
جبهه اصالحات به جای یک حزب خاص

حجت االسالم والمسلمین رسول منتجب نیا در پیامی از 
منتقدان شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان خواست 
کــه در برابر توهین ها، برخوردهــای گزنده و غیرمنصفانه، 
مقابله به مثل نکنند و احترام بزرگان و شخصیت های جریان 

اصالحات را رعایت کنند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در این پیام برای برون رفت 
از وضعیت فعلی و رفع ریشه ای اختالفات و وحدت اصولی 
اصالح طلبان، پیشنهاد تشکیل مجلس اصالحات و مناظره 
کارشناســانه بین حامیان و منتقدان شورای عالی را مطرح 

کرده است. 
متن کامل این پیام بدین شرح است:

از آن جایــی که انتقادات این جانب به روند شــکل گیری 
شــیوه  و  اصالح طلبــان  سیاســتگذاری  شــورای عالی 
تصمیم گیــری در آن در چند مصاحبه مطبوعاتی اخیر، نقل 
مجالس و محافل شــده و مورد نقد و بررســی و موافقت و 
مخالفت قرار گرفته که خود جای خوشحالی است، ضروری 
دانستم تذّکراتی را ارائه و دو پیشنهاد اساسی را برای اّطالع 

و اقدام عزیزان تقدیم کنم.
1. اگر چه لحن، ادبیــات و تحلیل های برخی منتقدان 
ســخنان این جانب  در رسانه ها و جلســات، تا حّدی گزنده، 
غیرمنصفانه و بعضا کینه ورزانه است ولیکن استدعای من 
از پاسخگویان و هواداران این است که هرگز مقابله به مثل 

نکنند و حریم بزرگان و صاحب نظران را محترم بشمارند.
۲. این جانب صرفا از ســر دل ســوزی و پیشــگیری از 
خطری بزرگ و خانمان ســوز که کیان اصالحات را هدف 
گرفته اســت و برای آن که انسان های حقیقت جو و منصف 
امروز و آیندگان، ســرزنش و نفرین خــود را  در خصوص 
زدن  چوب حراج به تفکــر اصالح طلبی  نثار همگان  نکنند 
و حداقــل مخالفان  بدعت های  بزرگ و انحرافات عمیق در 
جریان اصالح طلبی  را استثنا کنند و دوراندیشی و حق طلبی 

آنان را در برابر دوســتان بسیار عزیز و محبوبی که به نوعی 
از این لغزش هــا حمایت می کنند، چراغ راه خود قرار دهند، 
پس از حدود سه سال تالش بی نتیجه در جلسات عمومی، 
نامه نگاری محرمانه و انتقاد در جلســات خصوصی که البته 
همواره نقدها و پیشنهادات این جانب در مقام نظرمورد تایید 
بزرگان بوده، ولی متاسفانه در مقام عمل خبری از تأییدات 
در مقام نظر نشــده اســت، ناچار به بیان علنی و رسانه ای 

دیدگاه های خود شدم. 
۳. کیســت که ندانــد افرادی چون این جانب از ســال 
1۳۴1 تا کنون بر پایه باور و شناخت و ایمان عمیق با انواع 
ســتمگری ، انحصارطلبی، فردگرایی و حق کشــی مبارزه و 
انواع پیامدهای آن از قبیل زندان، تبعید، محکومیت به اعدام، 
توطئه ترور و تهمت، افترا، هتک حیثیت و انگ هایی متضاد 
چــون ارتجاع، ســنت گرایی و روشــنفکری و ... را تحمل 
کرده ایم. البّته در آن زمان ها بســیاری از تئوریســین های 
خودخوانده، پرحرف و پراّدعای امروز یا به دنیا نیامده بودند و 

یا با دوستان خود در دبستان بازی می کردند.
۴. عزیــزان مــن، اصالح طلبی از منظر مــا به  معنای 
»صداقت، راستی، پاک دســتی، تقوا، دل سوزی، فداکاری، 
آزادمنشی و احترام به انسان ها، ایمان به مبانی دینی و ملّی و 
دفاع از انقالب و نظام اسالمی و پرهیز از دروغ، کینه توزی، 
شــانتاژ، انحصارطلبی، فردپرســتی، تملّق و چاپلوســی، 
ساختارشــکنی و...« اســت و همه ما اصالح طلبان پیش از 
اصالح دیگران باید خودمان به این فضایل متخلّق و مزّین 

باشیم.
۵. این جانب احســاس می کنم که در برابر »کاســبان 
فتنه و والیت و تحریم« و »دلواپســان«، محفلی در قالب 
»کاسبان اصالحات« توسط جمعی تازه از راه رسیده و پراّدعا 
شکل گرفته و اساس اصالحات رفته رفته توسط این محفل 
در معرض انحراف قرار گرفته اســت. این محفل، حیثّیت و 

آبروی چهره های اصیل و محبوب کشور و اصالحات را وجه 
المصالحه منافع خود قــرار می دهد و ما هم چون مادران و 
پدران دل سوز حساس در برابر بعضی دایه های تازه به دوران 
رسیده اصالحات  در خصوص فرزند خود به شّدت احساس 
مسئولیت و گاه سکوت می کنیم و گاهی هم بناچار سخنانی 

اندک می گوییم.
۶. اصالح طلبان واقعی و اصیل، خود را خدمتگزار مردم، 
مدافع انقالب و جمهوری اســالمی می دانند و به هیچ فرد 
و گروهــی اجازه نمی دهند انقالب و نظــام و اصالحات را 
مصادره کنند و به انحصار خود در آورند و یا خود را مفّســر و 

محور اصالحات بدانند.
۷. ما به این باور رســیده ایم که جریان نوظهور شورای 
سیاســتگذاری که هنوز عمر آن به سه سال نمی رسد صرفا 
به منظور رفع اختالفاتی که برخی دوســتان به وجود آوردند 
شــکل گرفت و ما هــم با همین هــدف و صرفا به عنوان 
امــری موّقت و چندماهــه آن را پذیرفتیم و علی رغم میل 
قلبی به خاطر حفظ وحدت آن را تحّمل کردیم و حّتی برای 
مدیریت و ســازمان آن نهایت تالش خــود را به کار بردیم 
و لیکن انتظار داشتیم این ســازمان غیرقانونی، نامأنوس و 
خالف رویه رایج تحزب و عقالنیت در جهان امروز و مغایر با 
روح آزادگی و اصالح طلبی پس از انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و خبرگان برچیده شود و همچون ۳۶ سال گذشته 
احزاب قانونی و فراگیر، مدیریت و هدایت سیاسی کشور را 
عهده دار شوند تا هم دموکراسی و اصالحات مفهوم پیدا کند 

و هم به سمت توسعه سیاسی پیش برویم. 
اما متأســفانه برخی دوســتان با انگیزه هــای متفاوت 
درصددند این ســاختار غیردموکراتیک و ناعادالنه را برای 
همیشه نهادینه کنند و عجیب تر آن که در همین حال شعار 

اصالح طلبی و دموکراسی و ضدانحصار می دهند.
گویی این افراد که در انتخابات ســال ۸۴ بعد از مدت ها 

شــعارهای فضایی علیه حکم حکومتی برای نیل به قدرت 
با دخیل بستن به آقای حداد عادل، متوسل به حکم حکومتی 
شدند، این بار می خواهند با این رفتار های محفلی خود رسما 
اعالم کنند که از همه شعار های خود مانند ضرورت توسعه 
سیاســی و جامعه مدنی توبه کــرده و به رفتارهای محفلی 

جریان رقیب دخیل بسته اند!
پیشنهاد این جانب برای عبور از این عقبه خطرناک این 
است که مجلسی با حضور اصالح طلبان سراسر کشور البته 
نه گزینشی، بلکه از سالیق و احزاب مختلف به طور مساوی 
در مرکز تشکیل و دیدگاه های گوناگون مستدال مطرح شود 
و در صورت لزوم پس از طرح نظرات، رأی گیری به عمل آید؛ 
نظیر پیشنهاد شیخ اصالحات پس از اقدام نامعقول برخی از 
بزرگان اصالح طلب و زمینه سازی پیروزی جریان مقابل در 
سال ۸۴ که متأسفانه با کارشکنی برخی با بهانه هایی چون 

اکنون زمان مناسب نیست به محاق رفت.
و یــا این کــه مناظراتی تخصصی و کارشناســانه بین 
نماینــدگان دو دیدگاه بــا حضور شــخصیت ها، احزاب و 
گروه هــای اصالح طلــب برگــزار و پس از ارائــه نظرات 
طرفین آن هم بدون توســل به اتهام زنی، شــانتاژ و صرفا 
با ارائه مستندات مســلم و اقامه برهان و با دریافت نظرات 
اصالح طلبان کشور در این زمینه تصمیم گیری شود و برای 
همــه اصالح طلبان کشــور ارزش و کرامت و نقش و تأثیر 
منظور و بساط شهروند درجه یک و دو و ... حداقل در میان 

اصالح طلبان جمع گردد.
در پایان مجّددا از دوســتان صاحب نظر، اصحاب رسانه 
و گروه های مجازی می خواهم ضمن ارائه دیدگاه های خود 
از هر گونه تخریب، افشــاگری و توهین حّتی تحت عنوان 
مقابله به مثل پرهیز کنند تا همراه با پیشگیری از انحرافات 
و صیانت کیان اصالحات، وحدت و انســجام اصالح طلبان 

خدشه دار نشود.

مریــم میرزاخانی نابغه ایرانی بــه دلیل ابتال به 
بیماری سرطان صبح شنبه دیده از جهان فروبست.

دکتر امیر دانشــگر، رییس دانشــکده ریاضی 
دانشگاه صنعتی شریف در گفت وگو با ایسنا با تایید 
خبر فوت »مریــم میرزاخانی«، نابغه ریاضی ایرانی 

گفت: طی تماســی که با یکی از اســاتید دانشگاه 
استنفورد داشتیم، متاســفانه ایشان با تسلیت به 
جامعــه علمی ایران این خبر ناگــوار را تایید کرد. 
وی ضایعــه دردناک را به خانواده ایشــان و جامعه 
علمی ایران تســلیت گفت. به گزارش ایسنا، مریم 
میرزاخانی، ریاضی دان ایرانی و اســتاد دانشــگاه 
استنفورد در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۵۶ در تهران 
متولد شد و در سال ۲۰۱۴ به دلیل انجام تحقیقات 
در زمینه »دینامیک و هندســه ســطوح ریمانی و 
فضاهای پیمانه ای آنها« برنده مدال فیلدز به عنوان 
باالترین جایزه در ریاضیات شــد. وی نخستین زن 
و نخســتین ایرانی برنده مدال فیلدز بوده اســت. 
زمینه تحقیقاتی وی مشــتمل بر نظریه تایشمولر، 
هندســه هذلولــوی، نظریه ارگودیک و هندســه 
هم تافته بوده اســت. مریم میرزاخانــی در دوران 
تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران، برنده مدال 
طالی المپیاد جهانی ریاضی در ســال های ۱۹۹۴ 

)هنگ کنگ( و ۱۹۹۵ )کانادا( شد و در این سال به 
عنوان نخستین دانش آموز ایرانی جایزه نمره کامل 
شد. وی نخســتین دختری بود که به تیم المپیاد 
ریاضی ایران راه یافت و نخستین دختری بود که در 
المپیاد ریاضی ایران طال گرفت. میرزاخانی سپس 
در سال ۱۹۹۹ کارشناسی خود را در رشته ریاضی 
از دانشگاه شریف و دکترای خود را در سال ۲۰۰۴ 
از دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مک مولن 
از برندگان مدال فیلــدز گرفت. وی به عنوان یکی 
از ۱۰ ذهن جوان برگزیده ســال ۲۰۰۵ از ســوی 
نشریه پاپیوالر ساینس در آمریکا و به عنوان »ذهن 
برتر« در رشــته ریاضیات تجلیل شد. میرزاخانی 
برنده جوایزی چون جایزه »ستر« از انجمن ریاضی 
آمریکا در سال ۲۰۱۳، جایزه کلی و مدال فیلدز در 
سال ۲۰۱۴ است. وی از یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۷ 
)اول ســپتامبر ۲۰۰۸( در دانشگاه استنفورد استاد 
دانشگاه و پژوهشگر رشته ریاضیات بوده و پیش از 

این نیز به عنوان استاد دانشگاه پرینستون مشغول 
به فعالیت بوده اســت. وی در اسفندماه ۱۳۷۶ در 
بیست و دومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی که 
در آن تیمی متشکل از میرزاخانی، ایمان افتخاری 
و حســین نمازی حضور داشتند، رتبه اول کشور را 
کسب کرد. اتوبوس حامل این تیم که از اهواز راهی 
تهران بود، به دره سقوط کرد و ۶ نفر از دانشجویان 
نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف شامل آرمان 
بهرامیــان، رضــا صادقی - برنــده دو مدال طالی 
المپیاد جهانی - علیرضا ســایه بان، علی حیدری، 
فرید کابلــی، دکتر مجتبی مهرآبــادی و مرتضی 
رضایی دانشجوی دانشگاه تهران جان باختند و مریم 
 میرزاخانی از جمله دانشجویان بازمانده از این سانحه 
بــود. این نابغه ریاضــی ایران از چهار ســال قبل 
به سرطان سینه مبتال شــد و این سرطان به مغز 
استخوان وی سرایت کرد و در نهایت صبح امروز دار 

فانی را وداع گفت.

نابغه ریاضی ایرانی درگذشت

 اساس اصالحات رفته رفته توسط این محفل در معرض انحراف قرار گرفته است
رسول منتجب نیا خواستار برچیده شدن شورای عالی سیاست گذاری شد

همین صفحه

صفحه 3

خرب اول

شورای شهر مهمترین نهاد برای استقرار مدیریت بر مبنای مطالبات مردمی است. مادام که این نهاد بتواند بر خواسته های مردم تاکید و امکان وصول به آن ها را فراهم آورد، به کارویژه 
خود عمل کرده است. اعضای شورای شهر پنجم تهران که با عنوان لیست امید به عنوان نمایندگان جبهه اصالحات) و نه حزب یا گروه خاصی( به این نهاد راه یافته اند، ترکیبی از افراد 
مستقل و حزبی است. با درنگی بر این لیست می توان دریافت که 9 نفر از این افراد وابستگی به حزب خاص نداشته و 6 نفر دیگر از احزاب کارگزاران و اعتماد ملی است که با تشکیل 
فراکسیون مستقلین حساب خود را از باقی افراد جد کرده اند. با توجه به دغدغه های فراوانی که شهروندان تهران با آن مواجه هستند انتظار است که افراد مستقل در شورای شهر تهران 
مطالبات اجتماعی را بر هر انگیزه وراهبرد حزبی ترجیح داده و از ورود به زد و بندهای اردویی بر حذر باشند. روند شورای شهر پنجم تا به امروز به نحوی بوده که بسیاری از تحلیل گران 
وضعیت آن را با شورای اول مقایسه می کنند. وضعیتی که به انحالل و فروپاشی جریان اصالحات برای سال های متمادی منتهی گردید. بنابراین این افراد مستقل برای جلوگیری از این 
روند باید به 3 موضوع نگاه ویژه داشته باشند. اول: شهردار تهران نباید وابستگی حزبی خاصی داشته باشد تا در توزیع مناصب این نهاد شایسته ساالری بجای وابستگی حزبی مد نظر 
قرار گیرد. دوم؛ برای جلوگیری از فروپاشی و ضربه به جبهه اصالحات، باید مطالبات مردمی را بر هر خواسته و نگاه گروهی و حزبی مقدم بدارند. سوم؛ نگاه فرا حزبی اعضا مستقل شورا 
در دراز مدت می تواند هویت وشخصیت قابل تأملی برای این نهاد به ارمغان آورده که نه تنها امکان پیگیری مطالبات مردمی از دیگر ارگان های دولتی را مهیا می کند بلکه در جذب بدنه 

اجتماعی اصول گرایان نقش به سزایی خواهد داشت. یعنی نه تنها موجب سرخوردگی طرفداران اصالحات نمی گردد بلکه پشتوانه اجتماعی این جبهه تقویت خواهد شد. 

اخراج بازنشسته ها از ادارات دولتی

 اساس اصالحات رفته رفته توسط این محفل 
در معرض انحراف قرار گرفته است

سال اول  دوره جدید   شماره 190    یک    شنبه 25 تیر 1396  21 شوال 1438  16 جوالی 2017  8صفحه  1000تومان

                   ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی خبر داد: 

رسول منتجب نیا خواستار برچیده شدن شورای عالی سیاست گذاری شد

فراکسیون مستقلین شورای پنجم از استقالل این نهاد دفاع می کند

صفحه 2

یادداشت های امروز

 صفحه 2

اصالحات روند است

آخرین بازمانده

 همین صفحه 

 صفحه 8

سرمقاله

ظاهرا قرار اســت شــبح احمدی نژاد سال های ســال در فضای 
سیاسی ایران حضور داشته باشد. رفتارهای سیاسی وی و رویه هایی 
که برای کســب قدرت و بازی سیاســت در پیش گرفته بود، امروز 
تبدیل به الگویی برای برخی گروه های سیاسی از داخل هر دو طیف 
اصالح طلب و اصول گرا شــده است. چهره زشت و ویران گر سیاست 
در ایران هر چقدر پس زده می شــود، بازمی گردد و هر بار همچون 
روحی ســرگردان در جلد عده ای دیگر ظاهر می شود؛ همچون امر 
واقع الکانی، نه هدف مشــخصی دارد و نه قابل شناخت است؛ بلکه 
تنها از روی تاثیرات اش باید پی به وجودش برد؛ امر واقعی که در هر 
بازگشت اش بازی  ما را بر هم می زند. اما همین مازاد سیاست، آنچه 
که دســت نیافتنی ست، آنچه که از قرار گرفتن در چارچوب نمادین 
ما می گریزد، اســت که بازی سیاست را برای ما به جریان می اندازد؛ 
در دل واالترین ایدئولوژی ها و آرمان های مان النه می کند؛ از ال به الی 
نهادهای دوکراتیک مان گذر کــرده و ناگهان چهره کریه خود را به 

نمایش می گذارد. 
سیاســت دو چهره متفاوت دارد: چهره ای خیرخواه و در خدمت 
منافع جمعی، و چهره ای شرور و در خدمت منافع خصوصی. به گفته 
موریس دوورژه، سیاست همچون الهه ژانوس دارای دو چهره است: 
چهره ای نیک سرشت و چهره ای شریر. سیاست، جهان ثنویت مانوی 
را یک جا در خود جمع دارد؛ چهره خدایگانی نیکو و چهره خدایگانی 

شر و ویران گر. سیاست همان اروس و تاناتوس فرویدی ست. 
از دل آرمان های اصالح طلبی دموکراســی خواهی و آزادی خواهی 
و برابری جویی، به ناگه گروهی با اندیشــه های کدخدامنشی شورای 
رهبری انتصابی سر برمی آورند و هر آنچه را که در طول سالیان برای 
رســیدن به دموکراسی رشــته بودیم، پنبه می کنند؛ از میان اصول 
انقالبی و مذهبــی و عقاید عدالت خواهــی اصول گرایان جریانی با 
 اندیشه های سرکوب گرایانه بیرون می زند و نام جریان انحرافی به خود 

می گیرد. 
هر دو گــروه اصول گرایان و اصالح طلبان، هم زمان چهره شــر و 
چهره خیر سیاســت را یک جا در خود جمع دارند. احمدی نژاد فقط 
در بین اصول گرایان نیســت بلکه در میــان اصالح طلبان نیز حضور 
دارد؛ درست در لحظه ای که انکارش می کنند و دقیقا در جلد آنانی 

که مخالف سرسخت اش هستند شبح اش حلول می کند. 
موضوعیت قدرت را برای سیاست، به هیچ وجه نمی توان کتمان 
کرد اما آنچه که باعث تشــخیص چهره خیر و چهره شــر سیاست 
می شــود، نه خال ابرو و آب و رنگ چهره و ظاهر _ که هر دو چهره 
سیاست خوش آب و رنگ هستند _ بلکه رابطه ای است که میان هدف 
 و وسیله برقرار است؛ رابطه ای است که تفاوت در رویه ها را مشخص 
می کنــد. احمدی نــژاد هدف هایش با اصول گرایان یکــی بود اما از 
آنجایی که اعتقاد داشــت هدف، وســیله را توجیــه می کند، از هر 

وسیله ای برای کسب و حفظ قدرت استفاده می کرد. 
وســیله می توانســت هر چیزی باشــد؛ دروغ و تزویر، تهمت و 
ســرکوب. امروز برخــی اصالح طلبان نیز همین شــیوه را در پیش 
گرفته اند اما غافل از اینکه، آنچه که به یک جریان هویت می بخشد 
همان رویه ها و وســیله های کسب قدرت هستند. دیگر نمی توان به 
جریانی که با رویه  غیر دموکراتیک و ســرکوب آزادی بیان و تهمت 

زدن به منتقدین دنبال کسب قدرت است، نام اصالح طلب نهاد. 

اصالحات روند است

امیرمقدور مشهود

آرش وکیلی

لزوم استفاده از وقایع عینی در 
ترسیم اخالق اجتماعی

جواد شقاقی

خداداد ابراهیمی

قربانیان کوچک 
جنایات بزرگ

 مریم میرزاخانی 
نماد همت واالی 

زنان ایرانی بود

رئیس جمهور طی پیامی اظهار داشت:

صفحه 3

جواد شقاقی-روزنامه نگار


