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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز »دونالد ترامپ« با کمک رسانه ها و جریان های سیاسی کشورش 

توانسته چهره ای به اصطالح »غیر قابل پیش بینی« و »خطرناک« از 
خود به نمایش بگذارد. چهره ای که از انجام »هیچ« کاری ابایی ندارد 
و برای حمله نظامی به یک کشور، نیازی به استراتژی یا انجام محاسبه 
نمی بیند؛ فقط کافی است دخترش از او بخواهد، جنگی را علیه یک 

کشور آغاز نماید تا او نیز، چنین کند!
 در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسانه ها و جریان های 
سیاسی این کشور با تمرکز روی این شخصیت ترامپ، به انحاء مختلف 
از آن استفاده های انتخاباتی کردند؛ مانور آمریکایی ها روی شخصیت 
ترامپ، در رسانه ها و افکار عمومی از وی چهره ای خطرناک، غیر قابل 
پیش بینی، بی فکر و از همه مهمتر »ماجر اجو« ساخته است. آزمایش 
»ناگهانی« بزرگترین بمب غیر هسته ای آمریکا در افغانستان آن هم 
چند روز بعد از حمله »ناگهانی« این کشــور به سوریه و در بحبوحه 
تشدید »ناگهانی« و بی سابقه تنش های اتمی با کره شمالی، تازه ترین 
ماجراجویی های ترامپ است که خروجی آن، چیزی نبوده جز، زدن 
مهر تایید بر »خطرناک« بودن شخصیت رئیس جمهور فعلی آمریکا. 

در این باره اما گفتنی هایی هست:
1- برخی از ماجراجویی های ترامپ در کنار شخصیت به اصطالح 
خطرنــاک وی، بنا به دالیلی با ایران و برخی جریان های سیاســی 
کشورمان ارتباط پیدا کرده و به نوعی گره خورده است؛ این ارتباط 
یــا در قالب تحلیل صورت می گیرد یا خبر اســت. به عنوان مثال 
»مایک پومپئو«، رئیس ســازمان سیا روز پنج شنبه 13 آوریل )24 
فروردین( در اولین سخنرانی خود در این جایگاه در مرکز تحقیقات 
استراتژیک بین المللی به صراحت می گوید، حمله موشکی آمریکا به 
سوریه هشداری بوده برای ایرانیان! »لئون پانتا«، وزیر دفاع اسبق 
آمریکا که مدتی نیز رئیس  سیا بوده هم، با یک روز اختالف می گوید، 
هدف اولیه از ساخت بمبی که در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفت 
)مادربمب ها( حمله به ایران بوده است. ادبیات تهاجمی کاخ سفید و 
گالویز شــدن این کشور با کره شمالی نیز در قالب تحلیل، به برخی 
تحوالت سیاسی کشورمان ارتباط پیدا کرده است. در ادامه این وجیزه، 

این بند را بیشتر باز خواهیم کرد.
2- به رغم پایان مبارزات انتخاباتی در آمریکا، به نظر می رســد 
گردانندگان این کشور بدشــان نمی آید چهره ترامِپ تاجر، در بین 
افکار عمومی جهان همچنــان خطرناک باقی بماند؛ چهره ای که در 
جریان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و از سوی رسانه های این 
کشور ساخته و پرداخته شده اســت. گویا آمریکایی ها با مشاهده 
وحشت برخی جریان های سیاســی در کشورهای مختلف، به این 
نتیجه رسیده اند که می توانند، از طریق این چهره خطرناک و غیر قابل 
پیش بینی! »کاسبی« کنند. ماجراجویی های ناتمام ترامپ نیز هر یک 
به شکلی وجود این کاسبی را تایید می کند. این کاسبی ها گاهی شکل 
سیاســی به خود می گیرد و گاهی هم شکل تجاری و اقتصادی. نوع 
ارتباط ترامپ با کشورهای مرتجع عربی مثل عربستان، نمونه عینی 

از کاسبی وی با چهره ای است که از خود ساخته است! 
3- جنجال بی سابقه ای که ترامپ با کره شمالی به راه انداخته نیز 
در قالب همین »کاسبی« قابل تحلیل و بررسی است. اما از آنجایی که 
نه کره شمالی و نه آمریکا در مواجه جدیدشان هیچ کدام مفری برای 
خود قرار نداده اند، این موضوع برای دو کشور به اصطالح »حیثیتی« 
شده اســت. کره شمالی تاکید کرده ششمین آزمایش اتمی خود را 
»حتمــا« انجام خواهد داد و آمریکا نیز »خط قرمز« خود را آزمایش 
همین موشــک قرار داده و اعالم کرده، در صورت آزمایش ششمین 
موشــک اتمی از سوی کره شمالی، مشکل این کشور را با چین و یا 
بدون کمک چین، یک بار برای همیشــه حل خواهد کرد. این کشور 
برای نشــان دادن جدیتش حتی، ناوگروه تهاجمی خود را به شبه 
جزیره کره اعزام و جنگنده هایش را در کره جنوبی به حال آماده باش 
کامل درآورده است. فارغ از این که، به دلیل ریسک باالی این جنگ 
و باال بودن تلفات درگیری بین این دو قدرت اتمی، وقوع این جنگ 
چقدر محتمل است، می توان گفت، ترامپ خود را در بد مخمصه ای 
گرفتار کرده است. کاخ سفید خوب می داند اگر نتواند پیونگ یانگ 
را از انجام این آزمایش هســته ای منصرف کند، کشورهای دیگر از 
این پس درســت مثل جمهوری اسالمی ایران برای آمریکا، تره هم 
خرد نخواهند کرد در نتیجه، کاسبی بی کاسبی! همین مسئله نشان 
می دهد، احتمال عقب نشــینی آمریکا در برابر کره، کمتر از احتمال 
عقب نشینی کره در برابر آمریکاست. آمریکایی ها در کنار تقابل با کره 
شمالی، نیم نگاهی هم به ایران و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان 
دارند! در ماجرای کره، وارد شدن هرگونه خدشه به آن چهره خاص 
و به اصطالح خطرناک ترامپ، می تواند برای کاســبی آمریکایی ها و 
جریان های دنباله رو آن در ایران، گران تمام شــود. ترامپ می داند 
رجزخوانی و دیوانه بازی های وی می تواند به مثابه تنفس مصنوعی برای 
جریان های سیاسی باشد که در کشورمان، با چاشنی »آمریکا هراسی«، 
چند سالی است دم از لزوم سازش و تسلیم در برابر آمریکا می زنند. 
از طرفی، اگر آمریکایی ها جنگ علیه کره شمالی را آغاز کنند، نتیجه 
آن از هم اکنون مشــخص است. پیونگ یانگ گفته، اولین و آخرین 
گزینه این کشور در جنگ احتمالی با آمریکا، حمله اتمی خواهد بود! 
ترامپ به شدت به دنبال خارج شدن از این مخمصه خود ساخته است 

تا در این کاسبی ضرر نکند!
4- نگاهی به واکنش های زنجیره ای ها در مقابل رجزخوانی های 
ترامپ نیز تحلیل فوق را تقویت می کند. زنجیره ای ها مدتی اســت 
همزمان با ماجراجویی های ترامپ می نویسند، اگر به جریان طرفدار 
مذاکره رای ندهید، جریانی روی کار خواهد آمد که قصد شاخ به شاخ 
شــدن با ترامپ دیوانه را دارد، ترامپی که در کسری از ثانیه تصمیم 
می گیرد جنگی را شــروع کند! توانمندی ما هم که در حد ساختن 
قورمه سبزی و آبگوشــت بز باش است. پس به ما رای بدهید! بدین 
ترتیب به نظر می رسد این قماش، به دنبال کاسبی با ترامپ هستند! 
خطی که آمریکا نیز به شکلی دیگر آن را دنبال می کند. در ماجرای 
تجاوز آمریکا به پایگاه نظامی ارتش سوریه در شعیرات حمص هم، 
دقیقا همین خط خبری از سوی این جریان دنبال شد. همانطور که 
اشاره شد، رئیس  فعلی سیا نیز هدف اصلی از انجام این حمله را ایران 

عنوان کرده است!
5- ترامپ الاقل آن گونه که زنجیره ای ها می گویند، نیســت. بر 
اســاس گزارش های موثق، رئیس جمهــور آمریکا پیش از حمله به 
سوریه، با رهبران بسیاری از کشــورها مشورت کرده و اهداف نیز 
طوری نشانه گیری شده بودند که به تجهیزات نظامی روسیه و ایران، 
آسیبی نرسد. به عبارت دیگر، تجاوز اخیر آمریکا به پایگاه شعیرات، 
حاصل یک عملیات دقیق و حساب شده بود نه نتیجه ابراز احساسات 
دختر ترامپ یا تصمیم آنی رئیس جمهور آمریکا. بنابر این اغراق در 
شخصیت خاص ترامپ از سوی جریان های سیاسی خاص، با دو هدف 
عمده صورت می گیرد. اول آنچه در بند 4 عنوان شد، یعنی کاسبی 
سیاســی و دوم، برای بزک کردن دولت سابق آمریکا! که آن هم به 

نوعی می شود کاسبی!
6- کاخ ســفید از دیوانه بازی های ترامِپ تاجر، اهداف اقتصادی 
بزرگی را دنبال می کند. حمله نظامی آمریکا به ســوریه یا به تسلیم 
واداشتن جمهوری اسالمی ایران در منطقه جزو آرزوهای ارتجاع عرب 
است. شیوخ عرب برای به زانو در آوردن ایران حاضرند هر هزینه ای را 
پرداخت کنند و ترامپ این را به خوبی می داند. ترامپ شاید با اینگونه 
ماجراجویی ها بیش از همه، باعث ذوق زدگی ارتجاعیونی شده که پیش 
از این، خطاب به آنها گفته بود، از این پس مفت و مجانی در کنار آنها 
نخواهد ایستاد. ترامپ با موشک پرانی به سوریه و شاخ و شانه کشیدن 
برای کره شمالی یا حمایت از جریان های واداده سیاسی در ایران، به 
دنبال دوشــیدن و گرفتن امتیازات مفت و مجانی است. واداده های 
سیاسی که به دنبال کاسبی از ترامپ هستند شاید متوجه نیستند 
که ترامپ پیــش از این که یک رئیس جمهور یا یک دیوانه و یا یک 
شخصیت فاسد باشد، یک تاجر قهار و شیاد است که به دنبال دوشیدن 

کسانی است که تصور می کنند، در حال کاسبی از ترامپ هستند!

صدای االغ!كاسبان ترامپ!

جعفر بلوری

* آقــای رئیس جمهــور بعد از آن همه وعده و وعید در این چهار ســال وضع بد 
اقتصادی را تا 40 سال آینده غیرقابل حل می داند در حالی که یک فرد مومن و 
متعهد در 4 سال می تواند شرایط را به گونه ای تغییر دهد که مردم آن را به سادگی 
مشاهده کنند یعنی از نظر اقتصادی در جیب شان، بهبود اقتصادی را احساس کنند 
و یا مثال در محیط زیست شاهد کاهش ریزگردها و... باشند. اما الزمه اش انقالبی 

بودن یعنی باور عاشقانه به خدمت به نظام و مردم است.
9452---0912 و 5898---021

* آقای روحانی وعده 100 روزه تان را که منکر شــدید، اما در 4 سال گذشته چه 
کردید؟ شما به جای پاسخ به این سوال، حل مشکالت اقتصادی را به 30 تا 40 
سال آینده حواله دادید! در دولت شما آن همه وعده  های قشنگ و شیک چگونه 
رنگ باخت! تمام عمر دولت را صرف بزک کردن برجام و وعده های نسیه اش کردید. 

حاال چگونه گفته هایتان را انکار می کنید و وعده تازه هم می دهید؟!
066---7703
* آقای روحانی از افزایش دو برابری حقوق ها در این دولت گفتند که همانند برخی 
دیگــر از آمارهای اعالمی اش صحیح نبود. اما چرا ایشــان به افزایش قیمت اقالم 
مصرفی و خوراکی که بعضا تا بیش از 100درصد گران شــده است هیچ اشاره ای 

نداشتند؟ در این دولت قیمت ها گاه لحظه ای افزایش پیدا می کند!
013---3297

* آقای رئیس جمهور، بنده یک کارمند ســازمان تامین اجتماعی هستم و حقوق 
بنده نسبت به پارسال نه تنها افزایش نداشته بلکه کمتر هم شده است. واقعیت ها 
را در جامعه می توان دید و یا لیســت افزایش حقوق ها را می توانید از فیش های 

حقوقی در دست کارمندان مشاهده کنید.
احمدی
* آقای روحانی، حاال که بزک کردن آمریکا برای شما بی فایده شده از چشم اندازهای 
نو ســخن می گویید! شــما در شعارهای 4 ســال قبل خود گیر کرده اید. چطور 
دم از ســاختن ایران می زنید؟! در این مدت زندگی ســخت مردم بازیچه مقاصد 

اشرافیگری شد.
کاردان
* آقای روحانی 70 میلیون ایرانی به یاد دارند که 4 سال قبل شما گفتید برنامه 
صد روزه برای رفع مشکالت اقتصادی دارید و انکار شما نمره مردودی دولت را باز 
هم کاهش می دهد. وقتی این دولت پرسروصداترین شعار انتخاباتی خود را منکر 

می شود وای به حال باقی وعده های بر زمین مانده اش.
021---2811

* از آقای روحانی می پرســم، آن وعده هایی که به مردم دادید چه شد؟ برجامی 
که قرار بود کسب و کار ایجاد کند االن کجاست؟ امیدوارم قبل از طراحی کردن 

شعارهای جدید، به مطالبات مردم پاسخ داده شود.
021---7472

* وقتی به بازار اقالم خوراکی سری می زنیم روی سربرگ اجناس کلمه های غیر 
از محصول ایرانی مشاهده می شود! گویا بازار داغ واردات حتی به حبوبات و نوشابه 
و مربــا و... هم رحم نکرده و کال دولت مدیریت اقتصاد کشــور را به طور کلی به 

وارداتچی ها سپرده است!
021---5060

* مردم دشواری های بسیاری را در اثر اشرافیت و برج عاج نشینی مدیران اجرایی 
تحمــل کرده اند و در انتخابات 96 باید به آنها خاتمه دهند و با انتخابی درســت 

مردم ساالری دینی را تحقق بخشند.
081---8979

* آقای روحانی زندگی آن قدر طوالنی نیســت که جوانان ســال ها انتظار بکشند 
تا درخت گالبی و ســیب شــما میوه دهد هرچند که نهال کاشته شده این روزها 
بدجوری سرما زده شده و خشکیده است. کاش همان طور که در امضای قراردادها 
با خارجی ها شتاب داشتید برای حل مشکالت معیشت مردم و جوانان هم این گونه 

عمل می کردید.
0912---2914

* دولت در حالی از نظارت بر بازار و برخورد با گران فروشــی ســخن می گوید که 
دروازه های کاالی قاچاق و کاالهای مشابه داخلی وارداتی برای قاچاقچیان و تجار 
فرصت طلب باز است. اگر یک دوره 4 ساله  دیگر نیز در بر روی همین پاشنه بچرخد 

کشور با مشکالت بیشتری مواجه خواهد شد.
0936---1265

* دولت به اصطالح مؤدب یازدهم در ادامه توهین های چهار ساله خود به منتقدان 
مردمی، آنان را هوو خطاب کرده است! نزاکت، اصلی است که وجود آن در دولت 

ضروری است.
0919---2298

* تمدید تحریم های ظالمانه بر ضد مردم ایران از ســوی اتحادیه اروپا یک شوک 
برای دولت بود که پس از علنی شدن غیرقابل اعتماد بودن آمریکا به این اتحادیه 
دل بسته بود. برای مرگ برجام و وعده های نسیه اش باید به دولت تسلیت گفت.
021---6929

* از وعده 100 روزه دولت که بگذریم به موضوع رنج آور یک توافق پرخســارت 
می رسیم. دولت با حمایت نشریات زنجیره ای از دستاوردهای پوچ برجام، یک سری 
توهمات را در قالب خوراک رســانه ای به خورد مردم داد اما بعد از گذشــت چند 
ماه مشخص شد که دولت صنعت هسته ای را تعطیل کرده است و در عوض یک 
تخم مرغ شانســی گرفته که پوچ از آب درآمده است. اما جالب تر این که دولت و 

حامیانش در آستانه انتخابات همچنان مشغول بزک کردن برجام هستند.
0918---9891

* دولــت این روزها درباره برجام، حقوق های نجومی و صندوق ذخیره فرهنگیان 
شفاف سازی نمی کند اما تا دلتان بخواهد از کارهای نکرده ای می گوید که در آینده 
نیت اجرایی کردن آن را دارد اما چرا در ســال 92 تمام مشکالت و راه حل کشور 
را در گرو برنامه هسته ای می دید و امروز منکر آن می شود، سوالی است که برای 

مردم پیش آمده است.
فالح
* اکنون دولت یازدهم در انتهای راه اســت ولی دولتیان همچنان مشــغول 
فرافکنی ناتوانی هایشان به دولت قبلی هستند! بهتر نبود این سال ها مقداری 
هم به مردم رسیدگی می شد. افزایش رکود و گرانی و در عین حال نقدینگی 
این دولت حتی در طول 8 ســاله دولت ســابق رخ نداده بود. دولت یازدهم 
رکورد بی سابقه ای از بی تدبیری اقتصادی در میان دولت های گذشته از خود 

به جای گذاشت.
6144---0919 و 5982---0914

* بهتر بود وزیر محترم بهداشــت به همان میزان که در مورد مســائل خارج از 
وزارت شــان و فقهی حساســیت دارند به موضوع گرانی داروها و نایابی داروهای 
بیماری های خاص هم که جان افراد بسیاری به آن ها وابسته است هم حساسیت 
داشتند. افت خدمات پزشکی و بهداشتی به این دلیل است که به مسائل حاشیه ای 

و نامربوط اهمیت داده می شود.
0313---8390

* آقای قاضی زاده هاشــمی مسئله امت حزب اهلل آن طور که شما وانمود می کنید 
یعنی دو تار مو نیســت موضوع و چالش اصلی تهاجم فرهنگی است که از سوی 
دشمنان به آرامی به جامعه تزریق می شود و چون موریانه عمل می کند و ارزش ها، 
فرهنگ اصیل ایرانی، اسالمی، باورها و سبک زندگی و حتی رفتار اقتصادی همراه 

با عفاف و کفاف و قناعت ایرانیان و مدیران شان را تغییر می دهد.
021---2110

* دولت به خام فروشی چه در نفت و یا معادن افتخار می کند اما فرزندان 
ایران اسالمی در سال های آینده طعم تلخ این اقدام فاجعه آمیز را خواهند 

چشید.
021---9293

* خودتحریمی یعنی فلج کردن تولید داخل، تعطیلی کارخانه ها و تکرار فعل ما 
نمی توانیــم. این اقدام در حالی در حق تولید ملی و صنعت بومی انجام شــد که 
آمریکا چند دهه با وجود تحریم های فلج کننده اش نتوانسته بود این همه امتیازی 
را که از برجام گرفت توســط تحریم ها محقق کند. به هرحال مجموعه رفتارهای 
دولت یازدهم به سود غرب بود نه مردمی که در انتظار تحقق وعده ها 4 سال فقط 
شــعار شــنیدند و حتی در جواب نقدهایی که به دولت داشتند با ادبیات زشت و 

سخیف دولتیان مورد حمله قرار گرفتند.
021---7093

* به برخی کاندیداهای محترم ریاست جمهوری عرض می کنم که مردم خواستار 
تغییر در بسیاری مســائل هستند و این تغییرات نیازمند فردی جدید با تفکری 
انقالبی اســت. مردم خواستار تغییراتی اساسی در موضوع برجام، اقتصاد، تولید و 

معیشت خانواده ها هستند.
م. شکوهی

شورای آتالنتیک: نامزدی رئیسی
چالشی سخت برای روحانی است

محافل و رســانه  های مختلف غربی نســبت به کاهش رأی روحانی 
در نظرســنجی ها و چالش جدی ابراهیم رئیسی برای وی ابراز نگرانی 
می کنند. وبسایت بی بی سی فارسی در این زمینه نوشت: نظرسنجی های 
مؤسساتی مانند دانشگاه مریلند خبر از افت محبوبیت روحانی می کنند.

این سایت می افزاید: اقتصاد مسئله اصلی انتخابات است. بدون شک 
عده ای، از وعده های آقای روحانی که تصور می کرد با به سرانجام رسیدن 
برجام ســیل سرمایه گذاری خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد و 
در داخل هم بازار کار و خرید و فروش جنب و جوشی پیدا خواهد کرد، 
سرخورده اند. در مقابل، همین امر حربه برنده ای در دست آقای رئیسی است 
که رکود موجود و بیکاری را عمده کند و با کمک گرفتن از اقتصاددانانی 
که قرار اســت به دولت او بپیوندند )نام آقایان خوش چهره و نادران بیش 
از بقیه شنیده می شود( نمای امیدوارکننده ای به رأی دهندگان ارائه کند.

در همین حال پایگاه خبری اندیشکده شورای آتالنتیک در گزارشی 
مربوط به انتخابات ایران نوشت: پیش بینی نتیجه این انتخابات، سخت 
است. روحانی ســال 2013 روی کارآمد و به وعده توافق با غرب عمل 
کرد اما او فراتر از این، وعده احیای اقتصاد را به واســطه لغو تحریم ها 
داده بود. نرخ بیکاری در ایران در مقایســه با آمار سال قبل، 1/4 درصد 

افزایش داشته است.
این گزارش می افزاید: ممکن است ابراهیم رئیسی به چالش سخت 

و جدی برای حسن روحانی تبدیل شود.
همچنین پایگاه اینترنتی شــورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی 
خاطرنشان کرد: بیش از یکسال از اجرایی شدن این توافقنامه، ملت ایران 
هنوز گشایش اقتصادی را که حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور 

وعده داده بود تجربه نکرده اند.
در عیــن حال باید توجه داشــت تصمیم کنگره آمریکا برای اعمال 
تحریم های بیشتر علیه ایران باعث عدم اطمینان در شرکت های بین المللی 
شــده است، به طوری که آنها به شکل گسترده ای از سرمایه گذاری در 

ایران پا پس می کشند.
از سوی دیگر شبکه یورونیوز گزارش داد: روحانی برای دومین دوره 
حضور در ریاست جمهوری، با چالش جدی ابراهیم رئیسی در انتخابات 
روبروست. تحلیلگران می گویند رقابت او با رئیسی رقابتی فشرده خواهد 
بود: هر چند که اصالح طلبان، میانه روها و برخی محافظه کاران برجسته 

مانند علی الریجانی رئیس مجلس از روحانی حمایت می کنند.
به جای وعده روزانه یک افتتاح

هر روز یک کارخانه تعطیل می شود!
روحانی باید پاسخ دهد که چرا وعده های سال 92 خود به مردم را 

عملی نکرده است.
روزنامه صبح نو با طرح این موضوع نوشــت: رئیس جمهور یک روز 
قبل از ثبت نام برای انتخابات، رسانه ها را برای برگزاری نشستی خبری 
به پاستور دعوت کرد تا پاسخگوی سؤال خبرنگاران باشد. این اقدام آقای 
روحانی در حالی است که در سال 95 تنها دو نشست خبری برگزار کرد 
تا از پاسخگویی به سؤال و مطالبات خبرنگاران شانه خالی کند. موسم 
تبلیغات انتخاباتی 92 بود که آقای حسن روحانی در برنامه گفت وگوی 
ویــژه خبری کلید خود را درآورد و وعده های 100 روزه اقتصادی خود 
را تکرار کرد تا توانست دل جوانان را نرم کند به امید بهبود معیشت و 
کاهش بیکاری رأی هایی را برای خود بخرد اما حال روزهای آخر دولت 
است و نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه نرخ رشد بیکاری در برخی استان ها 
دو رقمی شده است. حال باید از آقای رئیس جمهور پرسید کی صد روز 
شما تمام می شود و صد روز، چند سال است؟ کارخانه های تولیدی یک 
به یک تعطیل شده و به خاطر ات نوستالژیک می پیوندند تا کارخانه های 
دولتی برخالف زیان دهی خود برای رانت برخی افراد خاص دولت، سرپا 
بمانند. وعده آن بود که هر روز یک افتتاح باشد، همگی امید به این شعار 
داشتند، اما با بی تدبیری هر روز یک تعطیل شدن داریم... شاید امروزمان 
آن اســت که از رئیس جمهور بپرســیم قرار است بعد از ارج، آزمایش و 
داروگر کدام واحد تولیدی را تعطیل کنند؟ اگر قرار باشد دولت این گونه 
پیش رود کاالیی ایرانی برای حمایت و مصرف باقی نمی ماند. تنها چند 
ماه از حضور روحانی در پاستور می گذشت و وی در 16 آذر 92 آمد تا 
افتخارات 100 روزه دولت یازدهم را برای مردم برشمرد و در سخنانش 
اظهار کرد: »دولت قبل شغل زیاد ایجاد کرد اما برای چینی ها و کره ای ها« 
شاید وقت آن رسیده است که بعد از چهار سال این مصاحبه و سخنان 

را به یاد رئیس جمهور بیاوریم و بپرسیم مگر قرار نبود برای چینی ها شغل 
ایجــاد نکنید؟ دولت یازدهم 35 میلیــارد دالر کاال از چین وارد کرد! اما 
ســؤال اینجاست که در مناظره های 96 می خواهد چه بگوید؟ که با کدام 
کلید، چرخه صنعت و اقتصاد را چرخاند که ســانتریفیوژها یکی پس از 

دیگری از مدار خارج شدند.؟
در ســال 92 یکی از معروف ترین پوسترهای تبلیغاتی آقای روحانی 
این بود »کاری می کنم دولت به سمت مردم دست دراز کند، نه مردم به 
ســوی دولت!« اما پس فیش های نجومی چه بود که مدیران دولتی بدان 
افتخار می کردند و آن را حق خود از انقالب می دانســتند اما زمان واریز 
یارانه هــا را مصیبت عظمای خود می دانند. باید از آقای روحانی بخواهیم 
تا وعده هایش در سال 92 را دوباره مرور کند و بگوید وعده هایش و ایجاد 

700 هزار شغل کجاست؟
بازی تازه دولت با آمار

درآمد خانوارها از خرجشان بیشتر شد!
یک روزنامه دولتی به استناد ادعای مرکز آمار نوشت: درآمد خانوارهای 

ایرانی در سال 95 از هزینه هایشان جلو افتاد!!
شهروند در گزارشی برخالف واقعیت های جیب مردم می نویسد: دخل 
خانواده ها بر خرجشان پیشی گرفت. این چکیده آخرین نتیجه بررسی مرکز 
آمار ایران از وضع درآمد و هزینه خانوار ایرانی در سال 94  است. بر این 
اساس سرانه درآمد خانوارهای شهری در سال سوم دولت، 27 میلیون و 
887هزار تومان اعالم شد؛ یعنی متوسط درآمد هر خانواده شهری 2 میلیون 
و 323 هزار تومان بوده است. مولفه مهم دیگر هزینه خانواده هاست. مرکز 
آمار ایران متوســط هزینه ساالنه یک خانوار شهری را برابر 26 میلیون و 
239 هزار تومان اعالم کرده است؛ یعنی متوسط هزینه سال 94 هر خانوار 

شهری 2 میلیون و 186هزار تومان است.
این اعداد به ما می گوید که دخل خانواده های ایرانی برای دومین سال 
متوالی از خرجشان پیشی گرفته است. این موضوع در حالی رخ می دهد 
که منتقدان دولت با زیر سوال بردن آمار رسمی کشور مدعی هستند وضع 

خانوار بدتر از گذشته شده است!
متوســط درآمد از هزینه ها پیشــی گرفت. در حالی مطابق داده های 
آماری مرکز آمار ایران درآمد خانوارهای شهری در سال 94، 15/6 درصد 
افزایش داشته است که متوسط هزینه ساالنه خانوارهای شهری در مقایسه  
با رقم مشــابه ســال 93 معادل 11/7 درصد افزایش یافته است. بازی با 
عنوان »متوسط درآمد« در حالی است که برخی کارگران حقوق 700 تا 
900 هــزار تومانی می گیرند و در مقابل، دارندگان حقوق های نجومی از 
درآمدهــای 50 تا 250 میلیون تومان )و پاداش های چند برابر این رقم( 
برخوردار بوده اند. همچنین حداقل 12 درصد جمعیت بیکار بوده و  فاقد 

کمترین درآمد می باشند.
مردم ساده لوح نیستند

فکر نمی کردند این قدر بی صداقت باشید
انکار وعده های اقتصادی دهان پرکن در تبلیغات انتخاباتی 4 سال پیش، 

نشریات حامی دولت را به دست و پا انداخته است.
روزنامه اعتماد با اشــاره به وعده تحول اقتصادی 100 روزه از ســوی 
روحانی، فرضیاتی را مطرح کرده که همه علیه دولت است. اعتماد نوشت: 
1- فرض کنیم که چنین چیزی گفته شــده باشــد خوب باید در همان 
مقطــع صد روزه گریبان وعده دهنده گرفته می شــد نه آنکه آن را برای 

چهار سال بعد گذاشت.
2- فرض کنیم که چنین چیزی حتی گفته شده بود، در این صورت 
کوچک ترین بخش مشکل به گوینده وعده مربوط می شود. مشکل اصلی به 
جامعه ای برمی گردد که به صرف شنیدن چنین وعده ای حاضر می شوند به 
گوینده آن رای  دهند.  البته بعید است کسی براساس این ادعا به روحانی 
رای داده باشد ولی آنان که این وعده را )فارغ از وجود یا عدم آن( جدی 
می گیرند و آن را اثرگذار در انتخابات می دانند بیش از اینکه اخالق گوینده 
را مورد هدف قرار دهند، نادانی و ساده لوحی رای دهندگان را نشانه رفته اند.

3- اگر چنین  وعده ای بوده، به آن معناست که در سال 1392 مشکالت 
اقتصادی مردم چنان عمیق و گسترده بود که حتی با دادن وعده ای چنین 
خیالی هم مردم حاضر بوده اند به امید فرار کردن از آن مشکالت به  گوینده 

آن رای دهند. اگر تن دادن به چنین نتیجه ای برای هر رقیب انتخاباتی بد 
نباشد برای اصولگرایان و منتقدین همسو با دولت احمدی نژاد فاجعه است.
4- کســانی که در برابر یک وعده خیالی و غیرقطعــی انتخاباتی اینقدر 
حساسیت دارند به طوری که می خواهند مو را از ماست بکشند. در این صورت 
درباره وعده های قطعی انقالب چه باید بگوییم؟  درباره برابری، برادری، آزادی، 
اخالق، جامعه عاری از فســاد و تباهی، رشد معنویت و ... اگر امروز یک جوان 
ایرانی از ما بپرســد که کدام یک از اهداف و وعده های داده شــده محقق شده 
است، چه خواهیم گفت؟ گریبان چه کسی را باید گرفت؟ ظاهرا مطابق معیارهای 
مرسوم در تمام این چندده گذشته همین مردم افراد مورد نظر شورای نگهبان 
را انتخاب کرده اند و کسی از جای دیگری بر کرسی ریاست جمهوری تکیه نزده 
است. اگر انتخابات و روند موجود سیاسی نتوانسته مشکالت کشور را حل کند، 

چه تضمینی وجود دارد که با ادامه این روند در آینده بدتر نشود؟
درباره این تحلیل باید گفت: 

1- مشــکل فقط از 100 روز و 200 روز نیســت. مسئله اصلی این 
است که با وجود سپری شدن نزدیک به 1400 روز، دولت زیر تک تک 
وعده هایش درباره توافق هســته ای و لغو تحریم ها و گشــایش و رونق 
اقتصادی و چرخیدن چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد زده است. ضمنا پس 
از 4 ســال این آقای روحانی اســت که می گوید من چنان وعده 100 
روزه ای ندادم، در حالی که دســت کم 4 یا 5 بار وعده تحول اقتصادی 

100 روزه را مطرح کرده است.
2- عمق مشــکالت اقتصادی، توجیهی بــرای فریب مردم و دادن 
وعده های 100 روزه و آنگاه بی عملی مطلق و گدایی 3 ساله از آمریکا و 
اروپا نمی شود. ائتالف انتخاباتی سال 92 با منطق پیروزی به هر قیمت، 
کشور را بیچاره نشان داد و پس از پیروزی مجبور به توافق به هر قیمت 

شد. اینها ربطی  به ظرفیت های بزرگ اقتصاد ملی ندارد.
3- مردم ساده لوح نیستند بلکه فکر نمی کردند کسانی پیدا شوند که 
زیر پرچم اصالحات و اعتدال، بتوانند تا این اندازه دروغ های ناب بگویند.

4- اگر برخی وعده های انقالب بر زمین مانده، حاصل مشــی برخی 
از همین سیاستمداران اشرافی و قدرت طلب و مرعوب  غرب بوده است؛ 
وگرنه هر جا با منطق جهادی و انقالبی خدمتگزاری مردم عمل شــده، 

موفقیت های بزرگی به دست آمده است.
آن طور هم که القا می شود

مردم مشکل مسکن ندارند)!(
روزنامه رسمی دولت با حذف صورت مسئله اصلی معضل مسکن و 
بی عملی مطلق وزارت راه و شهرسازی نوشت: مشکل مسکن در کشور 

آن طور هم که القا می شود، بحرانی نیست)!(
در حالی که بخش مســکن در سال 95 رشد منفی 14/9 درصد را 
تجربه کرد و وزیر مربوطه جز مزخرف خواندن مسکن مهر هیچ آورده ای 
نداشــت، روزنامه ایران در یک گزارش صرفا تبلیغاتی نوشت: معامالت 
مســکن رشد کرده است... بازار مسکن وابسته به تعیین تکلیف اقتصاد 

کل مملکت و به بار نشستن نتایج نهایی برجام است.
از آنجایی که مســکن کاالی ســرمایه ای اســت، دنبال ثبات 
می گردد. خصیصه تمام کاالهای سرمایه ای چنین است. رکود در 
اقتصاد، دامن کاالهای سرمایه ای را برای مدت طوالنی می گیرد و 
در کوتاه مدت هم رونق به آن برنمی گردد. کشور به توافق هسته ای 
و برجام برای خروج از رکود مهلک نیاز داشت و حاال هم به زمان، 
برای به بار نشستن نتایج این تحوالت. ایران می افزاید: آیا ایرانی ها 
واقعا با مشکالت سختی برای مسکن مواجهند؟ بر اساس جدیدترین 
گــزارش مرکز آمار ایران، حــدود 66 درصد از خانواده های ایرانی 
صاحبخانه هستند و تنها 16/4 درصد مستاجرند. حدود 8 درصد 
مــردم در خانه های رهنی ســکونت دارند و 8 درصد دیگر نیز در 

خانه های رایگان زندگی می کنند. 
همچنین 41 درصد از کل خانواده های شــهری ایران در خانه های 
دارای 4 اتــاق و 30/04  درصد نیز در خانه های دارای یک اتاق زندگی 
می کنند و تنها 0/7 درصد از کل خانواده های شهری ایران، در خانه های 
تک اتاقه زندگی می کنند. این آمار و اطالعات با نگاه ســطحی به شهر 
تهران، ممکن است عجیب به نظر برسد. اما وقتی توجه شود این اطالعات 
مربوط به کل کشــور با خانه های بزرگ و زمین های ارزان نســبت به 
پایتخت اســت، معلوم می شود مشکل مسکن در کشور، آن طور که القا 

می شود، بحرانی نیست.
ایران در پایان طبق معمول مشکالت بخش مسکن را به دولت سابق 

که 4 سال پیش تمام شده، نسبت داد.

بی توجهی رسانه های دولتی به 
قانون انتخابات و اموال عمومی در 
حالی است که تاکنون رئیس جمهور 
به عنوان پاســدار و مجری قانون 
اساسی هیچ اعتراضی به این اقدام 

غیرقانونی نداشته است.
هر چــه به روزهــای پایانی دولت 
یازدهــم و زمــان برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری نزدیک تر می شویم، 
نگرانی دولتی ها از واکنش گسترده منفی 
مردم به عملکرد چهارســاله روحانی و 
کابینه اش بیشــتر می شود؛ تا جایی که 
تالش می کنند تا از تمام ابزارها حتی به 
شکل غیرقانونی برای تنفس مصنوعی 
به دولت اســتفاده کنند. در این میان 
برغم آنکه حجت االسالم حسن روحانی 
و دیگر مقامات دولتی دیگران را نسبت 
به استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات 
انتخاباتــی نهی کرده و به درســتی بر 
تاکید داشــته اند،  بودن آن  غیرقانونی 
روزنامه های اصالح طلب حامی دولت و 
دولتی بدون توجه به عدم شــروع زمان 
قانونی تبلیغات و با اموال مسلم عمومی 
متعلق به بیت المال تیتر یک خود را به 
تبلیغ حجت االسالم روحانی اختصاص 

دادند.  روزنامه دولتی ایران که با بودجه 
عمومی و از بیت المال اداره می شود، در 
شماره دیروز خود رسما تبدیل به بولتن 
انتخاباتی حســن روحانی شده و بدون 
توجــه به جرم بودن اســتفاده از اموال 
عمومی برای تبلیغات انتخاباتی، صفحه 
نخست خود را به تصویر رئیس دولت در 
هنگام ثبت نام برای دور جدید انتخابات 

ریاست جمهوری اختصاص داده است.
این اقــدام مجرمانــه در حالی از 
ســوی روزنامه دولت صــورت گرفته 
کــه بر طبق ماده 68 قانــون انتخابات 
ریاست جمهوری، »انجام هرگونه فعالیت 
تبلیغاتی بــرای نامزدهــای انتخاباتی 
و اســتفاده از وسایل و ســایر امکانات 
وزارتخانه ها و ادارات، شرکت هاي دولتي 
و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و 
مؤسساتي که از بودجه عمومي ) به هر 
مقدار( استفاده مي کنند و همچنین در 
اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور 
ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شــناخته 
مي شــود.« به گــزارش رجــا، روزنامه 
شــهروند متعلق به سازمان هالل احمر 
هم تالش کرد تا در این اقدام غیرقانونی 

و مجرمانه از روزنامه ایران عقب نماند.

البته انجام این کارهای غیرقانونی و 
مجرمانه منحصر به روزنامه های رسمی 
دولت نیست. چند روز پیش هم خبری 
مبنی بر اعطای یک ماه حقوق به عنوان 
پاداش به کارمندان وزارت نفت منتشر 
شد که گویا به دستور شخص بیژن زنگنه 
پرداخت شــده است؛ پرداختی خارج از 
ضوابط قانونی و با شبهه انتخاباتی بودن.
به نظر می رسد که آمارهای گسترده 
از افزایش روزافزون نظر منفی مردم به 
دولت یازدهم و شــخص رئیس جمهور 
- که ناشــی از شرایط اســفبار اقتصاد 
کشور نظیر بیکاری، رکود تاریخی و ... 
اســت - باعث شده تا دولتی ها به تکاپو 
بیفتند و با یک موج تبلیغاتی گسترده، 
مانع از تبدیل آقــای روحانی به اولین 
جمهوری  دوره ای  تــک  رئیس جمهور 
اسالمی ایران شــوند؛ اقدامی که البته 
تاکنون بی تاثیر بوده و نهضت »روحانی 
برو« همچنان خط اصلی سیاســی در 

میان افکار عمومی است.
این اقدام قانون شکنانه و ضدحقوقی 
در حالی از سوی آقای حقوقدان صورت 
گرفت که روزنامه قدس متعلق به آستان 
قدس رضوی در اقدامی حرفه ای، بدون 

الجزیــره در تحلیــل خود از 
ریاست  نامزدهای  نام  ثبت  شرایط 
جمهوری در ایران نوشته است که 
بوده  نام روحانی در شرایطی  ثبت 
که وعده های برجامی محقق نشده 
و سرخوردگی در خیابان های ایران 

ملموس است.
پایگاه اطالع رسانی شبکه الجزیره 
نگاهی داشــته بــه انتخابات ریاســت 
جمهــوری ایــران و ثبت نام »حســن 
روحانی« را در شــرایطی ارزیابی کرده 
که »وعده های برجامی محقق نشده« و 
»سرخوردگی )از برجام( در خیابان های 

ایران ملموس است.«
به گــزارش جام، در ابتــدای این 
گزارش آمده اســت: »حسن روحانی، 
رئیس جمهــور ایــران، روز جمعه برای 
شــرکت در انتخابات مــاه می ثبت نام 
کرده و به دنبال به دست گرفتن ریاست 

جمهوری برای دومین بار است.«
در شرایطی که انتقادها از عدم منافع 
اقتصادی برجام علیرغم تعطیلی برنامه 
هسته ای ایران باال گرفته، رای گیری آتی، 
به عنوان رفراندومی برای توافق هسته ای 

به شمار می آید که با 1+5 امضاء شد.
الجزیره نوشــت، منتقــدان توافق 
هســته ای می گویند، منافع مورد نظر 

از رفع تحریم ها هنــوز هم عاید طبقه 
متوســط در ایران نشــده و مردم آثار 
آن را نمی بیننــد. در ادامه این گزارش 
ملموس  »ســرخوردگی  اســت:  آمده 
در خیابان ها، پتانســیلی را برای ورود 
مخالفــان محافظــه کار روحانی ایجاد 
کرده اســت.« گفتنی است، عدم عمل 
غربی ها به تعهدات برجامی در کنار نرخ 
باالی بیــکاری و رکود اقتصادی که به 
تعطیلی بسیاری از کارخانه ها انجامیده، 
از عوامل مهم »سرخوردگی« هستند که 
الجزیره از آن یاد می کند. روحانی وعده 
داده که به توافق هسته ای پایبند بماند 
و گفته: از اکنون، حفظ توافق هسته ای 
یکــی از مهم ترین مســائل اقتصادی و 
سیاســی است. در بخش دیگری از این 
گزارش آمده اســت: به نظر می رســد، 
تاثیرگذار  روحانــی  رئیســی،  ابراهیم 
شیعه، کاندیدای پیشرو در جناح مقابل 
باشد. وی نیز روز جمعه برای شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

الجزیره با زدن برچســب تندرو به 
مخالفــان روحانی می افزایــد: هرچند 
روحانی در انتخابات سال 2013 توانست 
در دور اول و بــا بیش از 50 درصد آراء 
برنده شــود - انتخاباتی که هیچ یک از 
دیگــر کاندیداها نتوانســتند باالی 17 

درصــد رای بیاورنــد- اما اگــر این بار 
تندروها علیه وی متحد شــوند، رقابت 

سخت تری را پیش رو خواهد داشت.
الجزیره در پایان نوشــت: بیش از 
950 نفر تاکنــون درانتخابات ثبت نام 
کرده انــد کــه محمود احمــدی نژاد، 
رئیس جمهور سابق ایران، نیز در میان 
آنان است. وی روز چهارشنبه ثبت نام 
کــرد. در همین حال روزنامه آمریکایی 
»نیویورک پست« نوشته است: »روزنامه 
نیویورک تایمز در گزارشی به انتخابات 
ایران و ثبت نام برخی از رجال سیاسی 
ایران پرداخته و نوشت:  ثبت نام تعجب 
آور احمدی نژادی که در میان غربی ها بد 
نام و وی منکر هولوکاست است، اکنون 
به آزمایشــی بزرگی برای مقامات ایران 

تبدیل شده است.«
نیویورک پست می افزاید: »مقامات 
مســئول به راحتــی احمدی نــژاد را 
ردصالحیت خواهند کرد ولی این بدین 
معنا نیســت که آقای روحانی فکر کند 
که مطمئنا وی به راحتی پیروز انتخابات 
خواهد بود. عده بسیاری از مردم ایران 
نسبت به سیاست های اقتصادی دولت 
روحانی ناامید شــده اند و بر این باورند 
که برجام اوضــاع زندگی آنها را بهبود 

نبخشیده است.«

الجزیره بررسی کرد

روحانی در میان انتقادهای اقتصادی ثبت نام کرد

تبلیغات غیرقانونی و زودهنگام زنجیره ای ها
برای یک نامزد انتخابات

دادستان کل کشور با انتشار 
اطالعیه ای از نامزدهای ریاست 
جمهوری خواســت از هرگونه 
فضاهای  در  هنگام  زود  تبلیغ 
حقیقی و مجازی از سوی خود 
و هوادارانشان خودداری کنند.

اطالعیــه حجت االســالم  در 
منتظری، دادســتان کل کشــور، 
رئیس ستاد پیشــگیری از جرایم 

انتخاباتی و عضو کمیسیون بررسی 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
که دیروز منتشــر شد،آمده است: 
شب گذشته خبر و فیلمی از بعضی 
شبکه های اجتماعی از تجمع عده ای 
کاندیداهای  بعضــی  از طرفداران 
محترم ریاست جمهوری مشاهده 

کردم که تبلیغ تلقی می شود.
نظر به اینکه هرگونه تبلیغ قبل 

از اعالم رسمی اسامی کاندیداهای 
محترم از ســوی شــورای محترم 
نگهبــان و وزارت کشــور ممنوع 
همه  داریــم  انتظــار  می باشــد، 
کاندیداهای محترم راسا و با تاکید 
به طرفداران خود، از هرگونه اقدامی 
که در فضای حقیقــی یا مجازی 
تبلیغ محسوب می شود خودداری 

فرمایند.

دادستان کل کشور خطاب به نامزدهای انتخابات:
از تبلیغ زود هنگام در فضاهای حقیقی و مجازی خودداری کنید

هیچ شائبه تبلیغاتی صرفا به بازنشر اخبار 
مهم و تمامی ثبت نام ها پرداخت.

نکته قابل تامــل اینکه بی توجهی 
رســانه های دولتی به قانون انتخابات و 
اموال عمومی در حالی است که تاکنون 
رئیس جمهور به عنوان پاسدار و مجری 
قانون اساسی هیچ اعتراضی به این اقدام 
غیرقانونی نداشته است. حجت االسالم 
محمدرضا باقرزاده از کارشناسان حقوق 
با غیرقانونــی خواندن تبلیغ زودهنگام 
روحانــی به تســنیم گفــت: تیترها و 
تصاویری که امروز برخی رســانه های 
حامی دولت و ارگان رسمی دولت درج 
شــده مصداق تبلیغات زودهنگام برای 
آقای روحانی است؛ با توجه به اینکه این 
رسانه ها با اموال عمومی اداره می شود، 
تخلف اســتفاده از امکانات عمومی نیز 
محرز است و شورای نگهبان باید به این 
تخلفات رسیدگی کند. وی گفت: دولتی 
که رئیس  آن ادعای حقوق دانی می  کند 
و مدعی پاســداری از قانون است نباید 
مرتکب چنین اقدامات غیرقانونی شود.

تسلیت به همکار
بانهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان آقای علی سلطانی در غم از 
دست دادن مادر گرامی خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان و دیگر 

خانواده های عزادار برای آن مرحومه رحمت الهی خواستاریم.

در پی جاری شــدن سیل در استانهای آذربایجان شــرقی و غربی و کردستان و اردبیل که به 
جان باختن تعدادی از هم میهنان منجر شد، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با 
صدور پیامی ضمن تسلیت این حادثه مصیبت بار تأکید کردند: وظیفه فوری مسئوالن ذیربط، کمک 

به آسیب دیدگان و کاستن از رنج و اندوه آنان است.
متن پیام رهبر معظم انقالب به شرح زیر است:

بسمه تعالی
حادثه سیل در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان و اردبیل که به جان باختن تعدادی از هم میهنان 
عزیز و خسارتهای سنگین مالی انجامید، حادثه ای دردناک و مصیبت بار است. اینجانب با تأثر و اندوه، به داغداران 
و مصیبت زدگان عرض تسلیت و همدردی می کنم و صبر و آرامش قلبی آنان را از خداوند مسألت می نمایم و 
رحمت و مغفرت برای جان باختگان می طلبم. وظیفه فوری مسئوالن ذیربط، کمک به آسیب دیدگان و کاستن 
از رنج و اندوه آنان اســت. الزم اســت هیچ تأخیر و سستی در ادای این وظیفه نشود. و امیدوارم خداوند لطف و 

تفضل و کمک خود را شامل حال مصیبت دیدگان و کمک کاران فرماید.
سّید علی خامنه ای
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گفت: »مایک پومپئو« رئیس سازمان »سیا« گفته است یکی از اهداف حمله 
به فرودگاه شعیرات سوریه، هشدار به ایران است!

گفتم: که چی؟!
گفت: »لئون پانتا« وزیردفاع اسبق آمریکا که مدتی هم رئیس سازمان »سیا« 
بود، گفته اســت؛ هدف اولیه از ســاخت بمب 10 تنی که در افغانستان آزمایش 

کردیم، حمله به ایران بوده است!
گفتم: موز اگر قوت داشت کمر خودش را راست می کرد!  آمریکا اگر 
توان حمله به ایران را داشت در همان جنگ تحمیلی که همه دنیا هم با 
او بودند و قدرتش هم خیلی بیشــتر از حاال بود یک غلطی می کرد... از 

ترامپ لولو ساخته اند که دیگران را بترسانند!
گفت: منظورشان که حمله نیست، خودشان اعالم کرده اند که قصد دارند مردم 
ایران از ترس حمله آمریکا در انتخابات به یک جریان خاص که اهل ایستادگی در 

مقابل آمریکا نیست رأی بدهند!
گفتم: یارو یک سکه طال در دست یک دانش آموز دید و به طمع افتاده 
و گفت؛ این سکه را با آب نبات عوض می کنی؟ دانش آموز گفت؛ صدای 
االغ دربیاور تا سکه را بدهم! و یارو شروع به عرعر کرد و بعد گفت؛ حاال 
ســکه را بده! دانش آموز گفت؛ تو با این خریتی که داری فهمیده ای که 

این سکه طالست، آنوقت انتظار داری من که آدم هستم متوجه نباشم!

پیام رهبر انقالب در پی جاری شدن سیل در استانهای آذربایجان شرقی و غربی

وظیفه فوری مسئوالن کمک به آسیب دیدگان است


