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33916546 تمام ساعات شبانه روز انتظار این بود- و هنوز هم هست- که رئیس جمهور محترم، دوره 

دوم ریاست خود بر قوه مجریه را با ارزیابی دقیق از نقاط قوت و ضعف 
دوره اول آغاز کند تا ضعف ها و کاستی های دوره قبل در دوره پیش روی 
تکرار نشوند، اما برخی از اظهارات آقای دکتر روحانی طی چند هفته 
اخیر و از جمله، آنچه در مراسم تحلیف مطرح کردند، این تلقی را پیش 
می آورد که ایشان دولت یازدهم را فاقد عیب و نقص جدی می دانند و 
بر ادامه همان راه در دولت دوازدهم اصرار دارند. این تلقی اگر واقعیت 
داشته باشد- که ان شاءالله نداشته باشد- می تواند دولت دوم آقای دکتر 
روحانی را با کاستی های جدی تر از قبل روبرو کند. یادداشت پیش روی 

اشاره به نکاتی در همین زمینه است.
1- آقای روحانی رأی اکثریت مردم به ایشــان در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری را نشانه تأیید مواضع و عملکرد دولت یازدهم دانسته 

و در بخشی از سخنان خود بعد از انجام مراسم تحلیف می گویند؛
»مردم آگاه و هوشیار ایران با خلق حماسه اردیبهشت و مشارکت 
کم نظیر خود در انتخابات ریاســت جمهوری، بار دیگر با ما به روشنی 
سخن گفتند و نظرات خود را با صراحت اعالم کردند. آنان با زبان رأی 
خود گفتنــد چه می خواهند و چه نمی خواهند و با رأی اعتماد مجدد 
و معنادار خود، رویکرد و راهی را انتخاب کردند که 4 سال در معرض 

آزمون و نقد و ارزیابی همگان قرار داشت.«
درباره استناد آقای روحانی به 23 میلیون و چند صد هزار رأی خود 
در مقایسه با 16 میلیون رأی رقیب باید گفت؛ کاستی های دولت یازدهم 
مخصوصًا مواردی نظیر گسترش بیکاری، سختی معیشت مردم، تعطیلی 
انبوهی از کارگاه های تولیدی، رکود کم ســابقه، تورم لگام گسیخته، 
حمایت از حقوق های نجومی، نتیجه »تقریبًا هیچ« برجام که 4 ســال 
امکانات و ظرفیت های نظام از مردم دریغ شــده و به پای آن ریخته 
شده بود و... از نگاه »مردم آگاه و هوشیار ایران« پنهان نبوده است و 
اگر قرار بود کارنامه دولت یازدهم مالک قضاوت و رأی مردم باشد، به 
یقین آرای آقای دکتر روحانی نه فقط به اکثریت نمی رسید بلکه رقمی 

بسیار پایین تر از مرز اکثریت را در پی داشت.
رأی اکثریت آقای روحانی را باید در تالش گســترده و همه جانبه 
ایشــان و برخی دیگر از دولتمردان در القای دوگانه »جنگ یا دولت 
فعلی«! جستجو کرد، چه کسی می تواند انکار کند که آقای رئیس جمهور 
و دولت ایشان از طریق رسانه های زنجیره ای و با حمایت آشکار برخی 
از مقامات آمریکایی و اروپایی و رســانه های تحت اختیار آنها، اصرار 
داشتند به مردم بقبوالنند که اگر در انتخابات به آقای روحانی رأی ندهند 
باید منتظر حمله نظامی آمریکا باشند! این ترفند دقیقًا از هنگامی به 
کار گرفته شد که بسیاری از شواهد و قرائن موجود و نظرسنجی های 
معتبر از نارضایتی گســترده مردم از دولت یازدهم و ناکارآمدی آن 

حکایت می کرد.
2- مراجعه به آرشیو رسانه  های زنجیره ای در داخل کشور و آرشیو 
رسانه های خارجی در همان روزها به وضوح نشان می دهد که دقیقا بعد 
از اطالع دولت یازدهم از نارضایتی گسترده مردم بود که ناگهان همه 
بلندگوهای حامی دولت از داخل و خارج، ساز این دوگانه را کوک کردند 
که ملت باید میان دولت آقای روحانی و پذیرش حمله نظامی آمریکا، 
یکی را انتخاب کند و مقامات آمریکایی و اروپائی ضمن حمایت آشکار 
و بی پرده از آقای روحانی به گزینه نظامی روی میز و تحریم های آماده 
اعمال اشاره می کردند و در همان حال تاکید می کردند که این گزینه ها را 
تا انجام انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تعویق انداخته اند! آیا، این 
ترفند مفهومی غیر از آن داشت که فقط انتخاب آقای روحانی می تواند 
مانع استفاده حریف از گزینه های مورد اشاره باشد؟!  به یقین آقای دکتر 
روحانی و حامیان کارگزارانی و مدعی اصالحات ایشان، حمایت آشکار 
»جان برنان« رئیس سازمان سیا - و نه فالن سناتور آمریکایی- از دولت 
آقای روحانی و تاکید وی بر ضرورت حمایت آمریکا از ایشان را فراموش 
نکرده اند و باز هم از یاد نبرده اند که کنگره آمریکا به صراحت اعالم کرد 
نگران تاثیر تحریم ها بر انتخابات ایران است، بنابراین تحریم های جدید 
را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تعویق می اندازد! و 
دهها نمونه دیگر که شرح آن به درازا می کشد و پیش از این در کیهان 

به آن پرداخته ایم.
اکنون باید از جناب روحانی پرســید که آیا اتخاذ این مواضع از 
سوی مقامات آمریکایی می تواند مفهوم و معنایی غیر از تهدید مردم 
ایران داشته باشد که اگر به آقای روحانی رأی ندهید، چنین و چنان 

خواهیم کرد؟!
3- ممکن است آقای دکتر روحانی و دوستانشان ادعا کنند اظهارات 
مقامات آمریکایی و اروپایی نمی تواند مالک ارزیابی باشد که باید گفت؛ 
اظهارات و مواضع خودتان را که قبول دارید؟ شما نیز در داخل کشور 
دقیقا و بی کم و کاست همان خط بیرونی را دنبال می کردید و در نطق ها 
و میتینگ های انتخاباتی مردم را تهدید می کردید که اگر به شما رأی 
ندهند باید در انتظار حمله نظامی آمریکا و تحریم های به مراتب سخت تر 
از قبل باشند، بنابراین حتی اگر هماهنگی از قبل صورت گرفته میان 
داخل و خارج را نادیده بگیریم، همســویی و همپوشانی این دو خط 
داخلی و خارجی قابل انکار نیست، هست؟!  یک بار دیگر به مواضع آن 
روزهایتان مراجعه بفرمائید و تهدید مردم به سایه جنگ در صورتی که 
به آقای روحانی رأی ندهند، را مرور کنید!  کدامیک از آنها قابل انکار 
است؟! البته آمریکا بعد از انتخابات، تهدید نظامی خود را جدی تر از 
قبل مطرح کرد و فقط 24 ساعت بعد از انتخاب آقای روحانی در اجالس 
حجاز »ناتوی عربی« را با سمت و سوی اعالم شده علیه ایران اسالمی 
تشکیل داد و تحریم های موسوم به »مادر تحریم ها« را نیز تصویب کرد. 
4- این ســؤال هم از رئیس جمهور محترم و حامیان انتخاباتی 
ایشان پرسیدنی اســت که اگر تهدید مردم به سایه جنگ و ایجاد 
دوگانه »یاجنگ یا روحانی« را در کســب اکثریت آراء خود بی تأثیر 
می دانند، چرا این دوگانه را مطرح کــرده و همه توان خود را برای 
القای آن به کار گرفتند؟! تا آنجا که با زیرپا گذاشتن قوانین جاری، 
برخی از وزراء، استانداران و فرمانداران- که شماری از آنها به همان 
علت مجرم شناخته شده اند- را برای القای توهم یاد شده به مناطق 

مختلف کشور فرستادند.
5- آقای دکتر روحانی و دوستانشان در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری دوازدهم به القای توهم »یا جنگ یا روحانی«! بسنده نکردند 
بلکه توهمات دیگری نظیر اینکه اگر به روحانی رأی ندهید، طرف مقابل 
در پیاده روها دیوار می کشد! و یا طی 38 سال گذشته به اعدام و زندانی 
کردن افراد بی گناه مشغول بوده است!... و نمونه های مشابه دیگری از 
همین دست را نیز پیش کشیدند که با تأسف باید گفت؛ خالف واقع بود و 
برای ترساندن مردم و جلب آراء آنان طراحی شده و به میدان آمده بود.
همین جا گفتنی اســت آقای دکتر روحانی در مراسم تحلیف به 
نمونه هایی از دستاوردهای دولت یازدهم نیز اشاره کردند که بسیاری از 
آنها با واقعیات فاصله ای پرناشدنی و در مواردی متضاد داشت که شرح 

آن به درازا می کشد و به فرصتی دیگر موکول می کنیم.
6- و اما، اکنون ضمن تاکید بر قانونی بودن ریاست جمهوری جناب 
آقای دکتر روحانی، این پرســش را با ایشان و حامیان انتخاباتی وی 
درمیان می گذاریم که آیا هیچیک از موارد مورد اشــاره در یادداشت 
پیش روی قابل انکار است؟ اگر در این موارد تردیدی نیست - که نیست 
و مســتندات آن فقط با یک مراجعه گذرا به رسانه های تحت حمایت 
دولت قابل دیدن است- پرسش بعدی پیش کشیده می شود و آن، این 
که آیا جناب ایشــان هنوز هم می توانند آنگونه که در مراسم تحلیف 
اشــاره کرده اند 23 میلیون و چندصدهزار رأی خود را نشانه تائید 
دوران 4 ســاله دولت یازدهم از سوی ملت بدانند و در آراء یاد شده، 
برای دوگانه »سایه جنگ یا انتخاب روحانی« هیچ حسابی باز نکنند؟!  
و سپس با استناد به این برداشت  که می بینیم نمی تواند برداشت قابل 
قبولی باشد، نتیجه بگیرند که چون مردم با اکثریت آراء خود، عملکرد 
و مواضع دوران 4 ساله دولت یازدهم را تائید کرده اند، ایشان خود را 

موظف به ادامه همان راه می داند؟!
و باالخره، انتظار آن است که رئیس جمهور محترم، برای واقعیات 
غیرقابل انکاری که به آن اشاره شد حساب ویژه ای باز کنند و در دولت 

دوازدهم ضعف های فراوان دولت یازدهم را تکرار نفرمایند!

دو هفته بعدآن دوگانه اگر در میان نبود!

حسین شریعتمداری

* خانم موگرینی درســت در آستانه سفر به تهران از قانون مادر تحریم ها در 
آمریکا حمایت می کند امــا برخی نمایندگان برای گرفتن عکس یادگاری با 
این خانم، پشــت سر هم صف می بندند؟ چنین نمایندگانی قرار است از حق 

مردم در موضوع هسته ای و دیگر موضوعات دفاع کنند؟!
021---2301

* لیستی که دستپخت مرفهان و مدعیان غریبه با مردم باشد، طبیعی است که 
اتفاقات ناهنجار روز شنبه را در صحن مجلس به وجود بیاورد. عکس یادگاری 
با موگرینی همزمان با اعمال تحریم های جدید آمریکا و تأیید دفتر شــخص 
موگرینی و اتحادیه اروپا یعنی تحقیر استقامت و مقاومت مردم ایران اسالمی 

توسط افرادی که در فضای غبارآلود به خانه ملت راه یافته اند.
021---7583

* بنــده یک خانم ایرانی هســتم وقتی تصاویر نماینــدگان مجلس با خانم 
موگرینی در هنگام گرفتن عکس یادگاری را دیدم بســیار شــرمنده شدم و 
خجالت کشــیدم. نمایندگانی که این رفتار ناپسند را بروز دادند باید از مردم 

ایران عذرخواهی کنند.
026---0164
* امام راحل)ره( درباره ماهیت استکباری آمریکا بارها به مسئوالن تذکر دادند. 
رهبر معظم انقالب نیز نسبت به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا هشدار داده بودند 
با این همه توصیه و هشدار برجام امضا شد و حاصلش بدعهدی طرف مقابل 
شد. بعد از این خطای بزرگ به جای عبرت، گرفتن عکس یادگاری ذلیالنه با 
حامی اصلی مادر تحریم ها از ادامه یک مسیر خطا در آینده حکایت دارد که 

اهل خرد باید از آن جلوگیری کنند.
کشمیری- پاکدشت

* روز شنبه، اول هفته و تعطیلی تهران؟! چه کسی قرار است خسارتی که به 
کســبه در این روز وارد شده است را جبران کند؟ بازاری که در ابتدای هفته 
تعطیل باشد تا آخر هفته بی رمق و بی رونق خواهد بود و این واقعیت در میان 

کسبه شهر تهران امری پذیرفته شده است.
021---5135

* با توجه به وضعیت بیکاری، تورم، گرانی، رکود، وام ازدواج جوانان و تعطیلی 
بسیاری از کارخانجات و... برگزاری چنین جشن تحلیف چه لزومی داشت؟ مگر 
برای پرداخت یارانه ها برخی ها عزا نمی گیرند؟ این همه اسراف و ولخرجی از 

کیسه ملت چه معنی و مفهومی دارد؟!
حسین بهبودی
* مگر مجلس شــورای اسالمی نباید به قراردادهای خارجی ورود کند و 
آن را از تصویب بگذراند؟ پس چطور ســخنگوی دولت اظهار می دارد با 
رئیس قوه مقننه و قضائیه طی جلســه ای قرارداد توتال مورد تایید قرار 
گرفت؟ بر چه اساسی می گویند هرچند سهم بیگانگان باالی 50 درصد 

باشد اشکالی ندارد؟!
0910---0471
* آقــای روحانی امیدوارم در دولت دوازدهــم فردی کارآمد و متخصص در 
حوزه محیط زیست را معرفی کنید. اگر تدبیر دولت دوازدهم در مورد محیط 
زیست تغییر نکند در آینده ای نزدیک دیگر اثری از محیط زیست نخواهد بود 

تا چه رسد به حفظ آن!
031---0876
* برجام ســند رسوائی شیطان بزرگ و اروپا و بی تدبیری دولت و بی توجهی 

مجلس ماست!
ستوده از خرم آباد

* در دولت جدید دیگر اگر نقدی نسبت به دولت گذشته مرتبط شود، دولت 
آقای روحانی بوده است و دولت نهم و دهم دیگر معنایی ندارد زیرا در چهارسال 

آینده فقط بذری که دولت یازدهم کاشته است رشد خواهد کرد.
021---2811

* اولین دغدغه رهبری معیشــت مردم اســت، دولت در طی 4 ساله گذشته 
امید زیادی به این توافق سوخته هسته ای داشت تا از آن طریق بتواند به وضع 
معیشت مردم رسیدگی کند حال باید دید آیا باور»ما می توانیم« باالخره در 

دولت زنده می شود؟
0938---0476

* تا به حال چندین طرح برای خروج از رکود اقتصادی از سوی دولت به اجرا 
درآمده که بیشتر برای خودروسازان سودآور بوده است تا کمک به تولید داخل 
و ایجاد شــغل برای جوانان! یک اعطای وام با ضمانت یارانه سرپرست خانوار 
هم مطرح شــد که آن هم چند روز پس از ابالغ به بانک ها منتفی شد و قرار 
شد به زوج های جوان این نوع تسهیالت واگذار شود. البته اگر این طرح بعدها 

همانند طرح های دیگر دچار حمله قلبی و در نهایت سکته نشود!
یک پیام

* ایــن واردات و قاچاق بی رویه دارو، خودرو، پوشــاک و... علی رغم تولیدات 
داخلی کمک به اقتصاد مقاومتی است یا دشمنی با آن؟! واردات غیر ضروری 
به بیکار شدن بیشتر جوانان کمک می کند؟! چه دستگاههایی متولی برخورد 

با این از خدا بی خبران است؟!
نادری

* خســارت های جبران ناپذیری که در طــول عمر دولت یازدهم با بتن ریزی 
هسته ای کشور و افزایش آمار بیکاری، گرانی و رکود به کشور وارد شد را چه 

کسی یا کسانی قرار است جبران نمایند؟!
جاللی

* این یک لکه ننگ اســت که نماینده مجلس قانونگذاری، همچون اقشــار 
ســطوح پایین فرهنگی جامعه با مأمور نیــروی انتظامی برخورد کند و او را 

مورد ضرب و شتم قرار دهد؟!
مرادی چناری- رشت

* مسئوالن دولتی دائم از صرفه جویی سخن می گویند در حالی که در خالل 
تعطیلی ادارات دولتی در برخی ســاختمانهای این ادارات دائماً و شب و روز 
کولرها و چراغ ها روشن است. در روزهای کار هم آنقدر بعضاً درجه سرمایش 
کولرها را زیاد می کنند که به عنوان مثال همین چند روز قبل وقتی به اداره ای 

رفتم به علت سرمای زیاد، سرما خوردم!
0912---2799
* برخی افرادی که در ســریالها، نمایشــنامه ها، فیلم هــا و... به ایفای نقش 
می پردازند، در محیط بیرون از آنها کامال با 180 درجه تغییر ظاهر می شوند. 
آیا به اثرات سوء این موضوع در الگوسازی فرهنگی توجه شده است؟ چرا صدا 

و سیما و دیگر مراکز فرهنگی غفلت می کنند؟
0913---9063
* اعضای هیئت اجرائی  انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سوادکوه تا به 
حــال هیچ مبلغی را دریافت نکرده اند و پیگیری  های اعضاء تاکنون بی نتیجه 

مانده است از رئیس جمهور دوازدهم تقاضای پیگیری دارم.
0114---2282

* تقاطع بزرگراه امام علی)ع( و خیابان خاوران فاقد روشنایی در شب است و این 
موضوع موجب بروز سوانح رانندگی و تصادف با عابرین شده است. مدت هاست 

که اهالی درخواست نصب تیر چراغ برق کرده  اند اما بی نتیجه مانده است.
021---2677

* برای ثبت نام فرزندم به مدرســه ... که در پانصد متری منزلمان قرار دارد 
مراجعه  کردم. درخواســت چهارصد هزار تومان پول نمودند. گفتم من تحت 
پوشــش بهزیستی هستم و توان پرداخت ندارم. متاسفانه نپذیرفتند. با دفتر 
وزیر، دفتر مدیرکل آموزش و پرورش غرب اســتان تهران، بازرسی و بازرسی 
شهریار صحبت کردم و از مدیرکل هم نامه جهت ثبت نام بدون پرداخت شهریه 
گرفتم و ارائه کردم ولی متاسفانه رئیس دبیرستان زیر بار نمی رود و من هم 
توان پرداخت ندارم. مدرسه جایگزین بعدی 15 کیلومتر با ما فاصله دارد. از 

مسئولین امر درخواست حل مشکل یاد شده را دارم.
میرزائی

*نام مدرسه در آرشیو کیهان موجود است.
* در شهرســتان صحنه  استان  کرمانشاه، تفرجگاهی به نام »سراب در بند« 
وجود دارد که اغلب مسافران آنجا را برای استراحت انتخاب می کنند و مدتی 
در آنجا متوقف می شوند. یکی از موارد جالب اینجا پرداخت قبض ورودی برای 
اتومبیل و پس از ساعاتی جریمه شدن توسط پلیس به همان سبب است! چرا 
که تابلوئی ظاهرا به اشتباه »پارک ممنوع« نصب نشده است! یعنی ما هم قبض 
پارک را پرداخت کردیم و هم قبض ســی هزار تومانی جریمه را! از مسئوالن 

امر درخواست حل این تناقض را دارم.
موید محسنی

* سایت اطالعات پرواز شرکت فرودگاه های کشور بسیاری از اوقات در دسترس 
نیست. به روز رسانی اش که دیگر پیش کش؟!

0935---2443
* بانک ملی شعبه هامون زاهدان، با تاخیر حتی یک قسط وام کوچک اقدام به 
ارسال اخطاریه به ضامن و سپس کسر قسط می کند این کار چندان شایسته 

نیست و باعث دلگیری ضامنین می شود.
0915---6922

عقده حقارت خود را
با ملت ایران جمع نزنید

مدیریک ســایت اجــاره  ای با جمع زدن عقده حقــارت امثال خود، رفتار 
حقارت آمیز چند نماینده برای گرفتن عکس با خانم موگرینی را به ملت ایران 

نسبت داد.
مدیرعصر ایران با اشــاره به این ماجرا مدعی شد: واقعیت این است که ما 
ایرانی ها)!( - اعم از اینکه نماینده مجلس باشیم یا نباشیم - هنوز خود را بخشی 
از جامعه جهانی نمی دانیم، احساس انزوا یا بی نظیر بودن می کنیم، بین خود و 
خارجی ها فاصله ای عجیب و غریب احساس می کنیم و نسبت به آنها یا حس 

وادادگی داریم یا ترس و نگرانی.
علت نیز مشخص اســت؛ ما ایرانی ها سال های سال در مدرسه و دانشگاه 
زبان انگلیسی می خوانیم ولی نمی توانیم دو کلمه با یک انگلیسی زبان خوش 
و بش کنیم. از کتاب ها، رســانه ها و ســایت های خارجی هم طبیعتاً بی نصیب 

هستیم، جز عکسهایشان!
وی می افزاید: آنقدر درگیر رتق و فتق معیشتی هستیم که اغلب مان فرصت 
نمی کنیم از الک خود بیرون بیاییم و به سفرهای خارج از کشور برویم و مدام 
فضای بیرون از ایران را تجربه کنیم. بسیاری از ما ایرانی ها کل دوران حیات مان 
را در ایران که تنها یک درصد از مساحت کل کره زمین است سپری می کنیم 

و هیچ تصوری درباره آنچه بیرون از این خانه می گذرد نداریم.
نویسنده توضیح نداده که چرا 200 نماینده دیگر، از خود رفتار حقارت آمیز 

نشان ندادند و حدود 10 نفر بودند که ادای آدم ندیده ها را درآوردند؟
نمایندگان نسبتا محترم!

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
همکار ســابق نشــریات اصالح طلب از رفتار مبتذل برخــی نمایندگان 

اصالح طلب در گرفتن عکس سلفی با فدریکا موگرینی انتقاد کرد.
داریوش سجادی خطاب به این عده نوشت: آقایان نسبتا محترم! حضرات 
»کنگــر ســمن«! دور از جانتان نمایندگان یک ملت ایــد و موظف به رعایت 

استعالی شان ایرانیانید!
آنی که با دیدنش تا این اندازه به وجد آمده اید »آنجلینا جولی« نیســت! 
فدریکا موگرینیه!  گیریم آنجلینا جولی هم بود. شان شما اجل از آن است تا با 
دیدن یک زن اجنبی تا این اندازه از خود بی خود شده و برای عکس یادگاری 
گرفتن با آن علیا مخدره)!(  تا این اندازه بی تابی کنید و دست از پا نشناسید!

وی می افزاید: باز جای شکر دارد که رابطه ایران و آمریکا خصمانه است وگرنه 
استبعادی نداشت در صورت حضور ترامپ با همسر و دخترخانم مربوطه اش در 
پارلمان ایران، عن قریب واحد »سی سی یو« در پارلمان ایران الزم االحداث می شد! 
نمایندگان محترم! جلوس بر کرسی نمایندگی مجلس شرایط احراز دارد 

و اولینش بزرگی و بزرگ منشی است.
متاسفانه وقتی با رانت »بی بی سی« رای بیاورید گریزی از طعنه لسان الغیب 

نیز نخواهید داشت که؛ 
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
رد پای پول کثیف از باج 2 میلیاردی

تا انتخاب شهردار
برخی اصالح طلبان نسبت به زد و بندهای جدید در شورای شهر منتسب 

به این طیف هشدار می دهند.
بهروز شــجاعی عضو سابق مرکزیت حزب ندای ایرانیان و نامزد انتخابات 
شورای شــهر تهران در توئیتر نوشت: خبرها نگران کننده است. برای انتخاب 

شهردار، پای »پول کثیف« به رسانه و شورا باز شده است.
رئیس سابق کمیته اطالع رسانی حزب ندای ایرانیان می افزاید: اعضای شورای 

شهر مراقب باشند، حواسمان به »رای کثیف« هست.
کنایه او به خبرهایی است که درباره نحوه دور زدن شورای سیاستگذاری 

اصالح طلبان توسط چند نفر و تحمیل فهرست 21 نفره فعلی است.
پیش از این فاطمه دانشــور عضو اصالح طلب شــورای شهر چهارم خبر 
»لیست فروشی« شورای سیاستگذاری اصالح طلبان مبنی بر پیشنهاد 2 میلیارد 

تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست اصالح طلبان را رسانه ای کرد.
وی در جریان گفت وگویی درباره دالیل عدم قرار گرفتن نامش در لیست 
امید اصالح طلبان گفت که از من برای حضور در لیست امید 2 میلیارد تومان 

مطالبه کردند و چون چنین مبلغی را به آنها ندادم از لیست خط خوردم.
روزنامه آفتاب یزد نیز ضمن افشای باج گیری بزرگ برخی چهره های شاخص 
اصالح طلب و اقدام به داللی آنها برای بستن لیست امید شورای شهر تهران در 
مطلبی با عنوان »چه کسی پیشنهاد 2 میلیاردی برای حضور در لیست امید 
به نامزدها داده بود؟!« نوشت: »یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای 

درخواست 2 میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور 
در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب 
سرشناس اصالح طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با برگزاری جلسات 
خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد 
می داده که 2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیســت حضور داشته باشند. 
البته مشــخص نبوده آقای غ-ک ]کرباسچی[ با چه ساز و کاری چنین وعده ای 

به کاندیداها می داده است.
 ســایت تدبیر و امید نیز اخیرا در گزارشــی تصریح کــرده بود: محمدرضا 
عارف)رئیس شورای سیاســتگذاری اصالح طلبان( در برابر تناقضات موجود در 
لیســت شورای شهر، اظهارات برخی اعضای شورای عالی مبنی بر دستکاری در 
امتیازات نامزدها و جابه جایی آنها پاسخ قانع کننده ای ندارد. او در همایش سالمت 
شــهر امید که در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شده بود، اظهار 
کرد که خودش نیز به عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان، فقط 
24 ساعت زودتر از سایرین، از لیست 42 نفره مطلع شده است. عارف که تحت 
فشــار زیادی ناشی از انداختن مسئولیت مهندسی لیست به گردن او قرار دارد،  

در حین توضیح موضوع دچار گریه شد.
یادآور می شــود اخیرا مرعشــی پیش بینی کرده که او یا محمدعلی نجفی 

شهردار شوند.
دولت تورم را کاهش داد

اما به قیمت ایجاد رکود اقتصادی!
وزیر راه دولت اصالحات می گوید دولت روحانی به قیمت ایجاد رکود اقتصادی، 

تورم را پایین آورد.
احمد خّرم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: در بعد اقتصادی دولت دوازدهم 
باید تحوالتی را به وجود آورد. مهم ترین اولویت آینده اقتصاد ایران خروج کامل 
از رکود اســت. هر چند بخش هایی از اقتصاد کشور از رکود خارج شده است اما 

بخش های زیادی با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
وی افزود: اقدام دولت در تک رقمی کردن تورم گامی مثبت اســت، اما این 
دستاورد به قیمت تشدید رکود به دست آمد. در چهار سال آینده باید با استفاده از 
راهکارهای صاحبنظران اقتصادی و ارتباط مستمر و نظارت توسط این کارشناسان 
در مقاطع کوتاه بر اقتصاد،  به مهار رکود پرداخت. طوری که هر تئوری اقتصادی 

برای خروج از رکود باید در کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد.
راغفر: تیم اقتصادی دولت

نه برنامه دارد نه تناسب
یک کارشــناس اقتصادی اصالح طلب می گویــد میان اعضای تیم اقتصادی 

دولت تناسبی وجود ندارد.
ســایت اصالح طلب فرارو نوشت :جدا از این مسئله که چه کسانی در دولت 
جدید ماندند و کدام وزرا رفتند ،تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت بسیار قابل 
توجه بود و باز هم حلقه نزدیک به حسن روحانی یعنی محمدباقر نوبخت ،محمود 
واعظی و محمد نهاوندیان در این لیست جایگاهشان تغییرات چشمگیری داشت 
و نوبخت را برای وزارت اقتصاد و نهاوندیان به عنوان رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی و محمود واعظی به عنوان جایگزین بیژن زنگنه )در صورت پذیرش 

استعفا( برای وزارت نفت نامشان مطرح شده است.
در شــبکه های اجتماعی موج جدیدی از نگرانی ها و حتی عصبانیت ها به راه 
افتاد و به عقیده بســیاری این لیست و به خصوص تغییر در تیم اقتصادی بسیار 

ناخوشایند است و کارآمدی دولت را کاهش می دهد.
در همین زمینه حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو؛ 
درخصوص اینکه یک کابینه کارآمد چه مشــخصه ای دارد گفت :کارآمدی یک 
کابینه به میزان خدمتی که به ملت می کند ،بستگی دارد و به همان میزان که 
مردم یا به طور کلی جامعه از عملکردشــان رضایت داشته باشند ،میزان کارآمد 
بودنشــان مشخص می شود .اما متاسفانه طی سال های اخیر اینگونه بوده است 
که هرگاه فردی به واســطه رای مردم موفق می شــود که به ریاست جمهوری 
برســد ،از نزدیکان خود برای سمت های مختلف بدون در نظر گرفتن کارآیی و 
توانایی آنها استفاده کرده است و در ادامه این افراد صرفا از جایگاهی به جایگاه 

دیگر منتقل شده اند. 
او تصریح کرد :یک کابینه کارآمد کابینه ای است که استراتژی و برنامه داشته 
باشد .ضمن اینکه دولت فعلی که اصالً اعتقادی به برنامه ندارد و برنامه ای که ارائه 
کرده است آنقدر ناقص است که نمایندگان برای تکمیل آن دست به کار شده اند. 

در چنین وضعیتی چه اهمیتی دارد که چه کسی کجا باشد؟
راغفرادامه داد: همین رفیق بازی موجب می شود بعضاً افرادی در سمت های 
دولتی قرار بگیرند که فعالیت شان در بخش خصوصی بسیار زیاد و گسترده است.
راغفــر گفت: من هیچ امیدی به کابینه دولــت دوازدهم ندارم و معتقدم 
مادامی که اقتصاد آلوده و نفوذ سرمایه در آن گسترده باشد، افراد تأثیر خاصی 

نمی توانند داشته باشند.
راغفر با اشاره به تغییرات احتمالی کابینه گفت :در خصوص این جایگزینی ها 
ابتدا باید بگویم که به عقیده من نوعی بی تناسبی در حال رخ دادن است. البته 
من با گزینه های قبلی هم خیلی موافق نبودم اما به عنوان مثال وقتی صحبت 
از فردی مانند آقای زنگنه و واعظی به میان می آید این بی تناســبی به مراتب 
بیشتر می شود. شما در یک طرف فردی را دارید که کارکشته این حوزه است 
و ارتباطات و نفوذ بســیاری دارد و با قراردادها و انواع آن آشــنا است، چگونه 
می خواهید فردی مانند واعظی را جایگزین وی کنید؟ درباره آقای نوبخت در 
وزارت اقتصاد و آقای نهاوندیان در ســازمان برنامه ریزی هم این بی تناســبی 

مشهود است.
تعیین تکلیف اصالح طلبان

درباره رئیس دفتر رئیس جمهور
اعضای فراکسیون امید فراتر از اعضای دولت، برای رئیس دفتر روحانی نیز 

تعیین تکلیف می کنند.
غالمرضا حیدری عضو فراکسیون امید در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: 
مهم ترین قسمت کابینه که نیاز به ترمیم دارد و با اوج به حواشی که ایجاد شد 
و در روزهای اخیر نیز دردسرهای زیادی برای دولت ایجاد کرد، بانک مرکزی 
می باشــد که باید رئیس آن عوض شود. به نظر من، رئیس بانک مرکزی باید 

تغییر کند.
وی درباره تصدی دفتر رئیس جمهور از سوی محمود واعظی اظهار داشت: 
واعظی برای این کار مناســب نیست و قطعاً اگر وی باشد، حاشیه های زیادی 
برای روحانی ایجاد خواهد کرد. وی فرد پرتالشی است، ولی همیشه حاشیه ساز 

بوده و امیدواریم حزب اعتدال و توسعه تدبیری کند که وی نباشد.
واعظی در کنار نوبخت و نهاوندیان و آشنا از جمله اطرافیان روحانی است 
که طی روزهای اخیر، مورد حمله گســترده اصالح طلبان قرار گرفته اســت. 
اصالح طلبان می گویند واعظی از جمله کسانی است که ضمن البی در مجلس، 

موجب ناکامی عارف برای ریاست مجلس شد.
ترامپ: به جای خاورمیانه

6 تریلیون دالر  را در آمریکا خرج می کنیم
رئیس جمهــور آمریکا می گویــد به جای هزینه 6 هــزار میلیارد دالر در 

جنگ های خاورمیانه، آن را صرف آمریکا می کنیم.
به گزارش صدای آمریکا، دونالد ترامپ پنجشــنبه شب 12 مرداد در شهر 
هانتینگتون ایالت کوچک ویرجینیای غربی سخنرانی می کرد، گفت: ما 6 تریلیون 
دالر در خاورمیانه خرج کردیم درحالی که اکنون خاورمیانه صدبرابر ناامن تر شده 

است. چرا؟ ما این بودجه را صرف کشور می کنیم.
اشاره ترامپ به هزینه ها برای دو جنگ در افغانستان و عراق و هزینه های 

انجام شده برای تقویت متحدان آمریکا در سوریه است.
ترامپ با اشاره به تحقیقات کنگره درباره ارتباط کارزار انتخاباتی او با روسیه 
گفت: این داستان روسیه کامال ساختگی است. عمال بهانه برای سرپوش گذاشتن 
بر سنگین ترین شکست در تاریخ سیاسی آمریکاست. همه سروصدا سر همین 
اســت ... چون بهانه دیگری ندارند، درباره آن حرف می زنند. بازپرس ویژه باید 

درباره حذف سی وسه هزار ایمیل هیالری کلینتون تحقیق کند.
پیغام عربستان به تروریست ها

بشار اسد ماندنی است
وزیرخارجه عربســتان به معارضان سوری پیغام داده که بشار اسد ماندنی 

است و آنها باید فکر دیگری بکنند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان 
ســعودی، به هیئت عالی مذاکرات معارضان سوری اعالم کرده است که بشار 

اسد رئیس جمهور سوریه، در سمت خود ماندگار است.
 الجبیر به این هیئت توصیه کرده است که به دنبال رویکرد سیاسی جدیدی 
باشد، در غیر این صورت، کشورهای دیگر بدون حضور معارضان برای حل  و فصل 

سوریه اقدام خواهند کرد.
همچنین گفته است: اکنون دیگر، کناره گیری بشار اسد در ابتدای مرحله 
انتقالی سوریه ممکن نیست، از این رو، ما باید به دنبال مدت مشخص حضور 

وی در قدرت و اختیارات او در این مرحله باشیم.
بنابر اعالم برخی منابــع در میان معارضین، کنفرانس آینده ریاض پایان 

نقش »ریاض حجاب«، را اعالم خواهد کرد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان از »سلفی حقارت«

این نمایندگان 
می خواهند پاسخ »مادر تحریم ها« را بدهند؟!

دبیر شــورای نگهبان در 
سنای  رئیس مجلس  با  دیدار 
مسئله  کرد:  تاکید  پاکستان 
تکفیری ها و تروریست ها برای 
ما و شما تهدید است و اآلن 
هم در ایران و شرق کشورمان 
فعالیت هایــی می کنند و در 
پاکستان و افغانستان  مقرهایی 
دارند و فعالیــت می کنند و 
اینها برای همه خطر هستند 
و ما بایــد در مقابل اینها و 
یکدیگر  با  اینها  سرکوب  در 
سیاســت های  و  فعالیت ها 

مشترکی داشته باشیم.
آیــت اهلل احمــد جنتی دبیر 
شــورای نگهبــان در دیــدار با 
پاکستان  ســنای  رئیس مجلس 
ضمن خیر مقدم به وی و هیئت 
با اشــاره به ویژگی های  همراه ، 
کم نظیــر ایران، اظهار داشــت: 
فلســفه قدرت نظام، اسالم ناب 
اســت و امام بزرگوارمان که در 
تمــام طول تاریخ اســالم بعد از 
ائمه علیهم السالم عالم بی نظیری 
بود، این انقالب را رهبری کرد و 
مردم هم با وحدت کلمه از ایشان 

پیروی کردند.
کرد:  اضافه  جنتــی  آیت اهلل 
این انقالب در چهاردیواری ایران 
توقف نکرد و از مرزها خارج شد 
و در کشــورهای مختلف عربی و 
آفریقایــی اثرگذار بود و تحوالت 
بسیاری پس از پیروزی انقالب در 

این کشورها شاهد بودیم.
وی تأکیــد کــرد: یکــی از 
شعارهای بسیار سازنده امام )ره( 
وحدت جامعه اسالمی در سراسر 
دنیا بود، امام)ره( تأکید داشتند که 
امت اسالمی، امت واحده هستند؛ 
شیعه و سنی با هم برادرند و باید 
با دشــمنان مشترک شان مقابله 
با دوستان مشترک شان  کنند و 

پیوند داشته باشند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری 
ادامه داد: از مواضع حضرتعالی و 
مجلس سنای پاکســتان درباره 
یمن تقدیر می کنم، شــما تحت 
دیگران  غلط  سیاست های  تأثیر 
قرار نگرفتید و نسبت به برادران 
مظلوم خودتــان در یمن موضع 

خوبی داشتید.
رژیــم  کــرد:  اضافــه  وی 

صهیونیستی تنها دشمن ما و شما 
نیست، دشمنان سایر مسلمانان 
نیز هست، ان شاءاهلل همه باید در 
حمایت از مظلومین در فلسطین، 
یمن و بحرین با هم، وحدت کلمه 

داشته باشیم.
دبیر شورای نگهبان با اشاره 
بــه جنایت های داعــش گفت: 
مسئله تکفیری ها و تروریست ها 
برای ما و شما تهدید است و اآلن 
هم در ایران و شــرق کشورمان 
در  و  می کننــد  فعالیت هایــی 
پاکســتان و افغانستان  مقرهایی 
دارنــد و فعالیت می کنند و اینها 
برای همه خطر هستند و ما باید 
در مقابل اینها و در سرکوب اینها 
با یکدیگر فعالیت ها و سیاست های 

مشترکی داشته باشیم.
به گزارش فارس، در ادامه این 
دیدار »سناتور میان رضا ربانی« 
رئیس مجلس سنای پاکستان نیز 
ضمن تأیید سخنان دبیر شورای 
نگهبان بر لزوم همکاری بیشتر دو 
کشور ایران و پاکستان در مسائل 
مختلــف تأکید کرد و از آمادگی 

کشورش در این رابطه خبر داد.

آیت اهلل جنتی در دیدار با »سناتور ربانی« مطرح کرد

لزوم اقدام مشترک ایران و پاکستان
 برای سرکوب تکفیری ها و تروریست ها

سرویس سیاسی-
انتشــار تصاویــری از تقالی 
برخی نمایندگان موبایل به دست و 
ذوق زدگی آنها برای گرفتن سلفی با 
موگرینی در دل خود معنای تلخی را 
نهفته داشت و آن نمادی از واقعیت 
فرا متن برجام بود: کسانی که قرار 
است از حقوق ملت در برابر دشمن 
دفاع کنند، برای عکس یادگاری با 
ناقضان برجام، به شکل تحقیرآمیزی 

صف می کشند!
مراســم تحلیف حســن روحانی، 
رئیس جمهور ایران روز شنبه در مجلس 
شــورای اســالمی و با حضــور مقامات 
کشورهای مختلف برگزار شد؛ مراسمی 
کامال جدی کــه رئیس جمهور باید در 
آن سوگند یاد می کرد که همه استعداد 
و صالحیــت خویــش را در راه ایفــای 
مسئولیت هایی که برعهده گرفته است، 

به کار گیرد.
در این میان اما تالش های حقارت 
آمیز تعــدادی از نمایندگان عمدتا عضو 
»لیست امید« مجلس برای گرفتن عکس 
یادگاری با فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا، عالوه 
بر اینکه اصل موضوع تحلیف ریاســت 
جمهوری را به حاشــیه برد ، نمایندگان 
لیست امید مجلس را در برابر انتقادهای 
شــدیدی مبنی بر زیر سؤال بردن عزت 
ملی و تنزل شان و سطح نمایندگی ملت 
و کیفیت مجلس شورای اسالمی قرار داد .
انتشــار تصاویــری از تقالی برخی 
نمایندگان موبایل به دست و ذوق زدگی 
آنها از این که موگرینی را در یک قدمی 
خود می دیدند، هر چند با واکنش گسترده 
کاربران فضای مجازی روبرو شد، اما در 
دل خود معنای تلخی را نهفته داشت و 
آن نمادی از واقعیت فرامتن برجام بود: 
کسانی که قرار است از حقوق ملت در برابر 
دشمن دفاع کنند، برای عکس یادگاری با 

ناقضان برجام صف بسته اند.
موگرینی و حمایت از 

تحریم های آمریکا علیه ایران 
همین چنــد روز پیــش و پس از 
تصویــب طرح تحریم های تازه آمریکا از 
ســوی دونالد ترامپ، که در کنگره این 
کشــور نیز با اکثریــت قاطع به تصویب 
رسیده بود و برجام بار دیگر به طور رسمی 
از سوی این کشور نقض شد، مسئوالن 
دفتر فدریکا موگرینی درباره چرایی سفر 
وی به تهران مواضعی را بیان کردند که 

چکیده این موضع گیری ها این بود که اروپا 
نیز، در دشــمنی با ایران، با ترامپ، هیچ 
اختالف نظری ندارند و تحریم های تازه 
آمریکا را، ناقض برجام نمی دانند، اما در 
عین حال، قصد دیدار با طرف های ایرانی 
را دارند برای»بررســی وضعیت برجام و 
اقدامات پیش رو برای اجرای کامل آن.« و 
صد البته گفت و گو درباره مسائل منطقه ای 
کــه ایــران و متحدانش در آن دســت 
برتر را دارنــد! اضافه کنید به این موارد 
همراهی اروپا با آمریکا را که در نامه ای به 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدام 
کشورمان در پرتاب ماهواره بر سیمرغ به 
فضــا را »تهدیدکننده و تحریک آمیز« و 
مغایر با قطعنامه شماره 2231 این شورا 
دانسته اند. حاال نمایندگانی از لیست امید 
که قرار اســت از منافع ملت در برابر این 
بد عهدی ها و زیاده خواهی ها دفاع کنند، 
برای گرفتن عکس یادگاری با دشمنان 
ملت این گونه از خود بیخود شــده و در 
مجلس و در منظر دوربین ها به دور وی 

حلقه می زنند. 
احتمال ورود هیئت نظارت

 بر رفتارنمایندگان
 به ماجرای سلفی با موگرینی

علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان عکس سلفی برخی 
اعضای فراکسیون امید با موگرینی را نشان 
دهنده خودباختگی و خودکم بینی برخی 
نمایندگان در برابر غرب خواند و گفت: در 
صورتی که وکالی ملت به دلیل این که این 
تصاویر شــأن مجلس را زیر سؤال برده 
است به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
شــکایت کنند، قطعا هیئت نظارت این 

رفتان دون شان را بررسی خواهد کرد.
نماینده مــردم محالت در مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: فراکسیون 
امید باید در قبال این رفتار اعضای خود 
موضع گیری کند، سکوت فراکسیون امید 
در قبال رفتار اعضای این فراکسیون نشان 

دهنده تایید آن است.
عضــو هیئت نظــارت بــر رفتار 
نماینــدگان بــا تاکید بــر اینکه باید 
این اشــتباه جبران شود گفت: حداقل 
اعالم شــود که آقایان دقــت الزم را 
نداشته اند، نباید کاری کرد که برداشت 
شــود نمایندگان ملت شــیفته غرب 
هســتند، ایــن عکس نشــان دهنده 
خودباختگی عده ای از نمایندگان است. 

ای کاش این اقدام انجام نشده بود.

فرجام »لیست فروشی« 
به واقع چنین اتفاقات تلخی را باید 
محصول فاجعــه باجگیری و رانت بازی 
چهره شاخص اصالح طلبان برای بستن 
لیســت امید دانست که تصویری کامال 
روشــن از فرجام نظام حزبی مورد نظر 

مدعیان اصالحات ارائه می کند.
وقتی که در آستانه انتخابات مجلس 
شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان با 
ادعــای هم اندیشــی و تصمیم گیری بر 
مبنای خرد جمعی تشــکیل شده ، اما 
بنا بر افشــاگری برخی از چهره های این 
جریان و یکی از روزنامه های زنجیره ای 
تبدیل به بساط کاسبی و بیزینس می شود 
تا در ازای گرفتن پول، بر سر ورود افرادی 
که ممکن اســت »صالحیــت« حضور 
در مجلس یا شــوراها را نداشته باشند، 
چانه زنــی و البی کننــد ، خروجی این 
لیستهای رانتی و پولی که بدون در نظر 
گرفتن شایستگی افراد بسته می شود جز 
ثبت تلخ ترین صحنه های سیاسی در تاریخ 

کشور نخواهد بود . 
معاون وزیر امور خارجه

 یا عکاس باشی؟!
از ســوی دیگر، اقدام خارج از عرف 
حسن قشــقاوی معاون کنسولی ظریف 
وزیر امور خارجه در هماهنگی و پس از آن 
عکاسی از خانم موگرینی، بخش دیگری 
از پازل تحقیر ملت در خانه ملت بود که 

توسط این مسئول دولتی تکمیل شد.
او نه تنها معاون کنسولي وزیر امور 
خارجه کشــورمان است و صرف داشتن 
چنیــن جایگاهي بایــد از پروتکل هاي 
تشــریفاتي و عرف دیدار و رویارویي با 
مقامات بین المللي آگاه باشد، بلکه پیش 
از این هم سفیر بوده و هم نماینده مجلس. 
وقتی چندین نماینده مجلس اولی عمدتا 
عضو لیست امید با حرکات و رفتاری خارج 
از عرف به قصد گرفتن عکس ســلفي با 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
سمت وی هجوم می برند انتظار این بود که 
وی در تذکری ولو دوستانه و با ایما و اشاره 
به آنها یادآور شود که نباید چنین کنند نه 
آنکه شخصا به نمایندگان پیشنهاد دهد 
که از آنها عکس بگیرد و تصویر دوربین 

به دست او نیز مخابره شود.
واکنش های اجتماعی

 به سلفی حقارت
این رفتار خالف شأن نمایندگی 
تعــدادی از وکالی ملت در مواجهه 

بــا موگرینی همچنین بــا واکنش 
گسترده افکار عمومی در شبکه های 
اجتماعی روبرو شد و مردم ایران که 
ناباورانه تصاویر نمایندگان خود را در 
برابر فدریکا موگرینی می دیدند که 
سر از پا نشــناخته و در نوبت برای 
گرفتن عکس و سلفی با یک مسئول 
اروپایی، از یکدیگر سبقت می گیرند، 
احســاس کردند عــزت و غرور یک 
ملت با این رفتار نمایندگان تحقیر 
شده و به شدت به آن واکنش نشان 
دادند. نکته قابــل توجه، هواداران و 
لیســت ها  همین  به  رای دهندگان 
بودند که با هشتگ # سلفی#حقارت 
و پیام هــای طنز و تلخ، به این رفتار 

نمایندگان معترض شدند.
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گفت: روز شــنبه در مجلس چه اتفاقــی افتاده بود که تعدادی از 
نمایندگان، موبایل به دست از سر و کول هم باال می رفتند؟!

گفتم: خواب بودی؟ خیر باشه! خب! تعدادی از نمایندگان 
برای عکس سلفی با خانم موگرینی سر ودست می شکستند! و 

اینهمه حقارت از خودشان نشان دادند.
گفت: آبروی خودشان هیچ، چرا به عنوان نماینده از آبروی ملت 
مایه گذاشــته اند؟! اگر همینطوری پیش بروند و به حقارتشان ادامه 
بدهند و تا یک چیز فرنگی دیدند آب از لب و لوچه شــان ســرازیر 
شود و با آن عکس سلفی بگیرند بعید نیست بعد از عکس سلفی با 
برجام فرنگــی و ایرباس فرنگی و موگرینی فرنگی، چند روز دیگر با 
گوجه فرنگی و فلفــل فرنگی و هویج فرنگی و نخود فرنگی و... هم 

عکس سلفی بگیرند!
گفتم: به قول شــاعری که به دستکاری در شعر شاعران 

عادت دارد؛
پیام داد که خواهم نشست با رندان

دو هفته بعد، اراذل شد و گرفتندش


