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رصد انواع جنگنده ها و پهپادهای دشمن در
اطراف کشور

...

ویژه های خراسان
هزینه  35میلیون تومانی همراهی  vipبا
یک وزیر
بر اساس اعالم یک نهاد مسئول به تعدادی از تشکل ها و
فعاالن بخش خصوصی ،از مخاطبان خواسته شده با توجه
به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های ایران با یکی
از کشورهای اروپای شرقی در اواخر شهریورماه امسال ،در
صورت عالقه مندی به همراهی یکی از مسئوالن اقتصادی
کابینه در این سفر به صورت  ،VIPدرخصوص پرداخت
مبلغ  22میلیون تومان و  1100یورو جهت دریافت بلیت
بیزینس کالس و چهار شب اقامت در هتل پنج ستاره اقدام
کنند.

برنامه دولت برای اجبار رانندگان متخلف
به کارهای عام المنفعه
با توجه به وظایفی که هیئت وزیران در مصوبه آذرماه سال
 1394خود به تعدادی از دستگاه های اجرایی محول
کــرده بــود ،پیشنهاد برخی اعضای کابینه در خصوص
بازنگری و اصالح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مورد تایید مسئوالن ارشد اجرایی قرار گرفته که بر این
اساس ،این قانون با رویکرد محرومیتهای اجتماعی یا
کارهای اجباری عا م المنفعه برای تخلفات مکرر رانندگان
خودروها ،عابران ،موتور سیکلت ها و تخلفات ناشی از
مصرف الکل و مواد مخدر ،به زودی به دستگاه های مربوط
ابالغ خواهد شد.

...

چهره ها و گفته ها
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه با بیان
اینکهبسیاریازتصمیماتدولتتوسطجهانگیری
اتخاذ میشود ،افزود :چگونه است
حزب کارگزاران طوری بیانیه
صادر میکند که گویی هیچ
نقشی در هدایت و مدیریت
دولت نداشته است/ .
فارس
تقی رستم وندی معاون اجتماعی وزیر کشور
گفت :دشمن و جبهه استکبار در تــاش است
از ظــرفــیــت هـــای اجتماعی
نارضایتی ها استفاده کند و بر
موج نارضایتی ها سوار شود
تا به اهــداف خــود برسد.
/ایرنا
محمود میرلوحی فعال سیاسی اصــاح طلب
تأکید کرد :گله ها از رئیس جمهور از وقتی شروع
شد که روحانی از قول و قرار های
انتخاباتی اش فاصله گرفت،
به نظر میآید آقای رئیس
جمهور باید از نو قول و قرار
هــا را م ــرور کنند/ .
ایسنا
عبدا ...ناصری عضو شــورای مشورتی رئیس
دولت اصالحات گفت :اصالحطلبان میثاق دایمی
با آقای روحانی نبستهاند ،براساس مصالح کشور از
ایشان حمایت کردند اما نه گفتمان
و نه هویت سیاسی خود را در
معرض داد و ستد با آقای
روحانی قرار نمیدهند/ .
اعتمادآنالین
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فارس  -معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی گفت :پرندههایی مثل اف  ،35یو  ،2اف  ،22رافال و بی  52و پهپادهای آر کیو  ،4ام کیو  1و ام کیو  9روزانه توسط رادارها و
جفارس،دریایعمانوعراقوافغانستانکشفورصدمیشوند.امیرخوشقلبضمناعالماینموضوع،یکیازشایعاتمطرحشدهدر
سامانههایشنودمادرتنگههرمز،خلی 
فضایمجازیمبنیبرورودهواپیماهایاف 35اسرائیلیبهفضایایرانراتکذیبکردوگفت:اینهاشایعاتیاستکهدرشبکههایمجازیشایدازرویغفلتپخشمیشد.

جنجال و سکوت مشایی در جلسه دوم دادگاه

یادداشت

مشایی و بقایی در انتظار رأی بدوی ؛ جوانفکر نیامد

دومین و آخرین جلسه دادگــاه مشایی رئیس دفتر رئیس
جمهور سابق همان طور که انتظار می رفت با حاشیه های
زیادی همراه بود؛ وکالی مشایی باز هم نیامدند ،او طی یک
هفتهگذشتهبازهمازخواندنکیفرخواستخودداریکرده
ودرنهایتپسازاینکهمشاییپیشنهادمهلتیکماههبرای
قرائتکیفرخواسترانپذیرفت،قاضیبااعالمختمدادرسی
تأکیدکردکهدرمهلتمقرررأیبدویصادرمیشود.

خطاب به حضار اعالم کرد اگر آقای مشایی درخواست
کند وقــت را تمدید میکنیم تا از خــود دفــاع کند ،اما
این را نمیخواهد .مشایی در این جلسه درخصوص
صالحیت دادگــاه هم معترض بود که قاضی در پاسخ،
تأکید کرد که قانون ،تشخیص این موضوع را برعهده
دادگاه گذاشته است.در این میان به نوشته میزان ،در
این جلسه خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما ،تسنیم،
شبکه خبر ،باشگاه خبرنگاران و ایسنا حضور داشتند.
البته به نظر می رسد حضور رسانه ها در این جلسه محدود
به همین چند رسانه بوده؛ زیرا دیروز از حضور خبرنگار
خراسان در جلسه ممانعت به عمل آمد.

▪قرائت اتهامات در بین فریادهای مشایی

در این جلسه که از ابتدا تا انتهای آن ،مشایی بدون لحظه
ای توقف مداوم داد و فریاد می کرد و مدعی بود که دادگاه
صالحیت ندارد ،کیفرخواست از سوی نماینده دادستان،
قرائت و سه اتهام اقدام علیه امنیت کشور ،فعالیت تبلیغی
علیهنظاموتوهینبهمقاماتدولتیبهمتهمتفهیمشدکه
وی از پاسخ به اتهامات امتناع کرد .بنا بر گزارش میزان،
اسفندیار رحیم مشایی ،دومین جلسه دادگاه خود را نیز
با رفتارهای نامتعارف آغاز کرد و حتی هنگام تالوت قرآن
نیز ،با صدای بلند مشغول صحبت بود .در جلسه دیروز
پس از آن که مشایی مدعی شد کیفرخواست را نخوانده
است ،قاضی گفت :کیفرخواست را برای شما آوردهاند؛
اما از پذیرش آن استنکاف کرده اید اسناد آن موجود است.
در این هنگام قاضی دستور داد سند استنکاف مشایی از
پذیرش کیفرخواست را روی نمایشگر محل دادگاه نشان
دهند ،اما مشایی روی خود را برگرداند!
▪سواالت قاضی از مشایی

به گــزارش باشگاه خبرنگاران ،در این جلسه ،قاضی

دکتر مصطفی غفاری

▪جوانفکر نیامد ،ختم دادرسی بقایی اعالم شد

غضنفرآبادی خطاب به متهم گفت :آقای مشایی چرا
میخواستید جیسون رضاییان را ببینید؟ ،پانتهآ فیوزی
و آزیتا شفازند چه کسانی هستند؟ ،چرا روز چهارشنبه
کیفرخواست را نگرفتید؟ ،ارتباط خود با جاسوسان
انگلیس و اسرائیل را توضیح دهید ،لیال زند چه ارتباطی
با رژیم صهیونیستی داشت؟ ،سرویس امنیتی انگلیس
چــرا به شما گفت :فرایند استفاده از بدنه اجتماعی
اصــاح طلبان را تئوریزه کنید؟ شما دنبال ریاست
جمهوری از طریق جریان نفاق و کشو رهای کانادا و
انگلیس بودید .بهانهجویی نکنید؛ با این کار به خود ظلم
میکنید .بنا بر این گزارش ،مشایی به هیچ کدام از این
سواالت پاسخ نداد و تنها گفت :میخواهم با کت و شلوار

از خودم دفاع کنم .در واکنش به این پاسخ مشایی قاضی
غضنفرآبادی گفت :آقای مشایی این جا سفارت انگلیس
نیست ،این جا دادگاه است .شما و آقای بقایی چه تفاوتی
با سایر مردم دارید که خود را تافته جدا بافته میدانید.
▪غضنفرآبادی :هیچ اصراری به محکومیت مشایی
نداریم

غضنفرآبادی در ادامه جلسه خطاب به متهم گفت :آقای
مشایی میخواهید دادگاه را برای یک ماه دیگر تشکیل
دهیم کیفرخواست را مجدد بفرستیم و وکیل خود را
معرفی کنید؟ ما هیچ اصراری به محکومیت شما نداریم
شما چــرا به محکومیت خــود اصــرار داریــد؟ وی سپس

انتقادات تئوریسیناصالحات از روند سیاست زدایی
از جامعه ایران
یک تئوریسین برجسته اصــاحــات با اشــاره به ایــن که مردم
موضوعاتی چون ریزگرد یا کمبود آب را هم سیاسی می بینند،
تأکید کرد این که عده ای روند سیاست زدایی را در دستور
کار قــرار داده انــد ،درســت نیست؛ چرا که امــروز جامعه
همین سیاستزدایی را هم شکلی از اعمال سیاست
میبیند که میخواهد جامعه را آرام کند و افکار عمومی
را از آن حالت تیز بودن خارج و نسبت به شرایط موجود
رضامند کند .به گزارش ایلنا ،محمد رضا تاجیک از چهره
های برجسته جریان اصالحات درباره برخی تحلیل ها
درخصوص سیاست زدایی از جامعه ایران گفت :مردم
دیگر در پس و پشت هر واقعهای یک دست پنهان
سیاسی را می بینند ،حــاال اگــر ایــن مسئله
گران شدن نان است یا ریزگرد و کمبود آب
و باران ،تحلیل سیاسی میکنند و آن را
یک امر طبیعی نمیدانند و یک امر
سیاسی میشناسند .در نتیجه
اصحاب سیاست را مــورد تعرض
قرار میدهند که چرا ریزگرد هست
و چرا آب نیست و . ...

وی با بیان این که باید اجازه بدهیم جامعه در یک مسیر طبیعی
رشد سیاسی قــرار بگیرد ،افــزود :این که ما بخواهیم تفکیک
بگذاریم بین حجاب زنان و امر سیاسی ،مسئله حصر و
امر سیاسی ،مسئله جنسیت ،زنــان و ورودشــان به
ورزشگاه ،موسیقی و امر سیاسی و  ...غیرممکن
است.
این استاد دانشگاه درخصوص اعتراضات اخیر در
کشور هم گفت :درباره وقایع اخیر جامعه خودمان
جدا از مسئله اقتصادی ،خشم سیاسی و خشم
اقلیتها و خشم جنسیتی هم احتماال در
جامعه وجود دارد و نفرتهای دیگری
که توسط برخوردهای مختلف به
صورتتاریخیایجادشدهاندممکن
اســت انباشته شــده باشند و همه
ایــن ها در یک کالبد خــودشــان را
تجمیع میکنند و از یک مجرا بیرون
میزنند .یعنی اگر صورت اعتراضات
اقتصادی است به این معنا نیست که
سیرتش هم اقتصادی است.

به گزارش ایسنا ،دیگر متهم پرونده مشایی ،نیز علی اکبر
جوانفکر بود که نه خود در دادگاه حضور یافت و نه وکیلی
معرفی کرده بود .همچنین به گزارش ایرنا ،مهران عبدا...
پور وکیل بقایی اعالم کرد جلسه دادگاه معاون اجرایی
دولت دهم هم به دلیل استنکاف موکلش از حضور در
جلسه دادگــاه در شعبه  ۱۰۵۹دادگــاه کارکنان دولت
برگزار شد .به گفته او پرونده بقایی با دو عنوان اتهامی
توهین به مسئوالن و نشر اکاذیب تشکیل شد و پس از
تفهیم اتهام ،ختم دادرســی اعالم شده تا رأی در مهلت
مقرر قانونی صادر شود .حمید بقایی معاون اجرایی دولت
دهم سال قبل هم در پنج جلسه به اتهام مالی و اختالس
محاکمه و به  15سال حبس محکوم شد و با تایید رای
دادگاهبدویدردیوانعالیکشور،اسفندماهسالگذشته
برای تحمل کیفر به زندان اوین انتقال داده شد.

مانیفست نواصولگرایی تصویب شد
واعظ آشتیانی :قالیباف ،آن را رسانه ای کند
محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت و از چهره های نزدیک به محمدباقر قالیباف
از تصویب مانیفست نواصولگرایی در شورای مرکزی این جمعیت خبر داد .به گزارش مهر،
پیرهادی دراین باره اظهار کرد :مانیفست نواصولگرایی که در کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت
و عدالت ایران اسالمی تهیه و دو هفته پیش به شورای مرکزی این حزب ارسال شده بود ،در
جلسه آخر شورای مرکزی تصویب شد .وی افزود :در این مانیفست ،مسائلی مانند نسبت جریان
نواصولگرا با عدالت ،نهادهای حاکمیتی ،سبک زندگی جدید مردم به خصوص طبقه متوسط
شهری ،جوانان و پیش کسوتان و همچنین لزوم مردمیکردن امور اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی،
طرح شده است .دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت اضافه کرد« :این مانیفست ،در نشستی با
حضور رسانه ها و تعدادی از اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت منتشر خواهد
شد ».نواصولگرایی ،مفهومی است که پس از انتخابات سال  ۹۶ریاستجمهوری ،با صدور
محمدباقرقالیبافمطرحشد .جمعیتپیشرفتوعدالتازتشکلهاینزدیکبه
بیانیهای،توسط ّ
شهردار اسبق تهران است که محسن پیرهادی ،عضو سابق شورای شهر ،دبیرکل آن است .درباره
این مانیفست امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با ایلنا ،در واکنش به
معرفی مانیفست نواصولگرایی از سوی محمدباقر قالیباف اظهار کرد :این که ما بخواهیم به
اصولگرایی یک «نو» اضافه کنیم و محتوای عملیاتی آن را تعریف نکنیم و از هدف صحبت به میان
نیاوریم ،امکانپذیر نخواهد بود .این عضو جبهه یاران انقالب تاکید کرد :آقای قالیباف که مدعی
مانیفست نواصولگرایی است ،چقدر خوب است که در رسانهها بند به بند آن مانیفست را توضیح
دهد و در نشستی رسانهای آن را مطرح کند.

رحیم پورازغدی:سخنان مراجعبا نظرم
منافاتی نداشت
رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی که
سخنرانی اش در فیضیه قم جنجال برانگیز شد ،درباره
انتقادها از سخنانش تأکید کرد این فضاسازی ها یک کار
رسانه ای بود که از تهران هدایت و در قم اجرا شده است.
▪رحیم پور ازغدی :احتمال می دهم تمام سخنان بنده
مطالعه نشده است

به گزارش فارس ،حسن رحیمپور ازغدی عضو شورای
عالیانقالبفرهنگیدردورهمعرفترضوی دانشگاهآزاد
اسالمی در جمع دانشجویان ،در پاسخ به سوالی مبنی بر
این که« ،شما گفتید ریشه سکوالریسم در حوزه است ،آیا
با مواضع برخی مراجع نظر شما تغییر کرده است؟» گفت:
سخنی که از آقایان نقل شد با آن چه من گفتم منافاتی
نداشت .یعنی مربوط به یک مطلب نبود .من احتمال قوی
میدهم تمام سخنانی که بنده در مدرسه فیضیه مطرح
کردم مطالعه نشده و تمام فیلم سخنرانی را ندیدند .چون
آن چه به عنوان پاسخ داده شد ،اصال چیزهایی نبود که
ربطی به مطالبی که من گفتم داشته باشد .ازغدی تاکید
کرد :به طور مثال من سوالی پرسیدم که آیا اگر کسی

▪خطر سکوالریسم در حوزه بیشتر از دانشگاه است

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :متاسفانه برخی
مواقع مسائل درست منتقل نمیشود یا این که درست
خوانده نمیشود .یک بخشی هم حتما به دلیل اشراف
نداشتن به مطالب گفته شده بوده است .رحیمپور ازغدی
با تأکید مجدد بر این که خطر سکوالریسم در حوزه خیلی
بیشتر از سکوالریسم در دانشگاه است ،افزود :باید صد تا
درس خارج فقه داشته باشیم یکی بیاید بحث خارج فقه
شهرسازی و معماری بگوید ،یکی فضای مجازی را ،یکی
خانواده را با شرایط جدید .با سواالت جدید به سراغ منابع

عملگرایی ،راهی به تقوای جمعی

در دو یادداشت گذشته ،به جایگاه بایسته عملگرایی
پرداختیم و این که از دیدی واقعبینانه ،میتواند چه
جایگاهی در فرایند آرمانخواهی داشته باشد .مسئله
بهطور ساده و مختصر این است که عملگرایی میتواند
 .1فارغ از بحثهای بیسرانجام نظری؛ و  .2فارغ از
ـاد سیاسی؛ حرکت عمومی کشور به
قبیلهگرایی حـ ّ
ِ
سمت بازسازی یک نظم مدنی ـ سیاسی نوین را تسهیل
و تسریع کند .این موضوع میتواند چند نشانه در فهم
و عمل کنشگران سیاسی داشته باشد؛ اول :این که
عملگرایی مستلزم سایش و فرسایش آرمانها نیست،
بلکه یک راهبرد اثرگذار در خدمت آرمانخواهی است.
دوم :این گــزاره که بخشی از مسیر رفتن به سوی قله
آرما نهاست میتواند به دست و با پای رقیبان درون
چارچوب نظام سیاسی محقق شــود .ســوم :ادراک و
تعهد نسبت به دو گزاره پیشین ،ارزش «اجماع» را به
کنشگران سیاسی یــادآور می شود و آن ها را بهسوی
همگرایی و همافزایی میراند .در نتیجه ،هزینههای
حاشیهای رقابت میان نیروهای سیاسی کاسته شده
و مردم به عنوان صاحبان اصلی حق حکومتگری که
در انتظار خدمات بهتر از ســوی نظام سیاسی برای
بهبود همهجانبه زندگی خود هستند ،رضایت خاطر
بیشتری خواهند داشت .به این ترتیب ،عملگرایی با
افزایش کارآمدی در حکمرانی گره میخورد و خود را
در این زمینه نشان میدهد .در نقطه مقابل ،واگرایی
و فرافکنی از نشانههای روشن ناکارآمدی نیروهای
سیاسی در حکمرانی خوب و پاسخ به انتظارات حق
جامعه برای داشتن زندگی بهتر است و البته شرایط
را بغرنجتر نیز میکند .در روزهــای گذشته ،اختالف
شدید بین نیروهای سیاسی موتلف در دولت و مجلس،
بهخوبی این شکاف را نمایان کرده است .از بروز واگرایی
میان «حزب کارگزاران سازندگی» و «حزب اعتدال و
توسعه» که هسته اصلی مسئوالن اجرایی بلندپایه کشور
را در این دوره شکل میدهند تا هشدارهای انتقادی
جدی نیروهای اصالحطلب ـ بهویژه از درون مجلس ـ در
خصوص ناکارآمدی دولت بهویژه در مدیریت اقتصاد
کشور .البته نقد و تذکر به خودی خود نه تنها عیب نیست
که حسن است اما هنگامی که بوی «مسئولیتگریزی»
و «مقصرسازی رقیب» از آن برمیخیزد ،نمیتوان
آثــار مثبت مترتب بر «خودانتقادی» را از آن انتظار
داشت .برای درمان بیماری ریشهدار واگرایی سیاسی
که خود را در متن کنش نیروهای سیاسی حاکم ـ حتی
در دوران تصدی مسئولیتشان ـ نشان میدهد ،باز هم
کارایی نسخه عملگرایی و اجماع را میتوان دریافت.
هم گرایی و «نقد درونگفتمانی» میتواند مقدمهای بر
«تقوای جمعی» باشد؛ یعنی تصمیمگیران و مجریان با
«خودپایی» مسئولیت مشتر کشان در شرایط کنونی
را یادآور شده و فراتر از اختالف نظر یا سیاسیکاری،
به اقدامات عملی برای جلب رضایت ولینعمتان خود
برسند .آموزه مهم امیرالمومنین (ع) در عهد با مالک
اشتر برای والیت بر مصر ،نشان میدهد که مردم نیز
کم و بیش با «عینک عملگرایی» متصدیان را داوری
میکنند« :ای مالک ،بدان که  ...مردم در کارهای تو
چنان مینگرند که تو در کارهای والیان پیش از خود
مینگری و دربــاره تو آن میگویند که تو دربــاره آنان
میگویی و نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت که
خدا از ایشان بر زبا نهای بندگانش جاری ساخت».
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اخبار

فضاسازی درباره پالکاردی در تجمع فیضیه پشت پرده دارد
چهارتا حاشیه و شرح بخواند مرجع میشود؟ ولی دیدم
دوستان آن را به صورت خبری نقل کردهاند ،این گونه که
فالنی گفته کسی که چندتا حاشیه و شرح بخواند مرجع
می شود! من راجع به این ها بحث کردم و اصال من سوالی
گفتم نه خبری! ما راجع به این ها بحث کردیم نه راجع به
مراجع موجود ،بعد این که من سؤالی مطرح کردم نه این
که خبری ،ولی متأسفانه این گونه برداشت شده که این
سخنان توهین به فالن چیز است.

political@khorasannews.com

فشار عربستان و امارات برای تغییر موضع
عمان

برویم ،نباید طوری از واقعیات اجتماعی غافل شویم که
سر ما کاله بگذارند.وی با بیان این که اظهاراتش منطبق
بر فرمایش های امام راحل است ،افزود :امام حرفهایی
را زده که من اصال جرئت نمیکنم بگویم! امام میگوید
افعیهایخوشخطوخالحوزه!چهکسیجرئتمیکند
این حرفها را بزند؟ خوب شد من این حرف را نزدم ،وگرنه
میگفتند فالنی گفته در حــوزه افعی داریم .برخی از
انتقادهاییراکهشهیدبهشتیوشهیدمطهریکردهاندما
جرئتنمیکنیمبگوییم،ممکناستبگوینداینهاتوهین
به حوزه ،روحانیت و مراجع است .اگر این ها توهین است
پس از منظر برخی آقایان ،اول باید امام را محاکمه کنید!

▪تمام تابلوها را خواندم ولی پالکارد جنجالی ندیدم

رحیمپور ادامه داد  :آن جا بحث عدالت خواهی بود؛ این
که مسئوالن فاسد باید مجازات شوند ،دهها پالکارد بود
که هیچکدام از این پالکاردها را هیچکس نشان نداد،
یک پالکارد که نمیدانم چه کسی بود و اصال من هم آن
را ندیدم و گفتند که قبل از جلسه شما بوده و جمع شده
است ،شد تمام جلسه و بقیه جلسه همه حذف شد .این
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی یادآور شد :جالب این
است که من همه تابلوها را خواندم تا نگویند که سانسور
میکنیم ولی چنین تابلویی ندیدم .اصال فرض کنید
چنین تابلویی بوده است ،ولی چرا باید چنین مسائلی
مطرح شود که بگویند این ها تهدید به قتل کردند!
البته من فهمیدم که ایــن فضاسازی بــرای چه
بوده ،یک کار رسانهای بود که از تهران هم هدایت
میشد و در قم اجرا شد .رحیمپور ازغدی ادامه
داد :به نظر من این موضوع برای جلسهای بود که
رئیسجمهور را خواستند تا برای اقتصاد برجامی
و گرانیها توضیح دهد و این که چرا مشکالت ما با
توسل به آمریکا درست نشد ،به نظرم خواستند این
مسائل در مجلس مطرح نشود.

تسنیم  -اندیشکده «استراتفور» آمریکا از فشار ریاض و
ابوظبی به عمان برای تغییر موضع خود در قبال پروندههای
منطقهای به ویژه رابطه با ایران خبر داد .بنا بر این گزارش
عمان در تالش است تا در منازعات خلیجفارس سیاست
بیطرفی را پیشه کند .در حالی که آمریکا ،ایــران را با
تحریمهای اقتصادی هدف قرار داده ،امارات و عربستان
نیز با فشار بر عمان تالش می کنند این کشور را به سمت
قطع روابــط با تهران سوق دهند و در نهایت بر انتخاب
جانشین سلطان قابوس تأثیر بگذارند.

برگزاری کنگره اعتماد ملی در مهر؛ حکم
دادگاه علیه حضرتی لغو شد
فـــارس  -حــجــت نــظــری ،رئــیــس کمیته تــبــلــیــغــات و
اطال عرسانی حزب اعتماد م ّلی ضمن اعــام لغو حکم
دادگاه علیه «حضرتی» از برگزاری کنگره مجدد این حزب
حداکثر تا پایان هفته اول مهر خبر داد .او دربــاره حکم
موقت توقف اقدامات الیاس حضرتی در این حزب گفت:
این نامه ،بالفاصله توسط نماینده قانونی حضرتی ،مورد
اعتراض قرار گرفت و چند روز بعد ،دادگــاه ،با اعتراض
حضرتی موافقت کرد و از آن دستور موقت ،رفع سوء اثر شد
تا الیاس حضرتی کنگره این حزب را حداکثر تا پایان هفته
اول مهر ماه برگزار کند.
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