
ابالغ آيين نامه نظارت بر بازداشتگاه هاى انتظامى از سوى رئيس قوه قضائيه

بازجويى در بازداشتگاه هاى انتظامى ممنوع شد
ــت هرگونه  ــتگاه انتظامى موظف اس ــس بازداش رئي
درخواست و يا تظلم خواهى متهمين را به دادستان يا 

قاضى رسيدگى كننده پرونده ارسال نمايد.
متن كامل آيين نامه اجرايى نحوه ايجاد، اداره و نظارت 

بر بازداشتگاه هاى انتظامى به شرح زير است:
ــتى  ــوراى سرپرس در اجراى ماده (9) قانون تبديل ش
زندان ها به سازمان زندان ها واقدامات تأمينى و تربيتى 
ــور مصوب 64/11/6 مجلس شوراى اسالمى و به  كش
منظور تبيين نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاى 
نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران و رعايت قوانين 
و مقررات و به ويژه قانون احترام به آزادى هاى مشروع 
و حفظ حقوق شهروندى مصوب 1383/2/15 آيين نامه 
ــتگاه هاى  اجرايى نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداش

انتظامى به شرح ذيل مورد تصويب قرار مى گيرد:
ماده 1: تعاريف واژگان مذكور در اين آيين نامه به شرح 

ذيل مى باشد:
ــازمانـ  سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و  الفـ  س

تربيتى كشور
بـ  بازداشتگاه عمومىـ  محل نگهدارى متهمانى است 
ــرار كتبى مقام هاى صالحيتدار قضايى تا اتخاذ  كه با ق

تصميم نهايى به آنجا معرفى مى شوند.
ــتگاهى است كه در  ــتگاه انتظامىـ  بازداش جـ  بازداش
اجراى وظايف ضابطيت نيروى انتظامى برابر شرايط و 
مقررات اين آيين نامه در اماكن در اختيار نيروى انتظامى 

ايجاد شده يا مى گردد.
ــب  ــت كه متهمان حس د ـ تحت نظر گاه ـ مكانى اس
ــهود به  ــتور مقام قضايى يا در جرايم مش مورد به دس
موجب قانون بر اساس گزارش كتبى ضابطان و مقامات 
ــليم به مقام قضايى و حداكثر تا  ذيصالح قانونى تا تس

مدت 24 ساعت در آن محل نگهدارى مى شوند.
ــتان  ــتگاه هاى انتظامى در هر اس ــاده 2: ايجاد بازداش م
موكول به درخواست فرماندهى انتظامى استان و تاييد 
ضرورت آن از سوى دادستان محل و موافقت مديركل 

زندانهاى استان مى باشد.
ماده 3: مديركل زندان هاى استان پس از بازديد از محل 
معرفى شده در صورت وجود شرايط و معيارهاى الزم 
ــيس بازداشتگاه  نسبت به صدور مجوز اقدام  براى تاس

خواهد نمود.
تبصره: مديركل زندان هاى استان مكلف است فهرست 
ــاى  ــوز قانونى را به روس ــتگاه هاى داراى مج بازداش
ــتان هاى شهرستان هاى تابعه استان  دادگسترى و دادس

اعالم نمايد.

ــتگاه هاى انتظامى به عهده سازمان  ماده 4: اداره بازداش
ــتگاه هاى مذكور توسط نيروى  ــنل بازداش است. پرس
ــتان  ــى تأمين و تحت امر مديركل زندانهاى اس انتظام
برابر اين آيين نامه و ضوابط عمومى آيين نامه اجرايى 
ــدارى متهمين انجام  ــازمان در خصوص نحوه نگه س

وظيفه خواهند نمود.
ــين بازداشتگاه انتظامى پس از  تبصره: رئيس و جانش
معرفى از سوى فرماندهى مربوط و احراز شرايط الزم 
با ابالغ مديركل زندان هاى استان منصوب خواهد شد.

ــت آموزش و  ــت در جه ــازمان موظف اس ماده 5: س
راهنمايى مسئولين و كاركنان بازداشتگاه هاى انتظامى 

اهتمام الزم به عمل آورد.
ــتگاه هاى انتظامى صرفاً محل نگهدارى  ماده 6: بازداش
آن دسته از متهمينى است كه بنا به دستور مقام قضايى 
ــار ناجا قرار  ــام تحقيقات مقدماتى در اختي براى انج

مى گيرند.
ــتان هاى فاقد زندان و بازداشتگاه  بنا  تبصره: در شهرس
ــدارى متهمين  ــتور مقام قضايى معرفى و نگه به دس
ــتگاه  ــتى درغير از موارد مذكور نيز در بازداش بازداش

انتظامى مجاز خواهد بود.
ــتگاه هاى انتظامى  ــاده 7: پذيرش متهمين در بازداش م
صرفاً به موجب برگ قرار كتبى رسمى با مهر و امضا 
ــتور ارجاع انجام  مقام قضايى مربوطه كه مجزا از دس
تحقيقات به ضابطين مى باشد صورت خواهد گرفت. 

مقامات قضايى مكلفند در معرفى متهمين به بازداشتگاه 
نسبت به تعيين مدت نگهدارى آنان تصريح نمايند.

ــده رئيس بازداشتگاه  تبصره: در پايان مهلت تعيين ش
ــادر كننده قرار  ــب را به قاضى ص ــت مرات موظف اس
ــبت به ا منعكس و در صورت عدم تمديد مهلت نس

aنتقال متهم به زندان اقدام نمايد.
ماده 8: رئيس بازداشتگاه انتظامى موظف است دفعات 
و ساعات هر گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه، 
اعم از انجام تحقيقات و غيره را در دفا تر ثبت وقعات 

و پرونده بازداشتگاهى متهم قيد نمايد.
ــى اتخاذ نمايد كه  ــروى انتظامى بايد ترتيب ماده 9: ني
ــتگاه  بازجويى از متهمين در محل جداگانه از بازداش
ــات و بازجويى در  ــى انجام گيرد. انجام تحقيق انتظام

محل نگهدارى متهمان ممنوع مى باشد.
ــتگاه هاى انتظامى موظفند  ــوولين بازداش ماده 10: مس
ــت اسامى متهمين وارده به بازداشتگاه را  آمار و فهرس
ــاير  ــخصات كامل مندرج در برگ قرار و نيز س با مش
ــتان،  ــات مربوط به آنان از قبيل اعزام به بيمارس اقدام
ــتگاه هاى عمومى و  ــال به زندان يا بازداش آزادى، انتق
ــابه را به صورت روزانه و مطابق فرم هاى  يا موارد مش
ارسالى از سوى سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و 

رايانه اداره كل زندان هاى استان ارسال نمايند.
ــازمان اقدامات  تبصره: نيروى انتظامى با همكارى س
الزم در جهت برقرارى ارتباطات شبكه اى به صورت 

بر خط بين بازداشتگاه هاى انتظامى و اداره كل زندانهاى 
استان به عمل آورند.

ــتگاه هاى انتظامى موظفند  ــئولين بازداش ماده 11: مس
ــتگاه را  ــوادث داخل بازداش ــات و ح ــه اتفاق هرگون

بالفاصله به مديركل زندانهاى استان اعالم دارند.
ــت  ــتگاه انتظامى موظف اس ــاده 12: رئيس بازداش م
ــم خواهى متهمين را به  ــت و يا تظل هرگونه درخواس

دادستان يا قاضى رسيدگى كننده پرونده ارسال نمايد.
ماده 13: مديركل زندانهاى استان، معاونين و مسئوالن 
ــى و قضايى  ــت و اطالعات، بازرس واحدهاى حفاظ
ــتمر  اداره كل مذكور موظفند به صورت نوبه اى و مس
از بازداشتگاه انتظامى بازديد به عمل آورده و درجهت 
حسن اداره بازداشتگاه هاى مزبور، تدابير الزم اتخاذ و در 

صورت مشاهده نواقص دستور مقتضى صادر نمايند.
ــازمان و يا نماينده اعزامى از سوى  ماده 14: رئيس س
وى، معاونين و مشاورين سازمان، مديران كل حفاظت 
ــگان حفاظت  ــى و فرماندهى ي ــات، بازرس و اطالع
ــازمان به منظور اطمينان از حسن جريان امور بايد  س
ــتگاه هاى انتظامى  ــب مورد و ضرورت از بازداش حس

سراسر كشور بازديد نمايند.
ــروى انتظامى به منظور انجام مراقبت هاى  ماده 15: ني
الكترونيكى و پيشگيرى از تخلفات و حوادث نسبت 
ــتگاه هاى  ــته در بازداش به نصب دوربين هاى مدار بس
انتظامى، اقدام خواهد نمود و با فراهم شدن ارتباطات 
فنى شبكه اى، ادارات كل زندان ها نيز بايد با بهره گيرى از 
شبكه ارتباط گيرى بر خط نسبت به اعمال نظارت هاى 

الكترونيكى در بازداشتگاه هاى مزبور اقدام نمايند.
ــدان موظفند  ــتان ها و قضات ناظر زن ــاده 16: دادس م
ــه اى و نيز غير مترقبه بر نحوه  ــا انجام بازديدهاى نوب ب
اداره بازداشتگاه هاى انتظامى و عملكرد ضابطين نظارت 

نمايند.
ــاى قضايى  ــاى حوزه ه ــتان ها و رؤس ــاده 17: دادس م
بخش ها يا نمايندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه هاى 
كالنترى ها و پاسگاه ها و نحوه و مدت نگهدارى افراد و 

رعايت حقوق شهروندى در اين اماكن نظارت نمايند.
ماده 18: اين آيين نامه مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره در 
اجراى ماده (9) قانون تبديل شوراى سرپرستى زندان ها 
ــازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور  به س
مصوب 1364 در تاريخ91/12/7 به تصويب رئيس قوه 
ــده الزم االجرا است.  ــيده و از تاريخ ياد ش قضاييه رس
همچنين كليه آيين نامه ها، توافقنامه ها و دستور العمل هاى 

مغاير با اين آيين نامه ملغى االثر مى گردد.
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گروه سياســى: پس از گذشت سه سال و 7 ماه و 12 
روز، روز گذشته متهمان اصلى پرونده كهريزك پاى ميز 
محاكمه رفتند. دادگاهى كه با غيرعلنى شدن بار ديگر 
ــكوت گذاشت و جزئياتش  جزئيات اين حادثه را مس
بعد از تصميم گيرى مقامات عالى قضائى كشور منتشر 
ــاس اعالم قبلى قرار شد كه شكات،  ــود. بر اس مى ش
متهمان و وكالى دو طرف ساعت 9 صبح روز گذشته 
در شعبه 76 دادگاه كيفرى استان تهران حاضر شوند تا 
دادگاهى به رياست قاضى سيامك مديرخراسانى براى 
متهمان پرونده كهريزك برگزار شود. آنگونه كه از پيش 
تعيين شده بود دادگاه بايد به صورت علنى برپا مى شد 
ــاعت مقرر  از اين رو تعداد زيادى از خبرنگاران در س

اين دادگاه به محل  برگزارى آن آمدند.
ــته حدود 20 دقيقه يعنى در ساعت 9:20  پس از گذش
ــين زاده،  ــت. حس ــد كه دادگاه غير علنى اس اعالم ش
ــترى به ميان خبرنگاران  نماينده روابط عمومى دادگس
ــاده 188 هيات قضات  ــد و گفت كه طبق بند 3 م آم
تصميم گرفته اند دادگاه را به صورت غيرعلنى برگزار 
كنند و ديگر نيازى به حضور خبرنگاران در اين دادگاه 
ــخنگوى  ــده آن در اختيار س ــت و فيلم ضبط ش نيس
ــانى آن  قوه قضائيه قرار مى گيرد و او درباره اطالع رس

تصميم گيرى مى كند.
ــاى قربانيان حادثه كهريزك و  پس از اينكه خانواده ه
همچنين وكاليشان وارد دادگاه شدند، سعيد مرتضوى 
متهم رديف اول اين پرونده در حدود ساعت 9:25 به 
ــد كه از  ــراه بيش از 10 نفر مقتدرانه وارد دادگاه ش هم
ــى همراهانش در هنگام ورود به داگاه ممانعت  همراه
به عمل آمد. در همين زمان حجت االسالم محمدرضا 
ــى به ميان  ــواده روح االمين ــكان خان ــرى، از نزدي زائ
ــت كه اگر افراد از طرف  ــگاران آمد و به آنها گف خبرن
مرتضوى و حاميانش امنيت جانى داشته باشند، خيلى 
از اسرار اين دوره مشخص خواهد شد. وى همچنين 

تاكيد كرد كه اين دادگاه بى نتيجه مى ماند.
ــد كه محل  ــته ش در همين زمان از خبرنگاران خواس
ــگاران نيز پس  ــرك كنند. خبرن ــزارى دادگاه را ت برگ
ــان داورف همان جائيكه  ــروج از دادگاه در خياب از خ
ــتقر  ــعيد مرتضوى بودند مس خودروهاى همراهان س
ــم به در دوختند تا پس از اتمام دادگاه  ــدند و چش ش

بتوانند با وى گفت وگو كنند.
ــگاران، وقتى محافظان  ــاعته خبرن پس از انتظار 3 س

خودروى مگان مرتضوى تصميم به آماده كردن آن براى 
سوار شدن وى كردند، عكاسان و خبرنگاران براى ثبت 
ــاس به دور خودروى مرتضوى حلقه  اين لحظه حس
ــدود 10 دقيقه به يكباره  ــت ح زدند ولى بعد از گذش
ــدند و محل  ــوار خودروها ش محافظان مرتضوى س
دادگاه را ترك كردند در همين زمان خبرنگاران متوجه 
شدند كه بزرگترين رودست را از قاضى تعليق شده كه 

روزى دادستان تهران نيز بود خورده اند.
ــه ميان خبرنگاران  ــى بعد خانواده قربانيان ب ولى مدت
ــت.  آمدند تا بگويند كه چه اتفاقى در دادگاه افتاده اس
ــى دادگاه بود كه  ــى اولين خروج ــادر محمد كامران م
ــت متهمان توسط نماينده  گفت: در دادگاه كيفرخواس
ــى و پدر محمد  ــد و روح االمين ــت ش ــتان قرائ دادس
ــخن گفتند. و اما در اين  ــكات س كامرانى به عنوان ش
ــين روح  االمينى وارد جمع خبرنگاران  زمان عبدالحس
ــد و به آنها گفت بگذاريد نفسى تازه كنم، مى گويم  ش
ــت. روح االمينى افزود: در  ــده اس كه در دادگاه چه ش
ابتداى دادگاه، نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت 
ــبت به متهمان قرائت، اما فرصتى  كرد و سه اتهام نس
براى دفاع وجود نداشت و دفاع متهمان به جلسه بعد 
موكول شد. پدر مرحوم محسن روح االمينى گفت: اين 
ــه هزار و 500 صفحه در 17 جلد است. من  پرونده س
به عنوان شاكى خصوصى در اين دادگاه حضور داشتم 
ولى جاى مدعى العموم براى احقاق حقوق عمومى در 
دادگاه خالى بود. اى كاش دادگاه علنى برگزار مى شد، 
ــديم. وى اضافه كرد:  البته ما اين موضوع را متذكر ش
ــرى نداريم و به  ــت ديگ ــا جز احقاق حق درخواس م
ــيدگى به اين پرونده هر  عنوان مظلوم اميدوارم كه رس
ــريع تر به نتيجه برسد. اميدوارم رسيدگى به اين  چه س

پرونده هر چه زودتر به پايان برسد. 
ــى در ادامه و زمانى كه با اصرار خبرنگاران  روح االمين
براى بازگو كردن روند دادگاه مواجه شد، گفت: دادگاه 
ــاءاهللا  غيرعلنى بود اما از روند دادگاه راضى بودم. ان ش
دستگاه قضايى در اين زمينه اطالع رسانى خواهد كرد.

وى تصريح كرد: ان شاءاهللا روند دادگاه از سوى دستگاه 
ــد چرا كه فيلم بردارى  قضايى اطالع رسانى خواهد ش
شد. ما نيز در دادگاه حرف هايمان را زديم، گريه كرديم 
و بعضى از دوستان هم متقابال صحبت هاى شان را گفتند 

و از بازگويى اتفاقات بازداشتگاه كهريزك متاثر بودند.
 روح االمينى با تاكيد بر اينكه «معاونت در قتل نيز به يكى 

از متهمان تفهيم شد» ادامه داد: به عنوان مظلوم اميدوارم 
رسيدگى به اين پرونده هر چه زودتر تمام شود.

اين درحالى است كه در كيفرخواست اوليه صادر شده 
ــوى دادستانى تهران در موضوع اتهام معاونت در  از س
ــده قرار منع تعقيب صادر  قتل براى متهمان اين پرون
ــدر يكى ديگر از  ــده بود. در ادامه على كامرانى ، پ ش
ــزك در جمع خبرنگاران حاضر  قربانيان پرونده كهري
ــت و جز احقاق  ــد و گفت: ما توكل مان به خداس ش
حق چيزى نمى خواهيم. وى افزود: عليرغم وقفه هايى 
ــد ولى خدا را شكر كه عمرمان كفاف داد  كه ايجاد ش
ــود. كامرانى  ادامه داد: هر سه  كه اين جلسه برگزار ش
مورد اتهامى گزارش غيرقانونى، بازداشت غيرقانونى و 

معاونت در قتل براى پرونده پسر من قابل اجراست.
وى تاكيد كرد: روند دادگاه مثبت بود. ان شاءاهللا تشكيل 
ــود تا  چنين دادگاه هايى براى جوانان درس عبرت ش
ــعى كنند بدانند  وقتى صندلى را در اختيار مى گيرند س
ــت و متناسب با شئونات رفتار  كه جايگاه شان كجاس
ــد. كامرانى تاكيد كرد: حادثه كهريزك هرگز از ياد  كنن
نمى رود.  پس از آن پدر مرحوم جوادى فر يكى ديگر 
ــد كرد كه دادگاه  ــان پرونده كهريزك نيز تاكي از قرباني
رضايت بخش بوده است. وى گفت: دو نفر از شكات 
ــد. دادگاه خوب بود  ــرح كردن ــكايت خود را مط ش
ــودن دادگاه در آخر معلوم  ولى نتيجه رضايت بخش ب
ــود. وى هم چنين در ادامه تاكيد كرد: براى وكيل  مى ش
ــه فرصت دفاع نشد و انشاءاهللا در وقت  بنده در جلس

ديگرى دفاعيات خود را ارائه خواهد داد.
ــع خانواده  ــل مداف ــح نيكبخت، وكي ــن صال همچني
ــده بود از  جوادى فر كه در جمع خبرنگاران حاضر ش
ــوددارى كرد و  ــردن جزئيات روند دادگاه خ بازگو ك
ــد، فقط به اين  وقتى كه با اصرار خبرنگاران مواجه ش
جمله اكتفا كرد كه جلسه دادگاه غيرعلنى بود، ان شاءاهللا 
دستگاه قضايى اطالع رسانى خواهد كرد. وى افزود: هر 
سه متهم به اتهامات ديگرى تحت تعقيب قرار گرفته 
ــه پيش از اين براى آنها در مورد اين اتهامات  بودند ك
قرار منع تعقيب صادر شده است ولى عليرغم اعتراض 
ما به قرار منع تعقيب، هنوز نتيجه آن مشخص نيست.

نيكبخت ادامه داد: از دادگاه درخواست كرديم با توجه 
به اينكه بايد به تمام اتهامات يكجا رسيدگى شود، اين 
موضوع مورد نظر قرار گيرد و چنانچه قرار منع تعقيب 
ــده است آن پرونده اتهامى هم مورد رسيدگى  نقض ش

ــود. وكيل مدافع خانواده جوادى فر گفت: در  واقع ش
اين پرونده، هم چنين اتهام متهم اصلى پرونده «معاونت 
ــبت به يك مورد آن يعنى  ــد كه نس در قتل» اعالم ش
ــى صادر شد و  قتل مرحوم كامرانى قرار جلب دادرس
در دو مورد ديگر مرحوم جوادى فر و روح االمينى نيز 
با وجود اينكه آنان با همين اتهام شكايت كرده بودند، 
ــتا تقاضا  ــت كه در اين راس اقدامى صورت نگرفته اس
كرديم با توجه به اينكه ما نيز همين شكايت را داريم به 

آن موضوع هم توجه شود.
ــده بود كه متهم  ــا بيان اينكه ابتدا اعالم ش نيكبخت ب
اصلى پرونده در مرخصى به سر مى برد و امكان ابالغ 
نيست، اظهار كرد: با اين وجود دادگاه از طرق مختلف 
و حتى از طريق اس ام اس وقت رسيدگى به پرونده را 
به وى ابالغ كرد اما به دليل اينكه ورق دوم اخطاريه ها 
ــته بود تصور مى شد كه جلسه دادگاه تشكيل  بازنگش
ــاعت از زمان برگزارى  نمى شود اما هنگامى كه نيم س
دادگاه مى گذشت نامبرده به همراه محافظين خود وارد 
صحن دادگسترى شد و بعد از اتمام جلسه دادگاه نيز 

به همراه محافظين خود از در ديگرى خارج شد.
ــان «ح.ز.د»  ــت: يكى از متهمان به ن ــان گف وى در پاي
ــه دادگاه حضور پيدا نكرده بود اما وكيل وى  در جلس
ــه جوان كشته  ــت. در حادثه كهريزك س حضور داش
شدند كه امروز خانواده هايشان هنوز نتوانستند از دست 
ــد و هنوز مى خواهند كه  ــان را، حتى التيام دهن رفتنش
مسببان اين حادثه مجازات شوند و پاسخگوى اتهامات 
خود باشند. در اولين جلسه دادگاه كهريزك خبرنگاران 
ــى اين  ــتند تا روايت كننده روند دادرس حضور نداش
ــايد بتوان  ــند ولى ش ــده دردناك براى مردم باش پرون
اميدوار بود كه روند صحيح دادرسى باعث علنى شدن 

اين دادگاه در جلسات آينده شود.

دادگاه سعيد مرتضوى غير علنى برگزار شد

نامى وزير شد
نمايندگان مجلس با 177 راى با وزارت محمد حسن 
ــاورى اطالعات  ــه ارتباطات و فن ــى در وزارتخان نام
موافقت كردند. به گزارش ايلنا، محمد حسن نامى وزير 
ــنهادى دولت براى وزارت ارتباطات و فن آورى  پيش
اطالعات كه براى كسب راى اعتماد نمايندگان مجلس 
ــتان رفته بود و با 177 راى موافق از مجموع  به بهارس
ــاختمان وزارت ارتباطات  243 راى ماخوذه راهى س
ــود احمدى نژاد نيز به  ــد. محم و فنآورى اطالعات ش

منظور معرفى محمد حسن نامى به مجلس آمده بود.

تذكر به صالحى درباره آميا
17 نماينده مجلس در تذكر كتبى به على اكبر صالحى 
ــزوم رعايت مصالح ملى در  ــتار ل وزير خارجه خواس
ــت آرژانتين  ــه اخير با دول ــوص انعقاد توافقنام خص

پيرامون رسيدگى به پرونده آميا شدند. 
ــا، 17 نماينده مجلس در تذكر كتبى به  به گزارش ايلن
ــتند: با  على اكبر صالحى وزير امور خارجه، اظهار داش
توجه به توافق اخير دولت ايران با دولت آرژانتين مبنى 
بر تشكيل كميته حقيقت ياب در خصوص رسيدگى 
به پرونده انفجار مركز هميارى آرژانيتن و اسرائيل در 
سال 1994 و اخبار متناقض منتشر شده در اين مورد، 
استدعا مى شود در خصوص اين توافقنامه و اقدامات 
بعدى رعايت مصالح ملى در چارچوب قانون اساسى و 

سياست راهبردى عزت، حكمت و مصلحت بشود.

رئيس جمهور بايد به مجلس بيايد
ــاده 213  ــتناد به م ــه مجلس با اس عضو هيأت رئيس
ــرد: رئيس  جمهور براى  ــى تصريح ك آيين نامه داخل
ــم اليحه بودجه بايد در مجلس حضور پيدا كند.  تقدي
جواد جهانگيرزاده در گفت و گو با خانه ملت درباره 
ــه علنى  حضور يا عدم حضور رئيس جمهور در جلس
مجلس براى تقديم اليحه بودجه گفت: براساس ماده 
213 آيين نامه داخلى رئيس جمهور موظف است كه 
ــه و ارزيابى ميزان  ــن اجراى قانون برنام گزارش حس
پيشرفت كشور در چارچوب سياست هاى كلى برنامه 
ــى  همراه با نظرات معاونت نظارت راهبردى و بررس
مواد برنامه و شاخص ها و متغيرهاى مربوطه همزمان 
ــاليانه كل كشور را به مجلس ارائه  با اليحه بودجه س
كند و كليات آن را در جلسه علنى به اطالع نمايندگان 

مجلس برساند. 

بررسى مشكل 
ارتباط تصويرى رايتل 

ــريع در راه اندازى شبكه  رئيس كميته IT مجلس تس
ملى اطالعات و افزايش نظارت بر فعاليت اپراتورها را 
از وعده هاى وزير جديد ارتباطات و فناورى اطالعات 
عنوان كرد. رمضانعلى سبحانى فر در گفت و گو با خانه 
ــت  ــاره به اينكه مديريت كارى و درخواس ملت با اش
ما سرعت بخشيدن به راه اندازى شبكه ملى اطالعات 
است، گفت: نامى وزير ارتباطات و فناورى ارتباطات 
ــت  ــات را در اولوي ــى اطالع ــبكه مل ــدازى ش راه ان
ــت. وى درباره آخرين  ــاى خود قرار داده اس برنامه ه
وضعيت اينترنت ملى تصريح كرد: اينترنت ملى يكى 
از بخش هاى شبكه ملى اطالعات است كه بخشى از 
ــده كه بايد  ــبكه به صورت جزيره اى انجام ش اين ش
مركز داده نصب و راه اندازى شود تا مجوعه هاى ديگر 

به شبكه ملى اطالعات متصل شوند. 

گرايش سياسى دستگيرشدگان 
حادثه قم 

ــيون امنيت ملى تاكيد كرد: ترديدى  سخنگوى كميس
نيست كه حادثه 22 بهمن سازمان يافته بوده و پشتيبانى 
ــفافى در اين خصوص  ــخصى شده و اقدامات ش مش
ــين نقوى حسينى در  ــت. سيد حس صورت گرفته اس
ــاره به سفر كميته بررسى  گفت وگو با خانه ملت با اش
ــهر، گفت: اعضاى اين  ــه 22 بهمن قم به اين ش حادث
ــوى اردبيلى، نورى  ــا آيات عظام امينى، موس كميته ب
همدانى، فاضل لنكرانى، شهرستانى (نماينده آيت اهللا 
سيستانى)، بوشهرى، مكارم شيرازى و علوى گرگانى 
ــيون اصولگرايان رهروان  مالقات كردند. عضو فراكس
ــخ به اين كه آيا دستگيرشدگان  واليت مجلس در پاس
وابستگان به يك طيف خاص سياسى هستند؟ گفت: 
اعضاى كميته در گزارش نهايى خود حتما اين موارد 
را به صورت مستند ذكر خواهند كرد و اگر الزم باشد 

از جريانات و افراد مربوط نيز اسم برده خواهد شد.

يك پيام براى كانديداهاى 
رياست جمهورى آينده

تعدادى از سياسيون كه از هم اكنون زمزمه حضورشان 
ــنيده مى شود  ــت جمهورى ش در انتخابات آتى رياس
ــيك به كالبد  ــى ش ــعائر سياس مى خواهند با تزريق  ش
جامعه يك ويترين سياسى پرجلوه را براى خود فراهم 
ــد اى كاش اين افراد به درون مردم بروند تا بفهمند  كنن
ــود و  درد مردم فقط با دادن يارانه و عيدانه حل نمى ش
اگر بخواهند رئيس جمهور بشوند بايد چيزهاى بيشترى 

از مردم بدانند.
محمدرضا جالليان

حمايت از توليد ملى
در سال حمايت از توليد ملى بايد در بخش صنعت ارز 
بيشتر  و با شرايط آسان ترى اختصاص يابد زيرا حمايت 

از توليد ملى موجب عزت ايران مى شود.
يك شهروند

چه كسى پاسخگوى تورم است؟
ــوال را از مسووالن دارم  ــهروند اين س به عنوان يك ش
ــفندى  آن هم كيلويى 21  ــت گوس كه آيا توزيع گوش
ــانه ها چنين چيزى را  هزار تومان افتخار دارد كه در رس

منتشر مى كنند؟
چه كسى بابت اين تورم پاسخگو است؟

امير- كرج

تشكر از مسووالن قضايى
از دست اندركاران قوه قضائيه كه پيگير شكايت ها براى 
ــكر  ــده كهريزك بودند تقدير و تش ــيدگى به پرون رس

مى كنم.
شهروندى از تهران

موضع پروين احمدى نژاد درباره 
اختالف محمود و داوود

ــت. پروين  ــى اس ــود و داوود طبيع ــات محم اختالف
ــاره اظهارات  ــو با  ايلنا، درب ــژاد در گفت و گ احمدى ن
داوود عليه محمود احمدى نژاد (رئيس جمهور) و منشاء 
ــن اختالف نظرها  ــرادر، گفت: اي ــات اين دو ب اختالف
طبيعى است و براى همه شخصيت هاى نظام در تمامى 
دوران اتفاق افتاده است و خاص اين دو نفر نيست. وى 
ــووالن نظام افرادى با تفاوت  ادامه داد: در خانواده مس
ــود و داوود  به  ــليقه حضور دارند،اما اختالف محم س
ــده است. وى  ــتفاده برخى افراد ايجاد ش دليل سوءاس
گفت: اگر اين جريان بين دو بردار مطرح شده است به 
دليل سوءاستفاده شخصى برخى از افراد از داوود عليه 
محمود است. پروين احمدى نژاد در پاسخ به اينكه در 
جريان اختالفات ميان دو برادر حق را به كدام مى دهيد، 
ــرد:  وارد اين مبحث  ــداد و تاكيد ك ــخ صريحى ن پاس
نمى شوم. احمدى نژاد درباره 320 ميليارد تومان هزينه 
فاقد سند شهردارى تهران در زمان رياست برادرش در 
شهردارى تهران، نيز گفت:   الزم باشد در زمان مناسب 

نسبت به اين مساله صحبت مى كنم.

تجمع مال باختگان ارزى 
مقابل مجلس 

ــگان ارزى در اعتراض به  ــر از مال باخت ــدود 50 نف ح
كالهبردارى ارزى از مناطق مرزنشين و تهران و شيراز 
براى پيگيرى مشكالت خود مقابل مجلس تجمع كردند .  
به گزارش ايلنا، در دست تجمع كنندگان پالكارد هايى 
ــا با اين مضمون بود كه  ــد كه يكى از اين ه ديده مى ش
ــهرهاى  اين كالهبردارى از تعداد زيادى از مردم در ش
ــهر ديگر  ــيراز، تهران و چند ش ــهر، ش اروميه، ايران ش
انجام شده است. در پالكارد هاى ديگر نوشته شده بود؛ 
ــين مى گذرد  14 ماه از مال باختن مردم مناطق مرز نش
ــرا اقدامى در اين زمينه انجام نمى دهند و  نمايندگان چ
ــند، چرا در اين  ــدگان به داد مردم مال باخته برس نماين

زمينه رسيدگى هايى انجام نمى پذيرد .

شهوت شهرت و قدرت و مقام ندارم
پورمحمدى با بيان اينكه شهوت شهرت و قدرت و مقام 
ندارم، گفت: به سبب احساس تكليف نسبت به انقالب 
ــدن در انتخابات دارم و طى  ــور قصد كانديدا ش و كش
ــد روز آينده به صورت قطعى آمدن يا نيامدن خود  چن
را اعالم مى كنم. به گزارش فارس، اتحاديه انجمن هاى 
ــتقل در «ميز انتخابات» اين  ــجويان مس ــالمى دانش اس
ــالم مصطفى پورمحمدى رئيس  اتحاديه از حجت االس
سازمان بازرسى كل كشور دعوت و با وى ديدار كردند. 
تحليل شرايط كشور، آرايش جريانات سياسى در آستانه 
انتخابات 92، شرايط بين المللى، نقش جامعه روحانيت 
ــش رو، رويكرد  ــته و پي در عرصه انتخابات هاى گذش
برخى چهره هاى سياسى نسبت به نظام پارلمانى و نوع 
ــازمان  ارتباط گيرى با پايگاه هاى اجتماعى، عملكرد س
بازرسى و ارزيابى عملكرد پورمحمدى در اين سازمان 
و وزارت كشور مهمترين محورهاى سخنان دانشجويان 
ــدى در واكنش  ــدار بود. مصطفى پورمحم ــن دي در اي
ــجويان كه پيشنهاد مشاوره وى به ساير  به سخن دانش
نيروهاى انقالب را مناسبت تر از كانديداتورى وى طرح 
كردند، ضمن اشاره به سوابق سياسى، اطالعاتى، قضايى 
و اجرايى خود گفت: اگر كسى بتواند حجت شرعى و 
عقلى را به جهت نيامدن بنده به عرصه انتخابات تمام 
ــاس آرامش خواهم  ــد اينجانب از اين حجت احس كن
كرد چراكه بواسطه حضور در عرصه هاى مختلف اداره 
ــور در اين 34 سال نه شهوت شهرت و نه شهوت  كش
ــبب احساس تكليفى كه  قدرت و مقام دارم بلكه به س
ــور دارم قصد حضور داشته و  نسبت به انقالب و كش
ــه صورت قطعى آمدن يا نيامدن  طى چند روز آينده ب

خود را اعالم مى كنم.

سرباز مرز امنيت است
فرمانده نيروى زمينى ارتش در نخستين همايش تجليل 
از كاركنان وظيفه ايثارگر نزاجا گفت: سرباز مرز امنيت 
ــت و هرجا كه او هست امنيت، استقالل و تماميت  اس
ارضى نيز وجود دارد. به گزارش ايسنا، امير«پوردستان» 
گفت: در فرهنگ دينى ما واژه سرباز از جايگاه واعتبار 
بسيار وااليى برخوردار است و اين جايگاه چنان قداست 
دارد كه بزرگان دين ما در ادعيه سفارش مى كنند تا جزو 
ــربازان خداوند قرار بگيرند. وى تأكيد كرد: سربازان  س
ــينه هاى مردانه خود را  درمقاطع حياتى وبحران بايد س
آماج گلوله هاى دشمن قرار دهند و به دور مردم حلقه 
بزنند. پوردستان گفت: زينت زمامداران شمشير نيست، 
بلكه نيروهاى مسلح هستند كه امنيت را براى جامعه به 
ــتر تمام امور امنيت  ارمغان مى آورند و به طور قطع بس
است. پوردستان يادآورى كرد: در زمان هشت سال دفاع 
مقدس، هدف صدام جلوگيرى از گسترش فرهنگ غنى 
اسالم كه با وجود امام آشكار شد، بود و صدام در صدد 
زمين گير كردن فكر بيدارى اسالمى بود، اما دراين مقطع 
حساس نيز سربازان لباس رزم پوشيدند و خون خود را 
ــالم پابرجا ومحكم بماند. وى  اهدا كردند تا ايران واس
بيان كرد: نيروى زمينى بيش از 2 و نيم ميليون سرباز را 
دردوران دفاع مقدس آموزش داده و به جبهه ها فرستاده 
است، به طورى كه اگر هر لشكر را 10 هزار نفر در نظر 
ــكر آماده را تقديم دفاع  بگيريم، نيروى زمينى 250 لش
مقدس كرده است. وى خاطرنشان كرد: از ميان نيروهاى 
مخلص ارتش بيش از 40 هزار نفر به شهادت رسيده و 

100 هزار نفر نيز به درجه جانبازى نائل شده اند.

استقالل كانون وكال با تصويب اليحه 
جامع وكالت زير سوال مى رود

ــاى وكالى  ــرى كانون ه ــس اتحاديه سراس نايب رئي
دادگسترى كشور گفت: استقالل كانون وكال با تصويب 
اليحه جامع وكالت رسمى زير سوال خواهد رفت. به 
ــتقالل  ــن فرهودى نيا در همايش اس گزارش ايلنا حس
ــز گفت:  ــيمى تبري ــاالر پتروش ــاى وكال در ت كانون ه
ــت و اگر  ــتقالل وكال احقاق حقوق ملت اس نتيجه اس
وكال مستقل نباشند از احكام قضايى ايران سلب اعتبار 
خواهد شد. وى با بيان اينكه تصويب چنين اليحه اى 
ــه زيان احكام دادخواهى ايران در جامعه حقوقى دنيا  ب
خواهد بود، گفت: استقالل دستگاه قضا بدون پذيرش 
استقالل نهادها و كانونهاى وكالتى كامل نيست. رئيس 
كانون وكالى آذربايجان شرقى، استقالل دادگسترى و 
كانون وكال را از مولفه هاى اصلى امنيت سرمايه گذارى 
در يك جامعه عنوان كرد و افزود:اگر در جامعه اى كانون 
ــتقل نباشند هر چه تالش  وكال و نهادهاى دفاعى مس

كنيم سرمايه گذارى محقق نخواهد شد.

ــى اصالح  هنگامى كه نمايندگان مجلس در حال بررس
آيين نامه داخلى مجلس براى محدوديت حضور عكاسان 
در جلسات مجلس بودند، مهدى كوچك زاده در توهينى 
ــكار به خبرنگاران حاضر در مجلس آنان را فاسد و  آش
هرزه نگار خواند كه اين جاى تعجب و تاسف دارد. به 
گزارش ايلنا، مهدى كوچك زاده در صحن علنى مجلس 
ــت: ما در  ــا تذكر ماده 131 آيين نامه داخلى بيان داش ب
ــرى مواد آيين نامه  ــتيم كه تس طرحى به دنبال اين هس
ــى كنيم، اما شاهديم كه طرح ها ولوايح  داخلى را بررس
داراى موضوع و عنوان مشخص بايد باشند، ولى برخى 
از طرح ها با عناوينشان همخوانى ندارند. وى افزود: چه 
ــت كه در ماده 6 طرح تسرى مواد آيين نامه  ارتباطى اس
ــى مجلس 5 نفر ازاعضاى دولت بيايند و با عنوان  داخل
ــى با اين طرح  ــاور نماينده همكارى كنند. اگر كس مش
ــه 5نفر مى توانند تذكر  ــت كنند در آخر هر جلس موافق
ــفاهى بدهند و به نظر من اين امر با آيين نامه داخلى  ش
در تعارض است. وى گفت: همه كسانى كه اينجا هستند 
درست است كه عنوان شان خبرنگار است اما مثل اقشار 
ــد هم وجود دارد هرزه نگار  مختلف كه در بين آنها فاس
ــف حرف هاى ما را  ــر داريم و تنها نص هم در اين قش
مى نويسند. اگر چه انتظار داشتيم هيات رييسه به سرعت 
واكنش نشان دهد و اجازه ندهد فردى كه تريبون مجلس 

را به دست آورده، هر ادبياتى را بر زبان بياورد، اما با كمال 
تاسف شاهد اين بوديم كه نايب رييس مجلس واكنش 
ــت صحن  ــان نداد و ابوترابى فرد كه رياس آنچنانى نش
ــخنان  ــت در واكنش به س علنى مجلس را برعهده داش
توهين آميز اين نماينده مجلس در صحن علنى مجلس 
در خصوص خبرنگاران، گفت: خبرنگاران مورد احترام 
آحاد ملت هستند. سيد محمد حسن ابوترابى فرد پس از 
تصويب كليات طرح اصالح موادى از آئين نامه داخلى 
مجلس شوراى اسالمى با يادآورى صحبت كوچك زاده 
ــى، گفت: جامعه خبرنگاران  درباره خبرنگاران پارلمان
مورد احترام آحاد ملت و همكاران ما هستند و اميدواريم 
كه خبرنگاران محترم و متعهد در انجام وظايف بيش از 

گذشته موفق باشند.

رييس سازمان بسيج سازندگى گفت: براى فعاليت هاى 
جهادى يك هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار در سال 92 
در نظر گرفته شده كه 300 ميليارد آن را تامين كرده ايم و 

يك هزار ميليارد بقيه را نيز دولت كمك مى كند.
به گزارش ايسنا، مجيد خراسانى با تشريح فعاليت هاى 
سازمان بسيج سازندگى در سال جارى گفت: در سال 
ــگاه ها و  ــه هزار و 600 گروه جهادى از دانش جارى س
ــركت كرده اند،  ــاجد و محالت در طرح هاى ما ش مس
ــزار نفر از  ــازده ه ــزار نفر طلبه، ي ــش ه همچنين ش
فرهنگيان و 10 هزار و 600 نفر نيز در بازسازى مدارس 

و طرح هاى ما مشاركت داشته اند.
وى افزود: پنج هزار و 400 تيم پزشكى در 9 ماه گذشته 
در مناطق محروم خدمت رسانى داشته اند ضمن اينكه 
ــى و جبرانى در مناطق  ــزار و 500 كالس تقويت دو ه
محروم تشكيل شد و 91 هزار نفر در كالس هاى فنى و 

حرفه اى در روستاها شركت داشتند.
ــازمان بسيج سازندگى با بيان اينكه «مجموعا  رييس س
سه ميليون نفر در طرح هاى ما در 9 ماه گذشته شركت 
ــته اند»، گفت: از اين تعداد يك ميليون و 400 هزار  داش
نفر خدمات دهنده بودند و يك ميليون و 600 هزار نفر 

نيز دريافت كننده خدمات ما بوده اند.
خراسانى اظهار كرد: در هفدهم ارديبهشت 92 جشنواره 

ــرى در  ــرت را به طور سراس ــاالنه جهادى هج دوس
بخش هاى فيلم،  عكس،  مقاله و طنز برگزار مى كنيم.

رييس سازمان بسيج سازندگى افزود: اردوى سه روزه 
متخصصان با رويكرد آموزش براى اولين بار با همكارى 
بسيج مهندسين در راستاى حمايت از اقتصاد مقاومتى 
ــه «ما براى انتقال  ــد. وى با بيان اينك برگزار خواهد ش
فرهنگ خدمت رسانى به هشتاد كشور جهان برنامه ريزى 
كرده ايم»، اظهار كرد: قرار است با سفراى اين 80 كشور 
ــيم و ظرفيت خود را براى  به مرور نشست داشته باش

كمك به اين كشورها اعالم كنيم.
رييس سازمان بسيج سازندگى در پايان گفت: پيش بينى 
كرده ايم بيش از بيست هزار نفر در بيست استان كشور در 

ايام نوروز براى خدمت رسانى آماده باشند.

اعتبار 300 ميليارد تومانى فعاليت هاى جهادى توهين كوچك زاده به خبرنگاران و سكوت هيات رييسه


