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انتظار دارم حکومت ایران مدت ها برقرار باشد
رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه 'اســرائیل هیوم' توافق هسته ای را برای
رژیم صهیونیستی فاجعه بار خواند و گفت که انتظار دارد ...
سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

گرم شدن تنور
نقدهای ساختاری
پذیرش تلویحــی کوتاهی های صورت گرفته
از سوی مســئولین و مدیران و کارکنان سه قوه
که منجر به اعتراضــات مردمی گردید بی گمان
نشــانه  ی چهل ســالگی و بلوغ انقالب و مقدمه
ای برای تسلیم در برابر خرد جمعی است .اثبات
سمت گیری انتقادات به سمت سه قوه کار چندان
دشواری نیست و تنها کافی است به تحلیل های
صورت گرفته توسط رؤســای قوای سه گانه و
مدیران و نماینــدگان مجلس که تلویحاً با قبول
کاستی ها قول اصالح و بازنگری دادند مروری از
سر تأمل داشته باشیم.
در مواردی نیز شــاهد بودیم که قوای ســه
گانه برخی از ســهل انگاری هــا را به  یکدیگر
حواله دادنــد .فرضاً وقتــی از ابهامات قانونی،
گریزگاه هــای قانونــی و نبود قانــون مصوب
سخن گفته می شــود ،مسئولیت برطرف ساختن
این کاســتی ها بــر دوش قوه مقننه ســنگینی
می کند  یــا وقتی نماینــده ای برمی خیزد و روند
تأیید صالحیت نمایندگان را زیر ســؤال می برد
معنایش این است که اشــکال فراقوه ای است
و انتقاد متوجه شــورای نگهبان است .همچنین
زمانی که رئیــس جمهور از محدودیت اختیارات
دولت سخن می گوید نحوه  ی شکل گیری بدنه  ی
نظام را درخور تأمل می داند و بر این نکته تأکید
می کند که دولت تنها در چارچوب اختیارات خود
باید پاسخگوی نابســامانی ها باشد و نهادهای
مســتقل از دولت خودشان باید پاسخگو باشند.
گاهی بیشترین انتقادات در بحث کیفیّت برخورد
با مفاســد متوجه قوه قضائیه اســت و این قوه
نیز در دفــاع از خود موضوع کمبود نیرو ،فراوانی
پرونده ها ،لــزوم رعایت مصالح نظام و همچنین
توجه بــه بازخوردهای جهانی و حقوق بشــری
برخی احکام را پیش می کشد .قوه  ی مقننه نیز به
قوانین مصوب شده و در عین حال معطل مانده ای
اشاره می کند که بی اعتنایی به آنها اب ّهت مجلس
را زیر سئوال برده اســت .به این ترتیب معلوم
می شود که تعیین سهم دقیق هر  یک از قوای سه
گانه در کوتاهی های صورت گرفته بسیار دشوار
است چرا که با ساختار فعلی راه هایی برای شانه
خالی کردن هر قوه ای از زیر بار پذیرش مسئولیت
نابسامانی ها وجود دارد .جالب اینجاست که حتی
شــورای نگهبان نیز که می تواند با نگاه حذفی و
نظارت استصوابی و اهرم خوف از سلب صالحیت
اعمال قدرت کند نیز به جمع منتقدان می پیوندد
و به پیچیدگی های این کالف سردرگم می افزاید
و همین حوالــه دادن مشــکالت از طرف  یکی
به ســمت دیگری نشــان می دهد که مشکالت
کشور ســاختاری است و طبیعی است که با این
روند شــاهد تمرکز مطالبات بر رفع مشــکالت
ساختاری که تنها با اصالح قانون اساسی محقق
می شود باشیم!
آنچه مســلم اســت اگر نپذیریم که مشکل
ساختاری اســت باید اعتراف کنیم که برخی از
مدیــران در الیه های گوناگــون خائن و نفوذی
بوده اند  یا در خوش بینانه ترین حالت سهل انگاری
کرده اند که این ســهل انگاری ها نیز در خوش
بینانــه ترین حالت ریشــه در نابلــدی و عدم
تخصص آنها دارد .اگر مهر ناشی گری و نابلدی
در پای پرونده  ی هر مدیری بخورد و تعداد چنین
مدیرانی نیز زیاد باشد که هست باید در خصوص
چگونگی گزینــش نیروها و انتخــاب مدیران
بازنگری اساســی صورت گیرد که البته با توجه
به اینکه واگذاری مدیریت ها عمدتاً در چارچوب
مناسبات سیاســی و جناحی صورت می گیرد  یا
امتیازی اســت که به برخی از افراد به هر دلیلی
منهای تخصص داده می شــود ،بعید است چنین
اتفاقی بیفتد چرا که نحوه  ی گزینش ها و تعیین
صالحیت ها نیز به ساختار بازمی گردد و هر گونه
تغییری در ساختار نیز نیازمند قوانین جدید است
و به نظر می رسد که اگر قرار باشد در این زمینه
اتفاقــی بیفتد نقش مجلس بایــد پررنگ تر از
سایر قوا باشد .چرا که تداوم این وضعیت منجر
به اوج گیری چالش حواله دادن کاستی ها به این
و آن خواهد بود .اما چون ســاز و کارهای تعریف
شــده برای راهیابی به مجلس نیــز از الگوهای
مشــابهی پیروی می کند به نظر می رسد که این
رشته سر دراز داشته باشد.
اد  امه د  ر ستون روبرو
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پاسخگویی به همه مسائل از نقاط قوت قانون اساسی است
ســخنگوی دولت گفت :انعطاف پذیری و پاسخگویی به همه مسائل از نقاط قوت
قانون اساسی است...

تصمیمی برای ادغام دو دانشگاه فنیحرفهای و علمی کاربردی نداریم
وزیر علوم بــا تاکید بر اینکــه تصمیمی برای ادغام دو دانشــگاه فنیحرفهای و
علمی کاربردی تا یک سال آینده وجود ندارد...

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان سیستان و بلوچستان:

شیعه و سنی در جمهوری اسالمی در دشوارترین میدانها کنار یکدیگرند
ایســنا :بیانــات رهبــر معظــم انقالب
اســامی در دیــدار دســتاندرکاران کنگره
شــهدای اســتان سیستانوبلوچســتان که
در تاریــخ  ۱۶بهمــن  ۹۶برگزار شــده بود،
صبح دیروز در محل این همایش در زاهدان
منتشر شد.
حضرت آیت ا ...خامنهای در این دیدار با
اشاره به عالقه عمیق خود به مردم سیستان
و بلوچســتان ،مردم بلوچ را گرم ،صمیمی ،با
صفا و با استعداد ،و مردم سیستان را از لحاظ
گذشــته تاریخی در بین همه اقــوام ایرانی،
کمنظیر و درخشــان توصیف و خاطرنشــان
کردند :با وجود این اســتعدادهای سرشار ،در
دوران قاجــار و پهلوی به مردم سیســتان و
بلوچستان بیاعتنایی میشد و همین موجب
شد که استعدادهای مردم بروز نکند.
ایشــان ،خدمات انجامشده در این منطقه
در ســالهای پس از انقالب را نشانه محبت
دوطرفه مردم و نظام دانســتند و با اشاره به
ایسنا :روحانی گفت:تا زمانی که انسجام و
وحدت میان مردم هست ،انقالب هم هست و
هیچ قدرت خارجی نمی تواند کاری کند.
حجتاالسالم والمســلمین حسن روحانی
در نشســت مشترک وزیران و اســتانداران با
سازمان های اقتصادی با اشاره به حضور مردم
در رهپیمایی  ۲۲بهمن اظهار کرد :حضور مردم
در همه استان ها و شهرها بسیار با عظمت بود
و نشــان داد که مــردم ما از راه و مســیری
که حدود چهل ســال پیش شــروع کردند بر
نمی گردند و آن را ادامه می دهند.
وی ادامــه داد :این بدان معنا نیســت که
مردم ما مشکل و کاستی نمی بینند .مشکالت
را باید حل کرد .اما مردم ما مســیر اســتقالل
را درســت تشــخیص داده اند .اگر امروز هم
از مردم بپرسیم اســتقالل می خواهید یا مثل
قبل انقــاب بیگانگان تصمیم بگیرند بیش از
 ۹۸درصد مردم می گویند استقالل.
روحانی افزود :اگر از مردم بپرسیم استقالل،
آزادی و حاکمیت عدل میخواهید یا وابستگی،

ایرنا :سخنگوی دولت گفت :انعطاف پذیری
و پاســخگویی به همه مسائل از نقاط قوت
قانون اساسی است.
محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در ادامه
نشست خبری در پاســخ به سوالی در     باره
پیشــنهاد رییس جمهوری در اســتفاده از
اصل  59درصورت بروز اختالف در کشــور
اظهارداشت :اســتناد دکتر روحانی به این
اصل آن بود که می توانیم از آن در مسائل
بزرگ از جمله اقتصادی استفاده کنیم.
وی با بیــان این که از نقاط قوت قانون
اساســی انعطاف پذیری و پاســخگویی به
همه مســائل اســت ،گفت :قانون اساسی
این ظرفیــت را دارد که اگر مصلحت نظام
بر موضوعی باشــد ،می تواند نظر شــورای
نگهبان را که مصوبات مجلس بر اســاس
قانون اساســی و شــرع منطبق می کند بر
اساس مصلحت تغییر دهد.
وی در پاسخ به ســوال دیگری در     باره
واکنــش ســخنگوی شــورای نگهبــان
در خصوص سخنان رییس جمهوری گفت:
ایســنا :وزیر علوم با تاکیــد بر اینکه
تصمیمی بــرای ادغــام دو دانشــگاه
فنیحرفــهای و علمی کاربــردی تا یک
ســال آینده وجود ندارد ،گفت :به منظور
همافزایــی و هماهنگی بیشــتر بین دو
دانشگاه ستادی را در وزارت علوم تشکیل
دادهایم.
دکتر منصور غالمی در حاشیه چهارمین
کنگره مهارتآموزی ،اشــتغال و فناوری
دانشــگاه علمی کاربردی کــه دیروز در
تاالر عالمه امینی دانشــگاه تهران برگزار
شــد ،در پاســخ به صحبتهــای رئیس
جمهور که در نشســت خبری اخیر خود با
اصحاب رسانه اظهار کردند ،به وزیر علوم
اعتراضــی در خصوص بودجــه و حقوق
اساتید دانشگاهها نداشتند گفت :ما کامال
بــه تصمیم کمیســیون تلفیق مجلس در
خصوص حقوق اســاتید و همچنین سقف
بازنشســتگی آنها اعتــراض کردیم ولی
منظور ایشان این بود که این اعتراض در
جلسه هیات دولت مطرح نشده است و در
این جلسه در خصوص تصمیم کمیسیون

نیازهای مطرحشــده از جانب استاندار در این
دیدار افزودند :نیازهای مردم استان همچون
آبشــیرینکن و خط آهــن را باید از طریق
مســئوالن ارشــد دولتی بهطور جدی دنبال
کنید و بــا میــدان آوردن بخش خصوصی،

اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی نیز
امکانپذیر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی ،سیستانوبلوچستان
را همچون اســتانهای کردســتان و گلستان
مظهر وحدت اســامی و الگوی همکاری و

رئیس جمهور:

سال  97سال امید و نشاط است

باز به اســتقالل و آزادی رای می دهند .مردم
می خواهند به فرهنگ دینی و ملی شان توهین

نشــود .من معتقد هستم این مسیر و راه قابل
بازگشت نیست .ملت ما همان آرمان ها را دارد

نوبخت:

پاسخگویی به همه مسائل از نقاط قوت
قانون اساسی است

باید خود ایشــان در     باره سخنانشان پاسخ
دهند ،ما به همه اصول قانون اساســی باید

مراجعه کنیم و این واضح و مبرهن اســت
که اســتناد آقای رییس جمهوری به اصل

وزیر علوم:

تصمیمی برای ادغام دو دانشگاه
فنیحرفهای و علمی کاربردی نداریم

بحث نکردیم.
وی در ادامــه تصریح کرد :ما اعتراض
خود را به تصمیم اخیر کمیســیون تلفیق
بودجه مجلس شورای اسالمی در خصوص

ســقف افزایش حقوق اســاتید و وضعیت
بازنشســتگی آنها در جلسه سازمان برنامه
و بودجه کشور مطرح نمودیم که البته این
کمیســیون نیز تغییراتی را در تصمیم خود

زندگی برادرانه شیعه و س ّنی برای دنیا دانستند
و با تأکید بر هوشیاری در مقابل تفرقهافکنی
دشــمن گفتند :شهادت یک نوجوان س ّنی در
دفاع مقدس و یا شــهادت یک مولوی اهل
سنت به علت دفاع از انقالب اسالمی بهدست
ضدانقالب ،نشــان میدهد برادران شیعه و
ســنی در جمهوری اســامی در دشوارترین
میدانهــا در کنار یکدیگــر حاضرند و باید
با کارهای فرهنگی و هنــری این حقایق و
وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.
حضرت آیــت ا ...خامنهای ،ایســتادگی
جمهوری اســامی در مقابل جاهلیت مدرن
با وجود تحریم و همــه توطئههای نظامی و
فرهنگی دشــمنان را مرهون قدرت ایمان و
فداکاری مردم خواندند و گفتند :مظهر کامل
ایمان راســخ در زنجیرهی بسیار مهم ایمان
و مقاومت ،شــهیدان و ایثارگران هســتند،
بنابراین نظام اســامی به تعظیــم و تکریم
شهدا نیازمند است.
و همان مسیر را ادامه خواهد داد.
وی یادآور شــد :البته آن کار بزرگ را همه
ملت ایران با هم انجام دادیم .امام(ره) که سال
 ۴۲و  ۴۳هــم بود ،حاال یــا در حصر و تبعید
بودند یا در صحنه بودند ،رژیم هم که فاســد
بــود .پس چه چیزی فرق کــرد؟ چرا انقالب
در ســال های  ۴۲و  ۴۳به پیروزی نرســید؟
آنچیزی که در  ۵۶و  ۵۷حاصل شد و انقالب
را به پیروزی رســاند این بود که همه احساس
و آرمان مشترک پیدا کردند و همه آماده شدند
فداکاری کننــد .تا زمانی که این انســجام و
وحدت هست انقالب هم هست و هیچ قدرت
خارجی نمی تواند کاری کند.
رئیس جمهور ،اراده ،اطمینان ،نشاط و امید
به آینده را اساس پیشرفت دانست و با تاکید بر
اینکه مدیرانی باید بمانند که به آینده امید صد
در صدی دارند ،اظهارداشت :انسجام و وحدت
مردم ،عامل پیروزی انقالب اســامی بود و تا
زمانی که این انســجام و وحدت هست،هیچ
قدرت خارجی کاری از پیش نخواهد برد.

 59پیــام خاص خود را دارد و قطعا اگر این
موضوع نیاز به تفضیل و توضیح بیشتر دارد،
نمی توان در یک سخنرانی به تمام جزئیات
آن پرداخت.
ســخنگوی دولت همچنین در پاسخ به
سوال در     باره ادامه پرداخت نقدی یارانه ها
در الیحه بودجه ســال آینده یادآور شد :ما
عمدا تبصــره  14را از  18در الیحه بودجه
ســال جاری جدا و پرداخت یارانه ها را در
تبصــره  18قیــد کرده ایم و در خواســت
کرده که هر چه منابعــی از اصالح قیمت
حامل های انرژی کســب شد بین خانوارها
توزیع کنیم.
وی افــزود :قرار اســت در ســال آینده
بخشــی از یارانه ها بــه خانواده های کامال
نیازمند شــناخته شــده و بخش دیگر را به
افراد زیر خط مســتمری پرداخت شود تا در
مسیر رفع فقر مطلق اجرا کنیم.
ســخنگوی دولت یادآور شد :سال آینده
به همان شــکلی کــه امســال یارانه ها را
پرداخت می کردیم ادامه می دهیم.
ایجاد کرده است ،ضمن اینکه مالقاتی نیز
با رئیس مجلس شــورای اسالمی داشته و
اعتراض خود را مطرح نمودیم.
وزیر علوم در پاسخ به برخی بازداشتهای
اخیر دانشــجویان دانشــگاهها نیز گفت:
تقریبا همه دانشــجویان بازداشــت شده
تجمعات اخیــر آزاد شــدهاند و اخیرا نیز
دو مورد از دانشــجویان دانشــگاه تهران
بازداشت شدهاند که خوشبختانه این افراد
نیز سه روز پیش آزاد شدند.
دکتر غالمی خاطر نشان کرد :البته یک
مورد از دانشجویان اخیرا بازداشت و هنوز
آزاد نشــده است که وزارت علوم با جدیت
وضعیت او را نیز پیگیری میکند.
وی در پایان به آخرین وضعیت ســتاد
مشترک بررسی دو دانشگاه علمی کاربردی
و فنی حرفهای اشــاره کــرد و گفت :این
ســتاد به منظور همافزایــی و هماهنگی
بیشتر بین دو دانشگاه مهارتآموز تشکیل
شده است و حداقل تا یک سال آینده هیچ
تصمیمی مبنی بر ادغام دو دانشــگاه فنی
حرفهای و علمی کاربردی نداریم.
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ترامپ:

انتظار دارم حکومت ایران مدت ها
برقرار باشد

ایرنــا :رئیس جمهوری آمریــکا در مصاحبه بــا روزنامه
'اسرائیل هیوم' توافق هســته ای را برای رژیم صهیونیستی
فاجعه بار خوانــد و گفت که انتظار دارد حکومت ایران مدتها
برقرار باشد.
دونالد ترامپ در جریان این مصاحبه که دیروز ( 22بهمن)
در تارنمای پر تیراژترین روزنامه رژیم صهیونیســتی منتشر
شد ،در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارد زمانی که کاخ
ســفید را ترک می کند حکومت کنونی ایران بر سر کار باشد،
گفت :انتظار دارم که مدتها برقرار باشند.
این مصاحبه پیش از درگیری نظامی اخیر میان جنگنده های
رژیم صهیونیستی و پدافند هوایی سوریه انجام شد و وی در
پاسخ به پرسش خبرنگار اسرائیلی پیرامون جلوگیری از ایجاد
پایگاه های نظامی دائمی ایران در سوریه و لبنان ،تنها به گفتن
'خواهید دید' اکتفا کرد .وی همچنین از دادن پاسخ به سوالی
در مورد 'حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود در صورت
ایجاد چنین پایگاه هایــی' خودداری کرد و گفت :نمی خواهم
اکنون در این مورد اظهار نظر کنم .خیلی زود است.
به نوشــته تارنمای اسرائیل هیوم ،خبرنگار این روزنامه به
ترامپ گفت :ما در اســرائیل معتقدیم که توافق سال ،2015
منجر به رسمیت یافتن انقالب ایران شد.
ترامپ در پاســخ گفت :توافق هســته ای برای اسرائیل
فاجعه بار اســت و نحوه انجام ،امضاء و توافق بر سر آن برای
اســرائیل فاجعه بار و برای من باورنکردنی است .معتقدم که
این توافق برای بســیاری از طرفها و به خصوص اســرائیل
وحشتناک است.
ترامپ مهار ایران را عملی دانست و مدعی شد که پس از
اخطار واشنگتن به تهران ،رفتار ایران بسیار تغییر کرده است.
وی گفت :به طور قطع رفتار آنها تغییر کرده ولی در مورد
آنکه چه چیزی تغییر کرده اظهار نظر نمی کنم.
اد  امه از ستون روبرو

دولت نیز با اشاره به محدودیت حوزه اختیارات
و بیــان این نکته که مردم تنهــا به دولت انتقاد
ندارند که البته چندان هم بی  راه نیســت تالش
می کند خود را از موضــع انفعالی خارج کند و با
احاله  ی مســئولیت برخی از تصمیمات مهم به
آرای عمومی راهی برای خروج از بن بســت های
موجود بیابد .تلنگر به شــورای نگهبان و دعوت
از این نهاد برای کاســتن از فشردگی فیلترها و
میــدان دادن به تعداد بیشــتری از مردم برای
پذیرش مســئولیت و میدانداری و اعتماد به خرد
جمعی از فرازهای ســخنان رئیــس جمهور در
 22بهمن  96بود که البته عده   ای سعی کردند در
مقام تحلیل و ارزیابی آن را تعدیل کنند!
در این میان رســانه ها که نقش داور چهارم
را پیــدا کرده اند و اظهار نظــر آنها نقش تعیین
کننده ای در نتیجه  ی بازی ها ندارد و به اصطالح
نخودی هستند اگر چه با مشکل ریزش روزافزون
اعتماد عمومی نســبت به عملکرد خود مواجه اند
امــا در عین حال با نگاه واقــع بینانه به تجارب
حاصل شده ظرف تقریباً  4دهه و با نیم نگاهی به
نهضت مشروطیت تاکنون ،روی گزینه  ی بهبود از
درون به جای تغییرات بنیادی تأکید دارند زیرا به
تجربه دریافته اند که با زیر و زبر کردن همه چیز،
اتفاقی نخواهد افتاد!
جناح های سیاســی نیز در وضعیت خلع سالح
نسبی قرار گرفته اند و خودشان هم جسته گریخته
اعتراف می کنند که حنایشان رنگی ندارد لذا مانند
گذشــته قادر به موج آفرینی در راســتای تغییر
مهره ها در دایره  ی قدرت نیســتند و هر دو جناح
حداقل در  یک موضوع با  یکدیگر اشــتراک نظر
دارند و آن این که دیگر نمی توانند با توســل به
شیوه های نخ نما شده میدانداری کنند.
از ســویی دیگر تالش برخی از جناح ها برای
محــدود کردن مطالبــات مردم بــه حوزه های
اقتصادی و کشــانیدن دولت به گوشه  ی رینگ
چندان موفقیت آمیز نبوده اســت چرا که دولت با
افشاگری های مالی و عقب زدن برخی از پرده ها
تاکنون چندین شــوک به منتقدان بی مالحظه  ی
خود وارد کرده است.
می ماند مردم که با انرژی گرفتن از پوزش ها
و عقب نشــینی های عاقالنه مسئولین ،دومینوی
مطالبات فرهنگی و حقوقی و اقتصادی و سیاسی
و اجتماعی خــود را بــه موازات  یکدیگر دنبال
می کنند به طوری که می توان گفت گرم شــدن
تنور نقدهای ســاختاری ســر در آبشخور فهم
صحیح از دردهای مشترک دارد.
در چنین شــرایطی نه تنها دولــت ناگزیر به
تالش برای خارج شدن از این گرداب است بلکه
مجلس ،قوه  ی قضائیه و نهادهای مستقل از دولت
نیز باید در مقام دفاع از فلســفه  ی وجودی خود
به دنبال راهکاری مؤثر در راستای پاسخگویی به
مطالبات بحق مردم باشند.

