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محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت صبح روز سه شنبه 
درنشست خبری خود با رسانه ها در واکنش به اظهارات 
دیروز رئیس قوه قضائیه درباره مسئله حصر گفت: »قدرت 
در ساختار نظام جمهوری اسالمی بین سه قوه توزیع شده و 
رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی 
است و از اختیارات خود استفاده می کند. به نظرمی رسد 
اگر رئیس قوه قضائیه مطلبی دارد باید  آن را در سطح جامعه 
مطرح کند. این باعث می شود برخی مباحث که جریانات 
سیاسی متخاصم با یکدیگر دارند به قوا هم تسری پیدا کند.«
نوبخت ادامه داد: »توصیه می کنم سروران محترم حتما اگر 
صحبتی دارند درجلسات مطرح کنند. یکی از آنها شورای 
عالی امنیت ملی است که با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه 

در آن عضو هستند اگر در جلسات شرکت کنند می توانند 
در آنجا مطرح کنند و آنجا می توان بحث کرد. اینکه این 
مباحث را به سطح جامعه بکشانیم به نظر نمی رسد پیام 
خوبی به داخل و خارج و مردمی که توقع خدمت دارند 
برساند.« سخنگوی دولت همچنین در واکنش به اظهارات 
ابراهیم رئیسی که صحبتهایی در زمینه مهندسی آرا انجام داده 
بود و مباحثی که درباره رای حالل و حرام مطرح می شود، 
گفت: »ما نسبت به گفته دیگران پاسخ نمی دهیم و نسبت 
به سیاستهای دولت پاسخ گو هستیم. سیاست دولت این 
است که ملت ایران بدون تقسیم بندی طبقات و آرا عزیز 
هستند. چه آنها که به آقای روحانی رای دادند و چه آنها که 
رای نداده اند همه برای ما محترم هستند و برای رسیدن به 

رشد هشت درصدی نیاز داریم از همه مردم استفاده کنیم.« 
او با بیان اینکه دولت مصمم است ضمن احترام به آن 16 
میلیون که به دولت رای نداده اند به خواسته هایشان اهمیت 
بدهد، ادامه داد: »از توانمندیهای این عزیزان برای توسعه ملی 
استفاده می کنیم. قطعا این مهندسی انتخابات سخن درستی 
نیست و باید این واژگان تعریف شوند، که چه می گوییم. 
ضمن تکذیب مهندسی انتخابات یادآور می شوم که فرآیند 
انتخابات توسط شورای نگهبان تحت نظارت بوده است.«

به گفته سخنگوی دولت، باالخره مردم با دیدن همه صحبتها 
رای خود را دادند و انتظار داریم شورای نگهبان در وقت 
قانونی خود نظرش را بگوید. 1۵، 16 میلیون هم رای خوبی 
است و نباید احساس شکست کنند. اینجا کسی شکست 
نخورده بلکه ملت ایران پیروز شده ؛ ملتی که ساعتها صف 

کشید و رای داد. این انتخابات پاسخ به برخی شبهات بود 
و نشان داد که انتخابات جمهوری اسالمی کامال مردم ساالر 
است. رای مردم داخل و خارج از کشور نشان می دهد که 
مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی کامال قابل اعتماد 
است. نوبخت با اشاره به برخی اتهام زنی ها تاکیدکرد که از 
دوستداران دولت دعوت می کنیم به جای اختالف افکنی و 
فتنه جویی فضای با ثبات بیافرینند و در کشور سرمایه گذاری 
صورت گیرد. استفاده از سرمایه خارجی از سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی است که با  تعامل سازنده با جهان به دست می آید 
.آنهایی که واقعا مردم را دوست دارند نباید فضای کشور را 
متشنج کنند. او گفت: »از یک سال قبل به پیشواز انتخابات 
رفته اند و شاهدیم چه پروژه ها و اتهاماتی را مطرح کرده 
اند. از حقوقهای نجومی گرفته تا اشرافیت و حتی خانه تک 

تک افراد را نشان دادند. آیا چیزی بود که از آن فروگذار 
کنند؟ همه چیز را گفتند و در مناظره ها دیدید که چه بی 
پروا مسائل گفته شد. مردم هم همه حرفها را دیدند و رای 

دادند ودیگر باید کوتاه بیاییم.«

دولت

سیاست گزارش روز   جامعه

    شهیندخت موالوردی در کانال تلگرام خود 
نوشت: »بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن 139۵ مرکز آمار ایران، میانگین سن در 
اولین ازدواج زنان در سال 139۵ در مقایسه با 
سال 1390، 0/4 سال کاهش پیدا کرد. به این ترتیب 
میانگین سن در اولین ازدواج زنان کل کشور در 
سال 1390 از 23/4 به 23 سال در سال 139۵ 
کاهش یافته است. میانگین سن در اولین ازدواج 
زنان در سال 139۵ در نقاط شهری و روستایی به 
ترتیب برابر 23/4 و 22 سال محاسبه شده است. این 
شاخص در سال 1390 در نقاط شهری 23/6 و در 
نقاط روستایی 23 سال بوده است. مقایسه نتایج 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های 
139۵ و 1390 افزایش 0/7 سال در میانگین سن 
در اولین ازدواج مردان را نشان می دهد. بر اساس 
این نتایج میانگین سن در اولین ازدواج مردان 
در سال 139۵ در کل کشور 27/4 و در سال 
1390، 26/7 سال بوده است. این شاخص در 
سال 139۵ برای نقاط شهری 27/8 و در نقاط 
روستایی 26/۵ سال محاسبه شده است. همچنین 
میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان در سال 
139۵ برای نقاط روستایی 26/۵ و در سال 1390، 

2۵/8 سال بوده است.«

سازمان  رئیس  بندپی،  محسنی  انوشیروان    
بهزیستی کشور به دچار شدن 23.4 درصد جمعیت 
1۵ تا 64 سال به نوعی اختالالت روحی روانی 
اشاره کرد و گفت: »باید اقدامات مشاوره ای را 
از گروه سنی جوان آغاز کنیم؛ زیرا 2۵ درصد 
شیوع این اختالالت از زیر 1۵ سال آغاز می شود 

و در بلندمدت بروز و ظهور می یابد.«

  احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی 
با اشاره به آمار پزشکی قانونی از جان باختگان 
حوادث رانندگی در فروردین ماه امسال گفت: 
»در فروردین ماه امسال درمجموع می توان گفت 
که در شمار جان باختگان نسبت به فروردین سال 
9۵ کاهش قابل توجهی داشتیم و تعداد فوتی ها از 
1323 مورد در سال 9۵ به 1164 نفر رسید که 
این کاهش 13 درصدی را نشان می دهد. آمارها 
امسال، 29 و  نشان می دهد در طرح نوروزی 
26 اسفندماه دارای بیشترین جان باخته حوادث 
امسال  نوروزی  طرح  در  است.  بوده  ترافیکی 
71 درصد از جان باختگان مرد و 46 درصد از 
جان باختگان هم تحصیالتشان کمتر از دیپلم بود. 
29 درصد از فوتی ها 30 تا 49 سال سن داشتند. 
42 درصد در پی برخورد با وسیله نقلیه جان خود 
را از دست دادند. 28 درصد به دلیل واژگونی، 
17.6 درصد عابر پیاده و 9 درصد هم در پی 
ثابت فوت شده اند. 49 درصد  با شی  برخورد 
فوت شدگان به دلیل ضربه سر، 26 درصد به 
دلیل شکستگی و 8 درصد به دلیل خونریزی 
جان خود را ازدست داده و مابقی به دیگر دالیل 
فوت کردند. ۵3 درصد از جان باختگان در محل 
حادثه جان خود را از دست دادند، 7/4 درصد 
در  هم  مابقی  و  بیمارستان  به  انتقال  حین  در 

بیمارستان ها فوت شدند.«

  سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا گفت: »برابر تدابیر اتخاذشده طرح 
ترافیکی ویژه تابستان از ابتدای تیرماه آغاز می شود. 
بر اساس قوانین و مقررات با افرادی که مراعات 
ماه مبارک رمضان را نداشته و اقدام هنجارشکنی 
در خودروی شخصی کنند برخورد خواهد شد. 
مأموران راهور در صورت مشاهده چنین مواردی 
وظیفه قانونی خود را انجام خواهند داد. داخل 
همان طور  و  نیست  محدوده شخصی  خودرو 
که گفتم اگر کسی تظاهر به روزه خواری کرده 
و یا کشف حجاب کند، پلیس با آن ها برخورد 
کرد و مطابق با قوانین و شئونات، متخلفان به 
دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. مقام قضایی 
درباره اینکه چه برخوردی با این افراد می شود، 

تصمیم می گیرد.«

  علی ربیعی، زیر رفاه با تأکید بر اینکه عزم، 
انسجام و تدبیر ملی برای مبارزه و کاهش فقر 
در کشور به وجود آمده است، گفت: »یکی از 
تأکیدات مهم رئیس جمهور برطرف کردن فقر 
مطلق در کشور تا پایان دولت دوازدهم است. 
حقوق مستمری بگیران نهادهای حمایتی سه 
برابر می شود. یکی از موضوعاتی که باید 
در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه 
بررسی شود، تداوم و مرتبط کردن این موضوع 
با اشتغال فراگیر ضد فقر است. سیاست ها 
و برنامه های هدفمند حمایت اجتماعی و 
توانمندسازی گروه های آسیب پذیر و فقرا 
در دولت دوازدهم به جد پیگیری و دنبال 
خواهد شد. نظام چند الیحه حمایتی محور 
سیاست های حمایتی خواهد بود و کمیسیون 
تخصصی شورای عالی رفاه به صورت ویژه 
مبنی  رئیس جمهور  تأکید  فوق العاده  و 
سیاست گذاری و برنامه ریزی برای برطرف 
پایان دولت  تا  فقر مطلق در کشور  کردن 

دوازدهم را پیگیری می کند.«

 احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس گفت: »مراسم تحلیف دوازدهمین 
رئیس جمهور کشور 1۵ مردادماه سال جاری 
برگزار می شود. طبق تصمیم هیئت رئیسه، 
مراسم تحلیف و  برای  را  مجلس 4 هفته 
رأی اعتماد به کابینه در نظر گرفته است. 
برنامه ریزی مراسم تنفیذ رئیس جمهور توسط 
انجام می شود که  دفتر مقام معظم رهبری 
احتماالً 10 یا 11 مردادماه انجام می شود. بر 
اساس تصمیم هیئت رئیسه مجلس و طبق 
آیین نامه داخلی، 2 هفته اول مرداد و 2 هفته 
تعطیالت  به  جاری  سال  شهریورماه  آخر 
تابستانی مجلس اختصاص یافته است. بعد 
 1۵ مورخ  در  تحلیف  مراسم  برگزاری  از 
مردادماه، رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد 
وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای 
اسالمی معرفی کند. بعدازآن مجلس یک هفته 
فرصت دارد صالحیت ها وزرای پیشنهادی را 
مورد رسیدگی قرار دهد و پس ازآن جلسات 
علنی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی  آغاز 

می شود.«

  علی مطهری، نائب رئیس دوم مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به انتخاب اعضای 
هیئت رئیسه پارلمان برای سال دوم، گفت: 
»فراکسیون های مجلس در حال رایزنی برای 
تهیه لیست اعضای هیئت رئیسه پارلمان هستند. 
رایزنی ها در فراکسیون امید هم برای تهیه لیست 
ادامه دارد. تاکنون جمع بندی الزم دراین باره 
در این فراکسیون انجام نشده است. در حال 
رایزنی های الزم درباره احتمال کاندید شدنم 
برای نائب رئیسی مجلس هستیم و تا روز 

چهارشنبه این موضوع مشخص می شود.«

  محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با رد فضاسازی های اخیر درباره 
نفوذ برخی اعضای کابینه دولت یازدهم در 
تعیین هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: »علی مطهری شخصیتی آزاده، صادق 
و معتدل هستند. ایشان در جایگاه نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی در یک سال گذشته 
دوران  در  و  داشته اند  مناسبی  عملکرد 
تبلیغات انتخاباتی هم با سفرهای استانی و 
سخنرانی های خود، نقش مؤثری در حمایت 
از دکتر روحانی داشتند. امیدوارم نمایندگان 
محترم فراکسیون های امید و مستقالن مجلس 
با رأی مثبت خود، زمینه تداوم حضور ایشان 
در جایگاه نایب رئیس مجلس را فراهم کنند 
و ایشان کماکان در این جایگاه ادامه فعالیت 

دهند.«

ثمر فاطمی: سیصد و چهل  و نهمین جلسه شورای 
شهر تهران در حالی برگزار شد که در این جلسات 
باقیمانده شورای چهارم، بین تعدادی از اعضای این 

شورا درگیری لفظی رخ داد.
محمد ساالری، عضو شورای شهر تهران در این 
جلسه گفت: »بنده به عنوان منتخب شورای پنجم 
نتایج انتخابات شورا را بیانگر این می دانم که مردم 
در این انتخابات از میان دو فکر و اندیشه موجود به 
گفتمان اصالحات و اعتدال اعتماد کردند و نشان دادند 
که خواهان تداوم تصمیم گیری مبتنی بر عقالنیت و 
تدبیر توأم با تعامل و گفت وگو هستند. رأی مردم 
تهران حکایت از نارضایتی از وضع موجود و مطالبه 

تغییر در شیوه اداره این کالن شهر داشت.«
ساالری گفت: »همه ما می دانیم که مدیریت شهری 
آینده روزهای بسیار سختی را پیش رو دارد، چراکه 
شهر تهران با چالش های اساسی روبرو است و از 
بین رفتن باغات، افزایش میزان آسیب های اجتماعی، 
گستردگی وحشتناک بافت فرسوده و ناپایدار جزئی از 
آن محسوب می شود. یکی از نگرانی های اصلی ما نحوه 
تأمین درآمدها و اعتبارات الزم برای اداره شهر تهران 
است. حجم گسترده نیروی انسانی شهرداری تهران که 
بنا به گزارش ها به بیش از 60 هزار نفر می رسد، آینده 

نگران کننده ای برای ما ترسیم کرده است.«
او وظیفه شورای چهارم در این دو ماه باقی مانده را 
شفاف سازی دانست و ادامه داد: »این روزها و هفته ها 
شاهد تصمیم گیری هایی در شهرداری هستیم و از 
شورای چهارم تقاضای پیگیری مجدانه در این زمینه 
داریم. گزارش هایی درباره فروش برخی دارایی های 
ملکی بزرگ مقیاس شهر تهران ازجمله تصمیم برای 
فروش مجموعه حدوداً 20 هکتاری زمین و پروژه 
پردیس مترو در شرق تهران که بالغ بر بیش از نیم 
میلیون مترمربع بارگذاری تجاری، اداری، خدماتی 

و مسکونی دارد.«
اشاره  با  همچنین  تهران  شهر  شورای  عضو  این 
تهران  شهرداری  در  عرف  غیر  استخدام های  به 
گفت: »گزارش هایی مبنی بر انعقاد قراردادهایی در 
برخی مناطق به ویژه تصمیم به آغاز چندین پروژه 
بزرگ مقیاس علی رغم محدودیت های مالی جدی 

رسیده است.«
اما رضا تقی پور، عضو دیگر شورای شهر تهران در 
واکنش به اظهارات ساالری گفت: »ساالری باید از 
اعضای شورای شهر عذرخواهی کند. ما حق خود 

را می خواهیم و خواهیم گرفت، این آرزو به دلتان 
می ماند که ما فتنه کنیم. شما کسانی بودید که در سال 
88 مسجد آتش می زدید. شما تاوان صحبت هایی که 

گفتید را خواهید پرداخت.«
مجتبی شاکری عضو دیگر شورا هم با عصبانیت در 
واکنش به سخنان ساالری گفت: »اگر شهردار مشکلی 
داشت، چرا در این چهار سال سکوت کردید و اآلن 
به حرف آمده اید. اگر می توانستید او را استیضاح 
می کردید و تذکر می دادید اما عرضه اش را نداشتید.«
چمران، رئیس شورای شهر هم در ادامه گفت: »همه 
ما برای خدا و ملت کار می کنیم و نمی توان زحمات 
هیچ عضوی را ضایع کرد. البته ما هم زمانی که در 
دور دوم وارد شورا شدیم می توانستیم به مشکالت 
عمده موجود در اعضای شورای اول اشاره کنیم و 
آن ها را تخطئه کنیم، اما به این مسئله به چشم عبرت 

نگریسته و از آن ها گذشتیم.«
اما این تنها مشاجره روز گذشته شورای شهر تهران 
نبود. در بخش دیگری از سیصد و چهل  و نهمین 
جلسه شورا و در جریان بررسی طرح صیانت از باغات 
اسماعیل دوستی خطاب به حقانی گفت: »شما پدر 
باغات ایران را در آوردید و این مصوبه هم عملی 
نیست.« حقانی پاسخ داد: »امیدوارم شما استاندار 
هیچ استانی نشوید، چراکه جنگل ها را نیز از ریشه 

درخواهید آورد.«

دوستی گفت: »شما سال ها معاون خدمات شهری 
شهرداری تهران بودید و در زمان مدیریت شما باغات 

از میان رفت.«
آقای  »اگر  گفت:  دوستی  به  خطاب  حقانی 
مسجدجامعی اینجا نبود می دانستم؛ پاسخ شما را 
چطور بدهم.« دوستی هم در واکنش به حقانی گفت: 

»هرچه که می خواهید بگویید.«
مهدی چمران در جریان آرام کردن فضای درگیری 
میان حقانی و دوستی با رحمت اهلل حافظی به مشاجره 
پرداخت و گفت: »اختالف میان این دو تقصیر توست 
و میان این دو را شما به هم زدید. رسانه ها عقل 
دارند و فریب شعارهای پوپولیستی را نمی خورند. 
ما دیگر در شورا نیستیم و لزومی ندارد این اتهامات 

را به ما وارد کنید.«
چمران ادامه داد: »ما کجا به باغات مجوز ساخت 
برج 1۵ طبقه دادیم؟ این ها مربوط به مجوزهای 
سال 78 است که مجوز برج های هرمی را می دادند. 
جلوگیری از قطع درخت و تخریب باغ کار سختی 
است و هر راه حلی در راستای جلوگیری از این 

مسئله را بررسی خواهیم کرد.«
در این جلسه همچنین رحمت اله حافظی، رئیس 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای شهر تهران بابیان اینکه شهرداری تهران در 
عقد قرارداد با یک شرکت دچار تخلف شده است، 

تأکید کرد که در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و 
صالح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

او نسبت به قرارداد شهرداری تهران با این شرکت 
گفت: »این شرکت راه اندازی سامانه فروش الکترونیک 
بلیط برای مترو و اتوبوس رانی را بر عهده دارد اما در 
عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صالح شهروندان، 

شهر و شهرداری رعایت نشده است.«
حافظی بابیان اینکه این شرکت خارج از تشریفات 
قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد، 
ادامه داد: »طبق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به 
خزانه شهر واریز شود و بعد ازخزانه خارج شود اما 
در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام 
وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوس رانی به حساب 

این شرکت واریز می شود که تخلف است.«
او گفت: »این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه 
سهم شهرداری را به خزانه واریز می کند همچنین 
این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل 
به خصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می کند، 
این مسائل قابل توجیه نیست. حسابرس شورای شهر 
هم دو سال گذشته به این موضوع اشاره داشته است 
اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه 
باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصالحات 

انجام شده به صحن شورا ارائه شود.«
هم  شهر  شورای  دیگر  عضو  جدیدی،  عباس 
گفت: »آیا ما فقط کارخانه تولید مصوبه هستیم؟ 
باید گزارش تشریحی از مصوبات شورای چهارم 
ارائه شود تا این پاسخی به حمله هایی باشد که در 
شبکه مجازی به ما می شود. شورا باید در مقابل 
عملکردش پاسخ دهد. باید بگوییم آیا وکیل خود 
بودیم یا مردم؟ آیا شورای شهر بودیم یا شورای 

شهرداری؟«
جدیدی ادامه داد: »مسئله امالک نجومی چه شد؟ 
آیا فقط منوط به قبل از انتخابات بود؟ مسئله امالک 
انتفاعی و غیرانتفاعی باید مشخص شود . قالیباف باید 
در مورد این امالک به شورا توضیح دهد. من در مورد 
این امالک به سازمان امالک نامه دادم اما دیگر دربان 
این اداره هم پاسخ ما را نمی دهد. بحث ما خواستن 

نیست، بحث ما نتوانستن است.«
چمران در این جلسه به سخنان جدیدی هم واکنش 
نشان داد و گفت: »اوال به اعضای شورا کسی ملک 
نداده است. دوما این امالک نجومی نبود و تنها این گونه 

مطرح شد.«

 شورای پرتنش چهارم

سپید: چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری خبر برکناری 
ناگهانی حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد عالمت سؤال های زیادی 
را برای خیلی ها پیش آورد اما درگیری های انتخاباتی باعث شد 
خیلی به این داستان رسیدگی نشود. حاال بعد از گذشت مدت زیادی 
از این برکناری، با فروکش کردن فضای انتخابات، اختالف نظرها 

خودنمایی می کنند.
بعد از درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رهبر معظم انقالب در 
حکمی علی اکبر والیتی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد 
منصوب کردند. بعدازاین انتصاب علی اکبر والیتی فعالیت خود را در 
نقش جانشین آیت اهلل هاشمی در دانشگاه آزاد شروع کرد. بسیاری از 
ناظران تصور می کردند والیتی مشی کلی دانشگاه را تغییر نخواهد 
داد. بر اساس همین تصور تغییرات اساسی در مدیریت دانشگاه هم 
منتفی بود اما باگذشت مدتی طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه از 
سمت خود استعفا کرد. این استعفا در اواخر اسفندماه اتفاق افتاد. 
حمید میرزاده رئیس وقت دانشگاه استعفا هاشمی را پذیرفت. در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری اتفاق دیگری رخ داد که نشان 
داد که روند تازه ای در کار است. دقیقا در روز سوم اردیبهشت ماه 
در جلسه فوق العاده هیئت امنای دانشگاه میرزاده، رئیس دانشگاه از 

سمت خود برکنار شد.
خبر برکناری میرزاده بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت اما فضای 
سیاسی و انتخاباتی کشور فرصت پرداختن به جزییات آن را به 
رسانه ها نداد. هفت خردادماه باگذشت حدود یک ماه از برکناری 
حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد توسط دکتر والیتی، یاسر هاشمی 
فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که ریاست دفتر هیئت امنای دانشگاه 
را بر عهده داشت از مسئولیت خود برکنار شد. روز دو شنبه همین 

هفته سید حسن خمینی، عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد درباره 
برکناری میرزاده نامه ای به حسن روحانی نوشت.

سید حسن خمینی در نامه خود نوشت: »به نظر این جانب روند عزل 
برادرمان جناب آقای میرزاده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و 
حداقل آن است که شبهه غیرقانونی بودن آن بسیار قوی است.« او تأکید 
کرده است که نصب سرپرست جدید بدون رأی گیری انجام شده است.

 پس از نامه سید حسن خمینی، روز گذشته روزنامه کیهان گفت وگویی 
با علی اکبر والیتی منتشر کرد که اوج اختالفات در دانشگاه آزاد را 

نشان داد.
در مصاحبه والیتی، حمید میرزاده رئیس پیشین دانشگاه آزاد به فساد 
متهم شده است. بر اساس روایت والیتی بازرس دانشگاه آزاد در 
زمان حیات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که ریاست هیئت مؤسس 
دانشگاه را به عهده داشت، مواردی از فساد مالی را گزارش کرده 
بود و هاشمی رفسنجانی گفته بود که میرزاده باید بعد از انتخابات 

ریاست جمهوری از سمت خود برکنار شود.
والیتی دخالت فرزندان میرزاده در امور دانشگاه و دخالت آن ها در 
قراردادهای مالی کالن را ازجمله موارد فساد نام برد و گفت که اسناد 

این دخالت ها موجود است.
او گفت: »مثال فرزند آقای میرزاده از برخی روسای واحدها خواسته 
است که با شرکت خاصی قرارداد ببندند و آن فرد زیر بار نرفته و 

مغضوب آقای میرزاده قرارگرفته است.«
علی اکبر والیتی به تردید مطرح شده از سوی حسن خمینی در مورد 
روند برکناری میرزاده و نصب سرپرست به جای او پاسخ داده است.

والیتی گفته است که جلسه فوق العاده هیئت امنا با درخواست چهار 
نفر از اعضا تشکیل شده )که طبق اساسنامه خواست سه نفر کافی 

است( و همه 9 عضو هیئت امنا در آن شرکت داشته اند. در میانه 
بحث وزیران بهداشت و علوم برای شرکت در هیئت دولت جلسه 
را ترک کرده اند، اما جلسه با حضور 7 نفر، ازجمله حسن خمینی و 

میرزاده ادامه یافته است.
به گفته والیتی، ۵ نفر از حاضران به جز این دو نفر به برکناری آقای 
میرزاده رأی داده اند. پس ازاین رأی گیری آقای خمینی و آقای میرزاده 
جلسه را ترک کرده اند اما هنوز ۵ عضو از 9 عضو هیئت امنا در 
جلسه حاضر بوده اند و جلسه رسمیت داشته که سرپرست دانشگاه 

انتخاب شده است.
اما این تمام ماجرا نیست. حمید میرزاده هم پس از انتشار سخنان 
والیتی با صدور بیانیه ای ادعاهای والیتی را رد کرد. او گفته است 
که اتهام های مطرح شده ساخته وپرداخته رئیسان و مدیران واحدهایی 
است که در دوره ریاست او به خاطر فساد مالی و تخلفات اداری و 

آموزشی برکنار شده بودند.
رئیس برکنار شده دانشگاه آزاد در پاسخ خود نوشت: »این ها کلی گویی 
و توهین و تهمت و نقل قول از افرادی است که به خواسته های ناحق 
خود در دانشگاه نرسیدند و توسط همان اشخاصی ساخته وپرداخته 
شده است و متأسفانه آقای دکتر والیتی مرتبا آن ها را تکرار می کند. 
متأسفانه ایشان با معزوالن ما بیشتر از خود بنده که مسئول دانشگاه 

بودم جلسه و وقت می گذاشتند.«
 میرزاده تأکید کرده است که والیتی در جلسه هیئت امنا در تاریخ 
سوم اردیبهشت به او گفته که تنها در صورتی می تواند رئیس دانشگاه 
بماند که در عزل و نصب ها مطابق خواست او عمل کند و اختیاری 
نداشته باشد. او از والیتی خواسته است اسناد فسادهای ادعایی را 

به اطالع عموم برساند.

 ضدونقیض های برکناری رئیس دانشگاه آزاد

     سخنگوی دولت : دیگر همه حرفها را زده اید و بهتر است کوتاه بیایید


