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سرمقاله
برجام در اغماء؟
ادامه از صفحه یک
طرفهای غربی در حال القای این باور هستند
توگوها ،تنها تهران را
که طوالنی شدن روند گف 
دچار مشکالت روزافزونی خواهد کرد که سرانجام
آن ،انتخاب سخت میان موقعیت حیثیتی و یا
خروج از مشکالتی است که بن بست در برجام
و ادامه تحریمها بر اوضاع آشفته اقتصاد آن تأثیر
گذاشته است« .آنگال مرکل» صدر اعظم آلمان
در دیدار با «جو بایدن» از همین منظر است که
گفت :توپ اکنون در زمین ایران است.
آمریکا ،اروپا و حتی روسیه و چین ،زیان خود را
در صورت شکست گفتوگوهای برجامی ،به ضرر
سیاسی و ناکامی در ایجاد یک توافق بینالمللی
خالصه میکنند اما تصویر پیامد این شکست برای
تهران در نگاه غرب و برخی ناظران میتواند دامنه
وسیعتری از حیث اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی
و حتی حاکمیتی ایجاد کند .از همین روست که
طرفهای غربی برای دستیابی به توافق با تهران
از خود عجلهای نشان نداده و تصمیم را به تهران
واگذاشتهاند .آخرین گزارش «محمد جواد ظریف»
به مجلس نیز تأکید بر این مهم دارد که کف و
سقف توافقهای ممکن در وین همانی است که در
گزارش دهها صفحهای خود و همکارانش در وزارت
امور خارجه به مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی
ارائه کرده است .آنچه روشن است ،مواضع مشترک
و مورد توافق طرفهای آمریکایی  -اروپایی و به تبع
توگوها یعنی روسیه
آن دو عضو بلوک شرقی گف 
و چین در ارائه پیشنهادهایی است که در وین به
تهران داده شده است .به عبارت دیگر اعضای گفت
و گو کننده مستقیم و غیر مستقیم با تهران ،تکلیف
خود را با بسته پیشنهادی ارائه شده که در فرایندی
مملو از چانه زنیها با طرف ایرانی خود روشن کرده
و در انتظار پاسخ تهران هستند .طرفه اینکه تصریح
کردهاند که اگرچه توافق در اسرع وقت ،امتیازی
برای همه طرفها محسوب میشود ،اما کوتاه یا
طوالنی شدن آن با همه پیامدهایش ،مربوط به
اراده تهران است .سکوت تهران برای اعالم زمان
برگزاری دور هفتم گفتوگوها در وین میتواند به
دوعلت باشد :نخست؛ گفتوگوهای دور ششم بر
سر مباحثی بوده که تهران در قبول نتایج آن دچار
تردید است .در این صورت میتوان چنین نتیجه
گرفت که برخالف گفتههای گذشته ،اختالفات بر
سر مسایل جزیی در پنج دور گفتوگوها مرتفع
شده ،اما اختالفات اساسی بر جای خود باقی است.
توگو کننده
در اینجا بسته پیشنهادی طرفهای گف 
با تهران با اجماع همه طرفهای غربی و شرقی و با
لحاظ موازنه مثبت برای ایران و دیگر اعضای گروه
برجامی در پی سقف چانه زنیهای دیپلماتهای
ایرانی ارائه شده و حاال تهران است که باید تصمیم
بگیرد .تردید تهران از جانمایه توافقی است که بی
تردید قبول آن ممکن است تهران را در موقعیتی به
مراتب متفاوت از تعهداتش در توافق سال ۲۰۱۵
میالدی قرار دهد .دوم؛ تعلل تهران در اعالم زمان
توگوهای وین به تغییر
برگزاری دور هفتم گف 
دولت در ایران مربوط است .بر این اساس «حسن
روحانی» با ابراز تأسف از فرصت از دست رفته
دولت او در انجام توافق ،اعالم کرد که ادامه کار را
به دولت آینده واگذاشته است .با قبول این فرض
اما چند پرسش اصلی باقی است؛ اینکه اگر انجام
توگوهای برجامی از روز نخست ناشی از اراده
گف 
نظام سیاسی بوده و تغییر دولتها در این باره
نقش نداشته و ندارد ،بنابراین چرا زمان از دست
رفته در محاسبات هزینه و فایده اعالم هرگونه
تصمیم در این باره دیده نشده است؟ پرسش
مهمتر اینکه؛ رقابتهای جناحی چه میزان در
توقف گفتوگوهای برجامی نقش داشته و هزینه
این رفتار به پای کیست؟ دولت سیزدهم در حالی
آماده استقرار در هفتههای آینده میشود که هنوز
رویکرد معلومی را در سیاست خارجی خود بیان
نکرده است« .ابراهیم رئیسی» در جریان رقابت
های انتخاباتی خود به صورت دوفاکتو ،برجام را
پذیرفت؛ با شرط مالحظاتی که برای آن قائل است.
البته او هنوز درباره مالحظات خود سخن روشنی
نگفته اما گزارشها درباره نتایج گفتوگوها در
وین را دریافت کرده و تاکنون نگاه سلبی دراینباره
ابراز نکرده است .با این حال گمانهها درباره تیم
دیپلماسی او در دولت سیزدهم و آرایش مخالفان
برجام بهگونهای است که امیدواری به نتایج روشن
از گفتوگوهای وین را در زمان نزدیک با تردید
همراه میکند.
در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد،
زمان و فرصتهایی است که برای تهران از ارزش
طالیی برخوردار است .روزگاری نه چندان دور،
خرید زمان و «صبر استراتژیک» در معادالت
دیپلماسی تهران میتوانست مفید باشد ،حاال اما
این رویکرد الزاما با فایده همراه نخواهد بود اگر
توگو کننده با تهران،
تصور شود که طرفهای گف 
مانند گذشته با این رویکرد همراه خواهند بود.
بیرون کردن برجام از اغماء به اراده تهران بسته
است.
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رهبر معظم انقالب در پیام حج:

کل منطقه اسالمی میدان سربرافراشتن مقاومت در مقابل شرارتهای آمریکا است
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،حضرت آیتالله خامنهای در پیامی به
مسلمانان جهان بهمناسبت ایام حج ،استمرار حسرت
دلهای مشتاق از حضور در ضیافت بیتالله را امتحانی
گذرا خواندند و با تأکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیامهای
حج ،مقاومت در برابر قدرتهای متجاوز بهویژه آمریکا
را از جمله این پیامهای متعالی دانستند.
ایشان ضمن اشاره به مشکالت و ناگواریهای
دنیای اسالم ،سربرافراشتن عناصر مقاومت و بیداری
بخصوص در فلسطین ،یمن و عراق را از واقعیتهای
امیدآفرین منطقه خواندند و تأکید کردند :وعده
صادق الهی ،نصرت مجاهدان است و نخستین اثر این
مجاهدت ،بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان از دخالت
و شرارت در کشورهای اسالمی است.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماللّهالرّحمنالرّحیم
ّ
ّ
و الحمدللّه ربّ العالمین و صلی الله علی محمّد و
آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین و م َن تَبِعهم بِاحسان
الی یوم الدّین.
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!
امسال نیز ام ّت اسالمی از نعمت عظیم حج محروم
ماندند و دلهای مشتاق ،با آه و افسوس ،ضیافت در
خان ه محترمی را که خدای حکیم و رحیم برای مردم بنا
نهاده است ،از دست دادند.
این دو ّمین سال است که موسم شادمانی و بهجت
معنوی حج ،به موسم فراق و حسرت تبدیل میشود و
بالی بیماری همهگیر ،و شاید نیز بالی سیاستهای
حاکم بر حرم شریف ،چشم مشتاق مؤمنان را از
مشاهد ه نماد وحدت و عظمت و معنوی ّت ام ّت اسالمی
محروم میسازد و این قل ّ ه پ ُرشکوه و سرافراز را با ابر و
غبار میپوشاند.
این امتحانی همچون دیگر امتحانهای گذرای
تاریخ ام ّت اسالمی است که میتواند فردایی تابناک
در پی داشته باشد؛ مهم آن است که حج در شاکله
حقیقیاش ،در دل و جان آحاد مسلمانان زنده بماند
و اکنون که کالبد مناسکی ِ آن موقّتا ً حضور ندارد ،پیام
متعالی آن کمرنگ نشود.
حج ،عبادتی پ ُر رمز و راز است .ساخت و ترکیب زیبای
حرکت و سکون در آن ،سازند ه هوی ّت فرد مسلمان و
جامع ه مسلمان و نمایشدهند ه زیباییهای آن در
چشم جهانیان است .از سویی دلهای آحاد بندگان را
با ذکر و خشوع و تضرّع ،عروج معنوی میبخشد و
به خدا نزدیک میکند ،و از سویی با پوشش و پویش
یکسان و حرکات هماهنگ ،برادران را که از چهارگوشه
جهان گِرد آمدهاند ،به یکدیگر پیوند میدهد ،و از سویی
برترین نماد ام ّت اسالمی را با هم ه مناسک پ ُرمعنی و
رازآلودش در برابر چشم جهانیان میگذارد و عزم و
یکِشد.
عظمت ام ّت را به رخ بدخواهان م 
امسال ،ح ّ
ت معظّم در دسترس نیست ولی توج ّه
ج بی ِ
به ربّالبیت و ذکر و خشوع و تضرّع و استغفار در
سر نیست ام ّا دعا
دسترس است؛ حضور در عرفات می ّ
سر است؛ رَمی
ت معرفتافزا در روز عرفه می ّ
و مناجا ِ
شیطان در منا ممکن نیست ام ّا دفع و طرد شیاطین
قدرتطلب در همه جا ممکن است؛ حضور یکپارچه
بدنها در گِرد کعبه فراهم نیست ام ّا حضور یکپارچه
دلها بر گِرد آیات روشن قرآن کریم و اعتصام به حبلاللّه
وظیف ه همیشگی است.
ما پیروان اسالم که امروز از جمعیّت عظیم ،سرزمین
گسترده ،ثروتهای طبیعی بیشمار ،و ملّتهای زنده
و بیدار برخورداریم ،باید با داشتهها و ممکنهای خود،

رهبر انقالب اسالمی در پیام حج ،راه جبران عقبماندگی کشورهای اسالمی را مقاومت ارزیابی کردند و گفتند :کل منطقه اسالمی؛ میدان سربرافراشتن
مقاومت در مقابل شرارتهای آمریکا و همراهانش است.

رهبرانقالب:
تهایمنطقه
م ّل 
نشان دادهاند که
بیدار و هشیارند
و راه و رویکرد
آنان از برخی
دولتها که برای
راضی نگه داشتن
آمریکا حتّی به
خواست ه او در
مسئل هحیاتی
فلسطینتن
میدهند ،جدا
است
آینده را رقم بزنیم .ملّتهای مسلمان در  ۱۵۰سال اخیر،
نقشی در سرنوشت کشورها و دولتهای خود نداشته و
به جز استثناهای معدود ،یکسره با سیاست دولتهای
متجاوز غربی مدیری ّت شده و دستخوش طمعورزی و
دخالت و شرارت آنها بودهاند .عقبماندگی ِ علمی و
امروز بسیاری از کشورها محصول
ِ
وابستگی سیاسی ِ
آن انفعال و بیکفایتی است .ملّتهای ما ،جوانان ما،
دانشمندان ما ،علمای دینی و روشنفکران مدنی ما،
سیاستورزان و احزاب و جمعیّتهای ما ،امروز باید آن
گذشت ه بیافتخار و شرمآور را جبران کنند؛ باید بِایستند
و در برابر زورگویی و دخالت و شرارت قدرتهای غربی
«مقاومت» کنند.
هم ه سخن ِ جمهوری اسالمی ایران که دنیای استکبار
را نگران و خشمگین کرده است ،دعوت به این مقاومت
است :مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر
قدرتهای متجاوز و به دست گرفتن ِ سررشت ه آیندهی
دنیای اسالم با تکیه بر معارف اسالمی.
طبیعتا ًآمریکا و همراهانش در برابر عنوان «مقاومت»
ساسیّتند و به انواع دشمنی با «جبه ه مقاومت
دچار ح ّ
اسالمی» کمر بستهاند .همراهی برخی از دولتهای
منطقه با آنان نیز واقعیّت تلخی در جهت تداوم آن
شرارتها است.
صراط مستقیمی که مناسک حج -سعی و طواف و
عرفات و جمرات -و شعائر و ُ
شکوه و وحدت حج به ما
نشان میدهد ،توکّل به خدا و توج ّه به قدرت الیزال
الهی ،و اعتماد به نفْس ِ ملّی ،و اعتقاد به تالش و
مجاهدت ،و عزم راسخ بر حرکت ،و امید وافر به پیروزی
است.
واقعیّات صحنه در منطقهی اسالمی بر این امید
میافزاید و آن عزم را تقویت میکند .از سویی
ناگواریهای دنیای اسالم ،عقبماندگیهای علمی
و وابستگیهای سیاسی و نابسامانیهای اقتصادی و
اجتماعی ،ما را در برابر وظیفهای بزرگ و مجاهدتی

روحانی در مراسم افتتاح طرحهای وزارت جهاد کشاورزی:
رئیس جمهوری با اشاره به مصوبات روز گذشته دولت برای رفع
مشکل کمبود آب در خوزستان ،اظهار کرد :ما مصوبات خوبی در
دولت داشتیم که این مشکل به طور موقت برای مردم این خطه حل
شود و مردم بدانند اگر ما در روزهای آخر کار دولت هستیم اینطور
نیست که توجهی به وضعیت مردم نداشته باشیم ،ما تا روز آخر که
دولت را تحویل دهیم باید امور را پیگیری کنیم و یک لحظه نبوده
است که به فکر مردم و مشکالت آنان نباشیم.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در
آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت جهاد کشاورزی با بیان
اینکه این طرحها با سرمایهگذاری  ۱۱هزار میلیارد تومانی انجام شد،
اظهار کرد :مسئله آب و خاک برای ما خیلی مهم است .مردم فکر
میکنند فقط بحث آب مهم است ،در حالی که درست است آب
مایه حیات و بقای ماست ،اما حفظ خاک هم بسیار مهم است و ما
نباید در امر کشاورزی با ساختمانسازی در مناطق حاصلخیز ،زمین
کشاورزی را از بین ببریم.
وی افزود :تالشهای بسیاری در این دولت در زمینه جنگلکاری
و زراعت چوب انجام شده که بسیار مهم است .مدیران کشاورزی
ما در این دولت خدمات مهمی در زمینه کشاورزی انجام دادند
چه زمان آقای حجتی که وزیر بسیار کوشایی بودند و به امر
کشاورزی عالقه داشتند و حتی در زمانی که در دولت دوازدهم
میخواست وزارت کشاورزی را قبول نکند ،در دالیل نپذیرفتن آن

خستگیناپذیر قرار میدهد؛ فلسطین مغصوب ،ما
را به یاری میطلبد؛ ی َمن مظلوم و خونآلود دلها
را به درد میآورد؛ مصائب افغانستان همه را نگران
میسازد؛ حوادث تلخ در عراق و سوریه و لبنان و
برخی دیگر از کشورهای مسلمان که دست شرارت
و دخالت آمریکا و یارانش در آن مشهود است،
غیرت و همّت جوانان را برمیانگیزد ،و از سوی دیگر،
سر برافراشتن ِ عناصر مقاومت در همهی این خطّه
ساس ،و بیداری ملّتها ،و انگیزش نسل جوان
ح ّ
و پ ُرنشاط ،دلها را لبریز از امید میکند؛ فلسطین
در هم ه بخشهای خود «شمشیر قدس» را از نیام
بیرون میکشد؛ قدس و غزّه و کرانه و سرزمینهای
طی دوازده
 ۴۸و اردوگاهها همه برمیخیزند و در
ّ
روز بینی متجاوز را به خاک میمالند؛ ی َمن ِ محصور
و تنها ،هفت سال جنگ و جنایت و مظلومکشی ِ
قسیالقلب را تاب میآورد و با وجود
دشمن شرور و
ّ
قحط غذا و دارو و امکانات زیستی ،تسلیم زورگویان
نمیشود و آنها را با اقتدار و ابتکار خود سراسیمه
میکند؛ در عراق ،عناصر مقاومت با زبان رسا و
صریح ،آمریکای اشغالگر و داعش دستنشاند ه آن
یرانند و عزم راسخ خود بر مقابله با هر
را به عقب م 
نوع دخالت و شرارت از سوی آمریکا و همراهانش را
بیلکنت ابراز میدارند.
تالش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف عزم و
خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر «مقاومت» در
عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها ،و منتسب کردن
آن به ایران یا هر مرجع دیگر ،توهین به آن جوانان
شجاع و بیدار ،و ناشی از عدم فهم و درک درست
آمریکاییها از ملّتهای این منطقه است.
همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانستان
تحقیر شود ،و پس از آن ورود پ ُر سر و صدا در بیست
سال پیش ،و پس از به کار بردن سالح و بمب و آتش
در برابر مردم بیدفاع و غیر نظامی ،خود را در باتالق

حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون بَرَد.
البتّه ملّت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای اطّالعاتی
و سالحهای جنگ نرم آمریکا در کشورش باشد و
هوشیارانه در برابر آن بِایستد.
ملّتهای منطقه نشان دادهاند که بیدار و هوشیارند
و راه و رویکرد آنان از برخی دولتها که برای راضی
نگه داشتن آمریکا حتّی به خواست ه او در مسئله
حیاتی فلسطین تن میدهند ،جدا است؛ دولتهایی
که با رژیم غاصب صهیونیست ،آشکار و پنهان ،نَرد
دوستی میبازند ،یعنی حق ّ ملّت فلسطین را در میهن
تاریخیاش انکار میکنند .این ،دستبرد به سرمایه
فلسطینیها است .آنها به تاراج سرمایههای طبیعی
کشورهای خود بسنده نکردند و اکنون سرمای ه ملّت
فلسطین را تاراج میکنند.
برادران و خواهران!
منطق ه ما و حوادث سریع و گوناگون آن ،نمایشگاه
ت ناشی از
درسها و عبرتها است؛ از سویی قدر ِ
مجاهدت و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز ،و از
سویی ذلّت ناشی از تسلیم و اظهار ضعف و تحمّل
تحمیلهای او.
وعد ه صادق الهی ،نصرت مجاهدان راه خدا است:
صرُوا الل َّ َه ی َن ُ
اِن تَن ُ
صرکُم وَ ی ُثَبِّت اَقدام َکُم .نخستین
اثر این مجاهدت ،بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان
بینالمللی از دخالت و شرارت در کشورهای اسالمی
است ،انشاءاللّه.
از خداوند متعال نصرت ملّتهای مسلمان را مسئلت
میکنم و به حضرت بقیّةاللّه (ارواحنا فداه) درود
میفرستم و علو ّ درجات امام خمینی عظیم ّ
الشأن و
ِ
شهدای بزرگوار را از خدا میطلبم.
سالم علی عباد اللّه الصّالحین
وال ّ
سیّدعلیخامنهای
 ۲۶تیر ۱۴۰۰
 ۶ذیالحج ّه ۱۴۴۲

مردم هر چقدر ناراحت باشند حق دارند
میگفت میخواهم به خوزستان بروم و کار کاشت درختانی که برای
جلوگیری از پخش ریزگردها کاشتهایم را پیگیری کنم.
رئیس جمهوری با اشاره به خودکفایی کشور در برخی محصوالت
کشاورزی اظهار کرد :در برخی زمینهها ما به خودکفایی رسیدیم
و اگر شرایط نرمال باشد و دچار خشکسالی نشویم در بیشتر
محصوالت در یک سال نرمال خودکفا هستیم .در گندم خودکفا
هستیم اگر شرایط آب و هوایی نرمال باشد
در برنج هم تقریبا در این شرایط خودکفا هستیم و در شکر هم تا
اندازه زیادی خودکفا هستیم ،اگر که شرایط نرمال باشد.
روحانی با اشاره به افزایش گرمای هوا در سال جاری و مشکالت
ایجاد شده برای مردم شهرهای مختلف کشور در زمینه قطع برق یا
آب ،تصریح کرد :امسال شرایط ما در زمینه آبوهوایی سخت بوده
است و همین شرایط سبب شد که مردم گاهی با قطع آب یا برق
مواجه شوند.
وی یادآور شد :مردم عزیز ما در خوزستان در شرایط کمآبی دچار
مشکل شدند ،البته به رغم اینکه گفته شد در خوزستان برنجکاری
متوقف شود اما مردم عزیز خوزستان برنجکاری هم میکنند که این
امر نیز مزید بر علت شده است و مردم عزیز ما در این استان در
سختی قرار گرفتند.
رئیس جمهوری با اشاره به مصوبات روز گذشته دولت برای رفع
مشکل کمبود آب در خوزستان ،اظهار کرد :ما مصوبات خوبی در

دولت داشتیم که این مشکل به طور موقت برای مردم این خطه حل
شود و مردم بدانند اگر ما در روزهای آخر کار دولت هستیم اینطور
نیست که توجهی به وضعیت مردم نداشته باشیم ،ما تا روز آخر که
دولت را تحویل دهیم باید امور را پیگیری کنیم و یک لحظه نبوده
است که به فکر مردم و مشکالت آنان نباشیم.
روحانی تصریح کرد :مردم هر چقدر ناراحت باشند حق دارند،
آدم تا کشاورز و دامدار نباشد درک نمیکند که چه شرایطی برای
این قشر در صورت کمبود آب ایجاد میشود ،وقتی دام پیش چشم
دامدار باشد و آبی نباشد به او بدهد یا درختها و نخلستانهایشان
بیآب بماند این فقط سبب هزینه مادی برای آن کشاورزان عزیز
نمیشود ،بلکه یک هزینه و بعد عاطفی هم دارد.
رئیس جمهوری ادامه داد :آنها گویی وقتی این محصوالتشان
ضایع میشود و در خطر قرار میگیرد ،جانشان و فرزندانشان
دارد از دست میرود ،آنقدر این تالش و کوشش برای رسیدن به
محصول برای آنان اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه ما در دولت به دنبال جبران خسارت مردم
خوزستان هستیم ،ادامه داد :بر اساس مصوبات دولت جاهایی که
باید آبرسانی شود ،آبرسانی انجام میگیرد ،باید تاکید کنم دولت
لحظهای نیست که به فکر مردم نباشد ،اگر جایی خشکسالی مردم
را در آزار قرار میدهد یا اگر جایی زلزله و سیل است ،ما همه
توانمان را بهکار میگیریم.

محسنی اژهای:

دادستانی کل و سازمان بازرسی مشکل آب خوزستان را تا حصول نتیجه پیگیری کنند
رئیس قوه قضائیه گفت :در برخی بخشهای بازار نابسامانیهایی وجود دارد و در این
شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند ،برخی بیتدبیریها و کم تدبیریها هم اضافه شده
انصاف نیست بازار و گرانفروشیهایی که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت
طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه ،حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای در جلسه
شورای عالی قوه قضائیه با تبریک عید قربان و گرامیداشت روز عرفه ابراز امیدواری کرد به
واسطه این ایام نورانی تألمات ملتهای مسلمان بویژه مردم افغانستان که این روزها در
سختی بسر میبرند ،هر چه زودتر برطرف شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دستورات دهگانه خود برای معاونتهای مختلف قضایی
که در اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه در هفته گذشته صادر کرد از مسئوالن ذیربط
خواست که اهتمام داشته باشند این موضوعات در موعد مقرر پیگیری و گزارش آن ارائه
شود .محسنی اژهای در ادامه به تالشهای دشمنان برای بهرهگیری از مقطع انتخابات و
انتقال دولت به منظور آشوب آفرینی در کشور اشاره کرد و گفت :دشمن در این مقاطع
زمانی تالش مضاعف و فوقالعادهای انجام داد تا بتواند در کشور فضاسازی کند و خیلی هم
امید داشت که بتواند به هدف خود برسد.
رئیس قوه قضائیه گفت :به فضل پروردگار در ایام انتخابات مطلقا ًآنچه مورد نظر دشمنان
و بدخواهان در خارج و داخل بود رخ نداد و تالش کردند از شرایط فعلی و انتقال دولت
استفاده کرده و فشار بر مردم را بیشتر کنند تا کاسه صبر و حوصله مردم لب ریز شود ،اما
انشاءالله این بار هم تیر آنها به سنگ میخورد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای در عین حال خطاب به مردم و مسئوالن متذکر

شد که همه باید مراقب و مواظب باشند تا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکرده و در فضایی
که دشمن ایجاد میکند قرار نگیرند.
رئیس قوه قضائیه گفت :در رأس تالشهای مذبوحانهای که صورت میگیرد آمریکا و
اسرائیل قرار دارند؛ آمریکا برای تحریک مردم عملیات روانی سنگینی طراحی کرده و از
سناریوهای نخنما هم استفاده میکنند .حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود:
آمریکای آدم کش و اسرائیل غاصب که رسما ً ترور میکنند و اعالم هم میکند و آشکارا به
حقوق ملتها و کشورها و افراد تعدی و تجاوز میکنند ،امروز داعیه دار حمایت از مردم
شدهاند .وی با بیان اینکه مردم ما هوشیارند و مطالبات به حق خود را از مسیر درست
پیگیری میکنند و قطعا ًاجازه نمیدهند بدخواهان در صفوف آنها رخنه کنند ،به نیروهای
امنیتی نیز متذکر شد که مراقبت کنند تا برخی افراد ناخواسته فریب عوامل دشمن را
نخورده و در دام آنها نیافتند .رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت
کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت :در برخی بخشهای بازار نابسامانیهایی وجود
دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند ،برخی بیتدبیریها و کم تدبیریها
هم اضافه شده است .رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از سفر
هیئت ویژه بررسی مشکالت آب مردم خوزستان به این استان اظهار داشت :بررسی مسئله
مشکالت آبی خوزستان و ارائه گزارش آن به دولت کار الزمی بود اگر چه دیر انجام شد ،اما
پیگیریها نباید محدود به یک سفر و یک گزارش شود .محسنی اژهای به دادستان کل کشور
و سازمان بازرسی مأموریت داد موضوع را تا حصول نتیجه روشن و قطعی و حل مشکل و
جلوگیری از تکرار مشکالت مشابه پیگیری کنند و گزارش آن را نیز به اطالع مردم برسانند.
رئیس قوه قضائیه از مردم خوزستان نیز خواست تا اجازه ندهند دشمنان از مطالبات

به حق آنها سوءاستفاده کنند و در عین حال به دادستان حوزه قضائی مربوطه مأموریت
داد مواردی که منجر به آسیب دیدن یا کشته شدن افراد شده با جدیت و فوریت پیگیری
و با عوامل این اقدامات برخورد کند تا موضوع برای همگان روشن شود .حجت االسالم
والمسلمین محسنی اژهای به موضوع معطل ماندن مردم در دستگاههای اجرایی و قوه
قضائیه نیز اشاره کرد و گفت :واقعا ًگاهی مردم بی وجه در ادارات معطل میشوند و کارشان
به تأخیر میافتد.
رئیس قوه قضائیه گفت :گاهی اوقات مقررات و قوانین پیچیدگیهایی دارد که باید روند
آن طی شود ،اما مواردی هست که بدون هیچ ضرورتی موجب تعلل مردم و سرگردانی آنها
در ادارات میشود که باید با این مسئله برخورد شود.

آیتاهلل جنتی:

با برادران و خواهران خود در
خوزستان ابراز همدردی میکنیم
دبیر شورای نگهبان گفت :با برادران و خواهران
ایمانی خود در استان خوزستان ابراز همدردی
میکنیم و از مسئوالن میخواهیم با فوریت
مشکالت آنان به ویژه مسئله آب را حل کنند و
نباید از هیچ کمکی در حل این مسئله دریغ شود.
به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان ،آیت
الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان دوشنبه ۲۸
تیر  ۱۴۰۰در جلسه این شورا ،با عرض تبریک به
مناسبت ایام پر خیر و برکت ماه ذی الحجه و
روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر گفت :در بهترین
ایام سال بعد از ماه مبارک رمضان قرار داریم و از
خداوند منان میخواهیم که فرصت بهره برداری از
فیوضات این روزهای عزیز را به ما عطا کند.
وی روز عرفه را روز عید و بندگی برای مومنان
دانست و افزود :بهترین دعاهای سال ،در این ایام
به ویژه روز عرفه است که باید از آن بهره کافی و
وافی را ببریم .جنتی با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای منا ،از خداوند خواست تا انتقام خون این
شهدا را از حکومت ظالم سعودی بگیرد .وی اعیاد
قربان و غدیر را بهترین زمان برای کمک به فقرا
عنوان کرد و گفت :از فرصت این روزهای عزیز
همه استفاده کنیم و به ایتام ،فقرا و سادات کم
بضاعت در حد توان به هر نحوی کمک کنیم تا
انشاالله مورد مرضی خداوند قرار گیرد .دبیر
شورای نگهبان در بخش پایانی از سخنان خود
به معضل آب در خوزستان اشاره و تاکید کرد :با
برادران و خواهران ایمانی خود در استان خوزستان
ابراز همدردی میکنیم و از مسئوالن میخواهیم
با فوریت مشکالت آنان به ویژه مسئله آب را حل
کنند و نباید از هیچ کمکی در حل این مسئله
دریغ شود؛ بنده و اعضای شورای نگهبان نیز در
کنار مردم شریف و عزیز خوزستان هستیم و به
اندازه توان و مسئولیت خود برای رفع مشکالت آنان
تالش میکنیم.

معاونامنیتیانتظامیاستانداری
خوزستان:

درگیری با نیروی انتظامی اتفاق
نیفتاده ،کسی هم کشته نشده است
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان
گفت :در روزهای اخیر اخبار منفی و کذب زیادی
در فضای مجازی در خصوص اعتراضات مردم به
کمبود آب در این استان در فضای مجازی منتشر
شده که با منتشر شدگان این اخبار برخورد قانونی
خواهد شد.
به گزارش انتخاب؛ ولی اله حیاتی روز دوشنبه
در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:در هفته
گذشته چند اعتراض محدود در مناطقی از استان
خوزستان به کمبود آب از سوی مردم داشتیم که
به صورت کامال مسالمت آمیز بود و بدون درگیری
ماموران انتظامی با آنان پایان یافت اما موج سواران
معاند نظام در تالش هستند که خبرسازی کنند و
به نوعی آرامش جامعه را بر هم زنند.
وی اظهار کرد :در جدیدترین خبری که منتشر
شده تصویری از یک جوان سوسنگردی که چند
سال پیش در یک نزاع محلی کشته شده را منتشر
کرده و آن را به نیروی انتظامی منتسب کرده اند
که به هیچ عنوان درگیری در سوسنگرد یا دیگر
مناطق استان با نیروی انتظامی انجام نشده که
کسی کشته شده باشد و این نشان می دهد که
دشمنان نظام مستاصل شده و به اخبار دروغین
روی آوردهاند.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان
گفت :متاسفانه برخی افراد هم نادانسته این اخبار
را در فضای مجازی بازنشر می دهند و در واقع
آرامش مردم را با اینگونه اخبار بر هم میزنند که
امروز به پلیس فتای نیروی انتظامی تکلیف شد
تا این افراد را در بستر فضای مجازی شناسایی و
تحویل دستگاه قضایی دهند تا برخورد قانونی با
آنان صورت گیرد.
وی اظهار کرد :دشمنان نظام که از وحدت مردم
با نظام عصبانی هستند کشته سازی و یا خبرهای
جعلی درگیری نیروی انتظامی را در دستور کار
خود قرار داده اندو فکر می کنند با انتشار این اخبار
می توانند به اهداف شومشان دست یابند غافل از
اینکه مردم با بصیرت خوزستان فهیم و با درک باال
هستند و قطعا خودشان در مقابل این شیطنتهای
رسانه های معاند خواهند ایستاد.
حیاتی گفت :همانگونه که پیشتر هم اعالم شد
تنها یک جوان بیگناه در شادگان در هفته گذشته
کشته شد و آن هم به دست اغتشاشگرانی که
به سمت یک ترانس برق شلیک کردند و بعد از
اصابت تیر به ترانس و برگشت آن این جوان بیگناه
کشته شد و قطعا به زودی عوامل آن هم شناسایی
و دستگیر خواهند شد.
به گفته معاون امنیتی استانداری خوزستان
اکنون آرامش در همه شهرهای استان برقرار است
و مردم به زندگی روزمره خود مشغول هستند و
مسئوالن هم در تالش برای رفع مشکالت تنش
آبی استان هستند در حالی که رسانههای معاند و
عوامل آنها در داخل کشور نشسته و اخبار دروغین
تهیه و در بستر فضای مجازی پخش می کنند.
وی گفت :در چند روز اخیر دشمنان قسم
خورده نظام حتی کلیپ هایی از درگیری افرادی در
کشورهای دیگر را هم مونتاژ کرده و بنام درگیری
در خوزستان منتشر کرده اند که مردم هم باید به
این مطالب و فیلم ها توجهی نکنند.
این مقام امنیتی در خوزستان تاکید کرد :مردم
خوزستان مردمی هستند که امتحان خود را در
طول دوران انقالب اسالمی و به خصوص در جنگ
تحمیلی پس داده اند و وفادارترین مردم به نظام
مقدس جمهوری اسالمی هستند و همین امر
باعث شده تا دشمنان تالش کنند که این پیوستگی
آنان به نظام را بگسالنند اما این خوابی است که
آنان با خود به گور خواهند برد.
وی تاکید کرد :مردم به هیچ وجه به شایعات
فضای مجازی توجه نکنند و مطمئن باشند که
فرزندان آنان در نیروی انتظامی و دستگاههای
امنیتی برای آرامششان از هیچ کوششی دریغ
نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد که دشمن در
صف مردم و مسئوالن خللی ایجاد کند.

