دانشگاه آزاد
ادعای سالم بودن دانشگاه آزاد

ف�ارس :رئیس دانش��گاه آزاد
گفت میتواند ادعا کند دانشگاه
آزاد از نظ��ر اداری ،مال��ی،
آموزش��ی ،اجرای��ی و مقررات
یک��ی از س��المترین نهادهای
کشور اس��ت .عبداهلل جاسبی
در شصتویکمین اجالس شورای مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی ،با اشاره به ورود به بیست و هشتمین سالگرد
تاسیس دانشگاه آزاد ،آن را تبریک گفت و اظهار داشت:
دانشگاه آزاد اسالمی خود نماد و سمبل کار مضاعف و
همت بلند اس��ت و همان طور که راه پرفراز و نش��یب
گذشته را طی کرده است باید آینده را با همت بلند خود
طی کند .وی با بیان اینکه در آغاز س��ال ،فعالیتهای
دانشگاه با پیروزیهای متعددی روبهرو بوده است ،افزود:
پیروزی در میدانهای ورزش��ی در سطح بینالمللی و
مسابقات ربوکاپ از جمله آنهاست .عبداهلل جاسبی با
بیان اینکه نهادهای کنترلی تالشهای بس��یار زیادی
برای سالمسازی محیط آموزشی دانشگاه دارند ،تصریح
کرد :خوشبختانه امروز میتوانیم ادعا کنیم که دانشگاه
آزاد از نظ��ر اداری ،مالی ،آموزش��ی ،اجرایی و مقررات
یکی از سالمترین نهادهای کشور است .وی تاکید کرد:
هیچگونه سستی و تردیدی در راهی که انتخاب کردهام
وجود نداشته است ،با تمام وجود و انگیزه آماده خدمت
به این کشور هس��تم و هرگز از مسؤولیتهای محوله
شانه خالی نخواهم کرد .جاسبی همچنین با تاکید بر
اینکه کار بسیار بزرگی در دانشگاه آزاد انجام شده است،
گفت :بارها گفتهام این کار من و شما نیست بلکه معجزه
اس��ت .رئیس دانش��گاه آزاد در خاتمه خواستار تدوین
تاریخ دانشگاه آزاد شد و با بیان اینکه خاطرات مهم این
دانشگاه با گذشت زمان به فراموشی سپرده نشود ،اظهار
داش��ت :در زمینه نگارش تاریخ دانشگاه کوتاهی شده
است که باید جبران شود و همه واحدهای دانشگاه باید
این موضوع را جدی بگیرند.

رویه بد در مجلس

فارس :یک عضو هیاترئیس��ه
ب��ا تاکید بر اینک��ه وقف اموال
دانش��گاه آزاد وجاهت قانونی و
شرعی ندارد ،گفت که اگر هم
این ط��رح در مجلس تصویب
شود مورد تایید شورای نگهبان
قانون اساسی قرار نمیگیرد و من معتقدم طراحان اصلی
این ط��رح به این موضوع واقفند اما ارائه طرح 2فوریتی
را زمینهای برای فش��ار بر شورایعالی انقالب فرهنگی و
بستری برای عقبنشاندن آن از مصوبات خود میدانند.
محمد دهقان ،نماینده مردم طرقبه با اشاره به طرح وقف
اموال دانشگاه آزاد که در مجلس مطرح است ،گفت :شرع
و قانون ما درباره وقف نظریات کامال روشنی دارد و حدود
 37ماده در اوایل قانونگذاری در کشور به وقف اختصاص
پیدا کرد از اینرو تمام ضوابط مربوط به وقف کامال روشن
اس��ت .وی ادامه داد :کسی میتواند طبق قانون مالی را
وقف کن��د که متعلق به او باش��د .البته وقف موضوعی
شرعی است و باید هدف مشروعی را از آن تعقیب کرد؛
اگر متولیان دانش��گاه آزاد و هر موسس�� ه دیگری بتواند
اموال دانش��گاه یا موسسه خود را در ملک شخصی خود
قرار بدهد طبیعی اس��ت که در این صورت میتواند آن
را وق��ف کند .دهقان در ادامه تاکید کرد :تردیدی وجود
ندارد که اموال دانشگاه آزاد ،اموالی عمومی است و تصرف
مسؤوالن دانشگاه آزاد نس��بت به اموال این دانشگاه به
نیابت از عموم انجام میشود .از این رو دانشگاه آزاد ملک
ش��خصی آنان نیس��ت .وی با ابراز تاسف از فشار برخی
دستگاهها به مجلس برای تامین اهداف خود گفت :سنت
بدی در مجلس طی سالهای گذشته به وجود آمده که
برخی از دس��تگاهها زمانی که از طريق مراجع قانونی به
اهداف مورد نظر خود نمیرس��ند از فشار مجلس برای
رسیدن به اهداف خود بهره میبرند.

اخبار
تشکیل ستاد صیانت از امنیت عمومی

فارس :وزیر کشور از برخورد شدید با کسانیکه امنیت
عمومی و حقوق ش��هروندان را به خطر میاندازند خبر
داد .مصطفی محمد نجار ،وزیر کشور در حاشیه جلسه
هیات دولت در جمع خبرن��گاران درباره بحث عفاف و
حجاب در جلسه وزارت کشور با نمایندگان گفت :این
جلسه که با فراکس��یون روحانیون مجلس برگزار شد
جلسه بس��یار خوبی بود و ما در این جلسه توضیحاتی
را مطرح کردیم و بحث ستاد صیانت از امنیت عمومی و
حقوق شهروندان در وزارت کشور بررسی و برنامه خوبی
تنظیم شده است تا بحث فرهنگ در جامعه و مدارس
و دانشگاه و مراکز دولتی ارتقا پیدا کند .نجار ادامه داد:
همچنین تصمیم گرفتهایم کسانی که امنیت عمومی
را به خطر میاندازند و مخل امنیت مردم هس��تند که
عده معدودی نیز هستند با آنها برخورد قاطع و شدیدی
داشته باشیم .وزیر کشور درباره شایعاتی درباره برکناری
طال ،فرماندار تهران گفت :من از این موضوع خبر ندارم و
چنین موضوعی صحت ندارد.

بزودی نتایج دادگاه کهریزک
اعالم میشود

وط�ن امروز :قوه قضائیه بزودی نتایج دادگاه کهریزک را
اعالم میکند .س��يدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری
در حاشیه جلس��ه هیات دولت با اعالم این خبر درباره
برگ��زاری دادگاه متهمان کهری��زک گفت :البته متولی
مربوط باید پاس��خگو باشد اما براس��اس اخباری که از
رسانهها منتشر شده دادگاهها برگزار شده است و بزودی
اطالعرس��انی خواهد ش��د.بختیاری با اشاره به تصویب
آییننامه نظارت بر دادسراها و دادگاهها گفت :امیدوارم در
ارتباط با گرهگشایی از مشکالت مردم شاهد تحول خوبی
باشیم.وی درباره مقابله دستگاه قضا با اطاله دادرسی نیز
اظهار داش��ت :کوتاه کردن فرآیند دادرسی ،شفافیت در
ی و اطالعرسانی حقوقی از جمله محورهایی است
رسیدگ 
که رئیس قوه قضائیه بر آن تاکید دارد و تصمیمات خوبی
نیز در این زمینه گرفته ش��ده است.وی گفت :براساس
تصمیم معاون اول قوه قضائیه ،ش��وراهای حل اختالف
تقویت و برخی از نواقص آنها اصالح میشود.
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ثمانه اکوان :در جلس��ه علنی روز گذش��ته
طرحه��ای یکفوریتی و دوفوریتی عجیبی
در صح��ن مجلس بررس��ی ش��ده و با قید
ی��ک فوریت به تصویب نمایندگان رس��ید؛
طرحهای��ی که یا قبل از این از دس��تور کار
مجلس خارج شده بودند و با فشار البیهای
سیاس��ی و صنفی دوباره سر از هیاترئیسه
درآوردند یا تقارن عجیبی با مسائل سیاسی
روز و اظهارنظرهای ش��خصیتهای مطرح
کشور داشتند .یکی از این طرحهای مهم که
با امضای  36نماینده مجلس به صحن علنی
راه یافت و برای تصمیمگیری به هیات رئیسه
مجلس سپرده ش��د،طرح اصالح آییننامه
داخلی مجلس برای تعیین شرایطی خاص
جهت صدور بیانیه توس��ط نمایندگان بود
که به محدود ش��دن نماین��دگان در صدور
بیانیهها و نامههایی با امضایشان تعبیر شد.
گرچه قبل از این نیز هیات رئیس��ه مجلس
خواستار تدوین طرحی جهت مشخص شدن
شرایط صدور بیانیه توسط نمایندگان و ارائه
گزارشه��ا و نظرات نماین��دگان در صحن
مجلس بود اما همزمان ش��دن بررسی این طرح یکفوریتی
در صحن مجلس با اظهارات آيت اهلل صادق آملی الریجانی
رئیس دس��تگاه قضا در گالیه از  175نمایندهای که خطاب
به وی نامه نوش��ته بودند ،تقارن زمانی عجیبی را ايجاد كرد
که ش��ائبه ایجاد محدودیت در صدور بیانیهها در مجلس را
به وجود ميآورد .گرچه نمایندگان براس��اس اصل  86قانون
اساس��ی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظرهای
خ��ود کامال آزادن��د و تا امروز نیز نماین��دگان با جمعآوری
امضای همکارانشان درباره موضوعات مختلف روز اظهارنظر
و بیانیههای مختلفی را منتش��ر کردهاند اما با تصویب این
طرح یکفوریتی ،از این پس تنها بیانیههایی دارای وجاهت
قانونی هس��تند که به امضای حداقل  100نماینده رسیده و
به هیات رئیس��ه مجلس تحویل داده شده باشند .در صورت
تصویب نهایی مجلس ،نمایندگان میتوانند درباره مسائل مهم
مملکتی ،بینالمللی یا مناسبتهای خاص بیانیه صادر کنند
و به رئیس جلس��ه تحویل دهند .این بیانیهها با امضا و درج
نام حداقل  100نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس جلسه
تسلیم میش��ود و متن بیانیه پیشنهادی بدون بیان اسامی
نمایندگان در پایان جلسه علنی قرائت میشود .با این حال
در صورت تصویب نهایی این طرح دیگر هر نوع بیانیه صادره
از سوی نمایندگان فارغ از مفاهیم مندرج در این ماده ،فاقد
ویترین
توراپوزیسیونی
روزنامه جوان در ش��ماره روز گذشته
خود از تور مؤسس��ه آمریکایی «خانه
آزادی» ب��رای اصالحطلب��ان گزارش
داد .در ای��ن گزارش آمده اس��ت :دور
جدید فعالیتهای جریان اپوزیسیون
در فضای س��ایبر در تالش برای ادامه
براندازی نرم علیه جمهوری اسالمی ایران کلید خورد .این
تالش که در قالب راهاندازی سایتی جدید و سازمان یافته
در راس��تای راهبرد ایاالت متحده آمریکا مبنی بر«مهار
داخلی» ایران اس��ت خمیرمایه آن «ب��رآورد و تخمین
اطالعاتی» ،شناس��ایی و شبکهس��ازی داخلی مبتنی بر
آموزهه��ای «مبارزه بدون خش��ونت» ب��وده و«ضربه از
درون» را پی میگیرد.
به گزارش جوان ،این س��ایت که به  2زبان انگلیس��ی و
فارس��ی اس��ت گرچه هدف خود را آموزش الکترونیکی
فعاالن مدنی ایران عنوان کرده ولیکن ارتباطات موجود
و نگاهی به سیاس��تگذاران آن نشان میدهد این سایت
مخلوق بخش��ی از بودجه آمریکا برای براندازی در ایران
است .حضور محسن سازگارا ،علی افشاری ،فریبا داوودي
مهاجری و ...در رأس این سایت ،نشانگر عریان شدن بیش
از پیش جریان س��بز و تش��کیالت وابسته به موسسات
آمریکایی اس��ت ک��ه در براندازی علیه ایران همقس��م
بوده و بخش��ی از مدیریت آش��وب در ای��ران را پیگیری
میکردند .این س��ایت که تقریباً انسجام و تجمیع توان
تجديدنظرطلبان عبور کرده از نظام و اپوزیس��یون خارج
از کش��ور اس��ت ،بنا بر تخصص و ارتباطات داخلی این
افراد قرار است به فعالیتهای خود شتاب دهد .به نوشته
جوان ،این افراد عبارتند از :آیدین جهانبخش ،روزنامهنگار
ایرانی که تجربه  10سالنوشتن و دبیری در رسانههایی
همچون ایسنا ،ایلنا و روزنامه گلستان (متعلق به محسن
سازگارا) را دارد ،بنیامین ِدکِر ،محقق و بالگر ،وی سفر به
رژیم صهیونیستی را در کارنامه خود داشته و به زبان عربی
و عبری مسلط است ،استفان شوارتز ،وی از زمان تاسیس
مرکز آزادی خاورمیانه در س��ال  2007در این موسس��ه
مشغول به کار بوده اس��ت ،اکبر عطری از اعضای سابق
دفتر تحکیم وحدت که به آمریکا پناهنده ش��ده است،
لیال عطیه از فارغالتحصیالن دانش��گاه آستین تگزاس،
کریستوفر لمبرت ،اِل ِنا گوردون از موسسان و مدیر اجرایی
«مرکز آزادی خاورمیانه» ،مریم معمار صادقی ،مدیر ارشد
برنامه در خانه آزادی ،محسن سازگارا ،ضدانقالب فراری
مقیم آمریکا و از اعضای سازمان مجاهدین انقالب و علی
افشاری ،از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت و از مفسران
و تحلیلگران ش��بکه صدای آمریکا .این سایت برانداز که
یکی از پروژههای مرکز آزادی خاورمیانه است ،منابع مالی
خود را از دفتر دموکراس��ی ،حقوق بشر و نیروی کار در
وزارت خارج ه آمریکا دریافت میکند .همچنین این سایت
دارای یک خواهرخوانده به نام موسس�� ه آموزشی آنالین
زن در
اس��ت که برنام ه آموزش الکترونیکی برای رهبران ِ
حال ظهور در خاورمیان ه عربی را دنبال میکند.
نگاه��ی ب��ه س��ابقه موسس��ه خان��ه آزادی بهوض��وح
ی
بیانگ��ر این وابس��تگی اس��ت .موسس��ه خـان��ه آزاد 
( )freedam houseدر زم��ان جنگ س��رد راهاندازی

اصال��ت و اعتبار خواهد بود و توزیع هرگون��ه نامه ،گزارش،
بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملی است
که از سوی هیات رئیسه تصویب میشود .طراحان این طرح
در دالیل توجیهی ارائه آن که منجر به محدود شدن خودشان
در ارائه بیانیههایی به مناس��بتهای گوناگون میش��ود،از
اثرگذاری بیانیهها بر افکار عمومی گفتهاند و خواستار حفظ
حرمت امضای نمایندگان در مجلس شدهاند.
البته تا به امروز كمتر بیانیهای را در مجلس ميتوان یافت
که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده و با اثرگذاری
منفی بر افکار عمومی مواجه ش��ده باشد .نمایندگان به طور
معمول دستاوردهای مهم دولت و کشور در موضوعات متنوع
را دستمایه صدور بیانیههای تشکرآمیز خود قرار میدهند یا
با انتشار نامههایی خطاب به مسؤوالن دولتی خواسته افکار
عمومی و موکالن خود را مطرح میکنند .تقارن تصویب این
طرح با صحبتهای انتقادی رئیس دستگاه قضا درباره نامه
 175نماینده به او درباره محاکمه سران فتنه بر گمانهزنیها
درباره اثر این گالیه بر تصویب طرح روز گذشته میافزاید.
البی دانشگاه آزاد قویتر از رأی نمایندگان
تصویب یک فوریت طرح اصالح آییننامه داخلی مجلس
ی��ک روز بع��د از انتقاد آیتاهلل آملی الریجان��ی از نامه 175
نماینده از او،تنها مصوبه عجیب روز گذش��ته مجلس نبود و
ش��ده اس��ت و اغلب گردانندگان این موسس��ه س��ابقه
امنیتی دارند .مدیر این موسس��ه پیتر اکرمن اس��ت که
سابقه آش��کاری در  CIAدارد و همه عناصر اصلی این
ی که به شکل جدی
موسسه صهیونیستن د یعنی یهودیان 
و سخت مدافع اسرائیل هستند .موسسه خـانه آزادی از
چند س��ال پیش تمرکزش را درباره ایران آش��کار کرده
اما قاعدتاً از قبل نیز درباره ایران فعالیت میکرده اس��ت.
گذار بخش فارس��ی خانه آزادی است و گردانندگان آن
هم اپوزیس��یون چپ ایرانی هستند .بیگمان با توجه به
فعال ش��دن این سایت که ش��بکه فکری -عملیاتی آن
موسس��ات برانداز است و نظر به پیوند آن با جریان فتنه
در داخل کشور باید توجه داشت که لژ براندازی فتنهگران
به مدیریت ضدانقالب در فضای سایبر عم ً
ال شکل گرفته
و نیازمند دقت و هوش��یاری بسیاری از فعاالن در عرصه
سیاسی – اجتماعی کشور است.
آن روی سکه!

روزنام��ه کیهان در س��تون
یادداشت روز چهارشنبه خود
در تحلیلی از اجالس گروه 15
و اهمیت آن نوشت :بیانیه حاشیهای اجالس گروه  15و
تدوین راهکاری که میتواند محل تبادل س��وخت را در
کشوری غیر از ایران عملی سازد آنقدر برای محافل خبری
و تحلیلگران سیاسی مهم به نظر آمد که عم ً
ال نظرها از
اصل نشس��ت  G15معطوف به این توافق شد .کیهان
در این مقاله تصریح کرد :جدای از اهمیت بیانیه 3جانبه،
اص��ل برگزاری اجالس گ��روه  15در ته��ران و مجموع
مذاکرات و تبادالتی ک��ه در آن صورت گرفت نیز دارای
اهمیت ویژهای اس��ت .اجالس اقتصادی و تجاری گروه
 15در حالی در تهران برگزار ش��د که جز رئیسجمهور
کش��ورمان به عنوان میزبان اجالس 8 ،رئیسجمهور به
همراه دیگر مقامات عالیرتبه از  17کشور جهان به انضمام
چند میهمان ویژه در این نشس��ت شرکت کرده بودند.
اجالس  G15با حد نصاب  6مسؤول از کشورهای عضو
میتواند رسمیت پیدا کند اما حضور بیش از این تعداد و
کش��ورهایی که با باالترین مقامات رسمی در آن شرکت
کرده بودند نش��ان داد ،اجالس تهران در س��طح بسیار
خوبی برگزار ش��ده اس��ت .کیهان در این مقاله تصریح
کرد :روز گذش��ته نشریه آمریکایی فارین پالیسی هم با
اشاره به اجالس گروه  15در تهران و بیانیه  3جانبه ایران،
برزیل و ترکیه به این مسأله اعتراف کرد و نوشت :با توجه
ب��ه رویگردانی جامعه بینالملل از سیاس��تهای آمریکا
و توزی��ع قدرتی که عرصه جهانی دیر یا زود ش��اهد آن
خواهد بود ،انتظار میرود دنیا بزودی ش��اهد محو نفوذ و
قدرت آمریکا در جایگاه ابرقدرتی جهان باشد .این نشریه
در ادامه میافزاید :دولت اوباما برخالف آنچه ادعا میشد
از زیرکی و کیاس��ت الزم برخوردار نیس��ت و با توجه به
دنبالهروی او از سیاستهای سلفش و ناتوانی در دست و
پا کردن حامیان جدید برای سیاستهای بینالمللیاش،
الجرم متحمل شکست و ضعف شده و در نهایت از صحنه
قدرت بیرون رانده خواهد شد .روی دیگر سکه برگزاری
اجالس گروه  15در تهران ،شنیدن صدای شکسته شدن
استخوانی دیگر از پیکره پوشالین ابرقدرتی آمریکا و سلطه
او بر کشورهای در حال توسعه جهان بود.

در اقدامی شگفتتر،طرحی که روز سهشنبه با پس گرفتن
تعدادی از امضاهای نمایندگان از دس��تور کار مجلس خارج
شده بود ،با البی نمایندگان نزدیک به مدیریت دانشگاه آزاد و
مسؤوالن پارلمانی این دانشگاه در مجلس بار دیگر در دستور
کار نماین��دگان قرار گرفت و با رای  129نماینده یک فوریت
آن نیز تصویب ش��د! طراح این طرح علی عباسپور،نماینده
مردم تهران و از نزدیکان عبداهلل جاسبی،رئیس دانشگاه آزاد
است که با اشاره به بحث صورت گرفته در شورایعالی انقالب
فرهنگی و تاکید برخی از اعضای این شورا بر اینکه طرح وقف
دانشگاههاازجمله دانش��گاه آزاد باید در جای دیگری قانونی
شود ،به یک فتوا اشاره کرد که نمایندگان قصد دارند آن را به
قانون تبدیل کنند .فتوای مد نظر علی عباسپور نقل قولی از
هاشمیرفسنجانی است که درآن مطرح شده بود رهبر انقالب
با وقف اموال دانش��گاه آزاد موافق هس��تند .این نقل قول که
هیچگاه از طرف بیت رهبری تایید نش��د ،در حالی به عنوان
فتوا پایه اصلی تصویب یک فوریت این طرح ش��د که مانند
جلسه روز سهشنبه باعث شکلگیری تذکراتی به هیات رئیسه
مجلس شد.حمید رسایی نماینده مردم تهران که روز سهشنبه
نیز به مطرح ش��دن این طرح مسالهدار در مجلس تذکر داده
بود ،درباره فتوای مدنظر عباسپور گفت :در جلسه شورایعالی
انقالب فرهنگی تصویب ش��د که مقام معظم رهبری درباره

وقف اموال دانشگاه آزاد اعالم نظر نکرده اند.
وی اف��زود :این طرح ب��رای مقابله با مصوبه
شورایعالی انقالب فرهنگی مطرح شده و نباید
به مجلس بیاید .علی الریجانی اما در پاسخ
به تذک��ر وی گفت :در اینج��ا بحث فوریت
مطرح اس��ت و آنچه در ش��ورایعالی انقالب
فرهنگی مطرح شد ،به دانشگاه آزاد اختصاص
نداشت بلکه یک بحث فقهی بود .وی افزود:
آنچه در این ش��ورا مطرح شد این بود که آیا
میتوان اموال یک نهاد غیرش��خصی را وقف
کرد یا نه که نظر هم��ه موافق بود .به گفته
الریجانی ،موضوع دانشگاه آزاد را نمیتوان به
نظر مقام معظم رهبری مستند کرد .رئیس
قوه مقننه یادآور شد :آنچه در شورای مذکور
عنوان شد یک نظر فقهی بود .بدین ترتیب
طرح��ی که روز سهش��نبه با پ��س گرفتن
تعدادی از امضاهای طراحان آن از دس��تور
کار مجلس با ریاست محمدرضا باهنر خارج
ش��د،روز گذشته با تصویب یک فوریتش به
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت.
«وطن امروز» در ش��ماره آينده خود اسامي
نمايندگان امضاكننده اين طرح را منتشر ميكند.
طرح علی مطهری برای انتشار آثار شهید مطهری
اما نمایندگان در سومین مصوبه جنجالی خود در جلسه
علنی روز گذشته یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده
« »12قانون حمایت حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان
را تصوی��ب کردند .در طرح یکفوریت��ی الحاق یک تبصره
ب��ه ماده « »12قانون حمایت حقوق مولفان و نویس��ندگان
و هنرمندان آمده اس��ت :با توجه ب��ه آنکه در قانون حمایت
حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان مدت حمایت از حق
پدیدآورنده  30سال تعیین شده است و نظر به اهمیت حفظ
اصالت آثار شهید مطهری و عدم تخریب آنها و نیز پیوند آن
با اعتبار علمی و اجتماع��ی امام خمینی(ره) به دلیل تایید
کامل این آثار توس��ط آن رهبر کبیر ،ضروری است ،از نشر
این آثار توس��ط ناشران متعدد جلوگیری به عمل آید و نشر
آن به همان نحوی که خود آن متفکر شهید سازمان داده و
در طول  31سال گذشته بخوبی و با نظم ویژه صورتپذیرفته
اس��ت ادامه یابد .گفتنی است در صورت تصویب نهایی این
طرح آثار شهید مطهری از شمول ماده « »12قانون حمایت
حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان مستثنا میشود و به
این ترتیب علی مطهری حق انتشار آثار پدرش را بیش از 30
سال در اختیار خواهد داشت.

در حاشیه جلسه هیأت دولت اعالم شد

انصراف  14عضو کابینه از دریافت یارانه نقدی

گروه سیاس�ی :پس از آنکه وزیر اقتصاد روز یکش��نبه از
دریافت یارانه نقدی انصراف داد 14 ،عضو کابینه دهم نیز
در اقدامی مشابه از دریافت یارانه نقدی منصرف شدند.
درحالی که سیدش��مسالدین حس��ینی ،وزی��ر امور
اقتصادی و دارایی و س��خنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد
باوج��ود آنکه فرم اطالعات اقتصادی خان��وار را پر کرده اما
از دریافت نقدی یارانه انصراف داده است ،محمدرضا فرزین
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت ،وزیر راه و ترابری
و معاون توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی رئیسجمهور
نیز در حاش��یه جلسه هیات دولت اعالم کردند که با وجود
تکمیل فرم اطالعات اقتصادی خانوار ،از دریافت یارانه نقدی
انصراف میدهند .وزیر اقتصاد در این باره گفته بود :اکنون در
مرحلهای از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قرار داریم که
به تدریج افراد استانهای مختلف باید با اعالم شماره حساب
متقاضی دریافت یارانه نقدیش��وند ،در این مرحله از تمام
هممیهنان گرامی که وضع درآمدی خوبی دارند درخواست
میکنم برای کمک به اجرای بهت��ر این قانون که در واقع
کمک به روند توسعه ملی کشور است ،با انصراف از دریافت
نقدی یارانه به اجرای این طرح بزرگ ملی یاری رس��انند.
حسینی تصریح کرده بود :با خودانصرافی و در واقع از خود
گذش��تگی افراد متمکن ،دست دولت برای حمایت موثرتر
از اقش��ار ضعیف و متوسط بازخواهد شد و این بزرگترین
راه کمک به اجرای این قانون اس��ت .حسینی در پاسخ به

این سوال که داوطلبان انصراف از دریافت نقدی چگونه باید
اقدام کنند ،گفته بود :عالوه بر آنکه در سایت وزارت رفاه که
برای دریافت شماره حساب بانکی طراحی شده است امکان
انصراف وجود دارد ،افراد با اعالم نکردن شماره حساب بانکی
عمال انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی میتوانند اعالم
کنند .وزیر اقتصاد افزوده بود :ارزیابیهای ما نشان میدهد
اصالح قیمتها درباره برق و بنزین ،س��هم و وزن چندانی
در هزین��ه خانوارها ندارد و از ای��ن رو افراد متمکن از خود
انصرافی نگران نباش��ند .وی از منتقدان گذش��ته هدفمند
کردن یارانهها نیز خواس��ته بود در صورتی که از وضع مالی
مناسبی برخوردارند هم خودشان از دریافت نقدی انصراف
دهند و هم مردم را به این کار تشویق کنند.
در حاشیه جلسه دیروز دولت همچنین حجتاالسالم
حی��در مصلحی وزیر اطالع��ات ،س��ردار احمد وحیدی
وزی��ر دفاع ،صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی،
محم��د عباس��ی وزیر تع��اون ،عل��ی س��عیدلو رئیس
س��ازمان تربیتبدنی ،جواد محمدیزاده رئیس سازمان
محیطزیس��ت ،س��یدمحمدرضا میرتاجالدین��ی معاون
پارلمانی رئیسجمهور ،مصطفی محمدنجار وزیر کشور،
سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری ،مسعود زریبافان
رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و علی اکبر صالحی
رئیس سازمان انرژی اتمی از انصراف خود از دریافت یارانه
نقدی خبر دادند.

سایه روشن
حمایت ارغوان رضایی از احمدینژاد
«بیبیسی» را عصبانی کرد

موفقیتهای پیدرپی دختران ورزشکار ایران در
مسابقات بینالمللی که با توجه گسترده رسانههای
خبری و تلویزیونهای جهانی روبهرو شده ،تلویزیون
دولتی انگلیس را به واکنش واداشت.
به گزارش ش��بکه ایران« ،بیبیسی فارسی» در
مطلبی به قلم مهدی رستمپور ،روزنامهنگار فراری که
چندماه پیش به خارج از کشور پناهنده شد ،با ابراز
نارضایتی از توجه گسترده به ارغوان رضایی ،تنیسباز
ایرانیاالصل که موفق شد در مسابقات مهم مادرید
قهرمان شود ،این توجه را یک «بهرهبرداری سیاسی»
نامیده است! بیبیسی با بیان اینکه «ارغوان رضایی
در جریان انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری،
راکت تنیس خود را ب��ه احمدینژاد هدیه کرد» ،از
اینکه خانم رضایی مورد توجه رسانههای ایران قرار
گرفته ،انتقاد کرده اس��ت .البت��ه ناراحتی تلویزیون
دولت��ی انگلی��س از موفقی��ت دخت��ران ایرانی در
عرصهه��ای بینالمللی ،موضوعی اس��ت که در این
شبکه سابقه دارد .چندی پیش نیز حضور اسکیباز
محجبه کشورمان در مس��ابقات المپیک زمستانی
کانادا با واکنش تند تلویزیون دولتی انگلستان روبهرو
شد! گفتنی است پس از پیروزی خانم ارغوان رضایی
در مقابل حریف صاحبنام آمریکایی خود در مسابقات
جهانی اسپانیا ،تعدادی از کاربران سایت ضدانقالب
«باالترین» ،یکدیگر را به مراجعه به سایت شخصی
خانم رضایی و درج مطالب توهینآمیز تشویق کردند.
این افراد ،حمایت ارغوان رضایی از دکتر احمدینژاد
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را
دلیل خود برای فحاشی به وی اعالم کردهاند.

جرس :طرفداران میرحسین
قند و شکر نخورند!

پ��س از آگاه��ی م��ردم از اه��داف ضدانقالب و
فتنهگران و س��پس ریزش شدید حامیان این فرقه،
س��ران خارج نشین و رس��انههای این جریان که از
ادامه رویکرد ماههای گذش��ته و تولید متعدد اخبار
تحریک آمیز بازماندهاند ،به انتشار مطالب و موضوعات
خندهداری روی آوردهاند .سایت وابسته به وزیر ارشاد
دول��ت اصالحات ک��ه پیش از ای��ن در اظهارنظری
جالب اعالم کرده بود «جنبش س��بز همانند پختن
سمنو اس��ت» ،در جدیدترین مطلب خود خواستار
عدم اس��تفاده حامیان میرحسین موسوی از قند و
شکر ش��ده است! «جرس» در این باره نوشته است:
«از همی��ن امروز تا  22خرداد با یک اقدام جمعی و
تبلیغات متمرکز از مردم بخواهیم که تحریم کنند؛
یعنی قند و شکر نخرند .در این تحریم قدرتی نهفته
اس��ت که در هی��چ راهپیمایی نیس��ت» .البته این
نخستین باری نیست که این سایت دست به انتشار
اینگونه مطالب «خندهدار» میزند.

اعتراف ضدانقالب
به پیروزی هستهای ایران

سایت ضدانقالب جرس در جدیدترین مطلب
خود ،بیانیه تهران را یک دستاورد بزرگ برای ایران
خوانده و نوشته است« :کشورهای غربی باید از خود
بپرس��ند در این توافقنامهای که با حضور ترکیه و
برزیل بس��ته ش��ده اس��ت ،چه امتیازی بهدست
آوردهای��م؟ به موج��ب این توافقنام��ه ،جمهوری
اسالمی میتواند کماکان به غنیسازی در داخل اعم
از  3/5یا  20درصد ادامه دهد .رامین مهمانپرست
س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ن را در مصاحبه خود ،به صراحت تايید کرده
نیز آ 
اس��ت» .نویسنده س��ایت جرس همچنین با بیان
ای��ن مطلب که «این پیروزی ب��زرگ برای تهران،
ب��ه اعتقاد من زیرکی مقامات مذاکرهکننده ایرانی
را نش��ان میدهد» ،ادامه داده است« :در برابر این
 2امتی��ازی که غرب عمال به ای��ران میدهد ،یک
دس��ت مریزاد هم به جمهوری اسالمی داده است؛
یعنی مواد مورد نیاز این کش��ور در زمینه اورانیوم
 20درصد را نیز تضمین و تامین خواهند کرد» .در
پایان این مطلب نیز با اشاره به ناکامی گروه وین در
اجماع برای تهیه یک قطعنامه علیه ایران ،نوشته
است« :کشورهای  5+1که پس از مدتها کوشش،
باالخره راضی به امضای قطعنامه تحریم نیمبندی
شده بودند ،آن را فعال معوق خواهند کرد .باتوجه به
این دالیل کامال روشن و آشکار ،کشورهای طرف با
جمهوری اسالمی غیر از دادن امتیازات ،چه امتیازی
به دست آوردهاند».

