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اخبار
روحانی در جریان اغتشاشات اخیر
گاف امنیتی داد

نماین��ده م��ردم نجفآباد در مجل��س گفت:
آقای روحانی که کار امنیت��ی کرده در جریان
اغتشاشات گاف امنیتی داد .ابوالفضل ابوترابی
در گفتگو با صاحبنیوز اظهار کرد :آقای روحانی
در سخنرانی خود اغتشاشگران را توجیه میکند
و میگوید ما با دوربینهایی که در سطح شهر
داری��م چهرهه��ا و پالک خودروهای ش��ما را
میگیریم ،یعنی به مردم خط میدهد که این
دوربینها را هم بشکنید؛ از صحبتهای روحانی
چنین مسائلی به ذهن متبادر میشود .از آقای
روحان��ی که کار امنیتی کرده چنین گافهایی
خیلی بعید به نظر میرسد و جای تعجب دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت عزمی برای کنترل
فضای مجازی ندارد ،خاطرنشان کرد :به همه
ثابت شد که فضای مجازی را میتوانیم کام ً
ال
بومی پی��اده و آن را جایگزین خارجی کنیم و
مردم به آرامی با تقویت فضای مجازی داخل
و ب��روز کردن آن و همچنی��ن برطرف کردن
ایرادات به آن بیش��تر اعتماد میکنند؛ در واقع
اختیار خودمان را که دس��ت دش��من است با
این کار در دست خودمان میگیریم .ما معتقد
هستیم امروز جنگها در فضای مجازی انجام
شده که جنگ نسل چهارم نام دارند.
مطهری اظهارت الریجانی را
تکذیب کرد

عضو فراکسیون امید مجلس گفت :الریجانی
اش��تباه کرد گف��ت مجلس از س��همیهبندی
بنزین خبر داش��ته اس��ت .به گزارش فارس،
علی در جلس��ه پرسش و پاس��خ دانشجویان
اظهار کرد :مجل��س از جزئیات و زمان اجرای
طرح س��همیهبندی خبر نداش��ت .اص ً
ال بعد از
این جریان نمایندگان میخواس��تند تصمیم را
برگردان��د ولی بعد که پیام رهبری آمد این کار
انجام نشد؛ آقای الریجانی هم اشتباه کرد که
گفت مجلس خبر داش��ته است .درباره مسئله
بنزین آقای روحانی هم چون میخواست بگوید
مخالف بودم و به من تحمیل شد گفت که من
از زمان اجرا خبر نداشتم وقتی هم دولت اسرار
رهبری را دید طرح را آورد .البته من نمیگویم
رهبری از جزئیات طرح خبر داشته یا نه.
انتقاد این روزهای اصالحطلبان از
روحانی صادقانه نیست

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با
اشاره به اینکه دولت برنامهای برای رونق تولید
و بهبود وضعیت اقتصادی ندارد ،گفت :انتقاد این
روزهای اصالحطلبان از دولت روحانی صادقانه
نیست .محمدجواد ابطحی در گفتگو با مهر با
اشاره به انتقاد تند برخی از اصالحطلبان از دولت
روحانی به ویژه پس از گرانی بنزین ،گفت :اگر
جریان اصالحات در ادعای خود صادق هستند،
باید از  ۶س��ال پیش عملکرد دول��ت را مورد
ارزیابی قرار میدادند و در جاهایی که عملکرد
دولت ضعیف بود ،از آنان انتقاد میکردند .وی
با بیان اینکه مردم به خوبی میدانند که انتقاد
ای��ن روزهای اصالحطلبان از دولت روحانی از
روی اخ�لاص و همچنین صادقانه نیس��ت،
اظهار داشت :انتقاد اصالحطلبان از دولت صرف ًا
به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس است
و آنان میخواهند ب��ا اعالم برائت از دولت ،به
اهداف انتخاباتی خود برسند.
قدرتهای بزرگ آژانس بینالمللی
انرژی اتمی را به گروگان گرفتند

کارشناس مسائل بینالملل گفت :تغییر خاصی
در نح��وه تعامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
با ایران ایجاد نخواهد ش��د .حسن عابدینی در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،درباره
رویک��رد مدیرکل جدی��د آژان��س بینالمللی
ان��رژی اتمی ،گفت :تمام مدیرکلهای آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به صورت رسمی چه در
زمان محمد البرادعی و چه در دوره یوکیا آمانو
همواره تأکید داشتهاند که موضعی بیطرفانه
خواهیم داش��ت ،اما در عمل چنین نبودند .وی
بی��ان کرد :باید منتظر بمانیم که نحوه کارکرد
مدیرکل جدی��د آژانس بینالمللی انرژی اتمی
چگون��ه خواهد ب��ود ،ول��ی در دوران آمانو که
ضعیفترین مدیران کل آژانس بود ما رویکرد
منصفانهای ندیدی��م ،چراکه قدرتهای بزرگ
آژان��س بینالمللی انرژی اتم��ی را به گروگان
گرفتند .در حقیقت گاهی اوقات از کشورهای
دیگر هم گزارشهایی مبنی بر مجهز بودن به
سالح کشتار جمعی منتشر کردهاند اما به راحتی
از کنار آن گذشتند .مث ً
ال پروندهای در رابطه با
ک��ره جنوبی آمد ،اما از یک صبح تا بعد ازظهر
آن را فیصله دادند .در صورتی که همین مشکل
اگر در جمهوری اسالمی شکل میگرفت شاید
سالهای دراز طول میکشید.

پولهای کثیف روند انتخابات را تغییر میدهد

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس گفت :برخی با ورود پولهای نامشروع
که منبع آن مشخص نیست روند انتخابات را
تغییر میدهن��د که این اق��دام بداخالقی و
توهین به انتخاب رأیدهندگان اس��ت .نبی
هزارجریبی نماینده مردم گرگان در مجلس
در گفتوگو تسنیم ،با اشاره به مباحثی مبنی
بر حضور پولهای کثیف در انتخابات ،گفت:
اکثریت نمایندگان حمایتکننده مالی دارند اما

خود نمایندگان و کاندیداها باید مراقبت کنند
که پولهایی که اسپانسرها برای تبیلغات این
کاندیداها هزینه میکنند کثیف است یا خیر،
و منشأ این پولها کجا است .وی در پاسخ به
این پرسش که “سرنوشت مجلس با حضور
نمایندگانی که با پولهای کثیف به مجلس
آمدهاند چه میشود؟” گفت :چنین نمایندهای
مدیون اش��خاص و جناحهایی ک��ه از وی
حمای��ت کردهاند میش��ود بنابراین مجبور

است با متوسل شدن به کارهای غیرقانونی،
بدهکاری خود را بپردازد .نماینده مردم گرگان
در مجلس در همین راستا ادامه داد :اثر دیگر
ورود پوله��ای کثیف به انتخابات ،س��لب
اعتماد عمومی اس��ت .همه نهادها ،بهویژه
مجلس ،هرچه میتوانند باید اعتماد عمومی
را تقویت کنند؛ از طرفی ،ورود پولهای کثیف
به انتخابات ،ممکن است در عمل ،تصمیمات
غلط��ی را منجر ش��ود ،و هر تصمیم غلطی

ه��م عواقب خ��ود را دارد .هزارجریبی تأکید
کرد :انتخابات یکی از مهمترین صحنههای
سیاسی اس��ت که در آن مردم یک کشور با
دست خود سرنوشتشان را تعیین میکنند
اما برخی با ورود پولهای نامشروع که منبع
آن مشخص نیس��ت روند انتخابات را تغییر
میدهند که این اق��دام بداخالقی و توهین
به انتخاب رأیدهندگان است .نماینده مردم
گرگان در مجلس در جواب به این سؤال که

موشک جدید زیردریایی ایران دشمن
را غافلگیر کرد

“آیا در حوزه انتخابیه شما کاندیدایی بوده که
هزینه غیرمتعارف داشته باشد؟” ،بیان داشت:
نه ،در حوزه انتخابیه بنده کاندیدایی نبوده که
برای تبلیغات انتخابات از پولهای غیرمتعارف
استفاده کند.

خسارت  ۱۰۸۰میلیارد تومانی محصول بیتدبیریهای ادامهدار دولت روحانی ؛

تعلل وزارت ارتباطات در راهاندازی شبکه ملی اطالعات خسارت میلیاردی به کشور زد

گروه سیاس�ی :وزیر ارتباط��ات در حالی در
گفتوگ��و ب��ا یک��ی از خبرگزاریها مدعی
خس��ارت باالی قطع اینترنت در کشور شده
اس��ت که مهترین دلیل این امر بی توجهی
دولت به مهترین پروژه مخابراتی کشور یعنی
«شبکه ملی اطالعات» است ،محمد آذری
جهرمی که با ایس��نا گفتوگو کرده اس��ت،
گفت« :س��ازمان تنظیم مقررات خس��ارات
وارد شده به اپراتورها را  ۱۰۸۰میلیارد تومان
اعالم کرده اس��ت و بیش��ترین خسارت به
ایرانسل وارد شده است .مدیرعامل شرکت
ملی پست کاهش درآمد  ۴۰درصدی روزانه
را گزارش کرده اس��ت .ای��ن آمار به معنای
آس��یب دی��دن بخ��ش عمدهای از کس��ب
و کاره��ای کوچک اس��ت .بخ��ش اعظم
خس��ارات مربوط به کس��ب وکارهاست که
سازمان فناوری اطالعات جلسات متعددی
با ات��اق بازرگانی ،نظام صنف��ی رایانهای و
اتحادیه کسب وکارهای نوپا داشته و در حال
جمع بندی خس��ارات آنهاست و به محض
تکمیل اع�لام میکنی��م ».آذری جهرمی
طوری از خس��ارات قطعی اینترنت خبر داده
که ان��گار کس دیگری مس��ئول جلوگیری
از این خس��ارات بوده اس��ت .وزیر ارتباطات
طوری از خس��ارات قطعی اینترنت خبر داده
که انگار کس دیگری مس��ئول جلوگیری از
این خسارات بوده است.

بیتوجهی دولت به ش�بکه ملی اطالعات

موجب خسارت به اقتصاد کشور شد

حجتاالسالم و المسلمین سید ناصر موسوی
الرگانی ،عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس
با اشاره به اینکه گس��ترش اینترنت به رشد
کسب و کارهای اینترنتی و استارتآپی منجر
شد ،اظهار کرد :هرچند شبکه جهانی اینترنت
فرصتهایی را در خود جای داده ،اما به تناسب
فرصتها ،تهدیدهایی ه��م درون آن نهفته
است .وی با بیان این مطلب که باید همانند
بس��یاری از کشورها شبکه ملی اطالعات در
کناراینترنت جهانی رشد و توسعه یابد ،گفت:
متأس��فانه مسئوالن کش��ور بهویژه شخص

میتواند بس��یاری از گرهه��ای فعالیتهای
مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و حتی
بینالمللی کشور را رفع کند.
ل�زوم افزایش دامن�ه خدم�ات اینترنت

ملی

آق��ای رئی��س جمه��ور ،اراده و عزمی برای
توسعه شبکه ملی اطالعات ندارند ،حتی مردم
انتظار داش��تند که در زمان اغتشاش��ات اخیر
دولت به جای قطع فراگیر اینترنت ،شبکه ملی
اطالعات را در اختیار مردم بگذارد تا کس��ب
و کار آنه��ا و برخی موضوع��ات دیگر تحت
تأثیر قط��ع اینترنت جهانی قرار نگیرد .عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
وابستگی شدید مسئوالن به اینترنت جهانی
را یک��ی از دالیل مهم بیرغبتی مس��ئوالن
به راهان��دازی فراگیر ش��بکه ملی اطالعات
دانست و خاطرنش��ان کرد :با توجه به وجود
جوانان نخبه در موضوعات مرتبط با فناوری
اطالعات ،کشور از توانمندی باالیی در حوزه
گسترش شبکه ملی اطالعات برخوردار است.
موس��وی الرگانی ادامه داد :متأسفانه به این
جوانان میدان داده نمیشود؛ در صورتی که در
عرصههای مختلف علمی ،صنعتی و فناوری
مفید و مؤثر خواهند بود .وی با اشاره به اینکه
در کشور در حوزه فناوری فرار نخبگان بسیار
اتفاق میفتد ،گفت :فرار نخبگان اجازه نداد تا

ایران در حوزه فن��اوری اطالعات و اینترنت
به جایگاه واقعی خود دس��ت یابد و متأسفانه
این رون��د همچنان هم ادام��ه دارد .نماینده
مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اسالمی
با بیان اینکه وابس��تگی به اینترنت جهانی،
تهدی��دات متعددی را متوج��ه امنیت ملی و
اقتصادی کش��ور خواهد کرد ،یادآور ش��د :با
توسعه شبکه ملی اطالعات میتوان به طور
قابل توجهی تهدیدات امنیت ملی را کاهش
داد و نیز به درونزا شدن اقتصاد ملی کمک
فراوانی میکند ،اما به شرط اینکه مسئوالن
حداقل نیمنگاهی به تهدیداتی داش��ته باشند
که از جانب اینترنت متوجه کش��ور میشود،
البته شبکه ملی اطالعات نباید منجر به قطع
دسترسی جهانی اینترنت شود.

ش�بکه ملی اطالعات اس�تقالل کشور را

حفظ میکند

حجتاالس�لام ابراهی��م کالنت��ری معاون
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد با اشاره
به ضرورت ایجاد شبکه ملی اطالعات گفت:
ایجاد شبکه ملی اطالعات از واجبات امروز

برای فعالیتهای ارتباطی محسوب میشود.
چرا که این ش��بکه نه تنها باعث اس��تقالل
داخلی ش��ده بلکه از بس��یاری از دشمنیها
و توطئهه��ای دش��منان جلوگیری میکند.
وی افزود :امروز باید تالش ش��ود تا حداکثر
توانایی داخلی کشور استفاده شود زیرا نباید
از تبلیغات دش��منان مبنی بر حمایت حقوق
بشر هراس داشته باش��یم چرا که استقالل
کش��ور ایجاب میکند با راهاندازی ش��بکه
ملی اطالعات نی��از جامعه را برطرف کنیم.
کالنت��ری تصری��ح ک��رد :دش��منان بارها
نش��ان دادند که با اس��تفاده از دستگاههای
ارتباط��ی باع��ث ایجاد اغتش��اش در داخل
کشور ش��دهاند که در این رابطه ما نباید به
هیچ عنوان در مقابل دش��منان عقبنشینی
کنیم ،چرا که میتوانیم با ایجاد شبکه ملی
اطالعات از لحاظ علمی ،هنری و ارتباطات
بس��یاری از نیازهای کش��ور را پاسخ دهیم.
معاون فرهنگی و دانش��جویی دانشگاه آزاد
در پای��ان گفت :م��ن معتقدم ش��بکه ملی
اطالعات به عنوان یک سرمایه عظیم ملی

صف��اری ،عضو هیئت علمی دانش��گاه آزاد
شیراز گفت :بر اساس آمارهای جهانی حدود
 ۷۳میلی��ون نفر معادل ن��ود درصد از مردم
ایران از اینترنت بهرهمند هس��تند .صفاری
اف��زود ۵۵ :درصد از ای��ن افراد برای تفریح،
سرگرمی و ارتباط و  ۴۵درصد برای نیازهای
شغلی ،علمی و خدمات دولت الکترونیک در
ای��ن فضا حضور دارند .وی گفت ۸۰ :درصد
از ترافیک و دادههای بستر مجازی که امروز
کارب��ران ایران��ی در آن فعالیت میکنند ،در
اختیار کشور ما نیس��ت و این میتواند یک
تهدید باشد .عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
ش��یراز با بیان این که تنها راهکار مقابله با
این تهدید راه اندازی ش��بکه ملی اطالعات
است ،افزود :طرح ش��بکه ملی اطالعات از
سال  ۱۳۸۵آغاز به کار کرد ،اما تاکنون فقط
بیس��ت درصد از خدمات بر روی این بستر
انجام میش��ود .صفاری گفت :هزینه ارزان،
دریافت و انتقال اطالعات با سرعت باالتر و
آسانتر شدن ارائه خدمات از امتیازات شبکه
مل��ی اطالعات اس��ت .وی اف��زود :اجرایی
شدن این طرح بزرگ میتواند امنیت فضای
مج��ازی را برای مردم به ارمغان آورد .عضو
هیئ��ت علمی دانش��گاه آزاد ش��یراز با بیان
اینک��ه جرائم در فضای مجازی نس��بت به
زمان مش��ابه پارس��ال  ۱۵۷افزایش درصد
داش��ته است ،گفت :در بس��تر اینترنت ملی
احراز هویت کاربران و س��رویس دهندگان
مش��خص اس��ت که این موضوع منجر به
کاهش جرائم س��ایبری خواهد شد .صفاری
افزود :تقویت و توسعه زیر ساخت ها ،اهمیت
به تولید محتوا و حمایت از س��رمایه گذاران
و نخبگان از مهمترین راه موثر در س��رعت
بخی��دن ب��ه حرکت رو به جلو ش��بکه ملی
اطالعات است.

حمایت تمامقد دولت از سیاهنمایان ایران؛

معافیت مالیاتی سلبریتیها انتقاد بسیاری
از مردم را در پی داش��ته اس��ت؛ اما تجربه
نشان داده که حمایت از این قشر در زمان
انتخابات برای دولت و جریان اصالحطلب
اهمیت زی��ادی دارد و نمونه بارز آن بیانیه
حمایت س��لبریتیها از آش��وبهای اخیر
است .به گزارش آنا ،بعد از فروکش کردن
آتش فتنه بنزینی که هفته گذش��ته کشور
را فراگرفته بود ،ناگهان بیانیهای جمعی از
س��لبریتیها در حمایت از آشوبها منتشر
میشود .شبکههای خارجی بالفاصله بعد
ی در حمایت
از انتش��ار بیانیه چند س��لبریت 
از آش��وبهای اخیر ،ش��روع به فضاسازی
س��نگین علیه جمهوری اس�لامی و مردم
ایران کردند .ش��بکه صدای آمریکا وابسته
به وزارت ام��ور خارجه این کش��ور بیانیه
سلبریتیها را در صفحه اول خود قرار داده
و با تیتر بزرگ اع�لام میکند «جمعی از
هنرمن��دان ای��ران از اعتراض��ات حمایت
کردن��د ».مهمترین نکت ه بیانی��های اخیر
این افراد حمایت از اغتشاشاگران بود .آنها
گفتند که آشوبگران بیشتر معترض بودند.
جالب اینکه در این بیانیه حتی یکبار هم
از کلمه «دولت» اس��تفاده نشده است .بعد
از این بیانیه ُپستهایی در فضای مجازی
برای حمایت از بیانیه این س��لبریتیهای
نان به نرخ سیاست خور منتشر میشود .در
پایان این بیانیه نا م افرادی چون «رخشان
بنیاعتم��اد»« ،اصغر فره��ادی»« ،فرهاد
توحی��دی»« ،مجتب��ی میرطهماس��ب»،
کله��ر»،
«حس��ین علی��زاده»« ،کیه��ان ُ
«لیلی گلس��تان»« ،بهمن فرم��انآرا»،
«داریوش مهرجویی»« ،رضا ُدرمیشیان»،
«جعفر پناه��ی»« ،مصطف��ی آلاحمد»،
«محمد رس��ولاف»« ،حس��ین سناپور»،
«ارش��د طهماس��بی»« ،امی��ر اثبات��ی»،
«فاطم��ه معتمدآری��ا»« ،نغم��ه ثمینی»،

معافیت مالیاتی سلبریتیهای اجارهای!

«محسن امیریوس��فی»« ،مجید برزگر»،
«منی��ژه حکم��ت»« ،نگار اس��کندرفر»،
«تهمین��ه میالنی»« ،ب��اران کوثری» ،و
«پگاه آهنگرانی» به چشم میخورد .اکثر
این اف��راد در انتخابات ریاس��تجمهوری
س��ال  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۶از طرفداران دوآتشه
حسن روحانی بودند .حتی برخی از همین
س��لبریتیها در انتخابات ریاستجمهوری
دو سال قبل رقیبان حسن روحانی را افراد
وابس��ته به داعش معرف��ی میکردند و با
دوقطبیسازی کاذب در جامعه نقش بسیار
پررنگ��ی در رأی آوری روحانی داش��تند.
س��لبریتی نماهای��ی ک��ه بعد از دو س��ال
ناکارآمدی در دولت در وضعیت معیش��تی
مردم ،همچنان مخالفتی با دولت روحانی
بروز نمیدهند و نوک پیکان انتقادهایشان
را مستقال به سمت حاکمیت نشانه میروند!
یادآوری ای��ن موضوع ه��م جالب بهنظر
میرس��د که بیانیههای تند علیه حاکمیت
توسط سلبریتیها به موضوعی رایج تبدیل
ش��ده اس��ت که غالبا دنباله رو خط بیانیه
های اپوزس��یون است .نخستین بیانیه تند
علیه جمهوری اسالمی در آشوبهای اخیر
توس��ط مهدی کروبی صادر ش��د و بعد از
محمد خاتمی و موسوی
ب��ه ش��دت از برخ��ورد
ب��ا آش��وبگران انتق��اد
کردند .حتی موس��وی در
بیانیهاش آشوبهای آبان
اخی��ر را ب��ا تظاهرات ۱۷
شهریور سال  ۵۷مقایسه
کرد .نقطه عطف و تالقی
عجیب بیانیه اخیر برخی
از س��لبریتیها با اقدامات
دول��ت زمان��ی آش��کار
میش��ود ک��ه محمدباقر
نوبخت ،رئیس س��ازمان

برنامه و بودجه دس��توری س��ریع و فوری
درب��اره مالیات آنها اب�لاغ میکند! معاون
رئیسجمه��ور در توئیتی اع�لام کرد که
باید فعالیته��ای فرهنگی ،هنری در این
شرایط سخت اقتصادی همچنان شایسته
معافی��ت مالیات��ی  ۱۰۰در صدی باش��د؛
اما نکت��ه اصلی این دس��تور تأملبرانگیز
زمانی روش��ن میش��ود که مجلس قصد
داشت معافیت مالیات س��لبریتیها را لغو
کن��د ،ولی دولت در بزن��گاه بزرگی به داد
آنها رس��ید .در همی��ن رابطه خیلی فوری
کانال وابسته به دولت در پیامی نوشت« :با
دستور صریح و فوری دکتر نوبخت محقق
ش��د؛ تداوم معافیت  ۱۰۰درصدی مالیاتی
فعالیتهای انتشاراتی ،مطبوعاتی ،فرهنگی
و هن��ری در الیحه بودج��ه  !»۹۹گفتنی
اس��ت؛ طبق بند  ۷۹پیش نویس «الیحه
اصالح برخی قوانی��ن و مقررات مالیاتی»
وزارت امور اقتصاد و دارایی خواستار حذف
معافیت مالیاتی هنرمندان یعنی بند «ل»
ماده  ۱۳۹قانون مالیاتهای مستقیم شد ه
بود .حاجی دلیگانی نماینده مجلس در این
زمینه گفت :معافیتهای مالیاتی هنرمندان
ریشه در برخی دخالتهای دستهبندیهای

سیاسی در این حوزه دارد .اخذ مالیات باید
ف��ارق از تصمیم��ات جناحی و سیاس��ی
انجام ش��ود و قطعا پرداخت مالیات توسط
افراد ب��ا هر س��لیقه و جهتگیری ،الزمه
اداره صحیح کش��ور اس��ت .حمایتهای
س��لبریتیها که برخی از ایشان هم دارای
تابعیته��ای دوگانه و مضاعف هس��تند،
هم��واره در روزهای منتهی ب��ه انتخابات
برای جری��ان اصالحطل��ب و دولت مهم
بوده است .بهگونهای این حمایتها ظهور
و بروز داشته که سعید حجاریان (تئوریسین
اصالحات) گفته بود باید مخالفت خودمان
با سیاستهای نظام را از زبان سلبریتیها
بازگو کنیم.

چرا فقط سلبریتیهای میلیاردر از دولت

حمایت می کنند؟

در فرآیند این حمایت سلبریتیها از دولت
نکتهای نباید م��ورد غفلت قرار گیرد .اکثر
افراد حاضر در سینما و موسیقی که حامی
جری��ان اصالحطلب ،دول��ت و بعضی هم
ضدانق�لاب هس��تند دارای درآمده��ای
میلیاردیاند .برخی از سلبریتیها فرزندان
خ��ود را در خارج بهدنیا میآورند تا تابعیت
کش��ور دیگر دریافت کنن��د .این موضوع
ص��دای بس��یاری از
هنرمن��دان دیگ��ر که
درآم��د زیادی ندارند را
درآورده اس��ت .به��زاد
فراهان��ی در نشس��ت
خبری س��ریال دلدار
گفته بود که این روزها
دستمزدهای بازیگران
ب��ه طرز عجیب��ی باال
رفت��ه اس��ت .دلیل��ی
ن��دارد نوید محمد زاده
ی��ک میلی��ارد تومان
بگی��رد و من باس��ابقه

هن��ریام ۲۰ ،میلیون تومان! گفته ش��ده
برخی از س��لبریتیها مانند؛ پیمان معادی،
نوید محمدزاده با دس��تمزد ی��ک میلیارد
تومان ،حمید فرخن��ژاد و محمدرضا گلزار
 ۸۰۰میلی��ون ،مهناز افش��ار و لیال حاتمی
بی��ن  ۵۰۰تا  ۷۰۰میلیون توم��ان و ترانه
علیدوستی با متوسط دستمزد  ۲۵۰میلیون
تومان در یک فیل م نقش آفرینی می کنند!
این درآمدهای میلیاردی در حالی بهدست
میآید که س��لبریتیها همچن��ان با رانت
دول��ت و وزارت ارش��اد معافی��ت مالیاتی
میگیرند ،ولی از سوی دیگر هر زمان که
جریان ضد نظام اراده کند ،ماشین امضای
بیانیههای ضد امنیت کشور میشوند .آنها
در حال��ی ریالی پول در قب��ال درآمدهای
نجومیش��ان پرداخت نمیکنند که مردم
معترض ب��ه سیاس��تهای اقتص��ادی و
معیشتی دولت که از قشر کارمند و کارگر
هستند باید مالیاتش��ان را ماهانه به دولت
پرداخت کنند .آنه��ا در زمانهای مختلف
نشان دادهاند که به هنگام مشکالت یاری
خاصی برای مردم ندارند .بهعنوان مثال در
زلزله کرمانشاه هم بسیاری از سلبریتیها
تنها به گرفتن عکس از مردم بسنده کرده
و فراتر از آن به گفته غالمحسین محسنی
اژهای ،برخ��ی از س��لبریتیها علیرغ��م
جمعآوری کمکهای مردمی ،پول مزبور
را خرج زلزلهزدگان نکرده و در حسابهای
ش��خصی خود انباشته کردند .بیشتر مردم
بهخاطر دارند که مدتی پیش حمید فرخنژاد
اعالم کرد ،برای او  ۸۰میلیون ایرانی مهم
نیست و تنها دغدغه این سلبریتی فرستادن
دالر برای پسرش در خارج است .اکثر این
س��لبریتیها که ام��روز مع��اف از مالیات
هس��تند همواره در بزنگاههای تاریخی و
مهم یار و کمککار رسانههای ضد انقالب
برای فضاسازی علیه مردم ایران بودهاند.

راشاتودی نوش��ت :موشک زیردریایی کروز
جدید ایران باعث غافلگیری دش��منان شده
اس��ت .به گزارش مهر به نقل از راشاتودی،
رونمای��ی از محص��ول جدی��د وزارت دفاع
جمهوری اسالمی ایران باعث حیرت دشمنان
ایران ش��ده اس��ت .این محصول جدید که
موشک جاسک  ۲نام دارد به تازگی رونمایی
ش��ده اس��ت .به گفته امیر دریادار خانزادی
فرمان��ده نی��روی دریایی ارت��ش جمهوری
اس�لامی ایران این موش��ک زیرس��طحی
قابلیت نصب بر روی هرن��وع زیردریایی را
دارا اس��ت .این موشک دارای قابلیت خروج
از آب پس از شلیک از تجهیزات زیرسطحی
اس��ت .به گفته امیردریادار خانزادی در آینده
برد و سایر قابلیتهای این موشک افزایش
خواهد یافت.
هشدار حشد شعبی درباره بازگشت
داعش به عراق

هیئت الحشد الشعبی عراق امروز دوشنبه با
صدور بیانیه ای اعالم کرد که داعش با سوء
استفاده از ش��رایط امنیتی و سیاسی کنونی
در عراق دست به حمالتی در برخی مناطق
عراق زده اس��ت .به گزارش مهر به نقل از
روس��یاالیوم ،هیئت الحشد الش��عبی عراق
امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد
که داعش با س��وء استفاده از شرایط امنیتی
و سیاسی کنونی در عراق دست به حمالتی
در برخی مناطق عراق زده اس��ت .به دنبال
کشته شدن  ۶نیروی حشد شعبی و زخمی
شدن  ۱۷نفر دیگر از جمله فرمانده تیپ ۲۰
حشد ش��عبی ،این هیئت با صدور بیانیه ای
بیان ک��رد :برخی مناطق آزاد ش��ده از چند
روز قبل شاهد حمالت مکرر داعشی هایی
است که تالش میکنند از اوضاع امنیتی و
سیاسی نابسامان کشور بهره برداری کنند.
یکی از مهمترین مناطق ،استان دیالی است
که روز گذشته ش��اهد درگیری شدید میان
برادران شما در حشد شعبی با تکفیری هایی
بود که به دنبال نفوذ به شهر و ساقط کردن
آن از نظر نظامی بودند که در این درگیری
 ۶نفر از نیروهای حش��د شعبی کشته و ۱۷
نفر دیگر از جمل��ه فرمانده تیپ  ۲۰زخمی
شدند.
چین دیدهبان حقوقبشر را تحریم کرد

وزارت ام��ور خارجه چی��ن از وضع تحریم
علی��ه برخی نهادهای غیر دولتی در آمریکا
به دلیل حمای��ت از اعتراضات هنگکنگ
خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،وزارت امور
خارج��ه چین در بیانی��های اعالم کرد چین
برخی از نهادهای غیردولتی آمریکا از جمله
دیدهبان حقوقبش��ر را ب��ه دلیل حمایت از
اعتراض��ات هن��گ کنگ تحری��م کرد .در
بیانی��ه وزارت خارجه چین آمده اس��ت این
تحریمها در اقدامی تالفی جویانه در مقابل
تصوی��ب الیح��های در کنگ��ره آمریکا در
خص��وص حمایت از اعتراضات هنگکنگ
وضع شده است.
انتشار اسنادی از عملیات ناکام
تلآویو در غزه

ش��بکه «الجزیره» اطالع��ات و تصاویری
منتش��ر نش��ده از عملیات ناموف��ق یگان
سری رژیم صهیونیستی در غزه فاش کرد،
عملیاتی که «القسام» آن را «لبه شمشیر»
نامید .به گ��زارش فارس ،بیس��تم آبانماه
س��ال گذش��ته ( )۱۳۹۷برابر با یازده نوامبر
 ۲۰۱۸گروه��ی از کماندوهای ارتش رژیم
صهیونیستی با مأموریتی امنیتی-اطالعاتی
به منطقهای در ش��رق «خان یونس» وارد
ش��دند اما بی��داری گردانهای «القس��ام»
ش��اخه نظامی حماس مأموری��ت آنها را به
شکست کش��اند .طی این درگیریها هفت
تن از اعضای القس��ام از جمله یک فرمانده
ب��ه نام «نور برکه» به ش��هادت رس��یدند؛
در نهای��ت کماندوه��ا ب��ا پوش��ش هوایی
جنگندههای صهیونیس��ت ،از نوار غزه فرار
کردند .ش��بکه «الجزیره» یکشنبه شب در
برنامه «م��ا خفی اعظم» ب��رای اولین بار
ابعاد جدیدی از این عملیات را منتشر کرد.
«ابوانس» از فرماندهان دستگاه اطالعاتی
گردانهای «القسام» شاخه نظامی حماس
در این برنامه اعالم کرد ،یگان صهیونیستی
«س��رت متکال» در این عملیات دنبال کار
گذاشتن سامانه جاسوسی برای هک کردن
ش��بکه ارتباطی مقاومت در ن��وار غزه بود.
بر اس��اس این گزارش ،علیرغم آنکه رژیم
صهیونیستی بسیار تالش کرد که تجهیزات
استفاده شده در این عملیات پنهان بماند اما
در این برنامه تجهیزاتی که القس��ام پس از
حفاری به آن دس��ت پیدا کرده بود ،نمایش
داده ش��د و در میان آنها تجهیزات حفاری،
کل��ت و صدا خفه کن و پوش��شهای ضد
صدا بر گرفتن صدای تجهیزات هنگام کار
دیده میشود.

