
شکاف »اصالحات بر حاکمیت« 
با »اصالحات در حاکمیت«

مرور مصاحبه  ها، نوش��ته ها و 
سخنان اخیر افرادی همچون 
حجاری��ان، ت��اج زاده، باق��ی 
و تش��کیک برخ��ی روحانیون 
جریان اصالح��ات در ماهیت 
آنچه ام��ام )ره( آورد، نش��ان 
می دهد از عبارات معروف امام 
در س��ال 1367 مبنی بر اینکه 
»اختالف��ات موجود سیاس��ی 
اس��ت ولو اینکه رنگ عقیدتی 
به آن داده ش��ود « و یا »اختالف سلیقه موجب رشد خواهد 
شد اما اگر اختالف اصول و زیربنایی شد موجب سستی نظام 
می ش��ود « عبور کرده ایم و اختالفات بنیانی و معرفتی شده 
است. در نقطه مقابل، س��خنان امثال مهندس بهزاد نبوی، 
دکتر عارف و پزش��کیان و طیف کارگزاران سازندگی نشان 
می دهد که عالقه به اس��تمرار حیات سیاسی در چارچوب 
نظام جمهوری اسالمی به رغم همه انتقادات به وضع موجود 
کاماًل مشهود اس��ت. بنابراین می توانیم جریان اصالحات را 
نه در تاکتیک که در بنیان  ها به دو طیف »اصالح در نظام « 
و »اصالح بر نظام « تقس��یم نماییم. به تعبیر دیگر می توان 
دوگانه »جریان قدرت«، »جریان دور از قدرت« یا »جریان 
سیاسی« و »جریان اجتماعی« را مشاهده نمود. طیفی که 
دور از قدرت اس��ت تالش می کند با هل دادن خود در میان 
مردم و سوار شدن بر مش��کالت، اذهان را به بیرون از نظام 
هدایت نماید. تند کردن مجدد فضا توسط طیف روشنفکر یا 
تجدیدنظرطلب یا اجتماعی نشان از عصبیت ناشی از انزوای 
بیشتر است زیرا طیف درون قدرت در عین همسویی نسبی 
با دولت س��یگنال   هایی نیز برای پیوند سیاسی و موسمی با 
»راست سنتی« از خود نشان می دهد و اینگونه جریان دور از 
قدرت به صورت طبیعی رو به انزوای سیاسی خواهد رفت. در 
این صورت هل دادن خود در میان مردم به »سیاست ورزی 

عقیم« منجر خواهد شد.
 وقتی یک اصالح طلب ناب رسماً مصاحبه ویدئویی می کند 
و می گوید »دوس��تان ما به این نتیجه رسیده اند که انقالب 
اشتباه بود و تش��کیل نظام دینی هم اش��تباه، اما می گوید 
نباید این نظ��ر را به م��ردم بگوییم زیرا عقب��ه اجتماعی ما 
ریزش می کند، مردم س��ؤال خواهند کرد: از کجا معلوم که 
نظرات فعلی تان نیز دوباره عوض نش��ود« یا وقتی سخن از 
تغییر قانون اساسی تا 1400 یا نقشه راه نافرمانی مدنی و...  
می شود، نشان از عصبیتی است که پرداخت هزینه 20 ساله 
در تقابل با نظام را پوچ و هوا ش��ده می بیند. در نقطه مقابل 
برخی از اصالح طلبان که اصالح طلبی را در حاکمیت قبول 
دارند و دنبال دموکراسی غربی و تجدیدنظر بنیادین در نظام 
نیستند، می بینند که چطور اقلیتی واگرا سوءظن حاکمیت 
به جریان خود را از س��ال 1376 احیا کردن��د و کنش این 
جماعت و واکنش حاکمیت به انس��داد مسیر قدرت خواهی 
بخشی از دوستان شان منجر شد و می دانند که دموکراسی 
آرمانی و مدینه فاضله مدنظر دوستان شان نه تنها در ایران 
ک��ه در هیچ جای جهان یافت نمی ش��ود. اگ��ر بپذیریم که 
بخش��ی از اصالح طلبان – که معموالً همکاران سابق حلقه 
کیان هستند – به گزاره عبور از نظام رسمیت بخشیده اند به 
پاالیش خواهیم رسید که بین جریان روشنفکری و جریان 
سیاسی در جبهه اصالحات فاصله جدی خواهد افتاد و صف 
تجدیدنظرخواهان از صف اصالح طلبان جدا خواهد شد و اهل 
قدرت و اهل »پوزیش��ن اجتماعي« در بهترین حالت به دو 
خط موازي تبدیل خواهند شد که یک طیف به روشنفکران و 
نهضت آزادي و دیگري به اعتدال و راست  سنتي پیوند خواهد 

خورد و پدرساالران به انزوا خواهند رفت. 
بقيه در صفحه 2

آخرين يافته هاي علمي مي گويد مشق شب كاركرد معكوس و غيرآموزشي دارد
 اين يافته ها نان مافياي كنكور را آجر كرده است

بحران مشروعيت کاسبان کنکور
  برای اولين بار مذاكرات سياسی طرف های يمنی 
با موفقيت نسبی همراه بود كه با استقبال جامعه 
اين  ناظران معتقدند  جهانی مواجه شد. هرچند 
توافق هم مبهم است و هم روی كاغذ بوده و بايد 
منتظر زمان ماند تا ديد چگونه عملياتی می شود 
و نتايج خود را روی زمين نشان می دهد اما آنچه 
مشخص است اين توافق باعث شده انصاراهلل در 

جهان به رسميت شناخته شود

يادداشت سردبير

جهان 
انصاراهلل را پذيرفت

 چالش دولتي ها 
 با منتقدان نجيب 
و دشمن نانجيب

همتي: بازار ارز در كنترل 
بانك مركزي است

تكرار تاريخ در پارس جنوبي  
به سود قطر! 
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تيران�دازی،    ي�ك فلس�طينی در عملي�ات 
 س�ه صهيونيس�ت را كش�ت و يك ت�ن ديگر را 
مقاوم�ت  جدي�د  جبه�ه  ت�ا  ك�رد   زخم�ی 

در كرانه باختری گشوده شود

 مقاومت 
به کرانه باختری رسيد

15

از انقالب ۱۹۷۹ ايران 
الهام گرفته ايم

15

سخنگوی جليقه زردها: 

خطيب نماز جمعه تهران: چالش دولتي ها با منتقدان نجیب و دشمن نانجیب

برجام را دوباره با FATF  تجربه نکنید شخص رئیس جمهور و بیشتر 

غالمرضا صادقيان
  يادداشت سردبير

اعضای هیئت دولت این روزها 
حالت دفاعي به خود گرفته اند، 
دفاع از برجام، دفاع از دالر ران��ت آور 4200 توماني، دفاع از 
پیوس��تن به گروه ویژه اقدام مالي)گوام(، دفاع از وعده هاي 
پرشمار و در مجموع دفاع از وضع موجود. در یک مورد به رغم 
دفاع افرادي از کابینه، شخص رئیس جمهور ناگهان آب و هوا 
عوض ک��رد و موضع متفاوت��ي گرفت: »پیوس��تن به توافق 

پاریس براي کاستن از انتشار گازهاي گلخانه اي.« 
همین دولت و رئی��س آن تا چندي پیش درب��اره همه این 
موضوع��ات حال��ت تهاجمي داش��تند، با این ح��ال پس از 
ناکامي هاي پي در پي و گرفتن حال��ت تدافعي، با کمترین 
س��رزنش منتق��دان روبه رو ش��دند، زی��را برخ��الف رویه 
اصالح طلبان در ایران که در نقد طرف مخالف، مالحظات ملي 
ندارند و مالحظه سوءاستفاده دشمن خارجي را نمي کنند، 
منتقدان آنها اتفاقاً اول از همه، ش��رایط کلي میهن اسالمي 
و نفع و ضرر دشمن خارجي را در نظر مي گیرند و به همین 
خاطر در بسیاري از موارد دهان شان بسته مي شود و ترجیح 
مي دهند ساکت بمانند تا مبادا از نقد وضع موجود، نفعي هم 
به دشمن برسد. در چنین شرایطي کمترین انتظار از دولت 
و طرفداران دولت، خرج کردن مقداري حی��ا در مواجهه با 
منتقدان دلسوز داخلي است، نوعي از همان حیا و رواداري 

که معموالً با دشمن خارجي روا داشته مي شود!
در موضوع برجام، آقاي ظریف در سخني عجیب این حرف 
چندین س��اله منتقدان را که »امریکا و غ��رب، مرکز جهان 
نیس��تند« مصادره کرده و به عنوان دی��دگاه خویش، آن را 
بر س��ر منتقدان داخلي مي کوبد و مي گوید: »ما نباید همه 
فکر خود را معط��وف به امریکا کنی��م. بزرگ ترین مخالفان 
مذاکره با غرب، غرب را مرکز جهان مي بینند)!( جاهایي که 
داد ضدیت با امریکا س��ر مي دهند، باور ندارند امریکا را هم 
مي توان شکس��ت داد.« قطعاً کذب این ادعا روشن تر از آن 
است که نیازي به تبیین داشته باشد اما اینکه چرا و چگونه 
چنین رسمي متداول مي شود که با سخنان منتقدان، خود 
منتقدان را بکوبیم، نیاز به تحلیل سیاسي و البته روانشناسانه 
دارد. نکته آنجاس��ت که جناب وزیر خارج��ه هنوز در رفتار 

خود مقابل غرب، آنان را مرکز جهان فرض مي کند. درست 
همان روزهایي که آقاي ظریف در ساختمان وزارت خارجه، 
آنچنان شتابان و خندان به اس��تقبال وزیر خارجه انگلیس 
رفت که مورد سرزنش افکار عمومي قرار گرفت، مقاله نویس 
بي بي سي انگلیسي در یادداشتي نوشت: »یک جوك قدیمي 
درمحافل دیپلماتیک هس��ت که مي گوید ایران تنها کشور 
جهان است که هنوز فکر مي کند بریتانیا یک کشور قدرتمند 
است!« و قطعاً چنین برداشتي بیش از هرکس از رفتار و گفتار 
دولتمردان اتخاذ شده اس��ت. اینجا باید گفت آقاي ظریف 
کمي از آن تسامحي را که مقابل غرب نشان مي دهید، براي 

منتقدان داخلي کنار بگذارید! 
در موض��وع دالر تک نرخي 4ه��زار و 200 تومان��ي و رانت 
18 میلی��ارد دالري ناش��ي از آن، وضع دف��اع دولتمردان 
اندکي پیچیده شده است. حس��ام الدین آشنا مي گوید کار 
جهانگیري اش��تباه بود که گفت »براي همه مصارف« دالر 
4ه��زار و 200 توماني داری��م. روحاني مي گوی��د این دالر 
تصمیم همه اقتصاددانان دولت بود. نیلي، دس��تیار ارش��د 
اقتصادي س��ابق رئیس جمهور مي گوی��د تصمیم من نبود. 
سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزي مدعي است کار او هم 
نبوده است. آش��نا مي گوید نیلي و س��یف در جلسه حضور 
داش��تند و موافق بودند و فقط روحاني مخال��ف بود و اکل 
میته کرد. چه کسي اکل میته کرد؟! همو که گراني دالر در 
دولت قبلي را نشانه خودش��یفتگي و استفاده نکردن از نظر 
کارشناسان و صاحبنظران مي دانست! خب! کسي که همه 
کارشناسان و صاحبنظران اطرافش نظري مي دهند، باید آن 
را اجرا کند و نتیجه بگیرد، نه آنکه در همان جلس��ه بگوید 
اکل میته مي کنم و چند ماه بعد هم به همان کارشناس��ان 
 اقتصادي دور و ب��رش بگوید فرمول ه��اي اقتصادي به درد 

خودتان مي خورد! 
در این می��ان جهانگیري ک��ه قهرمان دالر 4ه��زار و 200 
توماني اس��ت و طبق اظهار نظر آش��نا، به رغم هش��دار او با 
افتخار پذیرفته اس��ت که این تصمیم دولت را اعالن کند و 
حتي مفتخر به عنوان »دالر جهانگیري « ش��د، س��اکت تر 

از همه است. 
 شخصاً از دو عضو س��تاد مقابله با تحریم ها- که جهانگیري 

رئیس آن است- در دو جلسه جداگانه شنیدم که گفتند 18 
میلیارد دالر ارز دشواریاب مملکت را به عده اي مفت خور و 
فاسد به عنوان وارد کننده دادند و حاال حتي یک دالر آن را 
نمي شود ردیابي کرد که کجا رفت و به چه مصرفي رسید و 
یکي از ایش��ان گفت که این تله امریکا براي خروج دالر ها از 
ایران بود که ما در آن افتادیم. معلوم اس��ت که ایشان زبان 
بیان این اعتراض را در مقابل آقاي رئیس ندارند و در جلساتي 
که با روزنامه نگاران مي گذارند، حرف دل ش��ان را مي زنند. 
اما حاال رئیس جمهور و مش��اورانش دنب��ال متهم در خارج 
از جلسه دالر 4هزار و 200 توماني مي گردند. اینجا نیز باید 
بگوییم لطفاً با منتقدان نجیب، همان مدارایي را داشته باشد 

که با دشمن نانجیب!
موضوع سوم پیوس��تن به توافق پاریس است. رئیس جمهور 
با تغییر محسوس هواي س��خنان خود، گازهاي گلخانه اي 
را بهان��ه اي براي جلوگیري از توس��عه کش��ورهاي در حال 
توس��عه دانس��ت و گفت که »آنها)امریکا، فرانس��ه و بیشتر 
توس��عه یافته ها( خودش��ان به این توافقات پایبند نیستند 
ولي ما مي خواهیم )با پیوستن به توافق پاریس( براي مردم 
خودمان دردسر درست کنیم. « اگرچه مي توان فرض کرد 
این س��خن رئیس جمهور که با دیدگاه اعض��ای کابینه اش 
در تضاد اس��ت، احتماالً یکي از انواع هش��دارهایي باشد که 
روحاني در دوره احتضار برج��ام به غربي ها مي دهد یا فرض 
کنیم او مي خواهد به منتقدان خود- که از این سخن روحاني 
خوش شان آمده اس��ت- یک تنفس موقت بدهد اما با فرض 
حقیقي بودن این سخن، جاي پرسش است که چرا اعضای 
کابینه در ماه هاي اخی��ر درباره توافق پاری��س با منتقدان، 
جنجال به پا کردند و حاال رئیس جمهور همان حرف منتقدان 
را مي زند. در اینجا هم نکته این نیست که گرم شدن زمین، 
علمي هست یا نیست، موضوع اصلي آن است که چرا هزینه 
این گرم شدن را مي خواهند از کشورهایي بگیرند که کمترین 

اثر را در آن داشته اند؟!
قطعاً منتقدان دلسوز دولت از اینکه دولتمردان را که خود به 
گوشه رینگ رفته اند، سرزنش و تخطئه کنند، راضي نیستند 
اما هیچ چیز مثل پذیرش خط��ا در این روزها به دولت براي 

عبور از مشکالت جاري کمک نمي کند.   

   جامعه

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  24 آذر 1397   -    7 ربيع الثانی 1440
سال بيستم- شماره 5540 - 16 صفحه

قيمت:500تومان

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مدیرمسئول

مديراني که وعده   دروغ دادند
 نه صداقت داشتند 
و نه مسئوليت پذيري

رحيم پور ازغدي:

 تحريم ها برداشته نمي شود
  بايد آنها را 

بي خاصيت کنيم

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه:

 گروگان گرفتن رفاه مردم 
برای مقاصد سياسی 
ناجوانمردانه است

صفارهرندي:

 دوب�اره ب�ا FATF تجربه نكني�د، مؤم�ن از يك س�وراخ   سياسي م�ن ب�ه مس�ئولين محت�رم توصي�ه مي كن�م، برج�ام را 
اس�ت.  تحريم�ي  خ�ود  ماي�ه   FATF نمي ش�ود،  گزي�ده  ب�ار  دو 
به گزارش مهر، حجت االس��الم کاظم صدیقي در خطبه هاي نماز جمع��ه این هفته تهران 
اظهار کرد: در دانشگاه ها و مدارس نفوذي هایي وجود دارند که اعتقادات جوانان را بمباران 

مي کنند. 
وي در ادام��ه گف��ت: برخ��ي در کش��ور حری��ص هس��تند و اگ��ر کل مملک��ت را ه��م 
بخورند س��یر نمي ش��وند، یعن��ي حقوق هاي نجوم��ي هم ب��راي آنها کافي نیس��ت، بلکه 
 مي خواهن��د تم��ام خزائ��ن کش��ور را ب��راي خ��ود و خاندان ش��ان داش��ته باش��ند. 
امام جمعه موقت تهران گفت: امروز در جامعه فرهنگ غرب و برهنگي ترویج مي شود،  عدم 
ازدواج جوانان در باالرفتن فحشا، تنگ نظري ها و پرخاشگري ها تأثیر جدي دارد، بنابراین 

مسئوالن و متمکنان جامعه باید براي تحقق این مهم تالش کنند. 
صدیقي گفت: دشمنان از ابتداي انقالب بناي تجزیه ایران را داشتند اما خون شهدا در کشور 
انس��جام ایجاد کرد و تفرقه، تکفیر و کفر را به زانو درآورد. امروز 40 اس��ت عوامل انگلیس 
مشغول هستند تا ایجاد شکاف کنند. این شیاطین نقشه کشیده بودند تا با تحریم ظالمانه، 
غیرقانوني و بي س��ابقه مردم ما را تحت فش��ار قرار دهند تا دیگر قدرت مصاف با دشمن را 
نداش��ته باش��ند و به جان هم بیفتند و گروه هایي در خیابان ها در مقابل هم قرار بگیرند اما 
دیدید که دفاع از حرم یک اتحاد بین المللي را در جهان اسالم کلید زد و تکفیر و کفري که 
مي خواستند سوریه و عراق را تجزیه کنند و لبنان و مقاومت را از بین ببرند، نابود شدند. در 
این راستا کشورهایي بیمه شدند و نقشه شیطان بزرگ و تکفیري ها در هم ریخت؛ این قدرت 

والیت و شهادت است. 
صدیقي در ادامه با بیان اینکه قضیه برجام یک تجربه بود و ما فرصت ها را به بهانه برجام از دست 
دادیم، گفت: عده اي گفتند تا برجام حل نشود حتي آب خوردن ما هم تأمین نخواهد شد و وعده 
داده بودند که در روز اجراي برجام همه تحریم ها لغو مي شود و ما ایراني بي تحریم را تجربه مي کنیم. 
امام جمعه موقت تهران گفت: آنها وعده ارزاني و رفاه داده بودند، درحالي که شما مقایسه کنید 
ببینید در آن روزها قیمت ها چگونه بود و بعد از برجام چه اتفاقي افتاد؟ قیمت ها از ۵0 تا 70 درصد 
افزایش یافته است. امروز جامعه ما را ایمان و والیت نگاه داشته است واال دیدید که در فرانسه چه 
اتفاقي رخ داد. شورش سراسري فرانسه که مهد آزادي و لیبرال دموکراسي است به بن رسیده است، 
درحالي که آنها نقشه کشیده بودند که ایران تابستان داغي را تجربه کند. وي تصریح کرد: من به 
مسئوالن محترم توصیه مي کنم، برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید، مؤمن از یک سوراخ 
دو بار گزیده نمي شود. FATF مایه خود تحریمي است. اگر امروز مي توانیم تحریم هاي ظالمانه 
دشمن را دور بزنیم، با FATF اشراف اطالعاتي دشمن بر منابع مالي و بانکي خود را باز مي گذارید. 
این خالف آیه قرآن و خالف قانون اساسي و خالف رهنمود رهبري است که فرمودند این نقشه ها 

در اتاق فکر استکبار طراحي مي شود.

مؤسس��ات کنکور که سال هاست در کشور »تش��کیالت موازی با نظام 
رسمی و حاکمیتی آموزش و پروش« راه انداخته اند و تمام هّم و غم آنان 
افزایش سطح حساسیت پذیری به قبولی در کنکور و تمرین تست زنی 
است و نه لزوماً افزایش س��طح علمی دانش آموزان، این روز  ها با بحران 
مشروعیت روبه رو ش��ده اند، زیرا هم فغان مردم از هزینه های میلیونی و 
کمرشکن این هیوالهای کنکور و تست زنی بلند شده است، هم شخص 
وزیر آموزش و پرورش و معاون��ان او از آنچه »مافیای کنکور « می نامند، 
فریادشان بلند است و هم کارشناسان، خطر یک آموزش و پرورش موازی 

را که مؤسسات کنکور با گردش مالی بیشتر از بودجه آموزش و پرورش به 
راه انداخته اند، گوشزد می کنند. 

این مافیای مخرب در جدید  ترین اقدام پس از دیدار با چند تن از علمای 
قم و مراجع تقلید، گزارش و عناوینی از این دیدار  ها منتشر کرده اند که در 
راستای مشروعیت بخشی به کتاب های کمک آموزشی خودشان است، 
کتاب  هایی که با حذف مشق ش��ب از مقاطع مختلف تحصیلی، بی فایده 
می ش��ود و درآمد میلیاردی آنها را نابود می کند.  بی شک و قطعاً مراجع 
عظام تقلید با تعیین تکلیف اداره آموزش و پرورش در خارج از حاکمیت 

و در دست مؤسساتی که نوع عملکردشان نشان می دهد جز دغدغه مالی، 
چیز دیگری در سر نمی پرورانند، مخالف ا ند و باید به این مهم توجه شود که  
دیدار مدیران این گونه مؤسسات که تمامی جامعه از خاص و عام نوع عملکرد 
آنها را مافیایی و سودجویانه می دانند، می تواند با هدف کسب مشروعیت از 
جایگاه رفیع مرجعیت باشد. نگاه مراجع عظام تقلید و علمای قم درباره مشق 
شب می تواند وارد چرخه کارشناسی این موضوع شود اما نوع بازتابی که این 
مؤسسات از دیدار خود با مراجع داشته اند، نشان می دهد که با هدف ر  هایی 
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