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توضیحات فرمانده ارتش پاکستان به سرلشکر
باقری درباره آزادی مرزبانان ایرانی

...

ویژه های خراسان
تداوم دردسرهای خرید بنز در دولت
احمدی نژاد
بر اساس گزارش یک مقام اجرایی به تعدادی از مدیران نهاد
ریاست جمهوری ،اعالم شده به رغم آن که بخش زیادی از
تفاهمنامه شماره  ۲۰۲در تیرماه سال  1391در خصوص
خرید خــودروی بنز بــرای برگزاری شانزدهمین اجالس
سران جنبش عدم تعهد در تهران ،اجرایی شده است اما
هنوز موضوع تسویه حساب نهایی انتقال ارز خارجی به
شرکتواردکنندهاینخودروهاتوسطیکدستگاهدولتیبا
اشکاالتاجراییمواجهبودهکهنیازمندهمکاریومساعدت
برخیدستگاههایوابستهبهدولتاست.

هشدار به مدیران درباره حساسیت به هدر
رفتن «انفال»
طبقنامهجدیدیکنهادمسئولبهتعدادیازمدیرانسازمان
ها و ادارات دولتی با یادآوری بخشنامه سال  1393دولت
از آن ها خواسته شده با توجه به اهمیت و ضرورت برخورد با
ت های عمومی ،در صورت مشاهده
متجاوزین به انفال و ثرو 
اینمواردضمنجلوگیریازتداوماقداماتمجرمانه،مراتبرا
سریعبهمعاونتحقوقیریاستجمهوریاعالمکنندتاپساز
رسیدگیبهموضوع،بهپیگردقضاییتخلفاتنیزاقدامشود.

...

سازمان ملل
رایضدآمریکاییالهه،بهشورایامنیترسید
دبیرکلسازمانمللرایضدآمریکاییاخیردیوانالههراکه
برایتوقفتحریمهایایرانصادرشدهبود،بهشورایامنیت
اینسازمانارجاعکرد.بهگزارشایرناآنتونیوگوترش،درنامه
خودبهرئیسبولیویاییشورایامنیتنسخهایازرایدیوان
الههدربارهرایبهتعلیقبرخیازتحریمهایضدایرانیآمریکا
رانیزضمیمهکردهکهبهعنوانیکسندحقوقیتلقیمیشود.
گفتنیاستدیوانالههکهبازویقضاییسازمانمللبهشمار
می رود 11 ،مهر پس از چند هفته بررسی شکایت ایران از
تحریمهای 15مردادآمریکا،باتاییدبرخیازدرخواستهای
ایران تا صدور رای نهایی ،رای به تعلیق تحریم های واشنگتن
داد.آرای دیوان الزم االجرا بوده و غیر قابل فرجام خواهی
است.وزارتامورخارجهآمریکاپسازصدوررایدیواناعالم
کردکهپیمانمودترافسخمیکند.براساسبند 3ماده23
پیمانمودت،هریکازطرفینمیتواندبادادناخطارکتبیبه
مدتیکسالبهطرفدیگراینعهدنامهرافسخکند.علیرضا
جهانگیری سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح
کرده بود :در صورتی که رأی به نفع ایران صادر شود ،شورای
یتواندآمریکارامجاببه
امنیتنقشضمانتاجراییداردوم 
اجرایحکمکند،امااگرحکمتوسطآمریکاوتوشود،ازطریق
افکارعمومیمیتوانفشاربهآمریکاواردکرد.

فارس-سردارسرلشکرمحمدباقریرئیسستادکلنیروهایمسلحدرتماستلفنیباارتشبدقمرجاویدباجوافرماندهارتشپاکستانبااشارهبهتوافقهاینیروهایمسلحدوکشورگفت:
انتظارداریمکهنیروهایمسلحپاکستانبهآزادسازیسریعترسربازانومرزبانانربودهشدهاهتمامکنند.دراینمذاکرهتلفنیارتشبدباجواضمناظهارتأسفازاینحادثهوتوضیحاقدامات
ارتشپاکستانبرایتعقیبتروریستها،ابرازامیدواریکردکهاقداماتنیروهاینظامیوامنیتیپاکستانبهدستگیریهرچهسریعترتروریستهاوآزادسازیمرزبانانربودهشدهمنجرشود.

قائم مقام سابق حزب اعتمادملی در گفت و گو با خراسان برای نخستین بار ویژگی های حزب جدیدش را تشریح کرد

منتجب نیا  :خاتمی و عارف مانع استقالل احزاب شده اند
اوهمکارینخواهیمکرد.

فائقه انوار -دومین کنگره حزب اعتماد ملی در
تیرماه گذشته با هدف انتخاب شــورای مرکزی
همراه با حواشی بود که به باال گرفتن اختالفات
درونی و انشقاق جنجالی این حزب منجرشد .در
یکسویاینمناقشهرسولمنتجبنیاقائممقام
پیشینحزباعتمادملیوازچهرههایسرشناس
اصــاح طلب و در سوی دیگر الیاس حضرتی،
قائم مقام فعلی این حزب قرار داشتند.رسول
منتجب نیا پس از آن در بیانیه ای کنگره حزب
اعتمادملیرامهندسیشدهواینحزبراخارجاز
آرمانهایسالهایابتدایفعالیت،اعالمکردو
وعده تشکیل یک حزب جدید را داد .پس از مدتی
درنخستیننشستشورایعمومیحزبمنشعب
از اعتماد ملی با شعار «راه نو ،اعتمادی دوباره»
به طور رسمی از این تصمیم خبر داد .دراین باره
و جزئیات حزب جدید و این که در چه مرحله ای
قرارداردباحجتاالسالمرسولمنتجبنیاگفت
وگو کرده ایم .گفت و گویی صریح و خواندنی که
بامواضعصریحمنتجبنیانیزهمراهشدهاست.

با این تعریف ،دیدگاه تشکل جدید
به جبهه هماهنگی اصالحات و شــورای عالی
سیاستگذاریاصالحاتچیست؟

ماازابتدامعتقدبودیمکهاحزاببایداستقاللخود
را حفظ کنند و نباید جریانی ،هیئتی یا مجموعه
ای از احزاب را تحت شعاع قرار بدهد .انتقادهایی
همکهتابهحالداشتیمبهاینموضوعبودهاستو
درخواستماننیزازهمهاحزاب،جبهههماهنگی
اصالحات،شورایعالیسیاستگذاریوبزرگان
جریاناصالحاتآناستکهاجازهبدهنداحزاب
بههویتاصلیخودشانبرگردندوکاررابهاحزاب
باحفظهویتشانبسپارندتااحزابباهماندیشی
و تبادل نظر درونی درباره مباحث مهم و مختلف
تصمیمبگیرند.البتهدرائتالفبهصورتمتضارب
تصمیم گیری و با هماهنگی و تضارب افکار به
وحدت می رسند .اما این به معنای آن نیست که
هیچ فردی و هیچ حزبی هویت خود را از دست
بدهدومحو درمجموعهایبشود.
آیا به نظر شما شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان یا جبهه هماهنگی ،این
مشخصهراتأمینمیکند؟

آقایمنتجبنیا،تشکیلحزبجدید
درچهمرحلهایاست؟

فعال دوستان در حال تدوین اساسنامه و مرامنامه
هستند.همچنینکمیتههاتشکیلشدهومشغول
کارهستند.

خیر،متأسفانهشورایعالیسیاستگذارییکی
از اشکاالت عمده که به آن وارد است ،این است که
شخصیت های حقیقی را کنار احزاب قرار داده
اند و حتی سایه این افــراد سنگین تر از احــزاب و
فردمحوریمعیارومالکتصمیمگیریهاودقیقا
خالفهویتاحزابوتخریباست.

آیـــا درخـــواســـت تــاســیــس حـــزب به
کمیسیون ماده  10احزاب وزارت کشور ارائه
شدهاست؟

خیر؛هنوزدرخواستتأسیسحزببهکمیسیون
ماده 10ارائهنشدهاست.

خبرتشکیلحزبازسویشماودوستا
نتان با شعار «راه نو و اعتماد دوباره» سوال هایی
را به وجود آورد از جمله این که منظور از راه نو و
اعتماددوبارهچیست؟

هماینکنهنامتشکیالتونهشعاردایمی مشخص
نشده است ،فعال دوستان به طور موقت این شعار
و آرم را تهیه کردند تا زمانی که با دوستان به جمع
بندی نهایی در این باره برسیم .بنابراین ممکن
استتغییرکند...
به هرحال پشت این شعار فلسفه ای
وجود دارد...

دوستان نظرشان این است که تشکیالت قبلی
از مسیرش خارج شده و به روز نیست ،تا حدی
باید همراه با مردم و تحوالت اجتماعی حرکت
کنیم .این تشکیالت در سال  84تأسیس شد و
بیش از 13ســال از عمر آن می گذرد و از این رو
بنابرضرورتهایروزجامعه،نیازبهتغییروتحول
دارد از سوی دیگر این تشکیالت در سال های
اخیر از هدف گذاری که در 13سال قبل انجام

برداشت من از سخن شما درباره فرد
محوری اشاره به آقای خاتمی و عارف است .این
افــراد چقدر مانع استقالل احــزاب در تصمیم
گیریهستند؟

داده بود دور و مسیرش جدا شده است  ،یعنی از
مرامنامهواساسنامه،عبورکردهاست.ازاینروبه
آنتشکیالتدیگرنمیشوداعتمادکرد.
حزبی که شما و دوستانتان در حال پی
ریزیآنهستید،درکجایجریاناصالحاتقرار
میگیرد؟آیابهدنبالایجادجریانجدیاستیا
اینکهبخشیازجریاناصالحاتخواهدبود؟

مادردروننظامهستیموخودراازنظاممیدانیم.
هر اقدام و حرکت ما در چارچوب قانون اساسی
و نظام خواهد بود و قطعا در نظام ارکــان مورد
احترام اســت .تمام دوستانی که با ما همکاری
می کنند ،جزو اصالح طلبان قدیمی  ،ریشه دار
و فعال هستند .ما خارج از اصالح طلبی کسی را
نخواهیمآوردمگرکسیکهمرامنامهاصالحطلبان
رابپذیرد.بنابراینرویکرداینجریان،رویکردکامال

اصالح طلبی است .منتها تأکید می کنم با به روز
کردن اصالحات این روند انجام می شود .جریان
اصالحات جریان تعریف شده ای نیست که بشود
آن را در یک چارچوب و استانداردی معرفی کرد.
مابایددرتشکلجدیدتعریفمشخصازاصالحات
راداشتهباشیم.ضمناینکهرویکردمان،رویکرد
اصالح طلبانه است .یک سری تفاوت و ویژگی
ها با دیگر احــزاب خواهیم داشت که یکی از آن
ها ،استقالل هویت حزبی است .ما به هیچ وجه
نمی خواهیم به بهانه ائتالف یا هماهنگی با دیگر
احــزاب ،هویت شخصی و حزبی خود را از دست
بدهیم و روی این مسئله تأکید داریم .هر حزب یا
فردیکهباحفظهویتواستقالل،مارابپذیرد،با
اوهمراههستیمودرمقابلهرفردیاگروهیاجریان
وجبههایکهبهاستقاللماخدشهایواردکند،با

بله،متأسفانهاینافرادمانعاستقاللاحزاببودند
و البته منحصر به این افراد که نام بردید نیست.
وقتیمیگوییمفردمحوری،هیچفردینبایدمحور
باشد .زمانی که خبر شکل گیری تشکل جدید
اعالم شد ،دوستان نام من را بیان کردند .من به
این موضوع اعتراض کردم و گفتم نام من نباید در
اینماجرابیانشود.منفردیازافراداینمجموعه
هستم ،این مجموعه باید بر محور دموکراسی و
نظام حزبی حرکت کند .شخصیت های ما همه
محترم هستند اما باید شخصیت شان را برای
دموکراسی و مردم ســاالری و آزادی تمام افراد
جامعه خرج کنند نه این که آزادی و دموکراسی را
خرجخودشانبکنند...
اماباتوجهبهاینکهزیرساختهاوساز
وکارتشکیلیکحزبدرکشوربهمفهومواقعی
آنوجودندارد،احزابیاتشکلهابهناچاردربدو

امر به حضور چهره های مهم و شناخته شده رو
میآوردندهمانطورکههماکنونتشکلجدید
نامشمارامطرحمیکنند...

فرق می کند ،ببینید! این که شخصیت های
مهم و مشهور از شهرت شان برای تقویت احزاب
دموکراسی استفاده کنند ،این مطلوب است .ما
به دنبال این هستیم ،اما اگر شخصیت ها خود
را محور قرار بدهند و احزاب حول آن بچرخند،
این فردمحوری است و متأسفانه احزاب ما دچار
این آفت شده است .یکی از آفات دموکراسی در
کشور ما این است  ،این نشانه توسعه نیافتگی
سیاسی جامعه ماست ،ما باید از این نقص عبور
کنیم .راه عبور آن نیز این است که شخصیت
ها را نباید محور قرار داد افراد باید در خدمت
حزب و دموکراسی و توسعه باشند .اگر چهره
های مطرح ما در هر عرصه از خود عبور کنند
ما می توانیم از این نقص و آفات عبور کنیم.این
کمک می کند به این که به سمت جامعه حزبی
حرکت کنیم.
برای این که حزب و تشکل شما دچار
اینآفتنشود،سازوکارخاصیدرنظردارید؟

ما باید قانون ،اساسنامه و مرامنامه را محور قرار
دهیم و هیچ فردی برای خودش امتیاز ویژه ای
قائلنشود.اینکهمنازدوستانخواستمناممنرا
درجریانشکلگیریتشکلجدیدبیاننکنند،به
همیندلیلاستتادراولینگامجلویویژهخواری
گرفته شود .ممکن است در تشکل جدید تعداد
زیــادی از شخصیت های معروف حضور داشته
باشند،امااینرابایدبدانندکهبهعنوانیکفرددر
این حزب حضور دارند و محبوبیت شان را باید در
سبدحزبقراربدهندنهبالعکس.
درج ــری ــان اصـــاح طلب چــقــدر از
تشکیلحزبجدیداستقبالشدهاست؟

هنوز ما اقدام قطعی نکرده و فقط وعده ای داده
ایم اما این وعده مورد استقبال خیلی از چهره ها و
شخصیت ها و برخی از احزاب قرار گرفته است.
آن ها منتظر اقدام عملی ما هستند اما به نظرم در
آن زمان مورد استقبال بسیاری از عامه مردم قرار
میگیرد.

آیاباچهرههاییازجملهآقایانخاتمی،
عارف ،موسوی الری ،عبدا ...نوری و  ...در این
خصوصرایزنیشدهاست؟

خیر ،مشورتی با این آقایان نداشته ایم ولی به هر
حالماازفکرواندیشههماطالعداریموهماهنگ
هستیم و فکر نمی کنم هیچ کدام از این آقایان
مخالفاینجریانباشند.

اگــر از ســوی شــورای عالی سیاست
گــذاری یا جبهه هماهنگی اصالحات دعوت

شوید،دعوتآنهاراقبولمیکنید؟

دراینبارهبادوستانمشورتمیشودوبرایپاسخ
بهآنها،تصمیمماگروهیخواهدبود.

تشکیلحزبجدیدبهمعنایانشقاق
حزباعتمادملیاستیاانشعاب؟

نمیدانمچگونهبایدتعبیرکرد.باالخرهمجموعه
ای از اعضای موثر حــزب احساس کردند این
تشکیالت نمی توانند اهــدافــی را که از ابتدا
مدنظرشانبوددنبالکنند،بنابراینکنارهگیری
کردند و ترجیح دادند کار را به کسانی بسپارند که
اهداف را دقیق دنبال می کنند .اهداف اولیه را به
عالوه ضمایم موردنیاز و به روز شده دنبال کنند.
حاال نمی دانیم این تعبیر به انشقاق می شود یا
استقالل .عملکرد و رویکرد حــزب قبلی قانع
کنندهنبود...
یعنی اختالفات شخصی موجب این
جدایینشدهاست؟

خیر اختالفات به هیچ عنوان شخصی نبوده و
مبنایی بوده است واختالفات در جهت گیری ها
،هدف گذاری و در قانون گذاری ها بوده و امکان
همکاریوجودنداشتهاست.
میرسد؟

آیا ساختار حزب به انتخابات آینده

امیدواریمبرسیم.تعدادزیادیتمایلبهحضوردر
حزبجدیددارند.بعضیازآقایاناستعفاکردهبه
جمع خواهند پیوست ،بستگی دارد به این که ما
چگونه حزب را پایه گذاری کنیم و ساختار به گونه
ای باشد که قانع کننده افراد باشد .در بدنه حزب
هر روز درخواست های فراوان داریم از چهره های
جدید و چهره هایی که استعفا و آمادگی خود را
برای پیوستن به ما اعالم کرده اند .به نظرم بعد از
اعالم رسمی شروع به کار حزب جدید استقبال
قابل توجهی از آن خواهد شد.

دیدارهایی در گذشته با مقام معظم
رهبری داشتید ،آیا این دیدارها ادامه داشته
است؟

دیداری پر برکت با مقام معظم رهبری داشته ایم،
ما متقاضی تکرار این دیدارها هستیم و منتظریم
تا وقتی برای آن تعیین شود ،البته بعد از آن ،در
دیدارهای عمومی و جلساتی که کارگزاران نظام
بامقاممعظمرهبریداشتهاند،بندهتوفیقحضور
داشتهام.
ماجرای حصر در چه مرحله ای است؟
چهچشماندازیبرایآنمیبینید؟

امیدبهخداداریم،اینمسئلهکهمعضلیبراینظام
است باید برطرف شود  .برای رفع حصر،بارها و
به اشکال مختلف با مقامات ذی ربط رایزنی و
درخواست داشته ام ،از دوستان خواسته ایم که
متقابالتالشکنندکهزمینهحلاینمسئلهفراهم
شود.گاهی ازیکطرفمیخواهداقدامیانجام
شود اما طرف مقابل کاری می کند که زمینه آن از
بینبرودوماجراالینحلباقیمیماند.منبارهابه
دوستانعرضکردمکهبرایحلاینماجرانیازبه
همکاریدوطرفداریم.
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