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دبير كل جمعيت رهپويان انقالب اسالمي درگفتوگو با رسالت:

سرمقاله

مستشاران دولت چه مي كنند؟!

حامد حاجيحيدري
قضيه اول :روز شنبه ،قائم مقام و
سخنگوي قوه قضائيه خبر تحقيق از
دکتر ولي ا ...سيف را تأييد فرمودند؛ و
پنج روز بعد ،روز پنجشنبه ،دکتر حسن
روحاني ،ايشان را به سمت مشاور رئيس
جمهور در امور پولي و بانکي منصوب
فرمودند ،و بدين ترتيب ،به نظر رسيد که گويا دولت به سياق
دولت پيشين سعي دارد با اين اقدام ،تحقيق از ايشان را با
هزينه مواجه نمايد يا متوقف کند .دو ماه پيش ،در يازدهم
تيرماه ،وقتي جناب آقاي اکبر ترکان ،از اعضاي پر نفوذ
حزب اعتدال و توسعه و از چهرههاي نزديک به دکتر حسن
روحاني و دولت ،بانک مرکزي را مقصر نابساماني پولي و
ارزي دانست ،واکنش دکتر سيف به اين اظهارات آن بود
که« :اظهارات ايشان را خواندم و اگر درست نقل شده باشد
موجب تعجب بنده شد .در اين صورت به ايشان ميگويم
آقاي ترکان شما چرا؟ آقاي مهندس ترکان به خوبي در
جريان ديدگاههاي کارشناسي بانک مرکزي و بنده هستند
و از تصميمگيريها و مباحث مطرح شده در جلسات ستاد
اقتصادي دولت و هيئت وزيران آگاهي دارند ،بنا بر اين
شنيدن برخي مواضع ايشان ،دستکم براي اينجانب مايه
تعجب است» .مجموعه اين اطالعات را چطور بايد تفسير
کرد؟ اين که سياستهاي اخير ارزي دولت ،از بانک مرکزي
نشأت نگرفته است؟ آيا مجموعه ديگري اين تصميمات
را اتخاذ کردهاند؟ آيا مجموعهاي از مستشاران داخلي و
خداي ناکرده خارجي اين تصميم را اتخاذ کردهاند؟ اگر
ادامه تحقيقات مدعي العموم به اين حلقه مستشاري برسد
چه؟ و آيا ادامه تحقيق از آقاي دکتر سيف که اکنون دشوار
شده است ،ميتوانست به نقطه حساسي برسد؟ آيا آقاي
عراقچي و آقاي سيف قرباني بودهاند؟ چه اشخاصي در
پشت پرده تصميمات ارزي بودهاند؟
قضيه دوم :مستشاران دولت ،چيزي طراحي کردهاند به نام
«نيما» که ملت دقيقاً درک نميکنند که يعني چه و براي
چه و حتي تيم عملياتي اسبق بانک مرکزي ،با آن مخالف
بوده است؟ بهوضوح ،حتي خود تيم مستشاري دولت هم از
همان ابتداي تأسيس نيما ،مشغول آزمون و خطا و طراحي
سياستهاي متغير بود ،و دقيقاً نميدانست اين چييييز
چيست ،طوري که بخشنامهها و رويههاي عملکردي آن به
تدريج ابالغ شد؛ بازار اوليه و ثانويه و ثالثيه و  . ...خب؛ در
ذهن مردم سؤال است که اين دقيقاً به چه معناست؟

طرح اعاده اموال مسئوالن چه شد؟
يك سنج هاي بايد داشته باشيم تا درآمد مسئوالن از آغاز تا خاتمه كار مشخص شود

ادامه در صفحه4

يادداشت

حد يقف كاهش ارزش پول ملي كجاست؟

غالمرضا انبارلويي
سلسله تصميمات نادرست پولي و مالي در دولت
دوازدهم در قالب مصوبات هيئت وزيران كه بايد
به اصل مصوبه رجوع شود تا معلوم شود امضاي
كدام يك از وزراء برپاي آنها هست يا نيست،
آيا در جلسه امضاء شده يا بعدا دست گردان
شده است منتهي به تصويب نامه دولت كه در
آن نرخ ارز  4200توماني تعيين شده تاكنون كه
نرخ ارز در بازار مرسوم به ثانويه در رقابت با ارز بازار آزاد از سقف 13
هزار تومان هم گذشته ،موجب گرديده كه نظام پولي و ارزي كشور
متعاقب آن بازار و ماليه عمومي كشور لطمات زيادي ببينند و يادآور
اين سخن گهر بار امام راحل شد كه مديريت برخي را چنين توصيف
كرده بودند كه عدهاي حتي قادر به اداره يك نانوايي هم نيستند .بر
اين مصوبه مربوط به ارز  4200توماني موسوم به ارز جهانگيري بر
سر پول ملي چه آمد؟ توجه و تدقيق به مراتب زير آناتومي اقدامات
غيرقانوني دولت در تغيير و تعيين نرخ ارز است كه بدون داشتن
آن هرگونه دفاع از عملكرد دولت خطاي نزديك به خيانت در امانت
وحفظ ارزش پول ملي است.
 -1قانون موضوعه در تعيين و تغيير نرخ برابري ريال -قانون پولي
بانكي است و تمسك به هر قانون ديگر -از جمله قانون مبارزه با
قاچاق كاال و ارز و حتي عبارت مديريت ارزي شناور مطروحه در
قانون برنامه سالبه به انتفاء موضوع در تعيين نرخ و تغيير برابري
ريال در برابر دالر است.
 -2قانون پولي بانكي واحد پول ايران را ريال و هر ريال را برابر
 108055ده ميليونيم گرم طال ميداند.
 -3تغيير برابري ريال نسبت به طال نه بر عهده بانك مركزي و نه
بر عهده دولت ميباشد بلكه مستلزم طي مراحلي است كه با پيشنهاد
بانك مركزي و موافقت وزير اقتصاد و تاييد هيئت وزيران بايد به
تصويب مجلس برسد .اين نظر يك يا چند كارشناس نيست بلكه
نص بند ج از ماده يك قانون پولي بانكي است.
 -4بعد از سير قانوني تغيير برابري ريال به طال ،ميرسيم به تعيين نرخ
برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال كه اين هم در حيطه وظايف
دولت نيست بلكه با رعايت قيودي بر عهده بانك مركزي است.
 -5مقنن در بند دال ماده يك قانون پولي بانكي وقتي تغيير
برابري ريال نسبت به طال را مشخص كرد كه در هر زمان ارزش
يك ريال معادل چند  10ميليونيم گرم طالست في الواقع
محاسبه و ساز و كار تعيين برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي
را به بانك مركزي سپرده كه با توجه به نرخ جهاني طال في الواقع
نرخ برابري همه ارزها با ثابت بودن در برابر طال در برابر يكديگر
هم قابل تعيين هستند.
 -6مقنن در بند دال ماده يك قانون پولي بانكي ميگويد ،برابري
پول هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف
بانك مركزي با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين المللي
پول محاسبه و تعيين ميشود .چرا؟ براي اينكه هر كشوري در صندوق
بينالمللي پول به دو شكل سپرده دارد؛ يك سپرده ارزي مشخصا
دالر و دوم سپرده ريالي يا طال كه اين دو يعني برابري ريال در برابر
طال يا ثابت است يا متغير و تغيير آن را مجلس طبق بند ج ماده
يك قانون پولي بانكي ما تعيين كرده است يا بايد تعيين كند دولت
آن را ناديده گرفته است.
 -7با توجه به مراتب فوق ،مجلس در هر سال با تعيين نرخ محاسباتي
ارز في الواقع رعايت بند ج در ماده يك قانون پولي بانكي عمل كرده
و در مانحن فيه در بودحه سال  97اين نرخ برابري را  3500تومان
مصوب كرده و بودجه كل كشور را با آن تصريحا و عمال نه تلويحاً
بسته است و دولت ملزم به رعايت آن بوده و هست.
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مجتبي ذوالنور درگفتوگو با رسالت :مشكل قانوني ب راي برخورد با آقازاده ها نداريم
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محمدباقر قاليباف:

نگوييد مردم ما را
انتخاب كردند پس
مشكالت را تحمل كنند

العبادي از نامزدي
براي مقام نخست وزيري
انصراف داد

كدخدايي:

معاونان وزرا و استانداران
بازنشسته بايد بروند
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توگو با حجتاالسالم آذري نژاد؛
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يك آتش به اختيار
ترويج كتاب

از شلمچه تا تهران ،پرچم آرمانگرايي افراشته است
حجت االسالم ابوترابي :بايد سيلي ديگري به گوش استكبار ب زنيم
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 ۳۰دفتر بسيج دانشجويي خطاب به آملي الريجاني:

دادگاه اخاللگران اقتصادي را از رسانه ملي پخش کنيد
 ۳۰دفتر بسيج دانشجويي سراسر کشور در نامهاي خطاب به رئيس قوه قضائيه
بر لزوم برخورد سريع و قاطعانه با مقصران اصلي وضع فعلي اقتصادي کشور
تاکيد کردند.به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو؛ ۳۰دفتر بسيج
دانشجويي سراسر کشور در نامهاي خطاب به رئيس قوه قضائيه بر لزوم برخورد
سريع و قاطعانه با مقصران اصلي وضع فعلي اقتصادي کشور تاکيد کردند.
در بخشي از اين نامه آمده است :بيش از يک ماه است که از استجازه شما
براي برخورد قاطع و سريع با اخاللگران و مفسدان اقتصادي در شرايط جنگ
اقتصادي کنوني ميگذرد ،اتفاقي که اميد ها را براي محاکمه دانه درشتان و
مقصران اصلي برانگيخت .عليرغم حرکت هاي قابل تقديري که در برگزاري
محاکم برخي متهمين صورت گرفته است اما افکار عمومي بسيار پر سوال
است که چرا با دانه درشت ها و مقصران اصلي برخورد نمي شود و برخورد ها
محدود شده به چند ثبت سفارش کننده و واردات کننده و غيره؟ چرا مقصران
اصلي يعني کساني که ذخائر ارزي کشور را بي محابا به قاچاقچيان  ،سفرهاي
غير ضروري خارج از کشور ،دالالن و ...دادند و امکان فسادها و رانت هاي گسترده
را با بي تدبيري خود فراهم کردند و از ايشان شايد بعضي مديران ارشد فعلي
يا سابق اقتصادي باشند به ميز محاکمه کشيده نمي شوند و صرفا به محاکمه
کساني که از فرصت بي تدبيري موجود سوء استفاده کرده و ارز را گرفته و در
موارد غير ،مصرف نمودند اکتفا مي شود؟ کساني که بخش زيادي از حدود 18

ميليارد دالر تخصيص ارز دولتي از ذخائر ارزي کشور در چند ماهه اخير را در
شرايطي که کشور در شرايط جنگ همه جانبه ارزي قرار داشته و در آستانه
سر رسيد تحريم هاي مالي آبانماه و شدت گرفتن اين محدوديت هاي ارزي
است ،با بي تدبيري ارزي دست سوء استفاده کنندگان قرار دادند .سياست
تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني براي هر مصرف و آن هم بدون نظارت هاي کافي
که متاسفانه چند ماه استمرار داشت مصداق بي کفايتي در تقسيم صحيح
بيت المال و دارايي هاي ملي و همچنين حماقت ،بي تدبيري و خطاکاري در
مديريت ارزي و حفظ منافع ملي بود و اگر نتوان به ضرس قاطع آن را خيانت
ارزي ناميد قطعا مي توان آن را يک خطا و تخلف بزرگ ارزي ناميد.در بخش
ديگري از اين نامه تاکيد شده است :محاکمه مقصران اصلي توسط قوه قضائيه
مطالبه رهبر انقالب بوده تا جايي که ايشان با تصريح خود به ميدان مطالبه
آمدند و فرمودند «ارز را يا س ّکه را وقتي که بهصورت غلط تقسيم ميکنند ،اين
دو طرف دارد :يکي آن که ميآيد اين را ميگيرد و مث ًال فرض کنيد قاچاقچي
است يا به قاچاقچي ميفروشد؛ يکي آن که اين را ميدهد .ما همهاش داريم
دنبال آن کسي که «ميگيرد» ميگرديم -مفسد اقتصادي ،قاچاقچي -درحاليکه
متوجه آن کسي است که «داد»؛ او را بايد دنبال کرد .در اين کاري
تقصير عمده ّ
قضائيه شروع کرده که کار درستي است ،دنبال اين هستند.
که اخيرا ً ق ّوهي
ّ
نه اينکه بيخود زيد و عمرو را متّهم کنند؛ نه ،لکن باالخره يک تخلّفي انجام

گرفته ،يک خطاي بزرگ انجام گرفته .نميگوييم هم «خيانت»؛ زبان بنده
اينجور نميگردد که راحت بگوييم فالني يا فال ن َکسها خيانت ميکنند؛ نه،
ا ّما باالخره خطا کردند و خطاي مه ّمي کردند که ضررش به مردم برگشت ».و
بدينوسيله غير مستقيم از قوه قضائيه خواستند که کار اصلي که دنبال کردن
ارز دهندگان است را پيگيري نمايند چرا که ايشان خطاي اصلي را مرتکب
شدند و عمده تقصير متوجه آن هاست؛ خطايي که ضررش متوجه همه ملت
شده است.اين نامه مي افزايد :ضمنا مطابق مفاد استيذان از مقام معظم رهبري،
جلسات دادگاه اخاللگران اقتصادي مي تواند به صورت علني از رسانهملي منتشر
شود يا بهصورت اينترنتي بهصورت برخط نمايش داده شود تا مردم با ديدن
روند رسيدگي به تخلفات خاطيان آرامش خاطر يابند ،لکن روندي که در پيش
گرفته شده است همچنان ادامه روند غلط گذشته بوده و علني بودن دادگاهها
عملياتي نشده است و به دليل برخي مالحظات محافظهکارانه همچنان مردم
محرم دادگاه و دستگاه قضا شمرده نميشوند و به پخش گزارش هاي تقطيع
شده دوسه دقيقه اي دادگاه ها از اخبار سراسري اکتفا ميشود .اين روند بيشتر از
اينکه منجر به حس اجراي عدالت در مردم شود ،تداعيگر سانسور و پنهانکاري
با مردم است.در انتها الزم است از اقدام بي سابقه اخير قوه قضائيه براي افشاي
نام قضات متخلف تقدير کنيم؛ حقيقتا عمل به اين مطالبه  ۳۰ساله رهبر انقالب
از قوه قضائيه شجاعت بااليي نياز داشت.

پاسخ دندانشکن علي عليزاده به شبکه من و تو ،درباره ايران

تحليلگر سياسي ساکن در لندن با حضور در شبکه ضد انقالب و
سلطنت طلب گفت« :در  400سال اخير ايران هيچ وقت به اندازه کنوني
مقتدر نبوده است».به گزارش مشرق ،يک تحليلگر سياسي و مدرس فلسفه
ساکن پايتخت انگليس در يک برنامه تلويزيوني به صحبت درباره اقتدار
جمهوري اسالمي ايران ،جنگ تروريستي  -اقتصادي و رواني دشمنان
اقتدار ايران و مواضع ضد ايراني يک شبکه سلطنت طلب پرداخت.علي
عليزاده در برنامه موسوم به «اتاق خبر» شبکه ضد انقالب و سلطنت طلب
«من و تو» به سوال مجري درباره وضعيت «نابسامان» اقتصاد ايران و مقصر
شرايط جاري اينطور پاسخ داد ۱۰۰« :درصد اکنون وضعيت مناسبي
نيست و من معتقدم که ما مورد حمله تروريسم اقتصادي قرار گرفتهايم
شبيه به وضعيتي که آمريکا در  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱با آن مواجه شده بود».
اين کارشناس مسائل سياسي ادامه داد« :ما بعد از اينکه قرارداد هستهاي
را امضا کرديم ،چه کساني حمله اقتصادي و تروريسم اقتصادي آمريکا
عليه ايران را درخواست کردند؟ همين رضا پهلوي و شبکه تلويزيوني
شما»عليزاده همچنين تصريح کرد« :تلويزيون شما بود که جنجال و جو
رواني مبني بر اينکه آب خوزستان به عراق ميرود راه انداخت .شما روابط
ايران و عراق را خراب کرديد».مجري شبکه سلطنتطلب از مهمان خود
درباره «فسادها در ايران» سوال کرد .عليزاده در جواب او گفت که «در
همه جاي جهان فساد وجود دارد .در همين کشور انگليس که من و شما
هستيم ،دزديهاي بسيار وجود دارد .البته که ما ساختار «دولت ـ ملت»
در ايران داريم و اين ساختار ميتواند مشکالت کنوني را حل کند».عليزاده
در بخش ديگري از اظهاراتش به اقتدار جمهوري اسالمي ايران در منطقه

پرداخت و گفت« :ما هيچ وقت در  ۴۰۰سال اخير اين اقتداري که در
حال حاضر داريم ،نداشتهايم .شما ببينيد ارتش رضا شاه کبير در سال
 ۱۳۲۰در برابر انگليسيها که از جنوب وارد کشور شدند و شورويها که
از شمال ،تنها در عرض  ۲۴ساعت فروپاشيد اما ايران در  ۸سال جنگ در
برابر تمام دنيا حتي همين انگليسي که ما در آن زندگي ميکنيم ،ايستاد
و حتي يک وجب از خاک کشور را از دست نداد».اين کارشناس افزود:
«برخالف رژيم پهلوي که بحرين را از دست داد ،ايران با تمام قدرت در
مقابل همه دشمنان ايستاد و حتي يک وجب از سرزمين خود را از دست
نداد .ما براي اولين بار از زمان هخامنشيان به درياي مديترانه رسيدهايم،
 ۶سال است که کشورهاي غربي ميگويند بشار اسد سقوط ميکند اما
اينطور نشده است .ظرف  ۱۰سال آينده ايران جزء  ۵تا  ۱۰کشور اول
جهان خواهد شد».او در بخش ديگري از صحبتهاي خود به اسناد غربي
درباره پادشاه مخلوع و فراري پهلوي اشاره کرد و گفت« :در تمام اسناد
انگليسي ـ آمريکايي به محمدرضا شاه ميگفتند شاه چمداني يعني کسي
که آماده فرار از کشور و متواري شدن بود».عليزاده در بخش ديگري از
اين برنامه در پاسخ به ادعاهاي ضد ايراني يکي ديگر از مسهمانان برنامه
خطاب به او گفت که بسياري از اپوزيسيون هنوز در فضاي  ۴۰سال قبل و
زمان پهلوي گير کردهاند.وي گفت« :ضد انقالب به معناي کساني هستند
که انقالب سال  ۵۷را نپذيرفتند».اين کارشناس سياسي با ورق زدن تاريخ
ايران در ادوار گذشته ،درباره طاغوت پهلوي گفت« :در تمام  ۲۸۰۰سال
گذشته تنها سلسله تاريخ ايران که توسط خارجي ها سرکار آمده ،سلسله
پهلوي بوده است».عليزاده خطاب به مجري اين برنامه گفت« :ببينيد ما

االن در کجا نشستهايم ،ما در تلويزيون من و تو نشستهايم .منابع مالي
شما از کجا مي آيد؟ از رضا پهلوي ،از عربستان سعودي ،اسرائيل يا از کجا؟
چرا شفاف سازي نميکنيد؟»اين کارشناس در بخش ديگري از سخنانش
به سوالي درباره بيانات رهبر انقالب درباره دشمنيهاي آمريکا جواب داد و
در دفاع از اين بيانات گفت :کدام رهبر است که در شرايط جاري بيايد و
بگويد که ما تحميلها و شرايط تحميلي آمريکا را ميپذيريم و دستهايمان
را باال ميبريم؟ دشمن و تروريست به ما حمله کرده و ما بايد مقابل آن
بايستيم .موضع آقاي خامنهاي اين است و درست ميگويد».عليزاده ،در
بخش مربوط به حقوق زنان ،تاکيد کرد که با پيروزي انقالل اسالمي سال
 ۱۳۵۷زنان جايگاه و حقوق خود را شناختهاند.او گفت :درباره حقوق
زنان بايد اين را بگويم ،همين خانم مسيح علينژاد که در تلويزيون شما
حضور مي يابد ،بايد گفت که در نتيجه اين انقالب اسالمي سال  ۵۷بوده
که او توانسته از خانه بيرون آمده و خبرنگار پارلماني بشود.وي در بخش
ديگري از اين برنامه تلويزيوني با رد ادعاهاي مجري شبکه سلطنت طلب
و يکي ديگر از مهمانان اين برنامه ،اينکه «ايران در آستانه فروپاشي است»
را قويا رد کرد.او گفت که «رقابت اصلي در حال حاضر بين ايران و سعودي
است و اين سعودي است که واقعا در آستانه فروپاشي واقعي است و نه
ايران».عليزاده در بخش پاياني صحبتهايش در رد ادعاهاي اپوزيسيون و
ضد انقالبها عليه رهبر معظم انقالب ،گفت که (آيتاهلل) «خامنهاي
ميگويد ما بايد موشک داشته باشيم ،غني سازي داشته باشيم ،ما از
سعوديها نبايد کمتر باشيم .اي مردم ايران! مشکل  ۳۰ساله اپوزيسيون
با علي خامنهاي همينها است».

عضو شوراي مرکزي مجمع نيروهاي خط امام (ره):

دولت نه تنها تمايلي به تغيير ندارد که حتي تمايلي به شنيدن هم ندارد

عضو شوراي مرکزي مجمع نيروهاي خط امام (ره) گفت :دولت نه تنها
تمايلي به تغيير ندارد که حتي تمايلي به شنيدن هم ندارد.حميد قزويني
در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا درباره
عدم تغيير در تيم اقتصادي دولت گفت :اگر تغيير افراد به تغيير رويکردها
و تفکر نينجامد عم ًال اين تغييرها کاري نمايشي است.وي با بيان اينکه

ابتدا بايد ديد که دولت به اين جمعبندي رسيده که رويکردها و تفکراتش
را تغيير دهد يا خير .دولت نه تنها تمايلي به تغيير ندارد که حتي تمايلي
به شنيدن هم ندارد تصريح کرد :حتي اخيرا ً اقتصاددانان نامهاي به دولت
نوشتند و راهکارهايي را براي حل مشکالت کنوني کشور مطرح کردند و
جالب اينکه رهبر انقالب هم از اين نامه حمايت کردند و بهگونهاي فرمودند

که اين نامه مهم است و بايد به آن توجه شود اما تاکنون دولت اص ًال تمايلي
به اينکه با اين اقتصاددانان گفتوگويي داشته باشد نشان نداده است .اين
فعال اصالح طلب تأکيد کرد :دولت براي خود مسيري را انتخاب کرده
و ترجيح ميدهد همان مسير را ادامه دهد و تغيير افراد خيلي به حل
مشکالت و تغيير روندها کمک نخواهد کرد.

مديرکل بهزيستي استان تهران:

با خبرنگار حوزه رفاهي گروه اجتماعي خبرگزاري آنا با اشاره به
مشکالت اقتصادي موجود کشور و افزايش قيمتهاي بسياري
از اجناس از جمله شيرخشک و پوشک اظهار کرد :خوشبختانه
بهرغم همه مشکالت اقتصادي و تحريمهاي موجود در کشور،
بهزيستي استان تهران براي تأمين نياز مددجويان خود با مشکلي
مواجه نبوده است.وي در پاسخ به اينکه آيا هماکنون کمبودي در
زمينه اقالم مورد نياز کودکان شيرخوار ،در شيرخوارگاههاي تحت
پوشش بهزيستي استان تهران وجود دارد يا خير ،گفت :خوشبختانه

تاکنون هيچ مشکلي در زمينه تأمين شيرخشک و پوشک براي
کودکان شيرخوار نداشتيم و پيشبينيهاي الزم براي تأمين اين
اقالم صورت گرفته است.مديرکل بهزيستي استان تهران ادامه
داد :با توجه به گرانشدن پوشک در کشور ،نياز ما به کمکهاي
مردم و خيرين دو چندان ميشود؛ هرچند که نيکوکاران و خيرين
هيچگاه بهزيستي را تنها نگذاشتهاند؛ اما در زمينه تهيه و تأمين
پوشک معلوالني که در نهاد خانواده نگهداري ميشوند با کمبودها
و مشکالتي روبهرو هستيم.

نوزادان تحت پوشش بهزيستي
کمبود پوشک و شيرخشک ندارند
مديرکل بهزيستي استان تهران گفت :نوزادان تحت پوشش بهزيستي،
کمبود پوشک و شيرخشک ندارند.داريوش بياتنژاد در گفتوگو

احمد توكلي :شفافيت ،مقدمه واجب امر به معروف و نهي از منكر است
شعر كتيبه ايوان نجف را چه كسي سروده است؟

اخبار برگزيده
تذکر رهبر معظم انقالب به رسانه ملي
عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت :رهبر معظم انقالب ضمن پذيرش انتقاد در
خصوص تبليغ شرکتهاي خارجي در رسانه ملي با تذکر به رئيس سازمان صدا و سيما
خواستند ديگر جلوي اين موضوع گرفته شود .به گزارش فارس ،عبدالرضا عزيزي نماينده
مردم شيروان با اشاره به ديدار نوروزي کارگزاران نظام با رهبر معظم انقالب در ابتداي
سال جاري گفت :در اين جلسه که معاونين قواي س ه گانه ،رؤساي کميسيونهاي
تخصصي مجلس و وزرا در آن حضور داشتند ،من در سخنراني خود عنوان کردم که ما
بايد شفافيت را از خودمان شروع کنيم .وي افزود :بنده در سخنراني خودم گفتم که در
سال حمايت از کاالي ايراني چرا سازمان صدا و سيما در يکي از برنامههاي تلويزيوني
جوايز برنامه را شرکتهاي بنز و بيامو تامين ميکنند و مقام معظم رهبري در همان
لحظه از رئيس سازمان صدا و سيما که در جلسه حضور داشت ،خواستند تا به اين
موضوع رسيدگي کنند .وي اظهار داشت :من خطاب به رهبر انقالب گفتم که سازمان
صدا و سيما منتسب به جنابعالي است و رسانه ملي بايد از کاالي ايراني حمايت کند.
رهبر معظم انقالب هم با تأييد اين موضوع گفتند شما کامال درست ميگوييد و به
صدا و سيما در اين باره تذکر دادند .عزيزي خاطرنشان کرد :در روز بعد از آن رئيس
سازمان صدا و سيما در بخشنامهاي جلوي تبليغ کاالهاي خارجي در سازمان صدا و
سيما را گرفت و اجازه نداد که کاالي خارجي ديگر در رسانه ملي تبليغ شود.
***

مسئولين از جنگ رسانه اي غافلند

عبدالصمد خرمآبادي ،معاون دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي در کانال خود در
پيام رسان سروش نوشت :بيش از چهار ماه از صدور دستور قضائي فيلتر تلگرام گذشته
است .وي افزود :در عصر اطالعات ،دادههاي عظيم از اهميت فوقالعادهاي برخوردارند .اهميت
دادههاي عظيم يک کشور ،کمتر از اهميت تسليحات و انبارهاي مهمات آن کشور نيست.
اگر دادههاي عظيم يک کشور در اختيار بيگانگان قرار گيرد ،دشمنان به راحتي ميتوانند
با دادهکاوي و تحليل و به کارگيري اطالعات حساس ،بر امور فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي و امنيتي آن کشور اشراف پيدا کرده و لطمهها و خسارتهاي جبرانناپذيري را
وارد کنند .مشکالت و ناهنجاريهاي اقتصادي کنوني کشور ،با تسلط دشمن بر فضاي
مجازي و دادههاي عظيم کشور بيارتباط نيست .مسئولين ذيربط از جنگ مهم رسانهاي
که همراه با جنگ اقتصادي در جريان است ،غفلت کردهاند.
***

حلقه بسته مديريتي زنان در جريان اصالحات

فعال اصالح طلب و عضو سابق شوراي شهر تهران اخيرا گفته است« :روحاني از رأي
زنان استفاده کرده و وعده داده است که آنها را در سطوح باالي مديريتي قرار مي دهد
ولي وقتي که به مقامي دست پيدا کردند ،اين زنان هستند که بازنده هستند ».به گزارش
مشرق ،فاطمه دانشور ،با اشاره به حلقه بسته مديريتي زنان در جريان اصالحات بيان
مي کند« :زماني هم که روحاني ميخواهد از زنان در سطوح باالي مديريتي استفاده
کند ،متاسفانه ما يک دايره بسيار محدود زنان سنتي را داريم که از دوره هاي مختلف
رياست جمهوري تحت عنوان مشاورين زن در کنار رئيس جمهورهاي مقاطع مختلف
بودند .اينها گروههايي را دارند که يک گروه معدود چند نفره ميشوند .در نهايت هيچ زن
ديگري را در جمع خود راه نمي دهند .اين عده طرف مشاوره رئيس جمهورها هستند
براي اينکه زنان کابينه يا زنان دستگاهها را به رئيس جمهور پيشنهاد بدهند .متاسفانه
زنان ما بايد از اين مجرا عبور کنند که در نهايت نيز زنان توانمند ما نميتوانند از آن
عبور کنند چون اين عده محدود از زنان ،ساير زنان توانمند را قبول ندارند .در واقع
يک خودزني در جامعه زنان وجود دارد که اجازه نمي دهد خانمهاي توانمند شناسايي
شوند و بخواهند موقعيتهايي را به دست بياورند .به ويژه اينکه اين زنان توانمند با آنها
از لحاظ پوشش و تفکر همسو نباشند ،که اين مشکل همچنان وجود دارد».
***

مردم از جريان اصالحات ،نااميد شده اند

محمد رضا تاجيک ،مشاور رئيس دولت اصالحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:
ي
اصال ح طلبان هنگامي که بر سرير قدرت قرار ميگيرند همان کنش را از خود نشان م 
دهند که قبل از اينکه به قدرت برسند آن را نقد ميکردند .به همين دليل نيز نسل جديد
و مردم ديگر به جريان اصالحات به عنوان يک راه برون رفت نگاه نميکنند.
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