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رئيس مجلس :دولت ،مجلس و مردم همه بايد با همبستگي مقابل عربده
کشي دولت آمريکا بايستند.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما مرکز فارس،
علي الريجاني در مراسم تجليل از خيران حسيني در الرستان گفت :دولت،
مجلس و مردم همه بايد با همبستگي مقابل عربده کشي دولت آمريکا بايستند
و بايد همه بدانند مسئله آمريکا بحث هستهاي نيست و فقط ميخواهند
ايران را به زانو در بياورند که اين امکان پذير نخواهد بود.الريجاني افزود :در
اين دوره حساس همه بايد فارغ از اختالف نظرهايي که وجود دارد ،بيشتر
متحد شويم و روي اصول انقالب و آباداني کشور تمرکز کنيم.رئيس مجلس
شوراي اسالمي گفت :دولت آمريکا با حرکت ريشهاي به دنبال آن است که
ايران را پايگاه نظامي خود کند و  ٤٠سال است که با فشار بر مردم نتوانسته

سياسي
»

پيش به سوي اقتصاد مردمي

ادامه از صفحه اول
يك مقايسه دمدستي كساني كه قبل و بعد از انقالب را ديدهاند بر هر
انسان منصفي معلوم ميكند كه سطح رفاه و برخورداريهاي امروز
ايرانيان قابل مقايسه با  40سال پيش نيست .در اين  40سال با آنكه با
انواع توطئههاي داخلي و خارجي روبهرو بودهايم اما ملت و دولتهاي
پس از انقالب مثل كوه ايستادند و حيات انقالبي و جهادي را در مرئي
و منظر جهانيان به پيش بردند .ما يك ملت زنده و پيشرو ،پيشگام ،آزاد
و مستقل هستيم .هزينههاي آن را با ده ها هزار شهيد و صدها هزار
مجروح پذيرفتهايم .با تعميق مردمساالري ديني ،مردم خود ميفهمند
كجا بودند ،اآلن كجا هستند و فردا چه آينده پر افتخار و درخشاني در
انتظار ملت ايران است .امام بزرگوار ما كه پرچمدار استقالل و شرافت
ملي ايرانيان بود ،به پشتوانه ملت شجاع ايران در مقابل قدرتهاي
جهاني ايستاد و عزت و شرف ملي ما را در جهان ،به نمايش گذاشت.
جهان ،ما را امت خميني (ره) و خامنهاي عزيز ميداند و دنياي اسالم
به چنين رجال سياسي و مذهبي كه سينه به سينه در مقابل آمريكا و
رژيم صهيونيستي ايستادند ،افتخار ميكند.
اينكه يك ضعف و ايراد و اشكال اقتصادي بالفاصله زير ذرهبين ارتش
رسانهاي دشمن چند برابر ميشود ،نشان حقد و كينه و حسد دشمن
است .امروز هيچ دولت و ملتي در جهان مثل ايران مورد كين ه توزي
آمريكا و اسرائيل نيست .اين واقعيت نشان قدرت فزاينده ملت ماست.
اين قدرت متكي به قدرت اليزال الهي است ،هيچگاه كاستي نمي پذيرد.
چرا كه بار عظيم پيشرفت كشور بر شانه ارادههاي پوالديني است كه
از كوهها و صخرهها سختتر و صداي آزادي خواهي و خداخواهي آنها
از امواج خروشان اقيانوسها فراتر است.
برگرديم به مولفههاي اقتصاد مقاومتي؛ درست است كه اقتصاد
مقاومتي ،اقتصادي مردمي و مردم بنياد است ،اما دولت برحسب
آنچه رهبر معظم انقالب در فروردين سال  93نيز فرمودند ،مسئوليت
و وظيفه «برنامهريزي» « ،زمينهسازي» « ،ظرفيتسازي»« ،هدايت»
و «كمك» دارد .دولت يازدهم و دوازدهم يك دولتي است كه همين
مردم به آن رأي داده اند ،مثل دولتهاي پيشين در سر و سامان دادن
اقتصاد كشور بر حسب سياستهاي كلي اعالم شده از سوي رهبري
و نيز قانون اساسي وظايف مهمي دارد كه البته در مقوالتي كه گفته
شد وظايف ذاتي دارد .بايد ديد دولت كنوني به اين وظايف خطير و
مسئوليتهاي تاريخي عمل كرده است؟
در درون دولت نهادهاي نظارتي قوي وجود دارد ،در بيرون دولت ،در
دستگاه قضائي و مجلس هم وظايف ذاتي براي كنترل و نظارت دولت
وجود دارد .اگر اينها به وظايف خود عمل كنند فرايند پيشرفت كشور
در ريلهاي تعيين شده قانوني ،مسير خود را طي ميكند .فشارهاي
اقتصادي آمريكا و رژيم صهيونيستي يك فرصت است تا دولت و ملت
بقيه بار توليد ناخالص ملي را در «درون» جستجو كنند و دولت از
نگاه به «بيرون » پرهيز كند.
اينكه ايران بدهي خارجي ندارد ،نشان ميدهد كه در نگاه به پيشرفت ،به
بيرون متكي نيست .همه چيز از جمله «سرمايه» در درون کشور وجود
دارد به شرطي كه دولت بتواند هنر خود را در هدايت حجم نقدينگي
عظيمي كه در داخل داريم به سمت توليد ،به نمايش بگذارد.
دولت بايد برحسب سياستهاي كلي اصلي  44قانون اساسي بار توليد
در صنعت ،كشاورزي و تجارت را از دوش خود بردارد و بر دوش مردم
بگذارد .دولت بايد از تصديگري پرهيز كند .سياست توليد ملي بايد
متكي به كار و سرمايه ايراني باشد.
متأسفانه برخي در دولت بدون درك شرايط انقالبي كشور و موقعيت
جهاني ايران و عدم درك ميزان خصومت دشمن ،دل به مذاكره و
تعامل با جهان ،آنهم با آمريكا بستهاند و همه تخم مرغ هاي خود
را در سبد برجام گذاشتهاند .دشمن هم با يك لگد به اين سبد ،كار
خود را كرد.
متأسفانه امروز هم برخي در دولت هنوز معتقدند مسائل اقتصادي
راه حل اقتصادي ندارد ،راه حل سياسي دارد .آنها هنوز به گفت و گو و
مذاكره با دشمن اميدوارند و ميخواهند دستاوردهاي بزرگ انقالب را در
 40سالگي اين حركت عظيم تاريخي ،با ثمن بخس به دشمن بفروشند.
بدون اينكه كمترين چشم انداز روشني از آن داشته باشند.
اگر به سياستهاي اقتصاد مقاومتي و سياستهاي كلي اعالم شده از
سوي رهبري در حوزه اقتصاد عمل شده بود ،ملت و دولت كيلومترها
از اهداف از پيش تعيين شده جلوتر بودند كما اينكه امروز قبل از سال
 1404به بسياري از اهداف چشم انداز برنامه رسيده ايم.
خيزش اقتصاد مقاومتي بايد متكي به فرهنگ جهادي ،دانش و توليد با
كيفيت باشد .قوام آن بايد متكي به عدالت و مردمي بودن و استقامت،
آن هم بر مبناي انعطافپذيري ،درون زايي و ضد شكنندگي باشد .ملت
به طور طبيعي و اجتنابناپذير به اين سمت ميرود .بايد ديد كه دولت
عزم آن را دارد به اين سمت حركت كند؟ مردم در وضع فعلي اثري
از «خيزش»« ،قوام» و «استقامت» از دولت در اجراي سياست هاي
اقتصاد مقاومتي نمي بينند .مانع اين راه ،ذهن چپ زده نئوماركسيستي
و نئوليبرالي برخي مسئولين كشور است .آنها بايد اين بيماري را از
خود دور كنند و بيش از اين به كشور و مردم آسيب نزنند .دولت بايد
راه اقتصاد مقاومتي را در اين سالها هموار مي كرد .به دليل همين
نگاه غلط ،تعلل كرد .دولت بايد با «كادرسازي» و «نهادسازي» مسير
«هموارسازي» را طي مي كرد .در اين امر كوتاهي هايي دارد ،اما ملت
در اين فاصله به پيش رفت.
آنچه امروز به عنوان كاالي باكيفيت ايراني در بازار مي بينيم و
كارآفرينان جهادگر مردمي پشتوانه اصلي آن هستند ،نشان ميدهد
مردم در مسير اقتصاد مقاومتي حركت ميكنند و زيرساختهاي
همين «راهسازي»« ،كادرسازي» و «نهادسازي» زيرپوست اقتصاد
مردمي شكل گرفته است.
آمريكا به زودي مي فهمد تحريمها ،تهديدها و تحقيرها نتيجه
نمي دهد .آن روز خيلي دير نيست .اما اين فهم كمكي به درك راهبرد
آنها در منطقه و جهان نميكند .چون آن روز كه به اين فهم برسد،
بساط سلطه او در منطقه برچيده شده است .آمريكاييها در جهان زير
چكش آهنين خيزش اسالمي بايد ضربات سنگين تري را پذيرا باشند.
آمريكا هنوز نفهميده است سوخت موتور انقالب در ايران ،منطقه و جهان
چيست؟ نه از تركيب آن اطالع دارد و نه از نوع سوخت و ساز آن!
تجربه  40ساله انقالب نشان مي دهد نتايج اين فشارها ،سازه اين موتور
را كامل ميسازد و تركيبات سوخت آن را تقويت مي کند.
ميليونها ايراني كه در صف و ستاد ايستادگي در برابر تجاوزات
آمريكا ايستاده اند اص ً
ال مطالبه اقتصادي ندارند و از طبقات محروم
و مستضعف جامعه هستند .آنها جز انجام وظايف الهي و لقاي حق
هيچ مطالبه اي ندارند.
شهدا ،جانبازان و ايثارگران كشورمان از اين جنس هستند .آمريكا در
برابر رزمندگان مقاومت ،هيچ حرفي براي گفتن ندارد .آمريکا به دو
ماه آينده اميد بسته است که تحريم ها اثر خود را بگذارد و در  13آبان
شعار مرگ بر آمريکا قطع شود .در حماقت آمريکايي ها همين بس که
محرم و صفر فرياد ايرانيان عليه يزيد زمان اوج مي گيرد و آنها زمان
مناسبي را براي تشديد تحريم ها انتخاب نکرده اند.

اند و ديگر هم نميتوانند اين کار را انجام دهند.وي با بيان اينکه آمريکا
با اين فشار ميخواهد مردم را مايوس کند ،افزود :اين مبارزه به نتيجه
نخواهد رسيد و همه با هم آنها را مايوس ميکنيم.رئيس مجلس شوراي
اسالمي به تغيير شرايط اقتصادي کشور هم اشاره کرد و گفت :مردم ايران
درس محرم آموخته اند و در مقابل ترامپ يزيدي ميايستند.علي الريجاني
در ادامه با اشاره به همت خيران براي احياي معارف حسيني گفت :آنان
در اين عرصه بهترين و سريعترين راه را براي رسيدن به حق انتخاب
کرده اند و الرستان در اين امر مهم پيشتاز بوده است.وي افزود :همت خيران
در ساخت بيمارستان ،مدرسه سازي و ديگر عرصهها سبب همبستگي اجتماعي
و ايجاد هم سرنوشتي ميشود.

اخبار برگزيده »

رانت  ۳۰هزار ميليارد توماني
در جيب پتروشيميها

»
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غضنفري:

تالش دولت در جهت يافتن پديدههاي تباهنده اقتصاد باشد
رئيس مدرسه حکمراني شهيدبهشتي گفت :دولت
بهسمت يافتن فرآيندهاي تباهنده حرکت کند تا
ريشهيابي اساسي از مشکلهاي اقتصادي داشته
باشد.مهدي غضنفري در گفت و گو با آنا ،در رابطه
با نحوه عملکرد دولت در شکل دادن آرايش جنگ
اقتصادي و کنترل بحرانهاي موجود در بازار ارز
و سکه ،گفت :فرآيندهاي تباهنده در اقتصاد با
توزيع بيشتر ارز و سکه در بازار کنترل نميشود
و زمانيکه دولت چنين تصميمي ميگيرد مانند
جارو کردن خاکهاي روي فرش به زير فرش
است و وقتي شب عيد ميخواهيم خانهتکاني
کنيم ،با حجم زياد خاکروبه زير فرش مواجه
خواهيم شد.
وزير صنعت دولت دهم با بيان اينکه توزيع ارز
بيشتر و ارزانتر در بازار تنها سازوکار موقت مبارزه

با افزايش قيمت ارز است ،تصريح کرد :اين يک
راهحل ريشهاي براي حل مسئله نيست؛ بلکه راهحل
اساسي ،مبارزه با فرآيندهاي تباهنده است.
وي ادامه داد :مقادير زيادي فرآيندهاي تباهنده
در اقتصاد کشور وجود دارند؛ زيرا تصميمهاي
اتخاذشده با سنتهاي الهي و علم اقتصاد سازگار
نيستند.غضنفري با بيان اينکه تمايل دولت به
تزريق ارز بيشتر به بازار مانند اين است که شخصي
اهل کار نيست و دانش و انگيزه کار را ندارد و
هر دفعه سرمايهگذاري مجدد براي تشويق او
به کار صورت ميگيرد ،اما اين سرمايهگذاري
تباه ميشود؛ گفت :بنابراين خيلي وقتها توزيع
بيشتر سکه و ارز فقط ميتواند منجر به از دست
رفتن منابع ملي شود.رئيس مدرسه حکمراني
شهيدبهشتي اضافه کرد :دولت بهتر است بهسمت

يافتن فرآيندهاي تباهنده حرکت کند تا ريشهيابي
اساسي از درد امروز اقتصاد کشور داشته باشد
و بايد شخصي را يافت که توانايي حل ريشهاي
اين مشکل را داشته باشد .شعارهاي فريبنده

فقط ميتواند دولت را تا دو يا سه سال آينده
از فشارها در امان نگاه دارد تا سريع کار خود
را به پايان برساند و بعد يک خرابه واقعي را در
اختيار دولت بعد بگذارد.

آيت اهلل مکارم شيرازي:

يکي از مراجع تقليد شيعيان ،محرم را فرصت بسيار
خوبي براي آشتي همه گروهها دانست و گفت :همه
جناحها از حلقه اتصال محرم و عاشورا استفاده کنند
تا فاصلهها کم شود.به گزارش مهر،آيت اهلل ناصر
مکارم شيرازي در آيين اعالم عزاي حسيني(ع)
و آغاز به کار راديو محرم که در شبستان امام
خميني(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار
شد ،اظهار داشت :محرم سرمايه بزرگي براي شيعيان
و جهان اسالم است و شعاع آن به غير از مسلمانان
نيز ميتابد.وي با بيان اينکه از اين سرمايه بزرگ
و گنجينه معارف و احياگر اسالم بايد به شيوه
مطلوب استفاده شود ،گفت :چرا حوادث تاريخي
با گذشت زمان فراموش ميشوند اما حادثه محرم و
عاشورا سال به سال گستردهتر ميگردد؟اين استاد
سطوح عالي حوزه افزود :از جنگ جهاني دوم با
 ۳۰ميليون کشته و مجروح که قسمت مهمي از
دنيا را ويران کرد ،هنوز يک قرن هم نگذشته است
اما اين جنگ در ذهنها کمرنگ شده است.وي
با بيان اينکه حوادث تاريخي که به اهداف مادي
گره خورده کوتاه مدت و فراموش شدني است،
اما محرم و عاشورا با مفاهيمي گره خورده که
انسان روز به روز نياز بيشتري به اين مفاهيم دارد،

محرم فرصت خوبي براي آشتي همه گروههاست

گفت :آزادگي ،هيهات منالذله ،مبارزه با ظالمان
و طغيانگران ،گسترش عدالت در جهان از جمله
مفاهيمي است که در عاشورا مطرح شد و سال
به سال نياز بشريت به اين مفاهيم بيشتر ميشود.
آيت اهلل مکارم شيرازي با اشاره به اينکه در دنيايي
زندگي ميکنيم که عدهاي قلدر تمام منافع را براي
خود ميخواهند و تالش ميکنند همه را اسير کنند،
گفت :مردم دنبال مکتبي ميگردند که زنجير اسارت
را پاره کنند و جز مکتب امام حسين(ع) و داستان

محرم و عاشورا مکتبي نيست.وي ادامه داد :عاشورا و
اربعين را هيچکس نميتواند محو کند و خودجوش
گستردگي آن سال به سال بيشتر ميشود و ما افتخار
ميکنيم همچنين برنامهاي داريم که بدون نياز به
تبليغات سال به سال گستردهتر ميشود.اين مرجع
تقليد شيعيان گفت :زماني شيعيان در لبنان بايد
در اتاقهاي در بسته عزاداري ميکردند اما اکنون
جمعيت عزاداران به صورت دستههاي پرشور در
خيابانهاي بيروت قابل مشاهده است.وي تصريح

کرد :اين که محرم و عاشورا جاذبهاي دارد و پير
و جوان مرد و زن را به سمت خود ميکشاند به
اين دليل است که خواسته مردم در آن وجود
دارد مانند عدالت را که همه ميخواهند.آيت اهلل
مکارم شيرازي با بيان اينکه محرم فرصت بسيار
خوبي براي آشتي همه گروهها است ،ابراز داشت:
سزاوار است همه جناحها از حلقه اتصال محرم و
عاشورا استفاده کنند تا انشا اهلل فاصلهها کم شود؛
بايد ملت متحد شود و در مقابل دشمن خارجي
بايستد.وي تصريح کرد :خطبا بايد از اين فرصت
محرم استفاده کنند و پايههاي عقايد ديني مردم را
محکم کنند؛ اگر امروز ميبينيم سوء استفاده کالن
ميشود براي اين است که اعتقادات ضعيف شده
است.اين مفسر قرآن کريم با بيان اينکه رؤساي
هيئتها نيز بايد سعي کنند برنامهها را با کمال نظم
و احترام برگزار کنند ،گفت :از اين فرصت محرم براي
جذب جوانان و ترويج مکتب اهل بيت(ع) استفاده
کنيد.آيت اهلل مکارم شيرازي با تأکيد بر اينکه در
عين گستردگي برنامههاي عزاداري به قناعت نيز
بايد توجه شود ،گفت :در برگزاري مراسم رعايت
همسايگان خود را داشته باشيد و از چشم و هم
چشمي با يکديگر خودداري کنيد.

گزارش رسالت از بنبست مثلت شوم در منطقه؛

بررسي ابعاد حمله به كنسولگري ايران در بصره

صحنه اعتراضات شماري از مردم بصره و حمله به کنسولگري ايران در عراق،
آنقدر غيرحرفه اي و ناشيانه طراحي شده بود که خيلي زود اتفاقات پشت
پرده اين ماجرا و همدستي مثلث آل سعود ،آمريکا و رژيم صهيونيستي
مشخص شد.
سناريوسازي و ايجاد شکاف ميان مردم اين دو کشور بعد از طرح ماجراي
دروغين زائران ايراني و عراقي ابعاد تازه اي پيدا کرده است .پيش از اين
در نقشه هاي جداگانه؛ موضوع تظاهرات اعتراض آميز مردم ايران درباره
مشکالت اقتصادي با بيان شعارهاي افراد نفوذي در حمايت از رضاخان
مطرح شد و حاال اعتراضات خياباني مردم بصره و سر دادن شعار حمايت
از صدام و حمله به کنسولگري ايران به روشني دست توطئه گران را
رو کرده و نشان مي دهد اين مسائل از آبشخور همان مثلث معروف آل
سعود ،آمريکا و رژيم صهيونيستي منشاء مي گيرد.
کميته هماهنگي تظاهرات بصره گفته است« :خرابکاري ها در اين شهر،
کار مشترک داعش و بعثي ها بوده است» و عبادي ،نخست وزير عراق
هم اعالم کرده است« :اقدامات خرابکارانه در بصره ،داراي منشا سياسي
است» .اينکه چرا طي ماه هاي گذشته کشور عراق و ايران در تيررس
توطئه هاي متعدد بوده اند ،به حمايت هاي مستشاري جمهوري اسالمي
و شکست داعش مربوط مي شود.
نميگذاريم خواست آمريكا در منطقه تامين شود
در همين رابطه محمد دهقان ،عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس
درباره داليل آتشزدن کنسولگري ايران در گفت و گو با رسالت توضيح
داده است« :مدتي است که جريان انگليسي -سعودي با پشتوانه رسانه اي
حجيم به دنبال برهم زدن روابط صميمانه ميان ايران و عراق است و از هر
زمينه اي براي توليد و انتشار شايعه در جهت بدبين کردن مردم اين دو
کشور استفاده مي کنند .در سال هاي گذشته روابط فرهنگي ،مذهبي و
سياسي ايران و عراق به شدت افزايش پيدا کرده و باالترين تبادالت اقتصادي
که حدود ده ميليارد دالر برآورد شده ،ميان اين دو کشور برقرار است و
طبيعتا اين موضوع اسباب توطئه را فراهم کرده است».
«ما بايد هوشيار باشيم ،ايجاد فضاي بدبيني ميان دو ملت ايران و عراق به
هيچ وجه به مصلحت نيست بنابراين بايد مراقب بود تا اين روابط ارزشمند
که ميان دو ملت به ويژه در عرصه مذهبي و اقتصادي وجود دارد ،مخدوش
نشده و خواست آمريکا و انگليس در اين ماجرا تامين نشود».
آمريكا و عربستان به دنبال تغيير معادالت در عراق هستند
سيدهادي افقهي ،کارشناس مسائل منطقه درباره ابعاد اين ماجرا در گفت
و گو با رسالت عنوان کرده است« :آمريکا و عربستان سعودي مدتهاست که
مي خواهند نفوذ ،سيطره و تسلط خود را بعد از سقوط صدام در منطقه اعمال
کنند .مردم عراق مي دانستند که يکي از حاميان اصلي صدام ،آمريکاست و
هزينه جنگ را تا حدود زيادي عربستان سعودي تامين کرده است ،بنابراين
آل سعود و آمريکايي ها بعد از سقوط صدام اميدوار بودند خودشان در
منطقه مسلط شوند ،اما اين خواست آنان محقق نشد ،به همين دليل سال
هاست که به دنبال انتقام گرفتن هستند ،برهمين اساس اول داعش را به
وجود آوردند و پشت اين گروه تروريستي پنهان شده و تقويتش کردند و در
مقابل جمهوري اسالمي کمک کرد و حشدالشعبي تشکيل شد ،اين اتفاق
باعث شد داعش با کمک ارتش و مردم عراق شکست بخورد».
«امسال که موضوع انتخابات پارلماني مطرح شد ،آمريکا و عربستان سعودي

هزينه هاي گزافي انجام داده و در واقع تالش سياسي کردند تا نمايندگان
خودشان را به پارلمان بفرستند و نمايندگان حشدالشعبي و نيروهاي مقاومت
و انقالبي که طرفدار جمهوري اسالمي هستند به پارلمان راه پيدا نکنند ولي
اين چنين نشد .طبعا وقتي شکست خوردند با يکي از گروه هاي شيعه به
نام مقتدي الصدر ائتالف کردند ،العبادي هم بيشتر به سمت آمريکا تمايل
داشت و لذا بعد از اينکه صحت انتخابات تاييد شد ،تالش کردند ،فراکسيوني
که از خودشان است ،تشکيل شود و چون نظام حاکميت عراق ،پارلمانيستي
است ،خواستند پارلمان را در دست گرفته و رئيس جمهور و نخست وزيري
که متمايل به آمريکاست را تعيين کنند ،اين موضوع هم محقق نشد لذا
براي برهم زدن اوضاع عراق و به چالش کشيدن کل نظام ،مسئله بصره را
مطرح کردند و گفتند مردم بصره؛ آب ،برق و گاز و اشتغال مي خواهند و
بعد ديديم که تظاهرات صنفي تبديل به شعارهاي سياسي شد و تظاهرات
سياسي به عنوان تظاهرات امنيتي ،آتش سوزي ،درگيري و کشته سازي
و تخريب اموال عمومي تغيير ماهيت داد .کساني که به کنسولگري عراق
حمله کردند ،بعثي ها و داعشي هاي شکست خورده و مزدوراني بودند که
از سفارت عربستان و کنسولگري آمريکا در بصره هدايت مي شدند و در
حال حاضر هم دستگير شده اند و اعتراف مي کنند که ما براي انجام اين
مسائل پول گرفته ايم».
«به کنسولگري ايران در بصره حمله شده در حالي که کنسولگري عربستان،
آمريکا و انگلستان هم در آنجاست ،چرا به آنها حمله نکرده اند و به دفاتر
«عصائب اهل الحق» و دفاتر «نجبا» و «بدر» که ناجي مردم عراق از دست
داعش بودند ،حمله شد اما به دفاتر آقاي مقتدي صدر حمله اي صورت
نگرفت؟ بنابراين واضح است که توطئه اي در کار بود و در حال حاضر آثار
خنثي شدن آن هويدا شده است».
مي خواهند بر سازوكار شكلگيري دولت جديد عراق اثر
ضد ايراني بگذارند
حشمت اهلل فالحت پيشه ،رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس هم به اين مسئله واکنش نشان داده و ابعاد حمله به کنسولگري ايران
در بصره را در گفت و گو با رسالت مطرح کرده است« :دست هايي در کار است
تا مناسبات قوي بنيه ايران و عراق را با نوسان و مشکل مواجه کند ،شايعات
و تصاوير در فضاي مجازي مربوط به فساد جنسي و مشکالتي که براي تجار
ايراني به وجود مي آورند و اخيرا هم بحث کنسولگري ،نشان مي دهد توطئه
اي وجود دارد»« .عامالن توطئه مي دانند ،يکي از باالترين مناسبات تجاري،
اقتصادي ،سياسي و راهبردي ايران با کشورهاي منطقه به ويژه عراق است و
مي خواهند در اين مسير مشکل وجود بياورند .من معتقدم مثلث آمريکايي-
ارتجاعي و بعثي پشت اين توطئه قرار داشت که دو هدف دور و نزديک
را دنبال مي کردند .هدف دور آنها ضربه به روابط راهبر و قوي بنيه است.
قوي بنيه از آن جهت که اعتقادي و مردمي است و در آستانه اربعين هم
اين اقدام صورت گرفته .از سوي ديگر در عراق يک سري اتهامات عليه
مردهاي ايراني و همزمان در مشهد مقدس نيز اين اتهامات عليه مردهاي
عراقي مطرح مي شود».
«آمارها نشان مي دهد  2/5ميليون عراقي به مشهد سفر مي کنند که
امسال  98نفر از عتبات عراقي به اتهاماتي نظير شايعات اخير بازداشت
شدند و سال گذشته  18نفر بازداشت شدند ،بخش زيادي از اين افراد توسط
دستگاه هاي قضائي جرم انگاري نشده و تبرئه شده اند بنابراين دشمنان

ما مي خواهند بزرگترين زنجيره انساني و اعتقادي که بين امام رضا (ع) و
عتبات عاليات شکل گرفته را با توطئه نابود کنند تا به يک عامل اختالفي
تبديلش کنند .موضوع بصره هم در قالب همان مثلث است».
«اين مثلث مي خواست بر سازوکارهاي شکل گيري دولت جديد عراق ،اثر
ضد ايراني بگذارد ولي نتيجه عکس داد و حتي آن دسته از جريان هايي
که در تحليل هايشان ادعا کرده بودند با ايران زاويه دارند ،نظير جريان
صدر ،اين موضوع را محکوم کردند و العبادي را زيرسوال بردند و در
مجموع دشمنان مناسبات پايدار ايران و عراق از آتش زدن کنسولگري
عراق ،نتيجه عکس گرفتند».
«طبق کنوانسيون هاي بين المللي ،دولت عراق موظف است خسارت وارده
را جبران کند و به سازمان هاي بين المللي و مسئوالن جمهوري اسالمي
درباره اين حادثه گزارش دقيق ارائه دهد».
وحدت ايران و عراق خار چشم بعثيان است
همچنين حميدرضا ترقي در گفت و گو با رسالت گفت :وحدت ميان دو
ملت ايران و عراق خاري در چشم بعثي ها و عناصر ضدانقالب است و
همان ها براي اينکه روابط اين دو ملت را مخدوش کنند ،کنسولگري ايران
در بصره را به آتش کشيدند.
حميدرضا ترقي اظهار کرد :روابط خوب و سازنده ميان مردم ايران و عراق
بعد از جنگ تحميلي و دوران بازسازي عراق پس از شکست داعشي ها
يکي از مهمترين رخدادهاي منطقه بوده و به افزايش انسجام و وحدت
ميان اين دو ملت کمک کرده است.
وي ادامه داد :البته تعامالت فرهنگي و مذهبي اين دو کشور نيز باعث شده،
سياست هاي استکبار جهاني در منطقه ناکام بماند؛ نظير اقدامات تروريستي
داعش و توطئه هايي که آمريکا براي تجزيه طلبي ايران و عراق انجام داده و
در واقع مجموعه اين مسائل موجب شده دشمن به ويژه آمريکا و عربستان
به دنبال ايجاد اختالف و شکاف ميان اين دو ملت برآيد.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي با بيان اينکه اربعين يکي از
جلوه هاي قدرت نرم شيعيان است ،افزود :مردم ايران و عراق توانسته اند اين
مراسم را با حضور  20ميليوني به يک قدرت نرم شيعه تبديل کنند.
وي يادآور شد :براي کشورهاي مرتجع و استکبار جهاني اين پديده يعني
حضور گسترده در راهپيمايي اربعين غيرقابل باور و نگران کننده است .به
همين خاطر باتوجه به بسترها و زمينه هايي که در عراق به خاطر نارضايتي
عمومي مردم از وضعيت اقتصادي ،عدم رفاه و مشکالت عديده اجتماعي
وجود دارد ،سعي کرده اند از اين فضا براي ضربه زدن به هر دو کشور
ايران و عراق استفاده کنند.
وي تاکيد کرد :همان طور که در کشور ما غربي ها سعي کردند از اين
نارضايتي ها سوء استفاده کرده و تجمعات اعتراضي مرتبط با وضعيت
اقتصادي را به خرابکاري و اغتشاش تبديل کنند ،در بصره هم مشخص
شد عامالن بعثي ،داعشي ها و عوامل ضدانقالب تالش کرده اند ،با انجام
عمليات خرابکارانه ،فضا را در بصره متشنج کرده و از اين وضعيت به نفع
خود بهره برداري سياسي انجام دهند.
ترقي بيان کرد :عوامل بعثي و داعشي مامور شده بودند تا با اجراي اين
پروژه يعني حمله و به آتش کشيدن کنسولگري جمهوري اسالمي ايران،
شکافي ميان ملت ايران و عراق به وجود بياورند و از سوي ديگر مانع حضور
مردم در مراسم اربعين شوند.

بانک م ّلي ايران  90ساله شد

خالصه مي شد ،امروز نه تنها در جاي جاي کشور ريشه دوانده،
بلکه پا را از اين هم فراتر گذاشته و از مرزهاي جغرافيايي کشور
عبور کرده است.شايد به جرات بتوان گفت هيچ طرح توسعه اي،
عمراني و زيربنايي در کشور نيست که بانک ملي ايران در اجراي
آن نقش نداشته باشد .بسياري از پروژه هاي عام المنفعه مانند
ساخت مدارس ،راه هاي روستايي ،خانه هاي بهداشت و  ...را بانک
ملي ايران بدون هيچ چشمداشت مادي ساخته است.اين اما همه
ماجرا نيست .بانک ملي ايران در حوزه خدمت رساني به مشتريان
نه تنها با  90سال پيش ،بلکه حتي با دو سال پيش خود هم قابل
مقايسه نيست .امروز مشتريان بانک براي انجام اغلب اقدامات
خود نيازي به حضور در شعبه ندارند ،چون مي توانند خدمات

خود را از سامانه هاي غيرحضوري مانند «بام»« ،بله» و «اکانت
آفيسر» دريافت کنند.
مشتريان بانک امروز تنها با يک نهاد فعال در حوزه پولي و مالي
در ارتباط نيستند ،بلکه بانک ملي ايران را در قامت يک سازمان
دانش بنيان ،عملگرا و تحول خواه مشاهده مي کنند.بانک ملي
ايران افق  1400را بسيار قدرتمند نشانه روي کرده و تالش دارد
نام خود را مانند آن چه در داخل کشور تجربه کرد ،در دنيا نيز
پرآوازه کند.پروژه هاي بزرگ طراحي شده توسط بانک ملي ايران
همپاي بزرگ ترين نهادهاي همسو در جهان ،يکي پس از ديگري
پياده سازي مي شود تا بزرگ ترين بانک جهان اسالم ،روزي به
يکي از بزرگ ترين بانک هاي جهان مبدل شود.

 90سال از خلق يک حماسه واقعي توسط مردم ايران گذشت.
سال ها بود که مردم کشورمان براي خروج از سلطه بيگانگان تالش
مي کردند .يکي از مهمترين وجوه تسلط اروپا بر ايران ،نظام بانکي
بود .موضوع آن قدر جدي شده بود که حتي اسکناس هاي رايج
در دست مردم را نيز انگليس ها چاپ مي کردند.اين وضع براي
ايرانيان غيور قابل تحمل نبود ،تا جايي که آنها حاضر شدند همه
دارايي ها خود را براي تاسيس يک بانک ايراني هزينه کنند و اين
گونه بود که «بانک ملّي ايران» از عمق وجود مردم برخاست.
اکنون  90سال از آن روز مي گذرد .بانکي که تنها در چند گيشه

يک پژوهشگر اقتصادي در يک برنامه تلويزيوني گفت :در حال
حاضر پتروشيميها خوراک خود را ارز دولتي و با نرخ با ارز ۳۸۰۰
توماني از دولت دريافت ميکنند و ارز خود را با نرخ  ۸هزار تومان
ميفروشند که از اين محل حدود  ۳۰هزار ميليارد تومان رانت
دريافت ميکنند .حميدرضا قريشي در برنامه تلويزيوني پايش افزود:
اکنون اين شرکتها که خوراک خود را با نرخ  ۳۸۰۰توماني دريافت
ميکنند ،اما محصول آنها به دو طريق عرضه در داخل و صادرات به
فروش مي رسد و ارز به دست آمده از صادرات محصوالت خود را
در بازار ثانويه به نرخ ارز حدود ۸هزار توماني ميفروشند .قريشي
گفت :بخش تلخ ماجرا اينجاست که در حالي که قيمت خوراک
پتروشيمي ها با ارز  ۳۸۰۰توماني به آنها داده مي شود ولي ارز
اختصاصي براي واردات دارو و کاالهاي اساسي با نرخ  ۴۲۰۰تومان
محاسبه ميشود؛ اين بدان معني است که دولت نرخ خوراک
پتروشيمي ها را ارزانتر از ارز کاالهاي اساسي که مايحتاج مردم
است ،مي دهد .وي تصريح کرد :اگر دولت خوراک پتروشيميها
را بر مبناي ارز  ۴۲۰۰توماني به آنها بفروشد از رانت پتروشيميها
حدود ۳هزار ميليارد توماني حذف ميشود ،اين رقم برابر با يارانه
نقدي کل ايرانيان در يک ماه است .وي افزود :اگر دولت خوراک
را بر مبناي بازار ثانويه يعني ارز  ۸هزار توماني به پتروشيمي ها
بدهد ،حدود  30هزار ميليارد تومان رانت پتروشيميها حذف
ميشود ،اين رقم نيز معادل يارانه ۹ماه کل ايرانيان است .در
حال حاضر اين پتروشيمي ها حدود  ۳۰هزار ميليارد تومان رانت
دريافت مي کنند .کيا داوود اسفندياري مجري برنامه پايش در
خالل صحبت هاي قريشي به اين رانت عظيم واکنش نشان داد
و گفت  :آدم حس مي کند که اين پتروشيمي ها در يک حکومت
مستقلي قرار دارند که زور هيچ کس به آنها نميرسد .پس به خاطر
اين رانت عظيم و وسوسه انگيز است که اين روزها همه تالش
ميکنند مديرعامل يا عضو هيئت مديره يک پتروشيمي شوند،
متاسفانه پتروشيميها مثل آبکش شدهاند و هر چه دالر در آنها
ريخته ميشود معلوم نيست چه کار ميکنند.
***

چرا ناراحتيد؟

عضو هيئت رئيسه مجلس نسبت به اظهارات علي مطهري نايب
رئيس دوم خانه ملت درباره ورود مجلس خبرگان به دغدغه معيشتي
مردم انتقاد کرد .احمد اميرآبادي نماينده مردم قم و عضو هيئت
رئيسه مجلس در توئيتي در صفحه شخصي خود نوشت :جناب
آقاي دکتر مطهري نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي فرمودند
مجلس خبرگان را چه کار به بازار سکه و ارز؟! بايد به ايشان عرض
کنم ،جنابتان که عمدتاً دغدغهتان خانم رهنورد و آقايان موسوي
و کروبي است! حال که خبرگان ناچارا ً به جاي شما دغدغه معيشت
مردم را دارند ،جاي تشکر ،ناراحت هم هستيد!
***

رابطه بيکاري و جلب توجه!

روزنامه کيهان نوشت :مدتي است سينماگران ورشکسته براي
ي هاي مبتذلي آوردهاند .تازهترين
«ديده شدن» رو به حاشيهساز 
حاشيهسازي ورشکستههاي سينما و تلويزيون ،به اصطالح افشاگري
درباره سانسورهاي تلويزيون است! اين رويداد از فيلمنامهنويسي
شروع شد که مدتهاست هيچ کار قابل توجهي نداشته و مدتي
است که به عرصه بازيگري رو آورده و در اين زمينه نيز موفقيتي
کسب نکرده است .او به طرح مطالبي پرداخت که صرفا جنبه
سرگرم کنندگي داشت .پس از وي نوبت به شمار اندکي از اين افراد
ن باره بپردازند؛ اما جاي سؤال
رسيد تا به انتشار مطالب خود در اي 
است که اين سينماگران ميانمايه اگر با سانسورهاي صداوسيما
مشکل داشتند چرا همواره با رسانه ملي همکاري ميکردند؟ چرا
تا وقتي که دستمزدهاي آنچناني ميگرفتند ،ساکت بودند ،اما حاال
که هيچ کس به آنها کاري نميسپارد براي جلب توجه دست به
نوشتن چنين مطالبي بردهاند؟!
***

فروش  200ميليون يورو ارز دولتي با نرخ آزاد!

ت رئيسه مجلس
به گزارش پايگاه خبري تحليلي بصيرت ،عضو هيئ 
گفته است؛ خبر موثقي دارم درباره اينکه خريدار شرکت ماشينسازي
تبريز  ۲۰۰ميليون يورو ارز دولتي براي واردات دريافت کرده ،اما همه
اين مبلغ را به نرخ بازار آزاد فروخته است .همچنين تحقيق و تفحص
از نحوه واگذاري اين شرکت را تحويل هيئترئيسه دادهام؛ چرا که اين
فرد بايد پاسخگوي نحوه خريد اين شرکت باشد .احمد اميرآبادي با بيان
اينکه از آغاز مهر ماه آراي خود را نسبت به لوايح و طرحها در مجلس
اعالم ميکنم ،اظهار داشت :بنده و تعدادي از نمايندگان مجلس براي
شفافيت آراي خود تصميم بر اعالم عمومي تمام نظرات و آراي خود در
مجلس گرفتهايم .وي با اشاره به اينکه هماکنون  15نفر از نمايندگان
مجلس به کمپين شفافيت آراي نمايندگان پيوستهاند ،افزود :هر يک
از ما هر روز موافقت و مخالفت خود را درباره لوايح و طرحها در مجلس
در فضاي مجازي اعالم ميکنيم ،به حتم تعداد نمايندگاني که به اين
ش يافته و نمايندگاني که از شفاف نبودن آراي
کمپين پيوستهاند افزاي 
خود سوءاستفاده ميکنند ،بايد پاسخگوي مردم باشند.
***

برابري قاچاق پوشاک با هزينه ساخت
 175هزار کالس درس

هر ۱۰هزار دالر کاالي قاچاق ،موجب از بين رفتن يک شغل ميشود
و جلوگيري از آن ميتواند ۲۶۰هزار شغل ايجاد کند اين رقم ۱.۶برابر
اشتغال ايجاد شده با بودجه وزارت کار است .به گزارش مشرق،
پوشاک بيشترين حجم قاچاق ورودي به کشور را تشکيل ميدهد و
ارزش آن  2ميليارد و  600ميليون دالر است .براي ملموس شدن
اين عدد ميتوان آن را با هزينه مورد نياز براي مورد نياز براي ساخت
مدارس کشور و طرحهاي عمراني مقايسه کرد.سيدهادي بهادري،
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از کمبود
40ميليون متر مربع فضاي آموزشي در کشور ،عنوان ميکند که
«براي ساخت مدارس به 40هزار ميليارد تومان هزينه نياز است»؛
بنابراين با جلوگيري از قاچاق پوشاک ميتوان حدود نيمي از هزينه
ي مهر،
ساخت مدارس کشور را تأمين کرد .همچنين مهراله رخشان 
معاون عمراني وزير آموزش و پرورش هم با انتقاد از اين موضوع که
پروژههاي مسکن مهر کشور ،به صورت جدي نياز به ساخت  25هزار
کالس درس دارند ،عنوان ميکند که «اعتبار ساخت اين تعداد کالس،
3هزار ميليارد تومان است ».با اين حساب اگر ميزان قاچاق پوشاک
به صفر رسانده شود ،تقريباً  7برابر اين هزينه تأمين خواهد شد و به
کمک آن ميتوان حدود 175هزار کالس درس ساخت.
***

تشکر از قاضي شرافتمند ،باسابقه و انقالبي

رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت با ارسال نامهاي
به رئيس دستگاه قضا از اقدام به موقع يکي از قضات دادگاه
انقالب تهران در ابطال حکم فروش باغ هاي منطقه عباس آباد،
تشکر کرد .به گزارش الف ،احمد توکلي با ارسال نامه اي به آيت
اهلل آملي الريجاني ،از شخص رئيس دستگاه قضا تشکر کرد و
خواستار تشويق اين قاضي درستکار شد .به موجب حکم اين
قاضي ،معاملهاي که ميان سازمان زندانها و يکي از متمولين
شهرستان بهشهر انجام شده بود ،باطل گشت .در اين نامه آمده
است :زيبايي کار دادگاه وقتي بيشتر نمايان ميشود که توجه کنيم
معامله يکي از دستگاههاي قوه قضائيه ابطال شده و تالشهاي
ناحقي براي اعمال فشار بر قاضي شرافتمند ،باسابقه و انقالبي
دادگاه در کار بوده است.

