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روزنامه جمهوری اسالمی:نقش احمدی نژاد در اغتشاشات اخیر فراموش نشود
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آقای رئیس جمهور دست وزیرت بر روی دگمه فیلترینگ رفت

روحانیت باید پاسخگو باشد
■ تجمعات مردمی در گوشه و کنار کشور
اتفاق افتاده .ظن قوی وجود دارد عواملی
از درون حکومت پشت پرده این ماجرا
هستند و چون کنترل از دستشان خارج
شده و هم نوع شعارها و هم جنس اعتراض
مردم از اقتصاد و معیشت به سمت و سوی
مسائل سیاسی رفته و روحانیت و اصل نظام
را هدف قرار داده است .روحانیت نتوانسته
در باور مردم بنشیند ،سازمان روحانیت و
حوزه های علمیه در تمام امور مردم دخالت
کردهاند.مشکل؛دولتنیست،اساسمطلب
به روحانیت بر می گردد.روحانیت زیاده
خواهی و ویژه خواهی می کند ،ذهنیات
برخی روحانیون اینست که کشور ملک
طلق آنهاست .وقتی علم الهدی نماینده
ولی فقیه به زنای محصنه در قبال وحدت
یک گروه سیاسی امر می کند،وقتی ائمه
جمعه می شوند امامزاده ،وقتی مساجد
می شود پایگاه خشونت ،وقتی مداحان در
حضور روحانیت هر اراجیفی را می گویند،
وقتی و وقتی باید به این مردم هم گفت ای
ذنب قتلت

چه کسانی عوامل استکبارند؟

محمدرضا زائری :آقايان ،صاحبان رسانههای
رسمی و تريبونهای عمومی  ،تو را به خدا سر
عقل بياييد! يك كمی فكر كنيد! واقعا وقتی به
جای درك ناكامي ها و دردهاي مردم مي گوييد
عوامل استكبار و نيروهاي صهيونيسم به خيابان
ها آمده اند با خودتان فكر نمي كنيد معني اين
حرف چيست؟ واقعا دشمن اين قدر نفوذ و تأثير
و حضور و نيرو دارد؟ واقعا استكبار جهاني و
صهيونيسم اين قدر در داخل كشور قدرتمند
است؟ چرا عقلتان را به كار نمي اندازيد و براي
درست كردن ابروي حوادث چشمش را كور مي
كنيد و خود را از چاله به چاه مياندازيد؟ چرا
نميپذيريد كه اصل مشكل و زمينه معضالت
خشم فروخورده مردمي است كه سالها ناليده
اند و صدايشان را نشنيده ايد و تحقيرشان كرده
ايد!؟
مردم را ببينيد! دردشان را لمس كنيد! صدايشان
را بشنويد! و البته آن وقت قطعا همين مردم
حساب فتنه گران معدودي را كه از فرصت ها
سوء استفاده كرده و آشوب ها را شعله ور ساخته
اند جدا خواهند كرد.

◄ صبر مردم به سرآمده
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صدور دستور سرکوب از سوی آملی الریجانی

سعید مدنی :شدت نابسامانیهای اقتصادی اجتماعی از
آستانه تحمل مردم عبور کرده است .انتساب معترضان
به عوامل خارجی خطای بزرگی است .خواست تغییر
وضع موجود از در و دیوار جامعه بیرون زده است.

◄کار ،کا ِر دلواپسهاست

خاتمی :مخالفان و منتقدان دولت متوجه نبودند که
میتوانند شروعکننده این تجمعات باشند ولی نمیتوانند
جمعکننده آن باشند ،به همین خاطر اعتراضات در ادامه
به مسائل سیاسی و کالن کشیده شد.

◄راه حزب بعث را نروید

تاجزاده :نه نظام حق دارد اشتباه حزب بعث را مرتکب شود
و نه معترضان مجاز به تکرار خطای معارضان بشار اسدند.
معترضان از تخریب و آتش زدن اموال عمومی بپرهیزند تا
ایران دموکراتیک شود و یکپارچه بماند.

