
رئیس مجلس گفت: مابه التفاوت ارز بین ۷۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اســت که باید به 
جیب مردم رفته و مشکالت آنها را حل کند و 

مجلس حتماً این کار را انجام می دهد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس روز شــنبه 
در آییــن تجلیل از پژوهشــگران برتر مرکز 
پژوهش هــای مجلــس، افزود: ارزهای زیادی 
بــرای تولید و اشــتغال از صنــدوق ارزی و 
صندوق توســعه ملــی به اذن مقــام معظم 
رهبری و به درخواســت دولت تخصیص پیدا 
کرده اســت و ریال  های زیادی برای اشتغال 
در بودجه در نظر گرفته شده است، اما ایجاد 
اشــتغال روش می خواهد که بایستی در ابتدا 

روش های آن را از غل و زنجیر خارج کنیم.
وی تاکید کرد اگــر در هر خانه ای را بزنیم و 

ســوال کنیم که از این خانه آیا کسی سر کار 
رفته است؟ آنها پاسخ می دهند که نه. 

رئیس مجلس اظهار داشــت: مشــکل کشور 
درآمد نیســت بلکه هزینه اســت، اختصاص 
1۰۰ میلیارد دالر اثری در تولید و اشــتغال 
ندارد، این جایی اســت که باید به آن توجه 

کرد.
قالیباف گفــت: اختالف دیدگاه در مســائل 
سیاســی با دولت وجود دارد اما در جلسات 
مخلتف گفته ایــم که ما در مجلس برای حل 
مشکالت اقتصادی تمام قد در خدمت دولت 
برای افتخارآفرینی کشــور قــدم برخواهیم 
داشــت، بنابراین بحث های سیاســی در این 
تصمیمات اثری ندارد و نمونه هایی بوده که به 
دولت کمک شــده است. امروز هم می گوییم 

برای حل مشــکالت مردم بــه دولت کمک 
خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: 
گفته می شود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده 
اســت؛ تهمت ناروا به مجلس نزنید؛ مجلس 
نرخ ارز تعیین نکرده و آن قدر نادان و ناشــی 
نســبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین 

کنیم.
قالیباف افزود: ما در مجلس شــورای اسالمی 
محکم ایســتاده ایم تا سیاســت های ارزی را 
اعمال کنیم و نگذاریم هر دولتی که می آید از 

سیاست های ارزی خارج شود.
وی اظهار داشت: در الیحه پیشنهادی دولت 
برای بودجه سال آینده ۴۶ درصد هزینه ها و 
1۰ درصد درآمدها افزایش یافته و به معنای 
آن است که دولت برای هزینه های خود دست 

در جیب مردم می کند.
قالیباف اظهار داشــت: خروجی گزارش های 
عملکرد برنامه توسعه سوم تا ششم نشان می 
دهد که ســوءمدیریت در بخش های مختلف 
کشــور وجود دارد و اگر به صورت پانسیونی 
برخی مجموعه ها موفق عمل کرده اند به دلیل 

مدیریت درست مدیر آن مرکز بوده است.
وی بــا تاکید بر اینکه مجلــس باید در رأس 
امور، سیاســتگذار و ریل گذار باشد تا بتواند 
هم برنامه بدهد و هم نظارت کند، گفت: باید 
مشخص شود که مرکز پژوهش ها چه رسالتی 
دارد چرا کــه مرکز تنها متعلــق به مجلس 

نیســت و گنجینه ای برای تحول در چالش و 
اشکال اساسی کشور است.

قالیباف بــا تاکید بر اینکه امــروز در بودجه 
انضبــاط نداریم، بیان کــرد: مجلس نرخ ارز 
را تعییــن نکرده اســت ما نادان و ناشــی به 
اقتصاد نیســتیم، نه مجلس و نه دولت قادر 
نیســت نرخ ارز را تعیین کند چرا که نرخ ارز 
نتیجــه مدیریت و عملکرد مــا در کف بازار 
اســت. قالیباف با اشــاره به برخــی جزئیات 
الیحــه بودجه 1۴۰۰، گفت: در بودجه ای که 
دولت ارائه کرده است هزینه ها به نسبت سال 
گذشــته ۴۶ درصد افزایش یافته، در مقابل 
میزان افزایش درآمد 1۰ درصد بوده اســت 
که این یعنی 3۶ درصد گپ ایجاد شده است 
در واقع قرار است از جیب مردم برداشته شود 
از این رو اعتقاد داریم سیاست های مالی غلط 
دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و تورم را 
باالتر می برد. قالیباف اظهار داشت: می گویند 
ما به فکر معیشت مردم هستیم، لذا باید گفته 
شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بوده ایم و 
البته خواهیم بود اما این سوال وجود دارد که 
چرا با ارز ۴2۰۰ تومانی که قرار بود قیمت ها 
ارزان شــود، تا اینکه کاالهای اساســی را در 
اختیار مردم قرار دهند، اما مشاهده کرده ایم 
که نرخ ارز همچنان بــاال می رود و قیمت ها 
هــم افزایش می یابد و این به گونه ای اســت 
که با باال رفتن نرخ ارز اقالم اساسی همچون 
تخم مرغ و کاالهای دیگــر قیمت دوچندانی 

پیدا می کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگر به 
اعداد و ارقام نگاهی بیندازیم چند ده میلیارد 
دالر رفته اســت و می خواهم بگویم تا مهرماه 
ســال 1۴۰۰ به طور دقیق با همین شــرایط 
ســخت ارزی ۴.2 میلیارد دالر به نهاده های 
دامی اختصاص یافته اســت پــس مرغ باید 
با احتســاب ســالن اجاره ای مرغداری، دارو، 
واکسن و همه این مسائل، کیلویی حدود 1۰ 
هزار تومان یعنی باید یک و نیم دالر باشد، اما 
مرغ را در حال حاضر کیلویی 25 هزار تومان 
به مردم می دهید، این ســوال وجود دارد که 

مابه التفاوت این ارز کجا رفته است؟
رئیس نهاد قانونگذاری کشور گفت: حرفمان 
این است که وقتی سیاست دولت بر این بوده 
که مردم رونق اقتصادی را به گونه ای ببینند 
که دیگر ۴5 هزار تومان را طلب نکنند و این 
آرزوی ما اســت ولی این وعده دولت تحقق 
پیدا نکرده، ما در مجلس پای این ایستاده ایم. 
حاال که این موضوع محقق نشده و قیمت مرغ 
گرانتر شــده است، مابه التفاوت ارز مال مردم 
است. بنابراین اجازه نمی دهیم که دولت آن را 
خرج شرکت های دولتی کند و تا ۶۰ میلیارد 
در این زمینه به این شــرکت ها کمک شود و 
البته خدماتی را که تولید می کنند نیز گرانتر 
برای دولت تمام شــود لذا مــا جلوی این را 
می گیریم پس اگر این گران شــد باید یارانه 

هم افزایش پیدا کند.  فارس

روحانی:

 ۳ واکسن ایرانی سال 
آینده در دسترس مردم 

قرار خواهد گرفت
رئیس جمهــور گفت: در زمینه واکســن داخلی و خارجی 
حرکت های خوبی صورت گرفته اســت و در زمینه واکسن 
داخلی تقریباً می توان گفت ســال آینده ســه واکســن را 

پیِش رو داریم.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا اظهار داشت: امروز شاهد یک دستاورد هستیم و در 
یکی ـ دو هفته اخیر آمار فوتی ها در کشــور دورقمی شده 
است و از مردم و کادر درمان تشکر می کنیم و همه در این 
زمینه فعال بودند و بســیج، نیروی انتظامی و سازمان های 

مردم نهاد کنار هــم آمدند و ایــن کار را به وجود آوردند، 
ایــن کارنامه غرورآفرینی برای ملت و دولت ایران اســت؛ 
علیرغم اینکه کشورهایی که در دنیا از ما از لحاظ صنعتی 
و امکانات پزشکی جلوتر هستند، مشکالت آن ها بسیار زیاد 

است و نتوانستند این بیماری را مهار کنند.
وی ابراز کرد: ویروس جهش یافته انگلیســی که اخیراً در 
آفریقای جنوبی هم مشاهده شده، نگران کننده است و اگر 
مراقبت نشــود، این ویروس جهش یافته ممکن است به ما 
هم برســد. نکته نگران کننده بعدی این است که در برخی 
استان ها شــاهد موارد ابتالی جوانان و نوجوانان به کرونا 
هســتیم؛ قبال ابتال برای افراد ُمسن بود و االن افراد دارای 
سن پایین هم مبتال می شوند و این می تواند مشکل آفرین 

باشد.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: حداقــل باید تا 5-۶ ماه 
آینده بــا همین دقت پیش برویــم و پروتکل ها را رعایت 
کنیم تا واکســن برسد و تزریق شود؛ تزریق واکسن هم دو 
مرحله دارد و تا زمانی که واکسن ایرانی برسد، زمان می برد 

و باید کامال مراقبت کنیم.

روحانی خاطرنشــان کرد: اگــر خدای ناکرده با موج جدید 
این بیماری مواجه شــویم، موج جدیــد به معنای تعطیلی 
بخشی از کسب وکارها، ایجاد مشکالت روحی در جامعه و 
اخالل در ارائه خدمات به مردم است و باید تالش کنیم که 
وارد موج جدید نشویم که اگر وارد آن شدیم شرایط برای 

کنترل اوضاع سخت می شود. 
وی ادامه داد: اگر قرارگاه عملیاتی ســتاد بتواند کاری کند 
که بتوانیم سفرهای بین شهری را با این اپلیکیشن ها مورد 
رصد قرار دهیم که اگر کســی مبتال بود، نتواند با ماشین 
شخصی اش به سفر برود، خوب است و البته گفتند که این 
کار پیچیدگی هایی دارد و می خواهم که این را دنبال کنند 

تا این کار انجام گیرد و فرد مبتال به شهر دیگری نرود.
روحانی گفت: اگــر کوچک ترین غفلت و اهمال برای چند 
روز صورت بگیرد، سرایت و بستری و مرگ ومیرها افزایش 
می یابد و دچار مشــکل می شــویم. از وزارت راه و ســایر 
مســئولین می خواهم که در فرودگاه هــا و مبادی ورودی 
به کشــور از بندرها تا ریل و همه جا مراقبت شود تا افراد 
جدیدی که از خارج کشــور و خصوصاً از اروپا و جدیداً از 

آفریقا وارد می شــوند، از آن ها تست گرفته شود تا ویروس 
جدیِد جهش یافته وارد کشور نشود.

رئیس جمهور درباره واکسن کرونا نیز بیان داشت: در زمینه 
واکسن داخلی و خارجی حرکت های خوبی صورت گرفته 
است و در زمینه واکســن داخلی که تقریباً می توان گفت 
سال آینده سه واکسن را پیِش رو داریم و یک واکسن به نام 
»برکت«، واکسن دیگری به نام »رازی« و واکسن دیگر هم 
به نام »پاســتور« است؛ این سه واکســن داخلی، برخی با 
مشــارکت و برخی نیز کاماًل داخلی اســت که سال آینده 
خواهیم داشت. امیدواریم برخی از این واکسن ها در فصل 
بهار و تابســتان به دست ما برسد. از اآلن تا پایان سال غیر 
از واکسن »کواکس« که ســهم خود را داریم و حدود 1۶ 
میلیون دوز را دریافت خواهیم کرد، بقیه راه ها را هم دنبال 
می کنیم و امروز گزارش داده شد که تالش ها بر این است 
که واکسیناسیون در کشور در بهمن ماه آغاز شود. واکسن 
داخلی افتخار است و واکسن خارجی هم وارد خواهد شد. 

 تسنیم

رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
تصویب  مراحل  اگر  گفت: 
نظــر  از  قانــون،  یــک 
رئیس جمهور دارای اشکال 
رئیس جمهور  قطعا  باشد، 
شریک  آن  در  نمی خواهد 
شود و رئیس مجلس می تواند قانون را ابالغ کند.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ 
به سوالی مبنی براینکه واکنش شما به شکایت 
جمعــی از نمایندگان مجلــس از رئیس جمهور 
به دلیل اســتنکاف از اجــرای 13 قانون مصوب 
مجلس چیســت؟ گفت: آقای رئیس جمهور بر 
اســاس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی 
صیانت کند، بنابراین اگــر مراحل تصویب یک 
قانون، از نظر وی درســت طی نشــده باشد یا 
برداشت معاونت حقوقی رئیس جمهور این باشد 
که اشــکالی در کار ]یک مصوبه قانونی[ است، 
قطعاً رئیس جمهــور نمی خواهد در این موضوع 
شریک باشد. واعظی افزود: در این شرایط، قانون 
راهکار و ســاز و کاری را مشخص کرده که اگر 

رئیس جمهور ]به یک مصوبه قانونی[ اشــکالی 
دارد، رئیس مجلس می تواند قانون را ابالغ کند.

وی با بیان اینکه این کار قباًل هم انجام شده است 
و مختص این دولت نیست، گفت: این مساله در 
دولت های نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و در 
دولت هــای قبل از آن هم بوده اســت و موضوع 
جدیدی نیست. رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید 
کرد: مجلس فعلی کارهایــی انجام می دهد که 
بدعت محسوب می شود اما وقتی چیزی تبدیل 
به قانون شد ما به قانون احترام می گذاریم و اجرا 

می کنیم.
واعظی خاطرنشــان کرد: بنابرایــن در اینجا دو 
بحث مطرح است. بحث اول تشریفاتی است که 
طی آن رئیس جمهور باید یک قانون را ابالغ کند 

و دیگری اجرای قانون است.
اخیراً جمعــی از نمایندگان مجلــس با تدوین 
نامــه ای در قالــب مــاده 23۴ آئین نامه داخلی 
مجلس از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از ابالغ 

13 مصوبه قانونی شکایت کرده اند.
این قوانین عبارتنــد از »قانون حمایت از آمران 

به معروف و ناهیان از منکر، قانون رســیدگی به 
دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری 
اســالمی ایران، قانون اصالح قانون ســنجش و 
پذیرش دانشــجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی کشــور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه 
کشــور، قانون برنامه پنجســاله ششــم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، قانــون الحاق موادی به قانــون آئین نامه 
داخلی مجلس شــورای اســالمی، قانون دائمی 
شدن قانون مجازات اســالمی، قانون الحاق یک 
ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین 
حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
در وزارت آمــوزش و پــرورش، قانون الحاق یک 
تبصــره به ماده )1۸2( قانــون آئین نامه داخلی 
مجلس شــورای اســالمی، قانــون موافقتنامه 
خدمات )سرویس های( هوایی دوجانبه بین دولت 
جمهوری اسالمی ایران دولت کشور کویت، قانون 
الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساســی و 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 

از منافع ملت ایران«.  مهر

ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور در حاشیه مراسم 
افتتاح مرکز نوآوری کروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال سیاست 
روز مبنی بر اینکه شــنیده ها حکایت از آن دارد که شما می خواهید در 
انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوید، آیا تایید می کنید؟ گفت: من سیاسی نیستم. 
پاســخ سورنا ستاری به این ســوال در حالی است که چندی است برخی رسانه ها از 
احتمال نامزدی او در انتخابات ریاســت جمهوری 1۴۰۰خبر می می دهند. در این 
میان چندی است که نام سورنا ستاری به عنوان یک چهره جوان به گوش می رسد 
و برخی اظهار نظرهایی نیز از ســوی شــخصیت های سیاسی در مورد نامزد شدن 

احتمالی  سورنا ستاری در انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ مطرح شده است. 
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تفاوت واکسن ایرانی کرونا با واکسن آمریکایی 
و انگلیسی چیســت، به خبرنگار سیاست روز گفت: این ها 3 
روش متفاوت است که در داخل کشور هر3 روش را استفاده 
کردیم و در حال انجام آن هستیم؛ مراکز تحقیقاتی دیگر 

در جهان نیز از این 3الی ۴ روش استفاده می کنند.
 ســتاری در پاسخ  به جایگاه بین المللی مراکز تحقیقاتی 
ایران و جایگاه صــادرات گفت: در حوزه صادرات به 
صــورت جدی کار می کنیم و همین هفته 
نیز بــرای راه اندازی مرکــز تحقیقاتی  
ســفری به کنیــا خواهم داشــت اگر 
باشیم  رویکرد صادرات محور داشته 
آفریقا پتانسیل خوبی برای در این 

زمینه داشته باشد.

گزارش

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت حجت االسالم علوی سبزواری
رهبــر معظــم انقالب در پیامی درگذشــت عالم پارســا حجت االســالم 
والمسلمین علوی سبزواری را تسلیت گفتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
پیامی درگذشــت عالم پارسا حجت االسالم والمسلمین علوی سبزواری را 

تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

 درگذشــت عالم پارســا و پرهیزگار جناب حجةاالســالم والمســلمین آقای 
سّیدمحّمدحســن علوی سبزواری رحمةاهلل علیه را به خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان 
آن مرحوم و به عموم مردم عزیز ســبزوار تســلیت عرض می کنــم. همراهی آن عالم ربانی با 
حرکت مبارزان در دوران طاغوت و با فعالیت های انقالبی در دوران جمهوری اسالمی، حسنه ی 
ارزشــمندی در محاسبات الهی و قدرشناسی های مردمی اســت. علو درجات آن مرحوم را از 

خداوند متعال مسئلت می کنم. پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبری

مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش یارانه نقدی
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شــاهین شــهر در مجلس با 
اشــاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه ســال 1۴۰۰ گفت: اعضای 
کمیســیون، تبصره 1۴ الیحه بودجه مصوبه خــود درباره یارانه نقدی 
را اصــالح کردند و با این مصوبه، یارانه نقدی در ســال 1۴۰۰ دو برابر 
خواهد شــد. وی افزود: بر اســاس مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق 2۰ 
میلیون ایرانی یارانه خود را به میزان ۹1 هزار تومان دریافت می کنند و 23 
میلیــون نفر یارانه 13۶ هزار تومانی دریافت خواهند کرد. عضو کمیســیون تلفیق بودجه 
ســال 1۴۰۰ اظهار داشت : همچنین طبق این مصوبه 25 میلیون ایرانی 1۸3 هزار تومان 
در ماه یارانه نقدی خواهند گرفت و یارانه نقدی 1۰ میلیون ایرانی که جزو اقشــار ضعیف 
هســتند 2۶۷ هزار تومان به ازای هر نفر خواهد بود.  حاجی دلیگانی گفت: کمیسیون، 33 

هزار میلیارد تومان یارانه را نیز به بخش دارو اختصاص داد.  فارس

اقتدار نیروهای مسلح، عامل عقب نشینی دشمنان 
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: امروز 
به نقطه ای از اقتدار و بالندگی در نیرو های مســلح رسیده ایم که دشمنان 
منحوس انقالب اسالمی مجبور به عقب نشینی از مواضع بی پایه و اساس 
خود شــده اند. امیر ســرتیپ »علیرضا صباحی فرد« در بازدید از منطقه 
پدافنــد هوایی جنوب، گفت: وقتی به گذشــته این یــگان پدافندی نگاه 
می کنیم، مجاهدت، جان فشــانی و حماسه هایی که فرزندان این مرز و بوم در 
طول هشت سال دفاع مقدس خلق کردند، تداعی می شود. شهدا عزت، آزادی، استقالل و شرف 
را برای ما به ارمغان آوردند. وی با تأکید بر هوشیاری و آمادگی سایت های مستقر در این منطقه 
حســاس پدافندی، افزود: بحمداهلل با رهنمود های رهبــر معظم انقالب و تکیه بر توان داخلی 
امروز به نقطه ای از اقتدار و بالندگی در نیرو های مسلح رسیده ایم که دشمنان منحوس انقالب 

اسالمی مجبور به عقب نشینی از مواضع بی پایه و اساس خود شده اند. روابط عمومی ارتش

قالیباف:  

ما به التفاوت ارز باید به جیب مردم برود
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

که تجربه دوران ترامپ نشان داده است که ایران 
دنبال حفظ  به  آمریکا  اگر  و  ندارد  به مذاکره  نیاز 
نموده  لغو  را  تمام تحریم ها  ابتدا  باید  برجام است 
و خسارت این سالها را به ایران بپردازد. نکته مهم 
حداکثری  فشار  سیاست  شکست  از  پس  آنکه 
لغو  شرط  پیش  بدون  برجام  به  ایران  بازگشت 
جمله  از  دارد  همراه  به  منفی  پیام های  تحریم ها، 
آنکه در عرصه داخلی این تصور ایجاد می شود که 
مقاومت این سالها بی نتیجه بوده است که این امر 
یاس و ناامیدی برای ادامه مقاومت را به همراه دارد 
تلخ شرطی  در حالی که همزمان مذاکرات تجربه 
خود  نوعی  خود  که  می کند  تکرار  را  بازار  شدن 
تحریمی است. از سوی دیگر تن دادن به سیاست 
قطره چکانی، این تصور را در آمریکا و اروپا ایجاد 
می کند که سیاست تحریم و فشار حداکثری نتیجه 
خواسته های  پذیرش  جز  گزینه ای  ایران  که  داده 
آنها ندارد این مساله زمینه ساز استمرار تحریم ها 
و اجرای سیاست مذاکره برای مذاکره می شود که 
نکته  کرد.  خواهد  تشدید  را  اقتصادی  فشار  عمال 
پایانی آنکه غرب تالش خواهد کرد تن دادن ایران 
به سیاست قطره چکانی را نشانه شکست مقاومت 
تا به زعم خود، پرچمدار مقاومت را  عنوان سازند 
تا در ورای آن ضمن  شکست خورده نشان دهند 
و  متحدان  دوری  ایران،  منطقه ای  تضعیف جایگاه 
دولت های ایران را نیز پیگیری نمایند که خود بعد 
این  بر  بود.  ایران خواهد  از تحریم ها علیه  دیگری 
اساس می توان از درسهای دوران بایدن و شکست 

فشار حداکثری برای دوران بایدن بهره گرفت.

دخالت نکن! تو الل شو

ادبیات دولت و مجلس کم کم دارد به جاهای باریک 
می کشــد و همین روزهاست که پای عمه رهبرکره 

شمالی و مادر هوگوچاوز هم به این ادبیات باز شود.
رییس دفتر این یکی به رییس آن یکی گفته شــما 
در کار ما دخالت نکنید و به قانونگذاری بی خاصیت 
خودتان مشــغول باشــید و نایب رییس آن یکی به 
رییس ایــن یکی گفته خودت متهــم ردیف اولی 

عموجان!
اگر وضــع همینجوری پیش برود به زودی شــاهد 

همچین گفتمان هایی هم خواهیم بود:
دولت: پاتو از زندگی من بیرون می کشــی یا دستور 

بدم جفت پاهاتو قلم کنن؟
مجلس: دو قرون بده آش و به همین خیال باش

دولت: چی از جون من می خوای؟
مجلس: جونتو بده خالص

دولت: مادر مادر نزاییده کســی بخواد قصد جون 
ما رو بکنه

مجلس: اتفاقا تا جونتو نگیرم آروم نمی گیگیرم
دولت: همون موقع انتخابــات باید یقه همه تون رو 

می گرفتیم که حاال اینطور بلبل زبونی نکنید
مجلس: حاال که اینجوری شــد الیحــه بودجه رو 
برمی گردونیم تا بفهمید یه من ماست چقدر کره داره

دولت: نامردها
مجلس: تازه میشیم مثل شما

دولت: ما هم از صدا و سیما شکایت می کنیم که به 
ما تهمت زده

مجلس: فدای سرمون
دولت: خب پس از خودتون شــکایت می کنیم که 

چوب الی الی چرخ مون میذارین
مجلس: خسته نباشید فقط ما نگرانیم یهو النگوهاتون 

نشکنه
دولت: آقااجازه! اینا بهمون توهین می کنن

مجلس: خب شما هم اگه وجودش رو داری توهین کن
دولت: زشت

مجلس: خودتی
دولت: بی ادب

مجلس: خودتی
دولت: اصال هر کاری دلمون خواست می کنیم
مجلس: ما هم وزیر شما رو استیضاح می کنیم

دولت: حاال که اینجوری شد این بار که اومدیم جلسه 
استیضاح نفری هفت هشت تا موز برمی داریم

مجلس: این کارتون خیلی نامردیه
دولت: همین که هست

مجلــس: ما هم به بهانه تحقیــق و تفحص می ریم 
وزارتخانه های شــما و هر چقدر دلمون خواست موز 

برمی داریم
دولت: زشت ها

مجلس: خودتونید
مردم: خجالت بکشید جلوی بچه ها دعوا نکنید

دولت و مجلس: ای بابا! دو کلمه در قالب دموکراسی 
نمی تونیم حرف بزنیم؟ این کیه؟ اینجا کجاس؟ این 

بچه رو کی اینجا رها کرده؟

واعظی:

روحانی »قوانین مشکل دار« را ابالغ نمی کند
مجلس اهل بدعت گذاری است

ستاری در پاسخ به سیاست روز:

من سیاسی نیستم


