فرق ما با ترکیه در نبودن رسانههای مستقل است

عربها هم سامانه بارشی جذب میکنند

رحمن قهرمانپور ،پژوهشگر و کارشناسارشد مسائل ترکیه :تفاوت ما با ترکیه در این است که در ایران ،بهدلیل نبودن
رسانههای مستقل ،بحث جدی و گفتوگو به یک جمعبندی نرسیدیم که دلیل این بحران چیست؟ در این وضعیت هرکسی
یک تفسیر ارائه کرده است :یکی میگوید کار دالل است ،یکی میگوید توطئه است ،عدهای گفتند دخالت خارجی است .اتفاقی
که در ترکیه افتاد؛ این بود که رسانههای خبری ،افکار عمومی ،بحث اقتصادی را راه انداختند و به یک جمعبندی جامع رسیدند.
جمعبندی هم این بود که مهمترین عامل بحران ارزی در شرایط فعلی ،فشار آمریکاست؛ ضمن اینکه طرفداران گولن هم بودند
که گفتند این وضعیت کار اردوغان است؛ ولی ما باالخره نفهمیدیم داســتان بحران ارزی در کشورمان چه بود؟ چون اجماع
حداقلی هم شکل نگرفت به تبعآن مردم هم سرگردان شدند.
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سرمقاله
ادامه از صفحه یک:خاص مورد خطاب قرار

داد« :انتخاب بین دادوستد با ایران یا دادوستد با
آمریکا بسیار واضح است .انتظار دارم که اروپاییها
نیز همانند تمام صاحبان کسبوکارهای اروپایی
به این مسئله واقف شوند ».این اظهارات بولتون
در حالی مطرح میشــود که کشورهای چین،
هند و ترکیه از همراهی بــا تحریمهای ثانویه
ایاالتمتحده علیه ایران سرباز زدهاند .از سوی
دیگر ،کشورهای اروپایی نیز مشغول تهیه طرح
(بسته پیشنهادی جدید) برای استمرار برجام
هســتند .در چنین شــرایطی حتی نزدیکان
ترامپ (کــه برخی از آنان با حضــور بولتون در
کاخ سفید مخالف هستند) و طیف گستردهای
از جمهوریخواهان ســنتی نسبت به موفقیت
بولتون در تقابل با ایران تردید دارند .یکی دیگر از
موضوعهایی که بولتون بر سر آن رایزنی زیادی با
مقامات روسی کرده ،موضوع حضور نظامی ایران
در سوریه است .این مســئله در دیدار مشترک
اخیر بولتون و پاتروشف نیز مطرح شد .این دیدار
تا حدود زیادی تحتتأثیر حمالت لفظی اخیر
مقامات آمریکایی و روسی به یکدیگر قرار گرفت.
منابع روســی اعالم کردهاند که در این دیدار،
موفقیت و اشتراک نظری میان مقامات روسی
و آمریکایی بر سر مسائلی مانند حضور در سوریه
و ...حاصل نشده است؛ بااینحال طرفین اعالم
کردهاند که مذاکرات را در آینده ادامه خواهند
داد  .بولتون پس از دیدار با پاتروشف ،باردیگر از
اختالفنظر میان مسکو و واشنگتن بر سر حضور
ایران در ســوریه خبر داد  .مشــاور امنیت ملی
ایاالتمتحده آمریکا در این خصوص میگوید:
«همانطور که پیشازایــن در مذاکرات خود با
مقامات اســرائیلی گفتهام ،والدیمیر پوتین در
مذاکرات خود با دونالد ترامپ در هلسینکی اعالم
کرده بود که روسیه نمیتواند ایران را مجبور به
خارجشدن از ســوریه کند؛ ولی منافع مسکو و
تهران بر یکدیگر منطبق نیست ».این اظهارات
بولتون نشاندهنده شکست مذاکرات وی و دبیر
شورای امنیت ملی روسیه در خصوص حضور
نظامی ایران در ســوریه اســت .همانگونه که
مشاهده میشود ،جان بولتون تقابل تمامعیاری
را در حوزههای اقتصادی و سیاسی و منطقهای
با جمهوری اســامی ایران کلید زده است .به
نظر میرســد دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور
ایاالتمتحده آمریکا نیز در این خصوص به جان
بولتون اختیار تام داده اســت؛ اما وی نتوانسته
گامی عملی در تقابل با ایران بــردارد .او هم در
حوزه اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران و هم
در خصوص سیاستهای منطقهای کشورمان با
بحرانها و موانعی روبهرو شده است که ازبینبردن
آنهاناممکناست،موضوعیکهنگرانیالبیهای
صهیونیســتی حامی بولتون در ایاالتمتحده
را برانگیخته اســت .در تحلیل شخصیت جان
بولتون هم باید گفت وی یــک جنگطلب به
معنای واقعی کلمه است .البته این مسئله یقیناً
به معنی جنگ و تنش نظامی با ایران نیســت؛
چراکه او قب ً
ال به رئیسجمهور آمریکا قول داده
در صورت انتصاب بهعنوان مشاور امنیت ملی
کاخ سفید جنگی به راه نخواهد انداخت؛ بلکه به
این معناست که او برای مهار تمامی ابعاد سیاست
خارجی ایران برنامه دارد؛ از برجام تا توان دفاعی
و دیپلماســی منطقهای تهران .مسئله مهم در
این خصوص نگاه خاص بولتون به ایران اســت.
او هم به درون و هم به بیرون ایــران نگاه دارد.
بهعبارتدیگر ،بولتون معتقد اســت که در بعد
درونی ایران ،باید هر چه بیشــتر به شکافهای
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دامن زد؛
درعینحالی که فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی
از طریق تحریم و ائتالف جهانی در عرصه سیاست
خارجی برای فشار بر ایران اعمال شود .معمای
امنیت در نگاه بولتون اینگونه است :زمانی که
درجه امنیت کشوری باال میرود به موازاتش در
جهت عکس ناامنی کشور دیگری افزایش پیدا
میکند؛ لذا از نگاه وی افزایش امنیت آمریکا و
همپیمانانش به معنی بیشترشــدن ناامنی در
ایران یــا بالعکس؛ افزایش امنیــت در ایران به
معنای پررنگترشدن ناامنی در راهبرد امنیت
ملی آمریکاست .درنهایت باید گفت جان بولتون
در ســال  2003میالدی و در زمان جنگ عراق
از اصلیترین طرفــداران ورود دولت جرج واکر
بوش به این جنگ بود؛ بااینحــال در آیندهای
نزدیک مشخص شد که او و دیگر محافظهکاران،
واشنگتن را در باتالقی سخت گرفتار کردهاند.
بولتون در اواخر دوران ریاستجمهوری بوش به
نماد شکست رئیسجمهور وقت آمریکا در داخل
و خارج این کشور تبدیل شــده بود .هماکنون
چنین سرنوشــتی برای ترامــپ و بولتون نیز
پیشبینی میشود .بسیاری از تحلیلگران مسائل
بینالملل بر این باورند که جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی فعلی آمریکا در آیندهای نزدیک به
نماد و نشانه شکست دولت ترامپ تبدیل خواهد
شد.

خارج از گود سیاست

سردار غالمرضا جاللی ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل :اینکه فعالیتهــای انسان بر طبیعت تأثیر داشته موضوعی
اثباتشده است و در بســیاری از ســایتها از جنگ اقلیمی ســخن گفته شــده و مقاالت فراوانی پیرامون آن وجود دارد؛
بهعنوانمثال ،شــرکتهایی در امارات ،اردن و عمان آمدند و منطقه را بررســی کردند و بهنوعی به آنتنهای خاصی مسلح
کردند که آنجا ســامانه بارشــی را جذب میکند .این مورد با مکانیزمهای خاصی انجام میشــود و یک دانش شناختهشده
است .در کشــور خودمان از خیلی از این شرکتهای خارجی دعوت کردیم و با آنها جلســه داشتیم .جملهای که من گفتم
صرفاً این بود که به تغییرات آبوهوایی کشــورمان مشکوکیم .مشــکوکیم ،یعنی اینکه باید بررسی شود و مورد تحلیل قرار
گیرد.
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Policy

خ روحانی قانع نشدند
نمایندگان از چهار پاس 

راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

«بگذارید با شما شــوخی بکنم»« ،شب
عید است برویم صفایی کنیم» و درنهایت
از مجلســیها خواســت به دولت او نمره
بیست بدهند؛ واال در حق او «بیانصافی
و نامردی» کردهاند! اینها خاطرات مردی
است که پس از سی سال به مجلس رفت تا
تابوی سؤال از رئیسجمهور شکسته شود؛
اما درنهایت آنقدر شــوخی کرد و جلسه
ســؤال از رئیسجمهور در بهارستان را به
سخره گرفت که همه حتی سؤالکنندگان
هم ناامید و شوکه شدند!
تازه فقط ایــن نبود؛ وقتی میخواســت
مجلــس را ترک کنــد ،با خنــده گفت:
«سؤاالتتان ســخت نبود ،اگر از خودم
میپرسیدید ســؤاالت بهتری میدادم!»
بعد هم دستی برای نمایندگان بلند کرد
و از مجلس خارج شد.
در آن مقطع خأل قانونی آئیننامه مجلس
به رخ همه نمایندگان کشــیده شــد و
آنان نتوانســتند کوچکترین پاسخی به
توهینهای احمدینژاد بدهند .فقط تماشا
کردند و مبهوت از پاسخهای رئیسجمهور
وقــت ،ترجیح دادنــد بهدنبــال اصالح
آییننامه و تغییر آن بروند و اینچنین شد
که درســت دو ماه بعد از جنجال سؤال از
احمدینژاد مجلس آستینهایش را برای
تغییر آئیننامه باال زد و در ماده  ۲۱۳آن
رأیگیری درباره پاسخ رئیسجمهور به هر
یک از سؤالها جایگزین قانون قبلی شد.
و دیروز نوبت «حســن روحانــی» بود تا

البته جلسه دیروز از بگوبخندها و کنایههای
رئیسجمهور و رئیس مجلس به یکدیگر
هم خالی نماند .در جریان بررســی سؤال
از رئیسجمهور ،روحانــی در بخش دوم
پاسخهای خود پشت تریبون قرار گرفت.
وقتی صحبتهایش به ارتباط میان دولت
و مجلس رســید خطاب به مجلس گفت:
«ما که هر موقع سراغ وزرا را گرفتیم گفتند
به مجلس رفتهاند ».در همین لحظه علی
الریجانی در پاســخ به حســن روحانی با
خنده گفــت« :وزرا اینجا هم نیســتند،
شــما ببینید کجا میروند ».روحانی هم
که نخواســت میدان را خالــی کند و کم
بیاورد ،در جواب الریجانی گفت« :شــما
که به کمیسیون نمیروید ببینید وزرا آنجا
هستند یا خیر».
حســن روحانــی در بخش دیگــری از
صحبتهایش هم گفت« :البته هفته دولت
است و ما باید شما را دعوت میکردیم که
اگر اینطور میشد شیرینی هم میدادیم؛
اما حاال اینجا هســتیم و هیچچیزی هم
نیست».
درنهایت روحانی حرف خاصی نزد .گفته
بود میخواهد با صراحت بــا نمایندگان
حرف بزند و وعــده داده بــود که برخی
ناگفتهها را خواهد گفت؛ اما توضیحاتش

نهتنها نمایندگان کــه حتی حامیانش را
هم راضی نکرد.
صادق زیباکالم قبل از حضور رئیسجمهور
در مجلس خطاب به روحانی نوشته بود:
«هیچکس نمیداند علت ســکوت مرموز
شــما و نگفتن واقعیتهایــی که باعث
بهوجودآمدن بحران فعلی شــده اســت،
چیست؟ بنده زبانم ظرف یک سال گذشته
از تکرار این نکته مو درآورد که چرا به مردم
نمیگویید که چه میزان از درآمد کشور در
اختیار دولت است».
محمدعلی ابطحی هم پس از پایان سخنان
روحانــی در مجلس توییــت زد« :آقای
روحانی امروز بدجور توی سیاست رودست
خورد .بهجای هر توضیح جدی ،یک منبر-
واقعا منبر -در فضیلت وحدت رفت .ناصح
امین شده بود». ...
حسامالدین آشنا اما دراینباره نظر دیگری
دارد .او دربــاره جوابهای روز گذشــته
روحانی به مجلس نوشت« :روحانى یکبار
دیگر هزینه حفظ آرامش و عدم ایجاد تنش
را پرداخت .سر خم مى سالمت».
روحانی بازهم ترجیح داد مگوها را نگوید!
نتیجه هم این بود که نمایندگان مجلس
از پاســخهای رئیسجمهور درباره عدم
موفقیت دولت در مدیریت قاچاق کاال و ارز،

حرم

رم

غی

انه

پس از کشوقوسهای فراوان درست در
هفته دولت به بهارستان برود تا پاسخگوی
سؤاالت نمایندگان باشــد و اینبار نوبت
او بود که در پاســخ به سؤاالت یک جواب
دمدســتی (!) بدهــد؛ بهعنوانمثــال،
درباره برجام بگوید :مگــر مخالف برجام
نبودید؟ خب حاال لغو شــده ،دیگر از چه
چیزی ناراحت هســتید؟! مگر همین را
نمیخواستید؟!
و شــاید روحانی فراموش کــرده بود این
کنایه را به مجلســی میزند که هنوز هم
بابت تصویب بیســتدقیقهای برجام زیر
تیغ گیوتین انتقادهــای مخالفان توافق
هستهای است.
روحانی البته برخالف احمدینژاد با توپ
پر به مجلس نرفته بود .قصد تمسخر هم
نداشت؛ هرچند بازهم کنایههایی زد .اما
درنهایت تالش کرد فضای همدلی میان قوا
را حفظ کند و موجب خوشحالی دشمنان
نشود .نه عکس همسر کســی را از جیب
درآورد و نه وعــده «بگم ،بگم» داد و فیلم
جلســات خصوصی اخویها را به رئیس
مجلس نشان داد!
روحانی دیروز گفت :نمایندگان ملت ایران،
مردم مسئله اولشان این است که ما باهم
اختالف نداشته باشــیم .مردم از آمریکا و
تحریم و تهدیدهای خارجی نمیترسند؛ اما
از دعوای بین خودمان میترسند .اگر همه
ما ،همه جناحهــا ،احزاب و گروهها متحد
باشیم ،دستبهدست هم دهیم و برای حل
معضالت مردم دستبهدست هم دهیم و
مردم ببینند با هم هستیم ،میفهمند که
مشکل حل میشود.

«فروهر» در رسانه ملی
1
«دســتت الی در نره»« ،چند
سالتونه» ،بخشی از شوخیهای مجری
با یــک خانم بازیگــر در برنامه «شــب
فیروزهای» بود .این خانــم بازیگر بعد از
شعر کوتاهی که مجری خواند خطاب به او
گفت :منم یک شعر درباره «دل» بخوانم؟
مجری گفت :شما مگه شعر هم بلدین؟ و
خانم بازیگر خواند« :ای دل تو خریداری
نداری »...در اینجا بود که مجری وســط
شــعرخوانی این بازیگر پرید و سعی در
جمعکردن و ادامهندادن ترانه مشــهور
لیال فروهر کرد!

فضای مجازی

چرا میگین «دکتر» مصدق؟!
 2حسین آخانی ،استاد دانشگاه در
یادداشتی که در روزنامه «شرق» منتشر
کرد ،نوشت« :دکتر مصدق سد پیشرفت
ایران بود ،چون دکتر بود!» در بخشی از این
یادداشت آمده است :این روزها هم که دیگر
به مدد گســترش دورههای دکترا ،کمتر
کسی است که یا دکتر نیست یا در مسیر
دکترا قرار نــدارد؛ از رفتگر محله گرفته تا
راننده تاکسی میتوان افراد را دکتر خطاب
کرد...آیا شما دیدهاید کسی بگوید دکتر
گاندی ،دکتر کوفی عنــان ،دکتر ماندال؟
ولی ما همچنان میگوییم «دکتر» مصدق!

گیشه بین الملل

ائتالفاسرائیلی-اعرابعلیهایران!

البنــاء در مطلبی به قلــم محمد صادق
الحســینی نوشــت :به نظر میرســد
مأموریتهای واقعی گروه اقدام به ریاست
برایان هوک ،با آنچه مایک پومپئو درباره
وظایــف این گــروه ،مبنی بــر تحریک
دولتهای دوســت ایاالتمتحــده برای
پایبندی به تحریمهای آمریکا علیه ایران
اعالم کرده است ،اختالف دارد.این رسانه
عربزبانادامهداد:یکیازمنابعدیپلماتیک
امنیتی وابسته به دولتهای اروپایی ،درباره
وظایف این گروه به ریاست هوک ،چنین
گزارش میدهد .1:اعضای گــروه اقدام و
سری باقی میماند
تفاصیل اقدامات آنهاّ ،
و این مســئله بیانگر اهمیــت مأموریت
آنهاست .2.تعدادی زیرمجموعه برای این
گروهتشکیلشدهاستکهبازویمیدانیآن
هستند و عبارتند از :گروه عملیات نظامی،
گروه نشردهنده دموکراسی که مأموریت
آن انتقال اموال برای گروههایی است که در
این زمینه فعالیت میکنند .گروه اقتصاد و
پیشرفت ،که مأموریت آن زیرنظرگرفتن
فعالیتها و عملیات مالی ایرانی اســت.
گروه روابط خاص که مأموریت آن اجرای

استمرار تحریمهای بانکی ،اقدامات دولت
در خصوص کاهش نرخ بیــکاری و رکود
اقتصادی شدید چندینســاله و افزایش
شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید
ارزش پول ملی قانع نشدند تا برای اولینبار
و طی اتفاقی بیســابقه رئیسجمهور از
مجلس کارت زرد بگیرد!
البته کابینــه روحانی بهویــژه در دولت
یازدهم به «کارت زرد» های بهارســتان
عادتی دیرینــه و مألوف داشــتند و حاال
رئیس وزرا هــم کارت زرد گرفت تا جمع
اخطاریهای دولت جمع شــود و رفاقت
دوطرفه بهارستان-پاستور بهوقت اضافه
بکشــد .حاال و بر اســاس قانون اساسی،
پس از قانعنشدن نمایندگان از پاسخهای
رئیسجمهور به چهار ســؤال ،ســؤاالت
مطرحشــده به قوه قضائیه ارجاع خواهد
شــد و پسازآن نتایج بررسی قوه قضائیه
باردیگــر به مجلــس ارجاع میشــود و
مجلس دراینباره تصمیمگیری میکند؛
البته ســخنگوی هیئترئیســه مجلس
گفته که چهار ســؤال از رئیسجمهوری
که نمایندگان قانع نشــدند ،فع ً
ال به قوه
قضائیه ارجاع نمیشود و ارسال آن منوط
مجلس

به جمعبنــدی و نظر حقوقــی
است.

بررسیهایعمیقدرخصوصرابطهایرانبا
یمن،عراق،سوریهولبناناست.3.مأموریت
زیرمجموعههای گروه اقدام ،نشاندهنده
زمینهسازی برای بهراهانداختن موجی از
تنشهای داخلی ،در ایران در کوتاهمدت
است؛ یعنی در طول ماههای باقیمانده از
سال  ۲۰۱۸و سال آینده ،۲۰۱۹ ،از طریق
افزایش فشار اقتصادی بر مردم ،تحریک
آنها و بهرهگرفتــن از تنشهای داخلی،
جهت آمادگی برای مرحله تحرک نظامی
علیه دولت ایران ،از طریق گروههای داخلی
مرتبط با طرح آمریکا ،که آموزش اعضای
آن در عربســتان و جنوب یمن ،صورت
میگیرد .4.حمایت مالی از فعالیتهای
این گروه و تمــام زیرمجموعههای آن ،از
طریق صنــدوق ویــژه ســعودی انجام
میشود«.عربنیوز» در گزارشی با اشاره
به پرونده شکایت ایران از آمریکا در دادگاه
بینالمللی الهه مدعی شد :این پرونده بر
اساس پیمان مودت ســال  ۱۹۵۵بین دو
کشــور ایران و آمریکا تدوین شده است؛
درحالیکه دو کشور چهاردهه است با هم
دوستیندارند.



انتقام الهی از «احمدینژاد»!
 3روزنامه «اعتماد» در یادداشتی
دربــاره احمدینژاد و دارودســتهاش
اینطور نتیجه گرفت که بالهایی که سر
احمدینژادیها میآید ،احتماالً انتقام
الهی است! در بخشــی از این یادداشت
آمده است :نمیگویم به اعتبار ستمی
که پیش از این در حق دیگران کردهاند
امــروز باید در حق آنان ظلــم کرد؛ اما
حاال که از گذشــته خود نادم نیستند
دستکم میتوان بخشــی از این رفتار
را به حســاب انتقام الهی از آن گذشته
فراموشناشدنی گذاشت.

پاسخ«وحید»به«حسام»
 4وحیدیامینپور،مجریرسانهملی
در واکنش به سخنان حسامالدین آشنا،
مشاور رئیسجمهور که از نمایندههایی
که درباره دوتابعیتیبودن روحانی سخن
گفته بودند ،انتقاد کرده بــود ،در توییتر
خود نوشت« :ای کســانیکه دیگران را
مستأجر میخوانید! حق اینکه همه آنان
مســتأجرند؛ اما شــما چطور خودتان را
صاحبخانه میدانید؟! نکند شــما هم
رویایمادامالعمرکردنریاستجمهوریرا
در سر دارید؟ آنان که پیشتر چنین رؤیایی
داشتند یا ُمردند یا فرارکردند».

گیشه داخلی

روحانی! حرف بزن

در انتظار یک روحانی بدون خودسانسوری،
چه کسی قیمت خودرو را باال برد ،آمریکا
در محکمه الهه ،پایان طالیی خداحافظی
باشــکوه بهداد ســلیمی ،خبرنگاران در
دوراهی حقیقــت و منافع ملــی ،روایت
ذوالنور از واردات خر بــا ارز دولتی ،انهدام
باند ۳۱هزارنفره قماربازی ،وحشــت در
آسمان دبی ،خطر جنگ جدید در خاک
شام ،توضیحات سرلشکر جعفری درباره
فعالیتهای سیاسی رسانهای و سازندگی
سپاه ،بازار در خورجین سوداگران و مثلث
تحریمشدگانآمریکادرتبریزازمواردیبود
که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی
روزنامههای دیروز قرار گرفت.
روزنامههای دیروز در حالی چاپ شدند که
موضوع ســؤال از رئیسجمهور در جلسه
دیروز بهارستان با تیترها و عناوین مختلف
در بیشتر روزنامهها موضوع اصلی صفحات
نخست را شامل میشد .مدالآوری بهداد
ســلیمی و علی حســینی در بازیهای
آسیایی نیز دیگر خبری بود که در تعدادی
از روزنامهها در صفحه اول برجســته شده
بود.روزنامه وطن امروز در صفحه اول خود

با چاپ تصویری از تریبون مجلس شورای
اسالمیگزارشیباعنوانگرانیهاونگرانیها
را تیتر یک کرده و طی آن از آخرین وضعیت
نابسامان قیمت کاالها و بیتدبیری مداوم
دولت در بازارهای مختلف گزارش داده بود.
روزنامهشرقجلسهسؤالازرئیسجمهوررا
با عنوان چشم بهارستان به دهان روحانی،
تیتر یک کرده بود .روزنامــه ایران عنوان
گزارش به مردم را در ارتباط با جلســه روز
گذشته مجلس و ســؤال از رئیسجمهور
تیتر کرد .این روزنامه همچنین در گزارشی
با عنوان چه کسی قیمت خودرو را باال برد؟
از مقصران گرانی این روزهای بازار نوشت.
روزنامه قانون عنــوان روحانی حرف بزن!
را برای گــزارش خــود درباره ســؤال از
رئیسجمهور در جلسه سهشنبه مجلس
تیترکرد.محمدایمانیدربخشیازیادداشت
روز روزنامه کیهان با عنوان نیازی به سؤال
نمایندگاننیست!نوشت :سزاواراستآقای
روحانی از خود بپرسد مجلسی که پارسال،
رأی دربست و توأم با اعتماد مطلق بهکابینه
پیشــنهادی داد و اکثریت آن هماهنگ با
دولت بودهاند ،چرا اکنون معترض است.

کار خانواده «هاشمی» بوده!

آوا صدر :ماجراهای تجمع در فیضیه قم و توهین
به رئیسجمهور همچنان ادامه دارد .هرکس در
این باره نظری دارد .برخی مراجع ازجمله مکارم
شــیرازی این تجمع را چیزی در حد «فاجعه»
دانستهاند .برخیها گفتهاند به ما ربطی ندارد و
آن طلبه دلش خواسته رئیسجمهور را به استخر
فرح حواله بدهد .یکی از دوستان همان طلبهای
که پــاکارد معروف را به دســت گرفته بود هم
مدعی شده که رفاقتی هجدهساله با طلبه مذکور
که یک احمدینژادی است ،دارد و میداند که فرد
ساده و بیشیلهپیلهای است و ابراز امیدواری کرده
که همه چیز سر او شکسته نشود .علی مطهری،
نایبرئیس اول مجلس از وزارت اطالعات و سایر
نهادهای ذیربط خواسته این موضوع را پیگیری
کنند و از آنسو مســعود پزشکیان ،نایبرئیس
دوم مجلس گفته بهتر است نمایندگان زحمت
نکشند؛ چون حتی اگر پرونده تجمع فیضیه به
مجلس هم بیاید ،نتیجهای ندارد!
برخیها هم این تجمع را کار سپاه دانستند؛ ولی
سپاه با رد ادعاهای مطرحشده دراینباره گفت که
این تجمع هیچ دخلوربطی به این نهاد نداشته و
خودجوش بوده است.
اما یکی از جالبترین ادعاهای تازه مطرحشــده
دراینباره را علیرضا رحیمی ،نماینده مجلس به
نقل از «کریمیقدوسی» ،نماینده مشهد داشته
که در توییتر خود گفــت در گفتوگوی خود با
کریمیقدوســی ،نماینده مردم مشهد ،او گفته
که واقعه تجمع طالب فیضیه قــم کار خانواده
هاشمی بوده اســت! رحیمی دراینباره نوشت:
«شــرح تجمع طالب در فیضیه را از نمایندگان
قم بهطور جداگانه شــنیدهام .دیروز حین بحث
در کمیسیون امنیت ملی آقای کریمیقدوسی
گفت ماجرای پالکارد ســناریوی خود خانواده
آقای هاشــمی اســت برای مظلومنمایی! حتی
عکاس هم بــه فیضیه فرســتادهاند گفتم پس
مقصر اصلی خانواده آقای هاشــمی هســتند؟!
گفت :بله».
این درحالیاست که «فاطمه هاشمی» در واکنش
به داستان تجمعها در فیضیه قم و پالکارد استخر
فرح ،گفته« :شعارهایی که این جمع (البد مجوز
از وزارت کشور هم داشتهاند) آزادانه علیه دولت
ســر دادند یا نوشــتههایی که بر سر چوبهای
عاریهای که باید بالفاصله بعد از انجام مأموریت،
به صاحبانش پس میدادند ،دارای چندین شبهه
و پیامهای معنادار اســت که در صورت پیگیری
مسئوالن ذیربط ،البته اگر ارادهای برای این کار
داشته باشــند یا بتوانند ،میتواند روشنکننده
ابهامهای مرگ مشــکوک مرحوم پدرم باشــد
که تاکنون بهرغم پیگیریهــای خانواده ،هنوز
بیپاسخ مانده است».
فاطمــه ،دختر ارشــد مرحوم هاشــمی هنوز
هــم معتقــد اســت مــرگ ناگهانــی پدرش
مبهم بــوده و بهتــر اســت از آن رازگشــایی
شود.

داستان یک استخر

رها عظیمی« :استخر فرح» این روزها به مشهورترین
استخر ایران تبدیل شده است! همان استخری که آیتاله
هاشمیرفسنجانی در آن فوت کرد .این روزها هرکسی با
هرکسی مشکل داشته باشد ،او را به «استخر فرح» حواله
میدهد! حاال غالمعلی رجایی ،مشــاور مرحوم هاشمی
با انتشار عکسی که از آن به اســتخر فرح یاد میشود ،به
تاریخچه آن پرداخت و یادآورشد :اصل این داستان دروغ
اســت و برمبنای این دروغ قصهپردازیها شده است.او
در کانال اختصاصیاش نوشته اســت :نکتهای که برای
اولینبار برای رسوایی دروغگویان مدعی اصولگرایی امروز
با انتشاراین عکس افشا میکنم اینکه اساساً این استخر
کوچک در گوشهای از کاخ سعدآباد که هاشمی هفتهای
دوبار به آن مراجعه داشته اساساً در زمان طاغوت وجود
خارجی نداشته چه برسد به اینکه استخر اختصاصی فرح
باشد! اما ماجرای این محوطه تبدیل به استخر شده هم
شنیدنی اســت که من از قول دکتر غالمرضا جوادی که
اجراکننده این طرح بوده نقل میکنم .ایشــان در همان

روزهای درگذشت هاشمی به من میگفت آقای هاشمی
از استخری که در ریاستجمهوری بود ،استفاده میکرد؛
بعدازاینکه احمدینژاد رئیسجمهور شد عم ً
ال دسترسی
آقای هاشمی به آنجا مشکل شد و ما این محوطه کوچک
را در سعدآباد آماده کردیم.خبر مجازی بعدی اینکه روحاله
جمعهای ،مشاور وزیر کشور در توییت خود نوشت :وزیر
کشور شایعه سوءاســتفاده زائران عراقی از زنان ایرانی را
تکذیب کرد و خواستار برخورد قاطع قضایی با عامالننشر
این مطالب اختالفبرانگیز و خالف واقع شد  .خبر آخر را
از توییتر رئیسجمهور سابق کشورمان میآوریم که به
ممنوعیت ورود سرنا ویلیامز ،تنیسباز مشهور آمریکایی
به افتتاحیه مسابقات جهانی تنیس در فرانسه بهدلیل نوع
پوششاواعتراضکردوطییکتوییتدرصفحهشخصی
توییتر خود نوشت :چرا فرنچ اوپن (رقابتهای تنیس فرنچ
اوپن در پاریس) به سرنا ویلیامز بیاحترامی کرده است؟
متأسفانهبرخیافراددرهمهکشورهاازجملهکشورخودم،
یدانند!
معنی واقعی آزادی را نم 
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