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   )العالی دظلهم(اي  امام خامنه

مان  یو اقتصاد مل ینسبت به مصرف جنس داخل دیما با دیبگرد یرانیا يبا تعصب دنبال کاال

  که  يهمان مقدار. مهم ماست وبیاز ع یکی یمصرف جنس خارج م؛یتعصب داشته باش

   یاندازه تعصب نسبت به اقتصاد مل نیهم اگر! ما نسبت به فوتبال تعصب دارند يها جوان

  )1/1/97(.ما اصالح خواهد شد ياز کارها ياریبس م،یداشته باش یاخلد دیو تول

  
 حمایت مردمی از کاالي ایرانی   روز    حرف ▼

به عنوان شعار » حمایت از کاالي ایرانی«انتخاب راهبرد 

را باید فال نیکی براي تحول در اقتصاد مقاومتی  1397سال 

دانست که با تدبیر رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی 

در این میدان بازیگران گوناگونی باید . ریزي شده است طرح

زایی اقتصاد و تقویت  آفرینی کنند تا فرآیند درون قشن

اقتصاد داخلی و تولید کاالي ایرانی به ثمر بنشیند که در این 

نقش . میان مردم نقشی کلیدي و تأثیرگذار را بر عهده دارند

 .دو عرصه مورد توجه قرار داد درمردم در این فرآیند را باید 

آفرینی  دون نقشاي که ب ـ عرصه تولید اقتصادي، عرصه1

هاي کمونیستی  سالیان سال نظام! مردم ره به جایی نخواهد برد

با نفی جایگاه مردم در چرخه تولید اقتصادي تالش کردند با 

دولتی کردن صنعت و اقتصاد، الگوي توسعه مدنظر خود را 

بست الگوي  دنبال کنند که در نهایت کار به شکست و بن

حالی است که در قانون اساسی  این در. اقتصاد دولتی انجامید

جمهوري اسالمی بخش خصوصی و تعاونی در کنار بخش 

دولتی به رسمیت شناخته شده و بر ضرورت مردمی کردن 

این سرمایه و توان ملی اگر هدفمند و . اقتصاد تأکید شده است

ریزي مشخص و با  با محاسبات دقیق اقتصادي و برنامه

افع فردي در خدمت تقویت بخشی به منافع ملی بر من اولویت

زایی اقتصاد قرار گیرد و حاصل آن تولید کاالي  سیاست درون

ایرانی با کیفیت و مقرون به صرفه باشد، به نحوي که قابلیت 

رقابت با کاالي مشابه خارجی را داشته باشد، گام بزرگ و 

  .مؤثري در مسیر خودکفایی ملی برداشته شده است

کننده کاال،  مصرف منزله ـ از منظري دیگر، مردم به2

نقشی اساسی در اعتباربخشی به جایگاه کاالي ایرانی در بازار 

فرآیند تولید و توزیع کاال هر چه باشد، سرانجام . خرید دارند

کننده است که با انتخاب خویش در خرید  این مصرف

کند و  محصوالت، یک برند را اعتبار بخشیده و تقویت می

این مسئله نیز . زند رقابت کنار میبرند دیگر را از عرصه 

گردد و  اي ذهنی است که به نگرش و ذائقه افراد بر می مقوله

  .باید در عرصه فرهنگ مورد مطالعه قرار گیرد

اعتمادي افراطی نسبت به کاالي ایرانی که گاه در  بی

شود، معضلی فرهنگی نیز به  ادبیات عمومی جامعه دیده می

. سازي مرتفع شود رآیند فرهنگآید که باید در ف حساب می

ها را تغییر داد و سپس انتظار  از این رو ابتدا باید ذهنیت

در . داشت حمایت عملی از تولید کاالي ایرانی صورت گیرد

به . تک افراد جامعه باید خود پیشگام شوند این میدان تک

واقع تا مردم نخواهند، حمایت از کاالي ایرانی محقق 

  ! نخواهد شد

  

 سؤال اساسی                             روز رشگزا▼ 

تهدید به خروج از : ترامپ با ایران در ابعاد گوناگون وارد درگیري و چالش شده است«

اي و جهانی  اردیبهشت ماه جاري که خود متضمن آثار متعدد و ناگوار منطقه 22برجام در 

با نقش و نفوذ ایران در خاورمیانه و در تواند باشد، مقابله با برنامه موشکی ایران، مقابله  می

اي خود،  آمریکا با هماهنگی طرفداران منطقه. نهایت تالش براي سرنگونی حکومت تهران

علیه ایران سامان داده است که این  را موج جدید حمالت تبلیغاتی و دیپلماتیک متعددي

خارجی چند وقت  مجموعه تحوالتی که در سیاست. حمالت اکنون از قبل فراتر رفته است

متأسفانه در داخل ... تر علیه ایران دارد اي بزرگ اخیر به وقوع پیوسته، نشان از وجود برنامه

تر شدن  اي بدون درك شرایط، با حذف راه و روش دیپلماسی، ایران را به سمت وخیم عده

اروپا، بندي و فشارهاي گوناگون از جانب آمریکا،  در مجموع با جبهه. برند شرایط پیش می

اسرائیل و عربستان سعودي به همراه سایر کشورهاي عربی همسو با ریاض اگر از شش ماه 

غریبه  ن، افکار عمومی جهانی با آتا چند سال آینده، حمله نظامی علیه ایران صورت گیرد

روزنامه  97در ستون سرمقاله اولین شماره سال  که ؛ این عبارات علی خرم».نخواهد بود

، نشان از رویکرد تکراري و آزموده شده جریان به چاپ رسیده» آرمان«طلب  اصالح

. دارددر حوزه سیاست خارجی طلب براي برخورد با موضوعات پیش روي کشور  اصالح

 نمایی از اي مدام با بحران هاي پیش از توافق هسته ها و سال همان گونه که در روزها و ماه

هاي کشور براي دستیابی  بر صرف نظر از تواناییوضعیت کشور و اصرار  المللی و فضاي بین

به فضاسازي  ،به امتیازات که خود نامش را توافق براي تحقق منافع کشور گذاشته بودند

هاي  گسترده دست زدند و در روزهاي انعقاد برجام آن همه تیترهاي درشت زدند و وعده

اندیشی این  از سادهترین حالت  بزرگ دادند که اکنون مشخص شده است در خوشبینانه

جمهور  هاي غرب از جمله رئیس نیز در مواجهه با لفاظی امروزها حکایت داشت،  رسانه

را در پیش گرفتند، روشی که اکنون این سؤال اساسی را به وجود  روشدیوانه آمریکا همان 

گام آورد که با تجربه برجام چه مبنا و مبانی عقلی وجود دارد که دوباره در این مسیر  می

  و بتوانیم منافع کشور را محقق کنیم؟ برداریم

 جزئیات تازه از آنچه به حریري در عربستان گذشتخبر ویژه      ▼ 

به نقل از دو افسر پیشین آمریکایی که همچنان  دکستر فلکنزبه قلم  »نیویورکر«نشریه 

با عنوان اي  هاي دیگر مشغول هستند، در مقاله در منطقه به عنوان مستشار یا در نقش

به محض اینکه سعد «: نوشت» تالش امیر عربستانی براي ساخت مجدد خاورمیانه«

وي بر روي . ها بازداشت شد وزیر لبنان وارد ریاض شد، به دست عربستانی حریري، نخست

این مسئله را در فلکنز که . ها به وي سیلی زدند صندلی گذاشته شد و چندین بار عربستانی

هاي  سیاست تشریح به و کرده مطرح این رسانه آمریکاییدر  نیطوال اي مقاله قالب

جمهور آمریکا و تحوالت  عهد عربستان و جارد کوشنر، داماد رئیس سلمان، ولی محمدبن

فلکنز همچنین گفته است حریري در فیلم ویدئویی که در آن . منطقه پرداخته است

اعالم کرد، خسته به نظر » یهالعرب«استعفاي خود را در ریاض از شبکه رسمی عربستان 

ها مبنی بر اینکه وي مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دامن  رسید که این مسئله به گفته می

حریري زمانی که براي دیدار با بن سلمان فراخوانده : وي در این مقاله گفته است. زند می

استقبال قرار کرد که به گرمی از سوي خاندان حاکم در عربستان مورد  بینی می شد، پیش

  .گیرد و مشکالت حل شود

  



 
 

 
  

  اخبار ▼

 !جمهور آمریکا براي ماندن در سوریه شرط رئیس

جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش درباره احتمال خروج  رئیس» دونالد ترامپ«

ده عربستان سعودي به ماندن ما عالقه زیادي نشان دا«: الوقوع آمریکا از سوریه، گفت قریب

بمانیم، شاید الزم باشد که ] در سوریه[ب، اگر بخواهید ما ام که خ نها گفتهمن به آ. است

دهیم و دالیل زیادي هم براي  ما کارهاي زیادي در این کشور انجام می. بپردازید] پولش را[

این کار داریم، اما این کار هزینه مالی بسیار زیادي براي کشور ما دارد و منافع آن براي 

گفتنی است، در » .خیلی بیشتر از منافعی است که براي خودمان دارددیگر کشورها خیلی 

حالی که فرماندهان نظامی آمریکا به تازگی از حضور بلندمدت یا حتی افزایش شمار 

اند، ترامپ از هفته گذشته آشکارا از احتمال  نظامیان این کشور در سوریه صحبت کرده

هاي باالي نظامی ادامه حضور در خاورمیانه  ریع آمریکا از سوریه به دلیل هزینهخروج س

ها و سیاستمداران نزدیک به  این اظهارات موجب شده است رسانه. صحبت کرده است

  .آویو و ریاض از پیامدهاي خروج آمریکا از سوریه اظهار نگرانی کنند تل

  بات مردمطلب به معیشتی بودن مطال اذعان روزنامه اصالح

تمرکز «: نوشت» چه باید کرد 97براي «در یادداشتی با عنوان » اعتماد«روزنامه 

موضوع مطالبات مردم امروز بر . مسئوالن در سال جدید باید بر مطالبات مردمی باشد

همگان، به ویژه دلسوزان نظام بیش از پیش روشن شده است و توجه به این موضوع 

شود؛ اما  هاي مختلفی را شامل می مطالبات مردم بخش. کند اي همگانی را طلب می اراده

همان طور که اشاره شد، یکی از ... بخش معیشتی آن بیش از پیش پررنگ شده است

گفتنی است، اذعان این . »ترین مطالبات مردم، مطالبات معیشتی و اقتصادي است مهم

هاي اقتصادي  نارضایتیطلب در حالی است که برخی مسئوالن دولتی منکر  روزنامه اصالح

نامه نوروزي  شوند، چنانکه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در مصاحبه با ویژه می

اي بیایند و جیغ و داد گرانی سر  اینکه عده«: همشهري در اظهارنظري قابل تأمل گفته بود

  ».دهند، نه درست است و نه منصفانه

  دهد چین مبارزه تجاري را با آمریکا ادامه می

اگر آمریکا به مبارزه تجاري اصرار : سخنگوي وزارت خارجه چین گفت» گ شوانگگن«

در مذاکرات با : وي افزود. کشد ماند و کنار نمی دارد، چین به طور قاطع تا آخرین لحظه می

چین همواره باز است؛ اما مشورت و مذاکره باید براساس احترام متقابل و رفتار برابر صورت 

خواهد به جنگ تجاري نیز بپردازد؛ اما ما از  کند و نمی ي برپا نمیچین جنگ تجار. گیرد

اگر کسی به جنگ با ما اصرار دارد و حتی وارد حریم خانه . نبرد تجاري هراسی نداریم

گفتنی است، جنگ تجاري . مانیم و مبارزه خواهیم کرد شود، ما قاطعانه تا پایان باقی می

تصمیم گرفت با وجود اعتراضات جهانی، بر واردات زمانی آغاز شد که آمریکا ماه گذشته 

درصد  10درصد و بر واردات آلومینیوم نیز  25فوالد از برخی از کشورها از جمله چین 

  .تعرفه اعمال کند

  !هلند به تهران یاعتراض به اعزام وابسته نظام

بسته همسو با رژیم صهیونیستی از اعزام وا  گیري یک سیاستمدار ارشد هلندي در موضع

با » جول وردویند«، »جوئیش نیوز«به نوشته وبگاه . نظامی کشورش به ایران انتقاد کرد

انتقاد از اعزام وابسته نظامی به ایران مدعی شد، ایران به دنبال نابودي رژیم صهیونیستی 

خواهد  ایران می«: وي افزود. است و هلند نباید با این کشور همکاري نظامی داشته باشد

کنم که نیازي به همکاري نظامی با ایران  گمان می. را از روي زمین محو کنداسرائیل 

هاي نزدیک به رژیم صهیونیستی به بهانه تصمیم دولت هلند براي اعزام  رسانه» .نداریم

وزیر خارجه این کشور را که ادعا شده است » سیگیرید کاگ«وابسته نظامی به تهران، 

 .اند ها فعال بوده، تحت فشار قرار داده یپیش از این در زمینه حقوق فلسطین

 

  کوتاه اخبار ▼

 رئیس ستادکل نیروهاي ،سرلشکر محمد باقريسردار ◄ 

از سوي فرمانده معظم  97با اشاره به نامگذاري سال  مسلح

: اظهار داشت» حمایت از کاالي ایرانی«به عنوان  کل قوا

سازي براي حمایت از کاالي ایرانی موجب کاهش  زمینه

ورم، حل مشکالت اقتصادي و معیشتی و افزایش عدالت ت

اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد و نیروهاي مسلح با 

به گیري از روحیه جهادي، اهتمام الزم را  تمام توان و بهره

  .حمایت از تولیدات داخلی به عمل خواهند آورد منظور

 طی توانست ایران اسالمی جمهوري کشتیرانی گروه◄ 

 کانتینري ونقل حمل برتر شرکت 100 بین یک سال مدت

 صعود پله دو با 21 رتبه از آلفاالینر، سوي از شده معرفی

 نقل و حمل ناوگان .دهد اختصاص خود به را 19 جایگاه

 شناور فروند 46 با ایران کشتیرانی گروه کانتینري

 حال در TEU 383 و هزار 96 ظرفیت به کانتینري

 58 ظرفیت با شناور فروند چهار است قرار و است فعالیت

  .شود اضافه ناوگان این به TEU هزار

با گذشت چند هفته از التیماتوم  »فایننشال تایمز«◄ 

دولت روسیه به تلگرام براي تحویل دادن سیستم 

افزار براي دومین بار درخواست  هاي این نرم رمزنگاري پیام

سازمان   بنا به اعالم روسکومنادزور، .دولت روسیه را رد کرد

نظارت بر ارتباطات روسیه، تلگرام دو هفته وقت داشت تا 

هاي خود را به سازمان اطالعات این  سیستم رمزنگاري پیام

کشور بدهد و در غیر این صورت در معرض فیلتر شدن 

  .گیرد قرار می

 به روسیه جمهور رئیس دستیار یوشاکوف، یوري◄ 

 و نفت بزرگ هاي شرکت گذاري سرمایه :گفت خبرنگاران

 میلیارد 50 از بیش به تواند می ایران میدان در روسیه گاز

 نفت، روس گازپروم، 2016 سال از این، از پیش .برسد دالر

 یادداشت نفت تات و زاروبژنفت نفت، گازپروم اویل، لوك

  . اند کرده امضا ایران نفت ملی شرکت با هایی تفاهم

: لس گفتنماینده مردم نیشابور در مج ،حمید گرمابی◄ 

اعاده اموال نامشروع «برخی نمایندگان که در ابتدا طرح 

از اینکه از سمت افکار   را امضا نکردند، پس» مسئوالن

فشار قرار گرفتند، این   عمومی و حوزه انتخابیه خود تحت

  .اما گفتند به آن رأي نخواهیم داد ؛طرح را امضا کردند

نتقاد از نحوه طلب با ا فعال سیاسی اصالح ،علی تاجرنیا◄ 

کید أت ،همدهاي نهم و  مواجهه اصولگرایان با رئیس دولت

اندیشی  نژاد از نجابت رهبري و مصلحت احمدي :کرد

  .کند اده میتفدستگاه قضایی سوءاس

در گزارشی » استریت ژورنال وال«روزنامه آمریکایی ◄ 

با توجه به اینکه حاکمان کشورهاي عربی روابط  :نوشت

بینند،  رژیم صهیونیستی را در خطر می راهبردي خود با

 .اند ها را رها کرده فلسطینی


