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مسعود حمیدی -مردمان نجیب خطه خورشید بار دیگر به صحنه
آمدند و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را در راهپیمایی
 22بهمن با شــکوه تر از پیش برگــزار کردند .به گزارش خراســان
رضــوی ،حضور و خــروش ملــت نجیــب و همیشــه درصحنه خطه
خورشید در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
بهرساترینشکلممکننشاندادهرزمانقرارباشدملتبهصحنه
بیایند،نهسرما،نهگرماونهمشکالتاقتصادیسدراهآنهانخواهد
بود .آری مردم نجیب ما بار دیگر آمدند تا با صدای بلند و غرا بگویند
ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند .آمدند که بگویند هیچوقت به
دشمن قسمخورده خود اعتماد نداشته و ندارند و این بار هم بلندتر
از همیشه فریاد " مرگ بر آمریکا" در خیابانهای شهرهای استان
طنینانداز شد .آری ملت نجیب و شــریف خطه خورشید به صحنه
آمدند ،پیر و جوان ،زن و مرد با همه ســایق سیاســی ،شانهبهشانه
هم،تنهاوتنهابایکشعاربهمیدانآمدندکهبگویندماهمانمردمی
هستیمکه 40سالپیشبهمیدانآمدیمومعجزهانقالبرارقمزدیم؛
ماهمانملتیهستیمکه هشتسالدرجبهههایحقعلیهباطل
شهید دادیم ولی نگذاشــتیم نامحرمان نگاهشان به خاک مقدس
ایرانبیفتدوبخواهندبهاینکشوردستدرازیکنند  .
شاید دشمنان تصور نمیکردند باوجود همه مشکالت اقتصادی،
مردماینگونهوبیشازپیشوخروشانترازهمیشهدرعرصهحاضر
شوندویکصدابگویند"مرگبرآمریکا"ویکصداترازهمیشهشعار
"مرگ بر اســرائیل" ســر بدهند و به بدخواهان و خائنــان در منطقه
گوشــزد کنند که نمیتوانند بین ملت ایران تفرقه بیندازند و شعار
"مرگ بر آل سعود" ســر دهند"   .حمایت میکنیم حکومت ولی را،
مرگبرتوآمریکا،پشیمانمیکنیمترامپلعنتیرا""،نصرمنا...و
فتح قریب ،مرگ بر آمریکای مردمفریب"  40" ،سال استقالل۴۰،
سال آزادی ۴۰،ســال جمهوری اسالمی ۴۰،ســال قهرمان۴۰،
سالجاودان ۴۰،سالکرامت ۴۰،سالاستقامت" ۲۲"،بهمنماه
گرامی،گرامیبرمردمجمهوریاسالمی"و"فریاداهلیقین،مرگبر
آمریکا" ازجملهمهمترینشعارهاییبودندکهراهپیمایانروزگذشته
باصدایرساسردادند.

•پیامراهپیمایییوما 22...بهمن 40،سالایستادگی

•حضورمردمبهویژهجواناندرراهپیمایی ۲۲بهمن
نشانپویاییانقالباست

استاندارخراسانرضوی باپرشور،گستردهومردمیارزیابیکردن
حضوردرراهپیمایی 22بهمن،تاکیدکرد:پیامحضورباشکوهمردم
بهویژهجوانان،پویاییانقالباسالمیاست.
بهگزارشروابطعمومیاستانداری،علیرضارزمحسینیباحضور
درراهپیمایی 22بهمندرمشهددرجمعخبرنگاران افزود:مردمبا
حضورشکوهمندخوددراینمراسم،باردیگربهجهانیانثابتکردند
کهبرعهدوپیمانیکهباامام(ره)،رهبریوشهیدانبستهاندوفادار
بوده و هستند .وی با اشــاره به تبلیغات مسموم دشمن علیه نظام و
تشویق مردم برای حضورنیافتن در این مراســم ،اظهار کرد :مردم
وفاداروهمیشهدرصحنهبادرکمسئولیتواینکهحضورشاندر
شرایط کنونی تعیین کننده است؛ پرشور تر از سال های گذشته در
راهپیمایی شرکت کردند   .استاندار افزود :مردم به وظیفه تاریخی
و انقالبی خود عمل کرده اند و این مسئوالن هستند که در آغاز دهه
پنجم انقالب اسالمی ،مسئولیت شان سنگین تر شده است و باید
برایارتقایمعیشتواقتصادمردمتالشکنند.

تولیتآستانقدسرضوینیزدرپایانمراسمراهپیمایییوما22...
بهمن مشهد در حرم مطهر رضوی ضمن قدردانی از حضور پرشور
قشــرهای مختلف مردم در این راهپیمایی اظهار کرد :یوم ا22 ...
بهمن 57حقیقت ًاروزنابودیباطلوپیروزیحقاست.
ویبابیاناینکهامروزجهادعلمیواقتصادیدردستورکاراست،
افزود:مسئوالنودولتمردانوهمهبدانیمراهبرونرفتازمشکالت
کشور،مشکالتدشمنساختهیامشکالتیکهمحصولبیتدبیری
هاست،جهادعملیواقتصادیاست .راهحلمشکالترادردستان
پرتوان ملت بزرگ ایران و جوانان و در پرتو جهاد علمی و اقتصادی
اینکشورمیدانیم.

•بیگانهمشکلکسیراحلنکردهونخواهدکرد

تولیت آستان قدس رضوی گفت :بیگانه نه مشکلی را از کسی حل
کرده ونهحلخواهدکرد.چشمدوختنبهدستاروپاییها،بهاراده
آنها و به این که آنها لبخند و تبسمی داشته باشند سخت اشتباه
است .ما 40سال تجربه کردیم که توانایی در دست توانای جوانان
برومند ایران اسالمی است و به تعبیر رهبر انقالب جوانان مشکل
نیستندبلکهجوانانراهحلمشکلدراینکشورهستند.
وی افزود :امروز رفع این مشکالت را در دستان توانای جوانان عزیز
وملتایرانمیدانیم.هیچکسدراینکشورودرمنطقهنمیتواند
عزتواقتدارایراناسالمیرامنکرشود.مقتدرترینوعزتمندترین
کشور به برکت خون شهدا ایران اســامی است و این عزت و افتخار
سرمایهبزرگملیاستوباهمهوجودبایداینسرمایهراحفظکرد.
حجتاالسالموالمســلمین رئیســی ادامه داد :هشت سال جنگ
سختوتحمیلیعلیهکشورهیچگونهعایدیبرایدشمننداشت.
سالها جنگ نرم و امپراتوری خبری دشمن علیه ملت بزرگ ایران
کاری از پیش نبرد .امروز جنگ سومی را آغاز کردهاند که تلفیقی از
جنگ سخت و نرم است ،این جنگ فشار آوردن بر ملت بزرگ ایران
است.میخواهند با فشار آوردن ،ملتبزرگ ایران را واداربهتسلیم
کنند.ویاضافهکرد:مگرمابارهاتجربهنکردیمکهراهعقبنشینی
دشمن تسلیم شــدن در مقابل او نیســت .چون دشمن ما دشمنی
است که هرگز دست از دشمنی بر نخواهد داشت .به پیمانهای او
اعتمادی نیست .چرا؟ قرآن کریم میفرماید؛ اینان میثاق ندارند و
به عهد خود پایبند نیستند .ما به آنها بیاعتماد هستیم .راهکار ما
مقابل دشمن تنها ایستادگی بر مواضع و مقاومت در مقابل دشمن
است .تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد :این سیگنال و عالمت
بسیار مهمی است که به دشمن داده میشود .برخی میگویند در
اینپیمانهااگربخواهیمبهانهدستدشمنندهیمبایداینپیمانها
وکنوانسیونهاراامضاکنیم.بندهعرضمیکنمچهکسیتضمین
میکند که اگر اینها امضا شد بهانه دشمن تمام خواهد شد؟ مگر
مسئله هستهای بهانه دشمن نبود؟ بعد مســئله موشکی را مطرح
کردند ،بعد مسئله حقوق بشــر را مطرح کردند ،چه کسی تضمین
میکند که دشمن غدار ما با بهانه کردن مســائل دیگر همچنان به
دشمنیخودادامهندهد؟

•چهتضمینیاستکه FATFپیششرطهایمارابپذیرد

ویگفت:میگویندماتضمیننمیکنیمکهباامضایاینپیمانها،
مشکالتاقتصادیحلشود.خباگرقراراستمشکالتاقتصادی
حلنشود امضایاینهاچهثمرهایبرایملتایران خواهدداشت؟
حجتاالسالموالمسلمینرئیسیافزود:سؤالماایناست،ماقانون
داخلی امضا کردیم نه کنوانســیون ژنو ،در قانــون داخلی مبارزه با
تروریسم،سازمانهایآزادیبخشومردمیکهبرایرهاییازظلم
وستمدرکشورخودشانقیامکنندمستثناهستند؛ FATFاطالعیه
و بیانیه داد و گفتند ما این شرط را نمیپذیریم ،شرطی که در قانون
داخلیکشوربودهاستوگفتندبایداینقیدحذفشود.
وی ادامه داد :دولت پیشنهاد کرد و مجلس اینگونه اصالح کرد که
طبققانوناساسی وبراساسمصادیقیکهشورایعالیامنیتملی
تعیین میکند و جریانهایی مصوب شد که این جا هماسمی آورده
نشد،اینجریانهامستثناهستند؛بازهم FATFبیانیهدادوگفت:ما
اعالمکردیمشرطینبایدبخوردآنهمنهدرکنوانسیونبینالمللی
بلکهدرقانونداخلی.چگونه استکه FATFبرایقانونداخلیما
بیانیهصادرمیکند؟آیافرداپیششرطهایمارامیپذیرد؟
عضومجلسخبرگانرهبریگفت:مابههمهمتصدیانبهنامانقالب
اســامی برای حفظ انقالب و ارزشهای انقالب ،عرض میکنیم

بایددراینمواردبادقتوباحفظمصالحنظاموارزشهایاسالمی
وارد شد .اگر میخواهیم دشمن را وادار به عقبنشینی کنیم تنها
راه برای عالمت دادن به اروپاییها و آمریکایی ها حفظ اقتدار نظام
و موقعیت انقالب اسالمی است .حجتاالسالموالمسلمین سید
ابراهیم رئیسی افزود :در طول 40سال عمر انقالب اسالمی ملت
ایران نه دچار سستی و رخوت و نه دچار نکول شد و در مسیر دفاع از
حق و ارزشهای دینی در برابر همه جریانهای اســتکبار ایستاد و
معجزه را برابر آمریکای جنایتکار در عمل نشان داد .وی گفت40:
سالگیانقالبدورهپیرینیست،دورهعقبگردوتوقفنیست،دوره
نشاطودورهپختگیانقالبوامیدآفرینیاست.دورهایاستکهدر
آنانقالباسالمیباحضورمردمبزرگتاریخسازیکردهاست.
وی افزود :امروز دوست و دشمن معترف هستند که ایران اسالمی
کشوریمستقلاست.گذشتآندورانیکهروسهاقاجارراسرکار
بیاورند و از او حمایت کنند ،گذشت زمانی که انگلیسیها پهلوی را
روی کار آورند و از او حمایت کنند و گذشــت آن زمانی که روسها و
انگلیسیها ایران رابین خود تقســیم کنند .امروز ایران اسالمی به
اعترافدوستودشمنمستقلترینکشورجهاناست.
وی ادامه داد :امروز دوســت و دشمن معترف هســتند کشوری که
مردمساالریدینیرااعالمکردودرعمل 40سالبهمردمساالری
دینیپایبندبودوآزادیبیان،آزادیفکرواندیشه،آزادیقلموآزادی
انتخابدارد،ایراناسالمیاست.ملتیکهدراین 40سالباوجود
همه تحریمها و تهدیدها اعالم کردیم کــه میتوانیم و جلوههایی از
دانشوفناوریدربسیاریازحوزههامؤیدایناستکهمیتوانیم.
تولیت آستان قدس رضوی گفت :خودباوری ملی از برکات انقالب
اسالمیاستوشعارانقالبازابتدا،اعتمادبهنفس،اجرایعدالت
واجرایاحکامشریعتبودهودراین 40سالمطلق ًااجازهدادهنشد
کهیکقانوندرپارلمانومجلسبرخالفشرعتصویبویکحکمدر
دادگاههابرخالفموازینشرعیصادرشود.مردماستقالل،آزادی
وجمهوریمبتنیبراحکامشریعتاسالمخواستند.
ویافزود:دراین 40سالبهبرکتانقالباسالمیکارهایزیادی
در این کشور انجامشده است .زیرساختهای بسیاری ایجاد شد و
شاهد آبادی و عمران در شهر و روستاها هستیم .تالش برای حفظ
انقالبدربرابرکسانیکهابتدایپیروزیانقالبدمازتجزیهطلبی
میزدند  ،جهاد در برابر تروریســتهایی که 17هــزار نفر از مردان
ت در همه
و زنان این مرزوبوم را به خاک و خون کشــیدند و مجاهد 
عرصههامانندهشتسالدفاعمقدسوفتنهبزرگداعشازجمله
آنهاست .حجتاالسالموالمسلمین گفت :دشمن تصور میکرد
نسل سوم انقالب انقالبی نخواهد ماند اما بنده باید بگویم که نسل
سوممانهتنهاانقالبیترهستندبلکهبصیرتشانازنسلاولانقالب
بیشتراست.
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یادداشت

در حاشیه

شکوه  ۴۰سالگی

محمدجواد رنجبر -مراســم راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن در مشهد
مقدسباحاشیههاییهمراهبودکهدرادامهمیخوانید:
*قشرهایمختلفمردمصبحدیروزباحضورگستردهخوددرهوای
ابریوسردمشهدبهراهپیمایی 22بهمنوجشن40سالگیانقالب
گرمابخشیدند.
* خانواده های معظم شــهدا به همراه تصاویر شــهدا در راهپیمایی
حضوریافتهبودند.جانبازانقطعنخاعنیزازدیگرحاضراندرمراسم
راهپیماییبودند.
*موشکشهاب2بههمراهسکویپرتابسامانهشهابدرمیدانبیت
المقدسبهنمایشدرآمد.
*حضورپرشورکودکان،نوجوانانودانشآموزانبادردستداشتن
پرچمهایسهرنگایرانوتصاویریازامام(ره)ورهبرانقالببههمراه
پدرومادرشاندرطولراهپیماییچشمگیربود.
*آیتا...علمالهدینمایندهولیفقیهدرخراسانرضویوامامجمعه
مشهد،علیرضارزمحسینیاستاندارخراسانرضوی،حجتاالسالم
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی ،علما،
شهردارمشهدومدیراناستانوشهردرراهپیماییحضورداشتند.
* نماد  40ســالگی انقالب شــکوهمند اســامی ایران با مضامین
«چهلسالاستقالل،آزادی،چهلسالتوسعهوافتخار،چهلسال
اقتدارملیوچهلسالایمانوخودباوری»درمسیرراهپیماییقرار
گرفتهبود.
* هنرمنــدان تئاتــر نیــز بــا اجــرای پرفورمنس در حاشــیه مراســم
راهپیماییحضورداشتندوبهاجرایبرنامهپرداختند.
* سیستم صوت در مســیر راهپیمایی بارها قطع و وصل می شد که
موجب بی نظمی در شــعار دادن راهپیمایان شــده بــود .چندتن از

سعید برند

راهپیمایان نیز اعالم کردند در اوایل راهپیمایی به طور کلی صدای
شعارهاپخشنمیشدهاست.
*پرچمهایبسیاربلندسهرنگجمهوریاسالمیتوسطراهپیمایان
حملمیشد.
* گروه های سرود دانش آموزی در حاشیه خیابان امام رضا(ع) به
اجرای برنامه پرداختند.
* پرچــم آمریــکا و رژیم صهیونیســتی توســط راهپیمایــان به آتش
کشیده شد.
* برخی غرفه های مستقر در مسیر راهپیمایی ،باعث ازدحام مردم
و به زحمت افتادن آنان شده بود.
*بعضیراهپیمایانپالکاردهاییباخودبههمراهداشتندکهدارای
مضامینی درباره برجام FATF ،و مســائل و مشــکالت مردم به ویژه
مشــکالت اقتصادی بود .یکی هم این گونه نوشته بود" :مسئوالن
ذوق نکنند ،فقط به عشق رهبر آمدیم".
* برخی راهپیمایان مترسک هایی به عنوان نماد آمریکا و اسرائیل
با خود حمل می کردند.
*برخیافغانستانیهایمقیممشهدونیزاتباعوزائرانخارجینیز
در راهپیمایی 22بهمن مشهد حضور داشتند.
*  1397کبوتــر به مناســبت چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب
اســامی میان راهپیمایان در میدان بیت المقدس برفراز آســمان
به پرواز در آمد.
* برپایی ایستگاه های نقاشی ،پخش سرودهای انقالبی ،نمایش
خیابانی و بازگویــی فضای دوران انقالب اســامی و نشــان دادن
ماکت ترامپ بخش دیگــری از برنامه های حاشــیه ای راهپیمایی
در مشهد بود.

•پیامقدردانیاستاندارخراسانرضویدرپیحضور
گستردهمردمدرراهپیمایی ۲۲بهمن

استاندار خراســان رضوی در پیامی از حضور گسترده مردم شریف
استاندرراهپیماییباشکوهسالگردپیروزیانقالباسالمیتشکر
وقدردانیکرد.بهگزارشروابطعمومیاستانداری،درپیامعلیرضا
رزم حسینی آمده است" :حضور غرور آفرین مردم انقالبی و شریف
استان در مراســم راهپیمایی ســالگرد پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی ،ثابت کرد که ایران اســامی برای همیشه تاریخ و تا ظهور
منجیعالمبشریت،دستازحمایتازانقالباسالمیوتالشخود
برایتحققآرمانهایامامخمینی(ره)وشهدایعزیزومنویاتمقام
معظمرهبری(مدظلهالعالی)برنخواهدداشت".
دراینپیاماضافهشدهاست«:اینحضورخودجوشمردمی،روشنی
بخش قلب رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا ...خامنه ای (مد ظله
العالی)بودهوخدمتگزارانخوددردولتتدبیروامیدرادرخدمت
صادقانهوبیمنتمصممترکردهاست».
درادامهاینپیامآوردهشدهاست«:مراسمراهپیماییچهلمینطلوع
فجر انقالب با حضور گســترده مردم متعهد و والیتمدار استان و در
نمایی یکپارچه با ملت سربلند ایران ،فرصتی بود تا ابهت و صالبت
مردمآزادهایراناسالمی بهرخمنادیاناسالمهراسیکشیدهشود
آن هم در شرایطی که هجمه گسترده تبلیغات منفی دشمنان علیه
نظام اسالمی شدت یافته اســت.این جانب برخود الزم می دانم از
مردم همیشــه در صحنه استان به دلیل حضور باشــکوه و گسترده
درراهپیمایییوما 22...بهمنقدردانیوتشکرکنموبیشکاین
همراهیچهلسالهبارسنگینیبردوشمسئوالنوخدمتگزاران
بهاینمردمبینظیروانقالبینهادهاست».

مشهد

عکس ها  :خبرنگاران خراسان

نمایندهولیفقیهدرخراسانرضویوامامجمعهمشهدگفت:پیام
راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن 40 ،سال ایستادگی در برابر دشمن
و استکبار جهانی است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز
خراسان رضوی،آیت ا ...سید احمد علم الهدی در راهپیمایی22
بهمندرمشهدافزود:ملتانقالبیایران،راهخودراباهمهمشکالت
ادامهخواهددادتابهنقطهنهاییکهفرجامامزمان(عج)است،دست
یابد.ویادامهداد:بیشترشرکتکنندگاندرراهپیمایی 22بهمن
امسال نســل جوانی هســتند که دوران امام خمینی(ره) ،پیروزی
انقالب اسالمی و دفاع مقدس را درک نکرده اند اما با همه وجود به
صحنه آمده اند .امام جمعه مشهد گفت :این حضور گسترده مردم
رسالت مســئوالن را ســنگین تر می کند تا با رفع مشکالت و فراهم
کردن امکانات بیشتر شــرایط مقاومت در برابر دشــمن و استکبار
را بیش از پیش فراهم کنند .مدیریت مســئوالن در شــرایط کنونی
باید به گونه ای باشــد که مــردم را مقاوم تر ســازد نه این کــه آن ها را
مستاصلکند.

•تولیتآستانقدسرضوی:راهعقبنشینیدشمن
حفظموضعاقتدار،مقاومتوایستادگینظاماست
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معاون سردبیر

خدا را شکر کنید که این مردم هستند
ترامپ با آن یــال و کوپال کذایی اش نتوانســت جلوی
ســیل خروشــان این ملت را بگیرد ،گوشــت گوسفند
کیلویی  100هزار تومان می تواند بگیرد؟ یا پسته ای
که ســال هاست به قشــر متوسط و آســیب پذیر لبخند
نزده است؟!
برخی فکر مــی کردنــد امســال از بس مــردم در صف
گوشت تنظیم بازار ایســتاده اند ،دیگر پاهایشان نایی
برای شــرکت در راهپیمایی  22بهمن نــدارد! برخی
فکر می کردند از بس این مــردم برای مطالبات به حق
شان داد زده اند و دادشــان را فریاد رسی نبوده است،
دیگر گلویشان برای کشــیدن فریاد بر سر استکبار در
راهپیمایــی  22بهمــن توانی نــدارد .برخــی فکر می
کردند کــه دیگر ماجــرا تمام اســت اما همه شــان کور
خوانده بودند وقتی دیروز دیدند این مردم «مثل بهمن
 »57همچنان تازه نفس ،باصالبت ،مقتدر و خستگی
ناپذیر پای انقالب شان ایســتاده اند .اگر چه دلخوری
ها و گالیه های زیادی دارنــد .دردگفته هایی که حاال
دیگر پس از  40ســال باید برای آن ها تدبیر اساســی و
اقدام جهادی صورت بگیرد.
این مردم روز گذشــته ،بار دیگر شعارشان را سردادند
و نشان دادند بیدی نیستند که با این بادهای موسمی
بلرزند ،چرا کــه آن ها از پس توفان های ســهمگین در
دوره های مختلف برآمدند و این چنین زخمی سربلند
بحران ها شــده اند تا اکنون شکوه پابرجای وطن شان
را به نظاره بنشینند.
آقایان مسئول! اکنون اما نوبت شماست که ثابت کنید
صــدا و پیام مردم را شــنیده ایــد .مردمی که معیشــت
برایشان سخت شده است ،نه این که زیاده خواه باشند،
آن ها گرفتار تهیه ســیب زمینی و تخم مرغ و میوه شب
عیدشان هســتند .بیکاری جوانان امان شان را بریده
است ،رویای مسکن و خودروی آن چنانی ندارند ،سر
پناهی می خواهند که روی سرشــان آوار نشود ،مردم
از دوندگــی گرفتــن وام برای ایجاد شــغل یا تشــکیل
خانــواده یا ادامــه تحصیل خســته نیســتند ،مــردم از
شــنیدن اخبار ریز و درشــت اختالس ها و فســادهای
اقتصادی خسته اند ،اما باز چنین به صحنه می آیند.
زیرا عهد و پیمانی که مردم با انقالب شــان بســته اند،
عهد و پیمان دو دو تا چهارتایی نیســت که در همه دنیا
مرسوم است .این مردم برای  40ســاله شدن انقالب
شان ،عزیزان شــان را تقدیم کرده اند ،این مردم جان
داده اند ،دار و ندارشان را وسط گذاشته اند ،پس هیچ
گاه اجازه نخواهند داد نامالیمات روزگار که می توان
آن ها را با اتکا به تــوان و اراده داخلی بی آن که امید به
دست دشمن داشت ،حل و فصل کرد ،ذره ای به اراده
و باورشان خدشه وارد کند.
آقایان مسئول ،روی ســخنم با شماست .با شمایی که
می نشینید و به مردم می گویید بروید خدا را شکر کنید
که همین هم هست! لطفا این حضور حماسی مردم را
پای کارنامه خودتان ننویسید .فکر نکنید مردم به خاطر
رضایت از عملکرد شــما با خانواده شــان به خیابان ها
آمدند ،مردم آمدند تا بگویند پای انقالب شان ایستاده
اند ،انقالبی که  40سال برای آن خون دل خورده اند.
آقایان مسئول ،روی ســخنم با شماست .با شمایی که
دعواهای سیاسی خود را به رسانه ها و پیش روی مردم
می کشید تا تسویه حساب کنید ،سخنم با شماست که
قریب به دو سال از انتخابات می گذرد اما همچنان در
اردیبهشت  96مانده اید و به جای این که کمکی باشید
برای حل مشــکالت ،هنــوز ُپــز انتخاباتی مــی دهید.
آقایان مســئول ســخنم با شماســت که برای ماموریت
های خارج از شهر خود ،شاســی بلند سوار می شوید،
شمایی که نمی دانید مردم نان شــان را چطور تامین
می کنند ،این مردم هنوز به شما امید دارند ،امید دارند
که بتوانید گره از مشکالت وطن باز کنید ،خدا را شکر
کنید که این مردم هستند...

