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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز پ�س از تذک�رات فراوان و بی توجهی وزیر علوم به این تذکرات مس�تند و 

خیرخواهانه، سرانجام نوبت به استیضاح وزیر علوم رسید و مرور کارنامه یکساله 
این وزارتخانه در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت. مهم ترین بخش از 
ماجرا، عملکرد نگران کننده ای است که در یکسال گذشته، گریبان نظام آموزش 
عالی کشور را گرفته و الزم بود یکبار و توسط یک مرجع قانونی و نظارتی به آن 
پرداخته شده و از چرایی آن پرسش شود. اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس و 
اصرار آنها بر استمرار روند شتابان حرکت علمی کشور و آگاه شدن مردم از آنچه 
در یکسال گذشته، بر سر نقشه علمی کشور آمده، مهم ترین بخش ماجراست.

درحالی که همگان می دانند استیضاح به معنی طلب توضیح از عملکرد وزیر 
است، جریان مدعی اعتدال و اصالح طلبان، از نخستین روز مطرح شدن بحث 
استیضاح، با جنجال و هیاهو به ماجرای بورسیه های دولت قبل پرداختند و هر 
روز قصه ای تازه به هم بافتند! رسیدگی به این موضوع که به نظر می رسد حربه ای 
برای رد گم کردن و انحراف افکار عمومی است، نه نیازمند جنجال و دروغ پراکنی 
است و نه نیازمند پرونده سازی و انتشار لیست های گوناگون و حمله و خدشه به 
آبروی جامعه علمی کش�ور! موضوع راهکار قانونی بسیار ساده ای دارد! عده ای 
براس�اس س�از و کاری در دولت قبل بورس ش�ده اند و امروز و در دولت جدید، 
عده ای معتقدند که آنها برخالف حقش�ان از این مزیت اس�تفاده کرده اند! این 
عده به گفته مس�ئوالن قبلی و فعلی وزارت علوم بیش از 3هزار نفرند. بخش 
قابل توجهی از این تعداد یعنی حدود نیمی از آنها اساتید دانشگاه هستند که با 
رتبه »مربی« در دانشگاه ها مشغول به کار بودند و اکنون با مزیت بورس، ارتقاء 
رتبه می یابند و طبیعتاً خروج موضوعی از ماجرا دارند. نسبت به جمع باقیمانده 
هم بررس�ی هزار پرونده کاری نیس�ت که زیاد سخت باشد! از روزهای نخست 
تشکیل دولت یازدهم، تیمی از دیوان محاسبات کشور در وزارت علوم مستقر 
و مشغول رسیدگی به این امر شده است، کمیسیون آموزش عالی مجلس به این 
پرونده ها رسیدگی کرده، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و... 
اما چه می شود که پس از یکسال چیز قابل توجهی به دست نمی آید جز جنجال 
و خوراک برای زنجیره ای هایی که این روزها- مثل روزهای فتنه88- تیترهای 
هیجانی و پر فریب می زنند!؟ و قبل از اثبات و اعالم قانونی حتی یک تخلف از 
سوی مرجع رسمی- حتی از سوی وزارت علوم- حیثیت جامعه علمی کشور را 
مخدوش می کنند! آیا این راه نجاتی مناسب برای پوشاندن خطاها و مشکالت 
مهم و تکان دهنده یکس�ال گذشته وزارت علوم است؟ مسائل نگران کننده ای 
که اگر مردم به خوبی از آن اطالع داشته باشند، یقیناً نمایندگانشان را شماتت 
می کنند که چرا فرصت سوزی کردید و پیش از این برای جلوگیری از این مسائل 

اقدامی نکردید؟! کدام مسائل نگران کننده؟ بخوانید:
1- ب�ا ع�دم اعتماد نمایندگان مردم به نخس�تین کاندیدای معرفی ش�ده 
رئیس جمهور برای تصدی پس�ت وزارت علوم- که به دلیل حمایت آشکار وی 
از فتنه آمریکایی- اسرائیلی88 و انتشار فیلم سخنان عجیب وی در دانشگاه 
تهران رخ داد- و پس از آنکه وزارتخانه با تصدی شخص دیگری اداره شد، دکتر 
فرجی  دانا با رأی شکننده نمایندگان و با تعهد به پایبندی به ارزش های انقالب 
و اسالم و تبری از فتنه گران، راهی ساختمان وزارت علوم شد. اما وی بالفاصله 
با دهن کجی به اعتماد نمایندگان افراد مطرود نمایندگان مردم را در سمت های 

معاون و مشاور به کار گرفت!
2- ای�ن تیم ک�ه در اصل مدیران اصلی و گردانندگان محوری وزارت علوم 
هستند، دست به اقداماتی زدند که هر یک در نوبه خود در روند علمی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی تأثیر منفی گذاش�ت. ح. غ، م.م و ج. ت به همراه اعوان و 
انصارشان، کسانی هستند که وزارتخانه کلیدی علوم را در قبضه خود گرفته و 
عمالً وزیر را به یک چهره سمبلیک و نمایشی تبدیل کرده اند! تا جایی که اگر 
قانون اجازه می داد، امروز اینان باید استیضاح می شدند نه وزیر مسلوب االراده ای 

که اختیار چندانی ندارد!
3- مدیران پشت پرده وزارت علوم، با سابقه مدیریتی در دولت اصالحات، 
و س�ابقه عملی�ات روانی تبلیغات�ی در آن دوره، در ب�دو کار با چند حرکت، به 
موج س�ازی پرداختند. آنها برای دانشجویان، اس�اتید و دانشگاه ها برنامه های 
جداگانه ای داش�تند و ماجرای جنجالی دانش�جویان ستاره دار، حاصل اندیشه 
این تیم و به خصوص تیم ح .غ و م.م بود که در نخستین روزهای تشکیل دولت 
یازدهم شکل گرفت و براساس فراخوان عامی که داده شد، عده ای که براساس 
ضوابط متقن قانونی و با رسیدگی دقیق انضباطی در دانشگاه های سراسر کشور 
محکومیت داشتند، خواستار بازگشت دوباره به دانشگاه شدند! اسناد متقن و 
غیرقابل خدشه ای در دست است که نشان می دهد این افراد در زمان دانشجویی 
خود، یا دانشگاه را با میدان جنگ اشتباه گرفته بودند و آشوب به راه انداخته 
بودند و یا با مراکز فس�اد و فحشا! پیوند داشته اند! با این همه در نهایت تعجب 
و در روندی صددرصد خالف قانون، این افراد بی استثناء به تحصیل بازگشتند! 
آش به حدی ش�ور ش�د که حتی مدیران منصوب از س�وی دولت یازدهم هم 
نتوانستند نسبت به آن بی تفاوت باشند! نمونه های مستند و قابل اثبات فراوانی 
از این دست را می توان مطرح کرد که باید به عنوان مشتی از خروار و اندکی از 
بسیار به س- م اشاره کرد. وی فرزند یکی از منافقین معروف است! پدر وی در 
جریان درگیری مس�لحانه با مردم در سال های دهه شصت، به هالکت رسید و 
صدالبته نمی توان فرزند را به جرم پدر توبیخ کرد اما فرزند پا جای پای پدر نهاد 
و در نتیجه در ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه ها، آتش سوزی، برپایی تظاهرات 
خیابانی و چندین و چند اقدام دیگر نقش محوری ایفا کرد و با دش�منان وطن  
ب�رای براندازی ارتباط گرفت و... به س�بب این اقدام�ات، افزون بر محکومیت 
قضایی، از س�وی مراجع ذیصالح در وزارت علوم و مس�تند به مقررات قانونی، 
از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل آمد. اکنون وزارت علوم در حالی که قانونًا 
حق و مجوز نقض احکام قبلی را نداشته، حکم به بازگشت وی به دانشگاه داده 
است! اما نکته جالب اینست که مسئوالن دانشگاهی که دولت یازدهم نخستین 
تغییر در مدیریت آن را بعمل آورد و طبیعتا باید تابع و مطیع وزارت علوم باشند 
از اجرای این حکم خالف قانون اس�تنکاف می کنند! چرا که می دانند بازگشت 

چنین کسی به دانشگاه یعنی چه؟!
4- اما ماجرا تنها به دانش�جویان محدود نمی ش�ود! آنها برای اس�اتید هم 
برنامه ها داشتند! کسانی که برای رسیدن به مقاصد پلشت سیاسی شان، از هتک 
حرمت چندهزار تن از فرزندان نخبه کشور دریغ ندارند و احساس می کنند که با 
تحصیل آنها، جا برای عوامل تباهی در دانشگاه ها تنگ می شود، به بازگرداندن 
اساتیدی که بر اساس قانون و مقررات رسمی کشور به حضورشان در دانشگاه 
خاتمه داده شده بود همت گماشتند! موضوع تنها به بازگرداندن اساتیدی که در 
مجامع و جلسات گوناگون مخالفت و عنادشان را با اصل نظام اسالمی و مظاهر 
آن و حتی با اصل دین اس�الم اعالم کرده بودند محدود نشد و کار به اساتیدی 
با تخلفات عجیب دیگر هم رسید! حتی »ب« که سرشبکه گلدکوئیست بود و 
حقوق عده ای از مردم را ضایع کرده و محکومیت قانونی هم داشت از این لطف 
و مرحمت محروم نماند و به دانشگاه بازگشت تا به فرزندان مردم علم بیاموزد! 
برای انجام این اقدامات خالف قانون، تیم س�تادی وزارت علوم در موضوع 
مربوطه تغییر گسترده کرد و به عنوان نمونه خانم جوانی بدون هرگونه سابقه 
شغلی در دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی، به کار گرفته شد. 
وی به لطف مدعیان دروغین اعتدال همزمان با اش�تغال به کار، به تحصیل هم 
مش�غول است! و برای وی جایگاه سازمانی س�اخته شد که تا قبل از آن وجود 
خارجی نداشت! طبیعی است به کارگیری نورچشمی های اینچنینی با چه هدف 

و نیتی صورت می گیرد و نتیجه آن چه خواهد شد!
5- وقتی دانش�جو آن باشد که ذکر ش�د و استاد این باشد که اشاره شده 
طبیعی است که اساتید و دانشجویان مومن، باسواد و وطن دوست، نه احساس 
امنیت روانی می کنند و نه احساس آرامش فکری و ثمر آن بطور منطقی، افت 
علمی کشور می ش�ود! اتفاق تلخی که شاهکار مدیریت وزارت علوم در دولت 
یازده�م اس�ت. در حالی که به گواهی اس�ناد بین المللی و به ش�هادت مراجع 
علم سنجی معتبر جهان، روند رشد علمی کشور طی 9 سال قبل از تشکیل دولت 
یازدهم، همواره صعودی بوده و س�ال به سال به عزت و افتخارات علمی کشور 
افزوده می شد، ناگهان و در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با رکود شاخص 
علمی کشور و کندی شتاب علمی مواجه می شویم! کشوری که در سال قبل به 
این افتخار تاریخی دست یافته بود که 1/6 درصد علم جهان را به تنهایی تولید 
کند، باسوء مدیریت مدیران جدید آموزش عالی،  از تایوان هم عقب می افتد! اگر 
دیروز شلیک گلوله مزدوران اسرائیل به مغز و قلب احمدی روشن، علی محمدی، 
شهریاری، رضایی نژاد و... نتوانست روند پرشتاب علمی را متوقف کند و برعکس 
سبب شد تا هزاران دانشجو آماده تحصیل در رشته های آنان شوند، امروز، بدون 
شلیک حتی یک گلوله، یاس، دلسردی و بیم از سرکوب و تصفیه بر جامعه علمی 
ما حاکم است و به ناگهان از 47 طرح ملی که هر یک می توانست گره ناگشوده 
مهمی از مشکالت کشور را باز کند، تنها 8 طرح باقی می ماند و به 39 طرح مهم 

ملی خط بطالن کشیده می شود!
 این کارنامه علمی کس�انی اس�ت که  منتقدان خود را بی س�واد و مزدور 

می خوانند و خودشان را برتر از دیگران می دانند!
اینها بخش اندکی از مطالب مهم و نگران کننده یک س�ال گذش�ته وزارت 
علوم است و ده ها موضوع دیگر از این دست هم وجود دارد که به مالحظاتی از 
ذکر آن می گذریم. یقینا مردم فراموش نخواهند کرد کشوری که در سال 2003 
رتبه سی و نهم جهانی را داشت و به همت فرزندان این مرز و بوم طی 10 سال 
با افزایش 24 رتبه  به رتبه پانزدهم رس�یده بود، به دس�ت چه کسانی به رکود 
علمی کشیده شد، غنی سازی اش تعلیق شد و مهم ترین نهادهای علمی اش به 

خاطر سیاسی کاری وزارت علوم، با رکود و رخوت مواجه شد و...

طوطیکارنامه یکساله باسوادها !

حسین شمسیان

* خدا را ش��کرگزاریم که در روزگاری که برخی دل به دنیا بس��ته و چشم 
به آمریکا دوخته اند ما رهبری آزاده داریم که همیشه دل به جوانان انقالب 
بس��ته و امیدش به خداست و همیش��ه مایه امید و چراغ راه است. خداوند 

نگهدارش باشد.
0913---4279
* وقتی در بیش��تر مدارس دولتی ب��رای ثبت نام به بهانه های گوناگون پول 
می گیرند چرا مسئولین آموزش و پرورش اعالم می کنند دریافت پول از اولیا 

به هنگام ثبت نام غیرقانونی است.
0913---4311
* آقای محمدعلی نجفی رئیس سابق میراث فرهنگی دیروز قلیان را تایید 
می ک��رد و امروز ادبیات رئیس جمه��ور را ! متحیرم چرا پریروز نامزد وزارت 

آموزش و پرورش و مسئول تعلیم و تربیت فرزندان این ملت شده بود!
0912---9020

* تعری��ف و تمجیده��ای آق��ای روحانی از وزیر علوم م��ا را به یاد تعریف و 
تمجیدهای آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان از مسئول دفتر 
خویش یعنی آقای مشایی می اندازد. چرا بعضی ها از گذشته عبرت نمی گیرند.
0912---6078

* باعث تعجب اس��ت که مخالفین طرح کرامت بانوان در محیط کار که در 
شهرداری تهران به اجرا گذاشته شده کسانی هستند که حاضرند زن و مرد 
نامحرم با یکدیگر اختالط داشته باشند به این امید که غربی ها این حرکت 
را بپس��ندند و با کنوانسیون آنها تضاد پیدا نکند، غیرت این افراد کجا رفته 
اس��ت. صد رحمت به لوطی های قدیم که در عالم لوطی گری خویش حد و 

مرز می شناختند و ناموس دیگران را ناموس خود می دانستند.
محمدی
* بنده از وقتی که آقای روحانی ریاست محترم جمهوری در تماس تلفنی با 
رئیس جمهور آمریکا او را فردی مؤدب خطاب کرد منتظر بودم که با منتقدین 

خود تند صحبت کند.
0916---6979
* مدیر خودروس��از کشور در جواب خبرنگار تلویزیون که پرسیده بود سوار 
پراید می شوید یا خیر گفته »توقع دارید من هم مثل شما پراید سوار شوم 
بس کنید آقا!« عرض می کنم چنین مسئوالن و مدیرانی هیچ وقت مشکالت 
و گرفتاری های مردم را درک و لمس نمی کنند که بخواهند آنها را حل بکنند.
0918---0958
* آقای روحانی ریاست محترم جمهوری مرتب از کاهش تورم و گرانی دم 
می زند ولی در عمل مشاهده می کنیم قیمت ها افزایش سرسام آور پیدا کرده 
است. اگر آقای رئیس جمهور ناراحت نمی شوند و دیگران را به جهنم حواله 
نمی دهند بنویسید مردم گفته ایشان در مورد کاهش تورم و گرانی را قبول 
نمی کنند چون گرانی را با گوشت و پوست خویش لمس کرده و می کنند.

فراهانی
* رئیس جمهور چرا به اوباما و دیگر سردمداران کفر آمریکا با لحن تند برخورد 
نمی کند که دائم به ایشان و ملت ایران اهانت می کنند ولی در قبال یک انتقاد 

داخلی به همه توهین می کند؟ اینکه عزت و افتخار نیست.
عیدی زاده از بشنو بشاگرد

* رهبر معظم انقالب در 14 خرداد 92 خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری 
)10 روز پیش از انتخابات(: جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال  آینده 
نوار امروزتان را پخش کردند شرمنده نشوید، جوری وعده بدهید که اگر از 

شما پیگیری کردند، نگویید عده ای نگذاشتند.
0935---6784
* به  آقای رئیس جمهور عرض می کنیم راه فرار از پاسخگویی به وعده های 
عمل نش��ده این نیس��ت که هر چند وقت یکبار جنجالی به پا شود و اذهان 
مردم را از موضوع منحرف کند. در ضمن توجیه کاستی های موجود با مقصر 

نشان دادن دولت سابق نیز تاریخ مصرفش تمام شده است.
0913---2731

* آقای رئیس جمهور اعالن کرده بودند اگر این دولت جایی اشتباه بکند با 
صراحت از مردم عذرخواهی می کند اگر در این گفته خویش صادق هستند 
باب��ت توهینی که طی چند نوبت به منتقدی��ن کرده اند حداقل غیر صریح 

عذرخواهی نمایند.
0912---2376

* سیاس��ت نظام بر افزایش جمعیت کشور قرار گرفته ولی نه تنها از دولت 
تشویق خاصی در این جهت دیده نمی شود بلکه یارانه نوزادان را از اول سال 
93 قط��ع کرده اند و نمی پردازند. وقتی دولت حاضر به پرداخت یارانه چند 
هزار نوزاد نیس��ت، چرا وعده دادن 200 متر زمین به نوزادان سوم تا پنجم 

داده می شود.
8821---0911 و 7603---0937
* چطور عزیزی که از خانواده ای فوت می کند به طور خودکار یارانه اش قطع 
می شود اما برای نوزاد این کار صورت نمی گیرد که با دریافت شناسنامه و ثبت 
ک��د ملی به طور خودکار یارانه اش جاری گردد؟ مگر مالک پایگاه اطالعات 

ثبت احوال نیست؟
0910---4097
* دنیای عجیبی شده به جای این که مردم به خاطر ناتوانی دولت در اداره 
امور کشور عصبانی باشند آقای رئیس جمهور با ادبیات خشن مردم را مورد 

شماتت و اهانت قرار می دهد.
0937---1261

* آقای روحانی در توجیه توهین صورت گرفته به افراد مخالف و منتقد دولت 
گفته است منظور من از آن کلمه )توهین آمیز( نه منتقدین بودند نه مخالفین. 

با این حساب باید گفت پیدا کنید پرتقال فروش بزدل را!
0914---6654
* س��زاوار نیس��ت افراد و ش��خصیت های علمی و دینی کشور که نسبت به 
مذاکرات هسته ای کش��ور دغدغه دارند توسط رئیس جمهور با الفاظ زشت 
مورد توهین قرار بگیرند. این شیوه صحبت کردن با دیگران آغاز دیکتاتوری 

است و به جد باید جلوی آن گرفته شود.
0912---8220

* در شهر الله جین همدان دختر و پسرهایی که در کارگاه های سفال سازی 
مشغول شده اند رعایت حجاب و عفاف را نمی کنند. مسئولین امر هم متاسفانه 

نسبت به موضوع بی توجه هستند.
0918---2375
* امیدوارم که این بیمه سالمتی که دولت شروع کرده به سرانجام برسد ولی 
چشم ما آب نمی خورد که بیمارستان ها با 10 درصد مردم را مداوا کنند خود 
ما که یک عمر اس��ت بیمه پرداخت می کنیم پس از 3 روز بستری و انتظار 
در اورژانس بیمارس��تان میالد اعالم کرد که تخت خالی نیس��ت ولی برای 
افرادی که تخت خصوصی شبی 13 هزار تومانی بخواهند و برای افرادی که 
بیمه تکمیلی دارند تخت موجود است. حال با این وصف برای بیماران بیمه 
سالمت چه می ماند که در صورت نیاز در بیمارستان ها بستری شوند. انتظار 

می رود وزیر محترم بهداشت به این مشکالت رسیدگی نمایند.
یک شهروند
* برای خرید خودرو پارس تندر 90 از شرکت سایپا به صورت فروش فوری 
ثب��ت نام کردیم. پس از واریز پول و در موعد مقرر که برای تحویل مراجعه 
نمودم اعالم کردند که به دلیل نبود قطعات، تولید این خودرو متوقف شده 
اس��ت! اگر چنین حرفی صحت داش��ته باش��د چرا ثبت نام می کنند و چرا 
پارکینگ های این شرکت و شرکت ایران خودرو پر از خودروهای تولید شده 

صفر است؟ و چرا نظارتی بر این شرکت صورت نمی گیرد؟
0915---8166
* از ش��رکت مخابرات اس��تان تهران درخواست می شود چند دستگاه تلفن 
کارتی در خیابان شهید مخبر شمالی حدفاصل بزرگراه شهید محالتی تا تقاطع 
خیابان شهید ابوالقاسم جوادی که فاقد دستگاه تلفن کارتی است نصب کند.
یک پیام
* بیماری دیابتی هس��تم که با درمانگاه ها س��ر و کار دارم تا خردادماه که 
مراجعه می کردم برای ویزیت دو هزار تومان می گرفتند ولی از تیرماه ویزیت 
را سه برابر کرده و به شش هزار تومان رسانده است از طرفی بیمه تکمیلی 
را هم اضافه کرده اند از هر دو طرف بیمه گذار را تحت فش��ار قرار می دهند 
هم پول ویزیت هم سهم بیمه تکمیلی را از ابتدای سال افزایش داده اند. از 
وزیر محترم بهداشت که به دنبال تحقق بیمه سالمت در جامعه است انتظار 

می رود به این مشکالت هم رسیدگی نمایند.
ابراهیم پور

ُکری خوانی وکیل الدوله ها
برای فراکسیون 180 نفره رهروان

»اگر عالوه بر فراکس��یون اصولگرایان، فراکسیون رهروان نیز به استیضاح 
وزیر علوم رأی دهد، در این صورت فراکسیون اعتدال بدون هیچ فوت وقتی از 

فراکسیون رهروان جدا می شود«.
این جمالت اظهارات »ابراهیم-ن« یکی از 9-8 نمایندگانی است که طی 
8-7 ماه اخیر بارها س��عی کردند فراکس��یون دولتی را با انشعاب از فراکسیون 
180 نفره رهروان والیت راه اندازی کنند، اما به دلیل عدم استقبال نمایندگان 
منصرف ش��دند. این نماینده همان زمان اعالم کرده بود ما حتی اگر با 10 نفر 
هم که شده فراکسیون را راه می اندازیم اما انتساب به دولت و مواجه شدن با این 
پرسش که آیا وکیل الدوله شدن تنها در دولت قبل بد بود و حاال امر مستحسنی 
اس��ت از یک طرف و کمبود نفرات از طرف دوم موجب ش��د فراکسیون مذکور 
راه اندازی نش��ود. ضمن اینکه تصور بر این بود که با اعالم تش��کیل فراکسیون 
حامی دولت، انس��جام میان دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان بیشتر خواهد 
ش��د. این طیف در انتخابات هیئت رئیس��ه در صدد برخی تغییرات بود که به 

خاطر نداشتن رأی موفق نشد.
ب��ا وجود این موانع اکنون »ابراهی��م-ن« می گوید: تعهدات اخالقی رئیس 
فراکسیون اکثریت زیر سؤال می رود. طی جلسه ای که با علی الریجانی داشته ایم، 
در آن جلس��ه تعهدات اخالقی برای همراهی با منش های اعتدالی دولت به ما 
داده شد که در صورت عدم اعتماد مجلس به وزیر علوم این تعهدات و وعده ها 

زیر سؤال می رود.
به گزارش »آفتاب« وی در مصاحبه با »افق نو« اظهار داشت: این رفتار باعث 
تسریع در اعالم موجودیت فراکسیون اعتدال می شود. اعالم استقاللی که ناکامی 

زیادی برای هر دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان به دنبال خواهد داشت)!(
این نماینده افزود: در صورتی که استیضاح وزیر علوم انجام شود، فراکسیون 
اعتدال بدون هیچ تردیدی بالفاصله از فراکسیون رهروان جدا شده و مواضعی 

در پیش می گیرد که همه امور مجلس را به دست بگیرد.)!(
»ع-ف« دیگر حامی ناکام فراکس��یون دولت��ی نیز در همین زمینه گفت: 
فراکسیون اعتدال پیش از اینها قصد داشت از فراکسیون رهروان یا همان اکثریت 
مجلس جدا شود و اعالم استقالل کند، ولی وقتی به این نتیجه رسیدیم که تنها 
با توافق یکدیگر اس��ت که می توانیم مجلس را در دست داشته باشیم، تصمیم 

گرفتیم در اعالم استقالل[!] عجله نکنیم.
این نماینده اصالح طلب افزود: اگر وزیر علوم استیضاح شود، قطعاً فراکسیون 
اعتدال برای ادامه همراهی با فراکسیون رهروان والیت تجدیدنظر خواهد کرد 

چرا که دیگر دلیلی برای ادامه همکاری نداریم.
همچنین ابراهیم-ن در مصاحبه با آفتاب گفته است: سخنگوی فراکسیون 
رهروان والیت در صحن علنی مجلس توضیح داده که به دلیل اینکه وزیر علوم 
به درخواست الریجانی پاسخ منفی داده برای انصراف استیضاح کنندگان تالش 

نخواهیم کرد.
وی گفت: سخنگوی فراکسیون برای این کار دلیلی آورد که خنده دار بود. 
دلیلش این بود که دکتر فرجی دانا به درخواس��ت آقای الریجانی جواب منفی 
داده است. اما من متن درخواست را نمی دانم که چه بود. این به نوعی فراکسیون 

را وادار می کند که در برابر وزیر جبهه منفی بگیرند.
خبرگزاری مهر درباره پیش��نهاد هیئت رئیس��ه فراکسیون رهروان به وزیر 
علوم که از س��وی وی پذیرفته نشده نوشت: هیئت رئیسه فراکسیون از فرجی 
دانا خواس��ت قبل از جلسه استیضاح دو مشاور و معاون خود را که مورد انتقاد 
نمایندگان هس��تند عزل کند تا فراکس��یون در جلسه استیضاح از وی حمایت 
کند که فرجی دانا نپذیرفته است، اما انجام این کار تا 10 روز پس از استیضاح 

را پذیرفته است!
زمزمه بازگشت به سیاست های

 شکست خورده تعدیل
در حالی که دولت تالش می کند خود را از احتمال بازگشت به سیاست های 
تعدیل ساختاری دهه 70 تبرئه کند، ارگان رسمی اقتصاددانان طرفدار تعدیل در 
یادداشتی با عنوان »ضرورت بازگشت به سیاست های تعدیل« به تبلیغ مجدد 

سیاست های مذکور پرداخت.
اقتصاد نیوز در این یادداشت نوشت:  »برنامه اول توسعه اقتصادی کشور نیز 
براساس خط مشی های مشابهی با سیاست های تعدیل، اجرا شد و خوشبختانه 
کشور موفقیت های بزرگی کسب کرد. در سال های اول برنامه، رشد 1/5درصدی 
منفی به رشد متوسط حدود 7/2 درصد افزایش یافت و چرخ های اقتصاد کشور 

را به حرکت درآورد و با بازسازی عمده ویرانی های کشور که ناشی از جنگ بود و 
احداث زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی، اقتصاد بی رمق کشور جان  تازه ای گرفت.«

جمعی از چهره های شاخص اقتصاددانان که از طراحان سیاست های تعدیل 
ساختاری در دوره سازندگی بوده اند و در دولت های بعد نیز همان تفکرات اقتصادی 
را در قالب اس��امی و طرح های متنوع به خورد سیاس��یون داده اند پس از روزنامه  
دنیای اقتصاد و هفته نامه تجارت فردا، این بار با راه اندازی سایت اقتصاد نیوز درصدد 
بازگرداندن سیاس��ت هایی به راس اقتصاد کشور هستند که قباًل با عواقبی چون 
تورم افسارگسیخته 49 درصدی، بحران های اجتماعی، شوک های ارزی و بیکاری 
گسترده و له شدن عده زیادی زیر چرخ های توسعه، آزمون خود را پس داده است.

گفتنی اس��ت حلقه نئوکالس��یک های وطنی قصد دارد با راه اندازی روزنامه 
انگلیسی زبان خود در آینده نزدیک، مجموعه رسانه های این جریان را تقویت کند.

مذاکرات اگر دستاوردی داشت
نیازی به اهانت علیه منتقدان نبود

»اهانت به منتقدان، دست یازیدن به شیوه منحرف سازی افکار عمومی موسوم 
به شاه ماهی قرمز است«.

هفته نامه 9 دی با ارائه این تحلیل نوشت: غربی ها به اظهارنظرهای بی ربط، 
عجیب و جلب توجه کننده سیاستمداران که به قصد منحرف سازی افکار عمومی 
صورت می گیرد »ش��اه ماهی قرمز« یا )red herring( می گویند... متأسفانه به 
نظر می رس��د رئیس جمهور برای مدیریت افکار عمومی و موج سازی هدفمند در 

رسانه ها، هر از چندی از این »تکانه های کالمی« استفاده می کند.
9 دی در ادام��ه توضی��ح می ده��د: عملکرد اقتصادی دول��ت حتی از منظر 
اقتصاددانان لیبرال همفکر با دولت، قابل دفاع نیس��ت. بس��ته اقتصادی دولت با 
انتقادات مبنایی بس��یاری از طرف متخصصین روبه رو بود و تیم اقتصادی دولت 
جواب قانع کننده ای نداش��ت. با گذش��ت بیش از یکسال از عمر دولت، وعده های 
اقتصادی دولت محقق نشده و چشم انداز منطقی هم برای تحقق وجود ندارد. تیم 
اقتصادی دولت با راه حل های تعدیلی نخ نما شده گذشته می خواهد بر مشکالت 

فائق آید که مشخص است توفیق چندانی ندارند.
نویس��نده همچنین خاطرنش��ان کرد: هنوز اندکی از سال اول دولت گذشته 
که بی مباالتی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص شده است، رانت 650 
میلیون یورویی از طرف سازمان بازرسی کل کشور تایید شده و چند وزیر دولت 
صرفا در این مورد توجیهاتی را بهانه کردند. با محکوم شدن ایران در دادگاه، دولت 
باید جریمه س��نگینی را برای قرارداد کرسنت بپردازد و مسببین درجه اول این 

فساد، در دولت یازدهم مسئولیت های رده باال را دارند.
در ادامه این تحلیل آمده است:  این غیض و غضب کالمی به طور خاص خطاب 
به منتقدان مذاکرات هسته ای بود. معلوم است که اگر مذاکرات دستاورد چشمگیر 
و منصفانه ای برای کش��ور حاصل کرده بود نیازی به ش��ماتت منتقدان نبود. اگر 
دس��تاوردی باشد خودش بهترین دفاع است و لزومی به فریاد برای مجاب سازی 
مخاطب نیس��ت. توجه کنیم رئیس جمهوری که بی دلیل اعتبار انقالبی 30 ساله 
ای��ران را خ��رج می کند و به راحتی به مذاکره تلفن��ی بی حاصل با رئیس جمهور 
آمریکا می پردازد و اوباما را باادب و باهوش می خواند، منتقدان دلس��وز داخلی را 
به جهنم می فرس��تد! ظاهرا همه چیز معکوس شده است. اگر در متن سخنرانی 
رئیس جمهور دقت شود گویی استدالل ایشان این است که ما برای عادی سازی 
روابط با آمریکا آمده ایم و بحث هس��ته ای و تحریم فرع موضوع اس��ت. نشانه این 
برداش��ت این اس��ت که نه بحث هسته ای حل ش��د و نه تحریم ها برداشته شد و 

هم چنان دولت با افتخار از مذاکرات حمایت می کند.
نویس��نده خاطرنشان کرد: ظاهرا دولت دوست دارد انرژی منفی انتخاباتی 
را میان خود و منتقدین حفظ نماید. عملکرد دولت ضعیف بوده اس��ت و برای 
رأی آوردن در انتخابات های آتی دستاورد ایجابی چندانی ندارد. از همین رو دولت 
فکر می کند اگر جو تقابلی را حفظ نماید و آس��تانه تنش را باال ببرد، می تواند 
از این پتانس��یل س��لبی در یک فضای هیجانی استفاده نماید... البته این انتقاد 
به هیچ وجه به معنای نفی اقدامات مسئولین خدومی که در دولت مشغول اند، 
نیست. کارگزاران متعهد و انقالبی در همه بخش های دولت هم وجود دارند اما 
به نظر می رس��د متأس��فانه در اقلیت هستند و جریان اصلی کار دست آدم های 

سیاسی کار است.

دوستی خاله خرسه افراطیون
»روحانی دست به انتحار زد«!

یک روزنام��ه اصالح طلب اظهارات موهن روحانی علی��ه منتقدان را اقدام 
»انتحاری« و »محک جهنمی« توصیف کرد.

روزنامه اجاره ای آرمان ضمن حمایت از اظهارات روحانی در جمع سفرا که 
منتقدان مذاکرات را ترس��و و بزدل خوانده و آنان را به جهنم حوالت داده بود، 
به بررسی »استراتژی رئیس جمهور از بیان جمله انتحاری« پرداخت و نوشت: 
روحانی از خود هزینه می کند تا ترمزی باشد در برابر آسیب زنندگان به منافع 
مل��ی و تخریب چی های طیفی نگر و از طرف دیگر میزان درایت و ایس��تادگی 

حامیان واقعی تا همراهان شعاری را محک بزند.«
آرمان توضیح نداد که کجای اهانت به منتقدان دفاع از منافع ملی اس��ت؛ 
ضمن اینکه این روزنامه متوجه نبوده که اگر منتقدان »تخریب چی« هس��تند 
بنابراین افراطیون النه کرده در دولت خرابکاران و تخریب گران اصلی هستند.

روزنامه شبه اصالح طلب در ادامه تحلیل خود می نویسد: روحانی پشت این 
گفتار نیز س��خن گفته و تأکید می کند »در یکی دو روز گذشته عده ای هیاهو 
و س��روصدا به راه انداختند به دوس��تان و اعضای دولت می گویم بعضی اوقات 
باید شرایطی پیش بیاید تا همه هرچه در دل دارند، بیرون بریزند و در چنین 
ش��رایطی می توان رسانه ها، یاران ضعیف و قوی، موافقین و مخالفین واقعی را 

بهتر شناخت.«
آرمان با تیتر »اشراف بر سّر درون حامیان شعاری« اضافه کرد: فیءالواقع 
می توان مهم ترین دس��تاورد این کنش و واکنش ناگهانی و البته هوش��مندانه 
روحانی را شفاف س��ازی در اردوگاه حامیان و خودی های دولت دانست چراکه 
تکلی��ف تخریبچی ه��ای نامنعطف و تهاجم نگر از همان ابتدا مش��خص بوده و 
تغییر رویکرد آنان امری دور از تصور است. در این میان اما دولت الزم دارد که 
سره از ناسره را شناخته و بداند که در بزنگاه های حساس و خطیر چه کسان و 
افرادی و چه طیف ها و رس��انه هایی نه شعاری که با شناخت و آگاهی و میل و 
رغبت درونی نسبت به تحقق آرمان ها و اهداف گفتمان اعتدال گام برمی دارند. 
این نکته بدیهی و مبرهن است که حضور در قدرت جاذبه داشته و عده ای در 
طول یک سال گذشته برای رسیدن به اهداف طیفی و فردی دیگرگونه خود را 
جلوه گر کرده و در قالب فاتحان روز ش��نبه برای مصادره به مطلوب دولت گام 
برداش��ته اند و اکنون وقت بازشناسی این افراد و رسانه هاست. کسانی که چون 
منفعت نگر هستند و قرابت فکری و اصالت رفتاری ندارند در بزنگاه های حساس 
نمی توانند همس��و و همنفس با دولت باش��ند و در نهایت نه همراه و یاری سان 
که باری اضافه بر دوش دولت خواهند بود. ضعف رسانه ای دولت در طول مدت 

سپری شده هم بی گمان در همین چارچوب می گنجد.
نکته بامزه در اقدام روزنامه آرمان این است که در کنار متهم کردن روحانی 
به اقدام انتحاری، تیتر اول خود را به این عبارت )از پورنجاتی( اختصاص داد که 

»تندروها زود به سیم آخر زدند- استیضاح فرجی دانا رأی نمی آورد.«
طنز ماجرا آنجاست که همین آقای پورنجاتی در مجلس ششم و به هنگام 
معرفی فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی دولت اصالحات )به 
جای معین( با وزارت فرجی دانا مخالفت کرده و گفته بود: قرار بر این است که 
یک شخصیت   Neuter )یعنی خنثی( از نظر سیاسی انتخاب شود که مسائل 
حل شود، کدام مسائل حل شود؟ ما باید مسئله را بشناسیم، برای مسئله راه حل 
پیدا کنیم. آقای دکتر معین بتی نیست که ما پای او سینه بزنیم! اما اگر نمره 
15 است وزیری انتخاب کنید که 13 باشد! نه وزیری که از جهات مدیریتی، 
سیاس��ی، تدبیر و پذیرش مقبولیت زیر10!... من در سوابق ایشان )آنهایی که 
می خواهند ارزش��ی تصمیم بگیرند عرض می کنم( ندیدم آقا! س��ابقه قبل از 
انقالب را نمی خواهم، شاید سن ایشان اقتضاء نمی کرده. اما بعد از انقالب، در 
ریزنامه ش��ان چیزی که ارائه داده ان��د... در اول عرایضم از موال علی- ع- برای 
ش��ما خواندم. موقعیت و ش��أن است »تقدیم االراذل و تأخیر االفاضل« اینکار 
را نکنی��م. این تذهبون من به دولت عرض می کنم، واقعا کجا داریم می رویم؟ 
من از محیط دانشگاه ها اطالع دارم، حقیقتا بسیاری از دانشگاهی های دلسوز، 
انقالبی، نه آنهایی که دنبال مس��ائل چنان و آنچنانی هس��تند، نه کسانی که 
اصولگرا هس��تند، نگرانند و نگرانی آنها هم بنظر من نگرانی قابل قبولی است. 
این در تراز دولت جمهوری اسالمی ایران نیست... مدارک متعددی دارم و وارد 
جزئیات نمی خواهم بشوم، خدای ناکرده نمی خواهم شبهه ایجاد کنم. مسائلی 
هس��ت که یک مقداری الاقل ایجاد س��وال می کند، ما بعضی از این موارد را 
بررسی کردیم یا اینکه تخلفات یا شبه تخلفاتی که ممکن است انسان در دوره 

مسئولیت داشته باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد: 
با  مجلس ش�ورای اسالمی 
ابراز اعتم�اد مجدد به وزیر 
عل�وم باردیگ�ر وح�دت و 
انسجام بیش�تر نظام را در 
ش�رایط حس�اس کنونی به 
جامع�ه و جهانی�ان نش�ان 

خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری حجت االسالم 
حسن روحانی طرح استیضاح 
وزیر علوم در مجلس ش��ورای 
اسالمی را فرصتی برای تقویت 
رواب��ط بین دول��ت و مجلس 
دانست و گفت: مدیریت دکتر 
فرجی دان��ا در دوره کوت��اه 9 
ماه��ه توانس��ته اس��ت فضای 
کم سابقه ای از آرامش و نشاط 

را در دانشگاه ها ایجاد کند.
رئیس جمه��ور در حالی بر 
تقویت همدلی مجلس و دولت 
تاکید می کند که مجید انصاری 
مع��اون پارلمانی رئیس جمهور 
اوای��ل هفته در جم��ع جوانان 
اصالح طل��ب تهران ب��ا خط و 
نشان برای مجلس درخصوص 
استیضاح وزیر علوم گفته بود: با 
فرض آنکه استیضاح رای بیاورد 
گزینه بعدی قطعا کسی خواهد 
بود که تغییری در خط مش��ی 
وزارت علوم ایجاد نخواهد شد.

روحانی  در ادامه با مقایسه 
ش��رایط ملته��ب گذش��ته با 
وضعی��ت همدل��ی و همکاری 
کنون��ی بین دول��ت و مجلس، 
تأکید ک��رد دولت وظیفه خود 
می داند که از حس��ن روابط با 

مجلس حراست کند.
روحان��ی »آرامش و امید« 
را دس��تاورد ب��زرگ مل��ت در 
نخستین گام برشمرد و افزایش 
همبستگی در جامعه و انسجام 
ارکان نظ��ام را مای��ه ثب��ات و 
اقتدار کشور در شرایط پرتالطم 

منطقه دانست.
وی از اعضای دولت خواست 
در هفت��ه دولت، ب��ا حضور در 
استان های کشور در گفت وگو با 
مردم، صاحب نظران و رسانه ها، 

روحانی در جلسه هیئت دولت:

حراست از حسن روابط با مجلس
 وظیفه دولت است

گزارش تالش ها و دستاوردهای 
دستگاه های اجرایی را به مردم 
ک��ه صاحب��ان اصلی کش��ور 
هس��تند، ارایه کنن��د و زمینه 
بهره گیری گسترده تر از نظرات 
م��ردم و نخب��گان را در حوزه 

خدمات خود فراهم کنند.
در ای��ن جلس��ه همچنین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گزارشی در خصوص »وضعیت 
معادن کشور« به هیئت وزیران 

ارایه داد.
از  تع��دادی  ادام��ه،  در 
دس��تگاه های  پیش��نهادهای 
اجرایی پس از بحث و بررسی، 
به تصویب اعضای دولت رسید.
هیئ��ت وزی��ران همچنین 
آیین نام��ه اجرای��ی تبصره)3( 

ماده 139 قان��ون مالیات های 
مستقیم را اصالح نمود. براساس 
ای��ن اصالحی��ه آن دس��ته از 
اصح��اب فرهن��گ و هن��ر که 
طی سال های 1381 تا 1390 
اظهارنام��ه مالیات��ی تنظیم و 
تس��لیم نکرده اند نیز می توانند 
از معافیت مالیاتی موضوع ماده 
139 قانون مالیات های مستقیم 

استفاده کنند.
از جمل��ه مصوب��ات دیگر 
هیئ��ت وزی��ران، می ت��وان به 
اص��الح تعرف��ه ب��رق خانگی 
خنج  الرستان،  شهرستان های 
و گراش و آیین نامه اجرایی ماده 
9 قانون بهبود مس��تمر محیط 

کسب و کار را نام برد.
همچنین با تصویب دولت، 

مهلت اجرای آزمایش��ی قانون 
ارتقای س��المت نظ��ام اداری 
و مقابل��ه ب��ا فس��اد - مصوبه 
1387/2/29 - ب��ه مدت س��ه 

سال دیگر تمدید می شود.
همچنین وزارت دادگستری 
به عنوان مرجع ملی کنوانسیون 
مبارزه با فس��اد مکلف است با 
ذی ربط  دستگاه های  همکاری 
به ویژه س��تاد مبارزه با مفاسد 
اداری و ش��ورای دستگاه های 
نظارت��ی ظرف حداکثر 18 ماه 
نسبت به بازنگری قانون ارتقای 
سالمت نظام اداری و مقابله با 
فس��اد- مصوب 1387- اقدام 
نموده و اصالحات الزم را برای 
ارایه الیحه دایمی قانون مذکور 

به هیئت وزیران ارایه کند.

انرژی  س�ازمان  رئی�س 
اتمی گفت: در نشس�ت روز 
یکش�نبه با مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره 
موضوع چاشنی های انفجاری 
اعتراضمان را به آقای آمانو 

اعالم کردیم. 
ب��ه گزارش  واح��د مرکزی 
خبر، علی اکب��ر صالحی رئیس 
س��ازمان ان��رژی اتم��ی اظهار 
کرد: ما در جلس��ات گذش��ته 
تفاهم ک��رده بودیم با توجه به 
پاسخی که به پرسش های آژانس 
درب��اره چاش��نی های انفجاری 
داده بودیم، آنان این موضوع را 
خاتمه یافته تلقی کنند اما این 
کار را نکردند یعنی می خواهند 
به طور نیم بند آن را خاتمه یافته 
تلقی کنند که ما اعتراض کردیم. 
وی افزود: درباره چاشنی های 
انفجاری قبال بیشتر از دو تا سه 
س��ؤال مطرح نبود ام��ا ناگهان 
تبدیل به 60 س��ؤال شد که ما 

اعتراض کردیم. 
صالحی همچنین گفت: البته 
اکنون آقای آمانو این قول را داده 
اس��ت همچنان که در بیانیه ای 

رئیس سازمان انرژی اتمی:
درباره چاشنی های انفجاری اعتراض خود را به آژانس اعالم کردیم

که خواند توجه بیشتری به این 
موضوع ش��د که چاش��نی های 
انفج��اری در جهت حل و فصل 
باشد و قدم های مؤثری در این 

جهت برداشته شده است. 
صالحی گف��ت: م��ا درباره 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
خود اطمینان داریم، این طرف 
مقابل اس��ت ک��ه باید ب��ا این 
اطمین��ان خاطری ک��ه به آنان 
می دهیم دیگر بسنده کند و هر 

از چندگاه پرس��ش های جدید 
پی��ش نیاید زیرا ت��ا به حال به 
13 پرس��ش پاسخ داده ایم و در 
شرف پاسخ دادن به 5 پرسش 

دیگر هستیم. 
وی ادامه داد: البته ما انتظار 
توج��ه ویژه ب��ه خواس��ته مان 
نداریم، انتظ��ار داریم آژانس به 
شکل غیرجانبدارانه و حرفه ای 
کارش را پی��ش بب��رد و ما نیز 
آماده پاس��خگویی هس��تیم اما 

مدام پرسش  ها را افزایش ندهند. 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
در پاس��خ به پرسش��ی درباره 
مح��دوده زمان��ی پاس��خ به 5 
پرس��ش مورد نظ��ر آژانس نیز 
گفت: تا 25 اوت ) سوم شهریور( 
قرار بود این پرسش  ها را پاسخ 
دهیم که برخی را اقدام کردیم 
و برخی مانده اس��ت البته، اگر 
موضوع چاش��نی های انفجاری 
را زودت��ر اع��الم نظر می کردند 

که خاتم��ه یافته اس��ت قطعا 
در موضوع این 5 پرس��ش هم 

تسریع می شد. 
صالح��ی تاکید کرد: اعتماد 
باید متقابل باشد اینگونه نیست 
که م��ا همه قدم ه��ا را برداریم 
و طرف مقاب��ل بخواهد با تأنی 
قدم بردارد؛ تفاهم ش��ده است 
تا بتوانیم به گونه ای عمل کنیم 
که رضایت طرفین جلب شود. 

گفتگ��وی  در  لح��ی  صا
اختصاصی خود با واحد مرکزی 
خبر افزود: در جمع بندی کلی 
می توانم بگوی��م مذاکرات ما با 
آژانس از آبان گذش��ته تاکنون 
روی��ه ای جدی ت��ر درخصوص 
هم��کاری با این نهاد داش��ته و 
آژانس ه��م رویه مثبت تری در 
این باره در پیش گرفته است. 

صالحی اظهار کرد: ما تاکنون 
به 13 سوال آژانس پاسخ داده ایم 
و 5 پرس��ش دیگر دارند که در 
این باره تفاهم کرده ایم که برخی 
پرسش و برخی خواسته )تقاضا( 
اس��ت، مانند بازدی��د از برخی 
مراکز که درباره آنها نیز تقریبا 

تفاهم کرده ایم که انجام شود.

درگذشت یک همکار
با نهایت تاس��ف و تألم مطلع ش��دیم همکارمان آقای سیداسماعیل 
اس��المی دار فانی را وداع گفته اس��ت. ضمن تس��لیت به خانواده محترم 
ایش��ان برای آن مرحوم رحمت واس��عه الهی و ب��رای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم.

گفت: وزارت علوم اعالم کرد لیستی که از بورسیه های غیرقانونی منتشر 
شده نادرست و غیرقابل استناد است.

گفتم: چند روز برای فرار از استیضاح به همین لیست تقلبی استناد 
کرده ان�د و حاال که قالبی بودن آن لو رفته و از وزارت علوم ش�کایت 

شده است، اعتراف می کنند که فهرست قالبی است!
گفت: یک ماه قبل هم برای جلوگیری از استیضاح وزیر علوم یک لیست 
مشابه دیگر منتشر کرده بودند و بعدا وزارت علوم به خاطر انتشار آن مجبور 

به عذرخواهی شد.
گفتم: چرا به جای پاسخ مستدل و منطقی، به این شگردها متوسل 

می شوند. یعنی نمی دانند که خیلی زود لو می رود؟!
گفت: اعالم کرده اند در حال  بررس��ی  هستیم که چه کسانی این لیست 
تقلبی را منتش��ر کرده اند! و می خواهند ارتباط خودشان را با منتشرکنندگان 

لیست تقلبی نفی کنند!
گفتم: یارو به کالنتری مراجعه کرد و به افسرنگهبان گفت؛ طوطی 
بنده گم شده افسرنگهبان گفت؛ وظیفه ما که پیدا کردن طوطی شما 
نیست و یارو گفت؛ می دانم جناب سروان! منظورم این است که وقتی 
پیدا ش�د اگر دیدید حرف های ضدانقالبی می زند، بدانید که ما از نظر 

سیاسی با هم اختالف نظر داشتیم!


