
  گزارش

تقصیر مجلس بود!
آقای روحانی در یک��ی از آخرین نطق های خود در واپس��ین روزهای 
تصدی ریاست جمهوری گفته است: »در زمینه تحریم اگر قانون مجلس 
جلوی ما را نگرفته بود عید نوروز تحریم را برداشته بودیم. بنابراین، دولت 
همه گام های خود را برای رفع تحریم برداشت. در گزارش ارسالی وزیر 
امور خارجه به مجلس برای نمایندگان، روش��ن است که چه به دست 
آورده ایم. «  به نظر می رسد مقصود او از جلوگیری مجلس، قانون » اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم   ها و صیانت از منافع ملت ایران«  است که در 

آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 
هرچند به این نوع ادعاهای آقای روحانی در مقصر دانستن دیگران اعم 
از دولت قبل، سایر قوا، نیروهای مسلح و مجموعه ای از عوامل داخلی و 
خارجی غیر از شخص ایشان و زیرمجموعه شان، عادت کرده ایم، اما برای 
ارزیابی صحت و س��قم این ادعای رئیس دولت یازدهم و دوازدهم الزم 
است نگاهی به تحوالت پرونده هسته ای در طول مدیریت وی بیندازیم. 
در همان ماه های ابتدایی دولت یازدهم، ذوق زدگی های خیابانی پس 
از توافق اولیه- که تصاویر به یادماندنی آن در بایگانی رسانه   ها موجود 
است- نشان از اجتماعی ش��دن امید به مذاکرات داشت. البته کشیده 
شدن ذوق زدگی از مذاکرات و توافق ریش��ه در نشانی   هایی داشت که 
عمدتاً از سوی برخی مس��ئوالن و نخبگان به جامعه داده   می شد. یک 
سوی دیگر نیز واهمه افکنی از رویداد   هایی خیالی بود که به جامعه القا   
می شد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا تأخیر در آن ممکن 

است به وقوع پیوندند. 
در نتیجه جمع این پروپاگاندای س��لبی و ایجابی اوالً ساحت اجتماعی 
تا حد زی��ادی روی مذاکرات ش��رطی ماند و ثانیاً پیش��رفت اقتصادی 
معطل مذاکرات ماند. در ای��ن فضا، رکود اقتصادی ک��ه در اثر کاهش 
قیمت نفت بر گرده اقتصاد سنگینی کرده بود، عمیق تر شد و در مقابل، 
ش��عاردرمانی   هایی که مرتباً با کلید واژه »از رکود عبور کردیم « تکرار   
می شد، ناکارآمدتر   می شد. معطل نگاه داشتن اقتصاد به نتیجه مذاکره 
از یک سو و امیدآفرینی کاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوی 
دیگر، تمام پیشران های داخلی اقتصاد را کند کرد و فرصت چند سال کار 
را برای پیشرفت اقتصادی از میان برد. پس از اعالم و امضای برجام نیز، 
متأثر از فضاسازی های گذشته، بخش های مهم اقتصادی جامعه همچنان 
منتظر مش��اهده عالیمی از نتایج برجام بوده و آزادس��ازی ظرفیت   ها 
و توانمندی خ��ود در عرصه اقتص��ادی را منتظر گش��ایش های اولیه 
پسابرجامی نگاه داشتند. با این حال نه تنها عالیم واضحی مشاهده نشد، 
بلکه خلف وعده   ها و نقض عهد های مکرر امریکا که از همان دوران ماقبل 

خشک شدن جوهر برجام آغاز شده بود، امید   ها را به یأس بدل کرد. 
در دوره پسابرجام، »نتیجه بخشی یا عدم نتیجه بخشی برجام « موضوع 
اصلی مناقش��ه میان نخبگان را رقم می زد. با گذشت هر روز و مشاهده 
نقض عهد دیگری از س��وی غرب و به ویژه ایاالت متحده امریکا، امید 
اثربخشی برجام بر گشایش اقتصادی بیشتر رنگ می باخت. در این میان 
برخی حرکات نمایشی همچون خرید تعداد معدود هواپیما با همه اما و 
اگرهایش ورود فالن برند خودروسازی یا واردات کاالی لوکس مصرفی به 

بازار ایران نتوانست امید به رونق را به فعاالن اقتصادی بازگرداند. 
با روی کار آمدن ترامپ، البته نقاب از چهره ساکنان کاخ سفید افتاد و 
با اعالم رسمی خروج امریکا، آشکار شد که واشنگتن از نقض عهد خود 
ابایی ندارد. در طول چهار سال ریاست جمهوری ترامپ، امریکا با سرعت 
هرچه بیشتر در حال ضربه زدن بی محابا به ملت ایران بود و در این میان 
چیزی که طرف های اروپایی چشم روی آن بسته بودند، پایبندی ایران 
به تعهداتش بود. فقط زمانی که جمهوری اسالمی ایران جهت متوازن تر 
شدن تعهدات طرفین اقدام به عقب نشینی از برخی تعهدات داوطلبانه 
خود کرد، فریاد اروپایی   ها بلند شد و البته طبق معمول این تهران بود 
که متهم به نقض برجام   می شد و قاتل اصلی برجام )یعنی واشنگتن( در 
خودسری هایش یکه تاز بود. با تغییر مستأجر کاخ سفید، البته غربگرایان 
گویی دچار آلزایمر شدند و با به فراموشی  سپردن اقدامات دولت امریکا 
تالش کردند امریکای بزک کرده ای را به مردم ایران نش��ان دهند و باز 
هم در مسیر شرطی نگاه داش��تن اقتصاد ایران حرکت کنند. در همان 
روزهای اول پیروزی بایدن، ترور وحشیانه دانشمند هسته ای و دفاعی 
کشورمان، شهید محسن فخری زاده نشان داد که امریکای بایدن تفاوتی 
با امریکای ترامپ ندارد. در مقابل مطابق آیه شریفه »َفَمِن اْعَتَدی َعلَْیُکْم 
َفاْعَتُدوا َعلَْیِه بِِمْثِل َما اْعَتَدی َعلَْیُکْم«، از جهت پاسخ سیاسی و حقوقی 
برای تنبیه دشمن و متحدانش، مجلس شورای اسالمی، قانون » اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم   ها و صیانت از منافع ملت ایران « را به تصویب 
رساند. تصویب این طرح چند پاسخ همزمان به طرف های بین المللی 
مؤثر داشت: اوالً به تروریست های صهیونیست و امریکایی آمر و مجری 
این عملیات می فهماند که حذف دانشمندان ایرانی، نه تنها خللی در عزم 
راس��خ ملت ایران وارد نخواهد کرد، بلکه فرهنگ شهادت طلبی خون 
جدیدی در رگ های پیشرفت ایران اسالمی وارد خواهد کرد. ثانیاً به تیم 
جدید کاخ سفید نیز این پیام را رساند که باید طرح متوقف ساختن ایران 
را با ترفند مذاکره از ذهن خود خارج کنند. دولت های بی عمل اروپایی 
که با محکوم نکردن ترور شهید فخری زاده، تلویحاً در کنار تروریست   ها 
ایس��تادند این پاس��خ را دریافت کردند که باید هزینه همراهی خود با 
جنایتکاران و نیز هزینه ندادن برای حفظ برجام را پرداخت کنند. رابعاً 
برخی غربگرایان داخلی پیام این مصوبه را دریاف��ت کردند که دوران 
گروگان گرفتن معیش��ت مردم برای وادار کردن به مذاکره پرهزینه و 
بی فایده گذشته و نمی توانند داستان تلخ فریب افکار عمومی را مجدداً 

تکرار کنند. 
غربگرایانی که متوجه ش��دند قانون مذکور، پایانی است بر هشت سال 
خیمه  شب بازی برای معطل نگاه داشتن اقتصاد و گروگانگیری معیشت 
مردم جهت جلب رضایت کدخدا، به مقابله با آن پرداخته و ادعا کردند 
که چنین طرحی موجب بازگشت تحریم   ها می شود. اینک نیز در پایان 
کارش��ان باز همین ادعا را تکرار کرده و عدم موفقیت خود در وعده لغو 

همه تحریم  ها را بر گردن این قانون می اندازند!
س��ؤالی که اکنون و در پایان دولت دوازدهم باید بدان پاسخ دهند این 
است که آیا برجام واقعاً مانع تحریم   ها شد؟ فراموش نکرده ایم که برجام 
»برای لغو تحریم ها« امضا گردید. در واقع برای سنجش میزان موفقیت 
یک فعل، فهم »نی��ت فاعل« اهمیت دارد. هرچند کس��انی که تا قبل 
برجام حتی آب خوردن مردم را منوط به توافق می کردند، اینک فقط 
از دستاورد های اخالقی برجام سخن می گویند، اما برای عموم جامعه، 
برجام هدفی اقتصادی داشت. اگر برجام حقیقتاً تحریم  ها و سایه آنها را 
بر اقتصاد برداشته باشد، با بازگشت امریکا نیز چنین امری محقق   می شد. 
حال آنکه همگی می دانیم دستاورد اقتصادی برجام بر ایران در همان 
دوران اوباما نیز به زعم رئیس کل اس��بق بانک مرکزی »تقریبا هیچ « 
بود. برجام جوان و شاداب که هیچ ثمری نداشت، در زمان احیا با تنفس 

مصنوعی چه خاصیتی دارد؟
اگر به هش��دار   ها و انذار های امام خامنه ای در چند س��ال اخیر با دقت 
بنگریم، یکی از مهم  ترین دغدغه های معظم له روشنگری به جامعه در 
خصوص بی نتیجه بودن اتکای به بیرون و لزوم نهادینه سازی نگاه درون زا 
به حوزه های مختلف خصوصاً اقتصاد است. اکنون چرایی این دغدغه که 
در سخنان مکرر معظم له تبلور می یافت، واضح تر شده است. اساساً یکی 
از اهداف کاخ سفید در عبور از برجام ناامیدسازی جامعه ایرانی نسبت 
به آینده بوده و این معنا در امتداد تالش پیش��ین غرب و شبکه همکار 
داخلی آن برای شرطی نگاه داش��تن مردم دنبال می شود. در وضعیت 
کنونی آنچه باطل الس��حر این توطئه غربی   ها خواهد بود، امیدآفرینی 
برای جامعه در جهت حل مش��کالت اقتصادی و معیشتی است. البته 
این امیدآفرینی دیگر با »حرف درمانی« محقق نشده و نیازمند اقدامات 
محسوس و عملی است؛ به گونه ای که اثرات آن در سفره معیشت مردم 

مشاهده گردد. 

محمدجواد اخوان

سردار سالمی با حضور در خوزستان ضمن برشمردن اقداماتی که سپاه و قرارگاه خاتم 
برای حل مشکل آب خوزستان آغاز کرده است تأکید کرد که سپاه با مردم خوزستان تا انتهای کار می ماند 

سپاه پای کار خوزستان آمد 

» الل�ه زار ش�هدای ب�زرگ ای�ران اس�ت، 
خوزس�تان ب�رای م�ا نه تنه�ا مه�م بلک�ه 
مق�دس اس�ت، م�ا وقت�ی روی ای�ن خ�اک 
قدم می گذاریم احس�اس هوی�ت می کنیم. «

این مطلب را فرمانده کل س�پاه روز گذشته در 
دیدار با جمعی از روستاییان خوزستان عنوان 
و تأکید کرد: با این مردم تا انتهای کار همراهیم و 
هرگز آنها را تنها نخواهیم گذاشت. سردار سالمی 
قرار است در این سفر از نحوه خدمات رسانی در 
روستا  ها و ش�هرهای درگیر با تنش آبی استان 
خوزستان بازدید کند. بازدید و ارزیابی از روند 
اجرای طرح های آبرسانی سپاه و بسیج در استان 
خوزس�تان نیز از دیگر برنامه های فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان شده است. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه سفر به 
خوزستان جهت بررسی آخرین وضعیت تنش آبی در 
این استان اظهار داشت: به دنبال فرمایش  رهبر معظم 
انقالب امروز خدمت برادران مان در س��پاه حضرت 
ولیعصر سپاه خوزستان رسیدیم تا از نزدیک شاهد 

فعالیت و تالش های آنان باش��یم. سردار سالمی در 
خصوص اقدامات سپاه برای رفع مشکالت خوزستان 
گفت: توسط قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا تحت 
عنوان طرح غدیر ح��دود ۵۲۵ کیلومتر لوله با قطر 
دو متر از منطقه ش��وش کشیده  است که شهرهای 
مختلفی از جمله دارخوین، اهواز، خرمشهر،هویزه، 

شادگان، حمیدیه و آبادان را آب رسانی می کند. 
فرمانده کل سپاه ادامه داد: در این بحران آبی اخیر 
هم تالش های برادران س��پاه قابل تقدیر است، در 
حال حاضر ۶۰ دس��تگاه تانکر ۳۰ ه��زار لیتری به 
صورت س��یار در ۸۷ روس��تای منطقه در حال آب 
رسانی هستند و امروز ۴۰ دس��تگاه دیگر نیز بدان 
اضافه می شود و حدود ۱۵۰ دستگاه تانکر ثابت آب 

در روستا  ها نیز تهیه شده است. 
سرلشکرسالمی ادامه داد:درحدود۹۱کیلومتر لوله 
نیز در تعدادی از روستاهای منطقه ازجمله غیزانیه ، 
دشت آزادگان، جفیر در حال نصب و جاگذاری است. 
همچنین دومخزن ۴۰ ه��زار مترمکعبی در غرب 

شوش ایجاد شده است و آب را ذخیره می کند. 
فرمانده کل س��پاه بیان کرد: در خصوص فاضالب 

اهواز نیز قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا قراردادی را 
منعقد کرده و حتی تجهیز کارگاه نیز انجام ش��ده، 
امیدواریم با تأمین اعتبار در آینده ای نزدیک شاهد 
بهره برداری از پروژه باشیم تا مشکل فاضالب اهواز 
حل شود. سرلشکر سالمی تصریح کرد: نکته مهم 
این است که ما به این مردم متعهد و وفادار هستیم ، 
آنها را تنها نمی گذاریم و در س��ختی   ها همگام آنها 
هستیم، همانطور که در سیل سال ۹۸ برادران عزیز 
ما در تمام مناطق سیل زده با مردم و سختی هایشان 

همراه بودند. 
فرمانده کل س��پاه گفت: اینجا که شما ایستاده اید 
الله زار شهدای بزرگ ایران است، خوزستان برای ما 
نه تنها مهم بلکه مقدس است، ما وقتی روی این خاک 

قدم می گذاریم احساس هویت می کنیم. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: با این مردم تاانتهای کار 

همراهیم و هرگز آنها را تنها نخواهیم گذاشت. 
   تمام تالش مس�ئوالن بر رفع مش�کالت 

خوزستان است 
 روحانی رئیس جمهور نیز دیروز و در آیین افتتاح 
طرح های ملی وزارت نیرو با اشاره به گزارش وزیر نیرو 

از تصمیمات و اقدام برای حل مشکالت خوزستان، 
اظهار داش��ت: اقدامات خوبی در این ایام برای رفع 
مشکالت اخیر استان انجام شده و مشکالت استان 
کم شده است و معاون اول رئیس جمهور و تعدادی 
از وزیران دولت برای بررسی و حل مشکالت مردم 
در استان حضور دارند. روحانی با بیان اینکه مشکل 
کم آبی امروز استان به خاطر کاهش ۵۲ درصدی 
بارش  ها نسبت به سال گذش��ته و خشکسالی بی 
سابقه ناشی از آن به همراه افزایش دمای هوا در این 
منطقه است، گفت: به خاطر کمبود آب پشت سد  ها 
که ۵۰ درصد کاهش داشته است، نمی توانیم آب 
پشت سد  ها را رهاسازی کنیم چون در شهریور و مهر 

مردم دچار مشکل بیشتری خواهند شد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه در طول هش��ت سال 
فعالیت دولت تدبیر و امید کارهای بس��یار مهم و 
ارزش��مندی در حوزه های مختلف از جمله تأمین 
برق، حل مشکل آب و فاضالب شهرهای مختلف 
استان، آماده سازی زمین های کشاورزی و توسعه 
منطقه آزاد اروند در اس��تان خوزستان انجام شده 
است، گفت: کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم نسبت 
به خوزستان قابل قبول اس��ت. روحانی با تأکید بر 
اینکه باید مشکل خوزستان کامل حل شود، گفت: 
اعتراض حق روش��ن مردم خوزس��تان است و اگر 
تعداد اندک چند ده نفره را کنار بگذاریم، بقیه مردم 
اعتراض به حقی داش��ته اند و خواستار حل و فصل 
مشکالتشان بودند و در این راستا مسئوالن هم تمام 
تالش خود را به کار گرفتند تا مشکالت مردم بزرگوار 

استان برطرف شود. 
     هیئتی از کمیسیون امنیت ملی

 به خوزستان می رود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از سفر هیئتی از این کمیسیون به خوزستان 

در هفته جاری خبر داد. 
ابراهیم عزی��زی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس هفته جاری س��فری به خوزس��تان خواهد 
داشت تا مسائل و مشکالت این اس��تان را بررسی 
کند. به گفته وی گزارشی از این سفر به کمیسیون 
امنیت ملی داده خواهد ش��د. طی روزهای گذشته 
مشکالت پیش آمده در تأمین آب استان خوزستان 
باعث نارضایتی مردم این اس��تان شده است که در 
راستای حل آن رئیس کمیسیون انرژی مجلس با 
مأموریت رئیس مجلس در این منطقه حضور پیدا 
کرد و اخیراً هم معاون اول رئیس جمهور به استان 

خوزستان سفر کرد. 

ژه
وی

 عبدی:84و88شکس��تکاملراهبرد 
اصالحاتبود

عباس عبدی روزنامه نگار اصالح طلب از شکست اصالح طلبان 
در انتخاب��ات و بن بس��ت اصالح طلبی می گوی��د. او که در 
مصاحبه ای با روزنامه ش��رق ش��رکت کرده، با »فاجعه بار « 
خواندن آرای اصالح طلبان در انتخابات شورای شهر می گوید: 
»برداشت من این است که این انتخابات بن بست اصالح طلبی 
به معنای گذشته آن را نشان داد. این بدان معنی نیست که 
اصالحات از اول غلط بوده، خیر. از ۷۶ تا ۸۴ کارکرد خودش 
را داشت و دوره خوبی هم بود. اما بعد از آن به دلیل انحرافاتی 
که رخ داد یا ناتوانی در تطبیق با شرایط نتوانست خودش را 
نجات دهد. هم ۸۴ و هم ۸۸ اینها شکست کامل برای راهبرد 

اصالحات بود«. 
این فعال سیاسی اصالح طلب تأکید کرد: »۹۲ و ۹۶ هم برای 
اصالحات موقعیت   هایی اجاره ای بود و در چارچوب راهبرد 
اصلی اصالحات نبود. در ۱۴۰۰ دیگر کامل به بن بست رسیده 
و در مجلس قبل س��ال ۱۳۹۸ هم این بن بست آشکار بود...  
شاید اگر اصالح طلب   ها مسیر ۸۸ را نمی آمدند می توانستیم 

خیلی بهتر شرایط را پیگیری کنیم«. 
عبدی همچین معتقد اس��ت که عدم ش��رکت بخش��ی از 
مردم در انتخابات ۲۸ خرداد س��ال جاری تحت تأثیر بیانیه 
میرحسین موسوی نبوده و این دسته از مردم، از قبل تصمیم 

خود را گرفته بودند. 
برخی روزنامه نگاران و فعاالن سیاس��ی اصالح طلب تالش 
می کنند در ازدحام نظرات فرافکنان��ه اصالح طلبان درباره 
شکس��ت در دو انتخابات ریاس��ت جمهوری و شورا  ها و نیز 
مجلس سال ۹۸ که شکست را نتیجه عملکرد شورای نگهبان 

در بررس��ی صالحیت   ها می دانند، واقع بینی را به همفکران 
اصالح طلب خود یادآور شوند. معلوم نیست آنها چقدر موفق 
خواهند بود، اما در بیان نظرات جهت دار اصالح طلبان، همین 

هم نعمت است!
در انتخابات ش��ورای ش��هر شش��م تهران، اعضای »لیست 
جمهور « - لیست امید سابق- به رغم حمایت ویژه خاتمی و 
پشتیبانی گسترده احزاب و رسانه های اصالح طلب، ۲۱ بر 
صفر باخت. این در حالی است که در این انتخابات هیچ خبری 

هم از نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود. 

آتشبیاراناصالحطلب
اینجمالتخاتمیرادیدهاند؟!

هر اعتراض مردمی در تجمعات خیابانی می تواند کاس��بان 
خاص خودش را داشته باشد. برای اعتراضات مردم خوزستان 
به بی آب��ی، تعدادی از خ��واص جریان اصالح��ات ترجیح 
داده اند این نقش »کاس��بی « را ایفا کنن��د، مثاًل حمیدرضا 
جالیی پور از فعاالن ستادی اصالح طلب در جمله ای عجیب 
گفته: »مش��کالت امروز خوزس��تان یک نمونه  قابل رؤیت  
اس��ت و غفلت   ها ادامه یابد، می تواند فردا مشکل همه ایران 
باشد! « یا عبداهلل رمضان زاده، سخنگوی دولت اصالحات و 
از دستگیرش��دگان فتنه ۸۸ هم به تازگ��ی در صفحه خود 
در توئیتر نوش��ت: »پیام عدم مش��ارکت بیش از ۵۰ درصد 
مردم در انتخابات و پیام اعتراضات مسالمت آمیز اخیر مردم 
خوزس��تان یکی اس��ت: نظام سیاس��تگذاری کالن و خرد، 
روش های سیاس��تگذاری و نظام مدیریتی کشور ناکارآمد 

است. و خواسته های مردم را برآورده نمی کند. «
سعید حجاریان، تئوریسین اغتش��اش که قباًل از اغتشاش 

در جنوب تا ش��مال تهران گفته بود نیز با اشاره به حوادث 
خوزستان در یک توئیت نوشته اس��ت: »مّمد! کاش بودی 
و می دیدی... در جنگ هشت س��اله خوزس��تانی   ها بر س��ر 
خاک مقابل گلوله های روبه رو ایس��تادند اما االن بر سر آب 
به گلوله های پشت سر فکر می کنند. با سرنوشت خوزستان 

بازی نکنید! « 
این ژست های طلبکارانه در حالی است که از قضا کسانی که آنها 
بر سر کار آوردند، از مسببان وضعیت موجود خوزستان هستند. 
از سویی از زمان دولت اصالحات در دهه ۷۰، اصالحات وعده 
حل معضل آب خوزس��تان را از زبان محمد خاتمی به مردم 
می دادند. خاتمی پس از پیروزی در انتخابات سال ۷۶ در حالی 
که سفرش را به خاطر دیسک کمر به خوزستان لغو کرد، طی 
پیامی به مردم این استان وعده داد مسئله آب را حل می کند: 
»برای من دردآور اس��ت که خوزس��تان در کن��ار پرآب   ترین 
رودخانه های کشور و در کنار خلیج فارس هنوز از بی آبی و آب 
ناسالم رنج می برد. من در اینجا به شما مردم عزیز قول می دهم 
که به یاری خداوند در طی یک س��ال آینده، آب آشامیدنی از 

گتوند به اهواز منتقل خواهد شد. «
اما این وعده فراموش شد و دولت اصالحات صرفاً به توسعه 
سیاسی اندیش��ید و مجدداً در آستانه انتخابات سال ۱۳۸۰ 
یاد مردم خوزستان افتاده و در س��فر به این استان بار دیگر 
وعده های قبلی را تکرار کرد. خاتم��ی در جمع مردم اهواز 
گفت: »به ش��ما قول می دهم به لطف خداوند در طی سال 
آینده، مس��ئله فاضالب ش��هر اهواز، دس��ت کم در مناطق 
بحرانی حل خواهد شد،دو مسئله مهم در آبادان و خرمشهر و 
به خصوص خرمشهر هست. یکی مسئله بی کاری و دیگری 

کمبود آب آشامیدنی که اصلی   ترین نیاز این استان است! «

معاون اول قوه قضائیه:
علم مبارزه با فساد درون و برون سازمانی 

برافراشته است
ام�روز ق�وه قضائیه عل�م مب�ارزه ب�ا فس�اد درون و برون س�ازمانی 
را برافراش�ته اس�ت؛ البته در دوره های پیش�ین نیز مبارزه با فس�اد 
ب�وده و در دوره آقای رئیس�ی به ش�کل جدی تری دنبال ش�ده و در 
ای�ن دوره نی�ز علم مب�ارزه ب�ا فس�اد، ب�ر افراش�ته خواه�د ماند. 
حجت االسالم محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه 
رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: از مقام معظم رهبری سپاسگزاریم 
که برای دومین بار فرزندی از فرزندان قوه قضائیه را برای ریاس��ت این قوه 
انتخاب کردند. با حضور آیت اهلل رئیسی، تحول خوبی در قوه قضائیه رخ داد. 
مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت االسالم اژه ای، نقشه راهی را برای 
قوه قضائیه ترسیم کردند که یکی از مهم  ترین موارد آن تأکید بر ادامه رویکرد 

تحولی و توجه به سند تحول با اهتمام بیشتر است. 
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه همه معاونت های قوه قضائیه برنامه های 
خود را برای اجرای س��ند تحول ارائه کرده بودند، گفت: آینده قوه قضائیه 
را بسیار روش��ن می بینیم. مصدق تصریح کرد: در طول ۴۰ سال گذشته 
هیچ گاه سیاست جناحی مبتنی بر فقه اسالمی در قوه قضائیه اتفاق نیفتاده 
و امیدواری��م در دوران آق��ای اژه ای این امر محقق ش��ود. در برخی مواقع 
قوه قضائیه را مخالف آزادی های مش��روع معرفی کردن��د در حالی که این 
طور نیس��ت و در واقع قوه قضائیه وظیفه دارد از آزادی های مشروع مردم 

پشتیبانی کند. 
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: امروز قوه قضائیه علم مبارزه با فساد درون 
و برون سازمانی را برافراشته است؛ البته در دوره های پیشین نیز مبارزه با فساد 
بوده و در دوره آقای رئیسی به ش��کل جدی تری دنبال شده و در این دوره 
نیز علم مبارزه با فساد، بر افراشته خواهد ماند. وی با تأکید بر اهمیت تدوین 
آیین دادرسی برگرفته از شرع مقدس اسالم، گفت: باید در دوره تحول، قوه 

قضائیه ای در تراز انقالب و مقتدر بسازیم. 

رئیس عقیدتی سیاسی
 ستاد کل نیروهای مسلح درگذشت

رئیس اداره عقیدتی سیاسی س�تاد کل نیروهای مسلح بر اثر ابتال به 
کرونا دعوت حق را لبیک گفت. 

به گزارش دفاع پرس، حجت االسالم حس��ن نمازی، رئیس اداره عقیدتی 
سیاسی ستاد کل نیروهای مس��لح صبح دیروز بر اثر ابتال به بیماری کرونا 

دعوت حق را لبیک گفت. 
سردار سرلشکر پاس��دار محمد باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح در 
پیامی ضمن تسلیت درگذش��ت این روحانی خدوم نوشت: حجت االسالم 
والمسلمین حس��ن نمازی، روحانی بزرگواری بود که سراسر عمر بابرکت 
خود را در خدمت به اسالم ناب و انقالب اسالمی و ترویج فرهنگ اهل بیت 
عصمت و طهارت )علیهم السالم( س��پری کرد. بی شک خدمت خالصانه و 
همت واالی آن عزیز برای همیشه در دفتر خاطرات ثبت و ضبط و برای آن 

بزرگوار باقیات  الصالحات خواهد ماند.
 رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا هم در پیامی درگذشت 
حجت االسالم حسن نمازی را تسلیت گفت. در پیام حجت االسالم و المسلمین 
علی سعیدی آمده است: درگذش��ت حجت االسالم نمازی آن عالم وارسته، 
انقالبی و بس��یجی مخلص را که عمر بابرکت خود را وقف دفاع از دین مبین 
اس��الم و انقالب کرده و تا آخرین لحظه عمر، در این مسیر ثابت قدم ماندند 
و با اقدامات جهادی و مردم داری خویش خدمات شایانی برای نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و نیروهای مسلح داشته اند، به محضر حضرت ولیعصر)عج(، 
رهبر معظم انقالب اس��المی)مدظله العالی(، بیت مکرم آن مرحوم و آحاد 
کارکنان، فرماندهان و مدیران مجموعه ستادکل نیروهای مسلح تسلیت عرض 
کرده و از درگاه الهی برای بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل و حشر با 

اولیای الهی را برای آن مرحوم مسئلت می نمایم. 

شهادت ۴ رزمنده قرارگاه قدس 
در درگیری با اشرار

روابط عموم�ی قرارگاه ق�دس نیروی زمینی س�پاه در جنوب ش�رق 
کشور از شهادت چهار تن از رزمندگان قرارگاه قدس شب گذشته در 
درگیری با اشرار در منطقه گونیک از توابع شهرستان خاش خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم ، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی 
سپاه در جنوب شرق کشور از شهادت چهار تن از رزمندگان قرارگاه قدس 
جمعه شب گذشته در درگیری با اشرار در منطقه گونیک از توابع شهرستان 
خاش خبر داد. به گفته روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اخبار 

تکمیلی متعاقباً اعالم خواهد شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
وحدت، فرصت فرسایشی کردن مذاکرات را 

از غرب می گیرد
زمانی که در کش�ور اتح�اد خوبی درباره مس�ائل سیاس�ت خارجی 
به وج�ود آی�د، امری�کا و غربی   ه�ا دیگر موض�ع فرسایش�ی کردن 
مذاکرات و یا لغو گام ب�ه گام تحریم   ها را دنب�ال نخواهند کرد چرا که 
می دانند این رویه راه به جایی نمی برد و به ضررش�ان تمام می ش�ود. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سیاست 
خارجی جمهوری اس��المی ایران در دولت آین��ده تغییر نمی کند، گفت: 
سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران آن است که باید همه تحریم   ها به 
صورت کامل لغو شود. ما حذف بخشی از تحریم   ها را نمی پذیریم و موضع 

دولت آینده هم همین است و آن را با قوت قطعاً ادامه می دهند. 
فداحس��ین مالکی در گفت وگو با می��زان، با بیان اینکه اصول سیاس��ت 
خارجی جمهوری اس��المی ایران در دولت آینده تغیی��ر نمی کند، اظهار 
داشت: استراتژی جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات مشخص و منطبق 
با سیاست های کلی نظام است. وی ادامه داد: عالوه بر این، تأکید مجلس 
شورای اس��المی آن اس��ت که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم   ها و 

صیانت از حقوق ملت ایران در مذاکرات کاماًل لحاظ شود. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه باید انسجام ملی و وحدت خود را برای مقابله با زیاده خواهی های 
امریکا و غرب تقویت کنیم و در این راس��تا گام برداری��م، گفت: باید این 
وحدت و هماهنگی در دولت آینده وجود داشته باشد تا بتوانیم در مقابل 
زیاده خواهی و بدعهدی غربی   ها بایستیم. نماینده مردم زاهدان در مجلس 
شورای اس��المی تصریح کرد: زمانی که این اتفاق بیفتد و در کشور اتحاد 
خوبی درباره مسائل سیاست خارجی به وجود آید، امریکا و غربی   ها دیگر 
موضع فرسایش��ی کردن مذاکرات و یا لغو گام ب��ه گام تحریم   ها را دنبال 
نخواهند کرد چرا که می دانند این رویه راه به جایی نمی برد و به ضررشان 

تمام می شود.
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      خبر

تصوی�ب قان�ون اق�دام راهب�ردی ب�رای لغو 
تحریم   ه�ا باع�ث ش�د ک�ه ق�درت چانه زنی 
تی�م مذاکره کنن�ده در وی�ن افزای�ش یاب�د. 
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اس��المی در گفت وگو با مهر در واکنش به 
اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه تصویب 
طرح اقدام راهبردی ب��رای لغو تحریم   ها و صیانت 
از حقوق ملت ایران در مجل��س فرصت به نتیجه 
رساندن برجام را از دولت گرفت، اظهار داشت: بهتر 
اس��ت که رئیس جمهور در روزهای پایانی از عمر 
دولت تدبیر و امید، دیگر این مباحث را مطرح نکند، 
چرا که همه می دانند مجلس مقصر ادامه تحریم   ها 
نیست. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم   ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران مورد تأیید مقام معظم 

رهبری قرار گرفت و ایشان فرمودند »باید به دقت 
به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم   ها که قانون 

خوبی است، عمل شود«. 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: 
مجلس با تصویب این قانون، دست برتر را به دولت 
داد تا مذاکرات را به خوبی انجام دهد و باعث ش��د 
که قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده کشورمان در 

مذاکرات افزایش یابد. 
اسماعیلی ادامه داد: قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، بسیار تأثیرگذار و فرصت خوبی است تا 
مسئوالن دستگاه دیپلماسی ما در مذاکرات از آن 
استفاده کنند و حق کشورمان را از غربی   ها بگیرند. 
تأکید مجلس آن است که باید راستی آزمایی لغو 
تحریم   ها در عمل محقق شود، چرا که لغو تحریم   ها 

روی کاغذ هیچ فای��ده ای برای ما ن��دارد.  رئیس 
کمیس��یون اجتماعی مجلس با اش��اره به اینکه 
غربی   ها چندین سال اس��ت که دروغ می گویند و 
برای لغو تحریم های ایران ام��روز و فردا می کنند، 
اظهار داشت: تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، به غربی   ها نشان داد که اراده و عزم ایران 
بسیار جدی است و ما چیزی جز رفع کامل تحریم   ها 
را نمی پذیریم و اگر آنان همه تحریم   ها را لغو نکنند 
و به تعهداتشان پایبند نباشند، ما هم تعهدات خود 
در برج��ام را انجام نمی دهیم.  اس��ماعیلی با بیان 
اینکه توافق برجام بده و  بستان است و همه اعضا 
باید تعهدات خود را انجام دهند، گفت: قرار نیست 
که ما فقط به تعهداتمان در برجام عمل کنیم و به 
آنان امتیاز دهیم و امتیازی از طرف مقابل نگیریم. 

وی با بیان اینکه صحبت های رئیس جمهور مبنی 
بر اینکه مجلس با تصویب قان��ون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم   ها فرصت از بین رفتن تحریم   ها را 
گرفت، فرافکنی است، اظهار داشت: از آنجایی که 
دولت فعلی نتوانست از مذاکرات هسته ای نتیجه 
بگیرد، مشکالت را به گردن مجلس شورای اسالمی 
می اندازد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که فقط 
چند ماه اس��ت که قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم   ها و صیانت از حقوق ملت ایران به تصویب 
رسیده است، اما دولت روحانی هشت سال است که 

معطل برجام و مذاکرات است. 
سؤال ما از دولتمردان و رئیس جمهور آن است که 
چرا در آن مقطعی که این قانون وجود نداش��ت، 

مذاکرات به جایی نرسید. 

واکنش یک نماینده به اظهارات اخیر روحانی

قانون مجلس دست برتر را در مذاکرات به دولت داد 


