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افشای نقش وزارت علوم در انتشار غیرقانونی لیست بورسیهها ،خشم جامعه دانشگاهی را به دنبال داشت

فشارهای بیسابقه به نمایندگان مجلس برای ابقای فرجیدانا

در کالس خبر پراکنی بیبیسی فارسی

کودتایی «دقیقا»
فراتر از خبر!
شروین طاهری
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بحران نژادپرستی در فرگوسن دولت اوباما
را رسوا کرد

تظاهرات
مقابل سیانان

با گذش��ت  11روز از کشته شدن مایکل براون،
جوان سیاهپوست آمریکایی در شهر فرگوسن ایالت
میسوری تنشها در این منطقه همچنان ادامه دارد.
تظاهرکنندگان��ی که هر روز ب��ه خیابانها میآیند
خواهان اجرای عدالت هس��تند .به دنبال ش��علهور
شدن خشم معترضان سیاهپوست در فرگوسن ،جی
نیکسون ،فرماندار میسوری در تالشی بیثمر...
عكس  :ابراهیمحیدری ،وطنامروز

صفحه 11

اسرائیل باز هم آتشبس را نقض کرد

حمله هوایی
بهغزه
صفحه 11

نگاه

شورای شهر اخالقی
سیدحسین موسوی

پرونده استیضاح فرجیدانا وزیر علوم ،این روزها
هم خیلی جنجالی شده و هم اینکه ابعاد گستردهتری
پیدا کرده و حتی به صفکش��ی سیاس��ی دو جناح
سنتی اصولگرا و اصالحطلب بدل شده است .در این
میان هر کسی برگ برنده خود را رو میکند تا پیروز
این میدان ش��ود .از یک طرف پرونده بورس��یههای
غیرقانونی دولت گذش��ته در بوق و کرنا میشود و از
سوی دیگر موارد سیاسی اساس استیضاح وزیر علوم
قلمداد میشود .برخی سیاسیون هم در این میان از
همه توان خود مایه گذاش��تهاند تا در انتها کلید در
دس��ت آقای وزیر باقی بماند .برگ برنده این جریان
گاه ی��ک خبر جنجالی اس��ت و گاه یادداش��ت یک
ش��خصیت منتس��ب به این جناح .این یادداشتها
نیز بنا بر سیاستی اس��ت که در آن خودی را به اوج
عزت میبرند و رقیب را به حضیض ذلت میکشانند؛
خ��ودی را مزین ب��ه فضای��ل و س��جایای اخالقی
میخوانن��د و آنقدر ب��ال و پرش میدهن��د تا دیگر
دست هیچ کس به آن نرس��د .سیاستی که دوست
دارد سیاه و سفید ببیند و رنگهای دیگر برایش رنگی
ندارد .سیاس��تی که با قدرت عجین است و با علم و
اخالق فاصله بس��یار دارد .حکایت یادداش��ت احمد
مسجدجامعی ،رئیس شورای شهر تهران ،در تعریف
و تمجید از وزیر علوم که این روزها زیر تیغ استیضاح
نمایندگان اس��ت نمونهای آشکار از این نوع سیاست
است .مس��جدجامعی در این یادداشت آورده است:
«تبار خانوادگی آقای فرجیدانا که ریشه در قم دارد،
میتواند زمینهساز شخصیتی از اینگونه و برگرفته از
چنین تربیتی باش��د .گفتار و رفتار ایشان برگرفته از
همین تبار و نشانگر آن است که از یک سو پایبند به
علم و دانایی و خرد و خردورزی است و از سوی دیگر
پاس��دار فضایل اخالقی و متکی به آن است و جمع
این هر دو ،برای همراهان و همکاران وی در آموزش
عالی کشور و دانشجویان و استادان و کسانی که امر
مهم تعلیم و تربیت را عهده دارند و در نهایت توسعه
علمی ایرانزمین میتواند الگو و الهامبخش باشد .نقل
است یکی از اعاظم علمای معاصر در مدرس خود در
همان شهری که آقای فرجیدانا در آن نشو و نما یافته
است ،بر کرسی تدریس نشسته بود و درباره موضوعی
با اتکا به س��نت عقلی تشیع سخن میگفت .یکی از
طالب ،ش��اید با تلخی ،به استاد یادآور شد که آنچه
بیان میکنید ،برخالف متون ما اس��ت .ایشان پاسخ
دادن��د ما در این مقام ،بنده عقلی��م و در جای خود
به نقل هم خواهیم پرداخت .مشابه این سخن ،کالم
ارجمند خواجه بزرگ نصیرالدین طوسی است که به
تکرار گفته است :نحن ابناء الدلیل .این توان جداسازی
ام��ور از یکدیگ��ر ،از ویژگیهای نگرش جامع علمی
اس��ت که امروز هم مورد احترام مجامع دانشگاهی و
ضرورت فهم اجتماعی است.
ادامه در صفحه 4

گزارشروز این ایام شاهد واکنشهای هیجانی و
بسیار شدید افراطیترین چهرههای
عرصه سیاس��ت و حت��ی اقتصاد کش��ور در تقابل با
حق قانونی مجلس در موضوع اس��تیضاح وزیر علوم
هس��تیم .فضا به حدی تیره شده که فاطمه هاشمی
جرم فرجیدانا را با مهدی هاشمی مقایسه میکند و
میگوید« :خطاکاران و ظالمان مورد حمایت هستند
و منتقدان ،معترضان و آنهایی که میخواهند از حق
خود دفاع کنند ،راهی دادگاه و مجلس میشوند .مثل
فرجیدانا که برخی از حقایق را بیان کرد(!)».
قطعا چنین جمالتی در یکقدمی محکمه از سر
احساس��ات خواهرانه بیان نش��ده و چه بسا مقایسه
مه��دی هاش��می و فرجیدان��ا در فضای رس��انهای
پرهجمه کنونی کلید بازگش��ایی پروندهای مشترک
باش��د .آیا واقعا پرونده بورس��یههای وزارت علوم در
دوره دول��ت قبل تا این اندازه مهم اس��ت که خانواده
رفسنجانی س��هم فرجیدانا از بازی بزرگ «معاندین
نظ��ام» را در افش��ای همین لیس��ت و ن��ه حتی به
کارگیری بیش از  140مدیر منتسب به جریان فتنه،
ارزیابی کنند؟ چرا این لیس��ت برای فتنهگران تا این
اندازه گران تمام شده است؟
کلید این ماجرا در س��ایت وزارت خارجه آمریکا
نهفته است .سالها پیش در این وزارتخانه مهم دولت
ایاالت متحده ،برنامهه��ای گوناگونی برای گزینش،
انتخاب و سرپرستی مالی -علمی دانشجویان مستعد
کشورهای دیگر با هدف تربیت مدیران آینده جوامع
بیگانه تعریف شد .از برنامه بورس فولبرایت گرفته تا
آیرکس و انواع و اقسام شبکههای آمریکایی دیگر که
برای تبدیل نخبگان آیندهساز سیستم رقیب از شکل
ملی به نوع فراملی موردپسند سیستم غرب برنامهریزی
میکنند .نخبگان فراملی نه خیانتپیشه هستند و نه
لزوما وطننشناس و بیدین! بلکه در حین تربیت علمی
دغدغههای ملی و بومیشان در فضای «جهان وطنی»
به سمتی متفاوت جهتدهی شده است .به طور مثال
محمدجواد ظریف که از دوران نوجوانی توسط خانواده
خود به آمریکا روانه شد و تا سال  1385کمتر توفیق
تماش��ای ایران از نزدیک را مییاف��ت در اتوبیوگرافی
«آقای سفیر» خود را «دیپلماتی جهانیشده» معرفی
میکند« .جهانی ش��دن» نخبگان ملی حریف از سر
میل و عالقه ،موضوعی اس��ت که نیاز به برنامهریزی،
صرف هزینه و وقت دارد و البته این تخصص سیستم
آموزشیآمریکاست!
واضح اس��ت که شناس��ایی و معرفی این حجم
از نخبگان ،بدون ارتباط گس��ترده و تعریف شده در
س��اختار وزارت علوم کش��ورمان و نهادهای خارجی
نخبهپذیر مقدور نیس��ت .با این فرض هرگونه تالش
برای ایجاد تغییر در پسزمینه ساختاری این شبکه،
میتواند ماهیت سیس��تم تعبیهش��ده در آن طرف
مرزها را با مشکالت جدی مواجه کند .به این ترتیب
با معرفی افرادی ک��ه لزوما همگی انقالبی و ملیگرا
نیز ممکن اس��ت محسوب نش��وند در قالب لیست
دانش��جویان متقاضی دریافت ب��ورس تحصیلی در
بهترین دانشگاههای جهان اول ،هدف اصلی دشمن از

مأموریت غیرممکن

صیانت از شبکه نخبگانی آمریکا!
مجتبی اصغری

بازگذاردن این بخش از سیستم به سمت تقویت علمی
بیهدف جامعه ایرانی ش��یفت مییابد! آمریکا همان
کش��وری است که از تحریم قطعات هواپیما و دارو و
واکس��ن ضد مردم ایران نیز ابایی ندارد ،پس طبیعتا
بدون انگیزه کافی در طول  35س��ال گذشته مسیر
باریک نخبهپذیری از ایران را با چنگ و دندان باز نگاه
نداشته است .مثال عجیب آن را میتوان در گنجاندن
«بندی ویژه» در پیشنویس اولیه توافق هستهای ژنو
ی برای تداوم
به موضوع تامین هزینه بورسیههای ایران 
حضور دانش��جویان بورسیه در خاک آمریکا و برخی
کش��ورهای اروپایی با توافق می��ان «وزرای خارجه»
ایران و آمریکا مشاهده کرد! در حقیقت آمریکا بخشی
از تحریمه��ای وضعی خود را نقض کرد تا به تداخل

که تالش ضدملی ب��رای ایجاد تغییرات بنیادین در
وطن را توجیه میکنند .البته واضح اس��ت که لزوما
این موضوع به معنای موفقیت صددرصدی سیستم
دش��من نیس��ت و در این میانه نخبگان��ی نیز یافت
میشوند که به جهت بهرهمندی از بنیه ارزشی و ملی
از پس حفظ انگیزههای وطنپرستانه خود برآمدهاند
اما در هر حال زیس��ت در دنیای متفاوت و تربیت در
سیس��تمی متضاد ،بر آمال و آرزوها و دستگاه فکری
انسانها ناخودآگاه تاثیرگذار است.
در ح��ال حاضر فقط بی��ش از  200مرکز متعلق
به بهائیان ،س��لطنتطلبان و انواع ف��رق و گروههای
سیاس��ی معاند از خود ایرانیان مقیم خارج از کشور
وظیفه ارتباطگیری با دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

برنامههای ویژهاش در ایران پایان دهد!
طبیعتا درصدی از این کلکسیون ارسالی از ایران
جذب مراکز تحقیقاتی و سیستم آمریکا میشوند و
شاید هرگز دیگر به کشور بازنگردند .اما شاید جالب
باش��د که بدانید از دوره هی�لاری کلینتون تاکنون،
سیاس��ت این کش��ور در قبال دانش��جویان بورسیه
خارجی دس��تخوش تغیی��رات جدی ش��ده و طرح
بازگش��ت حداکثری نخبگان جهانی شده ،به کشور
مبدأ مورد حمایت و اجرا قرار گرفته است.
به ای��ن ترتیب نخبگان خارجی پس از س��الها
تحصیل به خ��رج دولت خود و تحت تربیت مدیران
انواع اندیشکدههای تخصصی برای تصاحب عالیترین
کرس��یهای مدیریتی روانه وطن میش��وند .مروری
بر لیس��ت عناوین ش��غلی فارغالتحصی�لان برترین
دانش��گاههای آمریکایی -اروپایی در کشور خودمان
موید این جریان است .تقریبا مدیریت تمام فتنههای
داخلی و خارجی از جمله برنامه حقوق بشری غرب ضد
ایران برعهده بزرگان همین سیستم است« .خواست
م��ردم» ب��رای آنها لزوم��ا به معنای «دموکراس��ی»
نیست چرا که تربیت شدهاند برای «مدیریت فضای
جوامع جهانی» و س��وق دادن امیال مردم به سمت
خواس��تههای فرامل��ی! با همین هدفگذاری اس��ت

و اروپ��ا را برعهده دارند که در طول هر ترم تحصیلی
از  500ت��ا بی��ش از  15ه��زار دالر به هر دانش��جو
کمکهزینه تحصیل و اقامت هدیه میکنند .به این
لیست مجموعه بسیار بزرگی از اندیشکدههای علمی،
سیاسی و تجاری را اضافه کنید که به صورت آشکار با
دولت متبوع خود در ارتباط هستند و وظیفه دارند از
بورسیههای ایرانی حمایت علمی و مالی به عمل آورند.
در چنی��ن فضایی ورود تعداد مح��دودی از افراد
تایید نش��ده توسط البی گسترده اساتید ،محققان و
مدی��ران مورد وثوق غرب ک��ه اغلب نخبگان فراملی
نس��ل گذشته همین سیستم محسوب میشوند نیز
ماهیتا برای ش��بکه خطرس��از و دردسرآفرین است.
پ��س به کار بردن مک��رر لفظ «غیرقانون��ی» درباره
لیست بورسیههای دولت قبل و مقایسه تکاندهنده
اق��دام فرجیدانا با مهدی هاش��می ب��دون برنامه و
از س��ر هوچیگری نیس��ت .هیچ عاقلی زیر بار این
موضوع نمیرود که کل لیس��ت ی��ا اکثریت 3000
نفری بورسیههای دوره دولت قبل «معدل پایین» و
«بیکفایت» و «کمسواد» بودهاند و فرضا این لیست
افتضاحتر از بورس��یههای فرمایشی و گزینشی سال
آخر دوره اصالحات اس��ت! اما با مرور نحوه عملکرد
«شبکه جهانی انتشار دانش» ،درک ازخودگذشتگی

کل سیستم فتنه در نقش فدائیان «لیست بورسیهها»
و انتحار ویژه فرجیدانا به عنوان شاهکلید این پرونده،
چندان دشوار نخواهد بود.
اوض��اع زمان��ی جالبت��ر میش��ود ک��ه بدانیم
سوگلیهای وزارت خارجه آمریکا پس از اتمام اوقات
تحصیلی و بازگشت به کشور به واسطه البی اقتصادی
دشمن در کشور مدیریت و پایش میشوند .هماکنون
مجموعه بزرگی از شبکه شغلی متصل به شرکتهای
چندملیتی س��رمایهگذار در ای��ران تنها با تایید تیم
دانشگاهی توجیه شده در سیس��تم یادشده پروسه
اش��تغال و ارتقای نیروهای موردعالق��ه را به جریان
میاندازند و دیگران را هیچ راهی به س��فره پرشکوه
خارجیها در ایران نیس��ت! به این ترتیب به واسطه
حمایت شغلی -مالی از نخبگان فراملی در فاز بازگشت
به کشور ،ارتقای درجه شهروندی ،سازماندهی سیاسی
و مس��یر گفتمانس��ازی دروننخبهای توام با پایش
دائمی به واس��طه حفظ ارتباطات علمی در داخل و
خارج کش��ور هموار میشود .آیا کسی را میشناسید
که دست عسلی سیستم ولینعمت خود را رد کند؟!
کش��ف ارتباطات امث��ال مهدی هاش��می ،باند
کارگزاران غرب و سیس��تم یادش��ده با ردگیری نام
ش��رکتهای نفتی و تجاری و واحدهای پولی -مالی
مقیم در اطراف ش��بکه ارتباطی نخبگان بازگشته به
کشور به آسانی میسر است .از مدیران فعلی کرسنت
پترولی��وم و رابطان نام��دار نفتی گرفت��ه تا انجمن
بینالمللی مدی��ران ایرانی! از برخی نویس��ندگان و
حامی��ان بهاصطالح دانش��گاهی بس��ته ضدرکود تا
فتنهگران وابسته به ش��رکتهای چندملیتی نفتی
که صبورانه مدیریت شبکه سازمانهای مردمنهاد در
اغتشاشاتسال 88رابرعهدهگرفتند!بیهودهنیستکه
رئیسجمهور روحانی سمنها را «دولتساز» خطاب
کرد! زنجیر اتصال مهدی هاشمی و فرجیدانا را باید
در همین مسیر «عقبهپرور» جستوجو کرد که نان و
عسل در دهان بهاصطالح «معترضان» میگذاشت و
آینده فتنه را با قراردادهای ایرانی -آمریکایی توفیقی
و ویلیام میلر ،گندهالت شورای امنیت ملی آمریکا در
س��ال  82در وزارت علوم با موضوع «بورس��یه آزاد»
ایرانی��ان در آمری��کا در دوره اصالح��ات رقم میزد!
فرجیدانا س��رباز صفحه ش��طرنجی تاریخی است...
تاریخی مملو از خصومتورزی سیستماتیک آمریکا
بر ضد ایرانیان.
اسناد این پرونده در آرشیو «وطن امروز »
موجود است.

سالم وطن
66413942

اینجا لندن است و اکنون ساعت
«دقیقا»  12نیمهشب است...
دی��روز  19آگوس��ت ی��ا
28م��رداد «دقیقا» همان روزی
ب��ود که مدیران بیبیس��ی هر
س��ال آن را به جشن مینش��ینند و فرا رسیدنش
را ب��ه  40زبان به هم تبری��ک میگویند ،از جمله
زبان شیرین پارسی .طبق روال ،دیروز جشن شصت
و یکمین س��الگرد کودتای  19آگوست  1953در
بنگاه تبلیغاتی ملکه برگزار شد .روزی که نخستین
دول��ت مردمی روی کار آم��ده در دوران پهلوی با
همکاری اینتلیجنسس��رویس و سیا در نقش اول
عملیات آژاکس برافتاد و اسکار نقشهای دوم هم به
شعبان بیمخ در تهران و مینوی و همپالگیهایش
در رادیو فارسی بیبیسی در لندن رسید .آن واقعه
نقطه اوج فعالیت رسانهای انگلیسی بود که  13سال
پیش از آن در س��ال  ۱۹۴۰و در کوران جنگ دوم
جهان��ی برای خنثی کردن تبلیغ��ات رادیو برلن و
بسط استعمار فکری مخاطبان ایرانیاش راهاندازی و
برنامهریزی شده بود.
پیام رمز عملیات آژاکس برای سرنگونی دولت
مصدق ،همان عبارت «اکنون ساعت «دقیقا» 12
نیمهشب اس��ت» ش��ب  ۲۴مرداد  ۱۳۳۲از رادیو
لن��دن پخش ش��د و مخاطبش کس��ی نبود جز
ش��خص محمدرضا پهلوی .همانطور که ش��اپور
ریپورتر ،مامور ارشد اینتلیجنس سرویس در ایران
به شاه قول داده بود ،گوینده خبر از لفظ غیرمعمول
«دقیقا» هنگام اعالن نیمه شب استفاده کرده بود
که این نشانه تایید آغاز کودتا از لندن بود.
س��ال پیش در ش��صتمین س��الگرد کودتای
 28مرداد ،بیبیسی فارس��ی تقالی ویژهای برای
بازخوانی اتفاقات کودتای انگلیسی-آمریکایی کرد.
در آس��تانه باز ش��دن باب تعامل با کدخدا ،معاون
کدخدا میخواس��ت مثال به این شکل حسننیت
خود را نش��ان دهد .حتی خود کدخدا هم اس��ناد
دخالتش در کودت��ا را در اختیار دیگر آژانسهای
خب��ری -تبلیغات��یاش در جزیره مث��ل گاردین
گذاش��ت تا این مژدگانی را به مل��ت ایران بدهند
که «نگران نباشید چون س��رانجام پس از  6دهه،
ششلولبند عامل کودتا علیه دولت مصدق پیدا شده
است .غریبه هم نیست .خودمان هستیم!»
از یکیـدو س��ال جلوتر تلویزیون بیبیس��ی
فارس��ی مس��تندهای ویژهای برای گرامیداش��ت
کودت��ا در ایران ت��دارک دیده ب��ود .حتی جناب
صادق صادقنژاد (همان صادقخان صبا ،مدیر این
تلویزیون و شاکی درجه یک «وطن امروز») که در
اوایل راهاندازی این تلویزیون با این فلسفه که دروغ
«حناق» نیست ،رس��ما پیوستگی کل تشکیالت
«بنگاه خبرپراکن��ی بریتانیا» ب��ا وزارت خارجه و
دربار باکینگهام را منکر میشد  -که البته بعدا هم
ردیف بودجه  24میلیون پوندی بیبیسی فارسی
در وزارت خارج��ه دولت فخیمه لو رفت و هم متن
منش��ور س��لطنتی این بنگاه که بدون اجازه ملکه
کسی در آن حق نطق کش��یدن ندارد -از مواضع
قبلی کوتاه آمد و در این مستند تفقد کرده ،منت
ی رادیو لندن
گذاش��ته و پذیرفته بود بخش فارس 
در س��ال « 1953دقیقا» نقش بازوی پروپاگاندای
سرویس مخفی انگلیس برای براندازی دولت دکتر
مصدق را بازی کرده است.
البته نیازی هم به تایید و تفقد رس��انه صادق
صبا نبود چون دس��تکم  6سال پیش از اعتراف
بیبیسی فارسی به دخالت در کودتا ،در آگوست
 2005رادیوی  4بیبیسی ،در برنامه «داکیومنت»
یا «س��ند» نه فقط پروپاگاندا که حتی انتشار رمز
بحثبرانگی��ز کودتا یعنی واژه «دقیق��ا» را هم بر
عه��ده گرفت .در این بخ��ش از «داکیومنت» که
«ی��ک کودتای خیل��ی بریتانیایی» نام داش��ت و
بعدها چندین جایزه رس��انهای نی��ز دریافت کرد،
تصریح شده بود :گوینده خبر بیبیسی فارسی با
اعالم «اکنون س��اعت دقیقا  12نیمهشب است»
به ج��ای جمل ه همیش��گی «اکنون س��اعت 12
نیمهشب است» پیامی رمزی به شاه و همراهانش
برای اطمینانبخشی به آنان و نشان دادن آمادگی
لندن برای کودتا داد .جالب اینکه تا چند سال بعد،
طفلک صادق صبا هنوز خواب مانده بود و میگفت
رادیو فارس��ی لندن اصال در آن ساعت شب برنامه
نداشته است(!)
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