
کیهان و خوانندگان

اخبار كشور
صفحه 2

یک شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
۱2 ربیع الثانی ۱۴۳۹ - شماره 2۱۸۰۶

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز



جعفر بلوری

*9دیتاقبلازنهمدیماه1388فقط9دیبوداماباحماسهایکهمردمدر
اینروزرقمزدنداینروزتاابدیوماهللبصیرتعاشــوراییمردمشناختهمیشود

چهعدهایبخواهندچهنخواهند.
021---7669
*ماباوالیتزندهایمتازندهایمرزمندهایم،اینشــعارنیســتبلکهسخنمردم
والیتمدارایراناســامیاســتتاانواعمختلففتنهراازسیاسیتااقتصادیدر

نطفهخفهکند.
021---5060
*مدعیاناصاحاتمدتهااستکهصدایمردمازفقر،بیکاریو...رانمیشنوند.
مردمگایهمعیشتیدارنداماآقایانمدعیاصاحطلبیگایههایمردمراتحریک
سیاسیرقیبارزیابیمیکنند!پیکرهجامعهازفقروافزایشفاصلهطبقاتیبیمار
شــدهولیدولتبهدنبالبزککردنویرانههاییاستکهدرپیتوافقهستهای

ایجادشدهاست.
021---3885
*آقایجهانگیری!گویاشــمادرطیاین5ســالصدایمردمرانشنیدهایدکه
نسبتبهگرانیهاورویکردبیاعتنابهعدالتدولتدربرنامهریزیهاگلهمندهستند.
کفشگر
*موقعانتخاباتقولهــایزیادیبهمردمدادندازجملهافزایشیارانهنقدیو
پرداختســودســهامعدالتامامردمبابدعهدیهایپیدرپیمسئولینمواجه
شــدند.اثرایننوعرفتاربرعواطفمردممخربترازبدعهدیدشمناندرتوافق
هستهایبود!امیدوارمحاالدیگردرکصحیحیازوضعیتموجودداشتهباشند

کهمتاسفانهموردسوءاستفادههماندشمنانواقعشدهاست.
031---0883
*شهدارافراموشنکردهایم.وقتیآلودگیهوایجنوبومرکزو...کشورراتیره
میکند،زلزلهرخمیدهدوخدماتارائهشدهدولتبهمردمرضایتبخشنیست
ووجودفســاداصاانکارمیشودازمردمچهانتظاریمیتوانداشتجزتاش

برایزدودناینتیرگیهاازساحتسرزمینشهدا؟
0921---8125
*درموردشــعارهایبیربطبانوعگایههاواعتراضاتمردمیکهدرگوشــهو
کنارجمعیتهایمحدوددادهشــدایننکتهرانبایدفراموشکنیمکهدشمنان
ناکامنظامومردمایراناسامیهموارهسعیدارندبهپیکرهانقاباسامیضربه
بزنند.تشکرمیکنمازمردمکشورمکهباردیگراینخیالباطلرابابصیرتیاز

جنس9دیسرکوبکردند.
شادی
*اعتراضاتمردمدراکثرشــهرهایکشورکارنامهعملکرددولتاست.مجلس
بایدازدولتپاسخبخواهد.زمانرجزخوانیسیاسیوجناحیدولتگذشتهاست.
منتظری
*معاوناولرئیسجمهور،مگرشمافراموشکردهایدکهدرهر2دورهتبلیغات
انتخاباتمعیشــتمردمرااولویتاولدولتمیدانستید.شمابهترمیدانیدکه
تماموعدههاییکهبهمردمدادیدهمچنانبرزمینماندهاســتوفقروبیکاری

باگرانیمسابقهگذاشتهاند.
0919---2298
*برنجکشاورزانایرانیدرانبارهاماندهوحجمانبوهوارداتضررجبرانناپذیری
بهبرنجکارانواردکردهاستتاکیقراراستکشاورزانتاوانوارداتبیرویهافراد
ذینفوذرابپردازند.برنجدرشمالکشوربهاندازهمصرفکلکشورکشتمیشود

واصانیازیبهوارداتنیست.
011---1700
*منیکبازنشســتهامکهدرروستاهاینزدیکیشهرشاهرودزندگیمیکنمبا
حقوقبازنشستگیحدودیکمیلیونتومان.ازمسئولینمیپرسمکهبااینمبلغ

چندروزمیتوانندزندگیکنند؟
0912---0177
*شــرکتصنایعهواپیماییایران65روزاســتحقوقکارگرانپیمانیخودرا
پرداختنکردهاست.دراینفضایگرانیورکودآقایانانصافامیتوانندخودشان2
ماهبدونحقوقزندگیکننددرحالیکهمستاجرواقساطمتعددهمداشتهباشند؟
یکی از کارگران شرکت
*فعالیتهایقرآنیمربوطبهســعادتاولوآخرافرادجامعهمیشود.پذیرفته

نیستدربودجهسال97شاهدکاهشمجدداینبرنامههاباشیم.
0938---6263
*عروسیامدرزلزلهکرمانشاهبهعزاتبدیلشدوتمامجهیزیههمسرمزیرآوار
ماندودیگرتوانتهیهمجدداســبابواثاثیهرانداریملذاازطریقاینســتون

مردمیتقاضایکمکدارم.
0918---3583
*دردانشــکدهاقتصاددانشگاهتهرانکاسهایترمبرایدانشجویاندورههای
مختلفبهگونهایبرنامهریزیواجرامیشودکهدانشجویانبایدهر5روزهفته
دردانشــگاهباشند،مسئوالنامراگرخودشانراجایمادانشجویانقراربدهند

اینمشکلخیلیراحتحلمیشود.
0930 ---- 2155
*درنمایشــگاهکتابمیدانشــهدایکرجچهارکتابکهنویسندهآنترامپ
رئیسجمهورآمریکامیباشدباتخفیف50درصدبهفروشمیرسد.اینکارچه

معناییداردوچهاهدافیدنبالآناست؟!
شریف
*ازشــعبمحترمبانکهایدولتیوخصوصیدرخواستمیشوددرجهترفاه
حالزائرانحضرتمعصومه)س(درقمچندباجهبرداشــتپولدرحوالیدرب
17،درب14،درب9و8وصحنحضرتفاطمه)س(محلفروشسوغاتحرم
و...نصبنمایند.درحالحاضرمردمبایدیابهخیابانارمبروندکهچندعابربانک
بیشتردرآننیستویابهخیاباناراککهتنها2باجههست.بااینحجمزوار

واقعابسیاریازافرادمستاصلمیشوند.
جمعی از زائران حضرت فاطمه معصومه)س(
*موجگرایششــدیدبهرشتههایپزشــکیرامدیرانوزارتعلوم،بهداشتو
آمــوزشوپرورشبایدمهاروهدایتنمایندکــهجامعه80میلیونیازتمامی

تخصصهابهرهمندشود.
0916 ---- 0685
*پروندهایدردستگاهقضاییمینابداشتمکه16سالزمانبردتاحکمنهایی
صادرشود.چرااینهمهاطالهدادرسی؟وطیاینمدت10میلیونتومانمانزد
خریداربود.اگربهجایاینمعامله،یکمغازهایخریدهبودممیلیونهاتومانبه
جایضرر،سودمیبردم؟!پنجبارازقمبهمینابسفرکردمبااینمسافتطوالنی
بندرعباس-قم،سهبارقاضیمحترمعلیرغمتعیینوقتقبلیبرایدادگاهدر
محلکارشنبود؟!ایندســتگاهنیازجدیبهپاالیشاساسیدارد.تلفنارتباط

مردمیراهممتاسفانهقطعکردهاند!
محمد درویشی - قم
*دهسالقبلباسمترئیساموراداریبیمارستانوبا30سالخدمتبازنشسته
شدهاموماهیانهیکمیلیونو700هزارتومانحقوقمیگیرم.ولیحقوقهمتراز
بندهکهامسالبازنشستهشدهچهارمیلیونو500هزارتومانمیباشد.بنویسید

اینتبعیضواجحافآشکارراچراازبیننمیبرند؟
0914 ---- 5618
*یکیازمصوباتمجلسشورایاسامیدرسال86همسانسازیحقوقشاغلین
وبازنشستگانبود.باگذشتیکدههاینمصوبههمچنانخاکمیخوردچرا؟!چه

نهادومسئولیبایداجرایمصوباتبرزمینماندهراازدولتبخواهد؟!
آذریان
*تردددســتهجمعیسگهایولگرددرشهرستاندماوندوگیاوند،بهداشتو
سامتمردمبهویژهکودکانرابهمخاطرهانداختهاست.ازمسئوالنامردرخواست
رسیدگیدارم.متاســفانهباپیگیریهایمتعددوبهبهانهحمایتازحیواناتاز
جمعآوریآنهاامتناعمیورزند.ســامتمردموکودکانمعصوماولویتداردیا

سگهایبیماروولگردواداهایغربییکعده؟
صفری - دماوند

آموزش ساخت بمب دستی
و التماس وزیر از مدیر تلگرام!

وزیرارتباطاتدراقدامیعجیبوســؤالبرانگیز،نسبتبهآموزشساختبمب
دستسازدرفضایتلگرامیاظهارنگرانیکرد.

محمدجهرمیخطاببهموســستلگرامنوشــت:یککانالتلگرامیدرحال
نفرتپراکنیاست،مردمراتشویقمیکندکهازکوکتلمولوتوفاستفادهکنند.مسلح
شــوندوجامعهراناآرامکنند.حاالزمانآناستکهچنینتشویقاتیتوسطتلگرام

متوقفشود.
ویمینویسد:یککانالتلگرامیعمامردمرادعوتبهایجادناامنیواستفادهاز

بمبدستیواسلحهمیکند.زمانتوقف#خشونت_پراکنینیست؟
لحنالتماسگونهوگایهآمیزوزیرارتباطاتدرحالیاستکهکانالهایتلگرامی
متعددیبهشکلانبوهوسازمانیافته،مدتهاستبهنشراکاذیبوترورشخصیت
وتخریبنظامدامنمیزنندوبابرخیمحافلضدانقابوســرویسهایجاسوسی
بیگانهارتباطمستقیمیدارند.اینکانالهادرعینحالدرانتخاباتبهعنوانحامیان
تبلیغاتیآقایروحانیعملکردند.حتیتاهمیناواخرکانالهایمذکوربهتمجیدو
ستایشوتجلیلبرخیدولتمردانخاصمیپرداختندوبههمیندلیلدولتاجازه

نداردتافضایمجازی،مانندهمهجایدنیاقانونمند،شفافوتوأمبانظارتباشد.
ازوزیرارتباطاتانتظارمیرودبهجایالتماسوگایهازمدیرتلگرامونظایرآن،
ازموضعاقتدارومسئولیترفتارکندوهرچندباتاخیربهرهنمودهایحکیمانهرهبر

معظمانقاباهتمامورزد.
رهبرانقابدربارهضرورتســاماندهیفضایمجازیتاکیدکردهاند:»اینترنت
یکیازنعمبزرگالهیاست،امادرعینحالیکنقمتبزرگهمهست؛یعنییک
چاقویدودموخطرناک...اینترنتاالنمثلیکجریانافسارگســیختهاست...این
مثلآناستکهکسییکسگوحشیرابیاورد،بگویندقادهاشکو؟بگویندسفارش

کردهایمآهنگرقادهرابسازد«!
...اینفضایمجازیامروزازفضایحقیقِیزندگیماچندبرابربزرگترشــده؛
بعضیهااصاًدرفضایمجازیتنّفسمیکنند؛اصاًآنجاتنفسمیکنند،زندگیشان
درفضایمجازیاست.جوانانهمسروکاردارندبافضایمجازی،باانواعواقسامچیزها
وکارها،بابرنامههایعلمیاش،بااینترنتش،باشبکههایاجتماعیاش،بامبادالتو
امثالاینهاسروکاردارند؛خب،اینجالغزشگاهاست.هیچکسنمیگویدآقاجادهنکش.
اگرشمادریکمنطقهایجادهایالزمدارید،خیلیخب،جادهبکش،جادهاتوبانهم
بکشامامواظبباش!آنجاییکهریزشکوهمحتملاست،آنجامحاسبهالزمرابکنید.
...مابهدستگاههایارتباطیخودمان،بهمجموعهوزارتارتباطاتوشورایعالی
مجازی-کهبندهازآنهمگلهدارم-سفارشمانایناست.مانمیگوییماینراهرا
ببندید؛نه،اینکهبیعقلیاست.یککسانینشستهاند،فکرکردهاند،یکراهیبازکردهاند
بهعنواناینفضایمجازیوبهقولخودشانسایبری؛خیلیخب،ازایناستفادهکنید
منتهااستفادهدرستبکنید؛دیگراندارنداستفادهدرستمیکنند؛بعضیازکشورها
طبقفرهنگخودشانایندستگاههاراقبضهکردهاند.ماچرانمیکنیم؟چراحواسمان

نیست؟چرارهامیکنیماینفضایغیرمنضبطرا؟«
دود ادبیات نوبخت و جهانگیری

به چشم خود دولت می رود
یکسایتحامیدولتنوشت:دولتمردانبهجاینسبتدادناعتراضمردمبه
ناکارآمدیواعامپشیمانیازرأیبهروحانی،دررفتاروادبیاتخودتجدیدنظرکنند.
عصرایرانمینویسد:چندیپیشدرفضایمجازیکمپینیایجادشدبهعنوان
»پشیمانم«دراینکمپینرایدهندگانبهرئیسجمهوراعامکردندکهازرایدادن
بهحسنروحانیپشیمانهستندوکاشدرانتخاباتشرکتنمیکردند.دراینمیان

عدهایهمگفتندکهکاشبهرقیبروحانیرایمیدادیم.
محمدباقرنوبختســخنگویدولتدرواکنشبهاینکمپینگفت»اینهاییکه

گفتندماپشیمانهستیمکیرایدادهاندکهحاالپشیمانهستند.«
درمشهدوبرخیازشهرها،عدهایازمردمبهشرایطاقتصادیوگرانیاعتراض

کردند.اعتراضیکهدربخشیازشهرهابهحاشیههمکشیدهشد.
اســحاقجهانگیریمعاوناولدولتدرواکنشبهایناعتراضهاگفت:»مسائل
اقتصادیرابهانهکردهاندکهبهنظرمیآیدپشــتاینقضیهمسئلهدیگریباشدکه
حتماًبایدشناساییشود.کسانیکهبانیاینقضایادرکشورهستنددودآنبهچشم

خودشانخواهدرفت؛آنهافکرمیکنندکهبااینکاربهدولتآسیبمیزنند.«
واکنشدوعضومهمدولتروحانیبهاتفاقاتاخیرنشانمیدهدکهانگاردولتیها
دربادرای23میلیونیمردمدراردیبهشت96خوابیدهاندوتصورمیکنندبااینرای

چشمگیردیگرنبایدکسیبهدولتاعتراضکند.
نویسندهباانتقادازنگاه»توهمتوطئهای«دولتادامهمیدهد:فردیبهروحانی
رایدادهاستوحاالپشیماناستوفکرمیکندرئیسجمهورنمیتواندبهوعدههای
خودعملکند.آیابایدبهاوتاختوگفتتواصاکیرایدادهایواوراتحقیرکرد؟
مــردمبهگرانیهایاخیراعتراضدارندبایدبهآنهاگفتکهمســائلاقتصادی
رابهانهکردهاند.چرابهجایشــنیدنحرفاینمردمسریعمیخواهیدبگوییدکار

رقبایشماست؟
برخیازاعضایدولتدوازدهمفکرمیکنندکاربرایروحانیتازهشــروعشده
استوفراموشکردهاندروحانیواردسالپنجمریاستخودشدهاست.مردموقتی
اعتراضمیکنندبهیکروند4سالهاعتراضمیکنندنه8،7ماه.فرضکنیمبرخی

ازایناعتراضهاهمکاررقبایدولتاست.ایننشانمیدهدکهوضعیتاقتصادی
کشورمناسبنیستکهعدهایتوانستهانددراینفضاموجسواریکنند.بهتراست
برخیازاعضایدولتادبیاتخودراتغییردهندوفکرنکنندپشتهراعتراضیدست
پنهانینهفتهاســت.مردمدوستدارندزندگیآراموبدوندغدغهایداشتهباشند.
بهتراســتبهجایمتهمکردنآنهابهرایندادنکاریکنیمراحتزندگیکنند.
لطفابهایننوعحرفزدنپایاندهید.دوداینادبیاتشــایدامروزنهولیقطعادر
انتخاباتمجلسیازدهموانتخاباتریاســتجمهوری1400بهچشماصاحطلبان

اعتدالگرایانخواهدرفت.
از ادعای فاجعه بودن حقوق نمایندگی

تا فرار به جلوی آقای نماینده
یکنمایندهمجلسمیگویدانتسابتجمعاتاخیربهمنافقینوسلطنتطلبان

اشتباهمحرزاست.
جعفرزادهایمنآبادیبهایلناگفت:انتسابچنینتجمعاتیبهمنافقینیکهدستشان
بهخونملتآغشتهاستیانسبتدادنسلطنتطلبانیکه40سالباداراییاینملت
درکشورهایخارجیخوشگذرانیکردند،اشتباهمحرزاستوباوجودآنکهاینگروهها
سعیدرمطالبهبهمقصودهستند،مردمقطعاًبهزودیپاسخسنگینیبهآنهاخواهندداد.
ویافزود:آنچهمسلماست،حرفمردمحقاستودولتهابایددولترفاهبوده
وبهفکررفاهمردمباشــند.فکرمیکنماتفاقاتیکهافتادمنجربهآنخواهدشدکه
مجلسدربحثبودجهوهمچنیندربحثهدفمندیباوسواسبیشترینسبتبه

تصویبالیحهبودجهوبهویژهحذفیارانهبگیراناقدامخواهدکرد.
جعفرزادهگفت:مســئلهایناستکهطیروزهایاخیرتندروهاودلواپساندر
سخنرانیهایخودبهبهانهتخریبدولتروحانی،باالتاپاییننظامرازیرسؤالبردهو

موردانتقادقراردادند.ویگفتامیدواریمتندروهاسرعقلبیایند.
ویافزود:شاهدبودیمدلواپسانبهبهانهحقوقهاینجومیچقدرسروصداکرده

وملترانسبتبهانقابونظامبدبینکردند.
ویهمچنینگفت:مردمدیگرنگرانگرانیهانباشند؛چراکهمجلسبرنامهای
برایافزایشقیمتحاملهایانرژینداردوقولمیدهیمدربحثهدفمندییارانهها
هیچنیازمندیراازقلمنیاندازیم.بهبیاندیگراینتجمعاتپیامیازسویمردمبود
کهاینپیاماکنونازجانبمجلسودولتدریافتشدهاستونیازبهنگرانینیست

وضرورتیبهادامهتجمعاتنیست.
یادآورمیشــودایننمایندهحامیدولتاخیراًسخنانیدربارهکمبودنحقوق
نمایندگانیمطرحکردکهباواکنشاعتراضیدرمیانرسانههاوفضایمجازیمواجه
شد.رئیسستادمردمیروحانیدرانتخاباتدراعتراضبهحقوق6میلیونیخودگفته
بود:اینحقوقفاجعهاستبراینمایندگانواالنبایدپرسیدچرانمایندگانازمجلس
حقوقنمیگیرندوازمحلکارقبلیشانحقوقمیگیرند؟کاماواضحاستچونحقوق
جاییماننددانشگاهبیشترازحقوقمجلساست.بههرحالاگرمامیگوییمبایدمراقب
فسادباشیمازسویدیگربایدیکمدیرراتامینکنیمکهبهسمترانتنرود.منپنج
میلیونوچهارصدهزارتومانحقوقمیگیرم.درحالیکهدردانشگاهمیخوابیدمولی
نزدیک8میلیونتومانحقوقمیگرفتم.جشنتولداینستاگرامیایننمایندهمجلس

نیزبااعتراضاتگستردهمواجهشد.
مرعشی: مدیران ناکارآمد دولت

استعفا دهند
ســخنگویحزبکارگزارانمیگویداگرهمراهانروحانینمیتوانندمتناسببا

نیازهایدولتکارکنند،استعفادهند.
حسینمرعشیدرمصاحبهباروزنامههمشهریگفت:اینکههمراهانآقایروحانی
متناسببانیازهایدولتکارینمیکنند،یکواقعیتاست.آقایاناگربلدنیستند،

کناربکشند؛اگرهمبلدهستندکهکارهاراراهبیندازند.
ویمیافزاید:وقتیآقاینوبختمیگفتیارانهراقطعنمیکنیم،حاالمیگوید
میخواهیمیارانه30میلیوننفرراقطعکنیم،یعنیاینحرفهاباهمسازگارنیست.
آقاینوبختنبایدازقبلاینقدرمحکمحرفمیزدکهمایارانهکسیراقطعنمیکنیم.
5ســالاستکهسازمانبرنامهوبودجهمیگویدمیخواهیمقیمتهاراتثبیتکنیم،
بعدیکمرتبهقیمتهارادربرخیاقام50درصدرشــدمیدهیم.این،موجدرست

میکند؛تعارفهمبرنمیدارد.
مرعشیگفت:اینطرزکارکردننیستکهیکیدردولتبگویدگرانمیشود،یکی
بگویدگراننمیشود.چقدرحرفضدونقیضمنتشرمیشود؟میزگردبگذارندوبگویند
مشکاتچیستوچهکارهاییانجامدادهاند.چندماهرویاینموضوعبحثکنند،
نخبگانرابسیجکنندوبعدبهیکتصمیمبرسند.درسکوتمطلقبودنوتصمیمات
نابهنجارگرفتن،2مشــکلعمدهتیماقتصادیآقایروحانیاست؛آقایانخودشانرا

منسجمکنند،مشورتکنند،تصمیمبگیرندوکشورراراهبیندازند.
سخنگویکارگزارانتصریحکرد:آقایروحانییکشعاردرستدرانتخاباتدادند.
گفتندمابایدکاریکنیمکههمسانتریفیوژهابچرخدوهماقتصاد.واقعیت،ایناست

کهاالنچرخاقتصادآنطورکهشایســتهاستنمیچرخد؛کسادیدربازارهمچنان
ملموساســت؛مردمگرفتارند؛پیمانکارهاازدولتطلبکارند؛بهکارگرانشانوبازار
بدهکارند.ســازمانبرنامهوبانکمرکزیبایدبرایایجادرونقدرکشور،برنامههای
روشــنیداشتهباشند.اینکههمراهانآقایروحانیمتناسببانیازهایدولتکاری
نمیکنند،یکواقعیتاست.آقایاناگربلدنیستند،کناربکشند؛اگرهمبلدهستند

کهکارهاراراهبیندازند.
ویگفت:منقبولدارمکهبایدحامیآقایرئیسجمهورباشیمولیبیشترازمردم
وسیاسیون،کسانیکهدرکابینهمسئولیتپذیرفتهاندازجملهمعاونانرئیسجمهور،
روسایسازمانهاووزرابایدبتوانندخودشانراتکانبدهند.اینکهنمیشودکهاینقدر
تنبلیمیکنند.انتقادمنســازنده،روشنومشخصاست.میگویمآقایانبایدیک

تحرکجدیداشتهباشند.اقتصادایراننیازبهتحرکبیشتریدارد.
ســخنگویکارگزارانگفت:فضایمجازی،انعکاســیازفضایاجتماعیاستو
تقصیرکســیهمنیست.اینفضاناشیازصحبتنکردنمســئوالندولتبامردم
است.وزارتخانههاوسازمانبرنامهوبودجهبامردمحرفنمیزنند.وقتیهیچحرفی
زدهنمیشودویکمرتبهمصوبهبیرونمیآید،مشخصاستکهعکسالعملجامعه،

منفیاست.اینروشتوجیهافکارعمومینیست.
واقعیتایناستکهاالنعدهایازدوستانکنارآقایروحانیقرارگرفتهاندکهبه
ایشانکمکنمیکنند،بامردمحرفنمیزنندومسائلراباآناندرمیاننمیگذارند؛
دراتاقهایدربسته،تصمیماتخلقالساعهایمیگیرندکههزینههایشرامردمباید
بدهند.مشخصاستکهمردمهمعصبانیمیشوند؛وقتیهمعصبانیشدند،میروند
درفضایمجازیکهفضایبازبیشتریاست،هرچهدلشانخواستمیگویند؛بهمن
ودیگریفحشمیدهند،ازآقایروحانیهمانتقادمیکنند.اینراکهنمیشــودبه

گردناصاحطلبانانداخت.)!(
در4ســالاولهمدولتآقایروحانیدرکنترلتورمموفقبودولیدرایجاد
رونقدربازارموفقنبود.اینواقعیتهارابایدگفت.آقاینوبختوآقایسیفوستاد
اقتصادیآقایروحانیتنهامسئول»نه«گفتنهستند.وقتیتعدادپرسنلشرکتهای
مهندسیمادراینمملکتاز30هزارنفربه5هزارنفررسیدهاستوحقوقهمینتعداد
راهمنمیتوانندبدهند،یعنییکجایکارآقاینوبختاشــکالدارد.تیماقتصادی
دولتبایداینهاراحلکند.کشورنمیتواندبارکود،ادارهشود.پرداختهایعمرانی

دولتنمیتوانداینقدرکمباشد.
تیتر اول: امید برگشت

سرمقاله: نه برنگشت)!(
کفگیرنشریاتزنجیرهایبهتهدیگخوردهاست.اینروزنامههاکهچندینسال،
مردمراباوعدههایواهیســرگرمکردند،اکنونباکمبودتعدادتیترقابلعرضهبه

افکارعمومیمواجهشدهاند.
روزنامهاجارهایآرمانزرد.دیروزتیتروعکساولخودرابهصدوراحکامچند
مشاوررئیسجمهوراختصاصدادونوشت:»باصدوراحکامتازهازسویرئیسجمهور

ورئیسنهادرخمیدهد؛بازگشتامیدبامردانکلیدی.«
اماهمینروزنامهدرسرمقالهخودازقولصادقزیباکامنوشت:

بهجزانتصابدکتررضافرجیدانابهعنوانمشــاوررئیسجمهور،منویژگی
خاصــیدراینانتصاباتنمیبینم.مهندساکبرترکاندردولتقبلآقایروحانی
فعالبودندوریاستدبیرخانهمناطقآزادرابرعهدهداشتندودستکم،مناطاعی
ازعملکردایشــانندارموالبتهنمیتوانمقضاوتخاصینیزدراینبارهداشتهباشم.
دربارهآقایعلییونســینیزمیتواناینگونهگفت؛تاجاییکهمنبهخاطردارم،از
آقاییونســیدرجایگاهدســتیارویژهرئیسجمهوردراموراقوامومذاهبآبیگرم
نشد.جزتعدادیتعارفدربارهاحقاقحقوقاقوامدرچارچوبقانوناساسیوحقوق
شهروندیکهعمابههمهوعدههاعملنشد.ایشانشعارهایبسیاریدادندولیتا
جاییکهمنبهعنوانیکناظرمیبینم،هیچتصمیماجراییکهبشوداسم»تصمیم
خوب«ویا»سیاســتخوب«رارویآنگذاشــت،بهمنصهاجرادرنیاورد!عملکرد
ایشانبیشترشعاریبودوامورمرتبطبااقوامویااقلیتهاباحضورایشاندچارتحول
عمدهاینسبتبهگذشتهنشد.بایدازایشانپرسیدکهایشانچگونهدستیاریبود
کهحتینتوانستدرحدیکصندلیدرمراسمتحلیف،جایبیشتریبرایوعدههاو
شعارهایشبازمیکردتابزرگانمذاهبنیزمیتوانستنددراینمراسمشرکتکنند؟
جایگاهایشــانبهعنوانمشاوریادستیارویژه،هیچتفاوتیدرراستایاحقاقحقوق

اقلیتهانمیتواندداشتهباشد.
زیباکاممیافزاید:البتهمشاوردردولتایران،دربسیاریازمواردعماهیچکاره
است.اماامیدوارمکهدرقبالدکترفرجیدانا،بهچنینچیزیبدلنشود.اماچیزی
کهمنمهمترازاینانتصاباتمیدانم،ایناســتکهآقایدکترروحانیبایدشورو
مشورتبیشتریبااعضایهیئتدولتداشتهباشدوازوزرایخوددرخواسترایزنی
کند.درکابینهآقایروحانیفردخوشفکرونیرومندیازنظرتواناجراییومدیریت
وجودداردبهناماسحاقجهانگیری.نمیدانمکهآقایجهانگیریدردولتدومآقای
روحانیچقدرنقشدارد،امابههرمیزانکهاحساسنزدیکیفکریبیشتریباآقای
جهانگیریمیرسم،باآقایاننوبخت،نهاوندیانوواعظی،احساسنزدیکیدراندیشه
وعملندارم.امیدبهموفقیتدولتدکترحســنروحانیدرگروبهکارگیریتمام
ظرفیتهایاســحاقجهانگیریاست.امااگراینآرزویمنبرآوردهنشودواسحاق
جهانگیریدرجایگاهواقعیخوددرایندولتحضورنداشتهباشد،بسیاریازامیدها
نسبتبهرویهآیندهدولتازمیانخواهدرفت.دولتنبایدبهسهتفنگدارمحدودشود.

1- وارونه نمایی و دروغ از خاصیت منافق است؛ منافق بزرگ 
را کوچک و کوچک را بزرگ نشان می دهد؛ حوادث را وارونه جلوه 
داده و به اصطالح  »نعل را وارونه می زند«، جای متهم و شاکی را 
عوض کرده و بر سر جنازه ای می گرید که خود آن را کشته است 
و در یــک کالم منافق، به قول امیر مومنان علی )ع( درونش با 
بیرونش یکسان نیست: »یخالف لسانه قلبه وقوله فعله وسریرته 
عالنیته.« طی یکی دو روز گذشته، برخی نقاط تهران و چند شهر 
دیگر کشورمان شاهد تجمعات پراکنده ای بود با درخواست های 
واضح، منطقی و به حق. این عده غالبا از همان افرادی تشکیل 
شده بودند که با اعتماد به بانک مرکزی در برخی موسسات مالی، 
سرمایه گذاری کرده و دار و ندار خود را از دست داده بودند. برخی 
سیاست های اقتصادی و خسارت های حاصل از اعتماد 4 ساله به 
آمریکا در کنار بودجه ریزی افتضاح نیز، در نارضایتی این قشر 
موثر بود. شعارها غالبا در چارچوب مشکالت اقتصادی و معیشتی 
بود تا اینکه، نفاق از راه رسید و وارونه نمایی ها شروع شد. چند 
صد نفری از حامیان همین دولت که چهره و قد و قواره شان نه به 
قشر ضعیف جامعه می خورد و نه اصوال شبیه دغدغه مندها بودند، 
با مدیریت شبکه های بد نام وارد فاز براندازی شدند و مردم هم 
خیلی زود صف خود را از آنها جدا کردند. برخی از این شبکه ها 
رسوایی را به جایی رساندند که نوشتند، نیروی دریایی، هوایی، 
زمینی ارتش و سپاه هم به حال آماده باش درآمده اند! این عده 
که علیه روحانی، اسالم، قرآن و امام حسین)ع( شعار می دادند، 

همان هایی هستند که در انتخابات، به این دولت رای دادند. 
2- حساب آن دسته از مردم که به خاطر نگرانی از تورم حاصل 
بی تدبیری و افزایش ناگهانی! قیمت بنزین، جهش قیمت برخی 
اقالم مصرفی مثل تخم مرغ، بودجه ریزی بد برای سال 97 و از 
همه مهمتر، حذف یک شبه یارانه 35 میلیون نفر، نگران بودند و به 
آن اعتراض داشتند جدا. 52 ماهی می شود که این عده، از دولت 
محترم وعده »همه قطعنامه ها و تحریم ها در همان روز اجرای 
توافق لغو خواهد شد«، » گشایشی حاصل خواهیم کرد که دیگر 
نیازی به یارانه 45 هزارتومانی نداشته باشید«، »طرحی در دست 
داریم که مردم در سود سهام کارخانجات خوب شریک شوند« 
،»احترام را به پاســپورت ایرانی باز می گردانیم«و... شنیده اند 
و با مشاهده ســرانجام این وعده ها، از دولت ناامید و از رای به 
آن پشیمان شــده اند. حساب این عده جداست و حق دارند با 
کســب مجوزهای قانونی اعتراض کنند اما، حساب فتنه گرانی 
که دیروز با محاســباتی! به این دولت رای داده و امروز طلبکار 
شــده و فتنه انگیزی کردند و به اموال عمومی حمله ور شدند را 
بدون نگرانی باید کف دستشان گذاشت. در هیچ کجای دنیا با 
براندازها، ولو مثل این عده تعدادشان قلیل باشد، با خوشرویی 
برخورد نمی کنند. در تمام کشورهای دنیا، چشم فتنه را بی درنگ 
کور می کنند؛ نمی کنند؟ دیروز در حالی که این طیف که به آقای 
روحانی رای داده بودند، در حال شعار دادن علیه ایشان بودند، 
بچه های بسیجی در حمایت از دولت سنگ تمام گذاشتند! دوست 

و دشمن را بشناسید، آقای رئیس جمهور!
3- بــه دولتمردان عزیز بر نخورد امــا، نوع برخورد آنها با 
مشکالت معیشتی مردم اصال قابل دفاع نیست. 4 سال تمام وقت 
و سرمایه های مردم صرف مذاکرات اتمی شد. دولت خالصه شد 
در وزارت خارجه، وزارت خارجه خالصه شد در آقای ظریف و کار 
ایشان هم خالصه شد در مذاکرات هسته ای. مذاکرات هسته ای 
هم کالهی گشــاد شد بر سر دولت! منتقدان را هم که به جهنم 
حواله دادند. تمام مشــکالت بنی بشر را هم به دولت های قبل 
نسبت داده و ناجوانمردانه مدعی شدند، ویرانه تحویل گرفته اند. 
این 4 سال هم به کنار. متاسفانه رویه دولت در 4 ماه گذشته هم 
تغییر چندانی نکرده. دیروز عبداهلل رمضان زاده برای توجیه این 
همه ناکامی و در پاسخ به اعتراض ها و پشیمان شده ها گفت، دولت 
کشور را ونزوئال تحویل گرفت! و باید از آقای روحانی تشکر هم 
بکنند! این یعنی، دولت عالوه بر اینکه هیچ برنامه ای برای اصالح 
امور ندارد، قصد تغییر رویه غلط گذشته را نیز ندارد. همه این 
مشکالت اقتصادی راه حل دارند. دولت پس از یک عذرخواهی 
از مردم و منتقدان بــدون هیچ اما و اگری، رویه را تغییر دهد. 

رویه هم معلوم است:
4- به طور سنتی و بنا بر شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور، 
قیمت سوخت و بنزین در ایران همواره ارتباط مستقیمی داشته 
با تورم. دولت طبق قانون می تواند قیمت بنزین را تغییر دهد اما 
نه یک شبه قانون به دولت اجازه داده ظرف 5 سال و به آرامی، 
طوری که به جامعه شوک و به مردم فشار وارد نشود، بنزین را 
گران کند. اما به دلیل انتخابات گذشته، صالح ندانست چنین کند. 
دولت می تواند ضمن احیای مجدد کارت سوخت، مثال همان ماهانه 
60 لیتر را با قیمت فعلی به کارت سوخت همه مردم واریز کند. 
شکر خدا زیر ساخت های سهمیه بندی بنزین هنوز پابرجاست. 
دولت سپس می تواند، قیمت مصرف بیش از 60 لیتر را به صورت 
پلکانی افزایش دهد. این اقدام هم مانع از ورود شوک و فشار به 
مردم می شود، هم جلوی قاچاق سوخت را می گیرد و هم باعث 

صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می شود.
5- شاید  اشتباه باشد اما هیچ بعید نیست، وضعیت اقتصادی 
که امروز بر کشــور حاکم شده، به عمد به مردم تحمیل کرده 
باشد. دولت متاسفانه در این مدت هیچ گاه با فتنه گران مرزبندی 
نکرده است، فتنه گرانی که در بدنه دولت نفوذ کرده اند و سابقه 
دادن گرای تحریم ها به آمریکا برای ایجاد نارضایتی عمومی را 
در پرونده سیاه خود دارند. رها شدگی برخی مراکز مهم دولتی 
در چنین شرایطی نیز به ما می گویند، احتماال »عمدی« در کار 
است. چگونه می شود دولت، همه امکانات و ظرفیت ها را در کنار 
مجلس، شورای شهر، شهرداری و... در اختیار داشته باشد و 4 
سال و 4 ماه تنها توجیهش در ناکامی ها »تقصیر دولت نهم و 
دهم بود« باشد؟ معمای عجیبی است. جریانی در بدنه دولت 
نفوذ کرده که چه در انتخابات شکســت بخورند و چه پیروز 
شوند، جامعه را به آشوب می کشانند! آن از سال 88 و این هم 
از سال 96! این جریان هیچ ابایی ندارد دولت را رحم اجاره ای 
بخواند و بنویســد باید از روحانی هم عبور کرد. این دالیل را 
دوباره مرور کنید و در کنار ماجرای فیش های نجومی و ذخیره 
انقالب خواندن این حرامخواران قرار دهید. آیا معیشت مردم 

را به گروگان نگرفته اند؟
6- تجربه برجام به ما می گوید، هرگاه در مسائل اقتصادی، 
کارد را به استخوان می رسانند، حتما قصد دارند امتیازهایی به 
دشــمن بدهند. دیروز می گفتند هسته ای را بدهیم تا گشایش 
اقتصادی حاصل شود که اگر چنین نشود روزانه 150 میلیون دالر 
ضرر خواهیم کرد، امروز شاید می خواهند بگویند، اگر در مسائل 
منطقه ای امتیاز ندهیم، وضعیت همین خواهد بود که می بینید. 
گروگان گیرهای معیشت مردم این بار می خواهند دولت را به دادن 
امتیازهایی در منطقه وادار کنند. این را می توان از شعارهای آن 
چند صد نفر و رسانه های معاندشان فهمید و همینطور از اظهارات 
برخی فتنه گران که نگران فیلتر شدن آن چند کانال معلوم الحال 
هستند. در هیچ کجای دنیا به افراد و رسانه هایی که علنا مردم 
را به براندازی و جنگ مســلحانه ترغیب می کنند، اجازه نفس 
کشیدن را نمی دهند، دولت بهبود شرایط بد تحمیلی اقتصاد را، 

با مرز بندی با فتنه گران شروع کند.

گفت و شنود

خارج
گفت:تازهچهخبر؟!

گفتم: یکــی از روزنامه های زنجیره ای عکس قدیمی از 
تجمع در برابر کنسولگری عربستان در مشهد را به جای 
تصویر تجمعات اخیر در اعتراض به مشــکالت معیشتی 

منتشر کرد!
گفت:یعنیاشتباهیبهاینبزرگیمرتکبشدهاست؟

گفتم: پیش از این هم هنجار شکنی های غیرقابل توجیهی 
داشته است!

گفت:شایدآرزوهایخودرابهخبرتبدیلکردهاست!اصاچرا
اینجماعتیکسرهبهسمتغربغشمیکنند؟!

گفتم: چه عــرض کنم؟! از یارو پرســیدند اگر نصف 
 دنیا را به تو بدهند چه می کنی ؟ گفت؛ می فروشــم میرم

 خارج!

آقای رئیس جمهور!
دوست و دشمنتان را بشناسید

تسلیت به همکار
بانهایتتأسفمطلعشدیمهمکارمانآقایعطااهللقاسمپوردردفتر
نمایندگیســپیدانفارسدرغمازدستدادنمادرگرامیاشسوگوار
است.ضمنتسلیتبهایشانبرایآنمرحومهرحمتواسعهالهیوبرای

بازماندگانصبروشکیباییآرزوداریم.

یادداشت روز

بیانیه رسمی كاخ سفید در حمایت
 از آشوب

وزارت خارجــه آمریکا با 
صدور بیانیه ای مداخله جویانه 
در  اعتراضی  تجمع هــای  از 
برخی شهرهای ایران حمایت 
آمریکا  رئیس جمهــور  کرد. 
مردم  پیش  ماه  ســه  حدود 
ایران را »تروریست« توصیف 

کرده بود.
»دونالدترامپ«رئیسجمهور
آمریکاکهاززمانرویکارآمدن
تمامتاشخــودرابرایاعمال
فشاربهایرانبهکارگرفتهاست،
دریــکپیامتوییتــریازتجمع
ایران اعتراضــیدرچندشــهر
حمایتکرد.ترامپدراینپیام،
بیانیهکاخســفیدرامنتشرکرد
ونوشــت:»گزارشهــایزیادی
ازتظاهراتهــایمســالمتآمیز
شهروندانایرانکهازفسادرژیم
وهدردادنثروتاینکشوربرای
تأمینمنابعمالیتروریســمدر
خارجاینکشــورخستهشدهاند،
وجوددارد«.ترامپگفت:»دولت
ایرانبایدبهحقوقمردمخوداز
جملهحقابرازعقایدشاناحترام

بگذارد.جهاننظارهگراست«.
گفتنیاستترامپحدودسه
ماهپیشدریکســخنرانیقبل
ازســخنرانیبرای»اعامراهبرد
جامع«درقبالایران،ایرانومردم

ایرانراباالفاظیمثل»شیطان«،
»سرکش«و»تروریست«توصیف
کردهبــود.پیشازتوییتترامپ
درحمایــتازتجمعاعتراضیدر
ایران،»پالرایان«،رئیسمجلس
نمایندگانآمریــکانیزازتجمع
اعتراضیدربرخیشهرهایایران
حمایــتکــردودرتوییترشبا
تکرارادعاهایاثباتنشــدهعلیه
ایراننوشــت:»مهماستکهما
ازمعترضانغیرخشــندرایران
حمایتکنیم.این،نتیجهاقدامات
رژیمیاستکهتمرکزشبیشتر
معطوفحمایتازســازمانهای
تروریســتیبودهتاگرفتاریهای

شهروندانخودش«.
وزارتخارجــهآمریکانیزدر
بیانیهایشدیداللحنباتکرارمجدد
ادعاهــایچندمــاهپیشدونالد
ترامــپعلیهایران،مدعیشــده
صادراتاصلیایران،»خشــونت،
خونریزیوهرجومرجاســت.«
»تمامی از همچنین واشــنگتن
ملتها«خواسته»علناً«ازمردم

ایرانحمایتکنند.
تقالی رسانه های ضدانقالب

اگرچه فــارس، گــزارش به
رسانههایضدانقابتاشداشتند
نشاندهندکهمطالباتتجمعات
صورتگرفتهدرایرانسیاســی

استاماگزارشهایمیدانیحاکی
ازآناستکهبسیاریازمردمکه
نسبتبهوضعیتگرانیهامعترض
بودندبامشاهدهشعارهایسیاسی
لیدرهایایــنتجمعات،ترجیح
دادندکهباشعاردهندگانهمراه

نشوند.
روزنامهانگلیســیگاردیندر
اعتراضاتضد نوشــت: گزارشی
دولتیمــردمایرانبــهافزایش
قیمتهاوفسادمالی،بهتهرانو
چندشهردیگرهمکشیدهشده
اســت.اینبزرگترینتظاهرات
درایرانپسازناآرامیهایسال

88میباشد.
مقایســهاعتراضــاتکنونی
باناآرامیهایســال88توســط
گاردیــندرحالیاســتکهاین
به است اعتراضات»معیشــتی«
خاففتنهانتخاباتیوشــورش
ســال88کهاقــدامعلیهاصل
نظام،واجدمطالباتناحقورفتار

مجرمانهبود.
شــبکهخبریفاکسنیوزدر
وبسایتخودنوشــت:ایرانبا
اعتراضاتضددولتیتکانخورد.
اینرسانهآمریکاییباتاشبرای
مداخلــهدرامورداخلــیایران
میافزاید،تظاهراتکنندگانایرانی

الیقحمایتترامپهستند!

کارشناسان اقتصادی و فعاالن 
سیاســی، اجتماعــی در گفت و 
گوهایی با اشاره به وضعیت نابسامان  
این  کردند  تصریح  مردم  معیشتی 
وضعیت نتیجه عدم توجه دولت به 
اقتصاد  سیاست های  و  خواسته ها 
سال های  در  که  اســت  مقاومتی 
معظم  رهبر  از سوی  بارها  گذشته 
گرفته  قــرار  تاکید  مورد  انقالب 

شده است.
احمدچلداویعضوهیئتعلمی
دانشگاهعلموصنعتدرگفتوگوبا
فارسبااشارهبهآمارهایاشتباهدولت
درزمینهتورمواعتراضاتمردمنسبت
بهگرانیهایاخیروناتوانیاقتصادی
خانوادهها،گفت:سروصداهایمردم
رامیشــنوید،دولتکاررابهجایی
رساندهکهدرچندینشهرتظاهرات
صــورتگرفتهاســت،اینهــادانش
اقتصادینداشتهاندوباتکیهباالطاف
آمریکامیخواستندپیشبروندولی
حتییکحسابنتوانستنددرانگلیس

بازکنند.
عضوهیئتعلمیدانشــگاهعلمو
صنعــتاظهارداشــت:صنایعجانبی
تعطیلشــدهاستوجوانانمتخصص
بیکارهســتندولیآقایانازتورمیک

رقمیســخنمیگویندوبهآمار»من
درآوردی«خودشانبسندهکردند.

ویادامهداد:ســالآیندهنیزقرار
اســتبنزینراگــرانویارانهراقطع
کنند،اینمسئلهورشکستگیدولترا
میرساندکهخودرئیسجمهورهمآن
رااعامکرد.چلداویگفت:دستشــان
بهطرفغربیهاهمخشــکشــدهو
تنهاراهحلشــانایناستکهکسری
بودجهدولــتراازجیبمردمبدبخت

تامینکنند.
ویبااشارهبههشدارهاوراهکارهای
رهبرمعظمانقابنســبتبهوضعیت
اقتصادیگفــت:مقاممعظمرهبریاز
زمانــیکهایندولــترویکارآمدبه
صورتمشــتاقانهراهکارکلــیراارائه
دادند،امکاناتدراختیارشانقراردادندو
اجازهدسترسیبهبرخیمنابعراهبردی
کشوربرایشانصادرشد،حتیرهبری
برخافمیلخودشــاناجــازهدادند
دولتباآمریــکامذاکرهکندتاامیدی
کهخودشــانبهغربداشتندراتجربه
کردهباشند،حتیچندینسالازسوی
مقاممعظــمرهبریبهاســماقتصادی

نامگذاریشد.
عضوهیئتعلمیدانشــگاهعلمو
صنعتعنوانکرد:بهخصوصدرزمینه

اقتصــادمقاومتــیرهبرمعظمانقاب
راهکارهاراتعریفوتبیینکردندولی
دولتبهیککارگروهاقتصادمقاومتی
بســندهکردکهآنهمهیچعملکردی

درکشورنداشت.
دولت درباره اقتصاد مقاومتی
 به جای عمل حرف می زند

محمدرضامرندیعضوهیئتعلمی
دانشــگاهعلموصنعتنیزدرگفتوگو
بافارساظهارداشت:چندسالاست
کهمقاممعظمرهبریشــعارسالرابا
عنواناقتصادیقرارمیدهندوچندین
بارهمتذکردادندکهنگاههابایدبهدرون
باشدوتولیدملیبهحرکتدربیایدو

نگاههابهخارجنباشد.
ویاضافهکرد:حتیاواخرســال
94،بهصراحتفرمودندکهازاقدامات
دولترضایتندارندوفرمودندکهدولت
درزمینهاقتصادمقاومتیحرفمیزند

ولیعملنمیکند.
مرندیافزود:دولتبهمسیربرجام
پاگذاشتوتمامتخممرغهارادرسبد
برجامچیدولیچیزیازآنباقینماندو
از137میلیارددالرکهانتظارداشتندبه
ایرانبازگردد،تنها3میلیاردبازگشت،
فروشنفتافزایشیافتهولیبهدلیل
اینکهنمیتوانیــمپولراجابهجاکنیم

کارشناسان تاکید کردند 

وضعیت نابسامان معیشتی مردم 
نتیجه عدم توجه دولت به سیاست های اقتصاد مقاومتی است

امــور  وزارت  ســخنگوی 
خارجه گفــت: مردم ایران هیچ 
ادعاهای  برای  اعتباری  و  ارزش 
آمریکایی  مقامات  فرصت طلبانه 
و حمایت  ترامپ  آقای  و شخص 
آنها از برخی تجمعات در روزهای 

اخیر قائل نیستند.
بهرامقاســمیسخنگویوزارت
امورخارجــهدرواکنشبهاظهارات
در آمریکایی مقامات مداخلهجویانه
امــورداخلیایران،تاکیدکرد:مردم
ایــرانبزرگترینپشــتوانهامنیتو
پیشرفتکشــورهستندومشارکت
مــردمدرانتخابــاتبــرایتعیین
سرنوشتشــانوحضورفعالآحاد
ملتدرنظارتونقددســتگاههای
ادارهکشورضامنشکوفاییوبالندگی
کشوروانقاباسامیاستوحضور
هوشــمندانههمینمردممهمترین
عامــلمقاومتدربرابــربدخواهان
کشــورومردماستکهدولتآقای
ترامــپثابــتکــردهدرراساین

بدخواهانقراردارد.
کردن محکوم قاســمیضمن
ایناظهاراتسخیف،بیارزشوفاقد
اعتبار،گفت:مردمایرانهیچارزش
واعتباریبرایادعاهایفرصتطلبانه
مقامــاتآمریکاییوشــخصآقای

ترامپ،قائلنیستند.
ویتصریحکرد:مردمبزرگایران
قطعامشارکتفعالآقایترامپدر
نقضحقوقبشــرمردمفلسطینو
یمــنوبحرینراازنزدیکپیگیری
کــردهومحدودیتهــایاعمالیو
خصومتهایکینهتوزانهرئیسجمهور
آمریــکابامردمفرهیختــهایراندر
ممانعتازورودآنانبهخاکآمریکا
وبازداشتتعدادیزیادیازایرانیان
مقیمدراینکشوربهبهانههایواهی
رابهیــاددارندوبــههمیندلیل،
حمایتفرصتطلبانــهوفریبکارانه
همینمقاماتازبرخیتجمعاتدر
روزهایاخیردربرخیازشــهرهای
ایرانراچیزیجزنیرنگوریاکاری

دولتآمریکانمیدانند.
افزود: سخنگویوزارتخارجه
قانوناساسیجمهوریاسامیایران
ســاختارهایدموکراتیــکرابرای
حمایتقانونیازخواستههایمدنی
مردمپیشبینیکردهاستوامکان
پیگیریاینخواستههادرچارچوب

قانونکاماامکانپذیراست.
بــهگــزارشمهر،قاســمیبا
یادآوریقریببه70سالمداخات
دولتهایمختلفآمریــکادرامور
داخلیکشــورمانازجملهمدیریت
ورهبریکودتاعلیــهدولتملیو
قانونیدرایران،حمایتهایبیدریغ
ازســرکوبوارعابرژیممنحوس
پهلــویدرســرکوبآزادیخواهان
ایــرانوحمایتتمامعیــارازرژیم
جنایتــکارصدامدردوران8ســاله
جنگتحمیلی؛تاکیدکرد:مقامات
آمریکادرموضعینیســتندکهبرای
ملتبزرگوفهیمایراندلســوزی

نمایند.

در واکنش به اظهارات سخیف مقامات آمریکایی

قاسمی: مردم ما ارزشی برای ادعاهای فرصت طلبانه آمریکا 
قائل نیستند

بایدکاالیخارجــیبخریموتولیدات
خوابیدهاست.

وضعیت فعلی اقتصاد نتیجه روشن 
تصمیمات غلط چندسال اخیر است

اســامی انجمنهــای اتحادیــه
دانشجویانمستقلدانشگاههایسراسر
کشورنیزدربیانیهایضمنگرامیداشت
ســالروزحماســه9دیوبااشارهبه
مشــکاتاقتصادیمــردماعامکرد:
وضعیــتفعلیاقتصادنتیجهروشــن
تصمیماتغلطچندســالاخیراست
کهبهکاهشتواندولتمنجرشــدهو
ازایــنرودولتهمچنانبابیتوجهی
بهمشــکاتاساســیاقتصادکشــور
قصــدداردباافزایشقیمتحاملهای
انرژییاحــذفیارانهها،کمتوانیخود

راجبرانکند.


