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...

تازههای مطبوعات
••آرمان  -اکبر ترکان ،مشاور رئیسجمهور با بیان این که
قانون هدفمندی یارانهها از روز اول تابهحال اجرا نشده
است،نوشت :اگر این قانون اجرا میشد ،مصرف ساالنه
انــرژی کشور  ۸۰میلیارد دالر هــدرســوزی نبود .قانون
هدفمندی یارانه همان مدیریت مصرف انرژی کشور است.
ولی این قانون نه دوره احمدینژاد اجرا شد و نه بعد از آن.
درواقع اگر قانون به درستی اجرا شود ،مصرفمان در گاز،
بنزین و گازوئیل معقول میشود .در این قانون ابعاد مختلفی
نظیرمصارفتولیدی،خانگی،حملونقلیونیروگاهیدیده
شده است .اما هیچ یک از اهداف انرژی که در برنامههای پنج
ساله تدوین شده تاکنون به نتیجه نرسیده است.
••کیهان – ایــن روزنــامــه در مطلبی بــه تحلیل نشست
مطبوعاتی رئیسجمهور با خبرنگاران داخلی و خارجی
پرداخت و نوشت :برخالف انتظار در این نشست ،خبری
از مشکالت اصــلــی م ــردم یعنی مشکالت اقتصادی
نبود!گفتوگوهای اخیر رئیسجمهور نه تنها پاسخ
قانعکنند های به مسائل مد نظر منتقدان نداشته ،بلکه
نتوانسته گــروه حامیان سرسخت و حتی گــروه حامیان
بیمنطق وی را هم مجاب کند!...علت را،باید درانکار
حقایق دید...رئیسجمهور باید مشاورانش را عوض کند و
پنجرههای کاخ ریاست جمهوری را برای شنیدن اعتراض
و مطالبات مردم باز کند.
••آرمان – یک آمار تکان دهنده حاکی است جوانان ایرانی
 7برابر میانگین جهانی در معرض سکته مغز یاند .این
هشدار را شهرام اویسقرن دبیر دهمین کنگره استروک
ایران اعالم کرد.
••شهروند -این روزنامه در گزارشی با عنوان « تسویه
حــســاب بــا ماشین بــرف روب!» بــه نقل از ابوالفضل
حسنبیگی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت:در
حالیکه به  1600ماشین برف روب نیاز است راهداری
تنها  ٢٠٠ماشین برف روب در اختیار دارد .دراین باره
معاون وزیــر راه و شهرسازی هم اعــام کرد که نیمی از
ماشین آالت راهداری فرسوده و ناکارآمد هستند.
••کیهان – به دنبال ساخت و نمایش مستندی پر مسئله
درباره همسر گرامی حضرت امام خمینی(ره) ،این پرسش
قابلطرحاستکهمدیریتموسسهعروجفیلم–تهیهکننده
مستند یاد شده -بر عهده چه کسی یا کسانی است؟مدیر
این موسسه فردی به نام«غ .ا» از عناصر اصالحاتی تندرو
و بهشدت تحت تاثیر محمد خاتمی است .شنیده میشود
در حالی که موسسه عمال فعالیت چندان جدی ندارد اما
جلساتیباحضورسینماگراندرمحلموسسهبرپامیشود.

...

انعکاس
••سایت  598نوشت  :کارهای امــام جمعه تبریز که
در ما ههای گذشته خبرساز شــده ،ایــن بــار حــول محور
نمایندگان مجلس چرخید و خبر جدید ساخت .پنج شنبه
شب نمایندگان مردم استان آذربایجانشرقی در مجلس به
همراه استاندار آذربایجانشرقی به دعوت حجتاالسالم
والمسلمین سید محمدعلی آ لهاشم امام جمعه تبریز
و مهمان وی بودند .آ لهاشم در این مهمانی و جلسه
صمیمی خواستار ایجاد همدلی و اتحاد بین نمایند هها
در استان شد.
••جهان نیوز نوشت  :طی چند روز گذشته عملکرد
الریجانی به گونه ای بــوده اســت که ظن پایان رفاقت
سیاسی رئیس مجلس و رئیس جمهور را تقویت کرده یا
حداقل این روابــط قرار نیست همانند گذشته در صلح
مطلق بگذرد.گفته میشد آقــای علی الریجانی مانع
سؤال از رئیسجمهور است؛ میگفتند یکتنه در برابر
طرح سؤال از رئیسجمهور ایستاده و اجــازه نمیدهد
طرح سؤال از آقای روحانی به صحن علنی مجلس شورای
اسالمی برسد و حتی اجــازه نمیدهد این سوا لها به
کمیسیو نهای تخصصی برود اما حاال او چند روز قبل
از پشت تریبون مجلس گفت که کسی مانع طرح سؤال
از رئیسجمهور نیست .موضوعی که به نظر میرسد
نشانههایی از جدایی مجلس یا بهتر بگوییم طیف علی
الریجانی از دولت و رئیسجمهور روحانی باشد.
••رسا گزارش داد :آیت ا ...جوادی آملی مرجع تقلید
تشیع ،جریان کشف حجاب از سوی عده ای را محکوم
کرد و گفت :آن خدایی که زن را آفریده است ،دستور داده
که این اندام او باید پوشیده باشد ،بر این اساس کشف
حجاب حرکتی نادرست است؛ همه اعتراض ،نقد و ...
دارنــد ،اما کسی نباید در برابر حکم و فرمان الهی قیام
کند .این مفسر برجسته قرآن کریم با تأکید بر ضرورت
حضور حداکثری بانوان در راهپیمایی  ۲۲بهمن اظهار
کرد :زنان باید به میدان آمده و از حجاب دفاع کنند و آن
را جلوه بخشند.
••خبرآنالین نوشت :جلودارزاده نماینده مردم تهران با
بیان این که اصالحطلبان به صحنه نیامدند تا روشهای
دوره احمد ینژاد را ادامه دهند ،گفت :برخی با لیست
اصالحات وارد مجلس و شوراها شدند؛ اما آمدند در فضای
بخور بخور و جایگزین کردن کس و کارشان در جاهای
مختلفافتادند؛اینعملکردناحق،درستهمانچیزهایی
اســت که یک بــار اصــاحــات را زمین زده اســت .گاهی
مشاهده میکنیم که یک نماینده تالش میکند تا یک وزیر
را برای استیضاح به مجلس بکشاند و بعد از چند جلسه
متوجه میشویم که مثال کل مشکل او با وزیر این است که
میخواهد پسرخالهاش مدیرکل فالن جا شود.
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درکنفرانس پولی پاریس مطرح شد

احتمال بازگرداندن قوانین 1996اروپا برای مقابله با خروج آمریکا ازبرجام
عراقچی :اروپایی ها اگر عالقه ای به برجام دارند ،باید تمام تالش خود را به کار گیرند

تجربه موفقیتآمیز است سپس ما دربــاره دیگر مسائل
گفتوگو خواهیم کرد .وی تصریح کرد که سیاست های
آمریکا موجب نقض متن توافق هستهای شده است.

کنفرانس «یورومانی» در پاریس در حالی با حضور معاون
سیاسی وزیر خارجه کشورمان و جمعی از مقامات اتحادیه
اروپــا و کشورهای اروپــایــی برگزار شد که سایه شرایط
معلق برجام بر این کنفرانس پولی و اقتصادی سنگینی
می کرد .معاون ظریف در این کنفرانس درباره مذاکرات
غیرهستهای توضیح داد و برخی مقامات اروپایی از احتمال
استفاده مجدد از قوانین متروک اروپایی برای حمایت از
شرکت ها و تجار خود در ارتباط با ایران سخن گفتند.

▪فرانسه :به خاطر برجام ،برای کار با ایران در وضعیت
برزخ قرار داریم

▪احتمال بازگرداندن قوانین  1996اتحادیه اروپا برای
مقابله با خروج آمریکا از برجام

دنیسچایبیرئیسبخشایراندرسرویساقدامخارجی
اتحادیه اروپا در سخنانی در این کنفرانس درباره خروج
احتمالی آمریکا از برجام تأکید کرد :ما در حال بررسی
برخی گزینههای احتمالی هستیم .ابزارهای حقوقی
بــرای این کار موجود هستند .یکی از گزینه هایی که
احتما ًال احیا خواهد شد«قوانین بلوکه کردن» خواهد
بود ،سیستمی که از  1996میالدی تنظیم شده تا از
شرکت های اروپایی حمایت کند .اشاره این مقام اروپایی
به مقررات مقابلهای مصوب سال  1996است که برای
محافظت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار
به تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد.
در آن زمان ،استفاده اروپا از این مقررات در کنار تهدید به
طرح شکایت علیه آمریکا در سازمان جهانی تجارت سبب
شد که شرکتهای اروپایی بتوانند یک دهه تحریمهای
آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند .این قوانین هنوز وجود
دارد ،ولی با توجه به همراهی اروپا با تحریمهای آمریکا
علیه ایــران از سال  2006به این سو ،فع ً
ال این قوانین
اجرایی نمیشود .چایبی در سخنانی درباره این قوانین



گفت« :این مقررات را میتوان بار دیگر بازگرداند ،اما
تنها در صورتی که آشکار شود آمریکا تحریمهای با آثار
فرامرزی را بازگردانده و آن ها را اجرا میکند  ».
▪عراقچی :اروپایی ها اگر عالقه ای به برجام دارند ،باید
تمام تالش خود را به کار گیرند

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان نیز همزمان
در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی الرپوبلیکا با بیان این که
اروپایی ها اگر عالقه به حفظ آن داشته باشند باید تمام
تالش خود را به کار ببندند ،گفت :بــرای ایــران توافق
هسته ای یک موفقیت به شمار نمی آید .ایران نفع کاملی
از لغو تحریم ها نبرده است ،تحریم ها برداشته شده اند اما
آمریکا به جامعه تجاری اجازه نمی دهد با ایران کار کنند.

...
آمریکا

ادعای وال استریت ژورنال درباره پیشنهاد محرمانه دولت ترامپ به ایران
ایسنا  -روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مدعی
شد  :دولت ترامپ رئیسجمهور آمریکا در ماه دسامبر
تالشکردهاستتایککانالارتباطیمستقیمباایران
ایجادکندتابتوانددربارهآزادیاتباعایرانیوآمریکایی
که در کشور متقابل در زندان به سر میبرند ،گفتوگو

کند.هر چند ایران به این تالشهای واشنگتن پاسخ
نداده و با مقامات آمریکایی درباره این موضوع تعامل
نکرده است .این اولین تالش دیپلماتیک آمریکا برای
گفتوگو با ایران درباره این مسئله از زمان روی کار
آمدن رئیسجمهور ترامپ به شمار میآید.

به گزارش مهر ،وی افزود :فشار روی دولت بسیار شدید
است و از ما سوال می شود که چرا شما به تعهدات خود
عمل می کنید وقتی دیگران به آن احترام نمی گذارند.
عراقچیهمچنینبهغربهشدارداددرصورتیکهآمریکا
و کشورهای اروپایی به تعهدات خود پایبند نباشند ،کره
شمالی دلیلی برای مذاکره احساس نخواهد کرد .وی
تصریح کرد :آمریکا تالش می کند که ما را به سمت خروج
از توافق سوق دهد ،اما ما به دام نخواهیم افتاد .عراقچی
همچنین روز پنجشنبه در سخنرانی در کنفرانس یورو
مانی در پاریس سیاست دولت ترامپ رئیسجمهور آمریکا
در قبال ایران را غیرسازنده خواند و گفت :اکنون غرب از ما
میخواهد تا وارد رایزنیهایی درباره مسائل دیگر شویم.
پاسخ ما روشن است .ابتدا تضمین کنید که این توافق یک



به گــزارش تسنیم به نقل از رویــتــرز ،جفری کلستین
اوبرایان مدیر روابط دوجانبه وزارت دارایی فرانسه در
سخنان خود در این کنفرانس ،گفت :ما در صحنه بین
المللی در وضعیت برزخ قرار داریم .کسی نمی داند بعد
از ماه می (ضرب االجل ترامپ برای اصالح برجام که در
نیمه دوم اردیبهشت رخ خواهد داد) چه اتفاقی رخ خواهد
داد .شرکت های فرانسوی با این بالتکلیفی روبــه رو
هستند و این چیزی است که اگر شما می خواهید در ایران
فعالیت تجاری انجام دهید ،باید آن را به جان بخرید .این
مقام فرانسوی در عین حال تصریح کرد :اولویت ما در
کوتاه مدت این است که به منظور ساده و کامل کردن
تجارت با ایران ،امسال یک اعتبار یورویی به خریداران
کاالهای فرانسوی ارائه کنیم ،اقدامی که روابط تجاری
دوجانبه ایران و فرانسه را خارج از محدوده تحریم های
آمریکا نگه می دارد.
▪انگلیس :بار دلجویی از آمریکا به عهده ایران است!

در این نشست معاون وزیر خارجه انگلیس هم سخنرانی
کرد .به گزارش فارس ،آلیستیر برت گفت که اروپا مصمم
به حفظ برجام است ولی به هرحال از آمریکا هم باید
دلجویی شود و بار این دلجویی بر دوش ایران است که
باید نگرانیهای آمریکا از فعالیتهای منطقهای خودش
را درک کند و در جهت کاهش آن ها گام بردارد.

...
ارتش

فرمانده ارتش :آمریکا سگ کی باشد که با ما دست به گریبان شود
فارس  -فرمانده کل ارتش با اشاره به برنامهریزی
دشمن برای مقابله با کشورمان افــزود :در جنگ
جدید که ترکیبی است ،عملیات روانــی و فضای
مجازی خط مقدم است و دشمن تالش میکند
بهوسیله گرانی و نارضایتی عمومی مردم اهداف

خود را دنبال کند.امیر سرلشکر موسوی با بیان این
که ما ملت بزرگی هستیم که توانایی زیادی داریم و
به کوری چشم دشمن میتوانیم همه مشکالت را
حل کنیم،گفت :آمریکا سگ کی باشد که بخواهد با
شجره طیبه ملت ایران دستبهگریبان شود.
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این کارنامه را باید کامل بررسی کرد!
در روزهای بزرگداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی جا
دارد به جای شعارهای تحسین آمیز و تعارف های رسمی با
تأمل و اندیشه به مرور این کارنامه بپردازیم.
در کارنامه هر تجربه بشری مانند انقالب اسالمی به طور
طبیعی هم نکات مثبت هست و هم نکات منفی ،هم نمره
های مثبت هست و هم نمره های منفی ،هم کامیابی ها
هست و هم ناکامی ها و برای بررسی منطقی این کارنامه
چاره ای جز مالحظه منطقی و همزمان همه ابعاد گوناگون
با هم نیست.
تمرکز بر نکات مثبت بدون توجه به نکات منفی تصوری
نادرست و شعارگونه از موضوع ایجاد می کند و تمرکز بر
نقاط منفی بدون توجه به نقاط مثبت باعث سرخوردگی
و یأس می شود.
یکی از دالیلی که باعث شکاف و گسل جدی در بخش
گسترده ای از نسل جدید با آرمان ها و باورهای انقالب شده
همین بوده که طی سال های گذشته برخی از صاحبان
رسانه و اصحاب تریبون با چنین رویکردی به تبیین ارزش
های انقالب پرداخته اند و تصور کرده اند باید تنها از نکات
مثبت سخن بگویند.
شاید همین افراط باعث شده که برخی هم از طرف دیگر
بام بیفتند و به جای پذیرش واقعیت ها و اعتراف به نقاط
مثبت ،به تفریط دچار شوند و تنها از نقاط منفی سخن
بگویند و هیچ کدام از کامیابی ها و موفقیت های کارنامه
انقالب را نبینند.
مالحظه هر دو جنبه در کارنامه انقالب موجب می شود که
اهل انصاف و منطق بتوانند با واقع بینی به دستاوردهای
انقالب اسالمی بنگرند و حقیقت های افتخار آفرین این
تجربه ارزشمند را درک کنند.
افزایش شگفت و تعجب برانگیز حجم تبلیغات منفی و
ناسزاگویی رسانه های دشمن در آستانه چهل سالگی
انقالب اسالمی نشان می دهد پایداری و استقامت این
بنیان مبارک در طول این چهار دهه بسیار بر استکبار
جهانی ناگوار بــوده است .مقابله با این حجم عظیم از
تبلیغات سوء با چشم بستن بر واقعیت های تلخ و جنبه های
منفی ممکن نیست و تنها در صورتی می توان از این کارنامه
دفاع کرد که صادقانه با مخاطب مواجه شویم و بپذیریم
که در این روزگــار و با نسل جدید دیگر با مدح و ستایش
شعارگونه نمی توان از انقالب اسالمی دفاع کرد!
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خبر آخر
شریف :در بحث حفاظت از شخصیت ها تابع مصوبات و ابالغیه ها هستیم
حمله به پاستور ،تروریستی نبود
باشگاه خبرنگاران  -سخنگوی سپاه پاسداران محافظت
از مسئوالن را تکلیف سازمانی خواند و گفت:ما نمیتوانیم
سالیق شخصی و سیاسی را در موضوعات بیان کنیم،
باالخره کشور تصمیم گرفته که بــرای برخی مقامات
و  شخصیتها که در جایگاه های حساس هستند محافظ
قراردهد.سردارشریفبابیاناینکهدراینزمینهبامواضع
سیاسی افراد کاری نداریم اضافه کرد :سپاه باید هم از
رئیسجمهوریکهمیخواهدبینمردمباشدوهمازرئیس
جمهوریکهتالشنمیکندبینمردمباشد محافظتکند.
وی تصریح کرد :سپاه تابع قوانین و مصوبات است و در این
زمینه هم ،چنان چه به سپاه پاسداران ابالغیهای برسد،
ما آن را انجام میدهیم ،تا امروز مصوبه در این مورد تغییر
نکرده است.سردار شریف درباره فرد مهاجم به ساختمان
نهاد ریاست جمهوری گفت که حمله مهاجم به هیچ وجه

تروریستی نبوده است .وی تاکید کرد:از آن جایی که او به
سمت ساختمان اداری نهاد ریاست جمهوری در حرکت
بودهوباتیراندازیهوایینیزمتوقفنشده،مأمورانمجبور
بهتیراندازیشدندوخوشبختانهآسیبجدیندیدهاست.

قالیباف :نمی توان به مردم گفت سختی ها را به خاطر
ضعف مدیریت ما تحمل کنید
شهردار سابق تهران با بیان این که امروز به نام دین در
مسند قدرت هستیم ،خطاب به مسئوالن تصریح کرد:
نمیتوان به مردم گفت همه سختیها را به خاطر ضعف
مدیریت ما تحمل کنید .مردم سختیها را برای اسالم
و خدشه وارد نشدن به عزتشان تحمل میکنند و اگر
ملت ایران بخواهند سختی را تحمل کنند که به خاطر
بیعرضگی مدیران باشد ،قابل قبول نیست .به گزارش
فارس ،محمدباقر قالیباف که در مسجد ارشاد ورامین
سخن می گفت ،افزود :تلختر این است که امروز جای
این که مسئوالن اشکال را بپذیرند و جبران کنند ،این
اشکاالت را هم به گــردن دشمن خارجی میاندازیم
و میگوییم تقصیر آ نهاست و ایــن عــذر بدتر از گناه
است .این عضومجمع تشخیص رمز تداوم انقالب را در
چهار عامل مردم ،رهبری ،وحدت و کارآمدی دولت به
معنای عام کلمه دانست و با تأکید بر ضرورت تولید ثروت

برای همه مردم گفت :چهار درصدی ها بدون تالش ،با
رانت ،دور زدن قانون و پارتی بازی ثروتمند تر می شوند.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد :آزادی
که امروز در نظام اسالمی وجود دارد ،جزو افتخارات
ماست و هیچ کشوری نتوانسته تا این حد بدان دست یابد
و این به برکت انقالب اسالمی است.

نشست روحانی ،پوتین و اردوغان درباره سوریه قطعی شد
اردوغان :رؤسای جمهور برخی کشورهای غربی برای حضور در این نشست عالقه مندند
نشست سران ایران ،روسیه و ترکیه درباره سوریه قطعی
شده و استانبول به عنوان میزبان این نشست اعالم شده
است .این خبر را ابتدا اردوغان و پوتین در تماس تلفنی
با یکدیگر اعالم کردند و سپس دکتر روحانی در تماس
تلفنی رئیس جمهور ترکیه با خود از آن استقبال کرد.
تماس روحانی با اردوغــان عصر پنج شنبه انجام شد.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ،در این تماس با بیان
این که اجرای سریع تر بهره گیری از پول ملی دو کشور در
مبادالت مشترک اقتصادی می تواند به روابط اقتصادی
تهران  -آنکارا شتاب بیشتری دهد ،از آمادگی ایران
برای ایجاد جهش در روابط اقتصادی با ترکیه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهور ،روحانی
با ابراز خرسندی از نتایج سفر سه روز پیش وزیر خارجه
ترکیه به تهران گفت :تهدیدات فراوانی در منطقه ،منافع
هر دو کشور ایران و ترکیه و دیگر کشورهای اسالمی را

تهدید می کند و با توجه به دیدگاه های بسیار نزدیک دو
کشور در مسائل منطقه ای و بین المللی ،همکاری ها و
رایزنی های سیاسی مشترک باید تداوم یابد.
▪اردوغان :تهدیدهای جدید منطقه ای نشان می دهد
که همکاری نزدیک ترکیه و ایران بسیار با اهمیت است

رئیس جمهور ترکیه نیز در این تماس تلفنی با تبریک22
بهمن به عنوان روز پیروزی انقالب اسالمی تأکید کرد که
به کارگیری پول های ملی در مبادالت اقتصادی برای دو
کشور بسیار مهم است .وی با اشاره به اشتراک نظر ایران
و ترکیه در عمده مسائل منطقه ای و بین المللی ،افزود:
تهدیدهای جدید منطقه ای نشان می دهد که همکاری
نزدیک ترکیه و ایران بسیار با اهمیت است و ما از توسعه
همکاری های مشترک در مبارزه با تروریسم و همکاری
های امنیتی خرسندیم.

فرمانده سپاه :فساد و فقر ازچالش های اساسی کشور است

در آینده نزدیک شاهد آزادی سوریه خواهیم بود
فرمانده سپاه پاسداران گفت :باید مردم را در کارها
مشارکت دهیم و مدل اداره کشور و روش توسعه در کشور
را باید تغییر داده و در آن تجدید نظر کنیم زیرا با روش
کنونی روز به روز دولت سنگین تر خواهد شد .به گزارش
ایسنا ،سردار سرلشکر جعفری که در ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی استان کرمان سخن می گفت ،ادامه
داد :ما براین باور هستیم که مسائل اقتصادی ،بیکاری،
تورم ،فساد اداری ،تبعیض و ...قابل حل است .وی با بیان
این که فساد و فقر از چالشهای اساسی کشور است،
تاکید کرد :اما متاسفانه تاکنون حل نشده و اگر قبول
کنیم که با روحیه جهادی میتوانیم مسائل و مشکالت
را حل کنیم ،می توانیم بر این چالش ها نیز چیره شویم.
فرمانده سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود
با بیان این که انقالب اسالمی دارای دو بعد خارجی و
داخلیاستتصریحکرد:انقالباسالمیدربعدخارجی

سردار شعبانی :به فردی که پرچم ایران را
آتش زد یک میلیون پرداخته بودند

بسیار قوی و موفق بوده و با پیشرفت در حال توسعه در
این بعد است که بار این پیشرفت نیز بر دوش حاج قاسم
سلیمانی است .وی تاکید کرد :به تازگی شاهد شکست
داعــش در عــراق بودیم و در آینده نزدیک هم شاهد
آزادسازی سوریه خواهیم بود.

معاون عملیات قرارگاه ثارا ...تهران گفت :در آشوب های
اخیر در میان دستگیر شدگان تنها سه نفر مــال باخته
(موسسات مالی )بودند.به گــزارش باشگاه خبرنگاران ؛
سردار ناصرشعبانی طی سخنانی در یادواره و مراسم تجلیل
از خانواده معظم  50شهید پایگاه مقاومت بسیج یاسر افزود:
در اعتراضات اخیر آشوبگران به خیابان آمدند و شیشه
شکستند البته باید اعتراضات مردمی نسبت به گرانی ،تورم
و بیکاری را از آشوبگران جدا کرد.به فردی که پرچم جمهوری
اسالمی را در مالیر آتش زد یک میلیون پیش پرداخته بودند
و یک میلیون دیگر قرار بود بعد از آتش زدنش بگیرد که پس
از آن دیگر فردی را که به او پول داده بود ،ندید.وی افزود:
در اغتشاشات اخیر فردی را دستگیر کردیم که دو میلیون
به او داده بودند تا شعار نویسی کند ،این پول ها از کجاست؟
حساب کسانی که از تورم و بیکاری مشکل دارند جداست و
دولت حرف این ملت را باید بداند و برایشان کار آفرینی کند
البته تا حدودی انجام شده ولی بیش از این توقع است.
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