
شهروند|یک روز پس از برگزارى مراسم پرحاشیه 
روزجهانى قــدس که با اهانت بــه رئیس جمهورى 
و نایب رئیــس مجلــس شــوراى اســالمى همراه 
شــد، واکنش ها به این رویداد ناخوشــایند و البته 
تکرارى همچنان ادامه دارد و درحالى  که بســیارى 
از نمایندگان مجلس نســبت به ایــن اتفاق واکنش 
نشان داده و مى دهند، مسئوالن قضائى از برخورد با 
متخلفان خبر داده اند. بر این اســاس، حجت االسالم 
محمدجعفــر منتظرى دادســتان کل کشــور روز 
گذشته و درحاشیه مراسم تجدید میثاق مسئوالن 
عالى قضائى با آرمان هاى انقالب(ره) در حرم حضرت 
امام خمینى(ره)، با حضور درجمع خبرنگاران در رابطه 
به ماجراى توهین به رئیس جمهــورى در روز قدس 
گفت: قرار است دادســتانى تهران و دادسراى تهران 
به این مسأله ورود پیدا کنند و وزارت کشور و نیروى 
انتظامى مستندات خود را ارایه دهند. همزمان عباس 
جعفرى دولت آبادى دادستان عمومى و انقالب تهران 
نیز در این رابطه اظهارنظر کرد و گفت: دادستانى تهران 
مانند سایر مواردى که تکلیف قانونى داشته باشد، به 
موضوع ورود مى کند. او ادامه داد: در رابطه با حادثه روز 
قدس چون جرم مشهود بوده و در منظر ماموران اتفاق 
افتاده، پلیس مکلف بوده که گزارش خود را بالفاصله 
به دادستانى ارسال کند. مع هذا نامه اى به فرماندهى 
پلیس تهران بزرگ و معاون وزیر اطالعات نوشــتم و 
درخواست کردم که نسبت به شناسایى عوامل حادثه 
دیروز اقدام کنند. جعفرى دولت آبادى ابراز امیدوارى 
کرد که این حساسیت راجع به اهانت به سایر سران قوا 

هم وجود داشته باشد.
با این حال، پیش از بیان این مواضع قضائى، بسیارى 
از چهره هاى سیاسى به این ماجرا واکنش نشان دادند 
که در این میــان، عالوه بــر واکنش هایى که عمدتا 
ازســوى نمایندگان عضو فراکســیون امید مجلس 
صورت گرفت، اعضاى دو فراکســیون دیگر مجلس 
نیز نسبت به اهانت ها واکنش نشان دادند و همچنین 
بسیارى از چهره هاى سیاسى اصالح طلب و اصولگراى 
بیرون پارلمان نیز این اتفاق را محکوم کرده و خواستار 

برخورد قضائ ى با متخلفان شدند.
واکنش ها به این ماجرا البته از ساعتى پس از وقوع 
آغاز شد، اما همزمان با سپرى شــدن یک روز از این 
اتفاق نامیمون، این واکنش ها نه تنها فروکش نکرد، 
بلکه بر حجم و شــدت آن نیز افزوده شــد و در ادامه 
بسیارى از تشکل ها و احزاب سیاسى نیز  واکنش  نشان 
دادند. تا آن جا که شــاید بتوان گفت درحال حاضر 
کمتر چهره سیاسى را مى توان یافت که در سیاست 
کشور فعال باشد و نســبت به این اتفاق ساکت مانده 

باشد. 
به هر تفســیر، به جز جمشــید انصارى، معاون 
رئیس جمهورى و رئیس سازمان ادارى و استخدامى 
کشور؛ معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط 
 زیست؛ زهرا احمدپور، معاون رئیس جمهورى و رئیس 
ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى؛ حسام الدین 
آشنا، مشاور فرهنگى رئیس جمهورى؛ على ربیعى، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى؛ سیدعباس صالحى، 
معاون فرهنگى وزیر ارشاد؛ فاطمه سعیدى، محمود 
صادقى و عبدالکریم حســین زاده، سه نماینده عضو 
هیأت رئیســه فراکســیون امید؛ محمدرضا عارف، 

رئیس این فراکسیون؛ محمدعلى وکیلى، دیگر عضو 
این فراکســیون و عضو هیأت رئیسه مجلس و البته 
على مطهرى، نایب رئیس مجلس که خود هدف این 
اهانت ها نیز قرار گرفت، بســیارى دیگر از چهره هاى 
سیاسى و نمایندگان مجلس نیز به این اتفاق واکنش 
نشان دادند. این درحالى بود که وزارت کشور نیز روز 
گذشته در دو اطالعیه جداگانه ضمن محکوم کردن 
ماجراى اهانت بــه رئیس جمهــورى و نایب رئیس 
مجلس، از برخورد با متخلفان خبــر داد. عبدالرضا 
رحمانى فضلى، وزیر کشور در دستورالعملى خطاب 
به معاون سیاســى - امنیتى ایــن وزارتخانه اعالم 
کرد: به دنبال وقوع اتفاقات ناگوار و وحدت شــکن در 
راهپیمایى روز جهانى قدس که میراث انسجام آفرین 
بنیانگذار انقالب اسالمى است و در جریان آن عده اى 
قانون ستیز مبادرت به حاشیه ســازى علیه ریاست 
محترم جمهورى اســالمى ایران و تعدادى دیگر از 
مقامات کردند و حرکت عظیم ملت بزرگوار و شریف 
ایران را تحت الشعاع رفتار غیرانقالبى خود قرار دادند، 
الزم است با عنایت به بیانات مقام معظم رهبرى که 
ضمن تصریح مخالفت خود با این گونه اقدامات، آن  را 
به ضرر کشور بیان فرمودند با هماهنگى و مساعدت 
وزارت اطالعات و نیروى انتظامى نسبت به پیگیرى 
موضوع و به موجب قانون معرفى خاطیان به مراجع 

قضائى اقدام کنید. 
اما این پایان ماجرا نبود. همزمان با غروب خورشید 
روز قدس و برآمدن آفتاب صبح روز شــنبه، موجى 
ســنگین تر از روز قبل از این واکنش ها به راه افتاد و 
درحالى که بسیارى از چهره هاى سیاسى و نمایندگان 
مجلس در مصاحبه هاى رسمى با رسانه هاى مختلف و 
البته عمدتا از طریق درگاه رسانه هاى شخصى خود در 
توییتر، تلگرام، اینستاگرام و دیگر شبکه هاى اجتماعى 
اتفاق ناگوار روز جمعه را محکوم کردند، بســیارى از 
کاربران عادى این شبکه هاى اجتماعى نیز با استفاده از 
هشتگ هایى همچون «حامى روحانى ام» به این مسأله 
پرداختند و کار به جایى رسید که چند ساعت پس از 
اتمام مراسم روز جهانى قدس، این هشتگ به ترند یک 

جهانى در توییتر تبدیل شد. 
در این میان، حســام الدین آشنا، مرد پرکار کابینه 

در توییتر که روز جمعه با بازنشر بخشى از بیانات مقام 
معظم رهبرى درخصوص توهین به مقامات نسبت به 
این اتفاق واکنش نشــان داده بود، در توییتى نوشت: 
مراقب باشیم؛ توهین به آراى اکثریت ملت ایران در 
روز مبارزه با ناقضان حقوق ملت فلســطین پشــت 
جبهه ما را در برابر توطئه هاى دشمنان مستحکم تر 
نمى کند. او در توییتى دیگر توضیح داد: بحث درباره 
تربیت جنسى در شورایعالى انقالب فرهنگى و درباره 
حدود، لوازم و تبعات فعالیت اقتصادى نیروهاى مسلح 
در شورایعالى امنیت ملى ادامه خواهد یافت. مراقب 
باشیم؛ تسویه حساب سیاسى در روز قدس پذیرفتنى 

نیست؛ نه در 88 و نه در 96. 
این درحالى بود که فراکسیون امید مجلس نیز که 
پیش از آن، برخى از اعضایش بــه این اتفاق واکنش 
نشــان داده بودنــد، در بیانیه اى هرگونــه اهانت به 
رئیس جمهورى و دیگر مســئوالن منتخب مردم را 
محکوم و تأکید کرد که «افرادى به منظور انتقام گیرى 
از رأى مردم وارد بازى خطرناکى شده  اند» و از نهادهاى 
امنیتى و قضائى درخواست کرد که ماجرا را تا یافتن 
علل و عوامل آن مورد بررسى قرار دهد. همزمان معاون 
ارتباطات و اطالع رســانى دفتر رئیس جمهورى نیز 
به شعارهاى توهین آمیز علیه روحانى و مطهرى در 
حاشیه مراسم راهپیمایى روز قدس واکنش نشان داد و 
توییت کرد: به نظر شما صهیونیست ها و داعش چقدر 
باید هزینه مى کردند تا رسانه هاى آمریکایى تیتر بزنند: 
راهپیمایى روز قدس با شعار علیه روحانى برگزار شد! 
نکته اى که از سوى برخى دیگر از چهره هاى سیاسى 
نیز مورد تأکید قرار گرفت. تا آن جا که مجید انصارى، 
معاون حقوقى رئیس جمهورى نیــز در این رابطه به 
جماران گفت: شــعار علیه رئیس جمهورى منتخب 
ملت و توهین به ایشان، ایستادن در برابر جمهوریت 
نظام و شــعار علیه ملت ایــران اســت. او ادامه داد: 
متاسفانه در نمایش وحدت و یکپارچگى ملت ایران و 
همه مسلمانان جهان در روز جهانى قدس در برابر رژیم 
اشغالگر صهیونیستى و دشمنان ملت ایران، عده اى 
دانسته یا نادانسته در جهت منافع اسراییل و آمریکا و 
حکام مزدور سعودى اقدام به شعارهاى تفرقه افکنانه و 
توهین آمیز کردند. انصارى با تأکید بر این که بى تردید 

پشت صحنه این اقدامات خالف منافع و امنیت ملى، 
عناصر نفودى اسراییل و منافقین قرار دارند، تصریح 
کرد: مسئوالن امنیتى، اطالعاتى و قضائى کشور باید 

به شناسایى و برخورد قاطع با آنها بپردازند.
محمود واعظى، وزیر ارتباطات نیز در یک واکنش 
اینستاگرامى از منظرى مشــابه به ماجرا نگاه کرد و 
نوشت: متاسفانه امروز عده اى به جاى محکوم کردن 
اسراییل، به رئیس جمهورى منتخب مردم بى احترامى 
کردند و نشــان دادند که در شــرایط بسیار حساس 
منطقه، تنها چیزى که برایشان اهمیت ندارد، منافع 
ملى و حفظ اقتدار و یکپارچگى نظام است. به راستى 
این افراد با چــه تفکرى به عضــو مجلس خبرگان 
رهبــرى، رئیس جمهورى منتخب مــردم و رئیس 
شــورایعالى امنیت ملى در روزى که باید به اسراییل 
حمله کنند، بى احترامى کردند و احتماال خود را مدافع 

نظام مقدس جمهورى اسالمى نیز مى دانند!
همزمــان اســحاق جهانگیــرى، معــاون اول 
رئیس جمهورى نیز در واکنشــى اینســتاگرامى 
کــه در توییتر نیز بازنشــر یافت، با انتشــار تصویر 
زنى که علیه او در جریان راهپیمایى شــعار مى داد، 
نوشت: خواهر گرامى! اشــتباه مى کنید؛ این کارها 
به ضرر کشــور و نظام اســت. حمیــد ابوطالبى، 
معاون سیاســى رئیس جمهورى نیز در واکنش به 
توهین هاى صورت گرفته علیــه روحانى اعالم کرد: 
رئیس جمهورى مظلوم اســت؛ او نمــاد عقالنیت، 
تدبیر، امید و اخالق مدارى در کشور است و برایش 
عظمت ایران و اســالم و آرمان هایش اصالت دارد. 
دکتر روحانى دوقطبى ســازى، نه در موضع کالم و 
قلم و نه اکنون انتقال آن به موضع اکسیون و عمل را 
به مصلحت کشور نمى داند و همه را به آرامش حول 
«محور قانون و رهبرى» فرامى خواند. این که عده اى 
درحمایت از ایشــان بگویند ســازماندهى بوده،  به 
مصلحت هیچ کس نیست. همزمان بسیارى از احزاب 
و تشکل هاى سیاسى همچون حزب اتحاد ملت در 
بیانیه هایى این اتفاق را محکوم کردند و نمایندگان 
مجلس نیز ازجمله طیبه سیاوشى، ناهید تاج الدین، 
فریده اوالدقباد، بهرام پارسایى، احمد مازنى، علیرضا 
محجوب، الیاس حضرتــى و علیرضا رحیمى نیز در 
توییتر و اینستاگرام به این اتفاق واکنش نشان دادند 
که در این میان پارسایى، سخنگوى فراکسیون امید 
توییت کــرد: هتک حرمت منتخبــان ملت، حربه 
انحصارطلبانى است که وحدت ملى را برنمى تابند. 
این حربه که جمهوریت نظام را نشــانه رفته هم در 
مقابل اراده مردم، بى اثر اســت. این درحالى بود که 
پارســایى ســاعتى بعد از این واکنش در گفت وگو 
با ایلنا، از درخواســت فراکسیون امید براى تشکیل 

کمیته حقیقت یاب در مجلس خبر داد.
این واکنش ها تا آن جا ادامــه یافت که پاى برخى 
چهره هاى اصولگرا و همچنیــن مراجع و علما را نیز 
به ماجرا گشــود. غالمعلى حدادعادل، نایب رئیس 
جبهه مردمى نیروهاى انقالب اسالمى در این رابطه 
به تسنیم گفت: توصیه مقام معظم رهبرى همیشه بر 
این بوده که حرمت جایگاه ها همواره حفظ شود. اتفاقى 
که افتاد و عده اى در حاشیه راهپیمایى روز قدس به 
رئیس جمهورى توهیــن کردند، خالف توصیه مقام 

معظم رهبرى بود.

یک روز پس از روز قدس، واکنش ها درباره توهین به رئیس جمهورى ادامه یافتیادداشت

با حضور در یکى از بیمارستان هاى تهرانهمه حامیان روحانى

رهبر معظم انقالب اسالمى
 از آیت اهللا مظاهرى عیادت کردند

حضرت آیت اهللا خامنه اى صبح روز گذشته با حضور 
در یکى از بیمارستان هاى تهران از آیت اهللا مظاهرى 
رئیس حوزه علمیه اصفهان عیــادت کردند. رهبر 
معظم انقالب اسالمى در این عیادت، در جریان روند 
درمان آیت اهللا مظاهرى قرار گرفتند و براى سالمتى و 
بهبود ایشان دعا کردند. آیت اهللا حسین مظاهرى از 
مراجع تقلید شــیعه و رئیس حوزه علمیه اصفهان 
مدتى است در یکى از بیمارستان هاى تهران تحت 
مداوا و بسترى اســت. پیش از این رئیس جمهورى 
حسن روحانى نیز ضمن مالقات از این مرجع تقلید با 
تقدیر از تالش هاى کادر پزشکى، دستورات الزم را 
براى رسیدگى هرچه بهتر و کامل به وضع آیت اهللا 
مظاهرى صادر و براى ایشــان سالمتى و بهبودى 

مسالت کرد.
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باالخره شدیم. البته که ما راضى نبودیم به این 
فحش و فضیحت ها آن هــم به رئیس جمهورى 
24 میلیونى و نایب رئیــس آزاده مجلس. اما به 
هر حال هر شــدنى، خاصه اگر در ســطح یِک 
به اصطالح بینول باشد، تاوان دارد. همین طورى 
کشککى حتى عباس جدیدى را هم نمى فرستند 
روى سکوى قهرمانى المپیک. البته تا آنجا که به 
ویکى پدیا و دانش گوگلى ما مربوط است، جناب 
جدیدى هرگز قهرمان المپیک نشده اما حسن 
روحانى حاال موفق شــده باالتر از «ارفض اغالق 
الجزیره»، «23Jun»، «تفجیر اجیاد المصافى»، 
«Rodota» و چند مسأله غیر قابل فهم اما احتماال 
خیلى مهم دیگر، ترند یک جهانى توییتر شده و 
از آنجــا که روحانى به تنهایى ترند نشــده، بلکه 
حامیانش او را فرســتادند آن باال، پس حاال همه 
آنها هم حق دارند همراه با رئیس جمهورشــان 
خوشــحال باشــند و در فضاى مجــازى براى 

خودشان مجازاً پارتى کنند. 
البته امروز اصال قرار نیست مثل این ربات هاى 
توییتــرى بگردیم هــر چه توییت بــا «حامى 
روحانــى ام» پیدا شــد، زیر هم ردیــف کنیم و 
پشــت بندش هم کیف کنیم و خرسند باشیم! 
به هیچ وجه! همین االن کافى اســت یک لحظه 
چشم تان را از روى این ستون الغر بردارید و یک 
نگاهى به این گزارش کت و کلفت وسط صفحه 
(به قلم حقیر) یا گزارش هاى زیر و بغلش بیندازید 
تا متوجه مى شوید که همه دارند درباره توهین 
لوس و بدجنسانه یک سرى همیشه  عصبانى به 
روحانى و مطهرى حرف مى زنند و کل مملکت 
شــده، ابراز تأســف براى یک «جریان خاص». 
همین شــد که بهتر دیدیم حداقل این یک ُگله 
جا را فاکتور بگیریم و برویم ســراغ مسائل دیگر. 
یا بهتر است بگوییم، این یک ُگله جا را اختصاص 
بدهیم به جوانب کمترجدى و بیشترشــوخى، 
و اندك بى نمک و بســیاربانمک داستان! بماند 
که این جوانب هرکدام به تنهایى مى توانســتند 
موضوع یک مجموعه مقاله 700 صفحه اى باشند 
اما یک نکته در میان انبوه جنبه ها، بدجور چشمک 
مى زد. و این جنبــه چیزى نبود جز همان جنبه 
بى جنبه «ربات»! ماجرا از این قرار بود که یک عده 
که هرکدام یک  طورهایى «خاص» و دسته جمعى 
«خواص» بودند، وقتى دیدند «حامى روحانى ام» 
ترند یک بینول شده، گفتند ما قبول نداریم، شما 
تقلب کردید، شما اصال پا ندارید و همه تان سرتاپا 
«ربات»اید. از این طرف هم ملت که مطمئن بودند 
«پا» دارند، تا مى شد سند و مستند رو کردند و از 
خودشان حین توییت کردن با هشتگ «حامى 
روحانى ام» و هشتگ هاى مشابه سلفى گرفتند، 
m_» ریختند وسط تایم الین. بعضى ها هم مثل
Allahdad» یادى کردند از روزهاى اول انقالب 
و نوشتند: «مى گویند ربات ها «حامى روحانى ام» را 
ترند اول جهان کرده اند... یاد شعار  سال 57 علیه 
ازهارى بخیر: بازم مى گى نواره؟ نوار که پا نداره!» 
بعضى هاى دیگــر هم که ازجملــه لج درآرهاى 
توییترفارسى بودند و چنان که مى دانید تعدادشان 
هم اصال کم نیســت، مثل «مارلون کماندو» 
نوشتند: «روحانی تنها نیست؛ کلى ربات داره!» 
«پریچهر» هم عکس دو ربات ســرخ و سبز را 
گذاشت و زیرش نوشــت: «- امروز چیکاره اى؟! 
+ حامى روحانى  ام» بعضى ها هم مثل «صادق» 
پرسیدند: «ربات ها رفتند به میتینگ هاى روحانى؛ 
24 میلیون ربات هم که بهش رأى دادن. حاال هم 
که کلى ربات من حامى روحانى ام رو ترند کردند. 

جنگ ستارگانه مگه؟!»
جنگ ســتارگان نبود. همین توییتر فارسى 
خودمان بود که هر روز تویش مى نوشتیم. فرقى 
که کرده بود، این  بود که دیروز همه با هم، یکصدا 
یک چیز نوشته بودیم: اتحاد چیز بهترى است! هم 

از ربات، هم از ترند!

آتش بر نماد وحدت
|   ابوالفضل فاتح|   

جریانى که سال هاست بر هر چه نماد وحدت است 
آتش مى کشــد، در اقدامى هماهنگ راهپیمایى روز 

قدس، این یادگار امام عظیم الشأن را هدف قرار داد.
معترضان به رئیس جمهــورى افراد معدودى بیش 
نبودند و بیشــتر به عوامل میدانى دست هاى مرموز 
شباهت داشتند. انتقاد و اعتراض به رئیس جمهورى و 
دولت امرى مشروع و قانونى است. اگر همه آنها که به 
آقاى روحانى رأى ندادند به خیابان بیایند نیز بالاشکال 
است، همچنان که اگر هواداران او اقدام به راهپیمایى 
و شعارهایى به نفع رئیس جمهورى کنند نیز مشروع و 
قانونى است چرا که اساس اعتراض مدنى و شعار علیه یا 
له سیاستمداران پذیرفته است البته الزم است اوال براى 
همه و درباره همه آزاد باشد و ثانیا لوازم منطقى و قانونى 
آن رعایت شود. آنچه دیروز رخ داد انتخاب شعارهایى 
موهن و غلط و در برنامه و زمانى غلط تر بود. اســتفاده 
از یک راهپیمایى عمومى آن هــم روز قدس و به ویژه 
تحت الشعاع قرار دادن آن براى اهداف خاص فردى یا 
حزبى امرى ناصواب است. آنها مى توانند به اجتماعات 
خاص خود دعوت و دیدگاه هاى خــود را بیان کنند. 
پذیرش تنوع سیاســى و فرهنگى در چارچوب قانون 
اساســى یک ضرورت اســت.  آنچه رخ داد از دیدگاه 
هیچ یک از مخالفان یا طرفداران چنین حرکاتى یک 
اقدام مدنى و خودجوش تلقى نمى شود بلکه شدت و 
حدت شــعارهاى موهن و عنوان آخوند آمریکایى، به 
نوعى ترور سیاسى شبیه ترور هاى مقدماتى سال هاى 
شصت از سوى گروهک نفاق را یادآور مى شد که پیشتر 
در حق شهید بهشتى و شهید مطهرى و نهایتا در حق 
آیت اهللا  هاشمى شاهد بوده ایم.  آنانى که به روز قدس 
امسال حمله ور شدند، ناشناخته نیستند و همه مى دانند 
که اگر نهادهاى ذیربط همــت کنند، مى توانند آنها را 
سر جایشان بنشــانند، اما متاسفانه به خوبى مى دانیم 
بسیارى از کســانى که باید در برابر چنین رفتارهایى 
موضع سنجیده اى اتخاذ کنند، خود از حامیان تئوریک 
یا سیاسى و پشت پرده این جریانات بوده یا هستند و 
چندان از ایجاد چنین بحران هایى ناخرسند نیستند. 
آنها نگران قطبى شدن کشور نیستند بلکه اتفاقا به قطبى 
شدن آن دل بسته اند تا از بحران هاى فرضى ماهى خود 
را شکار و شکست هاى اجتماعى و انتخاباتى را جبران 
کنند. آنها مى دانند که نمى توانند از روحانى، بنى صدر 
بسازند، اما در جســت وجوى بنى صدرسازى با ایجاد 
بحران هاى مصنوعى هستند. روحانى هیچ گاه بنى صدر 
نخواهد شــد، اما آنها بدانند چه بسا راهى که مى روند 
همان است که گروه هاى نفاق رفته اند و به نام انقالب 
و اسالم، اما با اندیشه و شــیوه اى انحرافى، بهشتى ها 
و مطهرى هــا را هدف گرفتند. در تحلیل ریشــه این 
اقدامات، مى توان به جریان هایى اشاره کرد که اوال درك 
درستى از دالیل انقالب اسالمى و سه ارزش بنیادى آن 
(استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى) ندارند و ثانیا قادر 
نیستند از طریق سالم و رقابتى، برنامه و سیاست هاى 
خود را به پیش ببرند و مجبور مى شــوند به اقداماتى 
جنجالى دست یازند و از پروژه هاى تهاجمى و عصبانى 
یا منفعالنه از پیش شکست خورده، پرده بردارى کنند.   
این اقدامات نتیجه گم شــدن مبنا در بُرد و باخت هاى 
سیاسى است. جریانات موثرى که اصول و مبناهایشان 
را بر اساس بُرد و باخت سیاسى شان تنظیم مى کنند، 
به تئورى پردازى هایــى روى مى آورند که نتیجه اش 
هتاکى هاى صورت گرفته از سوى محافل پشت پرده 
و عوامل میدانى شــان آن هم در روزهایى نظیر رحلت 
امام یا روز قدس شریف اســت. با این حال باید مراقب 
بود که پاســخ به رفتارهاى این گروه هاى دست آموز 
نیازمند دقت مضاعف است. آنها دنبال ایجاد زاویه هاى 
مسأله ساز در ساختار کشور هستند و تالش مى کنند 
دولت را درگیر موضوعات حاشیه اى، بعضا تئوریک و 
غیر مهم در شرایط امروز جامعه کنند تا بتوانند دولت 
و عموم مردم همراه را هــدف حمالت خود قرار دهند 
و بخشــى از طرفداران خود را بــا تحمیل هزینه هاى 
سنگین به کشور بسیج کنند. لذا هر اقدام و پاسخى که 
دولت و حامیان آنها را به چنین فضایى وارد کند، عمال 
آب به آسیاب فضاسازى هاى مجعول است. در زمانه اى 
که مى دانیم بسیارى از آنها که وظیفه شان برخورد است 
چنین عزمى ندارند، نباید وارد میدان بازى آنان شــد. 
بهترین پاسخ دولت به چنین فضاهایى در این شرایط 
از یک سو شفاف سازى و معرفى دست هاى پیدا و پنهان 
باندهاى مافیایى به افکار عمومى و مطالبه اقدام موثر از 
نهادهاى امنیتى و قضائى با زبان حقوقى و از سوى دیگر، 
پرهیز از مشــغولیت هاى مزاحم حاشیه اى، باال بردن 
سطح کارآمدى و توجه به موضوعات حساس اقتصادى 
و بین المللى به ویژه با توجه به شرایط و تحوالت نسبتا 
خطرناك و پرعارضه منطقه است. در عرصه شخصى 
نیز اتخاذ شیوه «و اذا مروا باللغو مروا کراما» و همچنین 
«قالوا سالما» بهترین روش براى شخصیت هاى هدف 
ترور سیاسى اســت.  مردم به خوبى دریافته اند کدام 
مافیا مشغول تغذیه و تدارك بحران است. پاسخ اینان 
را باید به بیدارى عمومى و آگاهى سیاسى مردم سپرد 
و به شــیوه هاى تدریجى، مدنــى و قانونى چنانکه در 
چندین انتخابات اخیر شاهد بوده ایم، پیام روشنى به 
آنها داد. عبور از هر خط قرمزى به ویژه از سوى حامیان 
دولت منجر به خشونت و خدمت به بحران است. نهایتا 
انکارى نیســت که این بحران ها عوارض خود را براى 
کشور دارد. چنانکه در داستان سفارت سعودى شاهد 
بودیم. خواه ناخواه سکوت به همراه رضایت و توجیهات 
داخلى برخى حامیان این اقدامات و برخورد سهل گیرانه 
بســیارى از نهاد هاى ذیربط با این جریانات، متاسفانه 
نوعى ناامنى سیاســى را به دنبال داشــته و دامنگیر 
موافق و مخالف خواهد شد. باب هاى ناصوابى گشوده 
و آسیب هایى در پى خواهد داشت. روشن شدن ابعاد 
این اقدامات غلط و همین موج هاى محکومیت در نزد 
نخبگان و مطالبه پیوسته از نهادها و مقامات مسئول 
براى اقدام عملى و رها نکردن آنان تا پاسخگویى کامل 
چاره ساز است. پیشرفت کشور و صیانت از نظامى که 
یادگار امام عظیم الشأن است نیازمند عبور خردمندانه از 
این بحران هاست، چنانکه بسیارى از ملت هاى جهان با 
افراط گرایان عمل و آنها را کنترل و هضم کرده اند. هزینه 
کنترل و هضم، قطعا کمتر از خشونت است. زمانه این 
جریانات و حامیانشــان را یا بیدار خواهد کرد  و یا رسوا 
و سر جایشان خواهد نشاند، چنانکه خیلى زود پرده از 

تزویر پیشینیان برداشت.

 | ایمیل گروه سیاسى: www.shahrvand-newspaper.ir  |  siasi@shahrvand-newspaper.irیکشنبه 4 تیر 1396 | سال پنجم | شماره 21157
سياست

 اسحاق جهانگیرى: اشتباه مى کنید؛ این کارها به ضرر کشور و نظام است    فراکسیون امید خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب در مجلس شد
 دادستان تهران از ارسال نامه به پلیس و وزارت اطالعات براى شناسایى اهانت کنندگان به رئیس جمهورى خبر داد

رخدادهاى روز قدس و آنچه در راهپیمایى این 
روز میان رئیس جمهورى حسن روحانى و گروهى 
از شرکت کنندگان در تظاهرات روز قدس گذشت، 
واکنش رســانه هاى اینترنتى و مکتوب کشــور 
را نیز به دنبال داشــت. مطبوعات و رســانه هاى 
اصالح طلب و هوادار دولت چنانکه انتظار مى رفت، 
به صورت دســته جمعى به محکومیــت ماجرا و 
هتاکان روز جمعه پرداخته و بررســى ریشــه ها 
و ســوابق این موضوع همچون توهین به یادگار 
امام در حرم مطهر بنیانگذار جمهورى اســالمى، 
حمله به علــى الریجانى در قم بــا ُمهر و کفش، 
حمله به على مطهرى در شیراز و حمله به على اکبر 
ناطق نورى در حرم مطهر امام رضا(ع) با بطرى آب 
سوابقى بود که روز گذشته رسانه هاى اصالح طلب 
به طور مفصل به واکاوى و بازخوانى آن پرداختند. 
در این میان حتى واژه «خودســر» که از آن براى 
اشــاره به افراد مرتکب حمالت به شخصیت هاى 
سیاســى عمدتا نزدیک به جنــاح اطالح طلب 
استفاده مى شــود نیز، مورد واکاوى و بازشناسى 
قرار گرفته و چنانکه به نظر مى رســد اتفاق نظر 
سابق درباره این واژه به مرور درحال رنگ باختن 

است. 
جوان: رئیس جمهورى از تحریک 

سطحى گرایان بدش نمى آید 
در میان رسانه هاى نزدیک به جریان اصولگرا 
و منتقد دولــت جدى ترین واکنش نســبت به 
وقایع روز جمعه از ســوى روزنامه جوان ارگان 
رسانه اى ســپاه پاســداران مطرح شد. عبداهللا 
گنجى ســردبیر روزنامه جوان در یادداشتى با 
عنوان «در نکوهش یک حاشیه» نوشت: «شعار 
عده اي علیه رئیس جمهــورى در روز قدس دل 
هر نیروي مؤمن به انقالب و زمان شــناس را به 
درد می آورد کــه چگونه عده اي ســطحی گرا، 
ظاهر بین، زمان نشناس و هزینه ساز، حزب اهللا را 
از جایگاه سنگ زیرین آسیا خارج و به چهره اي 
هیجانی بی منطــق و غیرقابل کنتــرل تبدیل 
می کنند.» ســردبیر روزنامه جوان در ادامه این 
یادداشت نوشــته اســت: «ماجراي شعار علیه 
رئیس جمهورى از دو منظر نکوهیده است؛ اول 
این که متاسفانه عده اي سعی می کنند آن را به 

حساب تبیین اخیر مقام معظم رهبري بنویسند 
و در مقابل عده اي ســطحی گرا بــدون تحلیل 
مسأله، به مصداق  سازي روي  آوردند. آنچه مقام 
معظم رهبري درباره  سال 59 فرمودند، استفاده 
از تجربیات تاریخی براي تقویت منطق هشــدار 
بود. قاعده پیشــگیري از دو قطبی سازي و اصرار 
بر وحدت ملی سیره 28ساله مقام معظم رهبري 
است. عدم دو قطبی ســازي جامعه این قدر براي 
ایشان مهم است که عدم ورود رئیس جمهورى 
ســابق به گردونه انتخابات را با آن مفهوم سازي 
کردنــد و مانع حضور وي شــدند.» ســردبیر 
روزنامه جوان درعین  حال انتقادات ســابق خود 
از رئیس جمهورى را فرامــوش نکرده و در ادامه 
این یادداشت نوشته است؛ «گویی ایشان نیز از 
تحریک ســطحی گرایان بدش نمی آید و هر روز 
یک حاشــیه را تولید می کننــد. یعنی چه که 
اقتصاد را بــه صاحبان تفنگ دادیــم. درحالی 
که معاون اول ایشــان می گوید: «این ما هستیم 
که به ســپاه پروژه می دهیم، می توانیم ندهیم و 
چند پروژه را هم پس گرفتیم». این تعارضات و 
هجمه ها واقعا لزومی دارد؟ قطعا براي شــخص 
رئیس جمهورى نیز جز تقلیــل جایگاه به یک 

«دعواکننده» آورده اي نخواهد داشت.»
مشرق هتاکى هاى روز جمعه را 

«سازمان یافته» دانست
ســایت مشــرق یکى از معدود ســایت هاى 
اصولگراســت که به ماجراى روز جمعه اشــاره 
کرده و در گزارشى از بازتاب ماجرا در رسانه هاى 
اصالح طلب اوال اقدام هتاکان به رئیس جمهورى 
را حرکتى «ســازمان یافته» نامیــده و درثانى 
نوشته است: «روزنامه هاى اصالح طلب درحالى 
سعى کردند موضوع شعارهاى اعتراضى عده اى 
کوچک و ســازمان یافته اى به حسن روحانى را 
پررنگ کنند که روزنامه هاى زنجیره اى که پس 
از روز قدس  ســال 88 چاپ مى شدند نه تنها به 
وحدت شــکنى جمعى که تعدادشــان زیاد بود 
اعتراضى نکردند بلکــه به طور کامال هماهنگ با 

فتنه گران حضور آنان در روز قدس آن  ســال را 
بازتاب دادند.» 

کیهان از سخنرانى هاى افطارى روحانى 
انتقاد کرد

روزنامــه کیهان اما در یادداشــتى تحت عنوان 
«وحدت آفرین یا وحدت شکن» به موضوعى کامال 
متفاوت پرداخته و برخالف انتظار (پس از خواندن 
عنوان یادداشت) هیچ اشاره اى به ماجراى هتاکى 
به رئیس جمهورى نکرده و نوشته است: «اکنون اگر 
در چنین شرایطى ، افرادى از سر غفلت و ندانستن، 
حرف هاى وحدت شــکنانه بزنند و دل مردم را از 
یکدیگر جدا کنند، چه باید کرد!؟» یادداشت نویس 
روزنامه کیهان فرصت را غنیمت شمرده و انتقادات 
خود را نســبت به قربانى ماجراى وحدت شکنى 
معطوف کرده و در ادامه با اشاره به سخنان روزهاى 
اخیر رئیس جمهورى در مراسم افطار بدون آن که 
نامى از حســن روحانى ببرد، مى نویســد: «البته 
نمى توان از نظر دور داشت که بسیارى از این دست 
سخنان و رفتارها، سناریوى اتاق فکر هاى بیمارى 
است که مى کوشد ناکامى ها در عرصه هاى اقتصاد 
و دیپلماسى را پنهان کند، وگرنه کیست که نداند 
مشکل اقتصاد کشور ناشى از دولت ناکارآمد است 

نه مثال دولت(!) با تفنگ»
هفته نامه نماینده: حاشیه سازى ها 

بهانه اى براى مظلوم نمایى روحانى مى شود
هفته نامه «نماینده» ارگان رسانه اى غالمعلى 
حدادعادل رئیس مجلس هفتم و نماینده سابق 
مجلس شوراى اســالمى روز گذشته در هفتاد و 
ششمین شماره خود به موضوع شعار علیه حسن 
روحانى در راهپیمایى روز قدس اشاره کرد و در 
مطلبى با عنوان «حاشیه سازى به نفع کیست؟» 
به ماجرا اشاره کرده و در خط مشى مشابه دیگر 
رســانه هاى اصولگرا به شــیوه خود موضوع را 
محکوم کرده و پــس از انتقادات مفصل از دولت 
یازدهم نوشــته اســت: «دولت تدبیــر و امید، 
وعده هاى عمل نکرده بسیارى دارد و امروز اوضاع 
بد اقتصادى و رکود حاکم بر کشــور نیاز به هر 

دلیل دیگرى براى انتقاد از او را برطرف مى سازد. 
چه بسا همین حاشیه ســازى ها براى روحانى، 
بهترین دستگیره براى او مى شود تا مظلوم نمایى 

کرده و ضعف هایش را پشت آن پنهان کند.»
وطن امروز: شعارهاى مردم! 

علیه روحانى
روزنامه وطن امروز که معموال در صفحه نخست 
خود و با یک تیتر و عکس رویدادهاى مهم از نظر 
خودش را برجســته مى کند، تنها در قسمتى از 
گزارش مربوط به روز قدس به ماجرا اشاره کرده 
و ذیل یکى از میان تیترهایش با عنوان «شعارهاى 
مردم علیه روحانى» نوشته است: «حسن روحانى 
نیز دیروز در راهپیمایى روز قدس شــرکت کرد. 
او البته دقایقى در این مراســم حضور داشت. از 
حاشیه هاى حضور روحانى در مراسم روز قدس، 
شعارهاى مردم علیه اظهارات و اقدامات وى بود. 
پس از رویت حســن روحانى در مراســم، مردم 
با ســردادن شعار به اســتقبال وى رفتند. شدت 
شــعارها علیه روحانى به قدرى گسترده شد که 
حســن روحانى پس از چند دقیقه حضور در این 

مراسم، راهپیمایى روز قدس را ترك کرد.» 
جوانفکر: نمى توان به توهین کنندگان 

خرده گرفت
على اکبر جوانفکر مشــاور رســانه اى محمود 
احمدى نژاد رئیس جمهورى ســابق در یادداشتى 
که ســایت دولت بهار ارگان رســانه اى نزدیک به 
دولت نهم و دهم آن را منتشر کرد، نوشت: «با این که 
توهین صورت گرفته را باید تقبیح کرد اما شــاید 
نشود به توهین کنندگان چندان خرده گرفت، زیرا 
طى چهار سال گذشته شاهد توهین هاى زشت ترى 
نســبت به مخالفان دولت بوده ایم.» جوانفکر در 
ادامه نوشته است: «جناب آقاى روحانى در کسوت 
ریاست جمهورى، مخالفان خود را همواره با استفاده 
از الفاظى مانند مزدور، بى شناسنامه، ترسو، افراطى، 
جیب بر، مستضعف فکرى، متوهم، بزدل، کاسب 
تحریم، فاســد، عقب مانده، تازه به دوران رسیده، 
عصر حجرى و... خطاب کرده اســت. بدون  تردید 
توهین از باال به پایین عملى زش-ت تر محسوب 
مى شود، زیرا به توهین رسمیت مى دهد و آن را به 

یک عمل عادى مبدل مى سازد. »

بازتاب هتاکى علیه رئیس جمهورى در رسانه ها
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