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دولت عذرخواهی از مردم را بد نمیداند

محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در پاســخ به این سوال
که آیا مجلس در تعامل با دولت تغییر رویه داده گفت :خیر این
طور نیســت ،آقای رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم
درباره روابط با مجلس خیلی خوب صحبت کرد و گفت «سیاست
ما این است که به جد با مجلس کار کنیم و سران سه قوه مسائل
کشور را با هم حل کنند».
رئیــس دفتر رئیس جمهــور درباره اظهارنظــر برخی منتقدان
ومخالفــان دولــت که گفتهاند «چــرا رئیس جمهــور از مردم
آفتاب یزد -گروه سیاسی :روز پنجشنبه محمود
احمدینژاد پس از کلیپ جنجالی علیه قوه قضائیه
و بســت نشینی در حرم شــاه عبدالعظیم ،دولت
روحانی را نشانه گرفت و رئیس جمهور و حامیانش
را مقصر وضعیت کنونی خواند و خواستار استعفای
روحانی از دولت شــد! ادعاهای احمدینژاد علیه
روحانی در حالی اســت که بســیاری از مشکالت
کنونی کشــور به ویژه در حوزه اقتصادی ناشی از
سیاست گذاریهای غلط دولت نهم و دهم و عدم
رعایت قوانین و فســادهای نهادینه شده درکشور
و اختالسهای مربوط به دوره اوســت .از این رو،
به نظر میرسد که احمدینژاد با بیان این مسائل
نخست به دنبال جلب افکار عمومی و سپس مبرا
ســاختن خود از انتقادهای تندی که طی سالهای
گذشــته به واسطه عملکرد بد اقتصادی متوجه او
بود و در نهایت ایجاد فرصت از طریق اســتعفای
روحانی و برگزاری رفراندوم برای حضور دوباره خود
در عرصه سیاسی کشور است .بر این اساس ،حجت
االسالم و المسلمین محسن غرویان استاد دانشگاه
درباره کلیپ اخیراحمدینژاد ،انتقاد او از دو دولت
یازدهــم و دوازدهم و همچنین توصیه به روحانی
برای استعفا ،به آفتاب یزد گفت « :احمدینژاد به
دنبال متالشــی کردن دولت است به همین دلیل
بایدگفت که دعوت رئیس جمهور سابق از روحانی
برای استعفا بسیار مجرمانه است .تجعب میکنم
که چگونه نظام در برابر رفتارها و اظهارات براندازانه
احمدینژاد مدارا میکند! اگر این مسائل از سوی
رئیس دولت اصالحات و برخی اصالح طلبان مطرح
میشد آیا بازهم بســیاری از اصولگراها سکوت و
مدارا پیشه میکردند؟! این همه سکوت و تحمل
ابهام برانگیز است».
نمایش جدید احمدینژاد!

احمدینژاد حتی پــس از اتمام دوره دولت نهم و
دهم علیرغم همــه بحرانها و معضالتی که برای
کشــور به وجود آورد آرام ننشســت و ترجیح داد
که به جای سکوت و اعتراف به اشتباهات گذشته
دولت خــود ،به دنبال جنجال باشــد .او به جای
اعتراف در مقابل مردم به خاطر همه اشتباهات و
سیاستهای نادرستش راه جدال با سه قوه مجریه،
قضائیه و مقننــه را در پیش گرفــت تا به تعبیر
برخی ،همچنان صدر یک اخبار رســانهها باشد.
از ایــن رو پس از نمایش جنجالی و انتقادی اخیر
خود و یارانش نسبت به قوه قضائیه و بست نشینی
در حرم شــاه عبدالعظیم و امامزاده صالح ،این بار
رئیــس دولت بهار ،روحانی را هــدف قرار داد و با
انتشار کلیپی مدعی شــد « :امروز بطور مشخص
میخواهم درباره دولت فعلی با مردم صحبت کنم.
دولت فعلی یعنی دولت یازدهم و دوازدهم بر پایه
یک سلســله مبانی نادرست و طراحی شده شکل
گرفت .شخص آقای روحانی میگفت انبارها خالی
است ،خزانه هم خالی است ،دولت هم بدهکار است.
هر سه این حرفها از اساس خالف واقع بود .یک
رکود پنج ساله را تا امروز بر کشور تحمیل کردند.
امتیازات داده شــده و چیزی نصیب ملت نشده و
پنج سال هم عقب افتادیم .آنها یک بار دیگر هم
مذاکره کرده بودند .سوال این است که چه کسی
مسئول این وضعیت است؟ من سکوت کردم اوال
بــه احترام رای مردم! ثانیا گفتیم باالخره کشــور
مهمتر از ماست! خب حاال پنج سال گذشته است.
اقتصاد که در آستانه متالشی شدن است .اعتماد
عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شده است.
همین طور خالف واقع تحویل ملت داده میشود!
امروز من به صراحت میگویم که ملت کال ناراضی
است .ادامه حضور شــما هم به ضرر ملت است و
هم به ضرر خود شــما .آقای روحانی! شما و تمام
حامیانتان ،دو جناح سیاســی کشور و دو رئیس
قوه دیگر ،همه در این وضعیت شریک هستید .باید
رضایت ملت را جلب کنید .شاید بهترین راهش این
باشد که دیگر ادامه ندهید.
عامل مشکالت اقتصادی کیست؟

احمدینــژاد در حالی مدعی اســت کــه دولت
روحانی یک رکود پنج ســاله را تا امروز بر کشور

عذرخواهی نکــرد؟» گفت :در دولــت یازدهم هم
شاهدش بودیم آقای رئیس جمهور هر جا الزم دید
از مردم عذرخواهی کرد .یعنی دولت عذرخواهی از
مردم را هیچ بد نمیداند بلکه افتخار هم میکند.
وی با بیــان اینکه رئیس جمهــور و دولت خود را
خدمتگزار مــردم و مردم را ولی نعمت خــود میدانند بنابراین
وقتــی از مردم عذر بخواهند کوچک نمیشــوند ادامه داد :برای
آقای رئیس جمهوری که در همان مصاحبه و سخنان قبلی اش

گفت «من خم میشوم و دست مخالفانم را میبوسم
بــرای اینکه به این مردم خدمت کنیم» عذرخواهی
کردن مســئلهای نیست اما عذرخواهی کردن دلیل
میخواهد.
به گــزارش خبرآنالین ،واعظی یادآور شــد :اگر هر
زمانی یک دلیلی وجود داشــته باشد و اشــتباهی در کار دولت
رخ دهد ،حتما آقای رئیس جمهور و همه اعضای کابینه از مردم
عذرخواهی میکنند.

رئیسجمهور سابق خواستار استعفای حسن روحانی شد

فرصتطلبیاحمدینژاد

احمدینژاد میخواهد از فرصتهای موجود استفاده کند تا خود را نسبت به مشکالتی که برای
کشور به وجود آورده است محق جلوه دهد .او درصدد است تا دستاوردهای روحانی را طی
پنج سال اخیر محدود جلوه دهد .زیرا امروز فضای کنونی کشور به نفع احمدینژاد است و با
کمال تاسف دستاوردهای چند ساله روحانی به دلیل افزایش مشکالت اقتصادی و معیشتی
جامعه زیر سوال رفته است .کشور در یک تحریم اقتصادی قرار گرفته است ،فرایندی که به
واسطه تالش دولت روحانی به زحمت از آن عبور کردیم یکبار دیگر در حال بازگشت است .به
همین دلیل جامعه نیز نگران است و ادامه چنین وضعیتی بدون تردید منجر به کاهش اعتماد
افکار عمومی و از دست رفتن سرمایههای اجتماعی خواهد شد
تحمیل کرده و اقتصاد در آســتانه متالشی شدن
اســت که خود و دولتش عامــل اصلی و حقیقی
مشکالت کنونی کشور هستند .بیش از هر چیز او با
هدفمند سازی یارانهها ضربه بسیار مهلکی بر پیکر
اقتصادکشور وارد کرد؛ ضربهای که تاکنون گریبان
کشور را گرفته است .احمدینژاد در حالی مدعی
اســت که اقتصاد ایران در دولت روحانی متالشی
شــده اســت که دولت او به دلیل عدم شفافیت و
عدم رعایت قوانین ،راه را برای بسیاری از تخلفات
و فسادهای مالی و اقتصادی باز گذاشت که پرونده
ی میلیاردر نفتی و ارتباط برخی از مدیران
جنجال 
ارشــد و میانی با متهمان پرونده ،اختالس ســه
هزارمیلیاردی ،پروندههای سوءاستفادههای کالن
مالــی افرادی که بهعنوان کارآفرین در دولت دهم
معرفی شده بودند ،اخالل در بازار ارز ،پرونده موسوم
به ششهزار و  ٥٠٠میلیاردی ،اختالس بیمه ایران
و ماجرای مهآفرید ...همــه و همه نمونههای بارز
تخلفات مربوط به زمان ریاستجمهوری محمود
احمدینژاد اســت .او در حالی مدعی اســت که
چیزی از مذاکره نصیب ملت نشــده و پنج ســال
هم عقب افتادیم که در دولت او شش قطعنامه از
سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر
شد و مردم ایران به دلیل این تحریمها به ویژه در
حوزه دارویی در رنج و عذاب بودند و از سویی ایران
در دولت او یک دولت منزوی بود و این سیاســت
غلط احمدینژاد منجــر به فرصتی برای برخی از
کشورهای همسایه جهت ایجاد پروژه ایران هراسی
در منطقه گردید.
چرا انتقاد به دولت روحانی؟!

این نخستین بار نیست که احمدینژاد از روحانی و
دولتش انتقاد میکند .او یک بار در آستانه انتخابات
 96در پاســخ به انتقاداتی که نسبت به مشکالت
اقتصادی به ویژه ارتباط برخی از مدیران ارشــد و
میانی اش با متهمان پرونده میلیادر نفتی و سایر
تخلفات مربوط به دوره خــود نامهای به روحانی
نوشت و خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی برای
روشن شدن حقایق شد! مناظرهای که بدون تردید
در صورت برگزاری به زیان او تمام شده و بسیاری
از مسائل برای افکار عمومی روشن میشد .از این
رو  ،این مناظره تلویزیونی هیچ گاه برگزار نشــد و
فرصتی برای سوء اســتفاده بیشتر و موج سواری
احمدینــژاد علیه دولت روحانــی فراهم کرد .به

رجایی:روحانیبهسیستمشاهعباسعملکند

غالمعلی رجایی فعال سیاســی اصالحطلب ،با
اشاره به حضور رئیسجمهور در رسانه ملی پس
از وقفهای طوالنی گفــت :تاخیر در گفتوگو با
مردم بخشودنی نیســت ،رئیسجمهور نباید به
هیچ بهانهای ارتباطش را با مردم قطع کند و باید
نظم ارتباطی حفظ شود .مشاور رسانهای شهردار
تهران در خصوص لزوم وجود ارتباط مستمر بین
رئیسجمهور و مردم گفت :من اعتقادم این است
کهآقایرئیسجمهوربایدارتباطصوتیوکالمیرا
با مردم بیشــتر کند .ارتباط تلویزیونی ارتباطی
یک سویه اســت و باید ارتباط دو طرفه باشد و
رئیسجمهور هم صحبتهای مردم را بشــنود.

aftab.yz@gmail.com

یک پیشــنهاد این است که روحانی به سیستم
شــاه عباس عمل کند ،یعنی با لباس مبدل در
بین مردم حاضر شود و مشکالت مردم را بشنود.
روحانی در این قضیه دچار کاستیها و کمبودهایی
است که باید پررنگتر شود و ارتباطش تنها به یک
توگویتلویزیونیمحدودنشود.رجایی
ساعتگف 
در خصوص صحبتهای رئیسجمهور در محور
سیاست خارجی هم گفت :در رابطه با آمریکا هم
ایشان بصورت صریح پاسخ رئیسجمهور ایاالت
متحده را داد و گفــت مذاکره با تحریم جور در
نمیآید و کامال مستدل بود و البته خیلی هم با
ثبات و بدون احساس ضعف مطرح شد/.ایلنا

هر روی ،طی سالهایگذشــته به واســطه برخی
افشــاگریها ،اطالع رسانی رسانهها و کارشناسان
بخشــی از ابعــاد تخلفات و بحرانهای ناشــی از
سیاستگذاری غلط دولت احمدینژاد برای افکار
عمومی روشن شد به همین دلیل هم احمدینژاد
سعی میکند خود را نسبت به همه تخلفات مربوط
به دولت نهم و دهم و بحرانهای موجود ،مبرا نشان
دهــد .از این رو  ،هرازگاهی دولت روحانی را هدف
قــرار میدهد تا بگوید که دولت او در مشــکالت
کنونی کشور به ویژه در بعد اقتصادی هیچ نقشی
نداشته است .از سویی دیگر ،همان مسیری را طی
میکند که مخالفان در خارج از کشور طی دو سال
اخیر علیه روحانی و نظام در پیش گرفتند.
چرخش از مواضع پوپولیستی به آزادی خواهی!

چه کســی از حقوق مردم ایران سخن میگوید؟!
فردی که خــود متهم به نادیــده گرفتن حقوق
مخالفان خــود در دولت دهم بود ،فردی که خود
در ایجاد وضعیت کنونی نقش دارد امروز از حقوق
مردم ایران ،آزادی و رفراندوم سخن میگوید! از این
رو ،به سختی میتوان چرخش موضع احمدینژاد
را از پوپولیستی به آزادی خواهی باور کرد و تصور
برد که فردی مانند احمدینژاد با هدف قرار دادن
دولت روحانی و قوه قضائیه به دنبال احقاق حقوق
مردم ایران و حل مشــکالت کشور باشد! به نظر
میرسد همانطور که پیشتر اشاره شد احمدینژاد
بــه دنبال هدف خام دیگری اســت و آن تحریک
افــکار عمومــی و در نهایت اســتعفای روحانی،
برگزاری انتخابات زودهنــگام و حضور دوباره در
عرصه سیاسی کشور است .بر این اساس خبرنگار
سیاسی آفتاب یزد رفتارهای احمدینژاد و کلیپ
اخیرش در رابطه با وضعیت اقتصادی و نیز توصیه
به روحانی برای اســتعفا را با دو تحلیلگر مسائل
سیاسی مورد بررســی قرار داده است که در ادامه
آن را میخوانید.
ماهیگیری احمدینژاد از آب گل آلود!

علی صوفی فعال سیاسی اصالح طلب و تحلیلگر
مســائل سیاســی درباره کلیپ اخیراحمدینژاد،
انتقاد او از دولت یازدهــم و دوازدهم و همچنین
توصیه به روحانی برای اســتعفا ،بــه آفتاب یزد
گفت :احمدینژاد میخواهد از فرصتهای موجود
استفاده کند تا خود را نسبت به مشکالتی که برای

کشــور به وجود آورده اســت محق جلوه دهد .او
ادامه داد :احمدینژاد درصدد است تا دستاوردهای
روحانی را طی پنج سال اخیر محدود جلوه دهد.
زیرا امروز فضای کنونی کشور به نفع احمدینژاد
اســت و با کمال تاسف دســتاوردهای چند ساله
روحانی بــه دلیل افزایش مشــکالت اقتصادی و
معیشتی جامعه زیر ســوال رفته است .این فعال
سیاسی افزود :کشور در یک تحریم اقتصادی قرار
گرفته اســت ،فرایندی که به واسطه تالش دولت
روحانی بــه زحمت از آن عبور کردیم یکبار دیگر
در حال بازگشت است .به همین دلیل جامعه نیز
نگران اســت و ادامه چنین وضعیتی بدون تردید
منجر به کاهش اعتماد افکار عمومی و از دســت
رفتن سرمایههای اجتماعی خواهد شد .وزیر تعاون
دولت اصالحات اظهار کرد :احمدینژاد هم از این
فضای ناامیدکننده فرصت طلبانه ســوء استفاده
میکند تا اقدامات منفی گذشته خود را به گونهای
توجیه ســازد .اما بعید به نظر میرســد که افکار
عمومی دیگر تحت تاثیر سخنان امثال احمدینژاد
قرار بگیرند .او اذعان کرد :احمدینژاد از خواســته
خود مبنی بر اســتعفای روحانی یک هدف دارد
و آنهــم اینکــه رئیس جمهور با اســتعفای خود
ناکارآمدیاش را اعــام کند و به مردم بگوید که
همه دستاوردهایش در دولت یازدهم و دوازدهم از
جمله برجام و ملغی ساختن شش قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل ،توافق با کشورهای ابر قدرت
جهان و ...با شکســت مواجه شده است .صوفی در
پایان گفت :این درحالی اســت که در دولت نهم و
دهم فساد نهادینه شده و ارقام نجومی اختالسها
مربوط به دوره احمدینژاد بوده است؛ صدور شش
قطعنامه شــورای امنیت ســازمان ملل به دلیل
سیاستها و مواضع غیر دیپلماتیک احمدینژاد به
مردم ایران تحمیل شده است .از این رو او به خیال
خود با دعوت از روحانی به اســتعفا درصدد است
تااندیشههای خود را در کشور دنبال کند.
افکار عمومی در انتظار واکنش نظام

حجت االســام و المسلمن محسن غرویان استاد
دانشگاه درباره کلیپ اخیراحمدینژاد ،انتقاد او از
دو دولت یازدهم و دوازدهم و همچنین توصیه به
روحانی برای اســتعفا ،به آفتاب یزد گفت :تعجم
بیشــتر از تحمل نظام در برابر اظهارات براندازانه
احمدینژاد است! رئیس دولت دهم درصدد است
که با برکناری روحانی ،به دو قوه مقننه و قضائیه
هم بگوید که شما هم شریک جرم وضعیت کنونی
کشور هســتید و افکار عمومی دیگر شما را نمی
خواهد به همین دلیل بهتر است که از سمت خود
کناره گیــری کنید .او افزود :احمدینژاد به دنبال
متالشی کردن دولت اســت .به همین دلیل باید
گفت که خواســته رئیس جمهور سابق از روحانی
بســیار مجرمانه است .این اســتاد دانشگاه ادامه
داد :تجعــب میکنم که چگونه اصولگراها در برابر
رفتارها و اظهــارات براندازانــه احمدینژاد مدارا
میکند! اگر این مســائل از ســوی رئیس دولت
اصالحات و محصورین مطرح میشــد آیا بازهم
مســئوالن و بســیاری از اصولگراها نسبت به آن
سکوت و مدارا پیشه میکردند؟! این همه سکوت
و تحمل برای افکار عمومی ابهام برانگیز اســت .او
افزود 24 :میلیون نفر به روحانی رای دادند و اکنون
احمدینژاد به طور علنی میگوید که روحانی آرای
مردم را نادیده بگیرد و استعفا دهد! اگر ملت بنا به
ادعای احمدینژاد از رای خود به روحانی برگشتند
این مسئله باید در یک رفراندوم قانونی اثبات شود.
ادعاهای احمدینژاد باید در یــک دادگاه قانونی
و رســمی به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.
غرویان در پایان گفت :اظهارات احمدینژاد بسیار
خطرناک اســت و به نظر میرسد که احمدینژاد
دوباره میخواهد قدرت را به دست بگیرد و همان
افکار عوام فریبانه گذشته خود را در کشور دنبال
کنــد .بنابراین اظهارات احمدینــژاد تحریک به
شــورش مردم علیه دولت منتخــب و مخالفت با
اصل نظام اســت و به همین دلیل افکار عمومی
منتظرندکــه ببینند نظام با آنها چــه برخوردی
خواهد کرد.

سوئیسخواستارادامههمکاریشرکتهایخودباایرانشد

دولت سوئیس از شرکتهای خود خواست که
به رغم تحریمهای آمریکا ،روابط بازرگانی خود
را با ایران ادامه دهند.به گزارش ایرنا به نقل از
رویترز« ،فابین ماینفیش» از مقامهای دبیرخانه
دولتی امور اقتصادی سوئیس با ابراز «تاسف»
نســبت به تحریمهای آمریکا اظهار داشــت:
تصمیمهــای آمریکا در مورد تحریمها تاثیری
بر وضعیت حقوقی ســوئیس در رابطه با ایران
نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه دولت فدرال سوئیس از منافع
اقتصادی این کشور دفاع میکند ،افزود :دولت
به شرکتها توصیه میکند که روابط بازرگانی

خود را با ایران ادامه دهند و نســبت به اوضاع
آگاه بمانند.خبرگزاری رویترز در خبر دیگری
اعالم کرد :شــرکت داروسازی 'روش' سوئیس
اعالم کرده اســت بــرای خدمت رســانی به
بیماران ایرانی به همــکاری خود با جمهوری
اسالمیایران ادامه خواهد داد.
به گزارش ایرنا ،شــرکت بین المللی 'نستله'
نیز اعالم کرده اســت :هیچ گونه مشکلی برای
ادامه حضور خود در ایران ندارد .این شــرکت
دو کارخانــه در ایران دارد .یکی کارخانه تولید
غذای کودک (شیرخشــک) در شهر قزوین و
دیگری تولید آب معدنی در شهرستان 'پلور'.

توئیت بازی سیاسی
> حسام الدین آشنا-مشاور فرهنگی حسن روحانی

سیاسی

> محمد رضا بادامچی -نماینده مردم تهران درمجلس

> حسین دهباشی -پژوهشگر تاریخ

15

شنبه 20مرداد 1397شماره5246

از روز تحلیف دنبال سوال از رئیسجمهور بودند
میرزایی نیکو عضو فراکسیون امید ،با اشاره به سوال از رئیسجمهور گفت :مطرح کردن سوال
از رئیسجمهور متعلق به دو ماه اخیر و برای امروز نیست .از روزی که آقای روحانی تحلیف
شد میخواهند از او سوال کنند .به گزارش ایلنا ،وی ادامه داد :مگر روز قدس روز مرگ بر
اسرائیل نیست؟ پس چرا ما میشنویم مرگ بر روحانی؟ رفتارهایی را علیه رئیسجمهور
میبینیم که نشان میدهد بعضیها قصد تخریب وی را دارند.

خبرتلگرامی
 Dمنصور غالمیوزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری  ،در ارتباط با پیگیریهای وزارت
علــوم درباره پروندههای دانشــجویان
دستگیر شده در اعتراضات دیماه سال
گذشــته ،اظهار کرد :سهشنبه گذشته
(نهــم مردادماه) آخریــن پیگیریها را
از مســئولین انجام دادهام؛ انشــاءاهلل
امیدوارکننده است /.ایسنا
 Dبرخی منابع کویتی با اشاره به موضع
کویــت مبنی بر حمایت از عربســتان
ســعودی در اختالفات به وجود آمده
با کانادا ،هر گونــه میانجیگری کویت
در این باره را تکذیــب کردند.روزنامه
کویتی «القبس» به نقــل از این منابع
هر گونــه میانجیگری کویت را رد کرد.

وزیر خارجــه کانادا چنــد روز پیش
درباره بازداشــت فعاالن جامعه مدنی و
حقــوق زنــان در عربســتان ابــراز
نگرانــی کــرده و خواســتار آزادی
این فعاالن شده بود/.فارس
 Dدولت آلمان گزارش برخی رسانهها
را مبنی بر اینکه به ایــران اجازه انتقال
نقدی  300میلیون یــورو از پول خود را
از حســابهای بانکیاش در آلمان داده
اســت ،تکذیب کرد.وزارت امور دارایی
آلمان با انتشــار بیانیهای ضمن تکذیب
این گزارشــات اعالم کرد که درخواست
ایران هنوز در دســت بررســی است و
تاکنون تصمیمیدر این باره اتخاذ نشده
است/.ایسنا

واکنش

روایت مسعود پزشکیان از زندگی شخصی و فرزندانش

دخترم و همسرش با موتور به محل کار میروند

روز چهارشــنبه ( 17مــرداد ماه) در جلســه
اســتیضاح علی ربیعی وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،محمدرضا پور ابراهیمیدر موافقت با
استیضاح وزیر در حالی که از مخالفت پزشکیان
نایب رئیس مجلس با اســتیضاح ربیعی رضایت
نداشــت ،گفت :زهرا پزشکیان مسئول فاینانس
شــرکت پتروشــیمیجم چه نســبتی با نایب
رئیــس مجلس دارد؟.بیان این جمله از ســوی
پورابراهیمیرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
موجب اعتراض پزشکیان شد و در همان جلسه
گفت :مباحث مطرح شــده نشانه بیاخالقی و
عدم تعهد است.
در همین زمینه مســعود پزشکیان نایب رئیس
مجلس در گفتوگویی ،در خصوص اتهاماتی که
علیه خانواده وی در جلسه استیضاح وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی مطرح شــد ،اظهار داشت:
زندگی افرادی که حرف از حق و عدالت میزنند
را باید نگاه کنیم که چقدر با حق و عدالت تطابق
دارد.
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمیبیان کرد:
چه کسی حاضر است اجازه بدهد که از وضعیت
زندگیاش فیلم بگیرند و آن را به مردم نشــان
دهند؟ من حاضر هســتم از هر شخصی و از هر
جایی از زندگی من فیلم بگیرند و منتشر کنند.
وی افــزود :آیا دیگران نیز جــرات دارند خانه،
فرزنــدان ،زندگــی خــود و حتی افــرادی که
اطرافشــان حضور دارند ،را نشان دهند؟ بیایید
نشــان دهید که بچههای مــن ،برادرزادهها و
خواهرزادههای من چگونــه زندگی میکنند و
چند نفــر از برادرزادههــا و خواهرزادههای من
بیکار هستند؟
پزشکیان ادامه داد :من معاون وزیر ،وزیر ،رئیس
دانشگاه و نماینده و نایب رئیس مجلس بودهام،
بیاییــد ببینید که خانواده مــن چگونه زندگی
میکنند و بعد افرادی که مدعی هستند ،چگونه
زندگی میکنند؟ آیــا اصال جرات دارند زندگی
خود و خانوادهشان را نشان دهند؟.
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس
شــورای اســامیگفت :من  4فرزند داشتم که
یکــی از آنها فوت کــرده و  3فرزند دیگر دارم
همچنین  3نوه دارم که به زودی  4نوه میشوند.
وی با بیــان اینکــه یکــی از فرزندانم مدرک
 PHDفیزیک خــود را با معدل بــاالی  17از
دانشــگاه شریف اخذ کرده و اکنون عضو هیئت
علمیدانشگاه ســهند است ،افزود :یکی دیگر از
فرزندانــم در حال گذراندن پایان نامه در مقطع
 PHDدر رشــته کنترل برق است که بورسیه
خارج بود ولی اکنون در ایران است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمیبا بیان اینکه
دخترم نیز مدرک کارشناسی ارشد شیمیخود
را از دانشگاه شریف اخذ کرده و کارمند جم است
که این همه داد و بیداد کردند ،اظهار داشــت:
دخترم حدود  6ســال پیش کارمند جم شده و
حدود  4میلیون تومان حقوق دریافت میکند.
پزشــکیان با بیان اینکه من نمیدانستم چقدر
حقــوق دریافت میکند وقتی کــه برخی افراد
مســائلی را گفتنــد از دخترم پرســیدم که تو
10میلیون حقوق میگیری؟ گفت نه ،به تازگی
حدود  4میلیــون حقوق دریافــت میکنم .از
دخترم پرسیدم که معاون جم هستی؟ گفت نه
من مســئول یک پروژهای هستم و بعد از اتمام

مکث

پروژه ،کار من هم تمام میشــود .این درحالی
اســت که پیامک زده بودند که دختر پزشکیان
 10میلیون تومان حقوق میگیرد .آیا این شغل
دختر من خارج از عرف است؟
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس
گفت :دختر من و همســرش بــا موتور به اداره
میروند و بر میگردند .کدام یک از بچههای این
افراد با موتور به اداره میرود و بر میگردد ،بعد
بروید فرزندان آنها را هم ببینید.
وی افزود :مدتها پیش من پشت تریبون گفتم
به من پول مفــت میدهند! فقط به من چنین
پولی نمیدهند ،بلکه به همه پزشکان این مقدار
پــول میدهند ،کدام پزشــکی چنین حرفی را
میزند؟ بروید زندگی جراحان قلب را نگاه کنید
و بیاییــد زندگی من را نیز نــگاه کنید ،این در
حالی اســت که همیشه مسئولیت باال داشتهام.
من معقتدم این حقوقی کــه به من میدهند،
یکند
اضافه است ،کدام یک از این افراد جرات م 
بگوید ،دریافتی ما اضافه است و حقم نیست؟
نایب رئیس مجلس شــورای اســامیگفت :در
این شــرایط آن فرد پشت تریبون قرار میگیرد
و میگوید دختر پزشکیان در فالن اداره مشغول
به کار است .این فرد به دروغ میگوید که دختر
من معاون و عضو هیئت مدیره است .حتی اگر
فرزند من حقش باشد و در هیئت مدیره باشد،
آیا مرتکب جرمیشــده است؟ جرم نیست ولی
این افراد دروغ میگویند.
پزشــکیان ادامه داد :کسی که این گونه سخن
میگوید و عدالت و انصاف را رعایت نمیکند آیا
باقی حرفهایش هم میتواند درست باشد؟ من
باور نمیکنم .علت حرف زدن من در مجلس نیز
به این دلیل بود که ج ّوی در مجلس راهانداخته
بود که منصفانه و به حق نبود.
وی افزود :هر وقت خواستید بدون هیچ اطالعی،
زندگی من را ببینید و بپرسید .بروید زندگی من
و فرزندانم را ببینید که در کجا زندگی میکنیم.
زندگی من را نگاه کنیــد و زندگی آنها را نیز
نگاه کنید ،حاضرم "ندید" زندگی خودم را با این
افراد مدعی معاوضــه کنم ،در حالیکه من فوق
تخصص جراحی قلب هستم و آنها یک کارمند
معمولی هستند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان
کرد :من نمیخواستم دنبال این حرفها بروم و
اینگونه حرف زدن را درست نمیدانستم.
وی افزود :من خیلی راحت حرفهایم را میزنم
و اگر قرار باشــد ،شیشــهای بشکند ،آن شیشه
برای من نیســت .از نظر زندگی ،خودم را خوب
میشناســم .من اگر حرف نزنم و بروم جراحی
قلب را ادامه بدهم با همین تعرفهها ماهیانه 500
تا  600میلیون تومان درآمد کسب میکنم.
پزشکیان اظهار داشت :اگر بخواهم از بیمار هم
پــول بگیرم و جراحی کنم ،میزان پول دریافتی
من ســر به فلک میکشد که انصاف نیست .این
نوع مکانیزم پرداخت عادالنه نیســت ،دولت و
مجلس در ایجاد این سیستم مسئول هستیم و
باید جوابگو باشیم.
به گزارش خانهملت ،نایب رئیس مجلس شورای
اسالمیگفت :عدهای ج ّوی درست کردند تا وزیر
رفــاه را بیندازند ،روندی کــه امروز در مجلس
هســت و حتی علیه رئیس جمهور هم درست
میکنند ،انصاف نیست.

علمالهدی:

دالر سه هزار تومانی را  ۱۰هزار تومان کردید،
باز هم میخواهید مذاکره کنید؟!

آیتاهلل سید احمد علمالهدی امام جمعه مشهد
در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران گفت:
اینکــه اروپا دانه میریزد ،فرقــی با امریکا ندارد
چراکه همه اینها دشمن قسمخورده است .اینها
در روش با یکدیگر اختالف دارند .مصالح و منافع
آنها مشــترک اســت ولی هر کدام روش خاص
خود را دارند .فکر نکنیم که اروپاییها دوســت
ما شــدهاند .وضع ما از مسلمانان در صدر اسالم
بهتر است .آنها حتی قوت الیموت هم نداشتند.
به گزارش ایلنا ،وی به تشریح اقدامات منافقین
در جنگ احزاب اشــاره و خاطرنشان کرد :چون
امریکا با ما این کار را کرد با کسانی که قرنها به

ما تحقیر را تحمیل کردند ،برویم دوست شویم؟
دو ،سه سال مذاکره کردید و دالر سه هزار تومانی
را  ۱۰هــزار تومان کردید ،بــاز هم میخواهید
مذاکــره کنید؟ علمالهدی با بیــان اینکه امروز
منفورتر از دولت و پرچم امریکا در جهان وجود
ندارد ،عنوان کرد :ما ایمان داریم و تســلیم خدا
هســتیم و هر چه سرنوشــتمان باشیم به جلو
میرویم یا کشــته و شهید میشویم یا آنکه این
پرچم را به دســت صاحب اصلیاش میرسانیم.
این حــرف و منطق نیروهای متدیــن در برابر
کســانی اســت که میگویند هی برویم مذاکره
کنیم.

