«عبدالملکی» اولین اخراجی دولت خواهد بود؟

محسنی اژهای از خودش شروع کرد

افزایش فشار استیضاح
بر وزیر کار

تخریبساختوسازهای
غیرمجاز قوه قضاییه
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خبرهای خوش دولت سیزدهم چه میشود؟

وعدههای نسیه
پاستور

همدلی| «منتظر خبرهای خوب باشــید».
عبارتی که از ابتدای دولت ســیزدهم بارها و
بارها از سوی مســئوالن مطرحشده اما پس
از چندی تکذیب و یا فراموششــده اســت.
روز گذشته ســخنگوی دولت به مردم اعالم
کرد که منتظر خبرهای خوب باشــند .علی
بهادری جهرمی در حســاب کاربری خود در
توییتر نوشت« :تغییر به نفع مردم محور جلسه
رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران
عامل کلیه بانکهای دولتی و خصوصی است؛
منتظر خبرهای خوب باشید ».اما این اولین بار
نیست که دولتیها وعده خبر خوب به مردم
میدهند.
2

تفسیر جدید اصولگرایان از
توازن در سیاست خارجی

سال ششم _ شماره  8 _ 1863صفحه _ قيمت  2000ناموت

پول چینی ،دالر چهارراه استانبول را به زمین میزند؟

معامله با«یوآن»
همدلی| روز گذشــته در حالی قیمت دالر در
صرافیهای بانکــی و بــازار آزاد رکورد کاهش
قیمــت را تجربه کرد که به گفته تحلیلگران ،دو
موضوع در چشمانداز هر قطعه از این اسکناس در
روزهای آینده نقش دارند؛ یکی برجام و دیگری
اجرای قرارداد 25ســاله ایران و چین .این تغییر
فضا در بازار ارز در حالی بود که در یکشــنبهای
که گذشــت ،اتفاق مهمی در صرافیهای بانکی
به وقوع پیوســت .بهطوریکــه دالر و یورو در
صرافیهای بانکــی همزمان کانال عوض کردند.
از طرفی ،رفتار صرافان در بازار دیروز با روزهای
گذشته کمی متفاوت بود و درحالیکه در روزهای
گذشته معامالت بزرگ در بازار جریان نداشت ،اما

در صبــح دومین روز هفته ،بار دیگر معامالت از
سر گرفته شد و قیمت دالر در صرافیهای بانکی
۲۵هزار و ۹۸۰تومان اعالم شــد .هرچند قیمت
دالر کاهشی اندک را نسبت به روز شنبه داشت
اما آنطور که فعاالن بازار میگفتند ،بهواســطه
تغییر کانال این کاهش بسیار مهم تلقی میشد.
چراکه کاهش قیمت دالر در صرافیهای بانکی،
زمینه را برای کاهش بهای دالر در بازار آزاد نیز
مهیا کــرد و در نتیجه بهای دالر در بازار آزاد به
کف کانال ۲۷هزار تومان رســید و در نتیجه هر
دالر در بازار به قیمتــی در محدوده ۲۷هزار و
صد تومان فروخته شد.
شرح در صفحه ۶

تعداد مبتالیان جدید کرونا
از سه هزار نفر گذشت

گفتوگو با محسن شهرنازدار و شروین وکیلی
به بهانه هفتاد و هشتمین زادروز فرهاد مهراد

نشانههای ورود
به پیک ششم

صدای اعتراض
در موسیقی

همدلی| وزارت بهداشــت دیروز دوشنبه از
شناسایی ســه هزار و 163بیمار جدید مبتال
به کرونا در کشور خبر داد .این در حالی است
که تا روز یکشنبه موارد ابتال دستکم حدود
هزار مورد پایینتر اعالم میشد.
4

سهدیپلماتایرانی
در جده مستقر شدند
3

برجام در انتظار تصمیمات
سیاسیپایتختها
3

خطونشانپهبادهای
یمن برای امارت

2

3

گوناگون

رائفیپور چه کسانی را تهدید میکند؟

 8کاغذ سپید ،کاله من و این فضاهای
کافکایی زیر پوست شهر
 8دانشمندان در پی کشف اسرار الیه
داخلی زمین
« 8رحمان گلزار شبستری» چگونه
شهرک اکباتان را ساخت؟
 8حاشیههای یک گروه فیلمساز برای
خان ه سیمین و جالل
 8اعالم خبر دستگیری اعضای حزب
ملل اسالمی پس از سه ماه
یادداشت

اومیکرون و رویکرد دولتی به کنترل بیماری
محمدرضا محبوب فر

کارشناس حوزه سالمت

با گســترش سویه اومیکرون در بیشتر کشورهای جهان ،طی هفتهها
و ماههــای آینده ،ویروس غالب کرونا در جهان ،اومیکرون خواهد بود .در
ایاالتمتحده آمریکا بهقدری ســرعت انتشار ویروس ،سریع و تعجبآور
گزارش میشود که اکنون این قاره به مقام نخست ابتال به کرونا در دنیا
بدل شــده اســت و نیروهای نظامی وارد معرکه کنترل و مهار کرونا در
بیمارستانها شــدهاند .همزمان در اروپا نیز وضعیتی مشابه در حال رخ
دادن است .شمار مبتالیان کرونا در انگلیس از ۱۵میلیون نفر فراتر رفته
است .بر اساس اطالعیه وزارت بهداشت انگلیس ،روزانه بیش از 100هزار
نفر در این کشور به کرونا مبتال میشوند .بر اساس گزارش سازمان جهانی
بهداشت ،انگلیس ازنظر شمار مبتالیان به کووید ،۱۹پس از آمریکا ،هند
و برزیل ،چهارمین کشــور آلوده جهان به ویروس کرونا به شمار میرود.
اعالم کشف سویه جدید ویروس کرونا در فرانسه نیز مردم را به وحشت
انداخته و تعداد مبتالیان در این کشور رو به افزایش است .آخرین وضعیت
شیوع کرونا در کشورهای آسیایی همچون چین و ژاپن داللت از آن دارد
که اومیکرون پرقدرتتر از همیشه جوالن میدهد و بهطور مثال در کشور
چین ،با شناسایی اولین بیمار آلوده به اومیکرون در شهر پکن ،مردم این
کشور پیش از آغاز بازیهای المپیک زمستانی و در آستانه سال نو چینی
در بهت و حیرت فرورفتهاند .شــهر شــیان اکنون به وضعیتی از ابتال به
کرونا اومیکرون دچار شده که دولت و قوای نظامی در چین با استفاده از
سیمهای آهنی ،درهای واحدهای مسکونی مردم را قفل و پلمپ میکنند.
جهش چشمگیر آمار جهانی ابتال به کرونا در پی شیوع سویه اومیکرون،
کشورهای خاورمیانه را نیز یکی پس از دیگری درمینوردد .شمار مبتالیان
به اومیکرون در اسرائیل و فلسطین افزایشیافته بهطوریکه ویروس در
مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن و غزه مشاهدهشده است .افزایش
آمار مبتالیان به سویه جدید کرونا در ترکیه موجب نگرانی فزاینده مقامات
و مردم این کشور شده است و به گفته وزیر بهداشت ترکیه ،اکنون افزون
بر 10درصد از آمار روزانه ابتال به کرونا در شهرهای بزرگ ،ناشی از سویه
اومیکرون بوده و با این سطح شتاب انتقال ویروس ،این سویه جای دلتا
را خواهد گرفت .اومیکرون به همسایه شرقی ایرآنهم رسیده و بر اساس
آخرین گزارشهای دریافتی ،رکوردشکنی آمار کرونا در پاکستان در حالی
اســت که پس از اعالم رسمی آغاز موج پنجم کرونا در پاکستان ،شیوع
گســترده اومیکرون در این کشور سبب شده شمار روزانه مبتالیان بعد
از گذشت سه ماه ،چهاررقمی شــود .در ایرآنهم وضعیت ابتال به کرونا
میرود که پس از گذشت یک ماه از شناسایی ویروس اومیکرون در کشور
و عملکرد خنثی و اقدامات بیاثر دولتی در مقابله با موج جدید بیماری،
اومیکرون به ویروس غالب در کشــور بدل شود و پیک ششم کرونا رقم
بخورد .اوضاع کرونا در کشور بهقدری نگرانکننده است که میزان مراجعات
روزانه به بیمارستانها و مراکز پزشکی و درمانی منتخب کرونا تا 30درصد
افزایشیافته اســت و روزانه هزاران نفر با عالئم خفیف سرماخوردگی و
آنفلوانزا در شهرهای مختلف کشور مراجعه میکنند .از مجموع مراجعات
روزانه هموطنان به مراکز منتخب کرونا ،بیش از 40درصد تســتهای
بیماری مثبت است .فقدان و کمبود کیت آزمایش اومیکرون و همچنین
نبود نیروی متخصص و آموزشدیده در آزمایشگاههای منتخب کرونا در
نقاط شهری ایران باعث شده است تا وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی
کرونا به آمارهای واقعی دسترسی نداشته باشند و رقم مبتالیان اومیکرون
ادامه در صفحه ۵
را غیرواقعی اعالم کنند.

حمایت عراقچی از تیم
مذاکراتهستهای

جدال بر سر
یک هشتگ
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۲۶هزار نقطه
ناامن تهران کجاست؟
4
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یادداشت

ورزشگاهها و مالحظاتی
درباره حضور زنان
سیفالرضا شهابی
تحلیلگر

تا چند روز دیگر مسابقات فوتبال برای راهیابی
به جام جهانی  ۲۰۲۲قطر بین تیمهای ایران
با عراق و امارات در ورزشــگاه آزادی در تهران
برگزار خواهد شــد و در اخباری که از ســوی
مقامات کشوری نقل شد ورود تماشاچیان به
ورزشگاه و با حفظ و رعایت نکات بهداشتی و در
حد کمتر از ظرفیت ورزشگاه بالمانع خواهد بود
که در جای خود خبری خوش است زیرا اگر در
مسابقه بین ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی
با حضور تماشــاچی که در تشویق و موفقیت
ورزشــکاران نقش اساسی دارند برگزار میشد
بعید نبود نتیجه بازی غیرازآن بودکه حاصل
شد و چهبسا با برد ایرانهمراه بود .در ورای باز
شدن درهای ورزشگاه آزادی برای تماشاچیان،
خبر خوب دیگری هم از قول معاون امور زنان و
خانواده رئیسجمهور نقل شد که برخی بخشی
از جمعیت کشور خوشــحالکنندهتر از خبر
قبلی اســت و آن ورود بانوان به ورزشگاه برای
تماشای مسابقه بین ایران و عراق است که قرار
اســت در هفتم بهمن در تهران برگزار شود و
در صورت تحقق ،میتواند تحولی خاص تلقی
شود و به بسیاری از کشمشها پایان ببخشد.
در ســالهای بعد از انقالب ،مسئله ورود زنان
به ورزشــگاه برای تماشای مسابقات مردان به
شــکل پیچیدهای درآمد؛ بهطوریکه انتقاد و
حساسیت نهادهای جهانی ورزش را برانگیخت
و در داخل نیز اســباب محرومیت و نارضایتی
بخشــی از جامعه را فراهم کــرد .درحالیکه
تیم فوتبال زنان کشــور در هنگام عزیمت به
هندوستان جهت شــرکت در جام ملتهای
آسیا با پیام رئیسجمهور برای موفقیت و بدرقه
معاونش همراه میشود و بازیکنان فوتبال بانوان
در خارج از کشــور با حفظ حجاب در مقابل و
حضور مردان مســابقه میدهند ،چه اشکالی
دارد بانوان این کشــور بتوانند با حفظ حجاب
مسابقات ورزشکاران کشورشان را تماشا کنند؟
البته باید به تماشــاگران پرخاشگر تذکر داد
از شعارهای زشــت که فارغ از حضور بانوان،
کاری ناپسند ،ضد اخالقی و ضد ورزشی است
خودداری کنند و قطعاً مردان تماشاچی کشور
ماکه سرشار از غیرت هستند ،به این مهم توجه
خواهند کرد و تعــدادی از اراذلواوباش که در
خیابانها با حرفهای زشــت و رکیک رعایت
نمیکنند نباید بهانهای برای جلوگیری بانوان
به ورزشگاه بشود.

نیم متر برف
روی سر اردبیل
4

رائفیپور چه کسانی را تهدید میکند؟

یادداشت

حاتمبخشی وزیر از کیسه کارگران
و بازنشستگان
احسان دری

روزنامهنگار

نامهای در رســانهها منتشرشده که حکایت از آن
دارد وزیر جوان کار ،تعاون و رفاه اجتماعی هدیهای
شش میلیارد تومانی آنهم بهصورت علیالحساب
بــه عوامل برنامه تلویزیونی میــدون که به معرفی
کســبوکارهای برتر میپردازد کمک کرده است.
ازقضــا خود وزیر هم یکــی از داوران برنامه میدون
است .پیشــتر اظهارات عبدالملکی مبنی بر اینکه
میتــوان با یکمیلیون تومان شــغل ایجاد کرد با
واکنش طنز کاربران فضای مجازی روبهرو شده بود.
اگر شش میلیارد را بر عدد یکمیلیون تقسیم کنیم
آقای وزیر پول الزم برای ایجاد شــش هزار فرصت
شغلی ادعاییاش را به صداوسیما تقدیم کرده است.
نکته جالب در داســتان حاتمبخشی وزیر کار توقع
باالی رئیس ارزشــی شبکه ســه بوده که خواستار
کمک بیشتری از سوی وزارت کار شده است؛ اما مگر
صداوسیما خودش بودجه و پول ندارد که دولتیها از
جیب بیکاران ،کارگران و بازنشستگان بذل و بخشش
میکند؟ وظیفه ذاتی رسانه ملی است که در راستای
منویات نظــام و در قبال دریافت بودجه عمومی ،از
تولید و ایجاد کسبوکارهای نوین حمایت کرده و
برنامههای آموزشی مناسب بسازد .چه منتی بر سر
وزارت کار دارد که وزیر چک ششمیلیاردی حواله
صداوســیما میکند؟ با این حساب اگر صداوسیما
بخواهد برنامهای درباره بهداشت ،ورزش یا هر امور
دیگری بسازد باید وزرا و مسئوالن مربوطه پول آن
را نقدی حســاب کنند .این سازمان بودجه نجومی
میگیرد که چه کند؟ بهتر اســت مجلس شورای
اســامی ،همانطور که روز قبل یکی از نمایندگان
این وعده را داد که اگر داستان هدیه شش میلیارد
تومانی وزیر کار صحت داشته باشد به موضوع ورود
کند ،اکنون با تأیید این اتفاق از وزیر توضیح بخواهند
چرا از حساب ضعفا چنین بخششی کرده است .باید
سازوکارهای نظارتی جدیدی بر صداوسیما تعریف
شود تا مدیران این شبکه نتوانند به بهانه درآمدزایی
هر اعمالنفوذ و هر روشی را امتحان کنند .صداوسیما
نباید راه شرطی شدن را برود که احیاناً برای تولیدات
خود پیشنهادهای غیر مشروع از افراد یا نهادهایی
داشته باشــند و اکنون هم سازمان هر چه سریعتر
مبلغی که از وزارت کار بهعنوان هدیه دریافت کرده
را برگشت دهند .صداوسیما برنامه مذهبی روی آنتن
میبرد تا کســب حالل را تبلیغ کند ،خودش نباید
مراقب باشد پولی که میگیرد و دنبال میکند حالل
باشد؟ و آخر اینکه حاشیه پیرامون دولت زیاد شده،
به نظر میرسد که الزم است رئیسجمهور نظارت و
تذکرات الزم را بر کابینه داشته باشد.

جدال بر سر یک هشتگ
همدلی| در روزهای منتهی به دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم
سلیمانی هشــتگی با عنوان « »HERO#به معنای قهرمان در فضای
مجازی مطرح و سپس فراگیر شــد تا نشان دهد که عالقهمندان سردار
ســلیمانی در ایران و جهان یاد و خاطره این چهره مشــهور ایرانی را در
سالگرد ترورش گرامی داشتهاند .این هشتگ به نوشته برخی رسانههای
داخلی توانســت توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کند .جهان
نيوز دراینباره نوشــت« :کاربران شبکههای اجتماعی در آستانه سالگرد
شهادت حاجقاسم سلیمانی هشتگ  HEROرا با ذکر فضائل حاجقاسم
به ترند اول توییتر در جهان تبدیل کردند .برخی صحبتها درباره حاجقاسم
در روزهای اخیر باعث شــد کاربران زودتر از سالگرد شهادت شهید ارادت
خودت را به شهید ابراز دارند .کاربران در توییتهای خود صفات مختلفی
از حاجقاســم را به اشتراک گذاشــتند ».سایت اینترنتی موسسه مصاف
متعلق به چهــره جنجالی اصولگرا «علیاکبر رائفی پــور» نیز دراینباره
نوشــت« :هشتک  Hero#ترند جهانی شد ».به نوشته مصاف «کاربران
شبکههاي اجتماعي در نقاط مختلف جهان در سالگرد شهادت سردار قاسم
ســليماني ارادت خود را به اين فرمانده رشيد مقاومت نشان دادند ».این
سایت همچنین به فراگیرشدن این هشتگ در برخی کشورها منطقه نیز
اشاره کرد و نوشــت« :طبق اطالعات موجود در شبکه اجتماعي تویيتر،
تاکنون هشتگ «( »#heroقهرمان) در کشورهای مصر ،بحرين ،عمان،
قطر ،کويت ،امارات ،عراق و چند کشــور اروپايی ترند شده است ».برخی
رسانههای داخلی در بیان جزییات این فراگیری نوشتند که این هشتگ در
بیش از ۱۳میلیون پست در فضای مجازی تکرار و سبب فراگیری آن شد.
کمی بعد گفته شــد که اینستاگرام این هشتگ و مطالب مربوط به آن را
حذف کرد .اتفاقی که واکنش برخی کاربران فضای مجازی و مسئوالن را به
دنبال داشت .علی بهادری جهرمی ،سخنگوی دولت در حساب کاربریاش
در توییتر نوشت« :حذف تصاویر « »HERO#از فضای مجازی در راستا
و امتداد همان روحیه خشــن آمریکایی و جنایت تروریستی است .اقدام
بزدالنه ایاالتمتحده نقض فاحش آزادی بیان و حقوق بشر علیه احساسات
میلیونها انســان در سراسر جهان اســت .آمریکا باید به این رویه خالف
موازین حقوقی پایان دهد ».رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای
اسالمی نیز در نامهای به مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل متحد از
سانســور و حذف کاربران ایرانی در اینستاگرام و فیسبوک انتقاد کرد و
خواستار ایجاد یک نظام رگوالتوری و نظارتی ایمن و یکپارچه بینالمللی
برای پلتفرمهای بینالمللی شــد .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در
نامهای خطاب به مدیران پلتفرمهای متا و اینســتاگرام با محکوم کردن
سانسور مطالب و تصاویر مرتبط با شهید سلیمانی در اینستاگرام ،خواستار
پایان دادن به این سانسور و بازگرداندن حسابها و پستهای تعلیق شده
در پی اعمال این سیاســت شد .این هشــتگ و حذف آن از سوی برخی
پلتفرمها در فضای رسانهای انعکاس بسیاری داشت و کاربران بسیاری به
آن پرداختند .این موضوع نشــان از آن داشــت که هواداران سردار شهید
ســلیمانی در فضای مجازی حضور پررنگی دارند و ارادت خود را از طریق
شبکه مجازی به این سردار ایرانی نشــان دادهاند ،اما در روزهای گذشته
برخی تحرکات از سوی چهرههای رسانهای مشهور جناح اصولگرا بهگونهای
بوده اســت که این تصور را خدشهدار میکند .در نقطه کانونی این میدان
«علیاکبر رائفیپور» ایســتاده است که در توییتی افشا کرد که برخی از
گروهها با ادعای ساماندهی این کارزار فاکتورهایی را به برخی نهادها ارائه
کرده و در ازای آن مبالغی را دریافت کردهاند .چیزی که رائفیپور را عصبانی
کرده ،این است که او معتقد است او و موسسهاش «مصاف» مقدمات این
کارزار را فراهم کرده و آن را رونق بخشــیدهاند و برخی دیگر از آن منافع
مادی خود را صید کردهاند .رائفی پور ابتدا در توییتی نوشــت« :چند روز

پیش در جلسهای متوجه شدم هشتگ موفق و جهانی ( #Heroمربوط
به شهادت سردار سلیمانی) را که همچون سال گذشته ماحصل زحمت
همه بچههای انقالبی خصوصاً مصاف بوده را به نام خودشان فاکتور و رزومه
کردهاند! به خاطر خیانت به بیتالمال هم که شده باید این اوباش رسانهای
را سرجایشان نشاند!» او بدون اشاره دقیق به «اوباش رسانهای» در توییتی
دیگر نوشت« :اینکه مجموعههایی بابت مأموریت و حضورشون در فضای
مجازی حقوق بگیرن هیچ اشــکالی نداره و به بنده هم مرتبط نیست ،اما
هرگز اجازه نخواهم داد برای چندمین مرتبه وقیحانه کار گروههای مردمی
ازجمله مصاف رو به نام خودشون رزومه کنند .افتخار ما اینه تا االن برای
انقالب فی ســبیل اهلل کار کرده ایم ».این چهره رسانهای در پستی دیگر
وعده داد که بهزودی در یک ســخنرانی مسائلی را دراینباره افشا خواهد
کرد« :بهزودی در یک سخنرانی و یا یک رشتو توضیحات بیشتری راجع
به فساد داللهای رسانهای خواهم داد .اگر بیش از دو سال تذکر خصوصی
به این جماعت فایده داشت طبعاً مسئله را عمومی نمیکردم .منتها از حق
جهادگران انقالبی رسانه و بیتالمال نخواه م گذشت .علیالحساب ببینید
فع ً
ال چه کسی بیشتر دردش گرفته!» همین موضوع باعث شد که برخی به
این مواضع رائفی پور واکنش نشان دهند .ازجمله یکی از کاربران با اشاره
به توییت اخیر او نوشت« :در این توییت یک شاهکلید بنام بیتالمال (پول)
وجود دارد و ســه گروه -۱داللهای رسانهای  -۲جهادگران انقالبی رسانه
 -۳منتها نخواهم گذشت (رائفی پور) جنگ هر سه گروه سر شاهکلید است؛
پول که اگر نبود به خوشــی و خرمی روزگار میگذراندند ».رائفی پور در
واکنش به برخی از دوستانش که معتقدند توییت وی سبب سوءاستفاده
دشمنان ازجمله مسیح علی نژاد شده پاسخ داد« :برخی عزیزان منتقدند
جانوری مانند معصومه قمی کالیه (مصی علینژاد) سوءاستفاده کرده! بعد
از دو سال تذکر مکرر خصوصی وقتی میبیند ذرهای اثر ندارد شما بودید
چه میکردید؟ منتقدین بفرمایند کِی میگفتیم سوءاستفاده نمیکرد؟
چشمم را به خیانت به اعتماد مردم و پول بیتالمال نخواهم بست.مکتب
حاج قاســم جای مردم است و هشتگ  #Heroمتعلق به مردم است».
مواضع رائفیپور ،واکنش برخی کاربران فضای مجازی را برانگیخت .برخی
به دعوای مالی گروههای موسوم به ارزشی اشاره و همه را در یک قضاوت
کلی ،کسانی توصیف کردند که با استفاده از عناصر مورداحترام مردم ،منافع
اقتصــادی خود را دنبال میکنند .برخی نیز به رائفی پور انتقاد کردند که
اگر برای خدا کار کردی چرا نگرانی که کسان دیگر پول گرفتهاند .کاربری
در واکنش به توییت آخرش نوشــت« :با کمال احترام این چه اســتدالل
مزخرفیه؟ این دقیقاً یعنی سوءاستفاده از اکانت های مردم و ما بههیچوجه
راضی نیستیم کسی بابت کار ما پولی بگیره و بیتالمال را به جیب بزنه.
ظالم پروری دقیقاً همینه که شما میگید.برادر من ،خواهر من اگه کارت
برای خدا بوده ،االن دقیقاً حرص چیــو داری میخوری؟! خدا بهت پول
نمیده بابت کارت اجر مینویسه و اینارو ذخیره پرونده اعمالت میکنه ،خوش
به حالت ».برخی از کاربران نیز که خود در این کارزار حضور داشــتند ،از
اینکه برخی از گروهها فعالیت آنها را به نام خود تمام کنند و منافعی ببرند،
برآشفتند .کاربری نوشت« :من که راضی نیستم کسی از توییت و هشتگ
هایی که زدم (و به خاطر اونا نبوده) هزینه یا سابقهای دریافت کنه .اینکه
برای رضای خدا بوده یا خیر هم یقیناً یه امر شخصیه ،ولی چیزی که عیانه
به خاطر اونا و گروه هاشون نبوده »...در این میان صدای اعتراض کسانی که
از سر عالقه شخصی و اجتماعی به سردار سلیمانی در این هشتگ حضور
داشتند ،بلندتر است؛ کسانی که فکر میکنند برخی نتیجه فعالیت آنان را
به نام خود سند زدهاند و از منافع مالی آن استفاده کردهاند و برخی دیگر نیز
بدون توجه به انگیزهشان میخواهند این کارزار را به نام خود و موسسهشان
مصادره کنند.

