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خبر

چگونه ناکارآمدی ،بحران آب را تشدید کرد؟

فریاد خوزستان برای آب

پیام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت موسم حج:

کل منطقه اسالمی ،میدان سربرافراشتن مقاومت
در مقابل شرارتهای آمریکاست

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی به مســلمانان جهان بهمناســبت ایام حج،
استمرار حسرت دلهای مشتاق از حضور در ضیافت بیتاهلل را امتحانی گذرا خواندند
و با تأکید بر لزوم کمرنگ نشــدن پیامهای حج ،مقاومت در برابر قدرتهای متجاوز
بهویــژه آمریکا را از جمله این پیامهای متعالی دانســتند .متن پیام رهبر انقالب
اسالمی به این شرح است:
بسم ّ
الرحیم
الرحمن ّ
الل ّ
ّ
ّ
محمد و آلــه ّ
الطاهرین و صحبه
و الحمــد لل ّ
رب العالمیــن و صلّی الل علی ّ
الدین.
المنتجبین و َمن تَبِعهم ب ِاحسان الی یوم ّ
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!
امســال نیز ا ّمت اسالمی از نعمت عظیم حج محروم ماندند و دلهای مشتاق ،با
آه و افســوس ،ضیافت در خانهی محترمی را که خدای حکیم و رحیم برای مردم
بنا نهاده اســت ،از دست دادند .این د ّومین سال است که موسم شادمانی و بهجت
معنوی حج ،به موسم فراق و حسرت تبدیل میشود و بالی بیماری همهگیر ،و شاید
نیز بالی سیاســتهای حاکم بر حرم شریف ،چشم مشتاق مؤمنان را از مشاهدهی
نماد وحدت و عظمت و معنویّت ا ّمت اسالمی محروم میسازد و این قلّهی پُرشکوه
و ســرافراز را با ابر و غبار میپوشاند .این امتحانی همچون دیگر امتحانهای گذرای
تاریخ ا ّمت اســامی اســت که میتواند فردایی تابناک در پی داشته باشد؛ مهم آن
اســت که حج در شاکلهی حقیقیاش ،در دل و جان آحاد مسلمانان زنده بماند و
مناسکی آن مو ّقتاً حضور ندارد ،پیام متعالی آن کمرنگ نشود .حج،
اکنون که کالبد
ِ
عبادتی پُر رمز و راز است .ساخت و ترکیب زیبای حرکت و سکون در آن ،سازندهی
هویّت فرد مسلمان و جامعهی مسلمان و نمایشدهندهی زیباییهای آن در چشم
تضرع ،عروج معنوی
جهانیان است .از سویی دلهای آحاد بندگان را با ذکر و خشوع و ّ
میبخشد و به خدا نزدیک میکند ،و از سویی با پوشش و پویش یکسان و حرکات
هماهنگ ،برادران را که از چهارگوشهی جهان گِرد آمدهاند ،به یکدیگر پیوند میدهد،
و از سویی برترین نماد ا ّمت اسالمی را با همهی مناسک پُرمعنی و رازآلودش در برابر
چشم جهانیان میگذارد و عزم و عظمت ا ّمت را به رخ بدخواهان میکِشد.
بیت ّ
حج ِ
ربالبیت و ذکر و خشوع
معظم در دسترس نیست ولی ّ
امسالّ ،
توجه به ّ
میسر نیست ا ّما دعا و مناجاتِ
تضرع و استغفار در دسترس است؛ حضور در عرفات ّ
و ّ
میسر است؛ َرمی شیطان در منا ممکن نیست ا ّما دفع و طرد
معرفتافزا در روز عرفه ّ
شیاطین قدرتطلب در همه جا ممکن است؛ حضور یکپارچهی بدنها در گِرد کعبه
فراهم نیســت ا ّما حضور یکپارچهی دلها بر گِرد آیات روشن قرآن کریم و اعتصام
به حبل ّ
جمعیت عظیم،
الل وظیفهی همیشــگی است .ما پیروان اسالم که امروز از
ّ
سرزمین گسترده ،ثروتهای طبیعی بیشمار ،و ملّتهای زنده و بیدار برخورداریم ،باید
با داشتهها و ممکنهای خود ،آینده را رقم بزنیم .ملّتهای مسلمان در  ۱۵۰سال اخیر،
نقشی در سرنوشت کشــورها و دولتهای خود نداشته و به جز استثناهای معدود،
یکســره با سیاست دولتهای متجاوز غربی مدیریّت شده و دستخوش طمعورزی و
سیاسی امرو ِز بسیاری
ماندگی علمی و وابستگی
دخالت و شرارت آنها بودهاند .عقب
ِ
ِ
از کشورها محصول آن انفعال و بیکفایتی است .ملّتهای ما ،جوانان ما ،دانشمندان
جمعیتهای
ما ،علمای دینی و روشــنفکران مدنی ما ،سیاســتورزان و احزاب و
ّ
ما ،امروز باید آن گذشــتهی بیافتخار و شرمآور را جبران کنند؛ باید ب ِایستند و در
سخن
برابر زورگویی و دخالت و شــرارت قدرتهای غربی «مقاومت» کنند .همهی
ِ
جمهوری اسالمی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است ،دعوت
به این مقاومت اســت :مقاومت در برابر دخالت و شــرارت آمریکا و دیگر قدرتهای
گرفتن سررشتهی آیندهی دنیای اسالم با تکیه بر معارف اسالمی.
متجاوز و به دست
ِ
اسیتند و به انواع
حس ّ
طبیعتاً آمریکا و همراهانش در برابر عنوان «مقاومت» دچار ّ
دشــمنی با «جبههی مقاومت اسالمی» کمر بســتهاند .همراهی برخی از دولتهای
واقعیت تلخی در جهت تداوم آن شرارتها است .صراط مستقیمی
منطقه با آنان نیز ّ
که مناسک حج -سعی و طواف و عرفات و جمرات -و شعائر و شُ کوه و وحدت حج به
ْس ملّی،
توجه به قدرت الیزال الهی ،و اعتماد به نف ِ
ما نشان میدهد ،تو ّکل به خدا و ّ
و اعتقاد به تالش و مجاهدت ،و عزم راســخ بر حرکت ،و امید وافر به پیروزی است.
واقعیات صحنه در منطقهی اسالمی بر این امید میافزاید و آن عزم را تقویت میکند.
ّ
از سویی ناگواریهای دنیای اسالم ،عقبماندگیهای علمی و وابستگیهای سیاسی
و نابســامانیهای اقتصادی و اجتماعی ،مــا را در برابر وظیفهای بزرگ و مجاهدتی
خستگیناپذیر قرار میدهد؛ فلسطین مغصوب ،ما را به یاری میطلبد؛ یَمن مظلوم و
خونآلود دلها را به درد میآورد؛ مصائب افغانســتان همه را نگران میسازد؛ حوادث
تلخ در عراق و سوریه و لبنان و برخی دیگر از کشورهای مسلمان که دست شرارت
همت جوانان را برمیانگیزد،
و دخالت آمریکا و یارانش در آن مشهود است ،غیرت و ّ
برافراشــتن عناصر مقاومت در همهی این ّ
حساس ،و
و از ســوی دیگر ،سر
ِ
خطهی ّ
بیداری ملّتها ،و انگیزش نسل جوان و پُرنشاط ،دلها را لبریز از امید میکند؛ فلسطین
در همهی بخشهای خود «شمشیر قدس» را از نیام بیرون میکشد؛ قدس و غ ّزه و
طی دوازده روز بینی متجاوز
کرانه و سرزمینهای  ۴۸و اردوگاهها همه برمیخیزند و در ّ
کشی
را به خاک میمالند؛ یَ ِ
من محصور و تنها ،هفت سال جنگ و جنایت و مظلوم ِ
قســیالقلب را تاب میآورد و با وجود قحط غذا و دارو و امکانات
دشــمن شــرور و
ّ
زیستی ،تسلیم زورگویان نمیشود و آنها را با اقتدار و ابتکار خود سراسیمه میکند؛ در
عراق ،عناصر مقاومت با زبان رسا و صریح ،آمریکای اشغالگر و داعش دستنشاندهی
آن را به عقب میرانند و عزم راسخ خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از سوی
آمریکا و همراهانش را بیلکنت ابراز میدارند .تالش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف
عزم و خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر «مقاومت» در عراق و سوریه و لبنان و
دیگر کشورها ،و منتسب کردن آن به ایران یا هر مرجع دیگر ،توهین به آن جوانان
شجاع و بیدار ،و ناشی از عدم فهم و درک درست آمریکاییها از ملّتهای این منطقه
اســت .همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانستان تحقیر شود ،و پس از
آن ورود پُر ســر و صدا در بیســت سال پیش ،و پس از به کار بردن سالح و بمب و
آتــش در برابر مردم بیدفاع و غیر نظامی ،خود را در باتالق حس کند و نیرو و ابزار
نظامی خود را از آن بیرون ب َ َرد .البتّه ملّت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای ّاطالعاتی
و ســاحهای جنگ نرم آمریکا در کشورش باشد و هشــیارانه در برابر آن ب ِایستد.
ملّتهای منطقه نشان دادهاند که بیدار و هشیارند و راه و رویکرد آنان از برخی دولتها
که برای راضی نگه داشتن آمریکا حتّی به خواستهی او در مسئلهی حیاتی فلسطین
تن میدهند ،جدا است؛ دولتهایی که با رژیم غاصب صهیونیست ،آشکار و پنهان ،ن َرد
دوستی میبازند ،یعنی حقّ ملّت فلسطین را در میهن تاریخیاش انکار میکنند .این،
دستبرد به سرمایهی فلسطینیها است .آنها به تاراج سرمایههای طبیعی کشورهای
خود بسنده نکردند و اکنون سرمایهی ملّت فلسطین را تاراج میکنند.
برادران و خواهران!
منطقهی ما و حوادث ســریع و گوناگون آن ،نمایشگاه درسها و عبرتها است؛ از
سویی قدرتِ ناشی از مجاهدت و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز ،و از سویی ذلّت
تحمل تحمیلهای او.
ناشی از تسلیم و اظهار ضعف و ّ
َنص ُروا َّ
نصر ُکم
وعدهی صــادق الهی ،نصرت مجاهدان راه خدا اســت :ا ِن ت ُ
اللَ یَ ُ
َو یُ َث ِّبت اَقدا َم ُکم .نخســتین اثر این مجاهدت ،بازداشــتن آمریکا و دیگر زورگویان
ّ
شاءالل.
بینالمللی از دخالت و شرارت در کشورهای اسالمی است ،ان
بقیةاللّ
از خداوند متعال نصرت ملّتهای مسلمان را مسئلت میکنم و به حضرت ّ
خمینی عظیمالشّ ــأن و شهدای
(ارواحنا فداه) درود میفرســتم و عل ّو درجات امام
ِ
بزرگوار را از خدا میطلبم.
والسالم علی عباد ّ
الصالحین
الل ّ
ّ
س ّیدعلی خامنهای
 ۲۶تیر ۱۴۰۰
الحجه ۱۴۴۲
 ۶ذی ّ
یادداشت

عید قربان و نذر مداد رنگی

ادامه از صفحه 1
والدین افسرده و خشمگین نمیتوانند نیازهای روانی کودکان را برآورده کنند
و بازخورد مثبتی به او بدهند و نتیجه آن میشود که فرزندان مادران افسرده ،دو
برابر بیشــتر از فرزندان مادران سالم ،سراغ سیگار ،مواد مخدر ،اعمال بزهکارانه و
مخاطرهآمیز بروند .پدران افســرده هم باعث سوق دادن نوجوانان به سمت اعمال
بزهکارانه میشــود اما چون مدت کمتری در خانه حضور دارند ،تاثیرشان از مادر
کمتر است .مشکالتی که ایجاد میشود بسیار است اما راهحل ساده و اندک است.
پیامبران و ائمه برای هدایت و بیدار کردن آن جوهره اصلی درون انسانها مبعوث
شدهاند .ما نیز میتوانیم با الگوبرداری از آنها خصوصا حاال که در شرف عید قربان
هستیم ،در حد استطاعتمان در تامین نیازهای دیگران ،خصوصا کودکان که تاثیر
بیشتری از وقایع میگیرند و آیندهساز هستند؛ جهل ،ناراحتی و چرخه رفتارهای
معیوب را قربانی کنیم و جامعهای آگاه ،ســالم و شاد پدید آوریم زیرا خوشبختی
ما در گرو خوشبختی همسایمان است و عقل ،عرف و شرع در تمامی ادیان حکم
میکند که به دیگران احترام بورزیم و در تامین نیازهایشــان کوشا باشیم تا خود
نیز به آرامش برسیم.

وعده ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای رفع تنش آبی  ۴۷۱روستا از  ۷۰۲روستا
محمد سیاح

اســتان خوزستان در گذشــته یکی از اســتانهای پر
آب کشــور محســوب می شــده ،اما در دهههای گذشته،
ســوءمدیریت این استان را درگیر بحران شدید آبی کرده و
آن را به خشکی رسانده است که همین موضوع سبب بروز
بحرانهای دیگری در این استان شده که پیامدهای مختلفی
خواهد داشت.
به گزارش مردم ســاالری آنالین ،خشکسالی و کاهش
بارشــها اتفاقی است که در کل کشور رخ داده است و همه
شهرها هم درگیر این موضوع هستند ،اما خوزستان برخالف
آنچــه امروز می بینیم و می شــنویم روزگاری پر آب بوده
اســت .این استان هفت رود بزرگ شامل کارون ،دز ،کرخه،
مارون یا جراحی ،شــاوور و زهره دارد .ایران دو جلگه مهم
آبی هم داشــته که یکی جلگه شمال ایران و دیگری جلگه
خوزســتان بوده که خاک این استان را حاصلخیز و مناسب
کشاورزی کرده است.
با این حال در طول دهههای گذشته اقدامات مسئوالن
در بخشهای مختلف آبی ،کشاورزی و محیط زیست و  ...در
استان خوزستان باعث شده تا این منابع آبی از بین بروند و
خشکسالی و بحران آب پدیدار شود .جالب تر اینجاست که
در همه سالهایی که خشکسالی تشدید شده و بحران آب به
مردم منطقه فشار بیشتری را وارد کرده مسئوالن طرحهای
کمتری را برای مدیریت منابع آبی موجود اجرا کرده اند.
طرحهــای انتقال آب از سرشــاخههای رودهای بزرگی
همچون کارون و دز به اســتانهای همجوار و گاه استانهایی
با مســافتهای دور همچون فارس ،اصفهــان ،کرمان ،یزد و
حتی قم و مرکزی ،موجب کاهش میزان آب این رودخانه ها
بویژه درفصول گرم سال شده است .برخی از این پروژه های
انتقال آب با وجود مخالفتهای زیســت محیطی اجرا شده و
تعداد اندکی نیز در میانه راه متوقف مانده اند .در این میان
سدسازی ها نیز ضابطه مند نبوده و ساخت سدی همچون
سیوند معضالت فراوانی برای استان ایجاد کرده است.
شــرایط آبی در شمال و جنوب خوزستان با هم متفاوت
اســت و بر اساس گزارشــهای موجود ،شمال خوزستان در
بحران شــدیدتری از بی آبی به سر می برد و در حال حاضر
هم آبرســانی به این منطقه از طریق تانکر انجام می شود.
در جنوب اما شــرایط کمی بهتر از شمال خوزستان است؛
هرچند آنجا هم مردم با کم آبی مواجه هستند و دسترسی
مختصری به آب دارند.
همین وضیت سبب شده تا در روزهای اخیر شاهد بروز
اعتراضاتی در این استان باشیم .اعتراضاتی که در ابتدا دلیل
آن بحران آب و وضعیت حاضر خوزســتان بود ،اما هر چه
بر ســاعات این اعتراض افزوده شــد؛ این نمایش پردههای
پنهان بیشتری را نشــان داد .پردههایی که نشان می دهد
این اعتراضات که به دلیل بحران آب و مطالبه مهمترین حق
حیات انسانهاست ،میتواند پیامدهای زیان باری داشته باشد.
مردم خوزستان که معتقدند سالهاست از مواهب نفت در این
استان کمتر بهره مند شده اند ،حاال می بینند که از دستیابی
به حداقل خواســتههای خود نیز محرومند .درحالیکه حق
مردمی که هشت سال در خط مقدم مقابله با دشمن بعثی
بوده اند بیش از اینهاســت؛ نه اینکه  33سال پس از پایان
جنگ همچنان درگیر بدیهی ترین حقوق خود باشند و در
حسرت روزهای باشکوه گذشته ،افسوس بخورند.
اعتراضات به حق مردم خوزستان
و تحرکات جدایی طلبان
خوزستان استانی اســت که از اقوام مختلف فارس ،لر و
بختیاری ،عربها و ...تشکیل شده است .بحرانی که در این
اســتان ایجاد شــده ،بحرانی برای همه اقوام ساکن در این

اســتان محسوب می شــود و اعتراض به وضعیت نابسامان
فعلی هم حق طبیعی همه مردم این ســرزمین اســت که
شاهدند در پی سالها ســوءمدیریت ،در وضعیت وخیمی
قرار گرفته اند و حتــی مدیران خاطی باید در مقابل مردم
محاکمه شوند و پاسخگوی آثار سوءمدیریت خود باشند؛ اما
اتفاقی که در این روزها در خوزســتان در جریان است فراتر
از بحران آب است.
در البالی بحران آب و تشــنگی مردم و از دســت رفتن
محیط زیست و تلف شدن حیوانات و زیست بوم منطقه ،که
زندگی اعراب مرزنشــین را هم که بیش از دیگران ،زندگی
شان با آب گره خورده است ،تحت تاثیر خود قرار داده است
اما عده ای با مصادره اعتراضات و سر دادن شعارهای جدایی
طلبانه مهمترین اصل هر کشور را که حفظ تمامیت ارضی
است خدشــه دار می کنند! بخشی از پانعربها با مصادره به
حق مطالبات مردم خوزســتان ،اعم از عرب و لر و  ،...پرچم
دار اعتراضات شده و شعارهای جدایی طلبانه سر می دهند.
آنها با در دســت داشتن فضای رســانه ای در منطقه و
همچنین پشــتیبانی برخی از شــبکههای خبری خارجی
و بــا تحریک جوانان از طریق بیان اخبــار دروغ و تحریف
تاریخ سعی دارند شعارهای جدایی طلبانه را وارد تجمعات
اعتراضی و مســالمت آمیز مردم خوزستان کنند درحالیکه
خط اعتراضات مردم خوزستان از اینها جداست.
افزایش نارضایتی و اعتراض به سوءمدیریت مسئوالن و
مدیران ناالیق حق طبیعی مردم است و همه اتفاقات امروز
خوزستان پیامدی از وضعیت کم آبی است و نمیتوان مردم
را از حق اعتراض برای دستیابی به بدیهی ترین حق حیاتی
خود محروم کرد .اما افزایش تنش در منطقه می تواند عالوه
بر بحران آب ،مشکالت امنیتی ایجاد کند که اگرچه عامل
آن ،ســوءمدیریت مسئوالنی اســت که پرآب ترین استان
کشور را به کم آب ترین استان تبدیل کرده اند ،اما دود آن
به چشم مردمی میرود که سالهاست محرومیت را با گوشت
و استخوان لمس می کنند.
برخورد با شایعه پراکنان
فضای مجازی خوزستان
در همیــن حال معــاون امنیتی انتظامی اســتانداری
خوزستان گفت :در روزهای اخیر اخبار منفی و کذب زیادی
در فضای مجازی در خصوص اعتراضات مردم به کمبود آب
در این اســتان در فضای مجازی منتشر شده که با منتشر
شدگان این اخبار برخورد قانونی خواهد شد.
ولی اله حیاتی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:در هفته

گذشته چند اعتراض محدود در مناطقی از استان خوزستان
به کمبود آب از ســوی مردم داشــتیم که به صورت کامال
مسالمت آمیز بود و بدون درگیری ماموران انتظامی با آنان
پایان یافت اما موج سواران معاند نظام در تالش هستند که
خبرسازی کنند و به نوعی آرامش جامعه را بر هم زنند.
وی اظهار داشت :در جدید ترین خبری که منتشر شده
تصویری از یک جوان سوســنگردی که چند سال پیش در
یک نزاع محلی کشته شده را منتشر کرده و آن را به نیروی
انتظامی منتســب کرده اند که به هیچ عنوان درگیری در
سوسنگرد یا دیگر مناطق اســتان با نیروی انتظامی انجام
نشده که کسی کشــته شده باشد و این نشان می دهد که
دشمنان نظام مستاصل شده و به اخبار دروغین روی آورده
اند.
معاون امنیتی انتظامی اســتانداری خوزســتان گفت:
متاســفانه برخی افراد هم نادانســته این اخبار را در فضای
مجازی بازنشر می دهند و در واقع آرامش مردم را با اینگونه
اخبار بر هم می زنند که امروز به پلیس فتای نیروی انتظامی
تکلیف شد تا این افراد را در بستر فضای مجازی شناسایی و
تحویل دستگاه قضایی دهند تا برخورد قانونی با آنان صورت
گیرد.
وی اظهار داشت :دشمنان نظام که از وحدت مردم با نظام
عصبانی هستند کشته سازی و یا خبرهای جعلی درگیری
نیروی انتظامی را در دستور کار خود قرار داده اندو فکر می
کنند با انتشار این اخبار می توانند به اهداف شومشان دست
یابنــد غافل از اینکه مردم با بصیرت خوزســتان فهیم و با
درک باال هستند و قطعا خودشان در مقابل این شیطنتهای
رسانههای معاند خواهند ایستاد.
حیاتی گفت :همانگونه که پیشتر هم اعالم شد تنها یک
جوان بیگناه در شادگان در هفته گذشته کشته شد و آن هم
به دست اغتشاشگرانی که به سمت یک ترانس برق شلیک
کردند و بعد از اصابت تیر به ترانس و برگشت آن این جوان
بیگناه کشــته شد و قطعا به زودی عوامل آن هم شناسایی
ودستگیر خواهند شد.
به گفته معاون امنیتی اســتانداری خوزســتان اکنون
آرامش در همه شهرهای استان برقرار است و مردم به زندگی
روزمره خود مشغول هستند و مسئوالن هم در تالش برای
رفع مشکالت تنش آبی استان هستند در حالیکه رسانههای
معاند وعوامل آنها در داخل کشــور نشسته و اخبار دروغین
تهیه و در بستر فضای مجازی پخش می کنند.
وی گفت :در چند روز اخیر دشــمنان قسم خورده نظام

حتی کلیپهایی از درگیری افرادی در کشورهای دیگر را هم
مونتاژ کرده و بنام درگیری در خوزســتان منتشر کرده اند
که مردم هم باید به این مطالب و فیلمها توجهی نکنند.
ایــن مقام امنیتــی در خوزســتان تاکید کــرد :مردم
خوزســتان مردمی هســتند که امتحان خــود را در طول
دوران انقالب اســامی و به خصــوص در جنگ تحمیلی
پــس داده انــد و وفادارتریــن مــردم بــه نظــام مقدس
جمهــوری اســامی هســتند و همین امر باعث شــده تا
دشــمنان تالش کنند که این پیوســتگی آنــان به نظام
را بگســانند اما این خوابی اســت که آنان با خود به گور
خواهند برد.
وی تاکیــد کرد :مردم به هیچ وجه به شــایعات فضای
مجازی توجه نکنند و مطمئن باشــند که فرزندان آنان در
نیروی انتظامی و دســتگاههای امنیتی برای آرامششان از
هیچ کوششــی دریغ نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد که
دشمن در صف مردم و مسئوالن خللی ایجاد کند.
بازداشت فرد توهین کننده به مردم خوزستان
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به
انتشــار یک ویدیو از فردی در اســتان اصفهان که به مردم
فهیم خوزســتان توهین کرده بود گفــت :برای این فرد و
افــراد دیگری که در این برهه زمانــی نمک به زخم مردم
خوزســتان پاشیدند از سوی پلیس فتا پرونده تشکیل شد
که روز گذشــته بازداشت شد تا به زودی در محاکم قضایی
پاسخگوی توهینهای خود باشند.
وی اضافه کرد :در حالی که مردم نجیب استان خوزستان
با تنش آبی مواجه هستند برخی افراد مریض و متوهم در
یک استان با پر کردن کلیپ و برای مطرح کردن خودشان
در فضای مجازی از کلمات زشت و ناروا بر علیه مردم نجیب
اســتان خوزستان استفاده کردند و باعث جریحه دار شدن
احساســات مردم این استان شدند به همین دلیل پیگیری
قضایی این افراد در دستور کار قرار گرفت و با هماهنگیهای
انجام شده یکی از این افراد بازداشت شد.
وی در عین حال از ابراز همدردی ســایر مردم کشور با
مردم استان خوزســتان در زمینه کمبود آب قدردانی کرد
و گفت :اغلب مردم اســتانهای کشور طی روزهای اخیر در
فضای مجازی از وضعیــت پیش آمده در خصوص کم آبی
در خوزســتان ابراز ناراحتی کرده و با مردم خوزستان ابراز
همدلی و همدردی کرده اند که این نشــان می دهد مردم
ایران یکدست و متحد هستند و در روزهای سخت در کنار
هم قرار می گیرند.
وعده حل مشکل تنش آبی
 ۷۰۲روستای خوزستان
محمد مخبردزفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
دیروز ( ۲۸تیرماه) در حاشــیه بازدیــد از تصفیهخانه آب
شهدای هویزه ،اظهار کرد :در دو سه روز گذشته همکاران ما
در استان حضور پیدا کردند و با هماهنگی استاندار تصمیم
گرفتند که مشــکل  ۴۷۱روستا از  ۷۰۲روستایی که دارای
تنش آبی هستند را حل کنند.
بــه گزارش ایســنا ،وی افزود :به نظــر میآید میتوان
بــا اعتبار  ۲۰۰یــا  ۳۰۰میلیاردی که بخشــی از آن را ما
پرداخت میکنیم ،مشکل این روستاها را حل کرد؛ در جلسه
استانداری در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت که بتوان
ظرف ســه تا چهار ماه ،مشــکل این روستاها را حل کنیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در پایان گفت :چند کار
ضربتی از جمله اســتقرار مخازن در روستاها و اجاره ۱۰۰
تانکر آب انجام شــد تا آبرسانی به صورت  ۲۴ساعته انجام
و مشکل حل شود.

روحانی:

مردم حق دارند به خاطر خشکسالی و کمآبی ناراحت باشند
رئیــس جمهوری با بیان اینکه مردم بخاطر مشــکالت
ناشی از خشکسالی و کم آبی هرچقدر ناراحت باشند ،حق
دارند ،گفت :لحظهای نیست که دولت به فکر مردم نباشد؛
تا ساعت آخر در قبال مردم مسئولیت داریم و با همه توان
در خدمت مردم هستیم.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام و المســلمین حسن
روحانی روز دوشنبه در مراسم افتتاح طرحهای ملی وزارت
جهاد کشاورزی در هشــتاد و دومین برنامه پویش تدبیر
و امید برای جهش تولید گفت :در شــرایط خشکســالی
متاســفانه نمیتوانیم خوداتکا باشیم به دلیل اینکه بخش
بزرگــی از زمینهای کشــاورزی ما دیم اســت .اگر همه
زمینهای کشــاورزی ما آبی بود و سدهای ما هم به اندازه
کافی آب داشــت ،شــاید خیلی دچار تنش نمیشدیم اما
وقتی که بســیاری از زمینهای ما دیم اســت ،دیم کامال
متکی به باران به اندازه کافی و به موقع اســت و هر دوی
اینکــه باران که در چه زمانی و چه مقدار باشــد ،برای ما
مهم است.
روحانی افزود :متاسفانه امسال شرایط بسیار سختی را
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای در
جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با تقدیر
از سفر هیات ویژه بررسی مشکالت آب مردم
خوزستان به این استان گفت :بررسی مسئله
مشکالت آبی خوزستان و ارائه گزارش آن به
دولت کار الزمی بود اگر چه دیر انجام شــد،
اما پیگیریها نباید محدود به یک سفر و یک
گزارش شود.
محســنی اژهای به دادســتان کل کشور و
ســازمان بازرســی مأموریت داد موضوع را تا
حصول نتیجه روشــن و قطعی و حل مشکل
و جلوگیری از تکرار مشکالت مشابه پیگیری
کننــد و گــزارش آن را نیز بــه اطالع مردم
برسانند.
رئیس قوه قضائیه از مردم خوزســتان نیز

میگذرانیم .در  ۵۰ســال گذشته چنین خشکسالی تقریباً
کمنظیر اســت به طوری که امسال نسبت به سال گذشته
بیــش از  ۵۲درصد کاهش بارندگی داریم .به همین دلیل
هم در مسئله آب و هم در مسئله برق دچار مشکل شدیم
و مردم عزیز ما در خوزســتان و در بسیاری از استانهای
جنوبی در دام و کشاورزی در شرایط کمآبی دچار مشکل
شدند.
وی افزود :مردم خوزستان علیرغم اینکه توصیه ما این
بوده که در آنجا برنجکاری نشود اما سالهاست برنج کاری
هــم انجام میدهند که خود آن هم مزید بر علت شــده و
همه اینها دســت به دست هم داده و مردم در سختی قرار
گرفتند.
رئیس جمهوری بیــان کرد :ما روز گذشــته مصوبات
بســیار خوبی در دولت داشــتیم برای اینکه این مشکل را
فعال برای مردم عزیز خوزستان حل کرده و جبران خسارت
بکنیم .جاهایی که باید آبرسانی شود ،آبرسانی انجام گیرد.
روحانی عنوان کرد :مردم هرچقدر ناراحت باشند ،حق
دارند .تا وقتی که انسان دامپروی و کشاورزی نکرده باشد،

معنــای آن را نمیداند .وقتی مســئول دامپروری میبیند
دام پیش چشمش غذای کافی یا حتی گاهی آب به اندازه
کافی در اختیار ندارد ،یا باغ و محصوالت کشــاورزی وی
خشک میشــود و از بین میرود ،فقط بحث مالی نیست
که پول و اموال وی از دســت میرود بلکه مانند این است
که جان وی از دســت میرود یعنی بهقدری برای کشاورز
مهم است و همه محصوالت کشاورزی ،نخلستانها و باغها
که شــبیه فرزندانش است و به لحاظ عاطفی هم در فشار
قرار میگیرند.
وی ادامه داد :دولت لحظهای نیســت که به فکر مردم
نباشــد و اگر جایی خشکسالی مردم را آزار میدهد ،جایی
اگر زلزله یا سیل است ،ما همه توانمان را بهکار میگیریم.
حاال گاهــی وقتها توان ما به اندازه خســارتهای مردم
نیســت و گاهی با تأخیر مواجه میشود من خدمت مردم
عزیز عرض میکنم که دولت با همه توان در خدمت مردم
است.
رئیس جمهوری تصریح کــرد :برای من و همه وزیران
و همه مســئولین هیچ تفاوتی نمیکند که هفتههای آخر

دولت یا هفته اول اســت .ما تا ساعت آخر مسئولیم و بار
مســئولیت بر دوش ما اســت و باید تالش کنیم ،ساعتی
هم که تحویل دولت بعدی دادیم ،دولت بعدی مســئولیت
میپذیرد و همه باید دولت بعدی را یاری کنیم زیرا بدون
یــاری و کمک مردم کار پیش نمــیرود .البته در بخش
کشاورزی بار کشــاورزی بر دوش کشاورزان عزیز است و
زحمت را آنها میکشــند ،مدیران ما هم تالش میکنند و
دولت هم برنامهریزی و تالش میکند در طول این هشت
سال کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است.
وی در ادامــه گفت :رهبری که در  ۱۸ســال پیش به
خوزستان سفر کرده بودند دستور احیا و تجهیز  ۵۵۰هزار
هکتار زمین را دادند که پیشــرفتی آنچنان نداشت که از
دولت یازدهم شروع به کار کردیم ۲۹۵ .هزار هکتار زمین
در خوزســتان و ایالم ۴۶ ،هزار هکتار طرح در سیســتان
و بلوچســتان و حدود صدهزار هکتار در گلســتان و ۱۲۷
هزارهکتار در منطقه غرب کانال کشی و زهکشی و تجهیز
شد که کار بسیار بزرگی انجام گرفته که کشاورزی صنعتی
شود.

دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری مشکل آب خوزستان
خواســت تا اجازه ندهند دشمنان از مطالبات
به حق آنها سوءاستفاده کنند و در عین حال
به دادستان حوزه قضائی مربوطه مأموریت داد
مواردی که منجر به آســیب دیدن یا کشــته
شدن افراد شده با جدیت و فوریت پیگیری و
بــا عوامل این اقدامات برخورد کند تا موضوع
برای همگان روشن شود.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای
به موضوع معطل ماندن مردم در دستگاههای
اجرایی و قوه قضائیه نیز اشــاره کرد و گفت:
واقعاً گاهی مردم بی وجــه در ادارات معطل
میشوند و کارشان به تأخیر میافتد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا
روز دوشــنبه ( ۲۸تیرماه) به ریاســت قاضی زرگر با قرائت
کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.
قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعالم رسمیت
جلســه بیان کرد :قراردادی که بســته شده و قولی که داده
شده باید به آن عمل شود ،بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲
آخرین فرجه تسویه حســاب بوده است ،اما اکنون در سال
 ۱۴۰۰هنوز تسویه صورت نگرفته است.
وی با اشــاره به احتمال کمکاری ،اهمال و یا ترک فعل
دستاندرکاران بانکها در این پرونده اظهار کرد :در خصوص
دستاندرکاران بانکها از پروندهها نقص گرفتیم و برگرداندیم
تا رســیدگی شود ،امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز
پیگیر هستیم.

رئیــس قــوه قضائیه گفت :گاهــی اوقات
مقررات و قوانین پیچیدگیهایی دارد که باید
روند آن طی شود ،اما مواردی هست که بدون
هیچ ضرورتی موجب تعلل مردم و سرگردانی
آنها در ادارات میشود که باید با این مسئله
برخورد شود.
ســازمان بازرســی بــا کمک حراســت
دســتگاهها ،عوامل معطلی مردم در ادارات را
شناسایی و با آن برخورد کنند
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای
تصریح کرد :یکی از وظایف اصلی حراســتها
برخورد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات

و کسانی است که چوب الی چرخ میگذارند
و یا خدماتشان با فساد همراه است که سازمان
بازرسی باید از آنها گزارش بخواهد.
وی با بیان اینکــه نباید اجازه دهیم مردم
حاال که با مشــکالت دیگر روبرو هستند ،در
پیچ و خم اداری دستگاهها ،نهادها و مؤسسات
عمومی هم معطل شــوند ،از سازمان بازرسی
کل کشور خواســت که با همکاری نیروهای
خــود و همچنیــن مجموعههــای نظارتــی
دستگاهها عناصر خاطی را شناسایی و با آنها
برخورد کند.
رئیس قــوه قضائیه در بخــش دیگری از

رسیدگی به یکی از بزرگترین پروندههای بانکی کشور
قاضی زرگر با اشــاره به ماده  ۳۵۸قانون آیین دادرســی
کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند و از
نماینده دادستان نیز خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادســتان ضمن قرائت کیفرخواست گفت :این
پرونده از بزرگترین پروندههای بانکی کشور است که متهم
ردیف اول و ســایر متهمان از ابربدهکاران کالن هســتند؛
گردش کار این پرونده از سال  ۸۳تنظیم شده است و طرف
طلبکار و شکات این پرونده بانکهای ملی ،پارسیان ،تجارت،
توسعه صادرات و سپه هستند.
نماینده دادســتان اظهار کرد :در این پرونده برای  ۷نفر

کیفرخواســت صادر شده ،بر این اساس متهمان برای تولید
و واردات تســهیالتی اخذ کردند ،اما با رفتارهای مجرمانه،
صورتهای مالــی غیرواقعی ،فاکتورهای جعلی و با تبانی با
برخی از مدیران ارشد و میانی بانکها کاالیی وارد نکردند و
بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
وی اظهار کرد :گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیونها یورو،
درهم ،دالر و ین گرفتهاند.
نماینده دادســتان اظهار کرد :فقــط در یک قالب اعتبار
اسنادی  ۲میلیارد ین ژاپن اخذ شده و  ۶۵هزار میلیارد ریال
تسهیالت در دهه  ۸۰گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.

سخنانش از عملکرد مرکز حفاظت و اطالعات
قوه قضائیه در شناسایی و بازداشت  ۱۹نفر از
عناصر فاسد و کارچاقکن در تهران اعم از ۱۵
وکیل و چند کارمند دادگســتری در روزهای
اخیر تقدیر کرد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای
تصریــح کرد که اقدامات چند فرد خاطی آثار
سویی از جمله ذهنیت سازی منفی در مردم
نســبت به کارکنان خدوم دســتگاه قضایی
داشــته و نســبت به آنها ســوءظن بوجود
مــیآورد به نحوی که  ۸۰هزار وکیل را بدنام
کرده و موجــب بیاعتمادی مــردم به نظام
قضایی میشــود ،و بر همین اساس رسیدگی
سریع به این پرونده و اطالع رسانی درباره آن
باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان ،تسهیالت دریافتی
از بانکها را صرف امور شخصی ،کارخانهها و تأسیس شرکت
میکردهاند ،گفت :فقط در این راســتا  ۱۶شرکت تأسیس
شده است .نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه
موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد ،گفت:
اتهام اول متهم ردیف اول اخالل کالن در نظام پولی و ارزی
کشور است.
نماینده دادستان با اشــاره به تخلفاتی که توسط هیأت
کارشناسی مورد شناســایی قرار گرفته است ،گفت :از ۱۶۵
فقره تسهیالت ۱۲۳ ،فقره در جای خود مصرف نشده است
و در یک مورد از مجموع  ۱۰۱اعتبار اسنادی برای  ۴۳پارت
برگ سبز گمرکی ارائه نشده است ،به این معنا که ارز خارج
شده ،اما کاالیی وارد نشده است.

