حمایت انتقادی از غالمی
علیرضا خوشبخت

فعال سابق دانشجویی
دانشگاه بوعلی همدان

 -1معرف��ی دکتر منص��ور غالمی رئیس دانش��گاه
بوعلی س��ینا به عنوان وزیر پیش��نهادی علوم بحث
و گفتوگوه��ای فراوان��ی را در محاف��ل سیاس��ی،
دانشجویی و رسانهای اصالحطلبان برانگیخته است.
از سویی برخی از مدیران ارشد وزارت علوم در دولت
اصالحات و فعاالن دانشجویی اصالحطلب دانشگاه
بوعلی س��ینا در آن دوران ،با تکیه بر کارنامه غالمی
در هشت سال دولت اصالحات ،بر تعلق او به اردوگاه
اصالحطلبی تاکید و از معرفی او به عنوان وزیر علوم

دفاع میکنند و از سوی دیگر جریانهای دانشجویی
با اشاره به عملکرد غالمی در 3سال اخیر و به خصوص
محافظ��هکاری او در اعطای مجوز به تش��کلهای
اصالحطلب به ش��دت به مخالفت با او برخاستهاند.
البته به سنت این روزهای سیاست در ایران که بخش
عمدهایازآندر فضای مجازیو شبکههایاجتماعی
رقم میخورد ،این روزها شبکههای مجازی پر است
از انتقادهای تند و تیز و حتی اتهامهای مختلف علیه
غالمی که حتی تا پای نزدیک خواندن او و معاونانش
به جبهه پایداری و اصولگرایان افراطی هم رفتهاند!
 -2مدافع��ان غالم��ی در توضی��ح برخ��ی
محافظهکاریهای او به شرایط خاص استان همدان
به عنوان یک��ی از پایگاهه��ای اصل��ی اصولگرایان
در کش��ور ،تفاوت میان سیاس��تها و اولویتهای

دولتهای اعتدال و اصالحات و نیز فضای وزارت علوم
تحت مدیریت محمد فرهادی که در آن فعالیتهای
دانش��جویی در اولویت قرار نداشت ،اشاره میکنند.
در مقابل منتقدان بی��م آن دارند که محافظهکاری
غالمی در  3سال اخیر و مماش��ات او با اصولگرایان
از دانشگاه بوعلی س��ینا به وزارت علوم تسری یابد و
مجال فعالیتهای سیاسی و فرهنگی دانشجویان را
تنگتر از قبل نماید.
 -3مانند عموم مجادالت سیاس��ی در ایران ،به نظر
مخالفتها ب��ا وزارت غالم��ی خالی از س��ویههای
شخصی و منطقهای نیست .از طرفی رقبای احتمالی
او در وزارت علوم و روابط آنها با طیفهایی از فعاالن
دانشجویی در شدت یافتن این مخالفتها مؤثر است
و از سوی دیگر ساختار مرکزمحور وزارتخانه احتماال
نظر چندان خوشایندی به وزارت رئیس یک دانشگاه
از شهرستان ندارد.
 -4اصولگرایان مجلس ش��ورای اس�لامی برخالف

اصالحطلب��ان از وزارت منص��ور غالمی اس��تقبال
کردهان��د .حمیدرضا حاج بابای��ی و غالمعلی حداد
عادل دو تن از اصولگرایان متنفذ در پستهای خود
در شبکههای اجتماعی غالمی را گزینهای مناسب
برای هدایت وزارت علوم دانستهاند.
 -5با تداوم وضعیت اختالف در اردوگاه اصالحطلبان
به نظر دو خطر عمده پیش روی این جریان سیاسی
ق��رار دارد .خطر نخس��ت آن که با ادام��ه یافتن این
اختالف��ات در اردوگاه اصالحطلب��ی و حمای��ت
اصولگرایان از غالمی ،وزیر پیشنهادی علوم هر چه
بیشتر به س��مت اصولگرایان رانده شود .ترکیب سه
فراکسیون مجلس که دو فراکسیون آن را نمایندگان
اصولگرا و ه��واداران علی الریجانی (راس��ت میانه)
تش��کیل میدهند ،احتمال رای آوری غالمی را در
این حالت بس��یار افزایش میدهد .چنین رخدادی
در ص��ورت وقوع به معنای آن اس��ت ک��ه وزیری با
تبار اصالحطلبی به دامن طرف مقابل رانده ش��ده و

وزن ان��دک اصالحطلبی در کابین��ه روحانی باز هم
کاهش یابد.
 -6خطر دوم اما آن اس��ت فراکس��یون اصولگرایان
علیرغ��م حمایت برخی چهرههای ش��اخص آن از
غالمی و براساس موضع کلی مخالفت با دولت ،از رأی
دادن به غالمی خودداری کند .اصولگرایان مجلس در
ماجرای عدم رای اعتماد به حبیباهلل بیطرف نشان
دادند که از انسجام فراکسیونی و تشکیالتی خوبی در
مقایسه با رقیب اصالحطلب برخوردارند و در صورت
حصول چنین نتیجهای و با توج��ه به عدم حمایت
یکپارچه فراکسیون امید از غالمی ،نتیجه کار ممکن
است به تداوم بالتکلیفی در وزارت علوم منجر شود.
 -7با توجه به دو مخاطره پیش گفته به نظر میرسد
تداوم گفتگو با غالمی ،بررسی دقیق برنامه او و قول
و قرارهای محکم در مورد عملکردش در وزارت علوم
و در نهایت «حمایت انتق��ادی» از او ،گزینهای بهتر
پیشروی فراکسیون امید است.
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جامعه فردا
بررسی میکند

چرا ساز
دانشگاه
ناکوک
است؟

ناهید مولوی :این روزها س�از دانش�گاه ناکوک
اس�ت .هم�ان دانش�جویانی ک�ه در روزه�ای
سرنوشتس�از اردیبهش�ت م�اه خیابانها را
قرق ک�رده و هم�ه عزم و تلاش خ�ود را برای
پیروزی حس�ن روحانی ب�ه کار بس�ته بودند،
ام�روز صفهای اعتراض را دانش�گاهها علیه او
تشکیل دادهاند .هفته گذشته چندین دانشگاه
مهم کش�ور صحنه اعتراضات دانشجویی علیه
گزینه پیش�نهادی رئیسجمهور ب�رای وزارت
علوم ب�ود .وزارتخانهای که گویی برای حس�ن
روحانی طلسم ش�ده و گرههای کور مختص به
خود را دارد .س�ال  92پیروزی حس�ن روحانی
به تکی�ه زدن رضا فرجی دانا بر کرس�ی وزارت
عل�وم انجامید .حضور او در ص�در وزارت علوم
برای جامعه دانش�گاهی اتفاق خوشایندی بود
و بسیاری از دانش�جویان امیدوار بودند تلخی
رویدادهای س�ال  88و پیش از آن ،آرامآرام از
دانشگاهرختبربنددامااینبهارامید،خیلیزود
بااستیضاحبهخزانگرایید.فرجیدانادرمجلس

اعتراض��ات دانش��جویان
دانش��گاه امیرکبی��ر ب��ه
معرف��ی منص��ور غالمی به
عن��وان گزین��ه وزارت علوم.
در غی��اب عکاس��ان خبری،
خود دانش��جویان تصاویر را
در اختی��ار رس��انهها ق��رار
دادهاند.

تمام ق�د اصولگرای نهم ،اس�تیضاح و از وزارت
کنار گذاشته ش�د و در نهایت حسن روحانی به
گزینه دس�ت چندم رضایت داد و فرمان وزارت
علوم را به فرهادی سپرد .گلههای دانشجویان
همچن�ان پابرجا بود اما مجلس ناهمس�و ،بهانه
خوبی بود تا دانشگاه و مطالباتش از اولویتهای
رئیس دولتی که با بحرانهای داخلی و خارجی
مواجه بود ،خارج ش�ود .انتخابات هفتم اسفند
 94اما معادالت را تغیی�ر داد 70 .درصد ترکیب
مجلس به نفع دولت تغییر کرد و بهارس�تان در

مس�یر همسویی با پاس�تور قرار گرفت .اگرچه
بس�یاری از چهرههای سیاس�ی توقع داشتند
حس�ن روحانی ب�ا تغییر بزرگی ک�ه در مجلس
رخ داده ،دس�ت به ترمیم کابینه بزند و موضوع
دانشگاه را در دستور کار خود قرار دهد اما سهم
وزارت عل�وم از ترمی�م کابینه صف�ر بود .فصل
انتخابات از راه رسید و با همه فراز و نشیبهایش
حسن روحانی مرد پیروز میدان شد .اکنون دیگر
جای هیچ بهانهای باقی نمانده بود .روحانی با 24
میلیون رای رئیسجمهور شد و مجلسی همسو

در بهارس�تان انتظار کابینه دول�ت دوازدهم را
میکشید .لیست کابینه پیشنهادی منهای وزیر
علوم به مجلس ارائه شد و این آغاز نگرانیهای
دانشگاه بود .بازار شایعات و خبرهای غیر رسمی
داغ ش�د .گزینهها یکی پس از دیگری از منابع
مختلف مطرح میشدند و دانشجویان در فضای
مجازی هشتگها را داغ و وعدههای روحانی را به
او یادآوری میکردند .برخی از فشارهای بیرونی
به دول�ت بخاطر وزیر علوم س�خن میگفتند و
برخی دیگ�ر آن را تکذیب میکردند .در نهایت

نگاه دانشگاه

محمدعلی کامفیروزی در گفت و گو با «جامعه فردا»:

امنیتی شدن فضا ،معضل دانشگاه است

محمدعلی کامفیروزی ،نماینده مدیران مس��ئول نش��ریات
دانشجویی در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم در
گفت و گو با جامعه فردا از فضای حاکم بر دانشگاهها و مسائلی
که پیش روی وزیر جدید قرار خواهد گرفت ،گفت.
او در پاسخ به این س��وال که عملکرد دولت روحانی در حوزه
دانش��گاه و فعالیت دانش��جویی را چگون��ه ارزیابی میکنید،
گفت :متاس��فانه فضای فعالیت دانش��جویی از س��ال 1392
تاکنون فضای مس��اعدی نبوده اس��ت .به نظرم س��نگ بنای
این فضای فرهنگی نامناس��ب را باید در دو سیاست افزایش
مداخالت نهادهای دولتی در فعالیتهای دانشجویی (در قالب
تصویب مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و آییننامه و
دس��تورالعملهای وزارت علوم) در دوره آقای خاتمی دید و
البته سیاست پولیسازی آموزش .هر دو سیاستی که البته در
سطح کالن در دوره آقای احمدینژاد هم تداوم یافت .در دوره
آقای روحانی ما دیگر با زمینی س��وخته مواجه بودیم .س��هم
کرس��یهای آموزش عالی رایگان به زیر  25درصد رس��یده
بود و انبوه مصوبات و مقررات دستوپاگیر راه را برای فعالیت
دانشجویی آزاد و پرنشاط بسته بود.
او گفت :به جای ترمیم و بارورس��ازی آن زمین سوخته ،فکر
میکردند که با کاشت نهالهایی در آن میتوان فرصت بروز و
ظهور را به دیگر س�لایق و تفکرات هم داد ،در حالی که اساسا
فضا مساعد چنین فعالیتهای دانشجویی نبود .بنابراین گام
اولی که باید دولت برمی داش��ت اصالح نظ��ام قانونی ناظر بر
فعالیتهای دانش��جویی و کاهش بوروکراسی و نظارتهای
بالتوجیه از یکسو ،در نظر گرفتن سازوکارهای قانونی حمایتی
از این دانشجویان از سوی دیگر و در نهایت جلوگیری از تداوم
پولیسازی آموزش بود .اما متأسفانه دولت نه تنها چنین راهی
را در پیش نگرفت بلکه حتی به سمت کاهش سهم دورههای
آموزش عالی رایگان رفت.
کامفیروزی مهم ترین تهدیدها علیه دانشگاه را امنیتی شدن
فضا و سیاستهای پولیس��ازی آموزش میداند و میگوید:
متأسفانه کار افتاده دست یکس��ری افراد منفعل ،ناکارآمد و
مذبذبی که انگیزهای برای مقابله با تهدیدهایی که گفتم ندارند.
محمدعلی کامفیروزی از آسیب جدیتری سخن میگوید که

محمود صادقی
به «جامعه فردا» خبر داد:

باالی  20پرونده قضایی
برای فعالین دانشجویی

میتواند دولت و اصالحطلبان را ه��دف قرار دهد و میگوید:
در این میان یک آسیب جدی و مهم در حال وقوع است .بدنه
دانشجویی که تا چند ماه پیش با شعارهای رئیسجمهور در
انتخابات ،به آن س��طح از انتظارات و امیدها رسیده بود ،حاال
که با این نحوه عملکرد دولت مواجه ش��ده ،کمکم ناامید و یا
حتی دلخور میشود .شکاف بدنه دانشجویی از نهادهای دولتی
و رس��می ،بزرگترین تهدیدی است که در آینده گریبان همه
اصالحطلبان را خواهد گرفت .هرچند گویا این مسأله را چندان
جدی نگرفتهاند و ب��ه غلط تصور میکنند در فضای دوقطبی
احساساتی انتخابات بعدی ،باز هم دانشجویان پای کار خواهند
آمد .در صورتی که همه م��ا دغدغه اصالح داریم باید از امروز
نگران احتمال ایجاد این شکاف باشیم.
او در ادامه به فشارهایی که دانشجویان با آنها روبه رو هستند
اشاره میکند و میگوید :فش��ارها که انواع و اقسام گوناگونی
دارد؛ از تهدی��د و تذکر در قالب تم��اس تلفنی و نامهنگاری و
یا فش��ار برای لغو برنامه و یا تغییر برنام��ه بوده تا احضارهای
حراس��ت و کمیته انضباطی و احضاره��ای امنیتی-قضایی و
بازداش��ت و حتی صدور حکم محکومیت انضباطی یا قضایی
یا احکام محکومیت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی.
عمال این روزها فضای فعالیت در درون دانشگاهها با مشکالت
عجیب و غریبی درگیر است .تنوع نهادهای رسیدگی کننده
به امور فعالیتهای دانش��گاهی (از حراس��ت و هیأت نظارت
بر تش��کلها و کمیته ناظر بر نش��ریات و ش��ورای هماهنگی
کانونهای فرهنگی و شورای ناظر بر کانونها گرفته تا کمیته
انضباطی و مراجع امنیتی و انتظام��ی و قضایی) ،کار را برای
دانشجویان روز به روز سخت و سخت تر کرده است.
کامفی��روزی در پای��ان تاکی��د میکند :دولت ه��م برابر این
برخوردها و فش��ارها ،شاید بعضا به صورت موردی ورود کرده
باشد ،اما متأسفانه هیچ نقشه راهی ندارد و یا سازوکار دقیق و
مش��خصی در نظر نگرفته است .اگر برداشت خودم را بخواهم
بگویم این اس��ت که هیچ عزم کلی برای ریشهکن کردن این
فضای امنیتی نه در بدنه دولت و دانش��گاهها و نه در نهادهای
دیگر وجود ندارد .ش��اید منفعت همه در این باشد که فضای
دانشگاه همچنان امنیتی باقی بماند.

حس�ن روحانی منصور غالمی را به عنوان وزیر
پیشنهادیعلومبهمجلسمعرفیکرد،گزینهای
که نخس�تین تجمعهای دانش�جویی در سال
تحصیلی جدید را رقم زد« .جامعه فردا» به سراغ
فعاالن دانشجویی از طیفهای مختلف رفت تا
از زبان دانشجویان بشنود که چه مشکالتی در
دانش�گاه وجود دارد .در همین راستا با فعاالن
دانشجویی از طیفهای مختلف تماس گرفتیم
ک�ه متاس�فانه اعض�ای جنب�ش عدالتخواه
دانشجویی پاسخگوی سوالهای ما نشدند.

نگاه کارشناس

غالمرضا ظریفیان در گفت و گو با «جامعه فردا»:

دانشگاه اقتدار خود را از دست داده است
غالمرض��ا ظریفیان در دول��ت اصالحات معاون دانش��جویی
وزیر علوم بود و به خوبی با مس��ائل دانشگاه آشناست .به باور او
مهمترین اقدام وزیر علوم جدید بازگرداندن اقتدار از دست رفته
دانشگاه است .او میگوید از بین رفتن اقتدار دانشگاه سبب شده
تا پای نهادهای دیگر به آن حوزه باز شود و ابتکار عمل از دست
وزارت علوم خارج شود .ظریفیان تأکید میکند اگر غالمی رای
اعتماد بگیرد و بتواند این اقدام را انجام دهد ،حتی گام بلندتری
از فرجیدانا برداشته است .مشروح گفتوگو را در ادامه بخوانید:
باوجوداینکهدانشگاهیکیازمهمترینحامیانحسن
روحانی در انتخابات گذشته بوده است ،فکر میکنید
دلیل این همه مخالفت دانشجویان با گزینه دولت برای
وزارت علوم چیست؟

منمعتقدمبخشزیادیازدانشگاهیانچندانشناختیدرمورد
آقای غالم��ی ندارند و همه آنچه که میگویند همان حرفها و
گزارشاتی است که از دانشگاه بوعلی همدان رسیده .اما به طور
کلی دانشگاه انتظار داشت چهرهای همچون دکتر فرجی دانا به
عنوان وزیر علوم معرفی شود .آقای غالمی اگرچه سابقه مدیریت
دانش��گاهی دارد اما در فضای دانشگاهی یک چهره ناشناخته
است .در زمان انتخابات ،دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان برای
آقای روحانی سنگ تمام گذاشتند و انتظار داشتند او هم پاسخ
این تالش را با معرفی چهرهای که دس��تکم هم سطح با دکتر
فرجی دانا باشد ،بدهد و در مسیر معرفی وزیر علوم ایستادگی
بیشتری از خود نشان دهد .به نظر من اگر اعتراض دانشجویان به
معرفی آقای غالمی شکل جدیتری به خود گرفته به این دلیل
است که دانشجویان توقع پایداری از آقای روحانی را داشتند.
چ�را آقای روحانی برای وزارت عل�وم گزینهای را که
مورد قبول دانشگاهیان باشد را معرفی نکرد؟

واقعیت این است که آقای روحانی در حوزه فرهنگی مثل آموزش
و پرورش و ارشاد و همچنین دانشگاه به یک جمع بندی رسیده
است که مسأله را با تعامل و نوعی هماهنگی حل کند .به هر حال
از حرفهای نمایندگان مجلس هم مشخص بود که بعد از عبور
یک لیست بلند و باال دولت به گزینه آقای غالمی رسیده است.
البته ما در این مورد گفتوگویی با آقای روحانی نداش��تیم اما
به نظر میرسد اولویتهایی در ذهن ایشان وجود دارد که فکر

مدتی اس��ت که فعاالن دانشجویی از تش��کیل پروندههای قضایی برای دانش��جویان فعال در عرصه دانشگاه
س��خن میگویند و حتی چندین دیدار با نمایندگان مجلس نیز داشتند و گزارش و مستنداتی را در این مورد
به آنها ارائه کردند.
محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در مجلس از جمله کس��انی بود که با دانشجویان دیدار کرد .جامعه فردا
برای جزئیات بیش��تر با محمود صادقی گفت و گوی کوتاهی را درباره پروندههای قضایی تش��کیل شده برای
فعاالن دانش��جویی انجام داد .صادقی در پاس��خ به جامعه فردا گفت :مشخصا از سال گذشته که وارد مجلس
ش��دم ،ما پروندههای زیادی را دنبال کردیم که بر خالف آییننامه مصوب شورای انقالب فرهنگی و مقررات
موضوعه است .طبق این مصوبه و آییننامه ،رسیدگی به اتهامات دانشجویان در صالحیت کمیتههای انضباطی
دانشگاهها و یا کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه است .اما تعدادی از دانشجویان به دلیل فعالیتهایشان از طریق

میکند به اعتبار آن مصلحتها و اولویتها باید حداکثر تعامل
را داشته باشد.
اولویتهای روحانی هر چه باشد به هر حال دانشگاه
معترض است و احساس میکند روحانی خلف وعده
کرده است .فکر نمیکنید این موضوع آسیبهایی را
متوجه دولت و به ویژه اصالحطلبان کند؟

به نظر من این موضوع بستگی به عملکرد آقای دکتر غالمی دارد.
اگر یادتان باشد در مجلس ششم آقای دکتر فرجی دانا نتوانست
از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در آن دوره عدم رای اعتماد مجلس ششم به فرجیدانا
از این ب�اب بود که گزین�ه اصالحطلبت�ری را توقع
داشتند.

به هر حال مجلس اصالحطلب ششم در آن دوره فرجی دانا را رد
کرد اما امروز دکتر فرجی دانا به یک نماد در آموزش عالی تبدیل
شده است .تجربه چند روز گذشته نشان داد که هم مجلس و هم
بخشی از دانشجویان بعد از رو به رو شدن با آقای غالمی آن نگاه
اولیه را نداشتند و نگاه تعاملی بیشتری با او پیدا کردند .من فکر
میکنم اگر آقای دکتر غالمی رأی اعتماد بگیرد و در چارچوب
فضای دانشگاهی و مطالبات دانشجویان رفتار کند ممکن است
برخورد دانشگاهیان با داستان متفاوت شود .اما اگر آقای غالمی
رویه دیگری را در پیش بگیرد من هم با شما همعقیده هستم و
معتقدم دولت و اصالحطلبان آسیب خواهند دید.
مهم ترین مشکل دانشگاه را چه میدانید؟

ب��ه نظر من یکی از مش��کالتی که امروز دانش��گاه با آن رو به
روس��ت و البته بحث مطالبات دانشجویی را هم در خود جای
داده است ،این است که اقتدار دانشگاه آسیبدیده و بخشی از
وظایفش به جاهای دیگری محول شده است .اگر آقای دکتر
غالمی بتواند به طور نس��بی این اقتدار را بازگرداند و دانشگاه
را در ریل اصلی خودش قرار دهد کار بسیار مهمی انجام داده
است .ایشان در گفت و گو با ایرنا اعالم کردند ،اجازه نخواهند
داد نهاده��ای دیگر در کار دانش��گاه دخال��ت کنند و حامی
فعالیتهای دانشجویی در چارچوب متعارف آن خواهم بود.
اگر ایش��ان در این مسیر بتواند موفق شود قطعا گام مهمتری
از وزاری قبلی خود برداشته است.

اگر اعتراض
دانشجویان به
معرفی آقای
غالمی شکل
جدیتری به
خود گرفته به
این دلیل است
که دانشجویان
توقع پایداری
از آقای
روحانی را
داشتند

مراجع خارج از دانش��گاه اظهار ،جلب و مورد بازجویی قرار گرفتند و بعضا محکومیت پیدا کردند .من از سال
گذشته درگیر این پروندهها ش��دم و به همین دلیل مجلس وزیر دادگستری وقت ،آقای پورمحمدی را برای
سؤال فراخواند تا ایشان به عنوان وزیر توضیح دهند که چرا بر خالف مقررات موضوعه و مصوبات شورای عالی
انقالب فرهنگی مراجع قضایی به این مسائل ورود کردهاند .اما آقای پورمحمدی نتوانستند پاسخ قانعکنندهای
را برای این سؤال بیان کنند و قرار شد موضوع به صحن مجلس ارجاع شود .او در پاسخ به این سؤال که تعداد
پروندههای تشکیل شده برای فعاالن دانشجویی چقدر است ،گفت :در حال حاضر حضور ذهن ندارم تا تعداد
دقیق آنها را بیان کنم اما باالی  20پرونده وجود دارد که کماکان مفتوح و در حال رس��یدگی است .بعضا برای
برخی حکم بدوی صادر شده و در مرحله تجدید نظر است و بعضی در مرحله بازجویی و بازپرسی است  .برخی
هم تبرئه و برخی هم به محکومیت قطعی منجر شده است.

جامعه فردا -اگرچه شورای نگهبان نظر
نهایی خود را درمورد حضور عضو زرتشتی
شورای ش��هر یزد اعالم کرد و حکم به لغو
عضویت او داد؛ اما واکنش ها به این مسئله
همچنان ادامه دارد .برخی آن را با س��یره
بزرگان در تضاد میدانن��د و برخی دیگر
هن��وز امیدوارند که این پرون��ده با پایانی
دیگر تمام شود.
چن��د روز گذش��ته برخ��ی از چهرههای
سیاس��ی ،ش��بکههای اجتماع��ی را برای
نظراتش��ان در این مورد انتخاب کردهاند.
غالمحس��ین کرباس��چی ،دبی��رکل
ح��زب کارگ��زاران در صفح��ه ش��خصی
اینستاگرامش نسبت به لغو عضویت سپنتا
نیکنام از شورای شهر یزد واکنش نشان داد.
به گزارش ایس��نا ،کرباس��چی نوشت :از
مرح��وم آیتاهلل بروجردی نقل ش��ده که
در بروجرد هر یهودی که از دنیا میرفت،
ایش��ان مقید بود از در منزل تا گورستان
هم��راه جن��ازه برود ک��ه مبادا کس��ی به
تحری��ک برخی نادانان ب��ه جنازه یهودی
توهین��ی کند .آی��ا رفتار ام��روز برخی از
بزرگان با هموطنان غیرمس��لمان ،با این
سیره میخواند؟
در این میان مصطفی میرس��لیم توئیتر را
برای واکنش به این مسئله انتخاب کرد و
در حس��اب کاربری خود نوش��ت :مشکل
س��پنتا نیکنام در مجمع تش��خیص قابل
حل است.
عزتال��ه ضرغامی ه��م از ای��ن منتخب
زرتشتی حمایت کرد و در کانال تلگرامی
خود نوش��ت« :مس��لمانان چ��ه تخم دو
زردهای کردهان��د ک��ه ی��ک زرتش��تی
نمیتواند؟»
در این میان ،یک��ی از نمایندگان مجلس
یادداشت بلندی را در کانال تلگرامی خود
منتشر کرده است.
به گ��زارش ایلن��ا ،علیرضا رحیم��ی ابراز
امی��دواری کرده ب��ا ورود س��ران قوا این
مشکل رفع شود .او در بخشی از یادداشت
خود با اش��اره به تصمیم ش��ورای نگهبان
نوشته :در دفاع از این تصمیم قابل خدشه،
عنوان میش��ود که ممکن است یک رأی
هم در مواردی تعیینکننده در تصمیمات
باشد .مصادیق این استدالل بهطور مکرر
و گس��ترده در مجلس ش��ورای اسالمی
هم جاری اس��ت که ی��ک رأی در مقاطع
مهم تعیینکنن��ده بوده اس��ت؛ اما برای
پیشگیری از عدم س��لطه غیرمسلمان بر
ش��ئون مس��لمین در فرض ادعایی همه
نمایندگان اقلیت برابر نص قانون اساسی
قانونگذاری کردهاند و هیچیک از فقهای
محترم شورای نگهبان هم در هیچ دورهای
متعرض مشروعیت حضور و عضویت آنها
در مجلس شورای اسالمی نشدهاند.
نماین��ده م��ردم ته��ران در ادام��ه اضافه
کرد :اگر مش��ارکت اقلیته��ای دینی در
قانونگ��ذاری برای مس��لمین در س��طح
ملی برابر تصریح قانون اساس��ی مش��روع
و قانونی اس��ت ،به طریق اولی در س��طح
محل��ی و منطق��های عضویتش��ان در
شوراهای اسالمی شهر نیز قانونی و مورد
حمایت است.
او با بیان اینک��ه در انتخابات ش��وراهای
اس�لامی دور پنجم که یکماه پس از اعالم
نظر فقهای محترم شورای نگهبان برگزار
شد ،چهار نفر از اقلیتهای دینی در تهران
ثبتنام کردن��د ،تصریح ک��رد :در هر دو
هی��أت اجرایی و نظارت ،صالحیتش��ان
مورد رسیدگی و بدون مخالف تأیید شد و
اعتراضی هم تاکنون از سوی هیچ مرجعی
دریافت نکردهایم.
این عضو فراکسیون امید با تآکید بر اینکه
اگر عضویت اقلیتهای دینی در شوراهای
اسالمی نامش��روع است ،اساسا در مرحله
کاندیدات��وری نیز باید مورد توجه باش��د
تا ش��ائبه سیاس��ی بودن تعلیق عضویت
مطرح نش��ود ،خاطرنشان کرد :با برخورد
دوگانه مراجع ذیربط در مرحله نامزدی
اقلیتها برای رقاب��ت انتخاباتی و مرحله
عضویت آنها در ش��وراهای اسالمی شائبه
سیاسی بودن تصمیمات در افکارعمومی
تقویت میشود.
رحیمی ی��ادآور ش��د :با ورود س��ران قوا
به موضوع امید به حل آن بیش��تر ش��ده
اس��ت و دکتر الریجان��ی دراین خصوص
پیشقدم ش��دهاند؛ اما گویا قرار است همه
اس��تداللهای حقوقی و فقهی در مقابل
تصمیم گرفته شده مسموع نباشد.

