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پنهان پشت ناکارآمدی
روزنامه اعتم��اد به صورت ويژه به س��فر معاون 
رئيس جمهور به استان خوزستان در پي گسترده 
شدن اعتراضات مردمي در اين استان پرداخته 
است و تالش كرده به جاي پرداختن به ناكارآمدي هاي فراگير دولت برآمده 
از رأي اصالح طلبي در هشت سال اخير كه بخش��ي از اين ناكارآمدي در 
مشكالت استان خوزستان تبلور داشته است، به قسمتي از سخنان اسحاق 
جهانگيري كه در آن حق اعتراض مردم خوزستان تنها در كالم براي دولت 
به رسميت شناخته شده است بپردازد. روزنامه اعتماد به گونه اي تيتر زده 
است كه گويي هيچ كشور و مسئولي در نظام جمهوري اسالمي ايران حق 
اعتراض مردم خوزستان را به رسميت نمي شناسد و تنها دولت چنين حقي 

را براي مردم اين خطه قائل است!
در بخش��ي از اين گزارش آمده اس��ت: »اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهوري كه عصر جمعه راس هيئتي متشكل از رضا اردكانيان و كاظم 
خاوازي، وزراي نيرو و جهاد كشاورزي و بعضي از ديگر مسئوالن دولتي وارد 
خوزستان شد تا طي دو روز ضمن بازديد از هورالعظيم و سد كرخه و بررسي 
ابعاد ماجرا از نزديك، نسبت به برگزاري نشست ستاد بحران و شوراي آب و 
كشاورزي استان خوزستان به منظور اتخاذ تصميمات الزم براي برون رفت 
از وضعيت فعلي اق��دام كند، پي��ش از اين اقدامات پاي صحبت ش��يوخ، 
صاحبنظران و نخبگان استان خوزستان نشست تا از دغدغه ها و مطالبات 
آنان مطلع شود. آنچه اما در اين نشست انتظار معاون اول رئيس جمهوري را 
مي كشيد، فراتر از طرح مطالبه، از آن جا كه كارد به استخوان خوزستاني ها 
رسيده، فرياد اعتراضي بود كه البته جهانگيري واكنشي معقول به آن داشت 
و پس از آنكه تأكيد كرد كه »مردم حق انتقاد دارند«، از اين گفت كه »مردم 
اگر صداي خود را در اين جلس��ه باال بردند، از درد زيادشان است« و بعد از 
نخبگان و سران عشاير خوزستان خواست تا براي مديريت منابع آب به دولت 
كمك كنند. او در شرايطي از اين »حق انتقاد« و فرياد ناشي از »درد زياد« 
مردم خوزستان سخن مي گفت كه برخي سران و ش��يوخ عشاير و اعراب 
حاضر در اين نشست، اقدام دولت را نوعي »گفتاردرماني« خواندند كه مردم 

از آن »خسته اند و دنبال عمل دولتند.«
........................................................................................................................

فروپاشي برجام نزديك است؟
روزنامه ش��رق نيز در صفحه نخس��ت روز 
گذشته خود با تيتر »فروپاشي برجام نزديك 
است؟« به واكنش امريكا در تحريم فروش 

نفت ايران به چين پرداخته است. 
اين روزنامه در حالي ترس خود را از فروپاش��ي برجام به عنوان مهم ترين 
اتفاق روز انتخاب كرده است كه نسبت به مشكالت عديده مردم خوزستان 
بي تفاوت ب��وده و حتي مدال آوري جواد فروغ��ي را تنها در قالب يك خبر 
كوتاه و كمرنگ در كنار نيم تاي يك خود پوش��ش داده اس��ت. برجسته 
كردن فروپاشي برجام به عنوان مهم ترين دغدغه روز اين روزنامه در حالي 
اس��ت كه بعد از رايزني هاي محرمانه و تالش هاي فش��رده چندين ماهه 
دولت غرب گراي تدبير و اميد براي احياي برجام، دولت بايدن حاضر نشد 
برجامي را كه امروز به صورت يكجانبه اهداف امريكا را محقق مي س��ازد، 

بازسازي كند. 
دلهره روزنامه شرق در كنار وابستگان اين جريان نشان مي دهد همچنان 
مهم ترين دغدغه اين طيف مخدوش نش��دن الگويي است كه نتيجه آن 
گراني و ركود و بيكاري هاي گس��ترده در كشور بوده است. اين روزنامه در 
بخشي از گزارش خود در همين باره مي نويسد: گويي امريكا كم كم احتمال 
به هم خوردن مذاكرات با دولت آينده را جدي و جدي تر مي بيند. منبعي آگاه 
و البته بدون ذكر نام از مقامات امريكا به رويترز گفته دولت اياالت متحده 
در راستاي آماده  كردن خود براي رويارويي با احتمال بازنگشتن تهران سر 
ميز مذاكرات، در حال بررسي موضوع مسدود كردن راه فروش نفت ايران 
به چين است. با رسانه اي  شدن اين موضوع البته احتماالً به دنبال ارسال 
پيامي به جانشينان حسن روحاني و محمدجواد ظريف در رياست جمهوري 
و وزارت خارجه ني��ز بوده اند؛ »اگر به توافق برنگردي��د، حتي به چين هم 

نمي توانيد نفت بفروشيد«. 
به گفته او، واشنگتن در اوايل سال جاري ميالدي به پكن گفته بود كه در 
حال حاضر هدف اصلي اش، احياي توافق هس��ته اي سال۲۰۱۵ ميالدي 
با ايران است و با فرض بازگش��ت به موقع به اين توافق، نيازي به مجازات 
شركت هاي چيني كه با خريد نفت خام ايران، تحريم هاي امريكا را نقض 
مي كنند، نيست. اما اكنون، براي امريكا مشخص نيس��ت آيا مذاكرات از 
س��ر گرفته خواهد ش��د يا نه و آيا رئيس جمهور آينده ايران، حاضر است 
مذاكرات را از جايي كه در ۲۰ ژوئن/۳۰ خرداد، متوقف شده، از سر بگيرد 
يا اصرار به شروع از نقطه صفر دارد. شروع از نقطه »صفر« ادعايي است كه 
در روزهاي گذشته در رس��انه ها به عنوان برنامه احتمالي تيم ديپلماسي 
رئيسي مطرح شده اس��ت. اين ابهامات درباره سرنوشت مذاكرات و توافق 
باعث شده امريكا بررسي موضوع تحريم شركت هاي چيني خريدار نفت 
ايران را در دستور كار خود قرار دهد. اين خبر در حالي منتشر مي شود كه 
مقامات ايران رسماً اعالم كرده اند ايران ادامه مذاكرات را به زماني پس از 
آغاز دوره رياست جمهوري رئيسي موكول كرده است. اين مقام امريكايي 
در اين باره به خبرگزاري رويترز مي گويد: »اگر ما به برجام برگرديم، ديگر 
دليلي براي تحريم شركت هاي واردكننده نفت ايران وجود نخواهد داشت 
اما اگر احتمال بازگشت قريب الوقوع به برجام ضعيف شود، آنگاه تدابيري 

در قبال وضعيت جديد وضع خواهد شد.« 
........................................................................................................................

 تخريب مجلس
اولويت جناح مدعي اصالح طلبي

روزنام��ه آرم��ان مل��ي يك��ي ديگ��ر از 
روزنامه هاي زنجيره اي اس��ت كه همانند 
بسياري از ش��ماره هاي روزنامه هاي اين 
جناح، تخريب مجل��س را همچنان يك 
اولويت تمام عيار مي داند. اين روزنامه در صفحه نخست خود با درج 
عبارت »يك بام و دوهواي برجامي مجل��س انقالبي« تالش كرده 
است اظهارات برخي نمايندگان درباره برجام را ضد و نقيض نشان 
دهد. اين جديدترين بهانه روزنامه هاي اي��ن جريان براي تخطئه 
مجلس فعلي است آن هم در شرايطي كه همين روزنامه ها نسبت به 
ضعف هاي عديده مجلس قبلي كه اكثري��ت آن در اختيار جريان 
غرب زده بود، بعضاً س��كوت مطلق مي كردند و به عنوان نمونه در 
موضع اين روزنامه ها در برابر »س��لفي حقارت« كه در آن برخي از 
نمايندگان مجلس با فدريكا موگريني به طرز تأس��فباري س��لفي 
مي گرفتن��د، اغماض و حتي توجي��ه بود. آرم��ان در گزارش خود 
مي نويس��د: يك تغيير موضع ۱۸۰ درج��ه اي و عجيب از مجتبي 
ذوالنوري، نماينده قم و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس يازدهم؛ 
هماني كه در زمان مجلس دهم باالي تريب��ون رفت و برجام را در 
مقابل ديدگان رسانه ها به آتش كشيد، هماني كه در اين مدت مرتب 
از اين توافق با عنوان توافقي بي ثمر ياد مي كرد، حاال با پايان دولت 
دوازدهم و احتماالً به دلي��ل روي كار آمدن دول��ت موردنظرش، 
اظهاراتي را مطرح كرده كه با مخالفت ها و آتش زدن هاي برجامي اش 
زمين تا آسمان فرق مي كند و نشان مي دهد اتفاقاً از حاميان برجام 
و به دست آوردن امتيازات ناشي از آن شده است، نشان به آن نشان 
كه او در گفت وگويي با بي��ان اينكه دولت آين��ده بايد تمام تالش 
خودش را براي رفع تحريم ها انج��ام دهد، برجام را مانند يك چك 
دانسته كه بايد نقد شود و با صراحت اعالم كرده است دولت آينده 
بايد منافع برجام را به مردم بازگرداند. او به گونه اي سخن گفته است 
كه گويي اعالم مي كند رئيسي بايد اولويتش را احياي برجام و به ثمر 

نشاندن آن قرار دهد.

88498443سرويس  سياسي

رئيس كميته روابط خارجي مجلس: 

 مذاکرات وين نتيجه قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم هاست

رئيلس كميتله روابلط خارجلي مجللس شلوراي اسلامي 
گفت: قانلون اقلدام راهبردي بلراي لغلو تحريم هلا و صيانت از 
حقوق مللت ايران هيلچ مانعي بلراي مذاكره نگذاشلته اسلت. 
به گزارش مهر، سيدعباس گلرو با بيان اينكه قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران كاماًل عقالني و منطقي است، 
اظهار داشت: بعد از خروج امريكا از برجام همه ديديم كه امريكايي ها 
به هيچ يك از تعهدات خود در برجام عمل نكردند و كشورهاي اروپايي 
عضو برجام هم همين طور بودند و در ظاهر در برجام ماندند اما در عمل 

هيچ تعهدي را عملياتي نكردند. 
وي بيان كرد: در آن مقطع، هنوز مجلس قان��ون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران را به تصويب نرس��انده بود 
و ديديم كه امريكا و اروپايي ها به هيچ ي��ك از تعهدات خود در برجام 

عمل نكردند. 
رئيس كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد: 
از سوي ديگر، از زمان خروج امريكا از برجام، ايران با كشورهاي اروپايي 
هم مذاكرات زيادي داشت و اگر قرار بود آنان برجام را اجرا يا كاري را 

انجام دهند، بايد اين اتفاق محقق مي شد. 
گلرو با بيان اينكه اين حرف و تحليل مبني بر اينكه تصويب قانون اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها مانع رفع تحريم ها ش��ده درست نيست، 
گفت: تصويب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق 
ملت ايران، طرف مقابل را جدي تر كرد ت��ا پاي ميز مذاكره بيايد و اگر 
قانون مجلس نبود، اروپايي ها حاضر نمي شدند شش دور مذاكره در وين 

با هيئت ايراني انجام دهند و اين مذاكرات، نتيجه قانون مجلس بود. 
نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسالمي متذكر شد: از سوي 
ديگر، مقام معظم رهبري در فرمايشاتشان از قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت اي��ران حمايت كردند و فرمودند 

قانون خوبي است و بايد اجرا شود. 
رئيس كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي مجلس تأكيد كرد: 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران 
كاماًل منطقي نوشته شده و منافع ملي و مصالح كلي نظام در آن در نظر 

گرفته شده است. 
وي با اش��اره به اينكه در اين قانون، به طرف مقاب��ل فرصت داديم به 
تعهدات خود در برجام عمل كند، گفت: زماني كه به طرف مقابل فرصت 
براي انجام تعهداتش داده و گفته ايم كه اگر آنان به تعهداتش��ان عمل 
كنند، ما هم حاضريم به تعهداتمان عمل كنيم، معنايش اين است كه 
جمهوري اسالمي ايران در عين حال كه در احقاق حق خودش كوتاهي 

نمي كند، كشوري بسيار منعطف است. 
گلرو بيان كرد: قان��ون اقدام راهبردي براي لغ��و تحريم ها و صيانت از 

حقوق ملت ايران هيچ مانعي براي مذاكره نگذاشته است. 
........................................................................................................................

فرمانده ارشد شمال غرب كشور:
اجازه هيچ حرکتي به دشمن نمي دهيم

ارتلش از هلر لحلاظ در آمادگلي كاملل قلرار دارد و از 
فاصلله ۴۰كيلومتلري، هلر دشلمني بخواهلد بله مرزهلاي ما 
نزديلك شلود بلا كوبنده تريلن حملات ملا مواجه مي شلود. 
به گ��زارش مهر، امي��ر حاجيلو، فرمان��ده قرارگاه ش��مال غرب نزاجا 
گفت: اس��تفاده از نيروهاي جه��ادي، ميداني و انقالب��ي در ارتش از 

مطالبه گري هاي مقام معظم رهبري است. 
وي افزود: مأموريت نيروي زميني ارت��ش در دفاع از اين آب و خاك و 

حفظ امنيت، ترجمه آيات قرآن كريم است. 
فرمانده قرارگاه منطقه شمال غرب نيروي زميني ارتش با اشاره به اقتدار 
امروز ارتش، تأكيد كرد: ايران اس��المي يك جزيره باثبات در منطقه 
است، به دليل اين اقتدار و توانايي و آمادگي نيروها، دشمن همواره از 

مرزهاي ما فاصله گرفته است. 
امير حاجيلو تصريح كرد: ارتش از لحاظ دانش نظامي در سطح بااليي 
است و برخي از كشورها در حوزه ساماندهي نظامي از ارتش ايران الگو 

مي گيرند. 
وي ادامه داد: ارتش جهموري اس��المي ايران از هر لحاظ در آمادگي 
كامل قرار دارد و از فاصله ۴۰كيلومتري، هر دشمني بخواهد به مرزهاي 
ما نزديك يا قصد هر گونه تعرض داشته باشد با كوبنده ترين حمالت ما 
مواجه خواهد شد، از اين رو دشمن اين واقعيت را به خوبي درك كرده 

و همواره از ما فاصله گرفته است. 
امير سرتيپ دوم حاجيلو تأكيد كرد: نيروي زميني ارتش امروز گوش 
به فرمان مقام معظم رهبري براي هرگونه عمليات در هر نقطه از خاك 
ايران اسالمي آماده است و به دشمنان اين مرز و بوم اجازه هيچ حركتي 

را نخواهد داد. 
فرمانده قرارگاه شمال غرب نزاجا خاطرنش��ان كرد: تمام ارتشيان ما 
در هر رده اي ب��ا آموزش هاي مختل��ف تاكتيكي ك��ه ديده اند لرزه به 
اندام دشمنان خواهند نشاند و براي دفاع از كيان اسالمي از جان خود 

خواهند گذشت. 
........................................................................................................................

نماينده مردم خميني شهر:
 دولت فعلي به دنبال فشار 

بر مديران دولت بعدي است
بله  اشلاره  بلا  مجللس  در  خميني شلهر  نماينلده 
ورود  خواسلتار  اساسلي،  كاالهلاي  اخيلر  گراني  هلاي 
دادسلتاني و نهادهلاي امنيتلي بله ايلن موضلوع شلد. 
به گ��زارش ف��ارس، حجت االس��الم محمدتق��ي نقدعل��ي نماينده 
خميني ش��هر درباره ش��ائبه هاي مختلف در م��ورد گراني هاي اخير 
در روزهاي پايان��ي دولت حس��ن روحاني اظهار داش��ت: تصميمات 
خلق الس��اعه و دقيقه9۰ بخش هاي مختلف دولت بار گراني  اجناس و 
كاالها كه حتي تعداد زيادي از آنها از كارشناسي الزم برخوردار نيست 
در راستاي برهم ريختن نظم و آرامش جامعه دنبال مي شود و به نظر 
مي رسد عده اي مي كوشند مديران دولت آيت اهلل رئيسي پيش از آغاز 

فعاليت شان با اضطراب كارشان را آغاز كنند. 
نماينده خميني شهر در مجلس اظهار داشت: مردم، حسن روحاني و 
دولتش را كاماًل شناخته اند و قطعاً اميد زيادي به دولت سيزدهم دارند و 
همگان هم مي دانند تالش هاي معدود افرادي كه با مردم فاصله زيادي 

در دولت دوازدهم دارند نمي توانند آرامش جامعه را به هم بريزند. 
نقدعلي عنوان كرد: مردم بايد صبوري و چند روز پاياني دولت حسن 
روحاني را هم تحمل كنند كه ان شاءاهلل خداوند راه فرج را مقابل شان 

ايجاد خواهد كرد. 
وي افزود: به نظر مي رس��د بايد نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي و 
اطالعاتي ضمن افزايش هوش��ياري هاي الزم بر اثر گراني هاي اخير 
كه در پايان روزهاي پاياني عمر دولت دوازدهم و آغاز فعاليت دولت 
سيزدهم  از سوي عده اي دنبال ش��ده و اجرا مي شود را رصد كرده و 
مانع آن ش��وند. همچنين به نظر مي رس��د بايد گزارش هاي الزم از 
تأثيرات گراني هاي اجناس و كاالها كه در ابتداي سال۱۴۰۰ اعمال 
شد هم تهيه شود و اگر گراني هاي اخير امكان لغو مجوز در دولت آتي 
را دارد مورد بررسي قرار گيرد. در طول س��ال هاي اخير بارها و بارها 
گراني ها پياپي باعث اعتراضات گسترده مردم نسبت به نحوه عملكرد 

دولت روحاني شده است.

خبر

عضو مجمع تشلخيص مصلحلت نظام با 
اشلاره به برخلي تاش ها بلراي انحراف 
اعتراضات طبيعلي مردم در خوزسلتان 
گفت: اعتراضات طبيعلي و منطقي مردم 
خوزستان را حق آنها مي دانم كه بايد پاسخ 
داده شلوند و طبيعتًا بايد مراقبت كرد كه 
ضدانقاب از اين شرايط سوءاستفاده نكند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، مجي��د انص��اري، عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در رابطه با 
وارونه نمايي اعتراضات بحق مردم خوزستان 
پيرامون موضوع كم آبي و مش��كالت ناشي 
از آن و به انحراف كش��اندن اين اعتراضات، 
اظهار داش��ت: جريان ضدانقالب هميش��ه 
سعي مي كند از هر موضوعي در كشور به نفع 
خود بهره برداري كند. از ضدانقالب جز اين 
انتظار نمي رود اما آنچه اهميت دارد اين است 
كه مردم خوزستان مردمي شريف، متدين و 
انقالبي بودند و هستند و در مقاطع حساس 
تاريخ انقالب به خصوص دوران دفاع مقدس 

امتحان خود را پس داده اند. 

انصاري عنوان كرد: انصافاً مردم خوزستان 
با موقعيت و امكان��ات بالقوه و طبيعي كه 
اين اس��تان دارد و خدا به آنها داده اس��ت 
و با توجه ب��ه منابع عظيم ان��رژي كه در 
خوزستان است و آب و خاك مناسبي كه 
براي كشاورزي دارد، سزاوار خدمت بيشتر 

و زندگي بهتري هستند. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام بيان 
كرد: بنا به داليل مختلف متأسفانه خوزستان 
رشد و توسعه بايسته اي نداشته است، گرچه 
بعد از انقالب تالش هايي صورت گرفته و در 
حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري هايي وجود 
داشته اس��ت اما مطمئناً هم استحقاق مردم 
خوزستان و هم ش��رايط ويژه اين استان به 
لحاظ امكانات طبيعي و هم با توجه به نقشي 
كه در كش��ور به عنوان يك اس��تان پيشران 
در اقتص��اد مل��ي مي تواند ايفا كن��د، خيلي 
بيشتر از چيزي اس��ت كه تا به حال صورت 

گرفته است. 
انصاري گفت: به عقيده من شايد در گذشته 

نس��بت به برخي از امور كم توجهي ش��ده يا 
پيش بيني الزم صورت نگرفته است. مسئله 
س��اماندهي آب و بهره ب��رداري بهينه از اين 
نعم��ت خ��دادادي و س��رمايه گذاري روي 
كشاورزي مدرن و آبرساني به شيوه بهداشتي، 
تضمين ش��ده و مطمئن براي كل اس��تان و 
همچنين مسئله محيط زيست، موضوعاتي 
هس��تند كه بايد بيش از پيش به آنها توجه 
مي شد. وي ادامه داد: اميدوار هستم به طور 
جد و با ت��الش همه دس��تگاه هاي ذيربط و 
همراهي و مشاركت خود مردم خوزستان و با 
استفاده از فكر و انديشه نخبگان استان، هر 
چه زودتر شاهد رفع كاستي هاي اين استان 
به صورت زيربنايي باشيم، البته شرايط ويژه 
و دش��واري كه پيش آمده مانن��د كرونا و از 
طرف ديگر خشكس��الي و كم بارشي مزيد بر 
علت شده اس��ت اما نبايد ما را به اينكه صرفاً 
به كارهاي مقطعي و ُمَسكن گونه اكتفا كنيم، 

قانع كند. 
عض��و مجم��ع تش��خيص مصلح��ت نظام 

خاطرنش��ان ك��رد: باي��د تدبي��ر ديگ��ري 
انديش��يد و متأس��فانه همين حاال ش��اهد 
فرصت سوزي هايي براي ايجاد تعامل با دنيا 
و عادي س��ازي روابط با كش��ورهاي منطقه 
هس��تيم. مرتب فرصت ها از دس��ت مي رود 
و انتظار بحق مردم پاس��خ داده نمي ش��ود و 
اين مايه تأسف است. انصاري اضافه كرد: در 
مجموع اعتراضات طبيع��ي و منطقي مردم 
خوزستان را حق آنها مي دانم، زيرا انتظارات 
بجايي است كه بايد پاسخ داده شود و طبيعتاً 
بايد مراقبت كرد كه ضدانقالب از اين شرايط 
سوءاستفاده نكند، به ويژه برخي از كشورهاي 
مزدور منطقه كه هميش��ه از پش��ت خنجر 
زده اند و در دوران دف��اع مقدس براي ويران 
كردن استان خوزستان دستشان با صدام در 

يك كاسه بود. 
وي در پاي��ان گفت: مردم خوزس��تان فهيم 
و فكور هس��تند و مطالبات و خواس��ته هاي 
بحق خود را پيگيري خواهند كرد و هرگز به 

ضدانقالب اجازه سوءاستفاده نخواهند داد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

خوزستاني ها مراقب ضدانقالب باشند

دريادار خانزادي:

حضور ناوهاي ايراني در خليج فنالند يك رويداد تاريخي است
فرمانلده نداجلا بلا بيلان اينكله حضلور ناوهلاي سلهند 
و مكلران در خليلج فنانلد رويلدادي تاريخلي اسلت، 
گفت: ايلن موفقيت به معنلي بازشلدن دروازه هلاي درياي 
شلمال و فنانلد بله روي نلاوگان دريايلي ايلران اسلت. 
به گزارش مهر، امير دريادار حسين خانزادي، فرمانده نيروي دريايي 
ارتش در بدو ورود به س��نت  پترزبورگ براي شركت در جشن رژه 
دريايي نيروي دريايي ارتش روس��يه، با بيان اينكه حضور ناوهاي 
سهند و مكران در خليج فنالند رويدادي تاريخي است، گفت: اين 
موفقيت به معني باز شدن دروازه هاي درياي شمال و فنالند به روي 

ناوگان دريايي ايران است. 

خانزادي در ادامه تأكيد كرد: اين دو ناو ايراني كه از ماه ها پيش اين 
مأموريت خود را آغاز كرده بودند اكنون به آب هاي خليج فنالند و 

آب هاي سنت  پترزبورگ رسيده اند. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش افزود: طي اين سفر دريايي طوالني، 
ناوهاي ايراني وارد آب هاي اس��تراتژيك جهان شدند؛ چيزي كه 
كاماًل بي س��ابقه بود. به گزارش مهر، ناوشكن ايراني »سهند« و ناو 
پشتيباني آن »مكران« پيش از اين براي حضور در اين مراسم وارد 

خليج فنالند و بندر سنت پترزبورگ شده اند. 
پيش از اين امير دريادار س��ياري، مع��اون هماهنگ كننده ارتش 
ايران، روز ۲۰خردادماه از ورود موفقيت آميز ناوگروه نيروي دريايي 

به اقيانوس اطلس خب��ر داد و گفت كه اين ناوگروه، متش��كل از 
ناوبندر َمكران و ناوشكن بومي سهند توانست براي اولين بار و بدون 

پهلوگيري در بنادر ديگر كشورها وارد اقيانوس اطلس شود. 
اين ناوگروه در تاريخ ۲۰ ارديبهش��ت س��ال جاري از بندرعباس 
حركت كرده و مس��ير خود را براي اجراي طوالني ترين مأموريت 

دريايي به سمت اقيانوس اطلس شمالي ادامه داده است. 
دريادار س��ياري همچنين درباره حضور در آب ه��اي بين المللي 
تأكيد كرد كه اين مسئله را حق مس��لم نيروي دريايي راهبردي 
ارتش جمهوري اس��المي ايران مي دانيم و اين مس��ير را با اقتدار 

ادامه مي دهيم.

   دفاعی

رئيس قوه قضائيه دسلتور بررسلي مجدد 
پرونده هلاي محكوملان آبلان 98 را كله 
همچنان در زندان هسلتند صادر كرد تا اگر 
شلرايط عفو را دارند، آزاد شوند، همچنين 
به دادگستري خوزستان دسلتور داده شد 
افرادي كله در روزهاي اخير صرفلًا به دليل 
اعتراض تحت نظر قرار گرفته اند، آزاد شوند. 
دولت حس��ن روحاني روزه��اي پاياني خود 
را مي گذراند، اما تأثي��ر تصميمات و عملكرد 
هش��ت س��اله اين دولت تا س��ال ها ب��ا اين 
كش��ور و اين مردم باقي خواه��د ماند. يكي 
از موضوعاتي ك��ه تبعات بدي براي كش��ور 
داشت، گران كردن بنزين در آبان 9۸ بدون 
پيوس��ت رس��انه اي و اقناع عمومي و با وارد 
كردن ش��وك به جامع��ه بود ك��ه در پي آن 
اعتراضات تلخ آبان 9۸ رقم خورد و تبعات آن 
از جهات مختلف سياسي، امنيتي و اجتماعي 
تا مدت ها باقي خواهد ماند. يكي از تبعات آن، 
دستگيرشدگان اعتراضات و آشوب هاي پس 
از گراني و دو نرخي كردن بنزين است. دولت 
روحاني البت��ه اعتنايي به اي��ن تبعات ندارد 
و فقط موقع ش��عار دادن از »آزادي« و لزوم 
»ش��نيدن صداي اعتراض م��ردم« مي گويد 
و اين نهادهاي ديگر كش��ور هستند كه بايد 
مشكل به وجود آمده از پي تصميمات دولت 

تدبير و اميد را حل كنند. 
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روز گذشته دفتر غالمحس��ين محسني اژه اي، 
رئيس قوه قضائيه ميزبان ديدار او با مردمي بود 
كه هر كدام در مراجع قضايي مشكلي داشتند. 
بخش��ي از مهمانان ديدار مردمي رياس��ت قوه 
قضائيه، خانواده هاي ناآرامي هاي بنزيني آبان 9۸ 
بودند. خبرگزاري قوه قضائيه تا زمان نگارش اين 
گزارش، از سخنان اين خانواده ها و درخواست شان 
از رياست  دستگاه قضايي خبري منتشر نكرده اما 
واكنش محسني اژه اي پس از اين ديدار منتشر 

شده كه به نظر قابل تأمل است. 
رئيس ق��وه قضائي��ه در پايان اي��ن ديدار ها به 
غالمحسين اس��ماعيلي، رئيس حوزه رياست 
و القاصي، دادستان تهران مأموريت داد پرونده 
افرادي را ك��ه در جري��ان ناآرامي ه��اي آبان 
9۸ دس��تگير ش��ده اند، مورد بررس��ي مجدد 
قرار دهند تا افرادي كه ش��رايط قانوني آزادي 
مشروط يا عفو و بخشودگي دارند، مشمول عفو، 

بخشودگي يا آزادي شوند. 
حجت االسالم والمسلمين اژه اي همچنين پس 
از پايان اين ديدار مردمي، توضيحاتي در مورد آن 
ارائه كرد. او گفت: »تعدادي از خانواده هايي كه 
امروز در اين ديدار مردمي با آنها مالقات كرديم 
و كساني كه پرونده آنها مش��ابه است، شرايط 

برخورداري از عفو و بخشودگي را دارند.«

او خط��اب به دادس��تان ته��ران دس��تور داد 
پرونده ه��اي اين ن��وع محكومان را ب��ا فوريت 
بررسي كند و چنانچه در طول دوره محكوميت 
حسن رفتار داشته اند و اين اطمينان وجود دارد 
كه در صورت آزادي مرتكب جرم نمي ش��وند، 
نسبت به آزادي مش��روط و قرارگرفتن آنها در 

ليست مشموالن عفو اقدام شود. 
   آزادي دستگيرشدگان خوزستاني

حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي همچنين 
در حاشيه اين ديدار در تماس تلفني با رئيس كل 
دادگستري استان خوزستان دس��تور داد هر چه 
س��ريع تر زمينه آزادي كس��اني را كه در جريان 
اتفاقات روز هاي اخير در اين استان، صرفاً به خاطر 

اعتراض تحت نظر قرار گرفته اند، فراهم نمايد. 
گفتني ا ست گرچه اين روال قوه قضائيه جديد 
نيس��ت، اما روز جمعه هم رهبر معظم انقالب 
كه در م��ورد اتفاقات اخير خوزس��تان صحبت 
مي كردند، دو بار تصريح كردند كه در مورد اين 
اعتراضات گاليه اي از مردم نيس��ت و آنها حق 
دارند از بي آبي ناراحت باشند و ناراحتي شان را 

ابراز كرده اند و نمي شود آنان را مالمت كرد. 
   گايله از اطالله دادرسلي پرونده يك 

متهم اقتصادي
همچنين در جريان مالقات مردمي رئيس قوه 
قضائيه، همسر يكي از محكومان اقتصادي كه 
از مهر ماه سال 9۶ تاكنون به جرم تحصيل مال 

نامش��روع در زندان به س��ر مي برد، با اشاره به 
اطاله رسيدگي و برخي ابهامات در رسيدگي به 
اين پرونده بانكي خواستار دستور رئيس دستگاه 

قضا براي تعيين تكليف آن شد. 
حجت االس��الم والمسلمين محس��ني اژه اي با 
ص��دور دس��تورات الزم به دادس��تان تهران و 
رئيس مركز ارتباطات مردمي قوه قضائيه براي 
بررس��ي فوري اين پرونده، تأكي��د كرد: »بايد 
با بررس��ي دقيق موضوع مش��خص ش��ود چه 
زماني صرف تردد پرونده بين محاكم و ديوان 
عالي ش��ده و مش��كل كار كجا بوده ت��ا از بروز 
موارد مشابه جلوگيري ش��ود. اين بررسي ها تا 
فردا صبح به نتيجه برس��د تا در مورد اين گونه 
پرونده هايي كه مشمول اطاله دادرسي شده اند 
در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه فردا بحث و 

تصميم گيري شود.«
پيش از اين و در جريان عفو رهبري در فروردين 
ماه س��ال جاري، به مناس��بت نيمه ش��عبان و 
۱۲ فروردي��ن، ۱۰۰ نف��ر از محكومان امنيتي 
نيز در آن ليس��ت عفو قرار گرفتند كه تعدادي 
از محكومان ح��وادث آبان ماه س��ال 9۸ را نيز 

شامل مي شود. 
   همه چيز منوط به ديدار مردمي نباشد

رقم خوردن اين اتفاقات و اص��ل برگزاري ديدار 
مردم با رئيس قوه قضائيه و امكان طرح مستقيم 
مشكالت ش��ان را بايد به فال ني��ك گرفت. طبعاً 
هيچ فرد و نه��ادي نمي تواند از مش��كل و ضعف 
در عملكرد تهي باش��د اما امكان حض��ور در اين 
ديدارهاي مردمي طبعاً براي همه افراد نيست و 
وقتي حل چنين مشكالتي منوط به ديدار رودررو 
و مستقيم با رئيس دس��تگاه قضا باشد، كار براي 
سايرين سخت مي شود، لذا بايد راهكاري انديشيده 
شود كه دستگاه قضايي خود به موارد اينچنيني 
رسيدگي كند و حل مشكل منوط به ديدار مردمي 
نباشد، مثاًل ش��ايد الزم باشد براي تعيين تكليف 
پرونده ها و رسيدن آنها به حكم نهايي سقف زماني 
در نظر گرفته شود و فقط برخي موارد استثنا شود 
تا اطاله دادرسي كمتري را شاهد باشيم يا آنكه در 
مورد بازداش��تي ها اعتراضات و ناآرامي ها از ابتدا 
با اغماض و بدون حكم محكوميت هاي س��نگين 
برخورد شود. در هر حال اين طور به نظر مي رسد 
كه غالمحس��ين محس��ني اژه اي كه س��ابقه كار 
طوالني در قوه قضائي��ه و كار با چند رئيس قوه را 
در كارنامه خود دارد، تصميم گرفته روالي تحولي 
و مردمي همچون آخرين رئيس قوه قبل از خود 
يعني سيدابراهيم رئيسي را در پيش بگيرد. روال 
كاري او اين تصميم را تأييد مي كند و با توجه به 
رضايت نس��بي مردم از عملكرد رئيسي در مقام 
رياس��ت قوه قضائيه، مي توان به آينده تعامل اين 
قوه با مردم در دوران رياس��ت محس��ني اژه اي بر 

دستگاه قضايي اميدوار بود.

رأفت دستگاه قضايي شامل حال محكومان آبان 98 مي شود

دستور آزادي دستگيرشدگان اعتراضات خوزستان 
صادر شد

   گزارش 
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