
رئیس قوه قضائیه گفت: تریبون ها نه محل طرح و نه محل 
رفع مســائل اختالفی اســت بلکه این »جلسات خصوصی 
مســئوالن« اســت که محل طرح و رفع مسائل اختالفی 

است.
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی در جلسه شــورای عالی قوه 
قضاییه که روز گذشــته برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز 
رحلت حضرت ام البنین )س( و گرامیداشت مقام مادران، 
همســران و خانواده معزز شــهدا، گفت: امروز شهدا چراغ 
راه هدایت همه انســان ها هستند و پیام آن ها برای ما پیام 

عبودیت و بندگی، اخالص و مقاومت در راه حق است.
رئیســی در ادامه با اشــاره به برگزاری مجازی نمایشگاه 
کتاب به دلیل شــیوع بیماری کرونــا، ضمن تقدیر از وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و دست اندرکاران برای برگزاری 
این نمایشــگاه، اظهار کرد: توجه به کتــاب و کتابخوانی، 
حرکت ارزشــمندی است که در راســتای افزایش سطح 
اخالق، معنویت و کاهش آســیب های اخالقی و اجتماعی، 
بســیار نقش آفرین بوده و می تواند روحیه عدالتخواهی را 

در مردم افزایش دهد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود، بر ضرورت وجود 
انسجام در جامعه و همچنین مسئوالن تاکید کرد و گفت: 
تریبون هــا نه محل طرح و نه محل رفع مســائل اختالفی 
اســت بلکه آنچه محل طرح و رفع مســائل اختالفی است 

»جلسات« هستند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود جلسات در همه سطوح 

در کشــور، عنوان کرد: تریبون ها باید محل امیدآفرینی و 
رفع نگرانی مردم و نشــان دادن انسجام و آهنگ واحد در 
کشــور باشــد. تریبون ها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد 
نگرانــی بپردازد در جهت خالف خواســت رهبری و مردم 

حرکت کرده است.
رئیســی ادامه داد: متاسفانه می بینیم که گاهی جلسات به 
محل خوش وبش و تریبون ها به محل طرح مسائل اختالفی 

تبدیل می شود در حالیکه این موضوع باید برعکس باشد.
رئیــس قوه قضاییه با تاکید بر ایــن نکته که آهنگ امروز 
کشور توانمندسازی هرچه بیشــتر ایران اسالمی و خنثی 
ســازی و رفع همه تحریم هاســت، افزود: همه کسانی که 
دارای تریبون و جایگاه اجتماعی و مســئولیت هستند به 
ایــن نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از کشــور 
باید پیام انســجام و برای دشــمنان نیز یک آهنگ واحد 
داشــته باشیم. رئیســی در ادامه با اشاره به تصویب قانون 
شــورا های حل اختالف، از دولــت و همچنین مجلس که 
با دو فوریت این قانون را به تصویب رســاند تشــکر کرد و 
گفت: نیرو های شــورا های حل اختالف در سراســر کشور 
تاکنون زحمات بسیار زیادی کشیده و منشأ خدمات بسیار 
زیادی بوده اند و عدد پرونده ها و صلح و سازش ها، گواهی 

بر تالش ها، زحمات و اخالص این عزیزان است.
رئیــس قوه قضاییــه ضمن تاکیــد بر ضرورت تشــکیل 
کارگروه هایی از ســوی مرکز شورا های حل اختالف، ستاد 
قــوه قضاییه و همچنین اســتان ها بــرای تبدیل وضعیت 

پرونده های شــورا های حــل اختــالف و همچنین تغییر 
وضعیت نیرو های فعال در این شــوراها، گفت: باید برنامه 
ریزی ها به شکلی انجام شــود که پرونده های قضایی سیر 
قضایی خود را ادامه دهد و پرونده های مربوط به شورا های 
حل اختالف با محوریت ســازش و حل اختالف و با توجه 
به شــکل جدیدی که قانون تصویب کرده اســت، در این 

شورا ها مطرح شود.
در این جلســه حجت االسالم والمسلمین عبداللهی رئیس 
مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه نیز با اشاره به شناسایی 
یــک باند اخذ »رای تضمینی« با عنوان »فرشــته نجات« 
در کرمانشــاه از دســتگیری یک وکیل و برخی کارکنان 

دادگستری در جریان این پرونده خبر داد.
رئیس قوه قضاییه نیــز در واکنش به گزارش رئیس مرکز 
حفاظت اطالعات قوه قضاییه، با بیان اینکه وکالت تضمینی 
به معنای فساد، زد و بند و روابط ناسالم است، عنوان کرد: 
وکیــل نمی تواند اعالم کند که من رای تضمینی می گیرم، 
مگر از چه کســی قرار اســت این رای را بصورت تضمینی 
بگیرد؟ باید با حساســیت زیاد و به صورت جدی با چنین 
وکالیی برخورد شود و هیچگونه اغماضی در این برخورد ها 
نباید وجود داشته باشد چرا که این افراد مایه سرایت فساد 

به بخش های مختلف دستگاه قضایی نیز خواهند شد.
 مرکز رسانه قوه قضاییه

گفتگوی رؤسای مجالس ایران و چین

آینده از آن آسیا و 
کشورهای مستقل است

رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: باور داریم که آینده از 
آن آسیا و کشورهای مستقل 
است و ما نگاه به حوزه مهم 
فرهنگی  تاریخــی،  تمدنی، 
اقتصــادی قاره آســیا را  و 
فرصتــی مهم بــرای مردم 
می دانیم.  پهنــاور  قاره  این 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی پیش با 
الی جان شــو، رئیس کنگره ملی جمهوری خلق چین در 
خصوص راههای تقویت و تحکیم همکاری های فیمابین 
به ویژه مراودات پارلمانی و چشم انداز تحوالت بین المللی 
و منطقه ای طی نشست رسمی و وبیناری گفتگو و تبادل 

نظر کردند. 
رئیس مجلس در ابتدای این گفتگوی ویدئو کنفرانسی با 
تبریک فرارســیدن عید بهاره و سال نو چینی، به پیشینه 
تاریخی و طوالنی مراودات دو ملت اشــاره کرد و گفت: با 
پیروزی انقالب اسالمی روابط دو کشور وارد دوران نوینی 
از همکاری ها در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی - پارلمانی گردید و دیدگاه های مشترک در قبال 
تحوالت بین المللی و منطقه ای موجب تحکیم و تقویت 
هرچه بیشتر روابط فیمابین شــد. وی تأکید کرد: روابط 
دوســتانه تهران - پکن متأثر از روابط با ســایر کشورها و 
شرایط بین المللی نبوده و نخواهد بود و براساس همکاری 
و منافع مشترک در همه حوزه ها پیش خواهد رفت. اراده 
رهبران دو کشور بر توسعه و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات 
دوجانبه میباشد. رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش 

دیگری از سخنان خود با تبریک موفقیت چین در مبارزه با 
بیماری کرونا و به ویژه تهیه واکسن آن از کمک های پکن 
به جمهوری اســالمی ایران در جهت مقابله با این بیماری 
قدردانی کرد و به دستاوردهای مهم جمهوری اسالمی ایران 
در تولید واکسن اشاره و تالش های مشترک کادر درمانی 
- بهداشتی و علمی ایران و چین را ستود. قالیباف در ادامه، 
همکاری های پارلمانی فیمابین را بخش مهمی از روابط دو 
کشــور خواند و افزود: مجالس ایران و چین در عرصه های 
مختلف منطقه ای و دوجانبه همکاری های سازنده و مؤثری 
دارند و در آینده نیز ســطح همکاری پارلمانی متناسب با 
روابط دو کشور توســعه و گسترش خواهد یافت. قالیباف 
همچنیــن از موضع قاطع چین در رد تحریم ها علیه ملت 
ایران قدردانی کــرد و افزود:روابط ایران و چین به صورت 
مســتقل حائز اهمیت راهبردی است و متأثر از تحول در 
سایر کشورها نبوده و نیســت وی بر اهمیت احترام همه 
طرفها به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین تأکید نمود. 
در این نشست جان لی شو رئیس کنگره ملی خلق چین با 
اشاره به پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو 
کشور گفت: گفتگو و رایزنی میان روسای مجالس ایران و 
چین در آغاز سال میالدی جدید نشاندهنده تعمیق روابط 
سازنده دو کشور میباشد. وی افزود: همانگونه که رهبری 
چین تاکید دارند، روابط دوســتانه جمهوری خلق چین و 
جمهوری اسالمی ایران نشــأت گرفته از پیشینه تاریخی 

همکاری های دو کشور در زمان های سخت است. 
وی افزود: دولت و پارلمان چین سیاســت آمریکا و اعمال 
تحریم علیه کشــورها را محکــوم و بر پایبندی و حمایت 

کشور متبوعش از توافقات بین المللی تاکید دارد. 
رئیس دائمی کنگره خلق چین در پایان این نشست برای 
تبادل تجارب در امر مبارزه بــا ویروس کرونا میان مراکز 
بهداشــتی در کشــور تاکید کرد. همچنین طرفین توافق 
نمودنــد با اســتفاده از ظرفیتهای پارلمانی دو کشــور از 
مصوبات و توافــق دولت های چین و ایران حمایت نمایند 
و دیــدار بعدی را در پایتخت های دو کشــور انجام دهند.

 خانه ملت

سردار باقری: 

رزمایش ها موجب عقب راندن 
تهدیدات دشمن شد

رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح گفــت: آن چه در 
رزمایش های اخیر اتفاق افتاد، نمایش قدرت و بر هم زدن 

توطئه های احتمالی و نیز تهدید ات دشمنان بود.
سرلشکرمحمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح روز 
گذشــته در آغاز هفتمین جلسه هیأت امنای موزه انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس که در محل این موزه برگزار شد، 
اظهار داشــت: در دو ماه گذشته کشــورمان با تنش هایی 
از جانب رئیس جمهــور کم خرد قبلی آمریکا مواجه بود و 
در ایــن رابطه حتی تهدید اتی هم علیه کشــورمان مطرح 
شــد؛ البته تحرکات فراوانی نیز در جنوب غرب آسیا انجام 
دادند و تنش هایی ایجاد کردند. وی افزود: نیرو های مسلح 

کشــورمان با روحیه دفاع مقدســی و تالش شبانه روزی با 
وجود همه مشکالت اعتباری که داشتند در مدت دو هفته 
حدود 10رزمایش را انجام دادند؛ رزمایش هایی که با ابتکار 
و پیشــنهاد نیرو های مسلح صورت گرفت؛ البته تعدادی از 
ایــن رزمایش ها را نپذیرفتیم و لذا تعــداد آن ها را کاهش 
دادیم. رئیس ســتاد کل نیرو های مســلح ادامه داد: آن چه 
در ایــن رزمایش ها اتفاق افتاد، نمایش قدرت و بر هم زدن 
توطئه های احتمالی و نیز تهدید های دشمنان و همچنین 
عقب راندن تهدید دشــمنان و ایجاد قــوت قلب در میان 
ملت ایران بود؛ عالوه بر ایــن، برگزاری این رزمایش ها در 
میان دشــمنان واهمه ایجاد کرد. ســردار باقری ادامه داد: 
خدا را شاکریم این تحرک، وظیفه شناسی، جوشش انقالبی 
و دفاعــی که در نیرو های مســلح وجود دارد، باعث شــد 
تا کشــور از این دوران به ســالمت عبور کند و با تالش 
ارزشمند صدا و ســیما و سایر رســانه ها این رزمایش ها 

پوشش مناسبی داشتند.

رحمانی فضلی:  

تالش می کنیم مردم در ایام 
باقیمانده دولت در آرامش باشند

وزیر کشــور گفت:  همه به دنبال این هســتیم که مردم 
در ایــام باقیمانده دولت تا مردادماه در آرامش، امنیت و 

نشاط اجتماعی و سیاسی باشند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور در حاشیه نشست 
اســتانداران سراســر کشــور، طی ســخنانی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: چهارمین جلسه استانداران را 
به صورت حضوری داشتیم و دستورجلسه چهار موضوع 

امنیت، انتخابات، تولید و معیشت و سالمت بود.
وزیر کشــور گفت: طبق گزارشــی که در حوزه امنیت 
داده شد، علیرغم فشارها و شــرایط سخت اقتصادی و 
مشکالت ناشی از تحریم و هم چنین مشکالت اقتصادی 
ناشــی از کرونا که واقعاً در حوزه مشــاغل و کسب وکار 
نقصــان بزرگی ایجاد کرده، فضــای امنیتی قابل قبول 
است و کنترل ها و مدیریت و پاسخگویی به خواسته های 

مردم نیز در حد توان در حال انجام است.
رحمانی فضلی خاطرنشــان کرد: در این جلسه بر بحث 
مرزها و حضور فعال تر تأکید شد، به ویژه مرزهای غربی 
و همچنین بر اســتفاده از امکانات برای تقویت مناطق 
مرزی به ویژه در مناطق شــرقی کشــور و کنترل نحوه 

هزینه های این زمینه تأکید شد.
وی بــه موضوع دیگری که در این جلســه مورد بحث و 
بررســی قرار گرفت، پرداخت و خاطرنشان کرد: اطلس 
امنیــت انتخابات در حال تهیه اســت کــه هر ماه بروز 
خواهد شــد و مشــکل خاصی در این زمینه نداریم. در 
حوزه انتخابات، هنوز فضای اجتماعی و سیاســی جامعه 
نســبت به آن حساســیت و بازتاب و انعکاس خاصی از 
خود نشان نداده اســت وقتی این زمان را با چهار سال 
گذشته مقایسه می کنیم، کمی نگران کننده خواهد بود. 
در دوره قبل در نظرســنجی ها افــرادی که اظهار کرده 
بودنــد که در انتخابات شــرکت می کنند و با فرایند آن 
آشــنایی دارند، تقریباً دو برابر آماری بود که اآلن داریم 
و فضای ســاکت و ســرد در حوزه اجتماعی و سیاسی 
اقتضای کار بیشــتری دارد؛ به ویــژه از منظر گروه های 
سیاسی، احزاب و رسانه ها تا بتوانیم با شیب مطلوبی به 

استقبال انتخابات پرشکوه برویم.
وزیر کشور ادامه داد: الزم است که انتخابات با مشارکت 
باال داشته باشیم که موجب اقتدار، کارآمدی، حمایت و 

پشتیبانی از دولت خواهد شد.
رحمانی فضلی گفت: در حوزه اجتماعی بحث آسیب های 
اجتماعی مطرح شد و گزارشی از وضعیت پیشرفت کار 
در حوزه حاشیه نشــینی و اعتیاد عنوان شــد و مسئله 
جدیــدی که مطرح شــد، بحث بررســی آســیب های 

اجتماعی ناشی از کرونا هست.  تسنیم

جلیلی: 

رئیس جمهور درباره عملکرد 
۳۸۲ شرکت دولتی به مردم 

گزارش دهد
عضو شــورای عالی امنیت ملّی گفت: رئیس جمهور که به 
گفته خودشــان فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده 
دارد، می بایســت نحوه اســتفاده از فرصت 382 شرکت 

دولتی را برای مردم بازگو کند و گزارش عملکرد بدهد.
نشست بررســی بودجه شــرکت های دولتی، چالش ها و 
ارائه پیشــنهاد برای اصالح آن در دفتر سعید جلیلی عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
جلیلــی درباره شــرکت های دولتی اظهار داشــت: 382 
شــرکت دولتی به عنوان بازوهــای اجرایی در اختیار قوه 
مجریه قرار دارد تا این قوه را در جهت انجام وظایف خود 
یاری رســاند؛ دولت مقتدر دولتی است که به جای شعار 

بتواند از فرصت های خود به خوبی استفاده نماید.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام خاطرنشــان کرد: 
بودجه برنامه مالی کشــور اســت و طبیعتــاً وقتی بخش 
اعظمی از آن در اختیار شــرکت های دولتی قرار می گیرد 
می بایست این شــرکت  ها در تحقق اهدافی نظیر اشتغال 

و ارزآوری و ... نقــش خود را ایفا کننــد. وی دراین باره 
افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، این برنامه باید متناسب 
با نقش آفرینی شرکت ها در جنگ اقتصادی تنظیم شود و 

سهم هریک از آنها در انجام وظایفشان روشن باشد.
عضو شــورایعالی امنیت ملی با اشــاره به سخنان رئیس 
جمهور مبنی بر فرماندهی در جنگ اقتصادی، تاکید کرد: 
رئیــس جمهور که به گفته خود ایشــان فرماندهی را در 
جنگ اقتصادی به عهده دارد، می بایست نحوه استفاده از 
فرصت این 382 شــرکت دولتی را برای مردم بازگو کنند 

و گزارش عملکرد بدهند.
جلیلی تاکید کرد: اینکه گفته شود در این شرکت ها فساد 
رخ نداده یا ضرردهی نبوده، کافی نیســت؛ هنر آنســت 
که گزارش عملکرد ســوددهی و تحقق بهره وری مناسب 
آنها ارائه شــود. وی با بیان اینکه مشکالت هیئت مدیره 
شــرکت های دولتی در تمامی دولت ها باقی مانده است، 
تصریح کــرد: تعویض مکــرر اعضای هیئــت مدیره این 
شرکت ها منجر به عدم پاسخگویی افراد نسبت به عملکرد 

خود می باشد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در بخش دیگری 
از ســخنانش با اشــاره به فعالیتهای اقتصــادی خارج از 
ماموریت برخی شــرکت های دولتی نظیر ایجاد مال های 
تجاری، رســتوران لوکس و ..، گفــت: ضعف در نظارت بر 
عملکرد شــرکت ها و عدم شفافیت فعالیت آنها باعث شده 
تا بســیاری از کارویژه  ها متفــاوت از اهداف کلی نظام و 

حتی قوه مجریه صورت بگیرد.

گزارش

تمامی تحرکات دشمن با دقت و حساسیت رصد شود
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه منطقه پدافندی جنوب شرق یکی از نقاط 
راهبردی و حســاس پدافندی در شــبکه یکپارچه پدافند است، بر رصد 

تمامی تحرکات دشمن با دقت و حساسیت بیش از پیش تاکید کرد.
امیر سرلشکر ســید عبد الرحیم موسوی با حضور در گروه پدافند هوایی 
شهید اســماعیلیان بندر لنگه ضمن بازدید از بخش های مختلف این گروه 
پدافندی و جزایر ســه گانه، آمادگی رزمی و تــوان عملیاتی این یگان را مورد 
ارزیابــی قــرار داد. وی تأکید کــرد؛ منطقه پدافندی جنوب شــرق یکی از نقاط 

راهبردی و حساس پدافندی در شبکه یکپارچه پدافند است. 
در این بازدید امیر ســرتیپ دوم زینالی فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق 
)شــهدای خلیج فارس( و امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری ارشد نظامی ارتش 

در استان هرمزگان، فرمانده کل ارتش را همراهی کردند. روابط عمومی ارتش

خط مقدم جبهه اقتصادی، در مناطق محروم است
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام بر اســتمرار تالش های جهادگران 
در توانمندســازی محرومین تاکید کرد و گفت: امروز، خط مقدم جبهه 
اقتصادی، در مناطق محروم است. محسن رضایی در دیدار با مدیر قرارگاه 
جهادی و محرومیت زدایی صابرین، در جریان فعالیت های این قرارگاه قرار 
گرفت و بر استمرار تالش های جهادگران در توانمندسازی محرومین تاکید 
کرد و گفت: در دهه اول انقالب، تمام سرداران نام آور امروز، از روی دغدغه و 
احساس مسئولیت، با روحیه کار تیمی و فعالیت جمعی و با کمک همرزمان خود، بدون 
اینکه از حمایت چشمگیری برخوردار باشند، از ناموس و وطن خود دفاع میکردند. در این 
دیدار، امیراتابک افضلی مدیر قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی صابرین، از وجود موانع و 
چالش ها بر سر راه فعالیت گروه های جهادی، نظیر عدم همکاری بعضی مسئولین نسبت 

به امر محرومیت زدایی خبر داد.  روابط عمومی مجمع تشخیص

واضعان قانون باید بهترین عامالن به آن باشند
نماینــده خمین در مجلس گفت: مجلس که واضع قانون اســت انتظار 
اجرای صحیح آن را در تمامی بخش های اجرایی دارد و بی تردید پشتیبان 
نیروهای وظیفه شناس بوده و از هرگونه اجحافی در راستای پیاده سازی 
قانون توســط مجریان جلوگیری خواهد کرد. علیرضا نظری با اشاره به 
برخورد فیزیکی یکی از نمایندگان مجلس با ســرباز راهور اظهار داشت:  
اتفاق رخ داده خاطر تک تک نمایندگان مجلس و آحاد مردم ایران را به شدت 
مکدر ساخته اســت. نماینده خمین در مجلس تأکید کرد: هیچگاه قانون مداری در جامعه و 
کشور نهادینه نخواهد شد مگر اینکه واضعان قانون اولین رعایت کنندگان عامل قانون باشند. 
نظری گفت: اتفاق رقم خورده بایســتی توسط کارشناسان مربوطه بررسی شده و در محاکم 
قضایی به آن رسیدگی شود ضمن اینکه مجلس شورای اسالمی هم با ارجاع موضوع به هیأت 

نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پیگیری های الزم را انجام خواهد داد.  فارس

رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه: 

محل طرح اختالف مسئوالن جلسات خصوصی است نه تریبون های عمومی

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد سه شنبه  ۷ بهمن ۱399  شماره ۵۵۱۱ 

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
گیرد.  صورت  می تواند  جنگ  ویرانه  های  بازسازی 
و  پیگیری ها در بخش  های سیاسی  متاسفانه عدم 
اقتصادی مانع از آن شده که از ظرفیت  های مذکور 
شود  گرفته  بهره  کشور  اقتصاد  به  کمک  برای 
چنانکه امروز کشور مانند ترکیه توانسته بیشترین 

نقش آفرینی را در این عرصه داشته باشد.
بازگشت  مساله  حالی  در  روزها  این  آنکه  چهارم 
کشورهای  که  است  مطرح  برجام  به  آمریکا 
ایران،  اقتصادی  نیاز  تصور  با  آمریکا  و  اروپایی 
هسته ای،  حوزه  در  را  خواهانه ای  زیاده  مطالبات 
آنکه  حال  می سازند  مطرح  منطقه ای  و  موشکی 
لغو  شرط  پیش  با  باید  برجام  به  آمریکا  بازگشت 
ایران همراه  به  تمام تحریم  ها و پرداخت خسارت 
باشد. در این شرایط رویکرد تعامالتی با کشورهای 
ایران  که  باشد  پیام  این  بیانگر  می تواند  همسایه 
غربی  طرف  های  ادعایی  ظرفیت  های  نیازمند 
زیاده  به  دادن  تن  برای  ضرورتی  لذا  و  نمی باشد 
باب  در  زدگی  ذوق  عدم  ندارد.  آنها  خواهی  های 
حرکت  حال  عین  در  و  آمریکا  ساختار  در  تغییر 
دیپلماسی در مسیر تقویت قدرت چانه زنی کشور 
زیاده  به  پاسخ  در  مهم  مولفه ای  غرب،  برابر   در 
حوزه  در  که  حالی  در  است  غرب  خواهی  های 
کاهش  نیز  و  زا  درون  اقتصاد  بر  تکیه  با  داخلی 
 20 سازی  غنی  انجام  همچون  برجامی  تعهدات 
درصد می توان اراده ایران در اختالف حقوق خود 
در برجام را نشان داد و در حوزه سیاست خارجی 
نیز با عدم ذوق زدگی در برابر تغییرات ایجاد شده 
در آمریکا و فعال سازی منابع اقتصادی و سیاسی 
با همسایگان به جای  خارجی نظیر توسعه روابط 
تقویت  می توان  غرب،  با  روابط  به  داشت  چشم 

موقعیت ایران در برابر اروپا و آمریکا را رقم زد. 

با تمام قوا تکذیب می کنم

روزنامه  مدیرمسئول  گویا  که  بود  آمده  اخبار  در 
به دلیل مواضع  و  ننجون درگیر شده  با  سیاست 
استکباری و دشمن شادکن، ایشان را مورد ضرب 

و شتم قرار داده است.
در همین راستا خبرنگار شایعه نیوز گفتگویی را با 

این پیرزن ترتیب داده که می خوانید.
مدیر  آن  در  که  شده  منتشر  فیلمی  خبرنگار: 

مسئول روزنامه به شما سیلی زده است.
این  دار؟  بام  شیب  بام؟  شیب؟  سیلی؟  ننجون: 
حرفها تهمت است و من و مدیر مسئول جان جان 

از تمام این لجن پراکنان شکایت می کنیم.
را  )موبایلش  است.  موجود  فیلمش  ولی  خبرنگار: 
سمت ننجون می گیرد و فیلم را نشانش می دهد(

صحنه  این  در  کن.  دقت  عزیزم  ننجون: 
که  بیاور  نزدیک  را  سرت  گوید  می  مدیرمسئول 
یک رازی را برایت فاش کنم. من که برای شنیدن 
این راز عجله داشتم ناغافل صورتم با دست ایشان 

برخورد کرد.
این  به  مربوط  شما  صورت  قرمزی  این  خبرنگار: 

اتفاق نیست؟
ننجون: ابتدا الزم می دانم از خدمات همه مسئوالن 
نظام و ایضاً مدیر مسئول خودمان قدردانی کنم. 
در پاسخ شما هم به صراحت اعالم می کنم لپ 
از  و  است  قرمز  مادرزادی  صورت  به  اینجانب 
کودکی مرا ننجون قرمزی و ننه لپ گلی صدا می 

زدند.
خبرنگار: مطمئنید که تهدید نشده اید؟

ننجون: مادر نزاییده کسی را که تهدیدم کند اما 
شک ندارم که شما تحریک شده اید. اگر آمریکای 
تحریک  را  شما  طلبان  سلطنت  و  جهانخوار 
نکرده اند چرا به جای یک موضوع دروغین درباره 
مسائل مهمتری مثل گرانی مرغ و ریزش بورس و 
بودجه عجیب و غریب دولت  و  ارز  بازار  بلبشوی 

سوال نمی کنید؟
خبرنگار: پس لطفا درباره همین مسائلی که گفتید 

نظرتان را اعالم کنید.
به  یعنی  شدی؟  تحریک  گفتم  دیدی  ننجون: 
خاطر قیمت مرغ و این چیزها آبروی دولت را ببرم 
کور  بشوند.  خوشحال  خورده  قسم  دشمنان  که 
نیستیم که مملکت  ننجون ها  از آن  ما  خواندی. 

خودمان را بفروشیم. 
خبرنگار: حرف دیگری ندارید؟

خواهم  می  فقط  نیست  خاصی  حرف  ننجون: 
و  درایت  با  که  کنم  تشکر  روزنامه  مالی  مدیر  از 
و  داخلی  دشمنان  دست  توانست  خوب  مدیریت 
حقوق  و  پرداخت حق  با  و  کند  قطع  را  خارجی 
ننجون گامی در راستای ناکامی بدخواهان بردارد.


