ورزشــي

کاهش  10درصدي آمار ازدواج در کشور

بخشنده ترين شما پس از من كسي است كه دانشي بياموزد آنگاه دانش خود را بپراكند.پيامبر اكرم
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صفحه4

 45مدير شهرداري
در صف خروج از بهشت

گروه اجتماعي :پــس از تصويب قانون منع
به کارگيــري بازنشســتگان در مجلس ،در
حال حاضر 45مدير و معاون شــهردار تهران
در صف خروج از بهشــت هستند؛البته هنوز
تکليف شهردار ميانسال تهران در اين ميان...
صفحه4

امکان مذاکره
با آمریکا وجود
ندارد
صفحه2

رئيس اتحاديه ناشران خبر داد

توقففعاليتتعدادياز
ناشران به دليل گراني کاغذ

رئيس اتحاديه ناشــران و کتابفروشان تهران
گفت :متاســفانه تعدادي از ناشران به خاطر
مشکالت موجود ،موقت ًا فعاليت خود را متوقف
کردهاند«.محمود آموزگار» در گفتگو با...
صفحه6

افزایش قيمت آب
براي مشترکان
پرمصرف
صفحه3

تاج :از قانون منع حضور
بازنشستهها تمکین میکنم
صفحه7

آیت اهلل آملی الریجانی:

اخبار مهم در مبارزه با
مفسدین اقتصادی
در راه است
وضعيت فعلي اقتصاد کشور حاصل ضعف عملکرد تيم اقتصادي روحاني

صفحه2

ناتوانيدولتدرمهارافسارگسيختگياقتصاد

گروه اقتصادي :يک ســال از نيمه دوم رياست جمهوري
حســن روحاني نيز ميگذرد و از وعدههاي داده شــده در
خصوص کنتــرل تورم و رفع مشــکالت اقتصادي ديگر
خبري نيســت و در شرايطي که وي در کوران دوازدهمين
دوره انتخابات رياست جمهوري اهم برنامههاي اقتصادي
خود را در چندين محور منتشر و بر آنها تاکيد کرد ،نگاهي
به عملکرد يک سال گذشته وي نشان ميدهد در اين مدت
نه تنها بخش قابل توجهي از اين برنامهها تحقق نيافته است ،بلکه حاال «فنر فشرده نگهداشته شده تورم» در
چهار سال نخست رياست جمهوري وي نيز ،چند ماهي است که بهگونهاي باز شده که حتي مخالفان حسن
روحاني هم در بدبينانهترين حالت و شرايط فکر نميکردند که بازارهاي مسکن ،ارز ،خودرو ،سکه و...
صفحه3

 ۹۷درصد مساحت ايران
دچار خشکسالي بلندمدت است

صفحه4

مديرعامل مپنا:

آمادهايم توسعه میدان نفتی «منصوري» را
به تنهايي به عهده بگيريم
صفحه3

جليلي عنوان کرد

مقابله نسل دیروز با تهاجم نظامی
و مبارزه نسل امروز با فشار اقتصادي

سعيد جليلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
در مراسم گراميداشت ياد و خاطره شهداي مساجد
منطقه طالب مشهد حاضر شد و به ايراد سخنراني
پرداخت.به گزارش «عصرايرانيان» در ادامه بخشي
از ســخنان وي را مشاهده ميکنيد :هنر نسل دفاع
مقــدس اين بود کــه از خودش عمليــات و رفتار
و کرداري نشــان داد که امروز ســي سال از جنگ
تحميلي ميگذرد و دشــمن ديگر صحبت از گزينه
نظامينميکند.يعني ميدانــد که اين گزينه جواب
نداده است.اين را خودش بيان ميکند.همين مردکي
که االن رئيس رژيم آمريکا است.شما ميبينيد که
او صحبت از گزينه نظامينميکند ،چرا؟چون شنيده
اســت که اين گزينه جواب نميدهد.هنر آن نسل
اين بود که ملت ما را از آن مسائل به گونهاي عبور
داد که امروز ديگر دشــمن فکر گزينه نظاميرا هم
نميکند.فهميده بياثر است.خب هنر نسل امروز بايد
چه باشد.وظيفه امروز ما چيست؟امروز او تمام تالش
خودش را گذاشــته که با فشار اقتصادي ،رسانهاي،
مطبوعاتي و فرهنگي فاصله مــردم از نظام را زياد
کند.اما هنر نســل امروز چيســت؟ بايد به گونهاي
عمل کند که دشــمن بداند گزينه اقتصادي و فشار
اقتصادي ديگر جواب نميدهد.اما رســيدن به اين
نقطــه کار ميخواهد.اين يــک مجاهدت و تالش
شــبانه روزي ميخواهد.اگر شما ميبينيد در اين جا
کســاني شب گشت ميدادند و صبح ميرفتند مرغ
توزيع ميکردند ،بــه موقع جبه ه ميرفتند.اگر الزم
بود به خيابان دانشگاه ميرفتند و جلوي گروهکها
ميايســتادند ،اين کار يک تالش مستمر بود.شما
ميديديد در زيرزمين يک مســجد انصار المهدي،
همين جوانان در آن زيرزمين جمع ميشــدند.مث ً
ال
شهيد بيننده يک کتابخانهاي را به بهترين شکل ،در
حد امکاناتي که بود تاسيس ميکرد و تمام جوانان آن
محل را پوشش ميداد و تغذيه فرهنگي ميکرد.اين
نبود که بگويد حاال بگذاريد ببينيم فالن جا بودجه
ميدهند.فالن جا امکانات ميدهند.فالن جا ميدهند
يا نه.شروع ميکرد.نسبت به تک تک بچههاي اين
محل احساس مسؤوليت ميکرد.کاسبان همين طور.
مرحــوم آقاي حميدي که پدر شــهيد عزيز محمد
حميدي بودند و عزيزان ديگري شــبانه روز ،اص ً
ال
کارشــان را رها کرده بودند.ما کسبهاي را ميديديم
که مدام مشــغول فعاليتهاي انقالبي در مســجد
بودند و ميگفتيم مگر اينها کاســبي ندارند؟ اينها
مرتب در مسجد هستند.از صبح به مسجد ميآيند تا
آخر شب! اين بود که انقالب را حفظ ميکرد.اگر ما
امروز انشاءا...ميخواهيم اين افتخار را داشته باشيم
که ببينيم انشاءا ...اين نســل هم اين افتخار را از
خود باقي خواهد گذاشت که دشمن را براي هميشه
از گزينه فشار اقتصادي مأيوس بکند ،اين يک کار
جدي ميخواهد.اگر آن زمان کسي ميگفت خيلي

با چنين جواناني کشور شکست نخواهد خورد

خب ،ما ميخواهيم در عرصــه انقالب کار بکنيم.
مث ً
ال چهل و پنج روز ميرفت آموزش نظاميميديد.
اين آموزش نظاميبراي اين نبود که بعدش بنشيند
و بگويد خب ،آموزش ديديم.خداحافظ شــما.ما به
خانهمان رفتيم.آن اردو براي يک عمليات بود.براي
اين کــه آمادگي پيدا بکند و در يک مقطعي برود و
عمليات بکند.

امروز هم اگر ما جلســاتي داريم ،اين جلســات بايد
مقدمهاي باشــد بــراي يک فعاليــت بزرگ.اگر ما
ميگوييم اين دعاي ندبه در اين ســالها توانســته
افتخاراتي بيافريند.قرنها بود که دعاي ندبه خوانده
ميشد.دعاي ندبه وقتي ميتواند آن آثار را داشته باشد
که اين رفتار باشد.يعني کسي آن چه را که ميخواند
باور بکند و بيايد آن را با همه وجود محقق بکند.امروز
هم خيلي خوب است که ما دعاي ندبه بخوانيم اما بايد
بدانيم که همين دعاي ندبه از اين جمعه تا جمعه بعد
چه تکاليفي را روي دوش ما ميگذارد.اگر تمام دنيا
آمده است و فعاليت ميکند که امروز اين پرچم حقي
را که بلند شده است ،به زمين بزند بايد کاري بکنيم
که «لئال يــزول الحق».نگذاريم که آنها اين پرچم
را نگذارند بلند باشــد.خب اين همفکري ميخواهد.
همافزاييميخواهد.

خود دشــمن اذعان دارد هر کاري انجام داده
موفق نشده است

بايد مراقب باشــيم تا شــامل سنت استبدال
نشويم

امروز سختترين دشمنان شما بيان ميکنند که ما
در اين چهل ســال هر آن چه در توان داشتيم به کار
برديم اما موفق نشديم.اين که عين اظهارات مقامات
رسميآمريکااست.امروزميبينيدکهيکيازموضوعات
اصلي آنها اين اســت که چرا ما که ميخواستيم سه
روزه اهواز را بگيريم ،بعد چند روزه انقالب را از پا در
بياوريــم ،امروز ايران در مرزهاي مديترانه نفوذ دارد؟
ميگويند ما ميخواهيم تمام تالشمان را بکنيم که
ايران در منطقه نفوذ و اقتدار نداشــته باشد.آيا آنها در
مقابله با ما سالحهاي کميداشتند؟ آيا آنها براي مقابله
با ما محدوديتهاي سياسي داشتند؟ امروز همه دنيا
ميداند که اينها که به چيزي قائل نيستند.مگر اينها
نگران مث ً
ال فالن مقررات بينالمللي هستند؟ اتفاق ًا شما
ً
ميبينيد که دشمن رسما ميآيد توافقي که خودش
کرده را هم زير پا ميگذارد.خودشــان هم ميگويند
که بله ،ايران همه تعهداتش را انجام داد.يازده بار هم
آژانــس اين را بيان کرده اما راحت آن توافق را زير پا
ميگذارند.پس اينها محدوديتي نداشتند ،نه نظامي ،نه
سياسي ،پس چرا موفقيتي نداشتند؟ چرا نتوانستند نه
تنها به موفقيتي برسند ،بلکه دچار عقبنشينيهاي
پي در پي شدند.ميگويند ما  6هزار ميليارد دالر فقط
در عراق هزينه کرديم.اين عين اظهارات آنها است.
بعد شــما امروز به عراق ميرويد ميبينيد که نوشته
شــارع امام خميني.دشمن ميگويد من برنامهريزي
کردم.هزينه کردم و اين گونه شــده اســت.اينها از
کجا به دســت آمده؟ اين از جاي جاي روســتاها و
شهرهاي ما و محالتي مانند کوي طالب به دست
آمده است.جواناني که با همه وجود وظيفه خودشان
را تشــخيص دادنــد و صحيح عمــل کردند.جامع
عمل کردند.

دولت تدبير و اميد

محرومين را ناامید کرد

روزنامهصبحايران

اجراي بدون اعمال سلیقه«قانون منع بكارگيري
بازنشستگان» نيازمند آيين نامه اجرايي دولت

یادداشت

ملت ما يک افتخاري پيدا کرد و اين افتخار اين بود
که توانســت امروز اين جايگاه را پيدا بکند.جايگاه
ســربازي امام زمان عليه السالم با پيروي از واليت
فقيه.بدون تعارف فهميد ،وقتي گفته ميشود «هم
الســبيل» يعني چه؟ خود آنها گفتهانــد اگر من را
قبول داري ،مسيرش اين است که دچار بحثهاي
روشــنفکري و انحرافي نشــد.فهميد واليت فقيه
هست.ملت ما اين را پذيرفت.اين را فهميد و با همه
وجود دعوت خدا و رسول را اجابت کرد و يک حيات
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم ل َِما
جديد پيدا
کرد.اس َت ِج ُيبوا ِ َّل َو ل َِّلر ُس ِ
ْ
ُي ْحيِ ُ
يك ْم.يک حيات جديد پيدا کرد.يک حيات عادي
نبود.حياتي که دشــمن دارد به آن اعتراف ميکند.
ميگويد ما همه فشارها را آورديم و اين دارد در همه
زمينهها موفق ميشود.اين فقط مقاومت نميکند.
دارد پيشــرفت ميکند.او از اين نگران اســت.يکي
هست مقاومت ميکند ولي بعد مقاومتش ميشکند.
اما اگر آن عوامل موفقيت استمرار پيدا بکند.پيشرفت
هم صورت ميگيرد.اگر پيروي از واليت اســتمرار
پيدا بکند.اگر مجاهدت استمرار پيدا بکند.اگر الزمه
آن اين اســت که شما بداني وظيفهات چيست ،آن
را بشناســي و مرتب عمل بکنــي موفقيتها هم
اســتمرار پيدا ميکند.اين عين صراحت قرآن است.
خداوند که تعارف ندارد.يکي از آن ســنتهاي الهي
سنت استبدال اســت.يعني اگر ملتي آمد و ايمان و
عمل صالح را مثل شما در دست گرفت ،حيات پيدا
ميکند اما اگر نگرفت هم اين طور نيست که خداوند
بگويد نه ،هميشه شما هستيد.عين آيه قرآن است که
اگر شما اين را قبول نکرديد و ادامه نداديد« ،يستبدل
قوما غيرکم» کس ديگري را ميآورد.کس ديگري
اين توفيق را پيدا ميکند.

جليليعنوانکرد

مقابله نسل دیروز با تهاجم
نظامی و مبارزه نسل امروز با
فشاراقتصادي

صفحه
صفحه2
همین

به علت بروز بحران اقتصادي در کشور و
افزايش شديد هزينههاي زندگي ،شاهد
رشد فقر در کشور هستيم و همين مسئله
در کنار اينکه محروم شــدن بسياري از
مردم از امکانــات حداقلي زندگي را به
دنبال داشته باشد بر ايمان و معنويت در
جامعه نيز تاثير خواهد گذاشت همانگونه
که امام علي(ع) فرموده اند :از آن دري
که فقــر ميآيد دين و ايمــان بيرون
ميرود.اين در حالي اســت که براساس
آمار موجود حــدود  33درصد جمعيت
کشور در فقر مطلق زندگي ميکنند که
اين مســئله اصال براي نظام جمهوري
اســاميايران با وجود اين همه منابع
خدادادي و ظرفيتهاي فراواني که در
کشــور وجود دارد مناسب نيست.در اثر
فقر و عدم اشتغال در کشور سن ازدواج
در جامعــه باال رفته و همين مســئله
ميتواند انحرافات اخالقي را به همراه
داشته باشد ،همچنين شيوع فقر در اثر
نبود شغل و جلوگيري کردن از تحصيل
جوانان آنها را به سوي اعتياد و بزه کاري
سوق ميدهد که همين مسئله ميتواند
در آينــده جامعه ايــران را با تهديدات
شديدي مواجه کند.متاسفانه در کشور ما
مناطق محروم بســياري وجود دارد که
زندگي اسف بار مردم در اين مناطق دل
هر فــردي را به درد ميآورد.هدفمندي
يارانهها اقدام مناسبي در جهت حمايت
از مناطــق محروم بود بــه طوري که
مردميکه توان کار نداشــته و از هيچ
درآمدي برخوردار نبودند با دريافت يارانه
توانستند قدري از مشکالتشان را مرتفع
کنند اما در حال حاضر عليرغم رشــد
فزاينده تورم و عدم افزايش يارانه نقدي
مشــکالت محرومين و فقرا مضاعف
شــده و حتي دولت تدبير و اميد پروژه
مسکن مهر را که در جهت مرتفع کردن
نياز مســکن اقشار ضعيف جامعه ايران
اجرايي شده بود را نه تنها متوقف ،بلکه
حتي واحدهاي نيمه کاره مســکن مهر
را با وجود تاکيد مقام معظم رهبري به
طور کامل تکميل نکرد.بهانه دولت هم
ساماندهي بازار مسکن و نهايتا اجراي
طرح مســکن اجتماعي بود که در حد
حرف باقي ماند.لذا دولت تدبير و اميد که
با شعار حل معضالت اقتصادي و بهبود
معيشت مردم روي کار آمده بود نه تنها
موفق به بهبود وضعيت معيشت مردم
نشــده بلکه اين روزها کاري کرده که
فقر در جامعه گسترش يابد و محرومين
تحت فشار بيشتري قرار بگيرند.

