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دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به ورشکستگی سیاسی اصالح طلبان
 در تولید دوقطبی های کاذب:

چرا اصالح طلبان در پنجشیر نجنگیدند؟
تالشهای دولت در مهار کرونا و تثبیت بازار قابل تقدیر است

عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی بررسی 
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ضرورت های 
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 و خانواده دولت سیزدهم
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ضرورت های معاونت زنان و خانواده دولت سیزدهم
انقاب اس��امی زمینه س��از ایجاد تحوالت 
فکری و فرهنگی در خصوص زنان شده است و 
زنان ما بعد از انقاب اسامی به زنانی به مراتب 
کوشا تر و با بصیرت  تر تبدیل شده اند و می توانند 
با ارتباط گس��ترده حض��ور و آگاهی خود را در 
کلیه عرصه ها در کشور و جهان منعکس سازند و 
در پیشبرد مقاصد اسام و انقاب نقش بسزایی 

را ایفا نمایند.
باتوجه به اینکه دولت موظف به توجه کافی 
به زنان و ایجاد زمینه مس��اعد برای رش��د شخصیتی و ترفیع جایگاه 

آن��ان مبتنی ب��ر ارزش و کرامت انس��انی واال و 
مطلوب انقاب و اس��ام است انتظار می رود در 
دولت س��یزدهم با نظر به شواهد و قرائن شاهد 
رشد و تعالی هرچه بیشتر زنان انقابی مسلمان 
در عرصه های گوناگون باشیم البته با نگاهی به 
فعالیت های صورت گرفته ش��اهد رشد و تعالی 
زنان هس��تیم در عین حال مشکات و مسائل 
اجتماعی،خانوادگی، اخاقی و اقتصادی به چشم 
می خورد که انتظار رفع آنها در حال حاضر بیش 

از هر زمان دیگر است.
انتخاب س��رکار خانم دکتر 
انسیه خزعلی با پشتوانه علمی، 
سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی ، 
مذهبی و اشراف کامل ایشان 
ب��ه وضعیت زن��ان و مطالبات 
به ح��ق آنها و برخ��ورداری از 
مطالع��ات وس��یع وی؛ انتظار 
اصاح امور را بیشتر از گذشته 
می نماید. شاید اشاره به بعضی 
از م��وارد در ح��وزه زنان مفید 

باشد:
1-توج��ه به نه��اد خانواده 
و اهمی��ت آن؛ اینک��ه زنان به 

عنوان مادر خانواده وقت بیش��تری را در خانواده صرف کنند و فرزندان 
را به نوعی تربیت کنند که آمادگی پذیرش نقش های اجتماعی اعم از 
مادری، پدری و همس��ری شده و برای حضور در اجتماع کاما تجهیز 

شوند.
2-ارائ��ه تعری��ف جدید برای زنان از حق��وق و وظایف به نحوی که 
بدانند هر حقی وظیفه ای به دنبال دارد و زنان دچار مطالبات غیرضروری 

متعاقب آنچه در جوامع غربی وجود دارد، نشوند.
3-اصاح رس��انه های دیداری و شنیداری برای معرفی زن مسلمان، 

فعال و بانشاط و مؤمن
4-تروی��ج ازدواج ب��ه هنگام و پایی��ن آوردن س��ن ازدواج با اصاح 
بس��ترهای این مهم که بیش��تر در دانشگاه ها و 
س��نین جوانی به دختران و پسران باید آموخته 

شود.
5-تش��ویق و بسترس��ازی زوج های جوان به 
فرزن��دآوری و تربی��ت و پ��رورش فرزند جهت 
جلوگی��ری از کاهش جمعیت؛ همچنین تاش 
ب��رای افزای��ش حمایت ه��ای قانون��ی از طریق 
هماهنگی با مجلس شورای اسامی برای تأمین 

توان مالی فرزندآوری 
6-هماهنگ سازی مراکز تصمیم گیر و مطالبه گر  
یا دس��تگاه های ناظر بر امور 
زنان ک��ه هریک ب��ه نوعی 
تاش هایی در این عرصه ارائه 
می دهن��د اما ب��ه دلیل عدم 
هماهنگی تاش های یکدیگر 

را خنثی می  کنند
7-به طورکل��ی بازنگری 
معاه��دات  ب��ه  نس��بت 
بین المللی نظیر سند 2030 
از ضرورت هاست و امیدواریم 
آثار ش��وم آن از خان��واده و 
ک��ودکان و م��دراس حذف 

گردد.

سرمقاله 

سیده فاطمه فخر

پروین صالحی مطرح کرد؛

اولویت های معاون جدید رئیس جمهور در امور زنان
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسامی گفت: خانم خزعلی 
در برابر جامعه زنان مسئولیت سنگینی برعهده دارد؛ او باید مسئله زنان 
و خانواده، مسئله زنان سرپرست خانوار، مسائل مرتبط با ازدواج و طاق 
و مهری��ه، موضوع تربیت فرزند و حضانت فرزن��دان را در اولویت کاری 

خود قرار دهد.
اخیراً س��ید ابراهیم رئیس��ی طی حکمی انسیه خزعلی را به سمت 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرد. زنان کشورمان 
مطالبات بس��یاری از دولت سیزدهم دارند که خانم خزعلی باید ضمن 
مدنظر قرار دادن این مطالبات، مس��یر تحقق و عملیاتی س��ازی آنها را 
تسهیل کند و به حلقه متصله میان دولت و اقشار مختلف زنان تبدیل 

شود.
پروین صالحی مبارکه در گفتگو با خبرنگار نما، اظهار داش��ت: زنان 
کشورمان مطالبات بسیاری از دولت سیزدهم دارند که همین مطالبات 
سبب شده تا آقای رئیسی معاون امور زنان خود را تغییر دهد و فردی 
را انتخاب کند که درک دقیقی از مشکات زنان و بانوان کشورمان دارد. 
وی گفت: خانم خزعلی در برابر جامعه زنان مس��ئولیت س��نگینی 
برعهده دارد. او باید مسئله زنان و خانواده، مسئله زنان سرپرست خانوار، 
مسائل مرتبط با ازدواج و طاق و مهریه، موضوع تربیت فرزند و حضانت 
فرزندان را در اولویت کاری خود قرار دهد تا در دولت س��یزدهم به جد 

به این موضوعات پرداخته ش��ود و س��پس راهکارهای حل و فصل این 
مشکات در دستورکار قرار گیرد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اسامی نسبت به انتصاب 
خانم خزعلی خوش بین است و در این باره خاطرنشان کرد: خانم خزعلی 
فردی کاماً متدین هستند که به اصول دینی و مذهبی پایبندی کامل 
دارند و در زمینه زنان و خانواده، فعالیت های پژوهش��ی بسیاری انجام 
داده اند و از سبقه خوب و درخشانی برخوردار هستند؛ لذا ما امیدواریم 

که مشکات زنان کشورمان حل و فصل شود.

 سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی با 
پشتوانه علمی، سیاسی و اجتماعی ، 

فرهنگی ، مذهبی و اشراف کامل ایشان 
به وضعیت زنان و مطالبات به حق 

آنها و برخورداری از مطالعات وسیع 
وی؛ انتظار اصالح امور را بیشتر از 

گذشته می نماید



3
چهار  شنبه

 24 شهریور1400  
8صفر   1443     

شماره  1171 

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به ورشکستگی سیاسی اصالح طلبان
 در تولید دوقطبی های کاذب:

چرا اصالح طلبان در پنجشیر نجنگیدند؟
تالشهای دولت در مهار کرونا و تثبیت بازار قابل تقدیر است

دبیرکل حزب موتلفه اس��امی گفت: ت��اش دولت در مهار کرونا و 
تثبیت بازار و سرعت بخشیدن به واردات واکسن و واکسیناسیون قابل 

تقدیر است.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسامی دکتر اسداهلل بادامچیان 
که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، تصریح کرد: این 
حجم از واردات واکس��ن و سرعت بخشیدن به تولید واکسن در داخل 
نشان از یک کار جهادی است و مردم سوال می کنند چرا این کارها در 

دولت قبلی با این همه امکانات انجام نشد.
 کاهش فاصله بین دولت و مردم

بادامچیان با اش��اره به سفرهای استانی رییس جمهور 
گفت: رییس جمه��ور در روز غیر کاری جمعه به 

نقاط محروم کشور سفر می کند و با مردم رخ 
به رخ سخن می گوید که این کار فاصله 

دولت – ملت را کاهش می دهد.
وی ادامه داد: نشس��تن پای درد 

دل کارگران معدن و تاش برای 
حل مش��کل آنها و بردن وزرا و 
مس��ووالن ک��ه در همان محل 
مش��کات را بررس��ی و چ��اره 
جویی کنند نشان از یک تحول 
در رس��یدگی به دردهای مردم 
دارد و ای��ن خود ی��ک تجلی از 

مردمی بودن دولت است.
  همکاری زیان آور با آژانس 

هسته ای
دبیرکل حرب موتلفه اسامی در بخش 

دیگری از این گفت وگو درباره اظهارات اخیر 
مدیرکل آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی درباره 

پرونده هسته ای ایران و مذاکرات وین اظهار داشت: آژانس 
همیش��ه درباره پرونده هسته ای ایران طرف دشمنان ملت ایران غش 
می کند و آقای گروس��ی انتظار دارد با بدعهدی آمریکا و نقض پیمان 
اروپاییها، همچنان ایران س��خاوتمندانه دسترس��ی های فراپادمانی به 
آژانس بدهد و جمهوری اسامی همچنان به اجرای داوطلبانه پروتکل 

الحاقی ادامه دهد.
وی افزود: فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز است و تمام فعالیت های 
ما در چارچوب حقوق هسته ای ایران است که آژانس آن را به رسمیت 

می شناسد.
بادامچی��ان تصریح کرد: اگر آژانس بخواه��د در زمین آمریکا بازی 
کند ایران باید در تداوم همکاری با آژانس تجدیدنظر کند. چرا که این 

همکاری جز ضرر و زیان چیزی عاید ملت ایران نمی کند.
  اصرار اروپا بر مواضع غلط

وی موض��ع اروپایی ها در قبال مذاکرات برجامی را غلط دانس��ت و 
اضافه کرد: تعجب در این است که اروپایی ها بر مواضع غلط خود اصرار 
دارند. آمریکا و اروپا می دانند که ایران در مواضع خود اس��توار است و 
اگر آنها به خطاهای سیاسی خود پی برده اند مسیرشان را تغییر دهند.

دبیرکل حرب موتلفه اسامی در ادامه به حادثه 11 سپتامبر اشاره 
کرد و گفت: 20 س��ال پیش آمریکا به بهانه حمله تروریس��تی به برج 
های دوقلو و پنتاگون، به افغانستان و عراق حمله کرد و میلیونها انسان 

بی گناه را به خاک و خون کشید.

وی اف��زود: آمریکا اجازه نداد در داخل این کش��ور تحقیقات در این 
خصوص به نتیجه برس��د و به دنبال بهانه جویی بود که به افغانستان 

حمله کرد.
  ل�زوم تش�کیل حکومتی مبتن�ی بر رضای�ت عامه مردم 

افغانستان
بادامچیان تاکید کرد: امروز آمریکاییها با خفت و خواری از افغانستان 

فرار کردند و فردا باید از عراق فرار کنند.
وی ادام��ه داد: جنای��ات آمریکا در س��رزمینهای اس��امی به ویژه 
افغانستان و عراق بی شمار است و کارنامه سنگینی از نقض حقوق بشر 

و ارتکاب جنایات جنگی به جا گذاشته است.
دبی��رکل حزب موتلفه اس��امی با اش��اره به 
تح��والت افغانس��تان اظهار داش��ت: ملت 
افغانس��تان خودشان باید بدون دخالت 
خارجی سرنوش��ت خ��ود را تعیین 
کنند و حکومتی مبتنی بر رضایت 

عامه پدید آورند.
وی اضاف��ه ک��رد: هیچ وقت 
راه حل نظامی در افغانس��تان 
جواب نداده و اکنون هم جواب 

نمی دهد.
وی طالب��ان را ب��ه رعایت 
اق��وام و مذاه��ب در  حق��وق 
شکل گیری دولت جدید فراخواند 
و ب��ا اش��اره به اینک��ه دولت های 
زیادی در چهل س��ال گذش��ته در 
افغانستان روی کار آمدند و رفتند گفت: 
ملت افغانس��تان ملتی بزرگ، دارای ریشه 
فرهنگ��ی عمیق و تمدنی با غنای زبان فارس��ی 
هستند. مردمی صبور، مقاوم و ضد اجنبی که لیاقت آنها 
یک حکومتی اس��ت که همه ملت در آن مش��ارکت کنند تا آزادی و 

استقال آن تامین شود.
  اصالح طلبان در پنجشیر بجنگند

بادامچی��ان با اش��اره به بیانیه خاتمی در مورد دف��اع از مقاومت در 
پنچشیر تصریح کرد: واقعیت تحوالت افغانستان را آن طور که هست 
باید دید نه آن طور که مایلیم. ضمن اینکه نباید با بدفهمی در سیاه چاله 

توطئه و دسیسه آمریکایی ها و غربی ها سقوط کنیم.
وی با اش��اره به مواضع برخی اصاح طلبان تندرو گفت: اگر اصاح 
طلبان واقعا دلشان برای دموکراسی در افغانستان می سوزد، یک تیپ از 

اصاح طلبان تشکیل دهند و بروند در پنجشیر بجنگند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��امی با اش��اره به ورشکس��تگی سیاسی 
اصاح طلب��ان در تولی��د دوقطبی های کاذب اظهار داش��ت: مس��اله 

افغانستان چیزی نیست که بشود از آن یک دوقطبی ساخت.
وی افزود: برخی نظرات ارائه آدرس غلط به سیاست خارجی مستقل 

کشور است و باید از آن عبور کرد.
 تصمیم مشکل گشا درباره سند خودرو

دبیرکل حزب موتلفه اس��امی در بخش دیگری از این گفت وگو از 
اقدامات رییس قوه قضاییه در تداوم اجرای سند تحول قضایی تجلیل 
کرد و گفت: آن تصمیمی که درباره سند خودرو گرفته شده بسیاری از 

مشکات مردم را حل می کند.
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راهکارهای جلب اعتماد مردم
خیال  اعتم��اد 
و آرم��ان نیس��ت 
اعتم��اد واقعیت��ی 
اس��ت که همگی با 
آن سرو کار داریم و 
روزانه آن را تصدیق 

یا رد می کنیم.
اعتماد پیونددهندۀ انسان هااست و موضوع 
آن می تواند افراد، مقامات ، سازمان ها، نهادها 

و قدرت های سیاسی و اجتماعی باشند.
مفه��وم اعتماد در فارس��ی تکیه کردن بر 
کس��ی، واگذار کردن کار به کسی و در منابع 
اس��امی اعتماد همان ثقه، اطمینان و رکون 

است.
تعاری��ف اعتم��اد متعدد اس��ت در برخی 
فرهنگ لغاط مفه��وم آن ) آنچه به بحث ما 
برمی گ��ردد(:" اطمینان یا ات��کا به برخی از 
ویژگی های شخص یا سازمان است" . اعتماد 
انتظاری مثبت است، انتظار می رود افراد در 
خال گفتار و رفتارش��ان ب��ه صورت فرصت 

طلبانه عمل نکنند.
سؤال: چه عواملی بر اعتماد و شکل گرفتن 

آن مؤثرند؟
پنج عامل وابس��ته به اعتم��اد را می توان: 
امان��ت، صاحیت، ثَبات، وفاداری و گش��اده 

رویی ذکر کرد.
امانت به شخصیت اخاقی و صداقت افراد 

بستگی دارد .
صاحیت ش��امل دانش و مهارتهای فنی 
است یعنی آیا فرد می داند راجع به چه چیزی 

صحبت می کند.
ثَبات وابس��ته اس��ت به توان اعتماد، توان 
پیش بینی و داوری خوب، آگاهی در رویارویی 
با وضعیت های گوناگون . عدم ثبات در رفتار 

اعتماد را کاهش می دهد.
افزای��ش مقدار وفاداری ف��رد به دیگری یا 
سازمان، توان اعتماد به فرد را افزایش می دهد.

از نظر اجتماعی نیز در مناسبات دوجانبه، 
افراد گشاده رو بهتر می توانند اعتماد دیگران 

را جلب کنند.
سطوح اعتماد قابل تعیین اند:

1-س��طح یک جانبه2-س��طح متقابل ) 
بازاریان نسبت به هم (3-عمیق یک جانبه4-

عمیق متقابل ) در ای��ن مورد، طرفین رفتار 
یکدیگ��ر را پیش بینی می کنند : پیوند امام 

و پیرو (دربارۀنوع شناس��ی اعتماد،آنچه مورد 
نظر ماس��ت اعتماد به باال دستان است. این 
نوع اعتماد، اعتمادی است که افراد زیر دست 
نسبت به باال دستان خود دارند. نگرش، گفتار 
و رفتار مدیر، س��ازندۀ این اعتماد برای افراد 
زیردست اس��ت . چنانچه بین گفتار و کردار 
مطابقت باش��د به یقی��ن اعتماد ب��رای افراد 
زیردست ایجاد خواهد شد و اگر این مطابقت 
حاصل نشد اعتماد کاهش می یابد و عوارض 

خود را به جا می گذارد.
اعتماد اجتماعی: به تعریف شهید مطهری 
" جامعه عبارتس��ت از مجموعه ای از انسانها 
که در اثر جبِر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ 
یک سلسله عقیده ها  و ایده ها و آرمان ها در 
یکدیگر ادغام شده  و در یک زندگی مشترک 

غوطه ورند "
عوامل وابس��ته به اعتماد از دیدگاه شهید 

مطهری:
 رعایت امانت، حس��ن تفاه��م، صداقت و 
وفای به عهد و پیمان  موجب تقویت اعتماد 

به دیگران می شود.
کاربردهای مدیریتی :

1- اجرای درست مسئولیت2-استقال3-
اس��تحکام در پیم��ان ه��ا و قرارداده��ای 
اجتماع��ی4-در نظر داش��تن ای��ن نکته که 
مقام،وسیلۀ خدمت به جامعه است.5-تطابق 
گفتار با رفتار6-لزوم رعایت اعتدال در اعتماد

آی��ا می توانیم ازاعتماد س��ازی اس��امی 
یادکنیم؟

در پاسخ باید گفت،البته! موارد متعددی در 
متون اسامی وجود دارد که به همین موضوع 

اشاره می کند: 
1-تروی��ج فرهنگ اخوت و ب��رادری ) انما 

المومنون اخوۀ (
-پیمان اخوت-نشانه های برادری: محمد 
رسول اهلل و الذین معه ... رحماء بینهم-کمک 
به یکدیگر : من اصبح  و یهتم بامور المسلمین 

فلیس  بمسلم
-س��تم و آزار نک��ردن: والذی��ن ی��ؤذون 
المؤمنی��ن و المؤمنات بغیر ما اکتس��بوا فقد 

احتملوا بهتاناَ  و اثما مبینا
2-پرهی��ز از تبعیض و تأکید بر مس��اوات 
نحن  قس��منا بینهم معیش��تهم في الْحیاۀ 
نْیا  ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ  الُدّ
بعضهم بعضا سخریا3-نفی اختاف طبقاتی: 

ی��ا ایها الناس انا خلقناکم م��ن ذکر و انثی و 
جعلناکم ش��عوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم 
عنداهلل  اتقاکم / یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی 
خلقکم من نفس واحده ...4-اعام مس��اوات 
عمومی و نفی اختاف طبقاتی : س��خنرانی 
رسول اعظم صلی اله علیه و آله و سلم در فتح 
مکه: مردم آگاه باشید پروردگارتان یکی است 
و پدرتان ) نیز( یکی است بنابراین بدانید که 
نه عرب��ی را بر عجم و نه عجمی را بر عرب و 
نه سیاهی را بر سفید و نه سفیدی را بر سیاه 

برتری است مگر به تقوی.
5-اس��ام و نفی همه تفاخره��ا: ای علی! 
خداوند به وسیلۀ اسام، تکبر و فخر فروشی 
جاهلی��ت و افتخار کردن به پ��دران را از بین 
برد.6-تأکی��د ب��ر مس��اوات و نف��ی فضیلت 
خویشاوندی7-مس��اوات در رفتار رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و س��لم8-برخورد پیامبر 

با تفاخر جاهانه.
 مساوات اجتماعی در اسالم 

- اج��رای قانون بر همگان حتی رس��ول 
صلی اهلل علیه و آله وسلم-شایسته ساالری در 
انتخاب مسئوالن-مشورت با مسلمانان: و شاور 
هم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل- عفو 
و گذشت : قال ال تثریب علیکم الیوم یغفر اهلل 

لکم و هو ارحم الراحمین 
 9-  دف��ع بدی ب��ه خوبی: ادفع بالتی هی 

احسن
- اعط��ای هدایا، نمونه ه��ای وفراوانی که 

برای تشرف به اسام می آمدند 
 در حال حاضر متأسفانه اعتماد متقابل و 
عمیق بین مردم مخدوش شده است و دالیل 
آن ع��دم تطابق بین رفتار و گفتار و نیز عدم 
ثبات می باشد و همچنین عدم رعایت موازین 
اسامی برای تحکیم اعتماد موجب این رخداد 
نا مبارک ش��ده اس��ت و برای رفع فوری آن 
موارد پیش گفته را در سرلوحۀ کارها  قرار داد.

سیدمصطفی میرسلیم

رئیس شورای مرکزی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی درباره 
اهمیت موضوع اعتماد عمومی نکاتی را بیان کرد.

الل��ه افتخ��اری عضو جبهه پیروان خ��ط امام و 
رهب��ری در گفت وگ��و با خبرنگار ح��وزه احزاب و 
تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به لزوم توجه به مساله اعتماد عمومی در 
کشور بیان کرد: مفهوم اعتماد عمومی در خود این 
واژه نهفته است؛ یعنی ما یک احساس اعتماد داریم 
و خود اعتماد و احس��اس رضای��ت و خود رضایت. 
وقتی مردم اعتماد را داشته باشند، اما حس اعتماد 

را نداشته باشند مشکل ساز است.

او تش��ریح کرد: ب��رای مثال برخی مس��ئوالن 
وع��ده ای می دهند که ب��ه آن عمل نمی کنند یا 
انتظارات و مطالبات ساختگی ایجاد می کنند که به 
هر دلیلی اجرا نشود، اعتماد عمومی ضعیف شده و 
از بین می رود و نیاز است که این اعتماد بازگردد و 

مردم به مسئوالن خود اعتماد پیدا کنند.
افتخاری افزود: این امر هم با سخن و گفتاردرمانی 
پیش نمی رود؛ بلکه مس��ئوالن باید با عمل نشان 
دهند و دربین مردم باشند و حرف مردم را شنیده 
و این را پیگیری کنند و اگر هم شدنی نیست برای 

مردم علت آن را شرح دهند.

الله افتخاری:

اعتماد با 
گفتاردرمانی 

مسئوالن ایجاد 
نمی شود
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حسین انواری:

بایدمجال داد 
دولت گره مشکالت 

کشور را باز کند

محمد کاظم انبارلویی:

دولت
 برای تحقق وعده های خود 

روزشمار تعیین کند

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسامی گفت در مورد 
مطالبات مردم از دولت س��یزدهم، اظهار کرد: در حال حاضر 
دولت باید تدبیری بیاندیش��د تا فش��ار مشکات اقتصادی و 
معیش��تی که روی دوش مردم است را به تدریج کاهش پیدا 
کند. امروز مدیریت بیماری کرونا و تسریع روند واکسیناسیون 

از جمله مسائلی است که دولت باید با فوریت به آن بپردازد.
حس��ین انواری افزود اف��زود: رئیس جمهور در راس��تای 
مطالبات اصلی مردم اعام کرد که در خصوص تأمین کاالهای 
اساس��ی زندگی هی��چ نگرانی وجود ن��دارد و به همین دلیل 
وظیفه دارد از ترویج هرگونه نگرانی در جامعه جلوگیری کند. 
متأسفانه امروز برخی دش��منان داخلی و خارجی به گونه ای 
مس��ائل را بازگو می کنند که انگار تمامی مشکات کشور در 

هفته های اخیر رخ داده است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی ادامه داد: یکی 
از مهمترین مطالبات مردمی بهبود معیشت بوده و الزم است 
دولت نس��بت به روان سازی اشتغال مردم اقدام کند تا زمینه 

فعالیت برای سرمایه گذاران خرد و کان تسهیل شود.
وی تصریح کرد: باید مجال داد دولت گره مشکات کشور 
را باز کند، در مقابل زمانی که مردم مشاهده کنند دولت تمام 
تاش خود را جهت رفع مش��کات کشور به کار گرفته، قطعاً 

اعتمادشان افزایش خواهد یافت.

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��امی با بیان این که مردم انتظار رفع 
مشکات اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و فسادستیزی از سوی دولت دارند، 

گفت: دولت برای تحقق وعده های خود روزشمار تعیین کند.
محم��د کاظم انبارلویی با بیان این که موضوع اعتماد عمومی به دولت یکی از 
مس��ائل مهم هر حکومتی است، اظهار کرد: در نظام های مردم ساالر کسانی که 
می خواهند انتخاب شوند به مردم وعده هایی می دهند و اگر نتوانند به آن وعده ها 
عمل کنند، س��رمایه اجتماعی خود را از دست  داده و در سراشیبی بی اعتمادی 

قرار می گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: دولت قبل در مورد بهبود وضع زندگی مردم قول هایی 
داد اما موفق نشد به آنها عمل کند هرچند خود آن دولت معتقد بود موفق شده 
است اما مردم در عمل می دیدند توفیقی به دست نیامده است. همین عامل موجب 
کاهش اعتماد عمومی شد. دلیل دیگر کاهش اعتماد عمومی پشت میزنشینی و 
مدیریت نشسته بود. در حالی که صحبت بی واسطه با مردم موجب افزایش اعتماد 
عمومی می ش��ود. دولت گذش��ته به میان مردم نرفت و با آنها گفت وگو نکرد به 

خصوص بعد از بیماری کرونا.
وی تاکید کرد: مردم از این دولت انتظار جوانگرایی، فسادس��تیزی و مقابله با 
ویژه خواری و برقراری عدالت اجتماعی دارند. مردم انتظار شفافیت و انضباط مالی 

دارند و تحقق همین انتظارات موجب افزایش اعتماد عمومی می شود.

احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اس��امی در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
اح��زاب خبرگزاری ف��ارس، با اش��اره به اولین 
گفت وگوی آیت اهلل رئیسی با مردم، اظهار داشت: 
در آغاز استقرار دولت سیزدهم، از جمله وعده های 
رئیس جمهور به مردم ارائه گزارش های یک ماهه 
به منظور در جریان قرار دادن مردم بود که شاهد 
بودیم آیت اهلل رئیسی به وعده خود عمل کرد و 
در این مدت کوتاه، کارهای زیادی انجام شده و 
سفرهای استانی خوبی را انجام دادند که  با این 
سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم اثبات 

شد که دولت، دولت واقعا مردمی است. 
وی در رابط��ه مبارزه با فس��اد و ش��فافیت، 
بیان کرد: الزم اس��ت دولتمردان  منافذ فساد و 
بسترهای فساد خیز را به صورت یک مسئولیت 
ویژه شناسائی و هر چه سریعتر در دستور کار خود 
قرار دهند و همانطوری که آیت اهلل رئیسی گفتند 
»شرط ما برای همکاری در دولت فسادستیزی 
در همه س��طوح بوده اس��ت« لذا همه مدیران 
در حیطه عملک��رد و وظایف خود باید به مردم 
پاسخگو باشند همچنین فرمانداران، بخشداران 
و استانداران باید با مردم ارتباط مستقیم داشته 
باش��ند تا مردم راحت حرف ش��ان را بزنند و در 
نتیجه مش��کات مردم و به تبع آن مشکات 

شهرها برطرف شود. 
 دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان 
کرم��ان با بیان اینکه مردم بای��د صداقت را در 
عملکرد دولتمردان ببینند، ابراز کرد: دولت های 
قبلی با ناکارآمدی و عملکرد بسیار ضعیف، باعث 

ع��دم اعتماد م��ردم به 
مسئوالن شدند بنابراین 
راه بازسازی این اعتماد، 
طبق اظهارات آیت اهلل 
رئیس��ی، صادق الوع��د 
بودن دولتمردان است و 
باید وعده های داده شده 
را با صداقت برای مردم 

تبیین و تشریح کنند و اگر به هر دلیلی مشکلی 
در اجرای وعده ای پیش آمد با صراحت و شفافیت 
به مردم توضیح دهند چراکه اگر مردم از دولت 

صداقت ببینند قطعا دولت را یاری می کنند.
وی با اش��اره به اینکه مردم بای��د دولت را از 
خودشان بدانند، تاکید کرد: بزرگترین پشتوانه 
دولت ها، رضایت و جلب اعتماد مردم است لذا 
مردمی بودن، محوری است که همواره باید مورد 
توجه دولتمردان ق��رار بگیرد تا در کارها موفق 

شوند.

احمد علی مقدم:
صراحت و شفافیت 

منجر به یاری رساندن 
مردم می شود
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

رویه های اشتباه 
دولت قبل را اصالح 

خواهیم کرد

حجت االسالم و المسلمین مهدی خاموشی:

سازمان اوقاف در ارائه 
کمک های مؤمنانه نقش 

پررنگی داشته است

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسامی گفت: در دولت سیزدهم پیوست های 
فرهنگی موجود را تقویت یا اصاح یا اینکه پیوست های جدید فرهنگی 
را به تصویب خواهیم رساند تا از این طریق تولیدات فاخر در حوزه سینما 

و تئاتر و رسانه چندین برابر شود.
اهالی فرهنگ و هنر به خصوص اهالی رسانه در دوران دولت یازدهم 
و دوازدهم واقعاً مظلوم واقع شدند و همیشه معترض بی تفاوتی دولت به 
مطالبات اهالی فرهنگ و هنر بودند. در دولت تدبیروامید به دلیل نبود 
پیوست های فرهنگی مناسب و نیز عدم وجود چهارچوب های اصولی و 
منطبق با باورها و فرهنگ ملی و مذهبی، متأسفانه آثار هنری و فرهنگی 
در حوزه فیلم و سریال و نیز موسیقی تولید می شدند که بسیار سطحی 

و به دور از واقعیت و اغلب اغراق آمیز بودند. 
همچنین در حوزه رسانه به طرز چشم گیری و قارچ گونه مجوز تأسیس 
س��ایت هایی تحت لوای سایت های خبری یا آموزشی صادر شد که در 
اصل این سایت ها نه در حوزه تولید محتوای خبری ورود پیدا می کردند 
و نه در حوزه تولید محتوای آموزشی، بلکه صرفاً سایت های زرد و قارچی 
هستند که درصدد دریافت یارانه مطبوعات و نیز کسب رپورتاژ و بهره 
بردن از رانت های رسانه ای هستند. کارشناسان و تحلیلگران حوزه رسانه 
تعدد رسانه های زرد و صدور بی حساب و کتاب مجوز تأسیس سایت های 
خبری و آموزشی را سم مهلک برای بقای شفافیت و کارآمدی رسانه ها 
تلقی می کنند؛ طوری که بر این باورند اعتماد مردم به رسانه ها کم رنگ 
خواهد ش��د و رس��انه ها به یک دکان برای برای کس��ب درآمد تبدیل 

می شوند تا ابزاری برای شفاف سازی و اطاع رسانی دقیق.
محمد مهدی اس��ماعیلی در گفتگو با خبرنگار نما، اظهار داشت: در 
دول��ت جدید تاش خواهیم کرد به اصحاب فرهنگ و هنر و رس��انه ها 
توجه بیشتری شود و رویه های اشتباه در دولت قبل را اصاح خواهیم 

کرد. 
وی گفت: همچنین در دولت سیزدهم پیوست های فرهنگی موجود 
را تقویت یا اصاح یا اینکه پیوس��ت های جدید فرهنگی را به تصویب 
خواهیم رس��اند تا از این طریق تولیدات فاخر در حوزه سینما و تئاتر و 

رسانه چندین برابر شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با اشاره به ساماندهی سایت های خبری 
و آموزش��ی خاطرنشان کرد: متأس��فانه در دولت قبل بدون هیچ گونه 
نظارت و ارزیابی دقیق، مجوزهای بی حس��اب و کتاب برای سایت های 
خبری و آموزش��ی صادر می شد. دولت سیزدهم در تاش است که در 
قالب طرحی، صدور مجوزها را ساختارمند و نظارت بر عملکرد رسانه ها 

و سایت های خبری را کارآمدتر سازد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه 
در کنار نهادهایی مانند ارتش و س��پاه و ستاد اجرایی فرمان امام و نیز 
کمیته امداد ایس��تاده تا لبیک گویان به فرمان رهبر انقاب در خصوص 

کمک های مومنانه عمل کند.
حجت االسام والمسلمین سیدمهدی خاموشی در گفت  وگو با خبرنگار 
نما، اظهار داشت: کرونا شرایط سختی را برای مردم و دهک های پایین به 
وجود آورده و در این شرایط حتماً باید مردم کنار یکدیگر باشند تا این 

دوره را هرچند سخت پشت سر بگذاریم. 
وی گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از نهادهایی است که در 
ایام شیوع کرونا با شناسایی دهک های پایین به کمک محرومین شتافته 
که اخیراً در رزمایش شمیم حسینی 200 هزار بسته معیشتی به ارزش 

100 میلیارد تومان را میان نیازمندان توزیع کرده است. 
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خاطرنشان کرد: بخش قابل 
توجهی از منابع مالی کمک هایی که س��ازمان اوقاف به نیازمندان ارائه 
می دهد از سوی خیرین و واقفین تأمین می شود؛ لذا سازمان اوقاف و امور 
خیریه واسط خوبی میان خیرین و نیازمندان است تا کمک های مردمی 

به درستی به دست نیازمندان واقعی برسد.
خاموشی گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه در کنار نهادهایی مانند 
ارتش و س��پاه و س��تاد اجرایی فرمان امام و نیز کمیته امداد ایستاده تا 
لبیک گویان به فرمان رهبر انقاب در خصوص کمک های مومنانه عمل 
کند و مردم مطمئن باش��ند که هیچ گاه محروم��ان و نیازمندان را رها 

نخواهیم کرد.
او به نقش سازمان اوقاف در کمک های بیمارستانی اشاره کرد و بیان 
داشت: سازمان اوقاف در زمان شیوع کرونا به بیمارستان های کمک های 
تجهیزاتی کرده اس��ت؛ طوری که در زمینه تأمین تخت و کپسول های 
اکسیژن بسیار پررنگ و دلسوزانه ورود داشته است. البته در این زمینه 
خیرین بسیار حضور چشم گیری داشته اند. از سوی دیگر سازمان اوقاف 
در زمینه شناسایی افراد واجد ش��رایط دریافت واکسن کرونا به وزارت 

بهداشت و ستاد ملی مقابله  با کرونا کمک کرده است.
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مهمترین اولویت های وزارت خارجه در دولت سیزدهم
خارج��ه  وزارت 
عه��ده دار تعیی��ن 
دیپلماسی  راهبرد 
خارج��ی کش��ورها 
مقص��ود  نیس��ت؛ 
ب��ه  پرداخ��ت  از 
ی  ه��ا ید نبا و ید با
خارج��ه  سیاس��ت 
کش��ور؛ سیاست کلی نظام اس��ت که وزارت 
خارجه به عنوان مجری سیاست های خارجی 

در این عرصه فعال است. 
 رفع سوءتفاهم ها

خارج��ه؛  وزارت  اولوی��ت  مهم تری��ن 
اولویت زدایی از راهبرد دولت های قبل و به ویژه 
دولت آقای روحانی در تعامل با دولت آمریکا 
و غرب است، نگاه ما ابتدا باید به همسایگان 
خود باشد، رفع مشکات ما با همسایگان در 
حوزه تمدنی می تواند به ایفای نقش مؤثر ما 
در منطقه کمک کند. هم زمان با تعیین راهبرد 
سیاست خارجی، دولت میراث دار مشکات 
داخلی عدیده ای از دولت های قبلی است، رفع 
فقر، فساد، تبعیض و باالتر از آن جلب اعتماد 
عمومی، مقابله با اپیدمی کرونا از این دس��ت 
است اما باید در قبال کشورهای همسایه نیز 
فعالیت کنیم. ما بر این امر واقفیم که آمریکا 
و رژیم صیونیس��تی در حوزه خلیج فارس از 
طریق ارتباط با کشورهای عربی این حوزه و 
ایجاد ایران هراسی و هژمونی ایران در منطقه؛ 
راه اس��رائیل را برای ورود به این کشورها باز 
کند و عماً این کش��ورها در دامن دش��من 
ماهوی ایران قرارگرفته؛ بنابراین ایجاد رابطه 
متقابل با این کش��ورها و رفع سوءتفاهم های 
موجود یکی از اولویت های سیاس��ت خارجی 

است.
 با همسایه ها

ما نیازمن��د تغیی��ر پارادایم��ی در حوزه 
سیاس��ت خارجی هس��تیم؛ تجربه شکست 
اعتم��اد و ارتباط با غ��رب و اروپا اکنون باید 
نگاهمان به پیرامون و حوزه آس��یای شرقی 

و اوراس��یا بازگردد. برقراری ارتباط با عراق و 
بازتعریف محور مقاومت و تعیین نقش خود 
در این کش��ور ض��رورت دارد. تعریف روابط 
جدید با پاکستان به دلیل تغییرات موجود در 
افغانستان و نقش و مداخله جدی پاکستان در 
این زمینه، مواجهه با طالبان جدیدی که در 
ظاهر دچار دگردیس��ی شده و با سلفی گری 
و وهابیت فاصله گرفته و به نوعی به س��مت 
حنفی سنی رفته اس��ت موضوع دیگر حوزه 
وزارت خارجه اس��ت به ویژه در حوزه شمال 
افغانستان و پنجشیر و جنوب تاجیکستان که 
برای تعامل با احمد مسعود هنوز نتوانسته ایم 
روش یگانه ای را در پیش بگیریم ضمن آنکه 
وی از کش��ورهای غربی فرانسه و اروپا کمک 
می خواهد و عده ای در داخل ایران خواس��تار 

مداخله و تعامل با مسعود هستند که به نظر 
می رس��د اتخاذ این سیاست نادرست باشد و 
سیاست سکوت فعلی بهترین سیاست است و 
به شکلی غیر منفعانه منتظر تشکیل دولتی 
هستیم که به سمت دولت همگرایی و وحدت 
ملی پیش برود و این راهبرد ما در افغانستان 

است.
 معطل نتیجه برجام نمانیم

درزمین��ه برجام به عنوان مهمترین عرصه 
سیاس��ت خارجی؛ برجام یکی از پارامترهای 
سیاست خارجی کشور ما نهادینه شده و قادر 
به حذف آن نیس��تیم اکن��ون ما با دولتی در 
آمریکا روبرو هستیم که با حفظ تحریم های 
دوره ترامپ تاش می کند تا برجام جدیدی 
را به عرصه ظهور برساند تا بتواند شکست های 
خود را جبران نماید؛ اما درکشور نباید معطل 
نتیجه برجام بمانیم بلکه باید سیاست خود را 
تبیین ک��رده و با ریل گذاری جدید برنامه ای 

را بچینیم که بازگش��ت آمری��کا به برجام با 
منافع ملی ما و رفع تحریم ها هماهنگ شود 
ضمن آنکه برای رفع تحریم تاش می کنیم 
به س��مت دور زدن و خنثی کردن تحریم ها 
از طریق تقویت س��اختار اقتصادی با راهبرد 

اقتصاد مقاومتی بپردازیم.
 روابط با سعودی ها 

س��عودی به واس��طه قدرت مالی می تواند 
تأثیر سیاسی بر کشورهای پیرامون بگذارد و 
روابط بحرانی با س��عودی به صاح نیست و 
رابطه با عربستان به ویژه در حوزه کشورهای 
عربی خلیج فارس و تبعیت این کش��ورها از 
سیاس��ت س��عودی نیازمند بازتعریف است، 
درزمین��ه سیاس��ت خارجی با عربس��تان ما 
تضاد و تزاحمی با سعودی ازنظر منافع ملی 
داریم به طور نمونه یمن سال ها حیاط خلوت 
سعودی بود و اکنون یمن جزو محور مقاومتی 
اس��ت که در ذیل سیاست های ایران تعریف 
می شود اما از طریق مصالحه می توان به نقطه 
مشترکی رسید که نقش رژیم صهیونیستی 
در روابط سعودی و باز کردن پای این دشمن 

به کشورهای عربی کاهش پیدا کند.
 نگاه به سمت شرق 

حرکت کامل به سمت شرق، برای پر کردن 
جای خالی غرب ب��رای مبادالت اقتصادی و 
سیاسی و... سیاس��ت درستی نیست اکنون 
برای رفع بس��یاری از مش��کات اقتصادی و 
سیاس��ی بین الملل نیاز به رأی کش��ورهایی 
نظیر چین و روسیه هس��تیم که دارای حق 
وتو هستند و در زمین آمریکا بازی نمی کنند 
اما باید در سیاست خارجی ضمن اینکه تفاهم 
بلندمدتی با چین منعقد کرده ایم باید با روسیه 
نیز وارد روابط استراتژیک شویم، حضور جدی 
در حوزه شانگهای، حضور فعال در اوراسیا و 
ایجاد تعادل با کش��ورهای شرقی نظیر چین 
و روس��یه و مقداری ارتباط با غرب بر اساس 
منافع ملی روابط خود را تنظیم کنیم و با در 
نظر داشتن منافع ملی و اصل موازنه منفی در 
سیاست خارجی با جهان ارتباط داشته باشیم.

علی آرش رناسی

عضو شورای مرکزی

دکتر مهدی نجف زاده کارش��ناس مس��ائل بین الملل و استاد علوم 
سیاس��ی دانشگاه فردوسی مش��هد در خصوص مهم ترین اولویت های 
وزارت امور خارجه دولت سیزدهم گفت: مهم ترین انتظاری که از وزیر 
جدید امور خارجه کشور وجود دارد، این است که روابط ایران با دنیا و 
با کشورهای همسایه را بهبود ببخشد و نسبت به جامعه بین الملل یک 

نگاه واقع گرایانه داشته باشد.
وی گره زدن مش��کات معیشتی مردم به سیاست خارجی را یکی 
از آس��یب های جدی سیاست خارجه دولت قبل دانست و در خصوص 
برجام و معاهداتی نظی��ر FATF این طور اظهار کرد: در دولت جدید 
نیز ایران لوایح FATF را نخواهد پذیرفت؛ شاید چون با پذیرش لوایح 
FATF در شرایط تحریمی، دور زدن تحریم ها با مشکل روبه رو شود، 

لذا در این دولت نیز لوایح FATF موردپذیرش قرار نخواهد گرفت.
عضو هیئت علمی دانش��گاه فردوسی مش��هد در خصوص کیفیت 
پیشرفت مذاکرات برجامی حول موضوعات هسته ای و برجام خاطرنشان 

ک��رد: برای طرفی��ن برج��ام؛ رویکرد تیم 
مذاکره کنن��ده اهمی��ت دارد و با توجه به 
اینکه در دولت جدید هماهنگی بیشتری 
بین تیم دیپلماسی کشور با سطوح باالی 
نظام وجود دارد، ممکن اس��ت وارد عرصه 

جدی تری از گفت وگوها شویم .
نجف زاده با اش��اره به اهمیت موضوع افغانستان به عنوان یک بحران 
نوین برای منطقه و به تبع آن جمهوری اسامی ایران تصریح کرد: پس 
از خروج آمریکا از منطقه، مناسبات منطقه ای نیازمند این خواهد بود 
که کش��ورهای منطقه با یکدیگر گفت وگو کنن��د، در غیر این صورت 
خاورمیانه مس��تعد این است که بعد از خروج آمریکا به یک ابر چالش 
تبدیل ش��ود، لذا الزم است که بین کشورهای منطقه مصالحه شکل 

بگیرد و وزارت خارجه می تواند در این حوزه نقش جدی ایفا کند.
این تحلیلگر مسائل بین الملل ادامه داد: ما نمی دانیم که طالبان چه 
رویکردی را در افغانس��تان در پیش خواهد گرفت اما متناس��ب با این 
رویکرد جمهوری اسامی به خواست ملت افغانستان احترام می گذارد و 
اولویت این است که مردم افغانستان در امنیت و ثبات باشند تا به نوعی 

امنیت مرزهای شرقی ما نیز تأمین شود.

کارشناس مسائل بین الملل  تشریح کرد:

مهم ترین انتظار از وزیر خارجه
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شاعر و مدرس زبان و ادبیات فارسی 
بیان کرد: 

محافل سبک 
و آسیب زا در 
کمین شعرا و 
ادبای جوان 

کارشناس ادبیات فارسی:

فضای مجازی به ذوق 
شعرسرایی جوانان
 خسارت وارد کرد

استاد دانشگاه و کارشناس ادبیات فارسی گفت: رسانه ها و ابزارهای ارتباط جمعی اجازه 
نداده اند که جوانان به مطالعه و بررسی ادب و متون زبان فارسی بپردازند.

اسداهلل بقایی نائینی در گفتگو با خبرنگار نما، درباره کم رنگ شدن آثار جدید در حوزه 
شعر و ادب فارسی و نیز ورود جوانان به این عرصه برای تقویت آثار مرتبط با ادبیات فارسی 
اظهار داشت: زبان فارسی رکن رکینی برای قومیت و ملیت ایرانی هاست، اما متأسفانه این 
زبان دس��تخوش تحوالت و تهاجماتی قرار گرفته است. رسانه ها و ابزارهای ارتباط جمعی 
بیشترین خسارت را به زبان و ادب فارسی وارد کرده اند؛ زیرا این ابزارها اجازه نداده اند که 

جوانان به مطالعه و بررسی ادب و متون زبان فارسی بپردازند.
وی گفت: پرداختن به متون کهن ادب فارسی می تواند زیبایی های این متون را بیش از 
پیش شکوفا و برجسته سازد و می تواند ما را به وضعیت در خور فرهنگ و هنر ادب فارسی 

بازگرداند.
این اس��تاد و کارشناس ادبیات فارسی خاطرنشان کرد: به نظر من جوان ایرانی باید به 
اهمیت و سترگ بودن زبان و ادب فارسی مانند شعر و نثر پی ببرند، اما متأسفانه رسانه های 
و فضای مجازی باعث شده تا جوان ایرانی به ظاهر و به صورت دست و پا شکسته چندین 

بیت از آثار شعرا را حفظ کند بدون اینکه به مضامین و مفاهیم آنها پی ببرد و فقط به دنبال 
این اس��ت که خود را با فضای مخل و مخربی که در فضای مجازی به وجود آمده س��ازگار 
کند، به عبارت دیگر جوان ایرانی برای اینکه در فضای مجازی خود را اهل شعر و ادب نشان 
دهد، چندین بیت را حفظ کرده و آن را در فضای مجازی بازنشر می هد، حتی بدون اینکه 

بداند مضمون و مفهوم آن بیت واقعاً چیست؟
بقایی معتقد است که تنها راهکار برای تقویت شعر و ادب فارسی، بازگشت به متون کهن 
است و قطعاً بازگشت به متون کهن با تلخیص اشعار و دیوان شعرا اتفاق خواهد افتاد؛ زیرا 
در شرایط کنونی جوانی که درگیر رسانه ها و فضای مجازی است، هرگز حوصله و وقت آن 
را ندارد دیوان شمس 26 هزار بیتی را بخواند اما اگر این متون کهن تلخیص شوند، جوانان 
به راحتی آنها را خواهند خواند و حتی در اماکن عمومی هم به سهولت در دسترس مردم 

قرار می گیرد و ذوق و شوق شعر و شعرسرایی در مردم و جوانان برانگیخته می شود.

اله��ام  دکت��ر 
و  ش��اعر  کریم��ی؛ 
مدرس زبان و ادبیات 
فارس��ی؛ ه��م زمان 
ب��ا روز بزرگداش��ت 
زبان و ادب فارس��ی، 
ورود  خص��وص  در 
جوانان در دهه های 
اخیر به حوزه ش��عر 

با نگاهی آس��یب شناس��انه در گفتگوی اختصاصی با 
هفته نامه شما گفت: ورود جوانان به حوزه شعر مسئله 
مهمی اس��ت که باید از جنبه های مختلفی بررسی و 
آسیب شناسی شود. در س��الهای اخیر، به دلیل رشد 
جلسات ش��عری، جوانان بسیاری در جریان شعر قرار 

می گیرند و عاقه مندند در زمینه شعر فعالیت کنند. 
وی افزود: دیگر مانند سابق، این جلسات و محافل ، 
محدود به حضور افراد ش��اخص نیس��ت و به نوعی از 
نخبه گرایی فاصله گرفته اس��ت. در همین شهر تهران 
جلسات ش��عری که محدودیتی در ورود اعضا ندارند، 

مثل قارچ در حال روییدن و ابراز وجود هستند.
کریمی با اشاره به اینکه رشد محافل شعری ممکن 
است آسیب زا باشد، تصریح کرد: نقد عمومی شعر در این 
جلسات، به سمت سلیقه ای شدن و  سخن گفتن بدون 
پشتوانه علمی پیش می رود. فرهنگ سلبریتی محوری 

در فضای شعر نیز شیوع پیدا کرده است.
این شاعر و مدرس جوان کشورمان در ادامه گفت: 
جوان امروز، وقتی وارد این جلسات می شود با شاعران 
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بررسی حال و روز ادبیات فارسی 
با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی

اشعار فست فودی 
جایگزین اشعار ناب

این روزها شاید بش��ود به عدد هویت های مجازی شاعر و نویسنده در 
صفحات اینس��تاگرام پیدا کرد؛ تک بیت های کوتاه و یا عبارت هایی که به 
هم چسبیده اند و در مثل شده اند؛ وضعیت شعر در دنیای آثار و نسخه های 
فیزیکی هم کم از دنیای مجازی ندارد دکتر ش��یوا خلیل اللهی؛ اس��تاد زبان و ادبیات فارسی نظر 
مساعدی نسبت به برخی از آثار منتشرشده ندارد و می گوید: »متأسفانه برخی از شاعران با هدف 
اینکه آثارشان منتشر شود و بدون دانش صحیح در زمینه شعر وارد عرصه می شوند و انتشارات نیز 

با دریافت مبالغی حاضر به انتشار کارها می شود.« 
این مدرس و محقق حوزه زبان و ادبیات فارس��ی در ادامه اظهار می کند: »ادبیات و ش��عر یک 
دانش است؛ قلمرو شعر، قلمرو گسترده ای است که برای پا گذاشتن به آن باید به ابزارهایی مانند 
زیبایی شناس��ی، زبان شناسی، وزن و عاطفه و... تجهیز ش��د، به صرف اینکه الفاظ دارای وزن و با 
کمترین معنای ممکن کنار هم بیایند شعر شکل نمی گیرد. این درست مصداق آن است که هر 
ادبیات خوانده ای شاعر و نویسنده نیست اما هر شاعر و نویسنده ای نیاز به خوانش و دانش ادبیات 

و زبان فارسی دارد.«
برای اینکه از اوضاع شبکه های اجتماعی تأثیر در حوزه تغییراتی زبانی شعر مطلع شویم به سراغ 
زهرا سلیمانی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی رفتیم؛ او دراین باره می گوید: اوضاع را نباید در 
شبکه های اجتماعی آن قدر بغرنج دید، در برخی از صفحات اجتماعی شاهد چرخش شعر کاسیک 
و نو و یا متن واره های ادبی در میان کاربران این شبکه ها هستیم و این مقوله اگر به طور هدایت شده 
و با دانش رس��انه ای توأم باشد می تواند بیش از آنکه یک تهدید برای زبان و ادبیات فارسی باشد 

تبدیل به یک فرصت شود.
سلیمانی با اشاره به اهمیت حفظ زبان و ادبیات فارسی به عنوان یک گنجینه معنوی و یا میراث 
ناملم��وس فرهنگی تأکید کرد: زبان هویت یک ملت اس��ت و ضرورت حفظ آن برای هر ملت و 
حکومتی واضح و مبرهن اس��ت برای همین لزوم نگاه دقیق به آثار ادبی متأخر و بررس��ی آن ها 
می تواند زمینه تغییر، تحول و ایجاد یک رویه صحیح را بازنمایی کند؛ البته نباید از فعال تر شدن 
نهادهایی مانند فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در کنار فضاهای علمی و مولد دانش ادبیات غافل 
شد، متأسفانه فرهنگستان از سال های گذشته تاکنون منفعانه نسبت به حوزه شعر و داستان عمل 

کرده و به همین دلیل شاهد فاصله گرفتن شعر و داستان از معیارهای حقیقی هستیم.«
به هر ترتیب ش��عر به عنوان یک رکن اصلی فرهنگی در ادبیات به حس��اب می آید که می تواند 
تهدیدهای عمیق فرهنگی را با چاشنی عاطفه و احساس تبدیل به فرصت کند اما بازار شعر این 
روزها نشان می دهد متولیان یا پدرخوانده های این ماجرا دغدغه ای برای برطرف کردن ضعف ها و 
معایب نیستند و از همین رو است که سبک تازه ای در حوزه شعر متولد نمی شود و اشعار فوری یا 
فست فودی با سرعت در بین جوانان و نوجوانان دست به دست می شود و اشعار ناب کنج دیوان و 

دفترهای شعرا خاک می خورند.

نفیسه زارعی

روزنامه نگار

مطرحی مواجه می ش��ود که بعضا به س��بب 
ش��هرت در جایگاه منتقد شعر می نشینند در 
حالی  که عقبه مطالعاتی کافی را در این زمینه 
ندارند. حتی اصطاحات من درآوردی در زمینه 

نقد شعر رواج پیدا کرده که ابدا علمی و مستند 
نیست. این فضای سلیقه  ای، به شعر جوان لطمه 

می زند.
وی تأکید کرد: جوان امروز، می خواهد ش��عر 
را هم مانند بقیه چیزها، یک شبه به دست آورد، 
دوره مطالعاتی در این جلسات جایگاهی ندارد. 
در  حال��ی  که اولین و مهم تری��ن قدم برای یک 
شاعر، زمینه ای محکم از مطالعه است. در زمین 
سس��ت نمی توان بنای محکمی ساخت. اگر به 
زندگی ش��اعران برجسته کشور نگاهی اجمالی 
بیندازیم، متوجه می شویم که غنای علمی این 
عزیزان، مهم ترین وجه ماندگاری آثار آن هاست.

کریمی ب��ا نگاه��ی نقادانه به آس��یب زایی 
شبکه های اجتماعی در حوزه زبانی شعر شاعران 
جوان اظهار داشت: مسئله دیگر،  بحث زبان شعر 
است. وجود ش��بکه های اجتماعی اینترنتی در 
این س��الها نوعی زبان ویژه ایجاد کرده  است که 
در ساحت شعر و ادب نمی گنجد اما شاعر جوان 
با ناآگاهی این زبان را وارد ساختار شعر می کند. 
این ش��بکه ها، گاهی باعث می ش��وند جوانان، 
محبوبیت و ش��هرت رسانه ای را به کیفیت خود 

شعر ترجیح دهند. 
وی با بیان اینک��ه در این فضا، لزوما کیفیت 
شعر نیست که باعث ماندگاری آن می شود بلکه 
پرمخاطب بودن صاحب رس��انه است که آن را 
مطرح می کند ،گفت: این مسئله می تواند با ورود 
بزرگان شعر و ادب و شناخت و کمک به پرورش 

استعدادهای جوان حل شود.
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پیام تسلیت حزب مؤتلفه اسالمی

 در پی درگذشت حجت االسالم والمسلمین سیداحمد زرگر

دکتر بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی در پی درگذشت حجت االسالم والمسلمین سیداحمد 
زرگر دبیر اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیام تسلیتی صادر 

کرد.متن پیام به شرح ذیل است:
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت روحانی مجاهد نستوه و ابوالشهید، حجت االسالم 
والمسلمین سیداحمد زرگر را به امت حزب اهلل تسلیت عرض می 

نماییم.
شجاعت و قاطعیت او در مسند قضاوت و تالش های ارزشمندش 
در احیای فریضتین امر به معروف و نهی از منکر و خدمات خالصانه اش در جایگاه های مختلف به 

نظام مقدس جمهوری اسالمی، یاد و نامش را در اذهان زنده نگه خواهد داشت و ان شاءاهلل ذخیره 
آخرتش خواهد بود.

از خداوند متعال رحمت و رضوان واسعه و همجواری با شهدا و صلحا برای آن فقید سعید و صبر و 
اجر برای داغدیدگانش مسئلت داریم.

دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی-دکتر بادامچیان

برادر بزرگوار حجت االسالم والمسلمین جناب آقای حاج سید حسن نصراهلل

 دبیرکل محترم حزب اهلل لبنان
 سالم علیکم رحلت مرحوم آیت اهلل حاج شیخ عبداالمیر قبالن که از علمای جهان اسالم و یاور 

مقاومت اسالمی بود، موجب تاثر شد. این ثلمه را خدمت حضرتعالی، شیعیان،  روحانیت محترم، حزب 
اهلل لبنان و خاندان مکرم ایشان تسلیت گفته غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و اجر برای 

بازماندگان مسئلت داریم.
 قطعا پرچم  پرافتخار مقاومت اسالمی را دست پروردگان ایشان همواره در اهتزاز خواهند داشت.

 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی- دکتر بادامچیان

از  درگذشت مرحوم حاج محمد خجسته که 
یاران دیرین انقالب و شایستگان فرهیخته بود، 
و  مکرم  خانواده  و  رهبری  معظم  مقام  محضر 
وی  برای  گفته  تسلیت  مرحوم  آن  فرزندان 
برای  و  الهی  واسعه  غفران  و  درجات  علو 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

 حزب موتلفه اسالمی
 دبیرکل دکتر بادامچیان

 محضر مبارک مرجع عالیقدر
 حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 

دامت برکاته
به   را  گرام  اخوی  درگذشت  علیکم  سالم   
بستگان  و  مرحوم  آن  خانواده  و  حضرتعالی 
عمر  مزید  متعال  خداوند  از  گفته  تسلیت 
پربرکت حضرتعالی را همراه صبر و اجر برای 

بازماندگان مسئلت داریم.

 حزب موتلفه اسالمی
 دبیرکل دکتر بادامچیان
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

باید حداقل 6 ماه به تیم اقتصادی دولت فرصت داد

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: 6 ماه تا یک سال 
فرصت خوبی برای تیم اقتصادی دولت محس��وب می ش��ود و در این 

فرصت باید اتفاقات خوبی برای معیشت مردم رخ دهد. 
غامرض��ا مرحبا در گفتگو با خبرنگار نما، اظهار داش��ت: اگر دولت 
برنامه ریزی دقیق و اصولی در حوزه سیاست های اقتصادی داشته باشد، 
می توان انتظار داش��ت که در بازه زمانی 6 ماه تا یک سال تورم مهار و 

حتی شیب نزولی را طی کند.
وی گف��ت: اقتصاد ایران از ظرفیت ه��ای فوق العاده باالیی برخوردار 
است و همین موضوع مزیت های بسیاری را برای اقتصاد ایران به ارمغان 
آورده است، اما متأسفانه به دلیل بی تدبیری ها و سوءمدیریت ها، دولت ها 
نتوانسته اند از مزیت های اقتصادی کشور نهایت استفاده را ببرند و آن 

را شکوفا کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی خاطرنشان 
کرد: مجموعه تیم اقتصادی دولت اگر برنامه ریزی صحیحی داشته باشد، 
قطعاً خواهد توانست از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند و در مرحله بعد 

به اوضاع اقتصادی کشور سروسامان دهد.
مرحبا معتقد است که فعاً دولت تازه شکل گرفته و نباید در یکی 
دو ماه انتظار معجزه از آن داشت و باید بازه زمانی 6 ماه تا یک سال را 
به دولت فرصت داد تا سیاست های اقتصادی خود را اجرا کند و اگر 6 
ماه دیگر شرایط بهتر نشد و رضایت مردم جلب نشد، آن وقت دولت را 

مورد نقادی قرار خواهیم داد.
ب��ه گفته وی؛ قطعاً 6 ماه تا یک س��ال فرصت خوب��ی برای دولت 
محس��وب می ش��ود و در این فرصت باید اتفاقات خوبی برای معیشت 

مردم رخ دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بررسی کرد:

راهکارهای کاهش قیمت خودرو

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی چندین 
راهکار را برای سامان دهی به وضعیت بازار خودرو نام برد.

روح اهلل عباسپور در گفتگو با خبرنگار نما، درباره راهکارهای کاهش 
قیمت خودرو در بازار اظهارد اش��ت: کاه��ش قیمت خودرو مربوط به 
اقدامات و سیاست های اجرایی دولت است و تا زمانی که دولت بسترهای 
الزم را برای رقابتی کردن بازار خودرو فراهم نسازد، بعید است که قیمت 

خودرو مسیر نزولی خود را طی کند.
وی گفت: البته ناگفته نماند که وزارت صمت به مقوله کاهش قیمت 
خ��ودرو ورود پیدا کرده و برنامه های خوبی را هم در دس��تور کار خود 
قرار داده است که یکی از این برنامه ها کشف قیمت خودرو در بورس و 

کاهش تعرفه واردات خودرو است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی خاطرنشان 
کرد: مجلس ش��ورای اسامی برای اینکه سهم بسزایی در سامان دهی 
اوضاع نابس��مان بازار خودرو داشته باش��د، طرحی را در حوزه واردات 
خودروهای هیبریدی دنبال می کند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته 
و به محض اینکه ایرادات این طرح رفع شود و موافقت شورای نگهبان 
را به همراه داشته باشد، به دولت برای اجرا اباغ خواهد شد. طبق این 
طرح باید واردات خودروهای هیبریدی توس��ط شرکت ها انجام شود و 
برای دولت تعهدات ارزی در پی نداشته باشد تا از این طریق بازار خودرو 

به یک بازار کاماً رقابتی تبدیل شود.

عباس��پور معتقد است: مجلس نمی تواند در حوزه اجرا در کار دولت 
دخالت داشته باشد. کنترل قیمت خودرو و تسهیل امور خودروسازان در 
حوزه وظایف دولت تعریف شده و مجلس فقط می تواند اصاح قوانین 
یا حذف قوانین یا نظارت بر اجرای صحیح مصوبات را در اولویت کاری 

خود قرار دهد.
وی به برخی اقدامات دولت سیزدهم در حوزه سامان دهی به وضعیت 
بازار خودرو اشاره کرد و گفت: آقای فاطمی امین را به کمیسیون صنایع 
دعوت کرده بودیم و انصافاً برنامه های خوبی برای مهار قیمت خودرو و 
بهبود شرایط بازار خودرو در اختیار داشت و حتی دولت درصدد است 
که سامانه های هوشمندی ر ا تعریف کند تا از طریق این سامانه بر روند 

تولید تا مصرف نظارت داشته باشد.  
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��امی توصی��ه کرد که با 
دس��توری بودن قیمت ها نمی توان ش��رایط تولید خودرو و قیمت ها را 
اصاح کرد. ما باید اجازه دهیم همانطورکه قیمت مواد اولیه آزاد است، 
اجازه دهیم فروش خودرو هم آزاد باشد و سود خودرو هم در حاشیه بازار 
مش��خص شود و از طرف دیگر هم اجازه واردات خودرو به شرکت های 
خصوصی صادر شود تا به صورت کنترل شده واردات خودرو انجام شود.

عباسپور دو نرخی بودن قیمت خودرو را به زیان بازار خودرو دانست 
و در این باره گفت: اگر قیمت خودرو دو نرخی نباشد، مردم به صورت 
مستقیم از کارخانه، خودروی مدنظر خود را خریداری می کنند و در این 

بین دست دالالن به کل قطع خواهد شد.
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دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان خوزستان :

سفر رئیس جمهور به خوزستان تحرکات ضدانقالب را خنثی کرد

سید موسی بادیان؛ دبیر حزب مؤتلفه اسامی در استان خوزستان؛ 
درباره سفر رئیس دولت سیزدهم به این استان گفت: ورود غیرمنتظره 
آیت اهلل رئیسی به استان خوزستان بی سابقه بود به طوری که مسئولین 
استانی یک ساعت قبل از ورود ایشان به خوزستان از حضورشان مطلع 

شدند. 
وی اف��زود: تمرک��ز خارج از کش��ور بر روی خوزس��تان و تحرکات 
ضدانقاب در خوزس��تان با سفر رئیس جمهور تا حدود بسیاری خنثی 
شد و تأثیرات بسیاری داشت مشکات عمده منطقه در مناطق مرزی 
خوزس��تان اعم از بی آبی، به مخاطره افتادن امنیت و... در این دیدارها 
رسیدگی شد و توطئه های زمینه سازی شده به ویژه برای تحریک مردم 

عرب منطقه از میان رفت.
بادیان با بیان اینکه جلسه رئیس دولت سیزدهم با نماینده ولی فقیه؛ 
نقطه قوت س��فر اس��تانی وی بود، تصریح کرد: پیش ازاین ریاست های 
جمهور در پی به دس��ت آوردن رضایت نمایندگان مجلس بودند ولی 
آقای رئیس��ی با بها دادن به نماینده ولی فقیه و جلسات کاری با ایشان 

مردم را خوشحال و امیدوار کرد.

دبیر حزب مؤتلفه اس��امی در خصوص اس��تاندار جدید خوزستان 
خاطرنشان کرد: کارنامه آقای صادق خلیلیان، در دوران وزارت کارنامه 
درخش��ان و مناسبی اس��ت و رضایت عمومی و آگاهان نسبت به وی 
مشهود است، انتظارات و کارهای بسیاری پیش روی آقای خلیلیان قرار 
دارد و طبق سابقه فعالیت های گذشته ایشان امیدواریم بتوانند عملکرد 

مطلوبی را به منصه ظهور برسانند.
وی در پایان تأکید کرد: آنچه مسلم است انتصاب وزیر اسبق که دارای 
کارنامه مناس��بی است؛ این پیام را به مردم می رساند که رئیس جمهور 
به فکر خوزستان است و دعا می کنیم خداوند به ایشان توفیق دهد در 
این مرحله بتوانند بهتر کار کنند، زیرا آقای رئیسی با حضور مقتدرانه در 
عرصه های مختلف بدون هیچ ابایی از کرونا و مخاطرات به مردم روحیه 
داده است و تاکنون کسی را منتقد ایشان ندیدم و آینده خوبی را برای 

دولت سیزدهم پیش بینی و آرزو می کنم.

غالم محمد طاهری با اشاره به سفر رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان مطرح کرد:

کلیدواژه های آینده سیستان و بلوچستان در دولت سیزدهم

غام محم��د طاه��ری دبیر حزب مؤتلفه اس��امی در سیس��تان و 
بلوچس��تان با اشاره به اینکه سفر رئیس دولت سیزدهم بدون آمادگی 
ش��هر و تشریفات متداول در سفر رؤس��ای جمهور قبل بود، گفت: در 
جریان س��فر آقای رئیسی به استان سیستان و بلوچستان شاهد دیدار 
چهره به چهره ایش��ان با مردم مستضعف بودیم که این اقدام می تواند 

موجب ایجاد امید و نشاط در میان ملت شود.
وی افزود: امیدواریم که در فرصت مهم پیش رو مس��ائل معیش��تی 
م��ردم بهبود یابد و بحث مبارزه با فس��اد و همچنی��ن قول های آقای 
رئیس جمهور در ایام انتخابات محقق ش��ود و وضعیت مناس��بی را در 
کشور شاهد باش��یم تا مردم پس از سال ها نگرانی و ناامیدی نظرشان 
نسبت به دولت عوض شود و امیدوار شوند که دولت یک دولت مردمی 

است و در خدمت مردم خواهد بود.
طاهری در خصوص مهم ترین برنامه های رئیس جمهور در س��فر به 
سیستان یادآور شد: آیت اهلل رئیسی در این سفر به همراه چند تن از وزرا 
ضمن گفت وگو با مردم، از نزدیک از بخش های مختلف اس��تان بازدید 
کرد، وزرای نیرو، راه و شهرسازی، نفت، اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و 
تجارت، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس دفتر رئیس جمهور، آیت اهلل 

رئیسی را در این سفر همراهی کردند. 
دبیر اس��تان سیستان و بلوچس��تان در ادامه گفت: بازدید از اسکله 
صیادی کنارک، دیدار با حاشیه نش��ینان میرآباد چابهار، بازدید آیت اهلل 
رئیس��ی از طرح ساماندهی مسکن کپرنش��ینان مرادآباد، ادای احترام 

آیت اهلل رئیسی به شهدای مدافع امنیت در چابهار، نشست شورای اداری 
سیستان با حضور رئیس جمهور، دستور جهت گام های جدی برای رفع 
مشکل آب زابل، اتصال چابهار به راه آهن سراسری از مواردی بود که در 

این سفر بررسی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مقصدهای که رئیس جمهوری در سفر 
به سیستان و بلوچستان روستایی در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان  
به نام روس��تای ماعلی بود، تصریح کرد: انتخاب این روس��تا از سوی 
رئیس جمهوری نشان از اهمیت و توجه ایشان به مرزها می داد. مرزهایی 
که گستره ارتباطی زیادی با کشورهای افغانستان و پاکستان دارد و نقش 
آن به معنی توسعه تجارت، صادرات و واردات خواهد بود که درنتیجه آن 

زندگی مردمان دو سوی مرز به بهبودی نزدیک خواهد شد. 
طاهری پایان سفر رئیس جمهور به سیستان را آغاز راهی تازه توصیف 
کرد و گفت: هرچند سفر رئیس جمهوری به سیستان و بلوچستان پایان 
یافت اما این پایان؛ آغاز یک راه است. اتفاقات و صحبت ها و  تصمیم هایی 
که در این س��فر گرفته شد همگی نش��ان از این بوده که راه جدیدی 
پیش روی سیستان و بلوچستان است اینکه رئیس جمهور در جای جای 
گفته های خود بر گرفتن حق آبه مردم سیس��تان تأکید دارد یا اینکه 
مسئله گازرسانی و رشد و گس��ترش راه آهن در منطقه دارای اهمیت 
است همه این ها کلیدواژه های آینده چهارساله  سیستان و بلوچستان در 

دولت سیزدهم خواهد بود.
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دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان گیالن بررسی کرد:

علل گرانی برنج ایرانی 

قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی به 45 هزار و 160 تومان رسیده است 
و هر کیلوگرم برنج هندی هم در س��طح خرده فروشی ها به 26 هزار و 
320 تومان رسید، این در حالی است که برنج در سبد غذایی خانواده 
ایران��ی در کنار نان حرف اول را می زند و این افزایش قیمت به معنای 
کوچک تر شدن سفره های غذایی مردم است؛ هرچند دالیل متعددی 
نظیر افزایش دو برابری دستمزد کارگران در شالیزارها را جزو علل اصلی 

گرانی برنج می دانند. 
اماحس��ن کربایی دبیر اس��تان گیان در حزب مؤتلفه اسامی در 
گفتگویی کوتاه با خبرنگار هفته نامه شما به عنوان یک شاهد میدانی از 
استان حاصلخیز گیان که محصول غالب در آن برنج است این طور در 
خصوص افزایش نرخ این محصول گفت: دلیل اصلی گرانی برنج، بدی 

آب وهوا و گرما در سال جاری بوده است.
کربایی در ادامه گفت: متأسفانه برداشت محصول برنج علیرغم باال 

رفتن هزینه ها، تقریباً پنجاه درصد کاهش داشت البته موارد استثنائی 
هم وجود دارد که برداشت مثل همیشه بوده است.

دبیر استان گیان حزب مؤتلفه اسامی در نهایت دلیل دیگر افزایش 
قیمت برنج در بازارهای کشور را عدم توزیع برنج خارجی دانست.

البت��ه دالیلی دیگ��ری نظیر وج��ود واس��طه ها و دالل هایی که با 
قیمت های اندک در س��ر زمین های کش��اورزی محصول را از کشاورز 
خری��ده و با قیمت گ��زاف آن را در بازار توزیع می کنند و عدم حمایت 
بخش دولتی از ش��الیکاران و شالیداران نیز از دیگر عواملی که باید به 
آن ها توجه ویژه داش��ت و در کنار آن با تنظیم بازار و مبادی واردات و 
صادرات بنا به نیاز بازار و مصرف مردم این محصول را با قیمت مناسب 

به سفره های مردم بازگرداند.

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان مازندران عنوان کرد:

راه کاهش قیمت برنج ایرانی
خودکفایی در تامین برنج با حمایت دولت ممکن است

محمد کریمی دبیر حزب مؤتلفه اس��امی در اس��تان مازندران در 
خصوص افزایش قیمت برنج طی هفته های اخیر گفت: برنج قوت غالب 
مردم ایران است ولی متأسفانه در حوزه کاشت، داشت و برداشت برنج 
از کش��اورزان حمایتی به عمل نمی آید و کش��اورزان در این فرایند تا 
زمانی که محصول به دست می آید؛ سوداگران و دالالن در این موقع به 

مازندران هجمه می آورند و برنج ها را با قیمت ارزان می خرند.
وی تصریح کرد: تمام هزینه های زندگی کشاورزان از طریق کشاورزی 
اس��ت و دالالن با مبلغ ه��ای ناچیزتر ازآنچه در بازار عرضه می ش��ود، 
محص��ول را از دس��ت آن ها درمی آورن��د و دالالن با قیمتی نزدیک به  
کیلویی50 هزار تومان برنج را در بازار عرضه می کنند این در حالی است 
که هزینه برای برنج کار سربه س��ر درمی آید، امروز کشاورز به جای سود 

زیان می کند.
دبی��ر اس��تان مازن��دران با بی��ان اینکه دول��ت می توان��د از طریق 
قیمت گذاری برنج؛ مانند سیاستی که در حوزه گندم وضع شد بازار را 
کنترل و از کشاورزان حمایت کند، افزود: دولت باید به هر طریق ممکن 
ورود پیدا کند تا با نظارت و پشتیبانی دولت سود به جیب کشاورز برود، 
در حال حاضر کش��اورز سودی نمی برد و دولت با حضور در سه عرصه 

کاشت، داشت و برداشت وضع موجود را کنترل کند.
کریمی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در مدت کوتاه استقرار و 
تصدی مسئولیت گفت: با توجه به فعالیت های اخیر آیت اهلل رئیسی در 
دولت و تاش ایش��ان برای حل مشکات و سفر به استان های محروم 

مشخص اس��ت که ایشان برای عملیاتی سازی شعارهای خود آماده و 
دس��ت به کار ش��ده اند و امیدواریم دغدغه حمایت از کشاورزان در این 

دولت رفع شود؛ زیرا در دولت قبل هیچ حمایتی از قشر کشاورز نشد.
وی با یادآوری افزایش قیمت ملزومات کشت و کار در دولت روحانی 
خاطرنشان کرد: در دولت قبل قیمت ها به شدت و بدون علت باال رفت 
اکنون آقای رئیس��ی با حضور در کنار کشاورزان و در اختیار قرار دادن 
ملزومات ارزان قیمت کش��اورزی می تواند از این قش��ر حمایت کند و 
قیمت برنج به عنوان قوت غالب مردم را مانند حرکتی که در خصوص 

کاهش قیمت سیمان رخ داد، کنترل نماید.
دبیر استان مازندران در پاسخ به این سؤال که آیا کمبودها علت گرانی 
برنج است گفت: در حال حاضر 18 استان در حال تولید برنج هستند 
این در حالی اس��ت که برخی از این استان ها با تنش آبی مواجه اند اما 
استان های گیان و مازندران می توانند برنج کشور را تا 80 درصد تأمین 

نمایند و این تنها از طریق حمایت شالیکاران ممکن می شود.
کریم��ی با گریزی به این حقیقت تلخ که ش��الیکاران به دلیل عدم 
س��ود درکش��ت برنج زمین های خود را برای ساخت وسازهای شهری 
می فروشند، اظهار داشت: به دلیل بی تدبیری، کشاورز ترجیح می دهد 
زمین خود را بفروشد کشاورز به دلیل اینکه قادر به تأمین هزینه های 
خود از طریق کشت و کار نیست زمین خود را از دست می دهد و اگر 
دولت س��یزدهم در این زمینه از کش��اورز حمایت کند ما می توانیم به 

خودکفایی برسیم.
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روایت کارشناس رسانه  از نقاط ضعف و قدرت سریال جنجالی:

گاندو؛ از سریال های هم رده خود 
یک سروگردن باالتر است

ژانر جاسوس��ی و امنیتی از آن دست از ژانرهای پرطرفدار در دنیای 
رسانه و تصویر اس��ت؛ در تلویزیون ایران گاندو از سال 98 توانست نام 
خودش را بر سر زبان ها بیندازد، سریالی در ژانر امنیتی- جاسوسی که 
از ش��بکه سه سیما پخش می شد. سمانه ایزدخواه کارشناس رسانه در 
خصوص دالیل کلی جذابیت گاندو گفت: گاندو البته عاوه بر جذابیتی 
که به دلیل ژانرش دارد و به خاطر پرداختن به مس��ائل روز جامعه در 
دو بخش مورد استقبال واقع شده است البته با اتمام تعطیات نوروزی 
این سریال به صورت موقت به پایان رسید و همین پایان بی مقدمه باعث 
شد تا گاندو بیش از قبل موردتوجه مردم، به خصوص در فضای مجازی 

قرار بگیرد.
 دیالوگ های سیاست زده

وی یکی از نقایص گاندو را ضعف دیالوگ نویسی برشمرد و گفت: در 
فصل دوم گاندو گل درشت بودن دیالوگ های سریال درباره موضوعات 
سیاس��ی مختلفی که در فضای فعلی کش��ور وجود دارد به ش��دت از 
سریال بیرون می زد. صحنه هایی از گفتگوی »محمد« و تیمش با دیگر 
ش��خصیت ها درباره مس��ائلی مانند ارتباط با کشورهایی مثل روسیه و 
چی��ن، FATF، تحصی��ات و تابعیت خارجی فرزندان مس��ئولین و 
موضوعاتی از این دست، سری دوم گاندو را به آفت سیاست زدگی دچار 
کرده است اتفاقی که در مجموعه اول این سریال کمتر و کمرنگ تر رخ 

می داد.
  واکنش های جنجالی که باعث دیده شدن شد

این کارش��ناس رس��انه تصریح کرد: آنچه بیش��تر از خود سریال و 
قوی بودن آن باعث دیده ش��دن گاندو ش��د حواشی بود؛ این سریال با 
درون مایه های سیاسی خود افراد بسیاری را به واکنش واداشت از وزیر 
وقت امور خارجه تا رئیس دفتر حسن روحانی و... از جمله کسانی بودند 
که به دیده شدن سریال با انتقادات خود کمک کردند و البته مردم نیز 

با کنجکاوی بیشتر سریال را دنبال می کردند.
وی ادامه داد: عدم مجوز ادامه پخش س��ریال بعد از نوروز و موکول 
شدن آن به پس از انتخابات نیز ازجمله مسائلی بود که اهمیت قصه فیلم 
را نشان می داد؛ پرداختن به ماجرای نفوذی های داخلی در کنار عناصر 
خارجی و نقش برجسته سرویس های جاسوسی در بحران های ارزی و 
مانند آن در نیمه دوم س��ریال که پس از انتخابات پخش ش��د انسجام 

قصه را بیشتر کرد.
 تیر نهایی در قسمت آخر

ایزدخواه گفت: قسمت نهایی سریال نشان داد این سریال در تکنیک 
حتماً از سریال های همرده خود مانند خانه امن یک سر و گردن جلوتر 
اس��ت و از شدت نفوذ انگلیس��ی ها در داخل و به ویژه در دوره ریاست 
جمهوری دوازدهم حکایت داشت. همزادپنداری مردم پس از حادثه ای 
که برای ش��خصیت اول داس��تان محمد و نوعی تعلیق از اینکه آیا او 
به شهادت رس��یده یا نه و همچنین رو شدن دست شارلوت جاسوس 
رده باالی MI6 و باالتر از آن حضور در سایه مردان امنیت ایران به نوعی 

باعث آسودگی خیال عمومی شد.
این کارشناس رسانه در پایان با بیان اینکه این سریال قدردانی مردم 
نسبت به تأمین کنندگان امنیت ملی را بیشتر کرد، ساخت چنین آثاری 
را در شناخت جریان های مخرب و معاند برای عموم جامعه مفید دانست.

دو نوع تحلیل درباره افغانستان 
روزنامه شرق 1400/6/21صفحه اول: 

گروه زی��ادی از ایرانیان ب��ا نگرانی قضایای 
افغانستان را تعقیب می کنند.

برخاف نگرانی عمومی و رو به افزایش ایرانیان، مسئوالن و رسانه های 
رسمی درباره تحوالت افغانستان مسیری را پیش گرفته اند که می تواند 

پیامدهای سیاسی متعددی داشته باشد:
1-القای بی عملی، انفعال، س��ردرگمی و تماش��اگری دستگاه های 
مسئول. تلقی امنیت- تحوالت افغانستان برای مسئوالن مربوطه اهمیت 
الزم را ندارد، ایرانیان قادر به اتخاذ مواضعی مناسب با منافع ملی خود 

نیستند..
2-کنشگری ایران در منطقه تابعی از حضور یا عدم حضور آمریکاست 
و با خروج آمریکایی ها، مسائل و تحوالت افغانستان اهمیتی برای ایران 

ندارد.
3-جناح ها و گعده هایی در کشور چندان از توسعه تسلط طالبان بر 

افغانستان ناخشنود نیستند.
روزنامه جوان 1400/6/21صفحه اول:

با س��قوط دره پنجش��یر، اصاح طلبان ایران را متهم به بی عملی در 
دفاع از پنجشیر کردند اما روشن نکردند که نظام چه باید بکند؟ مثاً :

-از گ��روه طالبان برای گفتگ��و به تهران دعوت به عمل آید؟ در این 
صورت خواهند گفت از یک گروه تروریستی حمایت کرده اند.

-وارد جنگ شویم که می گویند جنگ خیلی بد است بعد می گویند 
نظام ایران حامی طالبان است.

-افغانستان کش��وری رسمی و مستقل است، در ابعاد نظامی باید با 
درخواست دولت هر کشور باشد، با دولت اشرف غنی نمی شد حاال هم 

که بی دولت است.
-جنگ در پنجش��یر بین افغانی با افغانی اس��ت، حمایت نظامی از 
مقاومت کنندگان پنجشیر، جنگ با حاکمان افغانستان است و فعاً هر 
دو موقعیت قانونی در آن کشور ندارند که از یکی حمایت بشود یا نشود.

-منافع ما در افغانس��تان، اخراج آمری��کا، بی اعتباری داعش، حفظ 
حرمت ش��یعیان، حفظ امنیت مرزهای شرقی و ارتباط صحیح بین دو 

کشور 
-جنگ در پنجشیر قطعاً محکوم به شکست بود، بدون برآورد صحیح 

نظامی انجام می شد
-حضور ما در س��وریه س��ه دلیل عمده داش��ت: 1- درخواست آن 
دول��ت،2- خارجی بودن اعضای داع��ش، 3- تهدید حرم اهل بیت؛ در 

افغانستان این شرایط نیست.
-ورود ما به جنگ داخلی افغانستان سرنوشت تلخ حضور قدرت های 

بزرگ گذشته، نتیجه ای مثل شوروی و آمریکا و...
-شکس��ت ها، مش��کات حاصل از اصاح طلبان، افراطی و اعتدالی؛ 
نتیجه همین خطاهای تحلیلی و سیاسی و... دیدگاه غرب گرای آن هاست.

محمد حاجی

روزنامه نگار
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کینه  توزی اصالح طلبان با دولت جدید
 اص��اح طلبان 
در بخ��ش افراطی 
خط��ا  راه  خ��ود 
می رون��د. آنه��ا اس��اس برنامه خ��ود را بر 
مطالبه گری تند و ناامید آور از دولت رئیسی 

گذاشته اند.
 این رسوایی جدیدی برای آنهاست زیرا 

هر آنچه آنها  از کاستی ها می گویند حاصل 
8 سال دولت اصاح طلبان اعتدالی است که 
از حمای��ت همه اصاح طلبان برخوردار بود و 
این طور مشکات و نارضایتی به جا گذاشت. 
اصاح طلبان به ج��ای عذرخواهی از ملت و 
تصحیح مسیر خطا و اشتباه خود حاال درباره 
دولتی که یک ماه اس��ت مسئولیت پذیرفته 

است، دشمنی و کینه توزی نشان می دهند.

 تیترهای نش��ریات آنها این کینه توزی را 
آشکار می سازد به طور مثال تیترهای روزنامه 

شرق در شهریور 1400 این چنین هستند:
-آغ��از اعتراض اصولگرای��ان به وعده های 

دولت سیزدهم
-انتقاد به مهمترین وعده رئیسی

-دادستان با 200 قاضی به اوین رفت
-زنان، معادله پیچیده انسیه خزعلی

-طبقه استیجاری

-اقتصاد س��وداگرانه و ضعف نهادهای 
نظارتی

-راه حلی برای درمان بیماری اقتصاد 
کشور

-خشت کج از شورا تا وزارت کشور
-وزرا برای به حداقل رساندن ناامیدی 

مردم تاش کنند
-آینده حقوق کارمندان در ابهام

-تقای آزادی یا تداوم ناکامی
-مطالب��ات اعض��ای مجلس خب��رگان از 

رئیسی چه بود؟
-تفسیر اشتباه از قانون

-زمستان گاز کم می آوریم؟
-پدر بر بالین پس��ر- واگوی��ه نمادینی از 

بیچارگی هایمان

باقر اسدالهی

روزنامه نگار

بررسی اولویت های وزارت ورزش و جوانان؛

چهار سال زمان برای رفع کوهی از مشکالت برای وزیر جدید
مجلس شورای اسامی  به حمید سجادی 
هزاوه وزیر پیشنهادی دکتر رئیسی به عنوان 

وزیر ورزش وجوانان رای اعتماد داد.
نماین��دگان مردم ، با 163 رای موافق ، 107 رای مخالف و 12 رای 
ممتنع ، سجادی را به عنوان وزیر ورزش وجوانان برای چهار سال آینده 

انتخاب کردند.
سجادی پس از محمد عباسی ، محمود گودرزی و مسعود سلطانی فر 
چهارمین وزیری است که پس از تلفیق سازمان تربیت بدنی و سازمان 
ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان بر روی صندلی ریاست این وزارت 

خانه می نشیند.
 سجادی که متولد اول فروردین سال 1348 در تهران و دارای درجه 
دکترا در رش��ته برنامه ری��زی در تربیت بدنی و نیز عضو هیئت علمی 
دانش��گاه آزاد اسامی است، یکی از پرافتخارترین ورزشکاران ایران در 
رشته دوومیدانی است که در دوهای استقامت و نیمه استقامت عناوین 

و افتخارات زیادی را به خود اختصاص داده است.
حضور یک چهره ورزش��ی در راس وزارت ورزش وجوانان انتظارات 
از او در جامعه ورزش کش��ور را بسیار افزایش داده است و اکنون  تمام 
نگاه مخالفان و موافقان انتخاب سجادی ،  به این ملی پوش اسبق تیم 
دوومیدانی ایران است که چگونه این قطار پر واگن را به سرمنزل مقصود 

می رساند.
با توجه به ش��رایط موج��ود و وضعیت نابس��امان ورزش قهرمانی، 
حرفه ای و همگانی ایران طی دوره مدیریتهای اخیر و گذشته ، انتظارات 
از وزیر ورزش  و جوانان جدید بسیار باال رفته و تمام اهالی ورزش اعم از 
ورزشکار، پیشکسوت، مربی و مدیر از سکان دار جدید وزارت خانه خیابان 

سئول درخواست های زیادی از جمله موارد زیر را دارند:
 جذب منابع مالی و تقسیم منصفانه ،  بازگشت وجهه و اعتبار وزارت 
ورزش ، گسترش ورزش همگانی و کسب مدال های رنگارنگ از سوی 
ورزشکاران رشته های مختلف از میادین برون مرزی  از جمله مهم ترین 
خواس��ته های جامعه ورزش از وزیر جدید اس��ت مردی که خودش از 

جنس ورزش است.
 کمب��ود بودجه و نقدینگی فدراس��یون ها و کمیته ملی المپیک و 
پارالمپیک از جمله مشکات ورزش کشور به شمار می رود که از ابتدای 
تاسیس سازمان تربیت بدنی به علت گرفتن چانه کوچک بودجه ، این 
س��ازمان با آن مواجه بوده اس��ت که انتظار است با نگاهی ویژه ای که 
رییس جمهور محترم به این مقوله اجتماعی نشاط آور دارد ، برطرف 

شود.
برچسب رنگی بودن وزیر ورزش و جوانان ، مشکل دیگری است که 
حمید سجادی باید آن را حل کند. او می بایست  استقال و پرسپولیس 

را یا واگذار کند و از ش��ر مدیریت ش��ان خاص ش��ود یا اگر قرار است 
همچنان مدیران پیش��ین این وزارت خانه این دو باش��گاه را اداره کند 

طوری رفتار کند که احساسات طرفداران دو تیم جریحه دار نشود.
بهره گرفتن از تجارب پیشکسوتان خانه نشین رشته های گوناگون 
ورزش��ی که در دوره گذشته ریاست بر این وزارت خانه بسیار کمرنگ 

شده بود از دیگر مشکاتی است که سجادی با آن روبه روست.
 تدوین چارتی جدید ب��رای وزارت ورزش و جوانان و یا حتی ادغام 
این وزارت خانه با کمیته ملی المپیک ، س��امان دهی ورزش حرفه ای 
و قهرمانی ، گسترش ورزش همگانی و توجه بیشتر به ورزش بانوان از 
جمله دیگر انتظارات جامعه ورزش کشور از وزیر جدید ورزش و جوانان 

است.
عدم مدیریت صحیح مالی در ارکان مختلف این وزارتخانه از جمله 
فدراس��یون ها ، سایه سنگین سیاس��ت بر ورزش ، حضور مدیرانی با 
تحصیات عالیه اقتصادی و فرهنگی از جمله گایه مندی های جامعه 

ورزش است که انتظار رفع آنها از وزیر جدید را دارند.
جناحی اداره ش��دن ورزش ، رفت و آمدهای اتوبوس��ی، پست های 
سفارشی و پارتی بازی از باالترین سطح مدیریتی تا کارکنان رده پایین 

از دیگر مشکاتی هستند که ورزشی ها بر رفع آنها تاکید دارند.
یکس��ان س��ازی نگاه به رشته های ورزش��ی مختلف، توجه واقعی 
و خارج از کلیش��ه و ش��عار به دو بخش مهم یعنی ورزش همگانی و 
بانوان، ترمیم ساختار معیوب اقتصادی فدراسیون ها و تعریف الگوهای 
نوین درآمدزایی،  یکپارچه س��ازی سیستم های استعداد یابی ورزش 
قهرمانی، آسیب شناسی رشته های پایه و برطرف سازی موانع، توجه 
به بحث سخت افزاری و ورود فن آوری های پیشرفته به ورزش، توجه 
به نوسازی، ساخت و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی و چندین و چند 
س��رفصل مهم دیگر از جمله مسائل روز و مهم ورزش است که باید از 

سوی تیم مدیریتی جدید مورد توجه قرار گیرد.
ب��ه ه��ر حال وزیر جدی��د ورزش وجوان��ان با رای اعتم��ادی که از 
نماین��دگان مجلس گرفت اکنون چهار س��ال زمان دارد که با حمایت 
همه جانبه دکتر رییسی رییس جمهور محترم در ابعاد مختلف به رفع 

مشکات و تدوین برنامه های موثر دراین دوره سرنوشت ساز بپردازد.

خسرو کفیلی

عضو کار گروه ورزش
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موشک قاشقیپنجره آخر   در مس��ئله ی فرهنگ و رس��انه، به گمان بنده، س��اختار 
فرهنگی کش��ور نیاز به یک بازس��ازی انقابی دارد. ما مشکل 
داریم در س��اختار فرهنگی کش��ور؛ و یک حرکت انقابی الزم 
اس��ت. البّته »حرکت انقابی« یعنی خردمندانه و عاقانه. معنای 
»انقاب��ی بودن« بی هوا حرکت کردن و بی حس��اب حرکت کردن 
نیس��ت. ]حرکت[ انقابی باید باشد، بنیانی باید حرکت بشود، در 
عین حال برخاسته ی از اندیشه و حکمت باشد. فرهنگ واقعاً زیربنا 
اس��ت؛ خیلی از این خطاهایی که ما در بخش��های مختلف انجام 
می دهیم، ناش��ی از فرهنگ حاکم بر ذهن ما اس��ت. اگر ما اسراف 
داریم، اگر ما تقلید کورکورانه داریم، اگر ما سبک زندگی غلط داریم، 
اینها ناشی از مشکات فرهنگی است؛ فرهنِگ حاکم بر ذهنها است 
که در عمل، این مشکات را به وجود می آورد. زندگی های تقلیدی، 
زندگی های تجّماتی و اشرافیگری، غالباً منشأ و ریشه ی فرهنگی 
دارد. در واقع نرم افزار این حوادث، فرهنگ کش��ور و فرهنگ حاکم 

غلط و انحرافی ای است که بر بعضی ذهنها مسلّط است.       
                                            امام خامنه ای 1400/6/6                                                                

ور
م ن

کال

shoma-newspaper.ir

هر روز برای شما منتشر می شود

حمیدرضا ترقی بررسی کرد:

جایگاه عدالت در مدیریت نظام دینی 
حمیدرضا ترقی، نایب رییس شورای مرکزی حزب مؤتلفه 

اس��امی، در گفت وگ��و با ایکنا، درب��اره تأکید رهبر 
معظم انقاب بر عقب افتادگی در حوزه عدالت 

و ض��رورت در نظر گرفتن یک »پیوس��ت 
عدالت« در لوایح و مصوبات دولت گفت: 

یکی از علل و عوامل نارضایتی شدید 
مردم وجود تبعیض در جامعه است. 
عدم تحق��ق عدال��ت در یک نظام 
دینی و مبتنی ب��ر تعالیم نبوی و 
علوی اص��ا معنا و مفهومی ندارد 
و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. 
زیرا هدف اصلی تمام انبیای الهی 
برپایی قسط و عدل بوده است و اگر 

در نظام اس��امی پس از چهل سال 
نتوانسته باش��یم عدالت را در اقتصاد، 

فرهنگ و مسائل اجتماعی به طور کامل 
محقق کنیم، قابل پذیرش نیست.

این کارشناس مسائل سیاس��ی اظهار کرد: 
درباره عدالت باید به یاد داش��ت که دامنه آن بسیار 

گسترده اس��ت و عرصه های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، 
سیاس��ی و فرهنگی را در برمی گیرد. تأکید ایشان بر »پیوست عدالت« 
بیانگر آن است که اساساً عدالت در خیلی از عرصه ها مغفول واقع شده 
و مردم به صورت عادالنه و متناس��ب از امکانات و منابع کشور استفاده 
نمی کنند، لذا »پیوست عدالت« دولت را مجبور می کند هر طرح و پروژه 

را با معیار تأثیر آن بر کاهش فاصله طبقاتی و بهبود 
عدالت اقتصادی و اجتماعی بسنجد و برآن 

اساس آن را اجرایی کند.

 تحول انقالبی با نیروهای 
انقالبی

نق��ش  درب��اره  ترق��ی 
نیروه��ای انقاب��ی و عالم 
در اج��رای این بازس��ازی 
انقابی گفت: قطعا کسانی 
که می خواهند این تحول 
بازس��ازی را در نظ��ام  و 
حکمران��ی  و  مدیریت��ی 
کش��ور پدید بیاورند باید به 
ضرورت این امر اعتقاد و باور 
قلبی داش��ته باشند و لذا دولت 
باید نسبت به ویژگی های نیروهایی 
که می خواهند این تحول را ایجاد کنند 
حساس باشد و نیروهای انقابی، با روحیه 

جهادی و معتقد به این تحول را به کار گیرد.
وی تصریح کرد: نیروهایی که به این اهداف باورمند نیستند 
نه تنها مانع هس��تند بلکه مزاحم هستند و باید از این نوع مناصب که 
نقش اساسی را در تحقق تحول انقابی و توسعه عدالت دارد، دور باشند 

تا این حرکت تحولی با سرعت انجام گیرد.

گفته می شود زندانیان 
فلسطینی به وسیله قاشق 
فلزی زنگ زده که پشت 
پوس��تری در سلولش��ان 
مخف��ی ک��رده بودن��د، 
توانستند تونلی بین 21 
ت��ا 25 مت��ر را در زندان 
جلب��وع برای ف��رار حفر 

کنند.


