
 توصیه قاسمی
به ایرانیان خارج از کشور:

گزارش خبری
| سخنگوى وزارت امور خارجه با بيان اين كه اگر صبورى كنيم خيلى 
زود كليات SPV مشخص و اعالم مى شود، گفت: مكانيزم هاى جديد در حوزه 

پولى و مالى پيچيده و زمان بر است.
بهرام قاســمى در نشست هفتگى خود با رســانه ها در پاسخ به سوالى درباره 
اين كه« اروپايى ها گفته بودند ساز و كار مالى SPV  را قبل از نوامبر اعالم مى 
كنند با توجه به اين كه چنــد روز از نوامبر مى گذرد و دور جديد تحريم ها آغاز 
شده است، آيا به نظرتان اروپايى ها به دنبال اين نيستند كه به نحوى اين موضوع 
را مشــمول گذر زمان كنند؟ گفت:  نه موضوع به خوبى در جريان است. همان 
طور كه دوستان اشراف دارند، اين نوع مكانيزم هاى جديد به خصوص در حوزه 
پولى و مالى مكانيزم هاى پيچيده اى است لذا وقتى قرار است ساز وكار جديدى 
ابداع شده و به كارگرفته شود تاحدى زمان بر است و بايد با دقت الزم روى آن 

كار شود.
وى تصريح كرد: به خصوص با توجه به اين كه ايران شــرايط مشــخصى را از 
گذشــته مطرح كرده بود، در واقع بايد اين شــرايط آماده مى شد، فكر مى كنم 
اگر باز هم كمى صبورى كنيم بايد خيلى زود در واقع كليات SPV مشخص و 
اعالم شود، اميدوارم در زمان خيلى كوتاه ترى هم بتواند به مرحله اجرا و اجرايى 

شدن برسد.
وى در پاسخ به سوالى در مورد كشــتار تعداد از شيعيان در مراسم اربعين در 
نيجريه و راهكار جمهورى اسالمى ايران براى توقف اين گونه اقدامات گفت: ما 
اين اقدام را محكوم كرديم و توصيه مى كنيــم كه اين رفتارهاى خصومت آميز 
از جانب نظاميان در اين كشــور به كنار گذاشته شــود. ما معتقديم كه بايد در 

يك تعامل و گفت و گو ميان اين گروه ها و دولت نيجريه يك وضعيت مناسبى 
در كشور ايجاد شــود. وضعيت كنونى قابل دوام نيست و اميدواريم كه پاى ميز 

مذاكره و گفت و گو اين وضعيت خاتمه پيدا كند.
تقدير و تشكر از دولت و ملت عراق

سخنگوى وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اين كه 
برخى معتقدند عملكرد وزارت خارجه در ارتباط با اربعين و در راســتاى ايجاد 
تسهيالت الزم براى زائران اربعين حسينى جهت سفر به عراق اقدامات مناسبى 
انجام نداده، با رد اين موضوع گفت: گويى برخى به دنبال اين هستند كه وزارت 

خارجه را در مورد هر موضوعى و به هر دليلى مورد انتقاد قرار دهند.
وى با بيان اين كــه «وزارت خارجه يكى از فعال ترين اعضاى ســتاد اربعين 
حسينى بوده و از سال پيش فعاليت هاى خود را در اين زمينه آغاز كرده است»،  
گفت: اين وزارتخانه به صورت دقيق و با نظم مسئوليت هايى را كه در اين ارتباط 
بر عهده داشته انجام داده است. تماس هاى مكررى با مقامات عراقى داشته است. 
در همين چارچوب تالش بسيارى انجام داد كه ايرانيان در عراق بتوانند از دينار 
استفاده كنند. در مورد حضور زائران خارجى اربعين حسينى در كشور و عبور 
آن ها از مرز تماس هاى مكررى را با مقامات اين كشورها از جمله پاكستان انجام 
داد و تمهيدات مناسبى را براى صدور ويزا براى اين افراد در نظر گرفت من در 
اينجا الزم مى دانم از همكاران خودم در بخش كنسولى وزارت خارجه بخصوص 
رئيس اداره گذرنامه كه نماينده ما در ســتاد اربعين بــود جناب آقاى مجتبى 

كريمى تشكر و قدردانى كنم.
وى خاطرنشان كرد: اگر نابسامانى ها و كاســتى هايى در بحث اربعين وجود 

داشت مســائل مربوط به آن ها مرتبط با وزارت خارجه نبود و نيست گرچه ما 
تالش هاى بسيارى انجام داديم تا برخى از مشكالت به وجود آمده حل و فصل 
شود چنانكه سفير ما در عراق و همچنين آقاى ظريف به صورت جدى پيگير رفع 

برخى از مشكالت به وجود آمده بودند.
قاسمى ادامه داد: من در اينجا الزم مى دانم كه از دولت و مردم عراق نيز بخاطر 
همكارى ها و تالش شان براى برگزارى هر چه بهتر مراسم اربعين تشكر و قدردانى 
كنم.ســخنگوى وزارت خارجه همچنين در بخش ديگرى از صحبت هاى خود 
با اشاره به تالش هاى اين وزارتخانه براى پيگيرى وضعيت مرزبانان ربوده شده 
ايرانى در مرز ميرجاوه و سفرى كه وزير امور خارجه به پاكستان براى پيگيرى 
وضعيت اين افراد انجام داد، در پاسخ به اين سوال كه به نظر مى رسد كه بعضا 
اراده جدى از سوى مقامات پاكســتانى براى ايجاد امنيت و كنترل مرزهاى دو 
كشــور وجود ندارد و در اين زمينه همكارى هاى نظامى و امنيتى در ســطح 
مناسبى نيست و پاكســتانى ها به صورت جدى با گروه هاى تروريستى برخورد 
نمى كنند،  تصريح كرد: همه اين نوع اقدامات الزاما از دولت پاكســتان نشــات 
نمى گيرد و اين گروه هاى تروريســتى كه گهگاهى در مرزهاى دو كشور فعال 
مى شوند، بعضا ريشه در كانون هاى ديگرى دارند و اهداف شان ضربه زدن به ايران 
و فشار به ايران است. در واقع آن ها در راستاى اهداف ديگرى اين نوع اقدامات 
را انجام مى دهند. البته ما از مقامات اطالعاتى و امنيتى پاكســتان و همچنين 
دولت اين كشور خواسته ايم كه با جديت بيشتر در مرزهاى دو كشور درراستاى 
ايجاد امنيت فعال باشند و در راستاى جلوگيرى از وقوع اين گونه حوادث اقدامات 

بيشترى انجام دهند تا ما ديگر شاهد اينگونه حوادث تلخ نباشيم.

ســرمقاله
شیعه در اندوه

| رضــا امیری مهر- 28 ماه 
صفر سالروز رحلت سيد انبياء و برترين 
آفريده خدا محمد مصطفي (صلي اهللا 
عليه و اله و سلم) است. وجود مقدسي 
كه خداوند متعال تمــام جهان را به 
يمن او و عتــرت پاكش آفريد و نور او 
اول مخلوق خداوند اســت. پيامبري 
كه خداوند حكيم بارها در قرآن كريم 
او را ســتوده است.ســخن در فضايل 
و مناقب آن حضرت بســيار است،اما 
آنچه در اين مقــام بايد گفت عظمت 
مصيبت خاتم االنبياء (صلي اهللا عليه 
و آله) است؛ تا آنجا كه امام باقر (عليه 
السالم) در روايتي چنين مي فرمايد: 
«من أصيب بمصيبــة فليذكر مصابه 
بالنبي (صلــي اهللا عليه و آله) فانه من 
أعظم المصائب» هر كس به مصيبتي 
گرفتار شد، پس بايد مصيبت خود را 
نسبت به پيامبر االنبياء (صلي اهللا عليه 
و آله) بياد آورد پس همانا كه مصيبت 
پيامبر از بزرگترين مصيبت هاســت.
ابن عباس چنين مي گويد: «هنگامي 
كه وفات پيامبر فرا رســيد گريستند 
تا محاسنشان از اشــك، تر شد پس 
به آن حضرت گفته شد: يا رسول اهللا 
چه چيز باعث گريه شما شد؟ فرمود: 
براي فرزندانــم مي گريم و براي آنچه 
شــرار امتم پس از من با آنان خواهند 
كرد، گويا فاطمــه دخترم را مي بينم 
در حالي كه پس از من به او ظلم شده 
و فرياد مي زند: يــا ابتاه، يا ابتاه، پس 
احدي از امتــم او را ياري نمي كند.از 
طرفي بنابر نقلي ايــن روز مصادف با 
شهادت سبط اكبر رســول خدا، امام 
حســن مجتبي (عليه السالم) است، 
امامي كه پيامبر خدا او را سيِد جوانان 
اهل بهشت معرفي كرد. آن حضرت در 
طول مدت حيات خويش با ستم ها و 
جفاهاي فراواني مواجه شد، تا آنجا كه 
آن دسته از يارانش كه به مقام امامت 
الهــي آن حضرت و عصمت ايشــان، 
معرفتي نداشتند با شنيدن خبر صلح 
ايشان با معاويه ، به خيمه آن حضرت 
حمله ور شــدند، ســجاده را زير پاي 
ايشان كشــيدند و پاي مباركشان را 
مجــروح نمودند. بي آنكــه بدانند يا 
بخواهند بپذيرند كه امــام معصوم و 
حجت خدا هر عملي كــه انجام دهد 
بر اســاس دســتور الهي مي باشد و 
جاي چون و چرا و اعتراض ندارد. چرا 
كــه اعتراض به حجــت معصوم الهي 
در واقع اعتراض بــه خداوند حكيمي 
است كه عمل امام عليه السالم به امر 
و رضايت او انجام شده است. سرانجام 
آن حضرت با زهر مســموم شــدند و 
كار غربت و مظلوميتشــان تا بدانجا 
رسيدكه بدن مطهرشان در روز تشييع 
تير باران شــد... صلــي اهللا عليك يا 

حسن بن علي المجتبي.
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در روايتي از اباصلت آمده است: «مأمون، امام رضا (ع) 
را فراخواند و آن حضرت را مجبور كرد از انگور بخورد. 
آن حضرت به واسطه آن انگور مسموم شد.» درباره نحوه 
شهادت امام رضا (ع)، بيشتر عالمان شيعه و همچنين 
تعداد زيادي از علماي اهل سنت، قائل هستند كه آن 
حضرت مسموم و شهيد شده است. البته درباره عامل 
شهادت امام هشــتم، اختالف نظرهايي وجود دارد؛ اما 
قول مشهور اين است كه آن حضرت، توسط «مأمون» 
خليفه عباسي مسموم و به شهادت رسيد.روايتي را شيخ 
مفيد از عبداهللا بن بشــير نقل كرده كه عبداهللا گفت: 
«مأمون به من دستور داد كه ناخن هاي خود را بلند كنم 
... سپس مرا خواست و چيزي به من داد كه شبيه تمر 
هندي بود و به من گفت: اين را به همه دو دست خود 
بمال ... سپس نزد امام رضا (ع) رفت و به من دستور داد 

كه انار براي ما بياور. من اناري چند حاضر كردم و مأمون 
گفت: با دست خود آن را بفشار.من فشردم و مأمون آن 
آب انار را با دست خود به حضرت خورانيد و همان سبب 
مرگ آن حضرت شد و پس از خوردن آن آب انار، دو روز 
بيشتر زنده نماند.»روايت ديگري را شيخ مفيد از محمد 
بن جهم ذكر كرده كه مي گويد: «حضرت رضا (ع) انگور 
دوست مي داشت. پس قدري انگور براي حضرت تهيه 
كردند. در حبه هاي آن به مدت چند روز ســوزن هاي 
زهرآلود زدند. سپس آن ســوزن ها را كشيده و نزد آن 
بزرگوار آوردند ... آن حضرت از آن انگورهاي زهرآلود 
بخورد و سبب شهادت ايشــان شد.»روايتي از اباصلت 
هروي نيز نقل شده كه مي گويد: «مأمون، امام رضا (ع) 
را فراخواند و آن حضرت را مجبور كرد از انگور بخورد. 
آن حضرت به واسطه آن انگور مسموم شد.»بنابراين، 

ادله اي كه اهل سنت ذكر كرده اند كه مأمون امام رضا 
(ع) را به شهادت نرسانده بي اساس است؛ چرا كه مأمون 
فردي بود كه به خاطر حكومت، برادرش امين را به قتل 
رســاند و محبوبيت امام رضا (ع) در نزد او از برادرش 
بيشــتر نبود. و گريه ظاهري او بعد از مرگ امام (ع) به 
جهت منحرف كردن اذهان علويــان و طرفداران امام 
رضا (ع) بوده است.بعد از شهادت امام رضا (ع) شيعيان، 
بدن شــريف آن حضرت را در خراسان تشييع كردند. 
اين تشــييع جنازه به حدي پر شور بود كه تا آن زمان 
مثل آن ديده نشده بود. همه طبقات در تشييع جنازه 
امام حاضر شدند. آن امام همام، در سال 203 قمري در 
شهر طوس به خاك سپرده شد و بارگاه عظيمش امروز 
ميزبان صدها هزار عزادار است، در حالي كه هيچ نشاني 

از خالفت پهناور مأمون وجود ندارد.
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منیره الهی: پژوه

امیرعبداللهیان:

ترامپ نمی تواند با قواعد تجاری سیاست بین الملل را مدیریت کند
| دســتيار ويژه رئيس و مديركل امور بين الملل مجلس گفت: ترامپ نمى توانــد با قواعد تجارى 
سياست بين الملل را مديريت كند و به ناچار سياست هايش را تغيير خواهد داد.آنتونى اسميت دستيار ارشد 
نخست وزير نيوزيلند با حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس و مديركل امور بين الملل مجلس  شوراى 
اســالمى ديدار و گفت وگو كرد.اميرعبداللهيان در اين ديدار با اشــاره به تصميمات نادرســت ترامپ و 
دولت آمريكا در منطقه و جهان و اعمال تحريم ها عليه جمهورى اســالمى ايران و ديگر كشــورها، گفت: 
سياســت هاى ترامپ بيش از آنكه در حوزه تحريم اثر بگذارد؛ در حوزه تنفر از سياســت هاى كاخ ســفيد 
تأثير گذاشته اســت. با قواعد تجارى نمى توان سياســت بين الملل را مديريت كرد و آقاى ترامپ به ناچار 

سياست هايش را تغيير خواهد داد. 
دستيار ويژه رئيس و مديركل امور بين الملل مجلس شوراى اسالمى مواضع سياسى كشورهاى اروپايى در 
عدم حمايت از تحريم هاى آمريكا عليه ايران را قابل تقدير دانســت اما در اين باره خواستار اقدامات جدى، 

سريع و عملى اروپا شد.
وى حمايت عملى اروپا را در مقابله با تحريم هاى يكجانبه آمريكا، شانس بزرگ براى اروپا و فرصت بزرگترى 
براى قدرت بخشى يورو دانست.اميرعبداللهيان ابراز اميدوارى نمود جنگ در يمن متوقف و صلح برقرار شود؛ 
شرايط سوريه رو به بهبود است و خطر تروريســم همچنان در منطقه وجود دارد.وى اقدامات تحريك آميز 
و جنگ افروزانه رژيم صهيونيســتى در منطقه را نكوهش كرد و نســبت به عواقــب طرح هاى بلندپروازانه 

صهيونيست ها هشدار داد.
دســتيار ويژه رئيس و مديركل امور بين الملل مجلس شوراى اسالمى از آمادگى مجلس شوراى اسالمى 

براى تبادل هيات و تعامالت پارلمانى بيشتر با نيوزيلند خبر داد. 

روزنامه االخبار گزارش داد:

اتحاد روز افزون ملت ایران، ارمغان تحریم های آمریکا بوده است
| روزنامه «االخبار» با اشاره به اجرايى شدن 
دور جديد تحريم ها عليه ايران نوشــت كه امروز در 
ايران همبستگى بزرگ اجتماعى وجود دارد مبنى 
بر اينكه تحريم ها را بپذيرد و با آنها مقابله كند. ايران 
دومين بسته از تحريم هاى سخت آمريكا را دريافت 
كرد. درســت زمانى كه ايرانى ها تاثير تحريم بخش 
نفت را انكار نمى كنند، اما آنهــا تأكيد مى كنند كه 
حمله جديد آمريكا بر وحدت كشــور افزوده است و 
اين بار با قدرتى بيشتر و بزرگ تر در ميان تغييرات 

جغرافياى سياسى جهان ظاهر خواهند شد.
 بسته دوم تحريم ها عليه ايران اجرايى شد و با توجه به اين كه بخش هاى حياتى اقتصاد و در رأس آنها نفت 
و انرژى و شركت هاى تامين مالى بندرها، حمل و نقل، كشتى سازى و خريد صنايع پتروشيمى را  هدف قرار 
مى دهد،  در نوع خود سخت ترين تحريم ها به شمار مى رود.هدف اصلى «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 
از وضع تحريم ها عليه ايران،  اجبار ايرانيان به مذاكرات جديد اســت اما امروز جريان هاى مختلف ايرانى بر 
شكست مذاكره با آمريكا در هر سطحى كه باشد،  اجماع نظر دارند،  به ويژه اينكه ايران توافق هسته اى را كه 
نخستين ماحصل گفت وگوهاى مستقيم با آمريكا بوده،  نقض نكرد.عالوه بر اين «حسين رويوران» كارشناس 
مسائل بين الملل گفت: «آمريكا يك قدرت شكست ناپذير نيست،  بله اين كشور نقشه هايى را طراحى مى كند 

اما ايران نيز تدابيرى را براى مقاومت در برابر اين نقشه ها اتخاذ مى كند».

تحلیلدیدگاه
متهمان قتل های زنجیره ای احتمال لورفتن را پیش بینی 

کرده بودند؛

توضیحات ناآشنای »آشنا«
| حســام الدين آشــنا كه درباره ماجراى قتل هاى 
زنجيــره اى توضيحاتى ارائه كرده بود، در پاســخ به توئيتى 
كه چند ســوال در اين خصوص مطرح كرده بود،توضيحات 

جديدترى هم ارائه كرد.
حسام الدين آشــنا نوشــت: در همان مقاله تحت عنوان 
«سناريوى دراز كردن حكيم باشــى» توضيح داده شده كه 
متهمان در طراحى اوليه خود احتمال لو رفتن را پيش بينى 
كرده بودند و پس از دستگيرى يكصدا وزير وقت را به عنوان 
آمر معرفى كردند تا يك خط انحرافى در رسيدگى ايجاد كنند.
مشاور فرهنگى روحانى همچنين در توئيت ديگرى در پاسخ 
به ادعاى مطلع بودن وزير اطالعاتــت وقت از ماجرا، تصريح 
كرد: اما واقعيت اين است كه وزير پس از اعتراف كاظمى به 
اين جنايت و اطمينان از صحت اعتراف، مراتب را مستقيما به 

رئيس جمهور اطالع دادند.
او افزود: تا آنجا كه من مى دانم متهمان پيش از دستگيرى 
با يك واسطه به رئيس جمهور دسترسى پيدا كرده و از طريق 

مديريت برداشت، ذهن ايشان را جهت داده بودند.
آشنا بار ديگر در پاســخ به ابهاماتى درباره اعتراف كاظمى 
و مطلع بودن وزير، تاكيد كرده است: كاظمى اعتراف نكرده 

اتهام زده و خود را تبرئه كرده است.
حسام الدين آشنا روز گذشته نيز در پاسخ به توئيتى، درباره 
ماجراى قتل هاى زنجيره اى توضيحاتى ارائه كرده و نوشته 
بود: مطمئن هستم كه وزير وقت اطالعات نه در آن جنايات 
دخيل بوده و نه از آمران آن خبر داشــت. من در همان سال 
1377 در روزنامــه هاى انتخاب و جمهوري اســالمي با نام 
مســتعار بهمن شناســا مطالب الزم را در اين باره نوشته ام. 
اين پرونده به سخت ترين و خشــن ترين وجه ممكن مورد 

رسيدگى قرار گرفت.
آشــنا در توئيت ديگرى اضافه كره بودد: آنچه در سازمان 
قضايى نيروهاى مسلح اتفاق افتاد، به هيچ وجه كمتر از اصل 

قتل ها نبود. روى بايد از آقاى نيازى سوالت سختى پرسيد.

ذره بین

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
ایران و روسیه به تقویت نیروهای 

مسلح سوریه ادامه می دهند
 چرا افتخارات ملت

را به ننگ تبدیل می کنیم؟
تصور کرده اند اگر سه ماه به ایران 

فشار بیاورند نظام ساقط می شود
نماينده ويژه رئيس جمهور روســيه كه براى ارايه گزارش از نشســت 

چهارجانبه استانبول به تهران سفر كرده است با...
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وزير امور خارجه با بيان اين كه آمريكا مى خواســت فروش نفت ايران را به 
صفر برساند، گفت: آمريكايى ها مجبور شدند از...

رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه هيئت حاكمه آمريكا بايد در جهت اصالح 
فهم خود گام بردارد و رئيس جمهور اين كشور فريب...

رئیس قوه قضاییه:ظریف در مجلس:

 مذاکره این قدر
به پیغام نیاز ندارد

مقابله جهانی
با تحریم های یکجانبه آمریکا 

| نماينده دائم جمهورى اســالمى ايران در سازمان ملل 
متحد با ارســال نامه اى به دبيركل اين سازمان خواستار محكوم 
كردن تحريم هاى غيرقانونــى و يكجانبه آمريكا عليه مردم ايران 
و مقابله با آنها شــد. به گزارش كائنات به نقــل از ايرنا، غالمعلى 
خوشــرو روز گذشــته در نامه خود به آنتونيو گوترش با اشــاره 
به تحريم هــاى غيرقانونى و يكجانبه آمريــكا در 14 آبان 1397 
خواستار اقدام دســته جمعى سازمان ملل متحد و اعضاى جامعه 

بين المللى در مقابله با اين تحريم ها شد.
وى همچنين اقــدام آمريــكا را مغاير با مقــررات متعدد بين 
المللى دانست و افزود «اين تحريم ها غيرقانونى و مغاير با اصول 
شناخته شده مصرح در منشور ملل متحد و مورد پذيرش جامعه 
بين المللى همچون برابرى حاكميــت دولت ها، عدم مداخله در 
امورداخلى دولت هاى عضو و آزادى تــردد و تجارت بين المللى 

است.
نماينده دائم ايران در ســازمان ملل متحد، تحريم هاى آمريكا 
در 14 آبان ماه را مغاير راى ديوان بين المللى دادگسترى دانست 
و اظهار كرد: اين تحريم ها مســلما باعث بغرنج شــدن شــرايط 

حاكم بــر دعواى جارى بين طرف ها مى شــود كــه ديوان بين 
المللى دادگســترى در راى اخير خود آمريكا را ملزم كرده از آن 

خوددارى كند.
خوشــرو اين تحريم ها و اقدامات بى پــرواى آمريكا را تهديد 
كشــورها و دولت هاى ديگر در جهت اختالل در روابط اقتصادى 
ايران قلمداد كرد و تصريح كرد «اياالت متحده نه تنها آشكارا در 
مقابل قطعنامه 2231 شــوراى امنيت مى ايستد بلكه بى شرمانه 
به ديگر دولت ها فشار وارد مى كند تا آن قطعنامه را نقض كنند.

وى تاكيد كرد اقدامات قهر آميز يكجانبه اياالت متحده به ويژه 
مواردى كه اثرات فراسرزمينى دارند، تبعيضى عليه شهروندان يك 
كشور بر مبناى محل اقامت يا مليت است و ميثاق حقوق مدنى و 
سياسى و كنوانسيون بين المللى محو تمام اشكال تبعيض نژادى 

را زير پا مى گذارد.
نماينده دائم ايران در انتهاى نامه خود خواسته است كه جامعه 
بين المللى به صورت دســته جمعــى به اين اقــدام غيرقانونى و 
غير انســانى آمريكا پاســخ محكمى بدهند و از حاكميت قانون و 

چندجانبه گرايى حمايت كنند.

نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس:
صادرات نفت 
ایران با تحریم 
متوقف نمی شود
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   رهبران 4 کشور بزرگ واسطه های مالقات ترامپ با روحانی؛

ایران با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار شد:

روحانی: زمانی که در نیویورك 
بودم رهبران چهار کشور 

بزرگ آمدند، واسطه شدند 
که با رییس جمهوری آمریكا 

مالقات کنم. این موضوع واسطه 
نمی خواهد. ما برای حرف زدن 

مشكلی نداریم به شرطی که 
طرف ما برای حرف، قول و عهد 

خودش ارزش قائل باشد
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