دیدگاه

پارلمان

سطح زندگی مسئولین باید در تراز فقرا باشد

مصلحت

مجوز رهبری باعث شفافیت و افزایش اعتماد مردم به نظام میشود

رئیس کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ،با بیان اینکه مجوز رهبرانقالب
ب��ه قوه قضائیه باعث ش��فافیت و افزایش اعتماد مردم به نظام میش��ود ،گفت:
انتشار اسامی متهمان ،باعث شناشاندن جانیان یقه سفید میشود.
اللهیار ملکش��اهی افزود :این مس��ئله یک ضرورت بود که انجام شد و ما نیز
با توجه به انعکاسهایی که از خواس��ته های مردم داشتیم ،به این نتیجه رسیده
بودیم که انتظار مردم همین است.
وی افزود :در طرح تش��کیل «سازمان مبارزه با مفاس��د اقتصادی» نیز که اخیرا در
کمیس��یون قضایی به تصویب رس��یده ،س��ازوکارهایی مانند آنچ��ه در این مجوز به آن
اشاره شده ،آمده است .اصل موضوع در این مکاتبه و مجوز صادر شده ،این است که در
خصوص جرایم اقتصادی به خصوص اخالل در نظام اقتصادی ،پرونده ها به طور ویژه و
مهر
با سرعت بررسی شود.

یکی از مراجع تقلید گفت :دولت ما دولت اسالمی و علوی است و در دولت
حق باید کس��انی که مسئولاند زندگی خود را هم تراز زندگی فقرا قرار دهند تا
محرومیت بر آنها سنگینی نکند.
آیتاهلل حس��ین نوریهمدانی گفت :دولت ما دولت اسالمی و علوی است و
در دولت حق باید کس��انی که مسئولاند زندگی خود را هم تراز زندگی فقرا قرار
دهند تا محرومیت بر آنها سنگینی نکند .وی گفت :امام راحل و مقام معظم رهبری
انق�لاب را مقدمه ظهور امام عصر(عج) میدانند و لذا فتنههای بس��یاری در این انقالب
ایجاد میشود که باید با آنها مقابله کرد.
آیتاهلل نوری همدانی گفت :در نظر امام راحل مردم بس��یارمهم بود و لذا باید قدر
مردم را دانس��ت و به آنها خدمت کرد؛ امروز همین مردم در مضیقه معیشتاند و باید
میزان
در کنار آنها باشیم.

ترامپ همیشه نشان داده که غیرقابل اعتماد است

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ترامپ همیشه نشان داده که غیرقابل
اعتماد اس��ت؛ فقط مذاکره را برای یک مانور تبلیغاتی میخواهد که البته هیچ
نتیجهای هم برای او نخواهد داشت.
حسین مظفر نظام گفت :بهترین کار این است که اول خود ترامپ صداقتش
را اثبات کند؛ به برجام برگردد ،به اشتباهات گذشته اعتراف و غرامت های ایران
را پرداخت کند و تحریم ها را هم بردارد تا اعتمادسازی شود.
وی در واکنش به ادعای ترامپ که حاضر اس��ت بدونپیش شرط با مسئولین ایران
دیدار کند ،اظهار داش��ت :ترامپ همیشه نشان داده که غیرقابل اعتماد است؛ او مذاکره
را فق��ط برای یک مانور تبلیغات��ی میخواهد که البته هیچ نتیجهای هم برای او نخواهد
داش��ت .تجربه تاریخی نشان داده که ملت ما به هیچ عنوان نمیتواند به او اعتماد کند.
جماران
اینها خیمه شب بازیهایی است که نباید به آن توجه کرد.
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سوشیانت آسمانی

در حال��ی ک��ه رهب��ر معظم
دست بـه نقد
انق�لاب در  22مردادم��اه
مذاک��ره ب��ا امری��کا را ممن��وع اع�لام کردن��د و
صحبتهایی از اش��تباه در انتخ��اب روش مذاکره
صورت گرفته اس��ت ،برخی همچن��ان از زدن پل
برای احیای مذاکرهای صحبت میکنند که اشتباه
بودن آن مسیر اثبات شده است!
رئیسجمه��وری ام��ا گفتهان��د« :آمریکا خود
کاری کرده که ش��رایط مذاک��ره را از بین برده؛ با
روند خوبی داش��تیم مذاکره میکردیم اما خودش
آن را تخریب کرده و پل را خراب کرده و آن طرف
ایس��تاده و میگوی��د باید چگونه عب��ور کنم!؟» و
میگویند که «اگر میخواستید همدیگر را ببینیم
چ��را پل را خراب کردید؟ خودش��ان پل را خراب
ک��رده و آن ط��رف ایس��تاده و داد میزنند .اینکه
نشد .اگر راس��ت میگویید بیایید پل را دو مرتبه
درست کنید .پل را که درست کردید خود به خود
و ب��ه طور طبیعی رفت و آمد درس��ت میش��ود؛
خودت مؤثر و مخرب و عامل این کار هستی».
همین س��خنان باعث ش��ده که دش��منان به
جای آدم شدن گستاختر شوند ،کاش گوینده این
سخنان پاسخ دهند که دشمن با انزجار و اقتدار و
بیاعتم��ادی و بیمیلی به مذاکره ،راغب به امتیاز
دادن میش��ود یا با ترس و کوتاه آمدن مقابل او؟!
آیا این س��خنان باعث نمیش��ود که دشمن خیال
کند که فشارش نتیجه داده و به نوعی این فشارها
منجر به گالیه و درخواست از موضع پایین شده و

تالش برای احیای مذاکره
با امریکا بعد از ممنوعیت رهبری!

بنابراین مسیر بدعهدی و فشار را ادامه دهد؟!
اما پاس��خ این پرسش��ها را میت��وان در رفتار
گس��تاخانه پمپئو چند س��اعت بع��د از طرح این
سخنان رویت کرد.
اکنون که مذاکره جدی��د ،با توجه به موضوع
عهدش��کنی گس��تاخانه آمریکا ،ممن��وع و منتفی
اس��ت .اما به فرض محال ،اگ��ر قرار بر مذاکره هم
بود ،نوع واکنشهای صورت گرفته ،بدترین مواضع
تلقی نمیشد؟
واقعیت این اس��ت که درس��ت چند س��اعت
پ��س از آنکه چنین س��خنانی ب��ا موضعی عجیب
بیان ش��د ،پاس��خ گس��تاخانهای از ط��رف مقابل
دریافت کرد« .مای��ک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا
(رئیس پیش��ین  )CIAروز پنجش��نبه ،از «گروه
اق��دام ایران» به ریاس��ت برایان ه��وک و با هدف
هماهنگی سیاس��تهای خصمانه کاخ سفید علیه
ایران رونمایی کرد .این اقدام در شصت و پنجمین
س��الگرد کودتای  ۲۸م��رداد  ۱۳۳۲انجام ش��ده
است.
پمپئو گفت« :مذاکره با ایران پیششرطهایی
دارد .امیدواری��م به زودی به توافقی جدید با ایران
دس��ت پیدا کنیم .راهبرد آمریکا ،افزایش فشار بر
ایران تا زمانی اس��ت که ش��اهد تغیی��ر زیادی در
رفتار ایران در داخل و خارج باشیم».
ه��وک نیز ک��ه همزمان مدیر سیاس��تگذاری
وزارت امورخارجه است ،میگوید« :ما روشن گفته
ایم حاضریم با ایران مذاکره کنیم و توپ در زمین
جمهوری اسالمی ایران اس��ت .رفع تحریمها و از
سرگیری روابط کامل دیپلماتیک و تجاری با ایران
من��وط به تغییر رفتار جدی ایران اس��ت .با حدود

روی پل مانده
 ۲۰کش��ور مذاکره کردهایم و رایزنیها برای فشار
بیشتر بر این کشور در جریان است».
آنه��ا بیپروا میگویند ک��ه در حال خصومت
و افزایش فش��ار برای دیکته کردن خواس��تهای
خود هس��تند؛ بیآنکه کمترین شرمندگی درباره
نقض توافق برجام داش��ته باش��ند .ام��ا در طرف
مقابل ع��دهای در موضع��ی انفعالی و تاس��فآور
و با دلشکس��تگی صرف��ا از آمریکا گل��ه میکنند
و نمیگوین��د کج��ای ط��رح چنین س��خنانی با
ادبی��ان انقالب س��ازگاری دارد؟! ادبی��ات انقالبی
و انقالبیگ��ری با ایس��تادگی و مقاوم��ت در برابر
زورگویان حتی تا پای جان عجین ش��ده است نه
ترس از جنگ و ایجاد س��ایه جن��گ فرضی برای
کوتاه آمدن و امتیاز دادن.
کاش ای��ن اف��راد میتوانس��تند یکب��ار دیگر
مواضع انقالب و ش��عارهای انق�لاب را مرور کرده
و با رفتارهای خود مقایسه کنند ،انگ ضد انقالب
ب��ودن به هیچ کدام از این افراد نمیتوان وارد کرد
چون خودش��ان جزو موثران در به ثمر نشس��تن
انقالب هس��تند اما میتوان از آنها پرس��ید که چه
ش��ده که یادشان رفته ش��عارهایی را که مردم را
متحد کرده بود و به خیابانها علیه طاغوت داخلی

سردار آسودی:

آمریکا قدرت جنگ علیه ایران را ندارد
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان
نظــــ�رگاه
اینکه آمریکا ق��درت جنگ علیه ایران
را ن��دارد ،گفت :هنوز ه��م همان افرادی ک��ه در انتخابات
ریاستجمهوری میگفتند اگر فالنی انتخاب نشود ،جنگ
خواهد شد ،هستند و امروز دوباره به دروغ میگویند اگر با
آمریکا مذاکره نکنیم ،جنگ خواهد شد.
محمدعلی پورمختار با اش��اره به بیانات اخیر مقام معظم
رهبری مبنی بر اینکه «جنگ نخواهد ش��د و مذاکره نخواهیم
کرد» ،اظهار داشت :چهره آمریکا و رفتارهای این کشور با ملت
ایران در طول یکصد س��ال گذشته خیلی واضح و روشن بوده
اس��ت ،آمریکا کشوری است که جنایات مختلفی را علیه ملت
ایران مرتکب ش��ده و همه منابع ایران را از بین برده و به نفع
خودش مصاره کرده است و همه این موارد بسیار روشن است.
وی افزود :ما آمریکا را از کش��ور بیرون کردیم و اجازه
ندادیم به روشهای اس��تعمارگرانه خ��ودش ادامه دهد به
همین دلیل از ما ناراضی است و میخواهد دوباره برگردد و
همان رفتارهای قبل را داش��ته باشد ،فلذا از هم ابزارهایش
برای رسیدن به این هدفش استفاده میکند.
پورمختار با تأکید بر اینکه آمریکا امروز قدرت جنگ علیه
جمهوری اسالمی ایران را ندارد ،گفت :شرایط امروز آمریکا با
لحاظ ش��رایط دنیا تغییر کرده است ،آمریکا در  2جنگ خود
علیه افغانس��تان و عراق شکست خورد و ذلیل شد ،به همین
دلیل به کش��ورهای ضعیفالنفس��ی مثل عربستان و سپس
کش��ورهای کوچک حاشیه خلیجفارس روی آورد و سپس با
ایجاد داعش خواست که اهداف شومش را پیش ببرد.
این عضو کمیس��یون حقوق��ی و قضایی مجلس با بیان
اینکه مطلبی که رهبر معظم انقالب فرمودند بسیار صریح و

مشاور سابق نماینده ولی فقیه در سپاه گفت :مشکالت
کشور همانطور که رهبر معظم انقالب بارها فرمودند با نگاه
در درون کش��ور برطرف میشود .متاسفانه حدود  ۷۰تا ۸۰
درصد مش��کالت فعلی به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح
اس��ت .پس ما باید برای حل مشکالت مردم مسائل موجود
در مدیریت را حل کنیم.
وی گفت :مردم ما به ش��دت مشکل دارند و اگر ببینند
که مس��ئوالن دلسوزانه به دنبال حل مشکالت آنها هستند
و همانگون��ه که رهبر انقالب برای حل این معضالت راهکار
ارائ��ه میدهند ،مس��ئوالن نی��ز در حال ت�لاش برای حل
مشکالت هستند ،بسیار امیدوارتر میشوند.
س��ردار آس��ودی افزود :امروز وقت آن نیست که به دنبال
مقصر بگردیم و مش��کالت را به گردن او بیاندازیم زیرا اینگونه
رفتارها معضالت کش��ور را حل نمیکند .بلکه باید راهکارهای
ارائه ش��ده از س��وی رهبر معظم انقالب را اجرایی کنیم .ما در
شرایطی هستیم که آمریکای خبیث در برابر مردم ما صف آرایی
کرده پس باید با وحدت ،یکپارچگی و رفاقت مردم و مسئوالن
دست در دست هم قرار دهند و تالش کنند تا مشکالت موجود
در جامعه مانند مسائل ارز ،سکه و معیشتی حل شود.
مشاور سابق نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری
از سخنان خود خاطرنش��ان کرد :آگاهی بخشی و همکاری
م��ردم در مبارزه با احتکار و مفاس��د اقتص��ادی در روزهای
گذشته بس��یار مثبت و امیدوارکننده است .کشف کاالهای
احتکارش��ده به دس��ت مردم نش��ان میدهد ک��ه همکاری
خوب��ی میان مردم و مس��ئوالن ش��کل گرفته اس��ت .این
همکاری میتواند موجب بهبود شرایط شود .زیرا ما نیازمند
یکپارچگی و وحدت در مقابل دشمنان هستیم .مهر
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مخاطب شمایید
مذاکره نمیکنیم و ممنوع است
همه هم بدانند

مذاکرهی با آمریکا را امام هم ممنوع اعالم کردند
بهخاط��ر همین جهت؛ بنده هم ممن��وع اعالم کردم.
ام��ام فرمودند ت��ا وقتی آمریکا آدم نش��ود ،ما مذاکره
نمیکنیم .آدم نش��ود یعنی چه؟ یعن��ی تا وقتیکه از
اس��رائیل حمایت میکند ،از نیروهای شرّآفرین منطقه
حمایت میکن��د؛ ما هم همی��ن را میگوییم .حاال اگر
چنانچ��ه یکوقتی هم بر ف��رض محال قرار بود دولت
جمهوری اس�لامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکند ،با
این دولت کنونی آمری��کا هرگز مذاکره نمیکرد .همه
بدانند -هم سیاس��تمداران ما و دیپلماتهای ما ،هم
جوانه��ای پُرانگیزهی ما ،هم دانش��جویان رش��تههای
سیاس��ی ما ،هم فعّاالن میدان سیاست ،همه بدانند-
مذاکره با رژیم زورگو و پُرتوقّعی مثل آمریکا ،وسیلهای
برای رفع دشمنی نیست؛ مذاکره ،وسیلهای برای رفع
دش��منیِ آمریکا نیست بلکه مذاکره ،ابزاری در دست
او برای اعمال دش��منی است .ببینید؛ این یک فرمول
قطعی اس��ت که هم تجربههای ما آن را تأیید میکند،
هم مالحظات گوناگون سیاس��ی آن را تأکید میکند.
بعضی میگویند مذاکره کنیم تا دشمنی کم بشود؛ نه،
مذاکره دش��منی را کم نمیکند ،مذاکره یک وسیلهای
به او میدهد تا اعمالِ دش��منیِ بیشتری بکند .لذاست
که مذاکره نمیکنیم و ممنوع است؛ همه هم بدانند.
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پورمختار:

مشکالت اقتصادی به خاطر سوءمدیریت است
مشاور س��ابق نماینده ولیفقیه در سپاه
پا س�ـد ا ر ا ن
گفت :حدود  ۷۰تا  ۸۰درصد مش��کالت
فعلی به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح است ،پس ما باید برای
حل مشکالت مردم مسائل موجود در مدیریت را حل کنیم.
سردار آسودی با اش��اره به سخنان رهبر معظم انقالب
در دیدار با هزاران نفر از اقش��ار مختلف مردم گفت :بیانات
رهب��ر انقالب در این دیدار بس��یار مه��م و راهبردی بود و
ضرورت دارد همه دلسوزان جمهوری اسالمی ابعاد مختلف
بیانات ایشان را برای مردم تبیین کنند.
وی اف��زود :بیان��ات رهبر انقالب در جهت روش��نگری
شرایط فعلی کش��ور و البته برای حل مشکالت مردم است
و اگر در دستور کار مسئوالن قرار گیرد میتواند به سرعت
مشکالت مردم را برطرف کند .پس باید ابعاد این سخنرانی
برای همگان تبیین شود.
س��ردار آس��ودی در ادامه تصریح کرد :ممکن است همه
مردم تمامی مطالب مطرح ش��ده از س��وی رهب��ر انقالب را
نش��نیده باشند ،پس روشنفکران ،اساتید و ائمه جماعت باید
ابعاد سخنان مقام معظم رهبری را برای مردم بازگویی کنند تا
مردم بیشتر در جریان این مطالب مهم و اساسی قرار گیرند.
وی با اش��اره به مس��ائل و مش��کالت اقتصادی موجود
در کش��ور گفت :مردم ما باید بدانند مس��ائل موجود به چه
دلی��ل اس��ت و تحریم ها ت��ا چه اندازه در ب��ه وجود آمدن
این مش��کالت تاثیرگذار هستند .ش��اید عدهای فکر کنند
تمام مش��کالت اقتصادی کش��ور به تحریم ها مربوط است
و دش��من عامل آنها اس��ت اما همانطور ک��ه رهبر انقالب
فرمودند بخش اعظمی از مش��کالت به دلیل سوء مدیریت
است که باید این اشکاالت برطرف شود.

و خارجی بس��یج کرده بود؟! چه ش��ده که سالها
ش��کنجه و فرار از ساواک را فراموش کرده و روی
صندلی نرم به آس��ایش عادت کردهاند که از طرح
جنگ هم وحشت میکنند؟! چه شده که هنوز بعد
از دیدن  8سال فداکاری در دفاعمقدس ترسشان
از جنگ نریخت��ه و وعده خداوند را که به مومنان
برای پیروزی میدهند باور نمیکنند؟!
اظهارات منفعالنه در باب روند «پل» مذاکرات
با آمریکا و روند خوب آن و اینکه آمریکا خودش پل
را خراب کرده و اگر راس��ت میگویید بیایید پل را
دو مرتبه درست کنید ،در حالی مطرح میشود که
رهبر انقالب موضع محکم و مقتدر نرمش قهرمانانه
را ط��رح و این موض��وع را مطرح و بعد از بدعهدی
امریکا و استفاده نادرست از این روش کال مذاکره با
امریکا را به بعد از آدم شدنش موکول کردند.
در واقع مذاکرات و برجام ،دولت ما را روی پل
عملیات و ضربات آمریکا ب��رد ،نه اینکه پلی برای
رفاقت و شراکت و دوستی طرفین باشد.
از س��وی دیگر رس��انههای غربی و ضدانقالب
نی��ز خیلی س��ریع پی��ام انفع��ال رئیسجمهور را
گرفتند و آن را «درخواس��ت ایران برای بازسازی
پل مذاکرات با آمریکا» تفسیر کردند.
در همین راس��تا رادیو فرانس��ه در وبسایت
خ��ود مواضع روحانی در نشس��ت هیئت دولت را
با تیتر «روحانی از آمریکا خواس��ت «پل» مذاکره
را بازس��ازی کند» بازتاب داد و نوش��ت« :حس��ن
روحان��ی ،رئیسجمهور ایران روز چهارش��نبه ۲۴
م��رداد /پانزدهم اوت در جلس��ه هیئ��ت دولت با
اعالم اینکه آمریکا خودش کاری کرده که شرایط
مذاک��ره را از بی��ن برده ،در ادام��ه تاکید کرد که

«رون��د خوبی» برای مذاکره ب��ا آمریکا در جریان
ب��وده ،ام��ا آمری��کا آن را «تخری��ب» ک��رد .وی
همچنین از آمریکا خواس��ت تا «پ��ل» مذاکره را
بازسازی و درست کند» .
و س��ایت العربیه فارس��ی نیز تیت��ر «روحانی
خواستار بازسازی پل مذاکرات توسط آمریکا شد»
را ب��رای اظهارات روحانی انتخاب کرد و نوش��ت:
«حسن روحانی رئیسجمهوری ایران ،چهارشنبه
 15اوت در جلسه هیئت دولت ،از آمریکا خواست
«پ��ل مذاکره» می��ان دو طرف را بازس��ازی کند.
اش��اره روحانی به پیش��نهاد مذاکرات بدون پیش
شرط با ایران است که  30ژوئیه گذشته ،از سوی
دونال��د ترامپ رئیسجمهوری آمریکا مطرح ش��د
ترام��پ گفته بود ک��ه حاضرم با آنه��ا دیدار کنم،
هر وقت آنها بخواهند ،نمیدانم آنها آماده هستند
یا نه .هیچ پیشش��رطی ه��م نداریم ،هر وقت آنها
بخواهند ،هم برای آنها خوب اس��ت هم برای دنیا.
رئیسجمهوری ایران در این باره گفت :اگر راست
میگویید بیایید پل را دو مرتبه درس��ت کنید .پل
را که درست کردید خود به خود و به طور طبیعی
رفت و آمد درست میشود».
در نهایت باید نوش��ت که جمهوری اس�لامی
برای اعاده حق ملت چارهای جز مقاومت و بستن
درهای مذاکره روی امریکا تا زمانی که این کشور
به فکر چپاول دس��تاوردهای ملت اس��ت ندارد و
حتما روحانی که یکبار درباره تنگههای جمهوری
اسالمی و پلتیک کش��ورمان در مقابله با دشمنان
س��خن گفته است بر خالف این سخنی که داشته
موقعی که الزم باش��د از ابزار بس��تن تنگهها برای
اعاده حق ملت استفاده خواهد کرد.
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روشن اس��ت ،گفت :هنوز هم همان افرادی که در انتخابات
ت جمهوری این گمان را بین مردم وارد میکردند که
ریاس�� 
اگر فالنی انتخاب نش��ود ،جنگ خواهد شد ،هستند و امروز
دوباره همان روش ناجوانمردانه و نادرس��ت را پیش گرفتند
که اگر ما مذاکره نکنیم و صحبت نکنیم ،جنگ خواهد شد،
رهبر معظم انقالب بسیار صریح و روشن پاسخ این آقایان را
دادن��د؛ این افراد همانطور که آن روز دروغ میگفتند امروز
هم دارند دروغ میگویند.
پورمختار یادآور ش��د :هیچ جنگی نخواهد شد ،چراکه
آمریکا توان جنگ علیه ایران ندارد و به هیچوجه نمیتواند
به جمهوری اس�لامی ایران تعرض کن��د ،چراکه ما محکم
و اس��توار ایس��تادهایم .وی اضافه کرد :سابقه بدعهدیهای
آمریکا به خصوص در  2س��ال اخیر برای ما کافی است ،ما
دیگر نمیتوانیم چش��مانمان را ببندی��م و تاریخ را هم به
فراموش��ی بسپاریم و نگاه خوش��بینانه به آمریکا بکنیم ،در
قضیه برجام همه زحم��ات ،تالشها و فعالیتها گر چه به
نفع ما نبود ،ولی در هر صورت این کار انجام ش��د و باز هم
همه دیدند که آمریکا زیر تعهداتش زد ،پس آمریکا به هیچ
وجه کشور قابل اعتمادی نیست و به هیچ وجه نمیتوانیم با
این رویکرد استکباری که آمریکا دارد ،به او اعتماد کنیم.
نماین��ده به��ار و کبودرآهن��گ در مجل��س در پای��ان
خاطرنش��ان ک��رد :آمری��کا میخواهد همچنان م��ا را ب َرده
خودش کند ،ما نمیتوانیم با این کشور کنار بیاییم ،آمریکا
دش��من ش��ماره یک اسالم است و ضد اس�لام و مسلمانان
است ،فلذا تا زمانی که همه مسلمانان دنیا را از بین نبرده از
هر دری که بتواند وارد میشود ،ما باید همه درها را به روی
فارس
آنان ببندیم و محکم و استوار مقابلش بایستیم.

سیاست مجازی
واکنش تند کارشناس سابق بیبیسی
به سلبریتیها

عل��ی علیزاده کارش��ناس و تحلیلگر سیاس��ی
ایرانی و پژوهش��گر فلسفه نوشت :من هم مثل
بس��یاری از ش��ما ،عزتاهلل انتظامی را دوست داشتم و
بخشی از خاطرات شخصیم است .اما ببینید چه دکانی
راه انداختهاند این س��لبریتی ها برای فوت این پیرمرد.
این س��لبریتیهایی که با نش��ان دادن یک فقیر که از
سطل آشغال غذا میخورد اقتصاددان میشوند و به کل
ایران نفرین میفرس��تند و براس��اس ی��ک خبر دروغ
بیبیس��ی دریای خزر را برباد رفت��ه اعالم میکنند و
روزان��ه به احس��اس این ملت خراش میکش��ند .پرویز
پرس��تویی را مثال زدم که تازه یکی از مسئولترین این
سلبریتیهاست و بواسطه خانواده شهید بودن مراقبتش
بیش��تر از بقیه اس��ت .دیگران که رس��ما ویرانطلبانی
شدهاند که با کلنگ به جان ایران افتادهاند.

پارادوکس

حمی��د بعیدینژاد س��فیر ای��ران در انگلیس
نوش��ت :بن��ا به گ��زارش دیروز تایم��ز لندن،
خانم��ی ای��زدی پناهن��ده در آلمان ناگهان��ی با عضو
داع��ش که او را در موصل در حراج به قیمت صد دالر
خری��ده ب��ود و ده م��اه او را در اختیار داش��ت روبهرو
میشود .وقتی پلیس به ا و میگوید کاری نمیشود کرد
به کردس��تان بر میگردد و حاال آنجا زندگی میکند.
عجب تراژدی وحشتناکی!

