عـــــلوم سیاســـــی
حسن روحانی؛ آتشنشان یا معمار؟

سیاستاستیضاح
آیا کارگزاران دولت از کنشگران دانشجویی
درمواجههبااستیضاحعقبماندند؟

علی هنری پژوهشگر جامعهشناسی در دانشگاه آمستردام هلند
با فراگیرشدن شبکههای اجتماعی و امکانهایی که در مشارکت و حضور سیاسی مردم
به وجود آمده ،مشارکت گروههای غیررسمی بر پایۀ خواستها و باورهای مشترک و
افکار عمومی جامعه ،بیش از پیش در سیاست تعیینکننده شدهاند .آنچنان که امروزه
قدرت احزاب و سازمانهای رسمی سیاســی تنها با توان تغییر کرسیهای رسمی
حکومتی اندازهگیری نمیشود بلکه یک بدهبستان قابل توجه با افکار عمومی و جریانهای غیررسمی
موسمی دارد .بدینترتیب نمیتوان یک واقعۀ سیاسی و پیامدهای آن بر چیدمان قدرت سیاسی را ارزیابی
کرد بدون آنکه تأثیر متقابل آن بر افکار عمومی مردم و بر گروههای غیررسمی را سنجید .با این توضیح،
تأثیر استیضاح وزیر علوم بهعنوان یک واقعۀ سیاسی باید در سه سطح (یک) نیروهای سیاسی رسمی یا
صحنۀ رسمی سیاست( ،دو) افکار عمومی جامعه و (سه) گروههای غیررسمی سیاسی مشارکتکننده در
حوزۀ عمومی مورد بررسی قرار گیرد .تحوالت پیرامون استیضاح وزیر علوم به وضوح محل تقابل و تقاطع
این سه سطح را نشان میدهد .در این واقعه ،جریانهایی که بر پایۀ سیاست سنتی عمل میکنند و بیشتر
چشم به کرسیهای قدرت دارند ،تالش کردند سازوکارهای رسمی سیاسی را به خدمت بگیرند و با عزل
وزیر غیرهمسو ،قدرت خود را در ساخت سیاسی مستحکم کنند (سطح یک) .اما از سوی دیگر با استیضاح
یک هدفــشاید کالنتریــنیز دنبالشدو آنناامیدکردن افکار عمومینسبتبه دولتفعلیوجریان
سیاســی و فکری رقیب بود (ســطح دو) .اما آنچه که از نگاه این جریان بهواسطۀ رویکرد سیاسی و
سیاستورزیسنتیاشپوشیدهبود،تأثیرکنشهایجمعیجریانهایغیررسمیبرصحنۀسیاستاست؛
کنشگریای که میتواند به تبیین و بیان خواستها و اعتراضهای مخالف جریان اقتدارگرا بینجامد و این
مطالبات را به عمق جامعه نفوذ دهد و به سیاست رسمی بقبوالند (سطح سه).
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عكسها :احسان نادریپور

اول :استیضاحوساختسیاسی
استیضاحخواهان بهخوبی توانستند صحنۀ استیضاح را به سود خود بچینند.
از قدرت البی خود در داالنهای مجلس و بیرون آن بهره گرفتند و شاید از آن
مهمتر در دفاع از استیضاح ،گفتاری اقناعکننده در باور مجلسیان برگزیدند .دو
دادۀ آماری از یک وبســایت را که یکی از چند ده پایگاه دادۀ کتابشناختی
اســت ،مستمســک قرار دادند و با باال و پایین کردن منحنیها ســقوط دو
پلهای جایگاه علمی ایران را نتیجه گرفتند و بالفاصله این «رکود علمی» را به
سیاسیکاری در «وزارتخانهای که وظیفهاش تولید علم است» متصل کردند.
عالوه بر چارچوببندی گفتار ،در عمل نیز استیضاحخواهان از چند هفته پیش
از استیضاح توان پارلمانی و رسانهای خود را برای فشار بر هیئترئیسۀ مجلس
برای پذیرش استیضاح ب ه کار بردند و در ده روز منتهی به استیضاح بهطور کامل
بر این موضوع تمرکز کردند .تیترهای ســایتها و روزنامههای حامی جریان
استیضاح نشانگر این تمرکز قوی و عزم جزم است 1.اخبار خبرنگاران پارلمانی
نیز در روزهای پیش از استیضاح و ج ّو روز استیضاح در مجلس حاکی از جدیت
و توانمندی استیضاحکنندگان در دردستگرفتن فضای مجلس بود .درنهایت
نیز استیضاحکنندگان به هدف مســتقیم خود یعنی رأیآوردن استیضاح و
خداحافظی فرجی دانا دست یافتند .بدینترتیب میتوان استیضاحکنندگان را
پیروز قاطع سیاست سنتی در این مقطع دانست.

دوم :استیضاحوافکارعمومی
اما در سطح افکار عمومی نیز میتوان استیضاحکنندگان را پیروز نسبی دانست.
استیضاحکنندگان و مخالفان دولت با طرح ناامیدسازی از هر نوع اصالحی به دست
دولت به دنبال آن بودند که نشان دهند با روی کار آمدن دولت روحانی تغییری
صورت نگرفته است و دولت همچنان باید سیاستی را دنبال کند که آنان تعیین
میکنند؛والبتهآناننیزقادرنددولترابرایهرانحرافیازاینسیاستتنبیهکنند.
استیضاحکنندگان در بهتصویرکشیدن چنین فضایی موفق بودند .وقتی مخالفان
تندرو دولت بتوانند سیاســتهای وعدهدادهشدۀ روحانی و خواست حامیانش
را بهراحتی به چالش بکشند و مجریان آن را تنبیه و توبیخ کنند ،چه امیدی به

پیشبرد دیگر وعدههای دولت میتوان داشت؟ هرچند دادههای دقیقی در
مورد تغییر افکار عمومی نداریم اما منطقاً اگر دولت توان نگاهداشتن وزیری
مورد قبول حامیان جوان و دانشگاهی خود را ندارد ،چه تضمینی است که
بتواند دیگر کارگزاران خود را در سه سال باقیمانده حفظ کند .هرچند شاید
انتصاب محمدعلینجفیبهسرپرستیوزارتعلوموتأکیدرئیسجمهوربر
ادامۀ مسیر باالبردن کیفیت و توسعۀ مسائل فرهنگی و اخالقی در دانشگاه و
حفظ آرامش در سطح دانشگاههای کشور توسط سرپرست جدید ،پاتکی بر
سناریوی ناامیدسازی بود ،ولی واقعیت این است که این گفتهها و انتصابها
تأثیر قابل توجهی در داوری افکار عمومی از نتیجۀ استیضاح ایجاد نمیکند.
آنچه که برای عموم جامعه قابل فهم و درک اســت برکناری «وزیر» در
یک زمان معین است .اینکه نجفی چقدر با فرجی دانا همسوست یا اینکه
دولت تا چه اندازه مصمم است سیاستهای کلی وزارت علوم را ادامه دهد،
امری است زمانبر که نمیتواند جایگزین شوک لحظهای استیضاح شود.
شفافسازی در مورد بورسیههایی «غیرقانونی» و رونمایی از فساد پشت
اخذ بورسیهها هزینهای بود که استیضاحکنندگان در برابر افکار عمومی
پرداخت کردند .اما درمجموع پروژۀ ناامیدسازی حامیان امیدوار دولت در
طرحاستیضاحموفقعملکرد؛چراکهفسادهشتسالگذشتهچیزینبود
که از چشم هواداران دولت پوشیده مانده باشد و آنچه محل شک هواداران
میتوانست باشــد ،توانایی و ارادۀ دولت در تغییر سیاستهای مخرب و
کوتاهکردن دست مفسدان بود.

سوم :استیضاحوکنشگراندانشگاهی
اعالم وصول استیضاح وزیر علوم توسط هیئترئیسۀ مجلس ،آغاز ده روز
پرتحرک برای دانشگاه و بیان خواستهای جامعۀ دانشگاهی بود .در این ده
روز دهها نامه و بیانیه در حوزۀ عمومی منتشر شد که نشانگر درگیرشدن و
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کنشگری هزاران دانشجو و استاد دانشگاه در فصل تعطیلی دانشگاهها بود.
دربیانیههاونامههاییکهخطاببهمردم،نمایندگانمجلسورئیسجمهور
نوشته شد ،نام حدود دویست تشکل دانشگاهی از دهها دانشگاه کشور به
چشم میخورد .هزاران استاد دانشگاه ،عضو هیئت علمی و دانشجو با شیوۀ
نامۀ سرگشاده تالش کردند به استیضاح سیاسی واکنش نشان دهند و از
وزیر علوم حمایت کنند .حمایتهایی که اگرچه از منظر سیاست سنتی در
حفظ وزیر شکست خورد اما از منظر سیاست جاری و امروزی نتیجهبخش
بود .در کنار نامههای حمایتی ،مطالبات عینی و روشنی از دانشگاه تبیین
یافت و در حوزۀ عمومی بیان شد .نگاهی به این نامهها و بیانیهها نشان از
آن دارد که اکثر آنها ضمن اعالم حمایت از روحانی ،دورنما و تصوری از
دانشگاه مطلوب و وضعیت جدید را نیز به تصویر میکشند .نامهها و بیانیهها
و اظهارنظرها عمدتاً خواست تغییر و مطالبات مردم در انتخابات  92را به
جریانهای سیاسی و استیضاحکنندگان و مردم یادآور شدهاند .ضمن آنکه
جملگیتصویریبهدستمیدهندازاتفاقاتیکهدرهشتسالدولتنهمو
دهمبردانشگاهودانشگاهیانرفتهاست.امضاکنندگاننامههاایناستیضاح
را در شرایطی که ن ُه ماه بیشتر از وزارت فرجی دانا نگذشته است اقدامی با
اهداف سیاسی و برای مأیوسکردن مردم ارزیابی کردهاند .مطالباتی که در
اینبیانیههابیانشدند،هرچنداشتراکاتبسیاریداشتند،ولیوسعتقابل
توجهی از حوزههای دانشگاهی را هم دربرمیگرفتند .استیضاحطلبان در
جلوگیری از طرح خواستهایی در این مدت که از سوی جامعۀ دانشگاهی
تبیین شــد ،شکســت خوردند .همچنین هویت و جریانی که در ضمن
این کنشها شکل گرفت و پیوندهایی که در میان جامعۀ دانشگاهی ،نه
براساس یک رابطۀ سازمانی بلکه ،بر مبنای خواستهایی مشترک برقرار
شد ،از دیدگان آنها پنهان ماند .با تحلیل محتوایی حدود پنجاه بیانیه و نامۀ
دانشگاهی منتشرشده در هفتۀ منتهی استیضاح میتوان چنین مطالباتی
را در ایدههای مطرحشده توسط جامعۀ دانشگاهی کشور بستهبندی کرد:
ایجاد فضای شور و نشاط و پویایی در دانشگاه و برطرفکردن فضای رخوت
و «آرامش قبرستانی» با برداشتن مدیریت و نگاه امنیتی از دانشگاه؛ مقابله
با بیعدالتی ،رانتخواری و فساد علمی در دانشگاه؛ بازگرداندن دانشجویان
محروم از تحصیل و لغو دســتورالعمل ســتارهدارکردن دانشــجویان؛
بازگشت استادان اخراجی و توقف بازنشســتگیهای اجباری؛ سپردن
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توجه به ورزش
پروژههای عمرانی
دوری از افراطیگری و تندروی
مشارکت دانشگاه در عرصۀ سیاستگذاری و برنامهریزی
دوری از تزویر و بیاخالقی
سوءمدیریت مالی
بهبودفضایفرهنگی
بهبودفضایعلمی
دورکردن دانشگاه از بازیهای سیاسی و جناحی
ارتقای رشد علمی
بازگشت قانونمداری و قانونمندی
ایجاد فضای باز در دانشگاه با احیای تشکلهای مستقل
سپردنزماماموردانشگاهبهدانشگاهیانواعضایهیئتهایعلمی
بازگشت استادان اخراجی و لغو بازنشستگیهای اجباری
بازگرداندن دانشجویان ستارهدار و محروم از تحصیل
حذف بیعدالتی ،رانتخواری و فساد علمی
برداشتن فضای بسته و ایجاد فضای شور و نشاط

نمودار :درصد فراوانی خواستهای دانشگاهی در نامهها و بیانیهها

زمام امور دانشگاه به دست دانشگاهیان و انتخاب رؤسای دانشگاهها با نظر
دانشگاهیان؛ ایجادفضایبازدردانشگاهبااحیایتشکلهایمستقلوتوقف
برخوردهای تبعیضآلود با تشکلها و نهادهای قانونی دانشجویی؛ بازگشت
قانونمداری و قانونمندی به دانشگاه؛ ارتقای رشد علمی؛ دوری دانشگاه از
بازیهای جناحی و سیاسی و تأکید بر استقالل و آزادی آکادمیک دانشگاه.
بهبود فضای علمی و فرهنگی ،دوری از تزویر و بیاخالقی و دوری از افراط
و تندروی در دانشگاهها از دیگر مطالبات بیانشدۀ دانشگاهیان است که
در خالل سطور نامههای حمایت از فرجی دانا قابل رؤیت است .با بررسی و
تحلیل آماری  41نامۀ سرگشادۀ منتشرشده در هفتۀ منتهی به استیضاح
در حمایت از وزیر علوم ،میتوان به ارزیابی جامعی از درصد فراوانی اشاره
به خواستهای مصرح در بیانیهها دست پیدا کرد (نگاه کنید بهنمودار).
برای نمونه در  74درصد نامهها به فضای شور و نشاط و امید در دانشگاهها
و برداشتهشدن مدیریت محدودیتگرا اشاره شده است.

نتیجهگیری :برندهکیست؟بازندهکیست؟
دولت تدبیر و امیــد و کارگزارانش که بنا بر تعریــف باید بازیگر میدان
سیاست رسمی و درون حکومت باشــند ،توفیق چندانی در مواجهه با
استیضاح نداشتند .دولت باید شکست در مقابل استیضاحکنندگان را
بپذیرد؛ چرا که از حضور یک وزیر و شــخصیت «فرهیخته ،اندیشمند،
صاحبنظر و مدیر» ــ به گفتۀ رئیسجمهور ــ محروم شــد 3.اینکه
چه دالیلی باعث شد در یک رقابت رســمی دولت وزیری را که باز هم
به گفتۀ شخص رئیسجمهور توانسته است در فرصتی نُهماهه «فضای
کمسابقهای از آرامش و نشاط را در دانشگاهها ایجاد کند» 4از دست بدهد،
باید مورد واکاوی دقیق قرار گیرد؛ چرا که ادامۀ روند شکستها در میدان
رسمی پروژۀ ناامیدسازی از دولت را با توفیق روبهرو میکند .اما مروری
بر اتفاقات سیاسی پیرامون استیضاح وزیر علوم از منظری بازتر از نگاه
سیاسی سنتی نشان میدهد استیضاحکنندگان هرچند در سطح رقابت
جریانهای سیاسی در درون سیاست رسمی پیروز بودند و همچنین در
هدف کلی ناامیدسازی در سطح افکار عمومی توفیق نسبی داشتند ،اما
در سطح حوزۀ عمومی پیروزی با کنشگران تغییرخواه و دانشگاهی بود.
کنشگرانی که توانستند خواستهای خود را بهصورت مدون و مشخص
بیان کنند و موجبات پایبندی دولت ،و حتی جریانهای سیاسی معقول
مخالف دولت ،به ادامۀ راه فرجی دانا را فراهم آورند .اظهارنظرهای فردی
بهصورتمصاحبهویادداشتومقالهوکنشهایجمعیدرقالبنامههای
سرگشاده حاوی مجموعۀ خواستهایی بود که توسط هزاران دانشجو،
دانشگاهیودانشآموختهوبدنۀاجتماعدررابطهبادانشگاهوآموزشعالی
تبیین ،بیان و چارچوببندی شد که امکان نادیدهگرفتن آنها در آینده
برای کارگزاران دولت دشوار و هزینهبر خواهد بود .بدینترتیب میتوان
نتیجهگرفتکهدولتبرایموفقیتدرادامۀراهبایدبانگاهیغیرسنتیبه
سیاست ،تعامل و ارتباط خود با کنشهای جمعی غیررسمی و کنشگران
تغییرخواهجامعهراافزایشدهد؛نیروهایاجتماعیایکهنشاندادهانددر
موقعیتهایمهم،مؤثرتریننیرووحامیتغییراتاصالحطلبانهوتدریجی
و سیاستهای میانهروانۀ دولت بودهاند.

دولت برای موفقیت
در ادامۀ راه باید با
نگاهیغیرسنتی
به سیاست ،تعامل
و ارتباط خود با
کنشهایجمعی
غیررسمی و
کنشگرانتغییرخواه
جامعه را افزایش
دهد؛ نیروهای
اجتماعیای که
نشان دادهاند در
موقعیتهایمهم،
مؤثرترین نیروی
سیاسی و تاکنون
حامیتغییرات
اصالحطلبانه
و تدریجی و
سیاستهای
میانهروانۀ دولت
بودهاند.

یادداشتها ...............................
 .1نگاه کنید به صفحههای اول
روزنامۀ وطن امــروز در هفتۀ
منتهی به اســتیضاح بهویژه
روزهای 28 ،26و  29مرداد (روز
استیضاح)وهمچنینسهشمارۀ
پیش از استیضاح کیهان28،27
و  29مرداد کــه بهطور کامل به
استیضاحاختصاصداشتند.
 .2مجموعۀ نسبت ًا کاملی از این
نامهها را میتوانید در لینک زیر
بیابید:
https://bitly.com/bundles/
o_7bo9115g003/

.3سخنانرئیسجمهوردرتقدیر
از فرجی دانا پس از استیضاح در
جمععلماوفضالیاردبیل.
 .4دفاع روحانی از فرجی دانا در
هیئتدولت.
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