آي تاهلل جنتي:

رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت :تنها راه نجات ،حرکت در راه حضرت امام (ره)
است.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،آيتاهلل احمد جنتي
در مراسم تجديد ميثاق اعضاي خبرگان رهبري با آرمانهاي بلند امام خميني(ره)،
گفت :درباره حضرت امام خميني(ره) هرچه فکر و مطالعه ميکنم ،ناراحتيام از اين زياد
ميشود که چهطور امام راحل را نشناختهايم و به رهنمودهاي ايشان عمل نکردهايم.
وي با بيان اينکه خأل وجود ايشان را بهطور کامل حس ميکنيم ،تصريح کرد :بهراستي
درباره ايشان تقصير زياد داريم و دلمان ميخواست ،بيش از اين از احوال شخصي ايشان
(ره) از طريق حا ج احمد آقاي خميني که جعبه سياه امام راحل بودند ،اطالعات بيشتري
کسب ميکرديم اما متأسفانه ايشان هم از دست ما رفتند.رئيس مجلس خبرگان رهبري
ادامه داد :آثار امام راحل را زياد مطالعه کنيم؛ مطالعه اين آثار در حد عبادت است تا از

تنها راه نجات ،حرکت
در راه حضرت امام
است

2

سياسي
» خبر

اين طريق امام خودمان را بشناسيم و به ديگران معرفي کنيم .در دانشگاهها بايد کالس
امامشناسي بگذاريم؛ اين خأل در دانشگاهها و حوزههاي علميه وجود دارد.وي با طرح
اين پرسش که چرا در حوزه علميه قم کالس امامشناسي نداريم؟ اظهار کرد :وجود
ن
امام راحل براي خيليها در حوزه شناختهشده نيست .امام عنصري است که نظير آ 
را در عالم اسالم بعد از ائمه معصومين(ع) نميتوانيم پيدا کنيم.جنتي با بيان اينکه
اگر بخواهيم امام خميني(ره) را بهتر بشناسيم ،آثار و سخنان ايشان بهترين شناخت
را ميدهد .مديون امام خميني(ره) هستيم و تنها راه نجات اسالم و مسلمين از شر
فساد ،شناخت امام راحل و حرکت در راه و مسير ايشان است افزود :خبرگان بايد
بيش از ديگران در راه امام خميني(ره) گام بردارند و هرچه ميتوانيم بايد با امام راحل
بيشتر آشنا شويم و از نظر سياسي و معنوي بايد پيرو ايشان باشيم.

اخبار برگزيده »

در تدارک جام زهر به رهبري هستند
تا مقاومت در برابر مذاکره را بشکنند

»
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رهبر معظم انقالب در ديدار خبرگان مطرح کردند:

جاللي:

اروپا براي دفاع از حيثيتش ،گامهاي
عملي در مذاکرات بردارد
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس تأکيد کرد :اروپا براي دفاع از حيثيتش گامهاي عملي
در مذاکرات بردارد.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا ،کاظم جاللي در ديدار با براک
رئيس مجلس بلژيک به گسترش روابط ايران و اين کشور اشاره کرد و گفت :خوشبختانه
روابط دوجانبه ميان جمهوري اسالمي ايران و بلژيک گسترش خوبي داشته و در سال
 2017نيز جهش خوبي در روابط اقتصادي اتفاق افتاد.وي ادامه داد :البته هنوز فاصله
زيادي تا سطح و قابليتهاي روابط دو کشور وجود دارد و اين مهم نيازمند اقدامات
بيشتري است.وي بر لزوم اقدامات عملي و ملموس کشورهاي اروپايي در خصوص معاهده
بينالمللي برجام تأکيد کرد و افزود :در کنار مواضع سياسي اروپا در دفاع از برجام ،اين
مسئله نيازمند اقدام عملي است و کشورهاي اروپايي بايد در اين زمينه گامهايي جدي
بردارند.جاللي برجام را دستاورد بزرگ اتحاديه اروپا دانست و تأکيد کرد :اروپا بايد پس
از خروج غيرعقالني آمريکا از اين معاهده ،براي دفاع از حيثيت خود عزم کرده و با
اقدامات عملي و مؤثر اين معاهده را زنده نگاه دارد.وي رفتار کشورمان در زمينه برجام
را مبتني بر حکمت برشمرد و تصريح کرد :آمريکا با رفتارهاي خالف قواعد بينالمللي،
غيرقابلاعتماد بودن خود را مجددا ً اثبات کرد.وي با اشاره برخي عواملي که در تالش
براي خدشه وارد کردن به روابط ايران و اروپا هستند ،افزود :عوامل رژيم صهيونيستي
و سعودي در کنار اقدامات به دور از عقل و منطق ترامپ ،به دنبال ضربه وارد کردن به
روابط جمهوري اسالمي ايران و اروپا هستند.

موسوي الرگاني:

ايکسريها کاالي قاچاق را ميبينند
اما اراده براي برخورد نيست
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به راهاندازي ايکسريها
در گمرکات کشور گفت :هماينک کاالهاي قاچاق در مبدأ ورود شناسايي ميشوند
ولي اراده جدي بر مبارزه با قاچاق کاال وجود ندارد.به گزارش تسنيم ،سيدناصر
موسوي الرگاني در مصاحبه با راديو اظهار کرد:وقتي بحث تحقيق و تفحص از
قاچاق کاال و ارز مطرح بود ،بيان شد که اليحه اجرايي نيست و همان زمان آقاي
الريجاني و پورابراهيمي اعالم آمادگي کردند هرگونه اصالحيه را انجام دهند.
نماينده مردم فالورجان استان اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت:اصالحيه
دوم دست دولت را براي اجراي قانون بازتر کرد و پيشنهادات نيز از طرف خود
دولت به مجلس آمد.موسوي الرگاني يادآور شد:دولت قبل از اين اصالحيه
عنوان ميکرد با قاچاق برنامهريزيشده که از مناطق آزاد وارد کشور ميشود،
مبارزه ميکند و بر اساس پيشنهادات دولت ،حجم قاچاق کاال کاهش پيدا کرده
است.وي همچنين در خصوص ادعاي دولت در خصوص قاچاق برنامهريزيشده
گفت:نساجيها زماني اعالم ميکردند پتو وارد ميشود که ثبت سفارش نيز شده
ولي زير اين پتوها موارد ديگري را بهصورت قاچاق وارد ميکردند.موسوي الرگاني
يکي از موارد اصالحي در تشخيص اقالم قاچاق مخفيشده را ايجاد ايکسري
در گمرکات عنوان کرد و افزود:هماينک کاالهاي قاچاق در مبدأ ورود شناسايي
ميشوند ولي اراده جدي بر مبارزه با قاچاق کاال وجود ندارد.

پردهبرداري از جنگ رسانهاي آمريکا و رژيم صهيونيستي

رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند :بدخواهان ملت ايران به موازات جنگ
اقتصادي ،جنگ رسانهاي و تبليغاتي را نيز در دستور کار خود قرار دادهاند.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر
معظم انقالب اسالمي صبح روز پنج شنبه در ديدار رئيس و نمايندگان
مجلس خبرگان ،مهمترين وظيفه مردم و نخبگان را در شرايط خطير
کنوني ،حرکت در جهت حفظ و تعميق انسجام مردم با دستگاههاي دولتي
و پرهيز از ايجاد فضاي يأس و نااميدي و احساس بنبست دانستند و گفتند:
بدخواهان ملت ايران به موازات جنگ اقتصادي ،جنگ رسانهاي و تبليغاتي
را نيز در دستور کار خود قرار دادهاند ،بنابراين انتقادها بايد با هدف اصالح
و خيرخواهانه باشند.رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان با اشاره
به ايام پر برکت و مهم نيمه دوم ماه ذيحجه و مناسبت هاي تاريخي روز
مباهله و روز نزول سوره دهر خاطرنشان کردند :مباهله در واقع مظهر اقتدار
ايماني و تکيه بر حقانيت است و ما همواره نيازمند اقتدار ايماني و تکيه
بر حقانيت نظام اسالمي در مقابل استکبار هستيم و در شرايط کنوني نيز
برآيند گرايش هاي افکار عمومي ،اطمينان نسبت به بر حق بودن حرکت
و مسير نظام اسالمي است.حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس با تشکر از
گزارشهاي بيان شده در جلسه ،به اهميت و ضرورت وحدت و انسجام
ملي و شکل دهي افکار عمومي در اين جهت اشاره کردند و افزودند :شرايط
امروز ما ،شرايط حساسي است اما اين حساسيت به دليل تعداد زياد دشمنان
يا قدرت باالي آنها نيست زيرا اين دشمنان از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي
همواره بوده اند و حتي در آن زمان قدرت بيشتري نيز داشتهاند اما با وجود
همه اقدامات خصمانه از جمله حمله نظامي طبس ،تحميل جنگ هشت
ساله ،سرنگوني هواپيماي مسافري و محاصره اقتصادي ،هيچ کاري از پيش
نبرده اند و اکنون نظام اسالمي همچون شجره طيبه اي است که با پايههاي
مستحکم ،در حال گسترش و ثمردهي است.ايشان تأکيد کردند :حساسيت
شرايط از اين جهت است که نظام اسالمي با قدم گذاشتن در يک راه نو
و طرح ديدگاهها و نظريات متفاوت ،در چهل سال گذشته ،برخالف جريان
کلي استکبار و نظام سلطه حرکت کرده است و در چنين شرايطي ،در
جنگل پر از تعارض سياست بين المللي ،شرايط و اقتضائات گوناگوني به
وجود مي آيد که بايد در هر شرايطي به تناسب آن و با دقت کامل عمل
کرد.رهبر انقالب اسالمي افزودند :اگر در هر اوضاع و اقتضايي ،آحاد مردم
بويژه نخبگان ،نسبت به شرايط و جايگاه نظام غفلت کنند ،قطعاً ضربه
خواهيم خورد.حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به تبيين شرايط فعلي
و اقتضائات آن پرداختند و گفتند :امروز نظام اسالمي با يک جنگ همه
جانبه اقتصادي مواجه است که از يک اتاق جنگ و با دقت و اهتمام کامل
هدايت مي شود اما در کنار اين جنگ ،يک جنگ مهم رسانه اي و تبليغاتي
نيز در جريان است که بيشتر اوقات از آن غفلت مي شود.ايشان با تأکيد
بر اينکه اين جنگ رسانه اي ،از قبل هم وجود داشته ولي اکنون شدت
آن بيشتر شده است ،افزودند :براساس اطالعاتي که در اختيار داريم،
دستگاههاي جاسوسي آمريکا و رژيم صهيونيستي با حمايت مالي قارون
هاي منطقه اطراف کشور ما ،تشکيالتي را براي اين جنگ رسانه اي راه
اندازي کرده اند و به طور جدي در حال برنامه ريزي و تالش براي آلوده
کردن فضاي تبليغاتي و فکري جامعه هستند.رهبر انقالب اسالمي تأکيد
کردند :اهداف اين جنگ رسانه اي ،ايجاد اضطراب ،يأس ،نااميدي و احساس

سردار تقي زاده خبر داد:

پرتاب ماهوارههاي ايران به فضا
در چهلمين سال انقالب
جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از پرتاب ماهوارههاي ايران به فضا در
چهلمين سال انقالب خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر سردار سرتيپ پاسدار قاسم
تقي زاده در مراسم افتتاح مرکز فرهنگي ،آموزشي و بصيرت افزايي الغدير با اشاره
به برخي از توانمندي هاي ايران در عرصه هاي دفاعي ابراز کرد :امروز ايران در امر
بازدارندگي داراي توان و قدرت بسيار بااليي است با موشک هاي پيشرفته داراي
توانمندي و قدرت نظامي و دفاعي برتر هستيم.تقي زاده ،با تاکيد بر اينکه به طور
قطع دوران بزن در رو تمام شده است ادامه داد :وزارت دفاع با انديشه هاي داهيانه
مقام معظم رهبري در اين مسير حرکت کرده و امروزه در بازدارندگي فعال ،استفاده
از انواع موشک هاي پيشرفته و مبارزه با تهديدات دريايي دشمن ،تجهيزات ،ادوات
نظامي و نيروي انساني ممتاز و پيشرفته اي داريم.جانشين وزير دفاع با بيان اينکه
تمام تحرکات آمريکا و کشورهاي مزدور آنها در منطقه رصد مي شود ،در حال حاضر
بيش از  ۳۰۰هزار آمريکايي در منطقه خاورميانه حضور دارند که کار ايران را در برابر
تحرکات احتمالي و مقابله به مثل راحت تر مي کند.تقي زاده با هشدار به آمريکا در
صورت ماجراجويي هاي احتمالي خاطرنشان کرد :در صورتي که آمريکا بخواهد کاري
بر خالف اصول و موازين اخالقي و انساني انجام دهد بايد آماده انتقام و تلفات جانبي
آن باشد.وي تصريح کرد :قدرت و عمق نفوذ ايران فراتر از خاورميانه است ،ايران در
مبحث دفاع و بهکارگيري تکنولوژي هاي نوين ،استفاده از فضاي ماوراي جو قدرت
فرا منطقه اي دارد و در اين عرصه ها داراي حرف و ايده است ،در چهلمين سال انقالب
اسالمي شاهد پرتاب ماهواره هاي ايران به فضا خواهيم بود.

جوابيه دفتر رئيس مجلس خبرگان به اظهارنظر واعظي؛

رئيس دفتر رئيس جمهور ضمن عذرخواهي
بايد مصاحبه خود را اصالح کند
دفتر رئيس مجلس خبرگان رهبري در واکنش به اظهارنظر رئيس دفتر رئيس جمهور
جوابيه اي صادر کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر ،دفتر رئيس مجلس خبرگان رهبري در واکنش به اظهارنظر
رئيس دفتر رئيس جمهور جوابيه اي صادر کرد.در اين جوابيه آمده است :اظهارات شتابزده
رئيس دفتر رئيس جمهور در انعکاس خالف واقع بيانات رئيس محترم مجلس خبرگان
رهبري موجب تعجب و حيرت شد.
آيت اهلل جنتي در افتتاحيه اجالس مجلس خبرگان رهبري فرمودند :ترامپ هم به دنبال
شيطنت هايي است که در حاشيه اجالس سازمان ملل با آقاي روحاني ديدار کند ،در حالي
که رهبري هم مکررا گفته اند که هيچ مقامي حق ندارد با دولت آمريکا مذاکره کند و اعضاي
دولت که به سازمان ملل مي روند به اين رهنمودهاي رهبري توجه کنند.
اگرچه بالفاصله پس از اين اظهارنظر ،رسانه ها مجددا به انعکاس صحيح بيانات آيت اهلل جنتي
پرداختند و شواهد موضع هوشمندانه ايشان نيز روز گذشته در ديدار رئيس جمهور آمريکا
و امير کويت نمايان شد ،اما از رئيس دفتر رئيس جمهور انتظار ميرود ضمن عذرخواهي
و تصحيح مصاحبه خويش ،ادب و متانت را در موضع گيري هاي سياسي رعايت کرده و
حرمت اشخاص و نهادهاي قانوني کشور را رعايت نمايد.

سادات ينژاد:

نتيجه کار شوراي هماهنگي اقتصادي
قوا در عمل مشاهده نميشود
عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس گفت :نتيجه کار شوراي هماهنگي اقتصادي قوا
در عمل مشاهده نميشود.سيدجواد ساداتينژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر ،به فعاليت
شوراي عالي هماهنگي امور اقتصادي قوا اشاره کرد و اظهار داشت :وليفقيه بخشي از
اختياراتش را به اين شورا تفويض کرده و اين نشان ه درک صحيح از شرايط است ،اما تا
االن که  ۱۰الي  ۱۲جلسه در اين شورا تشکيل شده ،نتيجه خاصي در عمل مشاهده
نشده و پويايي و چابکي الزم ديده نميشود.وي با اشاره به دو اقدام ضروري و فوري
در شرايط مقابله با جنگ اقتصادي دشمن عنوان کرد :در گام اول بايد توجه داشت
که دستورالعملها و آييننامههاي کنوني براي شرايط عادي است ،نه شرايط جنگ
اقتصادي؛ در حال حاضر در جنگ اقتصادي به سر ميبريم ،بنابراين تمام آييننامهها
و بوروکراسيهاي اداري بايد اصالح شود و اين هم وظيفه دولت است.ساداتينژاد به
نکته دوم اشاره کرد و افزود :اطالعرساني در زمان جنگ بسيار مهم است؛ االن هم
رئيسجمهور و هم اعضاي دولت تقريباً غايب هستند و انتظار اين است که به طور منظم
هر هفته با مردم صحبت کنند.وي خاطرنشان کرد :وقتي جبهه مقابل دائم بر ابهامات،
ترديدها و نااميديها ميافزايد ،جبهه خودي هم بايد خأل اطالعرساني را جبران کند
اما متأسفانه اينطور نيست و در اين شرايط دولت سخنگو هم ندارد.

بن بست و بدبين کردن مردم نسبت به يکديگر و نسبت به دستگاههاي
مسئول و همچنين بيشتر و بزرگتر نشان دادن مشکالت اقتصادي در
ذهن جامعه است.حضرت آيتاهلل خامنهاي به يک نمونه اشاره کردند و
گفتند :در همين مسائل مربوط به سکه و ارز و کاهش ارزش پول ملي،
تبليغاتي بدخواهان ،تأثيرگذار بوده است
جنگ رسانه اي و فضاسازي هاي
ِ
که البته از دشمن توقعي جز رذالت نيست اما بايد مراقب باشيم ،ما به
اين فضاسازيها براي آلوده کردن ذهن مردم ،کمک نکنيم.ايشان با تأکيد
بر اينکه گاهي اوقات در بيان مشکالت يا انتقادها مبالغه مي شود ،خاطرنشان
کردند :اين مبالغه موجب تشديد اضطراب افکار عمومي و همچنين موجب
گسترش «ويروس بدبيني» در جامعه خواهد شد.رهبر انقالب اسالمي با
اشاره به اينکه همواره از ابتداي مسئوليت رهبري ،به دولتها در زمينه هاي
گوناگون انتقاد يا اعتراض داشته اند که در برخي موارد هم تند بوده است،
گفتند :بنده خودم اهل انتقادم و اهل مسامحه در برخورد با مشکالت و
دستگاههاي مسئول نيستم اما تأکيد دارم که نحوه گفتن و نحوه اقدام
کردن نبايد به گونه اي باشد که مردم دچار بيماري بدبيني شوند.حضرت
آيتاهلل خامنهاي خاطرنشان کردند :نبايد فضاي عمومي کشور بهگونه اي
شود که اقدامات و تبليغات مثبت قابل باور نباشند اما سخن دروغ دشمن
قابل باور شود زيرا اين وضعيت بسيار خطرناک است.ايشان با تأکيد بر
اينکه ويروس بدبيني نسبت به دولت ،مجلس ،قوه قضائيه و نهادهاي انقالبي،
بد است ،در عين حال ،انتقاد خيرخواهانه را براي اصالح امور الزم دانستند
و گفتند :گاهي اوقات انتقاد بايد عمومي باشد و نبايد هميشه در گوشي
دل شنونده پاره شود و
باشد اما اينکه بهگونه اي صحبت کنيم که بن ِد ِ
همه چيز را از دست رفته تلقي کند ،کار صحيحي نيست.رهبر انقالب
اسالمي افزودند :ما برخي اوقات در نحوه انتقاد اشتباه مي کنيم زيرا
دستگاههايي که مورد انتقاد قرار ميگيرند ،کارهاي خوب هم دارند که
بايد آنها هم ديده و گفته شوند.حضرت آيتاهلل خامنهاي با تأکيد مجدد
بر لزوم ديده شدن نکات مثبت و منفي دولت و ديگر دستگاهها در کنار
يکديگر ،گفتند :بيان عمل سيئه در کنار عمل صالح موجب ميشود که
مردم بدانند کارها و اقدامات خوب هم وجود دارد و نااميد نشوند.ايشان با
تأکيد بر اينکه با وجود همه فضاسازي هاي تبليغاتي بدخواهان و همه
مشکالت ،انقالب و کشور در حال پيشرفت است ،افزودند :بيان اين موضوع
به عنوان رجزخواني نيست بلکه با اطالع دقيق مي گوييم که کشور در
حال حرکت به سمت مفاهيم و آرمانها و حقايق انقالبي است ،اگرچه ممکن
است سرعت حرکت ،آنگونه که انتظار مي رود نباشد اما نظام در زمينه
هاي گوناگون علمي ،صنعتي ،عزت سياسي ،رشد فکري و معنوي ،حرکت
رو به جلو دارد و پيشرفتهاي خوبي روي داده است.رهبر انقالب اسالمي،
گرايش روز افزون به معنويت در ميان جوانان با وجود مطالب و تبليغات
پرحجم و گمراه کننده در فضاي مجازي را يکي از نمونه هاي بارز برشمردند
و گفتند :حضور گسترده جوانان در راهپيمايي اربعين ،اعتکاف ،نماز جماعات
دانشگاهها و جلسات ماه رمضان ،نشان دهنده پيشرفت در زمينه هاي
معنوي است .چرا اين نکات مثبت و پيشرفتها را نبينيم؟ اين حقايق بايد
ديده ،تحليل و گفته شوند بهويژه از جانب کساني که مخاطبان زيادي
دارند.حضرت آيت اهلل خامنهاي سپس به يک نکته مهم در شرايط فعلي
کشور يعني «انسجام مردم و دستگاههاي مديريتي کشور» پرداختند و

گفتند :بخش مهمي از اعتمادسازي و جلب اعتماد در گرو اقدامات دستگاههاي
مختلف است البته تريبونداران نيز بايد به اين کار کمک کنند.رهبر انقالب
اسالمي با تأکيد بر اينکه هيچ دولتي بدون کمک و پشتيباني مردم قادر
به فعاليت نيست و نبايد اعتماد مردم از دستگاههاي دولتي ،قضائي و
نيروهاي مسلح سلب شود ،افزودند :راه عالج مشکالت کشور ،خالي کردن
پشت دولت و ابراز برائت از فعاليت دستگاههاي مسئول نيست ،بلکه راه
عالج ،ايجاد رابطه سالم بين افکار عمومي و دستگاههاي مسئول ،سخن
گفتن و انتقاد کردن ،و در عين حال کمک فکري و عملي کردن است.
ايشان مسئوالن دولتي را به استفاده از نظرات مردم و راه حلهاي متخصصان
اقتصادي از جمله در مسئله ارزش پول ملي و هدايت نقدينگي توصيه
کردند و گفتند :وظيفه دولتي ها ،استفاده از نظرات کارشناسان و تحرک
براي حل مشکالت است.رهبر انقالب اسالمي با اشاره به نگراني بجاي
برخيها در قبال گره هاي فکري افکار عمومي نسبت به کارآمدي و خوشبين
بودن به حل مشکالت افزودند :وظيفه ما ،هدايت دولتي ها به سمت استفاده
از ديدگاههاي کارشناسان و حل مشکالت و خوشبين کردن مردم نسبت
به تالشهاي آنها است که در چنين صورتي ،گره هاي افکار عمومي باز مي
شوند.حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاسخ به برخي اظهارنظرها گفتند:
جلسات خصوصي بنده با مسئوالن دولتي ،قضائي و نظامي  10برابر جلسات
عمومي و رسانهاي است و در اين جلسات مسائل مختلفي بحث ميشود
که عموم از آن جلسات مطلع نيستند.رهبر انقالب اسالمي تأکيد کردند:
دعوا کردن راه اصالح نيست ،همچنانکه ايجاد تشکيالت و کار موازي با
دولت نيز به صالح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار بايد
به وسيله مسئوالن آن ،در مجاري قانوني انجام بگيرد.ايشان افزودند :مسئوالن
بايد کار را جهادي انجام دهند ،البته در موارد خاص همچون نامه اخير
رئيس قوه قضائيه که ممکن است قانون جوابگو نباشد و احتياج به اجازه
رهبري باشد ،يقيناً همراهي و کمک خواهيم کرد.حضرت آيت اهلل خامنهاي
در پايان به نمونهاي از پيشرفت نظام اسالمي در عرصه معنويت و شرح
حال يکي از شهيدان مدافع حرم اشاره و با استناد به آياتي از قرآن کريم
تأکيد کردند :اگر در مقابل دشمنان بايستيم ،مجبور به عقبنشيني خواهند
بود و به توفيق الهي استکبار را به زانو در خواهيم آورد و اين الگو را به
همه دنيا نشان خواهيم داد که اگر طرفداران اسالم آماده دفاع و مجاهدت
باشند ،قطعاً پيروز خواهند شد.پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي،
آيتاهلل جنتي رئيس مجلس خبرگان به تشکيل هيات انديشهورز در اين
مجلس اشاره کرد و گفت :عالوه بر تدوين آيين نامه اجرايي هيئتهاي
انديشهورز ،کارگروههايي نيز با موضوعات دين و فرهنگ ،اقتصادي،
اجتماعي -سياسي ،علم و فناوري و حقوقي -قضائي تشکيل شده و در
حال فعاليت هستند.رئيس مجلس خبرگان مسئله اصلي کشور را اقتصاد،
نابسامانيهاي بازار ارز و گرانيها خواند و خاطرنشان کرد :در شرايط فعلي
با توجه به گرفتاريهاي مردم ،نيازمند حرکت انقالبي و جهادي براي
عبور از مشکالت هستيم.همچنين آيتاهلل موحدي کرماني نايب رئيس
مجلس خبرگان با برشمردن محورهاي سخنان نمايندگان خبرگان در
اجالسيه اخير گفت :به دليل مشکالت اقتصادي مردم ،موضوع اجالس
اخير مجلس خبرگان به مسائل اقتصادي و ميزان موفقيت قواي سهگانه
در حل آنها اختصاص داده شد.

حجتاالسالم محمد قمي:

حوزه بايد درگير حل مسائل واقعي مردم باشد

رئيس سازمان تبليغات اسالمي گفت :حوزه بايد درگير حل مسائل واقعي مردم
شودبه گزارش خبرگزاري مهر ،حجتاالسالم والمسلمين محمد قمي در دومين
همانديشي نهال قد کشيده ،با اشاره به اين موضوع که تحفظ اصالتهاي حوزوي
اراده دست جمعي ،عزم و مقاومت طالب را مي طلبد ،ياد آور شد :مدارس حوزوي
بايد افتخار کنند شخصيتي همچون امام خميني (ره) از ميان آنها ظهور يافته و به
عالم معرفي شده که تا تاريخ پا برجاست ميتوان به اين شخصيت متعالي باليد.وي
گفت :اصالتهاي حوزوي را بايد با ايستادگي تحفظ کرد .ما طالب بايد تحوالت را
درسايه باهم بودن رقم بزنيم همچنين امروز به فيض الهي دستمايه ،رأس المال و
سرمايه اي همچون رهبر معظم انقالب براي انديشيدن وجود دارد .ما نيز مانند امام
خميني (ره) که فرمودند :امروز خميني سين ه خود را براي تمام حوادث روزگار و
تير هاي بال گشوده است .همچون همه عاشقان شهادت براي درک شهادت روز
شماري ميکند .پاي تمام هزينههاي دين ايستادهايم.
وي افزود :تغييري که بايد اتفاق بيفتد در اليه کارکرد من و شماي طلبه نيست بلکه

بايد از هويت برتر طلبگي سخن گفت .امروز در دور ه ديگري از عالم پس از حضرت
امام خميني(ره) زندگي ميکنيم .رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهلل خامنهاي
مي فرمايند؛ امام وارث انبياء بود از اين پس ما وارث خميني(ره) هستيم .اين بدان
معناست که يک اليه روي هويت طلبگي غنا ايجاد شده است.رئيس سازمان تبليغات
اسالمي با اشاره به اين سخن امام خميني که فرمودند؛ «من از آن دسته فقها نيستم
که فتوايي دهم و نظاره کنم که جامعه چگونه با فتواي من برخوررد خواهد کرد
بلکه به دنبال فتواي خويش در جامعه مي روم تا محقق شود اين اراده الهي است
و بايد بر زمين جاري شود» ،ابراز داشت :به تعبير حضرت امام خميني(ره) اولين
گام در مبارزه اراده است .بحث اينجاست ما اراده کرده ايم اتفاق ديگري رخ دهد؟
و پس از آن تصميم بر اينکه سيادت کفر و استکبار جهاني به خصوص آمريکا را بر
خود حرام کنيم؟ بايد اول از خودمان شروع سپس جامعه را همراه کنيم.وي تأکيد
کرد :در پاسخ به اينکه طلبه کيست بايد هويتي غني دراذهان تعريف شود.وجود
طلبه بايد يک هويت برتر را تعريف کند .از جنس حضرت آقا و امام خميني (ره) اين

بزرگواران به کم بسنده نکردند به حداقل ها رضايت ندادند البته با آرمان گرايي واقع
بينانه پا بر زمين نهادند اما پرچم الاله اال اهلل را عزم کردند .عرض بنده اين است که
ما وارث امام خميني(ره) هستيم .عرض بنده اين است که حوزه را به فضل الهي دوباره
مي سازيم و يک قدم از اين حرف کوتاه نخواهيم آمد .حوزه اينگونه متحول ميشود
که درگير حل مسئله هاي واقعي مردم شود و براي حل مسئله هاي واقعي مردم
هرچه الزم است مي اندوزيم و فرا مي گيريم .ما خادم مردم هستيم .پيشنهاد من
حاشيه شهرهاست براي امر تبليغ و گره از کار خلق گشادن بايد به حاشيه شهرها
توجه بيشتري داشت.حجتاالسالم قمي با تاکيد بر جدي گرفتن ايده «بسيج و طلبه»
اظهار داشت :طالب بسيجي خواهيم ساخت که يک نماد واقعي از بسيج همگاني
شوند از اينرو اين مهم با اتحاد حوزه و دانشجويان دانشگاه ها رقم خواهد خورد.رئيس
سازمان تبليغات اسالمي در عين حال به بيانات و تاکيدات رهبر معظم انقالب در
خصوص حل مسائل و مشکالت مردم توسط اين سازمان اشاره کرد و گفت :نخواهيم
گذاشت فرمايشات امام (ره) و رهبر معظم انقالب روي زمين بماند.

سردار وحيدي:

در اولين جشنواره بين المللي ساعت شني با اشاره به آياتي از قرآن کريم
گفت :بنابر فرموده قرآن کريم دشمن ما مشخص است و مسير مبارزه با
رژيم صهيونيستي پايان نمي پذيرد مگر با محو آن و منطقه ما تنها با محو
رژيم صهيونيستي امن مي شود و فلسطين مسئله اول جهان اسالم است.
وي ملت فلسطين را نماد عزت و مقاومت دانست و تصريح کرد :حمايت از
ملت فلسطين وظيفه ماست و بايد تا پيروزي نهايي کنار آنها باشيم.وي با
بيان اينکه بعد از انقالب اسالمي ايران رژيم صهيونيستي همواره ضعيف تر
شده و بعد از انقالب اين رژيم هيچ پيروزي نداشته است و به سمت نابودي

مي رود گفت :فکر نکنيد که حرف از نابودي رژيم صهيونيستي زدن غير
ممکن است ،البته برخي تحت تاثير تبليغات اين رژيم قرارگرفته اند اما همه
بدانند اين رژيم رفتني است.وي در ادامه به عوامل و شواهد ضعف رژيم
صهيونيستي پرداخت و گفت :اين رژيم يک زمان خودش را داراي چهارمين
ارتش جهان و شکست ناپذير مي دانست اما آيا امروز رژيم صهيونيستي از
لحاظ نظامي مانند گذشته است؟ آنها بسيار مدعي بودند که ارتش هاي
عراق ،مصر و سوريه که مقابل ما بودند ديگر نيستند اما آيا اين در شرايط
امروز واقعيت دارد.

رژيم صهيونيستي بعد از پيروزي
انقالب اسالمي به سمت نابودي رفت
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي گفت :رژيم صهيونيستي بعد از پيروزي انقالب
اسالمي به سمت نابودي رفت.به گزارش خبرنگار مهر ،سردار احمد وحيدي

راهبرد آفندي در جنگ رسانهاي

ادامه از صفحه اول

الزارسفلد و مرتون ،از چهرههاي مشهور علوم ارتباطات معتقدند  3شرط
موجب اثرگذاري رسانه خواهد شد :انحصاري کردن ( که اگرچه در دوره
امروز غير ممکن است ،اما با بي اعتماد کردن جامعه هدف به ديگر رسانهها
و تکثير رسانههاي همسو دنبال ميشود) ،جهت دهي به ارزشها ( که با
برنامههاي ظاهرا غير سياسي و با رويکردهايي از قبيل سبک زندگي ارائه
ميگردد) و باالخره ارتباط چهره به چهره تکميلي (که با گسترش شبکههاي
اجتماعي راحتتر شده و با حضور عناصر دلباخته به غرب و تبليغ ضرورت
تسليم شدن در برابر کدخدا در حال اجرا است).
تحريف واقعيت ،برجسته سازي بخشي از واقعيات ،شايعات دروغ و  ...از
جمله تکنيکهاي به کار رفته براي ايجاد اضطراب ،يأس ،نااميدي و احساس

بن بست و بدبين کردن مردم نسبت به يکديگر و نسبت به دستگاههاي
مسئول و همچنين بيشتر و بزرگتر نشان دادن مشکالت اقتصادي در
ذهن جامعه در اين رويکرد رسانهاي است.
به نظر ميرسد بخشي از برنامه دشمن ،سوار شدن بر موج حاصل از
انتقادات انقالبي و مصلحانه دلسوزان است .با اين وصف ،آيا بايد دست
از نقد اشتباهات کشيد و سيئات مسئولين را از بيم مصادره دشمن،
حسنه معرفي کرد؟
طبعا اين رويکرد ،نه تنها با باور افکار عمومي مواجه نخواهد شد ،که موجب
تشديد خطاهاي موجود شده و کشور را به سوي خطر بزرگتري رهنمون
خواهد ساخت .شايد راه بهتر ،خنثي سازي روش دشمن باشد .بررسي
نقاط ضعف و اصالح آن توسط رسانهها براي اعتماد زايي و ممانعت از

شکل گيري انحصار رسانهاي براي دشمن ،اسير مارپيچ سکوت نشدن و
صيانت از ارزشهاي خود با روشهاي صحيح و نيز فعال شدن انقالبييون
در آگاه سازي خط دشمن و خسته نشدن از رويکرد اقناعي در حضورهاي
چهره به چهره حقيقي و مجازي شايد از جمله اقدامات خنثي کننده
باشد .اما قطعا بهترين دفاع ،حمله به ريشههاي پديد آورنده مشکالت
براي کشور و پرهيز از رفتار انفعالي است .نقطه قوت ديگري که ما از آن
بهره منديم ،وجود شناخت کامل ما به تکنيکهاي جنگ رسانهاي آمريکا با
توجه به وجود منابع گسترده در اين خصوص و باقي ماندن ناشناختههاي
بسيار از فرهنگ و مناسبات مردم ايران اسالمي براي دشمن است که
بازخواني و تمرکز بر آنها ميتواند ما را در آفند و پدافند ،به برتري قابل
مالحظهاي مجهز کند.

پيشنهادات پوشالي براي رفع مشکالت!
ادامه از صفحه اول

آيا ايران ادعا دارد که قيم دنياست يا آمريکايي که به صراحت خود را
کدخداي دهکده جهاني ميداند و البته برخي از همين افراد در ايران به اين
کالم آمريکا باور عميق دارند! رئيس جمهور در همان روز سخن متيني را
بيان کرد که ما به قبل  57بر نخواهيم گشت ،به نظر اين نمايندگان بايد
اين سخن روحاني را جدي تلقي کنند ،و تلويحا و تصريحا از پشيماني سخن

ادامه از صفحه اول
مردم ما براساس نظام دموكراتيك و مردمساالر جمهوري اسالمي در ارديبهشت
 1396براي «دوازدهمين « بار در معرض تصميم و انتخاب رئيسجمهور
قرار گرفتند و از باب تمرين دموكراسي« .دوازده گام» بسيار مهم است و
علي القاعده مردم بايد فارغ ار هيجانات ،احساسات و تحت تاثير روشهاي
غير معمول انتخاباتي ،در فرآيند انتخابات شركت كنند و رأيي آگاهانه،
هوشمندانه و آينده نگرانه داشته باشند .اين مسئله انتظاري گزاف نيست
كه مردم ما بايد از بلوغ سياسي قابل قبول برخوردار باشند كه وقتي دولتي
چهار سال بر سر كار بوده با تحليل و ارزيابي دقيق و چشم باز به «انتخاب
مجدد» همان دولت بپردازند و همه ابعاد و جوانب و ثمرات كار و تالش دولت
حاكم را ببينند و سپس او را براي يك دوره مجدد انتخاب كنند ...بنابراين

نگويند! خوب است به اين نمايندگان يادآوري شود زماني در اين کشور هم
نظارت استصوابي وجود داشت ،هم جنگ پس از خرمشهر تمام نشده بود،
هم سفارت امريکا اشغال شده بود ،هم سران فتنه در حصر بودند ،هم سپاه
فعاليت اقتصادي داشت و موشک هوا ميکرد و هم خاتمي ممنوع التصوير
بود هم در دولت و مجلس عليه دشمنان مواضع انقالبي گرفته ميشد ،اما
انرژي هستهاي پيشرفت کرد ،بسياري از مردم خانه دار شدند ،بازار ارز و سکه

ميزان ،راي ملت است

وقتي انتخابي داشتند ديگر نمي توان آن را نكوهش كرد كه چرا انتخابي
احساسي داشتيد؟ چرا تحت فريب فالن سوژه جنگ رواني قرار گرفتيد؟ چرا
باور كرديد كه مثال اگر فالن نامزد سركار بيايد در پيادهروها ديوار ميكشند؟
چرا يك اشتباه را دوباره «تكرار» كرديد؟!  ...زيرا «ميزان ،راي ملت است».
مردم ما 24 ،ميليون راي به آقاي روحاني در سال  96دادند يعني سياستها
و تيم مديريتي و برنامههاي او را قبول داشتهاند .اگر امروز از اوضاع اقتصادي
نابسامان و معضالت مديريتي كشور همه نگران و آسيب پذيريم بايد به
اين مسئله بينديشيم كه اين امر ،يك دستاورد بسيار بزرگ براي ما خواهد
داشت وآن اين است كه مردم نسبت به راي و انتخاب خود در روز انتخابات
حساسيت بيشتري نشان دهند و واقعا بدانند كه «سرنوشت» خود را چگونه
رقم بزنند .مردم و رايدهندگان بايد بدانند كه نبايد هيجاني و احساسي و از

اين مقدار نوسان و آشفتگي نداشت ،مصرف سوخت در کشور کاهش يافت،
در تهران کيلومترها بزرگراه ساخته شد و هزاران موفقيت و پيشرفت براي
کشور رقم خورد! به نظر ميرسد مشکل اصلي کشور را بايد تفکرات برخي
مسئولين از جمله نمايندگان جستوجو کرد که به توان داخلي و شناخت
اولويتهاي مردمي ايمان ندارند و تصور مي کنند با تعامل ذلت بار به خارج
و بيان اولويتهاي جناحي خودشان معضالت کشور را حل نمود!

روي لجبازي انتخاب داشته باشند و بعد هم بگويند ما بين «بد» و «بدتر»،
«بد» را انتخاب كرديم ! اين يك استدالل كامال سطحي و فريبكارانه است
هر چند كه مردم ممكن است «بدتر» را انتخاب كردهباشند .همين كه به
اين دستاورد فكري سياسي در جامعه برسيم كه مردم بدانند راي آنها واقعا
تعيين سرنوشت ميكند و وضعيتي اينچنيني در كشور حاكم ميسازد يك
دستاورد بزرگ براي سيستم مردم ساالري است .آري! ميزان ،راي ملت است
و راي ملت ،شايد سبب اين وضعيت تلخ در كشور شده باشد اما راي ملت و
اراده آنان بايد دولت و دولتمردان را ياري كنند تا از اين شرايط عبور كنيم و
دولت با تمام توان به قول و تعهد خود عمل كند و كشور را نجات دهد .ايران
عزيز ما هرگز در بن بست قرار نخواهد گرفت و ملت ،آگاهتر و هوشمندتر در
موسم انتخابات بعدي ظاهر خواهند شد.

اقتصاددان اصالح طلب با بيان اينکه رقابت هاي سياسي موجب شد تا
جام زهر به امام داده شود ،تصريح کرد :امروز نيز در حال تدارک يک
جام زهر ديگر به رهبري هستند تا مقاومت ها را در برابر مذاکره بشکنند.
به گزارش فارس ،حسين راغفر در هفدهمين کنگره حزب مردمساالري
ادامه داد :آنچه که اتفاق افتاده ،چپاول مردم و زمينه سازي براي فروپاشي
و کودتاست .من تاسف ميخورم و نميدانم دستگاههاي امنيتي کجا
هستند؟ راغفر با بيان اينکه يک گروه نفوذي براي ضربه زدن به انقالب
به اقتصاد ورود کرده و با گزارههاي غلط ،ذهن مسئوالن ما را پر کرده اند،
خاطرنشان کرد :از سال  ۱۳۸۹تا حاال در اقتصاد رکود داريم و  8سال
است که پوست مردم ما کنده شده است و افزايش دالر ،کارت دعوت
مستقيم براي شورش است.
***

دولت ،بزرگترين محتکر است

رسول خضري ،عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با تابناک
گفت :به نظر من دولت ،بزرگترين محتکر است .جالب است که اينها
خودشان احتکار مي کنند و از طرف ديگر ،به صدا و سيما مي روند و
مي گويند احتکار نکنيد .آنها خودشان در جاي جاي کشور ،از آذربايجان
شرقي گرفته تا تهران 40 ،هزار 20 ،هزار و  ...خودرو احتکار کرده اند
و به مردم مي گويند ،کاال احتکار نکنيد! اين نماينده مجلس افزود:
خودروساز ما  20هزار خودرو را به بهانه واهي و تنها به اين دليل که
راديو کم دارد ،نگه داشته است .آقا! راديو پيشکش؛ مردم در اين وضعيت
راديو مي خواهند چه کار؟ خودرو در بازار يک و نيم تا دو برابر قيمت
کارخانه شده؛ پس کي مي خواهند به داد مردم برسند؟ خودروسازهاي
ما ،خودروهاي بنجل را با قيمت دو تا سه برابر به مردم مي فروشند .بايد
با اين افراد به شدت برخورد کرد.
***

سوار بر موج ورشکستگي!

روزنامه جوان نوشت :اين روزها به دليل شرايط نامناسب اقتصادي در کشور ،شرکتهاي
زيادي به دنبال اعالم ورشکستگي و جمع کردن تجارت خود رفتهاند و متأسفانه
دادگاهها پر از پروندههاي درخواست صدور حکم ورشکستگي است .البته در اين بين
نبايد اين نکته را فراموش کرد که از ورشکستگي اين شرکتها ،تجارتهاي ديگري
نيز در حال شکلگيري است .تجارتهايي که بر اساس آن ،برخي وکال در دفاتر خود
پيگيري امور پروندههاي اعالم ورشکستگي را انجام ميدهند و از قبال آن پولهاي
کالني کسب ميکنند .البته در اين بين شرکتهايي نيز هستند که با بهرهگيري از
همين وکال و دفاتر حقوقي ،براي شانه خالي کردن از بدهيهاي خود به سمت اعالم
صوري ورشکستگي ميروند .در اين شيوه ،افراد با ثبت شرکتهاي صوري اقدام به
انجام تجارتهاي کالن و دريافت وامهاي بانکي ميکنند و پس از مدتي براي فرار از
پرداخت ماليات و همچنين پرداخت نکردن مطالبات معوق بانک ،به سراغ مؤسسات
حقوقي ميروند تا از طريق ايجاد صورتهاي مالي ساختگي ،در سريعترين زمان
ممکن حکم دادگاه در خصوص ورشکستگي شرکت را دريافت کنند.
***

هر  ۱۰روز ۱۰ ،درصد افزايش قيمت!

رئيس اتحاديه فروشندگان فرآوردههاي گوشتي البرز از توقف فعاليت
کارخانههاي توليدي فرآوردههاي گوشتي خبر داد و گفت :فرآوردههاي
گوشتي از اول مرداد تا کنون  ۴۰درصد گرانتر شده است و به عبارتي
هر  ۱۰روز ۱۰ ،درصد افزايش قيمت در اين محصوالت داشتهايم .علي
عيوضي در گفتوگو با ايسنا در خصوص وضعيت خريد و فروش گوشت
استان اظهار کرد :برندهاي معروف و اصلي توليد فرآوردههاي گوشتي
ي کنند.
مدتي است که ديگر هيچ محصولي توليد نم 
***

چرا مردم دالرها را به بازار نياوردند؟

مهدي تقوي ،اقتصاددان در مورد تأثير ابالغ و اجراي بسته ارزي دولت براي کنترل
نرخ بازار در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران گفت :احتماال اگر مردم حرفهاي دولت
را قبول داشتند ،دالرهاي خود را به بازار ميآوردند و بدين صورت نرخ ارز کاهش
مييافت ،اما عکس اين ماجرا اتفاق افتاد و حتي ممکن است در روزهاي آينده
نرخ ارز باالتر رود .بر اساس بررسيهاي بنده در  ۲۳اسفند  ،۹۶هر دالر استراليا
۳هزار و  ۸۵۰تومان خريداري شده و به قيمت ۳هزار و  ۸۸۰تومان به فروش
رسيده؛ در حالي که در  ۱۰شهريور  ۹۷دالر استراليا به قيمت ۸هزار و  ۵۰تومان
خريد و فروش شده و دالر آمريکا نيز در همين تاريخ يعني دهم شهريور به قيمت
۱۰هزار و  ۹۰۰تومان خريداري شده و به قيمت ۱۰هزار و  ۹۹۰تومان به فروش
ميرسد که نرخهايي بسيار عجيب و غريب و دور از ذهن است.
***

ي ها
ب ه همريختگي در جناح بند 

عباس سليمي نمين در مصاحبه با هفته نامه مثلث گفت :برخي از نمايندگان از همين
االن ،يعني از همين روزها به فکر حوزههاي انتخاباتي خودشان هستند .عليالقاعده
بخصوص در ارتباط با برخي ضعفهاي مديريتي دولت که فشاري را بر مردم وارد
ساخته ،دغدغه اصليشان جلب نظر مردم است تا يک گروه و فراکسيون .يعني
برايشان آن چيزي که حائز اهميت است ،اين است که ثابت کنند يا نشان دهند که
دغدغه مردم را دارند ،براي حل مشکالت مردم در مجلس فعال بودند و تالشهاي
جدي را مبذول داشتند .از اين منظر بايد حتما برخي عملکردها را ارزيابي کرد ،مثل
برخي از نمايندگاني که از فراکسيون اميد بودند اما برخالف آن مشي فراکسيونشان
عمل کردند ،بهطور مشخص در مورد استيضاح وزير اقتصاد .اين برميگردد به مسئله
دغدغههاي نمايندگان در حوزه انتخابيشان؛ نميتوانند امروز بدون کارنامهاي در
زمينههاي مشکالت اقتصادي مردم به راي مردم اميدوار باشند .بنابراين شما ميبينيد
که يک بههمريختگي در جناحبنديها صورت گرفته است.
***

حلول روح بهزاد نبوي در يک زن!

پروانه سلحشوري ،از نمايندگان اصالحطلب مجلس هفته گذشته نطقي را که سراسر
سياه نمايي بود ،در مجلس خواند .مشرق در اين باره نوشت :خطاب قرار دادن رهبري
از تريبون مجلس ،سيا ه نمايي ويژه از اوضاع کشور ،بحراننمايي ،فرار از مسئوليت
در معرفي روحاني ،مقصر جلو ه دادن نهادهاي امين نظام و ...تماماً رفتارهايي است
که «بهزاد نبوي» به عنوان يک چهره تندروي اصال ح طلب ،در مجلس ششم ،در
فتنه سال  88و طي سالهاي اخير انجام داده است .اين «تشبيه» و «مشّ بهبه»
به روشني نشان ميدهد که تصلب فکري و اصرار بر ادامه اغالط هميشگي تفکر
چپ ،چرا راه را بر پويايي اصال ح طلبان بسته است ،چرا جوانان راهي در ستاد اين
جريان خاص سياسي ندارند و اساساً چرا چپها و دولت مطلوب آنها يعني دولت
روحاني ،چنين کارنامهاي را در دامن مردم گذاشتهاند؟!
***

خودکرده را تدبير نيست!

به گزارش شبکه آمريکايي سيانبيسي« ،جان کيلداف» متخصص و
تحليلگر انرژي ،تحريمهاي ايران را مهمترين دليل افزايش قيمت نفت
تگزاس ميداند و ميگويد اين تحريمها ميتواند تا زمستان  30درصد
قيمتها را افزايش دهد و سبب شود قيمت بنزين به گالني  4دالر در
پمپ بنزينهاي آمريکا برسد .در حال حاضر قيمت هر گالن بنزين در
آمريکا حدود  83/2دالر است .شبکه سيانبيسي در ادامه به نقل از
تحليلگران گزارش داد بازار جهاني نفت در تنگنا قرار دارد و اين تنگنا
ممکن است شديدتر هم شود.
***

چه کسي صداي ملت را نمي شنود؟

خبرآنالين نوشته است :بدون تعارف بعد از ديدن فيلم برخورد زشت علي مطهري
با يک شهروند ،اولين نکته اي که به ذهن رسيد ضرورت عذرخواهي علي مطهري
و برخورد شديد با روحاني مذکور بود .اينکه جوان مورد نظر با چه نيت و هدفي
در اين شرايط پر استرس اقتصادي ،مطهري را مورد عتاب قرار داده مهم نيست؛
مهم اين است که علي مطهري در کسوت نمايندگي ملت بايد خود را در معرض
افکارعمومي قرار دهد و با سعه صدر ،صداي ملت را بشنود و پاسخگو باشد .يکي
از نقدهاي هميشگي علي مطهري به بخش هايي از حاکميت همواره اين بوده که
صداي ملت را نمي شنوند .پس چرا وي در مواجهه با اعتراض يکي از همين ملت
چنين برآشفته مي شود و به جاي عذرخواهي و خاک پاشيدن بر دهان متملقين،
راه توجيه را برمي گزيند؟
***

 ۱۱درصد نقدينگي کشور روي شاسي سايپا

روزنامه فرهيختگان نوشت :اخيرا  ۶ميليون نفر براي پيشخريد خودرو اقدام
کردند ،اگر ميانگين قيمت هر خودرو  ۲۵ميليون تومان باشد؛ اين تعداد۱۵۰
هزار ميليارد تومان فقط براي خريد خودرو در دست دارند که معادل ۱۱
درصد نقدينگي کل کشور است؛ کارشناسان معتقدند هدايت درست نقدينگي
 ۱۶۰۰هزار ميلياردي ميتواند التهابات بازار را کنترل کند.
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