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رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي هيئت دولت:

براي فعال اقتصاديآرامش ايجاد كنيد

اقتصاد مقاومتي ،سنگرسازي دفاعي مقابل دشمن است

سرمقاله

مشكالت توليد راهحل دارد و وظيفه دولت ،مديريت اقتصادي است

رئيس مجلس:

اروپا بايد
قولهاي خود را
مكتوب كند

دولت وسط ميدان است ،همه بايد به آن كمك كنند
صفحه2

شاخصهاي حكومت علوي را
از ياد نبريم

محمود فرشيدي
در روزهاي پاياني هفته دولت ،رئيسجمهور
و وزراء ديداري با مقام معظم رهبري داشتند
و رهبر معظم انقالب با توجه به شرايط ويژه
كشور از نظر اقتصادي و شدت مشكالت
معيشتي مردم ،خصوصا اقشار محروم و
نيازمند ،محور سخنان خود را به اين موضوع
اختصاص دادند و بر تمركز جلسه سران قوا
بر مسائل اقتصادي ،تالش شبانهروزي مسئوالن اقتصادي ،حمايت
از توليد داخلي ،مديريت اقتصادي دولت و نه متصديگري! برخورد
با فساد و مفسد و مواردي ديگر تاكيد فرمودند و حتي بر مبناي
گزارشهاي كارشناسانه به طور ريز و مصداقي نيز به بعضي راهكارها
و اجرائيات ورود پيدا كردند .نكته قابل توجه آنكه در اين ديدار نيز
مانند چند ديدار اخير ،بيانات مقام معظم رهبري با توجه به شرايط
ويژه كشور در جهت تقويت روحيه رئيسجمهور و هيئت دولت و
"خداقوت گفتن" به آنان بود تا شدت مشكالت و انتظارات مردم و
نمايندگان مجلس موجب شكنندگي دولت نشود.
با توجه به آنكه امسال هفته دولت با عيد غدير تقارن يافته بود،
رهبر فرزانه اين اصل اساسي را نيز به دولتمردان متذكر شدند كه:
"مهمترين وظيفه ما به عنوان حكومت اسالمي ،معيار و شاخص
قراردادن حكومت علوي است".
زيرا مردم ما با انگيزه تشكيل حكومت عدل علي (ع) در مقابل
رژيم ستمگر پهلوي سينه سپر كردند و با اميد به الگو گرفتن از
آن ،استقامت كرده و شهيد دادند و در اين چهل سال نيز با همان
اميد و آرزو ،مشكالت ونابسامانيها را خصوصا در زمينه مسائل
اقتصادي ،تحمل ميكنند و دشمن نيز به دليل شدت گرفتن همين
ضعفها و خألها در ماههاي اخير ،بر موضوع اقتصاد متمركز شده
است و در پوشش بيان برخي واقعيات و مشكالت و بزرگنمايي
برخي ديگر ،براندازي نظام اسالمي را پيگيري ميكند.
البته در اين چهار دهه  ،گاهي رفتار وعملكرد ناشايست برخي
كارگزاران ،موجب نگراني مردم شده و در زمينه باور و ظرفيت
دولتمردان به الگو گرفتن از حكومت علوي ،بذر ترديد را در دل
مردم كاشته است.

اب راهيم رزاقي در گفتوگو با رسالت:

نگاه غلط به اقتصاد
دست دالالن را
باز گذاشته است

پرويز فتاح:

 40ميليون سبد كاال
بين افراد جامعه
توزيع ميشود
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درسايترسالتبخوانيد

جشن پنجسالگي دكتر سالم
صفحه 3

توگو با رسالت:
شهرزاد كمال زاده در گف 

فضاي سينما هر روز
مسمومتر ميشود

فريدون احمدي درگفتوگو با رسالت:

بازنگري در قيمت خودرو ،اجتنابناپذير است
نوسانات ارز و ورود نقدينگي باعث افزايش قيمت خودرو است

ادامه در صفحه4

صفحه4

محمدرضا آذرنگ :ماندگاري بزرگترين موفقيت ب راي هر بازيگر است
راهبرد جديد راديو در حوزه توليد ب رنام ههاي كودك

يادداشت

اخبار برگزيده

مراقب کات بک اروپايي ها باشيم...

خدا صداي آن زن را شنيد

حنيف غفاري
ظاهر ماجرا نشان مي دهد که جدال مقامات اروپايي
بر سر ايجاد يک ساختار "شبه سوئيفت" جهت حفظ
توافق هسته اي با ايران وارد فاز تازه اي شده است .نظرات
متفاوت سوسيال دموکراتها و دموکرات مسيحي هاي
دولت ائتالفي آلمان در قبال ايجاد يک ساختار مال
مستقل از آمريکا ،تاحدود زيادي به ديگر نقاط اروپا نيز
قابل تعميم است .به طور کلي جريانهاي محافظه کار در
اروپا ،بيش از آنکه "استقالل اروپا " را خط قرمز راهبردي
و اقتصادي خود قلمداد کنند" ،تغيير مناسبات امنيتي با آمريکا" را به مثابه يک
"محدوده ممنوعه" در اقتصاد و سياست خارجي خود تلقي مي کنند .اين در حالياست
که جريانهاي چپ گرا و سوسيال دموکرات ،قدرت ريسک پذيري بيشتري در
اين خصوص براي خود قائل بوده و معتقد به "گذار نسبي" از وضعيت موجود
( وابستگي امنيتي و اقتصادي به آمريکا) هستند.برخي سياستمداران اروپايي" ،حفظ
برجام" را نقطه آغازي براي "گذار از وابستگي مطلق به واشنگتن" مي دانند .با اين
حال مثلث" مرکل -مي –ماکرون" يا همان تروئيکاي اروپايي همچنان در برابر
اين روند مقاومت مي کند.
اخيرا رهبر معظم انقالب به نکات بسيار مهمي در خصوص "رابطه با اروپا" و تعيين
حدود و ثغور اين رابطه اشاره فرمودند .ايشان در عين اينکه کليت مذاکره با اروپا
را نفي نکرده اند ،از قطع اميد به اروپا در مسائل اقتصادي و برجام سخن گفته اند.
به راستي اين موضوع چگونه قابل تفسير است ؟
واقعيت امر اين است که "اروپاي امروز" يا همان "اروپاي در حال گذار" به دليل
تعارضات بنياديني که در حوزه هايي مانند "روابط با آمريکا""،مواجهه با دوگانه
ملي گرايي -جمع گرايي" "،ادغام امنيتي در ذيل ساختار ناتو" با آنها دست و پنجه
نرم مي کند ،قدرت "تصميم گيري پايدار" در قبال موضوعات تعيين کننده اي
در قبال برجام را ندارد .نمونه اين مسئله را در سال گذشته ميالدي و در جريان
تن دادن اروپا به خواسته هاي غير قانوني اياالت متحده در قبال "تغيير توافق
هسته اي " مشاهده کرديم .رفتار و گفتار سينوسي ،چندگانه و غير قابل پيش
بيني سران اروپايي در قبال پديده هاي بين المللي داراي دو جنبه "ارادي" و " غير
ارادي" بوده که جنبه ارادي آن ،به "رفتار سياستمداران" و جنبه غير ارادي آن به
" تعارضات ماهوي در اروپاي واحد" مربوط مي شود .در چنين شرايطي تکليف ما
کامال مشخص است ":عدم اتکا به اروپاي واحد"!
از آنجا که پديده "اروپاي واحد" به صورت ذاتي قابل ثبات و محاسبه نيست ،متعلقات
وابسته به اين پديده از جمله "برجام اروپايي" نيز قابل اعتماد و اتکا نيستند.
نکته بسيار مهم تر اينکه ما بايد مراقب" کات بک" اروپا در عالم سياست باشيم!
"کات بک " واژه اي است که در بازي فوتبال به کار ميرود ،آن هم زماني که
بازيکن مهاجم در نزديکي محوطه جريمه ،پاس بريدهاي را براي هم تيمي خود
ارسال ميکند تا او گلزني بکند.يکي از خصلتهاي "کات بک" ،غير قابل پيش
بيني بودن آن است .معموال "کات بک" يا "پاس بيرون پا" تا حدود زيادي دروازه
بان و دفاع حريف را در برابر مهاجم رقيب غافلگير ساخته و مهار ضربه نهايي را
سخت و دشوار مي سازد .تعميم قوانين و ادبيات جاري در عالم فوتبال به عالم
سياست  ،چندان خالي از لطف نيست! در سال گذشته ميالدي  ،زماني که برخي
معتقد به "دفاع اروپا از برجام" بودند ،مقامات سه کشور اروپايي با ارسال يک
"پاس بيرون پا" براي دولت ترامپ ،زمينه مانور کاخ سفيد را براي "تغيير برجام"
فراهم ساختند .به راستي چه کسي مي تواند منکر "بازي برجامي مشترک آمريکا
و اروپا" در سال گذشته شود؟ در نهايت نيز ترامپ که "تزلزل اروپا" در دفاع از
برجام را درک کرده بود ،از توافق هسته اي ميان ايران و اعضاي  5+1خارج شد.
بدون شک اگر کاخ سفيد شاهد ايستادگي "اروپاي مقتدر" در برابر خود بود ،هرگز
چنين تصميمي را اتخاذ نمي کرد.
ما در حال حاضر نيز بايد مراقب پاس بيرون پاي مقامات اروپايي به مقامات کاخ سفيد
باشيم! اصرار خاص مقامات فرانسوي در خصوص "تاخير در ارائه بسته پيشنهادي
اروپا" در همين راستا قابل ارزيابي است .مقامات اروپايي هر لحظه آماده هستند
تا معامله هدفمندي را با واشنگتن بر سر " برجام" صورت دهند .هضم برجام در
مناقشات امنيتي آمريکا و اعضاي اروپايي ناتو و حتي در مناقشات اقتصادي و
تعرفه اي آمريکا و اروپا موضوعي کامال قابل پيش بيني است .در چنين شرايطي
"دل بستن به اروپا" و اميد داشتن به بازي دفاعي آن در برابر آمريکا ( در قبال
برجام ) خطايي جبران ناپذير در عرصه سياست خارجي کشورمان محسوب
مي شود .با اين حال "مذاکره با اروپاي واحد " به عنوان بازيگري که هنوز "مسير
واقعي و مستقل" خود را در نظام بين الملل پيدا نکرده است ،منافاتي با اصل " عدم
اتکا به اروپا"ندارد .جمع پذيري اين دو مولفه ،معلول و مرهون "نگاه واقع بينانه "
نسبت به اروپاي امروز است .اتخاذ اين نگاه واقع بينانه و غير ايده آل گرايانه  ،مانع
از "افراط" يا "تفريط" ما در مواجهه با اروپاي واحد خواهد شد....
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محمد باقر قاليباف در ادامه سفر به مناطق محروم و بازديد از اردوهاي جهادي به يکي از
روستاهاي استان لرستان سر زد که وي در اين سفر راوي داستان غمبار مردمان اين روستا شد.
قاليباف در اينستاگرام نوشت :معيشت برايشان سخت شده بود و از روستا زده بودند بيرون و
چند سال در محله ازگل تهران سرايدار بودند .بعد که بچهها يکي يکي به دنيا آمدند (دو پسر
و يک دختر) ساکنان مجموعه عذرشان را خواستند .يکي دو شب را در «صالحآباد» و شب
ديگر را اطراف حرم امام گذرانده بودند .مرد به من گفت« :شما که خودت ميدوني ،اطراف
حرم براي موندن جاي خوبي نيست .من براي زن و دخترم ترسيدم» .دوباره برگشته بودند
به روستا .حاال پسر بزرگتر (که شايد دوازده ،سيزده ساله بود و به دليل سوءتغذيه هفت ساله
به نظر ميآمد) از روستا ميآيد تهران و در مترو دستفروشي ميکند .درآمدش حدودا روزي
بيست و پنج هزار تومان است .شبها را هم پيش کارگرهاي هم طايفه ميماند تا يک ماه .بعد
ميآيد ده .اين درآمد اصلي خانواده است ،به اضافه چند گوسفندي که به عنوان چوپان امانت
ميگيرند و پروار ميکنند و به صاحبش بر ميگردانند .زن تعريف کرد که چند شب پيشتر
پسر کوچکتر (چهار ،پنج ساله) دندانش آبسه ميکند و بيقرار ميشود .نه ُم َسکني در دسترس
هست ،نه در ده کوچکشان دسترسي به دندانپزشکي هست که بشود دردش را درمان کرد.
چند ساعت گريه کودک ،مادر را بيطاقت ميکند .گريهاش ميگيرد .رو به آسمان ميکند و
ميگويد«:خدايا وسط اين بيابان ،تو هم ما را فراموش کردي؟!» خدا صداي زن را شنيده بود:
ي رسند به اين روستا و بچه را ميبرند براي درمان.
صبح فردا تيم جهادي درمان ،م 
***

زنداني کردن بدهکاران مهريه ،شرع ًا جايز نيست

ي گلپايگاني گفت :کساني که توانايي پرداخت مهريه را ندارند ،زنداني
آيت اهلل صاف 
نمودن آنها شرعا جايز نيست .به گزارش خبرآنالين ،اين مرجع تقليد شيعيان به
استفتائي پيرامون «حبس بدهکاران مالي» پاسخ گفت .سؤال شده بود؛ با تأسف
فراوان تعداد زيادي از مردم به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان هستند .آيا
مقدس اسالم وجاهت شرعي دارد يا خير؟
زنداني نمودن اين افراد از نظر شرع ّ
ي گلپايگاني پاسخ داد :به طور کلي کساني که توانايي پرداخت ديون
آيت اهلل صاف 
خود را ندارند (چه مهريه باشد و چه ديون ديگر) زنداني نمودن آنها شرعاً جايز
ان ُذو ُع ْس َر ٍة َف َنظِ َر ٌة إِلَى َم ْي َس َر ٍة ».
نيست .قرآن کريم مي فرمايدَ « :وإ ِ ْن َك َ
***

انتقاد اصالح طلبان از روحاني ،حقهاي انتخاباتي است

دبير کل حزب موتلفه گفت :اصالح طلبان با نقدهاي پي در پي عليه روحاني در تدارک
گعدههاي انتخاباتي هستند تا بتوانند با جدا کردن راه خود از رئيس جمهور در انتخابات
 1400پيروز شوند .محمد نبي حبيبي در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ،درباره ورود
زودهنگام اصالحطلبان به گعدههاي انتخاباتي و نسبت دادن اين مسئله به اصولگرايان،
اظهار کرد :اکنون شرايط اقتصادي جامعه به گونهاي است که رضايت مردم تأمين
نشده و اقشار جامعه از نابساماني اقتصادي ،رشد بيکاري و ادامه روند گراني بيمناک
هستند .وي افزود :تقريبا همه پستهاي دولتي در اختيار اصالحطلبان قرار دارد ،اما
به نظر ميرسد آنها در اداره کشور موفق نبودهاند ،به همين دليل اين جريان کامال
ک نشناسانه دست به انتقاد عليه روحاني زده است.حبيبي خاطرنشان کرد :به نظر
نم 
ميرسد که اصالحطلبان دچار پارادوکسي آشکار شدهاند و ميخواهند ضمن حفظ
پستهاي مديريتي که در دولت دارند ،پاسخگوي مردم به دليل حمايت از روحاني
ي دانند که اين ترفند يک حقه انتخاباتي است.
نباشند ،اما همه م 
***

ادعاي نادرست

خت 97/6/10

روزنامه فرهيختگان نوشت :يکي از نکات قابل تاملي که روحاني در جلسه علني
مجلس مطرح کرد ،اين بود که گفت« :اگر دولتهاي يازدهم و دوازدهم مثل
دولتهاي نهم و دهم کار ميکرد ،رقم بيکاري ما  ۲۲درصد بود نه  12درصد».
در اين زمينه بر اساس آمارهاي مرکز آمار ايران ،در حال حاضر سه ميليون و
 200هزار بيکار مطلق در کشور وجود دارد که با احتساب دو ميليون و  400هزار
فار غ التحصيلي که عمدا در ليست «جمعيت غير فعال» آمده و از ليست بيکاران
خارج شدهاند ،مي توان گفت نرخ بيکاري در دولت روحاني برخالف ادعاي وي،
همان  22درصدي است که او به دولت قبل نسبت ميدهد.
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