عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

«فشار ایمیلی» و «توئیتری»
نمیتواند به تنهایی موثر باشد

جامعه ،تحمل مدیر بداخالق را
اعم از دولتی و قوای مختلف ندارد
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قيمت 1500 :تومان

info@siasatrooz.ir

www.siasatrooz.ir

 16هزار میلیارد تومان فروش نفت سال  95چه شد؟!

سرمقاله

به وقت دموکراسی

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

ادامه در صفحه 2

تاختندوبارهبهمنتقدان
بدون عبرت از گذشته!

نمایندگان مجلس شورای اسالمی:
پرونده نوبخت باید در قوه قضاییه و دیوان محاسبات بررسی شود

کژال کیهان�ی ش��رمندهایم از اینکه در
مطـا لبــــه
آستانه چهل سالگی انقالب باید از گم شدن
پول کالنی در دو سال قبل بنویسیم ،پولی که با توجه به نوسانات
صورت گرفته در بازارهای گوناگون ارزی ،خودرو ،طال ،س��که و...
میتواند نقش عمدهای در این پروندهها داشته باشد! پولی که بعد
از فروش نفت قرار بود مستقیم وارد خزانه شود و نشده!!! ناراحتیم

که باید بنویسیم که دوباره به گواه شهادت نمایندگان مردم ،پولی
گم ش��ده و نوساناتی همزمان با گم ش��دن آن رخ داده که دارایی
مردم را به حداقل یکس��وم تقلیل داده اس��ت! متاسفیم که باید
چیزی را بنویس��یم که کام مردم را تلخ میکند اما اگر ننویس��یم
فقط کمک کردهایم که عدهای پولی را بخورند و با خیال آس��وده
ادامه در صفحه 3
در افق محو شوند.

از موسوی تا گوایدو

دموکراسی ساخته دست غرب ،تعاریف خاص خود را دارد ،هیچگاه نمیتوان باور داشت که
در کشورهای غربی که مدعی دموکراسی در کشورهای خود هستند ،دموکراسی حاکم است
اما از این ابزار برای فشار به کشورهای مستقل و آزادیخواه استفاده میکنند
صفحه 2

محسن هاشمی در جلسه شورای شهر:

باید مسئولیت خود را در وضعیت موجود بپذیریم
نباید به جای پذیرش قصور و تقصیرهای خود ،مسئولیت را به گردن مدیران گذشته و جناح رقیب بیندازیم
صفحه 8

شماره مجوز1397.5662 :

ظریف :در مذاکرات بیشتر نگران داخلیها بودیم

عکس محمدجواد ظریف مربوط به دور نهایی مذاکرات در تیرماه  94است  -تسنیم

در این ای��ام درحالی ملت ب��زرگ ایران برای
حضور در جش��ن چهل س��الگی انقالب اس�لامی
خود آماده میش��ود که از سوی محافل رسانهای و
سیاسی غربی یک کلید واژه به کرات مطرح میشود
و آن اینکه ادعا دارند برای اهداء دموکراسی و حل
مش��کالت اقتصادی ملت ایران تالش میکنند .در
این چارچوب ترامپ رئیسجمهور آمریکا بارها ادعا
کرده به دنبال کمک به مردم ایران برای رس��یدن
به دموکراسی و حل مشکالت اقتصادی مردم است.
این ادعاهای به ظاهر بشردوستانه در حالی مطرح
میش��ود که نگاهی به تحوالت جهانی معنای این
دموکراسی و کمک اقتصادی را آشکار میسازد.
ای��ن روزها آمریکا و اروپا ی��ک نگاه واحد علیه
ونزوئال ادعا دارند و آن اینکه نظام حاکم به ریاست
جمهوری مادورو باید سرنگون شود و با این ادعا نیز
سیاست تحریم علیه ونزوئال را در پیش گرفتهاند .در
نمودی دیگر پیش از این همین کشورها سرنگونی
نظ��ام س��وریه را مطرح و خواس��تار پایان حکومت
بشاراسد شدهاند .حتی گزینه نظامی نیز برای تحقق
این ادعا اجرا کردهاند که البته به نتیجه نرسیدهاند.
این ادعای بشردوس��تانه در حالی است که در
طول  4س��ال اخیر مردم یمن خواستار سرنگونی
نظام وابسته به سعودی بوده اند اما واکنش اروپا و
آمری��کا اقدام نظامی علیه مردم یمن وحتی اعمال
تحریم علیه مردم این کش��ور بوده است .تحریمها
و جنگی که به اذعان س��ازمان مل��ل  19میلیون
یمنی را در معرفی قحطی و گرسنگی قرار داده که
بسیاری از آنها زنان و کودکان تشکیل میدهند.

اسکی
روی اعصاب مردم
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