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سياست

وطن امروز شماره 1263

روحانیت
برای فرهنگ مقاومتی گفتمانسازی شود

تذکر جامعه مدرسین به دولت

دفاع

سردار جزایری در واکنش به ادعای توقیف کشتی
حامل سالحهای ایرانی:

صهیونیستها احتماال فیلم جدیدی
به هالیوود سفارش دادهاند

س��ردار سیدمس��عود جزایری،
معاون ستاد کل نیروهای مسلح
در واکنش به ادامه فضاسازیهای
رس��انهای ضد ایرانی غربیها و
صهیونیس��تها پیرامون ادعای
توقیف کشتی حامل سالحهای ایرانی به غزه ،اظهار
داشت :اقدام آمریکاییها و صهیونیستها که اتفاقاً
کاخ س��فید و تلآویو نسبت به آن به عنوان اقدامی
هماهنگ و مشترک اذعان کردهاند ،گامی در راستای
ایرانهراسی است که از بستر عملیات کثیف رسانهای
و دروغپردازیهای مزمن و رایج در فرهنگ لیبرال -
دموکراسی و پروپاگاندای غربی -عبری قابل حصول
است .وی با اش��اره به اینکه افکار عمومی جهانیان
با اینگونه ادعاهای بیاس��اس و کذب آمریکاییها و
صهیونیستها آشنایی کامل دارند ،تصریح کرد :طرح
ادعاهای دروغین ،هیچ تاثیری در عزم و اراده راسخ
ایرانیان در استیفای حقوق مسلم خود در عرصههای
مختلف نداشته و تولیدات جعلی و تکراری رسانهای و
عملیات روانی آنها نیز رهاوردی جز شکست ،رسوایی
و ارتقای سطح بیاعتمادی مردم ایران و بلکه مردم
جهان برای آنان نخواهد داش��ت .به گزارش فارس،
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت :آمریکاییها
و صهیونیس��تها احتماال به هالیوود سفارش تولید
فیلمی سینمایی با مضمون ادعای حمل سالحهای
ایرانی توسط کشتی به غزه را دادهاند.
گزارش

چرا اسرائیل ترور دانشمندان
هستهای ایران را متوقف کرد؟

اخیرا برخی منابع آمریکای��ی گفتهاند دولت
اسرائیل روند ترور دانشمندان هستهای ایران را به
دلیل فشار آمریکا متوقف کرده است .دان راوین،
خبرنگار شبکهای بیسینیوز آمریکا روز  11اسفند
در گزارشی ادعا کرد آمریکا به اسرائیل فشار آورده
است تا دیگر دانشمندی را در ایران به قتل نرساند.
به گزارش ایران هس��تهای ،راوین گفته است این
موضوع را منابع نزدیک به سازمانهای اطالعاتی
آمری��کا زمانی که وی س��رگرم تدوین یک کتاب
درباره تاریخچ��ه آنها بوده ،ب��ه او گفتهاند .راوین
میگوید اسرائیل از این امر دو هدف داشته است:
 -1کند کردن روند پیشرفت هستهای ایران
 -2ممانعت از پیوستن ایرانیهای آموزشدیده و
تحصیلکرده به برنامه هستهای کشورشان
اما تحلیلگران در ایران میگویند انتشار این خبر
در زمان فعلی بویژه وقتی که نشانههایی از اختالف
میان بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما وجود دارد ،بیشتر
نوعی عملیات روانی از سوی آمریکا برای جلب نظر
ایران اس��ت تا اینکه نشانهای از واقعیت در آن باشد.
دستگاه اطالعاتی ایران تمام تیمهای دخیل در این
تروره��ا را دس��تگیر کرده و آنه��ا در اعترافات خود
نشانهای به دس��ت دادهاند که ثابت میکند آمریکا
از پروژه اس��رائیل برای ترور دانش��مندان هستهای
در ایران مطلع بوده و به آن کمک کرده اس��ت .این
تحلیلگران میگویند این روند زمانی متوقف شد که
اس��رائیل حس کرد ایران رخنههایی مهم در شبکه
منطقهای آن به وجود آورده و تیمهای عملیاتی اصلی
آن را تا درون س��رزمینهای اشغالی رهگیری کرده
است .همچنین ترس از اقدامات تالفیجویانه ایران و
دیگر متحدان آن در این امر بس��یار موثر بوده است.
راوی��ن هم این موضوع را تایید کرده و گفته اس��ت
اکنون هدف اطالعاتی اسرائیل در ایران «پیدا کردن
موارد نقض توافق ژنو از سوی ایران» است.

مطالبه

نماینده اتحادیه اروپا در ایران چه میخواهد؟

بهانه حقوق بشر در پوشه اشتون

گروه سیاسی :حقوق بشر! نگرانیها بیشتر میشود .این
دیگر جان کری یا وندی ش��رمن نیست که از هزاران
کیلومت��ر دورتر درباره مس��ائل حقوق بش��ر در ایران
سخن بگوید .این مسؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپاس��ت که دیروز با وزیر امور خارج��ه ایران درباره
مسائل حقوقبشر سخن گفته است .اگر تا دیروز وزارت
خارجه آمریکا بیانیه میداد و به بهانه حقوق بش��ر از
وضعیت س��ران فتن��ه  88گالیه میکرد و خواس��تار
آزادی آنان ش��ده بود ،اکنون کاترین اشتون ،مسؤول
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به ایران آمده و چشم
در چشم محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه خندان
دولت روحانی از حقوق بشر میگوید .به گزارش «وطن
امروز» ،اشتون دیروز پس از گفتوگو با ظریف به جمع
خبرنگاران آمد .خبرنگاری از او خواست درباره محتوای
گفتوگوهایش با ظریف بگوید و اشتون گفت :درباره
وضعیت اسفناک سوریه ،آینده افغانستان ،چالشهای
م��واد مخدر و نیز درباره «پتانس��یلهای وضع حقوق
توگو کردیم.
بشر» در آینده با یکدیگر گف 
■■پتانسیلهای وضع حقوق بشر در آینده!
حقوق بشر چه پتانس��یل موردعالقهای برای کاترین
اشتون در موضوع مناسبات با ایران دارد؟ آنگونه که از
شواهد پیداست تمرکز و توجه هیات اروپایی در سفر
به ایران روی مس��اله حقوق بشر بسیار بوده چراکه در
اظهارات آنان این موضوع برجسته شده است .اشتون
در دیدار با حسن روحانی ،رئیسجمهور کشورمان نیز
از حقوق بشر گفت .مایکلمان در گفتوگو با بیبیسی
اعالم کرد :کاترین اش��تون ،مسؤول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا طی دیدار با فعاالن زن به مش��کالت آنها
گوش داده است .وی ادامه داد :ما نگران حقوق بشر در
ایران هس��تیم و این موضوع مهمی برای خانم اشتون
اس��ت .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،مان عنوان کرد:
اش��تون در دیدار با رئیسجمهوری و س��ایر مقامات
بلندپایه ایران درب��اره موضوعاتی گفتوگو کردند که
تابهحال دربارهشان گفتوگو نکرده بودیم .اشتون البته
قبل از س��فر به تهران و در گفتوگو با بیبیس��ی نیز
گفت :موضع ما درباره اهمیت پرداختن به حقوق بشر
در ایران بس��یار واضح است .اشتون همچنین به دیدار
خود با برخی فعاالن زن ایرانی در روز جهانی زن اشاره
و آن را مهم توصیف کرد.
■■چرا حقوق بشر؟
چندی پیش هیاتی از پارلمان اروپا به ریاست تاریا
کرونبرگ به ایران آمد .آنها در سفارت یونان با  2نفر از
مجرمان امنیت ملی دیدار کرده و مبالغ هنگفتی به آنها
دادند .اگرچه آن سفر با توهینهای مکرر کرونبرگ به
هاشمیرفسنجانی و محمدجواد ظریف حاشیهساز شد
اما اظهارات آنان درباره موضوع حقوق بش��ر نشان داد

عكس :ابراهیمحیدری،وطنامروز

آی��تاهلل عب��اس کعب��ی ،عضو
مجلس خبرگان رهبری با اشاره
به ابراز نگرانی رهبر معظم انقالب
در زمین��ه فرهنگ و راهحلهای
گفتمانسازی فرهنگ مقاومتی
اظهار داش��ت :تمرکز مقام معظم رهبری در دیدار
با اعضای خبرگان در ش��ناخت وظایف در ش��رایط
کنون��ی و تبدیل این وظیفه ب��ه یک گفتمان و باور
عموم��ی از طریق تبیین منطق��ی و عالمانه بود .به
گزارش فارس ،عضو جامعه مدرسین با اشاره به لزوم
وحدت ملی ،پرهیز از برجستهکردن بحثهای قومی،
پرهیز از دامنزدن به اختالفات س��نی و شیعه و در
عین حال اطمینان به وعده الهی خاطرنش��ان کرد:
مقام معظم رهبری در پاسخ به اعضای خبرگان که
از اوضاع فرهنگی ابراز نگرانی کردند ،تاکید داشتند
نگران مس��اله فرهنگ هستند .وی در همین زمینه
از دغدغ��ه جدی جامعه مدرس��ین ،مراجع تقلید و
اساتید و طالب نسبت به آشفتگی و تساهل و تسامح
فرهنگی خبر داد و تصریح کرد :آنها به صورت مرتب
تذکراتی به دولتمردان میدهند و رهبری نیز بر این
تذکرات صحه گذاش��تند .آیتاهلل کعبی با اشاره به
صحبت و تذکرات شفاهی اعضای جامعه مدرسین
به دولت در زمینه دغدغههای فرهنگی گفت :رهبری
تاکید داش��تند این نگرانی درست اس��ت از این رو
فتنه فرهنگی به این آسانی قابل ترمیم نیست .عضو
مجلس خبرگان به تداوم دشمنی دشمن و مرزبندی
صحیح با دشمنان اسالم وانقالب که از سوی رهبری
نیز تبیین شد اشاره کرد و افزود :رهبری این موضوع
را ناظر به ش��رایط داخلی کش��ور و تداوم دشمنی
دشمنان و در واقع به عنوان یکی از الزامات واقعبینی
مطرح کردند چرا که برخی سعی دارند مرزها را در
این زمینه کمرنگ کنند.
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نما
گفتوگوی اشتون و جلیلی
اشتون در برنامههای دیروز خود دیدار با سعید جلیلی را هم گنجانده بود .در این دیدار که توجه رسانهها
را به خود جلب کرده بود ،سعید جلیلی به اشتون گفت که دموکراسی در ایران واقعی است و نظام مردمی
با اقتدار از ارزشها ،حقوق و منافع مردم دفاع میکند .وی حمایت مدعیان دموکراسی از رفتارهای مغایر
با دموکراس�ی در اوکراین ،مصر و بحرین را نگرانکننده دانست .جلیلی در این دیدار گفت :خوشحالم از
اینکه امکان پیدا کردید پیشرفتهای جدید ایران را بهرغم همه تحریمها ببینید .این پیشرفتها مبتنی
بر ظرفیتهای دینی ،بومی و تمدنی ما اس�ت ک�ه برخی نمونههای تاریخی آن را نیز در اصفهان خواهید
دید .در حاشیه این دیدار نیز گپ و گفتی میان اشتون و جلیلی صورت گرفت.

اروپاییها موضوع حقوق بشر را در دستور کار ویژه خود
در مواجهه با ایران قرار دادهاند .در کنار اظهارات مقامات
آمریکای��ی و غربی و بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا
درباره موضوع حقوق بشر ،اظهارات کاترین اشتون در
تهران حائز اهمیت اس��ت .سفر اشتون به تهران ،سفر
مسؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپاست .او گفته
اس��ت در این س��فر با مقامات زیادی ب��ا دیدگاههای
مختل��ف از ایران دیدار میکند تا دیدگاههای مختلف
در ای��ران را درک کند .با این حال او به عنوان نماینده
اتحادیه اروپا با پیام حقوق بشر هم به ایران آمده است.
به عبارتی اتحادیه اروپا در صورت تنظیم مدل جدیدی
از مناسبات با ایران ،موضوع حقوق بشر را به عنوان یکی
از پیششرطهای اولویتدار خود تعیین کرده است .به
هر حال حقوق بش��ر از آن قبیل بهانههایی اس��ت که
طی سالهای گذشته دستاویز غرب و آمریکا برای فشار
به مخالفان خود قرار گرفته اس��ت .اکنون که کاترین
اشتون ،مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی گفته
است در کنار موضوع هس��تهای آمده است تا مسائل
مهم ب��رای اتحادیه اروپ��ا را با ط��رف ایرانی در میان
بگذارد؛ این نگرانی ایجاد میش��ود که برجسته شدن

«احساس کردم با این دیدار نزد خداوند مسؤولم»

چرا آیتاهلل با وزیر علوم دیدار نکرد
گروه سیاسی :موضوع عدم پذیرفتن وزیر علوم توسط 3
تن از مراجع عظام تقلید در جریان سفر هفته گذشته
فرجیدانا به ش��هر مقدس قم بازتاب گس��تردهای در
میان رسانهها پیدا کرد .آیتاهللالعظمی مکارم شیرازی
از جمل��ه مراجعی بود ک��ه وی را به حضور نپذیرفت.
براساس این گزارش ،بسیاری از ناظران علت این امر را
تحوالت وزارت علوم و برخی عزل و نصبها و بازگشت
جریان فتنه به راس امور اجرایی این وزارتخانه عنوان
کردند .در این بین برخی رس��انههای حامی دولت با
اشاره به حضور فرجیدانا در مراسم ختم و بزرگداشت
آیتاهلل موس��وی کرمانی که آیتاهلل مکارم نیز در آن
حضور داشت ،آن را به منزله دیدار وی با آیتاهلل مکارم
عن��وان کردند .به گزارش «وطن ام��روز» ،بعد از این
اظهارات ،حضرت آیتاهلل ناصر مکارم ش��یرازى صبح
دیروز در ابتداى درس خارج فقه خود در مسجد اعظم
قم با اش��اره به برخی اخبار منتشره مبنی بر مالقات
ایش��ان با وزیر علوم ،ضمن تکذیب این خبر به برخی
وساطتها در این بین اشاره کرد و علت عدم پذیرش
وی را برخی عزل و نصبه��ا در این وزارتخانه نامید.
به گزارش رسا ،این مرجع تقلید با اشاره به سفر وزیر
علوم به قم تصریح کرد :وزیر علوم روز پنجشنبه به قم
آمد ،بعضى از آقایان مصلحت دیدند با ایشان مالقات
کردند ولى در بعضى از جرائد معروف نوشته شده بود
که بنده نیز با ایشان مالقات کردهام که من آن را جدا ً
تکذیب مىکنم .عزل و نصبهایی که وزیر علوم انجام
داده نه به مصلحت دانشگاه و دانشجو و نه به مصلحت
نظام است .حضرت آیتاهلل مکارم شیرازی اضافه کرد:
افرادى واسطه ش��دند تا این مالقات صورت گیرد اما
گفت��م من آمادگى مالقات با ایش��ان را ندارم .گفتند
چرا؟ گفتم عزل و نصبهاى زیادى توس��ط ایشان در
دانش��گاهها صورت گرفته
که ن��ه ب��ه مصلحت
دانشگاه و دانشجویان
عزیز ما ب��وده و نه
ب��ه مصلحت نظام
جمهورى اسالمى.
ای��ن مرجع تقلید
اف��زود :بس��یارى
از نماین��دگان
محترم مجلس
اعتراض

کردهاند و اخیرا ً ش��وراى محترم انقالب فرهنگى نیز
ب��ه این عزل و نصبه��اى بىضابطه اعت��راض کرده
اس��ت .حضرت آیتاهلل مکارم شیرازی یادآورشد :من
دیدم مالقات با ایش��ان تایید آن عزل و نصبهاس��ت
و در پیشگاه خداوند متعال مس��ؤولم و لذا مالقات را
نپذیرفتم .از کارهای خوب دولت حمایت و تقدیر کرده
و نسبت به خطاها تذکر میدهیم .استاد برجسته درس
خارج حوزه علمیه قم بی��ان کرد :البته دولت محترم
کاره��اى خوب��ى انجام مىده��د که م��ا از آن تقدیر
مىکنیم و احیاناً بعضى از خطاها صادر مىشود که بر
ما شرعاً الزم است تذکر دهیم.
■■کارت زرد موثر نشود استیضاح میکنیم
اقدامات ص��ورت گرفت��ه در وزارت علوم تاکنون
یکی از پربحثتری��ن موضوعات دولت روحانی بوده و
نگرانیهای زیادی را در میان گروهها و اشخاص مختلف
سیاس��ی و مذهبی کش��ور ایجاد کرده اس��ت .زهره
طبیبزاده ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
با بیان اینکه وزیر علوم برای پاسخ به پارهای از سؤاالت
نمایندگان مجلس سهشنبه 20اسفندماه به کمیسیون
آموزش میرود ،به فارس گفت :وزیر علوم در گذشته
نیز دیدگاههای تند و افراطی داش��ته اس��ت و بیشتر
رؤسای دانشگاه که به تازگی منصوب شدند هم جزو
اصالحطلبان تندرو یا فعاالن حزب منحله مش��ارکت
بودن��د .وی افزود :انتظار این بود که وزیر علوم پس از
دریافت کارت زرد از نمایندگان در رابطه با رفتارهای
تندروان��ه و برخوردهای نس��نجیده ،پی��ام مجلس را
دریافت کرده و این رفتارها را ادامه ندهد ولی وزیر علوم
همچنان روند گذشته را در دستور کار دارد .طبیبزاده
اظهار داشت :مجلس تمام مراحل تذکر ،دلسوزی و امر
به معروف را نسبت به وزیر علوم طی کرده است ولی
ترتیب اثری داده نشد بنابراین مجلس مجبور میشود
از اهرمهای دیگری که در اختیار دارد استفاده کند .وی
اضافه کرد :البته در حال حاضر نیز سؤال از وزیر علوم
در رابطه با بازگشت دانشجویان ستارهدار در دستور کار
صحن علنی مجلس است و بعد از تعطیالت نوروز انجام
میشود ولی متأسفیم که هر چه فرصت داده میشود
تا وزیر رفتارهای تندروانه خود را اصالح کند ،این کار
انجام نمیگیرد و ما نیز باید به
وظیفه خود عمل کنیم .عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس عن��وان کرد :اگر این روند
ادامه داده ش��ود مجبوریم در رابطه با
انتصابات نیز س��ؤال در صحن علنی را
مطرح کنیم و اگر یک وزیر  3کارت زرد
در صحن علنی مجلس دریافت کند باید
مسیر استیضاح طی شود.

بهانههای حقوق بشری درباره ایران در نهایت منجر به
چه مطالباتی خواهد شد .به اعتقاد کارشناسان ،یکی
از اصلیترین مطالباتی که با بهانه حقوق بشر میتواند
مطرح ش��ود ،ایجاد شرایطی برای آزادی عمل جریان
فتنه  88در ایران خواهد بود .برخی منابع نیز گزارش
دادهاند طی ماههای اخیر بیشتر مقامات اروپایی که به
ایران آمدهاند به بهانه حقوق بشر مطالباتی درباره جریان
فتنه داشتهاند .درست در همین راستا بود که اشتون در
روز نخست سفر خود به ایران همانند کرونبرگ با یکی
از فتنه گران دیدار کرد .لیز دوست خبرنگار بیبیسی
جهانی که به همراه اشتون به تهران سفر کرده است ،با
انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود عنوان کرد :مسؤول
سیاست خارجی اتحادیه اروپایی که شب گذشته وارد
ایران ش��ده است ،اولین سفر خود به تهران را با دیدار
برخی فعاالن زن ایران از جمله نرگس محمدی (فعال
فتنه) آغاز کرده استکه این اتفاق نقض آشکار حاکمیت
ملی است .سوال اساسی در این بین این است که این
دی��دار با مجوز چه نه��ادی و در چه جایگاهی صورت
گرفته که بهنظر میرسد هماهنگکننده آن یک منشأ
دولتی بوده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،گفته

میشود این دیدار به دلیل روز جهانی زن صورت گرفته
است .والاس��تریتژورنال خبر خبرنگار بیبیسی را
تایید کرده است.
■■روحانی :آماده روابط جدیدیم
به نظر میرس��د حس��ن روحانی ،رئیسجمهور از
سفر کاترین اشتون ،مسؤول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا بس��یار خشنود است و این سفر را دارای پیامهای
مهمی میداند .روحانی در دیدار اش��تون با بیان اینکه
سفر شما را به عنوان اراده اتحادیه اروپا در یک حرکت
جدید تلقی میکنیم ،گفت :روابط ایران و کش��ورهای
اروپایی از دیرباز س��نتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو
طرف منافع ،اهداف و زمینههای مشترک فراوانی برای
همکاری دارن��د .رئیسجمهوری با اش��اره به آمادگی
جمهوری اسالمی ایران برای احیای روابط اقتصادی و
مذاکره درباره مسائل مورد عالقه دو طرف اظهار داشت:
«یکی از زمینههایی که این دولت عالقهمند است روابط
جدید در آن به وجود آورد ،اتحادیه اروپاست .زمینهای
که در آن ش��اهد تحرکاتی به صورت متقابل از س��وی
کش��ورهای اروپایی از طریق اعزام هیأتهای سیاسی،
پارلمانی و اقتصادی هس��تیم و در این رابطه سفر شما
به عنوان نماینده سیاس��ت خارجی  28کشور اروپایی
مفهوم سیاس��ی فراتری دارد» .اش��تون قبل از دیدار
روحان��ی ،با ظریف هم دیدار کرد .آنها پس از گفتوگو
ب��ه میان خبرنگاران آمدند .محمد جواد ظریف در این
ی گفت :در این دیدار گفتوگو درباره
کنفرانس خب��ر 
موضوع هستهای ،مذاکرات و اجرای توافقهای گذشته
و همچنین نحوه پیگیری کار در آینده مورد بررسی قرار
گرفت .وزیر امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد
با همکاری دو طرف کار (موضوع هستهای) پیش رود.
■■والیتی به اشتون چه گفت
اشتون به دیدار والیتی هم رفت .علیاکبر والیتی،
رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص
مصلح��ت نظام عصر دیروز در حاش��یه دیدار کاترین
اشتون با وی در نشست خبری درباره جزئیات مباحث
مطرح ش��ده در این دیدار گفت :در این دیدار پیرامون
مذاکرات هس��تهای بحث شد و به او گفتم ایران روی
حق هس��تهای خود در چارچوب  NPTو در راستای
حفاظت از حقوق هس��تهای مصمم اس��ت و به هیچ
وجه از حق خود عقبنشینی نخواهد کرد .به گزارش
تسنیم ،والیتی اضافه کرد :در این دیدار گفتم اقداماتی
که آمریکا میکند ،قابل قبول نیست و برخالف جهت
توافقنام��ه ژنو صورت گرفته اس��ت و مانع بر س��ر راه
دستیابی به توافق بینالمللی بین ایران و  5+1میشود.
والیتی اظهار داش��ت :آمری��کا توافق را نقض میکند.
اضافهکردن تحریمها و کلمات تند و ادامه خصومتشان
مانع مذاکرات است.

آیا دانشگاه آزاد اموال شخصی است؟

دفاع هاشمی از ملک 750/000/000/000/000تومانی
گروه سیاسی :آقای هاش��می پای دانشگاه آزاد ایستاده
است .او عضو هیات موسس و رئیس هیات امنای دانشگاه
آزاد است و در سال  90در جریان تغییر عبداهلل جاسبی،
رئیس  30س��اله این دانشگاه بهرغم رای اکثریت هیات
امنای دانشگاه آزاد ،حاضر به امضای حکم دانشجو نشد
و رای هیات امنا را نپذیرفت تا س��رانجام برادر دانش��جو
حکم وی را امضا کرد .هاش��می رفس��نجانی دیروز بار
دیگر نش��ان داد چقدر دانش��گاه آزاد برای او مهم است.
به گزارش «وطن امروز» هاشمی که در دومین نشست
دستاندرکاران حوزه علومپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
سخن میگفت با اش��اره به اینکه الگوبرداری اساسنامه
دانشگاه آزاد که از اساسنامه حسینیه ارشاد نوشته شده
بود تا رژیم ش��اه نتواند آن را تصرف کند ،اظهار داشت:
رژیم شاه حسینیه ارشاد را تصرف نکرد ولی نظام اسالمی
دانش��گاه آزاد را تص��رف کرد .هاش��می در حالی نظام
جمهوری اس�لامی را با رژیم پهلوی مقایس��ه و موضوع
اساسنامه حسینیه ارشاد را مطرح کرد که اساسا نسبت
دانشگاه آزاد با حسینیه ارش��اد قیاسی کامال معالفارق
است .آیا دانش��گاه آزاد مایملک شخصی آقای هاشمی
اس��ت؟ دانشگاهی که از ابتدای انقالب توانسته با کمک
بودجه عمومی و بیتالمال اکنون ارزشی قریب به 750
هزار میلیارد تومان داشته باشد آیا ملک خصوصی است؟
کمکهای دولتی و حکومتی به این دانشگاه چه سهمی
در ایجاد این س��رمایه داشته است؟ اما آقای هاشمی آن
را یک ملک ش��خصی میداند همانطور که در سال 89
تالش کرد ت��ا از طریق علی عباس��پور تهرانی ،باجناق
جاسبی در مجلس هشتم طرح وقف اموال دانشگاه آزاد
را مصوب کند اما نتوانست .موضوعی که با نقل قولی از
رهبر انقالب مبنی بر موافقت ایشان بر وقف دانشگاه آزاد
همراه و س��رانجام توسط دفتر ایشان تکذیب شد .آقای
هاش��می به صورتی درباره دانشگاه آزاد صحبت میکند
که مشخص میشود تا چه اندازه پای این دانشگاه ایستاده
است .به نظر میرسد این ایستادگی به این دلیل است که
احساس میکند این دانشگاه جزو سرمایهها و داراییهای
اوست .به کار بردن عنوان تصرف برای نهادی که نه ملک
ش��خصی هاشمی بلکه متعلق به مردم است همان نگاه
مالکانه به دانشگاه آزاد را این بار به شکلی صریحتر بیان
کرد .جدای از این موضوع مقایسه حسینیه ارشاد با یک
س��اختمان مشخص آن هم در تهران با دانشگاه آزاد که
بنابر آنچه خود این دانشگاه میگوید بزرگترین دانشگاه
حضوری جهان است ،چندان معقوالنه به نظر نمیرسد.
در حقیقت مقایسه نهادی با چنین حجمی از سرمایه
با یک حسینیه در تهران قیاس قابل قبولی نیست.
هاشمی همچنین به شکایت از این موضوع یعنی
تصرف دانشگاه آزاد! به قوهقضائیه اشاره کرد و با
انتقاد از قوهقضائیه اظهار داشت :در این زمینه

شکایت کردیم و در نهایت پس از یک بار متوقف شدن
بررسی این موضوع ،دستگاه قضایی صدای قاضی را خفه
کرد و به او اجازه ادامه بررس��ی در این باره را نداد .عضو
هیات موسس دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنان
خود ب��ه برخی اخبار مبنی ب��ر حمایتهای انتخاباتی
دانشگاه آزاد اشاره کرد و ضمن تکذیب آن اظهار داشت:
در  8سال گذشته به دانشگاه آزاد اسالمی به مانند یک
رقیب سیاس��ی نگاه ش��د و عدهای آن را تصرف کردند
اما ایکاش باتصرف آن به توس��عه آن میپرداختند اما
این کار را نکردند و در حالی که باید هر کس��ی سندی
از اس��تفاده انتخابات��ی از دانش��گاه آزاد دارد بیاورد اما
کوچکترین سندی وجود ندارد .این اظهارات هاشمی
در حالی صورت گرفت که دانشگاه آزاد در دوره مدیریت
عبداهلل جعفرعلی جاسبی ،از چهرههای مورد حمایت و
نزدیک به هاشمیرفسنجانی ،همواره از سوی منتقدان به
سوءاستفاده از این دانشگاه در راستای مسائل انتخاباتی
متهم بوده و در این باره اسنادی نیز تاکنون در رسانهها
منتشر شده است .به گزارش تسنیم ،یکی از اسناد مورد
اش��اره منتقدان درباره تالشهای انتخاباتی مس��ؤوالن
دانشگاه آزاد به صورتجلسهای مربوط میشود که طی آن
حسین امیدوار ،مشاور عبداهلل جاسبی و مدیرکل وقت
تشکلهای سیاسی دانشجویی دانش��گاه آزاد از اساتید
و دانشجویان و تش��کلهای این دانشگاه میخواهد که
در انتخابات  88از میرحس��ین موسوی حمایت کنند.
در این جلسه که اس��اتید دانشگاه و نماینده جاسبی و
برخی مسؤوالن تشکلهای دانشجویی حضور دارند ،پس
از بحثهای مفصل در نهایت تصمیم گرفته میشود که
دانشگاه آزاد از طریق اساتید و تشکلها به طور رسمی
با ستاد میرحسین موسوی همکاری کند .در این جلسه
برنامهریزی میشود که از میرحسین موسوی در دانشگاه
آزاد واحد علوم و تحقیقات که فائزه و فاطمه هاش��می
ل آید .عالوه بر این
در آن حض��ور دارند ،دعوت به عم�� 
سند نیز در برهههایی اسناد و گزارشهایی درباره نقش
برخی مدیران ارشد دانشگاه
آزاد در حوادث پس از
انتخابات  88منتشر
شده بود.

فسادی که باید بر سر زبان خبرنگاران باشد

فشار کرسنتی ذی نفوذها

گروه سیاسی :انتقاد از قرارداد کرسنت از خطوط
قرمز دولت یازدهم است تا جایی که چندی پیش
برای عدم اظهارنظر نس��بت به آن بخشنامهای از
سوی دولت به رس��انهها ارسال شد .این موضوع
آنچن��ان ب��رای دولت اهمی��ت دارد ک��ه یکی از
عناوین ش��کایت دولت از «وطن امروز» گزارشی
در این باره اس��ت اما حجتاالسال م والمسلمین
غالمحسین محس��نی اژهای دادستان کل کشور
شنبه شب در برنامه نگاه یک گفت که برخی افراد
ذینفوذ در رس��یدگی به پرونده فس��اد کرسنت
اخالل میکردند .الیاس نادران نماینده مردم تهران
در مجلس شورای اس�لامی نیز انتقاداتی درباره
محدودیتهای موجود برای پرداختن به فس��اد
کرسنت مطرح کرده است.
■■برخی تالش کردند رس�یدگی به پرونده
کرسنت مختل شود
غالمحس��ین محس��نی اژهای
دادستان کل کشور و سخنگوی
قوهقضائی��ه در برنامه نگاهیک
درباره پرونده کرس��نت گفت:
یک بخشی از این موضوع همان
زمان منجر به صدور حکم ش��د .وی ادامه داد :باز
هم میگویم در پروندهای مثل کرس��نت و شبیه
آن افراد ذینفوذ تالش کردند روند رس��یدگی را
مختل کنن��د و نگذارند به درس��تی ب��ه پرونده
رسیدگی شود .به گزارش فارس ،اژهای گفت :یکی
از افرادی که محکوم شد به دلیل برخی پیگیریها
همه محکومیت خود را طی نکرد .سخنگوی قوه
قضائیه گفت :بخشی از این پرونده مربوط به بحث
سرزمینی بود ،بخشی دیگر در رابطه با این است
که به دلیل این قرارداد ضرر و زیان مالی رخ داده
یا نه؟ اگر رخ داده چقدر بوده اس��ت؟ وی تصریح
کرد :دادگاه باید اظهارنظر نهایی کند ،بخشی طی
شده و حکم صادر شده است.
■■چ�را نمیگذارن�د مفس�دان کرس�نت
اعالم شوند؟
الیاس نادران در جلس��ه علنی
صبح دیروز (یکش��نبه) با اشاره
به س��خنان اخیر رئیسجمهور
درب��اره اینک��ه ن��ام مفس��دان
اقتص��ادی بای��د بر س��ر زبان
خبرنگاران باشد ،خاطرنشان کرد :سؤال ما از فساد
کرس��نت بود چرا اجازه نمیدهن��د افراد مرتبط با
فساد کرس��نت از تریبون مجلس شورای اسالمی
مش��خص ش��وند ،آیا دولت مانع این کار اس��ت یا
هیات رئیس��ه؟ وی اضافه ک��رد :آقای توکلی رانت
 650میلی��ون یورویی که به یک نف��ر داده بود را
مطرح کردند یا اخیرا برخالف آنچه منتقدان ژنو را
بیسواد میخوانند ،ما باید کشف کنیم که  4شرکت
آمریکایی مجاز شدند به ما کاال بفروشند .این مسائل
باید در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مطرح
شود زیرا مبارزه با فساد با کفزدن و شعار نمیشود
بلکه باید اجازه طرح س��ؤاالت در مجلس ش��ورای
اسالمی داده شود و ریشههای فساد کشف شود.
سانسور
روایتی از یک سانسور

ماجرای ارتباط با رسانهها در پاستور

گ�روه سیاس�ی« :دول��ت از نق��د نمیهراس��د و
اس��تقبال میکند» ش��اید یک��ی از کلیدیترین
جملهه��ای حس��ن روحان��ی پ��س از انتخاب به
عنوان رئیسجمه��ور بود؛ جمل��های که روحانی
ترجیح میداد در بیش��تر س��خنرانیهایش طی
 6ماه گذش��ته از عمر دولتش از آن استفاده کند.
رئیسجمه��ور اما طی چندماه اخی��ر و با افزایش
برخی انتقادها نس��بت به دولت در زمینه سیاست
خارجی و برنامههای اقتصادی نظیر توزیع س��بد
کاال میان مردم ،اس��تفاده از این جمله را بیشتر در
دستور کار خود قرار داد .روحانی در ابتدای سومین
گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم با اشاره به برخی
انتقادها ب��ه دولت در زمینهه��ای مختلف تاکید
کرد که «دولت از نقد و انتقاد اس��تقبال میکند».
رئیس دولت یازدهم همچنین در مراسم اختتامیه
بیستمین جش��نواره مطبوعات و خبرگزاریها از
آزادی رس��انههای منتقد دولت س��خن گفت .به
گزارش ف��ارس ،اما طی چند ماه اخیر و درس��ت
زمان��ی که رئیسجمهور تاکی��د دارد دولت از نقد
و منتقدان اس��تقبال میکند رویکرد دوگانه تیم
رس��انهای دولت یازدهم و حذف رسانههای منتقد
برای پوش��ش برنامههای رئیسجمهور به رویهای
ثابت در دولت تدبیر و امید تبدیل شده است .تیم
رس��انهای دولت در چند برنامه بدون هیچ توضیح
خاصی برای دعوت از رسانهها ،گزینشی عمل کرده
و برخی رس��انههای منتقد دولت را برای پوشش
برنامههای ریاس��تجمهوری دعوت نکرده است؛
در آخرین مورد نیز همان چند رسانه منتقد ،برای
پوشش دیدار کاترین اشتون با رئیسجمهور دعوت
نشدهاند .تنها پاسخ مس��ؤوالن مربوط این بود که
رسانههای خارجی بسیاری تقاضای حضور در این
برنامه را داشتند و فضا محدود بوده است!دعوت از
 2خبرگزاری دولتی در برنامهها و سفرهای خارجی
رئیسجمهور و عدم دعوت از رسانههای غیردولتی
که گاه اقدام به نقد دولت میکنند ،در حالی صورت
میگیرد که رئیسجمهور روز شنبه از آنچه «عدم
آزادی رسانههای حامی دولت خواند» انتقاد کرد.

