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«شرق» بخوانید« ،تورج
فلکی» تماشا کنید و ...
یعلی
ناج 

دیدیم هوا گرمه ،دالر داغه ،طال هم که اصال
ذوب در تدبیر و امید شده ،گفتیم یه پیشنهادی
چیزی واسه آخر هفته بدیم ،هم مردم برن دنبال
نخود سیاه دست از سر دولت فخیمه بردارن ،هم
حاال که غنیسازی هستهای رو سیمان گرفتن
الاقل یه غنیسازی فرهنگی بکنیم تا کال کشورو
سیمان پورتلند اصل آمریکایی نگرفتن.
***
اول از هم��ه اینک��ه ش��رقم آره! «ش��رق»
بخونید .یعنی همچین خوب بخونید که «شرق
فهم» بش��ین .چه جوری؟ با صدای بلند از این
سر«شین» کشدارش که عین کمون ابروی یار
داره واس��ه نتانیاهوی بچهکش دلبری میکنه
صداتونو میکش��ید تا اون سر قافش که به ناف
غرب ختم میشه!
(بهخدا «نتانیاهوی بچهکش» رو ما نگفتیما،
عردوغانش��ون گفت .خیالتون جمع برند اصل
ترکه .ایشاال تو شادیاتون استفاده کنید).
خوبی خوب خوندن شرق اینه که مثال وقتی
این هفته قیمت دالر چسبوند به  12هزار تومن
و س��که  4میلیون تومن رو رد کرد یهو یادتون
میفت��ه که عه! ای��ن نازنینا همه چی��زو از قبل
میدونستن فقط نمیخواستن بگن که هیجانش
از بین نره .خودتون بخونید:
«اگر نرخ دالر با همان رش��د ۴۰۰درصدی
زمان احمدینژاد افزایش مییافت دالر االن ۱۲
هزار تومان بود و سکه  3-4میلیون تومان شده
بود»( .گفتوگوی «مصطفی تاجزاده» با روزنامه
شرق (اس��فند  )95در حمایت از سیاستهای
روحانی ،پیش از انتخابات ریاستجمهوری)
خوب شد به رئیسی رای ندادیما .اینجاست
که میگن عاقبت تاجزاده« ،تاج» شود و شیش
تا و اینا!
***
آره! میگفت��م .ش��رق از خوب��ای دنی��ای
س��رگرمیه ول��ی نمیدونم چرا خودش��ون قدر
خودش��ونو نمیدونن 2 .هفته پیش زیر لوگوی
به اون گندگی «شرق» داشتن یه بند خودزنی
میکردن .هی به شرق و شرقگرایی و گردش به
شرق و بلوک شرق و خالصه! هر چیز دیگهای که
توش شرق داشت بد و بیراه میگفتن .پرسیدم
آخه چرا کسگم؟
ادامه در صفحه 5

گزارشامروز مش��کالت ب��ه ارث رس��یده
آموزش عالی از دولت یازدهم
و سیاسیکاری و سیاستبازی موجود در آن برهه
موجب ش��ده آخرین وزیر کابین��ه دوازدهم ،وزیر
آموزش عالی باشد و با ارثیهای نامبارک از افرادی
ناکارآمد و سیاسیباز مواجه باشد که کاری غیر از
امیدوار کردن دشمنان کشور و نظام نداشتهاند تا
آنجا که توسط مراجع استعالمی دولت یازدهم نیز
فاقد صالحیت تصدی پس��ت معاونت وزیر علوم
شناختهشدهاند.
یک��ی از غلطترین کارهایی که در نخس��تین
روزهای دولت یازدهم اتفاق افتاد ،انجام کار خالف
قانون «برخورد و لغو بورس��یهها» در وزارت علوم
در وس��عت وس��یعی بود که موجب تبدیل شدن
وزارت علوم به سیاسیترین وزارتخانه کشور شد.
تا آنجا که رهبر انقالب در دیدار اساتید ،با خواندن
مصرع معروف [واعظ��ان کاین جلوه در محراب و
منبر میکنن��د /چون به خل��وت میروند آن کار
دیگر میکنند /مش��کلی دارم ز دانشمند مجلس،
باز پ��رس] «توب��ه فرمایان چرا خ��ود توبه کمتر
میکنند» در توصیف قانونگریزی مسؤوالن وزارت
علوم ،فرمودند« :یکى از غلطترین کارهایى که در
اینیکى ـ دو س��ال اخیر اتفاق افتاد ،این مس��أله
بورسیهها بود .اگر راست هم بود...که به آن شکل،
راس��ت هم نیست؛ ...راهش این نبود که ما مسأله
را روزنامهاى کنیم ...این س��م را متأسفانه افرادى
بر اس��اس همان پایهه��اى بینش فکری مبنی بر
سیاسیکاری و سیاستبازی به کام دانشگاه کشور
ریختن��د؛ چرا؟ عالوه بر اینکه ظلم هم ش��د  -به
خیلیها ظلم شد -هم خالف قانون بود اینکار،
هم خالف تدبیر بود اینکار ،هم خالف اخالق بود؛
ن وقت مدام دم از اخالق هم مىزنند؛ توبهفرمایان
آ
چرا خود توبه کمتر مىکنند؟»
اما حاال بعد از گذش��ت چند سال وزارت علوم
همچنان در س��ردرگمی به س��ر میبرد و تبعات
این وضعیت در درجه اول متوجه جامعه علمی و
سپس دانشگاهها شده است .طی گزارش عملکرد
اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت
علوم در س��ال  96تنها  241مورد ش��کایت ثبت
ش��ده در اعتراض به سوءمدیریت و عملکرد روسا
و مسؤوالن دانشگاهها بود .از طرفی پیرو سخنان
رئیس دیوان عدالت اداری تنها  447پرونده درباره
دانشجویان دکترای بورس��یه که مورد ظلم واقع
ش��دهاند در دیوان عدالت اداری تا تاریخ 96/4/20
ثبت شده است.
امروز در شرایطی پرونده بورسیهها در کشور و
در چارچوب ظرفیتهای نظام به سرانجام نرسیده
است که مدیرانی که به گفته رهبری ظلم کردهاند
نیز آزادانه جبهههای جدیدی را علیه دانشجویان و
دانشآموختگان بورسیه گشودهاند و حتی بیتوجه

گزارشی درباره پرونده بورسیهها در وزارت علوم

راه بیپایان بورسیهها

به تذکرات رهبری همان مسیر برخورد با بورسیهها
و عدم جذب آنها ادامه دارد.
محم��د فرهادی ،وزی��ر وقت عل��وم در تاریخ
 94/7/21ب��ه صراح��ت بیان داش��ت« :مش��کل
بورس��یهها حل شده!» یا در جای دیگر اعالم کرد:
«پرونده دانش��جویان بورسی ه بس��ته شده است!»
( )95/6/14مع��اون وزی��ر و رئیس س��ازمان امور
دانش��جویان نیز اعالم کرد« :بورس��یه بالتکلیف
نداری��م!» ( )95/11/9و مع��اون آموزش��ی وزارت
علوم ط��ی مصاحب��های گف��ت« :وزارت علوم به
دنبال برطرف کردن مشکالت دانشجویان بورسیه
اس��ت )97/1/14( ».همچنین وزیر علوم در تاریخ
 97/2/9طی خبری گفت برای جایابی بورسیهها
در دانشگاهها اقدام کرده است .یا رئیس هیات عالی
جذب شورای عالی انقالب فرهنگی گفت« :تقریبا
به وضعیت اکثر دانش��جویان بورس��یه رسیدگی
شده و در نهایت  ۳یا  ۴نفر از آنها باقی ماندهاند!»
( .)97/2/21این اظهارنظرها در حالی است که در
واقعیت همچنان اقدامی نش��ده و مشکل طراحی
ش��ده مجموعه وزارت علوم ب��رای اکثر قریب به
اتفاق بورسیهها ،هنوز حل نشده است.
با نگاهی به بالتکلیفی تعداد زیادی از بورسیهها،
امروز مش��اهده میکنیم ظلم هن��وز ادامه دارد و
گزارشهای مستند و نامههای تظلم دریافتی توسط
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و
دفتر ارتباط��ات مردمی مقام معظم رهبری که از
س��وی این دانشجویان منتشر میشود و نیز افراد
منتظر دادخواهی در دیوان عدالت اداری و اساتید
منتظر دریاف��ت حکم پیمانی در پش��ت در اتاق
روسای دانشگاهها و شاکیان از هجمههای ظالمانه
رسانهای در حقشان در صف انتظار دادخواهی در
دادسرای فرهنگ و رسانه؛ همه و همه گوشهای از
وضعیت بورسیهها و خانوادههایشان است.
در جلسات مشترک کمیس��یونهای آموزش
و تحقیقات و اصل نود مجلس ش��ورای اسالمی و
مسؤوالن دیوان محاسبات کشور و مسؤوالن سابق
و فعلی وزارت علوم که درباره بورس��یهها تشکیل
ش��د ،صراحتاً و کتباً اعالم ش��ده است« :تخلف و
فرافکن��ی وزارت عل��وم در تعیین تکلیف موضوع
بورس��یهها تصریحش��ده و اکثریت قریب بهاتفاق
اعضای جلسه خواستار معرفی مسؤوالن متخلف
ذیرب��ط [در وزارت علوم] به قوهقضائیه ش��دند و
دانشجویان بورسیه از سوی شورای مرکزی بورس
وقت واجد شرایط[قانونی] تشخیص داده شدهاند و
احراز شرایط علمی و تخصصی دانشجویان جهت
اعط��ای بورس صرفاً بر عهده وزارت علوم بهعنوان

متولی امر آموزش و ارتقای س��طح علمی کش��ور
بوده و مصوبات ش��ورای مرکزی بورس بر اس��اس
اختیارات قانونی انجام پذیرفته است و از این طریق
حقوق مکتس��بهای برای آنان ایجاد ش��ده است.
اعضای جلسه هرگونه ورود ،ابطال یا تعلیق تحصیل
و بورسیه سایر دانشجویانی را که به تأیید شورای
مرکزی بورس رس��یده است ،فاقد وجاهت قانونی
دانستند».
برخی مدی��ران وزارت علومی ب��ه عدم تامین
بودجه در جذب بورس��یهها اش��اره میکنند ،این
درحالی است که مجلس شورای اسالمی در قانون
بودجه  1396مبلغ  122میلیارد تومان در «بخش
چهارم :شماره طبقهبندی  113500-50تغییرات
اعتبارات هزینهای با عنوان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری  -امور علمی ،فرهنگی و آموزشی (افزایش
مرب��وط به ج��ذب هیات علمی جدی��د با اولویت
بورسیهها)» را مصوب کرده است و نماینده سازمان
اداری و استخدامی کشور نیز در تاریخ  97/3/5به
عدم استفاده از  500مجوز جذب هیات علمی در
سال  96توسط وزارت علوم اشاره کرد.
پس چرا مس��الهای به این س��ادگی و قانونی
تاکنون حل نش��ده اس��ت؟ جواب این تناقضات
و پیچیدگیها را در س��خنان اخیر رئیس مرکز
ج��ذب وزارت علوم حجتاالس�لام محمدرضا
رضوانطلب در جمع اساتید دانشگاه اصفهان در
تیرماه 97باید جس��ت که نه به شکل خصوصی،
بلک��ه به صورت عمومی از سیاس��ت دولت پرده
برداش��ت« :ما همچنان اعتقادمان این است که
حکم دیوان عدالت اداری درباره بورسیهها خالف
مقررات است ولی به آن کسی که میخواهد عضو
هیات علمی بشود نصیحت میکنیم و میگوییم
کسی با حکم قضایی عضو  30ساله هیات علمی

عكس :احمدمعینیجم ،ایرنا

کاخ سفید:

و طنز

صفحه 13

نمیشود .چغلی آقای رئیس دانشگاه را بردن در
دادگاه که کار درس��تی نیست .رئیس دانشگاه یا
هر مقام دیگری وزی��ر یا هر کس دیگری حکم
قاضی آمد باالی سرش مثل شمشیر باید اطاعت
کن��د و از ترس اطاعت میکنیم ...من اگر بتوانم
بگویم ،میگویم اجرایش نک��ن! ...اما این راه ،راه
بیپایان است».
اکنون پس از  5سال مقاومت بیهوده دانشگاهها
در عم��ل به تعهدات قانونی خود برای اس��تخدام
دانشجویان بورسیه خود و در حالی که قوهقضائیه
آرای قطعی و مثبت به منظور استخدام بورسیهها
داده است ،رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت
عل��وم ،در اقدام��ی عجیب ،با اس��تناد مغرضانه به
مصوبات جلس��ه  630و  760شورای عالی انقالب
فرهنگی ،قضات محترم دیوان عدالت اداری را فاقد
صالحیت رسیدگی به پروندههای علمی دانشگاهها
دانس��ته اس��ت ،این در حالی اس��ت ک��ه «درباره
صالحی��ت دیوان عدال��ت در رس��یدگی به اصل
خواسته بورسیهها ،نظر به اینکه جهت طرح شکایت
عدم اجرای مقررات قانونی و اتخاذ تصمیم مغایر با
قانون اعالم شده و با عنایت به اینکه به داللت مصوبه
شماره 630سال  1387و بند 2مصوبه جلسه760
سال 1393شورای عالی انقالب فرهنگی در مواردی
که شکایت از جهت امور و شؤون علمی ،آموزشی
و پژوهش��ی باش��د ،موضوع در صالحیت هیات یا
هیاتهای تعیین شده توسط شورای عالی انقالب
فرهنگی میباشد و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه
شکایت از حیث شؤون آموزشی و علمی نمیباشد،
بلکه نسبت به موضوع شکایت از حیث عدم رعایت
مقررات و ضوابط قانونی ،ش��کایت شده است ،لذا
موضوع خارج از شمول مصوبه شورای عالی انقالب
فرهنگی میباش��د ».و از همه مهمتر مقام معظم
رهبری به عنوان فصلالخطاب دستورات مستقیم
ش��فاهی و کتبی در  4مرحله درب��اره احقاق حق
بورسیهها تذکر دادهاند.
ادامه در صفحه 5

بازگشت همه بهسوي اوست

جناب آقاي حاج سعيد مقدمفر
خبر درگذشت والده مکرمه موجب تاثر و تالم گردید ،بدینوسیله مصیبت فقدان
آن بانوی بافضیلت را به حضرتعالی و بیت مکرم تسلیت عرض نموده ،از خداوند
متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و سایر بستگان صبر
جمیل و اجر جزیل مسألت مینماییم.
هيأت امنا و مدير آستان مقدس

حضرت علي بن امام محمد باقر(ع) مشهد اردهال

ای��ن مت��ن را ب��ا موبای��ل و در خان��ه دارم
مینویسم! الحمدهلل در جنوب شهر! زود هم باید
جم��ع و جورش کنم تا برقمان نرفته! از همین
مش��کل قطعی برقبگیر تا دهها مش��کل ریز و
درشت دیگر ،عمدتا مربوط به قوهای میشود به
نام مجریه که اسمش رویش است! که رئیسش
را من و ش��ما با رأی خودمان انتخاب میکنیم!
گاهی خوب است برای خودمان یادآوری کنیم
که رئیسجمهور ،رئیس قوه مجریه نیز هست!
و فیالواقع بیش��تر همین است! آیا در  ۹۲و ۹۶
رأی دادیم که برای جمهور ،رئیس معین کنیم
یا خ��ادم؟! مرد حرف یا می��داندار عمل؟! اهل
سخن یا وسط سنگر خدمت؟! قبول! مشکالت
زیاد اس��ت و گالیهها ه��م عمدتا بر حق ،لیکن
فرض اس��ت بر شما مردم عزیز که وجدان خود
را قاضی کنید؛ آیا سال پیش و  ۴سال پیشش،
چق��در رأیتان به آقای روحان��ی ،از این جهت
بود که حجم مش��کالت کم شود؟!  ۹۲را گیرم
نمیدانس��تید اما  ۹۶چه؟! مگر تجربه  ۴س��اله
پیش چشم همه ما نبود؟! بله! یک وقت هست
ما به جایی نق��د داریم که نفراتش یا نفر اولش
با انتصاب معین میشود لیکن مجلس و دولت
چه؟! اینجا حکومت بستری فراهم کرده تا مسیر
وضع قانون و چرخش امور ،دست ما مردم باشد
و برآمده از رأی ما باشد! هیچ آیا قدر این نعمت را
میدانیم؟! و شأن رأی خود را رعایت میکنیم؟!
رأی باب دل س��لبریتیهای برج عاجنشین که
همین من پایینشهری را در اوج وقاحت ،رعیت
میخواند و یحتمل ،تو را هم ،معلوم است به حل
مشکالت منجر نمیشود! سلبریتی شاید بازیگر
خوبی یا بازیکن قابلی هم باشد ولی انتخاب خود
را اگر ببری در فاز و فضا و هوا و هوس جماعت
سلبریتی ،این هم میشود وضع کشور! خب حاال!
فحشش را به که باید داد؟! گفت« :از ماست که بر
ماست!» واهلل مشکل بیکاری و رکود و گرانی ،نه
ربطی به شهید محمد بلباسی دارد ،نه دخلی به
شهید محسن حججی! به حاجقاسم هم مربوط
نیس��ت! کس��ی که دارد کار خودش را درست
انجام میدهد تا من و شما زیر سایه لگد دشمن،
احساس ناامنی نکنیم و تروریستها را در اخبار
تلویزیونببینیم،نهدرکوچهپسکوچههای شهر،
قابل تقدیر است ،نه مستحق شماتت! پس عوض
«نه غزه ،نه لبنان» کمی مسؤولیتپذیر باشیم و
اق�لا معطوف به همین فراز «جانم فدای ایران»
فحش خود را ارزانی همان س��لبریتیای کنیم
که با سوءاس��تفاده از محبوبیت خود ،فریبمان
داد! آری! نخس��تین قربانی رأی شکمی ،شکم
اس��ت! مهناز و باران و امیر و کوفت و زهرمار ،با
دالر  nتومانی هم شکمش��ان سیر است و شاسی
بیشرفیشان بلند ولی همسایه دیوار به دیوار ما
چه؟! هیچ آیا یادتان هس��ت مباحث انتخابات را
بدل کردید به دعوا س��ر بیخودترین دوگانهها؟!
وقت��ی دوگانه ،از دوگان��ه حرف و عمل تبدیل به
دوگانه فالن خواننده و بهمان نوازنده میشود ،باید
هم نامزد دارای کارنامه روشن در خدمترسانی،
انص��راف بدهد! تهرانی که ش��هردارش یک مدیر
جهادی از س��اعت  ۵صبح تا آخر ش��ب بود کجا
و تهرانی که نجفی س��اکن خیابان بهشتش بود
کج��ا؟! با لجبازی که رأی بدهی ،اول حال خودت
را میگیری ،بعد احوال نظام را! نه! ما هرگز بابت
رأی قانونی شما مردم عزیز ،کسی را کوفیصفت
نخواندیم و حتی از شماری رفقا هم طعنه شنیدیم
ول��ی بپذیریم ک��ه بخش عم��دهای از این وضع،
گناهکاری جز رأی خود م��ا ندارد! وقتی دروغها
را عی��ن آب خ��وردن باور میکنی��م ،وقتی واقعا
میترسیم نکند پیادهروها دیوارکشی شود ،وقتی
مواضع همی��ن مدعیان را در ده��ه  ۶۰فراموش
میکنیم ،وقتی  ۴سال قبل طرف را نمیبینیم و
صدالبته وقتی یکی را تا حد حسین باال میبریم و
دیگری را میکنیم یزید ،معلوم است که این وسط،
گوشت قربانی «خدمت» است! خدمت که نباشد
و روحیه کار که نباش��د ،حتی ب��رق هم میرود!
ش��گفتا! اعضای این دولت ،همانهایی بودند که
در نق��د دولت قبل از خود ،مکرر میگفتند :علت
مشکالت ،بیتدبیری است ،نه تحریم! و حاال هم
علت مش��کالت ،بیتدبیری اس��ت! همه چیز را
انداختند گردن هس��تهای مظلوم و دادند رفت تا
تحریم ،بیشتر هم بشود! و من و شما وقتی حرف
را بیشتر از کار و حرافی را بیشتر از کارنامه و وعده
را بیشتر از سابقه باور میکنیم و ذرهای قدر رأی
خود را نمیدانیم ،باید هم بخوریم به پست کلیدی
که فقط نشان داده شد!
ادامه در صفحه 5

