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رویداد

شــهروند| ديروز مجلس باز هــم از آن نطق های 
پرحرارت داشت؛ ســه نماينده مجلس به وضع کنونی 
کشور و شرايط به وجود آمده اعتراض کردند. غالمرضا 
حيدری چاره کار را در تعامل مثبت در روابط داخلی و 
خارجی دانست. پروانه سلحشــوری از ابر چالش هايی 
که دولت درگير آنهاست، سخن گفت و بهرام پارسايی 
درباره نقض حقوق شهروندان ايرانی با تحميل «پرايد» و 
«سمند» نطق کرد. اين نطق ها بازتاب زيادی در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی داشت. در ادامه فرازهايی از اين 

نطق ها را آورده ايم. 
وضعيت معيشتی مردم هر روز سخت تر می شود 
نماينده مردم تهران در مجلس، با بيان اينکه بايد اين 
واقعيت را پذيرفت که دوســت واقعی ايران منافع ملی 
کشور اســت، گفت:   منافع ملی را می توان با رويکرد و 
تعامل مثبت در روابط داخلی و خارجی به دست آورد. 
غالمرضا حيدری در نشست علنی ديروز مجلس در نطق 
ميان دستور خود گفت: ايران در شرايطی قرار گرفته که 
وضع معيشتی مردم هر روز سخت و سخت تر می شود و 
متاسفانه جمهوری اسالمی ايران از ابتدای انقالب با نگاه 
منفی با دنيا مواجه شد که اين نگاه منفی چه در روابط 
داخلی و چه خارجی موجب تنش و روابط حذف گرايانه 
شد. نماينده مردم تهران با بيان اينکه نخست وزيران، 
روسای جمهوری، روسای مجلس و بسياری ديگر، عموما 
به حذف، حصر يا زندان کشيده شده اند، افزود: اشغال 
سفارت آمريکا نقطه آغازينی برای شروع تحريم و جنگ 
شد و جنگ تحميلی را حتی پس از فتح خرمشهر ادامه 
داديم تا به جايی رسيد که امام (ره) در پذيرش قطعنامه 
فرمودند جام زهر را نوشــيدم. عضو کميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس با اشــاره بر اينکه کاهش 
شديد ارزش پول ملی، افزايش شديد قيمت ها، حتی 
برای مايحتاج اوليه زندگی نشانگر اين است که کشور 
خوب اداره نمی شود، گفت: مگر ما قيم دنيا هستيم که 
می خواهيم بينی همه را به خاک بماليم، بنابراين بايد 
واقع بين باشــيم و واقعيت ها را آنگونه که وجود دارد، 
ببينيم، بنابراين آنگونه کــه من يک پديده را می بينم، 
می تواند به گونه ای ديگر نيز ديده شود. حيدری با بيان 

اينکه خود را حق مطلــق نپنداريم و آن چه را که با فکر 
ما تفاوت دارد، باطل نپنداريم، افزود: شايد اين نگاه يکی 
از مهمترين داليل تنش ها و درگيری های روابط داخلی 
و خارجی کشور اســت. حيدری با بيان اينکه در شأن 
نظام اسالمی نيست که هنوز نتوانسته رفع حصر آقايان 
موسوی و کروبی و خانم رهنورد و رفع ممنوع التصويری 
آقای خاتمی و آزادی بسياری از زندانيان به ويژه زندانيان 
سياســی را حل کند، تصريح کرد: به هوش باشيم که 
باندهای مافيايی پشت صحنه موسسات مالی، قاچاق 
کاال، بدهکاران بزرگ مالی، بازار ارز و سکه، خفه کردن در 

استخر، ناگهان کليت نظام را به خفگی نکشاند.
تنها راه  برون رفت از ابرچالش های فعلی ورود 

رهبری است
همزمان يک عضو فراکسيون اميد نيز تأکيد کرد: 
ورود نيروهای نظامی به عرصه سياســت، اقتصاد، 
فرهنگ و تداخــل نهادهای فرهنگــی و نظامی را 
شاهد هســتيم؛ حال رئيس جمهوری بگويد بحران 
نداريم. آقای رئيس جمهوری فعــال با ابرچالش ها 
درگير هستيد و همه می دانند. پروانه سلحشوری، 
نماينده تهــران در نطق ميان دســتور خود گفت: 
در شــرايطی به ســر می بريــم که پول مــا جزو 
بی ارزش ترين واحدهای پول در دنياســت. گرانی، 
رانت، احتکار و فساد بيداد می کند. وی تأکيد کرد: 
از نظر اجتماعی، بيکاری، فقر و فحشا به طور روزمره 
ديده می شود. دانشجويان، وکال، معلمان،کارگران، 
فعــاالن زن و فعــاالن محيط زيســتی در معرض 
حبس، حصر و ستاره دار شدن قرار دارند. اين عضو 
کميسيون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: ورود 
نيروهای نظامی به عرصه سياست، اقتصاد، فرهنگ 
و تداخــل نهادهــای فرهنگی و نظامی را شــاهد 
هستيم؛ حال رئيس جمهوری بگويد بحران نداريم. 
آقای رئيس جمهــوری فعال بــا ابرچالش ها درگير 
هستيد و همه می دانند. او تصريح کرد: می خواستم 
از صداوسيما انتقاد کنم، اما ديدم صداوسيما خود 
را فراتر از پاسخگويی به ملت و نمايندگان می داند. 
امروز دغدغه برخی روحانيون ما به جای اين که فقر 

و فساد و دين گريزی جوانان و اختالس از بيت المال 
باشــد، تار موی زنان و دوچرخه سواری آنان است. 
اين عضو فراکســيون اميــد در ادامــه تأکيد کرد: 
به خدا پنــاه می برم و خطابم را مقــام رهبری قرار 
می دهم، زيرا اعتقاد دارم کــه تنها راه  برون رفت از 
ابرچالش های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور 
است. او افزود: باشــد که به کمک مردم به سالمت 
از اين پيــچ تاريخی عبــور و به بازگشــت اعتماد 
عمومی و انســجام ملی کمک کنيم تا دشــمنان 
نتوانند به گزافه گويی بپردازند. اين نماينده مجلس 
پيشنهادهايی برای حل مشــکالت فعلی ارايه کرد 
و گفت: نهادهــای نظامی به پادگان ها برگشــته و 
به وظايف ذاتی خود بپردازنــد تا اقتصاد و فرهنگ 

سامان بگيرد. 
نقض حقوق شهروندان ايرانی با تحميل «پرايد» 

و «سمند»!
ســخنگوی کميســيون اصل ۹۰ قانون اساسی 
گفت: «رعايت حقوق شــهروندی قطعا اين نيست 
که شــرکت های ايران خودرو و ســايپا، پرايد، تيبا، 
سمند، پژو ۴۰۵ و امثال اين خودروها را که در هيچ 
کجای دنيا استفاده نمی شود به شــهروندان ايرانی 
تحميــل کنند. بهرام پارســايی در اين بــاره گفت: 
شــهروندان ايرانی عالوه بر آنکه مجبــور به خريد 
خودروهای غيرايمن، بی کيفيت و گران توليد داخل 
هستند، اخيرا گرفتار نگاه تحقيرآميز توريست های 
کشــورهای عربی هســتند که با خودروهای به روز، 
ايمن و باکيفيت خود در شهرها و مناطق گردشگری 
و تفريحی کشــورمان تردد می کننــد. وی محدود 
کردن ثبت نام خودرو به تيبا،  پرايد و وانت نيســان 
توسط شرکت سايپا را نکوهش کرد و افزود: اگر سايپا 
از چهارشــنبه هفته جاری در فکر ثبت نام ۵۰ هزار 
خودروی جديد اســت بايد همه خودروهای دارای 
تقاضای مــردم را پيش فروش کنــد. محدود کردن 
ثبت نام ها به خودروهای غير ايمن و بی کيفيت تيبا، 
پرايد و وانت نيسان زير سوال بردن حقوق شهروندی 

و تحقير کردن مردم است.

حکایت آن مرد خوشبخت
على انارى
روزنامه نگار

ماه قبل يک يادداشت برای اين صفحه نوشتم که مشمول 
مميزی و جرح و تعديل و نهايتا حذف کامل شد! البته طبيعتا 
از نظر خودم مشکلی نداشت ولی از نظر دوستان و همکاراِن 
باالدستی خيلی هم مشــکل داشت وگرنه دم غروبی يک 
ستون را خالی نمی کردند که دربدر دنبال يادداشت جايگزين 
بگردند! خالصه که ديروز مسئول صفحه به حضور رسيد و 
گفت: «فردا نوبت يادداشت است و جان هرکه دوست داری، 
طوری بنويس که حذف نشــود!» اوکی. اين شما و اين هم 
يادداشت حذف نشدنی؛ ابتدا به حکايت نه چندان يونيک ذيل 
توجه کنيد، شايد خدا خواست و چيزی ياد گرفتيد. نقل است 
که در ازمنه دور مرد خوشبختی وارد شهری کوچک شد و 
يک راست رفت به تنها مسافرخانه موجود و يکصد دالری 
تانشده از نوع غيرجهانگيری اش را انداخت روی پيشخوان 
و به رسپشن گفت: «احتماال چند روزی در اين شهر بمانم 
ولی قبل از آن می خواهم امکانات مسافرخانه را بررسی کنم 
که يک وقت خدای نکرده با شئوناتم منافاتی نداشته باشد.» 
صاحب مسافرخانه که آن پشت ُمشت ها بود، سريع پريد 
جلو و دالر تانشده را برداشت و تعظيمی کرد و گفت: «اختيار 
داريد قربان، بفرماييد کلهم اجمعين مسافرخانه را وجب 
به وجب بگرديد ان شاءاهللا که مقبول واقع شود.» درحالی  
که مرد خوشــبخت لخ لخ کنان از پيشخوان دور می شد تا 
بررسی های الزم را به عمل بياورد، صاحب مسافرخانه که 
صددالری آب نديده را در جيب گذاشــته بود، با سرعت از 
مسافرخانه خارج شد و نزد مرد قصاب محله رفت و بدهی 
مربوط به شقه گوشتی که چندی پيش از او نسيه برداشته 
بود را صاف کرد. مرد قصاب محله هم که مدت ها بود مشتری 
نداشت و دخلش خالی بود، با ديدن صددالری گل از گلش 
شکفت، اسکناس را برداشت و نزد صافکار نقاش محله رفت 
و بدهی مربوط به شاسی کشی و رنگ آميزی گلگير و کاپوت 
المبورگينی زنش را که چندی قبل با تيرچراغ برق سرکوچه 
برخوردی نه چندان دوستانه را تجربه کرده بود، پرداخت کرد. 
صافکار نقاش محله هم بی فوت وقت صددالری را برداشته 
و نزد دندانپزشک شهر رفت و بدهی اش را با او تسويه کرد.
دندانپزشک شهر هم به همين ترتيب با صددالری در مشت 
به ديدن مدير تنها روزنامه شهر رفت و قسط آخر مربوط به 
هزينه چاپ آگهی های دندانپزشکی در صفحه اول روزنامه را 
به او تقديم کرد. مدير روزنامه هم بر همين منوال صددالری را 
روی چشم خود گذاشت و با سرعت راهی مسافرخانه شهر شد 
و با انداختن صددالری روی پيشخوان بدهی خود به صاحب 
آن را بابت اقامت سه روز و سه شب خواهرزنش در مسافرخانه 
تأديه کرد. هنوز مدير روزنامه از در مسافرخانه خارج نشده بود 
که مرد خوشبخت از تور بررسی شئونات مسافرخانه بازگشت 
و صددالری سابقا تانشده و اينک عرق سوز و چرب و چيلی 
خود را از روی پيشخوان برداشت و به صاحب مسافرخانه که  
هاج و واج او را می نگريست، گفت: «نه داداش اين جا راست 
کار ما نيست. من می روم همان گرمخانه های شهرداری، 
احتماال از اين جا تميزتر است!» خب حکايت ما به سر رسيد. 
ديديد که رسما هيچ کس صددالری را به جيب نزد، اما قرض 
و بدهی همه پرداخت شد! حاال شايد بگوييد خودمان هم اين 
را می دانستيم، خب حاال منظور؟ منظور اينکه در وانفسای 
اقتصاد مملکت که حتی پوشک بچه هم می تواند برايش 
دردسرساز شود، گفتم شايد بشود با اين حکايت ايده ای، 
جرقه ای، چيزی در مغز کسی، گروهی، جماعتی انداخته و 
تکانی به وضع کنونی وارد آورم که خب اگر بخواهيم واقع بين 
باشيم، خيلی خيلی خيلی بعيد است، ولی خب هيچ حسن و 

فايده ای هم که نداشت، حداقل اين ستون را پر کرد!

یادداشت
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روز پرحرارت پارلمان

هفته هـاى  در   شـهروند  روزنامـه 
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
انتقـادات خـود بى نصیـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک 
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بــا گذشــت قريب بــه يک مــاه از 
آغــاز اجــرای طــرح «نــذر آب» در 
سيستان وبلوچســتان و تاميــن حدود 
يک هزار و ٢٧٠ مخــزن آب برای ٥٠٢ 
روستا و ٥٣ هزار و ٩٤ سبدغذايی و ارايه 
خدمات ســالمت از ســوی ١٩ کاروان  
سالمت در شهرستان های استان، تعداد 
کثيری از مسئوالن استان، شهرداری ها، 
فرمانداری ها، بخشداری ها، دهياری ها، 
ائمه جمعه، شــورای شهر و ... شخصا يا 
به نيابت از مردم اســتان با امضای لوح 
سپاس و تقديرنامه های متعدد از توجه 

و تالش هالل احمر در تسکين آالم و کمک به نياز 
مردم به آب سالم قدردانی و تقدير کردند.

بــه گــزارش پايــگاه اطالع رســانی جمعيت 
هالل احمر، پس از سفر رئيس جمعيت هالل احمر 
به استان سيستان وبلوچستان و مشاهده مشکالت 
ناشی از خشکسالی و همچنين مشکالت مربوط به 

اشتغال و درمان، دستور ويژه ای برای رفع نيازهای 
مردم سيستان و بلوچســتان صادر شد و جمعيت 
هالل احمر طرح «نذر آب» را در ســه حوزه ارايه 
خدمات سالمت محور، تامين آب شرب و خدمات 
معيشــتی اجرايی کرد و لذا از ١٤ مرداد و با تامين 
حــدود يک هــزار و ٢٧٠ مخزن آب ٢ تــا ٥ هزار 

ليتری برای ٥٠٢ روستا، تامين ٥٣ هزار 
و ٩٤ سبد غذايی و ارايه خدمات سالمت 
با راه اندازی کاروان های ســالمت از ١٩ 
استان کشــور در  سيستان وبلوچستان 

اين طرح گسترش يافت.
ايــن طــرح  بــه دنبــال اجــرای 
محــروم  مناطــق  و  روســتاها  در 
سيستان وبلوچســتان مردم سختکوش 
تعيين  با  استان سيستان وبلوچســتان 
نماينده های رسمی خود در دهياری ها، 
استانداری،  فرمانداری،  بخشــداری ها، 
شــوراهای اســالمی و... از تالش هــا و 
خدمــات انسان دوســتانه جمعيــت هالل احمر 
به منظــور رفع بخــش مهمی از مشــکالت مردم 
منطقه ازجملــه تامين آب شــرب ســالم، ارايه 
بســته های غذايی و خدمات ســالمت، با ارسال 
تقديرنامه هــای مختلف به دفتــر رئيس جمعيت 

هالل احمر تقدير و تشکر کردند.

تقدیر جمعى از مسئوالن و اهالى روستا ها و شهرستان هاى سیستان وبلوچستان از خدمات هالل احمر در پویش نذر آب 

نذرتان قبول

3 نماینده مردم دیروز با نطق هاى خود فضاى مجلس را داغ کردند
ون

ریب
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رئيس جمهوری در مراســم افتتاح طرح های بزرگ پتروشيمی با اشــاره به اينکه دشمن فقط 
زمانی موفق می شــود که اميد و حرکت ما متوقف شــود، گفت: «دشــمنان مشکالتی بر مردم 
تحميل می کنند، اما محال اســت بر ايران و ايرانيان مســلط شــوند و اينکه ما را به قبل از ۵۷ 
برگردانند، آرزويی اســت که محقق نمی شود.» حســن روحانی همچنين تأکيد کرد: «اجرای 
اين طرح ها گامی در مسير اشتغال آفرينی برای جوانان، خودکفايی، اقتصاد مقاومتی و ارزآوری 

بيشتر برای کشور و مايه افتخار همه ماست.»

حسن روحانى:  

محال است بر ایران 
و ایرانیان مسلط 
شوند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

گاه
ادامه از صفحه اول| و قوی ترين استدالل اين ن

است که چرا همان موقع که در سيما کار می کرديد 
انتقاد و اعتراضی نداشتيد؟ پاسخش اين است که 
به دليل همين رفتار و کم تحملی که می بينيم. به 
دليل اين که کی وسط کار می تواند اعتراض کند و 
ادامه بدهد. اينهــا و همه آنها که در کار هنرند بايد 
با اين اعمال سليقه ها بسازند. چاوشی بايد آلبومش 
را بسازد و با سانســورها کنار بيايد و هر جا که شد 
نقش را بزند. سينماگر و نويسنده هم بايد آثارشان 
را توليد کنند و هم بايد تا جايی که می شود از موانع 
سر راه بگويند. االن راويان اگر خاموش شوند و اين 
مميزی های مضحک و گاهی باورنکردنی را نگويند 
خيلی آدم های محترم تر و معتبرتری خواهند بود؟ 
خيلی همه چيز بهتر خواهد شد؟ يا اگر طاقت شان 
طاق شود و بگذارند از ايران کوچ کنند و خودشان را 
به حوض کوچک بيرون از مرزها تبعيد کنند خيلی 
مايه خوشحالی مديران سيما و حاميان برافروخته 
مميزی خواهد بود؟ اين همه سختگيری واهللا که 
تا حاال گلی به ســر اين کشور نزده. اجازه می دهيد 
حرفه ای ها از مشکالت شان بگويند و سعی در بهتر 
کردن اوضاع داشته باشند، يا قرار است پرده دار اجازه 

ندهد کسی مقيم حريم حرم بماند.  

ت
اش

دد
یا

احمدى نژاد چوپان نیست!
واکنش اشتباه کاربران ترکیه به تصویرى از 

رئیس جمهورى پیشین ایران

فرانــس۲۴ در گزارشــی با اشــاره به تصوير 
منتشرشده از رئيس جمهوری ايران در شبکه های 
اجتماعی ترکيه تاکيد کرد و نوشــت: «برخالف 
تصور کاربران ترک، رئيس جمهوری سابق ايران 
چوپان نيســت. او با جرايم متعدد به دليل فساد 

روبه روست و هرگز سياست را رها نکرده است.» 
تصوير متعلق به کجاست؟

اين تصويــر در واقع در ســال ۲۰۱۷ گرفته 
شــده اســت. او به کندلوس که يک روستای 
شــمالی ايران است، ســفر کرده و اين تصوير 
گرفته شــده. در تصوير ديگری که در همين 
مکان منتشر شده، احمدی نژاد تنها نيست و به 
همراه دوستش و در ديگری به همراه باديگارد و 

دوستانش ديده می شود.
ماجرا از کجا شروع شد؟

ايلنا در اين بــاره گــزارش داده از ميانه ماه 
آگوست، تصويری رازآلود از محمود احمدی نژاد 
که با يک عصا در حال پيــاده روی بود، به طور 
گسترده  در رسانه های اجتماعی ترکيه دست 
به دست شــد. کپشــن ها حاکی از آن بود که 
احمدی نژاد دوران بازنشستگی خود را با چوپانی 
در يک روستا ســپری می کند. اما اين واقعيت 
نــدارد. او در خانه ای در نارمــک که در بخش 
شرقی تهران است، ســکونت دارد، توسط يک 
تيم ۲۴-۲۷ نفره از باديگاردهای دولتی حفاظت 

می شود و در سياست نيز همچنان فعال است. 
انگيزه انتشار عکس

گوليــن کاووس، ســردبير پايــگاه خبری 
ترکيه ای «تييــت»، می گويد اين داســتان 
دروغين درباره پست و شغل جديد احمدی نژاد 
بر احساســات مردم ترکيه اثر زيادی گذاشته 
اســت. دليل اين مســأله اخبار اخير منافع و 
درآمدهــای نماينــدگان ترکيه  بــود. در ماه 
جــوالی، کنــان صوف اوغلــو، نماينده عضو 
پارلمان ترکيه و قهرمان موتورسيکلت سواری 
سابق جهان با انتقادات گسترده ای روبه رو شد؛ 
چراکه با المبورگينی به پارلمان می رفت. در 
ماه فوريــه ۲۰۱۷، اليف دوگان ترکمن، بعد از 
اينکه مشخص شد ۱.۲ ميليون لير کميسيون 
در يک ســال دريافت کرده، از رياســت يک 
کميته مجلس برکنار شــد. اين روزنامه نگار 
ترکيه ای نوشــته است: «بســياری از ترک ها 
به حقوق های اعضــای پارلمان و وزرای دولت 
اعتراض دارنــد. حقوق نماينــدگان و منافع 
بازنشســتگی آنها به يک معضل مهم تبديل 

شده است. 
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