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كمي از سياست

ــنهاد  ــريح پيش ــالمي ايران با تش ــوري اس رئيس جمه
كشورمان درخصوص سوريه گفت: تهران پيشنهاد داده است 
ــوريه آتش بس اعالم شود و  ــعيد قربان در س كه در روز عيد س

هيچ يك از طرفين سوري اين آتش بس را نقض نكند.
ــود احمدي نژاد در  ــد مركزي خبر، محم ــه گزارش واح ب
ــردبيران جرايد و رسانه هاي كويت افزود: هيچ  ــتي با س نشس
دولتي هم نبايد به هيچ طرفي كمك كند تا دو طرف با تعامل 
ــائل خود را حل كنند. وي اضافه كرد: هركس  و گفت وگو مس
ــت، بايد تالش كند تا زمينه هاي  ــوريه اس ــتدار مردم س دوس
برگزاري انتخابات آزاد مردم سوريه فراهم شود. رئيس جمهور 
همچنين جنگ و خونريزي را به ضرر منطقه دانست و گفت: 
ــمنان از اين شرايط سو ءاستفاده كرده اند تا به مقاصد شوم  دش

خود برسند.
ــت  در همين حال خبرگزاري رويترز گزارش داد كه نخس
ــنهاد داده تا  ــورمان پيش ــه رئيس جمهور كش ــر تركيه ب وزي
ــوريه تشكيل شود.  ــه جانبه براي حل بحران س كميته اي س
ــان در ديداري كه  ــاس اين گزارش، رجب طيب اردوغ براس
روز دوشنبه در باكو با محمود احمدي نژاد داشت، اعالم كرده 
است كه اين كميته مي تواند از سه كشور تركيه، مصر و ايران 

يا ايران، تركيه و روسيه تشكيل شود.
ــالم اين كه  ــان همچنين با اع ــزارش مهر، اردوغ ــه گ ب
ــترك با  ــت هاي مش ــركت در نشس ــتان حاضر به ش عربس
ــه جانبه  ــوان كميته س ــت كه مي ت ــت، گفته اس ايران نيس
ــور  ــتان حض ــر و عربس ــه، مص ــه در آن تركي ــري ك  ديگ

داشته باشند، تشكيل داد.

 ايران در برابر تحريم ها عقب نشيني نمي كند
ــت  ــورمان در بخش ديگري از نشس ــور كش رئيس جمه
ــمنان عليه ايران  خبري ديروز خود در كويت، تحريم هاي دش
ــزود: ملت بزرگ ايران هيچ گاه  ــت خورده خواند و اف را شكس
ــيني نمي كند و با ايستادگي نشان  در برابر تحريم ها عقب نش

خواهد داد كه محور مقاومت هميشه پيروز است.
احمدي نژاد همچنين ملت ايران را دوستدار صلح، ثبات 
منطقه  پايدار توصيف كرد و گفت: كشورهاي  امنيت  و 
خليج فارس بايد با همكاري يكديگر صلح وثبات را در منطقه 

برقرار كنند.
دولت هاي منطقه با تدبير مانع اختالف افكني 

دشمنان شوند
ــورهاي منطقه  ــكل كش رئيس جمهور با بيان اين كه مش
بايد توسط خود آنان و بدون دخالت هاي خارجي حل و فصل 
ــديد  ــمنان و بدخواهان خواهان تش ــود، تصريح كرد: دش ش
ــتند و دولت ها و ملت ها  اختالف و درگيري ها در منطقه هس

بايد با تدبير و حكمت مانع از اين كار شوند.
ــت جمهوري، احمدي نژاد ديروز  به گزارش سايت رياس
ــران مجمع همكاري هاي آسيايي، در  ــيه اجالس س در حاش
ــاح، امير كويت اظهار  ــيخ صباح االحمد الجابر الصب ديدار ش
ــكالت  ــاركت براي حل مش ــرد: راهي جز همكاري و مش ك
پيش رو و ايجاد جهاني بهتر و زيباتر در برابر ملت ها و كشورها 

وجود ندارد.
ــاني  وي گفت: منابع و ثروت هاي مادي، فرهنگي و انس
فراواني در آسيا وجود دارد و با استفاده از آنها و با همبستگي و 

همگرايي مي توان اقدامات بسيار خوبي در راستاي گسترش 
ــبات و روابط متقابل انجام داد و مطمئنا حركت در اين  مناس

مسير، فرصت ها را براي سوء استفاده از دشمنان مي گيرد.
ــزوم تقويت بيش از پيش روابط  ــژاد با تاكيد بر ل احمدي ن
دوجانبه ايران و كويت اظهار كرد: مناسبات دو كشور همواره 
ــه روابط برادرانه،  ــت، البته اين گون ــوب و برادرانه بوده اس خ
ــمنان زيادي هم دارد و همواره عده اي با اختالف افكني  دش

به  دنبال بهره برداري هاي سوء خود هستند.
ــتكبران تالش هاي زيادي براي  ــا بيان اين كه مس وي ب
ــت: البته هيچ  جاي  ــاع در منطقه دارند، گف ــم زدن اوض بره
ــا و ملت هاي منطقه با  ــي وجود ندارد، چرا كه دولت ه نگران
گسترش همكاري هاي برادرانه خود خواهند توانست بر اين 

توطئه ها غلبه كنند.
ــت منطقه و خليج فارس  ــژاد با بيان اين كه امني احمدي ن
ــت بااليي برخوردار  ــالمي ايران از اهمي براي جمهوري اس
است، گفت: ايران خواهان امنيت براي همگان بوده و معتقد 
ــت كه دستيابي به اين هدف با مشاركت همه كشورهاي  اس

منطقه محقق خواهد شد.
ــد تا به جاي  ــزود: همه بايد تالش كنن ــور اف رئيس جمه
تنش و درگيري، تفاهم و همدلي ايجاد شود، چرا كه دنيا را با 

برادري، حكمت و تدبير، بهتر مي توان اداره كرد.
ــه روابط خوب و  ــاره ب ــر كويت نيز در اين ديدار با اش امي
ــالمي ايران و كويت گفت: جمهوري  ــازنده جمهوري اس س
اسالمي ايران قدرت و توانايي هاي بسيار زيادي دارد و كويت 
خواهان گسترش روابط خود در تمام زمينه ها با ايران است.

رئيس قوه قضاييه در واكنش به گزارش اخير احمد شهيد، 
گزارشگر ويژه سازمان ملل گفت: در جمهوري اسالمي ايران 
مطلقا اعدامي سياسي نداريم و افراد اعدامي يا قاچاقچي مواد 

مخدر يا متعرضان به جان، مال و نواميس مردم بوده اند.
ــه، آيت اهللا  ــوه قضايي ــي ق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــئوالن عالي قضايي  ــه ديروز مس ــي در جلس آملي الريجان
ــا در ايران، تعرض  ــاره اين گزارش درباره اعدام ه افزود: اش
ــران بلكه در تمام  ــت كه نه تنها در اي ــالمي اس به قوانين اس
كشورهاي اسالمي وجود دارد و در واقع ارزش هاي اسالمي 
تمام مسلمانان جهان است، اما پرسش اين است كه چرا تنها 

به ايران فشار مي آورند و با ديگران كاري ندارند.
ــررات مربوط به اعدام،  ــت:  پاره اي از قوانين و مق وي گف
قوانين خاص جمهوري اسالمي ايران نيست و تمام مسلمانان 
ــتند و كشورهاي اسالمي بايد نسبت به اين  به آن معتقد هس

گونه تعرض ها به قوانين اسالمي سكوت نكنند.
ــه مبناي اين  ــد بر اين ك ــتگاه قضايي با تاكي ــس دس رئي
ــاي يك جانبه معاندان  ــاس حرف ها و ادعاه گزارش ها براس
جمهوري اسالمي ايران است، گفت: البته جمهوري اسالمي 
ــي نمي كند، اما  ــه ادعاهاي مغرضانه توجه ــران به اين گون اي

ــمنان ايران و اسالم  ــت كه چرا دش موضوع اين اس
ــتند و در حالي كه حتي در  چنين بي منطق هس

خود آمريكا هم مجازات اعدام وجود دارد و در 
حالي كه آمريكايي ها با حضور در افغانستان 
ــخاش را چند برابر كرده و ايران  كشت خش
ــدي از طريق  ــيب هاي ج را در معرض آس

ــبت به اجراي  ــواد مخدر كرده اند، نس ورود م
قوانين اسالمي در كشور ما معترض 

هستند.
با  قضاييه  قوه  رئيس 
اشاره به برخي از مصاديق 

ناامني هاي اجتماعي اخير بر قاطعيت دستگاه قضايي در 
برخورد با اين پديده شوم كه امنيت مردم را مورد حمله قرار 
مي دهد، تاكيد و اظهار كرد: در اجراي امنيت اجتماعي و 
برخورد قاطع با مجرمان، گوشمان به اين حرف ها بدهكار 
نيست و با اجراي دقيق قوانين با سرعت خاطيان را به سزاي 

اعمال پليدشان مي رسانيم.
ــدات رهبرمعظم  ــه همچنين به تاكي ــس قوه قضايي رئي
ــور  ــر متالطم نكردن فضاي انتخاباتي كش ــالب مبني ب انق
ــفانه بعد از  ــاره و تصريح كرد:  متاس ــئوالن اش ــوي مس از س
انتخابات سال 88 مسائلي كه به جريان فتنه منجر شد، وهن 
نظام را در پي داشت و اكنون نيز تمام مسئوالن كشور و سران 
ــخنان رهبر معظم انقالب بايد تالش كنند  قوا با پيروي از س
كه فضاي كشور فضاي تنش و التهاب نباشد و همه بر اساس 

قانون اساسي و در حدود و ثغور وظايف خود حركت كنند.
رئيس دستگاه قضا اظهار كرد:  مسئوالن بايد توجه كنند 
قانون اساسي حد و مرز تمام مسئوليت ها را مشخص كرده و 

به صورت شفاف از آن سخن گفته است.
ــئول رسمي و قانوني  آيت اهللا آملي الريجاني افزود:  مس
ــت و اگر همه ما  ــي، شوراي نگهبان اس ــير قانون اساس تفس
ــت در كارهاي  ــاس وظايف خود و بدون دخال براس
ــاي آرام و خوبي  ــواي ديگر حركت كنيم، فض ق
ــت. رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد:  خواهيم داش
ــراغ  اگر قوه قضاييه كار خود را رها كند و به س
ــه برود يا عكس اين اتفاق  كارهاي قوه مجري
ــد رفت و از  ــا بخوبي پيش نخواه ــد، كاره بيفت
ــت كه با تحفظ بر حدود  معقول ترين امور اين اس
ــراي تاكيدات  ــف خود و با اج ــور وظاي و ثغ
رهبرمعظم انقالب بويژه در زماني كه 
به انتخابات نزديك مي شويم مانع 

تالطم بشويم.

ــيون اصولگرايان  ــادل، رئيس فراكس ــي  حدادع غالمعل
مجلس شوراي اسالمي گفت: اين فراكسيون عالقه مند است 
ــود زيرا اين كار در مجلس  ــؤال از رئيس جمهور منتفي ش س

هشتم تجربه شد و ناموفق بود.
ــيه جلسه علني مجلس با بيان اين كه  حدادعادل در حاش
ــتم در سؤال از رئيس جمهور بايد  تجربه ناموفق مجلس هش
پيش چشم ما باشد، گفت: بر اين اساس در شرايط فعلي سؤال 

از رئيس جمهور را مفيد و به مصلحت كشور نمي دانيم.
ــيون اصولگرايان مجلس با صدور  در همين حال فراكس
بيانيه اي در اين زمينه تاكيد كرد:  طرح سوال از رئيس جمهور، 
ــكالت موجود نمي كند، بلكه  به ظن قوي كمكي به حل مش

مي تواند تنش زا و التهاب آفرين باشد.
در اين بيانيه آمده است: تجربه سوال قبلي از رئيس جمهور 
ــوال از رئيس جمهور  اين احتمال را تقويت مي كند كه طرح س
ــرد. رهبر معظم انقالب  ــود و جنجالي خواهد ك ــا را غبار آل فض
ــمالي صريحاً فرموده اند:  ــالمي در سفر خود به خراسان ش اس
ــئوالن بر حفظ  «در مدت باقيمانده تا انتخابات همت همه مس

آرامش و اجتناب از جنجالي شدن فضاي سياسي كشور متمركز 
ــيون اصولگرايان افزوده اند: مخالفت  ــد.» اعضاي فراكس باش
ــكوت  ــوال از رئيس جمهور به معناي بي عملي و س با طرح س
نسبت به مسائل كشور نيست و مسلم است كه نمايندگان نبايد 
«نظاره گر» اوضاع باشند بلكه بايد با استفاده از اهرم هاي قانوني 

كه در اختيار دارند بر روند اداره كشور نظارت كنند.
ــيون اصولگرايان در شرايط فعلي كشور با توجه به  فراكس
ــناختي كه از شيوه برخورد مسئوالن دارد توصيه مي كند به  ش
ــوش  ــاي اقداماتي كه مي تواند افكار عمومي جامعه را مش ج
كند، راه  حل هاي ديگري جستجو شود و مخصوصاً بر تماس 
ــان  مجلس و دولت در فضايي آكنده از همدلي و  ــره مي و مذاك
ــد. در همين حال، فاطمه آليا،  ــكاري متقابل تاكيد مي كن هم
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان به ايسنا گفت: 
قرار است گروه پنج نفره اي با عنوان گروه گفت وگو و يا تماس، 
ــتركي با دولت و ديگر سران قوا براي پيدا كردن  جلسات مش
راه حل مشكالت برگزار كند. به گفته وي اين پنج نفر از سوي 

شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان انتخاب مي شوند.  

 آملي الريجاني: در ايران مطلقا اعدامي سياسي نداريم پيشنهاد ايران براي برقراري آتش بس عيد قربان در سوريه

 حداد: سوال از رئيس جمهور به مصلحت نيست

 براساس پيشنهاد ايران هيچ دولتي نبايد در زمان آتش بس به طرفين درگيري كمك كند

رئيس جمهور در حاشيه اجالس سران مجمع همكاري هاي آسيايي با  شيخ صباح االحمد الجابر الصباح، امير كويت ديدار كرد/ عكس:  سايت رياست جمهوري

 درخواست باهنر از نمايندگان 
براي توقف استيضاح همزمان وزرا

نايب رئيس مجلس شوراي 
ــالمي با اشاره به درخواست  اس
حمعي از نمايندگان براي طرح 
ــران،  ــي از وزي ــتيضاح يك اس
ــره آنها با هيات  ــتار مذاك خواس
ــت: متعارف  ــد و گف ــه ش رئيس
ــد وزير به  ــت كه چن ــوده اس نب
صورت همزمان با هم استيضاح 

شوند. 
محمدرضا باهنر كه اداره جلسه ديروز مجلس را برعهده 
ــتيضاح ديگري در  ــت، اظهار كرد: با توجه به اين كه اس داش
ــد از اين  ــت بع ــت اگر ضرورت داش ــتور كار مجلس اس دس

استيضاح، طرح استيضاح ديگر را بررسي خواهيم كرد.
ــته، طرح  ــنبه گذش ــه علني يكش ــي كه در جلس در حال
ــد، برخي  ــاورزي اعالم وصول ش ــتيضاح وزير جهاد كش اس
ــتيضاح وزير  ــت نمايندگان براي اس خبرها حاكي از درخواس

صنعت، معدن و تجارت است./ ايسنا
 الريجاني: كشور نيازمند 

كار اساسي است
ــر اين كه مملكت بيش از اين كه  ــس مجلس با تاكيد ب رئي
نياز به اظهارنظر داشته باشد، نيازمند كار اساسي است، افزود: 
ــم انداز، سياست هاي كلي،  ــرايط امروز ايران سند چش در ش
ــت كه بايد بدرستي اجرا شود. علي  ــخص شده اس كامال مش
ــخ با جمعي از دانشجويان  ــه پرسش و پاس الريجاني در جلس
ــت ولي تخريب  ــزود: انتقاد بجا و صحيح قابل پذيرش اس اف

شخصيت ها، توهين و دروغ اشتباه است. 
الريجاني تصريح كرد: پرخاشگري، تحقير، تهمت و افترا 
جامعه را متزلزل خواهد كرد. وي تصريح كرد: مجلس بايد از 
ــتفاده كند، ولي گاهي نيز الزم است كه  ابزارهاي نظارتي اس
پيشگيرانه عمل كند و به جاي مچ گيري، مشكلي از مشكالت 

كشور را حل كند. / ايسنا
دادگاه مداحان تهراني اول آبان 

برگزار مي شود
ــكايت رئيس جمهور و رئيس دفتر  دادگاه رسيدگي به ش
ــان در دادگاه انقالب تهران  ــي، اول آب ــداح تهران وي از دو م

برگزار مي شود./ فارس
آمانو: اميدوارم مذاكرات با ايران 

خيلي زود آغاز شود
ــي انرژي اتمي ابراز اميدواري  مدير كل آژانس بين الملل
كرد مذاكرات هسته اي ايران و اين نهاد در نزديك ترين زمان 
ــود. به گزارش تودي زمان، يوكيا آمانو در سفر  ممكن آغاز ش
ــايت  به لندن همچنين گفت: آژانس فعاليت هاي ايران در س

نظامي پارچين را تحت نظر دارد./ مهر

ــي نميكند، اما  اي مغرضانه توجه
ــمنان ايران و اسالمم  الال دش

و در حالي كه حتي در 
دام وجود دارد و در 
ضور در افغانستان 
رابر كرده و ايران 
ــدي از طريق   ج

ــبت به اجراي  ، نس
ما معترض 

ب ا 
 

ــي، شوراين ــير قانون اساس تفس
ــاس وظايف خود و براس

ــواي ديگر حركتك ق
ــت. رئي خواهيم داش
اگر قوه قضاييه كار

ــ كارهاي قوه مجري
ــا بخوب ــد، كاره بيفت

معقولترين امور اين اس
ــف ــور وظاي و ثغ
رهبرمعظم
به انتخا
الالتال


