اخبار داخلی

نخستین جلسه ستاد مرکزیسالگرد بزرگداشت
امام خمینی(ره)برگزار شد

لرزه بر سياست تحريم ترامپ!

ازهاي  23 ،22 ،13و  24پارس جنوبي باحضور رئيس جمهور
االنبيا سپاه افتتاح شد .براساس
و وزير نفت و فرمانده قرارگاه خاتم
گزارش از مس��ير انجام اين پروژه ب��زرگ ،توليد روزانه 56ميليون
مترمكعب گاز77 ،هزار بشكه ميعانات گازي 400 ،تن گوگرد و توليد
ونيم ميليون تن گاز مايع و يك ميليون تن «اتان» طراحي و
ساالنه يك
ساخته شده كه ارزش محصوالت توليدي اين فازها روزانه 30ميليون
دالر برآورد ش��ده است .تا اينجاي كار با انجام موفق پروژه پارس
االنبيا
دست مهندس��ان ايراني و با مديريت قرارگاه خاتم
جنوبي به
سپاه پاسداران انقالب اسالمي انجام گرفته است ،روزانه 113ميليون
مترمكعب گاز غني شده100 ،ميليون مترمكعب گاز متان150 ،هزار
بش��كه ميعانات گازي و 800تن گوگرد كران��ول به ظرفيت توليد
اضافه و همچنين ساليانه  2ميليون و 100هزار تن گاز مايع و 2ميليون
شود.
تن «اتان» به عنوان خوراك اصلي صنايع پتروشيمي توليد مي
زنگن��ه وزير نفت گفت« ،اكنون ايران در توليد گاز در ميدان پارس
جنوب��ي از قطر جلو افتاد ».قطر در توليد گاز تا قبل از افتتاح پروژه
جديد در پارس جنوبي ،رتبه اول در جهان را داشت.
ها از افتتاح رسمي  4فاز مهم جديد پارس
اگرچه خبر و گزارش
زبان
هاي فارسي
هاي خارجي ،بخصوص شبكه
جنوبي از سوي رسانه
آنها در محاق و سانس��ور كامل قرار گرفت .اما آن را بايد س��يلي
هاي تحريم ترامپ عليه ايران دانست .ترامپ با
ديگري به سياس��ت
جانبه را عليه ايران اعالم
هاي همه
جنجال تبليغاتي سياس��ت تحريم
هاي
صورت مس��تمر جنگ رواني را با سرمايه
كرد .در اين مدت به
ها در اروپا و آمريكا كليد
ها و مديريت صهيونيست
دالري سعودي
ـ ملت ايران خبرسازي كردند .قرارگاه
زدند و مدام از فروپاشي دولت
زبان
هاي گوناگون فارسي
عملياتي جنگ رواني عليه ايران ش��بكه
اس��ت كه تا ايران را در آستانه سقوط نشان دهند .مسير افكارسازي
ها در يكسال گذش��ته در تعريف جنگ رواني
مخرب اين ش��بكه
چنان چرخيد كه از كشوري به وسعت ايران با جمعيت 80ميليوني
و از دولت مستقر جمهوري اسالمي ايران ،كمترين خبر يا گزارش
ها در مسير اجراي
موفقيت يا مثبت را نداشتند .در حالي كه اين شبكه
كنند كه از
جنگ رواني ،مداوم خود را صداي ملت ايران معرفي مي
سردلسوزي و انعكاس مطالبات مردم ،آنهم براساس تعريف «رسانه
كنند! مسير جنگ رواني تاكنون جواب نداده
مستقل» انجام وظيفه مي
است تا آنجا كه وزير خارجه ترامپ «پمپئو» در پاسخ به پرسش يك
خبرنگار از ش��بكه تلويزيوني آمريكايي كه پرسيد« ،شما با اجراي
سياست تحريم تا تحريم دارو و نيازهاي درماني پزشكي و باالتر از
ايد!؟» پاسخ داد« :ما آنقدر
ـ غذايي پيش رفته
آن محاصره اقتصادي
دهيم تا از شدت گرسنگي
فشار را بر مردم ايران تشديد و ادامه مي
سر به شورش بردارند!» اين پاسخ وزير خارجه ترامپ پس از انتشار
اي از س��وي برخي از مجامع حقوق بشري غرب همچنين
رس��انه
افكار عمومي چنان مورد اعتراض قرار گرفت كه به س��رعت آن را
هوك»
اي محو كردند .چند روز قبل بار ديگر «بريان
از صحنه رسانه
شود،
مش��اور وزارت خارجه آينده درباره ايران ،فردي كه گفته مي
مديريت اجرايي پرونده تحريم اي��ران را به عهده دارد ،گفت« :در
هاي آينده ،فشارهاي تحريمي عليه ايران بخصوص در صادرات
ماه
نفتي را مضاعف خواهيم كرد ».واقعيت اين است كه سياست تحريم
ترامپ عليه ايران ،آن هم با هدف محاصره كامل و انزواي جمهوري
اس�لامي ايران تاكنون نتيجه نداده است .ايران همچنان نفت و گاز
كند و مشتريان خود را دارد .كشورهاي گوناگون در جهان
صادر مي
اند .حتي كش��ورهاي اروپايي،
سياس��ت تحريم ترامپ را پس زده
رفت پاس��خ
جنوبي ،ژاپن ،هند ،چين ،مالزي و ...كه گمان مي
كره
اند و آن را مسير
هاي او را رد كرده
مثبت به ترامپ بدهند .سياس��ت
خوانند! واقعيت اين است كه
گرايي ترامپ بر جهان مي
سلطه يكجانبه
هاي او در سطح جهاني ،خطر بزرگ براي
اكنون ترامپ و سياس��ت
شود.
المللي خوانده مي
روابط و صلح بين
ما در ادبيات ملي ،مذهبي خ��ود واژگان تاريخي داريم به نام
«دش��من عنود» ترامپ اگرچه براي ايرانيان ،دشمن عنود است اما
امروز در داخل و خارج آمريكا به «عناد» ش��هرت دارد .آنچنان كه
هاي
حتي با نهاد كنگره آمريكا و بسياري از سياستمداران و شخصيت
ورزد .آنچه كه هنوز
فرهنگي ،اجتماعي آمريكا و در جهان عناد مي
هاي تحريم عليه ايران از سوي ترامپ و
در اين عناد و با سياس��ت
اي كاخ
صورت هدف اصلي و مرحله
ش��ود و به
دولت او دنبال مي
سفيد اس��ت ،حك نااميدي در جامعه ايران است .روحاني رئيس
جمهوري در سخنان خود هنگام افتتاح  4فاز از پروژه بزرگ پارس
جنوبي در ش��رح «عناد» آمريكا عليه مردم ايران به آن اشاره كرد و
خواهد اميد به آينده را در مردم از بين ببرد تا
ها مي
گفت ...« :تحريم
مردم نسبت به فردا ،حتي  6ماه آينده خود نااميد شوند .مطمئنًا آمريكا
رسد و ملت ايران در برابر حرف ناحق آنها سر
به اهداف خود نمي
آورد».
فرود نمي
رئيس جمهور اگرچه شرايط كنوني ،بخصوص در بخش معيشت
گونه كه
گفت« ،ما در جنگ هستيم» همان
عمومي را سخت خواند،
هشت س��ال آمريكا جنگ تحميلي را براي ايران تدارك ديد .ما آن
جنگ طوالني را با وحدت دولت و مل��ت با پيروزي پايان داديم.
اكنون نيز باور دارم كه اگر وحدت داش��ته باشيم در اين جنگ نيز
پيروز ميدان خواهيم شد .همين وحدت را در افتتاح فازهاي پارس
دست ايرانيان انجام
جنوبي ،پروژه بزرگي كه از مس��ير وحدت به
هاي تحريم ترامپ
ايم كه سيلي بزرگ به سياست
گرفت ،نظاره كرده
بود .راهي بجز وحدت در مسير پيروزي در جنگ اعالم شده ترامپ
عليه ايران (دولت و ملت) نداريم.

سرلشکر جعفری :سپاه هرگز وارد
دستهبندیهای سیاسی نشده است

های سیاسی
بندی
فرمانده کل سپاه با بیان این که سپاه هرگز وارد گروه
وقت از یک حزب حمایت نکرده است ولی
نشده اس���ت ،گفت :سپاه هیچ
هستند و دنبال تغییر
با جریانات انحرافی که مخالف مس���یر انقالب اسالمی
کند.
باورهای مردمند ،مبارزه می
به گزارش فارس ،س���ردار سرلشکر محمدعلی جعفری در گفتگویی
های سیاسی سپاه
تفصیلی با مجله سروش در پاسخ به سؤالی پیرامون فعالیت
متکی به مردم
گفت :اساس انقالب اسالمی ،سیاسی است .انقالب اسالمی
است و بدون حمایت مردم معنا ندارد .مردم انقالب را دوست دارند و آن را
کنند.
خواهند .این انقالب اصولی دارد که همه از آن حمایت و تبعیت می
می
های این
و خاصیت
اگر جریانی بخواهد ذهن مردم را از اصول انقالب اسالمی
حرکت و دستاوردهای مثبت آن به سمت سازش هدایت کند و بگوید مردم
ایستد .باید بدانند که
به نفع شماست که سازش کنید ،قطعا سپاه مقابل آن می
آید.
اگر سازش کنند ،ذلت و بدبختی به بار می
رویی ،سازش
سرلشکر جعفری تاکید کرد :سپاه با جریانی که با نفاق و دو
کند .وی
جانبه کرده و آن را افشا می
کند ،مبارزه همه
را طور دیگری تبلیغ می
های سیاسی وارد شود و
بندی
همچنین با تاکید بر این که سپاه نباید در گروه
هرگز نشده و از حزب خاصی طرفداری نکرده است ،اعالم کرد :در جریان و
تواند با یکی از
وقت نمی
ها حزب داریم .سپاه هیچ
اهداف همراه با انقالب ،ده
کند ،ولی با جریانات
این احزاب باشد و از آن حمایت کند .این کار را هم نمی
هستند و دنبال تغییر باورهای مردمند،
انحرافی که مخالف مسیر انقالب اسالمی
حتما مبارزه خواهد کرد .
فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود ،درباره تهدیدات رژیم
ها رویای گسترش از نیل تا فرات را در سر
صهیونیستی گفت :صهیونیست
فقط
خواستند این برنامه را اجرا کنند ،اما امروز نه
داشتند و در  50سال اخیر می
ای از خاک خود را گسترش دهد ،بلکه در اطراف
این رژیم جعلی نتوانسته ذره
کرده را هماز
ای از خاک اش���غال
خود در محاصره کامل بوده و بخش عمده
دست داده است.
های اشغالی
اهلل لبنان تمام سرزمین
های حزب
وی با بیان این که موشک
را زیر پوش���ش دارند ،به مقاومت مردم فلسطین به ویژه غزه اشاره کرد و
اف���زود :این وضع و توانمندی که امروز در منطقه از جبهه مقاومت انقالب
است که خیلی
نظیر انقالب اسالمی
های بی
ایجاد شده ،همه از موفقیت
اسالمی
هم قابل بیان نیست .یعنی بیشتر حسی است و باید حس شود.
توان گفت که دشمن در
فرمانده س���پاه تصریح کرد :در یک کالم می
ای داشته و اجرا کرده ،با شکست مواجه شده
منطقه موفق نبوده و هر برنامه
و جبهه مقاومت در پی
اس���ت و نتیجه ای جز پیروزی برای انقالب اسالمی
نداشته است.

ضمن تبريك سال نو
به اطالع خوانندگان ارجمند ميرساند
شماره بعدي روزنامه اطالعات
شنبه  17فروردين  98منتشر ميشود

نخستین جلس����ه ستاد مرکزی
سی امین س����الگرد بزرگداشت امام
خمینی(ره) پی����ش از ظهر ديروز با
ها،
حضور نماین����دگان وزارتخانه
ها و نهادهای عضو این ستاد
سازمان
از جمله اسماعیل نجار نماینده ویژه
رئیس جمهوري و سردار محمدرضا
یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل
تهران بزرگ و قرارگاه شهید فهمیده،
مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری
شهرداری تهران و مسئولین فرهنگی و
اجرایی و امنیتی ،در حرم مطهر امام
خمینی برگزار شد.
به گزارش جم����اران ،حجت
االسالم و المس����لمین محمدعلی
انصاری در این نشست با تبریک میالد
امام جواد(ع) گفت :مراسم بزرگداشت
امام همه ساله با خصوصیاتی همراه
است .سال آینده آخرین سالی است
که مراسم بزرگداشت حضرت امام
شود؛
در ماه مبارک رمضان برگزار می
البته اگ����ر روز  14خرداد ماه با عید
فطر مصادف باشد احتماال تغییراتی در
ها پیش خواهد آمد.
برنامه
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام
خمینی با اشاره به این که سال آینده
برای نظام ما بسیار تعیین کننده است،
تصریح کرد :امیدواریم مردم ما با صبر
انقالبی و درک عمیق از شرایط سیاسی
ها و
و اقتصادی ب����ه خوبی از گردنه
های دشمن عبور کنند .این
کمینگاه
طلبد که خودمان را آماده
موضوع می
کنیم تا در سالگرد ارتحال امام خود را
های امام
ها و توصیه
با اهداف ،آرمان
آشنا کنیم و مردم بدانند اگر بخواهند
به نقطه اوج اقتدار برسند باید مقاومت
خود را افزایش دهند.
وی با یادآوری این که سال آینده
سال انتخابات است ،افزود :خیلی مهم
است که دست اندرکاران و کسانی که
کنند نخواهند
در انتخابات شرکت می

از اول س����ال به گونه ای عمل کنند
های
که نتیجه اش رو در رویی جناح
داخل انقالب باشد.
انصاری با تأکید بر این که سال
آینده باید س����ال امید و وحدت در
میان جامعه باشد ،اظهار داشت :این
خیلی مهم است که انسان در مواجهه
انتخاباتی نکات مثبت را بگوید .اگر
با این ایده وارد صحنه شویم هم به
هدف ترویج رسیده ایم و هم به این
که هیچ
هدف مهم جامعه اس��ل�امی
چیزی مهمتر از «تألیف قلوب» نیست.
توانیم با تکیه بر اخالق و رفتار
ما می
سیاسی و سیره عملی امام رفتار کنیم.
وی با اش����اره به اين كه یکی از
های ما این است که روی
رس����الت
اخالق امام تکیه کنیم،افزود :ما در این
روزهاشاهدهستیمتبلیغاتبیرحمانه
ای را علیه اخالق امام آغاز کرده اند.
مستندی که تحت عنوان «بهتان» پخش
هایی بود که از یک
کردند یکی از گوشه
جریان شروع شده است .این جریان
گوید امام بهتان را جایز دانسته است
می
سازد و کلمه را به کلمه
و بعد فیلم می
زند و تاریخ را به تاریخ
دیگر پیوند می
دوزد تا بگوید امام بهتان را
دیگر می
جایز دانسته است .ما آن همه توصیه از
مداری و احترام به
امام در زمینه اخالق
حقوق دیگران سراغ داریم؛ اما در روز
گویند که امام اجازه داده به
روشن می
مخالفینبهتانبزنید.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت
که به
امام خمینی گفت :نکته دومی
نظر من واجب است روی آن تأکید
کنیم استکبار س����تیزی امام است.
استکبارس����تیزی یک چیز است ،اما
تعیین مصداق مستکبر چیز دیگری
است .ما باید مبانی استکبارستیزی امام
را برای مردم تبیین کنیم که مثل یک
وسیله سنجش باشد و در ذهن مردم
مستکبر و استکبار مشخص باشد.
انصاری تأکید ک����رد :یکی از
های همه فجایع انسانی که در این
پایه
 40سال دیده ایم استکبار بوده است
ها گرسنه هستند
و هر جای دنیا ملت
بینیم استکبار حضور دارد؛ مگر این
می
که آن را بیرون کنند که خداوند این
توفیق را به ملت ایران و امام داده است
تواند آن را به
و هیچ گروه و حزبی نمی
نام خود مصادره کند.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت
امام خمینی در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :امام ما یک ذخیره ،سرمایه،
نعمت و لطف بزرگ الهی برای ما بوده
است و باید با تمام قدرت ایشان را
برای کشورمان حفظ کنیم.
دانیم
وی بیان کرد :امسال نمی
که  14خرداد ماه روز آخر ماه رمضان
یا روز اول ماه شوال است و یکی از
مواردی که برنامه ریزی برای مراسم
کند این
بزرگداشت امام را سخت می
است و باید برنامه ریزی را منعطف
کنیم و منتظر رؤیت ماه شوال بمانیم.
مسأله دوم تغذیه و پذیرایی از مردم
است .اگر مراسم در ماه رمضان باشد
باید مردم افطار هم مهمان ما باشند.
مهمترین نکته این است که همه ساله
ها را به دفتر مقام معظم
این نوع بحث
کنیم ،لذا ما باید
رهبری واگ����ذار می
ها را به آنها منعکس کنیم و
کلیت برنامه
گرفته شد آن را اجرا
نهایتا هر تصمیمی
خواهیم کرد.
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افزایش سقف تسهیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی
واحدهای مسکونی روستایی

هیات وزی���ران در جلس���ه ديروز به ریاس���ت
االسالم والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوري،
حجت
مصوب کرد کارگروهی متش���کل از وزرای نفت ،کشور،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،راه و شهرسازی ،رئیس
سازمان حفاظت محیط زیس���ت ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه کشور و استاندار بوشهر به منظور رفع مشکل آلودگی
هوا در برخی مناطق استان بوشهر تشکیل و نتایج بررسیها
در این کارگروه به هیات وزیران ارائه شود.
هیات وزیران با توجه به جایگاه روستا و روستاییان
در همه عرصههای مختلف و به منظور ارائه تس���هیالت
براي ساخت و بهسازی مسکن روستایی ،با افزایش سقف
تس���هیالت طرح ویژه نوسازی و بهس���ازی واحدهای
مسکونی روستایی موافقت کرد.بر این اساس ،سقف فردی
تسهیالت فوق برای  ۲۰۰هزار واحد ،مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال

رئيس سازمان بسيج :ميدان دادن به جوانان را به يك
باور انقالبي تبديل كنيم

سردار غالمحسين غيبپرور در مراسم رونمايي از طرح هندسه بيانيه گام دوم انقالب

تر
الکساندر َفن در بِلِن خواستار ایستادگی مصمم
های همتای آمریکایی
اتحادیه اروپا در برابر سیاس���ت
خود شد.
به گزارش ایسنا ،وی در گفتگو با روزنامه آلمانی
ها نباید هرگاه ترامپ ساز زد،
"دی ولت" گفت :اروپایی
برقصند .بر اساس گزارش دویچه وله  ،وی به عنوان نمونه
به برجام اشاره کرد که با موافقت ایاالت متحده تنظیم شد
اما آمریکا در دولت ترامپ از این توافق خارج شد.
به اعتقاد رئیس جمه���وری اتریش ،آمریکا از این
توافقنامه "بدون هیچ دلیلی" خارج شده و در ادامه هم از
های اروپایی با تهدید تحریم خواسته که دادوستد
شرکت

با ایران را متوقف کنند.
خواهی"
فن در بلن این خواست آمریکا را "زیاده
توصیف کرده است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
هم در یک کنفرانس خبری با وزیر امور خارجه چین،
به لزوم اطمینان حاصل کردن از پایبندی مستمر به توافق
ای ایران تاکید کرد.موگرینی در این باره گفت :در
هسته
ای از
المللی ،تبادالت ما طبق معمول بر دسته
زمینه بین
ای متمرکز است؛ اول از
مسائل سیاست خارجی و منطقه
که ما دست در دست هم برای تضمین پایبندی
همه این
یکنیم که چندین
ای ایران فعالیت م 
مستمر به توافق هسته
روز و شب بر سر آن باهم مذاکره کردیم.

نماز عبادی -سیاس����ی جمعه این هفته تهران به
شود.
اقامه می
امامت آیت اهلل سیداحمد خاتمی
و ام����ور بین الملل
به گ����زارش روابط عمومی
س����تاد برگزاری نماز جمعه تهران،در اين مراس����م
كه از س����اعت  11و  40دقيقه ب����ا قرائت زیارت آل

یاس����ین و تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید در مصلي
شود ،دكترمحمدحسین رجبی دوانی
تهران آغاز می
پژوهشگر تاریخ اس��ل�ام درباره «شخصیت حضرت
ها سخنرانی
زینب س��ل�ام اهلل علیها» پيش از خطبه
کند.
می

سرويس سياس���ي ـ اجتماعي :رئيس سازمان بسيج
مس���تضعفين گفت :اجراي بيانيه گام دوم انقالب فقط با
حمايت و تبيين انجام نميشود ،بلكه بايد از حوزه عملياتي
و اجرايي هم به آن توجه شود.
سردار غالمحسين غيبپرور ،در مراسم رونمايي از
طرح هندسه كلي بيانيه گام دوم انقالب ،اظهار داشت :بيانيه
گام دوم يك مرحله حمايتي دارد كه از طرف همه دستگاهها
خصوص ًا حاكميتي و از طرف اقشار مختلف مردم بايد مورد
حمايت قرار گيرد.
وي گف���ت :در مرحله دوم،كالم رهبري بايد فهميده
ش���ود به عبارت ديگر بايد كار تبييني صورت گيرد كه
رونمايي امروز از اين نقشه از نوع تبييني است .بنابر اين آن
قسمت حمايتي و همچنين بخش تبييني ،شايد  5درصد از
كل كار باشد ،اما  95درصد مابقي آن چيزي است كه تا االن
هاي رهبر معظم انقالب انجام نشده است،
نسبت به فرمايش
لذا زماني ما ميتوانيم مقابل بيانيه گام دوم ،سرمان را باال نگه
داريم كه در حوزه عملياتي و اجرايي هم به آن توجه شود.
غيبپرور با تأكيد بر اين كه بس���يج بايد برنامهاي را
تنظيم كند كه در طول سال  98بتواند به ساير دستگاهها هم
كمك كند ،افزود :نكته مهم بيانيه گام دوم ،ناظر به جوانان
است .ما همواره در كشور راجع به جوانگرايي خيلي حرف
زدهايم ،بدون اين كه آن را عملياتي كرده باشيم ،لذا واگذاري
بخش مهمي از كارها به جوانان كشور در واقع ميدان دادن
به آنهاست.
وي اضافه كرد :وقتي رهبري از جوانان سخن ميگويند

محمد جواد ظری���ف پیش از ظه���ر دیروز با
وحید خراسانی دیدار کرد.
اهلل العظمی
آیت
به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه در این دیدار
با ارائه گزارشی از س���فر رئیس جمهوری به عراق،
آخرین تحوالت روابط و سیاس���ت خارجی کشور را
تشریح کرد.
وحید خراس���انی هم با دعا برای
آیت اهلل العظمی
همه خدمتگزاران در دولت بر لزوم داشتن روابط حسنه
با کشورهای جهان و به کارگیری زبان مالیم با جهانیان
تاکید کرد .ایشان ترویج اسالم و جهانی کردن فرهنگ
عاشورا را مورد تاکید قرار داد.
وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای خود با علما
صافی
اهلل العظمی
و مراجع عظام تقلی���د در قم ،با آیت
گلپایگانی دیدار کرد.
ظریف در این دیدار با ارائه گزارشی از سفر رئیس
جمهوری به عراق آخرین وضع روابط خارجی کشور
را تشریح کرد.
صافی گلپایگانی هم با قدردانی از
آیت اهلل العظمی
توفیقات دولت و شخص وزیر امور خارجه در سیاست
خارجی بر لزوم توجه به مسلمانان و مسائل جهان اسالم
تاکید کردند.
ایشان با ابراز تأسف از حادثه تروریستی نیوزیلند
خواس���تار اعالم انزجار و محکومیت این اقدام توسط
جهان اسالم شدند.
این مرجع تقلید شیعیان بر لزوم گسترش همکارهای
تاکید
ویژه با همسایگان و کشورهای اسالمی
المللی به
بین
کردند.
وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای خود با علما
نوری
و مراجع عظام تقلی���د در قم با آیت اهلل العظمی
همدانی دیدار کرد.
ظریف در این دیدار با ارائه گزارشی از سفر رئیس
جمهوری به عراق آخرین وضع روابط خارجی کشور
های یکجانبه و
های مختلف به ویژه تحریم
را در حوزه
قانونی آمریکا تشریح و بر لزوم همکاری ،همدلی و
غیر
هم افزایی همه ارکان و نیروهای کشور با هدایت رهبر
معظم انقالب و مراجع عظام تقلید تاکید کرد.
نوری همدانی هم در این دیدار
آی���ت اهلل العظمی
با قدردانی از وزیر امور خارجه اظهار داش���تند :اصول
عزت ،حکمت و مصلحت که مورد تاکید رهبر معظم
انقالب است الحمدهلل در سیاست خارجی برقرار است.
سیاست خارجی ما از فرهنگ قرآن و اهل بیت ناشی
شود و ما به جز رژیم صهیونیستی و آمریکا با بقیه
می
جهان باید ارتباط داشته باشیم .ارتباط با همه کشورها
الزم و ضروری است اما اعتماد نباید کرد.
این مرجع تقلید بر لزوم شناساندن اسالم ناب به
جهانیان تاکید کردند و افزودند :اس�ل�ام هراسی ،شیعه

هراس���ی و ایران هراسی موضوعاتی است که دشمنان
پیگیر آن هستند و وظیفه وزارت خارجه مقابله با این
هاست.
ها و طراحی
نقشه
ایشان وزیر و کارکنان وزارت امور خارجه را کوشا
و متدین خواندند که برای پیش���رفت اسالم و انقالب
کنند و حوزه علمیه قم از این فکر
و کش���ور تالش می
کند.آنچه در سیاس���ت
و فرهنگ و تدین حمایت می
خارجی باید توجه ش���ود سه اصل عزت ،حکمت و
مصلحت است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است
شود.این مرجع
و الحمد هلل در این مسیر گام برداشته می

کشوری که هست باید کامال فرهنگ و جریان تفکر آن
ای آن کشور
و اندیشه
های علمی
کشور به ویژه نوآوری
را درک کند و در جریان آنها قرار بگیرد وگرنه اتالف
عمر کرده است.استاد حوزه علمیه قم اضافه کردند :آنها
و فرهنگی کشوری که
های علمی
باید در تمام همایش
هس���تند حضور داشته باشند و راهنمای جوانان ایرانی
خارج از کشور باشند که به وطن برگردند و در خدمت
های جمهوری
کشور خود باشند ،این رسالت سفارتخانه
جوادی آملی تصریح
اس���ت.آیت اهلل العظمی
اسالمی
کردند :جهان باید این را بفهمد که این ملت ،ملتی است

یم مسئوالن وزارت خارجه
تقلید شیعه گفتند :معتقد
افراد متدین ،خیرخواه و پرتالش هس���تند و ما بابت
کنیم ،رهبری فرمودند آقای
زحمات تشکر و حمایت می
ظریف آدم متدینی هستند که برای ما حجت است.
بنده معتقد هس���تم اختالف داخلی و انتقادات
نباید در سیاست خارجی منعکس شود چون موجب
اس���تفاده دشمن خواهد شد ،در مقابل دشمن باید
سوء
وحدت خود را حفظ کنیم و از اختالف جلوگیری کنیم،
امام فرمودند هرجا اختالف باش���د دشمن از همان راه
ورود پیدا خواهد کرد.وزیر خارجه با حجت االسالم
سیستانی
العظمی
اهلل
المسلمین شهرستانی نماینده آیت
و
هم دیدار و گفتگو کرد.
دیدار ظریف و آیت اهلل العظمی جوادی آملی
جوادی آملی هم دردیدارظریف
آیت اهلل العظمی
گفتند :در مذاکرات خود با دیگر کش���ورها بدانید که
دست شما پر است و یک س���رو گردن از آنها باالتر
هستید؛ ش���رف ،عزت ،عظمت ،آبرو و مردانگی مال
ماست و شما باید این عظمت کشور و مردم ایران را به
جهان برسانید.
 :سفرای وزارت خارجه باید بدانند
ایشان ادامه دادند
که نه تنها سفیر ایران هستند بلکه سفیر مکتب و اسالم
نیز هستند؛ باید پیام اسالم را به جهان برسانند و تفکر
و سخن آنها را نیز بفهمند و به داخل منتقل کنند.سفرا
باید بدانند که صرفاً کارمند نیستند ،سفیر ایران در هر

که همواره پای امضا و تعهد خود ایستاده است که نمونه
آن پایبندی ایران به قطعنامه  598است و شما نیز با این
ها،
پشتوانه با دنیا حرف بزنید ،ما با وجود این سرمایه
هیچ نگرانی نداریم.
ما این پایبندی به امض���ا و تعهد را از قرآن کریم
آموختیم که فرمود پای تعهد و امضای خود بایس���تید.
حقیقتا این مکتب باید جهانی شود ،مکتبی که از یک سو
آموزد با جهان ارتباط داشته باشید اما همواره
به ما می
هوش���یاری خود را حفظ کنید و از سوی دیگر تاکید
کند که پای متجاوز را قطع کنید و هرگز دس���ت به
می
سوی بیگانه دراز نکنید.
ظریف :به هیچ کس اعتماد نداریم
وزیر امور خارجه عصر دیروز در جلسه شورای
اداری استان قم با بیان این که عرصه دیپلماسی و صحنه
الملل جای اعتماد نیست ،گفت :دیپلماسی و
روابط بین
قدرت میدانی باید درکنار یکدیگر باشند تا اثرگذاری
رسیم.
داشته باشد و در غیر اینصورت به نتیجه نمی
ظریف ادامه داد :امروز دنیا از نظر منابع قدرت و
مراکز قدرت تغییر کرده و منابع و مراکز قدرت متکثر
شده است؛ در گذشته فقط غرب برای دنیا تصمیم گیری
کرد ،ولی جهان امروز ،جهان پسا غربی است.غرب
می
های جهان
دیگر مرک���ز همه تحوالت و تصمیم گیری
نیست.
ظریف تصریح کرد :اکنون اتفاقاتی در دنیا در حال

رئیسجمهوری اتریش :اتحادیه اروپا نباید به ساز ترامپ برقصد

اقامه نمازجمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل خاتمی

آيتاهللالعظمي وحيد خراساني  :بايد با دنيا نرم سخن بگوييم

سردار باقری :نیروهای خارجی فاقد مجوز باید خاک سوریه را ترک کنند
رئیس س���تاد کل نیروهای
مس���لح کش���ورمان اعالم کرد:
نیروهایی ک���ه بدون هماهنگی با
دولت سوریه در این کشور حضور
دارند دیر یا زود خاک سوریه را
ترک خواهند کرد.
به گزارش فارس ،سرلشکر
محمدباق���ری رئیس س���تاد کل
نیروه���ای مس���لح جمهوری
ایران در بدو ورود به دمشق
اسالمی
گفت :خروج نیروهای خارجی از
سوریه در اجالس سه جانبه ایران،
س���وریه و عراق مورد تاکید قرار
خواهد گرفت.
همانگونه که ایران به دعوت
دولت سوریه آمده ،حضور
رسمی
نیروهای سایر کشورها نیز باید با
هماهنگی و مجوز دولت سوریه
باشد.
باقری با اش���اره به حضور

غیرقانون���ی نیروهای خارجی در
منطقه ادلب و منطقه شرق فرات
گفت :باید این نیروها هرچه زودتر
آن مناطق را ترک کنند.
سرلشکر باقری افزود :هدف از
سفر به سوریه شرکت در اجالس
سه جانبه بین ایران ،سوریه و عراق
با حضور فرماندهان ارشد است
های
تا درباره ادامه مبارزه با گروه
تروریستی در منطقه هماهنگی و
توافقات الزم صورت بگیرد.
در چند سال اخیر هماهنگی
العاده مناس���بی میان ایران،
فوق
سوریه ،روسیه و عراق و همبستگی
با محور مقاومت صورت گرفته که
به پیروزیهای چشمگیری در مقابله
با تروریس���م منجر شد و امروز
بر مبنای همی���ن پیروزیها تثبیت
حاکمیت و پیشرفت به سمت آزاد
سازی باقی خاک سوریه صورت

گیرد.س���ردار باقری همچنین
می
ه���ا و دیدار با
حضور در جبهه
رزمندگان به ویژه در منطقه شرق
فرات و غوطه ش���رقی ازجمله
های س���فر خود اعالم کرد
برنامه
و اف���زود :در بازدید از آن مناطق؛
ها را به رزمندگان مدافع
پیروزی
حرم تبریک خواه���م گفت .در
دیدارهای جداگانه ای با مقامات
س���وریه و عراق ،درباره
نظامی
های همکاری میان نیروهای
زمینه
مسلح کشورمان با این دو کشور
همسایه و بس���یار مهم در منطقه
گفتگو خواهیم کرد.
سردار باقری حمله تروریستی
مسلحانه به دو مسجد در نیوزیلند
را جنایتی فجیع توصیف و آنرا به
شدت محکوم کرد و گفت :این
دهد که این افراد
جنایت نشان می
به ظاهر مسیحی یا مسلمان یا هر

در س���ال  ۱۳۹۸تعیین و بانک مرکزی مکلف شد نسبت
به تعیین بانکهای عامل و سهمیه آنها برای پرداخت این
تسهیالت با س���ود  5درصد و با ضمانت سفته زنجیرهای
در س���ال  ۹۸اقدام کند.هیات وزیران در ادامه ،تعرفههای
خدمات تشخیصی و درمانی سال  ۱۳۹۸را در بخشهای
دولتی ،خیریه ،عمومیغیردولتی و خصوصی مورد بازنگری
و تصویب قرار داد .با تصویب دولت ،مبلغ یک هزار میلیارد
ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد چهار
درصد به منظور جبران خس���ارات ناشی از خشکسالی به
عشایر و تشکلهای عشایری آسیب دیده اختصاص یافت.
هیات دولت در ادامه ،آقای سعید رسولی را به مدت
چهار سال به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
راه آهن جمهوری اسالمیایران تعیین و از خدمات دکتر
محمدزاده تشکر و قدردانی کرد.

دین و آیینی داشته باشند ،تحت
تاثیر اس�ل�ام هراسی که از جانب
آمریکا ،برخی کشورهای اروپایی و
گیرد،
رژیم صهیونیستی صورت می
قرار گرفته اند.
جنایت تروریستی نیوزیلند
به روش جنای���ات تکفیریهای
داعش صورت گرفت���ه و اربابان
های تروریس���تی ،آنها
این گروه
را آم���وزش و تجهیز کردند تا با
کشتارها ،مس���لمانان را بترسانند
و اس�ل�ام را تضعیف کنند .این
ها ،هیچ فرقی با داعش ندارند.
گروه
وی در پایان خاطرنشان کرد :فارغ
از مسایل سیاسی همه کشورهای
دولتها
جهان و مقامات رس���می
باید دست بدست هم دهند تا با
تروریسم به طور جدی مقابله کنند
و معیارهای دوگانه در این جهت
حاکم نباشد.

اين كالم از سر حكمت است و نه تعارف و نشاندهنده مشي
حكيمانه ايشان است.
رئيس سازمان بسيج ،با طرح اين سئوال كه آيا كسي از
سپردن امور جنگ به جوانان پشيمان است؟ خاطرنشان كرد:
ما بايد با برنامه پيش برويم و فقط در مقام قول و لفظ باقي
نمانيم و ميدان دادن به جوانان را به يك باور انقالبي تبديل
تواند در اين مسأله پيشگام باشد.
كنيم و بسيج مي
وي در پاسخ اين سئوال كه نخستين گام عملي چه
زماني محقق خواهد ش���د؟ اظهار داشت :قرار بود بسيج
روزهاي  25و  26اس���فندماه ،برنامههاي سال  98خود را
به سراسر كشور ابالغ كند ،اما تصميم گرفته شد كه آن را
متوقف كنيم و با يك تأخير يك ماهه با توجه به تعطيالتي
كه در پيش داريم ،هر بخش و مجموعهاي خود را با بيانيه
گام دوم تنظيم كند و بخش عملياتي را به ما منتقل كند.
غيبپرور درباره س���رفصلهاي طرح هندسه بيانيه
گفت :در تدوين و طراحي اين هندسه يك كار شبانهروزي
توسط جوانان بسيج انجام شده است كه بخشي از آن مربوط
به 40سال ابتدايي انقالب است ،لذا با توجه به اين كه شما
نميتوانيد بدون توجه به گذشته ،آينده را تدوين كنيد ،در
اين هندسه توجه مطلوبي به گذشته شده است و دستاوردها،
دشمنيها و خباثتهايي كه در اين 40سال بر انقالب گذشته
است مورد توجه قرار گرفته است و اين كه در بيانيه گام دوم
به چه نكاتي توجه شده است و انشاءاهلل برون رفت از آن
كه بايد منجر به تمدن نوين و عصر ظهور شود ،كليات آن
پس از تدوين توزيع خواهد شد.
رخ دادن است که بنا بر تصمیم غرب نیست و حتی بر
خالف میل آنها ست .نمونه آن در مساله سوریه است که
آمریکا تصمیم به آتش بس گرفت ،ولی این اتفاق رخ
نداد؛ سپس سه کشور منطقه یعنی روسیه ،ترکیه و ایران
ها کاهش یابد و این
تصمیم گیری کردند در سوریه تنش
اتفاق افتاد و برنامه این سه کشور در سوریه اجرا شد.
وی گفت :اگر غرب مح���وری را کنار بگذاریم،
غرب شیفتگی و غرب ستیزی هم از میان خواهد رفت و
ما باید این واقعیت را بپذیریم ،امام خمینی (ره) به ملت
ایران خود باوری داد و باید این خودباوری را داش���ته
باشیم و بدانیم که امروز برای انجام تصمیمات ،کشور
ایران نقش دارد و دیگر کنشگر و وابسته نیستیم.وزیر
امور خارجه اظهارنظر کرد :اکنون در جهان منابع قدرت
اند و قدرت محدود
هم مانند مراکز قدرت ،متکثر شده
به قدرت نظامی ،اقتصادی و یا سیاسی نیست و دامنه
ای پیدا کرده است؛ قدرت ایثار ،قدرت فرهنگی
گسترده
های قدرت امروز است و دنیای
و قدرت معنایی از مؤلفه
سکوالر هم این واقعیت را پذیرفته است.
های سربازان رشید
ظریف تاکید کرد :قطع ًا رشادت
اسالم و فرماندهی سردار قاسم سلیمانی نقش بسزایی
در افزایش قدرت ایران داشته ولی عامل اصلی قدرت
است.
کشور ،قدرت معنایی جمهوری اسالمی
وی افزود :به دلیل قدرت معنایی که ایران دارد بر
توانیم با همه مذاکره کنیم .البته
این باور هستیم که می
مذاکره با اعتماد فرق دارد .ما به هیچ کس اعتماد نداریم
و صحنه روابط بین الملل و عرصه دیپلماس���ی جای
شود در این عرصه
اعتماد نیست و به دوستان نیز نمی
اعتماد کرد چه برسد به کسانی که ۴۰سال با مردم ایران
س���ر ناسازگاری داشتند و از دشمنان
و انقالب اسالمی
کشور مانند صدام حمایت کردند.وزیر امور خارجه بیان
کرد :در ه���ر موضوعی بخواهیم با غرب مذاکره کنیم،
این ما هستیم که پرسشگر هستیم .آنها باید پاسخگوی
های تروریستی
های خود از جنایتکاران و گروه
حمایت
در منطقه خاورمیانه باش���د.وی گفت :مهمترین منبع
قدرت کش���ور ،قدرت معنایی و استقالل کشور است.
مردم مبنای قدرت کشور هستند و ما مستخدم همه مردم
هس���تیم و باید این را باور کنیم که مردم ولی نعمت ما
هستند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد :وقتی جنگ عراق
کرد ایران یک
علیه ایران شروع شد ،هیچ کس فکر نمی
هفته هم دوام بیاورد ولی به لطف خدا چهل س���الگی
انقالب را نیز پشت سر گذاشتیم و در ادامه راه باید با
همدلی و هم افزایی مسیر پیشرفت را بپیماییم.وی ادامه
داد :دیپلماس���ی و قدرت میدانی باید درکنار یکدیگر
باشند تا اثرگذاری داشته باشد و در غیر این صورت به
رسیم.
نتیجه نمی

عیدی مددجویان واریز شد

معاون امور توانبخش���ی سازمان بهزیستی کشور از واریز «عیدی» تمامی
مددجویان این سازمان خبر داد.
حسین نحوی نژاد در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه تا دیشب عیدی مددجویان
این سازمان به حساب آنها واریز شده است ،گفت :مبلغ عیدی امسال به اندازه
یک ماه مستمری دریافتی مددجویان از سازمان بهزیستی بوده است.
وی با اش���اره به اینکه عیدی امس���ال به حساب بیش از یک میلیون و ۵۰
هزار مددجوی سازمان بهزیستی واریز شد ،افزود :به دنبال تأمین اعتبارات الزم،
عیدی مذکور هم به حساب مددجویان قبلی و هم مددجویانی جدیدی که از
تیرماه امسال تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته بودند ،واریز شده است.
پرداخت عیدانه مستمری بگیران
از سوی دیگر ،معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان تهران از پرداخت
عیدانه خانوارهای تحت حمایت خبر داد و گفت :عیدانه  ۵۳هزار خانوار مستمری
بگیر در استان تهران پرداخت شد.به گزارش روابط عمومی کمیته امداد استان
تهران ، ،جواد صفاری با بیان اینکه این عیدانه معادل یک ماه مستمری مددجویان
و از بین  ۵۳تا  ۱۰۰هزار تومان است ،ادامه داد 3 :میلیارد و  ۱۰۰هزار تومان برای
این امر اختصاص یافت و پرداخت شد.وی با اشاره به اینکه این خانوارها شامل
زنان سرپرست خانوار ،سالمندان ،خانوارهای بد سرپرست ،از کار افتاده و زندانی
هستند ،گفت ۴۳ :هزار خانوار با سرپرست زن از این عیدانه بهره مند شدند.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان تهران همچنین از توزیع 3500
سبد کاال در مناطق محروم استان خبر داد و گفت :با کمک خیران و نیکوکاران 3500
سبد کاال بین خانوارهای ساکن در مناطق محروم استان تهران توزیع شد.
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قانون ،قانونمداري ،قانونستيزي

سيدمصطفي كاظمي

بشر وقتي از زماني كه متوجه شد كه بايد براي محافظت بيشتر
از خود و كس��ب منابع بهتر و بيشتر از فردگرايي جمعيت انساني
تشكيل دهد نتوانست از يك اصل غيرقابل انكار را ناديده گيرد و آن
نوع رفتار با ديگران بود كه در اجتماع در چارچوب يك سري قواعد
و مقررات تحت عنوان قانون ـ به بيان امروزي ـ بوده اس��ت .در
طول تاريخ حيات بشري به فراخور تغيير و تحول در عرصه اجتماع
از منظر سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اعتقادي و ...قوانين
متناسب تدوين و اجرا شد و هدف مهم و اساسي اين رويكرد ،ايجاد
رفاه ،آرامش و آسايش و به دنباله آن پيشرفت و توسعه بود.
شناسان و
در اين چارچوب پژوهش��گران اجتماعي و جامعه
روانشناسان اجتماعي به مدد دانش خود در اين عرصه تحقيقات و
ها
پژوهش كاربردي به انجام رساندند و حاصل مطالعات و پژوهش
بينيم در چارچوب
را در اختيار متوليان امور قرار دادند و امروز مي
شود و اگر بخواهيم اين نوع شيوه
همان قواعد و مقررات رفتار مي
المللي شكل
زيستن را تعميم دهيم در عرصه جهاني نهادهايي بين
كنند.
ها را در اين عرصه تنظيم مي
اند كه رفتار دولت
گرفته
ترين و ارزشمندترين
با توجه به آنچه گفته ش��د قانون محترم
ثباتي،
دستاورد بشري اس��ت و نبود آن به هرج و مرج ،ناامني ،بي
شود .به اين
ماندگي و شورش و نابودي اجتماع بشري منجر مي
عقب
ترتيب در هر عرصه از زندگي اجتماعي عنصري به نام قانون بايد
هاي
پايه كار باشد تا بتوان در پناه آن بهتر زيست و جامعه به هدف
غايي رهنمود شود .براي اجراي بهتر قانون  2اصل مهم بايد در نظر
گرفته ش��ود1 ،ـ مقرراتي كه همسو با خواسته جامعه بشري باشد.
به بيان ديگر تض��ادي با منافع و آمال و آرزوهاي اكثريت افراد آن
جامعه نداشته باشد2 .ـ همه افراد جامعه ،بال استثناء در برابر قانون
برابر باش��ند .تناس��ب مجازات تخلف از قانون و عدم تبعيض در
اجراي مجازات متخلفان چالش برانگيزترين موضوع در همه جوامع
بش��ري است ،چه آنكه در مقاطعي و در نقاطي اين اصل به خوبي
گيرد و آنهايي كه دستي در حاكميت دارند يا
مورد توجه قرار نمي
هاي قدرت و ثروت هستند ،قانون را ذيل
به نوعي وصل به كانون
بينند.
ها و منويات خود مي
خواسته
ترين آن
بندي كنيم اصلي
اگر بخواهيم متخلفان از قانون را دسته
گريزان
ستيزان است .قانون
گريزان و قانون
شامل دو گروه مهم قانون
ت و زد و بند دور
كنند با استفاده از ران 
آنهايي هس��تند كه سعي مي
ستيزان آنهايي
از چشم قانون ،به منافع و مطامع خود برسند و قانون
انگارند و چون مستظهر به
هستند كه آش��كارا قانون را ناديده مي
هاي قدرت و ثروت هستند ،حتي در مراحلي در
حمايت از كانون
پروا آن را مخل امنيت،
شوند و بي
مقام مدعي عليه قانون ظاهر مي
بينند و س��عي دارند با استفاده از ابزارهاي
آرامش و منافع خود مي
قدرت كه در اختيار دارن��د قانونگذاران را هم مجابكنند برخي
مقررات را به نفع آنها تغيير دهند.
حال بايد پرس��يد تحت چه ش��رايطي در يك جامعه چنين
كند؟ براي پاسخ اين پرسش مهم بايد شرايط
هايي بروز مي
ناهنجاري
گونه جوامع را از نظر سياس��ي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
اين
بررسي كرد.
اي خاصي قرار دارد و آنها تعيين
ثروت و اقتدار در اختيار عده
كنند كه شهروندان كي و به چه ميزان از منافع اقتصادي كشور
مي
مند شوند و توقع خواهند داشت كه قانون مطابق خواست آنها
بهره
عمل كند نه آنها مطابق قانون.
در بعد سياسي هم اگر اساس حاكميت بر مبناي خواست و اراده
مردم ش��كل نگيرد و فسادهايي در نيروهاي حاكم بر جامعه ظهور
اي به
شوند .وقتي جامعه
اعتماد مي
يابد ،مردم به قانون و مقررات بي
رسد ديگر قوانين جاري كارساز نيست و افراد جامعه
اين نقطه مي
دهند .در بعد
ش��كني آشكار نارضايتي خود را نش��ان مي
با قانون
اجتماعي هم از دست رفتن همبستگي ميان افراد جامعه كه سرمايه
شود ،نبود امنيت رواني و اجتماعي ،ناديده
اجتماعي محسوب مي
عدالتي،
انگاشته ش��دن افراد جز در زمان نياز حاكميت ،وجود بي
هاي اجتماعي و عدم
هاي بروز بحران
توجهي حاكميت به ريشه
بي
اهتمام به رفع آنها  ...نوعي سرخوردگي ،يأس و واگرايي در افراد
آورد كه نتيجه آن عدم تمكين به مقررات و قواعد
جامعه به وجود مي
گريزي يا اجراي قانون به سبك و سليقه
ستيزي ،قانون
است .قانون
خود در سطوح پايين جامعه به شكسته شدن حرمت قانون در قالب
انجامد.
انواع بزه و جرم مي
قانوني منجر به توزيع نابرابر ثروت و
در همين شرايط ،همين بي
زند و فقر به
شود .شكاف طبقاتي به فقر دامن مي
شكاف طبقاتي مي
زند:
افزايش بزه و جرم دامن مي
اگر دس��تم رس��د بر چرخ گردون
از او پرسم كه اين چين است و آن چون
ده��ي صد ناز و نعمت
يك��ي را مي
يك��ي را ن��ان جو آل��وده در خون
مخلص كالم اين كه قانون امري ستودني و ارزشمند كه مايه
ترقي و پيشرفت در بسياري از جوامع است ،اكنون در برخي جوامع
آيد و اين زمينه
س��تيزان در مي
گريزان و قانون
به گ��روگان قانون
شود.
عدالتي و رواج فساد مي
گسترش بي

يادداشت

اولين گام و آخرينکالم

سيد مسعود رضوي

ها از نظر بگذرانيم .آنچه
ها و روزنامه
تمام سال گذشته را در رسانه
بينيم ،سال سخت و مهمي بود که موج سنگين گذرِ روزگار از سر
مي
ما عبور داد .ملت ايران و کشور عزيز و پهناور ما به سوي فصلي نو در
رود.
جهاني پر شر و شور ،و به طرف حيات و ماجراهاي تازه پيش مي
نيک و بد ،کم و زياد ،تلخ و شيرين ،ماييم و اين سرزمين کهنسال ،ماييم
و اين مردم و اين فرهنگ ،ايران است و ايراني با اين سرنوشت و اين
تاريخ شگفت انگيز...
سال  1398براي ايران مسير متفاوتي خواهد داشت.
کنم ابتدا بايد مردم بپذيرند که الزم اس��ت براي عبور
تصور مي
از يک اقتصاد مصرف��ي و تک محصولي که دولت و حکومت را بر
کند به س��وي کارهاي معطوف به توليد و
همه چيز توانا و مقتدر مي
هايي متفاوت گام بردارند .مردمي که
خدمات ثروت آفرين و کوشش
تالش و کار بي وقفه را سرلوحه کتاب زندگي قرار ميدهند نويسندگان
زنند.
سرنوشت هستند .چنين مردمي آزادي و توسعه را رقم مي
در جايي که مردمانش اسير نااميدي و آشفتگي باشند ،زمينه براي
ش��ود .اما در جايي که نور
ر ّماالن و دجاالن و خودکامگان فراهم مي
ايمان و ش��مع آگاهي و فانوس کار و تالش و اميد روشن شود هيچ
اي تاريک نخواهد بود .شکيب و
ظلمي پايدار نيس��ت و هيچ لحظه
ايستادگي به تدريج ش��مع و فانوس را به خورشيدي درخشان بدل
خواهد ساخت و آفتابي بلند و تابان بر زمين و سرزمين خواهد تابيد.
تمدن و توسعه و رستگاري در چنين درخششي هويدا خواهد شد .اگر
کسي گفت اينها شعار است و گوشمان از شعار پر شده ،بايد بداند که
هاي عظيم بشري ،به اين راه اعتقاد و باوري خلل
ملل بزرگ و تمدن
اند و به تدريج ،با ايمان به تغيير و تکامل و تحول به اوج
ناپذير داشته
اند.
رسيده و پايدار مانده
سال نو را مديران و مسئوالن نظام جمهوري اسالمي نيز با بيم و
اميدهاي فراوان آغاز خواهند کرد .بايد عزمِ تحول و تغيير ،و فرصت
کم نظيري را که براي کاهش حجم دولت و ريخت و پاش و مخارج
بيهوده به دس��ت آمده مورد استفاده قرار دهيم .وقت آن است که از
تنگناي تحريم براي رهايي از اقتصاد نفتي استفاده مفيد ببريم.
 اگر مردم مخارج دولت را تقبل کنند ،از دولت پاس��خ خواهند
خواس��ت و اگر دولتي ش��فاف و صاحب اراده در رأس کار باشد،
هاي
به ج��اي راضي کردن اين و آن ،و يا ک��م و زياد کردن بودجه
هاي واقعي و توليد
هاي پايدار و افزايش شغل
شفاف ،به سوي برنامه
غير
دارد...
استوار گام برمي
کند دقيق ًا بگويد
بايد ازين پس هرکس ريالي از بودجه دريافت مي
اش چيست؟
و در منظر عموم مشخص سازد که کار و هدف و فايده
مردم اولويت کشورند ،مردم تنها صاحبان بودجه و مهمترين ناظران
هاي عمومي هستند .ملت هدف و معناي دولت و تمام نهادها
سرمايه
و ساختارهاي کش��ورند و هرکه مقام و منزلت و جايگاه و پايگاهي
ميسر است ،بايد عهد
دارد ،يا دسترسي به امکان و منابع و ماليه برايش ّ
کند که کاري درخور و در شأن ملت انجام دهد .فلسفه بودن حاکمان
همين است و بس...
نوبه��ار  98را که متقارن با ميالد امي��ر عدل و حکمت و ادب،
رئيس مومنان و جوانم��ردان و َمثَ ِ
ل اعالي اخالق و نيکي اس��ت،
حضرت امير(ع) به هم ميهنان و تمام مردمي که نوروز برايشان گرامي
گوييم؛ فارغ از هر تعلقي و هر شيوه و باور و ذوق و
است تبريک مي
ِ
عبارت زيبايي از خواجه حافظ :ساقيا،
اي ،با تفأل به مصرع و
سليقه
آمد ِن عيد مبارک بادت.

