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امروز تكليف گزينه جديد وزارت علوم روشن مي شود

  ادامه درصفحه 2

گ�روه سياس�ت| ح��اال تندتری��ن منتق��دان وزرای 
پیشنهادی علوم نیز می خواهند به فرهادی رأی اعتماد 
بدهند. محمد فرهادی امروز در کف��ه ترازوی مجلس 
می ایستد و چنانکه انتظار می رود با رأی اعتماد باالیی از 
خانه ملت راهی ساختمان وزارت علوم در خیابان هرمزان 
می شود، ساختمانی که بیش از 3 ماه است با سرپرست 
اداره می ش��ود و وزیر پیش��ین هم پس از 9 ماه صدارت 
با رأی عدم اعتماد مجلس روبه رو ش��د.  محمدمهدی 
زاهدی رئیس کمیس��یون آموزش به خبرگزاری خانه 
ملت گفته است:  براساس استنباط صورت گرفته به نظر 
می رسد دکتر فرهادی بتواند رأی باالیی در صحن علنی 
مجلس از آن خود کند. اما یکی از مسائلی که باعث انتقاد 
نمایندگان از وزیر پیشین و نیز وزرای پیشنهادی دولت 
بود موضوع انتصاب برخی از افراد  به گفته آنان مسأله دار 
در دانشگاه ها بوده است.  زاهدی در این باره و مذاکراتی 
که با محمد فرهادی صورت گرفته نیز گفته اس��ت: در 
جلسه ای که با آقای فرهادی داشتیم موضوعاتی همچون 

حضور برخی از افرادی که سابقه ای در فتنه هم در حوزه 
ستادی و هم در حوزه دانشگاه ها دارند،  همچنین بحث 
بورس��یه هایی که برخی ها از آن سوءاستفاده سیاسی 
کردند و به ناحق فضاسازی را مبنی بر بورسیه غیرقانونی 
3 هزار و 700 نفر اعالم کردند که البته بعد از آن مشاهده 
ش��د که کمتر از یک صدم درصد تخلف صورت گرفته 
بود مطرح و از وزیر پیش��نهادی علوم درخواست شد در 
صورت کسب رأی اعتماد برخورد قاطعی با کسانی که 
این فضاس��ازی را به وجود آوردند و همچنین متخلفان 
در این زمینه صورت گیرد. محمد فرهادی خود درباره 
مسائل مطرح شده در جلس��ه رأی اعتماد گزینه های 
پیش��ین وزارت علوم و مخالفت نماین��دگان با برخی 
از چهره ها در ای��ن وزارتخانه به خبرگزاری خانه ملت با 
تأکید بر این که رویکرد وزارت عل��وم در قبال فتنه 88 
فصل الخطاب قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری 
اس��ت، گفت:  درخصوص برخورد با فتنه ، خط قرمز ما 

خط قرمز والیت است. 
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مقام معظم رهبري:

يك گپ متفاوت با ابوالفضل جليلی

 دشمن 
در قضيه هسته اي 
 نتوانست ايران 
را به زانو درآورد

یادداشت

چن��د روز پیش خب��ري را دیدم که نش��ان مي داد، 
حدود یک سوم انگلیسي ها پس از بیرون آمدن از منزل 
دچار این وسواس مي ش��وند که آیا وسایل گرمایشي و 
برقی خانه خود را روش��ن گذاشته یا نه؟ در میان موارد 
وسواس آنان، باالترین رتبه افراد وسواسي در انگلیس 
به این موضوع اختص��اص دارد. موضوع قدري عجیب 
بود. به وی��ژه وقتي ک��ه در ادامه گ��زارش مي خوانیم، 
وسواس نسبت به اینکه آیا درِ خانه خود را نبسته یا قفل 
نکرده اند خیلي کمتر از این رقم است. به عبارت دیگر، 
حساسیت آنان نسبت به باز گذاشتن یا قفل نکردن دِر 
خانه، کمتر از حساسیت آنان نسبت به خاموش نکردن 
وسایل گرمایش��ي یا برق اس��ت. چرا؟ احتماالً به این 
دلیل که هزینه هاي ناشي از روشن بودن شوفاژ منزل 
یا وسایل برقي براي آنان بیشتر از هزینه هاي احتمالي 
دزدي از منزل اس��ت! طبیعي اس��ت ک��ه موضوعات 
زی��ادي در زندگي روزانه م��ا وجود دارد ک��ه مي تواند 
حساسیت برانگیز باش��د، ولي در میان آنها فقط موارد 
خاصي است که موجب وسواس مي شود. حتماً دیده اید 
که برخي از افراد نس��بت به نجس و پاکي وسواس پیدا 
مي کنند، و این وس��واس به حدي مي رسد که زندگي 
عادي آنان را مختل مي کند. هم چنین وسواسي که در 
سال هاي اخیر نسبت به ضدعفوني کردن مواد غذایي 
در میان برخي از افراد به ویژه بانوان به وجود آمده، همه 
حکایت از آن دارد که اگرچه وسواس رفتاري غیرعادي 
است و باید درمان شود، ولي موضوعي که نسبت به آن 
وسواس ایجاد مي ش��ود، دالیل و زمینه هاي اجتماعي 
دارد. به عبارت دیگر، وس��واس را باید درمان کرد، ولي 
موضوعي که نسبت به آن وس��واس ایجاد شده را باید 
مطالعه و اصالح کرد. براي مثال خطراتي که این روزها 
درباره مواد غذایي آلوده مثل سبزیجات مطرح مي شود، 
براي این است که حساسیت الزم را در مصرف این مواد 
ایجاد کند، ولي عجیب نخواهد بود که عده اي نیز در این 
مورد دچار وسواس ش��وند. یک نفر تعریف مي کرد که 
خانم او هندوانه و خربزه و بادنجان را جوري مي ش��وید 
که گوی��ي آنها را ب��رده حمام و چند بار لیف و کیس��ه 
مي کشد و با انواع مواد شوینده ضدعفوني کننده آن را 
میکروب زدایي مي کند! وقتي پرسیدم که کاهو و سبزي 

را چکار مي کند، گفت که خوردن آنها را ممنوع کرده، 
مگر اینکه پخته شده باشند. پیش از پختن هم چند بار 
باید ضدعفوني شود! وقتي که بیشتر بحث کردیم، معلوم 
شد، یکي از نزدیکانش به دلیل عفونت هاي معده اي دچار 
مشکالت حاد شده، و این موجب پیداشدن وسواس در 
این باره شده اس��ت. در مورد وسواس انگلیسي ها چه 
عاملي سبب آن شده؟ به احتمال فراوان، قیمت انرژي 
زمینه ساز اصلي ش��کل گیري این وسواس است. یکي 
از ایرانیان که براي دیدن فرزن��دش به آن جا رفته بود، 
تعریف مي کرد که چگونه فرزندش در مصرف انرژي و 
سوخت، با احتیاط و اقتصادي و حتي با وسواس رفتار 
مي کرد. رفتاري که براي ما به عن��وان یک ایراني قابل 
درك نبود. علت، آن ب��ود که همواره نگران هزینه هاي 
گزاف برق و گازي بود که باید پرداخت کند، و این مبلغ 
س��هم قابل توجهي از هزینه هاي جاري او را تش��کیل 
م��ي داد. در مقابل وقت��ي که به جامع��ه خودمان نگاه 
مي کنیم، مصرف انرژي در هیچ کجاي حساسیت هاي 
ذهني ما قرار ندارد، زی��را هزینه هاي آن جزء کوچکي 
از هزینه هاي جاري ما را تش��کیل مي ده��د. حتي به 
عوارض مصرف نابخردانه ان��رژي از طریق آلودگي هوا 
نیز حساسیت الزم را نداریم، گرچه مي دانیم این هواي 
آلوده تا چه حد براي سالمتي ما زیان آور است. گروهی 
یاد گرفته اند که بگویند اینها ربطي به قیمت ندارد، بلکه 
فرهنگ یک جامعه اس��ت که مردم را به برخي چیزها 
حساس مي کند. قطعاً مسأله فرهنگ مهم است، ولي 
پرسش این است که فرهنگ چگونه شکل مي گیرد؟ آیا 
فرهنگ یک امر ذاتي و غیرقابل تغییر در فرد و جامعه 
است؟ اگر چنین است پس همیشه همین بوده و همواره 
همین خواهد بود. ول��ي اگر فرهنگ تغییر مي کند، آیا 
شکل گیری آن به دلیل توضیحات شفاهي و آموزشي به 
افراد است یا ساختار قیمت ها این فرهنگ را مي سازند؟ 
آیا تا به حال زعفران خانه خود را کوبیده اید تا براي غذا 
آماده شود؟ در این صورت بس��ته زعفران را با دقت باز 
مي کنیم، حتي یک پَِر آن که کمتر از صدم گرم است را 
هم اجازه نمي دهیم هدر رود، و اگر از  هاون بیرون بیفتد 
آن را برمي داری��م، با اینکه زعف��ران هیچگونه اهمیت 
حیاتي براي ما ندارد.                                           ادامه درصفحه 2
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