مغلطه آشکار وزارت علوم برای توجیه حضور فتنه گران در دانشگاه

هفتــه گذشــته بــرای چهارمیــن بــار برنامــه ای کــه وزارت
علــوم بــرای دانشــگاه هــا در نظــر گرفتــه بــود؛ پــس از
اعتــراض دانشــجویان لغــو شــد.چندی اســت کــه وزارت
علــوم بــه بهانــه هــای مختلــف در صــدد برگــزاری برنامــه
هایــی بــا حضــور برخــی افــراد معلــوم الحــال در دانشــگاه
هــا اســت .اقدامــی کــه هربــار بــا اعتــراض دانشــجویان
مواجــه مــی شــود و پــس از آن ایــن برنامــه هــا لغــو مــی
گردد.ابتــدا مســئوالن وزارت علــوم ،هــادی خانیکــی عضــو
حــزب منحلــه مشــارکت را قصــد داشــتند تــا بــه همایشــی
دعــوت کننــد کــه قــرار بــود در آن اعضــای دانشــجویی
کمیتــه ناظــر بــر نشــریات دانشــجویی مشــخص شــوند.
بیــش از  150نشــریه دانشــجویی بــه ایــن اقــدام اعتــراض
کردنــد و برنامــه هــادی خانیکــی در حالــی کــه گفتــه شــده
بــود مســئوالن وزارت علــوم بســیار ناراحــت هســتند ،لغــو
شــد.وزارت علومــی هــا گفتــه بودنــد کــه آنهــا خانیکــی
را دعــوت نکــرده انــد تــا اینکــه دعــوت نامــه ای بــرای
مصطفــی ملکیــان بــا امضــای معــاون آموزشــی وزارت
علــوم بــرای حضــور در مراســم رســمی وزارت علــوم در
گرامیداشــت روز معلــم در دانشــگاه تربیــت معلــم ســابق
منتشــر شــد .مصطفــی ملکیــان یکــی از تئــوری پردازانــی
اســت کــه حتــی تصویــر وی در تجمعــات غیرقانونــی و
آشــوب طلبانــه فتنــه  88نیــز منتشــر شــده اســت و نظراتــی
بــر خــاف اندیشــه هــای اســامی دارد.ایــن دعــوت هــم
بــا اعتــراض دانشــجویان مواجــه شــد و پــس از آن بــود
کــه مســئوالن وزارت علــوم ترجیــح دادنــد برنامــه را بــدون
حضــور ملکیــان برگــزار کنند.دوبــاره خبــر از حضــور ملکیــان
در دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران مطــرح شــد کــه بــرای
همایشــی فلســفی قصــد حضــور در دانشــگاه داشــت .ایــن
بــار کار بــه تجمــع کشــید و بــاز هــم ملکیــان از حضــور
در دانشــگاه بازمانــد.از ســوی دیگــر خبــر حضــور جعفــر
توفیقــی بــه همــراه محمدرضــا عــارف نیــز در دانشــگاه
شــیراز بــا واکنــش هایــی مواجــه شــدو واکنــش هــای
شــدیدی کــه مــی گفــت اگــر جعفــر توفیقــی بــرای برخــی

در حکــم مشــاورت وزیــر اســت بــرای مــا یــک فتنــه گــر
اســت .اشــاره دانشــجویان بــه حضــور و ســردم داری جعفــر
توفیقــی در تحصــن ســال  88برخــی اســاتید بــود کــه

گســترده تشــکل هــای دانشــجویی لغــو شــد.
چنــدی پیــش ســید ضیــا هاشــمی در آییــن تودیــع و معارفــه
روســای ســابق و جدیــد دانشــگاه صنعتــی شــیراز در محــل

مدعــی تقلــب در انتخابــات بودنــد .حــاال البتــه برخــی جعفــر
توفیقــی کــه پیــش از ایــن رئیــس ســتاد انتخاباتــی عــارف
بــوده اســت را هماهنــگ کننــده برنامــه هــای انتخاباتــی
عــارف در دانشــگاه هــا مــی داننــد .رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز در
ایــن بــارهﮔﻔﺖ :اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ هیــچ ﻋﻨﻮان در ﻟﻐﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺎرف و ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻟﻐﻮ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .بــه هــر حــال ایــن حضــور نیــز بــا اعتــراض

ایــن دانشــگاه گفــت :متاســفانه بــاب شــده اســت کــه برخــی
بــا استمســاک بــه عناویــن مبــارک مانــع اصل اصیــل آزادی
و آزاد اندیشــی و بهــره گیــری از منابــع انســانی در دانشــگاه
هــا مــی شــوند .مــی گوینــد فــردی بــه خاطــر فــان مســاله
یــا فــان دیــدگاه نبایــد باشــد؛ ســوال اینجاســت کــه ایــن
برخوردهــا چــه ربطــی بــه ارزش هــا و اصــول نظــام دارد
و البتــه کــه بــر خــاف اصــول نظــام هســتند.معاون وزیــر

علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری افــزود :امــروز در راس نظــام،
دانشــمندی اســت کــه در حــوزه دیــن شناســی و جامعــه
شناســی در صــدر روزگار مــا قــرار دارد و ایــن الگــوی موفــق
نظــام اســامی اســت کــه بــر آزاداندیشــی تاکیــد دارنــد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تقویــت ســعه صــدر در دانشــگاه
و جامعــه گفــت :لزومــی نــدارد کــه دانشــمندان ،اســاتید
و متفکــران مثــل مــا بیندیشــند و در عالــم اندیشــه بایــد
تنــوع را بــه رســمیت شــناخت.این مقــام مســوول ادامــه داد:
یــک اســتاد دانشــگاه در رشــته خــود بــه مثابــه یــک مجتهــد
اســت و نمــی توانــد مقلــد دیگــری باشد.اســتادان خــوب
مســتقل مــی اندیشــند و ایــده هــای جدیــد در ذهــن دارنــد
و دانشــجوی مــا نیــز حــق دارد ایــده متمایــز داشــته باشــد
و نمــی توانیــم کســانی کــه اندیشــه هــای متفــاوت دارنــد
را حــذف کنیــم؛ اندیشــه هــای متفاوتــی کــه در چارچــوب
اهــداف و دغدغــه مشــترک مــا یعنــی اعتــای نظــام و
اقتــدار ملــی هســتند.وی افــزود :بایــد اجــازه دهیــم دیــدگاه
هــای مختلــف مطــرح شــوند ،دانشــگاه و جامعــه اســامی
جامعــه ای آزاد اســت و آزادی جــزو اصــول انقــاب مــا
اســت و تحفــه ای غربــی نیســت بلکــه جــزو آرمــان هــای
جمهــوری اســامی است.هاشــمی گفــت :آزادی اندیشــه و
بیــان بــدون رعایــت قانــون و حفــظ حریــم هــای اخالقــی و
حرمــت دیگــران پســندیده نیســت امــا در عیــن حــال نبایــد
بــا ســلیقه هــای تنــگ نظرانــه بــه دنبــال محــدود کــردن
دانشــگاهیان و دانشــجویان بــود.
مســئوالن وزارت علــوم بــا ایــن بهانــه کــه کرســی هــای
آزاد اندیشــی مطالبــه رهبــری اســت ایــن دعــوت هــا را
توجیــه مــی کننــد امــا بــه ایــن اعتــراض صحیــح پاســخ
نمــی دهنــد کــه کــدام کرســی آزاد اندیشــی یــک طرفــه
برگــزار مــی شــود؟! دانشــجویان مــی گوینــد اجــازه حضــور
یــک طرفــه کســانی کــه ســعی در تخریــب دیــن و ارزش
هــا را دارنــد بــه محیــط دانشــگاه نخواهنــد داد چــرا کــه
نتیجــه چنیــن حضــوری برهــم خــوردن آرامــش علمــی
دانشــگاه اســت کــه دســتاورد آزاد اندیشــی هــم نــدارد.

مقابــل بــر اســاس توهماتــش مذاکــره مــی کنــد .عبــاس
عراقچــی هــم در تلویزیــون گفــت علــت عــدم پیشــرفت
مذاکــرات زیــاده خواهــی امریــکا بــوده اســت.
آنچــه از ســوم آذر یعنــی زمــان امضــا توافقنامــه ژنــو تــا کنــون
مــی گــذرد اجــرای بــی کــم و کاســت ایــن توافــق نامــه از

هــر کــدام از ســایتها و تحقیــق و توســعه ،و رفــع تحریــم
هــا از بحــث هــای مدنظــر طــرف غربــی اســت.
الف) آب سنگین اراک
گفتــه شــده مــوارد اختالفــی بیشــتر بــر روی آب ســنگین اراک
اســت و بــا اینکــه ایــران پذیرفــت در الگــوی کارخانــه اراک

ســوی ایــران و عــدم پایبنــدی طــرف غربــی بــه تعهداتــش
و در برخــی مــوارد نقــض آشــکار آن بــوده اســت .پــس از
اینکــه غربیهــا دریافتنــد کــه ایــران از چارچــوب هــا عــدول
نمیکنــد ،فشــارهای بینالمللــی را در خــال مذاکــرات
افزایــش داد تــا ایــران وادار شــود کــه بخشــی از مطالبــات آنهــا
را بپذیــرد ،از جملــه طــرح مســائلی دربــاره سیســتم دفاعــی
کشــور ،بحــث موشـکهای بالســتیک ،گــزارش احمــد شــهید،
قطعنامــه پارلمــان اتحادیــه اروپــا ،تحریمهــای جدیــد دولــت
انگلیــس و وزارت خزانــهداری آمریــکا ،اخــراج دانشــجویان
ایرانــی از نــروژ ،اظهــارات اخیــر وزیــر خارجــه کانــادا علیــه
ایــران و در آخریــن مــورد هــم ،قــرارداد ایــران و آرژانتیــن
در مــورد پرونــده آمیــا و ...در ایــن دور از مذاکــرات امــا تیــم
هســته ای بــا خطــوط قرمــز مشــخص و معیــن وارد ویــن شــد.
موارد اختالفی ایران و 5+1
آب ســنگین اراک ،سیســتم دفاعــی و موشــکی ،تعــداد
ســانتریفیوژها و کیفیــت آنهــا و حتــی تعــداد ســانتریفیوژها در

تجدیدنظــر کنــد امــا خواســته طــرف غربــی بــا ایــن توجیــه
کــه «آب ســنگین اراک بــرای ایــران ضــروری نیســت» ،بــا
تولیــد پلوتونیــوم در اراک مخالفــت کــرده انــد.
ب) تحقیق و توسعه و سطح غنی سازی
یکــی از مــوارد مهــم اختــاف در مــورد نیــاز ایــران بــه
غنیســازی ،میــزان آن و ســوخت هســتهای اســت و اینکــه
چــه کســی بایــد ایــن نیــاز را تشــخیص دهــد کــه بــه چــه
حــدی ایــران نیــاز دارد؛ بعــد از تشــخیص ،آیــا اجــازه بدهنــد
کــه خــود جمهــوری اســامی تهیــه کنــد و یــا دیگــران بــرای
آن تهیــه کنند.طــرف غربــی بــه طــور مشــخص ســطح 20
درصــد غنــی ســازی را نمــی پذیرد.پیــش از ایــن بحــث
فــروش ســوخت  20درصــدی مطــرح بــود و حــاال هــم ایــن
پیشــنهاد تغییــری نکــرده اســت چراکــه فقــط بــرای راکتــور
تهــران ،ســوخت  20درصــد نیــاز اســت و باقــی ســایتها بــه
ســوخت  3.5درصــد نیــاز دارند.پیــش از ایــن امــا در یــک دوره
قــرار بــود کــه ایــن ســوخت از ســوی غربیهــا تامیــن شــود

امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد .بنــا بــود روسهــا غنیســازی کننــد و
فرانســویها هــم میلــه ســوخت را تامیــن کننــد امــا آنهــا بــه
تعهداتشــان عمــل نکردنــد و ایــران خــود ایــن نیــاز را بــرای
تولیــد رادیــو داروهــا تامیــن کرد.مطابــق آنچــه در  3آذر 92
توافــق شــده اســت بــا ایــن اســتدالل کــه جمهــوری اســامی
ایــران اصــا نیــازی نــدارد کــه غنیســازی بیــش
از  3.5درصــد داشــته باشــد توافــق شــد کــه حتــی
میــزان ذخیــره ایــن غنیســازی را نیــز آژانــس
تشــخیص دهــد؛ چنیــن چیــزی بــه ایــن معنــی
اســت کــه عمــا جلــوی تحقیــق و توســعه فنــاوری
هســتهای گرفتــه میشــود.به همیــن جهــت گفتــه
شــده فعالیــت نســل ســوم ســانتریفیوژها ،دامنــه
تحقیقاتمــان و ...از خطــوط قرمــز تیــم مذاکرهکننــده
ایرانــی اســت.غربی هــا مایلنــد برنامــه تحقیــق و
توســعه در ایــران عمــا تعطیــل شــود و ماشــین
هــای ایــران از نســل اول فراتــر نرود.ایــن بــدان معناســت کــه
کیفیــت غنــی ســازی در ایــران هرگــز رشــد نخواهــد کــرد.
مقصــود از ظرفیــت غنــی ســازی در اینجــا ترکیــب تعــداد و نوع
ماشــین هــای ســانتریفیوژ اســت کــه بــر اســاس شــاخصی بــه
نــام «واحــد کاری تفکیــک کننــد» ( )SWUمحاســبه مــی
شــود.
ارزیابــی ســازمان انــرژی اتمــی در ایــران ایــن اســت کــه بایــد
ظرفیــت فعلــی غنــی ســازی بــه طــور کامــل حفــظ شــود
و آنچــه مــی تــوان دربــاره آن مذاکــره کــرد صرفــا برنامــه
آتــی توســعه ایــن صنعــت اســت.ایران اکنــون حــدود 21000
ماشــین نصــب شــده (در نطنــز و فــردو) دارد کــه  1000عــدد
آن ماشــین نســل دوم اســت.از ایــن تعــداد فقــط  8000ماشــین
در حــال دریافــت گاز و غنــی ســازی اســت.اما طــرف غربــی
تاکیــد دارد کــه اوال تعریــف ایــران از «نیــاز عملــی بــه غنــی
ســازی» را نپذیــرد ،ثانیــا غربــی هــا اســتدالل مــی کننــد ایران
در توافــق ژنــو پذیرفتــه اســت که...ادامهپشــتصفحه...

چند گام تا گام نهایی؟! یک گام؟ دو گام سه...

مذاکــرات ســه روزه ویــن  4بــدون صــدور بیانیــه و کنفرانــس
خبــری مشــترک و موکــول شــدن ادامــه مذاکــرات بــه زمانــی
دیگــر کــه احتمــاال در اواخــر خردادمــاه خواهــد بــود ،پایــان
یافــت و ایــن ســوال را باقــی گذاشــت کــه چــه اتفاقاتــی در
رونــد مذاکــرات رخ داد کــه چنیــن نتیجــه ای بــه بــار آمــد.
ایــران و گــروه  1+5از صبــح چهارشــنبه
مذاکــرات ســخت ،فشــرده خــود را بــرای نگارش
متــن توافــق نهایــی در حالــی آغــاز کردنــد کــه
بــه گفتــه دیپلماتهــای حاضــر در ویــن و از
جملــه عبــاس عراقچــی مــوارد اختالفــی بیــن
دو طــرف بســیار زیــاد بــود .برخــی کارشناســان
مــی گوینــد مســلما ایــن تعبیــر کــه مذاکــرات
ویــن  4شکســت خــورده اشــتباه اســت .یــک
مذاکــره دیپلماتیــک ،زمانــی شکســت خــورده
محســوب مــی شــود کــه بــر تــداوم آن توافــق
نشــود یــا دو طرفیــن بــه ایــن جمــع بنــدی برســند کــه حتــی
صــورت تــداوم هــم قــادر بــه توافــق نخواهنــد بــود .اکنــون
هیــچ کــدام از ایــن دو اصــل برقــرار نیســت .هــم بــر ســر
زمــان مذاکــرات بعــدی در انتهــای خــرداد تفاهــم شــده و
هــم اینکــه هــر دو طــرف گفتــه انــد بــه رغــم دشــواری کار
هنــوز تصــور مــی کننــد احتمــال رســیدن بــه توافــق تــا پایــان
تیــر مــاه آینــده وجــود دارد .آنچــه اتفــاق افتــاده ایــن اســت
کــه مذاکــرات ویــن  ،4بــه محقــق شــدن انتظــاری کــه از
آن وجــود داشــت یعنــی آغــاز نــگارش متــن توافــق جامــع
منجــر نشــده اســت .ســوال ایــن اســت کــه اوال چــرا ایــن
اتفــاق رخ نــداده و ثانیــا حــال کــه دو طــرف دریافتــه انــد
نوشــتن یــک متــن مــورد توافــق آنقدرهــا هــم ســاده نیســت،
در آینــده بایــد منتظــر چــه چیــزی بــود؟ مذاکــره کننــدگان
ایرانــی بــرای نخســتین بــار دربــاره چرایــی عــدم پیشــرفت در
مذاکــرات اندکــی صریــح بــوده انــد .محمــد جــواد ظریــف در
توئیتــر خــود نوشــته مذاکــرات پیشــرفت نکــرد چــون طــرف

...ادامهازصفحهیک...بایــد برنامــه غنــی ســازی خــود را
محــدود کنــد و ایــن موضــوع قابــل مذاکــره مجــدد نیســت و
ثالثــا از دیــد امریــکا آنچــه تعییــن مــی کنــد ظرفیــت غنــی
ســازی ایــران چقــدر باشــد ،افزایــش زمــان Break out
(زمــان الزم بــرای تولیــد اورانیــوم یــک ســاح) بــه 18-12
مــاه اســت نــه نیــاز عملــی ایــران و چیزهایــی از ایــن قبیــل.
کارشناســان مــی گوینــد بــر اســاس ایــن فرمــول ،غربــی هــا
اصــرار دارنــد تعــداد ماشــین هــای ایــران زیــر  4000عــدد و
مقــدار مــواد  5درصــدی کــه ایــران مــی توانــد حفــظ کنــد
زیــر  1200کیلوگــرم باشــد.دو تحلیلگــر ارشــد امــور ایــران در
روزنامــه نیویــورک تایمــز مــی گوینــد امریــکا در پــی آن اســت
کــه ایــران در طــور گام نهایــی چیــزی بیــن  2تــا  5هــزار
ماشــین ســانتریفیوژ را حفــظ کنــد .ســانگر و ارالنگــر در ادامــه
بــا اشــاره بــه اینکــه تــا کنــون دو طــرف دربــاره ایــن مســئله
مذاکــره نکــرده انــد ،دربــاره موضــع امریــکا در ایــن خصــوص
نوشــته انــد« :ســوزان رایــس مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا و
ونــدی شــرمن مذاکــره کننــده ارشــد آمریــکا در ســفر هفتــه
گذشــته بــه اســرائیل ،تصریــح کردنــد کــه ایرانــی هــا قطعــا
حــدی از ظرفیــت غنــی ســازی خــود را حفــظ خواهنــد کــرد امــا
آنهــا افزودنــد مقامــات آمریکایــی هرگــز دربــاره میــزان دقیــق
آن بحــث نکــرده انــد .مقامــات اســرائیلی مــی گوینــد انتظــار
دارنــد کــه ایــن رقــم  2000تــا  5000ســانتریفوژ باشــد .مقامــات
آمریکایــی مــی گوینــد هــدف آنهــا ایــن اســت کــه ایــران را
بیــش از یــک ســال تــا رســیدن بــه توانایــی تولیــد مــواد قابــل
اســتفاده در ســاح هســته ای دور نگــه دارنــد ،امــا آنهــا دربــاره
اینکــه بیــش از یــک ســال ،دقیقــا بــه چــه معنــا اســت ،مبهــم
بــوده انــد .در چنیــن شــرایطی بــرای ایــران ،اینکــه آن مــواد
را بــه شــکلی ســاحی قابــل حمــل درآورد ،بــه مــدت زمــان
بیشــتری نیــاز خواهــد داشــت».
ج) رفع تحیم ها
در حالــی کــه ایــران یــک جــدول زمانــی بــرای رفــع تحریمهــا
پیشــنهاد داده اســت امــا  5+1جــدول دیگــری دارنــد5+1.
مدعــی اســت بعــد از اتمــام مذاکــرات ،گفتوگوهــا و توافقــات،
جمهــوری اســامی تــازه بــه یــک کشــور معمولــی تبدیــل
میشــود کــه بایــد از آنجــا تــازه گفتوگوهایــش را آغــاز کنــد
تــا بــه عنــوان یــک کشــور صاحــب فنــاوری شــناخته شــود؛
بــه گونــه ای کــه ایــران بایــد بعــد از توافقنامــه نهایــی حســن
نیــت خــود را اثبــات کنــد تــا آنهــا طــی زمــان ،تحریمهــا را
یکــی یکــی بردارند.برخــی مقامــات غربــی در اظهاراتشــان در
خصــوص جــدول زمانــی رفــع تحریمهــا از بــازه ای  10ســاله
ســخن گفتــه انــد.در ایــن دور از مذاکــرات ایــران مــی گویــد
در توافــق نهایــی بــه محــض اجــرای توافــق ،کل تحریمهــا
بایــد رفــع و برداشــته شــود امــا  5+1نظرشــان ایــن نیســت
اوال آنهــا میگوینــد کــه تحریمهــا دســتهبندی دارد و حتــی
یــک بــازه  10ســاله را بــرای لغــو تحریمهــا پیشــنهاد دادهانــد.
غربیهــا میگوینــد ،بخشــی از تحریمهــا مربــوط بــه مســائل
هســتهای ،بخشــی دیگــر بــرای حقــوق بشــر ،بخشــی دیگــر
بــرای تروریســم ،بخشــی دیگــر بــرای بحرانهــای منطق ـهای
و بخــش دیگــر تحریمهــا مربــوط بــه موش ـکهای بالســتیک
اســت.
علی مطهری :مانتو نباید باالی زانو باشد
علــی مطهــری در نشســت
شــورای اجتماعــی کــه در وزارت
کشــور برگــزار شــده بــود،
درخصــوص عملکــرد دولــت در
رابطــه بــا عفــاف و حجــاب گفــت:
دولــت در ریشــهیابی و پیــدا
کــردن راههــای اصــاح پوشــش
و حجــاب عملکــرد خوبــی داشــته
امــا در بعــد عملــی گاهــی ضعیــف عمــل کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد حجــاب اســامی اســتاندارد بــه
مــردم معرفــی شــود ،افــزود :بــه عنــوان مثــال مانتــوی
بــاالی زانــو نبایــد باشــد و صداوســیما هــم بایــد در ایــن
زمینــه عمــل کنــد تــا مــردم حجــاب اســتاندارد را بشناســند
چراکــه اگــر کاســتیهایی وجــود داشــته باشــد ،خیلــی از
خانمهــا بدحجــاب میشــوند.
رسما اعالم کنید من روحانی
هستم دروغ است ،تا
رسیدگی کنیم!
ســخنگوی قــوه قضائیــه در نشســت
خبــری گفــت :در لیســت قــوه
قضائیــه تعــداد افــرادی کــه معوقــه بانکــی بیــش از 10
میلیــارد تومــان در ســال  92داشــتند ،بیــش از  980نفروجمــع
ایــن معوقــات  62هزارمیلیــارد تومــان بــرآورده شــده اســت.
بعضــی از اعضــای هیــات مدیــره بانکهــا رســما بــه مــا
میگفتنــد چــه ضرورتــی دارد دســتگاه قضایــی بــه ایــن
مســاله وارد شــود؟ آنهــا میگفتنــد مــا خودمــان بــا مشــتری
کنــار میآییــم .از ایــن صحبــت میفهیــم کــه نمیخواهنــد
جلــوی ایــن کار را بگیرنــد وگرنــه نمیگذاشــتند هــر ســال
نســبت بــه قبــل معوقــات افزایــش پیــدا کنــد .وی همچنیــن
گفتــه اســت :کســانی کــه میگوینــد قســمتهایی از
مســتند ‹مــن روحانــی هســتم› دروغ اســت ،رســما اعــام
کننــد تــا دادســتان مســأله را بررســی کنــد.

بخشی از گفتگوی جیمی کارتر پیرامون آزارهای جنسی دخرتان و تبعیضهای نژادی در آمریکا

ممانعت روسای دانشگاهها از انتشار اخبارسوء جنسی
ســیام فروردیــن مــاه گذشــته ،جمعــی از بانــوان
بــه مناســبت میــاد حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا
بــا رهبــر معظــم انقــاب دیــدار کردنــد .یکــی از
بخشــهای جالــب ســخنان ایشــان ،نــام بــردن از
کتابــی بــه قلــم جیمــی کارتــر رییــس جمهــور
اســبق آمریــکا بود.آنچــه در ذیــل مــی آیــد بخشــی
از گفتگــوی جیمــی کارتــر –نویســنده ایــن کتــاب-
بــا «ماریــان شــانل» یکــی از اهالــی رســانه آمریــکا
دربــاره انتشــار کتــاب «تقاضــا بــرای اقــدام :زنــان،
مذهــب ،خشــونت و قــدرت» را ترجمــه و منتشــر
کــرده اســت .خوانــدن ایــن بخــش کوتــاه از ایــن
مصاحبــه و اعترافــات رییــس جمهــور ســابق آمریــکا
بــه اوضــاع اســفناک زنــان و دختــران آمریکایــی در
ایــن کشــور ،بــه خوبــی متهــم بــودن بزرگتریــن
مدعــی حقــوق بشــر در دنیــا را نمایــان میســازد:

حقــوق کمتــری میپــردازد ،در واقــع بــه ایــن دلیــل
اســت کــه باورهــای ســنتی آنهــا بــر پایــه برتــری
مــردان بــر زنــان اســت .بــه طــور مثــال ،کلیســای
کاتولیــک بــه زنــان مجــوز کشــیش شــدن نمیدهــد
و در فرقــه تعمیدگرایــی (باپتیســت) کــه  70ســال
بــه آن وفــادار بــودم ،از حضــور زنــان در دو جایــگاه
ممانعــت میکنــد؛ یکــی بــه عنــوان روحانــی ارتــش
و دیگــری مــدرس مــدارس دینــی  -آنهــا معتقدنــد
کــه یــک زن در کالســهایی کــه حتــی یــک مــرد
حضــور داشــته باشــند مجــاز بــه تدریــس نیســت.
بنابرایــن در زندگــی ســکوالر هــم ،بــه زنــان بــا
چشــم حقــارت نگریســته میشــود ،چنیــن اقدامــات
شــرمآوری کامــ ً
ا صحیــح قلمــداد میشــود.و
دیگــری ،ارتــکاب بیــش از حــد خشــونت در کشــور
مــا آمریــکا اســت .کشــور مــا در جنگهــای بیشــتری

ماریــان شــانل (مصاحبهکننــده) :مشــکالت پیــش
روی زنــان و دختــران سراســر جهــان چیســت؟
کارتــر :یکــی از مشــکالت قاچــاق بینالمللــی انســان
اســت کــه در مقایســه بــا قــرن نوزدهــم افزایــش
چشــمگیری داشــته اســت و البتــه در کشــور مــا
(ایــاالت متحــده آمریــکا) نیــز رخ میدهــد .آتالنتــا،
منطقــه کلیــدی آمریــکا بــرای بــرده داری اســت ،چرا
کــه بزرگترین فــرودگاه جهان را در خــود جای دارد و
مســافران بســیاری از نیمکــره جنوبــی دارد .بنابرایــن،
دخترهــا بــا قیمــت پاییــن خریــداری میشــوند .بــه
طــور مثــال ،قیمــت میانگیــن دختــران آفریقایــی
و آمریــکای جنوبــی ،در حــدود  1000دالر اســت؛
حــال آنکــه خریــداری دختــران اروپایــی ،هزین ـهای
در حــدود  8000دالر خواهــد داشــت .از اینــرو،
قاچــاق در کشــور مــا بیــداد میکنــد.
مشــکل دیگــر ،کــه البتــه در آمریــکا نیــز بــه وقــوع
میپیونــدد ،ســوء رفتــار شــرمآورانه بــا دانشــجویان
دختــر  -در دانشــگاههای بنــام آمریــکا  -اســت.
و البتــه ،ایــن ســوء رفتارهــای جنســی مجــازات
نمیشــوند؛ چــرا کــه مدیــران و رؤســای دانشــگاهها
تمایلــی بــه بیاعتبــاری دانشــگاههای خــود ندارنــد.
در صــورت تعقیــب قانونــی ایــن جرایــم ،حقایــق بــه
گــوش عمــوم رســیده و دانشــگاهها اعتبــار خــود را از
دســت میدهنــد .بدیــن ترتیــب ،از جرایــم جنســی
خاطیــان چشــم پوشــی میشــود .در واقــع ،نیمــی
از تجاوزهــای جنســی کــه در دانشــگاهها صــورت
میگیــرد ،توســط تجاوزگــران زنجیــرهای صــورت
میگیــرد ،چــرا کــه آنهــا آگاهنــد کــه از مجــازات
معــاف هســتند .اخیــرا خبرهــای بســیاری مبنــی بــر
ســوءرفتارهای جنســی نیروهــای نظامــی آمریــکا
منتشــر شــده اســت .ســال  36000 ،2012تجــاوز
جنســی در واحدهــای ارتشــی وجــود داشــته کــه
تنهــا حــدود  300مــورد آن یعنــی  1%کل آمــار،
مجــازات شــدهاند.
شانل :ریشه مشکالت را در کجا میبینید؟
کارتــر 2 :دلیــل عمــده وجــود دارد .اولــی ،ســنت در
جامعــه مــا اســت .اگــر شــوهر مایــل بــه بدرفتــاری
بــا همســر خــود اســت و یــا اگــر کارفرمایــان
شــرکتهای بــزرگ آمریکایــی بــه کارمنــدان زن خــود

شــرکت کــرده اســت  -در حــدود  30بــار  -کــه همــه
آنهــا یــک طرفــه و از ســوی مــا بودهانــد .زندانیــان
کنونــی آمریــکا در  30ســال گذشــته 7.5 ،برابــر
شــده اســت .مبــادرت بــه خشــونت ،عامــل دیگــر
بدرفتــاری بــا زنــان و کــودکان اســت.
کینــگ لوتــر در یکــی از ســخنرانیهایش در نیویــورک
ســیتی ،اظهــار داشــت« :دولــت مــن ،بزرگتریــن
حامــی خشــونت در جهــان محســوب میشــود؛ بــه
ایــن ترتیــب چگونــه میتوانــم کشــورهای ظالــم
جهــان را خطــاب قــرار دهــم».
شــانل :ارائــه ایــن آمــار و ارقــام موجــب ایجــاد تــرس
و دلهــره میشــود .بــه نظــر شــما ،مــردم بــا شــنیدن
ایــن حقایــق چــه عکسالعملــی نشــان میدهنــد؟
کارتــر :کام ـ ً
ا درســت اســت .بــا توجــه بــه حضــور
مــن در برنامههــای مختلــف رادیویــی و تلویزیونــی،
بــدون شــک مــردم عالقــهای بــه شــنیدن ندارنــد.
قطعـاً روســای دانشــگاهها عالقـهای بــه شــنیدن ایــن
مهــم ندارنــد که دانشــجویان دختــر در دانشــگاههای
آنهــا مــورد تجــاوز قــرار میگیرنــد .بــه طــور حتــم
آنهــا از ایــن مهــم مطلــع هســتند ولــی بــه جــای
مقابلــه صحیــح بــا مشــکالت و وارد شــدن از مجــرای
قانونــی و بــرای حفــظ اعتبــار خــود ،از جرایــم
دانشــجویان مــرد خــود چشمپوشــی میکننــد و
از عمومــی شــدن اخبــار ســوءکردارهای جنســی
ممانعــت بــه عمــل میآورنــد.
بــه طــور حتم ســوء اســتفاده از یک دانشــجوی ســال
دوم نیــروی دریایــی آمریــکا را بــه خاطــر میآوریــد
کــه ســال گذشــته مــورد تجــاوز جنســی ســه بازیکن
فوتبــال قــرار گرفــت .آگوســت گذشــته ،این دانشــجو
در جریــان یــک ســوال و جــواب وحشــتناک کــه 21
ســاعت بــه طــول انجامیــد ،بــه ســواالت شــرمآور
وکالی فوتبالیســتها پاســخ داد و در پایــان بــا بیگنــاه
شــناخته شــدن بازیکنــان فوتبــال خاطــی ،ارتــش
آمریــکا اعــام کــرد کــه گــزارش دختــر دانشــجو،
اشــتباهی بیــش نبــوده اســت! بنابرایــن بایــد
اقدامــی کــرد و بــه نظــر مــن ،پرزیدنــت ،واشــنگتن
پســت ،هافینگتــون پســت ،نیویــورک تایمــز و همــه
رســانههای آمریــکا میتواننــد در ایــن مســیر موثــر
واقــع شــوند.

طـنز ::شـیب مـالیم بنـزین

یکــی از دالیلــی کــه مســئولین بــه فکــر گــران کــردن بنزیــن
افتادنــد برابــر کــردن نــرخ بنزیــن ایــران بــا کشــور هــای
همســایه بــود زیــرا زمانــی کــه نــرخ بنزیــن در کشــور مــا بــا
دیگــر کشــورهای همســایه یکســان باشــد دلیلــی بــرای قاچــاق
بنزیــن نمــی مانــد و خــود بــه خــود ایــن موضــوع از بیــن مــی
رود ولــی متاســفانه ایــن افــراط در گرانــی بنزیــن بــا شــیب
مالیــم! بــه گونــه ای شــد کــه حتــی بنزیــن در ایــران از کشــور
هــای همســایه نیــز گــران تــر شــد و امــروز در خطــر واردات
بنزیــن از کشــور هــای دوســت و همســایه هســتیم البتــه خطــر
واردات بنزیــن از کشــور دوســت و دور ( چیــن) نیــز شــدت
گرفتــه اســت.
یکــی از مســئولین هفتــه گذشــته اعــام کــرد :مــا بعــد از
بازگشــت تمــام! پــول هــای بلوکــه شــده توســط آمریــکا و غــرب
تصمیــم گرفتیــم بنزیــن هــای خــارج شــده از کشــور را نیــز بــه
کشــور بــاز گردانیــم و در جلســه هیــات دولــت تصمیــم گرفتیــم
کــه بــا گــران کــردن بنزیــن بــدون دردســر مــی توانیــم بــه
کمــک قاچاقچیــان عزیــز تمــام بنزیــن هایــی کــه از 30ســال
قبــل تــا کنــون از کشــور خــارج شــده را بــه امیــد خــدا تــا
پایــان ســال جــاری بــه کشــور بازگردانیــم و جشــن بازگردانــی
بنزیــن را در سراســر ایــران برپــا کنیــم.
در راســتای گــران شــدن بنزیــن بــا شــیب مالیــم مصاحبــه ای
بــا همشــهریان ترتیــب داده ایــم و نظــر آنهــا را دربــاره شــیب
مالیــم قیمــت بنزیــن جویــا مــی شــویم.
گزارشگر :سالم
مرد خوشحال  :سالم قربان
گزارشــگر :آقــا بــه نظــر شــما شــیب افزایــش قیمــت هــا مالیــم
بو د ؟
مردخوشحال :شیب؟! شـــیب؟!
گزارشگر :شیب مالیم قیمت بنزین که دولت انجام داد؟
مــرد خوشــحال :مالیــم؟! بنزیـــــن شــیب دار؟! متوجــه نمــی
شــم راجــع بــه چــه موضوعــی ســوال مــی کنیــد.
گزارشگر :درباره گران شدن بنزین ها با شیب مالیم.
مرد خوشحال :یعنی بنزین ها گران شده؟
گزارشگر :چند روزی می شود.
مرد خوشحال:بعد در تهران هم گران شده؟
گزارشگر :بله در سراسر ایران.
مرد خوشحال :چه قدر گران شده؟
گزارشــگر :خیلــی نــرم و مالیــم ،انقــدر ناچیــز کــه قابــل گفتــن
نیســت .آقــاااا اینجــا مــن بایــد ســوال کنــم لطفــا ســوال مــن
رو جــواب بدیــن .بــه نظــر شــما شــیب افزایــش قیمــت بنزیــن
مالیــم بــود؟
مــرد خوشــحال :آهــان االن فهمیــدم دیــروز انــگار یــه چیــزی
تغییــر کــرده بــود.
آقــا مــن دیــروز بنزیــن زدم رفتــم خونــه وقتــی بــه منــزل
رســیدم و یــک اســتراحت کوتــاه کــردم همــش حــس مــی
کــردم یــه اتفاقــی افتــاده ولــی متوجــه نمــی شــدم.
به خانمم گفتم وسایل رو جا به جا کردی؟
گفت :نه .گفتم حتما خونه رو تمیز تر کردی؟
گفت  :نه .گفتم این لباست جدیده؟
گفت  :نه.
گفتــم مــن حــس مــی کنــم یــه تغییــری تــو زندگــی مــا ایجــاد
شــده ولــی مــن متوجــه نمــی شــوم کــه خانمــم گفــت نــه
اتفاقــی نیفتــاده و توهــم زدی بعــد یــه دم کــرده گل گاوزبــان
بــه مــن داد و خــوردم تــا از ســرم پریــد.
گزارشــگر :یعنــی متوجــه نشــدید اون تغییــر ،تغییــر در قیمــت
بنزیــن بــود.
مــرد خوشــحال :نــه بــه جون هــر هفتــا پســرم ( .مرد خوشــحال
ســر را مــی خارانــد ) االن دارم از شــما مــی شــنوم قیمــت بنزین
تغییــر کــرده .آقــا دســت شــما درد نکنــه کــه مــن و از ایــن
حــال در آوردیــن وگرنــه مــن تــا یــک ســال دیگــه هــم فکــر
مــی کــردم ممکــن نبــود بفهمــم اون تغییــر  ،قیمــت بنزیــن
بــوده.
گزارشگر :خواهش می کنم.
بــا توجــه بــه شــیب مالیــم بنزیــن همچنیــن پیــش بینــی
مــی شــود در ســال هــای نــه چنــدان دور ارثیــه از زمیــن و
بــاغ و ویــا بــه بنزیــن تغییــر کنــد در همیــن راســتا از امــوات
محتــرم درخواســت مــی شــود قبــل از مــرگ محــل دقیــق
ذخیــره ســازی بنزیــن خــود را بــه هــر میــزان و هــر تعــداد
تانکــر بــا ذکــر محــل اســتقرار آنهــا در وصیــت نامــه هــا ذکــر
کننــد تــا ورثــه بــه مشــکل بــر نخورنــد و از آنجــا کــه بنزیــن را
بــه راحتــی مــی تــوان لیتــر  -لیتــر میــان ورثــه تقســیم کــرد
دیگــر درگیــری هایــی کــه بــر ســر ارث و میــراث بیــن فرزنــدان
مرحــوم رخ مــی دهــد کاهــش مــی یابــد .

