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دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

جنگ رسانه ای
ادامه از صفحه اول:
با این مقدمه باید گفت که جنگ رسانه ای در همه جبهه هایی که تاکنون
علیه جمهوری اسالمی گشوده شده ،بکار گرفته شده ولی با توجه به جنگ
اقتصادی که در حال حاضر علیه کشورمان ساری و جاری است ،از اهمیت
ویژه و بسزایی برخوردار است .به فرموده رهبر حکیم انقالب« :امروز نظام
اس�لامی با یک جنگ همه جانبه اقتصادی مواجه اس��ت که از یک اتاق
جنگ و با دقت و اهتمام کامل هدایت می شود اما در کنار این جنگ ،یک
جنگ مهم رسانه ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن
غفلت می ش��ود .این جنگ رسانه ای ،از قبل هم وجود داشته ولی اکنون
شدت آن بیشتر شده است .اهداف این جنگ رسانه ای ،ایجاد اضطراب،
یأس ،ناامیدی و احساس بن بست و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر
و نسبت به دستگاههای مسئول و همچنین بیشتر و بزرگتر نشان دادن
مشکالت اقتصادی در ذهن جامعه است 15( ».شهریور )97
کش��وری كه از قابلیت بهره گيري از ابزار كنت��رل و مديريت انگاره هاي
ذهني برخوردار باش��د ،مي تواند پشت دشمن را به خاک بمالد و نيروهاي
خودي را در جبهه دفاع از اهداف خود سازماندهي کند .از اين رو ،قدرتهاي
س��لطه گر براي تحقق اهداف امپرياليس��تي خود ،به كاركرد مؤثر رسانه
ه��ا در جنگ و طرح ريزي جنگ رس��انه اي يا جن��گ نرم توجهي جدي
دارند .رسانه ها
مي توانند حقايق را وارونه نمايش دهند ،كتمان كنند ،تحريف يا سانسور
کنند و يا با انعكاس برخي اخبار واقعي و غير واقعي به تهييج و تحريك افكار
عمومي بپردازند .در این خصوص به دو نمونه اشاره می شود.
 .1صادرات نفت ایران در ش��رایط غیر تحریمی به ازای هر نفر در هر ماه،
کمتر از یک بشکه است ( 85صدم) .درآمد پیش بینی شده سال جاری برای
درآمد نفت ،گاز و میعانات گازی حدود  96هزار میلیارد تومان پیش بینی
شده که سهم هر ایرانی ،حدود  100هزار تومان است .این در حالی است که
تبلیغات رسانه ای دشمن اینچنین به مردم وانمود می کند که درآمدهای
نفتی به ازای هر نفر در هر ماه ،ده ها و یا صدها میلیون تومان است.
 .2چنین تصور غلطی در خصوص میزان اختالس ها و در نتیجه نس��بت
دادن انفعال به دس��تگاه های ذیربط نیز وج��ود دارد .مثال  3هزار میلیارد
تومان اختالس ،یعنی کمتر از یک ماه یارانه س��وخت .این در حالی است
که عامل این اختالس هم اعدام و بیش از این مبلغ مصادره و به بیت المال
بازگشت اما رسانه های ضد انقالب با سوار شدن بر موج شایعاتی که خود
ایجاد کرده اند ،مدعی شده اند که خوردند و بردند!
این بزرگنمایی که متاس��فانه در بین برخی از افراد جامعه دیده می شود،
موجب مطالباتی می شود که اصوال قابل تحقق نیست و لذا زمینه سوء ظن،
بی اعتمادی و بدبینی را نس��بت به مدیریت ها و حتی نسبت به کارآمدی
نظام فراهم می آورد .از سوی دیگر ،این القائات باطل در بستر جنگ نرم،
آس��یب های اجتماعی مثل تن پروری را شکل می دهد و مطالبه گری را
دامن می زند .واقعیت این است که با اتکا به درآمدهای نفتی و منابع طبیعی
نمی توان نیازهای کش��ور را مرتفع کرد ،لذ همه اقشار موظف اند بر کار و
تالش خود تکیه کرده و از اسراف در مصرف خودداری کنند.
از س��وی دیگر ،وجود این تصورات غلط ،زمینه س��از تاثیرگذاری جنگ
رسانه ای دش��من اس��ت تا تصویر غلطی از آینده را در برابر مردم شکل
دهند ،حال آنکه واقعا بن بستی در حل مشکالت جاری کشور وجود ندارد.
اگر مس��ئولین اجرای اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور خود قرار دهند و با
امید به آمریکا و غرب ،فرصت سوزی نکنند ،محورهایی که رهبر حکیم
انقالب به عنوان شعار سال در سال های اخیر اعالم کرده اند ،وجهه همت
خود قرار دهند ،وضعیت به س��رعت بهبود م��ی یابد و گره ها یکی پس از
دیگری باز می شوند.
درست است که با یک جنگ اقتصادی و رسانه ای مواجهیم اما روی دیگر
ماجرا این اس��ت که دش��منان ما از فرط ضعف و ناتوانی به جنگ در این
عرصه روی آورده اند .آمریکا امروز به یک کش��ور ابربدهکار تبدیل شده،
با چالش های حاکمیتی و مش��روعیت عمومی مواجه اس��ت و در چنبره
مشکالت داخلی و خارجی گرفتار آمده است در حالی که کشورمان چالش
ها و تهدیدات بسیار بزرگتری را با موفقیت از سر گذرانده است.
این ها واقعیت هایی هستند که توپخانه رسانه ای دشمن آن را هدف قرار
داده و می کوشد که آنها را وارونه جلوه دهد .از این رو ،ارتقاء آگاهی رسانه
ای جامعه و آشنا س��اختن مردم با روش های پیچیده نظام سلطه در این
حوزه ،می تواند س��د بزرگی در برابر توطئه ها ایجاد کرده و ملت ایران را
همچون دیگر عرصه ها ،از این میدان پیروز خارج سازد.

خبر
خطیب نمازجمعه تهران:

گرانفروشی و احتکار
خیانت به مردم است

آیتاهلل محمد امامی کاش��انی خطیب نمازجمعه تهران ،اظهار داش��ت:
برنامهریزی و مدیریت درست و پیگیری روشهایی که بشود ملت ایران
را از مشکالت موجود بیرون آورد ،الزم است؛ این وظیفه همه قواست تا
بتوانند کشور را از این ناآرامی ها و تالطمها به ساحل آرامش برسانند .وی
با اشاره به گناه گرانفروشی و احتکار ،گفت :گرانفروشی و یا احتکار کردن،
خیانت به مردم اس��ت .من به همسر و فرزندان این افراد توصیه میکنم،
این پولی که در میآید ،حرام است .اجازه ندهید که چنین فرد مفسدی ،به
زندگی ادامه دهد .به گزارش مهر ،وی همچنین خطاب به متخاصمین،
اظهار داشت :آرزوی 40ساله تسخیر خاورمیانه را به گور خواهید برد.

انهدام یک تیم تروریستی در کردستان

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در اطالعیه ای اعالم کرد :یک
تیم از اشرار گروهک تروریستی پژاک که در شامگاه بیست و نهم تیر ماه
س��ال جاری به پایگاه دری واقع در منطقه مریوان استان کردستان حمله
کرده بود ،عصر امروز (جمعه  ۱۶شهریور) طی یک عملیات پیچیده و دقیق
اطالعاتی ،در کمین رزمندگان غیور قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی
زمینی سپاه در منطقه عمومی کامیاران گرفتار و منهدم شد .این اطالعیه
افزود :طی این درگیری ش��ش تن از تروریس��ت ها به هالکت رسیده و
تعدادی نیز مجروح و متواری ش��دند .در این اطالعیه با اش��اره به ضبط
سالح ،مهمات و تجهیزات ارتباطی این تیم تروریستی توسط رزمندگان
اسالم ،تاکید شده است :همانگونه که به ملت ایران وعده داده شده است،
آتش انتقام رزمندگان غیور دامان همه تروریستهای مزدور و وابسته به
اس��تکبار جهانی که در پی ایجاد ناامنی ،خرابکاری و بر هم زدن آرامش
در میهن اسالمی هس��تند را خواهد گرفت .روابط عمومی قرارگاه حمزه
سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در پایان این اطالعیه خاطرنشان کرد:
فرزندان ملت ایران در مرزهای کشور با اشراف اطالعاتی و آمادگیهای
همهجانبه ،اجازه عرض اندام به گروهکهای تروریس��تی و ضد انقالب و
حامیان آنان را نداده و هرگونه تعرض و شیطنت را با پاسخ سخت و مهلک
مواجه خواهند ساخت.

رهبر انقالب در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان:

هدفجنگ رسانهای دشمن بدبینی درمردم است
انقالب افزودند :ما برخی اوقات در نحوه انتقاد اشتباه میکنیم زیرا
دستگاههایی که مورد انتقاد قرار میگیرند ،کارهای خوب هم دارند
که باید آنها هم دیده و گفته شوند.

حضرت آیتاهلل خامن�های رهبر معظم انقالب پنجش�نبه
گذش�ته در دیدار ریی�س و نمایندگان مجل�س خبرگان،
مهمتری�ن وظیفه م�ردم و نخب�گان را در ش�رایط خطیر
کنونی ،حرک�ت در جهت حفظ و تعمیق انس�جام مردم با
دستگاههای دولتی و پرهیز از ایجاد فضای یأس و ناامیدی
و احساس بنبست دانستند و گفتند :بدخواهان ملت ایران
به موازات جنگ اقتصادی ،جنگ رسانهای و تبلیغاتی را نیز
در دس�تور کار خود قرار داده اند ،بنابرای�ن انتقادها باید با
هدف اصالح و خیرخواهانه باشند.

کشور در حال حرکت به سمت حقایق انقالبی است
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید مجدد بر لزوم دیده ش��دن نکات
مثبت و منفی دولت و دیگر دستگاهها در کنار یکدیگر ،گفتند :بیان
عمل صالح در کنار عمل سیئه موجب میشود که مردم بدانند کارها
و اقدامات خوب هم وجود دارد و ناامید نشوند .ایشان با تأکید بر اینکه
با وجود همه فضاسازیهای تبلیغاتی بدخواهان و همه مشکالت،
انقالب و کش��ور در حال پیشرفت است ،افزودند :بیان این موضوع
به عنوان رجزخوانی نیست بلکه با اطالع دقیق میگوییم که کشور
در حال حرکت به س��مت مفاهیم و آرمانها و حقایق انقالبی است،
اگرچه ممکن است سرعت حرکت ،آنگونه که انتظار میرود نباشد
اما نظام در زمینه های گوناگون علمی ،صنعتی ،عزت سیاسی ،رشد
فکری و معنوی ،حرکت رو به جلو دارد و پیشرفتهای خوبی روی
داده اس��ت .رهبر انقالب ،گرایش روز افزون ب��ه معنویت در میان
جوانان با وج��ود مطالب و تبلیغات پرحجم و گمراه کننده در فضای
مجازی را یکی از نمونههای بارز برشمردند و گفتند :حضور گسترده
جوانان در راهپیمایی اربعین ،اعتکاف ،نماز جماعات دانش��گاهها و
جلسات ماه رمضان ،نشان دهنده پیش��رفت در زمینههای معنوی
اس��ت .چرا این نکات مثبت و پیشرفتها را نبینیم؟ این حقایق باید
دیده ،تحلیل و گفته شوند بویژه از جانب کسانی که مخاطبان زیادی
دارند .حضرتآیتاهلل خامنهای سپس به یک نکته مهم در شرایط
فعلی کشور یعنی «انس��جام مردم و دستگاههای مدیریتی کشور»
پرداختن��د و گفتند :بخش مهمی از اعتمادس��ازی و جلب اعتماد در
گرو اقدامات دس��تگاههای مختلف است البته تریبونداران نیز باید
به این کار کمک کنند.

رهبر انقالب در ابتدای سخنانش��ان با اشاره به ایام پر برکت و مهم
نیمه دوم ماه ذیحجه و مناسبتهای تاریخی روز مباهله و روز نزول
س��وره دهر خاطرنش��ان کردند :مباهله در واقع مظهر اقتدار ایمانی
و تکیه بر حقانیت اس��ت و ما همواره نیازمند اقتدار ایمانی و تکیه بر
حقانیت نظام اسالمی در مقابل استکبار هستیم و در شرایط کنونی
نیز برآیند گرایشهای افکار عمومی ،اطمینان نسبت به بر حق بودن
حرکت و مسیر نظام اسالمی است .حضرت آیتاهلل خامنهای سپس
با تش��کر از گزارشهای بیان شده در جلس��ه ،به اهمیت و ضرورت
وحدت و انسجام ملی و شکلدهی افکار عمومی در این جهت اشاره
کردند و افزودند :ش��رایط امروز ما ،ش��رایط حساس��ی است اما این
حساس��یت به دلیل تعداد زیاد دشمنان و یا قدرت باالی آنها نیست
زیرا این دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی همواره بودهاند
و حتی در آن زمان قدرت بیش��تری نیز داش��تهاند اما با وجود همه
اقدامات خصمانه از جمله حمله نظامی طبس ،تحمیل جنگ هشت
ساله ،سرنگونی هواپیمای مسافری و محاصره اقتصادی ،هیچ کاری
از پیش نبردهاند و اکنون نظام اسالمی همچون شجره طیبهای است
که با پایههای مستحکم ،در حال گسترش و ثمردهی است.
نظام اسلامی ب�ا یک جن�گ همهجانب�ه اقتصادی
مواجه است
ایشان تأکید کردند :حساسیت ش��رایط از این جهت است که نظام
اس�لامی با قدم گذاش��تن در یک راه نو و طرح دیدگاهها و نظریات
متفاوت ،در چهل س��ال گذش��ته ،برخالف جریان کلی اس��تکبار و
نظام س��لطه حرکت کرده است و در چنین شرایطی ،در جنگل پر از
تعارض سیاست بینالمللی ،شرایط و اقتضائات گوناگونی به وجود
میآید که باید در هر ش��رایطی به تناس��ب آن و با دقت کامل عمل
ک��رد .رهبر انقالب افزودند :اگر در هر اوضاع و اقتضایی ،آحاد مردم
بویژه نخبگان ،نسبت به ش��رایط و جایگاه نظام غفلت کنند ،قطع ًا
ضرب��ه خواهیم خورد .حضرت آیتاهلل خامن��های در ادامه به تبیین
ش��رایط فعلی و اقتضائات آن پرداختند و گفتند :امروز نظام اسالمی
با یک جنگ همه جانبه اقتصادی مواجه است که از یک اتاق جنگ
و با دقت و اهتمام کامل هدایت میش��ود اما در کنار این جنگ ،یک
جنگ مهم رسانهای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات
از آن غفلت میشود .ایشان با تأکید بر اینکه این جنگ رسانهای ،از
قبل هم وجود داشته ولی اکنون شدت آن بیشتر شده است ،افزودند:
براس��اس اطالعاتی که در اختیار داریم ،دس��تگاههای جاسوس��ی
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی ب��ا حمایت مال��ی قارونهای منطقه
اطراف کش��ور ما ،تشکیالتی را برای این جنگ رسانهای راهاندازی
کردهاند و ب��ه طور جدی در حال برنامهری��زی و تالش برای آلوده
کردن فضای تبلیغاتی و فکری جامعه هس��تند .رهبر انقالب تأکید
کردند :اهداف این جنگ رسانهای ،ایجاد اضطراب ،یأس ،ناامیدی
و احس��اس بنبست و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت
به دس��تگاههای مسئول و همچنین بیش��تر و بزرگتر نشان دادن
مشکالت اقتصادی در ذهن جامعه است .حضرت آیتاهلل خامنهای
به یک نمونه اشاره کردند و گفتند :در همین مسائل مربوط به سکه
و ارز و کاهش ارزش پول ملی ،جنگ رس��انهای و فضاس��ازیهای
تبلیغاتی بدخواهان ،تأثیرگذار بوده اس��ت که البته از دشمن توقعی
ِ
جز رذالت نیست اما باید مراقب باشیم ،ما به این فضاسازیها برای
آلوده کردن ذهن مردم ،کمک نکنیم.

وظیفه دولت کار جهادی و پر تحرک است
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه هیچ دولتی بدون کمک و پش��تیبانی
مردم قادر به فعالیت نیست و نباید اعتماد مردم از دستگاههای دولتی،
قضایی و نیروهای مسلح س��لب شود ،افزودند :راه عالج مشکالت
کشور ،خالی کردن پشت دولت و ابراز برائت از فعالیت دستگاههای
مسئول نیست ،بلکه راه عالج ،ایجاد رابطه سالم بین افکار عمومی
و دستگاههای مسئول ،س��خن گفتن و انتقاد کردن و در عین حال
کمک فکری و عملی کردن اس��ت .ایشان مس��ئوالن دولتی را به
استفاده از نظرات مردم و راه حلهای متخصصان اقتصادی از جمله
در مسئله ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی توصیه کردند و گفتند:
وظیفه دولتیها ،اس��تفاده از نظرات کارشناسان و تحرک برای حل
مشکالت اس��ت .رهبر انقالب با اشاره به نگرانی بجای برخیها در
قبال گرههای فکری افکار عمومی نس��بت به کارآمدی و خوشبین
بودن به حل مشکالت افزودند :وظیفه ما ،هدایت دولتیها به سمت
استفاده از دیدگا ههای کارشناسان و حل مشکالت و خوشبین کردن
مردم نسبت به تالشهای آنها است که در چنین صورتی ،گرههای
اف��کار عمومی باز میش��وند .حضرت آیتاهلل خامنهای در پاس��خ
به برخی اظهارنظرها گفتند :جلس��ات خصوصی بنده با مس��ئوالن
دولتی ،قضایی و نظامی 10برابر جلس��ات عمومی و رسانهای است
و در این جلس��ات مس��ائل مختلفی بحث میش��ود که عموم از آن
جلسات مطلع نیستند.
رهبر انقالب تأکید کردند :دعوا کردن راه اصالح نیست ،همچنانکه
ایجاد تشکیالت و کار موازی با دولت نیز به صالح و موفق نخواهد
بود و تجربه ثابت کرده اس��ت کار باید به وس��یله مسئوالن آن ،در
مجاری قانونی انجام بگیرد .ایش��ان افزودند :مسئوالن باید کار را
جهادی انجام دهند ،البته در موارد خاص همچون نامه اخیر رییس
قوه قضاییه که ممکن اس��ت قانون جوابگو نباشد و احتیاج به اجازه
رهبری باشد ،یقین ًا همراهی و کمک خواهیم کرد .حضرت آیتاهلل
خامنهای در پایان به نمونهای از پیش��رفت نظام اسالمی در عرصه
معنویت و شرح حال یکی از ش��هیدان مدافع حرم اشاره و با استناد
به آیاتی از قرآن کریم تأکید کردند :اگر در مقابل دشمنان بایستیم،
مجبور به عقبنش��ینی خواهند بود و به توفیق الهی اس��تکبار را به
زانو در خواهیم آورد و این الگو را به همه دنیا نش��ان خواهیم داد که
اگر طرفداران اس�لام آماده دف��اع و مجاهدت باش��ند ،قطع ًا پیروز
خواهند شد.

انتقاد نباید مردم را دچار بدبینی کند
ایش��ان با تأکید بر اینکه گاهی اوقات در بیان مشکالت و یا انتقادها
مبالغه میش��ود ،خاطرنش��ان کردن��د :این مبالغه موجب تش��دید
اضط��راب افکار عموم��ی و همچنین موجب گس��ترش «ویروس
بدبینی» در جامعه خواهد شد .رهبر انقالب با اشاره به اینکه همواره
از ابتدای مسئولیت رهبری ،به دولتها در زمینههای گوناگون انتقاد
و یا اعتراض داش��تهاند که در برخی موارد هم تند بوده است ،گفتند:
بنده خودم اهل انتقادم و اهل مس��امحه در برخورد با مش��کالت و
دستگاههای مسئول نیس��تم اما تأکید دارم که نحوه گفتن و نحوه
اقدام کردن نباید به گونهای باش��د که مردم دچ��ار بیماری بدبینی
ش��وند .حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنش��ان کردند :نباید فضای
عمومی کشور بگونهای شود که اقدامات و تبلیغات مثبت قابل باور
نباشند اما سخن دروغ دشمن قابل باور شود زیرا این وضعیت بسیار
خطرناک است .ایش��ان با تأکید بر اینکه ویروس بدبینی نسبت به
دولت ،مجلس ،قوه قضاییه و نهادهای انقالبی ،بد اس��ت ،در عین
حال ،انتقاد خیرخواهانه را برای اصالح امور الزم دانس��تند و گفتند:
گاهی اوقات انتقاد باید عمومی باش��د و نباید همیش��ه در گوش��ی
دل شنونده پاره شود
باش��د اما اینکه بگونهای صحبت کنیم که بن ِد ِ
و همه چیز را از دس��ت رفته تلقی کند ،کار صحیحی نیس��ت .رهبر

عبور از مشکالت الزمه حرکت انقالبی است
پیش از سخنان رهبر انقالب ،آیتاهلل جنتی رییس مجلس خبرگان
به تشکیل هیات اندیشهورز در این مجلس اشاره کرد و گفت :عالوه
بر تدوین آییننامه اجرایی هیأتهای اندیشهورز ،کارگروههایی نیز
با موضوعات دین و فرهنگ ،اقتصادی ،اجتماعی -سیاسی ،علم و
فناوری و حقوقی -قضایی تش��کیل شده و در حال فعالیت هستند.
رییس مجلس خبرگان مسئله اصلی کشور را اقتصاد ،نابسامانیهای
بازار ارز و گرانیها خواند و خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی با توجه
به گرفتاریهای مردم ،نیازمند حرکت انقالبی و جهادی برای عبور
از مشکالت هستیم .همچنین آیتاهلل موحدی کرمانی نایب رییس
مجلس خبرگان با برشمردن محورهای سخنان نمایندگان خبرگان
در اجالسیه اخیر گفت :به دلیل مشکالت اقتصادی مردم ،موضوع
اجالس اخیر مجلس خبرگان به مسائل اقتصادی و میزان موفقیت
قوای سهگانه در حل آنها اختصاص داده شد.

رهبر انقالب در دیدار رییسجمهوری ترکیه مطرح کردند

اتحاد کشورهای اسالمی زمینهساز حل مشکالت منطقه

حضرتآیتاهللخامنهایرهبرانقالبدردیدارآقایرجبطیباردوغانرییسجمهورترکیهوهیأتهمراه،مهمتریننیازامروزدنیایاسالمرانزدیکی
هرچه بیشتر کشورهای اسالمی و همافزایی آنها دانستند و گفتند :اتحاد و همکاری کشورهای اسالمی قطع ًا زمینهساز حل مشکالت منطقه خواهد
بود و به همین دلیل استکبار و در رأس آن امریکا از همکاری و نزدیکی کشورهای اسالمی و شکلگیری یک قدرت اسالمی نگران است .ایشان علت
دشمنی و کینهورزی آمریکا با کشورهای اسالمی دارای قدرت را همین نگرانی برشمردند و افزودند :جمهوری اسالمی ایران و ترکیه دو کشور آبرومند
و قدرتمند منطقه هستند و انگیزههای مشترکی برای دنیای اسالم دارند ،بنابراین باید همکاریهای دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی بیش
از پیش گسترش یابد .رهبر انقالب با اشاره به همکاریها و ارتباطات خوب جمهوری اسالمی ایران و ترکیه از زمان روی کار آمدن جریان اسالمگرا،
تأکید کردند :الزم است نقاط مشترک هر چه بیشتر تقویت شود .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین از مواضع آقای اردوغان درخصوص مسائل میانمار
قدردانیکردندوبااشارهبهموضوعفلسطینگفتند:مسئلهفلسطینهموارهمهماستولحظهاینبایدازآنغفلتکرد.درایندیدارکهآقایجهانگیری
معاون اول رییسجمهور نیز حضور داشت ،رییسجمهور ترکیه وضعیت منطقه را بحرانی دانست و ابراز امیدواری کرد که در سایه همکاری کشورهای
اسالمی مسائل منطقه حل و فصل شود .آقای اردوغان ،پراکندگی و نبود انسجام میان کشورهای اسالمی را از عوامل بروز وضع کنونی برشمرد و گفت:
به علت نوع رفتار غرب در قبال کشورهای مستقل اسالمی ،اوضاع از حساسیت بیشتری برخوردار است و همین مسئله ایجاب میکند همبستگی و
برادری بویژه میان جمهوری اسالمی ایران و ترکیه افزایش یابد.

رهبر انقالب در دیدار با رییسجمهوری روسیه با اشاره به شکست آمریکاییها در سوریه:

آمریکا مهارشدنی است

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب ،در دیدار آقای والدیمیر پوتین رییسجمهور روس��یه و هیأت همراه ،ضمن اظهار امیدواری برای پر ثمر
بودن نشس��ت سه جانبه تهران ،سخنان رییسجمهور روسیه مبنی بر لزوم گسترش هرچه بیشتر همکاریهای دوجانبه را تأیید کردند و گفتند:
همکاری ایران و روسیه در موضوع سوریه یک نمونه برجسته و یک تجربه بسیار خوب از همکاری دوجانبه است که به معنی واقعی کلمه ،همافزایی
است .رهبر انقالب ،با تأکید بر اینکه همکاریهای دو جانبه ایران و روسیه می تواند در مسائل جهانی نیز گسترش یابد ،افزودند :یکی از مواردی
که دو طرف می توانند با یکدیگر همکاری داش��ته باش��ند ،مهار آمریکا است زیرا امریکا یک خطر برای بشریت است و امکان مهار آن نیز وجود
دارد .حضرت آیتاهلل خامنهای قضایای س��وریه را یک نمونه موفق از مهار آمریکا برشمردند و خاطرنشان کردند :آمریکاییها اکنون در سوریه
شکست واقعی خوردهاند و به اهداف خود نرسیدند .ایشان با تشریح اهداف آمریکا در ابتدای قضایای سوریه بویژه بعد از سرنگونی حکومتهای
وابسته به آمریکا در مصر و تونس گفتند :آمریکاییها قصد داشتند با استفاده از شرایط بهوجود آمده در آن زمان در کشورهای عربی ،ضربه وارده
در مصر و تونس را در سوریه و با سرنگونی حکومت طرفدار مقاومت جبران کنند اما اکنون کام ً
ال شکست خوردهاند .رهبر انقالب ،تحریم ایران،
روس��یه و ترکیه از جانب آمریکا را یک نقطه اشتراک بسیار قوی برای گسترش همکاریها دانستند و افزودند :جمهوری اسالمی ایران و روسیه
باید ضمن گس��ترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی ،توافقهای انجام گرفته در نشس��ت تهران را با جدیت پیگیری کنند .حضرت آیتاهلل
خامن��های همچنین بر انجام مبادالت و معامالت اقتصادی خارج از چارچوب دالر تأکید کردند .رهبر انقالب در بخش دیگری از س��خنان خود
به اظهارات آقای پوتین درخصوص برجام اش��اره کردند و گفتند :جمهوری اس�لامی ایران تاکنون به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است اما
اروپاییها به وظایف خود عمل نکردهاند و این قابل قبول نیس��ت که ما بهطور کامل به تعهدات خود در برجام عمل کنیم اما آنها تعهدات خود را
انجام ندهند .حضرت آیتاهلل خامنهای ،با خیرخواهانه خواندن دیدگاه رییسجمهور روس��یه درباره برجام تأکید کردند :جمهوری اسالمی ایران
درخصوص برجام موضعی را خواهد گرفت که به نفع منافع و عزت کش��ور و ملت باش��د .ایش��ان افزودند :اگرچه آمریکاییها فع ً
ال درباره ایران،
مسائل موشکی و مس��ائل منطقه را مطرح میکنند اما مسئله آنها با جمهوری اسالمی ایران فراتر از این مسائل است .رهبر انقالب خاطرنشان
کردند :آمریکاییها ۴۰سال است که میخواهند ریشه جمهوری اسالمی ایران را ب َِکنند اما ما در این مدت ،بیش از چهل برابر رشده کردهایم که
همین ایستادگی جمهوری اسالمی و موفقیتهای آن ،یک نمونه موفق دیگر از مهار آمریکا است .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با تأکید
بر وجود زمینه برای نقشآفرینی سیاس��ی روسیه در دیگر مسائل منطقه ،به شرایط اس��فبار مردم یمن و کشتار آنان بهوسیله سعودیها اشاره
کردند و افزودند :س��عودیها قطع ًا در یمن به نتیجه نخواهند رس��ید و نخواهند توانست مردم مقاوم یمن را به زانو درآورند .در این دیدار که آقای
جهانگیری معاون اول رییسجمهور نیز حضور داشت ،رییسجمهور روسیه مذاکرات با همتای ایرانی خود درخصوص مسائل دوجانبه و مسئله
سوریه را پر بار و بس��یار خوب ارزیابی کرد و گفت :ما در این مذاکرات بر گسترش روابط دوجانبه در همه زمینهها بویژه همکاریهای اقتصادی
ظرفیت کم را مطرح
و تجاری تأکید کردیم .آقای پوتین افزود :در بخش انرژی ،پیش��نهاد احداث پروژه جدید نیروگاه هستهای و نیروگاههای با
ِ
کردیم و برقیس��ازی خطوط راهآهن و افزایش فروش نفت ایران را مورد بررسی قرار دادیم .رییسجمهور روسیه ،ظرفیتها و امکانات موجود
برای توسعه روابط دو کشور را بسیار بیشتر از سطح کنونی همکاریها دانست و با اشاره به مانعتراشی آمریکا در این زمینه با توسل به روشهای
مختلف از جمله تبادالت مالی گفت :آمریکاییها با ایجاد محدودیت در تبادالت مالی در حال انجام یک اش��تباه راهبردی هستند زیرا به قیمت
یک موفقیت سیاسی و کوتاهمدت ،موجب سلب اعتماد از دالر در فضای جهانی و تضعیف آن خواهند شد .رییسجمهور روسیه ،مسئله برجام را
محور بعدی مذاکرات دوجانبه با رییسجمهور ایران خواند و با ابراز تأسف از پایبند نبودن برخی طرفهای مقابل ایران در برجام به تعهداتشان،
گفت :آمریکاییها با اقدامات نابجا ش��رایط را خراب کردهان د و اروپاییها نیز به دلیل وابستگی به آمریکا در عمل تابع آنها هستند ،اگرچه اعالم
میکنند به دنبال راههایی برای حفظ برجام نیز هستند.

روسای جمهور ایران ،روسیه و ترکیه مسائل سوریه را در دستور کار قرار دادند

رایزنیهای راهبردی در اجالس تهران

نشس�ت س�ران برای بررس�ی اوضاع س�وریه با شرکت
حجتاالسلام حس�ن روحانی ،والدیمی�ر پوتین و رجب
طیب اردوغان ،روس�ای جمهوری ایران ،روس�یه و ترکیه،
روز گذشته در تهران برگزار شد.

سومین نشست سران س��ه کشور ایران ،روس��یه و ترکیه با موضوع
س��وریه و تحوالت این کش��ور ،ارزیابی اقدامات مشترک انجام شده
میان سه کشور در زمینه سوریه و تدوین راهکار مشترک برای استمرار
همکاریهای مش��ترک برای ثب��ات و امنیت پایدار در این کش��ور و
تس��هیل در روند سیاس��ی حل بحران سوریه روز گذش��ته در تهران
برگزار شد .سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه پیش از این نیز در آذر سال
 96در س��وچی روسیه و  15فروردین سال  97در آنکارا به رایزنیهای
سهجانبه و بررسی آخرین تحوالت سوریه پرداخته بودند .نشستهای
سهجانبه ایران ،روسیه و ترکیه در واقع حلقه تکمیل کننده نشستهای
مذاکرات صلح آستانه است که تاکنون 10دور از آنها برگزار شده است.
حجتاالسالمحسنروحانیرییسجمهوریروزگذشتهطیسخنانی
در این اجالس ،گفت :با توجه به پیچیدگیهای بحران سوریه ،بسیار
مهم بود که سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه برای فرونشاندن شعلههای
جنگ در س��وریه به چارچوبی مشترک بر اساس اصول بنیادین حفظ
تمامیت ارضی ویکپارچگی سوریه و احترام به حاکمیت ملی و حق ملت

سوریه برای تعیین سرنوشت آینده کشورشان دست یابند .وی افزود:
ایران بنا به درخواست دولت قانونی سوریه و برای مبارزه با تروریسم
در این کشور حضور یافت و تداوم این حضور بر همین مبنا خواهد بود.
در عین حال ،این حضور نه در گذش��ته و نه در آینده در جهت تحمیل
رای و نظر خود نبوده و نخواهد بود و از اراده ملت سوریه به عنوان ملت
دوست حمایت خواهد کرد.

همکاری تهران -مسکو -آنکارا متضمن صلح سوریه
وی با تبیین ش��ش نکته کلیدی در مس��یر پایان دادن نهایی به بحران
س��وریه ،همکاری ایران ،روسیه و ترکیه را نقطه اتکای مطمئنی برای
اعاده صلح در سوریه و همکاریهای بلندمدت در سطح منطقه و جهان
برش��مرد و تاکید کرد :در هر گونه راه حلی برای آینده سوریه نقش اول
و آخر از آن ملت س��وریه است .روحانی ادامه داد :این نکات به این شرح
است:درهرمذاکرهسیاسیبرایپایانبحرانسوریه،بایدتمامیتارضی
و استقالل سوریه محترم شمرده شود .ضروری است تا ریشه کن شدن
تمامی گروههای تروریستی در سوریه بویژه در ادلب ،مبارزه با تروریسم
ادامه یابد .در شرایط کنونی ،کمک به بازگشت آوارگان و بازسازی سوریه
باید در دستور کار جامعه بینالمللی قرار گیرد .جمهوری اسالمی ایران
آماده است نقش س��ازنده خود را در این زمینه ایفا کند .حضور و مداخله
غیر قانونی آمریکا در سوریه که منجر به تداوم ناامنی در آن کشور شده

است باید فورا پایان یابد .جامعه بینالمللی موظف است با اقدامات رژیم
صهیونیستیبهویژهتداوماشغالگریآنرژیمعلیهسرزمینوموجودیت
ملت و دولت س��وریه که دامنه آن هر روز گسترش می یابد مقابله کند.
ضمن ارج نهادن بر تالشهای ارزشمند سه کشور در حل و فصل بحران
سوریه ،ضروری است همکاری و هماهنگی سه کشور تا استقرار کامل
صلحوثباتدرسوریهادامهیابد«.والدیمیرپوتین»رییسجمهورروسیه
هم طی سخنانی در این اجالس ،گفت :بیش از  ١٤١شهر و ٩٠درصد از
سرزمین سوریه آزاد شده است .وی افزود :تروریستهای مخالف دولت
سوریه در ادلب تجمع کردهاند .پوتین ادامه داد :گروههای مخالف سوریه
در ادلب درصدد استفاده از اسلحه شیمیایی هستند .رییسجمهور روسیه
گفت :الزم است اقداماتی تحت نظارت سازمان ملل برای عادیسازی
سوریه و ایجاد آشتی ملی صورت گیرد .وی افزود :دولت روسیه پیشنهاد
کرده که یک برنامه بینالمللی برای بازگشت پناهندگان به اجرا درآید و
افزود که این پیشنهاد با استقبال ترکیه و ایران مواجه شده است« .رجب
طیب اردوغان» رییسجمهور ترکیه هم طی سخنانی با ابراز خرسندی
از شرکت در این نشست ،با اشاره به مقابله ارتش سوریه با نیروهای کرد
در س��وریه  -که آنها را تروریست خواند -گفت :ارتش ترکیه با به خطر
انداختن جان خود این مناطق را پاکسازی کرد.
اردوغان در پایان س��خنانش خواس��تار آن ش��د که در این نشست،
آتشب��س در ادلب اعالم ش��ود که پوتی��ن تأکید ک��رد :از آنجا که

در این جلسه تروریس��تهای حاضر در س��وریه حضور ندارند ،این
جلس��ه نمیتواند از جانب آنان اعالم آتشب��س کند .روحانی هم در
اینخصوص گفت :اگر بتوانیم از همه تروریستها بخواهیم که سالح
خود را به زمین بگذارند ،این درخواست خوبی است.

بیانیه اجالس تهران به تأیید سه کشور رسید
روسای جمهور ایران ،روسیه و ترکیه همچنین در یک بیانیه مشترک با
تاکیدبرپایبندیمستحکمومستمرخودبهحاکمیت،استقالل،وحدتو
تمامیتارضیجمهوریعربیسوریهوهمچنیناهدافواصولمنشور
ملل متحد ،احترام به این اصول را از سوی همگان ضروری دانستند .در
این بیانیه ،سه کشور ،بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاری برای نابودی
نهایی داعش ،جبههالنصره و تمامی دیگر افراد ،گروهها ،تش��کلها و
موجودیتهای وابسته به القاعده یا داعش در سوریه که از سوی شورای
امنیت سازمان ملل شناسایی شدهاند ،تصریح کردند.
این بیانیه میافزاید :س��ه کش��ور ،بر ضرورت ایجاد شرایط الزم به
منظور بازگشت ایمن و داوطلبانه آوارگان و اشخاص بیخانمان شده
داخلی به اقامتگاههای اصلی خود در سوریه تاکید کردند .همچنین
روسایجمهور ایران ،روسیه و ترکیه ،بنا به دعوت جناب «والدیمیر
پوتین» رییسجمهور روسیه ،تصمیم گرفتند نشست بعدی خود را
در فدراسیون روسیه برگزار کنند.

