
آیا مجلس جلوی لغو تحریم  ها را گرفت؟

فرافکنی روحانی در روزهای پایانی دولت مستعجل

روحانی در روزهای پایانی ریاس�ت جمهوری 
خود در حالی مجلس را متهم به سنگ اندازی 
ب�رای رف�ع تحریم  ها می کن�د ک�ه نگاهی به 
حوادث جاری نش�ان می دهد ط�رح مجلس 
برای ارتقای توانمندی های هس�ته ای کشور 
ن�ه تنه�ا توانس�ت دس�ت مذاکره کنندگان 
هسته ای کشورمان را پر کند بلکه برنامه های 
امری�کا و کش�ورهای غرب�ی ب�رای اعط�ای 
امتی�ازات قط�ره چکانی ب�ه ای�ران و گرفتن 
تعهدات هس�ته ای را با بن بست رو به رو کند. 
از آبان ماه سال گذش��ته که جو بایدن به عنوان 
رئیس جمه��ور جدی��د امریکا وارد کاخ س��فید 
ش��د، این تلقی و تصور خوش خیاالنه - به تعبیر 
ظریف- در بین بخش��ی از بدن��ه دولت به وجود 
آمد که توانمندی بازگش��ت س��ریع به برجام و 
احی��ای آن از طریق برداش��تن تحریم  ها وجود 
دارد. بخش مهمی از این تلقی ناشی از وعده های 
پیشین دموکرات  ها و همچنین شعارهای آنها در 
رقابت های انتخاباتی امری��کا بود. در آن زمان به 
نظر می رسید که بحث بازگشت به برجام قطعی 
بوده و تنها ترتیبات آن است که باید مورد بحث و 
بررسی قرار بگیرد. با این حال و از آنجا که شیطان 
در جزئیات است، شیوه بازگشت به این ترتیبات 
از نظر امریکایی  ها ش��امل مراحل مختلف و در 
کنار آن اعطای امتی��ازات فراوانی بود که از دید 
ایران ارتباطی به بحث هس��ته ای نداش��ت. این 
ترتیبات در گزارش های منتش��ر ش��ده از سوی 
اندیش��کده های نزدیک به دموکرات  ها همچون 
»مرکز امنیت نوین امریکا« شامل موافقت ایران با 
تمدید زمان محدودیت هسته ای یا همان بندهای 
غروب آفتاب، چند مرحله ای ش��دن برداش��ت 
تحریم  ها بر خالف میل تهران و همچنین امکان 
گنجاندن گفت وگو بر سر موضوعات فرا هسته ای 

و سایر موارد جزیی تر بود. 
از سوی دیگر تهدیدات تروریس��تی علیه برنامه 
صلح  آمیز هس��ته ای ایران نیز به ش��دت افزایش 
یافت. جدا از جنگ روانی گسترده درباره امکان 
حمله امریکا به س��ایت های هس��ته ای ایران در 
ماه های پایانی ترامپ چندین عملیات ایذایی علیه 
زیر ساخت  ها و افراد حساس در برنامه هسته ای 
ایران انجام ش��د. از جمله انفجار در سالن مونتاژ 
ماش��ین های غنی س��ازی نطنز و همچنین ترور 
ش��هید فخری زاده که از مدت  ها قبل در معرض 
تهدیدات صهیونیست  ها قرار داشت. طبیعی است 
که در چنین شرایط نامتوازنی بهترین راه تثبیت 
مواضع کشور و پر کردن دست مذاکره کنندگان 

در شرایط حساس پیش رو بود. 

     آنچه طرح مجلس
 برای ایران به ارمغان آورد

از دل چنین منطقی بود که طرح اقدام راهبردی 
مجلس ب��رای رفع تحریم  ها متولد ش��د. البته از 
همان ابتدا مخالفت های گسترده ای در خصوص 
این طرح و نحوه انجام آن وجود داشت. حتی به 
ظاهر برخی مقامات دولتی اج��رای این طرح را 
زمینه س��از حمله امریکا به ایران یا ارسال دوباره 
پرونده هس��ته ای کشورمان به ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد عنوان می کردند. در ش��ک 
و تردید مس��ئوالن اجرایی برنامه هس��ته ای در 
خصوص اجرای این ط��رح همین بس که رئیس 
سازمان انرژی اتمی تنها با اطمینان بخشی مقام 
معظم رهبری بود که غنی سازی 20 درصد را در 

سایت نطنز آغاز کرد. 
بعد از این ماج��را بود که به تدریج دس��تاوردهای 
دیگری از دل این ط��رح که اکنون به قانون تبدیل 
شده بود، در برنامه هسته ای کشورمان متولد شد. 
یکی آنکه برای اولین بار ایران شروع به استفاده انبوه 
 6-IR 2-4 وM ، IR-IR از ماشین های غنی سازی
ک��رد. از آنجا که در برج��ام محدودیت های جدی 
در خصوص اس��تفاده ایران از این ماشین  ها وجود 
داشت، استفاده از آنها تنها محدود به تزریق گاز به 

ماشین های تکی غنی سازی محدود ماند. 
همچنین ایران س��ایت غنی س��ازی ف��ردو را به 
عنوان یک تأسیسات غنی سازی احیا کرد. تولید 
اورانیوم فلزی نیز از جمله دستاورد های دیگر این 
طرح بود که از سال 1392 اجرای آن معطل باقی 
مانده بود. آغاز توسعه نیمه صنعتی ماشین های 
غنی س��ازی IR-9 هم اتفاق دیگری ب��ود که با 
اجرای این طرح به راه افتاد. این دس��تگاه جدید 
غنی س��ازی با توانمندی 50 برابری غنی سازی 
نسبت به ماش��ین های نس��ل اول به عنوان یک 
عامل تغییر بازی در پیش��رفت برنامه هسته ای 
ایران نامیده می شود چرا که تنها یک آبشار از آن 
می تواند توانی به اندازه توان غنی سازی ایران در 

دوره برجام ایجاد کند. 
ش��اید نقطه اوج این ط��رح نیز مرب��وط به آغاز 
غنی سازی 60 درصد بود که در پی حمله سایبری 
به تأسیس��ات هس��ته ای نطنز رخ داد. با چنین 
ابزار  هایی بود که مذاکرات ایران و کشورهای چهار 
به عالوه یک به همراه امریکا در وین برای احیای 
برجام آغاز ش��د. مذاکراتی که بر خ��الف برنامه 
امریکایی بدون هیچ کدام از پیش شرط های قبلی 
همچون توقف توسعه برنامه هسته ای ایران آغاز 
و به پیشرفت قابل مالحظه ای در برداشته شدن 

تحریم  ها رسید. 

     مذاکرات وین چه بود و چه شد
س��خنان روز پنج  ش��نبه روحان��ی در خصوص 
»برداشته ش��دن تحریم  ها تا قبل از عید نوروز « 
در صورت ع��دم تصویب طرح مجل��س، نادیده 
گرفتن تمام این دستاورد  ها در جریان مذاکرات 
تا همین امروز است. ش��اید بد نباشد که روحانی 
از مذاکره کنن��دگان خود در وین س��ؤال کند که 
مهم  ترین کارت آنان برای تهدید طرف های اروپایی 
و امریکایی برای اعطای امتیازات بیشتر چه بود و 
اینکه اساساً حد برداشته شدن تحریم های امریکا 

در صورت اجرایی شدن طرح اولیه آنان چه بود. 
آیا جز این بود که قرار بود حتی فروش واکس��ن 
کرونا نیز به عنوان امتیازی به ایران فروخته شود 
یا آزادسازی منابع ایران برای خرید غذا و دارو به 
صورت قطره ای در اختیار بانک مرکزی ایران قرار 
بگیرد؟ آیا غیر از این بود ک��ه تمام این امتیازات 
باید در قبال توقف برنامه هسته ای ایران و شروط 
هسته ای دیگر اتفاق می افتاد؟ حتی هم اکنون و با 
توجه به تمام عقب نشینی های امریکایی از مواضع 
قبلی خود واش��نگتن حاضر به لغو 500 تحریم 
وضع شده علیه ایران نیست یا هیچ تضمینی در 
مقابل تبدیل ذخای��ر ارزهای غیر دالری ایران به 
یورو نمی دهد که مواهب ایران از برجام را تنها در 

حد بخور و نمیر کاهش می داد. 
طبیعی اس��ت که با چنین چینش��ی در عرصه 
مذاکرات ب��ه هیچ وج��ه نمی ت��وان انتظار یک 
بازگشت متوازن و موزون را به برجام داشت اما هر 
بار آقای روحانی از در پیش بودن برداشته شدن 
تمام تحریم  ها س��خن می گفت. حتی رد ش��دن 
پیش نویس فعل��ی از توافق اولیه وی��ن در مراکز 
باالدستی نظام نیز به دلیل همین برداشته نشدن 
تحریم  ها و نبود تضمینی برای خروج دوباره امریکا 
از برجام انجام شد. شاید زمانی بتوان از خاطرات 
مذاکره کنندگان تأثیر این س��خنان را بر جریان 

مذاکرات دانست. 
      واکنش  ها به ادعاهای روحانی

ام��ا روحانی چ��ه گف��ت و واکن��ش نمایندگان 
مجلس به ادعای ایش��ان چه بود. رئیس جمهور 
روز پنج  ش��نبه در آیین افتت��اح طرح های ملی 
وزارت نفت مدعی ش��د:  »در زمینه تحریم همه 
کار را انجام دادیم و اگ��ر قانون مجلس جلوی ما 
را نگرفته بود تقریباً قبل از عی��د نوروز تحریم را 
برداشته بودیم، بنابراین دولت همه کارهای الزم 
را در زمینه برداشتن تحریم انجام داده و گام های 

خودش را برداشته است. «
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی ضمن غیر 
واقعی خواندن روایت های دولت از ماجرای برجام 

و مذاکرات وین تأکید کردند، قانون مجلس نه تنها 
مانع نبود که اتفاقاً دست تیم دیپلماتیک ایران را در 

مذاکرات وین پر کرد. 
سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس ش��ورای اس��المی در همین زمین��ه و در 
گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه مقامات دولتی به 
دنبال ارائه روایت های غیر واقعی از ماجرای برجام و 
مذاکرات وین هستند، تصریح کرد: از زمانی که قانون 
مجلس تصویب و اجرا ش��د فضای مذاکرات کاماًل 
متحول شد و غربی  ها نه تنها نتوانستند تهدیدات 
خود را عملی کنند، بلکه ای��ران در موقعیتی قرار 
گرفت که می توانس��ت امتیازهای جدی از غرب 
بگیرد اما دولت به خاطر عجله در احیای برجام که از 
آن اهداف انتخاباتی داشت در استفاده از این فرصت 

کوتاهی غیر قابل بخششی کرد. 
ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس هم در گفت وگو 
با تسنیم با اشاره به اینکه اظهارات رئیس جمهور 
فاقد رویکرد منطقی و منطبق بر منافع ملی است، 
گفت: مسئوالن سیاست خارجی و مدیران سازمان 
انرژی اتمی بر خالف آق��ای روحانی معتقدند که 
قانون هسته ای مجلس س��د محکمی در مقابل 
زیاده خواهی های امریکایی  ه��ا و اروپایی بوده و 
مانع از تاراج دستاوردهای بزرگ هسته ای ایران 
شده است. وی تأکید کرد که هدف از تصویب طرح 
راهبردی تحریم  ها پر کردن دست مذاکره کنندگان 

و جلوگیری از سوء استفاده غربی بوده است. 
واکنش  ها به اظهار نظر غیر واقعی برخی دولتی  ها 
درباره فرجام مذاکرات وین و توقف آن به همین 
موارد محدود نشد و دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی اظهارات عل��ی ربیعی، س��خنگوی دولت را 
تکذیب کرد. س��خنگوی دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی درخصوص اظهارات سخنگوی دولت 
پیرامون جمع بندی هیئت تطبی��ق اعالم کرد: 
اظهارات منتس��ب به س��خنگوی محترم دولت 
درخصوص جمع بندی های هیئت تطبیق را که از 
سوی رسانه های گروهی منتشر شده است تکذیب 
می کنم. کیوان خس��روی با اعالم این خبر افزود: 
برخالف آنچه اظهار ش��ده، هیئت مذکور اساساً 
به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین 
به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف امریکایی و بعضاً 
طرف های اروپایی در مورد آنها به نتیجه نرسیده 
و از توافق دور بوده است. وی تصریح کرد: بدیهی 
اس��ت صحبت از انطباق یا ع��دم انطباق چیزی 
که واقعیت خارجی ن��دارد نمی تواند موضوعیت 

داشته باشد. 
علی ربیعی،  سخنگوی دولت هفته گذشته درباره 
علت نهایی نش��دن توافق احیای برجام در دولت 
روحانی مدعی شده بود: » متاس��فانه و از آنجایی 
که متن مصوب��ه مجلس در آذر گذش��ته عالوه بر 
مداخله غیرمرسوم  در امور اجرایی، فراتر از توافق 
برجام به نگارش درآمده است، نه تنها در این مدت 
بر پیچیدگی مذاکرات افزود، بلکه اساساً نمی توان 
نتایج گفت  وگوها در چارچوب برجام را با مفاد این 
قانون فراتر از برجام تطبیق داد. به همین دلیل بود 
که دولت از همان روز اول مکرراً مخالفت خود را با 
این روند نامعمول مجلس شورای اسالمی اعالم کرد 
و بر غیرمفید بودن این قانون در حالی که مذاکرات 
احیای برجام به طور طبیعی پیچیدگی های حقوقی 

و فنی بغرنجی دارد، تاکید کرده است.«
      فرافکنی به شیوه روحانی

در نهایت اینکه دولت دوازدهم روزهای آخر خود 
را طی می کند و ش��اید روحانی امی��دوار بود که با 
بازگشت به برجام میراثی جدی از خود باقی بگذارد 
اما به هر دلیل از جمله سس��تی دولت در مقابله با 
اقدامات غربی  ها چنین اتفاقی نیفتاد و احیای برجام 
به دولت بعد موکول شد. شاید زمانی فرا برسد که 
روایتی واقعی به این سؤال پاس��خ بدهد که دلیل 
نزدیک به دو س��ال انفعال در مقابل خروج امریکا 
از برجام چه بوده و آیا اصاًل ماجرای نزدیک ش��دن 
جنگ به مرزهای ایران واقعیت داشت یا خیر؟ آینده 

در این باره بهتر قضاوت خواهد کرد. 

یک  سؤال پیرامون
 حاشیه سفر 3 نماینده مجلس 

 قبل از تعطیلی عید قربان، نامه ای رسمی از معاونت اجرایی مجلس، 
اداره کل تش��ریفات در فضای عمومی منتش��ر ش��د که مضمون آن 
از درخواست تش��ریفات مجلس شورای اس��المی برای تدارک پرواز 
اختصاصی س��فر س��ه نماینده مجلس به همراه خانواده شان جهت 
زیارت عتبات عالیات حکایت می کرد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی و نماینده کرمان، محمدرضا رضایی کوچی رئیس 
کمیس��یون عمران و نماینده جهرم و سید امیرحس��ین قاضی زاده، 
نماینده مش��هد و رئیس گروه دوس��تی پارلمانی ایران و عراق س��ه 
نماینده ای بودند که اسامی شان در این نامه آمده بود. عالوه بر موضوع 
درخواست برای پرواز اختصاصی، نکته دیگری که توجهات را در این 
نامه به خود جلب کرده، درخواست تشریفات مجلس از سفارت ایران 
در عراق برای »استقبال و بدرقه « این نمایندگان در بدو ورود به این 

کشور و هنگام بازگشت به ایران است. 
انتش��ار این نامه موجی از انتقاد و تخریب علیه مجلس یازدهم را در 
فضای مجازی به راه انداخت.  ام��ا  این پرواز اختصاصی هیچ گاه انجام 
نشده بود و خبر مذکور، نصفه و نیمه منتشر ش��ده بود؛  در خبرهای 
بعدی آمد که  این نمایندگان وقتی در فرودگاه متوجه »اختصاصی« 
بودن پرواز به عراق می شوند، از این سفر انصراف می دهند و برای روز 
عرفه با پرواز عمومی و همراه سایر مردم و البته با هزینه شخصی، راهی 

مشهد می شوند. 
درباره این ماجرا و حاش��یه هایش، قاض��ی زاده در صفحه توئیتر خود 
با انتش��ار تصویری از خودش در هواپیمایی مملو از مسافر با اشاراتی 
کنایی به انتشار تصویر این نامه نوشت: »دیشب در پرواز اختصاصی! 
به همراه مردم عزیز به مقصد حوزه انتخابیه ام  مش��هد مقدس با سه 
ساعت تأخیر و حکایت معروف  حسن و حسین هر سه دختران معاویه 
هستند! در روز عرفه در حرم مطهر رضوی دعاگوی شما خواهم بود.«  
همچنین رضایی کوچی دیگر مسافر این سفر انجام نشده، توضیح داد: 
»به دلیل شلوغی سفرها، بلیت پرواز عادی برای ما پیدا نشد. قرار بود 
با پرواز سیستمی سفر کنیم و حرفی از پرواز خصوصی و تشریفات در 
میان نبود. در زمان مراجعه به فرودگاه، به ما گفته شد پرواز اختصاصی 
است و با تشریفات انجام می شود، ما مخالفت و مقاومت کردیم و نهایتاً 

سفر لغو شد و شبانه با پرواز عادی به مشهد رفتیم.«
و در نهایت پورابراهیمی، س��ومین نماینده مس��افر این پرواز هم در 
توضیحاتی که زوای��ای دیگری از این ماج��را را بازگو می کرد، چنین 
گفت: »در آستانه عرفه از هواپیمایی ماهان خواسته بودیم یک پرواز 
اضافه برای مسیر کربال اختصاص دهد؛ با این شرط که هرکس متقاضی 
سفر به کربال در آستانه عرفه است، بتواند از این پرواز بلیت تهیه کند. 
با مراجعه به فرودگاه متوجه شدیم برای عموم مردم امکان تهیه بلیت 
نیست و به همین جهت اصل پرواز را لغو کردیم. اینکه گفته می شود 
هزینه این سفر شخصی نبوده دروغ است و همه همراهان ما هزینه شان 

را خودشان پرداخت کرده بودند. «
در این میان جای یک سؤال باقی ا س��ت:   نامه اداره تشریفات مجلس 
برای اختصاصی و تشریفاتی بودن این سفر، به دستور چه کسی صادر 

شده است وقتی نمایندگان از محتوای آن مطلع نبودند؟! 

    ایرنا: دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل 
در واکن��ش به اتفاق��ات اخیر خوزس��تان گفت: مردم خوزس��تان دژ 
مستحکم ایران هستند که اشک تمساح گروهک های تروریستی را به 
خوبی درک می کنند. حسین امیرعبداللهیان در حساب کاربری خود در 
توئیتر نوشت: مردم و عشایر خوزستان دژ مستحکم جمهوری اسالمی 
ایران و پاره تن ایرانند. مردم غیور و با بصیرت خوزستان، اشک تمساح 
اجانب و گروهک های تروریستی را به خوبی درک می کنند. همه برای 

خوزستان آباد و ایران توسعه یافته تالش می کنیم. 
     فارس: بررس��ی تقاضای تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف 
در دس��تگاه های اجرای��ی و تقاضای ع��ده ای از نماین��دگان مجلس 
درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در دستور کارهای این هفته مجلس 

شورای اسالمی قرار دارد. 

روحانی در گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر عراق:
امریکایی  ها در مبارزه با تروریسم

 بازی دوگانه ای دارند
رئیس جمه�ور ب�ا بی�ان اینک�ه ای�ران و ع�راق از مش�ترکات 
مس�تحکمی برخوردارند که دو کش�ور را ب�ه هم پیون�د می دهد، 
گفت: نتای�ج و ثمرات پیوند اس�تراتژیک بی�ن ایران و ع�راق از دو 
کش�ور فراتر رفته و امنیت و ثب�ات کل منطق�ه را تضمین می کند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، روحانی در گفت وگوی 
تلفنی با نخست وزیر عراق، با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به دولت 
و مردم این کشور، اظهار داشت: برای جمهوری اسالمی ایران حمایت از 
ثبات و امنیت، استقالل و تمامیت ارضی عراق از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است و امنیت و ثبات عراق را امنیت خود می دانیم و از حضور این کشور 
مسلمان همسایه در تعامالت منطقه ای حمایت می کنیم. وی با بیان اینکه 
امریکایی  ها در مبارزه با تروریسم بازی دوگانه ای دارند و عملکرد آنها در 
مرزهای عراق و سوریه غلط و برخالف مصالح منطقه بوده است، گفت: این 
روز  ها بازی پیچیده امریکایی  ها در عراق را شاهد هستیم و طبیعی است 
که این سیاست  ها کمکی به برقراری امنیت و ثبات در عراق نخواهد کرد 
و اوضاع را پیچیده تر می کند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه امریکایی  ها 
همواره نقش تخریبی در منطقه داش��ته اند، بر مخالفت ایران با هرگونه 
مداخله خارجی در امور منطقه تأکید کرد و گفت: مشکالت منطقه باید 

توسط کشورهای خود منطقه حل و فصل شود. 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز در این گفت وگو ضمن تبریک 
عید سعید قربان به دولت و مردم ایران، روابط دو کشور را بسیار دوستانه 
و مستحکم توصیف کرد و برتالش برای توسعه و تعمیق بیش از پیش 
روابط و ت��داوم همکاری های دو جانبه و منطقه ای دو کش��ور در آینده 
تأکید کرد. نخس��ت وزیر ع��راق در این گفت وگوی تلفنی ب��ار دیگر از 
حمایت های دولت و مردم ایران از دولت و مردم عراق در زمینه مبارزه 
با تروریس��م و داعش و همچنین برقراری صلح و ثبات و امنیت در این 

کشور، قدردانی کرد. 

بنابه دعوت وزیر دفاع روسیه صورت می گیرد
شرکت فرمانده نیروی دریایی ارتش 

در رژه ارتش روسیه
فرمان�ده نی�روی دریای�ی ارت�ش ای�ران  ب�ه دع�وت وزی�ر دفاع 
روس�یه در مراس�م رژه دریای�ی ب�ه مناس�بت روز نی�روی 
دریای�ی روس�یه در س�نت پترزب�ورگ ش�رکت خواه�د ک�رد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ارتش، دریادار حسین خانزادی امروز 
)شنبه( جهت حضور و شرکت در مراسم بزرگداشت روز نیروی دریایی 
ارتش روس��یه و به دعوت وزیر دفاع روس��یه عازم س��نت پترزبورگ 

خواهد شد. 
 براس��اس این گزارش، چنانچه برنامه های پیش بینی شده روسیه با 
برنامه های ناوگروه اعزامی جمهوری اس��المی ایران تطبیق داش��ته 
باشد، ناوشکن تمام ایرانی سهند در رژه روز دریایی ارتش روسیه که 
به مناسبت سیصد و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس   ناوگان نظامی 
این کشور قرار اس��ت روز یک  شنبه س��وم مردادماه در »نوا ریور« در 
سنت پترزبورگ برگزار شود، ش��رکت خواهد کرد. ناوبندر مکران که 
در قالب ناوگروه هفتاد و پنجم، ناوشکن سهند را در این مسیر طوالنی 
پش��تیبانی و همراهی کرده اس��ت بدلیل محدودیت های محل رژه 
دریایی از جمله عمق کم و بزرگی این یگان ش��ناور، در ابتدای کانال 
ولگا توقف خواهد داشت و در همان محل به مراسم خواهد پیوست.  

رژه اصلی نی��روی دریایی روس��یه در ش��هرهای س��ن پترزبورگ و 
کرونشتات که قرار است با حضور والدیمیر پوتین و یگان های نظامی 
چند کش��ور از جمله جمهوری اس��المی ایران برگزار ش��ود به دلیل 
اوضاع همه گیری کرونا، حضور مردم برای تماش��ای آن ممنوع شده 
است. پیشتر دیمیتری پسکوف س��خنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور 
روس��یه گفته بود که والدیمی��ر پوتین در رژه نی��روی دریایی ارتش 

شرکت خواهد کرد. 
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      خبر یک

رهبر معظم انقاب اس�امی پیش از ظهر دیروز پس از دریافت 
نوبت دوم واکس�ن کوو ایران برکت با تش�کر از مجاهدت های 
مجموعه های بهداشت و درمان در مقابله با بیماری و به خصوص 
زحمات دانشمندان و محققان در تولید واکسن داخلی، بر لزوم 
استمرار رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی تا توقف شیوع 
بیماری تأکی�د کردند و در ادامه با اش�اره به مش�کات عمیقًا 
دردآور مردم وفادار استان خوزستان در زمینه آب، مسئوالن 
دستگاه های دولتی و غیردولتی را موظف کردند به صورت جدی 
رسیدگی به مشکات و مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری ، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای اختالل ایجاد شده در دسترسی مردم به واکسن را 
عمدتاً ناشی از بدقولی فروشندگان خارجی واکسن خواندند و گفتند: 
این مسئله یک بار دیگر به مردم و مسئوالن کشور یادآوری کرد که 
تکیه به دیگران موجب بروز مشکالت می شود، بنابراین باید بتوانیم 
در همه مسائل روی پای خود بایستیم. ایشان افزودند: البته در کنار 
تولید داخل ناگزیر از تولید خارجی مطمئن نیز استفاده می کنیم 
اما باید با تمرکز و تالش بر روی تولید داخل جلوی منتظر و معطل 
ماندن مردم را گرفت و امیدواریم با توجه مسئوالن، توزیع واکسن به 

آسانی و روانی کامل در بین مردم انجام شود. 

    طوالنی شدن کرونا 
نباید موجب کاهش حساسیت  ها شود

رهبر انقالب اس��المی همچنین با اش��اره به جهش های پی در پی 
ویروس و باقی مان��دن خطرات آن، م��ردم را به اس��تمرار رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی فراخواندند و گفتند: طوالنی شدن قضیه 
بیماری نباید موجب کاهش حساسیت   ها شود و در همه جا از جمله 
مراسم های گوناگون مذهبی و غیرمذهبی نیز باید اصل را بر رعایت 
کامل شیوه نامه های توصیه ش��ده از طرف مسئولین مانند ماسک 
و فاصله گذاری قرار داد. ایشان خاطرنش��ان کردند: اگر مردم برای 
یک دوره، زحمت رعایت کامل شیوه نامه   ها را قبول کنند، بیماری 
ریشه کن یا حداقل شیوع آن و ادامه خطرات جانی و خسارات مالی 

متوقف می شود. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای خطاب به مس��ئوالن تأکی��د کردند: 
دس��تگاه های دولتی به صورت جدی از تولید واکسن های داخلی 

پشتیبانی کنند تا این کار به بهترین وجه انجام شود. 
      هیچ گله ای نمی توان 

از بروز ناراحتی مردم خوزستان داشت
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانش��ان به مش��کالت مردم 
خوزستان اشاره کردند و گفتند: در روزهای اخیر یکی از نگرانی های 

واقعاً دردآور، مسئله آب خوزس��تان و مشکالت مردم بود. ایشان با 
گالیه از رعایت نشدن توصیه های متعدد قبلی درباره آب خوزستان 
و فاضالب اهواز افزودند: اگر آن توصیه   ها مورد توجه قرار می گرفت 
مسلماً این وضع ایجاد نمی شد که مردم وفادار خوزستان را با وجود 
این همه امکانات و اس��تعدادهای طبیعی و کارخانجات در استان، 
ناراضی و ناراحت کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
مردم ناراحتی خ��ود را بروز دادند اما هیچ گل��ه ای از آنها نمی توان 
داشت چراکه مس��ئله آب آن  هم در آن آب وهوای گرم خوزستان 
مسئله کوچکی نیست. ایشان با اشاره به حضور وفادارانه و فداکارانه 
مردم خوزستان در خط مقدم مشکالت هشت سال دفاع مقدس، 
گفتند: این مردم نباید دچار مشکالت باشند و اگر در وقت خود به 
کار مردم رسیدگی   می شد، این وضعیت ایجاد نمی شد. رهبر انقالب 
اسالمی افزودند: اکنون که دستگاه های دولتی و غیردولتی مشغول 
به کار شدند و همچنین دولت بعدی که بر سر کار خواهد آمد، کار  ها 

را به صورت جدی دنبال کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین مردم را ب��ه مراقبت در مقابل 
توطئه های دش��من توصیه کردند و گفتند: دش��من به دنبال آن 
است که از هر چیز علیه انقالب و کشور و مصالح مردم استفاده کند 

بنابراین باید مراقبت شود که بهانه ای به دست آن داده نشود. 

رهبر انقاب با تأکید بر به حق بودن گایه های مردم خوزستان:

  دولت جدید  مشکل خوزستان را به جد حل کند

مهدی پورصفا
  گزارش یک 

مسئله خوزستان
 و عقده گشایی بیگانگان

اگرچه اقدامات جهادی سپاه و ارتش و نیروهای مردمی و اقدامات 
جبرانی دس��تگاه های اجرایی در روز  هایی که خوزس��تان مقاوم و 
مظلوم به دلیل ضعف مدیریت و بی مه��ری مدیران دولت بار دیگر 
با مش��کل کمبود آب مواجه ش��ده بود، س��بب حل مشکل فعلی 
آنان گردید،اما موج سواری رس��انه های بیگانه و معاند روی امواج 
اعتراضات بار دیگر ماهیت پلید دشمنان مردم ایران و برنامه آنان در 

استفاده از هر فرصت برای مقابله با نظام اسالمی را آشکار کرد. 
رهبر معظم انقالب اس��المی روز جمعه پس از دریافت نوبت دوم 
واکسن ایرانی کرونا با اشاره به مشکل آب استان خوزستان یادآور 
شدند : »در این هفت هشت روز اخیر یکی از نگرانی های ما مسئله  
خوزستان و مس��ئله آب مردم و مش��کالت مردم بود. واقعاً دردآور 
است برای انسان که مشاهده بکند در استان خوزستان با این مردم 
وفاداری که در این استان هستند، بااین همه امکانات و استعدادهای 
طبیعی ای که در این اس��تان وجود دارد، بااین همه کارخانه جاتی 
که در این اس��تان وجود دارد، وضع مردم به جایی برسد که آنها را 
ناراضی کند و مسئله  آبشان، مسئله  فاضالبشان آنها را ناراحت کند. 
اگر چنانچه توصیه   هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضالب اهواز 
]شده بود[ -که این همه تأکید شد برای فاضالب اهواز و مسائل آب- 
مورد توّجه قرار می گرفت، حاال مس��لماً این اشکاالت را نداشتیم. 
خب حاال که مردم ناراحتی شان را بروز دادند و اظهار کردند، هیچ 
ِگله ای نمی شود از مردم داشت؛ خب ناراحت اند.« رهبر انقالب آنگاه 
با تجلیل از مجاهدت های مردم خوزس��تان در دوران دفاع و تأکید 
بر حل اساسی مش��کل آنها در دولت آینده ،نسبت به سوءاستفاده 
دشمنان از اعتراضات به حق مردم هش��دار داده و یادآور می شوند: 
البّته مردم هم مراقبت کنند؛ دشمن از هر چیز کوچکی می خواهد 
استفاده کند علیه کشور، علیه انقالب، علیه جمهوری اسالمی، علیه 
مصالح عمومی مردم؛ مراقب باشند تا دشمن سوءاستفاده ای نکند 

و بهانه ای دست دشمنان داده نشود. 
موج سواری رسانه های بیگانه در روزهای اخیر روی این معضل که 
از قبل قابل پیش بینی و با یک برنامه ری��زی و تدبیر و البته حضور 
میدانی مدیران مربوطه قابل حل بود ، نش��ان از برنامه ریزی جدی 
بیگانگان و دشمنان نظام برای بهره گیری از هر فرصت برای جبران 
شکست های خود در سال های اخیر و به ویژه در انتخابات گذشته از 
مردم ایران داشته و با دامن زدن به اعتراضات و ایجاد بلوا و آشوب 
با بهره گیری از عنص��ر گروهک های تروریس��ت و تجزیه طلب در 
داخل ، در آستانه شکل گیری دولت جدید، بنا دارند از هر فرصتی 
برای درگیر سازی کشور با چالش های درونی استفاده کرده و از حل 
اساسی مشکالت مردم جلوگیری کنند. به گونه ای که در طول هفته 
گذشته حجم اصلی برنامه های شبکه های ماهواره ای سلطه گران 
غربی و پادوهای داخلی آنها به بزرگنمایی اعتراضات و میدان دادن 
به گروهک های معاند تروریس��تی تجزیه طلب برای به اغتش��اش 
کشاندن اعتراضات مردم خوزستان و تسری آن به دیگر شهرهای 
کشور و تبدیل آن به جنگ خیابانی در شهر  ها دارد که خوشبختانه 
به دلیل هوشیاری مردم خوزستان و اقدامات پیشگیرانه نیروهای 

نظامی و انتظامی و البته حل مشکل آب مردم ناکام ماندند. 
اما در این میان اعتراف ش��بکه وابس��ته به وهابیون سعودی برای 
اس��تفاده از این فرصت برای ایجاد بحران داخلی و قرار دادن مردم 
در برابر نظام اسالمی در عین اذعان به شکست های گذشته از مردم 
ایران ، حکایت از برنامه های آینده آنها در مقابله با نظام اسالمی و به 
نیابت از قدرت های سلطه گر غربی دارد. مجری این شبکه با اعتراف 
به اینکه همه راه های مقابله با ایران اعم از جنگ،ابزارهای سیاسی  
استفاده از سازمان های بین المللی به شکست رسیده است ،یادآور 
می ش��ود که ایران را نمی ش��ود به هم ریخت مگر آنکه ما از داخل 
ایران را به هم بریزیم و آن را در دستور کار قرار دهیم. در برنامه ای 
دیگر این رس��انه وابس��ته از برنامه مرتجعین منطقه و منافقین و 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب از تجزیه خوزستان سخن به 
میان آورده و نکته مهم آن است که فراریان فتنه 88 همراه با آنها به 
توجیه برنامه های تجزیه طلبانه مراکز نظریه پردازی و تصمیم سازی 

غربی ،عبری و وهابی ، برای تجزیه خوزستان از ایران می پردازند.
پس ازاین موضع گیری   ها و تحریکات است که بار دیگر همچون فتنه 
88 وزارت خارجه امریکا به حمایت از اغتشاشگران برخاسته و عماَل 
برنامه دولت اوباما در حمایت از فتنه 88 ،توسط سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا در دولت بایدن و البته با عباراتی عامه پس��ند ،تکرار 
می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده روز چهار  شنبه 30 
تیر در نشست خبری روزانه خود اعالم کرد امریکا تحوالت جاری 
در خوزس��تان را از نزدیک دنبال و از حق مردم ایران در برگزاری 
تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان حمایت می کند. ند پرایس بابیان 
این که واشنگتن در جریان گزارش   ها در مورد تیراندازی نیروهای 
انتظامی به معترضان نیز قرار دارد، مدعی شد : »ما از حقوق مردم 
ایران برای تجمع مسالمت آمیز و بیان خواسته خود، مانند هر مردم 

دیگری، حمایت می کنیم. «
اعتراف رسانه های معاند به شکست همه برنامه   ها و راهبردهایشان 
در برابر م��ردم ایران ک��ه یکی از جلوه ه��ای مه��م آن ناکامی در 
راهبرد آنها برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بود ، 
نشان دهنده آن اس��ت که قدرت های بیگانه و پادوهای منطقه ای 
آنها ش��کل گیری یک ایران مقتدر با الگوی مردم ساالری دینی را 
برنمی تابند، چراکه از منظر آنان تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی 
بر ارزش های اسالمی که بهترین فرصت را برای گردش نخبگان و 
اجرای احکام اسالمی فراهم می آورد، بزرگ ترین تهدید برای لیبرال 
دموکراسی غرب و مرتجعین منطقه اس��ت و چه بسا حتی از توان 

موشکی و هسته ای ایران نیز برای آنان خطرناک تر است
گردانندگان نظام سلطه و عوامل منطقه ای آنها اگرچه به خوبی بر 
این امر واقف هستند که قادر به مقابله مهار حرکت انقالب اسالمی 
نیستند ،اما از هر فرصتی برای دامن زدن به آشوب  ها و اعتراضات 
در داخل ایران اس��تفاده خواهند کرد،تا از این طریق ضمن درگیر 
س��اختن دولت آینده با چالش   ه��ا و بحران ه��ای موضعی ، دولت 
س��یزدهم را از پرداختن به حل مشکالت و مس��ائل اساسی کشور 
بازدارند و این موضوع مهمی اس��ت که درایت و هوش��یاری دولت 

سیزدهم ،به ویژه در ماه های آغازین شروع به کار دولت می طلبد.
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