درنامه دوم به رئیس قوهقضائیه مطرح شد

نگاهی به جایگاه «کاریکاتور» در ایران
به بهانه نمایشگاه «آسوده باش ،من ملکهام»

 4مطالبه بورسیهها

ازآیتاهلل رئیسی

زبانبینالمللی
کنایهها!

صفحه 8

همین صفحه

 1180سال و 210روزگذشت
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تيترهايامروز
شوک ریاض در پی زخمی شدن  26نظامی و
فرویختن برج مراقبت فرودگاه ابها

فرودگاه
دربرابر
فرودگاه

صفحه 7

سازمان برنامه و بودجه هم به صف مدافعان
کاالبرگ اضافه شد

«کوپنکارت»

نزدیکتر ازهمیشه
صفحه 3

به بهانه میزبانی ارومیه
در هفته سوم لیگ ملتها

صفحه 6

یادداشت میهمان

تحلیلحقوقی
ماجرای اخیر اسنپ
علیبهادریجهرمی

*

يك��ي از وقايعي كه طي روزهاي گذش��ته
منجر به واكنشهاي متفاوتي در سطح جامعه
ش��ده ،موضوع برخورد راننده اسنپی بود که از
مسافر خود خواسته بود حجابش را رعایت کند
و ب��ا واکنش منفی وي مواجه ش��ده بود .پس
از چند ساعت مس��افر خانم با انتشار تصاویر و
مش��خصات راننده در صفحه شخصی خود در
توئیتر از مس��ؤوالن اس��نپ خواسته بود تا این
راننده را اخراج کنند .تبيين و تحليل اين حادثه
از منظر حقوقي و قانوني میتواند بهانهای برای
آشنایی با زوایای این موضوع نسبتا تکراری در
ایام اخیر باشد.
■■پ�رده اول :مس�افر خانم حجاب�ش را رعايت
نكرده است

بر اس��اس تبصره م��اده  638قانون مجازات
اسالمي كتاب تعزيرات ،يكي از موارد جرمانگاري
شده عدم رعايت حجاب شرعي در معابر و انظار
عمومي اس��ت .اين تبصره مقرر ميدارد« :زناني
که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي
ظاهر ميشوند ،به حبس از  10روز تا  2ماه يا 50
تا  500هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند
شد» .بر اين اساس از منظر قانونی روشن است
خانم مسافری که در انظار عمومی حجاب خود
را رعای��ت نکرده مرتكب عمل خ�لاف قانون و
جرم ش��ده است .سؤالی كه ممکن است نسبت
به این موضوع ایجاد شود آن است كه آيا داخل
محدوده خ��ودرو جزئي از حريم خصوصي افراد
تلقي نميشود و آيا هنگامي كه مسافر خانم وارد
خودرو شده است در حريم خصوصي نيست كه
بهوس��يل ه وي اجاره شده است؟ در پاسخ به اين
س��ؤال نيز بايد بيان کرد كه قانونگذار در مقام
تعيين محدوده حريم خصوصي ،داخل خودرو
را جزئي از حريم خصوصي نميداند و در تبصره
م��اده « 5قانون حمايت از آم��ران به معروف و
ناهیان از منکر» مقرر ميدارد« :اماکنی که بدون
تجس��س در معرض دید عموم قرار میگیرند،
مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها ،هتلها،
بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم
خصوصی نیس��ت» .عالوه بر ای��ن موضوع باید
توجه داشت قانونگذار به در معرض دید عموم
بودن توجه داش��ته و در انظ��ار عمومی بودن را
مالک جرم بودن یا نبودن دانس��ته است و غیر
از این تفاوتی میان محل وقوع جرم وجود ندارد.
ادامه در صفحه 4

گزارش «وطنامروز»؛ بررسی روند نزول جایگاه دالر در اقتصاد جهان
و سیاستگذاریهای کشورها پیرامون «افزایش ذخیره طال»
«انعقاد پیمانهای پولی» و «خارجکردن دالر از مبادالت بینالمللی»

جهان

علیه دالر

توافق اقتصادی -مالی چند روز گذش��ته روسیه
و چی��ن نش��ان میدهد این دو کش��ور ع��زم خود
را ب��رای حذف دالر از مب��ادالت تجاری میان خود
 در کوتاهم��دت -و ح��ذف تدریج��ی آن به عنوانارز مس��لط بینالمللی-در بلندمدت -جزم کردهاند.
اگرچه جایگزینی دالر به عنوان پش��توانه ارزش��ی
ارزهای ملی ،پروژهای پیچیده و زمانبر برای اقتصاد
کشورهاس��ت اما گامه��ای عملی تعریف ش��ده و
برداش��ته ش��ده که حاصل «ارادههای
ملی» ب��رای «مقاومس��ازی» درونی
اقتصادی در برابر «جنگ اقتصادی»
خارجی اس��ت ،درسهای مهمی را
برای سیاستگذاران کشورمان که
در س��الهای گذشته اصلیترین
سوژه جنگ اقتصادی دولتهای
هژم��ون غربی بوده اس��ت ،به
دس��ت میدهد .بر اس��اس
توافق شکل گرفته اخیر ،این
دو کشور تالش خواهند کرد

دانش��جویان بورس��یه در دومین
نامه
نام��ه ب��ه رئی��س ق��وه قضائیه،
مطالبات جدی برای احقاق حقوق نقضشده خود
در سالهای اخیر توس��ط دولت روحانی را مطرح
کردهاند .متن این نامه که در اختیار «وطن امروز»
قرار داده شده ،بدین شرح است.
محضر مبارک حضرت آیتاهلل رئیسی
ریاست محترم قوهقضائیه دامتتوفیقاته

با سالم و تقدیم احترام
ضمن آرزوی س�لامتی از درگاه خداوند متعال
و تبریک به مناس��بت انتصاب شایس��ته و زعامت
بایسته حضرتعالی بر دستگاه قضایی ایران اسالمی،
توفیقات روزافزون جنابعال��ی را از درگاه ایزد منان
خواس��تاریم .حضرت آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی!
همانطور که مس��تحضرید حدود  7س��ال اس��ت
تعدادی از فرزندان علمی  -ارزش��ی مظلوم انقالب
اسیر ظلم و جور سیاسی برخی صاحب نفوذان در
وزارت علوم ،سازمان امور دانشجویان و دانشگاههای
کشور ش��دهاند .ابعاد وس��یع ظلم مشهود موجب
جریحهدار ش��دن افکار عمومی جامعه و ناراحتی
حضرت آقا شد تا آنجایی که رهبر فرزانه انقالب با
ورود به مساله چندین بار خواستار رفع فوری ظلم
و ستم شده و با صدور حکم حکومتی مبنی بر لغو
مصوبه  630شورای عالی انقالب فرهنگی و دستور
موکد به مسؤوالن قضایی وقت ،شرایط را برای ثبت
شکایت ایشان در دیوان عدالت اداری و تظلمخواهی
و احقاق حقوق تضییع شده ایشان فراهم کردند و
خواستار رسیدگی فوری و با اولویت به این پروندهها
ش��دند ،اما بهرغم ثبت شکایت مظلومان از  3تا 4
س��ال پیش در دستگاه قضا و تالشهای مسؤوالن
و قضات محترم دی��وان عدالت اداری ،تاییدیههای
معظمله و تمام دس��تگاههای نظارتی کشور شامل
دی��وان عدالت اداری ،دیوان محاس��بات کش��ور،
سازمان بازرسی کل کشور ،کمیسیونهای اصل 90
و آموزش مجلس شورای اسالمی و اثبات سیاسی
و واهی بودن مس��اله« ،بیادبی» برخی مس��ؤوالن
مجموعه وزارت علوم و در نتیجه مشکالت ،ظلم و
جور همچنان پابرجاست و به نظر میرسد مماشات
بیش از حد دستگاه قضا موجب جریشدن ظالمان
و ادامه ظلم بر مظلومان شده است .لذا «بورسیههای
علمی ارزشی شاکی در دیوان عدالت اداری» با توجه
به سوابق درخشانی که از شما در اعاده حق و مبارزه
قاطعانه با ظلم و ظالم سراغ دارند ،از جنابعالی انتظار
دارند با ورود جدی به موضوع ،موجبات:
 -1تس��ریع در رس��یدگی به مع��دود پروندههای
باقیمانده در دیوان عدالت اداری که حدود  3س��ال
از زم��ان ثبت آنها میگ��ذرد -2 ،اجرای صحیح و

در مراودات مالی میان خود به جای ارزهای جهانی
(دالر و یورو) از ارزهای محلی (روبل و یوآن) استفاده
کنن��د .افزایش ذخی��ره طال در بانکه��ای مرکزی
کشورهای مختلف جهان میتواند پیام مهمی برای
کنار گذاشته شدن دالر داشته باشد.

صفحه  5را بخوانید

عكس :اکبرتوکلی ،ایرنا

بزرگان در مهد
والیبال ایران
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 2روز بعد از سفر وزیر خارجه آلمان ،روز گذشته نخستوزیر ژاپن به تهران آمد و با روحانی دیدار کرد

ترافیک دیپلماسی بعد از اولتیماتوم ایران
درنامه دوم به رئیس قوهقضائیه مطرح شد

 4مطالبه بورسیهها از آیتاهلل رئیسی

کام��ل احکام قطعی ص��ادره در این مرجع قضایی
که بیش از یک س��ال از صدور آنها میگذرد و -3
ش��رایط محاکمه قاطعانه خاطیان در دادگاههای
کیفری را فراهم کرده و بر این ظلم و فتنه سیاسی
تاریخی خاتم��ه دهید .همچنی��ن  -4با توجه به
وج��ود اطالعات غل��ط مبنی بر حل مش��کل نزد
مسؤوالن کش��ور ،شاکیان مظلوم در دیوان عدالت
اداری خواس��تار دیدار حضوری و طرح ریز مسائل
و مشکالت و ارائه راهکارها جهت رفع همه موانع با
حضرتعالیهستند.
س��یدمظلومان! مورد استدعاست با استعانت از
درگاه خداوند متعال فریادرس مظلومان باشید و به
ظلم چندین س��اله خاتمه دهید .از خداوند متعال
سالمت و حسن عاقبت را برای شما مسألت داریم.

در ای�ن بخش به تفصیل ابعاد این ظلم سیاس�ی و
دغدغه و مشکالت مظلومان تشریح گردیده است:

به اس��تحضار میرس��اند اینجانبان جمعی از
دانشآموخت��گان دورههای دکت��رای تخصصی در
رش��تههای مختلف از دانش��گاههای تحت پوشش
و زیرمجموعه وزارت علوم ،تحقیق��ات و فناوری و
همچنین بورس��یه متعهد به خدمت در دانشگاهها
و موسس��ات آم��وزش عال��ی مختلف میباش��یم.
اینجانبان حسب تعهدات مندرج در تعهدات قانونی
سپردهشده (سند تعهد و قرارداد محضری) ،از قبل
ی در مقطع دکترا ،مراتب پایبندی
از فارغالتحصیل 
ب��ه تعهد خویش را جهت خدم��ت به عنوان عضو
هی��ات علمی در دانش��گاه محل خدم��ت (وزارت
علوم /دانش��گاه صادرکنن��ده اعالم نی��از) در قبال
عدم اس��تخدام در سایر دستگاههای اجرایی و عدم
اشتغال غیرآموزشی در حین تحصیل ،اعالم کرده
و بهرهمندی از مزایای بورس شامل دریافت مقرری
ماهان��ه و تبدیل وضعیت از بورس��ی ه به پیمانی را
کتبا و حضوری از وزارت /سازمان امور دانشجویان
و دانشگاهها خواستار ش��دهایم و با سیاسیکاری و
بهانهتراشیهای متعدد مجموعههای یادشده مواجه
شدهایم .همچنین ،مکاتبات متعدد اداره کل بورس
و امور دانش��جویان خارج ،مرکز نظارت و ارزیابی و
همچنین دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،هیات عالی جذب شورای
عالی انقالب فرهنگی نیز با این وزارتخانه ،سازمان و
دانشگاهها بینتیجه و بیاثر و همچنین با پاسخهای
واهی همانند پاس��خهای دریافتی اینجانبان از آن
دانشگاهها روبهرو ش��د .این در حالی است که پس
از امتناع دانش��گاههای محل خدمت دانشآموخته

بورس��یه و باال گرفتن بحثها و مش��کالت مترتب
بر ادام��ه موضوع اس��تخدام ایش��ان ،رهبر معظم
انق�لاب نی��ز در چندین مرحله و طی دس��توراتی
موکد به مس��ؤوالن قضایی وق��ت ،حکم حکومتی
صادر فرموده و خواستار تسریع در پرداخت حقوق
معوقه و انجام اس��تخدام و ش��روع به کار ایش��ان
ش��دهاند .طی سالهای گذشته و پس از عدم انجام
جذب و اس��تخدام اینجانبان و حتی عدم پرداخت
مقرری که مطابق قوانین بورس و قرارداد محضری
مکل��ف به پرداخت آن هس��تند ،در دانش��گاههای
تعیینش��ده ،فرآیند ش��رکت متعدد اینجانبان در
فراخوانهای جذب وزارت متبوع ،معرفی اینجانبان
به دانش��گاههای مج��ری رش��تههای تحصیلی از
س��وی مرکز نظارت و ارزیابی و دیگر پیگیریهای
انجامش��ده از سوی ما نیز که به طور خالصه ناشی
از مسائل سیاسی است و هیچ دلیل دیگری ندارد ،به
نتیجهای منجر نگردید .ناچار جمع حاضر ،به دیوان
عدالت اداری ،مراجعه و اغلب ایش��ان آرای بدوی و
تجدیدنظر (نهایی) دیوان را اخذ کرده و برخی دیگر
نیز در شرف اخذ آرای تجدیدنظر (نهایی) میباشند
که همگی آرای موصوف دایر بر الزام س��ازمان امور
دانشجویان و وزارت علوم به پرداخت مقرری معوق
و الزام وزارت و دانشگاههای محل خدمت نامبردگان
به صدور حکم استخدامی پیمانی به مدت  8تا 10
س��ال ( 2برابر مدت بورس و تحصیل مطابق سند
تعهد محضری ثبت شده فیمابین دانشجو و وزارت/
دانشگاه) و اعالم آغاز به کار در دانشگاههای یادشده
مطابق قوانین بورس و سند تعهد محضری و تعهدات
طرفین نسبت به هم است .اما متاسفانه و شوربختانه
این مجموعه همچنان با یک نگاه منفی ،سیاسی،
ت��وام با رفت��اری مملو از طعن ،تحقی��ر و به دور از
حق و عدالت و بیادبی نس��بت به همه کسانی که
حقوقشان تضییع شده و مسؤوالن دلسوزی که برای
رفع ظلم تالش کردهاند ،از انجام امورات بهکارگیری
و استخدام اینجانبان با بیتقوایی و بداخالقی تمام و
کمال سر باززده و اجرای احکام دیوان عدالت اداری
را نیز به سرنوشتی نظیر پیگیریهای سابق و الحق
دچار کردهاند ،تا جایی که ش��واهد از عاجز ش��دن
قضات و مسؤوالن محترم دیوان عدالت اداری از سر
ب��از زدن محکوم علیهها نیز حکایت دارد به طوری
که مسؤوالن مذکور بارها به این امر و لزوم حمایت
دستگاه قضا با تمام امکانات جهت حل مسائل اذعان
کردهاند .جای بس��ی تعجب اس��ت که آرای دیوان
در مراح��ل ب��دوی در کلیه نهادها و دس��تگاههای
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اجرایی کش��ور بدون ف��وت وقت ب��ه مرحله اجرا
درمیآیند .شایان ذکر است:
اوال :مسؤوالن این دانشگاهها ضمن امتناع و امساک
از رعایت حق و عدال��ت درباره ما فارغالتحصیالن
بورسیه واجدالشرایط و دارای احکام بدوی یا قطعی
دیوان عدالت اداری ،ضمن بیسواد خواندن قضات
شایس��ته ،محترم و عدالتگس��تر دیوان و بیربط
خوان��دن مداخالت قانونی دیوان در پروندههای ما،
به طور متوسط هر یک از این دانشآموختگان را 5
تا  7سال است بالتکلیف و سرگردان کرده و موجب
سوختن س��رمایه جوانی و متالشی شدن زندگی
خانوادگی و خس��ارات روحی و روانی و جسمی به
ایشان شدهاند .رفتاری که متاسفانه با مابهازای عینی
و پیگیری از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و س��ازمان امور دانش��جویان نیز توأم بوده است و
مسؤوالن وزارت متبوع نیز طی سالهای اخیر ضمن
طرح بحثهایی نظیر اداره دانش��گاهها با سیستم
هیأت امنایی و بالطبع عملکرد جزیرهای دانشگاهها و
طبیعی برشمردن آن ،مآال به طرز بسیار مضحک و
غیرمسؤوالنهای از زیربار مسؤولیت خویش در تعیین
تکلیف این دانشآموختگان ش��انه و اکتاف خالی
مینمایند و عدم آمریت خویش بر دانش��گاههای
یادشده و سرپیچی آنان توام با سوءمدیریت خویش
را اثب��ات مینمایند و به نحوی پنهان و آش��کار با
دانشگاهها و مسؤوالن بیمس��ؤولیت آنها همراه و
همسوهستند.
ثانی�ا :این اتفاقات درحالی به وقوع پیوس��ته است
ک��ه فرآین��د بورس��یه اینجانبان پس از ش��رکت
در فراخوانه��ای سراس��ری وزارت عل��وم ب��رای
بورسیه دانش��جویان مقطع دکترای تخصصی که
در کن��ار فراخوانه��ای ج��ذب فارغالتحصیالن و
دانشآموختگان از روالها و فرآیندهای رایج قانونی
برای عضویت و تکمیل کادر هیات علمی دانشگاهها
بوده است و پس از طی مراحل متعدد و معتنابهی از
جمله مصاحبههای تخصصی علمی ،عمومی ،انجام
سیر قانونی فرآیند گزینش و استعالمات ،سپردن
تعهدات قانونی و معرفی ضامنین و در نهایت صدور
حکم بورس��یه برای افراد یادشده صورت پذیرفته
اس��ت و ایضا از سوی س��ازمان دانشجویان ایران از
زیرمجموعههای متولی امر در وزارت متبوع فرآیند
بورسیه به انجام و اجرا رسیده است و شائبه هرگونه
رانت ،سهمیه و اعمال نفوذ سیاسی ،جناحی ،خطی
و بان��دی در ای��ن پروندهها کذب محض و جنجال
سیاس��ی ،رس��انهای و تبلیغات��ی وزارت متبوع و
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دانش��گاههای یادش��ده زیرمجموعه این وزارتخانه
جه��ت تداوم گری��ز از مس��ؤولیت و انجام وظایف
و مأموریته��ای خود بوده اس��ت و پس از آن نیز
اعطای کمکهزینه بورسیه تحصیلی برای چندین
م��اه و اخذ تعهد خدم��ت بهمدت  2براب��ر دوران
بورسیه (یکسال و بیشتر) از سوی وزارت متبوع و
دانشگاههای محل خدمت این افراد و در چارچوب
قوانی��ن موضوعه حاکم بر بورس��یه تحصیلی و از
جمله آییننامه بورس شکل گرفته است و در یک
فرآیند کامال قانونی و کسب و اثبات صالحیتهای
الزم علم��ی ،عمومی ،عقیدت��ی و قانونی برای این
افراد ،شرایط بورس��یه احراز شده است که توسط
هم��ه ارکان نظام و دس��تگاههای نظارتی ش��امل
کمیسیونهای اصل  90و آموزش مجلس شورای
اس�لامی ،دیوان محاسبات کشور ،سازمان بازرسی
کل کش��ور و در نهایت آرای صادره از سوی قضات
عادل ،باتقوا ،دانش��مند و فرهیخت��ه دیوان عدالت
اداری نیز به این موارد به روشنی تصریح شده است.
ثالث ًا :با توجه به طی فرآیند متوس��ط  7سال ،سلب
بسیاری از فرصتهای زمانی ،شغلی ،مادی و معنوی از
یکسو و بروز و ظهور مشکالت عدیده مالی ،شخصی
و خانوادگ��ی برای ما دادخواهان در این پروندهها ،از
س��وی دیگر ،تاکنون اقدام موثری از س��وی وزارت
عل��وم ،تحقیقات و فن��اوری ،ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی و دانش��گاههای یادش��ده برای آغاز به کار
اینجانبان به انجام نرسیده است و همه موارد مذکور
در س��طور باال به منزله تضییع ح��ق ،اتالف وقت و
سرمایه عمر و جوانی افراد یادشده ،تضییع بیتالمال
به س��بب استفاده این افراد از بورسیه دولتی و عدم
انجام تعهدات خدمتی پس از بورس��یه و ...میباشد.
ل��ذا در پایان ضمن پوزش از تصدی��ع وقت و اطاله
کالم ،از جنابعالی تقاضامند و متمنی است ،دستور
فرمایید ضمن بررس��یای ک��ه در مراتب موضوع و
اجحاف وارده در پرونده جذب و استخدام اینجانبان
انج��ام میفرمایی��د ،به ه��ر نحو ممک��ن و بویژه با
نظارتی که حضرتعالی و ریاس��ت و معاونان مرتبط
دی��وان عدالت اداری دارید یا ص��دور هرگونه رای و
دستور صریح الزمه دیگر ،تا راهگشایی و حل نهایی
مشکالت فراروی این جمع مظلوم و ستمدیده عنایت
مس��تمر فرمایید .مراتب لطف و عنایت حضرتعالی
موجب مزید سپاس ،امتنان و دعای خیر خواهد بود.
بیتردید بالندگی و پیشرفت غرورآمیز قوهقضائیه به
عنوان ملجأ مظلومان و مداف��ع حقوق ملت بزرگ
ایران اسالمی در پرتو ریاست داهیانه حضرتعالی در
اسرع اوقات آتیه محقق و مسجل خواهد گردید.
با سپاس فراوان
دانشجویان بورسیه شاکی در دیوان عدالت اداری

