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 خبري بد براي آمريكا
ــل در گفت وگو  ــازمان مل ــكا در س ــين آمري ــفير پيش س
ــتيابي  ــي درباره امكان دس ــري آمريكاي ــبكه خب با يك ش
ــدت ابراز ــي پهپاد بش ــتم هاي برنامه نويس ــران به سيس  اي

نگراني كرد.
ــبكه فاكس نيوز، جان  ــارس و به نقل از ش ــه گزارش ف ب
ــار اخباري مبني بر چگونگي فرود  بولتون در واكنش به انتش
هواپيماي بدون سرنشين و جاسوسي آمريكايي توسط ايران 
ــت نيست كه روسيه اقدام  گفت: ارتش ما مي گويد اين درس
ــن اميدوارم  ــد و م ــروش تجهيزات به ايران كرده باش ــه ف ب
ــد، چرا كه اگر روسيه چنين  ــته باش چنين چيزي حقيقت داش
تجهيزات پيچيده اي را در اختيار ايران گذاشته باشد، خطرات 

بسيار بيشتري ما را تهديد مي كند.
 بولتون گفت: اگر ايراني ها به فناورهايي دسترسي داشته 
ــك ها، هواپيماها و ساختار ارتباطي و  ــند كه بتوانند موش باش
در مجموع همه تجهيزات تسليحاتي ما را نابود كنند، كنگره 
ــر ايران بتواند به برنامه هاي  ــد. وي افزود: اگ بايد نگران باش
ــد، خبر خيلي بدي براي  ــي پيدا كن داخلي اين پهپاد دسترس

آمريكا خواهد بود.

 انفجاري در تاسيسات هسته اي اصفهان 
رخ نداده است

ــه علوم و امنيت بين المللي، وقوع هرگونه  رئيس موسس
انفجار در تاسيسات هسته اي اصفهان را رد كرد.

ــايت ايران هسته اي، ديويد آلبرايت درباره  به گزارش س
ــته  ــي مبني بر اين كه هفته گذش ــي منابع غرب ــاي برخ ادع
انفجاري در يكي از تاسيسات هسته اي ايران رخ داده، تأكيد 

كرد كه چنين ادعايي صحيح نيست.
ــا و فيل  ــم زكري ــه تبس ــت در روز 19 آذر 1390 ب  آلبراي
استوارت، گزارشگران خبرگزاري رويترز در واشنگتن گفت: 
من تصاوير ماهواره اي متعلق به تاسيسات هسته اي اصفهان 
ــد كه هيچ  ــان مي ده ــرده ام و اين تصاوير نش ــي ك را بررس
ــارتي در تاسيسات هسته اي اصفهان به بار نيامده است.  خس
ــرده بودند انفجاري در مجتمع تحقيقات  منابع غربي ادعا ك

صنعتي اصفهان روي داده است.

 چين :حامي ايران هستيم
ــيه، رئيس  ــاس گزارش بولتني از وزارت دفاع روس براس
ــه اگر اياالت  ــت ك ــدار داده اس جمهور چين بصراحت هش
ــده به ايران حمله كند، وارد جنگ عليه اين اقدام آمريكا  متح
ــد، هرچند اين جنگ به منزله شروع جنگ جهاني  خواهد ش

سوم باشد.
ــپ ريپورتس در  ــان، پايگاه خبري چيم ــه گزارش جه ب
ــيه  ــي فاش كرد: يكي از بولتن هاي وزارت دفاع روس گزارش
ــار پوتين و مدودف قرار گرفته، بيانگر اين مطلب  كه در اختي
ــن با اين  ــس جمهور چي ــن تائو، رئي ــت كه هوجي ــوده اس ب
ــران حمله كند،  ــه رهبري آمريكا به اي ــل كه اگر غرب ب اص
ــرورت دارد، موافقت  ــتقيم و فوري» ض ــدام نظامي مس  «اق

كرده است. 
ــر چين به  ــاخت كه رهب ــن همچنين فاش س ــن بولت اي
ــت.  ــتور آماده باش داده اس ــورش دس نيروهاي دريايي كش
براساس اين گزارش، هوجين تائو در خصوص ورود به جنگ 
ــاالر برجسته  با طرف هاي غربي، با ژانگ ژائوژونگ، درياس
ــده است. اين درياساالر چيني هفته گذشته  چيني هم نظر ش
ــن به هيچ وجه براي حمايت از ايران درنگ  ــه بود كه چي گفت
ــر اين اقدام منجر به آغاز جنگ جهاني  ــد كرد حتي اگ نخواه

سوم شود.

 منافقين، جنداهللا و پژاك
مثلث تروريستي آمريكا در ايران

ــق در انجام  ــن خل ــتي مجاهدي ــروه تروريس ــش گ نق
ــاد يكي از داليلي است كه  ــيا و موس عمليات هاي كثيف س
نومحافظه كاران آمريكايي و كارشناسان امنيت ملي آمريكا 
ــت سازمان هاي تروريستي  خواهان خروج منافقين از فهرس

هستند.
ــنا، پايگاه اينترنتي «آنتي وار» در مقاله اي  به گزارش ايس
ــازمان  ــين س به قلم فيليپ جيرالدي با انتقاد از مقامات پيش
ــات مركزي آمريكا، با اعالم اين كه منافقين، جنداهللا  اطالع
ــرائيل   ــران امنيتي آمريكا و اس ــه زير نظر افس ــژاك هم  و پ
ــتي آمريكا  ــل مي كنند، گفت: اين گروه ها مثلث تروريس عم

در ايران هستند.
ــده آمريكا عليه  ــازماندهي ش  او  به تداوم توطئه هاي س
ــاره به اتهام آمريكا به ايران در  ــاره كرد و ضمن اش ايران اش
مورد طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن نوشت: در پي اين 
اتهام، كاخ سفيد يافته هايي واهي در اختيار مجامع اطالعاتي 

و امنيتي قرار داد.
ــال 2007 دولت  ــيا ادامه داد: در س ــين س  اين مقام پيش
ــته اي ايران، ترور دانشمندان  بوش به بهانه فعاليت هاي هس
ــته اي ايران را ــاد اخالل در برنامه هاي صلح آميز هس  و ايج

 در برنامه خود قرار داد.
ــن طرح و با  ــكا در جهت اي ــت: آمري ــه نوش  وي در ادام
همكاري اسرائيل اقدام به طراحي و راه اندازي كرم رايانه اي 
ــران را هدف ــات صنعتي اي ــرد كه تاسيس ــتاكس نت ك  اس

 قرار داد.

سايه خبر

ــف ميدان هاي گازي در  ــاره به كش ــور با اش  رئيس جمه
درياي خزر طي روزهاي اخير تاكيد كرد: با اين اكتشاف همه 
مناسبات مربوط به نفت و گاز درياي خزر تغيير كرده و جايگاه 

سياسي ايران در درياي خزر ارتقا مي يابد.
به گزارش سايت رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد 
ــكوني مهر  ــم افتتاح 18 هزار و 450 واحد مس ديروز در مراس
ــتان مازندران با اشاره به اين كه استفاده از گاز درياي خزر  اس
ــورهاي مرتبط با اين  ــترده اي در مناسبات كش تاثيرات گس
ــوزه، توليد نفت و  ــزود: تاكنون ايران در اين ح ــا دارد، اف دري
ــت و تمامي مناسبات و مسائل مربوط به نفت و گاز  گاز نداش

دريايي خزر را ديگران تعيين مي كردند.
ــت كه موضوع  ــال اس ــرد: بيش از 50 س ــح ك وي تصري
ــت و  ــن گازي در اين حوزه مطرح اس ــرداري از ميادي بهره ب
ــكوي عظيم حفاري در استان مازندران  ــاخت س باالخره س
ــط متخصصان داخلي، اين آرزوي تاريخي را در عرصه  توس

عمل محقق كرد.
ــت  ــه دس ــاري ب ــكوي حف ــاخت س ــور، س رئيس جمه
ــتخراج گاز در درياي خزر را  ــراي اس ــان داخلي ب متخصص
ــيار بزرگ دانست و اظهار كرد: وزن تجهيزات به  اقدامي بس
كار گرفته شده در اين سكو 14 هزار تن است و پيشرفته ترين 
ــت و اين كه دانشمندان و  ــتفاده شده اس تجهيزات در آن اس
ــي كرده اند كه بتواند در  ــان ما تجهيزاتي را طراح متخصص
ــق هزار متري دريا حفاري كرده و در اعماق زمين به گاز  عم
ــوب مي شود.  احمدي نژاد  ــد، يك پيروزي بزرگ محس برس
ــاره به اين كه حجم گاز اين حوزه 50 هزار ميليارد فوت  با اش

ــال كشور برابري مي كند،  ــت كه با مصرف 10 س مكعب اس
ــا ذخيره يك حوزه بوده و 7  ــح كرد: اين ميزان گاز تنه تصري

حوزه ديگر نيز بايد حفاري شوند و گاز آنها استخراج شود.
احمدي نژاد مزيت دوم دستيابي به اين حوزه گازي را ارتقا 
ــدن چهره صنعتي و اقتصادي استان مازندران  و دگرگون ش
برشمرد و آن را آغاز يك تحول بزرگ در اقتصاد استان هاي 
ــمالي دانست. وي گفت: ضرورت دارد جوانان و مسووالن  ش
با همت و تالش در به ثمر رسيدن و بهره برداري از اين ذخيره 

الهي تالش زيادي داشته باشند.
  مسكن  به چرخه سوداگري بازنمي گردد

ــخنان خود با تاكيد   رئيس جمهور در بخش ديگري از س
ــترده تر  ــكن مهر بايد با برنامه ريزي گس بر اين كه طرح مس
ــيج  ــر ادامه پيدا كند، تصريح كرد: با بس ــات عميق ت و مطالع
همه ظرفيت ها اجازه نخواهيم داد، موضوع مسكن دوباره به 
ــوداگري و سوءاستفاده برخي افراد بازگردد و تبديل  چرخه س

به اهرم فشار و ناراحتي براي مردم و جوانان شود.
ــووالن  ــان كرد: دولت، مجلس و همه مس وي خاطرنش
ــكن در كشور به جايي برسد تا  بايد تالش كنند، وضعيت مس
كساني كه مي خواهند با سوءاستفاده از عرضه و تقاضا در بازار 
ــكن به مردم فشار بياورند به طور كامل از اين بازار نااميد  مس

شوند و دولت در اين مسير كامال مصمم است.
ــدواري كرد در آينده اي نزديك  رئيس جمهور اظهار امي
ــكن به  ــد و مس ــكن نباش ــور نيازمند مس هيچ فردي در كش
ــهولت در اختيار مردم و جوانان قرار بگيرد تا فرصت براي  س

انجام كارهاي بزرگ تر و واالتر فراهم شود.

ــه اجراي طرح  ــندي از اين ك ــژاد با اظهار خرس احمدي ن
ــد و با  ــور با عنايت امام رضا(ع) آغاز ش ــكن مهر در كش مس
ــرفت است،  همت جمع كثيري از خادمان مردم در حال پيش
ــكن مهر  اظهار اميدواري كرد 62 هزار و 500 واحد ديگر مس
ــاخت است، به زودي به  ــتان مازندران در دست س كه در اس

اتمام رسيده و در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
 تجليل از كردان 

ــم دومين سالگرد  رئيس جمهور همچنين ديروز در مراس
ــور كه در  ــبق كش ــوم علي كردان، وزير اس ــت مرح درگذش
ــاني بود كه  ــد گفت: مرحوم كردان، انس مازندران برگزار ش
با شرافت زندگي كرد و با شرافت از دنيا رفت و خوشا به حال 
ــاني و اسالمي را با  ــاني كه دين، توحيد و ارزش هاي انس كس

دنيا و ظواهر فريبنده آن عوض نمي كنند.
ــخص بود كه استيضاح  رئيس جمهور با بيان اين كه مش
ــراي انجام  ــده ب ــوع از پيش طراحي ش ــك موض ــردان ي ك
ــه قرار دادن جبهه  ــال 88 و مورد هجم كارهايي ديگر در س
ــتيضاح از يك وزير كه دچار  ناب انقالب بود، اظهار كرد: اس
ــده موضوعي عادي است كه با سؤال نمايندگان و  اشتباه ش
ــاهد  ــه ش ــخ وزير مربوط انجام مي گيرد، اما در آن جلس پاس
ــم و بي ترديد  ــنگين عليه وي بودي ــازي ها و هجوم س جوس

تهمت و لجن پراكني ارتباطي با استيضاح نداشت.
ــهادت  ــژاد افزود: بنده به عنوان خادم مردم، ش احمدي ن
ــاني پاك و دلسوخته  مردم و ارزش ها  مي دهم كه كردان انس
ــد توان تالش مي كرد تا به  ــاي انقالب بود و در ح و آرمان ه

مردم كمك كند.

 رئيس جمهور: گاز خزر جايگاه ايران را ارتقا داد
 با بسيج همه ظرفيت ها و حمايت از مسكن  مهر اجازه  نخواهيم  داد موضوع مسكن به چرخه سوداگري بازگردد

 دولت: در اولين فرصت بودجه 91 را به مجلس مي دهيم
رايزني ها درباره اليحه  بودجه  به مراحل پاياني  خود نزديك شده است

تذكر مجلس به وزارت خارجه در باره انگليس

 واليتي: ظرفيت غرب براي ايجاد بحران  جديد در منطقه تمام شده است 

 غريباني:تحريم انتخابات مورد تاييد اصالح طلبان نيست

در حالي كه 15 آذرماه زمان قانوني دولت براي ارائه بودجه 
سال 91 به مجلس پايان يافت و هيات رئيسه مجلس از ارائه 
ــر داد، محمدرضا  ــمي به دولت در اين زمينه خب ــه رس دو نام
ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور ديروز تاكيد كرد 

در اولين فرصت بودجه تقديم مجلس خواهد شد.
ــه حافظه تاريخي  ــرايطي ك به گزارش «جام جم» در ش
ــابقه خوبي را از سرنوشت بررسي بودجه  ــتم، س مجلس هش
ــال 91  ــدارد و تالش مي كند كه بودجه س ــن ن 1390 در ذه
ــود، اين بار دولت نيز  ــال گذشته گرفتار نش ــت س به سرنوش
ــي بحث هاي  ــا همراهي مجلس تاكيد دارد كه دولت بررس ب
ــه را انجام داده و بزودي آن را روانه خانه  ــي اليحه بودج اصل

ملت خواهد كرد.
ــال 90 و دير رسيدن آن به مجلس باعث  تجربه بودجه س
ــال بودجه نداشته و دولت مجاز  ــد كشور در دو ماه اول س ش
ــود. اما روز  ــور ش به بهره گيري از 2 دوازدهم منابع مالي كش
ــعه مديريت و سرمايه  ــته لطف اهللا فروزنده معاون توس گذش
ــاني رئيس جمهور همانند ميرتاج الديني از اتمام بررسي  انس

كليات بودجه سال 91 در جلسه هيات دولت خبر داد.
ــور تاكيد ويژه اي دارد كه هر  وي تاكيد كرد: رئيس جمه
چه سريع تر اليحه بودجه به مجلس ارائه شود. در اين رابطه 
ــي رئيس جمهور  ــي معاون پارلمان ــا ميرتاج الدين محمدرض
ــاي اصلي بودجه را به  ــي بحث ه ــه ايرنا گفت: دولت بررس ب
ــارت راهبردي  ــت برنامه ريزي و نظ ــانده و معاون اتمام رس
ــن زمينه در حال  ــرده در اي ــوري نيز به طور فش رئيس جمه

فعاليت  است.
ــات اليحه بودجه  ــي اعالم كرد: دولت كلي ميرتاج الدين
ــي و تصويب كرده و در  ــژه منابع درآمدي بودجه را بررس بوي
خصوص مسايل كلي بودجه از جمله احكام ضروري كه بايد 

در اليحه گنجانده شود، تصميم گيري شده است.
ــال 91 را كاهش وابستگي به  وي ويژگي هاي بودجه س
ــد قابل توجه  ــاي نفتي، انطباق با برنامه پنجم و رش درآمده

ــمرد و اعالم كرد احكام ضروري با  درآمدهاي غيرنفتي برش
ماهيت بودجه 90 در بودجه 91 لحاظ مي شود.

افزايش جلسات علني به 4 جلسه
ــالم كرد تعداد  ــه مجلس نيز اع ــخنگوي هيات رئيس س
ــات صحن علني مجلس هنگام بررسي اليحه بودجه  جلس
1391 به 4 جلسه در هفته افزايش خواهد يافت تا بعد از ارائه 
ــوي دولت، خانه ملت سريع تر آن را در  بودجه به مجلس از س

دستور كار قرار دهد.
ــتانه  ــا توجه به اين كه در آس ــن افزود: ب ــن كوهك محس
انتخابات مجلس شوراي اسالمي (12 اسفندماه) قرار داديم 
ــت قرار  ــتور كار مجلس اس و لوايح و طرح هاي زيادي در دس
ــت راي استمزاجي از نمايندگان گرفته شود تا يك جلسه  اس

علني در هفته به تعداد جلسات علني مجلس اضافه شود.
ــان كرد: ما منتظر هستم اليحه بودجه سال  وي خاطرنش
ــب با آن  ــود تا متناس ــت به مجلس ارائه ش ــرف دول 91 از ط

برنامه ريزي كنيم.
زمزمه بودجه سايه

ــيان درباره بودجه  ــان با گفته هاي دولت و مجلس همزم
ــزارش داد: زمزمه تدوين بودجه  ــال 91 خبرگزاري مهر گ س
سايه در دولت نيز در كنار بودجه ساالنه در حال مطرح شدن 
است. بر اين اساس بودجه سايه كه شوراي عالي امنيت ملي 
ــال 83 براي مقابله با تحريم هاي احتمالي ايران دستور  در س
تدوين آن را صادر كرد به احتمال زياد در سال 91 نيز در كنار 

اليحه بودجه ساالنه تدوين خواهد شد.
ــال 91  ــت در خصوص بودجه س ــود در دول گفته مي ش
ــناريوهاي مختلفي براي نرخ ارز و قيمت پايه نفت مطرح  س
ــانات قيمت، پيشنهادي  ــت، اما هنوز به دليل نوس ــده اس ش
ــده است.با توجه به فشارهاي غرب براي تشديد  مصوب نش
ــا عليه ايران، اين احتمال مي رود كه در كنار بودجه  تحريم ه
ــارها و تحريم هاي  ــاالنه، بودجه سايه براي مقابله با فش س

احتمالي خارجي عليه كشورمان تدوين شود.

ــت خارجي  ــيون امنيت ملي و سياس ــو كميس يك عض
ــت اين كميسيون با مسووالن وزارت  مجلس گفت در نشس
ــي تذكر داده شد در برابر  امور خارجه، به متوليان امر ديپلماس

انگليس موضع انقالبي اتخاذ كنند.
ــزاري فارس  ــت و گو  با خبرگ ــور  در گف ــوض حيدرپ ع
درخصوص نشست اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس با مسووالن وزارت امور خارجه افزود: كه در 
ــجويي و تسخير چند ساعته  ــت، تجمع اخير دانش اين نشس

سفارت انگليس مورد بررسي قرار گرفت. 
ــفارت  ــجويي مقابل س ــرد: تجمع دانش ــح ك وي تصري
ــت ايران و  ــالم انزجار مل ــران به منظور اع ــس در ته انگلي
ــت هاي خصمانه اين كشور،  ــجويان مسلمان از سياس دانش

با مجوز قانوني برگزار شده بود.
ــن تجمع براي  ــرد: در خالل اي ــان ك حيدرپور خاطرنش
ــاعاتي كنترل دانشجويان از دست برگزاركنندگان تجمع  س
خارج شد و تعدادي از آنها وارد سفارت انگليس شدند كه اين 
ــر نهادهاي متولي صدور مجوز و برگزاري  موضوع مورد نظ

تجمع نبود.
ــاس وظيفه قانوني  ــروي انتظامي بر اس ــزود: ني  وي اف
ــد اما به دليل حركت سيل آساي  خود بالفاصله وارد عمل ش
ــد كه البته سيستم  ــفارت، كار دشوار ش ــوي س جمعيت به س

ــأله ناراحت بوده و با عوامل اين  امنيتي و انتظامي از اين مس
اقدام هم برخورد كردند.

ــي  ــت خارج ــي و سياس ــت مل ــيون امني ــو كميس عض
ــزارش خود  ــرد: وزارت امور خارجه در گ ــار ك ــس اظه مجل
ــيون ها  ــورها و كنوانس اعالم كرد بايد مقررات فيمابين كش
ــي از  ــفارت ناش ــخير س ــود اما به دليل آن كه تس رعايت ش
ــد با اين موضوع به صورت خشن  ــور جواني بوده، نمي ش  ش

برخورد كرد.
ــه روش ديپلماتيك  ــد موضوع ب حيدرپور افزود: قرار ش
ــرد و وزارت امور خارجه  ــل و فصل قرار گي ــورد مداقه و ح م
ــس براي كاهش روابط با انگليس  در چارچوب مصوبه مجل

حركت كند. 
ــت انگليس به تجمع  ــن درباره واكنش دول وي همچني
ــور در تهران گفت: اقدام  ــفارت اين كش اعتراضي در برابر س
دولت انگليس مبني بر فراخوان كاركنانش در تهران و اخراج 
ــاري عجوالنه و خارج از  ــي از لندن رفت ــاي ايران ديپلمات ه

عرف بود.
ــي  ــاني كه مدعي دموكراس ــور تصريح كرد: كس حيدرپ
ــاالري هستند  ــتند، بايد بدانند كه مجالس نماد مردم س هس
ــي ها قبول دارند كه وقتي نمايندگان  و به نظرم خود انگليس

ملت تصميمي  مي گيرند، بايد اجرا شود.

مشاور مقام معظم رهبري انقالب در امور بين الملل گفت: 
ــموليت ناتو در ايجاد  ــت غرب با محوريت آمريكا و ش ظرفي
ــر از آنچه در عراق و  ــون بحران ديگر در منطقه غي ــك كان ي

افغانستان به انجام رسيد، به اتمام رسيده است.
ــر واليتي به فارس گفت: آنها توان اين كه تبعات  علي اكب
ــال 2001 در افغانستان،  منفي اين مقدار بحراني را كه در س
ــطين به  ــان و 2008 در فلس ــراق، 2006 در لبن 2003 در ع

ــد به اين كه يك بحران ديگر  وجود آورده اند، ندارند چه برس
ــوند  را به وجود آورند. البته در بين آنها افراد عاقلي  پيدا مي ش
ــتي هم انجام داده و اجازه ندهند كه اين  ــبات درس كه محاس
گونه سخنان از مرحله تهديد فراتر برود.وي درباره تهديدات 
ــوي رژيم  ــالمي ايران از س ــي اخير عليه جمهوري اس نظام
ــتي گفت: اين رژيم جعلي مي داند توان كشور ما و  صهيونيس
متحدانش در منطقه آنقدر هست كه كامال بازدارنده باشد.   

رئيس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصالحات گفت: 
تحريم انتخابات مورد تاييد هيچ اصالح طلبي نيست. 

ــه فارس  گفت: هيچ اصال ح طلبي  علي محمد غريباني ب
ــتفاده نكرده است و اصال ما  از واژه تحريم براي انتخابات اس

اين كلمه را زشت مي دانيم. 
ــتراتژي اصالح طلبان براي انتخابات آينده  وي درباره اس
ــس، گفت: برنامه خود را براي حضور در انتخابات بزوي  مجل

اعالم خواهيم كرد. 

ــورا  ــوراي نگهبان با تاكيد بر اين كه اين ش ــخنگوي ش س
ــوراي  ــت داوطلبان نمايندگي مجلس ش ــي صالحي در بررس
ــازي ها قرار نخواهد گرفت، گفت:  ــالمي تحت تاثير جوس اس
نگاه شوراي نگهبان به همه گروه هاي سياسي كه طبق قانون 

عمل مي كنند، يكسان است. 
ــعلي كدخدايي در گفت وگو با ايرنا با بيان اين كه نگاه  عباس
ــت افزود: در  ــوراي نگهبان، حزبي، جناحي يا گروهي نيس ش
قانون انتخابات گفته نشده است كه اگر فردي وابسته به فالن 
ــود كه البته اين  ــد بايد تاييد يا رد ش گروه يا جريان خاص باش
ــت  موضوع به غير از عضويت در گروه ها و احزاب منحله اي اس

كه در قانون آمده و از طريق مراجع رسمي اعالم شده است.
ــبت به بقيه گروه ها و احزابي كه  ــان كرد: نس وي خاطرنش

حضور قانوني دارند، مشكل خاصي نداريم.
ــي درباره وضعيت صالحيت افراد يا گروه هايي كه  كدخداي
ــت جمهوري اقدامات خالف  در حوادث پس از انتخابات رياس
ــند كه رفتار آنها  قانون انجام داده اند نيز گفت: اگر افرادي باش
ــوراي نگهبان اين رفتار را در  ــت قطعا ش خالف قانون بوده اس

بررسي صالحيت ها مد نظر قرار مي دهد.
ــت از  ــوراي نگهبان ادامه داد: ممكن اس عضو حقوقدان ش
همان گروه يا جناح افرادي باشند كه رفتار آنها وفق قانون بوده 
است و كار خالف قانون انجام نداده اند كه طبعا نمي توانيم مانع 

ورود آنها به رقابت ها شويم چون قانون اجازه نمي دهد.
 فقط گزارش مراجع چهارگانه را مي گيريم

نه نظر آنها را
ــوراي نگهبان  ــاي ش ــوص فعاليت ه ــي درخص كدخداي
ــاز انتخابات از  ــز گفت: از زماني كه آغ ــد انتخابات ني در فرآين
ــوراي نگهبان هم بايد  ــوي وزارت كشور اعالم مي شود، ش س
ــتاني، شهرستاني و بخش ها را تشكيل  هيات هاي نظارت اس

دهد كه اين كار را انجام داده ايم.
ــت  ــوم دي ماه اس وي افزود: تا زمان ثبت نام نامزدها كه س
ــر خواهيم ماند و كار ديگري نمي توانيم انجام دهيم مگر  منتظ

كارهاي مقدماتي داخلي مانند آماده سازي نيروها.
ــامي  ــت اس ــام و درياف ــس از ثبت ن ــت: پ ــي گف كدخداي
ثبت نام كنندگان بايد نظرات مراجع چهارگانه ذي صالح را كه 
ــتري، ثبت احوال، تشخيص هويت نيروي  عبارتند از: دادگس
ــه در اين مرحله بحث  ــي و وزارت اطالعات بگيريم ك انتظام

ــود كه نتايج آن هم در زمان  تاييد يا رد صالحيت ها آغاز مي ش
خود اعالم خواهد شد.

ــارت بايد گزارش هاي مردمي و  وي افزود: هيات هاي نظ
ــي  ــي گزارش هاي مراجع چهارگانه را به دقت مورد بررس حت
ــاي نظارت، ــون هيات ه ــاس قان ــد، چرا كه براس ــرار دهن  ق

 نظر استصوابي و قاطع دعوا را صادر مي كنند
يعني اگر وزارت اطالعات يا تشخيص هويت يا دادگستري 
ــت تشخيص  به ما اعالم كنند كه وضعيت اين فرد اين گونه اس
اين كه اين فرد صالحيت دارد يا ندارد برعهده اعضاي شوراي 

نگهبان است. 
ــع چهارگانه را  ــزارش مراج ــا فقط گ ــي گفت: م كدخداي
ــخيص صالحيت برعهده  دريافت مي كنيم نه نظر آنها را و تش
هيات هاي نظارتي استاني و هيات هاي مركزي و نهايتا شوراي 

نگهبان است نه مراجع چهارگانه.
ــوراي نگهبان درخصوص مالك شوراي  ــخنگوي ش س
ــالم گفت:  ــزام نامزدها به اس ــوص تاييد الت ــان درخص نگهب
ــلمان هستند و  ــب ظاهر مثل من مس ــتند كه حس افرادي هس
ــاي جاري دارند اما اگر من در يك اقدام اداري كه دارم  رفتاره
ــول حرام كه مغاير  ــوم ؛ اين يعني پ ــال مرتكب اختالس ش مث
ــرادي كه مرتكب  ــت. اف ــالم اس با اعتقاد و التزام عملي به اس
ــزام عملي به  ــه الت ــان مي دهند ك ــوند نش ــل حرام مي ش  فع

اسالم ندارند.
وي افزود: برخي پرونده هايي كه داريم اين است كه فردي 
ــاركت كرده است و پول مردم را خورده است،  در پروژه اي مش
اما همين فرد حسب ظاهر مسجد مي رود و عبادت هم مي كند، 
ــم انجام مي دهد  ــت و خيلي كارهايي ديگر را ه ــج رفته اس ح
ــان مي دهد كه  ــه ناحق خورده نش ــي پول مردم را ب ــي وقت  ول
التزام عملي نداشتن به اسالم ندارد و اين التزام عملي نداشتن به 

اين خاطر است نه به خاطر كارهاي خوبي كه انجام مي دهد.
قانون انتخابات در زمينه تبليغات زودهنگام، 

نقص دارد
ــوراي نگهبان در زمينه تبليغات زودهنگام  ــخنگوي ش س
ــا در اين جهت خيلي  ــم گفت: قانون انتخابات م ــي ه انتخابات

ناقص است و شايد در برخي موارد سكوت كرده است.
ــوراي نگهبان معتقد است تبليغات، جزئي از  وي افزود: ش
انتخابات است و نظارت شوراي نگهبان بر تمام روند انتخابات 

است يعني از آغاز تا پايان.
ــدت هرگونه حركت هاي  ــه داد: در اين م ــي ادام كدخداي
ــي صالحيت هاي آنها  نامزدهاي انتخاباتي مي تواند در بررس
مورد دقت نظر قرار گيرد. حتي در دوره قبل درخصوص تبليغات 
ــر كرديم و گفتيم كه اين افراد بايد بيايند  ــي افراد اظهارنظ برخ
ــت  ــائل پش ــخ دهند؛ چرا كه تبليغات آنها حكايت از مس و پاس

پرده اي داشت.
وي افزود: در چند مورد به شكل محدود در رد صالحيت ها 
ــان اين بار قصد دارد اين  ــوراي نگهب مد نظر قرار گرفت اما ش
ــر قرار دهد و تبليغات  ــكل جدي تري مورد نظ موضوع را به ش
ــي صالحيت ها مد نظر قرار  ــي غيرمتعارف را در بررس انتخابات

دهد.
ــادي از تبليغات  ــق زي ــان اين كه مصادي ــي با بي كدخداي
ــود دارد، گفت: اگر بخواهم به مورد  انتخاباتي غيرمتعارف وج
ــراد بايد به  ــدرك تحصيلي برخي اف ــاره كنم به م ــي اش  خاص
ــي  ــاره كنم كه فردي در حالي كه داراي كارشناس نمونه اي  اش
ارشد بود در تمام انتخابات خود گفته بود دكتر هستم و حتي در 

بنرها و كارت هاي تبليغاتي اين عنوان را قيد كرده بود.
ــري از اين  ــان در بخش ديگ ــوراي نگهب ــخنگوي ش س
ــرح در مورد نظارت  ــائل مط گفت وگو درخصوص برخي مس
ــوراي نگهبان گفت: قانون اساسي گفته است  ــتصوابي ش اس
نظارت برعهده شوراي نگهبان است و تفسير شوراي نگهبان 
ــت كه نظارت استصوابي، جامع و موثر وظيفه او است و  اين اس

نهاد ديگري نمي تواند در آن دخالت كند.
تمهيدات انديشيده شده براي مشاركت حداكثري

ــاركت  ــوراي نگهبان براي مش ــوص تدابير ش وي درخص
ــي كه مربوط  ــات گفت: آن بخش ــري مردم در انتخاب حداكث
ــعي خواهيم كرد به طور شفاف  ــت س ــوراي نگهبان اس به ش
ــيم. حرف هاي آنها را بشنويم و  ــته باش با نامزدها برخورد داش

گزارش هايي كه درباره آنها به ما مي رسد تبيين كنيم.
ــوراي نگهبان در پيش بيني ميزان مشاركت  سخنگوي ش
مردمي در انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي نيز گفت: با 
ــاهد حضور  توجه به اين كه در هر دوره از انتخابات مجلس ش
بيش از 50 درصد واجدان شرايط راي دادن بوده ايم، پيش بيني 

من است كه اين بار هم حدود 60 درصد مشاركت مي كنند.
قوه قضاييه در حوزه نظارت هيچ دخالتي ندارد

ــوه قضاييه براي  ــتادي در ق ــكيل س وي درخصوص تش
ــگيري از جرايم انتخاباتي گفت: بخشي از قانون انتخابات  پيش
ــت و قوه قضاييه مكلف است  مربوط به تخلفات انتخاباتي اس
ــته به علل  ــد كه در دوره هاي گذش ــري و اقدام كن ــا پيگي راس
مختلف شاهد نبوديم كه اين جرايم در زمان انتخابات رسيدگي 

شود.
ــي افزود: در اين دوره هم موضوع را خدمت رئيس  كدخداي
محترم قوه قضاييه عرض كرديم و ايشان تدبيري انديشيده اند 
براي اين كار و ستادي كه االن شكل گرفته است در چارچوب 

قانون است نه فراتر از آن.
ــته هم جلسه اي با رئيس قوه قضاييه  وي گفت: هفته گذش
ــكل گرفته است در  ــد اين ستادي كه ش ــتيم كه تاكيد ش داش
ــه مي كند و در حوزه هاي  ــوب ماده 67 فقط انجام وظيف چارچ

اجرا يا نظارت هيچ گونه دخالتي ندارد.

كدخدايي: گروه هاي سياسي قانونمدار، از نظر شوراي نگهبان يكسانند
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رهبر معظم انقالب: 

فتنه 88 يك بيماري بود كه با حماسه 9 دي دفع شد

 ادامه از صفحه اول
ــي و  ــي از يك بيماري بود كه با اقدامات سياس بلكه ناش
ــود و به يك حضور عظيم مردمي  ــدن نب امنيتي قابل دفع ش

نياز داشت كه چنين هم شد.
رهبر انقالب اسالمي به نقش عاشوراي حسيني و محرم، 
ــه نهم دي هم اشاره كردند و افزودند: همان  در تحقق حماس
ــه كمك اين مردم آمد  ــه كه در ابتداي انقالب، محرم ب گون
ــت، در  ــير پيروز اس و امام خميني(ره) فرمود؛ خون بر شمش
قضاياي 9 دي هم، عاشورا به كمك ملت آمد و حماسه بزرگ 

و ماندگاري را خلق كرد.

ــت اين حماسه بزرگ تأكيد  ــان بر ضرورت پاسداش ايش
ــتاد بزرگداشت  ــت اندركاران س كردند و دو توصيه نيز به دس
ــم دي جنبه هاي  ــت نه ــتند: اوال در بزرگداش نهم دي داش
ــعارها كه حرف  ــد و ثانيا به عمق ش ــه پيدا نكن ــعاري غلب ش
ــداي اين ديدار  ــود. در ابت ــود، توجه ش ــي ملت ايران ب  اصل
ــوراي هماهنگي تبليغات اسالمي با  آيت اهللا جنتي رئيس ش
اشاره به عملكرد 32 ساله اين شورا در هماهنگي مراسم هاي 
ــه مردم در 9 دي 88  ــترده مردمي گفت: حماس بزرگ و گس
ــالب را به كلي  ــود و ضد انق ــر از پيش بيني ها ب ــيار فرات  بس

مايوس كرد.

درخواست تعقيب 2 آمريكايي
ــس بين الملل،  ــور طي نامه اي به پلي ــتان كل كش دادس
ــما  ــابق كنگره آمريكا را رس ــده س ــي 2 نماين ــرد قانون پيگ

درخواست كرد.
ــين  غالمحس ــالم  ايسناحجت االس ــزارش  گ ــه  ب  
ــني اژه اي در نامه اي به اينترپل از اين مرجع بين المللي  محس
خواست كه اين دو نفر را كه از مقامات ارشد سازمان اطالعات 
ــور نيز بوده اند و قانونگذاران  ــيا) و ارتش اين كش مركزي(س
ــل ايران تحريك  ــام ترورهايي در داخ ــكا را براي انج آمري
كرده اند، تحت پيگرد قرار دهد. بر اين اساس پليس بين الملل 
ــده است كه درخواست دادستان كل ايران را به  نيز متعهد ش

دفترش در واشنگتن ارجاع دهد.
ــي زبان ايران با اعالم  ــي. وي، تلويزيون انگليس پرس.ت
ــه در ماه اكتبر  ــت ك ــتري از اين خبر، آورده اس جزئيات بيش
تعدادي از مقامات افراطي آمريكا از دولت اين كشور خواسته 
ــرور تعدادي از  ــات مخفيانه، اقدام به ت ــد در يك عملي بودن
ــردار سليماني، فرمانده سپاه قدس  مقامات ايراني از جمله س

ايران كند.


