
دولت یازدهم در ســال های گذشته سنتی را مبنی بر ارائه وعده برای هر 
ســال داشته که اکثراً به موارد اقتصادی و رفع رکود مربوط می شده است، 
اما وضعیت اقتصادی که اکنون آحاد جامعه با آن دست به گریبانند، بیانگر 

چیز دیگری است.
دولت یازدهم را می توان به نوعی دولت وعده های اقتصادی نامید. این روزها 
که دولت 900 روزه شده، یادآور وعده رئیس جمهور مبنی بر احیای اقتصاد 
در 100 روز و ارائه گزارش در این مدت به مردم است. »اقتصاد را 100 روزه 
احیا می کنم« جمله معروف تبلیغات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 92 بود. اما وضعیت اقتصادی کشور رکودی را نشان می دهد که حتی 
در مقطعی صدای چهار وزیر مهمی که در امور اقتصادی کشور فعال هستند 

را درآورد.
روحانی اما در ابتدای هر سال به کار ویژه دولتش در سال آینده اشاره کرده 
و وعده هایی برای اجرای این امور به مردم داده است که این وعده ها نیز در 

جای خود جالب توجه است و می توان براساس آن کارنامه کاری دولت را در 
ارائه وعده ها و عمل به آن مورد بررسی قرار داد.

روحانی در همایش روز کارگر )11 اردیبهشــت 93( گفت: سال 93 را سال 
رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعالم می کنم. دولت مصمم است قفل 

تمام تحریم ها را بشکند.
وی در بیســت و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه ها و واحدهای 
نمونه کشور که در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد، گفت: 
دولت تدبیر و امید دولتی است که در سایه حمایت شما سال 93 را سال رونق 
تولید و شکستن رکود اقتصادی اعالم می کند. من سال 93 را سال رونق 
تولید و شکستن رکود اقتصادی اعالم می کنم. روحانی در نشست با وزیر، 

معاونان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی )28 اردیبهشت 93(: برنامه 
دولت تبدیل سال 93 به سال رونق اقتصادی است.

روحانی در نخســتین جلسه هیئت دولت )5فروردین 94(: سال 94 را سال 
رونق تولید معرفی می کنم.

روحانی گفت: شعار امسال نباید تنها روی کاغذها و تابلوها بماند بلکه باید بر 
دل های مان حاکم شود و همه تالش ها برای تحقق عینی آن متمرکز شود.
روحانی در اجتماع مردم استان یزد )17 اسفند 94( : » سال 95، سال شکوفایی 
و رونق اقتصادی ایران خواهد بود. دولت یازدهم ارزش پول ملی، ثبات بازار 
ملی و روند کاهنده تورم را با وجود کاهش شدید و کم سابقه درآمدهای نفتی 
حفظ نموده است. قول می دهم سال 95 سال رونق اقتصادی خواهد بود.« 

بازار آن چنان در کســاد و رکود به سر برده که به جرأت می توانیم بگوییم 
نسبت به سال گذشــته بیش از 50 درصد و نسبت به اسفندماه سه سال 
پیش 85 درصد خریدهای مرتبط با صنف بنکداران از سوی مردم کاهش 

پیدا کرده است . 
همین کاهش خرید موجب شده است تا بنکداران نیز برخالف تمامی سال ها 
تمایلی برای این نداشته باشند که خود را برای فرودین ماه آماده کنند، زیرا 
همیشه در چنین زمانی بنکداران انبارهای خود را مملو از کاال می کردند تا 

برای فروردین ماه آماده باشند. 
خریدها دیگر به روز شده و قیمت ها نیز هیچ گونه تغییری نکرده است، این 
ثابت ماندن قیمت ها نیز نتیجه رکود شدیدی است که بر بازار حاکم شده 
اســت و رکود نیز ناشی از خرید نکردن مردم است زیرا جیب مردم خالی و 

منتظرند که پس از برجام و در سال 95 چه معجزهای اتفاق می افتد !!!

ابوالقاسم شــفیعی در گفت  و گو با فارس اظهار داشت: 
به دلیل تشدید رکود، بسیاری از کارخانه های سنگ بری 
کشــور تعطیل شــده اند، در حال حاضر حدود 40 درصد 
معادن سنگ غیرفعال هستند که اگر فکری به حال آنها 
نشود، این تعطیلی به میزان 20 درصد افزایش خواهد یافت.
وی بــا بیان اینکه تعطیلی معادن ســنگ، میزان تولید 
این صنعت را 30 تا 35 درصد کاهش داده اســت، افزود: 

کارخانه های ســنگ بری به دلیل رکود و کاهش تولید 
مجبور به تعدیل و اخراج بخشی از نیروی کار خود شده اند 
که می توان به تعطیلی 3 معــدن در آذربایجان غربی و 
بیرجند که هر کدام 60 تا 70 کارگر داشته اند، اشاره کنیم.

شفیعی تصریح کرد: از هزار و 700 معدن فعال در صنعت 
ســنگ، طی ســال های 92، 93 و 94 حدود 700 معدن 
تعطیل شدند و اکنون هزار معدن فعال در این بخش داریم.

وی با بیان اینکه ما در اقتصاد کشورمان یک سری آسیب های ریشه ای داریم 
گفت: وابستگی به نفت، بهره وری پایین، و تأخیر در اجرای طرح های عمرانی 
در همه دولت ها وجود داشــته است. این مشکالت ریشه ای نیاز به درمان 

ریشه ای داشت که در سال 92 برنامه اقتصاد مقاومتی تدوین شد.
معاون اول دولت نهم افزود: اقتصاد مقاومتی یک برنامه درون زا، برونگرا و 

دانش بنیان است و درون زایی آن اتکا به نیروهای داخل کشور است.
داودی با بیان اینکه در دولت یازدهم نگاه به داخل وجود ندارد، گفت: دولت 
و بخش های اقتصادی آن به ســرمایه گذاری خارجی وابسته شده است و 
وعده ها برای سرمایه گذاری خارجی باعث شد در این دو سال و نیم اتفاقی 

نیفتد و اکثر واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه ما نمی توانیم 75 درصد نیاز اساسی کشورما 
را تولید کنیم درحالیکه آمریکا 11 برابر نیازش گندم تولید می کند اما برخی 
مسئوالن بخش کشاورزی در دولت به عدم تولید گندم معتقدند. درحالیکه 

گندم یک کاالی استراتژیک است.
وی  با بیان اینکه اکنون روحیه عدم خودکفایی به دولت برگشته است، گفت: 
واحدهای تولیدی ما نمی توانند تولید کنند و یکی از واحدهای بزرگ تولیدی 
به امید حل مشکالت پس از رفع تحریم ها تاکنون 4 الی 5 هزار نیروی کار 

خود را اخراج کرده است.

داودی با بیان اینکه هر دولتی تنها 4 سال فرصت دارد، گفت: از عمر مفید این 
دولت یک سال باقیمانده است  و ما دوست داریم این دولت کارنامه موفقی 
داشته باشد اما وقتی به کارنامه این دولت نگاه می کنیم چیزی جز بیکاری 

و رکود وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه هدف دولت از رفع تحریم ها سرمایه گذاری خارجی بود، 
گفت: ما با دادن دستاوردهای هسته ایمان هیچ اتفاقی برای اقتصاد کشور 
نیفتاده است و دولت در بودجه سال آینده 40 الی 50 میلیارد فاینانس پیش 
بینی کرده است. درحالیکه امکان دادن فاینانس به ایران بسیار کم است و 

صددرصد یوزانس به ما تعلق می  گیرد.

علیرضا ارزانی ممقانی، عضو اتحادیه خشکباربیان داشت: وضعیت بازار آجیل 
و خشکبار بسیار نامناسب است و با رکود بسیار شدیدی مواجه شده است، به 
طوری که با قاطعیت می توانم بگویم که هیچ سالی در چنین زمانی بازار آجیل 

این چنین بی مشتری و بی سرو صدا نبوده است.
وی ادامه داد: هر سال صحبت بر سر این بود که چه کمبودهایی داریم اما 
امسال هر چند در برخی از اقالم انتظار می رفت که با کمبود مواجه شویم، اما 
آن چنان خرید کم شده که مسلما کمبودی نیز نخواهیم داشت زیرا تقاضایی 

در بازار وجود ندارد.
عضو اتحادیه خشــکبار بیان داشت: در حال حاضر این بازار با کاهش  90 
درصدی مشتریان مواجه شده که پیش بینی ما این است در خوش بینانه ترین 
حالت این رقم با نزدیک شدن به عید به 50 درصد برسد. یعنی در هر صورت 
نسبت به سال گذشته فروش آجیل 50 درصد کاهش خواهد یافت که دلیل 
این موضوع نیز این است که مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند و درآمد 

خود را صرف هزینه های مهم تری می کنند.
ارزانی اظهار داشت: یکی از مشکالت دیگر بازار آجیل واردات اقالمی است 
که مشــابه داخلی آن در بازار وجود دارد، از جمله تخمه آفتابگردان و بادام 
زمینی، من نمی دانم چه دلیلی دارد که این اقالم را به صورت رســمی وارد 
بازار داخلی می کنند اما جلوی واردات بادام هندی را که مشابه داخلی ندارد 

می  گیرند، این موضوعات برای ما هم سؤال شده است.
وی در رابطه با موضوع صادرات پســته ایرانی به آمریکا به نســیم آنالین 
بیان داشت: بهتر است کمی واقع بینانه به موضوعات نگاه کنیم و خبرها را 
شفاف تر به مردم بدهیم، تا به امروز حتی یک محموله پسته به آمریکا صادر 

نشــده و بنده با اطمینان می  گویم که از این پس نیز صادرات پسته به این 
کشور نخواهیم داشت.

وی در این باره توضیح داد: آمریکا دومین تولیدکننده پســته دنیا است و با 
نهال های ایرانی و حمایت دولتش این چنین مرتبه ای را کســب کرده، و 
تا چند سال پیش حتی رتبه اول را در بازار جهانی داشت، بنابراین برخالف 
دولت ما که از تولیدکننده داخلی حمایتی نمی کند، دولت آمریکا حاضر به 
واردات محصول کشور رقیب و از بین بردن تولیدات داخلی کشورش نیست.

ُپز عالی دولت 

 جیب خالی ملت

طنز – کلید روحانی !!!

کارنامه دولت یازدهم چیزی جز رکود و بیکاری ندارد

پز عالی دولت  -  جیب خالی ملت

۷۰۰ معدن سنگ کشور تعطیل شد

کاهش ۹۰ درصدی خرید آجیل شب عید

همین صفحه

خرید نوروزی مردم نسبت به سال گذشته نصف شد
از برکات تدبیر دولت امید

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری در مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن خانواده 
کارکنان سپاه سراسر کشور به مقاومت مجاهدین اسالم در جبهه های علیه 
کفر اشاره کرد و گفت: امروز تهدیدهای نظامی از مرزهای ما دور شده و 
مجاهدین اسالم کیلومترها دورتر از مرزهای ما، عاشقانه از اسالم و ایران 
دفاع می کنند؛ تهدید دشمن از حالت نظامی به تهدید نرم در حوزه های 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رسیده است.
وی، خطر اصلی پیش روی انقالب را عوامل داخلی دشمن دانست و اظهار 
کرد: دشمنان بیرون از مرزهای کشور قسم یاد کرده اند که با انقالب مخالفت 
و مبارزه کنند اما خطر اصلی که انقالب ما را تهدید می کند، عواملی هستند 

که در داخل کشور علیه انقالب اقداماتی را انجام می دهند.
فرمانده کل سپاه پاسداران به مخالفت برخی با والیت فقیه اشاره و عنوان 
کرد: این عده، اعتقادی به استمرار انقالب اسالمی ندارند در حالی که فلسفه 
وجودی انقالب بر اصل والیت فقیه  و رهبری استوار است؛ آنان تالش 

می کنند تا با این اصل مقابله کنند.
سردار جعفری با اشاره به پیشینه فعالیت این دسته از عناصر دشمن اظهار 
کرد: در سال های 76 تا 78 عده ای معتقد بودند که باید پیشرفت و توسعه 
انقالب اسالمی متوقف شود به طوری که نباید با سایر مسلمانان دنیا که 
به آنها ظلم می شود، کاری داشته باشیم که این موضوع به خوبی نشان 
می دهد افرادی که این اظهارات را مطرح می کردند هیچ گونه آشنایی با 

ماهیت انقالب اسالمی و وظیفه دینی و قرآنی نداشتند.
وی با تاکید بر اینکه فهم و تدبیر در آیات قرآن مسئله اصلی انقالب و جامعه 
ما است، بیان کرد: در تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که 

انقالب اسالمی را تهدید می کند باید آمادگی الزم را داشته باشیم.

ما در این سی ماه در ایران تحول کرده ایم
کدخدا را دیده و با او تعامل کرده ایم
اقتصاد مملکت را زیر و رو آورده ایم

سهم آن احزاب را هم ما تقبل کرده ایم
*************

عرصه ی فرهنگ را آسوده خاطر کرده ایم
سایت های اونجوری را رفع فیلتر کرده ایم

فیس بوک وزرا را اولویت داده ایم
بیلبورد کدخدا را زیر کاتر کرده ایم

*************
پیشرفت علم را ما کله ملق کرده ایم
آن همه دندان سالم را لقالق کرده ایم

قبل از آنکه کدخدایان زمین لب تر کنند
پیشرفت هسته ای را خود معلق کرده ایم

*************
مردم این سرزمین را ما دو قسمت کرده ایم

آن دهم درصد نشان اکثریت کرده ایم
آنکه با ما نیست را افراطی الدین خوانده ایم
آنکه با ما هست را بی حد کرامت کرده ایم

*************
طرح های دولت پیشین خود رد کرده ایم
آنچه در قوطی عطاران نباشد کرده ایم
قیمت خودرو اگرچه رو به باال می رود
کاهش نرخ دالر و ارز را سد کرده ایم

*************
ایده ی مهر آفرین را آش و الشش کرده ایم
مسکن مهر وزین را بی صاحابش کرده ایم

سوخت های هسته ای نابود گشت و در عوض
قیمت گوجه فرنگی را مهارش کرده ایم

*************
معنی فتنه گری را ما “سؤالش” خوانده ایم
بازگشت فتنه گر را اعتدالش خوانده ایم

فتنه ی فتنه گران را ماست مالش کرده ایم
داس بران را ولیکن ما کلیدش خوانده ایم

سید احمد خمینی ) ره ( :
ما امروز موظف هســتیم پشت ســر مقام رهبری حضرت آیت اهلل 
خامنه ای حرکت کنیم. هرچه ایشــان گفت، گوش کنیم، اگر روزی 
حرکت ما با حرکت ولی نخواند، بدانید که نقص از ماســت... اطاعت 
از خامنه ای، اطاعت از امام است. هر کس منکر این معنا شود، مطمئن 
باشــید در خط امام نیست و هر کس بگوید که اطاعت از امام غیر از 
اطاعت از حضرت آیت اله خامنه ای است، در خط آمریکاست. من بعد 
از رحلت امام، با خدا و امام عهد کرده ام که کوچکترین قدمی را علیه 

رهبری و برخالف رهبری و حتی برخالف میل رهبری برندارم.

امام خامنه ای ) مدظله العالی ( :
اکنون رفــت و آمدهایی از طرف غربی ها 
انجام می شود اما این رفت و آمدها تاکنون 
هیچ اثر مثبتی نداشته است و باید در عمل 
مشخص شــود که این رفت و آمدها چه 
تأثیری دارند وگرنه صرفًا تفاهم بر روی 

کاغذ فایده ای ندارد.

امام خمینی ) ره ( :
انسان به بصیرت، بصیرت قلبى، 
انسان است. این آالت ظاهرى 
آالتى اســت که وسیله است، و 
اینها از بین رفتنى اســت، آنکه 
باقى مى ماند روح انسان است. 
و آنچه در انسان سعادت را ایجاد 

مى کند، بصیرت انسان است.

سامانه ی پیامک  : 30001281001617  / گستره توزیع : سراسر استان اصفهانشماره   شصت و دو / 4 صفحه  / جمعه 28 اسفند  1394

دو هفته نامه 
خبری،  تحلیلی  و سیاسی

شهرستان مبارکه ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم...

این عده اعتقادی به استمرار انقالب ندارند

جان بابایی نِکـش

  خیلی درد داره

پرویز داودی معاون اول دولت نهم در تشریح وضعیت اقتصادی کشور :

با کانال تلگرام
نشریه  عاشورائیان 

 همراه شوید
اخبار شهرستان / تحلیلهای سیاسی کشور 

نسخه الکترونیک هفته نامه و ...
@ashuraian_mob



استان  به  جمهور  رییس  سفر  که  زمانی  از 
سمنان لغو شد و در مازندران نیز مردم نیامدند 
معاون سیاسی  و  استاندار سمنان  نتیجه  در  و 
که  بود  مدتی  کردند  تغییر  مازندران  استاندار 
نبود  ایشان  استانی  سفرهای  از  خبری  دیگر 
این  سقوط  از   حکایت  نیز  خبرگان  انتخابات 
رغم  به  روحانی  آقای  زیرا  دارد  محبوبیت 
رادیو  در  انتخابات  برگزاری  زمان  تا  که  این 
جامعه  لیست  همه  در  و  بود  فعال  تلوزیون 
مدرسین و روحانیت و لیست هاشمی و اصالح 
طلبان در رأس قرار داشت ولی نفر سوم شد 
و از مجموع 4600000نفری که در انتخابات 
به  2میلیون  تنهاحدود  کردند  شرکت  مجلس 
آرأی  نصف  از  کمتر  یعنی  دادند  رأی  وی 
48درصدی  مردم تهران . یعنی حدود 20 در 
صد از رأی دهندگان و 10درصد کسانی که در 
اند!  بوده  برخوردار  رأی  حق  از  بزرگ  تهران 
حال اگر این فرضیه را به استان دیگری مانند 
خراسان رضو ی یا شمالی و جنوبی ببرید که 
نیاورده آن وقت  حتی یک اصالح طلب رأی 

چه اتفاقی می افتد؟ آیا اگر آقای روحانی در یکی از این استان 
ها و حتی استان سمنان که محل تولدش می باشد چند در صد 

رأی می آورد؟
را  ها  استان  آن  از  یکی  یزد  استان  به  سفر  جای  به  بود  خوب 
انتخاب میکرد تا معلوم شود چقدر محبوبیت دارد. انتخاب استان 
یزد بر ای سفر استانی آن هم در شرأیطی که هنوز تب وتاب 
انتخاباتی فروکش نکرده است با نطق یک روز قبل آقای روحانی 
درباره موضوع ممنوع التصویر نبو دن خاتمی و تبد یل شدن شهر 

بادگیرها به شهر بنرها و آن هم بنرهایی که با تصاویر نیمه بدن 
خاتمی همراه بود و بعد هم پاره شدن نظام مند آن ها جای بسی 
تامل داشت در عین حال تعطیلی ادارات و آوردن دانش آموزان 
مدارس و ر وستاییان برأی مراسم امری بود که در همه جای 

مراسم خودش رانشان می داد.
 اظهارات رییس جمهور در برنامه تلویزیونی و در مراسم یزد در 
حمله مجدد به دولت قبل  و این که حتی یک اشتغال ایجاد نکرده! 
و این که رهبری به جز در مورد هسته ای به دولت ایشان اجازه 

مذاکرات نداده است نشانه همان کاهش شدید محبو بیت است.

به  را  تقصیرها  طرف  یک  از  خواهد  می  وی 
به  دیگر  از طرف  و  بیاندازد  قبل  دولت  گردن 
ایشان  برأی  محدود  اجازه  که  رهبری  گردن 
مشکالت  همه  اآلن  گرنه  و  اند!  کرده  صادر 

کشور حل شده بود. 
براستی آیا وقت آن نرسیده که کسی از آقای 
ایشان  رییس جمهور پاسخ بخواهد که دولت 
تا کنون چتد شغل ایجاد کرده است؟ و تا چه 
حل  برأی  تالش  نای  به  باید  مردم  زمانی 
پی  حمالت  شاهد  اشان  اقتصادی  معضالت 
در  دولت  آیا  و  باشند؟  قبل  دولت  به  پی  در 
همین محدوده ای که رهبری به آن ها اعتماد 
کرده است درست عمل کرده اند؟آیا در برابر 
واگذاری سرمایه عظیم ملت در صنعت هسته 
ای همان چند مورد  تحر یم ادعایی از جمله 

سوییفت موفقیتی کسب کرده است؟
اجرأی  از  روز   گذشت40  از  پس  متاسفانه 
برجام هنوز خبری از تحقق وعده های طرف 

غربی نیست.!
ظاهراً قرار است با اجرأی برجام 2 و 3 قدرت 
دفاعی موشکی هم واگذار کنیم و پشت همه دوستانمان در عراق  
و سوریه لبنان و یمن نیز  خالی کنیم تا به وعده رفع تحریم ها 
باز دلخوش باشیم. البته این روزها با سیاسی کردن فضای کشور 
دولت در صدد است از پاسخگویی به وعده های انتخاباتی اش 
طفره برود ولی بی تردید روز یوم الحساب ملت فراخواهد رسید 
آن ها  یکایک  به  بای   آینده  ریاست جمهوری  انتخابات  در  که 

پاسخ داد.
نویسنده : حجت االسالم قاسم روانبخش

شهرستان مبارکه
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رییس جمهور در مراسم روز شهید به 
»عده ای«حمله کرد که تنگ نظرانه 
را  بزرگ دولت  نمی خواهند کارهای 

ببینند.
همکاران  رسانه  یک  مدیر  عنوان  به 
اقتصادی و اجتماعی ام را شهادت می 
گیرم که با آنان عهد بسته ام کوچکترین 
اقدام دولت برای حل مشکالت مردم 
را برجسته نمایم اما نه ما غیر از برجام 
)وتاحدودی درمان( چیزی می بینیم و 

نه رییس جمهور حرف دیگری برای گفتن دارند .
مشکل این است که رییس جمهور دستاوردهای برجام را ، که به قول رهبری در قبال هزینه سنگینی بدست آمده است ، 
گران می فروشد.مگر رهبری درجمع اعضای خبرگان که شخص رییس جمهور نیز حضور داشت نفرمودند: آمد ورفت 

ها هیچ اثری برای کشور نداشته است ؟
باور کنیم که قبل از عملکرد مثبت یا منفی دولت ، مسأله ی تنش آفرین ، زبان رییس جمهور است. او اراده کرده است در 
غیاب کارامدی اقتصادی ، با دو قطبی های سیاسی و فرهنگی عده ای  را کیسه بوکس کند تا مشغولیات ذهنی فراهم 
شود و مردم دنبال نخود سیاه بروند. کیسه بوکس روحانی می توانست آمریکا باشد تا وحدت ملی مد نظر هم محقق شود. 

اما آرامش بخشی به آمریکا و حمله به نیروهای خط مقدم انقالب در اولویت ایشان است.
معتقدم اگر رییس جمهور فقط سکوت کند وهمه  وزرا هم مشغول استراحت باشند کشور آرام تر است .

اعتدال در وجود تنش معنا یابی و مفهوم سازی می شود و برای اعتبار سازی آن یک دشمن فرضی داخلی الزم است.
آرامش موجب مرگ اعتدال می شود و دولت به خوبی این نکته را می داند .

عبدالله گنجی - فعال فرهنگی

ابتدای دولت یازدهم فعالیت همزمان نعمت زاده وزیر صنعت  از 
در دولت و بخش خصوصی خبرساز شد. نعمت زاده که بیش از 
18 شرکت بزرگ و عمدتاً پتروشیمی را راهبری میکند، حاضر به 
انصراف از فعالیتهای بخش خصوصی خود نیست. تصدی همزمان 
این دو شغل البته مخالف صریح قوانین کشور است. قوانینی که 

ضمانت اجرا ندارد.
مدعی  زاده  نعمت  البته 
بنگاهها  بعضی  از  است 
البته  که  داده  انصراف 
روزنامه  در  موضوع  این 
رسمی منتشر نشده است. 
فعاًل  زاده  نعمت  سحر 
بابا  به  هم  امارات  ساکن 

کمک میکند. برخی از بنگاهها را دو دخترش هدایت میکنند. شعری مقدم دیگر 
شریک نعمت زاده نیز با سفارش جنابش به عنوان معاون پتروشیمیهای وزارت نفت 

منصوب شده است و زحمت برخی شرکتها را نیز به دوش میکشد.
بیماری »دکان دو نبش« در دولت یازدهم اپیدمی دارد. زنگنه و حسین فریدون و 
هاشمی )وزیر بهداشت( و عبده تبریزی و برخی دیگر نیز همین سبک زندگی را ادامه 
میدهند. در این بین عباس آخوندی جلو دار است. وزیر راه و شهرسازی یعنی بزرگترین 
وزارتخانه اقتصادی دولت مشابه نعمت زاده و دیگر همکاران خود دکان دونبش را 

ول نکرده است.
قیمتها  کنترل  از  انتقاد  بخاطر  گذشته  هفته  چند  در  که  آخوندی 
)سوسیالیست نامیدن سازمان حمایت از مصرف کننده( و همچنین 
تالش برای خرید عربی ایرباسهای فرانسه به صدر اخبار نقل مکان 
کرده، همزمان عضو هیات مدیره بیش از ده شرکت و نهاد اقتصادی 
در شکل  است.  خصوصی 
و  شرکتها  این  نمودار  زیر 
موسسات نشان داده شده 
جناب  شده  شنیده  است. 
آخوندی حتی در ایام پرکار 
اخیر نیز حضور عصرگاهی 
در شرکتهای معظم را کنار 

نگذاشته اند.
بنگاه داری خصوصی در کنار تصدی همزمان مشاغل مدیریتی و کالن دولتی فارغ از 

موانع قانونی و تخلفات مرتبط، تبعات ناگوار زیر را نیز به دنبال دارد:
1 -     ایجاد رانت و فساد قتصادی گسترده برای بنگاههای وابسته

2 -     اشتغال به مسائل و مشکالت شخصی به جای حل مشکالت مردم
3 -     فاصله گرفتن از اجتماع و توده های مردم

4 -    عادی سازی اختالف طبقاتی مدیران و مردم و زمینه سازی برای وقوع حکومت 
اشرافی یک درصد بر نود و نه درصد

اصالح طلبان در حالی پرچم فتح و پیروزی در انتخابات مجلس را باال 
برده اند که پیش از انتخابات مدعی بودند در کل کشور 30 کاندیدای 

تأیید صالحیت شده هم ندارند !
حسین مرعشی از سران کارگزاران که چند ماه پیش رأی دهنگان به 
دولت احمدی نژاد را بی شرف خوانده بود ، چند روز قبل از انتخابات 
در کشور 3000 اصالح طلب  و می گوید: » جمعًا  مصاحبه می کند 
ثبت نام کرده اند که تنها 30 نفر )در کل کشور( تأیید شده اند، براین 

اساس تنها 1درصد اصالح طلبان تأیید شده اند «.
رسول منتجب نیا، فعال سیاسی اصالح طلب و عضو حزب »اعتماد 
ملی« می گوید: از کل 3 هزار نفر چیزی در حدود بین 30 تا حداکثر 
50 نفر کاندیدای قابل طرح داریم... ما در تمام استان ها و شهرستان ها 

هر چه بررسی کردیم و گزارش به دست می آوریم، کسی باقی نمانده 
است. در برخی شهرها و حوزه های انتخابیه اصاًل کاندیدا نداریم و 

در برخی دیگر کاندیدای ناشناخته داریم یا به اندازه کافی نداریم... ما 
کاندیدا به اندازه کافی که هیچ در حد یک یا یک و نیم درصد مورد 

نیازمان برای یک حضور رقابتی هم نداریم.
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه هم این خط را ادامه می دهد: »تعداد 
کاندیداهای شاخص اصالح طلب اعتدالیون و معتدلین اصولگرا در 
تهران که از سوی شورای نگهبان صالحیت شان تأیید شده است به 

تعداد انگشتان دست هم نمی رسد«.
در واکنش به این اظهارنظرها یکی از وزارتخانه های امنیتی دولت، 
و  می دهد  ارائه  اصولگرا  و  اصالح طلبان  کاندیداهای  از  گزارشی 
می گوید که اصالح طلبان و اصولگرایان چند برابر کرسی های مجلس 

در سراسر کشور کاندیدا دارند.

اما آن روزها بسیاری از مردم مطلع نبودند و تصور این بود که واقعًا 
اصالح طلبان کاندیدا به اندازه انگشتان یک دست هم ندارند! ادعای 
پیروزی آنان و راه یافتن هشتادو چند نفر از اصالح طلبان به مجلس 
اما این حقیقت را برای مردم روشن کرد که همه آن اظهار نظرها 
یک بازی تبلیغاتی بوده است و آن حمالت به افرادی که روشنگری 
کرده بودند برنامه ریزی قبلی برای تخریب بوده است؛ به همین خاطر 
پس از انتخابات آنان در این باره سکوت کردند و هیچگاه در این 
باره با مردم صحبت نکردند که اگر به اندازه انگشتان دست کاندیدا 

نداشته اند، پس چگونه پیروز انتخابات شده اند؟ 
اما افکار عمومی حق دارد این سوال را بپرسد که این همه تخریب و 
جوسازی علیه نظام و شخصیت های آن به چه هدفی صورت گرفت؟

جناب آقای روحانی در حالی که نهمین صد روز از آن صد روزی که 
زمان انتخابات وعده دادند را پشت سر میگذاریم، گفتند: »آن ها که 
می گویند دولت یازدهم چه کرده توجه کنند که دولت یازدهم کشور 

را با نفت 25 دالری اداره کرده است«.
دیدیم  است،  کرده  را  کار  این  چطور  دولت  ببینیم  خواستیم  ما 

اینطوری :
 - قربان...

+ مسکن مهر رو تعطیل کنید...
- بله.. می خواستم بگم که...
+ وام  ازدواج رو تعطیل کنید...

- قربان بزارید من حرف بزنم آخه...
+ چه حرفی ؟ مگه نمیخوای بگی تورم رو چطور بیاریم پایین ؟

- نه قربان ! خواستم عرض کنم قیمت نفت کشیده پایین... چطور 
مملکت رو اداره کنیم ؟
+ چقدر اومده پایین ؟

- 5 دالر...
یارانه 500 هزار نفر رو حذف کنید حل  + 5 دالر چیزی نیست... 

میشه !
- یعنی دسترسی به حسابهای بانکی مردم رو شروع کنیم تا بفهمیم 

کیا پولدار هستند؟
+ نه بابا جون... » آلمان نوارا « بخونید از باال حذف کنید تا 500 

هزار نفر بشه !
- اه... قربان اآلن خبر دادن 5 دالر دیگه هم کشید پایین...

+ عیبی نداره... پروژه های عمرانی رو متوقف کنید !
- قربان جسارته... 10 دالر دیگه کشید پایین !

+ پاداش بازنشسته ها رو فعاًل ندید !
- خاک بر دهانم قربان ! شد 50 دالر !

+ دیگه هیچ خودروی فرسوده ای تعویض نشه !
- من می ُمردم این روزا رو نمی دیدم قربان ! شد 45 !

+ وام نوسازی خانه های فرسوده رو فعاًل بی خیال شید !
- خدا من رو مرگ بده ! شد 38 دالر...

+ پاداش ورزشکارها و مخترعین رو بندازید عقب !
- پودر شم الهی... شد 27 دالر !
+ مسکن مهر رو متوقف کنید !

- اون رو که همون اول فرمودید کاًل زدیم زیرش !
+ پس یه درصد از افزایش حقوق ساالنه کارگرا کم کنید !

- روم به دیوار... شد 25 دالر.
+ بابا مگه جنگه ؟ چرا هی داره کم میشه ؟!

- جسارته قربان... ژنرال زنگنه داره توی اوپک مذاکره میکنه !

منتقدان دولت یازدهم با لحن عتاب آلود رئیس آن ناآشنا نیستند. 
از بی شناسنامه و بی سواد خواندن آنها تا حواله کردنشان به جهنم. 
اما به نظر می رسد در این دایره تنگ جایی برای نقدهای رقیق 

دولتمردان هم نیست.
اندرکاران  دست  جمهور  رئیس  که  بود  پیش  ماه  یک  از  کمتر 
داد.  رنگارنگ  مدال های  آنان  به  و  کرد  دور هم جمع  را  برجام 
سهم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، از این مدال ها 
نشان درجه یک شجاعت بود که با دست آقای روحانی بر سینه 
صالحی جای گرفت. هفته پیش رئیس سازمان انرژی اتمی در 
هسته ای  فعالیت  ادامه  بر  الجدید«  »العربی  وبگاه  با  ایران تاکید و اعالم کرد که غرب در اجرای تعهدات خود براساس گفت وگو 

برجام، تأخیر دارد و هنوز برخی تحریم ها برداشته نشده است.
یازدهم  کابینه  رئیس  مذاق  به  صالحی  رقیق  سخنان  این  گویا 
با واکنش روحانی در نشست خبری هفته قبل  و  نیامده  خوش 

مواجه شد.
به  پاسخ  در  در نشست خبری خود  رئیس جمهور هفته گذشته 
 « اتمی گفت:   انرژی  سازمان  رئیس  این سخنان  درباره  سوالی 
آقای دکتر صالحی در زمینه مسائل اتمی هر چه بگویند صاحب 
نظر هستند چون ایشان وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی و یا 
وزیر خارجه نیستند بلکه مسئول انرژی اتمی هستند و نسبت به 

انرژی اتمی می توانید از آقای صالحی سوال کنید.«

ابراهیم رزاقی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
اقتصاد  پیاده سازی  از زمان  پولداران  بسیج، اظهار داشت: تقویت 
یافته است وقتی وام مسکن 160  ادامه  آقای رفسنجانی  لیبرالی 
میلیونی با باز پرداخت باال را اعالم می دارد نشانگر این است که 

دولت تقویت پولداران در مبحث مسکن را برگزیده است.

وی با بیان اینکه عده ای در اثر سیاست اقتصادی رشد می کنند افزود: 
علی رغم اینکه کارگزاران، اصالح طلبان، اصولگرایان و اعتدالیون 
این در حالی است که  به تدریج  اقتصادی را طی نموده اند  سیر 
عده ای در اثر این سیاست اقتصادی رشد و ثروتمند شده اند و کم کم 

به طبقه ای کامال قدرتمند مبّدل می شوند.

رزاقی خاطر نشان کرد: افراد رشد یافته اقتصادی در دولت یازدهم اعّم از 
وزیر، نماینده مجلس و قاضی به دلیل درآمد زیادی خواسته خود  را به 

شکل های مختلف اعم از وام مسکن و خودرو دیکته می کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد: وام مسکن و بهبود شرایط پولداران منتفع از 
دولت هدفی است که با هدف آمریکایی کامال هماهنگ است و درصدد 
هستند تا با  نفوذ اقتصادی تغییراتی را به نفع خود  و طبقه  حاکم خود 
کسب نمایند و این طبقه تا حدی استقالل خود را در برابری با منافع 
آمریکا تصور می سازند و در برابر شکل گیری سایر طبقات اقتصادی 

مقاومت دارند.

دکان دو نبش آخوندیگرون فروشی رئیس جمهور !!!

» حتی 30 نامزد نداریم « درست بود یا ادعای پیروزی اصالح طلبان در انتخابات؟!

اداره کشور)!( با نفت 25 دالری از بستن دهان منتقدان تا بستن دهان صالحی

رمز کاهش محبوبیت روحانی

2 میلیون تومان، وام است یا قسط ؟
انتقاد دکتر رزاقی از هدیه وزرای میلیاردی به انبوه سازان :

پشت کوه! 
گفت: مگر در متن اصلی توافق لوزان نیامده است که ایران در تاسیسات 

فردو حق غنی سازی اورانیوم ندارد؟
گفتم: این ممنوعیت در متن توافق لوزان به صراحت آمده است.

گفت: پس چرا می گویند تأسیســات فــردو با 1000 ســانتریفیوژ باقی 
می ماند!

گفتــم: باقی می ماند ولی در آن غنی ســازی اورانیوم انجام نمی پذیرد و 
فقط در حد یک آزمایشگاه معمولی خواهد بود.

گفت: خب! مردم که باالخره متوجه می شــوند، آنوقت برای اطالعات 
غلطی که به ملت داده اند چه توجیهی دارند؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو نزد یک نقاش رفت و ســفارش داد برایش 
یــک تابلو از صحنه دروی گندم و کارخانه های صنعتی بکشــد ولی بعد 
از چنــد روز که برای گرفتن تابلو مراجعه کرد، نقاش یک تابلو که در آن 
یک رودخانه و کوه نقاشی شده بود به او تحویل داد. یارو با تعجب پرسید 
پس صحنه ای که ســفارش داده بودم چی شــد؟ و نقاش کوه را در تابلو 
نشان داد و گفت؛ این کوه را می بینی؟ کشاورزان و صنعتگران پشت این 

کوه مشغول کارند!

گچ رنگی !!!
گفت: سفیر کشورمان در فرانسه، با شبکه فرانس 24 مصاحبه کرده 
و گفته اســت می خواهیم با فرانسه برای مبارزه با تروریسم همکاری 

کنیم!
گفتم: یعنی ایشان نمی داند که فرانسه طی سی و چند سال گذشته 
میزبان بسیاری از گروههای ضدانقالب و مخصوصاً گروه تروریستی 

منافقین بوده است؟!
گفــت: حتما نمی داند که همه ســاله ســرکرده منافقیــن در پارلمان 
فرانســه برای سخنرانی علیه ایران دعوت می شــود و فرانسه سرُپل 
منافقین برای حضور در عراق بوده اســت و طی چند ســال گذشته، 
فرانسه از اصلی ترین حامیان گروههای تکفیری داعش و النصره بوده 

و هست و...
گفتم: یعنی از همکاری مستقیم فرانسه با صدام در جنگ تحمیلی، 
فــروش خون هــای آلوده بــه ایــران، کمک بــه ارتش بعثــی برای 
بمباران شهرهای کشــورمان، حمایت رســمی از اهانت کنندگان به 
رسول خدا)ص(، کینه توزی 12 ساله علیه برنامه هسته ای ایران و... 

هم بی خبر است؟!
گفت: چه عرض کنم؟! بعضی از دولتمردان با یک لبخند مصنوعی 
دشمن همه خیانت ها و جنایات آنها علیه مردم کشورشان را فراموش 

می کنند!
گفتــم: به قول بعضی ها، یادش به خیر کــه وقتی معلم می گفت برو 
از دفتر گچ رنگی بیار، آنقدر خوشــحال می شــدیم که انگار »مشــعل 

المپیک« را به ما سپرده اند!

یک کیسه !!!
گفــت: آقای کرباســچی دبیــرکل حــزب  کارگــزاران در مصاحبه با 
هفته نامــه »صدا« ارگان این حزب، گفته اســت؛ »انقالب کردیم که 

انتخاب کنیم«!
گفتم: مگر همین آقای کرباسچی و دوستانشان در حزب کارگزاران 
نبودند که اصرار داشــتند ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی 

بعد از دور دوم هم ادامه پیدا کند؟! یعنی انتخابات بی انتخابات!
گفــت: بــرای آنها منافع شــخصی و حزبی خودشــان مهم اســت و 
اینکه کدام طرف برایشــان نان و آب دار تر اســت وگرنه به انتخابات و 

غیرانتخابات کاری ندارند!
گفتم: از یارو پرسیدند؛ دو، دو تا چند تا می شود؟ جواب داد 4 تا و به او 
4 تا گردو جایزه دادند. چند روز بعد پرسیدند دو، سه  تا چند تا می شود؟ 

گفت یک کیسه!

یواشتر !!!
گفت: مگر نمی گفتند که بعد از توافق هسته ای و اجرای برجام، همه 
مشکالت معیشــتی مردم، رکود اقتصادی، اشــتغال و ده ها مشکل 
دیگر حل می شود و دســت کم 1۵0 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه 

شده ایران آزاد می شود و...؟
گفتم: خیلی بیشتر از اینها گفته بودند، ادعا کرده بودند که معجزه قرن 
است، بزرگ ترین دستاورد تاریخ انقالب و حتی تاریخ ایران است، و آن 

را با فتح خرمشهر و وقوع انقالب مقایسه کرده بودند!
گفت: پس چرا حاال که نوبت آن وعده ها رسیده است، وعده های داده 
شده را یکی پس از دیگری پس می گیرند؟! می گویند اشتغال به برجام 
ربطی ندارد! رکود باید از جای دیگر رفع شــود، دارایی های مســدود 

شده ایران حداکثر ۶ میلیارد دالر است و...
گفتم: افسر راهنمایی، ماشــین را متوقف کرد و به راننده گفت 140 
کیلومتر سرعت داشــتی، راننده گفت؛ قربان فقط 130 کیلومتر بود، 
افســر گفت؛ باز هم زیاد اســت، یارو گفت؛ ببخشــید، 100 تا بود، نه 
معــذرت می خــوام ۸0 کیلومتر بود، اصال 40 کیلومتر بود و... افســر 
راهنمایــی گفت؛ یواش تــر، اینجوری که داری ســرعت کم می کنی 

ممکنه ماشین های عبوری از عقب باهات تصادف کنند!

بدهکار
گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: یک مســئول بلندپایه دولتی گفته است »وقتی نام یک روزنامه 
می آید، برخی با ترس و لرز آن را باز می کنند تا ببینند در کجای آن به 

او تهمتی زده است؟!«
گفت: خب! حرف حســاب زده اســت، چرا باید یک روزنامه کمترین 
انتقادی را تحمل نکند و به منتقدان بگوید: برو به جهنم! بی ســواد! 
هوچی باز! تازه به دوران رسیده! عصر حجری! بیکار متوهم! مزدور! 

و... 
گفتم: عمو یادگار! خوابی یا بیدار؟ مگه رفتی تو غار؟!... این فحش ها 
را که همان مقام مسئول طی 30 ماه گذشته علیه منتقدان خود ردیف 

کرده است!
گفت: یکی نیســت به این مسئول محترم بگوید؛ اوال؛ چرا دیگران را 
متهــم می کنی؟ ثانیا؛ چرا به جای پاســخگویی در مقابل انتقادها، به 

منتقدان ناسزا نثار می کنی؟ و ثالثا ...
گفتم: طلبــکاری برای دریافت طلــب خود نزد بدهــکار رفت، ولی 
بدهکار بــه جای پرداخت بدهی  خویش، شــخص طلبــکار را به باد 
فحــش و ناســزا گرفت. طلبکار پرســید؛ حاال طلب مــا را نمی دهی 
پیشکش! دیگه چرا ناسزا می گویی؟ و بدهکار گفت؛ آخه نمی خواستم 

حاال که این همه راه اومدی، دست خالی برگردی!

  گفتم - گفت !!
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مصاحبه ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما: 
آخر این که جهت اطالع آقایان عرض می کنم - البته اطالع دارند و برای 

این که زخم شان تازه شود، می گویم - که پدر حضرت آقا 20 یا 30 سال قبل از 
این که از دنیا بروند، در اثر بیماری قند نابینا می شوند، بعد خوب و بینا می شوند 

و 90 و خرده ای سال هم عمر می کنند. آنچنان مراقبت پزشکی 
هم نداشتند و مثل آقا ورزش هم نمی کردند. 

آقا ان شاءاله پرچم را به صاحب اصلی اش حضرت ولی عصر 
بدهد. خیلی برای خودتان کیسه ندوزید و آخرت تان را با این 

خیال های باطل به باد فنا ندهید. خدایی که سایه شوم سید مهدی هاشمی را از سر این امت کنار زد و حضرت 
سیدعلی آقا را به رهبری رساند، باز هم قادر است سایه شوم امثال سید مهدی هاشمی را از سر امت کم کند.

نمی دانم زنده خواهم ماند یا نه، ولی آنهایی که این مصاحبه را می خوانند، آن را کنار بگذارند که ان شاءاله آقا 
برای همه این ها که نقشه برای خبرگان و رهبر نمودن فالنی می کشند، پیام تسلیت خواهند داد ! بی خود 

نشسته اند و افکار شیطانی می بافند که در خبرگان چه می کنیم و بعد در مجلس چه می کنیم . 
دست بردارید بیایید با خدا، با حضرت رهبری ، با انقالب تان با مردم خوب و پر از عاطفه ایران عزیز باشید. بدانید 
هیچ کس از این رهبر فرزانه به شما مهربانتر نیست. منصف های شما می دانند که آزادمنش ترین فردی که در 

حوزه مدیریت در این کشور می شود شناخت، حضرت رهبری است. 
خیلی از کسانی که خارج از کشور هستند، وقتی منصفانه قضاوت می کنند به این مسئله اعتراف دارند. این همه 
هجمه ای که به حضرت آقا می شود، اگر زبانم الل شما رهبر بودید و به شما می شد، همه را بیچاره می کردید. 
راه  و اطرافیان تان  به شما یک نصحیت دلسوزانه کند، چه سرو صداها که شما  اگر کسی  همین اآلن هم 

نمی  اندازید !!!

خالصه ای از سخنرانی دکترحسن عباسی در حسینیه سیدالشهدا الرستان:
بعضی ها فکرمی کنند مدام بابک زنجانی ، بابک زنجانی کنند مردم برنامه هایشان 
را فراموش می کنند ، بعضی ها فکر می کنند که مدام به مردم لولو نشان دهند مردم 

 ، کنند  می  فراموش  را  دولت  های  بعضی ها فکر می کنند که  می توانند بابک برنامه 
زنجانی را چماق کنند و به سرمردم بکوبند .

بابک زنجانی محصول سیستم اقتصادی شماست ، بابک زنجانی پدیده ای نیست که 
بخواهد ازدل نیروی های انقالبی بیرون بیاید، ازدل نیروی انقالبی حسن تهرانی مقدم 
بیرون می آید ؛ از دل نیروی انقالبی احمدی روشن و شهریاری بیرون می آید ؛ ازدل 
نیروی انقالبی حسین همدانی بیرون می آید از دل نیروی انقالبی زالویی به نام بابک 

زنجانی بیرون نمی آید.
این جریاناتی که سعی می کنند بابک زنجانی را به دل انقالب بچسبانند بدانند بابک 
زنجانی محصول اقتصاد لیبرالیسم است که ازدل دانشگاه های این کشور بیرون آمد 
و محصول بانک و بورسی هست که هیچ نیروی انقالبی آن را تأیید نمی کند، بدانیدکه 
هرچقدربیشتر به این گند بپردازید عکس این که بابک زنجانی درکجاها جایزه ویژه 

دریافت می کرده بیشتر منتشر خواهم کرد.
بابک زنجانی درمجمع تشخیص مصلحت نظام چه سر وسری داشته که جایزه ویژه 
بگیرد شاید بابک زنجانی نقشه راهی هست برای امروز آن را بتوانید َعلم کنید.هی 
میگویند هشت سال گذشته هشت سال غارت بوده است. چرا؟ چون فقط یک بابک 
زنجانی داشته است.بابک زنجانی محصول اقتصاد لیبرالی شماست وبابک زنجانی 

ربطی به تفکرانقالبی ندارد.
هیچ انسان انقالبی امروز خانه۶00 میلیاردی ندارد که بابک زنجانی دارد، آن هایی که 

تفکر بابک زنجانی را رواج داده اند آنهایی کسانی هستند که درشمال تهران درکاخ ها 
زندگی می کنند. بابک زنجانی هیچ ربطی به جریانات خالص انقالبی ندارد چون هیچ 

نیروی انقالبی ماشین یک میلیارد تومنی سوار نیست.
حاال این آقای وزیرنفت به جای این که پاسخگوی افتضاح کرنست خودش باشد صبح 
تا شب مدام ازبابک زنجانی می گوید. آقای زنگنه افتضاح کرسنت رو جمع کن و به 
بزرگتر ازخودت بگو افتضاح 1۸0هزار میلیارد تومنی بورس تهران را حل کند  . وبدانید 
بابک زنجانی لولویی نیست که بتوان با آن نیروی های انقالبی را کنارگذاشت  ، گفتم 
که بدانید این گونه نیست که این ناکارآمدی را که درمذاکرات داشتید وهیچ آبی هم برای 

انقالب نداشته با بابک زنجانی درست شود.
مردم به دنبال این بودند که بدانند درطی 100روز دراقتصادشان چه اتفاقی می افتد ، 
قراربود کلیدی بیندازید و رابطه ای بازکنید واقتصاد را حل کنید ، دالر 37۵0 تومن یعنی 

نه تنها ازتورم خارج نشده اید بلکه از رکود هم عبورنکرده اید.
این را می گویم که همگان بدانند لیبرالی که تفکرکند می تواند پای آمریکای خبیث 
وکثیف را به این کشورباز کند و خواب رابطه با آمریکا را ببیند من می گویم که این آرزو 

را به گور خواهد برد؛ ان شااله.

از ادبّیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم؛ من این مسئله را، بخصوص 
به دوستان و برادران محترم خودمان در مشاغل گوناگون سیاسی 
و دولتی و غیر دولتی و مانند اینها تأکید میکنم؛ از ادبّیات دشمن 
استفاده نکنید. دشمنان انقالب از روز اّول آمدند تعبیر ادبّیات تندرو 
تندرو  است، فالن جریان  تندرو  را مطرح کردند؛ فالنی  میانه رو  و 
است، فالن جریان میانه رو است.آن روز، از همه تندروتر هم از نظر 
این  آنها  نظر  به  تندروتر،  از همه  امروز هم  بود؛  بزرگوار  امام  آنها 
بنده ی حقیر هستم. میانه رو حرف قشنگی است اّما اسالم این جوری 
و  میانه  اسالم، طرف دار  را.  اسالمی  معارف  بفهمیم  نمیزند؛  حرف 
طرف دار »وسط« است: َو َکذِلَک َجَعلٰنُکم ُامًَّة َوَسًطا.  اّما »وسط« در 
اسالم چیست؟ در مقابل تندرو است؟ نه، »وسط« در مقابل منحرف 

ریُق الُوسطی ٰ ِهَی اجلادَّة ؛ این  ماُل َمَضلٌَّة َو الطَّ است: َالَیمنُی َو الشِّ
نهج البالغه است. راه میانه یعنی راه مستقیم، راه جاّده. اگر از این راه 
مستقیم منحرف شدید -چه به این طرف و چه به آن طرف- این 
غیر میانه است. پس در مقابل میانه رو تندرو نیست؛ در مقابل میانه رو 
منحرف است. آن کسی میانه رو نیست که منحرف از راه و منحرف 
از جاّده است؛ اّما در جاّده، بعضی ها تندتر میروند و بعضی ها کندتر 
اِلی   سابِقوا  نیست؛  بدی  چیز  مستقیم  در صراط  رفتن  تند  میروند. 
َمغِفَرٍة ِمن َربُِّکم؛  جلوتر بروید. آنهایی که امروز در بیرون از مرزهای 
کشور میگویند تندرو، مقصودی دارند و معنایی مورد نظرشان است. 
دوستان ما و برادران ما در داخل مراقب باشند آنچه مقصود او است 
تکرار نکنند. آنهایی که میگویند تندرو، منظورشان کسانی است که 

در راه انقالب مصّمم تر و پایدارترند؛ حزب اللّهی ها را میگویند تندرو. 
میانه رو ]هم [ کسی است که در مقابل آنها تسلیم باشد. در ادبّیات 
سیاسی آمریکا و انگلیس و امثال اینها، معنای تندرو و میانه رو این 
است: تندرو کسی است که پایبند انقالب است، میانه رو کسی است 
که در مقابل خواسته های آنها تسلیم است. حاال چه کسی در مقابل 
آنها تسلیم است؟ خوشبختانه خودشان هم اعتراف دارند و میگویند در 
ایران میانه رو نداریم، همه تندروند. این حرف حرف درستی است؛ در 
ملّت ایران هیچ کس طرف دار وابستگی به اینها نیست. گاهی غفلت 
میشود، لغزش به وجود می آید و بعضی اشتباه میکنند، اّما قاطبه ی 
ملّت ایران طرف دار انقالبند، دنباله رِو انقالبند و پافشاری بر انقالب 
میکنند؛ آنها به این میگویند تندرو. چرا ما تکرار کنیم حرف آنها را؟ به 

داعش هم میگویند تندرو؛ داعش تندرو است؟ داعش منحرف است؛ 
از صراط  است، منحرف  قرآن  از  است، منحرف  اسالم  از  منحرف 
مستقیم است. ما به این معنا تندرو نداریم. توّجه کنند ادبّیاتی که 
دشمن به کار میبرد و معنای خاّصی را که در نظر دارد ما تکرار نکنیم.

بخشی از بیانات امام خامنه ای در دیدار مردم نجف آباد اسفند 94

چرا حسن روحانی پس از انتخابات 7 اسفند 94 بدنبال رفع ممنوع 
التصویری رئیس جمهور اسبق می گردد؟ و با چه قصدی، یکی از 
رؤس فتنه سال 88 را برادر خطاب می کند و می گوید: » برادر عزیز 
ایران  اردکان در مجلس حضور داشتند.  از  من سید محمد خاتمی 
ایران تالش  آنهایی که برای عظمت  قهرمان خدمتگزاران خود و 

کردند را هیچگاه فراموش نخواهد کرد.«
به  است  الزم  بدهیم،  فوق  سئوال  به  درستی  پاسخ  بخواهیم  اگر 
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری  با  انقالب  سخنان رهبر معظم 
مراجعه تا به رمز سخنان غیر قانونی جناب روحانی پی ببریم. امام 
خامنه ای در خصوص رفت و آمدهای هیئتهای خارجی به کشور به 
نکته ظریفی مبنی بر عدم تأثیر این رفت و آمدها در اقتصاد کشور 
داشتند و فرمودند: » اکنون رفت و آمدهایی از طرف غربی ها انجام 
می شود اما این رفت و آمدها تاکنون هیچ اثر مثبتی نداشته است.«

حسن روحانی، فکر می کرد که با پاس زیبای خود به کدخدا )آمریکا( 
را  مردم  و  کشور  اقتصادی  مشکالت  است  قادر  آنگاه   ، برجام  در 
حل نماید ولیکن پس از تعلیق تحریمها و عدم پایبندی کدخدا به 
تعهداتش، رئیس دولت اعتدال، احساس کرد که به پایان راه رسیده 
و در حل مشکالت اقتصادی ناتوان بوده و به فرافکنی متوسل شده 

و رفع ممنوعیت تصویر محمد خاتمی را جهت اهداف نامشروع خود 
دنبال می کند! و با این حربه می خواهد دولت ناتوانش را در پشت 
سخنان افراطی پنهان نماید و لذا دشمنان انقالب اسالمی هم تالش 
مستمر خود را بر روی اینگونه سخنان قرار داده تا جای دوست و 
دشمن در نظر مسئولین کشوری عوض شود و در همین راستا است 
که آقای حسن روحانی همواره نیروهای مؤمن به اسالم و انقالب 

از خود به  افراطی معرفی می کند و در مقابل دشمنان، نرمش  را 
نمایش می گذارد!

آمریکا با طرح استراتژی تغییر جای دوست و دشمن در نگاه مسئولین 
کشورمان، اهدافی را برای گسترش شبکه نفوذ دنبال می کند و به 
همین خاطر، امروز در نگاه حسن روحانی و تیم هدایتگر علنی و 
مخفی ایشان، هزینه تقابل با آمریکا  و ایستادگی بر سر آرمانهای 

انقالب اسالمی و امام بی فایده تلقی گردیده و دشمنان با فعال کردن 
این استراتژی پیچیده، موفق شده اند برخی براندازان داخلی را که از 
سابقه انقالبی گری برخوردارند، جهت استحاله نظام اسالمی و نفوذ 
در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر وارد نمایند و حسن روحانی هم 
برای فرار از ناکارآمدی دولت خود این روزها با طرح سخنان ساختار 
بدنبال تسهیل  انسجام ملی،  افراطی و برخالف وحدت و  شکنانه، 
اجراء طرح حکمیت هاشمی  و  به عرصه سیاسی  فتنه گران  ورود 
رفسنجانی در فتنه 88 است، تا با استفاده از این حربه استکباری، نگاه 
ملت را از خواسته های واقعی خود یعنی معیشت به سوی جنجالهای 

سیاسی هدایت نماید.
با توجه آنچه گفته شد، در می یابیم که تاریخ قابل تکرار است و 
امام خامنه ای هم مثل جد بزرگوارشان در جنگ صفین، با طرح 
ای  آن، عده  روبرو است که طراحان  اعتدالی  آمریکائی-  حکمیت 
اشرافی متظاهر به اسالم که از سابقه انقالبی هم برخوردارند، اما 
مسلمان و مؤمن واقعی نبوده و هدفشان چیزی جز حاکمیت اسالم 
آمریکائی در برابر اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله و سلم 
نمی باشد و در مسیر ماندن در قدرت و کسب ثروت نامشروع، کاماًل 

به هم افزائی با جبهه ی استکبار اعتقاد دارند!!!

نتیجه  دیدن  با  تهران،  در  بخصوص  طرفدارانش  از  بسیاری  و  موسوی  خرداد88، 
انتخابات، شوکه شدند.  خرداد92 نتیجه انتخابات در کل کشور و پیروزی آقای روحانی 
در همان دور اول، دور از انتظار بود. اسفند 94، پیروزی قاطع و 30 بر صفر فهرست 
اصالح طلبان در تهران، کامال دور از انتظار و برخالف همه نظرسنجی ها بود و حتی 
سرلیست اصالح طلبان را شوکه کرد... گذشت زمان نشان داد، نتیجه انتخابات در ایران 
ممکن است با انتظارات و مشاهدات زمان تبلیغات، تفاوت جدی داشته باشد. گذشت 
زمان نشان داد، رهبری نظام پای نتیجه انتخابات می ایستند، حال، هرکسی نامش از 

صندوق خارج شده باشند.
گذشت زمان نشان داد، مدعیان تقلب در انتخابات88، سند روشن و محکمه پسندی 
برای اثبات ادعای خود نداشتند و دست آخر، برخی شان با عقب نشینی از ادعای 
تقلب، از اصطالح »تدلیس سیستماتیک« استفاده کردند. کاری که در ماه های اخیر 
هم مصادیقی از آن مشاهده شد)نظیر پرداخت معوقات بازنشستگان در پنجشنبه6 
اسفند و...( آقای خاتمی و دیگر مدعیان تقلب در انتخابات88 اگر انصاف و جوانمردی 
داشته باشند، امروز باید از آن تهمت خانه برانداز، عذرخواهی کنند. این هم به نفع 
آخرت - و ان شاءاهلل - دنیای خودشان است، هم به نفع وحدت ملی است و هم زخم 

باز 88 را مرهمی موثر خواهد گذاشت.

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با نمایندگان خبرگان رهبری به بیان نکات مهمی در 
خصوص انتخابات و مسائل حاشیه ای آن پرداختند. در سخنان ایشان تاکید ویژه ای بر روی 
واژه » رفتار نانجیبانه « همه شکست خوردگان در انتخابات 88 و فتنه گری آنان برای به 

آشوب کشاندن کشور شده بود که بیانگر نکات زیر است:
از منظر مقام معظم رهبری ، فتنه گران 88 با رفتار نانجیبانه خود بعد از شکست در انتخابات به 
دلیل منفعت طلبی و قدرت طلبی ، چنان صدمات و خسارت هایی را بر نظام مقدس اسالمی 

وارد کردند که هنوز بعد از گذشت 6 سال نمی توان آن را به فراموشی سپرد!.
این سخنان رهبری که در دفاع از عملکرد منصفانه و عادالنه شورای نگهبان ایراد گردید ، 

بایستی نصب العین تمامی کاندیداهای پیروز و شکست خورده انتخابات قرار گیرد.
عدم پذیرش قانون ، شایعه پراکنی در خصوص ابطال انتخابات ، راه اندازی کارناوال ها و 
تجمعات غیرقانونی و ... همگی مصادیقی از فتنه گری و زدن مهر تأیید بر رفتار نانجیبانه فتنه 

گران در سال 88 می باشد.
آنان که ادعای والیت پذیری و تبعیت از رهبری داشته و مصالح نظام را بر مصالح فردی و 
امیال نفسانی خود ارجحیت می دهند ، خواه در انتخابات پیروز یا شکست خورده باشند ، برای 
اثبات این مدعا چاره ای جز انتخاب مشی » نجابت انتخاباتی « نداشته و نباید به علت عدم 
پیروزی خود در انتخابات همه ساختارهای حکومتی ، شورای نگهبان و اعتماد مردم را زیر 

سوال ببرند ؛ زیرا در این صورت آنان نیز از مصادیق فتنه گران نانجیب خواهند بود!  

لولو و دولت      برسد به دست حسن روحانی

سخنان افراطی و هم افزائی با دشمن!!!

چرا عذرخواهی نمی کنید؟! رفتار نانجیبانه سال 88

سرقت عکس استقبال از احمدی نژاد در یزد به نفع روحانی
یکی از رسانه محلی یزد در حمایت از روحانی و در راستای از بین بردن 
شــبهه عدم اســتقبال مردم این شــهر از روحانی در اقدام غیراخالقی 
عکس اســتقبال از احمدی نژاد در یزد را به عکس اســتقبال از روحانی 

جا زد.
 پس از اینکه عکس هایی از عدم اســتقبال پرشــور مردم یزد از روحانی 
و رضایت نامــه والدیــن دانش آموزان برای حضور در ســخنرانی وی در 
شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام منتشر شد یکی از رسانه های محلی 
در اقدامی برای از بین بردن شبهه عدم استقبال از رئیس  جمهور عکسی 
را منتشــر کرد که حاکی از استقبال پرشور و خیل جمعیت مردم یزد در 

سخنرانی حسن روحانی است.

اما عکس مذکور شــباهت بی کم و کاستی با عکسی که در بهمن سال 
13۸7 از سخنرانی محمود احمدی نژاد در یزد منتشر شده، دارد.به نظر 
می رسد رســانه محلی مذکور در اقدام غیراخالقی عکس سفر استانی 

احمدی نژاد را به عنوان عکس استقبال از رئیس جمهور جا زده است.

ادعای سود روزانه 170 میلیون دالر فقط برای اجرای برجام 
بنابر ادعای مقامات دولتی باید از زمان اجرای برجام تا امروز بالغ بر 10 

میلیارد دالر به کشور آمده باشد اما کمترین خبری دراین باره نیست.
برخی مقامات دولتی و مشاوران آنها در یکی دو ماه باقی مانده به اجرای 
توافق به شکل ترجیع بند تکرار می کردند تاخیر در اجرای برجام موجب 
از دســت رفتن روزانه 170 میلیون دالر می شــود. اکنون که قریب ۵0 
روز از شــروع اجرای برجام می  گذرد با یک حساب سرانگشتی می توان 
فهمیــد که طبق ادعای مذکور باید بیش از ۵/7 میلیارد دالر به دســت 
کشور رسیده باشــد. چنین رقمی در طول یک سال، بالغ بر ۶0 میلیارد 

دالر می شود)!(
از سوی دیگر با گذشت یک ماه و نیم از اجرای برجام، مسئوالن دولت 
و بانک مرکزی تاکنون درباره سرنوشــت 32 میلیارد دالری که قرار بود 
آزاد شــود، توضیح نداده اند و در بازارهای داخلی نیز هیچ اثری از تزریق 

دالرهای جدید نیست.

47 دالر تخفیف ویژه دولت بر سر میانگین  قیمت نفت !
رئیس جمهور در حالی در جمع مردم یزد از اداره کشور با نفت 2۵ دالری 
سخن گفت آمارها نشان می دهد که میانگین قیمت نفت در دولت  وی 

72 دالر بوده است.
روزنامه جوان در گزارشــی خاطر نشــان کرد: دولــت 12 ماه از 30 ماه 
فعالیــت خود را با نفت باالی 100 دالری ســر کرده اســت و در ســال 
94 بود که به دلیل بازی نفتی عربســتان سعودی با قیمت نفت، بهای 
بشکه های طالی ســیاه با کاهش رو به رو بوده است. حسن روحانی و 
تیم وی تاکید فراوانی بر نفت 2۵ دالری دارند به طوری که رسانه های 
همســو در یک سناریوی تهیه شده سعی دارند این دروغ را به مردم القا 
کنند که دولت یازدهم با نفت زیر 30 دالر به اداره کشور مشغول است. 

در حالی که دولت با نفت 72 دالری کشور را اداره کرده است که دولت 
نهم در همین زمان - 30 ماه نخســت فعالیت خود - با نفت ۶۶ دالری 
کنار آمد و خبری از نفت 72 دالری نبود. ضمن آنکه قیمت دالر هم به 
ماننــد امروز 3 هزار و ۶00 تومان نبود و درآمد ارزی این روزهای دولت 

یازدهم وجود نداشت. 
میانگین قیمت نفت در هشت ســال حضور دولت های نهم و دهم ۸۶ 
دالر بود که مدیران ارشــد دولت یازدهم ســعی دارنــد آن را 14۸ دالر 
نمایــش دهند در واقع میانگیــن قیمت نفت در 9۶ مــاه فعالیت دولت 
گذشــته تنها 1۶ دالر با میانگین قیمتی نفت در 30 ماهه فعالیت دولت 

یازدهم فاصله دارد.

طعنـه ی موشکی بـه عکس یـادگاری بـا ایـرباس
قبل از شــلیک موشــک های نقطه زن بــرد بلند قــدر H و F، یکی از 
فرماندهان نیروی هوافضای ســپاه طی سخنانی مزاح گونه خطاب به 
خبرنــگاران گفت: گفــت: برخی با ایرباس فرانســوی عکس یادگاری 
گرفتند اما ما با محصوالت بومی و ایرانی خودمان عکس می گیریم که 

مایه مباهات و غیرت ایرانی باشد.

عکس یادگاری خبرنگاران با موشک دوربرد قیام

عکس یادگاری با ایرباس فرانسوی!
گفتنی است حدود یک ماه  قبل در تکمیل پروژه تحقیر ایرانیان، کمپانی 
ایرباس، اجازه داد تا یک فروند هواپیمای ایرباس 3۵0 که در حال عبور 
از مسیر ســنگاپور به اروپا بود به مدت 2 ساعت در خاک ایران فرود آید 
تا ایرانی ها با این هواپیما که ممکن است ۵ سال بعد در سال 2021 به 

ایران تحویل شود عکس یادگاری بگیرند!

  دانستن حق مردم است !!

از نظر آنها من از همه تندروترم
وقتی هاشمی و روحانی در سال 93 و 94 بیش از ده بار جوانان بسیجی ، حزب الهی و انقالبی را به افراطی گری متهم می کنند 

رهبرانقالب: حزب اللهی ها را می گویند تندرو ..! از ادبیات دشمن استفاده نکنید !!!



مرحوم قلبی حسین رضوی کشمیری از فعالین انقالبی 
کشیمر هند بود که چند ماه قبل دار فانی را وداع گفت. 
وی در سال 59 که مقام معظم رهبری به کشمیر سفر 
می کنند، در کشمیر حضور داشته و از خاطرات خود از 

آن سفر می گوید.
در این خاطره آمده است: مقام معظم رهبری در اواخر 
سال 59 یا اوایل سال 60 به کشمیر تشریف آوردند. از 
یک هفته قبل، بنده از شدت شوق در پوست خود نمی 
گنجیدم و آنچنان مشغول زمینه سازی برای پذیرایی از 
آقای خامنه ای بودم که به رغم کارمند بودنم، فراموش 
باید مرخصی بگیرم و بدون مرخصی غیبت  کردم که 

کردم.
چگونه سخنرانی 15 دقیقه ای رهبر انقالب کینه ای 

تاریخی را از بین برد!
یک  بیاورند  تشریف  آقا  فردایش  بود  قرار  که  شبی 
من  کردیم.  نصب  آن  روی  بلندگو  و  گرفتیم  تاکسی 

خودم سوار تاکسی شدم و خبر آمدن آقا را در تمام شهر 
مردم  آوردند  تشریف  که  آقا  کردم.  اعالم  »سرینگر« 
به فرودگاه ریختند. شیعیان با اتوبوس، تاکسی، وانت، 

کامیون و هر وسیله ممکن خودشان را رسانده بودند.
آقا در نماز جمعه اهل تسنن هم شرکت کرد و پشت سر 

»میرواعظ مولوی فاروق« نماز خواند و 15 دقیقه هم در 
آنجا سخنرانی کرد. اثرات این سخنرانی 15 دقیقه ای 
در تاریخ کشمیر بیش از نگارش ده ها کتاب و ماه ها 
سخنرانی بود. در تاریخ کشمیر نخستین بار بود که یک 
روحانی ای شیعه با شخصیتی جهانی به این کشور بیاید 

و در مسجد جامع اهل تسنن سخنرانی کند.
تا قبل از آن روز، شیعه و سنی با هم اختالف و درگیری 
شدیدی داشتند. حتی اگر یک شیعه به مسجد سنی ها 
می رفت، مسجد را تطهیر می کردند و می گفتند یک 
رافضی وارد مسجد شده و مسجد را نجس کرده است.

شیعیان  که  رایج شد  امر  این  آقا،  از سخنرانی  بعد  اما 
بدون  و  شدند  می  تسنن  اهل  مساجد  وارد  راحتی  به 
هیچ ترس و وحشت نماز را پشت سر امام جمعه اهل 
تسنن می خواندند. متقاباًل سنی ها هم به مساجد شیعه 
دقیقه ای  پانزده  آن  محصول  اتحاد،  این  می آمدند. 

سخنرانی آقای خامنه ای بود.

طرف حاضر می شود ارزش هفتاد- هشتاد میلیون اهل 
اینکه  برای  کند،  دشمن  یک  تسلیم  را  خودش  کشور 
از  تر  پست  بنشیند.  صندلی  این  روی  بیشتر  روز  چند 
ذی حق،  مردم  بی گناه،  مردم  هست؟  چیزی  چه  این 
را  پاکشان  های  خون  که  کسانی  معصوم،  بچه های 
گرفته،  شکل  انقالب  این  تا  کردند  فدا  انقالب  راه  در 
تا چیزی به نام جمهوری اسالمی به معنای واقعی اش 
در عالم شکل بگیرد، همه را فدا می کند، تا اینکه چند 

روز بیشتر رییس باشد. 
دیگر از این پست تر چه چیزی هست؟ چقدر آدم باید 
دور از شرف باشد؟ که هستی و خون های یک عده ای 

بیشتر روی یک  تا چهارروز  کند،  فدا  بگیرد،  نادیده  را 
استعدادی هست.  چنین  زاد  آدمی  در  بشیند.  صندلی 

اینقدر می تواند پست باشد.
این کار معجزه خداست. غیر از خدا چه کسی می تواند 
یک  که  بسازد  چیزی  یک  بکند.  خلق  چیزی  چنین 
از پستی و ذلت  از آن اوج به این سطح  دفعه می تواند 
و درماندگی و نجاست و گند سقوط کند. انبیاء و اولیا 

آمدند تا به ما بگویند چه کنیم که اینگونه نشویم. 
که  دوستانی  هستند.  خدا  دوستان  که  بشویم  طوری 
خدا دستشان را به آن مقام عالی رسانده. شما می توانید 

برسید.

از خود می   . بود  بر نفسش مسلط  بود که  تخربیچی کسی 
گذشت و موانع را برطرف می کرد تا دوستان و همرزمان جلو 
روند . کسی بود که شاید سن و سالی نداشت شاید 17یا 1۸ 
سال یا کمتر یا بیشتر اما دلی داشت بزرگ سالحش سرنیزه 
ازخاک  را  مین های زشت  و  کرد  در خاک می  که  بود  ای 
بیرون می کشید که مبادا همرزمانش زخمی بردارند . وقتی 
فرمانده ی جوانش دستور حمله می داد با اطمنیان کامل به 

فرمانده کم سن و سالش سر می سپرد . 
مابقی گروهان که از هر شهر و قوم و قبیله ای بودند اما همه 
ایرانی !!! هیچگاه همدیگر را به خاطر سن کم یا زیاد ، زبان 
ترکی یا لری ، روستایی یا شهری درجه پایین یا باال ، با سواد یا 
بی سواد مسخره نمی کردند همدل بودند و باهم برادر ، همه 

ایرانی و با غیرت برای دفاع از ناموس و کشورآمده  بودند .
از میدان مین عبور می کرد و همه را به حیرت  تخریبچی 
وا می داشت ، سیم خاردارها رو یکی یکی قیچی می کرد 
.  دست و پاش زخمی می شد ولی بخاطر همرزماش آخ هم 
نمی گفت تا مبادا صدایش را  دشمن بشنود !!! تا جایی که 

خودش را پلی می کرد برای  دوستانش !!! برایش مهم نبود 
یا چی بوده  ، ولی اطمینان داشت که  همرزمش کی بوده 
همه برای دفاع از اسالم و وطن آمده اند . زخمی می شد ولی 
شاد بود از اینکه همرزماش به سالمت از میدان مین گذشتند 
، همیشه اولین کسی بود که پا جلو می گذاشت و در آخر از 
دوستانش عقب می ماند ولی خوشحال از اینکه دوستانش 

جلو رفتند تا دفاع کنند برای سربلندی وطن .
یا  ولی متاسفانه چند وقتی است که در گروههای مجازی 
باز  در صحبت ها  پای تخریبچی های زیادی در شهرمان 
شده اما نه اون تخریبچی جوان دوران دفاع مقدس که فقط 

عکسی از او به یادگار مانده ....
تخریبچی که از هر تهمت و دروغ و ناسزایی کم نمی گذارد !!! 
مین های زشت تهمت و افترا و دروغ را جلوی دوستانشان 
به  را  اتهام  ، سرنیزه  کنند  منفجر  را  تا همدیگر  اندازند  می 
سمت یکدیگر نشانه  می روند تا همدیگر را از پای در آورند 
. نسبتهای شهری و روستایی ، با سواد و بی سواد و... بهم 

می دهند تا خود را بزرگ جلوه دهند !!! 

رمز عملیاتشان عوض شده و از ناراحتی دوستان خود شادی 
دشمنان را فراهم می کنند . به جوانها اعتماد ندارند و بی 
تحمل   . ناکارآمد  و  فرسوده  را  بزرگان  و  خوانند  می  تجربه 
انتقاد را ندارند  چه برسد به زخمی شدن ، هدفها را گم کرده 
باز کردن و کمک کردن  به جای  را  و معبرهای مشکالت 
، یکی یکی می بندند !!! ولی تا به کجا !!! تخریبچی آن 
دوران چه هدفی داشت و تخریبچی این دوره چی .............

یادمان باشد که همه ایرانی هستیم و عضوی از یک پیکر 
را  بزنیم عضوهای دیگر هم درد  به یک عضو  اگر زخمی 

احساس می کنند .

از شهدا گفتند از افتخار آفرینی هایشان و ما نشسته بودیم و 
گوش می کردیم .

باز هم  ما  و  ندادند  به دشمن  نیز  اینکه یک وجب خاک  از 
به  انگشت  با  اشاراتشان  به  نگاه می کردیم  و  بودیم  نشسته 

نقشه ی وطن کنج دیوار...
ما نشسته بودیم و خیلی ها هم دوست داشتند و دارند که 
بخوانیم  خاطرات  کتاب  دارد  جا  تا  وقت  آن  بنشینیم  فقط 
،تصاویرشان را بر در و دیوار کالس هایمان و یا اتاق هایمان 

بچسبانیم.
نشستن ، شنیدن و نگاه کردن شد تمام کارمان.

نسل  بود  ، شده  گر  فریاد  و  ایستاده  نسل مجاهد،  ثمره ی 
نشسته ی یادآور .

 ، همت  حاج  عکس  داشتیم  ما  که  سالهایی  آن  تمام  در 
کمدها  روی  یا  ها  کالسور  پشت  را  خرازی   ، متوسلیان 
قرار  هایمان  تبلت  و  گوشی  زمینه  پشت  یا  و  ها  پیراهن   ،
می دادیم و صبح جمعه ای دعای ندبه می خواندیم به همراه 
ساندیس !!  یک نفر داشت فریاد می زد : بسیجی باید در 

وسط میدان باشد تا فضیلت های انقالب زنده بماند.
وسط میدان ما شده بود کنج عافیتی که با نقوش شهدا تزئین 

شده بود و عکس ها و خاطراتشان.
اینکه چطور عاشق می شدند ، چطور خواستگاری می کردند 

، چطور شوخی می کردند...
عجب شهدای نازنین بی آزاری ، شهیدانی که حتی شهرام 
جزایری ها یا مهدی هاشمی ها هم حاضرند زکات اختالس 
هایشان را بدهند عاشقانه ، تا برایشان کنگره های بزرگداشت 

گرفت آن هم فراوان.
آنقدر هم که حاالها می  آنجا که درک کرده ام ، شهدا   تا 
گویند نازنین نبودند ، همیشه هم لبخند روی لبان شان نبود.

آنقدر محو خدا نبودند که فقر و فساد و تبعیض از یادشان برود 
محرومیت ها برود و آنچنان از خوف خدا غش نکرده بودند 

که هیچ خوفی بر دل هیچ کس نیندازند.
تا آنجا که درک کرده ام-راستی چند صد سال پیش بود؟-

تجمل پرست ها از بسیج می ترسند. مفسدها ، مال مردم 
خورها ، رانت خورها ،آقازاده های فاسد از بسیج می ترسند. 

شهدا آدم های ترس آوری بودند.
باور کنید این قدر دوست داشتنی بودن هم خوب نیست.

باور کنید به خدا، امام حسین علیه السالم هم اینقدر دوست 
داشتنی نبود. اگر نمی ترسیدند از او، که تکه تکه اش نمی 
کردند لگام ها بر بدنش وارد نمی ساختند و آب ها به قبرشان 
و  نیزه  به  ها  سر  و  زدند  نمی  آتش  ها  خیمه  و  بستند  نمی 
معجرها از سر نمی کشیدند  و تازیانه ها بر اهل بیتش روان 

نمی ساختند .
اسالم  است  دشمنان  تأیید  مورد  امروز  که  اسالمی  آن 
امریکایی است که در آن از جهاد با دشمنان ، تالش برای 
و  ها  محرومیت  عدالتی  بی  تبعیض  با  مبارزه   ، پیشرفت 

ظالمان خبری نباشد.
راه کدام شهیدانیم !!  پیرو  ما   ، ما مسلمان کدام اسالمیم 
شهیدان انقالب ، آن فرزندان روح الله یا شهیدانی که ساخته 

و پرداخته ی عده ای منفعت طلب امروزی اند.
خدایا عاقبتمان را خیر گردان

ashoraian@mihanmail.ir   . . . . . . . . . . . . . . . . . . : پست الکترونیک
h.ebrahimi02@gmail.com   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ایمیل سردبیر
طراحی و صفحه بندی : . . کانون آگهی و تبلیغات نگارستان مهر -  4745 5242

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :  . .   محمدتقی کاویان
سردبیر : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسن ابراهیمی

آدرس مکاتباتی : . .  مبارکه، صندوق پستی 84815/1617

تلفن : . . . . . . . . . . . . . . . . .   1382 5240 - 031
فکس : . . . . . . . . . . . . . . . .   1617 5240 - 031
سامانه پیامک :  . . . . . . .30001281001617 دو هفته نامه عاشورائیان شهرستان مبارکه

4ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم …

چگونه سخنرانی 15 دقیقه ای رهبر انقالب کینه ای تاریخی را از بین برد!
ماجرای سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در کشمیر هند:

  حكایتی از مرحوم شیخ رجبعلی خیاط
یکي از شــاگردان مرحوم شیخ رجبعلي خیاط مي 
گفت: بعد از فوت مرحوم شیخ، ایشان را در خواب 
دیدم، از او سوال کردم در چه حالي ؟ گفت: فالني 
من ضرر کردم! با تعجب گفتم: تو ضرر کردي! چرا؟ 
فرمود:زیرا که خیلــي از بالها که بر من نازل مي 
شد با توسل آنها را دفع مي کردم، اي کاش حرفي 
نمیزدم چون االن مي بینم براي آنهایي که در دنیا 

بالها را تحمل مي کنند در اینجا چه پاداشي مي دهند!

  در شگفتم از آدمیزاد...
امام علی علیه السالم :

در شگفتم از آدمیزاد، کــــه آغـازش نـطفه ای است و فرجامش الشه ای و در این 
میان انبان نجاست و با این احوال تکّبر می ورزد !.       منتخب میزان الحکمة : 4۸0

  خاطره ای از زبان حضرت آیت اله واعظ طبسی
سه مرتبه تصمیم گرفته بودند مرا به آن هدف و ایده ای که در آرزوی آن هستیم 
یعنی شهادت برسانند اولین بار بمبی را در جلدی به عنوان نهج البالغه کار گذاشته 
بودند و قرار بود زمانی که ما در جمع پاسداران هستیم به دست بنده برسد و قضیه 

تمام شود که خدا مکر آنان را نقش بر آب کرد .
بار دوم تصمیم داشــتند از مواد منفجره استفاده کنند و دار الزهد مبارکه را منفجر 
کنند و این بار لحظه ای که این منافق به من نزدیک می شد در فاصله دو قدمی 
متوجه شــدم و این را از الطاف خدا مــی دانم که مقدر کرده بود چند روزی دیگر 

توفیق خدمتگزاری در این جهان را داشته باشیم .
در همــان آن آن چــه که نظرم را جلب می کرد ، خدا بــود و من در آن لحظات 
حســاس توجه به الطاف و عنایت خدا داشتم ، در یک ثانیه اگر سیم برق مطابق 
هدف پیش بینی شده با بنده اصطکاک پیدا می کرد ، که آتش آن اصطکاک را هم 
برخی دیده بودند مسئله تمام بود و ما راحت می شدیم و من احساس می کنم هیچ 

انگیزه ای به یاری خدا به جز خدمت به اسالم و مسلمین نداریم .

  آثار سلحشور مایه آبرو و اعتبار هنر سینمای ایران است
رهبر معظم انقالب اسالمی:  آثار پرآوازه و ماندگار این هنرمند باایمان که مرزهای 
کشور را درنوردیده و مایه آبرو و اعتبار هنر سینمای ایران در چشم ملت های دیگر 
گشــت، بی گمان در شمار حســنات بازمانده از وی و موجب اجر الهی و نام نیک 

مردمی ایشان خواهد بود ان شاءاله.
سخنرانی مرا بعد از سریال حضرت یوسف پخش کنید.

ســید حسن نصراهلل قهرمان و فخر شیعه و عرب و لبنان گفته بود قوی ترین کار 
فرهنگی که جمهوری اســالمی تا کنون انجام داده است، مجموعه یوسف پیامبر 
اســت و وقت سخنرانی خودم را به پخش سریال حضرت یوسف)ع( دادم و گفتم 

سخنرانی مرا بعد از سریال پخش کنید.
فرج اهلل سلحشور؛ بنیانگدار سینمای قرآنی

شــورجه)کارگردان(:  دغدغه اصلی مرحوم سلحشور سینمای دینی و قرآنی بود تا 
اینکه تصمیم خود را به مرحله عمل رساند و سینمای قرآنی را بنیان گذاری کرد، 
پس از فیلم »مردان آنجلس« نامه ای از یک یهودی به دســتم رســید که پس از 
دیدن این فیلم مسلمان شده است و این نشان دهنده  اثرگذاری باالی آثار فرج اهلل 

سلحشور بود که جایی یافت نمی شود
مرحوم سلحشور تا آخرین لحظه بر مبانی خود و ارادت به اهل بیت)ع( و خدمت به 
اسالم ناب پا برجا ماند و لحظه ای عقب نشینی نکرد، امیدواریم در آینده افراد زیادی 
در این مسیر گام بردارند و آثار بهتری به بشریت در فضای جهانی بر جای بماند.

  نماز اول وقت
شهید مدافع حرم ، احمد مشلب  : 

حواستون به نمازتون باشه حواستون به دینتان باشه 
نماز را اول وقت و زیارت عاشورا بخوانید.

اگرما اینکاررو انجام ندهیم پس چه کسی اینکارو 
انجام دهد ؟

  مدافع چادرم ... 
چادر مادر من فاطمه، حرمت دارد...

نه فقط شبه عبایی مشکیست
که به سر اندازی

و خیالت راحت
که شده ای چادری و محجوبه !

چادر مادر من فاطمه، حرمت دارد
قاعده، رسم، شرایط دارد

شرط اول همه اش نیت توست...
محض اجبار پدر یا مادر

یا که قانون ورود به دانشگاه نیست
یا قرار است گزینش شوی از ارگانی

یا فقط محض ریا
شاید هم زیبایی، باکمی آرایش !

نمی ارزد به ریالی خواهر...
چادر مادر من فاطمه ،
شرطش عشق است

عشق به حجب و حیا
به نجابت به وفا

عشق به میراث حضرت زهرا
که برای تو و امنیت تو خاکی شد

تا خیالت شود امروز راحت و آسوده
گوهری سیلی خورد

پهلویی شکست
محسنی نامده بار سفرش را بست

دخترکی شبی به عزای مادر نشست
خون این سیل شهیدان 

همه اش بهر این چادر تو ریخته شده
خواهرم 

حرمت این پارچه ی مشکی تو
مثل آن پارچه مشکی کعبه واالست
یادگار یاس نیلی،حضرت زهراست

نکند چادر او سرکنی اما
َروشت

و
َمنشت

بشود عین زنان غربی
به خدا قلب خدا می گیرد

گر که مادر من فاطمه شاکی بشود
به همان لحظه سیلی خوردن
لحظه ی پشت در او سوگند

خواهرم
چادر مادر من ، فاطمه ، حرمت دارد

   قناعت شیخ انصاری ) قدس سره (
» روزی آقا ]آیت اهلل بهجت )ره([ در رابطه با قناعت شیخ انصاری ) اعلی اهلل مقامه ( 
فرمود: مادر ماجده و والده مکرمه شیخ و نوه دختری اش با ایشان زندگی می کردند، 

روزی شیخ بچه دخترش را تعقیب می کند. که با عصا تأدیب کند . 
بچه خود را به دامن مادر بزرگ می اندازد، مادر شیخ می پرسد: بچه چه کار کرده؟ 
شیخ می فرماید: نان تازه به او داده ایم و گریه و لجاجت می کند که خورش الزم 

دارد، مگر نان تازه هم خورش می خواهد؟ «

کشکول عاشورائیان

پست تر از کسی که ارزش ۷0 میلیون  اهل کشور خودش را تسلیم دشمن می کند، چه کسی است؟

تخریبچی های مبارکه !!؟

ما مسلمان کدام اسالمیم !!!

آیت اله مصباح یزدی :

  باسالم، ای کاش که شــعارها ازروی فکر بود، اینقدرکه روسیه وانگلیس وآل 
ســعود به ایران ضربه زدند هیچ کشوری تا این حد خیانت نکرد )تمام تسلیحات 

نظامی و شیمیایی 8سال جنگ توسط این کشورها به عراق داده شد(
  با ســالم . آفرین به انتخاب شایســته و هوشمندانه مردم فهیم ودانای مبارکه 
که فردی را از یک خانواده فرهیخته فرهنگی برگزیدند . خانم مهندس ســعیدی 

پیروزیت مبارک
  باسالم .چه خوب بود کسانی که علم شان درحد آقای دکترظریف نیست راجب 
ایشان اظهارنظرنمی کردند ، همه باید بدانند که آقای ظریف با مشاوره رهبرمعظم 

انقالب تیم مذاکره کننده هسته ای رو هدایت کرد . 
عاشورائیان : اواًل راجب غلط است  بنویسید راجع !!! دومًا حضرت آقا بارها 

فرمودند من خوش بین نیستم و وارد جزئیات هم نمی شوم .
  ســالم آقای خوبی ها... پدر ندبه های دلتنگی… ای که چشمت همیشه شبنم 
داشــت ! ماجرای ظهور تو هر بار، سیصد و سیزده نفر کم داشت ! نیستی و جهان 

مرتب نیست!!! ادرکنا یا موالنا
  خبرآمدنش راهمه جا پخش کنید؛ می رسد لحظه میعاد ، به اّمید خدا؛ منتقم می 
رسد و روز ظهورش ، حتماً ، می شود فاطمه )س( دلشاد به اّمید خدا؛ حرم خاکی 
خورشــید و قمرهای بقیع، عاقبت می شود آباد ، به اّمید خدا ؛ مثل مشهد ، وسط 
صحن بقیع نصب کنیم ، دو سه تا پنجره فوالد ، به اّمید خدا...سالمتی وتسلی دل 

داغداد عزیزدل زهرا)س( امام زمان )عج( صلوات مکرر فراموش نشود
  ســالم لطفاً درخصوص آقای احمدی نژاد وخدمات ارزشمند ایشان برای مردم 

فهیم شهرستان مطالبی بنویسید
  لطفاً گزارشــی از تخلفات معاونین و مدیران شهرداری ......... و اختالس های 
میلیاردی و پارتی بازی ها و رشوه خواری هایشون هم مطلبی بنویسید . متأسفانه 
شــورای شهرمون هم که چند تاشون معلم و مذهبی هستند سکوت کرده اند و یا 
خودشون وارد خرید ملک و زمین های مردم بیچاره قبل از اجرای طرحی شده اند . 
عاشورائیان :  ان شاء اله در سال ۹5 با همکاری شما خوانندگان دلسوز و 
انقالبی و با بررسی های الزم همراه با سند و مدرک مطالبی به اطالع مردم 

آن شهر می رسانیم .
  چند روز پیش واسه کاری رفتم دادگستری ـ یه مرد مذهبی میانسال بسیجی 
به یه خانمی خیلی بد حجاب ) که متأســفانه کاشف به عمل اومد مسئول حقوقی 
بنیاد ..... مبارکه است ( تذکر داد . ناگهان یک وکیلی که اونجا بود به اون شخص 
بسیجی گفت : تو مگه کارت ضابط داری که تذکر می دهی ؟ اون بسیجیه گفت 
نه . وکیله شروع کرد به انتقاد و حرف مفت زدن که تو اجازه نداری تذکر بدی !!!! تو 
باید کارت داشته باشی ! متأسفانه اون خانم بدحجاب همم زبونش دراز شد و....!!! از 
مسئولین محترم به ویژه مسئولین دادگستری می خواهیم با این گونه وکال برخورد 
شود . مگه حضرت آقا نفرمودند امر به معروف برهمه واجب است . مگه نفرمودند 
هر جا گناهی دیدید تذکر بدهید . این جوری که نمیشه . پس باید هر جا تخلفی یا 
جرمی دیده شد به فرد خاطی بگیم صبر کن تا ما بریم یک آدمی که کارت داشته 

باشه بیاریم تا به شما بگه این کار شما خالفه !!!
  در ایــن انتخابــات فهمیدیم آقای روحانی و ظریف تــو مبارکه 1500 تا رأی 

بیشتر ندارند !!!!
  سالم ، چرا این پروژه اداره آب در خیابان طالقانی اینقدر طول کشیده . چند متر 
کنار خیابان را کنده اند و مدتهاست گاهی یک سر می زنند و یک خورده کار می 

کنند و دوباره رها می کنند و می روند. 


