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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

وقتی رقابت اقتصادی جای نوع دوس��تی و همدلی
را میگیرد ،وقتی که ماس��ک احتکار میش��ود تا با
گرفتن نفس دیگران ثروت اندوزی شود ،وقتی که به
جای دادن قرص نانی به همنوع ،اختالسها و رانت
خواریها و افتخار به آنها در دادگاه میآید ،وقتی در
گوشهای از کش��ور هنوز مناطق محروم با مردمانی
مظلوم در رنج و س��ختی هستند و مسئوالن متولی
در غفلت و کم کاری به سر میبرند.
سوال اینجاست که چگونه است که امروزمان با حال
و هوای آن روزها ،فاصله دارد؟ بخشی از این فاصله را
در آنجایی میتوان جستجو کرد که به فرصت طلبان
فرصت تحریف داده ش��د .آنانی ک��ه در دوران دفاع
مقدس نی��ز کاالهای ضروری را احتکار میکردند تا
مال اندوزی کنند ،فرصت یافت تا اقتصاد لیبرالی را
ترویج و کس��ب ث��روت را ارزش و کمک به همنوع
را منف��ور جلوه دهند .آنانی ک��ه فرصت کردند تا با
واژه جنگ ،صرفا گلوله و خمپاره را در اذهان تداعی
کنن��د و واژه دفاع مقدس را که برگرفته از همدلی و
یکپارچگ��ی یک ملت در برابر متجاوزان بود تحریف
کنند .انحراف دیگر آنجا ش��روع ش��د که برای حل
مشکالت کش��ور چش��م به خارج دوخته شد؛ آنجا
که همه مشکالت کش��ور در گرو مذاکره و روابط با
غرب گذاش��ته ش��د و این تصور در اذهان ملت القا
شد که تکیه بر داشتههای خویش گرهگشا نیست و
گزین��های جز آنچه ارتباط یا جهان (بخواهید غرب)
نامیده میش��ود ،برای رفع مش��کالت وجود ندارد.
تصوری که در کنار پنهان سازی فانوس راهی به نام
دستاوردهای تکیه بر خویش در دوران دفاع مقدس،
فرص��ت طلبی بیگانگان برای زدن نقاب ناجی بودن
را فراهم کرد در حالی که بسیاری از این کشورها در
طول دفاع مقدس با تسلیح صدام،دستشان به خون
ملت ایران آغش��ته شده اس��ت .آنانی که روزگاری
سالح شیمیایی و موشک در اختیار صدام قرار دادند
تا به نس��ل کشی ایرانیان بپردازند ،فرصت یافتند تا
چنان القا سازند که دستگیر ملت ایران هستند و با
این ادعا از محاکمه و بازخواس��ت رهایی یابند حال
آنکه با نقاب و صورت بزک کرده ،با سیاست تحریم
همان مسیر نسل کشی ایرانیان را در ابعاد جدیدی
اجرا کردند در حالی که همزمان لبخند دیپلماتیک
میزنن��د بدون هی��چ گونه تعهد پذیری ،خواس��تار
پایبندی ایران به تعهداتش میشوند.
در می��ان این تحریفها و کم کاریها نباید فراموش
ک��رد ک��ه مردانی از جن��س دفاع مق��دس بودند و
هس��تند که در رکاب والیت ،دف��اع مقدس را تمام
ناش��دنی دانسته و راه مجاهدت را ادامه دادند .آنانی
که نقطه به کش��ور و حتی فراتر از مرزها را س��نگر
دفاع دانسته و جان دادن برای دادن جان به دیگران
را سرلوحه زندگی خویش قرار داند .مردانی همچون
شهید سپهبد قاسم سلیمانی که شهید حججیها را
پرورش دادند و خود نی��ز تا آخرین نفس به حضور
در دفاع مقدس ادامه دادند و در نهایت نیز به آرزوی
خویش که همان شهادت بود نائل آمدند.

نگاهی به تحویل خودرو به نمایندگان مجلس یازدهم

نمایندگان پارلمان سوئد حقوق و مزایا دریافت نمیکنند
خودروس��ازان و چراغ س��بز ب��رای سرکیس��ه کردن مردم
نیست؟ شفافیت و پاسخ گویی چه شد؟
همراهی با مردم

کتایون مافی
mafi.katayoon@gmail.com

تصمیم به تحویل قسطی خودروی دنا پالس به نمایندگان
مجلس ،موضوعی اس��ت که موجب واکنشهای گس��ترده
کاربران رسانههای اجتماعی ،مردم و فعاالن رسانهای شده
و م��ردم با توجه به رویک��رد انقالبی مجلس یازدهم چنین
رویکردهایی را انتظار ندارند.
ماجرا از این قرار بود که افزایش سرس��ام آور قیمت خودرو
هنوز در فضای رس��انه ای کش��ور مطرح ب��ود که موضوع
دیگری توجه مردم را به خود جلب کرد.
در خبرها به نقل از روح ا ...ایزدخواه ،عضو کمیسیون صنایع
و مع��ادن مجلس آمده بود که خودروی دناپالس اتومات از
سوی مجلس به نمایندگان متقاضی تحویل داده شد.
وی در اینس��تاگرام خود در این باره نوشته بود؛ در ابتدای
ش��روع مجلس ،فرمی برای خودرو به نمایندگان داده شد
ت��ا نوع اس��تفاده از خودرو را انتخاب کنند که س��ه گزینه
داشت:
 .١اس��تفاده از خودروی مجلس با راننده ،که در اینصورت،
هزینهها حس��ب میزان کاربرد و طبق تعرفه (س��اعتی ٣٠
ه��زار و روزانه  ۵٠٠هزار تومان) از دریافتی ماهانه نماینده
کسر میشود.
 .٢تحوی��ل امان��ی خودروی صف��ر (پارس) ب��ه نماینده و
ع��ودت آن به مجلس در پایان نمایندگی ،که در اینصورت
پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل (حدود  ۵میلیون) ،از
هزینههای دفتری ماهانه حذف میشود.
 .٣فروش اقس��اطی یک خودروی صفر ب��ه نماینده (دنا یا
پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.
همچنین قیمت ای��ن خودرو برای نمایندگان ۳ ،میلیارد و
 ۲۰میلیون ریال با اقساط  ٣ساله بود .
اما این پای��ان ماجرا نبود ،اگرچه برخ��ی از نمایندگان در
مقابل فش��ار افکار عمومی ،از خری��د این خودروها انصراف
دادند اما بودند نمایندگانی که ماش��ین «شاس��یبلند» هم
میخواستند.
لط��فاهلل س��یاهکلی ،نماین��ده قزوی��ن ب��ا بی��ان اینک��ه
نمایندههای دوره قبل ،خودروی شاسیبلند گرفتند ،گفت:
من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسیبلند
میخواهم؛ اگر این ماشین را بفروشم با  ۴۰۰میلیون تومان
اضافه هم نمیشود شاسیبلند خرید.
وی افزود :ما از جیب خودمان ماش��ین میخریم و طول ۴
سال این ماشین اس��قاط میشود؛ آیا این درست است که
این هزینه از جیب من نماینده پرداخت شود!
او حت��ی نس��بت به انتقادات مردم نیز ش��اکی بود و اظهار
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شفافیت محور اصلی

نماین��دگان مجلس یازدهم با ش��عار ش��فافیت ،خدمت و
بازافرینی اصول انقالبی قدم به عرصه انتخابات گذاشتهاند.
اما تاکنون برای بس��یاری از سواالت مردم از جمله افزایش
سرس��ام آور قیم��ت خ��ودرو و کاالهای اساس��ی به مردم
پاسخی ندادهاند.
مدتهاست که شفافیت از جمله درخواستهای مردم است .
مردم می پرسند چرا خودروسازانی که برای تحویل خودرو
به مردم هزار و یک بهانه جور میکنند و خودرو را بس��یار
گرانتر از بهای اصلیاش می فروش��ند ،نمایندگان مجلس
اینقدر آس��ان می گیرند و س��ازوکار واگ��ذاری خودرو نیز
مش��خص نیس��ت؟ از طرف دیگر آیا نمایندهای که از این
امکانات برخودار می شود دیگر میتواند از خودرو ساز برای
مردم تحقیق و تفحص کند .
نمایندگان مجلس یازدهم با شعار رفع مشکالت اقتصادی
جامعه و معیش��تی مردم به کارزار مجلس وارد ش��دند ،اما
وقتی این نمایندگان با وضعیتی مخالف با ش��عارهای خود
را زندگ��ی میکنند این تردید به وجود میآید که آیا آنها
میتوانند در راس��تای تضمین حقوق م��ردم گام بردارند و
بتوانند مشکالت موجود را که برای اکثریت جامعه به ویژه
در بخش معیشت وجود دارد حل کنند؟
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داش��ت :مردم باید مدافع نمایندگان باش��ند و بگویند این
نماین��ده س��رش کاله رفته؛ چرا باید ه��م پول بدهد و هم
فحش بخورد و هم ماش��یناش پس از  ۴س��ال مستهلک
شود!»

در این میان قس��ط دادن هم برای خود شرایطی دارد .در
حال حاضر بس��یاری از مردم که به سبب کرونا کار خود را
از دست دادهاند و یا دچار رکود و کسادی شدهاند ،کارگران
روزمزد  ،سرپرس��تان خانوار و  ...میدانند که برای قس��ط
دادن باید حداقل میزانی از درآمد خود را کنار گذاش��ت تا
به تدریج ،پول کاال مستهلک شود .
بنابرای��ن وقت��ی قیم��ت پیش��نهادی خودروی قس��طی
نمایندگان را می ش��نوند و اقس��اط را حس��اب می کنند،
این س��وال برای آنها مطرح میش��ود که مگر یک نماینده
مجل��س چقدر حقوق می گیرد که می تواند ماهیانه حدود
 8میلیون و سیصد هزار تومان قسط بدهد؟
این موضوعی اس��ت که امام جمعه لواسان نیز به آن اشاره
ک��رد و گفت :چ��را به جای دن��ا پ�لاس  302میلیونی به
نمایندگان پژو پارس یا تیبا داده نمیشود؟
نماین��دگان مجل��س باره��ا از حقوقهای نجوم��ی و نبود
ش��فافیت مدی��ران و دس��تگاهها س��وال کردن��د ،اما حاال
دریافتی نمایندگان مجلس به واس��طه حاش��یههای پیش
ی از مردم
آمده ،بعنوان عالمت س��ؤال بزرگی در ذهن خیل 
ایجاد ش��ده است .امام جمعه لواس��ان با اشاره به شفافیت
و پاس��خ گویی نمایندگان که مدت زیادی اس��ت خواس��ته
مردم اس��ت ،در این باره گفت :اینکه چرا درس��ت در این
اوضاع گرانی و دس��ت کوتاه مردم از خرید خودرو ،باید به
نماین��دگان خودرو دناپالس تعلق بگی��رد؛ واقعاً پذیرفتنی
نیس��ت .حاال اینکه چرا خودرو ایرانی این همه گران است؟
بماند برای بعد .اما مردم میپرس��ند وقتی نماینده مردم،
دناپالس را قس��طی میگیرد ،آیا معنایش تضمین تخلفات

در اس�لام همواره به مدیران و کارگزارن توصیه ش��ده که
همانن��د فقیرترین م��ردم زمان خود زندگی کنند .س��اده
زیستی و اجتناب از اشرافی گری از مهمترین صفاتی است
که در اخبار و احادیث مختلف برای مدیران کشور اسالمی
به آن اش��اره شده و بهترین نمونه آن زندگی حضرت علی
(ع) امیرمومنان است.
این اولین بار نیست که چنین اخباری در مجلس سروصدا
می کن��د .تیرماه همین امس��ال ب��ود که واری��ز مبلغی به
حس��اب نماین��دگان موجب اعت��راض افکار عمومی ش��د.
نکته ای که نماینده رفس��نجان به آن اش��اره کرده و گفته
بود11 :میلیون تومان به حس��اب نمایندگان مجلس عالوه
بر آن ۲۰۰میلیون تومان برای مس��کن و ۲۰میلیون تومان
هم برای س��ایر هزینه ها واریز شده یعنی در مجموع ۲۳۱
میلیون تومان ،پولی که ش��اید درآمد یک سال یک خانوار
در کشور باشد .
در این میان مردم می پرسند آیا چنین رفتاری از مجلسی
ک��ه مزین به نام مجلس انقالبی اس��ت ،شایس��ته اس��ت؟
نمایندگانی که در چنین ش��رایطی به سر میبرند آیا اصال
می توانن��د فقر و نداری مردم را در ش��رایط کنونی درک
کنند؟ درحال حاضر بس��یاری از جوانان ایرانی به دلیل بی
کاری ،نداش��تن مس��کن و  ...حتی قدرت اداره خود را هم
ندارن��د و علیرغم میل خانوادهها در حس��رت ازدواج که از
توصیه های دینی و نش��انه کامل ش��دن نصف دین است ،
محروم هستند ،بنابراین چرا نمایندگانی که می توانند تنها
در ماه  8میلیون قس��ط بدهند و تازه ناراضی هم هستند،
بایس��تی خودروی قس��طی  300میلی��ون تومانی دریافت
کنند؟ این روزها با شیوع کرونا خانوادههای بسیاری منبع
درآم��د خود را از دس��ت دادهاند و به واس��طه این موضوع
در حال از دس��ت دادن س��رپناه خود نیز هس��تند ،آیا این
رفتار در چنین شرایطی با اصول مدیریت انقالبی همخوانی
دارد؟ البت��ه نمایندگان با توجه به ش��أن مدیریتی خود و
انجام اموراتشان نیاز به خودرو دارند اما چرا این نمایندگان
نمی توانند مانند نمایندگان و مس��ئولین کشورهای دیگر
با وس��ائل عمومی رفت و آمد کنن��دگان کنند .نمونه این
قبیل مس��ئولین در کش��ورهای خارجی بسیار است ،شاید
به حس��اب تبلیغات و تظاهر گذاش��ته ش��ود ،اما به نوعی
همدردی با مردمی است.
جهت اطالع نمایندگان محترم مجلس ش��ورای اس�لامی،
نماین��دگان پارلمان س��وئد هیچ حق��وق و مزایی دریافت
نمیکنند.
در ش��رایط اقتص��ادی حال حاضر مردم انتظ��ار ندارند که
نمایندگانشان مانند بس��یاری از کشورها از دریافت حقوق
و مزای��ا خودداری کنند بلکه می خواهند کمی درد آنها را
بفهمند.

¯®ÌeZ»ÂeY|Ì¸¯YÂ¿Y|ËyÕYÄ¸u»®ËÊ»Â¼Ä«ZÀ»ÉY³]Ä]d^¿{Y{¿{½ZfqÂ¸]Á½ZfÌ©]ÉÁÌ¿ËÂed
§dY¹Ó |ËZ¼¿¹Y|«Ywww.setadiran.ir {MÄ]d·Á{Ê°Ì¿Áf°·YcZ¯Y|eÄ¿Z»ZªËYY ÃZ¼Ä]¦Ì Z
»{d¯dÆmYÊ°Ì¿Áf°·YÉZ»YÊÅYÂ³d§ZË{ÁÂ¯~»dËZ{¹Z¿d^i¶uY»,Ê¸^«dËÂ¹|cÂ{½Y³Ä«ZÀ
» |Z]Ê»  xËZeÄ¿Z»Z{½YÂyY§Zf¿YxËZe |¿Zª¬v»Ä«ZÀ
•»½ZfqÂ¸]Á½ZfÌ©]ÉÁÌ¿ËÂed¯Y³Ä«ZÀ
•¿ÉYÄ¸u»®ËÊ»Â¼Ä«ZÀ»Â
•»¶Ë}µÁ|mª]Z»¦Ì Z§®ÌeZ»ÂeY|Ì¸¯YÂ¿Y|ËyÄ«ZÀ»ÂÂ

{¦Ë

s

|uYÁ

»¬|Y



¯¸b»M¦Ì Z§®ÌeZ»ÂeY|Ì

|{





¯¸b»M¦Ì Z§®ÌeZ»ÂeY|Ì

|{



|{



¯¸b»M¦Ì Z§®ÌeZ»ÂeY|Ì

»Ä«ZÀ»{ZÀYd§ZË{ÃÂv¿Ád¸Æ
»www.setadiran.ir {MÄ]d·Á{cZ¯Y|eÊ°Ì¿Áf°·YÄ¿Z»ZÄ]  dËZ¤·  xËZeY|À¿YÂeÊ»½ZÌZ¬f
»|ÀËZ¼¿¹Y|«YÄ«ZÀ»{ZÀYd§ZË{Ä]d^¿ÁÄ mY
Y³Ä«ZÀ» Z¼ecZÔY
ÃZeÂ¯¹ZÌa °§Á ¾¨¸e
www.sbepdc.ir [Ásbepdc@gmail.com ®Ì¿Áf°·Yda
»^¸cY{Z®¿Z]ÕZm[ZuÄ]µZË  ¢¸^»ËYÁZËÊ°¿Z]Ä»ZÀf¿Z¼Ä«ZÀ»{d¯¾¼ÌeÂ¿Á¢
 ^½ZfqÂ¸]Á½ZfÌ©]ÉÁÌ¿ËÂed¯ZÅ|»M{ËZ¹ZÀ]½Y|ÅY©]Ä
»Ö» ½Z³|ÀÅ{{ZÆÀÌa dËZ] Ê» ½Z³|ÀÅ{{ZÆÀÌa  {Zf Ä¿Z»Z { cY{ZÆÀÌa ÕY³Z] Á d¼Ì« {ZÆÀÌa cZ¯Za ¶ËÂve d¸Æ
]dZZed·Á{Ê°Ì¿Áf°·YÄ¿Z»Z{d·Á{Ö°Ì¿Áf°·YÄ¿Z»Z{kÁ[ ¦·YcZ¯ZaY|»ÄÌ¸¯ËÁZeÕY~³Z]¾¼dËZ
ZeÃ|Æ»ÁÓcZ¯Za{Ä«ZÀ»{ZÀY{Ã|k{ËYª]Z»Y|»¶YµZYÄ]d^¿  wÂ»Ä^ÀÄÁ
»©]ÉÁÌ¿ËÂed¯ÁÃZ´¿Y{¶Z§|uÃZ´¿Y{½Z]ZÌy½Y|ÅYÊ¿Z¿ {Md¯Ä¿ZyÌ]{Ä]©Â§Ã|¾ÌÌ ed¸Æ
 {Ë~aÖ»cÂd·Á{cZ¯Y|eÄ¿Z»ZªËYÄ«ZÀ»|ÀËY§Ö»Z¼e¯~]¹Ó |ÀËZ¼¿¹Y|«Y½ZfqÂ¸]Á½ZfÌ
d¯¿Y¨À¯¾·Z{  wÂ»Ä^ÀZÆqÁdZ{Ã|ÄWYYcY{ZÆÀÌacZ¯ZaÊËZ³Z]¶v»ÁxËZe
||ÅYÂyËZ³½ZfqÂ¸]Á½ZfÌ©]ÉÁÌ¿ËÂe
»|ÃZ»{Y{Y«c
{¼¾»d^iÄ]d^¿ÁÄ mY»Ã|{ZËdËZÄ]dËZ]Ê» d·Á{cZ¯Y|eÄ¿Z»Z{Ê¸^«dËÂ¹|cÂ{½Y³Ä«ZÀ
¿¶Zu Z¼e ¾¨¸eÃZ¼Z]|Ì¿YÂeÊ»Ây¾ËY{fÌ]cZÔYdÆm|ÀËZ¼¿¹Y|«YÊ°Ì¿Áf°·YLZ»Yd§ZË{Á¹Z
§»|ÌËZ
»d¯dËZZËTender.tavanir.org.irÊ¿Z¿Ä]©]d ÀcÔ»Z »dËZÄ]fÌ]cZÔY\¯dÆm|À¿YÂeÊ»½ZÌZ¬f
www.iets.mporg.ir {MÄ]cZ«ZÀ»Ê¸»ÃZ´ËZa¾ÌÀr¼Å www.sbepdc.ir Ê¿Z¿Ä]½ZfqÂ¸]Á½ZfÌ©]ÉÁÌ¿ËÂe
»Ä«ZÀ»{ZÀY{Â]»cZÌWmÁcZÔYËZ dYZfz»cY{ZÆÀÌaµÂ^«ZË{{d¯¾ËYdYÊÆË|] |ÀËZ»§Ä mY
» dYk|À
 dYÖ»Y·YÄ«ZÀ»ÂÂ»ÕZÅÓZ¯d]Z]Ì¿YÂed¯YdÌuÔ|ÌËZeÄ»ZÀÌÅYÂ³ÄWYYdY¯~]¹Ó
ZÅ{Y{Y«ÁcZ¯Y|eÂ»Y
¯½ZfqÂ¸]Á½ZfÌ©]ÉÁÌ¿ËÂed

