
ــه گانه، ديروز در  ــران قواي س ــترك س ــت مش نشس
بهارستان ملت برگزار شد.

ــور، آيت اهللا صادق  ــژاد رئيس جمه محمود احمدي ن
ــي الريجاني رئيس  ــوه قضاييه و عل ــي رئيس ق الريجان
ــت ضمن بررسي  ــوراي اسالمي در اين نشس مجلس ش
مسائل داخلي، مسائل منطقه اي و بين المللي را نيز بررسي 
ــه با اين موضوعات با يكديگر بحث و تبادل نظر  و در رابط
ــترك سران  ــت مش كردند. رئيس جمهور برگزاري نشس
ــكالت  ــه قوه را در ايجاد همدلي و تالش براي حل مش س
موثر دانست و گفت ما از برگزاري اين نشست ها بويژه در 

نهاد رياست جمهوري استقبال مي كنيم.
ــارات كوتاه  ــري از اظه ــش ديگ ــژاد در بخ احمدي ن
ــواالت  ــت بزودي در يك كنفرانس خبري به س خود گف

خبرنگاران پاسخ خواهد داد.
 رئيس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد: 
ــود يا خير  ــه مجلس ارائه مي ش ــه 15 آذر ب ــه بودج اليح
ــخ  ــكوت كرد و علي الريجاني، رئيس مجلس در پاس س
گفت به موقع ارائه خواهد شد، شما خيلي ناراحت نباشيد. 

سه شنبه8 آذر1390 politic@jamejamonline.ir2سياسي
سايه خبر

 وزير فرهنگ و ارشاد
جايگزين مشايي شد

ــات دفتر  ــات و تبليغ ــات، اطالع ــز ارتباط ــس مرك رئي
ــايي با  ــفنديار رحيم مش ــوري با بيان اين كه اس رئيس جمه
ــنهاد خود از رياست كميسيون فرهنگي دولت كنار رفته  پيش
ــاد  ــت، بعضي خبرها مبني بر انتصاب وزير فرهنگ و ارش اس
ــت اين كميسيون با حكم رئيس جمهوري  اسالمي به رياس
ــامگاه ديروز در گفت و گو با ايرنا  ــيخان ش را رد كرد.محمد ش
ــنهاد  ــزود: بعد از آن كه رئيس دفتر رئيس جمهوري با پيش اف
ــيون فرهنگي دولت كناره گيري كرد،  خود از رياست كميس
ــاد  ــيون با راي گيري، وزير فرهنگ و ارش اعضاي اين كميس

اسالمي را براي اين سمت انتخاب كردند.
ــايت هاي خبري در  ــه برخي از س ــت ك اين در حالي اس
ــژاد در حكمي  ــر داده بودند محمود احمدي ن ــن زمينه خب اي
سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي را به عنوان 

رئيس كميسيون فرهنگي دولت منصوب كرده است.
سخنراني براي منافقين در ازاي پول

ــي از  ــار گزارش روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز با انتش
البي هاي گسترده گروهك منافقين در آمريكا نوشت: برخي 
مقامات سابق آمريكا كه جزو حاميان اين گروهك محسوب 
شده و در نشست هاي آنها سخنراني مي كنند از اين گروهك 
ــر ايران، اين روزنامه  ــول دريافت مي كنند.به گزارش عص پ
آمريكايي افزود: اين افراد در ازاي دريافت مبالغي از 10 تا 50 
ــت هاي اين گروهك شركت و سخنراني  هزار دالر در نشس
ــوابق اين گروهك  ــاره به س ــد. نيويورك تايمز با اش مي كنن
ــاله عليه ايران،  ــدام در جنگ 8 س ــا رژيم ص ــتي ب در همدس
ــت صدام  ــروه در قتل عام عراقي ها به دس ــكاري اين گ هم
ــهروندان  ــتي اين گروه كه به مرگ ش و نيز اقدامات تروريس
ــت به دليل  ــت، نوش ــي در دهه 1970 انجاميده اس آمريكاي
ــياري از ايراني ها و عراقي ها اين گروهك  ــوابق، بس اين س
ــند.اين روزنامه آمريكايي در ادامه  ــتي مي شناس را تروريس
ــه و خرج ميليون ها دالر از  ــاره به تالش هاي البي گران با اش
سوي اين گروهك براي تبليغات رسانه اي تصريح كرد: خرج 
اين مبالغ كالن اين سوال را پيش مي آورد كه منابع درآمدي 

آن از كجا تامين مي شود.
علت تحريف سخنان رهبري

سيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــي براحتمال تغيير  ــر انقالب مبن ــاره به اظهارات رهب ــا اش ب
ــفانه عده اي در داخل  ــتي به پارلماني گفت: متأس نظام رياس
ــان دادند و عده اي هم در  ــيت هاي غير ضروري نش حساس
ــي هم طوري حرف  ــن موضوع دامن زدند. برخ ــارج به اي خ
ــت انتخابات رياست جمهوري برگزار  زدند كه گويي قرار اس
ــود! عده اي هم نظام پارلماني را سبب تضعيف جمهوري  نش
اسالمي دانستند. وي در گفت وگو با پايگاه اطالع رساني دفتر 
ــزود: در خارج هم صراحتًا گفتند نظام  مقام معظم رهبري  اف
ــمت اقتدارگرايي پيش مي رود و از  ــالمي به س جمهوري اس
اين دست حرف ها. حال آن كه در نظام هاي فعلي، نظام هايي 
ــاالري برخوردار هستند، بعضي  نظام رياستي،  كه از مردم س
برخي نظام پارلماني و برخي هم نيمه رياستي و نيمه پارلماني؛ 
ــن الگوهاي حكومتي نمي گويند كه نقش  در هيچ كدام از اي
مردم تضعيف شده است. نبوي خاطرنشان كرد: نكته دوم هم 
اين بود  كه برخي حساب شده عمل كردند. يعني وقتي ديدند 
ــه و حكيمانه راجع به بحث جوان تر  ــه رهبر انقالب عالمان ك
ــان  ــردن و روزآمد كردن نظام بحث مي كنند، به مذاق ش ك

خوش نيامد، چون آرزوي سرنگوني اين نظام را دارند. 
ــاله تغيير نظام سياسي كشور  وي ابراز عقيده كرد كه مس

براي سال هاي دور است.
انتقاد از پاچه خواري به جاي امر به معروف

خبرگزاري مهر نوشت: شهردار تهران با انتقاد از افرادي كه 
ــفانه  جرات امر به معروف و نهي از منكر را ندارند، گفت: متاس
ــده اي عادت به پاچه خواري و نان قرض دادن به يكديگر را  ع
دارند و حاضر نيستند روبه روي فرد خاطي بايستند و اشتباهات 
او را گوشزد كنند.محمدباقر قاليباف در همايش امر به معروف 
ــتند كه مراجعه  و نهي از منكر تصريح كرد: بعضي از افراد هس
ــخص يا آدم دزدي كرده  ــرده و عنوان مي كنند كه فالن ش ك
ــاد را انجام داده ولي از اين كه نام خود را عنوان كنند  يا اين فس
ــند و مثال تنها مي نويسند جمعي از اعضاي حزب اهللا  مي ترس
ــد. بعد وقتي كه موضوع  ــت مي كنن و به عالم و آدم نيز رونوش
ــال مي كنيم مي بينيم كه همين فرد در جاهاي مختلفي  را دنب

محكوم شده و خود پرونده هاي مختلفي دارد.
ــتند كه مي خواهند  ــران ادامه داد: برخي هس ــهردار ته ش
ــي از منكر كنند، اما نام خود را عنوان نمي كنند و مي گويند  نه
ــويم؛  ــود و از كار اخراج ش ــيم آب و نانمان قطع ش كه مي ترس
ــت ديگر من  ــت خداس ــه تو اعتقاد داري نان و آب دس ــر ك اگ
ــتم كه بخواهم نان و آب تو را به اين  ــي هس قاليباف چه كس

دليل قطع كنم.

عيادت رئيس قوه قضاييه 
از آيت اهللا  يزدي

ــت اهللا آملي الريجاني رئيس قوه قضاييه پيش از ظهر  آي
ديروز از آيت اهللا محمد يزدي عيادت كرد.رئيس قوه قضاييه 
ضمن عيادت از آيت اهللا يزدي و گفت وگو با پزشكان معالج و 
اطالع از روند درماني براي ايشان آرزوي شفا و بهبودي كرد.

در اين ديدار وزير و معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي نيز حضور داشتند./ روابط عمومي قوه قضاييه

تسليت سرلشكر جعفري به پاكستان
ــپاه پاسداران انقالب اسالمي در پيامي خطاب  فرمانده كل س
ــدن 28 نفر از نظاميان اين  ــتان، كشته ش به فرمانده ارتش پاكس
ــليت گفت.سردار  ــور در حمله بالگردهاي آمريكا و ناتو را تس كش
ــكر محمدعلي جعفري طي پيامي خطاب به ژنرال اشفق  سرلش
ــه تجاوز گرانه بالگردهاي  ــن محكوميت حمل پرويز كياني ضم
ــد اين جنايت  ــتان گفت : بي تردي ــو به خاك پاكس ــكا و نات آمري
ــن بين المللي صورت  ــي كامل به قواني ــاك كه با بي اعتناي هولن
ــره دروغين مدعيان صلح و  ــت، بار ديگر نقاب از چه پذيرفته اس
دوستي و احترام به حقوق ملت ها برداشت.در ادامه اين پيام تاكيد 
ــايي، محاكمه و مجازات عامالن اين جنايت  ــت: شناس شده اس
ــغالگران و حاميان  ــريع اش ــازي زمينه هاي خروج س و فراهم س
ــت اندوه  ــت كه خواهد توانس ــم از منطقه تنها چيزي اس تروريس
ناشي از اين جنايت و جنايات ديگر را براي مردم مسلمان پاكستان 

و ديگر كشورهاي اسالمي منطقه تسكين  بخشد./ فارس
تقدير سازمان بسيج از حضور رهبري

سازمان بسيج مستضعفين طي بيانيه اي از حضور معنوي 
و با بركت حضرت آيت اهللا خامنه اي در جمع بسيجيان تقدير 
ــگزاري كرد.در اين بيانيه آمده است: رهبر گرانقدر و  و سپاس
سيد و مقتداي ما در هفتمين روز از هفته بسيج قدم بر ديدگان 
فرماندهان، مسووالن و بسيجيان سازمان بسيج مستضعفين 
ــد و با حضور نوراني خود بار ديگر نور بصيرت و واليت  نهادن

را در اين سازمان متجلي ساختند.
ــريف فرمايي معظم له به عنوان ميثاقي دوباره از  اين تش

جان بسيجيان با ايشان به يادگار خواهد ماند./ ايسنا
 تالش مي كنيم پرچم اصولگرايان

در انتخابات واحد باشد
ــداري تاكيد كرد:  ــوراي مركزي جبهه پاي ــك عضو ش ي
ــم اصولگرايان در انتخابات آينده،  ــا تالش مي كنيم تا پرچ م

پرچمي واحد و نمادي حقيقي از اصولگرايي باشد.
ــوالي در مورد اين  ــخ به س ــران باقري لنكراني در پاس كام
ــت برخي از اعضاي جبهه پايداري عنوان  ــنيده شده اس  كه ش
كرده اند كه در صورت اطمينان بر حضور گسترده اصالح طلبان 
در انتخابات با جبهه متحد اصولگرايان وحدت خواهند كرد، اما 
در غير آن صورت فهرست جداگانه خواهند داد؛ ضمن بيان اين  
ــت، گفت: عمده بحث ما اين است  ــت نيس كه اين حرف درس
ــه انتخابات بايد رفتار اصولگرايانه  ــه در هر موضوعي از جمل ك

متمايز و داراي شاخص هاي خاص خود باشد.
ــس جبهه پايداري با بيان اين  كه تفكر  عضو هيات موس
ــم و تفكراتي كه كارگزاراني ها در  اصولگرايي با سكوالريس
ــت، گفت:  عرصه هاي مديريتي اعمال مي كردند مخالف اس
اصولگرايي ضمن اين  كه با مدل هاي غربي براي اداره جامعه 
ــت بايد حقيقي و واضح  ــتم هاي مديريتي در تضاد اس و سيس

باشد و بتواند تمايزات خود را نشان دهد./ فارس
تحويل سامانه  هاي جديد پدافند 

هوايي به سپاه
ــامانه  هاي  ــردار احمد وحيدي، وزير دفاع از تحويل س س
ــداران در آينده نزديك خبر  ــپاه پاس جديد پدافند هوايي به س
ــاي آينده تعدادي  ــگار ان گفت، در روزه ــه خبر ن داد.وي  ب
ــداران انقالب اسالمي  ــپاه پاس ــتم پدافند هوايي به س سيس

تحويل خواهيم داد./ ايرنا
شاهد افول قدرت مستكبران هستيم

ــن ابوترابي فرد تصريح  ــالم سيدمحمدحس حجت االس
ــول قدرت  ــاهد اف ــالمي ش ــايه بيداري امت اس كرد، در س
مستكبران عالم هستيم.اين نماينده مجلس در تجمع بزرگ 
ــيجيان بم و نرماشير به بيان ويژگي هاي نيروهاي مسلح  بس
ــلح  از ديدگاه حضرت علي(ع) پرداخت و گفت: نيروهاي مس
ــده اند.وي افزود: با  ــگاه محكم ملت ايران تبديل ش به پناه
ــتان و عراق، تحليلگران نظامي و  ــتقرار آمريكا در افغانس اس
ــي اعتقاد داشتند كه از اين طريق يك گاز انبر قدرتمند  سياس
ــكا و متحدان او  ــده و آمري ــرق و جنوب ايران ايجاد ش در ش
ايران را مورد تهاجم قرارداده و نابود خواهند كرد.وي با اشاره 
ــلح جمهوري اسالمي يادآور شد: اين  به اقتدار نيروهاي مس
ــبب شد تا نادرستي اين تحليل آشكار شود و  عزت و اقتدار س
نه آن زمان و نه هيچ وقت ديگر كسي جرات تعرض به ايران 

را نخواهد داشت.
 ابالغ قانون حذف مابه التفاوت

حقوق مديران سياسي
ــت 80 درصد حقوق  ــس مجلس قانون حذف پرداخ رئي
دوران مديريت به مديران سياسي را براي اجرا به رئيس جمهور 
ــره3 مواد 71  ــي الريجاني قانون حذف تبص ــالغ كرد.عل  اب
و 117 قانون مديريت خدمات كشوري را براي اجرا به محمود 
ــرد، در نامه  ــورمان ابالغ ك ــژاد رئيس جمهور كش احمدي ن
رئيس مجلس طبق اصل 123 قانون اساسي، رئيس جمهور 
ــت مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از  موظف اس
ــه وي امضا كند و براي اجرا در  ــي مراحل قانوني و ابالغ ب ط

اختيار مسووالن بگذارد./ فارس
توضيح وزارت خارجه در مورد لغو 

سفر صالحي به هلند
 يك مقام آگاه در وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالي، لغو 

سفر علي اكبر صالحي وزير امورخارجه به هلند را تأييد كرد.
ــور هواپيماي وزير  ــار كرد: در حالي كه مجوز عب وي اظه
ــورهاي مختلف اروپايي  ــورمان از فضاي كش امورخارجه كش
ــده بود، دولت مجارستان با طرح برخي مسائل فني از  گرفته ش
صدور مجوز عبور هواپيما از فضاي اين كشور خودداري كرد.

ــودن داليل  ــه قانع كننده نب ــزود: با توجه ب ــن مقام اف اي
ــور خواستار  ــفير اين كش ــووالن مربوطه مجاري، از س مس
ــب به منظور  ــده ايم.قرار بود صالحي يكشنبه ش ــح ش توضي
ــركت و سخنراني در شانزدهمين اجالس ساالنه سازمان  ش
منع گسترش سالح هاي شيميايي عازم الهه شود.  /  جام جم

كمي از سياست

ــنگين  ــرمايه گذاري س ــاره به س ــر اطالعات با اش وزي
ــورهاي غربي در بحث ماهواره اي كردن شبكه مجازي  كش
ــالمي هزينه هاي  ــورهاي اس گفت: در اين ميان يكي از كش
ــت و  ــردن آن در نظر گرفته اس ــراي اجرايي ك ــنگيني ب س
ــراي كمك به اين  ــلمانان ب ــاي فراواني از جيب مس دالره

طرح، خرج مي كند.
ــه ديروز در  ــدر مصلحي ك ــزارش «جام جم»، حي ــه گ ب
چهارمين همايش بسيج و پدافند غيرعامل كه در مركز بسيج 
صداوسيما برگزار شد، افزود: خوشبختانه امروز دستگاه هاي 
ــور از برتري بسيار خوبي در فضاي سايبري و  اطالعاتي كش
اينترنتي برخوردارند.وي با اشاره به طرح چمدان اينترنتي كه 
از سوي مقامات آمريكايي دنبال مي شد، اظهار كرد: چند ماه 
ــور آمريكا اين طرح را اعالم كند،  ــل از اين كه رئيس جمه قب
ــالمي ايران، احتمال  ــتگاه هاي اطالعاتي جمهوري اس دس
ــا پيش بيني كرده بودند  ــوي آنه اجراي چنين طرحي را از س
ــت آوردند.مصلحي افزود: البته  و راه مقابله با آن را نيز به دس

خود ما در برخي مواقع راه را براي آنها باز كرديم تا كمي پيش 
بروند و ببينيم كه چه مي كنند اما بعد راه آنها را بستيم و هرچه 
ــت خوردند و به همين خاطر بود كه  آنها تالش كردند، شكس

مانورهايشان روي اين طرح متوقف شد.
ــبكه هاي اجتماعي  وي تصريح كرد: امروز اينترنت و ش
كه دشمنان براي برنامه ريزي عليه انقالب اسالمي طراحي 
كرده  بودند بالي جان خودشان شده است و به همين دليل در 
فضايي كه به خاطر جنبش وال استريت در آمريكا ايجاد شده، 
ــرعت  ــور فيلتر كرده اند و س فيس بوك و توييتر را در اين كش

اينترنت بسيار پايين است.
ــخنان خود با تاكيد بر ضرورت  وزير اطالعات در ادامه س
ــيج دستگاه هاي مختلف كشور براي مقابله با  ورود جدي بس
ــمنان گفت: دشمن امروز روي همه  ــي دش اقدامات جاسوس
ــتگاه هاي كشور ما حساس است و با توجه به استفاده اي  دس
ــايبري در دستگاه هاي مختلف داريم، دشمن  كه از فضاي س

به دنبال نفوذ در همه مجموعه هاي كشور است.

مصلحي: آمريكا را در طرح چمدان اينترنتي شكست داديم
اطالعات ايران در فضاي سايبري نسبت به رقبا  اشراف و برتري دارد ــوراي اسالمي مبني بر اخراج  به دنبال تصميم مجلس ش

سفير انگليس و كاهش سطح روابط با لندن، شوراي نگهبان 
نيز مهر تاييد بر اين تصميم مجلس گذاشت.

عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با اعالم 
اين مطلب گفت: پس از ارسال مصوبه مجلس براي كاهش 
روابط با انگليس، شوراي نگهبان اين مصوبه را بررسي و عدم 

مغايرت آن را با شرع و قانون اساسي اعالم كرد.
ــس 2 روز پيش به تصويب  ــش روابط با انگلي طرح كاه
ــط شوراي  ــيد و حاال با تاييد مصوبه مجلس توس مجلس رس
ــران با لندن  ــي ته ــان بايد ظرف 2 هفته روابط سياس نگهب
ــت، سخنگوي  ــطح كاردار تنزل يابد.رامين مهمانپرس به س
ــس از ابالغ از  ــت اين قانون پ ــور خارجه گفته اس وزارت ام
ــوي وزارت امورخارجه به اجرا درمي آيد.اين در حالي است  س
كه اين تصميم مجلس، دولت انگليس را غافلگير كرده و اين 
ــت تا از تصميم خود در اين رابطه  ــور از ايران خواسته اس كش

منصرف شود.
ــيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس  رئيس كميس
ــل از تصويب كاهش رابطه در مجلس،  ــن باره گفت: قب در اي
دولت انگليس از كاردار ايران درخواست كرده بود كه مجلس 
از تصميم خود براي كاهش رابطه صرف نظر كند، اين پيام به 
دولت و مجلس ايران منتقل شد و در نهايت نمايندگان مردم 

تصميم به تصويب كاهش رابطه با دولت انگليس گرفتند.
ــش روابط با  ــا بيان اين كه كاه ــن بروجردي ب عالءالدي
ــلطنتي انگليس بر اساس منافع ملي بود، اظهار كرد:  رژيم س
ــوول حراست از حقوق و منافع مردم  نمايندگان مجلس، مس
ــخ به جنايات و اقدامات  ــاس در پاس ــتند و بر همين اس هس
ــه كاهش روابط با اين رژيم گرفته  ــي آنها، تصميم ب ضدايران
ــخنگوي وزارت خارجه  ــد.وي در واكنش به اظهارات س ش
ــر كاهش رابطه،  ــر برخورد با ايران به خاط ــس مبني ب انگلي

ــوراي  گفت: همان طور كه آقاي الريجاني رئيس مجلس ش
ــي  ــت، اگر واكنش ــالمي گفت، كاهش رابطه اول راه اس اس
ــخ  ــورت دولت انگليس عليه ايران صورت بگيرد، پاس از ص
ــماعيل كوثري، نايب  ــران كوبنده خواهد بود.اس مجلس اي
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با 
اشاره به اين كه وزارت خارجه انگليس اقدام ايران در كاهش 
روابط را تاسف آور خوانده است، گفت: وزارت خارجه انگليس 
تاسف نخورد بلكه مسووالنش بايد بنشينند و به اين تصميم 
ــند كه برخوردهاي ناشايستي با كشورهاي ديگر بويژه  برس

ايران نداشته باشند.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اين كه تصميم اخير 
ــرح كاهش روابط با انگليس به خاطر  ــس در تصويب ط مجل
ــور بوده، يادآور شد: آنها اين قدر خباثت  خباثت هاي اين كش
ــا اين تصميم را  ــي ندادند كه م ــد و گوش به حرف كس كردن
ــن اول راه خواهد بود و  ــم و به گفته رئيس مجلس، اي گرفتي

تنها به كاهش روابط ختم نخواهد شد.
ــران ديگر همچون  ــرد به دليل اين كه اي ــح ك وي تصري
ــي ها قائل  ــش از انقالب امتيازات خاصي را براي انگليس پي
نيست، آنها فكر مي كنند هر اقدامي كه عليه ما انجام دهند ما 
عكس العملي نخواهيم داشت؛ اما ديدند كه مجلس، دولت و 

همه كشور مصمم به برخورد با انگليس هستند.
تجمع مقابل سفارت انگليس

ــالگرد ترور شهيد شهرياري،  در همين حال همزمان با س
ــتي، امروز  ــگاه شهيد بهش ــته اي دانش ــتاد فيزيك هس اس
دانشجويان دانشگاه هاي تهران نيز با تجمع در مقابل سفارت 

انگليس در تهران فرياد مرگ بر انگليس سر مي دهند.
ــع را در حمايت از مصوبه مجلس  ــجويان اين تجم دانش
درخصوص كاهش روابط با انگليس و تسريع در خروج سفير 

اين كشور برگزار مي كنند.

نشست مشترك سران قوا 
در بهارستان

شوراي نگهبان كاهش سطح رابطه با انگليس را تاييد كرد

قرار مجرميت براي 50 متهم فساد بانكي
كيفر خواست متهمين  پس از بررسي قرارهاي  صادر شده توسط دادستان صادر خواهد شد

ادامه از صفحه اول
ــت؟»  ــيده اس آيا قوه قضاييه در اين مدت به اين نتيجه رس
ــوع را ــيده ايم و اين موض ــزي نرس ــن چي ــه چني ــت: ما ب  گف

 تاييد  نمي كنيم.
ــوال خبرنگاري كه پرسيد چه تضميني  ــخ به س وي در پاس
ــاد اقتصادي اخير به اتهام  ــيدگي به پرونده فس مي دهيد در رس
ــيدگي شود، گفت: بخشي از غوغا  هر فردي در هر جايگاهي رس
ــت  ــاهده مي كنيم به اين دليل اس ــاالري هايي كه اخيرا مش س
ــيدگي ها به صاحبان قدرت نزديك مي شود سعي  كه وقتي رس
ــا حداكثر تالش خود را  ــد موضوع را منحرف كنند اما م مي كنن

مي كنيم كه در اين زمينه ضعيف كشي نشود.
ــني اژه اي البته تاكيد كرد من نمي توانم در اين زمينه  محس
ــوخي گفت يك نفر مي گفت زير بار حرف  ضمانتي بدهم و به ش

زور نمي روم مگر اين كه پرزور باشد.
دادستان بهتر از اين مي توانست عمل كند

ــخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از نشست خبري  س
ــاره به حوادث رخ داده در دفتر روزنامه ايران با بيان اين كه  با اش
ــي  ــت بررس جزئيات اتفاقات رخ داده در دفتر اين روزنامه در دس
ــورد مي گويم  ــند در اين م ــر از خود من بپرس ــت، گفت: اگ اس

دادستان تهران بهتر از اين مي توانست عمل كند.
ــي در مظان اتهام قرار گرفت و  وي افزود: البته چنانچه كس
ــتند از او سوالي بپرسند نبايد از قانون تمرد كند چون تمرد  خواس

در مقابل قانون، جرم است.
ــور بدون اين كه از علي اكبر جوانفكر نام  ــتان كل كش دادس
ــخنگوي قوه قضاييه چند  ــرد، افزود: به نظر بنده به عنوان س بب
ــوال اسم  ــت؛ يكي اين كه فردي كه در س مطلب اتفاق افتاده اس
ــاي قبل از آن ماجرا صحبت هايي  ــد(جوانفكر)، روزه او برده ش
ــكايت مدعي العموم قرار گرفته است. بنا به  كرده بود كه مورد ش

اظهارات دادستان تهران از طريق يكي از مقامات رسمي به اين 
ــت و نبايد تكرار  ــده بود  كه اين مطالب جرم اس فرد تذكر داده ش
شود. از طرفي اعالم شد كه ايشان مي خواهد يك نشست خبري 
ــد، افرادي از ناحيه دادستان تهران به آنجا مي روند،  ــته باش داش
اظهاراتي كه اين فرد در آنجا مي كند از سوي افرادي كه به آنجا 
ــود كه  ــود و گفته مي ش ــخيص داده مي ش رفته اند مجرمانه تش
ــان را بياوريد؛ البته جزئيات اين ماجرا در حال بررسي است  ايش
ــني  ــه من مي گويم نقل به مضمون است.محس ــي ك و چيزهاي
اژه اي افزود: ايشان ابتدا خودش  بي ميل نبوده كه بيايد اما ظاهرا 
ــورت هايي كه به  ــود يا مش پس از تماس هايي كه گرفته مي ش
ــود بيايد، عده اي در را مي بندند و  ــود حاضر نمي ش او داده مي ش
ــتان تهران آنجا بوده اجازه خروج  حتي فردي كه از ناحيه دادس

پيدا نمي كند. 
ــر از اين  ــتان بهت ــن معتقدم اوال دادس ــرد: م ــد ك وي تاكي
ــاني كه تمرد از قانون  ــت عمل كند و دوم اين كه كس مي توانس
ــه افرادي كه  ــوم اين ك ــالف انجام داده اند. س ــد، كار خ كرده ان
اقدامات بعدي را انجام دادند اگر شيشه شكستند، جايي را آتش 
زدند يا كار ديگري كردند حتما خالف كرده اند و كساني كه در را 
بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نيز حتما مرتكب 

جرم شده اند كه دادستان بايد درخصوص آنها نيز اقدام كند.
ــخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در  س
ــدن جلب مديرعامل موسسه ايران در  خصوص علت منتفي ش
روز برگزاري نشست خبري پرسيد، گفت: ايشان احضار شد و 10 
ــت كه با آن موافقت شد اما قطعا ايشان تعقيب  روز مهلت خواس

مي شود و موضوع رسيدگي خواهد شد.
 موضوع آمنه بهرامي قابل پيگيري است

ــني اژه اي در پاسخ به سوالي در رابطه با محروم شدن  محس
ــمش اظهار كرد: اين خانم در  آمنه بهرامي از گرفتن ديه دو چش

ــت اما بايد بررسي كرد كه  مرحله نهايي اظهار رضايت كرده اس
اين رضايت چگونه بوده است و آيا از ديه گذشت كرده است؟ 

وي افزود: اين موضوع حتما قابل بررسي است چون ممكن 
است طرف فقط از قصاص گذشت كرده باشد ولي به هر ترتيب 
ــيدگي  ــت و االن هم در حال رس ــاله قابل پيگيري اس اين مس

است.
متاسفانه آورده اوليه متهم اصلي بسيار كم بود

ــژه خبري  ــوي وي ــه در گفت وگ ــوه قضايي ــخنگوي ق س
ــب هم درباره گردش مالي و آورده اوليه متهم اصلي  يكشنبه ش
پرونده فساد بانكي اخير گفت: متاسفانه آورده وي بسيار كم بود 
و آنها واقعا از خودشان چيزي نياوردند بلكه امكانات و تسهيالتي 

بود كه از بانك ها و ساير دستگاه ها گرفتند.
ــني اژه اي گفت: بر اساس مدارك و اسنادي كه منابع  محس
ــازمان هاي ذي ربط ارائه كردند. حدود 1700  طبيعي و ديگر س
ــد تا به شركت هاي  هكتار زمين براي طرح هاي آنها تصويب ش
ــند  ــود، البته براي اين مقدار زمين س مختلف اين گروه داده ش
مالكيت به نام آنها نخورد و اين طور نيست كه همه اين زمين ها 

تحويل آنها شده باشد.
مجري برنامه گفت وگوي ويژه خبري پرسيد، آيا بازداشت ها 
ــووالن رده  ــت و آيا مديران و مس ــا ادامه خواهد داش و احضاره
ــت ها و احضارها حضور دارند؟  ــور نيز در اين بازداش باالي كش
ــاد و زوايايي  ــه گفت: اين پرونده ابع ــخنگوي قوه قضايي كه س
ــراد ديگر نيز  ــت وحتما از اف ــه مطمئنا ادامه خواهد داش دارد ك

تحقيق خواهد شد.
محسني اژه اي گفت: اين كه مي گوييد از مسووالن و مديران 
عالي نمي دانم به چه درجه اي، عالي گفته مي شود البته عرف از 

آن تعابير مختلفي دارد.
ــني اژه اي تاكيد كرد: اين پرونده هنوز باز است و ابعاد  محس

ــت و افرادي از دستگاه هاي مختلف  مختلف ان قابل تحقيق اس
ــاي ديگر و از قواي  ــا، بانك مركزي، نهاده ــران بانك ه از مدي
ــت و  ــده اس مختلف به عنوان متهم و غيرمتهم از آنها تحقيق ش

اين تحقيقات ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: بعضي از مسائل اين پرونده 
ــتند، البته نمي گويم  ــت كه در قدرت هس متوجه برخي افراد اس
اينها مجرم هستند ولي برخي مسائل متوجه آنهاست و به همين 
ــد حتي بازداشت خواهند  ــوند و اگر الزم باش خاطر احضار مي ش
شد.وي افزود: درخصوص اين پرونده تاكنون از 20 نفر به عنوان 
ــت و 27 نفر  ــده اس مطلع و از 106 نفر به عنوان متهم تحقيق ش

هم در بازداشت هستند.
ــود دارد با توجه به  ــت: هم اكنون اين آمادگي وج اژه اي گف
ــايي اموال كه انجام شده است و با توجه به  ــي و شناس حسابرس
ــاس آنچه كه قانون اجازه مي دهد  اعالم كل طلب بانك ها براس
اگر بانك ها خواهان وصول طلب خود باشند كه علي القاعده بايد 
باشند به ميدان بيايند و آمادگي خود را براي استيفاي اموالي كه 

قابل استيفا هستند، اعالم كنند.
محسني اژه اي گفت: با اموالي كه از اين گروه شناسايي شده 
ــي بانك ها را مي توان  ــت اطمينان كامل داريم كه كل بده اس

پرداخت كرد.
ــني اژه اي افزود: در آخرين گزارشي كه به ما اعالم شد  محس
ــه حدود 3 هزار و 80 ميليارد تومان كل  ــا اعالم كردند ك بانك ه

طلب بانك ها از اين گروه است.
دادستان كل كشور گفت: پرسيديم چقدر وثيقه داريد كه عدد 
وثيقه نيز بعد از اين كه چندين بار باال و پايين رفت نهايتا آنچه كه 

به ما گفتند حدود950 ميليارد تومان است.
ــاله يك مشكل است كه چرا بانك وثيقه  وي افزود: اين مس

الزم را ندارد و چرا نمي تواند جواب سريع را بدهد.

ــزي جبهه متحد  ــوراي مرك ــا باهنر، عضو ش محمدرض
ــمنان به دنبال اين هستند تا انتخابات  اصولگرايان گفت: دش
ــود و قصد دارند  ــور و هيجان برگزار ش مجلس نهم بدون ش
ــور هم برگزار شد، حوادثي مانند فتنه  حتي اگر انتخابات پرش

سال 88 را فراهم آورند. 
ــالمي  ــوراي اس ــه گزارش مهر، نايب رئيس مجلس ش ب
ــد اصولگرايان كه با  ــري جبهه متح در اولين همايش سراس
ــه متحد اصولگرايان  ــتاني و عضو جبه حضور نمايندگان اس
ــد  ــرا مجتمع امام خميني (ره) تهران برگزار ش ــاالر الزه در ت
ــه در انتخابات مجلس  ــه تاكتيك هاى جريان فتن ــاره ب با اش
افزود: گروه خارجى نشين فتنه گران به دنبال تحريم انتخابات 
ــا در انتخابات  ــان داخلى آنها معتقدند بايد ي ــتند اما جري هس
ــركت كنند يا اين كه با مهره هاى سفيد وارد ميدان شوند تا  ش
ــى هاى مجلس را به دست آورند.باهنر ادامه داد: آخرين  كرس

ــه فعال اين گروه ها تحت عنوان  ــت ك خبرها حاكى از اين اس
ــا از نيروها به صورت  ــوند، ام اصالح طلبى وارد انتخابات نش
ــالمى مهندسين به  انفرادى حمايت كنند. دبيركل جامعه اس
تاكتيك هاى جريان انحرافى در انتخابات اشاره كرد و گفت: 
ــال انجام اقدامات براى حضور  ــدت در ح جريان انحرافي بش
در انتخابات است. آنها تالش مى كنند از طريق نفوذ و قدرت 
ــدند، اوضاع  ــتند يا اگر موفق نش اجرايى به مجلس نيرو بفرس

را متشنج كنند.
ــه متحد اصولگرايان با تاكيد  ــوراى مركزى جبه  عضو ش
بر اين كه اخبار حكايت از ائتالف جريان هاى فتنه و انحرافى 
ــته نيز برخى  در برخى حوزه هاى انتخابيه دارد، گفت: در گذش
ــترك جريان هاى فتنه و  ــه همكارى مش ــا در زمين تحليل ه
ــت، اما رفتارهاى اخير آنها نشان مى دهد  انحرافى وجود داش
ــاه آينده به  ــت و امكان دارد در چند م ــل جدى اس ــن تحلي اي

ــيب هاى  ــاره به يكى از آس ــند. باهنر با اش ائتالف جدى برس
ــه برگزار  ــر انتخاباتى ك ــار كرد: ه ــس اظه ــات مجل انتخاب
ــهم هزينه و پول در نتيجه آن پررنگ تر  ــود، نقش و س مى ش
ــود اما  بحمداهللا با صحبت هايى كه شوراى نگهبان به  مى ش
دست اندركاران در امر انتخابات كرده، عزم و اراده جدى براى 
ــكل گرفته  ــا هزينه ها و اعطاى هديه هاى بى جا ش ــه ب مقابل
ــه داد: هم اكنون در تعدادى  ــت. نايب رئيس مجلس ادام اس
ــرمايه گذارى باالى  از حوزه هاى انتخابيه برخى كانديداها س
يك ميليارد تومان انجام داده اند در حالى كه اين مقدار هزينه 
براى اشغال يك كرسى مجلس كار معمولى و عرف نيست و 

حتما اهدافى در پشت آن وجود دارد.
ــراف به دليل  ــت جريان انح ــد كرد: ممكن اس وى تاكي
ــود بخواهد پول هاى زيادى هزينه كند اما  منابع نامحدود خ
ــد، بايد  ــران بايد با آن مواجه ش ــا كه مثل ديگ ــداى از آنه ج

ــول غير معمول  ــا نيز با پ ــيم تا ديگر جريان ه ــب باش مواظ
ــا آنها نيز برخورد  ــوند و در صورت ورود ب ــات نش وارد انتخاب
ــين با تاكيد بر اين كه  ــود. دبيركل جامعه اسالمى مهندس ش
ــتادهاى اصولگرايى نبايد پول هاى غيرمعمول هزينه  در س
ــده  ــود، گفت: هيات نظارت و اجرايى انتخابات موظف ش ش
ــده  ــت با هزينه هاى بيجا برخورد كند تا جلوى اين مفس اس
ــود. باهنر افزود:  ــود، گرفته ش كه در هر دوره پررنگ تر مى ش
ــت تبليغ نيروهاى خود را  اصولگرايان در انتخابات بايد سياس
ــب جذب جبهه انحراف  در پيش بگيرند و افراد خوب و مناس

و فتنه نشوند.
 وى با بيان اين كه اصولگرايان در شهرستان ها بايد به دنبال 
ــند، گفت: ما بايد افرادى را كه داراى  نيروى صالح و مقبول باش
ــتند، انتخاب كنيم تا بتوانيم با  ــب راى در شهرستان ها هس كس

حمايت و تبليغات موجبات پيروزى آنها را فراهم كنيم.

باهنر: برخي جريانات براي كسب هر كرسي مجلس يك ميليارد تومان هزينه مي كنند 

سردار سالمي: دشمن انتهاي 
قدرت ما را نمي داند

ــين فرمانده سپاه نيز با بيان اين كه دشمنان انتهاي  جانش
ــمنان ما  قدرت ما را نمي دانند، گفت: اين كه اجازه نداديم دش
ــا تمام توانمندي اطالعاتي خود قدرت نظامي ما را بفهمند،  ب

يك پيروزي براي ماست.
به گزارش فارس ، سردار حسين سالمي، جانشين فرمانده 
كل سپاه در حاشيه همايش بسيج و پدافند غيرعامل در جمع 
خبرنگاران گفت: پدافند غيرعامل كاهش آسيب پذيري هاي 

ناشي از اقدامات اوليه دشمن در شرايط جنگ است.
ــار اجتماعي و  ــه را كه به ايجاد انفج ــزود: هر آنچ وي اف
ــادل قرار دادن  ــردن زندگي و جنگ باهم و در تع ــب ك تركي
ــد غيرعامل  ــود پدافن ــان جنگ منجر مي ش ــه در زم جامع
ــاس توسعه زيرساخت ها، روش هاي  مي دانيم كه بر اين اس
ــازي رواني جامعه، پدافند  خدمات رساني اجتماعي، آماده س

سايبري و... را نيز شامل مي شود.
ــاره به اتفاقات منطقه  ــپاه با اش ــين فرمانده كل س جانش
ــي از عملكرد سوء سياستمداران  اظهار كرد: اين اتفاقات ناش
آمريكا و دست نشانده هاي آنان است و الگو و الهامي است كه 
ملت ها از پيروزي هاي نظام هاي متكي به جمهوري اسالمي 
ــان كرد:  ما براساس ديدگاه ها و  ــته اند. سالمي خاطرنش داش
تدابير رهبر معظم انقالب عمل مي كنيم و سياست تهديد در 
ــر تهديد را در پيش مي گيريم و در حال بازنگري دكترين  براب

دفاعي خود براساس وقايع جديد هستيم.




