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فاضل میبدی مدرس حوزه علمیه قم:

در  4سال آینده،
از فراکسیون امید مجلس
ضربه خواهیم خورد

ائتالف
کاسبان اصالحات
و دلواپسان
در خانه ملت

بیطرف
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محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران:

فراکسیون امید حامی
ربیعی بود
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باج میداد
وزیر میشد!

سرمقاله

نعل وارونه مجلسیان
معتدل اصالح طلب
اکبرنوری-فعال سیاسی اصالحطلب

آیا واقعا عملکرد فراکسیونهای منتسب به اعتدال و اصالحطلب در مجلس همانند
فراکســیون امید که در قضیه رای به وزرای پیشــنهادی روحانی تجربه گردید ،چنان
عملکرد غیرعادی و نامنتظرهای است که سبب شگفتی و غافلگیری محافل مختلف
کشور شده است؟
واقعیت این اســت که نهادهای جمعی تاثیر تعییــن کنندهای بر روی رفتار آدمیان
دارند و هستههای سنتی و مدرن هر یک اخالق و باورهای متفاوتی را از خود متجلی
میسازند.
از سویی نباید فراموش کرد که پدیدههای سیاسی-اجتماعی از منطقی درونی پیروی
میکنند اما بهنظر میرسد که بعضا حقانیت دادهها و واقعیتهای علم سیاست از چنان
بداهت و وضوح و صراحتی برخوردارند که درجه اهمیت آن ناخواســته از مدار سنجش
و توجه تحلیلگران و کنشگران سیاسی خارج میگردد .نظام سیاسی مبتنی بر احزاب
از جمله این پدیدهها است .اساسیترین تجلیات نظام حزبی در عرصه سیاسی چیست؟
شفافیت رویکردها و رویههای جناحی و نیز تعهد به عقالنیت جمعی و تضمین برنامهها
و مطالبات گروهی.
احزاب از شــاخصهای مهم توسعه و دموکراسی میباشند اما نه شبه احزاب مسخ
شده کاریکاتورگونه! احزاب موجود در ایران سانترالیست و لشکر تک نفرهاند که بود و
نبودشــان وابسته به نخبگان و شخصیتها است و قائم به فرد هستند .عقل جمعی و
کنش جمعی آنها صوری و سمبولیک است و از اینروی است که ناپایدار ،بی ثبات ،باد
به پرچم و دولت مستعجل نشان میدهند.
بدیهی اســت که در فقدان نظام حزبی نمیبایســت به انتظــار ظهور خصایص و
رفتارهای جمعی متعهدانه ،شفاف ،مطالبه محور و الزام آور نشست .قاعدتا معدود افراد
و گروههای صاحب مجوز در صحنه سیاسی ،در غیاب مکانیسمهای مربوطه به علت
رویکرد نیمهباز و تصمیمات غیر شفاف و در سایه به محافل بستهای مبدل خواهند شد
که با فاصله گرفتن از دموکراســی حزبی و عقالنیت جمعی ،خال وضوح سازمانی را با
رویه و زمینه اجتماعات سنتی (عشیره ،قبیله) میپوشانند.
در چنین بستر و فضایی طبیعتا مشی افراد و گروهها به صورت محفلی و رویکردشان
محافظه کارانه ،مصلحت اندیشــانه و سوداگرانه خواهد بود که از طریق بازتولید سنت
عشــیرهای ،رفتار قبیلهای به روز شده در هیئت دستهجات شهری را در مراکز مختلف
مدیریتی همچون مجلس بروز میدهند.
نتیجه و پیامد چنین پدیدهای ،تصمیمات اتخاذ شــدهای اســت که از جامعیت و
وجاهت الزم در نزد افکار عمومی و کنشــگران سیاسی برخوردار نیست و صالحیت
گروههای مذکور را با چالش مواجه میسازد؛ گروههایی که با فراخوان طایفهای و دست
چین شده بهصورت سزارینی در شب انتخابات متولد شده و با عهده گرفتن کاذب نقش
متولی احزاب مدرن ،کدخدامنشانه و قیممآبانه برای جامعه خاموش و محذوف «تصمیم
سازی» میکنند!
در واقع در غیاب نظام حزبی این اغراض و منافع شخصی و گروهی محافل متعدد
اســت که از طریق سیاســی کاری ،البیگری و داد و ستد با مراکز قدرت مد نظر قرار
میگیرد و منافع ملی و محلی را به محاق فرو میبرد.
از ایــنروی ،ایــن گروهها ضرورتی جهت تعامل جمعــی و پیگیری مطالبات و یا
پاســخگویی به جایی نمیبینند .تنها نقش متصور برای آنها ،نقشی است که در برابر
لولوی اصولگرایان ایفا میکنند.
بنابر این با توجه به نکات فوق این نگاه تحلیلگران سیاسی است که تعجب برانگیز
مینماید.
به راستی از یک فضای مهآلود سیاسی انتظار چه رفتاری میرود؟

خبر اول

حبیب اهلل بیطرف وزیر موفق نیرو در دوران اصالحات میتوانست برگ برنده کابینه دوم روحانی باشد.
اما چرا بیطرف وزارت را پس زد؟
پاسخ روشن است که این مهره توانمند جامعه مهندسی ایران چون در منش و تقید به آرمانهای اخالقی و رعایت اصول انسانی
از زمره متخلقین است ،حاضرنشــد به دام باجدهی بیفتد و چند چهره شناخته شده از نمایندگان کاسب لیست امید در پیوندی
شوم با مخالفان اصالحات به حذف اصالحطلب کارآمد و متخصص اقدام نمودند .غروب روز شنبه در جلسهای که این کاسبکاران
در میدان آرژانتین تشکیل دادند تالش وافری خرج شد تا با کسب امتیازهای نامشروع رای خویش را به بیطرف بفروشند اما این
اصالحطلب پاکدست حاضر نشد شرافت خویش و منافع ملی را با صندلی لرزان وزارت معاوضه نماید!
واقعا برای این مجلس باید گریست .برای فراکسیون امید ضجه زد که این چنین صحنههای زشتی را در رای اعتماد کابینه دوم

روحانی رقم زدند!
با کمال تاســف باید گفت در حذف بیطرف از دولت دوازدهم ،اصولگرایان متحد شــدند و برخی از خائنان اصالحطلب هم هیزم آتش تنوری شدند که
نماد شــرافت و پاکدستی به جرم راستی و صداقت در آن ســوخت! همین اصالحطلب مخالف بیطرف کسی است که از مدافعان«سید صفدر» در ماجرای
حقوقهای نجومی بود! ایشــان همان کسی اســت که نقاب اصالحطلبی دارد و دو دوره متوالی بدون هیچگونه لکنت توسط شورای نگهبان تایید صالحیت
شــده است! در حالی که در  16سال گذشــته بیش ازهزاران اصالحطلب در ردههای مختلف رد صالحیت شدهاند ،اما این آقا همواره با پرشهای معنادار از
موانع نظارت استصوابی عبور کرده است!
به هرحال این مجلس با چنین بافت فاسدی مشخص است که نمیتواند به صالحان و پاکدستانی چون بیطرف رای اعتماد دهد!؟

یادداشتهای امروز
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دفاع بيطرف در مجلس كمتر از
حد انتظار بود

محمد کیانوش راد

سخن روز
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زایش «کمپین مطالبات دکتری وزارت علوم» از دل دردی مشترک!
فاطمه سعیدی
دانشجوی دکتری فلسفه

حال همه ما خوب است اما
تو باور نکن!
این روزها دانشجویان دکتری حال خوشی
ندارند .نه وضعیت معیشتی مناسبی دارند و نه
آینده روشنی را پیش روی خود متصورند .به
همین دلیل یک جرقه کافی بود تا این جماعت
ناراضی را از جا بلند کند و آن چیزی نبود جز
شــرایط جدید وام که عرصه را بر آنها بیش
از پیش تنگ کرد و انگیزهای شد برای مقابله
با بی برنامگیهای گذشته .دیری نگذشت که
از دل این فرهیختگان متحدکمپین مطالبات
دکتری وزارت علوم شکل گرفت .هنگامیکه
دانشجویان در این کمپین با سرعتی چشمگیر
بــه دور هم گــرد آمدند (و این اتفاق میســر
نمیشد مگر به برکت فضای مجازی) همگی از

علوم انسانی تا علوم پایه و مهندسی دریافتند
که دردی مشترک دارند و مشکالتشان بسیار
فراتر از وام اســت به همین جهت میبایست
برای این درد چارهای بیندیشــند .به عبارتی
از طرفی از بدو ورود به مقطع دکتری از آنها
تعهد عدم اشــتغال گرفته میشود و از سویی
دیگر وزارت علــوم هیچگونه حمایتی از تعهد
تمام وقت پژوهشهای دانشــجویان دکتری
به عمل نمــیآورد .روزگاری به دانشــجویان
پژوهانه تعلق میگرفــت و امروز نه

دکتــری
تنهاپژوهانه لغو شــده است بلکه دانشجویان
برای گرفتــن وام و مقروضکــردن خود نیز
روز به روز با شــرایط اسفباری مواجهاند .نکته
دیگــری که دانشــجویان از آن رنج میبردند
ناروا بین دانشــجویان
این بود کــهتبعیضی 
دکتری وزارت علوم با با دانشــجویان دکتری
وزارت بهداشــت وجود دارد .در حالیکه اولی
پژوهانه را از دانشــجویانش دریغ کرده دومی


بــه دانشــجویانشحقوق میدهــد و این در
حالی اســت کــه حتی برخی رشــتهها نظیر
بیوشــیمی و فیزیولوژی بین ایــن دو وزارت
مشترک اســت .تا جاییکه برخی دانشجویان
وزارت علــوم به همین ســبب انصراف داده و
جذب وزارت بهداشــت میشوند .کوتاه سخن
آنکــه در نهایت دانشــجویان نامه مطالباتی
تنظیم کردند و طی آن خواســتار تســهیالت
رفاهی در زمان تحصیل نظیر :برخوردار بودن
ماهانه وپژوهانه ،تســهیل شــرایط

ازحقوق
وام ،تقویت رابطه صنعت و دانشــگاه ،تدریس
اجباری دانشــجویان دکتری ،افزایش سنوات
بدون هزینــه و موارد دیگری در این راســتا
شــدند و در بخش دیگر خواهان رسیدگی به
بحث اشتغال فارغالتحصیالن شده و خواستار
مقابله بابیکاری این قشــر فرهیخته شدند که
بهراستی معضلی تراژیک شده است.
در پــی تنظیم این نامه دانشــجویان برای

اینکه مســئولین را در جریــان مطالبات خود
قــرار دهند دیدارهایی را با نمایندگان مجلس
تنظیم کردند و توانســتند موافقــت آنها را
جلب کنند بــه طوری که برخی از نمایندگان
نظیر خانم جلودارزاده و آقای محجوب به طور
مســتقل در این راســتا نامهای تنظیم کردند
و بــا موافقت کامــل خود با مفــاد مطالبات،
خواهان ارائه الیحهای برای عملیاتی شدن این
مطالبات شدند .این کمپین بهشدت در فضای
مجازی از جمله تلگرام و اینســتاگرام و حتی
توییتر فعال اســت و مصرانه مطالبات خود را
پیگیری میکند .حال باید دید مسئولینی که
همــواره دم از خدمت به مردم میزنند و خود
را دوستدار نســل جوان خصوصا فرهیختگان
میداننــد تا کجا به قول خــود در مقابل این
دانشــجویان وفادارند و میکوشند تا بستر را
برای مانــدن این جوانان فراهــم کنند نه پر
زدنشان!

یک ایالمی در ترکیب هیئت
دولت قرار گرفت

خداداد ابراهیمی
همین صفحه
نعل وارونه مجلسیان
معتدل اصالح طلب

اکبر نوری
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مجلس با اصطالح امید نمره منفی
گرفت

غالمرضا زنگنه

