
 خوزستان تنها نیست 
به روایت اصالحات!

کاربری با نام »پارس��ا« با انتش��ار تصویری از روزنامه های صبح  شنبه 
اصالحات نوشت: خوزستان تنها نیست به روایت اصالحات! خوزستان 
و سایر مناطق، فقط زمانی برای این نشریات اهمیت پیدا می کنند که از 
شدت بی اعتنایی مسئوالن و انباشت مشکالت، ملتهب و دچار ناامنی 
شوند؛ اما اگر مورد توجه و اهتمام مس��ئوالن قرار بگیرند، دیگر ارزش 

خبری برای پوشش رسانه ای را ندارند. 

مجلس گره کور مسکن را باز کند
سیده راضیه طاهریان با انتشار جدول فوق نوشت: گزارش خرید و فروش 
مسکن نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم حتی با وجود ثبات نسبی 
قیمت مسکن است، به این نقطه رکود تورمی گفته می شود. یعنی قیمت 
ثابت اما باالتر از توان معیشتی مردم است. امیدواریم مجلس با طرح مهم و 

حیاتی »جهش تولید و تأمین مسکن« زودتر گره کور مسکن را باز کند!

یک پیشنهاد مادرانه
نفیسه سادات موس��وی در توئیتی پیش��نهاد داد: انیمیشن » اژدهای 
آرزوها « رو با بچه  ها ببینید. به نظرم خیلی خوب، غلط بودن این تصور که 
» با پول همه مشکالت حل میشه « رو تو ناخودآگاه بچه  ها جا میندازه.

]به نظر من از هفت سال به باال می فهمن داستانش رو قشنگ/ دوبله ای 
که روی فیلیمو بود خیلی خنده دار و جذاب بود.[ #پیشنهاد_مادرانه

 تیر خالص خودروسازان 
به تأمین قطعات حساس!

مهدی عبداللهی با انتشار تصویر فوق و مقایسه هزینه شرکت های بزرگ 
خودروسازی دنیا برای تحقیق و توسعه در سال 2020 با خودروسازان 
داخلی نوشت: خودروس��ازان ایرانی تحقیق و توسعه را تعطیل کردند! 
بررسی  ها نشان می دهد درحالی که بر اس��اس تکالیف وزارت صمت، 
 R&D خودروس��ازان باید 3درصد از درآمد خود را صرف هزینه های
کنند اما کل هزینه کرد آنها حتی به نیم درصد هم نمی رسد.  اخیراً به اسم 
 R&D کوچک سازی و چابک سازی در خودروسازی کشور، واحدهای
خودروسازان یا حذف یا جابه جا می شوند. این اقدام که دقیقاً در زمان 
تغییر دولت رخ داده، به اعتقاد کارشناسان تیر خالصی به تأمین قطعات 

حساس در خودروسازی بوده است. 

   حسین درودیان:
نکته ای دقیق در بیانات امروز رهبری: »خلق 
پول باید در نسبت با تولید انجام شود و اگر این 
نسبت وجود نداشت، جلوی خلق پول گرفته 
شود که اگر در این زمینه درست اقدام شود، 
نتیجه آن جلوگیری از ت��ورم، رونق تولید و 
اشتغال و تقویت قدرت پول ملی خواهد بود.«

   علی چاهخوزاده:
رهبر انقالب: برای حل مش��کالت اقتصادی 
به دنبال راه حل های موقتی و ُمسّکن نروید 
و پیگیر راه حل های اساسی باشید...  این یکی 
از کلیدی  ترین نکات رهبری بود که باید به آن 

توجه جدی شود. 
   احمد عبداللهی نژاد:

کل دیدار یک طرف، روایتی که آقا برای هیئت 
دول��ت در نظر گرفته بودند ی��ک طرف. امام 

کاظم)ع(: »خداوند در روی زمین بندگانی دارد 
که برای رفع نیازمندی های مردم در تالشند، 

اینها روز قیامت از عذاب الهی ایمنند.« 
   احسان شریف نیا:

رهبری:»یک��ی از کاره��ای مه��م در دولت 
جوان سازی دولت است، شما در بدنه  دولت و 
مدیریت میانی از جوان های زبده که الحمدهلل 
کم نداریم هر چه می خواهید استفاده کنید. 
وقتی که جوان  ها ببینند می توانند وارد میدان 
کار بشوند و حرکت کنند، تصمیم گیری کنند، 

در کشور احساس انسداد به وجود نمی آید.«
   محمد رضا جوادی یگانه:

تأکید امروز رهبر انقالب بر پیوس��ت عدالت 
داشتن تصمیمات دولت مهم است. عدالت 
روح رویکردی است که در ارزیابی اجتماعی 
و فرهنگی )اتاف( دنبال می ش��ود. امید که 

دولت جدید، بیشتر به تأثیرات و پیامدهای 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی و  زیس��ت محیطی: 
)عدالت محورانه( سیاس��ت  ها و پروژه  ها در 

مورد همه مردم توجه کند. 
   طا ها باقری:

گل سرسبد صحبت های امروز رهبری این 
صحبت بود:» انقالبی بودن باید با عقالنیت 
همراه باشد. برای بازسازی انقالبی و عقالنی 

همه عرصه های مدیریتی همت کنید.«
   رسول صادقی:

رهبر انقالب امروز به مسئله مهمی در کشور 
اش��اره کردند که اگر حل ش��ود، بسیاری از 
مشکالت کشور حل خواهد شد! #فرهنگ_

غلط #اسراف #تجملگرایی
   سیدپویان حسین پور:

حضرت آقا امروز و در دیدار با اعضای دولت 

آقای رئیس��ی، احی��ای اعتماد و امی��د را از 
مهم  ترین و اساسی  ترین وظایف دولت جدید 
دانستند. الحق که مدیریت لیبرال  ها بر کشور، 
حکم زلزله ای مهیب در اعتماد و امید مردم 
داشت که حاال نیازمند یک بازسازی انقالبی و 

عقالنی  است تا دوباره جان بگیرد. 
   سیدمحمدجواد حسینی:

رهبری فرمودند:»حضور در میان مردم، یکی 
از جلوه های مردمی بودن است...  « یعنی کسی 
که این حرکت را انجام ن��داده و قبول نداره، 

مردمی نیست...!
   مسعود براتی:

رهبر انق��الب: هر مصوب��ه، الیحه و تصمیم 
دولت باید پیوست عدالت داشته باشد و کاماًل 
مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه 

به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند.
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اصول بازسازی انقالبی و عقالنی  دولت
تأکید کاربران شبکه های اجتماعی بر فرمایشات رهبر انقالب در نخستین دیدار با دولت سیزدهم

نخس�تین دیدار رهبر انقالب با رئیس جمهور و کابینه دولت سیزدهم حاوی فرمایشات 
مهمی بود که با استقبال و تأکید کاربران شبکه های اجتماعی همراه شد. کاربران اصلی  ترین 
کلیدواژه های فرمایشات رهبر انقالب را »مردمی بودن«، »عدالت  ورزی«، »فسادستیزی«، 

»جوان گرایی در بدنه دولت«، »احیای امید و اعتماد مردم« و »انس�جام و اقتدار و اشراف 
دولت« دانستند و از کابینه سیزدهم خواستند که به جد موارد مطرح شده را در دستور کار 
خود قرار دهند. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران پیرامون این صحبت  ها آمده است. 

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

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

محسن ژاپنی
سال 65 در عملیات کربالی4، گروهی از 
غواصان به دست ارتش عراق اسیر شدند. 
عراقی  ها اعالم کردند ایرانی  ها مستش��ار 
ژاپنی دارند و ما یک ژاپنی رو اسیر کردیم! 
از آنجایی ک��ه این اس��یر از ناحیه فک و 
صورت زخمی ش��ده بود نمی توانس��ت 
صحبت کنه و بگه ژاپنیه یا نه اما او ژاپنی 
نب��ود.   او محس��ن میرزای��ی، رزمن��ده 
افغانستانی بود که در جنگ دنیا علیه ایران، کنار ما ایستاد؛ البته آقای میرزایی معروف به محسن ژاپنی 
بعد از اینکه توانست صحبت کنه هم نگفت ایرانی نیست چون ممکن بود اسمشون رو در لیست اسرا 
ثبت نکنند. در مورد ایشون مستندی هم به اسم محسن ژاپنی ساخته شده است.   محسن ژاپنی یکی 
از هزاران مهاجر افغانستانی است که سال هاست در ایران زندگی می کند، در ایران متولد شدند و شاید 
هرگز افغانستان رو ندیده باشند. در سختی ها، جنگ، شادی، بازی های تیم ملی ایران و... به اندازه ما 
غصه خوردند، تالش کردند، جنگیدند و خندیدند.   چطور میشه گفت محسن میرزایی هموطن ما 
نیست؟ چطور میشه گفت ایرانی نیستی؟ ایرانی بودن مگه چیه جز همین قلبی که برای ایران می زنه؟ 

با مهاجران مهربان تر باشیم. به امید صلح و آرامش در افغانستان. قلبمان با شماست. 

آزادی، استقالل...  استعمار!
سیدیاسر جبرائیلی در کانال تلگرامی خود نوشت: تجویز برخالف تجربه، الگوی آشنای استعمار 
است. طبیعت استعمارگر این است که مسیری را که برای پیشرفت طی کرده، برای مستعمره 
مسدود سازد و این عقب ماندگی، شرط تداوم استعمار است. چه، استعمار در پی غارت منابع 
و تصرف بازار مستعمره است و مستعمره چون به پیشرفت برسد، منابعش را برای تولید ملی 
صرف کرده و بازارش را در اختیار محصول ملی قرار خواهد داد.  کشورهای غربی پس از رسیدن 
به بام پیش��رفت، همانگونه که در حوزه تجارت خارجی پرچم »آزادی« تجارت برافراشتند و 
از طریق نهاد هایی چون س��ازمان تجارت جهانی)WTO( نردبان حمایت از تولید داخلی را 
برای کشورهای در حال پیشرفت واژگون ساختند، در حوزه بانکداری مرکزی نیز همین راه را 
 ،)IMF(رفته اند، پرچم »استقالل « بانک مرکزی را برافراشته و از طریق صندوق بین المللی پول
ابزار تأمین مالی برنامه پیشرفت ملی -یعنی بانک مرکزی- را از دولت  ها گرفته اند.  یک بررسی 
نشان می دهد صندوق طی سال های 1980 تا 2014 برای 124 کشور اعطای وام را مشروط به 
استقالل بانک مرکزی کرده و این شرط نقشی اساسی در استقالل بانک مرکزی این کشور ها ایفا 
کرده است. حکایت جالبی است: آنجا »آزادی« و اینجا »استقالل«. چقدر مظلومند این مفاهیم 
مقدس که اینگونه ابزار استعمار ملت   ها شده اند...  و اساساً مگر نه این است که »استعمار « هم 

واژه ای مقدس و به معنی »آباد کردن« است؟

بابای فرزند ُکش و فرزندان منورالفکر!
داریوش سجادی در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: س��کوالر هایی ک��ه ُعم��ری 
»خودباختگانه« ش��اکله شخصیتی و 
هویت شان را ذیل مجموعه تمدنی غرب 
تعریف کرده و برای »ارباب انگاش��تگی 
امریکا« شیدایی و خودشیرینی می کردند. 
اکنون تجربه افغانستان آیینه عبرتی شد 
که چگونه آن »ابوله��ول انانیت « برای 
رعایایش ارزنی ارزش قائل نیست و اقتضا کند حسب مصالح خودش و بدون توجه به مصالح رعیت، 
حکومت سکوالری که خودش و با هزینه ای سنگین در افغانستان بر سر کار آورد را به ارزنی حساب 

نکرده و با رفتنش همه رؤیاهای سکوالرهای افغانی را به طاق نسیان می کوبد!
سکوالرهای افغان زمان جیک جیک مستانشان »ذیل قدرت امریکا« برای ایران شکلک و دهان کجی 
می کردند: دلتون بسوزه! ببینید ما استادیوم با خانم داریم! و اکنون متحیرانه کنار دریای حسرت هایشان 

بوتیماری کرده و حکومت بی ریشه شان را می بینند که در نبود »بابا« یک روز هم نتوانست مانایی کند!
ماجرای افغانس��تان قرینه کودتای 28 م��رداد در ایران بود. در کودتا هرچند سکوالریس��م 
بی هویت و آمریکوفیل »پهلوی« به مدد »بابا« به قدرت رسید اما نتیجه عمیقش سرخوردگی 
ناسیونالیسم مصدقی و بی اعتمادی و انباشت کینه ایرانیان نسبت به امریکاییان شد.  همین بال 
امروز گریبانگیر سکوالرهای افغانستان شده و بعد از رفتن بدون التفات »بابا« و تنها گذاشتن 
افغانستان و سقوط دولت باسمه ای اش��رف غنی اکنون همان حزن و یأسی که ملیون ایران 
در 32 و از قبال کودتا داشتند گریبانگیر سکوالرهایی شده که فهمیدند نزد »بابای مفروض 
انگاشته شان « ارزنی ارزش نداشته و همه آن مالطفت های افغان دوستانه بنده نوازی متفرعنانه 

بابایی بود که رسمش فرزندکشی است!
قرابتی مشهود بین سکوالر ایران و افغان که درختی را می ماند که در نبود ریشه عمیق در خاک 
بومی با کمترین بادی در افغانس��تان فرو می ریزد و یک مرز آنطرف تر سکوالر ایرانی به رغم 
یاری همه جانبه »بابا« و »زن بابا« لیکن 42 سال است که اهتمامشان برای انداختن درخت 

عمیق الریشه ایرانیان ناکام مانده است.

ذائقه تان خراب شده است!
امیرحس��ین ثابتی در توئیتی نوشت: 
برخ��ی می پرس��ند چ��را رئیس��ی به 
داروخانه، غسالخانه یا خوزستان می رود 
و طلبکارانه می گویند فایده این دیدار ها 
چیست؟ این کار ها حداقل وظیفه یک 
مسئول است و اگر هم قرار باشد مشکلی 
حل شود مقدمه اش همین نظارت های 
میدانی است. ذائقه شما خراب شده که 

اگر کسی وظیفه اش را انجام دهد او را سرزنش می کنید!
دکتر عبداهلل گنجی نیز خطاب به کسانی که سفر رئیسی به خوزستان را تبلیغاتی می خوانند، 
نوشت: لطفاً کاری نکنید که مسئوالن کشور از مردم فاصله بگیرند. نمایشی- تبلیغاتی خواندن سفر 
رئیس جمهور به اهواز با چه هدفی بیان می شوند؟ اصالً رئیس جمهور برود بین مردم حرف بزند و 

بشنود و هیچ کار دیگری هم نکند و هیچ اتفاقی هم نیفتد،باز به خودی خود یک ارزش است.

 انفجار فرودگاه کابل
 ضربه اول داعش یا اتمام حجت طالبان؟!

اندیشکده راهبردی تحریم در تحلیلی 
کوتاه نوشت: روز پنج  ش��نبه دو عامل 
انتحاری جلیقه های خ��ود را در میان 
ازدح��ام جمعی��ت در ورودی اَب��ی 

 

)Abbey Gate( فرودگاه کابل منفجر 
کردند که به موجب آن بر مبنای برخی 
گزارش  ها دست کم 110کشته و صد ها 
زخمی برجای مانده اس��ت. حتی یک 
مقام وزارت بهداشت افغانستان به بی بی سی گفته که آمار کشته  ها به بیش از 1۷0 نفر رسیده 
است. در این حادثه همچنین به اذعان پنتاگون 14 نظامی امریکایی کشته شده که این باال ترین 
آمار تلفات نظامیان امریکا طی یک دهه اخیر است. بالفاصله پس از این انفجار گروه موسوم به 
»داعش خراسان « با انتشار پیامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و هویت عامل را نیز 

افشا کرد. در ارتباط با این رویداد چند نکته قابل ذکر است:
اگر بپذیریم که داعش عامل و طراح این حمله بوده، محتمل است که با این اقدام خودنمایانه 
تالش کرده اولین هشدار جدی را به طالبانی که طی چند سال اخیر با آن در ستیز بوده و اکنون 
حاکم افغانستان است، ارسال کند.  با توجه به موج محکومیت مقام های غربی و به ویژه امریکایی 
برخی بر این باورند که این اقدام می تواند حاصل طراحی سرویس های اطالعاتی باشد که مخالف 
خروج فوری امریکا از افغانستان هستند و با این اتفاق تالش دارند سران کاخ سفید را برای نگه 
داشتن الاقل بخشی از نیروهای امریکایی تحت فشار قرار دهند. این فرضیه با رصد واکنش های 
متفاوت رسانه  ها و شبکه های اجتماعی منتسب به گروه های جهادی و تروریستی که بسیاری 
علیه این عملیات موضع گیری کردند نیز تقویت می ش��ود.  در کنار این فرضیات و سناریو ها 
اما یک احتمال را نیز نمی توان از نظر دور داشت و آن اینکه با توجه به اعالم پنتاگون مبنی بر 
احتمال تمدید مهلت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و موضع سفت و سخت طالبان در 
مخالفت با آن، می توان این احتمال را در نظر داشت که این انفجار در واقع هشداری جدی برای 

سران کاخ سفید بود که باید بدون هیچ درنگ و تعللی کابل را به طور کامل ترک نمایند!

به بچه فرصـت اظهارنظر بدهید
شهید بهشتی)ره(:

آقا و خانم! به بچه فرص�ت اظهارنظر بدهید! بگذارید یک حرف پرت 
بزند؛ بگذارید یک استدالل غلط بکند، یک نتیجه غلط هم بگیرد و 
حتی تا آنجا که خسارت ش�کننده ندارد دنبال این نتیجه غلط برود و 
خودش یک تجربه به دست بیاورد.   تجربه  های تلخی که این بچه   ها 
خودش����ان با اِعمال حق اختیار به دس��ت می آورند از یک کتاب 
نصی�حت سعدی و فردوس��ی و لقمان باالتر است، از یک مجموعه 
حدیث امامان و پیامبران باالتر است و حتی می تواند از همه قرآن 
برای او ارزنده تر باشد. خود قرآن می گوید من کتاب نصیحت و هدایت 
هستم؛ اما برای چه کس��انی؟ برای انسان انتخابگر. تو با این کار زمینه 

نقش قرآن را از بین می بری. زمینه نقش حدیث را از بین می بری. 
منب�ع: کانال تلگرامی »از بهشتی برای امروز« به استناد کتاب 

»نقش آزادی در تربیت کودکان«

   آیينه نفس

دول��ت اعت��دال حس��ن روحانی ب��ا تمام 
فرازوفرودهای��ش ب��ه تاریخ پیوس��ت اما 
عبرت ه��ای آن برای آین��دگان باقی مانده 
اس��ت. فارغ از قضاوت ارزشی درباره برآیند 
عملکرد دستگاه سیاس��ت خارجی دولت 
س��ابق که در این مق��ال نمی گنجد، لکن 
بی ش��ک یکی از ضعف های وزارت خارجه 
آن و در اصل حلقه مفقوده سیاست خارجی 
ایران در مقطع 92 ت��ا 1400 را باید ضعف 

دیپلماسی اقتصادی دانست. 
در واقع می توان گفت در ب��ازه زمانی فوق ، 
ریل گذاری سیاست خارجی ایران در بند و 
بست با قدرت های جهانی به هر قیمتی بود 
تا بلکه نفت فروش برود و دارایی های ایران 
آزاد گردد و رونق اقتصادی در پی آن کشور 
را فراگیرد اما متأسفانه از ارتباطات مویرگی و 
داد و ستد مناسب با همسایگان ، کشورهای 
آسیایی ، آفریقایی و امریکای التین که بعضاً 
انگیزه های سیاسی نیز جهت همکاری با ایران 
داشتند ، عامدانه یا غیرعامدانه غفلت گردید. 
ب��رای مثال کش��ور پاکس��تان ب��ا بیش از 
220میلیون جمعیت ک��ه بخش عمده ای 
از آن در صنعت نساجی فعالند ، فاقد انرژی 
فس��یلی الزم جه��ت تأمی��ن کارگاه  ها و 
کارخانجات خود است و تأسف بارتر اینکه 
اکثر کارگاه های خانگی و کوچک این صنعت 
با سوخت های جامد بسان هیزم کار می کنند 
و تشنه ورود سوخت از تنها کشور همسایه 

غنی از منابع فسیلی هستند. 
همچنین اکثر شهرهای این کشور به علت 
نبود س��وخت مش��کل جدی برق دارند و 
شدیداً محتاج واردکردن گاز از ایران  هستند 
در حالی ک��ه خط لوله انتق��ال گاز ایران به 
پاکستان تا نزدیکی های مرز نیز رفته است 
ولی ظاه��راً اراده ای جهت رس��اندن آن به 
پاکستان وجود ندارد.  ممکن است مسئوالن 
و دست اندرکاران پاسخ دهند طرف پاکستانی 
هزینه تکمیل آن را در خاک خودش ندارد 
که در پاسخ باید گفت صرف رسانیدن گاز 
به مناطق مرزی این کشور صنایع و بخش 

خصوصی آن را جهت دریافت انرژی ارزان به 
سمت ایران می کشاند و مناطق بلوچستان 
پاکستان رونق می گیرد و امنیت پایدار برقرار 
خواهد شد و ایضاً فشار افکار عمومی بر دولت 
آنجا برای تکمیل خط لول��ه و انتقال گاز به 
سایر نقاط کشور افزایش می یابد و بعید است 
که مسئوالن آنجا بتوانند از پاسخ مثبت به 

درخواست مردم طفره روند. 
لکن در سایه غفلت سیاستمداران ایرانی و 
تمرکز بر موضوعاتی همچون توافق هسته ای 
موسوم به برجام )که فرجامش مشخص شد( 
قطر این همسایه کوچک ایران، در چند ماه 
گذشته با پاکستان قراردادی 10 ساله امضا 
کرد تا از طریق ش��ناورهای ناقالتی به این 
کشور گاز برساند.  در حالی که طی هشت 
سالی که گذشت این فرصت طالیی کامالً در 
اختیار ایران بود که بتواند این مهم را محقق 
کند و البته که هنوز دیر نشده و دولت جدید 
می تواند با اقدامات منسجم و با برنامه منافع 
ملی را در این خصوص به شکل بهتری دنبال 
کند.  مثال های دیگری را نیز می توان در این 
خصوص بیان کرد . برای نمونه ، همسایه دیگر 
ایران یعنی افغانستان شدیداً محتاج سوخت 
فسیلی است اما ایران فقط 35 درصد از بازار 
سوخت افغانستان را در تملک خود دارد در 
حالی هیچ کدام از همسایگان این کشور منابع 
و ذخایر ایران را ندارند و به راحتی می توان این 

رقم را به نحو قابل توجهی ارتقا داد. 
مثال  هایی از این دست برای کشورهای دیگر 
همسایه و حتی کشور هایی که عضو محور 
مقاومتند و امنیتش��ان مدیون جمهوری 
اسالمی است فراوان یافت می شود اما نبود 
نگاه اقتصادی صادرات محور در دس��تگاه 
دیپلماس��ی دولت روحانی ب��ه آنان، باعث 
نفوذ کش��ور هایی همچون ترکی��ه به آنجا 
گش��ته و در عوض از وابس��تگی اقتصادی 
آنها به ایران کاسته شده که انتظار آن است 
جناب امیرعبداللهیان وزیر جدید با انتصابات 
هوشمندانه و غیرجناحی و سیاست گذاری 

صحیح آن روند غلط را اصالح کنند. 

نمره مردودی دیپلماسی اقتصادی دولت روحانی
محمد عزیزی پناه در توئیتر نوشت:  رفتن رئیس جمهور در بین مردم، ُسنت حسنه انقالب 
اسالمی است، لکن آنقدر در این سال ها برخی از رؤسای جمهورمان کاخ نشین و مردم گریز 
بوده اند که امروز نمی توانیم ذوق خود را از دیدن یکدفعه جناب رئیسی در خوزستان پنهان 

کنیم. در انقالب اسالمی معنای رئیس جمهور، خادمی بی منت مردم است. 

ر ها عبداللهی در کانال خود در پیام رسان ایتا 
نوشت: مردمی بودن همان چیزی بود که از 
آقای رئیسی توقع داشتیم و رهبری در مراسم 
تنفیذ حکم ریاست جمهوری بر آن تأکید 
زیادی کرده بودند. از ل��وازم مردمی بودن، 
ترک تش��ریفات زائد و بی تناسب با شرایط 
بحرانی امروز کشور اس��ت.  سفر سرزده به 

استان خوزستان و بک گراند بلوک سیمانی 
قاب تصویر سخنرانی او در روستای محروم 
جفیر و ایستادن در آفتاب س��وزان ظهر و 
ش��نیدن درد دل جوانان روستا چه خوب 
عیار مردمی بودن رئیسی و دولتش را نشان 
داد. کم کم غریبگی این قاب تصویر با حافظه 

جمعی مان کم خواهد شد. ان شاءاهلل.

حامد صفارپور در توئیتی نوشت : نمایش های حقوق بشری سربازان امریکایی در افغانستان 
در 20 سال گذشته تا به امروز ادامه داشته اس��ت. از یک طرف دهها هزار کودک را نابود 
کرده  و والدین آنها را کشته اند، از طرف دیگر چند بچه را بغل می کنند و می بوسند و عکس 

یادگاری می گیرند برای فریب مردم جهان! وضعیت در قطر را هم ببینید! 

معنای رئیس جمهور در انقالب اسالمی

رئیس جمهوری با »بک گراند« متفاوت

نمایش کهنه حقوق بشری سربازان امریکایی!


