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چرا آن «دفاع مقدس» بود؟

 41سـال پیش در چنین روزی صـدام با اتکا به پیشـرفته ترین تسـلیحات
نظامی و ارتشـی آماده ،تجاوزی همه جانبه را علیه کشورمان شروع کرد،
رژیم بعث عراق که علاوه بر تجهیـزات و آمادگی کامل نظامـی از حمایت
های بـی دریـغ آمریکا ،برخـی کشـورهای اروپایـی و عربـی برخـوردار بود
بـا ایـن یـورش ناجوانمردانـه نـه تنهـا قصـد داشـت خوزسـتان را از ایـران
جـدا کنـد بلکه بـا توجـه بـه وضعیـت کشـورمان کـه آن زمـان فقـط  20ماه
از انقالب اسلامی گذشـته بود  ،رویـای پیروزی و سـیطره بر کل ایـران در
کمتر از دو هفته و انجام مصاحبه و سرکشیدن جام پیروزی در تهران را در
سر می پروراند اما به لطف خداوند و رشـادت فرزندان و جان فشانی های
دالورمـردان ایـران زمیـن ،صـدام ایـن آرزو را بـا خـود به گـور بـرد و اما می
دانیم پیـروزی بـر این دشـمن تجاوزگـر خونریـز و بازپس گیری شـهرهای
اشـغالی که خود افتخاری بـس بـزرگ و غرورآفریـن و تاریخی اسـت ،تنها
دسـتاورد آن دفـاع مقـدس جانانـه نبـود .در ایـن نوشـتار بـه اختصـار بـه
شـماری از ثمـرات آن دفاع مقـدس و پیـروزی بر خصم اشـاره می شـود.
 – 1ظهـور و بـروز روحیـه شـجاعت و ایثـار و فـداکاری در مـردم کـه موجب
گسـیل نیروهای مردمـی در کنـار نیروهـای نظامی شـد و در این مسـابقه
دالوری ،پیـر و جـوان و میـان سـال ،مردانگـی و غیرتمنـدی را بـه بهتریـن
شـکل به نمایـش گذاشـتند.
آن هم بی هیچ چشمداشت و منتی و فقط به خاطر دفاع از دین و میهن.
 – 2یکـی از دسـتاوردهای جنـگ تحمیلـی ،اوج گیـری روحیـه وطـن
دوسـتی ،عـرق ملـی ،وحـدت و انسـجام مردمـی بـود کـه باعـث شـد صف
مدافعـان وطـن مجموع شـود از همـه اقـوام ایرانـی و بدیـن ترتیـب آذری و
فارس و مازنـی و بلوچ و کرد و گیلک  ،عـرب و ُلر و لک و بختیـاری و  ...همه
و همـه در مقابـل دشـمن متجـاوز سـینه سـپر کردند.
 – 3گسـترش و تعمیق معنویـت در بین مردم از دیگر دسـتاوردهای سـال
های دفاع مقـدس بود ،جلـوه های بـارز ایـن معنویـت خواهـی در دعاها و
نمازشـب ها و تضـرع هـای رزمنـدگان متجلی بـود ،روحیـه ای که نـه تنها
سراسـر جبهه ها را معطر بـه عطر دعـا و مناجات مـی کرد بلکه این شـمیم
را در تمامـی شـهرها و روسـتاهای ایران مـی پراکند.
 – 4بی گمـان مقاومت و سـرانجام پیـروزی در مقابـل رژیم بعـث که عالوه
بـر حمایـت هـای سیاسـی ،تجهیزاتـی ،مالـی و اطالعاتـی آمریـکا ،برخی
کشـورهای اروپایی و منطقـه ای از حضـور مزدورانـی از حدود  80کشـور
جهان در میان نیروهای خود بهره می برد ،حماسـه ای بی بدیل در تاریخ
ایران زمین محسوب می شـود حماسـه ای که با دالوری ها و جان فشانی
های فرزندان این سامان نه تنها موجب شـد که تمامی شهرها و سرزمین
های اشغال شده کشـورمان از چنگال ارتش بعث خارج شـود و حتی یک
وجب از خاکمان در تصرف دشـمن باقی نماند بلکه شـعار «ما می توانیم»
را در «میـدان عمـل» محقق کرد ،شـعاری کـه اگر پـس از آن دفـاع مقدس
در تمامـی عرصـه هـای سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و ...
سـرلوحه عمـل مسـئوالن قـرار مـی گرفت امـروز کشـور دسـت کـم از نظر
اقتصـادی در جایگاهـی بس بهتـر و باالتر قرار داشـت.
 – 5آن پیـروزی حیـرت آور که جهـان و خصوصـا حامیان صدام را شـگفت
زده کـرد« ،غـرور ملـی» و «عـزت ملـی» ایرانیـان را دو صـد چنـدان کـرد،
غرور و عزتی کـه پیش از ایـن خصوصا پـس از دوران نـادری ،بارهـا و بارها
قجرهـا در جریـان عهدنامه هـای ننگیـن «گلسـتان» و «ترکمانچـای» و ...
و پهلویهـا در واگذاری مناطق سـوق الجیشـی و اسـتراتژیک بـه ترکیه و
جدایـی بحریـن از ایـران آن را جریحـه دار کـرده بودند.
 – 6اسـتقالل کشـور یکـی دیگـر از بـزرگ تریـن دسـتاوردهای آن دفـاع
جانانه و پیـروزی عزتمندانه بر خصم متجـاوز و حامیانش بود ،اسـتقاللی
که در قـرن  21هنوز برخی کشـورهای حتی آمریکایی و اروپایی حسـرت
آن را بـر دل دارند.
 – 7بـی هیـچ شـکی  ،امنیـت کـم نظیـر امـروز کشـورمان نیـز مرهـون و
حاصـل آن دالورمـردی هـا ،ایثارهـا ،جانبـازی هـا و افتخارآفرینـی هـای
رزمنـدگان دفـاع مقـدس اسـت ،امنیتـی کـه نـه تنهـا در منطقـه بلکـه در
جهـان مثـال زدنـی اسـت آن هـم در منطقـه ای کـه محـل جنـگ افـروزی
هـا ،حضـور بیگانـگان و دخالـت آنـان ،مرکـز تروریسـم و پـرورش فکـری
تروریسـت ها و عمده ترین تولیدکننـده مواد افیونی و قاچـاق مواد مخدر
و  ...اسـت.
 – 8تنبیـه متجـاوز و البته مهم تـر از آن جلوگیـری از عملیـات تجاوزگرانه
هـر دشـمن منطقـه ای و غیرمنطقـه ای از دیگـر دسـتاوردهای پیـروزی
کشـورمان در جنـگ تحمیلی اسـت که اگـر نبـود آن حماسـه تاریخ سـاز،
امـروز هر زیاده خواهی و شـاید «شـیخک هـای» منطقـه نیز برای ما شـاخ
و شـانه می کشـیدند.
 – 9گسـترش «ضریـب نفـوذ» کشـورمان در منطقـه و جهـان کـه خـود
مبحثـی مفصـل و گفتـار و نوشـتاری دراز دامـن می طلبـد ،دیگـر حاصل
مهـم آن دفـاع جانانـه و پیـروزی افتخارآفریـن اسـت.
 – 10و آیـا مـی تـوان منکـر تاثیـر آن دفـاع مقـدس در پیشـرفت صنایـع
دفاعی و تجهیـزات نظامی شـد ،آن هـم در حالی کـه در تمامی این سـال
ها کشـورمان تحت تحریم های شـدید و ظالمانـه و به قول خودشـان فلج
کننده بـوده و هسـت ،آیـا مـی تـوان از خاطـر بـرد آن روزهایی را کـه حتی
برای تامین سـیم خاردار و خرید آن مشکل داشـتیم؟ ولی امروز به برکت
آن جان فشـانی ها و ایثارهـا و همت جوانان سـرزمین مان نـه تنها دارنده
و طراح و سـازنده پیشـرفته ترین تجهیزات دفاعی از سالح های انفرادی
گرفته تـا تانـک و نفربـر و زیردریایی و جنگنـده و موشـک های نقطـه زن و
 ...هسـتیم کـه این هـا خـود در کنار «غیـرت ایرانـی» کشـورمان را بـه اوج
قدرت و اقتدار ملی و «بازدارندگی» در مقابل هر دشـمنی رسانده است.
 – 11و آیـا هیـچ انسـان منصفـی مـی توانـد گشـوده شـدن «راه کربلا» و
سـپس برگـزاری بـزرگ تریـن و شـکوهمندترین تجمـع دینـی و اجتمـاع
معنوی در مراسم اربعین حسینی را مرهون
و مدیون حماسـه تاریخ سـاز و سرنوشت ساز
سـال هـای دفـاع مقـدس ندانـد و رشـادت و
ایثارهـا ،جانبـازی هـا و جـان فشـانی هـای
فرزنـدان خدابـاور محمـد آییـن و علـی یـاور
و حسـین تبـار ایـران عزیـز را بـه فراموشـی
بسـپارد.
امیـد کـه آن دفـاع مقـدس و رفـع مشـکالت
اقتصـادی و اثبـات کارامـدی نظـام در همـه
عرصـه هـا و تـداوم و تعمیـق معنویـت در
اجتمـاع اربعیـن حسـینی زمینـه سـاز ظهور
حضرت بقیةا ...االعظم ارواحنا فداه باشد.
چنیـن بـادا
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تجمعدرچندشهر وآسیببهاموالعمومی

گزارش منابع رسمی و خبرگزاری ها از تجمعات در
چند شهر کشورمان و آسیب به اموال عمومی در برخی
نقاط حکایت دارد .به گزارش فارس عصر روز گذشته،
افــرادی با مشخصات شب قبل اما با تعداد کمتری
قصد داشتند در حوالی میدان و خیابان ولیعصر تهران
تجمع کنند.
خبرها در پایتخت از قطع اینترنت حکایت دارد و
تعدادی از معترضان در میدان ولیعصر و تعدادی هم
در چهارراه تئاترشهر تجمع کرده و شعارهای تند و
ساختارشکنانه سر دادند و گاز اشـکآور موجب شد
معترضان پراکنده شوند .گــزارش خبرنگار فارس
نشان می دهد در ساعتی از تجمع در فضا گاز اشکآور
منتشر شده که پلیس به افراد عبوری که دچار تنگی
نفس یا سوزش چشم شدهاند نیز کمک کرده است.
حوالی ساعت  22اما تردد خودروها در چهارراه تئاتر
شهر و خیابان ولیعصر به حالت عــادی بازگشت .بر
اساس گزارش فارس لیدرهای تجمع کنندهها اغلب
موتورسوار بودند و اغلب افرادی که تجمع کرده بودند
از جوانان کم سن و سال بودند که عمدتا برای تخلیه
هیجان اقدام به سر دادن شعار می کردند .این تجمع
به صورت محدود و پراکنده در ساعت پایانی شب هم
ادامه داشت.
تسنیم هم با اشاره به تجمعات عده ای از مردم نوشت:
از دو شب گذشته برخی عناصر سازمانیافته و رابطین
گروهک منافقین با ورود به تجمعات مردمی به تخریب
اموال عمومی ،حمله به خودروهای امدادی از جمله
آمبوالنس اورژانــس و آت ـشزدن اماکنی مثل مسجد
اقدام کردند .دسترسی به اینستاگرام و واتس اپ در
برخی شهرها فع ً
ال محدود شده و به نظر میرسد این
موضوع به صورت موقت و برای جلوگیری از ارتباطات
امنیتی اغتشاشگران و عناصر پشت پــرده و سامان
دهیشده صحنهگردان آشوبها رخ داده است.
همزمان برخی گــزارش ها از آن حکایت دارنــد که
تجمعات در برخی شهرها مانند رشت ،آمل ،ساری،
کرمانشاه ،قشم و کیش ،همدان ،کرج و گوهردشت
و چند شهر دیگر بــرگــزار شــده و در برخی شهرها
ایــن تجمعات به اغتشاش تبدیل شــده اســت .مثال
خبرگزاری تسنیم نوشته :در شهر کرمانشاه و پس از
فراخوان ضد انقالب ،عدهای با ورود به تجمع مردم،

شعارهای هنجارشکنانه سر دادند .این گروه پس
از حضور نیروهای پلیس برای متفرق کردن آنها،
دست به تخریب اموال عمومی زدند و با رهگذران
درگیر شدند.در شیراز هم که تجمع مردمی در حال
برگزاری بود ،با تشدید عمل افراد خشونتطلب،
درگــیــری با نیروهای انتظامی و تخریب امــوال
عمومی آغاز شد و در نهایت متأسفانه یک نیروی
همیار پلیس توسط این افراد جان باخت و چهار
مأمور پلیس زخمی شدند.
در شهر همدان نیز ،اواخر وقت سه شنبه شیشههای
چند بانک ،فضای تبلیغاتی و ایستگاههای اتوبوس
شکسته شــد و سطلهای زبــالــه و یــک کیوسک
راهنمایی و رانندگی در آتش سوخت .این افراد
همچنین قصد آتش زدن آرامگاه امامزاده عبدا...
(ع) شهر همدان را داشتند که با دخالت مأموران
پلیس موفق به این کار نشدند و پس از تخریب نردهها
و آتشزدن درختان متواری شدند.
در همیـن حـال در مشـهد نیـز دومیـن شـب
اعتراضـات ،با تغییر چهره معترضان به اغتشـاش
و تخریـب اموال عمومـی و مـردم همراه بود.شـب
گذشـته خیابا نهـای دانشـگاه ،کوهسـنگی،
باهنـر و سـناباد صحنـه تـک اعتراضـات کوچـک
و کـم جمعیتـی بـود کـه بـا حضـور نیروهـای یـگان
ویـژه کنترل مـی شـد امـا خیابانهـای احمدآباد،
راهنمایـی و سـجاد شـاهد چهـر های متفـاوت
بـود ،تخریـب امـوال عمومـی از جملـه شکسـتن
شیشـههای یک بانک در میـدان احمدآبـاد ،آتش
زدن سـطل های زباله و السـتیک در وسـط بولوار
و همچنیـن وارد کـردن آسـیب بـه مغاز ههـای
کسـبه خیابـان راهنمایـی بـا سـنگپرانیهای
متعـدد از جملـه اقدامـات در ایـن خیابانهـا و کـم
و بیـش همـراه بـا سـردادن شـعارهای سـاختار
شـکنانه بـود.
بـر اسـاس مشـاهدات مـا ،پلیـس نیـز متناسـب بـا
تنـد تـر شـدن رفتـار معترضـان بـه طـور جـدی تـر از
روز اول ،همـراه بـا مانـور موتـوری و شـلیک چندین
گاز اشـکآور در بیـن معترضـان سـعی در کنتـرل و
متفـرق کـردن آن هـا داشـت .در عیـن حال بـه نظر
می رسـید تعداد دسـتگیر شـدگان نیـز بیشـتر بود .

واکنش وزیر ارتباطات به اینترنت ماهواره ای ایالن ماسک
هادی محمدی-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
پاسخ به سوال محمدی خبرنگار خراسان در حاشیه
جلسه هیئت دولــت و در واکنش به توییت جنجالی
ایالن ماسک مبنی بر برقراری اینترنت ماهواره ای
برای ایرانیان گفت :اپراتورهایی که بخواهند به صورت
قانونی اینترنت مــاهــوار های ارائــه دهند حتما باید
قواعد ایران را رعایت کنند .بعید میدانم به این زودی
بتوانند این سرویس را در ایران فراهم کنند چون هنوز
سرویسشان کامل نیست .همچنین همزمان با این
که تجمعات مردم در برخی شهرها به درگیری و ایجاد
آشوب از طرف عده ای خاص منجر شد گزارش ها از
قطعی اینترنت و تماس و اختالل جدی در اینستاگرام،
واتــس اپ و شبکه های اجتماعی منتشر شــد .عصر

دیروز پس از اینستاگرام ،دسترسی به واتساپ در
تهران و بسیاری از شهرها برای کاربران با اختالل
همراه شد.
جماراننوشتهکهدربخشیازشهرتهراندسترسی
به واتس اپ در کنار اختالل در اینترنت گوشیهای
همراه  ،حتی با اینترنت هــای ثابت خانگی هم
مقدور نیست و در برخی مناطق دسترسی به آن
سخت است.
این در حالی است که عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
صبح دیــروز ابتدا از احتمال ایجاد محدودیت در
شبکه اینترنت سراسری کشور به دلیل مسائل
امنیتی خبر داده بود و سپس دفترش احتمال قطع
سراسری را تکذیب کرد .

وزیر آموزش و پرورش  :اجباری برای
واکسنیادآوردانشآموزاننیست
هادی محمدی – یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه
هیئتدولتدرگفتوگوباخراساندرخصوصوضعیتواکسندانش
آموزان با بیان این که زیر  12سال اجباری برای واکسن زدن ندارند
افزود :البته بهتر است دوز یادآور سوم را تزریق کنند تا به سالمتی و
ایمنی بیشتر همه دانش آموزان کمک شود .وی همچنین درباره زمان
اجرای قانون رتبهبندی معلمان گفت :برخی از همکاران ما مدارک
الزم را هنوز بارگذاری نکردهاند .یک سری از مدارک هستند که در
سامانه ما قرار دارند و همکاران ما باید یک سری مدارک تکمیلی را
بارگذاریکنندکهاینمدارکمربوطبهصالحیتعمومییاشایستگی
عمومیوشایستگیتخصصیوحرفهایاستومااینمدارکرانداریم
و باید یک بار برای همیشه در اجرای این طرح این مدارک در سامانه
مشخص شده قرار گیرد.نوری افزود :ما از همکارانمان درخواست
میکنیم که این کار را هرچه زودتر انجام دهند؛ انجام اجرای این
موضوع از  31شهریور تمدید شده و من از همکارانم خواهش میکنم
هرچه زودتــر این اطالعات و مــدارک را جمعآوری و ثبت کنند تا ما
این کار را زودتر انجام دهیم.وزیر آموزش و پرورش درباره این ادعا
که عدهای معتقدند که علت اجرا نکردن این طرح مربوط به بودجه و
کمبود منابع است ،تصریح کرد :منابع ما 38هزار میلیارد تومان است
و بین مشموالن در طول  18ماه توزیع میشود و این شروع رتبهبندی
معلمان است و برای سال آینده تقویمی یعنی سال  1402به صورت
استحقاقی به هر فرد در هر رتبه پرداخت میشود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چراباشلکنسفتکنتوافق،زندگیمامردمروبه
سختیمیکشید؟یکروزمیگنتوافقمیشهتخم
مرغارزونمیشه،فردامیگنازتوافقدورشدیممرغ
گرونمیشه!خداوکیلیخستهشدیم.مامردمعادی
چه گناهی کردیم که به ریال پول در می آوریم ولی به
دالرتوانایینداریم.خستهشدیم!
••وقتی اعتماد از بین رفت دیگه محاله کسی حرف
ها را بپذیرد .هرچند صدتا جلسه کارشناسی برگزار
کنند.
••خواستم تشکر کنم از شما دوست عزیزی که راه
درست کردن پنیر را یاد دادی تا از بالی گرانی ها
نجات پیدا کنیم! حاال بفرمایید با مرغ و تخم مرغ و
گوشت و روغن و لبنیات و حبوبات و مسکن و پوشاک
و...چهکارکنیم؟
••بازنشسته سایر سطوح مزدی سازمان تامین
اجتماعیهستم.بهمحضافزایشحقوق 2میلیونی
درشهریور،یارانهیکمیلیونیماراقطعکردند.دولت
محترم که ترازوی عدالتش این قدر حساس است،
چرا این حساسیت را درباره شش ماه تفاوت حقوق
ماندارد؟!
••کسبه و راننده تاکسی ها چه گناهی کردن که باید
تاوانتجمعهارابدهند؟خببریدیکجاییاعتراض
کنیدکهمغازههاوکسبهو...نباشن!
••برای استرداد سپرده خود از بانک قوامین از ارسال
پیامبهمسئوالنوخراسانخستهشدیم.مسئوالنکه
خواباند،کسینیستمشکلماراحلکند.
••مدتی پیش به دلیل حماقت و بچه بازی و کل کل با
بچه های شرکت ،از شرکتی که در آن کار می کردم
سرقت کردم و پایم به زندان باز شد .به قید سند آزاد
و منتظر رای دادگاه شدم .امروز حکم صادر شد و
محکوم به شش ماه حبس و  ۷۴ضربه شالق شدم.
دوباره برم زندان ،زندگی ام از هم می پاشه .خانمم و
بچههامبهمبیاعتمادمیشن.منتوبهکردمومتنبه
شدم .از مردم میخوام برام دعا کنن .شرکت هم به
خاطرامامرضا(ع)واحتراماینایاممنراببخشد.
••چرااینقدربیعدالتیوجودداره؟شماآقایونباید
جواب بدید چرا این قدر گرانی ایجاد کردید؟ چرا این
قدرپارتیبازیداریم؟چرابایدخواصازمنافعکشور
استفادهکنند؟حتیبرایاستخدامشدن،مگرمردم
بچه ها شون دل ندارند؟ فقط شدیم نظاره گر که
پولدارها و پارتی دارها و آقازاده ها چه جوری عشق و
حالمیکنند!
••لطفاهرسوالوجوابچرندوپرنددمدستیروچاپ
نکنید تا بگید برای مخاطبان تان ارزش قائل اید! این
کار مثل بی ارزش دونستن بقیه مخاطبان تان است.
مثال فردی پرسیده که لطفا از گشت ارشاد بپرسید
اشکالحجابمهساچهبودکهدستگیرشد؟!
••خواهش می کنم در خصوص حقوق و معیشت
ارتشی ها یه تکونی به خودتون بدید ...حقوق6-5
تومانیروبایدچیکارکنیم؟
••اگه پارک آفرینش مخصوص خانم ها در بجنورد
حصارکشیشده،پسچراآقایونهممیرناونجا؟
شهردارپاسخبده؟

تلگرام09033337010 :

••خراسانحدود۷سالیمیشهکهاخبارترادنبال
می کنم و به شدت قبولت دارم ولی دیروز فهمیدم
اشتباهمیکردم.حضورمحدودمردمدرتجمعسنندج
وتهرانومشهد؟!ترسیدیبنویسیحضورمیلیونی؟
••واقعاخستهنباشیدبهمسئوالنوزارتراهکهاینقدر
وعدهدادندقیمتهایسفراربعینراکنترلکنند.ما
دیروزازمرزمهرانآمدیمقیمتاتوبوسهاسربهفلک
کشیدهبود!
••جالبه که مسئوالن ما با کوچک ترین اتفاقی سریع
اینترنت را قطع می کنند! یعنی هیچ کار دیگری یاد
ندارند.
••این چه روش ارشاد و اصالح است؟ یک نفر مسافر
غریب رو این طور باهاش رفتار کردید .بر فرض کتک
نخوردهباشهاگرازترسواسترسدقکردهباشهچی؟
اون که خیلی بدتره! اگر بیماری هم داشته باشه که
خیلیفجیعوغیرانسانیاست.
••واقعادلمانمیسوزدکهیکاشتباهمسئوالنچقدر
مردم را چند پاره کرده و همه رو روبه روی همدیگه
گذاشته!
••چرا پلیس هیچ کاری برای جلوگیری از تخلفات
موتورسواران انجام نمی دهد؟ تمام پیاده روها را
اشغال کرده اند و عابران پیاده از دست آن ها آسایش
ندارند .با توجه به افزایش روزافزون این وسیله نقلیه
باید مسئوالن فکری برای تخلفات موتورسواران
بکنند تا مانند خودروها درصورت تخلف مشمول
جریمهشوند.
••هر کسی از فوت یک انسان و خصوصا این دختر
جوان متاسف می شود ولی اگر نخواهیم احساسی و
سیاسیبااینقضیهبرخوردکنیمبایدبگوییمشایداین
اتفاقناگواردرجاییدیگروبراثرفشارعصبیوسکته
قلبیبرایایشانواقعمیشد.پسبهترایناستکه
منطقیومنصفانهقضاوتکنیم.
••به نظرم کسانی که در زمینه عفاف و حجاب فعال
هستند باید افراد مجرب ،تحصیل کرده ،متاهل و
دارایاوالدباشندکهدورههاییدراینزمینهدیدهاند.
•• 40سال است مشترک روزنامه خراسان هستم.
چرابایدحقآبونمانبدهیموهرروزآگهیهایفوتی
روزنامهرامطالعهکنیم؟اینحقالناساست.لطفااگر
بناستآگهیهاافزایشپیداکند،صفحهاضافهکنید.
••ان شاءا ...با بازنگری درقانون پرداخت و اجرای
طرح همسان سازی وعدالت در پرداخت ها حق
بازنشستگان کشوری داده شود و این تبعیض ها بین
صندوقهایبازنشستگیازبینبرود.
••آیا اغتشاشگر خواندن مردمی که راهی غیر از این
برای نشون دادن اعتراض شون ندارن ،پاک کردن
صورتمسئلهنیست؟
••تو صفحه  2بزرگ تیتر زدید «گزارش ها از تجمع
محدود مردم» انگار فیلم های تجمع رو ندیدید که
دروغ می نویسید .برای همین دیگه کسی روزنامه
نمیخونه!
••جهاد کشاورزی هر استان برنامه ریزی کند که نیاز
خوراکداموطیورخودراتامینکندوبرایچندسال
ذخیرهسازیهمبکندباکشاورزیمکانیزهوپربازده.

