نظر جواد امام درباره درخواست از
سردار سلیمانی در گفتوگو با «همدلی»:

برای روانشاد حمید لبخنده
که دیروز بهسوی ابدیت رفت

اصالحطلبان
اطالعی نداشتند
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تورم یا فساد؟

حذف ارز ترجیحی
بر سر دوراهی

همدلی| هر چه صحبــت از دیگر بخشهای
بودجه سال آینده با گذشت چند وقتی از رسیدن
این الیحــه به بهارســتان در محافل اقتصادی،
کمرنگتر شــده ،ماجرای حذف ارز ترجیحی از
دخلوخرج اما همچنان در صدر اخبار اقتصادی
قرار دارد و بحث درباره این سیاست در رسانهها
و حتی شــبکههای اجتماعی داغتر شده است.
این صحبتها از آنجایی بیشــتر در شبکههای
اجتماعی اهمیت پیداکرده که کاالهای اساسی از
زمان اجرای سیاســت ارز 4200تومانی به شکل
فاجعهبــاری افزایش قیمت را تجربــه کردهاند.
بهعنوانمثال وقتی در سال  97برای اولین بار این
سیاست به اجرا گذاشته شد ،حدود 200میلیون
یورو ارز برای واردات گوشــت تازه و منجمد در
همان سال در نظر گرفتهشده بود...
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رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با مردم قم:

مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست

منتشرکننده نوع واکسن وزیر بهداشت
مجازات میشود؟

تعقیب افشاگر
بهجای خطاکار

همین صفحه

همدلی| مغایرت کارت واکسن وزیر بهداشت
با ادعای او برای تزریق واکسن داخلی ،انسان
را یاد این بیت از غزل خواجه حافظ شیرازی
میاندازد که در آن با کنایه به افراد منافق و
متظاهر گفته« :واعظان کاین جلوه در محراب
و منبــر میکنند/چون به خلوت میروند آن
کار دیگر میکنند ».افشــای کارت واکسن
وزیر بهداشــت و معرفی اسپوتنیک بهعنوان
نوع واکسنی که بهرام عیناللهی تزریق کرده
است ،باعث شــده مقامات وزارت بهداشت،
افشاکنندگان کارت واکسن وزیر را تهدید به
پیگیری حقوقی کنند.
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یک روز بعد از آمار کاهش ابتال
به کرونا اعالم شد
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با شکایت جمعیت امام علی؛

حسینشریعتمداری
محکومشد

هشدار تازه
درباره اومیکرون
4

4

مجلس و دولت
در مسیر اختالف

گوناگون

 8شرایطتغییراتدرنمایبیرونیآپارتمان
 8تلسکوپ جیمز وب در فضا کامال ًباز شد
 8پنهان درون روشنا
 8نرگس علوانی ،مربی آبادانی در جمع
برترینهای فوتسال جهان
 8کشف کتیبه تاریخی در مرودشت
 8روزی که جامعه ملل در ژنو تشکیل شد
 8تبیینمحتوایگفتوگو،شرطاثربخشی
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ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی دستمایه تحرکات رسانهای تازهای شد

ادعای یک ویدیو

آمریکا به لشکرکشی روسها
واکنش نشان داد
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قزاقستان،میدانجدید
منازعه واشنگتن و مسکو
3

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با مردم قم:

یادداشت

به بهانه اقلیتی پولدار
آتش به زندگی مردم نزنید
احسان دری

روزنامهنگار

معاون ســازمان برنامهوبودجه گفته« :قیمت بنزین
۲۰هزار تومان اســت؛ آدمهای متمول که چند ماشین
دارند آن را ســه هزار تومان میخرند ».این چندمین
بار اســت که حرف از نرخ بنزین نجومی زده میشود.
پیشتر از بنزین ۲۷هزارتومانی حرفهایی شنیده شد و
اکنون شاهد رونمایی از بنزین ۲۰هزارتومانی هستیم.
درســت است که معاون سازمان برنامهوبودجه نگفته
قرار است بنزین لیتری ۲۰هزارتومان شود و بهطورکلی
معلوم نیســت دولت چــه در ســر دارد و چه خوابی
برای بنزین دیده اما اینکه جدیدا ً گالیههایی از ســوی
دولت و مجلس دربــاره ارزان و بهصرفه نبودن قیمت
بنزین شــنیده میشود نشان از این دارد که قرار است
بهاحتمالزیاد پیرامون بنزین اتفاقاتی رخ دهد.
هر بار که از ســوی مســئولی حرف از افزایش نرخ
بنزین به میان میآید جامعه تا خرخره گرفتار ما دچار
ترس و نگرانی میشــود ،ماشاهلل اشتهای دولت هم کم
نیســت ،به افزایش 10درصد و 20درصد نیست ،حرف
از چندصددرصد است.
اینکه در کشور یک اقلیت ده ،پانزدهدرصدی در رفاه
مناسبی قرار داشــته و هر طور که عشقشان میکشد
زندگی میکنند شــکی نیســت ،اما دولت باید متوجه
آمارها از خط فقر و وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی
کشور باشد.
دولت احیاناً از سبک زندگی و الگوی مصرف پولداران
کشــور حرصش میگیرد یا برای جیب آنان نقشه دارد
مراقب باشــد تصمیماتش آتش بــر زندگی میلیونها
فقیر ایرانی نکشــد .تا االن که اینطور بوده ،آن دسته
از سیاســتهای اقتصادی دولت که بــا توجیه عدالت
تدوینشــده اکثرا ً به ضرر اقشــار ضعیف شــده است.
بنزین ۲۰هزارتومانی در حرف هم ترســناک است چه
برسد بخواهد به اجرا دربیاید .دولت گمان نبرد مبلغی
بر یارانه نقــدی بگذارد بعد هر کاری دلش خواســت
انجام دهد.
تصمیمات اقتصادی راه و روش خود را دارد .مسئوالن
دولتی متوجه آثار روانی اظهارات خود بر جامعه باشند،
تا طرحی قطعی نشده از خودشان حرف و رقم تحویل
رســانهها ندهنــد .در دنیا مدلهــای اقتصادی موفق
زیادی پیاده شده است .در کشور ما که از ظرفیتهای
ویژهای برخوردار است هر بار ایدهای مطرح میشود که
پشت آن خروارها نگرانی خوابیده است .طی این چهار
دهه منابع زیادی را به خاطر طرحهای غلط هدر دادیم
و هنوز هم عبرت نگرفتهایم .جامعه تاب شوک دیگری
ندارد ،امیدواریــم دولت در تعریف و اجرای برنامههای
خود تأمل بیشتری به خرج دهد.

مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی
صبح دیروز (یکشــنبه) در دیــدار تصویری با جمعی از
قشــرهای مختلف مردم قم ،قیام تاریخی ۱۹دی ۱۳۵۶
قم را نشــاندهنده «عمق اعتقاد دینی» و «غیرت دینی
همــراه با عقالنیت» خواندند و با اشــاره به کینه عمیق
آمریکا بهنظام برخاســته از اعتقادات ملت ایران گفتند:
بایــد با درک وظیفه کنونی ،با امیــد و وحدت و قدرت
روشــن آینده حرکت کنیم که در
به ســمت چشمانداز
ِ
این مســیر مســئوالن نیز باید با تقویت و تکمیل ابعاد
مردمی ،تالشهای مشــهود خود را برای حل مشکالت
گسترش دهند.
رهبــر انقالب حادثــه ۱۹دی  ۱۳۵۶را منشــأ ایجاد
حرکتی سلســهوار در شــهرهای مختلــف و در نهایت
پیروزی انقــاب خواندند و افزودند :اینگونه حوادث که
مضامین قوی و پیامهای بزرگی برای نســلهای آینده
دارند ،نباید در غبار فراموشی ،کمرنگ شوند.
ایشــان افزودند :حادثه ۱۹دی و دنبالههای سیاسی-
اجتماعی آن ،نشــاندهنده عمق اعتقادات دینی مردم
بــود زیرا اگر امام بهعنوان یک مرجع تقلید و عال ِم دینی
در مرکزیــت آن نبــود ،هیچ شــخص و جریان دیگری
نمیتوانست ملت را شهر به شهر به خروش و قیام وادارد.
حضــرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به محوریت علمای
دینی شــجاع و سیاستشناس در اغلب حوادث تاریخی
اجتماعی ۱۵۰ســال اخیر ایران از جمله قضیه تنباکو،
و
ِ
نهضت مشــروطه ،حادثه گوهرشــاد ،قیام ۳۰تیر و قیام
۱۵خرداد گفتند :عناصر با نفوذ ممکن اســت شماری از
مردم را به حرکت درآورند اما به موج درآوردن اقیانوس
عظیم ملت در مقابل اســتعمار و اســتکبار و دنبالههای
آنها ،فقط کار عال ِم و مرجع دینی اســت و از همینجا
میتوان راز دشمنی عمیق مستکبران را با دین ،علمای
دینی ،علمای سیاســی ،فقه سیاســی و اسالم سیاسی
درک کرد.
ایشــان با اشاره به کسانی که شعار «مرگ بر آمریکا»
را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسالمی
میدانند ،افزودند :آمریکا از بُن دندان با نظام اســامی
دشمن اســت زیرا این نظام را برخاسته از دین و مظهر
اعتقادات دینی ملت میداند.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای ،غیرت دینــی را از دیگر
عوامل قیــام ۱۹دی برشــمردند و گفتند :برخی تالش
و تبلیــغ میکنند که غیــرت دینــی را «بیمنطقی و
خشــونت» بنامند اما حقیقت این است که غیرت دینی
همراه با عقالنیت و برخاســته از بصیرت است و بصیرت
نیز شــعبه و مظهری از عقالنیت اســت ضمن اینکه در
عمــل نیز در اغلب موارد ،غیرت دینی با عقالنیت همراه
بوده است.
دینی
ایشان امام خمینی (رض) را مظهر کامل غیرت
ِ
همراه با عقالنیت و خردمندی دانستند و افزودند :شاگرد
شایسته امام ،آیتاهلل مصباح نیز ،هم در غیرت دینی در
اوج بود و هم در عقالنیت یک فیلســوف به معنی واقعی
کلمه بود.

رهبــر انقالب تصمیم رژیم طاغــوت برای چاپ مقاله
موهــن درباره امام در یکــی از روزنامهها را تصمیمی بر
اساس محاســبه و نقشــه خواندند و گفتند :طاغوت با
درک نفوذ روزافزون امام در مردم ،میخواســت جایگا ِه
انگیزهبخش و انرژیبخش ایشان را تن ّزل دهد و مرکزیت
نهضــت را از بین ببرد و اگر مشــت محکم مردم قم در
۱۹دی  ۵۶به سینه طاغوت نمیخورد ،این حرکت را در
شکلهای مختلف ادامه میداد.
رهبر انقالب با اشاره به پشتگرمی طاغوت به حمایت
واشنگتن و ســخنان کارتر رئیسجمهو ِر ِ
وقت امریکا در
۱۰دی  ۵۶در تهران افزودند :کارتر بر اساس محاسبات
ایران پهلوی را
غلط آمریکاییها که همچنان ادامه دارد،
ِ
«جزیره ثبات» نامید اما قیام مردم قم و سلسله قیامهای
بعدازآن ،بهگونهای نقشــه محاسباتی رژیم و امریکا را بر
هم زد که کارتر مجبور شــد سال  ،۵۷ژنرالی بنام هایزر
را به ایران بفرســتد تا با کشتار ،کودتا یا هر روش دیگر،
نهضت اســامی ملت ایران را سرکوب کند که به فضل
الهی ناکام ماند.
حضرت آیتاهلل خامنهای به شــهادت رساندن سردار
ســلیمانی را نمونه دیگری از اســتمرار محاسبات غلط
آمریکاییها دانستند و افزودند :تروریستها میخواستند
حاج قاسم را بهعنوان نماد حرکت عظیمی که نمایندهاش
بود از بین ببرند ،اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت
عمومی ملت ایران و مردم کشــورهای دیگر در دومین
سالگرد شهادت سردار ،بهعنوان یک حرکت عظیم ناشی
از دست قدرت خداوند ،نشان داد که دستگاه محاسباتی
آمریکاییها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است.
رهبر انقالب با اشــاره به گذشــت ۴۳سال از روزهای
پر شــکوه پیروزی انقالب و برپایی نظام مردمســاالری
دینی ،وظیفه یک ِ
ملت زنده را عبرت گرفتن از گذشته،
شــناخت وظایف کنونی و تعیین چشــمانداز و گامهای
اســتوار برای حرکت پر قدرت به ســمت آن چشمانداز
دانســتند و افزودنــد :این وظیفهدانی و آیندهشناســی
موجب کامیابی و پیروزی نهایی یعنی حیات طیبه ملت
ایــران و تأمین دین ،دنیا و رفاه روحی و جســمی برای
ملت خواهد شد.
ایشان با ابراز خرسندی از گسترش فکر و عمل جوانان
مؤمن و حزباللهی در سراســر کشــور ،گفتند :برخی
اظهارنظرهــا و گزارشها گویای حقیقت ملت نیســت
و باطــن و احساســات واقعی مردم را باید در مســائلی
همچون تشییع شهید سلیمانی درک کرد.
حضــرت آیتاهلل خامنهای در ادامــه چند تذکر مهم
خطاب به مردم و مســئوالن برای حفظ نشاط و حرکت
روبهپیشرفت انقالب اسالمی بیان کردند.
ایشــان «غیــرت دینــی» را عامل نجات کشــور در
بزنگاههای مختلف و تبدیل کــردن تهدیدها به فرصت
خواندند و افزودنــد :غیرت دینی را حفظ کنید زیرا این
غیــرت دینی مردم بود که کشــور را در دفاع مقدس -
یعنــی آن جنگ بینالمللی که آمریکا ،شــوروی ،ناتو و
ارتجا ِع آن روز برای بهزانو درآوردن انقالب به راه انداخته

بودند -پیروز کرد.
رهبر انقالب ،تشــییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه
ِ
غیرت فرصتســاز مردم دانســتند و
فوران
دیگــری از
ِ
گفتنــد :در آن مراســم ،ملت ایران بــار دیگر وحدت و
هویت دینــی و انقالبی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر
مقدس به سوریه ،لبنان و پاکستان نیز میرفت ،همانند
ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملتهای مسلمان قرار
میگرفت.
ایشــان ۹دی  ۸۸را مصداق دیگــری از تجلّی غیرت
دینی مردم خواندند و خاطرنشــان کردند :در آن حادثه
نیز غیرت دینی مردم آثار ســوءتهدیدها را از بین برد و
آنها را بــه فرصت تبدیل کرد ،بنابراین باید گویندگان،
نویســندگان و صاحبان نفوذ تالش کنند تا غیرت دینی
مردم محفوظ بماند.
حضرت آیتاهلل خامنهای «حساسیتزدایی از اصول و
مبانی انقالب بهوسیله تبلیغات وسیع در فضای مجازی و
رسانههای بیگانه و برجستهسازی سخنان افراد کممایه و
پرادعا» را از دیگر برنامههای دشمنان دانستند و گفتند:
اصول انقالب از جمله «شکلگیری حکومت و جامعه بر
اساس هندســه دینی»« ،استقالل» و «مبارزه با فساد و
بیعدالتی» نباید تضعیف شوند.
ایشان در همین زمینه افزودند« :تسلیم نشدن در برابر
دشمن مستکبر و زورگو» نیز جزو اصول انقالب است و
اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره ،صحبت و تعامل شود
به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست ،همچنان که
تا کنون تسلیم نشده و ازاینپس نیز نخواهیم شد.
رهبــر انقالب ،حساســیتزدایی از اصــول انقالب را
بخشــی از جنگ نرم وسیع و متنوع علیه ملت دانستند
و بــا دعوت از اهــل فکر و قلم و صاحبــان فعالیتهای
اجتماعــی و مجازی برای مقابله با این نقشــه ،افزودند:
این تصور که اصول انقالب برای مردم و آینده ســودمند
نیست خالف واقع و بیانصافی محض است.
ایشــان با تأکید بر اینکه پایبنــدی به اصول انقالب از
مهمترین ابزارهای پیشــرفت کشــور است ،خاطرنشان
کردند :در طول این ۴۳ســال هر جا پیشرفت و حرکت
کردهایــم ،محصــول روحیه و مجاهدت افــراد مؤمن و
انقالبی بوده و هر جا کار زمینمانده ،پای فرصتطلبی،
فساد ،اشرافیگری و نگاههای غیرانقالبی در میان است.
حضرت آیــتاهلل خامنهای در تذکری دیگر ،همگان را
به «حفظ وحدت و انســجام ملــی» فراخواندند و تأکید
کردنــد :البته در خصوص بعضی کــه در مقابل انقالب
میایستند ،انقالب چارهای جز ایستادگی ندارد اما نباید
«اختالفنظر و سلیقه» به جبههگیری در مقابل یکدیگر،
تضعیف امید و مخدوش شــدن انســجام عمومی منجر
شود.
ایشان با اشــاره به تخصص برخی دشمنان انقالب در
سیاســت «تفرقه بینداز و حکومــت کن» و تالش آنها
برای ایجاد اختالفهای مذهبی و درگیر کردن شــیعه و
س ّنی ،افزودند :نباید اجازه داد این مسائل در کشور اتفاق
بیفتد و اوج بگیرد ،همچنان که قرنهاست شیعه و س ّنی

در کشــور در کنار یکدیگر و بــدون درگیری و اختالف
زندگی کردهانــد ،بنابراین نباید برای اختالفها بهانهای
به وجود بیاید که خوشبختانه نیز به وجود نیامده است.
رهبر انقالب اســامی افزودند :حاال یک کســی حرف
غلطی میزند و یک نفر هم احســاس تکلیف میکند اما
این مسائل را نباید ادامه داد و همه باید انسجام عمومی
را حفظ کنند.
ایشــان ،جمهوری اســامی ایران را مظهر اســام و
حاکمیت امت اسالمی خواندند و با اشاره به اظهار عالقه
و تعصب اهل ســنت در کشورهای مختلف به جمهوری
اســامی ،گفتند :مراســمهای عظیم تجلیل از شــهید
ســلیمانی در کشورهای اسالمی نمونهای از این عالقه و
تعصب و پشــتیبانی امت اسالمی از جمهوری اسالمی از
شرق آسیا تا غرب آفریقاست.
حضــرت آیتاهلل خامنهای در توصیه بعدی با تأکید بر
جوان امیدوار ،بهتر
لزوم تقویت امید به آینــده ،گفتند:
ِ
کار و تــاش و تحقیق میکند البته تقویت امید فقط با
حرف زدن نیست و مســئوالن باید با کار و تالش خود
که امروز بحمداهلل به آن مشــغول هستند ،دل جوانان را
از امید لبریز کنند.
ایشان با اشاره به مکتوم ماندن موفقیتهای جمهوری
اســامی در عرصههای گوناگــون ،افزودنــد :با وجود
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی بخصوص برای طبقات
ضعیف و مشــکالتی همچون مشکالت بانکی و مالیاتی،
جمهوری اســامی دســتاوردهای مهمی در بخشهای
مختلف داشــته که باید برای مردم و کسانی که فقط با
بیان مشکالت از این موفقیتها غافل هستند ،بیان شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تحسین گرایش مردمی و
محسوس دولت ،تقویت و تکمیل این حرکت را ضروری
خواندنــد و افزودند :باید به وعدهها نیــز در موعِد خود
عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشــد،
صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد.
ایشان ایجاد ســازوکاری برای استفاده از دیدگاهها و
شیوههای پیشنهادی صاحبنظران ،متخصصان و مردم
و بررسی چگونگی اســتفاده از مشارکتهای مردمی را
در اقدامات دولت الزم دانســتند و به دولتمردان توصیه
کردنــد از ظرفیتهای مردمی بــرای نظارت عمومی بر
مسائلی نظیر فساد و ویژهخواری نیز استفاده کنند.
رهبــر انقــاب در پایان سخنانشــان تأکیــد کردند:
مســئوالن با همه وجود برای مــردم کار کنند و با نیت
محســوس فعلی را گسترش دهند
تالش
خالص ،کار و
ِ
ِ
تا خداوند این تالشها را هرچه بیشتر پُر برکت گرداند.
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