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امام حسن عسکری(ع) می فرمایند:
أخاه ِس ّرا َفقَ د زان َُه و َمن َو َع َظ ُه َعال ِن َی ًة َفقَ د شان َُه .
َمن َو َع َظ ُ
هر که برادرش را در خلوت پند دهد ،او را آراسته و هر کس برادرش را در جمع پند دهد ،او را سرشکسته کرده است.
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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد -این روزنامه در گزارشی با اشاره به سخنان
چند مــاه پیش دبیر ش ــورای عالی امنیت ملی دربــاره
کاهش محافظان شخصیت ها نوشت :این اظهارات در
آن ایام درحد حرف ماند؛ چرا که نه عزمی برای کاهش
بادیگاردهای مسئوالن دیده شد و نه استقبالی از سوی
مسئوالن بادیگارد دار .اکنون برخی خبر میدهند که
مسئوالنی هستند که در برابر کاهش محافظان خود حتی
مقاومت می کنند و به این موضوع وقعی نمیگذارند.
••همشهری -آذر منصوری ،فعال امور زنان در توئیتی
نــوشــت« :مطلع شــدم خانمها سکینه اشــرفــی معاون
اقتصادی استانداری ،فریبا برنایی مدیرکل حوزه استاندار،
سعیدی مهر بخشدار مرکزی و نرگس محمدی معاون
سیاسیفرماندارینیکشهردراستانسیستانوبلوچستان
از مسئولیتهای خود برکنار شده اند! آیا این در راستای
سیاستهای دولت است؟»
••وطن امروز -آشنا مشاور رئیس جمهور در پاسخی که به
سرمقالهاینروزنامهخطاببهمدیرمسئولآننوشته،تأکید
کرد:ما نیز صادقانه به برخی ناکارآمدیهای ساختاری
اذعان داریم اما چرا آن را محدود به دولت میدانید .بنابراین
باید باب گفتوگو و تعامل را برای مشخص کردن مبانی و
بنیانها و ریشههای این ناکارآمدی باز کنیم ،چرا که بهتر
میدانید از قضا ریشه ناکارآمد یها در برخی فرمو لها
و چارچو بهایی است که جناب عالی و دوستا نتان بنا
گذاشتهاید و بهرغم تمام شکستها و انحرافات کماکان از
آن دفاع می کنید و بر آن ها اصرار دارید.
••کیهان -اروپا در پی آن است تا با مذاکرات فرسایشی،
برای آمریکا زمان بخرد .هدف اصلی و مشترک تروئیکای
اروپایی و آمریکا ،تعلیق و معطل نگه داشتن اقتصاد و تعمیم
خسارت محض برجام به دیگر مولفههای قدرت کشورمان
است.دولت باید با توجه به این رفتار طرف مقابل ،از تمدید
ضرب االجل هفت روزه پرهیز کند.
••فرهیختگان -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی ،با سلیقه ای
خواندن هزینه مصاحبه دکترای دانشگاه ها نوشت :براساس
اطالعیههای منتشرشده ،دانشگاه تهران هزینه  90هزار
تومانی از داوطلبان مصاحبه دکترا دریافت خواهد کرد.
دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه فردوسی نیز 70هزار تومان
بهعالوه 30هزارتومانبرایهرگرایش،دانشگاهاصفهان85
هزار تومان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان 100هزار تومان،
دانشگاههای بینالمللی امام خمینی (ره) ،گیالن و تبریز
 70هزار تومان ،دانشگاههای شیراز و شهید چمران اهواز
 100هزار تومان و دانشگاه هرمزگان نیز  120هزار تومان
از داوطلبان حضور در مرحله مصاحبه دکترا طلب کردهاند.
••آرمان امروز -هادی خانیکی استاد دانشگاه با اشاره
به این که رسانه از زمانی که به ایران آمده تا همین امروز
متحمل اضافه بار بوده است ،نوشت :در واقع توقعی که
ما از رسانه داریم ،توقعی است که از حکومت ،دولت ،نهاد
مدنی ،حزب ،دانشگاه و ...داریم .هرجا آن ها نتوانستهاند
وظایف خود را بهصورت کامل انجام بدهند ،توقع داشتهایم
که رسانه بیاید و نقصها را بپوشاند و خأل را پر کند.
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با حضور نمایندگان وزیران خارجه،اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شد

جلسه  3ساعته کمیسیون امنیت ملی درباره الیحه جنجالی
جلسه سه ساعته و فوق العاده کمیسیون امنیت ملی
بــرای بررسی یکی از چهار الیحه مربوط به  fatfیعنی
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی
تروریسم دیروز با حضور نمایندگانی از وزارت خارجه،
وزارت اقتصادی ،بانک مرکزی و مرکز پژوهش های
مجلس در حالی برگزار شد که به گفته بروجردی قرار
است این موضوع امروز در جلسه ای با حضور چند وزیر
تعیین تکلیف شود و برای تصمیم گیری نهایی به صحن
علنی بــرود .به گــزارش خبرگزاری صداوسیما ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی از فرصت  10روزه ای خبر داد که
به گفته او باید الیحه بررسی شود .بروجردی دراین باره
ادامه داد« :ایران فع ً
ال در ساختار  FATFدر تعلیقی محدود
به سر می برد که مدت زیادی نیز از آن باقی نمانده است».
بروجردی همچنین از رأی گیری نهایی این الیحه در
کمیسیون امنیت ملی در جلسه امروز با حضور نمایندگان
عالی وزارتخانه های خارجه ،اطالعات ،اقتصاد و سازمان
های ذی ربط خبر داد .حسین پناهی آذر معاون ایرانیان
و امور مجلس وزارت امور خارجه هم که در جلسه دیروز
کمیسیون امنیت ملی حضور داشت ،با اشاره به عضویت
 ۱۸۸کشور در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
گفت ۶۳ :کشور عضو حق شرط را مطرح کرده اند .وی
ابراز اطمینان کرد که اگر جمهوری اسالمی ایران هم با
این حق شرط ها به این کنوانسیون بپیوندد ،هیچ گونه
نگرانی وجود نخواهد داشت.
▪بروجردی  :الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین
مالی تروریسم مشروط خواهد بود

دراین باره بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
هم معتقد است :نگرانی نمایندگان درباره الیحه الحاق
ایــران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با

به مجلس آمده بودند نگرانی های نمایندگان مجلس را در
جلسات تکرار می کردند و با کلماتی مانند «دفع افسد به
فاسد» سعی در توجیه دفاعیات خود داشتند.
▪حسن بیگی :از فرصت  3هفته ای برای بررسی الیحه
استفاده می کنیم

شروطی که تکلیف ایران را با نکات حساس دنیا مشخص
کند ،رفع خواهد شد .به گفته او تصویب الیحه الحاق ایران
به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کمیسیون
و صحن علنی مشروط به گنجاندن حق شرط خواهد بود.
اشاره او به حق شرطی است که تصریح دارد ایران گروه های
آزادی بخش مانند حزب ا ...لبنان و حماس را تروریستی
نمی داند .همچنین در یک اظهارنظر دیگر میرزایی عضو
فراکسیون امید مجلس گفت :پیوستن به کنوانسیون
مبارزه با تامین مالی تروریسم به معنای پذیرفتن سلطه
نیست ،باید توجه داشت که امروز هیچ کشوری به تنهایی
نمیتواند در عرصه بینالمللی منافع خود را تامین کند.
▪جمالی نوبندگانی :توضیحات کارشناسان دولت قانع
کننده نبود

در مقابل ،منتقدان این الیحه از مذاکرات دیروز مجلس
ابراز نگرانی کرده اند .جمالی با بیان این که اعمال حق

عارف :همه باید به مردم پاسخ گو باشند
منتجب نیا :نظام از ماست و ما نیز از نظام هستیم

...

انعکاس
••جماراننوشت:محمودصادقینمایندهتهراندرمجلس
در توئیتر خود نوشت:در جلسه هفته گذشته هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان دو شکایت علیه من مطرح شد :شکایت
بانک مرکزی مبنی براین که این جانب به آن ها در قضیه
مؤسسات مالی اعتباری اتهام رشوه زده ام و شکایت /
استعالم دادستانی درباره فهرست بدهکاران کالن بانک
سرمایه که هیئت نظارت هیچ کدام را وارد ندانست.
••سایت خرداد نیوز نوشت  :ابتکار معاون امور زنان و
خانواده رئیس جمهور با انتقاد از پخش نشدن بازی فوتسال
تیم ملی بانوان ایــران از صدا و سیما گفت :این مسئله
مطالبهای است که آقای رئیس جمهور نیز مطرح کردند،
من نیز با آقای عسگری ،رئیس صدا و سیما صحبت کردم تا
این مشکل برطرف و امکان پخش تصاویر مسابقات ورزش
بانوان فراهم شود.
••تابناک نوشت  :کوهکن نماینده لنجان به ادعای آن
که پسرش نمایندگی واردات قطعات کامپیوتر به کشور را
دارد و ساکن آمریکاست ،پاسخ داد و اظهار کرد :این خبر
کذب محض است و وقتی این شایعه را خواندم ،فقط تعجب
کردم و خندیدم .وی با اشاره به این که بنده یک دختر و دو
پسر دارم ،ادامه داد :دخترم خانهدار و پسر بزرگم کارمند
قراردادی و حقوقبگیر یک شرکت خصوصی است .پسر
دیگرم هم شغلی نداشت و به همین دلیل در دفتر خودم
در زرینشهر مشغول به کار شده و من حقوقش را میدهم.
••خبرآنالین نوشت :مــوالوردی ،دستیار رئیس جمهور
در امور حقوق شهروندی درباره تحلیل سعید حجاریان
از چهار سناریوی اصولگرایان مبنی بر به استعفا رساندن
دولت ،اعمال فشار ،پرونده سازی و عملیاتی کردن طرح
بیکفایتیرئیسجمهور،گفت:بهوضوحاینتالشهاعلیه
دولت از ابتدای دولت یازدهم قابل مشاهده است .برخی
هم و غمشان این است که چنین اتفاقاتی بیفتد و دولت
تمام ّ
زمین بخورد .وی افزود :تالش های {جناح مخالف دولت}
برای دامن زدن به یأس ،سرخوردگی و ناامیدی مردم را
می توان آشکارا مشاهده کرد تا به جامعه این فرضیه خود
را ثابت کنند و بگویند همان طور که پیش بینی می کردند
«هیچ تغییری به وجود نیامده است و نخواهد آمد و منتظر
هیچ اتفاق مثبتی نباید بود».
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نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

دومین کنگره حزب اعتماد ملی با سخنرانی محمدرضا
ع ــارف ،علی مطهری ،رســول منتجب نیا ،الیاس
حضرتی و فاطمه کروبی برگزار شد .به گزارش ایسنا
و ایلنا ،محمدرضا عارف در دومین کنگره حزب اعتماد
ملی با طرح این سوال که در نظام جمهوری اسالمی
ایران چگونه میتوان اعتماد بین مردم و حاکمیت را
تقویت کرد ،گفت :با توجه به شرایط کشور ،ارتقای
اعتماد ملی ضرورت جدی دارد .اعتماد ملی در تمام
مواقع و همه صحنههای مهم در این چهار دهه گذشته
م و ج ب پیروزی ما و همچنین دستاوردهایی شده
اســت؛ دستاوردهایی که مرهون همراهی مــردم با
حاکمیت است .با همراهی مردم میتوانیم دشمنیها
و تحر ی مهای ظالمانه را پشت سر بگذاریم .تقویت
اعتماد بین مردم و حاکمیت یک ضرورت انکارناپذیر
است.
▪در خصوص تقویت اعتماد بین مردم و حاکمیت با
آسیبهایی روبه رو هستیم

رئــیــس فــراکــســیــون امــیــد مجلس اضــافــه کـــرد :ما
در خصوص تقویت اعتماد بین مــردم و حاکمیت با
آسیبهایی روبه رو هستیم .ما باید به دنبال بازسازی
اعتماد بین مردم و حاکمیت باشیم و یکی از موضوعاتی
که میتواند در این زمینه بسیار مهم باشد ،پاسخ گویی
تمام ارکــان به مردم است .ما امــروز شاهد هم سویی
نسبی میان دولت ،مجلس و مدیریت شهری هستیم.
باید به اصل پاسخ گویی توجه کنیم .برخی چالشهایی
که در تریبو نها مطرح میشود به صالح نیست .اگر
کوتاهی انجام شــده اســت باید متواضعانه از مردم
عذرخواهی کنیم .رئیس فراکسیون امید تاکید کرد:
باید از برخوردهای تند و احساسی که تلقی برخورد با
مردم یک کشور دیگر را ایجاد میکند ،بپرهیزیم .بعضا
حرکتی کوچک در نهادی حاکمیتی توسط نفراتی
محدود میتواند به دست دشمن بهانه دهد و ما را با
چالش روبه رو کند.
▪مطهری :انتظار این که همه افراد در همه مسائل یک
نظر داشته باشند ،اشتباه است

علی مطهری نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی
هم در این نشست تأکید کــرد :بــرای دست یابی به
وحدت ملی باید به یک مفهوم مشترک درباره برخی
موضوعات دست یابیم .زمانی که مسئله گفتوگوی
ملی در کشور مطرح شد من در جلسهای گفتم تا زمانی
که به یک برداشت مشترک از اصول و مبانی مربوط به
اصل والیت فقیه ،آزادی بیان و مقوله حفظ نظام دست
نیابیم ،نمیتوانیم در گفتوگوها به توفیق چندانی
برسیم.
و ی با تاکید بر لــزوم دستیابی به مفهوم مشترک
در رفتار با منتقدان برای ایجاد وحدت در جامعه،
افــزود :انتظار این که همه در همه مسائل یک نظر
داشته باشند و اگر کسی نظری مخالف داشت نظام

تضعیف شــده اســت ،بــرداشــت اشتباهی اســت که
برخی در داخــل کشور مرتکب آن میشوند و این
خیلی خطرناک است .مطهری ادامه داد :در شرایط
امروز الزم است انشقاقی که بر اثر حوادث سال ،۸۸
ح صر خانگی و ممنو عالتصویری و مسائلی مانند
این ها بین مردم ایجاد شده ،برطرف شود .البته ما
نشانههایی میبینیم و احساس میکنیم اراد های
برای این کار وجود دارد و همچنان منتظر حل این
مشکالت هستیم.
▪منتجب نیا :نظام از ماست و ما نیز از نظام هستیم

حجتاالسالم رسول منتجبنیا از چهره های برجسته
اصالحات نیز ،تفکر و اندیشه خط امام ،حرکت درون
نظام در راســتــای آرمــانهــای انــقــاب ،داشتن خط
اعتدال و پرهیز از افــراط و تفریط ،پذیرفتن و حل
اختالف نظرها ،تاکید بر دموکراسی و رای آزاد در درون
و بیرون حزب و همچنین توجه و حمایت از جوانان،
بانوان و اقشار و قومیتهای مختلف را اصول حاکم بر
حزب اعتماد ملی برشمرد و گفت :حزب اعتماد ملی
به هیچ وجه خود را نه خارج از نظام میداند و نه نسبت
به آن بیتفاوت است بلکه نظام و آرمانهای انقالب را
قبول دارد چون معتقد است که نظام از ماست و ما نیز
از نظام هستیم.
▪حضرتی :قانون احزاب را اصالح خواهیم کرد

ا لیاس حضرتی نماینده مــردم تهران در مجلس
شــورای اسالمی هم با اشــاره به بــرگــزاری دومین
کنگره حزب اعتماد ملی بعد از حدود  10سال از
برگزاری نخستین کنگره تصریح کرد :سا لها به
دلیل مشکالتی از برگزاری کنگره فرار میکردیم
اما امسال به خاطر قانون جدیدی که متاسفانه در
مجلس قبل تصویب شد و ما به لطف الهی در این
مجلس آن را اصــاح خواهیم کــرد ،مجبور شدیم
که دومین کنگره را امــروز برگزار کنیم .امیدوارم
این کنگره همچنان موجب وحدت ،انسجام و پاک
زندگی کردن اعضای حزب شود .این عضو حزب
اعتماد ملی با بیان این که ملت ایران معامله سنگینی
کردند تا پای آرمانهای نظام بایستند ،خاطرنشان
کــرد :ما همچنان پای آرمــا نهــای نظام جمهوری
اسالمی ایران ایستادهایم و از سوی دیگر نیز منتقد
شدید انحرافات و اشکاالت هستیم.
▪ف اطمه کــروبــی :وضعیت نامطلوب امــروز نتیجه
خودمحوری همه گروههاست

فاطمه کروبی نیز در این نشست گفت :من متعهدم
سالم خالصانه همسرم را به شما اعالم بــدارم و امید
است این نشست برای رشد و توسعه سیاسی موثر باشد.
همسر دبیر کل حزب اعتماد ملی تصریح کــرد :اگر
منصف باشیم باید بگوییم که وضعیت نامطلوب امروز
کشور نتیجه خودمحوری همه گروههاست.

تحفظ برای ایران عملیاتی نیست و دیگر کشورها با آن
مخالفتمیکنند،تصریحکرد:توضیحاتکارشناساندر
خصوصاینمادهوبهطورکلیدربارهاینکنوانسیونقانع
کننده نبود و نمایندگانی هم که موافق این کنوانسیون
بودند ،نظر خود را به طور قطعی اعالم نکرده اند .به گفته او
موافقان الیحه الحاق به این کنوانسیون که از سوی دولت

همچنین حسنبیگی عضو دیگر این کمیسیون در گفت و
گو با مهر گفت :برخی تالش دارند کمیسیون امنیت ملی
را وادار کنند در اسرع وقت به این الیحه رسیدگی کند.
ایندرحالیاستکهکمیسیونطبقآییننامهداخلیسه
هفته فرصت دارد تا به این الیحه رسیدگی کند .بنابراین
از تمام فرصت خود برای بررسی دقیق این الیحه استفاده
خواهیم کرد .وی افزود :عده ای از کارشناسان معتقد
بودند که ما مجبور به پذیرفتن این کنوانسیون نیستیم،
همچنان که سال ۹۱که دولتبدون مجوزمجلسشورای
اسالمی اقدام به پذیرفتن این الیحه کرد ،پس از ارسال
این الیحه به مجلس ،مجلس با این کنوانسیون مخالفت
کرد بنابراین امضای نماینده دولت در خصوص پیوستن
به این کنوانسیون بدون تصویب در مجلس ارزش حقوقی
و قانونی ندارد.

خبر مرتبط

وضعیت  4الیحه مرتبط با FATF

همزمان با الیحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ،الیحه ای دیگر مبنی بر اصالح قانونی در همین
زمینه در مجلس مطرح است که هفته گذشته توسط کمیسیون قضایی مجلس به صحن علنی ارجاع شد .همچنین
الیحه الحاق به کنوانسیون پالرمو هم پس از رفع اشکاالت تایپی به شورای نگهبان رفته است .چهارمین قانون مربوط
به الزامات  fatfقانون مبارزه با پولشویی است 18 .اردیبهشت امسال کلیات الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی در
مجلس به تصویب رسید و اکنون در حال چکش کاری در صحن علنی مجلس است.

اختالف منتجب نیا و حضرتی یا حضوردسته جمعی از ندا و هدا!

روایت های متفاوت ازتنش درکنگره حزب اعتماد ملی
طاهری  -کنگره حزب اعتماد ملی بعد از گذشت 10
سال درحالی برگزار شد که حواشی این مراسم بر متن
آن غلبه کرد .این کنگره که به منظور تطبیق اساسنامه با
قانون جدید احزاب و همچنین انتخاب اعضای شورای
مرکزی جدید حزب تشکیل شده ،دومین کنگره حزب
اعتماد ملی بعد از یک وقفه تقریبا  10ساله بود .محمد
جواد حق شناس عضو شورای مرکزی این حزب دقایقی
بعد از این تنش ها در توئیتی این ناآرامی را به «گروه های
فشار» مرتبط کرد ،اما دیری نپایید که افشاگری دیگر
اعضای این شورا ،انگشت اتهام را به سمت و سوی دیگری
برد که حاکی از اختالفات درونی در این حزب اصالح
طلب بود .براساس گزارش رسانه ها بخش اول کنگره
اعتماد ملی با سخنرانی مدعوینی نظیر علی مطهری،
فاطمه کروبی ،الیاس حضرتی و  ...به پایان رسید اما
بخشدومکهبهمنظوراصالحاساسنامهوانتخابشورای
مرکزی جدید بود ،منجر به درگیری و تنش شد.
▪سایه وند :آقای حق شناس گروه فشار را شما به کنگره
آوردید!

در همین باره مهرداد سایه وند ،مسئول کمیته مناطق
ح ــزب اعتماد ملی هم در کانال خــود در واکنش به
اظهارنظر حق شناس که این حــوادث را به گروه های
فشار مرتبط دانسته بود ،مدعی شد« :حق شناس دروغ
می گوید هیچ گــروه فشار مرسومی در سالن کنگره
حضور نــداشــت .گــروه فشار حاضر در سالن کنگره
اعضای استیجاری بودند که ضمن برگزاری کنگره وسط
سخنرانی ها بلند می شدند و از گرامی مقدم و امثالهم
تعریف و تمجید می کردند .جناب حق شناس در شورای
شهر هم برای پایتخت این گونه تصمیم گیری میکنید؟
...گروه فشار را شما به کنگره آوردید».
اما اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی اعتماد ملی در
تشریح این موضوع با اشاره به رای گیری برای اساسنامه
و مرامنامه حزب به شیوه «قیام و قعود» که منجر به «ابقای
اعضای شورای مرکزی کنونی و اصالحات صورت گرفته
در اساسنامه و مرامنامه شد» افزود :در این میان ،تشنج
اندکی هم در جلسه رخ داد که بیشتر افراد خارج ازحزب
بو د ند و با برنامه از قبل پیشبینی شــده قصد برهم
زدن کنگره را داشتند که برنامه کنترل شد.در همین
حال تسنیم نیز به نقل از کانال «اعتمادیون» وابسته
به اعضای حزب اعتماد ملی چنین نوشت« :درحالی
که عد های بهدلیل منافع خود بهبهانه حفظ دبیرکلی
مهدی کروبی قصد تمدید ادامه حضور خود را در شورای
مرکزی ،داشتند ،شنیدهها حاکی از آن است که مهدی
کروبی در حصر فرم نامزدی شورای مرکزی را پر کرده

بود اما این افراد مانع برگزاری انتخابات شورای مرکزی
شدند و سعی داشتند با قیام و قعود شورای مرکزی فعلی
اعتمادملی را ابقا کنند که با مخالفت رسول منتجبنیا و
نماینده وزارت کشور روبهرو شد و عم ً
ال این کنگره ناتمام
ماند ».تسنیم در گزارش خود با اشاره به این حوادث به
اختالف میان اعضای این حزب اشاره کرد و نوشت :یک
جریان نزدیکان حجتاالسالم منتجبنیا هستند و قصد
داشتند در نبود دبیرکل حزب ،وی همچنان قائممقام
بماند و طیف نزدیکان الیاس حضرتی درصددند با حذف
منتجبنیا و دیگر نزدیکان وی در شورای مرکزی ،حزب را
در اختیار بگیرند و آن را به دیگر احزاب اصالحطلب مانند
«اتحاد ملت» و «کارگزاران» و «شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان» نزدیک کنند.
▪انتقاد اعتماد ملی از احزاب ندا و هدا

حزب اعتماد ملی در بیانیه ای که پایگاه اطالع رسانی
این حزب منتشر کــرده است با اشــاره به این که فقط
اعضای حزب اعتماد ملی باید کنگره حزب را برگزار
کنند و حضور دیگر مدعوین حاضر در نشست کنگره،
کامال غیرمنطقی ،غیر مستدل و غیرقانونی است ،آورده:
(زمانی که) نتیجه مشاجره لفظی صحن کنگره را در بر
گرفت و در عین حالی که تعدادی از اعضای احزاب ندا
و همبستگی دانش آموختگان (هدا) خود را با افتخار
به جایگاه هیئت رئیسه خود خوانده رسانده بودند ،با
اعتراض تعداد قابل توجهی از اعضای فعال حزب اعتماد
ملی مواجه شدند و کنگره با اعالم رئیس شورای اجرایی
حزب اعتماد ملی بدون هیچ گونه مصوبه ای نیمه تمام
باقی ماند .با این حال حزب ندای ایرانیان در اطالعیه
ای ضمن ابراز تأسف از وقایع پدید آمده در کنگره حزب
اعتماد ملی ،هرگونه حضور سازمان دهی شده اعضای
خود را در کنگره این حزب تکذیب کرد .احمد شریف
ش آموختگان ایران گفت:
دبیرکل حزب همبستگی دان 
حزباعتمادملیبهجایفرافکنی،مشکالتحزبیخود
را در درون حزب برطرف کنند.
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از لحاظ کیفیت و معنویت در اکثریت هستیم!
برگرفته از کتاب «از سید ضیاء تا بختیار»،نوشته مسعود بهنود

در نخستین ســال دولــت عال (ســال  )1334در پرتوی
گسترش وابستگی به غرب ،واردات به  23.9میلیارد ریال
افزایش یافت ،در حالی که صادرات تا هشت میلیارد پایین
آمــد .کسری بودجه که نخستین بار دولــت زاهــدی آن را
رسمیت داد  15.9میلیارد بود که تکیه روز افزون کشور
به وام ها و اعتبارات خارجی را توجیه می کرد .سال ،35
دوران برنامه عمرانی اول (که قــوام آن را پی ریــزی کرد)
پایان گرفت ،در حالی که عمال در هفت سال عمر آن کاری
صورت نگرفته بود .تهیه برنامه عمرانی دوم را به ابوالحسن
ابتهاج رابط قوام و آمریکایی ها سپرد .او در همکاری فشرده
و تنگاتنگ با آمریکایی ها و براساس توصیه های آنان برنامه
ای تهیه کرد که  1.12میلیارد هزینه داشت که  35درصد
آنبرپایهتعهدهایناشیازپیمانبغدادبایددرراههایآهن،
آسفالت ،شوسه ،بنادر و فرودگاه ها و تاسیسات نظامی خرج
می شد 65 .درصد هزینه های این برنامه را می بایست وام
ها و اعتبارات خارجی تامین کند .با همه دست و دلبازی
بــانـکداران غرب در دادن وام به ایــران ،چیزی به بخش
های عمرانی و اصالحی نمی رسید .باال رفتن وحشتناک
هزینه زندگی و تورم ،بزرگ ترین مشخصه این دوران رونق
اقتصادی بود .چاره جویی عال برای این وضع نگران کننده،
گذراندن قانونی بود برای جلب سرمایه های خارجی ؛این
قانونکهسازمانبرنامهآنراتوصیهکردهبودبهسرمایههای
خارجی با شرایط مناسب اجازه می داد تا هرگاه بخواهند
سود و سرمایه خود را از کشور خارج کنند .این قانون دوم
نشان می داد که هنوز سرمایه داران اروپایی و آمریکایی،
حوادث نهضت ملی کردن نفت را به یاد دارند و از آن می
ترسند.چنانکهدرقراردادکنسرسیومنیزمادهایگنجانده
بودند ،به این معنا« :هیچ گونه اقدام قانون گذاری یا اداری
اعم از مستقیم یاغیرمستقیم یا هر عمل دیگری از طرف
ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی یا محلی) این
قرارداد را لغو نخواهد کرد و در مقررات آن اصالح یا تغییری
بهعملنخواهدآوردومخلحسناجرایآننخواهدشد».در
تمامقراردادهاییکهدرایندورهبیشترسازمانبرنامه،دوراز
چشممجلسومردم،باشرکتهایآمریکاییمیبستوتنها
به تصویب هیئت وزیران میرسید ،موادی وجود داشت که
حکایت از همین نگرانی ها داشت.در این قراردادها همانند
قرارداد نفت و گاز ،هیئت های داوری بیگانه می بایست به
اختالف ها رسیدگی کنند و هیئت مدیره هایی که اکثریت
آن ها را آمریکاییان یا خارجیان طرف قرارداد تشکیل می
دادند،دارایاختیاراتفوقالعادهبودند.هنگامرسیدگیبه
الیحه قرارداد کنسرسیوم در کمیسیون مجلس ،نمایندگان
پرسیدند« :سه عضو ایرانی هیئت مدیره کنسرسیوم در برابر
هفت عضو خارجی چه میتوانند بکنند».دکتر امینی عاقد
قرارداد گفت« :گرچه ما از نظر کمیت در اقلیت هستیم ،ولی
از لحاظ کیفیت و معنویت در اکثریت هستیم!».
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گزارش خبری
با اشاره به انتشار ویدئوی تفرقه افکن و
توهین آمیز توسط یک استاد دانشگاه

دادستان زاهدان :فرد هتاک
تفهیم اتهام شد

یکی از اســتــادان دانشگاه آزاد زاهــدان که ویدئویی با
محتوای تفرقه افکن و توهین آمیز تهیه و منتشر کرده
بــود ،دستگیر شــد .دادســتــان عمومی و انقالب مرکز
استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با «خراسان»
ضمن محکوم کــردن اقــدام ایــن استاد دانشگاه ،آن را
خالف اخالق ،شرع ،انصاف ،عرف و خالف شان یک استاد
دانشگاه دانست.
حجت االسالم والمسلمین «علی موحدی راد» افزود :متهم
جمعه شب دستگیر و روز گذشته تفهیم اتهام شد و با قرار
بازداشت موقت در اختیار اطالعات سپاه سلمان است تا
تحقیقات الزم برای هدف یا اهدافش از این اقدام ،انجام و
مشخص شود کار او شخصی ،احساسی و از روی عصبانیت
بوده است یا این که گروه یا سازمانی ،موضوع را با هدف
بر هم زدن انسجام و وحدت خوبی که در استان حاکم
است ،پشتیبانی می کند .وی یادآور شد :بسیجیان زیادی
در استان بلوچ هستند و قسمتی از مرزهای کشورمان
را مــرزداری می کنند و برای دفاع از جمهوری اسالمی
شهید می دهند.
نمونه آن دو شهیدی هستند که امــروز مراسم چهلمین
روز شهادت آنان است بنابراین ضمن محکومیت اقدام
این استاد دانشگاه ،با او برخورد قضایی انجام خواهد
شد .جمعه گذشته کلیپی در فضای مجازی از یکی از
استادان دانشگاه آزاد اسالمی پخش شد که وی در این
و یدئو به اهل سنت توهین می کند .انتشار این کلیپ
واکنش های زیادی را به همراه داشت تا این که دانشگاه
آزاد اعالم کرد جمعه شب گذشته با هماهنگی های انجام
شده میان شــورای تامین استان ،فرمانداری ،بزرگان
طوایف اهل سنت و جانشین امام جمعه مسجد زاهدان،
جلسه ای تشکیل داده و در پی آن ،روز گذشته دومین
جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی
درباره این استاد برگزار و حکم تعلیق وی صادر شده است.
همچنین به گزارش آنا ،دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زاهــدان در پی این اتفاق ،انزجار خود را از چنین
حرکات تفرقهافکنانهای اعالم کردند.
▪دعوت دفتر امام جمعه اهل سنت زاهــدان به آرامش
مردم

همزمان دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز با صدور
اطالعیه ای ضمن تقبیح سخنان اهانت آمیز این استاد
دانشگاه ،مردم را به حفظ آرامش و اجتناب از هر گونه تجمع
دعوت کرد .در این اطالعیه تاکید شده است :با توجه به
حساسیت شرایط و این که ممکن است دشمنان با نفوذ
سوء استفاده کنند ،درخواست دارد از برگزاری هر گونه
تجمع در این خصوص پرهیز شود .از مسئوالن درخواست
داریم فرد خاطی را جنایتکار و حرکت اش را «اقدام علیه
امنیت ملی» تلقی کنند و به اشد مجازات برسانند تا برای
دیگر عوامل نفوذی و مزدوران دشمن درس عبرت باشد.
CMYK

