اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
سبوي دوست
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ترامپ رفت اما ترامپيسم هنوز هست!

چرا از مرگ بدمان ميآيد؟

آيتاهلل حقشناس(ره):
اين حديثي كه ميخوانم شنيدهايد اما باز يك بار ديگر بشنويد و
توجهاتي تازه بكنيد رفقا :جاء ٌ
رجل إلي أبي َذ ٍّر َف َ
قال :يا أبا َذ ّ ٍر ما لَنا
الموت؟ چرا ما از #مرگ بدمان ميآيد؟ يا اباذر! چرا حالت
َكر ُه َ
ن َ
نوع مردم اين است كه از مردن بدشان ميآيد؟ فقال :أِلن ّكم َع َّمرتُم
مران إلي خَ رابٍ .
هون أن تُنقَلوا مِن ُع ٍ
َكر َ
أخربتُم اآلخرة َفت َ
الدُّنيا و َ
فرمود :چون دنيا را آبادان و معمور كرديد! هي س��اختمان ،هي
ساختمان! دنيا را از هر جهت تعمير كرديد ،اما آخرت خراب است،
براي ساختمان آخرت كاري نكرديد؛ بهخاطر همين كراهت داريد،
بدتان ميآيد از اينكه از جاي آباد به جاي خراب برويد.
منبع :برگرفته از كتاب مواعظ ،ص ۷۴

واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي به حكم مجازات مهدي جهانگيري و عيسي شريفي

از فيلترينگ برايتان رأي درنميآيد

نرگس رئيسي در توئيتي نوشت :سخنگوي قوه قضائيه خيلي محترمانه
و ش��يك آب پاكي رو ريخت رو دس��ت بعضيا و گفت خبري از فيلتر
ش��بكههاي اجتماعي نيست .آقايان س��بد رأيتون رو از فيلترينگ و
تخريب قوه قضائيه برداريد اينجا چيزي گيرتون نمياد!

آقاي ظريف! چي شد؟

مجيد شاكري در توئيتي نوشت :قانون اقدام راهبردى براى لغو تحريمها كه در
زمان تصويب همه دولت يكپارچه با آن مخالفت مىكرد اكنون بخش اصلى
منطق وزير محترم امور خارجه در همه گفتوگوهاى رسانهاى است.

نانخوري غائلههاي مجازي!

جواد آقايي در توئيتي نوشت :حيات بعضي از اين فجازيكارها وابسته به
وجود يك غائله است! حاال اين غائله چه نفع و ضرري دارد هم برايشان
اهميتي ندارد! چنان فضا را داغ ميكنند ك��ه هيچ واكنش مربوطه يا
پوزش يا حكم دادگاهي افكار عمومي را در باب آن موضوع مطرح شده
قانع و آرام نميكند! نان اين جماعت در طلبكاري است!

راه فقرزدايي تسهيل كارآفريني است
نه پولپاشي!

سيدامير سياح در توئيتي نوشت :افزايش يارانه خانوادههاي بيسرپرست
ضروري اس��ت اما راه مؤث��ر فقرزدايي ،تس��هيل كارآفريني اس��ت نه
پولپاش��ي! كثيري از جوانان فقير و بيكار ميخواهند كاس��بي كنند،
اما مشكل #مجوز دارند .مجلس بهجاي توزيع يارانه ،صدور مجوزهاي
كسبوكار را سهل كند.

قسم حضرت عباس را باور كنيم؟
يا ُدم خروس را؟!

محمد ايماني در توئيتي نوشت :بهزاد نبوي« :اختيارات رئيسجمهور
 10درصد هم نيست و نميتواند كار كند[ ».و حاال چند روز پيش] نهاد
اجماع ساز اصالحطلبان براي معرفي نامزد نهايي با حضور بهزاد نبوي
تشكيل شد .قسم حضرت عباس را باور كنيم؟ يا ُدم خروس را؟!

خدا قوت بهآيتاهلل رئيسي
كهفراجناحيعملميكند

با اعالم خبر محكوميت مهدي جهانگيري و عيس�ي شريفي كاربران شبك ههاي اجتماعي با
توئيتهايخودازايناقدامقوهقضائيهتشكركردند.آنهااذعانداشتندشجاعتقوهقضائيهدر
برخوردبامهرههايسياسيهردوجناحنشاندهندهعملياتفراجناحيقوهقضائيهوكمرهمت
رياستقوهقضائيهبهبرخوردبامفسداندرهرسطح،دستهوگروهياست.كاربرانهمچنيناز

قوه قضائيه خواستند عالوه بر فاسدان با عواملي كه موجب به وجود آمدن اين فسادها شدند يا
باسهلانگاريمانعآنهانشدندنيزمقابله  ودربرابرفشارهاوالبيهاايستادگيكند.البتهبرخي
كاربران نيز به حكم مهدي جهانگيري اعتراض داشته و دو سال حبس را با ميزان فساد ايشان
يكسان نميدانند .بخشي از واكنشهاي كاربران شبكههاي اجتماعي را در ادامه ميخوانيد.

    سيدنظامالدين موسوي:
برادر مع��اون اول رئيسجمهور ب��ه اتهام
2/6ميليارد تومان قاچاق ارز به دو سال زندان
محكوم شده اس��ت .اين يعني قوه قضائيه
از كوچكترين تخلف از دانه درش��تترين
افراد نميگذرد .اتهام ارزي مالك ش��ركت
هفتتپ��ه 1/5ميلي��ارد دالر يعني حدود
۴۰هزار ميليارد تومان است .منتظر اجراي
هرچه سريعتر عدالتيم.
    علي قلهكي:
«مهدي جهانگيري» بابت قاچاق ارز ،حكم
دوسال زندانگرفت .ركورد ميزان وثيقه در
كش��ور هم با رقم ۱۰۰۰ميليارد تومان در
س��ال  ۹۶براي مهدي جهانگيرياست! به
قيمت دالر امروز ،وثيقه جهانگيري حدود
۷۵۰۰ميليارد تومان ميشد .مبلغ اين «اَبَر
وثيقه» با حكم دوسالزندان ميخواند؟!

    رسول شكرينيا:
مهدي جهانگي��ري برادراس��طوره وعده،
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور
به جرم قاچاق ارز به دوسال حبس و رد مال
محكوم ش��د . . .گرچه محكوميت به نظرم
كم اس��ت اما جا داره نام فاميل ايش��ون از
جهانگيري به ايرانگيري! تغيير كند ...البته
نامهاي ديگري هم هست مثل :خفتگيري،
دالرگيري ،باجگيري ،حالگيري و. . .
    محمد اكبرزاده:
ت��ا ام��روز بي��ش از  ۵٨ميلي��ارد دالر ارز
۴٢٠٠توماني بي��ن افرادي خ��اص توزيع
شده كه مابهالتفاوتش با نرخ نيمايي ميشود
چيزي حدود ۵٠٠هزار ميليارد تومان! تصور
اينكه عدهاي هيوال با سوءاستفاده از اين رانت
به پولهاي بادآورده رسيدهاند چقدر دردناك
است! ايجاد طبقه اشرافي جديد!

    مهدي كشتآرا:
حكم پرونده#مهدي_جهانگيري صادر و
براي اجرا ابالغ شد .دو مورد دو سال حبس،
رد مال ،جريمه نقدي در يك پرونده به ميزان
چهار برابر مال تحصيل شده ،دو مورد تحمل
 ۷۴ضربه شالق كه يكي تعويق شد و ديگري
تبديل به جزاي نقدي.
    محمد پاداش:
اگر ت��ا دي��روز فري��دون و ريختهگران و
رعيت و طبريه��ا به پش��توانه حاميان
قدرتمندش��ان در محافل خصوصي الف
ميزدند كه كسي را ياراي برخورد با آنها
نيست ،امروز متهم به فسادي نيست كه
به تنش لرزه نيفتاده باش��د كه شايد فردا
نوبت اوست! حكم مهدي جهانگيري هم
قطعي شد و بايد دو سال آب خنك نوش
جان كند!
گزارش

    محسن پورپير:
«مهدي جهانگيري به ج��رم قاچاق ارز به
ارزش ريالي۲۶ميلي��ارد ريال به تحمل دو
سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و پرداخت
جزاي نقدي چهار برابر بهاي ريالي محكوم
شده است ».تورم ،اختالف طبقاتي ،گراني،
بيكاري ناش��ي از عدم مديريت صحيح در
دولت يك طرف ،رانت و اختالس نزديكان
رئيسجمهور و معاون اول طرف ديگر.
    علي جعفري:
جهانگيري دو سال حبس؛ عيسي شريفي 20
سال حبس؛ جهانگيري 2/6ميليارد تومان رد
مال؛ شريفي  470ميليارد تومان رد مال .خدا
قوت به آيتاهلل رئيس��ي كه فراجناحي عمل
ميكند و برايش فرقي ندارد كه فاس��د دست
راستقاليبافاستياجهانگيري.كاشبقيههم
الگو بگيرند و مبارزه با فساد را سياسي نكنند.

زهرا محس��نيفر نوش��ت :ترامپ ،امريكاي
بدون رتوش بود .از آن عجوزههاي كريهي كه
بزككنندگان غرب را به دردسر انداخت .آنها
كه در تبليغ غربگرايي گنجشك را رنگ كرده
و جاي قناري جا ميزدند ،در مقابل موطالي
روسياه جا خوردند .هرچه فوكوياما در مورد
ليبرالدموكراس��ي بلغور كرده بود ،ترامپ
جويد و نش��خوار كرد .او براي جهاز هاضم ه
تمدن غرب وحشي ،لقم ه گندهتر از دهان بود
كه فرو رفت و گلوگير شد و براي جهانخواران
خوشاش��تها ،نه راه پيش گذاش��ت و نه راه
پس .عصاره فضوالت امريكا به زبالهدان تاريخ
پيوست تا در ضايعاتي سرمايهداري مدرن هم
قابل بازيافت نباشد.
ترامپ ،بَزكپذير نبود ام��ا تحريفپذير ،چرا.
«پرزيدنت ترامپ» اگرچه واقعيتي عريان از زوال
امريكا بود ،اما تركيب وصفي «ترامپديوانه»
كلم ه حقي بود ك��ه اراد ه باطل��ي در آن براي
سازندگانشمستترگرديد.ميشدتمامكاسهو
كوزههايبيتدبيريراسرديوانهايشكستكه
جفتپا وارد بازي دنيا شده تا زير ميز نظم نوين
جهاني بزند .ميشد هيچ به روي خود نياورد
كه بازي دنيا اصوالً همي��ن لگدپراكنيهاي
جهاناوليها و نظم نوي��ن جهاني همين زير
ميز امنيت جهانسوميها زدن است .ميشد
ظهور ترامپ گوربهگوري را يك بدشانسي براي
معجزه ديپلماسي گوگوليمگولي

برجام ،آن
دانست كه اجازه نداد از زمين لميزرع مذاكره،
گالبي رفع تحريم برويد.

ميشد در فهم اين واقعيت خود را به تجاهل
زد كه عمر برجام دس��ت كدخداي دهكد ه
جهاني بود و ترامپ فقط وس��يله بود .لعن و
نفرين آمريكوفيلهاي داخلي به دامن ترامپ
گير ميكند اما به پر قباي امريكا نه .قمارباز
براي وجه ه امريكا وصله ناج��ور نبود ،اصل
وجه ه ناجور امريكا بود.
ترامپ هرچه ب��ود رفت ،اما ترامپيس��م كه
همان چهره عريان فرهنگ گاوچرانهاست،
هنوز هست .جنتلمنهاي كراواتپوش هم
حاالحاالها نميتوانند براي پادشاه لخت دنيا
لباس آبرو بدوزند .همه ميدانند كه بايدن،
خرزهره با روكش شكالتي است.
ك خورش ملس است و چند
اگرچه «جو» بَز 
وقتي قلمهاي روزمزد و حنجرههاي بيترمز
را س��رگرم ميكند ،اما آخرش ميگذارد در
كاس�� ه ليبرالها تا كاس�� ه چهكنم چهكنم
دست بگيرند .براي راهاندازي موتور اقتصاد ما
تايتانيك نميتواند تكچرخ بزند .بايدن تيغ
تحريم را با پنب ه ديپلماسي سمباده ميكشد.
براي ش��يطان بزرگ ،انق�لاب  ۵٧تا انقالب
مهدي(عج) همواره محور شرارت و بزرگترين
حامي تروريسم است و مهم نيست چه كسي
در ينگه دنيا از خر شيطان پايين ميآيد و چه
كسي سوار بر خر مراد ميشود.
جمهوري اسالمي زير كارزار فشار حداكثري
استخوان تركانده اما استخوانهاي پوسيد ه
ريگانهاشهادتميدهند،ترامپهاوبايدنها
وارث آرزوهايي هستند كه به گور ميروند.

ي در عرصه جهاني
١٠چالش دگرگون 

دكتر يونس شكرخواه ،اس��تاد ارتباطات و پيشكس��وت روزنامهنگاري در كانال تلگرامي خود
ي در عرصه جهاني را به ص��ورت تيتروار مطرح كرد .١ :ش��يوهاي كه با هم
١٠چالش دگرگون�� 
ارتباط ميگيريم؛  .٢شيوهاي كه با اطالعات سروكار داريم؛  .٣شيوهاي كه ياد ميگيريم؛ .۴مقوله
رويههاي بهداش��تي؛  .۵ماهيت تجارت؛  .۶ماهيت كار؛  .٧چگونگي طراحي و ساخت چيزها؛
.٨چگونگي پيشبرد پژوهشها؛  .٩چگونگي درك ما از پيرامون و  .١٠اطالعات و خدمات دولت.

شكست مقدمه پيروزي نيست ،مقدمه شكستي ديگر است

كان��ال تلگرام��ي «ترجم��ان» بخش��ي از
يادداشت كاستيكا براداتان را در وبسايت
« »NYTimesبا ترجمه محمد معماريان
به اش��تراك گذاش��ت .چكي��دهاي از اين
يادداش��ت را ميخوانيد :اگر باي��د زماني را
كنار بگذاري��م تا با جديت درباره شكس��ت
فكر كني��م ،آن زمان همين االن اس��ت .در
دوران پيش��رفتهاي سرس��امآور زندگي
ميكنيم .گونه جديدي از انسان  -كه سالمتر،
قويتر ،باهوشتر و خوشقيافهتر اس��ت و
مدت بيشتري عمر ميكند -گويا دارد خلق
ميشود .بيش��ك افق درخشان پيشرفت و
ترقي بيوقفه انسان چشمها را خيره ميكند،
اما اين زرقوبرقها خطر هم دارند .خطرش
اين اس��ت كه در اين فرداهاي بسيار بهتر از
امروز ،شكست خوردن منسوخ خواهد شد.
چرا بايد اين اتفاق برايمان مهم باشد؟ و اصوالً
چرا فلسفه بايد به شكست بپردازد؟ جوابش
ساده است :فلسفه در جايگاهي ايستاده كه
براي پرداختن به شكست بهترين جاست،
از آن روي كه آن را خوب ميشناسد .تاريخ
فلسفه غرب چيزي نيس��ت جز سلسلهاي
طول و دراز از شكستها ،اما آن شكستهايي
كه مفيدند و دلكش .هر فيلسوف مهمي نوعاً
با پرداخت��ن به «شكس��تها»« ،خطاها»،
«فريبها» يا «خاميهاي» ديگر فيلسوفان
خود را نشان ميدهد و باز ديگراني ميآيند
كه كار او را همچون يك شكست ديگر كنار
ميگذارند .پس به من حق بدهيد ،اگر براي
شكست حساب جدايي باز ميكنم .به داليل
مختلف ،شكس��ت مهم است .ميخواهم به
سه تاي آنها بپردازم.
 .۱شكست به ما اين امكان را ميدهد كه
به تماشاي عريان وجود خود بنشينيم
وقتي شكست رقم ميخورد ،به ما ميفهماند
كه چقدر وجودمان به وض��ع متضاد خود
نزديك اس��ت .از ف��رط اينكه مي��ل به بقا
داريم يا از س��ر يك ناتواني در فهم ،دوست
داريم جهان را همچ��ون جايي يكنواخت،
اعتمادپذي��ر و حتي مان��دگار بدانيم .واقعاً
برايمان دشوار است كه بفهميم آن جهان

چگونه بدون ما سر پا خواهد بود .از آنجاييكه
اهل فريب دادن خود هستيم ،يادمان ميرود
كه وجودمان چقدر به نبودن نزديك است.
مث ً
ال از كار افتادن موتور هواپيما چيزي است
كه براي پايان دادن به همهچيز حتي زياده
از حد هم هست؛ حتي افتادن يك سنگ يا
بريدن ترمز ماشين هم ميتواند كار را يكسره
كند .اگرچه شكست هميشه كشنده نيست،
اما هميشه درجه كمي از تهديد وجودي را
با خود دارد .شكس��ت يورش نابهنگام عدم
است به قلب وجود .تجربه شكست به معناي
نقطه آغاز نگريستن به ش��كافهاي بناي
وجود اس��ت و اين دقيقاً همان دمي است
كه شكست در ظاهر نقمت است و در باطن
نعمت ،زيرا همين تهديد مداوم و هميشگي
اس��ت كه ما را از ش��گفتيهاي وجودمان
باخبر ميسازد .با اين تعريف ،شكست اثري
شفابخش و متمايز دارد.
ما ناخواس��ته خودمان را مهمت��ر از آنچه
هس��تيم نش��ان ميدهيم و طوري رفتار
ميكنيم كه جهان فق��ط بههواي ما وجود
دارد؛ شكس��ت ميتوانس��ت درماني باشد
براي تكبر و خودبينيمان ،چنانكه حاصلش
هم برايمان افتادگي و تواضع است.
 .۲ظرفيت ما در شكس�ت خ�وردن براي
نشان دادن اينكه ما چه هستيم مهم است
همواره بين آنچه هستيم و آنچه ميتوانيم
باشيم شكافي وجود دارد و چه دستاوردهايي
كه اين انس��ان در طول تاريخ داشته و همه

آنها ،دقيقاً بهيمن همين ش��كاف ،ممكن
ش��دهاند .در اين فاصله بوده ك��ه آدميان،
اعم از اف��راد و جوامع ،ميتوانند چيزكي به
دس��ت بياورند .نه اينكه ناگهان به چيزي
بهتر تبديل شدهايم ،بلكه هنوز همان آدم
خاكي خطاكار ضعيفي كه بودهايم هستيم.
اما عين��ك عيبهايم��ان ميتواند آنچنان
خردكننده باشد كه گاهي مالمتمان كند
و ما را به كار خوب ناچيزي وابدارد .از قضا،
همين كشمكش با شكستهايمان است كه
شايد بهترينها را برايمان به ارمغان بياورد.
شكاف بين آنچه هس��تيم و آنچه ميتوانيم
باشيمهمانجايياستكهدرآنآرمانشهرها
به تصوير كش��يده ميش��وند .آرمانشهرها
بهترين نشانهاند كه بيشترين نداشتههايمان
را به تصوير ميكشند[ .پس از شكست] مهم
اين اس��ت كه به رؤياي خ��ود ادامه دهيم و
همچنان قصه آرمانشهرها را ببافيم .اگر اين
خوابها نبودند ،ما در جهاني بهمراتب زشتتر
از جهان امروز ميزيستيم .فراتر از همه اينها،
بدون رؤياها و آرمانشهرها همچون گونهاي از
جانوران منقرض خواهيم شد.
 .۳ما خلق شدهايم تا شكست بخوريم
ف��ارغ از اينك��ه چق��در زندگيهايم��ان
موفقيتآميز بوده يا چقدر آدمهاي باهوش
و پركار و سختكوش��ي هس��تيم ،تنها يك
غايت در انتظار ماست« :شكست زيستي».
اين «تهديد وجودي» شكس��ت هميشه با
ما ب��وده ،هرچند  -براي گ��ذران زندگي در

سطحي از رضايت نس��بي -اكثرمان چنين
تظاهر ميكنيم ك��ه آن را نميبينيم اما اين
تظاهر هيچگاه ما را از حركت به س��مت آن
غايت باز نداشته؛ با سرعت هرچه بيشتر پيش
ميرويم« ،به نسبت معكوس با مجذو ِر فاصله
از مرگ» اي��وان ايليچ در كتاب تولس��توي
استادانه اين فرآيند را توصيف ميكند ،اما اين
شخصيت داستاني تولستوي اينجا كمكي
به ما نميكند .پرسش اساسيتر نسبتاً اين
است كه چگونه به آن شكست عظيم نزديك
ميش��ويم ،چگونه با آن رفتار ميكنيم و به
آغوشش ميكشيم و آن را مال خود ميكنيم.
كاري كه ايوان بيچاره نتوانست انجام دهد.
شايد ش��خصيت آنتونيوس بالك ،در فيلم
« ُمهر هفتم» اينگمار برگمان ،الگوي بهتري
باش��د :ش��واليهاي كه از جنگهاي صليبي
بازگشته و در ايمانش دچار بحران شده است.
بالك ،در مقام يك انسان ،با شكست عظيمي
در ايمانش مواجه ميشود .او در اينكه دست در
گريبان مرگ بزند به خود شكي راه نميدهد.
نميگريزدوبخششنميخواهد.جنابمرگ
را تنها به يك دست شطرنج دعوت ميكند.
نيازي به گفتن نيس��ت كه نميتواند پيروز
شود  -كه هيچكس هم نميتواند -اما مقصود
كه پيروزي نيست .در برابر اين شكست نهايي
و عظيم بازي نميكنيد كه پيروز شويد ،بازي
ميكنيد كه ياد بگيريد چگونه ببازيد.
برگمان ،اين فيلسوف سوئدي در اين لحظه
درس بزرگي به ما ميدهد .همه ما در شكست
بار خود را به زمين مياندازيم ،اما اين مهمترين
چيز نيست .آنچه واقعاً اهميت دارد اين است
كه چگونه شكس��ت ميخوريم و چه چيزي
در اين فرآيند به دست ميآوريم .آنتونيوس
بالك ،در اين زمان محدود بازي كردن با مرگ،
بايد بيش از آنچه در تمام عمر خود ياد گرفته
تجربه كند؛ بدون آن ب��ازي ،براي هيچ و پوچ
زندگي خود را گذرانده اس��ت .در پايان بازي
البته ميبازد ،اما گوهري نادر به دست ميآورد.
نهتنها شكس��ت را به يك اث��ر هنري تبديل
ميكند ،بلكه كاري ميكند كه هنر شكست
خوردن جزء جداييناپذير هنر زيستن شود.

دعوا و درگيري در اردوگاه اصالحات
زد و خورد رسانهاي خرازي و واعظي

حسين غالمي در كانال تلگرامي خود نوشت :با
نزديك شدن به ايام انتخابات رياستجمهوري
 ۱۴۰۰گروههاي اصالحطلب سعي ميكنند با
اعالم برائت از دولت روحاني اعتبار از دست رفته
خود را كمي احيا كنند تا بتوانند در انتخابات
آتي با دس��تاني باز به ميدان بيايند .درگيري
لفظي صادق خرازي با محمود واعظي نمونهاي
از اختالفاتي است كه در طول سالهاي گذشته
در درون اردوگاه اصالحات وجود داشته و اكنون
در ماههاي پاياني عمر دولت اين اختالفات به
عرصه عمومي كشيده شده است.
 ۲۶دي ماه صادق خرازي دبيركل حزب «نداي
ايرانيان» در ششمين كنگره اين حزب با انتقاد
از اصالحطلبان بيان كرد« :اگ��ر بخواهيم به
صورت كامل نقش خ��ود را تبيين كنيم و به
بزرگان بگوييم ناصحانمان باشند و به جوانان
بگوييمكارينكنندكهنميشود.رئيسجمهور
اجارهاي دواي درد ما نيس��ت .اين مش��كل را
خودمان ايجاد كرديم .ما اشتباه كرديم .بايد از
رئيسجمهور اجارهاي خودمان توبه كنيم».
بعد از اين صحبتهاي خرازي ،محمود واعظي
رئيس دفتر رئيسجمهور در واكنش به «توبه
از رئيسجمه��ور اجارهاي» گف��ت« :يكي از
مسئوالن س��تاد انتخاباتي حسن روحاني در
سال  ۹۲بودم ،يادم ميآيد او [صادق خرازي]
در هيچ جاي ستاد نقشي نداشت .نخست بيايد
اثبات كند براي روي كار آمدن رئيسجمهوري

چه كار كرده كه چنين اظهاراتي داشته است.
آنهابانگاهيبهگذشتهببينندقبلازايندولتچه
ي آنها در چه حدي
شرايطي داشتند و فعاليتها 
بود .اين دولت همفكران آنها را در استانداريها و
سمت معاونت وزير به كار گرفت و امروز به جاي
تش��كر ،طلبكار هم ش��دند و حرفهاي بيربط
ميزنن��د و االن كه زمان انتخابات ش��ده در پي
يكسري حرفهاي بيپايه و اساس هستند».
اين انتقادات تند و تيز درحالي بعد از هفت سال
مطرح ميشود كه اصالحطلبان در دوره اول
رياستجمهوري روحاني با چماق به استقبال
منتقدان سياس��تهاي دول��ت ميرفتند و
بهقدري فضا سنگين ش��ده بود كه به محض
نقد عملكرد دولت ،بهخص��وص در مذاكرات
هس��تهاي بايد منتظر تكفي��ر روزنامههاي
زنجيرهاي اصالحطلب ميبوديم!
حال كهآش «رئيسجمهور اجارهاي» آنقدر
شور ش��ده كه هيچكس حاضر به دفاع از آن
نيست ،گروههاي اصالحطلب سعي ميكنند
با خطكش��ي ميان خود و دول��ت روحاني ،با
كمترين هزين�� ه از اين دوران طاقتفرس��ا و
فراموش نش��دني عبور كنند! استداللهايي
همچون بسته شدن دست جهانگيري در دولت
ياغلبهنظراتنوبختوواعظيبهعنواننماينده
طيف اعتدال در همين راستا از سوي رسانههاي
اصالحطلبمطرحميشود.هرچندديگرحناي
اين جريان براي مردمي رنگي ندارد!

