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  نصراهللا: آمريكا دنبال 
گفت وگوي مستقيم با ايران است

ــن اظهاراتش به  ــان   در تازه تري ــزب اهللا لبن ــركل ح دبي
موضوع سناريوي ادعايي آمريكا عليه ايران مبني بر طراحي 

ترور سفير عربستان پرداخت.
ــن نصراهللا دليل اصلي اتهام  به گزارش رجانيوز، سيدحس
ــالمي به  ــن ندادن جمهوري اس ــكا به ايران را ت ــي آمري زن
برقراري خط ارتباطي با دولت اياالت متحده مربوط دانست 
ــتند خط ارتباطي دائم و  ــت: آمريكايي ها از ايران خواس و گف
ــتقيم با ايران برقرار كنند. وي افزود: در همين راستا يك  مس
ژنرال آمريكايي را معرفي كرده و اسم يك ژنرال ايراني را كه 
ــتار تماس با او بودند، اعالم كردند؛ ولي ايران مخالفت  خواس
ــتار گفت وگو درباره عراق  ــرد. نصراهللا گفت: آمريكا خواس ك
ــت؛ آمريكا ايران را كشوري موثر در منطقه  ــتان اس و افغانس
مي داند و مخالفت ايران آمريكايي ها را ناراحت كرد. به همين 
ــاختگي  ــل آمريكايي ها به مطرح كردن اين اتهامات س دلي
ــتقيم با ايران  پرداختند كه هدف از آن آغاز گفت وگوهاي مس

است، امري كه ايران همچنان با آن مخالف است.
ــعي  ــزود: آمريكايي ها همواره س ــن نصراهللا اف سيدحس
كردند با ايراني ها ديداري دوجانبه داشته باشند؛ ولي ايراني ها 
نمي پذيرند؛ به همين دليل مي توانند از اين پرونده براي تحميل 
تحريم هاي بيشتر بر ايران و تيره كردن روابط ايران و عربستان 
و فتنه انگيزي استفاده كنند؛ دليل اصلي آن هم، مخالفت ايران 
با برقراري خط مستقيم با آمريكاست. دبيركل حزب اهللا لبنان 
ــح كرد: آمريكايي ها براي ورود به جنگي جديد آمادگي  تصري
ندارند؛ دليل آن هم شكست نظامي و امنيتي ارتش اين كشور 

در عراق و منطقه و زيان هاي مالي است. 
آقاتهراني: در انتخابات مجلس 

شركت نمي كنم
ــالم آقا تهراني، نماينده  ــايت فردا ، حجت االس به گزارش  س
ــت تشكل جبهه پايداري در اصفهان با  تهران در مجلس در نشس
بيان اين مطلب كه جبهه پايداري انقالب اسالمي يك جبهه است 
ــت بلكه تشكل محور  نه حزب، گفت: قوام اين جبهه بر افراد نيس
است. وي افزود: ما در انتخاب جمع خواص و شوراي مركزي مان 
سوءظن داريم و هركس را در آن راه نمي دهيم؛ اما همه مي توانند 
ــته باشند. آقا تهراني در پاسخ به يكي  در جبهه پايداري حضور داش
از حاضران ابراز نگراني اش از مصادره شدن حركت جبهه پايداري 
ــط برخي نمايندگان حاضر به منظور مسائل انتخابات گفت:  توس
ــدگان و نامزداحتمالي براي  ــط نماين ــدن توس نگران مصادره ش
تبليغات احتمالي نباشيد. وي گفت: همان طور كه بارها در رسانه ها 
گفته ام قصد حضور در انتخابات را ندارم، اما به تكليف عمل مي كنم 
ــته  ــا نمايندگاني كه قصد مصادره كردن جبهه پايداري را داش و ب
باشند، برخورد خواهيم كرد. وي خاطرنشان كرد: روز اول با دوستان 
ــوراي مركزي قرار گذاشتيم كه هيچ كدام نامزد براي انتخابات  ش

آينده نشويم.
ارائه گزارش فساد مالي به هيات رئيسه

ــزارش خود  ــيون اصل 90 گ ــنيده ها، كميس ــاس ش براس
ــي را تهيه و به هيات  ــادمالي اخير بانك درخصوص پرونده فس
رئيسه مجلس ارائه داده است.  ظاهرا اين گزارش 50 صفحه اي 
در 3 مرحله، كامال محرمانه، محرمانه و عادي تهيه شده است.

تسليت ايران به تركيه
ــداهللا گل،  ــي با عب ــوي تلفن ــور در گفت وگ رئيس جمه
ــته و  ــور تركيه وقوع حادثه زلزله در تركيه و كش رئيس جمه
ــور را به دولت و ملت  ــدن تعدادي از مردم اين كش زخمي ش
تركيه تسليت گفت و از خداوند متعال براي بازماندگان صبر 

و شكيبايي مسالت كرد. 
ــود احمدي نژاد در مكالمه با عبداهللا گل ضمن ابراز  محم
ــان  ــيب ديده در حادثه زلزله خاطرنش ــدردي با مردم آس هم
ــه هرگونه كمك  ــالمي ايران براي ارائ ــرد: جمهوري اس ك
ــاعدت به مردم زلزله زده تركيه آمادگي  ــتانه و مس انساندوس

كامل دارد./  پايگاه اطالع رساني دولت
جلسه هماهنگي بزرگداشت نهم دي

ــتاد مركزي  ــي و هماهنگي س ــه اجراي ــتين جلس نخس
ــا حضور تمامي  ــه ماندگار نهم دي ماه ب ــت حماس بزرگداش
ــات دفتر مركزي  ــالن اجتماع ــاي نهاد هاي عضو در س اعض

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي برگزار شد.
 در اين جلسه كه به رياست علي محمد نائيني برگزار شد، 
ــتاد درخصوص اهميت و  ــازمان ها و اعضاي س نمايندگان س
ضرورت بزرگداشت حماسه عظيم و ماندگار نهم دي صحبت 
ــت اين  ــت و گراميداش ــد و در مورد چگونگي پاسداش كردن

حماسه به تبادل آرا و نظرها پرداختند. 
در اين جلسه نمايندگاني از سازمان ها و نهاد هاي  مختلف  
ــن پيام هاي آن  ــه و تبيي ــت اين حماس به چگونگي بزرگداش

پرداختند./ ايسنا
 آيت اهللا جنتي: منشأ بيداري اسالمي  

شناخت از خيانت هاي آمريكاست 
دبير شوراي نگهبان گفت: منشأ حركت هاي اخير و بيداري 
اسالمي در كشورهاي مختلف، شناخت مردم از خيانت هاي 
آمريكا و تحميل ديكتاتور ها بر آنهاست.  آيت اهللا احمد جنتي 
ــني و هرزگوين در  ــفير بوس ــدار امير حاجي كادونچ س در دي
ــورهاي منطقه  تهران افزود: روحيه ضد آمريكايي مردم كش
در بيداري اسالمي، به آن دليل ايجاد شده است كه مردم اين 
ــورها مي بينند آمريكا ديكتاتورهاي وابسته به خود را بر  كش
آنها مسلط كرده است، آنها باور كرده اند كه مانند مردم ايران 

مي توانند با مقاومت، قدرت آمريكا را بشكنند./ مهر
هيات پارلماني ايران در تركيه 

ــت علي اكبر آقايي، رئيس  هيات پارلماني ايران به رياس
كميسيون عمران به نمايندگي از علي الريجاني امروز براي 
ــور  ــردم زلزله زده تركيه، عازم اين كش ــراز همدردي با م اب

مي شود.
ــا و علي اكبر اوليا  ــازدار نماينده مرند و جلف ــيروس س س
ــيون اقليت  نماينده يزد و صدوق كه هر دو از اعضاي فراكس

مجلس هستند آقايي را در اين سفر همراهي مي كنند.
ــتيـ  پارلماني ايران و تركيه  ــي كه رئيس گروه دوس آقاي
ــت، رياست هيات پارلماني اعزامي ايران به تركيه را  هم هس

بر عهده دارد. / فارس

سايه خبر كمي از سياست

رئيس جمهور: هدف غربي ها تسلط بر منابع و ثروت هاي ليبي است

ــركت در مراسم تدفين وليعهد  وزير امور خارجه به منظور ش
عربستان سعودي ظهر ديروز عازم رياض شد.

ــر صالحي در ديدار  ــزارش وزارت امور خارجه،  علي اكب به گ
ــعودي به نمايندگي از كشورمان در  ــاعته از عربستان س چندس
ــم تدفين سلطان بن عبدالعزيز، وليعهد عربستان در رياض  مراس
ــركت كرد. وزير امورخارجه بالفاصله پس از ورود به رياض با  ش
حضور در مسجد عبداهللا بن تركي در مراسم اقامه نماز ميت وليعهد 

عربستان سعودي شركت كرد.
 وي همچنين مراتب تسليت دولت جمهوري اسالمي ايران 
ــاه و همچنين نايف بن عبدالعزيز معاون  را به ملك عبداهللا پادش
دوم نخست وزير و وزير كشور ابالغ كرد. مراسم نماز ميت وليعهد 
ــتان سعودي بعدازظهر ديروز با حضور بيش از 80 هيات از  عربس
سران، مقامات و هيات هاي بلندپايه و شخصيت هاي كشورهاي 
اسالمي در رياض برگزار شد. صالحي پس از خاتمه اين مراسم، 

رياض را به مقصد تهران ترك كرد. 
ــكا نيز از طرف  ــاون اول رئيس جمهور آمري ــدن، مع جو باي
ــم حضور داشت. سلطان بن عبدالعزيز  دولت آمريكا در اين مراس
ــته بر اثر بيماري سرطان در 86 سالگي در  ــنبه هفته گذش پنجش

نيويورك درگذشت. 
پيام تبريك به ليبي

ــوراي انقالبي  همچنين وزير امور خارجه در پيامي به رئيس ش

ليبي، ضمن تبريك پيروزي ملت مسلمان ليبي و آزادي كامل اين 
كشور، خواستار همكاري براي روشن شدن سرنوشت امام موسي 
ــد. پيام علي اكبر  صدر و همراهانش و يافتن محل نگهداري آنها ش
صالحي خطاب به مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي انتقالي ليبي، 
صادر شده بود. صالحي در اين پيام با تاكيد بر اين كه پيروزي انقالب 
ــين برانگيز فرزندان  ليبي به ياري خدا و مجاهدت و پايمردي تحس

ــلمان ليبي محقق شده است، ابراز اميدواري كرد  انقالبي ملت مس
ــي در ليبي، زمينه هاي اعمال  ــه با آغاز مرحله نوين حيات سياس ك
ــي مبتني بر پايه  ــده و نظام ــط مردم هموار ش حاكميت ملي توس
ــتقرار و ثبات كشور و بدون نفوذ و  ــاالري ديني با حفظ اس مردم س
دخالت هرگونه نيروي خارجي سر كار آيد. وي آمادگي مجدد ايران 

براي كمك به ملت ليبي در همه زمينه ها را اعالم كرد.

حضور صالحي در مراسم تدفين وليعهد عربستان 
مراسم تدفين وليعهد عربستان سعودي با حضور بيش از 80 هيات بلند پايه خارجي در رياض برگزار شد

ــخنگوي دستگاه قضايي و مسوول نظارت بر رسيدگي به  س
پرونده فساد بانكي اخير با حضور در برنامه گفت و گوي ويژه خبري 
سيما، درخصوص آخرين اقدامات دستگاه قضايي براي پيگيري 

اين پرونده و ابعاد تازه آن سخن گفت. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي 
ــاد عظيم بانكي اخير گفت: 67  درباره آخرين وضعيت پرونده فس
نفر به عنوان متهم در رده هاي مختلف اعم از مديران و مسووالن 
شركت هاي وابسته به شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور 
آريا احضار شده اند و 31 نفر در بازداشت به سر مي برند. وي افزود: 
ــروي) به دليل اعتمادي  متهم اصلي اين گروه (اميرمنصور خس
كه نسبت به كارهايش داشت، حاضر به توضيح درباره چگونگي 
ــور كاري اش نبود كه در اين مقطع هم خودش و هم مرتبطين  ام
ــاله را دارند باز مي كنند. اين  ــتند و مس در حال توضيح دادن هس
ــياري از  ــدند و در حال حاضر بس افراد از همان اول تفهيم اتهام ش
ابعاد پرونده به مرحله جديدي رسيده است، چون متهمان در حال 

اعتراف هستند.
يك كار برنامه ريزي شده 

ــن پرونده نگاه  ــداي امر كه به اي ــرد: در ابت ــه ك اژه اي اضاف
ــردرگمي بوده و كار  ــم به نظر مي آمد كه يك كالف س مي كردي
ــت، اما باكمي دقت به اين  ــت كه اتفاق افتاده اس بي برنامه اي اس

ــده، مهندسي و  ــيديم كه اتفاقا كاري برنامه ريزي ش نتيجه رس
ــت و اين افراد طرح و برنامه داشتند  ــده و شبكه اي اس طراحي ش
و در نهايت ابعاد اين قضيه را باز كردند. محسني اژه اي با اشاره به 
اين كه يكي از كارهاي صورت گرفته در اين پرونده رديابي وجوه 
ــن افراد از بانك گرفته   ــود، گفت: بخش عمده از وجوهي كه اي ب
بودند در خود شركت وجود نداشت و در حساب هاي شركت  واريز 
نشده بود كه با پيگيري و رديابي كه صورت گرفت، مشخص شد 
متهم اصلي اين پرونده اعضاي هيات مديره و بازرس را دور زده و 
كنار گذاشته، چند حساب شخصي در بانك باز كرده و بيش از هزار 
ميليارد تومان از اين پول ها را به حساب شخصي خود واريز كرده 
ــت. در واقع يك پولشويي جدي در گرفتن واريزها و پرداختن  اس
پول صورت گرفته بود و مشخص شد بخش اعظمي از اين پول به 
حساب شخصي يكي از متهمان اصلي اين پرونده واريز شده است. 
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: اتفاق ديگري كه باعث شد ابعاد 
ديگر پرونده روشن شود، اين بود كه مسائلي خارج از سيستم بانكي 
اعم از سندسازي، فروش نامه هاي صوري و ذي نفع واحد بودن آن 
چه اسناد جعلي شده و اين كه چه سندسازي هايي صورت گرفته 
بود، روشن و واضح نبود كه بحمدهللا به مرور زمان همه اين مسائل 

روشن شد، زيرا متهمان در حال اقرار هستند.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: اين افراد عالوه بر اين كه 

ــناد ريالي  پول ها را به صورت متقلبانه از بانك به عنوان اعتبار اس
گرفتند و بعد با اعمال متقلبانه تنزيل كردند با اقداماتي كه انجام 

داده اند، ماليات دولت را هم پرداخت نكردند.
خروج پرداختي هاي نقدي از بانك 

ــح كرد: يكي از موضوعات قابل توجه اين بود كه  اژه اي تصري
ــته از حساب هاي  ــركت پول هايي را مي خواس مديرعامل اين ش
شخصي خود به جاهايي كه نمي خواسته ردي از خود باقي بگذارد، 
انتقال بدهد، لذا با زد و بندي كه با بعضي از شعب بانكي داشت پول 
ــي از  را نقد و به صورت تراول چك مي گرفته و اين پول ها يا بخش
آن را تبديل به يورو و دالر مي كرده يا بخشي را به صورت ريال در 
كيف هاي مخصوصي مي گذاشت كه گنجايش آنها تا 300 ميليون 
ــط خودش يا تعدادي توسط منشي يا  تومان بوده كه تعدادي توس
به صورت دستي به افرادي مي دادند كه نمي خواستند نامشان ثبت 
شود و خزانه دار و معاون ذي ربط شان دارند به آن اعتراف مي كنند.

پرونده تا يك ماه ديگر به دادگاه مي رود  
دادستان كل كشور با اشاره به اين كه تالش مي كنيم واقعا در 
اولين زمان ممكن كيفرخواست صادر شود، گفت: بنده نمي توانم 
ــدوارم ظرف يك ماه آينده بحث اصلي  ــت تعيين كنم، اما امي وق

پرونده را براي كيفرخواست به دادگاه ارسال كنيم. 
ــني اژه اي درباره اين كه اتهام اخالل در نظام اقتصادي  محس

به تمامي متهمان تفهيم شده است، اظهار كرد: در لسان بسياري 
ــاله به نام اختالس ياد شده بود، ولي آنچه  ــووالن اين مس از مس
ــت اخالل در نظام اقتصادي  بازپرس به متهمان تفهيم كرده اس
كشور چه به عنوان شريك يا معاون يا مشاور جرم است؛ ولي اين 
مساله به اين معني نيست كه متهمان اتهام ديگري نداشته باشند. 
وي افزود: افراد براي اعمال نفوذ در تغيير اين پرونده با انگيزه هاي 
مختلف فشار مي آورند، ولي ما اميدوار هستيم كه تحت تاثير اين 

فشارها قرار نگيريم.
از بازگشت خاوري مايوس شده ايم

ــاوري گفت:  ــت خ ــور در خصوص بازگش ــتان كل كش دادس
همان طور كه قبال هم گفتم اگر آقاي خاوري به ايران بازنگردد بيشتر 
اتهامات متوجه وي مي شود. افرادي چه در بانك ملي يا بانك هاي 
ديگر خيلي از مسائل را به خاوري منتسب مي كنند و اتهامات وي روز 
به روز سنگين تر مي شود. وي افزود: تجربه نشان داده است كساني 
ــور رفته اند، عاقبت خوبي  كه مورد اتهام قرار گرفته اند و خارج از كش
نداشته اند. توصيه من به ايشان اين است كه برگردد؛ البته ما از وضع 
ــتيم؛ باالخره نيروهاي امنيتي موضوع را تعقيب  وي بي اطالع نيس
مي كنند، اما بايد بگويم كه ما از بازگشت وي به كشور مايوس شده ايم 
و اگر احساس كنيم كه واقعا به كشور باز نمي گردد، ناچار هستيم از 

طريق اينترپل و مقررات قانوني اقدام كنيم.

 اژه اي: از بازگشت خاوري مأيوس شديم
متهم اصلي و ديگر مرتبطين در اين مقطع در حال توضيح و بازكردن مساله هستند

ــه توطئه هاي  ــاره ب ــالمي ايران با اش رئيس جمهوري اس
ــدف غربي ها از حمله به ليبي را  ــمنان ملت هاي منطقه، ه دش

تسلط بر منابع و ثروت هاي اين كشور دانست.
ــته در جمع  ــه گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد روز گذش ب
ــا در تالش براي حاكم  ــكوه مردم بيرجند افزود:  غربي ه پرش

كردن افراد غيرانقالبي و غيرمردمي بر ليبي هستند.
ــك تكه كاغذ كه  ــعي كردند با ي ــد: آنان س وي يادآور ش
ــوان قطعنامه صادر كرده  ــوراي بي اعتبار امنيت تحت عن ش
ــوند  ــلط ش ــت بر مردم ليبي و منابع و ثروت هاي آنان مس اس

اما كور خوانده اند. 
ــي ديگر از سخنان خود اظهار كرد:  رئيس جمهور در بخش
ــل عمر مختار و انقالبيوني  مردم ليبي ملتي عزت آفرين از نس

هستند كه كمر استعمار اروپايي را در سراسر ليبي شكست.
احمدي نژاد خطاب به مردم ليبي گفت: تسلط بيگانه بر اين 
كشور به مردم ليبي اجازه نخواهد داد طعم استقالل و پيشرفت را 

بچشند و مانع از تحقق آرزوهاي تاريخي آنان مي شود.
وي يادآور شد: همه بايد هوشيار باشيد، هر تصميم و اقدامي 
كه حضور و تسلط بيگانه را در ليبي تثبيت كند، حتما عليه منافع 

ملت ليبي و ملت هاي آزادي خواه و استقالل طلب خواهد بود.
رئيس دولت دهم يادآور شد: انتظار جهان از ملت ليبي اين 

است كه بايستند و خودشان كشورشان را اداره كنند.  
احمدي نژاد توصيه كرد: مبادا اختالف نظرها و رقابت هاي 
ــي، عزت و عظمت و افتخار را از  ــك و فرصت هاي تاريخ كوچ

ملت ليبي سلب كند.
وي تصريح كرد كه به بزرگي و هوشمندي ملت ليبي ايمان 
دارم و ملت اين كشور مي ايستد و نيروهاي ناتو را تا آخرين نفر با 

ذلت از خاك خود بيرون مي كند.
ــي ديگر از سخنان خود به ملت هاي  رئيس جمهور در بخش
ــمنان  منطقه توصيه كرد كه مراقب فريب ها و توطئه هاي دش
باشند. احمدي نژاد افزود: آمريكا و متحدانش از در رانده شده اند 

و مترصد هستند تا از پنجره وارد شوند.
ــم و همدلي با يكديگر دعوت كرد و  ــا را به تفاه وي ملت ه

گفت: تخريب و كشتار يكديگر به نفع دشمنان است.
ــتانه و  ــان كرد: ملت ها همه دوس ــور خاطرنش رئيس جمه
ــه بيگانگان، با همدلي و  ــالمت آميز و بدون اجازه دخالت ب مس

همفكري كشورشان را بسازند و مراقب كيد دشمنان باشند.
ــبت دادن  ــخنانش نس ــي ديگر از س احمدي نژاد در بخش
ــاس نظير تروريسم به ايران و همچنين اعمال  اتهامات بي اس
تحريم ها را بهانه اي براي مانع شدن در برابر پيشرفت ملت ايران 
دانست و گفت: ترور كار افراد ترسو، منافق و قدرت طلب است 
ــم  و ملت ايران نيازي به ترور ندارد. وي افزود: موضوع تروريس
ــته اي همه بهانه است و آنها مي خواهند جلوي پيشرفت  و هس
ــور را از فضاي  ملت ايران را بگيرند. آنها مي خواهند فضاي كش

پيشرفت و سازندگي دور كنند.
 برنامه هاي رئيس جمهور در سفر به خراسان جنوبي

محمود احمدي نژاد در در بخش ديگر سخنانش به تشريح 
برنامه هاي سفر چهارم خود به استان خراسان جنوبي پرداخت 
ــتان هاي استان  ــفر وزرا و معاونان به شهرس و گفت: در اين س
ــه شوراي اداري با مردم هر  ــفر كرده و ضمن حضور در جلس س

شهرستان ديدار و گفت وگو مي كنند.
ــتان و تشكيل  ــتغال در مركز اس وي حضور در كارگروه اش
جلسه هيات دولت را از ديگر برنامه هاي سفر استاني اعالم كرد و 
گفت: وزرا با حضور در شهرستان ها از پروژه ها و مسائل مربوط به 
حوزه كاري خود از نزديك بازديد كرده و در صورت وجود مشكل 

تصميمات الزم در جهت رفع آن را اتخاذ خواهند كرد.
ــفر، در همه  ــن س ــه در اي ــان اين ك ــا بي ــور ب رئيس جمه
ــان جنوبي حضور خواهم يافت،  شهرستان هاي استان خراس
افزود: در اين سفر ضمن ديدار با مردم هر شهرستان در صورت 
ــه پروژه ها و طرح هاي   ــم هاي  افتتاحي امكان در برخي مراس
ــه  ــف حضور مي يابم. رئيس قوه مجريه حضور در جلس مختل
هيات دولت، ديدار با علما، منتخبان، مديران و ايثارگران استان 
را از ديگر برنامه هاي سفر 3 روزه خود به استان خراسان جنوبي 
برشمرد و گفت: در جلسه هيات دولت 2  موضوع مهم در دستور 
ــفر  ــيدگي به مصوبات 3 س كار قرار مي گيرد. احمدي نژاد، رس

گذشته را از جمله اين موارد بيان كرد.
ــفرهاي  ــوم س وي با بيان اين كه برخي از مصوبات دور س
ــتاني اجرا نشده است، اظهار كرد: مشكالت اداري يا قانوني  اس
ــدن اين مصوبات  يا منابع مالي بانك ها از جمله داليل اجرا نش
ــت كه دولت در جلسه خود همه اين موارد را بررسي و موانع  اس

اجراي مصوبات را برطرف خواهد كرد.

 سخنان متناقض درباره 
طرح سوال از رئيس جمهور

ــه مجلس، از منتفي شدن سوال  ــرايطي كه هيات رئيس در ش
ــور خبر مي دهد؛ اما برخي نمايندگان با  نمايندگان از رئيس جمه
ــت كننده، تاكيد دارند كه اين  ــار اسامي 86 نماينده درخواس انتش

سوال همچنان به قوت خود باقي است.
به گزارش «جام جم»، نمايندگان سوال كننده از رئيس جمهور 
با انتشار اسامي خود تاكيد كردند كه هيات رئيسه مجلس به لحاظ 
ــت اسامي 14 نماينده اي كه امضاي  قانوني و اخالقي موظف اس
ــر كند تا شبهه اي در اين خصوص در  خود را پس گرفته اند، منتش
ــود.عبدالجبار كرمي، نماينده سنندج در  اذهان عمومي ايجاد نش
گفت وگو با برخي سايت ها با اعالم نام 86 نماينده درخواست كننده 
ــيدن به حدنصاب  ــوال از رئيس جمهور، افزود: هنوز براي نرس س
72نفر تعداد زيادي باقي مانده است. حميدرضا كاتوزيان، نماينده 
ــوال از رئيس  جمهور  ــر از امضاكنندگان س ــي ديگ ــران و يك ته
ــت.   اما  ــا از حد نصاب نيفتاده اس ــرد: تعداد امضاه ــز اعالم ك ني
ــين فرهنگي، عضو هيات رئيسه مجلس با حضور در  محمدحس
جمع خبرنگاران اعالم كرد: طرح سوال، حدنصاب الزم را ندارد و 
اسامي امضاكنندگان در هيات رئيسه محفوظ است. وي با بيان اين 
كه هيات رئيسه هيچ اطالعاتي درباره اسامي افرادي كه امضاي 
خود را براي سوال از رئيس جمهور پس گرفته اند، به رسانه ها نداده 
است، افزود: نمايندگان امضاكننده طرح سوال از رئيس جمهور با 
ــتند به صورت جمعي اعالم انصراف كنند، اما به  اين كه مي توانس
ــالم كرده اند و االن تعداد  ــورت كتبي و جداگانه نظر خود را اع ص
ــوال از رئيس جمهور كمتر از نصاب قانوني است.  امضاي طرح س
اين سخنان متفاوت از سوي نمايندگان و هيات رئيسه مجلس در 
ــه مجلس شوراي اسالمي  ــت كه هيات رئيس حالي در جريان اس
ــوال خبر  از انصراف 29 نماينده از 100 نماينده امضاكننده اين س
ــاله  ــت كننده بر اين مس مي دهد؛ اما برخي از نمايندگان درخواس
تاكيد دارند كه از 100 نماينده درخواست كننده 86 نفر بر نظر خود 
استوار هستند. اين نمايندگان اسامي 86 نفر از كساني را كه بر نظر 

خود تاكيد دارند، منتشر كرده اند.

 231 نماينده:  سقوط ديكتاتورها شكست آمريكا بود
231 نماينده مجلس شوراي اسالمي در بيانيه اي با خرسندي از سقوط ديكتاتورهاي منطقه، توطئه 
ــفير عربستان به جمهوري اسالمي ايران را محكوم كردند. در اين  ــبت دادن ترور س جديد آمريكا در نس
بيانيه كه روز گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد با اشاره به سقوط ديكتاتورهاي منطقه از جمله 
ــت: در محاسبات سياسي  ــني مبارك، زين الدين بن علي، معمر قذافي و علي عبداهللا صالح آمده اس حس
دنيا، ديكتاتورها در شاخه قدرت آمريكا بودند كه با سقوط آنها اقتدار آمريكا در منطقه سير نزولي را آغاز 
ــتان و خاورميانه هم اكنون بحران به داخل  ــت هاي اين كشور درعراق، افغانس ــت سياس كرد و با شكس

جامعه آمريكا كشيده شده است.
در اين بيانيه با تاكيد بر جنبش ضد وال استريت و فرياد اعتراض ملت آمريكا به حاكمان اين كشور 
ــده است:  به هالكت رسيدن قذافي جنايتكار با اراده ملت ليبي موجي از خوشحالي را در  ــان ش خاطرنش
ــته با انگيزه اي الهي اين  ــان داد، اراده مردمي به پاخاس جهان بويژه براي ملت ايران به وجود آورده و نش
ــوراي اسالمي نيز در سخنان قبل از  ــيد. علي الريجاني رئيس مجلس ش قدرت ها را به زير خواهد كش
دستور خود با  اشاره به پيروزي اسالمگرايان در انتخابات تونس و جهت گيري مردم به سوي احياي حقوق 
اسالمي خود گفت: تونس اولين كشوري بود كه علمدار قيام ضدظلم اخير شد و شعله هاي بيداري مصر، 
ــاره به اين كه رهبر معظم انقالب از ابتداي اين انقالب ها از بيداري  يمن و بحرين را درنورديد. وي با ش
اسالمي در عصر حاضر سخن گفته اند، افزود: نتيجه اين انتخابات نيز مهر تاييدي بر اين يافته واقعي است 

كه غرب و برخي تحليلگران سطحي نگر از خواب آلودگي در تحليل به درآيند.

 استيضاح  وزيران از اين پس 
بدون تاخير اعالم مي شود

ــالمي در جريان اصالح  ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
ــرر كردند طرح  ــس، مق ــي مجل ــه داخل ــوادي از آيين نام م
ــتيضاح وزرا فورا اعالم وصول شود و پس گرفتن امضاي  اس
ــد. به  ــرادي غيرممكن باش ــه صورت انف ــت ب اين درخواس
گزارش «جام جم»، بر اين مبنا مقرر شد استيضاح وزرا تنها با 

درخواست كتبي همه امضاكنندگان مسترد شود.
ــاس هيات رئيسه موظف است در اولين جلسه  بر اين اس
ــد و در همان روز متن  ــتيضاح را اعالم وصول كن ــي، اس علن
ــتيضاح ارسال و  ــت را براي وزير يا وزيران مورد اس درخواس
ــدگان توزيع كند. در ادامه  ــان آن را چاپ، و بين نماين همزم
ــد گزارش هاي  ــدگان تاكيد كردن ــالح آيين نامه، نماين اص
تحقيق و تفحص تهيه شده در مجلس، خارج از نوبت در قوه 
ــي شود. همچنين مصوب شد كه با تغيير وزير،  قضاييه بررس

سواالت مجلس از وي نيز از دستور كار خارج شود.
جلسه غيرعلني براي سرشماري نفوس و مسكن

ــته با حضور در جلسه  رئيس مركز آمار ايران نيز روز گذش
ــماري اخير نفوس و  ــس در خصوص سرش ــي مجل غيرعلن

مسكن اطالعاتي را به نمايندگان ارائه كرد.
ــادل آذر از نحوه  ــه ع ــه نمايندگان، در اين جلس ــه گفت ب
آمارگيري و سرشماري نفوس و مسكن در سال 90 و ديداري 

كه با رهبر معظم انقالب داشت، صحبت كرد.
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