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کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

 * خوب اســت گزارش تحلیلگر اندیشکده شورای اتالنتیک با عنوان 
»ایــران دلیلــی برای اعتماد دوبــاره به آمریکا ندارد« را ســردبیران 
روزنامه های اعتماد، شرق و آرمان و دیگر زنجیره ای ها بخوانند وخود را 

به خواب نزنند و به توجیه برجام ادامه ندهند.
0049---0911 و 7250---0919
* مواضع جمهوری اسالمی در سیاست خارجی شفاف و روشن است با 
کسانی که در نزدیکی مرزهای ما برای صهیونیست های غاصب النه سازی 

کنند برخورد محکم خواهد شد.
0938---6263
* در همان زمان مسئولیت آقای سیف در بانک مرکزی دلسوزان نظام از 
سوء مدیریت ایشان و تاراج دادن ثروت کشور انتقاد کردند و هشدارهای 

الزم را دادند ولی آن دولت گوش شنوا نداشت.
0911---0084

* بســیاری از کارگزاران معتقد و ملتزم به روش های دولت یازدهم و 
دوازدهم هنوز در مسند برخی از مدیریت ها حاضرند. با بودن این افراد 
اهداف عدالت خواهانه دولت مردمی محقق نخواهد شد. الزم است در 

امر جایگزینی مدیران انقالبی سرعت داده شود.
فرهاد فهیمی جو - تهران

* ضمن تشــکر از مسئولین دســتگاه قضا بابت محاکمه اخالل گران 
اقتصادی کشور در دولت گذشته و تعیین مجازات برای آنان درخواست 
داریم مسئولین رده باالتر که دستور دهنده بودند نیز محاکمه شده و 

به مجازات برسند.
ناظم زاده

* بعضی از دولتمردان دولت قبل از جهت عملکرد به منزله سلول های 
سرطانی عمل کرده اند. آن ها باید در این دولت جراحی شوند.

0917---4190
* رئیس محترم دستگاه قضا ! ضمن تشکر از تالش های مجدانه شما،  
عرض می کنم کشور بازیچه نیست که یک عده با فریب افکار عمومی، 
آرای مردم را به ســوی خود جلب و کشور را به خاک سیاه بنشانند و 
بعد در گوشه ای بروند. باید مجازات مسئوالن خاطی آنقدر پرهزینه و 

سنگین باشد تا کسی در آینده چنین کاری را نکند.
سید طبایی
* متأســفانه در کشور قشری به وجود آمده اند که پول یک شلوار آنها 
مســاوی با حقوق یک ماهه یک کارگر اســت و بدتر از همه این قشر 
داللی و واسطه گری انگلی را برای خود انتخاب کرده اند و فشار زندگی 

روی اقشار ضعیف جامعه است.
0938---1258
* اگر تولید داخلی به نحو مطلوب رونق بگیرد انواع قاچاق روی نخواهد 
داد. البته همیشــه عده ای سودجو و فرصت طلب وجود دارند که باید 

حساب و کتابشان با قانون باشد.
0938---6263
* متأسفانه شرکت ها و کارخانه ها بعد از اعالم ممنوعیت واردات کاالهای 
خارجی از این موقعیت سوءاستفاده کرده اقدام به دوختن کیسه برای 

خود کرده اند. باید جلوی این سوءاستفاده گرفته شود.
0911---0049

* حمایــت عمومی از تولیدات داخلی در جــای خود یک امر الزم و 
ضروری اســت ولی نه به قیمت اجحاف به مصرف کنندگان با افزایش 
سرســام آور قیمت ها، دستگاه های نظارتی باید در این میان به وظایف 

خود عمل کنند.
0912---8949

* برای جلوگیری از تکرار جنایت علیه شیعیان در افغانستان همان گونه 
که آقای زارعی در یادداشت اخیر خود )چاپ شده در کیهان یکشنبه 
1400/7/25( آورده باید موازنه جدید قدرت در این کشور شکل بگیرد.
0911---0049

* شهادت ناجوانمردانه و مظلومانه شیعیان نمازگزار در مساجد افغانستان 
به دست دشمنان کوردل نشانه  حقانیت راه مسلمانان است. اگر مرتکبان 
این اقدام اهل منطق قرآن و تعالیم حضرت خاتم النبیین)ص( و ایمان و 
تقوا بودند هرگز راضی نمی شدند از بینی مسلمان و مؤمنی قطره خونی 

جاری شود. آنان فقط مجری برنامه های آمریکا هستند.
6960---0936 و 6263---0938
* واقعا خسارت است که تمام خدمات و جانفشانی های نیروی انتظامی 
در برقراری امنیت در کل کشور در اثر وقوع یک برخورد بد از سوی یک 
مأمور انتظامی خدشه دار بشود. می طلبد که موضوع آموزش کارکنان 
نیروی انتظامی برای خویشتنداری در شرایط التهاب جدی گرفته شود.
0992---3453
* مشــکل از کجاست که بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها محصوالت 
خود را با عناوین خارجی و رسم الخط زبان بیگانه تبلیغ و عرضه بازار 

می کنند. آیا نظارت و کنترلی بر این امر وجود دارد؟
0914---9915

* رژیم آل سعود از یک طرف در برگزاری مراسم حج به بهانه ویروس 
کرونا محدودیت های شدید اعمال می کند ولی از سوی دیگر ورزشگاه 
ریاض را برای مسابقه فوتبال با ایران بدون رعایت ضوابط بهداشتی پر 

از جمعیت کرده بود.
0939---0312

* طبق اعالم شــرکت برق منطقه ای تهران مصرف زیر 3 کیلووات در 
روز رایگان اســت. ما فقط یک یخچــال و یک المپ 40 وات داریم و 
از کولر هم اســتفاده نمی کنیم و به این ترتیب تالش می کنیم مصرف 
برق مان روزی بیش از 3 کیلووات نشــود ولی وقتی پول برق برایمان 

آمد و پیگیری کردم گفتند میزان مصرف ضرب در 2 می شود. چرا؟
021----6327
* در میدان و خیابان  ولی عصر)عج( برخی از مغازه داران روبه روی مغازه 
خود و چند متر پایین تر و باالتر آن بساط پهن می کنند! گویا خیابان نیز 
جزو مغازه آنهاست. الزم است شهرداری ها با این متخلفین برخورد کنند.
0912---5241

* دلیل تفاوت حق بیمه شخص ثالث یک نوع خودرو با سال ساخت 
متفاوت با وجود پرداخت دیه و خسارت یکسان توسط بیمه چیست؟ 

لطفا مسئولین امر پاسخ دهند.
فالحی
* از ارســال پیامک های ناخوانده و تحمیلی همراه اول خسته شدیم. 

اگر پیامک نخواهیم چکار باید بکنیم؟
0913---3303
* کارکنان اتوبوسرانی جزو مجموعه شهرداری تهران هستند و تفاوتی با 
کارکنان شهرداری ندارند ولی هرگاه به مناسبتی مبلغی برای کارکنان 
شــهرداری در نظر می گیرند )کارت شــارژ( برای مجموعه کارکنان 
اتوبوســرانی در نظر نمی گیرند. باید کلی دوندگی و پیگیری کنیم تا 
ثابت شــود ما هم جزو کارکنان شهرداری هستیم تا بعدا برای ما نیز 
واریز کنند. از شــهردار جدید و انقالبی تهران درخواست می شود این 

مشکل ما را برای همیشه حل کند.
زارعی
* مســئوالن خرم آباد به فکر خالی کردن اطراف قلعه فلک االفالک و 
راه اندازی مجدد شــرکت پارسیلون که به قیمت مفت فروخته شد و 
فعالیت آن متوقف شد باشند تا مردم شاهد رونق کسب و کار و فعالیت 

باشند و از رکود اقتصادی خارج شوند.
0916---0685
* چرا در یک ســال قیمت نان در گرمسار دوبار افزایش پیدا کرد؟ از 

مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
0912---3580

وکیل سابق به کاهدان زد
نهادهای امنیتی، سرنخ را دنبال کنند

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحلیل القایی سازمان 
برنامه و بودجه دولت ســابق را به دولت فعلی نسبت داد و براساس آن داستان سرایی 

و سناریوبافی کرد.
حشمت اهلل فالحت پیشه در روزنامه آرمان نوشت: »در چند روز اخیر یکسری اتفاقات 
افتاد که نشان داد دولت سیزدهم اوال، نوعی سامان و وحدت الزم را در زمینه سیاست 
خارجــی ندارد. دوما، روش دقیقی برای مقدمه چینی مذاکرات آینده در پیش نگرفته 
اســت. تحلیل و فرضیه ام را از گزارش سازمان مدیریت و بودجه دولت شروع می کنم. 
گزارشــی که داده شد، نوعی فاجعه سازی پوپولیستی بود به گونه ای که توان چانه زنی 
ایران را در شرایط کنونی تضعیف خواهد کرد، مگر اینکه دولت گزارش واقع گرایانه ای 
را ارائه دهد. در این گزارش یکســری مسائلی که دولتمردان در نقد دولت گذشته رد 
می کردند دوباره تایید می کنند. مثل این موضوع که تحریم اثر صددرصدی در کاهش 
رشد اقتصادی داشته به این معنا که تحریم باعث شده رشد اقتصادی نسبت به شرایط 
طبیعی نصف شود. این موضوع که تحریم منجر به نوسانات نرخ ارز شده و پیش بینی 
خطرناکی مبنی بر اینکه قیمت ارز تا 298هزار تومان می رسد. برخی رسانه ها هم این 
گزارش را با گزارش سازمان در زمان جنگ مقایسه کردند که مسئوالن را مجبور کرد 
جام زهر بنوشند. یک چنین تحلیلی هم االن درباره این گزارش سازمان برنامه وجود 
دارد مبنی بر اینکه مســئوالن مجبور هستند مذاکرات را شکل دهند. از این رو به نظر 
می رسد این ادامه یک سیاست پوپولیستی توسط یکسری افراد است که حتی هنری در 
مدیریت مملکت هم ندارند چون یک جریان نزدیک به دولت، سیاست خارجی و مسائل 
کالن سیاسی کشور را کامال به یک پوپولیست وصل کرده است. درواقع جریاناتی را در 
بیرون از حوزه تصمیم گیری چه در مجلس و چه در دولت فعال و یکســری شعارهای 
خاص را در این جریانات مطرح کردند که عمال دست و پای دیپلمات ها را برای هرگونه 
مذاکره و توافق احتمالی ببندد و االن که بخشــی از این جریان نزدیک به دولت است 
باالجبار طرفداران خود را قانع می کند که دولت باید وارد فاز مذاکراتی شــود و بدین 
ترتیب وارد یک رویکرد پوپولیســتی دیگر مبنی بر اینکه یک بودجه فاجعه آمیز را از 
دولت گذشته تحویل گرفته، شده که حداقل 50 درصد مشکالت این بودجه ناشی از 
تحریم اســت تا به گونه ای زمینه را برای نوشیدن زهر تازه فراهم کند. در صورتی که 
حتــی اگر مذاکرات در قالب توافــق 90 درصدی روزهای آخر دولت روحانی یا دوران 
انتقال هم پیش رود، باز هم به معنای نوشــیدن جام زهر نیست منتها چون بخشی از 
این جریان همواره نگاه کهنه و شکست خورده ای را دنبال کرده که همانا پوپولیستی 
کردن تصمیم گیری های کالن اســت و از این نظر کلی هزینه به کشور بار کرده، االن 

هم همان رویه دنبال می شود...
معتقدم موضوع گزارش سازمان برنامه هم یک کار پوپولیستی است که االن صورت 
می گیرد و با واقعیات همخوان نیســت، توان چانه زنی کشور را تضعیف می کند. آقای 
رئیســی باید با یک دقت دولت مدارانه مواظب باشد که این امر منجر به تضعیف توان 
چانه زنی تیم مذاکره کننده ایران نشود. گزارش سازمان برنامه نشان دهنده یک شکاف 

در دولت هست که می تواند موضع سیاست خارجی کشور را تضعیف کند.« 
این مدل قصه ســر هم کردن آقای فالحت پیشــه در حالی است که تحلیل مورد 
اشــاره وی، نه گزارش سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، بلکه یکی از تحلیل های 
القایی ســازمان برنامه دولت روحانی اســت و این روزها توسط برخی عناصر آلوده در 
همان دولت و ســازمان به رسانه های زنجیره ای و رســانه های ضد انقالب راه یافته تا 
القای ناتوانی و بیچارگی در کشور کند. بنابراین عجیب است که فردی با سابقه ریاست 
کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم، فاقد قدرت تشخیص این واقعیت در متن باشد 
و با تحریف حقیقت، اقدام به عقده گشایی علیه دولت جدید کند که اتفاق، مبتنی بر 
واقعیات و توانمندی های کشور، القائات جریان مفوذی غرب در برخی مراکز مدیریتی 
دولت ســابق را به زباله دان تاریخ سپرده اســت. در عین حال مبتنی بر دعاوی آقای 
فالحت پیشه، مراجع امنیتی و قضایی باید بررسی کنند که کدام محافل با تهیه تحلیل 
باســمه ای مورد بحث در دولت قبل و درز آن به رسانه ها در دوره دولت جدید، تالش 
کرده است ایران را خالی و تیم مذاکره کننده را ناچار از دیکته نوشتن در مقابل طرف 
غربی )همانند دولت روحانی( معرفی کنند؟! آیا نمی توان رد پای سیا و MI6 و موساد 

را در این عملیات روانی مسموم مشاهده کرد؟
این تحلیل مسموم ضمناً نشان می دهد که کسانی در جایگاه راهبردی و حساس 
برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور، حضور داشته اند که به جای تالش برای برنامه ریزی 
و مدیریت درست منابع، درصدد القای بیچارگی کشور بوده اند. آنها همان طیفی هستند 
که از یک سو ادعا می کردند حتی یک بشکه نفت هم نمی توانیم بفروشیم و هم در تدوین 
الیحه بودجه سال 1400، درآمدهای نفتی را دو برابر سال 99 پیش بینی کردند و براساس 
آن هزینه های قطعی را- از جمله با مفهوم پوپولیســتی افزایش حقوق ها- در بودجه 
گنجاندند و کسری بودجه 450 هزار میلیاردی را برای دولت جدید به یادگار گذاشتند.

عدم محکومیت متخلفان
علت عدم اجرای قانون بودجه

انتشار گزارش تخلفات بودجه ای در گزارش های تفریغ بودجه کافی نیست و باید 
معلوم شود برای مدیران متخلف دولتی چه حکمی  صادر شده است؟

روزنامه رسالت درباره گزارش تفریغ بودجه سال 99 که از سوی دیوان محاسبات 

تقدیم مجلس شد، نوشت: این گزارش رونمایی از دالیل کسری ساختاری بودجه بود.
اصل 53 قانون اساســی می گوید؛ کلیه دریافت های دولت باید در حســاب های 
خزانه داری کل متمرکز شــود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب 

قانون انجام گیرد.
اما در بخشی از تفریغ بودجه سال 1399 آمده است: بند الف تبصره 7 دستگاه های 
اجرایی را مکلف کرده است؛ کلیه حساب های ریالی خود را اعم از درآمدی و هزینه ای را 
صرفا از طریق خزانه داری کل و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت ها و پرداخت های 
خود را از این حساب ها انجام دهند. نتایج بررسی ها نشان می دهد 345 دستگاه اجرایی 
دریافت ها و پرداخت های خود را از طریق حســاب های افتتاح شــده در بانک مرکزی 
انجام نداده اند و 525 دستگاه اجرایی حساب های خود را نزد بانک ها مسدود نکرده اند!

حسب این گزارش اصال نیازی به تأکید بند الف تبصره 7 بودجه سال 99 به ملزم 
بودن دستگاه ها به تمرکز وجوه خود در حساب های خزانه نیست چون منطوق و مفهوم 
اصل 53 قانون اساسی چنین وظیفه ای برای دستگاه های اجرایی تعریف کرده است. 

باید دید برای مسئولین دستگاه های اجرایی که چنین وظیفه ای را انجام نداده اند و 
مرتکب تخلف و احتماال جرم شده اند چه حکمی صادر شده است؟ یا حداقل حکم به رد 
مال به معنای جلوگیری از هرزرفت منابع درآمدی دولت به بیت المال چه بوده است؟

اگر دیوان نقش خود را به گزارشگری فروکاهد، طبیعی است کسری بودجه اتفاق 
می افتد و اطالع مجلس از این تخلفات دردی را دوا نمی کند.

گزارش تفریغ هم در حوزه مالیات حکایت تلخی دارد. گزارش حاکی اســت قرار 
بوده از واحدهای مســکونی با ارزش 10 میلیارد تومان به باال و ماشــین های با قیمت 

700 میلیون تومان به باال مالیات گرفته شود.
پیش بینی شــده بود که خزانه مملکت حداقــل 1600 میلیارد تومان از این باب 
بهره مند شود.  گزارش حاکی است به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی حتی ریالی 

به خزانه از این باب واریز نشده است.
همین گزارش حاکی اســت؛ 155572 نفر مشمول مالیات بین صاحبان حرف و 
مشــاغل پزشکی و کســب و کارهای حقوقی شناسایی شدند اما صرفا 54 هزار نفر از 
مشــمولین در سامانه ثبت نام کردند یعنی 65 درصد حاضر نشدند در سامانه مالیاتی، 
حقوق حقه دولت بخوانید حقوق عامه را به رسمیت بشناسند و سهم خود را همچنان 

که یک کارگر و یک کارمند در مالیات دهی اداء می کنند، به آن عمل نمایند.
از اقدام دیوان محاسبات در گزارش درباره این تخلف خبری نیست.

همچنین درگزارش تفریغ از پرداخت های بی حساب و کتاب به کارمندان دولت به 
 اشکال مختلف نقدی، سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه و نیز عدم رعایت سقف 
تعیین شده به بهانه های مختلف وجود دارد.این رویکرد عالوه بر نقض اصل 53 و نقض 

قوانین مربوط به پرداخت ها نیز است.
گزارشات فوق حکایت از نوعی »میل« از منابع بیت المال است که برخالف قوانین 

مصوب صورت می گیرد و منجر به کسری بودجه می شود.
اگر مجلس در همین یک ســال گذشته به سند جایگاه دیوان محاسبات و نقش 
تفریغ بودجه برحسب وظایف ذاتی این نهاد توجه بیشتری می کرد می توانست کسری 
بودجه سال گذشته را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و حتی آن را به صفر برساند 

و نیازی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه نبود.
یادآور می شود طبق گزارش تفریغ بودجه 99، فقط 28 درصد احکام بودجه اجرا 

شده و اجرای 72 درصد دیگر تخلف شده است.
دیروز ویرانگر اقتصاد بود
حاال شد »صاحب سبک«!

ارگان حزب کارگزاران می گوید: آقای روحانی می تواند کمر همت ببندد و به عنوان 
چهره ای صاحب سبک و برنامه، در قالب نهادی سیاسی و مدیریتی، ظهور عملیاتی و 

اجتماعی جدی داشته باشد.
محمد عطریانفر در روزنامه سازندگی نوشت: »آقای روحانی می تواند شباهت هایی 
با آقای هاشــمی یا آقای خاتمی داشــته باشد. این شباهت ها نیز می تواند ما را به فهم 
نســبتا روشن و راهگشایی برســاند و امکان گمانه زنی و پیش بینی راه آینده ایشان را 
برای ما میســر ســازد. به نظر می رسد اگر آقای روحانی هوشیار عمل کند و مناسبات 
قدرت را در شــرایط جدید از موضع واقع بینی خوب برآورد نماید،  می تواند به صورت 
چهره ای شاخص و تاثیرگذار محور جماعتی شود وخوب ظاهر شود و در میانه میدان، 
بین آقایان هاشمی و خاتمی بایستد او می تواند محسنات هر دو را برای خود در عرصه 
جامعه و نخبگان بکار گیرد و آینده سیاسی خود را ماندگار کند و در قامت منظومه ای 

سیاسی وکارآمد به کار گیرد و آن را بر پایه ریلی در این مسیر قرار دهد.
آقای روحانی دراین صورت بندی جدید باید کمر همت ببندد و به عنوان  چهره ای 
صاحب سبک و دارای برنامه برای هدایت آینده کشور با همراهی بقیهًْ السیف مدیران 
ارشــد که در دوره ریاست جمهوری با آنها همکاری داشت، در قالب نهادی سیاسی و 
مدیریتی، ظهور عملیاتی و جدی اجتماعی داشته باشد و برای طراحی سیاسی پایدار، 

جماعتی از برجستگان را دور هم آورد تا در میانه فعالیت دیگر احزاب، نقش برجسته تری 
پیدا کند. ایشــان با چنین رویکردی  می تواند حتی برخی معادالت احزاب پیشین را 
به صورت مثبت در مسیر ارتقاء به هم بزند و با حضور نیرومند، منشا تحوالت و تفاوت ها 

و تغییراتی در مسیر احزاب موجود باشد.
به زعم بنده آقای روحانی درسیاســت ورزی بیش از آنکه بخواهد در نقد دولت یا 
نقد حاکمیت بکوشــد، باید از جنبه اثباتی وارد شــود و دو کار را انجام دهد: نخست 
دســتاوردهای قابل دفاع 8 ســال ریاست جمهوری خود را به عنوان پایلوت، مبنا قرار 
دهد و به تناسب آینده نگری و افق 20 ساله آینده و موقعیت ایران در منطقه و جهان 
حرف هــای اثباتی بزند. طبعا در کنار این طراحی اثباتی می تواند در گام دوم وضعیت 
موجود را نیز مورد نقد ســازنده قرار دهد. اگر آقای روحانی از موضع نقد سخنی برای 
گفتن داشته باشد، بیشتر باید نقدش اجرایی و مدیریتی باشد تا نقد حاکمیتی. چون 
در حــوزه نقد حاکمیت، حتما موانع زیادی بر ســر راه او خواهد بود. ثانیا چون خود 
ایشان در ساخت این منظومه حاکمیتی از عناصر مهم و کلیدی بوده، طبعا نمی تواند 
به طور معنادار نقد گذشــته را  انجام دهــد. فکر می کنم نه این ظرفیت را می توان در 
آقای روحانی احراز کرد و نه بنا به شرایط این اقدام را می توان از ناحیه او عملی دید.«

معرفی روحانی به عنوان چهره ای صاحب برنامه و صاحب سبک در حالی است که 
حزب کارگزاران، پس از قانع نشــدن نمایندگان همسو در مجلس دهم از چهار پاسخ 
روحانی به 5 پرســش، در بیانیه ای تاکید کرد: پاسخ های روحانی نه نمایندگان را قانع 

و نه ملت را راضی ساخت.
دولت، فاقد اســتراتژی روشــن اقتصادی است. اوج این سرگشتگی را می توان در 
سیاست ارزی دید که در بهار 97، بستر ویژه خواری اخاللگران را فراهم کرد. متاسفانه 
با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصالحی صورت نگرفت. 
فقدان استراتژی به دولت را به مجمعی از بوروکرات های بی انگیزه بدل ساخته است که 
دولت را »نه به عنوان مغز متفکر توسعه ملی، بلکه به یک اداره کاغذی تقلیل می دهند«.

همچنین سعید لیالز عضو مرکزیت کارگزاران شهریور 97 به یورونیوز گفته بود: 
»اختیاراتی را که آقای خامنه ای به روحانی داده، اگر به چوب داده بود، تا االن یک کاری 
کرده بود. آقای روحانی تصمیم هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که بر التهابات بازار 
دامن زد. مثال به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرد، شروع کردند به یک سلسله 
اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای 500 یا 1000 یورو برای سفر خارجی، در حالی 
که ما باید جلوی آن را می گرفتیم. من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می دانم«.

برجام با نسیه دادن
و نقد خواستن غرب قابل احیا نیست

استاد دانشگاه آالباما می گوید تا وقتی آمریکا و غرب دنبال نسیه دادن و نقد گرفتن 
در برجام باشند، مذاکرات به نتیجه نمی رسد.

نادر انتصار عضو حلقه »سیرا« می باشد؛ حلقه ای که در دهه قبل، جلسات ساالنه با 
حضور برخی از عناصر اپوزیسیون و غربگرا تشکیل می داد. وی در گفت وگو با »ایلنا« و 
درباره علت تعلل دولت جدید ایران در اجالس مذاکرات اظهار داشت: هم آقای رئیسی 
و هم آقای امیرعبداللهیان بارها گفته اند که سیاست خارجی ایران را گروگان برجام و 
گفت وگوها با کشورهای غربی نخواهند کرد. یعنی بر خالف دولت آقای روحانی که به 
قول معروف تقریبا تمام تخم مرغ های خود را در سبد برجام گذاشته بودند، دولت آقای 
رئیسی دیدی چند جانبه در مورد سیاست خارجی ایران خواهند داشت و منافع کشور را 
در چارچوب برجام خالصه نخواهند کرد. طرف غربی هم این موضوع را درک کرده است.  
استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه آالبامای جنوبی همچنین در پاسخ 
به این ســوال که وزیر امور خارجه ایران در یکی از آخرین اظهارات خود در خصوص 
احیای برجام مساله آزادسازی 10 میلیارد از دارایی های بلوکه شده را مطرح کردند که 
این مســاله از سوی طرف غربی به عنوان پیش شرط تعبیر شد و به آن واکنش نشان 
دادند، ارزیابی شــما از این سخنان چیست، گفت: آنچه آقای امیرعبداللهیان در مورد 
آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران گفتند پیش شرط مذاکرات نیست بلکه نشانگر 
هدفی اســت که ایران در مذاکرات آینده دنبال آن اســت. وزارت خارجه ایران نیز بر 

نبودن پیش شرط در مذاکرات آینده در وین تأکید داشته است. 
وی با اشــاره به مشخص شدن تیم مذاکره کننده ایرانی گفت: آقای باقری کنی 
در گذشــته تجربه در مذاکرات هســته ای با طرف غربی را داشــته اند و به موضوعات 
برجامی و نحوه رفتار طرف غربی در مذاکرات آشنا هستند.  اگر طرف غربی به تعهدات 
برجامی خود برگردد، امکان ادامه و به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین وجود دارد ولی 
اگر طرف غربی مانند گذشــته دنبال نسیه دادن و نقد گرفتن از ایران باشد مذاکرات 

برجامی به نتیجه نخواهد رسید.      
انتصار درباره مواضع مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران هم گفت: 
مدیرکل آژانس هنوز انتظار دارد که ایران تمام تعهدات برجامی خود را بدون چون و 

چرا اجرا کند حتی اگر طرف غربی تعهدات خود را انجام نداده باشد.
وی افزود: به نظر من ایران باید به آژانس و رافائل گروسی این موضوع را تأکید کند 
که در چارچوب تعهدات پادمانی با آژانس همکاری خواهد کرد و تا زمانی که برجام در 
اغما اســت از ایران انتظار تعهدات داوطلبانه بیشتری نداشته باشد.  بعالوه، قانونی که 
مجلس در این مورد تدوین کرده، اجازه همکاری بیش از تعهدات پادمانی با آژانس را 
نمی دهد و فقط در صورت برگشــت عملی کامل طرف غربی به برجام آژانس می تواند 

انتظار همکاری فرا پادمانی با ایران داشته باشد.

 تصور کنید دعوتنامه ای به دستتان می رسد و به یک بازی
با جایزه بیش از یک  تریلیون تومانی دعوت می شوید. واکنشتان 
 چیســت؟ این خط اصلی داستان ســریال پر سر و صدای
این روزهای جهان یعنی »بازی ماهی مرکب« اســت. سریالی 
کره ای که حدود یک ماه پیش توسط شرکت نتفلیکس پخش 
شد و در 90 کشور دنیا پربیننده ترین شد و با این روند احتماالً 
رکورد جهانی بینندگان را جابه جا می کند. عواید این سریال 
9 قســمتی برای نتفلیکس تاکنون حدود 900 میلیون دالر 

بوده است.
 آنچه این سریال را به موضوعی بحث برانگیز و البته محبوب

میان مخاطبان جهانی تبدیل کرده، محتوای اصلی آن یعنی 
»عدالت« و »شکاف طبقاتی« در دنیای تحت سیطره سرمایه داری 
 است. 456 شرکت کننده با دعوت افرادی مرموز و ناشناس وارد 
یک بازی شــش مرحله ای و مرگبار می شــوند. آنان باید با 
یکدیگر بازی کنند. بازی هایی ســاده که بچه های کره ای آن 
را انجام می دهند و برخی از آنها جهانی هستند؛ از تیله بازی 
گرفته تا طناب کشی. هرکس برنده شود به مرحله بعد می رود 
 و بازنده ها کشته می شــوند. برنده کل پول را با خود می برد؛ 
46 میلیارد وون)38 میلیون دالر آمریکا(. شــرکت کنندگان 
متنوع هستند؛ از یک دانشــجوی نابغه گرفته تا گانگستری 
جنایتکار، کارگری اخراجی، دختری فراری از کره شــمالی، 
مهاجری از پاکستان و... اما همه آنها یک ویژگی مشترک دارند؛ 
غرق در بدهی و ناامیدی هستند و هیچ روزنه و چشم اندازی 
پیش روی خود نمی بینند جز آنکه در رقابتی مرگبار برای به 

دست آوردن جایزه رویایی شرکت کنند.
علت محبوبیت گســترده این ســریال هم دقیقًاً همین 
اســت. مردم به راحتی با آن همذات پنداری می کنند و آن را 
استعاره ای از زندگی خود می دانند. فیلم پایه در واقعیت جامعه 
کره جنوبی دارد. واقعیتی که پیش از این در فیلم ســینمایی 
»پارازیت« )برنده اسکار 2020( نیز بازتاب یافته بود؛ نمایش 
نتیجه هولناک پیشرفت بدون عدالت اجتماعی. کشوری که 
برخالف ویترین خارجی آن به عنوان کشوری پیشرفته، اغلب 
مردم به جز گروه بسیار اندکی باید برای موفقیت و حتی زنده 
 ماندن، به شــکلی مرگبار در میدان رقابت اقتصادی بجنگند. 
کره جنوبی پس از جنگ با کره شــمالی، برنامه توسعه خود 
 را آغاز کرد. برنامه ای که طی چند دهه این کشــور فقیر را به 
یکی از غول های اقتصادی تبدیل کرد. سئول عضو گروه 20 و 
یکی از چهار ببر آســیا شد. اما شیرینی این پیشرفت را همه 

مردم این کشور نمی چشند. 
کره جنوبی که 60 ســال پیش با درآمد سرانه 82 دالری 
پشت سر کشورهای آفریقایی مانند غنا، سنگال و زامبیا قرار 
داشت، چنان رشدی را تجربه کرد که به »معجزه در رودخانه 
هان« شــناخته می شود. )برگرفته از شــعار نمادین توسعه 
آلمان غربی پس از جنگ جهانــی دوم؛ »معجزه در راین«( 
اما این توسعه بدون عدالت، کار را به جایی رسانده که امروز 
 جوانان کره ای از شعاری دیگر استفاده می کنند؛ کره جهنمی! 
)Hell Joseon( اصطالحی که از سال 2015 میان جوانان کره ای 
باب شــده و کنایه ای از وضعیت بسیار سخت و دشوار رقابت 
تحصیلی و شغلی و فراهم آوردن ملزومات زندگی است. این 
رقابت چنان سخت و بی رحمانه و طبقاتی است که باعث به وجود 
آمدن نسلی در این کشور با عنوان »سامپو« شده است. نسلی 
که برای موفقیت در رقابت شــغلی و اقتصادی، قید ازدواج و 
فرزندآوری را زده اند. نرخ باالی خودکشــی در کره جنوبی 
 یکی دیگر از ابعاد این رقابت نفسگیر است. بدهی خانوارها در 
 کره جنوبی در سال های اخیر به شدت افزایش یافته و به بیش از 
100 درصد تولید ناخالص داخلی آن رســیده است؛ باالترین 

رقم در آسیا.
 در دنیای ســرمایه داری یک باور رایج وجــود دارد؛ کار 
 و تالش سخت نتیجه می دهد اما همان طور که »بازی ماهی مرکب«
به شــکلی عریان و خشن نشــان می دهد، این باور لزومًا با 
واقعیت تطابق ندارد. تالش ســخت و طاقت فرسا در چارچوب 
سرمایه داری و اصالت ســود، چیزی جز قطعه ای از برده داری 
مدرن نیست. برده ها تا سرحد جان تالش می کنند و با یکدیگر 
 رقابت کرده و حتی همدیگر را حذف می کنند و بازی گردانان

- صاحبان سرمایه های بین المللی-  صحنه را تماشا کرده و از 
این بازی که خود  ترتیب داده اند و کنترل می کنند، لذت می برند. 
یکــی از جمالتی که مکرر از ســوی مجریان بازی تکرار 
می شود این اســت که؛ ما اینجا هســتیم تا به شما فرصت 
بدهیم! راه حلی اغواکننده و ســطحی برای مشــکالت بشر 
امروزی. بازی گردانان دنیای بیرون را چنان جهنمی  و سخت 
 کرده اند که بازیگران برای فــرار از این جهنم به بازی مرگ 
روی می آورنــد. این طراحی ظاهــری دموکراتیک و آزادانه 
 دارد. در دنیای سرمایه داری، برده ها میان جهنم و بازی مرگ 

مخیر به انتخاب هستند! 
از عجایب و غرایب دنیای سرمایه داری آن است که می تواند 
مفاهیــم و ابزار به ظاهر مخالف خود را نیز به خدمت گرفته و 
از آنها پول بســازد. تبدیل تصویر نمادین چه گوارا به عنوان 
شخصیتی ضدامپریالیســتی به نمادی بر محصوالت اقتصاد 
کاپیتالیســتی یکی از مثال های معروف این قابلیت شیطانی 
است. این سریال کره ای نیز از این چرخه بیرون نیست؛ سریالی 
محصول سازوکار اقتصاد سرمایه داری با فروشی کالن در نقد 

نابرابری و بی عدالتی! این تضاد عمیق، جای تأمل دارد. 
»بازی ماهی مرکب« می تواند حداقل ســه دسته از اقشار 
کشــور ما را نیز به فکر وادارد. نخست هنرمندان کشورمان 
را که عدالت برای آنها چه جایگاهی دارد و آثار آنها چقدر با 
 این دغدغه عمومی مرتبط است. سینما و سریال های ایرانی 
- اعم از تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی- در این زمینه چه 
حرفی برای گفتن دارند؟ دســته دوم مدیران کشور هستند. 
عدالت اولویت چندم آنان اســت و تصمیمات و اقدامات آنها 
شکاف طبقاتی را بیشتر می کند یا کمتر؟ و باالخره دسته سوم 
متفکران و اندیشمندان جامعه هستند که در الیه ای عمیق تر 
و جایگاهی مهم تر قرار دارند. فکر و نظریه آنها درباره عدالت 
چیست؟ چگونه می توان میان پیشرفت و عدالت نسبتی معقول 

و مورد قبول برقرار کرد؟ 
موفقیت در دنیای امروزی در پول و پول و پول خالصه شده 
است. عبارت قابل تأملی می گوید؛ »از کسانی که فکر می کنند 
پول هر کاری می کند، می توان انتظار داشت برای بدست آوردن 
پول دســت به هر کاری بزنند.« رویای یک شبه و از هر راهی 
ثروتمند شــدن، نتیجه چنین تفکری بوده و متأســفانه این 
سبک زندگی در بخش هایی از جامعه در حال گسترش است. 
 سال هاســت که عده ای، ایران و ایرانی را از تبدیل شدن به 
کره شمالی می ترسانند و ســعی دارند نسخه سرمایه داری 
وابسته به غرب را به عنوان الگوی بدیل و رویایی معرفی کنند. 
عبارت Hell Joseon را جمهوری اسالمی نساخته است. یکی 
از هنرهای سرمایه داری، زیبانمایی جهنم است. مسئولیت ارائه 
نسخه ای بومی از یک جامعه انسانی و زندگی شرافتمندانه، در 
برابر آن جهنم های عریان و پنهان، بر عهده سه گروهی است 
که از آنها نام برده شد؛ متفکران، سیاستمداران و هنرمندان. 

»بازی ماهی مركب«
سرگرمی  در جهنم

یادداشت روز

محمد صرفی
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رئیس جمهور در دومین گفت وگوی تلویزیونی: 

ارز 4200 تومانی به جای سفره مردم 
به جیب دالالن رفته است

سرلشکر باقری: همکاری نظامی ایران و روسیه افزایش می یابد

رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
برای بررسی حذف ارز 4200 تومانی 
کرده ایم  برگزار  مختلفی  جلسات 
بررســی های  االن  تا  تاکید کرد: 
متخصصان  با  و  داشته ایم  را  الزم 
امر و اقتصاددانان خارج از دولت هم 
مشورت می کنیم و پولی که تاکنون 
به جای اینکه به سفره مردم برود، 
به دست چند دالل رفته و باید این 
مسئله را اصالح کنیم، به نحوی که 
این پول به جیب و سفره مردم برود.
آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
رئیس جمهور کشــورمان شب گذشته 
)دوشنبه شب( در گفت و گوی تلویزیونی 
خود با مــردم با گرامیداشــت هفته 
وحــدت ، افزود: همان طور که به مردم 
وعده کردیم و گفتیم که اولویت اول ما 
بهبود کروناست، مسئله دوم هم بهبود 

وضعیت معیشت آنهاست.
از همه مردم دعوت می کنم 

واکسن بزنند
رئیس جمهور با بیان اینکه: نقطه 
مشترک همه مردم ایران این است که 
ایران همواره با عزت، بالنده و برخوردار 
از پیشــرفت باشــد افزود: اولویت ما 
 واکسیناســیون عمومی است. بیش از
70 درصد ُدز اول واکسن تزریق شده و 
ان شاء اهلل پیش از آغاز فصل سرما همین 
مقدار ُدز دوم زده می شــود. در بخش 
درمانــی و اجرایی و نیروهای مســلح 
آمادگی برای مقابله با کرونا وجود دارد. 
نباید در موج احتمالی منفعل باشیم، 
بلکه باید پیش بینی و پیشگیری الزم 
را داشته باشیم تا شاهد فراگیری موج 
بعدی احتمالی نباشیم. مردم حتی اگر 
دو ُدز واکسن زده باشند، پروتکل ها را 
رعایت کنند تا شاهد شرایط بدی برای 

کشور نباشیم.
رئیســی با اشاره به اینکه به آنچه 
گفتیم عمل کردیم تا تلفات کشور زیاد 
نباشد ، تصریح کرد: از همه کسانی که 
واکسن نزده اند دعوت می کنم، واکسن 
بزنند. همه مــردم باید توجیه و اقناع 
شــوند تا واکسن بزنند. هدف ما اقناع 

است تا اجبار.
دغدغه روزانه و ساعتی من 

سفره مردم است
رئیس جمهور درباره رویکرد دولت 
برای کنترل تورم، خاطرنشــان کرد: 
اولویــت دوم دولت معیشــت مردم و 
کنتــرل تورم و گرانی اســت. دغدغه 
روزانه من همین مســایل اســت، اگر 
نگویم دغدغه هر ســاعت من است و 
من ساعت ها قیمت محصوالت و مواد 
خوراکی را رصد می کنم. در نشست های 

مختلف دنبال کنترل تورم هستیم. از 
فشار به مردم مخصوصا اقشار ضعیف 
خبر داریم. همیشــه احساس می کنم 
در کنار ســفره این  مردم هستیم. این 
شرایط حاصل تصمیمات گذشته است 
و تصمیمات امروز در آینده زندگی مردم 

جلوه می کند.
بودجه 1401 باید بدون کسری 

و واقعی بسته شود
وی با بیان اینکه استقراض از بانک 
مرکزی تورم زا است، گفت: دولت دنبال 
اســتقراض از بانک مرکزی نیست. در 
شهریور حقوق ها را بدون استقراض از 
بانک مرکزی پرداخت کردیم و در مهر 
هم بدون اســتقراض از بانک مرکزی 
پرداخت می کنیم. باید بودجه را واقعی 
و بدون کسری ببندیم. باید اصالحات 
جــدی در بودجه اتفاق بیفتد. افزایش 
حقوق پلکانی انجام می شــود. هزینه 

دستگاه ها قابل کنترل باشد.
ارز 4200 تومانی

به جیب دالالن می رود
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای 
بررسی حذف ارز 4200 تومانی جلسات 
 مختلفی برگــزار کرده ایم تاکید کرد: 
تا االن بررسی های الزم را داشته ایم و 
با متخصصان امر و اقتصاددانان خارج 
از دولت هم مشورت می کنیم و پولی 
که تاکنون به جای اینکه به سفره مردم 
برود، به دســت چند دالل رفته و باید 
این مســئله را اصالح کنیم، به نحوی 
 کــه این پول به جیب و ســفره مردم 

برود.
وی ادامــه داد: ایــن موضوع باید 
اصالح شود؛ ما این کار را با غافلگیری 
دنبــال نمی کنیم و به بــازار و اقتصاد 

شوک وارد نخواهیم کرد.
تکمیل پروژه ها به جای کلنگ زنی 

در سفرهای استانی 
رئیســی همچنین دربــاره تاثیر 
سفرهای اســتانی دولت در پیشرفت 
استان ها، گفت: ما شش روز در سطح 
ملــی کار انجام می دهیم و یک روز به 
اســتان ها می رویم. ما فقط مسئولیت 
در تهران نداریم. کار در میدان پشــت 
میز انجام نمی شود. حضور در استان ها 
دارای برکاتــی اســت. قبل ســفر به 
اســتان ها نســبت به نیازهای فوری 
استان توجه می شــود. در مرکز، این 
نیازها بررسی می شود و هم در استان ها 
نیازها شناسایی می شود. این نیازها با 
حضور مدیران بررسی می شود. بودجه 
و زمان الزم برای انجام طرح ها بررسی 
می شود، ســپس در جلسه معاون اول 
بررســی می شود و صورت جلسه شده 

و به طرح تبدیل می شود. در استان ها 
مســئوالن اســتانی نظرات خود را در 

شورای اداری اعالم می کنند.
 وی ادامــه داد: اینطور نیســت 
مــا برویم طرح ها را کلنــگ بزنیم. ما 
طرح هــای نیمه تمــام داریم که باید 
تکمیل شــود مثال در بوشهر اگر چند 
کیلومتر لوله گذاری شــود، یک ســد 
افتتاح می شود یا کارخانه ای 90 درصد 
پیشرفت داشته است که باید تکمیل 
شود تا600 کارگر مشغول شوند.حتی 
طرح های بزرگی افتتاح شــده است، 
اما 15 درصد کار مانده اســت و باید 

تکمیل شود.
رئیسی همچنین تاکید کرد: دولت 
ما دولت مردمی است و در هر شرایطی 
با مردم ارتباط خواهیم داشــت. نباید 
ارتباطمان را با مردم قطع کنیم. چراکه 
ارتباط با مردم بســیار مفید است و به 
وزرا هــم توصیه کردم که ارتباط خود 

را با مردم دنبال کنند.
مقدمات ساخت

 4 میلیون مسکن انجام شد
رئیس جمهور در گفت وگوی زنده 
تلویزیونی خود با مــردم درباره وعده 
ســاخت سالی یک میلیون مسکن نیز 
توضیح داد: جلسه شورای عالی مسکن 
 برگزار شــده و مقدمات کار ســاخت

4 میلیون مسکن انجام شده است.
وی افزود: : وعده ســاخت مسکن 
هــم در قانون آمده و هم نیاز کشــور 
است و باید انجام شود؛ ساخت مسکن 
هم افزایش تولید و هم ایجاد اشــتغال 

ایجاد خواهد کرد.
تصریح  همچنین  رئیس جمهــور 
کرد: مسکن سازان باید وارد میدان شوند 
و مردم هم باید کمک کنند، دولت کار 

حمایت و نظارت را انجام خواهد داد.
اقتصاد مقاومتی به جای 

گره زدن سفره مردم به مذاکره
رئیســی در ادامــه همچنین به 
موضوع آینده مذاکرات هسته ای اشاره 
کرد و گفــت: کار اقتصاد مقاومتی را 
دنبال خواهیم کرد و سفره مردم را به 

مذاکره گره نمی زنیم.
وی ادامــه داد: هرگز میز مذاکره 
را تــرک نکردیــم ، اما مذاکــره باید 
نتیجه بخش باشــد و طرف مقابل هم 
بایــد آمادگی الزم را بــرای لغو همه 
تحریم ها داشــته باشــد که این امر، 

می تواند نشانه جدیت آنها باشد.
با عضویت دائم در شانگهای 
زیربنای مناسب اقتصادی را 

فراهم کردیم
رئیس جمهور در بخش دیگر این 

گفت وگــوی تلویزیونی با اشــاره به 
موفقیت دولت ســیزدهم در پیوستن 
دائــم در پیمــان اقتصــادی امنیتی 
شــانگهای گفت: با عضویــت دائم در 
شانگهای زیربنای مناسب اقتصادی را 

فراهم کردیم. 
اقتصادی  مختلــف  بخش هــای 
باید فعال شــوند و با کشورهای عضو 

شانگهای ارتباط داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه نقش ما در 
تجارت منطقه ای مناســب نیســت و 
اقتصاد و به ویژه صادرات ما باید تقویت 
شود افزود: دیپلماسی اقتصادی، یکی 
از محورهایــی بود که از ابتدا به مردم 
اعالم کردم و هیچ کشوری بدون نقش 
وزارت خارجه توســعه اقتصادی پیدا 

نکرده است.

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
گفت: با توجه به ظرفیت های مختلف 
ابعاد نظامی- با روسیه در  همکاری 

دفاعی، مناســبات و همکاری های 
فی مابین در ایــن حوزه ها افزایش 

خواهد یافت.
ســردار سرلشکر پاســدار »محمد 
باقری« رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
کشورمان که به مسکو سفر کرده است، 
دیروز )دوشنبه( در نشستی با کارشناسان 
و مدیران نهاد های ایرانی در محل سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در مسکو، اهداف 
این سفر، وضعیت همکاری ها و مناسبات 
مشــترک دفاعی و نظامی دو کشــور و 
آخریــن وضعیت تحــوالت منطقه ای و 
بین المللی و مبارزه با تروریسم را ترسیم 
و تبییــن کــرد. وی در این نشســت با 
تأکیــد بر اینکه »برای داشــتن روابطی 
مســتحکم با کشور ها به خصوص روسیه 
و دیگر کشــور های همسایه به نقشه راه 
نیــاز داریم«، اظهار داشــت: با توجه به 
ظرفیت های مختلف همکاری با روســیه 
ابعــاد نظامی-دفاعی، مناســبات و  در 
همکاری هــای فی مابین در این حوزه ها 
افزایــش خواهد یافت. سرلشــکر باقری 
با بیان اینکه »برای گســترش روابط با 
همســایگان به نقشــه راه نیاز داریم«، 
یادآور شــد: باتوجه به نگاه های مشترک 
ایران و روســیه در مســائل منطقه ای و 
بین المللــی و ظرفیت های زیاد همکاری 
فیمابین، مناســبات دو کشــور از جمله 
نظامی-دفاعــی گســترش  در حــوزه 
 می یابد. رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
جمهــوری اســالمی ایران با اشــاره به 

قرارداد های خرید هواپیما های جنگنده، 
جت آموزشــی و بالگرد هــای رزمی از 
روســیه گفت: این قرارداد ها پس از لغو 
تحریم تسلیحاتی ایران منعقد شده و در 
این سفر درباره اجرایی شدن آن مذاکره 
خواهیم کرد. سردار باقری در بخشی دیگر 
از ســخنانش گفت: در مقطع کنونی، به 
دلیل شــرایط بین المللــی و به خصوص 
نگاه ویــژه رئیس جمهوری روســیه به 
تحکیم مناســبات با جمهوری اسالمی 
ایران، فرصــت مغتنمی به وجود آمده تا 
این روابط بیش از پیش گســترش یابد. 
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح به سند 
جامع 25 ساله همکاری با چین اشاره و 
تأکید کرد: شاید الزم باشد با استفاده از 
تجربه ســند 25 ساله با چین، در روابط 
با روسیه نیز چنین سندی بین دو کشور 
وجود داشــته باشــد. وی به نقش مهم 
نمایندگی های جمهوری اســالمی ایران 
در کشور های خارجی اشاره کرد و گفت: 
نمایندگی های ایران و به ویژه نمایندگی 
ایران در روســیه باید برنامه ای منسجم، 
قوی و بــا نگاهی واقع بینانــه در زمینه 
نقشه راه روابط بلندمدت به مرکز ارسال 
کنند تا با مشــورت بخش های گوناگون 
بتوان یک سند کامل، جامع و بلندمدت 
برای روابط دوجانبه تعریف کرد.سرلشکر 
باقری به موفقیت های جمهوری اسالمی 
ایران در ابعاد مختلف اشاره و تصریح کرد: 
همان گونه که نیرو های مسلح در شرایط 
تحریم توانستند به موفقیت برسند و انواع 
تســلیحات و تجهیزات نظامی و دفاعی 
مورد نیاز خود را بسازند، دیگر بخش های 
کشور نیز باید با همین رویکرد به پیش 

برونــد و فرض را بر ایــن قرار دهند که 
تحریم ها هیچ گاه برطرف نخواهد شد.

وی به توسعه و گسترش چشمگیر 
روابط ایران و روســیه در زمینه نظامی و 
دفاعی طی پنج ســال اخیر اشــاره کرد 
و افــزود: هرچقدر روابط و مناســبات با 
کشــور های دوســت افزایش پیدا کند، 
به همان میــزان ذهنیت های منفی نیز 
از میــان خواهد رفت. رئیس ســتاد کل 
نیرو های مســلح به ســفر اخیر خود به 
پاکستان اشاره کرد و گفت: در همین سفر 
بسیاری از ذهنیت های منفی برطرف شد. 
سردار باقری گفت: در سفر به روسیه نیز 
درباره موضوعات دوجانبه دفاعی-نظامی و 
تحوالت منطقه ای گفت وگو خواهیم کرد.
وی موضوع افغانستان را یکی دیگر 
از دستور کار های مهم در مذاکرات خود 
با مقامات روســی عنوان کرد و گفت: در 
کنار موضوع افغانســتان، تداوم همکاری 
دو کشور در سوریه تا دستیابی به امنیت 

کامل مورد بحث قرار می گیرد.
رئیس ســتاد کل نیرو های مسلح با 
تمجید از رشادت و دلیرمردی سرداران 
ایرانی به ویژه ســردار سپهبد شهید حاج 
قاسم ســلیمانی افزود: این مجاهدت ها 
موجب شد طرح و نقشه آمریکا و برخی 

رژیم های منطقه ای خنثی شود.
به گزارش تســنیم، در این نشست، 
کاظم جاللی ســفیر جمهوری اسالمی 
ایران در فدراســیون روسیه، توضیحاتی 
درباره آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه 
ایران و روســیه و بسترسازی های بعمل 
آمده جهت تعمیق تعامالت فیمابین در 

همه عرصه ها ارائه داد.

گفت و شنود

دونه،  دونه !
گفــت: یک روزنامه صهیونیســتی بــا انتقــاد از نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی  نوشته است او با اعتراض به عملکرد 
نتانیاهو نخست وزیر شــد ولی حاال علیه ایران دقیقاً همان مواضع 

نتانیاهو را دنبال می کند.
گفتم: حیوونکی چاره دیگری ندارد ! نتانیاهو هرچه ترفند 
داشت به کار گرفت و لی هرچه زور زد نتوانست هیچ غلطی 
بکند و دیگر برای اسرائیل راهی باقی نمانده که نرفته باشد 

و از ایران تودهنی نخورده باشد.
گفت: بدبخت تر از اســرائیل یک مشــت حاکم دست نشــانده 
 عــرب هســتند که ُزلــف خــود را بــه ُدم رژیم صهیونیســتی 
 گره زده اند! و هر دفعه نیز همان راه انحطاط را به شکلی دیگر دنبال 

می کنند!
 گفتم: یارو خوشــه انگور را درســته به دهان می برد 
و می خورد! گفتند؛ مرد حسابی انگور رو دونه، دونه می خورند.

گفت؛ اختیار دارید اون بادمجونه که دونه، دونه می خورن! بقیه در صفحه 11


