


ها  و چشم  روز جمعه ساعت 4 عصر،تمام حواسها 
رقابتی  منتظر  و  تلویزیون  صفحه  به  شده  دوخته 
جذاب و نفس گیر میان کاندیدای ریاست جمهوری 
منتظر  دیدگان  که  آنچه  نشد  اما  که  بود،  دوازدهم 
بودند! نشد آنچه را که جوانان منتظر بودند، نشد آنچه 
در  بود.  کرده  ها مشخص  مناظره  برای  قانون  که  را 
بد اخالقی ها و بی  بود که شاهد  اول  همین جلسه 
ادبی ها بودیم و این معلول علتی نیست مگر پوششی 
بودن برای رئیس جمهوری که توان دفاع از خود را 
ندارد! این بد اخالقی را نماینده حزبی شروع کرد که 
سال 88 احترام  سیدالشهداء)ع( را در روز عاشورا با 
کف و ِکل زیر پا گذاشتند. بازهم در سال 96 نماینده 
شان بد اخالقی را که در ذات این حزب نهادینه شده 
اندک  بدون  و  کرده  شروع  انتخاباتی  مناظرات  در 
منطقی سعی در تخریب سایرین برای باال بردن خود 
دارد؛ نماینده ای که منکر پوششی بودن کاندیداتوری 
خود می شود و از سوی دیگر می گوید: آقای روحانی 
شما رئیس بنده هستید ببخشید که چنین و چنان 
آقای  طلبان!!!  اصالح  نماینده تان  بود  این  گویم.  می 
جمعه ی  اجتماعی  مناظره  در  اول  معاون  میلیاردر 
نگاه  با  ... که در  4 سال گذشته  پیشین می گفت:» 
علمی برای حاشیه نشینان کار کردیم«!! در جواب این 
اظهار فضل عجیب باید گفت که آقای اسحاق، شما 
حتی از تلفن دفترتان با مرکز آمار تماس نگرفتید که 
بدانید میزان حاشیه نشینان چه مقدار است؟ رئیس 
در  آقای رسول خضری  بهداشت مجلس،  کمیسیون 
گزارشی آمار چشمگیر افزایش حاشیه نشینان را این 
چنین بیان نموده اند که: آمار واقعی حاشیه نشینان 
16 میلیون نفر است. خدمت جنابتان باید عرض کنم 
تا  شده  باعث  گرفته،  صورت  علمِی  برخورد  این  که 
میزان حاشیه نشینان از 11 میلیون در سال 1392 به 
16 میلیون در سال 1395 برسد!!! این است برخورد 

علمی از دولت به اصطالح تدبیر!!! 
جای بسی تعجب دارد که در همین بدو امر مناظرات 
شروع به کوبیدن کرده اید و به دلیل نداشتن برنامه به 
افتاده اید، و برای غایت خود دست  فکر تخریب رقبا 
به دامان مسائلی می شوید که رئیستان در سال 92 
به  پرداختن  جای  به  شما  بود.  شده  متوسل  آنها  به 
در  دادن  ایده  و  طرح  و  کشور  مشکالت  و  مسائل 
مناظرات، صحبِت باال رفتِن از دیواِر سفارتی می کنید 
که به جوانان و عزیزان ما رحم نکرد!! سخن از دیواِر 
سفارتی می کنید که جنازهای شهدای منا را چند ماه 
در بیابان های کشورش گم کرده بود. صحبت از دیوار 
سفارت آل سعودی می کنید که به نظر برای آن هم 

پوششی از کار درآمدی آقای جهانگیری!!! 
دولتتان(  مساله)عملکرد  صورت  کردن  پاک  برای 

از  که  آنهایی  که  شدید  مسائل  این  دامان  به  دست 
دیوار سفارت باالرفتن در ستاد کدام کاندیدا هستند؟ 
که  بزنم،  تلنگری  فراموش کارتان  ذهن  به  دارد  جا 
آنهایی که اخیرا به امام رئوف ما امام رضا)ع( توهین 
کردند در کدام ستاد هستند؟!! شما به خاطر حمایت 
از حزبی که اعوان و انصارش در سال های 78 و 88 
گردنتان  رگ  ربودند  امرمان  ولی  چشم  از  را  خواب 
باد می کند و خود را نماینده حزب مرفهان می دانید 
حزبی که هدفش از بین بردن اصل نظام است. در مقام 
محکوم کردن بی حرمتی هایی که حزب مورد نظرتان 
که دمش را میزنید چرا زبان در کام گرفته ای و نُطوق 
کشیدی؟ اظهارات جنابتان همین مقدار کفایت نکرد 
دست  خوردن  سیلی  که  زمانی  گفتید:»  ادامه  در  و 
فروش رادیدم احساس کردم که خود سیلی خوردم«!! 
قرار  مظلومین  به جای  را  قدر خودتان  این  که  شما 
که  زمانی  بشنوید؛  را  نکته  این  دارد  جا  دهید  می 
فرودگاه  در  ایرانی  نوجوانان  به  یازدهم  دولت  در 
که  وقتی  داشتید؟؟؟!  احساسی  چه  شد  تجاوز  جده 
کارگران معدن را در دولت یازدهم بسان قرن 18 و 
19  شالق میزدند، چه احساسی داشتید؟! زمانی در 

دولتتان حادثه ی منا رخ داد و حجاج عزیزمان یک 
به یک شهید شدند چه احساسی داشتید؟ هرچند که 
هنوز هم این موضوع جبران خسارت نشده و هنوزهم 
سنگ سفارتش را بر سینه می زنی!!! احساستان فقط 
برای سطلهای زباله ی درب خانه های میلیاردی است 
محرومیت  برای  نه  خوزستان  ریزگردهای  برای  نه 
های  استان  تمام  محرومیت  برای  نه  کرمان  جنوب 
نهادن  ارج  داعیه ی  لطیفتان  احساس  اگر  جنوبی. 
با نشستن در ساختمان  به حقوق شهروندی را دارد 
دیگر  خط  از  خطی  کشور  مشکالت  نظاره  و  دولت 
پیش نخواهید برد. با رانت ها و حقوق های نجومی 
نه تنها نمی توانید حقوق شهروندی را رعایت احیاء 
تر می  پایمال  را  ملت  الناس  بلکه حق  اجرا کنید  و 
کنید. هنوز پرونده اختالس 60میلیارد ریالی شما در 
زمان صدارت وزرات صنایع دولت اصالحات در جریان 
و شهروندان  از حق شهروند  که صحبت  شما  است، 
می رانید با گفتن این حرف که: »بنده برای دفاع از 
حزب اصالحات آمده ام« آب پاکی را بر روی دست 
مردم ریختید که یعنی، مردم من برای حل مشکالت 
دولت  در  ام.  آمده  حقوقتان  بلعیدن  برای  نیامدم 
رئیستان و سابقه خودتان فعل بلعیدن را خوب صرف 
کردید، دست مریزاد!!! در مناظرات ادعا می کنید اگر 
نبود. جا دارد  نبود فضای مجازی هم  یازدهم  دولت 
بگویم که چه میزان از کسب و کار را با فضای مجازی 
پدید آوردید؟ معتقدید که با دولتتان امید و نشاط را 
برای خانواده های ایرانی آورده اید از پیر و جوان این 
مملکت بپرسید که آیا واقعا شور و نشاطی در کسب 
و کار و علم وتحصیل خود دیده اند؟ آقای جهانگیری 
شما که با هوچی گری و شعبان بی مخ بازی نقشتان 
بازی کردید و  از رئیس دولتتان خوب  برای دفاع  را 
له  واهی  های  بهانه  به  را  جوانها  نباید  که  معتقدید 
نه  و  ازدواجش  نه  شغلش،  نه  را  جوان  همین  کرد؛ 
سایر نیازهای خود و خانواده اش را برآورده نساخته 
اید و نارضایتی مردم را گردن سایر نهادهای حکومتی 
می اندازید!؟ در شگفتم از این نطق! مردم از شما و 
دولت شما ناراضی هستند، شما که وعده صد روزه می 
دهید. شما که علی برکت ا... ، شعارها و وعده های تو 
خالِی زیادی دارید، شما که گزارشات سایرین را دروغ 
ُمنَزل!،  وحی  را  خود  سخنان  و  پندارید  می  اتهام  و 
چراکه هم چوب الی چرخ کارخانه کردید و هم چرخ 

سانترفیوژ را شکستید. 
بیشتر  جز  مناظرات  در  توهین  و  بداخالقی  این 
دیگری  عایدی  مردم،  به  حزبتان  و  خود  شناساندن 
برایتان نخواهد داشت، والحق و االنصاف خوب پیاده 
بلد  سوارکاری  که  نظامی  سواره  برای  شدید  نظامی 

نیست! 

در روزهای پیش رو و منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 96 با تحلیل ها  
خود  های  تحلیل  در  بایستی  هستیم.اما  مواجه  گوناگونی  و  متفاوت  نظریات  و 
انصاف را رعایت کرده و از هرگونه بداخالقی و بی قانونی به طور جد پرهیز کنیم.
اما متاسفانه در این میان عده ای بدون توجه به این اصول مهم و اساسی،تنها در 
پی جمع آوری رای و پرکردن سبد آرای کاندیدای مورد نظر خود به هر قیمتی 
هستند.در این راستا مطلب نشریه منتسب به بخش علوم سیاسی تحت عنوان 

دوئل انتخاباتی بسیار قابل تامل است؛ در این نشریه چنین آمده است:
به سود  نهایت  اش،در  وابستگی سیاسی  و  کارنامه  با  رئیسی  ابراهیم  * )حضور 
حسن روحانی تمام می شود.اما این گزاره با یک شرط مهم همراه است،شرطی که 
طرفداران آقای روحانی مطمئن نیستند رعایت شود:رقیب و حامیانش،نخواهند و 

نتوانند دست به مهندسی انتخابات یا تقلب در نتیجه بزنند.
از نگاه نامزدهای معترض،جناح اصولگرا که کنترل نهادهای انتصابی و از جمله 
چند نهاد نظامی و امنیتی اصلی را در اختیار دارد،در دوره های قبلی انتخابات هم 
از روش دخالت سازمان یافته برای جهت دهی آراء و مهندسی انتخابات و هم از 

تقلب در خواندن آرای ریخته شده به صندوق ها استفاده کرده است.( *
به نظر می رسد تحلیلگر نشریه منتسب به بخش علوم سیاسی، خارج از ایران 
نیست، چرا  ایران مطلع  انتخابات در  اجرای  از ساختار و ضوابط  و  زیسته است 
است  فعلی  دولت  کشور  وزارت  انتخابات  انجام  صحت  و  برگزاری  متصدی  که 
انتخابات   وسکان دار دولت فعلی آقای روحانی است و ادعای تقلب و مهندسی 
بودند  ها  همین  مملکت!!!  این  از  دیگر  ارگانی  نه  و  گردد  برمی  فعلی  دولت  به 
کردند.  انتخابات  در  پیروزی  ادعای  کشور  وزارت  اعالم  از  قبل  سال88  در  که 
نگارنده متن دوئل انتخاباتی هم متأثر از اظهار فضل چندین وزیر و معاون آقای 
روحانی شده است؛ که قبل از شروع این ماراتن و در مدت زمان چند ماه مانده 
معاون  امیری  حسینعلی  هستند.  انتخابات  در  وی  پیروزی  مدعی  انتخابات  تا 
را  پیروزی روحانی  یزد  آفتاب  روزنامه  با  رئیس جمهوری در گفت وگو  پارلمانی 
”به  براینکه  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  و  خوانده  قطعی  آینده  سال  انتخابات  در 
مثمر  اقدام  بتوانند  تا  وزیراست  سه  این  برای  کافی  زمان  ماه   7 این  شما  نظر 
باید  افراد  “این  می گوید:  دهند؟”  انجام  وزارتشان  در حوزه  توجهی  قابل  و  ثمر 
واعظی در  نظری دیگر محمود  برنامه ریزی کنند.”دراظهار  ماه  برای 4 سال و7 
دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه استان کردستان گفت:»من فکرمی کنم که 
در29اردیبهشت،انتخابات سختی خواهیم داشت چون هر کس با هر تفکری که 
کاندید شود،هدفش تخریب آقای روحانی است«. درشگفتم ازیک دانشجویی که 
ارائه  اما چنین تحلیل غیرواقع بینانه ای  درآینده خواهان کرسی سیاست است 
می دهد. در جواب این ادعاها باید گفت تقلب ادعایی واهی بود که در سال88 
کشور را به لبه پرتگاه سقوط و جنگ داخلی برد، برخی مردم و نیروهای انتظامی 
و امنیتی در آن حوادث مظلومانه جان باختند، فشارهای بین المللی و سیاسی و 
اقتصادی بر کشورمان بیشتر شد. استارت اتفاقات تلخ سال88 از آنجا زده شد که 
در ماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، رسانه های حامی یک کاندیدا 
با طرح اتهاماتی بی پایه و اساس  دولت مستقر را به مهندسی انتخابات و تقلب 
در آراء مردم متهم کردند در حالی که پس از انتخابات و تا به امروز حتی یک 
مدرک معتبر و مستند که دال بر تقلب در سال88 بوده باشد را ارائه نکرده اند، 
جالب اینجاست که بسیاری از همین افراد که در آن برهه ادعای تقلب را مطرح 
میکردند وقتی سال 92 کاندیدای مورد نظرشان برای منصب ریاست جمهوری با 
آراء مردم برگزیده شد بر سالمت انتخابات صحه گذاشتند!!! از جمله  محمدرضا 
عارف که خود در سال 92 کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود 
از  تشکر  و  تقدیر  مراسم  در  یازدهم  جمهوری  ریاست  انتخابات  پس از  روز  یک 
ستاد های مرکزی و استانی خود به سخنان مقام معظم رهبری مبنی  بر حق الناس 
بودن آرا اشاره و تصریح کرد: »این انتخابات 92 سالمت انتخابات را بیمه کرد و 
پرونده شبهه تقلب و تخلف را برای همیشه بست.« در انتها همگان را به رعایت 
از دولتی ها و حامیان شان می خواهیم در  و  قانون توصیه می کنیم  اخالق و 
برهه حساس انتخابات هوشیار باشند و با طرح صحبت های بی اساس،نسنجیده 
و ادعاهای اثبات نشده در زمین دشمن بازی نکنند و بی جهت سالمت انتخابات 

آتی را که دولت مطبوع خودشان عهده دار برگزاری آن است خدشه دار نسازند.
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صفیر فرافکنی
سالم خدمت دوستان عزیز   

وقتی مناظره ها را میدیدم یک جمله زیبا از یکی از کاندیدهای ریاست 
جمهوری وابسته به دولت شنیدم. تحت عنوان * در جامعه اقشار مختلف 
میتوانند به درجات علمی باال دست یابند * اما... تا کجا ؟ چگونه؟ به چه 
قیمت؟ شما که اوضاع رو سیاه نمی بینید لطفا عینک ما را بر روی چشم 
بزنید...  یک دانشجوی دانشگاه دولتی که می خواهد ادامه تحصیل بدهد 
به  باشد؟  بین  آمار خوش  به کدام  تعریف کند؟  برای خود  ای  آینده  چه 
کدام حمایت؟ به حمایت های دانشگاه که اسم دولتی را به یدک میکشد 
همان  دانشجو،  آموزشی  جامع  سیستم  شدن  بسته  کردن  تهدید  با  و 
مقطع  در  دولت  های  به حمایت  یا  میکند  خالی  را  جیبمان  ته  چندرغاز 
تحصیالت تکمیلی. آیا واقعا وقت آن نرسیده است که به خود بگویید چرا 
یک دانشجوی عالقه مند و با استعداد در رشته تخصصی خود قصد ادامه 
تحصیل ندارد؟ چرا بین آموزش عالی با دانشگاه های دیگر هیچ تفاوت و 
حمایتی نیست ؟  که همه ما خوب می دانیم چنین اشخاصی برای جامعه 
پا  عرصه  این  به  عزیز  اشخاص  این  انصراف  با  که  نه شخصی  است  الزم 
نهند، یا افرادی که با گرفتن مدرک هایی در جاهایی دیگر مدعی مدارک 
درک  را  وزحمت  علم  اهل  و  اجرایی شده  عرصه  وارد  و  باشند  خودشان 
نکنند تا جایی که پنجاه هزار دکترای بیکار داشته باشیم، به دانشجو های 
دکترا هیچ حقوقی داده نشود در صورتی که در کشو های توسعه یافته این 
چنین نیست. بله آقای دکتر شما اوضاع را سیاه نمیبینید چون دانشجو 
نیستید، چون پس از گرفتن مدرک تخصصی و گذراندن خدمت مقدس 
سربازی بیکار نیستید. یک خانواده روستایی منتظر که تمام انرژی خود را 
برای موفقیت فرزند خود گذاشته اند ندارید. متاسفانه این روزا از کار که 
فاکتور بگیریم اشخاصی می توانند ادامه تحصیل دهند که از حمایت مالی 
برخوردارند وقت آن است که بگویم. چشم ها را باید شست جور دیگر باید 

دید .

عدالت آموزشی پهلوان پمبه



آقای محمود  اصالح طلبان  خوزه مورینیوی 
تامین  دوفوریتی  طرح  حامیان  از  یکی  صادقی، 
برگزاری مراسم رسمی عرفی و معمولی  امنیت 
که به طرح عدم انتقاد و بستن دهان ها معروف 
جنجال  دار  طالیه  صادقی  آقای  باشد.  می  شد 
آفرینی و اتهام بدون مستند می باشد، نماینده ای 
که یک مدت زمانی ملت را سرگرم به این کرده 
بود که یا ایها الناس واویلتا وامصیبتا، بگیرید مرا 
که بردند مرا. حقوقدانی که شمی از حقوق را به 
ارث نبرده هرچند مدرس دانشگاه تربیت مدرس 
است اما درشگفتم از ادعاها و اتهامات بدون سند 
قانون  نماد  مطلب  این  که  جناب  این  مدرک  و 
نداری ست. حقوقدانی که نماینده و مدعی قانون 
مداری است که همانند مظنون جنایی از چنگ 
قانون  و  قانونی می کند  بی  و  قانون می گریزد 
شکنی های سال 88 اعتراض انتخاباتی می داند 
و معتقد است که نباید محاکمه ای برای کسی 
در این مورد پیش آید چرا که یک اعتراض ساده 
دولت  در  معدن  کارگران  اعتراض  همانند  بوده 
اما  کردند!!!!.  شان  تنبیه  شالق  با  که  یازدهم 
پرسیدن یک سوال ساده با معیار غیر قابل اندازه 
حبس  به  منجر  تشنج«  یا  توجه  »جلب  گیری 

از  بماند  و  شود!!!  می  شخص  دوساله  تا  ماه   6
خالی بودن چنته تان که این طرح را به سایرین 
می چسپانید و می گویید کی بود کی بود من 
نبودم!!. آقای صادقی که خوزه مورینیوی جریان 
اصالحات می باشد، خوزه ای که فی الحال اگر 

به  باشد  داشته  جیبش  در  اتهامی 
می  انتخاباتی  نامزدهای  تک  تک 
چسباند و تخریب بالوجه می کند 

و صبح فردایش اظهار پشیمانی می 
و  زنی  برچسب  برای  را  زوج  روز  و  کند 

قرار  خواهی  عذر  روز  عنوان  به  را  فرد  روز 
می دهید. خوزه جان اکنون که شما اپوزیسیونی 
دارید که  ثانی شدید قصد  علی مطهری  نام  به 
نسبت  شخص  کدام  به  را  مدنظرتان  اتهامات 
دهید؟ آیا اتهامی در دسترس دارید که بخواهید 
وصله بر تن ارگان ها نمایید!!؟  القصه شما که 
همانند روحانی حقوقدان هستید و به خوبی می 
دانید که پاسخ ادعاهای واهی جنابتان چیست؟ 
لذا از شما آقای خاص مجلس دهم خواستارم در 
اظهارات  از  کریمان دست  دیار  به  ورودتان  بدو 
از  حمایت  و  غریب  و  عجیب  و  واقع  خالف 
اشخاص معلوم الحال بکشید. مرد باشید، حرفتان 

خوزه مورینیو هم آمد

)آقا شبه علم گفتن بهتر از ..............، فوهش، تهمت زدن، فرار کردن، اشک تمساح ریخته، نظر شما چیست؟       (

فکر خودتان هم نیستید را بسنجید و بزنید و اگر به 
به فکر دانشگاه و شخصیت علمی و اخالقی دانشجویان 
موافق و مخالف خودتان باشید که نه انگی بر دانشگاه 
مومنی  حیثیث  دلیل  بدون  نه  و  بچسبد  باهنر  شهید 
خدشه شار گردد، لذا به شما پیشنهاد میکنم بر اساس 
اگر تریبونی به شما رسید، لطف  حکم شورای نظارت 
بفرمایید حواستان به گفتارتان باشد که دوباره مجبور 
نباشید فردایش بروید در یک دانشگاه دیگر بابت گفته 

هایت عذر خواهی کنید.


