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سياسي

افراطگرایان به انتخابات است

ایران طرح حمله تروریستی به بیتاهللالحرام را محکوم کرد

سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای
وزارت امور خارجه کشورمان  ،طرح ناکام حمله تروریستی
به بیت اهللالحرام را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایســنا  ،بهرام قاســمی اظهار کرد  :طرح

ناکام حمله تعدادی از تروریستهای جنایتکار برای حمله
به بیتاهللالحرام که با شکســت روبرو شد بار دیگر نشان
داد تروریسم لجامگسیخته و رو به تزاید کنونی که تمامی
جهان ،منطقه و بخصوص مسلمانان و کشورهای اسالمی

را هدف قرار داده است دین ،مذهب ،جغرافیا ،نژاد و ملیت
نمیشناســد و برای رســیدن به اهداف شــوم خود حتی
مقدسترین مکان مسلمانان جهان را میتواند نشانه رود.
قاسمی افزود :جمهوری اسالمی ایران بار دیگر ضمن

هشدار به تمامی دولتها و به خصوص کشورهای منطقه
در خصوص این پدیده شوم و نفرت انگیز ،تمامی ملتهای
منطقه را به هوشیاری و تالش بیوقفه برای مبارزه با این
سمبل و مظهر کینه ،نفرت ،خشونت و جنایت فرا میخواند.

تایید صحت انتخابات در تمامی حوزههای انتخابیه استان تهران

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شــوراها در اســتان
تهران گفت که صحت انتخابات شوراها در استان تهران تایید
شد.
به گزارش انتخاب ،علیرضا رحیمی اظهار کرد :هیات نظارت
بر انتخابات شــوراها در اســتان تهران در مهلت مقرر یعنی
تــا پایان  31خرداد صحت انتخابــات را در تمامی حوزههای
انتخابیه استان تهران تایید کرد.
وی با بیــان اینکه پیــش از این صحــت انتخابات در 9

شهرستان استان تهران به تایید رسیده بود ،گفت :هیات عالی
نظارت بعد از رسیدگی به شکایات ،اعتراضات و گزارشهای
واصلــه در مهلت مقرر صحت انتخابــات حوزههای انتخابیه
اسالمشــهر ،مالرد ،پردیس و بخشهای احمدآباد مستوفی
از توابع اسالمشــهر ،نسیمشهر از توابع بهارستان ،مهرآباد و
چناران از حوزه دماوند و شــهر لواسان را تایید کرد .این تایید
صحت انتخابات بعد از بررســیهای بسیار و بازشماری موارد
متعددی از صندوقها انجام شده است.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شــوراها در اســتان
تهــران با بیان اینکه قبل از تایید صحــت انتخابات  8حوزه
مورد بازشماری صندوقها قرار گرفت ،توضیح داد :حوزه های
پردیس ،بومهن ،نصیرشهر ،شریفآباد ،فردوسی ه ،پرند ،آفتاب
و صباشــهر  8حوزهای هســتند که صندوقهای رای در این
حوزهها قبل از تایید انتخابات مورد بازشماری قرار گرفتهاند.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شــوراها در اســتان
تهران ادامه داد :هیات نظارت اســتان در مدت  15روز زمان

بررســی صحت انتخابات در حوزههــای انتخابیه بخش ها و
شهرستانها و رسیدگی به شــکایات برای اعالم نظر نهایی
را داشــت که این مهلت  31خرداد به پایان رســید .بعد از آن
ظرف  10روز نیز هیات مرکزی نظارت موارد ارجاعی از سوی
هیاتهای نظارت را مورد بررســی برای تعیین تکلیف نهایی
قرار می دهد.
رحیمی در پایان تاکید کرد که دهم تیر ماه پرونده پنجمین
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا بسته میشود.

رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

ميان خودجوش و خودسر فاصله از راه به بيراهه است

شگفت انگیز اســت که در روزی که رژیم صهیونیستی و
جنایاتش باید محکوم می شــد ،جماعتی قليل ،بهانهای برای
بیگانگانی مهیا کردند که همواره سعی داشتهاند تاثیر شعارها و
راهیپمایی باشکوه روز قدس را کم رنگ کنند.
دکتر صالحی امیری نســبت به اقدام عــده ای قلیل علیه
رئیس جمهور در مراسم روز قدس انتقاد کرد.
بــه گزارش انتخاب ،دکتر صالحــی امیری وزیر فرهنگ و

ارشاد اســامی در واکنش به شعارهای توهین آمیز عده ای
قلیل و خودسر در روز قدس ،گفت :تخريب گران بدانند ميان
خودجوش و خودســر فاصله از راه به بيراهه اســت ،فاصله از
خدمت تا خيانت است.
وی افزود :شــگفت انگیز اســت کــه در روزی که رژیم
صهیونیستی و جنایاتش باید محکوم میشد ،جماعتی قليل،
بهانهای برای بیگانگانی مهیا کردند که همواره سعی داشتهاند

طرف مشورت قرار ندادن
عارف از سوی رئیس مجلس و
رئیس جمهور
محمدرضا عارف رییس فراکســیون اصــاح طلبان از
انتظار بی پاســخ خود برای مشورت رییس جمهور با وی
در مــورد کابینه جدید خبر داده و اظهار کرده که رییس
مجلس نیز در طول بیش از یکســال گذشــته حتی او را
یکبار نیز طرف مشورت قرار نداده است.
به گزارش انتخاب ،عارف در پاســخ به این ســوال که
چقــدر تصمیمگیری های مهــم و کالن رییس مجلس
با شما مشــورت میکند؟ ،گفته اســت :البته من چهره
شاخص نیســتم .بارها اعالم آمادگی کردم برای مواردی
که الزم باشــد مشــورت کنند .منتها هر وقت ایشــان
تشخیص بدهند ما در خدمتشان هستیم.
وی بیان کرده :البته ایشــان اشراف کامل بر امور دارند.
چنــد دوره رئیس مجلس بودند و هــر وقت الزم بدانند
قطعا ما استقبال می کنیم.
غالمحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه:

اعتصاب غذای مدیران

کانالهای تلگرامی شایعه است
سخنگوی قوهقضاییه خبر اعتصاب غذای مدیران کانالهای
تلگرامی بازداشت شده را شایعه خواند.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی
اژهای درباره خبر اعتصاب غذای مدیران کانالهای تلگرامی در
اعتراض به روند قضایی رسیدگی به پروندهشان گفت :این مسئله
شایعه است .اگر کسی حرف درستی داشته باشد ،حرف درستش
را میزند و پروندهاش پیگیری و دنبال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی قضایی این پرونده
پس از گذشت حدود سه ماه از دستگیری این افراد اظهار داشت:
پرونده این افراد در حال رســیدگی و تحقیق است .افراد دیگری
هم باید احضار شده و از آنها تحقیق شود.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رفتار عربستان
شبیه تحوالت
عراق پیش از
حمله به ایران
است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد :اقداماتی که
در عربســتان درحال شکل گیری است ،بسیار مشابه تحوالت
عراق قبل از حمله به ایران است.
به گزارش انتخاب ،محسن رضایی در اینستاگرام خود نوشت:
اقداماتی که در عربستان درحال شکل گیری است ،بسیار مشابه
تحوالت عراق قبل از حمله به ایران است.
در ادامه این نوشته آمده است :صدام ،قبل از حمله به ایران،
با کودتا حســن البکر را از قدرت کنار زد ،پســت او را اشغال
کرد ،آیت اهلل صدر را به شهادت رساند و با برژینسکی در اردن
مالقات کرد .محمد بن سلمان هم آیت اهلل نمر را به شهادت
رسانده ،به مالقات ترامپ در واشنگتن رفته و در حال کنار زدن
مخالفان خود از دستگاه سلطنتی آل سعود است.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در ادامه این تحلیل
می افزاید« :قصد آنها یا تســلط بر همه شــیخ نشــین ها و
کشورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس ،یعنی کویت ،بحرین،
قطر ،دبی وشارجه اســت ویا آغاز ماجراجویی جدید درخلیج
فارس و در مقابل ایران.
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معاون رییسجمهور تاکید کرد :توهین به رییسجمهور در روز قدس پاسخ ناشایست افراطگرایان است به انتخابات عقالیی و اعتماد ملت به
نظام جمهوری اسالمی ایران.
بــه گــزارش ایلنا ،زهرا احمدیپور معاون رییس جمهور و رییس ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری در واکنش به توهین یک عده به
رییسجمهور در توییتر خود نوشــت :توهین به رییسجمهور در روز قدس پاسخ ناشایست افراطگرایان است به انتخابات عقالیی و اعتماد ملت
به نظام جمهوری اسالمی ایران.

تاثیر شعارها و راهیپمایی باشکوه روز قدس را کم رنگ کنند.
وزیر ارشــاد ادامه داد :مردم و باالخص جوانان عزیز ،نيك
ميداننــد كه توهين به منتخت ملت توهين به شــعور مردم
اســت .روحاني رييس جمهور همه مردم ايران است و توهين
به او كه اينك نماد مردمساالري ديني در كشور محسوب مي
شود ،خشكاندن نهال دموكراسي در ايران است.

عبداهلل نوری وزیر کشور دولت اصالحات:

به پشتیبانی کدام نیرو جرأت گستاخی به چهرههای برگزیده این
ملت را دارند؟

عبداهلل نوری به اهانت به رییسجمهور
و برخی مسئوالن ،در راهپیمایی روز قدس
واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنــا ،بیانیه عبداهلل نوری در
واکنش به اهانت به رییسجمهور و برخی
مسئوالن ،در راهپیمایی روز قدس به شرح
ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اقدام گروهی انقالبی نما در مراسم روز
جهانی قدس امســال ،در توهین و هتاکی
بهرئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر
روحانی و دیگر عزیزان ملت ،بسیار انزجار براندازی قانون اساسی و معیارهای آنبو د.
انتقــاد از حاکمان و امر بــه معروف و
آور و تأسف بار بو د.
روز قــدس کــه نمایش زیبــای اتحاد نهی از منکر ،نه تنهــا از حقوقملت ،که
مسلمانان در دفاع از مظلومیت فلسطین و وظیفهی همگانی است .آنگاه که موالی
ایستادگیدربرابر اسرائیل است ،در سایه متقیان امیر مؤمنان ســام اهلل علیه -که
این هتاکی ها به صحنه تکراری و زشــت مبرای از هر خطائــی بود -می فرماید :از
توهین به ملتشــریف ایران تبدیل شد و گفتن حق و مشورت دادن به من در مسیر
بهانهای برای ریشخند و تضعیف ایران در عدالت خوددارى نکنید،کــه خود را برتر
از آن که اشــتباه کنم و از آن ایمن باشم،
اختیار اسرائیل و دیگربدخواهان قرار دا د.
جمعی محدود به جای این که در پیشگاه نمیدانــم ،مگر آن کــه خداوند مراحفظ
رأی ملت سر تعظیمفرود آورند ،به نام روز فرماید ،دیگران که جای خــود دارند؛ اما
قدس ،گرد هم آمدند تا به جای فریاد زدن حوادثی از این دست با ریشههای مشترک،
بر سر اسرائیل ،بااهانت به رئیس جمهور به وضوح بیانگر این موضوع است که تنها
منتخب دهها میلیون ایرانی ،کام اسرائیل چیزی که در اندیشــه این جماعت نیست،
را شیرین کنند .درتجمع همه باهم علیه نقد و پرســشگری اســت و هدف ،تنها
اســراییل ،شرکت کردند و در جهت تفرقه تخریبو توهین و بلواست و شگفت آنکه
امت اســامی تالش نمودند ،تا اسرائیل اینگونه وقایع هیچگاه نسبت به مدافعان
سرمست روز قدس باش د .تعدادشان اندک ،حاکمیت اتفاقنمیافتد و همیشه ،منتقدان
ِ
دهانشان آلوده و شعارشــان در راستای هســتند که مورد هجمه این جریان قرار
میگیرند ،اگر چه ازمســئوالن عالیرتبه

نظام باشند.
آیا توهین به کسی که بهپشتیبانی رای
اکثریت این ملت برای دومین بار بهریاست
جمهوری برگزیده شد و اهانت به شخصیت
هایی که برای اعالم انزجار از اسرائیل در
راهپیمائی حضور یافتند ،خواست بدخواهان
این ملت و در رأس آن اسرائیل نیست؟
به راستی چگونه است که گروهی اندک
می توانند تمامی اصول اساسی ملتی بزرگ
رابه تمسخر بگیرند؟
به راستی ،به پشتیبانی کدام نیرو جرأت
گســتاخی به چهرههای برگزیده این ملت
رادارند؟
به راستی ،اینگونه رفتارها ،برای ملتی
که ســاعتها در صف رأی ایســتادند تا
اکثریت بودنشــان را،باز هم اثبات کنند،
چه پیامی دارد ؟
و به راســتی ،تا چه زمانی قرار اســت
عدهای خاص که بارها دســت رد ازسوی
اکثریتملت فهیم ایران به سینه آنها زده
شده است ،با حیثیت ،ارزشها و منتخبان
کشوراینگونه رفتارکنند ؟
آیا این افراد که جرأت یافتهاند باگستاخی
تمام با رئیس قوه مجریه و در روز جهانی
قدس چنینرفتار کننــد ،از همان طیفی
نیستند که در نماز جمعه اصفهان به مرحوم
آیتاهلل طاهری جسارت و توهین کردند
و به بیوت مراجــع بزرگوا ر ،حضرات آیات
عظام منتظری وصانعی در حوزه علمیه قم
و منزل جناب کروبی عزیز در تهران ،حمله

کردند؟ آنان که روزی به سفارت انگلستان
حمله نمودند و دیگر روز ،سفارت عربستان
را بهآتشکشــیدند و قدرت بر هم زدن
سخنرانی ها و کنسرت ها را دارند ؟
چگونه اســت جمع خاصی احســاس
میکنند بــرای اجرای منویــات خود نیاز
به قوای ســهگانــه ندارند؟ خــود را هم
قانونگزار میپندارند و هم مجری قانون و
هم قاضی محکمه؟
آیا زمان آن نرسیده است که مسئوالن
نظــام ،یک بار بــرای همیشــه ،با این
جریانات مخــرب ،تفرقه افکــن و برهم
زننــدهی آرامش و امنیت ملــی ،برخورد
قانونی و حقوقی کنند؟
تداوم این رفتارها که بیشتر برخاسته از
پایبند نبودن بخشــی از اقلیت ،به قواعد
دموکراسی و ناشی از رویگردانی اکثریت
ملت از آنان اســت ،نتیجــهای جز برهم
ریختنآرامش و امنیت کشــور و بغرنجتر
شدن دشــواریها و گرفتاریهایمردم
نخواهد داشــتو پیامدهای زیان بار آن
دامان همه را خواهد گرفــت؛ َو اتَّقُوا ِف ْت َن ًة
اص ًة  -از
ذیــن َظلَ ُموا ِم ْن ُک ْم خَ َّ
ُصیب َّن الَّ َ
ال ت َ
فتنهاى که تنها دامن گیر ستمکاران شما
نمىشــود بلکه همه را فراخواهد گرفت،
بترسید.مسئولیت ریشه یابی و پیش گیری
از ایــن وقایــع بیش از پیــش بر دوش
منادیان وحدت وانســجام و کسانی است
که از گسترش تفرقه و آشوب در این کشور
اظهار نگرانی میکنن د.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد:

سهل انگاری در موارد مشابه موجب جسارت هتاکان در روز قدس بود
وزیــر اقتصاد رفتارهــای دور از نزاکت
اقلیتــی ماجراجــو در هتــک حرمــت
رییسجمهور را مایه خوشــحالی دشمنان
بهویژه صهیونیســتها دانست و بر لزوم
برخورد با این افراد و عوامل پشت صحنه
آن تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ،علي طيبنيا تصریح
کرد :دنیا شــاهد حضور باشــکوه قاطبه
مردم عزیز کشــورمان در راهپیمایی روز
قدس بــرای اعالم حمایت از ملت مظلوم
فلســطین و دعوت از همه کشــورهای
اســامی به وحــدت و بــرادری در برابر
دشمن مشــترکمان یعنی صهیونیستها

بود.طیبنیا در پاســخ به ســوالی درباره
توهين عدهاي به رييسجمهور در مراسم
روز جهاني قدس خاطرنشان کرد :متاسفانه
رفتارهای دور از نزاکت اقلیتی ماجراجو در
هتک حرمت خدمتگزاران ملت و تعرض به
رییسجمهور خدوم که مجددا مورد اقبال
و اعتماد اکثریت مردم قرار گرفته اســت،
معنای خوبی نداشــته و فقط از شیرینی و
حالوت این نمایش بــزرگ در کام مردم
ما کاســته و مایه خوشــحالی و امیدواری
دشمنان بهویژه صهیونیستها خواهد شد.
وی با بيان اينكه اقدامات سبکســرانه
این افراد نمیتواند خللــی در عزم و اراده

مــردم مومن و انقالبی ما بــه وجود آورد،
گفــت :خوشــبختانه با هوشــیاری مردم
روزهدار ،ماجراجوییهای آنان راه به جایی
نبرد و همه یکصــدا به تقبیح این عمل
اقدام کردند.وزیر اقتصاد در ادامه خواستار
برخورد با اين جماعت قليل شــد و افزود:
نهادهای امنیتی و انتظامی و قضایی الزم
اســت بدون مماشات با این افراد و عوامل
پشــت صحنه آن برخــورد کنند تا خدای
ناخواسته شــاهد تکرار چنین صحنههای
دون شــأن ملت ایــران نباشــیم.وی در
پايــان با تاكيد بر اينكه ســهلانگاری در
مواردی که پیــش از این در جاهای دیگر

حادث شــد موجب جسارت آنان در برنامه
روز قدس بود ،ابــراز اميدواري كرد كه با
قاطعیت نهادهــای ذیربط این رفتارهای
سبکســرانه و دور از نزاکت برای همیشه
از جامعه ما رخت بربندد.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور:

نيتهاى حقير دشمنپسند در برابر عظمت حضور مردم ارزشی ندارد
رییس دفتــر رییسجمهور گفت:
عظمت حضور مــردم آنقدر بزرگ
اســت كه نيتهاى حقير دشــمن
پســند در مقابــل آن ارزش ديدن
ندارد .خورشيد وحدت براي رفع هر
ظلمتي كافى است.
به گزارش ایسنا ،محمد نهاوندیان
در واکنش به حواشــی ایجاد شده
در زمان حضــور رییسجمهور در
راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه؛
طرح شــعارهاى انحرافى و تقابلى

توســط تعداد معدودی و با تدارك
قبلى با هدف حاشيهسازى و انحراف
توجهات از موضوع اصلي انجام شده
است ،تاکید کرد :موضوع ابعاد بسيار
محدود و كوچكي داشــت كه حتي
قابل ذكر و پرداختن هم نيست ولی
برخى رســانههاي داخلى و خارجى
تالش ميكنند ابعاد گستردهای به
آن بدهند.
وی افزود :دوســتداران اســام
و انقــاب از شــكوه و صالبــت

اين مشــاركت پر تنــوع و پرمعنا
خرسند شــدند و طراحان شعارهاى
تفرقهافكنانه با توهين به اراده مردم،
دانســته يا ندانسته در خالف مسير
رهبــرى و مردم حركــت كردهاند.
عظمت حضور مــردم آنقدر بزرگ
است كه نيتهاى حقير دشمنپسند
در مقابــل آن ارزش ديــدن ندارد.
خورشــيد وحــدت بــراي رفع هر
ظلمتي كافى است.
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یادداشت

تأملی پیرامون وقایع روز قدس
عباس موسایی

یکم؛
چندی اســت که جناح بندی سیاســی در ایران از روال مرسوم چپ -راست و
اصالح طلب -اصولگرا به ســمت دوگانهی جدیدی تحت عنوان عادیسازان-
اســتثناطلبان تحول پیدا کرده است .ائتالف گســتردهی اکثریت قریب به اتفاق
اصالح طلبان  ،اعتدال گرایان و برخی از چهرههای شــاخص اصولگرای میانهرو
 ،جریان عادی ســاز را حول دکتر حسن روحانی متشکل کرده است .این ائتالف
را میتــوان بین النوریین نامید؛از عبداهلل نوری به عنوان منتهی الیه اصالح طلبی
و مــرز اصالح طلبی و براندازی خواهی تا ناطق نوری به عنوان مرز اصولگرایی
میانه و افراطگرای استثناطلب .حضور شخصیت ها  ،احزاب و فعالین سیاسی موثر
کشــور همچون سید محمد خاتمی و یارانش ،سید حسن خمینی  ،علی الریجانی
و ...در این ائتالف نانوشــته  ،جریانی قدرتمند را در مقابل جریان اســتثنا طلبی
،تعریف کرده و حول ان سیاســت ورزی میکند ،شکل داده است .محور مشترک
ائتالف گستردهی عادیســازان را می توان عبور از شرایط استثنایی به وضعیت
عادی و نرمال قلمداد کرد.
پیروزی این ائتالف گســترده ،از انتخابات 92تا انتخابات (96و پیروزی لیست
امیــد در انتخابات مجلس دهم و شــوراهای پنجم) اســتثناطلبان را در وضعیتی
شکننده تر از قبل قرار داده است .به عبارتی اینان برای استمرار وضعیت استثنایی
دستشان بسته تر از گذشته است.
در وضعیت استثنایی ،آنگونه که حجاریان و مجاهدی  ،توصیفش می کنند ( به
تاسی از نیکوس پوالنتزاس) محوریت منافع و مصالح کشور تحت الشعاع مصالح
و منافع بخشــی از حاکمیت قرار می گیرد .محل نزاع از رقابت بر ســر راه حل
های برخی مسایل ،به خود مسایل ارتقاء یافته است.
دوم؛
اســتثناطلبان ،سیاســت و امر سیاســی را منحل  ،مضمحل و تحت تسلط می
خواهند ،اینجاست که به جهشی رادیکال برای تثبیت منویات خود نیاز مبرم دارند.
رایکال می شــوند تا فضای سیاســت را در اختیار بگیرند ،غافل از آنکه برای در
اختیار درآوردن عرصه ی عمومی  ،با ابزارهای کهنه نمی توانند دســتگاه نظری
جدیدی را مونتاژ کنند.
اســتثناطلبان از آنجا که مبانی مشروعیت زای حقانیت () legitimacyخود
را در مکانی غیر از مشــروعیت قانونی به تعبیر ماکس وبر ،می بینند،ادب و آداب
مواجهــه با پیروز میــدان را از منظری نرمال پیش نمی برند .از این روســت که
مواجهه ی اســتثناطلبان با رقیب  ،از جنس خشونت است .اینجاست که استعداد
زایش دوقطبی رادیکال از دل مانیفســت استثناطلبان نمایان می شود .برای ایجاد
انسداد سیاســی و تصاحب عرصه ی عمومی ،مبنای مشروعیت را به مکانی غیر
از رای مردم حوالت می دهند .نزاع مقدس  -نامقدس راه می اندازند  .آســمان را
بــا زمین درگیر نموده و خود از موقعیتی زمینی در جایگاه حامی آســمان ،رقیب
نامقدس را می نوازند.
اســتثناطلبان اما به میزانی که از مختصات زمینــه و زمانه فاصله گرفتهاند ،در
استثناطلبی هم استثنایی شــده اند .حفظ وضعیت استثنایی گذشته در موقعیتی با
مختصات متفاوت  ،برای ایشان سخت و فرساینده است .آنچه تا دیروز استثناطلبی
را در موقعیــت برتر قرار می داد ،به عنوان مضمحل کننده اش ظاهر می شــود.
افراط در لفاظی بی محتوا ،شــکنندگی و بی قراری مفرطی را برای این جرگه به
ارمغان آورده اســت .در فضای چند رســانه ای ،نمی توان گفتمانی مسدود را به
عرصه ی سیاســی تزریق کرد .بر عکس در فضای چند رســانه ای ،گفتمانی که
مسدودتر باشد  ،منزوی تر می شود.
حضور گســترده ی ملت در پای صندوق های رای ،روز قدس و  ...که تا دیروز
به عنوان مبانی برسازنده ی گفتمانی اســتثناطلبان ،مورد تمجید قرار می گرفت
 ،امروز از کف اختیارشــان به در آمده و مورد تعرض واقع می شود .اینجاست که
اســتثناطلبی علیه اســتثناطلبی قد علم می کند .خود سرهای استثنا طلب  ،امروز
بیش از هر چیز استثناطلبی را به چالش می کشند؛ زیرا از سویی تناقضات درونی
آن را عیان می کنند و از سویی به اجماع در صف عادی سازان مدد می رسانند.
استثنا طلبی در بطن خود نطفه ی اضمحالل خود را می پروراند .قدرت در چنگ
آن محدود نمی شود .قدرت در وضعیت لزج و تصعید ی قرار گرفته است .اصحاب
استثناطلبی ،نمی دانند حول کدام نقطه حلقه بزنند ،زیرا همه جا در دسترس عادی
سازان قرار دارد .دستور کار استثناطلبان به محل سیاست ورزی عادی سازان بدل
می شــود .به عبارتی عادی سازان از مانیفست خشــن استثناطلبان،به تعبیر ژاک
رانسیر سیاست راستین می سازند.
سوم؛
خوشــبختانه فضای سیاسی در ایران هنوز تا رســیدن به جدالی رادیکال بسیار
فاصله دارد و همین وضعیت اســت که ادامهی سیاســت ورزی بهبودخواهانه را
ممکن کرده اســت .بهترین وضعیت برای اکنون و آینده ی ایران ،وضعیتی است
که این دو گروه با لحاظ وضعیت خطیر کشــور در پهنا و بستر جهانی،منطقهای
و آرایــش سیاســی جهانی،منطقهای و داخلی با ابزار گفتگــو به راه حلی مرضی
الطرفین برسند.
اســتمرار وضعیت رادیکال -فزاینــده ی کنونی ،نقطهی اســتراتژیک مرضی
الطرفینی را از دسترس دور می سازد.
نقطهی مرضی الطرفین می تواند شــامل مختصات اشتراکات هویتی دو جرگه
باشد و از طرفی در یک بستر آرام و منطقی  ،معطوف به آنچه ساختارهای حقوقی
و حقیقی قدرت نمایان میســازد  ،راهنمایی و گرهگشــایی کند .عبور از وضعیت
رادیکال کنونی که حاکمیت دوگانه را به صورت افراطی عیان می ســازد  ،برای
کشــور و هر دو جرگهی اســتثنا طلبان و عادی ســازان  ،وضعیتی باخت-باخت
است.
وصول به منطــق حاکمیت یگانه با عبور طرفین از خواســتههای حداکثری و
احترام طرفین به آنچه قانون اساســی و فراتر از ان منطق حقیقی قدرت موثر بر
مصالح ملی  ،در سطح جهانی و منطقه ای  ،ایجاب می کند  ،وضعیتی پایدار و با
ثبات را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
خبر

دستور به پلیس و وزارت اطالعات
برای شناسایی توهینکنندگان به
رئیسجمهور
دادســتان تهران از دســتور به پلیس و وزارت اطالعات برای شناســایی
عامالن توهین به رئیسجمهور در مراسم روز قدس خبر داد.
به گزارش تسنیم ،عباس جعفری دولت آبادی در خصوص ورود دادستانی
به موضوع توهین به رئیس جمهور در راهپیمایی روز قدس گفت :دادســتانی
تهران مانند سایر مواردی که تکلیف قانونی دارد به موضوع ورود میکند.
وی ادامه داد :در رابطه با حادثه روز گذشــته چون جرم مشــهود بوده و در
مرعــا و منظر مامــوران اتفاق افتاده ،پلیس مکلف بــه ارائه گزارش خود به
دادستانی بوده است.
دادســتان تهران گفت :یک نامه به فرماندهی پلیس تهران و معاون وزیر
اطالعات ارسال کردم و درخواست شد نسبت به شناسایی عوامل حادثه اقدام
شود .امیدوارم این حساسیت در مورد سایر قوا هم مطرح باشد.

