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اخبار كشور
درباره واکنش ایران به قطعنامه ضدایرانی آژانس

یادداشت روز

نقش مبتذل سلبریتیها
در جنگ ترکیبی

«برشت یونکرز» روزنامهنگار بلژیکی چندی پیش با اشاره به نوع رفتار
دولتهای اروپایی با سلبریتیها گفته بود« :در اروپا قوانین سفت و سختی
درباره سلبریتیها اجرا میشود؛ بهویژه در مورد جرایم اجتماعی و فرارهای
مالیاتی...اغلب سلبریتیها بهدنبال فرار مالیاتی هستند».
یونکرز در ادامه گفته بود« :آنها معموال با دنبالکنندههای خیلی زیادی
که در صفحات اجتماعی دارند ،برای یک موضوع خاص مثال اعتراض درباره
حقوق زنان فراخوان عمومی میدهند و مردم را تهییج میکنند .همین عمل
را در بسیاری از موارد در مورد مالیات و حقوق مالی خود هم انجام میدهند.
آنها از جمله افرادی هســتند که بیشترین فرار مالیاتی را در جامعه دارند
و البته دادگاه برای این فرار مالیاتی مجازات زندان از یک سال تا  20سال
برای آنها در نظر گرفته است».
این روزنامهنگار بلژیکی در ادامه به نکته جالبی اشاره کرده و گفته بود:
«در اروپا که من حضور دارم و در بیشــتر کشورها از جمله فرانسه و آلمان
که خود به این کشورها سفر میکنم ،خبر دارم که قوانین برای سلبریتیها
همانند سایر افراد عادی جامعه اجرا میشود .یک ضربالمثل وجود دارد
که میگوید «اگر نمیتوانی وقتشناس باشی ،پس خطا نکن»؛ این در مورد
همه صدق میکند .سلبریتیها و از جمله بازیگران مشهور سینما هم مرتکب
تخلف شده و حتی جنایت میکنند .سیستم قضایی کشورهای اروپایی با
این افراد مانند یک فرد عادی رفتار کــرده و باید جزای نقدی و حبس و
دیگر احکام قضایی را متحمل شوند .باز هم تاکید میکنم که در کشورهای
اروپایی ســلبریتیها فراتر از قانون نیستند و باید مجازات و هزینه اعمال
خود را بپذیرند».
در هیچ کجای جهان سلبریتیها باالتر از قانون نیستند .بهعنوان نمونه
«تد دانسون» بازیگر و تهیهکننده آمریکایی در سال  ۲۰۱۹به جرم هدایت
معترضین به مشــکالت زیست محیطی بازداشت شد« .واکین فینیکس»
بازیگر مطرح آمریکایی که در فیلم مشــهور جوکر بهعنوان بازیگر نقش
اول بازی کرده اســت در سال  2020در واشــنگتن و به همراه تعدادی از
بازیگران از جمله «مارتین شین»« ،مگی جیلنهال» و «سوزان ساراندون»
در یک تظاهرات غیرقانونی دستگیر شد« .جین فوندا»(با رکورد  5مرتبه
بازداشت)« ،سم واترسون»« ،روزانا آرکوئت»« ،سالی فیلد» و «کاترین کینر»
از جمله بازیگران و سلبریتیهای آمریکایی هستند که در سالهای گذشته
بهدلیل عدم رعایت قانون دستگیر شدهاند.
اسامی دیگر ســلبریتیها از جمله «جورج کلونی»« ،مارک روفالو»،
«جیمز کرومول»« ،شــلین وودلی»« ،دنی گلور»« ،دریلهانا» و...را هم به
فهرست مذکور اضافه کنید.
یکــی از اقداماتی که دولتها در آمریکا و اروپــا بر آن تاکید دارند،
واکنش قاطع به مروجان اخبار جعلی(فیکنیوز) -فارغ از جایگاه شــخص
متخلف -است .برای نمونه ،آلمان در سال  2017در قانون بهبود تنفیذ قوانین
در شبکههای اجتماعی ،اعالم کرد که برای افراد حقیقی منتشرکننده اخبار
جعلی جریمهای تا سقف  5میلیون یورو و برای افراد حقوقی جریمهای معادل
 50میلیون یورو تعیین کرده است.
در یک نمونه دیگر ،فرانسه در سال « 2019قانون نفرتپراکنی برخط»
را تصویب کرد .براساس این قانون رسانههای اجتماعی(از جمله فیسبوک،
توئیتر ،اینستاگرام ،تلگرام و سایر پلتفرمها) باید محتواهای موردنظر دولت از
جمله محتواهای مروج خشونت و فیکنیوز و اطالعات نادرست را نهایتا ظرف
یک ساعت حذف کنند وگرنه با جریمههای بسیار سنگین مواجه خواهند شد.
در روزهای گذشــته خبرگزاری آمریکایی آسوشــیتدپرس ،قرارداد
«جیمز الپورتا» خبرنگار تحقیقی خود را که به نقل از یک منبع اطالعاتی
آمریکایی مدعی شده بود روسیه به لهستان موشک شلیک کرده ،اخراج
کرد .علت این اقدام این بود که ممکن بود این خبر جعلی موجب تشــدید
جنگ شود.
حاال به اینســو میآییم .در ماههای اخیر برخی سلبریتیها به روش
«فیکنیوزها» به انتشار اخبار دروغ اقدام کرده و افکارعمومی را علیه نظم
و امنیت در جامعه تهییج و تحریک کردهاند .این سلبریتیها تنها در یک
نمونه بدون ارائه هیچ ســند و مدرکی مدعی بودند که فالن شخص توسط
نیروهای مدافع امنیت کشته شده است .این در حالی است که پیش از آن
والدین و اعضای خانواده همان شــخص تاکید کرده بودند که فرزند آنها به
دالیل دیگری از جمله خودکشی و ...فوت کرده است .مستندات ارائهشده
از سوی نهادهای ذیربط نیز اظهارات خانواده وی را تایید میکرد.
ن حال سلبریتیهایی که همصدا با دشمنان ملت ایران ،این دروغ
با ای 
را منتشر کرده و به آن ضریب داده بودند ،نهتنها از مردم و خانواده آن افراد
عذرخواهی نکرده ،بلکه بر دروغ خود اصرار کرده و حتی آن را درخصوص
افراد دیگر مجــددا تکرار میکردند .این رفتار ســخیف و غیراخالقی و
غیرانسانی از سوی برخی سلبریتیها ،احساسات مردم عزیز کشورمان را
بهشدت جریحهدار کرد .به همین خاطر یکی از خواستههای اصلی آحاد مردم
با گرایشهای مختلف سیاسی و سبک زندگیهای متفاوت ،چه در تشییع
شهدای مدافع امنیت و چه در فضای مجازی این بوده و هست که برخورد
قاطع و بدون اغماض و بازدارندهای با سلبریتیهای متخلف صورت گیرد.
بر همین اســاس و در پی شکلگیری یک مطالبه عمومی ،قوه قضائیه
با توجه به رســالت خود در برخورد با فرد متخلف -فارغ از اسم و رسم آن
فرد -وارد عمل شــده و چند تن از سلبریتیهای دروغپراکن و متخلف را
بازداشت کرد .در ادامه ،مسئوالن خانه سینما بهجای قرار گرفتن کنار مردم و
حمایت از اجرای قانون و تاکید بر حراست از نظم و امنیت جامعه ،در اقدامی
تأملبرانگیز و البته تأسفبرانگیز ،از سلبریتیهای متخلف حمایت کردند.
در همین رابطه در بخشــی از بیانیه خانه ســینما آمده است« :خانه
ســینمای ایران در اعتراض به ادامه خشونتها علیه مردم ایران و بهدلیل
احضار و بازداشــت پیدرپی اعضای خود هشــدار میدهد در صورتی که
تهدیدها و بازداشتها پایان نیافته و سینماگران بازداشتشده آزاد نشوند،
از اعضای خود خواهد خواست دست به اعتصاب زده ،از همکاری با پروژههای
سینمایی و تلویزیونی خودداری کرده و در برابر سازمان سینمایی تحصن
کنند ».این ادبیات چالهمیدانی و قلدرمآبانه ،چیزی نیست جز گردنکشی
مقابل قانون و دادن روحیه به اوباش وحشی و تروریستهای مسلح برای
ایجاد التهاب و شارژ شدن آنها جهت کشتار جوانان و پسران و دختران و
زنان و کودکان کشورمان.
همانطور که رهبر حکیم انقالب 11 -مهر  -1401فرمودند« :جامعه هنری
ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم نیستند».؛ بر همین اساس
مقصود از این نوشتار ،برخورد قاطع با آن تعداد قلیل سلبریتیهایی است که
نه کوچکترین تعصبی به خاک ایران دارند و نه کمترین مسئولیتی نسبت
بــه ملت ایران بر دوش خود حس میکنند و از همه گفتنیتر آنکه به گواه
صاحبنظران عرصه سینما (چه داخلی و چه خارجی) در شمار دمدستیترین
افراد این عرصه هستند.
همان جماعتی که وزیر اطالعات اخیرا با اشاره به رفتار آنها گفته بود:
«برخی از سلبریتیها در کمال ناباوری اکانت خود را به عوامل سیا یا برخی
کشورهای مرتجع منطقه میفروشند یا اجاره میدهند تا خریداران ،منویات
بیگانگان را با اســتفاده از اسم و شهرت این افراد به جامعه القاء کنند .آیا
پول بیگانگان،
یک چهره ایرانی وطندوست حاضر است به قیمت دریافت ِ
ملت خود را بفروشد؟!»
سردار شهید حاج قاسم ســلیمانی جمله معروفی داشت که «میزان
فرصتی که در بحرانها وجود دارد در خود فرصتها نیست» .بر همین اساس
یکی از بزرگترین فرصتهای اتفاقات اخیر این است که حاکمیت تکلیف
خود را با آن تعداد قلیل سلبریتیهای وطنفروش و خائن یکسره کند و آن
چیزی نیست جز اجرای دقیق و بدون اغماض قانون و پیگیری روند قضایی
درخصوص این افراد؛ سلبریتیهای بیسواد و مغروری که لشکر فالوورهای
فیک ،آنان را چنان مست کرده که با دروغپراکنی ،سالح تروریستهای کف
خیابان را مسلح و چاقوی اشرار را تیز و خوراک رسانههای دشمن -بخوانید
تروریستهای فضای مجازی -را مهیا میکنند.
بــه لطف خدا و با هدایت داهیانه رهبر معظم انقالب و با هوشــمندی
مردم عزیز ایران ،نقشه دشمن در آشوبهای اخیر شکست خورده و نقش
بر آب شد.
گفتنی است در هفتههای گذشته یکی از خوانندگان لسآنجلسی -که
به اعتیاد شــدید به موادمخدر نیز مشهور است -از یکی از سلبریتیهای
وطنفروش که به کانادا گریخته اســت با عنوان «زلنسکی ایران» نام برده
بود .این در حالی اســت که اوکراین امروز به یک کشور جنگزده و درجه
چندم تبدیل شده است .چرا که سالها قبل عرصه سیاستورزی را به یک
سلبریتی دلقک به نام زلنسکی واگذار کرد.
دشمن به خیال خام خود تصور میکرد که با «میداندار کردن دلقکها»
میتواند به جمهوری اسالمی ایران و ملت بزرگ ایران آسیب برساند .اما نکته
اینجاســت که دشمن نمیتواند بفهمد که در این عالم به غیر از محاسبات
سیاسی ،محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنتهای الهی هستند.
فتنه اخیر که از آن با عنوان جنگ ترکیبی و جنگ جهانی رسانهای علیه
ایران نیز نام میبرند ،یکبار دیگر ثابت کرد که دستگاه محاسباتی دشمن
و در رأس آن آمریکا عمیقا و شــدیدا خراب ،معیوب و غافل است .یکی از
مصادیق آن ،حساب کردن روی «سلبریتیهای وطنفروش» بود.

مسعود اکبری

اروپای بدهکار در یک بیانیه تکراری
باز هم ژست طلبکار گرفت

سه کشور اروپایی به عنوان
بدهکاران برجــام در بیانیهای
مشــترک از تصمیم ایران برای
پیشــرفت برنامه هستهای ابراز
نگرانی کردند ،نماینده روســیه
در سازمانهای بینالمللی اقدام
ایران را پاسخی به بیمسئولیتی
اروپا عنوان کرد.
ســه کشــور انگلیس ،فرانسه و
آلمان بیانیه مشترکی را درباره واکنش
ایران به قطعنامه ضدایرانی شــورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
صادر کردند.
در ایــن بیانیه مشــترک آمده
است« :ما همچنان به رایزنی در کنار
شــرکای بینالمللی درباره بهترین
شیوه رســیدگی به تشــدید برنامه
هستهای ایران ادامه خواهیم داد».
آژانس بینالمللــی انرژی اتمی
در گزارشی تأیید کرد که ایران برای
نخســتین بار در حال غنیســازی
اورانیــوم با خلــوص  ۶۰درصد در
فردو است .آژانس اتمی مدعی شده
که ایــران قصــد دارد فعالیتهای
غنیســازی خود در فردو و نطنز را
توســعه دهد .در این گــزارش آمده
اســت« :رافائل گروســی ،مدیرکل
آژانس اتمی گفته ایران با استفاده از
دو آبشار سانتریفیوژهای نسل ششم
تولید اورانیوم غنیشــده با خلوص
باال -هگزافلوراید اورانیوم غنیشــده
تا  ۶۰درصــد -در فردو را آغاز کرده
اســت .این عالوهبر تولید اورانیومی
اســت که ازآوریــل  ۲۰۲۱در نطنز
انجام شده است».
پیشــتر گزارش شده بود در پی
قطعنامه اخیر در شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمــی علیه ایران
و در واکنــش به این اقدام سیاســی
و غیرسازنده ،ســازمان انرژی اتمی
چندین اقدام را در گام نخســت در
دستورکار قرار داد و یکشنبه  ۲۹آبان
اجرای آنها با حضور بازرسان آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در مجتمعهای
غنیسازی نطنز و فردو انجام شد.
از جملــه اقدامات انجام شــده
غنیســازی  ۶۰درصد در تأسیسات
غنیســازی فردو است .گفتنی است
این اقدام در حالی است که غنیسازی
 ۶۰درصد در نطنــز همچنان ادامه
دارد.
«محمد» اسالمی رئیسسازمان
انــرژی اتمی هــم در تاییــد انجام
غنیســازی  ۶۰درصــدی در فردو

گفت :در روزهای اخیر شاهد صدور
قطعنامه علیه ایران بودیم که این کار
با عکسالعمل متقابل ما مواجه شد و
در روزهای اخیر تولید اورانیوم UF۶
با غنای  ۶۰درصد در فردو آغاز شد.
شورای حکام آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی قطعنامه پیشــنهادی
آمریکا و سه کشور اروپایی که در آن
ایران به عدم همکاری کافی با دیدهبان
هستهای سازمان ملل متهم شده را به
تصویب رساند.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
یکشــنبه  ۲۹آبــان در واکنــش به
قطعنامه اخیر شــورای حکام آژانس
بینالمللی انــرژی اتمی عنوان کرد:
ارائه قطعنامه به نشست اخیر شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
اقدامی بود که با اهداف سیاســی و
به منظور افزایش فشار به جمهوری
اسالمی ایران در دستورکار آمریکا و
سه کشور اروپایی قرار گرفت.
محسن نذیری اصل نماینده ایران
در آژانس هم قطعنامه ضدایرانی در
شورای حکام را مردود خواند و گفت:
اهداف سیاســی بانیان این قطعنامه
محقق نخواهد شــد ،اما تصویب آن
میتواند بر روند همکاری و تعامالت
سازنده ایران با آژانس اثرگذار باشد.
حســین امیرعبداللهیــان وزیر
امور خارجه شــنبه هم در نشســت
خبری مشترک با وزیر خارجه عمان
گفت ایــران در عین آنکه به حقوق
بینالملل و تعهدات بینالمللی خود
پایبند خواهد بود ،در پاسخ به اقدام
غیرسازنده آژانس اقدام متقابل و موثر
انجام خواهد داد.
این دومین بار در ســال جاری
میالدی است که شورای حکام آژانس
بینالمللی انــرژی اتمی قطعنامهای
درخصوص این موضوع صادر میکند.
قطعنامه پیشین  ۱۸خردادماه با ۳۰
رأی موافــق  ۲رأی مخالف و  ۳رأی
ممتنع به تصویب رسیده بود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
ســالهای گذشته برخی از ادعاهای
مطرحشده از سوی رژیم صهیونیستی
درباره برنامه هستهای ایران را مورد
توجه قرار داده و تکرار کرده اســت.
تهران این ادعاها را ساختگی دانسته
و آنها را رد کرده است.
محمد اســامی ،رئیسسازمان
انــرژی اتمــی ایران چنــدی پیش
تصریح کرده بود تهران به ســؤاالت

جروزالمپست :ایران ضربه میزند
اسرائیل از شرمندگی پنهان میکند
نشــریه صهیونیستی میگوید :تیمهای ســایبری ایران ،به توانایی نفوذ و
کنترل پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی نزدیک شدهاند.
به گزارش روزنامه جروزالمپســت« ،بواز دولف» مدیرعامل شرکت امنیت
ســایبری «کلییِر اسکای» ،ضمن سخنانی در کنفرانس امنیتی «هالیفاکس»
کانــادا گفت :تیمهای هکری ایران ،بیش از هر زمان دیگری به توانایی نفوذ و
کنترل پهپادهای اسرائیلی و آمریکایی نزدیک شدهاند.
دولف گفت :تهران در حال گســترش قابلیتهای ســایبری خود در هر
عرصهای اســت ،از جمله تالشهای بهبودیافته مداوم برای هک هواپیماهای
بدون سرنشین و توسعه قابلیتهای حمالت سایبری «روز صفر» .توانایی استفاده
گسترده از قابلیتهای «روز صفر» عموما تاکنون فقط در انحصار  3کشور بزرگ
ایاالت متحده ،روسیه و چین بوده است .در قالب این توانایی کشورهای دارنده
قابلیت حمالت سایبری «روز صفر» میتوانند کل بخشها ،بهویژه زیرساختهای
کشور هدف را با استفاده از قابلیتهای سایبری متوقف کنند .تا پیش از این،
تواناییهای ایران در حوزه «روز صفر» محدود تلقی میشــد ،اگرچه ایران در
آوریل  ،2020بخشهایی از شبکه توزیع آب اسرائیل را هک کرد.
او گفــت :ایران عالوهبر بهبود تواناییهای خود ،برای اولینبار شــروع به
اشــتراکگذاری ابزارهای حمله ســایبری تهاجمیتر خود با حزباهلل لبنان
کرده است.
جروزالمپست در ادامه مینویسد :به نظر میرسد همکاریهای نزدیک بین
ایران و روسیه ،شــامل مواردی شده است که تواناییها و سالحهای سایبری
خیالانگیز روسیه به دست ایران رسیده باشد.
دولــف در ادامه گفت :حمالت ســایبری ایران به دولتهایی مانند آلبانی
موفقیتآمیــز بود ،زیــرا در لحظهای که قرار بــود کنفرانس گروه مجاهدین
خلق(سازمان تروریستی منافقین) در آلبانی برگزار شود ،شبکههای این کشور
را از بین برد.
دولف افزود :ایران در عرصه توانایی حمالت ســایبری به اعتماد به نفس
و بلوغ کافی رســیده است .ایران با حمالت سایبری ،به شبکهها و بخشهای
سری و اعالمنشده باقی ماندهاند.
نظامی اسرائیل رخنه کرده ،اما این مسائلّ ،
مدیرعامل شرکت امنیت سایبری «کلییِر اسکای» خاطرنشان کرد :ایران
برای مخفی نگه داشــتن توانمندیها و شبکه جاسوسی خود ،این موفقیتها
را علنی نکرده است ،در حالی که اسرائیلیها هم برای جلوگیری از شرمندگی
حاصل از افشای میزان آسیبدیدگی سیستمهایشان ،اعتراف به حمالت سایبری
از سوی ایران را مسکوت نگه داشته و حاضر به اعالم میزان زیانهای واردشده
به سیستمهای خود نشدند.
وقتی سلطان تورم
طلبکار میشود!
رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق در حالی به فضاسازی علیه عملکرد
اقتصادی دولت فعلی میپردازد که در دوره مدیریتی وی رکوردهای منفی مانند
چاپ پول و افزایش نقدینگی شکسته شد.
در ایــن زمینه روزنامه ایران ضمن نقد اظهــارات گاه و بیگاه عبدالناصر
همتی نوشــت :دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود تاکنون تمام تمرکز
خود را بر حل مشکالت کشور بهویژه در حوزه اقتصادی گذاشت و برای انجام
هرچه بهتر وظایف خود ،حتی از تشریح فجایع رخ داده در دولت گذشته نیز
خودداری کرد؛ دقیقاً برعکس دولت گذشــته که بدون انجام کاری برای حل
مشــکالت مردم ،تمام تالش خود را برای زیر سؤال بردن زحمات دولت پیش
از خود به کار میبست .با این حال به نظر میرسد این خویشتنداری ،مقامات
دولت گذشته را به این تصور انداخته تا در حالی که دولت جدید مشغول حل
ث بدهیهای به جا مانده از آنان اســت ،خود را در جایگاه دلسوزان ملت
میرا 
و منتقد وضع موجــود جا بزنند .آخرین نمونه این موضوع ،عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته است.
همتی با انتشار مطالبی بدون اشاره به نقش خود در فجایع اقتصادی رخ
داده در زمان دولت گذشــته ،دولت ســیزدهم را مقصر وضع موجود معرفی
میکند .وی بدون اشــاره به زیاده خواهی غــرب در مذاکرات و امتناع آنها از
امضای توافق عادالنه ،دولت سیزدهم را مقصر نهایی نشدن توافق خواند و نیز
مشکالت اقتصادی کنونی را نه به دلیل عملکرد فاجعه بار دولت متبوع خود،
بلکه ناشی از نهایی نشدن توافق خواند.
همتی در حالی از مطالبات مردم ســخن گفته که در دوران ریاســتش بر
بانــک مرکزی ،آمار تورم را از دید مردم پنهان کرد تا جامعه را از حقوق اولیه
خود یعنی «دانستن» محروم کند و عمق بحران تورمی ایجاد شده در نتیجه
سیاســتهای وی و دولت گذشته برای مردم آشکار نشود .هرچند مردم برای
درک فاجعــه تورمی دوران وی ،نیازی به آمار نداشــتند؛ چرا که با آب رفتن
سفرههایشان ،نتیجه سیاستهای همتی و دولت مورد حمایت وی را چشیدند.
همتی در شرایطی از وضع اقتصاد انتقاد میکند که گویی دولت سیزدهم

مطرحشده از سوی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی پاســخ دقیــق دادهاما
آژانــس مبنــای گزارشهایــش را
اطالعات دریافتی از دشــمنان ایران
قرار میدهد.
تصمیم تهران
یمسئولیتی اروپا
پاسخی به ب 

«میخائیل اولیانــوف» نماینده
روسیه در سازمانهای بینالمللی در
توئیتی تصمیــم تهران برای افزایش
فعالیتهای غنیســازی اورانیوم را
پاســخی قابل پیشبینی در واکنش
به تالش تروئیکای اروپایی و آمریکا
بــرای تشــدید در نشســت هفته

گذشته شورای حکام آژانس خواند.
وی در توئیتی در واکنش به ابراز
نگرانی طرفهــای اروپایی برجام از
پیشرفت برنامه هستهای ایران نوشت:
تروئیــکای اروپایی ،ایران را به دلیل
تصمیمش برای افزایش فعالیتهای
غنیســازی اورانیوم مقصر شناخت.
آنها مســئولیت خود را در قبال این
تحــوالت فراموش کردنــد .تصمیم
تهران پاسخ قابل پیشبینی به تالش
سه کشور اروپایی (انگلیس ،فرانسه و
آلمان) و ایاالت متحده برای تشدید
در نشست هفته گذشته شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

پشم نخ!
ِ
گفت :روزنامه زنجیرهای اعتماد ،بازداشت و احضار برخی از هنرپیشهها
که به جرم همراهی با اغتشاشــگران صورت گرفته است را «تاوان در کنار
مردم بودن»! نامیده است!
گفتم :از کی تا به حال پادویی برای اسرائیل و آمریکا و آلسعود
و دفاع از داعشــیها ،همراهی با مردم بوده است! که بازداشت و
احضار همپالگیهای داعش «تاوان در کنار مردم بودن»! تلقی شود؟!
گفت :این ادعای روزنامه اعتماد با آنچه سعودی اینترنشنال و بیبیسی
و اسرائیل در این باره میگویند چه تفاوتی دارد؟!
گفتم :یارو رفته بود پارچه بخرد ،پارچهفروش قیمت را خیلی
زیاد اعالم کرد .یارو گفت؛ از مغازه آن طرف خیابان همین پارچه را
قیمت کردم ،نصف قیمتی بود که تو میگویی! مگر باهم چه فرقی
نخ پشــم است ولی مال ما
دارند؟! پارچه فروش گفت؛ پارچه او ِ
پشم نخ است!
ِ

آیتاهلل جنتی در جلسه شورای نگهبان:

ی که امروز برای تأمین امنیت جان میدهند
جوانان بسیج 
در سیل و زلزله هم کنار مردم بودند

دبیر شورای نگهبان گفت:
جوانان بســیجی که امروز جان
خود را برای تامین امنیت مردم
ایران هدیه میکنند ،همانهایی
هســتند که در روزهای سخت
همهگیری ویــروس کرونا و در
هنگام پیش آمدن وقایعی مانند
سیل و زلزله خالصانه در خدمت
مردم بودهاند.
آیتاهلل احمد جنتی ،دبیر شورای
نگهبان در جلسه این شورا با اشاره به
در پیشبودن هفته بسیج و سالروز
تاسیس سازمان بسیج مستضعفین
گفت :یاد و خاطره همه کسانیکه با
روحیه بسیجی زیستند و در این راه
از بذل جان خویش دریغ نورزیدند را
گرامی میداریم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی
شورای نگهبان ،وی با بیان اینکه در
نگاه حضرت امام راحل(ره)و همچنین
مقام معظم رهبری ،بســیجی بودن

منحصر به عضویت در یک سازمان
نیســت ،اظهار داشت :بر اساس نظر
این بزرگواران ،بسیجی بودن یک نوع
تفکر ،یک نوع فرهنگ و یک سبک
زندگی است که متکی به ارزشهای
جهانشمول اسالمی است و میراث
آزادگانی است که در طول تاریخ برای
اعتالی جبهه حق مجاهدت کردهاند.
آیتاهلل جنتی افزود :دشــمنان
ایران اســامی میدانند تا هنگامی
که بسیجیان هستند و تفکر بسیجی
وجود دارد ،نهتنها ایران اسالمی در
برابر آنها سر خم نخواهد کرد ،بلکه
الگوی مردم آزاده جهان خواهد شد
و همین امر است که باعث شده امروز
جبهه جهانی مقاومت جهان سلطه را
به چالش بکشد.
وی در ادامــه تفکر بســیجی را
حالل مشــکالت کشــور دانست و
تصریح کرد :این تفکر است که بیانیه
گام دوم انقالب اسالمی را نیز محقق

خبر ویژه
کشــور را در شرایط تورم تکرقمی ،رشد اقتصادی دو رقمی ،بیکاری نزدیک
به صفر ،ســرانه درآمدی باال و شــکاف طبقاتی اندک تحویل گرفته و اکنون
طی یک سال شاخصهای اقتصادی ناگهان بدینجا رسیدهاند .همتی بخوبی
میداند که مقابله با میراث اقتصادی وی و همکارانش در دولت گذشته ،تا چه
حد مشکل است .بزرگترین تورم ربع قرن اخیر ،بزرگترین کسری بودجه پس
از انقالب ،افزایش شمار جانباختگان کرونا به فراتر از  ۷۰۰نفر در روز ،ناترازی
شــدید انرژی و بازگشت کشــور به خاموشیهای گسترده و فراگیر پس از دو
دهه ،بحران صندوقهای حمایتی و بازنشستگی ،رانت دهها میلیارد دالری ارز
 ۴۲۰۰تومانی و کاهش بیســابقه ارزش پول ملی ،تنها بخشی از بحرانهایی
است که همتی و همکارانش در دولت قبل به یادگار گذاشتند.
شــهریور سال  ۹۸در حالی که کمتر از دو ماه به اجرای شبیخون بنزینی
دولت گذشــته در آبان  ۹۸مانده بود ،عبدالناصر همتی در نامهای به روحانی،
پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را به  ۵هزار تومان در هر لیتر ارائه میکند .دو
ماه بعد ،دولت گذشــته شــبانه و بدون اطالع قبلی قیمت بنزین را به  ۳هزار
تومان افزایش میدهد و کشــور چندین هفته صحنه سوءاســتفاده دشمنان
میشــود .چند ماه پس از آبان  ۹۸و در حالی که بورس دچار رشــد حبابی
شده بود ،مقامات دولت سابق با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم نسبت به حباب
بورس ،سرمایههای مردم را جمع کرده و زیان ناشی از تخلیه حباب بورس را
به مردم تحمیل کردند .در نتیجه این سوءاســتفاده از وضعیت حبابی بورس،
دهها هزار میلیارد تومان از کســری بودجه دولت گذشته از محل سرمایههای
سوخته مردم در بورس جبران شد .فروش سهام بانکها و داراییهای نامطلوب
به مردم با باالترین قیمت ،باعث شد دهها هزار میلیارد تومان زیان بانکها به
مردم و خرده ســرمایهگذاران منتقل شود .بدین ترتیب بحران ناترازی بانکها
به بحران معیشت میلیونها نفر از مردم تبدیل شد.
همتی به علت عملکردش در بانک مرکزی در استقراض گسترده به دولت،
به سلطان چاپ پول مشهور شده است .باالترین نرخ تورم نقطه به نقطه تاریخ
پس از انقالب ایران مربوط به دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی با ۶۵درصد
بوده است .البته همتی با سانسور و پنهان کردن این آمار ،تالش داشت عملکرد
فاجعهبارش از دید مردم پنهان بماند.

خوشحالی کانال حزب اتحاد ملت
از باخت تیم ملی
در حالی که دبیر سابق حزب اتحاد ملت گفته بود خوشحالی کنندگان از
باخت تیم ملی را نمیتوان هموطن حســاب کرد ،کانال تلگرامی این حزب از
این باخت ابراز خوشحالی کرد!
شــکوریراد دبیرکل سابق حزب اتحاد ملت و سخنگوی جبهه اصالحات
در توئیتر نوشــته بود« :نمیشود آنهایی را که از باخت تیم ملی فوتبال ایران
خوشحالی کردند هموطن خود دانست چه رسد آنها که قلب جوانان ملیپوش
را هدف گرفته و بیشــرف خطابشان کردند یا بدون شرم ،پرچم انگلیس را
باال بردند.».
اما برخالف این ســخن درســت ،کانال تلگرامی حزب اتحاد (امتداد) در
نوشــتهای توهینآمیز که با لحن و رفتار و ادبیات شادیکنندگان از شکست
تیم ملی تفاوت نمیکند ،نوشــت« :هنوز فرصت هست؛ اما دارد دیر میشود.
تیم ملی ایران دیشب باخت .بد هم باخت .اص ً
ال میتوانیم بگوییم فوتبال همین
است .چه کسی میتواند ادعا کند فاصله ما با انگلستان کمتر از چهار گل است؟
لکن بحث ما اصال فوتبالی نیست [!!]».
نویســنده میافزاید :هر چقدر گزارشــگر سعی کند همه چیز را بیندازند
گردن غفلت چشــمی و تعویض بیرانوند اما خودش هم خوب میدانســت آن
توپها را یاشین و داسایف هم گل میخوردند اگر در شرایط حسین حسینی
بودند .آدرس غلط میدهند که ترکیب تیم اشتباه بود و اگر آن توپ فالن جور
شده بود نتیجه این نبود .بازیکنان تیم ملی ایران یک فرصت بینظیر داشتند
تا نه تنها یک ملت را با خود همراه کنند بلکه بخشی از انسجام ملی از دست
رفته ما را بازسازی کنند .اما نخواستند .مشخصاً نخواستند .هیچ دلیلی نداشت
به دیدن رئیسدولت بروند در حالی که میدانستند اوضاع در خانه و خیابان
چگونه اســت .از دولتیها که انتظار هوش و رفتار درســت اشتباه است وگرنه
آنها هم دلیلی نداشت چند فوتبالیستی که حتی از خواندن سرود هم ابا دارند
را بردارند ببرند کنار دســت رئیسشــان بنشانند .برای بازیکنانی که آنجا و در
کنار رئیسدولت ،خواســتار حمایت مادی و معنوی بودند ،بازی دیشب کفاره
شرابخوریهای بیحساب بود.
نویسنده این متن که قلمش با ادبیات فاشیستی سازمان منافقین و دیگر
گروهکهای ورشکســته مو نمیزند ،در ادامه بــا حمله به بازیکنان تیم ملی
بــه صرف این که خندیدهاند ،چند تماشــاگرنمای وطن فروش را جای مردم

خواهد کرد و زمینهساز شکلگیری
تمدن نوین اسالمی خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان تاکید کرد:
جوانان بسیجی که امروز جان خود را
برای تامین امنیت مردم ایران هدیه
میکنند ،همانهایی هستند که در
روزهای ســخت همهگیری ویروس
کرونا و در هنگام پیش آمدن وقایعی
مانند سیل و زلزله خالصانه در خدمت
مردم بودهاند.
جهاد تبیین
وظیفه مهم همه مردم است

وی با اشــاره به اینکــه وجود
بابرکت بســیجیان مومنــی مانند
طلبه شــهید آرمان علــیوردی و
سایر شــهدایی که در اتفاقات اخیر
سینهشان را در برابر دشمنان ایران
ســپر کردند ،نشــانگر تداوم روحیه
بسیجی در کشور است ،افزود :همه
آحاد مردم و بسیجیان که همواره در
عرصههای مختلف برای اعتالی ایران

اسالمی تالش کردهاند باید مجاهدت
در عرصه جهاد تبیین را نیز از وظایف
مهم خود بدانند.
آیتاهلل جنتی در بخش دیگری از
سخنان خود با تاکید بر اینکه فقدان
روحیه بسیجی ،زندگی ذلتبار را به
دنبال دارد ،به عبرتهای تاریخ معاصر
ایران اشاره کرد و گفت :متاسفانه در
تاریخ کشورمان وقایعی وجود دارد که
هر ایرانی آزادهای از مرور آنها احساس
حقارت میکند.
دبیر شورای نگهبان یکی از این
وقایع را ماجرای برگزاری کنفرانس
سران متفقین در تهران در آذر سال
 ۱۳۲۲عنوان کرد و اظهار داشــت:
این اتفاق در رژیم پهلوی ،سرشــار
از رفتارهــای تحقیرآمیــز بــود که
خوب و الزم است جوانان با مطالعه
تاریخ ،از تفاوت شرایط ایران مقتدر
امروز با ایران تحقیر شده آن سالها
مطلع شوند.

جا میزند و مینویســد :روزی که در پوسترهای فیفا بساط شوخی و خنده و
لودگــی راهانداختند انگار فراموش کرده بودند مردمشــان چه احوالی دارند و
کسی که از احوال ملتش غافل باشد چه بیهوده انتظاری دارد که هنگامه نبرد،
مردم برایش هورا بکشند .برای زنده کردن نام ایران هنوز دیر نیست .هرچند
آخرین فرصتهاست .بازی در دقایق پایانی است .یا برای همیشه نامت در سمت
بازندگان تاریخ قرار میگیرد یا یک جایی به سمت مردمت برمیگردی .حمایت
مادی و معنویات را هم از همین مردم بخواه آقای فوتبالیست.
یادآور میشود این ادبیات ارعاب و تهدید و خنجر از پشت به تیم ملی ،تکرار
همان ادبیات شبکههای بدنامی مانند تلویزیون صهیونیستی «اینترنشنال» و
صدای آمریکا و رادیو فردا و بیبیسی و برخی کانالهای وابسته به گروهکهای
ورشکسته ضد انقالب در اصرار به چنگ روانی برای بازاندن تیم ایران است .و
همانگونه که آن رسانههای وابسته به سرویسهای جاسوسی از هفتهها قبل
در کنار تیم انگلیس علیه تیم ایران میجنگیدند ،حاال هم کانال وابســته به
حزب اتحاد ،خود را همرنگ اینترنشنال کرده است.

اکونومیست :روند صعودی تورم
در کشورهای غربی ادامه خواهد داشت
با وجود هزینههایی که بانکهای مرکزی کشورهای مختلف برای مهار تورم
از طریق کند کردن اقتصاد میکنند،احتماالً تورم جهانی فعلی به این زودیها
مهار نخواهد شد و همچنان به سیر صعودی خود ادامه میدهد.
نشریه اقتصادی اکونومیست ضمن بررسی وضعیت فزاینده تورم در جهان
نوشت :در حالی که بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله
با تورم ،سیاســتهای انقباضی در پیش گرفتهاند ،ممکن است تورم در سطح
جهان کنترل نشود .این به این معناست که با وجود هزینهای که به اقتصادهای
جهانی تحمیل میشود ،ممکن است بازهم این سیاستها به سرمنزل مقصود
نرسند .به نظر میرسد درحالیکه بیش از هر زمان دیگر سایه رکود بر اقتصاد
جهانی ســنگینی میکند ،قرار نیست تورم دســت از سر اقتصادها بردارد .در
دورانی که تورم تازه خود را در اقتصادهای غربی نشان میداد ،این مساله تنها
به بازارهای کمی محدود میشد .این مساله بسیاری از صاحبنظران را به این
اشتباه انداخت که به محض توقف سیاستهای انبساطی تورم به سرعت ناپدید
خواهد شــد .با این حال شواهد چیز دیگری را نشان میدهند؛ رشد دستمزد
بوکارها ،موجب شده این هزینه
در اقتصادهای پیشرفته با افزایش هزینه کس 
از طریق قیمتهای نهایی به مصرفکنندگان منتقل شــود و تورم به شــکلی
گسترده روند افزایشی به خود بگیرد .نکته ناامیدکننده درباره تورم اینجاست
که افزایش ســطح دستمزدها چندان تمایلی به توقف ندارد و چشمانداز تورم
را همچنان در سطح باالیی نگه میدارد .این وضعیت سیاستگذاران را در یک
دوراهی دردناک قرار میدهد :یا با افزایش نرخ بهره فشار مضاعفی به اقتصاد وارد
کنند ،یا به مارپیچ دستمزد قیمت اجازه دهند تا تورم را همچنان پیش ببرد.
درحالیکه بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله
با تورم سیاستهای انقباضی در پیش گرفتهاند ،مقاومت تورم در برابر کاهش
موجب شده برخی کارشناسان بر این باور باشند بهرغم تالشها اقتصاد جهانی
وارد رکود شود و تورم همچنان سطح باالیی داشته باشد.
آمارها حاکی از آن است که سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی چندان
بوکارها و بازار کار منتهی شود .در اولین
نتوانسته به کاهش سطح فعالیت کس 
روزهای گرم سال « ،۲۰۲۲رکود اقتصادی» به کلیدواژه پرتکرار جستجوی گوگل
در آمریکا تبدیل شــد .با اینحال به نظر میرسد این تصور چند ماه زودتر از
جدی شدن احتمال وقوع آن در افکار عمومی جا افتاد.
بدتر شدن شرایط اقتصادی در دادههای زمانی واقعی ظاهر میشود .طبق
گزارش ماهانه گلدمن ســاکس ،ماه گذشــته میالدی برای اولینبار از دوران
قرنطینه کرونا در سال  ۲۰۲۰اقتصادهای ثروتمند جهان در حال بروز نشانههایی
از کوچکتر شدن هستند.
سوئد ،جایی که نرخهای بهره باال به بازار مسکن آسیب میزند ،بهسرعت
در حال کاهش نرخ رشد است .بریتانیا در حال حاضر تقریبا به طور قطعی در
رکود است .در آلمان که قیمت بسیار باالی انرژی باعث تعطیلی صنایع شده
است احتماال در میان کشورهای ثروتمند بدترین وضعیت را دارد.
با وجود این موج رکودی ،همچنان ســطح باالی مخارج مصرفکننده به
چشم میخورد .آمارهای ذکرشده از وضعیت تورم و رکود کشورهای پیشرفته
حاکی از آن اســت که تورم این کشورها در سه بعد «دامنه»« ،دستمزدها» و
«انتظارات» بیشتر ریشه دوانده است .زمانی که تورم آغاز شد تنها به چند بازار
و کاالی خاص محدود بود .در آمریکا بازار خودروهای دستدوم ،در ژاپن بازار
توپنجه نرم میکرد .اما در ماه
مواد غذایی و در اروپا بازار انرژی با تورم دســ 
اکتبر و در سبد  ۳۶کشور ثروتمند جهان ،بیش از ۶۷درصد کاالها و خدمات،
روند افزایش قیمت را در یک سال اخیر تجربه کردهاند .از سوی دیگر دستمزدها
مسیر آینده تورم را تا حد زیادی ترسیم میکنند .وقتی هزینههای نیروی کار
کسبوکارها افزایش مییابد ،آنها تمایل دارند آن را به شکل قیمتهای باالتر
به مشتریان منتقل کنند.
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* درود خداونــد بر اصفهان بصیر و بــا غیرت آن که با حضور کمنظیر و
عزتمندانه خود در تشییع پیکر شهدای امنیت همه تفالههای اجیر شده
غربی را که دو ماه در ایران عزیز دست به آشوب زدند از سطح همه شهرها
جمع کردند .امیدوارم مدعیان اصالحطلبی چشم خود را باز کنند و عبرت
بگیرند و بیش از این آب به آسیاب دشمن نریزند.
حجازی
* راهبرد اصلی غرب در مواجهه با ایران اســامی جنگ تصویر و جنگ
روایتهاست که نشاط ،آرامش ،ثبات ،پیشرفت ،رونق ،ثروت ،رفاه ،امنیت
و عدالت و عزت و عظمت ایرانیان را نشانه گرفته است .نفوذیها و نوکران
غرب و پیاده نظام آمریکا در داخل و خارج با ترویج خشونت ،ترور ،هرزگی،
تحریم ،توهین و ...غرب را در این نبرد رسوا همراهی میکنند.
پوراحمدی
* بدخواهان دولت اعم از داخلی و خارجی تمام هم و غم خود را معطوف
کردهاند که نگذارند این دولت مردمی قطار پیشــرفت کشــور را به پیش
ببرد .به انحای مختلف ســنگاندازی میکنند که قطار و ریل و کریدور
جنوب -شــمال محقق نشــود چرا که به ضرر اربابشــان است .دلسوزان
باید تمام تالش خود را معطوف به تســریع در روند اتصال خط چابهار به
زاهدان نمایند تا با تکمیل کریدور جنوب شــمال تحول در اقتصاد کشور
روی دهد.
مجیدی
* آمریکاییهایی مانند رابرت مالی مسئول حوزه ایران در وزارت خارجه
این کشور از یک سو سخن از بیاهمیت بودن مذاکرات هستهای و احیای
برجام میگویند و از سوی دیگر توسط واسطههایی مانند فرانسه و عمان
سیگنالهایی درخصوص حل اختالف برجامی به تهران مخابره میکنند.
باید گفت آمریکاییها خودشــان را خسته نکنند .چرا که همه دیپلماسی
آشکار و پنهان آنان برای ما نخنما شده است.
امیری
* برخی خود را به جهالت میزنند یا حقیقتا جاهلند؟ خمیر مایه نارضایتی
مردم گرانی و تورمی است که نتیجه عملکرد فشل دولت قبل است .چرا
برخی هنوز با جهالت ســراغ گفتمان ظریــف را میگیرند؟ گفتمان وی
قدمزدن با جنایتکارترین افراد بود در حالی که خنجر از پشت زدن آنها را
نمیدید و نمیفهمید 8 .سال مردم را به بازی برجام برجام سرگرم کردند
به گرگ اعتماد کردند نتیجه این که نمایندهشــان را به سازمان ملل راه
ندادند! ســر انجام هم ظریف ناکارآمدی خود را به ســردار دلها که پوزه
آمریکا را در منطقه به خاک مالیده بود نسبت داد و این که ایشان نگذاشت
مشکل خود را با آمریکا حل کنند! البته سردار نگذاشت که آنها فقط بله
قربانگوی غربیها باشند.
پرتو و میرجمالی
* دشــمنان میخواهند به هر صورتی که شــده آتشــی را که در کشور
برافروختهاند شعلهور نگه دارند و در این راه ابایی ندارند که بگویند اشرار
از سالح استفاده میکنند ،چنان که جان بولتون با خوشحالی از آموزش
جنگ مسلحانه و جنگ شهری به اغتشاشگران و ارسال سالح برای آنان
صحبت کرده است.
کشاورز
* بــا کســانی که نظم و امنیت کشــور را برهم میزنند و به آشــوب و
اغتشــاش و غارت اموال عمومی روی آورده و هر روز گســتاختر شدهاند،
بایــد برخورد قهرآمیز صورت گیرد .جــای هیچگونه تردید در این مورد
وجود ندارد.
0902---4818
* بــا دیدن فیلم «لوپتو» بــه همراه خانواده بایــد بگویم این فیلم یک
اثر هنری اســتاندارد در ســطح شــاخصهای بینالمللی و گامی موفق
و بلند در عرصه پویانمایی در کشــورمان اســت داستان فیلم نیز بسیار
جذاب و گیراست.تماشــای این فیلم زیبــای ایرانی را به همه خانوادهها
پیشنهاد میکنم.
خدایی
* یک سیاستمدار کانادایی از روی دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران
توئیــت زده «:به زودی اعــدام  15هزار نفر در ایران به خاطر اعتراض» و
بعد از چند ســاعت هم آن را حذف کرده است .بنویسید اگر میخواهند
علیه ایران لجنپراکنی کنند الاقل دروغهای شاخدار نگویند تا خودشان
حرفهایی را که میزنند باور کنند.
خلج
* معاندین و ضدانقالب از شــهادت کیان دانشآموز  9ساله ایذهای علیه
جمهوری اســامی بهرهجویی میکنند غافــل از اینکه خون این کودک
معصوم رسوایشان خواهد کرد.
نیازی
* در جنایت شهرستان ایذه وقتی چند نفر از نیروهای امنیتی و بسیجی
درکنار کیان پیرفلک به ضرب گلوله شهید و مجروح شدهاند ،دروغگویان
حساب این را نکردهاند کدام عقل سالم میپذیرد که گفته شود کار نیروهای
حافظ امنیت بوده است؟
قنبرلو
* از شبکه دو سیما به خاطر پخش برنامه بسیار ارزشمند «چشم و چراغ»
قبل از اخبار  20:30که خاطرات زیبای والدین شــهدا را منتشر میکند،
صمیمانه تشــکر و قدردانی میکنیم .افسوس که بسیاری از والدین عزیز
شهدا خاطرات خود را با خود به زیر خاک بردند.
ابوالقاسمی ،صفری ،وکیلی
* مجلس انقالبی نباید به دنبال رفع فیلتر از رســانههای مجازی دشمن
باشــد که این همه در فتنه اخیر نقش داشتند .مردم از مماشاتهایی که
زمینهساز به شهادت رسیدن مظلومانه مدافعان امنیت وطن شده ،دارند
منفجر میشوند!
 0936----0880و 0905----6599
* ریال ایران رایجتر از  109پول ملی در جهان شــناخته شده است .باید
خدا را شــاکر بود .انشاءاهلل با تالش مجاهدان در دولت و مجلس شاهد
تک رقمی شدن رتبه ارزش پول ملی باشیم.
سلطانی
* بارها و از آن جمله رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم انقالبی اصفهان
( )۱۴۰۱/8/۲۸فرمودند! بخشی از مشکالت امروز کشور معلول بیتوجهی
مدیران دهه  90به تذکرات است .این بیانات نشان میدهد باید برخورد با
عناصری که این همه برای کشور مشکالت آفریدند جدیتر باشد.
طبایی
* طبق شــرع مقدس اســام بیحجابی حرام است و طبق قانون رسمی
کشور کشف حجاب جرم است و نمیتوان این واجب الهی را تعطیل کرد.
اخیرا برخی ســلبریتیها مسابقه بیهویتی ،بیعفتی و بیحیایی و ترویج
فحشا راهانداختهاند و عکسهای برهنه خود را منتشر میکنند .دستگاه
قضایی باید با این موارد برخورد کند.
0936---6158
*متاســفانه دستهایی پنهان در بازار ارز وجود دارند که نمیگذارند این
بازار آرام بگیرد چرا که سود این جماعت دالل در التهاب بازار و درآمدزایی
از این راه است .چه زمانی قرار است این دستها قطع بشود و بازار آرامش
پایدار پیدا کند؟
دانشی
* بانک مرکزی اعالم کرده است در تامین ارز مشکلی وجود ندارد .حتی ارز
بیش از نیاز بازار ،عرضه شده است .چرا بازهم بازار دچار التهاب میشود؟باید
تدبیری کرد که چنین نشود.
خسروی
* علیرغم نیاز بسیاری از جوانان به مسکن برای تشکیل زندگی ،خانههای
خالی بســیاری در خیابانها و کوچهها به چشــم میخــورد که یا افراد
متمول نیازی به پول آنها ندارند و یا قیمتها بســیار باالست که تناسبی
باقدرت خرید مردم ندارد .خبری هم از دریافت مالیات از خانههای خالی
نیست.
مرآتی

