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سؤال از رئیس جمهور حق طبیعی نمایندگان است
رئیس ش��ورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: ح��ق طبیعی نمایندگان 
اس��ت که به عنوان منتخبان مردم، از هر مقامی سؤال کنند. برای رئیس جمهور 
هم فرصت خوبی اس��ت ت��ا صادقانه و بی پرده، نظ��رات و دیدگاه های خود را با 

مردم در میان بگذارد.
مجی��د فراهانی افزود: مش��کل اقتصادی ما ناش��ی از چگونگی تعامل با نظام 

بین الملل و وضعیت سیاس��ت خارجه و مشکالتی اس��ت که بر اثر تحریم ها به وجود 
آمده است. بخش کوچکی از مشکالت اقتصادی ما به مسائل مدیریتی برمی گردد.

وی درباره عدم امضای نامه س��ؤال از رئیس جمهور توس��ط نمایندگان لیست امید 
گفت: همچنان که حق نمایندان اس��ت که از رئیس جمهور س��ؤال کنند، حق برخی نیز 
این اس��ت که اگر نمی خواهند س��ؤالی بپرسند، در فش��ار قرار نگیرند. نه کسی را بابت 

امضای طرح سؤال از رئیس جمهور باید سرزنش کرد و نه بابت عدم امضاء.  فارس

احزاب
طرح سوال از رئیس جمهور در دستور کار قرار می گیرد

نایب رئیس مجلس گفت: س��وال از رئیس جمه��ور در دو هفته کاری بعد از 
تعطیالت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مس��عود پزشکیان گفت: با توجه به ش��رایط اخیر کشور، رئیس جمهور باید 
زودتر از این در مجلس حاضر می شد و شفاف برای مردم و نمایندگان مسائل را 

آن گونه که هست مطرح می کردند.
وی افزود: در بس��یاری از مس��ائل و مشکالت تنها یک نفر مقصر نیست، در واقع 

مجموعه  دولت، مجلس، قوه قضاییه و دیگر ارگان ها در بروز مش��کالت س��هیم هستند، 
آق��ای روحان��ی هم باید ضمن حض��ور در صحن به تمامی مس��ائل اش��اره کند و همه 
تصمیماتی هم که اتخاذ شده را تشریح کنند.ما در حال جنگیم، آمریکا هم همه تالش 
خود را به کار بسته که مردم و مسئوالن را به جان هم بیندازد از این رو به جای انداختن 

تقصیر به دوش یکدیگر باید با هم تالش کنیم تا مشکالت مرتفع شود.  الف

پارلمان
برخی وزرا برکنار نشوند، استیضاح ها ادامه دارد

عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی گفت: پیام استیضاح ربیعی این بود که اگر 
رئیس جمهور برخی وزرا را برکنار نکند، مجلس استیضاح ها را ادامه خواهد داد.

محمد هاشمی رفسنجانی افزود: استیضاح حق مجلس است اما توهین به یک 
وزیر، حق هیچ کسی نیست. در نظام جمهوری اسالمی، کرامت انسانی باید در هر 

ش��رایطی حفظ شود. اگر برای رس��یدن به هدفی، این اصل اخالقی زیر پا گذاشته 
ش��ود، دیگر نمی توانیم ادعا کنیم در مسیر اخالق اسالمی قرار داریم. وی در پاسخ به 

اینکه پیام اس��تیضاح وزیر کار برای رئیس جمهور چیست، گفت: پیام استیضاح شاید این 
باشد که اگر رئیس جمهور نتواند نظر نمایندگان را درباره برخی وزرا تامین کند و در عین 

حال همان وزیر استعفا ندهد و یا اینکه برکنار نشود، مجلس وارد مساله خواهد شد.
هاشمی افزود: به نظر می رسد اگر برداشت مجلس این باشد که استیضاح یک وزیر 

رای خواهد آورد، به استیضاح دیگر وزرا نیز ادامه خواهد داد.  مهر

نظرگاه

دلواپس بودن جرم نیست
ممکن است در یک قضّیه ای، یک عّده ای دغدغه 
داشته باش��ند؛ دغدغه داش��تن جرم نیست؛ دلواپس 
بودن جرم نیس��ت. میتوانند کسانی حقیقتاً نسبت به 
یک مسئله ی مهم و حّساس کشور، احساس دلواپسی 
و دغدغه من��دی کنن��د؛ هی��چ مانعی ن��دارد؛ اّما این 
به معنای مّتهم کردن نباش��د، به معنای نادیده گرفتن 
زحم��ات و خدمات نباش��د. از آن ط��رف هم دولت و 
طرف داران دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی 
میکنند، بایس��تی اهانتی نکنند. من این را صریحاً به 
ملّ��ت عزیزمان عرض میکن��م – قباًل هم گفتم – من 
از هم��ه ی دولتها در دوران مس��ئولّیت خودم حمایت 
ک��ردم؛ از این دول��ت هم حمایت میکن��م. هرجا هم 
الزم باش��د تذّکر میدهم؛ البّته چک س��فید امضا هم 
به کسی نمیدهم. نگاه میکنم به عملکردها و برحسب 
عملکردها قضاوت میکنم و به توفیق الهی و به کمک 
الهی، برحس��ب عملکردها هم عمل خواهم کرد. این 
مطل��ب اّول در توضیح و تبیین آنچه به عنوان ش��عار 
سال – همدلی و هم زبانِی میان دولت و ملّت – مطرح 
کردیم؛ همدل باشند، هم زبان باشند و همکاری کنند 

و در کنار هم به سوی رفع مشکالت حرکت کنند.
ع��رض کردیم این وقت��ی اهّمّیت پی��دا میکند  که 
فرصتهای بزرگی در اختیار اس��ت و چالشهای بزرگی را 
انسان انتظار میبرد؛ امروز از همین روزها است. امروز، هم 
فرصتهای بسیار بزرگی داریم، هم چالشهایی در پیش روی 
ما است که بایستی با این چالشها برخورد کنیم و با کمک 
این فرصتها، بر این چالش��ها به توفیق الهی پیروز بشویم. 
خ��ب، امروز فرصتهای بزرگی داری��م؛ یکی از بزرگ ترین 
فرصتهای ما مربوط میش��ود به نیروی انس��انی کارامد و 
مبتکر که در کش��ور ما بحمداهلل بوفور و فراوانی، نیروی 

کارآمد و عمدتاً جوان و دارای ابتکار و روحّیه وجود دارد.

بیانات در حرم مطهر رضوی
اول فروردین 94

مخاطب شمایید

 مدیران فعلی، کارآمد بودند
مشکالت شدت نمی یافت

محس��ن رضایی نوش��ت: برای زیارت به مشهد 
رفت��ه بودم. از قش��رهای مختل��ف می آمدند و 
می گفتند فشار زندگی بر ما زیاد شده، کاری کنید. مردم 
را دل��داری می دادم، ولی همچنان نگ��ران بودند.به آنها 
گفتم سران س��ه قوه به دستور رهبر انقالب در تالشند 
برای رفع مشکالت معیش��تی چاره اندیشی کنند. حاال 
دیگر تردید نیس��ت که دولت بای��د روش خود را تغییر 
دهد و از خود مردم و نخبگان برای حل مشکالت کمک 
بگی��رد. اگر روش موجود درس��ت ب��ود و مدیران فعلی، 

کارآمد بودند، مشکالت تا این حد شدت نمی یافت.

شاهد دفن اخالق در مجلس بودیم
محمدرض��ا عارف نوش��ت: آنچ��ه در جریان 
استیضاح وزیر رفاه در مجلس رخ داد یکی از 
روزه��ای تلخ مجلس ده��م را رقم زد و به باور من در 
این روز ش��اهد دفن اخالق بودیم امیدواریم در آینده 

شاهد این گونه اتفاقات تلخ در مجلس نباشیم.

سیاست مجازی

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 

عمومى عادى ساليانه كه در ساعت 9 صبح مورخ 97/5/31 در محل قانونى 

شركت تشكيل مى شود حضور بهم رسانند . 

دستور جلسه : 

1-تصويب تراز 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت نمايندگى 

بيمه رادمهر يزد ( سهامى خاص) به شماره ثبت 5378

هيئت مديره 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 10/م/97
شركت توليد نيروى برق بندرعباس

اين شركت در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى خريد نازل پليت توربين بخار نيروگاه بندرعباس اقدام نمايد.

 www.setadiran.ir لذا از شركتهاى واجد شرايط در اين مناقصه دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس

مراجعه و نسبت به واريز مبلغ 1/000/000 ريال (يك ميليون ريال) بصورت الكترونيكى از تاريخ 1397/05/16 لغايت 1397/05/27 اقدام و يك نسخه از اسناد مناقصه را 

دريافت نمايند. با توجه به اينكه كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار مى گردد. الزم است در 

صورت عدم عضويت قبلى شركتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت مذكور انجام و نسبت به دريافت گواهى امضاء الكترونيكى اقدام نمايند. ضمناً شركت كنندگان 

مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره: 33666583-076 داخلى 829 و 834 تماس حاصل فرمايند.

توضيحات:

1- مدت زمان اجراى كار: 6 ماه شمسى

2- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 1/270/810/794 ريال ( يك ميليارد و دويست و هفتاد ميليون و هشتصد و ده هزار و هفتصد و نود و چهار ريال) كه بايد به 

صورت ضمانتنامه معتبر بانكى يا فيش واريزى به نفع كارفرما در روز برگزارى مناقصه تسليم گردد.

3- دستگاه نظارت دفتر فنى توليد مى باشد و شركتهاى متقاضى مى توانند در خصوص سواالت فنى خود با داخلى 816 آقاى مهندس حاجب زاده تماس حاصل 

فرمايند.

4- هزينه درج آگهى ها به عهده برنده مناقصه مى باشد

5- آگهى ما در سايتهاى پايگاه ملى مناقصات www.iets.mporg.ir و سامانه تداركات الكترونيكى www.setadiran.ir دولت بخش «ثبت نام / پروفايل تامين كننده/ 

مناقصه گر» قابل مشاهده مى باشد.

روابط عمومى شركت توليد نيروى برق بندرعباس

ت دوم
نوب

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

یک عده دلواپس تا خبری از  جمهور تهدیدات دش��من می رسد، تا حامی 
یک ناو یا هواپیمای دش��من ح��رکات غیرمعمول 
می کن��د، بر خ��ود می لرزند و می ترس��ند اما ما بر 
خ��الف رئیس جمهور به آنه��ا نمی گوییم بروید به 
جهن��م، می گوییم، دلواپس نباش��ید و آرام بمانید 
دش��من هیچ غلطی نمی تواند بکند. دشمن با هم 
آن ادوات نظامی و بودجه ای که صرف تجهیز بمب 
افکن و ادوات جنگی می کند نمی تواند به جمهوری 
اسالمی چپ نگاه کند، نمی تواند شروع کننده باشد 
چون یقی��ن دارد که پایان دهنده جنگ نیس��ت و 
چون می دان��د آن وقت تا مرز ناب��ودی کامل باید 
بمان��د و التم��اس کند تا آتش بس حاصل ش��ود. 
نمی توان به دلیل نگران��ی از تهدیدات توخالی، به 
مذاکره مجدد با کس��ی که تعه��دی را که ضمانت 
س��ازمان ملل را داش��ته پاره کرده است دل بست، 
نمی توان از ترس به راهکارهای دیگری دس��ت زد 
که بدتر راه نفوذی به دش��من دهد. اما این ادعای 
م��ا نیس��ت ک��ه می گوئیم دش��من هی��چ غاطی 
نمی توان��د بکند. این موضوعی اس��ت که بنیانگذار 
جمهوری اس��المی و رهبر معظم انقالب بارها بیان 
ک��رده ان��د. در جدیدترین یادآوری ای��ن مهم نیز 
نش��ریه خط حزب اهلل به پاسخ رهبر انقالب درباره 
برخی از نگرانی ها نسبت به آینده انقالب که اخیرا 

در دیدار جمعی از فعاالن فرهنگی خارج از کش��ور 
با ایشان مطرح شد، پرداخته است.

پاس��خ رهبر انقالب درباره برخی از نگرانی ها 
نس��بت به آینده انقالب که اخیرا در دیدار جمعی 
از فعاالن فرهنگی خارج از کش��ور با ایشان مطرح 
ش��د، قابل تامل و آرامش دهنده است. در روزهای 
اخیر جمعی از فعاالن فرهنگی خارج از کش��ور با 
رهب��ر انقالب دیدار کردند که در خالل آن یکی از 
حضار، دغدغه و نگران��ی عالقمندان به انقالب در 
آن سوی مرزها را از آینده بیان کرد. رهبر انقالب 
در پاس��خ به نگرانی این شخص گفتند:»نسبت به 
اوضاع ما اصال نگران نباشند، هیچکس هیچ غلطی 
نمی تواند بکند، مطمئن باش��ند، هیچ تردیدی در 

این جهت وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.«
خط حزب اهلل برای اولین بار در س��خن هفته  
این شماره از نشریه، پاسخ آیت اهلل خامنه ای درباره 
برخی نگرانی ها نسبت به آینده انقالب را با عنوان 

»به همه بگویید...« منتشر کرد.
همین یادآوری مس��اله ای که بارها و بارها تکرار 
شده است می تواند قوت قلبی باشد برای آن دلواپسان 
و نگرانی های بیخودی که تا یک تهدید می شنوند به 
خود می لرزند و می گویند باید برویم مذاکره و ملت را 
از جنگ نجات دهیم! این پاسخ می تواند یکبار دیگر 
ب��ه جامعه و مردم و مس��ئوالن یادآوری کند که جز 
قصور خودش��ان و جز اختالف��ات درونی نمی توانند 
دشمنی داشته باشند و هیچ کشور و مثال ابرقدرتی 

توانایی رویارویی با آنها را نخواهد داشت.
این آرامش یک پیام مثبتی اس��ت که از سوی 
رهبری مخابره ش��ده اس��ت و می تواند به ایرانیان 
سراس��ر دنیا منتقل یافته و موجب��ات آرامش آنها 
را فرآه��م آورد. می تواند بگوید ک��ه هیچ اجباری 

برای تن دادن به خواسته های دشمن نداریم، هیچ 
اجباری برای کوتاه آمدن از مطالبات و حقوق ملت 
وجود ندارد و ماشه دشمن روی اسلحه ای است که 
گلوله های آن مشقی است و تنها قصد ایجاد ترس 

و نگرانی را دارد.
دست دشمن هیچگاه روی ماشه واقعی نخواهد 
رفت مگر زمانی که خیالش راحت ش��ود پشتوانه 
نظام که همان جمعیت 80 میلیونی هستند وجود 
نداش��ته و یا از مسئوالنشان دلسرد شده و نسبت 

به آنها اعتمادشان را از دست داده اند.
خواندن همین جمله از رهبری کافی است که 
بدانیم اگر از تهدیدات دش��من ناخرسند و نگرانیم 
باید حواسمان به خودمان و اقداماتمان باشد. باید 
حواسمان به مسئوالن و مطالبه گری قانونی از آنها 
بوده و در انتخاب هایمان دقت بیش��تری داش��ته 
باشیم تا با انتخاب یک فرد نادرست آینده انقالب 
را ب��ه خط��ر نیانداخته و باعث عقب گرد کش��ور و 

درجا زدن آن نشویم.
مس��ئوالن نیز با خواندن این جمله باید بدانند 
که مس��ئول اصلی ایجاد انشقاق احتمالی در جامعه 
به دلیل محقق نشدن وعده هایشان خواهند بود و بر 
این اساس وعده صادق را باید پیشه خود کنند، باید 
بتوانند در مس��یر خواسته های مردم حرکت کرده و 
مطالبه گری مردم را برنامه ریزی رقیب و یا دش��من 
تلقی نکنند و درس��ت و بجا پاسخگوی مطالبه گری 

قانونی آنها باشند.
در نهایت می توان اینطور نوش��ت که دش��من 
خارج��ی نمی تواند تا زمانی که مس��ئوالن الیق و 
فهیم و متعهد و مردمی آگاه و هوش��یار در کشور 
فعال هس��تند به قلب جامعه نفوذ کرده و آسیبی 
به کش��ور زن��د. همین جمله رهبری پاس��خ همه 
ناراحتی ها و دلواپسی ها و دل ناآرامیهای معمولی و 
نامعقولی می تواند باشد که توسط مسئوالن و بعضا 
مردم نسبت به آینده کشور وجود دارد. ما برخالف 
برخی که دلواپس��ی را جرم دانسته و به منتقدان 
انگ دلواپس��ی می زدند، دلواپس��ی و دل آش��وبی 
را ج��رم نمی دانیم و تالش می کنیم دلواپس��ان و 
آنهایی که دلنگران آینده کشور براساس تهدیدات 
دش��من هس��تند به آرامش��ی اقناعی رسیده و در 
کنار ملت به رشد و ارتقای جامعه اسالمی کوشش 

کنند و حضوری فعال داشته باشند.
دلواپسی و دلنگرانی تا جایی جرم نیست که به 
مرز ترس تا حد مردن نرسیده و به مغز فرمان قفل 
شدن ندهد، دلواپسی تا حدی جایز است که از ترس 
مرگ، مرگ نیاورد! دلواپس��ی که باعث شود ذهن 
قفل ش��ده و همه فعالیتها و کارکردها در ژارچوب 
ترس و اضطراب باشد و به نوعی باعث دشمن شاد 
ش��دن ش��ده و تمرکز فعالیت صحیح و پاتک را از 
انس��ان بگیرد فاجعه اس��ت. بر همین اساس جمله 
مقام معظم رهبری را برجس��ته کردی��م تا آنهایی 

که از ترس بهپیش��نهاد مذاکره ترامپ روی خوش 
نشان داده و در تالش هستند تا با کلیدواژه »کوتاه 
بیایید تا مردم قربانی نش��وند« ترسشان را کاهش 
دهند، آسودذه ش��وند که هیچ ترس و اضطرابی از 
دشمن نداشته باشند و بدانند که در صورت عملکرد 
مناس��ب و متحدانه و خالی نکردن پش��ت مردم و 
مس��ئوالن دش��من جرات جمله ندارد و حتی نمی 

تواند گزینه نظامی را روی میز قرار دهد.
نوشتیم تا دلواپس��ان دل نگران جنگ بدانند 
حق دارند نگران و دلواپس باش��ند اما حق ندارند 
برای این دلنگرانی کش��ور را به مس��یری هدایت 
کنن��د ک��ه منافع عموم��ی را به خط��ر انداخته و 
باع��ث رخدادی بدتر از آنچه تصورش را داش��تند 
و می ترسیدند، بش��وند. نوشتیم تا بدانند مادامی 
که دل آرام باش��ند و در مقابل دشمن تجهیز شده 
باش��ند کس��ی توان چپ ن��گاه ک��ردن را نخواهد 
داشت، بدانند که اگر مذاکره موشکی شکل گیرد، 
اگر اتحاد داخلی خدش��ه ببیند، اگر سیاست های 
ضد تروریس��تی ما تغییر کند آن موقع اس��ت که 
باید نگران واقعی باش��ند چون ب��ه قدری ضعیف 
ش��ده ایم که می توانند از بین ببرند ما را، نوشتیم 
تا هم��ه بدانند اگر از آرمان های انقالب اس��المی 
کوتاه بیاییم و فکر کنیم با این کوتاه آمدن و چشم 
بس��تن روی برخی موارد می توان به خوش��بختی 
وعده داده ش��ده توس��ط غرب برس��یم به آنچنان 
خاک س��یاهی خواهیم نشس��ت که یمن و سوریه 
در مقابل خوشبخت باشند. نوشتیم تا بدانیم آنچه 
جمهوری اسالمی را قدرتمند کرده تفکر انقالبی و 
مس��ئوالن انقالبی است و بس و فقط باید به وعده 
خداوند که به مومنان وعده پیروزی داده دل خوش 

کرد و آن را صادق دید.

امنیت  عضو سابق کمیسیون  خارج��ی دیـــــدگاه سیاس��ت  و  مل��ی 
مجلس شورای اسالمی گفت: اگر با آمریکا مذاکره 
هم کنی��م به دلیل روحیه اس��تکباری که دارد، به 

عهد خود پایبند نخواهد ماند.
احمد بخشایش اردستانی درباره مسائل مطرح 
ش��ده از س��وی رئیس جمهور آمریکا ب��رای مذاکره 
مس��تقیم با ایران گف��ت: نظر اولیه من این اس��ت 
ک��ه آقای ترامپ عالق��ه دارد از طریق توئیت کردن 
همیشه در صفحه اول رسانه ها و روزنامه ها بدرخشد 
و جنجال و جریان های رسانه ای بر محور او بچرخد.

وی اف��زود: البت��ه من معتقدم ب��رای مذاکره 
ب��ا آمریکا بای��د تا آبان م��اه و انتخاب��ات کنگره با 
طمأنینه رفتار کرد. اگر دموکرات ها موفق ش��وند 
می ت��وان طناب��ی دور افکار ترامپ باش��د ولی اگر 
جمهوری خواهان پیروز ش��وند فک��ر می کنم بهتر 

است مذاکراتی با آنها داشته باشیم.

عضو سابق کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اش��اره به ویژگی های رفتاری و 
شخصیتی رئیس جمهور آمریکا، تصریح کرد: ترامپ 
دوست دارد مذاکره کند، ترامپ می خواهد به جامعه 
آمریکا بفهماند که صداقت دارد و حرف هایی که در 

زمان انتخابات زده را دنبال می کند.
وی اظهار داش��ت: در عالم سیاست افراد وقتی 
به قدرت می رس��ند معموال نمی توانند ش��عارهای 
انتخاباتی خود را دنبال کنند. زیرا آن شعارها ایده آل 
اس��ت ولی در عمل، افراد با واقعیت رو به رو هستند. 
ترام��پ عالقه دارد ک��ه بگوید هنوز به ش��عارهای 
انتخاباتی پایبند اس��ت و از س��وی دیگ��ر به افکار 
عمومی بگوید جان ک��ری و اوباما مذاکره کنندگان 
خوبی نبودند. او می خواه��د بگوید چون »بیزینس 
َمن« و تاجر اس��ت بهتر از دیگران می تواند مذاکره 
کند. به این دلیل با کره شمالی مذاکره کرد اگرچه 
هنوز به نتیجه نرسیده است اما باالخره مذاکره بود.

وی افزود: آمریکا در دوران ترامپ با پوتین هم 
مذاکره کرد و معتقد است که با ایران هم می توان 
مذاک��ره کرد اما ما باید اف��ق پیش روی خود را تا 
انتخابات کنگره تنظیم کنیم. اگر دموکرات ها رأی 
بیاورند با اعتقادی که به برجام دارند و می گویند با 
برجام صلح در خاورمیانه گسترش می یابد، طبیعتا 
می توانند با ترامپ مقابله کنند و ش��اید نیازی به 
مذاک��ره نباش��د. ام��ا اگ��ر جمهوری خواهان رأی 

بیاورند می توان با ترامپ مذاکره کرد.
عضو س��ابق کمیس��یون امنیت ملی مجلس با 
بیان اینکه مذاکره به معنای تس��لیم شدن نیست، 
خاطرنش��ان کرد: به دلیل اینکه در فرهنگ اسالم 
و ش��یعه، صداقت وجود دارد م��ا معموالً مذاکره را 

ب��ه این معنا می دانیم که باید صاف و صادقانه همه 
چیز را گفت، اما بای��د توجه کرد که گاهی مذاکره 
صورت می گیرد اما نتیجه نمی دهد و یا مذاکره برای 

مذاکره است. من با عدم مذاکره موافق نیستم.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که آی��ا با وجود 
عهدش��کنی های مک��رر آمریکا باز هم بای��د با آنها 
مذاکره ک��رد، گفت: آمریکایی ه��ا معتقدند حق با 
کسی اس��ت که قدرت در اختیارش است. در نظام 
بین الملل هم این اصل حاکم اس��ت که هرکس زور 
بیشتری دارد حرفش را جلوتر می برد. سازمان ملل 
بعد از جنگ جهانی شکل گرفت و شورای امنیت به 
وجود آمد که آمریکا تقریبا در رأس آن است. همین 
که آمریکایی ها می آیند و مذاکره می کنند برایشان 

سخت است. آمریکایی ها می گویند ابرقدرتی هستند 
ک��ه ایران هیمنه و شأنش��ان را از بین برده اس��ت. 
س��فارت آنها را اشغال و توانس��ته آنها را از منطقه 
اخراج کند. پس اینکه آمریکایی ها با ژست ابرقدرت 
و به نوع��ی کدخدایی می آیند و پ��ای میز مذاکره 

می نشینند برایشان بسیار سخت است.
بخش��ایش اردس��تانی تصریح کرد: آمریکا به 
دلیل خوی ابرقدرت��ی، به مذاکرات و تعهدات پای 
بند نخواهد بود. البت��ه من می دانم که اگر مذاکره 
ه��م کنیم به دلیل روحیه اس��تکباری آمریکا، آنها 
به عهد خود پایبند نخواهن��د ماند اما معتقدم که 
مذاک��ره با آنها منوط به انتخابات کنگره اس��ت که 
اگ��ر دموکرات ها پیروز ش��دند نیازی ب��ه مذاکره 
نداریم چ��ون می توانند اقدام��ات ترامپ را خنثی 
کنن��د ولی اگر جمهوری خواهان رأی آوردند یعنی 
جامعه آمریکا با ترامپ موافق است. پس ما هم باید 

به سمت مذاکره برویم.  مهر

هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند بکند؛

دلواپسان بخوانند

بخشایش اردستانی:
آمریکا به هیچ مذاکره ای پایبند نیست

صلح اسالمی با اش��اره به تجربه تاریخی منهای سیاست گـروه رویکرد  عض��و مجمع جهانی 
مصر، لیبی و دولت مصدق شکس��ت آنها را ناشی از فریبکاری 

آمریکا دانست.
داوود عام��ری دبی��رکل مجمع جهانی صلح اس��المی در 
هم اندیش��ی با عنوان »رس��انه و رس��الت های بشردوس��تانه« 
در م��وزه انق��الب و دفاع مقدس برگزار ش��د، گف��ت: اقدامات 
بشردوستانه با دو رویکرد در جهان انجام می شود: اول اقداماتی 
که جنبه مادی دارند مثل کمکهای مردمی و خدمات حمایتی 
در حوادث، رخدادها و مس��ائل جهانی که این اقدامات توسط 
هالل احم��ر، صلیب س��رخ، ان جی اوها و نهاد؛ ام��ا آنچه مورد 
غفلت قرار گرفته اقدامات معن��وی مثل فعالیت های حقوقی، 

فرهنگسازی، اندیشه سازی و گفتمان سازی است. 
عامری با اش��اره ب��ه مزایای ف��راوان حمایت های معنوی، 
خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن حمایت ه��ا موج��ب پیش��گیری از 
نابس��امانی ها، مدیریت کرامت انس��انی و ایس��تادگی در برابر 
س��لطه جویی ها می ش��ود ک��ه از مهم ترین نیازه��ای جوامع 
بش��ری امروز است. جمهوری اسالمی به رغم وجود کاستی ها 
و مش��کالت دس��تاوردهای بزرگی را ایجاد ک��رد که می تواند 

ایده  های بزرگی را برای سعادت بشر خلق کند.
محس��ن پاک آیین عضو مجمع جهانی صلح اس��المی نیز 
در این نشس��ت گفت: نقش رس��انه ها در رفع اختالفات میان 
کشورها و برقراری دوستی میان ملل بسیار مهم است، چراکه 
امروز رسانه های صهیونیستی به دنبال ایجاد اختالف میان ما 

و سایر کشورها هستند. 
وی با اش��اره به منویات مقام معظم رهب��ری درباره صلح، 

تاکید کرد: به تعبیر معظم له صلحی پایدار است که عادالنه باشد. 
صلح غربی ها عادالنه نیست و به همین خاطر پایدار نمی ماند. 

همچنین جواد محمدی عضو مجمع جهانی صلح اسالمی 
در این هم اندیش��ی گفت: تمامی اقوام در کش��ور ما با صلح و 
آرام��ش در کنار هم زندگی می کنند که این از برکت اس��الم 

است.اسالم موجب رشد سریع فرهنگ و هنر در ایران شد. 
محمدی عنوان کرد: رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا ملت 
ای��ران با این فرهن��گ و تمدن غنی را مته��م به جنگ طلبی 
می کند. رس��الت اصحاب رسانه افش��اگری درباره وجهه زشت 
این جنایتکاران اس��ت. تجربه مصر، لیب��ی و دولت مصدق به 
ما نش��ان می دهد که فریب آمریکا ما را به اش��تباه محاسباتی 

می اندازد.

در نشست مجمع جهانی صلح مطرح شد؛ 

نقش رسانه ها در حل اختالف بین کشورها


