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سياسي

توضیح آشنا درباره حسامالدین آشنا در توضیح تصویر منتشر شده از وی در حال بوسیدن دست آیتاهلل جنتی به سخنرانی انتخاباتی روحانی در تبریز اشاره کرد.
به گزارش ایلنا ،حسامالدین آشنا در توضیح تصویر منتشر شده از وی در حال بوسیدن دست آیتاهلل جنتی با یادآوری سخنرانی انتخاباتی روحانی در تبریز نوشت:
دلیل بوسیدن دست
روحانی در ایام انتخابات تبریز گفت که ما همه میتوانیم با وحدت و اتحاد و همبستگی و آرامش ،با کمک از رهبر عزیز و فرهیختهای که من حاضرم برای برخی
امور دهها بار دست ایشان را ببوسم ،مشکالت را حل کنیم.
آیتاهلل جنتی

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه:

استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع از وظایف
قوه قضاییه است

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی روز
یکشنبه در دیدار رئیس و مســئوالن قوه قضاییه و رؤسای
کل دادگستریهای سراسر کشــور ،با اشاره به صالحیتها
و جایگاه قانونی بســیار باال و ویژه این قوه و تأثیرگذاری آن
در مدیریت کالن کشــور ،نگاه تحولی در همه عرصه های
قوه قضاییه را ضروری برشــمردند و گفتند :قوه قضاییه باید
پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه ای که
الزم بود ،از حقوق مردم با قدرت دفاع ،و با متخلفان و قانون
شکنان مقابله کند.
به گزارش ایســنا ،حضرت آیت اهلل خامنهای ،نگاه تحولی
و جهــادی در برنامهریزیهــا و اقدامات در قــوه قضاییه را
ضروری خواندند و با اشــاره به جایگاه قانونی باالی این قوه
و تأثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر و در مســائل عمومی کشور
گفتند :در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر ُحسن
اجرای قوانین و نظارت بر حســن اجــرای امور بر عهده قوه
قضاییه اســت و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل
کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه ،مسئولیت این دو وظیفه

آیا یک زن میتواند به
بهشت برود؟

این روزها بحث انتخاب شــهردار به بحث داغ محافل
شهری بدل شده ،اما آنچه که مهم است اینکه در میان نام
کاندیداهای شهرداری تهران ،نام مدیران زن نیز به چشم
میخورد ،زنانی که هرکــدام توانایی تکیه زدن به صندلی
ســاختمان بهشت را دارند ،اما باید منتظر ماند و دید که آیا
یک زن خواهد توانست شهردار تهران شود یا نه.
به گزارش ایســنا ،حدود  30نفر ،کاندیدای شــهرداری
تهران شدند و قرار است از میان این افراد  5نفر انتخاب و
بــه مرحله بعدی که همان ارائه برنامه های مدیریتی برای
اداره شــهر اســت راه پیدا کنند و پس از بررسی برنامهها
نهایتا دو نفر به ماراتن انتخاب شهردار راه مییابند! حال در
میان 30کاندیدای اولیه نام 7زن به چشــم میخورد .زنانی
که در عرصه مدیریتی ســوابق زیــادی دارند و حاال برای
تکیه زدن به صندلی بهشت کاندیدا شدهاند.
ناهید خداکرمی عضو منتخب شورای شهر پنجم تهران
برای اولین بار در توییتر خود با انتشــار تصاویر هفت مدیر
زن نوشــت :برای شــهرداری تهران حتما کاندیدای زن
خواهیم داشت که با بررسیهای انجام شده 7نفر از مدیران
زن معیارهای شورای پنجم را برای شهردار شدن دارند .
خداکرمی ضمن تایید حضور زنان در میان کاندیداهای
شــهرداری تهران به ایسنا گفت :با گزینههای مطرح شده
صحبتهای اولیــه برای کاندیداتوری شــهرداری تهران
انجام شده اســت؛ اما هنوز این افراد آمادگی خود را برای
ورود به رقابت انتخاب شهردار اعالم نکردهاند.
در میان گزینهها معصومه ابتکار ،شهیندخت موالوردی،
مرضیه شــاه دایی ،زهرا احمدیپور ،اشرف بروجردی ،الهه
کوالیی و ژاله فرامرزیان به چشم میخورند.
عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

طرح افزایش تمهیدات امنیتی
مجلس توسط سپاه تهیه شده
است

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اســامی با اشــاره به تهیه طرحی ازسوی سپاه به
منظور ارتقای ســطح تمهیدات امنیتی ســاختمان پارلمان،
درباره برگزاری تجمعات قانونی گفت :قصد داریم فضا را به
گونهای مدیریت کنیم که هم امکان انتقال و طرح مطالبات
و خواســتههای مردم به نمایندگان فراهم شود و هم معضل
احتمالی امنیتی بهوجود نیاید.
به گــزارش ایلنا ،عالءالدین بروجردی با اشــاره به حمله
تروریســتی داعش به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر
حضرت امام خمینی (ره) اعالم کرد :ســپاه پاسداران طرحی
را تدوین کرده که طرحی بسیار جامع و خوب است و تقدیم
ریاســت مجلس شــورای اسالمی شــده که بر اساس آن،
تمهیدات حفاظتی افزایش پیدا خواهد کرد.
او در پاســخ به این ســوال که آیا ممکن اســت افزایش
پوشش و تمهیدات امنیتی و حفاظتی مجلس مانع از برگزاری
تجمعات قانونی مردم مقابل مجلس شده و در مسیر دسترسی
مراجعهکنندگان به نمایندگان و خانه ملت اخالل ایجاد کند،
گفت :قطع ًا برای این مساله نیز تدابیری اندیشیده خواهد شد
که جایگاهی ویژه برای تجمع مقابل مجلس داشته باشیم.
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شــورای اسالمی در توضیح علت ممانعت از برگزاری تجمع
ســپردهگذاران موسسههای مالی کاســپین و آرمان و عدم
برگزاری تجمعات قانونی مردم پس از حمله تروریستی اخیر
اعــام کرد :قصد داریم با درنظر گرفتن تمهیدات الزم ،فضا
را بــه گونهای مدیریت کنیم که هم امــکان انتقال و طرح
مطالبات و خواستههای مردم به نمایندگان فراهم شود و هم
معضل احتمالی امنیتی بهوجود نیاید.

مهم را بر عهده دارند.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اســتفاده قوه قضاییه از
ظرفیتهای قانونی ،خاطرنشان کردند :احیا و استیفای حقوق
عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه
قضاییه اســت و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد
و بــا مخالفان و معارضان حقــوق عمومی در هر جایگاهی،
مقابله کند.
ایشــان موضوعاتی همچون مسئله انتخابات ،ریزگردها و
بورســیهها را نمونههایی از عرصههای الزم برای حمایت از
حقوق مردم برشــمردند و گفتند :البته در موضوع بورسیهها،
موضوع به درستی پیگیری نشــد و آن کاری که باید انجام
می شد ،محقق نگردید.
رهبر انقالب اسالمی ،حضور رئیس قوه قضاییه در مجامع
فرا قوهای همچون شــورایعالی امنیت ملی و شورایعالی
انقالب فرهنگی و شــورایعالی فضــای مجازی را از دیگر
ظرفیتهای قانونی این قوه برشــمردند و تأکید کردند :آیت
اهلل آملی الریجانی به واسطه شخصیت و فضل علمی قطع ًا
میتوانند در این مجامع تأثیرگذاری باالیی داشته باشند.
حضرت آیــت اهلل خامنهای ،پیگیری حقوقی مســائل و
قضایای بیــن المللی را نیز بســیار مهم دانســتند و تأکید

کردند :قوه قضاییه بایــد در موضوعاتی همچون تحریم ها،
مصادرههای امریکاییها ،تروریسم و یا حمایت از شخصیت
هــای مظلوم دنیا همچون شــیخ زکزاکی و یــا حمایت از
مســلمانان میانمار و کشــمیر ،از جایگاه حقوقی وارد شود و
نظــر حمایتی و یا مخالفت خــود را قاطعانه اعالم کند تا در
دنیا منعکس شود.
ایشان ،نقش آفرینی در موضوع آسیب های اجتماعی را از
دیگر وظایف قوه قضاییه دانستند.
رهبر انقالب اســامی در ادامه ،الزمه پیشرفت کارها در
دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضائیه بهعنوان
مجموعهای نجاتبخش ،امیدبخش و آرامشبخش را برخورد
جــدی با تخلفات دانســتند و با قدردانی از اعزام بازرســان
نامحسوس و ناشــناس به شهرهای مختلف با هدف کشف
و برخورد با تخلفات ،افزودند :بازرســیها را هر چه میتوانید
افزایش دهید و قوه قضائیه را از درون اصالح کنید.
حقوق آمــران بهمعروف و ناهیان از منکر موضوع دیگری
بود که رهبر انقالب اســامی بر آن تأکید کردند و افزودند:
برخی مکرراً میگویند بعضی اصول قانون اساســی معطل
مانده اســت ،اما گویا آنها ،اصل هشــتم قانون اساسی را که
مربوط بــه امر بهمعروف و نهی از منکر اســت ،جزء اصول
قانون اساسی نمیدانند و به این امر واجب توجه نمیکنند.

ایشــان با اشــاره به حمایت بیانی و عملی خود از آمران
بهمعروف ،این کار را وظیفه قوه قضائیه خواندند.
حضرت آیــت اهلل خامنهای همچنین بر مســئله آموزش
عمومی و در پیش گرفتن روشهای جذاب در آموزش حقوق
مردم به آنها ،تأکید کردند.
رهبر انقالب اســامی در ابتدای این دیــدار با تجلیل از
شخصیت شهید آیت اهلل بهشتی بهعنوان معمار قوه قضاییه
جمهوری اسالمی ،افزودند :نام شهید بهشتی با قوه قضاییه
پیونــد خورده اســت زیــرا وی با نیت خالص و با اندیشــه
راهبردنگــر و با تفکر ایجاد بنای جدید دســتگاه قضایی در
جمهور اســامی ،وارد این قوه شد و با دانایی و نگاه تحولی،
خدمات شایانی را در مدتی کوتاه انجام داد.
حضرت آیــت اهلل خامنهای همچنین با اشــاره به حضور
شخصیتهای برجسته در رأس قوه قضاییه در طول سالهای
پس از انقالب ،آیت اهلل آملی الریجانی را شخصیتی برجسته
و دارای شایستگی های باالی علمی ،عملی ،معنوی و فکری
دانستند و ضمن قدردانی از زحمات ایشان و مسئوالن دستگاه
قضایی ،خاطرنشان کردند :در سالهای اخیر کارهای مهم و با
ارزشی در قوه قضاییه انجام شده است و این اقدامات باید با
شیوههای مؤثر تبلیغی ،به اطالع افکار عمومی رسانده شود.

پاسخ معاون اطالع رسانی دفتر رییس جمهور به شبکه خبر:

در اشتباهات سهوی عذر خواهی میکنند نه اتهامزنی

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور تصریح
کرد که در تریبونهای ملی باید به جای کینه ،محبت ،و به
جای تعصب ،تجربه نشــاند.به گزارش ایسنا  ،در یادداشت
توئیتری پرویز اسماعیلی آمده است :در تریبونهای ملی ،از
جمله صدا و سیما ،آتش به اختیار مدیر وسردبیر نیست .سهو
و عمد و اشــتباه وخطا ،فرق ندارند؛ هزینه های استراتژیک

دارنــد.در تریبونهایملی ،باید به جای سیاســت ،آرمان،
بجای شــکاف ،وحدت ،به جای گروه ،مردم ،بجای امروز،
فردا ،بجای کینه ،محبت ،و به جای تعصب ،تجربه نشــاند.
در ادامه این مطلب با اشــاره به واکنش شــبکه خبر نسبت
به اشــتباه این رسانه در زیر نویس کردن بخشی از سخنان
رییس جمهور در همایش هفته قوه قضاییه که در آن شبکه

خبر عنوان کرد که اســتفاده از احضار به جای دعوت اشتباه
سهوی بوده و دولت بهانه می گیرد! تاکید شده است  :اصال
قبول؛ آنکه زیاد اشتباه می کند ،نباید پشت فرمان بنشیند.در
اشتباهات سهوی معموال عذرخواهی میکنند نه اتهامزنی.
تقاضا برای انعکاس صحیح سخنان رییس جمهور در رسانه
رسمی حق الناس است ،بهانه نیست.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه:

اطالق تحریمهای جدید به اقدام اخیر اتحادیه اروپا نادرست است

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره برخی خبرسازیها
در رابطه با به روز رسانی تحریمهای گذشته توسط اتحادیه
اروپــا اظهار کرد :اطالق تحریمهــای جدید به اقدام اخیر
اتحادیه اروپا ،نادرست و غیردقیق است.
به گزارش ایســنا  ،بهرام قاسمی در گفتوگویی که در
کانال تلگرامی ســخنگوی وزارت خارجه منتشــر شــده،
تصریح کرد :کســانی که با بروکراسی پیچیده و چند الیه
اتحادیه اروپا آشنائی دارند ،مطلعاند که فرآیند تصمیمگیری
و سیاستگذاری در مجموعه اتحادیه ،ساز و کاری مطول،
زمانبــر و پیچیده اســت و تصمیمــات در آن به صورت
خلقالســاعه و فیالبداهه اتخاذ نمیگردد؛ بلکه محصول
برونداد یک ماشــین عظیم بروکراتیک است که نهایتا در
قالــب و قامت یک تصمیم یا خط مشــی به منصه ظهور
میرسد.

قاســمی افزود :اتحادیه اروپا در مســیر اجماعســازی و
سیاســتگذاری خود از مراحل متعدد و ســطوح مختلف
کارشناســی ،مدیریتی و وزرا و ســران کشورهای اروپائی
عبــور میکند و موضوعات مختلف از جمله سیاســتها و
تصمیمات در حوزه سیاست خارجی و مسائل اقتصادی پس
از گذر از بررسیهای دقیق و تخصصی توسط کارشناسان
ذیربط و ســپس بحث و بررسی از سوی مدیران میانی ،در
دستور کار اجالس وزرای مربوطه (مثال وزرای اقتصادی یا
وزرای خارجــه) قرار میگیرد و در مرحله نهایی در صورت
تصویب وزراء بایســتی بــه تنفیذ و تائید ســران اتحادیه
اروپائی برسد.ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :با
این توضیحات مشخص میشــود اساسا موضوع تصویب
تحریمهای جدید علیه کشورمان از سوی اتحادیه اروپا ،نه
اکنون و نه در ماههای اخیر و بلکه ظرف ســه سال گذشته
(از زمان مذاکرات هســتهای منتج به توافق برجام) مطرح
نبوده و تصویب نشــده اســت .لذا آنچه در برخی رسانهها
و روزنامهها به عنوان تصویب تحریمهای اتحادیه اروپا بر
ضد کشورمان مطرح شده ،در واقع چیزی نیست جز بهروز
رســانی تحریمهای قبلی در مورد برخی فهرســت افراد و
سازمانهای مشــمول تحریم که طبق مصوبات مشابه به
صــورت ادواری و چندماه یکبار مــورد بازنگری و بهروز
رسانی قرار میگیرد و بیان این موضوع که تحریم جدیدی
در اتحادیه علیه جمهوری اســامی ایران تصویب و اعالم
شده ،امری کامال مردود و غیر واقعی است.

الیاس حضرتی نماینده مجلس:

عبداهلل ناصری عضو شورای مشورتی اصالح طلبان:

رییسجمهور بهدنبال انتخاب وزیر دفاع
از میان فرماندهان ارتش است

رئیس جمهور در مورد چینش کابینه به
جمعبندی رسیده است

یک عضو شــورای مشــورتی اصالحطلبان
گفت :روحانی دوشــنبه شــب با رهبری دیدار
میکند.
به گــزارش ایلنا ،عبداهلل ناصری درباره دیدار
(دوشــنبه) رییسجمهور با رهبری و مشورت
درباره چینش کابینه گفت :تاکنون خبر موثقی
مبنی بر اینکه دیدار امشــب آقــای روحانی
با رهبری برای بســتن کابینه باشــد ،به دست
نرسیده است.
او خاطرنشان کرد :رییسجمهور هر دوشنبه با
رهبری دیدار دارند و امشــب نیز بعداز دو هفته
که نتوانســتند به دیدار رهبری بروند این دیدار
صورت خواهد گرفت ،این رســم از قدیم است،

قاسمی تصریح کرد :با این توضیح هم اطالق تحریمهای
جدید به اقــدام اخیر اتحادیــه اروپا ،اقدامی نادرســت و
غیردقیق اســت و هم ارتباط برقرار کردن میان این اقدام
فرضی اتحادیه با سفر اخیر و بسیار موفق وزیر امورخارجه
کشــورمان به سه کشور مهم آلمان ،فرانسه و ایتالیا کاری
غیراخالقی و خالف اصول حرفهای در اطالعرسانی و بیان
واقعیتها به مردم است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفــت :همانگونه که
مسئولین ارشــد اتحادیه از خانم فدریکا موگرینی بهعنوان
مسئول اجرای برجام و مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپائی
(و در واقع نماینده  ۵+۱در مذاکرات هســته ای) گرفته تا
دونالد توسک رئیس شورای اروپائی و ژان کلود یونکر رئیس
کمیسیون اروپائی و تمامی رهبران و سران کشورهای عمده
و بــزرگ اروپائی ،حمایت قاطع خود را از تداوم برجام ابراز
و رســما اعالم نمودهاند؛ در عرصه عمل نیز با مقاومت در
برابــر زیاده خواهی و یکجانبه گرائی آمریکا ،مانع از اعمال
فشــارهای خصمانه و کینه توزانه دولت جدیدآمریکا علیه
کشــورمان بخصوص در قضیه برجام شــده اند.قاســمی
همچنین افزود :نشســت چند روز اخیر شــورای امنیت در
ارتباط با گزارش شــش ماهه دبیرکل سازمان ملل و دفاع
همه جانبه و و حمایت گسترده کشورهای اروپائی عضو
شــورای امنیت ،به رغم شــانتاژهای تبلیغاتی و فشارهای
سیاســی نماینده آمریکا در شورای امنیت ،نشانه دیگری از
پایبندی اتحادیه به توافق هستهای برجام است.

در گذشته نیز روسایجمهور دوشنبهها خدمت
مقام معظم رهبری میرسیدند.
ناصری ادامــه داد :رییسجمهــور در مورد
چینش کابینه گزارشات را از کارگروهها دریافت
کرده است و به جمعبندی هم رسیده و قطعا با
رهبری مشورت خواهد کرد.
این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :این خبر
به دلیل قرینه شدن دریافت گزارشها از سوی
روحانی و دیدار امشب او با رهبری به وجود آمده
است ،بازهم تکرار میکنم هنوز خبر موثقی در
دست نیست ،ولی ممکن است در مورد کابینه
هم در دیدار امشب صحبت شود.

نماینده مــردم تهــران در توییتر از
تغییرات احتمالــی در کابینه خبر داد و
نوشــت :رییسجمهور بهدنبال انتخاب
وزیر دفاع از میان یکــى از فرماندهان
ارتش هستند.
بــه گــزارش ایلنا ،الیــاس حضرتی
نماینــده اصالحطلب مــردم تهران در
مجلس که طی روزهای اخیر در مواردی
اقدام به ارائه اطالعاتی غیررسمی درباره
رایزنیهای مربوط بــه نحوه چینش و
ترکیب کابینه دولت دوازدهم و همچنین
گزینه احتمالی تصدی شهرداری تهران
کرده ،در آخریــن توییت خود از تمایل
رییسجمهوری برای انتخاب وزیر دفاع

از میان امرای ارتش خبر داد.
این نماینده اصالحطلب مردم تهران
در مجلس شــورای اسالمی در حساب
کاربریاش در توییتر با هشتگ تغییرات
احتمالى کابینه ،نوشــت :رییسجمهور
بهدنبال انتخاب وزیر دفاع از میان یکى
از فرماندهان ارتش هستند.
حضرتــی همچنین در توییت دیگری
که ســاعاتی پیش از این منتشــر کرد،
نوشــت :تغییرات احتمالى کابینه :رفتن
فرهــادى از وزارت علوم قطعى اســت
و فرجىدانــا و میلىمنفــرد گزینههاى
جایگزینى هســتند کــه تمایلى به این
کار ندارند.

معاون آموزشی وزیر علوم:

مجوز حدود  ۲۳۰۰رشته دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم تایید شد

معاون آموزشــی وزیر علــوم اعالم کرد:
وزارت علــوم در جلســهای با کمیســیون
آمــوزش مجلس بــا دانشــگاه آزاد درباره
بازگردانــدن تعــداد قابل مالحظــ های از
رشتههای حذف شده مقطع کارشناسیارشد
این دانشــگاه توافق کرد .به گزارش ایسنا،
مجتبی شریعتینیاسر ،معاون آموزشی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری پس از پایان جلسه
کمیسیون آموزش مجلس ،پیرامون چالش
دانشــگاه آزاد با وزارت علــوم درخصوص

حذف  2900رشــته محل دانشــگاهی در
جمع خبرنــگاران در اینباره ،توضیح داد :با
رعایت  3شرط قرار شد برخی کد رشتههای
حذف شده تایید شوند که البته امیدواریم این
موارد به تصویب شــورای گسترش آموزش
عالی نیز برسد .معاون آموزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به شرطهای تعیینشده
در این جلسه اشــاره کرد و توضیح داد :کد
ی ارشدی
رشــته محلهای مقطع کارشناس 
که پیش از این فارغ التحصیل داشته است،

اســتمرار خواهد یافت ،صــدور مجوز تایید
کد رشــته محلهایی که مجوز تحصیل در
مقطع دکتری دارند و همچنین به کد رشته
محلهایی که حداقل ســه استادیار داشته
باشند کمک خواهد شــد تا فعالیت خود را
ادامه دهند.
شریعتینیاسر با بیان اینکه با دانشگاه آزاد
توافقاتی حاصل شد و این توافق برای سال
تحصیلی  96-97است بنابراین امیدواریم در
این ســال بتوانیم با دانشگاه آزاد اسالمی به

جمع بندیهای مطلوبتــری برای ادامه راه
برســیم ،افزود :با توجه به توافقات اولیهای
که در این جلســه حاصل شد ،فکر میکنم
در یکــی دو روز آینــده بتوانیم جمعبندی
نهایــی را اعالم کنیم.به گزارش خانه ملت،
معاون آموزشــی وزیر علوم با بیان اینکه در
این جلسه فعال مجوز حدود  2300کدرشته
از ســوی وزارت علــوم تایید شــد ،اضافه
کرد :امیدواریم در آینده با دانشــگاه آزاد به
جمعبندیهای مطلوبتری هم برسیم.
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نگاهی دیگر

نفسهای آخر دانشگاه آزاد
علی محمد نظری  -استاد دانشگاه

با ارتحال آیت اله هاشــمی رفســنجانی مدیریت دانشــگاه آزاد اسالمی دچار
بحران شــد و حاال با آمــدن دکتر والیتی به جای هاشــمی ،مدیریت جدید باید
با این مشــکالت دســت و پنجه نرم کند .دانشگاه آزاد یکی از محصولهای عمر
شــیخ بهرمان بود که به وجود آن افتخار میکرد .دانشــگاهی که دهه شصت با
بودجــهای فارغ از بودجه دولت تاســیس شــد در زمان جنگ بــا صدور معافیت
تحصیلی ماوایی شــد برای فرار از ســربازی که رونق و درآمــد فراوان برای آن
را به همراه داشــت .تا پایان جنگ و حتی دهه هفتاد این دانشگاه در چنگ جناح
راست بود که هفتاد و شش اتفاق افتاد .با این که دانشگاه آزاد تمام قد در حمایت
از شــیخ نور بود ،او تبریکی برای سید اردکان فرستاد .دانشگاه آزاد با همان رونق
کارش را ادامــه داد که وزارت علوم با خیــل جوانان جویای تحصیل مواجه بود و
تنها یار و پشتیبانش همین دانشگاه آزاد بود و شعبه های دانشگاههای پیام نور که
ســرریز دانشــگاههای دولتی و آزاد را می گرفتند و باز جوان بود و جوان که رشد
جمعیت دهه های پنجاه و شــصت حاال دانشگاه میخواستند و بس! پس عالوه بر
اینها علمی کاربردی هم ســربرآورد که ســرریز همه را داشته باشد .سید اردکان
هشــت ساله اصالحات را به ســر آورد و به خلوت بنیاد باران رفت و دانشگاه آزاد
توســعه را فریاد زد و همه جا واحد زد حتی خارج از ایران  .احمدی نژاد کرســی
ریاســت جمهوری را به لطایفی فتح نمود و اختالف او با شــیخ بهرمان چنان شد
که تا خواســتند به دم پیام نور دمیدند و برای به زمین زدن دانشــگاه آزاد در دهه
هشــتاد در هر جای جای این آب و خاک دانشگاه پیام نور سربرآورد و تعداد هیات
علمــی های پیام نور از  ۵۰۰نفر به نه برابر افزایش یافت و این دومینو به آخرش
نزدیک شــد .آری دوره های کارشناسی پیام نور دهه هشتاد با قیمت پایین باعث
از رونق افتادن این دوره ها در دانشــگاه آزاد شد و آنها نیز برای جبران مافات به
ســرعت هرچه تمامتر دوره های ارشد را راه اندازی کردند و این دومینو را دوباره
سرپا نگه داشــتند .دوره اول احمدی نژاد دکتر زاهدی کرمانی بود و هر چه باشد
کرمانی ها گوشــت هم را بخورند استخوان هم را دور نمی اندازند و دکتر زاهدی
زیاد ســر به سر دانشگاه آزاد نگذاشت که حرمت هم استانی خویش را نگه داشته
باشــد و بعد از  ۸۸برادران دانشجو وزارت و دانشــگاه آزاد را فتح نمودند و کسی
نگفت که چگونه در طول ســه ماه این همه رشته کارشناسی ارشد راه اندازی شد.
هر وقت وزارت علوم با دانشگاه آزاد در یک خط بودند رونق پشت رونق و هر وقت
نبودند دردسر پشت دردسر! با رفتن شیخ بزرگ بهرمان به عالم ملکوت و حذف
دکتر میرزاده و خانواده هاشمی ،دوباره اختالف وزارت علوم و دانشگاه آزاد در تایید
رشته سربرآورده است اما این بار داستان فرق میکند .اصال دعوا سر تعداد و تایید
کد رشــته ها اگر هست باید بگوئیم آقایان لطفا خود را اذیت نکنید ،راستش اصال
دانشجویی نمانده که شما سر گرفتنش به دعوا در دوره ارشد افتادهاید .آنقدر تعداد
دانشــجویان کم شده که صندلی های ارشد دانشگاههای دولتی در خیلی از رشته
ها پر نمیشود ،چه برسد به دانشگاه آزاد یا پیام نور .حاال دانشگاه آزاد مانده است
و خیل عظیم کارمند و اســتاد که ســر ماه حقوق میخواهند .دانشگاه آزاد یکی از
واحدهای اســتان مرکزی در دهه هشتاد  ۷۰۰۰دانشجو داشته و حاال فقط ۱۲۰۰
عدد دارد که سال گذشته  ۱۶۰۰نفر داشت و صد نفر کارمند دارد و صد نفر هیات
علمی .باید کســی به فکر باشد .باید جرات تجمیع داشــته باشند که نفس نفس
دانشــگاه آزاد به گوش میرسد و همه باید تالش کنیم چه هاشمی می بود و چه
والیتی باشد ،که این حاصل عمر شیخ بهرمان برای آیندگان بماند.

خبر
رئیس و عضو فراکسیون اصالح طلبان شورای شهر تهران:

مقابله با قاچاق کودکان نیازمند
اجرای عدالت اجتماعی است
به گزارش دیده بان ایران ،فاطمه دانشور در گفتگو با خبرگزاری فارس ،به موضوع
قاچاق کودک در محله هرندی تهران اشاره  ،و اظهار کرد :در بسیاری از موارد در این
محله ،کودکان ناپدید میشــوند و اعضای بدن آنها قاچاق میشــود و بعد از مدتها
جسد برخی از آنها در بیابانها بدون کلیه و چشم رها می شود .به عالوه ،والدین این
کودکان ،نسبت به نبود و گم شدن فرزندانشان بیتفاوت هستند.
به گفته وی ،والدین این کودکان اکثراً در دامن اعتیاد گرفتار هســتند و برای تامین
مخارج زندگانی خود ،کودکان خود را برای کار اجاره می دهند و زمانی که از آنها خبری
نمیشود ،والدینشان معتقدند فرزندانشان کارشان به طول انجامیده است و باالخره
به خانه باز می گردند.
اظهاراتی جنجالی که بالفاصله با واکنش های بسیاری مواجه شد تا جاییکه ساعتی
اجباری برخی از
پس از انتشــار این گفت و گو ،عضو شــورای شــهر ضمن تکذیب
ِ
اظهاراتش گفت :خبرنگار فارس سخنانم را تحریف کرده است.
این در حالی است که محمدعلی پورمختار ،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
ضمن تایید خبر فاطمه دانشور گفت :متاسفانه اجاره و قاچاق اعضای کودکان به ویژه
در بین خانوادههای معتاد وجود دارد ،از این رو در الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان
تکلیف این افراد از حیث قانونی مشخص میشود.
احمد حکیمی پور ،عضو رئیس فراکســیون اصالح طلبان شــورای شهر تهران ،در
همین رابطه و حواشی مربوط به انتشار خبر قاچاق اعضای بدون کودکان ،به خبرنگار
دیده بان ایران گفت :این پدیده مختص کشور ما نیست و به عنوان یکی از آسیب های
جدی اجتماعی در کشورهای جهان سوم شناخته می شود.
وی همچنیــن ضمن اظهار بی اطالعی از موضوع قاچاق کودکان در محله هرندی
تهران تصریح کرد :در خصوص این نوع از معضالت اجتماعی بارها سمینارها و جلسه
هایی برگزار شده است اما کنترل این نوع آسیب ها ،نیازمند اجرای عدالت اجتماعی در
سطح جامعه و کالنشهرها و پرکردن شکاف های حاکم در جامعه است.

آیت اهلل موحدیکرمانی:

درباره
ریاست مجمع
تشخیص
صحبتی با من
نشده است
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت :در خصوص ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظام صحبتی با من نشده است.
به گــزارش ایرنا  ،وی همچنین در خصوص احتمال جایگزینی آیت اهلل محســن
مجتهد شبســتری نماینده سابق ولی فقیه در اســتان آذربایجان شرقی و امام جمعه
ســابق تبریز با وی در مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز گفــت :در این رابطه نیز
چیزی نشنیدهام.
آیت اهلل موحدی کرمانی در پاسخ به پرسشــی درباره نقش روحانیت در آزادسازی
موصل هم اظهار داشــت :این حرکــت مردمی از طریق مرجعیــت عراق و آیتاهلل
سیستانی انجام گرفت.

