
زبان مادری
علی اصغر محرم زاده توئیت کرد: یکی از نکات جالب توجه در مستند 
لشکر زینبی، تأکید حضرت آقا به صحبت کردن با زبان مادری فرزندان 
شهدا بود. با این حال خیلی از خانواده ها به خاطر اینکه فرزندانشان لهجه 

نداشته باشند از یاد دادن زبان مادری به آنها خودداری می کنند. 

فرعون های کوچک با مصرهای کوچک!
کیوان ساعدی در توئیتی نوشت:  طبق روایات، در قیامت برخی از افراد با 
فرعون محشور می شوند؛ چون صرفاً فرعون های کوچک با »مصر«های 
کوچکی در دنیا بودند. قابل توجه مسئوالن مدیریت شهری! که در اهواز و 

آبادان، سهمیه های واکسن کرونای پاکبان  ها را به خود تزریق کردند!

کی بلد نیست؟!
صفحه توئیتر پایگاه اطالع رسانی دولت در توئیتی از قول رئیس جمهور 
نوشته است: »راستی آزمایی رفع تحریم  ها زمان زیادی نمی برد. برخی 

بلد نیستند و می گویند راستی آزمایی زمان می برد.« 
مالک ش��ریعتی، نماینده مجل��س، در واکن��ش به این اظه��ارات به 
گفته های وزیر نفت مبنی بر اینکه عادی ش��دن صادرات نفت سه ماه 
زمان می برد، اشاره کرد و در کانال تلگرامی خود نوشت: » دولت الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ را با فرض  لغو تحریم ها و در نتیجه صادرات 2/3میلیون 
بشکه در روز نفت خام بسته بود. بیژن زنگنه در کمیسیون تلفیق برای 
اطمینان بخشی به نمایندگان گفت اگر تحریم ها لغو شود، » سه ماه « 
زمان الزم اس��ت تا تولید و صادرات نفت خام به شرایط قبل از تحریم 
برس��د. یعنی از نظر وزیر نفت دولت، فقط عادی شدن میزان تولید و 

صادرات نفت خام حدود سه ماه زمان می برد.«

    محمدسعید احدیان:
 تا دش��من باور نکند که کنترل ایران فقط با 
انجام تعهداتش ممکن است، تحریم ها رفع 
نمی شود. غنی س��ازی ۶۰ درصدی پیامی 
روش��ن در این راهبرد اس��ت و ان ش��اءاهلل 
بی اثر سازی تحریم ها گام اصلی خواهد بود. 

    محمد شیروانی:
احمق  ها گفتند نطنز را ط��وری زدیم که تا 
چندسال نتوانند غنی س��ازی کنند، غافل 
از اینکه اینجا ایران اس��ت، س��رزمینی پر از 
احمدی روشن  ها و سلیمانی  ها و فخری زاده ها! 
غنی سازی ۶۰ درصد در همان سایت نطنز، 
یعنی با همه شرارت های داخلی و خارجی، 

خواست خدا بر پیروزی حزب اهلل است. 
    سیدمحمود رضوی:

 دستیابی به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد 

برای نخستین بار آن هم چند روز بعد از حادثه 
تروریستی  نطنز، عزم جوانان متخصص این 
خاک برای رسیدن به ایران قوی را نشان داد. 
باید بفهمند که چه بزنید، چه بکش��ید ما را، 

ملت ما بیدارتر و قوی تر می شود. 
    حسین دلیریان:

غنی س��ازی ۶۰ درصد، حق��اً اقدامی بجا و 
خوب بود اما من فکر می کنم باید س��ریعاً 
این اورانیوم  ها را به محصول قابل استفاده 
به خص��وص در ابع��اد نظام��ی )پیش��ران 
زیردریایی و ناوها( برس��انیم. این گام دوم 
است که حتماً عملیاتی ش��دنش می تواند 

توانمندی ما را باالتر ببرد. 
    سیدمحمد حسینی:

موفقیت غنی س��ازی ۶۰درصدی اورانیوم 
به دست توانای متخصصان انقالبی بر رهبر 

مقتدر و ملت قهرمان ایران مبارک. تا کور 
ش��ود هر آن که نتواند دید )امری��کا، اروپا، 
اسرائیل، عربستان و مزدوران و همپالگی های 

آنان در داخل و خارج از کشور.(
    علیرضا گرایی:

تفکر انقالبی اینطور اس��ت که می خواهد با 
اتکا به دانشمندان جوان ایرانی غنی سازی 
۶۰درصد را ش��روع کند و سه روز بعد موفق 
می ش��ود؛ تفکر غرب��زده اینطور اس��ت که 
می خواهد با التماس به کدخدا مشکالت را 
۱۰۰روزه حل کند ولی بعد از هش��ت سال 
در مدیریت بازار مرغ می مان��د! این تفاوت 

تفکر است... 
    سیدیاسر جبرائیلی:

رهبر حکیم انقالب اس��المی، ۴/ 99/۱2: 
جمهوری اس��المی از مواضع منطقی خود 

در موضوع هسته ای کوتاه نخواهد آمد و بر 
اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که الزم 
باشد، حتی تا غنی س��ازی ۶۰ درصد پیش 

خواهد رفت. 
    محمد پازوکی:

خبر: ایران به اورانیوم ۶۰ درصد رسید   !  فارغ 
از هرنوع دیدگاه  سیاسی و اعتقادی، اگه با 
این خبر به کش��ورت افتخار نکردی یعنی 

وطن نداری!
    حجت نیکی ملکی:

غنی سازی ۶۰درصدی دسترنج دانشمندان 
گمنامی است که با هزار و یک فشار داخلی 
و تهدید خارجی، گمنام مش��غول جهاد در 
س��نگر علم و فناوری هس��ته ای هس��تند. 
غنی س��ازی ۶۰ درصدی دسترنج مصطفی 

احمدی روشن هاست... 
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گام دوم غنی سازی 60 درصدی را هم بردارید
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به آغاز غنی سازی 6۰ درصدی

با اع�ام توئیت�ری محمدباق�ر قالیباف، رئی�س مجلس ش�ورای اس�امی، مبنی ب�ر تولید 
اورانیوم 6۰ درصدی در ش�ب زیارتی امام حس�ین)ع( واکنش های بس�یاری در ش�بکه های 
اجتماعی ایجاد ش�د. کاربران این موفقی�ت را افتخارآفرین دانس�تند و آن را موجب خنثی 
ش�دن توطئه ه�ای تروریس�تی صهیونیس�تی-امریکایی در نطن�ز تحلی�ل کردن�د. آنها 

معتقدن�د بودند صهیونیس�ت  ها و امریکا یی  ها خواس�تند ب�ا عملیات تروریس�تی در نطنز 
دس�ت تیم مذاکره کننده ایران�ی را خالی کنند اما حاال دس�ت برت�ر با ایران اس�ت. کاربران 
همچنین تاش دانش�مندان هس�ته ای را ارج نهادند و تقدی�ر کردن�د. در ادامه بخش  هایی 
از واکنش ه�ای توئیت�ری کارب�ران و تحلیلگران سیاس�ی در ای�ن خص�وص را می خوانید. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

تفکر بدنی یا الهی؟!
آیت اهلل جوادی آملی:

االن ما ماه مب��ارک رمضان را در پیش داری��م. بعضی  ها می گویند 
چگونه ما ۱7ساعت غذا نخوریم؟ آنها که »بدنی « فکر می کنند، آنها 
را غصه  می گیرد که من به هر حال آب می خواهم، نان می خواهم، 
همیشه ساعت را نگاه می کنند که چه وقت اذان می شود، آنها که الهی 
فکر می کنند اصالً منتظرند، روزشمارند که ماه مبارک رمضان بیاید.  
اگر کسی - ان شاءاهلل - برای فرزندش جشنی در پیش داشته باشد، 
این از صبح تا نیمه شب مرتب در حرکت است و به استقبال و بدرقه 
مهمان  ها می پردازد، از صبح که شروع کرده چیزی نخورده تا نیمه 
شب و نیمه شب هم که شد به او شام تعارف می کنند می گوید من 
میل ندارم از بس خوشحال است، در نشاط و خوشحالی، روح به بدن 
توجه ندارد، به آن هدف واالی خودش متوجه است، چون به بدن 

توجه ندارد، بنابراین غذا نمی خواهد سالم هم هست.  
شما می بینید دو برادر از یک خانواده یکی گرفتار شکم است و مرتب 
ساعت را نگاه می کند اما یکی دیگر که اهل معناست، اصالً نمازش را 
هم اّول وقت می خواند، چون خیلی فضیلت دارد نماز مغرب و عشا 
را انسان به حالت روزه بخواند. قبل از افطار گرچه وقتی اّوِل اذان شد 
شخص صائم نیست، دیگر روزه ندارد، ولی قبل از اینکه چیزی میل 
کند این نماز مغرب و عشا را بخواند نه تنها فضیلت اّول وقت است، 

فضیلت صالت صائم را دارد، حواسمان جمع باشد!

   سبوي دوست

علیرضا تقوی نیا در کان��ال تلگرامی خود 
یادداشتی به مناس��ب سالروز سقوط شهر 
فاو نوشت. چکیده ای از این یادداشت را در 
ادامه می خوانید: 27 فروردین ۶7 نیروهای 
عراقی با ح��دود بیش از ۱۰ لش��کر به فاو 
حمله کردند و ظرف 3۵ ساعت مهم  ترین 
ش��هر عراقی در کنترل ای��ران را متصرف 
ش��دند. در خصوص این رخداد پس از 32 

سال ذکر چند نکته ضروری است :
تص��رف بندر ف��او در نب��رد با ع��راق یک 
دس��تاورد سیاسی بس��یارمهم برای ایران 
بود که موازن��ه جنگ را کام��اًل تغییر داد. 
به عبارت دیگ��ر می توان گف��ت عملیات 
والفجر ۸ یک عملیات با اهداف سیاسی و 
جهت شکستن بن بست جبهه  ها بر اساس 
استراتژی هاش��می رفسنجانی برای پایان 
جنگ بود. از لحاظ اس��تراتژیکی با تصرف 
فاو ای��ران به نزدیک��ی کویت رس��ید و از 
آنجا با موش��ک های کرم ابریشم توانست 
کشتی های این کشور و امریکا را هدف قرار 
دهد و فشار جدی ای بر کویت که متحد و 

حامی جدی صدام بود، وارد آورد. 
پس از تصرف فاو حج��م کمک  ها به صدام 
فزونی یاف��ت تا حدی که ص��دام که دو بار 
نیروی هوایی اش نابود ش��ده ب��ود، در روز 
آخر جنگ ۶۰۰ هواپیما داشت در حالی که 
به گفته سردار سرلشکر باقری فانتوم های 

آماده به پرواز ایران به ۱2 فروند رسیده بود. 
پس از عملیات کربالی ۵ که ایران تا نزدیکی 
بصره هم پیشروی کرد، حجم تلفات نیروهای 
دوطرف به حدی بود ک��ه ارتش عراق از هم 
پاشید و ناچار ش��د افراد ۱۵ س��ال به باال را 
به ارتش فراخواند  و توانس��ت نیروهایش را 
سازمان دهد. همچنین عراقی که جمعیتش 
یک سوم ایران بود ۵۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی اش را صرف جنگ می کرد در حالی 
که این عدد در ایران در بهترین حالت طبق 
آمار ها 2۰ درصد بود. این غیر از کمک های 
دهها میلیارد دالری عربستان و کویت و سایر 

کشورهای عربی به عراق بود. 

ایضاً عراقی  ها از ۱3 کش��ور نی��روی پیاده 
داش��تند و در عملیات توکلن��ا علی اهلل که 
فاو را بازپس گرفتند نیروهایشان ۱۰ برابر 
ایران بود که به شدت با تسلیحات شیمیایی 
پشتیبانی  می شدند. در این عملیات برای 
اولین بار در جنگ هشت ساله هواپیماهای 
فرانسوی و امریکایی خطوط مقدم ایران را 
بمباران کردند و به طور مستقیم وارد جنگ 

به نفع صدام شدند. 
ش��اید این س��ؤال برای برخی پیش بیاید 
که چرا مدافعان فاو تا ای��ن حد کم بودند و 

حداکثر ۱۵ گردان در فاو حضور داشت؟
پاسخ این است: در س��ال ۶۶ پس از آن که 

مشخص شد ایران دیگر نمی تواند در جبهه 
جنوب عملیات کند هاش��می رفسنجانی 
فرمانده جنگ دس��تور فعال کردن جبهه 
ش��مال را داد و ب��ه همین دلی��ل در اواخر 
اس��فند ۶۶ عملیات والفجر ۱۰ در منطقه 
عملیاتی حلبچ��ه و خورمال ع��راق انجام 
گردید و عمده تمرکز نیرو ها در شمال بود 
و حتی فرماندهان نیز همگی هنگام حمله 
عراق به فاو در کرمانشاه بودند و هیچ فرمانده 

شاخصی در این محور حضور نداشت. 
سقوط فاو دومینوی شکست های عبرت آموز 
ایران در ماه های پایانی جنگ بود. صدام که 
حاال در موضع برتر ب��ود، حمالتش را ادامه 
داد که اگر فرمان بس��یج عمومی امام)ره( 
نبود، ش��اید تا اهواز هم پی��ش می رفتند. 
البته هر شکستی عبرت آموز بوده و تجربه 
شکست های عملیاتی ایران در اواخر جنگ 
باعث ش��د تصمیم گیران و تصمیم سازان 
جمهوری اس��المی واقع گرایانه تر به قضایا 
بیندیشند که نتایج آن وضع کنونی منطقه و 
برتری مطلق محور مقاومت به رهبری ایران 
در جبهات گوناگون اس��ت. ایراِن آن روز، 
امروز به گفته دش��منانش بر پایتخت های 
چهار کشور عربی سیطره یافته و صدامی که 
پنجمین ارتش دنیا و نفت فراوان عراق تحت 
اختیارش بود با اشتباهاتی مرگبار نابودی 

خود و نظامش را رقم زد. 

تجربه سقوط فاو کلید پیروزی های امروز در جبهه مقاومت
   گزارش

َترکه  هایی که روزی سطری می شوند 

 

در کتابی مشابه »مراقبت و تنبیه«
دکتر امیر ناظمی در کانال تلگرامی خود با 
انتشار تصویر فوق نوش��ت: در هر دوره ای 
آموزش برای ما یک معنا و مفهومی دارد و به 
دنبال آن نیز ابزارهای آموزشی. این عکس 
قدیمی که به تازگی در »کتاب کودکی « به 
همت مهرداد اسکویی منتشر شده است و 
نوروز امس��ال هدیه گرفتم، م��را به حیرت 

»عریانی فلک « انداخت!
معلم با ترکه ای در دست و چوب بسته شده به پای دانش آموز، نه تنها به عنوان امری زشت، 
پنهان نشده است، بلکه به عنوان ابزاری مهم در عکس جای گرفته است. فلک در کنار کتاب 

و دفتر و صندوقچه می شود ابزار کمک آموزشی دوره خودش!
یادآور هم��ان اصطالح »چوب معلم گله « که ت��ا زمان کودکی ما نیز ادامه داش��ت. هرچند 
در دوران کودکی امر افتخارآمیزی نبود، بلکه تنها ابزاری ضروری، هرچند نادرس��ت، تلقی  
می شد. اما در این تصویر عریانی افتخارآمیز فلک است. دانش آموز بسته شده در این فلک نیز 
سر برگردانده است؛ نه برای آنکه به عذاب تماشای چشمان گریان یک قربانی بدهد بلکه با 

خنده اش به ما یادآوری می کند که فلک ابزار مشروع دوره خویش بوده است!
دنیا باقی می ماند، اما ابزارهای کهنه تر می روند تا ابزارهای جدیدتر جایگزین شوند. ابزار هایی 

قدیمی تر که اگر امروز خود را از دید آیندگان ببینیم، پر است از این ابزارها. 
سال ۱۵۰۰ را می توان تصور کرد وقتی کسی نشسته و دارد عکس های امروز ما را می بیند و 
در آن چه فلک  هایی که نخواهد دید! چه خنده  هایی که بر لبان فلک خورده ننشسته است؛ و 

چه حیرت  ها که نخواهد انگیخت! 
یاد کتاب »مراقبت و تنبیه « نوشته فوکو می افتم و یاد آن جمله که »تنبیه پذیر بودن زشت 
است اما تنبیه کردن نیز چندان جالل و شکوهی ندارد.« فکر می کنم به معلم تنبیه گر در این 
عکس و جالل و شکوهی که از آن ترکه اش گرفته است.  به همه ترکه  هایی که روزی سطری 
می شوند در کتابی مشابه »مراقبت و تنبیه « برای تاریخ تنبیه و تبدیل آن از یک امر آشکار به 

امری پنهانی-ضروری که هنوز در حوزه های مختلف گریبانگیر ما انسان  ها و جوامع است. 

چرا مذاکرات فرسایشی به ضرر کشور است؟
ر ه��ا عبدالله��ی در کانال ش��خصی خود در 
پیام رس��ان ایتا نوش��ت: مقام معظم رهبری 
دیروز در بیاناتشان درباره مذاکرات فرمودند: 
»تشخیص مس��ئوالن این اس��ت که بروند 
مذاکره کنند اما باید مراقبت شود که مذاکره 
فرسایش��ی نش��ود؛ چراکه برای کشور ضرر 

دارد. « ضرر مذاکرات فرسایشی چیست؟
۱( در حال حاضر برجام به نقطه ای رس��یده 
که تکلیف احیای آن مشخص است و نقطه ابهامی برای طرفین وجود ندارد. برداشتن تحریم ها، 
راستی آزمایی و سپس بازگش��ت ایران به تعهدات. راهکار عملیاتی دیگری وجود ندارد که در 
نشست  ها کشف شود! پس افتادن گفت وگو ها در مسیر اطاله یا بی نتیجه است یا منجر به کوتاه 

آمدن نرم مقامات دیپلماسی ایران از مواضع اولیه می شود!
2( فرسایشی شدن مذاکرات راهکار همیشگی تروئیکای اروپایی برای وقت کشی در تمام دوران 
مذاکرات چه در دهه۸۰ و چه در دهه 9۰ بوده است. با همین راهکار پس از خروج امریکا از برجام 
ایران را در برجامی که عماًل مرده بود، نگه داشتند. با کش دادن نشست ها امریکا زمان می خرد 

و تحریم و فشار را همچنان ادامه می دهد؛ یک پروسه  بی دستاورد. 
3( مذاکرات فرسایشی موجب تردید، چنددستگی و خطای محاسباتی در داخل می شود. 

۴( طرف مقابل می خواهد ماجرا را تا روشن ش��دن نتایج انتخابات ایران معطل نگه دارد. ند پرایس 
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا تلویحاً این را گفته است. البته جریان غرب گرا هم ترجیح می دهد 
انتخابات از مذاکرات متأثر شود تا در قدرت باقی بماند و این نوعی فریب مردم در انتخابات است. مذاکره 

تحت تأثیر مباحث سیاسی داخلی ایران بر ضد منافع ملی ماست. این اتفاق در سال 9۴ و 9۶ افتاد!
۵( امتیازات آبنباتی مثل وام صندوق بین المللی پول و آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده نتیجه 

مذاکرات طوالنی  است. موضع ایران لزوم لغو عملی تمام تحریم هاست نه امتیازات مقطعی ناچیز. 
۶( دولت روحانی نشان داده است که طی مذاکرات، همه چیز را به آن گره می زند و با دست 
روی دست گذاشتن، امورات مملکت را بالتکلیف می گذارد. وضعیت فعلی کشور نتیجه همین 

مدل کشورداریست. 
7( وقتی اصل موضوع مشخص است و جای چانه زنی ندارد، اطاله نشست ها در وین به طرف 
مقابل فرصت می دهد به مسائل حاشیه ای و فرابرجامی ورود کند و این خطوط قرمز منافع ملی 

را به خطر می اندازد. تیم دیپلماسی دولت روحانی سابقه خوبی در این موضوع ندارد.

جنگ آب جدی تر از جدال نفتی
س��یدمهدی طالبی نوش��ت: درحالی که چه 
کش��ورهای مدرن و چه کشورهای به  شدت 
وابسته به منابع تجدیدپذیر بر سر هر دو منبع 
با هم درگیر خواهند بود، ازاین رو آب به عنوان 
یک تأمین منب��ع این نیازهای انس��انی، در 
صورت کمبود و بح��ران، امنیت ملی را دچار 
چالش می کند. در سال ۱9۵۰، ۱2 کشور، در 
سال ۱99۰، 2۶ کشور ]از این میان 9 کشور 
در خاورمیانه اند[ با 3۰۰ میلیون جمعیت دچار کم آبی بوده اند اما تا سال 2۰2۵، ۶۵ کشور با 
جمعیت 7 میلیاردی دچار کم آبی می شوند. توزیع منطقه ای آب شیرین در جهان نیز بسیار 
ناهمگون است، به گونه ای که تقریباً ۶۰درصد از منابع آبی جهان در هشت کشور واقع شده است. 
برزیل۱۴/2، روس��یه 9/۸، چین7/2، کانادا 7/2، اندون��زی۶/3، امری��کا ۶/2، کلمبیا 2/۸ و 
کنگو2/۵درصد از منابع آبی جهان را در اختیار دارند.  کاماال هریس، معاون جو بایدن ضمن 
اذعان به لشکرکش��ی امریکا در جنگ های گذش��ته برای »نفت« اعالم کرد: »برای سال  ها و 
نسل ها، جنگ  ها بر سر نفت بوده است. در آینده ای نه چندان دور جنگ  ها بر سر آب خواهد بود.« 
این اعالم صریح  ترین موضع گیری یکی از مقامات عالی امریکا درباره تغییر دلیل اصلی جنگ  ها 
در آینده است.  در جهان سه کشور بیشترین میزان شیرین سازی آب دریا را دارند که دو کشور 
آن در حاش��یه جنوبی خلیج فارس واقع ش��ده اند. در این حوزه امریکا مقام نخس��ت را دارد. 
عربستان سعودی دارای 27 کارخانه نمک زدایی اس��ت که 7۰درصد آب شرب ملی را تأمین 
می کنند. ایران 9۱درصد و عربستان ۸9درصد آب خود را صرف کشاورزی می کنند. این میزان 
در کشورهای صنعتی اروپایی تنها ۴9درصد است.  دولت ترکیه هنوز به بخش  هایی از عراق و 
سوریه چشم  دارد. درصورتی که عراق موجودیت خود را به خاطر منابع آبی دجله و فرات در خطر 
ببیند، احتمال باالیی وجود دارد که حاضر به ر هایی موصل و استان نینوا شود.  به دلیل اینکه 
نیل نیز جزو حوضه های آبریز مشترک است و درگیری  هایی بر سر آن وجود دارد. با وجود این، 
در توافقات پیشین سهم مصر از این رود ۸7درصد بوده است. این کشور تا بیش از 9۰درصد به 
آب نیل وابسته است. مصر به دلیل نداشتن سالح های دوربرد اقدام به خرید 2۴ جنگنده رافائل 
از فرانسه کرده است و در کنار آن ۵۰ موشک کروز با برد ۵۰۰ کیلومتر به پاریس سفارش داده 

تا درصورت نیاز بتواند از خاک خود مستقیماً به اهداف دوردست حمله کند. 
پی نوشت: به نظر می رسد هرچه سریع تر باید از خلیج فارس و دریای عمان به همه استان های 
کشور برای بخش کشاورزی و صنعتی آب لوله کشی شود و استفاده از آب های زیرزمینی صرفاً 

برای آشامیدنی باقی بماند. این مسئله متأسفانه آنچنان که باید جدی گرفته نشده است. 

 لزوم توانایی رئیس جمهور سیزدهم 
برای حل مسائل

سیدپویان حسین پور در کانال تلگرامی خود   
نوش��ت: قبل تر هم نوش��تم، ب��از هم عرض 
می کن��م، ای��ن دوره از انتخاب��ات، بیش از 
شعارزدگی  ها و تعصب های بیجا و بی منطق بر 
اسامی)هر اسمی(، نیاز به تمرکز بر کارآمدی 
کاندیدا ها و توانایی برای حل مسائل کشور و 
برخ��ورداری از برنامه  ه��ا و س��وابق مؤثر و 
بهره گیری از تیم های متخصص در امور کشور 
داریم.   رئیس جمهور بعدی، ویرانه ای را تحویل خواهد گرفت که هشت سال تمام ناکارآمدی 
و رکود و سکون را به تمام اجزای کشور تزریق و فش��ار مضاعفی بر ملت وارد کرده است. اگر 
فضای هیجانی و عصبی بر انتخابات و انتخاب مردم حاکم شود، بعید نیست تداوم این روند، 

کشور را به سقوط و فروپاشی نزدیک کند.

سیدعلی موسوی در توئیتی نوشت: آذری جهرمی می گوید زورم به اپراتور ها نمی رسد! وزیر 
راه و شهر سازی می گوید مسکن نخرید تا ارزان شود! وزیر صمت می گوید قیمت خودرو 
حباب است! رئیس بانک مرکزی در مورد دالر دیگر نظر نمی دهد! وضعیت اقتصاد ، معیشت 

و کرونا هم که مشخص است! لطفاً سر در ورودی پاستور بنویسید دولت تعطیل است!

یکی از فعاالن شبکه های اجتماعی با نام کاربری »استیون « با اشاره به تصویر فوق نوشت: 
همین یک عکس از تهران، مسکو، کاراکاس یا پکن کافیه تا کشور رو متهم به دیکتاتوری 
و سرکوب مردم آزادیخواه کنند ولی چون امریکاست میش��ه نشانه عزم جدی دولت در 

برقراری نظم و آرامش مردم در مقابل اوباش و غارتگران.

دولت تعطیل است! کافی بود ایران باشد!


