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امارات حساب بانکی ایرانیها رابست

زلزلهدرغربکشور؛سهروزعزایعمومیدرکرمانشاه
■ زمینلرزهای به بزرگی  7/3درجه
ریشتر یکشنبه شب بخشهای غربی
ایران و شهرهای مختلف عراق و مناطقی
در کشورهای دیگر منطقه را لرزاند .این
زلزله در ایران تاکنون ۳۲۸کشته و بیش
از  ۲۵۳۰مصدوم داشته است.
■ مرادی ،رئیس مرکز لرزهنگاری با اشاره
به زلزله شب گذشته گفت :کانون این زلزله
در شهر ازگله در استان کرمانشاه و در
ناحیه خط مرزی و کمی داخل کشور بوده
است.
■ پس از زلزله اصلی  ۱۱۸پس لرزه تاکنون
اتفاق افتاده است که  ۴۹مورد آن بین ۳
تا  ۴ریشتر و  ۱۷مورد بین  ۴تا  ۵ریشتر
بودهاند .احتمال وقوع پس لرزههای بیشتر
کماکان وجود دارد و با زلزلهای به چنین
بزرگی تا ماهها پسلرزهها ادامه خواهد
داشت و مردمی که خانههایشان آسیب
دیده است باید مراقب این مساله باشند
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کینه فرقه داعش وطنی

علیرضا کفائی :آقای حسین قدیانی در تازه ترین
نوع بصیرتی که از خود نشان داد و ادب و تربیت
را شرمنده خود کرد با تأسی از استادش! جناب
یامین پور؛ و آن مداح مؤدب! مطیعی؛ سلسله
جنبان فرقه داعش وطنی شد و هر آنچه که زیبنده
بی شخصیتی خودش بود بر زبان آورد .هتاکانه و
آشکار خانم موالوردی و خانم ابتکار را «آشغال»
خطاب کرد و رئیسجمهور را هم «آشغال» معرفی
میکند .گفته اند تا مرد سخن نگفته باشد /
عیب و هنرش نهفته باشد .اینکه رئیس جمهور
را «آشغال» می نامد از بغض و کینی است که
سالهاست در درون این فرقه ریشه دوانده و از 76
تا کنون با شکستهای پی در پی؛ کینه ،روح و روان
آنها را فرو خورده و این اقتضای طبیعتشان است.
قدیانی رنجهای درونی متعدد دارد ،گاهی فرد از
احساس حقارت و کهتری چنان درد می کشد
که برای جبران آن باالجبار دهنش چاک و بست
ندارد؛ افسارش هم بدست خودش نیست ،گاهی
هم بادکنکی باد می شود! و به هوا می پرد.

◄ظلم جنسیت ندارد

زهرا سادات موسوی خامنه :ظلم زندان یک طرف ،جفای
دوست و دشمن از اینکه محصورین تنها دو "مرد" نیستند
یک طرف .ظلم جنسیت ندارد! حتی خود ما زنان همدیگر
را فراموش میکنیم .دشواریها برای زنان زندانی مضاعف
هست

◄ آقای توکلی بخواند

مصطفی تاجزاده:احمد توکلی که برای لغو فوری توقیف دو
روزه کیهان به آملی الریجانی نامه نوشته و خواهان برخورد
مقتضی با بازپرس مربوط شده ،درباره تعطیلی فلهای
مطبوعات ،حصر و ممنوع التصویری که همگی غیرقانونی اند،
نیز نامه بنویسد

◄روحانیون بازنشستگی ندارند؟

عطاهلل مهاجرانی :وزير نفت پنج نفراز مشاوران خود را براساس
قانون بازنشستگى ازخدمت معاف كرده است! عالى م ّر قانون.
سوال این است که اين قانون بازنشستگى شامل روحانيان باالى
 ٨٠نمي شود!؟

