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آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این دور شده ،پافشاری آمریکا بر طرح پیشنهادی در وین ۷است که شامل
«تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران» نمیشود ،در واقع واشنگتن بهدنبال احیای برجام بهمنظور محدود کردن
ایران بدون دستاورد اقتصادی برای کشورمان است.
گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم -نشست دکتر علی باقری ،مذاکرهکننده ارشد ایران با انریکه مورا ،معاون
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قطر که قرار بود هفتم و هشتم تیرماه برگزار شود ،امروز به پایان
میرسد .بهنقل از منابع آگاه در مذاکرات ،در جریان این دور از گفتگوها که بهصورت غیرمستقیم بین ایران
و آمریکا برگزار شد و اتحادیه اروپا نقش میانجی و انتقالدهنده پیام را بهعهده داشت ،ایران مجددا ً بر لزوم
دستیابی به یک توافق پایدار تأکید کرد.

صفحه 6

شرح درصفحههای  2و 7

سرمقاله

آرین احمدی

اولویتهای رئیس جمهوری برای سفر به ترکمنستان بررسی شد

سفر برای خزر

علی دایی ،فردوسیپور و اینک
وریا غفوری
این روزها طرفداران استقالل و پرسپولیس فارغ از
کریهای همیشگی که اتفاقا ماهیت ورزش و فوتبال
و بحث طرفداریست ،در حمایت از یک نفر اشتراک
نظر دارند و آن یک نفر کسی نیست جز وریا غفوری؛
کاپیتان محبوب آبیها به واسطه اینکه دغدغه مردمش
را دارد و همانند بسیاری از به ظاهر سلبریتیها
بیتفاوت از کنار مشکالت مردمش نمیگذرد ،مورد
عالقه طرفداران پرسپولیس نیز است .به همین دلیل
خبر عدم تمایل به تمدید قرارداد از طرف باشگاه
استقالل با کاپیتان محبوب آبیها باعث ناراحتی و
عصبانیت طرفداران آبی و حتی قرمز شده و بسیاری
از آنها دلیل عدم تمدید قرارداد کاپیتان آبیها را
مالحظات سیاسی میدانند تا فوتبالی !
اتفاقی که در طول تاریخ ورزش ایران شاید بارها برای
ورزشکارانی که محبوب مردم بودند تکرار شده است و
هربار هم تکرار آن نهایتا به ضرر ورزش و حتی منافع
اجتماعی و کشور تمام شده است .موارد بسیاری
همچون ناصر حجازی ،علی دایی ،علی کریمی و حتی
مفسران ورزشی محبوب همچون عادل فردوسی پور تا
نهایتا وریا غفوری را میتوان نام برد که به واسطه عدم
بیتفاوتی خود در برابر مسائل اجتماعی و اقتصادی با
مشکالتی مواجه شدهاند و حتی نتوانستهاند مثل سابق
مسیر حرفهای خود را ادامه دهند.
متاسفانه حضور همیشگی مدیران سیاسی در بدنه
مدیریتی ورزش که هر روز هم به تعدادشان افزوده
میشود ،باعث شده که با هر رخداد ورزشی ،سیاسی
برخورد شود و نهایتا ورزش به جایی برسد که امروز به
آن رسیده است!
ادامه درصفحه 2

صفحه 2

آمادگی داریم ظرفیت سواپ گاز ترکمنستان به آذربایجان را از مسیر کشورمان افزایش دهیم
همکاری کشورهای ساحلی خزر با توجه به تحوالت بینالمللی اهمیت فزایندهای یافته است

یادداشت

مطالبه گری و استیفای حقوق واقعی جامعه

محسنجمشیدزاده
هر چند اطالعات خرد خرد به حواس آدمی می رسد ،ما آدمیان جهان را
به صورت تکه های جدا از هم ادراک نمی کنیم ،بلکه با جهانی پر از اشیاء و
آدمی رو به رو هستیم .جهانی که انبوهی از کل های یکپارچه را دم به دم بر
حواس ما آوار می کند .تنها در شرایط غیر معمول یا حتی در حین طراحی و
نقاشی است که از وجود اجزا و ویژگی های جدا از هم محرکها آگاه می شویم
وگرنه بیشتر اوقات اشیاء را سه بعدی می بینیم و صداها را در قالب کلمات
و موسیقی می شنویم .نقش یادگیری در همه صحنههای زندگی ما نمایان
است .یادگیری نه تنها در آموختن مهارتی خاص یا مطالب درسی ،بلکه در
رشد هیجانی ،تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت نیز دخالت دارد .مثال ًیاد
می گیریم از چه بترسیم ،چه چیز را دوست بداریم ،چگونه مودبانه رفتار کنیم،
چگونه صمیمیت نشان دهیم و جز اینها .در تعریف یادگیری می توان گفت
تغییر نسبتا دائمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شود .تغییراتی
در رفتار که حاصل رسش و نه تمرین یا شرایط موقت جاندار مثل«خستگی یا
حاالت ناشی از مصرف برخی داروها» باشند مشمول این تعریف نمی شوند.
مسلما تمام موارد یادگیری عین هم نیستند .از چهار نوع یادگیری مشخص می
توان گفت و گو کرد -۱ :خوگیری  -۲شرط سازی کالسیک  -۳شرطی سازی عامل
و  -۴یادگیری پیچیده
خوگیری که ساده ترین نوع یادگیری است عبارت است از نادیده گرفتن
محرکی که با مأنوس شده ایم و پیامد مهمی برای ما ندارد .مثال ًیادگرفتن اینکه
صدای تیک تاک ساعت تازه ای را نشنویم .شرطی سازی کالسیک و شرطی
سازی عامل هردو متضمن تشکیل پیوند و ارتباط هستند .به این معنا که در آنها
همایندی رویدادها آموخته می شود .در شرطی سازی کالسیک جاندار یاد می
گیرد که رویدادی در پی رویداد دیگری می آید .مثال ً نوزاد می آموزد که دیدن
پستان ،چشیدن شیر در پی دارد .در شرطی سازی عامل جاندار یاد می گیرد
متعاقب پاسخی که می دهد پیامد معینی روی خواهد داد .مثال ً کودک می
آموزد که کتک زدن خواهر یا برادر ،سرزنش والدین را به دنبال دارد .یادگیری
پیچیده چیزی بیش از تشکیل پیوندهاست؛ مثال ًبه کارگیری راهبرد معینی برای
حل یک مسئله یا تشکیل نقشه ی ذهنی از محیط خود .در مطالبه گری و
احقاق حقوق حقه اجتماعی در واقع این مردم هستند که ابزار و هدف توسعه
هستند .اما قدرت ،منابع و منافع آن ها متفاوت است و چنانچه دولتی بخواهد
کارآمد باشد باید نماینده و پاسخگوی همه آنان باشد؛ در حکمرانی خوب که در
دولت سیزدهم با کارآمدی و شفاف سازی و استیفای حقوق جامعه آغاز شده
است بین سه رکن اصلی دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی
وجود دارد و حدود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته تر آن جامعه مدنی به
عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا
و آمرانه به فرایندی مردم ساالر ،مشارکتی ،توتالیتر و عدالت محور تبدیل می
شود .آزادی های بیان ،انجمن ها ،گردهمایی های صلح آمیز و حق مشارکت
در امور عام«سهام عدالت و یارانه ها» از جمله حقوقی هستند که امکان بسیج
مردمی را برای برآمدن تغییرات مثبت فراهم کند .آزادی بیان دربرگیرنده هیچ
یک از ما به شمول دولت ها به تنهایی به تمام واقعیت ها ،حق مطالبه ،دریافت
و ارسال هرگونه معلومات و نظریات است .نظریات را در اختیار نداریم و تمام
دالیلی که به شکلی درصدد حل آن هستیم خلق کرده است را نمی دانیم؛ ما
تنها و تنها می توانیم از دانش همگانی سود ببریم .بنابراین قبل از اینکه تصمیمی
بگیریم باید به صدای همه گروه ها منجمله صداهای به حاشیه رانده شده«که
دولت سیزدهم در بدو تشکیل با ارتباط با این گروهها و منتقدان صدای آنها را
شنید ».گوش فرا دهیم؛ بسیاری از متفکران و منتقدان بر این باور هستند که
خواست ،اراده و همت هر ملتی عامل بسیار مهمی در اصالح و بهبود شیوه و
مدل حکمرانی یا به طور کلی وضعیت جامعه آرمانی آنها است .براین اساس
صدای توده مردم به عنوان یک عامل سرعت بخش قوی برای این تغییر عمل
می کند که دکتر رئیسی در صحبت و گفت و گوی زنده دو شب پیش خویش
با شبکه یک سیما و رو در رو با مردم به این نکته اشاره کلیدی داشت و گفت
از وضعیت مردم آگاه است و باید در پرداخت حقوق های همه اقشار نظام
هماهنگ پرداخت باید عادالنه باشد و این مسأله ظرفیت و پتانسیل خوبی برای
پاسخگویی و حساس کردن تر مؤسسات عمومی در بر خواهد شد و یک مطالبه
به حق و ملی است؛ تقویت این صداها در محیطی که دولت به شکل ارائه
کننده انحصاری خدمات فعالیت می کند بسیار مهم و با اهمیت جلوه می کند.

رئیسی در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر:

همکاری کشورهای ساحلی خزر با توجه به تحوالت بینالمللی اهمیت فزایندهای یافته است
رئیس جمهور گفت :همکاریهای کشورهای ساحلی خزر
بخصوص با توجه به تحوالت بین المللی اهمیت فزایندهای
یافته است و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و
افزایش رفاه ملتهای ما میشود ،بلکه به تقویت صلح و ثبات
منطقهای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق کشورهای
ساحلیمیانجامد.
به گزارش ایرنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر
چهارشنبه در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر
در عشقآباد با استقبال از ابتکارات ارائه شده از سوی رؤسای
جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر برای توسعه همکاریهای
اقتصادی در حوزههای مختلف گفت :جمهوری اسالمی ایران،
دریای خزر را دریای صلح و دوستی و عامل پیوند و نزدیکی
مردم منطقه میداند و برای همکاریهای همهجانبه بر اساس
احترام و منافع متقابل آمادگی خود را اعالم میدارد.
رئیسی خطاب به سردار بردی محمدوف ،الهام علی یف،
قاسم جومارت توکایف ،و والدیمیر پوتین افزود :مایلم مراتب
خرسندی خود را از حضور در ششمین نشست سران کشورهای
ساحلی دریای خزر در شهر زیبای عشقآباد و دیدار با دوستان
و همکاران گرامی ،رؤسای جمهور محترم ابراز نمایم .همچنین
الزم میدانم از میزبانی گرم و صمیمانه دوست و برادر
عزیزم آقای سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان
سپاسگزارینمایم.
وی اظهار کرد :امروز ما در شرایطی در ششمین نشست
سران خزر در شهر عشقآباد حضور داریم که از نشست
قبلی سران در عشقآباد در سال  ۲۰۰۲تاکنون راهی طوالنی را
پیمودهایم .با تدوین اسناد متعدد ،مبانی حقوقی مناسبی برای
همکاری و بهرهمندی از مواهب این پهنه آبی ایجاد کردهایم.
زبان مشترکی برای تأمین منافع متقابل یافتهایم .چشمانداز
روشنی برای ادامه راه به تصویر کشیدهایم .همه این دستاوردها
نتیجه تالش ،درایت ،دوراندیشی ،جامعنگری و در نظر گرفتن
حقوق و منافع متقابل کشورهای ماست.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :دریای خزر ،میراث و
سرمایه مشترک ما؛ کانون پیوند و دوستی؛ و منشا خیر و برکت
برای بیش از  ۲۷۰میلیون نفر جمعیت کشورهای ساحلی آن
میباشد که پنج کشور را در آینه یک پهن ه واحد آبی انعکاس
میدهد .همانگونه که پدران تمدنساز و مادران فرهنگپرور
ما برای هزاران سال در این سواحل و مناطق از آرامش و
نعمت برخوردار بودهاند ،ملتهای ما نیز به عنوان همسایگان
ابدی حاشی ه این دریا باید با نگاه بلندمدت به دریای خزر به
عنوان دریای دوستی و همکاری بنگرند تا به مسئولیت خود
در قبال نسل کنونی و نسلهای آینده نیز عمل کرده باشیم.
از این منظر ،همگرایی فرهنگی کشورهای ساحلی خزر یکی از

اولویتهای اساسی است که همکاری و دوستی را در بلند مدت
تضمین و در دل ملتها مستحکم میکند .جمهوری اسالمی
ایران پیشنهاد میدهد که با نهادسازی و برگزاری برنامههای
مشترک فرهنگی -اجتماعی این میراث معنوی حفظ و تقویت
میشود .رئیسی تاکید کرد :ما به عنوان کشورهایی که از
طریق دریای خزر به هم پیوند خوردهایم و همسایه هستیم و
با استفاده از قلمرو یکدیگر به دیگر کشورها و مناطق دسترسی
پیدا میکنیم ،در قبال این پهنه آبی و همچنین کشورهای
ساحلی آن ،حقوق و تکالیف زیادی داریم .حفاظت از محیط
زیست شکننده ،استفاده معقول از منابع زنده ،فعالیتهای
مسئوالنه برای بهرهمندی از منابع معدنی دریای خزر با هدف
توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه و امنیت مردمانمان و احترام به
حاکمیت ،حقوق حاکمه و صالحیت یکدیگر در این پهنه آبی،
بخشی از این حقوق و تکالیف است.
وی تصریح کرد :اصل کلیدی مورد توافقِ «صالحیت
انحصاری و اجتماعی کشورهای ساحلی» برای تصمیمگیری
راجع به دریای خزر و حل و فصل مسائل آن ،چراغ روشنگر
و راهنمایی است که در پرتو آن ،زمینههای همکاری و تأمین
منافع متقابل کشورهای ساحلی خزر فراهم میشود .این امر،
و همچنین بر اساس معاهدات قبلی ،راه مداخالت طرفهای
ثالث و غیر ساحلی خزر در مسائل مرتبط با دریای خزر یا
ارتکاب تجاوز و سایر اقدامات علیه هر یک از کشورهای ساحلی
را میبندد و میتواند از وقوع حوادث ناخوشایند احتمالی،
جلوگیری نماید .لذا ضروری است ما به عنوان کشورهای
ساحلی دریای خزر با تاکید بر همکاریهای پنججانبه و پرهیز
از اقدامات یکجانبه و با اتکاء به ظرفیتهای موجود و گسترش
همکاریها ،منطقه دریای خزر را به عنوان «منطقه صلح و
دوستی» حفظ کنیم و به منافع بلندمدت منطقه و کشورهای
ساحلی و رعایت «اصل اتفاق آراء» در کلیه تصمیمات مربوط
به دریای خزر ،توجه جدی داشته باشیم.
رئیس جمهوری ادامه داد :خوشبختانه همکاریهای خوب
و سازندهای بین کشورهای ساحلی دریای خزر در حوزههای

مختلف به ویژه حمل و نقل ،تجارت ،مدیریت منابع زنده،
حفاظت از محیط زیست ،تأمین امنیت و مقابله با عوامل
ناامنی و جرائم در اشکال مختلف در جریان است .بدین منظور
در طول سالهای گذشته اسناد زیادی تدوین شده و مبنای
همکاری قرار گرفته است.
وی گفت :در نشست قبلی سران کشورهای ساحلی خزر
در آکتائو در سال  ۲۰۱۸پس از دو دهه مذاکره ،کنوانسیون
وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان سندی که مبین حقوق
و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول اساسی فعالیت در دریای
خزر تلقی میشود ،نهایی و امضاء شد .قطعا ً اجراییشدن آن
ی های بیشتر کشورهای ساحلی و
میتواند زمینهساز همکار 
همچنین فعالیتهای گسترد ه تر در دریای خزر فراهم آورد.
طبیعتا دستیابی به این نقطه مستلزم تحدید ِ حدود منصفانه
مناطق اِعمال حاکمیت ،حقوق حاکمه و صالحیت کشورهای
ح
ساحلی در خصوص بخشهای بستر و زیر بستر دریا ،سط 
و ستون آب و همچنین فضای فوقانی دریای خزر است .در
این راستا نهایی شدن «موافقتنامه چگونگی ترسیم خطوط
مبدأ» حائز اهمیت است و جمهوری اسالمی ایران همواره ،از
جمله در اعالمیه تفسیری پس از امضای کنوانسیون ،تصریح
کرده است که این مساله برای ایران به عنوان کشوری که دارای
«شکل ساحل آن آشکارا در وضعیت نامساعدی» است ،دارای
ن کننده است .امیدواریم با ادامه
اهمیت چشمگیر و تعیی 
مذاکرات نمایندگان کشورهای ساحلی در آینده نزدیک ،این
موافقتنامه نیز نهایی شده و راه را برای تصویب کنوانسیون
رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند.
رئیس جمهوری افزود :عدالت یکی از بنیانهای اساسی
شکلدهنده سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است بر
این اساس برقراری روابط عادالنه بصورت دوجانبه و همچنین
شکلدهی به نظم عادالن ه چندجانبه جزو جهتگیریهای
اصلی سیاست خارجی ایران است .طبیعتا یکی از فواید نظم
عادالنه ،گسترش روابط دوستانه بین بازیگران به خصوص
همسایگان است که تامینکننده منافع متقابل آنها نیز خواهد

بود.
رئیسی اظهار کرد :در دوره اخیر و با رفع محدودیتهای
ناشی از پاندمی کرونا شاهد افزایش چشمگیر تعامالت
سیاسی و اقتصادی بین ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر
بودهایم .جمهوری اسالمی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی
و زیرساختهای مناسب خود آماده است زمینه ترانزیت و
دسترسی کشورهای ساحلی دریای خزر به دیگر کشورها و
مناطق بخصوص بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان را
از طریق قلمرو خود فراهم نماید .همچنین ،همکاری در زمینه
صادرات و سوآپ نفت و گاز ،برق ،مواد معدنی و محصوالت
کشاورزی از جمله مواردی است که در ماههای اخیر در دستور
کار مذاکرات ما با کشورهای همسایه در دریای خزر بوده است
و توافقات خوبی در این زمینهها شکل گرفته است که نوید
دهنده دوران نوینی از همکاریهای راهبردی میباشد.
وی خاطر نشان کرد :دریای خزر دریای همکاری است و
این همکاریها بخصوص با توجه به تحوالت بین المللی
اهمیت فزایندهای یافته است .تعامل جمهوری اسالمی ایران
با دوستان و همسایگان خود اصالت دارد و این تعامل و
همکاری نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملتهای
ما میشود بلکه به تقویت استقالل کشورها و صلح و ثبات
منطقهای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق کشورهای
ساحلی میانجامد .این راهبرد کالن جمهوری اسالمی ایران،
فارغ از تحوالت بینالمللی ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران از ابتکارات
ارائه شده از سوی رؤسای جمهور محترم کشورهای ساحلی
دریای خزر برای توسعه همکاریهای اقتصادی در حوزههای
حمل و نقل ،سرمایهگذاری ،گردشگری و دیگر اشکال
فعالیتهای اقتصادی استقبال و حمایت مینماید و بصورت
خاص بر لزوم تقویت روابط فرهنگی و حفظ محیط زیست
شکننده دریای خزر تاکید دارد.
رئیسی تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران ،دریای خزر را
دریای صلح و دوستی و عامل پیوند و نزدیکی مردم منطقه
میداند و برای همکاریهای همهجانبه بر اساس احترام و منافع
متقابل آمادگی خود را اعالم میدارد.
وی ادامه داد :در پایان جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود را
جهت برگزاری هفتمین اجالس سران خزر اعالم می دارد .امید
است برپایی این اجالسها ،رشد و توسعه روز افزون ،امنیت،
ثبات ،رفاه ،صلح و دوستی را برای مردم منطقه دریای خزر به
ارمغان آورد .بار دیگر از سازماندهی شایسته این نشست و
مهماننوازی گرم رئیس جمهور ،دولت و مردم کشور دوست،
همسایه و برادر ترکمنستان ،تشکر میکنم و برای همه شما
آرزوی موفقیت دارم.

دستور عباس برای توقف هرگونه اقدامی علیه اسرائیل تا پس از سفر بایدن
منابع آگاه فلسطینی اعالم کردند که رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین
دستور توقف هرگونه اقدام احتمالی علیه اسرائیل را تا پایان دیدار او با
رئیسجمهور آمریکا در بیتلحم در اواسط ماه آینده میالدی صادر کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما ،این منابع خاطرنشان
کردند که محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در آستانه
دیدارش با جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا دستور به توقف تمامی اقدامات
احتمالی علیه اسرائیل را تا زمان پایان یافتن این دیدار صادر کرد.
براساس اعالم این منابع ،عباس در این دیدار به رئیس جمهور آمریکا اطالع

خواهد داد که اگر آمریکا اقدامی در زمینه صلح انجام ندهد و به وعدههای
خود در قبال فلسطینیان از جمله بازگشایی کنسولگری آمریکا در قدس ،پایبند
نباشد ،احتمال تشدید تنشها وجود دارد.
به گفته این منابع ،عباس از بایدن خواهد خواست که اسرائیل را برای توقف
اقدامات یکجانبه و پیشبرد روند صلح تحت فشار قرار دهد.
بازگشایی کنسولگری آمریکا در قدس ،بازگشایی دفتر ساف (سازمان
آزادیبخش فلسطین) در واشنگتن و حذف این سازمان از لیست گروههای
تروریستی از دیگر خواستههای محمود عباس از بایدن خواهد بود.

در دیداری که عباس چند روز پیش در امان پایتخت اردن با عبدالله دوم،
پادشاه این کشور داشت ،دو طرف توافق کردند که اسرائیل را برای کاه 
ش
تنشها و تجاوزات خود تحت فشار قرار دهند ،هرچند به دلیل انتخابات اسرائیل
احتمال به نتیجه رسیدن این اقدامات پایین پایین است.
عبدالله دوم و محمود عباس در جریان این دیدار توافق کردند که تنها راه
برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسرائیل“ ،راه حل دو کشوری” است
که تضمین کننده ایجاد یک کشور مستقل و پایدار فلسطینی براساس مرزهای
 ۱۹۶۷با پایتختی قدس شرقی است.

