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بدا به حال منتقدان و پرخاشگران به این معرکه
خداوندا، اين دفرت و كتاب شهادت را همچنان به روى مشتاقان باز، و ما را هم از وصول 

به آن محروم مكن. خداوندا، كشــور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نيازمند به 

مشعل شهادت؛ تو خود اين چراغ پر فروغ را حافظ و نگهبان باش. خوشا به حال شام ملت! 

خوشا به حال شام زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و ارسا و مفقودين و خانواده هاى 

معظم شهدا! و بدا به حال من كه هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را رس كشيده ام، 

و در برابر عظمت و فداكارى اين ملت بزرگ احساس رشمسارى مى كنم و بدا به حال آناىن 

كــه در ايــن قافله نبودند! بدا به حال آنهايى كه از كنار اين معركه بزرِگ جنگ و شــهادت 

و امتحان عظيم الهى تا به حال ساكت و ىب تفاوت و يا انتقاد كننده و پرخاشگر گذشتند.
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روزنامه زنجیره ای بهار در ســرمقاله دیروز خود درباره مراسم اهدای جام جهانی نوشت: »باران شدید 
بود. آنهم درست در لحظه ای که قرار بود فرانسوی ها جام را بغل کنند.. پوتین، ماکرون و کیتاروویچ کنار 
هم ایستاده بودند اما با یک تفاوت بزرگ. روس ها چتری بزرگ را باالی سر رئیس جمهور خود گرفته بودند 
تا پوتین خیس نشــود... روس ها رســم مهمان نوازی را به جا نیاوردند و در باران شــدید مسکو اول هوای 
رئیس جمهور خود را داشتند... رفتار عجیبی بود اما درس بزرگی داشت... خیس شدن ماکرون و کیتاروویچ 
در حالی که پوتین زیر چتر بود یک تصویر واقعی از تصمیمات روسیه در سیاست خارجی است... بر همین 
اساس مسئوالن دیپلماسی ما که در تالش هستند تخم مرغ های روسیه را در سبد خود بگذارند، باید مواظب 

باشند که اگر باران شدید شود«.
صرف نظر از نوع نگاه ســطحی، عوامانه و فانتزی مدعیان اصالحات به عالم سیاســت، همین جریان 
ســهل اندیش و ســاده انگار بودند که با بزک چهره آمریکا چه هیجان تخدیر کننده ای راه انداخته بودند و 
وانمود می کردند اعتماد به شیطان بزرگ، عالج و مرهم مشکالت اقتصادی است! افراطیون مدعی اصالحات 
نظام را نسبت به چیدن همه تخم مرغ ها در سبد اسرائیل هشدار می دهند در حالی که همین ها بودند که 
برغم سابقه چهل ساله خصومت و بدعهدی شیطان بزرگ کشور را به سمت سوق دادن که دولت نه همه 
تخم مرغ ها بلکه خود مرغ را در ســبد مذاکره با غربی ها گذاشــت و به رغم تحمیل هزینه بسیار سنگین به 

ملت پس از 6 سال دستاوردشان تقریبا هیچ بود.
از ســوی دیگر بیماری روس هراســی که این روزها از سوی جریان غربگرا در ساحت سیاسی کشور در 
حال انتشار است، اگر صادقانه باشد محصول فقر دانش و کندذهنی است و اگر به هدف تضعیف و مقابله 
با آمریکاستیزی جناح رقیب تظاهر به این بیماری کنند، کارشان خیانت و تکرار خط تبلیغی واشنگتن و 
ضدملی و ضدایرانی اســت. روس هراســان دشمنی واقعی و حاضر آمریکا را با توهم خطر ساختگی روسیه 

یکی می گیرند. 
این طیف با شانتاژ می کوشند، بدعهدی های شیطان بزرگ را پنهان دارند و به واسطه جنجال، توضیح 
ندهند چه سر و سّری با شیطان بزرگ داشتند که که او را بزک کردند و خسارت های برجام را متوجه ملت 
و نظام نمودند؟ یا چرا هم اکنون با ادامه خیانت قبلی در پوشش جدید، اصرار دارند امتیازات دیگری را از 

طریق دالل اروپایی به آمریکا بدهند و وعده های نسیه بگیرند.
ایــن هیاهوهــا، برای غفلت افکار عمومی از برخی خیانت ها در رونــد انعقاد برجام، FATF و توافقات 
خســارت بار مشــابه است که امتیازات بزرگی را به دشمن داد اما همزمان، اقتصاد را چنان از رمق انداخت 
که نرخ ارز و ســکه به نســبت پیش از برجام، 250 تا 300 درصد افزایش یافت. هیاهو برای این است که 

پاسخگو نباشند و عذرخواهی نکنند و خیانت آلود بودن نسخه »امتیاز بده و وعده بگیر« را پنهان دارند.

وارونه نمایی اعتراضات مردم توسط روزنامه زنجیره ای 
روزنامه زنجیره ای قانون بدون در نظر گرفتن ریشــه های اعتراضات مردم به بازخوانی این اعتراضات از 

ابتدای دولت سازندگی تاکنون پرداخت.
قانون در ابتدا به اعتراضات اجتماعی و معیشتی مردم در دولت سازندگی پرداخت و نوشت: »با اجرای 
طرح تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجاني وافزایش 50 درصدی تورم اعتراضات اجتماعی متعددی 
در شهرستان هایی مانند مشهد، شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، اراک، مبارکه، قزوین و اسالمشهر رخ دادند 
که برای مســئوالن آن زمان غیرمنتظره بود. این اعتراضات به این صورت شــروع شــد که در سال ۱3۷۱ 
مســئوالن شهری مشهد برابر با اصل کمیسیون ماده ۱00شــهرداري به دستور استاندار تصمیم گرفتند 
برای جلوگیری از مشکل حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر برخورد قهری کنند ولی این 
موضوع با تیراندازی یک مامور و زخمی شدن یک دانش آموز به یک بحران امنیتی، اجتماعی بزرگ تبدیل 
شد. خراب کردن خانه ها در مناطق محروم و جان باختن یک کودک نقطه شروع اعتراضات شد. از طرف 
دیگر نیز اعتراضات خیاباني درســال هاي ۷3و۷4 درشــهرهاي اسالم شهر، اراک، قزوین و مشهد رخ داد. 
دولت سازندگی به تبعیت از توصیه هاي صندوق بین المللي پول و بانک جهاني، سیاست تعدیل اقتصادي 
را اجرا کرد که اجرای آن تورم را تا مرز 50 درصد رساند. فضاي روانی جامعه و ایجاد فاصله طبقاتي وعدم 
چتر حمایتي دولت به منظور کاهش تبعات آزادســازي قیمت ها باعث اعتراضات درشهرهاي مختلف شد 
که هزینه هایي براي کشور داشت و مي توان گفت بیشتر مشکالت و حواشي دولت سازندگي به موضوعات 

اقتصادي بازمي گشت.«
در ادامه این گزارش از فتنه ۱8 تیر ۱3۷8 به عنوان اعتراضات دانشجویان به خاطر توقیف روزنامه سالم 
یاد شده و مورد تحلیل قرار گرفته است بدون آنکه اشاره شود توقیف روزنامه سالم تنها بهانه آغاز یک فتنه 

برای براندازی بوده که با حضور میلیونی مردم در 23 تیر همین سال ناکام ماند.
این روزنامه مدعی اصالحات در ادامه فتنه 88 را نیز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات خوانده و نوشت: 
»معترضان معتقد بودند درنتایج وشــمارش آرا تقلب صورت گرفته است این اعتراضات هشت ماه به طول 

انجامید که یکي ازگسترده ترین اعتراضات در کشور به حساب مي آید.«
روزنامه قانون به حماسه نه دی که در آن میلیون ها نفر از مردم تهران به خیابان ها آمده و بساط فتنه 

را جمع کردند هیچ اشاره ای نکرده است.
نویســنده گزارش روزنامه قانون اعتراضات معیشتی مردم در ماه های اخیر را نیز بهانه خوانده و نوشته 
اســت: »دولت حسن روحاني شاهد اعتراضات گسترده  فراواني در میان تمام اقشار مختلف بود ولي در دور 
دوم ریاست جمهوري وي این اعتراضات به اوج خود رسید. بخش اصلي این اعتراضات را مي توانیم به دي 
سال 96 الصاق کنیم؛ دوره اي که برخي با بهانه هاي اقتصادي به خیابان ها آمدند و اعتراضاتي را در دستور 
کار قرار دادند هرچند این اعتراضات در همان سال به پایان رسید ولي در خرداد و تیر 9۷ نیز اقشار مختلف 
براي مشــکالت اقتصادي اعتراضاتي را در دستور کار قرار دادند و این اعتراضات نیز حواشي و هزینه هایي 

را در پي داشت.«
روزنامه زنجیره ای قانون نتیجه گرفته است : »نکته مهمي که باید به آن اشاره کرد این است که اعتراضات 
در همه دوره ها برگرفته از نیازهاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم بود و معترضان به دنبال 
بهبــود و اصالح امور بوده اند هرچند که برخــي نیز در این بین براي ضربه به نظام تالش کرده بودند ولي 

بیشتر مسائلي که روي داد براي ترمیم مشکالت بوده است.«
درباره این گزارش نکاتی را بایستی مورد تاکید قرار داد، هم سنگ کردن فتنه های ۱8 تیر ۱3۷8 و 88 
با اعتراضات معیشتی مردم پس از روی کار آمدن دولت های سازندگی و تدبیر و امید وارونه کردن نیازهای 
مردم است، در سال 88 مردم پای صندوق های رای نظر خود را اعالم و همه نامزدها از همه جریان های سیاسی 
درون نظام در انتخابات شــرکت داشتند ولی دسته ای نتیجه انتخابات را به رسمیت نشناخته و بانی فتنه ای 
عظیم و هشت ماهه شدند که خسارت های زیادی را به کشور وارد کرد، فتنه گران 88 علی رغم گزارش روزنامه 
قانون به دنبال اصالح نبودند بلکه شــعار »جمهوری ایرانی« ســر داده و اسالم و کلمه مقدس اهلل را از پرچم 

کشور حذف می کردند، شعارهای فتنه گران در روز قدس، روز دانشجو و عاشورای 88 از یادها نرفته است.
بر عکس این دو فتنه مردم در سال گذشته اعتراضات به حقی داشته اند که همان فتنه گران ۷8 و 88 بر 
موج مطالبات به حق مردم سوار شده و به دنبال همان نیات و خواسته های آن روزهای خود که محقق نشده 
بود رفتند، از این رو بایستی به زنجیره ای ها متذکر شد که نیازها و اعتراضات مردم را نباید وارونه نمایی کرد.

عملکردتان را اصالح کنید
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته در گزارشی مدعی پرداختن به اتهامات جدید علیه طیف موسوم 
به اصالح طلب شــده است.در این گزارش آمده اســت: »یک زماني فقط حاکمیت به اصالح طلبان اعتماد 
نداشت حاال اما با رونق گرفتن فضاهاي مجازي و شبکه هاي ماهواره اي، اصالح طلب بودن و امید به تغییرات 
تدریجي رونق بازارش در میان بدنه جامعه را هم از دست داده است. اصالح طلبان از دو سو متهمند. اینکه 
یک برانداز مشتاق فروپاشي از اصالح طلبي بیزار باشد امري است روشن و بدیهي. از نظر آنها اصالح طلبان 

ضربه گیر نظامند که اگر نباشند کار براندازان ساده تر راه مي افتد.«
این گزارش سپس افزوده است: »اما فهم مخالفت معتقدین به نظام با اصالح طلبي در شرایط فعلي کمي 
دشــوار اســت. اینکه جریاني بخواهد اصالح طلبان را با براندازان یک کاسه کند و آنها را با یک چوب براند 
در شــرایطي که ایران امروز دارد، خیلي غیرقابل فهم اســت اما اتفاقي است که مي افتد. سایت مشرق روز 
گذشته در گزارشي تحلیلي با مستنداتي که بیشتر آنها به مصاحبه ها و یادداشت هاي چهر هاي اصالح طلب 
بــا روزنامه اعتماد بازمي گردد نتیجه اي حیرت آور را در قالب تحلیل ارایه کرده اســت. عنوان گزارش این 
است: »سناریوي جریان اصالحات براي مدیریت اعتراضات خیاباني و پادگاني  کردن کشور/ آیا اصالحات به 

سرنوشت نهضت آزادي و جبهه ملي دچار مي شود؟«
در این باره که چرا این بی اعتمادی به وجود آمده است نکته قابل تامل است که البته این روزنامه به آن 
نپرداخته و در موارد مشابه که این موضوع توسط منسوبان به این جریان مطرح شده نیز چرایی این موضوع 
مورد بحث قرار نگرفته است.متاســفانه اصالح طلبان از آغاز دهه هفتاد به طور معمول در مرکز اتفاق هایی 
بوده اند که در نهایت هزینه هایی را بر نظام و به تبع آن بر مردم وارد کرده است. برای نمونه مجلس ششم، 
یا آنچه در اواخر دهه هفتاد اتفاق افتاد. اوج همه این موارد هم در انتخابات 88 تجلی کرد. در همان سال 
برخی از منسوبان این جریان در تماس با اروپایی ها و آمریکا درخواست تشدید تحریم علیه ایران را داشتند.
با همه این اوصاف آیا بهتر نیست که این طیف از برخی اعمال اشتباه گذشته تبری جوید و به اصالح 

عملکرد خود پرداخته و از امید بستن به بیرون پرهیز کرده و نگاهش را به جوانان وطن معطوف کند؟! 

اشتباه روحانی، تکرار سیاست های غلط دولت سازندگی 
»عبداهلل ناصری« فعال اصالح طلب در یادداشتی در روزنامه قانون نوشت: »دولت ها برنامه های خود را 
در دور اول اجرا می کنند و باید دردوره دوم آثار مثبتی را برجا بگذارد. در دوره دوم آقای هاشمی این اتفاق 
نیفتاد زیرا تورم به 49 درصد رســید...در دوره آقای روحانی نسخه اقتصادی آقای هاشمی به صورت بارزتر 
خودش را نشان داد که البته بخشی به تیم ضعیف اقتصادی دولت برمی گردد و بخش دیگر شامل تحریم ها 
ومســائل بین الملل محسوب می شودکه شرایط را برای مردم ســخت کرده  است... امروز ما شاهد افزایش 
قابل توجهی ازقیمت ها هستیم که انتظارآن را نداشتیم... البته این نکته را نباید فراموش کرد که در قیاس 

دولت هاشمی با روحانی باید  اشاره کنم که متاسفانه دولت آقای روحانی بسیار ضعیف عمل می کنند«.
در این باره گفتنی اســت که در دوره مدیریت دولت ســازندگی قیمت بنزین پنج تومانی با افزایش دو 
برابری در سال ۷4 به ۱0 تومان رسید؛ اتفاقی که با افزایش نرخ ارز از ۱50 به 400 تومان همراه شد. در 
ادامه، کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش تورم و بیکاری شد. از این رو بر اقشار کم درآمد و حقوق بگیر 
 فشــار اقتصادی وارد شــد و قدرت خرید مردم کاهش یافت... تورم در سال ۷4 و پایان دولت سازندگی به 

49 درصد نزدیک شد و همین مسئله موجب شکست برنامه های آزادسازی قیمت ها گردید.

اصالحاندیشه
راهکارانقالبیماندن

همه کمبودها، سقوط ها، لغزش ها و مشکالتي که در زندگی انسان وجود دارد 
به دو عامل اصلی باز می گردد و آن، عدم آگاهي و هوای نفس است.

برخی از مردم به خاطر جهلشــان، کارهای  اشتباهي انجام می دهند، در حالی 
که گمان می کنند که رفتارشان بسیار مطلوب و خوب است؛ در نظام ما نیز، چنین 
افرادی وجود دارند که سوء نیتی ندارند و قصدشان خدمت است، اما  اشتباه می کنند. 
این عده شاید کم باشند؛ اما گروه دوم که به نام دین و انقالب و از روی هوای نفس 

و به خاطر رسیدن به منافع خود، به نظام ضربه می زنند، بیشتر هستند.
در مواجهه با گروه اول که از روی جهالت با رفتارهایشان ضربه به اسالم و انقالب 
می زنند، باید آنها را آگاه کرد، این گروه، سوء نیتی ندارند و اصالح آنها دشوار نیست؛ 
چون اگر متوجه شوند که کارشان اشتباه است، خودشان تغییر رفتار مي دهند. اما 
مشکل، گروه دوم هستند که تمایلي به پیمودن راه مستقیم ندارند، البته همه این 
افراد مانند هم نیســتند؛ برخی از ایشان را می توان با اندکي مالطفت جذب کرد و 
جلوي خرابکاری آنها را گرفت؛  اما عده اي از ایشان که تعدادشان اندک است، واقعا 
مصداق کساني هستند که خداوند متعال در قرآن از آنها با عنوان »شیاطن انس« 
یاد می کند. این گروه به هیچ وجه هدایت نمی شوند و قصدشان ضربه زدن به اسالم 

و نظام است. تنها راه مقابله با این گروه، مبارزه است.
اما بخش دیگري از این گروه که اکثریت ایشانند، کسانی هستند که در اثر ضعف 
فرهنگــی و نقص تربیتي به خودخواهی، خودمحوری و دنیاگرایی مبتال گردیده و 
منشأ فساد در جامعه شده اند. این گروه با اصالح وضعیت فرهنگي و جبران نقایص 
تربیتي قابل عالج هستند و اگر گفته شود عمده ترین گروه هدف انبیاء در جامعه، 

این گروه بوده اند، سخن گزافی نیست.
البته توقع پیشگیري از همه فسادهاي جامعه با جبران ضعف هاي فرهنگي و 
تربیتی، انتظاري بیجاست،اما می توان این ضعف ها و نواقص را کاهش داد و جلوی 

شیوع بیشتر آنها را گرفت. لذا باید افراد مؤثری در این زمینه تربیت شوند.
ضرورت تربیت انسان های صالح 

حضرت امام)ره(  بیش از نیم قرن پیش، به تنهایي حرکتی را شروع کرد که از 
عهده هزاران متخصص کارکشته برنمی آمد. او نه به کمک حزب و طرفدار و ثروت، 
بلکه فقط با ســرمایه اخالص، قدم به عرصه گذاشت و کاری کرد کارستان؛ کاری 
که اثراتش در این کشور محصور نماند و نورش به اقصي نقاط عالم نیز تابید. امروز 
در هر جای دنیا نوری از اســالم و استکبارستیزي ببینید، متأثر از انقالب اسالمی 
اســت که امام راحل)ره( آن را به پا کرد و البته هنوز قدر و اهمیت این انقالب به 

خوبی درک نشده است.
باید توجه داشته باشیم که نسلی که امام)ره( آنها را تربیت کرد، بتدریج از دنیا 
مي روند؛ اما جاي آنها را چه کسی باید پر کند؟ روشن است که باید کسانی تربیت 
شــوند که نه فقط جای گذشتگان را پر کنند، بلکه کامل تر از آنها باشند؛ چون در 
زمان امام)ره( این انقالب هنوز در ابتداي راه بود، اما امروز با گذشــت 40 ســال از 
پیروزي انقالب، تکمیل آن دشــوارتر است. حال، سؤال این است که غیر از مراکز 
علمی چه فرد یا نهادي عهده دار تربیت نســل جدید است؟ یکي از مراکزی که  از 
ابتدای تأســیس مایه امید براي این نظام بود، دانشگاه آزاد اسالمی است؛ چون در 
آن زمان دانشگاه های دولتی هنوز تحت اداره و  اشراف تربیت شدگان رژیم گذشته 

بود؛ اما دانشگاه آزاد اسالمي تحت نظر افراد انقالبی آغاز به کار کرد.
اما نباید فراموش کنیم با از میان رفتن نسل قبلي تدریجاً شرایط تغییر کرده و 
ارزش ها سیر نزولی یافته است و متأسفانه آثار تنزل فرهنگی در کشور مشهود است.
آیا در ابتداي پیروزي انقالب احتمال می دادید که کساني رسماً پیشنهاد مذاکره 
بی قید و شرط با رئیس جمهور آمریکا را مطرح کنند؟! در حالي که همه مردم شعار 
مــرگ بر آمریــکا را مثل تکبیر بعد از نماز، الزم می دانند، عده ای که بعضي از آنها 
سابقه فعالیت های انقالبی داشتند به خود جرأت مي دهند که بگویند در مقابل آمریکا 

که دشمن ترین دشمناِن این نظام است، دست ها را باال ببریم!
اگر بخواهیم شــرایط تغییر کند و جامعه فعلي شبیه انقالبیون نسل اول براي 
ادامه راه آنها و پیروي از رهبر خود عهد و پیمان ببندد، باید چه کنیم؟ آیا راهپیمایی 

و شعار دادن کافي است؟
انقالبی ماندن، شرط اول تغییر وضع موجود

 تغییر فرهنگی بسیار کند صورت می گیرد، وضع امروز جامعه ما حاصل روندی 
چهل ســاله است که آرام آرام شکل گرفته اســت و برای اصالح نواقص فرهنگي 
موجود نیز چند دهه وقت الزم اســت؛ ولی به شــرط اینکه برنامه صحیحی براي 

این کار داشته باشیم.
قدم اول در این مســیر آن است که از نظر فکری باور کنیم که تفکر امام)ره( 
صحیح بود. متأسفانه بخشي از مشکالت فعلي جامعه ما ناشي از این است که  کساني 
معتقدند که امام)ره( هم اشتباه کرد و اگر از ابتدا با آمریکا و حتی قبل از آن، با شاه 
مذاکره می کرد، ما امروز این مشکالت را نداشتیم! همین افراد هستند که می گویند 

مردم خسته اند و طرفداران امام)ره( کم شده اند.
راهکار تغییر وضع موجود در این فرمایش رهبر معظم انقالب خالصه می شود 
که باید انقالبی باشیم و انقالبی بمانیم.زماني که رهبری می فرمایند مسئوالن باید 
انقالبی باشند، یا دانشگاه باید انقالبی باشد، یا حوزه باید انقالبی بماند، در واقع یک 
هشدار است. تأکید ایشــان بر انقالبی ماندن، نشان می دهد که برخي افراد تغییر 
ماهیت داده و انقالبی نیستند، یا در حال دور شدن از انقالب هستند. قدم اول برای 
جبران این ضعف، تغییر فکر اســت؛ بویژه با توجه به اینکه پایه و اساس انقالب ما 

ایدئولوژی و نگرش خاص نسبت به عالم هستي، زندگی و انسان بود.
تکیه کالم حضرت امام)ره( به عنوان بنیانگذار نظام اسالمی، همیشه اسالم بود، 
شاید زماني که امام)ره( می گفت اسالم در خطر است، خیلی از ما متوجه منظور ایشان 
نمی شــدیم! کجای اسالم در خطر بود؟ مردم نماز می خواندند؛ عزاداری می کردند؛ 
حتی خود شاه به حج می رفت و عکس های در حال احرام او در ادارات نصب شده 
بود؛ نماز جمعه خوانده می شد؛ امام جمعه تهران را هم شاه تعیین مي کرد.  کجای 

اسالم در خطر بود که امام چنین هشداري مي داد؟
اینکه دیگران برای اسالم احساس خطر نمی کردند، حاکي از آن است که اسالم 
را ناقص و  اشــتباه فهمیده بودند. آنها تصور می کردند که اسالم منحصر در برخي 
رفتارهاي ظاهري اســت؛ اما امام )ره( نگاه عمیقی داشت و می فهمید اینها ظواهر 
اســالم است و باطن آن در حال از دست رفتن است.امروز هم بسیاري از مؤمنین 
ما نگاهشان به اسالم همان نگاه قبل از انقالب و منحصر در نماز و روزه و عزاداری 

است و روح اسالم و حقیقت آن را فراموش کرده اند.
اگر بخواهیم انقالبی باشیم، ابتدا باید فکر اسالمی را در خود تقویت کنیم؛ باید 
بدانیم فقط ایجاد تغییرات ظاهري در سطح جامعه مشکل را حل نمی کند؛ زیرا هر 
منافقی می تواند ظواهر را رعایت کند. ما باید فکر خود را اصالح کنیم؛ باید بدانیم 

چرا آفریده شدیم، به کجا باید برویم و چه وظیفه ای داریم؟
متأسفانه هم در حوزه و هم در دانشگاه، در این زمینه ضعف های جدی داریم و 
نه از فقه و اصول حوزه به تنهایي این مسائل بنیادین و ریشه ای، پاسخ داده مي شود 

و نه علوم انسانی دانشگاه ها راه حلي براي این مسائل دارند.
ارائه  یک الگوی عملی مانند امام حســین )ع( و اولیای الهی و رفتار مناســب 
اســاتید با شاگردان از دیگر مواردی است که برای تربیت و اصالح افراد نیاز است. 
اگر این تربیت درست صورت بگیرد، جامعه ما  انقالبی خواهد ماند؛ اما اگر نگرش 
ما همانند نگرش مادي ســایر مردم دنیا باشد، این تفاوت که بر اساس عادت چند 

رکعتی نماز بخوانیم اثری در تربیت صحیح نخواهد داشت.
با اصالح فکر، ارائه الگوهای صحیح از سیدالشهدا)ع(، سایر اولیاء و افراد انقالبی 
و با التزام عملی به دستورات دینی، این انقالب باقی خواهد ماند و ـ ان شاءاهلل ـ زمینه 

ظهور حضرت مهدی)عج(نیز فراهم می شود.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در دیدار جمعی از اساتید 
و مسئوالن شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی؛ قم؛ 
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زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

دادستان کل کشور گفت: عصر سه شنبه 
به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف 48 ســاعت 
باید لیســت گیرندگان ارز دولتــی را کامل 

تحویل دهید.
به گزارش فــارس، محمدجعفــر منتظری در 
بخشــی از ســخنرانی خود در اولین دوره مشترک 
تعالی اساتید و نخبگان بســیجی حوزه های علمیه 
استان های خراسان رضوی، قم، تهران و اصفهان در 
مجتمع امامت مشهد، با اشاره به این که مبارزه با فساد 
با شــعار نمی شود، تصریح کرد: با برخی مدیرانی که 
داریم نمی  توانیم با فساد مبارزه کنیم. جنگ، سیاسی 
و اقتصادی است. مردان اقتصادی باید جنگی باشند. 

تیم اقتصادی ما جنگی نیستند.
منتظری در بخش دیگری از ســخنانش گفت: 
عده ای آمدنــد ارز دولتی با مبلغ 4200 تومان اخذ 
کردند نصف لیســت آن را تحویل گرفتیم اما کامل 
نبود. عصر سه شنبه جلسه شورای پول و اعتبار بود 
به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف 48 ســاعت باید 
لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز 
سپردیم این لیست ها را به درستی مورد بررسی قرار 
دهد. ۱4 هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت 

4200 تومــان خریداری کردنــد و بعد چپه کردند، 
باید تنبیه شوند.

وی دربــاره حکم اعدام بابک زنجانی گفت: این 
حکم صادر شده و اعدام خواهد شد اما باید بیت المال 

را بازگرداند. 
دادســتان کل کشور درخصوص ماجرای دو تن 
سکه نیز اظهار داشت: در بحث دو تن سکه نیز باید 
بگویــم زمانی که رئیس پلیس تهران این مســئله را 
مطرح کرد و وقتی از تلویزیون شنیدم تعجب کردم. 
حساب کردیم این دو تن چه تعداد و قیمت می شود؟ 
فردا پیگیری کردیم که این دو تن را که ضبط کردید 
کجاست؟ شــما به عنوان نیروی انتظامی ضابط ما 
هستید. گفتند هنوز نگرفتیم. پس آنچه اعالم کردید 
چیست؟ گفتند ما اسناد و مدارک را دیدیم این فرد 
از ســه سال قبل که ســکه خرید و فروش کرده دو 

تن می شود.
منتظری گفت: ما گفتیم این چه خبری اســت 
که دادید و گفتند تصحیح می کنیم. شب دوباره این 
خبر اعالم شــد. این یک فرد دالل است که در بازار 
سکه خرید و فروش می کرد. چند روز گذشته دوباره 
خبــر دادند که رئیس پلیس تهران گفته که این فرد 

محکوم به اعدام شده است. دوباره زنگ زدیم که کجا 
محکوم به اعدام شــده، حکم او اعدام ندارد. گفتند 
ببخشید اشتباه شده است. من علیه این فرد که دوبار 
تخلف کرده به دادسرای نظامی شکایت خواهم کرد.

وی بیان کرد: اگــر بانک مرکزی اعالم کرد که 
من سکه می فروشم و هر کسی که می خواهد بخرد؛ 
آیا من که این سکه ها را از یک مرکز رسمی خریدم، 
مجرم هستم؟ مگر این که معلوم شود خریدار به دنبال 
اخالل نظام بانکی و پولی کشور است. به بانک مرکزی 
گفتیم که شــما با چه مالکی این مقدار سکه را در 
معرض فروش می گذارید؟ از 8 میلیون ســکه ای که 
فروختند تنها حدود 800 هزار را تحویل دادند اما آثار 

سوءاجتماعی و اقتصادی خود را گذاشت.
بسیاری از افرادی بدحجاب،غیرمعتقد نیستند

دادســتان کل کشور با اشــاره به کلیپ پخش 
شده از سخنان سردار سلیمانی درباره حجاب، گفت: 
»ایشــان گفته بودند که دختری که بدحجاب است 
دختر من و شماســت. چرا نباید آنها را زیر بال و پر 
بگیریم و تربیت کنیم؟« در مبارزه با بدحجاب برخورد 
قضایی جواب نخواهد داد. چند کار باید همزمان انجام 
شود؛ بســیاری از افراد بدحجاب،غیرمعتقد نیستند؛ 

منتها در فرهنگ خانوادگی خیلی برایش حجاب مهم 
نیست. عده ای هم اعتقادی به اسالم ندارند و عده ای 
معاند هســتند. باید برخورد شود اما قبل از برخورد، 
مسئولین فرهنگی مسئول هستند. ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر، نیروی انتظامی اقداماتی می کنند تا این 
وضعیت را سروسامان دهند اما اینکه انتظار برخورد 

خشن داشته باشید، محقق نمی شود.
منتظری خاطرنشــان کرد: برخورد خشــن با 
بدحجابی جواب نخواهد داد. نیروی انتظامی در تهران، 
با زنان بدحجابی که پشت فرمان می نشینند، کاری 
نداشتند و شماره ماشین را برداشته و از طریق تلفن به 
او پیامک می زدند و تذکر می دادند. این کار اثر خوبی 
داشت. بار دوم و سوم ماشین را توقیف می کردند. راه ها 

باید مسالمت آمیز، آرام و پاسخگو باشد.
وی عنوان کرد: ما در دستگاه قضایی با هر کسی 
که مرتکب رشوه شود، برخورد می کنیم. ما در طول دو 
هفته گذشته با 6 نفر از قضات به دلیل رشوه برخورد 
کردیم. چرا فردی که می گوید رشوه دادم را معرفی 
نمی کنید؟ رشوه دو طرف دارد. از ۱۱ هزار قاضی ما 
اکثر آنها پاکدست هستند. قوه قضائیه در اطالع رسانی 

بسیار ضعیف است.

مهلت 48 ساعته دادستان كل كشور به بانک مركزی 
برای تحویل لیست گیرندگان ارز دولتی

نماینده اصالح طلــب حامی دولت گفت: 
برای ریاســت جمهوری آقای روحانی، همه ما 
مایه گذاشــتیم. خدا می داند که از روی مردم 
شرمنده ایم. خدا می داند که من از روی مردم 
خجالت می کشم. این همه به استان ها رفتیم و 
وعده دادیم اما به محض اینکه 4 سال دوم آقای 
روحانی آغاز شد، ببینید چه شده؛ فاجعه ای در 

حال رخ دادن است.
از پرحاشــیه ترین  پروانه سلحشــوری یکــی 
نماینده های مجلس و کسی که در ایام انتخابات تالش 
زیادی برای پیروزی روحانی کرده بود، روزگذشته در 
مصاحبه با یکی از سایت های خبری وابسته به دولت 
)انتخاب( به بررسی ناکامی دولت در مدیریت بازار و 

مبارزه با فساد پرداخت.
 به گزارش رجا سلحشــوری در بخشــی از این 
مصاحبه درخصوص ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی 
6500 خودرو با بیان اینکه »گفته شــده است برای 
وارد کــردن این همــه خــودرو، 2۷ روز وقت الزم 
است« گفت: »برای ریاست جمهوری آقای روحانی، 
همه ما مایه گذاشتیم. خدا می داند که از روی مردم 
شرمنده ایم. خدا می داند که من از روی مردم خجالت 
می کشــم. این همه به استان ها رفتیم و وعده دادیم 
که دوره دوم دولت آقای روحانی نیز مانند دوره اول 
خوب خواهد شد؛ اما به محض اینکه 4 سال دوم آقای 
روحانی آغاز شد، ببینید چه شده؛ فاجعه ای در حال 

رخ دادن است. همه را هم نمی شود به گردِن بیرون 
انداخت. ارز و سکه از کجا توزیع می شود؟ این رانت 
4200 تومانی را چرا ایجاد کردند؟ من کارشــناس 
اقتصادی نیســتم، اما می دانم که این یک رانت برای 

گروه های خاص بود«.
اشاره سلحشــوری به وعده های بی اساسی بود 
که او در سفرهای تبلیغاتی به مردم داده بوده است. 
به طور مثال سلحشــوری در 25 اردیبهشــت سال 
گذشــته دراســتان فارس گفته بود: »اصالح طلبان 
عوام فریب و دروغگو نیســتند. اصالح طلبان عکس 
مار نشــان نمی دهند و راست راست در چشم مردم 
دروغ نمی گویند. شــما همیشه نشــان داده اید که 
مدافــع اصالحات بوده اید و هســتید و این بار آقای 
روحانی را با اکثریت آراء به پاستور خواهید فرستاد. 
ما رای می دهیم که ان شــااهلل پس از آرامشی که در 
جامعه می بینیم شــاهد رونق اقتصادی با همت شما 
و مســئوالن خواهیم بود. ما به کسی رای می دهیم 
که ســید اصالحات او را  تایید کرده است. ما گرامی 
می داریم یاد هاشمی را، درود می فرستیم بر خاتمی 

عزیر و سالم می کنیم به روحانی«.
پیش از این مصطفی کواکبیــان از نمایندگان 
اصالح طلب مجلــس دهم نیز گفته بــود به خاطر 
ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت خجالت می کشد 
در انتخابــات دوازدهم ریاســت جمهوری از روحانی 

حمایت کرده است.

پروانه سلحشوری:

از مردم خجالت می کشم 
که برای انتخاب روحانی مایه گذاشتیم

انتصــاب برخی افراد به عنوان ســفرای 
که  می دهد  نشــان  ایران،  اسالمی  جمهوری 
سوابق مدیریتی و شایستگی افراد و همچنین 
مسائل امنیتی و نظارتی کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است. 
روز گذشــته وزارت امور خارجه سفرای جدید 
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای فنالند، ایرلند و 
اوکراین را اعالم و تصریح کرد که تعیین سفرای جدید 
بنا به پیشــنهاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

و تصویب حسن روحانی رئیس جمهور بوده است.
بر اســاس این گزارش، خانم پروین فرشچی به 
عنوان ســفیر جدید ایران در فنالند انتخاب شده که 
از جمله انتصابات پر ابهام این روزهاست. وی پنج سال 
مســئولیت معاونت بخش دریایی در سازمان محیط 

زیست را برعهده داشته است.
انتخــاب یــک زن دیگر به عنوان ســفیر، مورد 
استقبال اقشار مختلف قرار گرفت در حالی که به نظر 
می آید این انتصاب و بازخوردهای مثبت آن، ناشی از 
یک هیجان اســت. چشم پوشی از تخصص و هیجان 
از انتصاب یک زن، نوعی نگاه جنسیتی است که در 
آینده، حضور زنان را در عرصه های پراهمیت سیاسی 

و دیپلماتیک با مشکل روبرو می کند. 
از ســوی دیگر در شرایطی که در ماه های اخیر 
بحث دوتابعیتی مسئوالن دولت مورد توجه نمایندگان 
مجلس قرار گرفته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از 
مدیران دو تابعیتی مجلس اعالم کرد پروین فرشچی 
که حکم انتصابش به عنوان ســفیر ایران در فنالند 
از ســوی وزیر امور خارجه کشورمان امضا شده جزو 

لیست مسئوالن دوتابعیتی دولت دوازدهم است.
کریمی قدوسی با تایید این خبر گفت: نام معاونت 
محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
در لیســت دوتابعیتی هایــی که مــا تدوین کردیم 

موجود است.
وی تصریح کرد: خانم فرشــچی معاونت محیط 
زیســت دریایی ســازمان حفاظت محیط زیســت 

دوتابعیتی بوده و تابعیت آمریکا را دارد.
البته خانم فرشــچی اخیــراً در مصاحبه ای این 
موضوع را تکذیب کرده بود که ســنجش واقعیت در 
دستان نهادهای نظارتی است تا در اسرع وقت به طور 

شفاف واقعیت ماجرا را اعالم کنند.
بــا توجه به اینکه ســفرای هر کشــوری جزو 
مهم ترین افراد در دســتگاه دیپلماســی آن کشور 
محسوب می شوند و به نوعی با بهره گیری از دانش های 
الزم در زمینــه دیپلماتیک، اهداف اســتراتژیک و 
راهبردی و امنیتی را در کشــورهای دیگر تضمین و 
تامین می کنند، مشــخص نیست معیار این انتخاب 
برچه اســاس و چه مبنایی بوده و آیا شایســتگی ها 
مد نظر قرار گرفته یا صرفا انتخاب ها براساس مصالح 

تبلیغاتی بوده است؟
باید از دولتمردان پرسید، شما که بعضا منتقد 
برخی از ســفرا در دولت های نهــم و دهم بودید، 
به چه علت همان روش هــا را در پیش گرفته اید؟ 
آیا صرف زن بودن برای تصدی مقام ســفیر بودن 
کافیســت و یا اینکه توجه به شایستگی ها و نگاه به 
ســوابق افراد و همچنین مسائل امنیتی را نیز باید 

در نظر گرفته شود؟

ابهام درباره تابعیت و تخصص سفیر جدید ایران در فنالند

با  اشاره  استاد برجسته درس خارج حوزه 
به مشکالت کشور، مدیریت صحیح را راه برون 
رفت از مشکالت دانست و گفت: وحدت، انسجام 
و اعتماد به مردم و توان داخلی و بی اعتمادی به 
دشمن می تواند در موفقیت کشور اثرگذار باشد.
به گزارش رسا، این مرجع تقلید در دیدار اساتید 
ســطوح عالی حوزه های علمیه قم، مشــهد، تهران و 
اصفهان حفظ و نگهداری انقالب اسالمی را از اوجب 
واجبات دانست و بر ضرورت حراست روحانیت از انقالب 
اسالمی تأکید کرد. وی والیت فقیه را یکی از ثمرات 
انقالب اسالمی دانست و تأکید کرد: تمام تالش ولی 
فقیه حل مشکالت و حفظ عزت مردم است. آیت اهلل 
نوری همدانی همچنین با  اشــاره به مشکالت کنونی 
کشــور، مدیریت صحیح را راه برون رفت از مشکالت 
عنوان کرد و اظهار داشت: وحدت، انسجام و اعتماد به 
مردم و توان داخلی و بی اعتمادی به دشمن می تواند 

در موفقیت کشور اثرگذار باشد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با بیان 
اینکه خوشبختانه حوزه های علمیه انقالبی هستند و باید 
باقی بمانند، تأکید کرد: حوزه انقالبی در درجه اول نیاز 
به فقیه دارد؛ یک فقیه هم باید در عرصه فقاهت و هم 
در زمینه جهاد کار کند؛ نیازهای فرهنگی، سیاســی، 
اقتصــادی، قضایی، اعتقادات، عبادات، اخالق و موارد 
دیگر برای ســعادت و هدایت انسان در معارف دینی 
بیان شده است. این مرجع تقلید بی تفاوتی و سستی 
را سبب عقب ماندگی دانست و تصریح کرد: یک عالم 
باید زمان شناس و فریادگر باشد و حرف مردم را بیان 
کند، دشمن از صدای فقیه در هراس است و در طول 
تاریخ فقهای ما در دو جبهه فقه و جهاد حضور داشته اند 
و اهل مبارزه بودند که کتاب شهدا الفضیلة شرح حال 

برخی از این علما و فقها را بیان می کند.

آیت اهلل نوری همدانی:

بدبینی به دشمن و اعتماد به داخل 
راه برون رفت از مشکالت است

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس از بازداشت یکی از مقامات مرتبط با ثبت 
سفارش های غیر قانونی واردات خودرو خبر داد.
امیر خجسته با بیان اینکه شامگاه سه شنبه یکی 
از مدیران مرتبط با فساد واردات خودرو بازداشت شده 
است، به تسنیم گفت: موضوع واردات خودرو با ثبت 
سفارش های جعلی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته 
است و به نظر می رسد در روزهای آتی شاهد اتفاقات 

جدیدی در این خصوص خواهیم بود.
خجسته با بیان اینکه بایستی با تمام مدیرانی که 
در این فساد بزرگ دخیل بوده اند برخورد شود، افزود: 
در ثبت سفارش های جعلی عالوه بر مدیران دستگاه های 
اجرایی، واردکنندگان خودرو نیز مشــارکت داشته اند 
که اقدامات الزم برای برخورد با این افراد نیز از سوی 
مراجع نظارتی مانند ســازمان بازرسی کل کشور در 
دستور کار قرار دارد. وی تاکید کرد: طی سال گذشته 
648۱ خودرو با ثبت سفارش های جعلی وارد گمرکات 
شده اند که متاسفانه ۱900 دستگاه از این خودروها از 

گمرک ترخیص شده است.
ایــن نماینده مجلس گفت: اگــر وزارت صنعت 
بی اعتبار بودن ثبت سفارش های مذکور را به گمرک 
اعالم کرده باشد این دستگاه نیز بایستی درخصوص 

ترخیص خودروهای مذکور پاسخ گو باشد.
به گفته خجســته، مســتندات الزم درخصوص 
ابهامات ترخیص خودروهای فاقد ثبت سفارش معتبر 

موجود بوده و در صورت لزوم رسانه ای خواهد شد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر داد

بازداشت مقام مرتبط با ثبت 
سفارش های جعلی خودرو

مجلس شورای  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی درباره خبر حساب برخی از آقازاده ها 
در خارج کشــور گفت: مجلس در حال بررسی 

این مورد است. 
محمود بهمنی در گفت وگو با تسنیم در کرج، در 
پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بازار ارز و سوال 
از رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: سوال از وزیر اقتصاد در مجلس به این 
دلیل اســت که مشخص شود عده ای که دالر دولتی 

دریافت کرده اند چگونه مصرف کردند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره اختصاص ارز 
دولتی 4200 تومانی به افراد و شرکت ها نیز افزود: در 
سال  9۱که تحریم های زیادی علیه کشور  ایجاد شد، 
دولت دهم مابه التفاوت مبلغ افراد  یا شرکت هایی را که 
ارز دولتی دریافت کردند ولی در محل مناسب هزینه 
نکردنــد و به صرافی ها فروختند را بازپس گرفت و به 
حساب خزانه واریز کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره 
اعالم این خبر که حساب بانکی برخی از »آقازاده ها« 
بسیار زیاد بوده و حتی بیشتر از ذخایر ارزی کشور است، 
گفت: نقل قولی که برخی از ســایت ها درباره مسدود 
شدن حساب برخی افراد در آمریکا منتشر کردند اگر 
این مورد و میزان مبلغ واقعیت داشته باشد از ذخایر 

ارزی کشور هم بیشتر است.
بهمنی درباره میزان  واقعیت این خبر در باب مقدار 
مبلغ ذکر شده در حساب  برخی افراد در آمریکا عنوان 
کرد: باید این مورد بررسی شود و اگر این  میزان ثروت 
آقازاده ها در خارج از کشــور واقعیت داشته باشد خبر 
خیلی بدی اســت و در مجلــس این موضوع در حال 

بررسی قرار دارد.

مجلس به موضوع حساب بانکی »آقازاده ها« 
در خارج از کشور ورود کرد

جمعــی از اقتصاددانان حــوزوی تأکید 
کردند: ادامه وضعیت موجود و دل بســتن به 
سراب گشــایش اقتصادی از طریق توافق با 
 غرب، همچنان اقتصاد کشور را در بالتکلیفی 
نگه داشته و مشــکالت اقتصادی را بیش تر 

خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: ادامه وضعیت موجود و 
دل بستن به سراب گشایش اقتصادی از طریق توافق 
با غرب، همچنان اقتصاد کشور را در بالتکلیفی نگه 
داشته و ضمن ایجاد خطای محاسباتی در مسئوالن 
و فعاالن اقتصادی، مشکالت اقتصادی کشور را بیش تر 
خواهد کرد. بدون همکاری عناصر داخلی نفوذی در 
بدنه مدیران اقتصادی کشور، آمریکا حتی در همین 
حد نیز نمی توانست به ایجاد تالطم در اقتصاد کشور 
توفیــق یابد. اکنون زمان آن اســت که اقتصاددانان 
غرب گرا به عنوان مسببان اصلی مشکالت اقتصادی 

کشور، مورد بازخواست قرار گیرند.
اقتصاد دانان حوزوی خاطرنشــان کردند: از نظر 
این جمع، برخی راهکارهای مهم برون رفت از شرایط 
فعلــی عبارتند از: تعمیق و ارتقای ســطح ایمان و 
تقوای جامعه و نهادینه کردن فرهنگ اســالمی کار 
و تــالش مجاهدانه در مقابــل فرهنگ رانت جویی، 
اصالت ســود و مصرف گرایی؛ فعــال کردن ظرفّیت 
عظیــم مردمی  بــا ایجاد »جبهه مردمــی اقتصاد 
مقاومتــی« در قالب تاســیس »قرارگاه های  مردمی 
اقتصاد مقاومتی مسجد محور« جهت مددگرفتن از 
ظرفّیت الهی و تمدن ساز مسجد  و  بسیج  تدریجی 
تمام ظرفیت های اقتصاد مردمی؛ ایجاد شفافیت کامل 
اقتصادی برای جلوگیری از سفته بازی، فرار مالیاتی، 
رانت جویی و فســاد اقتصادی از طریق ایجاد سریع 
بانک جامع اطالعاتی)حاوی اطالعات بانکی،  مالیاتی،  
گمرکــی  و ...(؛ کنترل حجم نقدینگی و جهت دهی 
آن به سمت تولید و سرمایه گذاری های اشتغال آفرین  
 بــرای جلوگیــری از نوســانات کنونــی و آینــده 

در اقتصاد کشور؛
بازگشت به مدل های اصیل بانکداری اسالمی 
مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و پرداخت سود 
سپرده بر اســاس عملکرد واقعی بانک ها و کاهش 
نرخ ســود تســهیالت بانکی و به تبع آن نرخ سود 
ســپرده ها در راســتای حمایت از تولیدکنندگان 
داخلــی و جلوگیری از رقابت مخــرب بانک های 
خصوصی و موسســات اعتباری در افزایش ســود 
بانکــی و انحراف منابع آنها به ســمت تامین مالی 
فعالیت های سفته بازانه؛ اصالح ساختار و روش اخذ 
مالیات بــر ارزش افزوده، تصویب مالیات بر عایدی 
سرمایه جهت کاهش هزینه های تولیدکننده داخلی 
و افزایش هزینه های سفته بازی و تسریع در اجرای 

سیاست صندوق مکانیزه فروش؛ 
ظرفیت سنجی دقیق از توان تولید کاالی داخلی 
در صنایــع مختلف، تعیین ســهمیه های وارداتی و 
برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره های تولید در داخل 
به خصوص در حوزه کاالهای اساسی و استراتژیک، 
اســتفاده از ابزارهای تعرفــه ای و غیرتعرفه ای برای 
مدیریــت واردات، مجهز کــردن کامل گمرکات به 
تجهیزات کنترل خودکار واردات، شفاف سازی میزان 
واردات کاالها و بررســی تطابــق آن با نیاز داخلی و  
افزایش هزینه قاچاق؛ اتخاذ سیاست های هماهنگ 
ارزی و پولی و تصحیح نقشــه ارزی کشور به سمت 
پیمان های دوجانبه پولی، گسترش مبادالت تهاتری 
و همچنیــن مدیریــت تقاضا، ایجاد شــفافیت در 
تخصیص ارز و عدم تخصیص آن به واردات کاالهای 
لوکــس و تجملی، کاالهای دارای مشــابه داخلی و 
مســافرت های خارجی غیرضروری، و جلوگیری از 
خطاهای سیاســتی همچون خطــای پیش فروش 
بی رویه سکه؛ ایجاد انضباط مالی در دولت و تبدیل 
تهدید قطع صادرات نفت به فرصت برای بودجه ریزی 
بدون نفــت، جلوگیــری از خام فروشــی، تکمیل 
زنجیره های تولید داخلــی، افزایش بودجه عمرانی، 
تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی با واگذاری 
قاعده مند شــرکت های دولتی به بخش خصوصی و 
تعاونی و بهبود ســاختار شرکت های سهام عدالت و 
 شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی و بررسی آن 

توسط مجلس.

اقتصاددانان حوزوی در بیانیه ای 
ضمن ارائه راهکارهای اقتصادی: 

 اقتصاددانان غرب گرا به عنوان 
مسببان اصلی مشکالت مورد 

بازخواست قرار گیرند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: نخســتین مرحله از 
پاداش پایان خدمت سال 96 فرهنگیان هفته 
آینده از خزانه دریافت و بین فرهنگیان بازنشسته 

پرداخت می شود. 
علی الهیار ترکمن در گفت وگو ایرنا افزود: پاداش 
پایان خدمت فرهنگیان بازنشســته سال 96 بیش از 
سه هزار و ۷00 میلیارد تومان برای آموزش و پرورش 
بدهی مالی داشت که اینک مجوز آن از سازمان برنامه 
و بودجه دریافت و در مراحل مختلف تا سه ماه آینده 

به فرهنگیان بازنشسته پرداخت می شود.
وی از پرداخــت حقوق حق التدریســی ها و 
نیروهای آزاد و سرباز معلم از ابتدای امسال همانند 
حقوق ســایر کارکنان رسمی و پیمانی خبر داد و 
افزود: پرداخت حقوق این قشــر نیز به روز شده و 
مابقی موارد متناســب با سطح پرداختی خزانه به 
ویژه اضافه کار کارکنان اداری آموزش و پرورش در 

دستور کار قرار دارد.
الهیار ترکمن اظهار داشت: پرداخت کامل مطالبات 
فرهنگیان در دســتور کار این وزارتخانه اســت که از 

مجموع 948 میلیارد تومان مطالبات سال گذشته که به 
امسال منتقل شده است، 600 میلیارد تومان به صورت 
قطعی پرداخت شده و 348 میلیارد تومان باقیمانده با 

پیگیری های الزم پرداخت خواهد شد.
وی با  اشــاره به کمبود معلــم در مدارس افزود: 
طرح ساماندهی نیروهای انسانی ‘مدرسه محور’ برای 
سال تحصیلی آینده از طرف آموزش و پرورش تنظیم 

شده است.
به گفته وی، این طــرح با همکاری مدیران کل 
آموزش و پرورش و معاون پژوهش استان ها به مشورت 
گذاشــته شــده و از هفته آینده با محوریت مدرسه 

اجرایی می شود.
وی اظهار داشت: برای سال تحصیلی جدید 20 
هزار فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان جذب آموزش و 
پرورش می شوند و ۱۷ هزار نفر مجوز ماده 28 دانشگاه 
فرهنگیان نیز پس از گذراندن دوره آموزشی استخدام 

این وزارتخانه خواهند شد.
الهیان ترکمن گفت: امسال 25 هزار متقاضی ورود 
به دانشگاه می توانند برای جذب در آموزش و پرورش از 

طریق دفترچه آزمون، انتخاب رشته کنند.

پاداش پایان خدمت فرهنگیان
 آخر تیرماه پرداخت می شود

»فاطمه زهرا آقامالیی «دختر هشت ساله 
کرمانی ضمن نگارش نامه ای به سردار سرلشکر 
حاج »قاسم سلیمانی« جوایزی را که در طول 
دوران تحصیلش به دســت آورده بود به وی 

اهدا کرد. 
به گــزارش ایرنا، آقامالیی بعد از ارســال نامه 
به فرمانده ســپاه قدس انقالب اســالمی از طرف 
وی جواب نامه اش را به همراه یک عدد انگشــتری 

دریافت کرد.
این دختر کرمانی در نامه ای که به فرمانده سپاه 
قدس انقالب اســالمی نوشــته آورده است، محضر 

ســردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی سالم، من 
در نهج البالغه امام علی)ع( خوانده ام که »جهاد دری 
اســت از درهای بهشت که خداوند به روی دوستان 

خاص خود می گشاید«.
وی در این نامه ادامه می دهد، شــما و یارانتان 
دوســتان خاص خداوند هستید و من نیز در سنگر 
مدرســه مشــغول درس خواندن هستم و به لطف 
خدا سال گذشته موفقیت هایی را داشته و جوایزی 

نیز گرفته ام.
فاطمه زهرا این گونه ادامه می دهد، همه جوایز 
را برای شما که دوست خدا هستید می فرستم که در 

راه دفاع از حرم اهل بیت )ع( خرج کنید.
وی در پایان آورده اســت: همیشه دوستدار و 
دعاگوی شما و یارانتان هستم و به دعایتان محتاجم، 

خداوند حافظتان.
ســرتیپ قاسم ســلیمانی نیز ذیل این نامه در 
پاسخ به محبت این دختر کرمانی چنین آورده است: 
»دختر گلم زهــرا خانم عزیز، نامه توام با محبت و 
ایثارت دریافت شد،دســتان کوچک و توانمندت را 
می بوسم و انگشتری را به یادگار برای دختر فداکارم 
می فرستم، ان شاءاهلل بزرگ که شدی در نماز و دعا 

همه و پدران فداکارت را فرموش نکنید.«

دختر کرمانی جوایز خود را به سردار سلیمانی 
اهدا کرد


