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   حمایت از ملت ایران به شیوه تروریست اقتصادی!
»مـرتضـي مـراديان« سفير جمهـوري اسـالمـي 
ايران در دانمارك در توئيتي با اشاره به اظهـارات 
ــر  ــو« وزي ــك پمپئـ ــه »مـاي مداخـله جـويـانـ

خـارجـه امريكا نوشـت:
ــم  »حمـايت امـريكايي از مردم ايران: اعمـال تحـريم و تروريس
ــردن ايران،  ــالش براي بي ثبات ك ــار و ت اقتصـادي، افزايش فش
ــري از كمك به  ــي و جلوگي ــاب هاي بانك ـــدود كردن حس مس
ــودكان و افـراد  ــيـدن دارو به ك ــت از رس ــيـل زدگان، ممانع س

نيازمنـد، شكنجـه و كشـتار آنهـا.«
........................................................................................................................

   بازوهاي رسانه اي امپریالیسم روي صحنه 
ــي در واكنش به  ــناس و تحليلگر مسائل سياس علي عليـزاده كارش
ــد بنزين در صفحه  ــورمـان پس از اعالم نرخ جدي اتفاقات اخير كش

توئيتري خود نوشت: 
ــم مزدورانشان را يكي بعد از ديگري  »بازوهاي رسانه اي امپرياليس
روي صحنه مي آورند. مزدوراني كه تا ديروز در سنا و كنگره و پارلمان 
اروپا مشغول البي و التماس براي تحريم بيشتر بودند حاال با ادعاي 
ــعي در تحريك و به خيابان كشاندن مردمي  دروغين دلسـوزي، س

دارند كه خودشان فقير كرده اند.«
........................................................................................................................

   مهاجراني: اپوزیسیون منحوس باز هم مات خواهد ماند!
ــات در توئيتي در  ــر دولـت اصـالح ــاءاهلل مهـاجـراني وزي عط
ــات پس از اعالم سهميه بندي  واكنش به اعتـراضات و اغتشاش

بنزين، نوشت: 
ــيون منحوس  برانداز، براي بار چهارم، كوشيد بر موج اعتراض  اپوزيس
ــته اش را از توي چاله 41ساله  مردمي سوار شود و گاري شكسته بس
سرنوشت رو به زوالش بيرون بكشد. پمپئو هم رقصي و اشاره اي كه برو 

هواتو دارم! بولتون هم كه نيست. 
ــات و مبهوت  ــلخته چارلنگي م ــل 78، 88، 96 اين جمع ش مث

خواهد ماند. 

یک نماینده مجلس:
امريكايي ها هنوز نفهميده اند انتقاد مردم 

ايران از موضوعي به منزله نفي حاكميت نيست 
عض�و فراكس�یون نماین�دگان والی�ي مجل�س ب�ا بی�ان اینكه 
امریكایي ه�ا هم�واره با ی�ک تحلیل غل�ط درباره ای�ران مواجه 
هس�تند، گفت: هنوز نفهمیده ان�د كه مردم ایران اگر از مس�ئول 
و موضوع�ي انتقاد دارن�د، این به معن�اي نفي حاكمیت نیس�ت. 
محسن كوهكن در گفت وگو با ميزان، درباره حمايت بي شرمانه اخير 
امريكا از اشرار، گفت: امريكايي ها 4۰سال است كه درباره مردم ايران 

اشتباه فكر مي كنند و راه را اشتباه مي روند. 
ــتباه مي رود، نبايد انتظار داشت كه  وي افزود: از كسي كه راهي را اش

اشتباه خود را تكرار نكند. 
اين نماينده مجلس با اشاره به تحليل هاي غلط امريكا از ايران در 
ماجراي فتنه 88 و تحريم هاي اعالمي، اظهار داشت: امريكايي ها 
ــتند و اين  ــط درباره ايران مواجه هس همواره با يك تحليل غل
ــناخت صحيح و درست از مردم ايران  تحليل غلط هم از عدم ش

نشئت مي گيرد. 
ــردم ايران اگر از  ــت: امريكايي ها هنوز نفهميده اند كه م وي بيان داش

مسئول و موضوعي انتقاد دارند اين به معناي نفي حاكميت نيست. 
ــته  ــردم ايران را پاي اين نظام نگه داش كوهكن ادامه داد: آنچه م
ــت، لذا  ــالمي اس مباحث اقتصادي نبوده و مباحث اعتقادي و اس
ــده اند و  ــت كه دچار اين تحليل غلط ش ــال اس امريكايي ها 4۰س
ــتري از دست مي رود، با اين  هر بار هم آبروي شان با فضاحت بيش
حال ما آرزو مي كنيم دشمن ما به عقل بيايد چراكه وقتي به عقل 
ــت و بايد در مقابل ايران  بيايد متوجه مي شود كه ايران مقتدر اس
ــكي نداريم كه بار ديگر آبروي  كوتاه بيايد. كوهكن تصريح كرد: ش

امريكايي ها در اين مسئله خواهد ريخت.
........................................................................................................................

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
 شيوه اجرای افزايش قيمت بنزين 

به تنش ها دامن زد  
در دوره هاي قبل افكار عمومي نس�بت به افزای�ش قیمت بنزین 
اقناع ش�ده ب�ود ول�ي دول�ت در مقطع كنون�ي هی�چ صحبتي 
ب�ا م�ردم نك�رد و همی�ن موض�وع باع�ث افزای�ش تنش ش�د. 
به گزارش مهر، غالمرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در نشست خبري خود كه صبح دوشنبه برگزار شد، اظهار داشت: 
موضوع روز بحث قيمت بنزين است و بايد نكاتي را عرض كنم. قيمت 
بنزين چند سالي بود كه ثابت بود و تورم شتابان پيش مي رفت و بايد 
ــد اما اين انباشتگي پيش  نرخ آن نيز اصالح مي شد و انباشته نمي ش
ــال  ــش س آمد و امروز قيمت بنزين ارزش نيمي از ارزش پنج الي ش

پيش را دارد.
 وي ادامه داد: پايين بودن قيمت حامل هاي انرژي به خصوص بنزين 
باعث رشد مصرف آن بوده كه اين موضوع نگران كننده بود. زماني بود 
كه ما ۵۰ميليون ليتر توليد مي كرديم و مصرف هم همان حد بود ولي 

اكنون توليد ما 11۰ميليون ليتر است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: در كنار اين موضوعات، 
بحث آلودگي هوا كه امروز همه كالنشهرها درگير آن هستند، موضوعي 
ــده بود كه ما  ــبب ش ــود. پايين بودن قيمت بنزين س نگران كننده ب
ــاهد باشيم كه باعث  ــين را در سطح شهرها ش خودروهاي تك سرنش
رشد ساالنه 9درصدي در مصرف بنزين شده اند. مصباحي مقدم افزود: 
ــن افزايش قيمت  ــت تصميم به اي ــد دول مجموع اين عوامل باعث ش
ــتفاده نكرد. ما سال 89 نيز قيمت هاي  بگيرد ولي از تجربه گذشته اس
ــاهد افزايش قيمت در 16نوع كاال  حامل هاي انرژي را تغيير داده و ش

بوديم ولي تنشي پيش نيامد.
 وي بيان كرد: در آن مقطع مجلس هشتم كميسيون ويژه اي تشكيل 
داد كه بنده رئيس آن بودم و بعد شش ماه كار تخصصي، به صحن علني 
ــد. مردم در آن مقطع  ــد و به مردم نيز اطالع داده ش آمد و تصويب ش
مي دانستند كه قيمت ها جهشي افزايش خواهد يافت و بخشي از درآمد 
حاصله از آن به مردم داده خواهد شد و بخشي هم به توليد اختصاص 
ــي از درآمد حاصله از افزايش  مي يابد، البته اين كار انجام نشد و بخش

قيمت ها صرف كسري بودجه شد. 
ــرد: در دوره قبل افكار  ــخيص مصلحت نظام اضافه ك عضو مجمع تش
ــي هيچ صحبتي با  ــده بود ولي دولت در مقطع كنون عمومي اقناع ش
مردم نكرد و همين موضوع باعث افزايش تنش شد. اگر در دوره گذشته 
يارانه اي پرداخت شد، پول آن پيش از اعالم اجرايي شدن، واريز شده 
ــند ولي اكنون هنوز سازوكارها  ــته باش بود تا مردم آرامش خاطر داش

مشخص نيست. 
مصباحي مقدم گفت: نكته ديگر مسئله، اطالعات نادرست بود به طوري 
كه تا دو روز قبل از اجرايي شدن طرح، سخنگوي دولت و وزير نفت آن را 
تكذيب كردند. مهم ترين سرمايه ما صداقت است، اگر نباشد مردم دچار 

بي اعتمادي مي شوند و واكنش نشان مي دهند.

اع�ام حمایت دول�ت امریكا از اغتشاش�گران 
در جریان س�همیه بندي بنزی�ن روایت تازه اي 
در موضع گیري ه�اي اینچنیني نیس�ت. بارها 
و بارها امریكایي ه�ا در ادوار مختلف با دخالت 
در اوضاع داخلي ایران ت�اش كرده اند تا از آب 
گل آلود ماهي دلخواه خود را صید كنند اما این 
بار نكته جالب دلسوزي آنها براي باال رفتن قیمت 
بنزین و مش�كات معیش�تي براي مردم است! 
امريكايي ها در طول سال هاي گذشته بارها و بارها 
ــارهاي تحريمي مردم  تالش كرده اند با ايجاد فش
ايران را بر ضد نظام جمهوري اسالمي بشورانند. اين 
رويكرد در حقيقت سياستي بود كه در دوران رياست 
جمهوري اوباما براي وادار كردن دولت ايران براي 
تسليم شدن در مورد پرونده هسته اي به كار مي رفت 
تا فشاري مضاعف عليه نظام جمهوري اسالمي ايران 
اعمال شود. اين سياست به اين دليل به كار رفت تا 
همان رويه اي كه در مقابل كوبا و كره شمالي به كار 

رفت در مقابل ايران هم تكميل شود. 
اوباما با اتخاذ رويكرد دو مسيره تعامل و فشار سعي 
ــمت تغيير رفتاري  ــت تا ايران را به س بر اين داش
سوق دهد كه غرب خواهان آن بود. در اين رويكرد 
ــار بود كه با  ــترين كاربرد و بهره برداري بر فش بيش
ــعي داشت محاسبات ايران  تحريم ها عليه ايران س
را در زمينه هسته اي تغيير دهد. اگر چه تحريم ها 
اقتصادي بوده و هدف مسئوالن ايران بيان شد اما 
ــت كه هدف  اقدامات انجام گرفته حاكي از اين اس

اصلي مردم بوده اند. 
ــت  ــي« و »پوالك« يكي از بخش هاي سياس »تاك
ــي  ــت اوباما در قبال ايران را ديپلماس خارجي دول
ــوان كردند. به عقيده آنها  عمومي با مردم ايران عن
تمركز دولت اوباما بر ملت ايران ناشي از اين واقعيت 
است كه جداسازي مردم از نظام مهم ترين ظرفيت 
و دارايي نظام را از آن مي گيرد. در واقع امريكا زماني 
ــان تغيير رفتار يا  به نتيجه مطلوب خود يعني هم
تغيير محاسبات ايران مي رسد كه فشارهاي ناشي 
از تحريم ها بتوانند با جدا كردن مردم از نظام، آنها 
ــد. در واقع تا زماني  را در تقابل با يكديگر قرار دهن
ــار، توازن برقرار باشد  كه بين دو وجه تعامل و فش
ــت است،  ــيره محكوم به شكس اين رويكرد دو مس
ــه دارد كه عزيزترين  ــن تحريم زماني نتيج بنابراي
ــي  ــته هاي ايران يعني حاكميت نظام سياس داش
جمهوري اسالمي ايران و تسلط آن بر جامعه ايران 

مورد تهديد واقع شوند. 
درگير كردن مردم و زندگي روزمره آنها هدفي بود 
كه امريكا با مدنظر قرار دادن آن سعي داشت تا آن 
را به اهرمي براي فشار بر دولت ايران تبديل كند و از 
تقابل و رويارويي دولت و مردم بيشترين بهره برداري 
ــن زمينه تحريم ها به  ــد، بنابراين در اي را انجام ده

عنوان مهم ترين ابزار نقش آفريني مي كند تا رفتار 
رهبران ايران را تغيير دهد. طبق محاسبات امريكا 
ــاس كنند كه  ــئوالن ايران احس اگر رهبران و مس
مردم به خاطر شرايط بد اقتصادي در برابر آنها صف 
كشيده اند، احتمال دارد تا رفتار خود را تغيير دهند، 
بنابراين تغيير رفتار ايران از طريق ايجاد نارضايتي 
و شورش ناشي از اثرات تحريم ها و با اتكا بر نيروي 

مردمي جزو برنامه هاي امريكا قرار گرفت. 
به عبارتي ديگر، اين تئوري چنين مي گويد: بر مردم 
فشار اعمال كنيدـ  يا به گفته يك مفسر محافظه كار 
در مصاحبه با نيويورك تايمز وارد جنگ اقتصادي 
ــان را به مصالحه  ــويدـ تا آنها دولت هايش با آنها ش

وادار كنند. 
    تحریم ها و زندگي مردم 

ــالح ها در  ــا يكي از قوي ترين س  در واقع تحريم ه
زرادخانه هاي غربي هستند كه توسط افراد در رأس 
ــرج و مرج و ناآرامي در  قدرت براي دامن زدن به ه
ايران و سرنگوني دولت از درون اعمال مي شوند. به 
ــوزان مالوني »هدف تحريم ها صرفاً فلج  نقل از س
ــت بلكه براي تخريب  كردن اقتصاد بازرگاني نيس
ــن زدن به هرج و  ــت و دام ــاد عمومي به دول اعتم
ــده اند. با خلق يك بحران تورمي،  مرج طراحي ش
ــاير ضروريات اوليه بسيار  غذاهاي اصلي، دارو و س

ــيار كمتر، باعث خشم مردم  گران تر و با عرضه بس
ايران شده اند. اين وضعيت با حذف يارانه هاي مواد 
غذايي، يك احساس نارضايتي را در عموم مردم در 
مورد آينده اقتصادي ايجاد كرده و همچنين باعث 
ــي در  ــيار جدي درون پايگاه سياس اختالفات بس

تهران شده است.« 
ــت ايران را  ــت تا رهبران و دول ــعي داش امريكا س
ــرايط بد اقتصادي و به تبع آن شرايط  ــئول ش مس
ــي كند. كلينتون در  به  وجود آمده اجتماعي معرف
اكتبر 2۰12 حاكميت ايران را مقصر اصلي وضعيت 
اقتصادي ايران معرفي كرد و وعده داد كه تحريم ها 
در صورت تغيير رويكرد ايران و در صورت همكاري 
ايران با غرب در موضوع هسته اي، خيلي زود ترميم 

خواهند شد. 
اگرچه كلينتون هدف اعالمي امريكا را از تحريم هاي 
ايران كه در قالب مواضع رسمي به صورت مستمر 
ابراز شده تغيير محاسبات رهبران ايران اعالم كرد 
ــردم ايران بر اثر  ــارهاي وارد بر م اما با توجه به فش
تحريم ها برخي از كارشناسان كاربرد طوالني مدت 
ــي محتمل براي تغيير رژيم ايران  تحريم ها را روش

مي بينند. 
در حوزه دارو نيز اتفاقات مشابهي در همان سال ها 
روي داد، به عنوان مثال بان كي مون در اكتبر 2۰12 

در گزارشي اعالم كرد كه مردم ايران زير فشار قرار 
ــركت هاي  ــده تا ش گرفته اند و تحريم ها موجب ش
ــتادن دارو به ايران خودداري كنند.  دارويي از فرس
ــت كاالها و مايحتاج  وي همچنين به افزايش قيم

عمومي مردم در ايران اشاره كرد. 
ــو تحريم هاي دارو و مواد  اگرچه اروپا و امريكا با لغ
ــان دهند هدف آنها فشار  غذايي سعي كردند تا نش
بر مردم نيست، اما در واقع با تحريم بانكي ايران به 
ــال ً راه هرگونه تبادالت  خصوص بانك مركزي عم
ــركت هاي وابسته  مالي ايران با ساير كشورها و ش
به آنها اعم از شركت هاي دارويي را قطع كردند. به 
رغم ادعاي مقامات امريكا و كشورهاي غربي مبني 
بر اينكه تحريم ها زندگي مردم عادي را هدف قرار 
نداده اند، مستندات بي شماري خالف اين موضوع را 

نشان مي دهند. 
ــاي  ــود داروه ــوع كمب ــه موض ــز ب نيويورك تايم
ــر اثر تحريم ها  بيماري هاي درمان پذير در ايران ب
پرداخت و نوشت: »سال گذشته براي بخش سالمت 
ايران، چيزي كم از فاجعه نداشت. واردات ايران از 
ــازان اروپايي و امريكايي در سال 2۰12 در  داروس
مقايسه با رقم مشابه در سال 2۰11 افت 3۰درصدی 
داشت و اين روند نزولي كماكان ادامه دارد.« به رغم 
آنكه نظام تحريم هاي تحميلي امريكا و اتحاديه اروپا 

محدوديتي در زمينه مبادالت كاالهاي انساني قائل 
نيستند، در عمل تحويل كاالها و تجهيزات پزشكي 
ــا آنكه برخي  ــر قرار دادند. ب ــران را تحت تأثي به اي
ــوءمديريت هاي داخلي و تخصيص  مشكالت و س
نامناسب ارز ممكن است در ايجاد اين معضل دخيل 
بوده باشند اما ريشه اصلي آن را بايد در تحريم هاي 
ــه اروپا در زمينه مبادالت  تحميلي امريكا و اتحادي

بانكي با ايران جست وجو كرد. 
    ادامه سیاست ترامپ در مورد ایران 

ــت  ــت اس دولت ترامپ نيز به دنبال همين سياس
منتها به صورت عريان تر و با خشونت بيشتر. ترامپ 
در طول مبارزات انتخاباتي بارها و بارها بر اين نكته 
تأكيد كرد كه تحريم ها به دنبال اين است كه نظام 
جمهوري اسالمي را به طور كامل به مرز فروپاشي 
برساند. سياست صفر كردن صادرات نفتي ايران نيز 

در اين رابطه است. 
ــه مصالحي كه دولت  ــرايط و بنا ب حاال و در اين ش
ــده است، دولت  ــهميه بندي بنزين ش مجبور به س
ــب مي بيند تا بتواند باز  امريكا اين فرصت را مناس
هم از آب گل آلود ماهيگيري كرده و از اغتشاشگران 
ــت كه امريكايي ها با  حمايت كند. اين در حالي اس
تحريم هاي يكجانبه خود به دنبال اين هستند كه 

فشارها را بر ايران تشديد كنند. 
نمونه آن نيز ايجاد محدوديت در صدور دارو است 
كه حتي به بحث صادرات پانسمان نيز رسيده است. 
اين پانسمان ها كه به صورت ويژه از طرف سوئد به 
ايران صادر مي شود به دليل محدوديت هاي بانكي 
نمي تواند ديگر به ايران برسد و همين مسئله موجب 
مرگ كودكاني شده كه به يك بيماري خاص پوستي 

مبتال هستند. 
اين مشكل تنها محدود به اين مسئله نيست و بارها 
و بارها در خصوص بيماري هاي گوناگون تكرار شده 
است، با همين استدالل روشن نيز مي توان متوجه 
شد كه امريكايي ها اميدوار خواهند بود كه با افزايش 
ــوب ايران را وادار به كرنش در  فشارها و ايجاد آش

مورد خواسته هاي غيرمنطقي خود خواهند كرد. 
ــايد در اين ميان تنها راه مؤثر با چنين راهكاري  ش
ــد اقتصادي  ــي و تأمين رش ــر اقتصاد داخل تكيه ب
ــت كه اين  ــت. تنها در اين صورت اس مناسب اس
ــايد در  ــيد. ش تالش ها به هيچ جايي نخواهد رس
ــورت گرفته  ــي كم كاري ها نيز ص ــان برخ اين مي
ــرايط فعلي بايد به دنبال اين بود تا  باشد، اما در ش
ــاد مقاومتي را به  ــتباهي اقتص بدون هيچ گونه اش
ــور پياده و از ادامه فشارها بر مردم  درستي در كش

جلوگيري كرد. 
ــدن  ــد منتظر تحريك ش ــن صورت باي در غير اي
ــتر بر ايران بود؛ اتفاقي  امريكايي ها براي فشار بيش

كه در سال هاي بعد از 88 نيز تكرار شد.

امريكای تحريم گر نگران معيشت ملت ايران شد
دولت امریكا كه با تحریم ایران بیشترین اثر را در وضع معیشتی مردم گذاشته در بیانیه ای نگران معیشت مردم پس از گرانی بنزین شد!

نماینده مجلس نهم گفت: باید دولت و مجلس به سمتي بروند 
كه ثروت ملي را به صورت عادالنه بین همه تقسیم كنند، مانند 
طرحي كه مجلس در گذشته داشت كه در همین راستا بود. 
ــگاه در  ــابق مجلس و مدرس دانش ــا زاكاني نماينده س عليرض
ــر معظم انقالب از  ــاره به حمايت رهب گفت وگو با فارس، با اش
ــر معظم انقالب از  ــران قوا افزود: دليل حمايت رهب تصميم س
ــت، اصل اول اين است كه از يك  تصميم سران قوا مشخص اس
به هم ريختگي در كشور و از خيانت به حفظ امنيت و استقالل 
ــري كنند،  ــي بيگانگان جلوگي ــا بدخواه ــور در تعارض ب كش
ــئوالن اعتماد بدهند كه اگر  اصل دوم هم اين است كه به مس
مي خواهند كار اصالحي كنند اين كار را انجام دهند زيرا كشور 
ــي است. نكته سوم  امروز نيازمند يك اصالحات جدي و اساس
ــي قيمت قائل شوند و اين عمل  هم اينكه براي عمل كارشناس

كارشناسي اصالح گرايانه را مورد توجه قرار دهند. 
وي گفت: همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند هم اكنون دو 
نظر وجود دارد و نظراتي مخالف نظر دولت و مجلس نيز هست كه 
انسان را به تأمل وا مي دارد. زاكاني اضافه كرد: متأسفانه مسئوالن 
ــان را پنهان كرده اند و  كشور امروز با يك زرنگي خاص خودش
دارند هزينه ها را به سوي رهبر معظم انقالب منعكس مي كنند 
كه اين خالف جوانمردي است، مسئوالن اگر اشتباه كرده اند بايد 

اين را بگويند و كار خود را اصالح كنند. 
   رئیس جمهور و زنگنه درباره جمع كردن كارت سوخت 

پاسخگو باشند
ــهميه بندي بنزين و در  نماينده سابق مجلس اظهار داشت: س
كل انرژي كار درستي است كه در گذشته هم اتفاق افتاده ولي 
متأسفانه اين دولت اتفاقي كه در گذشته افتاده بود را متوقف و 
كارت هاي سوخت را جمع كرد و بيش از 1۵۰هزار ميليارد تومان 

به كشور آسيب زد؛ مبلغي كه چند برابر بودجه عمراني كل كشور 
است. آقاي رئيس جمهور و آقاي زنگنه بايد در اين رابطه پاسخگو 
باشند كه چرا كاري كه در گذشته اتفاق افتاده و روال هم شده 
بود را متوقف و امروز با يك هزينه سنگين آن را دوباره به كشور 

تحميل كردند. 
وي تأكيد كرد: اگر قرار است بنزين با هدفي مانند توزيع ثروت 
ــود كه ما هم اعتقاد داريم اين كار  ميان مردم سهميه بندي ش
ــت  صورت گيرد.  ــت، نبايد اين اتفاق با يك روند نادرس الزم اس
ــور عماًل به صورت ناعادالنه توزيع  ــي از ثروت كش امروز بخش

مي شود و يك عده اي استفاده مي كنند و يك عده هم استفاده 
ــد براي جلوگيري از اين روند، يك  نمي كنند، با اين حال ما نباي

روند نادرست تري را اجرا كنيم. 
 زاكاني اضافه كرد: امروز بخش زيادي از امكانات كشور ذخيره 
مي شود يعني مي ماند و خلق ثروت صورت مي گيرد. اين ثروت 
ــيم كنند نه اينكه  را بايد به صورت عادالنه بين تمام مردم تقس
رفتاري داشته باشند كه نشان بدهند هيچ برنامه اي براي توزيع 

عادالنه ثروت در بين مردم ندارند. 
ــي كه امروز در  ــده نوع مديريت غلط وي تأكيد كرد: به نظر بن

دولت وجود دارد بي توجه به منافع عمومي و مصالح ملي است 
و به واسطه اين است كه آسيب هاي سنگيني مي زنند آنگاه هم 
ديگران را سهيم كرده و هم خودشان كنار مي نشينند و مي گويند 

كه اين كار غلطي است. 
   دولت و مجلس 

ثروت ملي را به صورت عادالنه بین همه تقسیم كنند
نماينده سابق مجلس گفت: اگر بنا باشد سهميه بندي انجام شود 
كه به اعتقاد بنده هم اين كار الزم است، بايد دولت و مجلس به 
سمتي بروند كه ثروت ملي را به صورت عادالنه بين همه تقسيم 
كنند؛ مانند طرحي كه مجلس در گذشته داشت كه مي گفت به 
ــود و هر كسي هم خودرو  هر نفر در روز يك ليتر بنزين داده ش
ــتفاده نمي كند بتواند پول آن را براي پرداخت  ندارد و از آن اس
هزينه هاي آب و برق استفاده كرده يا جاي ديگري همان مبلغ 
ــهميه بندي بنزين  ــود. وي با اشاره مجدد به طرح س ذخيره ش
ــي انجام داد هيچ  ــن كاري كه آقاي روحان تصريح كرد: براي اي
ــاس كردند دچار  ــورت نگرفت و مردم احس توجيه عمومي ص
ــخنگوي دولت و خود  ــر نفت، س ــدند. اينكه وزي فريبكاري ش
آقاي رئيس جمهور بيايند طرحي را نفي كنند ولي بعد با كمال 
ــد كه يكدفعه به مردم  پنهانكاري اين طرح را اينگونه اجرا  كنن

شوك وارد شود كار بسيار غلطي است. 
وي اظهار داشت: اين موضوع نياز به بازبيني جدي دارد و دولت و 
مجلس بايد شجاعت اين را داشته باشند كه يك بازنگري جدي 
را در دستوركار قرار دهند، يعني اقداماتي را دنبال كنند كه نهايتا 
آنچه در نظر گرفته مي شود منافع ملت و مصالح كشور باشد نه 
منافع حزبي و گروهي و اين همان چيزي است كه رهبر معظم 
انقالب هم دنبال آن هستند و دولت هم مكلف بوده اين را انجام 

دهد اما به بدترين نحو اين كار را كرده است.

زاكاني: 

دولت و مجلس به سمت توزيع عادالنه ثروت بين مردم بروند

گزارش 2

 نماین�دگان مجل�س ب�ا پیگی�ري دغدغه ه�اي م�ردم 
مجال�ي ب�راي آشفته س�ازي كش�ور توس�ط امری�كا و 
نوك�ران مناف�ق و ضدانق�اب امری�كا نخواهن�د داد. 
ــنبه مجلس  ــه علني روز دوش ــزارش مهر، در ابتداي جلس به گ
ــالمي علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي  شوراي اس
ــم انقالب حضرت  ــته رهبر معظ ــات روز گذش گفت: از فرمايش
آيت اهلل خامنه اي سپاسگزاري مي كنم، ايشان با سخنان راهگشا 
و حكيمانه خود در روز گذشته مسير حركت اصلي مردم عزيز و 

مسئوالن را در مورد حوادث چند روز اخير روشن كردند. 
ــن توجه جدي به  ــس ادامه داد: ضم ــردم قم در مجل نماينده م
شرايط كشور همه بخش هاي حكومت بايد همت به حل مسائل 
مردم و رفع دغدغه هاي آنان داشته باشند، مخصوصا در كنترل 

قيمت ها. 
وي افزود: وفاق قواي مختلف در اين شرايط ضرورت دارد، توجه 
ــار ظالمانه  ــگان در زمينه رفت ــام معظم رهبري به هم دادن مق
اغتشاشگران و آشوب طلبان و تأكيد بر امنيت كشور، وفاق همه 

ــتر از گذشته  ــور در مقابل دسيسه چندجانبه را بيش قواي كش
آشكار مي سازد. 

ــالمي تصريح كرد: وقتي وزير خارجه  رئيس مجلس شوراي اس
ــرمي و فرصت طلبي احمقانه، آشكارا از  بي آبروي امريكا با بي ش
آتش زدن اموال مردم حمايت مي كند و اين امر را دفاع از مردم 
ــرايد، با اين اقدام به خوبي رفتار دروغين و رياكارانه  ايران مي س
امريكا نسبت به ملت ايران نشان داده شد كه هدف امريكا نسبت 
به ايران چيزي جز به هم ريختن امنيت كشور و آتش زدن منافع 

ملت نيست. 
ــالمي تأكيد كرد: نمايندگان مجلس  رئيس مجلس شوراي اس
ــنيدن بيانات عميق و مدبرانه مقام  ــالمي پس از ش شوراي اس
معظم رهبري، تبعيت از مسير تعيين شده ايشان را الزم دانسته 
ــكالت اقتصادي را با  و پيگيري دغدغه هاي مردم در زمينه مش
ــتر، مجالي براي  جديت دنبال خواهند نمود و با همگرايي بيش
ــط امريكا و نوكران منافق و ضدانقالب  آشفته سازي كشور توس

امريكا نخواهند داد.

رئیس مجلس شوراي اسامي: 

مجلس با پيگيری دغدغه هاي مردم، مجال آشفته سازي را از ضدانقالب خواهد گرفت

   بهارستان

مهدی پورصفا
   گزارش   یک


