
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

آیت اهلل شهید بهشتی )ره(: ما ایمانمان را، اخالصمان را، عملمان 
را درست می کنیم و با اسالم منطبق می کنیم، این را داشته باشیم، 

یاری خدا تضمین شده است.

پای درس علی)ع(

پرهیز از پست و آلوده شدن نفس
امام علی)ع( خطاب به امام حســن)ع(؛ نفس خود را از هرگونه 

پســتی بازدار، هر چند تو را به اهدافت رساند، زیرا منی توانی به 

اندازه آبرویی که از دست می دهی بهایی به دست آوری.

اخبار ادبی و هنرینهج البالغه- نامه 31
آنها کاالی تقلبی و جعلی بودند!

در پی تالش های جریانی که مدت هاســت ســعی دارد تــا عناصر و عوامل 
سینمای شاهنشــاهی را به عنوان هنرمندان مردمی بنمایاند، یکی از بازیگران 
سینما که لقب »آقای بازیگر« را شایسته برخی از عوامل سینمای پیش از انقالب 
همچون فردین و بهروز وثوقی دانســته بود، اعتراض بعضی هنرمندان امروز این 
سینما را برانگیخت. اما وی ضمن ارجاع آنها به تاریخ و اینکه در مقابل فیلم های 
هندی و مصری و آمریکایی، این امثال فردین بودند که به ســینمای ملی جان 

دادند، نوشت:
»... جالب است که امسال، ساِل حمایت از کاالی ایرانی هم هست و حاال آدم 

مي فهمه که فردین و بهروز یعنی چه...«
اما امثال ایشان متاسفانه آن گونه که مدعی هستند، تاریخ را مطالعه نکرده 
و در آن غور و جســت وجو ننموده اند تا دریابند فیلم ها و اســامی که نام بردند، 
اساسا کپی های دست چندمی از همان فیلم های هندی و ترکی و مصری بودند 
و حتــی قصه ها و کاراکترها و بازی هــا را نعل به نعل تقلید می کردند. آنها هیچ 
نسبتی با سینمای ملی و کاالی ایرانی نداشتند و در واقع به همراه آن سینما و 
دست اندرکارانش یک کاالی تقلبی و جعلی به شمار می آمدند. چنان که برخی 
از همان عواملی که ایشان نام برده، خود به این مسئله اعتراف کرده اند. فی المثل 
محمدعلی فردین، در گفت و گویی با عباس بهارلو که در کتابی به نام »سینمای 

فردین به روایت محمدعلی فردین« منتشر شد، در این باره گفته:
»... فیلم هایی که آن ســال ها ســاخته می شــد، شــاید یک درصد کمی 
قصه هایشان اصالت داشت و بیشترشــان از فیلم های دیگر گرفته می شد. مثال 
»برفراز آسمان ها« که خودم ساختم، مقداریش از یک قصه آلمانی و یک مقدار 
دیگرش از یک فیلم هندی گرفته شــد. یا ســلطان قلب ها قصه اش از یک فیلم 

ترکی گرفته شد...« 
واقعیت این است، آن افرادی که بر آنها نام بازیگر گذاشته و یا شایسته لقب 
آقای بازیگر می دانید، دارای ســواد و دانش چندانی از بازیگری نبودند. از همین 
روی بــود که فرد دیگری به عنوان دوبلور به جای آنها حرف می زد و خواننده ای 
هــم به جای آنها آواز می خواند و آنها که حتــی بعضا توانایی حفظ کردن یک 
دیالوگ را نداشــتند، فقط خود را تکان داده و می جنباندند! در واقع همه حس 
بازیگری آنها توســط حرکات نه چندان موزون و ترانه های آنچنانی القا می شد 
و ربطی به هنر بازیگری نداشــت. برخی دیگر نیز به مدد ارتباطات به اصطالح 
غیرافالطونی با دربار شــاه، به عنوان بازیگر و هنرپیشــه مطرح شده و جوایزی 
هم گرفتند از جمله بهروز وثوقی که از همکاران فســاد  اشرف پهلوی بود و قبل 
از رابطه با تبهکارترین عنصر رژیم شــاه، در فیلم های سخیفی مانند »صدکیلو 

داماد« و »زنی به نام شراب« و »لذت گناه« و... بازی کرده بود.
محمدعلی فردین در همان گفت و گویش با عباس بهارلو، درباره ارتباط بهروز 

وثوقی با  اشرف و دربار و همچنین تاثیر آن ارتباطات در رشد وثوقی گفت:
»... مدت زیادی بهروز با   اشرف بود و با دربار ارتباط پیدا کرد... اسم بهروز را 
از این به بعد ســر زبان ها انداختند. همین طور در فستیوال هایی که بهروز جایزه 

می گرفت بدون ارتباط با این ماجرا نبود...«
باور کنید به جز عده معدودی مانند شــما که در پیله های خود گرفتارید و 
برخی که به دلیل رخوت رسانه ملی هنوز دلخوش تصاویر کپک زده شبکه های 
لس آنجلســی هستند، دیگر نه تنها نسل امروز چنین اسامی را نمی شناسد بلکه 
نســل دیروز نیز از آنها نفرت دارد، اگر باور نمی کنید فقط به آمار تماشــاگران 
فیلمی که ناصر ملک مطیعی )یکی از همین بت های شما( پس از 35 سال در آن 
بازی کرد، نگاهی بیندازید که بنا بر انتظار امثال حضرتعالی بایستی ده ها میلیون 
مخاطب می داشــت اما تنها 45 هزار نفر یعنی پنج صدم )0/05( درصد از مردم 

ایران برای تماشایش به سالن های سینما رفتند!!
موسسه شاهد منحل شد؟

شنیده شده که موسسه فرهنگی و هنری شاهد اواخر سال 96 منحل شده 
است.

براساس شــنیده ها، امور موسسه شاهد به موسســه ایثار که یک موسسه 
ورزشــی و توانبخشی است و در اساســنامه آن اثری از انجام کارهای فرهنگی 
دیده نمی شود ســپرده شده و تکلیف نیروهای این موسســه نیز در هاله ای از 

ابهام قرار گرفت.
موسســه فرهنگی هنری شاهد وابسته به بنیاد شــهید در سال ۱3۸۲ به 
صورت غیررســمی و در ادامه رسالت فرهنگی گروه تلویزیونی شاهد و در سال 
۱3۸5 به صورت رســمی به عنوان بازوی فرهنگی معاونت پژوهش و ارتباطات 
فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران آغاز به کار کرد که در همین راســتا به 
کارهای چاپ کتاب با موضوع جامعه هدف ایثارگری و برگزاری نمایشــگاه ها و 
ساخت فیلم و سریال برای بنیاد شهید می توان  اشاره کرد. نشریه »شاهد یاران« 
از انتشــارات این موسسه بود که طی سال ها به پاسداشت و چاپ ویژه نامه برای 
شهدای انقالب اســالمی اقدام ورزید ولی طی سال های اخیر و پس از روی کار 
آمدن دولت یازدهم، گرفتار ســلیقه های باندی و سیاسی شده و از رسالت خود 

کامال به دور افتاده بود.
31 هزار نفر مخاطب آثار جشنواره عمار 

در راهیان نور شدند
زائــران راهیان نور در نوروز امســال در مکان هایی مثل »یادمان شــهدای 
هویزه«، »موزه دفاع مقدس خرمشــهر«، »پادگان دوکوهه« و »پادگان شــهید 
کلهر« و در سینماسنگرهای جشنواره مردمی فیلم عمار به تماشای فیلم ها و آثار 

سینمای انقالب نشستند.
بنابراین گزارش، آیین افتتاحیه اکران های سینماسنگر یادمان شهدای هویزه 
به عنوان قرارگاه مرکزی سینماســنگرهای جشــنواره عمار در مناطق عملیاتی 
جنگ تحمیلی، با صحبت های مادر شــهیدان فرجوانی برگزار شد. در این آیین 
مادر شــهید فرجوانی، در ســخنانی پخش فیلم های ارزشی و انقالبی را یکی از 

ابزارهای مهم و تأثیرگذار در عرصه تبلیغ و معرفی انقالب عنوان کرد.
عــالوه  بر حضــور زائران کاروان های مختلف از سراســر کشــور و خانواده 
شهدا از جمله شــهید علم الهدی، شهید احمدی روشن، شهید سیدمحمدعلی 
حکیم، شــهید عیوضی، شهید مدافع حرم محمدرضا عسکری فرد و…، برخی 
از مسئوالن هم در سینماســنگرهای عمار حاضر شدند و به تماشای فیلم های 
سینمای انقالب نشستند. همزمان با پخش این آثار، پویشی نیز با هشتگ »امر 
به معروف فرهنگی« در جهت حمایت و معرفی ســه اثر به وقت شام، التاری و 
انیمیشن فیلشــاه به عنوان آثار سینمای انقالب در اکران نوروزی حضور دارند، 
در سینماســنگرهای جشنواره عمار به راه افتاده بود. در کنار این پویش و عالوه 
 بر نمایش فیلم هایی درباره حمایت از کاالی ایرانی، در قالب طرحی با محوریت 
»گل های کاغذی« کمپینی هــم برای حمایت از تولید فیلم  کوتاه درباره تولید 
داخلی و اقتصاد مقاومتی ایجاد شده بود که در طی آن، زائران با مشارکت خود 

در این کمپین، بخشی از هزینه های تولید یک اثر کوتاه را برعهده گرفتند.
حضــور همرزمان جاویداالثر حاج احمد متوســلیان، کاروانــی از نیروهای 
حشدالشــعبی عراق و گروهی از زائران افغانســتانی که در میــان آنها یکی از 
جانبــازان مدافع حرم هم حضور داشــت از دیگر اتفاقات سینماســنگر بود که 
متناسب با هر کدام، تعدادی از آثار جشنواره عمار برایشان اکران شدند. خبرنگار 

کلمبیایی شبکه NTN ۲4 هم از دیگر میهمانان غیرایرانی سینماسنگر بود.
قدردانی خانواده شهید بابایی 

از کارگردان »به وقت شام«
خانواده شــهید بابایی با نگارش نامــه ای از ابراهیم حاتمی کیا تقدیر کرد و 
»به وقت شام« را توصیف رشادت ها و مجاهدت های فرزندان رشید مدافع حرم 

دانست.
در این نامه آمده است:

برادر عزیز و فداکار جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا
سخنان زیبا و دردمندانه جنابعالی در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر، 
عالمتی گویا از شــجاعت، وطن دوستی و اخالص شماست و در زمانه ای مطرح 
شده که دشمن با تمام توان در صدد ضربه زدن به شور ایمان و عمق اعتقادات 
ملت ایران اســت. فیلم »به وقت شــام« در توصیف رشادت ها و مجاهدت های 
فرزندان رشــید مدافع حرم، گوشه ای از صحنه طوفانی و پرحادثه دفاع از عزت، 
خاک و ناموس مردم مظلوم خاورمیانه را به تصویر کشــیده و به مردم بزرگ و 
عزیز ایران می گوید که چه فرزندان پرافتخار و رشیدی در دامن خود پرورانده اند.

اینجانب جواد بابایی )اخوی سرلشــگر خلبان عباس بابایی( به نمایندگی از 
خانــواده، از جنابعالی بابت زحمتی که کشــیده و رنجی که در ارائه این تصویر 
درخشــان برده اید، سپاسگزاری می کنم و آرزوی آن را دارم که دیگر هنرمندان 

وطن دوست و کاردان این کشور نیز در همین مسیر گام بردارند.
توفیق روزافزون جنابعالی و سایر هنرمندان متعهد و انقالبی ایران اسالمی 
را از خدای بزرگ مسئلت دارم. از لطف و محبتتان نسبت به خانواده های محترم 

شهدا نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

روحانی در دیدار رئیس مجلس دومای روسیه:
تهران و مسکو 

در مسیر روابط راهبردی قرار دارند

رئیس جمهور گفت: روابط و همکاری های نزدیک ایران و 
روسیه درخصوص ســوریه و صلح و امنیت در منطقه بسیار 
تأثیرگذار بوده اســت و بایستی همچنان این همکاری ها را تا 

رسیدن به امنیت کامل در سوریه و منطقه ادامه دهیم.
ویچسالو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه که در رأس هیئتی به 
تهران سفر کرده است، با حسن روحانی رئیس جمهور و علی الریجانی 

رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
روحانی در این دیدار با تأکید بر اینکه تهران و مســکو در مسیر 
روابط کاماًل راهبردی قرار دارند، برقراری روابط و همکاری های ســه 
جانبه بین ایران و روسیه با برخی از کشورهای منطقه را اقدامی بسیار 
ارزشــمند توصیف کرد و استفاده از ظرفیت های این نوع روابط را در 
راســتای منافع ملت های منطقه مورد تاکید قرار داد و گفت: روابط و 
همکاری های نزدیک ایران و روسیه درخصوص سوریه و صلح و امنیت 
در منطقه بسیار تأثیرگذار بوده است و بایستی همچنان این همکاری ها 

را تا رسیدن به امنیت کامل در سوریه و منطقه ادامه دهیم. 
وی ضرورت تقویت روابط پارلمانی دو کشــور را مورد تاکید قرار 
داد و اظهار داشــت: در تمام حوزه هایی که روابط ایران و روســیه در 
حال توسعه است، پارلمان ها می توانند نقش بسیار راهگشا و مفیدی 
ایفا کنند و مســیر حرکت دو دولت را در تحکیم مناسبات دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی هموار سازند.
ویچســالو والدین، رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه نیز در 
این دیدار توسعه شتابان روابط دو کشور در سال های اخیر را مرهون 
تصمیمات خوب روســای جمهور ایران و روسیه توصیف کرد و گفت: 
پارلمان روسیه از لحاظ حقوقی از تصمیمات و توافقات روسای جمهور 

دو کشور برای توسعه روزافزون روابط حمایت می کند.
الریجانی نیز پس از دیدار با ویچســالو والدین در نشست خبری 
مشترک اظهار داشت: ما به چهارچوبی در زمینه همکاری دو پارلمان 
رسیدیم که هدف آن این است که به تنوع همکاری های دو کشور به 
ویژه در حوزه های تجاری و سیاســی جهت امنیت پایدار در منطقه و 
مبارزه با مواد مخدر توسعه دهیم. از این رو کمیته مشترکی میان دو 

پارلمان جهت تحقق این هدف تشکیل دادیم.
وی با ذکر اینکه در دیدار با رئیس دومای دولتی روســیه مروری 
بر پروژه های مهم اقتصادی دو کشــور که هدف آنها افزایش ســطح 
همکاری های دو کشور است صورت گرفت، گفت: همکاری های ما شامل 
پروژه های بزرگ ملی و نیز همکاری در سطح استان های مختلف به ویژه 
گیالن، مازندران و گلستان که قرابت جغرافیایی با روسیه دارند می شود.

به گزارش فارس، رئیس دومای دولتی روســیه نیز در این نشست 
گفت: با امضای تفاهم نامه مبنی بر تشــکیل کمیته مشــترک میان 
پارلمان های ایران و روسیه به سطح جدیدی از روابط رسیدیم و مسئول 

اجرای پروژه هایی هستیم که پیش تر راجع به آنها تفاهم شده بود.

مراسم تکریم و معارفه 
 معاونین هماهنگ کننده و سیاسی

نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد
مراسم تکریم و معارفه معاونین هماهنگ کننده و سیاسی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در ستاد فرماندهی کل سپاه 

برگزار شد.
مراسم تکریم و معارفه معاون هماهنگ کننده و معاونت سیاسی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه، دیروز دوشــنبه با حضور سرلشــکر 
محمدعلی جعفری فرمانده کل ســپاه، حجت االســالم والمسلمین 
عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از مدیران 
و مسئوالن مجموعه نمایندگی در سپاه های استانی، نیروها و رده های 
 همطراز در سالن همایش های الغدیر ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار 

شد.
در این مراسم با تقدیر از تالش های سردار محمدحسین سپهر و 
سردار رسول سنایی راد در مدت تصدی مسئولیت، سردار سیدقاسم 
قریشی و سردار یداهلل جوانی احکام مسئولیت معاون هماهنگ کننده 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه و معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه 

در سپاه را دریافت کردند.
همچنین در این مراســم حکم انتصاب قنبری در سمت مسئول 

دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه به وی اعطا شد.

صفحه 3
سه شنبه ۲1 فروردین 13۹۷

۲3 رجب 143۹ - شماره ۲1۸۷۸

سرویس سیاسی-
»وعده هــای  دادن  و  »رقیب هراســی« 
بلندپروازانه«، محور مشترک تبلیغات حامیان 
روحانی در انتخابات ســال گذشته بود، اما از 
سوی دیگر افکار عمومی هنوز اسم رمز پرتکرار 
»ونزوئالهراسی« در آن ایام را فراموش نکرده 

است.
گران شــدن لحظه به لحظه دالر و کاهش ارزش 
پول ملــی این روزها کام بســیاری از مردم را تلخ و 
عموم فعاالن اقتصادی را ســردرگم کرده اســت؛ در 
ایــن فضا مرور و بازخوانی وعده ها و اظهارات حامیان 
روحانی و همچنین خط تبلیغی رسانه های زنجیره ای 
مدعی اصالح طلبی در روزهای ماقبل انتخابات ریاست 
جمهوری 96 به روشــنی ماهیت عملیات فریب آن 
 برهــه را روشــن کــرده و از این رو امــری ضروری 

می نماید.
یکی از حربه های تبلیغاتی رسانه های زنجیره ای این 
جریان در انتخابات سال 96 قیمت دالر بود و رسانه های 
زنجیره ای اصالح طلبان در ایام تبلیغات انتخاباتی مردم 
را از اوج گرفتــن دالر در صورت شکســت روحانی و 

پیروزی رئیسی یا قالیباف می ترساندند.
به عنوان نمونــه روزنامه اصالح طلب تعادل اوایل 
اردیبهشــت ماه 96 در گزارشــی با عنوان »عواقب 
خطرناک وعده رئیســی و قالیبــاف؛دالر 6000 هزار 
تومانی در انتظار یارانــه ۲50 هزار تومانی« به بهانه 
وعده افزایش یارانه نیازمندان از ســوی کاندیدهای 
رقیب روحانی نوشته بود : »اظهارات برخی کاندیداها در 
مورد افزایش یارانه نقدی در حالی اتفاق می افتد که با 
کاهش درآمدهای نفتی در سال اخیر دولت در پرداخت 
هزینه های جاری خود هم با مشکالت متعددی مواجه 
بود. همین امر ســبب شده تا با طرح موضوع افزایش 

یارانه ها تا 3 برابر از سوی برخی کاندیداها ، مسئوالن 
مختلف به این وعده واکنش نشان دهند.«

این روزنامه در ادامه به نقل از محمد باقر نوبخت 
سخنگوی دولت نوشته بود:»افزایش یارانه به رقم ۲50 
هزار تومان به معنی 6 برابر شــدن قیمت حامل های 
انرژی اســت که روی اقتصاد ملی اثر می گذارد و پول 

ملی را خراب می کند. «
این روزنامــه در ادامه اینگونه تحلیل می کند که 
»برای پوشــش دادن هزینه های افزایش یارانه نقدی 
دولت باید نرخ ارز را ۲400 تومان افزایش دهد یعنی از 
3300 تومان به 5700 تومان برساند که در این صورت 
باید شاهد جهش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به 

ویژه سه دهک پایین درآمدی باشیم «!
این پروژه فریب و رقیب هراسی در حالی صورت 
گرفت که امروز دالر به همان قیمت رسیده اما یارانه 

مردم همان 45 هزار تومان باقی مانده است.
پیروزی رئیسی یا قالیباف 
و خطر ونزوئال شدن ایران!

از سوی دیگر افکار عمومی هنوز اسم رمز پرتکرار 
»ونزوئالهراســی« در آن ایام را فراموش نکرده است. 
»کافی اســت همین آقای جلیلی بیایــد تا ایران در 
عرض 4 ســال ونزوئال شــود... یعنی دوباره وضعیت 
معیشتی کشور بهم می ریزد.« این جمالت را حمیدرضا 
جالیی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصالح طلب 
یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 

و در حمایت از روحانی گفته است!
نظیر همیــن ادعا را علی مطهری در همان برهه 
مطرح و مدعی شــده بود: روحانی کشور را سوئیس 

نمی کند اما ونزوئال هم نمی شویم!
این اظهاراِت شب انتخاباتی و ادعاهای نظیر آن در 
حالی صورت گرفت که با تحوالت ارزی روزهای اخیر، 

ریال ایران از پول ونزوئال هم کم ارزش تر شد!
گذشــته از ارعاب افکار عمومی نسبت به تهدید 
موهوم ونزوئالیی شــدن ایران، نکته جالب دیگر در 
این مصاحبه، گفته های جالیی پور در ترسیم شرایط 
اقتصادی ایران در دولت دوم روحانی اســت. وی در 
این خصوص می گوید: »حامیان روحانی می گویند اگر 
روحانی میانه رو نیاید می تواند وضع گذشته برگردد. 
اتفاقا اصالح طلبان خوب می توانند سلبی تبلیغ کنند 
که روحانی نباشــد، چه می شود؟ یعنی درست است 
کــه ما االن رونق اقتصادی نداریم. ولی روحانی نبود، 
چه بود؟ یکی هم به صورت ایجابی که همین است و 
آقای روحانی 4 ســالی است که اوضاع را نرمال کرده 
و شــرایط ایران برای یک توسعه چندجانبه و پایدار 
فراهم می شود...اگر روحانی رای خوبی بیاورد می تواند 
برجام ملی اجرا کند. یعنی یک برنامه جامع مشترک 
)یعنی با اجماع همه ارکان حکومت و همه جناح ها( 
برای حل ابرچالش های کشور ریخته شود. روحانی فرد 

برجام سازی است«!
همچنین»عبداهلل رمضان زاده« سخنگوی دولت 
اصالحات- دی 96- در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد 
گفت: »ما همین که کشورمان در دولت آقای روحانی 
مثل ونزوئال نشده باید خوشحال باشیم. در حالی که 
وقتی آقای روحانی روی کار آمد مثل ونزوئال بودیم«

»موسی غنی نژاد« از کارشناسان اقتصادی حامی 
دولت نیز در جریان رقابت های ریاست جمهوری سال 
96 مدعی شده بود: »مردم باید انتخاب کنند؛ یا ادامه 
سیاست های روحانی و اصالحات اقتصادی تدریجی یا 

افتادن در تله پوپولیزم و تبدیل به ونزوئال«.
اکنون در شرایطی که از اعالم این مواضع کمتر از 
یکسال می گذرد، نرخ دالر سر به فلک گذاشته و اوضاع 
اقتصادی کشور نیز به مرحله ای رسیده که روزانه شاهد 

اعالم برائت سلبریتی های بنفش، چهره های سرشناس 
اصالح طلب و سایر گروه های حامی روحانی از انتخاب 

او هستیم.
سالم ونــزوئال !

بخش طنزآمیز و البته تلخ ماجرا اینجاســت که 
چهره های سیاسی و اقتصادی همین جریان که مردم 
را از ونزوئال شــدن ایران درصورت شکست روحانی و 
پیروزی رقبای وی می ترساندند، امروز و با گذشت یک 
ســال از پیروزی کاندیدای مطلوبشان و محرز شدن 
بی کفایتی دولت در کنتــرل بازار ارز اذعان می کنند 
که این مدیریــت کاندیدای مطلوب و محبوبشــان 
 است که اقتصاد کشــور را به سمت ونزوئالیی شدن 

می برد. 
»حســین راغفر« کارشــناس اقتصــادی حامی 
دولت روز گذشــته در یادداشــتی در روزنامه آرمان 
نوشت:»نوســانات نرخ ارز و ســیر صعودی آن نشانه 
ونزوئالیی شــدن اقتصاد اســت و برخی مســئوالن 
اقتصــادی در آن ســهم دارند...در حــال حاضر یک 
اضطراب بی سابقه در جامعه که ناشی از افزایش قیمت 
ارز است، پدید آمده است. مردمی که اندکی پول نقد 
دارند یک شبه، قدرت خریدشان نصف شده و طبیعی 
اســت که مضطرب می شوند. این اضطراب ها موجب 
اضطراب های بیشتر در حوزه های اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی می شود...دولت برای تأمین کسری بودجه 
خــود و گروه های خــارج از دولت به دالیل متعدد از 
افزایش تورم منتفع می شــوند، لذا طبیعی است که 
کســی برای کنتــرل تورم اقدام نکند. ریشــه اصلی 
افزایــش قیمت ها در بی ثباتی اقتصادی و حضور غیر 
مرتبطان در اقتصاد...است. ظاهراً الیه هایی از مدیران 
و بخش هایی تصمیم گیران توانایی و تدبیر کافی برای 

مدیریت بحران ها را ندارند«. 

خطاب به مسئوالن

اشکال کار کجاست؟
رهبر انقالب: فراموشی ارزش های دهه 60

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی ظهر دیروز در دیدار جمعی از 
مسئوالن و مدیران نظام با تبریک اعیاد و ماه 
رجب، این ایام مبارک را فرصت هایی برجسته 
برای عبادت و توسل خواندند و افزودند: کلید 
حل مشــکالت، »دعا، یاد خدا و اصالح دل ها« 
اســت و ماه رجب عید کسانی است که قصد 

اصالح قلوب خود را دارند.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای با تأکید بر 
لزوم ایستادگی مسئوالن بر اهداف اسالم و جمهوری 
اســالمی، گفتند: »تقوا« و »اجتناب از گناه، خیانت 
و دنیاطلبی« که عامل ایســتادگی، و برای مسئوالن 
 از اوجــب واجبات اســت، در گرو تقویــت ارتباط با 

خداست.
ایشــان با یادآوری روحیه انقالبی و خدمتگزارانه 
حاکم بر مدیران کشور در دهه 60، خطاب به مسئوالن 
خاطرنشــان کردند: آیا آن احساســات و رفتارهای 
تحســین برانگیز را به یاد دارید؟ آیا آن بی اعتنایی به 
مال دنیا و اهتمام به خدمت را به  یاد دارید؟  اشــکال 
کار این است که گاهی آن ارزش ها فراموش می شود.

رهبر انقالب اسالمی راه جلوگیری از مبتال شدن 
به غفلت و سقوط تدریجی را مراقبه خواندند و افزودند: 
همه ما مســئوالن در جمهوری اســالمی احتیاج به 
تعمیر قلب خود داریم زیرا جمهوری اسالمی بر اساس 

اهداف و آرمان های مهمی همچون توحید و شریعت 
الهــی، عدالت، آزادی و اســتقالل به وجود آمده و با 

حکومت های متعارف در دنیا متفاوت است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در بخش دیگری 

از سخنانشان با تأکید بر لزوم ساماندهی فضای کسب 
و کار به عنوان زیربنای اقتصاد کشور، افزودند: انجام این 
کار جزو وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است 
و آن ستاد نیز پیگیر حل مشکالت است اما باید کار با 

نیرو و انگیزه جوانانه دنبال و پیگیری شود.
ایشان همچنین با ابراز خرسندی از تبدیل شدن 
مطالبه ایجاد پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی 
به مطالبه ای عمومی، گفتند: مسئوالن باید امنیت و 
حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به 
امنیت و حریم داخلی مردم »حرام شــرعی« است و 

نباید انجام شود.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: متصدیان کار در 
دســتگاه های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم 

داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.
پیــش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، آقای 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به نمایندگی از 
مسئوالن، انتخاب شعار »حمایت از کاالی ایرانی« را 
برای سال ۱397، عالمانه و دقیق خواند و افزود: اگر 
این شعار را عملیاتی کنیم،  اشتغال، رفاه و درآمد مردم 

افزایش خواهد یافت.

مدعیان اصالحات چگونه مردم را فریب دادند؟ 

 اگر رئیسی یا جلیلی رای بیاورند
اقتصاد ایران مثل ونزوئال و دالر 5000 تومان می شود!

دبیر شــورای عالی فضای مجازی در نشســت 
مشترک کمیســیون های اقتصادی و امنیت ملی با 
اشاره به غارت مدرن در بستر تلگرام گفت: برنامه 
شورای عالی فضای مجازی برای تقویت شبکه های 
پیام رسان داخلی، اجرای استراتژی کوچ داوطلبانه 

از تلگرام است.
جلسه مشترک کمیسیون های امنیت ملی و سیاست 
خارجی و اقتصادی مجلس شورای اسالمی صبح دیروز با 
حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و فیروزآبادی دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
پیرامون دغدغه های اقتصادی پیام رسان خارجی تلگرام در 

مجلس برگزار شد.
به گزارش مهر، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی 
فضای مجازی در این نشست با بیان اینکه سندی در حمایت 
از پیام رســان های بومی تدوین شــده است، افزود: تلگرام 
گزارش سالیانه به ایران ارائه نمی کند و ایران از سهامداران 
آن نیســت؛ این در حالی اســت که 90 درصــد کاربران 

شبکه های اجتماعی در ایران از تلگرام استفاده می کنند.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی 
بر اینکه پیام رسان هایی که تعداد کاربرانشان از حدی افزایش 
می یابد باید در کشور نماینده رسمی داشته باشند، گفت: 
تلگرام تاکنون نماینده رسمی به ایران معرفی نکرده است.

فیروزآبادی با اشــاره به ســندی که از سوی تلگرام 
در نیمه دوم ســال ۲0۱7 منتشــر شده است، گفت: بر 
اســاس این سند قرار اســت رمز جدید ارزی در تلگرام 
منتشر شود، رمز ارز به عنوان پدیده ای جدید در جهان 
جا افتاده است با این حال نیاز به مطالعه و بررسی دارد، 
در شورای عالی فضای مجازی روش های مشخصی برای 
برخورد با رمز ارزها نداریم به همین جهت کارگروه های 
تخصصی تشــکیل داده ایم تا مطالعاتــی در این زمینه 
صورت گیرد، همچنین با گفت وگویی که با هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی داشته ایم قرار است کار مشترکی 
با کمیســیون اقتصادی مجلس صورت گیرد تا سیاست 

رمز ارز ما مشخص شود.
وی با اشــاره به رمز ارزهای نسل اول و دوم به تفاوت 
رمز ارز تلگرام اشاره کرد و با غارت مدرن خواندن تعامالت 
اقتصادی صورت گرفته در بستر آن توضیح داد: آن چیزی 
که تلگرام مطرح می کند نسل سوم و با قابلیت دولت گریزی و 
بالدرنگ بودن است که همین مسئله موضوع را نگران کننده 
می کند چرا که در رمز ارز نســل ســوم تنها تلگرام است 
که بازیگــری صحنه را برعهده دارد در صورتی که در رمز 
ارزهای نسل اول و دوم تمام جهان بر موضوع نظارت دارند 

و می توانند تولید ارز داشته باشند.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه رمز ارز 

تلگرام مشــابه شبکه شتاب عمل می کند، تأکید کرد: این 
رمــز ارز با مبانی رمز ارزهای دیگــر مغایرت دارد چرا که 
نوع مزایده خاص خود را دارد و اســتانداردهای آن در فرم 
ارائه شده متفاوت است. همچنین مزایده آن عمومی نبوده 
و تنها از ســرمایه گذاران خاص برای حضور دعوت شده و 
متأســفانه از ســوی ایران هیچ فردی برای مزایده رمز ارز 

تلگرام دعوت نشده است.
وی با بیان اینکه قرار است خدمات فعلی تلگرام پولی 
شــود، گفت: حتی خدمات فیلترینگی که قرار اســت در 
فصل دوم ســال ۲0۱۸ ارائه شــود نیز پولی خواهد بود و 
این فیلترشکن تنها فیلتر تلگرام را از بین نمی برد بلکه کل 
فیلترهای فضای مجازی که برخالف جمهوری اســالمی 

است را می شکند.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی اظهار داشــت: در 
صورتی که برنامه های ســند تلگرام اجرایی شــود تا پایان 
ســال ۲0۱9 شــاهد اقتصاد جدیدی در کنار اقتصاد ملی 

کشور خواهیم بود. 
وی ادامه داد: کسب و کار تلگرام عدد قابل مالحظه ای 
است اما از نظر اقتصادی مبلغ قابل توجهی شکل نمی گیرد.
فیروزآبادی با اشاره به برنامه شورای عالی فضای مجازی 
برای تقویت شبکه های پیام رسان داخلی، اجرای استراتژی 
کوچ داوطلبانه از تلگرام است، تصریح کرد: تالش داریم در 

دانشــگاه ها و آموزش و پرورش از ارائه خدمات در تلگرام 
خودداری کنیم. 

پیام رسان  های بومی 
به عنوان پایه مورد  حمایت قرار می گیرند 

محمدجــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیز در این نشست گفت: در جلسات متعددی که 
داشته ایم به وفاق نظری رسیدیم که پیام رسان های بومی 
به عنوان پایه مورد حمایت قرار گیرند لذا در همین راستا 
وظایفی بر عهده وزارتخانه های ارشاد و آموزش و پرورش، 
بانک مرکزی، ســازمان صداوسیما قرار گرفت و در همین 
مســیر آنچه بر عهده وزارت ارتباطات است این بود که از 
منابع مالی کم بهره به شــرکت های بومی اختصاص داده 
شده و از آنها حمایت شود. وی در ادامه با بیان اینکه مقرر 
شد پهنای باند اتصال پیام رسان های بومی به شبکه اینترنت 
به میزان الزم و به صورت رایگان تأمین شود، عنوان کرد: 
همچنین مقرر کردیم تعرفه ای قرار دهیم تا مصرف کننده 

نهایی ترغیب شود از این پیام رسان ها استفاده کند.
وی در ادامــه به فراخوانی که اخیرا تلگرام برای حوزه 
اقتصادی داده است اشاره کرد و یادآور شد: تلگرام به طرز 
وقیحانه ای در قوانین خود آورده اســت که ایرانی ها از این 
خرید و فروش مستثنی هستند چون در تحریم اند از این رو 
ما باید خودمان از این فرصت و ظرفیت مهم برای تبادالت 

مالی و رشد اقتصادی استفاده کنیم که یکی از راه های آن 
تقویت پیام رسان های داخلی است.

عالء الدین بروجردی رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس نیز در ابتدای این جلسه با اشاره 
بــه ابعاد مختلفــی که درباره تلگرام حائز اهمیت اســت، 
گفت: در حال حاضر 5 شــبکه پیام رســان داخلی توسط 
رسان تلگرام دارای  وزارت ارتباطات تأیید شده است، پیام 
تهدیدهای اقتصادی است و از ارزهای مجازی برای خرید 
و فروش های متداول اســتفاده می کند که همین می تواند 
در آینده باعث حوادث تلخی شــود و اگر از هم اکنون به 
این موضوع توجه نکنیم ممکن است حوادث تلخ موسسات 

مالی و اعتباری تکرار شود.
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس نیز در خصوص جلسه مشترک کمیسیون های 
امنیت ملی و سیاســت خارجی و اقتصادی مجلس گفت: 
جلسه مشترکی با حضور اعضای کمیسیون های امنیت ملی 
و سیاست خارجی و اقتصادی پیرامون تهدیدات اقتصادی 
تلگرام و عملکرد پیام رســان های داخلی برگزار شد اما در 

مورد فیلترینگ تلگرام تصمیمی اتخاذ نشد.
نماینده پیشوا و ورامین تصریح کرد: مرجع فیلترینگ 
تلگرام مجلس و نمایندگان نیستند  لذا تنها به بررسی ابعاد 

موضوع، تهدیدات و فرصت ها پرداخته شد.

در نشست مشترک کمیسیون های اقتصادی و امنیت ملی مطرح شد 

انتقال به پیام رسان های داخلی در دستور كار شورای عالی فضای مجازی

رئیس قوه قضائیه به دادســتان کل کشور و 
سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که با کمک 
نیروهای امنیتی و انتظامی، موضوع قاچاق های 
عمده از طریق گمــرکات را مورد پیگیری قرار 

دهند.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی قوه قضائیه، 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلســه مســئوالن 
عالی قضایی، با تبریک مبعث پیامبر اسالم)ص(، گفت: 
امروز بشریت گرفتار جاهلیت مدرن است که محتوای 
آن چیزی جز روی گرداندن از حق و پشــت کردن به 
توحید و عبودیت نســبت به خداوند نیست. افتادن به 
ورطه هواهای نفســانی نیز از دیگر جلوه های جاهلیت 
مــدرن اســت و همانگونه که همه مردم در سراســر 
جهان شاهد هستند، جنگ ها، خونریزی ها، کشتارها و 
برده داری ها، امروز در قالبی دیگر و با شیوه هایی جدید 

تجلی کرده است.

آملی الریجانی با اشــاره به کشــتار مردم بی گناه 
فلسطین، یمن، عراق، افغانستان و سوریه، این اقدامات 
را از مصادیق بارز جاهلیت مدرن برشمرد و خاطر نشان 
کرد: جاهلیت مدرن بسیار وحشتناک تر از جاهلیت کهن 
اســت. نفاق و دورویی کشورهای قدرتمند امروز بیداد 
می کند چنانکه می بینیم یمن توسط عربستان سعودی 
بمباران می شود و از نظر غذا و دارو در محاصره است، اما 
آمریکا و اروپا به صورت کاماًل آشکارا تمام توان خود را 
بر فروش سالح به کشوری که در حال ارتکاب جنایات 

جنگی است متمرکز کرده اند.
وی با  اشــاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیســتی 
علیه مردم مظلوم فلسطین، افزود: متاسفانه نهادهای 
بین المللی و سازمان ها و کشورهای مدعی حقوق بشر 
که در هر موضوعی که به نفعشان هست، صدایشان بلند 
است در برابر این جنایات ساکت هستند و از همه بدتر 
چراغ ســبز های آمریکا و اظهارات منافقانه بن سلمان 

ولیعهد عربستان درخصوص شناسایی رژیم صهیونیستی 
است که خیانتی بزرگ به همه مسلمانان بود.

رئیس دســتگاه قضایــی تاکید کــرد: امروز همه 
مســلمانان بایــد در برابر توطئه علیه مــردم بی دفاع 
فلســطین هم پیمان شوند و امیدواریم که کشورهای 
آزادی خــواه و نخبــگان آنها صــدای مظلومیت ملت 
فلســطین را به گوش جهان برسانند. در همین راستا 
پیــام اخیر مقام معظم رهبری به ملت فلســطین در 
پاسخ به نامه آقای اسماعیل هنیه بسیار ارزشمند بود 
و مانند همیشه حمایت جمهوری اسالمی از ملت مظلوم 

فلسطین را نشان داد.
مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 پیش شرط حمایت از تولید داخلی
آملی الریجانی در ادامه یکی از مهم ترین اقدامات در 
راستای حمایت از تولید داخلی را مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز عنــوان کرد و گفت: این مبارزه نیازمند همکاری 

و هماهنگی همه نهادهای مسئول است. امروز مسئله 
قاچاق کاال و قاچاق ارز و حتی تحوالت در عرصه خرید 
و فروش ارز مشکالت بزرگی را برای مردم پدید آورده 
است که دستگاه قضایی مانند همه دستگاه ها باید در 
این زمینه پای کار باشــد و در جهت رفع این معضل 

گام بردارد.
وی با اشــاره به انتشــار برخی اخبــار و اظهارات 
نماینــدگان مجلس مبنی بر وقوع قاچاق های عمده از 
طریق مبادی رســمی و گمرکات، دادستان کل کشور 
و ســازمان بازرسی را مامور کرد که برای پیگیری این 
موضوع با کمــک نیروهای امنیتی و انتظامی اقدامات 
الزم انجام دهند و همچنین تصریح کرد: دادستان های 
مناطق مرزی و نقاطی که گمرک در آنها مستقر است 
باید فعال تر شوند تا با انجام اقدامات قانونی الزم ضمن 
بسته شدن باب قاچاق، گام های موثر در جهت حمایت 

از تولید داخلی برداشته شود.

رئیس قوه قضائیه:

دادستانی و سازمان بازرسی به موضوع قاچاق از طریق گمركات ورود كنند


