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گفت و گوي رؤساي قواي قضاييه و مقننه
ــيون تلفيق اليحه بودجه 91  ــي قرباني، عضو كميس موس
ــت: آيت اهللا آملي الريجاني، رئيس قوه قضاييه، با حضور در  گف
ــوراي اسالمي، درخصوص بودجه قوه  دفتر رئيس مجلس ش
قضاييه اعالم نظر كرد. قرباني با اعالم اين مطلب اظهار كرد: در 
اين جلسه علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز به 
ارائه توضيحاتي درخصوص بودجه قوه قضاييه پرداخت. در اين 
جلسه برخي اعضاي هيات رئيسه كميسيون تلفيق و 2 نماينده 
كميسيون حقوقي و قضايي در تلفيق نيز حضور داشتند. /   ايسنا

همكاري «خانه كارگر» و «صداي ملت» 
ادامه دار خواهد بود

ــر گفت: اگر راي  ــوب، دبيركل خانه كارگ عليرضا محج
بياوريم و در مجلس حضور داشته باشيم، همكاري خانه كارگر 
و صداي ملت در مجلس دهم ادامه دار خواهد بود. وي افزود: ما 
در دور اول انتخابات هم از ليست صداي ملت حمايت كرديم 
و در دور دوم انتخابات هم اين كار را انجام مي دهيم. فهرست 
صداي ملت، متشكل از چهره هايي چون علي مطهري است 

كه از منتقدان دولت محسوب مي شوند. /  فارس

تقدير 231 نماينده مجلس از معلمان
231 نفر از نمايندگان مجلس در آستانه هفته معلم نامه اي 
را به هيات رئيسه تقديم كرده و در آن از وزير، معلمان و كاركنان 
آموزش و پرورش تقدير كردند. اين نامه در پايان جلسه علني 

ديروز به هيات رئيسه مجلس تقديم شد./ جام جم

نقدي: اساس فعاليت هاي ورزشي بسيج 
بر تربيت است

ــازمان بسيج مستضعفين گفت: اساس فعاليت ها  رئيس س
ــر مبناي فعاليت هاي  ــيج در عرصه ورزش ب و برنامه هاي بس
آموزشي و تربيتي است. سردار محمدرضا نقدي در اولين جلسه 
ــوراي عالي بسيج ورزشكاران گفت: هرچه به ايمان نزديك  ش

شويم به موفقيت نزديك تر مي شويم. / ايسنا

كمي از سياست

 انتقاد تند حسينيان از مجلس هشتم
يك نماينده مجلس در اظهاراتي، مجلس فعلي را متهم به 
تالش براي بي ثبات كردن نظام كرد. روح اهللا حسينيان گفت: 
معتقدم مجلس هشتم خصوصا در روزهاي آخر خود بستر تنش 
بين دولت و قوه مقننه را ايجاد مي كند و متاسفانه اين برخوردها 
ــر عمر ثبات  ــت كه مجلس مي خواهد در آخ ــانگر اين اس نش

جمهوري اسالمي را از بين ببرد.
 به گزارش ايسنا، وي همچنين با اشاره به عملكرد مجلس 
ــته، ابراز اميدواري كرد در مجلس نهم  ــتم در 4 سال گذش هش
ــه مجلس افراد صاحب فكري باشند تا  مخصوصا هيات رئيس
ــت روزمرگي و تصميم هاي متعارضي كه براي  مجلس از حال

مردم ايجاد نگراني مي كند، خارج شود.

سروري: مرتضوي به قول شرفش 
پايبند است 

پرويز سروري نماينده تهران و يكي از امضاكنندگان طرح 
استيضاح وزير كار گفت: سعيد مرتضوي رئيس سازمان تامين 
ــرف خود براي نرفتن به سر كارش پايبند  اجتماعي به قول ش

است. 
ــروري درباره برخي خبرها   به گزارش خبرنگار جام جم، س
درخصوص حضور مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي افزود: 
آقاي مرتضوي به اين نتيجه رسيده كه برنگشتن به سر كارش 
ــاره به اخبار ضد و  ــت.  وي با اش ــور و نظام اس به نفع همه، كش
ــت سعيد مرتضوي كه بي جهت منتشر  نقيض درمورد بازگش
ــتعفاي  ــت، تصريح كرد: حتي اگر رئيس جمهور اس ــده اس ش
ــرف داده به محل كارش  ــان قول ش مرتضوي را نپذيرد، ايش

برنگردد.  
ــه خبرنگار ما گفتند  ــر برخي از نمايندگان ب ــوي ديگ از س
براساس اطالعاتي كه به آنها از سوي مقامات دولتي داده شده 
است سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي حضور دارد.

 اميري فر، مشاور فرهنگي 
نهاد رياست جمهوري شد

ــت  ــد بقايي، معاون اجرايي رئيس جمهور و سرپرس حمي
نهاد رياست جمهوري در حكمي عباس اميري فر را به عنوان 

مشاور فرهنگي نهاد رياست جمهوري منصوب كرد.

 احتمال توافق
 بر سر ادامه غني سازي اورانيوم 

ــتانبول از احتمال  ــر در مذاكرات اس ــك ديپلمات حاض ي
توافقي بر سر تداوم غني سازي اورانيوم در ايران خبر داد.

ــبكه  ــنا، يك ديپلمات در گفت وگو با ش ــه گزارش ايس  ب
ــي با اشاره به نشست اخير ايران و گروه 1+ 5  خبري بي.بي.س
ــرايط صحيح، ممكن است در يك  ــتانبول افزود: در ش در اس
ــازي ادامه دهد.  در  ــود به غني س راه حل به ايران اجازه داده ش
ــوراي ملي  ــي، رئيس ش ادامه اين گزارش به نقل از تريتا پارس
ايراني آمريكايي آمده است: واقعيت اين است كه در استانبول 
ــد زيرا مصالحه متقابل وجود داشت. به  ــرفت حاصل ش پيش
ــرط درباره مساله هسته اي،   گفته وي، ايراني ها بدون پيش ش
ــان را محدود كنند و  ــو و توافق كردند غني سازي ش گفت وگ
ــدود در خاك ايران تحت  ــازي مح غرب نيز پذيرفت غني س

بازرسي هاي دقيق ادامه يابد.

غرب آماده لغو برخي تحريم ها مي شود
ــال تايمز در تحليلي تاكيد كرد  ــي فايننش روزنامه انگليس
ــرب در حال آماده كردن خود براي لغو برخي تحريم ها عليه  غ

ايران در مذاكرات بغداد است.  
به گزارش فارس، اين روزنامه در تحليلي افزود: موضوعي 
كه قدرت هاي غربي بايد بزودي راجع به آن بررسي كنند اين 
ــداد بردارد، آنها چه  ــران گامي در مذاكرات بغ ــت كه اگر اي اس
ــزارش، انگليس، آمريكا  ــد انجام بدهند. بنابراين گ كاري باي
ــازي خود را  ــه اعالم كرده اند اگر ايران برنامه غني س و فرانس
ــو نخواهند كرد. در  ــور را لغ رها نكند، تحريم ها عليه اين كش
عين حال برخي ديپلمات هاي غربي تصديق كردند اگر ايران 
پيشنهادي را در خصوص كاهش تعدادي از فعاليت هاي خود 
مطرح كند، آمريكا و متحدانش ممكن است مجبور باشند لغو 

برخي تحريم ها را بررسي كنند. 

سايه خبر

اظهارات اخير وزير امور خارجه امارات درخصوص جزاير 
سه گانه ايراني، ديروز با واكنش نمايندگان مجلس و دستگاه 

ديپلماسي كشورمان روبه رو شد. 
ــر از نمايندگان مجلس  ــزارش «جام جم»، 225 نف به گ
ــد كه طرح ادعاهاي  ــا امضاي بيانيه اي اعالم كردن ديروز ب
ــوي امارات هيچگاه  ــه گانه ايراني از س واهي عليه جزاير س
ــه وارد  ــي و حقوق ملي ملت ايران خدش ــه حقانيت تاريخ ب

نمي كند.
ــژاد به  ــفر احمدي ن ــد كردند، س ــدگان تاكي ــن نماين اي
ابوموسي در ادامه سفر وي به ساير جزاير ايراني خليج فارس 
ــن بيانيه كه  ــت.در اي ــوع داخلي ايران بوده اس ــك موض و ي
ــه مجلس  ــان،  عضو هيات رئيس ــط محمد دهق ديروز توس
ــد، آمده است: مجلس شوراي اسالمي ايران ضمن  قرائت ش
ــده از  ــتن ادعاهاي واهي مطرح ش ــاس و مردود دانس بي اس
ــوي مجلس ملي امارات متحده عربي اعالم مي دارد سفر  س
ــفر ايشان به ساير  ــي در ادامه س آقاي احمدي نژاد به ابوموس
ــارس، يك موضوع داخلي ايران بوده و  جزاير ايراني خليج ف
ــفرهاي معمول استاني صورت گرفته است و  در چارچوب س
ــت.در ادامه  ــه ادعاهاي مطروحه در اين زمينه مردود اس هم
بيانيه نمايندگان تاكيد شده است: جمهوري اسالمي ايران با 

اين كه تماميت ارضي و حاكميت خودش بر جزاير ابوموسي،  
تنب كوچك و تنب بزرگ را اساسا غيرقابل مذاكره مي داند، 
ــن  ــتانه و حس ــته در قالب روابط دوس ــي همچون گذش ول
ــا دولت امارات  ــتقيم دوجانبه ب ــواري از مذاكرات مس همج
متحده عربي به منظور راه هاي تقويت هرچه بيشتر مناسبات 
بين دو كشور و رفع سوءتفاهمات احتمالي استقبال مي كند.

 محكوميت بيانيه اجالس اخير 
شوراي همكاري خليج فارس

ــم بيانيه اخير  ــورمان ه ــخنگوي وزارت خارجه كش س
شوراي همكاري خليج فارس را محكوم و تصريح كرد: تعلق 
ــه گانه به خاك ايران امري ثابت، اليتغير و غيرقابل  جزاير س
ــات و مطبوعات  ــت.به گزارش اداره كل اطالع ــره اس مذاك
ــت در واكنش به بيانيه  وزارت امور خارجه، رامين مهمانپرس
پاياني سيزدهمين اجالس فوق العاده وزراي خارجه شوراي 
ــاس  همكاري خليج فارس در دوحه، از تكرار ادعاهاي بي اس
ــه گانه  ــوراي همكاري خليج فارس درخصوص جزاير س ش
ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك ابراز تاسف كرد.

ــر وزراي خارجه  ــاد بيانيه اجالس اخي ــن رد مف وي ضم
ــكار در امور داخلي  ــورا در دوحه، اين امر را دخالت آش اين ش

جمهوري اسالمي ايران توصيف و آن را محكوم كرد.

مهمان پرست اظهار كرد: دوره اعالم مواضع غيرسازنده 
در بيانيه هاي شوراي همكاري خليج فارس در خصوص جزاير  
ــه گانه ايراني پايان يافته است.وي سفر رياست جمهوري  س
ــالمي ايران به ابوموسي را مربوط به حاكميت سرزميني  اس
ــت و افزود: تعلق اين جزاير به خاك ايران امري  ايران دانس
ــخنگوي وزارت  ــر و غيرقابل مذاكره است.س ثابت، اليتغي
ــالمي  ــت اصولي دولت جمهوري اس ــور خارجه بر سياس ام
ــبات و همكاري ها  ــترش مناس ــعه و گس ايران مبني بر توس
ــاس  ــايه در خليج فارس براس ــورهاي همس بين ايران و كش
ــل و عدم دخالت در  ــن همجواري، احترام متقاب اصول حس
ــزود: معرفي نمايندگان  ــور داخلي يكديگر تاكيد كرد و اف ام
ــور نيز در همين چارچوب و به منظور رفع سوتفاهمات  2كش
ــد مقامات  ــت.همزمان با تاكي ــورت گرفته اس احتمالي ص
ــه گانه به  ــرط جزاير س ــورمان مبني بر تعلق بي قيد و ش كش
ــالمي ايران و داللت اسناد تاريخي و حقوقي بر  جمهوري اس
اين مساله، وزارت خارجه آمريكا در بيانيه اي از خواسته دولت 
ــق گفت وگو يا مراجعه به  ــارات براي حل اين نزاع از طري ام
دادگاه بين المللي الهه، اعالم حمايت كرده است. اين بيانيه 
افزوده است: واشنگتن از تهران مي خواهد به درخواست ها و 

پيشنهادات امارات در اين زمينه پاسخ دهد.

 رئيس قوه قضاييه خواستار بررسي فوري موضوع هك كردن 
كارت هاي بانكي از سوي دادستاني و سازمان بازرسي كل كشور 

شد. 
ــه  ــنا، آيت اهللا صادق آملي الريجاني در جلس به گزارش ايس
ــاره   به لزوم ارتقاي امنيت  ــووالن عالي قضايي با اش ديروز مس
ــا  گفت:  اخيرا مصاحبه  ها و اخباري درباره لو رفتن برخي  بانك ه
ــماره كارت هاي بانكي مردم منتشر شده است كه از دادستاني  ش
كل كشور و سازمان بازرسي كل كشور مي خواهم با سرعت به اين 
موضوع بپردازند و صحت و سقم آن را بررسي و نتيجه رسيدگي و 

گزارش هاي خود را به منظور حفظ آرامش مردم اعالم كنند. 
از سوي ديگر رئيس قوه قضاييه خواستار حفظ حرمت و آبروي 
ــوي رسانه ها و افراد و گروه هاي داراي قدرت و تريبون  افراد از س
ــتگاه قضايي در برخورد قاطع با افراد و گروه ها و  ــد و از عزم دس ش
ــووالن  ــانه هايي خبر داد كه آبرو، اعتبار و حرمت افراد يا مس رس

كشور را به ناحق خدشه دار مي سازند.
ــون ادامه داد:   ــراد داراي تريب ــانه ها و اف ــاب به رس وي خط
روزنامه ها، رسانه ها و تمامي افراد و گروه هايي كه داراي تريبون 
ــتفاده از اين قدرت را ندارند؛   ــتند بايد بدانند كه حق سوء اس هس
ــفانه برخي روزنامه ها، سايت ها و حتي وبالگ هايي  گرچه متاس
كه مثل قارچ روييده اند براحتي به افراد توهين مي كنند و همواره 
در مقام افترا و شايعه پراكني هستند و حتي آن هنگام كه دستگاه 
ــورد با اين متخلفان  ــه قانوني خود به برخ ــب وظيف قضايي حس
ــتگاه قضايي  ــه اعالم مي كنند كه چرا دس ــردازد طلبكاران مي پ

برخورد مي كند.
ــتگاه قضايي افزود: خود اين مساله كه مي گويند  رئيس دس

«چرا قوه قضاييه با سايت ها و روزنامه ها و رسانه هايي كه توهين 
مي كنند، برخورد مي كند؟» نيز نوعي توهين به قوه قضاييه است 
ــدت و با قاطعيت با تمام  و من اعالم مي كنم كه قوه قضاييه بش
كساني كه آبرو و اعتبار افراد و مسووالن را مي برند، برخورد مي كند، 
ــت و وظيفه رسانه ها نيز شفاف سازي و  زيرا وظيفه ما برخورد اس
سالم سازي جامعه از طريق انتقادهاي درست و در چارچوب قانون 

و به دور از توهين و افترا و بردن آبروي افراد است.
ــتگاه قضايي به مساله مذاكرات هسته اي ايران و  رئيس دس
كشورهاي 1+5 نيز اشاره كرد و با تاكيد بر اين كه لحن مذاكرات 
ــورهاي غربي پي برده اند  ــت اخير تركيه نشان داد كه كش نشس
ايران حاضر به عقب نشيني از حق مسلم خود در استفاده صلح آميز 
ــته اي نيست، يادآور شد: با توجه به تاكيد جمهوري  از انرژي هس
اسالمي ايران بر حق مسلم خود و با الهام از رهنمودهاي داهيانه 

رهبر معظم انقالب مبني بر حرام بودن استفاده از سالح هسته اي 
ــجام تمام مسووالن در اين مساله، طرف هاي  و نيز وحدت و انس
مذاكره كننده با ايران اين مساله را پذيرفتند كه ايران از حق خود 
ــت و به همين دليل اين كشورها بدون هيچ  عقب نخواهد نشس
پيش شرطي پاي ميز مذاكره نشستند و اين موضوع يك پيروزي 

بزرگ براي ملت ما بود.
ــر عقل آمدن  ــبت به س آملي الريجاني با ابراز اميدواري نس
ــرات با توجه به احترام و پذيرش حق  ــا و ادامه روند مذاك غربي ه
ــته اي صلح آميز گفت:  ــتيابي به انرژي هس ــلم ايران در دس مس
غربي ها بايد به دنبال جلب اعتماد مردم و مسووالن ايران برآيند 

و در اين زمينه گام هاي مثبتي بردارند.
ــيار  ــارات از قوه قضاييه را بس ــات و انتظ ــه، توقع وي در ادام
ــترده از قوه قضاييه كه  ــاال توصيف و تصريح كرد: توقعات گس ب
تا حدودي بحق و بجاست برگرفته از اصول 156 به بعد و اصول 
ــي آمده است و ما هم  ــت كه در قانون اساس پراكنده  ديگري اس
ــبت به اين توقعات و انتظارات نداريم و تمام تالش  اعتراضي نس
خود را براي انجام وظايف و پاسخگويي به اين توقعات در حد توان 
ــوه قضاييه برگزاري دادگاه  ــات انجام مي دهيم. رئيس ق و امكان
فساد بزرگ مالي و نيز مقابله جدي با اخاللگران امنيت اجتماعي 
مردم را نمونه هايي از عزم دستگاه قضايي در پاسخ به توقعات بر 
حق از دستگاه قضايي دانست و ادامه داد: دستگاه قضايي هرگز در 
انجام وظايف خود كوتاهي نخواهد كرد و در مساله دادگاه اخير هم 
مي بينيم كه چگونه مسووالن، قضات و كارشناسان قوه قضاييه 
در مراحل مختلف براي رسيدگي دقيق و سريع به اين پرونده تمام 

تالش خود را به كار مي برند.

ــته اي  ــاره به موضوع هس ــيرازي با اش  آيت اهللا مكارم ش
ايران تاكيد كرد: دشمنان مي خواهند ما را از دانش هسته اي 
محروم كنند و در شرايطي كه در يك جبهه مبارزه مي كنيم، 

نبايد جبهه ديگري ايجاد كنيم.
به گزارش مهر، اين مرجع تقليد ديروز در آغاز درس خارج 
ــجد اعظم قم با بيان اين كه ما 2 مشكل مهم  فقه خود در مس
ــكل خارجي داريم كه مي توان با تدبير اين  داخلي و يك مش
امور را حل كرد، گفت: مشكل مهم داخلي، مساله اقتصادي و 
سودجويي يك عده اقليت غارتگر است كه از هر كجا بتوانند 
ــب از سوي بعضي  ــاله و عدم تدبير مناس مي دزدند و اين مس

ــبب تنگناهاي اقتصادي  ــووالن و فشارهاي خارجي س مس
مي شود.

ــوي رهبر  ــال جاري از س ــاره به نامگذاري س ــا اش وي ب
ــالمي به عنوان «توليد ملي، حمايت از كار  معظم انقالب اس
ــت و حمايت از توليدات  ــرمايه ايراني» بر ضرورت تقوي و س
ــمن  ــكل كه دش ــد كرد و افزود: بايد از اين مش ــي تاكي داخل
ــازيم و  ــرفت و ترقي بس ــت كرده فرصت پيش براي ما درس
ــه تحقق اين مهم در  ــي را تقويت كنيم و البت ــدات داخل تولي
ــووالن، مقابله با ثروت اندوزان  گرو برنامه ريزي و تدبير مس

بي رحم و صرفه جويي و همكاري مردم دارد.

ــه گانه  ــتاد حوزه علميه قم با تاكيد بر اين كه قواي س اس
ــت هم دهند تا بر اين مشكالت  ــت به دس ــووالن دس و مس
ــكالتي  ــد: در عرصه خارج يكي از مش غلبه كنيم، يادآور ش
ــايل  ــايت ها، ماهواره ها و وس كه داريم برنامه هاي بدآموز س
ــب اعتقادات و  ــراي تخري ــت كه مدام ب ــي اس ارتباط جمع
ــردم كار مي كنند و  ــي و اخالقي جوامع و م ــاي ايمان باوره

شديدا فعال هستند.
ــش رفته اند كه  ــل آنها تا اينجا پي ــد كرد: عوام وي تاكي
ــلمات و ضروريات دين را زير سوال مي برند؛  ــات، مس مقدس

اينها يا دشمن هستند يا ابزار و بازيچه دست دشمن.

بيانيه 225 نماينده درباره ادعاهاي امارات
سخنگوي وزارت خارجه بيانيه  اخير نشست وزيران خارجه   شوراي همكاري خليج فارس  را محكوم كرد

ــالمي در انديشه  دبير علمي همايش «نظريه بيداري اس
ــي حضرت امام خميني قدس سره الشريف و حضرت  سياس
آيت اهللا العظمي خامنه اي مدظله العالي» گفت: اين همايش 
ــت  ــمندان و صاحب نظران، 24 ارديبهش ــور انديش با حض
ــازمان صدا و سيما برگزار  ــال در سالن همايش هاي س امس

مي شود.
ــاني  ــي نجفي در گفت وگو با پايگاه اطالع رس دكتر موس
ــرار بود در بهمن  ــزود: اين همايش ق khamenei.ir اف
سال گذشته برگزار شود، اما به دليل استقبال از فراخوان اين 
همايش در سطح كشور و حجم زياد مقاله هايي كه از مجامع 
ــيد، بررسي دقيق  مختلف علمي به دبيرخانه اين همايش رس
و ارائه علمي كتاب ها و مجموعه مقاالت در زمان اعالم شده 

ميسر نشد و از اين رو زمان برگزاري همايش تغيير يافت.
وي اظهار كرد: تعداد 30 مقاله به عنوان مجموعه مقاالت 
برگزيده در اين همايش ارائه خواهد شد و چكيده 200 مقاله 
ــتر آنها حاوي خالصه اي از نظريات نويسندگان آن  كه بيش

است، ارائه خواهد شد.
ــالمي بيان كرد:  ــر علمي همايش نظريه بيداري اس دبي
ــدد نيز با موضوع «نظرات آزاد»  مجموعه اي از مقاالت متع
ــر  ــماره منتش ــراف موضوع همايش به صورت تك ش در اط

خواهدشد.
نجفي گفت: از ديگر اقدامات اين همايش ترجمه نظرات 
رهبر معظم انقالب درخصوص  بيداري اسالمي به سه زبان 

عربي، انگليسي و فرانسوي است.

ــاال بودن  ــش را ب ــن هماي ــاي اي ــه تفاوت ه وي از جمل
ــگاهي آن دانست و گفت: در سطوح  جنبه هاي علمي و دانش
حوزه هاي علميه و دانشگاه هاي سراسركشور، در رشته هاي 
ــتقبال زيادي از  ــي، حقوق و حقوق بين الملل اس علوم سياس

اين همايش صورت گرفته است.
ــالمي تصريح كرد:  دبير علمي همايش نظريه بيداري اس
ــش حول موضوع  ــده در اين هماي ــتر مباحث مطرح ش بيش
ــفه بيداري اسالمي است. همچنين موضوعاتي از جمله  فلس
ــالمي  ــالمي و نقش انقالب اس ــخ تحوالت بيداري اس تاري
ــا نقش حضرت امام خميني رحمه اهللا عليه در  ايران خصوص
ــورهاي اسالمي در حال  تحوالت و نهضت هايي كه در كش
ــكل گرفتن است، در اين همايش مورد بررسي قرار گرفته  ش
ــيه اين همايش فعاليت هاي جنبي  است. وي گفت: در حاش
ــت اثر فاخر علمي  ــگاه عكس و عرضه هش همچون نمايش

صورت خواهد گرفت.
ــون در مجامع علمي غربي  ــان كرد: اكن نجفي خاطرنش
ــه كوچك ترين تحركات  ــده ك اين روش در پيش گرفته ش
ــته باشند و با توجيهات  ــالمي را زير نظر داش موج بيداري اس
ــه غربي  ــدي براي انديش ــوالت، تايي ــن تح ــف از اي مختل
ــاس نيز جنگ  ــي تعبيركنند. بر همين اس ــرال  دموكراس ليب
ــالمي و دنياي  نظريه پردازي پنهاني بين نظام جمهوري اس
ــكل گرفته است و  غرب در عرصه هاي علمي و آكادميك ش
ــم اميد جامعه نخبگان در بسياري از كشورهاي عربي و  چش

اسالمي به اقدامات ايران است.

ــس درخصوص  ــرح دوفوريتي مجل ــي جزئيات ط بررس
ــل كثرت  ــه دلي ــور ب ــوال از رئيس جمه ــوه س ــالح نح اص
ــاعت بحث و بررسي به  ــنهادهاي نمايندگان، بعد از 3 س پيش

جلسه بعدي موكول شد.
به گزارش «جام جم»، نمايندگان ابتدا ماده 196 آيين نامه 
داخلي مجلس را مورد بررسي قرار دادند كه بر اين اساس مقرر 
ــد پس از ارسال سوال يا سواالت براي رئيس جمهور از اين  ش
ــته  ــرح، امكان كاهش يا افزايش تعداد امضاها وجود نداش ط
باشد. تصميم گيري در خصوص ماده 196 نيز با پيشنهادهاي 
ــده دولت همراه بود كه نهايتا با نظر  ــدد نمايندگان و نماين متع
ــي،  ــاس اصل 88 قانون اساس ــد براس نهايي مجلس مقرر ش
ــارم كل نمايندگان بخواهند  ــه حداقل يك چه در صورتي ك
ــوال كنند، بايد سوال خود را به  درباره وظايف رئيس جمهور س
صورت صريح و روشن و مختصر همگي امضا كرده و آن را به 

رئيس جمهور تسليم كنند.
بر اين مبنا پس از يك هفته چنانچه هنوز حداقل يك چهارم 
ــده باشند،  ــوال خود منصرف نش كل نمايندگان مجلس از س
ــت در اولين جلسه سوال يا سواالت  رئيس مجلس موظف اس

آنان را قرائت و فورا آن را براي رئيس جمهور ارسال كند. 
در ادامه نيز مصوب شد تعداد سواالت از رئيس جمهور نبايد 
از 5 سوال بيشتر باشد. در جريان بررسي ماده 196 پيشنهادهاي 
حذف زيادي مطرح شد كه نهايتا هيچ كدام به تصويب نرسيد. 

ماده 197 و پيشنهادهاي فراوان 
ــترين زمان  ــالح ماده 197 آيين نامه داخلي كه بيش در اص
ــي مجلس را به خود اختصاص داد، نمايندگان زيادي در  بررس
جريان بررسي، پيشنهادهاي متفاوتي را مطرح كردند كه بعضا 
با مخالفت همكارانشان يا نماينده دولت همراه شد و نتوانست 

به تصويب برسد. 

ــوص مدت زمان  ــاده 197 آيين نامه، درخص اصالحيه م
سخنان رئيس جمهور و طراحان سوال و قانع شدن يا نشدن از 
ــخ هاي رئيس قوه مجريه و نحوه استيضاح رئيس جمهور  پاس
ــخ  ــد.  در اين ماده همچنين درخصوص پاس ــت مي كن صحب
رئيس جمهور به هريك از سواالت و قانع كننده بودن يا نبودن 
ــود،  ــد به صورت جداگانه راي گيري ش ــخ ها و اين كه باي پاس
ــت. در اين ماده درباره پاسخ رئيس جمهور  ــده اس صحبت ش
ــه چنانچه اقدام  ــت ك ــدن نمايندگان نيز آمده اس ــع نش و قان
ــتنكاف از آن باشد، سوال به  رئيس جمهور، ناقض قانون يا اس
ــال شود. در اين ماده آمده است، چنانچه تعداد  قوه قضاييه ارس
سواالت ارسالي به قوه قضاييه در مورد سواالت رئيس جمهور 
ــد، طرح استيضاح رئيس جمهور با رعايت اصل  به 6 عدد برس
89 قانون اساسي و مواد آيين نامه داخلي در دستور كار مجلس 

قرار مي گيرد.
ــاعت وقت مجلس  ــث در مورد اين مباحث بيش از 2 س بح
ــاري، نماينده  ــيد انص ــاص داد.  ابتدا جمش ــود اختص ــه خ را ب
ــتار حذف ارائه سواالت نمايندگان  ــنهادي خواس زنجان با پيش
ــنهاد با موافقت  ــد كه اين پيش از رئيس جمهور به قوه قضاييه ش
ــد و  محمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني دولت روبه رو ش
ــود اهرم  ــواالت به قوه قضاييه باعث مي ش اعالم كرد ارائه س
ــس از راي گيري  اين  ــود. نهايتا پ ــي مجلس تضعيف ش نظارت
ــنهاد به تصويب نرسيد. در ادامه، ستار هدايت خواه نماينده  پيش
بويراحمد، علي اكبر اوليا نماينده يزد و سيدحسين نقوي حسيني 
ــنهادهاي حذف يا جايگزين  ــن نيز به ارائه پيش ــده ورامي نماين
ــي رئيس جمهور  ــخنان معاون پارلمان ــد كه بعد از س پرداختن
ــه نمايندگي از طراحان  ــري، نماينده تهران كه ب ــي مطه و عل
ــنهادها به  ــخن مي گفت، هيچ كدام از اين پيش اين اصالحيه س
تصويب نرسيد و بررسي ماده 197 به جلسه بعدي موكول شد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به لغو مصاحبه 
تلويزيوني رئيس جمهور كه قرار بود شامگاه سه شنبه برگزار 
شود، اظهار كرد: به نظر مي رسد با لغو مصاحبه رئيس جمهور، 
ــر كنند و اجراي فاز دوم  ــدند چند روزي صب آقايان مجاب ش

هدفمندي يارانه ها را به تعويق اندازند.
محمدرضا باهنر در نشست خبري ديروز كه در ساختمان 
مركزي جامعه اسالمي مهندسين برگزار شد، اجراي فاز دوم 
ــال 91 عنوان  هدفمندي يارانه ها را پس از تصويب بودجه س
كرد و گفت:  اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها قبل از 

پايان مجلس هشتم ابالغ مي شود.
ــكاالت  در اجراي اين قانون كه  ــر افزود: يكي از اش باهن
ــياري از ما دغدغه بود مساله  توليد بود كه پيش بيني  براي بس
ــدي يارانه ها در  ــود 30 درصد منابع حاصل از هدفمن ــده ب ش
ــفانه دولت نتوانست  ــود؛ اما متاس حمايت از توليد مصرف ش
ــام دهد و حمايت از بخش توليد در حد صفر يا  ــن كار را انج اي
نزديك به صفر بود و به همين خاطر بخش توليد با مشكالت 

جدي مواجه شد.
پاسخ باهنر به الهام درباره ورود بيكاران به مجمع

باهنر در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اين كه  
ــاني كه براي دوره  جديد مجمع  ــت كس آقاي الهام گفته  اس
ــا افرادي  ــدند، عموم ــخيص مصلحت نظام انتخاب ش تش
ــتند كه از ورود به مجلس باز مانده اند و ايشان دقيقا لفظ  هس
ــه كار برده اند، با توجه به اين كه  ــكار را در مورد اين افراد ب بي
ــما عضو مجمع هستيد نظرتان در اين باره چيست، گفت:  ش
اگر بخواهم با آقاي الهام شوخي كنم بايد بگويم كه اگر تعبير 
ايشان يعني بيكار بودن اين افراد درست باشد، ابتدا خود آقاي 
ــود چراكه ايشان اكنون مسووليت  الهام بايد به مجمع وارد ش

خاصي ندارند و اگر قرار بود نمايندگان راه نيافته به مجلس به 
مجمع فرستاده شوند قاعدتا از 25 نفري كه انتخاب نشده اند و 
اكثرا نيز از جبهه پايداري بايد مي بودند، فكر مي كنم كه براي 

پاسخ به ايشان كفايت مي كند.
اصالح طلبي برابر با فتنه گري نيست

ــورد حضور  ــري در م ــوال ديگ ــه س ــخ ب ــر در پاس باهن
ــژه انتخابات  ــور و بوي ــي كش اصالح طلبان در عرصه  سياس
ــرد: در چارچوب قانون  ــوري يازدهم اظهار ك ــت جمه رياس
ــالب دنبال  ــه رهبر معظم انق ــه به توصي ــي و با توج اساس
ــا از اين كه نظام  ــتيم، م جذب حداكثري و دفع حداقلي هس
ضدانقالب و افراد وابسته به بيگانه داشته باشد لذت نمي بريم 
و آرزو مي كنيم تمام افرادي كه پتانسيل دارند در خدمت نظام 
ــت كه نبايد اصالح  ــند. وي افزود: نظرم اين اس و مردم باش
ــال 88 اتفاقات  ــت، س طلبي را مترادف با فتنه انگيزي دانس
ــاني كه  ــياري رخ داد و نظام هزينه هاي زيادي داد و كس بس
ــتر از بقيه متضرر شدند، اما هر زمان كه  اين كار را كردند بيش

بخواهند جبران ضرر كنند دير نيست.
ــتند كه  ــان كرد:  اگر برخي دنبال اين هس باهنر خاطرنش
ــتند من قبول  همه اصالح طلبان را به جرگه فتنه گران بفرس
ندارم. هر كس كه موضع خود را نسبت به فتنه مشخص كند 
و در چارچوب قانون عمل كند نظام از او استقبال خواهد كرد 

و معتقدم فضاي چند صدايي به نفع نظام است.
ــوال كه آيا شما آقاي خاتمي را  ــخ به اين س باهنر در پاس
جزو سران فتنه مي دانيد گفت:  من سران فتنه را دو نفر بيشتر 
نمي دانم هر چند برخي ديگر با سكوت  يا موضع گيري هايشان 
ــن را قبول ندارم كه بخواهيم تعداد  ــه آنها كمك كردند و اي ب

سران فتنه را توسعه دهيم.

همايش نظريه بيداري اسالمي  24 ارديبهشت برگزار مي شود

سه ساعت بحث براي تصويب يك ماده طرح سوال از رئيس جمهور
بر اساس اين ماده، پس از ارسال سوال براي رئيس جمهور، كاهش يا افزايش امضاها ممكن نيست

دليل لغو گفت وگوي تلويزيوني احمدي نژاد از زبان باهنر 

دستور رئيس قوه قضاييه  براي بررسي فوري موضوع كارت   بانك ها

 آيت اهللا مكارم شيرازي: مشكل مهم داخلي، مساله اقتصادي است 

ادامه از صفحه اول
ــكلي در مسير برگزاري  محمدنجار با بيان اين كه هيچ مش
انتخابات وجود ندارد، گفت: جدول زمان بندي و تقويم انتخاباتي 
ــروع كار و زمان تبليغات نيز اعالم شده  ــده و نحوه ش ابالغ ش

است.
معاون پارلماني رئيس جمهور نيز درباره بررسي طرح تغيير 
ــوال از رئيس جمهور در صحن علني مجلس شوراي  نحوه س
ــكاالتي را در اين نوع برخورد با  ــالمي گفت: در مجموع اش اس

موضوع سوال از رئيس جمهور مي دانيم.
 محمدرضا ميرتاج الديني در پايان جلسه ديروز هيات دولت 
در جمع خبرنگاران در اين باره يادآور شد كه نظرات دولت را در 
مجلس اعالم كرده است و به طور طبيعي شوراي نگهبان هم 
ــي و اعالم نظر خواهد كرد و فصل الخطاب در  موضوع را بررس

اين زمينه نظر شوراي نگهبان است.
ميرتاج الديني اظهار كرد: نظام هاي پارلماني خيلي از كشورها 
ــت كه موضوع سوال از  ــده و همه جا به اين گونه اس ــي ش بررس

ــتيضاح است و در هيچ پارلماني  رئيس جمهور جدا از موضوع اس
ــخ به  اين دو موضوع را با هم پيوند نداده اند.  ميرتاج الديني در پاس
ــي اليحه بودجه سال 91 كل كشور در  ــوالي درباره روند بررس س
مجلس پيش بيني كرد كه با روند كنوني بررسي بودجه در مجلس 
تا آخر دوره مجلس هشتم ادامه داشته باشد.  وي گفت: طبق قرائن 
ــي هاي مربوط به اليحه بودجه هنوز در كميسيون  موجود بررس
تلفيق ادامه دارد و به نظر مي رسد اين اليحه بعد از هفته تعطيلي 
مجلس به صحن علني بيايد. معاون پارلماني رئيس جمهور اظهار 
ــده  ــي بودجه در مجلس طوالني ش كرد: به هر حال زمان بررس
ــت و اين نشان مي دهد كه بررسي بودجه كاري زمانبر است.  اس
مجلسي ها كه به خاطر طول كشيدن بحث بودجه به دولت ايراد 
ــه اين اليحه در  ــت ك ــد، االن نزديك به چهار ماه اس مي گرفتن
مجلس است و تقريبا بيش از حد نصاب آيين نامه زمان برده است. 
ــت  ميرتاج الديني تاكيد كرد: البته منظور ما انتقاد از مجلس نيس
ــي بودجه  ــه مي خواهيم اين نكته را يادآوري كنيم كه بررس بلك

چه در مجلس و چه در دولت يك كار زمانبر است.

صالحي: اعتمادسازي غرب با رفع تحريم ها آغاز شود

بشدت و با قاطعيت با تمام كساني كه آبرو و اعتبار افراد و مسووالن را مي برند، برخورد مي كنيم
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