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همراهی سپاه و بسیج با مردم خوزستان 
در تنش آبی

خوزستان برای پاسداران و بسیجیان دیاری آشناس��ت که بسیاری از آنان 
خاطراتی از حض��ور در دفاع مقدس، سنگرنش��ینی و همنش��ینی با یاران 
شهید شان را داشته و جملگی سفر راهیان نور را تجربه و این دیار را به عنوان 
قدمگاه شهیدان و مردم آن را به وفاداری و تحمل رنج های جنگ تحمیلی و 
همراهی با نظام و والیت می شناسند. همین احساس، نوعی همبستگی و باالتر 
از آن داشتن دین و بدهی به مردم آن خطه نورانی را برای سپاه و بسیج رقم زده 
ولذا هرگاه در خوزستان شرایط سخت و بحرانی پیش آمده، سپاه و بسیج در 
صف مقدم امدادرسانی و کمک به مردم خوزستان بوده و کنار آنان قرار داشتن 
را به عنوان یک تکلیف و وظیفه دنبال کرده اند. همان گونه که در سیل   ها و 

بی آبی های سالیان گذشته این امدادرسانی و ادای دین را شاهد بودیم. 
در تنش آبی اخیر نیز سپاه و بسیج کنار مردم بی تاب از کم آبی و تشنگی قرار 
گرفته و تمام ظرفیت   ها و مقدورات خود را برای کمک به مردم آسیب دیده و 

التیام بخشی به رنج آنها به میدان آوردند که مهم  ترین آنها عبارت  بودند از:
1- ارائه برآورد وضعیت دقیق و میدانی از تنش آبی و رنج مردم و متقاعدسازی 

مسئوالن به رهاسازی آب سد  ها برای نجات کشاورزی و دامداری مردم. 
2- اعزام گسترده تانکرهای آبرسانی سپاه از سپاه های استانی با دستور فرمانده 
کل سپاه و آبرسانی به شکل اضطراری و فوری که در همان روزهای اولیه بالغ 
بر 500هزار لیتر آب برای افراد یا آب خام را برای احشام خانواده های دامدار 
تأمین و با تقویت ناوگان آبرسانی حدود یک سوم از خاک خوزستان را برای 

عبور از شرایط سخت اولیه پوشش دادند. 
3- همکاری با ش��رکت آب و فاضالب برای تقویت شبکه آبرسانی با توسعه 
خط لوله غدیر و دهه��ا کیلومتر لوله گذاری جدید که بتواند آبرس��انی را به 
صورت دائمی و پایدار برای روستاهای آس��یب دیده یا فاقد شبکه آبرسانی 

تأمین نماید. 
4- اعزام 800 گروه جهادی برای توزیع آب، بازسازی تأسیسات آبی و کمک به 
مردم روستایی و عشایر منطقه که از بی آبی رنج برده و در معرض خسارت های 

مالی قرار داشتند. 
5- ورود قرارگاه محرومیت زدایی س��پاه خوزس��تان ب��رای جبران برخی 
کم کاری   ها و خألها که به صورت ضربتی و جهادی توانست با تکمیل و ترمیم 
بخش   هایی از شبکه آبرسانی روستایی دسترسی روستاییان را به آب شرب و 

لوله کشی سرعت بخشد. 
باوجود اینکه عالوه بر س��پاه خوزس��تان که تمام ظرفیت های خود را برای 
کمک به مردم در تنش آبی پدید آمده به می��دان آورد و ظرفیت   هایی که از 
سایر سپاه های استانی به آن اضافه شد، سپاه از ارسال ماشین آالت مهندسی 
و سایر تجهیزات لجستیکی دریغی نداشت و اهمیت کمک و همراهی با مردم 
به آن اندازه بود که شخص فرمانده کل به خوزستان سفر کرد و ضمن بازدید 
از اقدامات سپاه برای حل مشکالت آبی مردم به دیدار سران عشایر و بزرگان 
مناطق آسیب دیده رفت و از نزدیک پای حرف دل آنان و گله مندی هایشان 
نشست.  این درحالی است که دشمنان و معاندان نظام با استفاده از جنگ روانی 
و دروغ پراکنی، ناجوانمردانه به دنبال مقصر جلوه دادن سپاه در بروز مشکالت 
آبی خوزستان بوده و تحریک و تهییج مردم را برای تبدیل اعتراضات به شورش 
و استفاده ابزاری از مردم برای دستیابی به اهداف پلید سیاسی خود و در رأس 
آن به راه  انداختن آشوب و جنگ داخلی در دستور کار قرار داده  بودند. حال آنکه 
پیش از این نیز سپاه در طرح های آبی به ویژه در مناطق محروم و پر تنش فراتر از 
وظایف پیمانکاری طرح های ملی به عنوان وظیفه ای جهادی ایفای نقش کرده 

بود که نمونه آن آبرسانی به روستاهای غیزانیه در سال گذشته است. 
البته همین همراهی و همگامی سپاه و بسیج با مردم است که نقشه آنان را برای 
استمراربخشی به اعتراضات و مصادره آن برای آتش افروزی و آشوب خنثی 
کرد و اقدامات وحشیانه و خشن آنان در آشوب   ها و آن هم در مناطقی که اصاًل 
تنش آبی نداشتند، در واقع نوعی انتقام جویی از سپاه و مردم به حساب می آید. 
اما این حماقت   ها و جنایت   ها تنها به شناخت بهتر مردم از دشمنان و معاندان و 

ارزیابی دقیق تر نسبت به اهداف و روش های تروریستی آنان می انجامد. 

رسولسنائیراد

س�خنگوی کمیس�یون امنیت مل�ی مجلس 
گف�ت: کمالون�دی قان�ون مص�وب مجل�س 
را فرص�ت ارزش�مندی ب�رای بازبین�ی و 
بازس�ازی و به روز کردن ظرفیت ه�ای فنی-

تولیدی برای س�ازمان انرژی اتمی دانس�ت. 
محمود عباس زاده مشکینی در گفت وگو با مهر، با 
اشاره به جلسه عصر دیروز کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، اظهار 

داشت: در این جلسه، گزارشی از پیشرفت اجرای 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم  ها و صیانت 
از منافع ملت ایران توسط بهروز کمالوندی، معاون 
امور بین الملل و حقوقی و مجلس سازمان انرژی 

اتمی ارائه شد.
 در ادامه اعضای کمیسیون سؤاالتی در خصوص 
تحقق مواد هشتگانه قانون مطرح کردند و به این 

سؤاالت پاسخ داده شد. 

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس تصریح کرد: همچنین مقرر شد 
کمیته هس��ته ای و کمیته فنی کمیسیون، امور 
مختلف مرتبط با قانون را مورد پیگیری قرار دهد 
و در نهایت گزارش��ی مکتوب و مستند برای ارائه 
به صحن علنی مجلس تهیه کنن��د. عباس زاده 
مش��کینی تأکید کرد: کمالوندی، قانون مصوب 
مجلس را فرصت ارزش��مندی ب��رای بازبینی و 

بازسازی و به روز کردن ظرفیت های فنی-تولیدی 
برای سازمان انرژی اتمی کشور عنوان کرد. 

طی 10 روز گذشته رئیس جمهور در دو اظهار نظر 
قانون مجلس را مانع بزرگی در مقابل دولت برای 
برداشتن تحریم  ها عنوان کرده و گفته است: دولت 
همه کارهای الزم را برای رفع تحریم انجام داده و 
اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود تقریباً قبل 

از عید نوروز تحریم را برداشته بودیم. 

کمالوندی در جلسه کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد
قانون هسته ای مجلس  فرصت ارزشمند برای سازمان انرژی

فرمانده کل سپاه در نشست با بسیجیان استان کرمانشاه:

فعالیت بسیج  حرکت در مسیر بی انتهای خدمت به مردم است
فعالیتی که امروز بس�یجیان انج�ام می دهند 
در امت�داد فعالیت  هایی اس�ت که از گذش�ته 
تاکنون انج�ام داده اند و در واق�ع فعالیت آنان 
حرکت در یک مسیر طوالنی و بدون انتهاست 
ک�ه آن ه�م ارائ�ه خدم�ت به م�ردم اس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز ، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در ادامه سفر به استان کرمانشاه، در نشست صمیمی 
با فرماندهان و بسیجیان پایگاه های مقاومت استان 
کرمانشاه، با بیان اینکه بسیج یک نیروی قدرتمند 
تمام کننده و پایان ناپذیر است خطاب به بسیجیان 
اظهار کرد: اگر شما می بودید هیچ گاه ظلم و جفایی 
که در حق ائمه معصومین )ع( در ادوار مختلف شده 
بود اتفاق نمی افتاد و اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم 
می بینیم که هیچ گاه در برابر دش��منان شکست 
نخورده ایم و اگر ضعفی بوده ناشی از سستی ایمان 
ما بوده است، نه قدرت دش��من. وی افزود: قدرت 
دشمنان ظاهری است و بر اساس آموزه های قرآنی، 
اگر تمام کفار و دشمنان جمع شوند حتی قادر به 
ساخت یک پشه هم نیستند و آنها در برابر خداوند 
کوچک ترین ارزشی ندارند ولی بسیجیان و نیروهای 
مخلص جهان اس��الم نزد خداوند عزیزند و دارای 

ارزش بسیار واالیی هستند. 
    بسیج خاتمه دهنده مشکالت و مخاطرات 

ملت ایران
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه بسیج خاتمه دهنده 
مشکالت و مخاطراتی است که برای ملت ایران ایجاد 
می شود، تصریح کرد: کار بسیج نجات بخشی است. 
ما از یک نیروی قدرتمندی برخورداریم که هرکجا 
کشور با مشکلی مواجه شود ، از آن برای حل مشکالت 
استفاده می کنیم و بسیج در صحنه واقعیت و در میدان 

مرتفع کننده مشکالت جامعه است. 
سرلشکر سالمی با اشاره به پیش��ینه بسیج از بدو 
پیروزی انقالب اس��المی تاکنون که با درخش��ش 
مستمر همراه بوده است، تصریح کرد: در دوران دفاع 
مقدس ، بس��یج نقطه مرکزی خاتمه جنگ به نفع 
ملت ایران بود. بسیج بعد از دوران دفاع مقدس نیز 
در همه بحران های سخت از جمله حوادث طبیعی 
و یا فش��ار  هایی که توسط دش��منان بر ملت ایران 
تحمیل می شود ، همچنان با نشاط و بالنده کار خود 
را در خدمت رسانی به مردم انجام می دهد. سرلشکر 
سالمی خاطر نشان کرد: فعالیتی که امروز بسیجیان 
انجام می دهند در امتداد فعالیت  هایی اس��ت که از 
گذشته تاکنون انجام داده اند و در واقع فعالیت آنان 
حرکت در یک مسیر طوالنی و بدون انتهاست که آن 

هم ارائه خدمت به مردم است. 
   ب�ه عمود مرک�زی خیمه دش�من نزدیک 

شده ایم
وی با بیان اینکه دش��منان در عی��ن حال منتظر 
فرصت   ها هستند و با همه ابزار   ها به صحنه آمده اند 
که اقتصاد ما را فلج و مردم م��ا را از نظام جدا کنند، 
افزود: آنها می خواهند راه جه��اد را روی ما ببندند، 
دست های ما را در محیط های بیرونی و اتصال ما را با 
جهان اسالم قطع کنند تا در نهایت ما را تسلیم کنند، 
اما در تمام این آرزو   ها شکست خوردند. ما افسردگی و 
پژمردگی را در چهره و در گفتمان دشمنان می بینیم، 

ما همیشه آنها را رصد می کنیم، ما فراز های آخر این 
مبارزه را داریم طی می کنیم و خیلی از طناب های 
خیمه اینها را قطع کردیم، فقط عمود مرکزی باقی 

مانده که به آن هم نزدیک شدیم. 
فرمانده کل سپاه از بسیج به عنوان محلی برای تربیت 
صالحان و عابدان نام ب��رد و اضافه کرد: به طور قطع 
افرادی که در چنین فضای معنوی رشد می کنند، 
می توانند برای خدمت به کش��ور و انقالب اسالمی 
آماده شوند. دشمنان اسالم زیاد تالش کردند ولی 
هر چه بیش��تر تالش کنند بیش��تر در باتالق فرو 
می روند. با توکل به خدواند متعال تحریم  ها یک به 
یک در حال بی اثر شدن هستند و با تالش جوانان 
با ایمان و با استعداد این مرز و بود روز به روز در حال 
پیشرفت های چشمگیر در تمامی عرصه  ها هستیم. 
   بس�یج باید پناهگاهی برای م�ردم و حل 

مشکالت آنها باشد
سردار سالمی خاطر نشان کرد: امروز برنامه ما برای 
شکست نخوردن نیست. برنامه ما پیروز شدن و فتح 
عرصه های بزرگ تر اس��ت و جهاد ما پیروز شدن 
در برابر زیاده خواهی دش��منان است. فرمانده کل 
سپاه  بسیج را مدرسه عشق و کانون تعلیم، تربیت و 
ساخت شخصیت جوانانی که به عنوان الگوی جامعه 
شناخته می شوند، توصیف و تصریح کرد: بسیجیان 
یک صفت نبوی دارند؛ طبیب هستند و برای درمان 
بیماری های معنوی جامعه و سالم س��ازی جوانان 
تالش می کنند. وی با ابراز اینکه بسیج برای نفوذ 
در قلب  ها و دلهای مردم تالش می کند، گفت: ما در 
بسیج باید همچون پناهگاهی برای مردم، در جهت 

حل مشکالتشان گام برداریم. 
سرلشکر سالمی با هشدار نسبت به اینکه  دشمنان 
ما بیکار ننشسته اند و از هر روشی برای ضربه زدن به 

انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی استفاده 
می کنند، گفت: به رغم تمامی توطئه   ها و ترفند  ها 
امروز دشمنان ملت ایران دریافته اند که تهدید نظامی 
علیه ما بی خاصیت است و برایشان پاسخگو نیست 
و اگر دست به اقدام نظامی علیه ایران اسالمی بزنند، 
نتیجه عکس خواهند گرفت و پشیمان خواهند شد. 
سرلشکر حسین سالمی افزود: هر ملتی که اراده کند 
در صحنه بایستد و از خود در مقابله با دشمنان دفاع 

کند، پیروز است و شکست نخواهد خورد. 
   دشمنان به جنگ با  امید مردم رو آورده اند

فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه دشمنان با شکست 
در عرصه نبرد نظام��ی از جمله جنگ های نیابتی 
و تروریس��م تکفیری به نبرد در عرص��ه امید روی 
آورده و امید مردم و جوانان را ه��دف قرار داده اند ، 
گفت: ما راه را بر دشمنان بسته ایم و محاسبات آنها 
با هدف فتنه افکنی راه به جایی نمی برد و با دیدن 
تصاویر بس��یجیان روی زمین مضطرب می شوند. 
وی با بیان اینکه دشمنان خدا می دانند این سرزمین 
شکست ناپذیر است، گفت: وقتی مردانی این چنین 
مصمم هستند، ملت ما و امت اسالم سرافراز می ماند 
و کسی نمی تواند به مسلمانان تعرض کند. سرلشکر 
سالمی با تأکید بر اینکه شما بسیجیان نمایندگان 
ملت ایران هستید و ملت پشتیبان شما است، گفت: 
ش��رف، کرامت، جوانمردی، غیرت، ایثار، محبت 
خصیصه بسیجیان است ، بسیج و بسیجیان امروز 
هم جمال الهی و هم جالل الهی دارند و در مقابل 
دشمن از ش��وکت الهی برخوردارند، آنها در مقابل 
مستکبران عظمت الهی دارند و در مقابل ستمکاران، 
قلب هایشان به ذکر الهی آرام است. بسیجیان از هیچ 
دشمنی نمی ترسند و در عین حال جمال رحمت و 
محبت هستند. زینت یافته به پاکی و طهارتند، اهل 

ایثارند و این رخساره معنوی بسیج ماست. وی با بیان 
اینکه دشمن از ضربه زدن به فیزیک نظام ما ناامید و 
مأیوس شده است، خاطرنشان کرد: جنگ نظامی از 
گزینه های دشمن خارج شده و اینها واقعیت است. 
دشمن، روح معنابخش نظام ما، مردم و دین مردم 
ما ، فرهنگ، معیشت و س��المت آنان را هدف قرار 

داده است. 
  انتهای ایس�تادگی ما زوال کامل دش�من 

است
فرمان��ده کل س��پاه ب��ا تأکید ب��ر اینکه بس��یج 
تعیین کننده   ترین نیروی امام و امت و نظام اسالمی 
است، تصریح کرد: بسیج در عرصه و میدان ایستاده 
اس��ت تا از ارزش ه��ای واالی ملت تح��ت فرمان 
حضرت امام خامنه ای دفاع کن��د و این دفاع امروز 
برجس��ته   ترین فراز تاریخ مقاومت ماس��ت که در 

جریان است. 
سرلشکر سالمی تأکید کرد: ما تا انتها ایستاده ایم و 
انتهای این ایستادگی زوال کامل دشمنی است که 
امروز می بینیم غروب را تجربه می کند و خورشید 
درخشان انقالب ما در مرکز آس��مان افتخار این 
ملت ایستاده است و نورافش��انی می کند. وی در 
پایان با اشاره به اینکه ولی امر مسلمین جهان به 
بسیجیان بسیار دلبس��ته و امیدوار است و جهاد 
امروز ما اجازه ندادن به تحقق آرزوهای دش��من 
اس��ت، افزود: لباس جهاد از تن ما بیرون نخواهد 
آمد، جهاد بر اندام جوانان ما زینت یافته اس��ت. 
جوانان بس��یجی ما مروجان س��عادت جامعه و 
مجاهدانی هس��تند که از حیثیت این ملت دفاع 
می کنند و ما تا آخر این ماج��را که غروب مطلق 
دشمنان ماست، ایس��تاده ایم و به پیروزی ایمان 

داریم و آن را تعقیب خواهیم کرد. 

ژه
وی

 مشکلخوزستان 
باتغییرنوعتعاملبادنیاحلمیشود!

این تصور که اصالح طلبان و دولت روحانی متوجه اشتباه هشت 
ساله خود در گره زدن همه امور به برجام و مذاکره شده اند، اشتباه 
است و با همه افتضاحات به بار آمده، آنها همچنان معتقدند که باید 
رابطه با غرب را درست می کردیم تا همه چیز درست شود. آن قدر 
این وابستگی به غرب در وجود آنها نهادینه شده که حاال راه حل 

مشکل آب خوزستان را هم در مذاکره با غرب یافته اند!
محمد تقی فاضل میبدی، روحانی اصالح طلب و عضو تشکل 
حوزوی اصالح طلب مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم طی یادداشتی در روزنامه اصالح طلب آرمان نوشته: »حل 
مشکل استان خوزستان حل مشکل کشور است؛ چرا که مشکل 
خوزستان را باید مشکل همه کشور در نظر گرفت. اولین کاری که 
مسئوالن باید انجام دهند این است که تحولی در سیاست های 
کالن کشور ایجاد کنند. از برخورد و نوع تعامل با دنیا گرفته تا 
مسئله تحریم   ها و...  باید این مسائل حل و فصل شود. اگر تحریم   ها 
و مشکالت معیشتی باقی بماند، نه تنها مشکل خوزستان حل 
نمی شود بلکه به آن افزوده هم می شود. در نتیجه به نظر می رسد 
دولت جدید ابتدا باید مسئله مذاکرات را حل کند و سپس با هر 

روشی که هست، تحریم   ها را از سر ملت بردارد«. 
این طور به نظر می رس��د که اصالح طلبان رابطه با غرب را غول 
چراغ ج��ادو می دانند و انتظار دارند با چنی��ن رابطه ای، هر چه 
می خواهند، بدون کار و تالش، در لحظه فراهم شود. جالب آنکه 
همزمان با دعوت به مذاکره برای حل هر مشکلی، عباس عبدی 
هم در روزنامه اعتماد، پرکاری مدیران را مذمت می کند: »اگر 

منظور از انقالبی بودن پرکاری است که باید گفت این مسئله چه 
بسا می تواند زیانبار باشد...  پرکاری نقطه قوت نیست، متعادل 

بودن در کار بهتر است...  «
در حالی که اوالً اغلب امور هر کشوری با توانمندی داخلی اداره 
می شود؛ ثانیاً غرب غالم حلقه به گوش اصالح طلبان نیست؛ ثالثاً 
مسیر مذاکره را این جماعت آزمودند و از همین مسیر به جایی که 
اکنون هستیم، رسیدیم و حاال دولت رئیسی را هم به طی کردن 
همین مسیر دعوت می کنند؛ رابعاً چرا فکر می کنند درست شدن 
رابطه با غرب دست ماست، در حالی که طرف غربی باید قدم های 

مثبت بردارد؟
بد  ترین قسمت آن است که در اوج اعتراض مردم خوزستان به بی 
آبی، دنبال ماهیگیری سیاسی باشیم و بی آبی را ابزار به کرسی 

نشاندن نظرات سیاسی خود کنیم. 


 چرا20میلیوننفرازهمراهیبااصالحات
دستبرداشتند؟

محمدجواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 
در مصاحبه ای گفته: »می توانیم این نقد را به اصالحات روا داشته 
باشیم که نامزد مورد حمایت این جبهه در دوره گذشته انتخابات، 
24 میلیون رأی داشته است و امروز 20 میلیون از این تعداد از 

همراهی با اصالحات دست برداشته اند. « 
او البته با توجه به اینکه » این آرا به سبد جریان رقیب« ریخته 
نشده، معتقد است که این نقد، »تنها به درون جبهه اصالحات « 
نیست و چون »شاهد خروج این آرا از صحنه انتخابات « هستیم، 
این موضوع در واقع فراتر از مس��ئله اصالح طلبان، مسئله »کل 

نظام سیاسی« است. 
حق شناس از نتیجه بررس��ی صالحیت   ها در شورای نگهبان و 
عملکرد این شورا انتقاد می کند، اما خود اصالحات را هم شورای 
نگهبان دیگری می داند: »سازوکاری که در نهاد اجماع ساز شکل 
گرفت این بود که قبل از ش��ورای نگهبان خودشان یک فیلتر 
تعریف کردند، یعنی افرادی که می خواهند ثبت نام کنند اول از 
فیلتر ما عبور کنند و بعد تازه به سراغ فیلتر شورای نگهبان بروند. 
این فیلترسازی هم با هیچ قاعده ای خوانایی نداشت؛ ما که شورای 
نگهبان را نقد می کنیم چرا خودمان باید فیلتر دیگری بر سر راه 

افراد قرار دهیم؟«
او گفته نحوه تصمیم گیری نهاد اجماع ساز اصالح طلبان به گونه ای 
بوده که گویی هیچ شناختی از ش��ورای نگهبان نداشتند: »در 
شرایطی که به عملکرد شورای نگهبان و آیت اهلل جنتی آشنایی 
داشتیم، باید می دانستیم این سازوکار چارچوبی دارد و متناسب 
با همین چارچوب برای انتخابات طراحی صورت می گرفت. این 
رویکرد موجب شد عده ای به نهاد بیایند و از آن مجموعه 14 اسم 
اعالم شد که البته همه آنها اقدام به ثبت نام نکردند، از این تعداد 
حدود ۹ نفر ثبت نام کردند و از این ۹ نفر هیچ کس تأیید صالحیت 
نشد، گویی که نهاد از مریخ برای فضای انتخابات تصمیم گیری 
کرده بود و به نظر می رسید هیچ منطقی وجود نداشت. علی القاعده 
باید این طور می بود که اجازه می دادند تمامی افرادی که خود را 
در چارچوب اصالحات تعریف می کنند یا احزاب اصالح طلبی که 
فعالیت دارند، آزاد باشند نامزد خود را به فضای انتخاباتی بیاورند و 
بعد از اعالم نظر شورای نگهبان اصالح طلبان می نشستند، اسامی 

تأیید شده را بررسی می کردند. «

اکثر بازداشتی های حوادث خوزستان 
آزاد شدند

رئی�س ش�ورای تأمی�ن شهرس�تان دش�ت آزادگان گف�ت: ب�ه 
دس�تور رئی�س ق�وه قضائی�ه و پیگیری ه�ای ص�ورت گرفت�ه 
اکث�ر بازداش�ت ش�دگان تجمع�ات روزه�ای اخی�ر آزاد ش�دند. 
به گزارش فارس، رئیس شورای تأمین شهرستان دشت آزادگان اظهار کرد: 
به دستور رئیس قوه قضائیه و پیگیری های صورت گرفته از طریق اعضای 
شورای تأمین شهرستان مبنی بر ندامت بعضی افراد و عدم مشارکت بعضی 
از این افراد درخسارت وارده، اکثر بازداشت شدگان تجمعات روزهای اخیر 
آزاد شدند. حجت االسالم محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه چند روز پیش 
در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داده بود 
هر چه سریع تر زمینه آزادی کسانی را که در جریان اتفاقات روزهای اخیر در 

این استان، صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته اند فراهم نماید. 

قرارگاه حمزه سیدالشهدا سپاه اعالم کرد
انهدام تیم تروریستی در منطقه عمومی بوکان

رواب�ط عموم�ی ق�رارگاه حم�زه سیدالش�هدا در اطالعی�ه ای از 
انهدام یک تی�م تروریس�تی در منطق�ه عمومی بوکان خب�ر داد. 
به گزارش سپاه نیوز، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی 
زمینی س��پاه در اطالعیه ای اعالم کرد:  یک تیم مسلح تروریستی که در 
منطقه شمال غرب قصد نفوذ و عملیات خرابکارانه داشت، منهدم گردید. 
با اقدامات شناسایی و اشراف اطالعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه یک تیم 
تروریستی سه نفره در منطقه عمومی بوکان که قصد نفوذ و انجام اقدامات 
خرابکارانه و ضد امنیتی را داشت، با واکنش به هنگام رزمندگان قرارگاه 
شناس��ایی و متالش��ی گردید. بنا بر اعالم روابط عمومی قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا در درگیری رزمندگان قرارگاه با این تیم تروریستی، دو نفر 
از اعضای این تیم به هالکت رسیدند و یک نفر نیز مجروح و دستگیر شد. 
همچنین در این عملیات، مقادیر قابل توجهی س��الح و مهمات و ادوات 

تخریب از تروریست  ها به دست  آمد. 
بر اس��اس کار اطالعاتی صورت گرفته و در خالل این عملیات، سه نفر از 

عوامل منحرف که قصد نجات این تیم را داشتند دستگیر شدند. 

قالیباف در رأس هیئتی به سوریه سفر کرد
مأموریت اقتصادی در  شام

ادامه از صفحه یک 
درحالی که رئیس مجلس شورای اسالمی بلند پایه   ترین مسئول ایرانی است 
که بعد از بحران سوریه به این کشور سفر می کند، پیش از این والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه، وزیر کشور ترکیه برای چهارمین بار طی دو سال اخیر 
و وزیر کشور چین برای عقد قرارداد های تجاری به سوریه سفر کرده اند. روز 
دو  شنبه نیز فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه به این کشور سفر کرده است 
که همه این اتفاقات نشان دهنده تالش کشورهای مختلف برای استفاده از 

دوران پسا بحران سوریه و بستن قراردادهای  اقتصادی است. 
طبق آمار گمرک ، صادرات فعلی ایران به کشور سوریه تنها حدود یک میلیارد 
دالر است، این در حالی است که در شش یا هفت سال گذشته صادرات ترکیه 

بیشتر از 14 میلیارد دالر بوده است. 
رئیس مجلس شورای اس��المی در بدو ورود به فرودگاه دمشق در نشست 
خبری مشترک با حموده صباغ، رئیس مجلس سوریه ضمن تشریح اهداف 
اقتصادی و تجاری این س��فر و ابراز امیدواری نسبت به تصویب توافقنامه 
جامع همکاری های بین ایران و س��وریه تأکید کرد: » این توافقنامه جامع 
می تواند زمینه س��از فعالیت هر چه بهتر بخش های خصوصی و دولتی در 
دوران پساجنگ و بازسازی سوریه و استفاده از منافع اقتصادی و تجاری بین 

دو کشور شود.«
قالیباف گفت:   » الزم می دانم در بدو ورود موفقیت مردم سوریه برای شرکت 
در انتخابات و تأکید آنها بر اینکه عالقه مند به حفظ و تثبیت کشورشان هستند 
را تبریک بگویم.  مطمئن هستم که همه در جبهه مقاومت از این پیروزی در 
انتخابات خوشحال هستند. جبهه مقاومت س��وریه را خط مقدم مقاومت 
می داند و طبیعتا از پیروزی مردم س��وریه مقاومت خوشحال است و البته 
دشمنان هم از این پیروزی ناراحت و عصبانی هستند.   خیلی خوشحالم که 
این سفر در زمانی انجام می شود که سوریه به پایان دوران جنگ و ناامنی خود 
رسیده است،   این ناامنی و جنگ تروریسم علیه سوریه با حمایت امریکایی  ها 
انجام شد، اما امروز آغاز دوره ساخت و ساز و حرکت اقتصادی در سوریه است.«  
قالیباف همچنین با بیان اینکه توافقنامه جامع همکاری های بین دو کشور در 
حال تهیه است، ابراز امیدواری کرد که این توافقنامه در پارلمان های دو کشور 
در فرصت مناسب تصویب و توسط دولت  ها اجرایی شود تا تجار، بازرگانان 
و فعاالن اقتصادی دو کشور بتوانند از ظرفیت های ایجاد شده برای بازسازی 

سوریه و ارتقای همکاری های اقتصادی و تجاری استفاده کنند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهدای مدافع 
حرم ، شهدای سوری و همه کسانی که در بحران سوریه، با تروریست  ها مقابله 
کردند، به سردار سرلشکر شهید قاسم سلیمانی اشاره و تأکید کرد: »سلیمانی  
زحمات زیادی برای مقابله با ترویست  ها کشید و باید یاد او را همیشه گرامی 

بداریم. «
در این دیدار حموده صباغ رئیس مجلس سوریه نیز ضمن خوشامدگویی 
به دکتر قالیباف از طرف خود، ملت و مجلس سوریه تأکید کرد: » روابط دو 
کشور روابطی مستحکم، دیرینه و ریشه دار است و امیدواریم این سفر باعث 
تثبیت و استحکام هر چه بیشتر روابط ایران و سوریه شود. « وی با بیان اینکه 
دو کشور در دوران صلح و دوران جنگ و تحریم در کنار یکدیگر ایستادگی 
کرده اند، تأکید کرد:» اکنون دوران پیروزی بر تروریست  ها فرا رسیده است و 
این پیروزی به برکت مقاومت و ایمان مطلق ملت های دو کشور به برخورداری 
از حق تعیین سرنوشت بدون دخالت بیگانگان و نیز تحت رهبری حکیمانه 

رهبران دو کشور به دست آمده است.« 
     

  اکنون و در ش��رایط جدید می توان امیدوار بود که با توافقات حاصل شده 
راهبردی بین ایران و سوریه، سهم مبادالت اقتصادی تهران و دمشق به نقطه 
مطلوب برسد و چشم انداز روشنی از سطح همکاری های اقتصادی بین دو 

کشور مهم منطقه ای ترسیم کرد.  

سخنگوی دولت در نشست خبری:
کارنامه دولت سیاه نیست، مصداق بیاورید

س�خنگوی دول�ت تدبی�ر و امی�د معتق�د اس�ت: هم�ه کارنام�ه ما 
روش�ن اس�ت و بهت�ر اس�ت ب�ه ج�ای ط�رح ابهام�ات کل�ی، مورد 
ب�ه م�ورد در خص�وص ه�ر مس�ئله، مطال�ب مدنظرش�ان را بی�ان 
کنن�د ت�ا عل�ت یاب�ی تبیین�ی دول�ت از مس�ئله ب�ه دس�ت آی�د. 
علی ربیعی س��خنگوی دولت این مطلب را روز گذشته در نشست خبری با 
خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسید برخی کارشناسان 
معتقدند که تصمیمات دولت روحانی مشکالتی برای دولت آینده ایجاد خواهد 
کرد و گویی عملکردی پر از مشکالت به دولت آینده خواهید رسید؛ آیا دولت 

روحانی کارنامه سیاهی را به دولت آینده تحویل داده است، عنوان کرد. 
ربیعی در مقدمه این نشست با بیان اینکه سال های اخیر را باید سال های گذار 
و سال های حیاتی خواند و توصیف کرد، اظهار داشت: تحمل سه سال تحریم 
و سه سال پرفشار اقتصادی که در ماه های اخیر آثار حاد آن بر زندگی مردم 
مشهودتر شده است، پاندمی کرونا و ابهام در زمان پایان یافتن ویروس کووید 
1۹ و ضرورت مبارزه بی امان ملی با آن، در کنار کم آبی و خشکسالی بی نظیر 
در 50 سال اخیر و تأثیر آن بر آب و کشاورزی، در مجموع باعث ایجاد فشاری 
کم نظیر بر جامعه شده است. وی عنوان کرد: بزرگ ترین قدرت اقتصادی و 
نظامی جهان با همه توان و ظرفیت خود، به اقتصاد در حال رشد ایران  حمله 
کرد. قرار بود در یک جنگ اقتصادی، ایران را مغلوب و دچار فروپاشی کنند. 
البته صدمه و آسیب زیادی در این جنگ، به مردم وارد شد و دولت در کنار 
مردم، با تصمیمات اقتضایی، در این نبرد، دشمن را ناکام گذاشت اما آثار آن 

پس از شکست امریکا، کماکان در زندگی مردم ادامه دارد. 
سخنگوی دولت افزود: همچنین در هفته های اخیر، موضوع تغییر دولت و 
انتقال قدرت را نیز در پیش داریم. مجموعه این موارد ایجاب می کند تا ما 
بیش از هر دوره ای، با هوشمندی همگانی و همدلی ملی بتوانیم این دوره را 
پشت سر بگذاریم و بتوانیم فردایی بهتر را برای ایران ترسیم نماییم. ربیعی با 
بیان اینکه ما در مقابله با جنگ اقتصادی به نقطه ای رسیده ایم که احساس 
مقاومت و پایداری ایران، باید کماکان از سوی تحریم کنندگان درک بشود، 
خاطرنشان کرد: برای همین نباید بهانه ای برای استمرار تحریم به تحریم گر  ها 
داد. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه دولت همه توان خود را تا آخرین ساعات 
کاری به کار خواهد گرفت تا دولِت آینده بتواند با آرامش، ماه های آغازین 
فعالیت خود را شروع کند، گفت: در این میان همه ما ایرانیان، چه آنان که به 
رئیس جمهور منتخب رأی داده اند و چه آنها که رأی نداده اند، ضمن درک 
شرایط موجود و مشکالت تحمیل شده ناشی از تحریم و کرونا به ملت و دولت، 
به عنوان یک وظیفه ملی، باید همدالنه و با صبوری گام بردارند تا جامعه در 

آرامش از این مقطع عبور کند. 
ربیعی در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر اینکه برخی کارشناسان معتقدند که 
تصمیمات دولت روحانی مش��کالتی برای دولت آینده ایجاد خواهد کرد و 
گویی عملکردی پر از مشکالت به دولت آینده خواهید رسید؛ آیا دولت روحانی 
کارنامه سیاهی را به دولت آینده تحویل داده است، گفت: ما سال هاست که 
به سیاه نمایی   ها عادت کرده ایم اما امروز در روزهای پایانی دولت قرار داریم. 
نه به عنوان سخنگو، بلکه به عنوان یک شهروند مایلم بگویم نتایج این سیاه 
نمایی که به قیمت دولت زدایی و ناکارآمدجلوه دادن دولت صورت گرفت، 
خوانش آن در جامعه فقط محدود به دولت نمی ماند. با این سیاه نمایی   ها روح 
و روان جامعه نیز آزار دید و نتایج آن امروز در هر سنجشی مشخص شده است. 

پاشیدن جوهر سیاه، فقط یک نقطه را سیاه نمی کند. 
سخنگوی دولت گفت: همه کارنامه ما روشن است و بهتر است به جای طرح 
ابهامات کلی، مورد به مورد در خصوص هر مسئله، مطالب مدنظرشان را بیان 
کنند تا علت یابی تبیینی دولت از مسئله به دست آید. اگر منصفانه نگاه شود، 
مشخص است که بخشی از مشکالت از سال ۹۷ تاکنون، ناشی از تحریم گران 
خارجی و نیز کسانی در داخل است که اساساً نخواستند تحریم را ببینند و 

تمایلی هم برای چاره اندیشی نداشتند. 
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      ایرنا: حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در پیامی درگذش��ت روحانی 
پرهیزگار و صالح حجت االس��الم حاج سید رضا حس��ینی )ابوالزوجه 
حجت االسالم والمس��لمین محمدی گلپایگانی( را تسلیت گفتند. در 
پیام رهبر انقالب اسالمی به حجت االسالم محمدی گلپایگانی آمده 
است: درگذشت روحانی پرهیزگار و صالح، ابوالشهیدین، حجت االسالم 
آقای حاج سید رضا حس��ینی رحمت اهلل علیه را به جنابعالی و دیگر 
بازماندگان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت خداوند رحیم را 

برای ایشان مسئلت می نمایم. 
      مهر: امیردریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش در گفت وگویی بر روی عرشه ناو ایرانی سهند در سنت پترزبورگ 
روسیه، ضمن تش��ریح دس��تاوردهای حضور تاریخی نیروی دریایی 
کشورمان در اقیانوس اطلس و خلیج فنالند، گفت: پیام اصلی این حضور 

افتخارآمیز، نشان دادن اقتدار، توانمندی و خوداتکایی بود. 


