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مدت هاست رســانه هاي جمعي اعداد و ارقام 
متفاوتي را از دريافتي نمايندگان مجلس مطرح 
مي كنند كه خزانه داري مجلس نيز متاســفانه 
تاكنون از افشــاي حقوق نمايندگان خودداري 

كرده است.
ممكن است يك شركت خصوصي بگويد كه 
چون حقوق كاركنان خود را از منابع شــركت 
پرداخت مي كند، هيچ الزام قانوني به افشــاي 
عمومي آن نــدارد )عليرغم آن كه ناچار اســت 
ليســت حقوق و مزاياي ماهانــه همه كاركنان 
خود را به ســازمان امــور مالياتي و ســازمان 
تامين اجتماعي اعالم كند(، اما اين اســتدالل 
در مورد حقوق و مزايــاي نمايندگان مجلس، 
وزرا و مديران ارشد دولتي مسموع نيست، زيرا 
آنان از بيت المال ارتزاق مي كنند و اساسا  بنياد 
حكمراني خوب بر شفافيت در نهادهای دولتي 
به خصوص حقــوق و مزايــاي متوليان دولتي 

است.
اين امر تا بدان جا مورد اجماع اجرايي اســت 
كه همه ســاله حقــوق و مزايــاي نمايندگان 
مجلس و كنگره كشــورهاي پيشرفته جهان در 
تارنماهايشــان به طور مثال در تارنماي مجلس 

كانادا به صراحت و موارد زير ذكر شده است.
پايه حقوق ساالنه كليه نمايندگان مجلس 

بين 163 تا 167 هزار دالر است
برخي مقامات دولتي كه مسئوليت بيشتري 
دارند نظير نخســت وزير، ســخنگوي مجلس، 
روساي فراكسيون هاي مجلس، وزراي كابينه، 
وزراي ايالتــي، رهبــران احــزاب، نمايندگان 
مجلس، عالوه بر حقوق ساالنه مزايايی به شرح 
جدولی كه در انتهای متن آمده اســت،  دريافت 
مي كنند. مضافا هيأت داخلي اقتصادي مجلس 
موظف است هر فصل خالصه ليست هزينه هاي 
نمايندگان مجلــس و وزرا را گزارش كند. كليه 

اين اطالعــات در تارنماي مجلــس كانادا قابل 
دسترس عموم است.

البته بــراي يــادآوري نماينــدگان و وزراي 
محتــرم بايد گفت حقــوق و مزايــاي فوق به 
نمايندگان يا وزرايي تعلــق مي گيرد كه توليد 
ناخالــص داخلي كشــور را براســاس قيمت 
ثابــت بــه 2400 ميليــارد دالر مي رســانند. 
هزينه هــاي نمايندگان مجلس شــامل هزينه 
دفتر نمايندگان، هزينــه حقوق كاركنان دفتر، 
هزينه مســافرت و پذيرايــي و تبليغات، هزينه 
فرزندان زير 21 ســال و هزينه فرزندان بين 21 
تا 25 سال كه به تحصيل اشتغال داشته باشند، 
هزينه هداياي اهدايي )و نه هداياي دريافتي؟!( 
www.( كليــه اطالعــات فــوق از تارنمــاي

ourcomment.ca( استخراج شده است.
بــدون شــك نماينــده واقعي ملــت بودن 
و مســئوليت هاي وزرايــي كه بــه خدمت به 
مردم و جامعه اشــتغال دارند بسيار سنگين و 
طاقت فرساســت، لذا پيشنهاد نگارنده آن است 
كه ديوان محاســبات از طريق ايجاد يك لينك 
خاص نسبت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي 
ســاالنه نمايندگان مجلــس، رئيس جمهوری 
و وزرا و مقامات ارشــد دولتي اعم از لشــكري 
و كشــوري اقدام كند تــا عالوه بر شــفافيت، 
شــايعات موجود از بين برود و خــداي ناكرده 
ملت مواجه با رئيس جمهوري نشــود كه مدعي 
پاكدستي و في ســبيل اهلل كار كردن باشد، اما 
معلوم نشــود منابع 700 ميليارد دالري چند 
ساله كشور كجا خرج شده است؟! چون در غير 
اين صورت به علت فقدان شــفافيت، شــايعات 
بر اركان نظام حاكم شــده و زحمات بي شائبه 
 برخي دولتمردان از آسيب شــايعات محفوظ

نمي ماند.
بديهي است در صورت انجام چنين شفافيتي 
ديگر نيازي به قسم حضرت عباس نخواهد بود.  
توليــد ناخالص داخلي در  ســال 2016 معادل 
و توليد ناخالــص ســرانه آن 45/000 دالر با 

جمعيت 34 ميليون نفر است.
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 سه مرجع تقليد درپی  اعتراضات اخيرخواستار توجه مسئوالن به مطالبات  مردم شدند
 آذری جهرمی: ادامه فعاليت تلگرام در ايران منوط به حذف كانال های تروريستی است، در غير اين صورت فعاليتش متوقف خواهد شد

اعضای هيأت دولت در گفت و گو با رسانه ها تأكيد كردند:

در شب های گذشته زلزله زده های كرمانشاه شاهد بارش برف و باران شديدی بودند

  فرماندار سرپل ذهاب در گفت وگو با »شهروند«: زلزله زده ها بين كانکس و 5 ميليون تومان،  يکی را بايد انتخاب كنند

روزگار مردم يخ زده

نمايه حقوق و مزايای ساالنه دولتي كانادا )دالر كانادا(
جمع ناخالص دريافتيمزاياي ويژه ساالنهحقوق پايه ساالنهعنوانرديف

167/400-167/400نمايندگان مجلس1
167/400167/400334/800نخست وزير2
167/40080/100247/500سخنگوي دولت )مجلس(3
167/40080/100247/500رهبر فراكسيون مخالف دولت4
167/40060/000227/400وزرا5
167/40056/800224/200رهبران ساير احزاب6
167/40030/000197/400جلسه دولت7
167/40016/600184/000منشي جلسه مجلس8

  فرمانده سپاه پاسداران اظهار كرد كه
 اعتراض ها با فراخوان سايت وابسته به يکی از مسئوالن سابق آغاز شده

كه اين روزها زبان به مخالفت خوانی نسبت به اصل و ارزش های نظام گشوده است
  سردار جعفری پايان ناآرامی ها در كشور را اعالم كرد

  سپاه آماده است به كمک دولت بشتابد  

  فرمانده سپاه پاسداران: اعتراض ها با فراخوان سايت وابسته به يکی از مسئوالن سابق آغاز شده است 
  اگر  نيروهای امنيتی به دخالت اين مسئول سابق برسند قطعا متناسب با وضعيت با او برخورد خواهند كرد
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روزگار باشکوه 
خاطرات سپری شده!
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  شهروند در گفت وگو با اصغر همت و 
عباس غفاری بايدها و نبايدهای تاسيس 

موزه تئاتر ايران را بررسی می كند

شــهروند| بعد از چند روز برگــزاری تجمعات 
خيابانی در برخی شهرهای كشور، سردار محمدعلی 
جعفری، فرمانده كل ســپاه پاســداران در حالی به 
اين موضوع واكنش نشــان داد و بــا تأكيد بر اين كه 
دشمنان بدانند تهديدات دفاعی و امنيتی عليه ايران 
اســالمی ديگر جواب نمی دهد، اعالم كرد كه امروز 

می توانيم بگوييم روز پايان فتنه 96 است. 
اما يكی از مهمترين بخــش اظهارات فرمانده كل 
سپاه پاسداران درباره ادعای برخی مسئوالن استان 
خراســان رضوی مبنی بر دخالت جريان منســوب 
به يكی از مســئوالن ســابق در آغاز ايــن تجمع و 
اعتراض در مشــهد و برخی مناطــق ديگر بود. او در 
اين باره با بيان اين كه اين موضوع با فراخوان يكی از 
سايت هايی صورت گرفت كه وابسته به شخصی است 
كه اين روزها زبان به مخالفت خوانی نســبت به اصل 
و ارزش های نظام گشــوده اســت، گفت: »نيروهای 
امنيتی در حال بررسی اين مســأله هستند و اگر به 
دخالت اين مسئول سابق برســند، قطعا متناسب با 

وضع و درخواست ناجا با او برخورد خواهند كرد.« 
اين اظهارات از ســوی فرمانده سپاه در حالی بيان 
شده است كه ديروز اقشــار مختلف مردم همدان ، 
نجف آباد ، بجنورد ، اهواز ، قم ، گرگان و لرستان با 
برگزاری راهپيمايی و با بيان مشــكالت معيشتی و 

اقتصادی، تجمعات اخير را محكوم كردند.
 سپاه آماده است كه به كمک دولت بشتابد

فرمانده كل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
تصريــح كرد: برای اســتقالل جمهوری اســالمی 
ايران تا پای جان اســتقامت می كنيــم و اين مرز و 
بوم به خاطــر اقتداری كه دارد، هيچــگاه دهن به 
دهن با دولتی فحــاش و ضعيف نمی شــود و تنها 
 در عمــل اراده، اســتقامت و قدرت خود را نشــان

خواهد داد.
وی گفــت: دشــمنان و جيره خــواران آنها مثل 
آل سعود تا می خواهند فرياد بزنند و فحاشی كنند؛ 
اما می دانند راه ما و هدف مــا در جهان نتيجه داده 
است. سرلشكر جعفری با اشاره به اين كه مشكالت 
اقتصادی، گرانی و بحث بيكاری هميشــه دغدغه 
ملت ايــران بــوده و در مقاطعی از زمــان وضع از 
اين دوران هم ســخت تر بوده اســت، گفت: مردم 
بايد دردها و مشكالتشــان توســط مســئوالن به 
خوبی شنيده شود و بدانند مســئوالن به فكر حل 
مشكالت مردم هستند. سرلشــكر جعفری گفت: 
بعضی احســاس می كنند دوســتی با آمريكا وضع 
اقتصادی را بهتــر می كند اما اين افــراد نگاهی به 
كشــورهايی مانند مصر بيندازند كه همه چيز خود 
را فدای دوستی با آمريكا كردند. سرلشكر جعفری 
گفت: ســپاه آماده اســت به كمك دولت بشتابد و 
برای عملی كردن اقتصــاد مقاومتی نيروهای خود 
را متمركــز كند تا با كمك هــم از اين بحران عبور 

كنيم.

كشته سازی يکی از برنامه های اصلی 
تجمعات اخير

سرلشــكر جعفری تأكيد كرد: كشته سازی يكی 
از برنامه هــای اصلــی فتنه گران و اربابــان آنها در 
اغتشاشات اخير بود و می خواستند كامال به صورت 
جدی و هدفمند جان مردم چه كودک و چه بزرگ 
را بگيرند و به گردن حكومت اسالمی ايران بيندازند. 
وی گفت: اين كشته سازی ها را در قهدريجان، ايذه 
و نجف آباد ديديدم كه حتی دو برادر بســيجی را با 
گلوله ســاچمه ای و چاقو به شهادت رساندند و اين 
جنايات را از البه الی جمعيــت هدايت می كردند. 
وی با بيــان اين كه حجم تخريب ها و گســتردگی 
فتنه در  ســال 88 بســيار بيشــتر از فتنه 96 بود، 
افزود: آن فتنه، فتنه ای سياســی بود اما فتنه اخير 

پراكندگی بيشتری داشت.
وی با بيان اين كه در فتنه اخير ســپاه تنها در سه 
استان اصفهان، لرســتان و همدان به  طور محدود 
وارد عمل شد، افزود: بيشــترين اجتماع شهری در 
اين فتنه در اوج آن تجمعی  هزار و پانصد نفری بود 
و در كل كشور در اوج اغتشاشات نيز حدود 15 هزار 
نفر حضور داشتند. سرلشــكر جعفری تأكيد كرد: 
بايد از ملت غيور ايران اســالمی تشكر كرد؛ چون 
به محض اين كه متوجه شــدند، دست بيگانگان و 
فتنه گران در كار اســت راه خود را هوشــمندانه از 
آنها جدا كردند و با تمام مشــكالت اقتصادی اي كه 
داشتند به دفاع از آرمان های انقالب و ايران اسالمی 
پرداختنــد. وی گفت: حضور هميشــگی مردم در 
صحنه های ســخت و بحران های انقــالب ازجمله 
فتنه اخير باعث شــد كه كار فتنه گران، ســخت تر 
شود و نيروهای امنيتی به ســرعت بتوانند حلقه ها 
و سرحلقه های فتنه گران را شناســايی و دستگير 

كنند.
اغتشاش گران آموزش ديده منافقين بودند

از  بســياری  افــزود:  جعفــری  سرلشــكر 
اغتشــاش گرانی كه از روز جمعه بــه بعد در مركز 
فتنه بودنــد، همــه آموزش ديــده ضدانقالب و 
منافقين بودند كه دســتگير شــدند و بشــدت با 
آنان برخورد خواهد شــد. وی با بيان اين كه زمينه 
و بهانه از پنجشــنبه به دســت ضدانقالب افتاد، 
افزود: دشمنان به ســرعت بر فضای مجازی سوار 
شدند و برای فتنه گری به صحنه آمدند. سرلشكر 
جعفری تأكيــد كرد: عالوه بر 5  هــزار نيرويی كه 
خانم كلينتون اعالم كرد كه برای ايجاد آشــوب و 
فتنه و ناامنی در ايران آموزش داده اند، تعداد قابل 
توجهی ديگر از عوامل ضدانقالب، ســلطنت طلب 
و منافقين داخلــی ماموريت يافتند اغتشــاش و 
فتنه را گســترش دهند. فرمانده كل سپاه گفت: 
همزمان در فضای مجــازی با 3 هزار نيروی جديد 
شبكه ســازی را آغاز كردند و آســتانه ســالگرد 
حماسه 9 دی و مشكالت اقتصادی را بهترين بهانه 

برای آشوب در كشــور دانستند. سرلشكر جعفری 
افزود: عدم كنترل فضــای مجازی كه مديريت آن 
در خارج از كشــور اســت و كوتاهی مسئوالن در 
كنترل اين فضا نيز به اغتشاشــات شدت داد، اما 
زمانی كه فضای مجازی كنترل شد، شاهد كاهش 
فتنه گری ها بوديم. فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به فتنه های  ســال 78 و 88 اشاره كرد و 
گفت: فاصله فتنه 96 دو  ســال كمتر از فتنه های 
ديگر بود؛ چرا كه بــا نفوذ انقــالب و مقاومت در 
قلب و ذهن مردم آزاده جهــان و منطقه آمريكا و 
صهيونيست ها و آل سعود قسم خوردند كه از ايران 
انتقام می گيرند؛ اما بايد بــه آنها گفت زهی خيال 

باطل.
هم نوايی با معترضان

با هدف انتقام انتخاباتی از دولت غلط بود
در ادامــه واكنش هــا بــه تجمعــات اخير در 
كشــورحجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم 
ســخنگوی جامعه روحانيت مبارز بــه خبرآنالين 
گفته كه  اينكه معترضان در جايی مثل ورزشگاه يا 
محلی كه شائبه انجام كارهای تخريبی پديد نيايد، 
جمع شــوند و حرف خود را به مســئوالن منتقل 
كنند، اتفاقا موجــب آرامش جــو عمومی جامعه 
خواهد شــد. او ادامه داده اســت: بعضی اظهاراتی 

كردند كه بسيار بيجا بود.
مواضعــی گرفتنــد كه بســيار غلط بــود. مثل 
اينكــه بخواهنــد در چنيــن شــرايطی تســويه 
حســاب سياســی كنند. همنوايی بــا معترضان 
بــه معنای اينكــه بعــد از انتخابات و شــروع كار 
دولــت، كســی بخواهد دســت بــه كــج تابی و 
 انتقام گيری بزند، اين كار به شــدت غلط اســت. 

از طرفی اين تفســير را هم نمی شــود پذيرفت كه 
مردم دارند توســط جناح مقابل تحريك می شوند 
و در واقع با تحريــكات ديگران اين حركت ها انجام 
می دهند. مردم واقعا ناراضی هستند، عدم رضايت 
خودشــان را بيان می كننــد. آنجا كــه به صورت 
مســالمت آميز اقدام بــه طرح خواسته هايشــان 
می كنند بايد راه هايی را برای آنها گشــود تا بتوانند 
حرف حق شــان را بزنند. آنجاهايــی هم كه ديگر 
ربطی به مــردم متدين و انقالبی و ايران دوســت 
ما نــدارد بلكه حكايــت از اين می كنــد كه برخی 
می خواهنــد ايران را دچار بحران و مشــكل كنند؛ 
آنجا برخورد قاطــع صورت بگيرد و صــف اينها را 

كامال از هم جدا كنند.
 اين اعتراض ها

 پشيمانی نيست، مطالبه گری است
همچنين كــوروش محمــدی رئيــس انجمن 
آسيب شناســی اجتماعی ايــران، تجمعات مردم 
در خيابان ها را نه ناشی از پشــيمانی بلكه ناشی از 
مطالبات معوق مردم می داند، كه پاسخ نگرفته اند و 

حاال معترضان اميدوارند شنيده شوند.

شــهروند| بعد از چنــد روز برگــزاری تجمعات 
خيابانی در برخی شهرهای كشور، سردار محمدعلی 
جعفری، فرمانده كل ســپاه پاســداران در حالی به 
اين موضوع واكنش نشــان داد و بــا تأكيد بر اين كه 
دشمنان بدانند تهديدات دفاعی و امنيتی عليه ايران 
اســالمی ديگر جواب نمی دهد، اعالم كرد كه امروز 

می توانيم بگوييم روز پايان فتنه 96 است. 
اما يكــی از مهمترين بخش اظهــارات فرمانده كل 
سپاه پاسداران درباره ادعای برخی مسئوالن استان 
خراســان رضوی مبنی بر دخالت جريان منســوب 
به يكی از مســئوالن ســابق در آغاز ايــن تجمع و 
اعتراض در مشــهد و برخی مناطق ديگر بود. او در 
اين باره با بيان اين كه اين موضوع با فراخوان يكی از 

سايت هايی صورت گرفت كه وابسته به شخصی است 
كه اين روزها زبان به مخالفت خوانی نســبت به اصل 
و ارزش های نظام گشــوده اســت، گفت: »نيروهای 
امنيتی در حال بررسی اين مســأله هستند و اگر به 
دخالت اين مسئول سابق برســند، قطعا متناسب با 
وضع و درخواســت ناجا با او برخورد خواهند كرد.«  
اين اظهارات لز ســوی فرمانده ســپاه در حالی بيان 
شده است كه ديروز اقشــار مختلف مردم همدان ، 
نجف آباد ، بجنورد ، اهواز ، قم ، گرگان و لرستان با 
برگزاری راهپيمايی و با بيان مشــكالت معيشتی و 
اقتصادی، تجمعات اخير را محكوم كردند. فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصريح كرد: برای 
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