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گزارش
نگرانی امامجمعه مشهد
از توهین به مسئوالن

همدلی| ســیداحمد علمالهدی ،امامجمعه مشهد
دیروز در خطبههای نماز جمعه این شهر از نگرانی
خود درباره فضای مجازی گفت.
ایــن اولین بار نیســت که امامجمعه مشــهد از
دغدغه خود نسبت به فضای مجازی میگوید.
او حــاال تأکید دارد که در ایــن فضا توهینهای
زیادی به دولت و مســئوالن میشود .علم الهدی
برخالف 8ســال گذشــته حاال حامی دولت است
و در ســخنرانیهای متعدد خود سعی میکند از
دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی حمایت کند.
او گفته« :برادران و خواهران ،دشــمن با اســام
ســکوالر کاری ندارد با اســام سیاسیکار دارد.
ایــن فضای مجازی که درســت کردند و اینهمه
ماالمال از توهین به اشــخاص و مسئوالن ،ایجاد
دغدغه برای نظام ،ایجاد نارضایتی و ســیاهنمایی
برای مردم ،اینها را دشــمن درســت کرده است
85درصد فضای مجازی از خارج کشور پر میشود
و 15درصد داخل کشــور است؛ برادرم و خواهرم
اینکه شــما دارید در فضای مجــازی توهین به
رهبری ،توهین به رئیسجمهور و توهین به دولت
به افراد و اشخاص مسئول نظام را مطالبه میکنید
این جنگ دشمن است ،این میدان دشمن است،
دشــمن دارد حمله میکند ،ایــن درد دل مردم
نیست».
وی خاطرنشان کرد« :چند درصد از این 15درصد
نیز بازنشــر است و حرفهای خارج ایران و حرف
های دشــمن را نشــان میدهد و این بازنشر نیز
بهوســیله آدمهای صاحب اراده و با تجربه نیست.
یک جوان و نوجوان کمتجربه از یک ســری انتقاد
خوشش میآید و این هیجان جوانی سبب بازنشر
آن میشــود ،نمیداننــد که این بازنشــر از کجا
آب میخــورد .یکدرصدی هم افرادی هســتند
بیتفاوت و تنها نگاه میکنند و یک درصد ضعیفی
هم اشــخاصی هستند که واقعاً نقد دارند و حاضر
هســتند علیه نظام و مســئوالن فضای مجازی را
آلوده کنند اما بدانید که این جنگ دشمن است،
این دشمن اســام سیاســی را هدف قرارگرفته
اســت؛ او میداند که اگر اسالم سیاسی در کشور
براندازی شــود و این نظام از بین برود بر همهچیز
این مردم مسلط میشود».
علمالهدی یادآور شد« :بیتفاوت نباشید شما که
دستبهکار هستید ،دســتبهقلم هستید ،شمایی
که در مقام حرکتهای ســایبری فناور هســتید؛
دشــمن حمله کرده اســت و به دولت پیغمبر و
اســام ســنگ میزند با حمله به اسالم سیاسی،
بنابراین در مقابل این حرکت بیتفاوت نباشــید.
عزیزانی کــه میخواهند نقد کننــد؛ نقد در این
مملکت آزاد است باید نقد شود .این درست نیست
که بنده حرف بزنم و بگویم هرچه گفتهام درست
است ،دولت کار خود را انجام بدهد و بگوید کسی
نقد نکند ،نقد باید باشــد مخصوصاً دســتگاههای
نظارتی و مجلس نقد کنند اما کســانی که دلسوز
نظام هســتند و میخواهند نقد کنند حواسشان
جمع باشد نقدی نکنند که آب به آسیاب دشمن
بریزنــد .یکجوری نقد نکند که بهانه به دســت
دشمن بدهند و دشمن بیاید تهاجم و سیاهنمایی
خود را در نظام توسعه دهد».

خبر
هشدار امامجمعه قم به حوزویان

ســیدمحمد ســعیدی امامجمعه قم دیروز اظهار
کرد :راز دشمنی عمیق مستکبران با دین و علمای
دینی و سیاســی و فقه سیاســی قابلدرک است،
همانگونه که مقــام معظم رهبری فرمود آیتاهلل
مصباح یزدی در غیرت دینی در اوج بود.
تولیــت حرم حضــرت معصومه(س) بیــان کرد:
امروز در میان حوزویــان و بزرگان روحانیت باید
شــخصیتهایی ازجمله آیــتاهلل مصباح و یزدی
را الگــو قرار دهیم کــه از عقالنیت و غیرت دینی
برخــوردار بودند ،متأســفانه برخــی از حوزویان
با شــعار جدایی دین از سیاســت غیرت دینی و
جوشــش حوزویان را نشــانه گرفتند و با تحریف
تاریخ حوزه آدرس غلط میدهند.
نماینده ولیفقیه در قم افزود :انگلیس و اســتکبار
از حضور روحانیت باغیــرت دینی در طول تاریخ
ضربات ســنگین خورده اســت .امروز حوزه آگاه
و بیدار اســت و جدایی حوزه از سیاســت صدای
جنگ نرم و خواسته انگلیس خبیثت است ،برخی
تالش و تبلیغ میکنند که غیرت دینی را خشونت
بنامنــد ولی غیــرت دینی برخاســته از بصیرت
و بصیرت شــعبهای از عقالنیت اســت و در عمل
غیرت دینی با عقالنیت همراه بوده و سبب نجات
کشور و تبدیل تهدیدها به فرصت است.
اســتاد حــوزه علمیه خاطرنشــان کــرد :هر جا
مشکالت فرهنگی ،ابتذال ،بیفرهنگی و بیعفتی
وجــود دارد ناشــی از بیغیرتی دینــی و ضعف
فرهنگی در مقابله با جنگ نرم دشمن است ،باهم
افزایی با یکدیگر چهره شــهر خون و قیام و جهاد
و اجتهــاد را در تراز مردم والیتمدار و انقالبی و با
بصیرت قم بازآرایی کنیم.
سازمان آگهی های
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فشار مجلس اصولگرا بر پاستور بیشتر شد

تغییرات زودهنگام برای کابینه رئیسی

همدلی| اعتراضات صنوف مختلف مردم به
دولت افزایشیافته و همگام با این ،نمایندگان
مجلس نیز ادبیات خود را نســبت به دولت
تغییر دادهاند .به همین خاطر حاال اختالفات
دولت و مجلس بیشــتر شــده و دیگر کار از
انتقاد و سؤال گذشته است .بهارستان نشینان
به دنبال استیضاح برخی از وزرا هستند و به
نظر میرسد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شاید اولین وزیری باشد که به خاطر تشخیص
ناکارآمدی از سوی نمایندگان برکنار میشود.
بر این اساس حاال بسیاری پیشبینی میکنند
کــه حتی اگر این تــاش نمایندگان به یک
اســتیضاح موفق هم منجر نشود ولی شوک
بزرگی به دولت در یک سال اول شروع کارش
وارد میکند و میتواند تغییرات زودهنگامی را
در کابینه در پی داشته باشد.
با آغاز به کار دولت ســیزدهم بســیاری فکر
میکردند که شــرایط برای این دولت بسیار
آســانتر از دولتهای پیشــین خواهد بود،
چراکه همسویی مجلس شــورای اسالمی با
کابینه رئیسی ،پیشــبرد امور را برای دولت
ســریعتر و بیدغدغــه خواهد کــرد اما در
مقابل برخی معتقد بودند که این همســویی
و حمایــت مجلس از دولــت ،دیری نخواهد
پایید و بهزودی مجلس ساز مخالفت با دولت
را خواهد زد .اکنــون ،درحالیکه هنوز  5ماه
هم از شــروع به کار دولت سیزدهم نگذشته،
اختالفات مجلس و دولت باالگرفته اســت؛
بهطوریکه برخی از نماینــدگان مجلس از
عمل نکردن دولت به وعدهها و رها کردن امور
کشور انتقاد و اعالم کردند که شرایط کشور
نمیتواند بدین گونه ادامه یابد و حاال به نظر
میرسد که این اختالفات دولت و مجلس وارد
فاز جدیدی شــده است و نمایندگان مجلس
طرح استیضاح چند تن از وزرا را کلید زدهاند.
طی هفته گذشته خبرهایی مبنی بر استیضاح
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
منتشر شــد و محمدعلی محســنی بندپی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از
اعالم وصول اســتیضاح بهرام عیناللهی وزیر
بهداشت ،در هیات رئیسه مجلس با ۲۲امضا
خبر داد.
دو روز پیش نیز یکی دیگر از نمایندگان خبر
از اســتیضاح وزیر کار داد .عضو کمیســیون
اجتماعــی و رئیــس کمیتــه صندوقهای
بازنشســتگی مجلس از تهیه و تدوین سؤالی
دربــاره عملکرد حجــتاهلل عبدالملکی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دولت ســیزدهم
ب عمیر اظهار کرد« :ضعف
خبر داد .محمد کع 
در تصمیمگیری ،عدم شناخت دقیق از حوزه
عمل وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
انتصابات آشفته و اصرار بر بهکارگیری مدیران
غیرتخصصی ،لغــو برخی احکام و عدم توجه
الزم به اسناد باالدســتی ملی ازجمله نقاط
ضعف وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی است».
وی افزود« :اســتیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی کلید خــورده که البته با انتصابات
اخیــر صورت گرفتــه در زیرمجموعه وزارت
تعاون بــر تعداد اســتیضاحکنندگان حجت
عبدالملکی افزوده خواهد شد ».نماینده مردم
شهرســتانهای شــوش و کرخه در مجلس
تأکید کرد« :مجلس رضایتی از روند اقدامات
و کارهای حجت عبدالملکی در وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی ندارد».
عبدالملکی کیست؟
حجــتاهلل عبدالملکی در چند ماه حضور در

وزارت کار ،با وعدهها و ســخنان جنجالیاش
معروف شــده اســت .او کــه دانشآموخته
رشــته معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام
صادق و دکترای اقتصاد از دانشــگاه اصفهان
است ،ســوابق اجرایی خاصی در پرونده خود
ندارد و تنها میتوان به دبیر شــورای اقتصاد
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران،
دبیر اندیشکده آمایش بنیادین -مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و عضو هیات مدیره
صندوق بیمه اجتماعی روســتاییان و عشایر
کشور و مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی
در ســابقه اجرایی او اشــاره کرد .حجتاهلل
عبدالملکــی با حضور بهعنــوان داور در یک
برنامــه تلویزیونی به نام «میدان» شــناخته
شــد ،گرچه پیش از آن در سال  ،94تالشی
برای حضور در دهمین دوره مجلس شورای
اســامی کرده بود و جز ائتالف اصولگرایان
هم بــود اما در انتخابات با شکســت روبهرو
شــده بود .بههرحــال او امســال در کابینه
ابراهیم رئیسی بهعنوان وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی معرفی شد و رای اعتماد مجلس را
هــم بهراحتی گرفت اما از همان ابتدا به نظر
میرســید که برنامه و تسلطی برای مدیریت
این وزارتخانه کلیدی کشور ندارد.
اظهارات جنجالی
عبدالملکــی در چند ماه گذشــته اظهارات
و وعدههــای زیادی داده اســت .از اظهارات
جنجالی جناب وزیــر میتوان به توییت وی
اشــاره کرد که نوشــته بود« :با یکمیلیون
تومان هم میشــود شــغل ایجاد کرد ».که
این توییت انتقاد بســیاری از کاربران فضای
مجازی و نمایندگان مجلــس را برانگیخت.
همچنین عبدالملکی چندی پیش با حضور
در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سؤاالت
نمایندگان گفته بــود« :برنامــه وزارت کار
ایجاد یکمیلیون و ۸۵۰هزار فرصت شــغلی
در ۱۸ماه یعنی از نیمه دوم ســال  ۱۴۰۰تا
پایان سال  ۱۴۰۱اســت۷۱ .دستگاه متولی
اشتغال در قالب ۱۷۵برنامه اشتغالزایی و با
اطلس الگوهای اســتانی تدوین و پیگیری و
اجــرا میکنند ».در جدیدترین اظهارنظر نیز
حجتاهلل عبدالملکی اعالم کرد که پیشنهاد
واگذاری دو تیم پرســپولیس و استقالل در
قالب تعاونی به مردم را به رئیسجمهوری داده
است .او در این راســتا تأکید کرد« :این نوع

باشگاهداری در دو تیم بارسلونا و رئالمادرید
تجربهشده و یک قاعده پذیرفتهشده جهانی
است و وزارت کار بهعنوان وزارت مردم ،تنها
راهحل بحران سرخابیها را واگذاری مدیریت
آنها به خود مردم میداند».
جنجالهای عبدالملکــی در وزارتخانه تنها
محدود به اظهارات و وعدههایش نبود .چندی
پیش لیســتی از انتصابات فامیلی در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که البته
وزیر و مشاورانش به آن واکنش نشان دادند و
با بیان اینکه برخی در تالش به تخریب وزارت
کار هستند ،از برنامه این وزارتخانه برای اخراج
افراد رانتی بر سر کار آمده در دولت قبل خبر
دادند .عبدالملکی نیز در صفحه شخصیاش
در توییتر دراینباره نوشت« :بر اساس دستور
صریح رئیسجمهور ،انتصابات باید بر مبنای
پنج شاخص باشد :انقالبی بودن ،مردمیبودن،
کارآمدی ،پاکدســتی و فسادستیزی ».وی
افزود« :ضمن تشکر و استقبال از عزیزانی که
گزینههایی را بهوزارت مردم معرفی کردهاند،
تأکید میکنم مالک انتصاباتصرفاً معیارهای
اعالمی است؛ به این پیمان ،معتقد و متعهدم».
به نظر میرسد نمایندگان مجلس از انتصابات
خاص وزیر کار دلخور هستند و یکی از دالیل
استیضاح او نیز همین انتصابات است.
حاال کــه زمزمههایی از اســتیضاح وزیر کار
به گوش همگان رســیده است ،سخنرانیای
از حجــتاهلل عبدالملکــی در فضای مجازی
منتشرشده اســت که او ادعا میکند کشور
میتواند به اقتصاد اول جهان تبدیل شــود.
اظهاراتی که واکنشهــای زیادی برانگیخته
است .عبدالملکی در سخنرانیای که در تیرماه
سال  94در محضر مقام معظم رهبری انجام
داده اســت ،در ارتباط با ظرفیتهای اقتصاد
ایــران و اقتصاد مقاومتی میگویــد« :اگر از
منابع کشــاورزی بهدرستی استفاده کنیم در
میانمدت به دوازدهمین قــدرت اقتصادی
جهان تبدیل شــویم .اگر همگام با این اقدام
از ظرفیتهای نخبه و اقتصاد دانشبنیان هم
بهرهبرداری کنیم و نفت و گاز را بهجای خام
فروشی تبدیل به محور توسعه صنعتی کشور
کنیم ،در بلندمدت به سومین قدرت اقتصادی
جهان تبدیل شویم و اگر از بخشهای تجارت،
ترانزیت و دریا و معادن اســتفاده کنیم و ان
شاءا ...جمعیتمان به 150میلیون نفر ارتقا پیدا

کند ،حتی میتوانیم به قدرت اول جهان در
افق تمدنی تبدیل شویم که این منتی است
که خداوند بر ما نهــاده و ما مخاطب آیه34
سوره ابراهیم « َوآتَا ُك ْم م ِْن ُك ّ ِل َما َس َألْت ُُمو ُه َوإ ِ ْن
تَ ُع ُّدوا ن ِ ْع َم َت َّ
ان ل َ َظ ُلو ٌم
الل ِ َل ت ُْح ُصو َها إ ِ َّن ْالِن َْس َ
ّار» هستیم».
َك َف ٌ
بســیاری از کاربران فضای مجازی و فعاالن
سیاسی کشور به این اظهارات انتقاد کردهاند
و برخی گفتهاند که با اگر وان شاءا ...نمیتوان
بــه اقتصــاد اول جهان تبدیل شــد .این در
حالی اســت که زمانی که عبدالملکی چنین
حرفهایی زده است تنها یک استاد دانشگاه
بــوده اما اکنون ســکاندار یکی از مهمترین
وزارتخانههای اقتصادی کشــور است و البته
پس از گذشت پنج ماه نهتنها هیچ برنامهای
ارائه نکــرده بلکــه موردانتقاد بســیاری از
اصولگرایان و همفکــران خود نیز قرارگرفته
است.
عبدالملکــی اما اکنون در کســوت وزیر کار،
معتقد است باید منتظر بود تا شرایط کشور
بهبود یابد .او در سخنانی که در 9دیماه گفته
است ،وعده داد در ماههای آینده با تصمیماتی
که گرفتهشده ،وضعیت خیلی بهتری خواهیم
داشت و نتایج خود را قطعانشان خواهد داد.
سرانجام ماجرا
اکنــون دولت نوپای ســیزدهم باید تصمیم
بگیرد که برای حل مشکالت خود با مجلس
یا تن به تغییراتی در کابینهاش بدهد یا منتظر
باشد تا مجلس دســتبهکار شود و برخی از
وزرا موردانتقــاد افکار عمومی را ،اســتیضاح
کند .بااینحال هفته گذشته سخنگوی دولت
هرگونه تغییر در کابینه را رد کرده است .علی
بهادری جهرمی ،در پاســخ به پرسشــی در
خصوص شــایعه تغییر و ترمیم کابینه گفت:
«خواهش میکنم از انعکاس هرگونه شــایعه
بهویژه در حوزههایی که دغدغه مردم هست
و با معیشــت مردم سروکار دارد پرهیز شود،
رابطه دولت با مردم شفاف است و هر تصمیم
که بخواهد اتخاذ شــود اول با مردم در میان
گذاشته میشــود ».او همچنین اضافه کرد:
«همه تصمیمات اقتصادی دولت با همدلی و
همکاری تیم اقتصادی اتخاذ میشــود ».باید
دید که در نهایت دولت ،چگونه نظر بهارستان
نشینان را جلب خواهد کرد و به این اختالفات
پایان خواهد داد.

صوفی فعال سیاسی:

اصالحطلبان موجود آلوده به قدرت شدند
همدلی| آسیبشناســی جریان اصالحات
خیلی وقت است که محور اصلی چانهزنیها
در این جریان سیاســی اســت .هرچند که
تاکنون بهطور ســازمانیافته از سوی احزاب
خروجی دراینباره دیده نشده است اما برخی
اصالحطلبان بهطور مستقل و انفرادی مدتی
اســت که در مصاحبهها و سخنان مختلف
خود به آسیبشناسی این جریان پرداختهاند.
موضوع آسیبشناســی جریان اصالحات از
نیمههــای دولت دوم حســن روحانی آغاز
شــد .آنجا که اعتراضات مردمی در کشــور
شــدت گرفت و معترضان تأکید داشتند که
دو جریــان اصولگــرا و اصالحطلب نماینده
مطالبات آنان نیستند.
بعدازآن عملکــرد اصالحطلبان در مجلس
دهــم و دولــت روحانی باعث شــد که این
اعتراض نســبت بــه جریانهای سیاســی
گسترش پیدا کند .احزاب اصالحطلب ابتدا
خیلی ریزش سرمایه اجتماعی خود را قبول
نداشتند اما کمکم وارد فاز پذیرش شدند و
حاال خیلی از احزاب سخن از آسیبشناسی
میکننــد و میگوینــد اقداماتــی را برای
بازســازی خود در دستور کار دارند ،هرچند
که هنوز خروجی از این فعالیتها به دســت
نیامده است؛ بااینحال نیروهای اصالحطلب

هر روز فاز انتقادی خود را نسبت به جریان
خود بیشتر میکنند.
روز گذشــته علــی صوفــی از چهرههــای
شناختهشــده اصالحطلــب در گفتوگویی
بــا ایلنا بــه بررســی جریان متبــوع خود
پرداختــه اســت .صوفی در ســخنان خود
اصالحطلبی را از اصالحطلبان جدا دانســته
و تأکید کرده که اصالحطلبی شامل مواردی
همچون برگزاری انتخابــات ،حذف نظارت
استصوابی ،پاســخگو بودن شورای نگهبان

درباره رد صالحیتهاســت .او میگوید که
«اصالحطلبی یک نیاز اساســی ،ضروری و
دائمی جامعه برای گــذر از وضع نامطلوب
به وضع ایدهآل اســت .اصالحطلبی جریانی
اســت که میخواهد جامعه را از این مرحله
عبور دهد؛ بنابرایــن در اصالحطلبی آینده،
روشــن و همیشــه زنده و فعال است ».اما
صوفــی در ادامه درباره اینکــه آیا نیروهای
فعلی اصالحطلب میتواننــد این مطالبه را
دنبال کنند تشــکیک ایجاد کرده و با طرح

پرسشــی دراینباره گفته که اصالحطلبان
فعلی نمیتوانند این مطالبه را پیگیری کنند.
صوفی معتقد است که «اصالحطلبان موجود
مثل جریان چپ سابق نیستند .آن شجاعت
و اخالصی که در جریان چپ وجود داشــت
در جریان اصالحطلبی امروز دیده نمیشود.
اصالحطلبان موجود ،گرایش به قدرت دارند
و به آن آلودهاند .با وجود حضور اصالحطلبان
در بدنه دولت و جاهــای مختلف در دوران
هشتساله ریاست جمهوری آقای روحانی،
شاهد اصالحطلبی نبودیم».
او تأکیــد میکند« :دوگانــه اصالحطلب و
اصالحطلبی بهعنوان یک پدیده نوظهور در
دوران آقای روحانی به وجود آمد و در واقعیت
خودش را نشان داد .حاال هم کسی منکر این
موضوع نیست که این دوگانه وجود دارد .این
دوگانه نشان میدهد ،اصالحطلبان وقتی به
قدرت میرسند برای حفظ خودشان دست
از اصالحطلبی میکشند .چون اصالحطلبی
هزینه دارد و حاضر نیستند هزینه بپردازند
و باید خودشــان را حفظ کننــد .در نهایت
میتوانیم بگوییم اصالحطلبان موجود ،آلوده
به قدرت و نگاهشــان نیز به قدرت معطوف
شــده و نمیتوان از آنها انتظار داشــت که
رسالت اصالحطلبی را پیش ببرند».

خبر
پیامدهای امنیتی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی

محمدرضا خباز ،جایی در میانه این دو پیشبینی بدبینانه
و خوشبینانه پیرامون فرجام جراحــی بزرگ و حذف ارز
۴۲۰۰تومانی از کاالهای اساســی ایستاده است .او در ادوار
چهارم ،پنجم ،ششــم و هشــتم مجلس بهعنوان نماینده
حضورداشــته ،استاندار استان خراســان شمالی در دولت
دوازدهم و اســتاندار سابق استان سمنان در دولت یازدهم
بوده و پست معاون ســابق امور تقنینی معاونت پارلمانی
رئیسجمهور را نیــز در کارنامه دارد .خباز در گفتوگو با
خبرآنالین ضمن تکیهبر تجــارب پارلمانی و اجرایی خود
تأکید دارد« :شوکهای اقتصادی و هر نوع فشاری بر مردم
ممکن است پیامد سیاسی/امنیتی هم داشته باشد و البته
واکنش مردم ،ارتباط مســتقیمی به نحــوه ایجاد و قدرت
شــوک دارد ».به گفته وی« ،برخی از شــوکها تا حدی
قابلتحمل هستند و مردم به خاطر عظمت کشور ،آبوخاک
و دین خود این فشارها را تحمل میکنند اما گاهی شوکها
بهقدری سنگین هستند که برای مردم قابلتحمل نیستد و
طبیعتاً پیامد سیاسی/امنیتی را به دنبال دارد ».خباز ،منتقد
عملکرد دولت در زمینه مجاب کردن مردم بهضرورت حذف
ارز ترجیحی و جلب همراهی آنان است .او در پاسخ به این
ســؤال که آیا حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری است یا
خیر؟ گفت« :با دو واقعیت روبهرو هستیم .نخست ،اقتصاد
بیمار ایران که تورم و رکود را همزمان دارد .از عالئم جدی
اقتصاد بیمار ،وجود نرخ ارزی است که با قیمت ارز واقعی،
شکاف زیادی دارد .در شرایطی که ارز در بازار آزاد ،اغلب با
رقمی نزدیک و گاهی حتی باالتر از ۳۰هزار تومان معامله
میشــود ،فســاد و رانت ارز ۴۲۰۰تومانی ،قطعی است و
تاکنون ،راهکاری برای مهار این فساد یافت نشده است».
فرمانده قرارگاه فرهنگی عمار:

ارز ۴۲۰۰تومانی مواد مخدر دولت قبل بود

مهدی طائب ،فرمانده قرارگاه فرهنگی عمار پنجشنبهشب
در جمع نمازگزاران مسجد امام علی (ع) در منطقه پیروزی
مشهد افزود :ارز ۴۲۰۰تومانی مواد مخدر دولت قبل بود و
تا وقتی به اقتصاد تزریق شــود ،همهچیز تعطیل است که
باید این اعتیاد را آرامآرام از اقتصاد ایران گرفت .به گزارش
ایرنا ،وی با اشــاره به جریان مذاکرات احیای برجام در وین
گفت :غرب میخواهد بگوید جمهوری اسالمی منطق ندارد
و منطق ایران زور و موشــک اســت ،درحالیکه جمهوری
اسالمی ایران ،منطقیترین کشور دنیاست .فرمانده قرارگاه
فرهنگی عمار ادامه داد :ما هیچگاه میدان مذاکره با اروپا را
ترک نمیکنیم و مذاکرات نیز به نتیجه خواهد رسید .طائب
با بیان اینکه در سال آتی وضع اقتصادی بسیار خوب خواهد
شد ،افزود :چند ماه قبل در ایران روزانه ۷۰۰نفر بر اثر کرونا
فوت میکردند اما اکنون این تعداد به ۳۰نفر در روز رسیده
است و این جز معجزه توکل بر خدا نیست .وی همچنین با
اشاره به دهه فاطمیه و سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت:
امام علی (ع) به شــهادت رسید چون در زمان آن حضرت
مردم دشمنشناس و امام شناس نبودند و دنیایی شده و به
دنیا چسبیده بودند .وی ادامه داد :حضرت زهرا (س) برای
حمایت از امام زمان خود اقدام کرد تا امام شهید نشود ،امروز
هم همه تالش دشمن این است که ما دشمنشناس نباشیم
و امام خود را گم کنیم و والیتفقیه را درســت نشناسیم،
امروز همچنین دنیایی شــدن و تغییر سبک زندگی ما را
تهدید میکند .حجتاالسالم طائب افزود :شهید سلیمانی
هیچگاه دشمن را گم نکرد و امام شناسی داشت ،حرفی را
که رهبری بیان میکرد قبول داشت و میفهمید و میرفت
عمل میکرد .حاج قاســم آزاده بود و به دنیا نچسبیده بود،
اگر جامعه ما این سه موضوع دشمنشناسی ،امام شناسی و
نچسبیدن به دنیا را داشته باشد ،در آماده کردن زمینه ظهور
۱۰۰درصد آماده اســت .وی با بیان اینکه مردم ما برخالف
مرد م کوفه هستند ،افزود :انقالب بر قلب جوانان ما چنگ
انداخته است و مردم ما بهموقع پای کار هستند.
رئیسجمهوری:

مردم خیالشان از امنیت کشور
آسوده است

رئیسجمهور با اشــاره به اراده قوی در نیروی دریایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،گفت :تا وقتی این روحیه انقالبی
و بسیجی باشد ،دشمن هیچ کاری نمیتواند انجام دهد .به
گزارش ایلنا ،حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی صبح روز
جمعه در ادامه ســفر خود به استان هرمزگان در بازدید از
نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای نیروی دریایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در منطقه یکم دریایی ،ضمن تقدیر
و تشکر از فرماندهان و پرسنل این یگان ،تصریح کرد :این
نمایشگاه اثبات کرد که تحریم و تهدید مانع پیشرفت نیست.
رئیسجمهور افزود :اقدامات شما به بهترین شکل جلوه «ما
میتوانیم» است .آنچه در این نمایشگاه دیده شد نماد توانایی
و اقتدار برای سپاه پاسداران و کشور است .رئیسی با تأکید
بر اینکه حجم محدودیت و تحریمهای نظامی و هستهای در
هیچ صنعت دیگری وجود ندارد ،اظهار داشت :اما علیرغم
این تحریمها بیشترین پیشرفت را در این حوزه داشتهایم.
رئیسی با اشاره به اراده قوی و توانمندی در نیروی دریایی
سپاه پاســداران انقالب اسالمی ،اظهار داشت :تا وقتی این
روحیه انقالبی و بسیجی باشد ،دشمن هیچ کاری نمیتواند
انجام دهد .آنچه امروز به کشــور قدرت داده اراده پوالدین
اســت .رئیسجمهور تصریح کرد :امروز مردم خیالشان از
امنیت کشور در بخشهای مختلف آسوده است زیرا هیچ
حرکتی از چشــم دالوران نیروهای مسلح پوشیده نیست.
رئیسی خاطرنشان کرد :این احساس امنیت به دلیل اقتدار
سپاه ،ارتش و بسیج است.
ارتش و ســپاه در دل مردم جای دارنــد و ارتباط مردم با
نیروهای مســلح بسیار نزدیک است .رئیسی در این بازدید
از آخرین دســتاوردها و توانمندیهای نیروی دریایی سپاه
در یک ســال و نیم اخیر شامل یگان پهپادی ،سامانههای
موشــکی ،ســامانههای جنگال ،شــناورهای راکت انداز،
موشــکانداز و اژدرافکن ،تجهیزات زیرسطحی ،ناوچههای
موشکانداز ،شناورهای رزمی تندرو و قایقهای پرنده اطالع
یافته و از نزدیک در جریان پیشرفتهای نیروی دریایی سپاه
که تماماً به دست متخصصان داخلی انجامشده ،قرار گرفت.

