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ترسم نرسی به کعبه ...

تسلیت رئیس جمهوری و مسئوالن
به مناسبت درگذشت انتظامی

احتمال حضور پیش از موعد روحانی در مجلس

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت :پروژههای بزرگ نفت و پتروشــیمی در هفته
دولت افتتاح میشــود.به گــزارش برنا ،محمود واعظی ضمــن اعالم این خبر با
اشاره به سوال نمایندگان از رئیس جمهور گفت :ایشان سر زمان مشخص شده یا
حتی ممکن است چند روز زودتر در مجلس حضور پیدا می کنند.

درخواست حسامالدین آشنا از قالیباف

در پی انتشــار خبری مبنی بر نوشــتن نامه از ســوی قالیباف برای سران قوا ،مشاور
رئیس جمهوری خواســتار علنی شــدن محتوای راهکارهای ارائه شده در این نامه
شــد .بهگزارش ایسنا ،حسامالدین آشنا مشــاور رئیس جمهوری برای محمدباقر
قالیباف نوشت :جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف .لطفاً در صورت صالحدید،
نامه خود را که درباره راهحلهای مشــکالت اقتصادی به مسئوالن سه قوه مرقوم
فرموده اید برای آگاهی عمومی ،ثبت در تاریخ و اتمام حجت ،منتشر فرمایید».

حضور رئیس جمهوری در خانه دو جانباز و سه شهید
چهارشنبه گذشــته خانوادههای سرلشکر
خلبــان جانبــاز غالمرضــا یــزد ،جانبــاز
احمــد محمــدی ،جانبــاز و خانــواده
شــهیدان محمــود ،احمــد و علیرضــا
گرگپــور میزبان رئیس جمهوری بودند.
حجتاالســام حســن روحانــی در ایــن
دیدارهــای جداگانه ،در فضایی صمیمی
توگو
با خانواده این جانبازان و شــهدا گف 
و از رشادتهای آنان تجلیل کرد.

بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،روحانی در دیدار با سرلشــگر
خلبــان غالمرضــا یــزد؛ آزاده و جانبــاز
 ۷۰درصد دوران دفاع مقدس و خانواده
او ،ضمن تجلیل از رشــادتها و ایثار وی،
فداکاری و ایثار شهدا ،جانبازان ،ایثارگران
و بویژه خلبانان و تیزپروازان نیروی هوایی
ارتــش جمهــوری اســامی در ایــام دفاع
مقدس را بســیار حائز اهمیت دانســت و

اظهارکــرد :اقدام نیــروی هوایی ارتش در
روز دوم جنگ با پرواز  ۱۴۰فروندی ،کاری
بزرگ و روحیه ساز برای کشور و رزمندگان
بــود و باعــث تعجب جهان شــد ،چرا که
آنــان تصــور میکردنــد نیــروی هوایی ما
بواســطه تحریم قــدرت این عملیــات را
ندارد.
رئیس جمهــوری صبــر و ایثــار آزادگان و
تحمــل دوران اســارت را کاری بــزرگ و

دارای پاداشی عظیم نزد پروردگار عنوان
کرد.
روحانــی در دیــدار احمــد محمــدی از
جانبــازان دوران دفــاع مقــدس نیــز ،بــا
قدردانی از رشادتها و جانبازی او و دیگر
جانبازان انقالب اسالمی ،گفت :زندگی و
حیات انسانها بســته به هدفی که در راه
آن تالش میکنند ،ارزش مییابد و شــما
جانبازان و شــهدا زندگی خود را در مسیر

باالترین و بهترین اهداف اهدا کردید.
س جمهــوری در دیداری محبتآمیز
رئی 
بــا مــادر و اعضــای خانــواده شــهیدان
محمود ،احمد و علیرضا گرگپور ،از صبر
و شکیبایی آنان تجلیل کرد.
در ایــن دیــدار مــادر و اعضــای خانــواده
شــهیدان ضمن قدردانــی از حضور دکتر
روحانــی خاطراتی از شــهیدان خود بیان
کردند.

 ëëتســلیت روحانی به همتای ایتالیایی در
پیحادثهدر«جنوا»
به دنبال کشته و زخمی شدن تعدادی از
مردم شــهر «جنــوا» در حادثه ریزش پل
هوایی ،رئیس جمهوری در پیامی از طرف
دولــت و ملــت ایــران ،مراتــب همدردی
خود را به رئیس جمهوری ایتالیا ،دولت و
مردم این کشور به ویژه خانواده قربانیان
این حادثه دلخراش ابراز کرد.

غالمحسین کرباسچی در گفتوگو با «ایران»:

باید نگران آسیب دیدن حوزه های علمیه بود
رضوانه رضاییپور
خبرنگار

تجمــع اعتراضــی برخی از طــاب حوزه
علمیه قم در اعتراض به اقدامات دولت
دوازدهم ،اگرچه انتقادات حامیان دولت
را بههمــراه داشــت اما از نظــر یک فعال
سیاســی اصالحطلب ،یک اتفــاق خوب
در جهــت آزادی بیــان عنــوان میشــود.
غالمحســین کرباســچی کــه خــود نیــز
تحصیــات حوزوی داشــته اما ملبس به
لباس روحانیت نیســت در تحلیل اقدام
روز پنجشــنبه برخــی از طــاب معتقــد
اســت« :اصل اینکه در کشــور دولتی روی
کار اســت که با همه معضــات داخلی و
خارجــی آنقدر تحمــل دارد کــه کارگران،
کارمنــدان ،بازنشســتگان ،فرهنگیــان و...
اعتــراض میکننــد و کســی هــم بــا آنهــا
برخوردی نمیکند و خشــونتی علیه آنها
به کار نمیبرد ،باعث افتخار است».
کرباســچی با این جمله که تأثیر تخریبی
شــعارهای طلبههــا ،بیشــتر بــه خــود
شعاردهندهها برمیگردد ،بیش از اینکه
نگران وضعیت کشور باشد نگران آسیب
رســیدن بــه باورهــا و اعتقــادات مردمــی
اســت که برای مباحث دینی خود به این
افراد رجوع میکنند.
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
برخــی از طــاب حــوزه علمیــه قــم،
تجمعــی را روز پنجشــنبه شــکل دادنــد و
در آن هجمههایــی علیه دولــت در قالب

شعارهای خود داشتهاند .چرا فقط دولت
ازسوی اینطیفمحکوممیشودوتالش
میشودکهنقشسایرنهادهادرپدیدآوری
وضعیتفعلیکشوردیدهنشود؟
اگر در کشــور آزادی وجود داشــته باشــد و
دســتگاههای اجرایــی و بخصوص دولت
که در رأس نظام اجرایی کشــور قرار دارند
مخاطب اعتراضات مــردم قرار بگیرند،
خوب اســت .مهم این اســت کســانی که
حــرف و اعتراضــی علیــه دولــت دارنــد،
در ابراز احساســات خود آزاد باشــند .این
آزادی میتواند یا بهصورت فردی باشد یا
بهصورت اجتماعاتی کــه نمونه آن را روز
پنجشنبهدیدیم.
این نقطه منفیای نیست .میتوان گفت
باعثافتخاراستکهیکدولتمخالفان
خــود را در هرجایــی ،از دانشــگاه گرفته تا
حوزه و بازار و خیابانها تحمل کند و اجازه
دهد تا انتقاد کنند .البته کلماتی که بهکار
بــرده میشــود و شــعارهایی که ســر داده
میشود و پالکاردهایی که نوشته میشود،
اگــر جنبــه توهیــن و اتهــام و افترا داشــته
باشد ،بالطبع پذیرفته نیست و در جامعه
هم اثر معکوس خواهد داشــت .طلبهها
هم بخشی از جامعه هستند و حق دارند
در رابطــه بــا مســائل مختلف سیاســی و
اجتماعی کشور چه بهصورت فردی و چه
بهصورت جمعی ابراز نظر و مسائل خود
را مطرح کنند.
امــا ایــن اولینبــار نیســت شــعارهایی
که هدفــی جــز تخریــب دولــت را دنبال

نمیکنند از ســوی برخی حوزویان مطرح
میشود...
حوزههــا امــروز ســر و ســامانی هــم پیــدا
کــرده و مدیریــت نســبتاً متمرکــزی هــم
در آنجــا حاکــم اســت .اینگونــه نیســت
کــه هــرج و مرجــی وجــود داشــته باشــد
و هرکســی بتوانــد هــر حرکتــی را داخــل
حــوزه بهطور خودســرانه راهانــدازی کند.
اگــر احســاس شــود حوزههــای علمیه ما
کــه مراجعی بــرای اعتقــادات و باورهای
دینی مردم هســتند ،در مســائل سیاسی
جهتگیریهای خاصی داشــته و به یک
گروه یا حزب سیاســی تبدیل شــوند حال
به اســم حــوزه یا اســم طلبهها باشــد ،به
اعتقــادات و باورهــای مردم یعنی همان
کســانی که قصــد مراجعه بــه ایــن افراد
را دارنــد لطمــه جــدی وارد میشــود .اگر
جهتگیریهــای سیاســی عمده شــود و
بحثهای گروهی بخواهد در مراکز حوزه
و نــزد شــخصیتهای حــوزوی پررنــگ
شود ،میتواند به اعتقادات مردم آسیب
برساند.
مــردم دیگر حرفهــا و بحثهایــی که از
ناحیــه بــزرگان و مراجــع و کســانی را کــه
برای بحثهای اعتقادی به آنان مراجعه
میکنند نمیتوانند باور کنند و یک ضربه
اساسی به آنها وارد خواهد شد.
اگر نارساییهای مختلفی در جامعه و در
بخشهای مختلف اقتصادی و سیاسی و
قضاوت و قانونگذاری وجود داشته باشد
و احســاس شــود که این مجموعه طالب

در همین فضای مجازی ببینید بسیاری
از حرفها از ناحیه همین طالب و حتی
بزرگان حوزه مطرح میشود اما آنان
هیچوقت چنین اجازهای ندارند که به مرکز
حوزه بروند و چنین اجتماعی را برپا کنند،
شعار بدهند و سخنرانی کنند
به بخشــی از این مســائل بنا به هر دلیلی
حساســیت دارند و تنها بــه همان بخش
میپردازنــد ،آنگاه در بیــن مردم صورت
خوشی نخواهد داشت .اگر بنابر پرداختن
این نارســاییها باشــد خوب اســت که به
گونهای به آن پرداخته شــود که احساس
جهتگیری سیاســی در آن وجود نداشته
باشد.

ما گاهی اوقات در ایام انتخابات تحرکاتی
را از همیــن مجموعههــا میبینیم .حال
چه به شــکل دعوت از ســخنرانان خاص
و شــخصیتهای سیاســی باشــد و چه به
شــکل برگزاری تجمعات .اولین آســیب
این رفتارها در وهلــه اول به خود حوزهها
میرســد .تا آنجایی کــه من اطــاع دارم
شــخصیتها و مراجــع بزرگــی کــه در

حوزه هســتند عمدتاً با این نــوع حرکات
مخالفند .این شــخصیتها به هیچ وجه
نســبت به توهیــن و افترا نظر مســاعدی
ندارند .باز هم تأکید میکنم که نقد دولت
یا دســتگاه اجرایی خودبهخــود کار منفی
نیســت ولــی اگر حالــت تخریبــی و اتهام
داشته باشد بیفایده است.
شما معتقدید که اعتراض و انتقاد کردن از
دستگاههای اجرایی و بخشهای مختلف
حکومت یک کار منفی نیست .اما سؤال
این است با چه روشــی این انتقادات باید
منتقلشود؟اینرفتارهایتخریبیباتوجه
بهاوضاعیکهکشوردرداخلوخارجباآن
روبهروست،چهتأثیریخواهدداشت؟
یکی از اهداف محافل افراطی در امریکا و
دولت این کشــور این است که احساسات
مردم را علیه نظام ایران برانگیزاند .آنها
قصــد دارند که بــه بهانههای مختلف به
هــرج و مرج و به هم ریختگی و بلبشــوی
سیاســی در داخــل کشــور دامــن بزننــد.
حال اگر بنا باشد که بخشهای مختلفی
که انتقــاد و اعتراضی دارند در این راســتا
حرکت کنند و تشــویش به وجــود آورده و
به گونهای رفتار کنند که از بیرون احساس
شــود که به هــم ریختگی در داخل کشــور
آنقدر نضج گرفته که به داخل حوزههایی
کــه همیشــه از دولت جمهوری اســامی
در طــول  40ســال حمایت میکردند هم
رسیده ،معلوم نیست که مفید باشد.
ادامه در صفحه 3

گروهی از حوزویان با موضوع مطالبه عدالت اقتصادی تجمع کردند

شعارهای ضددولت در فیضیه قم
طالب ،دالرهای تقلبی را آتش زدند
بــرای اولیــن بــار جملــه ریــز روی دســت ه
پالکاردها از شــعارهای درشــت روی آنها
اهمیتش بیشــتر شــد؛ «تابلوهــا را بعد از
مراســم تحویل دهید» .همین یک نشانه
کافی تــا «خودجــوش» بودن تجمــع روز
پنجشــنبه برخی از طــاب قم زیر ســؤال
برود .تجمعــی در اعتــراض به وضعیت
اقتصادی کشــور .بیشتر برای آنکه جایگاه
دولــت در مقــام مقصــر تثبیــت شــود.
شعارها و سخنان ســخنرانان مراسم هم
همیــن رنگ و بو را داشــت .همانطور که
از ســابقه سیاســی مدعوین هم چیزی که
استنباط میشد مخالفت صریح با دولت
بود؛ در صدر همــه آنها رحیمپور ازغدی،
ســخنران اصلــی مراســم .پیــش از آنکــه
نمازخانــه مدرســه فیضیه پیــش از ظهر
روز پنجشــنبه میزبان طــاب و روحانیون
معترض باشــد ،اعتراضات مشــابهی در
حوزههای علمیه تهران و مشهد آغاز شده
بود .اعتراضاتی که البته نه ابعاد مراســم
روز پنجشــنبه قــم را داشــت و نــه بازتاب
خبری آن را.
ëëازتخمینجمعیتتادالرهایتقلبی
«در شــرایط کنونــی وظیفــه مــا همیــن
کارهایــی اســت که از تجمع شــرو ع شــده
و نبایــد بــه همیــن منتهــی شــود»؛ ایــن
توصیــهای بــود کــه رحیمپــور ازغــدی،
سخنران تجمع طالب قم در این مراسم
مطرح کــرده بود .توصیــهای بــرای ادامه
اعتراضاتی به همین ســبک .رســانههای
حامــی ایــن مراســم ،اســتقبال طــاب و
مــردم از آن را «گســترده» و «جــدی»
توصیف کــرده بودند« .قم نیــوز»؛ یکی از
اصلیترین رسانههای منتقدان دولت در
این شهر نوشته بود که «هر چه به لحظات
میانی مراسم و سخنرانی استاد رحیمپور
ازغــدی نزدیــک و نزدیکتــر میشــدیم،
جــای انداختــن ســوزن در نمازخانــه
مدرســه فیضیــه نبــود ».امــا عکسهایی
که خبرگزاریهای مختلــف از این تجمع
مخابره کرده بودند غالباً کادرهایی بســته
را به تصویر کشــیده بودند و در چند مورد
کــه کل جمعیــت در قــاب عکاســان جــا
گرفتــه بــود ،نکته مشــخص خالــی بودن
قســمتهای قابــل توجهــی از ســالن

محــل برگــزاری این مراســم بــود؛ چیزی
کامــاً بر خالف ایــن ادعا کــه آنجا «جای
ســوزن انداختــن هم نبــود ».این مراســم
در نمازخانــه مدرســه فیضیه قــم برگزار
شــد که در بهتریــن حالت و بــا جمعیتی
فشــرده میتواند چیزی حــدود  2500نفر
را در خــود جــای دهــد .اما از حاشــیههای
ایــن تجمــع چیــزی کــه بیشــتر از میــزان
جمعیت به چشم آمد ،بحث آتش زدن
دالرهای کپی و تقلبی بود .بعدازظهر روز
پنجشنبه عکسی از طلبهای منتشر شد که
یکصــد دالری را به آتش کشــیده بــود؛ در
شبکههای اجتماعی کاربران زیادی خیلی
زود به اینکه این طلبه یکصد دالری تقلبی
را آتش زده واکنش نشان دادند .خصوصاً
اینکه قبــل از رســانههای منتقــد دولت و
خصوصــاً صدا و ســیما مانورهــای زیادی
روی اقدام مردم ترکیه در پاره کردن ،آتش
زدن و فــروش دالرهایشــان نشــان داده
بودند .حال اینکه معترضان داخلی برای
نشــان دادن اعتراض خود حتی حاضر به
آتش زدن یک اسکناس واقعی هم نشده
بودنــد بــرای خیلیها حساســیتبرانگیز
شــده بود .رســانههای حامی این تجمع،
روحانــی یــاد شــده را «حجتاالســام
احمدی طلبــه انقالبی حوزه علمیه قم»
معرفــی کــرده و مدعــی شــده بودند وی
یــک  100دالری واقعــی را آتش زده ،حال
آنکه عکسهای منتشــر شــده چیز کامالً
متفاوتی را نشان میدادند .برخی کاربران
مجــازی معتقــد بودند افــرادی کــه برای
نشــان داده اعتراضــات اقتصــادی خود و
مبــارزه بــا دشــمنان خارجی و امریــکا باز
هــم دالر تقلبــی را به جــای واقعی آتش
میزنند ،نمیتواننــد مدعیان صادقی در
مجموعه اقدامات خود باشند.
ëëدوقطبیسازیمخالفانعلیهدولت
شعارهای نوشته شــده روی پالکاردهایی
کــه بین طــاب حاضــر در تجمــع پخش
شــده بود عموماً دولــت را هدف حمالت
و انتقــادات قــرار داده بــود؛ از شــعارهایی
نظیــر «وزیــران میلیــاردی ،زالــوی ایــن
نظامنــد» تا «ملت ما نجیب اســت ،وزیر
به فکر جیب اســت» .اما در میان شعارها
میشــد خطــی از ایجــاد نوعــی دو قطبی

بین دولت و رهبــری انقالب نیز پیدا کرد.
بهعنــوان نمونــه ایــن شــعار کــه «رهبر با
درایــت ،دولــت بیکفایــت» .همین خط
را برخــی از رســانههای حامی تجمع هم
در گزارشهــای خود جلو بردند .بهعنوان
مثال ســایت قم نیوز ،رســانهای که اولین
بــار خبر برگــزاری ایــن مراســم را مخابره
و اعــام کــرد در گــزارش خود با اشــاره به
واکنــش وزارت خارجه امریکا به ســخنان
رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر اینکــه
«بــر سیاســتمان مقابــل ایــران محکــم
ایستادهایم» ،نوشــت« :این موضعگیری
نشان میدهد دشــمن تمام حرکتهای
کشــور و نظــام را بهصــورت جــدی دنبال
میکنــد و برخــاف دولتمــردان مــا برای
سیاســت خــود برنامــه دقیــق دارنــد و از
سیاســت خــود لحظــهای عقــب نشــینی
نمیکننــد .در ماههــای اخیــر اقدامــات
دولت و شرایط کشور باعث شد حوزویان
بــا حضور بموقــع در صحنه پیــروی خود
را از مواضــع رهبــر معظم انقــاب اعالم
نماینــد ».شــعارهایی نظیــر «برجامیــان
برگردید ،مطیع رهبــر گردید»« ،محصل
انگلیس،مذاکرهکلیدنیست»«،نهبرجام
نــه  ،2030لعنت به انگلیســی»« ،ســؤال
از مســئوالن وظیفه مجلس اســت ،تمرد
از قوانین شــیوه هر ناکس اســت» و نظایر
اینهــا از جملــه شــعارهایی بودنــد کــه نه
تنها مســتقیماً دولــت را هدف قــرار داده
بودند بلکه سیاستهای دستگاه اجرایی
را مخالــف منویات رهبری و منافع کشــور
تصویر میکردند .در این مراسم البته یک
بــار دیگر هم رئیس جمهــوری با کنایهای
غیرمستقیم با این شعار که «بنی صدرها
همیشــه فرصــت فــرار ندارند» بــا رئیس
جمهوری معــزول ایران در دهه شــصت
مقایسهشد،مقایسهایکهقبالًهمصورت
گرفته و بسیار حاشیهساز شده بود .اما این
تجمــع شــعارهایی عجیبتــر از این هم
داشت .چیزی که بیش از بقیه مورد توجه
قــرار گرفت نوشــتهای به این عنــوان بود؛
«ای آنکــه مذاکره شــعارت ،اســتخر فرح
در انتظارت» .بازنشــر گسترده تصویر این
پالکارد در شــبکههای مجازی تفسیرهای
مختلفی در پی داشــت .از جمله کاربران

شفقنا

رئیــس جمهوری ،رئیس مجلس شــورای اســامی ،برخی از
اعضای دولت و شــخصیتهای سیاســی ،با صدور پیامهای
اخبــــار
جداگانهای درگذشــت عزتاهلل انتظامی  ،بازیگر پیشکسوت
کشور را به خانواده وی ،مردم و جامعه هنری کشور تسلیت گفتند .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهوری در
پیام خود با اشــاره به اینکه درگذشت هنرمند توانا و پیشکسوت کشورمان مرحوم
عزتاهلل انتظامی موجب اندوه و تأثر شــد ،نوشــت :این بازیگر محبوب ،صاحب
ســبک و پرتالش ســینما و تئاتر ،با خلق آثاری فاخر و به یاد ماندنی ،نقشی ممتاز
در اعتــای هنر ایران عزیز ایفا کرد .روحانی درگذشــت ایــن هنرمند محبوب را به
خانــواده محترم انتظامی ،جامعه فرهنگی و هنری کشــور و همه عالقهمندان به
هنر تسلیت گفت .محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با صدور
پیامی نوشت :سینمای پرافتخار ایران امروز یکی از ارکان خود« ،آقای بازیگر» استاد
عــزتاهلل انتظامی را از دســت داد .قطعاً این چهره ماندگار یکی از شــاخصهای
هویت ســینمای ایران بوده و خواهد ماند .علیالریجانی ،رئیس مجلس شــورای
اســامی هم در پیام خود با اشــاره به اینکه ایشان طی ســالها فعالیت در عرصه
بازیگــری ،نقشآفرینیها و آثار ماندگاری از خود برجای گذاشــتند و از ســرآمدان
این حرفه قلمداد میشــدند و بهدلیل دارا بودن اخالق و منش شایســته ،همواره
ن بود ،نوشــت :هنرمندی ایشان در ترازی ممتاز و الگویی برای
مورد احترا م همگا 
تالش و دستیابی به موفقیت در عرصه هنر بود .سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ
و ارشــاد اسالمی هم در پیام تســلیت خود آورده است :مردمی که با خندههای او
شــاد شدند و با اشکهای او گریســتند از عزتاهلل انتظامی جز ادب ،وقار و احترام
ندیدنــد و هنرمندانی که در این عرصه همنفســی بــا او را تجربه کردند ،همواره به
نیکی و بزرگی از عزت ســینمای ایران یاد میکنند .وی تأکید کرد :بیتردید فقدان
ایــن بزرگمرد ضایعهای برای هنــر معاصر ایران خواهد بــود .محمدرضا عارف،
محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،ســید حســن
قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی وعلی اکبر والیتی نیز
در پیامهای جداگانه درگذشت استاد عزتاهلل انتظامی را تسلیت گفتند.
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علی حسن پور  /ایران

همهمشکالتاقتصادیکشورازیکجاریشهمیگیرند؛«برجام
لعنتی» و «دولت» .این منطقی اســت کــه طیفهای مخالف
دولت اصــرار دارند تا آن را بهعنوان واقعیت محض کشــور در
شــرایط فعلی جا بیندازند .تالشــی که البته ســابقه قدیمیتری
درنــگ
دارد اما این روزها توســط جریان مخالف دولت جدیتر از قبل
پیگیریمیشود.روزپنجشنبهبرخیازطالبحوزههایعلمیهقمبرایمطالبهآنچه
«عدالت اقتصادی» میخواندند دســت به تجمع زدند .تجمعی که شــعارهای آن
بیشازآنکهنشانیازمطالبهعدالتاقتصادیداشتهباشد،نشانهایبودبرایافزایش
فشــارها به دولت بابت شــرایط اقتصادی کشــور .به طور مثال در شــعارهایی چون
«برجامیان برگردید ،مطیع رهبر گردید»« ،محصل انگلیس ،مذاکره کلید نیست»،
«نهبرجامنه،2030لعنتبهانگلیســی»«،سؤالازمسئوالنوظیفهمجلساست،
تمردازقوانینشــیوههرناکساست»کهقســمتعمدهگرایشاینتجمعرانشان
میداد ،بحث عدالت اقتصادی کوچکترین نمودی نداشــت .و البته در شعارهایی
خطانداختنبارتماممشکالتبردوش
همکهاینموضوعنمودپیدامیکردبازهم ِ
دولت پر رنگتر از آن بود .بهعنوان نمونه شــعاری ماننــد «ای ملت! به نیت امر به
معــروفازرئیسجمهوریبخواهیددراینگرانیهایارانههرنفــرراتا 200باالببرد».
علیالظاهــرموضوععدالتاقتصادیراهدفگرفتهامــادرواقعافزایشمطالبات
عمومیوفشارهایاقتصادیرادردستورکارقراردادهاست.
همزماندرمشــهدهمســخنانآیتاهللعلمالهدیدرنمازجمعهنشانازاستمرار
تالشهابرایمتمرکزکردنمشــکالتکشوردرحوزهمسئولیتواختیاراتدستگاه
اجراییدارد.اوبابیاناینکه«اگررهبرینبودند،دولتیهادربرجامشکستخوردهو
لعنتی،بیشترامتیازمیدادند»،وضعیتکنونیکشورراناشیاز«امتیازاتدادهشده
در برجام» دانســت و گفت« :به جای اینکه مردم از چنگال مضیقه معیشتی نجات
دهید که عدهای افراد سودجو از این شرایط استفاده میکنند ،میدزدند ،میخورند و
میبرند ،بعد بگوییم با فرانسه ،انگلیس و آلمان توافق کنیم؟ مگر هواپیمای صدام
از فرانسه نبود؟ مگر انگلیسیها از ابتدای انقالب فساد نکردند؟ این واقعاًعقل و فکر
است ؟تجربههمچیزخوبیاست».آیتاهللعلمالهدیهمچنینبااشارهبهبرجام
گفتهاســت« :مادرآن باره ضربه خوردیمو بهوضعیتکنونیرسیدیم».رویدیگر
همینحرفرارحیمپورازغدی،چهرهمخالفدولتوسخنرانتجمعروزپنجشنبه
طالبقمدراینمراسمزدهبود؛«یأسمردمنتیجهاقتصادبرجامیاست».
ایــنبارمطالباتیکهرویدوشدولتگذاشــتهمیشــودنهقراراســتازوضعیت
قبلیکشورچیزیرامورداشارهقراردهدونهیادیازسهمونقشدیگرنهادهایکشور
در شــکلگیری وضعیت اقتصادی و موازیکاری برخی از آنها با دولت داشته باشد.
چنینرویکردیتنهاچیزیکهبهذهنمتبادرمیکندایناســتکهدرشــرایطفعلی
وضعیتدغدغهنامناسباقتصادیبرایبرخیازگروههابیشازآنکهیکدغدغه
ملیباشد،موقعیتیاستبرایتغییرصحنهقدرتدرکشوربهنفعآنها.
ایــنداوریوقتــیقوتمیگیردکهاســتداللاینگروههابرایافزایشســهمتقصیر
دولتدروضعیتفعلیمســتندبهمواردیمیشودکهیااساساًبارهاتکذیبوغیر
واقعیبودنآنهاثابتشدهیااینکهبدونهیچسندومدرکیمطرحمیشوند.بهطور
مثالرحیمپورازغدیدراجتماعروزپنجشنبهقمگفتهبود«:نمیشودمدیریدراین
کشــورشعارمرگبرامریکاسربدهد،امافرزنداوبهخوشگذرانیوتحصیلدرامریکا
بپردازد ،اگر اشــرافیت مذهبی در کشور شــکل گرفت ،باید از بین برود ».این ادعا در
هفتههاوماههایاخیرمکرراًطرحشدهوحتیچندنمونهآنتوسطبرخینمایندگان
مخالف دولت در مجلس هم مطرح شــده که همه آنها مورد تکذیب قرار گرفتهاند.
نمونههایی مانند فرزندان وزیر خارجه از همین دســت هســتند .امــا چرا یک چهره
مخالفدولتبایدهمچناناینموضوعرابهعنوانسندراستیآزماییسخنخود
مطرحکندواگرموردیراسراغداردچراآنرادرهمینمراسمکهشعارهایبهمراتب
بیتعارفتــریهــمدرآندادهشــد،بهزباننمــیآورد؟درنمونهدیگــرشآیتاهلل
علمالهدیماننداکثرمخالفانبرجامدردوســالگذشــتهبازهمدرخطبههایاخیر
خود گفته است« :چشــم باز کردند ،دیدند امریکا زیرحساب زده ،هزاران سانتریفیوژ
مابهحلبپارهتبدیلشــدهوچالهراکتورمارابتونریختهاند».ایندرحالیاســت
که مســئوالن ســازمان انرژی اتمی کشــور تاکنون بارها وبارها درباره نادرست بودن
بحث بتونریزی در قلب راکتور اراک و از بین بردن سانتریفیوژها توضیح داد ه و آن
را تکذیــب کردهاند .با وجود این نمیتوان به نیتهای تالشــی که برای انداختن بار
تقصیرتمامشــرایط اقتصادیکشــور به دوش دولت ،آنهم با تکیه بر برخی ادعای
تأییدنشدهیاتکذیبشدهانجاممیشود،باچشمتردیدنگاهنکرد.
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سؤالطالبمعترضوسؤاالتکاربرانمجازی
گزارش شــده که در پایان مراسم شرکتکنندگان با امضای
طومــاری از مجلــس ســؤاالتی را در خصــوص راهکارهــای
بـــــــرش
رفع مشــکالت اقتصادی ،مطرح کردند .اما شــاید ســؤاالت
مهمتــری هــم درباره خود این تجمع مطرح باشــد که هنوز پاســخ داده نشــده
اســت .ســؤاالتی که در روزهای گذشــته بارها توســط کاربران شبکههای مجازی
مطــرح شــد؛ از جملــه اینکــه اگــر موافقــان دولــت در تجمعــی همینگونه به
حامیان این تجمع میتاختند و آنها را تهدید میکردند ،با چه واکنشــی مواجه
میشدند؟ یا اینکه این تجمع از کدام مرکز هدایت شده بود که حتی روی دسته
پالکاردهای آن هم تقاضای برگرداندن این تابلوها نوشته شده بود؟ سؤال دیگر
اینکه آیا گروههایی که با نظرات تجمعکنندگان روز پنجشنبه موافق نیستند هم
میتوانند به همین راحتی دســت به اقداماتی مشــابه بزنند؟ سؤاالتی که البته
بهنظر میرسد مطرحکنندگان آن نباید چندان منتظر جواب آنها باشند.
زیادی آن را تهدید آشــکار به قتل و دارای
قابلیت پیگــرد قضایی عنــوان کردند .اما
نوشته پراهمیت دیگری که کمتر به چشم
آمد پالکاردی بود که روی آن این جمله به
چشــم میخورد؛ «ای ملت! بــه نیت امر
به معــروف از رئیس جمهــوری بخواهید
در ایــن گرانیهــا یارانــه هــر نفر را تــا 200
بــاال ببــرد ».چیزی که به وضوح سیاســت
افزایش مطالبات عمومــی از دولت و باال
بردن فشــارها بر شانه دســتگاه اجرایی را
خواستار شــده بود .آن هم در روزهایی که
خود دولت نیز به شکلهای مختلفی زیر
بار فشارهای اقتصادی قرار دارد.
ëëرحیمپــور ازغــدی :یــأس مــردم نتیجه
اقتصادبرجامیاست
تجمــع اعتراضــی عــدهای از طــاب
حوزههــای قــم دو ســخنران داشــت؛

ســخنران اصلی حســن رحیمپور ازغدی
از چهرههــای شــناخته شــده مخالــف
دولــت بود و ســخنران دیگر این مراســم
حجتاالســام والمســلمین حســین
طیبی فــر ،فرمانــده تیــپ  83امــام
صادق(ع) .این تیپ پیشتر توسط مجتبی
ذوالنور ،نماینده فعلی قم در مجلس و از
چهرههای شــناخته شده جریان منسوب
بــه آیــتاهلل مصبــاح یــزدی تأســیس
شــده بــود و خــود ذوالنور هم تــا مدتها
فرماندهی آن را بر عهده داشت .حسین
طیبــی فر در ســخنرانی خــود معتقد بود
کــه «برخی افراد در کشــور بــه حمایت از
تجملگرایی پرداخته و ســبب شــدند که
مردم با مشکالت شدید اقتصادی روبهرو
شــوند و امروز نیز مشکالت کشور بهدلیل
وجــود روحیــه قارونگرایــی در برخــی از

مسئوالن است ».او میگفت« :یک زمانی
روحیــه قارونگرایی در کشــورمان شــکل
گرفــت و این موضوع مطرح شــد که باید
مانور تجمــات داد و زمینه تجملگرایی
در کشــور ایجاد شد ».طیبی فر با اشاره به
وجــود روحیه اشــرافی گری در مســئوالن
دولتی تصریح کرد« :مســئوالن مدیریت
مناسبی نداشتند و این موضوع سبب شد
که ارز و سکه افزایش چند برابر پیدا کند و
کشور با مشکالت اقتصادی روبهرو شود».
وی گفــت« :امــروز برخــی از قارونهــای
داخلی اندیشههای رهبر معظم انقالب
را زیــر ســؤال میبرنــد ،هنگامی کــه رهبر
معظم انقالب موضوع اقتصاد مقاومتی
را مطرح کردند متأسفانه توجهی نشد».
فرمانده تیــپ  83امام صــادق(ع) بیان
کــرد« :لیدرهای سیاســی و فرهنگی فتنه
 88پــس از ایــن فتنه در مســئولیتهای
اجرایــی بهعنوان مشــاور و معاون و مدیر
مشــغول به فعالیت شــدند که این افراد
هیچ خدمتــی به انقالب اســامی نکرده
بلکــه برای برانــدازی جمهوری اســامی
اقــدام میکننــد ».او همچنیــن مدعــی
شــد« :امــروز قارونهــای داخــل کشــور
بــا قارونهــای خــارج نشــین هماهنــگ
شــدهاند ».رحیمپــور ازغــدی ،ســخنران
اصلــی این مراســم هم تأکید داشــت که
«یــأس مــردم نتیجــه اقتصــاد برجامــی
است» و «کســانی باید پاسخگوی اوضاع
اقتصــادی و قیمــت ارز و طــا در کشــور
باشــند کــه وعدههــای خــوش بــه مــردم
دادند ».حسن رحیمپور ازغدی در تجمع
روز پنجشنبه با اشاره به ضرورت معرفی
افراد فاسد در سه قوه اظهار کرد« :رئیس
قــوه قضائیــه گفته بــود که قضات فاســد
معرفی میشــوند ،اما چرا این کار تاکنون
صورت نگرفته است ،باید برخورد علنی
بــا مفســدان صــورت بگیــرد تا مــردم به
عملکرد قوه قضائیه شــک پیــدا نکنند».
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود:
«نمیشــود مدیــری در این کشــور شــعار
مرگ بر امریکا ســر بدهد ،اما فرزند او به
خوشگذرانی و تحصیل در امریکا بپردازد،
اگــر اشــرافیت مذهبــی در کشــور شــکل
گرفت ،باید از بین برود».

