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عکس تزیینی است

واکنشهابهماجرایدرگیریبایکدخترجواندر
تهرانپارسوتوضیحپلیس
ناصررعیتنواز-عصرروزشنبهفیلمیازدرگیریبینچند
مامور پلیس و یک دختر جوان در پارک در فضای مجازی
منتشر و انتقاداتی به نحوه برخورد پلیس با متهم مطرح
شد .مرکز اطالع رسانی پلیس ،دیروز در توضیح این ماجرا
علت وقوع درگیری را برخورد پلیس با چند دختر و پسر
که در پارک حرکات نامتعارف و دور از شان انجام می دادند
بیان کرد که گفته شده موجب نارضایتی شهروندان هم
شده است .در اطالعیه پلیس آمده است؛ ماموران ابتدا آنان
را به رعایت عفت و هنجارهای اجتماعی دعوت کردند که
در مقابل این رفتار ،یکی از این افراد شروع به فحاشی می
کند که در نتیجه سه پسر و دو دختر دستگیر میشوند و
در بررسیهای اولیه مشخص میشود این افراد مواد مخدر
توهم زا مصرف کرده اند .پلیس برخورد با این گونه جرایم
را از مطالبات جامعه و از وظایف پلیس برشمرد .در پایان
اطالعیههمازدستورفرماندهپلیسپایتختبرایتحقیقاز
شاهدان و بازبینی فیلم کامل این اتفاق خبر داد تا در صورت
تخلف با مامور متخلف برخورد شود .این در حالی است که
برخیکاربراندرفضایمجازینکاتیرادربارهنحوهبرخورد
پلیس نوشتند که پر رنگ ترین آن ها نبود پلیس خانم در
صحنهبرایانتقالمتهمبهخودرووجلوگیریازدرگیری
و برخورد خشن مامور مرد با دختر جوان بود .برخی
کاربران همچنین با یادآوری صحبت های رئیس پلیس
پایتخت در ماجرای «پذیرایی با چای» از نجفی در اداره
آگاهیاینبرخوردرامتناقضباآنرویکرددانستند.در
ادامه مطلب ،واکنش تعدادی از کاربران فضای مجازی
رامرورمیکنیم.
کاربری نوشت« :این که در کشورمون امنیت داریم و با
خیالراحتخانوادهمونتویجامعهدرحالرفتوآمدن
به خاطر همین پلیس مقتدریه که االن داریم ولی از این
پلیسمقتدرانتظارداریمکمیسعهصدربیشتریداشته
باشه».
کاربردیگرینوشت«:مگهدستزدن
به نامحرم در شرع گناه نیست؟ مگه
پلیسزننداریم؟»
کاربردیگرینوشت«:نبایدازسرمنشأ
ایندرگیریکههموندختروپسر
های هنجار شکن بودند غافل
شیمکهبا قانونشکنیباعث
نارضایتی مردم و برخورد
پلیسشدند».
کاربر دیگری هم نوشت:
«قــطــعــا پــلــیــس بـــا ایــن
شدت از عصبانیت توی
کشورمون کم داریــم ولی
کاش خود پلیس با این مامورش
برخورد کنه تا اشتباه یک نفر به
پایکلپلیسنوشتهنشه».
کــاربــری هــم نــوشــت« :نمی
دونم چرا میزان ضربه ای که
از این نوع برخورد به کشور
زده می شه رو ارزیابی نمی
کنن ،مسائلی که حتی به
موضوعمهمجهانیتبدیل
میشه».
کاربری هم نوشت« :خیلی
زود قضاوت نکنید با فیلم
تقطیع شده نمیشه قضاوت
کردکهآیاکارماموردرست
بودهیاغلط».
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نگاهی به قهر و آشتی های اسحاق جهانگیری از دولت

هربارایندررومحکمنبندنرو!
طاهری -اسحاق جهانگیری از آغاز دولت اعتدال گرای
روحانی،معاوناولاوبودهوهمچنانیکیازخبرسازترین
چهره های دولــت هم هست .عــاوه بر گره خــوردن نام
جهانگیریبهدالر 4200تومانی،پروندهبرادرشو...هر
ازچندگاهیخبرهاییازاستعفایاوازپستشهممنتشر
می شود که البته هربار با دلجویی برخی اعضای دولت یا
رئیس جمهور پرونده این قهرها به سرعت بسته می شود.
دراینگزارشتاریخچهاینقهروآشتیهارامرورمیکنیم.
▪اختالفباواعظی؟

انتخاب محمود واعظی به سمت ریاست دفتر رئیس
جمهور ،در دولت دوازدهم را باید نقطه اصلی کشمکش
اصالح طلبان و جهانگیری با دولت دانست .از ابتدای
این انتصاب اصالح طلبان روی خوشی به واعظی نشان
ندادندواوراهمسوبااصولگرایانخواندند.آنهاحضوراو
در نزدیک ترین پست به روحانی را نشانه ای
از کاهش اختیارات اسحاق جهانگیری
در سمت معاون اولی رئیس جمهور
دانستند .حتی برخی نمایندگان
اصالحطلبنقشواعظیرادرمعرفی
کابینهدوازدهمپررنگترازجهانگیری
دانستند و از ایــن موضوع
انتقاد کردند .در همان
برهه سایت اصــاح
طلب انــصــاف نیوز
خبر داد که اسحاق
جهانگیری به دلیل
بــرخــی مشکالت
و اخــتــافــات در
آســتــانــه جــدایــی
از دولــــت اســت
و او ح ــت ــی در
دولــت دوازدهـــم
مـــــورد مــشــورت
رئیسجمهور قرار
نمیگیردومحمود
واعظیبهطورعملی
جایجهانگیریرادر
کابینه گرفته است.
اخــبــاری کــه البته با
واکنش واعظی روبه

روشدکهگفت:اکنونبینآقایجهانگیریوهمهاعضای
دولتصمیمیتوجوددارد.
	▪اختالفباتیماقتصادیدولت

تیرماه سال گذشته همزمان با خروج آمریکا از برجام و
اوج گرفتن تحریم ها انتقادات از تیم اقتصادی دولت
افزایشیافت.برخیرسانههامدعیشدند،جهانگیری
در واکنش به عملکرد تیم اقتصادی دولــت و این که
اختیاراتی در این حوزه ندارد و عم ً
ال نوبخت مسئولیت
بار اقدام
اصلیاینحوزهرابرعهدهگرفته،چند
به استعفا کرده اما این استعفا به
رغم تمایل نوبخت و واعظی
به دلیل برخی مصلحت
اندیشی ها مورد پذیرش
رئیس جمهور واقع نشده
است .روزنامه اعتماد در آن ایام
حتی گفته بــود که جهانگیری
از بی اطالعی از تغییرات تیم
اقتصادی دولت گله مند است و وسایل خود
را هم از دفترش جمع کرده است .با این حال نوبخت که
از او به عنوان یکی از عوامل فشار به معاون اول یاد می
کردند در توئیتی نوشت که «حضور دکتر جهانگیری در
کابینه ،نقطه قوت دولت دکتر روحانی است .همواره
شاهد مواضع منطقی و امیدآفرین از ایشان بودهام».
شورای اطالع رسانی دولت هم در اطالعیه ای تأکید
کرد که رابطه جهانگیری با رئیس جمهور هرگز به گونه
ای نبوده که معاون اول نیاز داشته باشد با تهدید به
استعفا ،نظر خود را به کرسی بنشاند .به این ترتیب این
اختالف و قهر با قــوت !تکذیب شــد 27 .فروردین
و فردای روز اعالم سیاست دولت درباره ارز 4200
توسط جهانگیری روزنامه کارگزاران با تیتر «بازگشت
جهانگیری» و با تصویر جهانگیری در لباس سوپرمن!
نوشت« :معاون اول رئیس جمهور دوب ــاره به ستاد
فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است».
	▪اختیارتغییرمنشیهمندارم!

شایعهاستعفایجهانگیریباردیگردرمهرسال 97مطرح
شد .شروع ماجرا از سخنرانی جنجالی آقای معاون اول
کلید خورد .او در سخنان خود در سالروز ملی صادرات با
لحنیمعترضگفتهبودکهمناجازهبرکناریمنشیخودم
را هم ندارم چه برسد به تغییر افراد و مدیران دولتی! این



عکس نوشت

اظهارنظرباواکنشمختلفرسانههاوتحلیلگرانمواجه
شد و بار دیگر گمانه زنی ها درباره پیاده شدن جهانگیری
ازقطاردولتراتقویتکرد؛اماپسازچندساعتاینموج
خبری نیز با برگزاری جلسه ای مشترک میان روحانی و
معاون اولش ختم به خیر شد .آن گونه که نهاد رسانه ای
کارگزاران گزارش داد ،ساعت  20دوشنبه سی ام مهر،
رئیس جمهور و معاونش دیداری دونفره داشتند که با نقد
و نظرهای دوطرفه شروع شده بود و با تفاهم و دوستی و
صمیمیتپایانیافت.
	▪روایتصوفیازمخالفتبااستعفایجهانگیری

اما بخشی از ماجرای مخالفت با استعفای جهانگیری
به گفته علی صوفی مربوط به مجموعه دولت نمی شود.
اسفند سال گذشته صوفی که سابقه وزارت در دولت
اصالحات را هم دارد در برنامه تلویزیونی دست خط
خبر داد که اسحاق جهانگیری تاکنون چند بار استعفا
داده اما چون رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی هم
بود باید اذن رهبری را هم می داشت .به
گفته او جهانگیری در نامه ای به رهبر
انقالب ضمن تشریح شرایط کشور
نوشته بود که من نمی توانم مفید
باشم و اقتصاد مقاومتی هم
پیش نمی رود اما در نهایت
رهبر معظم انقالب این موضوع
را مصلحت ندیدند.

حذف انگشت برای کفش پاشنه بلند!
با توجهبه آمار منتشر شدهاز مراکزدرمانی آمریکا،
نرخ خانم هایی که برای راحت تر پوشیدن کفش
پاشنه بلند یک یا دو تا از انگشتان پای خود را با
جراحی حذف می کنند رو به افزایش است !

	▪آخریناختالف؟

جدیدترینقسمتسریالقهرهایآقایمعاون،درجلسه
اخیر شــورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی اتفاق
افتاد .آن گونه که رسانه ها گزارش داده بودند روحانی در
اینجلسهبهجهانگیریگفتهشماواصالحطلبانبهدنبال
سرنگونی دولت هستید و پس از اتمام جلسه ،او در محل
کارخودحاضرنشد.اینمسئلهباعثشدرسانههاباردیگر
شایعه قهر او از دولت را رسانه ای کنند .با این حال ربیعی
سخنگویدولتومشاوررئیسجمهورضمنتأییدتلویحی
مشاجرهرئیسجمهورباجهانگیریگفتندکهبیناختالف
نظروقهرتفاوتوجوددارد.روزگذشتهنیزسازندگینهاد
رسانه ای حزب کارگزاران ،اختالف نظر شکل گرفته در
جلسهشورایعالیهماهنگیاقتصادیرادربارهموضوع
آزادســـازی قیمت سوخت معرفی کــرد .در هرصورت
اختالف نظرهای روحانی و جهانگیری را اگر نشانه ای از
ناسازگاریحلقهاعتدالوتوسعهبااصالحطلبانبدانیمیا
ناشیازتفاوتسیاستهایاقتصادیایندوطیف،بازهم
رسانه ای کردن این قهر و آشتی ها ،سودی به حال جامعه
نداردوباعثدرگیرکردندولتوافکارعمومی بهمسائل
حاشیهایوغیراصلیاست.

طبندی ازدواجی
عاقبت شر 
حدود یک ماه پیش پسر جوانی سر شرطبندی با
رفیقش مجبور شده است با مادر او ازدواج کند .اما
حاال این پسر جوان با انتشار پستی در اینستاگرام
خودشخبرازطالقدادنمادردوستشدادهاست.

یوزکش ،مسافرکش نبود
کــاربــران عکس اتــوبــوس تیم ملی فوتبال در
اتوبان قزوین -تهران را گذاشته و مدعی شدهاند
اتوبوس تیم ملی در جاده مشغول مسافرکشی
اســت! فدراسیون فوتبال در واکنش به این
موضوع آن را اساسا دروغ دانست.





2.9 M views

آقای کالنتری بفرمایید ملخ
بعد از توصیه رئیس ســازمــان محیط زیست به
خوردن ملخ و مقایسه آن با میگو بسیاری از خود
آقای کالنتری خواستند که جلوی دوربین ها با
خانوادهاینخوراکمغذیرامیلکنند.
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پهپادبیار،ریکاببر!

برقیخاموش
خطرپله ِ

امامجمعهسکونشین

ما مردم اهل طنزی هستیم .حتی بعد از وقوع جدیترین اتفاقات هم
به سرعت شوخیهای مردم در فضای مجازی و حقیقی سر و کلهشان
پیدا میشود .پهپاد آمریکایی که چند روز پیش توسط دالورمــردان
سپاهپاسدارانساقطشدنیزازاینقاعدهمستثنانبود.درویدئوییکه
بهتازگی در فضای مجازی بازنشر شده است یک وانت ضایعاتی پشت
بلندگومیگوید«:پهپادکهنهخریداریم.گلوبالهاوککهنهخریداریم.
پهپاد بیار ،ریکا ببر .پهپاد بیار ،نمک ببر» .کاربری در این باره نوشت:
«این ویدئو را دست به دست کنید برسد به دست ترامپ تا سرنوشت
پهپادشراببیند».

«هرگزسوارپلهبرقیخاموشنشوید».اینتوصیهایاستکهذیلیک
ویدئوی وحشتناک در فضای مجازی منتشر شده است .در این ویدئو
کهاحتماالمربوطبهیکیازکشورهایشرقآسیاست،چندنفردرحال
تردد روی پله برقی هستند که ناگهان پله برقی با سرعت راه میافتد
و یک نفر داخل چرخدندههای پله برقی گرفتار و ناپدید میشود .در
توضیحایناتفاقگفتهشدهاستپلهبرقیخاموشدراثروزنافرادی
کهرویآنحرکتمیکنندممکناستبهکاربیفتدودراینحالت،پله
برقیباسرعتیبیشازحدمعمولکارمیکندوهیچکنترلیهمروی
آنوجودندارد.

ویدئویی از امام جمعه شهر اردبیل در حال تشویق تیم ملی والیبال
ایران در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب گسترده ای داشت.
حضور آیت ا ...سید حسن عاملی در ورزشگاه در کنار وزیر ورزش در
حالی که بانوان هم در سالن حضور داشتند با واکنش های زیادی
در فضای مجازی همراه بود .کاربری نوشت« :برخی از مسئوالن این
قدرازمردمفاصلهگرفتنکهدیدنیکمسئول
مردمیبهآدمنشاطمیده».کاربردیگرینوشت:
«امیدوارم با کارهای فرهنگی بیشتر بشه با
خیالراحتدرکنارخانوادهبهورزشگاهرفت».

