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اخبار كشور
بازی کشدار آمریکا با جنازه برجام

یادداشت روز

شورش تخممرغ
علیه انقالب خربزه!

نشریه آمریکایی نیویورکر اخیرا ً تحلیلی را درباره اغتشاشات
در ایران منتشــر کرد .نویســنده این تحلیل ،خانم رابین رایت
است که 30ســال در این نشریه مشغول تحلیل بوده و به مواضع
ضدایرانی شــهرت دارد .شروع این تحلیل با نقل قولی از حضرت
امام خمینی(ره) اســت .رایت مینویســد؛ «در روزهای ابتدایی
جمهوری اسالمی آیتاهلل خمینی در پاسخ به اظهار نگرانی یکی
از دستیاران خود درباره افزایش تورم به طعنه گفت :اقتصاد برای
االغ است .انقالب  1979برای قیمت خربزه نبود ».نیویورکر در ادامه
مینویسد چهار دهه بعد ،آینده انقالب اسالمی به قیمت تخم مرغ
بستگی پیدا کرده است.
آنچه رابین رایت از قول حضرت امام(ره) نقل میکند سالهاست
که از سوی بســیاری از تحلیلگران و رسانههای غربی مطرح و به
جملهای کلیشــهای تبدیل شده که «اقتصاد برای االغ است ».اما
واقعیت ماجرا چیســت و این عبارت کی و در پاسخ به چه کسانی
مطرح شــد .در ماههای نخست پیروزی انقالب اسالمی ،گروههای
مارکسیستی به شدت در سطح جامعه و دانشگاهها فعال بوده و سعی
داشــتند گفتمان و خوانش خود از قیام مردم علیه رژیم پهلوی را
مطرح و مسلط سازند .یکی از عبارتهای مشهور آنان که برگرفته از
تفکر مارکسیستی بود و به زبانهای مختلف تبلیغ و ترویج میشد،
آن بود که «اقتصاد زیربنای جامعه است».
حضرت امام(ره)  17شهریور  1358در دیدار جمعی از کارکنان
رادیو به این تفکر و خط تبلیغی مارکسیستها پاسخ دادند .سخنان
ایشــان در این مورد برخالف ادعای دروغین نشریه نیویورکر نه
واکنش به دستیار مجهولالهویه ایشان و اظهار نگرانی درباره گرانی
و تورم بود و نه ســخنانی از سر طعنه و شوخی .از قضا ایشان در
همین سخنرانی بهطور مبسوط و مفصل درباره جدی بودن اسالم و
حکومت اسالمی سخن گفته و به دستاندرکاران رادیو و تلویزیون
میفرمایند برخالف رادیو و تلویزیون ،سینما ،نشریات و سایر ابزار
رژیم طاغوت که ســعی داشتند با هزل و هجو ،مردم و به خصوص
نسل جوان را نسبت به مسائل اصلی و اساسی مملکت بیتفاوت و
بیقید کنند ،شما باید در برنامههایتان کامال جدی بوده و مردم را
جدی است ،هزل ندارد؛
آگاه کنید؛ «اسالم شوخی ندارد؛ همهاش ّ
جدیات است .هم
جدی استّ ،
لغویات ندارد؛ لهویات ندارد؛همهاش ّ
در امور مادی ،که اسالم هر دو جهت را دارد،هم امور مادی و هم امور
معنوی ،همهاش جِ ّد است ...اینها میخواهند که ما را به همان حالی
که بودیم اسم ،جمهوری اسالمی ،و رسم وواقعیت ،همان مسائل
طاغوتی و همان مســائل باشد .ما باید جدیّت کنیم که همان طور
ک هرأی دادیم به جمهوری اسالمی و اسم جمهوری اسالم اآلن در
ایران است ،محتوایش رااسالمیکنیم؛ یعنی رادیو ـ تلویزیون که
شما هستید اسالمی باشد؛ لغویات و لهویات ونمیدانم صورتهای
کذا نباشد .اصالح باید بشود اینها».
و اما درباره قیمت خربزه و نسبت اقتصاد و االغ! ایشان در این
مورد نظری کام ً
ال روشن و واضح دارند که هیچ منطقی نمیتواند آن
را رد کند؛ «هیچ عاقلی نمیتواند تصور کند که بگویند ما خونهایمان
مکه خربزه ارزان بشود! ما جوانهایمان را دادیم که خانه ارزان
را دادی 
شرا نمیدهد که خانۀ ارزان گیرش بیاید.
بشود .هیچ عاقلی جوان 
نمیخواهند؛ برای خانمانشان
مردم همه چیزشان را برای جوانهاشا 
میخواهند...آنهایی که دم از اقتصاد میزنند و زیربنای همه چیز
را اقتصاد میدانند از باب اینک هانسان را نمیدانند یعنی چه ،خیال
نخورد و خوراک
میکنند که انسان هم یک حیوانی است که هما 
ی
است! منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرق 
دارد .این چلوکباب میخورد؛ او کاه میخورد؛ اما هر دو حیوانند.
یهمه چیز را اقتصاد میدانند اینها انسان را حیوان
اینهایی که زیربنا 
یاقتصادش است .زیربنای همه
میدانند .حیوان هم همه چیزش فدا 
شاست .اینها
چیزش[است ] االغ هم زیربنای همه چیزش اقتصاد 
انسان را نشناختند اصال که چه هست».
تحلیل رابین رایت که یکی از تحلیلگران قدیمی و ثابت مسائل
ایران است ،به روشنی نشان میدهد چرا آمریکاییها در توطئههای
خود علیه ایران شکســت میخورند .پاسخ را باید در مفروضات
غلط و کلیشهای آنان از انقالب اسالمی و ملت ایران دانست .وقتی
تحلیلگری با سابقه رایت و نشریهای به قدمت نیویورکر این چنین
سطحی و با مفروضات غلط به سراغ تفسیر مسائل پیچیده ایران
میآیند ،از دونالد ترامپ که برخی از نزدیکانش هم – از استیو بنن
گرفته تا رکس تیلرســون -در سالمت روانی و عقلی او تشکیک
کردهاند ،چه انتظاری میتوان داشت که عاقل باشد و آتشبازی چند
مزدور کف خیابان را تعبیر رویای تغییر حکومت در ایران نپندارد؟!
البته ایــن کجبینی و کجفهمی در اغلب رســانههای غربی،
بخصوص رســانههای جریان غالب ،دیده میشود و محدود به آن
نشریه آمریکایی نیست .به عنوان یک نمونه دیگر نشریه انگلیسی
گاردین در تحلیلی آشوبهای ایران را «انقالب تخم مرغ»(!) نامیده
و به سران کشورهای غربی بهشدت معترض شده بود که چرا بیش
از این به آشوبگران کمک نمیکنید .انقالبی که برای قیمت خربزه
شده باشد را شاید بتوان با شورش تخم مرغ ساقط کرد اما انقالبی
که به نام خدا انجام شده باشد و در این مسیر به راه خود ادامه دهد،
بیدی نیســت که با این بادها بلرزد .آنچه چهار دهه پیش حضرت
امام(ره) در پاسخ به دنبالهروهای بلوک شرق که سعی در تحریف
و مصادره انقالب اسالمی داشتند ،فرمودند ،پاسخ به مواضع امروز
غربیها و شیفتههای آنان نیز هست چرا که اگرچه شرق و غرب در
راه و روش با یکدیگر اختالف و تفاوت داشتند اما در هدف و مقصد
نهایی تفاوتی نداشتند .شرق اقتصاد را زیربنای جامعه میدانست
و غرب بر اصالت سود و لذت تاکید دارد .مادیگرایی و نفی معنویت
الهی ،فصل مشترک اصلی هر دو تفکر است.
مشکالت اقتصادی امروز جامعه ایران نیز بیش و پیش از هر چیز
به دلیل فاصله داشتن با نگاه عمیق و دقیق اسالم به موضوع اقتصاد
و غلبه اقتصاد لیبرالی است .اسالم اگرچه اقتصاد را هدف و زیربنای
جامعه نمیداند و اهداف واالتری برای جامعه اسالمی ترسیم کرده
اســت اما در عین حال به هیچ عنوان نسبت به اقتصاد بیتفاوت
نبوده و دســتورات و راهکارهای جامعی در این زمینه دارد .غایت
و هدف جامعه اسالمی کسب ثروت نیست اما در عین حال جامعه
فقیر و تهیدســت نیز با جامعه اسالمی فاصله دارد که فرمودهاند؛
کاد الفقر ان یکون کفرا.
زندگیاشرافی و مصرفگرا که از سوی رسانههای غربی ترویج
و تشویق میشود و در آموزهها و مواضع حضرت امام(ره) بهشدت
مورد نکوهش و طرد واقع شده است ،چه نسبتی با انقالب اسالمی
دارد؟ شیوه زندگی شــخصی آن مرد بزرگ و مقام معظم رهبری
چگونه بود و هست؟ رسانههای کشور به خصوص صدا و سیما مبلغ
کدام نوع از سبک زندگی و اقتصاد هستند؟ عملکرد دهها بانکی
که مانند قارچ از دل برخی ارگانها و سازمانها و بخش خصوصی
سربرآوردهاند ،در کدام مسیر است و چه نسبتی با فرهنگ اسالمی
کار و تولید دارد؟ معضل سپردهگذاران موسسات مالی ناشی از کدام
نگاه غلط به اقتصاد و ثروت است؟
نکته مهمی که در این ماجرا وجود دارد راهحل مشکالت اقتصادی
است .غرب و شیفتگانش سعی در القای این گزاره دارند که برای زندگی
مادی بهتر تنها راهحل دست شستن از برخی اعتقادات و آرمانهای
انقالب و دادن برخی امتیازات به غرب اســت .آن اقتصاد و رفاهی که
بهقول حضرت امام(ره) برای االغ اســت ،از همین نوع است .االغ بار
میبرد و در قبــال این باربری کاه و یونجهای جلوی او میریزند .هیچ
االغی تا کنون نپرســیده چه کسی بارش میکند ،چه بارش میکند و
مقصدش کجاســت .این همان معاملهای است که غرب و در راس آنها
آمریکا با متحدان و مزدوران خود در کشورهای جهان سوم میکنند.
در مقابل این راه ،راه دیگری است که هم زندگی سعادتمند دنیوی را
تضمین میکند و هم شرافت و استقالل ملت را .این راه اقتصاد اسالمی
اســت که در آن کار و تالش و تولید ارزش است و کسب ثروت به هر
قیمت و از هر راهی مورد تایید نیست .در این اقتصاد ،فساد ،اختالس
و ویژهخواری جایی ندارد .راه اصالح امور روشن است و بیش از تفسیر
و تحلیل و همایش ،نیاز به مرد عمل دارد.
محمد صرفی

اقتصاد کشور را
به دیوانهبازیهای ترامپ گره نزنید!

سرویس سیاسی-
مرتبط کــردن همــه امور
بــه برجام و معطــل و بالتکلیف
نگهداشــتن مدیریــت و اقتصاد
کشــور به دیوانهبازیهای ترامپ،
همان خســارت بزرگی است که
دشمن میپسندد .اکنون تعلیق و
انتظاری که به جان فعاالن اقتصادی
و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده،
مجال حرکت و خالقیت را از آنان
گرفته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع
آگاه گــزارش داد کــه دونالــد ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا روز جمعه(دیروز)
تمدید تعلیق تحریمهای ایران را امضا
میکند و توافق هســتهای را همچنان
حفظ خواهد کرد.
تا لحظه تنظیم این گزارش ،خبری
درخصــوص جزییــات اقدامات ترامپ
در روز جمعه منتشــر نشــده است اما
همانطــور که روزنامــه کیهان پیش
از ایــن در یادداشــتها و گزارشهای
متعــدد تاکید کرده بود کــه ترامپ با
دیوانهبازیهای نمایشــی اینطور القا
میکند که با برجام مخالف اســت ،اما
او آنقدر احمق نیســت کــه از برجام
خارج شود.
قــرار بود با اجــرای برجام در ازای
محدودیت گسترده در صنعت هستهای
ایران ،تمامی تحریمها بالمره لغو شــود
اما -همانطور که منتقدان نیز از ابتدا به
درستی تشخیص دادند -اکنون برجام
به عاملی برای خالی کردن دست ایران
از مولفههای قدرت تبدیل شده است.
برجــام اکنــون عبارت اســت از
«اقدامات نقد ایران در مقابل وعدههای
نســیه طرف مقابل» ،بنابراین هیچگاه
طــرف وعدهدهنــده از ادامه قــرارداد
صرفنظر نمیکند چون ضرری برای او
نخواهد داشت.
خبرگزاری رویترز در ادامه نوشت:
ترامپ در عین حال که تعلیق تحریمهای
هســتهای را امضا میکند تحریمهای
هدفمند جدیدی نیز علیه ایران اعمال
خواهد کرد.
اســتیو منوچین ،وزیر خزانهداری
آمریــکا هم در یــک کنفرانس خبری
گفته بود انتظار میرود ترامپ در روزهای
آینده تحریمهــای جدیدی علیه ایران
معرفی کند.
وی در جمع خبرنگاران کاخ سفید
گفت« :مــن انتظــار دارم تحریمهای
بیشتری علیه ایران معرفی شود».
«واشنگتن اگزمینر» نیز در گزارشی

نوشت :سناتورهای دموکرات آمریکایی
میگویند «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
این کشــور میتواند و باید تحریمهای
جدیدی را علیه ایران وضع کند که توافق
هستهای را نقض نکنند.
«دیوید ســترفیلد» معــاون خاور
نزدیک وزارت خارجه آمریکا نیز که برای
ارائه توضیحاتی درخصوص اســتراتژی
دولت جدید آمریکا در قبال سوریه به سنا
رفته بود ،از قصد واشنگتن برای اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران سخن گفت
و تاکید کرد که واشنگتن برای مقابله با
ادامه حضور ایران در سوریه ،برنامههایی
دارد که بهترین گزینه در میان گزینههای
موجود در این برنامه ،اعمال تحریم علیه
جمهوری اسالمی ایران است.
لغو بالمره تحریمها!
اکنــون حدود  30مــاه از امضای
برجام و همچنین حدود  24ماه از آغاز
اجرای تعهدات  5+1ذیل برجام سپری
شده است.
در طول مذاکرات ،منتقدان دلسوز با
دالیل فنی و کارشناسی تاکید میکردند
که دولت ایران میبایست قبل از امضای
توافق ،قواعد بدیهــی همچون «توازن
تعهدات»« ،همزمانی اجرای تعهدات»،
«اخــذ تضمیــن از طــرف مقابل» و
«پیشبینی برگشــتپذیری امتیازات
واگذار شــده در صورت نقض عهد» را
به جهت حفظ منافع ملی و عزت مردم
کشورمان رعایت کند .اما برخی مقامات
ارشد دولت و رسانههای به ظاهر حامی
دولت در اقدامی تاملبرانگیز نه تنها از
این انتقادات کارشناسی استقبال نکرده
بلکه با فحاشــی به منتقدان ،آنها را به
جهنم حواله دادند.
هیچ مذاکره یا قرارداد و معاملهای،
به خودی خود اصالت و ارزش ندارد؛ بلکه
اهمیت و اعتبــار آن ،به اهداف و نتایج
است .اما متاسفانه دولت آقای روحانی و
تیم مذاکرهکننده ،از ابتدا به خو ِد مذاکره
و توافق به هر قیمت اصالت دادند و بدتر
از آنها ،برخی محافل سیاسی-رسانهای
ســهلاندیش یا ماموریــتدار که موج
مطالبه و هیجانی کاذب برای مذاکره و
توافق به هر قیمت به راه انداختند.
بــر همین اســاس دولتمــردان و
رسانههای زنجیرهای ،تمامی امور کشور-
حتی آب خوردن مردم -را به برجام گره
زدند .مقامات ارشد دولت تاکید داشتند
کــه در روز اجرای برجام -دی ماه -94
تمامی تحریمها بالمره لغو خواهد شد و
نه تعلیق و روزنامههای مدعی اصالحات
نیــز با تیترهایی همچون «تحریمها به

خواب بودید که میگفتند
اصل نظام نشانه است؟!
علی مطهری میگوید معترضان ســال  88برانداز نبودند .وی در نشست حزب
همبستگان ،ضمن بیان اینکه باید نگاه به والیت فقیه را اصالح کنیم ،گفت :اگر در
جایی خطایی میبینیم ،باید وارد شــویم .نامه آیتاهلل هاشــمی به رهبری در سال
 88نیز از همین رو است.
مطهری در ادامه به تحوالت و ناآرامیهای اخیر در کشــور اشــاره کرد و اظهار
داشت :بعد از حوادث اخیر ،مجلس و دولت نباید منفعل شود .اگر الزم است بنزین
گران شود ،اینطور نباشد بعد چند تظاهرات عقبنشینی کنند .مصلحت جامعه اقتضا
میکند .بنزین گران شود و یارانه برخی قطع شود.
وی با بیان اینکه عدم حضور معترضان سال  88در این تظاهرات اخیر دلیل بر این
است که اتهامات برانداز برای آنها غلط است ،عنوان کرد :اگر اینها برانداز بودند بهترین
فرصت بود اما کسی وارد نشد .باید دوستان نگاه خود را به معترضان  88تغییر دهند.
سخنان آقای مطهری اگر تجاهلالعارف نباشد ،سهلاندیشی و بیدقتی است.
چه اینکه باید میان افراد فریبخورده در ســال ( 88با دروغ تقلب) و ســردمداران
متعمد القای تقلب فرق گذاشــت .امثال هاشمی ،موســوی و خاتمی در سال 88
میدانســتند که تقلب آن هم درحد  11میلیون رأی مطلقاً امکانپذیر نیســت اما
چنین القا کردند یا اجازه دادند دیگران این دروغ بزرگ را القا کنند و براساس آن،
سران فتنه موجسواری کردند.
بنابراین حکم فریبکاران با فریبخوردگان و تهییج شدگان یکی نیست؛ همچنان
که به فاصله چند ماه ،اکثریت قریب به اتفاق مردم مردد ،پشت فتنهگران را خالی
کردند اما ســران فتنه تا آخر خط و تا هر جا که امکان داشت به اغوا و فریب مردم
و تحریک به آشوب ادامه دادند.
کار به جایی رسید که آشوبگران علناً شعار میدادند «انتخابات بهانه است،
اصل نظام نشــانه است» و روی اسالم در جمهوری اسالمی خط میکشیدند و
بــه تصویر حضرت امــام (ره) بیحرمتی میکردند و مرگ بر اصل والیت فقیه
میگفتند .اگر اینها از نگاه آقای مطهری براندازی نیست ،پس براندازی چیست؟
چرا یکی از سران سرشکسته فتنه (موسوی) اغتشاشگران وابسته به بهائیت و
سازمان منافقین را که در روز عاشورا به ساحت امام حسین(ع) بیحرمتی کردند،
مردمان خداجو نامید؟!
در حوادث اخیر نیز ،مردم دست دشمن و فتنهگران را خواند و با آنها همراهی
نکردند وگرنه منافقین مدعی اصالحطلبی بارها ســعی کردند آشوبگران آدمکش و
تخریــب کننده اموال عمومی ،را معترض مدنی جا بزنند و با شــعار «باید اعتراض
را به رسمیت بشناسیم» روی آتشافروزی دشمن ،بنزین بریزند که ناکام ماندند.
و باالخره اینکه ،آقای مطهری متأسفانه به وکیلالدوله بیاختیار تبدیل شده و از
حقوق مردم دفاع نمیکند .سند اینکه از رویکرد دولت برای  50درصد گران کردن
بنزین حمایت میکند و این در حالی اســت که طی دو سه سال گذشته ،به دولت
اعتراض کرد که چرا (با نگاه انتخاباتی و سیاست زده) افزایش ساالنه و تدریجی قیمت
بنزین را متوقف کردهاید تا نیازی به افزایش انفجاری قیمت آن نباشد؟!
مغالطه جدید روزنامه دولت
خروج آمریکا از برجام بیاثر است!
روزنامه دولتی ایران ادعا کرد خروج آمریکا از برجام تأثیر ناچیزی دارد.
روزنامه ایران در گزارشــی با همین تیتر مینویسد :در صورت خروج آمریکا از
برجام ،فاجعهای برای ما نخواهد بود و وضعیت از آنچه االن هست بدتر نخواهد شد.
این روزنامه نوشــت :خروج آمریکا از برجام برای اقتصاد ایران بیتأثیر اســت و
فاجعهای در صورت خروج آمریکا رخ نخواهد داد.
یک ســؤال روشن در تقابل این استدالل روزنامه دولت وجود دارد و آن اینکه
اگــر خروج آمریکا از برجــام ،هیچ تأثیری ندارد ،پس چرا رئیس دولت از آمریکا به
عنوان کدخدا یاد کرد و در ادامه امتیازات هنگفت و یکجانبه و نقد به طرف مقابل
واگذار کرد؟! چرا این امتیازات نقد در مقابل وعده نسیه تعلیق تحریمها داده شد؟
چرا امتیازات طرف ایرانی شــامل از بین بردن  90درصد توان هستهای در کمتر از
دو ماه انجام شد اما تعهد محدود طرف آمریکایی درباره تعلیق بخشی از تحریمها،
هر چند ماه یک بار باید تمدید شود که عم ًال منجر به بیاعتمادی شرکای تجاری
ایران و سرمایهگذاران خارجی شده است.
فارین پالیسی :مردم ایران
از تو متنفرند آقای ترامپ
یــک مجله آمریکایی ،ریاکاری واشــنگتن را برای مردم ایــران منزجرکننده
توصیف کرد.
فارینپالیسی با اشاره به مواضع دوگانه دولت آمریکا درباره ملت ایران مینویسد:
حمايتهاي رياکارانه ترامپ از اغتشاشات اخير در ايران بازخورد منفي خواهد
داشــت .اعتراضات ايران ميتواند جنبهاي از سياست خارجي دولت ترامپ را برمال
سازد که براي اعتبار آمريکا زيانبار است .اين رويکرد يعني انتقاد از حقوق بشر در
برخي کشــورها و در عين حال بستن چشمها به روي برخي حقايق ديگر کشورها
دقيقا بر رويکرد گزينشي و دوگانه آمريکا داللت دارد.
نخســتين سفر خارجي ترامپ به عربســتان سعودي و جايي بود که ترامپ به
جاي حمايت از آزادي بيان و برابري جنسيتي از منافع و ارزشهاي مشترک ميان

تاریخ پیوست»« ،صبح بدون تحریم»،
«فروپاشــی تحریــم»« ،اینــک بدون
تحریم»« ،تحریم رفت»« ،پیروزی ،بدون
جنگ» و ...به استقبال این توافق رفتند.
با هیاهوی رســانهای ،برجام به عنوان
«فتحالفتوح»!« ،آفتاب تابان»!« ،توافق
قــرن»!« ،بزرگترین دســتاورد تاریخ
ایران»!« ،نشانه تسلیم همه قدرتهای
بزرگ در برابر اراده ملت»!« ،ورقخوردن
تاریخ به نفع ایران»!« ،پیروزی بزرگتر از
فتح خرمشهر»! و ...معرفی شد.
ترامپ ادامهدهنده را ِه اوباما
مدعیــان اصالحــات و نشــریات
زنجیرهای در ماههای اخیر تالش کردند
تا با ترامپهراســی ،وی را یک استثنا
معرفی کرده و از این طریق سیســتم
حاکمه آمریکا را بزک و تبرئه کند .در این
میان برخی روزنامههای مدعی اصالحات
پا را فراتر گذاشته و تاکید کردند که ایران
در دوره اوباما فرصتسوزی کرد و نتیجه
این فرصتسوزی ،گرفتار شدن در دوره
ترامپ است.
ترامپهراسی با هدف تبرئه سیستم
حاکمه آمریکا توسط مدعیان اصالحات
در داخل کشور در حالی است که ترامپ-
به عنوان نماینده جمهوریخواهان -و
اوباما -به عنوان نماینده دموکراتها -در
هر موضوعــی با هم اختالف داشــته
باشند ،در دشمنی با جمهوری اسالمی
ایران و مردم کشورمان هیچ اختالفی با
هم ندارند.
مقامات ارشد دولت یازدهم «اوباما»
را فــردی مودب! و باهوش! خطاب قرار
داده و از برد-برد در مذاکرات هستهای
سخن گفتند .حال مرور کوتاهی داریم
بر کارنامه دولت اوباما در اجرای برجام.
در ســال  ۹۳دولت بــاراک اوباما
در اقدامــی مغایر حقــوق بینالملل از
صدور روادید «حمید ابوطالبی» سفیر
پیشنهادی ایران برای سازمان ملل -با این
ادعا که وی تروریست است -اجتناب کرد
و دولت یازدهم نیز بعد از مدتی مجبور
شد فرد دیگری را بدین منظور جایگزین
گزینه ابتدایی خود کند .در آذرماه سال
 ۹۴نیز اوبامــا قانون «محدودیت تردد
سفرکنندگان به کشورهایی خاص» را
امضــا کرد .در اولین روز اجرای برجام-
دی مــاه  -۹۴و در مقطعی که مدعیان
اصالحات تاکید داشتند که «تحریمها
به تاریخ پیوست» ،دولت اوباما با تصویب
تحریمهای ضدایرانــی ،نقض برجام را
کلید زد .وزارت خزانــهداری آمریکا با
صدور بیانیهای از افزودن نام شرکتها
و افراد جدید به فهرســت تحریمهای

ایران به واسطه ارتباط با برنامه موشکی
ایران خبر داد .پس از آن ،سریال نقض
برجام توســط دولت اوبامــا با غارت ۲
میلیارد دالری اموال ایران ،تمدید قانون
تحریمی آیسا ،تصویب قانون محدودیت
ویزا ،تصویب بیش از  ۸۰طرح ضدایرانی
در کنگره آمریکا و پابرجا ماندن تحریم
سوئیفت و ...ادامه یافت.
باراک اوبامای مؤدب! در آبان سال
 ۹۵و در واپسین روزهای ریاستجمهوری
خود ،قانون وضعیت اضطراری علیه ایران
را تمدیــد کرد .در همــان ایام برخی
رسانهها نوشتند« :اوباما با این کار آخرین
لگد را به برجام زد».
در حالــی که ترامپ در رقابتهای
ریاســتجمهوری ســال گذشــته،
سیاســتهای دولت اوباما را زیر سؤال
برده و قول داده بود ســیفون را در کاخ
سفید خواهد کشید ،در موضوع ایران،
مسیر اوباما را ادامه داد.
وی در تکمیل قانــون محدودیت
ِ
دولــت اوباما ،قانــون جنجالی
ویزای
محدودیت مهاجرت را امضا کرد؛ ترامپ
همچنین در ادامــه اقدامات ضدایرانی
اوباما ،قانون سیاهچاله تحریم -یا همان
مادر تحریمها -را امضاء کرد.
هراسافکنی در پسابرجام
برخــی از دولتمــردان در کنــار
روزنامههای زنجیرهای مدعی شــدند
که «دستاورد تقریبا هیچ برجام تقصیر
منتقدان دولت است و مخالفان برجام
با اقدامات خــود باعث ایجاد هراس در
سرمایهگذاران خارجی میشوند».
این ادعای مضحک در حالی است
که رســانههای خارجی در گزارشهای
متعدد تاکید کردند که آمریکا برخالف
تعهدات خود در برجام با هراس افکنی
در بانکها و شــرکتهای خارجی،مانع
ســرمایهگذاری خارجی در پسابرجام
میشود.
در همیــن زمینــه بلومبــرگ-
اردیبهشــت  -۹۵در گزارشی با عنوان
«مدیــران اجرایی نیــز در مورد رفع
تحریمهــای ایران گیج شــدهاند» به
تحقیق و بررســی در زمینــه نگرانی
شــرکتهای اروپایی بــرای ورود به
بازار تهراناشــاره کرد و نوشت«:نیمی
از کمپانیهــای بینالمللی به شــدت
مشتاقاند تا با ایران وارد تجارت شوند
و تحقیقات نشــان داده است که تنها
کمپانیهــای خارجی بــه علت اینکه
همچنان تحریمهای ایران به طور کامل
برداشته نشده است ،عقب کشیدهاند».
بقیه در صفحه ۱۰

خبر ویژه
واشنگتن و رياض سخن گفت .آمريکا و عربستان سعودي اولويتهاي مشترک دارند
ولي در کشوري که زنان شهروند درجه دو محسوب ميشوند و هتل ريتز  -چارلتون
به عنوان يک بازداشتگاه سلطنتي توجه همگان را به خود جلب کرده است ،ارزشهاي
مشترکي ميان آمريکا و سعوديها نميتواند وجود داشته باشد.
البته به طور قطع پيشتر نيز ذخاير نفتي ســعودي چشــم روساي جمهوري
آمريکا را کور کرده بود ولي اين نفت نبود که چشــم ترامپ را در برابر نقض حقوق
بشــر کور ميکند .از عبدالفتاح السيسي رئيسجمهور مصر در کاخ سفيد استقبال
ميکند ،ترامپ در برخورد با شــيجينپينگ رئيسجمهور چين نيز حقوق بشر را
ناديده مي گيرد ،از صميم قلب به رجبطيب اردوغان رئيسجمهور ترکيه تحکيم
پايههاي قدرت وي را تبريک ميگويد.
ترامپ درباره ايران گفته است شهروندان ايراني ،آزادي را فرياد ميزنند و سياست
آمريکا حمايت از اين آرزوهاست .براي تيم ترامپ ،لفاظيها درباره حقوق بشر صرفا
به مثابه چماقي است براي کوبيدن بر سر دشمنان سياسي هر گاه که الزم باشد.
مشکل اينجاست که دشمنان آمريکا اين تناقض و دوگانگي را مي بينند .چنانکه
آيتاهلل علي خامنهاي رهبر معظم ايران نيز بر نقش عوامل خارجي در اغتشاشــات
اخير اين کشور تاکيد کرد.
مردم ايران به حمايت هاي لفظي و استقبال آمريکا از اعتراضات اعتنايي نکردند.
واکنش آنها به طور قطع از اين واقعيت ناشي ميشود که نميخواهند تحرکات مردمي
در ايران شائبه حمايت خارجي به خود بگيرد.
اين حمايت رياکارانه و دورويي آمريکا براي ايرانيهايي که همين دولت ترامپ
تالش کرده تا مانع از سفر آنان به آمريکا شود بسيار منزجرکننده و تنفرآميز است.
براي ايرانيها اين موضوع به گونهاي غير قابل درک و هضم است که چگونه آمريکا
ميتواند در کنار و حامي آنها باشــد ،در حالي که از ورود آنها به آمريکا جلوگيري
ميکند.

ایندیپندنت :ح رفهای ترامپ
در حد کودک  8ساله است
روزنامه ایندیپندنت تصریح کرد ســطح سخنان رئیسجمهور آمریکا ،در حد
کودک  8ساله است.
این روزنامه با اســتناد به گزارش مرکز گردآوری نوشت :سطح سخنان ترامپ
رئیسجمهور کنونی آمریکا در حد یک کودک هشت ساله است و کمترین مهارتهای
گفتاری را در مقایسه با  15رئیسجمهور پیشین این کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وســیما از لندن؛ مرکز گــردآوری اطالعات برخط
( )factba.seبا تحلیل 30هزار کلمه از مصاحبهها سخنرانیها و نشستهای خبری
ترامپ و بررسی آنها اعالم کرد :ترامپ از  7رتبه فقط توانسته  3رتبه کسب کند که
کمترین میزان در مقایسه با روسایجمهور پیشین آمریکا از سال  1929تاکنون است.
به نوشته ایندیپندنت ،دایره لغات و ساختار جمالت ترامپ به صورت چشمگیری
ساده و تکراری است به گونهای که از زمان رئیسجمهور هربرت هوور تاکنون تنزل
تا این سطح سابقه نداشته است.
در این ارزیابی هشــت ویژگی ازجمله پیچیدگی ساختار گفتار ،تنوع واژگان و
رعایت اصول و دستور زبان در گفتار ترامپ ارزیابی شد که وی در همه آنان پایینترین
رتبه را به دست آورده است.
یادآور میشــود رهبر معظم انقالب روز سهشنبه در دیدار مردم قم ،ضمن
اشاره به خباثتها و شیطنتهای دولت آمریکا تصریح کردند :هم این آقایی که
در راس آنجا (آمریکا)ســت بداند  -اگرچه ظاهرا ً آدم متعادلی نیست و همین
روزها صحبت مشــکل روانی و دکتر روانشناس و مانند اینها برایش هست  -و
هم اجزای حکومت آمریکا و دوروبریها بدانند این دیوانهبازیهای نمایشی هم
بیجواب نخواهد ماند.
ترامپ هفته گذشته چند بار با بالهت تمام از اغتشاشگران حمایت کرد.
شوخی بامزه با حقوق شهروندی
رعايت حقوق شهروندي و رسيدگي به مشكالت مصرف كنندگان به قدري در
دولت تدبير جدي گرفته شده كه تصور ميشود با ايجاد سازمانهاي جديد نظارتي
ميتوان از حقوق مصرف كنندگان دفاع كرد.
روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «تحقق حقوق شهروندی با ایجاد تشکیالت
جدید»! نوشت :سازمان حمايت تغيير ماهيت داده و به سازمان حمايت از توليد
كنندگان تبديل شــده است .اين سازمان بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و تنها نام
حمايت از مصرفكنندگان را يدك ميكشــد ،چراكه تنها وظيفهاش حداقل در
ســالهاي اخير ،موافقت چند باره با گراني قيمت شــير و لبنيات يا روغن نباتي
بوده اســت .اين سازمان بيشتر ماههاي ســال را در خواب به سر ميبرد و نقش
نظارتــياش را يك تا دو هفته بعد از گراني قيمت كاالهاي مصرفي ايفا ميكند.
بعضاً اگر گرانيها در بوق و كرناي رسانهها نشود ،سكوت اختيار كرده و با شركت
خاطي برخورد نميشود.

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

کمربند!

گفــت :یکی از کارکنان دوتابعیتی وزارت نفت یکصد میلیارد تومان اختالس
کرده و فراری شده است.
گفتم :آقای وزیر اطالعات که میگفت ،ما بررســی کردهایم و مدیر
دوتابعیتی نداریم!
گفت :حتما حاال میگویند این مدیر دوتابعیتی مربوط به دولت دهم بوده است.
گفتم :اتفاقا مسئول روابط عمومی وزارت نفت گفته است که او از زمان
دولت دهم اختالس را شروع کرده بود!
گفت :یعنی در این  ۵ســالی که از دولت یازدهم و دوازدهم میگذرد ،ایشان
در وزارت نفت مشغول عبادت بوده است؟!
گفتم :چه عــرض کنم؟! انگار دولتهای یازدهــم و دوازدهم هیچ
مسئولیتی نداشته و ندارند!
گفت :چرا همه بیعرضگیها و ناکارآمدیهای خودشان را به گردن دولتهای
نهم و دهم میاندازند!
گفتم :یارو از هواپیما که پیاده شد شلوارش افتاد پایين .بهش گفتند؛
مرد حســابی خجالت بکش! خودتو جمع کن! و یارو که بد جوری خیط
کاشــته بود گفت؛ به من چه؟ تقصیر مهماندار هواپیماست که گفت به
مقصد رسیدیم ،لطفا کمربندها را باز کنید!!

رایزنی تلفنی ترامپ با ماکرون
علیه فعالیتهای منطقهای ایران

رئیسجمهــوری آمریکا در
گفتوگــوی تلفنی بــا همتای
فرانسوی خود ،خواستار توقف
آنچه که «فعالیتهای ثباتزدای
ایران در منطقه» خواند ،شد.
«دونالد ترامــپ» رئیسجمهور
آمریکا در تمــاس تلفنی با «امانوئل
ماکــرون» همتای فرانســوی خود
خواســتار توقف گسترش نفوذ ایران
در خاورمیانه شد.
به گزارش فارس ،کاخ ســفید با
صدور بیانیهای اعالم کرد که ترامپ
بامــداد جمعه طی تمــاس تلفنی با
ماکرون تاکید کرده بود «فعالیتهای
ثبــاتزدای ایــران در منطقــه باید
متوقف شود».
به نوشــته خبرگزاری «رویترز»
ایــن دو همچنین توافــق کردند که
به فشارها بر کرهشمالی تا زمانی که
راه هســتهزدایی را درپیــش بگیرد،
ادامه دهند.
گفتنی اســت امانوئــل ماکرون
رئیسجمهور فرانسه چندی پیش در
مصاحبه با شبکه فرانس 24گفته بود:
«ایران شریک ما نیست.ما روابطی با
ایــران داریم که حــول محور توافق
هستهای شکل گرفته است .باید این
توافق را با بحــث و گفتوگو درباره
برنامه موشکی ایران تکمیل کنیم».
چنــدی پیش ترامپ بــه «ترزا
می» نخستوزیر انگلیس و «امانوئل
ماکرون» رئیسجمهور فرانسه گفته

بــود که «هر مقدار کــه میتوانید از
تهران پول بگیریــد« ».دیلی میل»
اضافه کــرده که ترامــپ میگوید:
«امانوئل زنگ زد و با من صحبت کرد
و من گفتم ،ببین امانوئل! آنها همین
حاال پول زیادی به رنو دادهاند .پولشان
را بگیر؛ لذت ببر !».سرانجام آن شد که
برخی رسانههای اروپایی نوشتند که
قراردادهای شرکتهای بزرگ نفت و
گاز ،خودروساز و هواپیماساز فرانسوی
با ایران اقتصاد فرانســه را از روزگار
سیاه اقتصادی نجات داد و این چنین
شــد که پولهای هنگفت را سرازیر
سرزمین «یاوهگویان علیه ایران» کرد!
در حقیقــت بــا وجــود همــه
چوبهایــی که فرانســه الی چرخ
مذاکرات گذاشــت و بــه رغم همه
یاوهگوییهــای مقامات این کشــور
علیه ایــران ،فرانســه از ق َِبل اجرای
برجام بیشــترین منفعت را برده بود
و نمیخواهد آن را از دست بدهد .اما
همزمان با این رویکرد ،پاریس همصدا
با واشنگتن علیه توان موشکی و قدرت
منطقهای کشورمان نیز موضعگیری
میکند.
چندی پیش «حســین راغفر»
کارشناس اقتصادی حامی دولت گفته
بود« :اروپاییها به شکل باجگیرانهای
با ایران برخورد میکنند .مث ً
ال انتظار
فرانسه این است که بازسازی اقتصاد
خود را با انرژی ارزان ایران و امتیازهای
مالی سنگین پیش ببرد».

اخيرا ً نيز بعد ازگذشت چند روز از افزايش قيمت شير و لبنيات براي سومين
بار در  ۱۰ماه گذشته با ارسال اطالعيهاي گراني شير و لبنيات را تخلف دانسته
و آن را غير قانوني اعالم كرده اســت .اكنون اين ســؤال مطرح ميشود كه واقعاً
ســازمان عريض و طويل حمايت از مصرفكننده و تعزيرات حكومتي با آن همه
نيروي انساني ،كارشناس و بازرس در چهار روز گذشته خواب بودهاند كه متوجه
تغيير قيمتها نشدهاند.
اين دست اتفاقات سالي چند بار اتفاق ميافتد و متأسفانه هيچ مسئولي پاسخگو
نيســت ،البته در بيشــتر مواقع اين گراني قيمتها با نظر موافق اين سازمان اتفاق
ميافتد و جالب اين اســت كه اين چراغ ســبز گراني قيمتها بدون افزايش قيمت
مواد اوليه به عنوان مثال شــير خام در صنايع لبني ،روغن خام در بازارهاي جهاني
در صنعت روغن و ...اتفاق ميافتد.
حال در چنين شرايطي وزارت صنعت به دنبال ايجاد شوراي عالي مصرفكنندگان
است تا به حقوق شهروندي ايرانيها احترام بگذارد و از سوي ديگر سخنگوي دولت در
توجيه گرانيهاي اخير كاالهاي مصرفي مردم را نبود وزارت مجزايي به نام بازرگاني
عنوان ميكند و بدون توجه به قانون انتزاع كشاورزي و وظايف وزارت جهاد در توليد،
توزيع و تأمين مواد غذايي و مصرفي مردم به دنبال ايجاد وزارت بازرگاني اســت تا
موازيكاريهاي سالهاي پيش از ادغام دوباره تكرار شود.
آيا مشكل فعلي كمبود برخي از كاالها و افزايش قيمت كاالهاي مصرفي مردم،
نبود سازمان ،وزارتخانه و تشكيالت مدافع مصرف كننده است يا نبود تدبير و برآورد
دقيق از ميزان توليد و مصرف اســت؟ آيا با ايجاد سازمانهاي موازي مانند شوراي
عالي مصرفكنندگان يا وزارت بازرگاني مشكل دالل بازي ،نبود نظارت ،زيرميزيهاي
بازرسان و ...حل ميشود؟
قطعاً مسئوالن دولتي از شخص سخنگوي دولت گرفته تا وزير صنعت و حتي
اعضاي شوراي عالي اقتصاد به خوبي ميدانند كه هيچ شركت و كارخانهاي نميتواند
بدون كســب اجازه و رضايت اعضاي اين شورا يا ســتاد تنظيم بازار قيمت كاالي
توليدياش را گران كند و اينكه بعد از چند روز سازمانهاي نظارتي از وقوع تخلف
سخن ميگويند ،بياحترامي به مصرف كنندگان و حقوق آنهاست.
شــايد هم با جداسازي بازرگاني از صنعت ،پاسكاريها و دنبال مقصر گشتنها
در مطالبات مردم و دفاع از حقوق آنها گم شود یا با واردات مكفي توسط وزارتخانه
جديدالتأسيس ديگر كمبودي در بازار حس نشود و داللها و مافياي واردات ،بدون
اينكه دغدغه حمايت از توليد داخل يا كشــاورزان را داشــته باشند با خيال راحت
بتازند و با دالر ارزان ،انبارهاي كشور را مملو از كاالي وارداتي كنند .با اين اتفاقات
ديگر نه كمبود كاالها حس ميشــود و نه دولت بابت گرانيها و بيتدبيريهايش
مورد بازخواســت افكار عمومي قرار ميگيرد ،البته در اين ميان آمار اشــتغال نيز
ممكن است رشد كند.

نویسنده صهیونیست :اغتشاش در ایران
برای تغییر نقشه خاورمیانه بود
یک نویســنده صهیونیست تصریح کرد اسرائیل بیشترین استفاده و سود را از
ی در ایران میبرد.
ناآرام 
به گزارش پایگاه خبری عربی  ،21اورایم گانور تصریح کرد :اسرائیل برنده اصلی
ناآرامی در ایران اســت زیرا بر اساس رویاهای شیمون پرز (رئیس پیشین اسرائیل)
درصورت پیروزی معترضان در ایران و تبدیل اعتراضات به انقالب ،خاورمیانه جدیدی
بوجود خواهد آورد.
وی ادعــا کــرد :اعتراضهایی که در ایران رخ داده ،امید و بشــارت بزرگی به
اسرائیل به صورت ویژه است .تظاهرات معترضان در ایران یادآور آغاز ماجرای سوریه
اســت که این کشــور را نابود و ویران کرد .با تغییر در ایران تغییر در لبنان هم که
در سالهای اخیر توسط حزباهلل به عنوان بازوی اجرایی ایران در منطقه دور نگه
داشته شده ،آغاز میشود.
گانور درباره یمن نیز نوشت :حوثیها به عنوان شاخه رژیم ایران  3سال است که
به واسطه حمایت تهران بر یمن تسلط یافته و بر اساس دستورات ایران علیه عربستان
فعالیت میکنند که با سقوط ایران ،حوثیها نیز منبع قدرت خود را از دست میدهند.
در صورت سقوط رژیم ایران ،جنبشهای حماس و جهاد اسالمی و سازمانهای
کوچک دیگر که در نوار غزه فعالیت و تحت حمایت ایران هســتند نیز کمک ایران
را از دست خواهند داد ».این همچنین میتواند بستگی به حکومت ترکیه هم باشد
که به دلیل منافع مشترک اخیرا با ایران همپیمان شدهاند.
وی در ادامه رویابافی افزود :با پیروزی مخالفان ،مسئله هستهای ایران که امنیت
اسرائیل را به خطر میانداخت نیز مرتفع میشود و حزباهلل ،حماس و جهاد اسالمی
بدون حامی باقی خواهند ماند و فلسطینیها نیز مجبور به سازش میشوند.
نویسنده صهیونیســت در خاتمه نوشت :پیروزی مخالفان در ایران رویای
شیمون پرز طراح برنامه هستهای اسرائیل در ایجاد خاورمیانه جدید را محقق
خواهد ساخت.
یادآور میشــود خروش تاریخی مردم بصیر در شهرهای مختلف طی چند
روز اخیر ،تمام رویابافیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را نابود کرد .اما درعین
حال ،تحلیل این نویسنده صهیونیست نشان میدهد که اغتشاشات اخیر برخالف
برخی تحلیلهای عناصر فتنهگر ،طراحی صهیونیسم مسیحی برای تغییر نقشه
خاورمیانه است.
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* ای موال و مقتدای ما! ای رهبر حکیم و فرزانه! آقاجان! تمام هستیمان را مدیون
یک نفس گرم شما هستیم و اگر تمام عمر در حال سجده باشیم و پیشانی بر خاک
بساییم نمیتوانیم شکر یک لحظه سایه پرمهر والیت شما را به جا آوریم .امیدوارم
قصور و تقصیرهای ما را مورد لطف و مهر خودت قرار دهید!
ابوالقاسمی
* امام خامنهای با لحنی پدرانه به مسئولین توصیههایی کردند و تذکراتی هم به
عموم مردم دادند .مردم عاشقانه پیرو خط والیت هستند حال باید دید مسئولین
چه مســیری را در پی خواهند گرفت .مسیر مردم با رهبری یکی است امیدوارم
برخی مسئولین هم با مردم هممسیر شوند.
0910---9149
* به همه مردم در سراســر میهن اســامی به دلیل خنثی کردن توطئه جدید
دشمنان خدا قوت و دست مریزاد عرض میکنم .این ملت شایستگی زمینهسازی
ظهور امام زمان(عج) را دارد و چه افتخاری باالتر از این که همه با هم مقدمات
ظهور منجی عالم بشــریت آخرین ذخیره الهی را برای پیاده کردن و گسترش
عدالت فراهم بکنیم.
0930---3872

* صد شکر که فتنه گشت خاموش شد فتنه به شــر خود همآغوش
ملت چو به پای خاســت در دم افتــاد بســاط فتنــه از جوش
از فتنهگــران دگر خبر نیســت ســوراخ گزیدهاند چــون موش
کردنــد شــرارتی بــه ذلــت گشتند چو خار و خس فراموش
هر کس کند این جنایت پســت مست است و بدون عقل و بیهوش
بــا همــت ملــت سلحشــور شــد ذلتشــان به دهر منقوش
و آن نقــش بــه زیر پــای مردم بنمــود زمیــن شــهر مفروش
همچــون مگســان زدنــد بالی کردنــد فضای شــهر مخدوش
صــد شــکر ولــی صنیــعزاده رسوا همگی شــدند و سم نوش
بفرســت بــه شــکر آن درودی بــر احمــد در ره خــدا کــوش
0913---0358
* پیشنهاد میکنم پرچم مقدس جمهوری اسالمی و تصویر سردار دالور و مالک
اشتر سردار سلیمانی در ورودیهای شهرها نصب شود تا مزدوران و خودفروختهها
بدانند سردارانی چون سلیمانیها در قلب ملت جا دارند و کمی هم به حال خودشان
گریه کنند که اکنون پس از شکست ،حتی در نزد اربابانشان هم ارزش ندارند.
وحیدی  -گرمسار
* حضور مردم در راهپیمایی پس از فتنه و اغتشــاش دفاع از نظام و رهبری بود
همین مردم حاضر اســت دولت را در اصالح اموری مثل بودجه  ،97اختالسها،
نجومیبگیری ،اشــرافیگری یاری کند و امیدوار است دولت از این کمک فکری
استفاده کند.
0912---7190
* یکی از نمایندگان اصالحطلب مجلس آشــوبگران حوادث اخیر را به دانشجو و
غیردانشــجو تفکیک کرد و در مقام دفاع از آشــوبگران برآمده است .در حالی که
اوالً نخستین گروهی که در مقابل فتنه اخیر ایستاد خود دانشجویان بودند .ثانیاً
از دید قاضی و قضاوت در موضوع آشوبگری بین دانشجو و هر قشر دیگری نباید
تفاوت قائل شد .هر که جرمی مرتکب شده باید به مجازات برسد.
0912---5233
* مردم برای ناکام ســاختن دشمنان در براندازی جمهوری اسالمی در گذشته و
حال سنگ تمام گذاشتهاند .حال نوبت دولتمردان است که جواب این ملت رشید
را با خدمت و کارآمد کردن مدیریت و اداره کشور بدهند.
0915---1648
* خداوند لعنت کند آمریکا و عوامل آشــوبطلب را که با شرارت و جنایت خود
نگذاشتند صدای اعتراضهای واقعی مردم به گوش مسئوالن برسد تا برای پاسخ
به مطالبات ملت چارهاندیشی کنند.
0913---9950
* معاون دادســتان کل اعالم کرده خطر جدی تصرف فضای مجازی با  8هزار
کانال تلگرامی توسط ضدانقالب را به مسئوالن امر به ویژه دو وزارتخانه اطالعات
و مخابرات گوشزد کرده ولی ترتیب اثر ندادهاند .آیا بهتر نیست کنترل و مدیریت
شبکههای فضای مجازی به یک نهاد توانمند انقالبی کار آزموده سپرده شود؟
0911---0049
* اگر دولت و دولتمردان این آشوبها را ریشهیابی نکنند و زمینههای به وجود
آمدن این حوادث را از بین نبرند دشــمنان باز از این زمینهها برای آشــوب بهره
خواهند برد و اسباب زحمت میشوند.
0939---5162
* ستاد نماز جمعه تهران ،روزهای خاصی که نیاز به برگزاری تظاهرات مردمی
در آنها احساس میشود ،باید برای مشارکت ایجاد فضای نمازگزاران در این
امر مهم اجتماعی و ،...نمازجمعه را به دانشگاه تهران که از هر نظر ،محیطی
مانوس و شناختهشده میباشد انتقال دهد؟! اقامه فصلی نماز در مصلی ،شاید
قابل توجیه باشــد ،لیکن انعطافپذیری مدیران ستاد نماز جمعه تهران ،در
اینگونــه موارد ،ضمن تقویت ارتباط مومنیــن با این نهاد مردمی و انقالبی،
میتواند در جهت تقویت گفتمان و روحیه انقالبی مردم ،تاثیرات مثبت و به
سزایی داشته باشد.
0919---2470
* با این حمایتی که بعضی از کشــورهای اروپایی از آشوبگران حوادث اخیر
در ایران کردند مسئوالن کشور نباید هیچیک از مسئوالن فرانسه یا انگلیس
را بدون پیش شرط به داخل ایران راه بدهند.
0912---1069
* آیا آن دسته از مدیران اصالحطلب که برای آمریکا خوش رقصی میکردند
پس از این آشــوبهای ســاخته و پرداخته آمریکا که پرچم ایران عزیز را به
آتش کشیدند بیدار شدهاند؟
0936---5530
* آقای جهانگیری گفتند ،ماشین اقتصاد را که ته دره بود ،ده پله باال آوردیم!
بنده خدمتشان عرض میکنم در این زمینه حاضر به گفتوگو هستم ،حداقل
وقتی به عنوان یک فرهنگی زندگی خودرا که میبینم این ادعا تایید نمیشود.
بازنشسته فرهنگی و ایثارگران -مازندران
* با واکنشهای عجیب و غریبی که از برخی از جریانهای سیاسی در خصوص
آشوبهای اخیر و آشوبگران شاهدیم میتوان نتیجه گرفت که دلدادگیشان
به غرب بیش از دلدادگیشان به استقالل کشور است
0912---5827
* آقــای روحانی گفتند« :مردم صراحتاً اعالم میکنند که حرف دارند و باید
به حرف مردم گوش داده و باالتر از آن به آن عمل کنیم ».شماره تلفنهای
 6133یا  111رسمیترین راه برای ارتباط با مسئوالن دولتی است .ولی اص ً
ال
کسی نیست به حرف مردم گوش کند!
021 ---- 0129
* چگونه ممکن است که در کشور موسسات مالی  -اعتباری بدون مجوز بانک
مرکزی به فعالیت بپردازند و بعد از مدتی برای سپردهگذاران مشکل درست
کنند و دولتمردان بگویند خبر نداشتیم؟! آیا درست است که به سبب این عدم
نظارت ،دولت پولهای حیفومیل شده مردم را از خزانه بیتالمال بپردازد؟
0914 ---- 8886
* دولتیها گفتهاند صنعت گردشگری نجاتبخش اقتصاد است .بنده سؤالی
دارم :درســت اســت که از این ظرفیت باید استفاده کرد ولی چرا یونان با آن
قدمت و آثار باستانی مثالزدنی و صنعت گردشگری که دارد ورشکسته شده
و در بدهکاری به دنیا هم مثالزدنی شده است؟
0912 ---- 3104
* آقای جهانگیری! پنج ســال است صداوسیما دربست مدیحهسرای کارهای
شماســت .در این مدت تا توانستید تمام ضعفها و ناکارآمدیهای موجود را
فقط به دولت قبل نسبت دادید .آیا اجازه دادید تنها یک بار وزرای دولت قبل
در همین رسانه از خود دفاع کنند؟
نیکطبا
* معــدود نماینــدگان کمبصیرتی که خواســتار آزادی آشــوبگران و
اغتشاشــگرانند آیا نمیدانند از کســانی حمایت میکنند که با پرچم،
میهن ،ملت ،حسینیه ،امامزاده ،مراکز دینی و  ...مشکل دارند و آنها را به
آتش میکشــند؟ کاش میشد ابتدا رای ملت را پس دهند و بعد از این
آشوبطلبان حمایت کنند.
0912 ---- 4470
* مردم مایلاند بدانند شــهردار و شورای شــهر تهران تاکنون چه اقداماتی
برای مقابله با آلودگی هوا انجام دادهاند؟ روزهای پاک در فصل سرد سال 96
تاکنون فقط به لطف وزش باد و بارش باران بوده اســت پس مســئوالن چه
نقشی ایفا کردهاند؟
021 ---- 5060

