وقتی از اصالحات سخن میگوییم ،از چه سخن میگوییم
رأی مخالف
آرمان امیری

تصور کنید در جریان انتخابات ریاســتجمهوری
فرانســه ،حزب سوسیالیست با شــعارهایی حزب
لیبرال را شکست دهد .یا برعکس .یا اصال یک نامزد
مستقل مثل ماکرون از راه برسد و باز هم بر پایه برخی
وعدههای انتخاباتی به پیروزی برسد .سؤال این است
که آیا هیچ یک از این احزاب یا نامزدها میتوانند به
صرف اتکا به برخی وعدههای تغییر ،خود را «جریان
اصالحات» بخواننــد؟ حتی دونالد ترامپ هم وقتی
به موعد انتخابات میرســد مدعی ایجاد بهبود در
شرایطکشور میشود .اما چراهیچکس این وعدههای
اصالحی را به نــام جنبش یا جریان اصالحطلبی به

رسمیت نمیشناسد؟
خاســتگاه بخــش عمــدهای از اصالحطلبان دوم
خردادی« ،مجمع روحانیون مبارز» بود ،اما اینجا نیز
هیچ کس پیروزی این تشکل را در انتخابات مجلس
سوم مصداق پیروزی «اصالحات» نمیداند .نه مجمع
روحانیون و نه دیگر احزابی که به ائتالف دوم خرداد
پیوستند ،حتی مستند به یک ائتالف انتخاباتی هم
نمیتوانستند مدعی نام «اصالحطلبی» شوند .وجه
ممیزه انتخابات سال  ۷۶که آن را از سطح یک رقابت
سیاسی به سطح یک «جنبش اجتماعی/سیاسی»
کشاند ،مشــارکت فعال بدنه اجتماعی بود .آن هم
نه صرفــا بدنهای از حامیــان و رایدهندگان ،بلکه
بدنهای که خود به صورت مجرد میتوانست تشکیل
یک جنبش اجتماعی بدهد .مجموعهای گســترده
از جریانات فعال دانشــجویی ،گروههای نخبگان،
روشنفکران ،اهل قلم و خالصه هرآنچه که در زمان
خودش میتوانست به نهاد یا شخصیت مدنی تعبیر
شود .بدین ترتیب ،پیروزی نهایی در انتخابات  ۷۶نیز

دیگر پیروزی یک فرد یا چند حزب سیاســی نبود،
بلکه نقطه عطفی به حساب میآمد که یک خیزش
اجتماعیفراگیرتوانستخودشرابهساختارحقیقی
و حقوقی قدرت پیوند بزند.
 ۲۰ســال پس از دوم خــرداد ،در حالــی که تمام
شاخصها نشــان میدهند که دیگر از آن وضعیت
«جنبشی» گذشته خبری نیست ،همچنان گروهی
اصرار دارند که با پالکارد اصالحطلبی وارد انتخابات
شوند .البته بسیاری از این افراد یا احزاب سبقهای از
حضور در دولت اصالحات را یدک میکشند ،اما آیا
صرف یک نزدیکی و وابستگی سیاسی برای کسب
عنوان «اصالحات» کافی است؟ چرا گمان میکنیم
که همچنــان برگزاری هر انتخابــات در ایران باید
متفاوت از پیروزی دو حزب رقیب در سایر نقاط جهان
تحلیل شود؟ برای مثال ،چرا باید انتخاب محمدرضا
عارف و شکســت حداد عادل ،متفــاوت از پیروزی
ماکرون بر اوالند تصور شــده و برچسب «پیروزی
اصالحات» بخورد؟

علیرضا علویتبار نیــز در گفتوگوی اخیر خود با
«جامعه فردا» و در بازشــماری «محورهای هویتی
جریــان اصالحات» ،بــر «بهرهگیــری همزمان از
بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی» تأکید
کرده اســت .یعنی دقیقا همان پیوندی که در سال
 ۷۶شکل گرفت و جنبش اصالحات را به وجود آورد.
به بیان دیگر میتوان گفت که اصالحات یا خصلتی
جنبشی و اجتماعی دارد ،یا اصال اصالحات نیست.
بلکه صرفا یک تغییر معمول میان چند حزب یا چهره
سیاسی است.
در جریان دولت اصالحات ،شاهد وضعیتی بودیم که
مطالبات اجتماعی ،در دل نهادهای اجتماعی شکل
میگرفت .نخبگان و روشنفکران مباحث تئوریکی
مطرح میکردند .تشکلهای دانشجویی این مباحث
را به میان دانشــجویان میکشــاندند و روزنامهها
بحثها را در سطح عمومی گسترش میدادند .ایدهها
مدام شــکل میگرفتند و گامبهگام در دل سطوح
اجتماعی باال آمده و قوام مییافتند تا به دستورالعمل
سیاســیون بدل شــوند .در نهایت ،این دولتمردان
بودند که با استراتژی «فشــار از پایین و چانهزنی از
باال» ،تحقق مطالبات اجتماعی را وظیفه و دســتور

کار خود میدانستند .این ،وضعیتی بود که ما از آن
با عنوان پیوند «جنبش اجتماعی» با «بهبودخواهی
حکومتی» یاد میکنیم؛ اما آیا وضعیت امروز ما نیز
چنین است؟
به بــاور نگارنده ،آخرین انتخاباتــی که بتوان گفت
«جریان اصالحات» در آن مشارکت داشته ،انتخابات
سال  ۸۸بود .پس از آن هرچند احزاب و چهرههایی
با سبقه و پالکارد اصالحطلبی در انتخابات شرکت
میکنند و به پشتوانه حمایت معنوی رئیس دولت
اصالحات آرای قابل توجهی هم به دست میآورند،
امامشخصادیگرخبریازیک«جنبشاصالحطلبی»
نیست .اگر سیاستمداران به خود جرات میدهند
که به جــای توجه به انتقادهای بدنه اجتماعی آن را
مصداق تندروی ،بیتجربگی و یا حتی «دسیســه»
بخوانند ،پس دیگر پیوندی ارگانیک میان جنبش
اجتماعی و نخبگان سیاســی وجود ندارد .تا زمانی
که این پیوند دوباره برقرار نشود و تا زمانی که دوباره
شرایط برای کنشگری فعال و منسجم جامعه مدنی
ایجاد نشود ،ما شاهد هرگونه پیروزی انتخاباتی هم
که باشیم بیشک نمیتوانیم مدعی تداوم و پیشرفت
«جنبش اصالحات» شویم.

مطالبهگری مقابل پشیمانی
جامعه فردا :روزهای پیش از انتخابات روزهای
داغ حمایت بود ،فضای دو قطبی به وجود آمده و
سخنان صریح حسن روحانی تا اندازهای صدای
بخش مهمی از طبقه متوســط را بلند کرده بود
که دیگر صدای مخالفــان دولت و حتی صدای
تحریم خواهان به گوش نمیرســید .بسیاری
پای صندوقهای رأی رفتنــد و پیروزی قاطع
روحانی را رقم زدند به این امید که فصل تغییری
که در خرداد  92آغاز شده جوانمرگ نشود و به
حیات خود ادامه دهد تا شاید دست کم بخشی
از مطالبــات زمین مانده جامعه ایران به ســر و
سامانی برسد.
انتخابات که به پایان رسید فضای انتخاباتی اما
بر خالف دورههای گذشته از جامعه ایران رخت
بر نبست .حامیان حســن روحانی در روزهای
پس از انتخابات که هجمهها نسبت به او افزایش
یافته بود نمایش قدرت بزرگی را در شبکههای
اجتماعی رقم زدند و هشتگ «حامی روحانیم»
را تبدیل به ترند یک جهان کردند .اما اکنون موج
دیگری به راه افتاده که در جهت مخالف روزهای
پس از انتخابات در حرکت است ،موج پشیمانی
از رأی به روحانی با هشــتگ «پشیمانیم» .در
ایــن میان اما افراد زیادی به میــدان آمدند و با
کلیدواژه «پشــیمان نیســتیم» تالش کردند
که مسیر این موج جدید را تغییر دهند .در این
میان چهرههای اصالحطلب و حتی رئیس دولت
اصالحات هم فعاالنه وارد میدان شدند و تالش
خود را به کار بستند که از یکسو واقعبینی را به
جامعه هیجانزده پس از انتخابات بازگردانند و
موج یأس را خنثی کنند.
ترس عبور از روحانی اصالحطلبان را به
میدان کشاند

از آن روزها چند ماه بیشــتر نگذشــته است و
«حامی روحانیم» جای خود را به «پشــیمانم»
داد .اگرچه موج پشیمانی بهاندازه موج حمایتی
از روحانی ،فراگیر نشــد ،ســر و صدای زیادی
به پــا کرد و واکنشهای بســیاری را نیز در پی
داشت .بســیاری از چهرههای اصالحطلب لب
به ســخن باز کردند و بار دیگر حمایت خود از
حســن روحانی را بیان داشتند .اصالحطلبانی
که روزگاری طعم تلــخ «عبور از خاتمی» را در
ســالهای دولت اصالحات چشیده بودند تمام
قد وارد میدان شــدند و بــا صراحت گفتند «از
روحانی عبور نخواهیم کرد» و برای جا انداختن
حرف خود عنصر مهمی به نام «امید جامعه» را
پیش کشیدند و نقبی به گذشته زدند که نتیجه
عبور از خاتمی ناامیدی جامعه و در نهات روی
کار آمدن دولت پرهزینه احمدی نژاد بوده است
و باید هوشیار بود.
اکنون رئیــس دولت اصالحات هــم قدم جلو
گذاشــته و در دیدار با اعضای شورای مرکزی
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خطیب جمعه تهران:

گزارش روز

مجمــع روحانیــون مبارز کاشــان بــار دیگر
حمایت قاطعانه خود از حسن روحانی را اعالم
کرد و گفت :در شــرایط کنونی نیــز با توجه به
ظرفیتهای موجود ،باید برای اصالح امور تالش
کرد .رئیس دولت اصالحات در ادامه سخنان خود
با توجه به موضوعات و مباحث مطرح شده توسط
برخی از افراد درخصوص پشــیمانی از رأی به
روحانی گفت :ما نه تنها از حمایت و رأی به آقای
روحانی پشیمان نیستیم که همچنان قاطعانه از
ایشان حمایت میکنیم و ایشان را موفق میدانیم
و این موج تخریبــی به وجود آمده را هدفمند و
دسیسهای برنامهریزی شده برای مأیوس کردن
مردم میدانیم.
چه کسانی پشیمانند؟

در میان موچ پشــیمانی چند دسته را میتوان
دید که وارد میدان شدهاند و پرچمدار هستند و
برای پشیمانی خود دالیل خاص خود را دارند.
برخی به ســهمی که انتظار داشتند نرسیدند و
بخش دیگری هم مطالبات خود را بر زمین مانده
میدانند ،اما در این میان یک دسته دیگری هم
وجود دارد که برایش نه ســهم مهم اســت و نه
مطالبه ،بلکه در پی اهداف دیگری است.
دسته اول چهرههای دست چندم اصالحطلبان
هستند .کسانی که برخالف اصالحطلبان اصیل
هیچ ممنوعیتی برای حضور در پستهای دولتی
ندارند و برچسب زدنها نمیتواند مانع حضور
آنها در بدنه قدرت باشد .آنها در روزهای انتخابات
هم در رأس ستادهای حسن روحانی فعال بودند
با این امید که پیروزی او نردبانی برای حضور آنها
در قدرت شود اما روزهای پس از پیروزی چندان
به کام آنها نشد و به ســهمی که میخواستند،
نرسیدند و اکنون ندای پشیمانیم سر دادند.
دسته دوم اما سهم خود را از انتخابات مطالباتی
میدانــد که در روزهــای داغ اردیبهشــت به
تندترین شکل ممکن از زبان روحانی جاری بود،
اما اکنون آنها را زمینمانده میبیند .کابینهای که
توسط روحانی بسته شد و تداوم مسائلی همچون
دانشجویان ســتارهدار و از سوی دیگر شایعات
مربوط به کمرنگ شدن نقش اسحاق جهانگیری
به عنوان نماینده جریان اصالحات در دولت ،از
جمله موضوعاتی بود که صدای انتقاد بخشی از
حامیان روزهای انتخابات حسن روحانی را بلند
کرد تا در جهانشان امید به رئیسجمهور جای
خود را به یأس از دولت او بدهد.
دســته ســوم اما حکایت جالبی دارنــد .آنها
ماهیگیران آب گلآلود هســتند که فرصت را
برای اهداف خود غنیمت میشــمارند .در واقع
آنها به روحانی رأی ندادهاند که اکنون پشیمان
باشند بلکه کسانی هستند که در جبهه مخالفان
سرســخت او تعریف میشــوند و اکنون موج
پشیمانیم را مغتنم شــمرده و به دنبال احقاق
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خواستههای خود هســتند .دسته سوم دو سو
دارد ،یکسو جناح تندرو اصولگرایی و سوی دیگر
برخی جریاناتی کــه در روزهای انتخابات تمام
تالش خود را به کار بستند تا تحریم انتخابات را
به عنوان نسخه مشکالت کشور به جای شرکت

حمایت رئیس دولت اصالحات از روحانی
س جمهوری اسالمی
رئیس دولت اصالحات بار دیگر حمایت قاطعانه خود را از حسن روحانی ،رئی 
ایران ،اعالم کرد.
وی در دیدار با اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز کاشان گفت :در شرایط کنونی با توجه
به ظرفیتهای موجود ،باید برای اصالح امور تالش کرد.
رئیس دولت اصالحات در ادامه سخنان خود با توجه به موضوعات و مباحث مطرحشده توسط
برخی از افراد درخصوص پشیمانی از رأی به روحانی گفت :ما نه تنها از حمایت و رأی به آقای
روحانی پشــیمان نیستیم که همچنان قاطعانه از ایشــان حمایت میکنیم و ایشان را موفق
میدانیم و این موج تخریبی به وجود آمده را هدفمند و دسیســهای برنامهریزی شــده برای
مأیوس کردن مردم میدانیم.

تعريض

اصالحطلبان پرچم مطالبه گری را باال بگیرند

عبداهلل ناصری از چهرههای اصالحطلب و عضو
شورای مشورتی سید محمد خاتمی را در برابر
این سؤال قرار دادیم؛ اصالحطلبان در برابر موج
«پشیمانی» چه رویکردی را در پیش بگیرند؟
او در ابتدای صحبتهایش به مســئله عبور از
روحانی پرداخت و گفت :بحث عبور از روحانی
به هیچ عنوان با بحث مشابهی که در سالهای
اصالحات رخ داد قابل مقایســه نیست .در آنسالها بحث عبور از خاتمی
مفهوم و معنای دیگری داشت و در فضای متفاوتی شکل گرفت و کسانی که
از درون خود جریان اصالحات این بحث را مطرح کردند هم بعدها پشیمان
شدند ،زیرا به این نتیجه رسیدند که با وجود همه موانعی که پیش روی دولت
آقای خاتمی وجود داشت ،توانست اقدامات موثری را انجام دهد که غیرقابل
کتمان است .در حالی که شعار عبور از روحانی برمیگردد به واقعیتهای
موجود در کشــور و عدم توانایی روحانی در ایجاد موازنه با این واقعیتها و
شعارهایی که در روزهای انتخابات در پیش گرفت.
ناصری در تشریح این موضوع اضافه کرد :آقای روحانی در روزهای انتخابات
کمی نسنجیده عمل کرد و وعدههایی داد که با اختیارات رئیسجمهور و
واقعیتهای موجود ساخت قدرت در ایران منطبق نبود و همین امر سبب
شد مطالبات مردم باال برود و نتوانســت بین این مطالبات و واقعیتهای
موجود توازن ایجاد کند .او در ادامه افزود :انتظار میرفت که رخداد چنین
مســئلهای در جامعه شتاب زده ایران نتایج خوبی به بار نیاورد ،به ویژه که
جامعه ما دوست دارد نتایج تصمیماتش را خیلی سریع ببیند.
این چهره اصالحطلب با اشــاره به اینکه برای مقابله با موج پشیمانی ابتدا
خود رئیسجمهور اســت که نقش مهمی را بر عهده دارد ،گفت :مدیریت
چنین فضایی در وهله اول به عهده خود آقای روحانی است که بتواند افکار
عمومــی را با بیان واقعیتهای موجود در ســاخت قدرت و اختیاراتی که
دارد ،مدیریت کند.
ناصری در پاسخ به این سؤال که مسئولیت اصالحطلبان در چنین شرایطی
به عنوان حامیان اصلی حسن روحانی چیست ،گفت :توجه داشته باشید
حســن روحانی نامزد مطلوب جریان اصالحات نبوده است ،بلکه در میان
نامزدهای موجود در انتخابات مطلوب ترین شــناخته شــد .او ادامه داد:
مهمترین دغدغه اصالحطلبان در انتخاباتهای گذشته این بود که دولت

تأکید مولوی عبدالحمید
بر «بهکارگیری نیروهای جوان و توانمند بومی»

پایگاه اطالعرسانی مولوی عبدالحمید :امامجمعه اهل سنت زاهدان ،در
نماز جمعه این هفته،استفاده از جوانان توانمند اقوام و مذاهب بومی و مشورت با
نخبگان استان را ازجمله انتظارات مردم از استاندار جدید سیستانوبلوچستان
دانست.
مولوی عبدالحمید استاندار جدید سیستانوبلوچستان را آشنا به مشکالت
استان خواند و گفت :با توجه به اینکه جناب آقای محبینیا استاندار محترم
ل استان کرمان است و مدتی هم بهعنوان معاون
سیستانوبلوچستان اصالتاً اه 
سیاسیاستانداریدرسیستانوبلوچستانایفاینقشکردهاست،بابافتهای
قومی و مذهبی و مشکالت مردم منطقه آشنایی کامل دارد.
خطیب جمعه اهلسنت زاهدان در ادامه به بیان خواستهها و انتظارات مردم
سیستانوبلوچستانازاستاندارپرداختوادامهداد:مردمسیستانوبلوچستان
خواستار تغییر در استان هستند .باید منافع نظامجمهوری اسالمی و منافع

فعال در آن برای جامعه ایــران تئوریزه کنند.
هر دو گــروه در واقع ناکامان بــزرگ انتخابات
 96بودهاند که اکنون در موج پشــیمانیم پیوند
تازهای با یکدیگر یافتهاند .اما مســئله مهم این
اســت که مخاطب اصالحطلبــان و خاتمی در

حمایت از روحانی نه دسته اول و نه دسته سوم
است ،بلکه تنها دسته دوم هستند که مخاطب
اصالحطلبان قرار گرفتهاند .اما سؤال اینجاست
که آیا راه مقابله با «عبور از روحانی» را درســت
در پیش گرفتند؟

مردم استان در تمام زمینهها بر منافع افراد و گر وهها مقدم قرار داده شوند.
وی با تأکید بــر بهکارگیری نیروهای جوان گفــت :دولت دوازدهم موضوع
بهکارگیری نیروهای توانمند و جوان را در برنامه دارد؛ این برنامه بسیار خوب
و تأثیرگذاریست ،زیرا بسیاری از افرادی که مدتهای طوالنی در یک پست
مشغول هســتند دیگر از توانایی و ابتکار الزم برخوردار نیستند .امیدواریم
اســتاندار جدید سیستانوبلوچســتان نیز این موضوع را مدنظر قرار دهد و
توانمندان و شایستگان بومی اقوام و مذاهب مختلف استان بهکارگرفته شوند.
مولوی عبدالحمید در ادامه به دو معضل فقر و بیکاری در اســتان اشــاره و
خاطرنشان کرد :فشار اقتصادی بر مردم استان بسیار زیاد است و فقر و بیکاری
در استان بیداد میکند .از استاندار محترم سیستانوبلوچستان انتظار داریم با
مدیریتصحیحشانازتمامپتانسیلهاوتواناییهایاستانبرایحلمشکالت
اقتصادی مردم استفاده کند.

نهم و دهم و از سوی دیگر مجلس هشتم و نهم در این کشور تکرار نشود و
چند انتخابات آینده هم دغدغه شان همین خواهد بود .ناصری همچنین
اضافه کرد :اصالحطلبان در حالی از روحانی حمایت کردند که معتقد بودند
او میتوانســت با به کار گیری نیروهای کارآمدتر نتایج بسیار بهتری را در
کارنامه چهار سال اول خود داشته باشد ،اما متاسفانه در جاهایی کوتاه آمد و
نتیجه الزم را کسب نکرد اما برای مقابله با روی کارآمدن تفکری که از کشور
یک ویرانه ساخت ،چارهای جز حمایت از روحانی وجود نداشت .این چهره
اصالحطلب اظهار کرد :اصالحطلبان باید این مسائل را بدون لکنت با جامعه
مدنی در میان بگذارند که مبادا جامعه مدنی در دام یأس و ناامیدی بیفتند.
ناصری در ادامه با تأیید موضع خاتمی در مورد دسیسه خواندن فضاهای
موجود علیه دولت روحانی گفت :پشت این فضاسازیها همان جریانی است
که در روزهای انتخابات همه امکانات کشور را بسیج کرد تا دولت روحانی
را یک دورهای کند و اکنون امید مردم را نشانه گرفته زیرا هدف اصلی آنها
ناامید کردن مردم نه از دولت روحانی بلکه از اصالحطلبان است که به باور
من به نتیجه نخواهد رسید زیرا گفتمان اصالحات امروز به قدری در جامعه
ریشه دوانده که حتی بخشی از حوزه علمیه را به عنوان یک نهاد کامال سنتی
با خود همراه کرده است.
مطالبهگری با در نظر گرفتن واقعیتها

در پایان بار دیگر از ناصری پرسیدیم به طور مشخص ،اصالحطلبان در برابر
موج پشیمانی چه مســیری را باید در پیش بگیرند .او گفت :اصالحطلبان
باید پرچم مطالبهگری با درک واقعیتهای موجود در جامعه را باال بگیرند
و در صف مقدم مطالبهگری از دولت روحانی بایستند .او ادامه داد :واقعیت
این است که دولت روحانی با تمام محدودیتها و موانعی که پیش رویش
بود میتوانست موفق تر از این باشد ،اما ضعفهایش سبب شد تا در تحقق
بخشــی از وعدهها ناکام بماند ،واقعیت این اســت کــه دولت روحانی در
برخی حوزهها نقشه راه روشــنی ندارد .ناصری با اشاره به سالهای دولت
احمدینژاد گفت :واقعیت این اســت که بین سالهای  84تا  92اتفاقات
بسیار ویرانگری در کشــور رخ داد که اقدامات اخیر احمدینژاد و یارانش
هم تاکتیکی برای بسته ماندن بقچه آن سالها و به حاشیه بردن حقیقت
آن اســت و اصالحطلبان برای جلوگیری از روی کارآمدن چنین تفکری
حامی روحانی هستند.

اصالحطلبان
باید پرچم
مطالبهگری
با درک
واقعیتهای
موجود در
جامعه را باال
بگیرند و در
صف مقدم
مطالبهگری از
دولت روحانی
بایستند.
واقعیت این
است که دولت
روحانی با تمام
محدودیتها
و موانعی
که پیش
رویش بود
میتوانست
موفق تر از این
باشد

عراقچی :سامانه دفاعی ایران ،موضوع هیچ مذاکرهای
نیست
معاون حقوقی و بینالملــل وزیر امور خارجه کشــورمان :درباره
سیستمهای دفاعی هیچ مذاکرهای با هیچ کسی نداریم.
بهگزارش ایسنا ،سید عباس عراقچی در دومین و آخرین روز حضور
در پاریس برای برگزاری چهارمین دور گفتوگوهای سیاسی ایران و
فرانسه در گفتوگویی اظهار کرد :امنیت ملی مهمترین موضوع برای
ماست و هیچ جای مذاکره و بحثی دراینباره وجود ندارد.
وی افزود :نگرانیها درباره مسائل منطقه طبیعی است و ما در اینباره
مواضع کشورمان را تشریح میکنیم اما موضوع تسلیحات دفاعی،
برنامههای موشکی و دفاعی ما به هیچ وجه موضوع هیچگونه مذاکره
و بحثی نیست و این را خیلی صریح به طرفهای فرانسوی هم گفتیم.
وی همچنین از سفر قریب الوقوع وزیرامور خارجه فرانسه به ایران
خبر داد و گفت :ســفر لودریان بــه زودی و در آینده نزدیک انجام

میشــود و تاریخ این ســفر از طریق مجاری دیپلماتیک در حال
تنظیم است.
معــاون حقوقی و بینالملــل وزیر امور خارجــه همچنین درباره
برنامههایش در چهارمین دور گفتوگوهای سیاسی ایران و فرانسه
افزود :دیروز چهارشنبه چهارمین دور این گفتوگوها که به ابتکار
دو رئیسجمهور از دو سال پیش آغاز شده است و هر شش ماه یکبار
در تهران و پاریس برگزار میشــود ،بین بنده و دبیر کل وزارت امور
خارجه فرانسه برگزار شد.
وی تأکید کرد :ما موضوعات متنوعــی از جمله روابط دوجانبه در
زمینههــای اقتصادی ،فرهنگی و سیاســی و همچنین بحثهای
منطقهای را بررسی کردیم و در مجموع تبادل نظر و رایزنی خوبی
داشتیم.

انتقادات را به جامعه
نکشانید

خطیــب موقت نمــاز جمعه ایــن هفته
تهران بــا بیان اینکــه همــه در زیر چتر
جمهوری اسالمی بهســر میبریم ،تأکید
کــرد :نمیگویم انتقاد نیســت؛ میگویم
انتقادات را به جامعه نکشــانید .دشــمن
خوشحال میشود.
به گزارش ایلنا ،آیتاهلل ناصر امامیکاشانی،
در خطبههای نماز جمعه تهران این هفته
تهران با اشاره به فضای سیاسی داخل کشور
گفت :درحالحاضــر بحثهایی در داخل
کشــور وجود دارد .میبینیــم دنیا خود را
علیه کشور ما بسیج کرده است .از یک طرف
موشــک که خود یمنیها دارند یا اینکه از
دیگران میگیرند و به سمت ریاض پرتاب
میکند را به ایران منتسب میکنند و در آن
آمریکا ،آن مردک میگوید که موشکها را
ایران داده است.
وی با بیــان اینکه این اتهامــات درحالی
اســت که کارشناســان میگوینــد این
موشکها برای ایران نیســت ،اظهار کرد:
با این حرفها میخواهنــد جهان را علیه
ایران بســیج کنند .خودشــان به سعودی
میلیاردها سالح میدهند ،پول سعودی را از
این حاکم بدبخت میگیرند و مردم یمن را
بیچاره میکنند و جنگ را در کشور اسالمی
بهوجودمیآورند.
این عضــو مجلس خبــرگان رهبــری با
بیان اینکه ترامپ خبیث اســت ولی ادعا
میکند بنا داریــم خارج از مرزها صلح بهپا
کنیم ،اظهار کرد :این دجال شــعار دروغ
میدهد و میخواهــد فرومایگی خود را با
شعار کم کنند .با این حرفها و کارها مردم
خود را فرومایه کرده اســت و برای توجیه
خود میگویــد قدس پایتخت اســرائیل
شود.
امامیکاشانی ادامه داد :با این حرفها دنیا
اسالم را علیه خود بسیج کرده است .با این
کارها میخواهند غلطهای خود را توجیه
کنند .همانطــور که امام گفــت آمریکا
شیطان بزرگ اســت و کشورهای اسالمی
همه این کار را محکوم کردند.
وی با بیان اینکه دنیا پر از قســاوت و فساد
اســت ،تصریح کرد :در دنیا بسیجی علیه
ایران شده است زیرا ایران میگوید انسانیت
مطرح اســت و شــما منطقــه را به آتش
کشــیدید .البته خدای متعال نقشــهها را
نقش برآب میکند .اینها و آلسعود چقدر
به داعش امید داشــتند اما داعش مرد و به
جهنم واصل شد.
انتقادات درباره عملکرد قوا در جلسات
خصوصی مطرح شود

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به
رویکرد دولتمردان کنونی و ســابق آمریکا
خاطرنشان کرد :ترامپ و رئیسجمهورهای
قبلی آمریکا هم میگفتند عراق باید تجزیه
شــود اما درحالحاضر فکر تجزیه مرد که
این موضوع ماحصل شجاعت و ایستادگی
مردم است.
امامیکاشــانی با بیان اینکه ما واقعا باید از
نظر فکر و بصیرت و آشنایی به زمان بیدار
باشــیم و بفهمیم دنیا با ما چه میخواهد
بکند ،ابراز کرد :این همــه خون دادیم که
جمهوری اســامی رشــد کند اگر بگویم
جمهوری اسالمی حرم است ،افراط نکردم.
آنچه درجمهوری اســامی مهم است این
است که باید اسالم پیاده شود.
وی با بیان اینکه نظــام و آرمانجمهوری
اسالمی نباید تضعیف شــود ،عنوان کرد:
قوای ســهگانه کار خود را میکنند اما کار
بسیار سخت و وســیع است .مخصوصا در
قوهقضائیه کار وســیع و مشکل است .اگر
کسی با دولت ،مجلس و قوهقضائیه حرف
دارد ایــن حرف را در جلســات خصوصی
بزند .اگر جلسه خصوصی را کافی نمیدانند
حکم بیاورند و جلســهای با آنها بگذارند و
حرفهای خــود را بگویند نه اینکه همین
گونه حــرف بزنند و چهبســا حرف خالف
واقع گفته شود و رسانهها هم  ۱۰تا روی آن
بگذارند و جامعه را متشنج کنند و مسئوالن
و ملت را دلسرد کنند.
تولیت مدرسه عالی شهید مطهری با بیان
اینکه همه در زیر چترجمهوری اســامی
بهسرمیبریم ،یادآور شد :نمیگویم انتقاد
نیســت؛ میگویم انتقــادات را به جامعه
نکشــانید .دشمن خوشــحال میشود .با
بودن رهبــری عادل گزندی نیســت ولی
درعینحال باید متن جامعه و کیان کشور
را همه حفظ کنیم.

