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آقای رئیسی! این هم مصداق فساد است
 آقای رئیســی در دوران مبارزات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ درباره بحث مبارزه با فساد نکته ای 
گفت که می شــود بارها و بارها آن را نقطه آغاز تحلیل و تفسیر برخی از رفتارها و اقدامات 
دولــت قرار داد. در آن زمان بحث مبارزه با فســاد یکی از اصلی ترین شــعارها و وعده های 
او بود. وقتی از آقای رئیســی ســؤال شــد که چرا برای این کار در همان قوه قضائیه که کار 
ویژه اش مبارزه با فساد است، نمی ماند، پاسخ ایشان این بود که می خواهد در دولت از سرمنشأ 
بروز مفاســد با فساد مبارزه کند. با این مقدمه ســراغ بحث اصلی برویم. در بازه زمانی یک 
مــاه اخیر دو تصمیم دولت برای آغاز فعالیت های صنعتی و اقتصادی در منطقه میانکاله 
محل بحث جدی شده است؛ یکی ساخت مجتمع گردشگری در آشوراده و دیگری تأسیس 
مجتمع پتروشیمی در بهشهر. در این مدت تقریبا تمام چهره های شناخته شده از کارشناسان و 
صاحب نظران محیط زیست کشور هشدار داده و تأکید کرده اند که این کارها به معنای ویرانی 
منطقه میانکاله اســت. شاید از منظر افکار عمومی فساد صرفا محدود به اعمالی باشد که 
مســتقیما با برخی ارقام بزرگ مالی مرتب می شود؛ اما در واقع امر فساد چیزی فراتر از این 
تصور است. هرچند هم محاسبات منطقی و هم تجربه نشان می دهند که عموما پروژه های 
بزرگ اقتصادی که فرایندهای مختلف شکل گیری و اجرای آنها خارج از ضوابط قانون جلو 

می رود، در نهایت به اعداد و ارقام بزرگی از سوءاستفاده  ها و مفاسد مالی هم ختم می شوند. 
دستور روز ۱۳ اسفندماه آقای رئیسی برای آغاز طرح گردشگری منطقه آشوراده در منتهی الیه 
شبه جزیره میانکاله نقض صریح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است که اجرای 
طرح های گردشــگری را در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
ممنوع کرده اســت. منطقه میانکاله یکی از مهم ترین مناطق حفاظت شــده محیط زیستی 
کشــور در چارچوب مناطق چهارگانه فوق است و اقدامی که آقای رئیسی دستور آغاز آن را 
داده، از این نظر تخلف محسوب می شود. اما چالش برانگیزتر از این مسئله موضوع مجتمع 
پتروشــیمی بهشهر است که به گفته مقامات محیط زیست همین دولت مجوزهای الزم را 
ندارد. تا امروز نیز هیچ گونه ارزیابی محیط زیســتی از این پروژه منتشر نشده که این خود یک 
ابهام بزرگ قانونی است. کما اینکه گفته شده اراضی آن منطقه و ازجمله زمین ۹۰ هکتاری 
واگذار شده به مجتمع پتروشیمی دارای طرح مرتع داری چندمنظوره تلفیقی است که مصوبه 
کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران را هم دارد. این در حالی است 
که مرتع داران منطقه اعالم کرده اند رضایت آنها برای تأســیس مجتمع پتروشــیمی در این 
اراضی جلب نشــده، حال آنکه بر اساس تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت، پروانه «چرا» مدرک معارض محسوب می شود؛ بنابراین تخصیص اراضی ملی 
و عرصه ای که دارای پروانه چرا و حق چرا اســت، مشمول مدرک معارض است و واگذاری 
آن به دیگری ممنوع بوده و واگذاری دوم باطل است. در همین حال اقدامات صورت گرفته 
در میانکاله مغایر مواد ۱، ۴، ۷، ۸ و ۱۱ سیاســت های کلی «محیط زیســت» است. همچنین 
تأســیس دو مجتمع گردشگری و پتروشــیمی در میانکاله ناقض مواد ۲، ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون 
«نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» اســت که تأسیس و فعالیت مراکز اقتصادی و صنعتی را 
موکول به رعایت ضوابط زیســت محیطی و دریافت مجوزهای مربوطه می کند. نکته اینکه 
اگر فرض بگیریم مجوزی در این زمینه صادر شده باشد، در صورت مغایرت مجوز با ضوابط 
زیســت محیطی نه تنها چنین مجوزی باعث توجیه آن فعالیت اقتصادی نمی شــود؛ بلکه 
اصل صدور آن هم تخلف از ســوی مرجع صادرکننده اســت. در فصل پنجم قانون نحوه 
جلوگیری از آلودگی هوا برای تمام این موارد، مجازات تعیین شــده اســت. مضافا اینکه ما 
قانون «حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور» را داریم که ساخت دو مجتمع گردشگری 
و پتروشــیمی در میانکاله برخالف ماده ۱ آن است که بر ممنوعیت فعالیت های اقتصادی 
که تأثیر مخرب بر تاالب ها دارند، تأکید کرده؛ یعنی حتی اگر سازمان محیط زیست مجوز این 

فعالیت ها را هم داده باشد، اصل صدور این مجوزها تخلف از قانون بوده. مهم تر از همه اینها 
اما اصل ۵۰ قانون اساسی است که می گوید: «در جمهوری  اسالمی، حفاظت  محیط زیست  
که  نسل  امروز و نسل های  بعد باید در آن  حیات  اجتماعی  رو به  رشدی  داشته  باشند، وظیفه  
عمومی  تلقی  می شود. از این  رو فعالیت های  اقتصادی  و غیر آن  که  با آلودگی  محیط زیست  یا 
تخریب  جبران ناپذیر  آن  مالزمه  پیدا کند، ممنوع  است». این اصل به روشنی در ماجرای اخیر 
میانکاله از ســوی دولت نقض شده است. درباره ایرادات و نقایص قانونی اقدامات صنعتی 
و اقتصادی در میانکاله می توان به موارد قانونی بیشــتری هم اشاره کرد؛ اما اصل بحث بر 
این اســت که چنین حجم وسیعی از نقض قانون در انجام یک مجموعه فعالیت اقتصادی 
که نگرانی های عمومی فراوانی هم به دنبال داشــته، به صراحت با شــعار انتخاباتی آقای 
رئیسی مبنی بر فسادستیزی در دولت مغایرت دارد. قانون شکنی که در میانکاله در حال وقوع 
است، با هیچ توضیحی از جمله اشتغال زایی توجیه پذیر نیست؛  مضاف بر این روش در پیش 
گرفته شده و نادیده انگاشتن قواعد قانونی در این مورد، ساقط کردن شأنیت و حیثیت قانون از 
سوی عالی ترین ارکان دولت است که نه تنها با شعار فسادستیزی میانه ای ندارد؛ بلکه خود 

مهم ترین زمینه فسادزایی در سیستم بوده و خواهد بود.

سیدعلی مجتهدزاده
حقوق دان

 شــرق: خط و نشان بهارستان برای پاستور با شروع ســال جدید شدت گرفته و در روز 
نخســتین جلســه صحن علنی در قرن جدید، ۳۳ تذکر نمایندگان به رئیسی خبر ساز 
شــد و روز گذشته هم ۱۹۰ نماینده با ارســال نامه ای به رئیسی، بر انتظارات خود در 
احیای برجام برای چندمین بار تأکید کردند . در این میان، بحث اســتیضاح وزرا نیز به 

صورت جدی پیگیری شد.
تندروهای مجلس که دل به تداوم وضع موجود بسته اند، از هرگونه سنگ اندازی 
در مســیر احیای برجام کوتاهی نمی کنند و روز گذشــته بــرای چندمین بار بر طبلی 
کوبیدنــد که صدایی جز گســترش فقر و نارضایتــی اجتماعــی از آن بلند نخواهد 
شــد. قبل از تعطیالت ســال نو، تندروها در جلســه ای با امیرعبداللهیان، با انتقاد از 
بی اطالعی خود از روند مذاکــرات برجام، وزیر امور خارجه را مورد عتاب قرار دادند 
کــه مبادا از اجرای قانون راهبردی تخطی کند و مذاکره ای را به ســرانجام برســاند 
که مورد حمایت آنها نباشــد. ایــن عکس العمل تندروها مــورد حمایت نمایندگان 
مســتقل و معتدل مجلس نیست؛ بنابراین به نظر می رسد کلیت مجلس حامی تیم 
مذاکره کننده ای باشــد که از دولت مورد حمایت بهارســتان بیرون آمده است. اما با 
شروع سال جدید و ارسال چندباره نامه نمایندگان معترض به احیای برجام، این نگاه 

حمایت از دولت در حال رنگ باختن اســت. گویی در وزن کشــی سیاسی نمایندگان، 
وزنه تندروها اگر ســنگین تر هم نباشد، سروصدایشان به میزانی بلند است که صدای 
نمایندگان معتدل شــنیده نشود. اوایل اسفند سال گذشته نامه ۲۵۰ نفر از نمایندگان 
مجلس که شــش شــرط برای احیای برجام قائل شــده بودند، در صحن قرائت شد 
و بعد از آن نامه ۱۶۰ نفر از بهارستان نشــینان در ۱۲ اســفند خطاب به دولت قرائت 
شــد که در آن از دولت خواسته شــده بود خود را مقید به ضرب االجل ها نداند و بر 
رعایت چارچوب های قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها اهتمام ویژه داشــته باشد؛ 
قانــون راهبردی ای که به گفتــه روحانی، رئیس دولت قبل، مانــع اصلی در احیای 
برجــام بود و نمی توان با رعایت بند به بند آن قانون، در نهایت به توافقی در احیای 
برجام دست یافت. هرچند احساس می شد مجلس اصولگرا با روی کار آمدن دولتی 
اصولگرا از مواضع ســخت گیرانه و در حقیقت سنگ اندازی ها در مسیر احیای برجام 
کوتاه بیاید و با حمایت از رئیسی و تیم مذاکره کننده سبب رفع تحریم ها شود، اکنون 
مشخص شــده مشکل تندروها فراتر از گرایش سیاســی دولت هاست و همچنان بر 
مواضع همیشــه مخالف خود در رابطه با برجام اصــرار دارند. دیروز هم جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار اخذ 

تضمین های محکم تر از طرف مقابل در مذاکرات وین شــدند. این در حالی است که 
«ضمانت محکم تر» در برابر ضمانتی که ما نمی دانیم چه بوده، در لغت نامه سیاسی 
نمی تواند تعریف خاصی داشــته باشد و مرز متغیر تفسیر اصالحات، بسته به منافع 

اشخاص، احزاب و گروه ها یک چالش همیشگی است.
روز گذشــته ولی اهللا بیاتی، نماینده تفرش در مجلس شورای اسالمی، در تذکری 
خطاب به وزیر امور خارجه گفت: ما اعتبار حکومت را به راحتی به دست نیاوردیم؛ 
خون های زیادی ریخته شــده و شهدای بســیاری دادیم. در مذاکرات وین باید اقتدار 
جمهوری اســالمی ایران حفظ شــود. در ضمن در توافق بایــد به موضوع اقتصاد و 

معیشت مردم توجه کنید.
 سایه استیضاح بر سر وزرا

در ســوی دیگر نشــانه ها از روابط نه چندان خوب بهارســتان و پاســتور، تالش 
برای اســتیضاح زود  هنگام وزرا قرار دارد که نشــان از نارضایتی نمایندگان اصولگرا 
از دولت اصولگراســت. در این راستا، عضو کمیســیون صنایع مجلس دیروز گفت: 
«با قدرت پیگیر اســتیضاح وزیر صمت هســتم». او حتی تأکید کرد: «فاطمی امین از 
خیلی موضوعات، بیگانه و دور اســت». لطف اهللا سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی، در توضیح تصمیم خود گفته است: «استیضاح را 
با قدرت پیگیری می کنم. ما قبال در رابطه با عملکرد وزیر نمی خواســتیم اســتیضاح 
کنیم، اما من االن می خواهم اســتیضاح را اصالح کنم؛ چون من در رابطه با قیمت 
خودرو به ایشان انتقاد داشتم. االن عملکرد وزیر نشان می دهد آقای فاطمی امین از 
خیلی موضوعات بیگانه و دور اســت». او درخصوص بحث واردات خودرو و اعمال 
نظر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در مصوبه نمایندگان مجلس نیز توضیح داد: 
«استنباط ما این است که این مسئله در اختیار دولت است و دولت می تواند واردات 
داشته باشد. کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد، این بود که گزارشی 
را به شــورای نگهبان داد و شــورای نگهبان هم با هیئت رئیسه که مجوزی از صحن 
داشــتند، با هم کنار آمدند و نظر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام مبنی بر حذف 

اعمال شده است».
 برای پیگیری استیضاح به ما می گویند منفعت طلب!

ســیاهکلی در رابطه با موضوع اســتیضاح وزیر صمت که از ســال گذشــته به 
هیئت رئیســه تحویل داده شــده و تاکنون اعالم وصول نشــده است، گفت: به تازگی 
یــک مطلب جدید پیش آمده که رســانه دولت اصال ماهــا را منفعت طلب خطاب 
کرده و گفته اینهایی که دنبال اســتیضاح هستند، منفعت طلب هستند. جالب است 
به عنوان یک رســانه دولتی که از بیت المال پول می گیــرد، باالی هزارو ۵۰۰ میلیارد 
تومان بودجه می گیرد، بیش از هزار کارمند دارد، در کشــورهای مختلفی نمایندگی 
دارند و باید مدافع واقعی دولت و مردم باشــند و این رویه خیلی وحشــتناک است. 
وی گفت: در چارت اخیری که ما آن را افشا کردیم و ابالغ شده است، اصال «معدن» 
وجود نداشــت، نمی دانم آقای وزیر دارد چــه کار می کند. بنابراین اگر تا دیروز از من 
می پرســیدند، می گفتم نمی خواهم عملکرد وزیر را استیضاح کنم، اما از این به بعد 

عملکرد وزیر را هم می خواهم استیضاح کنم.
 تصمیمات نسنجیده دولت در حال مشکل سازی است

جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی نیز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استیضاح وزرای کار و صمت 
که برای آنها امضا جمع آوری شــده اما اعالم وصول نشــده  است، گفت: من اطالع 
نــدارم دولت اکنون در حال ایجاد تغییرات در کابینه اســت یا خیر؛ اما احتمال دارد 
دولت بعد از اینکه شــش ماه از عملکرد کابینه گذشته و عملکرد وزرا و استانداران 
را بررسی کرده اســت، چنین تصمیمی داشته باشد. قطعا هم استانداران و هم وزرا 

باید تعدادی جابه جا یا تعویض شــوند و در جای دیگری به کار گرفته شوند. بنابراین 
ممکن است دولت خودش دســت به تغییراتی بزند. وی ادامه داد: این انتظار برای 
تغییرات وجود دارد و اگر دولت و رئیس جمهور تعلل کنند، مجلس به ناچار به این 
موضوع ورود خواهد کرد. عضو فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: ورود مجلس 
فعال روی ســه وزیر اقتصاد، کار و صمت است، اما احتمال دارد این دامنه به وزرای 
دیگر مانند وزیر علوم نیز گســترش پیدا کند و وزرای دیگر هم از سوی مجلس مورد 

استیضاح قرار گیرند.
 رگبار تذکرها به وزرا

در ایــن میان، مجلس اولین جلســه خود در قــرن جدید را توفانــی آغاز کرد و 
نماینــدگان ۳۳ تذکر به دولت دادند. حجم باالی تذکرات که نشــان از ناخشــنودی 
بهارستان از عملکرد پاستور داشت، بازتاب گسترده ای در رسانه ها پیدا کرد. سیدناصر 
موسوی الرگانی روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
به هیئت رئیســه مجلس درباره اســتیضاح وزیــران کابینه دولت ســیزدهم گفت: 
اســتیضاح دو وزیر که به امضای ۵۵ نماینده مجلس رســیده، تقدیم شده است، اما 
اعالم وصول نمی شود؛ یکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اســت که ما درخواست اجرای آیین نامه برای استیضاح این دو وزیر 
را داریم. روح اهللا متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز در جلسه 
علنی روز گذشته قوه مقننه دیگر تذکرات کتبی نمایندگان را که ۳۳ مورد بود، خطاب 

به مسئوالن اجرائی کشور قرائت کرد.

شتاب انتقاد نماینده ها از پاستور؛ آیا مجلس در مقابل دولت ایستاده است؟

دولت، گرفتار در  «گیره» بهارستان

شــرق: طرح صیانت از فضای مجازی یا همان محدودیت اینترنت طرحی است 
که بدون توجه به مخالفت های جامعه با رأی مجلس اصل هشــتاد و پنجی شد. 
یعنی به کمیسیون مشترک رفت تا پشت درهای بسته و بدون اطالع عموم صرفا 
تعداد انگشت شــماری به جای همه نمایندگان دربــاره آن تصمیم گیری کنند. اما 
حاال خبر رســیده که با امضای ۱۸۵ نماینده از هیئت رئیســه خواســته  شده این 
موضوع برای رسیدگی به صحن مجلس برگردد. یعنی به عبارتی بازگشت طرح 

فوق به ایستگاه اول.
طــرح صیانت از فضای مجازی بدون شــک یکی از پرحاشــیه ترین مصوبات 
مجلس یازدهم اســت که سال گذشته با وجود واکنش های منفی جامعه نسبت 
به آن، با البی و اصرار حامیان این طرح برای بررسی از دسترس عموم نمایندگان 
در صحن خارج و به کمیسیون مشــترک سپرده شد. کمیسیونی که اکثریت آن را 
موافقان محدودیت فضای مجازی تشکیل می دادند و ریاست آن را رضا تقی زاده، 
نماینده فعلی مجلس و وزیر احمدی نژادی برعهده دارد که به گفته نوری قزلجه 
یکی از نمایندگان مخالفان این طرح، کلیات آن را در جلســه ای فوری و عجوالنه 

به تصویب رسانده بود.
گفته می شود  رئیس کمیسیون مشترک بدون دادن فرصت صحبت به نمایندگان 
به جز یک نفر و نماینده مرکز پژوهش ها و ســایر دســتگاه ها، در مدت زمانی کوتاه 
بــرای کلیات طرح صیانت رأی گرفت و کلیــات طرح رأی آورد. مخالفان این طرح 
همچنین به برگزاری این جلســه در فصل بررســی بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کردند. پس 
از اعالم خبر تصویب این طرح در فضای رســانه ای داخلی و خارجی، واکنش های 
منفــی فراوانی از ســوی کاربران فضای مجازی علیه مجلس شــد. همچنین ۱۶۰ 
نماینده مجلس نیز خواســتار بازگرداندن این طرح از کمیســیون مشــترک فضای 
مجازی بــه صحن علنی شــدند. بعد از باالگرفتــن اعتراضات و انتقــادات، مرکز 
پژوهش هــا هم گزارشــی درخصوص ایــراد بندهایی از این مصوبــه اعالم کرد و 

هیئت رئیسه مجبور شد این مصوبه و رأی کمیسیون مشترک را ابطال کند.
حاال جالل رشــیدی کوچی، یکی از نماینــدگان و منتقدان جدی طرح صیانت از 
فضــای مجازی که به واســطه همین همراهی با مردم به نظر می رســد این روزها 
محبوبیتی نســبی بین کاربران فضای مجازی پیدا کرده است، در توییتی اعالم کرد 
که ۱۵ فروردین درخواســت ۱۸۵ نماینده مجلس به منظور بازگشت طرح صیانت 
از کمیســیون مشــترک به صحن مجلس را به رئیس مجلس تقدیم کرده است. او 
همچنیــن اظهار امیدواری کرد که بر اســاس آیین نامه داخلی مجلس با اولویت و 
در اولیــن زمان این درخواســت در صحن مجلس اعالم وصول و به رأی  گذاشــته 
شود. البته پیش از این این نماینده مجلس با استناد به سخنان مقام معظم رهبری 
در رابطــه با ســاماندهی فضای مجازی توســط دولت در جمــع مجلس خبرگان 
در توییتی نوشــته بود «مســئولیت از دوش مجلس برداشته شد، ان شاءاهللا دولت 

دغدغه های مردم را برطرف کند».
به هرحال با وجود اظهارنظرات مختلف موافقان و مخالفان این طرح در یک ماه 
گذشــته، درنهایت یک بار دیگر قرار اســت این طرح در مجلس بررسی شود و دیگر 
تعدادی انگشت شمار تحت عنوان کمیسیون مشترک نتوانند به جای همه نمایندگان 

درباره موضوعی با این سطح از اهمیت تصمیم گیری کنند.
البتــه برخــی بر این باورند که بازگشــت طــرح فوق به صحــن مجلس به این 
معنا ســت که موافقان می خواهند بهانه را از دست مردم بگیرند و طرح صیانت از 
فضای مجازی را در صحن علنی به تصویب برسانند تا هم پشتوانه قوی رأی داشته 
باشد و هم نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی تأمین شود که پیش از این گفته 
بودند: «ازآنجایی که وظیفه قانون گذاری بر عهده مجلس شــورای اســالمی است، 
طرح صیانت نیز در مجلس به ســرانجام برسد». بنابراین به نظر می رسد قرار است 
با اقدامات فوق جلوی هرگونه حرف  وحدیث گرفته شود تا حتی رسانه های خارجی 

هم نتوانند د راین باره شبهه افکنی کنند.

 شرق: عصر روز سه شــنبه ۱۶ فروردین ماه، حادثه ای متأثرکننده در حرم امام رضا 
(ع) رخ داد. حوالی ساعت ۱۵ بود که کلیپی از حمله فردی ناشناس به دو طلبه 

در صحن حرم امام رضا منتشر شد.
فردی که هنوز از انگیزه و چگونگی دقیق اقدام او اطالعی در دســت نیست، 
به دو طلبه حمله کرد و با ضربات چاقو به آنها آســیب شدیدی وارد کرد. در این 
درگیری طلبه ای دیگر به نام حجت االسالم اصالنی پیش از رسیدن به بیمارستان 
به شــهادت رســید که حجت االسالم فاطمی ارفع خبر شــهادت او را در صفحه 
شــخصی خــود تأیید کــرد. او در دوران دفاع مقدس رزمنده بــوده و حاال نیز در 

حاشیه شهر مشهد سکونت داشت و در فعالیت های جهادی فعالیت می کرد.
بر اســاس گزارش روابط عمومی آســتان قدس رضوی، یگان حفاظت حرم و 
مأموران انتظامات ضارب را دســتگیر کردند و مجروحان را به بیمارســتان انتقال 
دادند. آستان قدس این تعرض و هتک حرمت به حرم مقدس را محکوم و اظهار 
کرد که موضوع را تا رســیدن به نتیجه نهایی بررسی خواهد کرد و اخبار بعدی را 

به اطالع مردم خواهد رساند.
ســایت تحلیلی خبری «سرپوش» با انتشــار تصویر چهره ضارب، مدعی شده 
که آن فرد تبعه کشــور افغانستان اســت؛ اما به دلیل اینکه هنوز هیچ اعترافی از 
ضارب یا گزارشی از سوی پلیس منتشر نشده است، نمی توان از این ادعا یا ادعای 

کانال خبر فوری مبنی بر وهابی بودن ضارب یا سایر احتماالت مطمئن بود.
هنوز دو ساعت از وقوع این حادثه نگذشته بود که خبرگزاری صداوسیما، از به 

شهادت رسیدن یکی دیگر از طلبه های مضروب شده خبر داد.
تنها کمتر از یک هفته از به شــهادت رسیدن دو طلبه گنبدکاووسی به دلیلی 
نامعلوم گذشته که حادثه ای شبیه به آن اتفاق در حرم امام رضا (ع) رخ داد؛ اما 
رخ دادن این حوادث با روشی شبیه به یکدیگر و در بازه زمانی نزدیک این شک را 
به وجود می آورد که شاید این اتفاقات به هم مربوط باشند؛ البته این حادثه ها در 

دســت بررسی هستند و هیچ منبعی برای رد یا تأیید احتماالت و حدسیات وجود 
ندارد؛ بنابراین نمی توان به طور قطع گفت که شاید این حوادث با یکدیگر ارتباطی 

دارند یا اینکه هدف ضاربان انگیزه های شخصی بوده است.
البته این از اولین دفعاتی نیست که به طلبه ها یا روحانیون سوءقصد می شود. 
ســال ۱۳۹۶ فردی برای به قتل رساندن طلبه ای در متروی تهران اسلحه درآورد 
و از میان جمعیت به ســوی طلبه تیراندازی کرد. در سال ۹۷ فردی موتورسوار با 
بســتن راه ماشین یک روحانی در خیابان، به او سوءقصد و آسیبی جدی وارد کرد. 
شــاید اگر بخواهیم ریشه این حادثه ها را پیدا کنیم، باید کمی حوزه روان شناختی 

عمومی و مردمی و جامعه شناسی را مطالعه کنیم.
هرچند درباره حادثه دیروز و هفته قبل جزئیاتی در دســت نیست؛ اما برخی 
از ســایت ها مانند صراط نیوز با انتشــار ویدئوی این حادثــه، اتفاق پیش آمده را 
«حمله تروریســتی» دانســته اند. این احتمال برای مردم یادآور خاطرات تلخی 
اســت. آخرین بار که واژه حمله تروریستی تیتر یک اخبار شد ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 
بود که تروریســت ها به رژه نظامی اهواز حمله کردند و موجب مجروح شدن و 
به شــهادت رســیدن چند نفر از غیرنظامیان و سربازان شدند. حدود یک سال و 
چند ماه پیش از حادثه اهواز، اعضای داعش به مجلس شورای اسالمی و حرم 
امام خمینی (س) حمله کردند و با شــلیک به ســمت مردم غیر نظامی ۱۲ نفر 

را به شهادت رساندند.
در حال حاضر مشــخص نیست که حادثه روز گذشــته در حرم امام رضا (ع) 
مشکل شخصی ضارب با این سه طلبه مشهدی بوده است یا اقدامی تروریستی و 
خط گرفته از سوی گروهک های خاص. مسلم است تا زمانی که تحقیقات پلیس 
و بازجویی از ضارب به پایان نرسد، نمی توان گفت که این حادثه به چه علت رخ 
داده است. در هر حال سوءقصد و کشتار انسان ها با هر دلیلی محکوم است و باید 

با مجرم برخوردی قانونی صورت گیرد.

تروردر حرم امام رضا (ع)
اقدامی تروریستی یا انگیزه شخصی

دولت الیحه نداد ؛ مجلس بازهم اینترنت را نشانه گرفت
دوباره «صیانت»

مجلس نمی تواند بگوید 
دولت مقصر است

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در یادداشــتی که از او منتشــر شده است، به 
انتقاد از موضع مجلس در قبال دولت پرداخته و مقصر همه مشــکالت دانستن 
دولت از ســوی نمایندگان را اشتباه دانســته و معتقد است: «اتفاقی در مجلس 
در حال رخ دادن اســت که مجلس می گوید ما اختیــار را به دولت داده ایم و هر 
تبعاتی داشته باشد، مقصر آن دولت است. مردم مجلس را می شناسند و مجلس 
محل تصمیم گیری درباره بایدها و نبایدها و تصمیم گیری قطعی درباره مســائل 
اســت. اینکه توپ را به زمین دولت انداخته ایم، زشت ترین اصطالحی است که از 
مجلسی ها شنیده می شــود. هر کاری که انجام شود و غلط باشد و مردم مجبور 
به هزینه دادن شوند، مسئول آن مجلس است و تمام. ما از دوره رضاخان تا کنون 
برنامه برای اداره کشــور داشتیم؛ هفت برنامه پیش از انقالب و بعد از انقالب نیز 
شــش برنامه داشته ایم، اما از سال ۹۹ که برنامه ششم تمام شد تاکنون برنامه ای 
وجود ندارد. مگر می شــود یک کشــور را بدون برنامــه اداره کرد؟ همه دولت ها 
عالقه دارند برنامه ای باالســری نداشته باشند و برنامه خود را عملیاتی کنند، اما 
چرا مجلس به دنبال تصویب یک برنامه نیســت که ریل گذار دولت شــود؟ چرا 
مجلس دولت را مکلف به ارائه برنامه نمی کند؟ چرا این اتفاق در حال رخ دادن 
است؟ بودجه ۱۴۰۱ با کدام برنامه باالسری تنظیم شده است؟ مجلس باید از نظر 
نمایندگان پیشین استفاده کند و چندین طرح اقتصادی را کلید بزند و رویه گذشته 
خود را تغییر دهد؛ چرا که در ســالی که گذشــت، فعالیت های مجلس نتیجه ای 

برای مردم نداشت».
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