
فریاد خوزستان بررسی می کند:

جاده های مرگ
بیست و چهارمین پرونده ویژه فریاد خوزستان:

جاده های خوزستان، سرخ از خون مردم!

خوزستان از نظر میزان »تن کیلومتر« کاالی حمل شده در کشور رتبه اول 
را دارد، اما از نظر کیفیت راه ها که نسبت طول آزادرا ها و برزگرا ها به کل 

طول را های استان است در رتبه ۱۵ کشور قرار داریم..

یک  ماه،  فروردین  سیل 
به  تومان  میلیارد  هزار 
خوزستان  جاده های 

خسارت زد..

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان:

تخصیص  سیل[  راه ها]خسارت  برای  ریال  یک  تاکنون 

داده نشده است

برخی مشکالت جاده های خوزستان: مشکل اعتبار، کمبود دوربین برای کنترل سرعت، 
گرمای هوا، عدم استفاده ی کافی از ظرفیت شبکه ی ریلی، جاده های خراب و آسیب 
دیده، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی،  عرض کم جاده ها، کمبود روشنایی 

جاده ها.
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چالش ها و بحران های پیش روی اصالح طلبان
رها عبداللهی

قانون یا خیابان؟
تحلیلی بر بیانات رهبر 
انقالب درباره گرانی بنزین

فقط با والیتمداری آرام شوید به همت ساج برگزار شد:
همایش سه روزه هزار 

فعاالن مجازی کشور در مشهد 
مقدس

یادداشت یادداشت یادداشت گزارش

بعد از پایان تجمعات، نوبت محاکمه روحانی، 
حامیان  و  آشوب  مسببین  مردان،  دولت 

آشوب است.
با حمایت جریان  دولت شیخ حسن روحانی 
مدعی اصالحات و باالخص آقایان هاشمی و 
خاتمی و سیدحسن خمینی و علی الریجانی 
اعضای  از  هم  وی  وزرای  تمام  و  آورد  رأی 
سازمان  و  مشارکت  و  کارگزاران  احزاب 
ستاد  اعضای  و  اسالمی  انقالب  مجاهدین 
میرحسین موسوی در سال 88 انتخاب شدند. 
حاال وضعیت امروز این مملکت خروجی 7-6 
سال مدیریت این جریان بر قوه اجرایی کشور 

است.
حل  برای  دولت  این  استراتژی  ترین  مهم 
توسعه  تئوری  کشور،  اقتصادی  مشکالت 
حل  و  توسعه  برای  ما  یعنی  است.  وابسته 
شدن مشکالت مان چاره ای نداریم که ذیل 
سلطه غرب رفته تا مشکالت کشور حل شود.

المللی  بین  ننگین  قراردادهای  بیشترین 
 ،FATF، IPC  ،2030 برجام،  از  اعم 
 6 این  در   ... و   CFT پاریس،  کنوانسیون 
سال بدست بی کفایت این دولت بسته شد؛ 
حاال بعد از 6 سال خروجی عملکرد این دولت 
 55 پراید  تومنی،  هزار   14 دالر  جز  چیزی 
 60 تورم  هزارتومنی،   150 گوشت  میلیونی، 
درصدی، سه برابر شدن قاچاق، 4 برابر شدن 
نقدینگی، افزایش بیکاری، تعطیلی 60 درصد 
قیمت  شدن  چندبرابر  تولیدی،  کارخانجات 
ناکارآمدی  مهر،  مسکن  تعطیلی  مسکن، 
ارتباط  تضعیف  داخلی،  سیاست  عرصه  در 
در  منطقه،  و  همسایه  کشورهای  با  خارجی 
کرم  و  لطف  امید  به  کشور  گذاشتن  انتظار 

آمریکا و فرانسه نیست!
بعد از همه این دستاوردها، دولت در اقدامی 
غافلگیرکننده هم برای مردم هم برای دستگاه 
ها و ادارات- در شب جمعه 24 آبان ساعت 
الشأن  عظیم  پیامبر  والدت  شب  شب،   12
اسالم)صلوات اهلل علیه( اقدام به افزایش نرخ 
انجام  درکار  را  نظام  و  مردم  و  کرده  بنزین 

شده قرار داد.
بهمراه  مردمی  آمیز  مسالمت  اعتراضات 
اعتراض سه تن از مراجع تقلید )آیات صافی، 
و  مجلس  نمایندگان  و  گرگانی(  و  مکارم 
دولت  گازانبری  اقدام  این  به  رسانه  اصحاب 
تدبیر و امید اصالحات باال گرفت. اعتراضات 
رفت  پیش  اصالحات  دولت  مرز سرنگونی  تا 
نظام  ساختار  به جهت حفظ  انقالب  رهبر  و 
تصمیم  این  فرمود  دولت  حفظ  و  سیاسی 
سران سه قوه است و چون نظرات کارشناسان 

قوه  سه  سران  تصمیم  از  ما  است  متفاوت 
حمایت می کنیم.

رئیسی مشخص  اهلل  آیت  اعتراض  با  بعد  اما 
شد ایشان بعنوان یکی از سران سه قوه، فقط 
بوده  بنزین  نرخ  افزایش  کلیات  جریان  در 
وگرنه در نوع اجرا، نحوه اطالع رسانی، زمان 

و غیره انتقادات جدی دارد.
افرادی  برخی  مردمی،  اعتراضات  جریان  در 
مردمی  صفوف  در  رخنه  با  منافق  و  نفوذی 
به تخریب اموال مردم و بیت المال پرداختند. 
آتش زدن ماشین های مردم، پمپ بنزین ها 
که همه جزو اموال خصوصی است نه دولتی-، 
غارت فروشگاه ها و مغازه ها و بانک ها و حمله 
با اسلحه سرد و گرم به ادارات، شهرداری ها، 
های  پایگاه  علمیه،  های  حوزه  ها،  کالنتری 
بوده  این آشوبگران  اقدامات  از  بسیج بخشی 
که باعث انحراف تجمعات مردمی و فراموشی 

اصل مطالبه مردم شد.
دستگاه های امنیتی، انتظامی و نظامی بالتبع 
وظیفه ذاتی خود به میدان آمده و جهت جمع 
کردن آشوبگرانی که با سالح سرد و گرم در 
بین مردم رعب و وحشت آفریدند، به وظایف 
خویش عمل کردند که در این میان تعدادی 
از نیروهای نظامی با گلوله و بعضاً سالح سرد 
نیز به شهادت رسیده و حتماً تعدادی از اشرار 

هم کشته و زخمی شده.
اوضاع،  این  اصلی  مسبب  که  است  واضح 
دولت روحانی و حامیان مدعی اصالحات وی 
است. قطعاً گناه خون هایی که برروی زمین 
بودند  آنها  آنهاست.  گردن  به  شده  ریخته 
با  و  رساندند  اینجا  به  را  کشور  وضعیت  که 
تصمیم مشکوک، آشوب آفریدند. حاال همان 
آشوبگرانی  از  و  کرده  صادر  بیانیه  مجدد  ها 
که اعتراضات مردمی را منحرف کرده و اموال 
مردم و بیت المال را تخریب کرده اند حمایت 
که  نیروهایی  با  باید  اند  مدعی  و  کنند  می 
برخورد  اند،  کرده  برخورد  گران  آشوب  با 
این همه رذالت و پستی! جالب  بر  شود! اف 
نیز  جمهور  رئیس  معاون  امضای  اینجاست 

پای این بیانیه است!
امروز مطالبه عموم مردم بعد از جمع کردن 
آشوب، محاکمه روحانی و سایر دولتمردان و 
آشوب  و  مشکوک  اقدام  این  مسببین  سایر 
هم  که  است  آشوبگران  حامیان  و  آفرین 
معیشت و زندگی مردم را مختل کرده اند هم 

باعث آشوب و قتل نفس شده اند.
داود مدرسی یان

اسالمی  جمهوری  مردم،  سیاسی  شعور  این  با 
همیشه جزیره ی ثبات است

امید حاجی زاده
رابطه ی  که  مادامی 
بر  امت  و  امام  بین 
اعتماد  احترام و  مدار 
که  مادامی  باشد، 
مردم  سیاسی  شعور 
فتنه های  اینگونه 
هیچ  ایران  کند،  خنثی  را  امریکا  و  غرب  عمال 
کنند  آشوب  ای  عده  شاید  نمی شود.  ناامن  گاه 
و دست به خرابکاری بزنند لکن حرکت عمومی 
مردم همیشه این انحرافات را در خود هضم کرده 
است. حوادث کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای، 
فتنه های سالهای 88 و ۹6 بخاطر شعور سیاسی 
41ساله  تاریخ  یوم اهلل های  در  مردم   این  باالی 

خنثی شده است. 

این مردم بصیر، با اینکه از فشار اقتصادی و تحریم 
و گرانی درتنگنا است ولی وقتی رد پای دشمن و 
عمالش را در آشوب و ناامنی  ببیند سریعا صف 
خود را جدا می کند. انتقادش را، اعتراضش را هم 
به سیاست های دولت اعالم میکند ولی آشوب و 

خرابکاری هرگز!
مدعی  و  کردند  اعتماد  ای  عده  وعده  ی  به  اگر 
کارزار  در  قطعا  نشد  ظاهر  وعده هایش  حد  در 
انتخابات جواب خود را به او و جریانش میدهد. 
ادعای عدالت کردی  اگر  ندارد.  با کسی  شوخی 
را  پاسخت  کنی  عمل  شعار  در حد  نتوانستی  و 
با تغییر می دهند. واگر کسی از آن آب گل آلود 
ماهی گرفت و برای پیشرفت کشور آدرس غلط 

داد به موقع جوابش را می دهند.

روزی که نه تکرار به کارآید و نه شعار!
شعور و بینش سیاسی مردم ایران در کل دنیا کم 
نظیر است. درست است از نظر اقتصادی جهان 
سومی هستیم ولی فرهنگ و شعور سیاسی مردم 
جهان  باصطالح  کشورهای  از  بسیاری  از  ایران 
اولی و توسعه یافته باالتر است. دریای خاورمیانه 
هیچ گاه به این اندازه متالطم نبود. در این دریای 
طوفانی جزیره ثبات بودن هنر است. نقش شعور 
بی  آرامش  و  ثبات  این  در  مردم  سیاسی  باالی 

بدیل است به همین خاطر الیق بهترین هاست.
و  پیشرفت  زمینه ی  می تواند  بینش  این  قطعا   
تعالی کشور را فراهم کند. البته نیاز به مدیریت 
و  استعداد  و  منابع  از  درست  استفاده  و  صحیح 
از  را  نگاهش  دولت  اگر  البته  دارد.و  داخل  توان 
خارج کشور، از میز مذاکره، از اروپا و امریکا به 
این مردم معطوف کند. دریایی از استعداد در این 

کشور نهفته است.

زهرا آراسته نیا - حاال که چند روزی از آن ایام 
پر التهاب گذشته و کم کم و به همت و صبوری 
شهرهای  به  آرامش  امنیتی  نیروهای  و  مردم 
کشور بازگشته، زمان بررسی دقیق و کارشناسانه 

وقایع رسیده است.
آرامش  زدن  هم  به  مسببین  تا  است  آن  وقت 
جامعه از اغتشاش گر گرفته تا مسئول بی تدبیر و 
بی درایت پای میز محاکمه بیایند و مردم پس از 
دیدن و تحمل روزهای آشوب، حاال طعم شیرین 

عدالت اسالمی را نیز بچشند.
مردمی که با وجود تمام اعتراضاتشان، بزرگمنشانه 
نظم  برهم زنندگان  و  اغتشاشگران  از  را  صفشان 
عمومی جداکردند و دندان بر جگر صبر گذاشتند 

تا کشورشان بیش از این آسیب نبیند، حاال حق 
جا،  به  نا  تصمیمات  با  کسانی  چه  بدانند  دارند 

منافقانه،  و  خواسته  ناکرده  خدای  و  ناخواسته 
میالد  شب  جشنهای  و  کردند  تلخ  را  کامشان 

پیغمبر رحمتشان را به ناگاه به هم ریختند.
حاال باید نشان داده شود امنیت برای ایران چنان 
اغتشاش گرانه  اعتراض  به  نه  که  دارد  اهمیت 
تدبیری  بی  از  نه  و  می شود  داده  پاسخی 

اغتشاش ساز چشم پوشی خواهد شد.
با  تا  ست  نظارتی  و  قضایی  دستگاه  نوبت  حاال 

سلطان اغتشاش برخورد کند.
دستگاه قضا می بایست بدون مالحظه این و آن 
برای رضایت حضرت حق تعالی و کسب رضایت 
اقدام  دولت  تدبیری  بی  به  نسبت  ایران،  ملت 

نماید.

دهه  نوشت:  قنبریان  محسن  االسالم  حجت 
اوباش؛  سازمان  بحث  سلسله  در  امسال  محرم 
پیشران فاجعه عاشورا به نقش اوباش و سازمان 
یافتن آنها در تند شدن حوادث ومصائب به قدر 

بضاعت اندکم پرداختم. 
این  در  همه  عاشورا،  حادثه  اصلی  -جانیان 
عامه  از  وبیشتر  پیشتر  که  آنهایند  اند.  تیپ 
به  بافحاشی  سازند.  می  فاجعه  کربال  در  حاضر 
امام ومقدسات لشکر را تشجیع می کنند. قاتل 

کودکان، غارتگرها، سوارانی که نعش امام را 
ها، کثیربن  بن حوزه  لگد کوب کردند؛ عبداله   
عبداله ها، حرمله ها، شبث ها، حصین ها، سنان 
محرک  موتور  و  قماشند  این  از  و...  شمرها  ها، 
و  عجیب  جنایتی  روز  چند  ظرف  که  ای  اصلی 

فجیع رقم بخورد.
طغام،  الغوغاء،  به  را  اجتماعی  تیپ  این  روایات 

اراذل و... معرفی کرده اند.
از  اراذل  فرمود:  شان  درباره  خدا)ص(  رسول   

کسانی اند که اگر ستمشان نکنی هم ستم می 
کنند)الخصال ج1ص112(

 امیرالمومنین)ع( فرمود: اگر گرد هم جمع شوند 
ضرر میزنند)نهج البالغه خ1۹5(

است.  اینان  به  بخشی  سازمان  طواغیت،  کار 
دولت سفیانی با سازمان بخشی اینان سرکار آمد 

و افاضل را هالک کرد.

گروه  های  شورش  از  پس  امیرالمومنین)ع( 
تروریستی بُسربن ارطاة فراخوانی درس آموز داد:

اراذل  ابوسفیان  پسر  که  اینست  دین  هالک 
واشرار را فراخواند وآنان پاسخ دهند ومن شما را 
که مردمی افاضل و اخیار هستید فراخوانم وشما 
پرهیزکاران  عمل  عمل،  این  ورزید.  استنکاف 

نیست)الغارات ج2ص42۹(
درجریانات اخیر به شهادت شاهدان عینی وهم 
ومستند  گفته  انتظامی  و  امنیتی  مقامات  آنچه 
صفوف  در  هم  واراذل  اشرار  ای  عده  اند؛  کرده 
واغتشاش  آشوب  را  ها  اعتراض  که  مردم شدند 
کردند. خاندان پهلوی و سازمان رجوی و دشمنان 
مسلّم ملت ایران هم اعتراف کردند برخی از آنها 
را سازمان داده اند وبقیه راهم فراخوان میکردند.

اشرار  ها،  سفیانی  که  نیستیم«  کوفه  اهل  »ما 
انقالب  والیت،  اما  شوند  واجابت  فراخوانند  را 
ونظام افاضل واخیار را -که قاطبه مردم ایرانند- 

فراخوانند اما اجابت نکنیم. پس همه می آییم.

مطهری  علی  بجای  توقع 
از صداوسیما

»عصر«  برنامه  در   - عبداللهی  رها 
علی  افتاد.  جالبی  اتفاق  زاده  طالب  نادر 
صفارهرندی  محمدحسین  و  مطهری 
گفتگوهای  و  بودند  برنامه  این  مهمان 
پیشنهاد  که  گرفت  صورت  خوبی  بسیار 

می کنم حتما ببینید.
 FATF لوایح  درباره  گفتگو  از  بخشی  در 
صحبت شد و مهمانان نظراتشان را گفتند. 
مطهری موافق الحاق و صفار مخالف بود. 
به  را  مهمانان  و  بینندگان  زاده  طالب 
معاون  سخنرانی  از  تصاویری  تماشای 
خزانه داری آمریکا و رئیس فعلی کارگروه 
سخنرانی  یک  در  که  کرد  دعوت   fatf
می  گزارش  ایران  علیه  ها  تحریم  درباره 
های  تحریم  چگونه  که  گفت  می  و  داد 
کرده  اعمال  ایران  علیه  را  بانکی  و  نفتی 
های  بخش  از  بسیاری  توقف  موجب  و 
و  شده  اقتصادی  دولتی  و  خصوصی 
ایران  اقتصاد  سرنگونی  برای  همچنین 

ابراز امیدواری می کرد.
آقای  ویدئو  این  پخش  اتمام  از  پس 
برای  باید  این سخنان  صفارهرندی گفت 
که  بدانند  مردم  و  شود  پخش  ما  مردم 
تمام  است  قرار   FATF به  پیوستن  با 
تراکنش های مالی ما تقدیم این فرد شود.

علی مطهری که تابحال سکوت کرده بود، 
اخبار  از  ها  این  چرا  واقعا  گفت:  یکباره 
به  چرا  شود!؟  نمی  پخش  سیما  صداو 

مردم نمی گوییم!؟
چرا  واقعا  سوخت.  مطهری  برای  دلم 
کند؟  نمی  پخش  را  چیزها  این  اخبار 
نادر  برنامه  در  امشب  باید  بنده خدا  این 
روبرو  ها  واقعیت  این  با  تازه  زاده  طالب 
شود؟ اگر اخبار این ها را پخش می کرد، 
این  از  زودتر  خیلی  مجلس  نمایندگان 
متوجه می شدند FATF قرار است چه 
بالیی سر اقتصاد زیر بار تحریم ما بیاورد 
کردند.  نمی  تصویب  را  آن  لوایح  اصال  و 
صداوسیما  اخبار  که  است  انصاف  این 
اطالعات  این  از  را  مجلس  نمایندگان 
وضعیست  چه  این  دارد؟  نگه  محروم 

واقعا!؟ مسئولین رسیدگی کنند.

یادداشت مدیر مسئول

گناه خون های ریخته شده؛ به گردن روحانی و حامیانش
با اشرار تسویه کنیم تا بعد ...!

شعور سیاسی مردم ایران

زنگ حساب رسیده
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سیاست خوزسـتانفریاد

در و  تبوک  جنگ  از  بعد   - صدرهاشمی  زکیه   سیده 
 رمضان سال نهم هجری عده ای از قبیله ثقیف که قبایل
 بزرگ شمال جزایرالعرب محسوب میشوند خدمت پیامبر
می ما  اهلل  رسول  یا  گفتند  و  امدند  علیه  اهلل  صلی   اکرم 
 خواهیم مسلمان شویم  اما سه شرط داریم. این سه  شرط

را بپذیرید تا مسلمان شویم.

را ها  بت  این  دیگر  یکسال  تا  دهید  اجازه  اینکه  اول    
 پرستش کنیم و دوم اینکه نماز بر ما سخت و ناگوار است
بت که  نخواه  ما  از  اینکه  سوم  و  بدار  معاف  ان  از  را   ما 

 بزرگمان }الت{ را بدست خودمان بشکنیم.

 پیامبر اکرم صلی علیه پیشنهاد اولشان را به کلی رد کرد

 و درمورد پیشنهاد دومشان فرمود:  »ال خیر فی دین ال
صاله فیه« و این پیشنهاد را نیز نپذیرفت

 اما درمورد پیشنهاد سومشان فرمودند: مانعی ندارد و کسی
را )این  بشکند  را  شما  بزرگ  بت  تا  فرستم  می  را   دیگر 
 پیامبر بعنوان تخفیف به آنان گفت زیرا پیش از ان خود
هایشان بت  تا  میکرد  مامور  را  شده  مسلمان  تازه   قبایل 
 رابشکنند(. سپس به آنها فرمود: دو پیشنهاد دیگر شما را

محال است بپذیرم.

 ایشان هرگز چنین فکر نکرد که یک قبیله بزرگ امده تا

اند حاال پرستیده  است بت   مسلمان شود که چهل سال 
 یکسال دیگر هم بپرستند و بعد مسلمان شوند زیرا این کار
 پیامبر صحه گذاشتن به بت پرستی بود و حتی اگر قبیله
 ی ثقیف از پیامبر می خواستند  فقط یک شب دیگر بت
 بپرستند باز ایشان نمی پذیرفتند. زیرا یکی از سیره های
نامشروع وسایل  از  استفاده  عدم  ایشان  منطقی  و   عملی 

برای رسیدن به اهداف هرچند مقدس بود.

نبوی می بزرگوار مرتضی مطهری در کتاب سیره   شهید 
 گویند: همانطور که هدف باید مقدس باشد وسیله ای را
 که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام می کنیم

نیز باید مقدس باشد.

تا کنیم  می  پیامبر  زندگی  از  ای  گوشه  به  دیگر   نگاهی 
 دریابیم که اصل عدم استفاده از وسیله ی نامشروع همیشه
بوده فرما  حکم  انسانیت  تاریخ   بزرگمرد  این  زندگی   بر 

است:

  پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم از ماریه قبطیه فرزندی به
 نام ابراهیم داشتند که بسیار مورد عالقه ایشان بود اما در
 سن 18 ماهگی از دنیا می روند و ایشان از مرگ فرزندشان
 بسیار متاثر می شوند بطوری که اصحاب پیامبر او را چنین
 محزون ندیده بودند و تمام مسلمین نیز برای حزن پیامبر
 ناراحت شدند و از قضا در آن روز تصادفا کسوف صورت می

 گیرد و این سخن بین مسلمین شایعه می شود که علت
 خورشید گرفتگی درگذشت فرزند رسول اهلل بوده و این امر
 باعث ایمان بیشتر مردم به پیامبر بوده  اما پیامبر که آمده
 بود مردم را از تاریکی های جهالت نجات دهد، نمی خواهد
 از این نقطه ضعف و غفلت مردم برای هدایتشان استفاده
خوبی نتیجه  اتفاق  این  از  مردم  که  حاال  نگفتند   کنند؛ 
 گرفته اند و محبوبیت من بین مردم بیشتر شده است پس
 من هم سکوت می کنم؛ پس باالی منبر آمدند و فرمودند:
 علت خورشید گرفتگی مرگ فرزند من یا همدردی عالم
 خلقت با حزن من نبوده است و خورشید و ماه برای مرگ

کسی نمی گیرد.

 ای کاش اصول حاکم بر زندگی پیامبر و معصومین صلوات
 اهلل علیها همیشه مدنظر مسئولین جامعه ی ما باشد؛ اما
 متاسفانه این سیره میان برخی از سیاستمداران ما گاهی
 دچار فراموشی می شود  و بجای پیروی از سیره ی ایشان
از اهداف   به  برای رسیدن  از وسایل مشروع  استفاده   در 

سیاستهای ماکیاولیستی استفاده می کنند که میگوید:

 »هدف وسیله را توجیه می کند و درستکار بودن را خوب
یا حفظ قدرت و  اگر هدف اصلی ما کسب  اما   می دانند 
 است این ریزه کاری ها را رها کنید و حتی به مردم دروغ

بگویید.«

در روحانی  بالوجه  و  غیرعادی   سخنرانی 
مفسدان با  برخورد  ضرورت  درباره   یزد 
کنار در  دانه درشت ها  و  اقتصادی   کالن 
 حمله به قوه قضائیه، فاقد ارزش پاسخ گویی
فرد نزدیک ترین  فریدون  حسین   است. 
محکوم مجرمانه،  عنوان  همین  با  او   به 
مبارزه بر  تاکید  لذا  است،  شده   به حبس 
روحانی از  مردم  نه  را  دانه درشت ها   با 
از مردم  می گیرند.  جدی  نه  و   می پذیرند 
را اقتصادی  مشکالت  حل  فقط   روحانی 
 توقع داشته و دارند که او هم در این عرصه

روحانی سخنان  خالیست.  دستش   جدا 
سرپوش اصل  در  قضاییه  قوه   به   خطاب 
 گذاشتن بر نداشته های دولت اوست. شاید
تا می کند  حمله  دیگران  داشته های  بر   او 

 نداشته های خود را پوشش دهد.

در این زمینه به نکاتی اشاره می شود:

 1.  قوه قضائیه نشان داده که بدون هیاهو
در این جوسازی ها،  از  تاثیرپذیری  عدم   و 
 حال برخورد با مفسدان اقتصادی است. از
 این روست که محبوبیت مردمی رئیس قوه
مسئولیت، کوتاه  دوره  همین  در   قضائیه 
 به طور معناداری افزایش یافته است. یعنی
 نمره مردم به عملکردهاست و نه وعده ها.
سال شش  از  پس  که  بداند  باید   روحانی 
انتخاباتی تبلیغات  دوره  دیگر   مسئولیت، 

 گذشته است. به عالوه آیا او دقت دارد که
 این سخنانش بر محبوبیت مردمی رییسی

 می افزاید نه روحانی؟!!!

جدید حاشیه سازی  ورای  در  ظاهرا   .2 
را اصلی  هدف  و  موضوع  باید   روحانی، 
مدتی فضاسازی،  این  با  کرد.   جست و جو 
اثبات سخنان و  رد  عمومی مشغول   افکار 
به مناسبی  فرصت  مدت  این   اوست.  
پیشنهادات به  پاسخ گویی  برای   روحانی 
گام توقف  راستای  در  فرانسوی ها   جدید 
آغاز و  برجامی  تعهدات  کاهش   چهارم 
 مجدد مذاکرات می دهد. از این رو جریان
باید سخنان،  این  به  توجه  بدون   انقالبی 
هوشمندانه بر موضوع اصلی تمرکز کند.

 3. روحانی با سخنان در یزد، به زعم خود

دو گام برداشته است:

عمومی افکار  آماده سازی  گام  اولین   الف. 
برای ضرورت مذاکرات مجدد با اروپایی ها.

از مردم  اصلی  مطالبات  جهت  تغییر   ب. 
مسائل اقتصادی.

زمان گذشت  با  بزودی  می رسد  نظر   به 
دو هر  در  روحانی  که  شد  خواهد   روشن 
 مورد دچار خطای محاسباتی شده است. نه
 مذاکره ای خواهد بود و نه مطالبه ای تغییر

 خواهد کرد.

انتخابات ی  آستانه  در   - عبداللهی   رها 
 مهم مجلس شورای اسالمی، اصالح طلبان به
 عنوان یکی از جناح های اصلی سپهر سیاسی
که اساسی هستند  های  دچار چالش   کشور 
 در وضعیت و میزان توفیق آنان در انتخابات و
 جلب آراء مردم تاثیر بسیاری گذاشته است.
 در این یادداشت به بررسی و مرور این چالش

 ها می پردازیم.

چالش تحریم یا عدم تحریم

تحریم به  معتقد  طلبان  اصالح  از  ای   عده 
 انتخابات هستند. این گزینه طرفداران زیادی
 در بدنه اصالحات ندارد. اصالح طلبان از این
 رویکرد در سال 90 تجربه ی تلخی داشتند
 و در سال 92 تصمیم به برگشت از گرفتند.
 منتقدان این طرح اتخاذ رویکرد تحریمی را
برای بزرگ  آسیبی  و  بی هدف  رویکرد   یک 
دانند. ضمن می  اصالحات  جریان   آینده ی 
 اینکه پس از آشتی اصالح طلبان با انتخابات
اقدام یک  آن  به  برگشت   ،92 سال   در 
و بالتکلیفی  را دچار  آنان   زیکزاکی ست که 
 تناقض نشان می دهد و بر بی اعتمادی بدنه

 می افزاید.

چالش حضور مشروط یا غیر مشروط

های دوراهی  ترین  جدی  از  چالش   این 
به مشروط  مشارکت  است؛  طلبان   اصالح 
 تایید صالحیت گزینه هایشان توسط شورای
که ست  کسانی  از  حجاریان  سعید   نگهبان. 
می وی  است.  مشروط  حضور  به   معتقد 
 گوید:»شاید عبور مقطعی از انتخابات رویکرد
نیست؛ آن  به ترویج  نیاز  اما  باشد   مناسبی 
با ذکر دالیل از خیر  اگر شرایط فراهم نشد 

انتخابات می گذریم، همین!«

شورای »اگر  گوید:  می  تاجزاده   مصطفی 
که را  کسانی  پلتفرم  و  صالحیت   نگهبان 
پروژه کرد،  تأیید  می شوند،  خوانده   فتنه گر 
 انتخابات را پیش می بریم. در غیر این صورت
 آن را تحریم می کنیم و با مردم تحریم کننده

هماهنگ می شویم.«

لمپنیسم، مخالفان ادبیات  با  ناصری   عبداهلل 
لطف مورد  اینچنین  را  مشروط  حضور   با 
بپذیرند باید  »اصالح طلبان  دهد:  می   قرار 
نکنند، مشروط  را  انتخابات  در  شرکت   اگر 
نامردان عنوان  به  مردم  و  مدنی  جامعه   نزد 
شد.« خواهند  سیاسی قلمداد   و پفیوزهای 
معقول شرایط  کردن  مطرح  لزوم  از  البته   و 
تاریخی شرایط  گوید:» بنابراین  می   سخن 
نباید تنور اصالح طلبان  که  است   اینگونه 
کنند گرم  مقابل  جریان  برای  را   انتخابات 

 بلکه باید شرایط معقول بگذارند.«

 میرلوحی عضو شورای شهر تهران می گوید
حضور طلبان  اصالح  از  مردم  انتظار   کف 
مقابل در  اما  است.  انتخابات  در   مشروط 
 سید محمد خاتمی  که  پیشتر به نظر می
 رسید با حضور مشروط موافق است، چندی
زیر را  انتخابات  اصل  نباید  کرد  تاکید   قبل 
و فداکاری  انتخابات  در  و شرکت  برد   سوال 
نیز عارف  محمدرضا  ست.   ازخودگذشتگی 

انتخابات در  و شرط  قید  بی   طرفدار حضور 
را در این چند دستگی اصالح طلبان   است. 
داده قرار  اخیر  های  سال  چالش   بزرگترین 

است.

 منتقدان حضور مشروط در انتخابات معتقدند
 این رویکرد برای این است که اصالح طلبان
 حاضر به پذیرش اشتباهات گذشته ی خود

نیستند.

چالش حضور مستقل یا غیرمستقل

 در انتخابات 92 و 94 اصالح طلبان با حمایت
به روحانی  حسن  و  اعتدالیون  با  ف  ائتال   و 
 صحنه آمدند. اما در انتخابات پیش رو ائتالف
 یا عدم ائتالف به چالش پر بحثی بین اصالح
روحانی رهامی  محسن  شده.  تبدیل   طلبان 
 اصالح طلب و نماینده سابق مجلس می گوید
 جریان اصالحات به تنهایی نمی تواند از عهده
خود خرج  نباید  هنوز  و  برآید  معضالت   ی 
 را از جریان اعتدال جدا کند. اما بسیاری از
 اصالح طلبان این ائتالف را ضربه ی بزرگی به
 اعتبار اصالحات می دانند. عارف از مخالفان
نشدن پر  صورت  در  حتی  ائتالف   سرسخت 
از روحانی این دسته حمایت   لیست هاست. 
 را عامل ضربه سختی به اصالحات می دانند.
مردم از  برخی  »امروز  حجاریان  قول   به 
 می گویند شما گفتید به روحانی رأی بدهید
اما این طور نشد فلذا  تا شرایط بسامان شود 
وی نمی رویم.«  چاه  به  شما  طناب  با   دیگر 
 به عنوان حرف آخر درباره ائتالف گفته: »در
 پایان باید گفت خاتمی  و هرکسی دیگر باید
انتخاب  با وسواس بیشتری استراتژی شان را 
هر و  کس  هر  خرج  را  خود  آبروی  و   کنند 
 نوع انتخابی نکنند تا سرمایه اصالحات هدر
 نرود.«  کارگزاران از سردمداران این رویکرد

هستند.

»عبداهلل مثل  کسانی  هم  مقابل  در   اما 
 ناصری«، فعال سیاسی اصالح طلب ائتالف با
 روحانی را تا حدی ضروری دانسته که  گفته
 اگر هر اصالح طلبی راهبرد اصلی که حمایت
 قاطع از روحانی و انتقاد  از نهادها )که اصالح
سیاست اجرای  مانع  هستند  مدعی   طلبان 
 های دولت هستند( است را کنار بگذارد، در
پایداری و رادیکال های اصولگرا  زمین جبهه 
 بازی کرده است. به همین جهت اصالح طلبان

دولتمردان و  روحانی  آقای  همه  از  بیش   و 
 وی، باید مراقب باشند و تالش کنند نتیجه
 انتخابات مجلس 98 به مجلس هفتم و هشتم
 و نهم شباهت یابد و حتما باید تالش کنند
1384 سال  دولت،  هم   1400 سال   نتیجه 

احمدی نژاد نباشد.

بحران احراز صالحیت

 افرادی که بعنوان چهره های شاخص اصالح
 طلب شناخته می شوند، به خاطر سوابق خود
دارند. صالحیت  رد  بابت  از  بسیاری   نگرانی 
دارای طلب  اصالح  های  از شخصیت   خیلی 
محکومیت،  ،88 فتنه  در  مشارکت   سوابق 
اخالقی هستند. یا حتی  و  اقتصادی   مسایل 
سعی تاجزاده  مصطفی  همچون  کسانی   اما 
را این سوابق، حاکمیت  با کتمان   می کنند 
نمایند. انتخابات  در  سلیقه  اعمال  به   متهم 
اصالح های  چهره  حد  از  بیش   تمرکز 
موجب استصوابی  نظارت  ی  برمساله   طلب 
جوانان و  نخبگان  بدنه  سوی  از   انتقاداتی 
 اصالح طلب به سران آن شده. آنان معتقدند
بزرگان تا  شده  ای  بهانه  استصوابی   نظارت 
آن پشت  را  خود  اشتباهات  طلب   اصالح 

مخفی کنند.

از طلب  اصالح  های  چهره  از  راکعی   فاطمه 
تایید باره  در  نگهبان  شورای  با  گفتگو   لزوم 
 صالحیت افراد شاخص اصالحات در انتخابات

مجلس یازدهم سخن گفته.

چالش کارآمدی

 در انتخابات 94 پس از پیروزی 42 درصدی
وانمود شد مجلس  انتخابات  در  امید   لیست 
همینطور است.  طلبان  اصالح  پیروزی   این 
 پس از پیروزی روحانی در انتخابات 96 که با
 حمایت تمام قد اصالح طلبان شکل گرفت،
قدرت به  بازگشت  سرمست  طلبان   اصالح 
و ضعیف  عملکرد  با  بعد  چندی  اما   بودند. 
امید در مجلس و دولت لیست   فوق ضعیف 
بزرگ چالش  با  طلبان  اصالح   روحانی، 
با کردند  سعی  آنان  شدند.  روبرو   کارآمدی 
کنند خالی  شانه  بار  این  زیر  از  هایی   بهانه 
 و بگویند گزینه های لیست را ائتالف از سر
 ناچاری چهره های اصالح طلب با اعتدالیون
را بنا  یا  بود. و   و اصول گرایان حامی برجام 
برائت و  به روحانی  رای  از  ابراز پشیمانی   بر 

است این  واقعیت  اما  بگذارند.  وی  دولت   از 
بعنوان امید  لیست  و  دولت  عملکرد   که 
نقش مردم  ذهن  در  طلبان  اصالح   عملکرد 
نشان حجاریان  صریح  اعترافات  و   بسته 
 دهنده ی شکست این راهبرد است. مصطفی
 کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالری و عضو
 فراکسیون امید، نیز در گفتگویی با انتقاد از
 عملکرد دولت تاکید کرد:»اکنون در اجتماع
حامی بگویم  که  می کشم  خجالت   می روم 

سرسخت این دولت بودم..«

فاقد سال  چهار  نزدیک  از  پس  امید   لیست 
 دستاورد مشخصی برای معرفی به مردم است
 و دلیل اصلی آن بی برنامگی، سیاسی کاری
 و دنبال نکردن طرح هایی برای گره گشایی
در بود. همچنین حواشی  مردم   از مشکالت 
اصالح شوراهای  و  ها  شهرداری   مدیریت 
برخی اخالقی  و  اقتصادی  فسادهای   طلب، 
شعار طلبی،  اصالح  به  موسوم  های   چهره 
 زدگی ... موجب شده بسیاری از استراتژیست
 های اصالح طلب پایگاه اجتماعی خود را در
مغز تاجیک،  ببینند. محمدرضا   حال سقوط 
 متفکر جریان اصالحات، درباره ی ناکارآمدی
میان ما  جامعه  عمومی  »افکار  گفت:   دولت 
 دولت و جریان اصالح طلبی چندان تفکیکی
دولت ناکارآمدی  هزینه  نمی شود.   قائل 
 خواه ناخواه بر جریان اصالح طلبی بار می شود
 و جریان اصالحات نمی تواند خودش را مصون
 بداند. تردیدی ندارم فضای افول مقبولیت و
حدود تا  اصالح طلبی  جریان   مشروعیت 
دولت کژکارکردی  همین  از  متأثر   زیادی 

درمدیریت اجرایی کشور است.«

ی نماینده  جلودارزاده  سهیال   همچنین 
 اصالح طلب مجلس گفت:» با کارنامه ضعیف
بعید است  اصالح طلبان در مجلس و دولت، 

 بتوان دوباره از مردم رأی گرفت.«

بحران فقدان رهبری مشخص

در رهبری  فقدان  درباره  حجاریان   سعید 
برخالف »اصالح طلبان  می گوید:   اصالحات 
هر و  نیستند  قیم پذیر  چندان   اصولگرایان 
این دارند.  مستقل  عقیده  و  ایده   کدام شان، 
اغراض سیاسی با  بعضاً  و  سالم  بعضاً   ایده ها 
آلودگی هایی همراه با  بخشاً  و  است   آمیخته 
رویه طلبان  اصالح  حاضر  حال  در   است«.  
را خود  ساز  هرگروهی  و  ندارند   منسجمی 
زمینه این  در  هماهنگی  و  کند  می   کوک 
طلبان اصالح  از  زیادی  عده  ندارد.   وجود 
هایشان سکوت  بابت  عارف  و  خاتمی   به 
استراتژی مشخصی نه  معتقدند  و   معترضند 
 در حال پیگیری ست؛ نه موضع و پاسخگویی
از دهم  مجلس  و  روحانی  دولت  به   نسبت 
 سوی سران اصالحات دیده می شود. همین
موجب شفافیت  عدم  و  پاسخگویی   عدم 
اصالح طلبی شده بدنه ی  در   ریزش شدید 
 است. بحران کارآمدی نیز موجب شده دیگر
طرفداران برای  خاتمی  »تَکرار«های   حنای 
 اصالحات رنگی نداشته باشد. جوانان اصالح
اصالحات اگر بزرگان  گویند  می  نیز   طلب 
 نقدهای بدنه اصالح طلبی را نپذیرند، جوانان

با آنها همراهی نخواهند کرد.

چالش ها و بحران های پیش روی اصالح طلبان

آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟

تعامل با دشمن؛ تقابل با خودی؟!

قانون یا خیابان؟
تحلیلی از بیانات رهبری راجع گرانی بنزین

داود مدرسی یان

1. اوالً یادمان نرود مقصر اصلی وضعیت موجود دولت مستقر 
وابسته  توسعه  تئوری  با  روحانی  آقای  دولت  است.  مجلس  و 
اقتصاد جهانی( طی 6-7 سال  در  و هضم شده  آزاد  )اقتصاد 
اخیر کشور را به اینجا رسانده که قیمت ارز 4-5 برابر شده، 
قیمت کاالهای مختلف هر کدام 100 درصد و 200 درصد و 
300 درصد افزایش داشته و معیشت مردم با خطر جدی مواجه 
شده است. این دولت 60 درصد کارخانجات تولیدی را تعطیل 
و قاچاق کاال را سه برابر کرده. پس در اینکه این دولت شرایط 
مملکت را به حد بحران رسانده تا مجبور به اجرای طرح گرانی 

بنزین شود هیچ شکی نیست.

2. رهبر انقالب گفتند از تصمیم سران سه قوه که دو نفرشان 
با رأی مستقیم ملت انتخاب شدند و تازه رأی نماینده رهبری 
-رئیسی- خیلی هم همسو و موافق اینگونه اجرا نبوده، حمایت 
و  سیستم  که  موردی  هر  بلکه  مورد؛  این  فقط  نه  کنند.  می 

قانون به آن رسیده.

3. والیت فقیه نشان داده در اموری اقتصادی، سیاسی، امنیتی، 
نظامی و غیره به نظرات مسئولین مربوطه و کارشناسان احترام 
می گذارد. فقط دیکتاتورها هستند که به نظرات کارشناسان و 

مسئولین برآمده از رأی مردم احترام نمی گذارند.

4. تجربه نشان داده که تصمیمات ولی فقیه در شرایط بحرانی 
همیشه بهترین تصمیم بوده است. برخورد امام خمینی)ره( در 
مقاطعی همچون انقالب، دولت موقت، تسخیر النه جاسوسی، 
مدیریت جنگ، انتخاب نخست وزیر 8 ساله، عزل بنی صدر، 
پایان جنگ و جام زهر و برخوردهای امام خامنه ای در مقاطع 
جمهوری  ریاست  کردن  العمر  مادام  پروژه  سازندگی،  دولت 
 ،78 فتنه  ای،  زنجیره  های  قتل  پروژه  خاتمی،  و  هاشمی 
مذاکرات 82 تا 84، فتنه 88، تحریم های 90 تا 92، ماجرای 
برجام و ... و همچنین رفع سایه جنگ از سر کشور در مقاطع 
مهم جنگ خلیج فارس، حمله آمریکا به صدام و تالش برخی 
جریانات داخلی به حمایت از صدام، تصمیم دولت خاتمی در 
حمله به افغانستان و طالبان و ... ، جزو مهم ترین پرونده های 
ویژه ای هستند که امامین انقالب بهترین تصمیمات را گرفته 

اند.

جمعه  شب   12 ساعت  دولت  که  زمانی  در  انقالب  رهبر   .5
اقدام به گران کردن بنزین می کند آن هم بدون اطالع رسانی 
قبلی، بدون آماده کردن اذهان، بدون قانع کردن مردم و بدون 
از  امنیتی  آمادگی دستگاه های مسئول سیاسی  و  هماهنگی 
چندماه یا چندهفته قبل، بصورت چکشی و گازانبری، دو راه 

بیشتر نداشته است:

اعالم  رسماً  عمومی،  افکار  فشار  یا  نفس  هوای  بر طبق  الف( 
بیشتری  محبوبیت  خودش  برای  نتیجه  در  کند؛  مخالفت 
درست کرده، نقش قهرمان و منجی قائل شود. که در این حالت 
ساختارهای قانونی کشور زیر سؤال رفته؛ شورای عالی اقتصاد و 
هماهنگی سران قوا که خود رهبری بخشی از اختیاراتش را به 
این شورا تفویض کرده بود، زیر سؤال برود. در چنین شرایطی 
دولت دو حالت پیش رو داشت: یک: پذیرفتن فرمان رهبری 
که این دولت نشان داده در مقاطع مختلف هیچ پایبندی به 
دستورات رهبری نداشته و حتی دستورات حکومتی را هم اجرا 
نکرده است و در نتیجه اقتدار جایگاه رهبری شکسته می شد. 
و  این هم ضربه ی سیاسی  استعفا که  اعالم  و  نپذیرفتن  دو: 
امنیتی اش، کمتر از دو روز گذشته نبوده و قطعاً کشور عالوه 

بر خالء اقتصادی، دچار خالء سیاسی و امنیتی هم می شد.

از طرح  قوه،  اختیارات سه  و  قانونی  بر طبق ساختارهای  ب( 
حمایت کند در حالیکه می داند این حمایت، باعث نارضایتی 
بخشی از مردم از وی خواهد شد و بخشی از مردم می گویند 
»ببینید رهبری مقصر است«. رهبری بار دیگر نشان داد که در 
یا هوای  یا احساسات  تأثیر فشارها  حوادث و بحران ها تحت 
نفس تصمیم نمی گیرد بلکه کاماًل عقالنی و مطابق با شرایط 

تصمیم گرفته و به نظرات کارشناسان هم بها می دهد.

6. وظیفه جریان انقالب تحلیل و تببیین صحیح این اتفاق و 
بیانات رهبری است و ضمناً والیت پذیری برای همین مقاطع 
است نه زمانی که نظرات رهبری مؤید و همسوی نظرات ماها 
باشد! مطالبه از مسئولین برای کارشناسی آینده نزدیک، اجرای 

صحیح طرح و کم کردن فشار بر مردم جزو اولویت هاست.

خویش  مطالبات  قانونی  و  صحیح  پیگیری  مردم،  وظیفه   .7
به  را  مطالبات  اصل  طلب  آشوب  عناصر  نگذارند  مردم  است. 
نیست.  خوبی  گر  مطالبه  داده  نشان  ما  جامعه  ببرند.  حاشیه 
مطالبه  و خرابکاری  احساسات  با  افراد می خواهند  از  بخشی 
گری کنند که به اصل مطالبه گری ضربه می زنند. شاید یکی 
نکرده اند  نشینی  عقب  تصمیم شان  از  مسئولین  که  دالیلی  از 
و  قانون  طریق  از  تغییر  فکر  به  مردم  باشد.  آشوب ها  همین 

انتخابات باشند نه خیابان!

که  همانگونه  قضایی  و  امنیتی  دولتی،  مسئولین  وظیفه   .8
جناب رئیسی در بیانیه شان گفته اند پیگیری حقوق مردم و 
شنیدن حرف ها و مطالبات و اعتراضات آنها، نظارت دقیق بر 
اجرای طرح و برخورد با آشوبگران است. البته تالش برای کم 

کردن آسیب ها و عبرت از کهریزک ها و استفاده از روش های 
صحیح جمع کردن اغتشاشات ضروری است.

بی تردید سهم بی تدبیری دولت در نوع و نحوه اجرای طرح 
افزایش نرخ بنزین بدون اطالع رسانی قبلی و بدون هیچگونه 
آمادگی دستگاه  و  توجیه  اذهان عمومی و حتی  آماده سازی 
های امنیتی، انتظامی و سیاسی از چندماه تا چندهفته قبل از 
اجرا جزو مسائلی است که هیچوقت فراموش نمی شود و در 
کارنامه طالیی)!( این دولت ثبت و ضبط خواهد شد و آیندگان 

به قضاوت خواهند نشست.

نیشکر تلخ
باز حرف زیاده خواهی هاست

حرف از مدیر بی انصاف

حرف خون دل ضعیفان و

حرف عدلی که روی قله قاف!

تا به کی خون دل سر سفره

تا به کی ناله ها شود فریاد

حرف پیغمبر است باید زود

مزد دستان کارگر را داد

عده ای صاحب ژن خوب اند

عده ای رانت را بغل کردند

عده ای مست مال مردم خوار

صنعت و کار را فشل کردند

قصه هفت تپه غم دارد

که دراورده اشک باران را

 طعم تلخی گرفته نی شکرش

طعم نامردی مدیران را

کاِرگر قشر پاک و مظلومی ست

نام او همنشین سختی هاست

پای احقاق حق او هستیم

شک ندارد دلم خدا با ماست

گرچه که هفت تپه ره باشد

ما به عشق تو راهی راهیم

پایت ایران همیشه می مانیم

ما فقط عزت تو را خواهیم

زهرا آراسته نیا

فقط با »والیت مداری« آرام شوید
 عموم مردم و بخشی از بدنه حزب اهلل از بیانات رهبری در
 حمایت تصمیم سران قوا در مسئله افزایش نرخ بنزین قانع

.نشده و هیچ تبیین و تحلیلی را هم قبول ندارند

 سال 60 وقتی آیت اهلل خامنه ای به عنوان رئیس جمهور
فرد یا  اهلل مهدوی کنی  آیت  داشتند   انتخاب شدند قصد 
 دیگری را برای نخست وزیری معرفی کنند. به علت فشار
امام یعنی  انقالب  کبیر  رهبر  به  نگاری  نامه  و   مجلس 
 خمینی)ره(، ایشان خطاب به آیت اهلل خامنه ای فرمود که
.آقای میرحسین موسوی را به نخست وزیری معرفی کنید

و اساساً خط فکری  بود چون  ای مخالف   آیت اهلل خامنه 
 سیاسی میرحسین موسوی را قبول نداشت. در اینجا نظر
 امام را پذیرفت و موسوی را به مجلس برای نخست وزیری

.معرفی کرد

به مجدد  ای  خامنه  اهلل  آیت  اینکه  از  بعد   1364  سال 
 ریاست جمهوری انتخاب شدند باز قصد نداشتند که جناب
باز وزیری معرفی کنند.  به نخست  را   میرحسین موسوی 
جناب و  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  ریاست  به   مجلس 
خمینی)ره( امام  به  سپاه  فرمانده  بعنوان  رضایی   محسن 
میرحسین نگذارد  که  خواستند  امام  از  و  نوشتند   نامه 

!موسوی از نخست وزیری حذف شود

به میرحسین  چنانچه  بود  نوشته  نامه  در  رضایی   جناب 
 عنوان نخست وزیر مجدد انتخاب نشود در جبهه ها و بین
 نیروها اختالف می افتد و موضع ما در جنگ تضعیف می
 شود. هاشمی هم نوشته بود امروز مصلحت است که جناب
انتخاب وزیر  نخست  عنوان  به  دوباره  موسوی   میرحسین 

.شود

 امام به یکی دو نفر پیام دادند که به آقای خامنه ای بگویید
 که آقای میرحسین موسوی را مجدد برای نخست وزیری
و کردند  مقاومت  ای  خامنه  اهلل  آیت  اینجا  کنید.   معرفی 
 گفتند تا امام به من حکم ندهد قبول نمی کنم. گفتند چرا
 حکم؟ پاسخ داد چون هیچ حجت شرعی برای معرفی آقای
 میرحسین موسوی ندارم و ایشان را کامل می شناسم به

. ... درد این جایگاه نمی خورد و

چنین این  دهم.  می  حکم  من  باشه  دادند  پیام   امام)ره( 
 آیت اهلل خامنه ای با وجود اینکه قلباً و عقاًل با میرحسین

.موسوی مشکل داشت با نظر امام موافقت کرد

 حاال در رابطه با مسئله افزایش نرخ بنزین؛ همه می دانیم
 که اجرای این طرح در این زمان با این شرایط بدست بی
 کفایت ترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسالمی و بدست
 بی عرضه ترین وزرای تاریخ ایران و بدست ناکارآمدترین
اما هیچ کدام بلوا کرده؛   مدیران، کشور را دچار آشوب و 

!نمی توانیم ادعا کنیم بیشتر از رهبری می فهمیم

قانع مردم  که  دانند  نمی  خودشان  انقالب  رهبر   یعنی 
.نشدند؟ قطعاً می دانند

 اما تکلیف چیست؟ انفعال و غرزدن و عصبانیت و ناراحتی؟
 آیا تکلیف این است که ناامید شویم؟ پس چه شد معنای
به سر از ما  اشاره/  به یک  تو   والیت مداری؟ چه شد »از 
دویدن«؟ چه شد: »وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد«؟

تنها نکرده،  تان  آرام  ها  تحلیل  و  ها  تبیین  اگر  نظرم   به 
 راه توکل به خدا و اطاعت از والیت است. دنبال توجیهات
وقتی است.  توجیه  ها  حرف  برخی  میدانیم  نباشیم.   هم 
 والیت گفتند از این تصمیم حمایت می کنم ضمن انتقاد
 به عملکرد سران قوا و عدم مدیریت شان و مطالبه از آنها،
 دیگر ناامید نباشیم. امام فرمود: پشتیبان والیت فقیه باشید

.تا مملک تان آسیب نبیند
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پرونده ویژه خوزسـتان

خبر  های خوزستانی،  خبرگزاری  اخبار  فهرست  در  پرشمار  وقایع  از  یکی 
تصادفات جاده ایست که هر روز تکرار می شود. این تصادفات بعضا پرتلفات، 
به قدری زیاد است که القاب ناراحت کننده ی »جاده های مرگ« و »جاده 

هایی با بوی خون« را برای خوزستان به ثبت رسانده.

خوزستان   استان  راه  پلیس  فرماندهی  دولتشاهی  سرهنگ  گزارش  به  بنا 
ساالنه 600 تا 700 نفر در جاده های استان خوزستان کشته می شوند!

وجود هفت بندر ، حجم زیادي از واردات و صادرات و نیز 20 درصد ترافیک 
از نظر زیر ساخت جاده در جایگاه حساس و  سنگین کشور، خوزستان را 

مهمي قرار داده و از نظر حمل و نقل رتبه ی نخست را در کشور داراست.

اما استان خوزستان با داشتن 5150 کیلومتر جاده ارتباطی بین شهری و 
11 هزار کیلومتر راه روستایی از نظر طول راه در رتبه ی پنجم کشوراست. 
در حالیکه تناسبی بین رتبه ی اول حمل و نقل جاده ای و رتبه ی پنجم در 
طول راه ها وجود ندارد. ضمن اینکه وضعیت ایمنی جاده ها به گونه ایست 
که هر روز شاهد وقوع سوانح رانندگی بعضا خونبار و پرخسارت هستیم. به 
خوزستان،  بودجه  و  برنامه  مدیریت  سازمان  رئیس  حاجتی  امید  ی  گفته 
تناسب نداشتن کیفیت راه ها و حجم تردد سبب شده که استان در تصادفات 

جاده ای در رتبه سوم کشور قرار گیرد.

حاجتی می گوید: استان از نظر میزان »تن کیلومتر« کاالی حمل شده در 
کشور رتبه اول را دارد، اما از نظر کیفیت راه ها که نسبت طول آزادرا ها و 

برزگرا ها به کل طول را های استان است در رتبه 15 کشور قرار داریم.

اثر  ناجا، هر فردی که در  رانندگی  و  اجرایی راهنمایی  به گفته ی معاون 
سوانح جاده ای جان خود را از دست می دهد بیش از یک میلیارد تومان بر 

جامعه هزینه تحمیل می کند.

بر  عالوه  خوزستان،  امسال  تصادفات  اثر  بر  فوتی  نفر   231 این حساب  با 
آنکه سرمایه های انسانی این خاک را گرفته است و خانواده هایی را شاید 
برای همیشه سیاه پوش کرده باشد 231 میلیارد تومان نیز به کشور هزینه 
تحمیل کرده است، به این آمار باید تصادفاتی که به مرگ منجر نمی شود اما 

مصدومیت ها و خسارات هایی در پی دارد را هم باید اضافه کرد.

یعنی هم مصدوم می شویم، هم جان می دهیم و هم خسارت، در حالی که 
می توانیم این هزینه ها را قبل از آنکه به جان دادن برسد پرداخت کنیم و 

با استانداردسازی جاده ها سهم آن را در آمار تصادفات به حداقل برسانیم.

 یادداشت مهمان:

جاده مرگ همچنان قربانی می گیرد
لزوم ورود مدعی العموم برای تعقیب کیفری مسئوالن سهل انگار

بزرگراه امام حسن مجتبی)ع( محور اهواز به مالثانی یکی از شاهرگ های 
ترانزیتی و حمل و نقل جاده  ای خوزستان و یکی از شاهراههای مواصالتی 
جنوب به شمال استان است. این ویژگی موجب شده است تا میزان تردد 
وسایط نقلیه سبک و سنگین از این محور به طور قابل مالحظه ای نسبت 
به سایر محورهای مشابه باالتر باشد. طول این جاده تا شهر جدید رامین 

حدود 45 کیلومتر است.

از محور اهواز-مالثانی به عنوان جاده مرگ تعبیر می شود، در واقع حجم 
باالی آمار تصادفات و تلفات انسانی در این محور پرتردد و سانحه ساز موجب 
شده است که قصه خونرنگ تصادف در این شاهراه مواصالتی تکرار شده و 

عنوان “جاده مرگ” را برای آن تثبیت کند.

کافی،  روشنایی  نبود  مجتبی)ع(  حسن  امام  بزرگراه  مشکل  ترین  اصلی 
نقطه   4 در  حداقل  مناسب  زیرگذرهای  نبود  غیراستاندارد،  های  بریدگی 
البصره  زرگان  ابوفاضل،  زرگان  روستای  ربیخه،  روستای  )روبروی  حیاتی 
وجود  همچنین  و  سرعت  کنترل  های  دوربین  نبود  تلبومه(،  روستای  و 
از  یکی  به  را  مسیر  این  شیبان  محدوده  در  استاندارد  غیر  سرعتگیرهای 
خطرناک ترین و هولناک ترین گذرگاه های خوزستان تبدیل کرده است. با 
توجه به اینکه روزانه ترددهای بی شماری در این مسیر انجام می شود این 

موضوع خطرات بسیاری را به دنبال دارد.

بود  قربانی می گیرد، همین دیروز  لقب جاده مرگ همچنان  با  این جاده 
که یک خانم اهل شیبان به دلیل عبور از عرض بزرگراه و برخورد خودروی 
با وی کشته شد و حادثه ای مرگبار را رقم زد. چندی پیش یک  عبوری 
راکب موتورسیکلت از اهالی شهرستان باوی نیز به دلیل نواقص موجود در 
این محور به کام مرگ رفت. همچنین تابستان امسال 3 نفر از جوانان این 
باز هم به دلیل عدم روشنایی کافی در این محور کشته شدند  شهرستان 
به  با خود  را  تلخ و دردناک  از حوادث  و موارد بسیار دیگری که ویترینی 

همراه دارد.

آمار تصادفات و به دنبال آن کشته و زخمی های این جاده، بسیار باال بوده 
و کمتر خبر تصادفی از جاده های استان شنیده می شود که اثری از جاده 
اهواز-مالثانی در آن نباشد و همین امر سبب شده که شنیدن نام این جاده 
یادآور مصیبت و سوز از دست دادن عزیز برای بسیاری از خانواده ها باشد. 
با این وجود متاسفانه اراده چندانی برای پیشگیری از بروز سوانح رانندگی 

مرگبار در این محور در میان متولیان وجود ندارد.

15 کیلومتر از جاده مرگ در تاریکی مطلق بسر می برد. قسمتی از این جاده 
حدفاصل انتهای شیبان تا سه راهی روستای ربیخه در حدود 5 کیلومتر و 
همچنین از انتهای نیروگاه رامین تا ورودی مالثانی فاقد روشنایی است. به 
علت اینکه سرعت ماشین ها در این بزرگراه باال است خاموشی این محور 
دید رانندگان را کاهش داده و تصادفات مکرر و حوادث تلخ و ناگوار را به 

دنبال داشته است.

براساس اطالعات به دست آمده، روزانه بیش از 10 هزار خودرو در این مسیر 
تردد می کنند. حجم ترافیک هر محور نشان دهنده اهمیت تامین روشنایی 
در آن است. مردم و رانندگان زیادی از وضعیت این جاده به خصوص هنگام 
به  این مسیر پرتردد شب ها بدون روشنایی است و  تاریکی شکایت دارند. 
آن  دلیل  بوده که عمده  بسیاری  تلخ  تصادفات  و  دنبال آن شاهد حوادث 
نبود دید کافی به ثبت رسیده است. تاریکی شب و نبود روشنایی در جاده 
برای رانندگان خطر ساز است ضمن آنکه نبود روشنایی کاهش امنیت را 

به دنبال دارد.

چنانچه در محوری تصادفات شب 30 درصد بیشتر از روز باشد، وزارت راه 
و شهرسازی یا سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای ملزم به تامین روشنایی 

خواهد بود.

طبق استانداردها برای هر یک کیلومتر نیاز به 20 پایه تیر است که حداقل 
250 تا 270 میلیون تومان برای تهیه آن نیاز است. برای تامین روشنایی 
این محور اعتباری قابل توجه به میزان 50 میلیارد ریال نیاز است که باید 

تخصیص داده شود.

منطقه  )ع(  مجتبی  امام حسن  بانده  جاده شش  طرف  دو  اینکه  دلیل  به 
به طور  مسکونی شامل ویس و شیبان و روستاهای در مسیر وجود دارد، 
حتم خودروهای فراوانی نیاز به گردش به چپ و راست جاده دارند. بنابراین 

باید چندین دور برگردان یا �8�WXUQ� بر روی آن احداث کرد.

با این حال، موارد پیش گفته، تنها وجوه خطرناک این جاده نیستند، بلکه 
وجود سرعتگیر غیراستاندارد و عدم روشنایی کافی در شب مزید بر علت 
شده است تا رانندگی در محور اهواز مالثانی، در حد اعالی خطر باشد و 

احتمال مرگ، به طرز مضاعفی افزایش یابد.

راه های  داشتن  به  مختلف  جلسات  در  همواره  خوزستان  استان  مسئوالن 
ارتباطی با سایر استان ها فخر می فروشند، اما شاید این مسئوالن سری به 

وضعیت نامناسب محور اهواز-مالثانی نزده اند که ببینند جای فخر ندارد!

جالب اینجاست که کسی از مسئوالن پاسخگوی افکار عمومی نیست ولی 
این نگرانی همچنان پابرجاست و مردم بی گناه را به کشتن می دهد.

و  راه  وظایف  از  مردم  دغدغه  کردن  مرتفع  و  فنی  اشکاالت  این  اصالح 
شهرسازی، سازمان راهداری حمل  و  نقل جاده ای و مسئوالن ارشد استانی 
است. جلوگیری از به خطر افتادن جان شهروندان مهمتر از پاس دادن اعتبار 
این طرح به وزارتخانه های مربوطه و یا محل اعتبارات ملی و استانی است و 
شایسته است مسئوالن به وظایف خود عمل کنند و اعتبارات را بهانه نکنند.

مردم همچنان امیدوارند وزارت راه و شهرسازی و مسئوالن مربوطه خواسته 
به حق آنان را اجابت کرده و با نظر مساعد دستور ساماندهی و اصالح این 

محور را صادر کند.

هرچند شرایط به گونه ایست که به نظر می رسد همچنان باید منتظر ماند 
و به نظاره نشست که تا چه زمان جان مردم و مسافرین این محور برای 
مسئوالن مهم است و چه وقت می خواهند اقدامی عملی برای کاهش آمار 

داغدار شدن خانوارها در این محور انجام دهند.

لذا در صورت عدم اصالح این محور و یا وارد شدن خسارات مالی و جانی 
به شهروندان، این جاده مرگ را به لیست سیاه برخی پروژه ها اضافه نمود 
و نام مسئوالن مقصر در اجرای این پروژه ناقص الخلقه را در کنار مسئوالن 

ناکام پیشین قرار داد.

مردم شهرستان باوی انتظار دارند تا سرانجام کابوس جاده مرگ در ذهن 
مردم به رؤیایی خوش تبدیل شده و باالخره وعده تکراری مسئوالن محلی و 
استانی برای ساماندهی این محور پرحادثه هر چند بسیار دیر، اما در نقطه ای 

به تحقق برسد.

به نظر می رسد وقتی قرار است احداث یک پروژه در دستور کار مسئوالن 
مواردی  تا  گرفته شود  نظر  در  باید  امر  تمام جوانب  گیرد  قرار  متولیان  و 
همچون بزرگراه اهواز-مالثانی تکرار نشود که فاقد استانداردهای الزم می 
باشد و طبیعی است که به دلیل اشتباهات فنی طراحان و محاسبان آن، 
زیان های فراوانی تا مدت ها متوجه شهروندان ما خواهد شد زیرا کیفیت 

فدای سرعت می گردد!

باشد که این یادداشت سندی تاریخی و تلنگری در این رابطه باشد که چند 
صباح دیگر، جای هیچ توجیهی باقی نماند.

عماد عباسی- مدیر باوی پرس

مشکالت جاده های استان چیست؟

1. مشکل اعتبار

کمبود اعتبار همیشه جزء مهمترین دالیل کاستی ها عنوان می شود. امید 
حاجتی رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه خوزستان درباره ی اعتبار 
الزم برای بازسازی جاده های استان می گوید: طبق برآورد های انجام شده 
133 نقطه  در راه های استان حادثه خیز هستند که برای برطرف کردن آن 
نیاز به 860 میلیارد تومان اعتبار دارد که با توجه به درامد های دولت رقم 

قابل توجهی است.

2. کمبود دوربین برای کنترل سرعت
غالمعباس بهرامی نیا، تعداد دوربین ثبت تخلفات رانندگی جاده ای را 43 
دستگاه و تعداد دوربین ثبت تخلفات در حال نصب را 50 دستگاه اعالم کرد. 
این میزان با توجه به میزان راه های پرخطر استان که بارها بخاطر سرعت 

باال به بستر حوادث خطرناک جاده ای تبدیل شده اند، بسیار ناچیز است.

3. گرمای هوا

فرماندهی پلیس راه استان خوزستان گفت : به علت آب و هوای گرم استان 
خوزستان ، رانندگان در طول مسیر جاده ، برای فرار از گرما سرعت خودرا 
افزایش می دهند از سویی دیگر به علت نبود جاذبه های بصری در طول 
جاده های استان و مسیر یکنواخت جاده ای، راننده خسته شده و در این 

شرایط حادثه رخ می دهد.

4. عدم استفاده ی کافی از ظرفیت شبکه ی ریلی

شبکه  توسط  استان  در  مسافر  جایی  جابه  حجم  بیشترین  حاجتی:  امید 
در شبکه  که  خوبی  بسیار  ظرفیت  علی رغم  و  می شود  انجام  جاده ای 

ریلی داریم اما بصورت کامل از آن استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: ظرفیت اسمی راه آهن جنوب 18 میلیون تن است، ولی به

جاده های خوزستان از زبان آمار و ارقام

نیا، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان  غالمعباس بهرامی 
برون شهری  راه های  در طول  استان کشور  گوید: خوزستان ششمین  می 
طول  میزان  در  کشور  استان  هفتمین  و  روستایی  راه های  احتساب  بدون 

راه های شریانی و ترانزیتی کشور است.

وی بیان داشت: 6.1 درصد از راه های برون شهری، 6.7 از راه های شریانی 
استان خوزستان  راه های روستایی کل کشور در  از  ترانزیتی و 7 درصد  و 

قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در ادامه افزود: هرسال 
حدود 145 میلیون تردد در جاده های استان صورت می پذیرد که در سال 

97 حدود 15 میلیون افزایش تردد داشتیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه استان خوزستان 5.5 درصد جمعیت کشور، 
حدود 7 درصد راه های آسفالته کشور و 4.9 درصد از تلفات جاده ای کشور را 
دارد، اذعان داشت: در سال گذشته، 5 درصد از تلفات راه های بین شهری و 
3 درصد از تلفات راه های روستای کشور در استان خوزستان بوده، همچنین 
4.5 درصد از تلفات عابران پیاده کشور، 7 درصد از تلفات موتور سواران و 

2.4 از تلفات وانت بار کشور مربوط به استان خوزستان است.

را  رانندگی جاده ای  ثبت تخلفات  دوربین  تعداد  نیا،  بهرامی  غالمعباس 
دستگاه   50 را  نصب  حال  در  تخلفات  ثبت  دوربین  تعداد  و  دستگاه   43
محور های  در  استان   97 سال  تصادفات  از  درصد   38 کرد:  اظهار  و  اعالم 
اهواز-اندیمشک، اهواز-سربندر، آبادان-اهواز، ایذه-دهدز، اندیمشک-شاوور، 
امیدیه-دیلم،  فارس،  راه خلیج  آزاد  دزفول-شوشتر، مسجدسلیمان-اندیکا، 

سربندر-رامشیر رخ داده است.

 - اهواز  مسیر  در  تصادف  مورد   576 مدت  این  در  گفت:  ادامه  در  وی 
اندیمشک رخ داد که بیش ترین میزان را به خود اختصاص داده است.

به گفته بهرامی نیا، در این مسیر 43 تصادف منجر به فوت و 52 تصادف 
جرحی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: عالوه بر 576 نفر کشته شده در راه های تحت پوشش طی 
نگهداری  و  پوشش  تحت  عمدتا  که  راه هایی  در  نفر   34 تعداد   ،97 سال 
شرکت نفت هستند اتفاق افتاده و ضرورت دارد نسبت به ایمن سازی این 

محور ها از طریق شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب اقدام شود.

جوان از اهواز، غالمعباس  خبرنگاران  های باشگاه  استان  گزارش گروه  به 
بهرامی نیا با بیان اینکه در نوروز 98 در مقایسه با مدت مشابه، شاهد کاهش 
16 درصد تصادفات جاده ای در خوزستان بودیم، اظهار داشت: در این بازه 
زمانی 64 فقره تصادف منجر به فوت و جرح در راه های استان رخ داده که 
52 فقره در راه های اصلی و 12 فقره در راه های فرعی و روستایی بوده است.

واقعی که مورد  لرستان ظرفیت  دلیل گلوگاه 
که  است  تن  میلیون   5 قرارمی گیرد  استفاده 
بخشی  نتوانیم  تا  شده  باعث  موضوع  همین 
منتقل  ریلی  شبکه  به  را  از ترافیک جاده ای 

کنیم.

5. جاده های خراب و آسیب دیده
خرابی جاده در برخی از مسیرها که در هنگام 
تکان  باعث  ها  چاله  این  در  خودرو  افتادن 
شدید و انحراف خودرو به یک سمت می شود.

و  راهنمایی  قوانین  رعایت  عدم   .6
رانندگی

رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  نکردن  رعایت 
وسبقت های غیر مجاز رانندگان که منجر به 
تصادفات مرگباری در جاده های استان شده 

است .

7. عرض کم جاده ها، کمبود روشنایی 
دهنده  هشدار  عالئم  نبودن  کافی  ها،  جاده 
مناسب راهنمایی و رانندگی، افتادگی شانه راه 
در بسیاری از مسیر جاده... از دیگر علل مهم 

تصادفات در جاده های استان است.

حادثه خیز ترین جاده ها

راه های  نقطه  در   133 به گفته ی مسئوالن 
شناخته  خیز  حادثه  ی  نقطه  بعنوان  استان 
شده اند. برخی از این نقاط را در اینجا مرور 

می کنیم.

جاده های ایذه به اهواز و همچنین این مسیر 
ترانزیتی کشور  از مسیرهای  یکی  اصفهان  به 
به شمار می رود. این در حالی است که همین 
مسیر سال های فراوانی است، که به سبب کم 
جان  و شهرسازی  راه  وزارت  مسئوالن  لطفی 
این  از  نباید  و  می گیرد  را  هموطن  صدها 
به جاده  موضوع گذشت که رسانه های کشور 

های ایذه لقب مرگ را داده اند.

جاده اهواز - اندیمشک مهمترین جاده ی استان 
جاده  دولتشاهی  سرهنگ  ی  گفته  به  است. 
اهواز - اندیمشک با وجود داشتن تابلو، مسیر 
خط کشی و عالئم هشدار دهنده از محورهای 

پرحادثه ی استان خوزستان به شمار می رود .

از  یکی  مسجدسلیمان نیز  مالثانی-  جاده 
پرحادثه ترین هاست. در واقع این جاده برای 
خودروهای 60 سال پیش طراحی شده، لیکن 
جاده  این  خودروها،  تردد  حجم  افزایش  با 
ظرفیت پذیرش خودروهای زیاد را ندارد. کم 
بسیاری جاها،  بودن جاده در  باریک  و  عرض 
جاده،  مسیر  از  بسیاری  در  راه  شانه  افتادگی 
اتصال مستقیم جاده های فرعی به این جاده 
کافی  روگذر،  یا  و  زیرگذر  بینی  پیش  عدم  و 
نبودن عالئم هشدار دهنده مناسب راهنمایی 
از  جاده...  مسیر  بودن  تاریک  رانندگی،  و 

مشکالت این مسیر است.

ماهشهر-اهواز،  محور  بهبهان،  های  جاده 
هفتگل  سمت  به  سلیمان  مسجد  دوراهی 
جاده  دیلم،   - امیدیه  محور  گل،  دشت 
مسیر  رامشیر،  ـ  رامهرمز  هفتکل-باغملک، 
شهرکرد  سمت  به  اهواز-هفتکل-ایذه-دهدز 

نیز پرحادثه و دارای تلفات باال هستند.

خسارت یک هزار میلیارد تومانی 
سیل به جاده ها

یکی از خسارات سیل امسال، آسیب جدی به 
جاده ها بود. برخی جاده های استان درمدت 
این  از  بخشی  و  رفتند  آب  زیر  به  طوالنی 
جاده ها آسیب جدی دید. بنا بر گفته بهرامی 
 857 خوزستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کیلومتر طول راه های مسدود شده استان در 
در  که  است  حالی  در  این  و  بوده  اخیر  سیل 
این مدت به بیش از 2 هزار کیلومتر راه شامل 
42 درصد راه اصلی و 58 درصد راه فرعی و 
روستایی، یک هزار و 103 ابنیه فنی، 500 متر 
مربع ساختمان راهداری و 36 دستگاه ماشین 
آالت آسیب وارد شد. به طوری که با احتساب 
ماشین آالت و ساختمان های مرتبط با بخش 
حمل و نقل در مجموع خسارتی بالغ بر حدود 
شش هزار میلیارد ریال در این استان برآورد 
شده است که البته این رقم شامل خسارت به 

شبکه ریلی استان نیست.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
گزارشی در مورد سیل امسال، برآوردهایی در 
خصوص خسارت سیل به محورهای مواصالتی 
ارائه کرد که بر اساس این گزارش در جریان 
اهواز-  شوش-  اهواز-  های  راه  اخیر  سیل 
بستان-  استان،  کمربندی  شوش-  آبادان، 
سوسنگرد، شوشتر- بستان دچار آب گرفتگی 
استان  روستای   270 روستایی  راه  و  شد 

خوزستان زیر آب رفت.

با  برخورد  شیوه  به  همچنین  گزارش  این  در 
خسارت ها اشاره شده است که عبارتند از:

و  حمل  زیربناهای  بر  خسارت  ابعاد  بررسی 
نقل نشان می دهد که این خسارت ها بیش 
راه  در مسیر  بعضا  و  روستایی  های  راه  بر  تر 
وارد  آهن  خط  و  کشور  فرعی  و  اصلی  های 
شده است. در ورود به خسارت زدایی در زیر 
است  بهتر  نقل  و  حمل  دیده  آسیب  بناهای 
دسته  مبنای  خسارت  جبران  مدت  طول  که 
بندی و فعالیت های جبران خسارت به کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت قرار گیرد. البته 
با بررسی میدانی و اطالع از ابعاد خسارت ها با 
توجه به منابع مالی و ظرفیت های اجرایی این 

دسته بندی شکل خواهد گرفت. با شکل گیری 
این دسته بندی در  ابتدا عادی سازی جریان 
خسارت  محورهای  ترمیم  طریق  از  چه  تردد 
دیده و چه از طریق جایگزینی مد نظر خواهد 
بود. این ترمیم و جایگزینی برای عادی سازی 
تردد و تامین حداقل امکان ارتباطی تا  تهیه 
می  جدید  فنی  ضوابط  و  طراحی  های  روش 
تواند شروع شود ولی برای جلوگیری از دوباره 
انجام کارهای غیر اصولی الزم  کاری و احیانا 
است کارها و فعالیت های میان مدت جبران 
مدت  بلند  های  فعالیت  خصوص  به  خسارت 
آن بعد از ابالغ ضوابط فنی جدید شروع شود.

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  ی  گفته  به 
راه ها  برای  ریال  یک  تاکنون  خوزستان 

تخصیص داده نشده است. 

ایتاپ کاهش تصادفات جاده ای

سالمت  نوین  فناوری های  رشد  مرکز  رییس 
ایتاپ  برگزاری  از  خوزستان  دانشگاهی  جهاد 
زمانی 10  بازه  در  ای  جاده  تصادفات  کاهش 

مهرماه تا 10 آبان ماه خبر داد.

دکتر قدرت اله شاکری نژاد اظهار کرد: بعد از 
استارتاپی موفق در حوزه  برگزاری دو رویداد 
فشارخون و دیابت که مورد استقبال تیم های 
گرفت  قرار  مربوط  متخصصین  و  استارتاپی 
ایده های جدیدی مطرح شد  آن  دنبال  به  و 
امروز در مراکز رشد  ایده ها  از آن  که برخی 
حال  در  فناور  واحدهای  عنوان  به  سالمت 

تکمیل چرخه فناوری خودشان هستند.

سالمت  نوین  فناوری های  رشد  مرکز  رییس 
خوزستان ادامه داد: با توجه به اینکه تصادفات 
جاده ای اولین رتبه مرگ و میر را در کشور ما 
دارد و تالش های زیادی برای کاهش تلفات و 
آسیب های جاده ای هر سال از سوی مسئولین 
ذی ربط انجام می شود، ولی باز با آمار 22000 
کشته در سال که رقم قابل توجهی می باشد 
می  مالحظه  ای  جاده  تصادفات  حوزه  در  را 
کنیم. لذا در شورای فناوری مرکز رشد و بنا به 
شاپور  پزشکی جندی  علوم  دانشگاه  پیشنهاد 
اهواز بحث کاهش تصادفات جاده ای به صورت 
برگزاری یک رویداد مطرح شد که با هماهنگی 
و  خوزستان  استان  فناوری  و  علم  پارک 

و  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه 
برگزاری  خوزستان  جهاددانشگاهی  سازمان 
با محوریت کاهش تصادفات جاده  ایتاپ  یک 
 10 تا  مهرماه   10 از  شد  مقرر  و  تصویب  ای 

آبان ماه برگزار شود.

وی تصریح کرد، در این ایتاپ که یک رویداد 
از ایده تا پدیده است و به صورت ملی برگزار 
پردازان  ایده  بدیع  های  ایده  کلیه  شود،  می 
شامل  ای  جاده  تصادفات  کاهش  حوزه  در 
عالئم  ها،  جاده  نقلیه،  وسائط  موضوعات 
اورژانس جاده ای و  رانندگی،  رانندگی، رفتار 

غیره را در برمی گیرد.

شاکری نژاد ادامه داد: در این رویداد ایده های 
برتر که به صورت داوری انتخاب خواهند شد

طی یک مراسم اختتامیه رویداد انتخاب و به 
اهدا  جوایزی  نقدی  صورت  به  برتر  ایده   10
مالکیت در  ثبت  با  ها  ایده  این  و  خواهد شد 
اختیار سازمان های ذی ربط و مراکز رشد و 

پارک علم و فناوری قرار خواهد گرفت.

وی افزود، با توجه به عام بودن موضوع ایتاپ 
هر  با  جامعه  اقشار  همه  که  رود  می  انتظار 
سطح تحصیالت و تجربه شغلی بتوانند در این 

ایتاپ حضور داشته باشند.

سالمت  نوین  فناوری های  رشد  مرکز  رییس 
تجربه  گفت:  خوزستان  دانشگاهی  جهاد 
دهد  می  نشان  گذشته  های  ایتاپ  برگزاری 
ها محرک خوبی  ایتاپ  نوع  این  برگزاری  که 
فناوران  صالح،  ذی  مسئولین  و  جامعه  برای 
بخصوص نسل جوان برای تفکر بیشتر در این 

موضوع می باشد.

های  حمایت  با  ایتاپ  این  کرد:  تصریح  وی 
استان  وفناوری  علم  پارک  مالی  و  معنوی 
خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز و مرکز رشد فناوری های نوین سالمت 
حال  در  خوزستان  جهاددانشگاهی  سازمان 

برگزاری است.

بیست و چهارمین پرونده ویژه فریاد خوزستان:

 جاده های مرگ
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خوزسـتان

با همت مجموعه مردمی ساج و مؤسسه رسانه های نوین آستان قدس:

همایش هزار نفره فعاالن مجازی سراسر کشور در مشهدمقدس برگزار شد

 همایش سه روزه هزار نفر از فعاالن رسانه ای و مجازی سراسر کشور به همت تشکل های مردمی
 آتش به اختیار جوان در سراسر کشور و همکاری موسسه رسانه های نوین آستان قدس رضوی با

هدف بصیرت افزایی در مشهدمقدس برگزار شد.

 این نشست با حضور هزار نفر از فعاالن رسانه ای انقالبی از 30 استان و 173 شهر کشور، از روز
 دوشنبه 6 آبان ماه با سخنرانی آیت اهلل علم الهدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، حجت
موسسه مدیرعامل  خیرجو  اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  پژمان فر   االسالم 
 رسانه های نوین آستان قدس، داود مدرسی یان مسئول تشکل ساج و علی صدری نیا، کارگردان

و مستندساز آغاز به کار کرد.

 این گردهمایی در روز دوم، با حضور دکتر رحیم پور ازغدی، سید حسام رضوی)معاون رسانه ای
 فاطمیون(، حجت االسالم قنبریان، داود مدرسی یان، دکتر عبدالملکی و حاج حسین یکتا  به کار

خود ادامه داد.

 فعاالن مجازی روز سوم همایش به دیدار تولیت آستان قدس رضوی حجت االسالم و المسلمین
مروی رفته و میهمان سفره حضرت علی بن موسی رضا علیه السالم شدند.

 اختتامیه این گردهمایی، پس از نمایش اختصاصی فیلم سینمایی ماجرای “نیم روز2: رد خون” و
 تقدیر از تالش های سیدمحمود رضوی ، با سخنرانی حجت االسالم علیرضا پناهیان و قدردانی و

تجلیل از خانواده های شهدا و جمعی از عناصر اجرایی همایش برگزار شد.

 در این دوره سعی شد شرکت کنندگان با تقّرب به ساحت والیت مهر درخشان حضرت علی بن
 موسی الرضا علیه آالف التحیه و الثناء ضمن آشنایی با سیره رضوی و معارف اهل بیت علیه السالم،
 به جهت ارتقاء سطح دانش در حوزه های رسانه ای و علوم اجتماعی از جلسات استفاده کنند و در
 انتها اکثریت حاضران اعالم آمادگی کردند که بعنوان خادمیاران فضای مجازی بارگاه منور رضوی

در جهت نشر و ترویج مکتب حقه بیش از پیش تالش داشته باشند.

از جمعی و مردمی متشکل  اختیار جوان)ساج(، مجموعه ای کامال خودجوش  به  آتش   سربازان 
فرمان به  لبیک  در  که  است  کشور  سطح  در  مجازی  فضای  دغدغه مند  و  انقالبی  فعاالن   از 
 ولی امرمسلمین امام خامنه ای با هدف ساماندهی بخشی از فعاالن رسانه ای فضای مجازی سراسر
 کشور در حوزه های اجتماعی و فرهنگی در جهت تقویت گفتمانی نیروهای جبهه انقالبی کشور
 ایفای نقش کند و در گام دوم انقالب اسالمی و حوزه تمدن سازی باتوجه به اهمیت عرصه رسانه

و شبکه های اجتماعی با بصیرت افزایی و سرلوحه قراردادن منویات امامین انقالب گام بردارند.

با همت ساج برگزار شد:

همایش هزار نفره فعاالن مجازی سراسر کشور در مشهد مقدس


