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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

روز گذشــته یادداشــتی از یاسر 
هاشــمی، فرزند 47 ســاله و کوچکتر 
اکبر هاشمی رفســنجانی، منتشر شد 
که سراسر کنایه به جانشین پدرش در 
دانشــگاه آزاد بود. او در یادداشت خود 
نوشته اســت: »اگرچه هاشمی زدایان 
چهــار نعل می تازنــد تا در غبار ســم 
اسبانشــان؛ حقیقت ها پنهان بماند؛ 
اما فردا که غبارها بنشــیند و خورشید 
حقیقت نمایان شــود؛ مطمئن باشید 
دانشگاه آزاد اسالمی؛ هم برای ایران عزیز 

و هم برای ایران؛ عزیز می ماند.«
در پاراگرافی دیگر آورده است: »تاریخ 
اســالم و ایران را بخوانید و ببینید که 
چگونه در مقاطعــی؛ جا هایی را ویران 
کردند؛ شخم زدند و حتی به آب بستند؛ 
تا آثاری برای مردم نماند و االن می بینیم 
که همان اماکن چگونه عزیز شده اند و 
به قول معروف روســیاهی برای زغال و 
زغال اندیشان ماند.« قبل از کنایه غبار 
سم اسبان و »زغال اندیشی« هم نوشته 
اســت که این روزها هر جا که می رود 
به خاطر اتفاقاتی کــه از فردای ارتحال 
آیت اهلل هاشــمی و به خصوص از سه 
ماه پیش در دانشگاه آزاد اسالمی افتاد و 

مثل بازی دومینو ادامه دار است؛ خیلی از 
دانشجویان جدید و قدیم و خانواده های 
آنهــا، مخصوصــا فــارغ التحصیالن 
بزرگترین دانشگاه حضوری دنیا، شدیدا 
ابراز نگرانی می کنند که با این شــیوه 
مدیریت و موضع گیری های مسئوالن 
خود نظام پندار آینده این دانشــگاه و 

سوابق علمی ما چه می شود؟
ورثه اخراجی

تازه ترین خبر از دانشــگاه آزاد این 
روزها، خبــر مربوط بــه ورودی های 
پزشــکی و پیراپزشکی دانشــگاه آزاد 
اســت. ماجرا از این قرار است که تعداد 
زیادی دانشــجو که در دانشــگاه های 
دولتی پذیرفته شــده بودند از دانشگاه 
خود انصراف دادند و بــرای ثبت نام در 
رشته پزشکی به سراغ دانشــگاه آزاد 
رفتند اما دانشــگاه آزاد اعــالم کرد در 
مورد ظرفیت رشته پزشــکی اشتباه 
کرده و برای پذیرش دانشجویان جدید 
ظرفیت ندارد.  دانشجویان از اینجا رانده 
و از آنجا مانده، دســت از همه جا کوتاه 
مانده بودند که هفته پیش محمدمهدی 
طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اعالم 
کرد با هماهنگی های انجام شده، انصراف 
دانشــجویان از دانشــگاه های دولتی 
ملغی شــده و آنها می توانند به همان 

دانشگاه های مبدأ خود بازگردند. 
اما خبر دیگــری که ایــن روزها از 
دانشگاه آزاد سر و صدا کرد و اتفاقا بیش از 
خبر دانشجویان به یاسر هاشمی مربوط 
می شود، اخراج خواهران او از دانشگاه آزاد 
است. فائزه و فاطمه هاشمی، دختران 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی هر دو از 
اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد 
بودند.  فاطمه هاشمی استاد واحد تهران 
جنوب و مدیر گروه علوم سیاسی بوده و 
خواهر کوچکترش نیز سال ها استاد واحد 
علوم تحقیقات بوده است. آنها هر دو ماه 
گذشته اعالم کردند که از دانشگاه اخراج 
شده اند. فائزه هاشــمی گفت که یکی 
از مسئوالن دانشــگاه که ظاهرا رئیس 
بسیج اســاتید بوده به مسئول واحدی 
کــه او در آن تدریس می کرده شــفاها 
ابالغ کرده که موضوع اخراج را به اطالع 
وی برســاند. فاطمه هاشمی هم گفت 
که فردی از معاونت اموزشی دانشگاه با او 
تماس گرفته و گفته که اسم او از سامانه 
آموزشی دانشــگاه حذف زده و در قبال 
این سوال که آیا از دانشگاه اخراج شده به 

سوال او خندیده است.
اخراج دختران هاشمی برای خانواده 
هاشمی حساسیت برانگیزتر از اخراج پسر 
آیت اهلل بود. محمد هاشمی برادر کوچکتر 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در گفتگویی 
با روزنامه آرمان گفت: »به فاطمه گفته اند 
که دســتور اخراج او از باال آمده اســت. 
آقا محسن )پســر بزرگ اکبر هاشمی 
رفسنجانی و رئیس شورای شهر تهران( با 
رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی 
تماس گرفت و او گفت که من اصال از این 
موضوع خبر ندارم. این باال کی هست و 
کجاست ما نمی دانیم. اگر آقای والیتی 
خبر ندارد، پس چه کسی در دانشگاه آزاد 
باخبر است؟ اگر هم خبر دارد و می گویند 
من در مورد این موضوع خبر ندارم که قابل 

باور نیست و وای به حال دیگران.«

اهتمام جدی جانشین پدر
خود فاطمه هاشــمی هم در یکی از 
مصاحبه هایش گفت که به نظر می رسد 
علت جلوگیری از تدریس او در دانشگاه 
آزاد مطالبی است که به دلیل تدریس 
درس انقالب اســالمی در دانشگاه به 
دانشجویان می گوید و از تحریف تاریخ 
انقالب توســط برخی انتقــاد می کند 
که قاعدتاً خوشایند تحریف کنندگان 
نیســت. او این را هم گفت که شنیده ام 
دکتر والیتی اظهار داشــته در جریان 
این برخورد نبوده اســت، اما پس از در 
جریان قــرار گرفتن هم، مــا اقدامی از 
ایشان ندیدیم. علی اکبر والیتی که به 
گفته خانواده هاشمی از اخراج دختران 
هاشــمی اظهار بی اطالعی کرده بوده، 
در مراســمی به گونه ای که به در بگوید 
تا دیوار بشنود، گفت که »دانشگاه آزاد 
باید دانشــجویانی متخصص، متدین، 
احیا کننده ارزش های انقالب و اسالم را 
تربیت کند و بی تردید کسی که اعتقادات 
مردم و ارزش های انقالب را زیر ســوال 
می برد جایی در دانشــگاه آزاد نخواهد 
داشــت و لذا در مورد مسائل اعتقادی 
و اسالمی با کســی تعارف نداریم و در 
این جهت گزینش و ارزشیابی در خط 
مقدم قــرار دارند و در ایــن زمینه باید 
اهتمام جدی داشــت.« او این اهتمام 
جدی را خرداد گذشــته در مورد یاسر 
هاشمی نیز به کار بست. یاسر هاشمی 
رئیس دفتر هیأت امنای دانشــگاه آزاد 
بود و سال گذشته در حالی که کمتر از 
شش ماه از جانشینی علی اکبر والیتی 
به جای پدرش می گذشت، از این سمت 

برکنار شد. 
حمایت نماینده رهبری

 از رئیس جدید
چند ماه بعد هم یادداشــتی مشابه 
آنچه که دیروز منتشر کرده، با همان لحن 
کنایه آمیز نوشت و واکنش های بسیاری 
را برانگیخت که یادداشــت او را توهین 
به والیتی می خواندند. حجت االسالم 
محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها در 
واکنش به عزل او گفت اقدام آقای والیتی 
در برکناری یاسر هاشــمی کار بسیار 
شایسته ای بوده و ادامه داده بود: »اساساً 
شرح وظایف ایشان در این مسئولیت چه 
بود؟ عنوان مسئولیت یاسر هاشمی در 
دانشگاه آزاد مسئول دفتر هیات امنای 
دانشگاه آزاد بود. در اغلب دانشگاه های 
کشور مسئول دفتر حوزه ریاست دانشگاه 
مســئولیت دفتر هیات امنای دانشگاه 
را نیز بر عهده می گیــرد و نیازی به فرد 

مستقل برای این مسئولیت نیست.«
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه ها اضافه کرده بود: 
»ما در این چند ســالی که عضو هیات 
امنــا بودیم متوجه نشــدیم که نقش 
یاسر هاشمی در تشکیل جلسات هیات 
امنا چیســت. در حالی کــه برای این 
مسئولیت بیش از بیست نفر نیرو و یک 
ساختمان مجلل و وسیع در نیاوران در 
اختیار ایشان بود و از مقدار بودجه ای 
که برای این دفتر اختصاص می یافت 

خبرنداریم.«
عالوه بر یاسر و فاطمه و فائزه، محسن 
هاشمی هم که معاونت عمرانی دانشگاه 
آزاد بود، تابستان پارسال به دلیل مشغله 
زیادش در شورای شــهر از این سمت 
استعفا کرد. خود یاسر هاشمی پس از 
شنیدن خبر عزلش گفته بود: »با توجه 
به همه عالقه،  انگیــزه و وظیفه ای که 
نسبت به دانشگاه آزاد اسالمی احساس 
می کــردم، عالقه مند بــودم که کارم 
را در این دانشــگاه ادامــه دهم، چون 
این دانشگاه را میراث آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی برای مردم می دانم.«
حاال فرزندان هاشــمی که دانشگاه 
آزاد را میــراث پدرشــان می داننــد، 
دستشــان از این میراث کوتــاه مانده 
و منتظرند تا زمســتان تمام شــود و 
روســیاهی اش به زغال بماند. خانواده 
هاشــمی حتی تاکید می کنند که تیم 
جدید مدیریتی دانشــگاه آزاد نه تنها 
فرزندان هاشمی را از دانشگاه آزاد حذف 
کرده بلکــه در حال زدودن اندیشــه 
هاشــمی از این دانشــگاه نیز هست. 
محمد هاشــمی در این باره می گوید: 
هاشمی ستیزی از ابتدای مدیریت جدید 

در دانشگاه آزاد آغاز شد.
علی اکبــر والیتــی اما بــا عزل و 
نصب هایش در ماه های اخیر نشان داده 
در تصمیمات خود مصمم اســت و قرار 
اســت این دو قطبی هاشمی – والیتی 
همچنان پایش روی گلوی دانشــگاه 

آزاد باشد.

یاسر هاشمی برای دومین بار یادداشتی درباره دانشگاه آزاد منتشر کرد

کنایه های پسر به جانشین پدر

خبر

 بعد از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه ابتدای دهه 60 گفت: »از همین امسال هر جا که 
دستمان رسید، مراکزی درست کنیم به نام دانشگاه آزاد« کلنگ احداث دانشگاه آزاد در گوشه و کنار ایران زده شد و 

اکنون بعد از نزدیک به چهار دهه بسیاری از جمله خانواده هاشمی، دانشگاه آزاد را با 52 میلیون متر مربع فضای آموزشی و 
یک میلیون و نیم دانشجو میراث آیت اهلل می دانند. اما از دو سال پیش که هاشمی در استخر رحلت کرد و رهبری، علی اکبر 

والیتی را جایگزین او در دانشگاه آزاد کرد، این میراث به محل مناقشه وارثان آیت اهلل با جانشینش تبدیل شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد 
افزایش حساســیت ها نســبت به هیات عالی 
نظارت این مجمــع گفت: دلیل آن اســتفاده 
نادرست از این هیات و کمی بی سلیقگی است. 
لوایح مرتبط با FAFT در این هیات با عجله و 
بدون حضور آیت اهلل هاشمی شاهرودی مطرح و 
نظرات بقیه اعضا مجمع اخذ نشد که امیدواریم 

این اشتباه دیگر تکرار نشود.
به گــزارش ایرنــا، لوایــح الحاق ایــران به 

کنوانسیون ســازمان ملل متحد برای مبارزه با 
جرائم ســازمان یافته فراملی )پالرمو( و اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای 

نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد. 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در 
توییتی با تبیین این موضوع اعالم کرد که ایرادات 
شورای نگهبان نسبت به اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است 
اما در عین حال یادآور شــد: با عنایت به نظرات 

مجمع تشــخیص مصلحت نظام مقرر شد این 
مصوبات به مجلس اعاده شوند.

سید محمد صدر روز چهارشنبه با بیان این 
که وظیفــه اصلی هیات عالی نظــارت مجمع، 
نظارت بر ُحسن اجرای سیاست های کلی نظام 
است، افزود: در لوایح مرتبط با FATF این گونه 
مطرح شــد که نظرات این هیات، همان نظرات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما این گونه 
نیســت زیرا هرگز این نظرات در مجمع مطرح 

نشده اســت. وی تصریح کرد: آنچه توسط این 
هیات انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای 
اشــکال دارد.  عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خاطرنشان کرد: در ابتدای انتخاب اعضای 
این هیات بحث این بود کــه رییس مجمع باید 
رییس این هیات هم باشــد و حتما در جلسات 
حضور داشته باشــد؛ من فکر می کنم نظرات 
هیات عالی نظارت با توجــه به بیماری آیت اهلل 
سید محمود هاشمی شاهرودی و حضور نیافتن 

ایشان در جلسات این هیات، دارای اشکال باشد 
که البته این موضوع باید بررسی شود.

صدر در مورد برخی اظهار نظرها درباره هیات 
عالی نظارت به عنوان رکــن قانونگذاری تاکید 
کرد: این طور نیست، همانطور که مشخص است 
قانونگذاری وظیفه مجلس اســت و در این سیر 
در صورت وجود اختالف میان مجلس و شورای 
نگهبان، مــوارد اختالفی به مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام ارسال می شود.

عضو مجمع تشخیص:

لوایح FATF در هیات نظارت با عجله و بدون حضور رئیس مجمع مطرح شد
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متهمان محیط زیستی  اطالعات 
نظامی کسب کرده بودند

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران 
گفت: ۲۰ روز پیش تحقیقات در خصوص پرونده 
موسوم به محیط زیست به دلیل نواقص به شعبه 
بازپرسی بازگشــت. بازپرس از مراجع نظامی 
استعالماتی داشت که جواب روشنی داده شد و 
تعدادی از این متهمان اطالعات نظامی را در قالب 
محیط زیست کسب کرده بودند. بر همین اساس 
عنوان اتهامی 4 نفر از این متهمان از سوی بازپرس 
پرونده تغییر کرد که در همین ارتباط به کسانی 
که در این باره انتقاداتی کردند اعالم می کنیم در 
اختیار بازپرس است که نوع اتهام را تعیین کند. 
۸ نفر در این پرونده تعقیب شدند و کیفرخواست 
آن ها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی 4 

نفر از آن ها افساد فی االرض است.
    

اتهام افساد فی االرض برای 
محیط زیستی ها جای تاسف دارد

به گزارش ایسنا، عیســی کالنتری، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیســت درباره اتهام 
افســاد فی االرض برای برخــی فعاالن محیط  
زیست، گفت: این مسئله در هیات چهارنفره ای 
که دولت تعیین کرده بود و خانم لعیا جنیدی 
- معاون حقوقی رئیس جمهــوری- هم در آن 
حضور داشت، مطرح شد که همه اعالم کردند در 
این مورد چیزی به ما ابالغ نکرده اند. این اتهامات 
ادعایی است که به طور قانونی باید بررسی شود. 
تقاضای این اتهام با بازپرس یا دادســتان باید 
باشد. به هر حال اتهامی اســت که هنوز ثابت 
نشده است و جای تاسف دارد. تفهیم اتهام هم 
شده باشند ما اطالعات دقیقی نداریم چون به ما 

اطالعاتی نمی دهند.
    

شنبه؛ جلسه رأی اعتماد
 به وزرای پیشنهادی دولت 

علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی، در نشست علنی روز 
گذشته مجلس گفت: جلســه رأی اعتماد به 
4 وزیر پیشــنهادی دولت، روز شنبه ۵ آبان در 
صحن علنی قــوه مقننه برگزار می شــود. وی 

افزود: این جلسه از ساعت ۱۳ آغاز می شود.
    

استفساریه درباره شهردار تهران 
رأی نیاورد

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
طرح یک فوریتی »استفساریه تبصره یک قانون 
اصالح منع به کارگیری بازنشستگان« در دستور 
کار قرار گرفت. هــدف از ارائه این طرح فوریتی، 
همتراز کردن شــهردار تهران با وزرا و مستثنی 
کردن وی از مقررات قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان است. وکالی ملت با ۹4 رأی موافق، 
۱۲۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده 
حاضر در جلسه علنی با فوریت این استفساریه 
مخالفت کردند. بدین ترتیب این طرح به صورت 
عادی در نوبت بررسی در کمیسیون تخصصی و 

صحن مجلس قرار گرفت.
    

ترجیح روحانی  بر انتخاب 
نیروهای نزدیک به الریجانی

عبداهلل ناصری، مشــاور ارشد رئیس دولت 
اصالحات به ایلنا گفت: با اطالعاتی که از درون 
وزارتخانه ها دارم می دانم که چهره های بسیار 
توانمند تر و نزدیک تر به گفتمان اصالح طلبانه 
آقای روحانی برای دو وزارتخانه وجود داشــت 
اما می بینیم که نیروی بســیار نزدیک به آقای 
الریجانی و اصولگرایی انتخاب می شــود این 
ترجیح آقای روحانی بوده اســت. برای وزارت 
کار آقای سینکی را انتخاب کرده بودند و حتی از 
ایشان برنامه هم گرفته بودند و یا برای وزارت راه 
و شهرسازی نام آقای سعیدنژاد مطرح بود، حتی 
ایشان برنامه های خود را ارائه داد اما در نهایت 

مشاهده کردیم که شخصی دیگر انتخاب شد.
    

66  سال حبس برای اعضای 
بزرگ ترین شبکه سکه  تقلبی

رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان 
از صدور محکومیت قطعی به بیش از ۶۶ سال 
حبس، ضبط تمامــی اموال حاصــل از جرم 
به نفع دولت و انتشــار حکم محکومیت برای 
سردسته و اعضای باند یوسف کدیور، بزرگترین 
شبکه ضرب و توزیع ســکه های تقلبی طال با 
اتهاماتی چون تهیه و توزیع هزاران قطعه سکه 
تقلبی بهــارآزادی، جعل پلمب، مهر و نشــان 
طالفروشی ها، صرافی ها و بانک مرکزی و ایجاد 

اخالل در بازار سکه خبر داد.

یاسر هاشمی: تاریخ اسالم 
و ایران را بخوانید و ببینید 

که چگونه در مقاطعی؛ 
جا هایی را ویران کردند؛ 
شخم زدند و حتی به آب 

بستند؛ تا آثاری برای مردم 
نماند و االن می بینیم که 

همان اماکن چگونه عزیز 
شده اند و به قول معروف 

روسیاهی برای زغال و 
زغال اندیشان ماند

رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در 

دانشگاه ها: متوجه نشدیم 
که نقش یاسر هاشمی در 

تشکیل جلسات هیات 
امنا چیست. در حالی که 
برای این مسئولیت بیش 

از بیست نفر نیرو و یک 
ساختمان مجلل و وسیع 

در نیاوران در اختیار 
ایشان بود 

رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره شــایعات جدایی 
جهانگیری از دولت، اظهار کرد: جنــاب آقای جهانگیری 
نقش شــان هم در دولت یازدهم و هم دوازدهم یک نقش 
بسیار پررنگ و تعیین کننده است. هیچ وقت بحث استعفای 
ایشان مطرح نشده یا من نشنیده ام. به نظرم این مطلب اصال 
درســت نیســت و امروز هم نقش آقای جهانگیری تعیین 

کننده است، ایشان نفر دوم دولت است و وظیفه همه وزرا 
و همه اعضای دولت این است که با ایشان هماهنگ باشند. 
محمود واعظی ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران ادامه داد: اینکه ما بخواهیم در رسانه ها به 
شایعات توجه کنیم همان چیزی است که ماه هاست آمریکا 
و سایر کشــورهایی که می خواهند روی ناکارامدی نظام 

سرمایه گذاری کنند یکی از کارهایشان این شایعات است. 
وی همچنین درباره این که مجمع تشخیص اخیراً به عنوان 
یکی از مراجعی که مصوبات مجلس با آن تطبیق داده می 
شود، معرفی شده است و برخی اعضای دولت به این موضوع 
انتقاد داشــته اند، گفت: قانون گذاری و مسیرش در کشور 
روشن است. این اتفاقی که افتاده هم بسیاری از حقوق دانان 
به آن انتقاد دارند و هم معاونت حقوقی رئیس جمهوری به 
آن انتقاد داشته اســت. فکر می کنم این موضوعی است که 
هرچه سریعتر باید به آن رسیدگی شود. این روشی که اخیرا 
در پیش گرفته شده اســت باعث رکود در تصمیم گیری و 

معطل شدن کارها می شود.
تصویب بسته حمایتی دولت از اقشار کم درآمد 
وی درباره جزئیات نهایی شدن بسته حمایتی دولت 
از اقشــار کم درآمد، اظهار کرد: در ارتباط بــا اینکه ما 
در شــرایط فعلی بتوانیم از همه ابرازهای مان استفاده 
کنیم برای اینکه با مشــکالت اقتصــادی طبقه ای که 
این گرانی های اخیر روی زندگی شــان تاثیر گذار بوده، 
برنامه ریزی های مختلفی شده از جمله اینکه بسته های 
حمایتی برای شان در نظر گرفته شود که امروز همه ابعاد 

آن خوشبختانه بررسی و تصویب شد.

واکنش واعظی به موضوع استعفای معاون اول

توجه به شایعه استعفای جهانگیری خواست آمریکاست


