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سياست 2

تقریبا می توان گفت تا امروز هر خصومتی که دولت 
ترامپ در قبال ایران به خرج داده، بی پاسخ مانده است. 
اقدامات ایران در برابر رفتارهای واشنگتن محدود بوده 
است به شــکایت بردن به الهه، رایزنی با دیگر کشورها 
برای یارکشــی در این منازعه، چشم انتظار اروپا بودن و 
تهدیدهایی که رنگ و بوی عمل نگرفتند. تا امروز دولت 
ترامپ به صورت مداوم به ایران فشار تحمیل کرده، بدون 
اینکه ایران پاســخی هم تراز با این فشارها برای آمریکا 
داشته باشد. این روزها اما زمزمه های بلندی درباره اقدام 
متقابل در برابر واشنگتن به گوش می رسد؛ زمزمه هایی 
که بعد از تروریســتی خواندن سپاه از سوی کاخ سفید، 
شدت گرفته اند. 52 نماینده مجلس طرحی در همین 
باب نوشته اند. همانطور که آمریکا برای وادار کردن دیگر 
کشورها به پیروی از سیاست های خود، تهدید و فشار را در 
پیش گرفته است، این طرح نیز در جهت تنبیه کشورهای 
همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران نوشته شده تا 

ایران نیز به نوبه خود بتواند ...

راهبرد ایران برای امتیازگیری
 از این برگ برنده  چیست؛

تنـگه   هـر مز؛
انسـداد  یا  وضع 
عوارض سنگین؟

دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
موضوع بارندگی های اخیر کشور با حضور مسئولین 
مربوطه و وزرای راه، کشاورزی، کشور و نیرو بررسی 
شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه سحر تاج بخش، 
رئیس سازمان هواشناسی با تشریح عملکرد این 
سازمان در سیل اخیر کشور این حوادث را ناشی از 
پیامدهای تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی دانست و 
با اشاره به عملکرد این سازمان در سیل اخیر، گفت: 
ـ ۹۸ مجموع کل بارش کشور  طی سال زراعی ۹۷ـ 
2۰۴ میلی متر بود که در مقایسه با بلند مدت 22 
درصد افزایش یافته است. همچنین میزان بارش 
در زمستان ۱۱۹ میلی متر بود که نسبت به بلند 

مدت ۱۳ درصد افزایش داشته است.
 هزینه ۱۳۰ میلیارد تومان از منابع 
هالل احمر برای کمک به سیل زدگان 

همچنین علی اصغر پیوندی،  رئیس جمعیت 
هالل احمر با تشــریح عملکرد این ســازمان در 
ســیالب های اخیر کشــور، گفت : بیش از ۱۳۰ 
میلیارد تومان منابع داخلی جمعیت هالل احمر 
برای کمک به سیل زدگان هزینه شده است و بیش 
از ۱۰۰ میلیارد تومان کمک های مردمی به هالل 

احمر واریز شده است.
خسارت۳۵۰۰ میلیارد تومانی

 به خطوط ریلی و جاده ای 
در ادامه جلســه علنی دیروز، محمد اسالمی، 
وزیر راه و شهرســازی گفت: تا به امروز بیش از ۱۴ 
هزار کیلومتر از راه های کشــور در بیش از ۶ هزار 
و ۸۰۰ نقطه کشور دچار آســیب شده و ۷25 پل 
به طور کامل تخریب شده اســت. وی با اشاره به 
عملکرد این وزارتخانه در ســیل اخیر بیان کرد: 
وزارت راه و شهرســازی در ایام نوروز مسئولیت 
تشکیل ستاد ســفرهای نوروزی را بر عهده دارد و 
از همه ایام سال فعال تر است و به گونه ای در حالت 
آماده باش قرار دارد. در سال جاری وقوع سیل باعث 
شد که همکاران ما در وزارت خانه با تالشی مضاعف 
نقش خود را ایفا کنند. به گونه ای که امسال در ایام 
نوروز در 2۴ استان و 2۱۳ شهرستان و 2۶۹ شهر 
با سیالب مواجه شدیم و ستاد مدیریت بحران در 
وزارت راه و شهرســازی به صورت شبانه روزی در 

حال تالش بود.
 بخش کشاورزی ۱۳هزار میلیارد تومان 

خسارت دیده است
محمود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی هم 

گفت  که بخش کشاورزی در جریان سیل اخیر 
۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. وی 
افزود: قبل از هر چیز خدا را شاکر هستم که بعد از 
سال های سخت نعمت و رحمتو بارانش را بر ما نازل 
کرد. اگر چه خیلی از هموطنان ما در سیل اخیر 
آسیب های جدی دیدند که امیدواریم در بخش 
مالی با کمک دولت و مجلس شورای اسالمی و 

آحاد مردم نسبت به جبران آن اقدام کنیم.
 وارد شدن ۲۱۰۰ میلیارد تومان خسارت 

به تأسیسات برق 
در جریان بررسی ســیالب های اخیر کشور 
در مجلس، رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بیان این 
که در پی بارش ها و ســیل اخیر مجموعا 2 هزار 
و ۱۰۰ میلیارد تومان خسارات به تأسیسات وارد 
شده است، گفت: در حال حاضر یک و نیم درصد 
روستاها متأثر از سیل و قطعی برق و قطعی آب 
شرب هستند. وی افزود: همانطور که خشکسالی 
نتیجه طبیعی بارش های کم است سیل هم در 
اثر بارش های شدید رخ می دهد که در تمام دنیا 
اتفاقی اجتناب ناپذیر اســت. همه  ما باید سعی 
کنیم به مدد دانش و اطالعات و تجربیات موجود 
خسارات و صدمات ســیل را کاهش دهیم. وزیر 
نیرو همچنین با حضور در فراکسیون مستقلین 
اعالم کرد که حجم ذخایر آب نسبت به سال های 

گذشته ۶2 درصد افزایش داشته است.
دستگاه ها آمادگی بارندگی

 در اردیبهشت را داشته باشند
عبدالرضــا رحمانــی فضلی، وزیر کشــور 
هماهنگی همه دستگاه ها در ســیل اخیر را از 
ویژگی های این ســیل عنوان کرد و بر ضرورت 
آمادگی الزم همه دســتگاه ها بــرای بارندگی 
احتمالی و توام با ذوب برف در اردیبهشت تاکید 
کرد. وی با بیان اینکه 25 اســتان در سیل اخیر 
گرفتار سیل شدند و مشــکالت زیادی از جمله 
تخریب منازل، مساکن، زمین های کشاورزی، 
پل ها و جاده ها ، تاسیسات و برق را شاهد بودیم، 
افزود: بــا هدفگذاری صورت گرفته خســارات 
جانی را اولین هدف خود قراردادیم و با جابجایی 

جمعیت در 25۰ روستا و بخش هایی از شهرها 
خسارات جانی را به حداقل رساندیم. سیل با این 
عظمت می توانست خسارت جانی بیشتری را در 

بر داشته باشد.
مجلس با قاطعیت

 با عامالن سیل برخورد خواهد کرد
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران 
مجلس نیز با اشــاره به اینکه پیش بینی جدید 
بارش ها و انجام اقدامات الزم برای کاهش خسارات 
میســر بود، گفت: قطعاً وجود سوء مدیریت ها و 
عدم برنامه ریزی باعث افزایش حجم خسارات 
شده است و مجلس بدون مماشات و با قاطعیت با 

عامالن سیل برخورد خواهد کرد.
همچنین فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون 
انرژی با بیان این که مقصر اصلی خسارات وارده 
به مردم بر اثر ســیالب در خوزستان، لرستان و 
گلستان مشخص است و عزمی برای محاکمه، 
عزل و استیضاح می خواهد، گفت : متهم ردیف 
اول وزیر نیرو و مجموعه معاونت آب این وزارتخانه 

است.
 تشکیل کمیسیون مشترک

 درباره سیل اخیر
در این جلســه محمدجواد کولیوند، رئیس 
کمیسیون شــوراها و امور داخلی پیشنهاد کرد 
که کمیسیون مشترکی در مجلس برای بررسی 

علمکرد دســتگاه های مختلف در ســیل اخیر 
تشکیل شود.

فقدان مدیریت توانمند در بحران اخیر 
مشهود بود

احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بحران 
اخیر و ســیل قابل مدیریت بود، گفت که فقدان 
مدیریت توانمند در این بحران مشهود بوده است. 
وی افزود: در اینکه حجم بارش ها زیاد بوده و علت 
آن هم تغییر اقلیم است شکی نیست اما اینکه چرا 
حجم خسارت زیاد بود موضوعی است که باید به 

آن پاسخ داده شود.
همایون یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این زمینه گفت: متاسفانه 
به دســت گرفتن مساله آب در کشــور از سوی 
سیاسیون و عدم اشــرافیت کافی بر موضوع آب 
باعث شده تا تصمیمات صحیحی چه در دوران 

خشکسالی و چه در دوران پربارش اتخاذ نشود.
هنوز ارتباط ۴۰ روستا در پلدختر

 قطع است
در ادامــه بررســی ســیالب های اخیــر 
کشور، حمیدرضا کاظمی، نماینده پلدختر در 
مجلس شورای اســالمی با بیان این که ارتباط 
۴۰ روستا هنوز قطع اســت، در این رابطه گفت 
که انتظار مردم استمهال وام ها، اسکان موقت و 

رایگان شدن هزینه آب، برق و گاز تا زمان ثبات 
زندگی شان است.

مقصران سیل شناسایی
 و با آنها برخورد شود

همچنین نبی هزار جریبــی، نماینده مردم 
گرگان در مجلس شــورای اســالمی خواستار 
شناسایی مقصران حادثه سیل و برخورد با آنها 
شد و با اشاره به گزارش وزرا از سیالب های اخیر، 
گفت : ما بهتر می دانیم چه اتفاقی افتاده است. اما 
خواستار این هستیم که مقصران شناسایی و با 

آنها برخورد شود.
ساخت وساز در حریم رودخانه 

بیشترین خسارت را ایجاد کرد
محمدرضا ملکشاهی راد، نماینده مردم خرم 
آباد نیز با بیان این که ســاخت و ســاز در حریم 
رودخانه بیشترین خســارت را وارد کرده است، 
گفت : بشر همیشه با بالیای طبیعی مواجه بوده 
است، اما در حال  حاضر که تجربه بیشتری وجود 
دارد و هم تکنولوژی پیشرفت کرده است نباید 
سیل این قدر ویرانگر باشد. این نشان دهنده این 
است که بخش زیادی از خسارات سیل نتیجه  سوء 

مدیریت و توزیع و تخصیص ناعادالنه بوده است.
در حوزه زیرساخت ها در کشور 

کوتاهی شده است
در جلسه علنی دیروز همچنین حمید بنایی، 
نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به این که سیل خسارت سنگینی بر جای 
گذاشته اســت، گفت: دیروز 2۸ استان و 2۶۹ 
شهر و 5۱۴۸ روستا براثر سیل خسارت دیده اند. 
حجم خسارات وارده بسیار باال بوده و جبران آن به 

تنهایی از توان دولت خارج است.
قاسم ساعدی، رئیس مجمع نمایندگان استان 
خوزستان نیز با اشاره به این که عدم اقدام به موقع 
در رهاسازی آب سدها باعث افزایش خسارت در 
استان شده است، گفت: پیش بینی ها و تصمیمات 
غلط در دو مرحله  آبگیری و رهاسازی آب سدهای 
کرخه و دز باعث افزایش خسارات در استان شده 

است وزارت نیرو باید پاسخگو باشد.

اکبر رنجبرزاده، عضو مجمع نمایندگان استان 
همدان با بیان این که بیش از ۳2۹۳ میلیارد تومان 
خسارت به این استان بر اثر سیل وارد شده است 
گفت که اثر تاریخ فرهنگی یخچال میر فتاح در 

مالیر به دلیل سیل تخریب شد.
۲۵۰۰ واحد مسکونی در استان همدان 

تخریب شد
در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی ابعاد 
سیل اخیر، حســن بهرام نیا، نماینده نهاوند در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 25۰۰ 
واحد مسکونی در این استان به دلیل سیل تخریب 
شد، گفت: باران در بیش از 2۰ استان باعث بروز 
خسارات جانی و مالی شد که البته سیل مهربانی 

مردم التیامی بر دردها شد.
رانش زمین در چهار محال و بختیاری 

بر اثر سیل
همچنیــن علی کاظمــی، عضــو مجمع 
نمایندگان چهار محال و بختیاری گفت که در 
این استان عالوه بر سیل، رانش زمین ایجاد شد که 
به دنبال آن ۳۰ روستا در معرض خطر قرار گرفته و 

ساکنان سه روستا تخلیه شدند.
در ادامه این جلســه برخــی از نمایندگان 
اســتان های خراسان شــمالی، مرکزی، ایالم، 
اصفهان، مازندران، کرمانشاه و کهگیلویه و بویر 
احمد در سخنان کوتاهی به تشریح وضعیت این 

استان ها بعد از وقوع سیل پرداختند.
در حاشیه جلســه دیروز هم رئیس مجلس 
شورای اســالمی و چهار وزیر حاضر در مجلس 
از نمایشگاه عکس خسارات وارد شده به استان 
لرستان و شهرستان الیگودرز در پی وقوع حادثه 

سیل بازدید کردند.
جلو کمک های مردم

 به سیل زدگان را نگیرید
مسعود پزشکیان، نایب  رئیس مجلس شورای 
اسالمی خواستار سازماندهی کمک های مردمی 
به سیل زدگان شد و تاکید کرد که نباید جلوی 
کمک های مردم گرفته شــود. وی  بر ضرورت 
سازماندهی و مدیریت مشارکت مردمی تاکید و 
در این رابطه خاطرنشان کرد: سمن ها می توانند 
مشکالت مردم را حل کنند نه دولت. اگر کسی 
می خواهد خودش پول ببرد و کاری انجام دهد 
نباید جلــو او را گرفت،  بلکه بایــد کمک های 

مردمی سازماندهی شود.

خبر
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