محمدجواد اخوان

اصول حکمروایی آب در کشور

هرچن��د در روزه��ا و هفتههای اخیر ش��اهد ظهور و ب��روز اعتراضات و
ناآرامیهایی در خصوص تقسیم منابع آبی کشور بودهایم ،اما مسئله آب
چالشی چندین ساله در کشور است که در سالها و فصول کمآبی خود را
بیشترنمایانمیسازد.بهرغمآنکهبیشترمساحتکشورمادراقلیمخشک
و نیمهخشک قرار داشته و ایرانیان از دوره باستان به حفظ منابع آبی توجه
ویژهای داشتهاند ،در سه دهه اخیر شاهد نوعی آشفتگی و فقدان راهبرد
کالن و خردمندانه در موضوع تقسیم و انتقال منابع آبی کشور هستیم که
پیامدهای آن را امروز لمس میکنیم .به نظر میرسد حل منازعات متنوع
اجتماعی میان استانی و منطقهای در کشور –که بهنحوی از انحا به چالش
آب گرهخورده است -چارهای جز بازاندیشی و طرحریزی مجدد حکمروایی
«آب» بهعنوان یکی از اصلیترین مسائل کشور ندارد .مهمترین اصولی که
سیاستگذاران و متصدیان این حوزه باید مدنظر قرار دهند ،عبارتاند از:
 -1دسترسی همه شهروندان به آب آشامیدنی سالم :اگر سه حوزه اصلی
مصرف آب را« ،شرب»« ،کشاورزی» و «صنعت» بدانیم ،روشن است که دو
اصلحقحیاتبشرونیزعدالتایجابمیکند،دسترسیبهآبآشامیدنی
سالم برای همه ایرانیان در همه استانها فراهم شود .در واقع اولویت اول
مصرف منابع آبی با مصرف شرب خواهد بود و نباید هیچگونه تبعیضی
میان شهروندان کشور در آن وجود داشته باشد .البته در همین اصل سه
نکته نیز وجود دارد :نخست آنکه باید بهتدریج با مجموعهای از اقدامات
ترویجی ،تشویقی و تنبیهی الگوی مصرف آب در بخش خانگی تا حدی
اصالح شود ،ثانیاً در میانمدت در بخش خانگی میتوان در برخی از مناطق
آب آشامیدنی را از آب مصرفی برای نظافت مجزا کرد و ثالثاً در بلندمدت
سیاستهای محدود جابهجایی جمعیتی در برخی از مناطق کشور را با
توجه به مالحظات فرهنگی و اجتماعی میتوان در نظر گرفت.
 -2توسعه منابع آب :بهجز منابع آب ژرف که گمانهزنیهای متعددی در
خصوص امکان دسترسی به آن وجود داشته و نمونههای محدودی از آن
نیز به نتیجه رسیده ،یکی از مهمترین منابع در دسترس آبی که کمتر به آن
توجه میشود« ،شیرینسازی آب دریاها» است .سواحل جنوب و شمال
کشور به طول بیش از  2400کیلومتر ،بیش از  30درصد مرزهای کشور
را تشکیل میدهند .یکی از فرصتهای کمنظیر بهرهگیری از این منبع
الیزال خدادادی خصوصاً با احداث آبشیرینکنهای بزرگ و صنعتی در
سواحل کشور ،به ویژه منطقه بکر مکران است .عمدهترین دلیلی که سبب
بیتوجهی به این فرصت بینظیر شده  ،هزینه نسبتاًباالی قیمت تمامشده
آب در این روش به نسبت روشهای سنتی استحصال آب از منابع داخلی
است .شاید زمانی در گذشته این محاسبه توجیهگر بیتوجهی به این مهم
بود ،اما اکنونکه در بحران جدی تأمین آب هستیم و مصارف صنعتی و
کشاورزی با کمبود منابع آبی مواجهاند ،در برخی از حوزهها مقرونبهصرفه
درمیآید .اکنون تعدادی از صنایع ب��زرگ آببر همچون صنایع فوالد و
پتروشیمی در مناطق مرکزی و نسبتاً خشک کشور قرار دارند که با توجه
به درآمدهای کالن صادراتی خود در سالهای اخیر و سود سرشار حاصل
از فروش محصوالت خود به صنایع پاییندس��تی به قیمتهای مشابه
نرخ بینالمللی (بهرغم خرید مواد اولیه به قیمت داخلی) از عهده هزینه
تمامشده باالی آب استحصالی از دریا برمیآیند .به نظر میرسد با تکمیل
زنجیره انتقال آب دریا به فالت مرکزی ،میتوان صنایع بزرگ و آب بر را
به انتخاب یکی از دو گزینه خرید آب انتقالی از دریا و یا انتقال کارخانه به
سواحل جنوبی ،مخیر کرد .در کوتاهمدت نیز ایجاد ظرفیتهای بازفرآوری
و تصفیه پسابها در مصارف صنعتی میتواند راهگشا باشد.
 -3اصالح کش��ت و افزایش به��رهوری :از س��ادهترین و البته غلطترین
راهحلهایی که معموالً در مقابل کمبود آب به کشاورزان توصیه میشود،
تعطیلی کشت و کار است که نمونهای از آن را در دوره دولت یازدهم در قالب
طرحموسومبه«نکاشت»شاهدبودیم.تعطیلیکشتوکارنهتنهاموجببه
مخاطرهافتادنامنیتغذاییکشورمیشود،آسیبهایاجتماعیعمدهای
ناشی از بیکاری و مهاجرت روستاییان را دنبال خواهد داشت که پیامدهای
آن کمتر از کمآبی نیست .راهحل صحیح اصالح الگوها و روشهای کشت
است که نیازمند آموزش کشاورزان از یکسو و حمایت و پشتیبانی دولتی
از سوی دیگر است .ارائه بذرهای کمآببر ،اصالح روشهای آبیاری ،امکان
بازچرخانی آب در چرخه تولید ،افزایش بهرهوری مصرف آب ،بهرهگیری
از فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تأمین مالی تحول
کش��توکار از جمله اقدامات الزمی است که با حمایت دولت و همراهی
کشاورزان باید رخ دهد .برخالف ادعاهای غربگرایان ،چالش آب را نباید
دلیلی برای کنارگذاردن سیاست «خودکفایی غذایی» دانست ،بلکه این
چالش فرصتی برای اصالح کشت و افزایش بهرهوری آن و پایان دادن به
اسراف آب است.
 -4مدیریت تعارض��ات اجتماعی :از ن��کات مهم در ح��ل چالشهایی
ازایندست که با جمعیت قابلتوجهی از ش��هروندان گره خورده است،
مدیریت حکمرانان بر تعارضات میان مردم بهگونهای است که موجب ایجاد
معارضه بین اقشار و اقوام مختلف نشده و وحدت ملی آسیب نبیند .به نظر
میرسد مدیران اجرایی باید بیش از گذشته در میان مردم حاضرشده و در
خصوص ابعاد گوناگون این مسئله با آنها گفتوگو کنند .باید عموم مردم را
بهاینمهمتوجهدادکهمنابعکشور،منابعملیاستوبایدصرفوپیشرفت
همه کشور شود و ایران زمانی پیشرفته خواهد بود که جایجای آن از این
موهبت پیشرفت بهرهمند شود .همانگونه که منابع نفتی از استانهای
نفتخیز صرف کل کشور میشود ،همانگونه که سواحل زیبای شمال
و سایر مناطق گردشگری کشور ،مورداس��تفاده عموم مسافران از همه
نقاط کشور میگردد ،همانگونه که طبیعت چهار فصل کشور میوه و مواد
خوراکی را از اقصینقاط کشور در اختیار مردم قرار میدهد ،بهرهمندی از
آب بهویژه آب شرب سالم ،حق طبیعی همه ایرانیان است و نباید با آن قومی
و استانی برخورد کرد.

راهاندازی میز خدمت ارباب رجوع
درمرکز ارتباطات ریاست جمهوری

نهاد ریاست جمهوری به صورت  24ساعته
پاسخگوی مراجعان خواهد بود

به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم صالحی ،رئیس مرکز ارتباطات مردمی
ریاس��ت جمهوری در نشس��تی با  ۷۵تن از مدیران کل حوزه وزارتی
و بازرس��ی و ارزیابی عملکرد وزارتخانههای نوزدهگانه و سازمانهای
تأسیس این

ت جمهوری که برای نخستین بار در تاریخ
تابعه نهاد ریاس 
مرکز صورت گرفت ،اهداف ،برنامهها و رویکرد این مرکز در دور جدید
فعالیتهایش در دولت مردمی را تشریح کرد.
در این نشس��ت ،پس از ارائه گزارش مدیران کل تابعه مرکز ارتباطات
مردمی ریاستجمهوری از اقدامات تحولی صورت گرفته در ساختار
و روند پیگیری گزارشها و درخواستهای مردمی در سه ماه گذشته،
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری بر لزوم راهاندازی میز
خدمت با تکریم ارباب رجوع بهمنظور پذیرش و پاسخگویی مطالبات
مردمی ،پاسخگویی مراجعین ب ه شکل  ۲۴ساعته و حتی در ایام تعطیل،
توجه و تعیین تکلیف درخواستهای مردمی در کوتاهترین زمان ممکن
و همچنین نظارت مدیران کل مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
و بازرسیهای دستگاهها بر حسن اجرای امور تأکید کرد.
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گزارش

در نشست مشترک دولت و مجلس عنوان شد

هماهنگی و همدلی قوا گرهگشا نباشد ارزش ندارد
قالیباف :مردم از تصمیمات عاقالنه حمایت میکنند

خانه ملت

نشس�تهای مش�ترک قوا به ش�کل کنونی
که اولی�ن آن در هفته گذش�ته بین مجلس و
قوه قضائی�ه کلید خورد و دیروز به مناس�بت
بزرگداش�ت آیتاهلل م�درس و روز مجلس به
میزبانی خانه ملت با اعضای هیئت دولت تکرار
شد ،رسم بدیعی استکه در گذشته کمتر با این
کیفیت برگزار شده است .شاید این همراهی
همدالنه را بتوان در همس�ویی قوای سه گانه
جستوجو کرد؛ رس�می که از همان روزهای
نخست آغاز به کار دولت مورد توجه قرار گرفت
و تاکنون توانسته بس�یاری از سوءتفاهمهای
پیش�ین و مرس�وم میان قوا را کاهش داده و
اجرای برنامههای دول�ت و طرحهای مجلس
را تسهیل کرده اس�ت .برخالف ادوار گذشته
که درگیریهای قوا توان کش�ور را به تحلیل
برده و اثرات وضع�ی آن هزینهه�ای مادی و
معنوی فراوانی را به کش�ور تحمیل کرده بود،
در شرایط کنونی باید توجه داشت که همراهی
قوا در راستای رسیدگی به دغدغههای مردم
اگرچه توانسته آرامش روانیرا برجامع ه حاکم
کند ،اما حفاظت از آن در هجوم حاش�یههای
اختالفآفرین نیازمند هوش�یاری قواس�ت.
مسئلهای که دیروز مورد هشدار رئیسجمهور
هم ب�ود و رئیس�ی تأکید کرد« :حاش�یه باید
درحاش�یه مان�ده و نبای�د ب�ه مت�ن بیاید» .

محمدباق��ر قالیب��اف در جلس��ه علن��ی دیروز
مجلس در نطق پیش از دستور خود که با حضور
رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد،
با اش��اره به روز بزرگداش��ت مجلس و س��الروز
شهادت عالم مجاهد شهید مدرس ،از تالشهای
مجاهدانه 100روزه رئیسجمهور قدردانی کرد و
سفرهای استانی رئیسی و حضور در میان مردم و
نمایندگان ملت را ستود.
رئیس مجلس همچنین خطاب به رئیسجمهور
ابراز اطمینان کرد که دولت او در حوزه سیاست
خارجی و در حوزه رفع تحریمها نیز تالش خواهد
کرد که هم مذاکرهای خوب و عزتمندانه را شاهد
باشیم و همچنین با تالش خوب حق مردم گرفته
و این تحریمهای ظالمانه نیز رفع شود.
نباید دغدغهای جز مردم داشته باشیم
قالیباف با تأکید بر اینکه باید رابطه میان دولت و
مجلس ماندگار و برای آیندگان مثالزدنی باشد،
تصریح کرد :همکاری ما بدون شک یک همکاری
مسئوالنه است .مجلس حامی دولت است و قطعاً
ناظر دلسوز دولت و یکایک وزرا میباشد .مجلس
برای حل مش��کل مردم خود را یار و یاور یکایک
اعضای هیئت دولت و رئیسجمهور میداند .امروز
فلسفه وجودی یکایک ما زیر سقف مجلس نباید

نماي نزديك

حضور رئیسی در تجمع خانواده بیماران SMA
دکتر سید ابراهیم رئیسی پس از پایان نشست مش��ترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس
در جمع خانواده بیماران  SMAکه از روز یکشنبه مقابل مجلس تجمع کردهاند ،به صورت
سرزده حضور یافت.
رئیسجمهور ،هنگام خروج از ساختمان مجلس ،با مشاهده خانوادههایی که به همراه فرزندان
بیمار خود کنار خیابان تجمع کرده بودند ،از ماشین پیاده شده و با حضور در جمع ایشان با
این خانوادهها گفتوگو کرد.
در این دیدار والدین بیماران  SMAبا هیجان و خوشحالی خود را به رئیسجمهور رسانده و
درخواستها و مطالبات شان در زمینه تأمین دارو و مشکالت درمانی فرزندانشان را مطرح
کردند .رئیس��ی ضمن ابراز همدردی با این خانواده ها ،اطمینان داد که دولت برای برطرف
کردن مشکالت دارو و درمان کشور بهویژه بیماران خاص مانند بیماران  SMAتمام توان خود
را به کار خواهد گرفت.
پس از س��خنان کوتاه رئیسجمهور ،تجمعکنندگان با تکبیر و صلوات خوشحالی خود را از
حضور و دستور رئیسجمهور اعالم کردند SMA .یک بیماری ژنتیکی پیش رونده در نوزادان
میباشد که با گذشت زمان شدت این بیماری عصبی عضالنی افزایش مییابد و برای جلوگیری
از تشدید آن ،بیماران مبتال حتماً باید تحت درمان باشند و دارو مصرف کنند.
جز دغدغه مردم باشد .اگر غیر از این باشد به دین
و انقالب ،به مردم ،شهدا و به خودمان ظلم کرده
ایم .مطمئنم که دولت هم برای تعیین اولویتهای
واقعی مردم تالش میکند .اولویتهایی که امروز
مردم برای آن له میشوند و سختی میکشند ولی
مقتدرانه میایستند.
هماهنگی قوا باید به رفع مشکالت مردم
منجر شود
قالیباف سپس به طرح مطالبات مجلس از دولت
پرداخت و ادامه داد :ما باید به نظرات کارشناسی
نماین��دگان اعتماد کنی��م و آنه��ا را همراه خود
بدانیم ،چرا که آنها نماین��دگان مردم و در میان
مردم هستند .در این راستا ما از دولت توقعات و
انتظاراتی داریم؛ اجرای قانون ،تحقق قانون ،تحقق
احکام بودجه و احکام برنامه ،رسیدگی به موضوع
بورس ،معیشت ،اشتغال ،مسکن ،جوانی جمعیت
و باال بردن قدرت خرید مردم توقعات و انتظارات
مجلس از دولت اس��ت .بدانید همه همکاران از
هیچ تالش و کمکی در تحقق این خواستهها دریغ
نخواهند کرد .مسئولیت تحقق این موارد و بار این
مسئولیت به دوش اعضای دولت و رئیسجمهور
است اما ما با ش��ما همکاری میکنیم و صادقانه
پای کار هستیم.
قالیباف تصریح کرد:اگ��ر این هماهنگی دولت و
مجلس منجر به هم افزایی و کارآمدی برای رفع
مشکالت مردم نشود ،هیچ ارزشی ندارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :ما امروز
محکوم به این هستیم که کارآمدی دین را در اداره

جامعه نشان دهیم و اما چون بار این مهم بر دوش
دولت است ما یار و یاور و همکار او خواهیم بود.
م�ردم از تصمیم�ات عاقالن�ه حمای�ت
میکنند
قالیب��اف در ادام��ه ب��ا تأکید ب��ر اینکه م��ا باید
تصمیمهای س��خت و ش��جاعانه بگیریم ،عنوان
کرد :قطعاً هر تصمیم عاقالنه و عادالنهای تصمیم
انقالبی است .مردم اگر مطمئن باشند تصمیمی
در اجرا و طراحی درس��ت اس��ت با آن همکاری
میکنند و اگر هزینهای باش��د میپذیرند ،اما ما
در گذشته شاهد تصمیمهایی بودیم که در اجرا
و طراحی دچار مشکل بود .ما باید بدانیم که برای
بودجه  ۱۴۰۱چه میخواهیم؟ این بودجه باید رو
به جلو باشد و بر برنامه هفتم نیز منطبق ،بودجه
 ۱۴۰۱باید با یک نقش��ه راه که ب��ر برنامه هفتم
منطبق باشد تنظیم شود.
تحریمها دهها میلیارد دالر ظرفیت دارد
که از دست میدهیم
رئیس مجلس در این نشست بار دیگر سه مشکل
اساسی کشور را که در نشس��ت هفته گذشته با
ش��ورای عالی قضایی هم مورد اش��اره قرار داده
بود ،یادآوری کرد وگفت :امروز مشکالت کشور
زیاد است .اکنون نظر ش��خصی خود را میگویم
و معتقدم امروز در کش��ور  ۱۰۰مش��کل وجود
دارد اما معتقدم اگر صرفاً به سه مشکل متمرکز
شویم بسیاری از مسائل رفع خواهد شد و آن سه
مش��کل اقتصاد ،آب و جمعیت است .البته وقتی
از جمعیت س��خن میگویم منظ��ور من موالید،

کشتهای که بازداشت شد!

ویژ ه

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری از مرکز ارتباطات
ریاس�ت جمهوری به عنوان پل ارتباطی مردم با رئیسجمهوری
و تم�ام ارکان دولت ی�اد کرد و گف�ت :فردی که به ای�ن مجموعه
ب�ه عن�وان ملج�أ و پناه�گاه رو آورده ،نبای�د ناامی�د بازگردد.
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تصویر خانمیافتاده روی زمین ،بیهوش ،با صورتی خونآلود،
به هم ریخته؛ دوربین روی صورتش میرود .شاید قرار است
مخاطب را یاد تصویر ندا آقاسلطان ،قربانی معروف فتنه 88
بیندازد .این تنها یک فیلم از وقایع جمعه گذشته در اصفهان
است که قرار است به مخاطب ،مستندی از کشتههای ادعایی
این اتفاقات نشان بدهد.
آن زن اما زنده و اکنون در بازداشت است .خونی هم از او نرفته
است و آن فیلم ،بیشتر از آنچه مخاطب تصور میکرد« ،فیلم»
بود .آن زن که از سمپاتهای گروهک رجوی است ،به شکلی
خانوادگی به سازمان منافقین تعلق خاطر دارند .البته ماجرا
خیلی فراتر از تعلق خاطر اس��ت و دو برادر او از اعدامیهای
دهه  60سازمان تروریستی مجاهدین خلق هستند.
یک فیل��م دیگر هم از حاش��یه زاین��دهرود هم��ان روز در
رسانههای ضد ایرانی منتشر شد .زمینی خون آلود ...مردی
که آن فیلم را گرفته ،اکنون بازداشت شده است .فیلمی که
صحنهسازی خوبی هم داشته و آن طور که این فرد تعریف

میکند ،رنگ قرمز بر زمین ریخته و همه چیز را آماده کرده تا
موقع گرفتن فیلم ،صحنهای خونآلود داشته باشیم!
توجه به تصویر دیگری از آن وقایع هم که مردی روی زمین
ایستاده و به عنوان یکی از کشتههای وقایع اصفهان ،فیلمش
دست به دست شد ،نکتهای جالب را نشان میدهد .او ابتدا
لباسش را مرتب میکند و بعد ژست مردن میگیرد!
زن بازداشتی دیگری از ریختن مایعات اشتعال زا کنار چادر
معترضان در بس��تر زایندهرود میگوید تا برای آتش زدن
آماده باشد؛ آتشی که اشتعالش را رسانههای فارسی زبان
آن سوی آب ،تقصیر نیروهای امنیتی کشور انداختند.
کشتهس��ازی از س��ناریوهای تک��راری و بلکه ن��خ نمای
ضدانقالب برای تخری��ب وجهه نیروه��ای حافظ امنیت
در ایران اس��ت .آنها در هر تجمع و آشوبی تالش میکنند
تعداد کشتهها را باال ببرند ،اگر با ش��لیک مستقیم بشود
کف خیابان کش��ته س��اخت که هیچ ،اگر نه ،کشته را در
فضای رسانهای و مجازی میس��ازند .از وقایع تیر  78که

مهاج��رت و اختالف طبقاتی اس��ت .تکلیف آب
هم که روشن است .اما در خصوص اقتصاد دهها
چالش وجود دارد .امروز در همین تحریمها دهها
میلیارد دالر ظرفیتهایی وج��ود دارد که چون
ما تصمیم ش��جاعانه نمیگیریم هر روز آن را از
دس��ت میدهیم .اینها فرصت بزرگی اس��ت که
به تهدیدهای بزرگ تبدیل میشود اما تهدیدها
در کجاس��ت؟ ناترازی در س��اختار بودجه .معنا
ندارد که  9هزار ردیف برنامهای داش��ته باشیم،
بار اضافی به بانکها تحمیل نکنیم و جلوی خلق
پول را بگیریم .از س��وی دیگر در حوزه انفال باید
توجه کنیم که بخش عم��دهای از فلزات معادن،
کانیها و انرژیها اکنون به بدترین شکل ممکن
در حال از بین رفتن میباش��د که س��هم مردم و
دولت از اینها کمتر از  ۵یا  ۶درصد است .قالیباف
بیان کرد :ارزش پروژههای نیمه تمام ما  ۷۰۰یا
 ۸۰۰هزار میلیارد تومان است که اکنون هم این
ارزش دو یا سه برابر شده ،اینها باید تعیین تکلیف
شود .تکلیف  ۱۰هزار اموال غیر مولد دولتی باید
مشخص ش��ود .ما باید یک بازآفرینی ساختاری
مطمئن برای تأمین مالی ای��ن حرکتها انجام
دهیم.
میخواهیم بودجه  1401کسری و تورم
نداشته باشد
دکتر سید ابراهیم رئیسی هم در نشست مشترک
دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی با تبریک روز
مجلس و گرامیداش��ت شهادت ش��هید مدرس
گفت :مشورت با دوستان مجلس و صاحبنظران
را برای خود یک سرمایه تلقی میکنیم.
رئیسجمهور ضمن تأکید بر مش��خص ش��دن
وضعیت احکام برنامه ششم توسعه گفت :بودجه
 ۱۴۰۱اولین سندی است که قرار است به مجلس
ارائه شود .رئیس س��ازمان برنامه و بودجه برای
تدوین الیحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس
اس��تفاده کرده و اس��تفاده خواهد ک��رد .دولت
میخواهد بودجه  ۱۴۰۱کسری و تورم نداشته و
دارای رشد اقتصادی باشد.
رئیس��ی با بیان اینکه بهترین و مهمترین معیار
اجرای عدالت ،اجرای قانون است خاطرنشان کرد:
معیار سنجش عدالت در جامعه توافق بر اجرای
قانون است و به هر میزان قانون اجرا شود عدالت
اجرا شده و هر میزان که قانون نقض شود عدالت
نقض شده است .لذا هیچکس نباید به خود اجازه
نقض قانون را بدهد.
رئیسجمهور به روز بودن و کارآمد بودن قوانین
را مهم دانس��ت و گفت :اما مهمت��ر از آن تالش
برای تنقیح قوانین است که رهبر معظم انقالب
بارها بر آن تأکید کردند و مجلس در این موضوع
محوریت دارد.
انس�جام قوا برای گره گش�ایی از مردم
است
رئیس��ی همگرای��ی ،همدل��ی و انس��جام همه
بخشهای کش��ور را الزمه اجرای درست قوانین
دانس��ت و تأکید کرد :هماهنگ��ی و یکپارچگی
سه قوه در همه دستگاهها و نهادها یک تاکتیک
نیس��ت بلکه راهبردی اس��ت که به هیچ عنوان
نباید خدشهدار ش��ود .رئیسجمهور با اشاره به
نیاز جدی کش��ور به انس��جام و همدلی تصریح
کرد :هرگز نباید گرفتار مس��ائل حاشیهای شد و
بایدانسجام و همدلی تمرکز بر موضوعات اصلی
کشور باشد .رئیس��ی گفت :هدف از انسجام قوا
و و یکپارچگ��ی همه دس��تگاهها و نهادها ،برای
خدمت و گرهگشایی از زندگی مردم و پیشرفت
امور کشور است.
رئیسجمه��ور بر تعیی��ن اولویتها ب��رای رفع
مشکالت جامعه تأکید کرد و گفت :دولت خود را
موظف میداند از دیدگاه نخبگان ،صاحب نظران
و به وی��ژه نمایندگان مجلس و کمیس��یونهای
تخصصی برای حل مس��ائل کشور استفاده کند.
دولت بر اجرای عدالت بر اساس آمایش سرزمینی
و راهاندازی سامانههای اطالعاتی ،اصالح ناترازی
بانکها و توانمندس��ازی بخش خصوصی و فعال
کردن فضای کسب و کار تأکید دارد.

احمد باطبی اذعان کرد پیراهن خونی که در دست گرفته
بود ،آغش��ته به خون مرغ بود تا آش��وبهای فتنه  88که
میرحسین موسوی را به مراسم ختم دختری بردند که زنده
بود تا کشتهسازی از آشوبهای آبان  98که رویترز هم به
کمک آمد و تعداد تخیلی  1500کشته را بیرون داد!
روزشنبه  ۱۹تیر ۷۸روزنامه خرداد در تیتر درشت صفحه
اول خود نوشت« :کوی دانش��گاه به خون کشیده شد» و
در کوی دانش��گاه پالکاردهایی با مضمون پنج ش��هید به
نامهای ذاکری ،سهرابی ،امامی ،رهبری و نادری ،در میان
دانش��جویان توزیع ش��د در حالی که به سرعت مشخص
گردید تمامی اس��امی مذکور جعلی بوده است! یا در آبان
 98تصویر خونین یک تصادف به عنوان کشته اعتراضات
پخش ش��د یا تصاویر مربوط به قربانی��ان حمله گروهک
تروریس��تی جبههالنصره در س��وریه به عنوان کشتههای
اعتراضات در ایران پخش شد .حاال هم همان روال است و
اتفاق جدیدی نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

مردم ایران بانیان وضع موجود را
فراموش نخواهند کرد

حافظ�ه تاریخ�ی مل�ت ای�ران کس�انی را ک�ه باع�ث ایج�اد
مش�کالت اقتصادی و معیش�تی ش�دند ،فراموش نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری بس��یج ،س��ردار سرتیپپاس��دار غالمرضا
سلیمانی ،رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اجالسیه رزمندگان
و ایثارگران ویژه کنگره 3هزار شهید اس��تان ایالم گفت :مردان و
زنان جمهوری اسالمی در دوران دفاع مقدس حماسههای بزرگی
را آفریدند تا ش��اهد فروپاشی دیوارههای اس��تکبار جهانی و رژیم
کودککش باش��یم .پیروزی انقالب اس�لامی یک تغییر کوچک
نیست ،بلکه یک ابر تحول است که تحوالت بزرگی از آن برخاسته
و بر خواهد خاست که به دست امام راحل و ملت ایران رقم خواهد
خورد.
سلیمانی در ادامه با اش��اره به ریشههای انقالب اسالمی در مکتب
عاشورا گفت :مردم ایران از مکتب عاشورا درسهای خود را آموخته
بود و امروز امثال شهید سلیمانی از آن درس گرفتند و جبهههای
مقاومت را تشکیل دادند .رژیم صهیونیستی امروز در محاصره محور
مقاومت دچار بحران موجودیت است و این به برکت شهدای دفاع
مقدس و به خصوص شهدای ایالم است.
سلیمانی با اشاره به فروپاش��ی امریکا گفت :امریکا در حال خارج
شدن از منطقه و شکست در مقابل انقالب اسالمی است و پایههای
همپیمانان آن فرو خواهد ریخ��ت .وی درخصوص بیانیه گام دوم
انقالب اس�لامی گف��ت :ملت ای��ران در گام دوم انقالب اس�لامی
دولتسازی را تحقق خواهد بخشید و وارد جامعه مهدویت خواهد
شد و این پیروزی بزرگی برای انقالب اسالمی است که الگوی آن به
جهان انتقال داده شده و دولتهای مردمساالر در کنار ایران وارد
تمدنسازی و پایان دادن سیطره غرب بر دنیا خواهند شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص مشکالت مردم گفت:
مشکالت ناشی از مسیرهایی است که به اس�لام ناب و آرمانهای
انقالب اسالمی متصل نشدند و این امر باعث شد برخی محرومیتها
و اختالفات طبقاتی به وجود بیاید؛ همچنین حافظه تاریخی ملت
ایران کسانی را که باعث ایجاد مشکالت اقتصادی و معیشتی شدند،
فراموش نخواهد کرد و به دنبال مجازات عامالن آن هستند .رئیس
سازمان بسیج مس��تضعفین تصریح کرد :امروز امنیت ،مردم پایه
است و ایران به عنوان جزیره ثبات و آرامش در دنیا شناخته میشود
و مردم ادامهدهنده راه شهدا هس��تند و در مقابل تهاجم دشمنان
توانستند به پیروزی برسند و حماسههای فراوانی در سالهای اخیر
به رغم تحریمهای ش��دید داش��تیم همچنین حتماً شاهد تسریع
در فروپاشی رژیم صهیونیستی و نظام سلطه به برکت خون شهدا
خواهیم بود.

رئیسی  ۱۶آذر به دانشگاه میرود

مراس�م روز دانش�جو امس�ال روز  ۱۶آذر ب�ا حض�ور مس�ئوالن
در دانش�گا هها برگ�زار میش�ود و در مهمتری�ن برنام�ه
رئیسجمه�ور س�خنان دانش�جویان را خواه�د ش�نید.

به گزارش فارس ،مراسم روز دانشجو امسال ( ۱۶آذر) با حضور مسئوالن
در دانشگاهها برگزار میشود و در مهمترین برنامه رئیسجمهور سخنان
دانشجویان را خواهد شنید .بر اس��اس برنامهری زیهای صورت گرفته
مراس��م روز دانش��جو  ۱۶آذر با حضور آیتاهلل رئیسی ،رئیسجمهور
در یکی از دانشگاههای تهران برگزار میش��ود .همچنین نمایندگان
تشکلهای دانش��جویی  ۱۵آذر به دیدار حجت االسالم اژهای ،رئیس
قوه قضائیه میروند و نشستی با موضوعات و مشکالت کشوری با وی
برگزار میشود.
محمد باقر قالیباف ،رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز در یکی از
دانش��گاههای عالمه یا امیرکبی��ر در جمع دانش��جویان حضور پیدا
خواهد کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش
با مراجع تقلید دیدار کرد

امیر دریادار ش�هرام ایران�ی ،فرمانده نی�روی دریای�ی ارتش با
حض�ور در ش�هر مق�دس ق�م ب�ا آی�ات عظ�ام ن�وری همدانی،
ج�وادی آمل�ی و عل�وی گرگان�ی دی�دار و گفتوگ�و ک�رد.

به گزارش روابط عمومی ارتش ،آیتاهلل ن��وری همدانی در این دیدار
با اشاره به موفقیتهای کسب ش��ده نیروی دریایی افزود :وقتی خبر
موفقیت شما را در رسانهها میشنویم و در روزنامهها میخوانیم برای ما
باعث خوشحالی است و برای شما دعا میکنیم ،شما توانستید با تالش
و مجاهدت مخلصانه خودتان در برابر دشمنان به میهن اسالمی عزت و
عظمت دهید .وی در ادامه با بیان اوضاع منطقه و جهان اسالم تصریح
کرد :امروز روزی است که دشمنان اس�لام سعی میکنند درگیری را
میان مسلمانها ایجاد کنند تا خودش��ان به عنوان کدخدای عالم به
استعمار محرومان بپردازند و متأس��فانه در افغانستان ،یمن ،بحرین،
س��وریه ،لبنان ،عراق و هرکجای دنیا که ن��گاه میکنیم که درگیری
هست از نقشه دشمن است که اینها سعی میکنند مسلمانان را به هر
شکلی به جان هم بیندازند ،نقش��ه از آنها ،پول از آنها و همه کار از آنها
و لیکن درگیری و کشته ش��دن و ویرانی برای مسلمانهاست .امروز
چنین روزی است ،در چنین روزی حفظ عزت اسالم واقعاً یک فضیلت
بسیار بزرگ است.
آیتاهلل نوری همدانی در ادامه به اهمیت جای��گاه جهاد پرداخت و با
اشاره به حدیثی از رسول گرامی اسالم (ص) گفت :امروز روزی است که
ما باید با تمام توان در مقابل دشمنان بایستیم.
آیتاهلل علوی گرگانی هم در این دیدار اظهار کرد :به لطف خدا ناوگروه
 75ارتش در اقیانوس اطلس حضور پیدا کرد و با موفقیت این موضوع
انجام شد که شایس��ته تقدیر و افتخاری برای نظام اسالمی است .وی
افزود :در شرایط امروز دشمنان تالش میکنند ایران اسالمی به موفقیت
نرسد ولی با اراده معنوی و الهی که خداوند به ملت ایران داده است نسل
جوان افتخارآفرینی میکند.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به آیهای از قرآن کریم بیان کردند :خداوند
در قرآن کریم میفرماید ح��ق تعالی با اهل تقوا و نیکوکاری اس��ت و
نسل جوان توجهش��ان به خداوند باش��د و کمک بخواهند قطعاً موفق
میشوند .آیتاهلل علویگرگانی عنوان کرد :نظام جمهوری اسالمی نظام
مستحکمی است و با توطئههای دشمن شکست نمیخورد چون در همه
زمینهها خدا را مدنظر قرار میدهیم .اس��تاد سطوح عالی حوزه علمیه
حرکت در مسیر رضای الهی را مورد تأکید قرار داده و خاطرنشان کردند:
هرکسی که در زندگی خود خدا را در نظر بگیرد همه چیز دارد و در مقابل
کسی که از خدا غافل شود هیچ چیزی ندارد و شکست میخورد.

