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سرمقاله

زبان معیار 
قانونگرایی!
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فدوی:
چهل سال با اقتدار مقابل آمریکا ایستاده ایم
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پورابراهیمی:
اروپا هزینه برجام را بپردازد

3

قدرت نمایی با اعتماد به خودی و پرهیز از جناح بازی؛

صفحه 5

صفحه 2

مسئوالن باید 
پاسخگوی گفته 

ها و رفتارهای خود 
باشند

تداوم شرایط جاری 
با اروپا غیرممکن 

خواهد بود
 

از بازپس گیری حقوق های 
نامتعارف تا برکناری و 

مجازات

ب��رای اداره ام��ور جامعه در س��طوح مختلف به زبان 
معیار فارس��ی نیازمندیم تا همگان درک مشترکی از 

آن داشته باشند. 
زبان فارسی معیار دارای ویژگی های امالیی و خواندن 
ساده و روان است که متشکل از کاربرد بجای حروف، 

کلمات و عالمت های سجاوندی است. 
ژزبان معیار فارس��ی، تس��هیل کننده ام��ور و عامل 
برقراری ارتباط اجتماعی بین اقوام گوناگون در ایران 
اس��المی است. زبان فارس��ی معیار، با ادبیات شعری 
کامال تفاوت دارد که در آن هر چه صنایع ادبی بیشتر 

و پیچیده تر بکار رود نشانه مرغوبیت آن است. 
زبان فارس��ی معیار، دارای س��ادگی و روانی است و با 

زبان اقوام و لهجه های فراوان آنها کاماًل فرق دارد. 
زبان فارس��ی معیار، زبانی اس��ت که همه مردم ایران 
بتوانند به راحتی آن را بفهمند و از طریق آن مقصود 

خود را به دیگران بفهمانند. 
در اصل 15 قانون اساسی اینچنین آمده است: »زبان 
و خط رس��می و مش��ترک مردم ایران فارسی است . 
اس��ناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید 
ب��ا این زبان و خط باش��د ولی اس��تفاده از زبان های 
محل��ی و قومی در مطبوعات و رس��انه های گروهی و 
تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان  فارس��ی 
آزاد اس��ت« . از آنج��ا که اداره ام��ور جامعه از طریق 
قوانین انجام می ش��ود بسیار بجاست که کاربرد زبان 
معی��ار فارس��ی، در عرصه قانونگ��ذاری و قانونگرایی 
بی��ش از ه��ر جای دیگر در جامعه مش��اهده ش��ود. 
اما افس��وس و صد افسوس که بر اس��اس اعالم نظر 
صریح گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی و مقاالت متعدد، زبان قانون و قانونگذاری در 
ای��ران از بدو پیدایش تا امروز، هیچ معیار و قانونی را 
برنتابیده است. زبان فارسی معیار، آکنده از کلمات و 
عبارات عربی و معماگونه نیس��ت که فهم آن بر اکثر 
مردم ممکن نباش��د! زبان فارس��ی معیار، زبان علم و 
پژوهش اس��ت نه شعر شاعران که مملو از تشبیهات، 
تمثیالت و ایهام و ... اس��ت. زبان قانون و قانونگرایی، 
دارای بهترین شیوه در رسم الخط و خواندن است که 
کاربرد آن برای همگان بدون دش��واری میسر باشد. 
برای استفاده هر چه بهتر و بیشتر مردم از زبان فارسی 
معیار، عالمت ها نیز دارای کاربرد وس��یعی هستند. 
عالم��ت گذاری به جریان فه��م مطالب در خواندن و 
فهمی��دن حروف، کلمات، عب��ارات و جمله ها کمک 
شایانی می کند.  متاسفانه بر اساس مطالعات گذشته 
نگر در سیر قانونگذاری 110 ساله ایران شاهد عظیم 
ترین بی نظمی در همه زمینه های زبان و خط فارسی 
هس��تیم!! گویی که اصل 15 قانون اساسی فقط برای 
مردم وضع شده است و نظام قانونگذاری و قانونگرایی 
با اس��ناد و مکاتبات کشور نس��بتی ندارد که مطابق 

قانون باید بر اساس اصول زبان و خط فارسی باشد. 
رعایت اصول زبان و خط فارسی معیار، عالوه بر تأکید 
بر وحدت ملی از طریق زبان و خط، به وحدت رویه در 
ام��ر خطیر قانونگذاری کمک می کند که عدم رعایت 
آن در زمان حاضر موجب س��ردرگمی مردم در قانون 

پذیری و اجرای قانون در کشور شده است. 
بدون تردید باید اعتراف کرد که اصول زبان فارس��ی 
معیار در هیچ یک از مراحل قانونگرایی اعم از تدوین، 
تصویب، تایید و تفسیر، اجرا و نظارت در تقسیم کار 
ملی بر اس��اس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
رعایت نمی شود که این مهم شایسته نظام قانونگرایی 
کش��ور نیس��ت.  چگونه می توان قوانینی را که خود 
بر اس��اس ضوابط زبان و خط فارس��ی معیار نگارش 
نش��ده اند در جامعه به عنوان سرمشق زندگی تبلیغ 
کرد! گویا نگارش قانون خود س��ال هاس��ت که از بی 

قانونی در نگارش رنج می برد! 
در سخنان مس��ئوالن و متولیان تقسیم کار ملی در 
قانونگذاری و قانونگرایی نیز به شدت فقر زبان فارسی 
معیار، وجود دارد. زبان فارسی معیار، زبان معماگونه 
و تخصصی علم حقوق یا دروس حوزوی نیس��ت! چرا 
که بر اس��اس ماده 2 از قانون مدنی می بایست ظرف 
15 روز توسط همه مردم ایران، خوانده شده، فهمیده 
شده و اجرا ش��ود!! اشکاالت ویراس��تاری فراوانی در 
قوانین مصوب کش��ور وجود دارد که اصالح آنها کار 

بسیار دشواری است اما الزم و ضروری. 
عل��ت وقوع ای��ن معضل در نظام قانونگرایی کش��ور، 
عدم وجود آیی��ن نامه های اجرایی قوی در س��طوح 
مختلف تقس��یم کار ملی پیرامون قانون و قانونگرایی 
و مسئوالن مرتبط با آن است.  بی قانونی در استفاده 
از زبان فارسی، عالوه بر سردرگمی مردم موجب بهره 
برداری نابجا از قوانین توسط مجریان قانون می شود 
که نهایتاً به بی توجهی به تأمین منافع عمومی و بروز 

ناامنی در حقوق و تکالیف جامعه می انجامد. 
فالسفه تحلیلی )زبانی( بر این عقیده اند که زبان، خانه 

وجود و محل آشکارگی حقایق در هر جامعه است. 
متخصص��ان زبان و ادب فارس��ی نی��ز معتقدند زبان 
فارسی دارای ویژگی ها و توانمندی های فراوانی است 

که در سایر زبان ها دیده نمی شود. 

سفیر اسبق ایران در ایتالیا:

تکلیف نجومی بگیران روشن شد
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ابوذر ندیمی

مدیرعام��ل بنی��اد برک��ِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
امام)ره( از اجرای 30 هزار طرح اش��تغال زایی با ایجاد 84 
هزار فرصت ش��غلی، توس��ط این بنیاد در سال جاری خبر 

داد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد برک��ت، دومین دوره ی 
آم��وزش تس��هیل گران اقتصادی– اجتماع��ی بنیاد برکِت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با حضور دکتر محمد 
امید معاون توس��عه ی روس��تایی و مناطق محروم ریاست 
جمه��وری، دکتر عیس��ی منص��وری معاون وزی��ر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی و رییس س��ازمان آم��وزش فنی و 
حرفه ای، مهندس س��عید جعفری و دکتر محمود عسکری 
آزاد مدیرعام��ل و ریی��س هی��أت مدیره ی بنی��اد برکت، 
معاونان و مدیران س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت امام)ره(، 
ش��رکت کنندگان در ای��ن دوره ی آموزش��ی و جمع��ی از 

مقامات کش��وری و لش��کری آغاز به کار کرد.
مدیرعام��ل بنی��اد برک��ِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
امام)ره( در آیین افتتاحیه ی این دوره ی آموزشی، با اشاره 
به ایجاد 10 هزار طرح اش��تغال زایی توس��ط این بنیاد در 
س��ال گذشته، از راه اندازی و بهره برداری از 30 هزار طرح 
اش��تغال زایی دیگر در سال جاری براساس سیاست گذاری 
و تأکیدات رییس س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت امام)ره(، 

خب��ر داد.
 6 و  شهرس��تان   155 اس��تان،   25 جعف��ری  مهن��دس 
هزار روس��تا را مناط��ق هدف اجرای ای��ن 30 هزار طرح 
اش��تغال زایی ذکر و تصریح ک��رد: برگزاری دومین دوره ِی 
آموزشی تس��هیل گران اقتصادی- اجتماعی بنیاد برکت به 
منظور و با هدف تأمین و پرورش تعداد تسهیل گران مورد 
نی��از برای ایجاد این تعداد طرح  اش��تغال زایی در کش��ور 

اس��ت.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این تعداد طرح  اشتغال زایی 
با قابلیت ایجاد بیش از 84 هزار فرصت ش��غلی در مناطق 
روس��تایی و مح��روم، ضمن ایجاد اش��تغال پای��دار، نقش 
عمده ای در رف��ع محرومیت و توانمندس��ازی اقتصادی و 

اجتماع��ی مردم��ان ای��ن مناط��ق دارد. 
مهندس جعفری با اش��اره به اقتدار ایران در سطح منطقه 
و جه��ان گفت: آن چه امروز در صحن��ه ی امنیت و اقتدار 
کشور ش��اهد هس��تیم، که تحسین حتی دش��منان نظام 
را برانگیخت��ه اس��ت، نتیج��ه ی ایث��ار و جان فش��انی های 

مردمی اس��ت که در 40 س��ال گذشته از جان و مال خود 
گذش��ته اند.

مدیرعام��ل بنی��اد برک��ِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
ام��ام)ره( ادام��ه داد: بخ��ش اقتصادی کش��ور نی��ز باید 
این چنی��ن مقتدر و توانمند باش��د. متأس��فانه در حوزه ی 
اقتصاد دچار مش��کالتی هس��تیم. با وجود پیش��رفت های 
چش��م گیر و غیرقابل کتمان کش��ور که حتی قابل قیاس 
ب��ا پیش از پیروزی انقالب اس��المی نیس��ت، اما هم چنان 
ش��اهد برخی مش��کالت اقتصادی و عدم توزیع عادالنه و 

منصفانه ی امکانات، فرصت ها و درآمدها هس��تیم. 
مهندس جعفری ب��ا تأکید بر مردمی کردن اقتصاد، اظهار 
داش��ت: نگاه، رویکرد، سیاس��ت ها، برنامه ه��ا، راهبردها و 
اقدامات م��ا در حوزه های اقتصادی نی��از به یک بازنگری 
اساسی دارد. وجود برخی محرومیت ها در کشور زیبنده ِی 
مردم این س��رزمین نیس��ت و باید ب��رای رفع این معضل، 
برنامه ریزی کنیم. این مهم انجام نمی ش��ود مگر این که با 
تکیه بر توانایی های جوامع محلی و با یک نگاه ش��بکه ای، 
تعامل��ی و ارزش آفرینی بتوانی��م روش های نوین و مؤثر را 
به کار ببریم. با ش��ناخت اصولی از پدی��ده ی محرومیت و 
ب��ا نگاهی هدفمند و جه��ادی و بهره گیری از دانش روز و 
تجربه ی دیگر کشورها می توانیم فقر را در کشور ریشه کن 

کنی��م. 
مدیرعامل بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
خاطرنشان کرد: در همین راس��تا، بنیاد برکت ِ با توجه به 
سیاس��ت ها و راهبردهای ابالغی از س��وی س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( و دکتر محمد مخبر رییس س��تاد، 
مبح��ث الگوهای اجتماع محور در حوزه ی اش��تغال زایی را 
در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. ایجاد اشتغاِل منجر 
ب��ه تأمین معیش��ت پایدار، یک��ی از مؤثرترین عوامل رفع 
محرومیت در مناطق روستایی و کم تر توس��عه یافته است.

مهندس جعفری با تأکید بر این که س��ال گذش��ته شاهد 
ی��ک دگرگونی و تغیی��ر در حوزه ی اش��تغال زایی بودیم، 
تصریح کرد: در س��ال گذشته با 200 تسهیل گر، موفق به 
راه اندازی 10 هزار طرح اش��تغال زایی با قابلیت ایجاد 40 
هزار فرصت شغلی در 15 استان و 80 شهرستان ش��دیم. 

مدیرعام��ل بنی��اد برک��ِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
ام��ام)ره(، تس��هیل گران را به نوعی رس��والن و پیام آوران 
توسعه و پیشرفت و رشد و ترقی جوامع محروم و روستایی 
خواند و خطاب به شرکت کنندگان دومین دوره ی آموزش 
تس��هیل گران اقتص��ادی– اجتماعی گفت:  با حضور ش��ما 
تس��هیل گران، چ��رخ اقتصاد در این مناط��ق می چرخد و 

جوامع محلی به س��وی توسعه ی پایدار هدایت می ش��وند. 
گفتنی اس��ت، بنیاد برکِت س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت 
امام)ره( در راس��تای مأموریت های محول ش��ده از سوی 
ستاد اجرایی و با هدف توسعه ی اشتغال پایدار در مناطق 
مح��روم، دومین دوره ی آموزش تس��هیل گران اقتصادی– 
اجتماع��ی را با حضور 210 ش��رکت کننده از 25 اس��تان 

کش��ور برگزار می کند.

در آیین افتتاح دومین دوره ی آموزش تسهیل گران اقتصادی– اجتماعی مطرح شد:
اجرای 30 هزار طرح اشتغال زایی توسط بنیاد برکت

احمد توکلی:  در سال جاری
اینستکس ایران را از مطالبه تعهدات 

ذکر شده در برجام منع می کند

احم��د توکلی عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام، گفت: 
اینس��تکس از نف��ت در برابر غذا و داروی ص��دام هم بدتر 
است. چطور به خودشان اجازه می دهند از ما بخواهند پول 
صادرات خود را به حس��اب ش��رکت وابس��ته به اینستکس 

بریزیم؟
احمد توکلی، فعال سیاس��ی و رئیس هیئت مدیره دیده بان 
ش��فافیت و عدالت، درباره کانال اینستکس طی مصاحبه ای 
ب��ا اعتماد آنالین گفت: اینس��تکس از نف��ت در برابر غذا و 

داروی صدام هم بدتر است.
مشروح گفت وگو به شرح زیر است. 

بر اس�اس اخبار رس�می اعالم ش�د که اینس�تکس 
باالخره اجرایی شد. ارزیابی شما چیست؟

اینس��تکس اجرا شد و خیلی ها راضی اند که اینستکس اجرا 
شده است. در حالی که این اتفاق برای ایران ضرر دارد و ما 

را از حقوق مان محروم خواهد کرد. 
چطور؟

ببینید، در واقع با اجرایی ش��دن اینستکس،  اروپایی ها هیچ 
الزام��ی ندارند که به تعهداتی ک��ه در برجام امضا کرده اند، 
عمل کنند. آنچه در برجام آمده بود کش��ورهای اروپایی را 
متعه��د کرده بود تا همه محدودیت ه��ای بانکی با ایران را 
بردارن��د، به طوری که ایرانی ه��ا بتوانند دارایی های خود را 

جابه جا کنند و همچنین حوائج بانکی شان برطرف شود.
اینس��تکس نه تنها تعهدی در قبال ای��ن موارد ندارد، بلکه 
ای��ران را از مطالبه تعهدات ذکرش��ده در برج��ام هم منع 
می کند. در اینس��تکس ایران فقط اج��ازه دارد با راه اندازی 
یک شرکت انحصاری دارو به کشور وارد کند که این حتماً 
و قطع��اً توهینی آش��کار به ایران و ایرانی  اس��ت. کمااینکه 
بخ��ش دارو اصاًل از همان اول هم مش��مول تحریم ها نبود. 
م��ن نمی دانم چطور آقایان زیر ب��ار چنین قول و قرارهایی 

رفته اند.
برخی هم این نظر را دارند که وقتی مناس��بات کش��ور با 

جه��ان به هم ریخته اس��ت، باید ب��ه کوچک ترین 
موردی که نش��ان از تعامل دارد، چراغ س��بز 

نشان داد.
این حرف غلط اس��ت. آقایان در حالی بدی 
ش��رایط را بهان��ه می کنن��د که ه��ر اوضاع 
نابس��امانی چاره ای دارد. کشور اگر بخواهد 
اینس��تکس را این طور که قرار گذاشته شده 

اجرایی کند، نتیجه اش می ش��ود اینکه 
نی��از ارزی م��ان از یک و 

هش��ت دهم فعل��ی به 
دالر  میلی��ون  هفت 
می رسد. اروپا گفته 

دیگران  اگر  است 
هم بخواهند با 

ایران معامله 

کنند، باید از اینس��تکس اجازه بگیرند که باید گفت، ش��ما 
غلط می کنید این حرف را می زنید.

اینس��تکس از نف��ت در برابر غذا و داروی ص��دام هم بدتر 
است. چطور به خودشان اجازه می دهند از ما بخواهند پول 
صادرات خود را به حس��اب ش��رکت وابس��ته به اینستکس 

بریزیم؟ 
پیشنهاد شما چیست و چه باید کرد؟

پیش��نهادم همان چیزی است که در دستور کار دولت قرار 
دارد؛ م��ا باید آرام  آرام از برجام خارج ش��ویم. البته با توجه 
به زحماتی که کش��یده شده است اصاًل دوست ندارم برجام 
از بین برود، اما اگر قرار بر س��واری دادن باشد، ایران برجام 

را نمی خواهد.
اما خروج ایران از برجام هدف و خواسته اصلی دونالد 

ترامپ نیست تا از زیر فشارها خارج شود؟
این چه حرفی اس��ت که شما می زنید؟ آنها خودشان برجام 
را نق��ض کرده ان��د و حاضر نیس��تند تعهدات توافقی ش��ان 
را عمل��ی کنند و از م��ا می خواهند قدم��ی از برجام عقب 

ننشینیم. نمی شود که تعهد یک طرفه باشد.
البته نظر اروپایی ها با نظر آمریکا یکی نیست.

مگر در عمل غیر از این چیزی است که من می گویم؟ 
حرف ش�ما تا حدودی صحیح اس�ت، اما باالخره باید 
بح�ران را ب�ه نوعی مدیری�ت کرد ت�ا هزینه ها کمتر 

شود.
ضررهای ایران در صورت خروج از برجام کمتر نمی ش��وند، 
اما اگر به خواسته هایش��ان تن دهیم، روزبه روز بیشتر ضرر 
می کنیم و باعث می ش��ویم طرف هایمان پرروتر و بی ادب تر 
ش��وند. آنها در کش��ور ما حکومت می کردند و برای همین 
تالش می کنند دوباره همان ش��رایط گذش��ته را به دس��ت 

آورند و به چپاول اموال و دارایی های ما بپردازند.
در واقع  زیاده طلبی در الیه الیه های شخصیتی ش��ان رخنه 
کرده است. ببینید، ما می خواهیم در این دنیا زندگی کنیم 
و نبای��د زیر بار ح��رف زور برویم. برجام ب��ا آن همه دنگ 
و فنگ و مذاکرات چندس��اله به کجا رس��ید که اینستکس 
بخواهد برسد؟ آنها به تعهدات و امضای خود در برجام عمل 
نمی کنن��د،  چه تضمینی وجود دارد که در اینس��تکس 
هم به م��ا ضربه نزنند؟ دولت باید بیاید و به مردم 
توضی��ح دهد چرا زیر بار ق��راردادی می رود که 

وضعیت معیشت مردم را بدتر می کند.
پس چطور هم دولت و هم مجلس نظرشان 

در مورد اینستکس مثبت است؟
دول��ت و مجل��س ک��ه اینس��تکس را خوب 
می دانند، بیایند ب��ه اعتراض مِن احمد توکلی 
ج��واب بدهند و مرا قانع کنند. 
ام��ور  ک��ه  نمی ش��ود 
مربوط به مملکت را با 
جوسازی و آرزومندی 

پیش برد.
فق��ط  اینس��تکس 

ضرر است.


