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ما و آزمون تکرار شونده
عنکبوتها ی موهن

ماجرای فیلم «عنکبوت مقدس» و توهین
سازندگان آن به ساحت امام هشتم(ع) که
طی چند روز اخیر واکنشهای بسیاری را
برانگیخته ،نه آغاز ماجراست و نه پایان آن.
همه میدانیم که طراحیهای گستردهای
برای هجمه به اعتقادات مسلمانان ،از چند
دهه قبل سازمان دهی شد هاست و آ نچه
امــروز شاهد آن هستیم ،بخشی از همان
رونــدی اســت که نمونههایی مانند «آیــات
شیطانی» سلمان رشدی یا «قرآ نسوزی»
تــری جونز را پیش روی ما م ـیگــذارد .در
واقــع ما با یک اقــدام خلقالساعه روب ـهرو
نیستیم که نتوانیم درباره آن ،تحلیلی دقیق
و درســت ارائــه کنیم .کافی اســت نگاهی
به پشت سرمان بیندازیم تا ببینیم که طی
دســت کم سه دهــه گذشته ،هر از گاهی،
تولیدات رسانهای یا سینمایی غربیها ،به
طور اخص کشورهای اروپای غربی و آمریکا،
از زاویههای مختلف ،با اهداف سیاسی و در
قالبهای مختلف طر حهای ضد اسالمی
خود را به پیش میبرند .آنها به طور رسمی
و بدون رودربایستی ،از هر آنچه بتواند در
تخریب چهره اســام مؤثر باشد ،حمایت
میکنند؛ به خصوص اگــر ایــن تولیدات،
بر بستر وقایعی شکل بگیرد که در ذهن
مخاطبان ،صاحب سابقه و پیشینه باشد.
اگر بخواهیم تعبیر درستی از این روند داشته
باشیم ،باید آن را نوعی آزمون تکرارشونده
بدانیم که درصــدد است معیارها ،باورها و
وابستگیها را در مخاطبانش محک بزند.
این آزمونها ،هر بار جزئیتر میشوند و اگر
یکبار کلیت اســام و شخصیت بیبدیل
حضرت ختمیمرتبت(ص) هــدف هجمه
قــرار میگیرد ،بــرای دفعههای بعد ،ورود
به جزئیات بیشتری مصداق پیدا میکند.
اگر شما در ابتدای فیلم «جنگیر» ،فقط
با صــدای اذان یا قــرار گرفتن در محیطی
اســامــی روبـــــهرو م ـیشــویــد کــه در آن،
کــارگــردان به دنبال القای نشئت گرفتن
بدیها از آمــوزههــای اسالمی اســت ،این
بار و در «عنکبوت مقدس» ،شما بیپرده و
صریح ،در ابتدای فیلم ،با توهینی تصویری
روبهرو میشوید که اصو ًال نیازی به القائات
یا تفسیرهای جانبی ندارد و به طور مستقیم
مخاطب را به سراغ مسئله اصلی و مدنظر
کارگردان میبرد .کارگردان فیلم نیز بدون
رودربایستی و به صراحت اعــام میکند
که فیلمش نه راجع به قاتل زنجیر های که
درباره «جامعه قاتل زنجیرهای پرور» است
که البته کارگردان ریشههای این قاتل پروری
را با رنــدی و گاه با صراحت تماما به اصل
دین ارجــاع میدهد .قصه فیلم نیز مانند
بیشتر فیلمهای ضداسالمی یا ضدایرانی
مشابه آن ،حــول یک داســتــان واقعی دور
میزند اما روایت را به شکلی اساسی تغییر
داد هانـــد تا باورمندی مخاطب به اهــداف
مدنظر سازندگان بهتر و مؤثرتر باشد؛ روایتی
که وقتی به سراغ پیشینه و پرونده مربوط به
آن میروید ،در مییابید که با واقعیت تفاوت
عجیب و غریبی دارد.
با این حال ،همان طور که گفتیم قطعا این
فیلم آخرین نمونه از این گونه فیلمها نخواهد
بود و آن چه در این میان باید مدنظر قرار
گیرد ،عالوه بر موضع گیری و محکومیت و
اعتراض که در جای خود الزم و واجب است
اتخاذ رویکردی بلند مدت مبتنی بر فرهنگ
سازی و تولید محتواهای روشنگرانه در قبال
این رویکرد مخرب است .دشمن ،با اهداف
سیاسی در هر حال ،کار خودش را میکند؛
فیلم و محصوالت چندرسانهای میسازد
و با استفاده از را ههــای گوناگون ،آن را تا
داخل خانه ما میآورد و ما را بیخ گوشمان
با تهاجمی سنگین روبــهرو میکند .حال
سوال این است که آیا در این مصاف سنگین،
توانایی ایستادگی و دفــاع از خود و تغییر
وضعیت از حالت مدافع به مهاجم را داریم یا
نه؟ ما به حق معتقدیم که ظرفیتهای علمی
و دینیمان ،برای جوابگویی و اقناع نسل
جوان کافی و بسیار غنی است .بنابراین،
نیازمند راهــبــردی هستیم که بتواند این
ذخیره غنی را با روشی آسان ،سریع و در عین
حال تأثیرگذار ،به جامعه منتقل کند .این
یک حقیقت غیرقابل انکار است که دفاع ،با
پشتوانه محکم اخالقی و عقلی ،دوام ،تأثیر و
عملکرد بسیار قدرتمندانهتری دارد .توهین
به ساحت مقدس امام هشتم(ع) ،بیتردید
پاسخی درخــور و دندا نشکن میخواهد
امــا ضــروری اســت که بــرای مسلح کردن
جامعه با سالح دانش و عقالنیت ،تمهیداتی
بیندیشیم تا دفاع ما تنها به دوران اوجگیری
احساسات محدود نباشد.
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رهبر انقالب در دیدار رئیسجمهور تاجیکستان با تقدیر از اقدامات امامعلی رحمان در گسترش زبان فارسی:

نگرانیهای ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک است
رهبر انقالب عصر دیروز در دیدار آقای امامعلی
رحمان رئیسجمهور تاجیکستان و هیئت
همراه ،تأکید کردند :ظرفیتهای گسترش
همکار یهای دو کشور در زمینههای مختلف
بسیار فراتر از سطح کنونی است و باید با توجه
به سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت روابط با
همسایگان ،روابط دو کشور دچار تحول اساسی
شود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،رهبر انقالب اسالمی با اشاره
به اشتراکات عمیق تاریخی ،دینی ،فرهنگی و
زبانی ایران و تاجیکستان ،دو کشور را همچون
ِ
خویشاوند و برادر خواندند.
▪تقدیر از امامعلی رحمان به خاطر گسترش
زبان فارسی

حــضــرت آیـــت ا ...خــامــنــهای از اقــدامــات
رئیسجمهور تاجیکستان در گسترش زبان
فارسی تقدیر و با اشاره به اولین سفر خارجی
آقــای رئیسی به تاجیکستان تأکید کردند:
انجام این سفر نشاندهنده اهتمام دولت برای
گسترشروابطباتاجیکستاناستودریکسال
گذشته نیز سطح روابــط افزایش یافته است
اما با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد .ایشان،
ظرفیتهای فنی و مهندسی ،صنعتی و علمی
ایران را برای کمک به تاجیکستان بسیار مستعد
و مهم ارزیابی کردند و افزودند :برای استفاده از
این ظرفیتها و گسترش جدی همکاریها باید
کمیسیون مشترک به صورت جدی برای همه
اسناد امضا شده برنامهریزی و زمانبندی کند تا
به مرحله عملیاتی برسند.
▪نگرانیهای ایران و تاجیکستان درباره
افغانستان مشترک است

رهبر انقالب اسالمی اقلیم متنوع ایــران و

زمینها و دشـتهــای پهناور و پیشرفتهای
علمی و فناوری و صنعتی و شرکتهای دانش
بنیان در ایران و همچنین آب فــراوان و معادن
گسترده در تاجیکستان را زمینههای ارتقای
همکاریهای مشترک برشمردند و خاطرنشان
کردند :با وجود تحریمها ،جمهوری اسالمی
ایران پیشرفتهای خوبی در زمینههای مختلف
داشته است و اگر تحریمها نبود ،این پیشرفتها
به دست نمیآمد زیرا تحریمها باعث شد به نیرو و
ظرفیتهای داخلی خود اتکا کنیم.
حضرتآیتا...خامنهایتحریمرااسلحهقدرتها
در مقابل کشورها خواندند و تأکید کردند :آن
چیزی که این اسلحه را از کار میاندازد ،توجه به
نیروها و ظرفیتهای درونی است .ایشان با تأکید
بر این که یکی از عرصههای همکاری و همفکری
میان ایران و تاجیکستان ،مسائل منطقه و به ویژه
وضعیت افغانستان است ،گفتند :نگرانیهای
ایــران و تاجیکستان دربــاره افغانستان مشترک
است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد
گروههای تکفیری در این کشور نگران هستند و
ما معتقدیم آقایانی که اکنون در افغانستان برسر
کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و
فراگیر از همه گروهها استفاده کنند .رهبر انقالب

اسالمی همچنین با اشــاره به سفر اخیر
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان
بــه تاجیکستان و افتتاح کارخانه تولید
پهپاد ،این گونه همکاریها را بسیار مهم
ارزیابی و خاطرنشان کردند :پهپاد امروز
عامل مهمی در امنیت کشورهاست .در این
دیــدار که آقــای رئیسی ،رئیسجمهور نیز
حضور داشت ،آقای امامعلی رحمان با ابراز
خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار
با رهبر انقالب اسالمی به گفت وگوهای
خودبارئیسجمهورایراناشارهکردوگفت:
مذاکرات خوبی در زمینههای مختلف از
جمله روابــط تجاری ،اقتصادی و صنعتی
انجام شد و با توجه به اسناد امضا شده امید
اســت با هدایتهای جناب عالی ،روابــط
دو کشور بیش از پیش گسترش یابد .وی
نگرانیهایامنیتیبهویژهدربارهافغانستان
وگسترشتروریسمراازموضوعاتمهممیان
دو کشور برشمرد و افزود :ما خواستار صلح و
آرامش و حکومتی با حضور همه قومیتها،
در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش
همکاریهای امنیتی ایران و تاجیکستان،
بتوانیم بر نگرانیها غلبه کنیم.

تحلیلرسانههایصهیونیستازنتایجمعکوسراهپیماییپرچمبرایتلآویو

زخمیشدن ۱۶۳فلسطینیدرنبردپرچمها
بیشازهزارشهرکنشینصهیونیستیکشنبه
شب با پشتیبانی نظامیان صهیونیست وارد
صحنهای مسجداالقصی شدند و با انجام آداب
تلمودی و اقدامات تحریکآمیز و هتک حرمت به
قبله نخست مسلمانان تالش کردند تا اینگونه
به افکار عمومی القا کنند که حاکمیت قدس با
اشغالگران صهیونیست است و به همین دلیل
آزادانه در آن جوالن میدهند.
در هــمــیــن راس ــت ــا هـــــزاران شــهــرک نشین
صهیونیست در محله بــاب العامود در بخش
قدیمی قــدس راهپیمایی ادعایی موسوم به
راهپیمایی پرچم برگزار کردند که به درگیری
با فلسطینیان منجر شد .نشریه تایمز اسرائیل
گزارش داد که تعدادی از جوانان صهیونیست
در این راهپیمایی ،در نزدیکی باب الدمشق
بخشقدیمیشهرقدس،شعار«مرگبرعربها»
سر دادند و حتی به پیامبر اســام(ص) توهین

کردند .هالل احمر فلسطین اعالم کرد که در
جریان حمالت نظامیان رژیم صهیونیستی به
معترضان فلسطینی در بیتالمقدس و اطراف
مسجداالقصی حداقل  ۱۶۳نفر مجروح شدند
که تعدادی از این مجروحیتها با اصابت گلوله
بوده است« .عامیحای اتالی» خبرنگار روزنامه
یدیعوت آحارانوت نوشت« :اورشلیم در حقیقت
یکپارچه نیست .تنها کسانی که کالههای بافته
به سر میکنند [یعنی پیروان صهیونیسم مذهبی
و ناسیونالیست حریدی ،تندروهای راستگرای
اسرائیلی] اتحاد جزئی و نسبی آن را جشن
میگیرند»« .عاموس هرئیل» تحلیلگر امور
نظامی در روزنامه هاآرتص نیز تصریح کرد :به
رغــم تــاشهــای زیــاد فعاالن راســت افراطی،
راهپیمایی پرچم در بخش قدیمی قدس ،هنوز
موجبوخامتاوضاعبیناسرائیلوفلسطینیها
نشده است .در عوض ،ما شاهد مجموعهای از

مظاهر نژادپرستی و احــســاس عمومی
انــزجــار بــودیــم .وبــگــاه «عـــرب  »۴۸نیز
با انتشار گزارشی از تحلیل رسانههای
صهیونیست در خصوص تحوالت اخیر
در بیتالمقدس نــوشــت :تحلیلگران
رسانههای اسرائیلی میگویند که تحوالت
روز گذشته در قدس اشغالی به هیچ وجه
نشا ندهنده حاکمیت اسرائیل بر قدس
نبود و چیزی جز نمایش نیروهای امنیتی
اشغالگر در کنار تظاهرات نژادپرستانه
شرکتکنندگاندرراهپیماییتحریکآمیز
پرچم نبود .راهپیمایی که تنها به لطف
پلیس و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی
برگزار شد و بدون این چتر حمایتی ،هیچ
یک از شهر کنشینان جرئت قــدم زدن
در ایــن مسیر آ ن هم با پرچم اسرائیل را
نداشتند و ندارند.

جشنقهرمانیاستقاللباثبت رکوردهایدستنیافتنی
استقالل در حالی جام قهرمانی را بــاالی سر
بــرد که ایــن فصل درخــشــان را با چند رکــورد
جدید به پایان رساند .تیم فوتبال استقالل در
شب بــرگــزاری جشن قهرمانی خــود در لیگ
برتر با تساوی مقابل نفت  ۳رکورد تاریخی به
دســت آورد .قهرمانی بــدون شکست یکی از
رکوردهای جالب توجه فرهاد مجیدی و تیمش
اســت .رکــوردی که به نظر میرسد سالهای
ســال طــول میکشد که توسط یک تیم دیگر
تکرار شود .یک فصل بدون شکست ،حتی فکر
کردن به آن سخت است چه رسد به جایی که
اجرایی شود .استقالل به همین دلیل کمترین
گل خورده را هم داشت 10 .گل در  30بازی؛
یعنی استقالل هر سه بازی به طور میانگین یک
گل خورده است.
استقالل در سایه این که صاحب بهترین خط
دفاعی بود ارائهگر بازی تهاجمی هم بود19 .
برد به این معنی است که استقالل بیشترین
پــیــروزی را در فصل جــاری بــازیهــا بهدست
آورد .بیشترین برد خارج از خانه هم متعلق به
آبیهاست .استقالل در  15بازی خارج از خانه

 9پیروزی به دست آورد .این کارنامه کمک زیادی
به استقالل برای قهرمانی در این فصل از بازیها
کرد .بیشترین تفاضل گل هم برای آبیهاست.
تعداد گل زده و خورده استقالل این قدر توازن
خوبی دارد که تفاضل مثبت  29را برای آبیها
ثبت کرده است .بیشترین برد پیاپی را استقالل
رقــم زده اســت .ایــن تیم شش هفته به صورت
متوالی در فصل جاری حریفان خود را شکست
داد؛ یک رکورد جالب توجه دیگر که قابل پیش
بینی اســت بــرای ثبت دوب ــاره آن باید سا لها
منتظر بمانیم 21 .کلین شیت در  30بازی؛ این
یعنی دروازه استقالل تنها در  9بازی باز شده
است .آماری که سبب دعوت دوباره سیدحسین
حسینی به اردوی تیم ملی شد و از همه مهمتر
دستکش طالیی این فصل از بازیهای لیگ برتر
به او رسید.
این طور میتوان گفت که استقالل این فصل
تنها یک جام نگرفت .خیلی از رکوردها را تغییر
داد و خیلی از رکوردها را از آن خود کرد .یک
فصل رویایی برای فرهاد مجیدی و آبیها .آنها
یک جام گرفتند و چند رکورد جالب توجه را به

نام خود ثبت کردند .این آمار بی تعارف
نشان میدهد آبیها هم در فاز تهاجمی
خــوب بودند و هم در فــاز دفاعی و از هر
حیث شایسته قهرمانی در ایــن فصل از
رقابتها .ایــن قهرمانی شیرین و خیره
کننده مبارک همه آبیها و طرفدارانش
باشد .رکوردهای شکست ناپذیر ،بیشترین
امتیاز ،بیشترین کلینشیت ،کمترین گل
خورده و ...عناوینی است که تیم استقالل
تا ابد به یادگار خواهد داشــت .البته این
راهم بگوییم که سریعترین قهرمانی به نام
استقالل نیست.
در حالی که گفته میشد تثبیت قهرمانی
در فاصله سه هفته مانده به پایان لیگ به
عنوان سریعترین قهرمانی لیگ در نظر
گرفته میشود اما پرسپولیس در فصل
 99-98موفق شده بود چهار هفته مانده
به پایان لیگ با فاصله  17امتیاز نسبت
به سپاهان در رده دوم جدول ،کسب جام
را مسجل کند که بدین ترتیب رکــورد در
اختیار آنها باقی خواهد ماند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• الزم است تقدیر و تشکر کنیم از مسئوالن
مشهد که تمام تالشهای خود را کردند برای
شهرخودرو! طفلکها چقدر جلسه گذاشتند!
به نظرم حاال که سقوط کرد به لیگ یک دوباره
جلسه بــذارنــد دالیــل حــذف شهر خــودرو را
موشکافی کنند .واقعا به این جلسات شون
نیازمندیم.
••ای کاش اونی رو که بچه رو گذاشته بود توی
سطل زباله پیدا کنند ،دست و پاش رو ببندند
و بندازن توی همان سطل آشغال .آخه حیوان
بچه را میذاشتی دم بیمارستانی ،مسجدی!
جای اون مگه سطل آشغال بوده؟ اسم تو رو
هم میشه گذاشت انسان؟
•• این جایزه کن که به خانم امیر ابراهیمی
دادنــد به خاطر هنرمند بــود ناش نیست به
خاطر فیلم اســام هراسانه و ایــران ستیزی
است که بازی کرده .خنده دار این که بهش
تبریک میگویند .کال تو این جشنوار هها هر
چی ایران را بدبخت و بیچاره و دچار مشکالت
بسیار نشون بدی بیشتر جایزه میگیری!
•• روایتی است از گروه تروریستی منافقین که
روزی گرای منازل مردم خوزستان را به صدام
برای بمباران میداد اما در روزهای اخیر به
دلیل فاجعه متروپل یادش افتاده است که باید
نقش حامی و دلسوز مردم خوزستان و آبادان
را بازی کند!
•• در جـــواب کسی کــه گفته ســـرود سالم
فرمانده در زمان مناسبی پخش نشده ،بگم
اظهارنظر نکن! مگه رفتن رقص وآواز؟ چرا به
کنسر تهای قبلش گیر ندادین؟ چه ربطی
به شهادت داره؟ اتفاقا تمام شعر راجع به امام
زمان(عج) بوده.
•• سود ساخت و اجرای ساختمانهای چندین
طبقه ،به جیب شهرداری و مالک مـیرود و
عذاب روحی و روانیاش را مردم میکشند.
حساب کردم در اطراف خودمان حداقل هر
ساختمان  3سال کار داشته باشد در مجموع
 21سال عذاب روحی.
•• مــن همیشه نــظــرات و حـــرف مـــردم رو
میخونم .امیدوارم مسئوالن هم نیم نگاهی
به این حجم از مشکالت مردم داشته باشند.
دیروز تماس گرفتم با صاحبخانه برای تمدید
اج ــاره کــه بــی بــرو بــرگــرد 60درصـــد کشید
روی اجــاره و پول پیش رو هم دو برابر کرد.
در خراسان نوبره چه برسه به این که باز در
خراسان جنوبی هم باشه ،موندم انسانیت کجا
رفته؟ من کارمند با  10درصد افزایش حقوق
مجبورم برم وسط خیابون چادر بزنم با زن و
بچه .خدایا خودت بساز!
•• این سلبریتیهایی که با پول وامکانات این
مملکت میلیارد میلیارد دستمزد گرفتند االن
رفتن خارج در شبکههای خارجی ادای رابین
هود را درمی آورند و مثل آفتاب پرست رنگ
عوض میکنند.
•• سازمان تامین اجتماعی هر سه سال بابت
عینک هزینه پرداخت میکند ،امسال مبلغ
 300ه ــزار تــومــان اســت یعنی ح ــدود یک
سوم مبلغ عینکی که باید از بازار تهیه کنی
اما جالب این جاست که باید برای دریافت
همین مبلغ کم هم به دفاتر پیشخوان تامین
اجتماعی مراجعه کنی و با عالفی و پرداخت
مبلغ  27500تومان فاکتور خود را تحویل
بدی تا در نوبت پرداخت قــرار بگیری یعنی
حدود یک دهم مبلغی که قرار است سازمان
تامین اجتماعی بپردازد را باید به خود تامین
اجتماعی بــپــردازی .واقعا خدمات تامین
اجتماعی دیدنی نیست؟
•• درحالی که ایــران داغــدار فاجعه آبــادان
است ،مسئوالن جشن برگزار میکنند!
•• سوالهای بدون پاسخ؛ چرا قدرت ساخت
پهپاد ،هواپیما ،ماهواره ،کشتی ،موشک،
پایگا ههای عظیم زیرزمینی و ...را داریــم
ولی قدرت ساخت پراید و کبریت باکیفیت را
نداریم؟ چرا قدرت توقیف کشتیهای آمریکا،
انگلیس و یونان و ...را داریــم ولــی قدرت
متوقف کــردن جوجه کشتنها را نداریم؟
فردوسی را پاس بداریم .میازار موری....
•• شهرخودرو سقوط کرد به دسته پایینتر ولی
ما هنوز نفهمیدیم این تیم باالخره پدیده بود یا
شهرخودرو؟

تلگرام09033337010 :

•• در افزایش حقوق کارمندی سه تخلف رخ
داد که دولت باید لحاظ میکرد؛ یکی طبق
قانون متناسب با تــورم ،حقوق را افزایش
مـــیداد .دوم ایــن کــه باید پلکانی تقسیم
م ـیشــد .ســوم ایــن کــه مــا نــیــروهــای مسلح
20درصــد کمتر از میانگین کارکنان دولت
افزایش حقوق داشتیم.
•• بازنشسته شما  8میلیون میگیره ،من
معلول یک میلیون پس شما  8برابر من حقوق
میگیری .مغز من هم سوت میکشه در حالی
که مدرک لیسانس دارم.
•• صفحه ترحیم رو دیــدم چقدر جــوان فوت
شده!ای کاش بحث فرزندآوری جدی گرفته
شود.
•• خدا کنه هیچ محصول غذایی و کشاورزی
قابل صادرات نباشه که این جا پوست مردم
کنده میشه.
••طرف دنبال جنازه برادرش زیر آوار میگرده
اون وقت خواننده تو کنسرتش گفته  30ثانیه
بایستید و به افتخار مردم آبادان کف بزنید!
واقعا تاثیرگذار بود!
•• دو فیلم «برادران لیال» و «عنکبوت مقدس»
جزو بدترین فیلمها از نگا ِه مخاطبان جشنواره
کن  2022انتخاب شدند .اصال هم جوایزی
که گرفتند سیاسی نبود.
•• روی ایــن غذاها تــون که مینویسید اسم
خارجی من درآوردی نذارید.
•• اگر منافع ملی مقدم برمنافع شخصی در
تولید و مصرف و معامالت بشود قیمتهای
مــازاد به وجود نمیآید و دست به دست هم
نمیچرخد و درنتیجه چیزی به نام گرانی هم
پدید نخواهد آمد.
•• تو را به خدا یارانه آرد را دولت نقدی به مردم
بدهد .مادربزرگم در چادر زندگی میکند.
دولت حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی
را اضافه کند.
•• یک ســوال از رئیسجمهور دارم .من از
نیروهای مسلح در تهران هستم با سه فرزند
که 600تــومــان حق عائلهمندی میگیریم
وکال با اضافه کار نهایت 13تــا 14میلیون
حقوق مان میشود .با یک حساب سرانگشتی
10میلیون هزینه خورد و خوراک میشود .ما
پرسنل نیروهای مسلح که نمیتوانیم اعتصاب
کنیم حتی در قضیه اعتراض اتوبوسرانان به
حمل ونقل تهران کمک کردیم که 40درصد
حقوق شان هم افزایش یافت .بپرسید چطور
میشود هم شرافت مان را حفظ کنیم و کار
خالف نکنیم و هم زندگی کنیم؟
•• از جناب آقای دکتر قادری رئیس سازمان
بهزیستی کل کشور و دیگر مسئوالن ارشد
این سازمان عاجزانه درخواست داریم برای
همیشه و سروقت هر ماه واریزیها انجام بشود
تا معلوالن عزیز دچــار مشکالت معیشتی و
نگرانی و استرس نشوند.
•• خراسان عزیز لطفا پیگیر سد معبر پیاده
روها باشید .عده معدودی در پیاده رو ماشین
پارک میکنند و برخی هم با مشاغل مزاحم
سد معبر میکنند .عابران پیاده که حقوق
شــان تضییع مـیشــود از کجا تــردد کنند؟
خیابان خطرزاست!
•• واقعا از این که اقالم خوراکی داره کم کم به
یه ثبات منطقهای میرسه امیدوار شدیم...
اگه واحدهای نظامی بتوانند جلوی برون رفت
اقالم خوراکی را بگیرند در داخل بازار اشباع
شده و حتما ریالی افت میکنه.
••مــن هــرچــی از سنم مــیگــذره بیشتر به
این نتیجه میرسم که خانواده و پدر و مادر
بزرگترین سرمایههای زندگیاند.
•• اگر فردی به خاطر بیکاری و استیصال و
برای آزمودن شانس خود و پیدا کردن کاری
در حد کارگری به خارج از کشور سفر کند،
سفر وی سفر خارجی محسوب و یارانه وی و
خانوادهاش قطع میشود! انسان میماند که
با دیدن این همه بی توجهی به شرایط مردم
چه بگوید؟
•• قیمت یک خونه دو میلیارد شده اون هم به
خاطر افت ارزش پول کشور .صاحبخانه همون
پول رو بانک بــذاره ماهانه  34میلیون سود
میدن بهش .مستاجر دو میلیون هم نداره
بده برای اجاره .این است اقتصاد ویران ما!

