
رئیس جمهور گفت: باوجود اقدامات خوبی که در 
زمینه واردات دام انجام شده، قیمت گوشت هنوز 

متعادل نیست.
حجت االس��ام حس��ن روحانی در جلس��ه ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ضمن قدردانی 
از تاش های وزیر کش��ور و رئیس س��تاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اظهارداشت: در شرایط 
تحری��م، باید مراقبت فراوان��ی در هزینه و مصرف 
دقیق ارزی داش��ته باش��یم که با زحمت بس��یار 

بدست می آید.
رئی��س جمهور همچنی��ن از نیروه��ای نظامی و 
انتظامی، بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت اطاعات 
و گمرکات ب��ه عنوان مبارزان خط مقدم مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز نام برد و با اشاره به مباحث مطرح 
ش��ده در جلسه درمورد ردیابی و کنترل واردات و 
صادرات کاال در کشور، خاطرنشان کرد: امروز ابزار 
فن��ی الزم برای نظارت و کنترل در همه زمینه ها 
وجود دارد، البته ممکن است هنوز برخی نواقص و 
یا ناهماهنگی ها در این زمینه وجود داش��ته باشد 

که برای رفع آنها باید تاش شود.
روحان��ی تکمی��ل و راه اندازی س��امانه کنترلی تا 
پایان س��ال ۹۸ را مورد تاکید قرار داد و افزود: کار 
مبارزه با قاچاق باید به صورت سیس��تمی از مبداء 

تا مقصد باشد.
رئیس جمهور با اش��اره به موضوع مطرح شده در 
جلسه درمورد بدست آوردن قیمت واقعی کاالهای 
خارجی وارداتی، تاکید کرد: امروز قیمت کاالهای 
خارجی حتی با مراجعه به سایت تولید کننده آن 

کاالها قابل دسترسی است.
وی همچنی��ن رتبه بندی تجار و فعاالن اقتصادی 
را موضوعی بس��یار مهم دانس��ت و اظهارداش��ت: 

کسانی که س��ابقه خوبی در 
اقتصادی دارند  فعالیت های 
و مق��ررات را رعای��ت م��ی 
کنن��د باید حمایت ش��وند و 
افراد دارای س��وابق خوب در 
اولوی��ت وزارت صم��ت قرار 
گیرن��د و به همین نس��بت، 
فعالیت افراد ناس��الم در این 

حوزه باید محدود شود.
ادام��ه  رئی��س جمه��ور در 
با اش��اره ب��ه گ��زارش های 
ارائه ش��ده درمورد دام های 
واردات��ی به کش��ور طی ماه 
در  ه��ای گذش��ته، گف��ت: 
مقطعی و بیش��تر براس��اس 
ش��ایعات مربوط به صادرات 
دام زن��ده از کش��ور، قیمت 
گوش��ت افزای��ش یاف��ت اما 

باوج��ود اقدامات خوبی ک��ه در زمینه واردات دام 
انجام شده، قیمت گوشت هنوز متعادل نیست.

روحانی با اش��اره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی 
مبنی ب��ر اینکه درحال حاض��ر حداقل ۳۰ درصد 

قیمت گوش��ت اضافه اس��ت، گفت: مشخص است 
که اینجا با مش��کلی مواجه هستیم که باید آن را 
حل کنیم زیرا اگر اجحافی صورت گیرد از دامدار 

گرفته تا مردم، همه متضرر خواهند شد.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت مس��ئله س��وخت 

تصری��ح کرد:  برای کش��ور 
باید  اس��تان ه��ای م��رزی 
بتوانند سوخت را با مقداری 
کش��ورهای  ب��ه  تخفی��ف 
مردم  تا  بفروش��ند  همسایه 
مناطق مرزنش��ین کشور که 
مهمترین محافظان مرزهای 
ما هس��تند از امتی��ازات آن 

برخوردار شوند.
روحان��ی ب��ا بی��ان اینکه با 
اقدام��ات خوب انجام ش��ده 
از قاچ��اق ۸ میلی��ون لیت��ر 
گازوئی��ل روزان��ه از کش��ور 
خاطرنشان  شده،  جلوگیری 
ک��رد: در زمین��ه مقابل��ه با 
قاچاق می توان با اس��تفاده 
از ظرفیت اس��تارتاپ ها در 
زمین��ه ردیاب��ی، کنت��رل و 

هماهنگی گام های خوبی برداشت.
رئی��س جمه��ور همچنی��ن در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود به موضوع کس��انی ک��ه ارز دولتی 
دریافت ک��رده ولی کاالیی وارد نکرده اند اش��اره 

ک��رد و گفت: بانک مرک��زی و کمیته مربوطه باید 
این موضوع را با دقت بررس��ی کنند، اگر دریافت 
کنن��ده ارز، کاالی مورد نیاز را وارد نکرده باش��د، 
تخل��ف صورت گرفته و در واقع ارز را قاچاق کرده 
اس��ت که باید موارد روشن شده و برخورد قانونی 
ب��ا متخلفان انجام گی��رد. روحانی تاکید کرد: باید 
کمک کنیم پرون��ده هایی که در زمینه قاچاق در 
ق��وه قضائیه مطرح اس��ت به س��رعت حل و فصل 

شده و پول ها سریعتر به خزانه بازگردد.
رئی��س جمهور اظه��ار داش��ت: مهمترین موضوع 
جلس��ه امروز درواق��ع ایجاد هماهنگی بیش��تر و 
اتصال س��امانه های کنترل و مقابل��ه با قاچاق در 
کشور اس��ت که تکمیل آن می تواند کمک بسیار 

خوبی برای ما باشد.
روحانی در پایان با اشاره به اهمیت مسئله دستگاه 
های ایکس ری در گمرکات کشور، بر پیگیری رفع 
کمبود این دستگاه در گمرکات تاکید کرد.اعضای 
ستاد مرکزی قاچاق کاال و ارز در این جلسه، ضمن 
مروری بر عملکرد این ستاد متشکل از ۲۶ دستگاه 
در س��ال ۹۷، اهداف آتی ستاد در جهت مقابله با 

قاچاق کاال و ارز را بررسی و نهایی کردند.
مهمترین بحث و مصوبه این جلسه موضوع سامانه 
های کنترلی به منظور رس��یدن به یک راهکار موثر 
در جهت کاهش قاچاق و ضرورت عبور از انجام کار 
به صورت دستی و استفاده از نیروی انسانی ورسیدن 
به مرحله سیستماتیک و مکانیزه کردن مبارزه بود 
که با توجه به طراحی و آماده ش��دن زیرساخت آن 
با همکاری دس��تگاه های مربوط، با دس��تور رئیس 
جمهور مقرر شد تا پایان سال جاری به بهره برداری 

برسد.  پایگاه اطالع رسانی دولت
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عصر جدید
رحمت مهدوی

عضو انجمن علوم سیاسی ایران

تم��ام نگران��ی غرب و حامی��ان آن در این اس��ت که 
چرا ایران باید با پرچمداری نظام سیاس��ی جمهوری 
اس��امی وارد عصر جدید شود؟ عصر جدید دارای چه 

شاخصه هایی است؟ 
عصر جدید، دوره ای اس��ت که در آن بریتانیای کبیر 
نه تنها قدرتی برای عزل و نصب مهره هایش در ایران 
ن��دارد بلکه ب��ه فاصله کمتر از یک ماه پاس��خ دندان 
ش��کن به اقداماتش را از سوی کش��وری دریافت می 
کن��د که کمتر از نیم قرن پیش باالترین روس��ای آن 

یعنی »شاه« را تعیین می کرد. 
ای��ران با جمهوری اس��امی در حالی نقش قدرت اول 
منطقه را به معنای واقعی ایفا می کند که این بار لوازم 
و امکان��ات آن را خودش تامین می کن��د. به عبارتی 
باید گفت ایران در منطقه خلیج فارس از نفوذ و تأثیر 
برخوردار اس��ت، در عراق تأثیر گذار است، در سوریه، 
لبنان، یمن در قامت یک تعیین کننده شرایط است. 

ای��ران بار دیگر در حال تبدیل ش��دن ب��ه قدرت اول 
منطق��ه اس��ت اما ای��ن بار ب��ا تکیه بر دان��ش بومی، 
موشکهایش را می سازد، با پهپادهای بومی خودنمایی 
می کن��د، در دانش نوبنیان در حوزه های مختلف در 
س��طح قابل قبول عمل می کند و... بدون آنکه ثروت 

ملی خود را صرف خرید تسلیحات غربی نماید. 
جمهوری اس��امی وارد عصر جدیدی شده و این از دو 
منظر برای غرب قابل پذیرش نیست، چرا که باعث می 
شود هژمونی غرب در منطقه فرو پاشد و در عین حال در 
تقویت اقتصادی غرب شریک نمی شود. دقیقا موضوع 
صرفا ساختن چند پهپاد، موشک یا مهندم کردن پهپاد 
آمریکایی و یا توقیف نفتکش بریتانیایی نیست. آیا اگر 
آمریکا پهپاد ایرانی را ساقط می کرد، جمهوری اسامی 
می توانست به سمت آمریکا لشکرکشی نماید؟ مسلما 
پاس��خ منفی است و دقیقا برعکس این اتفاق می افتد، 
جمهوری اس��امی پهپاد آمریکایی را س��اقط می کند 
و این کش��ور ب��ا وجود ده ها پای��گاه نظامی در منطقه 
و کش��ورهای متحد منطقه جرات کوچکترین پاسخ را 

ندارد و این یعنی سقوط هژمونی آمریکا در منطقه. 
دولت بریتانی��ا نفتکش ایرانی را به ش��کل غیرقانونی 
متوقف می کند، اما جمهوری اسامی بیانیه می دهد 
و آن عمل را محکوم می نماید. جمهوری اس��امی نیز 
نفتک��ش بریتانیا را توقیف م��ی کند و این دولت فقط 
می تواند با بیانیه ایران را محکوم نماید. این امر یعنی 
ش��کل گیری توازن قدرت، امری ک��ه برای غرب و در 
رأس آن آمریکا و انگلس��تان پذیرفتنی نیست چرا که 
باعث درهم شکستن ابهت آنها در نظام بین الملل علی 
الخصوص متحدان استراتژیکشان می شود و همین نیز 
باعث شده امارات به دنبال خروج از یمن باشد چرا که 
می بینند هژمونی امریکا در منطقه درهم شکس��ته و 
پای��ان یافتن بحران یمن صرفا با اتکا بر امریکا و غرب 
شکل نخواهد گرفت و باید در این بازی همانند میدان 

سوریه و عراق نقش ایران جدی دیده شود.
 بحث دوم این است که جمهوری اسامی به پشتوانه 
دان��ش فن��ی خود وارد عص��ر جدید می ش��ود و این 
خوش��ایند غرب نیس��ت. یعنی اگر جمهوری اسامی 
هژمونی غرب را خدشه دار می کند، اگر توازن قدرت 
را به هم می زند از طریق خرید چند س��اح و موشک 
نیس��ت که با تحریم اش روند رو به رشد متوقف شود، 
بلک��ه برهم خوردن توازن ق��درت در منطقه از طریق 
توانایی های داخلی خود جمهوری اس��امی به دست 
می آید و این اساس��اً برای غرب که ساالنه میلیاردها 
دالر تسلیحات خود را روانه خاورمیانه و در گذشته نه 

چندان دور خود ایران می کرد قابل پذیرش نیست.
بنابراین باید گفت مش��کل غرب و در راس آن آمریکا با 
جمهوری اس��امی ایران در این است که آنها شاهد این 
هستند که ایران شروع به خروج از پایین هرم قدرت نظام 
بین الملل کرده است و در مهمترین و استراتژیک ترین 
منطقه دنیا قدرت آنها را به چالش کش��یده بدون آنکه 

قادر باشد جوابی در شأن و جایگاه یک هژمون بدهد. 

یادداشت 

بهره برداری از ۴هزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی 
و محرومیت زدایی

رئیس س��ازمان بس��یج س��ازندگی گفت: مراسم بهره 
ب��رداری از ۴هزار و ۵۰۰ پ��روژه عمرانی و محرومیت 
زدای��ی در کش��ور ب��ا حضور رئیس س��ازمان بس��یج 
مستضفعین در روس��تای پایگان شهرستان سروآباد 

امروز برگزار می شود.
محم��د زهرایی با اش��اره به آغ��از افتت��اح طرح های 
محرومیت زدایی در استان کردستان و همچنین افتتاح 
مرکز جامع بهداشت روستای پایگان این استان، گفت: 
در راس��تای طرح بزرگ خدمت رس��انی به محرومان، 
س��ازمان بسیج س��ازندگی برای اجرای ۴۰ هزار پروژه 
عمرانی در ۴۰ س��الگی انق��اب، فعالیت های خوبی را 
از اواخر س��ال گذشته آغاز کرده است و بحمداهلل تا به 

امروز ۴هزار و ۵۰۰ پروژه به اتمام رسیده است.

خبر 

امروز همه، اقتدار اشراف و هیمنه اطالعاتی ایران را باور دارند
حجت االس��ام علوی گفت: اقتدار، اشراف و هیمنه اطاعاتی جمهوری اسامی 

ایران را همه امروز باور دارند.
حجت االسام سید محمود علوی وزیر اطاعات گفت: دشمن کامًا اذعان دارند 
که جمهوری اس��امی دارای اش��راف و اطاعاتی است و توطئه های بیشماری 
را در نطفه خفه کرده و توطئه های بس��یاری را در آستانه ظهور در هم کوبیده و 

اجازه ظهور و بروز نداده است.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا انتش��ار مس��تندات وزارت اطاعات ادامه می یابد، 
بیان داش��ت: همانطور که من اش��اره کردم اقدامات این چنینی وزارت اطاعات بسیار 
زیاد اس��ت، اما بسیاری که در مرحله انجام است امکان بازگویی ندارد؛ هر موردی که 
احساس کردیم به انتها رسیده و بازگو کردن آن به پرونده اطاعاتی آسیب نمی رساند 
مردم را در جریان حماس��ه آفرینی فرزندانشان در عرصه سربازی امام زمان )عج( قرار 

می دهی��م.  ف�ارس

ایران به امپراطوری انگلیس بر دریاها پایان داد
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل گفت: اقدام متقابل و مقتدرانه ایران، پایانی بر 

امپراطوری انگلیس بر دریاها بود.
س��ردار غامرضا جالی در همای��ش مدیران کل پدافند غیرعامل اس��تانداران 
کش��ور با بیان این که در سال ۹۸ عرصه جدیدی از تهدیدات را تجربه می کنیم، 
گفت:ما در پنج الیه با آمریکایی ها درگیر هس��تیم، در الیه سیاسی آمریکایی ها با 
خروج از برجام و نقش دادن به اروپایی ها تاش داش��تند تا کش��ور را به گوشه رینگ 
بفرس��تند، اما با سیاست گذاری مدبرانه نظام و آغاز پلکانی کاهش تعهدات امروز دشمن 

است که دچار انفعال شده است.
وی با بیان اینکه در الیه نظامی هم آمریکایی ها اس��یر ابتکار ایران ش��ده اند، بیان کرد: 
آن ها تاش داشته اند با ایجاد هراس جنگ علیه ایران و اعزام ناوهای هواپیمابر کشور را 
وادار ب��ه مذاکره کنند، اما اق��دام غافلگیرانه ایران در انهدام یک پهپاد متجاوز آمریکایی 

سبب شد دشمن عقب نشینی کند.  مهر

توقیف نفتکش انگلیسی در راستای ایجاد امنیت پایدار است
وابس��ته نظامی پیش��ین ایران در عربس��تان گفت: اقدام اخیر نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��امی ایران در زمینه توقیف نفتکش انگلیسی »استنا ایمپرو« در 
راستای ایجاد امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس و متعهد کردن همه کشورها 

به اجرای قوانین بین الملل است.
عباس��علی منص��وری آرانی افزود: نیروهای مس��لح ایران صرفا در مس��یر دکترین 
اس��تراتژیک جمهوری اس��امی ایران حرکت می کنند. وابس��ته نظامی سابق ایران در 
عربس��تان با بیان اینکه اس��تراتژی نیروهای مسلح کش��ور ما مبتنی بر بازدارندگی، رصد 
تهدی��دات و جلوگی��ری از هرگونه تنش و تحرکات ناهنجار اس��ت، افزود: اجرای دکترین 
بازدارندگی از سوی قوای دفاعی ایران اعم از ارتش و سپاه، اقدامی در راستای رفع تنش ها 
محسوب می شود. وی خاطرنشان کرد: اقدام اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران 
در زمینه توقیف نفتکش انگلیسی »استنا ایمپرو« در راستای ایجاد امنیت پایدار در منطقه 

خلیج فارس و متعهد کردن همه کشورها به اجرای قوانین بین الملل است.  میزان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه دولت اشتباهاتی که در 
داخل مرتکب می شود وضع را خراب 
بماند  دولت  امیدوارم  گفت:  می کند 
یکسری  باید  دولت  شود.  موفق  و 
را  همکارانش  برخی  و  ها  سیاست 
تغییر دهد، چون برخی همکاران دولت 

ضعیف هستند و این کاره نیستند.
و عضو  توکلی سیاست مدار  احمد 
درباره  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
تاثیر  و  جهانگیری  و  روحانی  اختالف 
است:  معتقد  دولت  عملکرد  بر  آن 
اگر رئیس جمهور با معاون اول و یاری 
نداشته  رابطه خوبی  اول خود  دهنده 
نمی  معاونت  اینکه  بلعکس  یا  باشد 
اتفاق  حتما  و  است  منازعه  بلکه  شود 

بدی است.
دیده بان  مدیره  هیئت  رئیس 
با  وگویی  گفت  عدالت  و  شفافیت 
ادامه  در  که  است  داشته  نامه نیوز 

می خوانید.

نمای نزدیک

یافت حقوق نجومی توسط ۴۰۰ نفر   افشای در
از مدیران دستگاه های مختلف

رئیس کمیس��یون اصل۹۰ مجلس گفت: ۴۰۰ نفر از مدیران 
دستگاه های مختلف حقوق های نجومی دریافت کردند.

داوود محمدی نماینده مردم قزوین و رئیس کمیس��یون اصل  

۹۰ مجلس ش��ورای اسامی با اش��اره به بررسی های صورت 
گرفت��ه در خصوص برخورد ب��ا مقامات و مدیران نجومی بگیر 
اظهار داش��ت: البته بررس��ی های ما در خص��وص حقوق های 

نجومی از سال ۸۷ تا سال ۹۵ بوده است. 
رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اسامی در ادامه 
با اش��اره به گزارش دیوان محاس��بات در خصوص حقوق های 
نجومی خاطرنش��ان کرد: دیوان محاسبات نیز در گزارش ارائه 

شده، اعداد مختلفی برای دریافت حقوق ها اعام کرده است که 
این طی گزارش دریافتی های از ۲۰ میلیون به باال را بررس��ی 
و شناس��ایی کرده اند. محمدی بر همین اس��اس اضافه کرد: بر 
اساس اعام دیوان محاسبات و مجلس، تمامی دریافت های غیر 
متعارف این ۴۰۰ نفر به خزانه دولت بازگشت داده شده است.

وی همچنین عنوان کرد: موارد استفاده حقوق های نجومی به 
هر حال در بودجه سنواتی لحاظ و بر اساس آن تصمیم گیری 

می شود که برای چه مواردی مصرف شود. 
رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اسامی در پاسخ 
به این س��وال که بررسی های صورت گرفته از سال ۹۵ تا ۹۸ 
چه می ش��ود و آیا در این بازه زمان��ی مدیری دریافت حقوق 
نامتعارف داش��ته است یا خیر، گفت: ما جدیداً گزارشی مبنی 
بر دریافت حقوق نجومی مدیران نداش��ته ایم، اما اگر موردی 

باشد قطعا و در اسرع وقت رسیدگی می کنیم.  فارس

روحانی در جلسه مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

قیمت گوشت متعادل نیست
کارمبارزه با قاچاق باید به صورت سیستمی باشد

دریادار علی فدوی
سپاه پاسداران از هر زمان دیگری مقتدرتر است

جانش��ین فرمانده کل س��پاه با تاکید بر اینکه س��پاه امروز از هر زمان دیگری مقتدرتر است، 
گفت: رزمندگانی که چهل سال است پشت سر امامین انقاب اسامی این مسیر سعادت بخش 
و نورانی را انتخاب کرده اند، هم چنان بر پیمان ش��ان باقی مانده و به هیچ وجه بر عهدش��ان 

خللی وارد نشده است.
دریادار علی فدوی جانش��ین فرمانده کل س��پاه در مراسم تش��ییع پیکر شهید سید محسن 
نقیبی در یگان ویژه صابرین، گفت: لباس سپاه مقدس ترین لباسی است که در طول تاریخ آن 

را می شناسیم؛ زیرا هزاران شهید از بهترین بندگان خدا با این لباس شهید شدند. 
وی افزود: چهل س��ال است سپاه با همین لباس در حال پاسداری از انقاب است. سپاه امروز 
مقتدر و س��رافراز ، بیش از هر زمانی با اقتدار و س��رافراز است و هر روز که از انقاب می گذرد 
انقاب اس��امی سرافرازتر می شود.  جانشین فرمانده کل سپاه چهل سال اقتدار و سرافرازی 
ایران اسامی را به برکت خون شهدا توصیف و تصریح کرد : شهیدان گرانبها ترین داشته خود 
را که جان آن هاس��ت خالصانه تقدیم کردند؛  این وضعیت وصف ناپذیری اس��ت که تا در آن 
قرار نگیریم نمی توان آن را وصف کرد.  وی افزود: ما پاسداران همچنان پای در رکاب انقاب 

هستیم و به تبعیت از امامان معصوم )ع( منتظر هستیم تا شهادت نصیب ما هم شود.
دری��ادار فدوی در ادامه تاکید کرد: اگر همه مس��تکبرین عال��م بخواهند به یک قدرت واحد 
تبدیل شوند و در مقابل ما قرار گیرند، در هر صحنه ای که بوجود می آید شکست ، حقارت و 

سرافکندگی نصیب آن ها می شود به دلیل آنکه ما به قدرت الهی متصل هستیم. 
جانش��ین فرمانده کل س��پاه در پایان تاکید کرد:  رزمندگانی که چهل س��ال است پشت سر 
امامین انقاب اس��امی این مس��یر س��عادت بخش و نورانی را انتخاب کرده اند ، همچنان بر 

پیمانشان باقی مانده و به هیچ وجه بر عهدشان خللی واردنشده است.  فارس

رئیس اندیش��کده یقین گفت: ایران اس��امی 
ه��م اکنون آنچنان در صابت قرار دارد که اگر 
کس��ی بزند، امکان ندارد بتواند فرار کند و باید 

جوابش را بگیرد.
حسن عباس��ی رئیس اندیشکده یقین در جمع 
دانش��جویان طرح والیت گف��ت: خط امام خط 
انبیا و ائمه است و  از آدم تا خاتم و از علی)ع( تا 
انتهای زمان در آخرالزمان در زمان عصر پس از 

ظهور این خط در یک مسیر ممتد ادامه دارد.
وی در ادامه گفت: کسی که از خط انبیا و ائمه 
خارج شود، طبیعی است که از صراط مستقیم 
خارج ش��ده اس��ت و طلب ما »اهدن��ا الصراط 
المس��تقیم« بوده اس��ت. برای اینکه راه را گم 
نکنیم رازش در گم نکردن راه انبیا است که در 
عصر غیبت در مفهومی عام به نام والیت جمع 
شده است که نماد ان امام خمینی )ره( و مقام 

معظم رهبری است.
عباس��ی با اشاره به دهه کرامت گفت : آمدن و 
رفتن والدت ها و تقویمی برخورد کردن با آنان 
مناس��ب نیست و باید به صورت معرفتی با این 

والدت ها و ش��هادت ها برخورد کرد. از دالیل 
بروز جمهوری اس��امی حض��ور امام رضا)ع( و 
حضرت معصومه اس��ت. اولین باری اس��ت که 
اه��ل دین می توانند با حض��ور نائب امام عصر 
و حضور مردم��ی و با آزمون و خطا کردن، ۴۰ 

سال حکومت دینی را رقم بزنند.
وی درادامه س��خنان خود افزود : ما گام اول را 
طی کرده ایم و درگیر گام دوم هس��تیم. اصل 
دوره تمدن س��ازی در دوره شما شکل میگیرد 
چرا که تا سال 1۴۴۰ شما دوره ی جوانی خود 

را پشت سر گذاشته اید.
رئی��س اندیش��کده یقین تاکید ک��رد: در حوزه 
گام دوم مد نظر مقام معظم رهبری، کار نظری 
تئوریک بش��ود، صرفا ای��ن ۷ توصیه ای که به 
نسل شما جوانان کرده اند به توصیف این موارد 
محدود ختم نش��ود. یعنی چه ابعادی را مدنظر 
قرار دهیم و چه ماحظاتی داش��ته باش��یم که 
ای��ن موارد رقم بخورد. عباس��ی در ادامه گفت: 
مهمترین الگوی تحقق گام دوم انقاب زندگی 
انبیا و ائمه اس��ت. نسل ش��ما باید روش تهدید 

شناسی و روند تبدیل تهدید به فرصت را بداند.
وی با اش��اره به م��دل ش��یعه در دوران تاریخ 
گفت: ش��یعه مدلش صدف است که اگر سنگی 
درون آن بیندازی نمی میرد و آن را به مروارید 
تبدیل می کند. پایه اینکه نس��ل جوان انقابی 
ما بتواند تمدن ساز شود این است که از مرحله 

اسام به مرحله ایمان برسد.
عباسی با اشاره به ساخته های رسانه ای جهان 
غرب گفت: درفصل س��وم سریال »هام لند«،در 
ابتدای مذاکرات هسته ای ، آمریکایی ها استهاله 
نظام را با نفوذ در س��پاه به نمایش می گذارند و 
باید گفت سوپرکماندوهایی که در خلیج فارس 
دستگیر شدند و خود را خیس کردند،این ها می 

خواهند ایران را تغییر رژیم دهند!
وی اف��زود: ایران اس��امی هم اکن��ون آنچنان 
در صابت قرار دارد که اگر کس��ی بزند، امکان 

ندارد بتواند فرار کند و باید جوابش را بگیرد.
عباس��ی گفت: ما در حال تمدن س��ازی و ارائه 
رویای اسامی_ایرانی هس��تیم. سیستم عامل 
جهان��ی پس از مرگ ایدئول��وژی آمریکایی در 
1۵ س��ال آینده، سیس��تم عامل اسامی است. 
دولت پیرها کن��ار خواهند رفت و دولت جوان 

انقابی سرکار خواهد آمد.  تسنیم

سال گذش�ته با خروج آمریکا از برجام، اوضاع 
اقتصادی را در حوزه های مختلف نابسامان شد، 
در آن مقطع خیلی ها معتقد بودند زمام مدیریت 
امور از دست دولت در رفته است و حتی برخی 
پیشنهاد می کردند که دولت استعفا دهد؛ حاال 
ام�ا وض�ع تغییر کرده و یک ثبات نس�بی را در 
حوزه های مختلف اقتصادی ش�اهد هستیم، آیا 
دولت روحانی در کنترل و مهار آثار تحریم های 

آمریکا توانسته موفق عمل کند یا خیر؟
اگر فقط این مس��ئله را درنظر بگیریم تا اندازه ای 
توانسته است ولی مسائل داخلی دیگری وجود دارد 
که این زحمات و آثار را خنثی می کند. چون عمده 
مس��ائل داخلی اس��ت و تحریم همچون کاتالیزور 
عمل می کند بنابراین برای مقاومت جلوی تحریم 
بای��د نگاه به داخل تغییر کند وگرنه زحمات دولت 
ثمر کافی نمی دهد. دولت امروز زحمت می کشد، 
تدبی��ر می کن��د، مذاکره می کند، ب��ا طرف های 
خارج��ی دع��وا می کند و هر آنچه که از دس��تش 
برمی آید انجام می دهد اما اشتباهاتی که در داخل 
مرتکب می ش��ود وضع را خراب می کند. بازار ارز 
را می گویند ثبات پیدا کرده، حتی مدتی است که 
قیمت ها س��یر نزولی دارد اما دولت به مردم نمی 
گوید تصمیمش چیست؟ قیمت کنونی ارز در سه 
برابر قیمت قبل از بحران به تعادل رسید، آثار این 
اتفاق بسیار کوبنده و ضدتولید است و قدرت خرید 

مردم را به ش��دت کاهش داده اس��ت. کسانی که 
تمکن مالی داش��تند س��رمایه خود را به ارز، سکه 
و خان��ه تبدیل کردند یا از کش��ور بردند. در مقابل 
عم��وم مردم که پس انداز، ملک و خانه نداش��تند 
بیچاره شدند. در مجموع قیمت ارز ثبات پیدا کرد 

اما در نقطه ای که قابل دفاع نیست.
آیا دولت برای دو سال آینده نقشه راه دارد؟

مث��ل دولتی که برنامه و نقش��ه راه ندارد کار می 
کند چون اس��تراتژی در کار دولت مش��اهده نمی 
شود و اقدامات مکملی را که باید انجام دهد، انجام 
نمی دهد. وقتی رکود شدید تورمی ایجاد می شود 
همه دولت ها حتی کشورهای سرمایه داری به داد 
مردم ش��ان می رسند. آمریکا سال 1۹۳۹ در آغاز 
جنگ جهانی دوم اجرای کوپن غذا را تصویب کرد. 
افراد تحت پوش��ش کوپن غذا متناس��ب با رونق و 
رکود کش��ور کم و زیاد می ش��دند. االن آمریکا به 
افراد تحت پوش��ش در قالب کوپن غذا کارت های 
هوش��مند می دهد. در س��ال ۲۰1۳ که اوج آثار 

بح��ران ۲۰۰۸ بود آمریکا ۴۷ میلیون و ۶۳۶ هزار 
آمریکا کوپن غذا می گرفتند.

ام�ا خیلی ها مخالف بازگش�ت کوپن به اقتصاد 
کشور هستند.

کوپن چیس��ت که تابو شده است؟ کسانی مخالف 
کوپن هس��تند که شکم شان سیر است. ۷۴۷ هزار 
نفر در طول سال گذشته شاغانی بودند که بیکار 
شدند. زندگی شاغان بیکار شده با جوانی که کار 
گی��ر نیاوردند خیل��ی تفاوت می کن��د، این گروه 
عموما هزینه خانواده، مس��کن و قسط و وام دارند. 
بیکاری برای چنین کس��انی مس��اوی با بیچارگی 
اس��ت، حتی اش��کنه هم نمی توانند بخورند چون 
پی��از و س��یب زمینی گران ش��ده اس��ت. اگر به 
وضعیت زندگی این افراد رس��یدگی نش��ود بعد از 
مدتی به علت س��وءتغذیه شیوع بیماری ها در این 
گروه افزای��ش و درصد عقب ماندگی و محرومیت 
از آم��وزش در بچه ه��ای فقرا روز ب��ه روز زیادتر 
خواه��د ش��د. این اتفاق ظلم اس��ت. ما انس��ان و 

مس��لمان هستیم. برخی می گویند کوپن بد است 
و بازگش��تش منجر به کمونیس��م می شود اما من 
معتقدم کمونیس��م هم شود باید این کار را بکنیم. 
کوپن یک تجربه عقایی بشر است که آمریکا مهد 
سرمایه گذاری دنیا هم این کار را انجام می دهد.

ب�ه نظر ش�ما در دولت هم هماهنگ�ی الزم بین 
رئیس جمهور و معاون اول وجود دارد؟

آقای معاون اول، آقای نوبخت و آقای زنگنه موافق 
هستند.

گفت�ه م�ی ش�ود بی�ن آق�ای روحان�ی و آقای 
جهانگیری اختالف نظر و حتی بدبینی نس�بت 
به یکدیگر وجود دارد، به نظر ش�ما این مسئله 

روی عملکرد دولت اثرگذاشته است؟
اگر رئیس جمهور با معاون اول و یاری دهنده اول خود 
رابطه خوبی نداش��ته باشد یا بلعکس اینکه معاونت 
نمی شود بلکه منازعه است و حتما اتفاق بدی است. 

امیدوارم چنین اختافاتی در دولت نباشد.
برخی معتقدند »دولت با این دس�ت فرمانی که 
دارد پیش می رود به سال 1400 نمی رسد« نظر 

شما چیست؟
ممکن اس��ت بماند و ناموفق بماند و مردم بیشتر 
آس��یب ببینند. امیدوارم دولت بماند و موفق شود. 
دولت باید یکسری سیاست ها و برخی همکارانش 
را تغیی��ر دهد، چون برخی همکاران دولت ضعیف 

هستند و این کاره نیستند.

احمد توکلی:

روحانی برخی از اعضای کابینه را تغییر دهد
اشتباهاتی که دولت در داخل مرتکب می شود وضع را خراب می کند

عباسی: 
وز به ایران ضربه ای بزند و بی جواب فرار کند امکان ندارد کسی امر


