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 پس از اینکه مهســا امینی فــوت کرد، گروهــی از معترضان به   .
خیابان هــا آمدند؛ چرا که پلیس نســبت به ماجــرای پیش آمده نه 
عذرخواهــی کرد و نه توضیح شــفافی داد و همه چیــز را به بعد از 
نتیجه گزارش پزشــکی قانونی موکول کرد. به نظر شما اگر پلیس در 
همان ابتدا از مردم عذرخواهی می کرد، جلوی وقایع بعد از آن گرفته 

نمی شد؟
حادثه فوت خانم مهســا امینی اگر درست آسیب شناسی نشود، 
می تواند در آینده هم تکرار شــود. مــا در درجه اول باید در خصوص 
نحوه رفتار نیروی انتظامی، چه در این باره و چه در موارد مشابه، چه 
درخصوص رفتار گشــت ارشاد و چه نحوه برخورد و تعامل با مردم، 
بررســی هایی انجاد داده و این رفتار را آسیب شناسی کنیم. همچنین 
درباره تعامل و تبعیت مردم از پلیس نیز نیاز به آسیب شناسی داریم؛ 
چرا کــه اگر مردم را به این ســمت تحریک کنیم کــه حرف پلیس را 
نشنوند و نظم ایجاد شده از طرف پلیس را به عنوان یک نظم عمومی 
نپذیرند، در جامعه هرج ومرج ایجاد می شود. از طرفی هم اگر دست 
پلیس را باز بگذاریم که هر برخوردی که دلش بخواهد با شهروندان 
انجام دهد، اشــتباه مرگباری اســت که نتیجه آن چیزی می شود که 
االن مردم و معترضان را باید از کف خیابان جمع کنیم. آن هم با این 
وضع و اوضاع! این حادثه اگر چه تلخ اســت، اما فرصتی است برای 
آسیب شناســی رفتار نیروی انتظامی و نحوه تعامل پلیس با مردم و 
همچنین نحوه برخورد مردم با هشدار پلیس و اقدامات گشت ارشاد.

  برای اجرای بهتر یک بند از قانون باید به پذیرش اجتماعی آن نیز   .
توجه کرد. شما با این موضوع موافق هستید؟ اگر به پذیرش اجتماعی 

توجه نشود، می توان آن قانون را به راحتی اجرا کرد؟
موضوعــات فرهنگــی را بایــد بــه کار فرهنگی بیشــتر واگذار 
کنیــم و زمانی آن را تحویل بخش انتظامــی و پلیس بدهیم که به 
هنجارشــکنی آشــکار و تنش در جامعه تبدیل شده باشد. در غرب 
هم مرسوم است اگر کســی بدون حجاب تعریف شده، حداقل های 
حجاب را رعایت نکند، پلیس با او برخورد می کند. اما در جامعه ما 
چون جامعه دینی است و یکی از وظایف نظام و حاکمیت اسالمی 
اجرای قوانین و احکام اســالم است، این برداشت را داشته اند که در 
مقوله حجاب باید نیروی انتظامی مداخله کند. اما این موضوع باید 
آسیب شناســی شــود که آیا عملکرد نیروی انتظامی در این حیطه 
مفید بوده است یا خیر؟ آیا این رفتار برای خود نیروی انتظامی هزینه 
ایجاد کرده است یا خیر؟ شــاید هیچ پلیسی عالقه ای نداشته باشد 
که از صبح تا شب با مردم گالویز شود. بنابراین موضوع فوق نیاز به 

بررسی دقیق و آسیب شناسی دارد.
  با توجه به فضایی که وجــود دارد، می خواهم بدانم آیا اعتراض   .

مردم از سوی نمایندگان و مسئوالن مربوطه شنیده شده است؟
به نظرم شــنیدن صدای مطالبات و اعتراضــات مردم را باید در 
عمــل دید؛ یعنی زمانی که این اعتراضات در جامعه آرام شــد، اگر 
تغییری در شیوه برخورد با مردم صورت گرفت، باید گفت بله صدای 

جامعه شنیده شده است.
 خروجی جلسه غیرعلنی مجلس درباره اعتراضات اخیر چه بود؟  .

کلیات ماجرا این بود که در جلســه غیرعلنــی مجلس، وزارت 
کشور و نیروی انتظامی و سپاه نســبت به وقایع اخیر گزارش دادند 

و پنج نفر از نمایندگان نیز به قید قرعه در این جلســه صحبت کرده 
و نظــرات خود را بیان کردند. آقای قالیبــاف هم جمع بندی خوبی 
داشــت و صحبت های خوبی درباره آسیب شناســی این موضوع و 
نحوه برخورد پلیس با مردم، آسیب شناســی گشــت ارشاد و نحوه 
اطالع رسانی و نگاهی که برخی به بسته شدن فضای مجازی به طور 
کامل دارند، مطرح شــد که آقای قالیباف دفاع خوب و دیدگاه های 
کارشناسی خوبی مطرح کرد. اما باید در عمل دید چه برخوردی در 

آینده صورت می گیرد.
 به نظر شما چه عواملی باعث شده است مردم برای اعتراض به   .

خیابان بیایند؟
داستان در این باره مفصل اســت. بیش از ۴۰ سال این جامعه را 
مدیریــت کرده ایم و اصالح طلب، اصولگــرا و اعتدالی همه در این 
مدیریت نقش داشته ایم. ضعف مدیریت در داخل، دشمنی دشمنان 
در خارج و مسائل گوناگون در این اعتراضات خیابانی اثرگذار هستند.

 قبوال دارید نادیده گرفتن بخشــی از مطالبات مردم، مشــکالت   .
اقتصــادی، فرهنگی و اجتماعی و اختــالف طبقاتی و تبعیض های 
ایجاد شــده همگی باعث اعتراض مردم و واکنش اجتماعی شــده 

است؟
همین که گفته می شــود ۹۵ درصد بازداشتی ها و کسانی که در 
این تجمعات و اعتراضات حضور دارند زیر ۴۰ سال هستند، برای من 
درد بزرگی اســت. افراد معترض زیر ۴۰ سال یعنی آینده جامعه ما؛ 
چرا که ما تا ابد نه نماینده مجلس هســتیم و نه مســئوالن همیشه 
در رأس امور هســتند و این نسل باید کشور را اداره کنند. برای اینکه 

حاکمیت راحت تر بتواند با این نسل صحبت کند، باید نحوه تعاملش 
را با آنها عوض کند. باید بنشــینیم و بــا این جوانان صحبت کنیم و 
خواســته های معقول و منطقی آنها در چارچوب قانون را بپذیریم 
و عملیاتی کنیم. در بخشــی هم که امکان پذیر نیســت، قانعشــان 
کنیم؛ چرا که این نســل جدید نسلی نیســت که به آنها بگوییم این 
سیاســت است و شــما باید اطاعت کنید. آنها چراهای زیادی دارند 
که اگر به این چراها پاســخ درســت و منطقی ندهیم، کشور آسیب 
جدی می بیند. باورم به عنوان یک معلم این اســت که جامعه ایران 
یک جامعه عاقل، بالغ، رشــید، آگاه و تحصیل کرده و یکی از بهترین 
جوامع پیشــرو در خاورمیانه اســت. لیاقت این جامعه گفت وگو و 
اعتماد بیشــتر است. باید با این نسل گفت وگو کنیم و به آنها اعتماد 
داشته باشــیم و خواسته هایشان را برآورده کنیم. البته آنها هم باید 
تنگناهای نظام را درک کنند و کشــور را در شرایط حساس که مورد 
طمع دشمنان است، قرار ندهند. اما نکته اینجاست اتفاقاتی که در 
حال رخ دادن اســت، نشان می دهد دشمن، تجزیه طلبان، منافقان و 
کسانی که با اساس جمهوری اسالمی و کشور مخالف هستند، از این 
ماجرا سوءاستفاده می کنند؛ به همین دلیل مردم باید مراقب باشند.

 اما متأسفانه برخی از مســئوالن مربوطه با بی توجهی و ندیدن و   .
نشنیدن صدای مردم و مطالباتشان، به این موضوع دامن می زنند.

البته مــردم هم اینجا بی تقصیر نیســتند. وقتی کســی شــعار 
ساختارشــکنانه و فروپاشــی نظام سیاســی را می دهد و با مردمی 
که مطالبه به حقی دارند قاطی می شــوند، برای نظام سیاسی قابل 
تفکیک نیســت که مردم کجای ماجرا ایســتاده اند و مرزی بین آنها 

نیست. پس مردم هم باید مراقبت کنند.
 اگر روش دیگری از ســوی مسئوالن اتخاذ می شــد، کار به اینجا   .

می رسید؟
معتقدم در این حادثه و حوادث مشــابه، داشتن رفتار صادقانه 
با مردم و شــفاف بودن و به سرعت پاســخ گوبودن می تواند جلوی 
مشــکالت بعدی را بگیرد. البته در جریان فوت خانم مهســا امینی 
هم رئیس جمهور و هم مسئوالن ارشد بالفاصله دستور رسیدگی به 
موضوع را دادند. بحثی هم که در جلسه غیرعلنی مجلس بیان شد، 
ایــن بود که نظام آبروی خودش و حقــوق مردم را فدای هیچ نهاد 
یا شــخصی نمی کند و هر  کسی هر تخلفی در هر رده ای انجام داده 

باشد، با آن برخورد خواهد شد.
 شفاف بگویید با این افراد و نهادها برخورد می شود؟ یا معتقدید   .

باید برخورد بشود؟
حرفم این اســت که با آنها برخورد می شــود. درست است که 
اعتماد عمومی تا حدی مخدوش شــده، اما تا حد زیادی این اتفاق 
می افتد و برخوردهایی انجام می شــود. بخشــی از این بی اعتمادی 
ناشــی از ضعف مدیریت اســت، اما بخشــی دیگر ناشــی از فشار 
رســانه ای و جنگ روانی علیه کشــور اســت. ما به عنوان یک نظام 
سیاســی حاکمیتی و همچنیــن مردم باید منصفانــه با موضوعات 
برخورد کنیم. هم جنگ روانی و رســانه ای علیه ما وجود دارد و هم 
ضعف مدیریتی هست و نمی توان این دو را نادیده گرفت. هم مردم 
مواقعی مشــکل ایجاد می کنند و هم مدیران؛ امــا به هر حال باید 

تمامیت ارضی کشور را در مشکالت حفظ کنیم.

رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت وگو با «شرق»

باید صدای نسل جدید را بشنویم
 و با آنها گفت وگو کنیم

معصومه معظمی:  جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جمله نمایندگان مجلس است که بعد از حادثه رخ داده درباره مهسا امینی و فوت او در مقر پلیس، 
بالفاصله واکنش نشان داد. او در پیامی در توییتر خود از نحوه رفتار گشت ارشاد با مردم انتقاد کرد و نوشت: «میهمان عزیز سنندجی زنده بمان، مرگ سهم تو نیست، حق ما مسئوالنی است که این گونه 
ارشــاد و هدایت را می بینیم و ساکتیم! پاشــو دختر ایران». این نماینده دو دوره مجلس پس از شدت گرفتن اعتراضات خیابانی، اگر چه حق اعتراض را برای مردم قانونی دانست، اما از مردم خواست 
صف خود را از دشمنان و کسانی که به دنبال سوءاستفاده از فضای ایجاد شده هستند، جدا کنند. رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با «شرق» تأکید کرد: «اگر چه حادثه اخیر حادثه تلخی است، اما می تواند 
زمینه ســاز آسیب شناسی رفتار پلیس و نوع تعامل و برخورد گشت ارشاد با مردم شود؛ چرا که اگر دست پلیس را باز بگذاریم که هر برخوردی که دلش بخواهد با شهروندان انجام دهد، اشتباه مرگباری 
است و نتیجه آن چیزی می شود که االن مردم و معترضان را باید از کف خیابان جمع کنیم. از طرفی نحوه مواجهه مردم با پلیس نیز نیاز به آسیب شناسی دارد. اگر مردم هم حرف پلیس را نشنوند و نظم 
ایجاد شده از طرف پلیس را به عنوان یک نظم عمومی نپذیرند، در جامعه هرج ومرج ایجاد می شود». در ادامه گفت وگوی جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام و تایباد و عضو کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس با «شرق» را می خوانید.

 شرق: چهارشنبه هفته گذشــته، محمد مخبر، معاون  اول رئیس جمهوری اسالمی 
ایران، به منظور شــرکت و ســخنرانی در دومین مجمع اقتصــادی خزر در رأس یک 
هیئــت سیاســی-اقتصادی شــامل وزرای امور اقتصــادی و دارایــی، نفت و جهاد 
کشــاورزی، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه و نیز رئیس ســازمان 
توسعه تجارت به دعوت میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، به این کشور سفر 
کرد.  اولین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر مرداد سال ۱۳۹۸ با حضور 
پنج کشور عضو، یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در 
منطقه گردشگری آوازه ترکمنســتان برگزار شد. افزون بر آن، سیدابراهیم رئیسی نیز 
در تیر ســال جاری در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در کشور 

ترکمنستان شرکت و سخنرانی کرد.
مخبر در بدو ورود به مســکو، در گفت وگو با خبرنگاران گفت: «توسعه و ارتقای 
همکاری با کشورهای همسایه از راهبردهای جدی دولت است و در این میان کشور 
روســیه از جایگاه خاصی برخوردار اســت و با ســفرهای متقابل رؤسای جمهور دو 
کشــور، پایه گذاری خوبی در تعمیق روابط صورت گرفــت». وی با بیان اینکه دریای 
خزر و کشورهای حاشیه این دریا به لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیست 
اهمیت فراوانی دارنــد، تصریح کرد: «ایران به دلیــل موقعیت خاص جغرافیایی و 
همســایگی با ۱۵ کشور و همچنین هم جواری با دریای خزر در شمال و خلیج فارس 

در جنوب، جایگاه ویژه ای به لحاظ ترانزیت دارد».
مخبر با اشاره به توافقات اولین نشست مجمع اقتصادی خزر و همچنین توافقات 
صورت گرفته میان سران کشورهای حاشیه خزر در ششمین اجالس، خاطرنشان کرد: 
«بخشی از این توافقات اجرائی شده و بخشی نیز نیازمند پیگیری است که باید اجرای 
این برنامه ها را ســرعت ببخشــیم و امیدوارم مردم ایران و روسیه و سایر کشورهای 

حاشیه خزر از این ارتباطات به خوبی بهرمند شوند».
یک سخنرانی و چند پیشنهاد

محمد مخبر طی ســخنانی در دومین مجمع اقتصادی خزر به میزبانی روســیه، 
ضمن ارائه چند پیشنهاد، خواستار تشــکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی 
خزر شد. معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی خود عنوان کرد: «جمهوری اسالمی 
ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل 

همه جانبه با کشــورهای همسایه به خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر است 
و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای 
خــزر به کرانه های جنوبی و آب های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، 
برای ایجاد تحرک در همکاری های  اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای 
خزر، عزم جدی دارد و به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از توانمندی ها و ظرفیت های 
بخش های دولتی و خصوصی کشــورهای ســاحلی، دســتیابی به منافع مشــترک 
اقتصادی، روان ســازی حمل ونقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون منطقه ای و 
میان منطقه ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی 
دریای خزر و ایجاد کریدور ســبز ترانزیتی و گمرکی را مطرح می  کند». مخبر در ادامه 
خاطر نشان کرد: « ما پیشنهاد می کنیم در جهت توسعه همکاری های پولی، بانکی و 
مالی با کشورهای ســاحلی دریای خزر، دستور العملی خاص تدوین و اجرائی شود؛ 
کاری که جمهوری اســالمی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است. 
همچنین به منظور یکسان ســازی و هماهنگی تعرفه های حمل ونقل ریلی، جاده ای 
و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری های مشترک در کارهای زیربنایی مانند 
بنادر، کشــتی رانی و خطوط راه آهن، تشــکیل کمیته همکاری حمل ونقل، ترانزیت، 

تعرفه و تجارت و گمرکی را پیشنهاد می کنیم».
معاون اول رئیســی تصریح کرد: «جمهوری اســالمی ایران به لحاظ جغرافیایی و 
داشــتن منابع و ذخایر بالقوه و بالفعل انرژی و معدنی، از ظرفیت های بســیار مناسبی 
برای صدور و سوآپ نفت و گاز و فراورده های نفتی به بازارهای مختلف منطقه و جهان 
برخوردار است. در این زمینه، در سال گذشته، خوشبختانه تجربه خوب ازسرگیری سوآپ 
نفت و گاز از طریق ایران با برخی کشورهای ساحلی را داشته ایم. این قبیل همکاری ها با 
دیگر کشورهای ساحلی نیز قابل گسترش است. برای توسعه همکاری ها در این بخش، 
پیشنهاد می کنیم کمیته همکاری نفت و گاز و فراورده های نفتی کشورهای حاشیه دریای 
خزر تشکیل شود. همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان سازی فرکانس های برق 
کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال شبکه های برق ایران به شبکه های برق کشورهای 
ســاحلی دریای خزر و انجام تبادالت فصلی حامل های انرژی نیز ضروری است. در این 
خصوص، تشکیل کمیته  توســعه همکاری در زمینه های برق، آب و تجهیزات مربوطه 

میان کشورهای ساحلی دریای خزر از دیگر پیشنهادات ماست».

چند دیدار حاشیه ای
پیش از این ســخنرانی، معاون اول رئیس جمهور ایران به طور جداگانه با علی 
اسدف، نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار کرد. در این دیدار، مخبر همکاری های 
حوزه حمل ونقل را از محورهای اصلی روابط تهران - باکو دانســت و گفت: «سند 
همکاری ســه جانبه ایران، روســیه و جمهوری آذربایجان نقش مؤثری در گسترش 
روابط فی مابیــن دارد». مخبر همچنین در دیدار دیگری با علی خان اســماعیل اف، 
نخســت وزیر قزاقســتان، تأکید کرد: «ایران و قزاقســتان می توانند به سرعت حجم 
مبادالت خود را به سه میلیارد دالر برســانند». علی خان اسماعیل اف، نخست وزیر 
قزاقستان نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور ایران گفت: 
«بسترهای الزم و ظرفیت های دو کشور مهیای ارتقای سطح تبادالت تجاری ایران و 
قزاقســتان و رسیدن به سه میلیارد دالر در سال است». وی بر اهمیت ارتقای سطح 
همکاری های تهران-آستانه در بخش های سوآپ نفت، صنعت، کشاورزی و علمی 
و فرهنگی تأکید کرد. نخست وزیر قزاقستان به موضوع امنیت غذایی و همکاری های 
دو کشور در این زمینه نیز اشاره و تصریح کرد: «منشور سند امنیت غذایی تهیه شده 
و بســیاری از کشــورها آن را تأیید کرده اند و می تواند در تأمین امنیت غذایی منطقه 
اثرگذار باشــد». در کنار این دو دیدار، معاون اول رئیس جمهور با نخست وزیر روسیه 
نیز گفت وگویی جداگانه داشــت. در این دیدار، دو طرف بر لزوم سرعت  بخشیدن به 
روند توســعه همکاری های تهران-مســکو و رفع موانع پیش روی گسترش روابط 
تجاری و اقتصادی فی مابین تأکید کردند. محمد مخبر در نشست مشترک هیئت های 
عالی رتبه ایران و روسیه که در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر برگزار شد، گفت: 
«ایران و روســیه از روابط خوب و رو به رشدی برخوردار هستند و اراده دو کشور برای 
تقویت همه جانبه روابط جدی است». نخست وزیر روسیه نیز در این دیدار با اشاره به 
روابط دوستانه و حسن هم جواری میان دو کشور، گفت: «مسکو نسبت به گسترش 
و تعمیق همکاری ها با تهران در تمام عرصه ها اهتمام دارد». میخائیل میشوستین 
توســعه و گسترش روابط دو کشــور را بهترین پاسخ به تحریم های غیرقانونی علیه 
ایران و روســیه دانســت و افزود: «از حضور و فعالیت شرکت های ایرانی در روسیه 
اســتقبال می کنیم و زمینه فعالیت و همکاری مشــترک برای شرکای ما در روسیه 

فراهم است».
یک نشست

عالوه بر دیدارهای مذکور، مخبر در نشســت هم اندیشــی با صــد نفر از فعاالن 
اقتصادی در روســیه هم شرکت کرد. معاون اول رئیس جمهور روز گذشته (جمعه) 
و در دومین روز از ســفر خود به روسیه (شــامگاه پنجشنبه)، در نشست هم اندیشی 
با فعاالن اقتصادی فدراســیون روسیه که در حاشــیه دومین مجمع اقتصادی خزر 
برگزار شد، اظهار کرد: «ایجاد مناطق آزاد یکی از راه های خنثی سازی تحریم هاست تا 

بتوانیم موانع پیش روی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم ها را خنثی کنیم».
مخبر از شرکت های روسیه خواست گزارشی از نوع فعالیت و ظرفیت های توسعه 
خود به ســفارت ایران ارائه دهند تا با احصا و ارائه ظرفیت های شرکت های ایرانی، 
شناسایی متقابل از ظرفیت های اقتصادی دو کشور حاصل و زمینه گسترش همکاری 
مشــترک فراهم شــود. جواد اوجی، وزیر نفــت که رئیس طرف ایرانی کمیســیون 
همکاری های دو کشور اســت نیز در این جلسه به تفاهم نامه های موجود به ارزش 
۴۰ میلیارد دالر میان دو کشور اشاره کرد و از آمادگی دولت ایران برای سرمایه گذاری 
فعاالن اقتصادی روسیه در بخش نفت و گاز، مشارکت در میادین، سوآپ فراورده های 
نفتی و صادرات محصوالت پتروشــیمی خبر داد. در این نشســت که سفیر ایران در 
روســیه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان توسعه 
تجارت نیز حضور داشــتند، فعاالن اقتصادی حاضر که تعدادشان به حدود صد نفر 
می رسید، از پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور در مجمع اقتصادی خزر درخصوص 
ایجاد منطقه آزاد تجاری مشــترک در میان کشــورهای ساحلی، اســتقبال کردند و 

آمادگی خود را برای حمایت از این پیشنهاد ابراز داشتند.
همچنین در این نشست که تا پاسی از شب به طول انجامید و برخی از نمایندگان 
دومای روســیه نیز در آن حضور داشــتند، تعدادی از فعاالن اقتصادی روسیه ضمن 
ابراز تمایل به همکاری و ســرمایه گذاری مشــترک در ایران، به بیان دیدگاه های خود 
درباره همکاری های اقتصادی دو کشــور پرداختند و پیشــنهادهایی برای گســترش 
مناســبات تجاری و اقتصادی فی مابین در بخش های مختلــف ارائه کردند. با توجه 
به مجموعه دیدارها و گفت وگوهای انجام شــده در این ســفر و نیز اقدامات پیشین 
در جریان ســفر تیر ماه رئیسی به ترکمنســتان برای حضور در ششمین اجالس سران 
کشورهای ســاحلی دریای خزر، چنین بر می آید که دولت سیزدهم نیم نگاهی جدی 
به توســعه و تقویت مناسبات تجاری با کشورهای حاشــیه دریای خزر دارد. در این 
بین، به موازات بسته شــدن درهای مذاکرات وین و پررنگ ترشدن عدم احیای برجام، 
دولت رئیسی چشم امید به همسایگان و تحقق طرح هایی همچون کریدور شمال - 
جنوب دوخته است تا بتواند با تعمیق مناسبات تجاری، جایگزینی برای تحریم ها پیدا 
کند. این در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان، هرگونه توسعه مناسبات 
تجاری، چه با کشــورهای حاشــیه دریای خزر و چه با دیگر همســایگان ایران، عمال 
منوط به لغو تحریم هاست. اگرچه در این میان شاید روسیه به دلیل انزوای سیاسی و 
دیپلماتیک و نیز گیرکردن در باتالق تحریم های بی ســابقه، به گسترش روابط با ایران 
نیاز داشته باشد، اما فروکش کردن جنگ در اوکراین می تواند دچار خلل جدی شود. با 
این وجود، بهترین و ایدئال ترین سناریو، پیگیری هم زمان دو حوزه دیپلماسی برجامی 
و دیپلماسی منطقه ای است؛ چرا که هر دو در مقام عمل به همدیگر وابسته و مکمل 

هم هستند.

گزارش «شرق» از تالش دولت سیزدهم برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر
نگاهی به آن سوی خزر

آغاز به کار نهمین دوره مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
با خبر مهمی همراه شد و سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
در این جلســه گفت: «رهبر انقالب اجــازه داده اند در صورت 
نیاز، سیاست های کلی نظام اصالح شود تا این سیاست ها به 
درســتی اجرا شود». خبری که نشــان از فرمانی برای اصالح 
ســاختارهای ناکارآمد و اصالح سیاســت های کلی نظام که 

تاکنون در تحقق اهداف تعیین شده ناموفق بود ه اند، داشت.
اصــالح قانون اساســی و برخــی قوانین عــادی و البته 
سیاســت های کلی نظام یکی از مهم ترین خواست های افکار 
عمومی در چند ســال اخیر بوده اســت. قوانیــن ناکارآمد و 
برنامه های ناکارآمد توســعه و اصل های اجرائی نشده قانون 
اساســی همگی نیاز به بازنگری دارند و تاکنون سخن گفتن از 
این بازنگری ها به تابویی تبدیل شده بود. با توجه به اعتراضات 
اخیر که اصالح هدفمند بســیاری از قوانین ناکارآمد را هدف 

قرار داده بود، افکارعمومی به شــدت به دنبال پاســخی بود 
که رئیسی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر زبان 

راند؛ یعنی اجازه اصالح سیاست های کلی نظام.
اصالح ســاختارهایي که تا چندی پیش حتی نقد به آنها 
ساختارشکنانه بود و جواب تند در انتظار منتقدین بود و حتی 
کوچک ترین نقد به یک اصل قانون اساسی معادل اقدام علیه 
امنیت ملی تلقی می شد، اکنون مجوز تغییر اصالح گرفته اند.
در ادبیات سیاســی ایران واژه «اصالح» برتابیده نمی شــد 
و اصولگرایــان به خصــوص تندروها به شــدت بــا این واژه 
زاویه داشــتند اما اکنون در دولت اصولگرای رئیسی و قدرت 
یکدست شــده اصولگرایان شــاهد کاربرد اصــالح آن هم در 
حیطه تغییر در ســاختار سیاســت های کلی نظام هســتیم؛ 
سیاســت هایی که در دو دهه اخیر دامنه گســترده ای از معنا 
به خود گرفتــه و هر آنچه  بــاب طبع اصولگرایــان بوده، در 

چارچوب سیاســت های کلی نظام معنا یافته تا اهرم فشاری 
برای تضعیف جریان های سیاســی مخالف این طیف باشــد. 
حال سیدابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح نهمین دوره مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با تشکر از مقام معظم رهبری برای 
اعتمــاد به اعضــای دوره جدید مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در میانه ســخنان خود اظهار کرد: باید به حقایق کشور 
احاطه داشت تا تشــخیص مصلحت کشور متقن تهیه شود. 
مســئولیت مجمع را از این جهت خطیــر می دانم. نظارت بر 
اجرای سیاســت های کلی نظام اهمیــت دارد. رهبری تأکید 
دارند این نظارت ها باید انجام شــود. رهبری اجازه داده اند در 
صورت نیاز، سیاســت های کلی اصالح شود تا این سیاست ها 
به درســتی اجرا شود. تنقیح سیاســت ها مورد تأکید رهبری 

است.
رئیســی تأکیــد کــرد: در بیانیــه گام دوم رهبــری باید به  
محورهای کلیدی اســتقالل، آزادی، توجه بــه عدالت، علم 
و فناوری، ســبک زندگی اســالمی توجه کرد. ایــن موارد باید 
در جهت گیری کلی کشــور دیده شــود. وی ادامه داد: اجرای 
سیاست های کلی مورد تأکید من به عنوان رئیس جمهور است 
و من معتقدم کشــور باید در این مــدار بچرخد. قانون گذاران، 

مجریان و ســایر دستگاه ها باید به سیاســت های کلی توجه 
کــرده تــا این سیاســت ها اجــرا شــود و شــاخص عملکرد 
دســتگاه ها باشد. ما خود را مقید به اجرای سیاست های کلی 
نظــام می دانیم. ما تأکید داریم برنامه هفتم توســعه مطابق 
سیاســت های کلی کشور باشد و آمادگی کامل برای همکاری 
با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بخش نظارت آن داریم.

رئیس جمهور در پایان گفــت: امروز رهبری در رأس نظام 
است که سخن او فصل الخطاب بوده و هدایت های حکیمانه 
ایشــان در روز گذشــته همه مشــکالت را خاتمــه داد. همه 
مســئوالن باید تمام تالش خود را برای افزایش اعتماد و امید 
به دســتگاه های نظام به کار گیرند تا مردم امیدوار و دشــمن 

ناامید شود.
باید جوابگوی ملت ایران باشیم

به نظر می رســد رونــد پذیرش ضــرورت اصالح روش ها 
در حال پیداکردن ابعاد و حیطه گســترده ای اســت و این امر 
می تواند برای آینده کشــور نویدبخش باشد. در همین زمینه 
آیت اهللا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه نیز خاطر نشــان کرد: 
اصالح برخی رفتارها و برنامه ها ضرورت دارد. باید جوابگوی 

ملت ایران باشیم. ما چیری جز اتصال به ملت داشته ایم؟

به گزارش ایلنا، وی گفت: حوزه های ما همیشــه مردمی، 
اجتماعی و سیاســی به معنای درست بوده اند و ما چیزی جز 
اتصال به ملت نداشته ایم و امروز نیز ما در کنار مردم هستیم.
آیت اهللا اعرافــی در آیین بهره برداری از ســاختمان حوزه 
علمیــه میناب اظهار کــرد: تالش جریان های اســتکباری در 
فضای رســانه ای و مجازی نشانه ای بر درست بودن راه ملت 

ایران است.
او ادامه داد: یقین داشــته باشــید زنان و جوانان ایرانی و 
توده های مردم ایران در این مســیر مســتحکم خواهند بود و 

خواب های شوم دشمنان تعبیر نخواهد شد.
وی اضافه کرد: غرب اســتکباری تحمل شــکوه، عظمت، 
اســتقالل و بزرگی ایران اســالمی را ندارد. البتــه هرگز نفی 
اشکاالت و ضعف ها را نمی کنم، قطعا اصالح برخی رفتارها 

و برنامه ها ضرورت دارد.
عضو شــورای نگهبــان گفت: باید جوابگــوی ملت ایران 
باشــیم . مدیر حوزه های علمیه کشور تصریح  کرد: حوزه های 
ما همیشــه مردمی، اجتماعی و سیاســی به معنای درست 
بوده اند و ما چیری جز اتصال به ملت نداشــته ایم و امروز نیز 

ما در کنار مردم هستیم.

رئیس جمهور از موافقت رهبر انقالب برای اصالح سیاست های کلی نظام خبر داد
اجازه اصالح


