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سیاست 

اسماعیل� در گفتگ� با مهر:

پاسخ منف� مردم به فراخ�ان اعتصاب/باید مطالبات مردم را پیگیری کنیم
نایب رئیس کمیسیون اجتماع� مجلس گفت: حال که مردم فهیم ما به فراخ�ان دشمنان برای اعتصابات پاسخ منف� دادند، ن�بت مسئ�الن است که کم کاری

نکنند و مطالبات به ح� مردم را پیگیری کنند.

ول� اسماعیل� در گفتگ� با خبرنگار مهر، با اشاره به تالش معاندان نظام برای اعتصابات سراسری در ایران در روزهای ۱۴ تا ۱۶ آذر، گفت: استکبار جهان�
دشمن اصل� جمه�ری اسالم� ایران است و آنان از هیچ تالش� برای ایجاد آش�ب و ناامن� در کش�ر ما مضایقه نم� کنند.

وی بیان کرد: این روزها اعتراضات� در کش�ر وج�د دارد که مربوط به مسائل داخل� ماست و مسائل داخل� ایران ارتباط� به کش�رهای دیگر ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماع� مجلس ش�رای اسالم� تصریح کرد: مردم ما عل� رغم تالش رسانه ای گسترده دشمنان انقالب اسالم� برای اعتصاب، از این
کار استقبال نکردند چرا که به خ�بی م� دانند اعتراض با اغتشاش تفاوت های اساس� دارد و راه حل رفع مشکالت کش�ر، اعتصاب نیست.

نماینده مردم گرم� در مجلس ش�رای اسالم� ادامه داد: االن حدود ۳۰۰ رسانه علیه ما فعالیت م� کنند، چرا که استکبار جهان� هزینه زیادی کرده است تا
شرایط داخل� ما را تحت تأثیر قرار دهد اما باید بدانند که مردم ما حت� اگر اعتراضات� به ویژه در ح�زه اقتصادی داشته باشند، اما ت�جه� به برنامه های

دشمنان که با هدف ضربه زدن به اقتصاد کش�رمان است، نم� کنند.

اسماعیل� تاکید کرد: مردم صف خ�د را از اغتشاشگران جدا کردند و نشان دادند که برای پیگیری مطالبات خ�د به کف خیابان ها نم� آیند. با وج�د اینکه
مردم مشکالت معیشت� زیادی دارند، اما خیل� زود صف خ�د را از آش�بگران جدا کردند.

وی با اشاره به اینکه فقط ع�امل بیگانه همچنان دست به آش�ب و خرابکاری در کش�ر م� زنند، اظهار داشت: مردم مطالبات به حق� دارند و نسبت به برخ�
از مسائل معترض هستند، اما صف خ�دشان را از اغتشاشگران جدا کردند. کسان� که اقدامات ساختارشکنانه م� کنند، مشخص است که اهداف دیگری در

سر دارند و دردشان معیشت و اقتصاد نیست.

نایب رئیس کمیسیون اجتماع� مجلس ش�رای اسالم� تاکید کرد: حال که مردم فهیم ما به فراخ�ان دشمنان برای اعتصابات پاسخ منف� دادند، ن�بت
مسئ�الن است که کم کاری نکنند و مطالبات به ح� مردم را مدنظر داشته باشند و درصدد رفع مشکالت ملت باشند.
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