واكنش
واکنش چهرههای سیاسی
به تجمع دانشجویان

پس از تصویب طرح جنجالی و تعجببرانگیز وقف
دانش��گاه آزاد در مجلس هشتم ،درحالی که تجمع
اعتراض��ی به این مصوبه در مقابل مجلس در میدان
بهارستان برگزار شد ،برخی شخصیتهای سیاسی،
نماین��دگان و گروههای دانش��جویی نی��ز این اقدام
مجلس را به چالش کشیدند.
تردید مردم نسبت به مجلس
مرتض��ی آقاتهران��ی ،عض��و
فراکس��یون انقالب اسالمي
مجلس و نماینده مردم تهران
در مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو ب��ا برنا درباره طرح
وق��ف دانش��گاه آزاد و عدم
رعایت تاکیدات مقام معظم رهبری از سوی مجلس و
الریجانی اظهار داشت :تاکنون سابقه نداشت که یکدفعه
طرحی دوفوریتی به این س��رعت مطرح و همانجا رأی
داده شود و مورد قبول هم قرار گیرد .وی با بیان اینکه
الریجانی عنوان کرده اس��ت تصویب این طرح موجب
قوت مجلس است اما به نظر من قوت دانشگاه آزاد است،
افزود :اثرش در جامعه نشان میدهد که قوت کیست.
آقاتهرانی تصریح کرد :جامعه االن نس��بت به مجلس
ملتهب ش��ده و با این کارها در افکار عمومی نسبت به
مجل��س تردید ایجاد میکنید زی��را مردم همه چیز را
میبینند و نظر مقام معظم رهبری هم وضوح و معلوم
است .وی با بیان اینکه من سؤالم از الریجانی این است
که آیا اقداماتی که انجام داد ،قوت مجلس به حس��اب
میآید؟ خاطرنشان کرد :کافی است یک ماه دیگر صبر
کنیم تا ببینیم این قوت از سوی چه نهادی بوده است.
به گفته این نماینده تهران فراکسیون انقالب اسالمی به
طور قطع در این زمینه اظهار نظر خواهد كرد.
مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی را
معتبرمیدانیم
حجتاالسالم میرتاجالدینی،
معاون پارلمانی رئیسجمهور
درباره وق��ف دانش��گاه آزاد
اعالم کرد که دولت همچنان
مصوب��ه ش��ورایعالی انقالب
فرهنگی درباره اساس��نامه و
اعضای هیات امنای جدید دانشگاه آزاد اسالمی را معتبر
و قانون��ی میداند و مبنای کار دولت هم همین مصوبه
است .وی تاکید کرد :روند  30سال گذشته در مجلس
شورای اسالمی این بوده که نمایندگان در مواردی که
ش��ورایعالی انقالب فرهنگی به آن ورود کرده بود؛ وارد
نمیشدند .معاون پارلمانی رئیس جمهوری تاکید کرد
که اساسنامه جدید و مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی
از نظ��ر دولت قانونی و الزم االجراس��ت و هیات امنای
جدید این دانشگاه نیز باید طبق مصوبه این شورا فعالیت
خود را آغاز کنند .میرتاج الدینی افزود :اعضای شورایعالی
انقالب فرهنگی قرار است در نشستی که بزودی برگزار
میشود؛ مصوبه جدید مجلس شورای اسالمی و حکم
صادره از سوی یکی از دادگاهها برای اجرا نشدن مصوبه
این شورا درباره دانشگاه آزاد را بررسی و درباره آن اعالم
نظر کنند .معاون پارلمانی رئیس جمهور اقدام مجلس
در تصویب طرحی در مغایرت با مصوبه شورایعالی انقالب
فرهنگی و اقدام یکی از دادگاهها در صدور حکمی برای
اجرا نشدن مصوبه این شورا را «بی سابقه» توصیف کرد
و گفت :در گذشته سابقه نداشته است که چیزی قانون
شود و با حکم یک قاضی بتوان قانون را لغو کرد .نماینده
س��ابق مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد ،آنچه در
شورایعالی انقالب فرهنگی تصویب میشود در محدوده
فعالیتهای دانشگاهی و فرهنگی است و بنا به فرموده
حضرت امام و رهبر معظم انقالب اس�لامی الزماالجرا
و مرجع قانونی محس��وب میشود و لذا نمیتوان آن را
لغو کرد .میرتاج الدینی خاطرنش��ان کرد که از ابتدای
تشکیل شورایعالی انقالب فرهنگی نوعی تقسیم کار بین
این ش��ورا و مجلس شورای اسالمی صورت گرفته بود
و مجلس در مس��ائل فرهنگی و آموزشی و حیطه کار
شورایعالی انقالب فرهنگی ورود نمیکرد .معاون رئیس
جمهوری گفت :ملزم کردن دانشگاه آزاد در یک قانون
کلی برای حفظ اساسنامه قبلی و قانونگذاری برای وقف
اموال آن برخالف رویه  30سال قانونگذاری است.
تکذیب خبر سایت دانشگاه آزاد
رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس
ش��ورای اسالمی با اعالم این
خبر که مجلس هم نمیتواند
مصوب��ات ش��ورای انق�لاب
فرهنگ��ی را نقض کند ،خبر
سایت دانش��گاه آزاد را مبنی بر انتقاد خود از منتقدان
دانشگاه آزاد بشدت تکذیب کرد .عالءالدین بروجردی
تأکید کرد :بنده هیچ مصاحبهای با سایت آنا(متعلق به
دانشگاه آزاد) نداشتهام .مساله دانشگاه آزاد بهعنوان یک
ظرفیت در داخل کش��ور ب��رای جلوگیری از مهاجرت
جوانان این مرز و بوم به دانش��گاههای خارج از کش��ور
ظرفیت مثبتی اس��ت؛ اما این موضوع با قضایای اخیر
راجع به این دانش��گاه کام ً
ال متفاوت است .وی اظهار
کرد :قضایای اخیر مربوط به نقض مصوبه ش��ورایعالی
انقالب فرهنگی است که در این باره باید بگویم مصوبات
این شورا حکم قانون را داشته و الزماالجراست و حتی
مصوبات مجلس نیز نمیتواند مصوبات شورایعالی انقالب
فرهنگی را نقض کند.
الریجانی از مقصران اصلی عملکرد مجلس
دبیرکل اتحادیه جامعه اس�لامی دانشجویان در
تجمع مقابل مجلس ،علی الریجان��ی را از مقصران
بزرگ خبط بزرگ مجلس در روز یکش��نبه دانست.
علیرض��ا آرانینژاد در جمع دانش��جویان معترض به
مصوبه اخیر مجلس در مقابل مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :با تصویب این طرح ،شبهه نفوذ البیهای
دانش��گاه آزاد در کرسیهای مجلس تقویت شد .وی
این اق��دام مجلس را ثبت خیانتی ب��زرگ در تاریخ
دانست و تصریح کرد :برای جلوگیری از این رسوایی
تاریخی پیش از اینکه برای همیشه دیر شود ،اقدامی
کنید .آرانینژاد اضافه کرد :متاسفانه علی الریجانی در
این عرصه ،تقابل با نهاد تحت نظر رهبر انقالب را به
تقابل با هاشمیرفسنجانی و جاسبی ترجیح داد.
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روابط بحرین و ایران خدشه ناپذير است

ایس�نا :وزیر خارجه بحرین در دیدار با سفیر ایران در
این کش��ور گفت :پادش��اه بحرین بر اهمیت روابط با
تمام کشورهای دوست و برادر بویژه جمهوری اسالمی
ایران و مخدوش نکردن آن و نیز توسعه روابط  2کشور
در همه زمینهها تاکید کرد .حس��ین امیرعبداللهیان
دوشنبه در دیدار با ش��یخ خالد بن احمد بن محمد
آلخلیف��ه ،رواب��ط دوجانب��ه در عرصههای مختلف
را مورد بح��ث و گفتوگو ق��رار داد .دوطرف در این
دیدار پیرامون اهمیت تقویت و تحکیم روابط دوجانبه
 2کش��ور دوس��ت و راههای توسعه هر چه بیشتر آن
در عرصههای مختلف بحث و تبادل نظر کردند .وزیر
خارجه بحرین در این دیدار با اش��اره به تاکید پادشاه
بحرین بر اهمیت مخدوش نکردن روابط کشورش با
ایران گفت :بحرین در مقابل هر آنچه موجب مخدوش
کردن روابط مس��تحکم خود با کش��ورهای دوس��ت
و برادر ش��ود ،خواهد ایستاد .ش��یخ آلخلیفه ،وزیر
خارجه بحرین افزود :منامه همواره درصدد توس��عه و
گسترش روابط دوجانبه برادرانه فیمابین 2کشور بوده
و هس��ت بویژه در شرایط کنونی منطقه که مستلزم
افزایش تالشهای مش��ترک جهت پرکردن شکاف با
هدف ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است.

رئیسجمهور فردی با هویت ملی است

ایسنا :آیتاهلل حائریشیرازی در مراسم افتتاحیه بزرگترین مجموعه تیراندازی خاورمیانه در آزادی
گفت :وقتی ملتها با هم معامله میکنند از مقیاسهای بینالمللی استفاده میکنند ،اما زمانی که
در داخل کشورشان برنامههای معامالتی دارند ،واحدهای ملی خودشان را به کار میبرند .در ایران
چون پیش از انقالب آنها ملی و وطنی نبودند ،واحدهای بینالمللی را جایگزین واحدهای ملی ما
کردند .وی ادامه داد :این یک اشتباه بزرگ یا تعمد و خیانت بود ،چون بقای هر جامعهای به ملیت و سنتها و تفاوتهایش
با دیگران وابسته است .اینها آمدند و هویت مردم را در قسمت مقیاسات پاک کردند .حائریشیرازی تصریح کرد :ما باید به
ل ملی بها دهیم .علتی که من از این رئیسجمهور
قراردادهای بینالمللی در روابط بینالملل و به هویت ملی خودمان در مسائ 
دفاع و حمایت میکنم ،این است که او را قبل از اینکه یک فرد بینالمللی باشد ،یک فرد با هویت ملی میدانم و امیدوارم که
در ورزش هم بویژه در رشته تیراندازی ،هویت ملی را فراموش نکرده و آن را حفظ کنیم.

طرح واردات گاز ایران متوقف نخواهد شد

ایرنا :نخس��ت وزیر پاکستان روز گذشته گفت این کش��ور پروژه واردات گاز طبیعی از ایران را
حتی در صورت اعمال تحریمهای بیشتر از سوی آمریکا علیه ایران ،اجرا خواهد کرد .به گزارش
خبرگزاری آسوشیتدپرس از اسالم آباد ،یوسفرضا گیالنی ،نخست وزیر پاکستان خاطرنشان
کرد ،کشورش به خاطر تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران در این قرارداد تجدیدنظر نخواهد
کرد .جمهوری اسالمی ایران پیش از این در ماه جاری قراردادی با پاکستان امضا کرد که به موجب آن از بهار سال 2014
(فروردین  )1393از طریق خط لولهای جدید ،روزانه 21میلیون و  500هزار متر مکعب گاز به پاکستان صادر خواهد کرد.
اظهارات روز سهشنبه نخست وزیر پاکستان  2روز پس از آن مطرح میشود که «ریچارد هالبروک» نماینده ویژه آمریکا
در پاکستان گفته بود ،تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران که در کنگره آمریکا در حال نهایی شدن است ،ممکن است بر
قرارداد پاکستان و ایران در زمینه گاز طبیعی تاثیر بگذارد.

چهارشنبه  2تير 1389

تحریم بر ایستادگی دولت میافزاید

مهر :یک عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی با اش��اره به صدور قطعنامهها و
بیانیههای تحریمی علیه جمهوری اسالمی ایران ،عنوان
کرد :غربیها نباید تصور کنند که این تحریمها در روند
دفاع از حقوق هستهای ایران چنان تاثیری خواهد داشت
ک��ه ما از حقوق مس��لم خود کوت��اه میآییم .مصطفی
کواکبیان توضیح داد :باید این موضوع را با زبان دیپلماسی
به غربیها بفهمانیم که این تحریمها انگیزه دولت ،ملت
و حاکمی��ت را برای ادامه روند در پیش گرفته ش��ده ،نه
تنها کاهش نمیدهد ،بلکه آن را دوچندان میکند .وی
با تاکید برلزوم تنظیم میزان روابط جمهوری اس�لامی
ایران با کشورهایی که در شورای امنیت به صدورقطعنامه
تحریمی علیه ایران رای مثبت دادند ،گفت :به نظر میرسد
جمهوری اس�لامی ای��ران باید نوع رواب��ط دیپلماتیک،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود را با دیگر کشورها بر
ی آنان با حقوق هستهای کشورمان
مبنای میزان همسوی 
بگذارد .نماینده مردم سمنان در مجلس درباره اثرگذاری
این قطعنامه نیز اظهار کرد :معتقدم که قطعنام ه در میدان
عمل ناکارآمد خواهد بود ،زیرا بس��یاری از ش��رکتهای
خارجی بهدلیل به خطر نیفتادن منافع خود توجهی به
این تحریمها نخواهند کرد.

تجمعاعتراضآمیزدانشجویاندرمیدان بهارستان
نمایندگان برای لغو مصوبه وقف دانشگاه آزاد طرح دو فوریتی ارائه میدهند
نمایندگان اذعان کردند ،توسط عوامل جاسبی در مجلس فریب خوردند

ثمانه اک�وان :برخی نمایندگان مجلس با البیهای خاص،
تالش وسیعی برای ارائه طرحهای گوناگون جهت حمایت
از ریاست دانشگاه آزاد انجام داده و در برخی موارد حتی با
جعل نام همکارانشان ،طرح قانونی جلوه دادن وقف دانشگاه
آزاد و بیاثر کردن مصوبه ش��ورایعالی انقالب فرهنگی را از
تصویب مجلس گذراندند اما موج سنگین اعتراضات مردمی
و دانشجویی به این اقدام به فاصله  2روز از تصویب این قانون
به مقابل مجلس رسید و دانشجویان و معترضان به این اقدام
غیرقانونی مجلس روز گذش��ته با حضور در مقابل مجلس
پیام اعتراض خود را به نمایندگان رس��اندند .دانشجویان و
کارشناسان حقوقی و سیاس��ی که از همان ابتدای مطرح
ش��دن بحث اصالح اساسنامه دانش��گاه آزاد و بررسی یک
فوریت طرح وقف این دانشگاه در مجلس با انتشار بیانیههايي
به بیان نظراتشان در این باره و دفاع از اقدام شورایعالی انقالب
فرهنگی پرداخته بودند ،روز گذشته با حضور مقابل مجلس
شورای اسالمی خواستار استعفای نمایندگان حامی جاسبی
در مجلس شدند .البته دانشجویان در این تجمع تنها نبودند
و  100طلب��ه حوزه علمیه قم نیز به جمع آنها پیوس��ته و
خواستار لغو این مصوبه مجلس شدند .همچنین در تجمع
روز گذش��ته تشکلهای دانشجویی مقابل مجلس1000 ،
ی مفاسد مدیریت دانشگاه آزاد بین نمایندگان مجلس
سید 
توزیع ش��د و دانشجویان اعالم کردند :تعداد این سیدیها
آنقدر فراوان است که بتوانیم برای خانوادههای نمایندگان
مجلس که بورسيه دانشگاه آزاد در خارج از کشور هستند،
با پست رایگان ارسال کنیم! با توجه به سخنان نمایندگان
درباره پشتپرده مصوبه بحثبرانگیز روز یکشنبه مجلس
شورای اسالمی ،دانشجویان در انتظار اقدام عملی نمایندگان
در ای��ن باره بوده و با وجود اینکه نمایندگان اعالم کردند با
ارائه طرحی دو فوریتی مصوبه قبلی مجلس را ملغی خواهند
کرد اما دانشجویان تاکید کردند تا تصویب دو فوریت متوقف
شدن طرح وقف اموال دانشگاه آزاد در مقابل مجلس تجمع
خود را ادامه خواهند داد.
 20نماینده در جمع دانشجویان معترض
پس از تجمع دانشجویان معترض به مصوبه اخیر مجلس
درباره دانشگاه آزاد در مقابل ساختمان خانه ملت ،بیش از 20
نفر از نمایندگان مجلس نیز با ترک جلس ه علنی به جمع این
دانشجویانپیوستند.نمایندگانحاضردرجمعدانشجویانهر
کدام از شرایط و فضایی گفتند که باعث شد برخی نمایندگان
حامی جاسبی در مجلس در اقدامی خالف قانون اساسی به
مصوبه روز یکشنبه مجلس رای دهند.حمید رسایی با اشاره
به مفاسد مالی و مدیریتیاي که در دانشگاه آزاد وجود دارد،
گفت که احتمال دارد امروز صبح (چهارشنبه) بخشی از اسناد
سری و طبقهبندی شده که از هیات امنای دانشگاه آزاد کشف
شده است را برای نمایندگان و ملت باز کنیم .وی سپس از
دستگاه اطالعاتی کشور خواست تا نمایشگاهی برپا کرده و
اسناد سری که از هیات امنای دانشگاه آزاد کشف شده است
را به نمایش بگذارند تا شاید برخی خواص که در بصیرت آنها
اشکال به وجود آمده است ،متنبه شوند .مهدی کوچکزاده،
دیگر نماینده تهران نیز در جمع دانشجویان گفت :از هیات
رئیسه میخواهم عقبه نمایندگانی که در دانشگاه آزاد درس
خوانده یا مدرک گرفتهاند یا در بخشهای مختلف آن شاغل
هستند و به پس��ت و مقام رسیدهاند را خیلی محترمانه در
رس��انهها به مردم اعالم کنند تا مردم خود تصمیم بگیرند.
علیرضا زاکانی که از نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص
از دانشگاه آزاد بوده است نیز با حضور در جمع خبرنگاران از
البیهایی گفت که منجر به ریاست دوباره عباسپور (برادرزن
جاسبی) بر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد .زاکانی
خاطرنشان کرد :توجه به اصل این مفسده در دانشگاه آزاد در
دستور کار مدیریت مفسدهانگیز آن است و با مدرک دادن به
برخی افراد ،دادن کمکهای مالی و ایجاد ستادهای انتخاباتی
در حقیق��ت اموال دانش��گاه آزاد به ص��ورت نامطلوب مورد
استفاده قرار میگیرد که باید ریشهکن شود.
زاکانی در پاس��خ به این س��وال که آیا روند آییننامهای
مرب��وط به طرح وقف اموال دانش��گاه آزاد طی ش��ده بود یا
مجلس از قانون آییننامه تخلف کرده است؟ گفت :به نظر من
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات از آییننامه تخلف کرد
و بخش عمده این تخلف معطوف به این است که کمیسیون
آموزش و تحقیقات و ظرفیت آن را در اختیار دانشگاه آزاد قرار
داد و بدون رایگیری از سایر اعضای کمیسیون طرحی را که
یک سال و نیم پیش مطرح شده بود به مجلس فرستاد.
عل��ی اصغر زارعی از دیگر نمایندگان تهران نیز از دالیل
حضور نداش��تن نمایندگان مخالف این طرح در مجلس ،در
روز رایگی��ری برای این مصوبه گف��ت و افزود :در روزی که
این مصوبه از سوی مجلس تصویب شد تعدادی از نمایندگان

در ماموریتی در عتبات عالیات بودند و ما که در شهر مقدس
سامرا حضور داشتیم از این مصوبه مجلس تعجب کردیم.
ی است ،نمایندگانی چون کوچکزاده،رسایی،زارعی
گفتن 
و حس��ینیان و حداد عادل در جلس��ه روز یکشنبه مجلس
حضور نداشتند و امکان مخالفت واقعی با این طرح از سوی
منتقدان به مدیریت فعلی دانشگاه آزاد وجود نداشت.
جبران مافات با طرح  2فوریتی
نمایندگان که طی  2روز گذشته شاهد اعتراضات مردمی
و تشکلهای دانشجویی به عملکرد مجلس در رای به مصوبه
دانشگاه آزاد بودند ،با طراحی طرحی  2فوریتی به دنبال لغو
مصوبه قبلی مجلس هستند .گرچه این طرح هنوز به هیات
رئیسه مجلس تقدیم نشده اس��ت اما نمایندگان حاضر در
تجمع بزرگ دانشجویی مقابل مجلس عنوان کردند که حدود
 150نماینده مجلس این طرح را امضا کردهاند و در جلس��ه
امروز (چهارشنبه) مجلس به هیات رئیسه تقدیم میشود.
...و اما عباسپور
با برگزاری تجمع دانشجویان و گزارشی که هیات رئیسه
مجلس درباره چگونگی بررسی طرح یک فوریتی نمایندگان
برای حمایت از ریاست فعلی دانشگاه آزاد و بیاثر کردن مصوبه
شورایعالیانقالبفرهنگیارائهداد،نقشعلیعباسپورتهرانی،
نماینده نزدیک به ریاست دانشگاه آزاد در بررسی غیرقانونی
این طرح در مجلس مشخص شد .نمایندگان عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس که به پیشنهاد عباسپور برای وقف
دانشگاه آزاد و بیاثر کردن مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی،
رای نداده بودند،به یکباره برابر طرحی قرار گرفتند که عقیده
دارنداز پیش��نهادات آن خبر نداش��ته و آن را در کمیسیون
آموزش مص��وب نکرده بودند .البته پی��ش از این نیز نقش
عباسپور در ارائه طرحهایی اینچنین برای حمایت از ریاست
جاسبی بر دانشگاه آزاد مشخص شده بود و به همین دلیل
در سال سوم فعالیت مجلس انتقاداتی به ریاست دوباره او بر
کمیسیون آموزش وجود داشت .اما این بار تنها البیگری برای
ثبات مدیریت دانشگاه آزاد وجود نداشت و نمایندگان عنوان
کردند رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نام آنان

را بدون اجازه این نمایندگان در پای طرح اضافه کرده است.
چن��د تن از این افراد که در گفتوگوه��ای خود پرده از این
اقدام برداشتند عبارتند از :فرهاد بشیری ،نماینده پاکدشت و
حسینفدایی،نمایندهتهران.حجتاالسالمعلیرضاسلیمیاز
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز معتقد است
برخی البیهای دانش��گاه آزاد نمایندگان را برای رای به این
طرح فریب دادند.وی در گفتوگو با فارس با اشاره به مصوبه
غیرقانونی مجلس شورای اسالمی مبنی بر وقف اموال دانشگاه
آزاد ،اظهار داش��ت :متاسفانه در حالی این طرح در مجلس
مطرح ش��د که یک س��ال و نیم پیش چنین طرحی مورد
بررسی قرار گرفته بود و با شیطنت برخی اعضای کمیسیون
آموزش دوباره در مجلس به حالت دیگری مطرح ش��د و بر
همین اساس باید گفت که این مصوبه قانونی نیست .وی با
بیان اینکه عدم مطرح شدن محتوای وقف اموال دانشگاه آزاد
با م��اده  33و  34و  145آییننامه مغایرت دارد،تاکید کرد:
برخی نمایندگان چون آقای عباسپور با فرافکنی اقدام به فریب
دادن نماین��دگان کردند و رای آنها را گرفتند که نمایندگان
بای��د از حق خ��ود دفاع کنند و از نماین��دگان فریبدهنده
شکایت رسمی به عمل آورند .حسین فدایی ،نماینده شاخص
اصولگرای مجلس نیز درباره نقش رئیس کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس در تصویب این طرح غیرقانونی به برنا گفت:
متاسفانه کمیسیون مربوط که کمیسیون آموزش است بویژه
رئیس کمیسیون مانع تصویب این گزارش شد و از همان جا
معلوم شد که برای پیشگیری از اعمال اصالحات الزم در تقابل
با برخي نمايندگان مجلس افتادند و این نکته به این معناست
که خودشان در این فساد و تخلفات اداری دخیلند.
استيضاحهيأترئيسه
با اين حال اين مس��أله ظاهرا ً نتوانسته است نمايندگان
را اقناع كند و الياس نادران نيز در جمع دانش��جويان خبر از
پيگيري طرح استيضاح هيأت رئيسه مجلس داد.
بیرون از صحن علنی مجلس اعتراض دانشجویان موجب
تهیه طرحی  2فوریتی برای لغو مصوبه عجیب نمایندگان در
حمایت از ریاس��ت دانشگاه آزاد شد اما در داخل مجلس نیز

نما
دادستان كل كشور رأي دادگاه به سود جاسبي را برگرداند
همزمان با تجمع مردمی در مقابل مجلس ش�ورای اسلامی و درخواست گروههای مختلف دانشجویی از نمایندگان
مجلس برای تجدید نظر در مصوبه قبلی خود درباره دانشگاه آزاد ،حجتاالسالم محسنیاژهای ،دادستان کل کشور
نیز رأی دادگاه درباره دانش�گاه آزاد را خالف موازین شرعی تشخیص داد و رئیس قوهقضائیه با درخواست دادستان
کل کشور مبنی بر اعمال ماده ( )18اصالحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب درباره دستور موقت شعبه  29دادگاه
عمومی (حقوقی) درباره پرونده دانشگاه آزاد اسالمی موافقت کرد.
متن کامل نامه دادستان کل کشور به رئیس قوهقضائیه به شرح زیر است:
حضرت آیتاهلل صادق آملیالریجانی
ریاستمعظمقوهقضائیه
سالمعلیکم
با احترام ،بدینوس�یله به استحضار میرساند دادنامه ش�ماره  8909970228900182مورخ  89/3/17صادره از شعبه
 29دادگاه عمومی(حقوقی) تهران مبنی بر صدور دس�تور موقت دایر بر توقف اجرای همه مواد مندرج در اساسنامه
مصوب جلسات  656 ،654 ،651 ،597و  660شورایعالی انقالب فرهنگی که در تاریخ  89/3/29مورد تایید رئیس کل
دادگاههای عمومی و انقالب تهران قرار گرفته مالحظه شد .نظر به اینکه مصوبات شورایعالی انقالب فرهنگی در دایره
وظایف و اختیارات آن شورا از بدو تاسیس در زمان امام راحل(رضواناهلل تعالی علیه) و در ادامه آن در دوران زعامت
مقام معظم رهبری (حفظهاهلل تعالی) به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون بوده و آثار قانونی بر آن مترتب میباشد.
علیهذا دستور موقت صادره بهگونهای که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خالف موازین شرعی بوده و پیشنهاد اعمال
مقررات ماده ( )18اصالحی قانون تش�کیل دادگاههای عمومی و انقالب نس�بت به رای مذکور میشود .بدیهی است
براساس اصول  156و  159قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران این امر نافی تظلم خواهی افراد حقیقی و حقوقی از
محاکم دادگستری در موارد ادعای خروج از دایره وظایف و اختیارات ،نمیباشد.
شایان ذکر است رئیس قوهقضائیه نیز با این درخواست دادستان کل کشور موافقت کرده و این رای دادگاه را خالف
موازین شرعی اعالم کرد.

نمایندگاننسبتبهاینمسالهبیتفاوتنبودندواحمدتوکلی،
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی نخستین شخصی
بود که در صحن علنی مجلس به عملکرد هیاترئیسه درباره
در دس��تور کار قرار دادن طرح مربوط به وقف دانشگاه آزاد و
عدم توجه به اخطار قانون اساسی در این باره به هیاترئیسه
مجلس تذکر داد .رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که مصوبه
روز یکش��نبه مجلس را باعث لطمه به آبروی مجلس عنوان
میکرد ،از هیاترئیس��ه خواست گزارش��ی درباره این اقدام
نمایندگان ارائه کند و خطاب به اعضای هیاترئیسه مجلس
گفت :اگر به این مس��اله رسیدگی نشود براساس ماده ()25
درخواس��ت استیضاح هیاترئیسه را مطرح میکنم .وی به
چگونگی در اولویت قرار گرفتن طرح یک فوریتی حمایت از
تاسیس و تقویت مراکز آموزش عالی اشاره کرد و با بیان اینکه
اگر نمایندهای خواس��تار اولویت بخشی به طرح یا الیحهای
باش��د میتواند درخواست خود را با هیاترئیسه مطرح کند
و این درخواست در دستور کار مجلس قرار میگیرد تا برای
آن رایگیری انجام ش��ود،گفت  :با این حال یکباره به جای
اینکه این درخواست در دستور کار قرار گیرد،خود طرح یک
فوریتی قرار گرفت و این مساله جای سوال دارد .رئیس مرکز
پژوهشهای مجلس متذکر شد :یک روز قبل از جلسه علنی
روز یکشنبه  3پیشنهاد چاپ و منتشر شد و به نظر میرسد
توافقی بین کمیسیون ،طراحان طرح و احتماال هیاترئیسه
مجلس صورت گرفته اس��ت تا نمایندگان را در مقابل عمل
انجام شده قرار دهند.
توکلی تصریح کرد :هیاترئیسهای که قسم خورده است
به آییننامه عمل کند باید موضوع را پیگیری کند که چرا این
اتفاقات عجیب و غریب افتاد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اما در پاسخ به توکلی ،اقدام
هیاترئیسه در اولویت دادن به طرح مدنظر رئیس کمیسیون
آموزش و تحقیقات و نمایندگان حامی ریاست فعلی دانشگاه
آزاد را قانون��ی عنوان کرد و در ادامه از جهانبخش محبینیا،
عضو هیاترئیسه خواست برای رفع سوءتفاهمات توضیحاتی
در این زمینه به مجلس ارائه کند.
واکنش رئیس مجلس به اعترضات
واکنش رئیس مجلس به اعتراضاتی که طی  2روز گذشته
به مصوبه خالف قانون اساسی مجلس صورت گرفته بود اما
در نوع خود جالب بود .علی الریجانی که روز دوشنبه مخالفان
طرح مجلس را عدهای بیمنطق ،دریدهگو و غوغاساالر عنوان
کرده بود ،بیان انتقادات به این اقدام مجلس را توهین به ملت
دانس��ت و گفت  :شاید هم گاهی برخی افراد آنقدر غرق در
یک قوهاند که چشم دیدن قوه دیگر را ندارند .الریجانی با این
حال در جلسه روز گذشته مجلس نیز در نطق پیش از دستور
خود صراحتا تاکید کرد که تحرکات تأثیری بر اراده مجلس در
این طرح نخواهد داشت و در عین حال خاطرنشان کرد :البته
قبل از شروع جلسه بر حسب نظاره فضای مجادالت کشور به
دوس��تان طراح عرض کردم که صالح کار را در ورود مجلس
به چنین عرصهای نمیبینم اما همکاران طراح آن را بخشی از
حقوق وکالت خویش میدانستند.
استعفای 11عضو کمیسیون آموزش
حضور نمایندگان در بین دانشجویان و قول مساعد این
افراد به معترضان در تجدید نظر در تصمیم مجلس و ملغی اثر
کردن مصوبه قبلی،تنها اقدام نمایندگان برای جبران مصوبه
روز یکش��نبه مجلس نبود و  11تن از اعضای کمیس��یون
آم��وزش و تحقیقات مجل��س نیز در اعت��راض به عملکرد
عباسپور و تالشهای مجدانه او برای قانونی جلوهدادن بحث
وقف دانشگاه آزاد از عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلساستعفاكردند.
نوراهلل حیدریدستایی ،مهدی کریمیفیروزجایی ،فرهاد
نیری ،طیبه صفایی ،الله افتخاری ،آجرلو ،اس��داهلل عباسی،
سیدقدرتاهلل حسینی ،علیرضا سلیمی ،مرتضی آقاتهرانی
و اعزازی  11نمایندهای بودند که از کمیس��یون مربوطشان
اس��تعفا دادن��د ،و ضمن حضور در بین دانش��جویان تجمع
کنن��ده در مقابل مجلس ط��ی نامهای به عل��ی الریجانی،
رئیس قوه قانونگذاری تأکید کردند تا زمانی که برخورد الزم
با عباسپور صورت نگیرد ،در کمیسیون حاضر نخواهند شد.
این نمایندگان خطاب به علی الریجانی گفتند :جناب آقای
الریجانی با احترام و عنایت به مس��ائل اخیر در کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجل��س و رفتارهای غیرقانونی و نقض
مادههای  34 ،33و  147آیین نامه داخلی توس��ط عباسپور
و سوءاس��تفاده از جایگاه ریاس��ت کمیس��یون در حمایت
غیرمتعارف از دانش��گاه آزاد اس�لامی ،اینجانب��ان ،اعضای
کمیس��یون آموزش ،تا تعیینتکلیف موضوعات پیش آمده
در ساعات جلسه کمیسیون در هیاترئیسه مجلس شورای
اسالمی حضور خواهیم داشت.

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد:

بارها تردد برخی نمایندگان مجلس را
در دانشگاه آزاد دیدهایم

وطن امروز :مجمع بس��یج دانشجویی دانشگاه آزاد
اس�لامی در اعتراض به مصوبه روز یکشنبه مجلس
درباره تایید وقف اموال دانشگاه آزاد ،با صدور بیانیهای
انزجار خ��ود را از تصویب این طرح اعالم کردند .در
ابتدای این بیانیه آمده است :دیگر زبانمان مو درآورد!
از بس گفتیم و نش��نیدند .دیگر باورمان ش��ده که
نیستیم ،یعنی هیچ نیستیم .ما فقط پول میدهیم
و دیگر هیچ! و جدیدا هم که ما را بیاطالع خودمان
وقف کردهاند .البته ش��اید مالک خودمان و اموالمان
نبودهای��م و بیخبر بودیم یا مالکم��ان نبودهاند اما
تصرف مالکانه در ما داش��تهاند .ماندهایم چه بکنیم.
به چه کسی بگوییم .آخر چقدر بیانیه بدهیم و تجمع
برگزار کنیم و باز کسی نبیند یا نخواهند که ببینند.
یا وابستگان به خودشان را با اتوبوس از سراسر ایران
جمع کنند و بعد جای ما حرف بزنند .افسرده شدهایم
به خدا ...اما نه ،کار برای خدا خستگی ندارد.
به گزارش فارس ،دانش��جویان دانشگاه آزاد با
اشاره به رابطه برخی نمایندگان مجلس با مدیران
دانش��گاه آزاد عن��وان کردهاند :ما همیش��ه تردد
نماین��دگان محترم این مجل��س را در واحدهای
مختلف دانش��گاه خودمان دیدهایم .ی��ا گاهبهگاه
که گذرمان به س��ازمان مرکزی افت��اده ،رفتهایم
و دیدهای��م که چگونه نماین��دگان ملت در صف
بودهاند که بعضی از مسائل برایشان هماهنگ شود.
همیش��ه دیدهایم که اعضای ستادهای انتخاباتی
این نمایندگان در شهرستانها چگونه بعضاً حتی
بدون یک روز سابقه تدریس دانشگاهی با مدرک
فوقلیس��انس (آن هم غیرمرتب��ط) رئیس واحد
دانشگاهی آن شهر با حدود  20هزار دانشجو شده
و هیچ کس هم جویای دالئل آن نش��ده اس��ت یا
بسیاری از مسائل مگوی دیگر....
در بخ��ش دیگ��ری از بیانی��ه مجمع بس��یج
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی خطاب به مجمع
تش��خیص مصلحت نظ��ام آمده اس��ت :از مجمع
تش��خیص مصلحت نظ��ام میخواهی��م وظایف
ش��ورایعالی انقالب فرهنگی را ب��ه دوش گرفته .از
آنجایی که اعضای اصلی این شورا عضو آن مجمع
نیز هستند ،خیلی به جایی هم برنمیخورد .نگران
س��یکل قانونی آن هم نباید بود چرا که در ابتدا با
تصویب مجلس ،رد شورای نگهبان ،اصرار مجلس
بر مصوبه ،ارجاع به مجمع تشخیص ،تایید نهایی
و تمام .همه چیز قانونی قانونی اس��ت .دانشجویان
همچنین با بیان اینکه «از طراحان و مجریان این
بازی و نمایش زیبای پارلمانی باید سپاسگزار بود و
ما نیز به نوب ه خود ممنونیم» ،اظهار کرده اند :ماهیت
و ارزش نمایندگان مجلس ما و حتی ریاست محترم
و با کفایت آن را به ما نشان داد .این امتحان جدید
و رفوزه ش��دن نمایندگان مجلس ب��رای آنان که
نمیش��ناختند راهی برای افزایش بصیرت است و
قطعا در حافظه ملت باقی خواهد ماند.
مجمع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد با مخاطب
قرار دادن آیتاهلل آملیالریجانی ،رئیس قوهقضائیه
از وی پرسیدند که چرا نسبت به حکم شعبه قضایی
شهید بهشتی مبنی بر توقف اجرای اساسنامه جدید
دانشگاه آزاد واکنشی نشان ندادید یا اگر واکنشی
نشان دادهاید چرا آن را علنی نكردهاید؟ لطفاً تکلیف
ق��وه زیر نظر خودتان با اساس��نامه جدید مصوب
ش��ورایعالی انقالب فرهنگی و نس��بت آن با قانون
شخصاًروشن فرمایید.

یک درخواست از ضرغامی
درباره دانشگاه آزاد

بسیج دانش��جویی دانشگاه عالمه طباطبایی در
نامهای خطاب به س��يد ع��زتاهلل ضرغامی ،رئیس
سازمان صداوسیما از او خواستند تا موجبات حضور
موافقان و مخالفان تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد را
در رسانه ملی فراهم کند.
در این نامه آمده اس��ت :اقدام جدید و بیسابقه
مجلس در تصویب طرح وقف دانش��گاه آزاد موجب
شد که س��واالت و مسائل بس��یاری پیرامون آن به
وجود بیاید که متعاقب آن باعث لزوم حضور موافقان
و مخالفان در رسانه ملی است تا ادله آنها به صورت
مستقیم در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بگیرد.
از جمله موارد لزوم این عمل ،روش��ن نبودن جوانب
طرح وقف دانش��گاه آزاد ب��رای عموم ملت ،مغایرت
ضمنی و حتی صریح آن با موازین اسالمی و قانونی و
همچنین در معرض رای گذاشتن نظر صریح رهبری
در این باره است.

خبر
دستگیریبمبگذاران
وابسته به سرویسهای اطالعاتی اروپا

باش�گاه خبرن�گاران :وزی��ر اطالعات با اش��اره به
دستگیری  2بمبگذار توس��ط سربازان گمنام امام
زمان(ع��ج) گفت :ای��ن بمبگذاران ج��زو گروهک
تروریس��ت منافقین و وابس��ته به س��رویسهای
اطالعاتی اروپا بودند.
حجتاالس�لام والمس��لمین حیدر مصلحی اظهار
داشت :سربازان گمنام امام زمان(عج) از مدتها قبل
در وزارت اطالعات نسبت به اقدامات و شناسایی این
تروریستها توجیه ش��ده بودند .وی در ادامه افزود:
با دس��تگیری اعضای گروهک منافقین بهوس��یله
نیروهای وزارت اطالعات ،ارتباط و همکاری این گروه
از منافقین با گروهکهای تروریستی برانداز وابسته به
غرب شناسایی شد.

