شنبه  20مرداد1397
خبر ویژه

غبارروبی مضجع مطهر
حضرت امام رضا (ع)
با حضور رهبر انقالب

همزمــان با مــاه ذیالقعــده و ایــام زیارت
مخصــوص رضــوی ،مراســم غبارروبــی
مضجع شــریف ثامن الحجج حضرت علی بن
موسی الرضا (علیهماالسالم) ،روز پنجشنبه با
حضور رهبر انقالب اسالمیبرگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام
معظــم رهبــری ،در این مراســم معنوی
مراجــع تقلید آیات عظام مکارم شــیرازی
و وحیدخراســانی و آیتاهلل مصباح یزدی،
بــه همــراه جمعــی از علما ،مســئوالن و
خانوادههای شــهدا ،جانبــازان و ایثارگران
استان خراسان حضور داشتند.

دیپلماسی
مجید تخت روانچی:

منتظر دیدار روحانی و ترامپ
درنیویورکنباشیم

مجید تختروانچــی معاون سیاســی دفتر
رئیسجمهــوری در گفتگویــی از رســیدن
محورهای مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی
به مسائل بانکی خبر داد و تاکید کرد «:جزئیاتی
که طبق آن ما با اروپاییها وارد مذاکره شده ایم
را تاکنون خبری نکــرده ایم و حتی از برخی
هیئتهایی که برای مذاکره میفرســتیم نیز
هیچ خبری اعالم نمیکنیــم .ما تیمهایی از
بانک مرکزی ،ســتاد برجام در وزارت خارجه
و وزارت نفت را هم برای مذاکرات فرســتاده
ایم ،اما لزومینــدارد که در این حد و تا وقتی
به نتیجه ای نرســیده ایم ،اقدامــات آنان را
اطالع رسانی کنیم».
معاون سیاســی دفتر رئیسجمهوری درباره
تحریمهــای اعمالی آمریکا نیــز گفت :وقتی
آقای رئیسجمهوری گفتند که عمر تحریمها
کوتاه اســت ،بعد از آن تصریح کردند که این
موضوع دســت خودمــان اســت؛ یعنی اگر
انســجام داخلیمان باال باشد ،برنامهریزیمان
دقیق باشد و در اجرای سیاستهایمان خوب
عمل کنیم ،مطمئنا تحریمها نمیتواند جواب
بدهد .این بدان معنا نیست که سختی وجود
ندارد ،بعضی مواقع این دو موضوع با هم خلط
میشود؛ روشن است که تحریمها مشکالتی را
ایجاد میکند اما هدفی که آمریکاییها دارند
این اســت که این تحریمها مــردم را عاصی
میکند .به صراحت این موضوع را آمریکاییها
اعالم میکنند .چیزی که آقای روحانی گفتند
ایــن بود که اگر کارهایی که باید انجام دهیم،
مثل داشتن انســجام داخلی ،آمریکاییها به
هدفی که دارند ،نمیرســند .من فکر میکنم
اگر در سیاســت داخلی وحدت داشته باشیم،
انسجاممان را حفظ کنیم و درست عمل کنیم
شک ندارم که سرشان به سنگ میخورد .چون
هدف را هدف باالیی گرفتند.
تختروانچی درادامه در خصوص پیشــنهاد
ترامپ برای مذاکره با ایران گفت :آقای ترامپ
در صحبتــی که درباره مذاکــره با ایران کرده
است ،جدی نیست .اگر جدی بود سه ماه پیش
زیر توافقی که دولت کشور خودش آن را امضا
کرده بود ،نمیزد .درســت است که دولتها
عوض میشوند اما نمیشــود که با تغییر هر
دولت ،سیاستهای یک کشــور عوض شود؛
در این صورت سنگ روی سنگ بند نمیشود.
فرض کنید آمریکا با کشور دیگری به توافقی
رسید ،دو سال دیگر یا شش سال دیگر که آقای
ترامپ کنار برود ،دولتی از یکی از دو جناح آمریکا
بر ســر کار بیاید و بگوید این قرارداد را قبول
ندارد؛ آیا درست است؟ نمیشود آمریکا برجام
را بر هم بزند و بعد بخواهد با ایران مذاکره کند.
به گزارش ایسنا ،او درباره احتمال دیدار روحانی
و ترامپ نیز گفت :نباید منتظر دیدار روحانی
و ترامپ در نیویورک باشــیم ،من خودم فکر
نمیکنم چنین اتفاقی رخ دهد .نباید بیهوده
بــرای مردم انتظار ایجاد کنیــم .وقتی انتظار
مردم باال برود و اتفاقی رخ ندهد ،مردم ناراحت
میشوند.

نالملل
بی 
رییس جمهوری ترکیه:

اگر آمریکا دالر دارد
ما هم خدا را داریم

رجــب طیــب اردوغــان رییــس جمهوری
ترکیــه در واکنش به شــیب تنــد کاهش
ارزش پــول ملــی و صعود قیمــت دالر در
ترکیه بدون اشــاره ای مشــخص ،دســتها
و توطئههای خارجی را مســبب این وضعیت
اعالم کرد و گفــت " :مردم به توطئهها توجه
نکننــد .اگر آنها دالر دارند ما هم ملت ،حقوق
و خدا را داریم".به گزارش عصرایران به نقل از
ســیانان ترک ،اردوغان که در شهر " ریزه"
ترکیه سخن میگفت ،برای کاهش نگرانیهای
مردم ترکیه از سقوط بیشتر ارزش لیر ترکیه
گفت ":نگران نباشــید .توطئههایی در دست
انجام اســت اما با اتحاد بر این توطئهها غلبه
خواهیم کرد ...فقط یادتان باشد  16سال پیش
وضعیت اقتصاد ما چطــور بود و حاال در کجا
ایستاده ایم .ما هر روز بهتر خواهیم شد".
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

سیاسی

روزنامه کیهان اخیرا در گزارشی مدعی شده که اصالحطلبان در حال فرار از دولت
روحانی هستند و این درحالی است که این دولت دستپخت آنان است .این روزنامه
محافظهکار در شرایطی دولت روحانی را دستپخت اصالحطلبان میداند که سال  92و
پس از انتخابات در دهها یادداشت ،گزارش و خبر مدعی شده بود که پیروزی روحانی
پیروزی اصالحطلبان نیست و این جریان به دلیل اینکه نقشی در این پیروزی نداشته
نباید از نتایج انتخابات شادمان باشد .آفتاب یزد در این گزارش تناقض کیهاننشینان را
با اسناد غیرقابل انکاری یادآوری کرده است
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :روزنامه کیهان آرشیو خوب و
منظم و قابل دسترسی دارد و اما همیشه داشتن یک آرشیو خوب
و منظم و قابل دسترس ،نمیتواند خوب باشد! خاصه در مواقعی
که خواسته باشیم حرفهای دیروز و امروز یک جریان عقیدتی ـ
سیاسی را کنار هم بررسی کنیم.

تناقضکیهانی

ماجرای یک تیتر و انواع و اقسام واکنشها

کیهــان در هجدهمین روز مرداد ،با فونتی درشــت این تیتر را
روی صفحه نخست خود مینشاند« :وضعیت موجود ،دستپخت
مدعیان اصالحات است ،فرار نکنند ،پاسخگو باشند!» این تیتر در
ادامه مباحثی است که تقریبا از اوایل هفته و پس از انتشار سخنان
رئیس دولت اصالحات ،باال گرفته بود؛ همان سخنانی که رئیس
دولت اصالحات ،نه به عنوان رئیس جمهور اســبق که به عنوان
یک شهروند عادی جمهوری اسالمی ،از همه مسائلی که منتهی
به ناراحتی و نارضایتی مردم شده است ،قلباً عذرخواهی کرده در
کنار آن ،راهکارهایی  15گانه ارائه میدهد.
بــدون ورود به محتوای مباحت مطرح شــده و نیز محورهای
 15گانه ای که رئیس دولت اصالحات برای برون رفت از وضعیت
موجود برمیشــمارد؛ حمله همه جانبه کیهان نشینان ،ما را به
فضای انتخاباتی  92بازمیگرداند؛ حتی اگر تالش کرده باشیم
که طی تمامیاین  5سال ،بازنگشتن به عقب را در ذهن و تفکر
خود نهادینه کنیم.
کیهان در ابتدای گزارش تحلیلی ـ خبری خود با همان تیتری
که قب ً
ال به آن اشاره شد ،مینویسد« :در روزهای گذشته مدعیان
اصالحات و به خصــوص رئیسدولت اصالحات به میانه میدان
آمده و برای نجات خود به انتقاد از دولت و ارائه راهکارهایی برای
حل مشکالت عدیده اقتصادی موجود پرداختهاند بیآنکه بگویند
این مشــکالت ناشی از حمایتها و حضور تفکر جریان آنان در
بدنه دولت بوده و امروز به جای آنکه ایناشــخاص ،جریانها و
گروهها الف ارائه راهکار بزنند ،باید ضمن عذرخواهی ،پاسخگوی
نقش خود باشند».
شــاهد مثال دیگ ِر روزنامه کیهان اما« ،سعید حجاریان» فعال
سیاسی اصالحطلب است که دولت را در وضعیت تعلیق در تعلیق
دانســته و اظهار میدارد«:دولت گیج و کرخت است و میشود
اصالحطلبان بگویند دولت روحانی دولت ما نیست».
کیهان به رئیس دولت اصالحات و سعید حجاریان بسنده نمیکند
و به سراغ گروهی به تعبیر خود مدعیان اصالحات از جمله بهزاد
نبوي ،محمد سالمتي ،محسن آرمين ،مصطفي تاجزاده ،فيضاهلل
عربسرخي ،محمد کيانوشراد ،عبداهلل ناصري ،صادق نوروزي،
علي باقري و دیگرانی میرود که با صدور بيانيه ضمن مروري بر
وضع موجود به ارائه راهکارهايي براي برونرفت کشور از شرايط
موجود پرداخته بودند.
گــزارش کیهان با تیتر« :وضعیت موجود ،دســتپخت مدعیان
اصالحات است ،فرار نکنند ،پاسخگو باشند!» به این نقطه میرسد
که«:حرفهایی که زده بودیــد را این بار هم تَکرار کنید!» و اما
شــاهد مثالهای کیهان بیشتر از آن که از فضای انتخاباتی 92
باشد ،بیشتر روی چهرهها و حمایتهای گروههای اصالح طلب
در اردیبهشت  96متمرکز میشود.
کیهان مینویســد 24« :اردیبهشت سال گذشته رئیس دولت
اصالحات با انتشار پیغامیویدئویی که در تلگرام منتشر شد ،بر
حمایت خود از روحانی در انتخابات تاکید کرده و از مردم ایران
خواست که دوباره به روحانی رای بدهند ».و در ادامه یادآور این
س دولت اصالحات نبود که
نکته میشود که«:البته این تنها رئی 
به حمایت از روحانی و درخواست از مردم برای رای مجدد به وی
پرداخته بود که دیگر مدعیان اصالحات نیز در چنین موقعیتی
بودهاند .به عنوان نمونه جناح اصالحطلبان ایران ،مجمع روحانیون
مبارز ،حزب اعتدال و توســعه ،حزب اتحاد ملت ایران اسالمی،
حزب اراده ملت ایران ،نهضت آزادی ،شورای هماهنگی اصالحات،
حزب اسالمیکار ،خانه کارگر ،انجمن اسالمیمدرسین دانشگاهها
و...از تشکلها و احزاب نزدیک به جریان اصالحات در انتخابات
 29اردیبهشت  1396طی بیانیههایی از روحانی حمایت کرده
بودند.از شــخصیتهای مدعی اصالحات نیز به افرادی از جمله
صادق زیباکالم ،غالمحسین کرباسچی ،سعید حجاریان ،مصطفی
تاجزاده ،فاطمه دانشور ،محسنهاشمی ،زهرااشراقی ،مصطفی
ملکیان ،عمادالدین باقی ،احمد حکیمیپور ،محمدرضا خاتمی،
علی شکوری راد ،فائزههاشمی ،فاطمه راکعی ،شهربانوی امانی،
محسن رهامی ،سهیال جلودارزاده ،رسول منتجبنیا ،حمیدرضا
جالییپور ،عبداهلل نوری ،مصطفی معین ،حســین کمالی و ...
میتواناشاره کرد که در جریان انتخابات با ورود به میانه میدان
از روحانی حمایت و آیندهای درخشان برای ملت ایران در صورت
پیروزی وی را تصویرگر شدند».
نگاهی به فضای انتخاباتی ریاست جمهوری  92از منظر کیهان

مثلث؛ «حسین شریعتمداری»« ،محمد ايماني» و «حسامالدين
برومند» بالفاصله پس از پایان رأی گیری در  24خرداد  1392تا
لحظه تنفیذ حکم ـ  13مرداد 1392ـ و نیز در ادامه تا نهایی شدن
چهرههایــی که قرار بود حســن روحانــی را در دولت یازدهم
همراهی کنند؛ تقریبا به صورت روزانه در سلسله یادداشتهایی،
بر این نکته تأکید داشــتند که« :روحانــی وامدار هیچ جریانی
نیســت»« ،روحانی قطعاً یک اصولگرا است!» و «اصالح طلبان
در خوشــبینانه ترین حالت توان به میدان کشانیدن  7درصد
رأی دهندگان را دارا میباشند».
کیهان پس از نهایی شــدن پیروزی حسن روحانی در انتخابات
ریاست جمهوری یازدهم ،جبهه جدیدی علیه اصالحات میگشاید
و تمام تالش خود را معطوف به دو مسئله خیلی مهم میکند:
الف /روحانی اصولگرا است
ب /اصالح طلبان نقشــی در پیروزی حســن روحانی هم اگر
داشته اند؛ نهایتاً  10درصد!
مثــا در ســتون اخبار ویــژه و بــا تکیه بر جمعی کــه آنان
را«معاند»« ،معارض»« ،فراری» و«متواری» میخواند! آن هم با
اسامینامشخص اما آدرس دادنهایی کام ً
ال معلوم! ضمن آن که
اصرار بر این دارد که« :روحاني اصالحطلب نيست» بر این نکته
دست میگذارد و ادعا میکند که «محمدرضاعارف» یعنی تنها
«نامزد اصالحطلبان» 10درصد هم راي نداشت!
شاهدمثالهایکیهانتماشاییاست!مثالبهنقلاز«محمدرضاـي»
کــه او را همکار فراري نشــريات زنجيــرهاي معرفی میکند،
به نقل از«صداي آمريکا» مینویسد«:روحاني اصالحطلب نيست
و هيچ اصراري هم ندارد که خودش را اصالحطلب بنامد .اين در
حالي است که آقاي عارف خودش را اصالحطلب ميدانست .اما

چون در نظرسنجيها حتي نظرسنجيهاي اصالحطلبانه او داراي
راي بااليي نبود ،اصالحطلبان از روحاني حمايت کردند».
کیهان در همین ســتون و به نقل از«رجــب مزروعي» که او را
نیز«عضو متواري فراکسيون مشارکت در مجلس ششم» معرفی
مینماید و به استناد مصاحبه ای که با راديو فردا در شب انتخابات
داشته دست بر نکته ای قابل تأمل میگذارد«:روحاني راي بااليي
دارد اما اگر هم شکست بخورد ،اين مصيبتي براي اصالحطلبان
نيست چرا که آنها نيروي اجتماعي خود را دارند و آن بخشي
هم که شرکت نکردند ،جنبش سبز را ميسازند .بنابراين شکست
روحاني شکست و مصيبتي براي اصالحطلبان نخواهد بود».
منهای این ســتون و حرفهایی که همین حاال هم اگر قرار بر
بازگو کردن باشد ،برزبان خواهد آمد ،سلسله یادداشتهایی در
کیهان منتشر میشود که در کمال حیرت ،به این نتیجه منتهی
میشود که مغز اعترافات و ادعاهای منسوب به چهرههای عمدتاً
اصــاح طلب ،هســته اصلــی ادعاهــای کیهــان را مبنی بر
«اصولگرا بودن روحانی» و «عدم دخالت اصالح طلبان در پیروزی
حسن روحانی» ،تشکیل میدهد.
کیهان در ادامه اما با مقایسه آماریِ انتخابات مجلس نهم (اسفند
 )1390و رياســت جمهوري يازدهم (خرداد  ،)92مینویســد:
«اصالحطلبان انتخابات مجلس در اســفند  90را تحريم کردند
اما همين انتخابات با مشارکت 65درصدي مردم مواجه شد که
سومين رکورد باالي مشارکت در ميان  9دوره انتخابات مجلس
بود .حال اگر اين رقم را با انتخابات رياســتجمهوري اخير که
73درصد مردم در آن شرکت کردند مقايسه کنيم ،تنها تفاوت
8درصدي مشاهده ميشــود ضمن اينکه در همه ادوار ،ميزان
مشــارکت مردم در انتخابات رياستجمهوري  10تا 15درصد
بيش از انتخابات مجلس بوده است.
در واقــع همانگونه که عباس عبدي نيز تصريح کرد حتي اگر
اصالحطلبان در انتخابات شرکت نميکردند الاقل 65درصد مردم
شــرکت ميکردند و البته براساس نظرسنجيهاي انجام گرفته
در 2ماهه قبل از انتخابات ،مشارکت 70درصدي مردم -فارغ از
تصميم اصالحطلبان تحريم يا شرکت در آن -مسجل شده بود.
درواقع به گفته عضو مستعفي مشارکت ،مردم حضور در انتخابات
رابه اصالحطلبان تحميل کردند ضمن اينکه آقاي روحاني هرگز
خود را اصالحطلب معرفي نکرده و اعتدالگرا و فراجناحي توصيف
کرده اســت ».همه این صغری ـ کبری چیدنها برای آن است
که ثابت کند:
الف /رأي اصالحطلبان حداکثر  10درصد است
ب /روحاني اصالحطلب نبوده بلکه اعتدالگرا و فراجناحي است.
يک عضو سابق دفتر تحکيم و نیز عضو سابق انجمن اسالمي
دانشــگاه اميرکبيــر یعنی«عابد توانچه» دیگر شــاهد مثال
روزنامه حسین شــریعتمداری است .کیهان به نقل از توانچه
مینویسد«:اصالحطلبان سياست دوگانهاي در مقابل روحاني
در پيش گرفتهاند .از يک طرف او را پس ميزنند تا هزينهاي
براي روحاني پرداخت نکنند .از طرف ديگر تأييد ميکنند و دو
دستي به روحاني چسبيدهاند .دست از سر روحاني برنميدارند
مگر مطمئن شوند چيزي به آنها نميماسد .تالش اصالحطلبان
براي مصادره او نميتواند لقمه چرب و نرمي نصيب آنها بکند».
کیهان این شاهد مثال را از آن روی میآورد تا به یک تئوری
خودساخته ،جنبه اثبات شدگی بدهد«:اصالحطلبان با روحاني
همان خواهند کرد که باهاشمي کردند».
«روحاني کجا ايستاده است؟» را باید نخستین یادداشت تمام قد
کیهانی به شمار آورد که با جمع بندی گفتهها و شنیدهها ،تالش
دارد نقــش تعییــن کنندگی اصــاح طلبــان در انتخابات را
به گونه ای خاص! مغشوش کرده و ثابت کند این طیف سیاسی
اساساً در شکست و پیروزی نامزدهای حاضر در انتخابات ،ابتکار
عمل را به دست نداشته است!
محمد ایمانی در این یادداشــت نه تنها دست به تحریف تاریخ
میزند که به نوعی تاریخ ســازی میکند! در قســمت مهمیاز
یادداشــت او پس از آن که اصالح طلبی و اصولگرایی را دو روی
یک سکه معرفی کرد و خرج بخشهایی از اصالح طلبانی که به زعم
نویســنده نقاب بر چهره دارند ،جدا نمود ،مینویسد«:حقيقت
اين است که خط تمايز اصلي در کشور بر سر دوگانه اصولگرايي
و اصالحطلبي نيست .کدام اصولگراي حقيقي ميتواند قائل به
اصالحطلبــي و تغيير (بهبود) وضع موجــود به وضع مطلوب
مبتني بر آرمانها و اصول نباشد؟ و از آن سو کدام اصالحطلب
حقيقــي ميتواند از اصالحگري دم بزنــد اما معتقد به اصول و
آرمانهاي اصيل اسالمي به عنوان مطلوبهايي که بايد به آنها
رســيد ،نباشد؟ نه امروز و نه در طول  16سال گذشته ،اختالف
مطلقا بر ســر اين دو عنوان که در واقع دو روي يک ســکهاند،
نبود .از زماني که ادعاي اصالحطلبي تبديل به نقاب و پوششي
براي اباحيگري ،قانونشکني و دينستيزي در کشور شد ،تاکيد
بر اصولگرايي ضرورت يافت 19 .ســال پيش -سال  -1378در
حالي که فتنهگران به همراه پايگاه مطبوعاتي دشمن و براساس

نقشه طراحي شده از سوي سرويسهاي جاسوسي بيگانه آشوب
تيــر  78را به راه انداختند ،اين آقاي حســن روحاني بود که در
سخنراني راهپيمايي حماسي  23تير تصريح کرد اراذل و اوباش
پستتر و حقيرتر از آنند که بتوانند براندازي کنند و بايد سرکوب
شــوند ».محمد ایمانی حضور و نقش آفرینی حســن روحانی
در  23تیــر  78را جلوه ای از اصولگرا بودن وی معرفی و تأکید
میکند«:با اين اوصاف خيلي وقاحت ميخواهد که جريان فعال
در فتنههاي  78و  88براي مصادره رئيسجمهور منتخب و آراي
وي خيز بردارد».
اصولگرایان حسن روحانی را از خودشان میدانند
حتی اگر به دیگری رأی داده باشند!

ایمانی در ادامه همان ضرب و تقسیمهای موجود در فضای جامعه
را شاهد مثال میآورد و اما بغض فروخورده را در این چند جمله
به آشکارا بیرون میریزد:
«اصولگرايان وفاداران به اصول و آرمانهاي انقالب ،رئيسجمهور
جديد را از خودشان ميدانند حتي اگر در انتخابات به نامزدهاي
ديگر راي داده باشــند .او قرار است يازدهمين دولت جمهوري
اسالمي را تشکيل دهد و سکاندار امور اجرايي کشور باشد .طبعا
اصولگرايان دليلي نميبينند اين هماني صددرصدي ميان اصول
و رئيسجمهور جديد برقرار کنند همانگونه که چنين نسبتي نه
ميان اصول و نامزدهاي ديگر يا ميان اصول و آقاي احمدينژاد
برقرار نبوده است».
بعد از محمد ایمانی نوبت به حســین شریعتمداری میرسد تا
چوب را از دســت وی بگیرد و مســیر را ادامه دهد«.خواب تازه
اصحاب فتنه!» دستپخت دیگری است از روزنامه کیهان به قلم
شــریعتمداری که میخواهد با جدول ضــرب و جدول کلمات
متقاطع! ثابت کند:
الف/حسن روحانی اصولگرا است
ب /اصالح طلبان در پیروزی روحانی کوچکترین تأثیری نداشته
اند!
شریعتمداری مینویسد«:اين روزها ،مدعيان اصالحات از طريق
روزنامههاي زنجيرهاي و نشريات فراوان ديگري که در اختيار
دارند و با پشتيباني سايتهاي ضدانقالب و رسانههاي غربي،
عبري و عربي ،اصرار دارند آراي دکتر روحاني را به حساب خود
بنويســند و يا دستکم اين که در سبد رأي ايشان براي جبهه
اصالحات سهم قابل توجه و تعيينکنندهاي قائل شوند! القاي
ايــن توهم مخصوصا براي آن عده از مدعيان اصالحات که در
فتنه آمريکايي -اسرائيلي  88حضور موثري داشته و آشکارا در
نقش ستون پنجم دشمنان بيروني ظاهر شده بودند ،اهميت
حياتي دارد ،چرا که طيف ياد شده بعد از ارتکاب جنايتشرمآور
وطنفروشي در فتنه  88به دنبال فرصتي براي اعالم بازگشت
به درون نظام بودند و براي اين منظور در پوشــش و زير چتر
اصالحطلبان بيرون از دايره فتنه بــه ميدان آمده بودند .ولي
مواضع رسما اعالم شده دکتر روحاني در کنار تأکيد چندباره
ايشان ،وامدار هيچ حزب و جناحي نيست و فقط در چارچوب
قانون حرکت خواهد کرد»...
حسین شــریعتمداری ضمن ابراز ناخرسندی از حسن روحانی
به واسطه تشکر از رئیس دولت اصالحات  ،خاطرنشان میکند:
«مقايسه مواضع اعالم شده آقاي دکتر روحاني با مواضع شناخته
شده فتنهگران ترديدي باقي نميگذارد که رئيس جمهور منتخب
نــه فقط کمترين همخواني با اين طيف نــدارد ،بلکه با جرأت
ميتوان گفت که در نقطه مقابل آنها ايستاده است».
شــریعتمداری که در  27خــرداد  1392و طی یادداشــتی با
عنوان«:همراهان ناهمراه» ،ترکیب سبد رأی روحانی را به گونه
ای ترسیم کرده بود که نقش اصالح طلبان در آن ،چیزی معادل
صفر نشان داده شود! اصرار عجیبی دارد تا حسن روحانی را پیروز
انتخاباتی معرفی کند که نقش اصالح طلبان در مشــارکت و نه
پیروزی نامزد پیروز ،در نهایت  10درصد بوده است فلذا سندی
تاریخی برجای میگذارد تا این روزها که نوک پیکان حمالت را
به سمت اصالح طلبان میگیرد بتوان به آن رجوع کرد«:اصحاب
فتنه از همخواني مواضع رئيس جمهور منتخب با جبهه اصالحات
به طور کامل قطع اميد کردهاند ولي از ســوي ديگر ،براي آنها
القاي اين توهم که در سبد رأي روحاني سهم عمدهاي داشتهاند
ضرورتي حياتي دارد .از اين روي تمام توان خود را به کار گرفتهاند
که حداقل دو يا سه تن از اعضاي شناسنامهدار و شناخته شده
جبهه اصالحات را در پستهاي کليدي کابينه آقاي روحاني جاي
دهند و بيشتر از همه به جايگاه معاون اولي رئيس جمهور منتخب
چشمدوختهاند».
نوبت به ضلع ســوم«مثلث کیهانی» میرســد؛ حســامالدين
برومند؛ او با یادداشت«:سرقفلی نامشروع» مباحث مطرح شده
توسط ایمانی و شریعتمداری را پی میگیرد ولی دقیقا مطالب
مطرح شده در یادداشت«:همراهان ناهمراه» شریعتمداری را با
قلمیدیگر بازنویسی میکند«:مدتي است تکاپو و تحرک يک
طيف سياسي براي مصادره گفتمان اعتدالگرايي که با انتخاب

حجتاالسالمروحانيبهعنوانرئيسجمهورمنتخبنضجگرفته،
سرقفلي جماعتي شده است که سابقه و کارنامه شان بيرون از
بستر «اعتدال» بوده است .عجيب است که اين جريان شتابزده
به صحنه آمده و تالش ميکنند تا تعاريف و تفاسيرشان از اعتدال
را به افکار عمومي و جامعه تحميل نمايند».
یادداشتها تقریبا یک روز در میان تکرار میشود و تا چند هفته
پس از مراسم تحلیف و معرفی اعضای کابینه ادامه پیدا میکند.
حسین شــریعتمداری طی دو یادداشت؛ «برف فراق» و«رفیق
قافله نیستند» ،همچنان تمام تالش و هم و غم خود را معطوف
به جداسازی روحانی از اصالح طلبان و عدم تأثیرگذاری قابل ذکر
آراء اصالح طلبان در پیروزی حســن روحانی مینماید .او حتی
در این راه ،از داستانی از مثنوی هم مدد میجوید و چهرههای
اصــاح طلب نزدیک به روحانی را به منزله همان ما ِر بی رمقی
میداند که در برف افتاده بود و چون به هوای داغ و تب دا ِر بغداد
رسید جانی دوباره گرفت و رمقی تازه یافت و بالی جان آن مرد
ساده اندیش شد:
اژدها را دار در برف فراق هين مکش او را به خورشيد عراق
نویسنده به روحانی یعنی همان مرد ساده اندیش هشدار میدهد
تا از اژدهای افتاده در برف پرهیز کند و او را به وصال خورشــید
عراق نرســاند زیرا باعث هالکت او خواهد شد و بالطبع همگان
دانند منظور نگارنده از اژدهای گرفتار در برف کیست؟!
«تحمیل سرنوشــت «دولت اصالحات » بــه «دولت اعتدال»،
یکی از اولویتبندیهای اصلی طیف ساختارشــکن و تندرو به
شــمار میرود .این جریان همانگونه که در پوشش اصالحات،
«ضد اصالحات» را در پیش گرفت و موجی از ناکارآمدی ،ناراضی
تراشــی ،درگیری درون حاکمیت ،آشــوبافکنی و قفل کردن
امور ملی را پدید آورد ،اکنون درصدد است با مصادره و تحریف شعار
دینی و عقالنی «اعتدال» که از سوی حجتاالسالم والمسلمین
روحانی مطرح شده ،همان جریان «ضد اعتدال» (افرط و تفریط)
را باز تولید کند .طیــف مذکور به رئيسجمهور و دولت جدید
به چشــم یک «پل گذار» و «نردبان» مینگرد ».اینها بخشی
از یادداشــت «:عروس هزارداماد» اســت به قلم محمد ایمانی
که تکمیل کننده یادداشــتهای «برف فــراق» و«رفیق قافله
نیستند» حسین شریعتمداری است تا مبادا روحانی از چهره ای
اصالح طلب در کابینه بهره گیرد!
«این بدهی و آن طلب» که به قلم حسین شریعتمداری به رشته
تحریــر درمیآید و«کدام نقش را بــازی میکنند؟» که محمد
ایمانی مینویســد ضمن آن که در یک راســتا است میکوشد
تا همان خط قبلــی را این بار در عرصه به کارگیری چهرههای
اصالح طلب ،دنبال کند .شــریعتمداری و دوستانش ـ ایمانی و
برومنــد ـ تا پیش از ورود به بحــث کابینه و همراهان روحانی؛
کوشــیده بودند روحانی را بدهکار طیــف اصالح طلب ندانند
و به طور طبیعی ،چون آنها این احســاس را در خود میدیدند
که افکار عمومیفرضیات و تئوریهای کیهانیها را پذیرفته! پالن
دوم را کلید میزنند؛ سهم خواه معرفی کردن اصالح طلبانی که
در پیروزی حسن روحانی نقشی نداشته اند!
«مهندســی اولویتها» را«برومند» مینویسد« ،این سه گزاره
را کنــار هم بگذارید» و«خانه را جســتجو کنید» را«حســین
شریعتمداری» .آخرین مطلب مورد استناد در یادداشت فعلی،
«پروژه ناشیانه حامیان فتنه!» است به قلم«حسامالدین برومند».
نکته قابل تأمل در مقاالتی که بدان اشــاره شــد آن که عنوان:
«اصــاح طلبان» بــا فاصله گیــری از ایام انتخابــات ،مجددا ً
تبدیل به«:اصحاب فتنه» و«فتنه گران» میشــود ،گویی دیگر
با اصالح طلبان و رأی آنها کاری نیست!
 5سال بعد از آن گرد و خاک رسانه ای؛

کیهان به جای آن که به ســال  92بازگردد به یک ســال قبل
بسنده میکند«:چنانچه ذکر آن رفت اصالحطلبان در روزهای
گذشته ســفره خود را از دولت جدا کرده و خود را در موقعیت
حلکننده مشــکالت با ارائــه راهکارهایی کــه در بیانیهها و
مصاحبههای آنان ذکر شــده اســت ،قرار دادهاند .سخن اینجا
اســت که مدعیان اصالحات بایستی به سخنان و مواضع یک
سال پیش خود مروری مجدد کرده و به جای فرار به جلو ضمن
پوزش و عذرخواهی از ملت که با تخریب رقیب و همچنین ارائه
تصویری غیرواقعی از آینده زمینهساز رای به نامزد مطلوب خود
شدهاند در پیشگاه ملت پاسخگو باشند .اصالحطلبان میگویند
دولت روحانی ،دولت ما نیست ولی بررسیها نشان میدهد که
اکثریت مدیران میانی و ســطح باال در دولت کنونی از جریان
اصالحات انتخاب شــدهاند و در نتیجه این جریان نقش اصلی
در وضعیت کنونی داشــته و دارد .از این روی میتوان گفت که
مدعیان اصالحات بایستی به جای فرار به جلو پاسخگوی نقش
خود در به وجود آمدن وضعیت کنونی باشــند ،وضعیتی که به
گفته رئیسدولت اصالحات بیاعتمادی بیسابقهای را به دولت
به وجود آورده است».
کیهان از چند مسئله ـ به احتمال زیاد ـ تعمدا ً غفلت میورزد:
1ـ شرایط انتخابات اردیبهشت  96هیچ تفاوتی با خرداد  92ندارد
 2ـ میزان مشــارک و همراهی اصالح طلبان از روحانی ،در دو
انتخابات  92و  96بسیار شبیه به هم است
 3ـ اصالح طلبان هرگز روحانی را اصالحاتی به شمار نیاوردند!
آنها در مجموع به این جمع بندی رسیدند که از بین نامزدهای
موجود ،روحانی را برگزینند.
 4ـ اگر کیهان مطالب 5سال پیش خود را قبول دارد ،که قطعاً دارد!
شانه خالی کردن شامل حال اصولگرایان میشود نه اصالح طلبان
زیرا هم سهم و نقش خود را پذیرفته اند ،هم عذرخواهی کرده اند
سیاسی احتمالی را بپردازند
و هم حاضر اند هزینههای اجتماعی و
ِ
برخالف اصولگرایان که تا احمدی نژاد به جاده خاکی زد؛ در برائت
جویی سر و دست میشکستند تا جایی که موحدی کرمانی بر
سر آنها نهیب زد!
 5ـ کیهــان یا تأثیرگذاری اصالح طلبان در پیروزی روحانی در
دو انتخابــات  92و  96را قبول دارد یا نــه! اگر قبول دارد بابت
تمامییادداشتهای خرداد  92باید عذرخواهی کند و اگر ندارد
بابت تیری که  18مرداد بر صفحه اول خود حک کرد
 6ـ بین حمایت از روحانی و اصالح طلب دانستن روحانی فاصله
بسیار است ،مشکل کیهان دقیقاً با کدام قسمت ماجرا است؟
 7ـ همه موارد به کنار! شــاید به قول فیض اهلل عرب ســرخی؛
«کیهان پذیرفته که پایگاه رای اصالح طلب دولت ساز است» و ما
داریم دوستان کیهانی خود را آزرده خاطر میکنیم.

