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رهبر انقالب 
در دیدار اعضای مجمع تشخیص:

تا جای ممکن
فضا نباید امنيتی شود

سياست 2

افزایش نگرانی ها در پی اطالع رسانی
ناقص وزیر آموزش و پرورش  

دانش    آموزان بازداشتی
دقيقاً کجا هستند؟!
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قالیباف به آیین نامه اجرایی واردات خودرو سه ایراد اساسی گرفت؛ 

 حکایت یک مصوبه پیچیده
در مه!

چرتکه 3

شهرنوشت 6

تاکید بر پلتفرم های داخلی با وجود ضعف زیرساخت ها، 
کلنجار با اعصاب و معاش مردم است؛ 

مصائب تأمین 
اینترنتی »امنیت«

» VPN خوب ســراغ ندارید؟ فیلترشکن 
قوی چطور؟« این پرسش آشنای این روزهای 
مردم از یکدیگر اســت. کمتر کســی اســت 
که روی گوشــی هوشــمند خــود حداقل به 
تعداد انگشــت های دســت انواع وی پی ان و 
فیلترشــکن را بــرای دور زدن محدویت های 
اینترنتی روزهــای اخیر نصب نکرده باشــد. 
محدودیت هایی که به چالش بــزرگ نه فقط 
برای کاربران عمومی اینترنت و فضای مجازی، 
 بلکه برای کسب و کارهای فعال در این فضا نیز 
تبدیل شده اســت.  اما در میان همه پلتفرم ها، 
محدودیت در اپلیکشــن های ارتباطی خارج 
پایه بیش از همه مردم و کسب و کارها را کالفه 

کرده است. با ادامه محدودیت در برقراری ارتباط 
با پیام رسان هایی مثل واتســاپ و اینستاگرام، 
اخباری مبنی بر فیلتر دائمی این پیام رسان ها ، 
عرقی سرد را پیشانی کاربران اینترنت و فعاالن 
اقتصادی این حوزه می نشاند. اخباری که در این 
آشفته بازار اطالع رسانی، گاه تایید و گاه به کل 
تکذیب می شود. نگرانی اخیر کاربران به سابقه 
مسدود شدن تلگرام برمی گردد. در حوادث دی 
ماه 96، تلگرام برای نزدیــک به دو هفته فیلتر 
شد اما دوباره با رفع فیلترینگ، در دسترس قرار 
گرفت این در حالیســت که در ۱۰ اردیبهشت 
9۷ مجدداً تلگرام با دستور قضایی از دسترسی 

کاربران خارج شد...

افزایش سبد معیشت به ۱۸ میلیون و امید خانه دار شدن به ۱۲۳ سال

حال کارگران اصال خوب نیست

دسترنج 4

بازگشت هیجان به والیبال بانوان از روز جمعه

لیگ بیست ودوم
آدرنالين 7
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سياست 2

فرهنگ و هنر 8

چرتکه 3

فرهنگ و هنر 8

آیت اهلل خامنه ای گفتند: اینکه برخی می گویند فضا را امنیتی 
نکنید، بله ما هم موافق هستیم و تا آنجایی که ممکن است فضا 
نباید امنیتی شود اما کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی 

هم در جای خود.
به گزارش ایلنا،  آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز )چهارشنبه( در 
دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
مجمع را به لحاظ حضور افراد نخبه و مجّرب و نگاه همه جانبه به 
مسائل کشور و وظایف اساسی که بر عهده آن است، مجموعه ای 

بسیار مهم برای جمهوری اسالمی دانستند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشــاره به قضایای اخیر، 
اغتشاش های پراکنده را طراحی انفعالی و ناشیانه دشمن در مقابل 
پیشرفت ها و حرکت های ابتکاری و بزرگ ملت ایران خواندند و 
تأکید کردند: تا هنگامی که ملت در مسیر نظام اسالمی و ارزشهای 
دینی قرار دارد، این دشمنی ها ادامه خواهد داشت و تنها راه عالج 
آن ایستادگی است و مسئوالن کشور نیز مراقب باشند اینگونه 
مسائل آنها را از مسئولیت ها و وظایف اصلی در عرصه داخلی و 

خارجی باز ندارد.
آیت اهلل خامنه ای با تشــکر از تالش های اعضا در دوره قبلی 
مجمع بخصوص جلسات متراکم درباره سیاست های کلی برنامه 
هفتم، و همچنین با گرامیداشت یاد اعضای فقید به ویژه مرحوم 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی، مجمع تشخیص مصلحت گفتند: 
مجمع هم از لحاظ حضور افراد نخبه و مجــّرب در آن، و هم به 
علت وظایف مهم آن، جایگاهی واال و برتر دارد. ایشان مهمترین 
مسئولیت مجمع را وظیفه »تشــخیص مصلحت« خواندند و 
گفتند: مسئله مصلحت جزو مسائل درجه یک نظام، و به تعبیر 
امام بزرگوار به قدری مهم اســت که غفلت از آن گاهی موجب 

شکست اسالم می شود.
رهبر انقالب، معرفی و معنا کــردن »مصلحت« در مقابل 
»حقیقت و حکم شــریعت« را غلط دانستند و با تأکید بر اینکه 
الزمه تشخیص صحیح، شناخت موضوع و شناخت مصلحت 
است، افزودند: در تعیین مصلحت باید به شیوه ای عمل شود که 

کامالً اطمینان بخش باشد.
آیت اهلل خامنه ای همچنین اعتبار قوانین مورد بررســی در 
مجمع را تا زمان جاری بودن مصلحت دانســتند و خاطرنشان 
کردند: در موضوع سیاســت های کلی نیز نباید نگاه افراطی یا 
تفریطی داشت زیرا هم گنجاندن مسائل آرمانی و هر چیز مفید 
برای کشور به عنوان سیاست کلی نادرست است هم جزیی نگری 
و تعیین بعضی کمّیت ها و وارد شدن در جزئیات اجرایی و تقنینی.
رهبر انقالب تعریف صحیح از سیاست های کلی را »چارچوبی 

روزآمد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی به منظور دستیابی به 
اهداف« خواندند و افزودند: بعضی از سیاست ها، ماندگار، اما برخی 

دیگر مختص یک دوره خاص و نیازمند به روزرسانی هستند.
ایشان وظیفه نظارت بر ُحســن اجرای سیاست های کلی را 
مسئله ای ظریف دانستند و گفتند: گاهی شکایت می شود که این 
نظارت موجب قفل شدن کارها می شود در حالی که مالحظات 
و قواعد حقوقی باید به گونه ای در نظر گرفته شود که نظارت در 
عین جلوگیری از انحراِف جهت گیری هاِی قانونگذاری و اجرایی، 

موجب توقف یا تأخیر در امور نشود.
»اثربخشی سیاست های کلی« نکته پایانی مورد اشاره رهبر 
انقالب در این بخش بود. آیت اهلل خامنه ای در ادامه به قضایای اخیر 
و برخی اغتشاش های پراکنده اشاره و به اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت به عنوان افراد تأثیرگذار در اصالح امور و خنثی کردن 
نقشه دشمن، توصیه کردند در قبال این مسائل توجه کافی داشته 

باشند و از این مسائل عبور نکنند.
ایشان با تأکید بر اینکه در حوادث اخیر، نقش و دخالت دشمن 
برای همه و حتی برای صاحب نظران بی طرف خارجی روشن و 
آشکار است، افزودند: این قضایا یک موضوع خودجوش درونی 
نیست البته ممکن است از برخی زمینه ها استفاده کرده باشند اما 
اقدامات دشمن همچون تبلیغات، تالش برای اثرگذاری فکری، 
ایجاد هیجان، تشویق و حتی آموزش راههای ساخت مواد آتش زا، 

اکنون کامالً واضح و آشکار است.
رهبر انقالب،  نکته مهم در این قضایا را »انفعالی و واکنشــی 
بودن حرکت دشمن« برشمردند و خاطرنشان کردند: ملت ایران 
در فاصله  زمانی کوتاه، حرکت های بزرگــی انجام داد که ۱۸۰ 
درجه در نقطه مقابل سیاستهای استکبار جهانی بود و آنها ناچار 
به عکس العمل شدند و در همین چارچوب با برنامه ریزی و َصرف 
پول، افرادی از جمله برخی سیاسیون در آمریکا، اروپا و برخی نقاط 
دیگر را به میدان آوردند. آیت اهلل خامنه ای گفتند: این حرکت های 

عظیم نشان داد ملت ایران عالوه بر اینکه با نشاط، متدیّن و پایبند 
به ارزشها و مسائل دینی است و کشور نیز حرکت رو به جلو خود را 
با شتاب ادامه می دهد. آیت اهلل خامنه ای حضور میلیونی جوانان 
در راهپیمایی اربعین و حرکت های مؤمنانه را نمونه ای از تدیّن، 
دین باوری و حرکت های بزرگ ملت ایران برشمردند و افزودند: در 
واقع ابتکار به دست ملت ایران بود و دشمن مجبور به عکس العمل 

ناشیانه و ابلهانه و برنامه ریزی برای اغتشاش شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید مجدد بر متفاوت بودن حکم 
کسانی که به خیابان ها آمدند، خاطرنشان کردند: برخی از این افراد 
یا عامل دشمن هستند یا اگر عامل هم نباشند هم جهت با دشمن 
هستند و برخی هم افراد هیجان زده هستند. در مورد دسته دوم 
باید کار فرهنگی انجام گیرد اما درخصوص دسته اول، مسئوالن 

قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند.
آیت اهلل خامنه ای گفتند: اینکه برخی می گویند فضا را امنیتی 
نکنید بله ما هم موافق هستیم و تا آنجایی که ممکن است فضا 
نباید امنیتی شود اما کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی 

هم در جای خود.
ایشان تأکید کردند: تا زمانی که ملت ایران، پرچم اسالم را به 
دست گرفته و همراه نظام اسالمی است،  این دشمنی ها به اَشکال 
مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و تنها راه عالج آن نیز ایستادگی 
است البته اینگونه نیست که بگوییم حرکت در مسیر اسالم، برای 
ما از جانب شیاطین دردسر درســت کرده است زیرا آنهایی هم 
که در مسیر اسالم نیستند به نحو دیگری دچار دردسر از طرف 

شیاطین هستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: ایستادگی ما در 
مقابل طراحی ها و دردسرســازی های شیاطین موجب توقف 
نمی شود و زمینه ساز حرکت رو به جلو می شود. آیت اهلل خامنه 
ای یک توصیه نیز به مسئوالن کشــور کردند و گفتند: مراقب 
باشید این مسائل حواس شــما را پرت نکند و از کارهای اصلی و 

اساسی باز نمانید.
ایشــان افزودند: ســازندگی ها و کارهای بــزرگ اجرایی و 
قانون گذاری های کارآمد و کارهای بزرگ قضایی و مسائل مهم 
در سیاست خارجی نباید معطوف به این حوادث جزئی شوند و به 

لطف خدا اینگونه هم نخواهد شد.
ایشان در پایان ســخنان خود تأکید کردند: ما به وعده الهی 
مبنی بر پیروزی قطعی یقین داریــم و حتماً کمک الهی همراه 

ما خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل آملی الریجانی 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از جدیت و اِشراف 
اعضای مجمع و اقدامات آن در زمینه تشخیص مصلحت، بررسی 
سیاســت های کلی و حل معضالت و همچنین اقدامات هیأت 
عالی نظارت در دوره گذشته و برنامه های پیِش رو در دوره جدید 

بیان کرد.

رئیس جمهور گفت: امروز اتحاد برای ما نه یک تاکتیک 
بلکه یک راهبرد و استراتژی بسیار اساسی است. 

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در 
آیین گشایش سی و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت 
اسالمی در سالن اجالس سران افزود: این کنفرانس کمک 
می کند که به درک مشترک بین همه شخصیت های اثرگذار 
در جهان اسالم که چه سرمایه عظیمی به اسم دین و دینداران 
و مسلمانان و معتقدان به دین، سرزمین های اسالمی، جوانان 
با گرایش به معنویت و دین، روحیه مقاومت و ایستادگی در 
مقابل دشمن و آماده بودن برای زندگی دین مدارانه، نیروهای 
فرهیخته و عالم و عامل برای اندیشه  در مقابل جریان الحادی 

و سکوالر و تکفیری داریم.
وی خاطرنشــان کرد: بیندیشید که دشــمن در چه 
جایگاهی اســت و چه ترفندهایی دارد. بیندیشید؛ به نام 
دین امروز پرچمی که امام برافراشــتند، پرچم اتحاد بین 
همه مسلمانان در همه اقلیم ها با همه گویش ها است. امروز 
مسلمانان اشتراکات بسیار زیادی دارند. این اشتراکات می 
تواند قدرت بزرگ و مدنی به نام دین پدیــد آورد و در برابر 
همه تمدن های مدعی امروز عالم ســر بلند اعالم کند که 

برای سبک زندگی انسان معاصر ، سخن و مدل داشته باشد.
وی با اشــاره به توطئه و فتنه دشــمن در جهان اسالم 
اظهار کرد: انسجام و وحدت و یکپارچگی، دشمن شناسی و 
دشمن ستیزی و بصیرت در دین دشمن را شکست داد. امروز 
نقش مهم علما این است که بصیرت افزایی و معرفت افزایی 
کند. امروز وظیفه همه روشــنگری درباره جایگاه اسالم و 
ناتوانی دشمن است. رهبر انقالب همواره بر جهاد تبیین تاکید 
دارند. امروز دشمن با وجود همه ادعاها بسیار ناتوان هستند. 
آنها خود را صاحب منطق جلوه می دهند اما منطق و استدالل 
را نمی فهمند نمی توانند حقایق را درک کنند بنابراین راه 

مقابله با آن ها ایستادگی و مقاومت است.

مساله فلسطین همچنان مساله جهان اسالم است
رئیسی همچنین خاطر نشــان کرد: آن هایی که فکر 
می کردند که راه نجات فلســطین در مذاکره است، اشتباه 
کردند. جریان سازش با رژیم صهیونیستی شکست خورد و 
اکنون فرهنگ جریان مقاومت پیروز شده است. مگر قرارداد 
شرم الشیخ اسلو و کمپ دیوید کاری پیش برد؟ مگر آن ها به 
قراردادها پایبندند؟ آن ها میثاق  شکنند. رژیم صهیونیستی 
پیمان و میثاق نمی فهمند؛ بنابرایــن در مقابل آن ها باید 
ایســتادگی کرد. امروز گروه های مقاومت در فلســطین و 

لبنان ابتکار عمل را گرفته اند. تا دیروز ابتکار عمل در اختیار 
سازمان های به اصطالح آزادی بخش بود اما در جریان جنگ 
22 روزه، 33 روزه یــا هشــت روزه گروه های مقاومت بهم 

آموختند، راه مقابله با رژیم صهیونیستی ایستادگی است.
وی تاکید کرد: ما عالوه بر حمایــت از جریان مقاومت، 
ارتباط با کشورهای خارجی را در اولویت  سیاست خارجی 
خود قرار داده ایم. در امــور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 

سیاسی مسلمانان برای ما در اولویت هستند.
رئیس جمهور همچنین با بیان این که »عادی ســازی 
با برخی دولت های سست عنصر برای رژیم صهیونیستی 
امنیت ساز نیست«، ادامه داد: این عادی سازی شاید با برخی 
افراد سست عنصر باشد نه با ملت های مسلمان. مسلمانان 
هرگز عادی سازی را نپذیرفته و نمی پذیرند. مگر می شود با 
کسانی که زن و کودک می کشند و زندان غزه ایجاد کرده اند 
عادی سازی شود. دل مسلمانان با آن ها مگر می شود صاف 
شود. این عادی سازی هرگز برای رژیم صهیونیستی امنیت 

ساز نخواهد شد.
وی با اشاره به تالش دشمن برای به حاشیه بردن مساله 
فلســطین اظهار کرد: زهی خیال باطل. مساله فلسطین 

همچنان مساله جهان اسالم است.

مدعیان حقوق بشر، 
بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند

رئیس جمهور همچنین با بیان این که »در برنامه های 
جمهوری اســالمی ایران مبارزه با ظلم، تروریست و تکفیر 
وجود دارد«، گفت: کینه دشمن هم به خاطر همین مساله 
اســت. دشــمن مدعی مبارزه با تروریزم اســت اما شهید 
ســلیمانی و المهندس قهرمان مبارزه با تروریزم هستند و 
منطقه را از داعش پاک کردند در حالی کــه خود آن ها در 
مبارزات انتخاباتی شان اعتراف کردند که جریان تروریستی 

را  ایجاد کردند. 

خبردیدار

رهبر انقالب در دیدار اعضای مجمع تشخیص:

تا جای ممکن فضا نباید امنیتی شود
رئیسی در سی و ششمین کنفرانس وحدت اسالمی: 

اتحاد مسلمانان نه یک تاکتیک، بلکه راهبرد اساسی است

ازسوی صندوق بین المللی پول به عمل آمد؛  

 پیش بینی کابوس وار 
برای آینده اقتصادی ایرانی ها

آفتاب پرست و آنتن، علیه محبوبیت پژمان جمشیدی

پایان قریب الوقوع یک 
»پژمان«؟

دادستان عمومی و انقالب تهران اعالم کرد: 

 صدور کیفرخواست
۶۰ پرونده مربوط به 

اعتراضات در پایتخت 

میان وزرای خارجه ایران و فرانسه درگرفت

مناقشه بر سر معنای »سرکوب« 
در یک گفت وگوی تلفنی

نقدی بر ترجمه کتابی از ویلم فلور

بیچاره تاریخ نگاری تئاتر ایران


