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ترسیم شجره نامه مشکالت
 کلید دولت سیزدهم

دولت سیزدهم در میانه سیالب های مشکالت ایران شکل گرفته است و حاال 
چشم امید بسیاری از مردم برای حل مشکالت به این دولت و وعده های داده 
شده است. دولت در اوج لطماتی که کشور از بی تدبیری مدعیان تدبیر خورده 
است با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کند که یقیناً توان کافی را برای 
چشم دوختن و تمرکز بر هر یک از آنها به تنهایی ندارد و اینجاست که لزوم 
اولویت بندی مشکالت و تمرکز بر اولویت   ها بیش از پیش احساس می شود. 

اما متأسفانه باید گفت اولویت بندی در کشور ما امری سرسری و همگانی شده 
است که در کسری از ثانیه کارشناس مربوط فایل ووردی باز و مسائل موجود 
را لیست و در جدولی ش��کیل به عنوان اولویت تقدیم مدیران می کند. این 
سرسری گرفتن و عدم وجود تخصص اولویت بندی مشکالت، موجب شده 
که گاهی در گزارش های بیرون آمده بیش از ۱۲۰ یا حتی تا ۲۰۰ اولویت برای 
کشور تعیین شود، در واقع یعنی تمام مسائل اولویت شده اند و عمالَ سیاست  

اولویت بندی مشکالت با شکست مواجه شده است!
مشکل »همه چیز اولویت پنداری« امری رایج در تمامی دستگاه هاست و 
از آنجا نشئت می گیرد که مدیران با انبوهی از مشکالت تلنبار شده مواجه 
هستند که هر کدام تبعات و آسیب   هایی را ایجاد کرده است و برای سامان 
کار و مهم تر از آن ارائه گزارش کاری ملموس به مردم بایستی هر چه سریع تر 

بدان   ها رسیدگی نمایند. 
برای حل این مشکل در مرحله نخست باید فهم کرد که به قول آیت اهلل حائری 
شیرازی، مس��ائل ش��جرنامه دارند. یعنی می توان ریشه مسائل مختلف را 
سنجید و به این نتیجه رسید که بسیاری از مشکالت، در واقع نه خود مشکل 
اصلی که حاصل و زاییده مشکل دیگر هستند و اگر آن مشکل برطرف شود 
خودبه خود مشکل دیگر حل خواهد شد. با این حساب اولویت شناسی امری 
نیازمند مطالعات همه جانبه خصوصاً مطالعات ساختاری و مردم شناسی است 
تا بتوان جوانب یک مسئله را برای ترسیم شجرنامه آن به دقت واکاوید و ارتباط 
زنجیره ای مسائل را با یکدیگر احصا کرد و سپس با بررسی دقیق موانع راه، 
با پله پله حصارکشی بر محدوده مشکالت به نقطه محوری و اصلی رسید و 

تمامی حواس و قدرت دولت را تا حد امکان بر آن متمرکز کرد. 
آن وقت اگر این ش��جره نامه اولویت   ها تدوین و حصارکشی دقیقی بر نقاط 
محوری انجام شود، می توان به یک مدل از مسائل کشور و موانع حل آنها رسید 
و سپس بر اساس آن، اولویت های وزارت خانه   ها را مشخص کرد. به عنوان مثال 
اگر امروز مسئله تولید را نخستین اولویت دولت سیزدهم بدانیم که مشکالتی 
از قبیل ازدواج، اشتغال، ارزآوری و آس��یب های اجتماعی و فرهنگی از آن 
نشئت می گیرد، آنگاه بایستی اولویت وزارت خارجه  دیپلماسی اقتصادی، 
اولویت وزارت فرهنگ تغییر فرهنگ و مفهوم کار، اولویت وزارت کشور  تسهیل 
مجوزها، اولویت وزارت آموزش وپرورش  آموزش مهارت های کارآفرینی و 
خالقیت شغلی، اولویت وزارت اقتصاد  مانع زدایی از تولید، اولویت وزارت کار 
و رفاه اجتماعی  توانمندسازی و حمایت از کارگاه   ها و بنگاه های کوچک و...  
باشد و همین طور سازمان   ها و نهاد  هایی چون بانک مرکز منابع و برنامه های 

خود را در این مسیر برنامه ریزی نمایند و تمرکز دهند. 
البته توقف بر شعارهای کلی و عدم حصارکشی دقیق، خود می تواند آسیب 
کار و موجب هدر رفت منابع ش��ود. مثاًل اگر در همان مثال قبل از تولید به 
عنوان اولویت کشور یاد می کنیم باز بایستی در محدود تولید مشخص کرد 
که کشور قرار است دقیقاً به سمت تولید چه و در چه سطحی پیش برود، قطعاً 
بنا نیست ما تولید کننده هر آن چیزی شویم که در زمین و آسمان وجود دارد؛ 
کمال گرایی چه در کلیت و چه در محدوده اولویت ها، حاصلش از دست رفتن 
فرصت   ها و پیشرفت نهایتاً ۱۰ درصدی در دریایی از حوزه هاست که هیچ کدام 

نمی تواند در شرایط پیچیده امروز کشور گرهی از مشکالت مردم باز کند. 

محمد صادق عبداللهی

ای��ن روز  ه��ا برخ��ی کارب��ران و فعاالن سیاس��ی و 
روزنامه نگاران ک��ه جمع زی��ادی از آنها اصالح طلب 
هستند، در فضای مجازی حامی مقاومت در افغانستان 
شده اند و سیاست ایران در قبال تحوالت اخیر افغانستان 
را شدیداً به چالش می کشند. آنها معتقدند که ایران باید 
در مقابل طالبان می ایستاد و رویکرد مذاکره ای ایران را 
در قبال طالبان، محکوم می کنند. موج سازی اخیر حتی 
به برخی سلبریتی   های سینمایی هم رسید و کسانی 
که هیچ شناختی از سیاس��ت و موضوعات مرتبط با 
افغانستان ندارند، ناگاه حامی پنجشیر و احمد مسعود و 

آن چیزی شدند که مقاومت نامیده می شود. 
به نظر می رس��د به موازات رصد تح��والت میدانی و 
سیاسی افغانستان، باید فضای سیاسی و رسانه ای ایران 
را هم رصد کرد تا دگردیسی   های این سو هم شناخته 
شود. از سویی، تبیین چرایی موضع ایران هم باید انجام 
پذیرد. برخی از مردم برایش��ان روشن نیست که چرا 
ایران به مداخله در اتفاقات افغانستان نپرداخته  و ضد 

طالبان نیست . 
    حامیان دیروز مذاکره، جنگ طلبان امروز 

رویکرد فعاالن سیاسی و سلبریتی   هایی که ذکرشان 
رفت، عجیب اس��ت؛ چه آنکه طیفی که ذکرش آمد، 
همواره حامی مذاکره بودند و از قضا دوقطبی »جنگ 
و مذاکره « را آنان آفریدند تا خود را حامی مذاکره و هر 

کس را که با آنها نیست، جنگ طلب توصیف کنند. 
ایران طی س��ال های اخیر با موضوع��ات بین المللی 
مختلفی مواجه شده که در برابر هر یک از آنها، دوقطبی 
جنگ و مذاکره یا جنگ و صلح، گرچه با تعابیری دیگر، 
در همه آنها متولد شده یا قابل ردگیری بوده است. در 
موضوع سوریه، عراق، یمن و حتی در موضوع فلسطین 
و لبنان، طیف��ی که ذکرش رفت، ش��عار معروف »نه 
غزه، نه لبن��ان، جانم فدای ای��ران « را رونمایی کرد و 
حتی اگر برخی از آنان، عیناً این شعار را بیان نکردند، 
اما در مفهوم، بار  ها و بار  ها طعنه و کنایه زدند که چرا 
پول ایرانیان باید خرج ملت های دیگر شود و با همین 
مفاهیم کلی جوک و کنایه ساختند و در فضای مجازی 

منتشر کردند. 
بعضاً از میان همین طیف، پیشنهاد مذاکره با داعش هم 
بیان شد و حتی بی اعتنایی به آنچه داعش در عراق و 
سوریه رقم می زند هم مورد توجه آنان بود. آیا ملت های 
سوریه و عراق ملت نبودند و برای این جماعت، فقط 
ملت افغانستان ملتی قابل دلسوزی در برابر ظلم است؟ 
اینجا سؤالی دیگر وجود دارد و آن اینکه آیا در واقع، آنها 
دلسوز مردم افغانستان هستند یا این شیون   ها هدف 
دیگری را دنبال می کند؟ اگر هدف دلسوزی و طلب 

حمایت و کمک برای ملت های تحت ظلم است که چه 
فرقی میان ملت افغان با عراقی ها، سوری ها، یمنی ها و 

لبنانی هاست؟
گرچه موضوع افغانس��تان با موضوعات کش��ورهای 
دیگر قابل مقایسه نیس��ت، اما باید به اینان گفت که 
فرض کنید این بار مقامات ایران حرف شما را گوش 
کرده و طبق سیاست ش��ما که مقاومت نباید کرد و 
مذاکره راه حل است و هزینه مقاومت در کشورهای 
دیگر را مردم ایران نباید بپردازند، عمل کرده است؛ 
پس چرا باز معترض هستید؟ به مردم عراق و سوریه 
در برابر تروریست های چند ملیتی داعش نباید کمک 
می کردیم؛ اما به مردم افغانس��تان در برابر اقدامات 
غیرنظامی هموطنان خودش��ان باید کمک کنیم؟! 
تناقض   ها آن قدر زیاد و شفاف و روشن است که عجیب 
است اگر کسی متوجه آن نش��ود و برای این اداهای 

دلسوزی هورای تأیید بکشد!
    تفاوت های افغانستان

شاید گفته شود اگر بشود این جماعت را بابت تفاوت در 
دیدگاه شان نسبت به  افغانستان با دیدگاه شان درباره 
کشورهای دیگر سرزنش کرد، همین انتقاد به ایران هم 
وارد است که چرا همان طور که مثالً در عراق و سوریه 

عمل کرد، در افغانستان عمل نمی کند؟
جواب روشنی به این سؤال وجود دارد و آن اینکه ایران، 
قائل به تفاوت موضوع تحوالت افغانستان با حوادث 
عراق و سوریه است و طبیعی ا ست در قبال موضوعات 
متفاوت، واکنش متفاوت داشته باشد. تفاوت   ها هم 

روشن است:
اول آنکه موضوع افغانستان یک رویداد داخلی است. 
طالبان، هر که باش��ند و نظر ما در م��ورد آنها هر چه 
باشد، بخشی  از ملت افغانستان   است. آنها همچون 
داعش یا صهیونیست   ها از نقاط مختلف جهان جمع 
آوری نش��ده اند و ملت س��ازی دروغین از آنان انجام 
نگرفته است. طالبان ش��هروندان افغان هستند و از 
قضا حامیانی هم میان مردم افغانستان دارند. یکی از 
دالیل عدم مقاومت مردمی، در برابر طالبان و موفقیت 
آنان، در هفته های اخیر هم همین موضوع بوده است. 
می شود با طالبان مخالف بود، اما نمی توان واقعیت   ها 

را نادیده گرفت. 
دوم آنک��ه در موضوعاتی همچون عراق و س��وریه، 
ایران نه خودسرانه، بلکه با دعوت رسمی دولت های 
قانونی این کشور  ها قدم به سرزمین آنها برای نبرد با 
تروریست   ها گذاشت. در افغانستان اما دولت اشرف 
غنی، دست هم پیمانی – و بلکه کمک خواهی اش- در 
دست امریکایی   ها بود و ایران را پس می زد. اشرف غنی 

خواست به امریکا تکیه کند و پاسخش را هم به روشنی 
گرفت. ایران که نمی تواند کشورگشایی کند یا بدون 
هماهنگی و کمک خواهی دولت یک کشور، در امور 

داخلی آن مداخله کند. 
س��وم آنکه یکی از مهم  ترین دالیل حضور ایران در 
عراق و سوریه، ذیل این مفهوم تعریف   می شد که »اگر 
امروز در موصل و عراق نجنگی��م، فردا باید در تهران 
بجنگیم«؛ دلیل آن هم واضح و روشن بود؛ داعش به 
روشنی از قصد خود برای ورود به ایران گفته بود و همه 
می دانستند با موفقیت تکفیری   ها در تشکیل دولت در 
عراق و سوریه، نوبت به اشغال ایران خواهد رسید. اما 
طالبان پی تعرض به کشورهای دیگر نیست، داعیه 
ایران را ندارد و به خطوط مرزی احترام می گذارد. با 
این حساب، آنچنان که رهبر انقالب، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای فرمودند، ضمن تأکید ب��ر »طرفدار ملت 
افغانستان « بودن، باید حرف رهبری را تکرار کرد: »نوع 
رابطه  ما با دولت   ها هم به نوع رابطه  آنها با ما بستگی 
دارد.«  وقتی آنها پی تقابل با ایران نیستند، ما چرا باید 

دشمن تراشی کنیم؟
 لذا در چنین شرایطی باید دید مردم افغانستان چه 
می کنند و بدون حمایت از طرف های درگیر، حامی 

ملت افغانستان بود. 
همانگونه که در مواضع رسمی مقامات کشورمان تأکید 
شده است؛ جمهوری اسالمی ایران امنیت افغانستان 
را امنیت خود می داند و ضمن محکوم کردن هرگونه 
اقدامات خشونت آمیز و غیر انسانی علیه ملت افغانستان 
توسط هرگروه و جریانی، حق تعیین سرنوشت توسط 
مردم این کش��ور را به رس��میت می شناسد و ضمن 
محکوم کردن   مداخله خارجی، تحوالت افغانستان را 

هوشیارانه و به دقت رصد می کند.
    بهانه تراشی برای دوقطبی سازی

جماعتی که ذکرش��ان رفت، دنبال دوقطبی سازی 
خود با جمهوری اسالمی هستند. هر سویی حکومت 
بایس��تد، آنان می خواهند س��وی دیگر باشند و آن 
تناقض های شفاف و متعدد که پیش تر گفته شد، از 
سر همین مبنای غلط برای موضع گیری است. مبنا 
باید حق و منفعت ملی باشد، نه آنکه ببینیم حاکمیت 
چه تصمیمی گرفته و بعد جهت مان را دقیقاً مخالف آن 
تنظیم کنیم. افرادی از همین جماعت، حامیان نظام 
را متهم می کنند که دنباله روی کور و کر نظام شده اند، 
اگر پیروی غیرآگاهانه از سیاست های نظام بد است – 
که البته بد است- مخالفت کورکورانه با این سیاست   ها 

هم بد است و همین تناقض   ها را می آفریند. 
اغلب در رویدادهای سیاسی، یک دوقطبی کلی وجود 

دارد؛ دو قطب آن ایران و امریکا هس��تند. این طیف 
ترجیح می دهند همواره سوی مخالف امریکا نباشند. 
اگر امریکا مخالف بشار اسد است، آنها هم مخالف باشند 
و اگر موافق اشرف غنی است، آنها هم موافق باشند. در 
واقع خود را بخشی از پازل امریکا تعریف کرده اند و در 
موضوع افغانستان هم تالش شان را می کنند تا با متهم 
کردن ایران، جنایات امریکا در افغانس��تان و افتضاح 
اشغال ۲۰ ساله این کشور را بپوشانند. مقاومت برای 

آنها همین قدر سیاسی و دم دستی است. 
    چرخش های اصالح طلبانه

این میان نگاهی به مواضع پیشینی اصالح طلبان برای 
شناخت تناقضات آنها جالب توجه است. اصالح طلبان 
در میان خود یکدس��ت نیستند. ش��اید بیراه نباشد 
بگوییم اولین گروه در ایران ک��ه طالبان را یک گروه 
جهادی نامید، س��ازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
به لیدری به��زاد نبوی و یک��ی از اصلی   ترین احزاب 

اصالح طلب بود. 
عالوه بر این، اصالح طلبانی بودند که در زمان جنگ 
خلیج فارس و حمله عراق به کویت خواهان حمایت 
ایران از صدام شدند که رهبر معظم انقالب  در سخنانی 
با انتقاد از مواضع این ع��ده  فرمودند: »ما هرگز به نفع 
چپ، با راست دشمنی پیدا نمی کردیم؛ به نفع راست هم 
با چپ دشمنی پیدا نمی کردیم. دو اردوگاه و دو جناح اند 
که به خاطر اهداف غلط و غیرالهی و نامقدس �� از نظر ما 
و از نظر همه انسان های واقع بین �� با هم می جنگند. 

جمهوری اسالمی، هر دو جناح را رد می کند...  «
و یا بحث پذیرش داعش که جدا از مخالفت دائمی با 
سیاست های ایران برابر داعش، به عنوان مثال مصطفی 
تاج زاده از چهره های تندروی اصالحات مدعی بود که 
نمی توان به طریق نظامی بر داعش غلبه کرد و اسد باید 
با آنها به مذاکره بنشیند: »مثل برجام رفتار کنیم، با 
قدرت   ها بنشینیم و به توافق برسیم که این داستان، 
فاتح نظامی  ندارد. اسد نمی تواند مخالفان مسلح خود را 
نابود کند. آنها نیز نمی توانند اسد را به زیر بکشند، پس 
باید مذاکره کنند...  داعش یک فکر و گرایش است و 

حاالحاال  ها خواهد بود...  «
شکی نیست که اگر ایران وارد جنگ با طالبان   می شد، 
کم  تری��ن مثل   هایی که به کار می بردند، کاس��ه های 
داغ تر از آش بود و چراغی  که به خانه رواست، به مسجد 
حرام است و...  وقتی انس��انی اصول نداشته باشد، به 
همین ورطه های مبتذل و متناقض می افتد و همچون 
آفتاب پرست رنگ عوض می کند و ژست حقوق بشر 
می گیرد؛ اما انسانی که مدام رنگ عوض کرد، راهی به 

بهشت نخواهد داشت. 

نگاهی به فضاسازی این روزهای برخی فعاالن سیاسی علیه مواضع ایران در قبال تحوالت افغانستان

داعش و طالب بهانه است، دوقطبی نشانه است 

آیت اهلل رئیسی در تماس تلفنی رئیس شورای اروپا :

اقدامات غیرسازنده اروپا مانع مذاکرات است 

رئیس جمه�ور با تأکی�د ب�ر اینکه »اس�تمرار 
و پایداری رواب�ط دو جانب�ه با اتحادی�ه اروپا و 
هرکدام از کش�ورهای عض�و، در گ�رو رعایت 
اصل احت�رام متقاب�ل، تمرکز روی مش�ترکات 
و جلوگی�ری از تأثیرگ�ذاری عوامل ب�رون زا بر 
ای�ن رواب�ط اس�ت« از اتحادیه اروپا خواس�ت 
رواب�ط خ�ود را ب�ا ای�ران ب�ه اراده قدرت های 
یکجانبه گ�را از قبی�ل امری�کا وابس�ته نکند. 
شارل میشل، رئیس شورای اروپا پس از درخواست 
رس��می برای گفت وگوی تلفنی ب��ا رئیس جمهور 
کشورمان، ظهر دیروز چهار   شنبه با آیت اهلل دکتر سید 

ابراهیم رئیسی گفت وگو کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری ، 
آیت اهلل رئیسی در این مکالمه تلفنی گفت: »جمهوری 
اس��المی ایران تمایل دارد مناس��بات ب��ا اتحادیه و 
کشورهای اروپایی   ها را در عرصه های مورد عالقه دو 
طرف توسعه دهد.« رئیس جمهور با بیان اینکه استمرار 
و پایداری روابط دو جانبه با اتحادیه اروپا و هرکدام از 
کشورهای عضو، در گرو رعایت اصل احترام متقابل، 
تمرکز روی مش��ترکات و جلوگیری از تأثیرگذاری 
عوامل برون زا بر این روابط است، افزود: »این موضوع 
نیازمند اراده عملی طرف اروپایی و وابسته نکردن آن به 

اراده قدرت های یکجانبه گرا مثل امریکا است. «
      جنگ و خرابی 

ارمغان حضور امریکا در افغانستان
دکتر رئیس��ی در ادامه این گفت وگوی تلفنی درباره 
تحوالت افغانستان اظهار داشت: »همه کشور   ها باید با 
هم تعامل کنند تا دولتی در افغانستان روی کار بیاید 
که بتواند صلح، امنیت، آرامش و توس��عه را برای این 
کش��ور به ارمغان بیاورد و از طرف دیگر مورد اعتماد 
مردم افغانستان باشد. امروز آشکارتر از هر زمان دیگری 
اثبات شده است که حضور دولت های خارجی به ویژه 
امریکا در افغانستان امنیت ساز نبوده و برای این کشور 
ارمغانی جز جنگ، خونریزی و خرابی نداشته است. با 
وجود ۲۰ سال حضور مستقیم امریکا و ناتو، تولید و 
قاچاق مواد مخدر در افغانستان نه تنها متوقف یا حتی 

کم نشد، بلکه حجم آن بیش از ۴۵ برابر شد. «
 آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه تجربه حضور ۲۰ ساله 
امریکایی   ها در افغانستان ثابت کرد که راه حل مسائل 
افغانستان رویکرد نظامی و ارسال تانک و تجهیزات 
نظامی نیست، خاطرنشان کرد که رعایت حقوق بشر، 
حقوق زنان و کودکان از دغدغه های جدی جمهوری 
اسالمی ایران در مورد افغانستان است و همه تالش 
خود را برای حفظ حقوق مسلم ملت افغانستان به کار 

خواهیم گرفت. 
     فقدان دولت فراگیر در افغانستان

 به ضرر این کشور و امنیت اروپا
رئیس جمهور با بیان اینکه تخلیه اتب��اع اروپایی و 
امریکایی از افغانستان، فاز نهایی تحوالت این کشور 
نیست، گفت: »به باور جمهوری اسالمی ایران، فقدان 
دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام در افغانستان 
ضربه بزرگی به آینده این کشور و امنیت اروپا وارد 
می کند. همه دنیا شاهد بودند ایران تنها کشوری بود 
که به شکلی جدی و واقعی به مقابله با داعش در عراق 
و سوریه پرداخت. ش��هید سردار سلیمانی قهرمان 
مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان بود و انتظار این 
بود که کش��ورهای اروپایی نسبت به ترور ایشان به 
دست حکومت امریکایی موضع عادالنه ای در جهت 
محکومیت تروریسم و دفاع از یک قهرمان مبارزه با 

تروریسم اتخاذ می کردند«. 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه امروز نزدیک به ۴ 
میلیون مهاجر افغانستانی در ایران هستند، اظهار 
داشت: »جمهوری اسالمی ایران خود را متعهد به 
میزبانی محترمانه از برادران و خواهران افغانستانی 
و تالش برای استقرار امنیت، ثبات، آرامش و صلح و 

برپایی حکومتی مردمی در افغانستان می داند. «

آیت اهلل رئیسی با اشاره به سخنان رئیس شورای اروپا 
مبنی بر تالش برای استقالل استراتژیک در رابطه 
این اتحادیه با امریکا تصریح کرد که امیدواریم اروپا در 

مسیر استقالل استراتژیک پیشرفت داشته باشد. 
      انتظار واکنش سازنده ایران به برخورد غیر 

سازنده منطقی نیست
رئیس جمهور درباره موضوع احیای برجام خاطرنشان 
کرد: »نیک می دانید که ایران هرگز ناقض برجام نبوده 
و نیست. این امریکایی   ها بودند که از برجام خارج شده 
و آن را نقض کردند. با وج��ود این انتظار این بود که 
اروپایی   ها به تعهدات شان در برجام عمل کنند، اما 
اروپایی   ها هم به آنچه در برجام متعهد بودند، آنچنان 

که باید پایبند نماندند. « 
دکتر رئیسی درباره همکاری ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: »همکاری های جدی جمهوری 
اسالمی ایران با آژانس نمونه بارزی از اراده ایران برای 
شفافیت در فعالیت های هسته ای اش است. طبیعی 
است در صورت برخورد غیرسازنده در آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، انتظار اینکه ایران واکنش سازنده 
داشته باشد، منطقی نیس��ت. اقدامات غیرسازنده 

طبیعتاً مخل مسیر مذاکره نیز هست. « 
رئیس جمهور تصریح کرد: »نکته مهم در این باره 
این اس��ت که اگر چه در امریکا دولت ترامپ رفته و 
دولت بایدن بر سر کار آمده، اما در عمل تغییری در 
سیاس��ت های امریکا درباره ایران رخ نداده و همان 
رویکرد و اقدامات، یعنی تحریم و فشار علیه ایران 

باقی مانده است. « 
      میشل: اروپا باید مستقل از امریکا باشد

ش��ارل میش��ل ، رئیس ش��ورای اروپا ه��م در این 
گفت وگوی تلفنی با تأکید بر عالقه جدی اتحادیه 
اروپ��ا ب��رای تقویت رواب��ط دوجانبه و گس��ترش 
همکاری های اقتصادی با ای��ران گفت: »تحریم   ها 
تأثیر نامطلوبی بر روابط اتحادی��ه اروپا و ایران باقی 
گذاش��ته اند و این یکی از دالیلی اس��ت که مفهوم 
استقالل استراتژیک برای اتحادیه اروپا اهمیت یافته 
است. شخصاً یکی از حامیان جدی این ایده هستم 
که اتحادیه اروپا باید در درجه اول منافع خودش را 
پیش ببرد. اتحادیه اروپا مایل است شریک صادق 
ایران بماند تا ثبات بیش��تری را در منطقه ش��اهد 
باش��یم. معتقدم باید درس های زیادی از ۲۰ سال 
حضور ناتو و امریکا در افغانس��تان بگیریم. « شارل 
میشل با ابراز نگرانی از س��رازیر شدن موج بزرگی 
از پناهجویان به اروپا، خواستار نقش آفرینی ایران 
و همچنین تالش برای بازگشت ثبات به افغانستان 
شد و تصریح کرد که اولویت اول اروپا خروج امن اتباع 
اروپایی و افغانستانی   هایی است که در این کشور با ما 

همکاری داشته اند. 

       ایرنا: معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری 
با صدور حکمی، حسین رمضانی را به سمت مشاور نهاد و رئیس مرکز 

حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. 
     فارس: س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس از بررس��ی درخواست 
استعفای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد در مجلس 
شورای اسالمی در نشست علنی روز یک  شنبه هفته آینده مجلس خبر 
داد. سید نظام الدین موسوی افزود: در نشست علنی روز یک  شنبه هفته 
آینده مجلس استعفای نماینده مش��هد به خاطر حضورش در ریاست 

بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 
     تسنیم: مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیت اهلل آقای حاج سید 
محمدس��عید حکیم از مراجع معظم تقلید در نجف اشرف، پنج  شنبه 
شب پس از نماز مغرب و عشا از طرف حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( در صحن مدرسه مبارکه فیضیه 

قم برگزار خواهد شد. 

استاندار جدید خوزستان خبر داد
دستور ویژه رئیسی برای خوزستان

اس�تاندار جدید خوزس�تان از » رفع تنش آبی، مش�کل آب شرب، 
تکمیل ش�بکه فاضالب و دفع آب های س�طحی « به عنوان  اولویت 
مهمش در این اس�تان نام برد و گفت: طی برنامه هفتم توسعه برای 
حل اساسی مشکالت آب و فاضالب اس�تان اقدام ویژه خواهد شد.  
 صادق خلیلیان در گفت وگو با تس��نیم اظهار داشت: تالش می کنیم در 
برنامه ای پنج ساله و با بهره گیری از تمام ظرفیت ها، خوزستان سرآمد تمام 
استان   ها در توسعه و پیشرفت شود و به استانی الگو برای سایر استان   ها 
مدنظر قرار گیرد. وی به ظرفیت های مهم و ارزشمند استان خوزستان در 
حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...  اشاره کرد و افزود: این استان 
با توجه به اینکه ۴۰ درصد منابع مالی کشور را تأمین می کند، متأسفانه در 
بسیاری از شاخص   ها به ویژه در حوزه توسعه و پیشرفت به سبب ضعف 

عملکرد مدیران گذشته، دارای عقب ماندگی های فراوانی است. 
خلیلیان با انتقاد از رتبه دوم بیکاری اس��تان خوزستان در سطح کشور 
تصریح کرد: به همین منظور، این معضل و مشکل مهم را به عنوان یک 
اولویت ویژه مدنظر خواهیم داشت و تالش داریم ظرفیت   ها و واحدهای 
تولیدی و صنعتی راکد موجود در استان را احیا کرده و با تشکیل یک کمیته 
ویژه، موانع » رونق تولید « و » مشکل اشتغال جوانان « را برطرف خواهیم 
کرد. استاندار جدید خوزستان از » رفع تنش آبی، مشکل آب شرب، تکمیل 
شبکه فاضالب و دفع آب های سطحی « به عنوان دومین اولویت مهم در 
استان خوزستان نام برد و ادامه داد: متأسفانه این استان در چند سال اخیر با 
مشکالت اساسی تنش آبی و فاضالب با کوچک ترین بارندگی روبه رو بوده 
است لذا این وضعیت اصالً مورد قبول نیست و  در طی برنامه هفتم توسعه 
برای حل اساسی مشکالت آب و فاضالب اس��تان اقدام ویژه خواهد شد. 
وی با بیان اینکه رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به همه وزارتخانه   ها 
دستور داد برای رفع مشکالت خوزس��تان پای کار بیایند، اضافه کرد: به 
مردم این قول را می دهیم که ظرف یک برنامه تعیین ش��ده مشکل دفع 
آب سطحی و فاضالب استان خوزستان به ویژه شهر اهواز به صورت کامل 
برطرف شود و این کار با تالش و همت جهادی شدنی است و مشکلی در 

این مسیر نمی بینم. 
خلیلی��ان درخصوص مش��کل حاد و اساس��ی ریزگرد  ها در اس��تان 
خوزس��تان گفت: این معضل متأس��فانه دو منش��أ داخلی و خارجی 
دارد که ت��الش داریم با کمک محیط زیس��ت، وزارت نی��رو، وزا رت 
جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهره گیری از تمام 
ظرفیت های بخش خصوصی و دانش بنیان این مش��کل را به صورت 
ریش��ه ای برطرف کنیم. وی با بی��ان اینکه برای رفع منش��أ خارجی 
ریزگرد  ها طرح خوب��ی به هیئت دول��ت مبنی بر تش��کیل  » کمیته 
بین المللی مقابله با ریزگرد  ها با حضور کش��ورهای همس��ایه « ارائه 
داده ام، تصریح کرد: براس��اس این طرح، با کمک وزارت امور خارجه، 
» دبیرخانه مقابله با ریزگرد  ها در س��طح منطقه « در ایران تش��کیل 
می شود و رفع این مش��کل از حوزه بین المللی با تالش وزارت خارجه 

قطعاً محقق خواهد شد. 
خلیلیان از مرز به عنوان یکی دیگر از مزیت های مهم استان خوزستان 
نام برد و ادامه داد: بنا داریم مبادالت تجاری با عراق، کویت و...  سایر 
کشورهای حاشیه خلیج فارس را بیش از پیش افزایش دهیم و از این 

ظرفیت مهم برای توسعه صادرات ایران و استان بهره بگیریم. 
استاندار خوزستان با بیان اینکه خوزستان یکی از متنوع   ترین استان   ها 
از نظر اقوام است، تصریح کرد: یکی از اولویت های مهمم در استانداری 
خوزستان، بهره برداری و استفاده از ظرفیت اقوام در اداره ا ین استان 
است، به نحوی که در انتصابات قطعاً تناسب استفاده از اقوام را رعایت 
خواهم کرد و  توسعه مناسب و توزیع عادالنه امکانات بین اقوام در تمام 

شهرهای استان خوزستان را حتماً با اولویت  اجرایی خواهیم کرد. 

از سوی فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت
وحیدی جانشین فرماندهی 

کل نیروهای مسلح در امور انتظامی
فرمانده�ی معظ�م کل ق�وا )مدظل�ه العال�ی( احم�د وحی�دی 
کل  فرمانده�ی  جانش�ین  منص�ب  در  را  کش�ور  وزی�ر 
نیروه�ای مس�لح در ام�ور نی�روی انتظام�ی منص�وب کردن�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور، برابر ابالغیه ریاس��ت 
دفتر فرماندهی کل قوا، حضرت ام��ام خامنه ای فرماندهی معظم کل 
قوا)مدظله العالی( در تاریخ ۱۳ ش��هریور ۱۴۰۰ احمد وحیدی وزیر 
کش��ور را در منصب جانش��ین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور 

نیروی انتظامی منصوب فرموده اند. 

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
ثبات و آرامش، اولویت اول افغانستان است

دبی�ر ش�ورای عال�ی امنی�ت مل�ی ب�ا بی�ان اینک�ه اولوی�ت 
اول افغانس�تان ثب�ات و آرام�ش اس�ت، گف�ت: ب�ی توجه�ی 
ب�ه ض�رورت ایج�اد حکوم�ت فراگی�ر و مداخل�ه خارج�ی 
اس�ت.  افغانس�تان  م�ردم  دوس�تان  اصل�ی  نگران�ی 
به گزارش مهر، دریابان علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: اولویت اول افغانستان ثبات 
و آرامش است. بی توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله 
خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفت وگو برای پاسخگویی به 
مطالبات اقوام و گروه های اجتماعی، نگرانی های اصلی دوستان مردم 

افغانستان است. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد
عبور از 3 اقیانوس 

با ناوشکن تمام ایرانی سهند
فرمان�ده نی�روی دریای�ی ارت�ش جمه�وری اس�المی ای�ران 
گف�ت: ناوگروه ۷۵ س�ه اقیانوس را پش�ت سرگذاش�ته اس�ت و 
ما توانس�تیم ب�ا ی�ک محص�ول تم�ام ایرانی ب�ه نام ناوش�کن 
س�هند از س�ه مس�یر دریای�ی بس�یار خروش�ان عب�ور کنیم. 
به گزارش ارتش، امیر دریادار ش��هرام ایرانی با حضور در گفت وگویی 
تلویزیونی درباره اهمیت س��فر بزرگ دریایی و اقیانوسی اظهار کرد: 
ناوگروه ۷۵ سه اقیانوس را پشت سرگذاشته است و ما توانستیم با یک 
محصول تمام ایرانی به نام ناوشکن س��هند از سه مسیر دریایی بسیار 
خروش��ان عبور کنیم؛ یعنی اقیانوس اطلس که ج��زو اقیانوس های 
وحشی دنیا محسوب می شود. وی ادامه داد: این دستاورد را هیچ کسی 
باور نداشت و دشمنان ما در مسیر به دنبال این بودند که آیا این سفر به 

آخر خواهد رسید یا نه؟
امیر دریادار ایرانی گفت: مهم  ترین دستاورد این سفر خود باوری بود 
که امروز به آن رسیدیم و جوانان ما حاصل تالش خودشان را می بینند 
که با اقتدار و افتخار یک مسیر طوالنی ۴۵ هزار کیلومتری را با صالبت 
طی کردند و به سالمت به آب های سرزمین بازگشتند. وی درباره لزوم 
انجام این ماموریت هم افزود: حدود ۹۰ درصد تجارت ما از طریق دریا 
انجام می ش��ود و دریا امروز هم توس��ط بازیگران فرا منطقه ای و بعضاً 
توسط تروریسم دریایی تهدید می شود و این محور که محور اقتصادی 

ما می باشد مورد تهدید بوده است. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان کرد: 
ما به تمام دریانوردان خودمان ای��ن ایمنی و امنیت را تقدیم می کنیم 
و حضور دائمی ما موجب شده دشمنان نتوانند کوچک ترین خللی در 
مسیر اقتصادی ما ایجاد کنند؛ حتی تروریس��م دریایی به عقب رانده 
شده است و امروز با افتخار اعالم می کنیم به عنوان یک کشور مستقل 
توانستیم خطوط مواصالتی خودمان را در امنیت کامل باز نگه داریم 
و شناور  ها و تجارت ما در حوزه دریا با موفقیت درحال انجام است. وی 
درباره اهمیت این س��فر از نظر فنی گفت: دش��منان هنوز ایرانی   ها را 
نشناخته اند و یک ایرانی همیشه در یک شرایط سخت توانمندی خود 
را نشان می دهد؛ ما کل این مس��یر را که طی کردیم از کنار ۵۵ کشور 
عبور کردیم و هیچگاه نیازمندی این را نداشتیم که به بندری مراجعه 
کنیم و خواسته ای داشته باشیم کما اینکه تمام شناورهای بیگانه که در 
منطقه فعالیت می کنند از بنادر کشور  ها برای تأمین نیازمندی هایشان 

استفاده می کنند. 
امیردریادار ایرانی خاطر نشان کرد: امروز دیگر اقیانوس هند برای ما، 
ماموریت عادی و روزانه محسوب می شود و ما حتماً در هر مسیری که 

الزم باشد حضور پیدا می کنیم، چون توانمندی آن را داریم. 

یک نماینده مجلس:
اصالح طلبان باید پاسخگو باشند نه مطالبه گر

مقص�ر  اعت�دال  و  اصالح�ات  شکس�ت خورده  اح�زاب 
وض�ع موج�ود هس�تند و ام�روز اج�ازه مطالبه گ�ری ندارن�د. 
محمدحسن آصفری، عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب مجلس 
شورای اس��المی در گفت وگو با مهر با اش��اره به بازی سیاسی جدید 
اصالح طلبان مبنی ب��ر مطالبه گری از دولت س��یزدهم گفت: جریان 
اصالحات به جای مطالبه گری باید پاس��خگوی عملکرد هش��ت سال 
گذشته خود باشد و اعالم کند چه اقداماتی برای حل مشکالت مردم 

انجام داده است. 
نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: عملکرد 
دولت مورد حمایت اصالح طلبان، ارزش پول ملی را در مدت هش��ت 
سال به شدت کاهش و تورم را افزایش داده و روابط ایران با کشورهای 
دنیا و همس��ایه را به پایین   ترین سطح خود رس��اند. وی با بیان اینکه 
اصالح طلبان با اجرای پروژه مطالبه گری به دنبال این هستند که مردم 
عملکرد ضعیف آنها را فراموش کنند، گفت: مطالبه مردم این است که 
اصالح طلبان نسبت به عملکرد ضعیف دولت تدبیر پاسخگو باشند. تورم، 
بیکاری، کمبود کاالهای اساسی و افزایش نرخ ارز، نتیجه عملکرد دولت 
تدبیر است. آصفری گفت: ملت ایران باید حقوق خود را از اصالح طلبان 
و اعتدالیون مطالبه کنند و احزاب شکست خورده اصالحات و اعتدال 

که مقصر وضع موجود هستند، اجازه مطالبه گری ندارند. 
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