
پوشش اجتماعی تروریسم
مصادف شدن سالگرد حماس��ه تاریخی مردم ایران در عملیات مرصاد 
که به شکست سنگین جبهه مش��ترک منافقین و صدام و امریکایی   ها 
انجامید، با حوادث روزهای اخیر در ماجرای تنش آبی در خوزستان که 
ناشی از خشکسالی و ضعف مدیریت میدانی آب در استان بود ودشمنان 
س��عی کردند که از آن علیه نظام فتنه ای بسازند، اما شکست خوردند ، 
واجد درس  ه��ا و عبرت های مهمی ب��رای مردم ایران در این ش��رایط 

حساس تاریخی است. 
 در جریان جنگ تحمیل��ی که به عملیات مرصاد منتهی ش��د ،هدف 
اصلی امریکایی   ها با عملکرد نیابتی صدام و منافقین شکست و فروپاشی 
نظام اسالمی بود که در آن عرصه مقاومت ملت در کنار مجاهدت های 
نیروهای مسلح درس��ی تاریخی به آن جبهه مشترک داد . در عملیات 
مرصاد که از بزرگ ترین افتخارات رزمندگان اسالم در تاریخ معاصر به 
ش��مار می رود و با طراحی و حمایت صدام و امریکایی   ها به اجرا درآمد 
منافقین که عنوان فروغ جاویدان را برای عملیات خود برگزیده بودند ، 
با برداش��ت غلط از محیط اجتماعی ایران وتصور همراهی مردم با آنها 
وبه امید فتح سه روزه تهران و براندازی نظام و در چارچوب راهبردهای 
امریکا و رژیم صهیونیستی و صدام و دیگر قدرت های غربی و عربی ،به 
مثابه پیاده نظام و ارتش نیابتی آنها وارد عمل شدند که با پاسخ تاریخی 
رزمندگان اسالم و نیروهای مردمی شکست سختی را از جبهه مشترک 

مردم ایران متحمل شدند. 
 اکنون اما به رغم گذشت بیش از سه دهه از آن سال   ها گردانندگان نظام 
سلطه که در طول این مدت شکست های متعدد دیگری را از مردم ایران 
متحمل شده اند ،بار دیگر تجربه شکس��ت خورده گذشته را به آزمون 
نشسته و با هدف قرار دادن مردم در برابر نظام اس��المی ،این بار نیز با 
اتکا به توان رسانه ای و پادوهای میدانی نظیر منافقین،سلطنت طلبان 
وعوامل گروهک االحوازیه در پی جبران شکست های گذشته برآمده اند. 
این ماجرا اگرچه به بهانه تنش آبی در خوزس��تان آغاز شده است ،اما 
عوامل مذکور با هدف سوء استفاده از اعتراضات مردمی میدان دار شده 
البته با انحراف اعتراضات به حق مردم،تالش کردند س��مت و س��وی 
اعتراضات اجتماعی را به سمت مقابله با نظام سوق دهند. این در حالی 
بود که برای به خشونت کشاندن اعتراضات با توسل به سالح وشلیک 
به سمت مردم ونیروی انتظامی کوشیدند که با کشته سازی ،اعتراضات 

اجتماعی را وارد فاز امنیتی نمایند . 
این توطئه که ب��ا هدایت رس��انه های بیگان��ه و می��دان داری عوامل 
گروهک های تروریستی از اعتراض به مشکالت آبی عبور کرد و سبب 
رونمایی از سیاست بیگانگان در برخورد و مواجهه با مردم ایران، بعد از 
شکست در فش��ار حداکثری و ناکامی در تحریم انتخابات شد ، اعتراف 
به ناکارآمدی سیاست های گذشته برای فشار و تسلیم نظام جمهوری 
اسالمی ایران و بهره گیری از این فرصت   ها برای ایجاد بحران داخلی و 
به تبع آن تأثیرگذاری بر تصمیم س��ازی نظام اسالمی برای تمکین در 
برابر فشار  ها از دالیل تجمیع تالش آنها برای ایجاد یک جنگ روانی و 
ادراکی در ماجرای تنش آبی اخیر خوزستان وتعمیم آن به دیگر شهر  ها 
اس��ت ،با اوج گیری اعتراضات ، وزارت خارجه امریکا همچون فتنه 88 
به حمایت از معترضان و اغتشاشگران برخاس��ته و عماَل برنامه دولت 
اوباما در حمایت از فتنه 88 ،توسط سخنگوی وزارت خارجه امریکا در 
دولت بایدن و البته با عباراتی عامه پسند ،تکرار می شود. شبکه وابسته 
به وهابیون سعودی نیز با اس��تناد به این اعتراضات و با استفاده از این 
فرصت برای ایجاد بحران داخلی و قرار دادن مردم در برابر نظام اسالمی ، 
با اعتراف به اینکه هم��ه راه های مقابله با ایران اع��م از جنگ،ابزارهای 
سیاسی ،استفاده از س��ازمان های بین المللی به شکست رسیده است 
،یادآور می شود که ایران را نمی شود 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 رسانه وابسته از برنامه مرتجعین منطقه و منافقین و گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب از تجزیه خوزستان سخن به میان آورده و نکته 
مهم آن اس��ت که فراریان فتنه 88 همراه با آنان به توجیه برنامه های 
تجزیه طلبانه مراکز نظریه پردازی و تصمیم سازی؛غربی ،عبری و وهابی ، 

برای تجزیه خوزستان از ایران می پردازند.
اما به رغم تالش  ارگان  ها ونهاد  ه��ا و مجاهدت های نیروهای مردمی در 
حل مشکالت آب استان خوزستان، سناریوی دشمنان نظام در گسترش 
اعتراضات به دیگر ش��هر  ها تداوم یافت، به گونه ای که تالش کردند از 
وضعیت اجتماعات شادی مردم نظیر نتیجه مسابقات لیگ برتر فوتبال و 
یا اعتراضات صنفی برخی اقشار برای عمومی سازی این اعتراضات والبته 
در لباس حمایت از مردم در پرچمداری از مطالبات اجتماعی وارد میدان 

شوند تابه زعم خود بتوانند مردم را در مقابل نظام قرار دهند. 
 اما به رغم تالش آنها وبازتاب مکرر وتهوع آور برخی اجتماعات محدود در 
رسانه های وابسته ،این بار نیز به ناچار، شکست دیگری را از مردم متحمل 
شدند و اجتماعات فراخوان داده شده و طراحی شده آنها نیز به رغم اقبال 
اندک اگرچه بعضاً با شعارهای هنجارشکنانه همراه شد اما شکست آنها 
را قبل از عرصه میدانی ، در کالم وچهره ضد انقالبیون فراری که در این 
رسانه  ها نظیر؛ بی بی سی، رادیو فردا، صدای امریکا، دویچه وله،ایران اینتر 
نشنال و...  النه گزیده ومزد مزدوری خود را به بهای لجن پراکنی علیه 

مردم کشورشان ،دریافت می کنند،می توان دید. 
در این میان البته تردیدی نیست که با وجود خدمات انجام شده دولت 
وارگان های مربوطه ، آنچه که زمینه فرصت طلبی رس��انه های بیگانه 
و گروه های تروریس��تی را فراهم کرده است کاس��تی  ها و ضعف های 
دستگاه های اجرایی است که نه تنها در برنامه ریزی صحیح و منطقی 
برای تولی��د و توزیع ب��رق و آب به درس��تی عمل نکردن��د ، بلکه در 
برنامه ریزی برای سهمیه بندی برای قطع ووصل برق ونحوه اجرای آن 
نیز نشان دادند که از یک درک درستی برخورد نبوده و بی جهت برای 
دشمنان نظام فرصت فراهم می کنند تا یک مس��ئله ای را که با تدبیر 
واقناع سازی افکار عمومی می توان با حداقل هزینه حل کرد ،به فرصتی 

برای سوءاستفاده دشمنان نظام تبدیل نکنند.

عباس حاجی نجاری

مرزهای جمهوری اس�امی ای�ران در امنیت 
کامل هستند و تاکنون هیچ مشکلی مخصوصًا 
در مرزه�ای ش�رقی کش�ور نداش�ته ایم. 
به گزارش ف��ارس، دریادار پاس��دار علی فدوی، 
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اظهار داشت: قوت سپاه، بسیج و نیروهای مسلح 
به گونه ای اس��ت که تم��ام جه��ان می دانند که 
نمی توانند کوچک ترین خللی در امنیت جمهوری 
اسالمی ایران به وجود آورند.  فدوی خاطر نشان 

شد: وقتی که امریکایی   ها به این نتیجه رسیده اند 
و می دانند که در عرص��ه نظامی مقابل جمهوری 
اس��المی ایران نمی توانند به پیروزی برس��ند و 
همواره با شکست مواجه می شوند، دیگر کشور  ها 
و مجموعه   ها حساب کار خودش��ان را می کنند. 
جانشین فرمانده س��پاه با بیان اینکه مقام معظم 
رهبری می فرمایند »زمانی که ما به قله برس��یم، 
دش��منی   ها نیز تمام می ش��ود«، از این رو ما نیز 
به این س��مت حرکت می کنیم و ه��ر روز به این 

هدف نزدیک تر می ش��ویم، تصریح کرد: مرزهای 
جمهوری اسالمی ایران در امنیت کامل هستند و 
تاکنون هیچ مشکلی مخصوصاً در مرزهای شرقی 
کش��ور نداش��ته ایم و با اقتدار و توانمندی   هایی 
که وجود دارد در خص��وص مرز  ها و مجموعه ای 
باالتر نیز مش��کلی به وجود نمی آی��د. وی درباره 
حضور پرش��ور گروه های جهادی در عرصه های 
خدمت رسانی گفت: قطعاً هر حرکتی که به خیل 
بی انتهای مردم متصل باش��د دارای خیر و برکت 

است. از طرف دیگر بسیج نشان داده است که در 
همه عرصه   ها پای کار است و زمانی که یک اتفاق 
برای هم وطنشان می افتد، دیگر آرام نمی گیرند 
تا آن گرفتاری را از بین ببرند ی��ا از آن کم کنند.  
جانش��ین فرمانده س��پاه از حضور 42 هزار گروه 
جهادی ثبت شده در بسیج خبر داد و افزود: کرونا 
تمام جهان را دچار مشکل کرده است اما در کشور 
ما هیچ گاه از مشکالتی که برای دیگر کشور  ها به 

وجود آمد به وجود نیامده است.

جانشین فرمانده سپاه: مرزهای شرقی کشور در امنیت کامل هستند

روحانی در آخرین سخنرانی عذرتقصیر آورد

حس�ن روحانی پس از هش�ت س�ال ریاست 
جمه�وری آخری�ن نطق و س�خن خ�ود را با 
عذرخواهی از مردم به پایان برد. عذرخواهی 
البت�ه در فرهنگ ایرانی و اس�امی و بلکه در 
همه فرهنگ ها، رفتار و روشی پذیرفته شده 
است، اما برای کسی که طی هشت سال گذشته 
همه منتقدان خ�ود را به بد  تری�ن توصیفات 
تخطئه کرد، پذیرفته نیست و تنها یک اعتراف 
ضمنی به حقانیت همه آن نقد  هایی است که او 
هیچ گاه حاضر به پذیرش آن برای اصاح امور 
نش�د. عذرخواهی اگر با فرص�ت جبران توأم 
باشد، پذیرفته اس�ت، حال آنکه این فرصت 
اکنون در اختیار روحانی نیست و او دیگر رفته 
اس�ت. بنابراین، عذرخواه�ی او بیش از آنکه 
از س�ر خیرخواهی و آگاهانه باشد، باید آن را 
نوعی نمایش برای درج در تاریخ تفسیر کرد. 
روز گذشته آخرین نشست هیئت دولت دوازدهم 
به ریاست دکتر روحانی برگزار شد. رئیس جمهور 
در ابتدای نطق خود به م��ردم اعالم کرد که طی 
س��ال های گذش��ته هر آنچه طی گفت��ه و اعالم 
کرده چیزی بر خ��الف واقعیت نبوده اس��ت. او 
البته تبصره ای هم به سخنان خود زد و اضافه کرد 
بخش��ی از واقعیت را که به زعم او گفتنش مفید 
فایده نبوده و ممکن بوده به انسجام و وحدت ملی 

صدمه بزند، نگفته است. 
او سپس هشت سال ریاس��ت جمهوری خود را 
در دو دوره چهار س��اله تحلیل و ارزیابی کرد که 
چهار سال اولش شرایط کشور بهتر بوده و چهار 
س��ال دوم »متفاوت« بوده اس��ت. در چهار سال 
اول در دوران تعامل با جهان بودیم و به خودمان 
کاماًل اطمینان داش��تیم که حری��ف قدرت های 
بزرگ در مذاکره هس��تیم. حتی به نس��بت یک 
در میلیون تردید نداشتم که در مذاکره با جهان 
شکست نمی خوریم و شکست نخوردیم. باز هم 
اگر مذاکره ای بود، شکست نمی خوردیم. آنقدر در 
خط مقدم این کار دیپلمات های قوی و توانمند 
داریم و حقوقدان های توانمند داریم که دیدیم در 
مقاطع بسیار حساس به پیروزی رسیدیم. البته 
وقتی می گوییم پی��روزی، وقتی در یک تعامل و 

مذاکره با یک قدرت یا با چند قدرت، یا با جهان 
وقتی مذاکره می کنیم، آنچه می گوییم پیروزی، 
نهایت امر است. ممکن است یک جایی شکست و 
یک جایی پیروزی باشد. اما وقتی پیروزی ما 90 
بود و شکست ما 20 بود، تفاضل ما 70 می شود. 
بنابراین می گوییم پیروز هستیم و پیروز هم بودیم 

و شما آثار آن پیروزی را هم مشاهده کردید. 
روحانی البت��ه درباره آثار این پی��روزی مصداق 
روش��نی نمی آورد. ح��ال آنکه به اعت��راف خود 
دولتمردان حضور بسیاری از شرکت های غربی 
پس از امضای برجام در ایران ، بیشتر یک نمایش 
ظاه��ری و از س��رکنجکاوی بوده و عم��اَل اتفاق 
قابل توجهی در زمینه گش��ایش های اقتصادی 
نیفتاد و آن معدود شرکت  هایی هم که در زمینه 
سرمایه گذاری در صنعت نفت به ایران آمدند، پس 
از خروج امریکا از برجام بدون کم  ترین هزینه ای 

ایران را ترک کردند. 
رئیس جمه��ور دول��ت دوازدهم ک��ه زمانی در 
تبلیغات انتخاباتی وعده »درآمدهای سرش��ار « 
به مردم داده بود که آنها حتی به 45 هزارتومان 
یارانه  ها احتیاجی نداشته باشند، اکنون از اینکه 
تورم را در دولت اولش کاهش داده به عنوان یک 
موفقیت یاد می کند، اما ب��اال رفتن تورم در دوره 
دوم ریاس��ت جمهوری را به متغیرهای خارجی 
پیوند می دهد و مدعی می شود: » اگر کسی زمان 
صلح و جنگ را تش��خیص ندهد، خیلی آدم باید 
غصه بخورد. یک شرایط، ش��رایط صلح است در 
دنیا، یک شرایط، شرایط جنگ است. این جنگ را 
هم بر ما تحمیل کردند، نه اینکه ما آغازگر باشیم. 
ما جنگ را شروع نکردیم، جنگ را بر ما تحمیل 
کردند.«  این فرافکنی دقیقاً هم��ان یادآور نکته 
حکیمان��ه رهبر معظم انق��الب در آخرین دیدار 
معظم له با هیئت دولت است که تصریح کردند:  
»هر جا که کار  ها را منوط به غرب و مذاکره با آن 
و امریکا کردید ناموفق بودی��د و هر جا که بدون 
اعتماد به غرب، حرکت و از آنها قطع امید کردید 

موفق بودید و پیش رفتید. «
او که وعده گشایش های اقتصادی و مسابقه سرازیر 
شدن ش��رکت های خارجی در برجام را نوید داده 

بود، از جیره بندی نشدن اجناس و کاال  ها در دولت 
دومش به عنوان یک موفقیت یاد می کند و می گوید: 
»در شرایط جنگ جیره بندی نکردیم. معموالً در 
شرایط جنگی دولت وارد می شود و کوپنی می کند، 
جیره بندی می کن��د، اما ما جیره بن��دی نکردیم. 
کش��ور اداره ش��د، وفور هم بود. در همان جلسات 
اولیه اقتصادی س��ال 97 ای��ن را چندین بار تکرار 
کردم، گفتم سیاست بنده وفور در بازار است. جنس 
باید در بازار باش��د، قیمت اش دس��ت ما نیست. تا 
جایی که می توانیم باید کنترل کنیم. اگر نتوانستیم 
دست ما نیست. برای واردات کاالهای اساسی ارز 
4200 تومان��ی دادیم تا آخر. منتها معلوم اس��ت 
قیمت کاال فقط بر اساس نرخ ارز تعیین نمی شود 

بلکه حمل و نقل و مسائل دیگر هم است.«
روحانی ترجی��ح می دهد از این نکت��ه هم عبور 
کند که فساد حاصل از اعطای ارز 4200 تومانی 
)بخوانید رانت( به برخی خواص چه بر سر اقتصاد 
کشور آورد و چگونه به افزایش قیمت  ها دامن زد. 
روحانی پس از یک عذرخواه��ی از مردم ، به این 
نکته اشاره می کند که در شرایط جنگ دولت  ها 
توسعه کشور را ر  ها می کنند، اما ما توسعه را هم 
ادامه دادیم.  »تالش  ما این بوده که نقص و عیب 
ما کمتر باش��د، اما اگر عیب و نقصی داشتیم، از 
مردم عذرخواهی می کنی��م و از آنها طلب عفو و 
رحمت می کنی��م. اما در حد توان م��ان اقدامات 
خودمان را در آن ش��رایط انج��ام دادیم. به رغم 
اینکه وارد یک جنگ ش��دیم و یک فشار سخت، 
توس��عه کش��ور را هیچ وقت ر  ها نکردیم.   قاعدتاً 
کش��وری که وارد جنگ می شود مسیر توسعه را 
ر  ها می کند و به زندگی ع��ادی مردم می پردازد. 
اما ما 5/ 3 میلیارد دالر فقط برای یک پاالیشگاه 
سرمایه گذاری کردیم. برای یک پاالیشگاه 5/ 3 
میلیارد س��رمایه گذاری کردیم برای اینکه فلر  ها 
و گاز  هایی که در هوا می س��وزد، بتوانیم جمع و 

استفاده کنیم. این کار عظیم و بزرگی بود. 
روحانی بار دیگر بی آنکه به  قانون اقدام راهبردی 
مجلس برای رفع تحریم  ها اشاره صریحی بکند، 
برای چندمین بار آن را مانعی برای دس��تیابی به 
توافق با غرب معرفی ک��رد و گفت: »یکبار گفتم 

می توانس��تیم بر اساس دس��تورات و چارچوبی 
که مقام معظم رهبری از دی ماه پارس��ال برای 
بازگشت امریکا و بازگش��ت کامل ایران به برجام 
به دولت اعالم کرده بود، ایشان در 13 دی پارسال 
به ما اعالم کردند باید چ��ه کار کنیم. قبلش هم 
خصوصی به من فرموده بودند و بعدش هم ایشان 
علنی در یک س��خنرانی در روز اول فروردین به 
طور علنی اعالم کردند. طب��ق همان چارچوب 
می توانس��تیم اجرا کنیم و تحریم را برداریم، اما 
»یک جای دیگر گرفتار شدیم« و دیگر االن جای 
بحث اش نیست. گرفتاری دیگری برای ما ایجاد 
شد و اال امروز در یک ش��رایط بهتری دولت را به 
اتمام می رساندیم. به هر حال آنچه می گوییم انجام 
دادیم در شرایط سخت جنگ و کرونا و خشکسالی 
بود. امسال خشکسالی هم به آن اضافه شده است. 
اگر کسی می خواهد راجع به دولت قضاوت کند، 

این سه را با هم و در کنار هم ببیند. «
با همه اینه��ا عمر دولت تدبیر و امی��د روحانی به 
پایان راه رسید و ملت بزرگ ایران بهترین داورانی 
هستند که می توانند به بهترین شکل ممکن، آن 
را به قضاوت بنشینند. آنچه درباره دولت روحانی 
می توان گفت اینکه او از ابتدا با شعار تعامل با دنیا 
توانست دو دوره رأی مردم را متوجه خود کند اما 
اکنون و پس از هشت سال به این نکته تلخ اعتراف 
می کند که نتوانسته است به اهداف خود برسد، این 
در حالی است که او آمده بود با تعامل ، دیپلماسی و 
مذاکره همه موانع پیش روی ملت ایران را یکی پس 
از دیگری بردارد. اما اکنون پاسخی جز عذرخواهی 
مقابل ملت ایران ندارد! شاید برجسته   ترین نکته 
سخنان روحانی همین عبرت گرفتن آیندگان از 
مش��ی و منش او در اعتماد به غ��رب و پیوند زدن 
نابجای همه مقدرات کش��ور به بیگانگان باش��د. 
نکته ای که در آخرین دی��دار هیئت دولت با رهبر 
معظم انقالب، در س��خنان معظم له مشهود بود. 
 »دیگران باید از تجربه های شما استفاده کنند. خب 
حاال یک تجربه را من به خصوص یادداشت کرده ام، 
حرفی است که من مکّرر ]در گفت وگو[ با شما  ها و 
با مردم تکرار کرده ام، حاال هم همان حرف را تکرار 
می کنم؛ این تجربه عبارت است از بی اعتمادی به 
غرب؛ آیندگان باید از این تجربه اس��تفاده کنند. 
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب 
نمی دهد؛ به ما کمک نمی کنن��د و هر جا بتوانند 
ضربه می زنند؛ آنجایی که ضربه نمی زنند، آنجایی 
است که امکانش را ندارند؛ هر جا امکان داشته اند 
ضربه زده اند؛ این تجربه  بسیار مهّمی است. مطلقاَ 
نبایس��تی برنامه های داخلی را به همراهی غرب 
موکول کرد و من��وط کرد،  چون قطعاً شکس��ت 
می خوَرد، قطع��اً ضربه می خوَرد. ش��ما  ها هم هر 
جایی که کارهایتان را منوط کردید به ]همراهی[ 
غرب، نامّوفق ماندید؛ هر جایی که بدون اعتماد به 
غرب، خودتان قد َعلَم کردید و حرکت کردید موّفق 
شدید. نگاه کنید کار را؛ کارکرد دولت های یازدهم 
و دوازدهم این  جوری است. هر جا شما موضوعات 
را به توافق با غرب و به مذاکره  با غرب و با امریکا و 
مانند اینها موکول کردید، آنجا ماندید و نتوانستید 
پیش بروید؛ چون آنها کمک نمی کنند، دشمنی 
]می کنند[، دشمنند دیگر؛ هر جا شما از آنها قطع 
نظر کردید، خودت��ان راه  افتادید و از ش��یوه های 
مختلف ]اس��تفاده کردید[ -ه��زار راه وجود دارد 
و این جور نیس��ت که یک راه ]باشد[؛ نه، راه های 
مختلف وج��ود دارد؛ ]اگر[ انس��ان  ها فکر کنند، 
راه های گوناگونی برای زندگی شخصی و اجتماعی 
و مدیریتی پیدا خواهند ک��رد- هر جا این جوری 

حرکت کردید، پیشرفت کردید.«

معاون هماهنگ کننده ارتش:
 اقتدار دریایی ایران 

محصول مدیریت جهادی است
معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقاب 
اسامی در خصوص مدیریت جهادی گفت: توسعه سواحل مکران و اقتدار 
دریایی کشور در چند سال گذشته، محصول مدیریت جهادی بوده است. 
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری، معاون 
هماهنگ کننده ارتش صبح دیروز در مراس��م افتتاح س��اختمان یاس 
فاطمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش با طرح این مسئله 
که تفاوت »مدیریت « با »مدیریت جهادی« در چیس��ت، اظهار داشت: 
تفاوت عمده مدیریت با مدیریت جهادی در این اس��ت که در مدیریت 
جهادی، عزم راسخ، هدف گذاری، دقت عمل، جدیت، تالش و پشتکار با 
هم تجمیع شده است و نتیجه چنین مدیریتی، مدیریت جهادی است.  
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی بار  ها بر احیای روحیه مبتنی 
بر مدیریت جهادی در سطح کشور تأکید کرده اند، گفت: اگر بخواهیم در 
این حوزه مصداقی بیاوریم، می توانیم به توسعه سواحل مکران و اقتدار 
دریایی در چند سال گذشته اشاره کنیم.  معاون هماهنگ کننده ارتش 
با تأکید بر اینکه مدیریت جهادی بر مبنای تدبیر، انگیزه و همت مضاعف 
شکل می گیرد، افزود: ما سواحل مکران را در شرایطی توسعه دادیم که 

بسیاری از مسائل، از قبل برای این منطقه پیش بینی نشده بود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به خبرنگاری مطرح کرد
 بی اطالع از مواضع روحانی 

درمورد مذاکرات وین
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره تناقض در 
اظهارات رئیس جمه�ور و گزارش وزیر خارجه پیرام�ون زمان آغاز 
مذاکرات ب�ا 1+4 و اینکه آیا قان�ون اقدام راهب�ردی مانع عدم رفع 
تحریم   ها شد، گفت: گزارش وزارت خارجه به مجلس بر اساس تکلیف 
قانونی سه ماهه انجام شده و کامًا گویا و روشن بوده و مذاکرات نیز 
طبق تصمیم نهادهای باالدستی و مراجع ذی ربط پیش رفته است. 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سعید خطیب زاده در نشست دیروز 
خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی پیرامون این موضوع که آقای 
ظریف در گزارش اخیر خود به مجلس اعالم کردن��د مذاکرات ایران و 
1+4 از فروردین ماه سال 1400 آغاز ش��د اما آقای روحانی در نشست 
هیئت دولت اذعان داش��تند در مذاکراتی که از اسفند ماه با 1+4 آغاز 
کردیم می توانستیم با اجرای برجام تحریم   ها را رفع کنیم اما قانون اقدام 
راهبردی مجلس مانع شد، خطیب زاده در پاسخ به این تناقض و اینکه 
آیا دو مذاکره از طرف ایران انجام شده یا رئیس جمهور اطالعی از گزارش 
وزیر امور خارجه ندارد، گفت: دکتر ظریف گزارش های س��ه ماهه را به 

مجلس فرستادند البته موضوع مورد اشاره آقای روحانی را نمی دانم. 
خطیب زاده همچنین به تحوالت سیاست خارجی در هفته های گذشته 
اشاره کرد و در پاسخ به سؤالی درباره درخواست سناتورهای امریکایی 
به بایدن مبنی بر ایجاد ممانعت از ورود رئیسی به سازمان ملل متحد، 
گفت: این درخواست   ها بچگانه، ساده لوحانه و در چارچوب البی های ضد 
ایرانی است. امریکا وظایف قطعی درباره مقر سازمان ملل متحد دارد 
و باید فارغ از اختالفات با کشور  ها در چارچوب وظایف خود عمل کند. 
البی های ضد ایرانی از هر اتهامی استفاده کرده و قباًل نیز از این دست 
اقدامات انجام داده است. خطیب زاده در پاس��خ به این سؤال که آیا از 
عربستان سعودی در مراسم تحلیف رئیسی شرکت می کند، خاطرنشان 
کرد: تا آنجایی که من جزئیات را دارم، اسمی از نماینده عربستان در این 

مراسم را ندیدم اما باید مجدداً چک شود.  
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اقدامات ایران برای ایجاد صلح در 
افغانستان گفت: برای ایران امنیت مردم افغانستان اولویت یک است و 
به همه طرف   ها و طالبان گفته شده امنیت مردم را تأمین کنند. ایران 
برای این موضوع آماده هر کمکی است. دور اول گفت وگو  ها را در تهران 
تسهیل کردیم و دور دوم را آماده ایم تسهیل کنیم.  سخنگوی وزارت 
امور خارجه با تأکید بر اینکه فکر نمی کنیم راه های غیرسیاسی پایدار 
باشند، اظهار داش��ت: طالبان جزیی از امروز و آینده افغانستان است. 
گفت وگوهای بین االفغانی راه صلح پایدار است. ایران امنیت افغانستان 
را امنیت خود می داند و امنیت اماکن دیپلماتیک برایش اهمیت دارد و با 
همه طرف   ها برای استقرار امنیت و صلح در ارتباط هستیم. خطیب زاده 
درباره تهدیدات وزیر خارجه امریکا و برخی از کشورهای اروپایی درباره 
ابدی نبودن زمان مذاکرات برای احیای برجام یادآور ش��د: امریکا به 
عنوان ناقض برجام و کشوری که تحریم های ناعادالنه علیه ملت ایران 
تحمیل کرده و در جنگ اقتصادی مسبب بسیاری از گرفتاری   ها است، 
در آخرین نقطه ای قرار دارد که از نقطه خواهان صحبت کند.  به گفته 
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، امریکا 
مجرم است و این همه ظلم بی کیفر نمی تواند باقی بماند. آنها بهتر از هر 
کسی می دانند گفت وگو  ها با چه جدیتی انجام شده و طرف امریکایی 
آماده نبوده به تعهداتش عمل کند. لحظ��ه ای که امریکا به تعهداتش 

عمل کند، توافق در دست است. 

عضو کمیسیون داخلی کشور خبر داد
 طرح ممنوعیت انتصاب یا انتخاب مدیران 

دو تابعیتی در دستورکار مجلس
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا  ها در مجلس با اشاره به 
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت 
مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی گفت: افراد دوتابعیتی پس 
از اتمام دوره مسئولیتش�ان می توانند از کش�ور خارج شوند و به 
هیچ عنوان پاسخگوی تخلفات و کم کاری های دوره خود نباشند 
لذا این طرح از بروز چنی�ن رخداد  هایی جلوگی�ری خواهد کرد. 
محمدحس��ن آصفری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در رابطه 
با اهداف طرح ممنوعیت انتخاب یا انتص��اب مقامات و مدیران دارای 
تابعیت مضاعف و مرتبط با کش��ورهای خارجی، گف��ت: امروزه افراد 
شایسته ای در کشورمان وجود دارند که می توان از توانمندی های آنان 
برای اداره امور بهره برد و نیازی به استفاده از مدیران دوتابعیتی که به 

قانون اساسی کشور دیگری متعهد هستند، وجود ندارد. 
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای اسالمی 
اظهار کرد: قطعا منافع کش��ورمان از طریق افرادی که دارای تابعیت 
مضاعف هستند، حاصل نمی ش��ود. وی با اشاره به اینکه در کشورمان 
قحط الرجال وجود ندارد، ادامه داد: باید اذع��ان کرد افراد دوتابعیتی 
پس از اتمام دوره مسئولیتش��ان می توانند از کش��ور خارج شوند و به 
هیچ عنوان پاسخگوی تخلفات و کم کاری های دوره خود نباشند لذا 
این طرح از بروز چنین رخداد  هایی جلوگیری خواهد کرد. این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم افزود: وقتی خانواده های افراد دوتابعیتی برای 
زندگی به خارج از کشور می روند، چنین افرادی چطور می توانند درد 
و مشکالت مردم را متوجه شوند و مطالبات آنها را پیگیری کنند. عضو 
کمیسیون امور داخلی کش��ور و ش��ورا  ها در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: بدون ش��ک ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و 
مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی می تواند 

به شایسته ساالری در کشورمان کمک شایانی کند. 

سفارت ایران در افغانستان:
 ایرانیان تا اطالع ثانوی 
به افغانستان سفر نکنند

سفارت جمهوری اس�امی ایران در افغانس�تان در اطاعیه ای از 
شهروندان ایرانی خواست تا اطاع ثانوی به این کشور سفر نکنند 
و همچنین آنهایی که ساکن هستند خاک این کشور را ترک کنند. 
به گزارش ایرنا، سفارت ایران در کابل در اطالعیه ای اعالم کرد: به اطالع کلیه 
هموطنان عزیز می رساند، با توجه به تشدید مخاطرات امنیتی در افغانستان 
تا اطالع ثانوی از هرگونه سفر به این کشور خودداری کنند.  سفارت ایران 
ادامه داد: چنانچه برحس��ب ضرورت نیاز به سفر اضطراری به افغانستان 
است، می توانند با هماهنگی قبلی با س��فارت، در مدت زمان محدود و با 
اطمینان از وجود پرواز برگشت، صرفاً به شهر کابل سفر کنند. سفارت ایران 
در افغانستان افزود: به اتباع جمهوری اسالمی ایران که در شهر  ها و مناطق 
افغانستان، به استثنای شهر کابل، ساکن و مشغول کار و فعالیت هستند، 

توصیه می شود هرچه سریع تر خاک افغانستان را ترک کنند.

88498443سرويس  سياسي
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   گزارش

شن
رو

ه 
روزنامه جمهوری اسالمی که از رسانه های حامی دولت حسن سای

روحانی به شمار می رود، در مطلبی به همزمانی سفر رئیس مجلس 
به سوریه، با بررسی طرح »صیانت از کاربران فضای مجازی« در 
مجلس پرداخته است، اما ناخودآگاه نشانه     هایی را آشکار کرده که 

روشن می کند مشکل اصلی اش تعامل با سوریه است!
در این مطلب، در یک نیت خوانی آشکار آمده: »سفر محمدباقر 
قالیباف به سوریه درست در زمانی که طرح به اصطالح صیانت 
از کاربران فضای مجازی در مجلس مطرح بود این شائبه را به 
وجود آورده که وی برای فرار از تبعات این طرح که مخالفان 

زیادی در میان مردم دارد به این سفر رفته است. «
در ادامه، این روزنامه می نویسد: »این سفر با پوشش تدوین 
برنامه جامع و بررسی روابط اقتصادی صورت گرفته در حالی 
که اعضای هیئت همراه وی را اعضای گروه دوستی تشکیل 
دادند. مهم تر اینکه توس��عه روابط اقتصادی بین دولت     ها و 

تدوین برنامه جامع، وظیفه دولت است نه مجلس. «
نکته آن است که اگر قرار است به این همزمانی انتقاد شود، 
باید به زمان مطرح ش��دن طرح صیانت در مجلس اعتراض 
شود و نه به زمان سفر قالیباف به سوریه؛ چه آنکه سفرهای 
خارجی مسئوالن امری بین دو کشور است و از مدت     ها قبل 
برنامه ریزی می ش��ود و اینگونه نیس��ت که بتواند به راحتی 
جابه جا شود. از س��ویی اینکه توس��عه روابط اقتصادی بین 
دولت     ها وظیفه دولت است و نه مجلس، تقریباً گزاره درستی 
است، اما نشان دهنده درست نبودن سفر قالیباف به سوریه 
نیست، بلکه نش��انه کم کاری دولت روحانی و ضعف وزارت 
خارجه ظریف در تعامل با کشورهای دوست است. اوالً چون 
دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرده و بازار سوریه 
پس از جنگ، در غیاب دولت ایران، به دست ترکیه و روسیه 
و...  افتاده، مجلس را وادار کرده تا برای حفظ منافع ملت ایران، 

در باال    ترین سطح ورود کند؛ ثانیاً مجلس هم بدون وظیفه در 
قبال گسترش روابط با کشورهای دیگر نیست، گرچه اکنون 

برای جبران کم کاری دولت وارد شده است. 
اخیراً عبدالواحد موسوی الری، وزیر کشور دولت خاتمی هم 
گفته: »آقای ظریف نیروی ارزنده ای در سیاست خارجی است 
که اگر آقای رئیسی بخواهد دولتش دولت موفقی در عرصه 
بین المللی باشد باید با حضور یا مشاوره آقای ظریف کارش را 
پیش ببرد...  «  در حالی که همین گسترش روابط با کشورهای 
دوست ایران، به اذعان همین رسانه حامی دولت روحانی از 
وظایف دولت بوده و انجام نشده است و اگر مردم می خواستند 
سیاست خارجی دو دولت روحانی در دولت سیزدهم هم ادامه 
یابد و همه ظرفیت سیاست خارجه صرف تعامل با غرب شود، 
به جای ابراهیم رئیسی به عبدالناصر همتی رأی می دادند که 

مشخصاً از نام ظریف برای تبلیغات استفاده می کرد. 

مشکل شما تعامل با سوریه است!

    دفاعی
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