نوروز و باز مردم فريبي ديگر رهبري واليي
ّ
مسماتر و عوام فریبی
خامنه اي پيام نوروزي  ٩٦خود را باز هم اقتصاد مقاومتي ناميد ؛منتهاي اين بار كمي با
بيشتر ،اقتصاد مقاومتي را مطرح كرد او این بار با اضافه كردن روغن داغ بيشتري ادامه داد  .واليت َ
فقِيه
نظام اين بار  ،توليد و اشتغال را به پيام هاي گذشته خود افزود تا با فريبكاري بيشتري به مردم
بگويد كه همه مشكالت كشور را زير نظر دارد او با وعده هاي دروغين كه به ملت داده است مي
خواهد وانمود كند كه براي سال جديد براي جوانان برنامه ريزي كنند او گفت "توليد توليد داخلي و
اشتغال جوانان در راس اصلي ترين برنامه ها قرار دارد" اقتصاد مقاومتي جواب نداشت اين بار خود اعتراف كرد
و گفت اين شعار اقتصاد مقاومتي كلي است بايد اين بار توليد و اشتغال را بر آن افزود ! البته از قديم گفته اند
ن آن بيشتر است او تمام اين اقتصاد را با كمك ارواح مطهر امامش قابل حل
سنگ هرچه بزرگتر باشد نشانه ازنزد ِ
دانست! او گفت ":اميدواریم که همهی شما در تحت عنایات حضرت بقيّةهللا (ارواحنا فداه) و با دعای ارواح مط ّ
هر
شهيدان و امام بزرگوار ،سال شاد و خوش و همراه با امنيّت و رفاهی را برخوردار باشيد و با خود داشته باشيد"
او یکی از اصلی ترین نکات در ویرانی اقتصاد مملکت و بدبختی مردم را ناگفته گذاشت  :تاراج درآمد ارزی کشور
از طریق انتقال دالرهای نفتی به حسابهای خارجی مقام معظم و نوچه گانش و نيز به باد دادن دهها ميليارد دالر
در هر سال در سوریه و عراق و لبنان و فلسطين(حماس )و یمن و افریقا و امریکای جنوبی و همچنين یک قلم ۲۲
ميليارد دالر ظرف  ۳سال در سوریه بنام دفاع از حریم حرم و به باد داد ن ميلياردها دالر براي به آشوب كشاندن
عراق و سوریه و ...و ميلياردها دالر صرف بمب اتمي  ،نشان از اين اقتصاد مقاومتي دارد! مردم ايران مي
گويند اگر یک هزارم پولی که صرف ساختن بمب اتمی شد و در آخر درب آنرا گل گرفتيد و همچنين
در صد كوچكي از آتش افروزی كه در منطقه و جهان شده آنرا خرج مردم ایران كرده بوديد االن
ایران بهشت برين شده بود.
خامنه اي در سال  ٩٥هم قولهايي داده بود كه وضعيت كشور را با اقتصاد مقاومتي آش سروسامان دهد ولي
رشد رانتخوارانش بيش از رشد اقتصادي كشور بود او در همين پيام اعتراف كرد كه فاصله زيادي با قولهاي داده
شده اش دارد  ،اين فاصله آنقدر زياد بود كه از كارتون خوابي خيابانها به گورخوابي گورستانها كشيده شد  .در
سال گذشته اقتصاد مقاومتي خامنه اي و يارانش نه تنها نتوانست از تن فروشي دختران بكاهد كه برعكس
 ،سن تن فروشي به زير  ١۲سال كشيده شد و ارگانهاي بدن مانند كليه ها براي گذران زندگي بيشتر به
حراج گذاشته شد و خامنه اي و مجتبي اش هنوز تشنه قدرت خواهان كمك به لبناني ها هستند و خواستار
اعزام نيروي مستشار براي حفاظت حرم زينب در سوريه با كمك روسيه هستند ! اقتصاد مقاومتي يعني
كارآفريني با درصد صفر و در عوض آگهيهاي بيشتر صيغه كه از يك نوع كارآفريني از آن ياد ميشود و باالخره
اقتصاد مقاومتي يعني فرار مغزهاي بيشتر از كشور  ،و امسال اقتصاد مقاومتي همراه با توليد و اشتغال  .در يك
كالم يعني عوامفريبي جديد در سال نو ! براي اينكه اين عوام فريبي عيان تر شود ومعناي اقتصاد مقاومتي را
بهتر بفهميم به شبكه داخلي صدا و سيماي رژيم كه اخيراً روي آنتن رفته اشاره اي كوتاه داريم ،در اين برنامه
"حسين راغفر" اقتصادان حوزه تبليغات براي اولين اجازه پيدا كرد از فقر در ايران سخن بگويد  ،او
گفت :فقرهمه جا گيره و متاسفانه چهره بسيار عيان دارد و به بدترين اشكال آن و عريانترين شكل
فقر تو جامعه ما همه جلوي چشمان همه داره رژه ميره  ،به معناي سرماي شديد و درد است به
معناي نداشتن سر پناهي  ،به معناي فروش كليه و اعضاي بدن براي تأمين حداقلهاي زندگي  ،فقر
به معناي تن فروشي است  .براي اينكه بتواند غوت ( خوراك) بچه ها را تأمين كنند! وقتي آموزش و

پرورش بر خالف قانون أساسي خصوصي ( پولي) ميشه و بخشي از جمعيت ( كشور) فقير نمي
توانند به آموزش و پرورش دسترسي داشته باشند .به قربانيان نظام اجتماعي برچسب ميزنيم و
ميگوئيم «زن خياباني» است اينها اراذل و اوباشند! او در ادامه گفت ؛ميگوئيم " :اين كارتون
خوابهامتظاهرند وبه معتادان و ...به إنها برچسب ميزنيم أ ّما نمي گوئيم قرباني نظام اجتماعي ماست!
اعتيادي كه ما در سطح شهر( ها) شاهدش هستيم تو جمهوري اسالمي بوجود آمدند(آمده اند)".
یعنی اقتصاد مقاومتی خامنه ای در این چند سال فریبی پيش نبوده است.
راغفر ادامه ميدهد" :ما از سال  ٨٤شاهد رويداد هاي عجيب و غريبي هستيم  ،ما تعطيلي روزنامه و احزاب
سياسي را در اين دوره ها شاهد هستيم  ،رئيس جمهور ميگويد ٢٢ ،ميليارد دالر از كشور خارج شده
است  ،يك ريالش باز ( بر )نگشته است اين را چهار بار مرتب رئيس جمهور اعالم مي كند أ ّ
ما هيچ
اتفاقي نمي افتد!! اين يكي را خامنه اي بايد مستقيماً جواب دهد .احتمالن اگر كار دشمن بود تا كنون جواب
داده بود!!"
اين بخش راهم بايد با دوبرابر فرياد در گوش واليت َفقِيه فرياد ِزد تا از عوامفريبي بپرهيزد .
" سياستهاي  ۲٥ساله گذشته بعد از جنگ  ،بخشي قابل توجهي مسئول نابساماني هستند بخش خصوصي
اگر بخواهد فعاليت كند بايد رشوه بدهد  ،بنابر اين در يك تله اجتماعي قرار گرفته است تا بتواند فعال باشد  .اگر
اين كار را نكند موجوديت ش به خطر مي افتد " .اين رشوه خواري از دو كانال صورت مي گيرد يا از طرف
رهبري (و مجتبا) است و يا از طرف سپاه كه بازهم در جيب رهبري واليت َ
فقِيه ريخته ميشود .اين
اقتصاد مقاومتي است كه از زبان اقتصاد دان داخلي غير مستقيم به سخره گرفته ميشود و بگوش خامنه اي هم
حتمن رسانده مي شود ولي مثل هميشه از يك گوش مي شنود و از گوش ديگرش در مي كند ولي هميشه
ركوردار دروغ و تزوير و رياست  ،اين كار چندين و چند سال اوست  .واليت َفقِيه نظام فاشيستي مذهبي در هر
دوره با طرح مشكالت اقتصادي مردم را مي خواهد به دنبال نخود سياه بفرست تا نشان دهد نگران وضعيت بد
اقتصادي مر دم آست در حاليكه مردم مي دانند اينها وعده هاي سر خرمني بيش نيست .مردم بدنبال تغيير نظام
فاشيستي مذهبي نظامند.
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