
دیپلماسی
دور بعدى مذاكرات در وين 

ــس بين المللى انرژى اتمى گفت:  نماينده ايران در آژان
ــت در وين  مذاكرات بعدى ايران و آژانس 25 ارديبهش
پايتخت اتريش برگزار مى شود. على اصغر سلطانيه در 
ــنا، از توافق ايران و آژانس بر سر دور  گفت وگو با ايس
بعدى مذاكرات دو جانبه خبر داد و گفت: روز سه شنبه 
ــد دور رايزنى ميان مقامات  ــت) پس از چن (3 ارديبهش
ــد تا مذاكرات بعدى دو طرف  ايران و آژانس توافق ش
ــت (15 مى) در محل نمايندگى جمهورى  25 ارديبهش
ــازمان هاى  ــازمان ملل و ديگر س ــالمى ايران نزد س اس
ــود. وى با  بين المللى از جمله آژانس در وين برگزار ش
ــاره به آمادگى ايران براى گفت وگو با آژانس اظهار  اش
ــن نيت ايران را  ــى و حس كرد كه اين توافق عزم سياس
براى همكارى با آژانس در راستاى رفع ابهام ها و اثبات 
بى اساس بودن ادعاهاى برخى كشورها و صلح آميز بودن 
ــته اى ايران نشان مى دهد. براساس اين  فعاليت هاى هس
ــران و آژانس بهمن ماه  ــزارش، دور قبلى مذاكرات اي گ

1391 در تهران برگزار شد.

تجديد نظر در پخش شبكه هاى ايران 
سفير و معاون نماينده دائم جمهورى اسالمى ايران نزد 
سازمان ملل متحد در نيويورك ، اقدام كشورهاى غربى 
در ممنوعيت پخش بيش از بيست شبكه راديو وتلويزيونى 
جمهورى اسالمى ايران از طريق ماهواره را محكوم كرد و 
از نهادهاى ذى ربط سازمان ملل بويژه كميته اطالع رسانى 
ــت حمايت از آزادى  ــت تا نقش خود را در جه خواس
بيان ايفا كنند. به گزارش مهر، غالمحسين دهقانى تداوم 
شكاف ديجيتالى را به عنوان سدى بر سر راه كشورهاى 
ــعه ارزيابى كرد كه به خاطر آن نمي توانند  درحال توس
ــايبرى به نحو احسن استفاده كنند. وى از  از انقالب س
اينكه برخى كشورهاى توسعه يافته از انحصار فناورى 
ــتكارى  نوين ارتباطى در جهت تحريف واقعيات و دس
ــف كرد. دهقانى  ــتفاده مي كنند، ابراز تاس در حقايق اس
ــوراره اى جمهورى  ــبكه هاى ماه ممنوعيت پخش ش
اسالمى ايران را تالشى در جهت ايجاد انحصار خبرى 
ــر دانست و گفت: اين اقدام مانع از  و نقض حقوق بش

جريان آزاد اطالع رسانى و تنوير افكار عمومى مي شود.

توافق تهران با قاهره بر سر سوريه
وزارت امور خارجه مصر بر ضرورت دستيابى به يك 

راه حل سياسى درخصوص بحران سوريه تاكيد كرد.
ــنا سخنگوى وزارت امور خارجه مصر  به گزارش ايس
ــاره به تماس تلفنى محمد كامل عمرو، وزير امور  با اش
خارجه مصر با على اكبر صالحى همتاى ايرانى اش گفت: 
عمرو اهميت فزاينده دستيابى به يك راه حل سياسى در 

قبال بحران سوريه را به همتاى ايرانى اش يادآور شد.
بنابر گزارش روزنامه  الوطن چاپ كويت، وى افزود كه 
وزيران خارجه مصر و ايران در خصوص ادامه رايزنى ها 

در قبال تحوالت سوريه در آينده توافق كردند.

نماينده پوتين وارد تهران شد
ــن در امور  ــده ويژه پوتي ــوف، نماين ــل باگدان ميخائي
ــيه به منظور  خاورميانه و معاون وزير امورخارجه روس
ــورمان وارد تهران شد. به گزارش  ديدار با مقامات كش
ايسنا، اين سفر به دعوت حسين اميرعبداللهيان، معاون 
عربى و آفريقاى وزيرامور خارجه كشورمان انجام شده 
است. در جريان اين سفر آخرين تحوالت خاورميانه، 
خليج فارس و شمال آفريقا در ديدار با مقامات كشورمان 

مورد بررسى و تبادل نظر قرار مى گيرد. 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:

سوءمديريت و لجاجت ها، مسير انقالب را به خطر انداخته است
 بداخالقى ها، تخريب ها و تهمت ها نمى تواند و نبايد مانع حضور و مشاركت واجدان صالحيت و مقبوالن ملت شود

ــام در ديدار  ــت نظ ــخيص مصلح ــس مجمع تش رئي
اعضاى شوراى هماهنگى جبهه اصالحات، دغدغه ها 
و نگرانى هاى جمع حاضر را همانند ساير اقشار جامعه 
واقعى و درست خواند و با اشاره فهرست وار به عملكرد 
غلط و انحرافى برخى، كه منجر به وضع موجود شده 
است، گفت: در حال حاضر سوءمديريت و لجاجت ها، 
ــير اصل انقالب و نظام را مورد مخاطره قرار  راه و مس
ــت دلسوزان و وفاداران به كشور، مردم  داده و الزم اس
و انقالب مسووليت خود را در برهه حساس كنونى به 

انجام برسانند.
به گزارش ايلنا، آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، انتخابات 
آينده رياست جمهورى را فرصت مناسبى براى تصحيح 
عملكردهاى ناصحيح و ايجاد فرصت براى حضور همه 
ساليق و وفاداران به نظام و انقالب در عرصه مشاركت 
عمومى و تصميم گيرى كشور خواند و تصريح كرد: اگر 
مى خواهيم اقتصاد و معيشت مردم سامان مناسب يابد و 
فشارها و توطئه هاى قدرت هاى استكبارى خنثى گردد، 
بايد زمينه جلب اعتماد عمومى و حضور پرشور مردم 
و ساليق سياسى گوناگون فراهم گردد تا با به نمايش 
ــتن وحدت ملى و انتخاب مسئول اجرايى مورد  گذاش
قبول اكثريت مردم، از همه ظرفيت هاى ملى، انسانى و 

نخبه كشور بهره بردارى گردد.
ــو مجلس خبرگان رهبرى ورود چهره هاى ملى و  عض

مردمى و داراى مقبوليت داخلى و بين المللى باال را در 
عرصه انتخابات آينده رياست جمهورى، مقدمه ايجاد 
حماسه سياسى و حماسه اقتصادى دانست و تأكيد كرد: 
حضور چهره ها و شخصيت هايى كه بتوانند از ظرفيت و 
توانمندى نخبگان و دلسوزان كشور از ساليق گوناگون 
در جهت وفاق عمومى و ايجاد اعتماد ملى و بين المللى 

ــتفاده به عمل آورند، مى تواند اقتدار حاصل از آراى  اس
واقعى مردم را به وسيله اى براى حل سريع مشكالت و 

رفع ناكارآمدى ها و سوءتدبيرها بدل كند.
ــاد زمينه هاى عملى  ــنجانى ايج ــمى رفس آيت اهللا هاش
تحقق حماسه سياسى و اقتصادى و دميدن اميد و رفع 
ــتداران نظام و انقالب را وظيفه و  نگرانى مردم و دوس

تكليف شرعى، وجدانى و ملى همه دلسوزان كشور و 
مسئوالن اجرايى و نظارتى انتخابات عنوان كرد و گفت: 
بداخالقى ها، تخريب ها و تهمت ها نمى تواند و نبايد مانع 
حضور و مشاركت واجدان صالحيت و مقبوالن ملت 
گردد و اينجانب نيز هر آنچه در توان داشته باشم، در راه 

تحقق آرمان ها و خواست مردم انجام خواهم داد. 
ــوراى  ــّكل هاى ش ــداى اين ديدار نمايندگان تش در ابت
ــامل مجمع محققين و  ــى جبهه اصالحات ش هماهنگ
ــين حوزه علميه قم، حزب كارگزاران سازندگى  مدرس
ــع نيروهاى  ــان، مجم ــالمى معلم ــران، انجمن اس اي
ــگاه ها،  ــين دانش ــالمى مدرس خط امام(ره)، انجمن اس
ــزب جوانان ايران  ــالمى كار، خانه كارگر، ح حزب اس
اسالمى، مجمع دانش آموختگان ايران اسالمى، انجمن 
ــدگان ادوار مجلس  ــان، مجمع نماين ــالمى مهندس اس
شوراى اسالمى، انجمن اسالمى جامعه پزشكان، حزب 
ــران، حزب  ــن روزنامه نگاران زن اي ــت، انجم اراده مل
مردم ساالرى، حزب همبستگى ايران اسالمى و مجمع 
ــود را درباره  ــالمى، ديدگاه هاى خ فرهنگيان ايران اس
ــى، اقتصادى و فرهنگى كشور در آستانه  اوضاع سياس
ــتار حضور  ــت جمهورى بيان و خواس انتخابات رياس
شخصيت هاى توانمند، باتجربه و ملى همچون آيت اهللا 
ــنجانى در انتخابات براى ايجاد حماسه  ــمى رفس هاش

سياسى و رفع معضالت كشور شدند.

کوتاه از ارستان
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ــه كارنامه  ــى رئيس قوه قضايي ــت اهللا آملى الريجان آي
حقوق بشرى آمريكا را سياه دانست و گفت: متاسفانه 
ــياه درباره حقوق بشر، مطالب  آمريكا با آن كارنامه س
خالف واقع و انواع تهمت ها و افترا ها را به دليل داشتن 
ــانه اى عليه دولت ها و ملت هاى  آزاده و  اختاپوس رس

مستقل منتشر مى كند.
ــه  ــا، آيت اهللا آملى الريجانى در جلس ــه گزارش ايلن ب
مسووالن عالى قضايى با اشاره به انتشار گزارش جديد 
وزارت خارجه آمريكا درباره وضعيت حقوق بشر ايران، 
مستند بودن اين گزارش به ادعاهاى گروه هاى مخالف 
ــالمى ايران را دليل واضحى بر  و معاند جمهورى اس
ــف كرد و گفت:   رجوع به وضعيت  ضعف آن توصي
ــفبار زندان هاى گوانتانامو و ابوغريب و گزارش ها  اس
ــده از اين دو زندان، به تنهايى براى  و تصاوير منتشرش
زير سوال رفتن صحت و سقم دلسوزى آمريكا درباب 

حقوق بشر كافى است. 
آيت اهللا آملى الريجانى گفت:   عمده اعدام ها در ايران 
ــت. چرا كه  مربوط به قاچاقچيان كالن موادمخدر اس
ــود را موظف به  ــانى خ ايران به لحاظ اخالقى و انس
برخورد با سوداگران مرگ مى داند؛ در حالى  كه عمده 

اين قاچاق ها براى كشورهاى اروپايى و آمريكا است.
آيت اهللا آملى الريجانى با تاكيد بر اين كه در ايران مطلقًا 

اعدام سياسى نداريم و اعدام ها مربوط به كسانى است 
كه به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام كرده اند و 
اين كار سياسى نيست گفت: عالوه بر اين مطابق قانون 
ــِق اقدام عليه  ــالمى ايران، مجازات مطل جمهورى اس
ــت و اگر مدعى هستيد  ــور اعدام نيس امنيت ملى كش
ــامى  ما افرادى را صرفا به اين دليل اعدام كرده ايم، اس

آنان را اعالم كنيد.
آيت اهللا آملى الريجانى با ابراز تاسف نسبت به استفاده 
ــر، به زير سوال بردن  ابزارى آمريكا از مقوله حقوق بش
برگزارى انتخابات آينده ايران از سوى آمريكا نيز اشاره 
و تصريح كرد:   در گزارش وزارت خارجه آمريكا اعالم 
شده كه ايران مانع برگزارى انتخابات است و نمى گذارد 
ــور عوض  دولت ها به صورت دموكراتيك در اين كش
شوند؛ اين ادعا در حالى مطرح مى شود كه به صورت 
ميانگين هر ساله در ايران انتخابات برگزار شده است 
ــال هاى گذشته برخالف ادعاى غربى ها  و در طول س
تمام گروه ها و جناح هاى سياسى توانسته اند دولت را 
ــت بگيرند و حتى باوجود برخى عملكردهاى  به دس
بعضا خالف مصالح نظام، باز هم مردم و نظام دولت ها 
را با سعه صدر تحمل كرده و آن ها هم وظيفه خودشان 
را انجام داده اند و سكان اجرايى كشور را به دولت هاى 
بعدى داده اند، همه اين ها در حالى است كه در برخى 

ــون حتى يك  ــورد حمايت غرب تاكن ــورهاى م كش
ــا با اين وجود همچنان  ــده ام انتخابات هم برگزار نش

تحت حمايت آمريكا هستند.
آيت اهللا آملى الريجانى با تاكيد بر اين كه «انتخابات در 
نظام جمهورى اسالمى همواره آزاد بوده است» گفت: 
بحمداهللا اين بار نيز مردم و گروه ها با شور و نشاط در 
ــوند و با بصيرت كامل حماسه  انتخابات حاضر مى ش

سياسى ديگرى مى آفرينند.
ــى در برابر قانون» را  ــس قوه قضاييه «تمكين عمل رئي
ــت  ــام كانديداهاى رياس ــرط براى تم اصلى ترين ش
ــمرد و گفت: تالش  ــورى و هواداران آن ها برش جمه
ــر گروه ها،  ــردن كانديداهاى مدنظ ــل ك ــراى تحمي ب
ــت و قطعا  ــون و نوعى زياده خواهى اس برخالف قان
ــن زياده خواهى ها  ــان در مقابل تمام اي ــوراى نگهب ش

خواهد ايستاد.
ــتگاه قضا تصريح كرد: تمام كانديدا ها بايد  رئيس دس
حرمت نهادهاى قانونى كشور و نظام را رعايت كنند و 
اينطور نباشد كه وقتى آنان از ما حمايت كنند و سركار 
ــيم، مورد قبول باشند و وقتى حرف اين نهادهاى  باش

رسمى موافق ما نيست، بگوييم قبول نداريم.
ــار  ــى تالش غيرقانونى و فش ــت اهللا آملى الريجان آي
ــروه و جريانى  ــراى ورود افراد مدنظر هر گ آوردن ب

ــت  ــرع دانس به انتخابات را خالف قانون و خالف ش
و افزود: بحمداهللا شوراى نگهبان تا به حال با صالبت 
ــتاده و اين دوره نيز قطعا  در مقابل زياده خواهى ها ايس
چنين خواهد شد. رئيس قوه قضاييه افزود: عده اى از 
هم اكنون در تالش براى نااميد كردن مردم هستند، اين 
ــمن ريختن است و بايد  ــياب دش كار آن ها آب به آس
ــى، بر مسند كار  بدانند كه به اعتبار همين قانون اساس
آمده اند و اعتبار آنان از قانون و نظام و راى همين مردم 
است و عاقالنه نيست كه بر شاخه بنشينيد و بن بزنيد.
آيت اهللا آملى الريجانى از تمام سياستمداران خواست 
با اعمال و رفتار خود موجب  نشاط انتخابات شوند و 
ــى از قانون اساسى را  برخى طورى القا نكنند كه بخش

مى بينند و بقيه آن را   رها كرده اند.

در ايران مطلقاً اعدام سياسى نداريم

دولت وارد بازى خطرناكى شده است
معاون نظارت رئيس مجلس با بيان اينكه قانون انتخابات 
تا كنون توسط وزارت كشور اجرايى نشده است گفت: 
ــايد فتنه جديد قبل از انتخابات  اينكه گفته مي شود ش
ــت كه دولت در اجراى قانون  ــد آثارش همين اس باش
ــى مي كند و دولت يك بازى خطرناكى را انجام  كوتاه
ــفانه قانون  ــين مظفر به مهر گفت: متاس مي دهد. حس
انتخابات توسط وزارت كشور تا كنون اجرا نشده است 
ــيده و در  و در اين خصوص خبرهاى خوبى به ما نرس
ــده است. نماينده تهران  اجراى قانون تعلل ورزيده ش
ــع بخواهد به اين صورت  ــا بيان اين كه اگر اين وض ب
ادامه پيدا كند انتخابات كه عرصه تجلى و شكوه كشور 
ــد گفت: به نظر مي رسد  ــت خدشه دار خواهد ش ماس
هرگونه تعلل و تاخير بيشتر كمك به فتنه گرانى است 
كه مي خواهند در كشور تشنج ايجاد كرده و اثرات مثبت 

انتخابات را خنثى كنند.

ساماندهى انتخابات هيات رئيسه 
ــوادى از آيين نامه داخلى  ــك فوريت طرح اصالح م ي
مجلس براى ساماندهى انتخابات هيات رئيسه مجلس 
ــزارش مهر، يك  ــيد. به گ ــه تصويب نمايندگان رس ب
فوريت طرح اصالح موادى از آيين نامه داخلى مجلس 
ــق، 44 راى مخالف و 14 راى ممتنع  با 101 راى مواف
به تصويب نمايندگان رسيد. حميد رسايى در خصوص 
ــت: طبق آيين نامه  اهميت فوريت اين طرح اظهار داش
داخلى مجلس انتخابات هاى داخل صحن مجلس شكل 
خوبى ندارد و كانديداهاى انتخابات هيات رئيسه براى 
ــدن يا بايد فرياد بزنند و يا به جايگاه هيات  كانديدا ش
ــاندن خود به ساير  ــه مراجعه كنند و براى شناس رئيس
نمايندگان نيز خودشان رزومه تهيه كرده، كپى گرفته و 
آن را توزيع كنند، همين امر باعث مي شود در صحن و 
ــز نمايندگان پر از برگه هاى  در روز انتخابات روى مي
معرفى و رزومه كانديداها باشد. وى اظهار داشت: بهتر 
است با اصالح آيين نامه يك هفته قبل از انتخابات افراد 
در هيات رئيسه ثبت نام كنند و هيات رئيسه نيز موظف 
باشد در قالب يك كتابچه، كانديداها را معرفى كند. اين 

روش از بى نظمى مجلس جلوگيرى مي كند.

معرفى عباسى براى وزارت كار 
نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس در خصوص وزير 
پيشنهادى تعاون، كار و رفاه اجتماعى اعالم وصول شد. 
به گزارش مهر، در جلسه روز چهارشنبه نامه احمدى نژاد 
به الريجانى براى معرفى اسداهللا عباسى به عنوان وزير 
پيشنهادى كار، تعاون و رفاه اجتماعى در صحن علنى 

مجلس اعالم وصول شد.

تحميل هزينه هاى زياد به مردم 
عضو كميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از سخنان ابهام 
برانگيز رئيس جمهور گفت: به طور حتم اين اظهارات 
ــرد. از طرف ديگر دولت با اين  ــوال مي ب نظام را زير س
ــات تنها مي خواهد ناتوانى و بى كفايتى خود را در  اقدام
ــوال  ــال بر گردن ديگران بيندازد. حال اين س پايان 8 س
ــش مي آيد كه چرا رئيس جمهور ايجاد ابهام مي كند؟  پي
مگر نمي داند كه اين اظهارات چه هزينه اى را براى كشور 
در بر دارد؟ به گزارش خانه ملت، محمدقسيم عثمانى در 
تذكر شفاهى خود با تشكر از نيروى انتظامى شهرستان 
بوكان گفت: خوشبختانه نيروى انتظامى اين شهرستان 
ــاش را كه يك بانوى عفيفه را به  ــت 3 نفر از اوب توانس
قتل رسانده بودند، دستگير كند. نماينده بوكان با تاكيد 
بر اينكه متاسفانه تمام طرح هاى عمرانى كشور به ويژه 
شهرستان بوكان متوقف شده است، تصريح كرد: به طور 
ــور ضربه وارد مي كند،  حتم اين موضوع به اقتصاد كش
لذا رئيس جمهور بايد به جاى هزينه تراشى در سفرهاى 
استانى خود به دنبال تسريع در روند اجراى اين طرح ها 
باشد. اين نماينده مجلس نهم خطاب به رئيس جمهور 
افزود: آقاى احمدى نژاد شما شخص دوم كشور هستيد، 
چه كسى مي تواند به مقام دوم كشور بگويد كه پدرت را 
در  مي آوريم؟ چرا شما در اين رابطه به مردم نمي گوييد 
ــانى پشت پرده اين حرف ها هستند؟ وى با  كه چه كس
ــفانه دولت احمدى نژاد 8 سال ملت را  بيان اينكه متاس
ــت، خطاب به رئيس جمهور گفت:  سركار گذاشته اس
معلوم نيست كه سفرهاى تبليغاتى شما در راستاى اهداف 
نظام است يا عمًال در اين سفرها مردم را در مقابل نظام 
قرار مي دهيد؟ اما به طور حتم ملت نمي گذارند تا پرچم 

انقالب اسالمى به دست نااهالن و انحرافيون بيفتد.

دولت به فكر تنظيم بازار باشد
ــت: به صورت جدى  ــيون امنيت ملى گف عضو كميس
درخواست دارم تا دولت به جاى پرداخت به موضوعات 
متفرقه به فكر تنظيم بازار باشد. به گزارش خانه ملت، 
ــفاهى خود تصريح كرد:  محمد اسماعيلى در تذكر ش
ــور به علت  تذكر بنده درخصوص وضعيت گندم كش
ــاورزى است. اين  بى تدبيرى رئيس جمهور و وزير كش
نماينده مجلس ادامه داد: با توجه به وضعيت اقتصادى 
ــتيم و  ــاهد افزايش بى رويه قيمت ها هس ــور، ش كش
متاسفانه توجه جدى و نظارت الزم در كار نيست. وى 
ــتانه انتخابات به نظر مي رسد دست هايى  گفت: در آس
ــت كه به صورت عمدى شاهد اين گرانى ها  در كار اس
ــى در انتخابات با  ــتيم تا مردم را از حضور حماس هس

مشكل مواجه كنند.

افزايش يارانه ها
از مخالفت نمايندگان  مجلس شوراى اسالمى با افزايش 
ــكر مى كنم زيرا اگر افزايش  نقدى يارانه ها تقدير و تش
يارانه موجب تورم و گرانى در جامعه شود چه سودى 

براى شهروندان دارد؟
يك شهروند- تهران

تبليغات كانديداها
تبليغات كانديداها با رعايت اخالق انتخاباتى و به دور 
از جنجال هاى سياسى مى تواند به شور و نشاط و ميزان 

افزايش حداكثرى مردم تاثير داشته باشد.
احمدپور- تهران

انتظار از رئيس جمهور آينده
اميد است كه رئيس جمهور آينده بتواند مشكل گرانى 
مسكن و اجاره بها را حل كند تا قيمت مسكن به سليقه 

شخصى افراد تعيين نشود.
شهروندى از تهران

پرونده فساد بانكي سنگين تر شد 
ــنگين تر شدن  ــاد بزرگ بانكي از س قاضي پرونده فس
پرونده فساد بزرگ خبر داد. ناصر سراج در گفت وگو 
ــف اسناد جديد از گمرك و برخي  با مهر در مورد كش
ــزرگ بانكي  ــاد ب ــع ديگر مرتبط با پرونده فس از مناب
ــنگين تر  ــاد بزرگ بانكي هر روز س گفت: پرونده فس
ــت آمده نشان مي دهد كه  ــود و اين اسناد به دس مي ش
ــنگين تر از اينها بوده كه در حال  فساد بزرگ بسيار س
ــتيم. وى با بيان اينكه در مورد  ــي اين اسناد هس بررس
ــمي مجاز به بيان اطالعات نيستم  پرونده مهدي هاش
ــده و  ــت: اين پرونده 11 روز ديگر وارد دادگاه ش گف
بررسي آن آغاز مي شود. گفته هاي سراج در حالي است 
كه حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي سخنگوي 
قوه قضائيه هم پيش از اين اعالم كرده بود كه گزارشاتى 
از گمرك به ما رسيده كه اگر ثابت شود تخلفى صورت 
ــت ميزان جرايم افزايش يابد و حتى  گرفته ممكن اس

احتمال تجديد محاكمه مفسدان هم وجود دارد.

اولين اشتباه آخرين اشتباه است
ــتى در  ــتباه رژيم صهيونيس وزير دفاع گفت: اولين اش
ــتباه آنان  ــى عليه ايران آخرين اش ــه اقدام نظام هرگون
ــه آنان فرصتى نخواهد  ــد بود زيرا ايران مقتدر ب خواه
داد. به گزارش مهر؛ احمد وحيدى با اشاره به اظهارات 
اخير وزير دفاع آمريكا گفت: تهديدات آمريكا و رژيم 
صهيونيستى فاقد هرگونه ارزشى است و در عين حال 
ــا كننده ادعاهاى   ــان دهنده خوى تجاوزكارانه و افش نش
ــت. وحيدى با اظهار  ــن و فريب كارانه آنان اس دروغي
ــت دفاعى آمريكا را البى  تأسف از اينكه سكان سياس
صهيونيست هدايت مى كند، گفت: سردمداران آمريكا 
به جاى اينگونه تهديدات ضد بشرى و جنگ طلبانه و 
ــالح با پول مردم اين كشور،   افتخار كردن به اهداى س
به رژيم جنايتكار صهيونيستى كه سابقه اى جز اشغال، 
ــه دنبال حل  ــرور ندارد، ب ــتار، جنگ افروزى و ت كش

مشكالت و بحران هاى مردم آمريكا باشند.

در مورد سربازى اظهارنظر نشود
يك مقام مسئول در ستادكل نيروهاى مسلح در واكنش 
به سخنان برخى كانديداهاى احتمالى رياست جمهورى 
درباره سربازى گفت: از كانديداهاى رياست جمهورى 
ــه از حيطه  ــربازى ك ــدل س ــورد م ــم در م مى خواهي
ــت، اظهارنظر نكنند. به  ــت جمهورى خارج اس رياس
گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانى ستادكل نيروهاى 
ــى  ــوول اظهار كرد: محل بررس ــلح، اين مقام مس مس
ــتادكل نيروهاى مسلح  ــربازى، س مدل هاى مختلف س
ــاله همواره در اين ستاد مورد بررسى  ــت و اين مس اس
و ارزيابى قرار مى گيرد. اين مقام ارشد نيروهاى مسلح 
ــموالن تاكيد كرد  خطاب به مردم و بويژه جوانان و مش

كه به تبليغاتى از اين قبيل توجه نكنند.

رييس دولت دهم با اشاره به نقشه كشى برخى جريان ها 
براى انتخابات گفت: اشكالى ندارد بگذاريد آن ها نقشه 
ــند كه كار ملت نقش بر آب كردن نقشه هاست.  بكش
ــزارش ايلنا محمود احمدى نژاد گفت: برخى از  به گ
ــى از طراحى بدخواهان  ــايل گذراى اقتصاد، ناش مس
است كه يقين دارم ملت ايران با حضور حماسى خود 
و انتخاب يك رييس جمهور با سى چهل راى، قدرت 
ــان خواهد داد و تمام مشكالت را  خود را به دنيا نش
به نفع خود حل خواهد كرد. رييس جمهورى تصريح 
كرد: برخى گمان مى كنند به محض پيروزى انقالب و 
برپايى جمهورى اسالمى و مستقر شدن نظام واليت، 
حكومت علوى برپا شده و خيالشان راحت است در 
ــت و حكومت علوى نيازمند  حالى كه اين طور نيس
ــتمر مردم و مقاومت هاى گوناگون و  تالش هاى مس

هوشمندانه آنهاست. رييس دولت دهم ادامه داد: كسى 
تصور نكند مقام معظم رهبرى و دولت هستند و كار 
خودشان را انجام مى دهند بنابراين وظيفه اى ندارد بلكه 
براى رسيدن به حكومت علوى نياز به نظارت همگانى 
ــاره به توطئه ها، تحريم ها و  ــر امور داريم. وى با اش ب
فشارهاى بى سابقه داخلى و خارجى، تاكيد كرد: دوزار 
ــت، همه  ــت ملت مى گذاريم كه حق آنهاس كف دس
ــود كه اين عامل خرابى اقتصاد  بلندگو ها فعال مى ش
است، حتى دشمنى هاى دشمنان را كنار مى گذارند و 
از كارهاى عمرانى روستا ها گرفته تا بودجه هايى كه به 
اشتغال زايى و رفع محروميت در روستا ها اختصاص 
مى يابد مى گويند اقتصاد خراب مى شود. احمدى نژاد 
ــمن  گفت: برخى نيز دائم آيه ياس مى خوانند و تا دش
ــكلى در بازار ارز، نفت و درآمدهاى كشور ايجاد  مش
مى كند، شروع به سياه نمايى مى كنند تا توى دل ملت 
خالى شود با اين حال استقرار عدالت و ساختن ايران 
همگى شدنى است.رييس جمهور با بيان اينكه كسى 
نبايد گمان كند كه جاى ملت تصميم مى گيرد، گفت: 
ــه اقتصادى مى خواهند  ــى همانطور كه در عرص برخ
همه گلوگاه ها را در دست خودشان بگيرند، در عرصه 
ــن كار را بكنند و حتى  ــت هم مى خواهند همي سياس
ــت در  مى خواهند بگويند رهبرى نيز در انحصار ماس

حالى كه ايشان متعلق به 75 ميليون ايرانى است.

ــيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه  عضو كميس
ــداران منحرف و  ــس و ملت ايران طومار حق پن مجل
ــدوز را خواهد پيچيد، توضيح داد: در اولين  ثروت ان
نطق خود در مجلس شوراى اسالمى با سند و مدرك 
ــانى كه با زياده گويى هاى خود به رئيس  رسواگر كس
ــبت  مجلس و نمايندگان توهين كرده اند و به وى نس

ناروا زده اند خواهم بود. 
كمال الدين پيرموذن در گفت وگو با خانه ملت، گفت: 
من به عنوان فردى كه در دهه 70 در زمان استاندارى 
احمدى  نژاد در اردبيل، شهردار بودم به نحوه عملكرد 
و ثروت اندوزى يكى از نزديكان دولت اشراف كامل 
ــتاندارى  دارم. نماينده اردبيل با بيان اينكه در زمان اس
احمدى نژاد در اردبيل امتياز حمل مواد سوختى از باكو 
به نخجوان( طرح سواپ) به وى واگذار شد، تصريح 
كرد: رئيس جمهور وقت، زمانى كه امتياز سواپ نفت را 
به استان نوبنياد اردبيل واگذار كرد، احمدى نژاد آن را به 
او سپرد تا وى از اين طريق به ثروت اندوزى نامشروع  
ــد براينكه حاضرم در يك مناظره  بپردازد. وى با تاكي
ــردازى آن فرد را براى افكار عمومى  رودررو دروغ پ
ــت  ــن كنم، ادامه داد: افرادى كه خود را پاك دس روش
معرفى و به رئيس مجلس شوراى اسالمى و نمايندگان 
ــوا  ــن مى كنند را در يك مناظره رودررو رس آن توهي
مى كنم. نماينده اصولگراى مجلس نهم، تصريح كرد: 

اينكه او مى گويد الريجانى، مشايى را به احمدى نژاد 
معرفى كرد، كذب محض است زيرا همگان مى دانند 
ــايى چندين ساله و  مراد و مريدى احمدى نژاد و مش
ــت. پير موذن، ادامه داد: اگر وى بخواهد به  ديرينه اس
اينگونه مباحث ادامه دهد، قطعا او را رسوا خواهم كرد 
و خواهم گفت چگونه از كيسه بيت المال و حق مسلم 
ــت و  مردم اردبيل  براى خود ثروت اندوزى كرده اس
ــخ به اين موضوعات به  چگونه وقتى براى دادن پاس
ــت.وى با بيان  ــه بود خود را تبرئه كرده اس دادگاه رفت
ــازى ها براى اين است كه مدير با  اينكه اين سناريوس
كفايتى هم چون على الريجانى را از صحنه انتخابات 
ــدن دور كنند، افزود: پرونده فساد مالى وى  و نامزد ش
ــهيد باكرى ها و ثروت اندوزى ها  به دليل توهين به ش

قطورتر از اين است.

ااحمدى نژاد سوآپ نفت را به يكى از نزديكان دولت دادشما براى انتخابات نقشه بكشيد، ملت آن را نقش بر آب كند

نماينده تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت: با توجه 
به گرانى هاى موجود در كشور مردم گوشت نخورند، 

آيا نبايد براى زندگى خود حداقل اشكنه بخورند.
ــا، احمد توكلى در تذكرى كه در زمينه  به گزارش ايلن
ــه داد، با تاكيد بر حفظ  بند11 ماده 24  به هيات رئيس
ــأن مجلس از سوى هيات رييسه مجلس،  جايگاه و ش
ــه  گفت: اين وظيفه بايد در عمل و با رفتار هيئت رئيس
و مجلس محقق شود و اگر در شرايطى كه مردم درگير 
مسائل گرانى و تورم هستند  بحث از موافقت نامه پستى 

كنيم، به نظر من اين شأن رعايت نمى شود.
ــت: 3 خبر به نمايندگان مجلس مى دهم تا آنها  وى گف
ــاهده كنند كه وضعيت كشور چگونه است؛ 3 ماه  مش
ــى ارزى تخصيص داده  ــت كه براى كاالهاى اساس اس

نمى شود و همچنين يك ماه است كه بهانه ناهماهنگى 
سيستم يكپارچه ديجيتال كاالهاى اساسى كه با خون دل 
ارز آن تعيين شده و تخصيص داده شده و وارد شده از 
گمرك  ترخيص نمى شود و اين باعث شده تا اقالمى 
همچون روغن 25 درصد و گوشت 35 درصد افزايش 

يابد و برخى كاالهاى اساسى 60 درصد گران شود.
توكلى تصريح كرد:  اين مسائل مانند هرج و مرج بازار 
ــت كه زندگى روزانه مردم را خراب نكند؛  ماشين نيس
ــت و حبوبات نخورند و حتى اشكنه  يعنى مردم گوش
نخورند؟ در حالى كه گوشت با ارز مرجع در گمركات 
ترخيص نشده است منفعت عدم ترخيص گوشت به 
ــت. توكلى گفت: آنهايى كه روغن  نفع چه كسانى اس
وارده كرده اند و در انبار گذاشته اند چه سودى مى برند؟ 

ــط همه سازمان هاى  ــد اقتصادى امسال توس نرخ رش
داخلى و خارجى منفى گزارش شده و متاسفانه در اين 
شرايط آقاى رئيس جمهور سرمايه اجتماعى كشور را از 
ــن مى برد. وى با بيان اينكه رئيس جمهور نعل وارونه  بي
ــا مى گويند اين چه وضعيتى  مى زند، گفت: مردم به م
ــد كه گرانى و تورم  ــت آنها بار ها به ما تاكيد مى كنن اس
مضاعف است و آنوقت در اين شرايط ما و شما رييس 
ــائل مهم زندگى مردم همت  مجلس كه همواره به مس
داشته ايد، هميشه جلسه مى  گذاشتيد و مسائل را بررسى 
مى كرديد. لذا پيشنهاد من اين است كه شما از همين االن 
به وزرا ابالغ كنيد تا در اولين جلسه آينده مجلس به مردم 
گزارش رسمى دهند كه اين چه وضعى است كه كشور 
را اداره مى كنند و كمر توليد شكسته است.توكلى گفت:از 

هيات رئيسه درخواست مى كنم تا جلسه فوق العاده اى را 
تشكيل دهد و با وزرا در رابطه با كم كردن تورم در زمينه 
معيشت مردم برنامه و راهكار داشته باشد چراكه تورم 
كمر مردم را شكسته است و مردم نمى توانند اين تورم 
ــيون برنامه و بودجه با بيان  را تحمل كنند. عضو كميس
اينكه آقاى رئيس جمهور به مردم مى گويد كه مى خواهند 
قيمت يارانه ها را 250 هزار تومان كنند و مجلس را متهم 
ــود؛ افزود: اما به  مى كنند كه نمى گذارد اين كار انجام ش
مردم نمى گويند كه پرداخت اين قيمت با 9 برابر كردن 
قيمت سوخت و آب و برق انجام مى شود. اين چه جور 
نابود كردن سرمايه اجتماعى است. من از شما به عنوان 
رييس مجلس تقاضا مى كنم كه به داد مردم برسيد و مردم 

بيشتر از اين تحمل گرانى را ندارند.

رئيس پليس كشور با بيان اينكه نبايد فضاى اجتماع و 
جامعه پيش از انتخابات متالطم شود گفت: مردم آگاه و 
متوجه هستند و واكنشى را درباره سخنان رئيس جمهور 
ــردار اسماعيل  در جامعه نمى بينيم. به گزارش مهر، س
ــش آموختگى  ــم دان ــيه مراس احمدى مقدم در حاش
دانشجويان دانشگاه علوم انتظامى در جمع خبرنگاران 
ــتگاه پليس آگاهى در  ــوص راه اندازى بازداش در خص
دانشگاه علوم انتظامى اظهار داشت: اگر بازداشتگاهى 
ــاخت باشد حتماً مجوز  در نيروى انتظامى در حال س
ــتگاه  ــاخت بازداش ــازمان زندان ها را دارد. مكان س س
ــا انتخابات ندارد.  ــت و پليس آگاهى كارى ب مهم نيس
ــر و كار دارد  ــارقان، قاتالن و مجرمان س اين پليس با س
ــتيم كه از اراضى  و با توجه به كمبود زمين ناگزير هس

خودمان استفاده كنيم. رئيس پليس كشور در خصوص 
ــى پليس براى برگزارى انتخابات و تامين امنيت  آمادگ
آن گفت:  در قرارگاه امام على(ع) همه امكانات بسيج 
شده است و قبل از انتخابات تمامى نيروها آموزش هاى 
ــد. ضمن اين كه امنيت نامزدها، تبليغات  الزم را ديده ان
ــت  و  ميتينگ ها را نيز تامين مي كنيم. پليس اميدوار اس
انتخابات در مرحله اول به پايان برسد اما آمادگى الزم 

براى مرحله دوم انتخابات وجود دارد.
ــوراها نيز  ــه داد: با توجه به اينكه انتخابات ش وى ادام
ــت جمهورى برگزار مى شود  همزمان با انتخابات رياس
ــه و مى توان گفت كه  ــرى افزايش يافت ــز راى گي مراك
ــود.  ركوردى در خصوص مراكز راى گيرى ثبت مى ش
البته نيروى انتظامى مسووليت سنگينى در تامين امنيت 

ــاز از نيروهاى ديگر  ــات دارد اما در صورت ني انتخاب
سازمان ها به عنوان نيروى كمكى استفاده مي كنيم.

رئيس پليس كشور با رد وقوع جرم انتخاباتى از سوى 
نامزدهاى احتمالى تاكيد كرد: تا كنون كسى رسماً وارد 
ــده و افراد تنها اعالم آمادگى  فعاليت هاى انتخاباتى نش
ــت و  ــن رابطه ممنوع نيس ــرف زدن در اي كرده اند. ح
پليس براساس قوانين ستاد انتخابات در اين خصوص 
ــخ به اينكه سخنان  رفتار مى كند. احمدى مقدم در پاس
ــكالت در  ــتان باعث ايجاد مش احمدى نژاد در خوزس
انتخابات مي شود؟ گفت: هر نوع اظهار نظرى كه شائبه 
ايجاد كند كه مردم در كشور تصميم گيرنده نهايى نيستند 
خوب نيست. در مجموع نظام، آزادى بيان و انتخابات 
وجود دارد و همه ساليق سياسى مي توانند در انتخابات 

شركت كنند. امروز مردم خودشان آگاهى الزم را دارند 
و مي دانند كه چه كسى حرف هايش درست است و چه 
ــى وعده ها انتخاباتى مي دهد و در تصميم گيرى ها  كس
متوجه مي شوند آيا فردى كه اين وعده ها را داده است 

مي تواند به آن عمل كند يا نه.
ــم فضاى اجتماع  و جامعه  ــزود: بايد تالش كني وى اف
ــود. البته مردم  ــم و ناآرام نش ــش از انتخابات متالط پي
خودشان بيش از همه هوشيار هستند و ما نيز واكنشى از 
سوى آنها در خصوص اين سخنان در جامعه نمي بينيم. 
ــت جمهورى  به گفته احمدى مقدم در انتخابات رياس
تمامى عامل ستادى و نيروهاى پليس در  قرارگاه ظفر 
ــده و آموزش مي بينند تا براى انتخابات  ساماندهى ش

مورد استفاده قرار گيرند.

مردم با گران شدن كاالهاى اساسى اشكنه هم نمى توانند بخورند

مردم هوشيارند و واكنشى بعد از سخنان احمدى نژاد نداشتيم




