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ذوقنقاشی

 مرور خاطراتی از پرویز کالنتری
نقاش نوگرا در سالروز درگذشتش 

 »شهروند« جزئیات اقدام غیرقانونی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن را بررسی کرد

 روایت هایی از مردی که
روز آزادی بر فراز مسجد جامع اذان گفت 

آیین نامه اعطای تابعیت  به فرزندان 
زنان دارای همسر خارجی ابالغ می شود   15 حه

صف

8 و 9
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صف

15 حه
صف

6 حه
صف
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دیگر به توافقنامه ها با اسراییل 
و آمریکا متعهد نیستیم 

3رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، در پاسخ به معامله قرن: حه
صف

سال ظرفیتتأمین7میلیونماسکدر
10 حه

صف

حه2
صف

 پایاناعتراضی
مجلسدهم

در سوگ مجلس؛ در دفاع از نمایندگان

نماینده تهران در مجلس دهم
طیبه سیاوشی

روز گذشته آخرین جلسه علنی مجلس دهم برگزار شد؛ 
مجلسی که در طی دوره پرفراز و نشیب خود زیر تیغ دوست 

و مخالفش قرار گرفت.
وجود  دهم  مجلس  به  که  نقدی  مهم ترین  شاید 
داشت، از دست رفتن  شأن و جایگاه مجلس بود. هر 
از مجلس دهم  چند دفاع همه جانبه و صددرصدی 
کلیشه ای غیر معقول است و من هم سعی می کنم در 
دو بخش توضیحی در مقام دفاع از مجلس دهم ارایه 
کنم تا نشان دهم باید در سوگ مجلس نشست نه 
نمایندگان آن. به نظر من، باید واقع بینانه با مجلس 
دهم مواجه شد و از این منظر این مجلس نقاط ضعف 
و قدرتی داشت که هر کدام باید در جایگاه درست خود 
و با رویکردی بدون پیش فرض های سیاسی و رعایت 

انصافی عقالنی بررسی شود.
از  نظر حفظ شأنیت مجلس این امر به نمایندگان 
دوره خاصی ارتباط ندارد و به جایگاه مجلس در ساختار 
را به این صورتی که  باز می گردد که مجلس  حکومت 
است.  گذاشته  نمایش  به  می گویند  منتقدان  امروز 
باید  است،  انتقاد  محل  که  مواردی  از  بسیاری  درباره 
توانایی  مجلس  ساختاری  نظر  از  حد  چه  تا  که  دید 

تصمیم گیری داشته است.

درواقع تا جایی که در حدود اختیارات مجلس بوده، ما 
مقاومت و پافشاری و سعی کرده ایم شأن مجلس را رعایت 

کنیم.
جایگاه  تضعیف  درباره  باید  که  دیگری  مهم  نکته 
مجلس یادآوری کرد و از دید منتقدان بی رحم آن پنهان باقی 
مانده، رویه ای است که پیش از این هم در دوره های قبلی 
مجالس ایران وجود داشته است و از این منظر مجلس 
دهم وارث آنها بوده است. برای مثال در بحث بنزین که 
بسیار بحرانی شد تمامی نمایندگان مجلس سعی کردند تا 
حوادث به گونه ای دیگر رقم بخورد تا جان بسیاری از افراد از 
دست نرود؛ اما در همین بحث بنزین قانون دایمی احکام 
خ تورم بر قیمت  توسعه به دولت اجازه می دهد برابر با نر
حامل های انرژی بیفزاید اما دولت یازدهم و دوازدهم بنا به 
دالیل و شرایطی این کار را انجام نداد و در آبان 98 دست به 

این اقدام زد. 
از سوی دیگر باید از جایگاه فراکسیونی که چهار سال در 
آن حضور داشتیم و با اعتماد بدنه اجتماعی اصالحات به آن 
راه یافتیم دفاع کنم. شاید در جوی که در جامعه امروز وجود 
دارد ما نمایندگان فراکسیون امید را به کم کاری  و برخی 
اوقات به نمایشی بودن متهم کنند، اما با ایمانی که به قسم 
نمایندگی ام در دفاع از قانون اساسی دارم می گویم ما از هیچ 
تالشی برای پاسداشت حقوق مردم در مرحله اول و دفاع از 
که  بگویم  نمی خواهم  نکردیم.  کوتاهی  اساسی  قانون 
عملکردی حتی مطلوب داشته ایم؛ اما همواره سعی کردیم 
آقای محمود صادقی  که مسئولیت پذیر باشیم و حکم 

نشان دهنده آن است که نمایشی در کار نبوده است. 

 الریجانی: هیچ مجلسی تا این اندازه
آماج توهین واقع نشده بود

یادداشت
 پیام نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر در آستانه روز جهانی قدس 

فریاد مظلوم، خاموش نشدنی است

خبر

]شهروند[ نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر با صدور پیامی به 
مناسبت فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، که به تدبیر حضرت امام خمینی)ره(، 
روزجهانی قدس نام گذاری شده است، ضمن دعوت از ملت بزرگ ایران برای پاسداشت 
باشکوه این روز مهم و تأثیرگذار، بر تحقق پیروزی و رهایی قدس و سرزمین های اشغالی 

تأکید کرد. متن پیام بدین شرح است:  
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و زمانی برای تمرین استقامت، صبر، مقاومت 
و خلوص و بندگی است    که با گرامیداشت روز قدس و حمایت از مظلومان فلسطین در 
جمعه پایانی این ماه عزیز تکمیل می گردد. به راستی روز قدس با دوراندیشی و تدبیر رهبر 
کبیر انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( نماد وحدت و مبارزه همیشگی با ظلم و 
ستم رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی بوده و خواهد بود و امروز بیش از هر زمان دیگر 
اهمیت این نقش و جایگاه که با بصیرت امام)ره( پایه گذاری گردید، در جهان اسالم احساس 
می شود . ده ها  سال از آوار مصائب و آالم بر سر ملت فلسطین به دست رژیم منحوس و 
جنایتکار صهیونیستی می گذرد. این رژیم غاصب جنایتکار در سکوت دولت های غربی 
مدعی حقوق بشر به بمباران خانه ها، مدارس و مساجد و کشتار وسیع مردم بی دفاع، 
غیرنظامیان، زنان و کودکان شیرخوار ادامه می دهد و بر سیاهه جنایت های خود می افزاید 
و با معامله قرن و دیگر طرح های استعماری سعی دارد حقیقت امروز مسأله فلسطین را که 
به راستی همان مقاومت است، به انحراف و انزوا بکشاند. اما برخالف این آرزوی خام در طول 
این سال ها به رغم تالش گسترده قدرت های استکباری حامی رژیم صهیونیستی فرهنگ 
مقاومت روز به روز فراگیرتر می شود و امروز این گفتمان آزادی خواهانه از حصار نگاه عربی 
و رویکرد قومیتی خارج و با رویکردی دینی به مسأله اول جهان اسالم و بلکه آحاد حق طلبان 
شکست ناپذیری  باور  شکستن  با  و  است  شده  بدل  بشری  جامعه  آزادی خواهان  و 
اسراییل در جنگ های 33روزه و 22روزه، این رژیم جعلی منحوس بیش از هر زمان دیگری در 
سراشیبی سقوط و اضمحالل قرار گرفته است و دیر نخواهد بود که جهانیان تماشاگر از بین 
ادامه در صفحه 10 رفتن این غده سرطانی از پیکر امت اسالمی باشند. 

  با حضور رئیس جمعیت هالل احمر
 محمود عباس: ما دولت آمریکا راخط تولید شیلد و ماسک سه الیه راه اندازی  شد

به طور کامل مسئول ظلمی می دانیم که بر مردم فلسطین می رود

مریم کامیاب/ مهر


