
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

همزمان که وزیر بهداشت دولت 
روحانــی می گوید همین اســت که 
هســت، رأی داده ایــد و باید تحمل 
کنید و روز دیگــر و در جای دیگری 
می گوید که برخی بیماران خاص دو 
سال بیشتر عمر نمی کنند و واردات 
دارو برای آنهــا به صرفه نیســت و 
خالصه هرازگاهی اظهاراتی می کند 
که آتش به جان سوخته افکار عمومی 
می اندارد، علی اکبر والیتی، مشــاور 
بین الملل مقام معظم رهبری، رئیس 
بیمارستان مسیح دانشوری، رئیس 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، 
رئیس دانشــگاه آزاد و ... در مراسم 
بزرگداشــت هفته دفاع مقدس در 
دانشگاه آزاد اســالمی، سخنرانی ای 
کرد که رکورد قاضی زاده هاشمی را 
زد و موجی از هشتک را به سوی خود 

روانه کرد.
در ســخنرانی او چهــار جملــه 
بیش از همه شــنیده و تکرار شد؛ »از 
یمنی ها یاد بگیرید، لنگ می پوشند، 
نان خشــک می خورنــد و مقاومت 
می کنند!« همین چهار جمله ســر 
درددل هــای بســیاری را در فضای 
مجازی و غیرمجــازی باز کرد و زخم 
سربسته چند ده شغله بودن والیتی 
و ویالی هزار متــری و آقازاده های او 
هم سر باز کردند. داغ ترین تنور این 
واکنش ها به ســخنرانی والیتی هم 

توئیتر بود.
توصیه های یک ویالنشین 

سعدآبادی!
عبــاس عبــدی، تحلیلگــر و 
روزنامه نــگار اصالح طلب درد دلش 

چنان بــود کــه در یــک توئیت جا 
نمی شد بنابراین رشــته توئیتی در 
واکنش به این چهــار جمله والیتی 
منتشر کرد که در بخشی از آن نوشته 
بود: آخر آقای محترم! داشتن حداقلی 
از انصاف هــم خوب چیزی اســت. 
هنوز گفت وگوی ایشان در باره خانه 
هزارمتــری کنار کاخ ســعدآباد در 
یادها هست و این که چگونه با رمل و 
اصطرالب سعی شده بود که آن رانت 
بزرگ که اکنون ده ها میلیارد ارزش 

دارد کم اهمیت جلوه داده شود.
خود والیتــی دو ســال پیش در 
مورد این ویالی جنجالی مصاحبه ای 
کرده و گفته بود که سال 61ـ  60 که 
انفجارها و ترورهــای منافقین پیش 
آمده بود، رئیس کمیته به او گفته که 
خانه اش امنیت ندارد و بهتر است به 
خانه ای در نزدیکی کاخ سعدآباد که 
آن زمان محل کمیته شده بود، نقل 

مکان کند.
او توضیح می دهد که مابه التفاوت 
خانه او بــا خانه جدیــد 15 میلیون 
تومان شده بوده که به مدت طوالنی 
ماهی 700 هزار تومان باید پرداخت 
می کرده تا این ما به التفاوت تســویه 
شود. وقتی هم که خانه هزار متری را 
گرفته 242 متر آن را حسینیه کرده 
است. بعدتر دیده است این حسینیه 
نیاز به توسعه دارد، بنابراین 200 متر 
دیگر آن را نیز وقف کرده و نهایتا 600 

متر باقی مانده است.
والیتی در آن مصاحبه خاطرنشان 
می کند: در دوطبقه باال 4 فرزندمان 
کــه ازدواج هــم کرده انــد زندگی 
می  کنند. ما هم که پایین می نشینیم، 
پس در ایــن 600  متــر 5 خانواده 

زندگی می  کنند.

آقازاده های پاساژساز
این توضیحات اما بــه هیچ وجه 
نتوانســت مخاطبــان او را قانع کند 
تا والیتی را یکی از مســئوالن مرفه 
ویالنشین اشرافی نشناســند. نادر 
فتوره چــی عکس هایی از دو پســر 
والیتی با هنرپیشه ها و سلبریتی های 
مجازی منتشــر کرد و نوشــت: آیا 
فرزندان شــما هــم از یمنی ها یاد 
گرفتند که در »الهیه« پاساژســازی 
می کننــد؟ آنها چرا به جــای لنگ، 
کت و شلوار می پوشند؟ چرا به جای 

حججی ها با هنرپیشه ها دم خورند؟
بســیاری دیگر از فعاالن توئیتر 
نیز انتقــادات تندتری بــه او کردند 
مانند کاربری که خطاب به او نوشته 
بود: »یادتون نره که تمــام دنیا باید 
صبــر و مقاومت رو از ما یــاد بگیرن 
که در مقابل ســیری ناپذیری امثال 
شــما تا حاال دووم آوردیم و خاکستر 

نشدیم!«
 برخی دیگر نیز تفســیر سیاسی 
خــود را نوشــتند ماننــد مصطفی 
تاجزاده که نوشــت: امثــال والیتی 
نگران سوریه شــدن ایران نیستند، 
زیرا ســرانجام اســد ماند، اگرچه به 
قیمت ویرانی آن کشور و صدها هزار 
کشــته و میلیون ها مجروح و آواره. 
ترامپیســت های وطنی نیز از جنگ 
دفاع می کنند زیرا دستیابی به قدرت 
جز با دخالت نظامی آمریکا و ویرانی 

ایران میسر نیست.
گذشــته از این بخــش از فضای 
مجازی، رسانه ها نیز در بازتاب چهار 
جمله جانسوز والیتی کم نگذاشتند. 
روزنامه قانون کاریکاتوری منتشر کرد 
که در آن والیتی در یک لنگ در یک 
دســت دارد و یک تکه نان خشک در 

دست دیگرش و آن را به سوی مردم 
گرفته است. 

اجماع اصولگرا و اصالح طلب 
البته ایــن انتقادهــا منحصر به 
رســانه های اصالح طلب نبود، حتی 
رســانه های اصولگــرا نیــز منتقد 
اظهــارات او شــدند. بــرای نمونه 
خبرگزاری مهر با انتشــار گزارشی 
به مقایسه مســئوالن یمنی و ایرانی 

پرداخت.
چهره های سیاسی بسیاری نیز در 
برابر آن موضع گرفتند. علی مطهری، 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
روز گذشــته در مورد توصیه به نان 
خشــک خوردن و لنگ پوشــیدن، 
گفــت: این حرف هــا زمانــی تاثیر 
خواهد داشــت که مردم احســاس 
کنند مسئوالن هم درشرایط سختی 
هســتند و ساده زیســتی و مقاومت 

می کنند و تبعیضی در کار نیست.
منوچهر جمالــی، دیگر نماینده 
مجلس هم خواست که مسئوالن به 

صورت یکســان در سختی ها سهیم 
شوند و تاکید کرد: جوانان با مدرک 
تحصیلی باال برای داشتن یک شغل 
حتی خدماتــی و کارگری در ادارات 
به نمایندگان خود مراجعه می کنند 
و ما شــرمنده این عزیزان هســتیم. 
چرا باید بعضی ها با داشــتن چندین 
شغل رسمی و غیررسمی بدون آن که 
ذره ای از گرفتاری های مردم را لمس 
و تجربه کرده باشند، از مردم انتظار 

ریاضت آن چنانی داشته باشند.
در میان این چهره هــای منتقد 
حتی فعاالن حــوزه علمیه نیز دیده 
می شوند. محمدتقی فاضل میبدی، 
اســتاد حوزه و دانشــگاه، با تاکید بر 
اینکه بیان چنین سخن بی مبنایی از 
سوی آقای والیتی بسیار بعید به نظر 
می رســد زیرا با هیچ خردی سازگار 
نیســت، در مصاحبه ای گفت:  قرآن 
به صراحت مــردم را دعوت کرده هم 
زینت بپوشــند و هم خوب بخورند. 
مردم یمن کــه چنین رفتارمی کنند 
به دلیــل بدبختی زیادشــان براثر 
جنگ هایی که به آن ها تحمیل شده، 
اســت. ایران باید از جنگ، قحطی و 

نداری ها به دور باشد.
اطالعیه گالیه آمیز والیتی

نهایتا این حجم سهمگین از انتقاد، 
پس از یک هفته علی اکبر والیتی که 
در این مدت بیش از هر عنوان دیگری 
با عناوین »مســئول ویالنشــین« و 
»ابوالمشاغل« از او یاد شد را وادار به 
واکنش کرد؛ واکنشی که بیش از هر 

چیز گالیه آمیز بود.
دفتر وی اطالعیه ای منتشر کرد 
که در آن آمده است: »از غرض ورزان 
که نه دلشان به حال ملت یمن سوخته 
است و نه ملت ایران، انتظاری نیست، 
اما از دلســوزانی کــه عمری تالش 
مجاهدانه شــخصیتی کــه کارنامه 
درخشــانی در دلگرم ساختن جبهه 
مقاومت در داخل و خارج از کشــور 
داشته است، شکری است با شکایت 
که باید بــا مــرور مواضع روشــن 
ایشــان، نکته دانی خود را به نمایش 
می گذاشــتند و ناروا بر فــردی که 
مواضع روشنی در اعتقاد به ایستادگی 
مردم ایران دارد و به نمایندگی آنان 
این ایســتادگی را بارهــا و بارها در 
عرصه دیپلماسی کشــور به نمایش 
گذاشته اســت، نمی تاختند و ناروا 
ُخرده نمی گرفتنــد و با غرض ورزان 

همزبانی نمی کردند.«
در بخش دیگری از آن هم اشــاره 
شده که »اظهارات ایشان بیش از آن 
که متوجه مردم ایران عزیزمان باشد 
متوجه کسانی است که دلباخته مهر و 
خودباخته قهر سران استکبار جهانی 
هستند و متأسفانه و شــرم آورانه به 
جای تقویت قــدرت مقاومت مردم 
نسخه ســازش را تئوریزه می کنند 
و با خالــی کردن دل مــردم تنها راه 
برون رفت از مشــکالت را تسلیم در 
برابــر زیاده خواهی های دشــمنان 

مطرح می کنند.«
این اطالعیه در واقع دارد به اطالع 

می رساند که ســخنرانی او در واقع 
بیانیه ای سیاســی علیه جناح مقابل 
بوده است و مردم به خودشان نگیرند، 
آنچنانکه که خبرآنالین نوشته است: 
همسایه کاخ ســعدآباد این روزها از 
دست دوستان اصولگرایش گله مند 
اســت. او انتظــار نداشــت وقتی به 
خیال خود از موضع انقالبی پاسخی 
محکم و شــرمنده کننده به نق زن ها 
و آیه یأس خوان ها داد، مقابل ســیل 
واکنش ها بی پشــتوانه بماند و حتی 
در لشکر منتقدان برخی چهره های 

خودی را مشاهده کند.
این رسانه در بخش دیگری اشاره 
می کند که همسر قالیباف به تازگی 
رئیس دانشــکده علوم انسانی واحد 
تهران شــمال دانشــگاه آزاد شده، 
اما با این حال رســانه های همسو با 
قالیباف نیــز در هجمه به والیتی کم 
نگذاشــته اند و در ادامه می نویسد: 
»آنهایی که طی این مدت در دانشگاه 
آزاد به نام و نانی رســیدند این روزها 

سکوت پیشه کرده اند.«
پنداری که هرکس در دانشگاه آزاد 
پســت و رتبه ای گرفت باید چشم به 
روی سخن ناحق رئیس این دانشگاه 
ببندد! البته با نگاهی به اوضاع و احوال 
گوشه و کنار دســتگاه های کشور به 
نظر می رسد این سنتی پذیرفته شده 
اســت که تخطی از آن مایه حیرت 

می شود!
والیتــی در پایــان اطالعیه خود 
پیرو همــان لحن گالیه آمیز ســایر 
ســطور اطالعیه، شــعری از حافظ 
آورده و نوشته است: زان یار دلنوازم 
شکریست با شــکایت / گر نکته دان 
عشقی بشنو تو این حکایت/ بی مزد 
بود و منت هر خدمتــی که کردم / یا 

رب مباد کس را مخدوم بی عنایت 
آنچه کــه این ماجــرا و بازتاب 
گسترده آن در میان افکار عمومی 
نشان داد، این است که خدمت 40 
ساله به قول والیتی بی مزد و منت 
او و امثال او می تواند با چهار جمله 
اشــتباه چنان زخمی را بر اعتماد 
عمومی و چنان ضربه ای را بر وجهه 
افرادی چون والیتــی وارد کند که 
به ایــن راحتی ها هــم قابل ترمیم 

نباشند.

حجم انتقادات، والیتی را وادار به واکنش کرد 

شکری است با شکایت

خبر

ســخنگوی هیات رئیســه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به جلســه غیرعلنی مجلس با 
حضور وزرای مربوطه و مسئولین امنیتی گفت 
که قصور در حادثه تروریستی اهواز قطعی است و 
در این راستا با تعدادی از مقصرین برخورد شده و 

تعدادی دیگر به دادگاه معرفی شدند.
بهروز نعمتــی در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: جلســه غیرعلنی صبح دیروز )سه شنبه( 
مجلس با حضور سردار آشتیانی مسئول حفاظت 
ســتاد کل فرماندهی کل قوا، وزرای اطالعات و 
کشور، مدیرکل اطالعات خوزستان و استاندار 

خوزستان برگزار و گزارشی به نمایندگان ارائه 
شد.

وی افزود: با توجه به فضایی که وجود داشته 
قصور در این حادثه قطعی است در همین راستا با 
تعدادی از مقصرین حادثه برخورد شده و تعدادی 
از مقصرین به دادگاه معرفی شــدند. دوستانی 
که گزارش دادنــد از قصوری که اتفــاق افتاده 

عذرخواهی کردند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: 
با توجه به فضای کشور و اینکه گروه های مختلف 
تکفیری در عراق، سوریه و اطراف کشور وجود 

دارد نباید این منافذ وجود داشــته باشد و باید 
برخورد جدی تر در این باره صورت گیرد.

نعمتی در پایان گفت که قرار است وزیر کشور 
گزارش مفصلی را به صورت جمع بندی شده به 

مسئولین مربوطه و مجلس ارائه کند.
تروریست  ها از ۶ ماه قبل از حادثه، در 

نزدیکی محل رژه ساکن بودند
مهرداد الهوتي بائوج نیز خبر داد: بر اساس 
گزارش ها، تروریســت هایي که به رژه نیروهاي 
مســلح در اهواز حمله کردند، از 6 مــاه قبل از 
حادثه، خانه اي را در 500 متري محل رژه اجاره 

کرده و آنجا ساکن بودند. همچنین بعضي از این 
افراد داراي سوابقي بوده و تحت کنترل بودند با 
این حال، دقــت الزم در ممانعت از اقدامات آنها 
صورت نگرفته اســت. همه اینها نشان مي دهد 

نیروهاي امنیتي با وجود اینکه بعد از حادثه خوب 
برخورد کردند، متاسفانه پیش از حادثه آن چنان 
هوشــیار نبودنــد و معتقدیم باید هوشــیارتر 

مي بودند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:

قصور در حادثه تروریستی اهواز قطعی است

شماره  78  /     چهارشنبه  11 مهر  1397  /   23  محرم 1440/   3   اکتبر   2018

رأی دیوان الهه درباره شکایت 
ایران از آمریکا امروز صادر می شود

ایران از آمریکا به دلیل نقض عهدنامه مودت و 
روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور در 
سال 1955 به دیوان الهه شکایت کرده است. دیوان 
الهه چندی پیش در تارنمای رســمی خود اعالم 
کرد که این دیوان رای خود را پیرامون شکایت ایران 
علیه آمریکا درباره نقــض عهدنامه مودت و روابط 
اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955 ) 1334( 

روز چهارشنبه 11 مهرماه امسال صادر می کند. 
براساس این خبرنامه، این جلسه دادگاه ساعت 
10 صبح )به وقت محلی( روز چهارشنبه 3 اکتبر 
2018 )11 مهر 1397( در کاخ صلح در الهه هلند 
برگزار شده و قاضی عبدالقوی احمد یوسف رئیس 

دادگاه رای دیوان را قرائت می کند. 
    

 CFT تصویب
در دستور کار مجلس است

علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس در 
توئیتی نوشت: »الیحه کنوانسیون مقابله با تامین 
مالی تروریســم )CFT#( در دســتور رسیدگی 
مجلس اســت و برابر آئین نامه داخلی مجلس از 
دستور خارج نمی شود. دشمنان خارجی ایران در 
این مرحله منتظر عدم تصویب این الیحه برای فشار 
بیشتر به کشورمان هستند ولی فضای #مجلس 

مثبت و واقع بینانه است.«
    

عدرخواهی جهانگیری
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
گفت: به کشور فشار روانی وارد می کنند و عده ای 
هم از این فشار روانی سوء اســتفاده می کنند، اما 
برنامه ریزی درستی که انجام شده این مشکالت حل 
می شود. بخاطر برخی کمبود ها و مشکالت از ملت 
عذرخواهی می کنم. مدیریت کشور و در راس همه 
رهبر انقالب و همه مسئوالن تالش می کنند که این 
فشار از دوش مردم برداشته شود. اگر همه نخبگان 
و شخصیت های موثر و جریان های سیاسی کشور و 
همه مردم برای عبور از این دوره سخت تالش کنند، 
حتما در کوتاه ترین زمان ممکن که شاید به چند 
ماه هم کشیده نشود، از این شرایط سرافراز بیرون 

می آییم.
    

استبضاح وزیر کشور 
کلید خورد

علی ســاری، نماینده مردم اهــواز در مجلس 
از کلید خوردن طرح اســتیضاح وزیر کشــور به 
 دلیل کوتاهی های بخش امنیتــی و انتظامی این 
وزارتخانه در جریان حمله تروریســتی به اهواز و 
ضعف پاسخگویی معاونت اقتصادی وزارت کشور در 
مواجهه با مشکالت معیشتی ماه های اخیر خبر داد.

    
وضعیت دیپلماسی اقتصادی
 با همسایگان اصال خوب نیست

ابراهیم رحیم پور، معاون سابق وزیر امور خارجه 
می گوید: 30 تا 40 درصد تعامالت اقتصادی ایران 
با 15 کشور همسایه است که قطعا مناسب نیست و 
درصد پایینی است. همه دنیا این روند را که تعامالت 
اقتصادی خود را با همسایگان افزایش دهند، دارند 
زیرا نفع متقابل باعث پیوندهایی می شود که کسی 
نتواند آن را تخریب کند. این ســازو کار را وقتی با 
کشوری مثل ترکیه مقایسه می کنم آنها را بسیار 
موفق و خودمان را ناموفق می بینم، یعنی اگر کشور 
ما می خواهد در این شــرایط که در آن قرار داریم 
وضعیت اقتصاد بدون درآمد نفتی را تمرین کند با 
این سازو کارهای حاکم، مشکل بتوانیم کاری از پیش 
بریم. هر کدام از دستگاه های کشور در موضوع کمک 
به اقتصاد کشور سیاست های خاص خود را دارند و به 

تعبیری هر کس ساز خود را می زند.
    

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
۴۰ نفر از سران داعش در عملیات 

سپاه به هالکت رسیدند
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به حمله 
موشکی و پهپادی ســپاه به تروریست ها در شرق 
فرات در سوریه گفت: طبق اطالعات بدست آمده 40 
نفر از سران داعش در این عملیات به هالکت رسیدند. 
به گزارش فارس، سردار امیرعلی حاجی زاده با اشاره 
به حمله موشکی و پهپادی سپاه به تروریست ها در 
شرق فرات در سوریه گفت: طبق اطالعات بدست 
آمده 40 نفر از ســران داعش در ایــن عملیات به 
هالکت رسیدند. حاجی زاده تاکید کرد: یکی از این 
افراد، فرمانده بخش موصل که یک فرد عراقی بود 
که به هالکت رسیده است. وی ادامه داد: هنوز بقیه 
اجساد این تروریست ها از زیر آوار خارج نشده است. 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه همچنین تصریح 
کرد: طبق تصاویر بدست آمده تمام اهداف در این 

عملیات نابود شده اند.

منوچهر جمالی: جوانان 
با مدرک تحصیلی باال 
برای داشتن یک شغل 

حتی خدماتی و کارگری 
در ادارات به نمایندگان 
خود مراجعه می کنند و 

بعضی ها با داشتن چندین 
شغل رسمی و غیررسمی 

بدون آن که ذره ای از 
گرفتاری های مردم را 

لمس و تجربه کرده باشند، 
از مردم انتظار ریاضت 
آن چنانی داشته باشند

اطالعیه دفتر والیتی: از 
غرض ورزان که نه دلشان به 
حال ملت یمن سوخته است 

و نه ملت ایران، انتظاری 
نیست، اما از دلسوزانی 

که عمری تالش مجاهدانه 
شخصیتی که کارنامه 
درخشانی در دلگرم 

ساختن جبهه مقاومت 
در داخل و خارج از کشور 

داشته است، شکری است 
با شکایت


