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پژوهشگر مسائل دفاعی-امنیتی

منطقه آبستن تحوالت تازه
منطقه غــرب آسیا ایــن روزهــا بیش از هر موقع
آبستن حــوادث اســت .ایــن حادثهها میتوانند
حماسهساز باشند یا روندی مسالمت آمیز را طی
کنند یا جنگ و صدها اتفاق پیش بینی نشده
یا بهتر بگوییم رســانـهای نشده در راه اســت که
هر آن میتوانند ناگهان حادثه ساز شوند.برای
مثال،سید حسن نصرا ...در سخنرانی اخیر خود
معادله جدیدی را علیه صهیونیستها رسانهای
کرد! بیان مسئله ملی «میادین گازی مدیترانه»
که اکنون مورد مناقشه جدی بین کشور لبنان و
رژیم صهیونیستی قرار گرفته ،به عنوان یک هدف
نظامی برای مقاومت اسالمی و تعریف یک حوزه
نبرد جدید در دریای مدیترانه ،همان معادله جدید
بیان شده توسط دبیرکل حــزبا ...لبنان است.
نکته مهم اظهارات وی ،سخنان هجومی و ایجابی
علیه ارتش دشمن بود«:اگر اجازه استفاده لبنان
از میادین گازی خودش را ندهید ،مقاومت فرصت
عــرضانــدام رژیــم در دریــای مدیترانه را خواهد
گرفت».در نقطه مقابل ،ارتش رژیم اشغالگر قدس
تمام توان خود را برای برگزاری یک رزمایش بزرگ
نظامی در خاک فلسطین اشغالی گذاشته است،
احتماال وسعت این رزمایش که کلیه یگا نهای
ارتش اشغالگر در آن مشارکت خواهد داشت ،از
منطقه جنوب و هم مرز با غزه به سمت فرماندهی
شمال دشمن یعنی مرزهای لبنان و سوریه کشیده
شــود.در سمت دیگر منطقه یک سفر ناگهانی،
محرمانه و بسیار مهم به تهران ،فضای رسانهای
منطقه را ملتهب کرد.بشار اسد رئیسجمهور
جمهوری عربی سوریه طی یک سفر ناگهانی به
دیدار مستقیم فرماندهی کل قوا رفته و با معظم
له در باره موارد مهم دوجانبه بین ایران و سوریه
به گفت وگو پرداخت ،در این جلسه مهم ریاست
محترم جمهور و فرماندهی نیروی قدس سپاه
پاسداران نیز حضور داشتند.در حوزه فلسطین نیز
سلسله عملیاتهای استشهادی،بعد از تحرکات
فلسطینیهای  ۱۹۴۸در جنگ  ۱۱روزه رمضان
سال گذشته نشان میدهد که رونــد سیاسی و
امنیتی جدیدی در میان این بخش از فلسطینیها
شکلگرفته و ثابت کرده است آنها میتوانند به
عنوان بازیگری مهم در تنشآفرینی امنیتی علیه
اسرائیل ایفای نقش کنند.نکته این جاست که
بهرغم فردی و غیرسازمانی بــودن ،حمایتها و
تشویق چنین عملیا تهایی از سوی گرو ههای
مقاومت باعث شده است این عملیات کارکردهای
ســیــاســی خ ــاص خ ــود را داشــتــه بــاشــد و رژیــم
صهیونیستی نتواند آنها را بیمنطق و اقدامات
جنایی معرفی کند .بهطور خاص این عملیات
طرحهای رژیم صهیونیستی برای ایجاد تغییرات
در معادالت جاری اداره مسجداالقصی و همچنین
گسترش و بهرهبرداری از روند عادیسازی روابط
اسرائیل با کشورهای عربی را با چالش روبه
رو کــرد .بهگونهای که اکثر کشورهای عربی،
ازجمله کشورهایی که روابط خود را با اسرائیل
عادی کردهاند ،از آن انتقاد کردند و حتی اردن
نماینده این رژیم را توبیخ کرد.اما بعد از آخرین
عملیات استشهادی مــردمــی در شهر کهای
 1948که منجر به هالکت چهار صهیونیست
شد ،رژیم اشغالگر تهدید به ترور یحیی سنوار یکی
از فرماندهان مقاومت اسالمی فلسطین کرده که
با پاسخ قاطع طرف فلسطینی روبه رو شده است،
پاسخی با این مضمون که تهدید جان سنوار ،آغاز
بارش شعلههای آتش بر شهر کنشینان خواهد
بود .پیش بینی میشود شهادت شیرین ابو عاقله
خبرنگار برجسته الجزیره نیز موج بزرگ اعتراضی
را علیه رژیــم صهیونیستی به وجــود آورد.یکی
از نکات مهم در تحوالت منطقه برهم خوردن
نسبی موازنه قوا بعد از جنگ اوکراین است ،به
عبارتی این مسئله که روسیه به دلیل تمرکز بر
جنگ اوکراین به سمت کاهش حضور خود در
منطقه حرکت کرده ،مسئلهای جدی است که
تالش بازیگران مختلف منطقهای و فرا منطقهای
بــرای پــرکــردن کاهش حضور روســیــه را در پی
خواهد داشت .لذا دراین فرایند و همچنین انتشار
برخی اخبار و تحلیلها مبنی بر دورخیز رژیم
صهیونیستی برای به دست گرفتن نقش پررنگ
در مــعــادالت منطقه پس از به جریا نانداختن
موضوع صلح ابراهیم نیازمند دوراندیشی محور
مقاومت برای مقابله با این تحوالت است .بر همین
اساس اگر برخی حدس و گمانهای کارشناسان
از نتایج سفر اسد درکنار سخنان صریح و مستحکم
دبیرکل مقاومت اسالمی لبنان علیه دشمن به
عــاوه عملیا تهای زنجیر های اخیر مقاومت
مردمی فلسطین در کرانه و شهرکهای 1948
را در یک سیر بنگریم ،متوجه آغــاز یک سلسله
رویــدادهــای مهم از سمت جبهه مقاومت برای
مقابله با تحرکات رژیم صهیونیستی خواهیم شد،
یک طراحی بزرگ و گسترده برای فرو بردن دشمن
به الک دفاعی!در این میان کافی است به سکوت
مرموز مقاومت اسالمی عراق و رونمایی رسانهای
از موشکهای بالستیک آن در ایــام روز قدس و
آمادگی ملی یمنیها برای نقشآفرینی در مسئله
فلسطیناندک نگاهیانداخت...
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اتمامحجتدادستان
کلکشوربامحتکران
واخاللگرانبازار
دادســتــان کــل کــشــور گــفــت :محتکران و
سنگاندازان در بــازار بدانند که با انجام
چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و
دستگاه قضایی برای شناسایی و مجازات
این افــراد با جدیت اقدامات الزم را انجام
خــواهــد داد .حجتاالسال موالمسلمین
منتظری گفت :دستگاه قضایی براساس
وظایف ذاتی خود با عواملی که باعث بروز
مشکالت اقتصادی در کشور میشوند و
اقــدام به احتکار ،قاچاق و گرا نفروشی
میکنند ،برخورد خواهد کــرد.وی گفت:
ممکن اســت عـــد های در داخــل کشور که
منافع آنها به خطر افتاده است ،در مقابل
اقــدامــات مسئوالن ســنـگانــدازی کنند،
همچنین این امکان وجود دارد که عدهای به
صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،با واسطه یا

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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بیواسطه اقدام به همکاری با معاندین کنند،
لذا این افراد بدانند که با انجام چنین اقداماتی
مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی
برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت
اقدامات الزم را انجام خواهد داد .در همین
حــال وزیــر دادگستری گفت :طبق مصوبه
جدید ،جریمههای تعزیرات تا پنج برابر افزایش
مییابد .امین حسین رحیمی گفت :پیش از این
مطرح بود که مجازاتهای تعزیرات بازدارنده

نیست ،طی رو زهــای اخیر ما از مراجع
قانونی مجو زهایی گرفتیم که به موجب
این مجوزها ،سازمان تعزیرات ،اختیار
اعمال مجازاتهایی را دارد که از این به
بعد بازدارنده خواهد بود.
وی گفت :یکی از این اختیارت ،افزایش
جریمهها در مقایسه با جریمههای قبلی
تعزیرات است که این جریمهها تا پنج برابر
افزایش پیدا کرده است.

واردات خودرو آزاد شد

دولت کلیات واردات خودرو را مصوب کرد و وزیر صمت وعده اعالم جزئیات آن در آینده نزدیک را داد ،چه اتفاقی در
مسیر واردات خودرو رخ خواهد داد؟
وزیــر صنعت ،معدن و تــجــارت از تصویب
کلیات واردات خودرو در هیئت دولت پیرو
پیگیریهای این وزارتخانه خبر داد و گفت:
جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو
بـهزودی اعالم و اطالع رسانی میشود .به
این ترتیب پس از سه سال ممنوعیت واردات
خودرو برداشته میشود ،اگرچه جزئیات آن
هنوز مشخص نیست.
به گــزارش ایرنا ،سیدرضا فاطمیامین با
اعالم این خبر افــزود :با توجه به رفع موانع
صادراتی و افزایش صــادرات که به برطرف
شدن مشکل تــراز ارزی کشور کمک کرد،
دیگر ضــرورتــی بــرای استمرار ممنوعیت
واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی
واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور
شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه در مراجع
ذیربــط و هیئت دولــت ،آزاد شدن واردات
خودرو رادور از هیاهوی رسانهای بهصورت
جدی پیگیری کردیم.
وزیــر صمت ادامـــه داد :سرانجام بــا ارائــه
گزارشهای کارشناسی و بیان استداللهای
منطقی ،پیگیر یهای مستمر نتیجه داد و
پیشنهادهای این وزارتخانه در هیئت دولت
به تصویب رسید.
وزیر صمت گفت :روشهای متعدد واردات
خودرو در آییننامهای که هماکنون در مراحل
نهایی تصویب قرار دارد ،مشخصشده است.
در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید
خــودرو بسیار کمتر از تقاضای بــازار است،
واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو
ضروری است.
وی افــزود :در آییننامه پیشنهادی واردات
خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت
صنعت خودرو توجه ویژهای شده است.
وزیــر صمت بیان کــرد :یکی از ویژگیهای
آییننامه جدید واردات خ ــودرو توجه به
واردات خودروهای اقتصادی است و رویکرد
مــا تأمین خـــودروی قشر کمتر بــرخــوردار
جامعه در سبد محصوالت خودرویی است.
وی همچنین اضافه کرد :در سا لهایی که
واردات خودرو آزاد بود ،بیشتر خودروهای
لوکس و تجمالتی وارد میشد و ازآن جاییکه
خــودروهــای داخــل از کیفیت نامطلوبی

برخوردار است ،در رویکرد جدید واردات خودرو
به جبران این نقص توجه ویژهای شده است.
به گزارش خراسان از سال  97و پس از افزایش
نرخ ارز ،واردات خــودرو به دلیل ارزبــری باال
متوقف شد .با فرض میانگین قیمت  15هزار
دالر برای هر خودروی وارداتی و با فرض واردات
 100هزار دستگاه در سال 1.5 ،میلیارد دالر
ارز صرف واردات خــودرو میشود که ممکن
اســت در شــرایــط مــحــدودیــت ارزی ،موجب
افزایش نرخ ارز شود.
▪اولویت با واردات خودروهای برقی،
ترکیبی ،کممصرف ،ایمن و مورد استفاده
عامه است

پس از اعــام خبر تصویب واردات خــودرو در
هیئت دولت ،مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخصوص موضوع اختالفی «طــرح سامان
دهی صنعت خــودرو» نظر خود را اعالم کرد:
«دولــت ،مجاز است با رعایت اولویت واردات
خودروهای برقی ،ترکیبی ،کممصرف ،ایمن
و مورد استفاده عامه و احراز صالحیت فنی و
حرفهای واردکنندگان و تامین خدمات پس از
فروش و انتقال فناوری توسط آنان ،مبادرت به
واردات کند .سقف واردات خودرو با مالحظه
تنظیم بازار ،حمایت از تولید باکیفیت داخلی
و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز
برای تامین کاالهای اساسی و ضروری ،توسط
دولت تعیین میشود».
▪شوک قیمتی خودروهای داخلی در روز
تصویب واردات خودرو

تصویب واردات خودرو در هیئت دولت در حالی
بود که روز گذشته قیمت خودرو بعد از گذشت
سه روز ثبات ،تغییر و نوسان دو تا  ۲۰میلیون
تومانی را تجربه کرد .قیمت دنا تیپ یک دیروز با
دو میلیون تومان افزایش به  ۳۹۲میلیون تومان
رسید .پژو پارس هم دو میلیون گرانتر از روز
قبلش بود و ۳۱۲میلیون تومان به فروش رسید.
رانا  LXچهار میلیون افزایش قیمت داشت و
 ۲۵۳میلیون تومان شد .پژو  ۲۰۶تیپ  2با پنج
میلیون تومان افزایش قیمت به  ۳۱۵میلیون
تومان و پژو  ۲۰۶تیپ  5با سه میلیون تومان
افزایش به  ۳۵۰میلیون تومان رسید .سمند

 EF7دوگــانــه ســوز ،امــا دیــروز پرچم دار
افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو بود
و با  ۲۰میلیون تومان افزایش قیمت ۳۹۰
میلیون تومان به فروش رسید.قیمت تیبا با
یک میلیون تومان افزایش به  ۲۰۰میلیون
تومان رسید .تیبا  2با نرخ افزایش قیمت
مشابه دیــــروزش ۲۱۳میلیون تومان و
تیبا  2پالس با دو میلیون تومان افزایش
به  ۲۱۷میلیون تومان رسید .اما کوئیک
دنده ای ،سه میلیون تومان کاهش قیمت
را تجربه کــرد و به  ۲۳۲میلیون تومان
رسید .متاسفانه از سال  ،۹۷قیمت خودرو
افزایشی شده و هیچ سیاستی در کنترل
قیمتها موفق نبوده است.
در گـــزارش دو روز گذشته هــم درب ــاره
آینده بازار خودرو به نقل از رئیس اتحادیه
نمایشگا هداران و فروشندگان خــودرو
نوشتیم که تنها راه کنترل قیمت خودرو
در شرایط فعلی واردات خــودرو است.
چندی پیش سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران خودرو گفته بود«:هر زمان
خودرو بهاندازه کافی وارد بازار شود آن
گاه میتوان از ثبات قیمت خودرو صحبت
کرد؛ بر اساس آن چه که در رسانهها از آمار
تولید خودرو مشاهده میشود تولید خوب
نبوده و حتی نسبت به مدت مشابه سال
گذشته کمتر بوده بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که افزایش تیراژ تولید اتفاق نیفتاده
است .عالو ه بر آمار ،وضعیت عرضه در بازار
نیز کام ً
ال حاکی از آن است که با کاهش
عرضه مواجه هستیم ،بنابراین در این
شرایط نمیتوان انتظار کاهش قیمتها
را داشت ».هرچند که هیئت مدیره انجمن
قطعه سازان کشور که از طراحان اصلی
طرح رفع ممنوعیت از واردات خودرو است
درباره تاثیر واردات خودرو بر قیمتها گفته
بود :در مقطع کنونی ،واردات خودروهای
خارجی روی قیمت خودروهای داخلی
هیچگونه تاثیری نخواهد گذاشت و فقط
روی قیمت خــودروهــای خارجی که در
ایران است و به شدت حبابی و نابه جا رشد
داشتند اثــر م ـیگــذارد و قیمت آنهــا را
میشکند.

دیدارجمعیازعلما وائمهجمعهاهلسنتبارئیسجمهور
 ۲۰تن از علما و ائمه جمعه اهل تسنن سراسر
کشور صبح روز گذشته با رئیسجمهور دیدار
کردند .به گزارش ایرنا مولوی عبدالحمید
اسماعیلزهی امام جمعه اهل ُسنّت زاهدان،
ماموستا مالقادر قــادری امــام جمعه اهل
ُس ـ ّنــت پـــاوه ،حــج ـتاالســام والمسلمین
کاظم لطیفیان مسئول دبیرخانه شورای
برنامهریزی اهل ُسنّت ،مولوی نذیر احمد
سالمیعضومجلسخبرگانرهبری،مولوی
ابراهیم فاضل حسینی امــام جمعه و عضو
مجمع تقریب مذاهب ،آخوند عبدالرزاق
رهبر امام جمعه اهل ُسنّت آق قال و مولوی
شرفالدین جامی احمدی امامجمعه تربت
جام به همراه جمعی دیگر از علمای اهل
سنت کشورمان از جمله حاضران در این
نشست بودند.

در این دیــدار یک ساعت و نیمه ،علمای اهل
ُسـ ّنــت بــا تقدیر از رویــکــرد و اقــدامــات دولــت
ســیــزدهــم در حـــوزه ع ــدال ــت ،دغــدغ ـههــا و
دیدگاههایشان را درباره مهمترین مسائل
مربوط به اهل تسنُّ ن مطرح کردند.
استفاده از نخبگان اهل ُسنّت در عرصه
مــدیــریــت ،تأمین نــیــازهــای اســاســی و
زیرساختها در استانهای مرزی و توجه
به معیشت و رفع بیکاری جوانان در این
استانها از جمله مطالب مطرح شده در
این نشست بود.
مــشــاور رئیسجمهور در امــور اقـــوام و
اقلیتهای دینی و مذهبی دربــاره این
دیداربهخبرنگارایرناگفت:رئیسجمهور
در این نشست صمیمانه ،با تقدیر از نگاه
دغدغهمند علمای اهــل ُسنّت و تأیید

نظرات آنهــا تأکید کرد دولــت سیزدهم
با همه توان برای حل مشکالت ساکنان
مناطق مرزی تالش خواهد کرد.

پیامك2000999 :

•• ســازمــان تامین اجتماعی به وعــده عمل
نکرد و افزایش حقوق را به ماه بعدی واگذار
کرد رسانه محترم شرایط زندگی کارگران
بازنشسته را با این گرانیها به خوبی درک
میکنید لطفا از حق ما دفاع کنید من واقعا
برای تامین اجتماعی متاسفم.
•• وزیر کشور میگه نباید سایر هزینهها مثل
هزینههای حمل ونقل و ...گران بشود تا حاال
کی توانستید با باید گفتن و دستور دادن
جلوی گرانی را بگیرید که ایــن بــار دومش
باشد؟
•• از دولت سوال کنید که مردم را بر چه مبنایی
دهک بندی کــرده است؟آیا یک بازنشسته
تامین اجتماعی با مستمری زیر هشت میلیون
جزو دهک  10قرار میگیرد؟
•• در این مملکت مسئولی نیست بعد از ۸سال
بساط قیمت سهام پدیده را جمع کند؟
•• بــا ایــن گــران ـیهــا جــای تــاســف اســت که
شهردار یها قادر به تامین اتوبوس شهری
نیستند!
•• من بازنشسته از کجا بفهم تو چه دهکی
هستم؟ اصال شاخص چطور بوده که بتوانیم
اعتراض کنیم؟
•• در این اوضاع انتظار است اولویت و تمام هم
و غم دولت محترم حفظ شود و ثبات قیمت
کاالهای اساسی باشد و البته ســزاوار است
که این طور هم بشود .اقتصاد و معیشت اگر
خــدای نکرده فلج شود بعد از آن مشکالت
بسیاری پدید خواهد آمد.
•• بعضی مغاز هها بــرای جبران هزینههای
شــان ،بــا کــم فــروشــی و زیــاد حساب کــردن
قیمت اجناس و حتی قاطی کردن برنج ها ،به
مشتریان ظلم میکنند.
•• بعضی شرکتها وقتی میخوان یک کارگر
ســاده استخدام کنند توی شرایط شون یاد
داشــتــن همه نــرم افــزارهــای کامپیوتری،
طــراحــی سیستم امنیت بــانــکــی ،پـــرواز با
بادکنک ،اهلی کردن اژدها و ...رو نوشتند
و  10سال سابقه کار میخوان .ولی موقع
حقوق دادن از عــددهــای یکی دو میلیون
یکنن!
صحبت م 
•• صبح بیرون بودم مرغ فراوان بود آمدم خانه
همسرم گفت برو بخر هیچ جا پیدا نمیشد!
چون تو رسانه گفتن مرغ باید گران بشود این
چه روشی است؟
•• اگر دولت قبل در گرانیهای اخیر مقصر
است چرا نمیارید محاکمه شون کنید؟ آیا
مــردم را . ..حساب میکنید؟ در همه این
سالها این یکی میگه من نبودم اون یکی میگه
من نبودم!
•• کرونا برای مردم سیستان یه شوخی تلخ
بود! چون ریههای مردم سیستان سی ساله که
با ریزگردها و بادهای  120روزه پر شده دیگه
جایی برای ویروس کرونا نمونده.
•• چرا باید اجــاره بهای منزل  4.8میلیون
تومانی االن بشود  10میلیون تومان؟ چه
کسی رسیدگی میکند؟
•• ستون حــرف مــردم خیلی بخش جذابی
هست و مخاطب هم زیاد دارد بهتر است نصف
صفحه روزنــامــه را بهش اختصاص بدهید
حداقل مردم درد دلشون رو میتوانند بگویند

تلگرام09033337010 :

و شما چــاپ میکنید و باعث آرامــش شون
میشه.
•• این نظر سنجیهای ساختگی و دروغ که
خنده دار و مسخره هم هست هر هفته چاپ
کنید بــرای خندیدن و تقویت روحیه مردم
مفید است.
•• آقای فرهاد مجیدی! تیم استقالل درسته
تیم بزرگیه ولی بازیکن و سرمربی بــزرگ و
تکنیکی نــدارد قید قهرمانی را بزن و نایب
قهرمانی هم زیــادت هست با این رویــه باید
چهارم پنجم میشدید.
•• چرا مطالبی را که بار انتقادی مردم راجع
به وضعیت و تصمیمات اقتصادی دولت دارد،
معموال در انتهای ستون و تعریف و تمجیدها را
در همان ابتدا کار میکنید؟ روزنامه متعلق
به بیت المال و امانت دست شماست ،انتظار
است رعایت عدالت و امانت داری را داشته
باشید.
•• مسئوالن عزیز با قطع کردن اینترنت ،به
جایی نمیرسید...
•• چرا مخالف ارزانــی هستید؟ از وقتی که
وزیر اومد توی تلویزیون گفت مرغ و چند قلم
کاالی دیگر باید گران شود یک دفعه نایاب
شد! دیروز تمام مغازهها مرغ فراوان داشتند
اما با گفته این وزیر از صبح نایاب شد.
•• از مسئوالن دولت میپرسم اگر حق کسی
به وسیله بانک قوامین پایمال شود به کجا باید
مراجعه کند.
•• از وقتی که دفترچه بیمه درمانی حذف شده
مردم سرگردانند زیرا دکتر یک کد میدهد به
هر داروخانه مراجعه میشود میگویند کد را
میدهیم بیمه نمیپذیرد چه کسی جوابگو
است.
•• دولــــت مــا ســالهــاســت اســمــش دولــت
الکترونیک شده اما در عمل هندلیه ،برای
تغییر یک شماره همراه باید شخصا به واحد
تعویض پالک مراجعه کنید.
•• آقای رئیسجمهور! مدت هفت سال است
که نگهبان بانک هستم ولی بیمه نمیکنند.
از شما تقاضا دارم رسیدگی کنید.
•• طبق گفته رئیس پلیس راهور ناجا ساالنه
هفت هزار میلیارد تومان که میشود روزی
19میلیارد تومان درآمــد حاصل از جرایم
راهنمایی و رانندگی که از مــردم دریافت
میشود .این پولها کجا میرود؟ ا ...اعلم...
•• مـن همیشـه نظرهـا و حرفهـای مـردم رو
میخونم .امیدوارم مسـئوالن هم نیم نگاهی
بـه مـردم داشـته باشـند .دیـروز تمـاس گرفتم
بـا صاحبخونـه بـرای تمدیـد اجـاره که بـی برو
برگرد 60درصد کشـید رو اجاره و پول پیشـم
رو دو برابر کرد .توی خراسـان نوبره چه برسه
به ایـن کـه بـاز تـو خراسـان جنوبـی هم باشـه!
مونـدم انسـانیت کجـا رفتـه؟ مـن کارمنـد بـا
 10درصـد افزایـش حقـوق مجبـورم بـرم
وسـط خیابون چـادر بزنـم بـا زن و بچـه .خدایا
خـودت بسـاز!
•• آقایان مسئول ،نان رو میخواهید گرون
کنید و تــوان تثبیت قیمتها رو نــداریــد؟
چرا آسمون ریسمون میبافید! یارانه و این
صحبتها رو هم که همه میدونیم مقدمه
گرونیه .بی تدبیری بسه بابا!

