
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كش�ور اخي�راً فرماني را ص�ادر ك�رده كه به 
صراحت مقابله با زمين خواري و جنگل خواري 
را منع مي كند! شبكه هاي استاني، سمن هاي 
محيط زيس�تي و منابع طبيعي در واكنش به 
اين دس�تور، در نام�ه  اي سرگش�اده به وزير 
جهاد كشاورزي خواستار بركناري وي شدند 
كه تاكنون ب�ا بي اعتنايي وزير مواجه ش�ده 
است. رئيس سازمان جنگل ها و مراتع كشور، 
يعني سازماني كه مالكيت ۸۰درصد از خاك 
كش�ور را برعه�ده دارد و وظيف�ه اصلي آن 
مقابله با هرگونه زمين خواري و جنگل خواري 
اس�ت، به ع�دم تعقي�ب قضاي�ي متخلفان 
زمين خوار تأكي�د كرد. انگار مس�ئوالن اين 
س�ازمان اين ب�ار شمش�ير ناب�ودي را براي 
عرصه ه�اي طبيعي كش�ور از رو بس�ته اند.

 
واكنش ها و اعتراض ها به اظهارات رئيس سازمان 
جنگل ها مراتع و آبخيزداري كشور همچنان ادامه 
دارد. خليل آقايي اوايل ارديبهشت طي سفري به 
ش��يراز گفت: »كاركنان و پرس��نل اداره منابع 
طبيعي نبايد پرونده تخلف ها را پيگيري كنند، 
هرچه تا حاال ش��كايت ش��ده و در هر مرحله  اي 

هست، شما پي گيري قضايي نمي كنيد!«

آقايي پا را از اي��ن هم فراتر گذاش��ت و مديران 
منابع طبيعي را خطاب قرار داد و گفت: »ش��ما 
مي گيد نمي تونم؟ پس خودت مشكل داري. اگر 
نمي توني، از فردا اين ج��ا نباش.« چراكه او براي 

كسي »نامه فدايت شوم« نفرستاده است!
 قوانيني كه ناديده گرفته شدند

س��من هاي محيط زيس��تي و منابع طبيعي كه 
بسياري از اعضاي آن اس��اتيد و دانشجويان اين 
علوم هستند، در واكنش به اين دستور، نامه  اي 

سرگشاده به وزير جهاد كشاورزي نوشتند. 
در اين نامه خطاب به محمود حجتي عنوان شد 
كه »روابط عموم��ي اداره كل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري استان فارس تحت عنوان روشن گري 
و در واقع در دفاع از اين دس��تور رئيس سازمان 
جنگل ه��ا، جوابيه اي منتش��ر كرده ك��ه داراي 

ايرادات حقوقي است.«
 از جمله به اس��تناد ماده ۵۵ »قانون حفاظت و 
بهره برداري از جنگل ها و مراتع« و اصالحيه هاي 
بعدي و همچنين به اس��تناد ماده ۶۹۰ »قانون 
مجازات اس��المي« و نيز به اس��تناد م��اده ۱۷ 
»آيين نامه اصالح��ي آيين نام��ه اجرايي قانون 
تعيين تكلي��ف اراضي اختالفي« مصوب س��ال 
۱۳۹۰، قانونگذار به صراحت اعالم كرده كه هر 
زمان تصرف اراضي ملي مشاهده شد، مأموران 

منابع طبيعي مكلفند از طريق دس��تگاه قضايي 
پي گيري حقوقي به عمل آورده و نسبت به رفع 

تصرف و خلع يد اقدام كنند. 
 مديريت سليقه اي به نفع فرصت طلبان

جالب اينكه ماده ۲۱ آيين نامه اجرايي قانون ملي 
ش��دن جنگل ها به صراحت مي گويد: تخلفات 
ناش��ي از عدم رعايت قانون و مق��ررات مربوط 
به جنگل ها و مرات��ع خارج از نوبت رس��يدگي 
مي شود تا سازمان جنگل باني سريع تر واكنش 

نشان دهد. 
با توج��ه به اي��ن مصادي��ق قانون��ي، اظهارات 
رياست س��ازمان جنگل ها مصداق بارز تشويق 
به زمين خواري و عدم برخورد با متخلفان بوده 
و ب��ه گفته س��من هاي مناب��ع طبيعي»بيم آن 
مي رود چنانچه جلوي اين مديريت س��ليقه اي 
گرفته نشود، هجوم فرصت طلبان براي تخريب 
منابع طبيعي و تصرف عدواني اراضي ملي شدت 

پيدا كند.«
 صدا و سيما هم واكنش نشان داد

با وجود اعتراضات گس��ترده، رئيس س��ازمان 
جنگل ها همچنان در همان كسوت نشسته است. 
خليل آقايي حتي برخالف دستور مستقيم مقام 
معظم رهبري مبني ب��ر مقابله با زمين خواري و 
جنگل خواري سخن گفته است و سخنان او در 

اخبار »۲۰:۳۰« صداوسيما هم مورد نقد جدي 
قرار گرفته است. 

خليل آقايي نماينده مجلس شش��م، قائم مقام 
وزير جهاد كش��اورزي در امور مجلس در دولت 
يازدهم و معاون وزير جهاد كش��اورزي و رئيس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در 

دولت دوازدهم است. 
 اعتراض بي ثمر142 استاد دانشگاه

آقايي نخس��تين ب��ار ۱8خ��رداد ۹۵ در عرصه 
عمومي به شهرت رس��يد. خبرگزاري ها در آن 
روز عكس وي را كه در صحن مجلس پيراهنش را 
پاره كرده بود، منتشر كردند و از درگيري لفظي 
و فيزيكي وي با نماينده آمل خبر دادند. وي آن 
روز رفته ب��ود تا به انتقاد نمايندگان ش��هرهاي 
شمال كشور از واردات بي رويه برنج توسط جهاد 
كشاورزي پاسخ دهد، اما با اين جنجال سازي ها 

از پاسخ طفره رفت. 
آذر س��ال ۹۶ وقتي قرار ش��د وي از قائم مقامي 
وزير به رياست سازمان جنگل ها منصوب شود، با 
واكنش جمعي از نخبگان و اساتيد منابع طبيعي 
دانشگاه هاي كش��ور مواجه ش��د، به طوري كه 
۱4۲ استاد دانش��گاه در نامه اي به حجتي وزير 
جهاد كشاورزي، وي را فردي معرفي كردند كه 
در زمان دولت نهم و دهم براي تصويب يك طرح 
مخرب كه باعث توس��عه زمين خواري در كشور 
مي ش��د، معرفي كردند. اين ط��رح آن زمان با 
حمايت مقام معظم رهبري از دستور كار مجلس 

كنار گذاشته شد. 
 چه خبر از 2۰۰ ميليون دالر

يك��ي ديگ��ر از نق��اط عط��ف كارنام��ه آقايي 
سخنراني اش در بازديد از وضعيت منابع طبيعي 
و آبخيزداري اس��تان گلس��تان در مرداد س��ال 

گذشته بود. 
وي با بيان اينك��ه دولت براي بهب��ود وضعيت 
آبخي��زداري و حفاظ��ت از مناب��ع آبي كش��ور 
۲۰۰ميليون دالر بودجه در نظر گرفته اس��ت، 
اف��زود: »براس��اس پيش بيني ه��اي اوليه ۲۵۰ 
ميلي��ارد ريال از اين مبلغ به اس��تان گلس��تان 
اختصاص مي يابد. اجراي طرح هاي آبخيزداري 
با هدف جلوگيري از هدررفت آب، جلوگيري از 
سيل، گسترش پوشش گياهي و تغذيه سفره هاي 
آب زيرزميني از جمله مواردي است كه اجراي 

آنها از محل اين بودجه انجام مي شود.«
دقيقاً هش��ت ماه پس از اين بازديد و سخنراني، 
استان گلستان يكي از يزرگ ترين قربانيان سيل 
و سيالب بود و از اين مقام مس��ئول هم خبري 
نبود تا از نحوه هزينه كرد آن ۲۰۰ ميليون دالر و 
منفعل بودن ديگر پروژه هاي آبخيزداري به مردم 

گزارش دهد. 
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تبعيض هدفمندانه با شعارهاي روشنفكرانه
گزارش مؤسسه تايمز نشان مي دهد آمار تبعيض جنسيتي دستمزد اساتيد در دانشگاه هاي بريتانيا بدتر شده است

تخلف مسئوالن وقت برای پيشگيري از تخلفات پديده
طبق دفاعيات يكي از متهمان چنانچه دادستاني به بحران »پديده« ورود نمي كرد، مشكالت بسيار بيشتري بروز مي كرد

چراغ سبز رئيس جنگل ها به جنگل خواران !
خليل آقايي: كاركنان منابع طبيعي نبايد تخلفات را پيگيري كنند

ادامه از صفحه اول
 اين گزارش نش��ان مي دهد با اينك��ه برخي از 
دانش��گاه ها مثل س��اوتهمتون موفق به كاهش 
ميانگين پرداخت��ي متفاوت در حق��وق مردان 
و زنان ش��ده اند، ام��ا با اي��ن حال اكث��ر مراكز 
آم��وزش عال��ي همچن��ان ش��كاف پرداخ��ت 
جنس��يتي را به نفع مردان گزارش كرده است. 
 اين مؤسسات آموزش عالي در يك سال گذشته 
تالش كرده اند، اندازه اين شكاف را كاهش دهند. 
با اين حال تفاوت صورت گرفت��ه چيزي حدود 

۰/۱درصد بوده است. 
 در حسرت صفر شدن

 بهترين عملكرد را دانشگاه فالموت داشته است كه 
در گزارش ارسال شده با متوسط فاصله ۱4/۳درصد، 
يعني 8/۲درصد كمتر از س��ال قبل اين فاصله را 
كاهش داده، اما هيچ دانشگاهي اين ميزان را به صفر 
نرسانده است.  دانشگاهي كه كمترين فاصله شكاف 
درآمدي را دارد،  دانشگاه ورچستر است كه كمترين 
ميانگين شكاف درآمدي از ۳/۲درصد به ۲/۱درصد 

در سال جاري كاهش يافته است. 
 لندني ها در قعر جدول

در انتهاي اين ليس��ت مؤسسه كسب وكار لندن 

قرار دارد ك��ه هنوز بزرگ ترين ش��كاف را دارد. 
رقم اي��ن ش��كاف 44/8درصد اس��ت، هرچند 
بهبودي اندكي در رقم 4۵درصدي سال گذشته 
اين مؤسس��ه ايجاد شده اس��ت.   دانشگاه هاي 
لوهوربورو و لنكستر، دانش��گاه بريستول و كالج 

دامپزشكي س��لطنتي نيز همچنان حداقل ۲۵ 
درصد بيشتر از سطح متوسط به كارمندان مرد 
خود مي پردازند. اينها در حالي است كه براساس 
اظهارات يك مقام مسئول در اتحاديه كالج ها و 
دانشگاه هاي انگلس��تان، آمارهاي گزارش شده 

فقط بخشي از اين داستان را بيان مي كنند. 
 تغييرات با سرعت الك پشتي

ريچ��ارد برتم��ون مي گوي��د، اين گ��زارش از 
شكاف هاي درآمدي ميان زنان و مردان به تنهايي 
كافي نيس��ت و وقت��ي دانش��گاه ها برنامه هاي 
عملياتي را كه مش��خص مي كنند، چگونه و چه 
زماني آنها ش��كاف را كاهش خواهند داد، اعالم 
مي كنند، آرامش بخش نيس��ت چراكه سرعت 

تغييرات تدريجي و كند است!
برتمون به تايمز گفته اس��ت: »سال هاست كه 
شعارهاي روشنفكرانه در مورد آموزش عالي در 
مورد مس��ئله پرداخت غيرمنصفان��ه براي زنان 
شنيده ايم، آنچه ما واقعاً نياز داريم، تعهدات واضح 
است كه چگونه و چه زماني مؤسسات آموزشي 

اين شكاف را كاهش مي دهند.«
جال��ب اينك��ه در س��ال ۱۹۰۲ دانش��گاه هاي 
فرايب��ورگ و هايدلب��رگ در آلمان نخس��تين 
دانش��گاه هايي بودند كه به طور رسمي به زنان 
اجازه تحصيل دادن��د. دانش��گاه هاي ديگر هم 
سال هاي بعد به اين دو دانشگاه پيشرو پيوستند، 
اما مقاومت در برابر زنان در جايگاه پرفس��ور يا 

پژوهشگر همچنان تا سال ها ادامه داشت. 

قصورات و تخلفات    قضائي
متع�دد متهم�ان 
پرونده پديده! اين را قاضي پرونده گفته است. 
طبق گفت�ه قاضي منصوري مس�ئوالن وقت 
بدون توجه به هش�دارهاي ارائه شده توسط 
دس�تگاه قضايي، اقدامات مؤث�ري در جهت 
پيشگيري از وقوع تخلف متهمان پرونده به 

انجام نرسانده اند. 
دادگاه رس��يدگي به اتهامات متهم��ان پرونده 
»پديده« چند روزي مي شود كه به رياست قاضي 
منصوري در حال برگزاري اس��ت. شهر رويايي 
پديده يا همان پروژه اي تفريحي - گردش��گري 
كه توانسته س��رمايه ۱۳۰ هزار نفر را كه عمده 

آنان سرمايه گذاران مردمي بودند به خود جذب 
كند و از آنان مالباخته بسازد. 

نمايندگان ش��كات، تخلفات متهمان را موجب 
بروز مشكالت متعدد براي س��هامداران و حتي 
از هم پاشيده شدن بس��ياري از زندگي ها عنوان 
مي كنن��د. بعد از محرزش��دن تبليغ��ات صدا و 
سيما درخصوص اين ش��ركت و ارائه توضيحات 
الزم در اين باره، حاال قاضي منصوري مي گويد: 
مس��ئوالن وقت بدون توجه به هشدارهاي ارائه 
شده توسط دستگاه قضايي، اقدامات مؤثري در 
جهت پيشگيري از وقوع تخلف متهمان پرونده به 
انجام نرساندند.  ارزيابي خالف واقع و غيرواقعي 
اموال پديده كه منتهي به رشد غير واقعي ارزش 

معامالتي اوراق موس��وم به سهام شركت پديده 
شده و همچنين حيف و ميل اموال مردم از جمله 
اتهامات متهمان اين پرونده محسوب مي شود. 
محمدرضا محم��دي از جمله متهماني اس��ت 
كه امضا و مهر كارشناس��ان را جع��ل و اقدامات 
غيرقانوني انجام مي داده است.  محمدرضا رياحي 
ديگر متهمي است كه روز گذشته در دادگاه به 
دفاعيات خود پرداخت و اظهار داش��ت: شركت 
پديده از س��ال ۱۳۹۲ وارد بحران شد و چنانچه 
دادستاني به موضوع ورود نمي كرد، شاهد رويداد 

مشكالت بسيار بيشتري مي بوديم. 
طب��ق آنچ��ه در دادگاه متهم��ان اي��ن پرونده 
مي گذرد، تعيين ارزش قيمت س��هام توس��ط 

»محس��ن پهلوان« مته��م ردي��ف اول صورت 
مي گرفت��ه و رقاب��ت ب��ا ش��ركت هاي مختلف 
تش��ديدكننده تخلفات در زمينه تعيين ارزش 

سهام بوده است. 
محسني ثاني ديگر متهم اين پرونده بوده كه طبق 
گفته نماينده دادستان به تبليغات غيرواقعي براي 
پديده جهت افزايش قيمت حبابي سهام، مبادرت 
مي كرده و به رغم الزام قانوني به عنوان »سهامي 
خاص« در تبليغات هيچ اشاره اي نمي شده است. 
حال آنكه طبق قانون ذكر آن در تبليغات، الزامي 
بوده و افزون بر اين، متهم تعداد زيادي س��هام 
هديه به صورت رايگان از اين ش��ركت دريافت 

كرده است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 نود اقتصادي با انتش�ار اين عكس نوش�ت: مهدي مونس��ان، 
خواه��رزاده رئيس جمهور با حكم هاش��م يك��ه زارع مديرعامل گروه 
صنعت��ي ايران خودرو به عنوان مديرعامل جديد ش��ركت گس��ترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو منصوب شد. او با پس��ت جديدي كه از 
دست مبارك مديرعامل ايران خودرو گرفت، دو شغله شد. او هم اكنون 
رئيس هيئت مديره ساپكو )شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات 

ايران خودرو( نيز هست. 
-----------------------------------------------------

 عليرضا وهاب زاده با انتشار اين عكس توئيت كرد: لوسيون 
تقويت كننده موي بهاره مجوز ندارد. اين محصول كه مرتب در صدا و 
سيما تبليغ مي شود، فاقد مجوز از سازمان غذا و دارو است و هيچ مجوز 
درماني ندارد و ادعاها مبني بر جلوگيري از ريزش مو و خواص درماني 
كاماًل غيرقانوني است. چگونه انقدر راحت و آزادانه بدون نظارت تبليغ 

مي كنند؟ سالمتي مردم را با پول و تبليغات معاوضه مي كنيد؟!
-----------------------------------------------------

 موسوي اميري با انتشار اين عكس توئيت كرد: پاچه خواري به 
سبك قائم مقام فرماندار ايالت لوئيزيانا، جوراب مدل ترامپ پوشيده، 
فقط مرده موهاي طرح ترامپم. دوستان غرب زده كه دنبال تقليد همه 
جانبه از اين دوستان هستن ميتونن جوراب هاي با طرح رنگه ريش يه 
بنده خدايي بپوشن، يحتمل جواب ميده البته بايد حواسشون به رنگ 

ريش هاي طرف باشه. 
-----------------------------------------------------

 وجيهه ساماني توئيت كرد: دانش��مند ژاپني برنده جايزه نوبل، 
۱4۰۰ سال ديرتر كشف كرده وقتي انس��ان بيش از ۹ ساعت گرسنه 
بمونه، سلول هاي سالم براي جبران كمبود انرژي و غذا، از سلول هاي 
معيوب و توده هاي مستعد س��رطان تغذيه مي كنن و اونا رو متوقف يا 

درمان مي كنن. اسمشم گذاشته اتوفاژي. زيبا نيست؟
-----------------------------------------------------

 سلمان زند با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ارسالن هدايتي 
فعال مدني مي گويد: يك روز در مس��ير قروه_ته��ران ۵۳كاميون با 
بار درختان قطع ش��ده را ش��مرده. موضوع قطع درختان كردس��تان 
مدت هاست مورد سؤال فعاالن منطقه است، اما كسي پاسخگو نيست. 

درختان زاگرس قطع مي شوند و كسي هم مانع نمي شود. 
-----------------------------------------------------

 سيده راضيه حسيني با انتشار اين عكس توئيت كرد: نايك 
اعالم كرده ورزش��كاران زن باردار يا برگش��ته از مرخصي زايمان رو با 
كاهش درآمد اسپانسرينگ، تنبيه مالي مي كنه. دنياي مدرن واضح تر 
از اين نمي تونست اعالم كنه زن رو فقط ابزار مي بينه و حتي حق مادر 

بودن رو براش به رسميت نميشناسه. 
-----------------------------------------------------

 نويد كمالي با انتشار اين عكس توئيت كرد: داستان تقابل ما و 
دشمنان ما بيش از هر چيز روايت برخورد اراده هاست. آنها براي تحميل 
نظر خود شمشير مي كشند و ناو هواپيمابر مي فرستند و ما در مقابل با 
اتكاي به نادر مهدوي ها و قاسم سليماني هايمان كه تجلي اراده ملتمان 

هستند در مقابلشان سينه سپر كرده و آنها را همواره پس زده ايم. 

زهرا چيذري 

  رئيس مركز تحقيقات ايدز با اشاره به انجام اولين پيوند سلول هاي 
بنيادي خون ساز براي يك بيمار مبتال به HIV گفت: اين اقدام اولين 

بار است در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اتفاق افتاده است. 
  رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان درباره منابع آزمون 
ورودي مدارس متوس��طه دوره اول گفت: امس��ال يقيناً از شيوه سال 
قبل استفاده نمي ش��ود. آزمون امسال از جنس »هوش« است و منبع 

مشخصي ندارد. 
  به گفته مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران وجود شيرابه 
در پسماند هاي تر و عدم همكاري شهروندان در آبگيري زباله در مبدأ 
يكي از معضالت مديريت شهري در بحث محيط زيست است كه منجر 

به توليد روزانه 4۰۰ مترمكعب شيرابه در آرادكوه مي شود. 
  مديرعام��ل س��ازمان مديريت و نظارت ب��ر تاكس��يراني تهران از 
برقي كردن تاكسي هاي تهران با همكاري گروه صنعتي مپنا خبر داد و 

گفت: در اين طرح 8۰هزار تاكسي تهران برقي خواهند شد. 
  مدير عامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه)مترو( با تأكيد بر 
تكميل و افتتاح خطوط ۶ و ۷ گفت: بخش شرقي خط ۷ مترو تا پايان 

سال جاري افتتاح مي شود. 
  مديركل دفتر جمعيت و سرش��ماري مركز آمار بيان داشت: روند 
شاخص كل جمعيت ايران كاهش��ي و در حال حركت به سمت رشد 

منفي است. 
 مديركل خدمات شهري شهرداري تهران با اش��اره به اينكه پارك 
پرديس��ان واگذار نش��ده اس��ت، گفت: با خواهش و تمنا از مسئوالن 

پرديسان كارهاي عمراني در پارك انجام مي دهيم. 
 عيسي كالنتري رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
عمليات احداث ديوار از جان��ب دولت تركيه گفت: اي��ن ديوار از بعد 
تروريسم و امنيت به نفع هر دو كشور اس��ت، اما بايد راهكار هايي هم 
ديده ش��ود تا باعث عدم تردد، ايجاد مشكل آبش��خور و قطع ارتباط 
ژنتيك حيات وحش در دو كشور نشود، چون واقعاً جبران اين اتفاقات 

امكان پذير نيست. 
 ش��اخص كيفيت هوا در پايتخت طي ۲4 ساعت گذشته پاك بود و 
تهران از ابتداي سال ۲۵ روز هواي پاك و ۳۰ روز هواي سالم را به صورت 

مداوم ركورد زده است. 
 مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران از اضافه شدن ۱۱۷ 
دستگاه ميني بوس به ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت در آبان ماه 

خبر داد. 
  رئيس سازمان زندان ها گفت: سرانه غذاي روزانه زندانيان در سال 
گذش��ته پنج هزار تومان بود كه تقاض��ا داديم اين مبل��غ به ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان افزايش ياب��د اما نهايتاً حدود هفت ه��زار و ۳۰۰ تومان 

مصوب شد. 
  رئيس كميس��يون شهرس��ازي و معماري شوراي ش��هر تهران در 
واكنش به اعتراض شهروندان نس��بت به افزايش چند برابري عوارض 
ساخت و ساز در تهران گفت: بابت اين مسئله نگران هستيم و اميدواريم 
شهرداري تهران سريعاً نسبت به تعديل ضرايب و ارائه اليحه جديد به 

شورا اقدام كند. 
  مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخي گفت: روز ۲8 ارديبهشت، 
بازديد از تمام موزه ها و اماكن فرهنگي تاريخي تحت پوشش سازمان 

ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور رايگان است. 

خطاي محاسباتي
 معاون سابق رئيس جمهور

يك: شهيندخت موالوردي حاال اگرچه در دولت سمت رسمي ندارد، 
اما همچنان به اظهارنظرهاي خاص و جنجالي اش ادامه مي دهد. مطابق 
آخرين اظهارنظر وي »در بحث زنان و برابري در حال در جا زدن هستيم 
در حالي  كه كشورهايي مانند عربستان در برخي از مباحث در رتبه هاي 

باالتري از ما قرار دارند.!«
مبناي چنين اظهارنظري گزارش ساالنه مجمع جهاني اقتصاد با موضوع 
»برابري جنسيتي« است؛ گزارشي كه شاخص هاي آن با شاخص هاي 
مورد قبول ما فاصله بسياري دارد و از س��وي ديگر بررسي علمي اين 
گزارش نشان مي دهد، خطاهاي محاسباتي صورت گرفته در تنظيم آن 
موجب شده تا كشورهايي همچون قزاقستان در شاخص هاي مربوط به 
برابري جنسيتي در مرتبه باالتري از كانادا قرار گيرد. با بررسي علمي تر 
اين ش��اخص درمي يابيم حتي تعداد تولد نوزادان دختر هم به عنوان 
يكي از معيارهاي برابري جنسيتي مطرح شده و به همين خاطر كانادا 
كه تعداد نوزادان پسرش در بازه زماني موردنظر از تعداد نوزادان دختر 
كمتر بوده و نسبت به قزاقستان كه روندي معكوس داشته در جايگاه 

پايين تري قرار بگيرد!
رتبه ۱4۲ ايران در اين گزارش در حالي است كه كشوري همچون ميانمار 
با وجود قتل عام، حق تابعيت، حق تحصيل و حتي حق زندگي به زنان و 
كودكان مسلمان روهينگيايي رتبه 88 دارد. در مورد ديگري »رواندا« 
كه يك كشور آفريقايي دچار مشكالت بسياري است، در اين گزارش و 
اين جدول نه تنها از ايران خيلي باالتر است بلكه حتي از كشورهايي مانند 
فرانسه هم باالتر قرار گرفته. ذكر همين چند مثال شاخص هاي نادرست 
و غيرمنطقي بودن گزارش مجمع جهاني اقتصاد را آشكار مي سازد.  دو: 
 حاال به سراغ عربستان برويم؛ كش��وري كه تا سال ۲۰۰4 زنانش حتي 
شناسنامه نداشتند و اسم شان در شناسنامه پدرشان ثبت مي شد، امكان 
حضور زنان در پارلمان و انتخابات نيز جزو موارد ديگري اس��ت كه طي 
دو سه سال اخير و با تغييرات گسترده اي كه با روي كار آمدن محمد بن 
سلمان در اين كشور اتفاق افتاد، رقم خورد. هرچند حق رأي در كشوري 
پادشاهي و بدون برگزاري انتخابات به جز انتخابات هاي كوچك محلي 
معنايي ندارد، اما همين حق هم تا چند سال پيش براي زنان عربستاني 
وجود نداشت. رانندگي براي يك زن عربستاني رؤيا بود و اگر زني پشت 
ماشين مي نشس��ت با مجازات هاي جدي مواجه مي ش��د. اعطاي حق 
رانندگي زنان با حكم ملك سلمان هم در اين كشور جنجال برانگيز شد 
چراكه جامعه بسته عربستان ظرفيت چنين حكمي را نداشت. با تمام اينها 
قاطبه تحليلگران سياسي تغييرات شكل گرفته در حوزه زنان عربستان 
از سوي ملك سلمان و پسرش محمد بن س��لمان را در راستاي حركت 
به سوي ايجاد » عربس��تان مدرن«  و اجراي اهداف تعيين شده در سند 
۲۰۳۰ ارزيابي مي كنند. با تمام اينها عربستان حتي در زمان اجراي برخي 
بندهاي سند ۲۰۳۰ باز هم فعاالن حقوق بشري زن و مرد را دستگير كرده 
و به زندان انداخت. به گزارش پايگاه »الخليج آنالين« اين افراد صرفاً به 

دليل حمايت از حقوق زنان يا غيره، بازداشت شدند. 
س��ه:  مهم ترين بخش اين ماجرا تضاد ش��اخص هاي ارزيابي برابري و 
حقوق زنان است. در اين شاخص ها اغلب به مفهوم خانواده و نقش هاي 
زن و مرد در اين ساختار توجهي نمي شود. طبق اين گزارش، ايسلند 
در رتبه اول جدول قرار دارد؛ كش��وري كه براس��اس گ��زارش ۲۰۱8 
س��ازمان ملل ۶۰ درصد تولد فرزندان خارج از چارچوب خانواده بوده 
و زناني كه ناچار مي ش��وند بدون حضور پدر بچ��ه، او را بزرگ كنند يا 
مجبور به سقط ش��وند، اما چنين مس��ئله اي تبعيض و پايمال شدن 
حقوق زنان ش��مرده نمي ش��ود. بر همين مبناس��ت كه رهبر معظم 
انقالب تأكيد مي كنند:»خطاي محاس��به در بحث زنان و مشخصاً در 
موضوع »ش��اخصه «هايي اس��ت كه غرب تعيين كرده و بر اساس آن 
رتبه بندي مي كند، آم��ار مي دهد و ما هم در اين خطاي محاس��باتي 
قرار مي گيريم و بعد براي اينكه طبق شاخص هاي آنها پيش برويم،  در 

برنامه ريزي هايمان دچار اشتباه مي شويم.«

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

ابراهيم مشيریان
  گزارش و ترجمه


