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* از شهرســتان به تهران آمدم و به صورت اتفاقی با مراســم راهپیمایی 4 آذر در 
میدان انقالب مواجه شدم. راستش را بخواهید حضور آن جمعیت انبوه غافلگیرم 
کرده بود. مطمئن شــدم که با وجود چنین مردمی هر فتنه ای به راحتی نابود و 

فتنه گران مجازات خواهند شد.
0922----5260
* راهپیمایی مردم تهران و سخنرانی سردار دکتر سالمی فرمانده غیور سپاه اسالم 
را زنده از سیما دیدیم و غبطه خوردیم. درود بر شرفتان ای مردم تهران و درود بر 
شرف سردار سالمی که بی هیچ لفافه ای و به طور صریح و فصیح و بلیغ پیامش را به 

دشمن داد که این تحقیر برایشان کافی است. چنین امتی شکست ندارد.
8902----0914 و 2842---- 0910
* حضور میلیونی مردم تهران در راهپیمایی برای پاک کردن غبار فتنه از چهره انقالب 
بود ولی تاکید مردم بر مطالباتشان از دولت در همین راهپیمایی یک تذکر جدی بود.
0938----0762
* مردمی که دوشــنبه در راهپیمایی تهران حضور داشتند همان هایی بودند که 
نسبت به عملکرد دولت هم ناراضی اند و دغدغه معیشتی دارند. به سادگی می توان 

فتنه جویان را از این مردم معترض ولی والیتمدار تشخیص داد.
یزدان
* کاش می شد بر دست تک تک این ملت با بصیرت که طوفان را تفسیرکردند و در 
98/9/4 در تهران و دیگر شهرها خروشیدند بوسه زد.... رهبر عزیز! این اقیانوس های 
عشــق تقدیم به شما و روح پاک شهدای ایران زمین، از مدافعان حرم تا مدافعان 
حریم وطن... و اما ای مسئوالن! اگر حمایت امام خامنه ای از شما نباشد لحظه ای 

دوام نخواهید داشت!
8068----0914 و 8631-----0918
* حضور مردم تهران هم یک سیلی به دشمنان خارجی و عوامل فتنه انگیزش در 
داخل کشور بود و هم پیام آن در صحنه ماندن مردم برای دفاع از آرمان های انقالب 

و رهبری تا ریشه کن کردن فتنه بود.
0902-----4610

* سال 78، 88 و 96 مدعیان اصالحات نقش پیاده نظام و ستون پنجم دشمن را 
داشتند و در فتنه 98 هم می بینیم که این سینه چاکان غرب رفته رفته تعلق شان به 

صف آشوبگران آشکار تر می شود.
021----0829
* هر چند که اینترنت چند روزی قطع بود ولی اکثر نشریات زنجیره ای مسئولیت 
رسانه های ضدانقالب خارج از کشور را به عهده گرفته بودند و می توان گفت تریبون 

اشرار و اراذل اجاره ای بودند!
0919----3767
* ملت انقالبی و فهیم ایران در پاسخ به جنایت ها و خباثت های اخیر اراذل و اوباش  
خروشید و با حضور پرجمعیت و شعارهای کوبنده خود تمام آرزوهای توطئه گران 

و استکبار جهانی و منافقین داخلی را نقش برآب کرد.
3949---0912 و 6290----0915
* قضات عزیز! ای کسانی که به پرونده داعشی های وطنی رسیدگی می کنید. مبادا 
تحت تاثیر اشک تمساح و ننه من غریبم قرار گیرید. هر لحظه اشک و گریه طفل 40 
روزه فرزند شهید مدافع امنیت را مد نظر قرار دهید و بعد عادالنه به قضاوت بنشینید.
دوالبی
* دولت ترکیه پس از سه سال از واقعه کودتای ادعایی هنوز هم به دستگیری ها 
و بازداشت ها ادامه می دهد. الزم است مسئوالن امر نیز همین کار را با فتنه گران و 
منافقین جدید و قدیم انجام دهند تا دیگر شاهد این همه خیانت، جنایت و خباثت 

دشمنان داخلی نشویم.
0933---2977
* آقای الریجانی! وقتی دولت تصمیم گرفت در یک اقدام عجوالنه کارت سوخت 
را حذف کند، چرا شــما به وظیفه خود در جلوگیری از آن اقدام نکردید تا شاهد 

خسارت 200 میلیارد تومانی نشویم؟
نیک بین
* نمی توان تحمل کرد که انقالب اسالمی حاصل تالش همه انبیاء و اولیاء الهی در 
طول تاریخ و ثمره هزاران خون شهید به راحتی در اثر بی کفایتی عده ای مسئول از 
بین برود. از قوه قضائیه می خواهیم با عوامل دولتی زمینه ساز آشوب اخیر برخورد 

قانونی داشته باشد.
0917---2012
* اگر اسامی 77 نماینده لیست امید را نمی دیدم فکر می کردم دشمنان دیرینه ملت 
ایران از کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه و رژیم صهیونیستی و سعودی آن را 
نوشته اند! این رسوایان از دستگاه قضایی به خاطر برخورد با اراذل و اوباش شاکی اند! 
نکند این ها خود در بین اغتشاشگران بوده اند و نگران از رسیدگی به پرونده خویشند؟!
7345---0912 و 7250---0919 و 6960---0936
 * دولت متأسفانه در پرداخت یارانه بنزین به امر ضروری افزایش جمعیت خیلی 
کم لطفی کرد. به جای تشــویق به فرزندآوری، متأسفانه به جای افزایش خانواده 
پرجمعیــت، به کاهش یارانه اقدام کرد. خانواده یک نفره 55 هزار تومان و 5 نفره 
205 هزار تومان و پنج نفره به باال را اصال به حساب نیاورد. آن وقت توقع افزایش 

جمعیت هم داریم؟ خدا کند که این تقسیم بندی عامدانه نباشد.
وحیدی
* امیدوارم با بصیرت مردم در انتخابات آینده مجلس انقالبی شکل  بگیرد تا دولت 
را وادار به حرکت و کار جهادی کند و مردم حرکت رو به رشد و پیشرفت  نظام را 

همچون دهه اول انقالب در دینداری و کار جهادی لمس کنند.
0912---5364

* وقتی آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای انقالب فرهنگی مصوبات این 
شــورا را که جمعی از فرهیختگان علمی و فرهنگی کشور هستند برای اجرا ابالغ 
نمی کند تشکیل جلسه توسط اعضا چه فایده ای دارد؟ از همه بدتر اینکه می شنویم 
آقای رئیس جمهور خارج از شأن یک مقام مسئول نظام اسالمی با ادبیات نامناسب 

برخورد تحکم آمیز و حتی تحقیرآمیز با اعضای شورا دارد.
0912---5123
* کار آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه مصداق جهاد در راه خدا است. چرا 
که ایشان کارخانه های تعطیل شده توسط عناصر نفوذی در دولت را به خط تولید 

برمی گردانند و موجب امید در جامعه می شوند.
0913----7711
* به عنوان مادر سه جوان به خاطر قطع اینترنت طی چند روز گذشته که باعث 

استراحت مغز جوانان از رسانه های مجازی پوچ شد خدا را سپاسگزارم!
0991---3262
* چــرا علی رغم حمایت ماکرون از اراذل و اوباش مجلس و دولت از جلیقه زردها 
و ملت معترض فرانســه اعالم حمایت نمی کنــد تا تودهنی محکمی به حکومت 

سرکوبگر فرانسه بزند؟
0910---0471
* این 77 نفری که از اصالح طلبان به دفاع از اغتشاشــگران و آشوب طلبان بیانیه 
صادر کرده اند آبرو را خورده و حیا را قورت داده اند. یک انسان چقدر باید بی عاطفه 
و از وجدان به دور باشد که به آتش کشیدن اموال عمومی و خصوصی توسط اراذل 
و اوباش را تطهیر کند و از آن بدتر حافظان امنیت کشور را به خاطر برخورد با اراذل 
و اوباش و برقراری امنیت و آرامش محکوم نماید! رأفت اسالمی هم حدی دارد و 

نباید موجب گستاخی یک عده بشود.
علیمردانی
* صدا و سیما اعتراف ارا ذل و آشوبگران را برای مردم پخش کند تا معلوم شود با 
هدایت و خط دهی چه کسانی از خارج و داخل اقدام به آتش کشیدن اموال عمومی و 
خصوصی مردم کرده اند. هیچ بعید نیست این 77 نفری که از اصالح طلبان در حمایت 
از آشوب آشوب گران بیانیه صادر کرده اند پشت صحنه در فتنه دست داشته باشند.
عبدی
* در چگونگی افزایش قیمت بنزین توسط دولت سرسوزنی صداقت دیده نمی شود. 
جماعت نفوذی در دولت به عمد کاری کردند که مردم به نقطه جوش برسند و از 

نظام جدا شوند ولی قضیه بر علیه خودشان تمام شد.
شایسته
* پســرم 36 ســاله است و متأهل، در شرکت محصوالت شــوینده و بهداشتی ... 
ویزیتوری می کند و کارفرما به جای 5 درصد به او نیم درصد پورسانت می دهد و 
چون قراردادی با کارگران بســته نشده است، شکایت به وزارت کار هم بی نتیجه 
خواهد بود. با موتورسیکلت کار می کند و سهمیه ناچیز بنزین برای موتورسیکلت 
کفاف نمی دهد و بدتر اینکه بسته حمایتی جدید هم به او تعلق نگرفته است! بگویید 

که پسرم و امثال او چگونه در این گرداب مشکالت زندگی کنند؟
021---8089

* یک بازنشسته ام که با یک پراید مدل 82 مسافرکشی می کنم، حقوقم زیر 2 میلیون 
تومان است و دارایی هم ندارم اما یارانه معیشتی جدید را برایم واریز نکرده اند درحالی 

که به همسایه ام که چند خودرو و خانه دارد، یارانه تعلق گرفته است.
025---5541

متلک اندازی سیاسی که کار نشد
دولت، کمی هم تدبیر کند

طرحی که می توانســت به مرور در چهار سال گذشته با شیبی مالیم بدون 
هیچ بحران و ســروصدایی اجرا شود، به دلیل مصالح حزبی و سودجویی های دم 
انتخاباتی به تعویق افتاد تا امروز کارد به استخوان رسید و هزینه اش را کل نظام 
و مردم با بهایی بیشتر از آورده های مالی اش پرداخت کردند و البته این اولین و 
آخرین بی تدبیری های ایــن دولت نبوده و احتماال نخواهد بود که هر دم از این 

باغ بری می رسد!
وب سایت الف با اشاره به ماجرای اخیر بنزین نوشت: استعاره میکی موس بیانگر 
دولتمردانی است که کارهای آسان را با هزار مشکل و پیچیدگی و بحران سازی 
انجام می دهند. بحران سازی از مسائل ساده گاهی به دلیل ضعف جدی در مدیریت 
و منابع انسانی است و گاهی به تعمد برای طفره رفتن از پاسخگویی و هدایت افکار 

عمومی به سمت راه حل های هزار بار شکست خورده!
در مورد افزایش قیمت بنزین، بنابر حسن ظن، فکر می کنیم که در طراحی 
و اجرای این طرح هیچ تعمدی بر بحران ســازی برای کشور نبوده است. نپرسید 
که کدام عقل سلیم سه برابر شدن قیمت بنزین بدون اقناع افکار عمومی در یک 
شب را بحران ساز نمی داند؟! واقعا رئیس  دولتی که حداقل بیست سال در شورای 
عالی امنیت ملی حضور داشته توانایی پیش بینی این شرایط را نداشته؟! یا شاید 
شبیه شهردار تهران دوباره غافلگیر شده؟ و یا شاید برخی مسئولین، سه برابر شدن 

قیمت بنزین برایشان بحران محسوب نمی شود؟!
بخشی از اعتراضات چند روزه ، انباشت نارضایتی از عملکرد ضعیف و پاسخگو 
نبودن و دیده نشدن مردم توسط دولتمردان است. آیا در طرح اصالح قیمت بنزین، 
تامین مالی هزینه های سر به فلک کشیده دولت بیشتر مورد توجه بوده یا کمک 
اقتصادی به محرومین و مستضعفین؟ اگر مسائل محرومین در این طرح دیده شده، 
آیا ایشان قانع و توجیه و همراه با این طرح شدند؟ آیا دولتمردان برای این طرح 
پیوست رسانه ای در نظر گرفته اند یا با شوک درمانی خیال خودشان را از سؤال و 
جواب راحت کردند؟ آیا از ظرفیت مردم، رســانه  ها، نخبگان و راهبران اجتماعی 
برای اصالح و پیشبرد این طرح استفاده شد؟ اصال آیا بدون شفافیت و مشارکت 
مردم چنین طرحی به ثمر می رسد؟! مردم و جامعه نخبگانی نامحرم دولت اند یا 
طرح های دولتی مثل همیشه بدون خطا و  اشکال است و یا دولتمردان شأن خود 

را گفت وگو با مردم نمی دانند!
رئیس  دولت یا بر فراز تریبون ها بر رقبای خیالی اش می تازد و یا در جلســه 
هیئت دولت در میان ژنرال های خســته، در النگ شات با مردم صحبت می کند 
و هر روز به رســانه ملی می توپد که چرا حرف های ما را کامل پخش نمی کنید! 
کدام حرف ها؟ مگر جز فرافکنی و تکه اندازی سیاســی به این طرف و آن طرف 
حــرف جدی دیگری برای عرضه داشــته اید؟ مگر در میان نیش و کنایه هایتان 
حرف تازه ای از مسائل کشور برای مردم بیان کرده اید؟ مگر برای اجرای طرح ها و 
عملکرد ضعیفتان از مردم عذرخواهی نموده اید؟ چرا باید مردم در روز جمعه در 
پمپ بنزین از تصمیم دولت باخبر شوند؟ و بعدازظهر رئیس  دولت در میان هیئت 
فخیمه دولت از دور با لبخند به مردم پیام ارسال کند که »این طرح به نفع مردم 
است« و حتی چند روز پس از بحران حاضر نباشد به طور مستقیم با مردم حرف 

بزند و از کوتاهی ها عذرخواهی کند!
 ما با مدیرانی روبرو هستیم که نه کار بلد ند و نه حرف! نه بلوغ اجرایی دارند و 
نه هوش اجتماعی! نه زبان مردم را می فهمند و نه زبان رسانه! بیشتر دوست دارند 

رئیس دولت باشند تا خادم ملت!
 تا زمانی که رئیس  دولت از رســانه ها برای تسویه حســاب های سیاســی و 
عکس های یادگاری اســتفاده می کند و مشــاورین رسانه ای اش دنبال بازی های 
زبانی توئیتری اند نباید امیدی به تدبیر رســانه ای دولت داشــت و نباید به تدبیر 

طرح هایش امید بست.
 هزینه ســرمایه اجتماعی و اعتبار بین المللی لطمه خورده در کدام محکمه 
حســاب و کتاب می شــود؟ مشــکل مردم فقط گرانی چند لیتر بنزین نیست، 
اعتراض آنان به هزاران لیتر بی تدبیری این سال هاست که سرمایه های امیدبخش 
اقتصادی و اجتماعی یک کشور را می سوزاند و با توهم و نخوت، خود را از چشم 
بینای مردم پنهان می کند! مردم به دنبال رئیس جمهور شجاعی اند که در بحران ها 
به جای هزینه سازی برای نظام و مردم، هزینه تصمیماتش را خودش تحمل کند.

راغفر: تصمیم ناپخته دولت
مجالی برای مانور گروه های ضدانقالب شد

یک کارشــناس اقتصــادی حامی دولــت می گوید سیاســت های اقتصادی 
نئولیبرالیستی دولت، مردم و نظام را با چالش مواجه کرده است.

حســین راغفر در گفت وگو با روزنامه آرمان درباره حوادث اخیر اظهار داشت: 
تصمیمات اخیر درباره افزایش قیمت بنزین فضای جامعه را ویروسی کرده و شرایط 
را برای مانور گروه های معاند و ضدانقالب فراهم کرد. به همین دلیل بنده ریشه و 

جنس این اعتراضات را اقتصادی می دانم.
استاد دانشگاه الزهرا)س( معتقد است: تصمیم گیری درباره افزایش قیمت بنزین 
کامال شــتاب زده بود. هدف اصلی افزایش قیمت بنزین تامین کسری بودجه دولت 

بوده است. در نتیجه توجیهات بعدی که در این زمینه مطرح می شود غیرعلمی است.
وی درباره وقوع پوپولیسم در دولت روحانی می گوید: بنده معتقدم این خصوصیت 
از ابتدا نیز وجود داشت. از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی به خوبی می شد این 
مسئله را متوجه شد که بسیاری از شعارهای انتخاباتی در حیطه اختیارات دولت قرار 
نداشت و این شعارها تنها برای جذب آرای مردمی مطرح می شد. باید در تصمیمات 

پرهزینه برای جامعه تجدیدنظر صورت بگیرد.
راغفر همچنین سیاست های نئولیبرالیستی را موجب نابرابری و بروز نارضایتی 

و اعتراض توصیف کرد.
تابش: دولت در نظارت بر قیمت ها

بی انگیزه و منفعل رفتار می کند
نایب رئیــس فراکســیون امید پس از مدت ها ســکوت طوالنی مــدت درباره 
سوءمدیریت های اقتصادی دولت گفت: گویا دولت تخصص و حوصله نظارت را ندارد.
در حالی که محمد خاتمی ماه هاست در قبال سوءمدیریت دولت ساکت است، 
محمدرضا تابش خواهرزاده وی در مورد تاثیرات افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر 
کاالها گفت: دولت باید در ایفای وظایف و مسئولیت هایش قاطعانه، شفاف و منطبق بر 
ضوابط علمی و استانداردهای فنی عمل کند یعنی درصد تاثیرپذیری قیمت کاالهای 
مختلف از افزایش قیمت بنزین را احصاء، اعالم و بر اجرای آن نظارت هم داشته باشد.

وی در گفت وگــو با عصر ایران با بیان اینکه اراده دولت برای احصاء قیمت ها و 
نظارت بر آنها ضعیف اســت، اظهار داشــت: این ضعف دولت ناشی از نداشتن توان 
تخصصی الزم اســت البته این کار فنی و بســیار تخصصی و وقت گیر است و شاید 

حوصله دولت در این زمینه کم است.
نماینده اردکان افزود: اگر دولت بخواهد در این زمینه اقدام کند شاید موضوعات 
و مسائل تقابلی نیز پیش بیاید و همه شانه از زیر بار این مسئولیت خالی می کنند. 
ممکن است جلساتی در این زمینه در دولت تشکیل شود ولی اگر این جلسات منطبق 

بر ضوابط علمی فنی و روح اجتماعی نباشد خیلی نتیجه بخش نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود که در 
ماه های آینده فشار مضاعف اقتصادی را بر مردم شاهد خواهیم بود گفت: با توضیحاتی 
که وزرای دولت در جلسه علنی مجلس که در رابطه با بررسی افزایش قیمت بنزین 
بر سایر کاالها دادند و انفعالی که شاید ناخواسته دولت در این موضوع نشان می دهد 
می توان پیش بینی کرد که در ماه های آینده شاهد افزایش قیمت کاال به صورتی که 

مردم در مسائل معیشتی شان دچار مشکالتی شوند خواهیم بود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: شــاید آقایــان در دولت منطبق بر ضوابط و 
بخشــنامه ها کارهایــی را انجام می دهند ولی این ولوله، جوش و خروشــی که در 
جامعه است و تاثیراتی که افزایش قیمت بنزین به روی الیه های مختلف اجتماعی 
گذاشته است را می توان با همان شور و انگیزه مهار کرد که ما این شور و انگیزه را 

در دولت نمی بینیم.
اگر سیاست های ضد تولید کنار رود

دشمن مجبور به برداشتن تحریم ها می شود
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: حاضرم هر تعهدی را بدهم که اگر 
سیاست های ضدتولیدی کنار روند و فشاری به تولیدکنندگان تحمیل نکنند، بنده 
تردیدی ندارم که تحریم ها را شل خواهند کرد. آنها تحریم ها را تشدید می کنند چون 

می دانند که اقتصاد کشور آسیب پذیر شده و می توانند امتیاز بگیرند.
فرشــاد مؤمنی با انتقــاد از تصمیم گیری های غیرکارشناســی با وجود انبوه 
کارشناســان در کشور و اصرار بر سیاســت های نادرست گفت: وقتی ماجرای ارز 
4200 تومانی پیش آمد و نارسایی های آن آشکار شد، تقریباً همه دست اندرکاران 
آن از خود سلب مسئولیت کردند حتی اعضایی که در آن جلسه بودند هر بهانه ای 
را مطرح کردند به طوری که یکی گفت نوار پخش کنید یا... االن هم سر موضوع 
قیمت بنزین آرام آرام و به صورت غیررسمی در همه دستگاه های مسئول و موثر 
در این تصمیم، مالحظه می کنید که گفته می شود ما از اول هم مخالف اجرای آن 
بودیــم و حتی برخی ها می گویند آن را مکتوب اعالم کرده ایم. من واقعاً نمی دانم 
تصمیمی که همه مخالف آن هستند چگونه تصویب و ابالغ می شود و برای اجراء 

این همه اصرار وجود دارد؟ 
این کارشناس اقتصادی با پرسش از رئیس جمهور گفت: مگر شما نگفتید، کسانی 
می گفتند که اگر نرخ ارز باال رود ایران گلستان می شود و ما ارز را باال بردیم اما ایران 
گلســتان نشد و دچار بحران نیز شد. اگر شما آن را یاد گرفتید، آزمون مجدد این 
سیاســت چه معنایی دارد؟ در هر سیاست اشتباهی که اجرا می شود توجیه افراد 

غیرمتخصص تصمیم گیر آن است که در کنار مخالفان، موافقانی نیز وجود دارد.
مؤمنی خاطرنشــان کرد: باید توجه داشــت یکی از وجوه تاریخ عصر ما این 
است که هر زمان سیاست های اقتصادی را درست اجرا کردیم، فشار سلطه گرهای 

خارجی نیز کاهش یافته است و از در لطف وارد می شوند تا نتوانیم بنیه تولید کشور 
را ریشــه دار کنیم. االن هم بنده حاضرم هر تعهدی را بدهم که اگر سیاســت های 
ضدتولیدی کنار روند و فشاری به تولیدکنندگان تحمیل نکنند، بنده تردیدی ندارم 

که تحریم ها را شل خواهند کرد.
وزیرانی که فرزندشان

فعال تر از خود آنها بودند!
پسر وزیر سابقا محبوب روحانی هم به سرنوشت دختر مظلوم وزیر هزار میلیاردی 
دچار شد؛ م.آخوندی، پسر عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی که ثروت وی 
در محافل غیر رسمی قابل توجه ذکر شده است؛ به جرم کارچاق کنی به همراه شهرام 

اجتهادی، مشاور سابق وزیر، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو حواشی وزیر سابق را از بیمه بودن شهدای حادثه 
قطار مشــهد - تبریز و توهین به خبرنگار زن و مزخرف خواندن مسکن مهر اغلب 

مردم به یاد دارند.
آخوندی چندین بار اســتیضاح شد، اما هر بار با البی هایی از برکناری جست؛ 
یکی از محور های استیضاح، کارچاق کنی فرزند وی در وزارت راه و شهرسازی بود؛ 

که به همین اتهام دستگیر شد.
گرچه نام اصلی که در رسانه ها ذکر شد فرزند دیگر وی، م.ه آخوندی بود؛ فرزندان 
آخوندی به همراه حسین عبده تبریزی )مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی( و اصغر 
فخریه کاشــان )قائم مقام وزیر ســابق راه و شهرسازی( عضو و رئیس هیات مدیره 
شرکت های بسیار زیادی هستند. شرکت هایی که هر کدام دارای سرمایه بسیار زیاد 

بوده و بعضا دولتی )سهامی عام( محسوب می شوند.
 باید پرسید فرزندان عباس آخوندی که کم سن و سال هم هستند، چگونه به 
این ثروت رســیده اند؟ ثروتی که هر روز با رانتی که از سوی پدرشان در وزارت راه 
و شهرســازی به وجود آمده بود، سیر صعودی گرفته و از بیت المال به حساب های 

شخصی سرازیر شده است.
عبده تبریزی شریک فرزندان آخوندی، از نقش آفرینان جدی مسکوت ماندن طرح 
مسکن مهر در دوران وزارت عباس آخوندی است، چرا که مسکن مهر از سال 88 تا 
92 موجب کاهش تورم مسکن و در نتیجه کاهش جدی تقاضای مسکن شده بود و 
این مساله با منافع شخصی وی که دارای ده ها شرکت در حوزه مسکن و ساختمان 

در کشور است در تضاد بود. منافعی که با فرزندان آخوندی نیز اشتراک داشت.
 فخریه کاشان نیز مذاکره کننده و نفر اصلی وزارت راه و شهرسازی در مذاکرات 
خرید فله ای هواپیما های ایرباس و بوئینگ بوده است. وی در دهه 70، معاون ارزی 
بانک مرکزی دولت دوم هاشمی رفسنجانی سیاست های انبساطی اقتصادیش تورم 
را به 49/5 درصد رســاند. یادگار امام)ره(، مرحوم سید احمد خمینی در آن مقطع 
زمانی در خصوص وی نوشت: »آقای دکتر کاشان در زمان تصدی پست معاونت ارزی 
بانک مرکزی مملکت در خزانه بانک را باز کرد و به هر دالل و قاچاقچی و چاقوکش 
5 هزار دالر تقدیم کرد و روزانه میلیون ها دالر ذخایر ارزی بانک مرکزی را به جیب 
گانگستر ها ریخت. آیا این نقشه تهی کردن خزانه ارزی مملکت را آمریکای جنایتکار 
جلوی حاج اصغر آقا گذاشــته بود و یا به تصمیم گیری نابخردانه شخص او مربوط 

می شد؟ آیا این بابا رئیس بزرگتری نداشت تا جلوی کار او را بگیرد؟«
فخریه کاشان قائم مقام آخوندی و شریک فرزندانش در زنجیره ای از شرکت های 
مرتبط و غیرمرتبط با حوزه راه و شهرسازی شده و از رانت حضور عباس آخوندی 

در مسند وزارت، بیشترین بهره را بردند.
عضو کارگزاران: روحانی
از مردم عذرخواهی کند

یک عضو مرکزیت حزب کارگزاران خواستار عذرخواهی روحانی از مردم شد و 
گفت: در تصمیم مهمی مانند بنزین، او مردم را به هیچ انگاشته است.

به گزارش جهان نیوز، یداله طاهرنژاد با اشاره به بی تدبیری بنزینی دولت گفت: 
به دولت پیشنهاد می کنم که از این به بعد با احتیاط وعده دهد و با قدرت به وعده 
خود عمل کند تا بتواند این سال های باقی مانده از دوره ریاست جمهوری خود را هم 
به ســالمت سپری کند. من هیچ وقت دوست ندارم جای آقای روحانی باشم، چون 

اصال دوست ندارم کارهایی که آقای روحانی انجام می دهد از من سر بزند.
وی می افزاید: یک کار پرهزینه که می توانست هزینه ای نداشته باشد خسارت 

سنگینی به کشور وارد کرد و عوارض سنگینی هم به جای خواهد گذاشت.
به نظر من کاری که آقای روحانی می تواند انجام دهد این اســت که به ترمیم 
اعتماد عمومی نســبت به خود و دولت بپردازد و جامعه را به نقطه ای برساند که او 
را به صورت نســبی باور کند وگرنه با این بی اعتمادی ای که نســبت به دولت شکل 

گرفته، مطمئناً آقای روحانی هر کاری کند نمی تواند با اقبال عمومی مواجه شود.
عضو کارگزاران گفت: یکی از راه هایی که رئیس جمهوری می تواند به وسیله آن 
دوباره اعتماد مردم را به دست بیاورد، عذرخواهی از آنهاست. به دلیل اینکه آنها را در 
گرفتن چنین تصمیم مهمی که در زندگی شان تأثیر مستقیم دارد به هیچ انگاشته 
اســت. در مرحله بعد، دســت کم االن اقدام به جلب رضایت مردم کند. برای مردم 
توضیح دهد که ضرورت های این تصمیم چه بوده و مردم را به این باور برساند که 
دولت چاره ای جز گرفتن این تصمیم نداشته است. دولت در اجرا می توانست تدابیر 

مناسبی بیندیشد که این همه خسارت ایجاد نکند.

برای کسی که اطالعی اجمالی از وضعیت حاکم بر جهان و شرایط 
ایران داشته باشد، روشن است که چه خبرهاست؟ جهان، نو به نو در 
حال دگرگونی و تغییر است. جهان استکبار به سرکردگی آمریکا با 
چالش زوال روبه روست. ابرقدرتی که تا چند دهه پیش حرف اول را 
می زد و خود را حاکم مطلق می دانست و تفرعنی می کرد، امروزه به 
پدیده ترامپ مبتالســت که رکورددار دروغ در جهان و در بازی یا 
واقع، سالمت روانی اش در دست بررسی است. آمریکا را منزوی کرده 
و اگرچه نمک خوردگانش هنوز می خواهند مردم را از ُکت کدخدای 
محتضر بترسانند ولی واقعاً از آن قدرت دیروز، جز المساسی عهد 
شکن و شکست خورده باقی نمانده است. جدای از رکود اقتصادی، 
اعتبار آمریکا نیز از دست رفته و متفکرانش نظرشان عوض شده و 
دیگر، لیبرالیســم و نئولیبرالیسم را ناجی بشریت و راه حل آخرین 

نمی دانند. 
ملک ملکه، سه نخست وزیر را به خاطر اضطرار برگزیت عوض کرده 
و بیش از یک سال است که فرانسه مدعِی مهد حقوق، پاسخی جز تیِر 
تفنگ برای مطالبه مردمش که نظام سرمایه داری را نمی خواهند ندارد 
و با استبداد، چشم و جانشان را هدف گرفته. اسرائیل دوران اضطراب 
خود را می گذراند و کابوس زوال می بیند. سوریه، لبنان، عراق، یمن، 
میانمار و... و ایران ما نیز از آتش دشــمنان، آزرده جان اند. ایران که 
فالت ثبات است و در آزادگی و استقالل، مورد حسرت جهانیان، چهل 
سال است که در تحریم سخت است و تنها تحریم، آزارش نمی دهد. 
فتنه های رنگ رنگ و آدم های دغل و زرنگ، که در این اوضاع، حسابی 
کاسبی اند. اختالسگر، اختالفگر، قاچاقچی، مالیات گریز، بدهکاران 
ُدم کلفت بانکی، مسئولین کارنابلد، نفوذی ها، دوقطبی سازها، اراذل 
و اوباش، منافقین و سلطنتی ها و... همگی دست در دست دشمنان 
ایران و در مقابل مردم و انقالبشــان صف کشیده اند. در برابر اینها، 
امدادهای الهی و تأییدات آســمانی و نفسهای مقدسان و خونهای 
شهیدان و دستهای به آسمان رسیده پاکان و جهادگرانی که روز و 
شبشان را به هم دوخته اند، همگی اصل کارند ولی آنچه مهم است 
مردمانی هستند که مردانه پای اسالم و انقالبشان ایستاده و نامشان 

را در سرلوحه بهترین امتها نوشته اند.
و جفای به آنها ستم به خوبیهاست.

و کثرت امتحانات و ابتالئاتشان، همگی نشان از نشان شده بودن 
این قوم دارد کــه خدای حکیم و حاکم و قادر، اراده کرده آنها را به 
قلل رفیع آرزوهاشان برساند و امور مهم را به آنان بسپارد. ان شاءاهلل.

قحطی انگلیسی و پدر و پسر پهلوی و 28مرداد و 15 خرداد و 17 
شهریور و انقالب و تحریمهای وحشیانه و ترورهای منافقین و جنگ 
تحمیلی و فتنه های 78 و 88 و 96 و 98 و فتنه گران کار به دست و 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و زلزله و سیل و نااهالن و نامحرمان 
و... تنها واژگانی کوتاه، ولی حاکی از صد سال استقامت مردم ایران 
هستند که تاریخشان را با خون نوشته اند. آنچه امام حکمتها فرمود 
که مردم ایران برتر از مردم حجاز و کوفه دوران نبی و ولی است، حق 
مطلب است و همین است که مردم ایران را شایسته بهترین ها کرده 

است. خدا می داند. 
هفته بســیج است و زادروز یکی از انقالبی ترین نهادهای تاریخ 
انســانی. قطعاً یکی از ملهمات مهم به امام خمینی همین بسیج و 
سپاهی است که اگر نبودند نه انقالب بود و نه کشوری و نه مردمی. 
مگر انگلیس خبیث با قحطی، نصف ایرانیان را در سال 1295 تا 1298 
خورشیدی نکشت؟ مگر دشمنان نگفتند که تحدید نسِل ایرانی امروز، 
زحمت سیاســتمداران جنگ طلب فردا را کم می کند؟ واقعاً هجوم 
حیرت آور، محصوالت جلوگیری و عقیم کننده و تراریخته و سرطان 
زا و... به ایران، جدای از سوداگری نادرستان، به خاطر چیست؟ و در 
مقابل، دفاع رویان و امثال آن از سلول ایرانی و دفاع موشکی سپاه از 
مرز و آسمان ایران، و دفاع بسیجیان از آسایش خانه و خیابان ایران، 
در سرما و گرما برای چیست؟ این معجزه روح خداست که در پیش 
چشم و کارنامه اش زیر دست ماست و جز تفکر بسیج، هیچ تشکلی 
نمی تواند از پزشک و مهندس و معلم و روحانی و دانشجو و دانش آموز 
و کارگر و کارمند و کشاورز و بازاری و مردم عادی، سپاهی مقتدر برای 
ایران اسالمی تولید کند و در دوران مدیریتهای حراف یا دولت های کم 

کار، بار امور کشور را به دوش بکشند. 
مردم جهان، اغتشــاش دو روزه ایران را که نتیجه دو سال کار 
تحقیقاتی و عملیاتی دشمنان بود دیدند. خدا مرگ دهد طراحان و 
آمران و عامالن فتنه را با موشی که زاییدند. افتضاح بر افتضاحشان بود. 
حقیقتاً ترامپ و پمپئو و سران انگلیس و فرانسه و اسرائیل و سعودی 
اراذل و اوباش و انسانهایی کم اهمیتند که لیاقتشان همین سردرگمی 
است. زمانی نه چندان دور، روشنفکران غربزده و نفوذی ها محور اصلی 
نقشه های آمریکا و انگلیس و فرانسه بودند و امروز محور اعمال نظرات 
و سربازانشان چاقوکش ها و قمه کش ها و عرق خورهایی است که مطرود 
و منفور جوامع هستند. ای کاش عمق این قهقرا برایشان قابل فهم بود 
و ای کاش عاقلی به سران سعودی حالی می کرد که معنی گاوشیرده، 
بقره است نه سردار قادسیه. این حوادث و شکست های پی درپی نظام 
سلطه به معنی افول و غروب تمدن بی خدای غرب است و دیر نباشد 
که بتوان نئولیبرالیسم و سقوط کدخدا و انسانهای بی ارزش آویزان به 
او را در موزه ها دید. رضا و محمدرضای پهلوی کجا هستند تا ببینند 
همان تمدنی که به نامش آن همه جنایت کردند در نهایت به نوادگان 
شعبان بی مخ ها و پری بلنده ها و عربده کش ها ختم شد. حقیقت آن 
دموکراسی که با دعوت به سرقت و سوزاندن و کشتن حاصل شود 

یعنی هیچ در تئوری و پوچ در عمل. 
یک هفته از دو روز اغتشاش ایران می گذرد. شاید به برکت وجود 
سپاه و بسیج، مردم ایران طعم ناامنی را نچشیده باشند ولی با آن دو 
روز می توان فهمید که نعمت امنیت از نان شب واجب تر است. اگر بتوان 
با شکم گرسنه خوابید، نمی توان با ناامنی چشم بر هم گذاشت. باید خدا 
را به خاطر امنیت کشورمان سپاس گزارد و برای تداومش همت گمارد و 
دست جوانمردان بسیج مریزاد که حامی و راوی آرامش اند. مردم عراق 
و ســوریه و فلسطین و لبنان و میانمار و شیکاگو می دانند امنیت چه 
گوهری است و مردم فرانسه و انگلیس و آمریکا حسرت حکومتی را 
دارند که از آنها در برابر زورگویی دولتشان دفاع کند. حساب اعتراض 
از اغتشــاش جداست. همان گونه که حساب تدبیر با شوک و انصاف با 
غافلگیری مردم در شب عید جداست. ای کاش دولت، همان گونه که از 
ابتکار یارانه و مسکن مهر و کارت سوخِت دولت قبل از خود ولو با تغییر 
نام و دیرهنگام تقلید کرد، از تجربه موفق سهمیه بندی آن نیز استفاده 
می کرد و این گونه مردم را به زحمت نمی انداخت چراکه دانستن حق 
مردم است و دولت اسالمی، نسبت به مردم که ولی نعمتند، مسئول است. 
اصالح قیمت حاملهای انرژی ضرورتی است که حرفی در آن نیست 
ولی مهم، چگونگی انجام آن  اســت و مهم تر از آن اعتماد به مردم و 
محرم دانستنشان در توجیه و آماده سازی و کمک گرفتن از آنها و 
توضیح دادن به سؤاالتشان است. کارت سوخت و سهمیه بندی چرا 
برداشته و چرا برگردانده شد؟ در این چند سال تعطیلی آن، چه میزان 
سوخت قاچاق شد و چقدر سود به قاچاقچیان رسید؟ آن تعطیلی و 
این راه اندازی چه میزان به بیت المال خسارت زد؟ واقعاً جایگاه کار 
کارشناســی در تصمیمات دولت کجاست؟ و ده ها سؤال دیگری که 
دولت باید با شفافیت پاسخگو باشد. نیاز به بازنگری جدی در هیئت 
تصمیم ساز و تصمیم گیر دولت جدی بوده و هست. تا دست کم در 
این دو سال باقیمانده بتوان کار مهمی برای مردم و کشور انجام داد.

باید دانست که آیا اتفاقات اخیر در تصمیمات دولت تأثیری داشته 
است؟ مثالً از این به بعد نگاه دولت به آمریکا چگونه است؟ رابطه با 
فرانسه و انگلیس و سایر شرکایشان چگونه است؟ آیا شورای عالی 
فضای مجازی و وزارت ارتباطات هنوز در دشمنی و خباثت گردانندگان 
تلگرام و اقمارش شــک دارند؟ و در ضرورت کمک به شــبکه های 
اجتماعی داخلی متحیرند؟ و در اضطرار نیاز به اینترنت ملی و پاک 
مرددند؟ امید است آنها که برای تأمین نظر FATF به بزرگان دروغ 
بستند متوجه شده باشند که رهبری چه جوانمردی درحقشان کرد و 
دیدار ایشان با هزاران تولید کننده داخلی در همان هفته یعنی چه؟ و 
اینکه امثال پالرمو و 2030 و هجوم اسناد دشمن ساز، برای چه و توسط 
چه کسانی بوده است و به جای منتظر ماندن برای نگاه دولت های اراذل 
و اوباش باید پیگیر زنده کردن سرمایه های داخلی و ارتباط معقول و 

عزتمندانه با کشورهای دیگر بود. 

هیچ در تئوری
 پوچ در عمل

محمدهادی صحرایی

صفحه 2
چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ 
2۹ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره 22۳۴۰

گفت و شنود

گاز!
گفت: ترامپ با سگی که گفته می شود در دستگیری ابوبکر بغدادی 
نقش موثری داشــته مالقات کرد و گفت؛ من به دیدار با این ســگ 

افتخار می کنم!
گفتم: مردک باز هم دروغ و َدونگ بافته. چون اصاًل معلوم 
نیســت ابوبکر بغدادی کشته شده یا نه؟ و اگر هم کشته شده 

باشه مشخص نیست چطوری کشته شده؟!
گفت: اعالم کرده اند که این سگ آموزش های ضد تروریستی دیده 

و با دیدن یک تروریست بالفاصله بهش حمله می کنه!
گفتم: پس چرا با دیدن ترامپ بالفاصله او را تکه پاره نکرده؟!

گفت: چه عرض کنم؟! همین نشانه دروغگویی آنهاست.
خان الیحه ای به مجلس  گفتم: نصرت الدوله وزیر دارایی رضا 
برده بود که یکصد سگ از انگلیس بخرند و توضیح داد که این 
سگ ها به محض دیدن دزد او را گاز می گیرند و شهید مدرس 
گفت؛ مخالفم چون قبل از همه رضاخان و دار  و دســته اش را 

گاز خواهند گرفت!

یادداشت میهمان

آمریکایی  اندیشــکده  یک 
نوشــت که پیمان منع گسترش 
تسلیحات هسته ای »ان.پی.تی« 
در کنار تحریم هــا، ابزاری برای 
مهار قــدرت دفــاع از خویش 
برابر رژیم  کشــورها به ویژه در 
صهیونیستی و حامی همیشگی آن 
یعنی آمریکاست که هر دو نیز به 
تسلیحات هسته ای مجهز هستند. 
این  پالیسی  »فارن  اندیشکده 
فوکوس« که یکــی از پروژه های 
»مؤسسه مطالعات سیاست گذاری« 
در واشــنگتن اســت، با  اشاره به 
رژیم  کــه  هســته ای  آزمایــش 
صهیونیستی در دهه 1970 میالدی 
در سایتی در آفریقای جنوبی انجام 
داد و تمــام متحدانش از آن زمان 
تاکنون تــالش کردند تا اطالعات 
مربوط به این آزمایش هســته ای 
را مخفی نگه دارند، تأکید می کند 
کــه مقامات رژیم صهیونیســتی 
هنوز هم ســعی دارند تا با مطرح 
کردن اتهاماتی بی اساس در زمینه 
دیگر  علیه  هســته ای  موضوعات 
کشــورها به ویژه ایران، اذهان را از 
افتضاحی که خود سال ها پیش به 

بار آورده بودند، منحرف کنند.
اتهاماتی را  زمانی که نتانیاهو 
علیــه ایران مطــرح می کند و هر 
از چند گاهی به شــیوه ای جدید 
به این اتهامــات دامن می زند، در 
حقیقت در حال مخفی کردن یکی 

از بزرگ ترین پنهانکاری ها در تاریخ 
هســته ای جهان است؛ اتفاقی که 
ایــن رژیم حدود 5 دهه پیش رقم 
زد و آمریکا در تمام این ســال ها 
ســعی کرده تا مانع از افشای این 

حقیقت شود.
بر اســاس این گزارش، در ماه 
سپتامبر سال 1979 میالدی یکی 
از ماهواره هــای آمریکا که با هدف 
هسته ای،  انفجارهای  شناســایی 
درســت بعد از امضای پیمان منع 
آزمایش تسلیحات هسته ای سال 
PTBT( 1963( به فضا پرتاب شده 
بود، نشانه هایی از انجام یک آزمایش 
هسته ای در جزایر پرنس ادوارد در 
جنــوب اقیانوس اطلس را به ثبت 
می رساند. جای هیچ تردیدی وجود 
نداشت که عامل اصلی این آزمایش 
هسته ای چه کسی بوده است. دولت 
وقت آفریقای جنوبی در آن زمان 
در حال انجام تحقیقات تسلیحات 
هسته ای بود، اما هنوز موفق نشده 
بود ســالحی تولید کند. از سوی 
دیگــر، روابط بســیار نزدیکش با 
اسرائیل در آن سال ها نیز بر هیچ 
کس پوشــیده نبــود، رژیمی که 
تسلیحات هسته ای نیز در اختیار 
داشــت و دو طرف روابط بســیار 

نزدیک نظامی داشتند.
زمان افشــای اخبار مربوط به 
این انفجار هســته ای برای آمریکا 
که متحــد اصلی اســرائیل بود و 

جیمــی کارتر، رئیس جمهور وقت 
آمریــکا که رقابت هــای انتخابات 
ریاست جمهوری را سپری می کرد 
و امید داشت تا دور دوم نیز در کاخ 
سفید ابقا شود، چندان مناسب نبود. 
کارتر تیمی حرفه ای را مأمور کرد تا 
در ظاهر شواهد مربوط به این انفجار 
را دنبال کنند، اما مأموریت اصلی 
آنها مخفی کردن عوامل اصلی پشت 

این انفجار هسته ای بود.
رژیم اسرائیل در آن زمان چندین 
بمب شکافت هســته ای درست از 
همان نوعی که در هیروشیما منفجر 
شــد، در اختیار داشت، اما به دنبال 
ســاخت بمب هیدروژنــی بود که 
برعکس بمب های شکافت هسته ای 
نیازمند آزمایش بود. از زمان کارتر 
تاکنون تمام رؤسای جمهور آمریکا 
تالش کردند تا بر این اقدام اسرائیل 
کــه نقض پیمــان منــع آزمایش 
تسلیحات هســته ای سال 1963 و 
همچنین نقض پیمان منع گسترش 
تســلیحات هسته ای ســال 1968 
)NPT( بوده، ســرپوش بگذارند و 
همین مسئله به نتانیاهو جرأت داد 
تا برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات 
ضدبشــری خود و رژیم متبوعش،  
حاال ایران را به تالش برای دستیابی 

به تسلیحات هسته ای متهم کند.
این مقاله در ادامه تأکید می کند 
که نــه تنها اســرائیل، بلکــه تمام 
تعهدات  قدرت های هسته ای جهان 

خود ذیل پیمان »ان.پی.تی« را زیرپا 
گذاشته اند. کشورهایی که به سالح 
هسته ای مجهز نیســتند صرفاً این 
پیمــان را امضا کرده اند تا خود را در 
هسته ای«  »آپارتاید  یک سیســتم 
زندانی کنند کــه ضمن آن موافقت 
می کنند هیچ تالشی برای دستیابی 
به این تســلیحات صورت ندهند در 
حالی که چین، روسیه، انگلیس،  فرانسه 
و آمریکا همچنان تسلیحات هسته ای 
خود را حفظ کرده و حتی برای ارتقاء 

و توسعه آنها نیز تالش می کنند.
در ایــن میان، اوضاع آمریکا از 
این هم بدتر است چرا که پیمان های 
تسلیحاتی دیگری را نیز با روسیه 
به امضا رســانده امــا هیچ یک به 
اجرای آن پایبند نیســتند و از آن 
بدتر اینکه اســرائیل،  کره شمالی، 
پاکستان و هند هیچ یک حاضر به 
امضای ان.پی.تی نشده اند و آمریکا 
فقط کره شمالی، پاکستان و هند را 

تحریم کرده است.
این  تســنیم،  گــزارش  بــه 
اندیشــکده آمریکایی تاکید کرد: 
پیمان منع گســترش تسلیحات 
هســته ای »ان.پی.تــی« در کنار 
تحریم ها، ابزاری برای مهار قدرت 
دفاع از خویش کشورها به ویژه در 
برابر رژیم صهیونیســتی و حامی 
همیشگی آن یعنی آمریکاست که 
هر دو نیز به تســلیحات هسته ای 

مجهز هستند.

اجتماع عظیم مردم تهران 
که به منظور دفاع از امنیت و 
و محکومیت  اقتدار کشورمان 
اغتشاشــگری  اشرار اجاره ای 
شد،  برگزار  انقالب  میدان  در 
بازتاب گسترده ای در رسانه های 

خارجی داشت.
شــبکه تلویزیونی المیادین با 
ایــن زمینه  پخش گزارشــی در 
تصریح کرد: راهپیمایی بزرگ روز 
دوشــنبه در تهران، اعالم حمایت 
از رهبری و مقابله پیش دســتانه با 
برنامه هــا برای ضربه زدن به ایران 
در صحنه داخلی بود. فرمانده سپاه 
پاسداران هم تهدید کرد ایران در 
صورتی که دشمنانش از خط قرمز 
عبــور کنند، آنهــا را نابود خواهد 
کرد. تصاویر راهپیمایی گســترده 
و بــزرگ در حمایت از رهبری در 
تهران، بــه مثابه ضربه فنی کردن 
زودهنگام طرح ایجاد هرج و مرج 
در ایران بود، زیرا قرار بود این طرح 
در آستانه انتخابات پارلمانی در این 
کشور اجرا شود، اما تحرکات لبنان 
و عراق، واشنگتن را بر آن داشت تا 
اجرای طرح خود در ایران را تسریع 
کند. اما راهپیمایی های مردمی این 
طــرح را پیش از اجرای عملی آن، 

ناکام گذاشت.  
العهد لبنان هم در گزارشی با 
 اشاره به اجتماع عظیم تهرانی ها در 
حمایت از اقتدار و امنیت کشور، 
محکومیــت اغتشاشــات اخیر و 
بیان مطالبات معیشتی در میدان 
انقالب اسالمی تهران، تصریح کرد 
: مردم تهران پایتخت ایران میخ 
دیگری بر تابوت فتنه آمریکایی-
صهیونیستی با مشارکت میلیونی 
در حمایــت از انقالب اســالمی 
کوبیدند. در حماسه ای که مردم 
تهران آفریدند شعارهای مرگ بر 
آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ 
بر اغتشاشگران ســر داده شد و 
همچنین لبیک یا حســین)ع( و 
لبیــک یا عبــاس)ع( و لبیک یا 

خامنه ای طنین انداز شد.
روسیه  اسپوتنیک  خبرگزاری 
هم نوشت: راهپیمایی در حمایت 
از دولت جمهوری اسالمی ایران در 
تهران برگزار شد. در میدان انقالب 
تهــران راهپیمایــی در حمایت از 

جمهوری اسالمی ایران و رهبر آن 
و با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ 

بر آمریکا برگزار شد.
خبرگــزاری آناتولی ترکیه نیز 
در این باره نوشت: جمعی از مردم 
تهران به دعوت شــورای تبلیغات 
اسالمی برای محکوم کردن حوادث 
و اعتراضــات بــه افزایش قیمت 
بنزیــن و در دفــاع از حکومت در 
میــدان انقالب این شــهر تجمع 
کردند. تجمع کنندگان پالکاردهای 
مختلفی در دست داشتند که روی 
همچون  مختلفی  شــعار های  آن 
»مســئوالن ذوق نکنند به عشق 
رهبــر آمده ایم«، »مــا همه با هم 
هستیم، پشــت والیت هستیم« و 
»ملت ما بیدار است از فتنه گر بیزار 

است« در دست داشتند.
از سوی دیگر رسانه های غربی 
نیز علی رغم تالش برای بایکوت این 
مراســم بزرگ و شکوهمند باز هم 
نتوانستند از آن چشم پوشی کرده 
و به ناچار مجبور به انعکاس هرچند 

ناقص آن شدند.
گزارشــی  در  پرس  یونایتــد 
درخصوص این رویــداد بزرگ در 
تهران نوشــت: هزاران شــهروند 
ایرانــی در تهــران، پایتخت ایران 
حمایت خــود از حکومت ایران را 
پس از چند روز ناآرامی ناشــی از 
گرانی قیمت بنزین نشــان دادند. 
شــرکت کنندگان در ایــن تجمع 
شعارهایی را در حمایت از مقامات 
حکومتی و علیه آمریکا و »اسرائیل« 
سر دادند. شهروندان ایرانی با تجمع 
در میــدان انقالب حمایت خود از 
ســید علی خامنه ای رهبر انقالب 

اسالمی ایران را نشان دادند.
رویداد  فرانســه  خبرگــزاری 
مذکور را اینگونه بازتاب داد: هزاران 
نفر از حامیــان حکومت ایران در 
میدانی در تهــران گردهم آمدند 
تا روزهای آشوب را محکوم کنند. 
جمهوری اســالمی آشوب ها را به 
دشمنان خارجی نسبت داده است. 
آن  ها با تــکان دادن پرچم ایران و 
دست  نوشته  های مرگ بر آمریکا از 
تمام جهات به سمت میدان انقالب 

تهران راهپیمایی کردند.
فرانس پرس در این باره گزارش 
داد: هــزاران تــن از حامیان نظام 

بازتاب راهپیمایی با شکوه مردم تهران 

المیادین: مردم ایران توطئه آمریکا را 
ضربه فنی كردند

اندیشکده »فارن پالیسی این فوکوس«:

معاهده »ان پی تی«
ابزاری برای سلب قدرت دفاع در برابر آمریکا و اسرائیل است

ایران روز دوشــنبه در یک میدان 
در تهران، پایتخــت ایران، تجمع 
کردند تا چند روز آشوبی را محکوم 
کنند که جمهوری اسالمی دشمنان 
خارجی اش را عامل آن معرفی کرده 
است. بر اســاس این گزارش، این 
افراد با بــه اهتزاز در آوردن پرچم 
ایران و پارچه نوشته هایی که شعار 
»مرگ بر آمریکا« بر رویشان نقش 
بسته بود، از همه مسیر ها به سوی 
میدان انقالب تهران حرکت کردند.

خبرگزاری رویترز نیز با بازتاب 
راهپیمایی ایران نوشت: هزاران نفر 
روز دوشــنبه با تجمع در تهران، 

آمریــکا و رژیم صهیونیســتی را 
به تحریک بیشــتر اعتراضات ضد 
دولتی در بیــش از یک دهه اخیر 
در جمهوری اســالمی ایران متهم 

کردند.
روزنامه دیلی میل انگلیس نیز 
نوشت: هزاران نفر از هواداران نظام 
ایران، روز دوشــنبه برای محکوم 
کردن روز های »اغتشاش« در یکی 
از میدان های پایتخت تجمع کردند. 
میدان )انقالب( به سرعت از افراد 
پیــر و جوان پر شــد که اکثر آنها 
پرچم و یا تصویر رهبر ایران را در 

دست داشتند.


