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روحانی :

 ممکن است اصالحاتی
در بودجه سال آینده انجام شود

رئیس جمهور با اشاره به اینکه رهبری رهنمودی به سران قوا داشته اند، 
گفت: ممکن است بنابر این نظر، اصالحاتی در بودجه 98 انجام دهیم.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی که روز سه شنبه و 
در پایان نشست مشترک سران سه قوه سخن می گفت، تصریح کرد: مقام معظم 
رهبری رهنمودی را دادند بر مبنای این رهنمود جدید،  امروز جلسه ای داشتیم که 
این سیاست را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته جلسات دیگری هم ظرف این 
هفته خواهیم داشت و تا هفته آینده نکاتی را که مورد نظر مقام معظم رهبری است، 

نهایی خواهیم کرد.
 روحانی افزود: در همین چارچوب ممکن است در مواردی هم برای بودجه سال 
آینده اصالحاتی الزم باشد  و بودجه ان شاء اهلل آماده شده و به زودی تقدیم مجلس 

شورای اسالمی خواهد شد.
رئیس جمهوری خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران تاکید کرد: بعد از 13 آبان 
آمریکایی ها بسیار در انتظار این بودند که شاهد یک بهم ریختگی در زمینه اقتصاد 
کشور باشند اما مردم بزرگوار و همه فعاالن اقتصادی به گونه ای عمل کردند که 

خوشبختانه همه چیز به عکس شد.
تورم، مشکالت  آبان  از 13  بعد  آمریکایی ها می خواستند  داد:  ادامه  روحانی   
اقتصادی، مسایل بازار، ارز و همه چیز را به نحو دیگری ببینند و خوشبختانه بانک 
مرکزی، بخش های دیگر اقتصادی و  مردم عزیز و بزرگوار به گونه ای عمل کردند که 
کامالً برای همه دنیا و برای داخل کشور ما محسوس است که آرامش مردم بعد از 
13 آبان مقداری بیشتر شده است و همه تالش ها این است که این آرامش را ادامه 

دهیم و بتوانیم از مشکالت روی دوش مردم بکاهیم.
رئیس جمهوری با قدردانی از تالش های صادرکنندگان برای پیشرفت خوب در 
سال جاری نسبت به سال گذشته و افزایش بیش از 13 درصدی در صادرات کشور، 
گفت: با چارچوبی که تعیین شده تا چگونه ارز صادرات غیرنفتی به داخل بازار و 
کشور برگردد، راه حل مطمئنی برای درآمدهای ارزی ما پیش بینی شده است و ان 

شاء اهلل این راه مطمئن را ادامه می دهیم.
 روحانی گفت: بخشی از جلسه امروز در مذاکره با وزیر نفت و شرایط فروش نفت 

انجام شد و بحمداهلل شرایط مناسب و خوبی داریم.
 رییس جمهور گفت: هدف آمریکایی ها این بود که جلوی صادرات نفت ما را 
بگیرند و می خواهم به صراحت به مردم بگویم که صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به 
مراتب بهتر از قبل از 13 آبان شده است. گزارش امروز وزارت نفت هم امیدوارکننده 

بود. مواردی که تسهیالت می خواست مورد توافق جمع سران سه قوه است.
 روحانی افزود: بنابراین آمریکایی ها در زمینه نفت، ناموفق بودند در زمینه اوپک هم 
آمریکایی ها خیلی تالش کردند که کاری کنند که تولید نفت کشورهای عضو اوپک 
کاهش پیدا نکند که الحمداهلل کاهش پیدا کرد و اعضای غیراوپک هم همین تصمیم 
را داشتند.آمریکایی ها در اجالس اوپک، این بار ناموفق بودند و جمهوری اسالمی 

ایران خوشبختانه موفقیت های خوبی به دست آورد.
رییس جمهور خطرنشان کرد: روند فروش نفت ما به همان صورتی که قبل از 
این اجالس بوده، ادامه خواهد یافت و ادامه می دهیم . در زمینه مسایل منطقه ای 
هم خوشبختانه حرکت ها به سود مردم منطقه است.شرایط یمن به گونه ای است 
که آنهایی که می خواستند یمن را در اشغال خودشان داشته باشند، امروز احساس 
می کنند راهی ندارند، جز صلح با مردم یمن و ما همواره از مذاکرات یمنی  یمنی 

پشتیبانی می کردیم.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز عالمت ها برای رسیدن به یک آرامش در یمن بیش 
از گذشته است؛ در سوریه هم شرایط به سمت صلح و آرامش بیشتر است و این به 

معنای موفقیت جمهوری اسالمی ایران در مسایل منطقه ای است.
 روحانی اظهار امیدواری کرد: با توفیقاتی که مردم در مسیر آستانه چهلمین سال 

انقالب خواهند داشت شاهد توفیقات بزرگ تر باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این یکی دو سفری که به استان ها داشتم و 
همچنین بقیه مسئولین که به استان ها سفر دارند، شاهد افتتاح های بسیار زیاد و 
به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه ها هستیم، گفت: نسبت به پروژه های ناتمام هم در 

جلسه سران قوا تصمیمات خوبی گرفتیم که به مردم واگذار شود.
 روحانی ادامه داد: همه تالش خواهیم کرد که ان شاء اهلل روند اشتغال را برای سال 

آینده حفظ کنیم و مردم در کاالهای اساسی دچار مضیقه نباشند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اولین اولویت ما در بودجه سال آینده بر این اساس 
است، اظهار داشت: مردم باید از لحاظ وفورکاالهای اساسی و مواد ضروری در بازار 
اطمینان داشته باشند؛ ارز ما یک ثباتی در بازار داشته باشد و بتوانیم افرادی که 

حقوق ثابت دارند در حدی که توان داریم، یاری  دهیم.

پارسایی خبر داد

بررسی افزایش قیمت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰
سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی از جلسه هفته  آینده 
این کمیسیون با حضور وزیر صنعت و دستگاه های نظارتی برای بررسی 

موضوع افزایش قیمت خودرو خبر داد.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه روز یکشنبه  ۲۵ آذر ماه 
کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر صنعت و معاونان مربوطه، سازمان بازرسی کل 
کشور، سازمان تعزیرات، رییس سازمان گمرک و خودروسازان درباره بررسی وضعیت 

پیش فروش خودرو و افزایش قیمت خودرو برگزار خواهد شد.
وی افزود: پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ بیش از یک سال است 
که مفتوح است و گزارش آن در حال  تهیه است. با توجه به شرایط فعلی که 
خودروسازان به هر شکلی که می خواهند خودروی شان را پیش فروش می کنند 
و یا قیمت گذاری می کنند الزم دیدیم که کمیسیون از جایگاه نظارتی خود به 

این موضوع ورود کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی ادامه  داد: خودروسازان نتوانستند 
طی یک سال گذشته به تعهداتشان عمل کنند. آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه 
سازان بدهکار هستند، 3۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و 1۵ هزار میلیارد 
تومان زیان انباشته دارند و در کنار اینها هزاران میلیارد خودرو پیش فروش کرده اند 

و نتوانسته اند به تعهداتشان عمل کنند.
پارسایی با اشاره به این که بازار خودرو به حال خود رها شده است و نیازمند نظارت 
جدی است، تصریح کرد: اگر فکر عاجلی برای وضعیت خودروسازی نشود، با توجه 
به تعهدات قبلی خودروسازان به مردم که هنوز تحقق پیدا نکرده است و تعهدات 
جدیدی که ایجاد می کنند، این نگرانی وجود دارد که مشکلی چندین برابر آن چه 
ـ اعتباری به وجود آورده اند را ایجاد کند. به همین جهت کمیسیون  موسسات مالیـ 
اصل ۹۰ در جلسه روز یکشنبه  خود وضع نابسامان و رها شده خودروسازی را تعیین 

اخبار
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معاون هماهنگ کننده ارتش: آمریکا با حربه ایران هراسی 8۰۰ میلیارد دالر اسلحه فروخت
 معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: استکبار جهانی با حربه ایران هراسی 8۰۰ میلیارد دالر اسلحه در منطقه فروخت و منابع کشورهای اسالمی را غارت کرد. به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، امیر دریادار »حبیب اهلل سیاری« امروز- سه شنبه - در 

اختتامیه سی  و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در ستاد آجا برگزار شد، اظهار داشت: استکبار جهانی پس از پیروزی انقالب تاکنون تالش کرده تا با ترور، جنگ تحمیلی، اختالفات قومی و مذهبی، تحریم و شبیخون فرهنگی مانع از پیشرفت نظام  مقدس 
جمهوری اسالمی ایران شود. وی با بیان این که آمریکا به دنبال رسیدن به منافع نامشروع خود در پیش از انقالب در ایران است، تصریح کرد: استکبار جهانی با حربه ایران هراسی 8۰۰ میلیارد دالر اسلحه در منطقه می فروشد و منابع کشورهای اسالمی را به غارت می برد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای:

دشمن در تهاجم به معنویات نیز همچون جنگ سخت، شکست خواهد خورد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

هنوز تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره ی شهدای استان خراسان جنوبی که در تاریخ 1۴ 
آبان 97 برگزار شده بود، صبح امروز )سه شنبه( در محل 

این همایش در بیرجند منتشر شد.
این دیدار،  آیت اهلل خامنه ای در  ایسنا، حضرت  به گزارش 
استان خراسان جنوبی را استانی مؤمن خیز و عالم پرور خواندند 
و با تجلیل از سابقه حضور پر شور و مؤثر مردم این استان در 
نهضت انقالب اسالمی و دفاع مقدس، گفتند: امروز بزرگداشت 
شهیدان از بهترین و شریف ترین کارهاست و کشور به آن احتیاج 
دارد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تهاجم خطیر دشمنان در 
مسائل معنوی، افزودند: البته رویش های انقالب در سراسر کشور 
محسوس است و با تالش و گسترش این رویش ها، دشمن در 
تهاجم به معنویات نیز همچون جنگ سخت، شکست خواهد 

خورد.
ایشان با تأکید بر لزوم برگزاری با کیفیت بزرگداشت شهیدان 
و ثبت و ضبط خاطرات و شرح احوال آنان، گفتند: شهیدان 
عزیز در زمان حیاتشان با جان خود وارد میدان دفاع شدند، و 
امروز با هویت و معنویت خود از کشور و اسالم دفاع می کنند، 
بنابراین دفاع مقدس تمام شدنی نیست و یک حقیقت در حال 

پیشرفت است.
متن بیانات رهبر معظم انقالب بدین شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
یکی از بهترین کارها و شریف ترین کارها بخصوص در روزگار 
ما، بزرگداشت شهدا است؛ بخصوص در بعضی از مناطق ــ که 
گرایش عمومی مردم به سمت مسائل دینی و انقالبی است ــ 
این کار، رونق و شکوه بیشتر و بهتری می گیرد؛ استان شما از 

این قبیل است بحمداهلل.
بنده البّته با بیرجند و آن استان مؤمن خیز و عالِم خیز از قدیم 
مردم  هم  بوده؛  این جور  جنوبی  خراسان  استان  هستم؛  آشنا 
مؤمنی در آن استان بوده اند ــ چه در خود بیرجند، چه در 
قائن و چه در بقّیه  شهرهای استان ــ هم علمای برجسته ای و 
بزرگی در این استان بوده اند که حاال در زمان ما و  آنچه خود 
ما از نزدیک دیده ایم، مرحوم آقای تهامی، مرحوم آقای آیتی، 
مرحوم آقای عارفی، این سه نفر ماّلی بزرگ که دو نفر از اینها 
تحصیل کرده های نجف بودند. مرحوم آقای آیتی شاگرد مرحوم 

آقاضیاء بود؛ مرحوم آقای تهامی شاگرد آقای نائینی بود؛ آقای 
عارفی هم شاگرد مرحوم حاج شیخ در قم بود، از فضالی قم بود.

و دین داری مردم را هم آنجا دیده بودیم. سال ۴۲ که هیچ 
خبری در آنجا از مسائل نهضت وجود نداشت، بنده آمدم آنجا 
و  استقبالی  منبر مطرح کردم، یک  روی  را  نهضت  و مسائل 
جوشش درونی ای از مردم مشاهده شد که واقعاً تعّجب آور بود! 

نشان دهنده  عالقه مندی اینها بود.
خب بحمداهلل در دوران دفاع مقّدس هم خیلی تالش کردند، 
کار کردند و دو هزار و اندی شهید؛ غیر از جانبازها و آزادگان و 

مفقوداالثرها و مانند اینها، بیش از دو هزار نفر، این استان شهید 
داده؛ آن شهدایی که مشّخصند؛ و امیدواریم که ان شاءاهلل برکات 
این شهدا شامل حال مردم استان و آینده  استان و روحیه  استان 
بشود. امروز کشور ما به بزرگداشت اینها احتیاج دارد. تهاجم 
دشمنان در سطح مسائل معنوی، بسیار خطیرتر و مشکل سازتر 
است از سطح مسائل عادی و حمالت سخت و مانند اینها؛ و 
تالش دشمن، امروز این است. البته همچنان  که در زمینه  فشار 
سخت و جنگ سخت، دشمن ناکام مانده، در اینجا هم ناکام 
مانده، در اینجا هم بحمداهلل، رویِش انقالبی در کشور به طور 

محسوسی مشاهده می شود، لکن این به تالش احتیاج دارد؛ این 
با تالش، این جور شده و اگر تالش بود، این رویش ها ادامه پیدا 
خواهد کرد و پیش خواهد رفت و ان شاءاهلل پیش خواهد رفت، 

در این تردیدی نیست.
و لذا تشکیل این جلسات و بزرگداشت شهیدان خیلی باارزش 
و خیلی بااهّمّیت است. و شما این کار را دنبال کنید؛ این کنگره  
بزرگداشت شهیدان را هرچه می توانید، باکیفّیت برگزار کنید؛ 

شرح حال این شهدا را بنویسید.
ما می بینیم که یک شهید گمنام، یک شهیدی که نه سردار 
بوده، نه فرمانده بوده، نه شخصّیت معروفی بوده، وقتی شرح حالش 
نوشته می شود و می آید در اختیار افکار عمومی، دلها را در موارد 
زیادی منقلب می کند؛ ]البّته[ وقتی که درست و با رعایت جوانب 

گوناگون، این شرح حال ها نوشته بشود؛ این کار را بکنید.
خب سی سال از پایان جنگ گذشته لکن قضایای مهّم دفاع 
مقّدس تمام  شدنی نیست، روز به  روز اینها رو به پیشرفت است. 
شهدای عزیز ما در زمانی که زنده بودند، دفاع کردند؛ با جاِن 
معنویّت  با  خودشان،  هویّت  با  امروز  میدان؛  رفتند  خودشان 
خودشان دارند از هویّت کشور دفاع می کنند، از اسالم دارند 

دفاع می کنند؛ این خیلی چیز مهمی است.
سراغ پدرها و مادرها بروید. حاال متأّسفانه بسیاری از پدران 
و مادران شهیدان از دنیا رفته اند لکن سراغ آنهایی که هستند 
ــ پدرانشان، مادرانشان، آنهایی که همسر داشتند، همسرانشان 
ــ بروید، بپرسید، بخواهید شرح حال این شهدای عزیز را و آنها 
را ثبت کنید؛ و سعی کنید که با کیفّیت از آب ]درآورید[؛ حاال 
کّمّیات قابل توّجه است لکن مهم تر از کّمّیات، کیفّیات است که 

آنها را بایستی ان شاءاهلل مالحظه کنید. 
به  را  به هرحال ما سالم صمیمانه و درود حقیقی خودمان 
شهیدان عزیز و خانواده های شهدا عرض می کنیم ــ شهدای 
ـ و به مردم آن  استان خراسان جنوبی، بیرجند و بقّیه ی شهرهاـ 

منطقه هم سالم میرسانیم.
جناب آقای عبادی سالم ما را به مردم بیرجند و مردم خراسان 
جنوبی برسانند و امیدواریم ان شاءاهلل همیشه مشمول الطاف 
الهی باشند و آقای استاندار هم همان طور که گفتند، ان شاءاهلل به 
مشکالت مردم برسند و کارهای الزمی را که در آنجا باید انجام 

بگیرد، ان شاءاهلل انجام بدهند.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
درباره  تصمیمی  هنوز  که  کرد  تاکید  اسالمی 
افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی شدن آن گرفته 

نشده است.
اسداهلل قره خانی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش 
به برخی اظهارنظرهای مسئوالن به خصوص رییس 
اظهار کرد: در حال حاضر  بنزین،  مورد  در  جمهور 
محیط  طرفداران  و  دلسوزان  اقتصاددانان،  از  برخی 
زیست نسبت به هدررفت بنزین؛ این سرمایه ملی 
هشدار داده و بر لزوم تغییر قیمت آن تاکید داشتند. 
همچنین پژوهشگران، نخبگان و برخی از دولتمردان 
هم از چند ماه گذشته اشاراتی به این موضوع کرده اند.
وی با بیان این که »نگاه سیاسی به موضوع بنزین 
روسای  متاسفانه  بین  این  در  افزود:  است«،  اشتباه 

جمهور در دوره دولت اول خود به دنبال تثبیت قیمت 
بنزین و در دولت دوم افزایش جهشی قیمت بنزین را 
داشتند که این موضوع در مورد دولت یازدهم صدق 
می کرد و به نظر می رسید که دولت دوازدهم می خواهد 

افزایش قیمت داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
که  است  بهتر  در چنین شرایطی  کرد:  خاطرنشان 
موضوع تعیین نرخ بنزین و سایر مواد مرتبط به آن 
به نخبگان، متخصصان و پژوهشگران واگذار شود یعنی 
آنها نظر کارشناسی خود را اعالم کنند تا جایی که 
مردم هم آن را پذیرفته و با اقبال عمومی مواجه شوند. 
قطعا در چنین شرایطی شاهد ایجاد تنش نخواهیم بود.

باعث  بنزین  افزایش قیمت  قره خانی توضیح داد: 
ایجاد تورم و اعتراضات خاص خود در جامعه  می شود 

اعالم  جمهور  رییس  ناحیه  از  موضوع  این  اگر  که 
شود اثرات بیشتری می گذارد. این که رییس جمهور 
صحبتی درباره بنزین می کند نظر قطعی تلقی شده 
حال این که باید مجلس شورای اسالمی هم در این 

باره اظهارنظر کند.
وی با بیان این که »صحبت های مطرح شده درباره 
بنزین نظر نهایی نیست که اگر هم باشد مجلس از 
براساس شنیده های  داد:  ادامه  نیست«،  آن مطلع 
ما و موارد مندرج در بودجه هنوز تصمیمی برای 
افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی شدن بنزین گرفته 
نشده است و کمیسیون انرژی االن اطالعی ندارد. از 
طرف دیگر درباره قیمت نفت اطالع رسانی صورت 
ما  انرژی   حامل های  قیمت  مورد  در  اما  گرفته، 

چیزی نشنیده ایم.

آشوب در فرانسه واکنش در ایران

فقط معترضان ایرانی خس و خاشاک بودند؟!
در میان تمام این واکنش یک اظهار نظر بیش از همه سروصدا به پا کرده است. 
آن هم متعلق به رییس جمهور پیشین یعنی محمود احمدی نژاد است. او با 
انتشار توییتی خطاب به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از وی خواست 

تا به خواسته های معترضان این کشور گوش دهد.
با  کشور  این  در  زردها"  گسترده"جلیقه  آشوب های  و  فرانسه  فرارو- ناآرامی های 
واکنش هایی در داخل ایران روبه رو شده است. از طرفی برخی رسانه های اصولگرا از فراگیر 
شدن این بحران در اروپا سخن می گویند و از آن با عنوان "بهار فرانسوی" یاد می کنند 
و از سوی دیگر برخی سیاستمداران از رویکرد دولت ماکرون نسبت به اعتراض ها انتقاد 
می کنند در این بین واکنش محمود احمدی نژاد بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش فرارو، یک ماه است که فرانسه صحنه اعتراض های خشونت بار و سراسری در 
کشور است. شهروندان فرانسوی که در اعتراضات سراسری علیه افزایش مالیات سوخت از 
روز 1۷ نوامبر در خیابان ها و بزرگراه های شهر های مختلف فرانسه شرکت می کنند خود را 
»جلیقه زردها« نام نهاده اند. با وجود عقب نشینی دولت فرانسه از اعمال افزایش مالیات بر 

سوخت، اعتراض جلیقه زرد ها به وضعیت اقتصادی همچنان ادامه دارد.
این اعتراض ها در داخل ایران با واکنش هایی روبه رو شده است. رسانه های به شکل 
ویژه ای اعتراض ها را پوشش داده اند، برخی از آنها به ارائه و تحلیل و گزارش درباره وضعیت 

می پردازند و برخی دیگر آشکار از اوضاع به هم ریخته فرانسه خوشحالند.
بهار اروپایی؟

روزنامه کیهان این روزها به پوشش وسیع اتفاقات فرانسه پرداخت و سعی کرد که از این 
آب گل آلود ماهی خود را صید کند. این روزنامه در شماره دیروز خود نوشت: »اعتراضات 
جلیقه زرد ها تنها به فرانسه محدود نشده و براساس گزارش ها به بلژیک، هلند و مجارستان 

نیز رسیده است.«
کیهان این اعتراض ها را شورش علیه "اشرافیت" و "نه به لیبرالیسم" خوانده و مدعی شده 
است که لیبرال های وطنی از این شورش ناراحتند. به نوشته کیهان "روزنامه و سایت ها و 
خبرگزاری های ُمَبلغ ارزش های لیبرالی داخلی یک در میان اخبار و گزارش های مربوط به 

این اعتراضات را پوشش می دهند، گویی از این اعتراضات ناراحتند."
روزنامه کیهان دو روز پیش نیز با اشاره به اتفاقات فرانسه از کم کاری خبرگزاری دولت 

در پوشش این وقایع انتقاد کرده بود.
از سوی دیگر در جریان اصولگرا برخی رسانه ها اعتراضات فرانسه را آغاز "بهار اروپایی" 
می دانند. این عنوان اشاره دارد به اعتراضات چند سال پیش در کشور های عربی که به 

عنوان "بهار عربی" معروف شد.
سایت اصولگرای مشرق در این باره در یادداشتی نوشته است: »سوخت اصلی بحران در 
فرانسه جنبش فقرا علیه اغنیاء است. اکنون همین سوخت به بروکسل پایتخت اتحادیه 

اروپا رسیده است با همان رنگ و با همان شعار ها و با همان اهداف.«
در ادامه این یادداشت آمده است "به نظر می رسد قطار جلیقه زرد ها در روز های آینده به 
هلند و انگلیس خواهد رسید و در فاصله کوتاهی سراسر اروپا را درمی نوردد. رنگ زرد بهار 

اروپایی به زودی در سراسر قاره سبز اروپا دیده خواهد شد."

از نکات جالب توجه تر اینکه برخی از رسانه های اصولگرا در تحلیل وقایع فرانسه موضعی 
شبیه به موضع دونالد ترامپ دارند. آن ها نیز معتقدند که توافقنامه محیط زیستی پاریس 
کار دست دولت ماکرون داده است. اخیرا خبرگزاری فارس با انتشار یادداشتی ضمن 
تمجید از هوش ترامپ نوشته است "اکنون و پس از باالگرفتن آتش اعتراضات در پاریس 
ترامپ بار دیگر دست به قلم شده و زیرکی خود را در خروج از معاهده پاریس و الزامات 

کاهش گاز های گلخانه ای طعنه وار به رخ اروپا می کشد." 
البته به نظر می رسد این تحلیل اصولگرایان نیز بیشتر مصرف داخلی دارد تا از این طریق 

دولت روحانی را نیز زیر سوال ببرند که چرا به توافق پاریس پیوسته است. 
اعتراض به سانسور 

در میان مقامات دولتی و حکومتی نیز موضع گیری هایی در این باره صورت گرفته است. 
دیروز آیت اهلل آملی الریجانی رییس قوه قضائیه از دو منظر به این اعتراضات نگاه کرد. او 
از یکسو از رویکرد دوگانه غربی ها انتقاد کرد و از سوی دیگر عنوان کرد که این اعتراضات 

به شدت سانسور می شود.
آیت اهلل الریجانی معتقد است: "حرکت اعتراضی علیه سرمایه داری که امروز در فرانسه 
شاهد آن هستیم، در سایر کشور های اروپایی نیز جریان خواهد یافت، زیرا فشار بی عدالتی 
هرگز در یک نقطه ساکن نمی ماند و باالخره افرادی که از ظلم سرمایه داری لجام گسیخته 

به ستوه آمده اند، آرام نخواهند نشست."
او گفت: »در اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران که بدنبال مطالبات برحق عده ای، 
متأسفانه برخی با سوء استفاده از فضای ملتهب، به دنبال موج سواری بودند و آشوب بپا 
کردند، مسئوالن همین کشور های غربی و از جمله فرانسه غوغا به پا کردند و مدام »ابراز 

نگرانی« می کردند.«
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: "این اعترضات و برخورد ها اگر در جایی غیر از یک کشور 
غربی بود، تا کنون پای سازمان ملل و وزارت خارجه کشور های مختلف به میان آمده بود 
و همه فریاد حمایت از مردم سر می دادند، اما اکنون که حدود ۴ هفته از این اعتراضات 
در فرانسه می گذرد، شاهد بایکوت اخبار این رویداد ها از سوی اختاپوس رسانه ای غرب و 
سکوت نهاد های بین المللی در قبال برخورد خشن هزاران پلیس مجهز به خودرو های 
زرهی با معترضان هستیم. این رفتار، تصویری تمام قد از معیار های دوگانه جهان سلطه 
در عرصه »عمل« و »خبر« را پیش روی وجدان عمومی جهان قرار می دهد و به صراحت 
می گوید که »مهم نیست چه اتفاقی رخ می دهد بلکه مهم این است که در کجا رخ 

می دهد.« "
هشدار وزارت خارجه 

در واکنش دیگری روز دوشنبه وزارت امور خارجه در اطالعیه ای به شهروندان ایرانی که 
قصد سفر به فرانسه دارند، هشدار داد و توصیه های مسافرتی ارائه کرد.

در اطالعیه وزارت امور خارجه در این ارتباط آمده است: "با توجه به درگیری ها و اتفاقات 
اخیر در پایتخت و برخی شهر های فرانسه و به خشونت کشیده شدن روند حوادث و با 
عنایت به احساس ناامنی شهروندان ایرانی مقیم و خانواده های آنان، به شهروندان ایرانی 
مقیم فرانسه و مسافران و جهانگردان ایرانی که در حال حاضر در فرانسه حضور دارند یا طی 

روز های آتی عازم این کشور می باشند، توصیه جدی می شود ضمن مراقبت و هوشیاری 
الزم، از حضور در مراکز و مکان های درگیری جداً اجتناب کنند."

توئیت جنجالی احمدی نژاد
اما در میان تمام این واکنش یک اظهار نظر بیش از همه سروصدا به پا کرده است. آن 

هم متعلق به رییس جمهور پیشین یعنی محمود احمدی نژاد است.
او با انتشار توییتی خطاب به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از وی خواست تا 

به خواسته های معترضان این کشور گوش دهد.
احمدی نژاد در این توییت به رئیس جمهوری فرانسه گفت که هدف هر دولتی تحقق 

خواسته های شهروندانش است و معترضان فرانسه نیز از همین شهروندان هستند.
او سپس از ماکرون خواست تا به درخواست معترضان گوش دهد و آن ها را بهترین 
حالت ممکن عمل محقق کند. رئیس جمهوری سابق ایران در انتهای پیامش نوشت: »هیچ 

قدرتی، توانایی ایستادن در مقابل مردم را ندارد.«
این توئیت احمدی نژاد شاید برد بین المللی نداشت، اما در داخل کشور واکنش هایی 
را برانگیخت. بسیاری اعتراض های سال ۸۸ و نحوه برخورد احمدی نژاد با آن را یادآوری 

کردند.
کاربری در این باره نوشته است "محمود احمدی نژاد برای مکرون، رییس جمهور 
فرانسه، در مورد جلیقه زرد ها پیام فرستاده است که این معترضان، شهروندان هستندو به 
اعتراضشان گوش و خواسته هایشان را تامین کن. گویا فقط معترضان ایرانی از نظر ایشون 
خس وخاشاک بودند و معترض اگر فرانسوی باشد، شهروند درجه یک محسوب می شود. "

عده ای هم سخنان واکنش احمدی نژاد را با واکنش ترامپ مقایسه کردند.
دونالد ترامپ یکی از نخستین رهبرانی بود که روز ۸ دسامبر در حساب توییتر خود 
نسبت به آنچه در فرانسه می گذرد واکنش نشان داد. رئیس جمهوری آمریکا در این توییت 
با انتقاد دوباره از توافقنامه پاریس، مدعی شد که مردم فرانسه در خیابان ها فریاد می زنند 
»ما ترامپ را می خواهیم.« ترامپ همچنین در توییت دیگری در همان روز حوادث پاریس 
را غم انگیز خواند و به دولت فرانسه توصیه کرد به جای ماندن در توافقنامه »احمقانه« و 

»گران« پاریس، پول آن را به مردم بازگرداند.


