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سياست

وطن امروز شماره 1483

قدردانی

تقدیر جمعی از اساتید دانشگاههای
کشور از سرلشکر سلیمانی

 145اس��تاد حقوق و علومسیاسی دانشگاههای
کش��ور با انتشار نامهای خطاب به سرلشکر قاسم
س��لیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انق�لاب اس�لامی ،از مجاه��دت و نقشآفرینی
پیروزمندانه وی و یارانش در حوادث منطقه تقدیر
و تش��کر کردند .به گزارش تسنیم ،در بخشی از
این نامه خطاب به سردار سلیمانی آمده است :در
شرایط حساس فعلی که دولت سلطهجوی آمریکا
برای حفظ منافع سیاسی -اقتصادی خود و تأمین
امنیت درازمدت برای رژیم نامشروع صهیونیستی،
قصد ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی و مهندسی نوین
منطقه و جهان اسالم را داشته و سودای تأسیس
خاورمیان��ه بزرگ را در قاره کهن آس��یا در س��ر
میپروراند؛ تدابیر حکیمان��ه رهبر فرزانه انقالب
اس�لامی مدظله العالی و فعالیتهای مستشاری
00
شبانهروزی 
بقیه السلف سازمان دفاع مقدس ملت
ایران؛ نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
مانع اصلی محقق ش��دن آن اهداف سلطهجویانه
ژئوپلیتیک بوده اس��ت .این نامه میافزاید :مراتب
تقدیر و س��پاس خود را نسبت به زحمات تمامی
پویندگان راه حق و عدالت ،آزادی و فرشتهخویی
بویژه سرداری که به مثابه خار در چشمان آمریکا،
همپیمانان غربی و ارتجاع منطقه گردیده اس��ت
ابراز داش��ته و آمادگی متخصصین حقوق ،علوم
سیاس��ی ،روابط بینالملل ،مطالع��ات راهبردی،
جغرافیای سیاسی ،حقوق بینالملل و ...کشور را
برای پشتیبانیهای اندیشهای و عملی همهجانبه
از نظریه تاریخی تقریب بینالمذاهب اسالمی را در
محیط بینالملل اسالمی برای عبور از پروژههای
نظام سلطه و صهیونیزم جهانی اعالم میدارد .دوام
توفیقات و س�لامتی آن مجاهد بزرگ را در سایه
حضرت ولیعصر(عج) و رهنمودهای رهبر فرزانه
انقالب اسالمی از خدای بزرگ خواستاریم.
 16آذر

محال است جلوی آمریکا
فرش قرمز پهن کنیم

غالمعل��ی حدادع��ادل ،نماینده
مردم تهران در مجلس ش��ورای
اس�لامی در همایش��ی ک��ه به
مناسبت روز دانش��جو با عنوان
«تا مبارزه هس��ت ما هس��تیم»
در دانش��گاه تهران برگزار ش��د ،گفت :دانشجو باید
در مسائل سیاسی دخالت کند و نباید به سرنوشت
کشور بیاعتنا باشد .به گزارش تسنیم ،وی ادامه داد:
دانشجو نباید از مشکالت کشور بیخبر باشد و باید
در عین بصیرت و آگاهی به نقد بپردازد .نماینده مردم
تهران در مجلس افزود :دانشجو در عین سیاسی بودن
نباید ابزار دس��ت سیاستبازان و گروههای سیاسی
خارج از دانشگاه باشد .رئیس فراکسیون اصولگرایان
مجلس خاطرنشان کرد :آمریکا هر جا وارد میشود
فرهنگ مادی بیریشه آمریکایی را گسترش داده و
اخالق و ارزش خانوادگی را نابود میکند .حدادعادل
با بیان اینکه رژیمصهیونیستی آیینه تمامنمای چهره
زشت و غیرانسانی آمریکاست تاکید کرد :محال است
جلوی آمریکا فرش قرمز پهن کنیم.

روز دانشجوی امسال ،روز «دولت»
بود نه روز «دانشجو»

برخورد «گازانبری» تشکل
دومخردادی دانشگاه تهران با رسانهها

مراس��م انجمن اس�لامی دانش��جویان دانشگاه
تهران برای بزرگداش��ت روز دانشجو در حالی عصر
دیروز یکشنبه در تاالر شهید چمران دانشکده فنی
دانشگاه تهران برگزار شد که مسؤوالن برگزاری این
مراسم در اقدامی نامناسب و خارج از عرف ،تعدادی
از خبرنگاران و عکاس��ان را که قصد پوشش خبری
این مراس��م را داشتند ،از تاالر شهید چمران اخراج
کردند .انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران یک
تشکل دانشجویی دومخردادی به شمار میآید و در
برنامه دیروز این تشکل نیز مصطفی معین ،وزیر علوم
دولت دومخرداد و عل��ی مطهری ،نماینده مجلس
سخنرانی کردند .مس��ؤوالن این تشکل خبرنگار و
عکاس خبرگزاریهای تس��نیم و فارس و همچنین
خبرنگار و فیلمبردار صدا و سیما را از مراسم مذکور
اخراج کردند و به آنها اجازه پوشش خبری این مراسم
را ندادند.

نگاه

هماهنگی آمریکا و عربستانسعودی در ماجرای کاهش قیمت نفت ،ماهانه یک میلیارد دالر به ایران زیان میرساند

جنگ نفت علیه هستهای

گروه سیاس�ی :اظهارات جدی��د هیالری کلینتون در
مرکز س��ابان ،نگرانیها درباره ارزشگذاری مذاکرات
هستهای را افزایش داده است .به گزارش خبرگزاریها
هی�لاری کلینتون جمعه ش��ب در مرکز س��ابان در
اندیش��کده بروکینگز درباره موض��وع کاهش قیمت
نفت و ارتباط آن با مذاکرات هس��تهای با ایران گفت:
پایین آمدن قیمت نفت میتواند به ما برای دستیابی
به موفقیت در مذاکرات هستهای با ایران کمک کند.
به گ��زارش «وطن ام��روز» ،پس از افت ش��دید
قیمت نف��ت اوپک در بازارهای جهانی س��ران اوپک
در نشس��تی فوقالعاده به دنب��ال کاهش تولید بودند
تا بتوانند مانع این کاهش قیمت ش��وند اما مقاومت
سرسختانه س��عودیها مانع آن شد که کاهش تولید
به تصویب برسد .اینکه عربستان سعودی با این اقدام
زیان��ی چند صد میلیارد دالری ب��ه اقتصاد خود وارد
کرده موضوعی است که در عربستان هم به آن اشاره
شد اما تحلیلگران سناریوهای مختلفی برای این اقدام
سعودیها مطرح کردند .از یک سو در بعد فنی ،عدهای
این اقدام سعودیها را مقابله با تغییر راهبرد غرب برای
جایگزینی نفت صخرهای به جای نفت سنتی دانستند.
برخی اما این اقدام س��عودیها را یک «جنگ نفتی»
تمامعیار علیه ایران میدانند .آنچه طی روزهای اخیر
در محافل رسمی و غیررسمی درباره اثرات این اقدام
پادشاهی سعودی بر منافع ایران مطرح شده را میتوان
در  3حوزه بررسی کرد.
 -1عربستان سعودی تنها مانع برای تحقق اهداف خود
در س��وریه و عراق را جمهوری اسالمی ایران میداند.
آنان ایران را رقیب سنتی خود میدانند .چه در حوزه
اعتقادی و چه در حوزه سیاس��ی ایران طی چند دهه
اخیر برای رژیم پادشاهی سعودی به عنوان یک تهدید
تلقی شده است .آنچه در سوریه و عراق میگذرد نیز
در واقع جنگ نیابتی عربستان علیه دوستان جمهوری
اس�لامی و در واقع جریان مقاومت اس��ت .به همین
دلی��ل کاهش قیمت نفت به عن��وان مهمترین منبع

 3آذر 1392

توافق ژنو  -نفت 106/73

 30دی 1392

آغاز اجرای توافق ژنو  -نفت 104/47

 28تیر 1393

تمدید  4ماهه توافق ژنو  -نفت 104/14

 3آذر 1393

تمدید  7ماهه توافق ژنو  -نفت 74/03

درآمدی برای جمهوری اس�لامی آن هم در ش��رایط
تحریم ،یک هدف مهم برای س��عودیها است .حکام
س��عودی معتقدند اثر این افت شدید قیمت نفت در
نحوه حمایتهای ایران از جریان مقاومت دیده خواهد
ش��د .بر همین اس��اس یکی از اهداف سعودیها در
کاهش قیمت نفت ،اثرگ��ذاری این اقدام بر تحوالت
منطقهای است .ضمن اینکه کاهش قیمت نفت قطعا
دولت مرکزی عراق را که روابط بسیار نزدیکی با ایران
دارد و این روزها درگیر مبارزه با تروریستهای وابسته
به عربستان است؛ با مشکالت جدی مواجه میکند.
 -2افت ش��دید قیمت نفت دولت جمهوری اسالمی
ای��ران را نیز با مش��کالتی مواجه میکن��د .ایران در
نتیجه تحریمهای ایاالت متحده آمریکا با محدودیت
فروش نفت مواجه شده است .دولتها در ایران تقریبا
مهمترین منبع درآمد خود را فروش نفت میدانند .اما
بهرغم این محدودیت جدید ،دولت مس��تقر در ایران
تاکن��ون ارادهای جدی برای جایگزینی نس��خههای
اقتصادی دیگر نش��ان نداده اس��ت .ب��ه همین دلیل
اثرگ��ذاری افت قیمت نفت بر مع��ادالت اقتصادی و
معیشتی در ایران جدی است .قطعا عربستان سعودی
از این موضوع استقبال میکند .ایران در شرایط فعلی
روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت میفروشد .اکنون
و طی یک سال اخیر بیشتر از  40درصد قیمت نفت
نیز کاهش یافته است .به عبارتی دولت ایران در شرایط
فعلی و نسبت به یک سال گذش��ته ،درآمدهایش از

محل فروش نفت بیش از  40درصد کاهش یافته است.
به عنوان مثال در ابتدای آذرماه سال  1392ایران هر
بش��که نفت خود را به قیمت  106دالر میفروخت و
روز گذشته این رقم به  66دالر رسید! قطعا آلسعود از
این بحران نفتی برای دولت ایران خشنود خواهد بود.
 -3از ابتدای مذاکرات هس��تهای ایران و  5+1تاکنون
عربستان س��عودی همواره به دنبال اثرگذاری در این
مذاکرات بوده است .اگرچه از عربستان به عنوان یکی
از مخالفان توافق ایران و  5+1یاد میشود اما در واقع،
به نظر میرس��د عربستان س��عودی بیشتر به دنبال
نقشآفرینی برای اثرگذاری در مذاکرات هس��تهای و
توافق احتمالی اس��ت .در واقع نقش��ی که سعودیها
در مذاکرات هستهای ایفا میکنند شبیه همان نقشی
اس��ت که بنیامین نتانیاهو در س��رزمینهای اشغالی
دنبال میکند .آنها با توجه به واقعیات موجود خواهان
یک «توافق دلخواه» هس��تند .کاهش ش��دید قیمت
نفت نی��ز میتواند در این حوزه ارزیابی ش��ود چراکه
آنان معتقدند کاهش  40درص��دی درآمدهای ایران
از مح��ل فروش نفت ،این کش��ور را ناچار به پذیرش
شروط و مطالبات بیش��تری در مذاکرات میکند .در
واقع صحبتهای هیالری کلینتون در مرکز سابان نیز
ناظر بر همین نگاه است .یک بار دیگر جمله کلینتون
را مرور کنیم« :پایین آمدن قیمت نفت میتواند به ما
برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات هستهای با ایران
کمک کند ».کامال مشخص است آنها به کاهش قیمت

به 7دهم تفاوت رأی روحانی
احترام گذاشتیم

نفت به عنوان ابزار فشار به ایران نگاه میکنند.
■■ایران چقدر ضرر کرده است؟
تاکن��ون آمار دقیقی از زیان ای��ران بر اثر کاهش
قیمت نفت منتش��ر نش��ده اس��ت .کاهش تدریجی
قیمت نفت مانع از محاس��به زیان ایران براساس یک
فرمول ثابت میش��ود .با این حال ام��ا میتوان با در
نظ��ر گرفتن بازههای زمانی مش��خص ،این هزینهها
را محاس��به ک��رد .به عنوان مثال ب��ا در نظر گرفتن
بازههای توافقات هس��تهای ،تاثیر کاهش قیمت نفت
محاسبه میشود .براساس جدول فوق کامال مشهود
اس��ت که زمان تمدید  7ماهه توافق ژنو ،از اساس با
زمان تمدید  4ماهه این توافق بشدت متفاوت است.
براس��اس توافق ژنو ایران ماهانه  700میلیون دالر از
داراییهای خود از محل فروش نفت را که بلوکه شده
در اختی��ار میگیرد .در آن زمان و با احتس��اب نفت
 106دالری ،و با احتس��اب فروش روزانه یک میلیون
بش��که ،ایران روزان��ه  106میلی��ون دالر و ماهانه 3
میلیارد و  160میلیون دالر نفت فروخته اس��ت .اما
در زمان تمدید  7ماهه توافق ژنو و با احتساب فروش
روزانه یک میلیون بشکه نفت  74دالری ،این رقم به
 2میلیارد و  200میلیون دالر رس��یده است .در واقع
میتوان گفت براساس کاهش قیمت نفت و نسبت به
زمان توافق ژنو ،حداق��ل ماهانه یک میلیارد دالر به
ایران ضرر وارد میشود .البته این محاسبه قطعا متغیر
اس��ت .کما اینکه با بش��که  74دالری محاسبه شده
است درحالی که روز گذشته هر بشکه نفت اوپک در
بازارهای جهانی به قیمت  66دالر و  27سنت فروخته
شد .ولی با این حال به صورت متوسط ایران در حالی
گام در تمدید  7ماهه توافق ژنو گذاش��ته اس��ت که
نسبت به مدت زمان مش��ابه در سال گذشته روزانه
یک میلیارد دالر از محل فروش نفت زیان دیده است؛
زیانی که با محوریت عربس��تان سعودی اعمال شد و
با اظهارات اخیر هیالری کلینتون ،مشخص شد مورد
پسند آمریکاییها نیز بوده است!

حسن روحانی در مراسم  16آذر همه را به نقد دولت فراخواند و منتقدان خود را «تازهبه دوران رسیده» خطاب کرد
گروه سیاس�ی :دولت روحانی در عمل نش��ان داده است
نس��بت روشنی با جامعه دانش��گاهی ندارد .فارغ از همه
حواشی و هزینههایی که وزارت علوم دولت یازدهم تاکنون
ایجاد کرده اس��ت اما نگاهی به مواجهه دولت و ش��خص
رئیسجمهور با دانش��جویان در  16آذر س��ال گذشته و
امسال بهخوبی نوع نگاه دولت یازدهم به جامعه دانشگاهی
را تبیین میکند 16 .آذر امس��ال نیز مانند سال گذشته
به نام دانشجو بود اما با مشاهده مراسم دیروز در دانشگاه
علوم پزشکی ایران عدهای معتقدند به کام دولت تمام شد.
به گزارش «وطن امروز» ،حس��ن روحانی روز گذشته در
حالی برای سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی
ایران حضور یافت که چون روال س��ال گذش��ته باز هم
نمایندگان تشکلهای دانش��جویی در این برنامه حضور
نداشتند .امس��ال اما یک تفاوت قابل توجه در برنامه 16
آذر نس��بت به سال گذشته وجود داش��ت .تداوم فضای
امنیتی بر برنامه سخنرانی رئیسجمهور و نمایشی بودن
این جلسه تا حدی بود که نمایندگان تشکلهای بزرگ
دانشجویی در اعتراض به سخنرانی نمایندگان دانشجویی
که توس��ط دولت انتخاب شده بودند با صدور بیانیههای
جداگانهای از حضور در برنامه رئیسجمهور انصراف دادند.
ن اسالمی دانشجویان مستقل ،دفتر تحکیم وحدت،
انجم 
جامعه اسالمی دانشجویان ،جنبش عدالتخواه دانشجویی
و بس��یج دانش��جویی در بیانیههای جداگان��های به طور
رس��می امتناع خود را از حضور در جلسه رئیسجمهور
اع�لام کردند .اما وجود فضای امنیتی بر دانش��گاهها در
زمان س��خنرانی رئیسجمهور در حالی است که روحانی
در آخرین س��فر اس��تانی خود گفته بود :دوران افراط و
فضای امنیتی به سر آمده است .حجتاالسالم روحانی روز
گذشته در سخنان خود بازهم به بخشی از منتقدان توافق
هستهای حمله کرد و این بار علیه منتقدان خود عبارت
«تازه به دوران رسیده» را به کار برد .تاکید رئیسجمهور بر
لزوم نقد دولت توسط دانشجویان و ناظر بودن آنها در کنار
جلوگیری از سخنرانی نمایندگان تشکلهای دانشجویی
نکتهای تکراری اما قابل توجه در برنامه روز گذش��ته در
دانشگاه علوم پزشکی ایران بود .رئیسجمهور روز گذشته
از همه چیز گفت اما ترجیح داد استکبارستیزی که روح
اصلی روز دانشجو است محور اصلی سخنرانی وی نباشد.
معضالت اقتصادی موجود و گرانی نان بهعنوان مهمترین
دغدغه معیشتی مردم که این روزها در برخی شهرها تا
صددرصد بوده است هم جایی در سخنرانی روز گذشته
حس��ن روحانی نداش��ت .روحانی ترجی��ح داد  16آذر
امسال هم بر منبر یکطرفه در مقابل دانشجویان بنشیند
و با حذف دانش��جویان توسط دولت و ایراد چند سخن
گزینشی و گلخانهای روز گذشته را ختم به خیر کند .به
گزارش تسنیم ،رئیسجمهور در بخشی از سخنان خود
با اشاره به اینکه امروز در شرایط خاصی قرار گرفتهایم،
افزود :در این شرایط خاص دانشجو نیز باید پیشتاز باشد
البته که من قبول دارم دانشجو باید منتقد باشد .روحانی
اظهار داشت :دانشجو باید دیدهبان و ناظر باشد .دانشجو
باید نظارت کند .اگر هم نگذاشتند دانشجو جایی انتقاد
کند ،الاقل نس��بت به دولت انتقاد کن��د .به این دلیل
گفتم که فعال دیوار دولت از همه دیوارها کوتاهتر است
و هرکس به هر مناسبتی از گوجهفرنگی گرفته تا انرژی
هس��تهای نقدش را به دولت روا میدارد البته دولت به
انتقاد دلسوزانه و شرافتمندانه افتخار میکند .ما بدون
نقد نمیتوانیم پیشرفت کنیم .روحانی ادامه داد :دانشجو
بهترین منتقد پرنشاط از دولت است .قدرت و حاکمیت
نقد میخواهد؛ حاکمیت ،قدرت و همه آنها که صاحبان
قدرت در جامعه هستند.

حرفهایی که نان نشد

■■حمله مجدد روحانی به اکثریت مجلس
حسن روحانی یک چیز را بهخوبی اثبات کرده است.
اینک��ه در زمان حضور در مجل��س و در بین نمایندگان
صحبت از تعامل با مجلس و احترام به حق قانونی پارلمان
میکند و در خارج از مجلس نمایندگان را مورد حمله قرار
میدهد .این موضوع در معرفی وزیر علوم نمود ویژهای به
خود گرفت و اعتراض بسیاری از نمایندگان را نیز در پی
داشت .روحانی در شرایطی که مجلس شورای اسالمی به
وزیر اصالحطلب او  197رای مثبت داد اما باز هم حمله به
نمایندگان مجلس را از قلم نینداخت؛ حملهای که با توجه
به اکثریت رای منفی به وزرای قبلی پیشنهادیاش برای
وزارت علوم در حقیقت حمله به اکثریت مجلس محسوب
میشود .روحانی گفت :دولت نسبت به دانشگاهها ،خط و
راهی که داش��ته یکی است و از آن راه بازگشت نخواهد
کرد .وزیر جدید علوم هم ادامهدهنده راه و مسیر عزیزان
پیشین خود در دولت یازدهم خواهد بود .همان راهی که
ی کند و نگذاش��تند؛ بنا بود دکتر
بنا بود میلیمنفرد ط 
توفیق��ی ادامه دهد و نگذاش��تند؛ دکت��ر فرجیدانا آمد
و برعهده گرفت ،ادام��ه راه برای دکتر فرجیدانا ممکن
نشد .همان راه را دکتر نجفی ادامه داد و همان راه را قرار
بود دکتر نیلیاحمدآب��ادی ادامه دهد و همان راه را قرار
بود دکتر احمدی دانشآشتیانی ادامه دهد و امروز دکتر
فرهادی همان راه را ادامه خواهد داد.
■■هتلها پر شدهاند!
در شرایطی که دولت نه در حوزه اقتصاد ،نه سیاست
خارجی ،نه فرهنگ و نه نحوه مواجهه با منتقدان داخلی
عملکرد مثبتی از خود ارائه نداده است اما حسن روحانی
ترجیح داد به پرش��دن هتلها توس��ط گردش��گران و
میهمانان خارجی افتخار کند .رئیسجمهور گفت :امروز
جایگاه ایران در افکار عمومی دنیا و در میان سیاستمداران
با چند س��ال پیش زمین تا آسمان متفاوت است ،مردم
سراس��ر جهان به فضای ایران و ب��ه امنیت ایران اعتماد
کردند و ش��ما میبینید که هتلهای ما که در سال 91
هم��ه خالی ب��ود 92 ،تا حدی رونق یافت در س��ال 93
هیچ هتل قابل ذکری در سراسر کشور بویژه در مناطق
گردشگری خالی نیست و نه در زمستان بلکه تا تابستان
سال آینده پر شدهاند ،صدها و هزاران شرکت امروز منتظر
ش��رایط آینده هس��تند که وارد ایران شوند و کشور را از
لحاظ سرمایهگذاری تامین کنند.
■■تازه به دوران رسیده؛ صفت جدید منتقدان
ت��ازه به دوران رس��یده ،جدیدتری��ن صفتی بود که
رئیسجمهور روز گذشته به بخش��ی از منتقدان توافق
هستهای نسبت داد .روحانی پیش از این منتقدان توافق
هس��تهای را با عناوینی چون جیببر ،بیشناس��نامه و
تغذیه ش��ده از منابع خاص به جهن��م هدایت کرده بود.
رئیسجمهور گفت :یک عده تازه به دوران رس��یده که
البته ما به آنها هم احترام میگذاریم ،نمیخواهد اینقدر
نس��بت به آینده و ارزشهای انقالب و ارزشهای اسالم
دلنگران باشند .ما همه باید در ارزشها اجماع نظر پیدا
کرده و نظر مش��ترک پیدا کنیم .امروز دنیا باور دارد که
مذاک��رات ما یک مذاکرات ج��دی ،منطقی و رو به جلو
است .قبال هم همینطور بوده ولی باور نمیکردند .امروز
دنیا قبول دارد که جمهوری اس�لامی ایران مس��لح به
س�لاح منطق و عقالنیت اس��ت .امروز همه قبول دارند
جمهوری اس�لامی ای��ران ضدخش��ونت و افراطیگری
اس��ت و اگر نبود چطور اعالم جمهوری اس�لامی ایران
برای جهان عاری از خش��ونت و افراطیگری در مجمع
عمومی س��ازمان ملل متحد با اتفاق آرا و مخالفت فقط
دو ،س��ه کشور مثل آمریکا و اسرائیل به تصویب جهانی

عكس :تسنیم

مهدی بلوکات ،دبیر سابق اتحادیه انجمنهای
اس�لامی دانشجویان مس��تقل در مناظره با سعید
شریعتی ،عضو سابق شورای مرکزی حزب مشارکت
که در دانش��گاه ش��ریف برگزار ش��د ،در سخنانی
گف��ت :تبریک ما به آقای روحانی و دولت به خاطر
برگزاری مراسم روز دانشجو در تاالر رازی دانشگاه
علوم پزشکی است .مراسمی که امروز در تاالر رازی
دانشگاه علوم پزش��کی ایران برگزار کردند بیشتر
شبیه مراسم بزرگداشت روز دولت و نه روز دانشجو
بود .متاسفانه افرادی که ادعای آزادی بیان و تریبون
دادن به مخالفان برای اظهارنظر خودشان را دارند،
در مقام حرف ،کاغذ ،نظر و بیانیه مدعی آزادی بیان
هستند .به گزارش تسنیم ،بلوکات در ادامه تصریح
کرد :ما امروز شاهد بودیم برخالف رویههای معمول
که در کش��ور ساری و جاری بود ،برخالف وعدهای
که رئیسجمهور در مراس��م آغاز س��ال تحصیلی
در دانش��گاه تهران داد ،متاسفانه فرصت اظهارنظر
به تش��کلهای منتقد داده نش��د و هم در ترکیب
س��خنرانان ترکیبی از دولتیها و منسوبان دولت و
هم در ترکیب جمعیتی س��الن متاسفانه اجازهای
برای حضور منتقدان داده نشده بود.

دوشنبه  17آذر 1393

نما
اعتراض نمایندگان مجلس به فضای بسته دولت
اما وجود فضای امنیتی بر دانش�گاه علومپزش�کی ایران در زمان س�خنرانی رئیسجمهور و حذف سخنرانی
چهرههای شاخص منتقد دولت در روز دانشجو در دیگر دانشگاهها اعتراض نمایندگان مجلس را در پی داشت.
حمید رسایی ،نماینده مردم تهران در مجلس و از جمله چهرههایی که سخنرانی وی در روز دانشجو لغو شد روز
گذشته در پایان صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی با تبریک روز دانشجو اظهار داشت :متأسفانه روز یکشنبه
روز دانشجو مانند سال گذشته به دلیل تنگنظریها بدون حضور تشکلهای دانشجویی برگزار شد و فرصتی
برای بیان نقطهنظرات آنها اختصاص داده نش�د .وی افزود :آقای روحانی فقط خودش صحبت کرد و باز هم به
مجلس حمله کرد ،چند ماه قبل همزمان با بازگشایی دانشگاهها همین اتفاق افتاد و آقای روحانی ابراز تأسف
کرد که چرا برنامهریزی جلسه به شکلی بوده که برای تشکلها وقت نگذاشتهاند .نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی گفت :ایشان در دانشگاه میگویند اقلیتی که خوشحال نیستند ،بروند خوشحالیشان را جای
دیگر جبران کنند؛ آقای روحانی! برو داخل صف نانوایی تا ببینی آن اقلیتی که خوشحال نیستند چه کسانی
هستند و چرا خوشحال نیستند؟ حجتاالسالم سیدمهدی موسوینژاد ،نماینده مردم دشتستان در مجلس نیز
با اشاره به لغو سخنرانی تعدادی از شخصیتهای انقالبی در دانشگاهها به فارس گفت :اینگونه اقدامات نوعی
حرکت مستبدان ه بود که در مدیریت دانشگاهها شکل گرفت و این رویکرد و جهتگیری دانشگاهها در مسیر
افرادی همچون میلیمنفرد و امثال آن اس�ت .موس�وینژاد تصریح کرد :ما شاهد هستیم که فضای الزم برای
س�خنرانی در اختیار افرادی که افکار ضددینی خود را گس�ترش میدهند و علیه دین ،انقالب و نظام صحبت
میکنند ،باز است و در مقابل محدودیتهایی برای کسانی که در چارچوب نظام هستند و برای تعالی آن تالش
میکنند ،وجود دارد و اجازه سخنرانی به آنها داده نمیشود و این در واقع خیانت به دانشجو و دانشگاه است.

میرسد؟ رئیسجمهور ادامه داد :قولی که این دولت در
همه زمینهها به مردم داده ،به قولش پایبند است و هرجا
منافع و مصالح و امنیت ملی ما و حقوق ملت ما در پیش
باشد و بدانیم راهی که میرویم برای احقاق حقوق ملت و
منافع ملی است ،نه از انتقادی میترسیم ،نه از تخریبی و
نه از فریاد و سرو صدایی باک داریم.
■■حضور فتنهگران ،لغو سخنرانی منتقدان
اما خارج از محیط س��خنرانی رئیسجمهور ،در
دیگر دانش��گاهها نیز فضا چندان مساعدتر از شرایط
حاکم بر جلس��ه رئیسجمهور در روز دانشجو نبود.
به گ��زارش «وطن امروز» ،س��خنرانی بس��یاری از
چهرههای شاخص منتقد دولت در حالی روز گذشته
در برخی دانشگاههای کش��ور لغو شد که در مقابل
چندی از فعاالن فتنه در دانشگاهها سخنرانی کردند.

همزمان با حضور فائزه هاشمی ،سعید شریعتی و علی
شکوریراد در دانشگاههای کشور ،سخنرانی حسین
شریعتمداری ،حمید رسایی ،میرتاجالدینی و محمود
نبویان لغو شد.به گزارش تسنیم ،مسؤوالن دانشگاه
امیرکبیر با حضور شریعتمداری ،مسؤوالن دانشگاه
صنعتی قم با حضور رس��ایی و همچنین مس��ؤوالن
دانش��گاه آزاد اراک با حضور سیدمحمود نبویان در
جمع دانشجویان این دانشگاهها مخالفت کردند .قرار
بود میرتاجالدینی نیز به مناسبت  16آذر در دانشگاه
تبریز سخنرانی کند اما سخنرانی وی با نظر مسؤوالن
دانشگاه لغو شد .مخالفت با حضور چهرههای اصولگرا
در دانش��گاهها در حال��ی انجام ش��د که نام س��عید
ش��ریعتی و علی شکوریراد از عناصر فعال فتنه 88
بهعنوان سخنران در دانشگاهها به چشم میخورد.

گروه سیاسی :مهرداد بذرپاش،
نماین��ده مردم ته��ران و عضو
هی��أت رئیس��ه مجلس عصر
دیروز در برنامه مناظرهای که
به مناس��بت روز دانش��جو در
دانشگاه علم و صنعت با حضور وی و شکوریراد
برگزار ش��د ،طی س��خنانی اظهار داشت :پس از
انتخابات ریاستجمهوری س��ال  88اتفاقی که
نباید میافتاد ،افت��اد؛ اوباما پس از انتخابات کل
مذاکرات هس��تهای قبل��ی را کانلم یکن تلقی
کرد ک��ه منجر به صدور قطعنام��ه  1929علیه
ملت ایران ش��د و س��پس کنگ��ره آمریکا قانون
تحریم جام��ع علیه جمهوری اس�لامی ایران را
وضع کرد .بالفاصله تحریمهای نفتی علیه کشور
ما اتفاق افتاد و سپس بانک مرکزی تحریم شد.
به گزارش ف��ارس ،وی با بی��ان اینکه بالیی که
فتنهگران در سال  88بر سر ایران آوردند ،تبدیل
به اعمال تحریمهای نس��ل سوم علیه کشورمان
شد ،گفت :اگر مذاکرهکنندگان هستهای با 5+1
موفق شوند همه تحریمها را بردارند تازه به شرایط
سال  88بازمیگردیم .بذرپاش در بخش دیگری
از س��خنانش خطاب به دانشجویانی که با ایجاد
س��روصدا س��عی در بر هم زدن سخنرانی وی را
داشتند ،تأکید کرد :ما  16سال زمان شما ساکت
بودیم و امروز به ما گفتید ،بزدل ،بیسواد و افراطی.
میخواهید بگویم در این تهران در سال  88دهها
جوان بیگناه در کف خیابانها کشته شدند ،این
فتنهگران هم موافقان را میکشند و هم مخالفان
را ،موافقان را میکش��ند تا مظلومنمایی کنند و
مخالفان را هم میکش��ند چون مخالف هستند.
آنوقت میخواهید ما فتنه را فراموش کنیم؟ وی
با بیان اینکه ما چندین س��ال است این حرفها
را میگوییم ،یادآور ش��د :مشکل ما قانونی است
که نمیتوانیم سر سفره مردم بگذاریم ،میگوییم
تورم ش��ده است 14درصد آن وقت قیمت نان را
40درصد افزایش میدهیم ،مش��کل ما جریمه
18هزار میلیارد تومانی کرس��نت است .بذرپاش
در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی
درباره ارتباط وی با جبهه پایداری ،اظهار داشت:
بنده توفیق نداش��تم در جبه��ه پایداری حضور
داش��ته باش��م اما همواره افراد عض��و این جبهه
مورد احترام بنده بودند ،هم��ه ملت ایران دارای
احترامند چه نظر ما را قبول داش��ته باشند ،چه
نداشته باش��ند .احترام ما از گرفتن چند عکس
ن کری به دس��ت نیامده است ،ما
یادگاری با جا 
احتراممان را با تولید موش��ک تلآویوزن شهید
طهرانیمقدم کسب کردیم .وی ادامه داد :تا زمانی
که احمدیروش��نها در این کشور باشند ،خواب
برگشتن فتنهگر تحقق نمییابد ،سال  92همان
دولت احمدینژاد و همان شورای نگهبان حضور
داش��تند اما آقای روحان��ی رئیسجمهور پیروز
ش��د اما ما به  7دهم تف��اوت رأی آقای روحانی
احترام گذاش��تیم و سطل آش��غال آتش نزدیم،
آدم نکشتیم ،آیا ش��ما میگویید انتخابات سال
 92س��الم نبود و آقای روحانی رئیسجمهوری
قانونی کشور نبود؟ با همین قانون ،آقای خاتمی،
آق��ای هاشمیرفس��نجانی و آق��ای احمدینژاد
رئیسجمهور شدند .عضو هیأترئیسه مجلس در
بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد :اگر حتی
ت بایستند و غربیها
س��انتریفیوژهای ما از فعالی 
تحریمها را برندارند ،ما باز هم میگوییم «مرگ
ب��ر آمریکا» ،افتخار ما این اس��ت که از این ملت
تقاض��ای رأی میکنیم نه اینکه از آمریکا گدایی
رأی کنیم .ما نمیتوانیم به چشمهای آرمیتا نگاه
کنیم و ش��رمنده نشویم .متأسفانه همواره به نام
منافع م��ردم و به نام امنیت م��ردم ،بزرگترین
کالهها را س��ر این م��ردم گذاش��تهاند .نماینده
تهران در مجلس بر همین اس��اس خاطرنش��ان
کرد :همانقدر که اس��تقاللخواهی در یک جوان
وجود دارد ،استکبارستیزی نیز وجود دارد ،ما به
دولت آمریکا بیاعتمادیم و ربطی به این دولت و
آن دولت هم ندارد ،مش��کل ما با آمریکا مشکلی
اس��ت که از زمان ش��هید بزرگنی��ا ،قندچی و
شریعترضوی وجود داش��ته ،از زمان ملیشدن
صنعت نفت هم وجود داشته ،مشکل ما با آمریکا
از س��ال 1332بوده و خواهد بود .وی تأکید کرد:
درباره مس��اله نقد و انتقاد ،سخن ما همین است
که اگر کس��ی حسب تشخیص خودش انتقادی
را نسبت به یک اتفاق در عرصه بینالمللی مطرح
کرد ،آیا به نظر ش��ما ما ح��ق داریم بگوییم که
او بیس��واد اس��ت؟ حق داریم بگوییم هرکسی
توافقنامه ژنو را نقد میکند ،بزدل سیاسی است؟
این خیلی کار بدی است ،همانطور که امروز شما
بهراحتی حرفهایت��ان را در اینجا مطرح کردید
چرا به کسی اجازه داده نشد مقابل رئیسجمهور
امروز صحبت کند« ،تا به ما رسید آسمان تپید»؟!
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات بسیار کارهای
بدی است ،گفت :چرا وقتی ما انتقاداتی را نسبت
به توافقنامه ژنو مطرح کردیم و ما را بزدل سیاسی
خواندند ،شما محکوم نکردید؟! معنای آزادی بیان
را برخی امروز با سروصداهایش��ان در این مراسم
متبلور کردند .وی گفت :ما به 7دهم تفاوت رأی
آقای روحانی احترام گذاش��تیم ولی برخی به11
میلیون تفاوت رأی در سال  88احترام نگذاشتند.
بذرپاش در پایان خاطرنشان کرد :مشکل ما این
است که یارانه را مستقیم به مردم بدهیم،مشکل
ما این است که الزم نیست برای جوانان حرفهای
قش��نگ بزنیم ،ی��ک وام  3میلی��ون تومانی هم
نمیتوانند به جوانان بدهند؛ هم سانتریفیوژهای ما
ت ایستادهاند و هم صنعت هستهای
امروز از فعالی 
ایستاده است و هم تحریمها را برنداشتهاند.

