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تازه های مطبوعات
••فرهیختگان  -در ســه ســال پایانی دولــت
روحانی طبقه متوسط فقیرتر شده است36 .
درصــد از دهکهای  8و  9و  10؛  27درصد
از دهـکهــای  4و 5و  33 ،6درصــد از دهک
سوم و  20درصــد از دهک دوم به دهک های
پایین تر سقوط کــرده و طی ایــن سه ســال 66
درصــد از دهــک اول هــم نتوانستهاند دهک
درآمدی خود را ارتقا دهند.
••جمهوری اسالمی – ســوال بسیار مهم این
است که رئیس سازمان صدا و سیما چرا قبل از
تذکر رهبری به اشتباه رسانه ملی پی نبرد و بعد از
انتقادفرماندهکلنیرویانتظامیدرصددجبران
برنیامد؟ این که رئیس رسانه ملی در نامه خود
خطاب به رهبری نوشته «همواره نیازمند تذکرات
و نصایح راهگشای تان هستیم» یک امتیاز برای
مدیران این رسانه نیست .درست است که آنها
نباید خود را بینیاز از تذکرات و نصایح بدانند،
ولی این هم درست نیست که در مسائل بدیهی
دچار غفلت شوند و بعد از تذکر رهبری درصدد
جبران برآیند.
••همشهری – افکار عمومی نمیتواند میان
اقدامات تحولی دولت با حل مشکالت و مسائل
زندگی روزمره خود ارتباط برقرار کند .به همین
دلیل است که نهتنها از اقدامات تحولی دولت به
وجد نمیآید ،بلکه بهراحتی آن ها را به فراموشی
میسپارد.

انعکاس
••خبرآنالین مدعی شد  :هــدف نهایی مخبر
معاوناولرئیسجمهور،همسوییوزیرکاربعدی
بااو،بهعنوان«فرمانده»تیماقتصادیاست شواهد
و قراین  ،حاکی از آن است که معاون اول رئیسی
 ،به اقتضای وظیفه و ماموریتی که برای خود قائل
است  ،اختالف دیدگاه ها را درون تیم اقتصادی ،
تابنمیآورد.
••تابناک نوشت  :حجت االسالم طائب رئیس
قرارگاه عمار با اشاره به جراحی بزرگ اقتصادی
دولترئیسیتصریحکرد:ارز ۴۲۰۰تومانیمواد
مخدریبودکهدولتقبلبهمملکتماتزریقکرده
بود ،اما آیت ا ...رئیسی درصدد اصالح این روند
برآمدوهمهبایددراینمسیربهایشانودولتکمک
کنند .وی ادامه داد :آن چه در کف بازار میبینید
اثر ترک اعتیاد است که اگر جامعه ۸ماه این درد را
تحملکند،نتیجهوثمراتآنراخواهددید.
••اعتمادآنالین نوشت:وبگاه «سعودیلیکس»
فاش کرد ولیعهد سعودی بهدنبال اجرای طرحی
استکهبهصهیونیستهااجازهخریدملکدرمکه
ومدینهرامیدهدوباایناقدامدرهایعادیسازی
باتلآویوراکام ً
البازکردهاست.
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دستورکارسفرالوروفبه
تهرانچیست؟

هادی محمدی – غروب روز گذشته
سرگئی الوروف وزیرخارجه روسیه
بــرای اولین بــار در دولــت سیزدهم
وارد تــهــران شــد و بــه گفته منابع
آگــاه خراسان امــروز حداقل با سید
ابــراهــیــم رئیسی رئــیــس جمهور و
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه
کشورمان دیــدار و رایــزنــی خواهد
داش ــت و ممکن اســت دیــدارهــای
دیــگــری هــم برنامه ریــزی شــود .بر
اساس اعالم وزارت خارجه روسیه
این سفر دو روزه خواهد بود و انتظار
مــی رود وزیـــران خــارجــه دو کشور
دربــــاره بــرخــی از مــوضــوعــات مهم
بینالمللی از جمله وضعیت برجام،
اوضاع اوکراین ،سوریه و افغانستان
گفتوگو کنند .الوروف آخرین بار
 ۲۴فروردینماه  ۱۴۰۰به تهران
آمد و میزبانش محمد جــواد ظریف
وزیــر خــارجــه دولــت دوازدهــــم بود
و حــاال در پاسخ به دعــوت «حسین
امیرعبداللهیان» به تهران آمده است
پیش از این وزیــر خارجه کشورمان

اذانمغرب 20 :45

نیمه شب 00:13

▪ایــــران و روســیــه ؛  2دوســت
راهبردی

اوضاع سوریه را مورد بحث و بررسی
قــرار خواهد داد .طبق گفته منابع
مذکور ،مسئله مهم دیگری که در این
سفر مورد بحث قرار خواهد گرفت،
تشدید همکاری ایران و روسیه برای
مقابله با تحریمهای آمریکاست.
این منابع خاطرنشان کردند که «به
منظور استفاده از تجارب ایران برای

مقابله با تحریمها ،در ماههای اخیر،
سفرهایی علنی و محرمانه [ از سوی
مقامات] روسیه به ای ــران» صورت
گرفته اســت .ایــن منابع همچنین
افزودند که سفر مقامات ایرانی به
روسیه نیز در دستور کار قرار خواهد
گرفت چــرا کــه همکاری دو طرف
بــه تــازگــی بــرای مقابله مشترک با

روابطایرانوروسیههموارهبراساس
حسن همسایگی شکل گرفته است
امــا آن چه روابــط ایــران و روسیه را
مستحکم کرده است« ،همبستگی
راهبردی» میان این دو کشور است.
سفر رئیسی سال گذشته به مسکو
آغــاز فصل نوینی از همکاریهای
راهبردی با نهایی شدن سند جدید
همکاریهای  ۲۰ساله میان ایران
و روسیه را رقم زد .این در حالی است
که عالوه بر اهمیت همکاریهای
سیاسی ،امنیتی و نظامی؛ روسیه
یکی از شرکای عمده تجاری ایران
به شمار می رود که بعد از تحریمهای
آمریکا علیه کشورمان ،روابط تجاری
خود را با ایــران افزایش داده و این
روند همچنان رو به افزایش است.
تهران و مسکو بر اساس آمار اعالمی
گمرک تا تابستان ســال گذشته و
آغــاز دولــت سیزدهم ،مبادالتی به
ارزش حدود  ۲میلیارد دالر داشتند
که این میزان با توجه به ظرفیتهای
موجود دو کشور  ،قابل قبول نبوده و
نیازمند ارتقای قابل مالحظه است.
براساس آن چه دولت سیزدهم در
برنامه دیپلماسی اقتصادی خود در
نظر دارد میزان این مبادالت باید به
رقم  ۱۰میلیارد دالر ارتقا یابد.

الریجانی :هدف تل آویو تاخیر در توافق هسته ای است
از دو کتاب «نیم قرن تا ناکامی و نبرد مخفی
علیه ایران» در یک اثر نوشته عباس سلیمی
نمین با حضور و سخنرانی علی الریجانی ،در
کتابخانه ملی رونمایی شد .الریجانی با اشاره
به محتوای کتاب نبرد مخفی علیه ایران ،گفت:
اسرائیل هرجا که نزاعی علیه ایران باشد وارد
میشود تا آن را طوالنی و عمیق کند .آن ها
وارد موضوع هستهای میشوند تا مبادا توافق
شود ،میخواهند تا جایی که ممکن است
مانع توافق شوند.به گزارش ایسنا ،وی
با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی
علیه ایــران ،اظهار کــرد :در تاریخ
مـــدرن ان ــق ــاب ،امـــام مانع
بزرگی بر سر منافع آمریکا
و اســرائــیــل بــودنــد .امــروز
اسرائیلیها دریافتهاند که

اذانصبحفردا 4:03

تحریمهای آمریکا و غــرب افزایش
یافته است.

العربیالجدید:همکاریهایبلندمدتروسیهوایران،اوضاع
سوریهومذاکراتهستهایازجملهمواردموردمذاکرهوزیر
خارجهروسیهدرتهرانخواهدبود
دو بار در مهر و اسفند سال گذشته
بــه مسکو سفر کــرده بــود .بــا وجــود
ای ــن اعـــام روس ه ــا ،بــه نــظــر می
رســد مهم ترین موضوع و محوری
ترین موضوع گفت وگو میان تهران
و مسکو در سفر الوروف  ،برجام و
مذاکرات هسته ای متوقف شده در
100روز اخیر باشد موضوعی که
عمال به کالفی در هم تنیده تبدیل
شــده که آمریکایی ها با رفتارهای
زیاده خواهانه خود هر روز بر گره های
کور آن می افزایند در این میان ،یک
روزنامه قطری به نقل از منابعی آگاه
خبردادکهوزیرخارجهروسیهدرسفر
خودبهتهراندربارهسوریهوهمکاری
مشترک بــرای مقابله بــا تحریمها
رایزنی خواهد کرد .این روزنامه به
نقل از منابع آگاه ایرانی گزارش داد
که الوروف در گفتوگوهای خود در
تهران روابط دوجانبه ایران و روسیه
و همکاری مشترک دو کــشــور در
مسائل منطقهای و بینالمللی بهویژه
تحوالت مربوط به توافق هستهای و
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چطور باید با ما مقابله کنند بنابراین مسئوالن
دفاعی و سیاسی کشور باید بدانند که آنان
راه دشمنی را یافتهاند .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اسرائیل
امــروز دچــار بحران موجودیت اســت ،تاکید
کــرد :صهیونیستها بــرای حل ایــن بحران
نیازمند ابهتسازی هستند .وی در پایان
گفت :االن هم در تحرکات منطقهای که با
چند کشور عربی رابطه برقرار کردند،
به دنبال این هستند که برای خود
یک سپهر سیاسی فراهم کنند.
البته به نظر من این دستاورد آن ها
ماندگار نخواهد بــود .بعید نیست
این چند کشور کوچک عربی با طغیان
مسلمانان در برابر چنین رفتاری از
سوی حاکمان شان مواجه شوند.

گالیه آیت ا ...مکارم از گرانی ها

آیتا...مکارمشیرازیبااشارهبهگالیههایمردمازاینکهچرامراجع
راجعبهگرانیهاساکتهستند،گفت:گرانیهایافسارگسیختهباوجود
افزایشدرآمدهاینفتیمعماییبرایمردمشدهاست
آی ـتا ...العظمی مکارم شیرازی با اشــاره به
گالیههای مردم از این که چرا مراجع راجع به
گرانیها ساکت هستند و صحبت نمیکنند،
گفت:مامکررتذکردادهومیدهیمکهمردماز
دولتجدیدانتظاردارندکهبرایبهبوداوضاع
تالشکندوگرانیوتورمرامهارکندومیدانیم
کهدولتدراینزمینهتالشوکوششمیکند
و امیدوار است و ما هم به جناب رئیس جمهور
امیدواریم ،اما اگر آثار و نتایج این برنامهها در
جامعهوزندگیمردماحساسنشود،میتواند
سبب بیاعتمادی و ناامیدی از دولت شود.
به گزارش جماران؛ این مرجع تقلید در دیدار
سیدمسعودمیرکاظمیمعاونرئیسجمهور
و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشــاره به
گالیههایشدیدمردمازگرانیهاگفت:امروز
داد مردم از گرانیها بلند است و میگویند
که قیمتها روز به روز افزایش مییابد .وی
در ادامه به ضرورت اقناع و تبیین برای مردم

راجع به گرانیهای اخیر اشاره کرد و افزود:
اینگرانیهایافسارگسیختهباوجودافزایش
درآمدهاینفتیدولتبهعنوانمعماییبرای
مردم شده که الزم است دولتمردان جواب
قانعکنندهایبرایآنداشتهباشند.ویدیگر
دالیل گرانی ها را بی انصافی برخی از کسبه
دانست و گفت :باید تعزیرات حکومتی به این
قضیه ورود کند.آیت ا ...مکارم شیرازی به
گرانیمسکنواجارهبهانیزاشارهکردوگفت:
اجاره بهای خانهها غوغا میکند که باید برای
آن تدبیری اندیشید .وی افــزود :در صنعت
خــودروســازی نیز دستهای پشت پــردهای
وجود دارد که از طرفی جلوی واردات صحیح
خــودرو را گرفته و از طرف دیگر هر قیمتی
خواستند بــرای خودروها تعیین میکنند و
هیچ کس نیز نمیتواند با آن ها مقابله کند در
حالیکهقیمتمشابهخارجی،بسیارپایینتر
ازخودرویایرانیاست.
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دیدگاه
سیدرضا علمی حسینی
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پیمانکارانغربال!
این روزها یــادآور پرشورترین انتخابات در تاریخ
جمهوری اســامــی ای ــران اســت .انتخاباتی با
مشارکت حــدود  85درصــد واجــدان شرایط که
می توانست در شتاب دهی به قدرت نرم جمهوری
اسالمی موثر واقع شود .لکن با فتنه ای پیچیده
که هنوز هم ابعاد ناشناخته ای دارد ،تبدیل
به ضد خــودش شد .از این آب گل آلــود ،جریان
استکبار و پیروان داخلی آن خوب ماهی گرفتند
که امروز پس از حدود  13سال هنوز کشور درگیر
تبعات آن است ،اما موضوع این یادداشت« ،ظهور
مجدد» جریانی بود که به بهانه پاک سازی انقالب
سربرآوردند و با ادبیاتی مثال دینی ،خواسته یا
ناخواسته ،دوقطبی ایجاد شده در ماجرای فتنه
را تقویت و تکمیل کردند .چرا «ظهور مجدد»؟! آن
ها که سنشان قد می دهد یا تاریخ انقالب خوانده
اند ،حتما مطلع اند از رفتارهای جریانی که در
ابتدای انقالب شروع به مثال ترویج شعائر مذهبی
و مقابله با مظاهر فساد کرد .از مثال پاک سازی
در جریان هنر و نهی از منکر عملی! در خیابان تا
صدام را سردار قادسیه خواندن .شاید تعبیر «سوپر
انقالبی» در بیانات اخیر رهبری اشاره ای به این
جریان هم بود .نگاهی به وضعیت و تفکر امروز
برخی از این سوپر انقالبی ها هم جالب خواهد
بود که البته از حوصله این یادداشت خارج است.
بیان اخیر رهبری و نگاهی به روند سیاسی سال
های پس از فتنه  ،88نشان می دهد این جریان به
گونه ای دیگر ظهور کرده است .برداشت ناصحیح
و البته موکد این جریان ازحدیث شریفَ ( ،ل ُت َب ْل َب ُل َّن
َب ْل َب َل ًة َو َل ُتغْ َر َب ُل َّن َغ ْر َب َل ًة َو َل ُت ُ
ساط َّن َس ْو َط ا ْلقَ َد ِر َحتّی
الک ْم َو َا ْع ُ
عود َا ْسفَ ُل ُک ْم َا ْع ُ
الک ْم َا ْسفَ َل ُکم) موید این
َی َ
ظهور مجدد است .مشکل آن جاست که یک فعال
انقالبیویکمصلحاجتماعی،اگردرمداروالیتو
امامتعملکند،تکلیفخودرارشدوتعالیفکری
جامعهمیداند.بهبیاندیگرایجادوافزایشقدرت
تحلیل در آحــاد جامعه اسالمی ،وظیفه اصلی
یک فعال فرهنگی و انقالبی است و در این مسیر
این خود افراد هستند که بسته به قدرت تحلیل
و تفکر(که البته منشأ دینی دارد) مسیر خود را
انتخاب می کنند .عده ای متوقف می شوند و عده
ایبهمسیرادامهمیدهند«.غربال»مذکور،نتیجه
یکفراینداست،نهخودفرایند.انحرافآنجاست
که عده ای خود را «پیمانکار غربال» بدانند و بر این
مبنا تالش کنند ،افرادی را که به گمان این جریان،
دیگر در قطار انقالب نیستند ،افشا و پیاده کنند.
اگر خوش بینانه تحلیل کنیم ،حداقل این است که
«سوپرانقالبیها»انحرافدرمبنادارندوناخواسته
با این انحراف جدی ،در پازل هدف اصلی دشمنان
انقالب یعنی «تفرقه و چندپارگی اجتماعی» قطعه
می گذارند .کاش اشاره اخیر رهبری ،باالنشینان
این جریان را به تفکر وادارد و خدای ناکرده ،تجربه
سوپر انقالبی های دهه ،60تکرار نشود.
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