
سیاست های شیری را عشق است
رئی�س مجلس: بنده یک بار ه�م گفتم اگر این 
سازمان سنجش را منحل کنید، مشکل حل خواهد 

شد.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...

الف( اگر دس��ت کسی شکست می ش��ود با قطع 
کردن هم درمانش کرد.

ب( مجلس واقعا عصاره دانایی ملت است.
ج( با انحالل مجلس هم مشکالت مردم حل می شود.

د( ب��ه زودی یکی از ب��رادران یا برادرزاده ها رئیس 
سازمان سنجش خواهد شد.

رئی�س دولت اصالحات: با هم�ه وجود از مردم 
عذرخواهی می کنم.

با توجه به این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف( عذرخواهی بهتر از درمان است.

ب( پیشگیری بهتر از رئیس دولت اصالحات است.
ج( عمه رهبر کره شمالی بهتر از پیشگیری است.
د( یک جو عملکرد بهتر از هزار بار عذرخواهی است.

ی�ک نماینده مجل�س: اینها به ش�هر ما رفتند. 
خانم های مورد اعتماد مردم را وادار کردند تا بیایند 
پی�ش مادر من. آنقدر روی فک�ر او کار کردند که به 
بچ�ه ات - که نماینده مجلس اس�ت - بگو امضایش 
را پ�س بگیرد تا اینکه مادرم گفت ش�یرم را حاللت 

نمی کنم اگر امضایت را پس نگیری.
اظهارنظ�ر ف�وق ی�ادآور ک�دام ی�ک از اصول 

پارلمانتریسم است؟
الف( شیر مادر باالتر از مصلحت مملکت است.

ب( ننجون دوست دارم دیگه بی تو خستم ننجون.
ج( سیاست های شیری مجلس.

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

ننجون

مستند داستانی شهید »محسن حججی« 
بزودی منتشر می شود

کتاب زندگینامه مس��تند داس��تانی شهید مدافع 
حرم محس��ن حججی توسط انتشارات شهید کاظمی 

به زودی منتشر می شود.
کتاب »س��ربلند« روایتی است مستند داستانی از 
کودکی تا ش��هادت محسن حججی که مراحل پایانی 
چاپ خود را می گذراند. این اثر قرار اس��ت مخاطب را 
با ابعاد مختلف ش��خصیتی شهید آش��نا کند؛ ابعادی 
از زاویه دید خانواده، دوس��تان و همرزمان. همچنین 
گفتن��ی اس��ت این کت��اب ح��اوی اس��ناد، تصاویر و 

دلنوشته های شهید حججی نیز می باشد.
کتاب »س��ربلند« زندگی مس��تند داستانی شهید 
حججی به قلم نویسنده کتاب »عمار حلب«؛ محمدعلی 
جعفری به زودی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر 
می ش��ود. عالقه مندان جهت تهیه کت��اب می توانند از 
طریق س��ایت manvaketab.ir و یا از طریق ارسال 
نام کتاب به سامانه پیام کوتاه 3000141441 کتاب را 

با پست رایگان دریافت نمایید.
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احسانگلمحمدی

روزنامهنگار

خبرن��گاری  کار  دی�د شده زاوی�ه  سخت  واقعا 
اس��ت؛ قدی��م ی��ک خبرگ��زاری و دو 
روزنامه بودند و تم��ام! خبرنگاران هم 
مح��دود بودند و بین این چند رس��انه 
هم اکنون  ام��ا  می چرخیدند  مح��دود 
تعداد خبرن��گاران »چند ده میلیونی« 
شده است؛ من و همکارانم باید با چند 

ده میلیون رقابت کنیم!
رقابتی نابرابر؛ چراکه این چند ده 
میلیون خودش��ان را موظف نمی دانند 
که هر س��ه اص��ل "صحت"،"دقت" و 
"س��رعت" را همزم��ان رعای��ت کنند! 
فردی که مسئولیتی را برعهده دارد به 
خاطر بی تدبیری و یا ... منابع سازمان و 
نهاد تحت امرش را نابود می کند؛ انتشار 
این خبر برای شهروند خبرنگاران آزاد 
اس��ت، اما خبرنگاران رسمی حتی در 
صورت محرز شدن خبر فوق و داشتن 
س��ندهای محکمه پسند باید در زمینه 
انتش��ار این خبر دقت داش��ته باشند، 

مثالی برایتان می زنم:
ف��ردی در یکی از نهادهای دولتی 
تصمیمی، گرفته بود که اش��تباه بودن 
تصمیمش ب��رای ما محرز ش��ده بود؛ 
اسناد محکمه پسندی هم داشتیم؛ تیتر 

زدم »حیف و میل آقای ... در ...«
س��ردبیر روزنامه تیتر را تغییر داد 
و گفت اسنادی مبنی بر میل این مقام 
مس��ئول دارید؟ به اسناد اشتباهات او 
که منجر به نابود شدن منابع سازمانش 
ش��ده بود اش��اره کردم؛ سردبیر گفت: 
اینکه منابع را نابود کرده است می شود 
حیف! اما برای اینکه لفظ میل استفاده 
شود نیاز اس��ت اسنادی بر اینکه سود 
حاصل از این تصمیم اشتباه به حساب 

این مسئول رفته است بیاورید!
ای��ن مثال را زدم تا بگویم کلمه ها 
در رسانه ها، بار دارند و نمی توان حتی 
در مقاب��ل چنین مس��ئول بی تدبیری 
بی محاب��ا از آنها اس��تفاده کرد! »دقت 
خب��ر« خط قرم��زی ک��ه هیچ یک از 
ش��هروند خبرنگاران خ��ود را ملزم به 
رعای��ت آن نمی دانن��د؛ بگذریم که در 
برخی از موارد حتی صحت خبر هم در 
ش��بکه های اجتماعی قربانی می شود! 
برای همین در اول این نوش��ته از واژه 
رقابت نابرابر اس��تفاده کردم، با وجود 
همه این مس��ائل و نامه ها، دس��تورات 
ش��فاهی و کتب��ی و... هم بای��د با این 
ش��هروند خبرن��گاران رقاب��ت کنیم و 
رس��انه ها را زنده نگ��ه داریم؛ در ادامه 
چند س��وال پرتکراری ک��ه در خیابان 

مردم از من و هم صنفان پرس��یدند را 
مطرح و به آن پاسخ می دهم: 

»رسانه ها مستقل هستند؟« تقریبا 
هیچ رسانه ای مستقل نیست، استقالل 
رسانه با وجود هزینه های زیاد این فعالیت 
شوخی بیش نیست؛ خبرگزاری ها وابسته 
به نهادها و سایت های خبری و روزنامه ها 

وابسته به اشخاص پرنفوذ هستند! 
»خبرن��گاران جز اقش��ار پردرآمد 
کشور محسوب می شوند؟« خبرنگاران 
در ای��ران عموما حقوق��ی از 900 هزار 
تومان تا 2 میلیون دریافت می کنند! با 
توجه به اینکه برخی از رس��انه ها برای 
جریان س��ازی در برهه ای خاص ایجاد 
می شود و یا ممکن است حامی رسانه یا 
نخواهد و یا نتواند حمایت خود را ادامه 
دهد که این اتفاق منجر می ش��ود تا یا 
رسانه تعطیل شود و یا رسانه نیروهای 
خود را تعدیل کن��د! در چند ماه اخیر 
رس��انه های متعددی به خاطر بازداشت 
حامی مالیش��ان به خاطر تخلفات مالی 
تعطیل شدند و یا به صورت نیمه تعطیل 
درآمدند! با توجه به این موضوع امنیت 
ش��غلی در ای��ن حرف��ه چیزی ش��بیه 
شوخی است و ممکن است خبرنگاران 
مجبور باشند تا چندماه از پس انداز خود 

هزینه ها را تامین کنند!
»آینده خبرنگاران تضمین ش��ده 
اس��ت؟« جواب ای��ن س��وال را تقریبا 
در پاس��خ به سوال باال مطرح کردم، با 
توجه به حساسیت برخی از حوزه های 
خبری ممکن است خبری موجب شود 
تا حتی اجازه حضور موقت خبرنگار را 
ب��رای جمع کردن وس��ایل او ندهند و 
او را اخراج کنن��د، عالوه بر این گاهی 
اوقات خبرن��گاران وجه المصالحه میان 
مسئولین و صاحبان رسانه ها می شوند 
و مس��ئول رس��انه ب��رای جلوگیری از 
ایجاد حاشیه خبرنگار را اخراج می کند 
تا مخالفتش را ب��ا خبر خبرنگار اعالم 
کن��د؛ البت��ه برخ��ی از ای��ن حرفه به 
جاهای خوبی رس��یده و می رس��ند از 
رواب��ط عمومی نهادها، س��ازمان و... و 
دریافت خانه و... بگیرید تا مسئولیت ها 
و رانت ه��ای بیش��تر ای��ن موض��وع را 
ه��م نمی توان کتم��ان ک��رد هرچند 

گستردگی آن زیاد نیست! 
»خبرنگاران اطالعاتی هس��تند؟« 
پاس��خ به این سوال می تواند هم منفی 
باش��د و هم مثبت! به قول معروف یک 
اطالعاتی خودش را لو نمی دهد و مانند 
هر حرفه دیگری ممکن است نیروهای 
امنیتی در آن حضور داش��ته باش��ند؛ 
البت��ه این نکت��ه را نمی ش��ود کتمان 
کرد که خبرنگاران ب��ا توجه به میزان 
مشهوریت خود و یا رسانه شان ممکن 

اس��ت با نیروه��ای باالدس��تی ارتباط 
داش��ته باش��ند و یا از آنها اطالعات و 

منابعی را دریافت کنند!
»ماهان��ه به چ��ه می��زان نهادها 
و س��ازمان ها ب��ه خبرن��گاران هدی��ه 
می دهن��د؟« رقم دقیق این هدیه واقعا 
قابل اندازه گیری نیس��ت؛ رس��م است 
که برخی از نهادها و س��ازمان ها بعد از 
هر نشس��ت خبری که برگزار می کنند 
کارت هدیه ای )با موجودی عموما 50 
هزار توم��ان تا 200 ه��زار تومان( به 
خبرنگاران می دهند برخی از نهادها به 
جای کارت هدی��ه محصول و یا کتاب 

هدیه می دهند.
گرفتن این هدایا ب��رای خبرنگاران 
برخی از رس��انه ها ممنوع است و برخی 
دیگر از رس��انه ها از خبرنگار درخواست 
می کنند که حتما در صورت دریافت کارت 
هدیه، این موضوع را به رسانه خود اعالم 
کنند! پرحاشیه ترین هدیه بعد از نشست 
خب��ری یکی از ثروتمن��دان فرش فروش 
تهران، داده ش��ده بود و در این نشس��ت 
عالوه ب��ر کارت هدیه، فرش کوچکی به 
خبرنگاران اهدا شده بود که جمع این دو 
هدیه به 2 میلیون تومان می رسید اما در 
بقیه نشست خبری ها معموال خبری حتی 

از کارت هدیه نیست!
هستند؟«  بیمه  خبرنگاران  »همه 
"رس��انه های ب��ا ریش��ه" خبرنگارانش 
را بیم��ه می کنند اما بیم��ه در مابقی 
رس��انه ها معمول نیست! چراکه عالوه 
ب��ر هزینه بیم��ه که رس��انه ها خود را 
موظف به پرداخ��ت آن نمی دانند، در 
صورت بیمه خبرنگار، ممکن است اگر 
او را اخ��راج و یا تعدیل کنند خبرنگار 
ب��ه تامی��ن اجتماعی ش��کایت کند و 
مجبور به پرداخت خس��ارت شوند، به 
همین منظور تنها رسانه های ریشه دار 

خبرنگارانشان را بیمه می کنند! 
»خبرنگاران زیاد تهدید می شوند؟« 
پاسخ این سوال مثبت است اما این نکته 
هم گفتنی اس��ت که در گذشته حجم 
این تهدیدات بس��یار بیش��تر بود اما با 
توجه به گسترش شبکه های اجتماعی 
و باال رفتن س��واد حقوقی خبرنگاران، 
تهدیدات به ش��دت کاهش پیدا کرده و 

نوع آن متفاوت از گذشته شده است!
»آیا خبرنگاری س��خت ترین شغل 
دنیاس��ت؟« ش��غل خبرنگاری ش��غل 
سختی است اما در مقابل سختی کار، 
کارگران عزیز و... که در برخی از موارد 
کارفرم��ا از پرداخت ب��ه موقع حقوق 
اندک��ی که ب��رای آنها در نظ��ر گرفته 
س��ر، باز می زند، اینکه بگویم شغل ما 
س��خت ترین شغل است بیش��تر مزاح 

است تا جنبه واقعیت داشته باشد!

امام علی علیه السالم:
 مؤثّرترین وسیله جلب رحمت خدا این است

 که خیرخواه همه مردم باشی. 
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 450

آگهى مناقصه عمومى 

شهردارى كمال شهر در نظر دارد بر اساس متمم بودجه سال 97 پروژه ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه متقاضيان 
دعوت مى گردد با رعايت موارد و شرايط ذيل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خريد اسناد تجديد مناقصه از ساعت 9 الى 14 به آدرس: كرج، كمال شهر،  

بلوار شهردارى ، شهردارى كمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 

- ارائه سپرده شركت در مناقصه به يكى از روشهاى ذيل:
الف) ضمانت نامه بانكى ترجيحاً از يكى از بانكهاى استان البرز يا تهران كه به مدت 90 روز كارى اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد.

ب) واريز فيش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانك ملى 
ج) چك تضمين شده بانكى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانك ملى به نام شهردارى كمال شهر

2-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى كمال شهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.

4- شركت كنندگان مى بايست جهت خريد اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فيش از شهردارى كمال شهر و واريز مبلغ 500/000 ريال اقدام نمايند. الزم به ذكر مى باشد مبلغ واريزى 
جهت خريد اسناد مناقصه به هيچ عنوان مسترد نمى گردد.

5- در هر شرايطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
6- در هنگام خريد اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل شركت الزامى مى باشد.

7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوطه به پيمانكار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد با 
نفر برنده مسترد نخواهد شد.

8- مهلت خريد اسناد از مورخ 97/5/17 لغايت 97/5/27 مى باشد بديهى است پيشنهادات مناقصه گران مى بايست در پاكت ممهور به مهر شركت تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه 
مورخ 97/5/28 به دبيرخانه شهردارى كمال شهر تحويل داده شود.

9- كليه پيشنهادات شركت كنندگان راس ساعت 15 روز يك شنبه مورخ 97/5/28 در كميسيون عالى معامالت بازگشايى مى گردد.
10-  هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

مهرداد ترابيان شهردار كمال شهر11- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

ت دوم
نوب

شهردارى كمالشهر

مبلغ سپرده شركت در مبلغ پروژه (ريال)شرح  عمليات
مدت ميزان تهاترمناقصه (ريال)

رتبه درخواستىقرارداد

 حداقل رتبه 5 ابنيه از سازمان مديريت6ماه80درصد15/000/000/000750/000/000تكميل پروژه چند منظوره ميعاد 26
 و برنامه ريزى

چند نکته درباره خبرنگاران که قطعا نمی دانید!

حقوق خبرنگاران دقیقا چند؟

دادستان مشهد:
بخشخصوصی

مقصراتفاقاتباغوحشمشهداست
دادستان مشهد گفت: مالکیت باغ وحش  شهر مش��هد با بخش خصوصی بوده اس��ت و زیس�ت 

این فرد مقررات را رعایت نکرده است.
غالمعل��ی صادقی در رابط��ه با اتفاقات اخی��ر باغ وحش 
مش��هد که منجر ب��ه از بین رفتن چند ببر و یوزپلنگ ش��ده 
اس��ت، چرا زودتر از اینها نظارت کافی بر این باغ وحش انجام 
نمی شده است؟ گفت: به این دلیل که مالکبت این باغ وحش 
متعل��ق به بخش خصوصی بوده اس��ت، مراجع نظارتی حضور 
کمتری داش��تند. همین دلیل باعث ش��ده که مسئولی که در 
بخ��ش خصوصی بوده در نگهداری و مراقبت و رس��یدگی به 

حیوانات باغ وحش، مقررات را رعایت نکند.
وی ب��ا بیان اینک��ه تاکنون اقدامات��ی در رابطه با تخلفات 
صورت گرفته در این باغ وحش انجام شده است، گفت: اگر قرار 
بر این باش��د که بستر فعالیت در بخش خصوصی ادامه داشته 
باشد باید نکات و مس��ائل الزم رعایت شود تا حقوق حیوانات 
حفظ شود. صادقی در پاسخ به این سئوال که این پرونده چند 
مته��م دارد، گف��ت: در حال حاضر پرون��ده در حال تحقیقات 
مقدماتی است تا معلوم شود علت اصلی حادثه چه بوده است.

هفته پیش، قاضی محمد بخش��ی محبی؛ معاون دادستان 
مشهد از کش��ف تخلفی در باغ وحش مشهد خبر داد و گفت: 
پس از کشف 7 تخته پوست ببر در باغ وحش وکیل آباد مشهد، 
روز گذش��ته کارشناسان خبره ای را برای بازرسی به  باغ وحش 
مش��هد اعزام کردیم و در بازرسی ها از داخل یکی از انبارها دو 

تخته دیگر از پوست یوزپلنگ کشف شد.

مدیر گروه هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس: 
نمایشگاهگرافیکمذهبی
حاصل۴۰سالتجربهاست

نمایشگاه آثار منتخب گرافیک مذهبی با  ن س�ت�ا ر حضور جمعی از مس��ئوالن و هنرمندان نگا
کشور در حوزه هنری افتتاح شد.

مس��عود نجابتی مدی��ر گروه هنرهای تجس��می انقالب و 
دفاع مقدس در حاشیه این مراسم گفت: نمایشگاه آثار منتخب 
گرافی��ک مذهبی حاصل 40 س��ال تجرب��ه هنرمندان عرصه 

تجس��می کش��ور در موضوعات دینی اس��ت و به همت آقای 
وزیریان جمع آوری شده است.

وی اظه��ار کرد: در خاطر دارم که س��ال های نخس��تین 
پیروزی انقالب اسالمی، آثار گرافیک در چه شرایطی بود؛ فکر 
می کنم امروز هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت، آثار تجسمی 

و پوستر کشور ارتقا پیدا کرده است.
نجابتی گفت: هنرمندان گرافیک کش��ور که آثارش��ان در 
نمایشگاه گرافیک مذهبی به نمایش درآمده است، نگاه دقیق 
و موش��کافانه ای به آثار قدما و دوره های تاریخی داش��ته اند و 

برخورد جدیدی با موتیف ها و نقوش و خطوط شده است.

تعدادی قابل توجهی  و درح���اشیه س��لبریتی ها  از 
اهالی س��ینما که پیش از این از حس��ن 
روحان��ی در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دوازدهم حمایت کرده بودند در پی افزایش 
بی رویه نرخ ارز، ایجاد رکود و تورم فزاینده 
در جامعه و مش��کالت ش��دید اقتصادی، 
وعده های برجامی پوچ و فلج شدن چرخه 
اقتصاد خواستار استعفای حسن روحانی از 
ریاست جمهوری ش��دند! سلبریتی  های 
بنفش��ی که بدون ش��ناخت از سیاست و 
اقتصاد هنگام انتخابات وعده های فریبنده 
ای ب��ه مردم م��ی دادند و ام��روز در فهم 

سیاسی دیروزشان دچار تردید شده اند!
ص��دای  ک��ه  اس��ت  چندماه��ی 
اعتراض اهالی فرهنگ و هنر و به ویژه 
هنرمندان سینما نسبت به ناکارآمدی 
دولت دوازدهم ب��رای رفع معضالت و 
مش��کالت شدید اقتصادی بلند شده و 
روز ب��ه روز بر دامن��ه اعتراضات اهالی 

فرهنگ و هنر افزوده می شود.
همی��ن چن��د وقت پیش ب��ود که 
بس��یاری از چهره های شاخص سینما، 
تلویزیون، موسیقی و... موج گسترده ای 
در فض��ای مجازی آغاز کردند که دامنه 
این موج ثانیه به ثانیه گسترده تر شد و 
ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرد؛ بسیاری از 
هنرمندان مطرح که به مراس��م افطاری 
رئیس جمهور 9 خرداد در سالن اجالس 
سران دعوت شده بودند با ایجاد کمپینی 
»#ما_به_افطاری_نخواهیم_ عنوان  با 
رفت« سیاست های اقتصادی دولت را به 
شدت مورد انتقاد و نکوهش قرار دادند 
و از رئیس جمهور خواستند بودجه این 
مراسم را صرف مردم فقیر کشور که در 

شرایط بغرنج به سر می برند بکند!
ای��ن در حالی بود ک��ه ضیافت های 
افطاری حس��ن روحانی پی��ش از این با 
حضور گس��ترده هنرمندان و چهره های 
س��ینما، تلویزیون، تئاتر، موس��یقی و... 
خبرساز می شد، و با رد دعوت تعدادی از 
چهره های شناخته شده وارد شکل تازه ای 

ش��د. حس��ن روحانی که تا همین سال 
گذشته و در ایام انتخابات ریاست جمهوری 
توانسته بود با وعده ها و شعارهای متعدد 
چهره های شاخص هنری را به سوی خود 
جذب کند حاال با سیل انتقادات از سوی 
همان هنرمندانی روبه رو شده که پیش از 
این برای رئیس جمهور شدن وی دست به 

هر اقدامی می زدند! 

گران��ی ارز، افزایش عوارض خروج 
از کشور، تورم و... که علی رغم شعارها 
و وعده ه��ای مس��ئوالن دولت تدبیر و 
امید رکود فزاینده، بیکاری گسترده و 
ناامیدی عظیمی در جامعه را به وجود 
آورد باعث ش��د تا از اوایل سال جاری 
کشور با بحران مواجه شود؛ گران شدن 
اقالم و کاالهای ضروری، کمبود دارو و 
گسترده تر شدن خط فقر باعث شد تا 

از ابتدای سال هنرمندان به هر شکل و 
روشی علیه دولت موضع بگیرند.

یک��ی از اولی��ن هنرمندانی که با 
انتش��ار یک متن در اینس��تاگرام خود 
از حس��ن روحانی انتق��اد کرد، حمید 
فرخ نژاد حام��ی دوآتش��ه روحانی در 
زمان انتخاب��ات بود. فرخ ن��ژاد با بیان 
اینکه »آقای روحانی به خاطر حمایت 
از ش��ما آبرویی برای م��ن پیش مردم 
نمونده«، انتقاد خود را از رئیس جمهور 
اعالم کرد. محس��ن افش��انی نیز یکی 
دیگ��ر از هنرمندانی بود که با انتش��ار 
یک ویدی��و از خود ب��ه عذرخواهی از 
مردم برای حمایت از حس��ن روحانی 
در ایام انتخاب��ات پرداخت. محمدعلی 
آهنگران هم از دعوت مردم به انتخاب 

روحانی استغفار کرد!
بسیاری  س��ینماپرس،  گزارش  به 
دیگ��ر از هنرمن��دان و ورزش��کاران و 
چهره های ش��ناخته شده کش��ور نیز با 
انتقاد خود از وضعیت آش��فته اقتصادی 
کش��ور ش��خص رئیس جمهور را مورد 

انتقادات شدید خود قرار دادند.
اما این��ک در حالی ک��ه در نیمه 
تابستان به سر می بریم و در جای جای 
کشور صدای اعتراضات مردمی نسبت 
به ناکارآمدی دولت روحانی بسیار باال 
گرفته اس��ت اهالی فرهنگ و هنر نیز 
ص��دای فریادها و اعتراض��ات خود را 
باالتر برده اند و این بار صراحتاً خواستار 
استعفای رئیس جمهور هستند و هیچ 

چیز جز استعفای وی را قبول ندارند.
کاش ای��ن آدم هایی که این روزها 
در نقش آفرین��ی جدید خود ُرل وکیل 
مداف��ع »م��ردم« را ب��ازی می کنند و 
ش��هامت رئیس جمهور را برای استعفا 
طل��ب می کنن��د، اینقدر ش��جاعت و 
ش��هامت غیرت داش��تند که با صدای 
بلند اش��تباه »دوباره« خ��ود را فریاد 
بزنن��د و بگوین��د چه نقش��ی در این 
نابس��امانی داش��تند و چط��ور فریب 

خوردند و فریب دادند!

کاش این آدم هایی 
که این روزها 

در نقش آفرینی 
جدید خود ُرل 
وکیل مدافع 

»مردم« را بازی 
می کنند و شهامت 

رئیس جمهور را 
برای استعفا طلب 
می کنند، اینقدر 

شجاعت و شهامت 
غیرت داشتند 

که با صدای بلند 
اشتباه »دوباره« 

خود را فریاد بزنند 
و بگویند چه نقشی 
در این نابسامانی 
داشتند و چطور 
فریب خوردند و 

فریب دادند

از حمایت دیروز تا دعوت امروز به استعفا؛ کدام را باور کنیم؟!

سلبریتی هاِی سردرگِم سیاست زده


