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باید مشکالت را به گوش
مسئوالن برسانیم

حجت االسالم والمسلمین دکتر «محمدرضا زائری» گفت:باید مشکالت را به گوش مسئوالن برسانند نه این که همه چیز را آرام و بدون مشکل
دانســت و کاســتی ها را منتقل نکرد .وقتی همه چیز خوب و زیبا و عالی جلوه داده شــد ،تحلیل ها و در نتیجه آن ،سیاســت گذاری ها هم غلط
خواهد بود .برخی خردمندی و پیری را در این می دانند که سر خود را پایین بیندازند و کاری به این نداشته باشند دین مردم به خطر افتاده است.

در دومین نشست «چشم انداز انقالب اسالمی در دهه پنجم» مطرح شد:

تبیینچشم اندازانقالب،نیازمندمرورصحیح گذشته
رضا میرزاده

info@khorasannews.com

دومین نشست از سلسله نشست های چهلسالگی انقالب
اسالمی با رویکرد «عدالت و آزادی فرهنگی اجتماعی»
چهارشنبه گذشته و با حضور جمعی از نخبگان فرهنگی
و اجتماعی ،در مرکز ملی پاسخ گویی به سؤاالت دینی در
مشهد برگزار شد.به گزارش «خراسان رضوی» در ابتدای
ایــن نشست که تا ساعاتی از بــامــداد پنج شنبه به طول
انجامید ،رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «مؤسسه
دیدهبان شفافیت و عدالت» با اشاره به وضعیت فعلی کشور
در عرصه های مختلف گفت :در چهل سالگی انقالب ،از نظر
سیاسی در وضعیت خوبی قرار نداریم .دکتر «احمد توکلی»
افزود:اعتمادبهسیاستمداراندرحداقلخودطی 40سال
گذشته قرار دارد و این بی اعتمادی به کل نظام سرایت پیدا
کرده و مختص سیاستمداران نیست .از منظر امر به معروف
و نهی از منکر ،اشرار را در خیلی از جاها حاکم کرده ایم و هر
چند قمه نمی کشند ،اما شرور قلم به دست ظالم هستند.
وی خاطرنشان کرد :اشرافی گری ،تجمل گرایی ،امتیاز
طلبی ،ویژه خواری ،ثروت اندوزی ،انحراف از ارزش های
انقالب ،تبارگرایی ،قبیله گرایی سیاسی ،عوام گرایی و...
در بین سیاستمداران اعم از «مجلسی» و «دولتی» رایج
است .دشمنی آمریکا به اندازه ای جدی است که ممکن
است مسئوالن و به تبع آن ها مردم در برابر آن کم بیاورند و
جمع این موارد ،مشروعیت نظام را کاهش می دهد.
▪تالطم قیمت ارز ،نشانه ای از مدیریت خسارت بار
اقتصادی کشور است

نماینده سابق مردم تهران در
مجلس شــورای اسالمی در
ادامــــــه گـــفـــت :از منظر
اقتصادی ،یک رکــود شش
ساله را طی می کنیم و این
حــــد رکــــــود طــــوالنــــی در
جمهوری اســامــی سابقه
نداشته است .تالطم قیمت ارز در روزهای فعلی و همچنین
در سال های  90و  91نشانه ای از مدیریت خسارت بار
اقتصادی کشور است و نشانه ناتوانی و عجز مسئوالن از
تشخیص ،پیش بینی و حل مسئله است .وی افزود :هر چند
نرخ تورم پایین نگه داشته شده ،اما مردم از این وضعیت
ناراضی هستند .به دلیل این که این نرخ تورم ،نرخ سبد
مصرفی متوسطی است که در آن از آباژور تا مبل استیل
گران قیمت و نان و پنیر هم وجود دارد .اما وقتی این سبد
در مقایسه با مردم فقیر جامعه در نظر گرفته شود ،شامل
مواردی است که عمدتا وزن مصرفی مواد خوراکی و غذا در
آن بیشتر است و به همین دلیل ،نرخ تورم برای جامعه فقیر
از نرخ تورم متوسط باالتر است .عالوه بر این ،به دلیل آن که
آستانه تحمل مــردم فقیرتر در جامعه نسبت به گذشته
کاهش پیدا کرده است ،میزان  10درصد نرخ تورم امسال
در مقایسه با  40درصد نرخ تورم در سال های گذشته،
شدیدتر است.
▪بودجه ریزی به صورت کامال غیرعلمی انجام می شود

رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در
ادامه افزود :مدیریت ناتوان ،ناهماهنگ ،بسیار پرهزینه،
فاقد دانش الزم و شیفته راهبرد توسعه اقتصادی صندوق
بین المللی پول ،دولت را به حداقل کارایی رسانده است
و فساد سیستماتیک و شبکه ای که دشمن تولید و سرمایه
گذاری ،عدالت ،کارایی ،اخالق و دین است ،تمام مؤلفه
های اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی را به سمت نابودی سوق
می دهد .توکلی با اشاره به وضعیت بودجه ریزی در کشور
خاطرنشان کرد :بودجه ریزی به صورت کامال غیرعلمی
انجام می شود و از اکثر جهات ،در تهیه ،رسیدگی و تصویب،
غیرقانونی نیز هست و این بودجه ،مظهر تمام ناتوانی ها
و ضعف های مطرح شده اســت .وی افــزود :مثال مناطق
آزاد به این منظور شکل گرفته تا نیروی کار داخلی ،به آن
جا برود و از خارج از کشور هم سرمایه و فناوری به آن جا
وارد شود و نیروی کار داخلی نیز در پی اشتغال در آن ،هم
پول خوبی نصیبش شود و هم ارتقای مهارت پیدا کند تا
صادرات افزایش یابد .اما بر اساس آمار ارائه شده در برنامه
چهارم 86 ،درصد واردات و  14درصد صادرات داشتیم
و درست عکس آن هدف عمل شد .توکلی در ادامه گفت:

با وجود این ،دولت در مجلس قبلی الیحه آورد که ما می
خواهیم  13منطقه آزاد دیگر نیز داشته باشیم .این موضوع
به کمیسیون ارجاع شد و در نهایت تأسیس  101منطقه
آزاد به صحن علنی آمد .وی تأکید کرد :البته ما با خون دل
خوردن فراوان ،تالش کردیم که این موضوع در صحن علنی
رأی نیاورد.نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی در ادامه گفت :عموم ما انقالبیون در اوایل انقالب،
خود را نورچشمی خدا می دانستیم و االن هم این موضوع
بیشتر است .این احساس موجب می شود که نگاه ما به
مردم از موضع برتری و باال باشد .وی افزود :تنازعات قبیله
ای سیاسی به شدت افزایش یافته و فقط اسم های آن تغییر
پیدا کرده است .هر طرف ماجرا ،دیگری را فاقد حق می
داند .موضوعی که قرآن آن را مالمت می کند .توکلی افزود:
خودشیفتگی در رفتار اصحاب حکومت ،اعم از روحانیت،
انقالبی ها و  ...منجر به این شد که مردم را به حساب نیاورند
و این ،عکس آن چیزی بود که پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین
(ع) می خواستند در جامعه باشد.نماینده سابق مردم تهران
در مجلس شورای اسالمی در ادامه خاطرنشان کرد :ما به
مردم،سختگیریهایزیادیداشتیمکهبهحقنبودهاست.
وی افزود :شورای نگهبان با ساز و کار بسیار عقب مانده و
نادرستی افراد را ارزیابی میکند و بسیاری از تصمیمات آن
ها ،در رد یا تأیید افراد غلط است .نماینده ای که از موقعیت
خود سوءاستفاده کرده و حکم دادگاه برای او صادر شده
اســت ،تأیید صالحیت می شــود و در مقابل ،فــرد بسیار
شریفی را رد صالحیت کردند و حتی به او نگفتند دلیل رد
صالحیتاشچیست.مردماینسختگیریهارافطرتانمی
پذیرند .توکلی تأکید کرد :برخورد حکومت با مردم ،به جای
اقناعی ،ابالغی بود .حال آن که مردم تا هم رأی نشوند،
همراه نمیشوند و با ابالغ نمیتوان نظرات را به پیش برد.
وی افزود :مردم از کسی تبعیت می کنند که به آن چه می
گوید ،عمل کند .اما وقتی که خود عمل نمی کنند ،نباید
از مردم نیز انتظاری داشت .تا زمانی که امنیت و معیشت
مردم تأمین نشود ،نمی توان از مردم انتظار تبعیت داشت.
▪کارنامه  40ساله انقالب را باید منصفانه و متوازن
بررسی کرد

ســردبــیــر اســبــق روزن ــام ــه
همشهری نیز در این نشست
گفت :شاید اگر طی  40سال
گذشته از این گونه نشست ها
بیشتر برگزار می شد ،میدان
انتقاد بــه دشــمــن و عوامل
دشــمــن واگــــذار نــمــی شــد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر «محمدرضا زائری» افزود:
به دلیل این تصور غلط که در صورت انتقاد ما ،خدشه ای به
نظام جمهوری اسالمی وارد می شود ،جاهایی سکوت کرده
ایــم و مالحظات بی مــورد به خــرج دادیــم و به خاطر یک
فرماندار و نماینده و امام جمعه ،حرمت اصل دین و اعتقادات
مردم را در معرض آسیب قرار دادیم .وی خاطرنشان کرد:
االن طوری شده که اگر کسی بخواهد انتقاد کند ،در بهترین
حالت باید با «صدای آمریکا» و «بی بی سی» باشد .در حالی
که این انتقاد ،به اقتضای دستورات دینی ما باید در جبهه
خودی صورت گیرد .حجت االسالم والمسلمین زائری در
ادامــه گفت :کارنامه  40ساله انقالب را باید منصفانه و
متوازن بررسی کرد .در کنار نقاط مثبت ،نکات منفی و در
کنار کامیابی ها ،ناکامی هایی وجود دارد و اگر فقط نقاط
مثبت و موفقیت ها را دیدیم ،خودمان را فریب داده ایم .اگر
فقط به موفقیت جمهوری اسالمی در سوریه و لبنان اشاره
کردیم ،فقط خود را فریب داده ایم و کار به جایی می رسد که
دیگر کسی همین نقاط مثبت را هم نمی بیند و همان نقاط
مثبت هم چون به شکل اغراق شده و نامتوازن است ،قابل
دفاع نیست.
▪باید در جاهایی که ناکامی داشته ایم ،مرد و مردانه
بایستیم

مؤسس خانه روزنامه نگاران جوان در ادامه گفت :باید در
جاهایی که ناکامی داشته ایم ،مرد و مردانه بایستیم .وی
تأکید کرد :حرمت اسالم از حرمت جمهوری اسالمی باالتر
است .اگر این سطوح را رعایت نکردیم ،به حال و روز امروز
دچار می شویم .وی افزود :واقع نگری به معنای آن چیزی
است که حقیقتا وجود دارد و آمار و اطالعات و پژوهش ها
هم حاکی از آن است .همان اندازه که سیاه نمایی ناپسند

خود را در این مورد بداند.
▪نداشتن نگرش سیستمی به مسائل

همچنین در این جلسه ،برخی از حاضران نیز نکاتی را
مطرح کردند.سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در این نشست گفت:
به نظر میرسد که ما درموضوع «شرح صدر» که به عنوان
یکی از اصلی ترین ابعاد مدیریت در جامعه اسالمی است،
کاری نکرده ایم« .جلیل معماریانی» افــزود :وقتی شرح
صدر نباشد ،انتقادپذیری هم نیست .وی خاطرنشان کرد:
همچنین در خط انتقال معارف نیز دچار مشکالتی شده ایم.
اساسا انقالب ما فرهنگی و تربیتی بود و ما باور نکردیم که
نقش آن در انقالب به چه صورت است .معماریانی ،نداشتن
نگرش سیستمی به مسائل را نیز از دیگر مشکالت انقالب
نام برد و خاطرنشان کرد :ما نظام سازی نکرده ایم .گزاره
های جزئی نمی تواند کاری به پیش ببرد و بزرگان به دنبال
نظام سازی نبوده اند .وی خاطرنشان کرد :همچنین ،کادر
سازی هم نداشته ایم و در این زمینه ،عقیم مانده ایم .وی با
اشاره به این که ویژگی های معرفت دینی که منجر به باور
می شود ،به درستی بیان نشده است از لزوم بیان مسائل در
چارچوب یک منظومه یاد کرد و افزود :بیان مسئله به تنهایی
خوب است اما باید در یک منظومه به آن توجه و روش نقد هم
به درستی مراعات شود.
▪توجه بیشتر به فساد شبکه ای و سیستمی

است،سپیدنماییهمناپسنداست.اینخدمتبهجمهوری
اسالمی نیست که برای آن که سیاه نمایی دشمن را جبران
کنیم ،سپیدنمایی کنیم .بلکه باید واقع نمایی داشته باشیم
و الزمه تبیین چشم انداز انقالب که ضرورت امروز ماست ،آن
است که گذشته خود را به درستی مرور کنیم .باید صادقانه
و منصفانه درباره کوتاهی هایی که کرده ایم ،اعتراف کنیم و
حتی اگر شبکه های اجتماعی و نوین هم نبود ،شرط عقل و
انصاف و دین همین بود.
▪ورودی های اطالعات ،گاهی دقیق نیست

این محقق حوزه و دانشگاه با بیان این که امروز ،چیزی قابل
پنهان کردن و مخفی کردن نیست ،خاطرنشان کرد :برخی
انگار در صد سال پیش زندگی می کنند.
حجت االســام والمسلمین زائــری اف ــزود :مشکلی که
در جمهوری اسالمی داریــم ،این است که ورودی های
اطالعات ،گاهی دقیق نیست .سیاست گذاری بر اساس
تحلیل و تحلیل هم بر اساس اطالعات است و در صورتی
که ورودی های اطالعات در سطوح مختلف دقیق نباشد،
تحلیل و عملکردها هم تغییر می کند .وی خاطرنشان
کرد :عده ای از افراد ،وضع اجتماعی را بسیار مثبت می
بینند .چون اخبار درستی از بیرون به آن ها نمی رسد و
منبع اخبار آن ها هم فقط اخبار رادیو و تلویزیون جمهوری
اسالمی است ،بعد به امثال من می گویند تو انسان لیبرال
و مرعوب و منفعل چرا این همه سیاه نمایی می کنی؟ این
فعال اجتماعی و فرهنگی افزود :نظر همه افراد جامعه را
باید در کنار هم دید و نظر یک طیف خاص افراد در جامعه
مالک نیست .باید مشکالت را به گوش مسئوالن برسانند
نه این که همه چیز را آرام و بدون مشکل دانست و کاستی
ها را منتقل نکرد .وقتی همه چیز خوب و زیبا و عالی جلوه
داده شد ،تحلیل ها و در نتیجه آن ،سیاست گذاری ها هم
غلط خواهد بود .وی تأکید کرد :برخی خردمندی و پیری
را در این می دانند که سر خود را پایین بیندازند و کاری به
این نداشته باشند دین مردم به خطر افتاده است .حجت
االسالم والمسلمین زائری با انتقاد از وضعیت قوه قضاییه،
رشوه خواری ها ،مفاسد بانک ها و  ...افزود :برخی می گویند
از این موارد نباید صحبتی به میان آورد تا جمهوری اسالمی
آسیب نبیند .حال آن که این ،آسیبی بزرگ تر است که از
ریشه ،همه چیز را نابود می کند.
▪فقط منتقد نبوده ام و راهکار هم ارائه داده ام

این محقق حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود
گفت :ما توقع زیادی از انقالب برای مردم ایجاد کرده ایم.

جمهوری اسالمی نسبت به نمونه های مشابه آن ،بهتر بود.
اما اگر قرار بود جمهوری اسالمی همه چیز را درست کند،
دیگر نیازی به ظهور نبود .حجت االسالم والمسلمین زائری
در پاسخ به این سوال که چرا فقط انتقاد می کند و راهکار
ارائه نمی کند؟ خاطرنشان کرد :در تمام سطوح مختلف هم
فعالیت اجتماعی داشته ام و در گوشه خانه خود ننشسته
بودم و از زمانی که به یاد دارم ،راهکارهای مصداقی در موارد
مختلف ارائه داده ام .اما اگر در همین جلسه ،یک لیست
راهکار هم ارائه کنم ،کسی اعتنا می کند؟ کدام مشکلی در
جمهوری اسالمی است که راهکاری برای آن وجود ندارد؟
مشکل آن است که اصل مشکل را قبول نمی کنند .وی
افزود :ضمنا چه کسی گفته که هر کس انتقاد می کند ،باید
راهکار هم ارائه کند؟ اتفاقا یکی از مشکالت امروز ما این
است که کسی انتقاد نمی کند و انتقاد به معنای عیب یابی
سیستم موجود است.
▪نمره جمهوری اسالمی در استقالل سیاسی را باالی

طراح جدول:مریم احمدی

افقی :
-1هشتمین سوره قرآن کریم – شهری در فارس – سایه بان
درشکه – آب ویرانگر  -2بالغ – سیاهی چشم – سرتراش –
دختر مازنی  -3تپانچه – بذر– خشکی – نمایش غمناک
– کسوت -4رود ناشنوا – تازه کار – چهارپایه – لگام – خاک
صنعتی  -5ساییده شده – دشنام – پسوند شباهت – قايق
روسی  -6هاون  -ازســرداران دليرعهد هخامنشيان-
درجــه ای در ارتــش -7آقــای فرنگی -شاید  -مــادر -جا
 -8سایه  -راهنما -آوازمهيب -معاون  -طمع  -9پهلو-
احتياج -تصديق روســی – بانگ – رایحه  -10موسس
– خدمتكار مدرسه – مجموعه اشعار – کاریز  -11سوزن
تهگرد  -سياهرگ -بها  -شباب
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مدیر مسئول انتشارات «کتاب صبح» در ادامــه گفت :ما
در برخی عرصه ها خیلی بد عمل می کنیم .در این کشور
از ابتدای دهه  60تا به امروز ،حسابرسی و حساب کشی
نبوده است .البته نه این که اصال هم وجود نداشته باشد.
بنده در دورانی که در هفته نامه صبح بودم ،پرونده وزیری
را مستند و مستدل بررسی و افشاگری کردم و با شکایت او
به دادگاه رفتم و هیئت منصفه هم همه مطالب من را درست
تشخیص دادند .اما چون باید مالحظه او را می کردند ،برای
کاریکاتوری که در مطلب زده بودیم ،من را جریمه کردند و
موضوع تمام شد و کسی رسیدگی نکرد .در مورد آقای زنگنه
هم همین طور شد .البته او وارد بود و شکایت هم نکرد و آب
هم از آب تکان نخورد.
▪تحمل ها باال رفته است

▪هم آرمان خواهی ما و هم واقع بینی ما دچار افراط شده
که مانع از دیدن ریزش ها و رویش ها در کنار یکدیگر
میشود

یکی از استادان حوزه علمیه مشهد نیز در ادامه این نشست
گفت :یکی از مهم ترین مشکالت مــا ،ایــن اســت که ما
کادرسازی و نیروسازی نکرده ایم .حجت االسالم «محمد
الهی خراسانی» افــزود :ما به تربیت کــردن انسان های
«عاقل» و «عمیق» نیاز داشته ایم و در این سال ها هم چوب
نبود عقالنیت و سطحی نگری را در عرصه های مختلف
خورده ایم .وی خاطرنشان کرد :قرار بود حوزه و دانشگاه
ما ،قوه عاقله نظام را تربیت کنند که واقعا این گونه نیست.
وی تأکید کرد :در جامعه به صورت جدی به سطحی نگری و
شعارزدگی دچار هستیم .حجت االسالم الهی خراسانی در
ادامه افزود :تا بزرگان ما در رده های مختلف ،به فکر تربیت
قوه عاقله عمیق نباشند ،ما دچار مشکالت می شویم.وی
تأکید کرد :کسانی که دغدغه آرمان ها را دارند ،تصویری
در جامعه موجود ارائه می کنند که در فضای موجود دست
یافتنی نیست .در مقابل ،به بهانه واقع بینی هم مسائل
را به گونه ای ترسیم می کنند که گویا ما تا کنون به آن
نرسیده یا نخواهیم رسید که این مسائل ،محل مناقشه
است و من احساس می کنم که مقام معظم رهبری هم از این
موضوع گالیه مند هستند .حجت االسالم الهی خراسانی
خاطرنشان کرد :احساس من این است که هم آرمان خواهی
ما و هم واقع بینی ما دچار افراط شده که مانع از دیدن ریزش
ها و رویش ها در کنار یکدیگر می شود.
▪لزوم تداوم جلسات نقادانه

مسئول شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه های خراسان رضوی نیز با ابراز امیدواری به این
کهبرگزاریچنینجلساتیاستمرارداشتهباشد،گفت15:
سال قبل در تشکیالت نهاد دانشگاه ها ،با ارائه پیشنهاد هم
اندیشی استادان ،به دنبال آن بودم که فضایی در دانشگاه
ایجاد شود تا افراد ،پیشنهادها و انتقادهای خود و همچنین
راه حل های موجود را ارائه کنند .اما هر چه بیشتر تالش
کــردم ،کمتر نتیجه گرفتم و امیدوارم این گونه جلسات
حاضر ،تــداوم داشته باشد .حجت االســام والمسلمین
«احمد ترابی» افزود :نباید بگذاریم مخاطب این جلسه به
همین افراد محدود شوند و این صدا باید آن گونه بلند شود
تا مسئوالن صدای آن را بشنوند و به آن پاسخ دهند.
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– پرحرف  -15تنبل  -آراسته -16نویسنده فرانسوی
روح القوانین  -17عدد پیشرو -واحــد سطح – پرنده
زیبای آبزی  -18لغزنده  -خشك كن آزمایشگاه -ورزش
تابستانی  -19مزدور -پناه  -20آش – از اسامی دخترانه
– خط کش مهندسی

طراح جدول :بیژن گورانی

افقی - 1:باالی مجلس  -نوازنده زورخانه  -قهوه ای روشن
 رد یا نشانه از چیزی  – 2سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیكدر جام جهانی  2018روسیه – از القاب امام زمان(عج)
 - 3تكرارش دانه تند خوراكی است  -بدرود  -رودخانه
ارس  -دگرگون شده  - 4نام گذاری  -ورودی  -قره قوروت
 زیر خاک پنهان کردن  - 5واپسین  -قهوه خانه فرنگی –نامربوط  -بی نیازی - 6فیلمی ساخته داریوش مهرجویی
بابازیبیتافرهی-ازآثارداستانیهوشنگمرادیکرمانی
 نگاه كردن  - 7مفلس  -صحرای بی آب و علف  -آسمانسنگ-رودیدراسترالیا- 8نفسبلند-نوعیبازیسریع
در شطرنج  -ضرر  -آنتی بادی  - 9یون منفی  -جانشین
وضو -سلول جنسی ماده  -نیمه چیزی  - 10خانواده
بزرگیازگیاهاندولپهای-رهبرانقالبمخملیاوكراینو
ملقببهبانویآهنین- 11فرایند-دومینقلهمرتفعرشته
كوه های زاگرس  -ضماد – خودپسندی.

11

عمودی:
-1اگر – استانی در کشورمان  -کافی  -2ابزار رگ زنی
 چوپان  -3افاده – غذای بیمار -الم  -4جاده بی سر و ته –فرزندزاده  -حرف تردید -5مدعی العموم  -6ابزار شلیک
در اسلحه – رج  -7نوعی خوراکی رقیق که با نشاسته تهیه
میشود – فالنی  -8قرن – فلز گلوله – نحیف  -9از حروف
الفبای بیگانه – سالی که  366روز دارد – چیز  -10غرور
– ماهر  -11ته نشست – خاطر  -12رفوزه – دوستان – از
حروف ندا  -13فرزند – نبرد – تامل و فرو رفتن  -14چاقو

▪حسابرسی و حساب کشی نداشته ایم

نصیری در ادامه با اشاره به این که موضوع مفاسد اقتصادی
 19می دانم
برای نظام بسیار مشروعیت
زداست ،گفت :در وضعیت
حـــاضـــر ،مـــیـــزان تحمل
مهدی نصیری :اگر قرار باشد در جلسه
اف ــراد بــاال رفته اســت .وی
ای به بررسی کامیابی های  40ساله
خاطرنشان کــرد :یکی از
جمهوری اسالمی نیز بپردازیم ،مفصل
ضعف هــای کنونی ما این
است که باب گفت و گو در
حرف خواهیم زد
کشور به نحو مؤثر و سازنده
مدیرمسئول و سردبیر
و فارغ از محافل سیاسی و
سابق روزنامه کیهان نیز
در محافل نخبگانی مفتوح
در این نشست گفت :نمره
نیست .نصیری در ادامــه
جــمــهــوری اســامــی در
گفت :حقیقت این است که
استقالل سیاسی را باالی
ما مسئله حکمرانی را در
 19می دانم و تا زمانی که
جمهوری اسالمی ،امنیت و انسجام کشور را تأمین کند و در عصر غیبت و روزگار سیطره مدرنیته ،سهل گرفته ایم .ما با
برش هایی از دین ،به حق انقالب کردیم .اما برخی از برش
عین حــال ،کسی را نیز بــه فسق و فساد اجــبــار نکند و
همچنین ،بدانم جمهوری اسالمی ،از سفیر آمریکا و سفیر ها را فراموش کردیم و من این انتقاد را به تعدادی از بزرگان
اسرائیل دستور نمی گیرد ،وظیفه خود را دفاع از جمهوری وارد می دانم .با این که مبانی آن ها این بوده که ما باید از
اسالمی می دانم و خون دادن پای آن را هم مشروع می دانم .کتاب و سنت رهنمود بگیریم ،اما به جامعیت کتاب و سنت
«مهدی نصیری» افزود :اگر قرار باشد در جلسه ای به بررسی توجه نشده است.وی بخش زیادی از مشکالت جمهوری
کامیابی های  40ساله جمهوری اسالمی نیز بپردازیم ،اسالمی را متوجه مشکالت ساختاری دانست که مدرنیته
مفصل حرف خواهیم زد .اما ما داریم کاری می کنیم که این ایجاد کرده است و افــزود :جمهوری اسالمی از مدرنیته
نظام را از دست می دهیم و با خطر مواجه هستیم .وی تحلیل ندارد و مسئولیت آن اقداماتی را که بر عهده او نیست،
خاطرنشان کــرد :من اگــر جــای مسئوالن استان بــودم ،به عهده می گیرد و وظیفه قطعی خود را اجرای همه احکام
امشب(چهارشنبه گذشته) به دلیل گفتن این مطالب به خدا می داند .اما باید محاسبه درست داشته باشد و وسع
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آقای زائری لوح افتخار و جوانمردی می دادم.

یکیازفعاالنفرهنگیمشهدنیزدرادامهاینجلسهگفت:توقع
آن بود که در این جلسه به مباحث اجتماعی و فرهنگی ،بیشتر
پرداختهشود«.علیسهیلی»خواستارآنشدکهبهموضوعفساد
شبکه ای و سیستمی توجه بیشتری صورت بگیرد و مصادیق و
ارتباط آن با کانون های قدرت و ثروت نیز بیان شود .وی افزود:
اگرقراراستبهموضوععدالتتوجهشود،بایدازنقطهانحراف
شروعکردتاآبرفتهبهجویبرگردد.
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پانوشتارجاعمیدهد- 10محلنگهداریشتران-زیرانداز
ارزانقیمت-11پیمانهكننده-بینصلبیهوشبکیهچشم12
عدسی-کشوریدرشمالکارائیب- 13بسیارخوب-عهدوقرار-زمینه-14مسئولتقسیمآبدرمزارع-سیارهعطارد15
ایالتیدرجنوبچین-بیدستوپا- 16پارکینسون-پشتسرامامجماعتنمازمیگزارد- 17نوعیچاپ-تنوره- 18
ترس و وحشت  -ناموس پرستی  -رطوبت - 19سخنصریح
-سخنمخالفتآمیز-20ازسبکهایادبیفارسی–نیرومند.
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عمودی- 1:محض،مطلق-گوشهایدردستگاههمایون
 - 2هر یك از كاخ های خانواده های سلطنتی  -داخل - 3
چاشنی غذایی  -وسیله تزریق آمپول -پاسخ مثبت  - 4یار
ژولیت  -قدرت و نیرو - 5خداشناس  -خورشید - 6غذای
زندانیان-نوعیسسساالد- 7چراغشاعرانه-لقبرستم
دستان- 8کتابیپرتیراژباموضوعزنانوجنگنوشتهسیده
اعظم حسینی – اسرار آمیز  -تصرف در مالی  - 9واحدی
برایاندازهگیریزاویه-شمارهمتننوشتهکهخوانندهرابه
CMYK

