارد .دکتر رئیس��ی با قدردانی
از خدمات و اقدامات ارزش��مند و خداپس��ندانه
مجموعه بسیج و س��پاه در بخشهای مختلف از
جمله ساخت مسکن برای محرومان جامعه اظهار
داشت:وزیر راه و شهرسازی در دولت با همکاری
نیروهای بسیجی و سپاهی برای کمک به بهبود
وضعیت معیشت و زندگی مستضعفان و محرومان
سیس��تان و بلوچس��تان از هیچ اقدام و خدمتی
فروگذار نخواهند کرد.
وضعیت کپرنش�ینی باید تا پایان س�ال
سامان بگیرد
رئیسجمهور پنجش��نبه ش��ب با حضور در مزار
ش��هدای مدافع امنیت چابهار ،با قرائت فاتحه به
مقام واالی شهدا ادای احترام کرد.
رئیسی همچنین شامگاه پنجشنبه با نمایندگان
اقش��ار مختلف مردم ،نخبگان ،علمای ش��یعه و
س��نی و مدیران شهرس��تان چابهار دیدار کرد.
رئیسجمهور در این دیدار با بیان اینکه بنا داریم
هر آنچه در س��فرهای اس��تانی مطرح میشود،
پیگیری ش��ده و مردم از نتایج آن مطلع شوند،
گفت :یکی از مس��ائلی که امروز برای ما بس��یار
ناراحتکننده ب��ود ،وضع کپرنش��ینان اطراف
شهرستان بود که در جمعش��ان حضور یافتیم.
باید س��ریعاً اقدامی صورت بگی��رد و حداکثر تا
پایان سال وضعیت به ش��کلی سامان یابد .دکتر
رئیس��ی در ادامه با بیان اینکه س��واحل مکران
دروازه ورودی ایران به بس��یاری از کش��ورهای
دنیاس��ت ،تصریح کرد :س��واحل مکران بسیار
جایگاه حس��اس و مهمی دارد .باید ساز و کار و
مرکزیت فعالی برای عمران و آبادی این منطقه
وجود داشته باش��د که مس��ئولیت این موضوع
را به عه��ده بگیرد .حضور در جم��ع نمازگزاران
مسجد امام حس��ین چابهار از دیگر برنامههای
رئیسجمهور در برنامههای ش��امگاهی وی بود.
دکتر س��ید ابراهیم رئیسی طی سخنانی در این
جمع مردمی با بیان اینکه در منطقه سیستان و
بلوچستان تالشها و اقدامات زیادی شده است و
کارهای زیاد دیگری نیز باقی مانده که باید انجام

سازندگی

شود ،گفت :قطعاً فقر و تبعیض برای ملت عزیز ما
پسندیده نیست.
حل مشکل آب زابل در اولویت اقدامات
دولت
رئیسجمهور صبح جمعه و در دومین روز از سفر
به سیستان و بلوچستان وارد شهرستان زابل شد
و در بدو ورود به خاطر امکانپذیر نبودن دیدارهای
مردمی ب��ه خاطر رعای��ت دس��تورالعملهای
بهداش��تی از مردم اس��تان عذرخواه��ی کرد.
رئیسجمهور مش��کل آب را یکی از دغدغهها و
مس��ائل مهم منطقه زابل دانس��ت و افزود :قبل
از اینکه به استان س��فر کنیم ،با همکاران دولت
نشستهایی برای بررس��ی راهکارهای رفع این
مشکل داشتیم.
اختیارات و امتیازات ویژه به استانهای
محروم
رئیس��ی در ادامه گف��ت :مقرر کردهای��م برای
حل مش��کالت اس��تانهای محروم ،اختیارات
و امتیازاتی به اس��تاندار تفویض ش��ود تا بتوان
مش��کالت این اس��تانها را با فوریت و س��رعت
بیشتری حل و فصل کرد و سیستان و بلوچستان
جزو همین استانها است.
رئیسجمهور پس از ورود به زابل درحضوری از
پیش اعالم نشده به میان مردم روستای مالعلی
در منطق��ه مرزی ای��ران و افغانس��تان رفت و با
اهالی این روس��تای دورافتاده دیدار و گفتوگو
کرد .رئیس��ی همچنین به صورت هوایی از چاه
نیمههای زابل و محدودههای مرزی این استان
بازدید کرد.
دکتر رئیس��ی در ادامه بازارچهه��ای مرزی را از
ظرفیتهای اقتصادی منطقه برش��مرد و گفت:
دس��تگاههای مس��ئول باید برای ایجاد و رونق

رئیسجمه�ور :مق�رر کرد های�م
ب�رای حل مش�کالت اس�تانهای
مح�روم ،اختی�ارات و امتیازات�ی
به استاندار تفویض ش�ود تا بتوان
مش�کالت ای�ن اس�تا نها را ب�ا
فوریت و س�رعت بیش�تری حل و
فصل کرد و سیستان و بلوچستان
ج�زو همی�ن اس�تا نها اس�ت

این بازارچهها تدبیر کنن��د .رئیسجمهور افزود:
مرزهای ایران با همس��ایگان باید مرز اقتصادی،
تعامل و مبادله باش��د تا بتواند به توسعه مناطق
مرزی ،ارتقای امنی��ت و بهبود معیش��ت و رفاه
مرزنشینان منجر گردد.
رئیسجمهور همچنی��ن ظهر دی��روز در ادامه
برنامههای سفر به سیستان و بلوچستان با حضور
سرزده در جمع عزاداران حضرت زینالعابدین(ع)
در میدان امام حس��ین زابل طی سخنانی با بیان
اینکه اعتب��ارات الزم ب��رای افزای��ش بهرهوری
چاهنیمهها تأمین شده و از همین فردا (شنبه) این
کار میتواند آغاز شود ،ادامه داد :درباره گازرسانی
به اس��تان نیز با پیگیری که انجام شده به زودی
مشعل گاز در منطقه سیستان روشن خواهد شد.
همچنین اتصال راهآهن زاهدان به زابل و شبکه
مواصالتی ریلی کشور ،در دستور کار است .وزیر
راه با بررسیهای قبلی در این خصوص به منطقه
آمده و مصمم است که این کار را با سرعت به پیش
ببرد .رئیسجمهور اضافه کرد :نکته دیگر مسئله
حقآبه منطقه است که نه ما از آن میگذریم و نه
مردم از آن خواهند گذش��ت ،اما احقاق این حق
نیازمند دیپلماس��ی فعال است تا این حق مسلم
مردم منطقه احیا شود.
باید اعتماد م�ردم را با خدمت صادقانه
بازسازی کرد
رئیسجمه��ور عصر دی��روز در همایش س��ران
طوایف ،نخبگان ،علما و خانواده شهدای سیستان
و بلوچس��تان با بیان اینکه در این سفر نتوانسته
است با مردم سیستان و بلوچستان دیدار عمومی
داشته باشد ،اظهار تأسف کرد.
رئیس��ی با بیان اینکه مردم از محرومیتها ،فقر
و بیکاری گلهمند هس��تند بای��د گامهایی مهم
برداشت شود تا مش��کالت برطرف شود ،افزود:
این استان ظرفیتهای خدادادی فراوانی دارد ،از
جمله سواحل مکران که اقتصاد دریایی باید فعال
ش��ود که میتواند هم راهی برای اشتغال باشد و
هم موجب رونق اقتصاد گردش��گری میشود .با
توجه به فرمایش مقام معظم رهبری بر توجه ویژه
به سواحل مکران ،در چابهار باید خدمات زیاد و
ویژهای را انجام داد و در این راستا ،در اولین گام
سازمان عمران مکران فعال خواهد شد.
رئیس��ی با بیان اینکه در این س��فر برنامهریزی
خواهد ش��د که وضعیت حاشیهنش��ینی چابهار
با یک اقدام سریع در بسیج س��ازندگی به زودی
سروسامان گیرد تأکید کرد :برای مسکن مردم در
سیستان و بلوچستان هم به زودی تصمیمگیری
خواهد شد تا شاهد تحول باشیم .نیروهای جهادی
کارهای بسیاری در سیستان و بلوچستان کردند و
قدردان تالش نیروهای مسلح و نیروهای مردمی و
نهادهای انقالبی هستیم.
رئیس��ی با بیان اینکه کس��ب و کار مردم دچار
آسیب شده است ،افزود :آنچه مهم است اعتماد
مردم است که خدشهدار شده که باید این اعتماد
بازسازی شود و راه آن در خدمت صادقانه به مردم
است .وی ادامه داد :مردم این استان نشان دادند
که برای رفع کمبودها و کاستیها آماده همیاری
هستند و تالش آنان در این راه با همه مشکالت
جامعه و تهدیدها و تحریمها مهمترین مؤلفههای
قدرت ملی در نظام مقدس جمهوری اس�لامی،
ستودنیس��ت .وی تأکید ک��رد :گروههای معاند
در تالش هستند امنیت را خدش��ه دار کنند اما
ایس��تادگی مردم پای نظام جمهوری اس�لامی
همیشه ثابت کرده است ،مردم آماده خطر کردن
برای حفظ امنیت برای ایران اس�لامی هستند.
رئیسجمهور ادامه داد :ما هیچ زمان اجازه ندادیم
که کش��ور ما جایی برای ناامنی برای کشورهای
منطقه شود ،ایران اس�لامی برای امنیت تالش
کرده و حضورش در منطقه هم امنیت ساز بوده
است.

رئیس سازمان بسیج از مردم زاهدان درخواست کرد

مشارکت مردم در بهسازی حاشیه شهر زاهدان

رئیس س�ازمان بس�یج از مردم مناطق حاشیه ش�هر زاهدان
خواس�ت ب�ا مراجع�ه ب�ه مس�اجد و پایگاههای بس�یج برای
مشارکت در طرح جامع بهسازی حاش�یه شهر ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری بسیج ،سردار غالمرضا سلیمانی صبح دیروز
از حاشیه شهر زاهدان به همراه جمعی از فرماندهان نظامی ،امنیتی
و مدیران عالی استان بازدید کرد .رئیس سازمان بسیج مستضعفین
کشور در بازدید از حاشیه ش��هر زاهدان با بیان اینکه در این طرح
دس��تگاههای اجرایی نیز فعال خواهند بود ،گف��ت :مردم مناطق
حاشیه شهر با مراجعه به مساجد و پایگاههای بسیج برای مشارکت
در طرح جامع بهسازی حاشیه شهر ثبت نام کنند.
دفاعی

فرمانده دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیا
گفت :کارکنان همیش�ه بیدار پدافند هوایی
با نهادینه کردن ارزشها همواره آسمان امن
ای�ران را زیر چتر امنیت خود ق�رار دادهاند.

به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ارتش ،سرتیپ
دوم بیژن ساعدی با تبریک هفته پدافند هوایی
که یادآور چش��مان همیش��ه بیدار و هوش��یار

سردار سلیمانی با اش��اره به اینکه مردم در این طرح نقش محوری
دارند ،افزود :تصمیمگیریها به صورت محلی و براس��اس نیازهای
هر منطقه انجام میشود .اینکه اگر شهرداری زمینهایی در اختیار
بگذارد ،مجموعه بسیج کشور نیز نسبت به احداث و ساخت سالن
ورزشی ،زمین چمن و مدرسه اقدام خواهد کرد .شوراهای مردمی در
مشارکت با بسیج در توسعه و بهبود زیرساختهای بهداشتی حاشیه
شهر هم نقش آفرینی خواهند کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر زاهدان نیز در حاشیه این بازدید با اشاره
به اینکه با توجه به انسداد مرزها و خشکسالیهای۲۰ساله اخیر مردم
از شهرها و روس��تاهای اطراف به مناطق حاشیه کالنشهر زاهدان

مهاجرت کرده اند ،گفت :زاهدان در خصوص حاشیه نشینی ،به ویژه
در بحث حاشیه شمالی زاهدان ،نیازمند همت جدی مسئوالن برای
رفع مشکالت مردم این محله و ایجاد وضعیت زندگی مناسبی برای
آنها است .حسن س��پاهی با بیان اینکه مجموعه شهرداری زاهدان
آمادگی دارد ،زمینی به عنوان سهم شهرداری برای ساخت مسکن
جهت اقشار آسیب پذیر در اختیار سازمان بسیج قرار دهد ،تا برای
ساخت  ۱۰۰۰واحد مسکن اقشار آس��یبپذیر اقدام مؤثری ایجاد
شود ،افزود :ساخت کارگاههای خود اشتغالی ویژه بانوان این محله
بیشتر مورد نیاز است ،چرا که بیشتر بانوان در محالت حاشیه شهر
به حرفه سوزن دوزی و خیاطی مشغول هستند.

فرمانده دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیا :

آسمان امن ایران زیر چتر پدافند هوایی قرار دارد
فرزندان این ملت در مجموع��ه نیروی پدافند
هوایی ارتش است ،افزود :راهبرد نیروی پدافند
بومیسازی تجهیزات و تمرکز بر استعداد ،توان و
ظرفیت نخبگان و جوانان برومند داخلی است.
فرمانده دانش��گاه پدافند هوایی خاتماالنبیا با
بیان اینکه اقتدار امروز نی��روی پدافند به هیچ
وجه قابل قیاس با دوران دفاع مقدس نیس��ت،

خاطرنشان کرد :سرمایهگذاری و توسعه صنعت
و علوم پدافندی پدید آورنده اقتدار ملی و قدرت
بازدارندگی است.
سرتیپ س��اعدی با اش��اره به اینکه چشمانداز
نیروی پدافند هوایی رسیدن به اقتداری بیبدیل
در منطقه و جهان است ،اظهار کرد :عملکردهای
اخیر پدافند هوایی در زمینه طراحی و ساخت

انواع س��امانههای راداری ،موش��کی و پهپادها
با بهرهگی��ری از جدیدترین فن��اوری روز دنیا
باالخص علوم سایبری بس��یار ملموس و قابل
تحسین است و در عین حال کارکنان همیشه
بیدار پدافند هوایی ب��ا نهادینه کردن ارزشها
همواره آسمان امن ایران را زیر چتر امنیت خود
قرار دادهاند.

رهبر انقالب
پیام تسلیت 
در پی درگذشت سرلشکر فیروزآبادی

عمریمجاهدتارزشمند
ذخیره معنوی این برادر پرتالش است

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذش�ت سرلشکر س ّیدحسن
فیروزآبادیراتسلیتگفتند.

در پیام رهبر معظم انقالب آمده است :درگذشت همکار دیرین اینجانب،
سیدحسنفیروزآبادیرحمهًْاهللعلیهرابههمسر
سرلشکرجنابآقایدکتر ّ
گرامی و فرزندان محترم و دیگر بازماندگان تسلیت عرض میکنم .عمری
مجاهدت ارزشمند ،از تالشهای مبارزاتی دوران دانشجویی در مشهد ،تا
الیتهای متن ّوع و گسترده در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی،
ف ّع ّ
در عرصههای مهم مانند جهاد سازندگی و مجموعههای وابسته به شورای
مدت در رأس ستاد کل نیروهای مسلح
عالی دفاع ،و بهویژه خدمات طوالنی ّ
وسرانجامعضویتدرمجمعتشخیصمصلحتنظام،ذخیرهمعنویوتوش ه
اخروی این برادر پرتالش و خیرخواه است .روح تعبد و تدین و صدق و ثبات در
پایبندی به ایمان و عمل انقالبی ،امتیاز بزرگ دیگری است که همواره با این
برادر گرامی همراه بود .این خصوصیات برجسته مای ه رحمت و رضوان الهی
برای ایشان خواهد بود انشاءاهلل .مغفرت الهی برای وی و آرامش و بردباری
برای بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
رئیسجمهور و رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی و رئیس قوه قضائیه در
پیامهای جداگانه درگذش��ت دکتر فیروزآبادی را تس��لیت گفتند .دکتر
رئیسی نوشت :این فرمانده بسیجی ،متعهد و بااخالص ،سالیان متمادی از
زندگی پربار خود را در سنگرهای مختلف خدمتگزاری ،پاسداری و دفاع از
ارزشها و آرمانهای انقالب و نظام اسالمی سپری کرد و دو دهه در جایگاه
ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،به طور صادقانه
خدمت نمود .رئیس مجلس شورای اسالمی هم با تسلیت درگذشت دکتر
فیروزآبادی در توصیف خدمات وی نوشت :ایشان عالوه بر خدمت در جهاد
سازندگی و نقشآفرینی در پروژههای محرومیتزدایی در سالهای اول
ت خالصانه و بیدریغ در سالهای دفاع مقدس و
انقالب و همچنین مجاهد 
ایفای نقشی مهم در ارتقای توان دفاعی کشور در آن سالها ،در نزدیک به
سه دهه بر عهده داشتن مسئولیت خطیر ریاست ستاد کل نیروهای مسلح،
نقشی بیبدیل و ماندگار در ارتقای توان دفاعی کشور و همچنین همافزایی و
هماهنگینیروهایمسلحایفاکردودرتمامسالهایخدمتخستگیناپذیر
خود به ایران اسالمی باقیات صالحات ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.
رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح در پیامی درگذشت سرلشکر بسیجی
سیدحسن فیروزآبادی مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا را تسلیت
گفت .در بخشی از پیام سرلشکر محمد باقری آمده است :بیتردید خدمات و
نقشآفرینیهایارزندهومخلصانهویدرسنگرهاومسئولیتهایمهمطی
چهار دهه اخیر از جمله در دوران هشت سال دفاع مقدس و سپس  ۲۷سال
ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و ایجاد هماهنگی ،همافزایی و یکپارچگی
بیننیروهایمسلحودفاعیکشوربرایپاسداریازامنیتملیونظاممقدس
جمهوری اسالمی ایران برای همیشه ماندگار و الهامبخش خواهد بود.
امیر سرلشکر س��ید عبدالرحیم موس��وی ،فرمانده کل ارتش جمهوری
اسالمی ایران نیز با ابراز تألم از خبر درگذشت سرلشکر بسیجی سید حسن
فیروزآبادی،مشاورعالیفرماندهمعظمکلقوانوشت:سالهاخدمتجهادی
آن مرحوم در رأس س��تاد کل نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران و
سالهای دفاع مقدس ،منشأ آثار ارزشمندی برای نیروهای نظامی و انتظامی
کشور بوده است .فرمانده کل ارتش افزود :مدیریت ،تفکر راهبردی ،روحیه
جهادی ،بسیجی و معنوی ایش��ان در سالهای حضورشان در عرصههای
مختلف و مشاغل حساس و راهبردی کشور به ویژه نیروهای مسلح و مراکز
علمی و دانشگاهی و در کنار آن تألیفات ارزشمندشان در حوزههای مختلف،
درخشان و ماندگار است.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه هم در پیامی به
مناسبتدرگذشتسرلشکرفیروزآبادینوشت:تالشهایمخلصانه،مدبرانه
و بس��یجی وی طی دوران دفاع مقدس و سالیان تصدی ریاست ستاد کل
نیروهای مسلح در تعمیق وحدت ،اخوت و یکپارچگی میان ارتش و سپاه و
سایر نیروهای مدافع انقالب و شکلگیری اقتدار دفاعی و بازدارنده برای ایران
اسالمی همواره زنده و راهگشای امروز و فردای نیروهای مسلح افتخارآفرین
میهن عزیزمان خواهد بود.
سردار سرلش��کر بسیجی سیدحس��ن فیروزآبادی ،مش��اورعالی نظامی
فرماندهی کل قوا صبح دیروز براثر ابتال به کرونا درگذشت.

اولویتهایبازسازی انقالبی

ادامه از صفحه یک
 -7بازس��ازی روابط دولت – دولت برای چشیدن طعم کارآمدی بسیار مهم
است .نمیتوان در وزارت جهاد کشاورزی تصمیمی گرفت که وزارت صمت
قبول ندارد یا بانک مرکزی هر دو یا یکی را رد کند .نمیش��ود بخشی از تیم
دولت بخش دیگری را قبول نداشته باشد یا کوچک شمارد و بازگویی علت
مشکالت در فضای عمومی و رسانهای کش��ور به صورت پینگپنگی چشم
مردم را خسته کند.
 -8عدالت توزیعی باید بازخوانی و مجددا ً اجرا ش��ود ،استان محروم و استان
برخوردار باید یکی شود و مردم احس��اس کنند مسئوالن کشور رنگ ،نژاد و
مذهب در تصمیماتشان نقش��ی ندارد (البته اکنون هم ندارد اما بعضاً به باور
عمومی تبدیل نشده است).
 -9بازسازی رابطه دولت و رسانههای جمعی کشور ضروری است .در دولت
روحانی رسانههای مکتوب کش��ور بعضاً با غرضورزی و بعضاً با بیمهری به
نابودی کشیده ش��دند ،احیای فضای رسانهای کش��ور الزم و ضروری است.
رسانهها باید احساس کنند وزارت ارش��ادی وجود دارد که مأمن و پناهگاه
آنان است.
 -10اولویتهای بهکارگیری مدیران باید به مالکهای دهه  60امام برگردد.
تقوا و کارآمدی باید محور عضویابی دولت شود .هرآنکس که دنبال قدرت و
مسئولیت است کنار زده شود و عمارهًْبنشهابها به میدان خدمت فراخوانده
ش��وند .قدرتخواهان بعضاً به تعبیر امیرالمؤمنین مانند شتران گرسنهای
هستندکهبهجانگیاهبهاریمیافتندومسئولیتبهمثابهطعمهایچهارساله
برایشان جلوه میکند و مانور تجمل ناشی از آن مقابل چشم ملت رخ خواهد داد
و سرمایهسوزی را مضاعف خواهد نمود.
 -11باید زبان سخن گفتن دولت با منتقدان عوض شود(اکنون شده است) و
روابط جریانات سیاسی بازسازی و خطکشیهای استخوانی در بین معتقدان
به اصول انقالب اسالمی کم شود.
سرجمع همه این روندها باید منجر به بازسازی رابطه مردم و حاکمیت شود و
سرمایه اجتماعی رشد یابد و افقهای امید در چشم مردم نمایان گردد ،آهنگ
مهاجرت نخبگان کند شود و بازسازی کشور برای ایرانیان داخل و خارج تبدیل
بهمسئلهایمشترکشودورشدهمهجانبهفضائلانسانیدرکشورهدفغایی
نظم سیاسی موجود باشد.

