
زندگی
مروری بر
مرتضی نیداود؛

فعاالن سیاسی فقدان
«علی خواجوی» را تسلیت گفتند

مدفون در غربت
محبوب در وطن

درگذشت چهره خوشنام
اصالحطلبانجنوب
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مذاکرات هستهای بار دیگر
به سرنوشت نامعلوم دچار شد؛

تجدیدحیاتبرجام
در دست رئیسی

همدلی| برجام ،معطل اســتقرار دولت جدید
مانده است .آژانس بین المللی انرژی اتمی ،طرفین
اروپایی و همچنین آمریکا ،بی تابانه نظاره گر زمان
نشستن رئیسی بر صندلی پاستور هستند تا ادامه
نشست های برجامی را پیگیری کنند؛ در این روند
البته آنان از ارســال پیام های متعدد نیز دریغی
ندارند و آشکارا بر ادامه مسیر مذاکرات و تسریع
روند آن ،اصرار می ورزند.
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جنجالهای عکس
زن تشنه خرمشهری
8

گفتوگوی
رئیس قوه قضاییه
با زندانیان رجاییشهر
2

تراژدی
مسکن و سیمان
6

فضلاله یاری« :آقــا! آقا! آقا! آقا!
مظاهرات سلمیه ،چرا آتیش میزنی؟
کامال ســلمیه ،چرا تیــر میاندازی؟
توکه خاکتو نبــردن ،آبتو نبردن ،ما
مظاهرات ســلمی میخوایم ،ما آب و
زمینمون را میخوایم ،هیچ بیشرفی
حق نداره...خجالت بکشین...زمین...
آب ...نامــوس »...ایــن صــدای زنی
است که در چند روز اخیر در فضای
مجازی و رســانهای دست به دست
میشود و بخشــی از وضعیت امروز
مردم خوزستان را فریاد میزند؛ زنی
که گفته میشود در اعتراضات اخیر
مردم تشنه خوزستان حضور داشته و
این فریادهایش در حافظه گوشیهای
تلفن همراه ضبــط والبته در حافظه
تاریخ نیز ثبت شده است.
همه این کلمــات اگرچه پر از درد
اســت ،اما یــک پیام بــزرگ در آن
نهفته اســت؛آنجا که فریادهایش را
ادامه میدهد و میداند که مخاطبان
پیامــش ممکــن اســت «مظاهرات
ســلمی» را متوجه نشــوند ،بلندتر
از قبــل بــه زبــان فارســی ترجمه
میکند«:ما مســالمتآمیزیم» پیامی
بــا دو نــوع مخاطب؛ اولــی نظام و
حاکمیــت و دومــی گروههایــی که
قصــد دارند از نمــد اعتراضات مردم

خوزستان؛ درد مشترک ،درمان مشترک
علی مندنیپور

خوزستان را ندیده بودم ،ا ّما در کتاب فارسی دوره
دبســتان این شــعر کوتاه و گویا را در ِ
حال
وصف ِ
آن ســرزمین تاریخی و پر راز ورمز شنیده وبارها
خوانده بودم«:ســا ِم من به خوزستان ،پیا ِم من به
سامانش»...
خوب بهیاد دارم ،همگی در مدرســه این شعر
حماسی را از بَر کرده و با صدای َرسا در مناسبتهای
کالس درس و درمیان جمعَ ،ســر
گوناگــون در
ِ
میدادیم .چه حال و هوایی داشتیم ،گویی در برابر
«سِ َکندرها و قیصرها »...از ِ
خاک خوزستان این بیشه
تمدن ایرانزمین با غرور و افتخار به
شیران و مهد ّ
دفاع برخاسته بودیم!
گذشــت ،تا آنکه در دوره دبیرســتان گذرم به
ِ
عظمت آنرا
این ســرزمین زیبا و پر نعمت اُفتاد و
در شکل و شمایل همان شــعر خاطرهانگی ِز دوره
نوجوانــی یافتم ،مردمانی شــاد و خونگرم ،خاکی
زرخیز با «بهمنشی ِر جوشان و کارون خروشانش»،
آبادان آبادش».
«خرمشه ِر زیبا ،اهوا ِز دلآویز و
ِ
شانس
انقالب شد و این بار در روزهای آخر سال
ِ
تجسم میکرد،
دیدارش دست داد ،بهشت را در نظر ّ
تابش جانبخش
شــب و روزش نور بود ،روزهــا ِ
خورشی ِد آخرین روزهای اسفند و شبها تا چشم
کار میکرد روشنایی شــعلههای آتشی که از دور
دست دیده میشد و از دهانه چاههای نفت فوران
میکرد .سرســبز بود و رویایــی و دلانگیز و از آن
داشتن مردمانی خونگرم ،شاد و لبریز از
دلچسبتر
ِ
امید و دلگرم به آیندهای بهتر.
ّ
 ۳۱شهریور  ۵۹آتش جنگ  ۸ساله شعلهور شد
خوزستان طالیهدار ،پیش از همه در ّ
مقدم و
و
خط ّ
ِ
بیش از همه در رویارویی با خون و خمپاره و موشک
و آوارگی.
خوزســتانی آنگونه که انتظار میرفت ،مقاوم
ایســتاد و حماســه آفرید و فراتر از سهم و وظیفه
ذاتیاش به مــام میهن ادای دین کــرد و هزینه
پرداخت .سوســنگرد و اهواز و آبادان و بهمنشیر و
خرمشهر و دزفول و بهبهان و
جراحی و ماهشهر و ّ
ّ
شوشتر و مسجد سلیمان و اللی و ایذه و ...شبها و
روزهای سختی را در آتش و دود خمپاره و موشک
سوختند و ساختند و ویرانیهای بسیاری را از این
رهگذر به خود دیدند!
گ تمام شد و درانتظار تشویق و پاداش و آبادی
جن 
ویرانهها ،تشویق و پاداشی که بحقّ شایستهاش بود،
ا ّما از آنجایی که مدافعی در «قلعه»پایتخت نداشت
و هنوز هم از این پشتوانه بیبهره است ،نه تنها به
حقّ قانونیاش نرسید ،بَل بهعلّت سیاستهای غیر
اصولی و برنامههای کارشناسی نشده مسئوالن در

خوزســتان کالهی برای سر بیکاله
خود تــدارک ببیننــد .ایــن فریاد
ابتــدا رو به به ســوی حاکمیت دارد
که مردم خوزســتان تشــنهاند ،آب
ندارند ،خاکشــان و زمینشــان و
همه نمادهای زندگیشان دارد به فنا
میرود .همان که همه ما دالیل آن را
میدانیم؛ تبعیضهای میان حاشیه و
متن ،بیتدبیریهای اجرایی دولتها
در ســامان دادن به وضعیت معیشت
مردم خوزســتان و مهمتــر از همه
این مــوارد ،بیاعتنایــی کامل همه
دولتهــا به مســئلهای تحت عنوان
محیطزیســت؛ موردی که میخواهد
از زمیــن ،هــوا و آب و معیشــت و

تنفس مردم خوزســتان ،نفت و برق
و توسعهای ناتمام استخراج کند برای
صدور به ســرزمینهای دیگر .همان
نگاهی که دهههاست خوزستان آباد،
سرسبز و غنی را به ویرانهای خشک
و فقیر تبدیل کرده اســت .همان که
تصویــری متناقض از فقر و فالکت را
در کنار شــعلههای روشن نفت وگاز
از خوزســتان ارائه کرده اســت.این
پیام مردم خوزســتان به آن بخش از
حاکمیت است که همیشه در صدای
اعتراض مــردم ایــران ،رگههایی از
صدای بیگانگان و دشــمنان کشور را
نیز اســتخراج میکند تا هر اعتراضی
را ســاماندهی شــده در خــارج از

مرزهــا جا بزند و تکلیفــش را با آن
مشــخص کند و آن نیز ســرکوب به
هرقیمتی است .همان که در عملکرد
غیرعقالنــی بخشهایــی از نظــام
سیاســی دربرابر اعتراضــات مردمی
سالهای گذشــته خود را نشان داده
و در کنار خســارتهای جانی ومالی
به مــردم ،نظــام سیاســی را نیز با
هزینههای حیثیتی بزرگ بســیاری
مواجه کرده است .این پیام در پی آن
است که در میان بخشهایی از نظام
حامیانی برای خود دست وپا کند.
میخواهد کــه خود نظام حکومتی
متولــی ایــن اعتراض باشــد و البد
خودش هم به آن پاسخ مناسب دهد؛

5و2،4

پای مجلس روی شیلنگ اینترنت
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وکیل دادگستری

کالبدشکافی
گزارشهای
متهمان
رهبر انقالب:
تاریخی مسالهای
متناقضاز
مردم ناراحتیشان تشنگیخوزستان
را بروز دادند چهکسانیهستند؟ آسیبهایاعتراضات به نام خوزستان

کاری که اگر در چند دهه اخیر شده
بود ،کار مــردم و حاکمیت به اینجا
نمیکشید .این پیام میخواهد بگوید
هنوز هم دیر نشده .این پرچم سفید
گفتوگوست.
اما این فریاد که بخشــی از آن در
کلمــات عربی «مظاهرات ســلمی»
خود را نشــان میدهــد ،مخاطبان
دیگری نیز دارد .کســانی که چندین
دهه است سودای جدایی خوزستان از
ایران را در سر میپرورانند؛ همان که
محرک دیوانهای بهنام صدام شد تا به
خوزستان لشکر بکشد و از آن زمین
ســوختهای برجای بگذارد .همان که
دستمایه تشکیل وتحرک گروههایی
شد که نشان دادند با فریادهای عربی
هم میتوانند زنان و مردان و کودکان
عرب را گلولهباران کنند و جوی خون
راه بیندازنــد .بخش دیگــری از این
مخاطبان کشورها و محافلی هستند
کــه آرزوی جدایــی ســرزمینهای
دیگــری از ایــران را در برنامههای
خود دارند .همانها که ایران را ایران
نمیخواهند.این کشــورها ،محافل و
گروههای تجزیهطلــب باید این صدا
را واضحتــر بشــنوند کــه معترضان
خوزستان مسالمتآمیزند.
ادامه در صفحه ۲

طرح بهارستان برای ساماندهی فضای مجازی چگونه عمل میکند؟

صعود کرونا
نزول واکسیناسیون

*

مامسالمتآمیزیم

سرمقاله

پیام مردم خوزستان به مسئوالن و تجزیهطلبان

گزارش همدلی
از روند گسترش شیوع در کشور

یادداشت

سال ششم _ شماره  8 _ 1737صفحه _ قيمت  2000ناموت

سه دهه گذشــته ،خدادادههایش را نیز از او دریغ
کردند و این روزها کارون و بهمنشــیر و کرخهاش
آب باریکهای بیش نیســتند ،هورها و تاالبهایش
خشکیده ،محیطزیستش ویران ،دشتهایش تشنه
و کشــاورزیاش که روزگاری انبار غلّه خاورمیانه
خطابش میکردند ،در حال نابودیست!
شــهروندان صبور و قانعش به آســمان
فریــا ِد
ِ
بلندشده و از تشنگی جانشان به لب رسیدهُ .طرفه
آنکه گاه به جای دلجویی ،خشونت میبینند و به
پوزش مسئوالن ،گا ِز اشکآور.
جای ِ
افکار عمومی از خود میپرسد،کسانی که چنین
برخوردهایی را در پشت درهای بسته تدارک دیده
و راه ّ
حل را در بهکارگیری این روشهای ناپســند
قضیه ،این نگا ِه منصفانه
دیگر
جانب
به
آیا
دیدهاند،
ِ
ّ
را داشتهاند که عامل بنیادی ایجاد چنین بحرانی نه
مردم ،بَل آنانی هستند که بدون ت ّوجه به ت ََبعاتِ ریز
و درشت مبتالبه بعدی با اتّخا ِذ چنین تصمیماتی
نپخته ،نســنجیده و غیر عقالیی و لحاظ نکردن
حقوق شرعی ،قانونی و عرفی شهروندان این استان،
ِ
آگاهانه یا ناآگانه به چنین بحرانی دامن زدهاند؟!
آیا اگر شهروندی فریاد «وامصیبتا» سر داد و در
این گرمای ۵۰درجه از تشنگی و گرسنگی و بیکاری
و فقر و نداری و بالی ریز گرد و تنگنای کرونا و قطع
ّحق این برخوردهای
برق و ...نالید و شک ِوه کرد ،مست ِ
تند است؟!
چه کسانی میبایستی تاوان این همه ندانمکاری
را بپردازند ،مردم یا مسئوالن َرده باالی چند دهه
گذشته ،هم آنانی که تعریف و تعبیر و تفسیرشان از
دانش روز و دنیای
توسعه پایدار ،فراگیر و متوازن با ِ
پیرامونی همخوانی نداشته و ندارد!
ای کاش مســئوالن باالدســتی زودتر از خواب
بخش چندین سالهشان بیدار شده،
سنگین و زیان ِ
ســان کبک سر به زیر
ه
ب
و
پرداخته
به چارهجویی
ِ
برف فرو نمیبردند!
شــاید بهکارگیــری سیاســتهای امنیتی در
مــدت جــواب دهد ،ولی تردیدی نداشــته
کوتاه ّ
بلندمدت جواب نخواهد
و
ت
مد
ن
میا
در
باشــیم،
ّ
ّ
درس بزرگ و عبرتآمو ِز تاریخ اســت
ایــن
داد.
ِ
که«نیرومندترین هرگز چنان نیرومند نیست که
برای همیشه َسر َور باشد ،مگر آنکه قدرت را به حقّ
فرمانبرداری را به وظیفه تبدیل کند».
و
ُ
ِ
حکومــت بر دلها ،این اســت رمــز ماندگاری
حکومتهــای مردمــی .از یاد نبریــم ،این فقط
خوزستان نیســت که به چنین بالیی دچار آمده،
پهنه ایرانزمین دســت و پا بسته مصیبت ِ
بزرگ
خشکسالی ،ریزگرد ،گرمای طاقتفرسا ،بیآبی،
قطع برق ،نداری و بیکاری ،هیوالی کرونا ،فرسایش
خــاک ،ویرانی محیط زیســت و صدها آســیب
اجتماعی ،فرهنگی و...را به نظاره نشسته است!
ادامه در صفحه 5

یادداشت

مطالبهگری از نوع طلب آب
محسن رفیق
روزنامهنگار

فارغ از مفهوم دموکراسی و وجود عناصر آن
در یک جامعه ،صندوقهای رای به جز افتخار
بر آرای ماخوذه و درصد شــرکت ولینعمتان
در انتخابات ،اصل مهــم مطالبهگری آنان را
نیز به عنوان بخشی از مسئولیت پاسخگویی
حکومــت در برابر جامعه ،با خــود به همراه
میآورد.
مردم ،ملت ،شــهروندان یا هر نام دیگری
که بر ساکنان یک کشــور بگذاریم ،فقط به
منظور تحقق خواستههایشان ،مسئوالن را بر
صندلیهای راحت حکمرانی ,نشاندهاند و در
برابر از آنان انتظاری جز خدمت و تســهیل
امور ندارند.
در خدمت بودن و دست بر سینه و با احترام
برخورد کردن بــا مردمانی که مجموعهای از
حقوق خود را به دست امانتدارانی سپرده و
به این منظور از نتیجه زحمت خود ،هزینههای
زندگی آنان را تامین کرده و به مراتب آسایش
بیشــتری برای آنان و خانوادههاشــان ایجاد
کردهاند ،یکی از ســادهترین مسئولیتهای
این خادمین ملت است .مسئولیت حکومتی
نمیتواند به عنوان برچســبی از تفاوت تلقی
شــده و یک مسئول دولتی ،نظامی یا وابسته
به حکومت را آنچنان از متن مردمان جامعه
خــود دور کند ،که با وجود درک کمبودها و
مشکالت موجود ،اصل مطالبهگری آنان را به
عناوینی چون مخالفت با حکومت ،خودسری
یا اغتشــاش تنزل دهد ،چرا که اگر او هم در
میان همین مردم و با همین شــرایط زیست
کنــد ،فاصلهای برای خود متصور نیســت و
میتوانــد به راحتی رنج رفته بــر آنان را نیز
درک کرده و خود را با آنان ســهیم بداند .از
ســوی دیگر ،در هر سیستم حکومتی ،مردم
حــق اعتراض دارنــد؛ حتی بایــد بتوانند با
فریادهایــی بلند ،خواســتههای به حق خود
را از حکومت مــردان خود ،طلب کنند .باید
بتواند تجمع کنند ،راهپیمایی کنند و انباشت
خواســتههای خود به جای نهــان کردن در
سینههاشان ،بر ســر مسئولینی که ناتوان از
تحقق حقوق اولیه آنان بودهاند ،هوار کنند.
فریاد ،شــعار ،تجمــع و اعتراض در صحن
عمومی جامعه ،رسانهها و محیطهای مجازی،
تنها راه قابل دســترس برای هر شــهروندی
است که بخشــی از حقوق خود را به وکالی
مســئول دولتی ،نظامی و حکومتی ،تفویض
کرده و حــال از آنان طلب رســیدگی دارد.

ارجح همیشــه موکل است و حق همیشه با
مشتری است؛ چرا که هزینه کرده است؛ هم
از حق خود و هم از ســرمایه مادی و معنوی
خــود ،هم از امروز خــود و هم از آینده خود
و فرزندانــش؛ و حال ایــن دولت و حکومت
اســت که باید پاسخگو باشد و نه تنها زمینه
را برای ابراز نظر شهروندان فراهم کند ،بلکه
طاقت شــکایت تند و گاه تیــز و برنده آنان
را نیز بر خود هموار کند .امروز خوزســتان،
دیروز فاجعه هواپیمای اکراینی ،پیشتر وقایع
حوادث بنزینی و پیشتر و پیشتر ،شــنیدن
صدای مــردم و مویههای آنان از رنج تضییع
حقوقی که بر آنان رفته اســت ،تنها با تکیه
بــر صندلــی و گشــادهپایی و بیتفاوتی در
برابر آنان ،محقق نخواهد شــد .در این روند،
رویارویی امنیتی و برخورد شدید با شهروندان
با هدف ساکت کردن فضا ،تنها به پاک کردن
صورت مســئلهای میماند کــه باعث ایجاد
زاویهای دیگر ،اینبار بیــن مردم و نیروهای
پاسدار امنیتشــان ،خواهد شد؛ تقابلی که
البته ممکن اســت همیشه با پایانی به ظاهر
آرامشبخش ،منجر نشود.
اعتراض شــهروندان زمانی میتواند نمادی
از اغتشــاش را بر پیشانی خود حمل کند که
به واقع ،هیچگونه کوتاهی در انجام مسئولیت
حکومتورزان ،شــکل نگرفته باشد .اعتراض
به نداشــتن آب  -که نزدیکترین خواســته
به مفهوم حق آدمی است  -اغتشاش نیست.
اعتراض به اشــتباه در واژگونــی هواپیمایی
مسافربری اغتشاش نیست .دادخواهی برای
افزایش قیمتها و نابهسامانی اوضاع اقتصادی
و فشــار بیاندازهای که خانوارهای ایرانی از
تحمل آن عاجز شدهاند؛ اغتشاش نیست.
به نظر میرســد در برابر این اعتراضات ،نه
تنها باید زمینههای ظهور،بروز و برونریزی
آن فراهم شــود ،بلکه میبایست با دلجویی
مردم توسط مسئوالن و اقدام سریع و ملموس
در جهت کاهش آالم ناشــی از آن ،روحیه از
دست رفته مردمانی که حقوق خود را تضییع
شده دیدهاند ،تقویت شده و بازسازی اعتماد
از دست رفته در دستور کار قرار گیرد.
آنچــه مهم اســت لــزوم توجــه به حق
مطالبهگــری مردم از یک ســو و پیشبینی
الزم برای بازسازی ساختار حکومت است ،به
ویژه در مواقعی که در روند حرکت به ســوی
آینده ،نظام حکومتی به واسطه تمرکزگرایی،
موازیکاری ،تعریف نشدن دقیق مسئولیتها
و عدم تناســب در تعیین اهمیت اهداف ،از
تحقق مطالبات به حــق مردمان خود ،عقب
مانده است.

یادداشت

بیمسئولیتی ،با وجود هزاران مسئول
مهدی شیرازی آقاگلی
فعال اجتماعی و رسانهای

مشکالت و مسائل مردم خوزستان امروز به حدی تلخ و گزنده
است که کمتر ایرانی غیور و وطنپرستی از کنار این مشکالت
و سختیها میتواند به راحتی عبور کند .مطالبات و دغدغههای
بحق شهروندان این استان ایجاب میکند ،نه به صورت شعاری،
بلکه جهادی و در میدان عمل حل و فصل شود.
نکته مهم در موضوع خوزستان این است که باید اصل اعتراض
و خواستههای مردم را پذیرفت ،مردمی که چه در ایام پیروزی
انقالب چه در دوران هشــت ســال جنگ تحمیلی که جانانه
و با دســتان خالی در برابر دشمن ایستادگی کردند و چه در
دوران تهدید و تحریم بزرگترین یار و پشتیبان نظام و انقالب
بودند؛ این روزها مطالبات و خواستههایی دارند که به هیچ وجه
نمیتوان آنها را فریب خورده و معاند خواند .صدای این روزهای
خوزستان صدای مظلومیت ،حقخواهی و عدالتطلبی است و
بر همه مسئوالن فرض است که صدای خوزستان را بشنوند و
برای آن چارهای بیندیشند ،البته حساب اهالی غیور خوزستان
از فرصتطلبانی که از هر آب گلآلودی به دنبال گرفتن ماهی
هستند جداست و این موضوع را بیش از هر کس دیگری اهالی
خوزستان دریافتهاند و باور دارند.
نکتهمهمدیگردرماجرایخوزستانتعدداظهارنظرمسئولین
بیمسئولیت و نبود پاسخگویی مسئوالن دارای مسئولیت است.
در همین چند روز گذشــته اکثر شخصیتهای سیاسی مهم
کشور که گاهی چند دهه در مناصب باال مسئولیت داشتهاند و
به نوعی در انباشت مشکالت خوزستان سهیم بودهاند ،آنچنان
سوپرمنگونه از آمادگی برای حل مشکالت خوزستان سخن
میگویند که گویی تاکنون هیچ مسئولیتی متوجه آنان نبوده
اســت .کافی اســت صفحات فضای مجازی را رصد کنید تا
دریابید انبوه مسئوالن بیمسئولیت از نماینده و وزیر گرفته تا
شخصیتهای بزرگ سیاسی از ضرورت توجه به خوزستان و
حل مشکالت آن استان سخن میگویند که گویی مردم عادی
باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشــند! مردم البته این فرار رو
به جلو را متوجه میشــوند و این مطالبهگری از ســوی مردم
نسبت به همه مسئوالن در گذشته و حال وجود دارد که چرا
در حق مردم خوزستان کوتاهی کردهاند .آیا مردم حق ندارند
بپرسند آن شخصیت سیاسی که امروز از طریق توئیتر و صفحه
اینستاگرام برای استان خوزستان نسخه میپیچد ،چرا در چهار
دهه عمر مدیریت خود قدم از قدم برنداشت؟! واقعیت آن است
که دوران مدیریت وعده و شــعار و رجزخوانی و نسخهپیچی
پشت میزی تمام شده و در عرصه میدان و عمل باید مردم تغییر
را احساس کنند ،شخصیتهای سیاسی تکراری و بیخاصیت
که همه جا هســتند ،همه جا احساس مسئولیت میکنند و
برای هر دردی نسخهپیچی میکنند ،اگر در دوران بازنشستگی
خود در چنین رویدادهایی اظهارنظری هم نکنند کسی شاکی
نمیشود ،اما نسخهپیچی همین شخصیتها که اتفاقا باید به
دلیل ضعف عملکرد خود پاسخگو باشند ،صرفا نمک پاشیدن بر
زخمهای کهنه مردم است .درد خوزستان نبود مسئول نیست،
بلکه بیمسئولیتی هزاران مسئول پر مدعاست.
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خوزستان ،آزمایشگاه نیست
ولیاهلل شجاع پوریان
مدیرمسئول

«-1خوزستان متعلق به همه ایران است .اتفاقات
تلخ این روزها در این سرزمین بدون تردید موضوعی
ملی و فراجناحی است و حل مشکالت روزمره این
استان اگر وظیفه قانونی برخی دستگاهها و ارگانها
نباشــد ،وظیفه وجدانی و انسانی همه ایرانیان به
شمار میآید؛ شهروندان خوزستانی که در روزهای
مختلف شاهد امدادرسانی کشور ایران به شهروندان
سایر کشورها یا تالش شهرداری تهران برای آبادانی
شهرهای مذهبی عراق هستند ،به طور قطع چشم
انتظار دریافت کمک و مساعدت جدی از نهادهای
داخلی هســتند .چنین انتظاری برای مردمی که
سالها طعم جنگ را چشــیدهاند و سهم بزرگی
در بقا و تثبیت نظام و انقالب داشــته و 80درصد
درآمد نفتی کشــور را تامین میکنند ،خواســته
غیرقابلتحققی نیســت و بایــد تدبیری هرچه
ســریعتر برای این امر اندیشیده شود»(.سرمقاله
روزنامه همدلی 26/بهمن )1395
«-2بحــران امروز خوزســتان بیتردید صرفاً
برآمــدی از باران بهاری امســال نیســت و به
مدیریت امروز و روزهای گذشته نیز بر نمیگردد،
بلکه برخی مشکالت ســاختاری و رویکردهای
نهادینه شــده در این اســتان ،باعث شده است
تا ســیل ،زخمهای واقعی این خــاک را که زیر
ریزگردهای ناکارآمــدی مدیران پرادعا و کمکار
پنهان شده بود ،بازنماید .به هر حال رفع شرایط
ناگوار فعلی نیازمند عزمی باالتر از سطح مدیران
اســتانی و رویکردی علمیتر و نوینتر به استان
است .بیتردید اگر در دهههای گذشته به جای
بیتوجهی و غفلت از مشکالت قابل پیشبینی
این اســتان بهویژه در زمینه کمبود منابع آبی و
افزایش ریزگردها ،تدابیری هوشمندانه اندیشیده
میشــد و زیرســاختهای الزم در نظر گرفته
میشد ،بارندگیهای روزهای اخیر این استان به
جای تحمیل خسارتهای مالی و جانی و روحی
به مردم غیور آن ،حتی میتوانســت ،به تنهایی
بخش بزرگی از مشکالت این منطقه را حل ورفع
کند(».سرمقاله روزنامه همدلی 25 ،فروردین )98
 -3موارد پیشگفته در بند  1و  2هشدارهایی
بود که نگارنده در دو بازه زمانی  95و  98نســبت
به دو رویداد ریزگردها و ســیالب در خوزســتان
در همین روزنامه مطرح کرده اســت .شوربختانه
مصائب و چالشهای اســتان ثروتمند و نفتخیز
خوزســتان به مثابه دردی عمیــق ،کهنه و دیر
پای سالهاست در جان و روان مردمان این دیار
ســنگینی میکند و سخن گفتن از ظرفیتهای
این استان در کنار دردها ،زخمها و چالشهای آن
تکرار مکررات و مشکالتی است که سالهاست به
طرق مختلف بیان و طرح شده است ،اما دریغا که
شنوندهای نداشته و ندارد و احساسات هیچ منجی
و فریادرسی را بر نیانگیخت و چنین به نظر میرسد
که تا کار به جاهای باریک نکشد و کارد به استخوان
نرسد ،کک کسی را نمیگزد!
 -4سخن از تغییر اســتاندار و فرماندار و فالن
مدیر یا ضعف این دولت و آن دولت نیست ،نگاه به
خوزستان نیازمند تغییر است .خوزستان به عنوان
بازوی اقتصادی ایران به گواهی اسناد تاریخی حتی
در دوران پهلــوی دوم نیــز در تراز ملی مدیریت
میشد ،محمدرضا شاه فارغ از تقسیمات کشوری
به صورت مستقیم و شــخصا بر اداره خوزستان
نظــارت میکرد و اینگونه نبود که همچون چند
دهه اخیر اســتان خوزســتان به محل آزمون و
خطای مدیران بیتجربه برای ســکوی پرتاب به
سایر استانها نگریسته شود .گویی این سرزمین
به آزمایشگاه و محل آزمون و خطای مدیران کشور
برای آزمودن توان و ظرفیت مدیریتیشان بدل شده
است ،مدیرانی که گاه از این خوان هم موفق عبور
نمیکنند ،اما گویی عنوان مدیریت در خوزستان
– چه موفق و چه ناموفق -در رزومهشــان ،کافی
است تا راه را برای ارتقای مدیریتی و سیاسیشان
هموار کند .اصراری بر مدیریت بومی یا غیربومی
بــودن مدیران نیســت ،اما پیــش از انقالب تراز
مدیران در خوزستان در تراز مدیران ملی و در زمره
موفقترین و مجربترین مدیران کشوری بود ،حال
آنکه دهههاست اســتان خوزستان در اداره کشور
به حاشیه رفته ،که ضرورت دارد این رویکرد باید
در اسرع وقت تغییر کند .به نظر میرسد تشکیل
کمیته ویژه با اختیــارات ویژه و نظارت رهبری و
حضور روســای ســه قوه و وزرا و مدیران مرتبط،
گام فــوری و ابتدایی برای اثبات تغییر رویکرد در
رسیدگی به موضوع خوزستان است.
 -5روزی روزگاری خوزستان قبله آمال بسیاری
از ایرانیان بود ،از دانشگاه و فرودگاه گرفته تا کارخانه
و بیمارستان و ورزشگاه و سایر پدیدههای مدرن،
پیش از آنکه در تهران و تبریز و اصفهان و شــیراز
نمود داشته باشد ،در خوزستان خودنمایی میکرد.
ادامه در صفحه 5

