بازوی پژوهشی مجلس چه کسانی را استخدام و بودجه خود را چگونه خرج میکند؟
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تولســتوی در ابتــدای رمــان آناکارنینــا
مینویســد«:خانوادههای خوشبخت همه شبیه
همند ،امــا خانوادههای شــوربخت هــر کدام
بدبختی خاص خود را دارنــد» .اهالی خاورمیانه
که سالهاست در راه رســیدن به توسعه دست و
پا میزنند ،شبیه خانوادههای شوربختی هستند
که مشکالت خاص خود را دارند .امروز دیگر هیچ
چهره سیاسی یا مقام و مسئولی را پیدا نمیکنیم
که از نابسامانیهای کشــور گالیه نداشته باشد،
نابسامانیهایی که در همه حوزهها رخ نمایی کرده
و زنگهای خطر را به صــدا درآوردهاند .در میانه
صحبتهای بســیاری این ترجیع بند را میتوان
یافت که ریشه بسیاری از مشکالت نامیده میشود،
«عدم شفافیت در ساختارها» .حال این ساختار
میخواهد سیاسی باشــد یا اقتصادی و یا در هر
حوزه دیگری ،مسئله این است که اتاقهای قدرت
در ایران در هر حوزهای که باشــد شیشه ندارد و
دیوارهای بلنــد آن را احاطه کرده اند .همین امر
سبب شده تا پشت این دیوارها مردان قدرت برای
خود حیاط خلوتهایی تشکیل دهند که نفوذ به
آن سخت اســت و نظارت بر آن کار پیچیدهای را
میطلبد و شاید این همان شوربختی مخصوص ما
باشد .شوربختی که اکنون مدتهاست به بهارستان
هم سرایت کرده است.
امروز داستان شفافیت به ساختمان بزرگ پارلمان
رسیده است .ماجرای شفاف شدن بودجه مجلس
که به نوعی در انحصار هیات رئیسه است تبدیل
به یکــی از مطالبات جدی نمایندگان شــده و با
وجود مقاومتهای رأس مجلــس ،اما مانند آب
باریکهای تالش میکند راه خود را باز کند .در این
میان این شفافیت خواهیها نام یک مرکز گهگاه
از زبان نمایندهها شنیده میشود ،مرکزی که به
باور بسیاری تبدیل به حیاط خلوت علی الریجانی
شده و میل به پاســخگویی و شفافیت در آن هم
بسیار پایین است و درخواست تحقیق و تفحص از
آن همواره به درهای بسته میخورد .حال سؤال
اینجاست که پشــت آن دیوارهای بلند چه خبر
است که مانند برج دیده بانی دژی غیرقابل نفوذ
شده است؟
چرا مرکز پژوهشها شائبه برانگیز شده است؟

این بخش از مجلس همیشــه حرف و حدیثها
زیادی را پشــت ســر خود داشــته و نمایندگان
بسیاری تالش کردهاند تا سر از کار مرکز پژوهشها
در بیاورند ،اما هر بار با موانعی رو به روشدهاند.
محمدجواد ابطحی ،نماینده خمینی شهر و عضو
فراکسیون والیی مجلس در گفتوگو با «جامعه
فردا» به این ســؤال پاسخ داده که چه مسائلی در
مرکز پژوهشها وجود دارد که برخی نمایندگان
و از جمله خودش خواســتار شفافسازی درباره
عملکرد آن هستند.
او با اشاره به اینکه مقاومت درباره شفافسازی از
مرکز پژوهشها تنها مختص به این دوره نیست،
گفت :در دوره هشــتم مجلس و زمانی که آقای

توکلی رئیس مرکــز پژوهشهای مجلس ،آقای
عباســپور رئیس کمیســیون آموزش بود طرح
تحقیق و تفحص از مرکــز پژوهشهای مجلس
با امضای  40نماینده کلید خورد و به کمیسیون
آموزش رفت اما آنقدر طول دادند و روند را طوالنی
کردند که مجلس هشتم به پایان رسید .این دغدغه
هنوز هم وجود دارد که باید تحقیق و تفحصی از
این مرکز صورت بگیرد.
ابطحــی در ادامه و در پاســخ به این ســؤال که
شائبههایی سبب شــده تا همچنان این دغدغه
وجود داشــته باشــد ،گفت :نماینــدگان اصال
نمیدانند به طور دقیــق در مرکز پژوهشها چه
خبر است ،یکی از مواردش اســتخدامها در این
مرکز است و نگران هستیم که این استخدامها بر
اساس شایسته ساالری نباشد و با سفارش و رانت
صورت گرفته باشد.
ایــن در حالی اســت که چندی پیــش برخی از
نمایندگان و از جمله محمد جواد ابطحی درباره
استخدامهای کل مجلس ابراز نگرانی و اعالم کرده
بودند کــه بعضی افراد با ســفارش از برخی افراد
خاص و حتی گاه با سفارشهایی بیرون از مجلس
استخدام شــدهاند .به باور بسیاری از نمایندگان
تعداد زیادی از این افراد ســفارش شده امروز در
مرکز پژوهشها جمع شدهاند.
مورد بعدی که ابطحی به آن اشاره میکند بحث
بودجه اســت و میگوید :هیچگــزارش دقیق و
روشنی درباره اینکه بودجه مرکز پژوهشها کجا
خرج میشود ،وجود ندارد و این مسئلهای نیست
که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت زیرا بودجه
این مرکز پــول کمی نیســت .او در ادامه اضافه
میکند :من به عنــوان نماینده اطالعی ندارم که
سفارش مقالهها به چه کسی ،با چه ضرورتی و با
چه هزینهای داده میشود.
بیان این صحبت بحث را به نقاط دیگری کشاند.
مدتهاست که بســیاری از نمایندگان نسبت به
عملکرد مرکز پژوهشها انتقاد دارند و معتقدند
بر اساس خواســت و سیاستهای رئیس مجلس
پژوهشهایی را ارائه میدهد .به بیان دیگر اگر علی
الریجانی تمایلی به تصویب و یا رد مسئله مهمی
داشته باشد بر اساس خواست او مرکز پژوهشها
وارد عمل میشود و چند روز پیش از رأی گیری
پژوهشهایی را منتشــر میکنند تا بتوانند رأی
نماینــدگان در صحن علنی را تحــت تأثیر قرار
دهند .این در حالی اســت که این مرکز به عنوان
یک نهاد علمی باید عملکرد مستقلی داشته باشد
تا مورد اعتماد نمایندگان و مردم قرار گیرد .همین
امر سبب شــده تا یکی دیگر از شائبهها ،سفارش
مقالهها باشد.
ابطحی درباره این مسئله میگوید :یکی از شائبهها
این است که نگاههای سیاسی و شخصی خاص را
در پژوهشها دخیــل میکنند .پیش از این رویه
اینگونه بود که ســفارش مقاله و پژوهش و همه
دانشگاهها و داده میشد و از همه نخبگان استفاده
میشد؛ اما االن بسیاری از پژوهشها جهتگیری
دارد و اصال مشــخص نیست در آنها از کدام نخبه
در کدام دانشگاه استفاده شده و همین امر باعث
عدم اعتمــاد نمایندگان به نتایــج پژوهشهای
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این مرکز شــده است .مرکز پژوهشهای مجلس
ظرفیت بســیار خوب و باالیی دارد که باید از آن
استفاده کرد ،اما استفاده درست نه برای پیش برد
سیاســتهای افراد خاص در مجلس .البته این را
هم بگویم کــه بخشهایی از این مرکز مثل دایره
حقوقی عملکرد خوبی داشــته ،اما این مســئله
را درباره بقیــه بخشهایش نمیتوانیــم با این
صراحت بگوییم.
تحقیق و تفحص جدید

نماینده خمینیشــهر در پاســخ به این ســؤال
که بــا توجه به همه این شــائبهها آیا نمایندگان
نمیخواهند در مــورد مرکز پژوهشها تحقیق و
تفحصی را آغاز کنند ،گفت :حدود یک ماه پیش
طرح یک تحقیق و تفحص از کل مجلس را کلید
زدیم که مرکز پژوهشها هم جز آن است ،منتها
قرار شد هیات رئیسه درباره چند محور کلی این
تحقیق و تفحص که شــامل شفافیت در بودجه،
اســتخدامها و چند مورد دیگر بود به سؤاالت ما
پاســخ دهند تا در صورت اینکه قانع نشویم این
تحقیق و تفحص را به صورت جدی پیگیری کنیم.
ابطحی در پاسخ به این سؤال که آیا ضرب األجلی
برای پاسخگویی هیات رئیسه گذاشتهاند ،گفت:
فرصت برای اعالم وصول تحقیق و تفحص شش
ماه است ،اما ما فشار میآوریم که این زمان طوالنی
نشــود و هر چه زودتر تکلیف مشخص شود و اگر
الزم باشــد کار تحقیق و تفحــص از کل مجلس
شــورای اســامی و از جمله مرکز پژوهشهای
مجلس آغاز شود.

حیاط خلوت آقای رئیس

در پس همه این شــائبهها مسئله دیگری وجود
دارد کــه نماینــدگان وقتــی در برابــر آن قرار
میگیرند صدای خود را پایین میآورند و تقاضای
خاموشکــردن دســتگاه ضبط صــدا را دارند.
موضوعی که بهارستان نشــینها تمایلی ندارند
با نام آنها بیان شود .بســیاری بر این باورند مرکز
پژوهشهــای مجلس تبدیل بــه حیاط خلوت
رئیس مجلس شده اســت ،جایی که با خاموش
شــدن نورافکنهایش و استخدامهایی که به باور
بســیاری از نمایندگان سفارشی است تبدیل به
جای مناسبی برای پیشبرد اهداف سیاسی آقای
رئیس در آینده شده است.
در این میان حضور مرد شــماره یک الریجانی در
راس مرکز پژوهشها این ظــن و گمانها را هم
پررنگ کرده اســت .در آغاز شکل گیری مجلس
دهم افراد دیگری برای ریاست این مرکز پیشنهاد
شــده بودند ،از جمله محمدرضا عارف که بازنده
رقابت با الریجانی برای ریاست مجلس شده بود.
چهره آکادمیک او و سر لیست بودنش در تهران و
رأی باالیی که کسب کرده بود ،سبب شد تا بسیاری
این مسئله را مطرح کنند که عارف برای این جایگاه
مناسب است و حتی خبرهایی مبنی بر پیشنهاد
الریجانی به عارف نیز به گوش رسید ،اما عارف این
پیشنهادها را تکذیب کرد.
اما در این میان یــک نماینده دیگر هم تالش
کرد تا بر مســند مرکز پژوهشها بنشــیند و
محمدجواد فتحــی ،نماینده تهــران و عضو
لیست امید که موفق نشد .علی الریجانی مرکز

پژوهشهای مجلس را به ایــن راحتیها رها
نمیکرد و کاظم جاللی را که به باور بســیاری
دست راســت آقای رئیس شمرده میشود ،در
این جایگاه ابقاع کرد تا تسلط کامل خود را به
این مرکز از دست ندهد .اکنون اما با روشن شدن
این جریان که الریجانی به دنبال تاسیس حزب
است ظن و گمانها به این سو رفته که این مرکز
تبدیل به مرکزی برای کادرسازی و البته اماده
کردن زمینههای نامزدی او در انتخابات 1400
اســت و کاظم جاللی هم با همین ماموریت بر
مسند ریاست مرکز پژوهشهای مجلس تکیه
زده است.
ابطحی در باره این موضوع کمی محتاط پاســخ
میدهــد و میگویــد :من نمیگویــم که مرکز
پژوهشها تبدیل به یک ســازمان سیاسی برای
آقای الریجانی شده زیرا هنوز افراد مستقل در آن
رفت و آمدهایی دارند و با آنجا همکاری میکنند؛
اما بهطور دقیق میتوانم بگویم هنوز به آن مرحله
نرسیده است.
به نظر میرســد برای نمایندگان روشن شده که
در مرکز پژوهشها خبرهایی برای ســال 1400
است اما با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات
ریاستجمهوری باقی مانده است شاید این مرکز
هم در ابتدای این مسیر است و هنوز به آن مرحله
نرسیده .دور از ذهن نیســت که همین امر باعث
جلب توجه نمایندگان به مرکز پژوهشها شــده
و حاال قصد کردهاند تا نورافکنها را به ســمت آن
سوق دهند تا روشــن شود در حیاط خلوت آقای
رئیس چه خبر است.

شورای اجتماعی زنان مقابل فراکسیون زنان
خود خارج شود.
همین نگرانیها سبب شــد که زنان مجلس امروز هم در صحن
و هم در راهرو و در جمع خبرنگاران نسبت به آن واکنش نشان
دهند .فاطمــه ذوالقدر ،نماینده مردم تهــران ،طی اخطاری و
با اســتناد به اصل  21قانون اساســی گفت :دولت موظف است
حقوق زنان را در تمامی جهات با رعایت موازین اسالمی تأمین
کرده و زمینههای مساعد را برای رشد شخصیتی زنان و احیای
حقوق مادی و معنوی آنان ایجاد کند .ذوالقدر ادامه داد :با توجه
به معضالت و مشکالت موجود در جامعه نظیر خشونت فیزیکی و
مالی که بعضا از طرف محارم علیه زنان بوده و آسیبهای بسیاری
به جامعه زنان وارد کرده است از دولت خواستاریم به تسریع در
ارائه الیحه تأمین امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان که خواسته
بهحق جامعه زنان اســت در راستای حقوق شهروندی و اجرای
اصل  21قانون اساسی اقدام کند.
شورای فرهنگی و اجتماعی زنان سیاسیکاری میکند

پروانه سلحشوری ،از اعضای فراکسیون زنان مجلس ،در گفتوگو
با «جامعه فردا» توضیحاتی درباره شورای فرهنگی و اجتماعی

زنان ارائه داد .او معتقد است این شورا منتظر است که فراکسیون
زنان دست به اقدامی بزند تا مقابل آن قد علم کند ،زیرا به گونهای
سیاسی به این مسائل نگاه میکند.
نماینده مردم تهران در پاسخ به این ســؤال که آیا تا به حال در
جلسات شورای اجتماعی و فرهنگی زنان شرکت داشته است،
گفت :من فقط یک بار به این جلسه رفتم که درباره مسئله کودک
همسری بود ،اما مواضع آنها کامال مقابل مواضعی بود که نسبتبه این مسئله داشتیم و معتقد بودند با افزایش سن ازدواج و کاهش
جمعیت نباید مقابل ازدواج دختران در ســن پایین منع قانونی
گذاشت .ما در فراکسیون زنان با این مسئله مخالفیم و معتقدیم
کودک-همسری آسیبهای غیرقابلجبرانی برای زنان به همراه
دارد .در همان جلســه هم خانم سیاوشــی وقت گرفت و خیلی
شفاف و صریح نسبت به این مسئله واکنش نشان داد.
او در ادامه میگوید :اگر یادداشت خانم آیتاللهی صرفا اظهارنظر
شخصی ایشان باشد اشکالی ندارد ،اما مسئله اینجاست که این
اظهارنظر با توجه به جایگاهی که ایشان دارد میتواند تبعاتی به
همراه داشــته باشد .ضمن اینکه امروز هم مقام معظم رهبری و
هم علمای قم در دیدارهایی که داشــتیم بر این مســئله تأکید

داشــتهاند که باید برای کاهش خشونت علیه زنان تالش کنیم.
سلحشــوری اضافه کرد :کجای دین گفته است که یک زن باید
کتکهای شوهرش را تحمل کند ،چون محرم اوست .متأسفانه
نگاه خانم آیتاللهی حتی دینی هم نیست و نسبت به این مسائل
نگاه کامال سیاسی دارد.
سلحشوری در تشریح سیاسی بودن اینگونه اظهارنظرها اضافه
کرد :شــورای فرهنگی و اجتماعی زنــان کامال رویکردی عمل
میکند ،یعنی منتظر است فراکسیون زنان مجلس موضوعی را
مطرح کند تا سریع مقابل آن موضعگیری کند .وقتی فراکسیون
درباره کودک-همسری اظهار نظر میکند سریع واکنش مخالف
نشان میدهند ،درباره ورود زنان به ورزشگاهها صحبت میکند
بالفاصله موضع مخالف میگیرند و فقط منتظر نشســتهاند تا
ببینند ما در مورد چه صحبــت میکنیم تا در مقابل آن قد علم
کنند و ساز مخالف بزنند و این یعنی نگاه سیاسی.
عضو فراکســیون زنان در پایان اطمینان داد که اگر قرار باشد
چنین نگاههایی الیحه تأمین امنیت زنان را تحت تاثیر قرار دهد
فراکسیون زنان مقابل آن ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد
داد مسئله امنیت زنان قربانی نگاههای سیاسی شود.

پاسخ معاونت ریاستجمهوری به اظهارات عضو شورای اجتماعی زنان
روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور
زنان و خانواده نظر به یادداشت منتشره از سوی
زهرا آیتاللهی با عنــوان «الیحه امنیت زنان در
برابر خشــونت یا اجرای هدف  ۵ســند »۲۰۳۰
پاسخ داد.
به گــزارش «ایلنــا» ،روابط عمومــی معاونت
ریاســتجمهوری در امور زنان و خانواده اعالم
کرد :نظر به یادداشــت منتشــره از سوی سرکار
خانم زهرا آیتاللهی با عنوان «الیحه امنیت زنان
در برابر خشونت یا اجرای هدف  ۵سند ،»۲۰۳۰
تذکر نکات زیر را ضروری میداند:
 -۱معاونت امور زنان و خانواده در دولت تدبیر و
امید نظر به سیاستهای این دولت ،ضمن استقبال
از هر نقــد علمی و تخصصی وظیفــه میداند به
منظــور تنویر افکار عمومی شــبهات غیرعلمی

و برداشــتهای غیرمنطقی را با حفظ احترام و
تعامل پاسخ دهد.
 -۲پیش و بیش از هر ایدهای ،در این الیحه تحقق
نگاه همهجانبه دین مبین اســام نسبت به زن و
تأمین امنیت او در خانواده و جامعه اســامی مد
نظر بوده؛ یعنی آنچه کــه در آرمانهای متعالی
امام خمینی (ره) برای استقرار جمهوری اسالمی
بیان شد و نیز سخنان مصرح مقام معظم رهبری
که نسبت به موقعیت زن در خانواده هشدارهای
جــدی داده و خواهان حمایت از زنان شــدهاند؛
از جمله این ســخن صریح و بیتعارف معظم له
مهم این اســت که در محیط خانواده
که« :نکته ّ
 -همانطور که گفتم  -این دو عنصر و دو موجود،
ضمن برخورداری از خصوصیاتشــان ،با یکدیگر
هماهنگی و همزیســتی دارند .لکن زن از لحاظ

هیچگزارش
دقیق و روشنی
درباره اینکه
بودجه مرکز
پژوهشها کجا
خرج میشود،
وجود ندارد و
این مسئلهای
نیست که
بتوان به
سادگی از کنار
آن گذشت
زیرا بودجه این
مرکز پول کمی
نیست .من به
عنوان نماینده
اطالعی ندارم
که سفارش
مقالهها به چه
کسی ،با چه
ضرورتی و با
چه هزینهای
داده میشود

سوژه روز

سلحشوری :نمیگذاریم امنیت زنان قربانی نگاههای سیاسی شود

جامعه فردا :واکنشها به یادداشت زهرا آیتاللهی درباره مسئله
خشونت علیه زنان دیروز به مجلس رسید و اعضای فراکسیون
زنان نسبت به آن واکنش نشان دادند.
آیتاللهی طی یادداشــتی در یکی از روزنامههای صبح تهران
عنوان کرده بود« :تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت
از زنان همانطور که اسالم هدایت کرده ،آن است که حمایت از
زنان را به مردان خانواده بسپاریم .پدر ،همسر ،برادر ،پدر بزرگ،
پدر همســر و محارمی که قدرت حمایت و دفــاع از زن را دارند
و دیدهایــم که هرگاه حکومت ،قانــون و هر قدرت دیگری مثل
فشارهای بینالمللی و رسانهای به حمایت زنان آمدهاند ،مردان
را مقابل زنان قرار داده و به موضعگیری و بعضاً انتقامجویی وادار
کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به
انحرافات اخالقی سوق داده است».
بیان این نظرات شاید به خودی خود چندان مهم نبود ،اما جایگاه
زهرا آیتاللهی به عنوان رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان
بود که این اظهارنظر را واکنشبرانگیــز کرد و بیمهایی در دل
بسیاری برانگیخت که در شرایطی که الیحه تأمین امنیت زنان
در بالتکلیفی به ســر می برد با اعمال نفوذهایی از هدف اصلی
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جسمی ،ظرافت بیشــتری دارد و مرد ،قویتر و
گردن کلفتتر است .با این حال ،اگر قانون از زن
تعرض
دفاع نکند ،ممکن اســت مرد ،نسبت به او ّ
کند .لذا ،قانون ،در حمایت از بانوانی که خانواده
تشکیل دادهاند و درون محیط خانوادگی خودشان
هستند ،وظایف بسیار سنگینی دارد .مطلبی که ما
در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم ،حمایت
اخالقی و قانونی از زن اســت؛ تــا مرد در محیط
خانواده نتواند زورگویی کند .گرچه پس از انقالب،
اصالحات زیادی در قوانیــن ازدواج و حمایت از
خانواده شده است ،اما کافی به نظر نمیرسد .لذا،
توصیه ما به همه دستاندرکاران  -چه آنهایی که
در مجلســند ،چه آنهایی که در دستگاه دولتی
هســتند و چه آنهایی که بر منابر خطابه و وعظ
هستند  -و به خود زنان ،این است که چنین مطلبی

مجدانه دنبال کنند( ».بیانات مقام معظم رهبرى
را ّ
در جمع خواهران ارومیه ۲۸ /شهریور )۱۳۷۵
 -۳در مورد یادداشت مورد بحث اعالم میدارد،
پیشنویــس الیحه تأمین امنیت زنــان در برابر
خشونت که تدوین آن از دولت دهم آغاز شد ،طی
این دو دوره با بررسی ،بازنگری و تحقیق ،همراه
با ماهها تالش اساتید برجسته و قضات محترم و
عالیرتبه قوه قضائیه ،مسیر مطلوبی را طی کرده
و در شــرف نهایی شدن است .اما هنوز تا رسیدن
به نتیجــه ،زمانی دیگر باقیمانــده و قطعا دهها
کارشناس و قاضی مســلمان و معتقدی که روی
آن کار میکنند میتوانند تشــخیص دهند که
چه دیدگاهی اسالمی و کدام غربی و غیراسالمی
اســت .مگر اینکه افرادی بگویند مسلمانی فقط
از آن ماســت و ال غیر .لذا این معاونت اظهارنظر

قطعی نویســنده یادداشــت را یک پیش داوری
تلقی میکند.
 -۴معاونت امور زنان و خانــواده با هدف احقاق
حقوق زنان و کودکان و تحکیم خانواده به مسیر
خود در جهت ایجاد فضای مطلوب و توسعه اهداف
انسانی زنان و نگاه اسالم اصیل ادامه داده و از هیچ
کوششی دریغ نمیورزد .پیشنویس مذکور نیز
برداشتی همراه با سند پشتیبان فقهی و بومی در
کشور بوده و نظر نویسنده مبنی بر بهرهگیری از
اسناد غربی را فاقد صحت میداند.
 -۵متأسفانه یادداشــت نویسنده دارای مطالب
نادرست و در برخی موارد توهینآمیزی براساس
اطالعات غلط بوده و ایــن معاونت ضمن اظهار
تأســف به جهت درج چنین مطالبی ،حق خود
را برای برخورد با توهین و افترا محفوظ میدارد.

بیانیه  800دانشجو
در دفاع از آرمانهای فلسطین:

جامع ه مدنی ایران
نظارهگر وقایع است

جامعه فردا :بیش از  800فعال دانشجویی
اصالحطلب با انتشار بیانیهای تحلیلی نسبت
به تصمیــم رئیسجمهور آمریــکا مبنی بر
انتخــاب بیتالمقدس به عنــوان پایتخت
جدید اســراییل واکنش نشــان داده و آن را
محکوم کردند.
در این بیانیه آمده است :استعمار و استبداد،
مفاهیمی متعلق به تاريخ نيســتند .در كنار
ما اين مفاهيم روز به روز در شــكل جديدی
ســاخته و پرداخته و بازتوليد ميشــوند و
ســنگهاي جنبش مقاومت فلسطين ،تنها
نمادي اســت كه اكنون براي مبــارزه با اين
پديدهها براي ما باقی مانده است.
دانشــجویان در بیانیــه خود نوشــتهاند:
سالهاســت كه مسئل ه فلســطين ،تبديل
بــه بازيهای جناحي و كســب منافع براي
كشــورهايي شده اســت كه از اين جدال به
نفع خود سود ميبرند .كسي به مردمي فكر
نميكند كه هر روز براي به دست آوردن حريم
خود در خيابانها فرياد ميزنند .چراكه فرياد
آنها آنقدر براي همگان عادي شده است كه
انگار هيچ وقت صدايي نشنيدهاند .فلسطین
برای بســیاری از دولتها تنها به دستاویزی
تبدیل شده اســت که از قِبل آن بخواهند با
اعمال نمایشــی و تبلیغاتی و طرح ادعاهایی
که تنها مصرف داخلی دارند ،سیاســتهای
خود را موجه جلوه دهند .از طرفی مذاکرات
بینتیجه غربیان برای حل مسئله فلسطین
تنها شبیه به یک بازی بیپایان و یک نمایش
بزرگ است ،نمایشی که پرده آخرش توسط
کارگردانانی در ســایه هدایت میشــود .به
همین خاطر است که فلسطین تنهاست.
در ایــن بیانیه آمده اســت :روشــنفکران و
آزادیخواهان ،در تمام دنیا یک صدا ،آمریکا را
به دلیل عملکردهای سلطهجویانهاش محکوم
میکنند و اسرائیل را تنها یک رژیم اشغالگر
میدانند که روز به روز به پیشــرویهایش
ادامه میدهد .در روزهای گذشــته ،فرمان
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر مردان و زنان در
کشورهای مختلف را به خیابانها کشانده تا
عرصه عمومی را به صحنهای برای تظاهرات
ظلمستیزانه علیه سیاستهای سلطهجویانه
آمریکا و اسرائیل بدل کنند اما جای تعجب و
همزمان جای نگرانی است که در ایران شاهد
هیچ تظاهرات خودجوش و مستقل مردمی
نبودیم .جامعه مدنی ایران در حالی ســاکت
و نظارهگر وقایــع را دنبال میکند که انتظار
میرفت صدای مســتقلی را در قبال آرمان
فلسطین بلند کند؛ صدایی که خارج از منطق
قدرت به دنبال حقیقت ماجراست.
در ایــن بیانیــه همچنین بــه جنبشهای
اجتماعی اشاره شده :جنبشهای اجتماعی
اگر تنها یک کارکرد هم داشــته باشند ،آن
اتحاد هرچه بیشتر تمام دغدغهمندان جهان و
مقاومتجمعیدربرابرمستعمرانومستبدان
و اشــغالگران است .به همین خاطر فعالین و
کنشگرانباید تمام تالششان رابکنند تاهرچه
بیشتر بتوانند از ابزارهای خود برای خلق این
همدلی و اتحاد ،اســتفاده کرده و صدای این
اتحاد را بتوانند به گوش جهانیان برسانند.
دانشجویان در این بیانیه ادامه دادهاند :حتی
از دیــد منافع ملی نیز «خاورمیانه مســئله
ماســت» .وضعیت آشــفته خاورمیانه باید
پیش روی چشــم هر کنشگر سیاسی باشد.
باید با دید تاریخــی به مقابله با رویکردهای
سیاستزدوده و بیطرفانهای که این روزها
سک ه رایج شدهاند برخاست؛ تاریخ خاورمیانه
از کودتا علیه مصدق تا حمایت از صدام علیه
کردها ،از ایجاد جنــگ و ناامنی در منطقه
از ســوریه و لیبی و یمن گرفتــه تا حمایت
از اســرائیل همگی مســئله ما نیز هستند.
مــا فعالین دانشــجویی همراه بــا گفتمان
عدالتطلبانه و آزادیخواهان ه جنبشهای
جهانــی ،هرچــه بلندتر این مهــم را فریاد
میزنیم که نمیشــود برای آزادی و عدالت
در جامعه خود تالش کرد ،اما در برابر ظلم و
ظالم در گوشهای از خاورمیانه سکوت کرد.
ما معتقدیم باید با تأکید بر اصول و بازگشت
به ایدههای اصیل جنبش دانشجویی ،راه را
دوباره ساخت و نگذاشت که آرمان فلسطین
تنها در دستان جریاناتی خاص محدود شود.
ما فعالین دانشجویی باید به شکلی نمادین
مرزهای بین کشورها را بهمثاب ه نمود اعمال
قدرت دولتها از بین بــرده و با طرد منطق
یک بام و دو هوا و سراپا متناقض «مسئله ما
نیست» بر همبســتگی با تمام جنبشهای
مقاومتی و مردمی تأکید کنیم.

