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جنگی بنا نیس��ت 
انجام بگیرد و به توفیق 
الهی انجام هم نخواهد 
گرفت. نه ما دنبال جنگیم، آنها هم به صرفه شان 
نیس��ت که دنبال جنگ باشند و میدانند که به 
صرفه شان نیس��ت. ما هم که خب اهل ابتدا به 
کارِ نظامی نیس��تیم �� هیچ وقت نبودیم، االن 
هم نیستیم � مذاکره َسم است. تا وقتی آمریکا 
همینی اس��ت که االن هست -به تعبیر امام، تا 
وقتی آدم نشده؛ امام این جوری تعبیر کردند- 
مذاکره ی ما و آمریکا َس��م است، و با این دولت 
کنونی ]آمریکا[، یک َس��ّم مضاعف است.مقام 

معظم رهبری98/2/24
تجربه ناموفق مذاکره

تجربه اول: مجموع��ه برخوردهای امریکا از 
ابتدای مذاکرات هس��ته ای تاکنون، این تجربه 
مهم را به دس��ت می دهد که جمهوری اسالمی 
ایران نمی تواند با امریکا تعامل کند زیرا امریکا 

پایبند به تعهدات خود نیست.
تجربه دوم : آشکار شدن عمق دشمنی امریکا 
با جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات سالهای 
اخیر و بعد از برجام، کامالً مش��خص ش��د که 
موضوعاتی همچون هسته ای و موشکی، مسئله 
اصلی نیس��تند بلکه مخالفت و دشمنی عمیق 
امریکا با اصل نظام اسالمی و ملت ایران به دلیل 
سربلندی این نظام در منطقه حساس و توسعه 
روحی��ه مقاومت و مخالفت بی مالحظه با ظلم 
های امریکا و بلند کردن پرچم اسالم است و آنها 
می خواهند نظام اسالمی را از مؤلفه های قدرت 

و اقتدار خود تهی کنند.
تجربه سوم : هرگونه انعطاف در مقابل امریکا، 
به دلیل مصلحت سنجی های موسمی نه تنها 
دشمنی او را کمتر نخواهد کرد بلکه این دشمن 

را گستاخ تر خواهد کرد.
تجربه چهارم: ایستادگی در مقابل غربی ها، 
امکان بس��یار زیاد عقب نش��اندن آنها را بوجود 
م��ی آورد.درموضوع هس��ته ای دیدیم که آنها 
حتی اجازه راه اندازی دو یا س��ه سانتریفیوژ را 
هم نمی دادند ام��ا از زمانی که در مقابل زیاده 
خواهی های آنها ایس��تادیم و مه��ر و موم ها را 
شکستیم و جوانان مؤمن و انقالبی ما غنی سازی 
بیست درصد را انجام دادند، غربی ها به التماس 
افتادند و ضمن قبول غنی سازی 3.5 درصد، با 
ادامه فعالیت پنج تا ش��ش هزار سانتریفیوژ نیز 

موافقت کردند.
پنجمی��ن تجربه :، همراهی اروپا با امریکا در 
مهمترین موارد اس��ت این سه کش��ور اروپایی 
نشان داده اند که در حساس ترین مواقع، با امریکا 

همراهی می کنند.
ششمین تجربه: در سالهای اخیر، این درس 
گرفته ش��د که گره زدن حل مس��ائل کش��ور 
بخصوص مس��ائل اقتصادی به برجام و خارج از 

کشور، یک خطای بزرگ است.
چرامذاکره ضرر دارد؟

علّ��ت، ای��ن اس��ت: آمریکایی ه��ا فرم��ول 
مذاکراتی شان این است که ؛ وقتی می خواهند 
با یک طرفی مذاک��ره کنند، اهداف اصلی خود 

را قبال مشخص می کنند. بعضی از این اهداف را 
به زبان می آورند بعضی از آنها را هم نمی گویند. 

وسط کار دبه می کنند.
مذاکره دررابطه با نقاط قوت بی شعوریست 
مذاکره یعنی معامله؛ یعنی یک چیزی بدهی، 
یک چیزی بگیری. آنچه در این معامله مورد نظر 
او است، درس��ت نقاط قّوت جمهوری اسالمی 
است؛ مذاکره را روی این میبرند. نمیگویند بیایید 
راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع 
به محیط  زیست مذاکره کنیم، میگویند بیایید 
درباره ی سالح دفاعی شما مذاکره کنیم؛ شما چرا 
سالح دفاعی دارید؟ خب سالح دفاعی برای یک 
کشور ضروری است. اینها میگویند بیایید روی 
این مذاکره کنیم؛ مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی 
شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با 
ف��الن بُرد، با فالن دّقت، این بُرد را کم کنید به 
طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسد که 
اگر ما یک روز شما را زدیم، شما نتوانید جواب ما 
را بدهید؛ خب این مورد معامله است؛ شما قبول 
میکنید این را، یا قبول نمیکنید؟ معلوم است که 
قبول نمیکنید، وقتی قبول نکردید همین آش 
اس��ت و همین کاسه، همین دعوا، همین سر و 
صدا؛ بحث دین و انقالب و مانند اینها نیس��ت، 
هیچ ایرانی غیرتمند و با شعوری نمیرود راجع  به 
نقاط قّوت خودش با طرف مقابل معامله کند؛ با 
طرفی که میخواهد این نقاط قّوت را از دس��ت 
او بیرون بیاورد، معامل��ه نمیکند اینها را؛ اینها 
را م��ا الزم داریم. عم��ق راهبردی ما در منطقه 
خیلی مهم اس��ت؛ خب برای هر کشوری مهم 
است؛ عمق راهبردی سیاسی و امنّیتی، مؤلّفه ی 
اساس��ی ای اس��ت برای حیات همه ی دولتها و 
ملّتها و ما بحمداهلل عمق راهبردی مان در منطقه 
خیلی خوب است؛ اینها از این ناراحتند، میگویند 
بیایید روی مسائل منطقه صحبت کنیم یعنی 
شما عمق راهبردی تان را از دست بدهید؛ روی 

اینها میگویند مذاکره کنیم.مقام معظم رهبری
جمهوری اس��المی ایران هی��چ اعتمادی به 
آمریکا ن��دارد و تجربه ی تلخ مذاکرات قبلی با 
آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار 
نخواهد کرد زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی، مذاکره 

تحت فشار را نمیپذیرد.98/3/29
خسارات مادی مذاکره

برای نمونه :طی یک ساله ژوالی 2014 تا ژوئن 
2015 )یک سال قبل از برجام( با لحاظ صادرات 
یک میلیون بشکه ای نفت و میعانات بیش از 25 

میلیارد دالر درآمد نصیب کشور شده است.
علیرغم اینک��ه حجم ص��ادرات نفت خام و 
میعانات از 1.3 میلیون بشکه قبل از برجام، به 
مرز 2.6 میلیون بشکه در سالگرد امضای برجام 
رس��ید، درآمد نفتی ایران در این یک سال 22 

میلیارد و 136 میلیون دالر برآورد شده است.
حال اگر قیمت نفت 59 دالری قبل از برجام، 
پس از برجام هم حفظ می شد، باید بیش از 34 
میلی��ارد و 277 میلیون دالر از مح��ل صادرات 
نفت خام و میعانات درآمد کسب می کردیم که 
"دیپلماسی مذاکره" به کمک منافع ملی نیامد و 
بیش از 12 میلیارد دالر از جیب دولت و ملت رفت.

کسانی که امید می بندند به اینکه بنشینیم 
با آمریکا در فالن مسئله مذاکره کنیم و به یک 
نقطۀ توافقی برسیم -یعنی ما یک تعّهدی بکنیم، 
طرف مقابل هم یک تعّهدی بکند- از این غفلت 
می کنند که ما ناگزیر باید به همۀ تعّهدهای خود 
عمل کنی��م ]اّما[ طرف مقابل با ُطرق مختلف، 
با ش��یوه های مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز 
می زن��د و ب��ه تعّهدهایی که کرده اس��ت عمل 
نمی کند. این چیزی است که ما امروز در مقابل 
چشم خودمان داریم می  بینیم؛ یعنی خسارت 

محض.مقام معظم رهبری«95/1/18
توقف برنامه هسته ای کشورمان؟! از چرخش 
انداخت��ن 12 هزار س��انتریفیوژ؟ بتن ریزی در 
راکتور اراک؟ مجبور کردنمان به از دست دادن 
9700 کیلو اورانیوم غنی ش��ده؟ وادار کردنمان 
به خروج آب سنگین؟ توقف تحقیق و توسعه؟ 
بلوکه ک��ردن دارایی هایمان؟از دیگر خس��ارات 

مذاکره است .
طرفداران مذاکره وهراسان از جنگ

صد نفر از مدعی��ان اصالحات و عضو حزب 
کارگ��زاران و ضدانقالبی��ون تابلودار ف��راری و 
دش��منان قس��م خورده ام��ام)ره( و پادوه��ای 
شناخته شده مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس 
با صدور بیانیه ای خواس��تار مذاکره مس��تقیم 
و بدون قید و ش��رط جمهوری اس��المی ایران 
با ترامپ ش��ده اند! افرادی نظیر؛ غالمحس��ین 
کرباس��چی، احمد منتظری، عیسی سحرخیز، 
عبدالعلی بازرگان، جمیله کدیور، علی کشتگر 
و... از جمله امضاکنندگان این بیانیه هس��تند. 
غیر از غالمحسین کرباسچی که دبیرکل حزب 
کارگزاران است و از این منظر می توان او را یک 
فعال سیاسی تلقی کرد، سایر امضاکنندگان این 
بیانیه افراد دست چندم و بی اهمیتی هستند که 
هرجا نس��خه ذلت آوری علیه ایران اس��المی و 
مردم این مرز و بوم پیچیده می ش��ود، در نقش 

سیاهی لشکر به صحنه واردشان می کنند
راهبرد جایگزین ) مقاومت همه جانبه (

خوش��بختانه امروز همه ی مسئولین کشور 
اعم از مسئوالن اجرایی و دیپلماسی و سیاسی 
بر موضوع عدم مذاکره با آمریکا متفق هس��تند 
و مذاکره با آمریکایی ها مطلقاً توصیه نمیشود. 
1398/03/08بنابراین گزینه ی قطعی ملّت ایران 

مقاومت در مقابل آمریکا است
بهترین انتخاب راهگشای ما، در حال حاضر 
مقاومت در مقابل دش��من است . مقاومت تنها 
راهبرد و برنامه هدفمند مدیریت ش��ده ای می 
تواند باش��د که ما را به س��مت وسوی پیروزی 
وموفقیت هدایت کند .پس رمز و راه پیروزی ما 
در مقاومت است. اما زمانی میتوانیم از مقاومت 
صحبت کنیم که مردم یک دس��ت و یکصدا و 
همراه و هم نفس ومثل کوه پشت سر هم باشند 
. زمانی میتوانیم از مقاومت صحبت کنیم که در 

دل مردم امید ماندگار باشد .
امید هم ب��ا حرف زدن و ش��عار دادن های  
بدون عمل ایجاد نمی شود. مقاومت هم با شعار 
محقق نمی ش��ود امید و مقاومت الزم و ملزوم 

همدیگر هستند

راهبرد جایگزین مذاکره
سرمقاله

حمیدرضا ترقی
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فراکس�یون  ماهان�ه  نشس�ت 
اصولگرای�ان خانه احزاب ب�ه میزبانی 

حزب موتلفه اسالمی برگزار شد.
به گزارش رواب��ط عمومی حزب موتلفه 
فراکس��یون  ماهان��ه  نشس��ت  اس��المی، 
اصولگرای��ان خانه احزاب ب��ا حضور برخی 
دبی��ران کل اح��زاب اصولگرا و مس��ئوالن 
سیاسی آنها به میزبانی حزب موتلفه اسالمی 

برگزار شد.
در این نشس��ت که اس��داهلل بادامچیان 
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی نیز حضور 
داش��ت، درخص��وص مس��ائلی پیرام��ون 
موضوعات اقتصادی، تحریم ها و راهکارهای 
مقابله با توطئه های خارجی بحث و گفتگو 

شد.

برگزاری نشست فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب به میزبانی حزب موتلفه اسالمی 

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: ملت 
و دولت ما در نقطه بازدارندگی هس��تند. هیچ 
فشاری از س��وی دش��منان نمی تواند ما را به 
تسلیم وادارد. ایران اکنون »متحد«، »قدرتمند« 
و البته یکصدا در برابر دش��من ایستاده است و 
اکنون زمان عقب نشینی آمریکا فرارسیده است.

به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اسالمی، اسداهلل بادامچیان در پایان نشست

دبیران حزب اظهار داش��ت: خصومت ورزی 
آمریکا بویژه ش��خص ترامپ، هیچ جایی برای 
»مذاکره« و »میانجی گری« و »واسطه گری« 
نگذاشته اس��ت. س��خنان صریح مقام معظم 
رهبری در دیدار نخس��ت وزیر ژاپن یک فصل 
جدیدی را در دیپلماسی خارجی رقم زده است 
که آمریکا و همدس��تانش را به تجدید نظر در 

سیاست تحریم و لبخند وادار می کند.
وی گفت: راهبرد حکیمانه رهبری آن است 
که با مقاومت اس��تراتژیک فشارهای آمریکا را 
برای ترامپ هزینه مند کند. ترامپ اگر نخست 
وزیر ژاپن را واس��طه پیام خود قرار می دهد بر 

اثر شکست سیاست تهدید او علیه ایران است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی افزود: ملت 
و دولت ما در نقطه بازدارندگی هس��تند. هیچ 
فش��اری از سوی دش��منان نمی تواند ما را به 
تسلیم وادارد. ایران اکنون »متحد«، »قدرتمند« 
و البته یکصدا در برابر دش��من ایستاده است و 
اکنون زمان عقب نش��ینی آمریکا فرارس��یده 

است.

بادامچیان ادام��ه داد: ترامپ با تصوری خام 
منتظ��ر تلفن از تهران ب��ود و چون خیال خام 
او تحقق نیافت به ناچ��ار وزیر خارجه آلمان و 
نخس��ت وزیر ژاپن را راهی تهران کرد اما این 
سیاست غلط ترامپ هم نتیجه معکوس برای 

او داشت.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی تأکید کرد: 
راهی که ملت در برابر آمریکا پیش گرفته یعنی 
راه اتحاد و قدرتمند عمل کردن، محاس��بات 
دش��من را بر هم زده اس��ت. این راه متضمن 
اقت��دار و امنیت ملی اس��ت. دیپلمات های ما 
در سراس��ر جهان با آینده نگری و بصیرت این 

دیپلماس��ی انقالبی را براساس عزت، حکمت، 
مصلحت پیگیری خواهند کرد.

وی با اش��اره به ش��رارت آمریکا و ش��رکای 
منطقه ای آن در بحران زدایی در منطقه گفت: 
ایران نقش ثبات و امنیت را در منطقه ایفا می 
کند. غرب و به ویژه آمریکا برای فروش سالح به 
بعضی حاکمان منطقه می خواهند غرب آسیا را 

بحرانی نشان دهند تا سالح بفروشند.
بادامچیان به دفاع مردم یمن از خود اش��اره 
کرد و افزود: یمنی ه��ا در ادامه مقاومت علیه 
تجاوزات آل س��عود و آمری��کا، راهکارهای تازه 
ای را ب��رای دفاع از خود پی��دا کرده اند. هدف 
گیری زیرس��اخت های امارات و عربس��تان در 
پاسخ به محاصره مردم یمن صورت می گیرد. 
گروه ائتالف جز خسارت و هزینه و تلفات، برای 
کش��ورهای خود دس��تاوردی در نبرد با مردم 

گرسنه و محروم یمن برای آنها نداشته است.
بادامچیان همچنین درمورد توجه دولت به 
امر رونق تولید اظهار داشت: مسیر رونق تولید 
از بهبود و تس��هیل در محیط کسب و کار می 
گذرد. اگر این امر اتفاق بیفتد تولید برای تنفس 
خود نیاز به صادرات دارد. لذا باید همه وسایل 
برای تولیدکننده برای امر صادرات مهیا ش��ود. 
متأس��فانه دس��ت هایی در داخل نمی گذارد 
کاالی ایرانی به راحتی صادر ش��ود و در امر آن 
اخالل می کند. سیاس��ت های ارزی دولت هم 

گاهی به این مهم آسیب می زند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: نشست 
سران قوا در ش��ورای همکاری ها و هماهنگی 
اقتصادی باید رونق کس��ب و کار و تسهیل امر 
صادرات را در دس��تور کار قرار دهد و از سوی 
یک فرمانده��ی واحد، مش��کالت پیش روی 
صادرکنن��دگان از جمل��ه »ارز«، »کم��رگ«، 
»بیمه«، »بانک« و باالخره واقعیت های »بازار« 

همه را با هم ببیند.

اسداهلل بادامچیان :

اتحاد و قدرت ملت ایران
 محاسبات دشمن را برهم زده است
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سیدمصطفی میرسلیم وزیر اسبق فرهنگ 
و ارش��اد و  رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی در گفتگو با روزنامه الکترونیکی شما در 
خصوص ضرورت توجه ابراز نگرانی مقام معظم 
رهبری درباره زبان فارسی، با اشاره به تاریخ این 
زبان گفت: زبان فارس��ی پس از ش��کل گیری 
و رس��میت یافتن در اواسط قرن سوم هجری 
قمری، روند پیشرفت خود را پیمود به طوری که 
تا قرت هشتم هجری قمری آثاری بسیار ارزنده، 
آمورن��ده و روح بخ��ش در نثر و نظم فارس��ی 
خلق ش��د که در مقایس��ه با آثار سایر زبان ها 
در گنجینه ی ادبیات جهان، بی نظیر است. اما 
پیشرفت زبان فارسی، مختص ادبیات، حکمت 
و عرفان نبود و در زمینه های سیاس��ت، علوم 
اجتماعی و عقلی نیز آثار گران بهایی به این زبان 
به جای مانده است که هر کدام به نوعی قابلیت 

های آن زبان فاخر را نشان می دهد. 
وی اف��زود: در حیط��ه ی صنع��ت و اب��زار 

س��ازی نیز زبان فارس��ی 
ظرفیت بسیار خوبی دارد 
و خالقی��ت های��ی تا قرن 
دوازده��م هج��ری قمری 
داش��ته که حاکی از سیر 
تکامل��ی این زبان اس��ت؛ 
زبانی که ابوریحان بیرونی 
کتاب گرانق��در التفهیم را 
بدان نوش��ت ب��ی آنکه به 
استحکام کار خللی وارد آید 
و متن آن به سستی گراید 
و گرچه مت��ن عربی آن را 
نیز خود فراهم ساخت؛ به 
حدی در این کار مهارت به 

کار بست که تمییز اصل از ترجمه ی اثر آسان 
نیست به گونه ای که حتی بعضی پنداشته اند 
هر کدام تالیفی است مستقل بدون اینکه یکی 
ترجمه ی دیگری باشد زبانی که محمدبن ایوب  
حاسب طبری در قرت پنجم هجری قمری آثار 
گرانس��نگی نظیر مفتاح المعامالت، شمارنامه. 
شش فصل در اسطرالب، کتاب العمل و االلقاب، 
زیج مفرد، رساله ی استخراج در شناختن عمر 
و بقای آن المونس فی نزهۀ المجالس را به آن 
قلم��ی کرده؛ و موفق الدین ه��روی و اخوینی 
بخاری در س��ده چهارم هجری قمری بترتیب 
کتاب ه��ای االبنیۀ عن حقایق االدویۀ و هدایۀ 
المتعلمین فی الطب خود را بدان تالیف نموده؛ 
و شرف الدین مسعودی کتاب جهان دانش خود 

را به آن نگاشته اند؛ و... 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ادامه 
داد: زبان��ی که س��ید اس��ماعیا جرجان��ی آثار 
ارجمندی نظیر ذخیره خوارزمشاهی، االغراض 
الطبیۀ و المباحث العالئبه،خف عالئی و یادگار 
و امثال آن ه��ا را بدان به نگارش درآورد که از 
ارزش��مند ترین میراث فارسی زبان اوایل قرن 
شش��م هجری قمری است. ش��واهدی از این 
دست بسیار و تفصیل موضوع، در خور نوشتاری 
مستقل اس��ت.از قرن دوازدهم هجری قمری 
به بعد، به دلیل از دس��ت دادن تسلط علمی و 

فنی و هنری، زایندگی زبان فارسی نیز فروکش 
م��ی کند. بعالوه به تدریج غن��ا و توانایی زبان 
شناختی آن، سوکمندانه، جز برای معدودی از 

متخصصان، فراموش می شود.
میرسلیم با گالیه از توجه الزم به زبان فارسی 
در این دوره تش��ریح کرد: امروزه با اینکه متون 
معتنابهی زی��ر عنوان گزیده ه��ای نظم و نثر 
فارسی برای تدریس به دانشجویان گردآوری و 
طبع و نشر شده است، اغلب دانشجویان توجه 
کافی ب��ه آن دروس مبذول نمی دارند و حتی 
اعضای هیات علمی دانش��گاه ها از اهمیت آن 
آثار غافل اند؛ در نتیجه فارغ التحصیالن مراکز 
آموزش عال��ی، که مس��ووالن و متخصصان و 
کارگزاران آینده ی کشور از میان آن ها برگزیده 
می ش��ود، عم��ال از گنجینه ی سرش��ار زبان 
فارس��ی محروم و ناآگاه می مانند و چون آنان 
بنا به مسئولیتی که بعدها بر دوش می گیرند 
بیش از عامه ی مردم ب��ا بیگانگان مراوده می 

یابند، خواه برای مذاکره ی سیاس��ی یا معامله 
ی تج��اری، و خواه برای تحصیالت تکمیلی یا 
به مناسبت س��فرهای تفریحی، به آرامی واژه 
های بیگانه آنها را غوطه ور و ذهنشان را اشباع 
می کند، به گونه ای که دیگر واژه های فارسی 
معادل کلمات بیگانه را تشخیص نمی دهند یا 
واژگان فارسی را ناقص می بینند و احساس می 
کنند که مفهوم مورد نظر آنها را نمی رساند و 
لذا گاهی می خواهند مطلبی جدید ادا کنند، 
البد برای کسب اطمینان قلبی، در کنار واژه ی 
فارسی، واژه ی تخصصی خارجی آن را نیز،بعضا 
ب��ه مالزمت یک یا چن��د واژه ی بیگانه و غیر 

تخصصی دیگر، افاده می نمایند!
وی ادامه داد: برای نمون��ه به واژه ی "مانور 
دادن" اش��اره می کنی��م که بویژه بس��یار در 
مذاکرات سیاس��ی ب��ه کار م��ی رود و مفهوم 
"جوالن دادن" در فارس��ی است ولی متاسفانه 
ع��ده ای غافل از وجود واژه ی فارس��ی معادل 
ب��رای آن، به فکر خلق کلمه ی جدید افتادندو 
در کمال حسن نیت واژه ی "رزمایش" را برای 
اطالق خاص نظام��ی آن برگزیدند! حال آنکه 
همواره استفاده از معادل های موجود و احیای 
آن ه��ا اولویت دارد و اصوال خلق واژه ی جدید 
باید منحصر به مواردی ش��ود که هیچ سابقه و 
واژه ی معادل��ی )در متون علمی و ادبی کهن( 

برای آن وجود نداش��ته باشد؛ گرچه در صورت 
فقدان پیشینه یا واژه ی معادل نیز با بهره مندی 
از گنجینه ی غن��ی واژگان در متون قدیم می 
توان مبادرت به ساختن ترکیب ها و مصطلحات 
جدی��د کرد و آن ها را مع��ادل واژه یا تعبیری 
خاص نهاد و این توانایی البته در زبان فارس��ی 

نهفته است.
این استاد دانشگاه استفاده صحیح و مراقبت 
از زب��ان فارس��ی را وظیفه همه اقش��ار جامعه 
دانست و تصریح کرد: پاسداری از زبان فارسی 
یعنی پاس��داری از میراث ادب��ی و ارزش های 
موجود، که گاهی به فراموش��ی س��پرده شده 
است، نه دفن همیشگی آنها و جعل و تحمیل 
واژه های جدید به جایش��ان، آن هم با قطع هر 
گونه پیوند با گذشته ی تاریخی ارزشمند زبان 
فارسی. واژه ی "ریسک کردن" در معامالت به 
مفهوم "خطر کردن" ، واژه ی "چک کردن" در 
محاوره ی عادی به معنای "بررس��ی کردن"  و 
واژه ی "پکیج" به معنای "بسته" 
و "مجموعه" ، از جمله ی شواهد 
بیشماری است که به رغم داشتن 
معادل ه��ای فارس��ی، به همان 
شکل بیگانه و در بسیاری از موارد 
به صورتی نادرس��ت ب��ه کار می 

روند.
رئیس ش��ورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی خطر بی توجهی 
به زبان فارس��ی را گوش زد کرد 
و در این خصوص گفت: مضحک 
ت��ر از آن که گاه به کارگیرندگان 
واژه های بیگانه، به غلط از آن ها 
استفاده می کنند و با مفهومی که 
هیچ مناسبتی با زبان اصلی ندارد آنها را به کار 
می بندند؛ مانند واژه ی "ترافیک" که به معنای 
"رفت و آمد" اس��ت ولی در فارسی به جای "راه 

بندان" و "ازدحام" از آن استفاده می شود.
میرس��لیم ادامه داد: نتیجه اینکه بازنگری و 
باز شناسی زبان فارس��ی و قابلیت های آن در 
زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی، 
سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فنی،با 
مطالعه ی کارشناسانه و بررسی انتقادی متون 
میراث فرهنگی، از وظایف مهم و اساسی است 
که آموزش آن باید از سال های پایانی دوره ی 
دبیرس��تان آغاز ش��ود و در دانشگاه به صورت 
جدی، و نه تشریفاتی، ادامه یابد و در هر بخش 
از فعالیت های اجتماعی، خدماتی و تولیدی نیز 
باید عنایتی خاص به تاریخچه و س��ابقه ی آن 
بخش و ادبیان آن، به معنای عام و خاص کلمه، 

مبذول شود.
وزیر اس��بق فرهنگ و ارشاد در پایان افزود: 
گردآوری واژگان، اصطالح��ات و ترکیب های 
مختلف کلمات از متون اصلی فارسی، با همت 
مجامع مختلف علمی- دانشگاهی و با همکاری 
مراک��ز فنی- صنعتی، باید از وظایف مس��تمر 
ش��مرده شود و ضروری است نسبت به چاپ و 
نشر چنان آثاری برنامه ریزی گردد و پشتیبانی 
الزم صورت گیرد و اقدام به موقع معمول شود.

سیدمصطفی میرسلیم:

پاسداری از زبان فارسی یعنی دفاع از میراث ادبی و ارزش 
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هیئت وزیران در 
جلس��ه 98/1/11 
نامه ای  تصوی��ب 
داش��ته اس��ت که به لح��اظ حقوق��ی، مالی و 
محاسباتی قابل تأمل است. متن تصویب نامه به 

شرح زیر است.

هیئت وزیران در جلسه98/1/11 به پیشنهاد 
شماره 762929 مورخ 1397/12/29 سازمان 
برنامه و بودجه کشور و به استناد بند )پ( ماده 
)17( قان��ون احکام دایمی برنامه های توس��عه 
کش��ور- مصوب 1395- و اصل یکصد و س��ی 
وهشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

تصویب کرد:
عدم رعایت تقدم کس��ر منابع الزم برای 
اجرای تبصره م��اده )22( آیین نامه اجرایی 
م��اده )20( قان��ون رف��ع موان��ع تولی��دت 
رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظ��ام مالی کش��ور 
)موض��وع حک��م مق��رر در صدر م��اده )6( 
آیین نام��ه اجرایی بند )پ( ماده )17( قانون 
اح��کام دایمی برنامه های توس��عه کش��ور( 
و اق��دام دول��ت )بان��ک مرک��زی جمهوری 
اس��المی ایران( در واری��ز مابه التفاوت ریالی 
عملک��رد بند )ج( تبص��ره )1( قانون بودجه 
سال 1397 کل کشور نسبت به رقم مندرج 
در قانون از محل موجودی حس��اب ذخیره 
ارزی با نرخ تسعیر نیمایی به حساب درآمد 
عمومی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور و 
تلق��ی آن به عنوان درآمد دولت و همچنین 
پرداخ��ت تخصیص اعتبارهای صادر ش��ده 
از س��وی س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور 
توس��ط خزانه داری کل کشور تأیید و تنفیذ 
می گ��ردد. وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
)خزانه داری کل کش��ور( مکلف است نسبت 
به پرداخ��ت تخصیص اعتب��ارات هزینه ای 
و تمل��ک دارایی ه��ای س��رمایه ای ص��ادره 

دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه 
تا پایان فروردین ماه سال 1398 اقدام و در 
مناس��بات مالی سال 1397 اعمال حساب و 
متعاقبا دس��تگاه های اجرایی نیز حداکثر تا 
پایان روز دهم اردیبهش��ت م��اه 1398 ) به 
استثنای دانش��گاه ها و مؤسسات آموزشی و 
پژوهشی( نس��بت به تعهد، پرداخت و ابالغ 
اعتب��ارات هزینه ای تخصی��ص یافته اقدام و 
مانده وجود مصرف نشده آن را در مهلت های 

قانونی به حساب خزانه واریز نمایند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

چند پرسش کلیدی مطرح است که اگر آقای 
جهانگیری به آن پاسخ دهند برای روشنگری افکار 

عمومی و رمزگشایی از این مصوبه مفید است.
اساس��ی  قان��ون   138 اص��ل  طب��ق   -1
هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری 
و تأمین اجرای قوانین و س��ازمان های اداری به 
وضع تصویب نامه و آیین نام��ه بپردازد. مصوبه 
صدراالش��اره یک تأییدنامه یا تنفیذنامه است 
و گاهی دیده می ش��ود مصوب��ات دولت عنوان 
»تصمیم نامه« ه��م دارد. آیا تصمیم نامه همان 
تصویب نامه اس��ت و مغای��رت حقوقی با اصل 

138 قانون اساسی ندارد؟
2- در این مصوبه هیئت وزیران یک تصمیمی 
را تایید و تنفیذ نموده است این تصمیم چه بوده 

است؟

یک ذهن جستجوگر و خالق فقط می تواند از 
میان این همه مستندات قانونی بفهمد که اصل 
موضوع چیست؟ سوال این است هیئت وزیران 
کدام تصمیم را تنفیذ کرده اس��ت؟ چرا در این 
مصوبه س��خنی از چند وچون آن تصمیم که 

تنفیذ شده نیست؟
3- خالص��ه ای��ن تصویب نام��ه با تفس��یر 
مس��تندات مصوبه این است که دولت در سال 
97 نتوانسته است سقف منابع حاصل از درآمد 
نفت را در بودجه تأمین کند و لذا با  اس��تناد به 
قوانین مربوط مبلغی را از حساب ذخیره ارزی 
برداشته و آن  را تأمین کرده است. چرا در چنین 
مصوبه مهمی مبلغ مابه التفاوت و کس��ری یاد 

شده با عدد و رقم نیامده است؟
4- مصوبه چرا نمی گوی��د؛ دولت چه مبلغ 
کسر داشته است و اصل مابه التفاوت چیست؟ 
پیشنهاد مصوبه را سازمان برنامه و بودجه آورده 
است. این در حالی  است که فقط بانک مرکزی 
و خزانه داری کل خبر از این کسر و نقصان دارد، 
چرا جای آن دو نهاد مالی در ش��مار پیشنهاد 

دهندگان مصوبه خالی است؟
5- دیوان محاس��بات در تفریغ بودجه سال 
97 باید از میزان کسر و نقصان فروش نفت در 
سال 97 خبر بدهد. تا معلوم شود اصالً کسری 

ادعایی واقعیت دارد.
گفته می شود اطالعات موجود نشان می دهد 
دولت در سال 97 اصال کسری ناشی از فروش 
نفت و نیز نیازی به تأمین س��قف پیشنهادی 

بودجه نداشته تا احتیاج به این مصوبه باشد؟
آیا آقای جهانگیری می تواند به این 5 پرسش 

پاسخ دهد؟
آیا به نظر ایشان در تنفیذ نامه ای که سخن 
از جابه جایی هزاران میلیارد تومان از حس��اب 
ذخیره ارزی به حس��اب درآمد عمومی دولت 
می باش��د و هیچ عدد و رقم��ی نیامده، قدری 

عجیب نیست؟

5 پرسش کلیدی از جهانگیری 
محمدکاظم انبارلویی

عضو شورای مرکزی

یشنهاد مصوبه را سازمان برنامه و 
بودجه آورده است. این در حالی  است 
كه فقط بانك مركزی و خزانه داری كل 

خبر از این كسر و نقصان دارد، چرا 
جای آن دو نهاد مالی در شمار پیشنهاد 

دهندگان مصوبه خالی است؟
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 براساس قانون 
نظ��ام  اساس��ی 
جمهوری اسالمی 
حضور احزاب درساختارنظام پذیرفته شده است 
. وجود احزاب یعنی وجود س��الیق وذائقه های 
مختلف درجامعه ای که ازآزادی برخورداراست 
. اگرنظامی بخواهد س��لیقه های مختلف درآن 
وجود داش��ته باشد باید وجود آنها را هدفمندو 
به همه سلیقه ها احترام و اجازه فرصت و بروزو 
ظهوربدهد. این امر یک امرمطلوبی نیزهست ، 
زیرا افکارو دیدگاههای مختلفمی آیند ودر قالب 
یک ساختارحزبی وتشکیالتی فعالیت می کنند 
وبر همین اساس هم شناخته می شوند ومردم 
دوست داشتنه باشند به آنها اقبال ویا عدم اقبال 

نشان خواهند داد.
وج��ه دوم��ی نیزوج��ود دارد که 
معطوف به بخش دوم س��ئوال شما 
می شود که چرا احزاب در جمهوری 
اسالمی کارکرد درستی ندارند ووضع 
مطلوبی به خود نگرفته اند، برداشت 
من این است که این موضوع بستگی 
به نگاه کارگزاران ومسئولین اجرایی 
کش��ور دارد . به نظرمی رس��د بعد 
ازحوادث حزب جمهوری اسالمی که 
آن اتف��اق  برای��ش رخ داد بعد از آن 
دربین مسئولین یک نگرانی بوجود 
آمد که مبادا چنین اتفافاتی تشدید 
شود، و برخی مسئوالن نیزمطلوبشان 
این بود که رغبتی به فعالیت احزاب 

نشان ندهند . متاسفانه در طول 40 سال گذشته 
نتوانستیم آن کارکرد واقعی، اثرگذار ودرستی را 
داشته باشیم ومتاسفانه احزاب کارکرد انتخاباتی 
پیدا کرده و فقط درایام انتخابات ظاهرمیشوند 

وکارک��رد ضعیف��ی دارند و البت��ه آنچه که به 
کارک��رد احزاب ضربه زده اس��ت احزاب دولت 
ساخته اس��ت که فقط به جهت محکم کردن 
پای��ه های قدرت دولت ها ش��کل می گیرد ،از 
دوران مرحوم هاشمی ) خدا رحمتش کند ( با 
راه اندازی حزب کارگزاران سازندگی آغاز شد و 
بعد از آن در دولت اصالحات حزب مش��ارکت 
بوج��ود آمد و در زم��ان دولت احمدی نژاد نیز 

وجود داشت.
اگرامروزنگاه بد بینانه به احزاب دربین مردم 
جامعه و نخبگان وجود دارد یک وجهش همین 
موضوع یعنی عملکرد احزاب دولت ساخته است 
که براس��اس قدرت دولت ها ساخته شدند و از 
موقیعیت های سیاسی خود بهره برداری کردند 

و کار وفعالی��ت حزبی خوبی هم انجام ندادند و 
درحق مردم واحزاب جفا کردند.

درجمهوری اسالمی الزم است که مسئوالن 
یک نگاه جدی و خوب به احزاب توانا، شناسنامه 

دار ومس��تقل از دولت ها  که دفتر و تشکیالت 
درسطح کشوردارند، داشته باشد.

ارتباط دادن بحث وضعیت اقتصادی کشوربه 
احزاب، شایدتاثیرگذارباشد، نمی شود نفی کرد، 
اما وضعیتی که االن کشوردرگیرش است ارتباط 

چندانی به احزاب ندارد.
اوض��اع بد اقتص��ادی و وضعیت نابس��امان 
معیش��تی مردمناشی از بی تدبیری و ناتوانی و 
ضعف مفرط دولت است، افراد بی تدبیروضعیف 
و ناتوان عامل این وضع هستند وحتی تحریم ها 
هم این قدراثر ندارد .  تصمیمات غلط و ناتوانی 
درامور، این وضع را بوجود آورده اس��ت و حتما 

از سوی مسئوالن باید تدبیری اندیشیده شود.
 اگراح��زاب فع��ال وج��ود داش��ت ش��اید 
اما گوش  تاثیرداش��ت، 
شنوایی دردولت وجود 
ندارد . وقتی راه و چاه 
را هم نشان می دهند 
دولت اصال توجهی به 
آن ندارد و راه خودش 
را می رود و نتیجه اش 
می ش��ود این وضع بد 

اقتصادی موجود.
 ای��ن دول��ت فقط 
باید بش��ود  می گوید 
و بای��د انج��ام بدهیم 
» همانگون��ه که مقام 
معظ��م رهب��ری بارها 
ک��ه  کردن��د  تاکی��د 
مخاطب باید بشود و باید انجام بدهیم کیست، 
همین ش��ما خودت��ان باید انج��ام بدهید« اما 
متاسفانه ازسوی دولت اقدام جدی صورت نمی 

گیرد .

نقش دولت در وضعیت بد اقتصادی
یادداشت شفاهی

محمد حسین شفیعی ها 

عضو ش�ورای مرک�زی ح�زب مؤتلفه 
انتخابات�ی  ش�عارهای  گف�ت:  اس�المی 
رئیس جمهور عملی نش�ده اس�ت و باید 
اص�الح طلبانی که س�ال ه�ای ۹۲ و ۹۶ 
آق�ای روحانی  را به عنوان اس�طوره رفع 
مشکالت معیشتی و اقتصادی اعلم کردند 

جوابگو باشند و حساب پس دهند
محمود الفت، دبیر حزب موتلفه اس��المی 
اس��تان همدان ب��ا انتقاد از تناق��ض گویی در 
انتشار آمارهای اشتغال و سرمایه گذاری استان 
همدان در سال گذش��ته، خواستار شفافیت و 
پاسخ گویی مس��ئوالن مربوطه در این زمینه 

شد.
الفت نبود ثبات شغلی و حمایت از اصناف و 
کسبه قانونمند، ناتوانی اتاق اصناف در تنظیم 
ب��ازار و اختالف بین هیات رییس��ه این اتاق را 

از مش��کالت گریبانگیر استان همدان برشمرد 
و اظهار داش��ت: رواج روبازارها و دستفروش��ی 
به ط��وری ک��ه خیاب��ان اصلی ش��هر تبدیل 
به دست فروش��ی ش��ده نیز نیازمن��د تدبیر و 

ساماندهی است.
وی با بیان اینکه استاندار همدان بر قدردانی 
از رس��انه ها تاکید کرده اس��ت، مدعی ش��د: 
مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این 
استان عدالت را در همکاری با رسانه ها رعایت 

نمی کند.
به گفته دبیر حزب موتلفه اس��المی استان 
هم��دان نحوه ارائه آگهی ب��ه روزنامه ها معیار 
درس��تی ندارد و افرادی که دارای بیش��ترین 
رابطه هستند بیشترین آگهی را دریافت کرده 
و کسی که البی ندارد آگهی خبری نمی تواند 

بگیرد.

محمود الفت:

تناقض در آمارهای اشتغال و سرمایه گذاری 
نیازمند شفافیت است 
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نهاد  ش��ک  ب��ی 
و  اولی��ن  خان��واده 
موثرتری��ن جامع��ه 
ی کوچک بشری اس��ت که چنانچه این نهاد 
برمبنای اصول و اس��لوب صحیح پایه گذاری 
شود شاهد جامعه ای تربیت یافته خواهیم بود، 
جامعه ای س��الم مجموعه ای از خانواده های 
سالم است . و این مستلزم سیاست گذاری های 
اصولی و قانونمند دولت ها برای مهمترین نهاد 
اجتماع یعنی خانواده اس��ت. آنچه مسلم است 
اینکه  با مش��کالت جامعه همه ی ما به خوبی 
آشنا هستیم. اما مشکالت زمانی قابل حل می 
ش��وند که ما با خود رو راست باشیم و بتوانیم 
بحران های اجتماعی را به خوبی بشناس��یم و 
برای مرتفع نمودن آن با تکیه بر توانمندی های 

داخل��ی، برنامه ری��زی و تدبیر 
کنیم.

سیاس��ی  دانش  فرهیختگان 
هم��واره نهاد خانواده را به عنوان 
یک ش��اخص س��المت و قدرت 
حیات سیاسی � اجتماعی جامعه 
معرفی می کنند و اینکه هرگونه 
ضعفی در نظام خانواده بر دوام و 
بقای حیات ملّی تأثیر می گذارد. 
به نظر بس��یاری از کارشناسان، 
توسعه سیاسی و اقتدار ملّی یک 
کش��ور تا حد زیادی وابس��ته به 

استحکام نظام خانواده است.
مهمتری��ن مس��اله ای که در 
حال حاضر کشور با آن دست به 

گریبان اس��ت معضل بیکاری است که عواقب 
ای��ن بحران مش��کالتی مانند فق��ر و اعتیاد و 
اف��ت ارتباطات خانوادگی و ... را به همراه دارد. 

این آس��یب ها نیز روز به روز گس��ترده تر می 
ش��وند و ش��اهد باال رفتن آمار اعتیاد، طالق و 
فرو ریختن ارزش��های جامعه و داشتن خانواده 
های بدسرپرست می باشیم. بیکاری می تواند 
ام االمراض همه ی مشکالت یک جامعه باشد 
و برای داش��تن یک جامعه ی رو به رش��د نیاز 
به اش��تغال، کامال محس��وس اس��ت. ناامیدی 
روزافزون دختران تحصیلک��رده از پیدا کردن 
کار مناس��ب و ازدواج متناس��ب در کنار حجم 
گس��ترده ی تهاج��م ماهواره ای و نابس��مانی 
اقتصادی و نبودن برنامه های مدون ارجمندی 
اخالقی؛  معضالت خانوادگی و اجتماعی را دو 
چندان نموده است که می تواند در آینده ای نه 

چندان دور به بحرانی جدی مبدل شود.
در همین راستا رهبر معظم انقالب اسالمی 

در اج��رای بند یک اصل 110 قانون اساس��ی 
سیاس��تهای کل��ی »خان��واده« را ک��ه پس از 
مش��ورت با مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

مصوب ش��د، در16 بند  اب��الغ کردند. در این 
سیاستها نیز تاکید معظم له بر خانواده بعنوان 
واحد بنیادی و س��نگ بنای جامعه اسالمی و 
کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سالمت و 
بالندگی و اقتدار و اعتالی معنوی کشور و نظام 
شده است. آنچه مسلم است اجرای دقیق این 
سیاس��ت ها از جانب مجریان دولتی با محترم 
ش��مردن نظر نخبگان و تاکید ب��ر آموزه های 
دینی – ایرانی است تا بتوانیم بر این مشکالت 

به خوبی فائق آییم.
براین اساس، تأمین نیازهای اساسی و فراهم 
ساختن وس��ایل آسایش و رفاهی حق ملت بر 
دولت است. زمام داران سیاسی جامعه بر اساس 
وظایف دینی و ملّی خ��ود، باید به احتیاجات 
م��ردم بپردازند چ��ون درآمد ملّی و س��رمایه 
عمومی کش��ور در اختیار 
دولت م��ردان جامعه قرار 
دارد و باید صرف معیشت 

خانواده ها گردد.
ل��ذا توق��ع م��ی رود 
ب��ا اتخاذ سیاس��ت های 
ابتدا  درس��ت در دولت، 
راه��ی برای ب��رون رفت 
از معضل بیکاری ترسیم 
شود و س��پس با اجرای 
منوی��ات مق��ام معظ��م 
رهب��ری در ابالغ فوق به 
تحکیم پایه های متزلزل 
این نهاد پرداخته ش��ود. 
که ه��ر گونه کوتاهی در 
این ام��ر می توان��د بازتاب های گس��ترده 
اجتماعی و سیاس��ی ناخوشایندی به دنبال 

داش��ته باش��د.

اثر بیکاری بر مهمترین نهاد اجتماعی
میترا جهانگیری 

عضو شورای مرکزی

الف��ت همچنین با انتقاد از سیاس��ت های 
ش��ورای اس��المی ش��هر همدان مدعی شد: 
اعضای این شورا در قالب سیاسی درگیر منافع 
گروهی خود ش��ده اند و گاه��ی بدون رعایت 
اصول بدیهی در مشارکت جستن برای توسعه 
ش��هر، زمینه رکود و رخوت شهری و کاهش 

انگیزه مدیران را فراهم آورده اند.

به گفته وی، این شورا حتی تا جزئی ترین 
تغییرات در ساختار مدیریت شهری را از وظایف 
خود دانسته و با دخالت های فراوان موجب فرو 
پاشی نظام اداری این مجموعه شده و در این 
وضعیت نیز نمی تواند هیچ کمکی به توسعه 
و بالندگی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و 

اجتماعی شهر بکند.
دبیر حزب موتلفه اس��المی استان همدان 
با طرح این ادعا که برخی اعضای این ش��ورا 
به دنبال گرفتن امتیازات برای اطرافیان خود 
هستند، اظهار داشت: آیا با این شرایط انتظار 
الگویی از توس��عه برای ش��هر به جز کارهای 
جزئی همچون استفاده از بلوک های سیمانی 
جهت بسته شدن معابر، در تصویر ذهنی این 

افراد است خواهید دید؟
الفت اظهار داش��ت: ساخت س��ایت موزه 
میدان مرکزی همدان که به گفته وی چهره 
گردش��گری همدان را مخدوش کرده، مدتی 
توپ فوتبالی بود که بین شهرداری و سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
دست به دس��ت می شد تا طرح آن در اواخر 

فروردین سال 97 تصویب شد.
دبیر حزب موتلفه اس��المی استان همدان 

افزود: رییس شورای شهر همدان قول داد که 
سایت موزه تکمیل شود که این اتفاق تاکنون 
رخ نداده و هم اینک هم منتظر بودجه هستند.

وی یادآوری کرد: در ش��رایط بد اقتصادی 
ش��هردار بجای تکمیل طرح ه��ای نیمه کاره 
ش��امل پل شهید سردار همدانی، میدان میوه 
و تره بار و پارکینگ آقاجانی بیگ، طرح جدید 

بلوار ارم را آغاز کرده است.
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان همدان با 
بیان اینکه زمانبر شدن طرح ها موجب افزایش 
هزینه اجرای آن ش��ده است، سوال کرد: این 
هزینه ها و ضرر و زیان را چه کس��ی پرداخت 

می کند؟
الفت افزود: پارلمان شهری همدان عملکرد 
سیاس��ی دارد و به جای بررس��ی مشکالت و 
طرح های توسعه شهری، اجرای برنامه جامع 
شهر، توقف طرح های عمرانی، تداوم مشکالت 
ترافیکی و ارتفاع فروش��ی، ب��ه صورت کلوپ 

سیاسی درآمده است.
وی اضافه کرد: شفافیت بکارگیری نیروهایی 
که با آمدن ش��هردار به ش��هرداری آمده اند و 
مکانیس��م بکارگیری این افراد باید مش��خص 

شود.
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هر  ملی  تصوی��ر 
کش��وری براس��اس 
برنامه ها  سیاست ها، 
و رفتار داخلی و بین المللی آن کش��ور ش��کل 

می گیرد.
امروزه سیاس��تگذاری ب��رای مدیریِت بین 
الملل��ِی تصویر ملی از مهمتری��ن مولفه های 
کش��ورداری جدید اس��ت و می تواند معیار و 

مبنای موفقیت کش��ور ها در توس��عه ضریب 
نفوذ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در سطوح 

منطقه ای و بین المللی محسوب شود.
تصویر ملی اولویت ه��ای راهبردی و منافع 
اقتصادی و ایده های ارزشی، هویتی و فرهنگی 
کش��ور مورد نظر را بین المللی ک��رده و ارزش 
دیداری- ش��نیداری آن را در بین مردم جهان، 

افزایش می دهد.
احت��رام و رواداری در مناس��بات جهان��ی 
از جه��ت گفت��ار و رفتار رهب��ران و مقامات و 
همچنین عموم مردمان یک کش��ور نسبت به 
جهان از مهمترین ویژگی هایی اس��ت که می 
تواند موجب اقناع افکار عمومی جهانی نسبت 
به واقعیت تصویرسازی ملی کشورها از خودشان 

باشد.
سیاستگذاری ساخت و بهبود و ترویج تصویر 
مل��ی ایران از مهمترین اولوی��ت های امروزین 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است.

تمام تالش بدخواهان ای��ران ارائه تصویری 
مخدوش و نابهنجار و نابرخوردار از مولفه های 
نزاکت بی��ن المللی از ای��ران در برابر جهانیان 

است.
دش��منان ایران تمام تمرکز خود را بر روی 
تخری��ب تصویر مل��ی ایران در اف��کار عمومی 

جهان گذاش��ته اند و عجیب که همزادهایشان 
بهترین بهانه ها را به نام انقالبی گری برایشان 

می آفرینند.
تجربه نش��ان داده است که هرگاه به احترام 
جهان بایستید جهان هم به احترام شما خواهد 

ایستاد.
حرف هایمان راخواهد ش��نید و با احترام با 
ما س��خن خواهد گفت، به ش��رطی که در دل 

و رفت��ار جهان را تحقیر نکنی��م و آنچه در باره 
ارتباط با جهان می گوییم با آنچه نسبت بدان 

می اندیشیم یکی باشد.
احت��رام به جه��ان نه تنها هی��چ منافاتی با 
حفظ موضع اقتدارملی و انقالبی و حتی تحقیِر 

هوشمندانه دشمن ندارد، بلکه در پژواک تصویر 
ملی ایران تنها کس��انی عزی��ز خواهند بود که 
احترام بیش��تری برای م��ردم ایران و منطقه و 

جهان می آفرینند.
در اغلب س��فرهایی که به کشورهای دیگر 
داشته ام، تالش برای آشنایی با دیدگاه و سیره 
رفتاری رهبران و سیاستمداران بزرگ جهان، از 

طریق مطالعه آثار و یا بازدید از مرکز اس��ناد و 
موزه و حتی دیدار از خانه و زادگاه و همچنین 
آرامگاه و بنای یادبود آنان، و مهمتر از همه درک 
قضاوت مردمان آن دیار از نخبگان و رهبرانشان، 
همواره یکی از عالقمندی های ویژه ای بوده که 

برای آن بسیار وقت گذاشته ام.
اغلب مقاالت و کتاب ها و س��خنرانی های 
مهم رهبراِن سیاس��ت گذار جهان را خوانده و 

یا در مورد آنها پرس و جو کرده ام. سعی کرده 
ام از خ��الل این کاوش به الگوی های ذهنی و 
عملی آنان در روند سیاست گذاری عمومی پی 
ببرم. سیاستگذاری هایی که اغلب موجب نجات 
و پیشرفت و شادزیس��تن مردمان آن کشورها 

شده است. 
تجربه زیسته مردمان دیگر جوامع بزرگترین 
بخش از اندوخته دانش بش��ری است که بدون 
اطالع از آن نمی ت��وان به ارزیابی روند جامعه 
خود و میزان موفقیت و یا شکست سیاست های 
جاری آن پرداخت. همچنان که بدون شناخت 
و بهره گیری از این اندوخته ارزش��مند امکان 
موفقیت در جهان همبس��ته و یکپارچه دوران 

ما مهیا نخواهد بود.
نس��ل ما برای موفقیت در مسیر پرامید گام 
دوم انقالب اس��المی نیازمند مرور تجربه های 
زیسته جهانی و بهره گیری از آنهاست و در این 
مسیر، خطر غرور و تعصب و خودبرتربینی کمتر 
از خودک��م بینی و وادادگ��ی و بی اعتمادی به 

توانایی ها و داشته های بومی خود نیست.
جهاِن جاری، بزرگترین آموزگار هم نسالن ما 
برای ساختن فردایی بهتر و دنیایی نیکوتر است. 
فردایی که جمهوری اسالمی ایران در سپهر آن 

چون نگینی زیبا خواهد درخشید.

دو گونه خطر در راه آینده درخشان ایران 

نسل ما برای موفقیت در مسیر 
پرامید گام دوم انقالب اسالمی 

نیازمند مرور تجربه های زیسته 
جهانی و بهره گیری از آنهاست و در 

این مسیر، خطر غرور و تعصب و 
خودبرتربینی كمتر از خودكم بینی 
و وادادگی و بی اعتمادی به توانایی 

ها و داشته های بومی خود نیست

مهدی صولی

مشاور دبیر کل
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حجم کمک به صدا و س��یما در دولت های 
مختلف باتوجه به میزان آگهی های بازرگانی، 
رقم کمی نبوده است. در اینجا هنر مدیریت و 
برنامه ریزی و به سامان کردن حوزه اقتصادی 
صداوسیماست که می تواند به عبور از مسائل 

مالی کمک کند.
هزینه های باالی تولید برنامه ها در رس��انه 
ملی و حجم زیاد نیروهای این س��ازمان سبب 
ش��ده تا این مجموعه ب��زرگ در تامین هزینه 
های خود دچار مشکل شود. در این بین نحوه 
مدیریت هزینه ه��ا و نیز بودجه های دریافتی 
این س��ازمان به نحوی اس��ت که نوعی اشکال 
در آن دیده می ش��ود. از سوی دیگر انحصاری 
بودن رس��انه ملی نیز خود مزید بر علت است 
ت��ا ای��ن مجموعه بتوان��د تمام��ی درآمدهای 
حاص��ل از پخش های مختلف تلویزیونی را به 
خود اختص��اص داده و از این حیث هم درآمد 
خوبی داش��ته باش��د اما به نظر می رسد طی 
س��ال های اخیر کمبودهای مالی موجب شده 

ت��ا این س��ازمان از هر راهی ب��رای درآمدزایی 
استفاده کند و گالیه هایی را برای اهالی رسانه 
و کارشناسان این حوزه فراهم آورد. این گالیه 
مندی حتی دامن ورزش��ی ه��ا را نیز گرفته و 

موضوع حق پخش تلویزیونی و پول هایی
که باید در اختیار باش��گاه های ورزشی قرار 
گیرد هم از جمله موضوعاتی اس��ت که رسانه 
ملی سال هاس��ت با آن دست و پنجه نرم می 

کند.
برای تبیین این موضوع رسالت گفت و گویی 
با دکتر حسن السجردی عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی و کارشناس مسائل رسانه 

ترتیب داده که در ادامه می خوانید.
وی در ابتدا با اش��اره به اینکه ما با دو مقوله 
اقتصاد و رس��انه روبه رو هس��تیم، اظهار کرد: 
برخی معتقدند صدا و سیما بودجه کافی دارد اما 
به همان اندازه هم دارای نیروی انسانی مضاعف 
اس��ت و به این علت همیشه با کسری مواجه 
است و از آن طرف برخی معتقدند صداوسیما 
همواره این موضوع را مطرح می کند تا بتواند 
انباش��ته و هزینه بیش��تری را دریافت کند به 
همین جهت در مباحث مربوط به حوزه اقتصاد 
صدا وسیما همیشه این اختالف نظر بوده است.

السجردی ادامه داد: با این حال به نظر می 

رسد که حجم کمک به صدا و سیما در دولت 
های مختل��ف باتوجه به آگهی ه��ا بازرگانی، 
عدد کمی نب��وده. اینجا هنر مدیریت و برنامه 
ریزی و به س��امان کردن حوزه اقتصادی صدا 
و سیماست که می تواند به عبور از این مسئله 

کمک کند.
در حال حاضر مشکل صدا و سیما بیشتر از 
آنکه اقتصادی باشد، بحث های مربوط به حوزه 
مدیریت و به سامان کردن یا بهینه سازی منابع 
مالی اس��ت در عین حال مدتی اس��ت که این 
مجموعه درگیر بحث ستاره و مربع ها بوده که 
مراجع عظام تقلید هم در این رابطه تذکر دادند.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه بحث های 
تبلیغاتی و بازرگانی، بخشی از کارکرد رسانه ها 
اس��ت، گفت: آنها تالش می کنند که به نوعی 
هدایت جامعه را در حوزه نشاط و باور و به روز 
بودن انجام داده و در عین حال خودش��ان هم 
از تحوالت عقب نمانند. به نظر می رس��د صدا 
و سیمای ما یک هیمنه و پیکره بسیار بزرگی 
دارد. در دوره مدیریت قبلی برای اینکه مدیریت 
منابع مالی و انسانی را درست کنند، چند هزار 
رده شغلی مدیریتی در صدا و سیما کاسته شده 
لذا به نظر می رس��د که صدا و س��یما بیش از 
آنکه دچار مسئله اقتصادی باشد، دچار مسئله 
مدیریت��ی و نحوه اداره اس��ت و فکر می کنم 
کسانی که مدیریت صدا و سیما را برعهده دارند 

باید برای این موضوع مشکل گشایی کنند.
السجردی یادآور شد: صدا و سیما در عرصه 
رقابت رس��انه ای به جهت نداش��تن پوش��ش 
های الزم همکاری مثل ش��بکه های کابلی و 
شبکه هایتلویزیونی خصوصی، تنهاست و این 
امر فش��ار بر صدا و سیما را زیاد می کند و در 
عین حال حجم نیروی انسانی دست به دست 
هم می دهد که برخی خواسته های داخلی هم 

از طریق احزاب 
سیاسی، فشار را 
بر این مجموعه 
مضاعف کند و 
لذا صدا و سیما 
در ای��ن مواجه 
بزرگ  خیل��ی 
بتوان��د  بای��د 
مدیریتی  مدل 
و نحوه چینش 
نیروها و برنامه 
ه��ر  و  ری��زی 
آنچ��ه به حوزه 
م��ی  تولی��د 
انجام��د را ب��ه 
درس��تی انجام 
دهد. تصور می 
کن��م در ای��ن 
ح��وزه ص��دا و 
همچنان  سیما 
گسست  دچار 
و کاستی هایی 

است.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا صدا و 
سیما همچنان خاصیت آموزشی و دانشگاهی 
خودش را بعد از 4 ده��ه از عمر انقالب دارد؟ 
بیان کرد: رسانه ها همواره این خاصیت را دنبال 
می کنند. اگر رس��انه ها چند مولفه را نداشته 
باشند، در مجموع مفهوم خودشان را از دست 
می دهند. رس��انه می بایس��ت برای مخاطب 
جذابیت داش��ته باش��د. در عین حال مباحث 
آموزش��ی جزء الینفک موضوع رس��انه است. 
رسانه باید همیشه مخاطب خودش را در فضای 
هواخواهی و طرفداری و جلب تفکرات مدیریت 
کن��د و در عین ح��ال برخ��ی از کارهایی که 
رسانه ها انجام می دهند، تبلیغات و طرفداری 
غیرمستقیم اس��ت و در عین حال می بایست 
حوزه نشاط و زنده بودن جامعه را هدایت کنند. 

این موارد جزء الینفک کار رسانه است.
السجردی درباره ترویج مصرف گرایی در 
صدا و سیما عنوان کرد: متغیرهای مدیریتی 
در دولت س��ازندگی مطرح ش��د که روحیه 
مصرف گرای��ی را مقداری تش��دید کرد. به 
عن��وان مثال روی آوردن به کاالهای داخلی 
و خارج��ی و یا توجه ب��ه مدیریت و مباحث 
مربوط ب��ه دادن امتیازات وی��ژه به مدیران 
و ایج��اد امتیازه��ای ویژه س��کونتی، مالی 
و ش��غلی؛ زمینه س��از ترویج روحیه مصرف 
گرایی ش��د و در ص��دا و س��یما نیز همین 
روحیه تبلیغ ش��د. به نظر می رس��د رسانه 
مل��ی مبدع این کار نب��وده اما حضور برخی 
چهره ها که با این نوع تفکرات همراه بودند، 
باعث ش��د در برخی حوزه ه��ا، این موضوع 
در دس��تور کار صداوس��یما باشد و به نوعی 
غیرمستقیم در این حوزه فعالیت هایی کرده 

است.

حسن السجردی:

صدا و سیما غیرمستقیم مروج مصرف گرایی است

در حال حاضر مشکل صدا و سیما 
بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، بحث 
های مربوط به حوزه مدیریت و به 
سامان كردن یا بهینه سازی منابع 
مالی است در عین حال مدتی است 

كه این مجموعه درگیر بحث ستاره و 
مربع ها بوده كه مراجع عظام تقلید هم 

در این رابطه تذكر دادند.
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عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: هیچ دلیلی ن��دارد که متهمانی که خدا 
را نمی شناسند و هزار بال بر سر مردم می آورند 
با پوشش چادر در دادگاه حاضر شوند. این کار 
درستی نیست که کس��ی که قتل و جنایت و 
اختالس انجام داده، چادر مشکی داشته باشد و 

روی صورت بیندازد تا دیده نشود.
صبح نو نوشت: به دنبال انتقاد آیت اهلل رئیسی، 
رییس قوه قضاییه در خصوص استفاده از حجاب 
چادر توسط متهمان زن، قانون نانوشته استفاده 
متهمان از چ��ادر، روند دیگری به خود گرفت. 
ش��اید برای متهمانی که از رس��انه ای ش��دن 
چهره هایش��ان امتناع دارند، هیچ چیز به اندازه 
سر کردن چادر در جلسات محاکمه خوشایند 
نباشد اما تأثیرات منفی این قانون درون سازمانی 
در وجهه و اعتبار چ��ادر را نباید نادیده گرفت 
چرا که هم��واره مورد نقد زنان محجبه جامعه 
نیز بوده اس��ت. با این حال پس از انتقاد رییس 
دستگاه قضا، تولیدکنندگان محصوالت حجاب 
کشور برای طراحی لباس زنان در ندامتگاه ها و 

محاکم عمومی اعالم آمادگی کردند.
 مدت هاست  که در عکس ها و گزارش های 
منتشرش��ده در رسانه ها از دادگاه ها و حتی در 
فیلم های سینمایی، شاهد پوشش چادر بر سر 
متهمان زنی هستیم که هیچ تعریفی از حجاب 
برتر ندارن��د و بنابر قانون نانوش��ته زندان ها و 
دادگاه ها، با پوش��ش چادر در جلس��ات دادگاه 
حاضر می ش��وند و خود را در پ��س آن پنهان 
می کنند؛  نوع این پوشش همواره مورد اعتراض 
بسیاری از زنان محجبه کشور بوده و آن را نوعی 
هتک حرمت به چادر به عنوان پوش��ش ملی و 
اس��المی تلقی می کنند. استفاده از چادر برای 
زنان متهم، موضوع امسال و سال گذشته نیست؛  
همین چند روز گذشته در پوشش خبری رسانه 
ملی شاهد حضور زنان متهم به فساد اقتصادی 
بودیم ک��ه خود را در پناه چ��ادر مخفی کرده 
بودند. افرادی که زمان اختالس مالی، اعتقادی 

به خدا و پایبندی به اخالق و انسانیت نداشتند، 
به محض دستگیری و بازداشت شدن، چادری 
رنگ ورورفته بر س��ر می کنند و چهره خود را از 

انظار عمومی می پوشانند.
در گذشته اس��تفاده مجرمان و متهمان زن 
در دادگاه از چ��ادر به اندازه امروز حائز اهمیت 
نبود؛ چرا که معموالً دادگاه ها در فضای بس��ته 
و با حضور کم رس��انه ها انجام می شد و شخص 
متهم تأثیر خاصی به  جامعه منعکس نمی کرد 
و نوع پوش��ش او هر چه بود موجب جریحه دار 
ش��دن اف��کار عمومی نمی ش��د. اما ام��روزه با 
گس��ترش رس��انه ها، ش��بکه های اجتماعی و 
فضای ب��از دادگاه ه��ا، کم کم اعتراض اقش��ار 
مختلف به خص��وص زنان محجب��ه جامعه به 
این موضوع بیشتر ش��ده و تبعات این موضوع 
خود را بیش از پیش نش��ان داد؛ موضوعی که 
در ش��ب های گذشته در نشس��ت هم اندیشی 
فعاالن و نخبگان ح��وزه حقوق زنان با آیت اهلل 
»سیدابراهیم رئیسی« رییس قوه قضاییه نیز  به 
آن اشاره ش��د و رییس قوه قضاییه در پاسخ به 
انتقادی در مورد پوشاندن چادر به متهمان زن 
که موجب زیر سؤال رفتن حجاب برتر می شود، 
اعالم کرد: »بنده هم با ش��ما هم نظر هستم و 
معتقدم متهمان زن لزوماً نباید چادر بپوش��ند 
بلکه می توان ترتیباتی اتخاذ کرد که هر متهم 
زن با همان پوشش��ی که به صورت عادی دارد، 
منتها با رعایت ش��وونات، در دادگاه، دادس��را و 

زندان حضور یابد.«
اس��تفاده نادرس��ت از چادر برای پوش��ش 
متهمان در دادگاه، حتی صدای یکی از شاکیان 
پرونده کیمیاخودرو را هم در جلس��ه دادگاهی 
که در روزهای گذش��ته برگزار شد، درآورد. این 
ش��اکی با اش��اره به یکی از متهمان زن گفت: 
»ای��ن فرد در بیرون از دادگاه پوش��ش دیگری 
داشت و مش��تریان را با استفاده از نوع پوشش 
و گوی��ش اش به خود جل��ب می کرد اما اکنون 
چادر به س��ر گرفته و به نظر من توهین به این 

نوع پوشش اس��ت چرا که زنان محجبه هرگز 
این چنین فریبنده نیس��تند.« بدیهی است که 
برای متهمانی که از رسانه ای شدن چهره هایشان 
امتناع دارند، شاید هیچ چیز به اندازه سر کردن 

چادر در جلسات محاکمه خوشایند نباشد.
 در این خص��وص اما خانم الل��ه افتخاری،  
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی، 
در گفت و گویی با خبرگزاری ایرنا گفته اس��ت: 
»بسیاری از زنان مجرم، افرادی هستند که آشنا 
و پایبند به حجاب نیستند و یک بار در عمر خود 
آن را به س��ر نکرده اند، حال به اجبار با چادر در 
دادگاه ها حاضر می شوند.  این اقدام می تواند به 
حرمت چادر خدشه وارد کرده و نتیجه منفی در 
جامعه داشته باشد. مردم وقتی می بینند کسی 
جرم انجام داده برایشان سؤال پیش می آید چرا 

چادر به سر دارد؟
افتخاری گفته است: »هیچ دلیلی ندارد که 
متهمانی که خدا را نمی شناس��ند و هزار بال بر 
س��ر مردم می آورند با پوش��ش چادر در دادگاه 
حاضر ش��وند. این کار درستی نیست که کسی 
که قت��ل و جنایت و اختالس انجام داده، چادر 
مشکی داشته باش��د و روی صورت بیندازد تا 

دیده نشود.«
بدیهی است که هرکس باید با پوشش خود 
اما متناس��ب با ش��رعیات در محکمه و دادگاه 
حاضر شود یا اگر س��ازمان زندان ها می خواهد 
متهمان زن در دادگاه ها با چادر حاضر ش��وند 
حداقل از ملحفه یا پارچه ای که نماد زندان دارد، 
اس��تفاده کند یا همانند مردان، برای زنان هم 
لباس متحدالشکلی طراحی کنند تا از بار منفی 
استفاده از چادر در جامعه کاسته شود چرا که 
اکنون این چادر همچون لباس های زندانی تلقی 
می ش��ود و روز به روز نگاه منفی به آن بیشتر 
می شود به خصوص حاال که این نوع حجاب از 
س��وی جوامع غربی نیز مورد حمله قرار گرفته 
و به دنبال کشف حجاب نرم در جامعه ایرانی- 

اسالمی ما هستند.

الله افتخاری:

پوشش زنان زندانی به حرمت چادر خدشه وارد می کرد
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با حضور مسئوالن استانی مراسم گرامیداشت 
حجت االس��الم خرسند عضو ش��ورای مرکزی 

حزب موتلفه اسالمی در قزوین برگزار شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی دفتر ش��ورای 
سیاس��تگذاری ائمه جمعه استان قزوین مراسم 
گرامیداشت حجت االسالم خرسند شهید شب 
ق��در امام جمع��ه فقید ش��هر کازرون با حضور 
مسئوالن اس��تانی در آس��تان مقدس امامزاده 

اسماعیل )ع( قزوین برگزار شد.
محمد حس��ین نیکنام عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اس��المی در این جلسه گفت: امام 
جمعه ش��هید کازرون از مب��ارزان قدیمی و از 
جانب��ازان دوران دفاع مقدس بودند و همیش��ه 
مطیع منویات والیت بودند وارتباط صمیمانه ای 

با مردم بخصوص نسل جوان داشتند.
عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران ادامه داد: 
هرچند فقدان شهید خرسند یک ثلمه است، اما 
رسیدن به مقام شهادت افتخاری برای روحانیت، 

خانواده ایشان و یارانش بویژه در موتلفه اسالمی است.
 نیکنام بیان کرد: ش��هید حجت االسالم خرسند یک دهه بی تکلف 
و بی ادعا در س��نگر امامت جمعه شهرس��تان کازرون به جهاد فرهنگی 
پرداخت و س��رانجام در شب قدر به جبران یک عمر خدمات صادقانه به 

مردم، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی اظهار کرد: پیام های تسلیت پیام مقام معظم رهبری، مراجع تقلید 
و دیگر شخصیت ها را نشانه اخالصف فداکاری، موفقیت و تالش مستمر 

این روحانی شهید بود.

محمد حسین نیکنام :

شهید خرسند بی تکلف و بی ادعا به جهاد فرهنگی پرداخت

روح  بلند شهید 
مظلوم و مجاهد فی 
س��بیل اهلل  حجت 
االسالم والمسلمین حاج شیخ محّمد خرسند، 
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در 
»لیلۀ الق��در«  به پرواز در آمد و ب��ه دارالقر ار 

رسید . روانش شاد و مقامش متعالی .
خرسند ، خرسند بود   و خدایش نیز خرسند 

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه )بینه/8( . َرِضَي اهلَلّ
خرسند ، آنچنان خدا در دلش جا گرفته بود 

که دنیا و مافیها حقیر و کوچک می نمود .
َعُظَم الْخالُِق فی اَنُْفِس��ِهْم، َفَصُغَر ما ُدونَُه فی 

)نهج البالغه( اَْعُیِنِهمْ 
خرس��ند ، ایام کوتاه عمر خ��ود را  صبورانه 
گذراند تا در ع��وض آرامش  و راحتی طوالنی 
را نصی��ب خود کن��د . این تجارت پُر س��ود را 
پروردگارش ب��رای او مهیا نمود که هرگز زوال 

پذیر نیست .
َصَبُروا أَیَّاماً َقِصیَرًة أَْعَقَبْتُهْم َراَحًۀ َطِویلًَۀ تَِجاَرٌة 

َرَها لَُهْم َربُُّهْم )نهج البالغه( ُمْربَِحٌۀ یََسّ
خرسند ، همانگونه زیس��ت ، که همانگونه 
پرواز ک��رد ، و در امتحانات الهی صاحب مقام 

برتر شد .
اٍت َو  ِقی��َن فِي َمقاٍم أَِمی��ٍن ، فِي َجَنّ إَِنّ الُْمَتّ

ُعُیوٍن )دخان/51و52(
خرسند ، پیمانی که با خدا بسته بود وفا کرد 
و خداوند هم بعهدش عمل نمود . مراقبت کرد 

تا رهزنان پیمان او را به یغما  نبرند .
أَْوُفواْ بَِعْهِدی أُوِف بَِعْهِدُکْم )بقره/40( 

َو التَْشَتُروا بَِعْهِد اهلّلِ ثََمناً َقلِیالً )نحل/95(

خرسند ، همواره ش��اکر نعمات الهی بود و 
خلق و خویی محسنانه و نیکوکارانه داشت و در 

انجام کار نیک پیشتاز و سابق بود .
أُولِئَک یُس��ارُِعوَن فِ��ي الَْخْی��راِت َو ُهْم لَها 

سابُِقوَن )مومنون/61(
خرسند ، از سویی اهل عمل بود و از دگر سو 
اهل تدبیر ، به این جهت هر کجا قرار می داشت  

منشاء رحمت و برکت بود  .
إِْن أَْحَسنُتْم أَْحَس��نُتْم ألَنُفِسکْم َوإِْن أََسأْتُْم 

َفلََها  )اسراء/7(
خرس��ند ، رفتاری بزرگوارانه و بدور از تکبر 
با جاهالن داش��ت و در مقابل فتنه و آش��وب 
ثابت قدم بود ، منش متواضعانه او نشانه  وقار و 

آرامش و متانت او بود .
َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوَقالُوا لََنا أَْعَمالَُنا 
َولَُکْم أَْعَمالُُکْم َساَلٌم َعلَْیُکْم اَل نَْبَتِغي الَْجاِهلِیَن 

)قصص/55(
خرس��ند ، از اعمال اندک خود خش��نود و 
راضی نمی بود و طاعات فراوان خود را زیاد نمی 

پنداشت .
ال یَْرَضْوَن ِمْن اَْعمالِِهُم الَقلیَل، َو ال یَْسَتْکِثروَن 

الَْکثیرَ  )نهج البالغه(
از خداون��د متع��ال بح��ق ش��هید مظلوم 

»خرسند« درخواست کنیم :
اللَُّه��مَّ َو اْجَعْل َهَمَس��اِت ُقُلوبَِن��ا َو َحَرکاِت 
أَْعَضائَِنا َو لََمَحاِت أَْعُیِنَنا َو لََهَجاِت أَلِْس��َنِتَنا فِی 
ُموِجَباِت ثََوابِ��ک )فرازی از دعای نهم صحیفه 

سجادیه(
خداون��دا! رازهای دلهایمان ،  حرکات اعضاء  
و جوارحمان ، نگاههای چشمانمان ،  و سخنان 
زبانهایمان را در راهی قرار ده که موجبات ثواب 

تو را فراهم آورند .

جنس خرسند 
حسین انواری

عضو شواری مرکزی
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ما مورد ظلم هستیم، مظلومیم، اّما 
ضعیف نیس��تیم؛ ما مقتدریم. بخش 
اصل��ی و مهّم قّوت ملّت ایران به خاطر 
اعتقاد به حمایت الهی است؛ قاَل ال تَخافا 
َّنی َمَعُکما اَسَمُع َو اَری؛  خدای متعال  »اِن
با ما است، دارد کمک میکند؛ نشانه اش 
هم همین چهل سالی است که این همه 
علیه ما توطئه کرده اند، این همه فشار 
آورده اند، جنگ راه انداخته اند، فتنه راه  
انداخته اند، نفوذ درست کرده اند، عوامل 
تروریس��تی را به جان مردم انداخته اند، 
هزار کار زشت و خیانت آمیز با این ملّت 
انجام داده اند، این ملّت مثل کوه ایستاد 

و روزبه روز هم استوارتر شد. 
امام خامنه ای 05 /04/ ۱۳۹۸

ور
م ن

کال

قدرت افسانه ای ایرانپنجره آخر

shoma-newspaper.ir

هر روز برای شما منتشر می شود

حسن غفوری فرد:

اروپایی ها بدون اجازه 
از آمریکایی ها 
کاری نمی کنند

مشاور ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی  
با اش��اره به فرصت س��وزی برجامی اروپا گفت: 
اروپایی ها بدون اجازه آمریکایی ها دست به هیچ 

اقدامی نمی زنند.
حسن غفوری فرد، عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی در گفت وگو با خبرنگار احزاب و 
تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشاره به فرصت سوزی اروپا نسبت به تعهدات 
برج��ام، اظهار کرد: از اول می دانس��تم که برجام 
عاقبتی نخواهد داشت و اروپایی ها بدون اجازه از 

آمریکایی ها کاری نمی کنند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اروپایی ه��ا فق��ط وقت 
می گذرانند و بدون اجازه آمریکایی ها دس��ت به 
اقدامی نمی زنند، یادآور شد: طی این مدت ما از 
صنعت هسته ای خودمان عقب افتادیم و امیدی 

هم به برجام باقی نمانده است.

محمد کرمی راد:
شکار پهپاد ثابت کرده که هیبت آمریکا توخالی است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ایران گفت: شکار پهپاد امریکایی نشان داد که جمهوری 
اسالمی ایران برخالف شعار در عمل ثابت کرده که هیبت آمریکا توخالی و پوشالی است و با انهدام 

این پهپادجاسوسی قدرت ایران در دنیا به تصویر کشیده شد.
»محمد کرمی راد« در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان در مورد شکار پهپاد امریکایی 
توس��ط نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران و اقتدار نظام اس��المی گفت: یکی از مهمترین 
سیاستهای دفاعی نظام جمهوری اسالمی ایران که قبال هم به طور شفاف بیان شده این است که 
در بعد منطقه ما حامی صلح هستیم اما یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی ما موشک ها هستند که 
در سطوح مختلف سیاست دفاعی را دنبال می کنند که در واقع نوعی از بازدارندگی نظام اسالمی 

را نشان می دهد.
کرمی راد تصریح کرد: شکار پهپاد امریکایی نشان داد که جمهوری اسالمی ایران برخالف شعار 
در عمل ثابت کرده که هیمنه و هیبت امریکا توخالی و پوشالی است و ایران می تواند سهم و حق 
خود را در ارتباط با ابزار بازدارنده کسب کند و اجازه ندهد قدرتی مانند امریکا دوباره چنگ بر ایران 
بیندازد و به منافع قبلی خود در دوران منحوس پهلوی بازگردد و نفت ما را به قیمت هیچ ببرد و 

گندم و ذرت به درد نخور خود را به ما بدهد و کشاورزی ما را مختل کند.
نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: امروز جمهوری اس��المی ایران با توجه به 
تجهیزات نظامی از قبیل موشک های نقطه زن و پشرفته، کاری کرد که تکنیک ها و تاکتیک های 
امریکا بهم ریخت و نشان داد ایران اسالمی با تکیه بر داشته های درونی و نیروهای جوان و متعهد 
خود در صحنه عمل می تواند یکی از مدرنترین و مجهزترین پهپادهای امریکا که در نوع خود بی 

نظیر است را شکار کند.
کرمی راد گفت: شکار پهپاد امریکایی یک بار دیگر هیمنه و هیبت امریکا را شکست و آنچه امروز در 
صدر اخبار دنیا قرار دارد این است که این اقدام قدرت جمهوری اسالمی ایران را به تصویر می کشد.


