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رزمايش مركب دريايي
 تضمين امنيت و صلح براي هارتلند آبي جهان 
رزمايش مركب كمربند امنيت دريايي در آب هاي شمالي اقيانوس هند 
و درياي عمان از روز جمعه اول بهمن ماه )21 ژانويه 2022( با شركت 

يگان هاي دريايي سه كشور ايران، روسيه و چين برگزار شد. 
اين رزمايش كه پيش از اين هم س��ابقه داش��ته و براي س��ومين 
بار برگزار مي شود، نشان از ش��كل گيري روندي از همكاري هاي 
راهبردي نظامي - امنيتي بين سه كشور براي مقابله با تهديدات 
مشترك و تأمين صلح و امنيت در اين منطقه مهم براي دريانوردي 

و تجارت جهاني است. منطقه اي كه:
1. در مجاورت بزرگ  ترين منابع انرژي جهان، يعني خليج فارس و 
غرب آسيا واقع شده و موتور توليد اقتصاد جهاني به تأمين انرژي از 

اين منطقه وابسته است. 
2. شاهرگ اصلي مسير حمل و نقل دريايي شرق و غرب و شمال 
و جنوب جهان را تش��كيل مي دهد و از دوره هايي كه دريانوردي 
نقش مهمي در انتقال كاال پيدا كرده، مورد توجه تمام قدرت هاي 

اقتصادي جهان بوده است. 
3. با قرار گرفتن چند قدرت اقتصادي نوظهور در مجاورت يا ادامه 
اين مس��ير مهم دريانوردی، نقش و اهميت راهبردي آن در آينده 

باالتر رفته و حفظ امنيتي آن نيز حياتي خواهد بود. 
در همين حال تهديداتی ج��دي متوجه صلح و امنيت اين منطقه 

مهم يا هارتلند آبي دنيا مي باشد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1. حضور ماجراجويانه ش��ناورهاي جنگي امري��كا در منطقه كه 
بي توجه به ضوابط دريانوردي و بدون رعايت اصول فني و برخوردار 
از سابقه يكه تازي و يكجانبه گرايي سلطه جويانه، احتمال برخورد، 
تنش و درگيري را در منطقه افزاي��ش داده و خود موجب افزايش 

بي ثباتي، ناامني و درگيري شده اند. 
2. وجود دزدان دريايي در منطقه كه با نف��وذ از مناطق جنوبي و 
سواحل برخي كشورهاي آفريقايي، به دنبال باج گيري از كشتي هاي 
بزرگ تجاري و صاحبان محموله ها و كاالهاي تجاري هس��تند و 

سال هاست كه دريانوردی در اين منطقه را ناامن ساخته اند.
جالب تر اينكه اين سرقت ها و گروگان گيری های دريايی با حضور 
پرشمار يگان های جنگی امريكايی ها و متحدان غربی  آنها صورت 

می گيرد.
3. حضور گروه های تروريس��تی در منطقه كه متأس��فانه بعضاً از 
حمايت و پش��تيبانی برخی كش��ورها نيز برخوردارند و گرچه به 
بهانه همين گروه ها، امريكا به تقويت ناوگان نظامی خود در منطقه 
پرداخته، اما شواهدی از ارتباط و هماهنگی بين آنها وجود دارد كه 
در راستای توجيه همين مداخالت و حضور امريكا و متحدانش در 

منطقه قابل فهم می باشد.
به عنوان مثال گروهک  تروريستی-تكفيری داعش كه جنگ نيابتی 
سرويس های جاسوسی دولت های عربی و متحدان منطقه ای آنها 
را در منطقه رقم زد، ارتباطات آشكار و پنهانی با امريكايی ها داشته 
و ادامه حيات آن را همين نوع ارتباطات تأمين كرده اس��ت و اين 
تروريس��ت ها يكی از عوامل اصلی ايجاد و تداوم ناامنی و تنش در 

منطقه بوده اند.
در پاس��خ به وجود چنين تهديدهايی، رزمايش های مشترك بين 
كشورهای ايران، روس��يه و چين در اين منطقه راهبردی طراحی 
و به اجرا گذاش��ته ش��ده كه در رزمايش  جديد، يگان های شركت 
كننده توس��عه  يافته و مثاًل از ايران عالوه  ب��ر يگان هايی از نيروی 
دريايی ارتش، از نيروی دريايی س��پاه پاس��داران ه��م يگان هايی 

شركت داشته اند.
در اين رزمايش عمليات های امداد و نجات دريايی و مبارزه با دزدان 
دريايی به اجرا گذاش��ته ش��ده كه با اجرای آتش عليه كانون های 
تهديد، مانورها و عمليات جست و جو و امداد نيز انجام و همكاری، 
هماهنگی و هم افزايی يگان های ش��ركت كننده به ش��كل ميدانی 

تمرين شده است.
به عبارتی عالوه بر حضور يگان هايی به صورت تركيبی، عمليات های 
طراحی شده نيز شكل تركيبی داشته و به صورت همزمان اجرای 
آتش و حمله به اهداف با جست  و جو و امداد همراه بوده كه منطبق با 

نوع تهديد در منطقه و عرصه های تأمين امنيت بوده است.
در شرايطی كه امريكا به دليل سير نزولی قدرت و فرار از هزينه ها 
و شكست های احتمالی، به دنبال خروج پرش��تاب از منطقه بوده 
و احتمال ش��كل گيری تهديدات جديد با هم��كاری گروهک های 
تروريستی يا ارسال پيام به دزدان دريايی برای ناامن سازی محتمل 
اس��ت، اين رزمايش مركب با حضور سه قدرت در منطقه، ظرفيت 
جديدی از همكاری ها را برای پاسخ به تهديدات احتمالی و تضمين 

صلح و آرامش برای اين منطقه راهبردی نويد می دهد.

رسول سنايي راد

سفیران جدید برونئی، الجزایر و توگو استوار نامه خود را تقدیم رئیسی کردند

ديپلماسی فعال ايران از شرق دور تا آفريقا

گس�ترش رواب�ط ب�ا هم�ه کش�ور  ها، ب�ه 
وی�ژه همس�ایگان از ش�عارهای مح�وری 
رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی است و 
این مهم با استقرار دولت سیزدهم و در کمتر 
از ش�ش ماه به طور ملموسی قابل ارزیابی و 
اندازه گیری است که عضویت ایران در پیمان 
شانگهای، امضای توافقنامه سوآپ گازی بین 
ایران و ترکمنس�تان، توافق با روسیه برای 
افزایش مب�ادالت تج�اری و اقتصادی تنها 
بخشی از تحرکات دیپلماسی دولت رئیسی 
است که در همین زمان کوتاه به مرحله اجرا 
درآمده یا در مس�یر اجرایی ش�دن است. 
دولت سيزدهم برخالف دولت گذشته كه همه 
تخم مرغ های خود را در س��بد برجام و روابط با 
چند كش��ور اروپايی چيده بود، و البته حاصلی 
هم نداش��ت، با درك اين تجربه تلخ، به موازات 
پيگي��ری حقوق جمه��وری اس��المی ايران در 
توافق برجام، كوش��يده اس��ت با متوازن سازی 
نگاه به شرق و غرب، در سياست خارجی، كشور 
را در مقابل وعده های برجامی شرطی نكند. اما 
همانطور كه رئيس جمهور بار  ه��ا تأكيد كرده، 
جمهوری اس��المی ايران اگرچه ب��رای روابط با 
همسايگان خود جايگاه ويژه ای قائل است، اما به 
اين معنا نيست كه نگاه خود را از ساير كشورهای 
جهان برگرداند، بلكه روابط خود را از شرق دور تا 
آفريقا،گسترش خواهد داد. روابطی كه بر اساس 
احترام متقابل، نفی هرگونه سلطه و سلطه طلبی 
و مبارزه با اس��تعمار تعريف شده است. نكته ای 

كه در سخنان ديروز رئيس��ی و هنگام دريافت 
استوارنامه سفيران سه كشور برونئی، الجزاير و 

توگو هم مورد تأكيد قرار گرفت. 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيس��ی ديروز در مراسم 
دريافت استوارنامه »اسماعيل عبدالمناپ « سفير 
جديد پادشاهی برونئی روابط دو كشور را برآمده 
از رابطه قلبی دو ملت مسلمان توصيف كرد و بر 
همين اساس گفت كه گسترش روابط سياسی، 

اقتصادی و تجاری دو كشور ضروری است. 
رئيس جمهور با بيان اين نكت��ه كه جمهوری 
اسالمی ايران در سياست خارجی خود به دنبال 
گس��ترش تعامل با همه كشورهای جهان و به 
ويژه كشورهای همسايه و مسلمان است، ابراز 
اميدواری كرد همكاری   ها و تعامالت دوستانه 
دوجانبه ايران و برونئی، بيش از پيش به عرصه 
روابط منطق��ه ای و بين المللی دو كش��ور نيز 
گس��ترش يابد. اس��ماعيل عبدالمناپ، سفير 
جديد برونئی دارالس��الم نيز در اين مراسم با 
ابالغ سالم پادشاه كش��ورش به دكتر رئيسی 
گفت به عنوان سفير برونئی تمام تالش خود را 
برای گسترش و تعميق روابط و همكاری های 
دو ملت مسلمان برادر و دوست به كار خواهم 

گرفت. 
    روابط اقتصادی با الجزایر هم تراز روابط 

سیاسی نیست
اعالم حمايت از استقالل خواهی مردم الجزاير 
و تأكيد بر ارتقای سطح همكاری های اقتصادی 
ايران و الجزاير، نكته ای بود كه در ديدار سفير 

جديد اين كشور با رئيس جمهور عنوان شد. 
س��يد ابراهي��م رئيس��ی در مراس��م دريافت 
استوارنامه علی عروج، سفير جديد جمهوری 
دمكراتيک خلق الجزاير با اشاره به اينكه سطح 
فعلی روابط اقتصادی دو كش��ور هم تراز روابط 
سياس��ی ممتاز تهران و الجزيره نيست، افزود: 
اميدوارم در دوره جديد با تكيه بر روابط قبلی و 
قلبی دو كشور همه تالش   ها برای ارتقای سطح 
روابط سياس��ی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی 

طرفين به كار گرفته شود. 
دكتر رئيسی با اش��اره به مقاومت و ايستادگی 
درخشان مردم الجزاير در برابر استعمار فرانسه 
اظهار داشت: »اس��تعمارگران هيچ گاه روحيه 
اس��تعماری خود را كنار نگذاش��ته اند و هر بار 
با رويكردی جديد به دنبال اهداف استعماری 
خود هستند و البته مردم الجزاير همواره روحيه 
مقاومت خود را حفظ می كنند.«  رئيس جمهور 
با بيان اينكه جمهوری اس��المی اي��ران برای 
توس��عه روابط با الجزاير اهمي��ت زيادی قائل 
است، به سفير جديد اين كش��ور گفت: از ابراز 
عالق��ه رئيس جمهور الجزاير برای گس��ترش 
روابط ب��ا ايران قدردانی می كن��م. علی عروج، 
سفير جديد جمهوری دمكراتيک خلق الجزاير 
نيز در اين مراس��م با ابالغ سالم رئيس جمهور 
كش��ورش به آي��ت اهلل رئيس��ی گف��ت: »باور 
داريم كه س��طح فعل��ی روابط اقتص��ادی دو 
كش��ور هم تراز روابط ممتاز سياسی نيست و 
همه تالش خ��ود را به كار خواه��م گرفت تا با 

بهره گيری از ظرفيت های چشمگير موجود در 
دو كشور،سطح مناس��بات اقتصادی و تجاری 
كشورم با ايران را به عنوان يک شريک اقتصادی 
مهم ارتقا بخشم. می خواهم اين اطمينان را به 
شما بدهم مواضع و سياست های اصولی الجزاير 
از جمله در زمينه حمايت از آرمان فلسطين كه 
برای آن هزينه های گزاف ني��ز پرداخته ايم، با 

قوت ادامه خواهد يافت. 
   حمایت تهران از استقالل و پیشرفت 

مردم آفریقا
توس��عه همكاری ه��ای همه جانب��ه جمهوری 
اسالمی ايران با كشورهای قاره آفريقا در دوره 
جديد، نكته ای بود ك��ه رئيس جمهور در ديدار 

سفير جديد كشور توگو مورد تأكيد قرار داد. 
رئيس��ی ب��ا بي��ان اينك��ه برق��راری و تحكيم 
روابط با كش��ورهای قاره آفريقا از اولويت های 
سياس��ت خارجی جمه��وری اس��المی ايران 
است، اظهارداش��ت:دردوره جديد، روند توسعه 
همه جانبه سطح همكاری با كشورهای آفريقايی 
در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری و سياسی 
با قوت و جديت بيش��تری پيگيری خواهد شد. 
رئيس جمهور در ديدار »رابرت دوسی« وزير امور 
خارجه توگو با بيان اينكه كشورهای آفريقايی از 
ذخاير طبيعی، معدنی و نيروی انس��انی غنی و 
با استعدادی برخوردار هس��تند، اظهار داشت: 
تهران ب��ه دنبال توس��عه همه جانب��ه روابط با 
كش��ورهای آفريقايی از جمله توگو در راستای 

منافع مشترك ملت   ها است. 
رئيس��ی با بيان اينكه غربی   ه��ا در طول تاريخ 
عمدتاً به دنبال استعمار و استثمار كشورهای 
قاره آفريقا بوده و امروز نيز به اَش��كال مختلف 
امي��ال و مناف��ع خ��ود را در اين ق��اره دنبال 
می كنند، خاطرنش��ان كرد: ت��الش مردم اين 
قاره برای حفظ اس��تقالل خود ارزشمند است 
و موفقيت ش��ان در گرو تأكيد بر هويت ملی، 
فرهنگی و ايستادگی در مقابل زياده طلبی   ها 
است. كشورهای آفريقايی از ظرفيت های الزم 
برای توس��عه و بالندگی برخوردار هس��تند و 
جمهوری اسالمی ايران از استقالل، پيشرفت 
و رفاه م��ردم آفريقا حماي��ت می كند. »رابرت 
دوسی« وزير امور خارجه توگو نيز در اين ديدار 
با تأكيد بر اينكه كش��ورش خواه��ان برقراری 
رواب��ط گس��ترده و همه جانبه ب��ا جمهوری 
اسالمی ايران است، اظهارداش��ت: »لومه « به 
رويكردهای تهران در روند توسعه روابط اعتماد 
و اطمينان دارد و اميدوار است سياست توسعه 
همكاری های اقتص��ادی با آفريقا با ش��راكت 
متقابل تقويت ش��ود. وزير امورخارجه توگو با 
محكوم كردن تحريم های ظالمانه غرب عليه 
كش��ور  ها و ملت های مس��تقل،  تأكيد كرد: ما 
خواهان همكاری های مش��ترك با ايران برای 
فعال كردن ظرفيت هايمان در راستای منافع 

متقابل هستيم. 

ژه
»رسانه   هايی زرد« توصيفی اس��ت كه روزنامه نگار با سابقه وی

اصالح طلب درباره بی بی س��ی فارس��ی )متعل��ق به دولت 
انگلس��تان( و تلويزيون اينترنش��نال )متعلق به س��عودی( 
به كار می ب��رد. ش��مس الواعظين گويا قصد ك��رده كه يک 
تنه مقابل باورهای نادرس��ت اصالح طلبان بايس��تد. او در 
گفت وگوی كالب هاوس��ی قبلی خود، عليه اعتقاد اشتباه 
برخی اصالح طلبان كه سردار قاسم سليمانی را در برخورد 
تند دولت سوريه با مخالفان غيرتروريست بشار اسد، مقصر 
می دانستند، ايس��تاد و تبيينی قريب به واقع ارائه داد. حاال 
ه��م در گفت وگوی كالب هاوس��ی چند روز قب��ل خود، با 
موضوع بررس��ی وضعيت روزنامه نگاری سياس��ی در ايران، 
نكات جالب توجهی بيان كرده است كه شنيدن آنها از زبان 
يک روزنامه نگار اصالح طلب ك��ه توقيف چهار روزنامه اش و 
دادگاهی و زندان بخش��ی از نتيجه فعاليت هايش در ايران 
بوده، برای اصالح طلبان، به ويژه آن طيف از فعاالن رسانه ای 
اصالح طلب كه اكنون در بی بی س��ی و اينترنشنال مشغول 
هستند، خوشايند نباش��د. به همين دليل هم جلسه كالب 
هاوسی مذكور با تنش همراه ش��د و برخی از روزنامه نگاران 
و شاگردان سابق شمس الواعظين با حمله به استاد و همكار 

سابق خود سعی كردند مانع از سخن گفتن او شوند. 
اولين نكته ای كه شمس الواعظين در مورد آن صحبت كرد، 
منابع مالی يک رسانه بود. او با بسيار مهم دانستن منابع مالی 
يک رسانه گفت: »رسانه های فارسی زبان قبل از آنكه تابلوی 
حرفه ای بودن را باال ببرند، باي��د بگويند كه منابع مالی آنها 
از كجا تأمين می شود...  واقعيت آن اس��ت كه اين رسانه   ها 
نمی توانند عنوان حرفه ای را يدك بكشند، زيرا آنها هنوز فرق 

روزنامه نگاری سياسی و فعال سياسی را نمی دانند. «
ش��مس الواعظين در ادامه، تش��بيهی جنجالی به كار برد: 
»پيش از انقالب، ح��زب توده مدعی بود روزنامه سياس��ی 
منتش��ر می كند؛ درحالی كه آن روزنامه تنها تريبون حزب 
بود. رفتار روزنامه های اصالح طلب و رسانه های فارسی خارج 
از كشور تا حد بسيار زيادی شبيه روزنامه حزب توده است. 
در روزنامه نگاری علمی نمی توان بين مرجعيت سياس��ی و 
مرجعيت رسانه  ای هم پوشانی ايجاد كرد. روزنامه نگار نماينده 
يک حزب نيست، بلكه نماينده مردم ايران است و بايد اراده 

ملت را پوشش بدهد«. 
ش��مس الواعظين افزود: »اين دسته از رس��انه   هايی كه نام 

بردم هيچ كدام صفت حرفه ای را نبايد استفاده كنند. در طی 
سال های گذشته نزديک به 320 نفر از روزنامه نگاران ايرانی 
به خارج  رفته اند و ادعای حرفه ای بودن می كنند؛ درحالی كه 
ما در داخل كش��ور ۶ هزار روزنامه نگار حرف��ه ای داريم كه 
به اندازه اين افراد ادعا نيز ندارند اما به  مراتب نس��بت به اين 
گروه محتوای بهتری توليد می كنند زي��را در ميدان بوده و 

مسائل داخل را درك می كنند. «
زهرا رهنورد از كسانی بود كه پس از اعدام نيما زم، همپای 
رسانه های ضدانقالب از او به عنوان يک »روزنامه نگار « دفاع 
كرد. همان زم��ان برخی فعاالن رس��انه ای انقالبی اعتراض 
كردند كه »آيا به روزنامه ن��گاراِن اصالح طلب برنمی خورد 
كه رهنورد، نيما زم را » روزنامه نگار « می نامد؟ يعنی منظور 
جنبش! سبز از روزنامه نگاری، ابتذال و خيانتی در قد و قامت 
زم بود؟« حال شمس الواعظين به اين اتفاق پس از گذشت 
يک سال اعتراض كرده است: »بار  ها شنيده ام كه می گويند 
روح اهلل زم روزنامه ن��گار ب��ود. واقعيت آن اس��ت كه انجمن 
بين المللی روزنامه نگاری از من خواس��ت نظ��رم را راجع به 
ايشان بگويم، به آنها گفتم كه روح اهلل زم روزنامه نگار نبوده و 
در بهترين حالت تنها صاحب يک رسانه بود. چطور می توان 
فردی چون روح اهلل زم را روزنامه نگار دانست، درحالی كه او 
در كانال تلگرامی اش ترويج خشونت كرده و آموزش ساخت 
كوكتل مولوتف می داد! زم فردی آلوده بود كه می خواس��ت 

روزنامه نگاری را نيز آلوده كند. «
س��ردبير روزنامه نشاط در بخش��ی ديگر از سخنان خود به 
موضوع دو رس��انه فارس��ی زبان در خارج از كشور پرداخته 
و گف��ت: »با صراح��ت بايد بگوي��م كه تلويزيون س��عودی 
)اينترنشنال( رسانه نيست، بلكه دستگاهی است كه به صورت 
جانبدارنه و غيراخالقی توليد محتوای دروغين می كند. سيما 
ثابت يكی از مجريان اين ش��بكه حرف در دهان ميهمانان 
خود گذاش��ته و اگر مطابق ميل او عمل نكنند، صدای آنها 
را قطع می كند. او از كارشناسان خود سوءاستفاده می كند. 
مجريان اين تلويزيون از منابع خبری دقيق استفاده نكرده 
و اخبار جعلی توليد می كنند. اين تلويزيون عالوه بر مجری، 
مديرانش نيز مشكل دارند و فاقد اخالق حرفه ای هستند. «  
شمس الواعظين به روزنامه نگاران هشدار داد كه نبايد در برابر 

اين بی اخالقی سكوت كنند!
اي��ن روزنامه نگار اصالح طلب با اش��اره ب��ه روش تلويزيون 

س��عودی العربيه، در وسوس��ه كردن كارمن��دان الجزيره با 
پول بيشتر، برای آنكه به اس��تخدام العربيه دربيايند، گفت: 
»تلويزيون اينترنش��نال نيز با همين ش��يوه عمل كرد. اين 
تلويزيون تازه تأس��يس   ب��ا وعده پول كارمن��دان تلويزيون 
انگليس را دزديد تا بتواند وارد محوطه مخاطبان بی بی سی 
ش��ود. تلويزيون ملكه نيز برای آنكه از رقابت عقب نماند تا 
توانست شبيه تلويزيون عربس��تان شد، در حال حاضر دعوا 
بين بی بی سی و اينترنشنال بر سر پوند و توليد اخبار جعلی 

و سياه است. «
جلس��ه صحبت ش��مس الواعظين البته آرام نبود و او مورد 
فحاش��ی يكی از مديران تلويزيون سعودی اينترنشنال قرار 
گرفت و در واكنش گفت كه »ش��ما توه��م تأثيرگذاری بر 
مردم را داريد؛ در خيابان و دانشگاه بسياری از من می پرسند 
كه چرا برخی از شاگردان شما برای دشمن مردم ايران كار 
می كنند. چ��را آنها با نوك��ران امريكايی   ها قرارداد بس��ته و 

همكاری می كنند. «
او به سخنان قبلی خود در مورد دروغ سازی رسانه های خارج 
از كشور پيرامون حضور ايران در سوريه هم اشاره كرد و ادامه 
داد: »سال ۸۸ برخی به دروغ می گفتند كه برخی از نيروهای 
پليس از حزب اهلل لبنان به داخل كش��ور آمده و عربی حرف 
می زنند، آن ماجرا يک دروغ بزرگ بود. شبيه همين داستان 

درباره مسئله حضور سپاه در سوريه بازگو شده است. «
ش��مس الواعظين با تكرار موضع قبلی خ��ود در اين زمينه، 
توضيح داد كه سپاه و نيروهای قاسم س��ليمانی چه زمانی 
وارد سوريه شده اند، گفت: »نيروی قدس زمانی وارد سوريه 
شد كه داعش به محله زينبيه رس��يده بود. زمانی كه تمام 
نيروهای جبهه النصره آماده ورود به دمشق و تصرف پايتخت 
سوريه بودند. اينجاست كه آقای سليمانی همراه با بخشی از 
نيروهای زمينی و داوطلب تح��ت عنوان مدافعان حرم وارد 
دمش��ق می ش��وند. «  و بعد پيرامون دفاع قاسم سليمانی از 

مطالبات بحق مردم سوريه از دولت اسد گفت. 
در اين زمان او به شدت از س��وی شاگردان و همكاران سابق 
خود در رسانه های خارج از كشور تحت فشار قرارگرفت، اما 
باز تكرار كرد كه »رسانه های خارج از كشور به دروغ به تحريف 
ماجرای حضور سپاه در سوريه پرداختند. همين دست ادعا  ها 

شما را بين مردم بی اعتبار كرده است. «

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:
بدون لغو تحريم  ها 

هرگز با غربی  ها توافق نمی كنيم
اخبار و گزارش  ها از وین نشان دهنده این است که پیشرفت  هایی رخ 
داده است، با این حال منتظریم باقری به کشور برگردد و گزارشی 
از روند گفت وگو  ها به مجلس و کمیس�یون امنیت ملی ارائه کند. 
ابراهيم عزيزی، نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت اف��زود: ايران برای تيم مذاكره كننده 
چارچوب  هايی در نظر گرفته است كه اين موارد راهبردی  مشخص و بر 

اساس مصالح ملی در عرصه عمل است. 
نماينده مردم ش��يراز در مجل��س با تأكي��د براينكه رف��ع تحريم ها، 
راس��تی آزمايی، گرفتن تضمين و بدعهدی نكردن طرف مقابل جزو 
مواردی است كه در مذاكرات بايد پيگيری شود، ادامه داد: تيم ايران در 
اين چارچوب مشخص شده در مذاكرات حضور پيدا می كند و انتظار 
داريم كه طرف مقابل در همين راستا اقداماتی انجام دهد، در غيراين 
صورت هيچ گون��ه توافقی را نمی پذيريم. بدون لغ��و تحريم  ها و بدون 
اينكه در مقام عمل به نتيجه برسيم هرگز با غربی  ها توافق نمی كنيم 
چرا كه اروپا و امريكا بارها بدقولی كرده اند و نشان داده اند به تعهداتشان 

پايبند نيستند. 
اين نماينده مجلس بيان كرد: توان هس��ته ای ايران بومی شده است، 
به نظر می آيد طرف های مذاكره بايد تكليف خود را روش��ن كنند و از 
سردرگمی خارج شوند. غربی  ها بايد بدانند كه با ايران قوی و قدرتمند 
مذاكره می كنند و جمهوری اس��المی ايران مبن��ا و چارچوب  هايی را 
برای مذاكره مش��خص كرده و به هيچ وقت از اين اصول عقب نشينی 

نمی كند. 
عزيزی با بيان اينكه تي��م مذاكره كننده از رون��د مذاكرات به مجلس 
گزارش  هايی ارائه می كند، گفت: بايد بر اصول مذاكره پافشاری كرد تا 
طرف مقابل بداند با تيمی متفاوت از جريان دولت قبل رو به رو است و 
تمام تالشش را برای به نتيجه رساندن مذاكرات به كار می گيرد و با تمام 

قدرت جلوی زياده خواهی های غربی می ايستد. 
نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و سياس��ت خارجی اظهار داشت: 
اخبار و گزارش  ها از وين نش��ان دهنده اين است كه پيشرفت  هايی رخ 
داده است با اين حال منتظريم باقری به كشور برگردد و گزارشی از روند 

گفت وگو  ها به مجلس و كميسيون امنيت ملی ارائه كند. 

دادستان کل کشور:
تخريب ساختمان قوه قضائيه درس عبرت بود

تخریب ساختمان مربوط به قوه قضائیه در 
بستر رود چالوس نمادی است در راستای 
مبارزه با هرگونه تعدی به اموال و اراضی 
ملی و بیت المال که البته این کار استمرار 
خواهد داشت و همه باید بدانند قوه قضائیه 
در برخورد با مجرمان و متخلفان اراده جدی 
دارد و این عزم را از خود شروع کرده است. 

به گزارش ايسنا، حجت االسالم منتظری، دادستان كل كشور در نشست 
پيگيری اجرای سند تحول قضايی ، به موضوع اهميت اجرای سند تحول با 
محوريت صيانت از حقوق عامه اشاره كرد و گفت: در حوزه صيانت از حقوق 
عامه نيازمند عزم همگانی و جدی هستيم و قوه قضائيه اين عزم برخورد با 
تجاوز به حقوق عامه را از خود شروع كرده است. شاهد اين سخن تخريب 
ساختمانی در حريم رودخانه چالوس بود كه با دستور رياست محترم قوه 

قضائيه صورت گرفت. 
اين مقام قضايی خاطرنشان كرد: البته ساخت اين ساختمان مربوط به قبل 
از انقالب است اما در حريم و بس��تر رودخانه بنا شده و جزو اموال دستگاه 
قضايی بوده است. بنابراين، رئيس محترم قوه قضائيه دستور تخريب آن را 
صادر و با اين كار به دستگاه های ديگر و مردمی كه به حريم و اراضی ملی 
تجاوز كرده اند، هشدار داد كه دستگاه قضايی در صيانت از حقوق عامه از 
خود شروع كرده و عزم خود را برای اين منظور بيش از پيش جزم كرده است. 
دادستان كل كشور ادامه داد: اين كار نمادی در راستای مبارزه با هرگونه 
تعدی به اموال و اراضی ملی و بيت المال اس��ت كه البته اين كار استمرار 
خواهد داشت و همه بايد بدانند قوه قضائيه در برخورد با مجرمان و متخلفان 
اراده جدی دارد و اين عزم را از خود شروع كرده است. منتظری با بيان اينكه 
برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و بيت المال محدود و زودگذر نيست، 
اظهار كرد: در گذشته در استان مازندران ش��اهد بوديم كه دستگاه های 
مختلف تصرفاتی در اموال عمومی و تجاوز به حريم جنگل و ساحل دريا 
داشته اند كه خوشبختانه در زمان رياست آيت اهلل رئيسی در قوه قضائيه با 
بسياری از آنها برخورد شد و امروز هم شاهد برخورد با اين مسئله در استان 
البرز هستيم كه ان شاء اهلل ادامه خواهد داشت. اين تخريب بنای دستگاه 
قضايی كه در حريم رودخانه چالوس ساخته شده بود درس عبرتی خواهد 
بود برای اشخاص حقيقی و حقوقی كه بدانند بايد حريم و حدود حقوق مردم 
و اراضی ملی و بيت المال را رعايت كنند، در غير اين صورت دستگاه قضايی 

با آنها برخورد جدی خواهد داشت. 

سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:
يک فعال سياسی نمی تواند همزمان 

عضو چند حزب باشد
دبیر و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های 
سیاسی با بیان اینکه براساس قانون هیچ شخصی نمی تواند همزمان 
عضو مؤثر بیش از یک حزب باشد، گفت: عضو مؤثر به اعضای شورای 
مرکزی، دبیر کل، هیئت مؤس�س و مسئوالن استانی گفته می شود. 
به گزارش ايرنا، محسن اسالمی در نشس��ت خبری كميسيون ماده 10 
قانون نحوه فعاليت های احزاب و گروه های سياسی، با بيان اينكه براساس 
قانون هيچ شخصی نمی تواند همزمان عضو مؤثر بيش از يک حزب باشد، 
در تعريف عضو مؤثر به بند ۴ ماده 10 قان��ون نحوه فعاليت های احزاب و 
گروه های سياسی استناد كرد و گفت: عضو مؤثر به اعضای شورای مركزی، 
دبير كل، هيئت مؤسس و مسئوالن استانی گفته می شود و از همه فعاالن 

حزبی درخواست می كنيم به اين دستورالعمل قانونی توجه كنند. 

سخنگوی سپاه عنوان کرد
تداوم حضور سپاه و بسيج در مناطق سيل زده

تا بازگشت به  شرايط عادی
س�خنگوی س�پاه ب�ا اظهار خرس�ندی 
از رون�د خدم�ت رس�انی ب�ه م�ردم در 
مناطق آس�یب دی�ده از بارش های اخیر 
تأکید ک�رد: ظرفیت  ها و امکانات س�پاه 
تا بازگش�ت ش�رایط ع�ادی ب�ه زندگی 
م�ردم در خدمت هموطنان عزیز اس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز، س��ردار سرتيپ دوم 

پاس��دار رمضان ش��ريف در گفت وگويی با قدردانی از نيروهای امدادی 
س��ازمانی ، جهادی و مردمی فعال در امر امداد و خدمت رسانی به مردم 
سيل زده در اس��تان های جنوبی و شرقی كشور در تشريح اقدامات سپاه 
و بسيج در اين عرصه اظهار كرد: سپاه و بسيج همانند هميشه در هنگام 
وقوع حوادث و باليای طبيعی مانند س��يل ، زلزله و برف با سازماندهی و 
گسيل امكانات و ظرفيت های در اختيار، پيشتازانه و مجاهدانه به عرصه 
خدمت رس��انی به مردم آس��يب ديده از بارش های اخير پای گذارد و با 
دستور سردار سرلشكر حسين سالمی، فرمانده محترم كل سپاه ، نيروی 
زمينی ، قرارگاه خاتم االنبيا )ص( و سپاه های استانی درگير بحران ، به حالت 
آماده باش و آغاز عمليات امداد و نج��ات در آمده اند. وی افزود: با توجه به 
پيش بينی های صورت گرفته از ساعات اوليه يگان  ها و تجهيزات سپاه و 
نيروهای بسيجی عمليات امداد و نجات را در مناطق سيل زده و برف گير 
كشور آغاز و در كنار ساير يگان های امدادی به ارائه خدمات اولويت دار از 
جمله نجات ، جابه جايی ، استقرار و اسكان مردم گرفتار در اماكن و نقاط امن 

و مطمئن مبادرت ورزيدند. 
سردار شريف مسدود ش��دن راه های روستايی و بروز مشكالت جدی در 
عمليات امداد و نجات روستاييان را از دغدغه های جدی يگان های امدادی 
توصيف و تصريح كرد: با س��ازماندهی خوب ص��ورت پذيرفته بالفاصله 
يگان های امداد و نجات بسيجی و پاسدار و ديگر نيروهای جهادی و مردمی 
ضمن رساندن خود به صحنه، عمليات بازگشايی محورهای مواصالتی ، 
جاده   ها و مس��يرهای روستايی را با اس��تفاده از تجهيزات و ماشين آالت 
سنگين و نيمه سنگين اعزام شده نيروی زمينی سپاه و قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبيا آغاز و هم زمان نجات، جابه جايی، اسكان و استقرار موقت مردم 
را به رغم شرايط نامناسب جوی به انجام رساندند.  سخنگوی سپاه با اشاره به 
فعال شدن خودروهای زرهی امدادی و دهها دستگاه ماشين آالت سنگين 
مهندسی در منطقه افزود: بالگردهای هوانيروز سپاه نيز عمليات جابه جايی 
و رساندن وسايل گرمايشی، پتو، پوش��اك، غذای گرم،  نان و ديگر اقالم 
ضروری را عهده دار و در كنار ظرفيت ساير نيروهای مسلح و سازمان های 

امدادی به كمک مردم شتافتند. 
سردار شريف در پايان با تأكيد بر تداوم عمليات خدمت رسانی سپاه و بسيج 
به مردم ، به درخواست دولت برای حفظ ظرفيت  ها و يگان های امدادی در 
منطقه اشاره كرد و گفت : تا بازگشت شرايط عادی به مناطق سيل زده و 
شكل گيری روال جاری زندگی مردم در منطقه خواهيم ماند و كمک به 

هموطنان عزيز را تكليف و مايه افتخار خود می دانيم. 
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 شمس الواعظین، روزنامه نگار قدیمی اصالح طلب: 

بی بی سی و اينترنشنال بر سر پول و خبر جعلی رقابت دارند!

     نورنیوز: علی شمخانی دبير ش��ورای عالی امنيت ملی در حساب 
توييتری خود نوش��ت: راهبرد متوازن س��ازی روابط خارجی با قدرت 
پيگيری خواهد شد. مس��كو، پكن و وين برای تامين منافع ملی ايران 
نقش مكمل دارند. دوگانه های ميدان و ديپلماس��ی يا ش��رق نگری و 
غرب محوری، همگی آدرس های غلطی اس��ت كه كاركرد سياس��ت 

خارجی را در ادوار گذشته محدود كرد. 


