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دیروز، اجتماع بزرگ مردم ایران که به دعوت شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی در میدان انقالب برگزار شد، 

با حواشی بسیاری همراه بود.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایلنــا، هرچند که این 
راهپیمایی  بــرای محکومیت اغتشاشــگران اخیر و به 
جهت به رخ کشــیدن اقتدار ملت برگزار شــده بود، اما 

فضای مقصر جلوه دادن دولت در آن کامال مشهود بود.
برخی در پالکاردها عباراتــی را به کار برده بودند که 
گویی تنها حســن روحانی پای مصوبه افزایش قیمت 
بنزین را امضا کرده اســت. برخی نیز با نوشته هایشان 
آنچنان به دولــت و رئیس دولت تاختــه بودند تا جایی 
که تالش کــرده بودند از نوشته هایشــان »خائن بودن 
رئیس جمهور« برداشت شود. در این عبارات و پالکاردها 
اکثرا حمایت رهبری از تصمیم سران قوا نادیده گرفته 
شــده و به جای حمایت به انتقاد و حمله به مســئوالن 
روی آورده بودند، آن هم به صورت گزینشــی و نه همه 

مسئوالن و قوای سه گانه دخیل در این تصمیم.
یکی از شعارهایی که در راهپیمایی امروز به وفور قابل 
مشاهده بود خطاب به مســئوالن بود که به آن ها گفته 
بود »ذوق نکنید به عشق رهبر آمدیم«. اینگونه شعارها 

معموال در هیچ راهپیمایی قابل مشاهده نبود.
خیانت کار خواندن دولت نیز از دیگر نوشته هایی بود 
که با نگاهی به اطراف امکان روئیت آن وجود داشت. در 
این میان مجلس نیز از تیر انتقــادات برخی ها در امان 
نماند و به منفعل عمل کردن در برابر اقدامات دولت متهم 
شد به گونه ای که روی یکی از پالکاردها نوشته شده بود 
»دولت خیانت می کند مجلــس نگاهش می کند«. این 
جمالت که مضامین شــبیه آن نیز کم دیده نمی شــد، 

شاید اهدافی برای تحت فشار قرار دادن دولت از طریق 
پارلمان و حتی تسلیم دولت داشته باشد.

این عبارت ها در کنار برخی پالکاردها و نوشته هایی 
با مضامیــن حذفی، به طور مســتقیم و غیرمســتقیم 
خواســته هایی را از شــورای نگهبان بیان می کردند و 
دامنه این انتقادات را عالوه بر مجلس و دولت به ســمت 

جریان ها سیاسی هم می کشاند.
به عنوان مثال یکــی از پالکاردهای بــزرگ در این 
راهپیمایی منتخبان مردم را اینچنین مورد خطاب قرار 
داده بود: »مسئولین تنبل و بی تدبیر در دولت و مجلس«. 
چنین عباراتی تقریبا تا کنون در هیچ راهپیمایی سابقه 
نداشته اســت که قطعا می توان به قصد برخی از به کار 

بردن چنین عباراتی پی برد.
این پالکارد در ادامه می نویســد: »ما مردم به عشق 
رهبر و آرمان های مقدس نظام و اعالم برائت و انزجار از 
دشمنان داخلی و خارجی آمده ایم«. این عبارت وقتی 
خطاب به مســئوالن دولت و مجلس گفته می شــود و 
منتخبان مردم را تنبــل و بی تدبیر خطاب می کند این 
هدف را متبادر می کند که شــاید نویسندگان آن قصد 

دارند که مسئوالن را در مقابل رهبر انقالب جلوه دهند.
این پالکارد در ادامه اینطور می نویسد: »حضور ما را 
دلیلی بر تایید اشتباهات خود ندانید، به خواست خداوند 
و با هوشــیاری مردم شــما و جریان فکری فریبکارتان 
جایی در مجلس و دولت های بعدی نخواهید داشــت«. 
این عبارت به نوعی درخواســت غیر مستقیم از شورای 

نگهبان است.

این درخواســت به طور علنی تری هم با این عبارت 
مطرح شده بود: »شورای نگهبان ما از شما انتظار داریم 
نااهالن را رد صالحیت کنید«. حمله به رئیس جمهور و 
مسئول دانستن شخص او در ایجاد نارضایتی  معیشتی 
مردم از دیگر برداشت هایی بود که امکان دریافت آن از 
پالکاردها و نوشــته ها ممکن بود. نوشته هایی ازجمله 
»از دالر جهانگیری تا بنزین روحانی #خائن« یا نوشته 
دیگری خطاب به رئیس جمهور مبنی بر اینکه »شما با 
نقد به سهمیه بندی و دونرخی شدن بنزین رای  آوردید« 
گزاره هایی بودند که شاید ســعی بر این داشتند تا توپ 
مســئولیت گرانی بنزین و حواشی پس از آن را به زمین 

شخص رئیس جمهور بیاندازد.
نام بردن از فتنــه ۸۸ و فتنه بنزیــن و ربط دادن آن 
به اظهارات حســن روحانی مبنی بر اســتفاده از همه 
ظرفیت های قانون اساســی ازجمله رفراندوم هم دلیل 
دیگری برای تاختن به رئیس جمهور بود. در پالکاردی 
نوشته شده بود: »فتنه ۹۸ برای رفراندوم بود و تیرش به 

سنگ خورد »فتنه بنزین« فتنه امنیتی ۹۸«
عبارت »مرگ بر فتنه گر چه در حصر چه در قصر« نیز 
شــاید خطاب قرار دادن مجدد حسن روحانی و کاربرد 

عبارت فتنه گر برای رئیس دولت دوازدهم تلقی شود.
پس از انتقــاد و حمله بــه دولت و مجلــس، برخی 
نیز قوه قضائیه و رئیســی را مورد خطاب قــرار دادند. 
امــا مضامین مورد خطــاب این قوه همچون شــورای 
نگهبان رنگ و بوی درخواســت داشــت. درخواستی 
برای اعــدام فتنه گران و آشــوبگران در شــعارهایی 

همچون »آشوبگر مســلح اعدام باید گردد«، » فتنه گر 
 آشــوب گر چه دانشــجو چه اســتاد اعدام باید گردد« 

به چشم می خورد.
نکته جالب توجه اینکه رسانه ملی هم جریان پخش 
زنده تجمع امروز نتوانســت به صورت بی طرفانه ای این 
مراسم را پوشــش دهد و برخی پالکاردهای حمله علیه 

دولت را در تصاویر بسته به نمایش گذاشت.
در یکی از ایــن پالکاردهــا روحانی عامــل اصلی 
آشوب های اخیر معرفی شــده و از قوه قضائیه خواسته 
شده بود که به این مساله رســیدگی کند. در عین حال 
شب نامه ای علیه دولت در میان تجمع کنندگان پخش 
شــد که در تمام صفحات آن حمله بــه دولت و اعضای 

کابینه مشهود است.
در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در این 
اجتماع گفت: ملت عزیز ایران باور کنید ما در یک جنگ 
بزرگ جهانی هستیم، همین االن شما در این لحظه در 

حال شکست دادن همه قدرت استکبار هستید.
سردار حسین ســالمی در جمع راهپیمایان دیروز 
تهران افزود: باور کنید جنگی که در خیابان های ما آغاز 
شد یک نقشه جهانی بود. شــما دقیق عمل کردید، آن 
لحظه که نمی بایست به پیاده نظام ها بپیوندید، نجیبانه 
صف خود را جدا کردید؛ امروز که باید به صحنه بیایید، 
آمدید. اســالم جاودانه شد، ایران ســرافراز شد، امروز 
دشمن از شــکوه حضور شما ناامید شــد و تیر خالص 

زده شد.

وی گفت: حضور امروز مردم تهــران تیرخالصی به 
سیاســت های تجاوزکارانه و امیدهای واهی بزرگترین 
دشمن تاریخ بشر است. ســالمی خطاب به راهپیمایان 
گفت: درود بر شــما مردمی که در لحظه تاریخی اسالم 
نقش آســمانی را بر زمین ترســیم کردیــد. امروز که 
شما اینجا جمع شــده اید تیر خالصی به سیاست های 
تجاوزکارانه و امیدهای واهی بزرگترین دشمن تاریخ بشر 
زدید. سالمی تصریح کرد: فتنه ای که در روزهای اخیر 
اتفاق افتاد حاصل همه تالش های شکست خورده دشمن 
طی چهل سال گذشته و این چند روز گذشته بوده است.

وی ســپس گفــت: دشــمن ماه هــا منتظــر بود؛ 
نمی توانست حادثه بسازد، اما منتظر حادثه ای بود تا از 
آن استفاده کند. دشمن حتی می خواست از پوشک بچه 
هم استفاده کند. بنزین بهانه بود. دیدید که به صحنه آمد 
و همه جا را آتش می زد این مفهوم دموکراسی و حقوق 

بشر در منطق آمریکایی ها بود.
وی خطاب به مردم ایران گفت :شما مردم از هیچ چیز 
نگران نباشید ما سختی ها را پشت سر می گذاریم و از فراز 
دشمنان عبور می کنیم ما مسئوالن نظام باید کمر همت 
ببندیم در راه پیشرفت و ایمنی و رفاه و آزادی شما آنقدر 

بدویم تا بمیریم.
ســالمی در بخش دیگری از این ســخنرانی خطاب 
به دشــمنان گفت: شــما ما را در میدان نبــرد تجربه 
کردید، ســیلی های محکمــی خوردید، نتوانســتید 
پاسخ هم بدهید؛ بعضی از این ســیلی ها را همه جهان 
دیده اســت، برخــی را هم ندیــده اســت. وی خاطر 
 نشــان کرد: منتظر باشــید از خط قرمز ما عبور کنید،

 نابودتان می کنیم.
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نمایندگان مجلس دیروز آثار افزایش قیمت 
بنزین بر کاالها و خدمات را بررسی کردند

شوک  درمانی 
! ینی بنز

چرتکه 3

»دولت باید منابعی که به عنوان مابه التفاوت از محل افزایش قیمت 
بنزین در نظر گرفته شده در اسرع وقت به حساب مردم واریز کند تا با 
این کار نشان دهد پای عهدش ایستاده است.« این تاکید رئیس مجلس 
شورای اسالمی در جلسه روز گذشته در جریان بررسی تاثیر افزایش 
قیمت بنزین بر قیمت کاالها بود؛ ضمن اینکه اعالم کرد: »کاالهایی که 
توسط شرکت های دولتی تولید می شوند یا دولت واردات آنها را برعهده 
دارد نباید افزایش قیمت داشته باشــند.« اما علی الریجانی مشخص 
نکرد که این سطح از قاطعیت و پیگیری مجلس و دولت شامل کاالهای 

تولیدی بخش خصوصی هم می شود یا خیر؟
بازنگری در سهمیه و نرخ بنزین 

برخی نمایندگان نیز در این جلسه خواهان بازنگری در سهمیه  نرخ 
بنزین از سوی دولت بودند.

ســید حســین افضلی، نماینده مردم اقلید در مجلس، در تذکری 
شفاهی خطاب به رئیس جمهوری اعالم کرد: »انتظار می رود تا زمانی 
که افزایش قیمت بنزین تأثیری روی ســایر قیمت ها نگذاشته است، 
چاره ای جدی با اتکا به نظر کارشناسان و نخبگان اندیشیده شود. پس 
از ابالغ قیمت بنزین، مطالبه مشهود و واضح این است که باید در نرخ 

سهمیه ها و قیمت بنزین بازنگری شود«. 
شوک اصالح و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آن قدر تاثیرگذار 
بود که حتی نمایندگان مجلس هم نمی توانند این وعده دولت را باور 
کنند که تمام پول عایدی از محل افزایش قیمت بنزین در قالب یارانه 

جدید به مردم پرداخت می شود...

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری: 

جیسونرضائیانازشرایطسوءاستفادهمیکند
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همين صفحه
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 راهپیمایی با چاشنی 
پخش شبنامه علیه دولت


