
پایان شرطی سازی و توافق
 با تضمین کری!

با اس��تقرار دولت جدید در ایران، مذاکرات هسته ای رفع تحریم   ها در 
وین مجدداً با مدیریت هیئت نمایندگی جدید جمهوری اسالمی ایران 
و با اتخاذ راهبردهای جدید آغاز ش��د. برخ��ورد متفاوت با طرف های 
غربی و طرح اسناد جدید پیشنهادی و پافشاری بر اصل بودن موضوع 
لغو تحریم   ها در مذاکرات و اخذ تضمین برای عدم نقض مجدد توافق 
از س��وی غربی ها، نش��ان از آغاز رویکرد جدید ایران در این مذاکرات 

داشت. 
مذاکرات اخیر تیم جدید ایران در حالی با تأنی و طمأنینه و بدون نشان 
دادن عطش و ولع برای مذاکره آغاز شد که به لطف عملکرد دولت قبل، 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی این روزهای کشور مساعد نیست. با این 
حال شاخص های مختلف اقتصادی نشان می دهد که با استقرار دولت 
جدید، وضعیت به طور نسبی بهتر از ش��ش ماه قبل است که روزهای 

پایانی دولت قبل بود. 
دولتی که رئیس آن، هشت س��ال وعده لغو همه تحریم   ها و حل همه 
مشکالت اقتصادی را داد ولی در نهایت، کش��وری غوطه ور در دریای 
تحریم و مشکالت متعدد اقتصادی تحویل دولت بعد داد. هشت سال 
فرصتی بود که مدعیان تسلط بر روابط بین الملل و فن مذاکره و دانستن 
زبان دنیا برای تحقق وعده های خود در اختیار داشتند. آنها مدعی بودند 
که در صورت رس��یدن به قدرت، با مذاکره مستقیم با کدخدا به جای 
مذاکره با اروپایی   هایی که از خود اختیار چندانی ندارند و از کدخدا اجازه 
می گیرند، به سرعت خواهند توانست توافق و با لغو تحریم   ها مشکالت 
اقتصادی کش��ور را حل کنند، ولی آنچه رخ داد شرطی سازی اقتصاد 
ایران و معطل نمودن حل مشکالت به نتایج مذاکرات و توافقی بود که 
به رغم انجام کامل تعهدات ایران، هیچ گاه به طور کامل و درست از طرف 

غربی   ها و امریکایی   ها اجرا نشد. 
در هشت سال استقرار دولت سابق از یک س��و شاهد ناکارآمدی های 
گس��ترده مدیران و بی توجهی جدی آنان و ش��خص رئیس جمهور به 
آحاد مردم و مشکالت شان بودیم و از طرف دیگر روزی نبود که از طرف 
مسئوالن دولتی و رسانه های زنجیره ای اصالح طلب و حامی دولت، از 
آب خوردن تا مشکل کمبود برق، واکسن کرونا و...  به مذاکره و نتایج 

آن گره زده نشود. 
در آن ایام با ارس��ال مکرر پالس خالی بودن خزان��ه و نبودن راه حل 
جایگزین از طرف شخص رئیس جمهور و اطرافیان وی، تالش   می شد 
جو روانی و ادراکی جامعه و حاکمیت به سمت پذیرش یک توافق، ولو 
ضعیف، با امریکایی   ها آماده شود. در واقع راهبرد مذاکراتی دولت قبل 
در داخل ایران، عدم تالش جدی برای حل مشکالت و شرطی سازی 
افکار عمومی با پیوند زدن همه اقتصاد و معیشت به نتیجه مذاکرات 
و در خارج از ایران و در برابر طرف امریکایی، اعالم نیاز و آمادگی به 
انجام و پذیرش هر نوع توافقی بود، به نحوی که آقای ظریف در سفر 
شهریور 1393 به امریکا و در مصاحبه با رادیو ملی این کشور اعالم 

نمود که »از نظر من هر توافقی بهتر از عدم توافق است! « 
البته این تنها پالس  ظریف و روحانی برای نیازمندی ش��دید آنها به 
یک توافق با هر ش��کل و محتوایی نبود. ظریف در نشست تاریخ 26 
ش��هریور 93 با اعضای ش��ورای روابط خارجی امریکا صراحتاً اعالم 
کرد که جریان سیاسی وی برای تداوم حضور در قدرت و پیروزی در 
انتخابات به توافق نیاز دارد. وی در پاسخ به این سؤال که اگر توافق 
شکس��ت بخورد، چگونه سیاس��ت خارجی ایران را تحت تأثیر قرار 
می دهد، پاسخ داد: »بله، حتماً تحت تأثیر قرار می دهد. ما فرایندی را 
برای تغییر محیط سیاست خارجی آغاز کردیم. اگر سیاست خارجی 
ما شکس��ت بخورد مردم ایران 16 م��اه بعد در انتخاب��ات پارلمانی 
فرصتی خواهند داش��ت تا به این شکس��ت پاس��خ بدهند...  ما باید 
درباره پیامی که غرب برای مردم ایران می فرستد مراقب باشیم. من 
فکر می کنم مردم ایران پای صندوق های رأی به )رفتار غرب( پاسخ 
خواهند داد!« تأمل در اینگونه س��خنان و عملکرد دولت قبل نشان 
می دهد که مذاکره و توافق، بیشتر از آنکه کارکرد تأمین منافع ملی را 
داشته باشد، بیشتر یک ابزار سیاسی برای حفظ قدرت جریان حاکم 

بر دولت قبل بوده است. 
با اتمام دولت روحانی و پایان دوره ظریف، ای��ن روز  ها دیگر پالس  
عطش برای مذاکره و توافق به غرب فرستاده نمی شود. رئیس جمهور 
نه تنها س��خن از خالی بودن خزانه نمی کند بلک��ه از وضعیت رو به 
بهبود درآمد نفتی و تأمین کاالهای اساس��ی سخن می گوید. وزیر 
خارجه و رئیس هیئت ایرانی مذاکرات، دائم در حال س��خن گفتن 
درباره مذاک��ره و عطش آفرین��ی در جامعه نیس��تند. هیچ کدام از 
مشکالت به مذاکرات گره نخورده و دولت در تالش است با عضویت 
در پیمان های جمعی مثل »سازمان همکاری شانگهای«، توافقات 
دو جانبه با کش��ورهای بزرگ مثل چین و روس��یه و نیز با گسترش 
تب��ادالت تجاری با همس��ایگان ایران وضعیت اقتص��ادی را بهبود 
ببخشد و بر مش��کالت غلبه کند و البته نگرانی ای هم درباره نتایج 
انتخابات های آینده ایران ندارد! نشانه درستی این رویکرد هم این 
است که این روز  ها پیاده نظام رسانه ای داخلی و خارجی دشمن نیز 
تمام تالش خود را می کند تا با ژس��ت وطن پرستی و دفاع از منافع 
ملی، اجازه ادامه این روند را ندهند تا کش��ور را وابسته به مذاکره و 
توافق با غرب و امریکا و ناچار از پذیرش یک توافق ولو مغایر با منافع 

و مصلحت ملی نشان دهند. 

حمیدرضاشاهنظری

رئیس جمهور کش�ورمان روز گذش�ته در رأس 
یک هیئ�ت عالی رتبه اقتصادی و سیاس�ی، به 
مس�کو رفت و در کاخ کرملین مورد اس�تقبال 
همتای روس�ی خ�ود، والدیمی�ر پوتی�ن قرار 
گرفت. رؤس�ای جمهور دو کشور بالفاصله وارد 
گفت وگوهای چند س�اعته خود شدند و درباره 
روابط اقتصادی فیمابین، گس�ترش مناسبات، 
مبارزه با تروریسم، تحوالت منطقه و مذاکرات 
هسته ای به بحث و تبادل نظر پرداختند. اهمیت 
این سفر البته از نگاه آگاهان سیاسی و اقتصادی 
دور نماند و بسیاری معتقدند که این دیدار طلیعه 
یک تحول در مناس�بات تاریخی گسترده تر با 
رویکرد اقتصادی خواهد ب�ود. آنچه در مواضع 
دو رئیس جمهور کاماًل مش�هود بود، اراده جدی 
دو کش�ور برای تقوی�ت و گس�ترش روابط در 
ابعاد مختلف ب�ود. رئیس�ی از »اف�ق روابط 20 
ساله« گفت و پوتین از »برنامه   وسیع پیش رو. «
    رواب�ط ممتاز ایران و روس�یه، در مس�یر 

مناسبات راهبردی 
رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به نقش تأثیرگذار 
دو قدرت ایران و روس��یه در منطقه و جهان گفت: 
»هیچ محدودیتی برای توس��عه روابط با روس��یه 
نداریم و روابط ممتاز تهران-مسکو در تراز مناسبات 
راهبردی اس��ت و ارتقا نیز خواهد یافت.« رئیسی 
ادراک مش��ترک دو کشور در مس��ائل منطقه ای و 
بین المللی را زمینه ساز همکاری های مشترک خواند 

و گفت که روابط ایران و روسیه در مسیر مناسبات 
راهبردی قرار دارد. دکتر رئیسی تعامل حداکثری با 
کشورهای همسایه و هم پیمان را جزو اولویت های 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران توصیف و 
خاطرنش��ان کرد: »تقویت همکاری های دوجانبه 
ایران و روسیه، موجب رونق اقتصاد دو کشور و باعث 

افزایش امنیت منطقه و جهان خواهد شد. «
رئیس جمهور ب��ا تأکید بر اینکه هم��کاری ایران با 
دولت های مس��تقل، فارغ از تح��والت بین المللی 
گس��ترش می یابد، مب��ارزه با تروریس��م و قاچاق 
سازمان یافته مواد مخدر را از محورهای همکاری 
مشترک دانس��ت و گفت: »تجربه موفق همکاری 
علی��ه تروریس��م در س��وریه می توان��د در قفقاز و 

افغانستان هم به کار گرفته شود. «
رئیس جمهور با تأکید ب��ر تغییرناپذیری مرز    ها در 
قفقاز و حاکمیت مل��ی و ژئوپلیتی��ک منطقه، به 
ضرورت هم��کاری برای توس��عه اقتصادی منطقه 
اش��اره کرد و گفت: »نف��وذ ناتو با هر پوشش��ی در 
قفقاز و آسیای مرکزی تهدید کننده منافع مشترک 
کشورهای مس��تقل اس��ت. تنها راه ثبات و امنیت 
پایدار در افغانستان تشکیل دولت فراگیر با مشارکت 
همه گروه     ها است. « رئیسی تنها راه ثبات و امنیت 
پایدار در افغانس��تان را تش��کیل دول��ت فراگیر با 
حض��ور همه اق��وام و گروه     ها دانس��ت و خطاب به 
همت��ای روس خاطرنش��ان کرد: »ما از ۴۰ س��ال 
گذشته همانند ش��ما در برابر امریکا ایستاده ایم. « 

دکتر رئیسی، همکاری ایران و روس��یه در مبارزه 
با تروریسم در س��وریه را یک تجربه موفق خواند و 
ضمن تأکید بر حفظ تمامیت ارضی سوریه گفت: 
»حاکمیت کامل دولت مرکزی بر همه سرزمین و 
مرزهای بین المللی س��وریه، تنها راه تأمین امنیت 
در سوریه است و چرخه باطل جابه جایی اشغالگر با 
تروریست و به عکس در سوریه باید متوقف شود. « 
رئیس جمهور روند آستانه را چارچوب مناسبی برای 
حل دیپلماتیک مسئله سوریه توصیف کرد. در این 
دیدار طرفین تأکید کردند که مشکل اصلی جهان، 

دوری از معنویت است. 
    پوتین: برنامه  وسیعی پیش رو داریم

والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور روس��یه نیز در   
این دیدار ابتدا به رهبر معظم انقالب، ابراز ارادت 
کرد: »از طرف من س��الم و آرزوی سالمتی برای 
رهبر معظ��م انقالب را به ایش��ان منتقل کنید.« 
  او خطاب به رئیس��ی گف��ت: »از زم��ان تحلیف 
جنابعالی، م��ا در تماس دائم هس��تیم، اما در هر 
صورت ویدئوکنفرانس یا تماس تلفنی نمی تواند 
جای دیدار حضوری را بگیرد. از دیدار شما بسیار 
خرسندم. می توانیم بگوییم برنامه وسیعی را پیش 

رو داریم. « 
پوتین همچنین از رئیسی به خاطر پذیرش دعوتش 
برای س��فر به مسکو با وجود ش��رایط همه گیری 
کرونا، با توجه به اهمیت مرحل��ه فعلی در روابط 

بین الملل تشکر کرد. 

رئیس جمهور روس��یه گفت: »حمایت های ایران 
و روس��یه به عبور از تهدیدهای تروریس��تی در 
خاک سوریه کمک کرده اس��ت. « پوتین با بیان 
اینک��ه از زم��ان روی کار آمدن آیت اهلل رئیس��ی 
ارتباط مستمری میان طرفین برقرار است، گفت: 
»برخالف شرایط س��خت پاندمی، سال گذشته 
تبادالت تجاری دو کشور روند مثبتی داشت. «  وی 
از توسعه روابط ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و فعالیت جاری برای ایجاد منطقه آزاد تجاری نیز 

قدردانی کرد.   
حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما، 
دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی 
با فعاالن اقتصادی روس از دیگر برنامه های سفر 

دو روزه آیت اهلل رئیسی به روسیه است. 
     جهان آینده 

بر پایه چند جانبه گرایی می چرخد
حس��ین امی��ر عبداللهی��ان، وزی��ر امورخارجه 
کشورمان روز گذشته پس از دیدار رؤسای جمهور 
ایران و روس��یه، در توصیف این دی��دار تاریخی 
نوشت: »در دیدار مهم، صمیمانه و طوالنی مدت 
دکتر رئیسی و پوتین در کرملین، مناسبات تهران 
و مس��کو در مس��یر جدید،متنوع و پرشتاب قرار 
گرف��ت. در فصل نوین مناس��بات، همکاری های 
ممتاز رقم خواهد خورد. رؤسای دوکشور بر ترسیم 
نقشه راه بلند مدت توافق کردند. جهان آینده بر 

پایه چند جانبه گرایی می چرخد. «

ژه
وی

 حجاریانامامخمینی)ره(را 
متهمبهرویکردماکیاولیستیکرد!

س��عید حجاریان، امام خمین��ی )ره( را به داش��تن رویکرد 
ماکیاولیستی متهم کرد.! 

روزگاری نه چندان دور و در زمانی که دولت و مجلس به اصطالح 
اصالحات حاکم بود، زمینی کردن مقدسات به بهانه اباحی گری 
کار را به جایی رساند که اشخاصی جس��ارت پیدا کردند و  به 
باورهای مذهب��ی توده های میلیونی مردم مس��لمان، اهانت 
کردند:» من برای خودم معیاری دارم که اگر امام حسین هم 
فردا بیاید اینجا کابینه تشکیل بدهد، براساس معیارهای خودم 
اگر ایشان هم از قانون اساسی عدول کند، کابینه امام حسین را 

به مجلس می کشم!«
یا دیگری تقلید را کار میمون توصیف کردند. در جدید  ترین 
نمونه از این کج فهمی ها، سعید حجاریان که از او به عنوان یکی 
از تئوریسین های اصالحات نام برده می شود، در گفت وگویی، 
امام خمینی را به رویکرد ماکیاولیستی متهم کرده است. او در 
مصاحبه با یک نشریه مدعی ش��ده حضرت امام )ره( در زمان 

حیات خود دچار چرخش فکری- سیاسی شده است. 
حجاریان که به نوعی امام خمینی )ره( را به داش��تن سیاست 
نتیجه گرایی صرف و ماکیاولیستی )رس��یدن به هدف از هر 
طریق( متهم می کند، مدعی شده نظریه اخالق امام همچون 
فقه شان عرفی شده است. وی دلیل آن را تأثیر قدرت بر اخالق 
عنوان و تأکید می کند بع��د از رحلت امام خمین��ی )ره( نیز 
تصویری نتیجه گرا ]از سوی حاکمیت[ از ایشان ارائه و تبلیغ 
می شود تا بتوانند در لوای آن صرفاً بر پیامدهای امور متمرکز 

شوند. 
اکنون از مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی انتظار می رود که در 
مقابل این تفسیر غلط، انحرافی و مغرضانه حجاریان از شخصیت 
بنیانگذار انقالب اسالمی واکنش نشان دهد و اجازه ندهد که ساحت 

امام خمینی )ره( با قرائت های سیاسی مورد خدشه قرار گیرد. 

ارزجهانگیریسوپرمن
استخواندرگلوشد؟!

ارگان رس��می حزب کارگزاران ک��ه فروردین س��ال 9۷ با تیتر 

»بازگشت جهانگیری « از تصمیم دولت برای تخصیص ارز ۴2۰۰ 
حمایت کرده بود، روز گذشته با تیتر »استخوان در گلو « به واکاوی 
این موضوع پرداخت. حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران 
در این خصوص به سازندگی گفته: هم دولت و هم مجلس به دنبال 
حذف ارز ترجیحی ]جهانگیری[ هستند اما هیچ کدام نمی خواهند 

مسئولیت حذف آن را بپذیرند. 
این فعال سیاسی اصالح طلب که مدتی است در یک مناسبات غیر 
دموکراتیک ، به جای غالمحسین کرباسچی بر صندلی دبیرکلی 
حزب کارگزاران نشست، ضمن پذیرش فساد و رانت ارز جهانگیری 
گفته است: »هر تصمیمی که بتواند از فساد اقتصاد رانتی کم کند 
و به درآمدهای دولت اضافه کند و به درآمدهای دولت اضافه کند، 
مشروط بر اینکه حداقل معیشت و رفاه مردم را تحت تأثیر قرار دهد، 

باید مورد توجه باشد و برای آن برنامه ریزی کرد. «
 ارز جهانگیری میراث دولت روحانی برای دولت سیزدهم و یکی 
از ماندگار  ترین رانت های اقتصاد ایران است که در همان ابتدای 
سال 9۷ بیش از »1۸ میلیارد دالر « از منابع کشور را درنتیجه این 

تصمیم نابخردانه بر باد داد. 

 راز تقال  ها 
علیه محور تهران – مسکو

ادامه از صفحه یک 
طبیعی است که غرب و غرب گرایان باید از هرگونه همکاری و تعامل 
راهبردی که مقابل قدرت غرب در جهان باشد، احساس نگرانی کنند 
و عجیب نیست که کسانی که حل همه مش��کالت را در تسلیم شدن 
در برابر کدخ��دا خالصه می کردند، اینک از دی��دن منافع اقتصادی و 
سیاسی گسترده در تعامل با قدرت های غیرغربی ناخرسند باشند و با 

شبهه افکنی  آن را مخدوش جلوه دهند. 
البته دلیل دیگری در پشت صحنه س��ناریوی مخدوش سازی روابط 
ایران و روس��یه وجود دارد و آن تالش غرب گرایان برای تطهیر چهره 
کریه سلطه گران غربی و به ویژه امریکاست. از دیرباز همین رویه کم و 

بیش وجود داشته است. 
به عنوان نمونه در س��ال 6۰، یکی از مهم  ترین ترفندهای لیبرال های 
حامی امریکا برجسته کردن غیرمعمول شعار »مرگ بر شوروی « با این 
هدف بود که شعار »مرگ بر امریکا« کم رنگ شود. این چنین است که 
حضرت امام)ره( در تیر سال 6۰ در این خصوص روشنگری می کنند 
که »خط ]ضدانقالب[ این بود که اصاًل امریکا منسی شود. یک دسته 

شوروی را طرح می کردند تا امریکا منسی شود«. 
به هر روی سفر رئیس جمهور کشورمان به روس��یه، نشانه روشنی از 
دوره ای جدید، نه فقط در دیپلماس��ی جمهوری اسالمی ایران که در 
صحنه سیاس��ت بین الملل اس��ت؛ دوره ای که آن را باید دوره »ظهور 
همکاری قدرت های غیرغربی « و در واقع »پساغرب گرایی« در صحنه 
جهانی دانست؛ دوره ای که طی آن کش��ورهای مستقل و قدرت های 
غیرغربی در تحوالت جهانی مؤثرتر وارد می شوند و ادعای کدخدایی 
کاخ س��فید را پایان می دهند. فریادهای غ��رب و غرب گرایان در واقع 

شیون و زاری لحظات پیش  از احتضار کدخدای امریکایی  است.

محسنی اژه ای در جمع قضات و کارکنان 
دادسرای ناحیه 2 تهران:

اغماض یا سختگیری بالوجه
 از مصادیق ترک فعل مشهود است

رئیس قوه قضائیه در ادام�ه بازدیدهای میدانی خ�ود از مراجع و 
مراکز قضایی، صبح دیروز از دادس�رای عموم�ی و انقالب ناحیه 
2 تهران مس�تقر در س�عادت آباد به صورت از پیش اعالم نش�ده 
بازدی�د ک�رد و از نزدی�ک در جریان ک�م و کیف خدمت رس�انی 
قضایی به م�ردم و مراجع�ان در این واح�د قضایی ق�رار گرفت. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه،حجت االسالم محسنی 
اژه ای در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
2 تهران، از مسئوالن و متصدیان مربوطه در خصوص فرایند رسیدگی، 
موجودی و نوع پرونده ها، سؤاالتی را مطرح کرد و توصیه   هایی را خطاب 
به آنها پیرامون ارتقای کیفیت خدمت رس��انی ب��ه مراجعه کنندگان 
اظهار داش��ت. رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست ضمن بررسی 
پرونده های مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضایی بر 
ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مسن تأکید کرد و بیان داشت: شعبی 
که پرونده های مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص کردن دالیل 
و آسیب شناسی آن اقدام و به س��رعت این پرونده   ها را تعیین تکلیف 
کنند. محسنی اژه ای همچنین از مس��ئول بخش ارجاعات دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه 2 تهران به واس��طه اعمال دقت و س��رعت در 
ارجاع پرونده ه��ای کیفری به ش��عب مربوطه تقدیر ک��رد و بر ایجاد 
سازوکار مناسب برای تناسب بخش��ی به مقوله ارجاع پرونده   ها و ثبت 

تمام پرونده   ها بالفاصله پس از ارجاع به شعب تأکید کرد. 
رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان قضایی هم طی سخنانی 
با بیان اینکه سرمایه اصلی هر دس��تگاهی به ویژه قوه قضائیه، نیروی 
انسانی آن است، اظهار کرد: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینه   ها 
و دالیل اصلی پیشرفت و پیش��برد امور در قوه قضائیه است. بنابراین، 
باید برای بهبود معیشت و رفع دغدغه های همکاران قضایی، اقدامات 
مجدانه خود را استمرار دهیم. رئیس عدلیه با اشاره به علل و دالیلی که 
صعوبت و سنگینی کار قضات و سایر کارکنان دستگاه قضایی را به رغم 
کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف می کند، یکی از 
این علل و دالیل را تعدد و تراکم و بعضاً تالقی عناوین مجرمانه در نظام 
جرم انگاری کشور دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پرونده   ها 

به دستگاه قضایی می شود. 
محس��نی اژه ای در جمع کارکنان دادسرای ناحیه 2 تهران، مسئوالن 
دادس��را  ها را در فرایند دادرس��ی پرونده های کیفری، از اغماض های 
بی جهت و یا س��ختگیری های بی مورد برحذر داشت و این امر را برای 
آحاد جامعه آسیب زا دانس��ت و گفت: اعمال اغماض و یا سختگیری 
بالوجه در رسیدگی به پرونده   ها از مصادیق ترک فعل مشهود محسوب 
می شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئوالن قضایی شود. 
محسنی اژه ای همچنین افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن 
ترک فعل  ها در دس��تگاه های مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی 
است اما در مواردی که بر اس��اس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و 
زیان است باید بررسی شود که چه آسیب  ها و به چه میزانی از یک ترک 
فعل به وجود آمده اس��ت که این کار زمانبر است. خود این مسئله که 
چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به 
وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط 
تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل 
را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم. اژه ای همچنین 
با اشاره به تأکیدات خود به دستگاه های نظارتی مبنی بر اعمال نهایت 
دقت در رسیدگی به گزارش های واصله پیرامون افراد تصریح کرد: نباید 
به صرف وصول یک گزارش، مبادرت ب��ه درج آن در پرونده افراد کرد، 
بلکه در این رابطه ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا 

خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود. 
 

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه:
راه حاج قاسم

 تا نابودی امریکا و صهیونیسم  ادامه دارد
راه »ح�اج قاس�م« ب�ه پرچم�داری 
س�ردار قاآن�ی و هم�ه فرمانده�ان و 
رهبران جبهه مقاومت روش�ن اس�ت 
و تا ناب�ودی امری�کا و همچنین رژیم 
صهیونیس�تی ادامه پیدا خواهد کرد. 
به گزارش مهر، سردار محمدرضا فالح زاده 
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه صبح 

دیروز در یک برنامه رادیویی، با اشاره به اینکه سردار سلیمانی تربیت 
یافته علمای شاخصی از مراجع بزرگ همچون امام خمینی)ره( و رهبر 
انقالب بود، گفت: صبر، بردباری، مقاوم��ت و مقابله با زیاده خواهان و 
مستکبران تاریخ که حاج قاسم در عصر حاضر این مسیر را ادامه داد، 

همان راه علمای اسالم است. 
وی اظهار کرد: حاج قاسم به تأسی از مکتب اس��الم، اوایل انقالب در 
مقابل صدام و بعد از آن در مقابل رژیم صهیونیس��تی و امریکا قد علم 
کرد. او در حوزه  برنامه ریزی، س��ازماندهی و اقدام و عمل به موقع در 
صحنه های گوناگون خوش درخشید و برنامه های دشمنان به خصوص 
دش��منان نیابتی مثل داعش را به ناکامی و نابودی کش��ید. جانشین 
فرمانده نیروی قدس سپاه با اش��اره به اینکه شهید سلیمانی در حوزه 
تفکر و تصمیم، انس��انی با اراده بود، تصریح کرد: شخصیت حاج قاسم 
را در دو حوزه باید تعریف کرد، در حوزه ش��خصیتی او خدامحور بود، 
والیتمدار بود و ایمانی راس��خ داش��ت. همچنین در حوزه مدیریتی، 

استراتژیست و در عین حال تاکتیک محور بود. 
سردار فالح زاده تصریح کرد: او هم فردی میدانی بود و هم در حوزه های 
گوناگون برنامه ه��ای دراز مدت یعنی راهبرد اس��تراتژی را ترس��یم 
می کرد. حاج قاسم برای اجرا در حوزه  حقیقی مستقل از خدامحوری 

انسان شجاعی بود. 
وی اف��زود: امیرالمومنین)ع( درباره مالک اش��تر فرمودن��د: معاویه و 
اصحابش در مرگ مالک شاد ش��دند و من و ش��ما عراقی   ها در مرگ 
مالک محزون شدیم. حاج قاسم مالک اش��تر زمان ما بود که امریکا و 
رژیم صهیونیستی و دیگران از ش��هادتش شاد شدند، اما رهبر انقالب 
و ملت عزیز ایران اس��المی و همه  آزادی خواهان جه��ان از این فقدان 

ناراحت شدند. 
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه بیان کرد: راه حاج قاسم سلیمانی 
به پرچمداری سردار قاآنی و همه فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت 
روشن اس��ت و تا نابودی امریکا و همچنین رژیم لعنتی صهیونیستی 
و دش��منان اس��الم ادامه پیدا خواهد ک��رد. مقاومت از زم��ان پیامبر 

اسالم)ص( شروع شده و تا زمان ظهور ادامه خواهد داشت. 
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  گزارش  یک

 روسیه اواخر تابستان 9۴ قدم به میدان حضور نظامی در جنگ سوریه 
گذاش��ت. همان زمان خبر  هایی از تالش ایران )همراه با درخواست 
دولت س��وریه( برای همراه کردن روس   ها با خود در نبرد س��وریه به 
گوش می رسید. این تالش   ها قریب به اتفاق از مسیر مقامات نظامی 
ایران انجام می گرفت. س��ه ماه بعد، پوتین در تهران بود و دیدارهای 
او، خصوصا دیدار با آیت اهلل خامنه ای بازتاب بین المللی یافت. نزدیک 
به یک سال بعد، در میانه تابس��تان 95 روس   ها برای کمک به جبهه 
ضدتروریستی جنگ سوریه که با لیدری غیررسمی ایران در جریان 
بود، از پایگاه نظامی نوژه همدان استفاده کردند. این استفاده برای کوتاه 
کردن مسیر حمله هواپیماهای روسی به گروه های تروریستی حاضر در 
سوریه صورت گرفت. بمب افکن دوربرد 23M3-TU و جنگنده های 
SU-3۴، پرنده   هایی بودند که از همدان به سوی حلب، ادلب و دیرالزور 
پرواز کرده، اهداف داعش و النصره را هدف قرار داده و جبهه سوریه و 

متحدانش را تقویت کردند. 
تا پیش از آن، روسیه بار  ها در جلسات تصمیم گیری سیاسی، از موضع 
سوریه دفاع و قطعنامه   ها علیه سوریه را وتو کرده بود و پاسخ تندروی های 
اردوغان را داده و با عدم حضور بشار اسد در مذاکرات مربوط به سوریه 
مخالفت کرده بود. اما ورود روسیه به جنگ س��وریه، در قالب نیروی 
هوایی و همکاری با ایران که نیروی زمینی را راهبری می کرد، اتفاقی 
تازه  و همکاری مشترک ایران و روسیه در ماجرای پرواز جنگنده های 

روسی از پایگاه نوژه همدان، اتفاقی تازه تر بود.
این اتفاق جدی   ترین نش��انه اراده دو کشور برای توسعه روابط بود که 
هراس بسیاری را برای رقبای بین المللی دو طرف ایجاد کرد. می توان 

گفت جنگ سوریه، روابط ایران و روسیه را وارد مرحله ای جدید از توسعه 
و تعمیق کرد که دیگر بازگشت آن به قبل بعید به نظر می رسد. کیفیت 
و کمیت رابطه ایران و روسیه با اتحاد در موضوع سوریه، به گونه ای که 
سخت قابل پیش بینی بود، ارتقا یافت و پایه   هایی از اعتماد را پی ریزی 
کرد. مبارزه مشترک با تروریسم، دو کشوری را که در گذشته های دور 

روابط متوازن و دوستانه نداشتند، در جایگاهی جدید قرار داده بود. 
طی همان سال   هایی که همکاری سیاسی- نظامی ایران در سوریه در 
جریان بود، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه سه بار به ایران آمد 
و هر بار با آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب دیدار کرد؛ دیدار  هایی 
مثبت، صمیمانه و البته جدی. حاال برای جهان اندک اندک این گزاره 
تثبیت   می شد که ایرانیان و روس   ها وارد فصل جدیدی از دیپلماسی 
دو جانبه میان خود شده اند که می تواند آرایشی متفاوت برای دیپلماسی 

جهانی و مقابل امریکا ترتیب دهد. 
ایران و روسیه می خواهند روابط دو جانبه گسترش و تعمیق یابد. این 
اراده گرچه در دهه اخیر پررنگ تر شده، اما وجه اصلی آن همکاری های 
نظامی و سیاسی در خارج از قوه مجریه ایران بود. ایران گرچه توانست از 
میانه جنگ سوریه، روسیه را به عنوان متحدی قوی با خود همراه سازد، 
اما نتوانست از این همراهی سیاسی و نظامی، میوه اقتصادی بچیند. 
دلیل هم اراده معکوس دولت وقت ایران بود. اراده ای که بر گسترش 
روابط با روسیه استوار نبود و قبله آمال را در بستن با کدخدا می دید، 
تا جایی که وقتی دلخواه کدخدا عدم گسترش روابط ایران و روسیه به 
عنوان دو رقیب کدخداست، بر این امر دلخواهی امریکا گردن بنهد. 
گالیه پوتین به آیت اهلل خامنه ای درباره استفاده نکردن دولت حسن 

روحانی از فرصت س��رمایه گذاری و واردات از روسیه، تأکیدی بر این 
گزاره خبری و تحلیلی است. 

سیاست خارجی البته این قدر  ها هم لطیف نیست. هر کس دنبال منافع 
خود است. ایران قوی هم اکنون برای روسیه منفعت دارد؛ آنچنان که 
روسیه قوی به نفع ایران اس��ت. چه آنکه دو کشور رقبای قدرتمند و 

مشترک دارند. 
با تغییر دولت در ایران و بیان صریح و مؤکد سیاس��ت دولت ابراهیم 
رئیسی بر اولویت دادن کشورهای همسایه و منطقه در روابط خارجی، 
روس   ها هم پالس های مثبت خوبی فرستادند. پوتین که )اواخر سال 
میالدی گذشته( آذر ماه سال جاری به یونان سفر کرده بود، در نشست 
خبری خود بعد از دیدار با نخس��ت وزیر یونان، ابراز امیدواری کرد که 
رئیسی دعوت او برای سفر به مسکو را بپذیرد و بتواند اوایل سال میالدی 
جدید به روسیه برود. ابراز امیدواری او البته با پاسخ مثبت ایران مواجه 
شد. به کار بردن واژه های »رفقا و شرکا« در مورد ایران در این نشست 
خبری پوتین، نشان داد که او در امتداد نگاه دوستانه به دیدارهایش با 
رهبر انقالب، می خواهد با سایر بخش های حاکمیتی ایران هم روابط 
خوب و البته اقتصادی داشته باشد. ابعاد سیاسی، نظامی و امنیتی در 
همکاری های ایران و روس��یه تاکنون توسعه خوبی یافته است و بعد 
اقتصادی به دالیلی که ذکرش مجمل رفت، عقب مانده اس��ت. سفر 
رئیسی به روسیه، بیش از هر وجهی، از جهت اقتصادی پررنگ و حائز 
اهمیت است و می توان واقع بینانه امیدوار بود که اراده مشترک رئیسی 
و پوتین برای چیدن میوه اقتصادی و تجاری از توس��عه روابط ایران و 

روسیه، برای هر دو کشور رقم بخورد.

وجهمغفولرابطهایرانوروسیهجبرانمیشود؟ کبری آسوپار
  تحلیل

دیدار تاریخ ساز شرق
رئیس جمهور ایران در دیداری که به اعتقاد کارشناسان شتاب فزاینده ای

 به روابط ایران با شرق خواهد داد با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین گفت و گو کرد


