
مسئولیت سنگین حفظ امنیت روانی جامعه
از توصیه های مهم رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن قضایی کشور در 
سالگرد شهدای هفتم تیر تأکید بر مسئولیت قوه قضائیه در قبال امنیت 
روانی جامعه است. ایشان خاطرنشان کردند  : امنیت روانی از جمله حقوق 
عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم 
به وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس افکن افراد مشخص یا نامشخص 
در رسانه  ها و فضای مجازی جلوگیری کند.  معظم له با تأکید بر ضرورت 
برخورد قوه  قضائیه با این مسئله یادآور شدند : البته اینجا هم من شنیدم 
بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوالً می شود از همین قوانین موجود استفاده 
کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید...  
البته گاهی اوقات هم منبع برخی از همین اخبار خود قوه  قضائیه است. 
یعنی گاهی اوقات یک نفری از قوه  قضائیه یک گوشه ای یک چیزی راجع به 
یک کسی، راجع به یک مجموعه ای ذکر می کند که خود این، افکار عمومی 

را تحت تأثیر قرار می دهد. 
موضوع حقوق مردم و ضرورت پاسداشت آن یکی از موضوعات مهمی است 
که رهبر معظم انقالب در طول تاریخ انقالب بار ها بر آن تأکید و مسئوالن 
را نسبت به آن هشدار داده اند که به مصداق بارز آن را می توان در ماجرای 
فتنه 88،آنجا که فتنه گران در پی ابطال آرای مردم بودند ،اش��اره کرد. 
توصیه معظم له به مسئوالن قضایی در روز سه  شنبه ،مبنی بر پاسداشت 
امنیت روانی جامعه در برابر شایعات نیز در همین راستا است . مروری بر 
آنچه این روز ها در رس��انه های بیگانه و فضای مج��ازی در دامن زدن به 
شبهات و شایعات می گذرد ،بیانگر اوج جنگ روانی و شناختی دشمنان 
علیه مردم ایران است. زیرا یکی از اهداف اصلی دشمنان در تشدید تحریم  ها 
و جنگ روانی علیه مردم ایران، دامن زدن به نارضایتی های اجتماعی و 
زمینه سازی برای بحران س��ازی داخلی و رودررو قرار دادن مردم با نظام 
اسالمی اس��ت،چراکه همان گونه که بار ها بر آن تأکید کرده اند،تنها راه 
باقی مانده برای آنان همین عرصه جنگ شناختی است که به زعم خود 
تالش دارند با دامن زدن به شایعات آینده کشور را تاریک جلوه داده و با 

ناامید کردن مردم ، زمینه فروپاشی نظام را فراهم کنند. 
مصادیق روشن این گونه شایعه پراکنی را این روز ها در رسانه  ها و فضای 
مجازی به کرات می توان دید. نظیر ارائه آماره��ای بی پایه، دروغ پردازی 
نسبت به شخصیت ها،تخریب چهره های انقالبی و موردقبول مردم ،کتمان 
موفقیت های نظام درزمینه نظامی، علمی ، خدمات رسانی و زیرساخت  ها 
،بزرگنمایی کاس��تی های کش��ور برای پمپاژ روحیه ناامیدی و یأس در 
مردم. - القای حتمی بودن فروپاشی اقتصادی ایران به واسطه تحریم  ها و 
التهابات اخیر؛ بزرگنمایی اعتراضات و فضاسازی رسانه ای برای گسترش 
آنها و تبدیل کردن آن به اغتشاش و... نمونه  هایی از این شایعه پردازی و 

جریان سازی هاست.
 امنیت روانی هر جامعه ای به تحقق امنیت همه جانبه و جامع و کامل آن 
بستگی دارد و هر تهدید و یا احساس تهدید و خطری می تواند امنیت روانی 
جامعه را مختل و یا با بحران مواجه کند. در این راستا تهدید روان عمومی 
جامعه و احساس ناامنی در این حوزه همانند تهدیدات نظامی، در روحیه 
انسانی تأثیرگذار بوده و جامعه را با فقدان امنیت مواجه می سازد. و اگر در 
جامعه ای امنیت روانی دچار فرسایش شود ،برنامه های اقتصادی کالن 
هم راه به جایی نخواهد برد. در چنین جامعه ای، روحیه انقالبی،جهادی، 
گذشت و ایثارگری روبه افول نهاده و مردم نیز در پی منافع شخصی خود 
می روند و در چنین شرایطی گسست اجتماعی در جامعه به اوج می رسد 
و ارکان انسانی آن در نبود اعتماد اجتماعی، دچار تزلزل می شود. اگر به 
این زنگ خطر نگران کننده توجه نشود، نظام اجتماعی در مسیر بی ثباتی 
و بحران اجتماعی قرار می گیرد. در این شرایط برای مدیریت کالن کشور 
مهم  ترین دغدغه باید بازگرداندن اعتماد عمومی و بازس��ازی س��رمایه 

اجتماعی نظام باشد. 
درروند تحوالت سیاسی و اجتماعی کشور و به ویژه پس از روی کار آمدن 
دولت س��یزدهم به رغم تالش های دولت برای حل مس��ائل و مشکالت 
باقی مانده از گذشته ،تمرکز جنگ روانی دشمن و دامن زدن به شایعات 
شدت یافته اس��ت،چراکه در صورت به ثمر نشس��تن برنامه  ها و اصالح 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشور، مجالی برای پذیرش شایعات و به 
ثمر نشستن جنگ روانی دشمنان باقی نمی ماند و به همین دلیل است که 
این روزها   فضای رسانه ای و روانی جامعه مملو از این شایعات است که هدف 
اصلی آن دامن زدن به نارضایتی های اجتماعی است ،اگرچه در این میان 
ضعف دولتمردان در اطالع رسانی ضعیف از طرح  ها و برنامه  ها و یا نظارت 
ضعیف در مهار گرانی  ها و یا حتی عدم برآورد درست نسبت به پیامد ها و 
آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه  ها در شایعه پذیری نقش اساسی داشته 
است،ولی تردیدی نمی توان داشت که تمرکز دستگاه رسانه ای دشمن و 
شایعه سازی های گسترده پیرامون برنامه های دولت هدفی جز کاهش 
بی اعتمادی مردم و دامن زدن به تورم انتظاری و نتیجتاً فرسایش سرمایه 
اجتماعی نظام ندارد و به همین دلیل است که رسانه های معاند از تضعیف و 
فروپاشی نظام سخن به میان آورده و جریان های برانداز، حجم آموزش های 
مربوط به اغتشاشات و درگیری های شهری را چند برابر نسبت به سال 

گذشته افزایش داده اند. 
نکته مهم در این میان این است که رهبر معظم انقالب ضعف قانون و یا 
نبود آن را توجیه کننده ضعف برخورد با این گونه شایعه سازی  ها نمی دانند ، 
و با تأکید بر تالش برای تصویب قوانین الزم که طبعاً مسئولیت دولت و 
مجلس را یادآور می شوند،بر اجرای قوانین موجود و حتی نسبت به نحوه 
اعالم مواضع و دیدگاه های مسئولین و هوشیاری نسبت به ایجاد حواشی 

هشدارمی دهند. 
مواجهه درست با این پدیده در کنار اقدامات قانونی نظیر تشکیل دادگاه های 

خاص برای بررسی دقیق تر این مسائل، مستلزم اقداماتی چند است:
1-صداقت مسئوالن با مردم و در میان گذاشتن صریح و بی پرده مسائل 

با مردم.
2-اهتمام بر بازسازی روابط بین دولت و مردم ،به رغم آسیب های واردشده 
در سال های گذشته ناش��ی از اش��تباهات در تصمیم  ها و سیاست های 

اقتصادی و سیاسی.
3-توجیه افکار عمومی و تبیین دقیق و همه جانبه موانع و مشکالت کشور 
به خصوص روشنگری نسبت به توطئه های دش��من درنبرد اقتصادی و 

رسانه ای و تحریم های همه جانبه .
4-تالش های بی وقفه دولتمردان برای حل مشکالت کشور به ویژه مسائل 
اقتصادی آسیب های ناشی از آن که زمینه جامعه پذیری شایعات را فراهم 

می کند.
5-کاهش تنش های سیاس��ی و پرهیز از طرح اختالف��ات و چالش  ها و 

رسانه ای کردن آن در کشور. 
6-اهتمام بر تقویت آموزه های دینی و اخالقی در جامعه به ویژه در میان 

مسئوالن کشور.
7-مدیریت فضای مجازی و فرهنگ س��ازی در بین خانواده  ها در نحوه 
بهره گی��ری از فضای مج��ازی و اجتن��اب از جنبه های آسیب رس��ان و 

خطرآفرین آن. 
8- اهتمام بر راه اندازی اینترنت ملی و گسترش زیرساخت های داخلی. 

برای تأمین نظر شورای نگهبان
طرح شفافیت قوای سه گانه اصالح شد

س�خنگوی کمیس�یون امور داخلی 
کش�ور در مجلس با اش�اره به پایان 
بررس�ی ای�رادات ش�ورای نگهبان 
درباره طرح ش�فافیت قوای سه گانه 
گف�ت: این ط�رح در نشس�ت علنی 
پ�س از هفت�ه سرکش�ی نمایندگان 
به حوزه انتخابیه بررس�ی می ش�ود. 

علی ح��دادی در گفت وگو با خانه ملت، در تش��ریح نشس��ت این 
کمیس��یون که ب��ا حضور طح��ان نظی��ف، عضو ش��ورای نگهبان 
برای بررسی ایرادات این ش��ورا به طرح ش��فافیت قوای سه گانه و 
دس��تگاه های اجرایی و نهادها برگزار ش��د، گفت: ایرادات شورای 
نگهبان درباره این ط��رح به کارگروه تخصصی رفت��ه بود که بعد از 

اصالح در صحن کمیسیون بررسی و نهایی شد.
 وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از ایرادات مربوط به اصالح عبارتی 
بود که انجام ش��د، گفت: برخ��ی از نهاد ها و س��ازمان ها نیز دارای 
جلسات محرمانه و طبقه بندی ش��ده بودند که در طرح آمده بود و 
مورد ایراد ش��ورای نگهبان قرار گرفته بود که در کمیسیون اصالح 

شد. 
حدادی اف��زود: نهاد های��ی همچون ش��ورای عالی امنی��ت ملی و 
ش��وراهای تأمین پیش از این به دلیل حساس��یت جلسات آنها، در 
صحن علنی از فهرست این قانون حذف شده بود اما برخی جلسات 
نیز مد نظر شورای نگهبان قرار داشت که در جلسه کمیسیون حذف 
شد، همچنین مواردی درباره قوه قضائیه و دولت مورد ایراد شورا بود 
که برطرف شد. سخنگوی کمیس��یون امور داخلی کشور و شورا ها 
در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: بعد از تصویب 
اصالح ایرادات، گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد 
و قرار است در هفته بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه در 

صحن علنی بررسی شود. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
حمله به زیرساخت های شیمیایی 

ورود به »منطقه ممنوعه« است
رئی�س س�ازمان پدافن�د غیرعامل 
با بی�ان اینک�ه مجام�ع بین المللی و 
رسانه  ها می بایست حمالت سایبری 
دشمنان به زیرس�اخت های صنعتی 
و ش�یمیایی را محکوم کنن�د، اظهار 
داشت: با توجه به مخاطرات احتمالی 
ب�رای م�ردم و کارکن�ان بخش های 

صنعت این نوع حمالت عمالً ورود دشمن به منطقه ممنوعه است. 
به گزارش ایرنا، سردار غالمرضا جاللی در حاشیه ششمین همایش 
ملی پدافند ش��یمیایی، در جمع خبرنگاران با اش��اره به اینکه این 
همایش در س��الروز مقابله با س��الح های ش��یمیایی و میکروبی و 
بمباران ناجوانمردانه شهر سردش��ت طی دو روز برگزار شد گفت: 
محکومیت این گونه اقدامات دشمنان، طراحی الگوهای حفاظت از 
مردم و صیانت از زیرساخت ها و ارتقای آمادگی دستگاه های اجرایی 
در برابر مخاطرات احتمالی حوزه شیمیایی و همپاسازی نظام ایمنی 
و امنیت با نظام توسعه صنایع ش��یمیایی از جمله مهم  ترین اهداف 

برگزاری این همایش بوده است. 
سردار جاللی با اشاره به اینکه نظام مصون سازی و عملیات پدافند 
شیمیایی کشور به تصویب ش��ورای عالی پدافند غیرعامل رسیده 
و به همه دس��تگاه های اجرایی ابالغ ش��ده اس��ت، گفت: این نظام 
نقش ها و وظایف و تکالیف بخش های مختلف در حوزه های مدیریت 
بحران های احتمالی شیمیایی را مشخص و مسیر ارتقای آمادگی را 

نیز تشریح کرده است.
 وی با اشاره به اینکه در استان های دارای زیرساخت های شیمیایی، 
قرارگاه های استانی پدافند شیمیایی تشکیل شده است، گفت: این 
قرارگاه ها با فرماندهی اس��تانداران تمام ظرفیت ه��ای عملیاتی و 
امدادی در شرایط بحران اعم از نیروهای مسلح، بهداشت و درمان، 
هالل احمر  و اورژانس را برای کاهش و مدیریت حوادث به کارگیری 

می کنند. 
سردار جاللی با اشاره به حمالت جنگ سایبری زیرساختی دشمن 
نیز گفت: محور این حمالت رژیم صهیونیس��تی اس��ت و این رژیم 
حمالت س��ایبری به زیرس��اخت هایی را که به مردم خدمات ارائه 
می کنند، در دستور کار خود قرار داده اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
مدیران زیرساخت ها و صنایع شیمیایی باید اقدامات پیشکنشی در 
برابر تهدیدات و مخاطرات سایبری احتمالی را در دستور کار خود 
قرار بدهند، تأکید کرد: از مجامع جهانی و افکار عمومی نیز انتظار 
داریم این حمالت که احتمال بروز نشت آلودگی های شیمیایی را با 

خود همراه دارند به جد محکوم کنند. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:
دوحه ادامه مذاکرات وین است

مهم  ترین خواسته آقای بورل در سفر 
به تهران تسریع در روند مذاکرات بود 
که این به اعالم آمادگی امریکایی ها 
من�وط ش�د ک�ه ب�ا واکن�ش مثبت 
جمهوری اس�المی ایران همراه شد. 
ابوالفضل عمویی، عضو هیئت رئیس��ه 
کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 

خارجی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به آغاز 
مذاکرات به میزبانی دوحه اظهار داشت: قطر در مذاکرات فعلی فراتر 
از تسهیل گر نخواهد بود که موضوعی با اهمیت است و ما این میزبانی 

و تسهیل گری را پذیرفتیم.
 وی افزود: میزبان خوب میزبانی است که بی طرف باشد و سوگیری 
نداشته باشد و مهم  ترین نکته این است که نباید تصور شود مذاکرات 
در دوحه چیزی جز مذاکرات ایران و 1+4 است. این دور از مذاکرات 
ادامه گفت وگو های وین اس��ت و تنها میزبان مذاکرات تغییر کرده 
است. وی با بیان اینکه باید فرصت میزبانی مذاکرات مهم بین المللی 
برای همه کشور ها وجود داشته باش��د، گفت: فرصت مشارکت در 
صلح و امنیت بین المللی باید برای همه کش��ور ها ایجاد ش��ود و در 
شرایط فعلی قطر تنها میزبان مذاکرات است، چرا که بار ها برای این 

موضوع اعالم آمادگی کرده بود. 
نماینده تهران در خصوص برخی اخبار در مورد حواشی سفر بورل 
به تهران تصریح کرد: در چارچوب قانون اقدام راهبردی بازرس��ان 
آژانس از دسترس��ی به محتوای فیلم های دوربین های نظارتی فرا 
پادمانی منع شده بودند و در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام 
نیز این دوربین ها جمع آوری شد اما این موضوع به مذاکرات ارتباطی 
ندارد و در صورتی که 1+4 طرف امریکای��ی را اجبار کند که آنها به 
تعهدات خود باز گردند ما نیز آمادگی داریم به تعهدات سابق خود 
بازگردیم. وی ادامه داد: ما شرطی از کسی نمی پذیریم و مهم  ترین 
خواسته آقای بورل در سفر به تهران تس��ریع در روند مذاکرات بود 
که این به اعالم آمادگی امریکایی ها منوط شد که با واکنش مثبت 

ما همراه شد. 

عباس حاجی نجاری

مع�اون فرهنگ�ی هن�ری س�ازمان بس�یج 
مس�تضعفین از آغ�از عملی�ات فرهنگ�ی و 
گفتمان سازی عظیمی برای انقالب اسالمی با 
عنوان »رویداد ملی امریکای بدون نقاب « در 
همه پایگاه های بسیج سراسر کشور خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری بس��یج، سردار مقواساز با 
تأکید بر لزوم شبکه ای و جبهه ای شدن »رویداد 
ملی امریکای بدون نق��اب « تأکید کرد: این کار 
با اطالع و دعوت همه اقشار انجام می شود و در 
پایان از استان، شهرستان یا روستایی که در این 
عملیات تجربیات موفقی داشته باشند، تقدیر به 

عمل خواهد آمد. 
معاون فرهنگی هنری س��ازمان بس��یج با بیان 
اینکه خرمش��هر  ها باید در جبهه فرهنگی آزاد 
ش��وند، تأکید کرد: برای موفقیت در این عرصه 

نیازمند فرهنگ بس��یجی هس��تیم. باید قدرت 
فرهنگی بسیج را ارائه دهیم و اراده بسیج را به رخ 
دشمن بکشیم. وی تصریح کرد: عملیات فرهنگی 
در یک شبکه و یک جبهه در مثلث عملیاتی که 
شکل می گیرد، ضلع اول آن نوجوانان هستند، 
ضلع دوم قرارگاه محل محور که باید شکل بگیرد 
و ضلع سوم تمام آحاد مردم هستند که باید پای 

کار بیایند. 
سردار مقواس��از اظهار داش��ت: با توجه به قرار 
داش��تن در هفته حقوق بشر امریکایی، سازمان 
بسیج مستضعفین کشور در راستای جهاد تبیین 
رویداد ملی را در همه پایگاه  ها و مساجد سرتاسر 
کش��ور به عنوان امریکای بدون نقاب از تاریخ 6 

الی 12 تیر ماه برگزار می کند. 
معاون فرهنگی هنری س��ازمان بس��یج افزود: 

این رویداد فرهنگی 
در قالب های متنوع 
هنری، فرهنگی و در 
سطح محالت کشور 
برگزار می گردد که 
جوان��ان و نوجوانان 
بس��یجی در هم��ه 
مساجد با خالقیت و ابتکارات خود از شیوه های 
هنری و رس��انه ای از جمله اج��رای گروه های 
س��رود، نمایش بخش فیلم مس��تند، مسابقات 
فرهنگ��ی، کتابخوان��ی و بخش هنری موش��ن 
گرافی با هدف نشان دادن تصویر واقعی از امریکا 

را اجرا می کنند. 
سردار مقوا ساز اظهار کرد: بس��یج بزرگ ترین 
ش��بکه فرهنگی مردمی از دیدگاه رهبر معظم 

انقالب اس��ت که با آوردن جوان��ان و نوجوانان 
خ��الق و انجام یک کار گس��ترده، ش��بکه ای و 

جبهه ای کار عظیمی را رقم می زند.
 وی افزود: بس��یجیان مساجد کش��ور با تأسی 
از ش��هدای دف��اع مق��دس، فرهنگ ایث��ار و از 
خود گذش��تگی و جهادی، تم��ام تالش خود را 
برای اجرای رویداد های فرهنگی که در بس��تر 
مناس��بت های ملی مذهبی است انجام خواهند 
داد. معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج ادامه 
داد: این رویداد که با هدف جهاد تبیین و آوردن 
جوان��ان و نوجوانان خالق به عرص��ه این جهاد 
است در قالب مس��ابقات فرهنگی هنری برگزار 
می گ��ردد، همچنین تا پایان س��ال در چندین 
دوره تکرار می شود و در پایان با ارزیابی ابتکارات 

و معرفی اثر فاخر به کار خود پایان خواهد داد. 

 نایب رئیس کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی گفت: 
امیدواریم که امریکایی  ها و اروپایی  ها به سمت صداقت در عمل 
برگردند، اما آنچه ما در این مدت دیدیم بدعهدی بوده که البته ما 
از کشورهای مستکبر و زیاده خواه مانند امریکا انتظاری نداریم. 
ابراهی��م عزیزی، نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی در گفت وگ��و با فارس در مورد رفتار کش��ورهای غربی در 
روند ادام��ه مذاکرات، اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی ایران به 
واسطه گفتمان مستحکمی که دارد، از یک پایه منطقی در سیاست 
خارجی برخوردار اس��ت و در موضوع مذاکرات نشان داده که هیچ 
وقت هراسی از مذاکرات نداش��ته و مانند ملت های آزاده، بر اساس 

منطق استوار حرکت می کند. 

وی در ادامه در زمینه رفتار امریکایی ه��ا در مذاکرات، گفت: آنچه 
امروز ما در موضوع مذکرات ش��اهد هس��تیم، اول سیاس��ی کاری 
امریکایی ها، دوم زیاده  خواهی آنها و س��وم بی عملی و عدم اجرای 
تعهدات اس��ت.  عزیزی با بیان اینکه جمهوری اسالمی مذاکره را 
برای مذاکره نمی پس��ندد، افزود: جمهوری اس��المی مذاکرات را 
برای رسیدن به اهدافش می پسندد و همیشه از آن استقبال کرده 
است، امروز مذاکره نیازمند اقدام عملی، تغییر رفتار و نگرش جدید 

سیاسیون امریکایی و اروپایی است. 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی در ادامه با 
بیان اینکه اقداماتی که تاکنون امریکایی ها انجام داده اند جز تضعیف 
منافع ملی ایران چیزی در برنداش��ته، خاطرنش��ان کرد: تاکنون 

مذاکرات هیچ گونه بار اقتصادی مثبتی برای ایران به همراه نداشته 
است. اگر امریکایی ها و اروپایی ها رفتار خود را تغییر و تضمین برای 
حفظ منافع کشور دهند، جمهوری اسالمی نیز از مذاکرات استقبال 
خواهد کرد، اما اگر مانند گذش��ته از مذاکرات فقط به دنبال نشان 
دادن خود به عنوان صاحب نظریه و اهل گفتمان در جوامع جهانی 
باشند، مذاکرات برای جمهوری اسالمی وقت تلف کردن می باشد. 
وی در پایان در پاس��خ به س��ؤالی در خصوص احتمال تغییر رفتار 
امریکایی  ها در مذاکرات اظهار داش��ت: امیدواریم که امریکایی  ها 
و اروپایی  ها به س��مت صداقت در عمل برگردند اما آنچه ما در این 
مدت دیدیم بدعهدی بوده است که البته ما از کشورهای مستکبر و 

زیاده خواه مانند امریکا انتظاری نداریم. 

معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین خبر داد

 برگزاری »  رویداد ملی امریکای بدون نقاب«  در پایگاه های بسیج

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مذاکرات بدون بار اقتصادی مثبت، وقت تلف کردن است

   خبر اول

    بسیج

    مجلس

آمادگی ایران برای ترانزیت کشورهای ساحلی خزر به دریای عمان

مدیریت منافع در عشق آباد

دکتر سیدابراهیم رئیسی که از ابتدای ریاست 
جمهوری، بخش عمده ای از سیاست خارجی 
دولتش را برمبنای تقویت روابط با همسایگان 
تنظیم کرده و همواره کوشیده است با نگاه به 
شرق، توأمان  بابازگشایی دروازه های کشور 
به س�وی همس�ایگان، راهبرد خنثی سازی 
تحریم ه�ا را دنبال کن�د، دیروز در س�فری 
یک روزه به ترکمنس�تان برای ش�رکت در 
نشست سران کشورهای ساحلی خزر رفت 
تا عالوه بر پیگی�ری حقوق ای�ران در خزر، 
مدیریت منافع کشور با همسایگان در سایر 
حوزه های سیاسی، اقتصادی و تجاری را هم 
دنبال کند. رئیس جمهور در این سفر عالوه 
بر س�خنرانی در اجالس همس�ایگان خزر، 
با همتایان خود به ص�ورت جداگانه دیدار و 
گفت وگو کرد. وی همچنی�ن درباره راه های 
گس�ترش روابط دوجانبه با آنها رایزنی کرد. 
 رئیسی طی سخنانی در ششمین اجالس سران 
کشورهای ساحلی خزر در عشق آباد با استقبال 
از ابتکارات ارائه شده از س��وی رؤسای جمهور 
کش��ورهای س��احلی دریای خزر برای توسعه 
همکاری های اقتص��ادی در حوزه های مختلف 
گفت: جمهوری اس��المی ایران، دریای خزر را 
دریای صلح و دوس��تی و عامل پیوند و نزدیکی 
م��ردم منطقه می دان��د و ب��رای همکاری های 
همه جانبه بر اس��اس احترام و مناف��ع متقابل 

آمادگی خود را اعالم می دارد. 
رئیس جمهور از دریای خزر، ب��ه عنوان میراث 
و س��رمایه مش��ترک، کانون پیوند و دوستی و 
منش��أ خیر و برکت برای بیش از 27۰ میلیون 
نفر جمعیت کشورهای س��احلی آن یاد کرد و 
گفت: همانگونه که پدران تمدن س��از و مادران 
فرهنگ پرور ما برای هزاران سال در این سواحل 
و مناطق از آرامش و نعم��ت برخوردار بوده اند، 
ملت ه��ای ما نیز ب��ه عنوان همس��ایگان ابدی 

حاشیه این دریا باید با نگاه بلندمدت به دریای 
خزر به عنوان دریای دوستی و همکاری بنگرند 
تا به مس��ئولیت خود در قبال نس��ل کنونی و 
نس��ل های آینده نیز عمل کرده باش��یم. از این 
منظر، همگرایی فرهنگی کش��ورهای ساحلی 
خزر از اولویت های اساسی است که همکاری و 
دوستی را در بلند مدت تضمین و در دل ملت  ها 

مستحکم می کند. 
     نفی دخالت طرف های ثالث و غیرساحلی 

در خزر
رئیسی با نفی هرگونه دخالت طرف های ثالث 
و غیرس��احلی دریای خزر تصری��ح کرد: اصل 
کلیدی م��ورد توافِق »صالحی��ت انحصاری و 
اجماعی کشورهای ساحلی « برای تصمیم گیری 
راجع به دریای خزر و حل و فصل مس��ائل آن، 
چراغ روشنگر و راهنمایی است که در پرتو آن، 
زمینه های هم��کاری و تأمین مناف��ع متقابل 
کش��ورهای س��احلی خزر فراهم می شود. این 
امر، و همچنین بر اس��اس معاهدات قبلی، راه 
مداخالت طرف های ثالث و غیرساحلی خزر در 
مسائل مرتبط با دریای خزر یا ارتکاب تجاوز و 
سایر اقدامات علیه هر یک از کشورهای ساحلی 
را می بندد و می تواند از وقوع حوادث ناخوشایند 
احتمالی جلوگیری نمای��د. بنابراین، ضروری 
اس��ت ما به عنوان کشورهای س��احلی دریای 
خزر با تأکید بر همکاری های پنج جانبه و پرهیز 
از اقدام��ات یکجانبه و با اتکا ب��ه ظرفیت های 
موجود و گس��ترش همکاری ها، منطقه دریای 
خزر را به عنوان »منطقه صلح و دوستی « حفظ 
کنیم و به منافع بلندمدت منطقه و کشورهای 
س��احلی و رعایت »اص��ل اتف��اق آرا « در تمام 
تصمیمات مربوط به دریای خزر، توجه جدی 

داشته باشیم. 
رئیس جمهور درب��اره وضعی��ت حقوقی خزر 
هم گفت: در نشس��ت قبلی س��ران کشورهای 

ساحلی خزر در آکتائو در س��ال 2۰18 پس از 
دو دهه مذاکره، کنوانس��یون وضعیت حقوقی 
دریای خزر به عنوان س��ندی که مبین حقوق 
و تکالیف کشورهای س��احلی و اصول اساسی 
فعالی��ت در دریای خزر تلقی می ش��ود، نهایی 
و امضا ش��د. قطعاً اجرایی ش��دن آن می تواند 
زمینه س��از همکاری های بیش��تر کشورهای 
ساحلی و همچنین فعالیت های گسترده تر در 
دریای خزر باشد. طبیعتاً دستیابی به این نقطه 
مستلزم تحدیِد حدود منصفانه مناطق اِعمال 
حاکمیت، حقوق حاکمه و صالحیت کشورهای 
ساحلی در خصوص بخش های بستر و زیربستر 
دری��ا، س��طح و س��تون آب و همچنین فضای 
فوقانی دریای خزر اس��ت. در این راستا نهایی 
ش��دن »موافقت نامه چگونگی ترسیم خطوط 
مبدأ« حائز اهمیت اس��ت و جمهوری اسالمی 
ایران هم��واره، ازجمله در اعالمیه تفس��یری 
پس از امضای کنوانسیون، تصریح کرده است 
که این مسئله برای ایران به عنوان کشوری که 
دارای »ش��کل ساحل آن آش��کارا در وضعیت 
نامساعدی « اس��ت، دارای اهمیت چشمگیر و 

تعیین کننده است. 
   آمادگی ایران برای ترانزیت کشورهای 

ساحلی خزر به دریای عمان
عدال��ت از بنیان های اساس��ی ش��کل دهنده 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است، 
بر این اس��اس برقراری روابط عادالنه به صورت 
دوجانبه و همچنین شکل دهی به نظم عادالنه 
چندجانبه جزو جهت گیری های اصلی سیاست 
خارجی ایران اس��ت. طبیعتاً یکی از فواید نظم 
عادالنه، گسترش روابط دوستانه بین بازیگران، 
به خصوص همسایگان اس��ت که تأمین کننده 
منافع متقاب��ل آنها نیز خواهد ب��ود. جمهوری 
اسالمی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و 
زیرساخت های مناسب خود آماده است زمینه 

ترانزیت و دسترسی کشورهای ساحلی دریای 
خزر به دیگر کشور ها و مناطق، به خصوص بنادر 
ایران در خلیج فارس و دریای عمان را از طریق 
قلمرو خود فراهم نماید. همچنین، همکاری در 
زمینه صادرات و س��وآپ نفت و گاز، برق، مواد 
معدنی و محصوالت کشاورزی از جمله مواردی 
است که در ماه های اخیر در دستورکار مذاکرات 
ما با کشورهای همس��ایه در دریای خزر بوده و 
توافقات خوبی در این زمینه  ها شکل گرفته است 
که نوید دهنده دوران نوین��ی از همکاری های 
راهبردی اس��ت. وی در پایان از اعالم آمادگی 
ایران ب��رای برگزاری هفتمین اجالس س��ران 

خزر خبرداد. 
     دیدار رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان

دی��دار با رئیس جمه��ور ترکمنس��تان از دیگر 
برنامه های رئیس��ی در حاش��یه اجالس سران 
کشورهای س��احلی خزر بود. رئیس جمهور در 
این دیدار با بیان اینکه روابط تهران و عشق آباد 
بر پایه توسعه روابط همسایگی و بر اساس اعتماد 
متقاب��ل و همکاری های گس��ترده به س��رعت 
در حال گس��ترش اس��ت، افزود: اجرایی شدن 
تفاهم نامه  ها و اسناد همکاری که در سفر اخیر 
جنابعالی به تهران به امضای دو کش��ور رسید، 
ارتقای سطح و گسترش همکاری های دو کشور 

را تسریع خواهد کرد. 
س��ردار ب��ردی محم��داف ، رئیس جمه��ور 
ترکمنس��تان نی��ز در این دی��دار از تالش های 
آیت اهلل رئیس��ی برای ارتقای س��طح روابط دو 
کشور قدردانی و بر اراده کشورش برای اجرای 
کامل تفاهم نامه  ها و توافقات منعقد شده میان 

دو کشور تأکید کرد. 
     رژیم صهیونیستی، تضعیف کننده امنیت

رئیس جمه��ور در ادام��ه برنامه های س��فر به 
ترکمنستان، در دیدار الهام علی اف رئیس جمهور 
آذربایجان، یکی از مهم  تری��ن مزایای برگزاری 
اجالس های منطقه ای را دی��دار و گفت وگوی 
مقامات کشورهای همسایه و ایجاد زمینه تفاهم 

بیشتر میان آنان دانست. 
رئیسی با اش��اره به اینکه ظرفیت های موجود 
در دو کشور بسیار بیش از س��طح فعلی روابط 
فیمابین اس��ت، گفت: باید با بهره گیری بهینه 
از این ظرفیت  ه��ا همکاری های دو کش��ور در 
عرصه های سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی و تجاری 
را گسترش داد. وی با اشاره به سوابق روابط دو 
کشور افزود: جمهوری اسالمی ایران ثابت کرده 
که دوس��ت روزهای سخت همس��ایگان است 
و هیچ گاه در س��ختی  ها دوس��تان خود را تنها 
نمی گذارد. رئیس جمه��ور در بخش دیگری از 
سخنانش با تأکید بر اینکه حضور رژیم اشغالگر 
قدس در منطقه تنش زا است و به هیچ وجه به 
نفع امنیت منطقه نیست، تصریح کرد: امنیت 
در منطقه صرفاً با همکاری کشورهای منطقه و 

همسایگان خزر محقق می شود. 
الهام علی اف ، رئیس جمه��ور آذربایجان نیز در 
این دیدار با بیان اینکه پس از دیدار قبلی وی با 
رئیس جمهور کشورمان در حاشیه اجالس اکو 
در عشق آباد ارتقای روابط دوجانبه تسریع شده 
است، خاطرنشان کرد: امیدوارم دیدار امروز ما 
نیز موجب تقویت روند گسترش روابط و ارتقای 

سطح همکاری های دو کشور شود. 
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     فارس: رئیس مجلس در نشس��ت با نمایندگان استان خوزستان 
با بیان اینکه از تأکیدات به نمایندگان این اس��ت که درعزل و نصب  ها 
دخالت نکنند و این مربوط به وظایف دولت است، گفت برای مجلس 
قابل قبول نیست که تخصیص های بودجه بی حساب و کتاب باشد، لذا 

در این موضوع نظارت دقیق انجام می شود و نباید کوتاه بیاییم. 
     ایرنا: آیت اهلل جنتی، دبیر ش��ورای نگهبان: دشمنان با به شهادت 
رساندن امثال شهید بهشتی تصور می کردند به اهداف خود می رسند اما 
سخت در اشتباه بودند چراکه با شهادت آنها اسالم و انقالب حفظ شد. 

 


