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با این که زمان بســیار کوتاهی از 
آغاز به کار دولت ســیزدهم می گذرد 
اما گویی اقدامات دو ماه و نیم گذشته، 
دایره منتقدان نگران را گسترده کرده 
اســت تا جایی که اصولگرایان هم در 
این حلقــه قرارگرفته انــد، بر همین 
مبنا هــم بود که آخر هفته گذشــته 
به زمانی برای بیان ایــن نگرانی ها و 
هشدارها به دولت ســیزدهم به ویژه 
در حــوزه اقتصاد گذشــت. آن ها در 
نشســت ها و برنامه هــای مختلف از 

ضعــف عملکرد در حــوزه اقتصادی 
و شایسته ســاالری ســخن گفتند و 
به این ترتیب بود که حجت االســام 
ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران 
در سخنان پیش از خطبه خود با تأکید 
بر ضرورت شایسته ساالری اظهار کرد: 
»اگر اصل شایسته ساالری موردتوجه 
و اهتمــام قرار گیرد، بــا یک تحول و 
انقاب عظیم در عرصه های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو 

خواهیم شد.«
وی که سعی داشــت توصیه ها و 
هشدارهایش را با تکیه به مثال تاریخی 

از دوران حضــرت علی علیه الســام 
و مالک اشــتر مطرح کند، گفت که: 
»جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امام 
علی)ع( بسیار برجسته است و پیوند 
حکومت و مردم اهمیتی اساسی دارد 
که اگر این نباشد، حتی حاکمی مانند 

مالک اشتر هم موفق نخواهد بود.«
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه، 
با اشاره به مفاد اصل 43 قانون اساسی 
نکاتی را در خصوص وظیفه دولت در 
حوزه اقتصاد گوشزد کرد و گفت که: 
»به مسئوالن کشور توصیه می کنم که 
اسناد باالدستی نظام را به طور دقیق 

موردتوجه قرار دهند؛ کم نیســتند 
مدیرانی که گاهی از اسناد باالدستی 
نظام کامًا بی اطاع هستند.ابوترابی 
با تأکید بر لزوم تاش دولت و مجلس 
برای کاهــش حداکثــری هزینه ها 
در بودجه 1401 گفــت امروز مردم 
سؤال می کنند که آیا می توان کشور 
را ارزان تر اداره کرد؟ اگر می شــود و 
این امکان وجود دارد، مردم به دولت و 
مجلس اجازه نمی دهند کشور را گران 

اداره کنند.
دامنه نگرانی هــای اقتصادی در 
چند ماه اخیر اما به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام هم کشیده شده است 
که محمدصــادق الریجانــی هم با 
ابراز امیــدواری از این که تصمیمات 
اقتصادی کارشناسانه اتخاذ شوند در 
سخنان روز پنج شنبه خود با اشاره به 
گرانی های اخیر و وضعیت معیشــت 
مردم گفت: »امــروز وضعیت تورم در 
کشور و فشاری که بر  قشرهای ضعیف  
جامعه می آید واقعاً نگران کننده است. 
گرانی های سرسام آور، بسیاری از مواد 
غذایی عموم مردم را از ســر سفره ها 
جمع کــرده اســت. اینکــه عده ای 
برایشــان مقدور نیست گوشت تهیه 
کنند و حتی میوه و ســایر اقام نیز از 
سفره آن ها جمع شــده است، بسیار 
دردناک اســت و باید بــرای آن فکر 

عاجلی کرد.
آملی الریجانی با اشاره به تنگناهای 
اقتصادی امروز جامعه، خاطرنشــان 
کرد، تصمیمات اقتصــادی دولت  و 
مجلس علی القاعده باید با بررسی های 
دقیق کارشناسانه و ماحظات مختلف 
اجتماعی و سیاســی همراه بوده و از 
اتقان الزم برخوردار باشد تا گشایش در 
مشکات کشور ایجاد کند . امیدواریم 
تاش های دولت و نیز همراهی قوای 
دیگر در این زمینه به نتایج مطلوب و 
رضایت بخش منجر شود و به آسایش 
بیشــتر مردم و  خصوصاً قشــرهای 

محروم بینجامد.
امــا ابوترابی و صــادق الریجانی 
تنها هشــداردهنده های اقتصادی 

به دولت رئیســی و مجلس در آخر 
هفته گذشــته نبودند که غامعلی 
حداد عادل هم در همایش ائتاف دو 
روزۀ مسئوالن، دبیران و امور بانوان 
شــورای ائتاف نیروهای انقاب با 
اشاره به اینکه »انتظار می رود تحول 
همه جانبه در ادارۀ کشــور صورت 
بگیرد«، به شعارهای تحول گرایانۀ 
رئیســی قبل و بعد انتخابات اشاره 
کرد و گفت: »جلوه و ظهور این تحول 
باید در مدیریت جهادی باشد چراکه 
از طریق مدیریــت جهادی می توان 
توطئه دشمن را خنثی کرد. این نوع 
مدیریــت و کار می تواند ما را در برابر 

دشمن پیروز کند.«

هشدارها به عملکرد اقتصادی دولت همسو باال گرفت؛

اصولگرایان در حلقه منتقداِن نگران

 شماره   921 /شنبه 8 آبان   1400  /   23 ربیع االول 1443  / 30  اکتبر   2021

بازتاب

هجمه یک ســایت تندرو به آیت اهلل صافی 
گلپایگانی به خاطر بیان مواضعشان واکنش های 
بسیاری را برانگیخته و مراجع تقلید و روحانیان از 
جناح های مختلف سیاسی نسبت به آن اعتراض 
کرده اند و اظهار مواضع ایشان را سخن حقی که 

ناشی از سامت نفس ایشان است خوانده اند.
همه چیز از سخنان این مرجع تقلید در دیدار 
با محمدباقر قالیباف در هفتــه آخر مهر کلید 
خورد آنجا که با اشاره به گرانی سرسام آور چاره 
کار را برقراری ارتباط با کشورهای دیگر جهان 
اعام کرد و گفت: توصیه حقیر این است که باید 
با تمام کشورهای دنیا باعزت و اقتدار رابطه داشته 
باشیم. اینکه با بســیاری از کشورها قهر باشیم 
صحیح نیســت و به ضرر مردم عزیزمان است. 
شــما باید با عقانیت و تعامل سازنده، حقوق 

ملت را احقاق کنید. 
پس ازآن بود که ســایت خبری رجانیوز در 

واکنش به اظهارات ایشــان مقاله تندی نوشت 
و در انتهای آن عنوان کرد: هشت سال خسارت 
محض و هشــت ســال عبرت کافی نیست؟! 
می خواهید به عنوان مرجع تقلید، دوباره مردم 
را ســرگردان مذاکره و برجام و غرب و تعلیق و 

شرطی شدن اقتصاد و ... کنید؟!
در همین راســتا بود که به گزارش رسا روز 
گذشــته جامعه مدرســین حوزه های علمیه 
در پیامی این نــوع حرکات را محکــوم کرد و 
نوشت: یادداشــت انتقادی یکی از نویسندگان 
در نقد سخنان حضرت آیت اهلل العظمی صافی 
گلپایگانی دامت برکاتــه تحلیلی غیرمنصفانه 
بود. مرور مواضع قاطع و انقابی آن مرجع معظم 
این حقیقت را آشکار می سازد که ایشان فراتر 
از اختافات و نگاه های سیاسی جناحی موضع 
می گیرند و با شــناخت و بصیــرت انقابی در 
راستای اهداف انقاب اسامی به مسائل جامعه 

ورود پیدا می کنند، بی شک تنزل دادن سخنان 
مرجعیت معظم، به پایین ترین سطح کنش های 
سیاسی جفا به اسام، انقاب و مرجعیت دینی 

است.
در قسمت دیگر این بیانیه آمده است: سخنان 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی ادام اهلل بقائه، 
تأکید بر سیاســت نظام در ارتبــاط حکیمانه، 
عزتمندانه و بر اساس مصالح کشور و منافع مردم 
با دنیاست، امید داریم همگان با رعایت اخاق 
رسانه ای و آداب اسامی در راستای حفظ منافع 
کشــور قلم زده و از تکمیل پازل دشمن و ایجاد 

اختاف و دودستگی در جامعه بپرهیزند.
اما بیانیه جامعه مدرسین حوزه های علمیه 
تنها واکنش در این زمینه نیســت که آیت اهلل 
علوی بروجردی هــم دراین باره گفت: آیت اهلل 
العظمی صافی گلپایگانــی نمی تواند در برابر 
این وضعیت ساکت باشد. یک سایت به آیت اهلل 
صافی تعرض کرده که چــرا گفته اید با دنیا قهر 

نباشیم؟
وی که در مراسم چهلم آیت اهلل حسن زاده 
آملی در مسجد اعظم قم سخن می گفت اظهار 
کرد: من نمی دانم و این آقا را نمی شناســم که 

چطور باعث شده در سایه انتقاد این طور صحبت 
کند و کسی جلوی او را نگرفته است؟! او می تواند 
به مرجع تقلید بگوید من به این حرف شما انتقاد 
دارم و توضیح بدهید؛ اما نباید زیر ســایه انتقاد 
بی ادبی کند و چیزهایی بگوید که فکر می کنم 

اگر بعداً خودش بخواند پشیمان شود.
در همین حال به گزارش جماران سید حسن 
خمینی هم در صفحه اینستاگرام خود در مورد 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی نوشت: وقتی 

از پیش ایشان برمی خیزی، احساس می کنی 
به هم ریختگی های وجودی ات نظام یافته است. 
هرگز از آن ها دعوت به نفس نمی بینی. وی که 
عکســی از آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی و 
خودش، در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده 
بابیــان این که آیت اهلل صافــی در زمره عالمان 
بزرگی اســت که در قید حیات اند، نوشــت: به 
جرئت می توان گفت که دین برای ایشان، فقط و 

فقط دین خدا است.

موج حمایت از آیت اهلل صافی گلپایگانی

سخن حقی که شنیده شد

با این که زمان بسیار 
کوتاهی از آغاز به کار 

دولت سیزدهم می گذرد 
اما گویی اقدامات دو 

ماه و نیم گذشته، دایره 
منتقدان نگران را گسترده 

کرده است تا جایی که 
اصولگرایان هم در این حلقه 

قرارگرفته اند، بر همین 
مبنا هم بود که آخر هفته 

گذشته به زمانی برای بیان 
این نگرانی ها و هشدارها به 

دولت سیزدهم به ویژه در 
حوزه اقتصاد گذشت

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز برای 
رایزنی درباره ایران با سران سه کشور فرانسه، انگلیس 
و آلمان دیدار کند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
کاخ ســفید با اعام این خبر گفته هــدف از این دیدار، 
رسیدن به یک »موضع مشــترک مذاکره ای« درباره 
نحوه رسیدگی به مســئله برنامه هسته ای ایران است.

سالیوان چند روز پیش گفته بود که رئیس جمهور آمریکا 
خواستار هماهنگ سازی سیاست هایش با طرف های 
اروپایی و رسیدن به جبهه ای متحد با آنها در قبال ایران 
است. از ســوی دیگرعلی باقری کنی،معاون سیاسی 
وزارت خارجه جمهوری اســامی ایــران پس از ترک 
بروکسل به مســکو رفت.او با سرگئی ریابکوف همتای 
روسی خود و مذاکره کننده ارشد هسته ای روز جمعه در 
وزارت خارجه روسیه در باره ساز و کارهای لغو تحریم 
های غیر قانونــی علیه ملت ایــران رایزنی کرد.معاون 
سیاســی وزیرامورخارجه در بدو ورود به مسکو گفت: 
مذاکرات درباره لغو تحریم هــای ظالمانه و غیرقانونی 

آمریکا با حضور ســه کشــور اروپایی، چین و 
روسیه از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش ایسنا، علی باقری پیش از ترک 
بروکسل در دیدار با دبیرکل وزارت امور خارجه 
بلژیک درباره مذاکرات برجامی و مجموعه ای از 

مسائل دوجانبه، افغانستان و مسائل بین المللی 
گفت وگو کرد.

باقری در توئیتر نوشته بود: 
گفتگویی جدی و سازنده با 
انریکه مــورا در مورد عناصر 
ضروری مذاکــرات موفق 

داشــتم.وی 

افــزود: توافق کردیم  پیــش  از پایان مــاه نوامبر 
مذاکرات را شــروع کنیم. تاریخ دقیق هفته بعد 

اعام خواهد شد.
اما ســخنگوی اتحادیه اروپا اعام کرد: برای 
تعیین تاریــخ از ســرگیری مذاکــرات وین در 
اســرع وقت در تاشیم.ســخنگوی سرویس 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا 
در یــک کنفرانــس خبری به 
بیان مطالبی درباره مذاکرات 
اخیر مقامــات اتحادیه اروپا 
با هیات دیپلماتیک ایرانی 
در بروکســل درباره 

ازسرگیری مذاکرات احیای برجام پرداخت.به گزارش 
ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، پیتر استانو، سخنگوی 
اتحادیه اروپا روز جمعه گفت: ایران و قدرت های جهانی 
که به دنبال احیای توافق هســته ای هستند، در تاشند 
بر سر تاریخی برای از ســرگیری مذاکرات وین در اسرع 
وقت، توافق کنند.به گفته استانو، دیدارعلی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه ایران با مقامات اتحادیه اروپا در 

بروکسل در این باره، »کارآمد« بوده است.
برگزاری دور هفتم این مذاکرات تا پس از تشــکیل 
دولت سید ابراهیم رئیسی، به تاخیر افتاد. مقامات ایران 
همچنین اخیرا مطرح کرده بودند مشغول بررسی نتایج 
حاصل از شــش دور مذاکرات وین هســتند و به محض 
پایات یافتن این بررســی ها، ایران آماده مشــارکت در 
مذاکرات خواهد بود. مذاکرات وین در این راستا پیش می 
رود که بتواند از طریق اقداماتی هماهنگ شده، موجب 
بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی کامل به توافق 

هسته ای شود.

هدف، »موضع مشترک مذاکره ای« اعالم شد؛

رایزنی بایدن با رهبران اروپا درباره ایران

ورود    رژیم صهیونیستی 
 به »منطقه معما«
 در قبال ایران 

 آمریکا، تحریم های جدید 
علیه ایران اعالم کرد 

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعام کرد 
نام 2 شرکت و 4 شخص حقیقی ایرانی به فهرست 
اشــخاص تحت تحریم دفتر کنترل دارایی های 
خارجی )اوفک( که از نهادهای زیرمجموعه وزارت 

خزانه داری به شمار می رود، اضافه شده است.
به گزارش تسنیم، وزارت خزانه داری آمریکا 
در بیانیه خود در خصوص تحریم این 2 شرکت و 4 
شهروند ایرانی مدعی شد که آنها نقش حیاتی در 
توسعه برنامه های پهپادی سپاه پاسداران انقاب 

اسامی و نیروی قدس سپاه دارند.
بر اساس این بیانیه دو شــرکت کیمیا پارت 
سیوان و اوج پرواز و 4 شــهروند ایرانی به نام های 
یوسف ابوطالبی، سعید آقاجانی، عبداهلل محرابی 
و محمد ابراهیم زرگر تهرانی از امروز تحت تحریم 

آمریکا قرار می گیرند.
    

 عکس خبرساز از معاون 
وزیر امور خارجه در بلژیک 

پس از انتشار تصویری خبرساز از معاون سیاسی 
وزارت خارجه در دیدار با همتای پاکستانی اش که 
پرچم ایران وارونه به نمایش درآمده بود؛ عکسی از 
عدم رعایت پروتکل دیپلماتیک در حاشیه حضور 
علی باقری در بروکسل، پایتخت بلژیک حاشیه ساز 
شده است. در تصویر منتشر شده در فضای مجازی؛ 
علی باقری که برای دیدار بــا مقامات اتحادیه اروپا 
درخصوص موضوعات مرتبط با مذاکرات احیای 
برجام به بلژیک سفر کرده بود، درعکس دونفره با 
تئدورا گنتزیس دبیرکل وزارت امور خارجه بلژیک؛ 
پشت به پرچم ایران ایستاده است که اقدامی خاف 

پروتکل ها و عرف دیپلماتیک است.
    

تحلیل صادقی از ائتالف راست 
میانه، اصالحات و ملی مذهبی ها 
یک فعال سیاسی اصاح طلب گفت: شاید فضای 
سیاسی موجود کشور، انگیزه ای برای ایجاد ائتاف 
فراگیر میان نیروهای سیاســی رانده شده از راست 
میانه تا اصاح طلبان و نیروهای ملی مذهبی شود. 
محمود صادقی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
فعالیت های سیاسی پس از انتخابات دچار رکود شده 
و این وضعیت فقط مخصوص اصاح طلبان نیست، با 
بیان برخی نقدها نسبت به شیوه برگزاری انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری  و بیان تبعات آن از نگاه 
خود، گفت: در جریان اصاحات نشست ها و جلسات 
به صورت منظم برگزار می شود و این بحث ها بیشتر 
معطوف به ارزیابی از اتفاقات گذشته و آسیب شناسی 
عملکرد این جریان است و رویکردهای مختلفی هم 
در جریان اصاحات وجود دارد. برخی کماکان قائل 
به مشارکت از طریق صندوق رای هستند و بعضی به 
دلیل اعمال محدودیت در انتخابات، به راه حل های 
دیگری فکر می کنند.  صادقی در پاسخ به این پرسش 
که آیا این احتمال وجــود دارد که اصاح طلبان در 
انتخابات مجلس یازدهم شرکت نکنند، گفت: جریان 

قدرتمندی در اصاحات چنین دیدگاهی دارند.
    

 استقبال طالبان 
از نشست وزرای خارجه در تهران

معــاون ســخنگوی طالبــان از برگــزاری 
نشست وزرای امور خارجه کشــورهای همسایه 
افغانستان+روســیه در تهران و اهداف آن استقبال 
کرد. به گزارش ایســنا به نقل از شبکه طلوع نیوز، 
احمداهلل وثیق، معاون سخنگوی طالبان از نشست 
همسایگان افغانستان در ایران قدردانی کرد و این 
دیدار را به نفع افغانستان دانست. معاون سخنگوی 
طالبان اظهار کرد: ما از این نشست حمایت می کنیم، 
همان چیزی که انتظار داشتیم اتفاق افتاد و این به 

نفع افغانستان بود.
    

 حمله نماینده نجف آباد 
با لودر به دانشگاه آزاد

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد با ســوار 
شدن بر لودر، دســتور حمله به دانشگاه ازاد این 
شــهر را صادر کرد.به گزارش خبرآناین،هفته 
گذشته فیلمی در شــبکه های اجتماعی منتشر 
شد که در آن،ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد 
سوار برلودر،به دانشگاه آزاد این شهر حمله کرده و 
بخشی از دیوارهای دانشگاه را تخریب کرده است.
اصل دعوا مربوط به احــداث یک زیرگذر در جوار 
دانشگاه است که طی کردن روال اداری و قانونی 
احداث زیرگذر، باعث شــد تا حوصله نماینده سر 
برود و خود، سوار بر لودر شــده و دستور حمله به 
دانشگاه آزاد نجف آباد را صادر کند.دانشگاه آزاد 
نجف آباد که به عنوان یکی از مراکز جامع دانشگاه 
آزاد در کشور شناخته می شود با صدور اطاعیه 
ای، ضمن تقبیح این عمل، اعــام کرد به دادگاه 

شکایت کرده است.

روی موج کوتاه

پری شاکرین

 نشریه اکونومیست در گزارشی، به رزمایش اخیر پرچم آبی از سوی نیروی هوایی اسرائیل با مشارکت 
برخی کشور های خارجی پرداخته و به طور خاص به این مساله اشاره کرده که هدِف اصلی این رزمایش از 
سوی تل آویو، معطوف به ایران بوده است. با این حال، اکونومیست بر این باور است که هرگونه تقابل نظامی 

اسرائیل با ایران، این رژیم را با، اما و اگر های فراوانی در ادامه راه رو به رو خواهد کرد.
نشریه اکونومیست در این رابطه می نویســد: جنگنده های اف 1۶ آمریکایی، تایفون های انگلیسی، 
رافائل های فرانسوی و همچنین دیگر جنگنده های پیشرفته، دو به دو به آسمان بر می خیزند. برای مقابله 

با دشمنی که اســرائیلی ها نام خاصی را در رزمایِش خود برای آن تعیین نکرده اند با این حال تقریبا همه 
می دانند که هدف اصلی اسرائیلی از انجام مانور های نظامِی اینچنینی، مقابله با ایران است. افسران اسرائیلی 
تاش زیادی می کنند تا اینگونه وانمود کنند که دشمن فرضی آن ها در رزمایش های نظامیشان، یک تهدیِد 
عمومی )و نَه خاص( است. با این حال، نوع چینشی که برای دشمن فرضی تدارک دیده شده و سامانه های 
موشکی و پهپادی که برای آن درنظر گرفته شده، بسیار به ایران شــباهت دارد. در این رابطه یک ژنرال 

اسرائیلی می گوید که ما برای تقابل با ایران، به انجام رزمایش های اینچنینی نیاز داریم.


