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برخالف آنچه دستگاه های تبلیغاتی دولتی سعی در القای آن دارند، این ما هستیم که بنی االسالم علی الکلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة
بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم. ما حفظ جمهوری اسالمی 
را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و احیای هویت اخالقی نظام و بازسازی اعتماد 
عمومی جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات 
حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطالع رسانی مستمر، ممکن نیست. 
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آیت اهلل العظمی سید علی محمد دستغیب  گفتند:  این که گفته 
شود ولّی فقیه قانون اساسی می تواند بر جان و اموال مردم 
حکومت کند،  سخن بی مدرکی است.  این مرجع تقلید مقیم شیراز 
تاکید کرده: اعضای خبرگان، تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید 

آیت اهلل العظمی دستغیب شیرازی: 

 خبرگان فعلی از ماهیت خود بیرون رفته است

دولت احمدی نژاد در چند ساله گذشته بارها تالش کرده است 
با تصویب الیجه ای موسوم به حمایت از خانواده، چند همسری 
را در جامعه ترویج کند. تصویب این قانون نه تنها چند همسری 
مردان را آسان و به از هم پاشیدگی خانواده  کمک می کند، بلکه 
در چنین شرایطی زن همچنان از حق طالق هم محروم است.

زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه با نوشتن نامه ای خطاب 
به رییس مجلس از او خواسته است که موادی از این قانون را 
که منجر به چند همسری مردان می شود از دستور مجلس 
خارج کند. رهنورد در بخشی از نامه خود نوشته است : اگر 
مطمئن نبودم که روح آیات مربوط به خانواده در قرآن ناظر 
به تک همسری است هرگز خود را راضی به نگاشتن این نامه 

تالش دولت برای ترویج چند همسری و نامه رهنورد  به  رییس مجلس 

دولت  های  وعده  وجود  با  آن  نرخ صعودی   افرایش   تداوم  و  ارز  بازار  در  بحران 
است  گرفته  در  حالی صورت  ماجرا  این  دارد.  ادامه  همچنان  آن  کنترل  بر  مبنی 
اجرای  به  اعتراض  در  نیز   دیگر  شهر  چند  و  تهران  در  فروشان  طال  بازار  که 
مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به یک هفته است که در اعتصاب به سر می برند.

رییس بانک مرکزی، محمود بهمنی با بیان اینکه »قیمت واقعی« دالر ۱۰۶۰ تومان 
است، گفت: »قطعا تا هفته آینده قیمت دالر به حالت عادی خود بر می گردد«.پیش 
از این نیز معاون اول احمدی نژاد  قول داه بود  تا پنج شنبه خریداران می توانند به 
هر میزان که می خواهند طال و ارز از بانک مرکزی خریداری کنند.او هدف دولت 
را از دخالت در این کار  کنترل "قیمت ارز  و طال در بازار دا خلی "عنوان کرد. اما 
قیمت ها نه فقط کنترل نشده که به شکل لجام گسیخته ای در حال افزایش است.

تحریم ها عامل بی ثباتی بازار ارز 
با این حال و با وجود این وعده ها، و  تزریق » نامحدود سکه و دالر« به بازار، نوسان 
قیمت ها در این دو بازار همچنان ادامه دارد. قیمت دالر آمریکا این روزها در بازار 
داخلی همچنان روند صعودی داشته و هر لحظه رکوردهای جدیدی به ثبت می رسد.

در هفته ای که گذشت، ریال ایران در برابر دالر آمریکا، نزدیک به ۱۵ درصد ارزش 
کرد.  پیدا  بهبود  آن  قیمت  پنجشنبه  کمی  روز  اینکه  در  تا  داد  دست  از  را  خود 
قبل،  روز  به  نسبت  پنجشنبه،  روز  در  دالر  قیمت  شده،  منتشر  گزارش های  برپایه 
و  خرید   ۱۱۸۰ تا   ۱۱۵۰ بین  بازار  در  و  بود  مواجه  تومانی   ۷۰ تا   ۴۰ کاهش  با 
فروش شد؛ قیمت رسمی دالر که از سوی بانک مرکزی اعالم شده، ۱۰۲۰تومان 

و     ۳۷۵ تا   ۳۷۰ بین  تهران   در  قدیم  طرح  بهار  تمام  سکه  روز   همین  در  بود. 
شد. فروش  و  خرید  تومان  هزار   ۳۵۲ تا   ۳۵۰ بین  جدید،  طرح  بهار  تمام  سکه 

عرضه  با  است:  داده   وعده  سکه  و  ارز  دالالن  به  مرکزی  بانک  کل  رییس 
به  آینده  هفته  سکه  قیمت  کارگشایي  بانک  و  بانکها  توسط  ارز  و  سکه  فراوان 
رسانند.  مي  تومان   ۱۰۶۰ قیمت  به  نیز  را  دالر  و  مي یابد  کاهش  جهاني  سطح 
ارز  بازار  در  عوامل  بی ثباتی  جمله  از  را  ایران  اقتصادی  تحریم های  کارشناسان 
در  دوبی،  ویژه  به  متحده عربی،  امارات  اخیر  ماه های  در  میگویند  و  میدانند  ایران 
کنند:  می  تاکید  آنها  نمی کند.  عمل  گذشته  همچون  ایران  به  مالی  خدمات  ارائه 
بودن  "خالی  دلیل  طال  همچنین  به  و  ارز  بازار  در  قیمت  شدید  تغییرات  علت 
های  بانک  توسط  ارزی  حواله  صدور  "عدم  داخلی"،  های  بانک  در  ارز  موجودی 
بانکهای  فعالیت  شدن  "متوقف  و  امارات("  و  ترکیه  )چون  همسایه  کشورهای 
است. جهانی"  های  تحریم  تاثیر  تحت  ارز،  مبدا  کشورهای  برخی  در  ایرانی 

نقش اعتصاب بازار طالفروشان
بازارهای  اعتصاب  با  را  ارز خارجی  بهای  نوسانات  کارشناسان  اقتصادی همچنین 
بازار طال  نابسامانی های  گویند:  آنها می  دانند.  مرتبط می  ایران هم  طالفروشان 
افزوده به جایی رسیده  که نه تنها  بر ارزش  در اعتراض به اجرای  قانون مالیات 
نرخی برای خرید و فروش سکه در بازار وجود ندارد بلکه صرافی ها و سکه فروشها، 
سکه ای برای فروش ندارند و از سوی دیگر قیمت دالر را به شدت افزایش داده 
اند. طال فروش های  شهر های شیراز، مشهد، تهران، قزوین و اراک در اعتراض به 
 اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب و مغازه های خود را تعطیل کرده اند.

هشدار  طالفروشان  به  کشور  مالیاتی  سازمان  افزوده  برارزش  مالیات  معاون 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  سامانه  در  نام نویسی  برای  مهرماه  پایان  تا  اگر  داده 
خواهند  قانونی  جرائم  به  متهم  و  جریمه  پرداخت  مشمول  نکنند،  اقدام 
بازاریان،  با  خود  قبلی  تعهد  و  توافق  به  دولت  نکردن  عمل  به  توجه  با  اما  شد. 
است. نگرفته  قرار  اصناف  پذیرش  و  توجه  مورد  کنون  تا  موارد  این 

این  اعضای  است.  رسیده  تهران هم  فروشان  آهن  بازار  به  حتی  بازار  در  اعتصاب 
افزوده شده  ارزش  بر  مالیات  قانون  اجرای  ماهه  تعویق شش  خواهان  صنف  هم 
عدم  دلیل  به  اخیر  وضعیت  که  کنند  می  بینی  پیش  اقتصادی  کارشناسان  اند. 
اقتصادی و بی  ناکار آمدی دولت، تحریم های  بانک مرکزی،  از سوی  ارز  تزریق 
برود. انفجار پیش  بازارهای موازی تا مرز  به  از ورود  انگیزه شدن  سرمایه گذران 

انفجار در بازار ارز 
اعتصاب در بازار طال
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چندی پیش مهدی کروبی، با ارسال نامه ای به  رئیس 
نهادهای  بر  نظارت  اعمال  خواهان  خبرگان،  مجلس 
نامه  آقای  این  انقالب شد. در  زیر مجموعه ی رهبری 
بودن  فرمایشی  قضائیه،  قوه  استقالل  عدم  از  کروبی 
سپاه  دخالت  و  مطبوعاتی  و  سیاسی  های  دادگاه  احکام 
از  چیزی  اما  کرد.  انتقاد  اقتصادی  و  سیاسی  مسائل  در 
انتشار این نامه نگذشت که رسانه های مدعی اصولگرایی 
با فحاشی و توهین به استقبال نامه مهدی کروبی رفتند.

ارزیابی  با مهدی کروبی، به  سایت تغییر در گفت وگویی 
پرداخته  آن  علت  و  توهین آمیز  و  تند  واکنش های  این 

که  می کند  تاکید  گفت وگو  این  در  کروبی  آقای  است. 
به وجود  استبدادی  در جوامع  هایی صرفا  واکنش  چنین 
می آید، و می پرسد: آیا مسئولیت بدون پرسش معنا دارد؟

برای  خبرگان  مجلس  می کند:  تصریح  همچنین  وی 
گرفته  شکل  رهبری  عزل  همچنین  و  نظارت  تعیین، 
اینها می گویند صراحت قانون اساسی را بیان  اما  است. 
امام به فقهای  نکنید، حتی تلفظ هم نکن! در حالی که 
همه  راس  در  تان  ”مسئولیت  فرمود:  خبرگان  مجلس 
به  منجر  که  انحراف  باالترین  زیرا  است.  ها  مسئولیت 
انحراف تمام ارگان ها می شود، انحراف رهبری است.”

نمی کردم. اما آیاتی که هر یک به نحوی به خانواده مربوطند 
را  نمونه  فرزندان  پرورش  و  رحمت  مودت،  آرامش،  آنچنان 
توصیه می کنند که هرگز با خانواده چند همسری و با شیوه 
های تعدد زوجات و وجوه جرم خیز و التهاب آفرین آن که 
بارها در جامعه امروزی شاهد آن بوده ایم قابل تصور نیست.  
این استاد دانشگاه همچنین خطاب به رییس مجلس گفته  :  
چنانچه مستحضرید هر گاه بررسی الیحه به اصطالح حمایت از 
خانواده مطرح شد، موجی از التهاب را در جامعه زنان دامن زده و 
موجب نگرانی بیشتر در فضای فکری و فرهنگی کشور شده است. 
بیهوده نیست که اغلب آن را الیحه “تخریب خانواده “می نامند. 

رهبر نیست، بلکه الزم است هر کدام ملجأ و مرجع مردم در حّل 
مشکالتشان باشند؛ مشکالت دینی و دنیایی، طرفدار مظلوم بوده 
و در برابر تجاوز ظالمین بایستند؛  این عضو مجلس خبرگان در 
ادامه می نویسد: خبرگان فعلی از ماهّیت خود بیرون رفته است. 

حمایت سینماگران از جنبش سبز ؛ خط و نشان وزیر ارشاد برای هنرمندان  
در مراسم جشن خانه سینما که به منظور تقدیر از سینماگران 
برجسته ایران برگزار شده بود، رخشان بنی اعتماد، کارگردان 
صاحب نام،  و باران کوثری، بازیگر مطرح سینمای ایران با مچ 
بند و روسری سبز روی صحنه حاضر شدند و اصغر فرهادی 
)کارگردان فیلم سینمایی درباره الی( در سخنانی به انتقاد  از 
سیاست های فرهنگی دولت  پرداخت. مچ بند و روسری سبز و 
سخنان انتقادی سینماگران با واکنش تند دولتمردان در وزارت 
فرهنگ و ارشاد احمدی نژاد روبر وشد .فیلم فرهادی توقیف شد و 
وزیر ارشاد  برخی هنرمندان را به  تالش برای براندازی متهم کرد.

به  نسبت  تهدیدآمیز،  اظهاراتی  در  دهم  دولت  ارشاد  وزیر 
داد  هشدار  مطبوعات  در  دولت  مخالفان  بیانیه های  انتشار 
انجمن  به تعطیلی و سرنوشت مشابه  و خانه سینما را هم 
اگر  دیگر  االن  گفت:  و  کرد  تهدید  روزنامه نگاران  صنفی 
ندارد!. معنی  کند  زنده  را  سبز  ُمرده  جنبش  بخواهد  کسی 

اما  در واکنش به این  اظهارات  مدیرعامل خانه سینما  در 
نامه ای شدید الحن  به وزیر ارشاد نوشت : ای کاش شهامت  
عذر خواهی  از مردم  و خانواده شهدا  بابت کوتاهی ها و بی 
کفایتی هایمان در روند پیشرفت و آبادانی کشورمان  را داشتیم .

مجازات های سنگین زندان برای فعاالن سیاسی و اجتماعی 
از خردادماه سال گذشته و پس از انتخابات پر مناقشه انتخابات 
دهم ریاست جمهوری، همچنان تعدادی از فعاالن سیاسی، 
شهروندان  حتی  و  نگاران  روزنامه  دانشجویان،  اجتماعی، 
عادی که به نتیجه انتخابات معترض بوده اند همچنان در 
زندان به سر می برند؟ و برخی از این فعاالن نیز با قرار وثیقه 
اند؟ گزارش های آمده  به مرخصی  یا  آزاد و  های سنگین 

مستند حاکی است که زندانیان سیاسی- عقیدتی مستقر در 
بند ۳۵۰ زندان اوین که اتهام اصلی شان اعتراض به نتبجه 
انتخابات بوده، روی هم رفته باید ۶۴۰ سال زندانی بکشند. 
به تازگی گزارشی مفصل از اسامی و  مشخصات ۲۱۶ زندانی 
سیاسی –  عقیدتی و امنیتی در زندان های مختلف کشور 
منتشرشده که در مجموع  بیش از ۱۱۰۰ سال محکومیت دارند.

را  پارسال  نمایشی  های  دادگاه  در  کرمی  حمزه  تلوزیونی  اعترافات  آیا 
به  ای  نامه  در  پیش  هفته  چند  مقدس  دفاع  رزمنده  این  هست؟  یادتان 
زندان  در  که  برداشت  وحشتناکی  های  شکنجه  از  پرده  کشور  کل  دادستان 
بخواهید.  خود  دوستان  از  را  نامه  متن  اند.  کرده  می  وارد  او  بر  انفرادی 

برای  شکنجه  هرگونه  گوید:  می  کشورمان  اساسی  قانون   ۳۸ اصل 
شهادت،  به  شخص  اجبار  است.  ممنوع  اطالع  کسب  یا  و  اقرار  گرفتن 
فاقد  سوگندی  و  اقرار  و  شهادت  چنین  و  نیست  مجاز  سوگند،  یا  اقرار 
می شود.  مجازات  قانون  طبق  اصل  این  از  متخلف  است.  اعتبار  و  ارزش 


