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گزارش

یادداشت
رطبخورده منع رطب کی کند؟!
«گزاره دوم»

نقدی بر سخنان رئیس جمهور

چرا از چراغ سبزآمریکا عبورکردید؟

حسن روانشید

بهعنوان یک روزنامهنگار و همانند تمامی اعضاء این
جامعه قلمزن اگر در کس��ب تبلیغات و رپرتاژ آگهی
بهمنظ��ور تأمی��ن نیازهای ضروری نش��ر در بعضی
موارد ناچار به غلو میش��ویم اما وقتی پای سالمتی
جامعه در میان باشد هیچچیز دیگر را برنمیتابیم و
همچون شصت س��ال گذشته که در پرونده و رزومه
شفاف ما پوش��یده نیست و تاریخ شفاهی هم شاهد
اس��ت پیگیر بعضی هنجارشکنیها و پشت به قانون
کردنه��ای واعظان غیرمتعظ خواهی��م بود ،اگرچه
گروهی معترض و شاکی و گله گذار باشند! در تاریخ
 ۲۹مردادماه و در همین س��تون از روزنامه سیاست
روز مطلبی با عنوان رطبخورده منع رطب کی کند
و از همین نویس��نده به چاپ رسید که نشان میداد
بعضی از رسانههای از ما بهتر که دستشان در جیب
خصولتی هاس��ت و در تابه مشکالت اقتصادی جلز
جلز نمیکنند ضمن منع جامعه از خوردن این مطاع
خوشمزه و شیرین و مقوی اما خودشان را تافتههای
جدا بافته میدانند و بهراحتی در مألعام با استعانت از
قانون کشف حجاب رضاشاهی کپیرایت کرده نسبت
به حذف ماسک س�لامتی به اختیار خودشان اقدام
مینمایند! که تصویر انجام این عمل در جمع نشان
از بیتوجهی و تج��اوز به حقوق دیگران و بیتفاوتی
پیرام��ون س�لامتی خویش اس��ت .اگرچ��ه آن روز
مناسبتی ارزش��مندتر از امروز را داشت زیرا مصادف
با س��الگرد شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار بود
اما امروز نیز حضور همکاران رس��انهای در بازدید از
طرحهای عمرانی شهرداری اصفهان و نشست خبری
دراینباره را به همراه دارد که میبایست مهماندار حق
مطلب را ادا کرده و خ��ود مجری موبهموی قوانینی
باش��د تا بهسالمتی جامعه زیان نرس��اند .این روزها
کش��ور همچنان که با مس��ائل و معضالت عدیدهای
ازجمله تحریمها ،فشارهای سیاسی ،رکود اقتصادی
و از هم��ه مهمتر هجوم قرمز و فوق قرمز کووید ۱۹
دستوپنجه نرم میکند و کمترین کمکی که در حق
آن میتوان کرد رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
اس��ت اما ماههای رو به پایان دولت ممزوج  11و ۱۲
میباشد که به همراه آن شوراهای اسالمی و بالطبع
شهرداران هم باید بساط خود را جمع کنند و چارهای
ج��ز تالش مضاعف در تبلیغات گس��ترده ندارند که
شاید گوشهای از کوتاهیهایی که شده جبران گردد.
بنابراین میطلبد تا ضمن انجام این پروپاگانداها که
اکثرا ً بهصورت جمعی و برخالف مقررات ستاد مقابله
با کرونا تعریفش��ده اما س��وتیهای تازه ندهند که
تمامی بازارگرمیهای تبلیغاتی نقش بر آب نش��ود و
رسانه آنالین وابسته اینگونه به تکرار تاریخ بپردازد و
فارغ از دوربینهای متعلق به خود نه کش��ف حجاب
رضاش��اهی بلکه حذف ماسک سالمتی برای خود و
آحاد جامعه کند!

کتایون مافی
mafi.katayoon@gmail.com

همگان قب��ول دارند که آمریکا با جمهوری اس�لامی ایران
دش��منی میکند و این دش��منیها به حد اعال رس��یده اما
زمانی که منتقدیم میگفتند راه حل مش��کالت کش��ور از
درون است و آمریکا و اروپا هیچ انگیزهای ندارند که بخواهند
برای پیش��رفت ایران اقدامی انجام دهن��د ،چرا با خطاب و
عتاب دولتمردان روبرو شد؟ اکنون که شرایط سختتر شده
آمری��کا مقصر صد در صدی اس��ت .در ااخل آیا ضعف و کم
کاری وجود نداشته است؟ نگاه دولت اگر به درون کشور بود
هیچگاه به چراغ سبز آمریکا اعتنا نمیکرد.چراغ سبزی که
ایران را وارد ش��رایطی که اکنون دچار آن شدهایم .اظهارات
ضد و نقیض این روزهای رئیس جمهور و اشاره وی به شرایط
جنگی موضوعی است که تعجب همگان را برانگیخته است
 ،چرا که او امروز همان حرفهایی را می زند که منتقدان وی
در چند سال گذشته به آن اشاره می کردند .اما در آن زمان
رئیس جمهور منتقدان خود را بی س��واد ،افراطی  ،حسود ،
عصر حجری و  .....می نامید اما امروز از زبان او صحبت های
منتقدینی که نسبت به شرایط کشور و تصمیمات آن زمان
هشدار می دادند ،شنیده میشود .روز گذشته رئیسجمهور
در جلسه هیأت دولت با اشاره به رأی اعتماد مردم به علیرضا
رزمحسینی گفت« :ما در شرایط صلح قول هایی داده بودیم
ولی وارد ش��رایط جنگ ش��دیم» .وی با اشاره به اینکه این
حرف غلط که نگاه دولت به بیرون است را دیگر تکرار نکنید،
افزود :آدرس اش��تباه ندهیم ،تحری��ف نکنیم،واقعیتها را
برای مردم بیان کنیم .شرایط جنگ با شرایط صلح متفاوت
است و همه باید این واقعیتها را بدانند.
جالب اینجاس��ت که ایشان شرایط فعلی کشور را حاصل از
دوران جنگ اقتصادی و فشارهای دشمنان خارجی دانسته
و بر این است که همه راهها به رم ختم می شود و دولت در
هیچ کجا تقصیر ندارد.
نمونه ای��ن نوع تفکر رئیس جمهور در اظهارات ایش��ان در
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه در روز
دوش��نبه گذش��ته دیده می ش��ود  ،روحانی در این جلسه
گفت :در جلس��های رهبر معظم انقالب با تاکید بر ضرورت
آمادگ��ی و هماهنگی همه ارکان کش��ور در مقابله با جنگ
اقتصادی دشمن ،فرمودند که فرمانده این جنگ باید رئیس
جمهور باش��د و سایر قوا نیز می بایس��ت در کنار دولت به
میدان بیایند.
روحانی زمانی از این فرماندهی س��خن به میان می آورد که
هنگام افزایش قیمت بنزین در رسانه ملی حاضر می شود و
می گوید پس از مردم از گران شدن بنزین مطلع شده است.
وی همچنان بر این باور اس��ت که بار دولت های گذشته را
بر دوش می کش��د و گویا هیچ اتفاق��ی در دولت یازدهم و

دوازدهم رخ نداده اس��ت چرا در جلس��ه هیات دولت درباره
جنگ اقتصادی یاد آور شد :جنگ اقتصادی در این سه سال
اتفاق افتاده اس��ت .آنچه در گذشته بوده،کم یا زیاد تحریم
ب��وده ،نه جنگ .ما در روزهای س��خت ،حداقل یک میلیون
بش��که نفت صادر میکردیم آن هم با قیمت هر بشکه ۱۲۰
دالر .اوایل سال  ۹۲قیمت نفت به  ۱۰۴دالر رسیده بود .در
هر صورت قیمت نفت باالی  ۱۰۰دالر بوده و صادرات نفت
حدود یک میلیون بشکه بوده است .بانکهای ما در شرایطی
که امروز هستند ،نبودهاند و شرایط بهتری را داشتهاند.
روحانی افزود :البته در دولت دوازدهم ش��رایط بهتری پیش
آمد و از لیس��ت سیاه  FATFهم خارج شدیم اما متأسفانه
باز مش��کالتی پیش آمد به خاطر اینکه ب��رای برخی لوایح
چهارگانهای که هم مورد تأکی��د دولت بود هم مورد تأکید
جلسه سران قوا ،مشکل پیش آمد.
این گونه اظهارات رئیس جمهور درحالی مطرح می شود که
مردم مانند ایشان فکر نمی کنند و بیان اینگونه اظهارات را
درست زمانی نزدیک به  9ماه به انتخابات ریاست جمهوری
 1400مانده اس��ت  ،فرار از پاسخگویی و تطهیر طرفداران
خود از جمله اصالح طلبان می دانند .
فرار از پاسخگویی و تناقض گویی

درحال حاضر به نظر می رس��د که رئیس جمهور به نوعی
ت�لاش می کند تا مدت زمان باقی مان��ده را با روزمرگی پر
کرده و از پاسخگویی طفره رود.
رئیس جمهور درحالی از جنگ صحبت می کند که همه به
یاد دارند که روحانی در زمان انتخابات ،وعده هایی مبنی بر
برداشتن سایه جنگ از سر کشور داد .
بنابراین ،این جنگی اس��ت که از مدتها پیش در جریان بوده
و همه می دانند که امریکا از ابتدای انقالب اس�لامی مردم
ایران را تحت انواع تهدیدها و فشارهای اقتصادی قرار داده و
این جنگ بیش از  40سال است درجریان است .
با این حال اگر خوشبینانه بنگریم باید بگوییم این جنگ در
زمان ایش��ان تشدید شده است ،سئوالی که مطرح می شود
این اس��ت که دولت در طی این سالها چرا هیچ گونه آرایش
جنگی به خود نگرفته و در این زمینه اقدامی نکرده است؟ ایا
تشدید این جنگ به خاطر توافق هستهای و برجام نیست؟!
بزرگترین اقدام و دس��تاورد دولت در طی این س��الها برجام
بود که کش��ور را با مش��کالت زیاید روبرو کرد  .اما اگر این
ناکامی را نیز حاصل بد عهدی طرفهای مذاکره کننده بدانیم
چرا دولت در عملکرد داخل��ی در حوزه اقتصادی ،مدیریت
درس��تی را در زمان جنگ انجام نداد و فشار را بر مردم و به
ویژه طبقات محروم شدیدتر کرد .
سوال مردم این اس��ت جلوگیری از فساد و رانت در شرایط
جنگی امکان نداش��ت؟ اتخاذ موضع اقتصاد مقاومتی مورد
تایید رهبر در شرایط جنگی میسر نبود؟

در دول��ت روحانی قیم��ت دالر چند برابر ،س��که  10برابر،
مسکن س��ر به فلک کشیده است .قیمت خودرو و ارزاق هر
روز ب��ه طور غیرمعقول گران ش��ده و نظارت��ی هم از طرف
دولت انجام نمی شود ،هرروز ارزش پول ملی و قدرت خرید
م��ردم کاهش یافته و ریاس��ت بانک مرک��زی فقط به مردم
وع��ده می دهد و پس از هر وع��ده ای که می دهد ،قیمت
ارز افزایش می یابد.دولت همه س��اله دچار کس��ری آشکار
و پنهان اس��ت  ،مالیات ها بویژه در ش��رکت های دولتی به
طور صحیح به خزانه واریز نمی ش��ود و هزینه های بی رویه
و حت��ی در مواردی حقوق های نجومی همچنان ادامه دارد.
درباره اشتغال و چاره اندیشی برای بیکاری و تأمین معیشت
عادالن��ه مردم ،دولت کارنامه قابل دفاعی ندارد .آیا همه این
مس��ائل به شگردهای تحریمی آمریکا بر می گردد؟ در واقع
این روزها از قیمت تخممرغ تا دالر ،از مطالبات کادر درمان
تا سرنوشت یک میلیارد دالر صندوق توسعه ملی ،از گرانی
مس��کن تا...هم��ه و همه در وضعیتی نامناس��ب قرار دارد و
مرکز آمار میگوید تورم  26درصد اس��ت! روزهای س��خت
خیلی وقت اس��ت که برای مردم ایران ش��روع شده و گویا
تاکنون اای روحانی و دولتمردان در این ش��رایط تنها کاری
که میتوانند بکنند اطهار شرمندگی است!
تفاوت قول ها در جنگ و صلح

در بخش��ی دیگر از اظهارت رئیس جمهور شاهد آن هستیم
که آقای روحانی از قول هایی که در زمان صلح داده اس��ت
س��خن می گوید و تاکید می کند چرایی انجام نش��دن این
وعده ها برای این اس��ت که کش��ور در ش��رایط جنگ قرار
دارد  .این تناقض گویی برای مردم سوال برانگیز است یعنی
ایش��ان قبل از برجام که وعده ها را به مردم دادند کشور در
ش��رایط صلح قرار داش��ت و بعد از برجام در شرایط جنگی
قرار گرفت .مردم می پرس��ند باالخره برجام سایه جنگ را
برداشت یا نه؟
سال گذشته بود که علیرضا زاکانی از سفرهای رئیس جمهور
انتق��اد کرد و گفت :مگر ام��ام در روزهای بمباران در دوران
جنگ تهران را ترک کرد که آقای رییس جمهور وقتی سیل
می آید به قشم می روند و وقتی هوا آلوده می شود به شمال
کشور مسافرت می کنند.
وی در آن زمان با اشاره به رنج مردم از تحریمها  ،گفته بود؛
رئی��س جمهور اعالم میکند که چ��ون امروز عرصه  ،عرصه
جنگ اس��ت و وعده های من مربوط به دوران صلح بوده لذا
امس��ال از من انتظار نداش��ته باشید .این فرافکنی است این
توهین به اندیشه و فهم عمومی مردم و نخبگان جامعه است.
مش��کل کجاست ما ش��رایط جنگی نگرفتیم رئیس جمهور
محترم ما مال جنگ کردن نیست.
زاکانی ادامه داد :مش��کل امروز تحریم در درون کشور است
نه تحریم از خارج کشور.

طرفداران نون به نرخ روز خور

عملکرد دولت به گونه ای غیر قابل دفاع اس��ت که طرفدارن
اصالح طلب دولت که مانند همیش��ه ن��ان را به نرخ روز می
خورن��د نیز حاال برای فرار از هم��ه بی تدبیری  ،خود مقابل
دولت ایس��تاده اند به شکلی که محمود واعظی رئیس دفتر
رئیس جمهور درحاش��یه جلسه هیات دولت گفت :اگر االن
اصالح طلبان منتقد ش��دند ،انتقاد به رفقای خودشان است
که در داخل دولت هس��تند .اصالحطلب��ان اگر مراعات بقیه
اعضای دولت را نمیکنند مراعات حال رفقا و همفکران خود
را بکنند .افکار عمومی نیز بر این باور است که اصالح طلبان
برای فرار از پاس��خگویی چنین موضع��ی را در پیش گرفته
اند .محمد کاظم انبارلوئی عضو ش��ورای مرکز حزب موتلفه
اس�لامی نیز در این ب��اره در گفتگو با ف��ارس گفت :اصالح
طلبان چرا همان زمانی که عدم توفیق دولت در پاسخگویی
به مطالبات معیشتی مردم و عدم توفیق دولت در ساماندهی
روابط با غرب و موضوع برجام و پرونده هستهای و دهها عدم
توفی��ق دیگر را دیدند چنین موضع��ی نگرفتند؟ گفت :االن
کمتر از یک س��ال به پایان کار دولت بحث اس��تعفای دولت
را مطرح میکنند؟ وی با بیان اینکه اصالح طلبان به دنبال
آن هستند که کسانی مسئولیت این ناکارآمدی به گردنشان
هست پنهان بمانند ،تاکید کرد :پیشنهاد عبور از دولت برای
پنهان ساختن کارنامه ناکارآمدی دولت و فرعی کردن مسائل
اصلی کشور اس��ت .یادمان باشد که حافظه تاریخی مردم را
نباید دس��ت ک��م گرفت  .مردم فراموش نکردند که س��ران
اصالحطلب ش��عار تکرار کنید را س��ر دادند و پای کار دولت
روحانی آمده و خودش��ان او را سر کار آوردند ،روحانی نیز با
توصیه و فشار س��ران اصالح طلب اقتصاد کشور را به برجام
گره زد و بعد نشست و منتظر شد تا سیب و گالبی بچیند .
در نهایت

روزهایی که خیرخواهان کشور هرچه به دولت توصیه کردند
و خواستند تا محتاطانه وارد صحنه مذاکره شود ،روحانی بود
که به منتقدان حمله میکرد .حاال هم به جای پاس��خگویی
و اندیش��یدن به راه حلهای عمل��ی بهانه گیری می کند تا
روزهای پایانی دولت را به آسانی به پایان برساند .در این میان
مردم چه کنند؟ ایشان یک روز میگوید باید با کدخدا توافق
کرد و یک روز می گوید باید س��راغ مشکالت را از واشنگتن
دی س��ی گرفت  .ثمره این تغییر نگرش او اکنون چیس��ت؟
باید گفت که حاش��یه سازی و جنگ روانی روشی نیست که
مش��کلی را حل کند  ،مردم ایران از این گونه پاسخ ها بسیار
ش��نیده اند و همچنان می پرس��ند که چرا دولت به وظیفه
ال به قول رئیس جمهور جنگ
اصلی خود عمل نمی کند؟ اص ً
اس��ت  ،چرا ایش��ان به جای توجیه و پش��ت گوش انداختن
مسائل ،با مشکالت رو به رو نمی شود و تغییرات ضروری در
این باره را لحاظ نکرده و متناس��ب با شرایط جنگی تصمیم
نمی گیرد.
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