
سياست پنجشنبه 18 مرداد 1397، 26 ذي  القعده 1439، 9  آگوست 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 24156 siasat@etemadnewspaper.ir

صداي مخالفيادداشت روز گزارش

جلسه استيضاح علي ربيعي وزير 
كار، تعاون و رف��اه اجتماعي در 
مجلس از چند جنبه قابل توجه 
و بررس��ي بود. پيش از هر چيز 
بايد به رفتار نمايندگان در جلسه 
مذكور پرداخ��ت. رفتاري كه به 
هيچ وجه نمي توان آن را اخالقي 

و صحيح دانست. 
بدون ش��ك در شرايط موجود كه همه از رو به كاهش 
بودن سرمايه هاي اجتماعي و اعتماد عمومي آگاهند، 
بدون سند و مدرك همديگر را متهم كنيم، به نتيجه 
خوبي دس��ت نخواهي��م يافت. خيلي خ��وب بود اگر 
اس��تيضاح كنندگان روي اش��كاالت كاري ربيع��ي 
تمركز مي كردند. به طور قطع نسبت دادن صفت هاي 
نادرست در صحن علني عالوه بر بازتاب داخلي، بازتاب 
بين المللي نيز دارد. ما با رويه نادرس��ت و غيراخالقي 
جلسه استيضاح اين پيام را مخابره كرديم كه وضعيت 
اقتصادي تنها بح��ران پيش روي ما نيس��ت و از نظر 

اخالقي اوضاع بدتري داريم. 
مجلس جايگاهي است كه فرهيختگان و نخبگان كشور 
با كسب راي مردم به آن راه يافته اند و پذيرفته نيست 
كه اين افراد چنين رفتارهايي داشته باشند. اميدوارم 
كه در جلسه س��وال از رييس جمهور و استيضاح هاي 
بعدي- استيضاح وزير اقتصاد و وزير كشور كه اكنون 
در كميسيون است- با توجه به شاخص هاي علمي و 
منطقي صحبت كنيم. الزم اس��ت كه حل مشكالت 
مردم را در اولويت قرار داد و كمتر به مس��ائل سياسي 

پرداخت.
هر ف��رد مس��وول بايد آن ق��در دورانديش��ي و تعقل 
داش��ته باش��د كه بداند تك��رار اين گون��ه رفتارهاي 
غيراخالقي نه موجب مبارزه با فساد مي شود و نه افزايش 
اعتماد مردم. رفتارهاي مشابه رفتار نمايندگان در جلسه 
استيضاح صرفا موجب كاهش اعتماد جامعه به ربيعي يا 
يك نماينده خاص نمي شود. اين رويكرد موجب كاهش 

اعتماد عمومي نسبت به كليت نظام مي شود. 
رفتار ديروز نمايندگان در صح��ن علني ما را متوجه 
يك نكته مهم ديگر ني��ز مي كند؛ آن اينكه رفتارهاي 
مسووالن هر روز پوپوليستي تر مي شود، زيرا اين گونه 
رفتارها از س��وي جامعه مورد تش��ويق قرار مي گيرد. 
مث��ال وزير ارتباطات اخيرا فهرس��ت كس��اني كه ارز 
دريافت كرده اند را اعالم كرد. وزير صنعت نيز چندين 
مصاحبه كرد و گفت كه ليست ثبت سفارش با ليست 
دريافت كنن��دگان ارز تفاوت دارد. جامع��ه اما اعالم 
فهرست را مي پسندد و نمي پرس��د كه ارايه فهرست 
چه تاثيري بر قيمت گوش��ي داش��ته اس��ت. همين 
رويكرد جامعه باعث مي شود كه مسووالن رفتارهاي 
پوپوليستي خود را افزايش دهند. در واقع يك زنجيره 
تشكيل شده است. مسوول رفتار پوپوليستي مي كند، 
جامعه بازخورد خوبي به آنها مي دهد و آنان رفتار خود 

را تكرار مي كنند.
سومين نكته قابل توجه در جلسه استيضاح اين است 
كه سخنان نمايندگان استيضاح كننده كه به قيمت 
اس��تيضاح اخالق تمام ش��د، چقدر در مبارزه با فساد 
نقش آفرين است. برخي اعتقاد دارند كه گام نخست 
براي مقابله با فساد اين است كه موارد آن را افشا كنيم. 
در مورد ضرورت كش��ف و بيان موارد فس��اد ترديدي 
نيست اما مش��كل اصلي در زمينه مبارزه با فساد عدم 
اطالع از موارد آن نيست. مشكل اساسي اين است كه 
قوه قضاييه به صورت سريع و قاطع با مفسدان برخورد 

نمي كند. 
من به عنوان يك نماينده مجلس وظيفه قانون گذاري و 
نظارتي دارم نه وظيفه افشاگري. بر اين اساس اگر طي 
انجام وظيفه نظارتي خود با مواردي از فس��اد برخورد 
كردم بايد مس��تندات آن را به قوه قضاييه ارايه كنم تا 
اين قوه با متخلفان و مفسدان برخورد كند. اين اقدام 
انجام مي شود اما به نتيجه نمي رسد، زيرا قوه قضاييه 
س��ريع و قاطع برخورد نمي كند. اين ق��وه معموال با 
يك دانشجو، فعال اجتماعي يا ... كه فعاليت سياسي 
داشته باشد خيلي زود برخورد مي كند؛ همگان از نام او 
مطلع مي شوند و تكليف پرونده نيز خيلي سريع روشن 
مي شود، اما در مورد مفاسد اقتصادي چنين رويكردي 
وجود ندارد. براي مثال هنوز هم كه هنوز اس��ت بابك 

زنجاني »ب.ز« ناميده مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه جلب اعتماد عمومي نيازمند 
برخورد با مفسدان اقتصادي است، زيرا توجه مردم در 
ش��رايط فعلي به اين حوزه معطوف شده است. اگر هر 
روز هم جلسه استيضاح باش��د و نمايندگان در مورد 
كارهاي يكديگر افشاگري كنند، مشكلي حل نخواهد 
شد. مشكل زماني حل مي شود كه قوه قضاييه سريع و 
قاطع برخورد كند. همان قدر كه از دولت انتظار داريم، 
سريع تصميم گيري و اقدام كند، بايد از قوه قضاييه نيز 
انتظار داشته باشيم كه به عملكرد خود سرعت دهد. 
بنده به عنوان يك نماين��ده اختيار صدور حكم ندارم 
و نهايتا مي توانم در گزارشي مستند، با رعايت اخالق 
و ادب و به دور از اتهام زني، مش��اهدات خود را از موارد 
فساد ارايه كنم؛ اين قوه قضاييه است كه بايد در راستاي 

مقابله با آن اقدام عملي كند.
فارغ از رفتار نمايندگان در جلسه استيضاح بايد به نتيجه 
اين استيضاح و پيامدهاي آن براي دولت نيز توجه كرد. 
اگرچه اشكاالت بس��ياري به آقاي ربيعي وارد بود كه 
بخشي از آن به دليل گستردگي اين وزارتخانه است، اما 
نبايد اين را ناديده گرفت كه وزارتخانه مذكور عمدتا با 
اقشار پايين جامعه كه در شرايط موجود يعني شرايط 
نامناسب اقتصادي مطالبات بيشتري دارند، سر و كار 
دارد. نبايد اين را ناديده گرفت كه تشكل هاي كارگري 
از آقاي ربيعي راضي بودند. او حتي در اعتراضات اخير 
كاميون داران نيز نقش محوري بازي كرده بود. اكنون كه 
ربيعي نتوانست مجددا از مجلس راي بگيرد براي دولت 
سخت خواهد بود كه جايگزيني معرفي كند كه به اندازه 
او در اين حوزه ها توانمند باش��د. به هرحال يك سري 
از مش��كالت موجود به افراد مرتبط نيس��ت و ناشي از 
وضعيت كشور است، لذا با رفتن ربيعي و آمدن ديگري 
نمي توان آنها را حل كرد اما اين احتمال وجود دارد كه 

نقاط قوت اين وزارتخانه با رفتن ربيعي از ميان برود.

غالمرضا تاجگردون رييس اصالح طلب كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس 22 اس��فندماه 96 هنگامي كه به عنوان 
يكي از طراحان اصلي استيضاح پيشين وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در جايگاه ناطقان مجلس به مخالفت ايستاد، 
نطقش را با اش��اره به »استيضاح هاي مهم بعد از انقالب« 
آغاز كرد و از استيضاح »عبداهلل نوري، ناطق نوري، عطاءاهلل 
مهاجراني و رضا فرجي دانا« به اين عنوان نام برد. پايان آن 
روز البته خيلي ها گفتند بيراه نيست، اگر آن جلسه استيضاح 
ربيعي كه درنهايت با تنها يك راي اختالف شكست خورد 
را هم به فهرسِت تاجگردون اضافه كنيم اما اتفاقاتي كه 5 
ماه پس از آن جلسه تاريخي و در جريان آخرين استيضاح 
وزيركار دولت حسن روحاني افتاد و از قضا در نهايت منجر به 
بركناري ربيعي نيز شد، تا حدي عجيب و كم نظير بود كه اگر 
تاريخ نگاران سياسي بخواهند صرفا يكي از اين دو استيضاح 
ربيعي را در فهرست موارد تاريخي ثبت كنند، با كاري دشوار 
و پيچيده روبه رو خواهند بود؛ چراكه اگر حاشيه هايي كه 
درجريان ش��مارش آراي نمايندگان رخ داد، اس��تيضاح 
اسفند 96 ربيعي را متفاوت از ديگر استيضاح ها، در فهرست 
»اس��تيضاح هاي مهم بعد از انقالب« قرار داد، استيضاح 
مرداد 97 ربيعي نيز به داليلي متعدد از نحوه اعالم وصول و 
حواشي مربوط به آغاز جلسه گرفته تا اتهام زني ها و تنش هاي 
پي درپي روند جلسه استيضاح و درنهايت راي مجلس به 

عزل وزير، استيضاحي تاريخي بود.
»وزير بيكاران« بيكار شد

ح��اال ديگر علي ربيعي، وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
نيست. علي ربيعي كه خود را »وزير بيكاران« مي دانست، 
حاال نه وزير بيكاران، بلكه خود، يكي از اين بيكاران پرشمار 
ايراني اس��ت كه هر ك��دام براي خود و خانواده ش��ان يك 

دردسرند و براي دولت حسن روحاني، هزار گرفتاري.
روحاني به دنبال »ابر وزير« كار

رييس جمهور حاال در شرايطي كه 
بيش از هر زمان ديگري براي ترميم 
تيم اقتصادي دولت تحت فش��ار 
مجلس و البته افكار عمومي است، 
با تصميمي كه روز گذشته با راي 
129 نماينده موافق اس��تيضاح 
ربيعي در مقابل 111 راي مخالفان اين استيضاح رقم خورد، 
بايد فكري به حال مديريت وزارتخانه عريض و طويل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي نيز بكند و براي وزارتخانه اي كه به اعتراف 
قاطبه كارشناسان به اندازه چند وزارتخانه اختيار و مسووليت 
دارد، وزير جديد پيدا كند. »اب��ر وزارتخانه«اي كه به زعم 
موافقان و مخالفان وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
چيزي در حدود 30 درصد بودجه دولت را در اختيار دارد و 
اداره آن به دليل گستردگي بسيار، يك »ابروزير« مي طلبد.

هرچند اكبر رنجبرزاده عضو هيات رييسه كه ازقضا يكي از 
متقاضيان استيضاح ربيعي بود كه در جلسه ديروز نطق هم 
كرد، مي گوي��د: »چاره اي ب��راي اينكه س��اختار بيش از 
حدگسترده است، وجود ندارد؛ بلكه بايد فردي توانمند و آگاه 
به اقتصاد جايگزين شود.« نماينده اصولگراي اسدآباد در 
مجلس گفته است: »باتوجه به اينكه اين وزارتخانه 30 درصد 
اقتصاد كشور را در اختيار دارد و صندوق هاي بازنشستگي 
كش��ور در حال فروپاشي اس��ت، بايد فرد مسلط به امور 

اقتصادي روي كار بيايد.«
اتهام زنندگان عليه يكديگر 

كاِر ربيع��ي در وزارت كار دولت روحاني تمام ش��ده اما 
آ نچن��ان كه رييس مجل��س در دقايق پاياني جلس��ه 
اس��تيضاح وزير كار اعالم كرد، كاِر مجلس در راستاي 
رس��يدگي به صحت و كذب اتهامات مطرح ش��ده در 
اين جلسه تازه آغاز ش��ده و حاال هيات نظارت بر رفتار 
نمايندگان دو هفته فرصت دارد تا تمامي موارد اتهامي 
پرشماري را كه در اين جلسه از سوي برخي نمايندگان 
و البته در مقاطعي از جانب وزير معزول كار مطرح شد، 
مورد بررسي قرار دهند و به دستور الريجاني به اطالع 
افكار عمومي برس��انند. هرچند حواش��ي اين جلسه 
استيضاح صرفا محدود به اين اتهام زني ها نبود و باوجود 
آنكه طرح اتهاماتي عليه برخي نمايندگان و ش��خص 
وزير مهم ترين اين حواش��ي و شايد حتي انگيزه و رانه 
اصلي وقوع اين دست مسائل بود اما واقعيت آن  است  كه 
حواشي اين استيضاح تاريخي، از چند روز پيش از جلسه 
استيضاح آغاز شد و همزمان با آغاز جلسه و پيش از ورود 

به بحث استيضاح نيز به نحوي ديگر شروع شده بود.

استيضاح بديع
موضوع اعالم وصول اس��تثنايي طرح استيضاح وزيركار 
ازسوي هيات رييسه مجلس كه منجر شد، ربيعي اولين 
وزيري باشد كه پيش از تشكيل جلسه با استيضاح كنندگان 
در كميسيون، مس��تقيما در صحن علني روبه روي آنها و 
سواالت شان قرار گيرد، آن حاشيه پررنگي بود كه در تمام 
روزهاي گذشته محل بحث و گفت وگوي موافقان و مخالفان 
اين طرح استيضاح قرار داشت. موافقان استيضاح البته بيشتر 
ترجيح مي دادند از اين بحث طفره بروند و نهايتا بگويند كه 
آنها در وقوع اين بدعت هيات رييسه بي تقصير بوده اند اما 
مخالفان، تا توانستند حول اين موضوع مانور داده و به اين 
اعتبار، استيضاح را غيرقانوني خواندند. هرچند كه اين بدعت 
حتي بخشي از استيضاح كنندگان را نيز تحت تاثير قرار داد. 
تا آنجا كه شهروز برزگر ازجمله متقاضيان پرشمار اين طرح 
استيضاح، يك روز پيش ازجلسه، از انصراف خود و 23 نفر از 

ديگر متقاضيان استيضاح خبر داد. 
اعالم تنفس پيش از آغاز كار

با آغاز جلسه صبح روز چهارشنبه كه روز موعد استيضاح 
نيز بود، همين مساله حواشي ديگري را رقم زد و كار به آنجا 
رسيد كه باوجود اعالم دستور استيضاح ازسوي علي اصغر 
يوسف نژاد عضو اصالح طلب هيات رييسه مجلس و تاكيد 
موكد علي الريجاني رييس مجلس بر لزوم حضور نخستين 
نماينده متقاضي استيضاح براي ايراد نطق عليه وزير، هيچ يك 
از استيضاح كنندگان حاضر به حضور در جايگاه ناطق نشدند. 
اين تعلل تا آنجا ادامه يافت كه علي الريجاني پس از اعالم نام 
3 نفر از استيضاح كنندگان ازسوي يوسف نژاد، جلسه علني 
را متوقف كرد و با اعالم تنفس اضطراري، انجام استيضاح يا 
خروج آن از دستور را در يك جلسه غيرعلني 30 دقيقه اي 
با نمايندگان به بحث گذاشت.اين حواشي البته پس از آغاز 
مجدد جلسه استيضاح نيز ادامه داشت و اين بار عدم حضور 
علي ربيعي كه پيشتر به دستور رييس مجلس در آن جلسه 
30دقيقه اي، صحن را ترك كرده بود، منجر به تنش در جلسه 
شد و درحالي كه علي رستميان به عنوان نخستين نماينده 
متقاضي استيضاح، سخنراني اش را آغاز كرده بود، عليرضا 
محجوب نماينده اصالح طلب تهران كه به عنوان دبيركل 
خانه كارگر از حاميان هميشگي علي ربيعي بوده و هست، با 
استناد به آيين نامه داخلي مجلس سعي كرد مجددا جلسه 
را متوقف كند. اين بار اما تصميم الريجاني مبني بر برگزاري 
جلسه بدون حضور وزير مطابق آيين نامه بود. هرچند ربيعي 

دقايقي بعد به صحن آمد تا بهانه اي نماند. 
دولتمرد تنها

ربيعي البته تنها دولتمرد حاضر در اين جلسه نبود. اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور، محمدجواد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و حس��ينعلي 
اميري معاون پارلماني رييس جمهور هم براي حمايت از 
او به بهارس��تان آمده بودند و به جز آنها هيچ وزير ديگري 
نيامد. 3 نماينده از دولت در استيضاحي تا اين حد حساس 
و سرنوشت ساز! واقعيت آن است كه عدد كوچكي است و 
الاقل انتظار ربيعي از دولت، بسيار بيش از اين. هرچند اين 
جلسه همزمان بود با جلسه هفتگي هيات دولت اما وقتي 
حتي با پايان آن جلسه هم باز خبري از وزرا و دولتي ها در 
مجلس نشد، اميد ربيعي كمرنگ تر هم شد. اميد ربيعي 
اما وقت��ي كامال رنگ باخت كه حس��ين مقصودي، يكي 

از متقاضيان اس��تيضاح علنا از س��اخت و پاخت دولت و 
استيضاح كنندگان براي حذف اين عضو كابينه سخن گفت. 
آنجا كه اين نماينده اصولگراي سبزوار در حضور حسينعلي 
اميري، نمايندگان مجلس و انب��وه خبرنگاران حاضر در 
صحن، به قس��م جالله گفت كه وقتي با معاون پارلماني 
رييس جمهور درباره استيضاح وزرا صحبت مي كرده، اميري 
رسما گفته كه دولت ترجيح مي دهد از ميان دوگزينه علي 
ربيعي و مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي، دومي 
حفظ شود و بار حذف اولي به دوش مجلس بيفتد. ادعايي كه 
البته با واكنش معاون پارلماني رييس جمهور روبه رو شد و 
اين عضو كابينه در نامه اي خطاب به هيات رييسه، موضوع 
را تكذيب كرد اما در تكذيب موضوع نيز جديتي به آن ميزان 

كه انتظار مي رفت، نبود.
خالصه استيضاح؛ بي اخالقي

البته اين تنها ادعاي بي پشتوانه اي نبود كه در جلسه ديروز 
از تريبون مجلس اعالم شد. از البي گري و برگزاري جلسات 
خصوصي وزير با نمايندگان و شام ها و ضيافت هاي آن چناني 
براي منصرف كردن نمايندگان از پيگيري اين استيضاح كه 
به خصوص در نطق علي رستميان نماينده سلسله و دلفان، 
حسين مقصودي، نماينده سبزوار و جغتاي، هاجر چناراني 
نماينده نيشابور، قاسم جاسمي نمايندگان كرمانشاه نمود 
يافت تا طرح مدعياتي درمورد زدوبندهاي پش��ت پرده و 
انتصاب هاي فاميلي و رشوه ها و پول پاشي هاي بي حساب 
و كتاب كه در بخش هايي از نطق حس��ن نوروزي نماينده 
بهارستان و رباط كريم، امير خجس��ته نماينده همدان و 
محمدرضا پورابراهيمي نماينده كرمان و راور مطرح شد، 
همه و همه تنها بخشي از بي اخالقي هايي بود  كه جلسه 
استيضاح ديروز را از اين جهت در تاريخ سياسي ايران ماندگار 
كرد.در اين ميان اما شايد طرح اتهام محمدرضا پورابراهيمي 
رييس اصولگراي كميسيون اقتصادي مجلس عليه مسعود 
پزشكيان نايب رييس اصالح طلب مجلس از جمله مهم ترين 
موارد بود كه در نهايت منجر به واكنش رييس مجلس نيز 
شد. آنجا كه پورابراهيمي مدعي شد علت حمايت پزشكيان 
از ربيعي انتصاب دخترش در يكي از ش��ركت هاي شستا 
بوده؛ حال آنكه به گفته پزشكيان و متعاقبا علي ربيعي »زهرا 
پزشكيان« فارغ التحصيل كارشناسي ارشد دانشگاه شريف 
از سال ها پيش از آغاز وزارت ربيعي در آن شركت مشغول 
به كار بوده و برخالف شايعات فضاي مجازي، نه 10 ميليون 
تومان، بلكه  حدود 4 ميليون حقوق دريافت مي كرده است. 
از همين دس��ت بود ادعاي نوروزي سخنگوي اصولگراي 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس كه با طرح اتهام عليه 
ربيعي، گفت كه »پس��ر حضرتعالي با پسر آقاي تقي زاده 
معاون تان در دوبي ش��ركت دارند، آيا اين درس��ت است و 
رابط شان هم آقاي عبدالناصر موسوي الجزايري است؟!« و 

ربيعي نيز در ادامه موضوع را از اساس تكذيب كرد.
درگيري لفظي مقصودي و ميرزايي

هنوز كار به اين مدعيات نرسيده بود كه نوع ديگري از اين 
رفتار غيراخالقي عمال منجر به درگيري لفظي ميان دو نفر از 
نمايندگان شد. آنجا كه حسين مقصودي نماينده اصولگراي 
سبزوار و جغتاي پس از اتمام سخنانش، هنگامي كه به سمت 
صندلي اش بازمي گشت، نمايندگان مجلس را يكجا مورد 
اهانت قرار داد و با استفاده از عبارتي ركيك كه امكان ذكر 
آن نيست، واكنش قاسم ميرزايي نيكو نماينده اصالح طلب 

دماوند و فيروزكوه را برانگيخت. ميرزايي نيكو كه به شدت از 
اين اهانت برآشفته بود، از پيگيري موضوع و طرح شكايت 
از مقصودي از طريق هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خبر 
داد. اينها و مواردي مشابه منجر به آن شد كه در نهايت رييس 
مجلس با لحني نسبتا عصباني دستور رسيدگي فوري تمامي 
موارد اتهامي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را صادر كرد 
و بسياري از نمايندگان از موافق و مخالف استيضاح، اين رفتار 

را تقبيح كردند .
استيضاح 3 قوه

 معصومه آقاپور عليش��اهي عضو 
هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
كه ناراحتي از اين فضا در كالمش 
موج مي زد، ب��ه »اعتماد« گفت: 
»متاسفانه امروز شاهد استيضاح 
يك وزير نبوديم. بلكه استيضاح 3 
قوه كشور بود و من به هيچ كدام از نمايندگان و خودم نمره 
خوبي نمي دهم.« نماينده مردم شبستر به ويژه درمورد طرح 
اتهامات بي اساس عليه پزشكيان مي گويد: »البته اين طبيعي 
است كه بايد نسبت به تخلفات شفاف سازي شود اما آنچه 
ش��اهد بوديم، استيضاح قوه مجريه، مقننه و به نحوي قوه 
قضاييه بود. متاسفانه فضاي مجلس در جهت تحكيم نظام 
نبود و صرفا منجر به افزايش فاصله ميان مردم و حاكميت 
شد. واقعيت آن است كه شخص ربيعي و عملكردش در آنچه 
رقم خورد، سهمي كمتر از 50 درصد داشت.« اين نماينده 
عضو فراكسيون زنان مجلس در عين حال معتقد است تا 
زماني كه گزينه جديد معرفي نشود، نمي توان درباره آينده 
وزارت كار اظهارنظر كرد و اين وظيفه رييس جمهور است 

كه گزينه جديد را انتخاب و به مجلس معرفي كند.
نقد فني استيضاح

 ج��الل ميرزاي��ي رييس كميته 
سياسي فراكسيون اميد عالوه بر 
ي  قي ه��ا خال بي ا تقبي��ح 
صورت گرفت��ه، فق��دان مباحث 
اظه��ارات  در  كارشناس��ي 
استيضاح كنندگان را ضعفي ديگر 
براي اين جلسه استيضاح مي داند. نماينده اصالح طلب مردم 
ايالم در مجلس به »اعتماد« گفته است: »اگر در صحبت هاي 
استيضاح كنندگان دقت كنيم، مي بينيم كه جز كلي گويي 
حرفي نمي زدند. شأن مجلس ايجاب مي كند كه اگر تخلفي 
ص��ورت گرفت��ه ي��ا ضع��ف عملك��ردي وج��ود دارد، 
اس��تيضاح كنندگان به صورت موردي و جزئي نگر ورود و 
مستند صحبت كنند. همچنين الزم است از ابزارهايي مثل 
س��ازمان بازرسي كل كش��ور، ديوان محاس��بات و مركز 
پژوهش ها استفاده ش��ود. در اين جلسه بايد حداقل چند 
گزارش مستند درباره سوءمديريت ربيعي از جانب مركز 
پژوهش ها ارايه مي شد.«همزمان اكبر رنجبرزاده ازجمله 
نمايندگان اصولگراي متقاضي استيضاح معتقد است اين 
فضاي متشنج و توام با اتهام زني تاثيري در نتيجه استيضاح 
نداشته است. او در عين حال به »اعتماد« گفته است: »شخصا 
عالقه مند نيستم كه اسامي افراد مطرح شود؛ آن هم وقتي 
چيزي به اثبات نمي رسد. آنچه مسلم است وقتي قرار است 
از كسي يا موضوعي دفاع كنيم، بايد مستند به اسناد متقن 
باشد.« اين عضو هيات رييسه مجلس با وجود تاكيد بر اينكه 
اين بار قرار است، »موضوع مورد بررسي دقيق قرار گيرد و 
نتايج آن، ظرف 2 هفته اعالم شود«، در واكنش به اينكه آيا 
درصورت اثبات كذب بودن مدعيات مخالفان وزير، تاثيري 
در روند استيضاح خواهد داشت، مي گويد: »نمايندگان بر 
اس��اس اين مس��ائل تصمي��م نمي گيرن��د. نمايندگان 

تصميم شان را گرفته بودند و به ربيعي راي ندادند.«
روز سياه مجلس

 حميدرض��ا حاجي بابايي رييس 
فراكس��يون نماين��دگان واليي 
مجلس نيز اي��ن رويه در برگزاري 
جلسه را نادرست مي داند. نماينده 
اصولگراي همدان ب��ه »اعتماد« 
گفته است: »امروز، روز بدي براي 
مجلس شوراي اسالمي بود. راستش مي خواستم بگويم »روز 
سياه مجلس« اما به اين خاطر كه از بيان اين كلمه ابا دارم، 
عبارت ديگري به كار بردم.« او مي گويد: »متاس��فانه اين 
حواشي ناسالم از ابتداي صبح جلسه استيضاح آغاز شد و تا 
پايان هم ادام��ه يافت. نبايد ب��ا آبروي افراد ب��ازي كرد و 
حرف هاي بي حساب و كتاب زد. بايد مستند حرف بزنيم. 

درمجموع روز خوبي براي مجلس نبود.«

عليرضا كيانپور

روزنامه وطن امروز با 
گاليه از جامعه ايراني 
نحوه مديريت جامعه 
را ب��ه يك س��يرك 
تشبيه كرد و نوشت: 

»ما به م��دد هيجان��ات س��طحي و بي مطالعه خود، 
چند سالي هس��ت كه دس��ته  جمعي در حال اجرا و 
تماشاي يك س��يرك سياسي در عرصه هاي مختلف 
كشور هستيم. محمود صادقي، نماينده اصالح طلب 
مجلس را ش��ايد بتوان يكي از برازنده ترين نمادهاي 
وضعيت سطحي و مبتذل سياست امروز ايران دانست؛ 
نماينده اي كه فعاليت اصلي اش در همين شبكه هاي 
اجتماع��ي اس��ت و درس��ت مانند كودكان ش��رور و 
تخس، هر چند وقت يك ب��ار توييتي مي زند كه پس 
از اندك��ي مجبور به عذرخواهي باب��ت دروغ بودن آن 
مي شود.« اشاره او به س��وال محمود صادقي در مورد 
63 حس��اب قوه قضاييه اس��ت. اين مقاله در ادامه از 
اينكه شوراي نگهبان اساسا چنين فردي را تاييد كرده 
گاليه كرده، مي نويس��د: »چنين پديده اي واقعا نوبر 
اس��ت و ما خوشبختانه يا متاس��فانه او را نه در ميدان 
تر بار، كه در مجلس قانونگذاري مان راه داده ايم. شوراي 
نگهبان طبيعتا بايد نسبت به قرارگرفتن مجدد چنين 
نوابغ��ي )!( در راس هرم قانونگ��ذاري براي اين خاك 

مقدس تجديدنظر كند.«

قاليباف روز گذشته 
مصاحب��ه مفصلي با 
باش��گاه خبرنگاران 
جوان انج��ام داد و با 
اشاره به خودش گفته 

بود: »فردي كه در روز 18 ساعت زحمت مي كشد نيازي 
ندارد تا با دروغ راي بي��اورد.« همزمان با اين، روزنامه 
صبح نو )متعلق به جري��ان نواصولگرايي قاليباف( در 
س��رمقاله و گزارش اصلي صفحه سه خود به موضوع 

»ساعات كار« روحاني مي پردازد.
س��رمقاله اي��ن روزنامه با عن��وان »رفران��دوم درباره 
س��اعت كاري رييس جمهوري« خواس��تار برگزاري 
رفراندوم در اين زمينه ش��ده است. همچنين گزارش 
اين روزنامه با اين مقدمه آغاز مي ش��ود: »روزانه پنج 
ساعت كار مي كند، بعضي ها هم مي گويند 6 ساعت؛ 
البته اختالف يك ساعت چندان مهم نيست. صحبت 
از رييس جمهوري است. اين موضوع را همسايه او هم 
تاييد كرده است.« اين سايت به نقل از سايت جهان نيوز 
وابس��ته به جمعيت رهپويان مدعي ش��ده است كه 
»ميانگين ساعت كاري خاتمي و هاشمي در يك دوره 
چهار ساله حدودا 10 هزار ساعت، احمدي نژاد 17 هزار 

ساعت و روحاني 6000 ساعت بوده است.«
در گ��زارش اين نش��ريه به مصاحب��ه اي در روزنامه 
فرهيختگان اش��اره ش��ده كه پيش تر از سوي آشنا 
تكذيب شده بود. در اين گزارش آمده: آقاي همسايه 
از توصي��ه آقاي ناطق نوري ب��ه رييس جمهوري هم 
خبر داده و به روزنامه فرهيختگان )دي ماه 96( گفته 
كه »آقاي ناطق نوري در اين باره به روحاني اعتراض 
كرده و گفته من كه االن فق��ط يك حوزه علميه در 
لواس��ان دارم از س��اعت 30: 6 آنجا حاضر مي شوم و 
شما بايد كمي زودتر برويد و به سخن وزراي تان گوش 
دهيد.« از ديگر اعترافات آقاي همسايه - كه در همان 
بهمن ماه به روزنامه فرهيختگان گفته است- اينكه 
»در دول��ت اول روحاني هيچ كدام از اس��تانداران با 
رييس جمهوري جلسه خصوصي نداشتند. استاندار 

رييس جمهوري استان است.«
آش��نا پيش تر ضمن تكذيب پرسيده بود كه آيا كارت 
حضور و غياب رييس جمهور در جيب اين افراد است 

كه از آن مطلع هستند؟

خط��ي كه از س��وي 
رسايي و افراطي هاي 
اصولگ��را در م��ورد 
س��خنراني روحاني 
آغ��از ش��ده ب��ود به 

كيهان رس��يد. اين روزنامه در تيتر اصلي روز گذشته 
خود دو روز بعد از مصاحبه روحاني نوشت: »مهر تاييد 

روحاني بر خيانتكار بودن سران فتنه«.
اي��ن روزنامه در گ��زارش خود به تف��اوت دو واقعه 
پرداخت و نوش��ت: »آنچه در دي ماه سال گذشته 
روي داد موج س��واري گروهي روي مطالبات بحق 
بخش��ي از مردم بود. اما آنچه در س��ال 88 روي داد 
و 8 ماه به ط��ول انجاميد، نه مطالبه بحق كه از آغاز 

فتنه اي بزرگ بود.«
كيهان همچنين مدعي شد كه امريكا در حال توافق 
با اي��ران بود. در اين گزارش آمده: »در حالي كه امريكا 
پيش از انتخابات، خود را براي توافق هسته اي با ايران 
آماده ك��رده بود فتنه گران اين پي��ام را به دولت وقت 
امريكا ارسال كردند كه زمان توافق با ايران نيست و بايد 

تحريم ها تشديد شوند!«
نويس��نده گزارش كيهان درخواس��ت علي مطهري 
براي رفع حصر را اتحاد با اسراييل دانسته، مي نويسد: 
»در واقع اين اظهارات معنايي جز اتحاد با سرمايه هاي 
اسراييل در جهت مقابله با اين رژيم و امريكا نمي تواند 

داشته باشد!«
كيهان اما در ادامه تعيين محل تجمعات را در تناقض 
با اين اظه��ارات خود روحاني مي دان��د: »درحالي كه 
رييس جمهور در گفت وگوي تلويزيوني دوشنبه شب 
آشوب هاي دي ماه را دليل نابساماني هاي ارزي و پيام به 
امريكا براي تشديد فشارها دانست دولت خرداد ماه سال 
جاري محل هايي را براي تجمعات مقرر و اعالم كرد!«

وطن  امروز كشور را به سيرك 
تشبيه كرد

روحاني چند ساعت در روز كار 
مي كند؟

 روحاني، خيانتكار بودن سران 
فتنه را تاييد كرد

استيضاح اخالق

روزنه

م��ا دیرگاهی اس��ت ب��ا کتاب های مان قهر 
کرده ایم. چه بسیارند کسانی که جز کتاب های 
درس��ی در ط��ول دوران تحصی��ل، هرگز روی 
کت��اب دیگ��ری را ندیده ان��د و تصمی��م قاطع 
دارن��د با همین رویه روزی ب��ه زیر خاک بروند! 
غریبه ش��دن با کتاب و ولو شدن در شبکه های 
اجتماع��ی و اینترنت اما چن��دان هم بی غرامت 
نیس��ت. دوری از مطالعه عمی��ق و جدی، وزن 
تفک��ر را در جامع��ه تقلیل می ده��د و آدم ها را 
دهن بین، سطحی و هیستریک بار می آورد. در 
این دوران همه چیز سطحی و بی معنی می شود؛ 
فیلم های جدی و دردمند مثل دارکوب بیننده 
ندارد اما صف برای تماش��ای خزعبالت جنسی 
همیشه شلوغ است، کانال های جوک بیشترین 
مخاطب را دارد و روزبه روز بر تعداد سلبریتی ها و 
شاخ های اینستاگرامی افزوده می شود و از تعداد 
کتابفروشی ها کم می شود و تیراژها پایین می آید 

و به صفر میل می کند.
پ��س از مدتی، اف��راد بدون آنک��ه بفهمند، 
غلیان احساسات، اتخاذ تصمیم های مهم، شادی 
و ناراحتی ه��ای ف��ردی و اجتماعی خود را بنا بر 
دریافتی که از همین منابع نامطمئن و سطحی 
دارند، شکل می دهند و همه چیز به شکلی نازیبا، 
سطحی و قشری می شود. چنین پدیده ای وقتی به 
عرصه پیچیده ای چون سیاست سرریز می شود اما 
می تواند تاریخ، فرهنگ و منافع یک ملت را چه بسا 
برای مدتی مدید، دستخوش تباهی و اضمحالل 
کن��د.  سیاس��ت از آن رو که نقطه کانونی تدبیر 
سایر عرصه های اجتماعی، فرهنگی، علمی، هنری 
و... محسوب می شود بشدت چنین پتانسیلی را 
داراس��ت. اگر نگاهی به آنچه در 4-3 سال اخیر 
در عرصه سیاسی کشور رخ داده، بیندازیم، معنای 
سطحی شدن و ابتذال در این مقوله را بهتر درک 
خواهیم کرد. بگذارید ابتدا س��راغ مجلس برویم. 
افکار عمومی تحت تاثیر ش��بکه های اجتماعی 
اسفندماه 94 دست به انتخاب نمایندگانی زدند 
که از هم��ان ابتدا گویی آمده بودن��د تا آنچه از 
آبروی مجلس و نام مدرس باقی مانده را به حراج 
بگذارند. دلیل هم مش��خص تر از آن بود که قابل 
پوشاندن باش��د. مردم بدون مطالعه و شناخت، 
تحت تاثیر فضاس��ازی های یک باند مشخص در 
شبکه های اجتماعی ترجیح دادند با تعطیل کردن 
تحلیل خود، دس��ت به انتخاب لیستی ناشناس 
بزنند؛ لیس��تی آنقدر ناشناس، ناشی و فاجعه بار 
که اردیبهشت ماه 95 عباس عبدی از چهره های 
نزدیک به محمد خاتم��ی- به عنوان بانی اصلی 
لیس��ت امید - طی یادداشتی به رئیس مجلس 
پیش��نهاد داد 2 جلد کتاب »اقتصاد براي همه« 
و »بین��ش اقتصادي براي همه«، نوش��ته دکتر 
علي س��رزعیم را تهیه ک��رده و به رایگان جهت 
مطالعه در اختیار نمایندگان قرار داده، در صورت 
امکان آزمون هم از آنها گرفته ش��ود! نمایندگان 
مذک��ور هن��وز کمدی های تلخی چ��ون »موزه 
لوور«، »س��لفی با موگرینی«، »استیضاح عباس 
آخون��دی« و... را خلق نکرده بودن��د که آبان ماه 
95، الهه کوالیی، اس��تاد اصالح طلب دانش��گاه 
تهران به روزنامه اصالح طلب »آرمان امروز« گفت: 
»همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار 
است. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست 
امید شدند و من این مساله را تکذیب نمی کنم«. 
کنش های شخصی هر یک از نمایندگان مذکور 
اما خود حدیث مفصل دیگری از تراژدی سیاست 
ای��ران طی چند س��ال اخیر اس��ت.  روزی یک 
نفرش��ان در تریبون مجلس برای سهم پدرش از 
سفره انقالب نطق انقالبی)!( می کند و روزی دیگر 
یکی ش��ان می گوید حقوق نمایندگان کم است، 
فردا نگویید چرا نماینده ها دزد می ش��وند! عالوه 
بر این، در ش��رح خدمات قبل��ی خود به این آب 
و خاک می گوید من قبال در دانشگاه می خوابیدم 
و ماهی 8 میلیون تومان می گرفتم! هم او بعدا به 
مناسبت رسیدن شمار دنبال کنندگان صفحه اش 
در همان شبکه های اجتماعی سطحی و فریبنده 
به K18، کیک تولد می گیرد و حس��ابی جشن 
و پایکوبی به راه می اندازد. پرواضح اس��ت چنین 
نوابغی با این سطح از عمق اگر بخواهند در مسائل 
سیاس��ی- امنیتی کش��ور وارد شده، تصمیم نه، 
حتی اظهارنظر کنند، چه خطراتی کیان کش��ور 
و منافع ملی را تهدید خواهد کرد. ما اما همین ها 
را گذاشته ایم تا 4 سال برای تمام مملکت حرف 
بزنند، که حرف های شان تبدیل به قانون اجرایی 
در تمام ایران ش��ود. و براس��تی اینها اگر اسمش 

مرثیه نیست، چه نام دارد؟ 
ادامه در صفحه 16
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تاریخ درباره این سال ها 
چه خواهد گفت؟

ایاالت متح��ده  رئیس جمه��ور 
آمریکا اخیرا اظه��ار کرده حاضر 
اس��ت »بدون پیش ش��رط« و در »ه��ر مکانی« با 
مقامات ایران��ی دیدار و گفت وگو کند! با این حال 
ساعاتی پس از اظهارات دونالد ترامپ، وزیر خارجه 
آمریکا تاکید کرده اس��ت مالقات با مقامات ایرانی 
پیش شرط هایی دارد که تغییر رفتار ایران)!( یکی 
از آنهاس��ت. براس��تی این دوگانگ��ی چگونه قابل 
توجیه و تفسیر است؟ آیا این پارادوکس گفتاری، 
نش��ات گرفته از نوعی محاسبه تاکتیکی در میان 
مقامات آمریکایی اس��ت؟ آیا میان ترامپ و پمپئو 
تقس��یم کاری در این باره انجام ش��ده است؟ آیا 
می توان اظهارات دوگانه اخیر مقامات آمریکایی را 
در قالب سیاس��ت »چماق و هویج« مورد تجزیه و 

تحلیل قرار داد؟ 
1- جهت تشریح رویکرد فعلی حاکم بر کاخ سفید 
در قبال کشورمان و تحلیل دوگانگی های رفتاری 
موجود میان مقامات آمریکایی، الزم است تعریف 
ساده ای از واژه  »پارادوکس« ارائه دهیم. پارادوکس 
به گزاره ای اطالق می ش��ود که با گزاره های قبلی 
گفته شده از سوی نظریه پردازان همان ساختار یا 
دستگاه یا با یکی از باورهای مبنایی و عمومی در 
تناقض باشد. در علم منطق، پارادوکس به احکامی 
گفته می شود که منجر به تناقض شده و با شهود 
مطابقت ندارد. فراتر از آن، به جمالت متناقضی که 
یک »حقیقت واحد« را در عمل بیان می کنند نیز 

پارادوکس می گویند. 
با این مقدمه، الزم اس��ت به تشریح پارادوکس 
رفت��اری حاکم بر کاخ س��فید بپردازی��م. واقعیت 
امر اینکه چنین دوگانگی و پارادوکس��ی در میان 
مقامات آمریکایی مس��بوق به س��ابقه است. این 
پارادوک��س بیش��تر از آنکه محصول ی��ک بازی 
هدایت ش��ده و ارادی باش��د، معلول استمرار یک 
»دیالکتیک فکری« 40 س��اله در آمریکاس��ت! از 
زمان پیروزی انقالب اس��المی ایران در س��ال 57 
تاکنون، دیالکتیک »شناس��ایی ایران قدرتمند« و 
»تقابل با ایران« به مثابه یک دیالوگ سیاسی پایدار 
و مستمر در اتاق های فکر سیاسی آمریکا در جریان 
بوده است. بسیاری از استراتژیست های آمریکایی از 
جمله برژینس��کی معتقد بودند  »شناسایی ایران 
قدرتمند« تنها راه پیش  روی آمریکا در قبال تهران 
 اس��ت. با این حال برخی دیگر از سیاستمداران و 
استراتژیست های آمریکایی نیز معتقدند »شناسایی 
قدرت ایران« از سوی آمریکا مترادف با عقب نشینی 
واش��نگتن در مقابل انقالب اس��المی ایران است. 
برخی نظریه پ��ردازان آمریکایی نیز معتقد به »راه 
سوم« در این معادله هستند: به گونه ای که آمریکا 
تقابل تمام عیار خود با ایران را در س��ایه شناسایی 

ایران قدرتمند هدایت و مدیریت کند! 
2- بخش اعظم��ی از پارادوکس رفتاری مقامات 
آمریکای��ی در قبال ایران، معل��ول همین منازعه 
پایدار فکری بر سر کشورمان است. به عبارت بهتر، 
در شرایطی که نظریه پردازان آمریکایی همچنان در 
میان گزاره های »شناسایی قدرت ایران« و »تقابل 
مطل��ق با ایران« دس��ت و پا می زنن��د، نمی توان 
از سیاس��تمدارانی مانن��د ترام��پ و پمپئو انتظار 
داش��ت رفتاری ثابت در قبال کش��ورمان داشته 
باش��ند. در اینجا حقیقت دیگری وجود دارد  که 
بسیاری از مقامات آمریکایی، اعم از نظریه پردازان 
و سیاس��تمداران به صورت غی��رارادی آن را انکار 
می کنند: اینکه آمریکا به صورت ناخواس��ته وارد 
فاز شناسایی ایران قدرتمند شده است! به عبارت 
بهتر، از »نومحافظه کاران سرسخت آمریکایی« تا 
»دموکرات های چند چهره« همگی به این نتیجه 
رسیده اند که ایران تنها بازیگری در منطقه و جهان 
است که قادر است ضمن عینیت بخشی به قدرت 
منطقه ای و بین المللی خود، بازی ایاالت متحده و 
متحدان آن در نظام بین الملل را نیز بر هم بریزد. 
این موضوع در محاسبات سیاست خارجی آمریکا 
)خصوصا از ابتدای هزاره س��وم تاکنون( تبدیل به 
یک گزاره ثابت و راهبردی ش��ده است. هر اندازه 
مقامات آمریکایی در گفتار ظاهری خود بیشتر از 
این »گزاره ثاب��ت« و »پیش فرض محکم« فاصله 
می گیرن��د، رفتار پارادوکس��یکال آنه��ا در قبال 
کش��ورمان نمود بیشتری پیدا می کند. این قاعده 
درب��اره اظهارات دوگانه اخی��ر ترامپ و پمپئو نیز 
صدق می کند. آشفتگی فکری مقامات آمریکایی 
در قب��ال ایران، فاکتور و مولفه ای اس��ت که نباید 
آن را در تحلی��ل رفتار مقام��ات آمریکایی نادیده 

انگاشت. 
3- بدون شک موضوع منازعه و دیالکتیک بعدی 
در آمریکا، »پذیرش ایران قدرتمند« نخواهد بود! 

دیالکتیک بعدی در ایاالت متحده، بر س��ر »قواعد 
زندگ��ی با ایران قدرتمند« ش��کل خواهد گرفت. 
اگرچه ش��کل گیری این دیالکتی��ک برای برخی 
افراد از جمله نومحافظ��ه کاران آمریکایی )افرادی 
نظیر ج��ان بولتون و ...( نوعی کابوس محس��وب 
می شود اما قدرت آنها به اندازه ای نیست که مانع 
اس��تمرار روند فعلی ش��وند، بنابراین آنچه امروز 
در رفت��ار مقامات آمریکایی به چش��م می خورد، 
معلول س��ردرگمی راهبردی آنها در قبال »ایران 
قدرتمن��د« و ناتوانی آنها در تفس��یر این واژه در 
فضای رئالیس��تی موجود در نظام بین الملل است. 
از این رو نمی توان دوگانگی های رفتاری و گفتاری 
موجود در ایاالت متحده را معلول اتخاذ سیاس��ت 
»چماق و هویج« از س��وی آنها دانس��ت. در اتخاذ 
سیاست چماق و هویج، ما با »اراده سیاستمداران« 
سر و کار داریم اما آنچه امروز در ایاالت متحده رخ 
می دهد، معلول این اراده نیست، بلکه محصول یک 
»سردرگمی 40 ساله« در قبال کشوری است که 
با تمام وجود در مقابل توسعه طلبی های منطقه ای 
و بین المللی ایاالت متحده آمریکا ایس��تاده است. 
ای��ن پارادوکس ها، بیش از همه مقامات آمریکایی 
از جمله ترامپ را آزار می دهد! نباید فراموش کرد 
نقض صریح س��خنان ترامپ توسط مایک پمپئو، 
بی��ش از ه��ر چیزی اعتب��ار ترامپ را ب��ه عنوان 
رئیس جمهور یک کش��ور  زیر س��وال می برد. این 
در حالی است که در پروسه اتخاذ سیاست »چماق 
و هویج«، بازی یک سیاس��تمدار به گونه ای است 
ک��ه »قدرت« خود را به رخ رقبایش بکش��د. حال 
سوال اصلی اینجاست آیا برآیند سخنان »ترامپ« 
و »پمپئ��و«، پرده برداری از قدرت »کاخ س��فید« 

بود؟! پاسخ این سوال قطعا منفی است. 
در نهایت اینکه طی ماه های آینده، کلیدواژه 
»ای��ران قدرتمن��د« را بیش��تر در اتاق های فکر 
آمریکا و حتی محاف��ل نزدیک به رئیس جمهور 
این کش��ور خواهیم ش��نید؛ کلیدواژه ای که هر 
ان��دازه واش��نگتن در درک و پذیرش مطلق آن 
تعلل کند، هزینه های بیش��تری را در مواجهه با 

کشورمان پرداخت خواهد کرد. 

پارادوکس در واشنگتن
نوید مؤمن

نگاه

     حسن بنده قرائی     
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افزایش روابط دولت 
روحانی و کره شمالی

پژمانفر در گفت وگو با »وطن امروز« از برخی 
 فشارهای دولتی ها برای شکست طرح سؤال 

از رئیس جمهور پرده برداشت

 جعل امضا برای
 فرار از پاسخگویی

مشخصات کروز 
1۵۰۰ کیلومتری 
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 مژده 
ابوقریب

گزارش »وطن امروز« از 4 فیلم 
جدیدی که به چرخه اکران 
سینماها تنوع می بخشند

یکی از مدیران هوافضای سپاه در پاسخ به برخی 
اظهارنظرهای  غیرکارشناسی تشریح کرد

وزیر خارجه کره شمالی دیروز در تهران
 با محمدجواد ظریف دیدار کرد

یادداشت امروز تیترهاي امروز

اگ��ر بگویی��م ای��ن روزه��ا ج��ای آی��ت اهلل 
هاشمی رفسنجانی خالی است، بیراه نگفته      ایم، البته 
نه به خاطر اینکه نقش »مرد بحران ها« را ایفا کند 
و با نزدیکانش هم نظر باشیم که در بحبوحه  انواع 
مشکالت کشور، این هاشمی رفسنجانی است که 
می توانست نقش »مرد عبور از بحران ها« را ایفا کند 
و دست گیر دولت روحانی باشد؛ حیاتش الزم بود 
تا نظاره گر سرنوشت تمام رویکردهایی باشد که به 
عقیده اش قطار کشور را در مسیر توسعه، پیشرفت 
و رف��اه ریل  گ��ذاری می ک��رد؛ رویکردهای��ی که 
مهم     ترین آنها عادی  سازی رابطه بین ایران و آمریکا 
بود. در ایام مذاکرات هس��ته  ای، روند کار اگر مورد 
انتقاد افرادی که برچسب دلواپسان روی آنها زدند، 
ق��رار می گرفت، به همان اندازه برای رفس��نجانی 
رضایتبخ��ش ب��ود. او طی یک مصاحبه ب��ا ابراز 
رضایت از گفت وگوی طرف ایرانی با آمریکایی ها، 
اعالم کرد: »تابوی مذاکره با آمریکا شکست و البته 
مخالفان آن هنوز هم دست و پا می زنند ؛ اگر تحول 
در حوزه  سیاس��ت خارجی نبود تحول در جاهای 
دیگر سخت بود و توافق باعث شد که یک جنگ 
سرد طوالنی و تنش پایان یابد«. آنچه که آیت اهلل 
رفسنجانی دست و پا زدن تعبیر می کند و به زعم 
خودش با شکستن تابوی مذاکره با آمریکا در مقابل 
اندیشه های آنها به پیروزی رسیده است، رویکردی 
است که در طول تاریخ 40 ساله  انقالب، دلسوزان 
آن همواره تاکید کرده  اند آمریکا به عنوان دشمن 
دائمی ایران در هر شرایطی غیرقابل اعتماد است و 
هر گونه رابطه با آنها جز ضرر برای ایران آورده ای 
ندارد. در مقابل هاشمی رفسنجانی به عنوان رهبر 
گروهی ایفای نقش کرده است که به دنبال رابطه با 
آمریکا بودند و چنین ارتباطی را برای ادامه  حیات 

ایران الزم می دانستند.
حسین موسویان، سفیر سابق ایران در آلمان 
به عنوان عضوی از اندیش��ه ای که رفس��نجانی 
آن را رهبری می کن��د، در کتاب خود با عنوان 
»ایران و آمریکا، گذشته  شکست خورده و مسیر 
آشتی«، خاطراتی را نقل می کند که مؤید نقش 
هاش��می در طول تاریخ به منظور عادی  سازی 
رابطه با آمریکاس��ت: »رفسنجانی در آن مقطع 
)سال ۶8( دومین مرد قدرتمند ایران پس از امام 
خمینی بود که از مذاکره و عادی  سازی روابط با 
ایاالت متحده پشتیبانی می کرد«،  »رفسنجانی 
با استفاده از کانال های مختلف و هر ابزاری که در 
اختیار داش��ت برای دستیابی به توافق با ایاالت 

متحده تالش می کرد.
ادامه در صفحه 16

پردردسر برای وارث
سمیرا کریمشاهی

در شبکه های اجتماعی

@vatanemrooz

بیستمین سالگرد شهادت »محمود صارمی« و روز خبرنگار را گرامی می داریم      1179 سال  و 2۵4 روز گذشت

هیس! نماینده ها فریاد نمی زنند
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 گزارش میدانی »وطن امروز« از اولین روز اجرای بسته جدید ارزی دولت
و مجاز شدن خرید و فروش ارز در صرافی ها

شروع دوباره...

صفحه   2

صفحه   3

عماد افروغ:

از تجربه برجام 
عبرت بگیریم

طنز

12

وطن امروز  شماره 2506 

چهار شنبه 17 مرداد 1397

ابلهان
تهدی��د اگ��ر ش��دی نش��و هی جوش��ی

 را ت��و ب��زن ب��ه خنگی و بیهوش��ی
خ��ود

ب��ر طب��ل نک��وب و از س��ر ت��رس بگ��و:

ای��ن اس��ت ج��واب ابله��ان! خاموش��ی!

فهیمه انوری

اونکه ردیفه

+ سالم، عصرتون بخیر، ببخشید که مزاحم 

شدم، می خواستم با جناب آقای خان پرور، 

حترم سازمان فرهنگ، چالش های 
ریاست م

ه رو و غیره صحبت کنم.
روب

 نیستن.

+ مطمئنید؟ من واسه مصاحبه وقت قبلی 

گرفته بودما.

 آها تویی؟ همون خبرنگاره؟

+ بله بله در خدمتم.

 یه ایمیل بده می فرستم واست.

+ ایمیل؟

 می خوای تلگرام کنم اگه سختته؟

+ نه ایمیل که دارم، فقط ببخشید نفهمیدم 

چی رو می خواید بفرستید.

 سؤاالی مصاحبه رو دیگه، فایل پی دی افه.

+ آها، بله درسته، چیزی هم می تونم 

بهشون اضافه کنم؟

ستاره دار نیستن 
 نه ولی می تونی اونایی که 

رو حذف کنی.

+ آو چه خوب، ترتیب چی؟ می تونم جابه جا 
کنم؟

 اگه به روند کلی مصاحبه آسیبی نزنه 

می شه، ولی بهت توصیه می کنم این کار 

رو نکنی، کلی کار کارشناسی پشت این 

سؤاالس.

+ بله بله حق با شماست، بعد ببخشید من 

کی حضوری بیام واسه خود مصاحبه؟

 سؤاالرو که خوندی یه زنگ بزن جواب ها 

رو می فرستم واست، پیام هم بدی کافیه.

+ به به چه عالی. پس من ایمیلم رو 

می فرستم خدمتتون.

 دستت درد نکنه، فقط داداش اون وسطا 

یادت نره به نقش پررنگ مشاور ارشد 

حاج آقا هم اشاره کنی، یه جوری خودت 

جاش کن دیگه.

+ حتما، فقط جسارتا کی هستن ایشون؟
 من.

+ بابا اون که ردیفه، نمی گفتیدم خودم 

می نوشتم، خیالتون راحت باشه.

 دمت گرم.

+ در انتها صمیمانه به آقای خان پرور 

سالم برسونید، خیلی ممنون از وقتی که 

گذاشتید. فعال خدانگهدار.

 خواهش می کنم، خدافظ.

افشار جابری

س�وال اول: طبق آمار جهانی، 

43 درصد خانواره��ای آمریکایی، 

توان تهیه خوراک، پوشاک و مسکن 

ندارند، به نظر شما مسئله اصلی این 

افراد در زندگی چیست؟

مهناز: خب مشخصه که، مسئله ای 

ندارند اونا، حجابش��ون که اجباری 

نیس، ورزشگاه هم که اگه بخوان 

مي تونن برن، درسته که خوراک 

و پوشاک و مسکن ندارند ولی 

مگر زندگی این چیزهاست، 

زندگی اون چیزهاست.

تران�ه: ب��ه نظر من، 

رو  اصلی  مسئله 

دولت آمریکا 

ل کرده و آن هم مشکل مهم »حاال 
ح

چی بپوشم« هست، هیچی دیگه، فقط 

عش��ق وحال می کنند من خودم که 

دغدغه اصلیم اینه.

دیگ�ران: مسئله ش��ون اینه که سال 

ی میره، ببینن، جناب 
1400 که روحان

مشایخی میره یا نمیره؟!

س�وال دوم: از لحاظ آم��ار جهانی، 

آمریکا جزء 3 کش��ور اول در تجاوز به 

زنان و مردان اس��ت، نظرت��ان در این 

مورد چیست؟

مهناز: خب این یعنی آن کشور آنقدر 

ه طور آزادانه به 
آزاد است که می توانند ب

هم تجاوز کنند، تازه به مردانشون هم 

تجاوز می شه و این تساوی حقوق زن 

و مرد در کشور رو نشون میده و همه 

چیز فیفتی فیفتیه.

تران�ه: این آمار خیره کننده، تنها به 

دس��ت مردم سلحشورشون به دست 

نیام��ده و پلیس و مس��ئولین هم در 

این امر دخیل بودن، اونوقت پلیس ما 

هنوز که هنوزه نمیذاره یکی آزادانه 

ختر مردم بشه، آخه پلیس 
مزاحم د

آنقدر گیر؟!

دیگ�ران: فستیواالش��ون ک��م 

خدمت نکرده به این آمار، مثال 

همین َکن، ول��ی عوام که 

درک نمی کنند خدمات  

ستیوالها رو.
ف

آزموني که توسط ربات 

با درستی 99% شبیه سازی 

شده است

ترانه، مهناز و دیگران پاسخ می دهند

احسان مالیی

»آمریکا و انگلیس دارای باالترین آمار خودکشی 

دانشجویان هستند«! یک درصد اگر فکر کنید 

این خبر صحت داشته باشد! مثل این است که 

فکر کنید فیل ها هم پرواز می کنند، بله می دانم 

برای اینکه حال مارا بگیرید و ما را ضایع کنید، 

را ب��ا هواپیما به پرواز 
ش��ود آنها 

می گویید: می 

آورد! ام��ا خداییش هی��چ کس تا حاال ندیده 
در

که فیلها بال داشته باشند! فلذا اگر بشود واقعی 

�ر دوم را یک جوری زیر س��بیلی رد 
بودن خب�

کرد، صحت خب��ر اول به هیچ وجه من الوجوه 

در ک��ت و کولمان نمی رود! حاال گیریم که این 

 آم��ار آمریکا و انگلیس داده 
ر را دفتر ملی

اخب��ا

باشد، خب که چه؟ اینها سند و مدرک می شود 

 مگر؟! یک جوری می گویند دفتر ملی آمار، انگار 

بر را تیتر یک کرده 
»بی بی س��ی فارس��ی« خ

است! یعنی همینقدر دارای ضعف تحلیل!

اص��ال یک صدم درصد هم اگ��ر احتمال بدهیم 

جود دارد )که ندارد( این همه خبر 
چنین چیزی و

مهم، بعد ما چسبیده ایم به یک خبر دست چندم 

که چه بشود؟ اصال وقتی خبِر »پیچ خوردن پای 

یک سگ در ایران و نقض فاحش حقوق بشر« در 

میان است، چرا گیر بدهیم به زندگی خصوصی 

شورها؟ هان؟ چی؟ میپرسید سگ کجاش 
بقیه ک

بش��ره که نوشته نقض حقوق بشر؟! خب همین 

کارها را می کنید که خبر دست چندم را به عنوان 

تیتر یک به خوردتان می دهند دیگر! اصال همین 

ت کرده از کمپین »من هم یک سگ 
حرفتان ثاب

هستم« حمایت نکرده اید.

حاال اگر این موض��وع را هم نادیده بگیریم و باز 

یک صدم درصد دیگر )جهنم و ضرر!( صحت این 

سیده کوثر سعیدزادهتوجیه جهنم و ضرر!

خبر را بپذیریم، فرهنگ لغت آمریکا و انگلیس را 

که خدا از ما نگرفته! با یک جست وجوی کوچک 

متوجه می ش��وید در فرهنگ لغتش��ان 

اصال کلمه ای به نام خودکش��ی 

وج��ود ندارد، چه برس��د 

اینها  اینکه ح��اال  به 

آم��ار  بیش��ترین 

خودکشی دانشجویان 

را هم داش��ته باشند! باور نمی کنید؟! 

ن را باز کنید 
دیکشنری موبایلتا

 khodkoshi و بنویس��ید

اگر ننوشته بود: داداچ! داری 

شتباه میزنی، بر من و تحلیلم 
ا

لعنت بفرستید!

مهدی پیرهادی 

مشروطه ُپکید

مش��روطه سرس��بد  گل  م��رگ  ب��ا 

مش��روطه َی��د  ب��ا  ُپکی��د  مش��روطه 

 را دار زدن��د
هرک��س ک��ه ش��نیده ش��یخ

صف��ر ت��ا ص��د مش��روطه
خندی��ده ب��ه 

فهیمه انوری

درآمد ِتق 

مشروطه
مش��روطه عاش��ق  و  غری��ب  م��رد  آن 

مش��روطه تِ��ق  درآم��ده  گف��ت  چ��ون 

مش��روطه ِس��رتِق  ج��وان  دس��ت  ب��ا 

مش��روطه خال��ق  ب��ه  ش��بی  پیوس��ت 

فهیمه انوری

جزئیات مصاحبه چالشی رئیس جمهور با صداو سیما

در هفته ای که گذشت رئیس جمهور محترم 

جهت پاس��خگویی به مشکالت جاری کشور 

ش��جاعانه جلوی دوربین صدا و سیما حضور 

یافت و به سواالت چالشی مجری برنامه پاسخ 
گفت.

***

مج��ری: آق��ای روحان��ی از این ک��ه دعوت 

این کمترین)منظورش ریاس��ت سازمان( را 

پذیرفتی��د و لطف نمودید درباره مش��کالت 

ور با مردم صحبت کنید ممنونیم.
کش

مردم ای��ران به 
روحان��ی: از همی��ن جا ب��ه 

خص��وص 24 میلیون و خرده ای باس��واد و 

دارم... . البته اغراق 
با معرفت، عرض س��الم 

نفرمایید مشکل خاصی که اصالً نداریم و اگر 

هم دشواری هس��ت مربوط به دولت قبله و 

نگران نباشید!

مج��ری: جناب روحانی دول��ت قبل که خود 

شما بودید!

روحانی: مهم نیس��ت هر کی می خواد باشه 

باشه در هر صورت تقصیر این دولت نیست!

فاً بفرمایی��د چرا قیمت ارز به این 
مجری: لط

وض��ع درآمده و لحظه ب��ه لحظه باال و پایین 

میش��ه؟! مثال همین االن شما ببینید قیمت 

1 هزار و هفتصد تومنه... ببخشید همین 
دالر 0

االن توی گوشی گفتند این قیمت مربوط به 

ش بود، قیمت فعلی دالر 11 هزار 
30 ثانیه پی

و 560 تومنه!

روحانی)ب��ا خن��ده متعجبان��ه(: ک��م لطفی 

نفرمایید! قیمت واقع��ی دالر االن 11 هزار و 

1 هزار و 560 تومن. در هر 
557 تومنه ن��ه 1

صورت بابت ارز و دالر خیالتان راحت باشه!

مجری: بنده همین رو می خواستم بشنوم آیا 

ما خیالمان بابت دالر راحت باشه؟!

روحانی: تخِت تخت!

مجری: طرح دولت برای حل نابسامانی های 

پیش رو چیست؟!

روحان��ی: دولت باید ط��رح مدونی برای حل 

مشکالت داشته باشد. البته همانطور که باید، 

این دولت یک بس��ته 2 روزه، 4روزه، 8 روزه، 

طور دارد تا 2 
طور باین��ری 

16روزه و همین 

مگا بای��ت روزه! پس اصال نباید جای نگرانی 

باشد. دولت باید مشکالت کشور را بشناسد. 

دولت باید پس از شناختن این مشکالت آنها را 

حل کند. دولت باید جهت حل این مشکالت 

علی بهمنیکم لطفی نفرمایید!

راهکار ارائه بدهد. البته مردم هم باید دست به 

کار ش��وند! مثال برق نداریم، خب سهم دولت 

باید ایجاد برق باش��د که ممکن اس��ت بعضی 

اوقات نباشد، اینجا سهم مردم برجسته می شود 

فاده را ببرند و 
که باید از قطعی برق کمال است

در این مدت زمان استراحت کنند تا برق بیاید 

دوباره!

البته باید کارهای دیگری هم بش��ود که نباید 

د و در هر صورت باید مردم دست 
نگران باش��ی

در دست مسئولین بدهند تا مشکلی اگر هست 

رفع بشود!  باید!

مج��ری: از ای��ن که در این مصاحبه چالش��ی 

ش��رکت فرمودید ضمن عذرخواهی از ش��ما 

قدردانی می کنیم!

روحانی: بنده هم به نوبه خودم باید از ش��ما و 

ردم عزیزمان به خص��وص اون 24 میلیون و 
م

اد و با معرفت  تشکر کنم و اصالً 
خرده ای با سو

جای عذرخواهی نیست و دولتمردان باید همین 

طوری به چالش کشیده شوند و پاسخ دهند و 

اصال باید نگران نباشید!

سر دبیر: بهزاد توفیق فر

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس کارتون: کامران یاري

مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی: حسین شهریاری مزرعه امامی

به مناسبت روز خبرنگار

بر اساس تحقیقاتی که توسط دفتر ملی آمار انگلیس صورت گرفته خیلی تابلو مشخص است که نرخ خودکشی دانشجویان بین 

ک روز از زندگی یکی از این دانشجوها شرح داده شده 
ت. در زیر ی

سال های 2007 تا  پایان 2016 افزایش 56 درصدی داشته اس
است:

ساعت 6:30

د و نور مالیمی 
 چراغ اتاقش روش��ن می ش��و

 ویبره نازی می رود. 
بر صورتش می تابد. تختش

تلویزیون روشن می شود و می گوید اردک های 

ملکه از خواب بیدار شده اند.

ساعت 7:30

در ایس��تگاه اتوبوس منتظر دوستش است تا 

با هم به دانشگاه بروند. دوستش نمی آید و او 

سوار بر اتوبوس سوخت هیدروژنی مدل 
تنها، 

2018 راهی دانشگاه می شود.

ساعت 10

ر مانیتور 
تیزری با کیفیت از زندگی دوستش د

 با گاز نئون 
دانشگاه پخش می شود. دوستش

دنیای مدرن را ترک کرده است.

ساعت 10:30

در کالس به کفش��ش زل زده و به دوستش 

فکر می کند.

ساعت 12

ده و او همچنان به کفش��ش 
کالس تمام ش��

ل زده و آب چش��مانش خشک شده است. 
ز

همکالسی اش به او نزدیک می شود و می فهمد 

در فکر نیس��ت بلک��ه به دلی��ل اینکه قرص 

خورده قفلی زده است. همکالسی 
اعصابش را ن

از قرص اعصاب خودش به او می دهد.

ساعت22

قرص اعصابش را پیدا نمی کند. قفلی زدنهایش 

به س��راغش می آیند. پیام شب بخیِر ملکه از 

تلویزیون پخش می شود. به ملکه شب بخیر 

می گوید و خودش را از طبقه بیستم به پایین 

پرت می کند.

ساعت 16

ت. تلویزیون تاکسی 
در راه برگشت به منزل اس

از تعویض آب اس��تخر قص��ر ملکه می گوید. 

ج را ع��وض می کن��د و آهنگی از 
رانن��ده مو

شود. او روی 
چاووشی انگلیس��ی ها پخش می 

صندلی های چرم نشسته و با آهنگ زار می زند.

ساعت 14

یک��ی از دوس��تانش کنارش می نش��یند و با 

گوشی جدیدش فیلم کتک خوردن یک دختر 

از پلیس دانشگاه را به او نشان می دهد. الکردار 

ت را با قابلیت تصویر آهسته پخش 
ضربات مش

می کند.

ضمیمه طنز راه راه

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

  با ما بتماسید!

info@rah
rahtanz.i

r :رایانامه  
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بغلی بگیر

پس از ماهها س��کوت خب��ری درباره دریافت کنن��دگان ارز دولتی,  تلکس های 

خبرگزاریها و تلفن های دفاتر رسانه ها،  خبر مهمی را مخابره کردند که موجب 

شگفتی کارشناسان و مردم شد.  

“بانک مرکزی,  فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را به وزارت اقتصاد فرستاد.”  

س��خنگوی بانک مرک��زی در این باره به خبرنگاران گفت: با تالش ش��بانه روزی 

همکارانمان توانس��تیم این فهرست را تهیه و به وزارت اقتصاد تحویل دهیم.  وی 

همچنین ابراز امیدواری کرد وزارت اقتصاد بتواند با تالش شبانه روزی همکارانش،  

این فهرست را تهیه و به وزارت صنعت تحویل دهد. سخنگوی وزارت صنعت نیز 

اطمینان داد به محض دریافت فهرس��ت،  آن را به وزارت ورزش و جوانان تحویل 
دهد... 

قهوه ای

رد و افزود: »این حرفها پیش متخصصین 
عابدزاده هرگونه نسبتی با عابدزاده را رد ک

هیچ حنایی ندارد«. علی عابدزاده،  رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری در مراسم 

از وزیر راه گفت: این اباطیل چیست که 
افتتاح هواپیما ملخدارها،  ضمن تش��کر 

 تازه یاد گرفته اند و می گویند؟ هواپیماهای ما هم ای بی س��ی دارد هم 
منتقدان

دی اف ج��ی و خیلی هم خوب اس��ت. وی در ادامه اذع��ان کرد »وقتی می گویم 

هایتا ما هواپیما را به کرمان نمی فرستیم« 
استاندارد است یعنی استاندارد است و ن

هرآباد - دوراهی قپان کارکند. عابدزاده در پاس��خ به 
و می گذاریم در همین خط م

سوالی مبنی بر سقوط یکی از همین هواپیماها در یاسوج گفت: اینا رنگش با اونا 

فرق داره، خیلی هم حواسمان خوبیم)!( 

خواستار

فک حبیب زاده از چهار جا شکسته،  رفته پی کارش.  کارشناس روزنامه »نون« 

نوشت: در بازی استقالل و ذوب آهن،  رضا حبیب زاده بازیکن ذوب آهن با اجرای 

خرد کرد. در این بازی 
یک فن تازه،  فک خود را به پای وریا غفوری کوباند و آن را 

که به همت فدراسیون فوتبال و با همکاری سازمان لیگ و با حمایت وزارت ورزش 

و جوانان در چمن برگزارشد،  هردو بازیکن اشتباه زدند. 

 کارشناس��ان معتقدند فوتبال بازی اشتباه زدن است و حمایتهای بیشتر دولت و 

مسؤولین را خواستار شدند.

پوشک 
ضمیمه!

آزادی نداریم که!

اُرد بزرگ تر از دهان

تا تهش روی ما حساب کنید 

دست دردست هم دهید به قهر 

میهن خویش را خراب کنید

از گرانی اگر که خسته شدید

نتمرگید، اعتصاب کنید  

خودتان با زبان نرم چماق

همه اقشار را مجاب کنید

که بریزید در خیابان ها

با اتوبوس، پیچ و تاب کنید 

گفته بودیم ملت ایران

وقت آن است انتخاب کنید

عکس شاه فقید ایران را

روی تی شرت خویش قاب کنید

هرچه در سطح شهر می بینید

فوری آتش زده کباب کنید

عابری هم اگر که رد می شد

جزو شهر است، پس حساب کنید

یک ندای بلند آزادیست 

هر زنی را که بی حجاب کنید

تا بسیجی به سمتتان آمد

توی حلقش ِمس مذاب کنید

شیشه  بانک را بترکانید

توی آبسردکن شراب کنید

از سر اعتراض نعره کشان 

همه را غرق اضطراب کنید

اعتراضات اینچنینی را

توی کشور، قشششنگ باب کنید

اُرد دادیم و... هی نفهمیدید

هرچه که جز زدیم، خندیدید 

خودمان را مدام جر دادیم

باز از فرط خنده ترکیدید 

نیم قرن است نقشه میریزیم 

نیم قرن است که  نترسیدید

پیش چشم جهان و ملت ها

سرمان خوووب شیره مالیدید 

عوض اعتراض رویایی

جای پرتاب کفش و دمپایی

با شعار علیه اسرائیل 

می روید توی راهپیمایی؟

آه مردم... فازتان ایز وات؟؟

ای بر این انقالبتان صلوات

رضوان ابوترابی

شاهرخ بایرامی

ماله کوچیک!
)متن استعفای سخنگوی دولت که پذیرفته نشد، زود بخوانید 

تا فیلتر نشده است(

ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی

با سالم

اینجانب محمد باقر نوبخت حقیقی )حقیقی پسوند فامیلم 

اس��ت و به معنای این نیست که بدل داشته باشم یا بخواهم 

سخنگو در پیاده سازی سیاستهای قوه مجریه و عملکرد دولت، با بگویم نس��خه اصلی هس��تم( با توجه به تاثیر عمیق نقش 

اجازه شما از این سمت کناره گیری کرده و در سایر سمتهای کم 

اهمیت تر مانند ریاست سازمان برنامه و بودجه به ادامه خدمت 

مشغول می گردم. در این نامه که به فارسی سخت نگارش شده 

ضمن ارائه گزارش هایی از محضرتان مرخص می شوم.

بنده علی رغم نظر شما و بقیه همچنان معتقدم که برجام با هر 

فرجامی قابل دفاع است و از اول هم بودن آمریکا در برجام خیری 

نداشت که بخواهیم از رفتنش ناراحت شویم، اگر بقیه هم بروند 

بازهم اشکالی ندارد. تنهایی مال مرد است. شاید شما ندانید ولی دولت 

برای بعد از خروج آمریکا از برجام، برنامه های حس��اب شده ای جهت 

مقابله با تحریم ها، کنترل ارز و مشکالت اقتصادی داشت که شاهد 

اجرا و تاثیرگذاری بخش کوچکی از آن هستید. اآلن که به اینجای 

نامه رسیده ام، با این همه آمادگی و برنامه نمی دانم من اصال چرا 

دارم استعفا می دهم؟ ولی حرف مرد یکی است. حیف که دارم 

م��ی روم و اال چه حرفهایی که ب��رای دفاع از عملکرد دولت 

همین اآلن به ذهنم رسید.

جناب رئیس جمهور، در پی اظهارات راه گشای بنده برای 

 بازار ارز و دعوت از مردم برای عرضه و وسط آوردن 
کنترل

ارزشان، مقدار قابل توجهی ارز به وسط آمد. 

آقای رئیس، گلدان ها را آب داده ام و یک کپی از بسته پیشنهادی دولت 

برای مقابله با اس��تعفای مدیران و دعوت به کار مجدد آنها را در کشوی 

میزتان گذاشته ام، توصیه می کنم آن را به دقت مطالعه فرمایید.

در انتها الزم می دانم تا اضافه کنم: من که جیک و جیک می کنم برات، 

ماله کوچیک می کشم برات بذارم برم؟

مصطفی صاحبی

پای خبر رتبه اول تعداد خودکش��ی دانشجویان آمریکایی 

م  نیاورده و با 
و انگلیس��ی، عده ای از دوس��تان غرب زده ک

گذاش��تن کامنت هایی که چند نمونه از آنه��ا را در اینجا 

آورده ایم به وجود آزادی در این کشورها غبطه خوردند.

غرب زده 1: به این میگن آزادی، هر وقت دلشون بخواد 

میرن، هر وقت دلش��ون بخواد میان، هر وقتم دلش��ون 

بخواد میمیرن، حاال ما باش��یم دو ساعت دیر بریم خونه 

از پزش��کی قانونی زنگ میزنن که ب��رادر من زودتر برو 

خونه نگرانتن...

غ��رب زده 2: اص��ال اونجا طرف 

ش��ب که میخ��واد بخوابه کلی 

قرص میخوره صبح بیدار نشه، 

اصال دلش نمیخواد بیدار بشه؛ 

حاال اینجا کل شب ۵ ساعت 

خوابیدی فرداش��م تعطیله 

ولی ه��ی یه صدایی میگه 

پاش��و  دیگه لنگه ظهره، 

بابات نون سنگک داغ دو 

رو کنجدی خریده سرد 

بشه از دهن میفته؛ اون 

لحظه است که دلت 

ی��ه آزادی ب��ا طعم 

مرگ می خواد.

غرب زده 3: اونجا طرف از این دنیا خس��ته میشه دلش 

می خواد یه دنیای دیگه رو تجربه کنه اراده میکنه میره 

یه دنیای دیگه؛ اونوقت ما اینجا از دنیا خس��ته میشیم 

میریم تو اتاقمون که خلوت کنیم ببینیم کدوم دنیارو 

انتخاب کنیم صد نفر پش��ت در اتاق صف میکشن که 

چته؟! اتفاقی افتاده؟ عاشق شدی؟ آزادی نداریم که...

غ��رب زده 4: آزادی یعنی هیجان... حاال از هر طریقی... 

شما تصور کن از باالی یه ساختمون ۵0 طبقه ای خودتو 

بندازی پایین و طوری با سر بیای رو آسفالت خیابون که 

از مغز س��ر تا انگشت کوچیکه پات 

ت��رک بخ��وره، 

حاال ما اگر اینجا 

بخوای��م این کار 

کنیم یک��ی میاد 

باال اونقدر رو مخت 

راه میره که این کار 

نکن بچه ج��ون! دنیا 

که به آخر نرسیده... که 

میای  داوطلبانه  خودت 

پایی��ن و از جم��ع حاضر 

در محل حادثه عذرخواهی 

میکنی که وقتشونو گرفتی!

سحر فتحی 

در بارعدس چرا تو سرگردانی؟!

تو اسوه  دولتی ترین مردانی

برخیز جزایری! خودت را بتکان!

امشب تو به یک آب خنک مهمانی

دروازه دولت

باید امور بی خود و بی جا عوض شود

بالفرض درب سفت مربا عوض شود

چون»برج زهرمار« پر از بار منفی است

با لفظ خوب و مثبت »پیزا« عوض شود

شعرم گرفته در دل مترو، بعید نیست

این شعر با پماد کف پا عوض شود

در این هجوم ولوله من می ُسرایمش

ای کاش َجو صوتی اینجا عوض شود

خوب است شیشه دو جداره که خارجی است

با واژگان شیشه دوالاّ عوض شود

درخواست می کنم به ِجد، از مردم فهیم

متن کامنت های اینستا عوض شود

تصمیم گیر مدرسه حاال مدل شده

ممکن نبود این همه کبری عوض شود!

حاال که پول چاره  علم است بهتر است

موضوع لوس و کهنه  انشاء عوض شود

میم و ه� و ب و ز و شین مختلس شدند

وقتش رسیده کلاّ الفبا عوض شود

مسئول هایمان چغر و بدبدن شدند

باید که جای دولت و فیال عوض شود

چسبیده یک نفر به مقامش، به هر جهت 

زشت است صدر مجلس شورا عوض شود

چون معتقد به اصل بقای ریاست است

گویا نِشسته تا خود دنیا عوض شود

گاهی حباب توی فضا پخش می کنند

ز دور و بر ما عوض شود
تا جنس گا

تازه به اوج شعر رسیدم که پخش شد:

دروازه دولت است! که خط ها عوض شود

مینا گودرزی

»هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک«

اگر شبیه تو هستند پس ندارم باک

تویی خروجی ترکیب صنعت و سنت

شبیه شیشه و شیره، کراک با تریاک

پیام داده ای آن گونه با حروف بزرگ

ولی چه گیر تو آمد از آن به غیر بالک!

ت تو را هر که دید اشاره نمود
پیام زش

به کله ی تو و اِسَپک زنان بگفتا: خاک!

نبوده قصه توفان شن تو را عبرت؟

که گندتان نشد از ذهن کل دنیا پاک

هنوز مانده از آن ماجرا برای شما

دهاِن چاک و دل و چند جای دیگر چاک!

پیام زشت تو چون الف در غریبی بود

توان جنگ نداری تو مردک هتاک!

وباره از ملوانان تان رسیده خبر
د

برایشان شده پوشک ضمیمه  پوشاک!

خالصه باز اگر این چنین شکر خوردی

زرنگ باش و بزن زود بعد از آن مسواک!

خواب گالبی!
خوابیم و فقط خواب تو را می بینیم

در خواب گالبی تپل می چینیم

خوردیم یکی، ولی عجب سنگینیم!!!

از درد نمی شود زمین بنشینیم

با ترس، فقط منتظر تعبیریم

تا سال هزاروچارصد می میریم

فهیمه انوری

نه! چار و دویست نه! بگو چار و صد است

این قیمت خنده دار، صرفا عدد است

شاعر کلمات بوق بوقی بلد است

چون فحش و دری وری ناجور بد است

مشغول دعای دولت تدبیریم

تا سال هزاروچارصد می میریم

افتاد تمام مملکت در چاهت

هم طیف رقیب و طیف خاطرخواهت

لعنت به تِز و تفکر کوتاهت

رحمی بکن و برو! خدا همراهت!

درحال مذاب گشتن و تبخیریم

تا سال هزاروچارصد می میریم

شهرام عدسی!

مسئول ضعیف دوره اش تا رد شد

دانشجو نیز نمره هایش بد شد

پرهیز کن از کالس استاد بنفش

زیرا که نتیجه قهوه ای خواهد شد!

استعفای سخنگو!

ن آلوده بود
چون هوای شهرما

دست خواهش سوی باران می گشود

برق او شد قطع چون پر مصرف است

ظاهراً سرکنگبین صفرا فزود

سازمان ُپرمصرف

نمونده حرفی بین ما هویجی!

تو انگار قاطی وگاگول وگیجی!

برو! واینستا اینجا بچه پر رو!

بگم واست بیاد بچه بسیجی؟

بیام برات؟

ه تو کور و کر شوی
در این جهان مباد ک

باید تمام حادثه ها را ز بر شوی

می گفت با صدای رسا یک خبرنگار:

“ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی”

روز خبرنگار

 دکتر!« و َچک زده اید
گفتیم »سالم

ما تک نزده چه زود پاتک زده اید!

از شاه و سکوت و خفقان حرفیدید

انگار به آن زمان فالش بک زده اید
چوب الی چرخ دکترسالم

ناهید رفیعی

مصطفی صاحبی

امین شفیعی 

ناهید رفیعی

مینا گودرزی

فهیمه انوری

زیِر معمولی!

درآمدم بخرم یک پنیر معمولی

 دکتر امیر معمولی
شب از مغازه

که ناگهان هوس پسته کرد این دل تنگ

امان از این دل لغزش پذیر معمولی

تهش به قیمت یک مشت پسته هم نرسد

تمام زندگی یک دبیر معمولی

ق و وام و مزایای توپ می گیرد
حقو

نود برابر من یک مدیر معمولی

مدیر هم نه بیا تا همین محله ما

ببین چه می کند آن فالگیر معمولی

به قشر ما متوسط همیشه می گویند

ولی زمان نوشتن فقیر معمولی

به هر اداره که کارم رسید بی شک داشت

همیشه پوشه من چند گیر معمولی

 قبر مرده او تف همان که گفت نخست
به

به این پروسه امضا: مسیر معمولی

مرا به قعر جهنم که برد گفت اینجا

دچار گشته به کمبود قیر معمولی

چار ده میلیون
گرفته بود فقط با سه 

برای بچه عروسی، سفیر معمولی

فغان که آروغ خود را که زد نشست و سپس

فروتنانه به خود گفت: سیر معمولی

به رغم وانت مشدی غالم همسایه

ی دزدگیر معمولی
نداشت مملکت

گذشت آنکه به خوبی محافظت می شد

تمام قافله با یک دلیر معمولی

وزیر کاری و خیلی خفن نمی خواهم

یکی علم بکند یک وزیر معمولی

شبی رفیق منافق به حجره آمد و گفت

چفیه ای زده ام با حریر معمولی

یکی از اوج تصادف، یکی هم از سرطان

سقوط کرده بسی مرگ و میر معمولی

سؤال کرد عزیزی چگونه ای امروز؟

ب دادم و گفتم خمیر معمولی
جوا

دم از مذاکره با غرب می زنی اُسکل؟

نتیجه را زده حدس این حقیر معمولی

به زیر وعده شان می زنند هربارش

گرفته حرف مرا هر بصیر معمولی

تمام مشکلمان حل و فصل خواهد شد

به چند ایده امکان پذیر معمولی

به سان شیر ژیان از تو درس می گیرند

کمی اگر بخوری خاک شیر معمولی

بگو به حرمت کشتی  »نقی معمولی«

بگیرد از خم مفسد، یه »زیر« معمولی

افشار جابری

ُسدیم کلریدیم 

بگو خب!

یک عمر پی پول دویدیم، بگو خب!

از هرچه خوشی بود، بریدیم، بگو خب!

نان و نمک از بس که جویدیم شب و روز

اّه ُسدیم کلریدیم، بگو خب! یک گوول

بعد از دوسه سالی که پس انداز نمودیم

رفتیم و جوراب خریدیم، بگو خب!

با شیب مالیم که همه چیز گران شد

با شیب بدی باز خمیدیم، بگو خب!

از شش گل خوشبو، همگی سال گذشته

َخرَزهره ازین باغچه چیدیم، بگو خب!

قحطی زده را باز سر سفره نشاندیم

چون جمله  ما چشم سفیدیم، بگو خب!

مدیونی اگر فکر کنی منتقدم من

ما عااااشق تدبیر و امیدیم، بگو خب!

چون تلویزیون گفت شبی، ارز گران نیست!!!

رفتیم و فقط زود کپیدیم، بگو خب!

صد حیف از آن فاق، که ِجر خورده عمیقاً

ر ز روکود پریدیم، بگو خب!
بدجو

این »اِقاّ و تصاد« است، شده نصف و خوب است

نوبخت! به حرف تو رسیدیم، بگو خب!

مانند کالس عربی، طول کشیده!

در حیرت از این دور مدیدیم، بگو خب!

دور کمر هیات دولت شده باریک

شرمنده  آن حجم لیپیدیم، بگو خب!

خالی شده از رونق و آزادی و کاریم

فول از کلک و وعده وعیدیم، بگو خب!

جاری شده اشکم و چه بهتر که نگویم

از لطف شماها چه کشیدیم، بگو خب!

با دسته کلیدت برو ای شیخ! به قرآن

وحشت زده از هرچه کلیدیم، بگو خب!

از خیر شما، ما که گذشتیم خداییش

از دولتتان خیر ندیدیم، بگو خب!

فهیمه انوری
چند روزنامه دولتی همزمان با قیمتهای سرسام آور و 

مشکالت اقتصادی مردم چه نوشتند

ی تیترها و موضوعات موردنظر 
باهم به بررس

ای��ن روزنامه ها در این روزهای گرانی دالر و 

بحران اقتصادی می پردازیم.

روزنامه اعتماد 

خ��ود با تیتر 
ای��ن روزنام��ه در صفحه اول 

»س��الم علیک��م« روی دکه رفته اس��ت. 

نویس��نده در مطلب مربوط ب��ه این تیتر، 

از فواید و آثار س��الم کردن و گش��اده رویی 

با هم دیگر نوش��ته و نوشته است که سالم 

کردن در دین اس��الم خیلی توصیه شده و 

ثواب خیلی زیادی برای کسی که در سالم 

کردن پیش دستی کند دارد. 

نویسنده در ادامه این مطلب گفته است که 

» تازه! سالم سالمتی هم می آره«

این روزنامه همچنین در صفح��ه اول خود به 

مسابقات دوچرخه سواری اچ  س��ی کراس اروپا 

پرداخته و تصاویری از آن را به چاپ رسانده است. 

روزنامه آرمان 

روزنام��ه آرم��ان ب��ا تیتر »خاطره منتش��ر 

نش��ده مرح��وم از کنجدها« ب��ه گرانی ها و 

تورم های زمان ریاست جمهوری 

اشاره  هاشمی رفسنجانی 

نکرده است! بلکه خاطره ای 

از ایش��ان در آن ای��ام را 

منتشر کرده است. 

در بخشی از این خاطره 

آم��ده اس��ت: صب��ح از 

خواب بلند شدم. بعد از 

تحقیق زیاد فهمیدم که 

مردم در سراس��ر جهان 

صبح ها از خواب بلند 

می ش��وند. پاسدارها 

سنگک تازه آورده 

بودن��د که 

کنجد رویش از کنجد روی سنگک های دیروز 

کمتر بود. به وزیر کشاورزی زنگ زدم و علت 

از بین رفتن چسبندگی کنجدها را جویا شدم. 

قول پیگیری داد. شب شد. من هم خوابیدم. 

این روزنامه در تیتره��ای دیگر صفحه اول 

خود، به موضوعات روز پرداخته اس��ت مثل 

»تفاوت های پنیر تبریزی با پنیر معمولی«، 

»سریال های ماه رمضان«، »علت خم شدن 

زرافه ها هنگام آب خوردن« و... 

روزنامه شرق 

این روزنامه با تیتر یِک »شسِت َکری تضمین 

است«، همچنان مشغول پرداختن به برجام 

اس��ت. نویسنده در این مطلب معتقد است 

اگرچ��ه آمریکا از برجام خارج ش��د و کری 

در ج��واب ایمیل های عراقچی فقط و فقط 

داد، اما در فرهنگ 
شس��ت خودش را نشان 

غربی نش��ان دادن شست چیز بدی نیست 

بلک��ه برعکس، در آن جا ب��ه معنی اوکی و 

درست بودن چیزی  است. 

ای��ن روزنامه در مطل��ب دیگری در صفحه 

اول خ��ود ب��ه موض��وع جذاب ت��ر ش��دن 

بس��ته بندی های چیپس و پفک پرداخته و 

گفته است این بسته بندی ها باعث تشویق 

کودکان به مصرف این چیزها می شود. 

روزنامه  آفتاب 

تیتر یک این روزنامه این است: »خیار دوس 

داری؟«

نویس��نده در ای��ن مطل��ب به طب��ع گرم 

رئیس جمهور و عالقه ش��دید او به چیزهای 

خنک مخصوصاً خیار پرداخته و گفته است 

روحانی هرجا می رود باید برایش کولر بگیرند. 

این روزنامه در پایین صفحه اول خود، نحوه 

ساخت بادبادک را آموزش داده است.

رضا عیوضیخیار دوس داری؟ 
کامران یاری ■

مهدی نظری ■

بهزاد توفیق فر

انقالب کنید!

صفحات ۵ و6 و11و12

    ویژه نامه طنز راه راه 
را در شماره امروز  بخوانید

طنز

چهارشنبه 17 مرداد 61397

وطن امروز  شماره 2506 11

بغلی بگیر

پس از ماهها س��کوت خب��ری درباره دریافت کنن��دگان ارز دولتی,  تلکس های 

خبرگزاریها و تلفن های دفاتر رسانه ها،  خبر مهمی را مخابره کردند که موجب 

شگفتی کارشناسان و مردم شد.  

“بانک مرکزی,  فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را به وزارت اقتصاد فرستاد.”  

س��خنگوی بانک مرک��زی در این باره به خبرنگاران گفت: با تالش ش��بانه روزی 

همکارانمان توانس��تیم این فهرست را تهیه و به وزارت اقتصاد تحویل دهیم.  وی 

همچنین ابراز امیدواری کرد وزارت اقتصاد بتواند با تالش شبانه روزی همکارانش،  

این فهرست را تهیه و به وزارت صنعت تحویل دهد. سخنگوی وزارت صنعت نیز 

اطمینان داد به محض دریافت فهرس��ت،  آن را به وزارت ورزش و جوانان تحویل 
دهد... 

قهوه ای

عابدزاده هرگونه نسبتی با عابدزاده را رد کرد و افزود: »این حرفها پیش متخصصین 

هیچ حنایی ندارد«. علی عابدزاده،  رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری در مراسم 

افتتاح هواپیما ملخدارها،  ضمن تش��کر از وزیر راه گفت: این اباطیل چیست که 

منتقدان تازه یاد گرفته اند و می گویند؟ هواپیماهای ما هم ای بی س��ی دارد هم 

دی اف ج��ی و خیلی هم خوب اس��ت. وی در ادامه اذع��ان کرد »وقتی می گویم 

استاندارد است یعنی استاندارد است و نهایتا ما هواپیما را به کرمان نمی فرستیم« 

و می گذاریم در همین خط مهرآباد - دوراهی قپان کارکند. عابدزاده در پاس��خ به 

سوالی مبنی بر سقوط یکی از همین هواپیماها در یاسوج گفت: اینا رنگش با اونا 

فرق داره، خیلی هم حواسمان خوبیم)!( 

خواستار

فک حبیب زاده از چهار جا شکسته،  رفته پی کارش.  کارشناس روزنامه »نون« 

نوشت: در بازی استقالل و ذوب آهن،  رضا حبیب زاده بازیکن ذوب آهن با اجرای 

یک فن تازه،  فک خود را به پای وریا غفوری کوباند و آن را خرد کرد. در این بازی 

که به همت فدراسیون فوتبال و با همکاری سازمان لیگ و با حمایت وزارت ورزش 

و جوانان در چمن برگزارشد،  هردو بازیکن اشتباه زدند. 

 کارشناس��ان معتقدند فوتبال بازی اشتباه زدن است و حمایتهای بیشتر دولت و 

مسؤولین را خواستار شدند.

پوشک 
آزادی نداریم که!ضمیمه!

اُرد بزرگ تر از دهان

تا تهش روی ما حساب کنید 

دست دردست هم دهید به قهر 

میهن خویش را خراب کنید

از گرانی اگر که خسته شدید

نتمرگید، اعتصاب کنید  

خودتان با زبان نرم چماق

همه اقشار را مجاب کنید

که بریزید در خیابان ها

با اتوبوس، پیچ و تاب کنید 

گفته بودیم ملت ایران

وقت آن است انتخاب کنید

عکس شاه فقید ایران را

روی تی شرت خویش قاب کنید

هرچه در سطح شهر می بینید

فوری آتش زده کباب کنید

عابری هم اگر که رد می شد

جزو شهر است، پس حساب کنید

یک ندای بلند آزادیست 

هر زنی را که بی حجاب کنید

تا بسیجی به سمتتان آمد

توی حلقش ِمس مذاب کنید

شیشه  بانک را بترکانید

توی آبسردکن شراب کنید

از سر اعتراض نعره کشان 

همه را غرق اضطراب کنید

اعتراضات اینچنینی را

توی کشور، قشششنگ باب کنید

اُرد دادیم و... هی نفهمیدید

هرچه که جز زدیم، خندیدید 

خودمان را مدام جر دادیم

باز از فرط خنده ترکیدید 

نیم قرن است نقشه میریزیم 

نیم قرن است که  نترسیدید

پیش چشم جهان و ملت ها

سرمان خوووب شیره مالیدید 

عوض اعتراض رویایی

جای پرتاب کفش و دمپایی

با شعار علیه اسرائیل 

می روید توی راهپیمایی؟

آه مردم... فازتان ایز وات؟؟

ای بر این انقالبتان صلوات

رضوان ابوترابی

شاهرخ بایرامی ماله کوچیک!
)متن استعفای سخنگوی دولت که پذیرفته نشد، زود بخوانید 

تا فیلتر نشده است(

ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی

با سالم

اینجانب محمد باقر نوبخت حقیقی )حقیقی پسوند فامیلم 

اس��ت و به معنای این نیست که بدل داشته باشم یا بخواهم 

بگویم نس��خه اصلی هس��تم( با توجه به تاثیر عمیق نقش 

سخنگو در پیاده سازی سیاستهای قوه مجریه و عملکرد دولت، با 

اجازه شما از این سمت کناره گیری کرده و در سایر سمتهای کم 

اهمیت تر مانند ریاست سازمان برنامه و بودجه به ادامه خدمت 

مشغول می گردم. در این نامه که به فارسی سخت نگارش شده 

ضمن ارائه گزارش هایی از محضرتان مرخص می شوم.

بنده علی رغم نظر شما و بقیه همچنان معتقدم که برجام با هر 

فرجامی قابل دفاع است و از اول هم بودن آمریکا در برجام خیری 

نداشت که بخواهیم از رفتنش ناراحت شویم، اگر بقیه هم بروند 

بازهم اشکالی ندارد. تنهایی مال مرد است. شاید شما ندانید ولی دولت 

برای بعد از خروج آمریکا از برجام، برنامه های حس��اب شده ای جهت 

مقابله با تحریم ها، کنترل ارز و مشکالت اقتصادی داشت که شاهد 

اجرا و تاثیرگذاری بخش کوچکی از آن هستید. اآلن که به اینجای 

نامه رسیده ام، با این همه آمادگی و برنامه نمی دانم من اصال چرا 

دارم استعفا می دهم؟ ولی حرف مرد یکی است. حیف که دارم 

م��ی روم و اال چه حرفهایی که ب��رای دفاع از عملکرد دولت 

همین اآلن به ذهنم رسید.

جناب رئیس جمهور، در پی اظهارات راه گشای بنده برای 

کنترل بازار ارز و دعوت از مردم برای عرضه و وسط آوردن 

ارزشان، مقدار قابل توجهی ارز به وسط آمد. 

آقای رئیس، گلدان ها را آب داده ام و یک کپی از بسته پیشنهادی دولت 

برای مقابله با اس��تعفای مدیران و دعوت به کار مجدد آنها را در کشوی 

میزتان گذاشته ام، توصیه می کنم آن را به دقت مطالعه فرمایید.

در انتها الزم می دانم تا اضافه کنم: من که جیک و جیک می کنم برات، 

ماله کوچیک می کشم برات بذارم برم؟

مصطفی صاحبی

پای خبر رتبه اول تعداد خودکش��ی دانشجویان آمریکایی 

و انگلیس��ی، عده ای از دوس��تان غرب زده کم  نیاورده و با 

گذاش��تن کامنت هایی که چند نمونه از آنه��ا را در اینجا 

آورده ایم به وجود آزادی در این کشورها غبطه خوردند.

غرب زده 1: به این میگن آزادی، هر وقت دلشون بخواد 

میرن، هر وقت دلش��ون بخواد میان، هر وقتم دلش��ون 

بخواد میمیرن، حاال ما باش��یم دو ساعت دیر بریم خونه 

از پزش��کی قانونی زنگ میزنن که ب��رادر من زودتر برو 

خونه نگرانتن...

غ��رب زده 2: اص��ال اونجا طرف 

ش��ب که میخ��واد بخوابه کلی 

قرص میخوره صبح بیدار نشه، 

اصال دلش نمیخواد بیدار بشه؛ 

حاال اینجا کل شب ۵ ساعت 

خوابیدی فرداش��م تعطیله 

ولی ه��ی یه صدایی میگه 

پاش��و  دیگه لنگه ظهره، 

بابات نون سنگک داغ دو 

رو کنجدی خریده سرد 

بشه از دهن میفته؛ اون 

لحظه است که دلت 

ی��ه آزادی ب��ا طعم 

مرگ می خواد.

غرب زده 3: اونجا طرف از این دنیا خس��ته میشه دلش 

می خواد یه دنیای دیگه رو تجربه کنه اراده میکنه میره 

یه دنیای دیگه؛ اونوقت ما اینجا از دنیا خس��ته میشیم 

میریم تو اتاقمون که خلوت کنیم ببینیم کدوم دنیارو 

انتخاب کنیم صد نفر پش��ت در اتاق صف میکشن که 

چته؟! اتفاقی افتاده؟ عاشق شدی؟ آزادی نداریم که...

غ��رب زده 4: آزادی یعنی هیجان... حاال از هر طریقی... 

شما تصور کن از باالی یه ساختمون ۵0 طبقه ای خودتو 

بندازی پایین و طوری با سر بیای رو آسفالت خیابون که 

از مغز س��ر تا انگشت کوچیکه پات 

ت��رک بخ��وره، 

حاال ما اگر اینجا 

بخوای��م این کار 

کنیم یک��ی میاد 

باال اونقدر رو مخت 

راه میره که این کار 

نکن بچه ج��ون! دنیا 

که به آخر نرسیده... که 

میای  داوطلبانه  خودت 

پایی��ن و از جم��ع حاضر 

در محل حادثه عذرخواهی 

میکنی که وقتشونو گرفتی!

سحر فتحی 

در بارعدس چرا تو سرگردانی؟!

تو اسوه  دولتی ترین مردانی

برخیز جزایری! خودت را بتکان!

امشب تو به یک آب خنک مهمانی

دروازه دولت
باید امور بی خود و بی جا عوض شود

بالفرض درب سفت مربا عوض شود

چون»برج زهرمار« پر از بار منفی است

با لفظ خوب و مثبت »پیزا« عوض شود

شعرم گرفته در دل مترو، بعید نیست

این شعر با پماد کف پا عوض شود

در این هجوم ولوله من می ُسرایمش

ای کاش َجو صوتی اینجا عوض شود

خوب است شیشه دو جداره که خارجی است

با واژگان شیشه دوالاّ عوض شود

درخواست می کنم به ِجد، از مردم فهیم

متن کامنت های اینستا عوض شود

تصمیم گیر مدرسه حاال مدل شده

ممکن نبود این همه کبری عوض شود!

حاال که پول چاره  علم است بهتر است

موضوع لوس و کهنه  انشاء عوض شود

میم و ه� و ب و ز و شین مختلس شدند

وقتش رسیده کلاّ الفبا عوض شود

مسئول هایمان چغر و بدبدن شدند

باید که جای دولت و فیال عوض شود

چسبیده یک نفر به مقامش، به هر جهت 

زشت است صدر مجلس شورا عوض شود

چون معتقد به اصل بقای ریاست است

گویا نِشسته تا خود دنیا عوض شود

گاهی حباب توی فضا پخش می کنند

تا جنس گاز دور و بر ما عوض شود

تازه به اوج شعر رسیدم که پخش شد:

دروازه دولت است! که خط ها عوض شود

مینا گودرزی

»هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک«

اگر شبیه تو هستند پس ندارم باک

تویی خروجی ترکیب صنعت و سنت

شبیه شیشه و شیره، کراک با تریاک

پیام داده ای آن گونه با حروف بزرگ

ولی چه گیر تو آمد از آن به غیر بالک!

پیام زشت تو را هر که دید اشاره نمود

به کله ی تو و اِسَپک زنان بگفتا: خاک!

نبوده قصه توفان شن تو را عبرت؟

که گندتان نشد از ذهن کل دنیا پاک

هنوز مانده از آن ماجرا برای شما

دهاِن چاک و دل و چند جای دیگر چاک!

پیام زشت تو چون الف در غریبی بود

توان جنگ نداری تو مردک هتاک!

دوباره از ملوانان تان رسیده خبر

برایشان شده پوشک ضمیمه  پوشاک!

خالصه باز اگر این چنین شکر خوردی

زرنگ باش و بزن زود بعد از آن مسواک!

خواب گالبی!
خوابیم و فقط خواب تو را می بینیم

در خواب گالبی تپل می چینیم

خوردیم یکی، ولی عجب سنگینیم!!!

از درد نمی شود زمین بنشینیم

با ترس، فقط منتظر تعبیریم

تا سال هزاروچارصد می میریم

فهیمه انوری

نه! چار و دویست نه! بگو چار و صد است

این قیمت خنده دار، صرفا عدد است

شاعر کلمات بوق بوقی بلد است

چون فحش و دری وری ناجور بد است

مشغول دعای دولت تدبیریم

تا سال هزاروچارصد می میریم

افتاد تمام مملکت در چاهت

هم طیف رقیب و طیف خاطرخواهت

لعنت به تِز و تفکر کوتاهت

رحمی بکن و برو! خدا همراهت!

درحال مذاب گشتن و تبخیریم

تا سال هزاروچارصد می میریم

شهرام عدسی!

مسئول ضعیف دوره اش تا رد شد
دانشجو نیز نمره هایش بد شد
پرهیز کن از کالس استاد بنفش
زیرا که نتیجه قهوه ای خواهد شد!

استعفای سخنگو!

چون هوای شهرمان آلوده بود

دست خواهش سوی باران می گشود

برق او شد قطع چون پر مصرف است

ظاهراً سرکنگبین صفرا فزود

سازمان ُپرمصرف

نمونده حرفی بین ما هویجی!

تو انگار قاطی وگاگول وگیجی!

برو! واینستا اینجا بچه پر رو!

بگم واست بیاد بچه بسیجی؟

بیام برات؟

در این جهان مباد که تو کور و کر شوی

باید تمام حادثه ها را ز بر شوی

می گفت با صدای رسا یک خبرنگار:

“ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی”

روز خبرنگار

گفتیم »سالم دکتر!« و َچک زده اید

ما تک نزده چه زود پاتک زده اید!

از شاه و سکوت و خفقان حرفیدید

انگار به آن زمان فالش بک زده اید

چوب الی چرخ دکترسالم

ناهید رفیعی

مصطفی صاحبی

امین شفیعی 

ناهید رفیعی

مینا گودرزی

فهیمه انوری

زیِر معمولی!

درآمدم بخرم یک پنیر معمولی

شب از مغازه دکتر امیر معمولی

که ناگهان هوس پسته کرد این دل تنگ

امان از این دل لغزش پذیر معمولی

تهش به قیمت یک مشت پسته هم نرسد

تمام زندگی یک دبیر معمولی

حقوق و وام و مزایای توپ می گیرد

نود برابر من یک مدیر معمولی

مدیر هم نه بیا تا همین محله ما

ببین چه می کند آن فالگیر معمولی

به قشر ما متوسط همیشه می گویند

ولی زمان نوشتن فقیر معمولی

به هر اداره که کارم رسید بی شک داشت

همیشه پوشه من چند گیر معمولی

به قبر مرده او تف همان که گفت نخست

به این پروسه امضا: مسیر معمولی

مرا به قعر جهنم که برد گفت اینجا

دچار گشته به کمبود قیر معمولی

گرفته بود فقط با سه چار ده میلیون

برای بچه عروسی، سفیر معمولی

فغان که آروغ خود را که زد نشست و سپس

فروتنانه به خود گفت: سیر معمولی

به رغم وانت مشدی غالم همسایه

نداشت مملکتی دزدگیر معمولی

گذشت آنکه به خوبی محافظت می شد

تمام قافله با یک دلیر معمولی

وزیر کاری و خیلی خفن نمی خواهم

یکی علم بکند یک وزیر معمولی

شبی رفیق منافق به حجره آمد و گفت

چفیه ای زده ام با حریر معمولی

یکی از اوج تصادف، یکی هم از سرطان

سقوط کرده بسی مرگ و میر معمولی

سؤال کرد عزیزی چگونه ای امروز؟

جواب دادم و گفتم خمیر معمولی

دم از مذاکره با غرب می زنی اُسکل؟

نتیجه را زده حدس این حقیر معمولی

به زیر وعده شان می زنند هربارش

گرفته حرف مرا هر بصیر معمولی

تمام مشکلمان حل و فصل خواهد شد

به چند ایده امکان پذیر معمولی

به سان شیر ژیان از تو درس می گیرند

کمی اگر بخوری خاک شیر معمولی

بگو به حرمت کشتی  »نقی معمولی«

بگیرد از خم مفسد، یه »زیر« معمولی

افشار جابری

ُسدیم کلریدیم 

بگو خب!
یک عمر پی پول دویدیم، بگو خب!

از هرچه خوشی بود، بریدیم، بگو خب!

نان و نمک از بس که جویدیم شب و روز

اّه ُسدیم کلریدیم، بگو خب! یک گوول

بعد از دوسه سالی که پس انداز نمودیم

رفتیم و جوراب خریدیم، بگو خب!

با شیب مالیم که همه چیز گران شد

با شیب بدی باز خمیدیم، بگو خب!

از شش گل خوشبو، همگی سال گذشته

َخرَزهره ازین باغچه چیدیم، بگو خب!

قحطی زده را باز سر سفره نشاندیم

چون جمله  ما چشم سفیدیم، بگو خب!

مدیونی اگر فکر کنی منتقدم من

ما عااااشق تدبیر و امیدیم، بگو خب!

چون تلویزیون گفت شبی، ارز گران نیست!!!

رفتیم و فقط زود کپیدیم، بگو خب!

صد حیف از آن فاق، که ِجر خورده عمیقاً

بدجور ز روکود پریدیم، بگو خب!

این »اِقاّ و تصاد« است، شده نصف و خوب است

نوبخت! به حرف تو رسیدیم، بگو خب!

مانند کالس عربی، طول کشیده!

در حیرت از این دور مدیدیم، بگو خب!

دور کمر هیات دولت شده باریک

شرمنده  آن حجم لیپیدیم، بگو خب!

خالی شده از رونق و آزادی و کاریم

فول از کلک و وعده وعیدیم، بگو خب!

جاری شده اشکم و چه بهتر که نگویم

از لطف شماها چه کشیدیم، بگو خب!

با دسته کلیدت برو ای شیخ! به قرآن

وحشت زده از هرچه کلیدیم، بگو خب!

از خیر شما، ما که گذشتیم خداییش

از دولتتان خیر ندیدیم، بگو خب!

فهیمه انوری

چند روزنامه دولتی همزمان با قیمتهای سرسام آور و 

مشکالت اقتصادی مردم چه نوشتند

باهم به بررسی تیترها و موضوعات موردنظر 

ای��ن روزنامه ها در این روزهای گرانی دالر و 

بحران اقتصادی می پردازیم.

روزنامه اعتماد 

ای��ن روزنام��ه در صفحه اول خ��ود با تیتر 

»س��الم علیک��م« روی دکه رفته اس��ت. 

نویس��نده در مطلب مربوط ب��ه این تیتر، 

از فواید و آثار س��الم کردن و گش��اده رویی 

با هم دیگر نوش��ته و نوشته است که سالم 

کردن در دین اس��الم خیلی توصیه شده و 

ثواب خیلی زیادی برای کسی که در سالم 

کردن پیش دستی کند دارد. 

نویسنده در ادامه این مطلب گفته است که 

» تازه! سالم سالمتی هم می آره«

این روزنامه همچنین در صفح��ه اول خود به 

مسابقات دوچرخه سواری اچ  س��ی کراس اروپا 

پرداخته و تصاویری از آن را به چاپ رسانده است. 

روزنامه آرمان 

روزنام��ه آرم��ان ب��ا تیتر »خاطره منتش��ر 

نش��ده مرح��وم از کنجدها« ب��ه گرانی ها و 

تورم های زمان ریاست جمهوری 

اشاره  هاشمی رفسنجانی 

نکرده است! بلکه خاطره ای 

از ایش��ان در آن ای��ام را 

منتشر کرده است. 

در بخشی از این خاطره 

آم��ده اس��ت: صب��ح از 

خواب بلند شدم. بعد از 

تحقیق زیاد فهمیدم که 

مردم در سراس��ر جهان 

صبح ها از خواب بلند 

می ش��وند. پاسدارها 

سنگک تازه آورده 

بودن��د که 

کنجد رویش از کنجد روی سنگک های دیروز 

کمتر بود. به وزیر کشاورزی زنگ زدم و علت 

از بین رفتن چسبندگی کنجدها را جویا شدم. 

قول پیگیری داد. شب شد. من هم خوابیدم. 

این روزنامه در تیتره��ای دیگر صفحه اول 

خود، به موضوعات روز پرداخته اس��ت مثل 

»تفاوت های پنیر تبریزی با پنیر معمولی«، 

»سریال های ماه رمضان«، »علت خم شدن 

زرافه ها هنگام آب خوردن« و... 

روزنامه شرق 

این روزنامه با تیتر یِک »شسِت َکری تضمین 

است«، همچنان مشغول پرداختن به برجام 

اس��ت. نویسنده در این مطلب معتقد است 

اگرچ��ه آمریکا از برجام خارج ش��د و کری 

در ج��واب ایمیل های عراقچی فقط و فقط 

شس��ت خودش را نشان داد، اما در فرهنگ 

غربی نش��ان دادن شست چیز بدی نیست 

بلک��ه برعکس، در آن جا ب��ه معنی اوکی و 

درست بودن چیزی  است. 

ای��ن روزنامه در مطل��ب دیگری در صفحه 

اول خ��ود ب��ه موض��وع جذاب ت��ر ش��دن 

بس��ته بندی های چیپس و پفک پرداخته و 

گفته است این بسته بندی ها باعث تشویق 

کودکان به مصرف این چیزها می شود. 

روزنامه  آفتاب 

تیتر یک این روزنامه این است: »خیار دوس 
داری؟«

نویس��نده در ای��ن مطل��ب به طب��ع گرم 

رئیس جمهور و عالقه ش��دید او به چیزهای 

خنک مخصوصاً خیار پرداخته و گفته است 

روحانی هرجا می رود باید برایش کولر بگیرند. 

این روزنامه در پایین صفحه اول خود، نحوه 

ساخت بادبادک را آموزش داده است.

رضا عیوضیخیار دوس داری؟ 

کامران یاری ■

مهدی نظری ■

بهزاد توفیق فر

انقالب کنید!
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چهار شنبه 17 مرداد 1397

طرح استیضاح رئیس جمهور مورد سرقت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری خانه دولت، طرح استیضاح رئیس 

جمهور که با رای اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان همراه 

بود، عصر دیروز مورد س��رقت عده ای آشنا قرار گرفت و 
همگان را در بهت و حیرت فرو برد.

یکی از ش��اهدان عینی این ماجرا ک��ه از بهت و حیرت 

بی��رون آمده ب��ود، در مورد نح��وه وقوع ای��ن حادثه به 

خبرنگار ما گفت: »با رای مثبت نمایندگان، قرار بود این 

طرح در مجلس بررس��ی ش��ود اما دیروز عده ای با ورود 

بدون خشونت به مجلس، این طرح را به سرقت بردند.« 

درحالیکه خبرنگار ما مش��غول نوش��تن جمله »هنوز از 

جزئیات این حادثه اطالعاتی در دست نیست« بود، یکی 

از نمایندگان به س��مت وی رفته و باصدای بلند جزئیات 

کامل شام هفته گذش��ته را تشریح کرد. در همین حال 

ناگهان دونفر از نمایندگان وی را به گوش��ه ای کش��یده، 

جنس آستری کتش را مورد بررسی قرار داده و درنهایت 

گفتند: »هیس! نماینده ها فریاد نمی زنند!«

هیچ یک از نمایندگان فهرست امید تهران حاضر نشدند 

طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کنند

ضمیمه هفتگی طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمیچهارشنبه ها بخوانید

rahrahtanz.ir     @tanzym

توجیه جهنم و ضرر! خیار دوس داری؟
پوشک  ضمیمه! خواب گالبی!

امیرحسن محمدپور

سیدمحمدجواد طاهری ■
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صفحه 12صفحه 6

  دالر در بازار ثانویه 89۵۰ تومان 
و در بازار آزاد با قیمت های مختلف 

 در کانال 9 هزار تومان 
خرید و فروش شد

 سقوط آزاد قیمت سکه 
با صف طوالنی فروشندگان

ان
ایر

س 
عک

س 
آژان

ی، 
مد

مح
ی 

  عل
س:

عک
 

موسســه عمران ســاحل کارگاه آبگیر و زیرســازه فلرپتروپاالیش کنگان 
 در نظــر دارد عملیــات خریــد و حمــل مصالــح ســنگی )فیلتــر و آرمــور( به تنــاژ حدود

)صد هزارتن( واقع در منطقه کنگان را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید لذا 
از داوطلبان حائز شــرایط شــرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ انتشــار آگهی نسبت به ارسال اسناد ارزیابی شــامل )سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار، 
داشــتن معدن سنگ، داشتن تجهیزات و ماشــین آالت آماده به کار، توان مدیریتی، توان مالی 

و برنامه ریزی، حسن سابقه در کارهای قبلی )رضایت نامه( و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:
بوشهر-شهرســتان کنگان- روبروی کارخانه سیمان کنگان- موسسه عمران ساحل 
کارگاه آبگیر و زیرسازه فلرپترو پاالیش کنگان- مدیریت امور قراردادها- تلفن تماس: 

بنیادلو 09386945484 - 09173510698
تهران- تهرانپارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
 جنــب قرارگاه ســازندگی قــرب نــوح )ع(- معاونت فنــی- واحد امــور قراردادها

)تلفن تماس 021-38542836( 
ضمنا هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/4 و مجوز شماره 96/291769 مورخ 1396/9/14 بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناســه ملی 10101907666 با نمایندگی محمد تقی صافدل به کد 

ملی 2002798656 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شــرکت ایران و شرق )سهامی خاص( به شناسه ملی 10100205339 

با نمایندگی داود کاغذگران به کد ملی 0051738538 به ســمت رئیس هیئت مدیره. شــرکت تولید و صادرات ریشــمک به شناسه 

ملــی 10530010540 با نمایندگی محمد رحیم احمدوند به کد ملی 3961180776 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره. شــرکت 

سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی 10102588528 با نمایندگی حامد تاجمیر ریاحی به کد ملی 1293064467 به سمت عضو هیئت 

مدیره. شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی 10380304009 به نمایندگی پرویز جمعلی نتاج به کد ملی 2060705029 

به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود 

با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت 

مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب 

مدیرعامل، با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شــرح زیر به 

مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی 

و ســایر اشــخاص حقیقی و حقوقی، اتخاذ تصمیم در خصوص تأســیس و انحالل نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از 

ایران با اطالع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی بودجه ساالنه شرکت، 

دریافت مطالبات و پرداخت دیون شــرکت، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فســخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول 

که مرتبط با موضوع شــرکت باشــد و انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور در ماده 2 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، 

اتخــاذ تصمیــم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا عالئم تجاری و 

صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه 

شــده، در هر یک از دادگاه ها، دادســراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع 

از شــرکت در مقابل هر دعوای اقامه شــده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا 

عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، 

از جمله حضور در جلســات، اعتراض به رأی، درخواســت تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش، استرداد اسناد 

یا دادخواســت یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نســبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی 

شــرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح اجرای حکم نهایی و قطعی داور، 

درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و 

عــزل وکیــل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، 

ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، 

تنظیم صورت های مالی ساالنه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در 

مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه 

آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی 

فوق العاده، فراهم آوردن زمینه های الزم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع و کافی برای بازرسان اعزامی این بانک. 

آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی عام 
به شماره ثبت 250731 و شناسه ملی 10102912170 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسســه: 

افتتاح حســاب های سپرده قرض الحســنه پس انداز ریالی مطابق 

ضوابط اعالمی از ســوی بانک مرکزی- افتتاح حساب های سپرده 

قرض الحســنه ویژه ریالی )وجوه اداره شده( مطابق ضوابط اعالمی 

از سوی بانک مرکزی- نگهداری حداکثر 5 درصد کل سپرده های 

دریافتی به صورت »اوراق مشارکت با تضمین  بانک ها، بانک  مرکزی 

یا دولت«، »سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک ها«، »سپرده 

قرض الحســنه جاری نــزد بانک ها« و یا ترکیبــی ازآنها- اعطای 

وام قرض الحســنه برای رفع نیازهای ضروی مانند ایجاد اشتغال،  

هزینه هــای ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، ســاخت، تامین  

و تعمیرات مســکن و کمک هزینه هــای تحصیلی، از محل مانده 

منابع صندوق- اخذ کمک و هدایــای نقدی و غیرنقدی از دولت، 

اشخاص حقیقی و یا حقوقی. )به استناد مجوز شماره 96/386124 

مورخ 1396/11/29 اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری 

اســالمی ایرانی( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشــد( مدت فعالیت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت 

نامحدود مرکز اصلی موسســه: رباط کریم- شهرستان بهارستان- 

بخش بوستان- شــهر نسیم شــهر- خیرآباد- بلوار امام خمینی- 

خیابان شهید صیاد شیرازی- پالک یک- طبقه همکف- کدپستی 

3767337478 دارایی موسسه: 500000000 ریال می باشد. اولین 

مدیران موسســه: 1.آقای نصرت اله غنی بخشــایش به شماره ملی 

1739015916 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2.آقای 

جعفر عمومی بخشایش به شماره ملی 1719777241 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره 3. خانم صغری مرحمت جوبخشایش به شماره 

ملی 1738997928 به سمت خزانه دار 4. خانم سمیه نوربخشایش 

به شماره ملی 1730063421 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 

5. آقای جواد غنی بخشایشی به شماره ملی 1719944301 به سمت 

عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسسه با 

امضای حداقل یک نفر از اعضای اصلی هئیت مدیره و مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل:  طبق 

اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی غنی بخشایش به 

شــماره ملی 1730071376 به عنوان بــازرس اصلی و آقای امیر 

غنی بخشــایش به شــماره ملی 0021262195 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

تاسیسموسسهغیرتجاریصندوققرضالحسنهاعتمادگسترسبزبهارستان
درتاریخ1397/03/01بهشمارهثبت481بهشناسهملی14007606856

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریرباطکریم

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ 
1396/06/05 و مجوز شــماره 1389 مورخ 1396/10/24 
سازمان اقتصاد اســالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای محمد قاســمپور به شــماره ملــی 0439669057 
بــه عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر عابدینی به شــماره 
ملــی 0439556716 به عنوان بــازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. آقایان محمدباقر 
مشــهدی آقائی به شــماره ملی 0439444500 و حسین 
حاجی اســدالهی به شــماره ملی 0439543886 و علی 
نجاری به شــماره ملی 5059603083 و قاســم کوچکی 
به شــماره ملــی 0439559324 و حســن محمدزالی به 
شــماره ملــی 0439553245 و علی مالئی به شــماره 

آگهیتغییراتموسسهصندوققرضالحسنهقائمشهرستاندماوند
بهشمارهثبت36وشناسهملی10100008489

حجتالهقلیتبار-سرپرستادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران
مرجعثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریدماوند

ملــی 0439809843 و مصطفی نصیری به شــماره ملی 
0439553407 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان 
مرتضی نصیری به شماره ملی 0439675448 و علی اصغر 
موحد به شــماره ملــی 0439444111 و ســیدغالمرضا 
نوربخش به شــماره ملی 0439686377 و کاظم دیهیم به 
شــماره ملی 0439659566 و داود صفری به شماره ملی 
0439564506 به عنوان اعضــای علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مورخ 1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل 

انتخاب گردیدند: آقای علی آقاسردار به شماره ملی 

0054886031 آقای رمضانعلی جلیلوند به شماره 

ملــی 5599162974 آقای محمود شــیرگیری به 

شــماره ملی 0045614040 موسسه آرمان آروین 

پــارس به شــماره ثبــت 22156 و شناســه ملی 

10103538953 بــه عنوان بــازرس اصلی و آقای 

ساســان منصوری به شماره ملی 00522847519 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

جاری انتخاب گردیدند.

آگهیتغییراتشرکتشیمیاییشمین
شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت29996

وشناسهملی10100754556

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران
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صفحه2

خبر ويژه

دستکاری ژنتیک
پشت میز مذاکره!

پوست خربزه 
تیم ترامپ
زیر پای 
روحانی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مهر تأیید روحانی
بر خیانتکار بودن سران فتنه

پلمب انبارهای چند صدمیلیاردی احتکارکنندگان
در کرمان و آبیک

لیست امید از رئیس جمهور سؤالی ندارد
نگران تیم استقالل و تراکتورسازی است!

صفحه۱۰

* محمــد رجبی با بیان اینکه تا مــاه آینده تعداد 11 
دســتگاه واگن مســافری ســاخت داخل تحویل رجا 
خواهد شــد ، گفــت: ظرفیت های موجــود جابه جایی 
 مسافر در بخش ریلی کشــور بیش از 30 درصد اضافه 

خواهد شد.

* فعال صنعت نساجی: رشد بی رویه مناطق آزاد باعث 
مرگ خاموش تولید خواهد شد.

* 2/5 میلیون ســکه پیش فروش شده از امروز تحویل 
می شود.

صفحه۴

مدیرعامل رجا خبر داد

 افزایش 30 درصدی ظرفیت ناوگان 
ریلی کشور

روزخبرنگاررابههمههمکارانماندررسانهها
تبریکمیگوییم

* 50 اقتصاددان کشور در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور: شرایط موجود 
واقعیتی جز پیامدهای ناشی از سوء مدیریت اقتصادی افرادی نیست که 
با فرافکنی و نگاه به دست بیگانگان و بدون توجه به ظرفیت های داخلی 

زمام امور را در دست دارند.
* یکــی از ترفندهای جنگ روانی دشــمن برای ایجــاد رعب در مردم 
شــریف و تأثیر منفی بر اقتصاد، تحریم نفتی کشــور اســت، در حالی 
 که ایــن امر می تواند بــه بهترین فرصت بــرای اقتصاد ایــران تبدیل

شود.
* اینکه مســئولین امر همت اصلی خود را به این معطوف کنند که در 
هر حال نفت را صادر خواهیم کرد بازی در زمین دشمن است و ما را به 

بن بست خواهد رساند.

بیانیه 5۰ اقتصاددان خطاب به رئیس جمهور:

شرایط اقتصادی امروز 
ناشی از نگاه به دست بیگانگان است

* بدون تردید یکی از مهم ترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز رشد نقدینگی نامتناسب با بخش 
واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد می باشد.

* وجود رانت ها و مفاسد اقتصادی به همراه سوء تدبیر اقتصادی دولت بر شدت نوسانات افزوده است.
* این سوء مدیریت و تدبیر، عمدتاً ناشی از تبعیت دولت از نسخه های اقتصادی افرادی بوده که نه علم اقتصاد 
متعارف را به خوبی درک کرده و نه شناخت درستی از ماهیت نظام اقتصادی ایران داشته اند.          صفحه۴

*5 تیم از کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادسرای عمومی و انقالب کرمان به همراه کارشناسان صنعت و معدن، 
تعزیرات، پلیس اماکن، پلیس آگاهی به صورت همزمان 7 انبار کاالهای احتکار شــده شامل لوازم خانگی، وسایل 
گرمایش و سرمایشی، مواد غذایی به ارزش چند صد میلیاردی احتکار کنندگان را پلمب کردند.            صفحه۱۱

سندی که نشان می دهد فتنه گران خواستار تحریم های فلج کننده علیه مردم کشورشان شده بودند

* رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی دوشنبه شب: اغتشاشات دی ماه سال 96 به آمریکا پیام داد که می تواند با فشار 
بر میزان مشکالت ایران بیفزاید.

* روحانی با این اســتدالل بر خیانتکار بودن سران فتنه که با ایجاد آشوب و اردوکشی های خیابانی زمینه ساز تحریم های 
جدید علیه ایران در سال  88 شدند مهر تأیید زد.

* فتنه گران در ســال 88 که به دنبال براندازی جمهوری اسالمی از طریق اردوکشی های خیابانی و با کلیدواژه »تقلب در 
انتخابات« بوده اند پس از ناکامی خود در این هدف با پیام ها و نامه های متعددی به دشــمنان مردم ایران از جمله آمریکا 

خواستار تحریم های کمرشکن و تاثیرگذار شدند.

* لس  آنجلس تایمز 23 مهر ۱388 از رایزنی مقام آمریکایی با سران فتنه خبر داد و نوشت : پیامی که من از گردهمایی اخیر 
فعاالن اپوزیسیون ایران  شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم تدریجی، فقط به رژیم 

این امکان را می دهد که خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد.
* یک نماینده عضو فراکســیون امید در جلسه علنی دیروز خواستار رفع حصر سران فتنه به دلیل آن چه که او ضرورت 

اتحاد در برابر جنگ اقتصادی آمریکا می خواند شد!
* این درخواســت در حالی مطرح می شود که سران فتنه در خط مقدم جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران در سال 88 قرار داشتند و نامه های 
حامیان آنها به مقامات آمریکا جهت تشدید تحریم ها و فشار ها برای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی از یادها و خاطره ها نرفته است.        صفحه2

* پلیــس آمریــکا روزی 3 نفــر را می کشــد؛ ســهم 
سیاه پوستان 3 برابر سفیدپوستان.

* زمزمه لغو تابعیت 4 میلیون مســلمان هندی و آغاز 
جنگ داخلی در این کشور.

* بادبادک های آتش زا در راه کرانه باختری.

* راهپیمایــی مردم یمن در الحدیده با شــعار »اینجا 
گورستان متجاوزان خواهد شد«.

* جنــگ دیپلماتیک عربســتان با کانــادا باال گرفت، 
واشنگتن از بن سلمان حمایت نکرد!

صفحه آخر

پیروزی بزرگ مقاومت

آمریکا و اسرائیل
پرچم سفید را در سوریه باال بردند

* FATF را ولــش کن درباره 
رانت 8 میلیارد دالری حرف بزن!
* تسهیل تجارت یعنی ممانعت 
از افتتاح حتی یک حساب بانکی 
در انگلیس؟!               صفحه2

وزير  و 2 نماينده مخالف استيضاح

علي ربيعي
وزير تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي

به من گفتند شام معاويه و يزيد مي دهم به من دروغگو گفتند؛ به من گفتند گريه مي كند، 
گريه ذات من است ارث من است بغض مي كنم.يكي از اعتصاب كنندگان كاميونداران 

در نامه اي به من بيان كرد چرا تنها وزيري كه من در عمرم ديدم را استيضاح كنند. كجاي 
اقتصاد ايران رشد ۲۵ درصدي داشته است كه حاال بخش تعاون داشته باشد؟ سال هايي 

كه نرخ تورم و مستمري فاصله ۶۷ درصدي داشته كسي به فكر اين شاخص ها نبود.
آقاي پورابراهيمي، آقاي كهنوجي را مي شناسيد؟ رزومه ايشان دست من چه كار 

مي كند؟ اگر ايشان مدير عامل مس مي شد مشكالت شما با من حل مي شد. 

مسعود پزشكيان
نايب رييس

نخست مجلس

آقاي تقي زاده، معاون وزير در همين مجلس به من گفت كه مي گويند پسر بنده با پسر 
آقاي ربيعي شركت زده و در دوبي تشكيالت راه انداخته اند، حال اينكه پسر من اصال 

پسر آقاي ربيعي را نمي شناسد. نبايد از پشت تريبون تهمت بزنيم. بنده در دولت 
خاتمي، وزير بودم. آن زمان يادم است كه در جلوي وزارت كار تظاهرات و اعتصابات 

كارگري مي شد،  اين اتفاقات در دولت آقاي احمدي نژاد هم رخ داد، اما ۵ سال است كه 
شاهد اين اعتراضات جلوي وزارتخانه نيستيم.

عبدالحميد خدري
  نماينده بوشهر

گفتند اگر فكر تاييد صالحيت در دي ماه ۹۸ هستيد پشت تريبون صحبت نكن. امروز 
از هيات رييسه گاليه مندم. استيضاح ربيعي بدون تشريفات. از ۱۸ صندوق بازنشستگي 

كشور فقط يك صندوق قانون دارد اين موضوع چه ربطي به آقاي ربيعي دارد؟ خوب 
است من هم اشاره كنم چون گزينه مديركلي شما در كميته انتصابات راي نياورده است 

اينگونه برآشفته شده ايد؟

نمايندگان موافق استيضاح

 برخي دوستان آقاي ربيعي را »خداي البي« معرفي كردند.  اي كاش وزير تعاون جايگزين وزير خارجه مي شد تا برجام را حل مي كرد. محمدرضا پورابراهيمي
۶۶ درصد پتروشيمي جم، ۷۸ درصد پتروشيمي اميركبير، ۴۹ درصد پااليشگاه ستاره خليج فارس، ۹۵ درصد نفت پاسارگاد و بيش از ۳۰ شركت مهم در اين حوزه متعلق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

به بنده گفتند ۲۰ ميليون تومان را به خيريه بده و ۴۸۰ ميليون تومان را خودت بردار تا به اسم خيريه باشد.   آقاي بندپي تنها۲۰ ميليون پول را به خيريه ها داده است و بقيه را خودش برداشته و از محل خريد ويلچر و علي رستميان
كمك به ايتام خرج كرده و ماشين شاسي بلند خريده است. آقاي ربيعي شما كه اسم كارگر و معلول مي آيد غش مي كنيد و اشك مي ريزيد آيا اين »شوي تبليغاتي نيست؟«

مديريت شما باعث شده سقف تعاوني ها در اقتصاد كاهش يابد و در دوره وزارت جنابعالي ۳۰ درصد تعاوني ها تعطيل شود.در حالي كه شما كشور را از لحاظ نرخ بيكاري به يكي از بيكارترين ها تبديل كرده ايد. محمود نگهبان سالمي

 پس از راي اعتماد لحن ايشان و ساير همكاران شان تغيير كرد. در زمان استيضاح هم همكاران آقاي وزير به سراغ من آمدند ولي جز وعده اتفاقي نيفتاد. آيا زمان كلنگ زدن اين پروژه اراده جدي وجود داشته است؟علي اكبري

  بايد مشخص شود چه عواملي در مجلس باعث شد كه از همان ابتدا نمايندگان براي استيضاح صحبت نكنند. چرا در اين وزارتخانه سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در اقتصاد مورد توجه قرار نمي گيرد؟حسن سليماني

سيد قاسم جاسمي
 آقاي ربيعي شما وزير بيكارها هستيد بايد پاسخگوي ۸ ميليون جوان بيكار باشيد. متاسفانه يكي از مشكالت كشور آمارهاي دروغي است كه پشت تريبون ها اعالم مي شود. افرادي كه در خيابان حضور مي يابند از 

خوشي به خيابان مي آيند ؟امروز صبح عده اي از نمايندگان در حال معامله با وزير بودند و به گفته مقصودي شام و نهار و رفت و آمدهاي ديپلماتيك باعث خنثي  شدن اين استيضاح شده است.

حسين مقصودي
 آقاي ربيعي شما آخر البي گري و بازي كردن با احساسات مردم هستيد. شما موجب فتنه هايي هستيد كه امروز مردم را به نظام بي اعتماد كرد.   در بانك توسعه و تعاون يك و نيم ميليارد دالر از ذخيره اين مملكت 

پول برداشت شد. آقاي ربيعي جواب مردم و جواب مقام معظم رهبري را چه مي خواهيد بدهيد.

بخش مهمي از اقتصاد كشور تحت مديريت مجموعه شستا و پتروشيمي هايي است كه زير نظر وزيرند اما شستا نتوانسته شفاف سازي الزم را ايجاد كند و جلوي رانت و فساد جاري را بگيرد.يحيي كمالي پور 

بايد به صورت جدي اين كار را پيگيري كنيد اما شاهديم كه كمتر از ۳۰۰ هزار شغل ايجاد شده است.   امروز وضعيت معيشت مردم به گونه اي است كه يك كارگر با يك ميليون تومان درآمد دغدغه درمان و معيشت دارد.مسعود گودرزي

  آنهايي كه مي گويند در اين برهه كاري به تيم اقتصادي دولت نداشته باشيد مخالف نظام هستند. ۴۰ سال است مي گوييم شرايط بحراني است.    همه  شركت ها در حال ورشكستگي است و باعث نابودي كشور مي شود.هدايت اهلل خادمي

در خصوص استان سيستان و بلوچستان ۲۰ درصد تحت پوشش بيمه قراردارند. از تعداد شاغليني كه براي كشور، دولت اعالم مي كند بايد بگويم استان سيستان و بلوچستان در حد صفر است.عليم يارمحمدي

امير خجسته
   آقاي ربيعي واردات بي رويه گوشي موبايل آن هم توسط متولي اصلي اشتغال كشور، ۱۰ هزار گوشي موبايل با رقم حدود ۲۳ ميليون يورو توسط شركت بين المللي بازرگاني تجاري وارد بازار شد، به چه حقي اين كار 

انجام شد؟ آقاي ربيعي دادن ۸۰ درصد جايگاه هيات مديره ها به افراد خاص و عدم تخصص موجب ورشكستگي اين شركت هاي اقتصادي مي شود.

  امروز ما مي بينيم كه از كارگر چك سفيد امضا مي گيرند، اين چه وضعي است؟ به جامعه كارگري ظلم مي شود. ما در اين وضعيت شاهديم كه خانه كارگري تبديل به تشكلي كامال سياسي شده است. هاجر چناراني

  پسر حضرتعالي با پسر آقاي تقي زاده معاون شما در دوبي شركت دارند و رابط شان هم آقاي عبدالناصر موسوي الجزايري است، اگر اين موضوع درست نيست حرف شما را قبول مي كنيم ولي توضيح بدهيد.حسن نوروزي

كمتر از ۹ ماه ۲۲۰ هزار شغل ايجاد شده. حال آن كه براي سال يك ميليون شغل تحقق شده.  منابع وزارت ۸۸ هزار ميليارد تومان است و درآمد آن هم كمي بيشتر از اين رقم. با اين وضع كارگران و بازنشستگان چه اميدي داشته باشند.اكبر رنجبرزاده

نمايندگان با ادامه فعاليت علي ربيعي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مخالفت كردند 

تلخ تر از  استيضاح
حميده زرآبادي


