
چهارشنبه 10 خرداد انتخابات سال دوم 
مجلس دهم برگزار می شود.

پس از کش و قوس های فراوان ظاهراً 
به نظر می رسد در ترکیب رئیس و 2 نواب، 

تغییری حاصل نگردد.
ظاهراً رقابت اصلی بین 3 فراکســیون 
موثر مجلس در ترکیب 6 نفره منشی هاست.

جایی که اصــاح طلبان برای گرفتن 2 
کرسی منشــی ها از اصول گرایان دور خیز 

کرده اند.
اصول گرایان هم از بیم شکســت مقابل 
فراکسیون امید به سوی تیم الریجانی پناه 

برده اند!

اما اکنون طیــف الریجانی تمایل ندارد 
که به اصول گرایان پشــت کند و از طرفی 
هم می داند تقابل با فراکســیون امید برای 

آن ها گران تمام می شود.
البتــه اصاح طلبــان پارلمان به همین 
ترکیــب نــواب رئیــس دل بســته اند و 
چنانچه حــاج بابایی و جالــی در مقابل 
پزشــکیان و مطهــری قــرار نگیرند، آنها 
هم بــه الریجانی برای کســب ریاســت 
 مجدد مجلس روی خوش نشــان خواهند 

داد.
امــا اگر طیف الریجانــی بازی دیگری 
را در پیــش گیــرد کــه بوی ائتــاف با 

اصول گرایان به مشــام برسد احتمال اینکه 
100 رای از ســبد آرای ریاست الریجانی 

کسر شود محتمل خواهد بود.
هرچنــد جســته و گریختــه از حامیان 
الریجانی شــنیده ایم که وی با فراکسیون 
امید کنــار خواهد آمد اما در صورت تحقق 
این ســناریو مشخص نیست که تندروهای 

پارلمان باز هم در کنار الریجانی بمانند!
البتــه ایــده آل بــرای اصول گرایــان 
 تســخیر یکی از 2 کرســی نایــب رئیس 

است.
امادر ترکیب منشی ها و کارپردازها این 
امکان وجــود دارد که از9 نفر به هریک از 

اختصاص  نفر  گانه ســه  فراکسیون های3 
یابد.

البته هر فراکســیونی در یارکشی برای 
دارد.  جدی  دورخیزی  منشــی ها  کســب 
اما عدم شــفافیت مســتقل ها در البی با 
فراکسیون های اصول گرا و امید پیش بینی 
اوضاع را تا حدود زیادی مشکل کرده است.

انتخابات هیئت رئیســه امسال تا  البته 
حد زیادی تحت الشعاع رأی اعتماد دولت 
آینده قرار گرفته اســت.اما ناظران سیاسی 
و تحلیلگــران پارلمانی اعتقاد دارند که 90 
 درصد ترکیب هیئت رئیسه فعلی حفظ خواهد 

شد.
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خرب اول

بر اساس شنیده ها در جلسه ای که به عزل حمید میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد اسالمی منتهی گردید، از 10 عضو هیات امنا تنها 7 نفر حضور داشته اند. دو وزیر بهداشت و علوم ) 
قاضی زاده هاشمی و محمد فرهادی( و فرهاد دانشجو از اعضاء علمی این هیات در این جلسه حضور نداشتند. از میان 7 نفر حاضر سید حسن خمینی و حمید میرزاده با این تصمیم 
مخالف بودند. از 5 نفر باقی مانده صمدی یزدی و عزیزی) اعضاء هیات علمی( دوره 4 ساله ی مسئولیت شان در این هیات در سال 94 به پایان رسیده بود. بنابراین حق رای نداشتند. 
با این حساب عزل میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد صرفا با سه رای والیتی، جاسبی و محمدیان صورت گرفته است. الزم به ذکر است که هیات امناء دانشگاه آزاد اسالمی از 10 
عضو تشکیل شده است. 3 نفر موسس که عبارتند از علی اکبر والیتی، سید حسن خمینی، عبداهلل جاسبی،2 وزیر علوم تحقیقات و بهداشت و آموزش پزشکی یعنی محمد فرهادی 

و قاضی زاده هاشمی. 1 نفر نماینده رهبری که محمدیان است و 3 نفر از اعضای هیات علمی که عبارتند از صمدی یزدی، عزیزی و فرهاد دانشجو.
بر همین مبنا عزل میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد وجاهت قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.برای آنکه خوانندگان بیشتر با کم و کیف این اتفاق آشنا شوند، برخی از 

مصاحبه ها و یادداشتهای مرتبط با آن در ذیل این صفحه چاپ شده است.

 خاتمی را تحت فشار گذاشتند تا 
لیست امید را تایید کند

 نمایندگان حضور مطهری در 
نایب رئیسی را تداوم بخشند
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امیر مقدور مشهود

آرش وکیلی 

مشکل حقوقی عزل میرزاده ازریاست دانشگاه آزاد
پس لرزه های فقدان آیت اهلل 

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا با افت و خیزهای فراوان به انجام رسید. 
در انتخابات ریاســت جمهوری نتیجه مورد دلخواه اکثر مردم به دســت آمد و شیرینی آن به 
کام همگان نشست. اما نتایج انتخابات شورای شهر و روستا چندان بی حرف و حدیث نبوده 
است. متاسفانه عملکرد شورای عالی سیاســتگذاری اصاحات و تصمیم های پشت درهای 
بسته این شورا موجب شده که صدای اعتراض بسیاری از فعاالن مدنی بلند شود. روز گذشته 
نیز محمود صادقی در مورد ساز و کار انتخاب نامزدهای شورای شهر تهران در شورای عالی 
سیاستگذاری توضیحاتی ارائه کرده که نه تنها موجب رضایت معترضان نشده بلکه عرصه ی 

شبهات را وسیع تر کرده است. 
این وضعیت سبب شــده که نخبگان کنشگران مدنی اردوگاه اصاحات در موضع گیری 
نسبت به عملکرد شورایعالی اصاحات به دو دسته تقسیم شده و در مقابل یکدیگر صف آرایی 
کنند. به نظر مدافعان عملکرد شورایعالی سیاستگذاری اصاحات، از آنجایی که تصمیمهای 
این شورا از سوی افراد اصاح طلب اتخاذ شده باید آن را پذیرفت و از آن تمکین کرد. گویا از 
نظر این افراد، راهبرد اصاح طلبی به معنای احراز مناصب تصمیم گیری توسط افرادی است 
که اصاح طلب خوانده می شوند. در این نگرش نشانه ای از مطالبات اجتماعی و دخالت مردم 
در عرصه ی تصمیم گیری دیده نمی شــود. آنها ماننــد همتایان اصول گرای خود به تصمیم 
گیری در پشــت درهای بسته اعتقاد داشــته و نقش دیگران را محدود به پذیرفتن خروجی 
سیاســتگذاری خود می دانند. همانطور هم که اشــاره شد به دلیل اصاح طلب بودن تصمیم 
گیران باید این تصمیمات را پذیرفت. متاســفانه این رویکرد، دموکراســی را از منظر گردش 
نخبــگان معنا کرده و آن را محدود به برگزاری انتخابــات برای این گردش می داند. تجربه 
تاریخی انتخابات و حکومت دولت اصاحات نشان می دهد که این رویکرد نهایتا  نه تنها به 
اتخاذ تصمیم های رادیکال بلکه به سرخوردگی اجتماعی از اصاحات منتهی می شود. تجربه 
مجلس ششم و عملکرد مردم علی الخصوص قشر متوسط در انتخابات ریاست جمهوری سال 
84 نمونه ای از بازتابهای این نوع نگرش اســت. دلیل این بازتاب هم مشــخص است. مردم 
گمان می برند که تمام شــعارهای حول دمکراســی  خواهی و اصاحات بهانه ای است برای 
تصاحب مناصب سیاسی و در این بازی به مردم فقط به عنوان دستگاههای رای ساز نگریسته 
میشود. بسیاری از تحلیل گران سیاسی مردم را به داشتن حافظه کوتاه مدت در تاریخ سیاسی 
کشــور متهم می کنند. اما نه تنها این حکم پذیرفته نیســت بلکه تجربه نشان داده است که 
اتفاقا قضاوت مردم در مورد این دســته از کنش گران سیاسی کاما درست و بجا بوده است. 
نباید فراموش کرد که دموکراسی به معنای گردش نخبگان یکی از بدترین نحله  های تعریف 
سیستم دموکراتیک محسوب میشود. دموکراسی قبل از آنکه به معنای گردش نخبگان باشد، 
به معنای حکومت مردم است. یعنی مردم در کلیه شئون تصمیم گیری کشور حضور داشته و 

روند رویدادهای سیاسی را بنا به میل و مطالبات خود تعیین می کنند. 
نباید فراموش کنیم که بار معنایی مفاهیم سیاسی بیشتر از هر چیز منوط به تعاریف ذهنیت 
اجتماعی از آن مفاهیم اســت. بدیهی اســت عملکرد مردم در قبال این مفاهیم نیز منوط به 
تعریف آنها از این مفاهیم است. مردم از مفهوم دموکراسی و اصاح طلبی تعریف خاصی دارند 
و به صورت مداوم عملکرد کنش گران سیاســی را با این تعریف می ســنجند. اگر عملکرد 
کنش گران با این تعاریف همخوانی داشــت مطمئنا تداوم حمایت مردم در انتخابات و دیگر 
کنشهای اجتماعی را به همراه خواهد داشت. اما در صورتی که کنش کارگزاران سیاسی با این 

تعاریف تطابق نداشته باشد قطعا نباید به حمایت مردم در آینده امیدوار بود. 
متاســفانه عملکرد نخبه گرانه شــواریعالی سیاســتگذاری اصاحات بــا تعاریف مفاهیم 
اصاح طلبی و دموکراســی خواهانه ذهنیت اجتماعی منطبق نیســت. این وضعیت بیش از 
هر چیز موجب ســرخوردگی و عدم حمایت اجتماعی از اردوگاه اصاح طلبان خواهد شد. این 
وضعیت نه تنها به معنای فرصت مناســب حمات همه جانبه رقیب بوده بلکه امکان پیروزی 
اصاح طلبان در ادوار بعدی انتخابات را با مشــکل مواجه می کند. یعنی همان وضعیتی که 
ســال 1384 دامن اصاحات را فرا گرفت . به همین دلیل مقتضی است هر چه سریعتر عمر 
شــورای عالی سیاستگذاری خاتمه یافته و این شیوه از سیاستگذاری را برای همیشه به تاریخ 
سپاریم. فراموش نشود که اقتدار و نفوذ اصاحات تنها و تنها در گرو حمایت اجتماعی مردم 

ایران است و نه هیچ دستگاه و نهاد دیگری.

جواد شقاقی

                 امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی 

دموکراسی ایرانی، چرخش آقازاده ها یا 
منافع اجتماعی

میرزاده: عزل بنده فقط سه رأى داشت
حمید میرزاده برای اولین بار نکات مهمی را از جلسه هیأت امناء 

دانشگاه آزاد اسامی که منجر به عزل وی شد، بیان کرد.
وی در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشــاره به اینکه مطابق 
اساسنامه دانشــگاه آزاد، هیأت امنا متشکل از ده نفر هستند، اظهار 
کرد: در آن جلســه از این میان اعضای هیأت امنا،آقایان سید حسن 
خمینی و دو وزیر علوم، بهداشــت و بنده با عزل مخالف بودیم ) اگر 
چه رییس دانشگاه مطابق اساسنامه در موضوع نصب و عزل رییس 
حق رای ندارد(؛ عاوه بر این ، دو وزیر هنگام رای گیری در جلســه 
نبودند و قبل از ترک جلسه به صراحت تمام مخالفت خود را با عزل 

بنده اعام کرده  و حتی به درخواست حجت االسام محمدیان که 
از آنها خواســت رأی خود را به دکتر والیتی بدهند مخالفت کرده و 
ســایرین را به خاطر شــرایط خاص قبل از انتخابات از عزل برحذر 
داشتند و حتی دکتر قاضی زاده نظر مخالف دولت را به ایشان منتقل 

کرد. 
میرزاده با بیان اینکه آقایان محمدیان، والیتی و جاســبی موافق 
عزل بنده بودند، تصریح کرد: نکته مهم این اســت که در این جلسه 
آقایــان دکتر صمدی یزدی و فریدون عزیــزی به دلیل اینکه دوره 
چهار ســاله شان تمام شده بوده حق رأی نداشتند و علی رغم تذکر 

برخی از اعضا و تنها با اصرار دکتر والیتی اقدام به رأی دادن کردند. 
در حالی که روشن اســت دوره عضویت ایشان که از طرف شورای 
عالی انقاب فرهنگی  برای یک دوره چهار ساله به عضویت هیأت 
امنا منصوب شده اند در سال 1394 به اتمام رسیده و لذا از حق رای 

برخوردار نبوده اند و رأی آنها باطل است. 
وی گفت: آقای فرهاد دانشــجو هم کــه همانند دکتر عزیزی و 
دکتر صمدی یزدی دوره عضویتش به پایان رسیده، از همان سال در 

جلسات شرکت نمی کرده و لذا در جلسه نبوده است.
میرزاده گفت: با این حساب عزل بنده فقط سه رأی داشته است.

رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی:

         محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشــگاه ها در پاســخ به این سوال که روز گذشته آقای سید حسن 
خمینی در نامه ای خطاب به آقای روحانی روند عزل ریاســت سابق دانشگاه آزاد را غیرقانونی دانسته ، به 
عنوان عضو هیئت امناء دانشــگاه آزاد و کسی که در جلســه حضور داشته، ادعای ایشان را چقدر دقیق 
می دانید؟، گفت: جلســه ای که منجر به عزل رئیس دانشــگاه آزاد و معرفی سرپرست موقت برای این 
دانشــگاه بود از معدود جلســاتی بود که با حضور تمامی اعضاء هیات امناء و از جمله شخص آقای سید 
حسن خمینی تشکیل شده بود و با رفتن دو وزیر که به دلیل همزمانی جلسه با هیات دولت نتوانستند تا 

آخر جلسه حضور داشته باشند، هیچ خللی در نصاب قانونی جلسه پیش نیامد.
به گزارش فارس وی ادامه داد: وقتی برای استعفای میرزاده رای گیری شد، هفت نفر از نه نفر اعضای 
هیات امنا حضور داشــتند و آقایان سید حســن خمینی و حمید میرزاده رای ندادند و پنج نفر دیگر رای 
دادند. آقای سید حسن اعتراض کردند که شما فقط برای استفعاء رای گیری کردید ولی برای عزل رئیس 
دانشــگاه در صورتی که اســتعفا نداد رای گیری به عمل نیامد! آقای والیتی بافاصله برای عزل رئیس 

دانشگاه در صورتی که استعفا ندهد درخواست رای کرد که آن هم با پنج رای به تصویب رسید.
محمدیان تاکید کرد: در اینجا آقای سید حسن که بسیار عصبی شده بودند با حالت قهر جلسه را ترک 
کردند و به دنبال ایشــان آقای میرزاده نیز با گفتن این ســخن که از فردا در دانشگاه حاضر نخواهم شد 
جلسه را ترک کردند. با رفتن این دو نفر هنوز جلسه رسمیت خود را داشت زیرا 5 نفر از اعضاء هیات امنا 
حضور داشتند که طبق اساسنامه اکثریت به شمار می روند و به همین دلیل برای سرپرستی آقای نوریان 

رای گیری شد که به اتفاق آراء تصویب شد .

حمید میرزاده، رییس سابق دانشگاه آزاد اسامی به اتهام فساد مالی در این دانشگاه پاسخ گفت و از 
دکتر والیتی خواست اسناد این فسادهای ادعایی را به اطاع عموم برساند.

به گزارش برنا، حمید میرزاده، رییس ســابق دانشگاه آزاد اسامی به اتهامات فساد مالی که امروز در 
برخی رسانه ها از قول دکتر علی اکبر والیتی به دانشگاه آزاد اسامی وارد شده پاسخ داد.

در پاسخ پنج بندی میرزاده آمده است:
علیرغم اینکه در پاسخ به اتهامات مشابه که در جلسه موسوم به هیات امنا مورخ 1396/2/3 دانشگاه 
مطرح شد پیشتر طی دو فقره نامه جداگانه در تاریخهای 1396/3/2و 1396/3/6 عنوان اقای دکتر والیتی 
و برای اجتناب از رســانه ای شــدن موضوعات مطروحه ، با ارسال توضیحات و مستندات اقدام کرده ام 
.معهذا چون ایشان بدون توجه به توضیحات و مستندات ارسالی نسبت به تکرار اتهامات مذکور اما اینبار 
از طریق رسانه ها اقدام کرده اند، الجرم مجبور شدم مراتب زیر را برای تنویر افکار عمومی اعام دارم.

اهم این نامه موارد زیر است :
1 - هیچگونه قراردادی با این شــرکت داروســازی بیوسان فارمد در زمان تصدی اینجانب با شرکت 

مذکور منعقد نشد
2- موضوع گزارش رئیس واحد اسامشــهر که از قول ایشان اعام شده از نامبرده به اجبار خواسته 
شده زمینی را به مبلغ 53 میلیارد تومان برای حل مشکل پارکینگآن واحد خریداری کند  آن واحدخریداری 

کند کاما دروغ و کذب و قلب حقیقت است.  
3 - فرزندان بنده هیچگونه دخالتی در امور دانشگاه و قراردادهای کان آن نداشتند. 

حجت االسالم محمدیان رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها :

عزل میرزاده کامال قانونی بود 
پاسخ رییس سابق دانشگاه آزاد به اتهامات والیتی:

 آماده مناظره با دکتر والیتی هستم

اختصاصی مستقل از آخرین تالش ها برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس

رئیس و نواب می مانند
عاطفه مجیدی - خبرنگار 


