
آیا فقط مسئوالن مقصرند؟  

                        

رئیــس ســازمان صداوســیما چنــد روز پیش از 
دانشجویان خواست ضمن دیدن برخی از فیلم های 
شــبکه نمایش خانگــی به این واقعیــت پی ببرند 
که »هیچ کدام از شــما به هیچ وجه همــراه خانواده 
محترمتان حاضر به نشستن پای یکی از قسمت های 
یکی از زنجیره هایی که همین  اآلن دارد از شــبکه 
نمایش خانگی پخش می شود، نخواهید بود، مطالبی 
که آنجا بارگذاری می شود اعم از محتوای مستهجن 
به معنی واقعی کلمه، شیطان پرستی به معنی واقعی 
کلمه، محتواهای صد در صد ضد دینی و ضد اخالقی 
و ضد امنیتی همین  اآلن روز روشــن در جمهوری 
اسالمی  شما بروید در این پلتفرم ها ببینید. چه کسی 
صاحب اینجاست؟ چه کســی باید این را مدیریت 
بکند؟ یعنــی می خواهم عرض کنم مــا اگر ادعای 
نظارت داریم این ادعا، ادعای ســلیقه ای ما نیست«. 
حاال باید دید کجای دنیا فضای رسانه ای رها است؟ 
کجای دنیا می توان سریالی را بدون اخذ تأییدیه های 
آن کشور ســاخت و در پلتفرم خانگی پخش کرد؟ 
کشــور در حال حاضــر بهترین زمان و شــرایط را 
به منظور اصالح چنین نواقصی دارد که صداوسیما و 
وزارت ارشاد همراه با مجلس و قوه قضاییه جبهه ای 
تشکیل داده اند که با روحیه و نگاه انقالبی می تواند 
گام های مؤثر و پیش گیرنــده ای در یک اقدام موثر 
بــردارد. باید دید در کدام یک از کشــورهای جهان 
یک فیلم ســینمایی را می شــود بدون پیش درآمد 
ضابطه و قواعد تولید کرد و آن را به جشــنواره های 
بین المللی فرســتاد؟ وزیر ارشــاد در پاسخ سوألی 
پیرامون فیلم »بــرادران لیال« اینگونه گفته بود که 
»طبق قانون فیلم هایی که به جشنواره های خارجی 
می رونــد باید مجوز اکران در داخل گرفته باشــند. 
اآلن اســکار هیچ فیلمی را بدون اینکه مجوز اکران 
داخلی داشته باشد، اصال نمی پذیرد اما جشنواره کن 
این طور نبود. به عوامل فیلــم »برادران لیال« اعالم 
شده بود بدون اخذ مجوز نروند و چون مجوز اکران 
نگرفتند مشمول اعمال قانون می شوند«. قوه قضائیه 
در تاریخ 1398/01/28 یعنی زمانی که مدیریت آن 
با رئیس جمهور فعلی بود در نامه ای خطاب به مراجع 
قضایی کشور نوشــته اســت: »با عنایت به نظریه 
تفسیری مورخ 1379/07/10 شورای محترم نگهبان 
و ذیل اصل ۴۴ و 175 قانون اساسی و ابالغیه مقام 
معظــم رهبری مدظله العالی مــورخ 139۴/06/23 
خطــاب به رئیس جمهــور محترم مبنــی بر اینکه 
مســئولیت صــدور مجوز و تنظیم مقــررات صوت 
و تصویــر فراگیر در فضای مجــازی و نظارت بر آن 
منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است، ضروری 
اســت مراجع قضایی و ســتاد قوه قضائیه هرگونه 
اســتعالم درباره صوت و تصویــر فراگیر در فضای 
مجازی را از حیث پروانه فعالیت مقررات و موضوعات 
مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی به 
عمل آورد. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه 
بدون مجوز آن ســازمان غیرمجاز می باشد«. تا دو 
دهه پیش اگر تهیه کننده و کارگردانی قصد نمایش 
و عرضه فیلم خود را در خارج داشت لزومی نمی دید 
که مجوز تولید و نمایش دریافت کند که البته پس 
از سوءاستفاده ها و برداشت هایی که توسط معدودی 
شد و طراحان غربی چیدمان ها و بودجه تزریقی الزم 
را فراهم کردند، ســازوکارهای تازه همچون دریافت 
دو مرحله مجوز تولید و اکران دیده شد تا پس ازآن 
کارگردان فیلم برادران لیال عنوان کند دوست ندارد 
فیلمش مورد بازبینی و به نظر او سانسور واقع شود. او 
در نشست خبری فستیوال به صراحت از قوانین تولید 
و نمایــش فیلم در ایران انتقاد می کند که »دریافت 
مجوز فیلمبرداری فرآیندی افراطی، طاقت فرســا و 
طوالنــی دارد که پس ازآن نوبت مجوز دیگری برای 
اکران است که البته در آن روند »سانسور« نیز وجود 
دارد. بنابرایــن ترجیح می دهم به کلی از نمایش این 
فیلم چشم پوشــی کنم تا اینکه تحت سانسور قرار 
بگیرم«. پرواضح اســت که اینگونــه اظهارنظرهای 
یکطرفــه درنهایت تــوپ را در زمین مســئوالنی 
می اندازد که فقط می خواهند مجری قانون باشند و 
ضمن آنکه نوعی خط ونشان کشیدن یک سلبیریتی 
تولید برای مدیران سینمایی کشور است که از فرصت 
به دست آمده توسط محمل دشمنان برای سم پاشی 
اســتفاده شود با توجه به اینکه اجرای قوانین مدون 
در هــر زمینه ای با هیچ کس تعارف و رودربایســتی 
ندارد زیرا اگر غیرازاین باشــند ســنگ روی سنگ 
بند نمی شــود. همانگونه که وزیر ارشــاد در پاسخ 
خبرنگاری به صراحت اظهار داشت »به هرحال طبق 
قانون، سازمان سینمایی به عوامل فیلم این را اعالم 
کرده اســت، چه به صورت حضوری یا غیرحضوری، 
خودشان هم می دانند که به آن ها اعالم شده است. 
طبیعتاً ما مکلف هســتیم که قانون را رعایت کنیم. 
این شــرایط طبق آیین نامه ای است که در سازمان 
ســینمایی وجود دارد و همــه عوامل فیلم هایی که 
شــامل آن می شوند، از آن اطالع دارند. ممکن است 
در گذشته موردی باشد که بدون دریافت مجوز اقدام 
به این کار کرده باشــند که در این صورت قانون را 
رعایت نکرده اند، بنای ما در این دولت این است که 
قانون را رعایت کنیم«. با این تفاسیر به نظر می رسد 
چه در این دولت و چه در کابینه های گذشته میزان 
تقصیر مسئوالن در همه امور به شدت کمتر از بعضی 
از گروه هــای خــاص در جامعه بوده و هســت زیرا 
برخالف اکثریت آن معدودی پیدا می شوند تا خود را 
تافته های جدا بافته بدانند و از پاپ کاتولیک تر شوند 
که بدون توجه به مقررات و قوانین مصوبه به عنوان 
پاســدار هر جمعیت، ضمن سخنرانی های بیهوده و 

دوپهلو فرهنگ کشور را زیر سوأل ببرند!

بی توجهی تاکی؟!

فعال سیاسی اصولگرا گفت: آقای رئیسی تالش می کند 
و شــب و روز می دود اما اگر اصالح ساختارها را انجام 

ندهد سه سال دیگر ناموفق خواهد بود.
در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 قرار داریم. 
منتقدان دولت با یادآوری شــعارهای انتخاباتی ســید 
ابراهیم رئیسی، شرایط کنونی کشور را متضاد با وعده ها 
مــی خوانند، در حالی که حامیان دولت پیشــرفت های 

حاصله را چشمگیر توصیف می کنند.
علی یوسف پور در گفتگو با نامه نیوز درباره میزان تحقق 
وعده های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی گفت: دولت آقای 
رئیســی را باید منصفانه قضاوت کرد. خود شخص رئیس 
جمهور فعال و درکش از مســائل کشور خوب است. این 
دولت در عرصه سیاســت خارجی توانست با عضویت در 
سازمان شــانگهای گشایش ایجاد کند چون این سازمان 

مجموعه مهمی مقابل آمریکا و ناتو محسوب می شود.
وی افــزود: در حوزه مبارزه با کرونا، دولت آقای روحانی 
فقط به 5 میلیون نفر واکسن زد اما این دولت عملکردش 
به گونه ای بود که تلفات ناشی از کرونا به صفر رسید. با 
وجود این دستاوردها، انتقاداتی هم به دولت سیزدهم به 
ویژه درباره ناهماهنگی اعضای تیم اقتصادی وارد است.

این فعال سیاســی اصولگرا یادآور شــد: تیم اقتصادی 
دولت نتوانست با تدوین برنامه ای اوضاع را کنترل کند. 
اگر آقای رئیسی بعضی از ساختارها را عوض نکند موفق 
نخواهد شــد. مثل این می ماند که وقتی بیماری پاشویه 
می شــود تبش پایین می آید اما اگر درمان مناســبی 

درباره او انجام نشود، دوباره تبش باال می رود.
وی افــزود: اواخر دولت آقایان هاشــمی، احمدی نژاد و 
حســن روحانی تورم به بــاالی 50 درصد افزایش یافت 
چون 80 درصد اقتصاد ما دولتی است بنابراین وقتی اثر 
ُمســکن ها از بین می رود، دوباره عوارض عفونت ظاهر 
می شــود. دولت باید از تصدی گری هایش دست بردارد. 
کجای دنیا گوشــت، ذرت، علوفه، گندم و مرغ را دولت 
وارد مــی کند؟ دولت باید واردات ایــن اقالم را به تجار 
بســپارد و هر کســی هم خالف کرد، مجازات کند. این 
تحلیلگر مســائل سیاسی با اشــاره به وضعیت نامطلوب 
نظام بانکی کشور اظهار کرد: تا این وضعیت اصالح نشود، 
دولت در حوزه اقتصادی موفق نخواهد شد. آقایان دولتی 
یک کشــور با اقتصاد سالم مثال بزنند که بهره بانکی اش 
20 تا 30 درصد اســت. تولیدکننده چه طور می تواند با 

وام 20 درصد بهره محصول رقابت پذیر تولید کند.
وی ادامه داد: هم اکنون مصالح ساختمانی و مواد غذایی 

دست مردم است، در این حوزه ها شاهد کیفیت هستیم 
سال گذشته 300 میلیون متر مربع کاشی سرامیک و 20 
میلیون تن ســیمان صادر کردیم. مواد غذایی با کیفیت 
ایران به سایر کشورها صادر می شود. آقای رئیسی تالش 
می کند و شب و روز می دود اما اگر اصالح ساختارها را 

انجام ندهد سه سال دیگر ناموفق خواهد بود.
یوسف پور با بیان اینکه مردم به سفره خود نگاه می کنند، 
گفت: دولت باید به این موضوع توجه کند و وضعیتی را 
به وجــود آورد که مردم بتوانند معیشــت خود را اداره 
کنند. وی با اشــاره به جوانگرایی های صورت گرفته در 
ســطوح مدیریت دولت افزود: هر جا رهبر معظم انقالب 
درباره جوانگرایی ســخن گفتند، ویژگی هایی همچون 
عقالنیت و مشــاوره با کارشناسان برای جوانگرایی الزم 
دانستند. ایشان حتی فرمودند »اگر شهید قاسم سلیمانی 
زنده بود تا 10 ســال دیگر به او حکــم می دادم« پس 

مالک جوانگرایی فقط سن و سال نیست.
این فعال سیاســی اصولگرا بیان کــرد: مدیر جوان باید 
باتجربــه، مبتکــر، انقالبی، پرتالش و خســتگی ناپذیر 
باشــد. وقتی در این دولت به کسی مسئولیت وزارت را 
می ســپارند که حتی قبال مدیرکل نبوده یا معاون امور 
اســتخدامی رئیس جمهور اصال استخدام دولت نیست، 
این افراد تصمیماتی می گیرند که بعدها می تواند برای 
دولت چالش ایجاد کنــد. حتما کنار مدیران جوان باید 

افراد کارشناس و باتجربه حضور داشته باشند.  
وی افزود: در حادثه اخیر قطار که 20 نفر کشته و 100 
مصدوم به جای گذاشــت، آیا آقــای صالحی مدیرعامل 
شرکت راه آهن ســابقا در وزارت راه و شهرسازی بوده 
اســت؟ اساســا تجربه کار اجرایی در این حوزه را دارد؟ 
او مســئول رادیو قرآن بود. ما مســلمانیم، پیامبر )ص( 
فرمودند »هر کسی مسئولیتی را قبول کند که شایسته 
آن مسئولیت نیست به خدا، رسول خدا و مردم خیانت 

کرده و کسی هم که او را منصوب کرد خائن است«.
این تحلیلگر مســائل سیاسی اظهار کرد: کسی که هیچ 
تجربه کار اجرایی ندارد و فقط ادعای حزب اللهی بودن 
دارد، آیا خیانت نیســت که مســئولیتی را قبول کند؟ 
ضمن آنکه اصال حاضر نیســت مشورت بگیرد. قریب به 
10 ماه از آغاز دولت سیزدهم می گذرد و آقای صالحی  
حتی یک مالقات به شــرکت های ریلی نداده است. در 
مجموع آقای رئیســی تا دیر نشــده در تیم اجرایی اش 
حتمــا تجدیدنظر کنــد و کنار تیم اجرایــی اش افراد 

باتجربه را به کار گیرد.

علی یوسف پور:

رئیس جمهور تا دیر نشده در تیم خود تجدید نظر کند
بررسـی طـرح توسـعه و مانـع زدایـی از صنعـت بـرق 
کشـور، تقدیـر از نیـروی انتظامـی در پـی دسـتگیری 
تذکـرات  ملـی،  بانـک  امانـات  صندوق هـای  سـارقان 
اصـالح  الیحـه  وصـول  اعـالم  نماینـدگان،  اقتصـادی 
قانـون کار، مسـائلی بـود کـه روز گذشـته در جلسـه 

علنـی مجلـس طـرح و بررسـی شـد. 
ریاسـت  بـه  مجلـس  چهارشـنبه  روز  علنـی  جلسـه 
ادامـه  بررسـی  و  شـد  برگـزار  قالیبـاف  محمدباقـر 
رسـیدگی بـه گـزارش کمیسـیون انـرژی دربـاره طـرح 
در  کشـور  بـرق  صنعـت  از  زدایـی  مانـع  و  توسـعه 

گرفـت. قـرار  نماینـدگان  دسـتورکار 
200 نفـر از نماینـدگان مجلـس بـا صـدور بیانیـه ای از 
نیـروی انتظامـی جمهـوری اسـالمی در پی دسـتگیری 
سـارقان صنـدوق امانـات بانـک ملـی تشـکر کردند که 
متـن این بیانیه توسـط احمـد امیرآبـادی فراهانی عضو 

هیـات رییسـه مجلـس در جلسـه علنی قرائت شـد.
در جریـان بررسـی گـزارش کمیسـیون انـرژی دربـاره 
طـرح توسـعه و مانـع زدایـی از صنعـت بـرق کشـور، 
از  پـس  کردنـد  مکلـف  را  نیـرو  وزارت  نماینـدگان  
نسـبت  نیـاز داخلـی  مـورد  بـرق  تامیـن  از  اطمینـان 
بـه صـدور مجـوز بـرای صـادرات بـرق توسـط بخـش 

کنـد. اقـدام  خصوصـی 
در  از  تذکـری  در  زنگنـه  محسـن  جلسـه  همیـن  در 
اولویـت قـرار گرفتـن قطـع بـرق صنعتـی انتقـاد کرد و 
گفـت: در خصـوص قطـع برق بـا رعایت عدالـت مواجه 
نیسـتیم و مشـاهده می کنیـم که در شـهرهای مختلف 
بـرق قطـع می شـود امـا در تهـران قطـع بـرق نداریم. 
نمـی دانـم کـه بـر چـه اساسـی اینگونـه برنامـه ریزی 
مـی شـود کـه شـهری که محـروم اسـت باید هـم قطع 
بـرق شـهری و هـم قطع برق صنعتی داشـته باشـد؛ در 
شهرسـتان هـای محـروم هـم بـا قطـع آب مواجهیـم و 

هـم بـا قطـع برق.
همچنیـن بـا نظـر رییـس مجلـس، مـاده مربـوط بـه 
داخـل  سـاخت  هوشـمند  )کنتـور(  شمارشـگر  نصـب 
بـرای مشـترکین برق بـا اولویت مشـترکین پـر مصرف 
بـه کمیسـیون انـرژی برای بررسـی بیشـتر ارجاع شـد.
در ادامـه بررسـی جزییـات طـرح مانع زدایی از توسـعه 
صنعـت بـرق، طبق مصوبـه مجلس در مـاده 21، الیحه 
قانونـی بخشـودگی بهـای بـرق مشـترکین خانگـی کم 

مصـرف مصـوب 8 /12 /1357 و اصالحـات بعدی آن و 
الیحـه راجـع بـه اجـازه تعیین نرخ بـرق بـرای مصارف 
خانگـی، صنعتـی، کشـاورزی و سـایر مصـارف مصـوب 
1360/5/20 از تاریـخ الزم االجـرا شـدن ایـن قانـون 

نسـخ می شـوند.
بـا تصمیـم نماینـدگان، دولـت مکلـف شـد تـا منابـع 
حاصـل از واگـذاری دارایی هـای مرتبط بـا صنعت برق 
را صـرف نوسـازی و بازسـازی شـبکه های اصلـی انتقال 

بـرق در مناطـق محـروم کند.
و  حرارتـی  بـرق  تولیـد  شـرکت های  همچنیـن 
شـرکت های بـرق منطقـه ای با نظـر نماینـدگان موظف 
شـدند تـا منابـع تعیین شـده در بودجه مصوب سـاالنه 
خـود را پـس از گـردش خزانـه بـه ترتیـب بـه شـرکت 
مـادر تخصصـی تولیـد بـرق حرارتـی و شـرکت مـادر 

تخصصـی توانیـر پرداخـت کننـد.
در ادامـه جلسـه علنـی، نماینـدگان گزارش کمیسـیون 
اصـل)90( قانـون اساسـی در بـاره نحـوه اجـرای قانون 
اقـدام راهبـردی برای لغـو تحریم ها و صیانـت از منافع 

ملـت ایـران را بررسـی کردند.
در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نـود  اصـل  کمیسـیون 
گـزارش خـود تاکیـد کـرد کـه اسـتنکاف رئیس  سـابق 
رئیـس   همچنیـن  و  انـرژی  اتمی)صالحـی(  سـازمان 
انجـام وظایـف مصـرح در  از  جمهـور سـابق)روحانی( 
قانـون »اقـدام راهبـردی بـرای لغـو تحریم هـا و صیانت 
از منافـع ملـت ایران« برای کمیسـیون اصـل نود محرز 
شـده اسـت و موضوع برای رسـیدگی به مراجع قضایی 

ارسـال می شـود.
مجلـس همچنیـن دو فوریـت طـرح تغییـر سـال مالی 
1۴01 را تصویـب کـرد. احمد امیرآبـادی فراهانی عضو 
کمیسـیون اقتصـادی بـه عنـوان متقاضـی دو فوریـت 
از  طـرح تغییـر سـال مالـی 1۴01 گفـت: در برخـی 
سـال ها سـال مالـی از 31 تیرمـاه بـه 31  شـهریورماه 
افزایـش پیـدا کـرد تـا اعتبـارات پروژه هـای عمرانـی و 
هزینـه  تـا  یافتـه  تخصیـص  اسـتان ها  و  شهرسـتان ها 
شـود. در پایـان محمـد رشـیدی عضـو هیئـت رئیسـه 
مجلـس مـوارد اعـالم وصولـی  از جملـه الیحـه اصالح 
قانـون کار و سیدمحسـن دهنـوی عضـو دیگـر هیـأت 
رئیسـه هـم تذکـرات کتبـی نماینـدگان بـه مسـئوالن 

اجرایـی کشـور را قرائـت کردنـد.

در جلسه علنی مجلس مطرح شد:

بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

بـردی  سـردار  دیـدار  در  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
محمـداف رئیس جمهـور ترکمنسـتان، گسـترش و تعمیق 
کشـور  دو  هـر  به نفـع  کامـاًل  را  روابـط  بیشـتر  هرچـه 
دانسـتند و گفتنـد: سیاسـت دولـت جمهـوری اسـالمی 
اسـت. بـا کشـورهای همسـایه  روابـط  ایـران گسـترش 

و  ترکمنسـتان  رئیـس جمهـور  بـردی محمـداف  سـردار 
بـا حضـرت  روز چهارشـنبه  پیش ازظهـر  هیئـت همـراه، 
آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی دیـدار 
کردنـد. حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبر انقالب اسـالمی 

محمـداف  بـردی  سـردار  دیـدار  در  چهارشـنبه  روز 
رئیس جمهـور ترکمنسـتان و هیئـت همـراه، گسـترش و 
تعمیـق هرچـه بیشـتر روابـط را کاماًل به نفع هر دو کشـور 
دانسـتند و گفتنـد: سیاسـت دولـت جمهـوری اسـالمی 
ایـران، گسـترش روابـط بـا کشـورهای همسـایه اسـت و 

ایـن، سیاسـتی کامـاًل درسـت اسـت.
ایشـان بـا تأکید بـر اینکـه الزمه عبـور از موانـع منوط به 
عـزم و اراده جدی دو کشـور برای گسـترش روابط اسـت، 
افزودنـد: البتـه روابط دوسـتانه میان ایران و ترکمنسـتان 

مخالفینـی در سـطح منطقـه و بین الملـل دارد ولـی بایـد 
بـر موانـع فائـق آمد. رهبـر انقالب اسـالمی تأکیـد کردند: 
بایـد کمیسـیون همکاری هـای مشـترک میـان دو کشـور 
مسـتمر،  پیگیـری  بـا  و  باشـد  فعـال  جـدی  به صـورت 

توافق هـا به سـرانجام برسـند.
در ایـن دیـدار که آقـای رئیسـی رئیس جمهور کشـورمان 
محمـداف  بـردی  سـردار  آقـای  داشـت،  حضـور  نیـز 
دولـت  اولویـت  گفـت:  ترکمنسـتان  رئیس جمهـور 
ترکمنسـتان گسـترش روابط با همسـایگان اسـت و تالش 

داریـم بـا توجه بـه اسـناد همکاری کـه امروز امضاء شـد، 
روابـط خـوب دو کشـور را در حوزه هـای مختلـف به ویـژه 
گاز، بـرق و حمل ونقـل کاال و همچنیـن اجـرای طرح های 

بـزرگ بیـش از پیـش تحکیـم ببخشـیم.
رئیس جمهـور ترکمنسـتان با اشـاره به سـی اُمین سـالگرد 
از  گفـت:  انقـالب  رهبـر  بـه  خطـاب  کشـور  دو  روابـط 
طـرف خـود و همچنیـن ملـت ترکمنسـتان از جنابعالـی 
به دلیـل حمایت هـای همیشـگی از تعمیـق روابـط ایـران 

و ترکمنسـتان تشـکر و قدردانـی می کنـم.

سرلشکر جعفری: 

ضربات ایران به اسرائیل چند برابر شده 
و ادامه دارد

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: رژیم صهیونیستی و مسئوالن 
آن بهتر می داننــد تاکنون چه ضرباتی از جمهوری اســالمی خورده اند و حتی 

بعضی از آنها هنوز استمرار دارد و در حال ضربه خوردن از این ناحیه هستند.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در گفت وگو با تســنیم درباره برخــی اظهارات مقامات رژیم صهیونیســتی در 
خصوص وقایع اخیر کشــورمان اظهار داشت: رژیم صهیونیستی و مسئوالن آن 
بهتر می دانند تاکنون چه ضرباتی از جمهوری اســالمی خورده اند و حتی بعضی 
از آنها هنوز اســتمرار دارد و در حال ضربه خوردن از این ناحیه هســتند، اینها 
ضرباتی اســت که در منطقه و در کشورهای مختلف، مقاومت اسالمی در منطقه 
و در کشورهای مختلف و حتی در داخل سرزمین های اشغالی به آنها وارد کرده 

اســت. وی افزود: منتها این از مظلومیت جمهوری اســالمی است که نمی تواند 
خیلی از این ضربه هایی را که به این رژیم وارد می کند بیان کند، اســم بیاورد و 
شــرح دهد، لذا در این اقدامات چراغ خاموش بودن و محرمانه بودن آن را اکثراً 
حفظ می کنــد. وی ادامه داد: اما آنها وقتی تروری انجــام  می دهند مانند ترور 
بزدالنه شــهید صیاد خدایی علناً آن را بیان می کنند، تروری که ناجوانمردانه و 
درحالی صورت گرفت که این شهید در ماشین و جلوی منزلش و بدون محافظ 
بوده است و ترور او ارزش عملیاتی از نظر تکنیکی برای رژیم صهیونیستی ندارد 

و شبیه ترورهای کور منافقین در دهه 60 است.
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گزارش
رهبر انقالب در دیدار رئیس جهور ترکمنستان: 

 سیاست ایران گسترش روابط 
با کشورهای همسایه است

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

رئیس جمهور با بیان اینکه اراده جدی دو کشــور ایران و ترکمنســتان بر توسعه 
روابط است،گفت: مصمم بودن ما برای به امضا رساندن سندی مربوط به دو دهه 

آینده بیانگر اهمیت رابطه با این کشور است.  
حجت االســالم والمسلمین سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور کشورمان پس 
از اســتقبال رسمی از همتای ترکمنستانی خود و امضای 9 سند همکاری میان 

ایران و ترکمنستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی گفت: 
بدون تردید حضور رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت محترم همراه او به عنوان 
کشور عالی رتبه دوست و همسایه ما می تواند نقطه عطف روابط دو کشور باشد. 

ما در سه دهه گذشته روابط بسیار خوبی با کشور ترکمنستان داشتیم.
رئیس جمهور بیان کرد: ســفر چند ماه گذشــته بنده به عشــق آبــاد، برخی از 
همکاری ها را میان ایران و ترکمنستان به ویژه در زمینه سوآپ گازی و حمل و 

نقل تقویت کرد و قدم های بسیار خوبی در این زمینه ها برداشته شد.
رئیســی با بیان اینکه ظرفیت برای همکاری میان دو کشور بیش از میزانی است 
کــه امروز صورت گرفت، تصریح کرد: به نظر مــن باید در حوزه های اقتصادی، 
تجاری، آب، برق و گاز میان دو کشــور همکاری های بیشــتری صورت گیرد و 
تفاهم نامه ها و قراردادهای میان دو کشور به سطح بسیار باالتری ارتقا پیدا کند.
وی خاطرنشــان کرد: رابطه ما و ترکمنستان صرفا رابطه همسایگی نیست، بلکه 
رابطه برادری، تمدنی و فرهنگی و به عبارت دیگر رابطه خویشاوندی است و این 
رابطه عمیق میان دو کشور می تواند زمینه همکاری های فراوان میان دو کشور 

را فراهم کند.
رئیســی گفت: مهم آن اســت که در مذاکرات انجام شده میان دو کشور روشن 
شد، اراده جدی دو کشور بر توســعه روابط است و اجرای تفاهم نامه های امروز 
و از همه مهمتر مصمم بودن ما برای به امضا رســاندن سندی مربوط به دو دهه 

آینده بیانگر اهمیت رابطه با ترکمنســتان اســت. وی با بیــان اینکه همکاری با 
کشــورهای دریای خزر یکی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران است، خاطرنشان کرد: از این رو ما از اجالس آینده که قرار است با میزبانی 
ترکمنستان برگزار شود استقبال می کنیم. حتما همکاری های دو کشور منتهی 

به همکاری های منطقه ای و بین المللی خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این مذاکرات معلوم شد دیدگاه دو کشور نسبت 
به افغانستان نزدیک به هم اســت، تاکید کرد: معتقد هستیم در افغانستان باید 
دولتی فراگیر به نمایندگی از تمام احزاب سیاســی وجود داشته باشد و بر مردم 

آن حکومت کند.
در ادامــه این کنفرانس مطبوعاتی »ســردار بردی محمــد اف« رئیس جمهور 
ترکمنســتان اظهار داشــت: در حال حاضر، مذاکرات میان هیئت های اجرایی 
ترکمنســتان و ایران با موفقیت انجام شــد. گفتگوها در فضای شفاف و احترام 
متقابل میان دو کشور صورت گرفت و زمینه ها و چشم انداز روابط دوجانبه مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با اشــاره به مباحث مطرح شــده در گفتگوها میان روسای جمهور ایران و 
ترکمنســتان، تصریح کرد: در جهت گسترش همکاری های بازرگانی و اقتصادی 
و افزایش حجم مبــادالت تجاری، مذاکراتی صورت گرفت. بخش انرژی و حمل 
و نقل از جمله موارد مهم و اســتراتژیک فی مابیــن بود و تمام تالش های خود 
را برای توســعه همه جانبه این موارد ادامه خواهیم داد. هر دو کشــور مصمم به 

گسترش تعامل فرهنگی و انسان دوستی میان دو کشور و مردم آن هستند.
رئیس جمهور ترکمنســتان اضافه کرد: از آقای رئیســی و مسئوالن ایران برای 

حمایت از ابتکارات ترکمنستان در مجامع بین المللی تشکر می کنیم.
محمــد اف با بیان اینکه روابط در حوزه خزر نیز در مذاکرات ما مورد توجه قرار 
گرفت، اعالم کرد: با احترام فراوان از رئیس جمهور محترم ایران دعوت کردم در 
ششمین اجالس کشورهای حاشیه خزر که امسال برگزار خواهد شد حضور پیدا 
کنند. وی گفت: در مذاکرات، به مســأله افغانســتان نیز توجه شد. کشورهای ما 
خواهان این هستند که افغانستان به دولتی شکوفا تبدیل شود و در مشارکت های 

مهم ملی و منطقه ای مشارکت داشته باشد.

رئیس جمهور:

مصمم به امضای سند همکاری ۲۰ ساله 
با ترکمنستان هستیم


