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چرتکه 3

ســال 97 در حالی روزهای پایانی خود را پشــت 
سر می گذارد که بعد از جهش های ارزی و تکانه های 
افزایشی بی سابقه در بازارهای مسکن، خودرو، سکه و 
طال، اینک کاالهای اساسی نیز به تبعیت در یک ماراتن 
نفس گیر بی توجه به پیام های امیدوارکننده مسئوالن، 
هر روز قیمت های صعودی را طی می کنند. مسئوالن 
هر روز در نشست های خبری و گفت وگوهای تصویری 
و رادیویی قیمت هایی را برای بازار کاالهای اساســی 
اعالم می کنند که در واقعیت بازارها عکس آن صادق 
است. گاهی دالالن بازار میوه را عامل گرانی می دانند 
و گاه با هشدارهای پی در پی صنف قناد و قصاب را مورد 
عتاب و خطاب قرار می دهند که از گران فروشی برحذر 
باشند. اما ظاهرا »شفافیت، نظارت و بازرسی اصناف«، 
تنها غایب این میدان است. در این میان داستان فضای 
مجازی و کمپین های مختلف »نه به خرید« این چیز 
و آن چیز و »نه به گرانی«! هم نتوانســته تا این تاریخ 
قیمت ها را در مسیر کاهشی قرار دهد و گویا قرار نیست 
آغازین روزهای سال 98 نیز اندکی شادی و امید مهمان 
خانه های مردم باشد.  رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل 
و خشکبار در آستانه نوروز در اوج ناباوری نرخ گذاری در 
مورد قیمت هر کیلو آجیل شور را در محدوده 65 تا 110 
هزار تومان و قیمت هر کیلو آجیل 4 مغز را نیز بین 150 
تا 170 هزار تومان اعالم کرده است؛ درصورتی که قیمت 

این قلم کاال از اواسط...

در بازار شب عید چه خبر است؟

نگرانی،پاپسکشیدنوگالیهازقیمتها

رهبر معظم انقالب اســالمی خاطرنشــان 
کردنــد:  »مرزبنــدی پررنگ با دشــمن برای 
مصونیت در مقابــل تهاجم نرم«، بســیار الزم 
اســت و مرزهای فرهنگی نیز همچون مرزهای 
جغرافیایی نیــاز به برجسته ســازی و مراقبت 
دارند تا دشــمن با فریب و خدعــه و نفوذ از این 
مرزها عبور نکند و بر فضــای مجازی و فرهنگ 

کشور مسلط نشود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنــه ای صبح روز 
پنج شنبه در دیدار نمایندگان منتخب ملت در 
مجلس خبرگان رهبری، با وجود تأکید فراوان بر 
مرزبندی با دشمن، یک نکته حاشیه ای اما ظریف 
را هم توصیه کردند و آن اینکــه »نباید بخاطر 
تعصب بجا علیه دشمن، مخالفان نظر خود را به 

همراهی با دشمنان منتسب کرد«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ضرورت 
ایجاد یک گفتمان و فهم عمیق عمومی درباره 
»نوع و چگونگــی مواجهه کشــور و افراد مؤثر 
با چالش ها و حوادث« به تبییــن یازده دوگانه 
مطرح در ایــن زمینه پرداختند و خاطرنشــان 
کردنــد: در مقابل تهاجم حداکثری دشــمنان 
باید به بســیج حداکثری امکانات و توانایی ها و 
نیروهای خود اقدام کنیــم تا در پرتو باور عمیق 
مردم و مســئوالن به ذکر الهی و توکل به خدا، 
پروردگار وعده های صادق خــود را درباره ملت 
بزرگ ایران محقق سازد.  رهبر انقالب اسالمی 
محور اصلی سخنان خود یعنی نحوه مواجهه با 
چالش ها و حوادث و همچنین اتفاقات مثبت را 
در قالب یازده دوگانه بیان کردند و گفتند: گاهی 
اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث و رویدادها 
»فعال« و چاره جویانه اســت و برخی مواقع نیز 
برخورد ما »انفعالــی« و مبتنی بر گالیه صرف و 

بی تحرکی است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای »مواجهــه 
ابتــکاری« و »مواجهــه عکس العملی« را یکی 
دیگر از دوگانه ها برشمردند و افزودند: در مواجهه 
عکس العملی، حرکت ما تابعی از حرکت دشمن 
اســت اما در مواجهه ابتکاری، ابتــکار عمل را 

به دست می گیریم و از ناحیه ای که دشمن تصور 
نمی کند، به او ضربه می زنیم.

ایشــان با اشــاره به »مواجهه مأیوسانه« و 
»مواجهه امیدوارانه« به عنوان یکی دیگر از دو 
گانه های مطرح در مقابل حــوادث و چالش ها 
گفتند: یک دوگانه دیگر »مواجهه از روی ترس« 

و »مواجهه با دلیری و شجاعت« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر این که 
»یکی دیگــر از دوگانه ها، مواجهــه با »حزم و 
تدبیر« و »مواجهه از روی سهل اندیشی و سهل 
انگاری« است« گفتند: به عنوان مثال در موضوع 
فضای مجازی می توان دو نوع برخورد داشــت؛ 
یک برخورد همراه با تدبیر و دقت و برخورد دیگر 
همراه با سهل اندیشی و ندیدن پیچیدگی های 
موضوع و سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت به آن.

ایشان »نگاه جامع به تهدیدها و فرصت ها« و 
»نگاه یکجانبه صرف به تهدیدها و یا فرصت ها« 
را، دوگانه دیگری دانستند و خاطرنشان کردند: 
یک نمونه برای این دوگانه، موضوع نحوه مقابله 
با دشمنی آمریکا اســت که می توان تهدیدها 
و فرصتها را با هم دید و یــا اینکه فقط تهدیدها 
و یا فقط فرصتهــا را دید که هریــک از این دو 
نوع برخورد، قطعاً پیامدهــا و آثاری دارد. رهبر 
انقالب اســالمی با تأکید بر این که »شــناخت 
واقعیت میدان« و یا »نشناختن واقعیات« یکی 
از دوگانه های اساســی در مواجهه با چالش ها و 
حوادث است، افزودند: در مسائل داخلی، دشمن 
و دنباله های او تالش زیادی می کنند تا جایگاه 
خودی را ضعیف و جایگاه دشــمن را قوی نشان 
دهند و در نهایت اینگونه القاء کنند که کشور با 
مشــکالت الینحل فراوانی مواجه شده و امکان 

هیچ اقدامی نیز وجود ندارد.
رهبر انقالب اســالمی در بیان یکی دیگر از 
دوگانه ها به »مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل 
احساسات« و »مواجهه با رهاشدگی احساسات« 
اشاره و خاطرنشــان کردند: یکی از مواردی که 
ممکن است کشور دچار آســیب شود، موضوع 
عدم کنترل احساسات عمومی است. من بارها 
تأکید کرده ام که به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم 

اما این به معنای کنترل نشدن احساسات جوانان 
در جامعه، نیست.

ایشــان همچنین در تذکری درباره معنای 
حقیقــی جوانگرایی افزودند: برخــی گفته اند 
تأکیــد اینجانب بــر »جوانگرایی« بــه معنای 
»پیرزدایی« اســت اما این برداشت غلط است و 

باید درباره معنای جوانگرایی فکر و تعمق کرد.
حضرت آیت اهلل  خامنه ای، »رعایت ضوابط 
و حدود شــرعی و رعایت نکردن این موارد« در 
مواجهه با حوادث و چالشها را از دیگر دوگانه ها 
برشــمردند و گفتند: یک نوع دیگــر مواجهه، 
دوگانه »بهره گیری از تجربه ها« در مقابل »دوبار 

از یک سوراخ گزیده شدن« است.
حضرت آیت اهلل  خامنــه ای در بیان آخرین 
دوگانه گفتند: یــک دوگانه این اســت که در 
مواجهه با حــوادث، به یکدیگــر حمله کنیم و 
هرکس دیگری را مقصر جلــوه دهد و یا اینکه از 
درگیری داخلی پرهیز کنیم و به تعبیر امام)ره( 

هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا بکشیم.
ایشــان خاطرنشان کردند: دشــمن واقعی 
ما آمریکا اســت و ما در شــناخت دشمن خود 
دچار خطا نخواهیم شــد. »پرهیز همه افراد از 
شــتابزدگی و بی صبری و بهانــه گیری«، نکته 
دیگری بود که حضرت آیــت اهلل خامنه ای آن 
را در مواجهه با چالش ها ضروری برشــمردند. 
ایشان خاطرنشان کردند: باید کمر همت بست 
و اقدامــات الزم را در زمینه های گوناگون حتماً 
انجام داد امــا بدانیم که تا رســیدن به مقصود 
صبر الزم است، چرا که همه کارها امکان انجام 
سریع را ندارند. ایشان در همین زمینه افزودند: 
وقتی فالن کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد 
بحث اســت و موافقان و مخالفان اســتداللها و 
دیدگاههای خود را مطرح مــی کنند دو طرف 
نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند 
و به جان هم بیافتند. رهبــر انقالب در پایان دو 
نکته مهم را مورد تأکید قــرار دادند: »ضرورت 
بســیج حداکثری نیروهــا در مقابــل تهاجم 
حداکثری دشــمن« و »پرهیز از غفلت از ذکر و 

یاد پروردگار«.

خبر
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مرزبندی با دشمن بسیار الزم است


