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سخن روز

ژنهای سیاسی ازدریچهای دیگر؛
خوب ،بد ،کثیف

تهران بزرگترین حامی
مالی و نظامی حماس
است

با اقدامات خارج از قانون قالیباف برخورد قاطع شود

سخن روز

معضل فارغالتحصیالن بیکار و ژن خوب!
آرش وکیلی  -روزنامهنگار
«درس بخوان تا برای خودت کارهای بشوی »...صدای پدر توی گوشم میپیچد .همان زمان که هرشب
مشــقهایمان را چک میکرد و نصیحتمان میکرد که اگر درس بخوانید آیندهی درخشــانی در انتظارتان
خواهد بود.
این جمله در صندوقچهی خاطراتِ اغلب دههی شصتیها ذخیره شده و هر از چندگاهی خودنمایی میکند
ذهن مغشوشان مدفونش میکنند تا دیگر به یادشان نیاید
و بعد ،همه مثل من زیر بقیهی خِرت و پِرتهای ِ
که از همان کودکی به امید آیندهای درخشان زندگیشان را با سرنوشت آزمونها رقم زدهاند .کالس پنجم
ابتدایی استرس قبولی در امتحانات نهایی را داشتیم و هنوز آنرا هضم نکرده باید در آزمون مدارس نمون ه و
تیزهوشان شرکت میکردیم .اگر قبول میشدیم از صبح تا عصر مشتی اطالعات سطح باال در مخمان میخ
میکردند تا دبیرستان هم نمونه باشیم و اسوهی تیزهوشی برای پسر همسایه .این استرس همیشه همراهمان
بود که وقتی به غول بیشاخ و دم کنکور رسیدیم چطور شاخ به شاخ بشویم که ثمرهاش بشود حاصل جملهی
پدر که «درس بخوان تا برای خودت کارهای بشــوی »...ما دهه شصتیها وقتی هجدهساله بودیم هنوز د ِر
دانشگاهها دروازه نشده بود .هنوز سولههای شهرهای کوچک و زمینهای کشاورزی روستاهای بزرگ را تغییر
کاربری تداده بودند تا دانشگاه آزاد و پیام نور و علمیکاربردی و غیرانتفاعی بسازند .آنوقتها هنوز دانشگاه
یا ملی بود برای ما فقیرها یا پولی بود برای آنها که از همان زمان ژن خوب داشتند .وقتی که ما از شهرمان
شیرین خوابگاهی بودن را تجربه کنیم برایمان آش پشت پا پختند و عمو عمهزاهای فامیل
دشواری
رفتیم تا
ِ
ِ
پشــت سرمان گفتند خوش به حالشان نانشان توی روغن است و خالهخانباجیهای فامیل دلشان غنج زد
تا دخترشــان را برای ما نگه دارند! دورهای بود که ما هم ج ّو گرفتمان و فکر کردیم انرژی هســتهای برای
هیچکس آب نداشته باشد برای ما نان خواهد داشت! هرچه نباشد دوره دورهی پاره شدن قطعنامهدان جهانیان
بود!!! چه کسی فکر میکرد تنها دستآورد دوران تحصیلمان فقط این باشد که چهارسال بعد افسرده و یک
القبا گوشــمان را میگیرند و تحویل نظام وظیفه عمومی میدهند تا از ما مرد بســازند؟ دو سال خدمتمان
مصادف میشود با گشودن درهای علم و دانش برای هرآنکس که اراده کند! وقتی که کارت پایان خدمتمان
را گرفتیم به دنبال کار هرجا که رفتیم دیدیم همان ژن خوبها پشت میزی نشستهاند و از شرایط بداشتغال
خواستگاری دختر خالهخانباجی جانمان برویم که دیدیم
و کافی نبودن تحصیالت ما میگویند! خواستیم به
ِ
او هم رفته دانشــگاه پیام نور و حاال پا به ماه اســت تا بچهی دوماش را به دنیا بیاورد! ماندیم چه کنیم؟ که
ناگهان موعظهی پدر را راهگشــای طریقت دانستیم و با خود گفتیم« :درس بخوان تا برای خودت کارهای
الج َرم باز درس خواندیم و باز راهی دانش گاه شدیم .اینبار حتی گشتن پیرامون هستههای شفتالو
بشویَ »...
هم ممکن بود بار حقوقی داشته باشد و آژانس تحریممان کند پس شبها با کار کردن در آژانس اصغر آقا
خرج پایاننامهای را در آوردیم که قرار بود در یک حرکت ضربتی خواهر و مادر صنعت و دانشگاه را به هم
پیوند دهد تا شاید برای خودمان کارهای شویم! حاصل این دو سال شد ده پانزدهتا مقالهی علمی پژوهشی و
آی اس آی که تنها مزیتاش ارتقای استاد راهنمای محترم بود!
این بار با خشک شدن مهر دانشنامهی ارشد راهی بازار کار شدیم که دیدیم همان ژن خوبها که همهجا
رسوخ کرده بودند میگویند :این چه معنی دارد که شما همیشه چشمتان به دست دولت است؟ شما چه باید
بروید کار آفرینی کنید!!! مگر ما نبودیم؟ ما خودمان روی پای خودمان ایستادیم و رفتیم کار آفریدیم! در این
لحظه همهی ما چند میلیون نفر دههشصتی بیکار فقط به دنبال دوربین میگشتیم تا توی آن زل بزنیم و
ســکوت کنیم اما از آنجا که هرچه گشتیم هیچ نیافتیم سه دسته شدیم! یک دسته رفتیم و در آزمونهای
استخدامی شرکت کردیم! این دسته با حضور دائمی خود و عدم توفیق به دالیل معلوم با پرداخت هزینههای
آزمونهای مختلف بخشی از اقتصاد مملکت را پویاتر کردیم تا ایران عزیز به ما افتخار کند.
بخش دوم تصمیم گرفتیم تا با عمل به نصیحت پدر باز هم درس بخوانیم تا برای خودمان کارهای شویم!
این دســته بیصبرانه منتظر است تا ببیند بعد از پایان دکترا تا چند سال میتواند بیکاری را تحمل نماید و
بعد منقرض شود.
دستهی سوم تن به خفت کارگری دادیم و رفتیم زیر دست کارفرمایی عمدت ًا بیسواد و پر پول آجر روی
آجر چیدیم تا پلههای ترقی را طی کنند و فرزندانشــان تمام قوانین وراثت را زیر پا بگذارد و ژنشــان خوب
شود! ما هم با چندغازی که آخر ماه جلویمان پرتاب میکنند و منتش را سرمان میگذارند روزگار میگذرانیم
و خاطراتمان را دربارهی نصیحت پدر مرور میکنیم و بعدش سعی میکنیم ته صندوقچه پنهانشان کنیم...

یک عضــو بنیاد بــاران تاکید
کرد :بر ســر مبارزه با فســاد و
آلودگیهای ساختارمند شده در
نظام دیوانساالری ،چه در دولت
و چه در بیــرون از آن هیچکس
نباید کوتاه آید ،اما درهرصورت
راهکارهای آن مشــخص است.
عالوه بر رعایت موازین اخالقی
حتماً باید دســتگاههای مربوطه
وظایف خــود را بهخوبی انجام
دهند.
به گزارش رویداد 24ســوم همین ماه
تقدیر از قالیباف با رونمایی از تندیس او
برگزار شد و حسن خمینی و سید محمود
دعایی ازجمله حاضران در این مراســم
بودند .حسن خمینی در این مراسم گفته
است که «اگر کســی از سمتی جابهجا
میشــود نباید به دیده یــک رفته نگاه
کنیم و این جز از بین رفتن منافع کشور
چیز دیگری به همراه نخواهد داشت».
آیتاهلل موسویخوئینیها هم در متن
تبریک خود به محمدعلی نجفی بهعنوان
شهردار جدید تهران تأکید کرده است که
«سنت قدردانی از کارهای خوب گذشته
ِ
عمل خود در جامعه رواج دهید».
را با ِ
این در حالی است که درباره مدیریت

 12ساله محمدباقر قالیباف بر شهر تهران
از بیلبوردهای شــهری تا استخدامهای
عجیــب در متــرو و شــهرداری تهران
و ...ابهامهــای فراوانی وجــود دارد که
به صالح نیســت بــرای دســتیابی به
آشــتی ملی و بهبود روابط اصالحطلبان
با حاکمیت چشــم روی آنها بســت.
گفتمان اصالحطلبــی همراه با مبارزه با
فساد است و درصورتیکه آنان همهچیز
را در این زمینه مشــخص نسازند ،بدون
شــک اعتماد مردم را از دســت خواهند
داد.
از این رو نیاز است تا شهردار و اعضای
شورای شــهر جدید تهران شفافسازی
کننــد و اتفاقاتی کــه در زمان مدیریت
محمدباقــر قالیبــاف رویداده را برای
مردم شرح دهند و مسببات نگرانی مردم
از آینده بابت خوشایند دیگران را فراهم
نسازند.
عبــداهلل ناصــری ،فعــال سیاســی
اصالحطلــب و عضــو بنیاد بــاران در
گفتوگــو با رویــداد ۲۴در این رابطه با
توصیه به آقــای نجفی در رابطه با عدم
شفافسازی عملکرد شهردار سابق گفت:
یکی از اصــول اولیهای که مردم در 40
سال گذشته به دلیل آن در ایران دست
به انقالب زدند ،مبارزه با فسادی بود که
درون ساختار و سیســتم نظام شاهی را
گرفته و بــه دنبال آن اآلن هم در دوره
جمهوری اســامی این رونــد تا حدود
زیادی ساختاری شده و تمام کارشناسان
دولتی غیردولتی معتقدنــد تا زمانی که
ساختار فسادآلود دستگاه دیوانساالری
کشور حل نشــود درواقع گامهای جدی

پروانه سلحشوری با انتقاد از پدیده آقازادگی:

فردی را میشناسم

برای توسعه کشور برداشته نخواهد شد.
وی در ادامه اضافه کرد :بر سر مبارزه
با فســاد و آلودگیهای ساختارمند شده
در نظام دیوانســاالری ،چــه در دولت
و چــه در بیــرون از آن هیچکس نباید
کوتاه آید ،امــا درهرصورت راهکارهای
آن مشــخص اســت .عالوه بر رعایت
موازین اخالقی حتم ًا باید دســتگاههای
مربوطه وظایف خــود را بهخوبی انجام
دهند.
این فعال سیاسی اصالحطلب در این
خصوص یادآور شــد :نکته مهم در این
رابطه جــذب اعتماد مــردم در این راه
اســت .مردم به یک جمعبندی دوگانه
درباره رفتــار دســتگاههای بیربط در
مبارزه با فســاد اداری و دستگاه دولتی
و حکومتی رســیدهاند که همین مسئله
اعتماد را از مردم سلب کرده است.
این عضو بنیاد بــاران در رابطه با این
موضــوع تأکید کرد :رفتــاری که آقای
روحانی در دولــت اول خود بهطورجدی
انجام نداد و باید درباره فسادهای دولت
قبلی و هر دولت دیگــری که آگاه بود،
نقــش خود را در این زمینه بهخوبی اجرا
میکرد ،شهرداری نباید آن را تکرار کند
و نیاز است تا در این زمینه افکار عمومی
پایتخــت و کشــور را در جریــان روند
کارکرد شهردار قبلی قرار دهد.
ناصری در ادامه اظهار داشت :جاهایی
که آقــای قالیبــاف خــوب کارکرده و
قابلتحسین و ستایش است ،باید تقدیر
شــود و کارهایی هم که خارج از قواعد
و مقررات کشــور انجامشده و قوانین و
نظارت باالدســتی را نادیده گرفته ،باید

برخورد متناســبی برای آنهــا در نظر
گرفته شود.
وی در ایــن رابطــه کــه گفتمــان
اصالحطلبــی مبارزه با فســاد اســت،
تصریح کــرد :هویــت اصالحطلبی که
مــردم به دلیل تجربه  8ســاله از دولت
اصالحات دارنــد ،خاطره یک دوره پاک
دستی و شفافسازی نظام دیوانساالری
کشــور را تداعی میکند و از الیه¬های
فرعی اصالحطلبی این مســئله قلمداد
میشــود .مردم هم با توجه به شــرایط
نامطلــوب اقتصادی و معیشــتی که در
سراسر کشور دارند بحث مبارزه با فساد
برای آنان یک نشــانه اســت ،بنابراین
ضمن اینکه دو جریان سیاســی باید در
تداوم گفتوگوهای ملــی برای تحقق
آشتی ملی گام بردارند ،اما معتقد هستم
جبهه اصولگرایــی هم اعضایی دارد که
بهطورجــدی خواهان مبارزه با فســاد
دولتی و حکومتی هستند.
این عضــو بنیاد بــاران دراینباره که
شفافســازی در زمینــه فســاد بخت
اصالحطلبــان در انتخابــات بعــدی را
افزایــش خواهد داد ،توضیح داد :فارغ از
پیروزی یا شکســت در انتخابات بعدی
کسی که مســئولیت بر عهده میگیرد،
عالوه بــر اینکه باید ســامت کاری و
شفافســازی دوران مدیریــت خود را
به نمایش گذارد ،حتمــ ًا در قبال حقوق
مردم و شهروندی مسئول است تا مفاسد
گذشــته را با توجه بــه هزینهای که در
جمهوری اسالمی دارد بر اساس وظیفه
قانونی و اخالقی خود به دســتگاههای
ذیربط معرفی کند.

بیژن نامدارزنگه وزیر نفت:

صادرات گاز نیازمند افزایش تعامالت
بینالمللی و ارتباط با همسایگان است

که  120شغل دارد

پروانه سلحشوری گفت :فردی
را میشناسم که با افتخار میگوید
 120شغل دارد .سوال اینجاست
که با کدامین موازین شــرعی و
منطقی و توان جســمی یک فرد
میتواند  120شغل را اداره کند؟
به نظرم اگر قرار است با پدیده
اقازادگی مقابله کنیم باید با چند
شغلهها هم مقابله کنیم.
به گزارش انتخاب ،رئیس فراکســیون
زنان و نماینده تهران گفت :وقتی فرزاندان
چند نفر از همکارانم در پستهایی مسئولیت گرفتند ناراحت شدم و یاد بچههای
دانشــگاه شریف و خواجه نصیر افتادم که چهقدر توانمند هستند ولی به دلیل
بیکاری مجبور به مهاجرت میشوند .بنابراین باید با پدیده آقازادگی و چندشغلهها
به عنوان یک پدیده نامبارک مقابله و مبارزه کنیم.
پروانه سلحشوری درباره بحث آقازادگی و امتیاز گرفتن برخی نمایندگان از وزرا
و همچنین انتصاب اخیر فرزندان دو نفر از نمایندگان به عنوان شــهردار برخی
شهرستانها اظهار کرد :من با مسئولیت گرفتن نزدیکان نمایندگان و وزرا خواه
به عنوان شهردار یا در هر پست دیگری موافق نیستم.
خودم به عنوان یک نماینده اگر بدانم غیر از فرزند من شخص دیگری نیست
که فالن مسئولیت را بپذیرد برای او کاری انجام میدهم و در غیر اینصورت
اگر به این قطعیت نرسم و بدانم افراد دیگری شایستگی حضور در آن مسئولیت
را دارند برای او کاری انجام نمیدهم.
رئیس فراکســیون زنان مجلس دهم افزود :گاهی احساس میکنم آسیبها
دوجانبه اســت و فرد توانمندی به دلیل نسبتی که با یک مسئول دارد از حق
مســلم و توانمندیهای خود باز میماند ،در حالی که معتقدم باید شایســته
ســاالری باشد و کســانی که توانمند هستند انتخاب شــوند .او افزود :پدیده
آقازادگی تبعات بدی دارد و مردم میگویند چرا ما از امکانات محروم هستیم و
کسی که دارای موقعیت شغلی است فرزندانش را در پستهای عالی مشغول به
کار میکند و فرزندان ما از این موقعیت و امکانات محروم هستند .این نماینده
اصالح طلب مجلس تصریح کرد :به شخصه وقتی فرزاندان چند نفر از همکارانم
در پستهایی مسئولیت گرفتند ناراحت شدم و یاد بچههای دانشگاه شریف و
خواجه نصیر افتادم که چقدر توانمند هستند و نیاز به شغل دارند ولی مجبور به
مهاجرت میشوند .سلحشوری همچنین نسبت به معضل چند شغله بودن انتقاد
کرد و گفت :فردی را میشناســم که با افتخار میگوید  120شغل دارد .سوال
اینجاست که با کدامین موازین شرعی و منطقی و توان جسمی یک فرد میتواند
 120شغل را اداره کند؟ به نظرم اگر قرار است با پدیده اقازادگی مقابله کنیم باید
با چند شغلهها هم مقابله کنیم .این نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد:
چند شغلهها جوانان و افراد توانمند را از حقشان محروم کردهاند و پدیدههایی
هستند که امروز رایج شدهاند ولی به طور قطع و یقین باید با این پدیده شوم و
نامبارک مبارزه کنیم.

وزیر نفت با اشــاره به افزایش تولید گاز در دولت یازدهم اظهار داشــت :خوشبختانه هم اینک به
وضعیتی رسیدهایم که هم میتوانیم برای مصارف داخلی گاز تولید کنیم و هم میتوانیم مازاد و اضافه
تولید داشــته و آن را برای فروش صادر کنیم .البته این مساله نیازمند توسعه تعامالت بینالمللی و
افزایش ارتباط با همسایگان نیز است.
بــه گزارش ایلنا ،بیژن نامدار زنگنه ،درخصوص برنامههای وزارت نفت برای افزایش صادرات گاز
گفت :برای افزایش تجارت گاز در مرحله اول باید بتوانیم گاز به اندازه کافی تولید کنیم.
وی افزود :زمانی که به اندازه نیاز و مصرف داخلی گاز نداریم و حتی مجبور به واردات هســتیم،
چگونه میتوان گاز صادر کرد.
وزیر نفت با اشــاره به افزایش تولید گاز در دولت یازدهم اظهار داشــت :خوشبختانه هم اینک به
وضعیتی رسیدهایم که هم میتوانیم برای مصارف داخلی گاز تولید کنیم و هم میتوانیم مازاد و اضافه
تولید داشــته و آن را برای فروش صادر کنیم .البته این مساله نیازمند توسعه تعامالت بینالمللی و
افزایش ارتباط با همسایگان نیز است.
زنگنه ادامه داد :بحث دیگر موضوع ایران ال ان جی است که باید این پروژه به اتمام برسد که در
آن صورت حدود  ۲۰میلیون متر مکعب گاز تولید خواهیم کرد.
وی درباره پیام رای باالیش برای تصدی مجدد وزارت نفت در عرصه بازار جهانی انرژی تصریح
کرد :رای مجلس حمایت از صنعت نفت بود؛ کســی که مجلس به عنوان کارگزار خود برای آینده
صنعــت نفت تایید کرد .ایــن رای در تعامالت بینالمللی و چالشهــای احتمالی که با آن روبهرو
میشویم ،ارزشمند است.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان:

شکایت قوهقضائیه از یک نماینده
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از ارسال شکایتی از قوهقضائیه ناظر
به استفاده یکی از نمایندگان از امکانات دولتی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست
جمهوی خبر داد و درباره شکایت از نماینده بیجار نیز گفت که قرار است این نماینده
توضیحاتش را به دادگاه ارائه کند.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد جمالی اظهار کرد :شکایتی از قوهقضائیه درباره یکی از نمایندگان مربوط
به دوران تبلیغات ریاست جمهوری رسیده است مبنی بر اینکه آن نماینده از امکانات دولتی استفاده کرده
که هیئت نظارت بررسی این شکایت را در دستور کار قرار داده است.
وی درباره آخرین اخبار در خصوص شــکایت نیروی انتظامی از حمداهلل کریمی نماینده بیجار اظهار
کرد :نیروی انتظامی شکایت خود را به هیئت رئیسه داده که هنوز این شکایت به هیئت نظارت ارجاع
داده نشده است .به نظر میرسد قوهقضائیه میخواهد که این نماینده توضیحاتش را در آنجا مطرح کند.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین با بیان اینکه پورابراهیمی نماینده کرمان شکایتی
از محجوب نماینده تهران به هیئت رئیســه داده است ،گفت :ظاهرا در جریان بررسی رای اعتماد آقای
محجوب مصاحبهای با یکی از رسانهها داشته که در آنجا مطالبی راجع به وزارت کار و شستا مطرح کرده
و از آقای پورابراهیمی نام برده است .استنباط آقای پورابراهیمی این است که در این مطالب به او توهین
شده است .وی افزود :بر این اساس هیئت نظارت در جلسهای به این موضوع رسیدگی کرده و نظر خود
را اعالم میکند .جمالی در پایان درباره شکایت قوهقضائیه از صادقی نماینده تهران نیز گفت :قوهقضائیه
شــکایتی از آقای صادقی به دلیل نطقش در مجلس مطرح کرده است که احتماال این شکایت و سایر
پروندهها در جلسه فردا صبح هیئت نظارت مورد بررسی قرار میگیرد.

امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه:

پاریس از توافق هستهای با ایران حمایت میکند
رئیــس جمهوری فرانســه در جمع ســفرای این
کشور با تبیین اولویتهای سیاست خارجی و ضمن
حمایــت از توافق هســتهای ایران گفــت :پاریس از
توافق هستهای با ایران حمایت میکند ،چرا که هیچ
جایگزینی برای آن وجود ندارد.
به گــزارش ایرنا ،امانوئل مکرون در جمع  200تن
از ســفرای این کشــور که در آن چارچوب سیاست

سیاسی

یادداشت روز

عبداهلل ناصری عضو بنیاد باران:

خداداد ابراهیمی -روزنامه نگار
بازخوانی کارنامه برخی از فعاالن سیاسی مارا با فراز و فرودها ،کامیابیها و ناکامیها ،فرصت طلبیها و
قدرت طلبیهای پشت پرده برخی از آنان آگاه میسازد .آنجا که برخی سیاستمداران و دولتمردان به عنوان
خادمان ملت در ذهن تاریخ مانا و محبوب و عدهای به عنوان خائنان ملت و راهزنان بیت المال ،منفور مردم
معرفی میشوند .لذا باید گفت که فعالیتهای سیاسی عدهای از مسئوالن ورفعاالن سیاسی  ،همواره در شکل
گیری وحدوث خدمتها وخیانت هابه ملت وکشور  ،نقشی انکارناپذیر داشته است.
ملک الشعرای بهار میگوید:
احزاب سیاســی درنهایت دو حزب بیشتر نیســتند یکی متجدد و تندرو ،یعنی گروهی که به هیچ یک از
اصول قدیم و روشهای قدیمی پایبند نیســت و اگر فکری تازه و نو برای اصالح کشور پیدا شود ،آن فکر
را اجرایی میکند.
دیگری محافظه کاری یا مرتجع ،یعنی گروهی که به اصل تکامل و تطور پایبند بوده و قیود ملی و دینی
و سوابق تاریخی کشور را محترم میشمارد.
اما چرا در روزگار ما ،با وجود تکثر احزاب کارگری ،تشکلهای دانشجویی ،اصولگرایی  ،اصالح طلبی و...
توسعه همه جانبه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و نیز رشد اقتصادی ملموس و واقعی کشورظهور و بروز نیافته
است؟ چرا همواره شاهد بروز فسادهای گسترده مالی ،رانت خواری ،اختالس و تبانیهای نامشروع سیاسی
و تقسیم غنائم بیت المال هستیم؟؟
چرا درانتصابهای دولتی ،شایسته ساالری لحاظ نمیگردد؟
مرور عنوانها و نیم نگاهی به کارنامه برخی فعاالن سیاسی واحزاب منتسب به آنان ،زیانها و منفعتها ،
ضرورتهای وجودی و باالخره کارکردهای آنان و نیز تمهید نقد و بررسی اجمالی کارکردها ی حزبی شان
را میسور خواهدکرد.
هرچند که تعدادی انگشت شمار از فعاالن سیاسی ،برای حفظ مبانی دینی و ارزشی ،پیشرفت کشور و حفظ
منافع ملی ،جانفشانی و مجاهدت کرده اند و دراین مسیر در زندانهای مخوف ،با بی رحمانه تربن شکنجهها
دست وپنجه نرم کرده اند تاجایی که اعدام و تیر باران شده اند اما از سوی دیگر دریغ وصد دریغ که برخی
انجمنها و تشکلهای سیاسی که با شعار نجات کشور وخدمت به ملت تاسیس شده اند ،قدرت طلبی ،ثرون
اندوزی ،رانت خواری و ...را به عنوان راهبرد پشت پرده فعالیتهای اولیه خودطراحی کرده اند و فساد ستیزی
و توسعه فرهنگی و اجتماعی را در راهبردهای ثانویه خود لحاظ نموده اند .به همین سبب همواره و در طول
تاریخ ،سقوط و افول این دسته از احزاب در بدترین شکل آن رقم خورده است این در حالی ست که تشکلها
و انجمنهای فرهنگی و اجتماعی مردم نهاد همواره با مقبولیت و محبوبیت مردمی مواجه بوده اند .چرا که در
توسعه همه جانبه کشور ایفای نقش نموده اند و اعتماد عمومی پایدار را جلب نموده اند.
آیا جز این نیست که موسسان برخی احزاب یا ازنهاد ریاست جمهوری و ازحلقه مشاوران وزیران سر درآورده
اند ویا کرسی وزارتخانهها و مجلس را تصاحب کرده اند؟
آیا جز این نیست که برخی ازاین حضرات حتی صنوف مطبوعاتی و فرهنگی را تصاحب کرده اند و آنها
را به خانه احزاب تبدیل کرده اند؟ و از این رهگذار آگهیهای شــرکتهای برند و بزرگ را به انحصار خود
درآورده اند؟!
با مطالعه پژوهشها و تحقیقات به عمل آمده در این راستا میتوان پی برد که انتصاب نزدیکان ،بستگان،
آقازادهها و برادرزادههای سیاستمداران  ،به عنوان وزراء  ،معاونان وزارتخانهها  ،مدیر عامل شرکتهای غول
پیکراقتصادی  ،سهامداران موسسات اقتصادی و مالی  ،زیرکانه و عوام فریبانه صورت پذیرفته است .در همین
راستا چهره واقعی برخی از این افراد در اشکال مختلف فساد اقتصادی و رانت خواری بر مال شده و با افشاگری
رســانهها باحکم مراجع قضایی روانه زندان شده اند و یا برخی نیز به خارج از کشور گریختهاند .این اتفاقات
نامیمون موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به آنان و منجر به فقدان پایگاه مردمی و مدنی ایشان شده است.
بی مباالت و اعتنا به خیل بیکاران تحصیلکرده و شایسته ،انتصابهای اخیرآقازادهها و برادرزادههای برخی
مسئوالن سیاسی درشرکتهای اقتصادی و مالی و شهرداریها ازنمونههای بارز این ادعاست .از این روست
که کنایهها و کلید واژه هایی نوین نظیر ژن خوب  ،ژن برتر ،ژن بد  ،ژن کثیف به عنوان واژههای اعتراضی
به ادبیات سیاسی و ژورنالیستی معاصر  ،ورود پیدا کرده است.

ایران زمانی در صدر حامیان جنبش حماس قرار داشت؛ اما این گروه فلسطینی در سال  ۲۰۱۲میالدی و پس از آن که در جنگ داخلی سوریه از حمایت از بشار اسد رئیس دولت حاکم بر دمشق و متحد تهران سر باز زد ،روابطش
با ایران سرد شد.
رهبر جدید حماس روز دوشنبه اعالم کرد این گروه فلسطینی ،که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد ،روابط خود را با ایران ترمیم کرده است.
به گزارش انتخاب به نوشته آسوشیتدپرس ،رهبر جدید حماس در نشستی چهار ساعته با خبرنگاران در غزه ،با بیان این که امروز روابط حماس و ایران ترمیم شده و از هر زمان دیگری محکمتر است ،گفت جمهوری اسالمی
ایران بزرگترین حامی مالی و نظامی حماس است.

خارجی فرانسه را ترسیم میکرد ،گفت :فرانسه آماده
انجام ابتکار عمل جدیــدی برای بازگرداندن پیونگ
یانــگ به میز مذاکــره به منظور پرهیــز از هرگونه
گسترش ابعاد تهدید موشک بالستیک است.
وی افزود :ما شاهد افزایش تهدید موشکی بالستیک
هستیم که این موضوع برای اروپا نیز خطرناک است.
رئیس جمهوری فرانســه در بخش دیگری درمورد

فلســطین گفت :دبیرکل ســازمان ملل به تازگی از
این منطقه دیدار کرده و فرانســه باید بر تالشها به
منظور تشکیل دو دولت فلسطین و اسرائیل که بطور
مسالمت آمیز درکنار هم باشند ،بیافزاید و البیگری
دراین زمینه صورت دهد تا دو طرف در کنار یکدیگر
با مرزهای شــناخته شده به سر برند و بیت المقدس
به عنوان پایتخت هر دو دولت باشد.

فراکسیون امیددر بوته نقد
محمد علی مشفق -فعال سیاسی
فراکســیون امید در واقع ترکیبــی نامتجانس و رنگارنگ و
معجونی از گرایشات شــبه اصالح طلبانه و شبه اصولگرایانه،
قوم گرایانه ،اعتدالی و بعضا هم منفعت طلبانه ،که کمتر ناظر
به منافع ملی است تشکیل یافته است.
لذا این ترکیب ســبب شــده تا ماهیتی غیــر اصیل و فاقد
هویت مشــخص به لحــاظ گفتمانی ،ازفراکســیون امید به
نمایش گذارد .بنابراین با کمی تســامح میتوان گفت که این
فراکســیون نه از ماهیتی اصالح طلبانه برخوردار اســت و نه
از ماهیتــی اصول گرایانه و یا اعتــدال گرایانه .هرچند که در
فراکســیون امید اصالح طلبان اصیل و ریشــه دار و با سابقه
روشــن و قابل دفاع البته به تعداد انگشتان دست حضوردارند.
ولی نباید انتظار داشته باشــیم که خروجی تصمیمات چنین
فراکسیونی ،لزوما ســاحتی اصالح طلبانه داشته باشد .مضافا
اینکه فراکســیون امید در عرصه قانــون گذاری و نظارت بر
ارکان مختلف نظام ،تاکنون نتوانســته است به ابتکار عملی
در راســتای معضالت عمده کشــور مبادرت نماید و در عرصه
قانون گذاری اقدامی شایســته و قابل قبولی را انجام دهد و یا
بــا معاضدت دیگر نمایندگان مجلس با تصویب قانون ،تمامی
نهادها ،ســازمانها ،دستگاهها اعم ازدولتی وحاکمیتی را بدون
هیچ استثنا و تبعیضی ،زیر چتر قانون درآورد و با الزام نمودن
آنان به تمکین از قانون ،ســامانی قانونی به اداره امور کشور در
ســطوح ملی و منطقه ایی بدهد و امیدهــا را آنگونه که از نام
این فراکســیون پیدا اســت بیش ازپیش افزون نماید .مهمتر
اینکه این فراکســیون تاکنون تا انجا که ما میدانیم طرح و یا
طرحی هایی که متضمن عبور کشور و مردم ازبعضی مشکالت
مبتال به اعــم از بیکاری ،رکود درعرصه اقتصاد و تولید و عدم
شــکوفایی اقتصادی و امنیت پایدار و قابل قبولی برای جلب و
جذب ســرمایه و توریســت و ......به صحن علنی مجلس ارایه
نداده است.
تا گشایشــی در امور معطل مانده و قفل شده و آشفته بازار
کشور ایجاد نماید .وانگهی فراکسیون امید برخالف پسوند امید
بخشی که با خود حمل میکند کمتر توانسته ،پیامهای امید
بخشــی را برای موکالن خود درســطح منطقه ایی و ملی به
ارمغان آورد .لذا بنظر میرسد که این فراکسیون بیش از آنکه
امید آفرین باشد بیشتر بر ناامیدیها و ابهامها و عدم شفافیت
در اقدامات خود افزوده است و روشن نیست که تاکنون عهده
دارچه نقشهایی بوده اســت .چرا کــه کنش ها ،رهیافت ها،
تصمیمات ،جهت گیریها و رویکردهای این فراکســیون برای
مردم درهاله ایی از ابهام قــراردارد و مصداق بارز آن ،در رای
اعتماد به وزرای دولت دوازدهم اســت که بسیار منفعالنه و
در هاله ایی از ابهام و بعضا هم همراه با زدوبندهای سیاســی
معــدودی از نمایندگان عضــو عمل کرده اســت که حقیقتا
نمیتواند خیلی قابل دفاع باشد.
چنین اســتنباط میشــود که نمایندگان عضو فراکسیون
امید گویی که همچون دیگر نمایندگان ،نمیخواهند دراجرای
مســئولیتهای مهمی که قانون اساسی برعهده آنها گذارده
اســت گامی اساســی بردارند تا با قانون گذاری جامع و مانع،
گردش امور و اداره کشــور نه براســاس مصلحت ،که براساس
قانون ،تمشــیت گردد .پرسشــی قابل طرح این است که آیا
نمایندگان محترم فی الواقع شجاعت الزم برای تصویب قوانینی
که عملیاتی کردن هرچه بیشــتر اصول قانون اساسی را درپی
آورد درخود سراغ دارند؟ یا اینکه بهدلیل دوباره نماینده شدن
و موردتایید شــورای نگهبان قرار گرفتن ،نمیخواهند منافع
شخصی خود را قربانی منافع ملی و کشور و ملت نمایند؟
یا اینکه گرفتار عزل و نصبها و جابجایی مدیران درمنطقه
خود برخالف اصل تفکیک قوا شدهاند و کمتر فرصت مییابند تا
با آسیب شناسی قوانین ،و یافتن نشتیهای قانون ،راه حلهای
قانونی الزم برای عبور کشــور از بنبســتهای پیش رو پیدا
نمایند .هرچند که این رویه تمامی نمایندگان مجلس را دربرمی
گیرد .اما از فراکسیون امید انتظار میرود که به این عرصههای
ممنوعــه به لحاظ رویههای گذشــته ،گام نهد و فرصت کوتاه
چهارسال نمایندگی را مغتنم شمرده و به این همه بی قانونی
توسط قانون شکنان ،خود ســر ها ،قاچاقچیان کاال ،مقوالتی
چون رشــوه و ربا و غارت ســرمایههای ملــی و عدم مجازات
عامــان آن ،نابودی جنگلها و مراتع و حیات وحش و بحران
آب درکشور و از همه مهمتر نهادینه شدن تبعیضها و پارتی
بازیها و ...پایان خوشی بدهد .مگر نه این است که نمایندگان
محتــرم بودجههای کالن را ازجیب همین ملت و بیت المال
بــرای خیلی از نهادها و دســتگاهها و حتی افــراد و..تصویب
میکنند؟
بنابرایــن آیا نباید از متولیان دســتگاههای مبارزه با قاچاق
کاال و دیگــر نهادهــای مســئول درحوزههــای مختلف و....
بپرسند که چرا قاچاقچیان اصلی و...را معرفی نمیکنند و اگر
نمیتواننــد چرا این بودجههای بی زبان که حق الناس اســت
به نهادهایی که فاقد کارایی هســتند اختصاص داده میشود؟
پرســش دیگر اینکه چرا نمایندگان با قانون گذاری جامع و
مانع ،و شفاف سازی فرایندهای مدیریتی ،دست قانون شکنان
را نمیبندنــد؟ تا با تامین امنیتی پایدار ،خالءها و موانع پیش
روی تولید و اشتغال و ورود سرمایه به کشور و امنیت سرمایه
گذاری برداشــته شود و مسیر حرکت دولت و ملت برای رشد
و توســعهای پایدار و متوازن هموار گردد .چرا برای یکبار هم
که شــده ،مجلس محترم با قانون گذاری ،دست و پای قانون
شــکنان را نمیبنــدد و به بی نظمیها و قانون شــکنی ها ،با
تصویب قانون جامع و مانع خاتمه نمیدهند؟
امید که فراکسیون امید در این دو سال باقی مانده ،پیشتاز
امور مهم یاد شــده در فوق گردد و امیدهای مردم را تنها در
قالب واژها و عبارات نیک متوقف نکند و بل بدان عبارات زیبا،
جامه عمل بپوشد.

