
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام:

وضعيت امروز كارگران زيبنده نظام اسالمى نيست
 راه هاي برون رفت از شرايط كنوني اعتماد متقابل ميان مردم و مسووالن و احترام متقابل با ساير كشورهاست

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مشكالت عنوان 
شده از سوي نمايندگان جامعه كارگري از جمله افزايش 
بيكاري، عدم دريافت حقوق در موعد مقرر، پائين بودن 
متوسط دستمزد، افزايش تورم، شكاف طبقاتي و ساير 
مطالبات را زيبنده نظام اسالمى  ندانست و تصريح كرد: 
بخشي از مسائل موجود ناشي از آثار تحميل تحريم ها 
و بخشي ديگر از سوءمديريت ها نشات مى گيرد كه با 
اجراي سياست هاي صحيح مديريتي در سطوح كالن 
مى توان بسياري از اين مطالبات را رفع و مشكالت را با 

كمك خود كارگران حل كرد.
ــدار با جمعي  ــنجاني در دي ــمي رفس آيت اهللا اكبر هاش
ــالروز  ــاي خانه كارگر با تبريك روز كارگر، س از اعض
ــن والدت  ــه(س) و همچني ــرت فاطم والدت حض
ــر  ــي(ره) گفت: بايد امروز از قش حضرت امام خمين
ــان  كارگران كه به حق بخش عمده اي از زحمت كش
ــكيل مى دهند قدرداني نمود و از روز  جامعه ما را تش

جهاني كارگر و بنيانگذار آن تجليل به عمل آورد.
ــت ياد و خاطره شهيد بزرگوار استاد  وى با گراميداش
ــاره به اينكه  ــرد و با اش ــري از معلمان تجليل ك مطه
كارگران موتور محرك پيشرفت كشور بوده و آسايش 
ــر زحمت كش  ــردم را تامين مى كنند گفت: اين قش م

همواره ستون فقرات اقتصاد كشور بوده اند.
ــاره به مشكالت معيشتي كه  هاشمى رفسنجانى با اش
كارگران و ساير قشرهاي جامعه با آن مواجه اند گفت: 
با توجه به منابع انساني و خدادادي كشورمان متاسفانه 

شرايط امروز كارگران و خانواده هاي آنها شرايط مناسبي 
نيست.

ــخيص مصلحت نظام در ادامه توان  رئيس مجمع تش
عظيم كارگران به عنوان بازوان توانمند توليد و صنعت 
ــر از آغاز  ــارزي از نقش بي بدليل اين قش ــه ب را نمون
ــژه در دوران دفاع مقدس  پيروزي انقالب تاكنون، بوي
و سازندگي دانست و افزود: اولويت دادن به تقاضاهاي 
ــغلي، تامين  بخش كارگري از جمله ارتقاي امنيت ش

مسائل درماني و ساير مطالبات كارگران در بستري آرام 
و به دور از هياهوهاي سياسي ضروري است.

آيت اهللا  هاشمي رفسنجاني، با اشاره به نجابت، وفاداري 
ــتيبان نظام اسالمي  و قانع بودن كارگران كه همواره پش
بوده اند حفظ ارزش هاي انساني و پايبندي كارگران  به 
ــالب و تفكرات مذهبي و تالش بي وقفه در جهت  انق

استمرار توليدات داخلي را قابل تحسين خواند.
ــكالت كنوني كشور، راه هاي برون  وى با توجه به مش

ــم همدلي، وحدت و  ــرايط كنوني را تحكي رفت از ش
اعتماد متقابل ميان مردم و مسئوالن در داخل و برقراري 
روابط مسالمت آميز  و تعامل موثر توام با احترام متقابل با 
ساير كشورها دانست و افزود: درصورت تحقق اين دو 

عامل مهم مى توان به آينده كشور اميدوار بود.
ــام  با توجه به  ــخيص مصلحت نظ رئيس مجمع تش
ــراي ضربه زدن به  ــتكبار جهاني ب بهانه گيري هاي اس
نظام جمهوري اسالمي از جمله ادعاي ساخت سالح 
ــر و حمايت از تروريسم گفت:  ــته اي، حقوق بش هس
ــواي حرام بودن  ــور كه بارها تاكيد كرده ايم فت همانط
ــوي رهبري معظم انقالب باالتر  سالح هسته اي از س
ــت و معتقدم در صورت عدم  ــي اس از هر تعهد سياس
پافشاري غيرمنطقي غربي ها و رعايت حقوق ملت ايران 
براي استفاده از انرژي هسته اي در زمينه هاي بهداشت 
و درمان، كشاورزي، صنايع و توليد برق، عبور از مرحله 

كنوني دشوار نخواهد بود.
ــالمي ايران  ــد كرد: در حالي كه جمهوري اس وى تاكي
ــم است، دشمنان ما را  خود بزرگترين قرباني تروريس
ــم مى كنند و در عين حال  متهم به حمايت از تروريس

منافقين تروريست را در كشور هاي خود پناه داده اند.
ــداي اين ديدار آقايان محجوب و ربيعي دبيركل  در ابت
ــر به نمايندگي از  ــوراي مركزي خانه كارگ و عضو ش
كارگران، مشكالت جامعه كارگري را بيان نموده و از 
ميزان باالي نرخ بيكاري، سقف پائين دستمزدها، تعطيلي 

مراكز توليدي و عدم امنيت شغلي گاليه كردند.

خطيب جمعه تهران خطاب به كانديداها با بيان اينكه 
تصميم براى رابطه با آمريكا نه در توان و نه در اختيار 
شماست، مسائلى در قانون اساسى مطرح شده كه در 
ــى است كه واجد صفات رهبرى  حيطه اختيارات كس
ــد نه در اختيار رئيس جمهور تاكيد كرد: كانديداها  باش
در حد وظايف و مسووليت هاى خود شعار و برنامه ها 
را بيان و ترسيم كنند و با خودشان فكر كنند اگر اهل 
ــوند وگرنه انصراف  ــتند وارد عرصه ش اين كارها هس

دهند.
به گزارش مهر، آيت اهللا محمد امامى كاشانى در خطبه 
ــرمايه هر ملت  ــاز جمعه تهران با بيان اينكه س دوم نم
ــول و تمام امكانات مادى دنيا،  مهمتر از تكنولوژى، پ
جوانان آن كشور هستند كه در آموزش و پرورش تعليم 
ــوند ادامه داد: اين مساله نشانه  مى بينند و تربيت مى ش
ــت و نقش  نقش مهم و با ارزش آموزش و پرورش اس

حاكميتى آن هم به همين جهت است.
وى ادامه داد: مبادا معلمين ما به كالس درس نگاه مادى 
داشته باشند. معلمين بايد معلم خير باشند، مبادا شيوه 
نادرستى در پيش گيرند و براساس هواى نفس حركت 
كنند. امامى كاشانى به مساله انتخابات و اهميت آن در 
ــاره كرد و گفت: در اين زمينه دو نكته قابل  كشور اش

توجه است اول براى مردم و سپس براى كانديداها.
ــاره به اينكه مردم در هر جاى دنيا حق دارند  وى با اش
كسى را به عنوان رئيس جمهور انتخاب كنند اما در نظام 
اسالمى شركت در انتخابات يك تكليف است، اظهار 
ــت: چرا كه دشمن نظام را احاطه كرده و اجتماع  داش
مردم پاى صندوق هاى راى مى تواند دشمن را به طور 

كلى عقب براند. 
ــاره به اينكه كانديداها بايد  خطيب جمعه تهران با اش
ــدرت اجراى آن برنامه ها را  ــد كه بايد برنامه و ق بدانن

ــند، گفت: همانطور كه مقام معظم رهبرى  داشته باش
ــوان مديريتى  ــور نيازمند طرح و ت گفتند رئيس  جمه
ــت، كانديداها بايد در صحبت هاى خود با مردم از  اس

برنامه ها و اولويت هاى خود بگويند.
ــوع اداره خود  ــاره به اينكه كانديداها بايد ن وى با اش
ــخص كنند و اين كه معتقد بر تك  ــور را مش در كش
روى هستند يا گروه مشاوران تاكيد كرد: طرح كليات 
ــت. بايد طرح و برنامه كانديداها  به تنهايى كافى نيس
مشخص باشد. امامى كاشانى در خطبه اول نماز جمعه 
ــادران گفت: در  ــان م ــريح عظمت و ش تهران در تش
حديثى از رسول اكرم(ص) نقل شده است كه بهشت 
ــت؛ اين عظمت و شخصيت براى  زير پاى مادران اس

مادر ويژه اسالم است. 
ــالم در باره مقام مادر اعالم  ــزود: نكته اى كه اس وى اف
ــدر مقدم مى دارد،  ــى احترام مادر را بر پ كرده كه حت

درباره اين است كه اسالم احترام مادر را در دنيا محدود 
ــالم بابى باز كرده كه اين احترام براى فرزند  نكرده ، اس
ــه همين جهت حديث  ــد و ب در آينده هم مطرح باش
بهشت زير پاى مادران است از جانب رسول اكرم نقل 
شده است.خطيب جمعه تهران با بيان اينكه اين حديث 
نشانگر اين است كه تا احترام و خضوع نسبت به مادر 

نباشد راه ورود به بهشت وجود نخواهد داشت.
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ــر  ــاره به گزارش حقوق بش ــس قوه قضاييه با اش ريي
ــرا وزارت خارجه  ــه آمريكا گفت: اخي وزارت خارج
ــر كرده كه در  ــرى را منتش آمريكا گزارش حقوق بش
ــى از آن ايران را مورد توجه قرار داده و گفته  بخش هاي
اعدام سياسى انجام مى شود در حالى كه كسى به خاطر 
اعتقاد سياسى اعدام نمى شود و اين دروغ محض است 
اما در همه جاى دنيا هر كسى كه سالح به دست بگيرد 
و عليه امنيت كشورى عمل كند با آن برخورد مى شود.

ــم  ــنا، آيت اهللا آملى الريجانى در مراس به گزارش ايس
بزرگداشت مقام معلم ، پرداختن به موضوع حقوق بشر 
را از مهم ترين مسائل جوامع بشرى عنوان كرد و گفت: 
عجيب است كه در 50، 60 سال گذشته شهيد مطهرى 
ــه در آن زمان  ــن موضوع توجه كرده در حالى ك به اي
ــگاه ها اين بحث  ــه در حوزه هاى علميه و نه در دانش ن

مطرح مى شد.
ــد: در قانون اساسى برخى از  آملى الريجانى يادآور ش
مصوبات كه رفراندوم شده و مورد تاييد مردم است معنا 
ــفى دارد كه اين مطالب بايد مورد  و مبناى دينى و فلس
تنقيح قرار گيرد اما اينكه كنوانسيونى در غرب موضوعى 
ــوب و در مجالس قبل از انقالب نيز آن را تاييد  را مص
بكنند، مساله اى است كه به درد ملت ما نمى خورد زيرا 

ــلمانند و مى خواهند بدانند با حقوق اسالمى  مردم مس
خود، حقوق بشر چيست؟

ــد كرد: در دنيا در زمينه حقوق  رييس قوه قضاييه تاكي
بشر كارهاى بسيارى انجام شده است البته نه از لحاظ 
محتوا،  زيرا آنها حقوق بشر را تبديل به اهرم فشارى بر 
ــا كرده اند كه كاربرد ناصحيح آن به وجود آمدن  ملت ه
ــت. آملى الريجانى تصريح كرد:  مشكالت جهانى اس
ــم اگر در جايى حقى وجود دارد قراردادى  بايد بپذيري
نيست. ما در نظام توحيدى تنفس مى كنيم و از نظر ما 
باالترين حق، حق اطاعت خداوند است و اين در حالى 
ــت كه در اعالميه جهانى حقوق بشر كه داراى 30  اس
ــوق اعم از آزادى  ــت تمامى حق ماده و يك مقدمه اس
مسكن، حق تحصيل و اختيار همسر و... ذكر شده اما 
ــت. سوال اين است كه  حق اطاعت خداوند نيامده اس
ــدى كه فكر مى كنيم حق خداوند  در چارچوب توحي
ــت زيرا عقل ما فرمان مى دهد كه در  باالترين حق هاس
ــوع را بپذيريم.  ــرى بايد اين موض اين چارچوب فك
ــى گفته حقوق  رييس قوه قضاييه با بيان اينكه چه كس
ــد، اظهار كرد: در  ــر غربى بر همه عالم حاكم باش بش
مجموعه اعالميه حقوق بشر پيش فصل هايى عنوان شده 
ــى، اخالقى و كالمى است و چه  كه داراى ابعاد سياس

ــورهاى مسلط  دليلى وجود دارد كه مجموعه اى از كش
دور هم جمع شوند و يكسرى مطالب را بنويسند كه به 

همه عالم سرايت دهند.
وى ادامه داد: حتى در مورد آزادى انتخاب همسر براى 
خود تفسيرى كردند كه هم جنس ها هم مى توانند همسر 
ــت كه اين حقوق بشرى كه  ــوال اينجاس باشند اما س
درست كرده اند را چه دليلى دارد كه به كل دنيا سرايت 
دهند؟ اين چه ضدحقوق بشرى است كه انجام مى دهند 
و مى خواهند ساختار فكرى خود را به دنيا تعميم دهند. 
ــته  ــر نوش آملى الريجانى با تاكيد بر اينكه حقوق بش
ــى دارد، گفت: ليبرال  ــده آنها مبناى ليبرال دموكراس ش
دموكراسى از تفكر تجدد و مدرنيته نشات مى گيرد كه 
اعتقاد به تفكر فردگرايى ليبرالى دارد. رييس قوه قضاييه 
تصريح كرد: برخى از منتقدان مدرنيته و كسانى كه در 
فلسفه اخالق فعاليت كرده اند معتقدند كه آينده تجدد 
به اينجايى مى رسد كه اسم آن را بايد نهيليسم اخالقى 
ــاره به اينكه تفكر ليبرال دموكراسى  گذارند. وى با اش
پشتوانه اعالميه حقوق بشر است و بايد اين مساله حل 
شود، تاكيد كرد: نظام جمهورى اسالمى ايران در 30 و 
چند سال گذشته مقابل تجاوزات آمريكايى ها ايستاده 
ــر از آن نام  و به همين دليل جزو مطرودترين عالم بش

ــد در بحرين چه كرده اند  مى برند در حاليكه بايد ببينن
ــم ندارند. آملى  ــور حتى حق راى ه كه مردم اين كش
ــد در زندان هاى خود  ــزود: به ما مى گوين الريجانى اف
اينگونه هستيد اما اينها خالف واقع است. آنها خودشان 
گوانتانامو و تعداد زيادى زندان ديگر در آمريكا دارند و 
ــده است.  يا حتى زندان ابوغريب. دنيا، دنياى زورى ش
ــزارش وزارت خارجه آمريكا  ــح كرد: در گ وى تصري
آمده كه در ايران، دشمنى با خدا مجازاتش اعدام است 
ــت كه اصطالح خاصى را براى آن  و اين محاربه اى اس
مطرح كردند يعنى دروغ ها و كج فهمى ها براى اين است 

كه فشارى را به اين كشور وارد كنند.

 اعدام سياسى در ايران، دروغ محض است

اثرات نامطلوب تورم 30 درصدى  
ــان اينكه نرخ  ــيون اقتصادى مجلس با بي رئيس كميس
تورم در يك سال منتهى به اسفند ماه 1391معادل 31/5 
ــت، گفت: ادامه روند صعودى تورم در  درصد بوده اس
جامعه اثرات نامطلوبى بر كارايى فعاليت هاى اقتصادى 
مى گذارد. ارسالن فتحى پور با اشاره به آمار باالى تورم 
ــرخ تورم در حال  ــه، به مجلس نيوز گفت: ن در جامع
حاضر رقم بسيار بااليى را تجربه مى كند كه اين امر تغيير 
ناگهانى قيمت هاى نسبى و در نتيجه نوسان نرخ تورم  
ــار زيادى بر زندگى  ــبب مى شود و فش را در جامعه س
افراد در جامعه وارد مى كند. نماينده كليبر با بيان اينكه با 
افزايش تورم، برآورد هزينه و درآمدهاى آتى فعاليت ها 
ــده و اين امر مى تواند اثرات نامطلوبى بر  غيرشفاف ش
ــته  تخصيص منابع و كارايى فعاليت هاى اقتصادى داش
باشد، تصريح كرد: پراكندگى قيمت هاى نسبى به طور 
مستقيم از كانال تورم منجر به تخصيص نامطلوب منابع 
شده و رفاه جامعه را كاهش مى دهد. اين نماينده مجلس 
نهم با بيان اين كه رشد تورم در جامعه موجب افزايش 
ــرايط  ــود، گفت: در ش هزينه هاى مبادله در بازار مى ش
تورمى خريداران مجبور به ذخيره سازى اقالم مورد نياز 

خود هستند كه اين امر خود تورم را تشديد مى كند.

جلسه تفحص از ستاد سوخت
ــتاد حمل و نقل  ــق و تفحص از س ــس كميته تحقي رئي
ــور با بيان اينكه اين كميته از هفته آتى  ــوخت كش و س
ــد، گفت: اولين جلسه اين  وارد فاز عملياتى خواهد ش
ــنبه هفته آتى بامجتبى شفيعى، رئيس ستاد  كميته يكش
ــوخت كشور برگزار خواهد  مديريت حمل و نقل و س
ــان اينكه تحقيق و تفحص  ــد. مهدى دواتگرى با بي ش
ــتاد حمل و نقل و سوخت كشور از سنگين ترين و  از س
پرحجم ترين تفحص ها پس از پيروزى انقالب اسالمى 
ــگاه خبرنگاران گفت: معموال تحقيق و  ــت،به باش اس
ــتگاه ادارى و يا  ــا دس ــازمان ي ــص تنها از يك س تفح
ــت  ــور صورت مى  گيرد و اين در حالى اس اجرايى كش
ــوخت  ــتاد حمل و نقل و س كه تحقيق و تفحص از س
كشور تفحص از  رياست جمهورى، ستاد مديريت حمل 
ــور،  وزارت نفت، وزارت راه و  ــوخت كش و نقل و س
ــازى، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان  شهرس
محيط زيست، سازمان گمركات و سازمان شهردارى ها و 
دهيارى ها را دربرمى گيرد. نماينده مراغه افزود: جلسه اى 
نيز با ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسى كل كشور 
و مركز پژوهش هاى مجلس داشته ام كه جمع بندى اين 
ــه در نشست روز يكشنبه اعضاى كميته با رئيس  جلس
ــور مطرح و بررسى  ــوخت كش ــتاد حمل و نقل و س س

خواهد شد.

كشاورزان فريب دولت را نمى خورند
ــات مجلس با بيان  ــيون آموزش  و تحقيق عضو كميس
اينكه دروغ پرداز ى هاى دولت در خصوص حمايت از 
ــاورزان ديگر پذيرفته نيست، گفت:  توليد داخل و كش
ــرى خود برنج فاقد كيفيت وارداتى را  دولت با بى تدبي
ــت. قاسم  هم طراز با برنج ايرانى از نظر قيمت كرده اس
احمدى الشكى در گفت و گو با خانه ملت، با توصيف 
ــد آنان، افزود:  ــرايط زندگى برنج كاران و منبع درآم ش
مسووالن به جاى واردات برنج از كشور هاى پاكستان، 
هند و غيره توليد كننده داخلى را تشويق به توليد بيشتر 
ــهر و چالوس با بيان اينكه هر روزه  كنند. نماينده نوش
ويالى جديدى در شاليزارها بنا مى شود، تصريح كرد: 
بى عدالتى در حق كشاورزان و برنج كاران معضلى است 
ــاره به قيمت باالى برنج هاى  كه پايانى ندارد. وى با اش
بى كيفيت هندى و پاكستانى كه به كشور وارد شده اند، 
گفت: اگر قيمت برنج هندى و پاكستانى 4 هزار تومان 
ــد برنج ايرانى با كيفيتى كه در دنيا طرفدار دارد چه  باش

قيمتى بايد داشته باشد؟

بررسى طرح انتقال پايتخت 
ــى تحقيق و تفحص در خصوص تهيه كاالهاى  بررس
ــى تحقيق و تفحص از معاونت  ــى مردم، بررس اساس
ــى تقاضاى  ــس جمهور، بررس ــاورى رئي علمى و فن
ــى  ــص از جمعيت هالل احمر، بررس ــق و تفح تحقي
ــونت بار و بررسى طرح  ــديد مبارزه با جرائم خش تش
انتقال پايتخت مهمترين دستور كارهاى كميسيون هاى 
تخصصى مجلس در هفته آينده است.  به گزارش پايگاه 
ــوراى اسالمى، دستور كار اين  اطالع رسانى مجلس ش
هفته كميسيون هاى تخصصى مجلس بدين  شرح است: 
اعضاى كميسيون كشاورزى براى بررسى طرح كاهش 
ــور و طرح الزام دولت به حمايت از  آلودگى هواى كش
ــده  ريزگرد قرار دارند  ــتان هايى كه مورد هجوم پدي اس
تشكيل جلسه خواهد داد. كميسيون عمران طرح تسريع 
در بازسازى مناطق آسيب ديده در اثر حوادث غيرمترقبه 
و طرح كاهش آلودگى هواى كشور را بررسى مى كند. 
كميسيون صنايع و معادن كارگروه هاى تخصصى هيأت 
ــازى و  تحقيق و تفحص از عملكرد صنايع خودروس
ــركت هاى خودروساز نيز تعيين مى شوند. همچنين  ش
ضرورت تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران و ضرورت تحقيق 
و تفحص از عملكرد شركت ملى مس ايران را بررسى 

خواهد كرد.

توجه بيشتر مسووالن به نمايشگاه كتاب
ــت كه بار  ــران فرصت خوبى اس ــگاه كتاب ته نمايش
ــتى كنيم اى كاش سهم هر  ديگر با اين يار مهربان آش
ايرانى يك كتاب براى خواندن باشد. از مسووالن آينده 
كشور مى خواهيم اهميت  بيشترى به فرهنگ كتاب و 

كتابخوانى بدهند.
محمدرضا جالليان از دامغان

توجه مسووالن 
به مشكالت كارگران و معلمان

هر سال مراسم گراميداشت روز كارگر و معلم برگزار 
مى شود اما به مشكالت آنان توجه نمى شود. از مسووالن 
ذى ربط در اين خصوص خواهشمندم به مشكالت اين 

دو قشر زحمتكش جامعه رسيدگى كنند.
يك شهروند

افزايش قيمت ها
ــدارت دولت دهم قيمت اجناس  در ماه هاى پايانى ص
افزايش يافته است دولت بايد نظارت خود را بر عرضه 

كاال و اجناس بيشتر كند تا رضايت مردم فراهم شود.
اكبرى- تهران

افزايش يارانه ها 
ما را قهرمان تورم دنيا مى كند

دبيركل خانه كارگر اظهار كرد: اگر رقم پرداخت يارانه  
نقدى در كشور افزايش يابد قطعاً به رتبه نخست تورم 
ــزارش فارس  ــدا خواهيم كرد. به گ ــت پي در دنيا دس
ــوى اردبيلى  ــا محجوب در ديدار آيت اهللا موس عليرض
ــكالت اقتصادى كشور و تعطيل شدن  با اشاره به مش
ــران تصريح  ــدن كارگ ــاى توليدى و بيكار ش واحده
ــائل موجب شده كه شرايط سختى پيش  كرد: اين مس
ــته باشد. وى با اشاره  روى جامعه كارگرى وجود داش
ــورت گرفته در زمينه بيمه كارگران  به پيگيرى هاى ص
ساختمانى يادآور شد: تاكنون 500 هزار نفر از كارگران 
ــش بيمه قرار گرفتند و  ــاختمانى در كشور زير پوش س
تالش مى كنيم كه يك ميليون نفر ديگر نيز در كشور زير 
پوشش بيمه قرار بگيرند. دبيركل خانه كارگربا اشاره به 
اينكه تورم كنونى كشور ربطى به تحريم ها ندارد اظهار 
ــورهاى ديگر  كرد: در منطقه غير از ايران و تركيه، كش
داراى تورم چهار درصدى هستند. محجوب افزود: بر 
اساس ارزيابى هاى اعالم شده و نُرم تورم اعالم شده از 
سوى مبادى رسمى كشور، ايران در دنيا بعد از بالروس 
ــاره به اينكه در  ــه دوم تورم قرار دارد. وى با اش در رتب
ــته هفت بار نقدينگى افزايش  ــت سال گذش طول هش
يافته است تصريح كرد: شگفتم از اينكه دولت و مجلس 

نشسته اند تا در تورم قهرمان دنيا شويم.

سفرهاى  احمدى نژاد 
باعث دلسردى مردم 

عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت: انتخاباتى بودن 
سفرهاى استانى احمدى نژاد باعث استقبال سرد مردم 
ــيدمحمد مهدى پور فاطمى در  ــت. س ــده اس از او ش
ــاره به استقبال سرد مردم  گفت وگو با خانه ملت، با اش
از سفرهاى اخير هيات دولت به استان ها، گفت: دولت 
مصوبات سفرهاى استانى پيشين خود اجرايى نكرده و 
دادن وعده هاى رنگارنگ ديگر نمى تواند بازار تحركات 
انتخاباتى رئيس جمهور را داغ كند. نماينده تنگستان و 
ــتى با بيان اينكه بايد اعتبار قول هايى كه دولت در  دش
سفرهاى استانى به مردم مى دهد در مجلس تائيد شود، 
تصريح كرد: بودجه عمرانى و وعده هايى كه احمدى نژاد 
به مردم مى دهد بايد در قالب بودجه ساليانه به مجلس 
ارائه شود. وى با بيان اينكه رئيس جمهور بايد در شرايط 
ــد، گفت: شتاب  ــكالت كشور باش كنونى به فكر مش
بخشيدن به سفرهاى استانى تنها براى دادن وعدهايى كه 
عملى شدن آنها غيرممكن است نه تنها دردى از كشور 
حل نخواهد كرد بلكه سطح مطالبات را باال خواهد برد 

كه اين قطعا به نفع نظام نيست.

برگزارى رزمايش واليت 92
ــكن شهيد بايندر و  فرمانده نيروي دريايي ارتش ناوش
ــامانه جديد مين روب نيروى دريايى را جديدترين  س
ــتاوردهاى اين نيرو خواند و گفت: نيروي دريايي  دس
ــه  ــتور كار دارد ك ــددي را در دس ــاي متع رزمايش ه
بزرگترين آن رزمايش واليت 92 است. به گزارش مهر، 
اميردريادار سياري در حاشيه مراسم تجليل از مقام معلم 
در جمع خبرنگاران درباره دستاوردهاي جديد نيروي 
دريايي كشورمان اظهار كرد: اكنون در حال آماده كردن 
سامانه مين برداري دريايي هستيم؛ با استقرار اين سامانه 
باعث مي شود كه اگر دشمني در مكان هاي ورودي بنادر 
مين گذاري كند به سرعت مين روبي سالم صورت گيرد. 
ــتاورد  فرمانده نيروي دريايي ارتش ادامه داد:دومين دس
ــازي و تجهيز  ــازي، بهينه س جديد نيروي دريايي بازس
ــت كه به زودي  ــهيد دريادار بايندر» اس ــكن «ش ناوش

اقدامات تجهيز آن به اتمام مي رسد.

ديپلمات ايرانى دستگيرشده در ايران
صالحى گفت: اميدواريم سوءتفاهم درباره باقر اسدى 
كه از كاركنان خوشنام و با سابقه وزارت خارجه هستند، 
هرچه سريع تر رفع شده و آزاد شوند. به گزارش ايسنا، 
على اكبر صالحى درباره دستگيرى يك ديپلمات ارشد 
ــورمان (باقر اسدى) در جمع خبرنگاران گفت: هر  كش
ــالمى ايران مسووليت خود را  نهادى در جمهورى اس
ــور، يك مساله اى را  دارد، يكى از نهادهاى محترم كش
بيان كردند كه اميدواريم اين امر صحت نداشته باشد و 
يك سوءتفاهم باشد. و ان شاءاهللا اين سوءتفاهم برطرف 
خواهد شد و شاهد آزادى ايشان به لطف الهى خواهيم 
ــيد حسن نصراهللا  بود. صالحى درباره اظهارات اخير س
درباره سوريه و برخى اخبار مبنى بر حضور حزب اهللا در 
سوريه گفت: من درباره اظهارات آقاى نصراهللا نمى توانم 
اظهارنظر كنم اما در رابطه با سوريه، مواضع مان اصولى 
است. وى افزود: ما نسبت به دخالت ديگران در سوريه 
ــوند، اعتراض  ــوريه روانه مى ش ــى كه به س و مزدوران
داريم و معتقديم اين دخالت در امور يك كشور است. 
همچنين سالحى كه به سوريه فرستاده مى شود، مداخله 

روشن در امور داخلى سوريه است. 

بمب هاى آمريكايى عليه ايران
ــتريت ژورنال گزارش داد كه پنتاگون با  روزنامه وال اس
ــات هسته اى  ــدن به ضربه زدن به تاسيس هدف قادر ش
ــكن خود  ــران، به طراحى مجدد بمب هاى پناهگاه ش اي
ــت. به گزارش ايسنا، اين روزنامه آمريكايى  پرداخته اس
افزود: مقامات آمريكايى اين اقدام را براى متقاعد كردن 
رژيم صهيونيستى به اين كه آمريكا در صورت شكست 
ديپلماسى قادر به جلوگيرى از پيشرفت برنامه هسته اى 
ايران خواهد بود و اين رژيم نمى تواند به تنهايى چنين 
كارى را انجام دهد، حياتى مى دانند.  مقامات آمريكايى 
در هفته هاى اخير در تالش براى نشان دادن قابليت هاى 
آمريكا چندين بار به مقامات نظامى رژيم صهيونيستى 
تصاويرى ويدئويى از اين نوع بمبى را نشان و توضيح 
داده اند كه براى بهبود آن،  چه اقداماتى انجام داده اند. وال 
استريت ژورنال به نقل از ديپلمات هاى حاضر در جلسه 
ــخنان را گزارش داد. بهبود  ــش اين تصاوير اين س نماي
ــاى آمريكايى ها و  ــى اين بمب ها به نگرانى ه در طراح
صهيونيست ها در اين باره كه تاسيسات فردو را نمى توان 
از طريق حمله هوايى مورد هدف قرار داد، پاسخ مى دهد 
ــد كردن ايران به  ــن حال اهرمى را براى متقاع و در عي
محدود كردن فعاليت هايش در اختيار غرب قرار مى دهد. 
ــى اين بمب ها  ــد آمريكايى كه با طراح ــك مقام ارش ي
آشناست به وال استريت ژورنال گفت كه اميدوار است 
ــود، ولى اگر  ــن بمب جديد نيازى پيدا نش هرگز به اي
ــاره اى نبود، اين بمب از كارآيى برخوردار  در نهايت چ
خواهد بود. بنابر اين گزارش پنتاگون براى ساخت 20 

بمب از اين نوع 330 ميليون دالر هزينه كرده است.

محمود احمدى نژاد گفت: سعادتمندي جوامع مرهون 
احساس مسووليت و اقدام همگاني است و هر برنامه 
ــردم از عرصه هاي  ــذف م ــي كه منجر به ح ــا قانون ي
تصميم گيري و اجرا شود پيشاپيش محكوم به شكست 
است. به گزارش مهر، محمود احمدى نژاد در همايش 
ملى شوراى اسالمى شهر و روستا با تاكيد بر اينكه همه 
ــور فعال باشند،  مردم بايد در عرصه هاي مختلف كش
افزود: اگر اداره اقتصاد كشور در دست عده اي محدود 
قرار گيرد و بقيه بخواهند نان خور آنها باشند اقتصاد آن 

كشور موفق نخواهد بود و جامعه اي برخوردار از اقتصاد 
موفق است كه آحاد آن در عرصه اقتصادي فعال باشند. 
در عرصه سياست هم همين قاعده حاكم است و اگر 
فكر كنيم دولت يا يك گروه محدود مي توانند كشور را 
اداره كنند اشتباه است و حتما چنين تفكري با شكست 
مواجه مي شود.   وى با اظهار ناخرسندي از يكي شدن 
برگزاري انتخابات شوراها با رياست جمهوري، تصريح 
كرد: دليل برگزاري همزمان انتخابات، كاهش هزينه ها 
ــد اما امروز هزينه هايي كه براي برگزاري اين  عنوان ش
ــده بيش از دو برابر هزينه اي  دو انتخابات پيش بيني ش
است كه در مجموع بايد براي برگزاري مجزاي اين دو 
انتخابات هزينه مي شد و آنچه به عنوان دليل اين تصميم 
مطرح شد در عمل نقض گرديد.  احمدي نژاد ادامه داد: 
نبايد انتخابات شوراها تحت الشعاع انتخاباتي ديگر مثل 
رياست جمهوري قرار گيرد. انتخابات شوراها در بعضي 
ــورها انتخابات حزبي است و مردم به يك حزب  كش
ــد براي انتخابات  ــا در ايران مردم باي راي مي دهند ام

شوراها ليستي 31 نفره را از بين 1000 نفر پر كنند.

آيت اهللا علوى گرگانى گفت: اهميت كارگر و كارهايى 
كه انجام مى دهد،قابل مقايسه با بسيارى از  كارهايى كه 
ــور انجام مى شود، نيست و اين در حالى است  در كش
كه برخى از مسئولين دولتى توجه كمترى به اين قشر 
از جامعه دارند؛ درصورتى  كه كارگران از اركان جامعه 
هستند. به گزارش خبرگزارى حوزه، يك مرجع تقليد 
در ديدار با اعضاى خانه كارگر با بيان اينكه اگر كارگر 
نباشد چرخ صنعت و توليد جامعه نمى چرخد، گفتند: 
اگر رهبر معظم انقالب تأكيد دارند كه صنايع داخلى 
را تقويت كنيم بايد بدانيم كه اين كار با همت كارگران 
محقق شده و كارگران حقيقتا آبروى جامعه اند و از اين 
ــوى مسئوالن ضرورى  رو توجه به كار و كارگر از س
است. آيت اهللا علوى گرگانى با اشاره به گرانى و تورم 
موجود در كشور و با بيان اينكه در اين وضعيت فشار 
ــت، گفتند: مسئوالن بايد براى  روى كارگران زياد اس
ــان اقدام  كارگران فكرى كرده و براى حل مشكالتش
كنند؛به كارگر بايد خدمت كرد و براى بيمه و حقوق 
ــت كارهاى شايسته اى انجام  كه از اولين نيازهاى اوس

ــتاد درس خارج فقه حوزه خاطرنشان كردند:  داد. اس
بايد متناسب با تورم، حقوق كارگران افزايش يافته و 

توازن برقرار شود.
ــى با بيان اينكه نيازهاى كارگران  آيت اهللا علوى گرگان
ــده تحقق نمى يابد، گفتند:  ــاى آنان با وع و خانواده ه
ــه مراقب باشيم و به مسوولين مربوطه كه  بايد هميش
اعتبارات را تعيين مى كنند بگوييم كه به بحث كارگران 
ــود كه  ــت ها چيده ش توجه كنند؛ يعنى جورى سياس

كارگران فشار كمترى را تحمل كنند.

نياز كارگران با وعده تحقق نمى يابد  هر برنامه اى براى حذف مردم محكوم به شكست است

كانديداها در حد وظايف خود شعار دهند 

رئيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد گفت: دوره جديدى 
از اسالم گرايى آغاز شده كه بايد نام آن را دوره مهدويت 
گذاشت، ديگر طرح كليتى به نام اسالم جواب نمى دهد 
ــالم، به عنوان يك  ــناخت عمومى مردم دنيا از اس و ش
مفهوم كلى به خصوص با توجه به قرائت هايى كه در 
ــورها ارائه شده ، منفى است، لذا بايد اسالم  برخى كش
ــان را كه برآمده از مكتب ايران و متكى به اصل  خودم
اسالم است، به جهان معرفى كنيم و اين به معناى اين 

نيست كه اسالم را كنار بگذاريم.
به گزارش خبرگزارى جنبش عدم تعهد، اسفنديار رحيم 
ــجويان، جوانان و  ــايى در ديدار با جمعى از دانش مش
فعاالن اجتماعى، تصريح كرد: پيش از ما كسانى آمده اند 
ــور كرده اند و البته شعارهايى نيز  و خدمت هايى به كش
دادند و مدعى آزادى و دموكراسى شدند، اما به اصول 
آن ملتزم نبودند. مشاور رييس جمهور ادامه داد: آزادى 
ــت كه بدون آن كمال معنا پيدا  ــيار مهمى اس اصل بس

ــد راه به كمال  ــه آزاد انتخاب نكن ــى ك نمى كند و كس
نمى يابد. جامعه بايد مسيرش را خود انتخاب كند، البته 
ــى بخواهد جامعه را مخدوش كند، اين بحث  اگر كس
ــرم و حرمت آن واجب  ــت، اما آزادى محت ديگرى اس
ــت. رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد با بيان اينكه  اس
دوره ها مى گذرند، اما كسانى كه به حقيقت پايبند باشند، 
ــوند، گفت: امام راحل(ره) درباره انقالب  تمام نمى ش
فرمود هر جا ظلم باشد، مبارزه هست و هر جا مبارزه 
باشد، ما هستيم و اين يعنى كل ارض كربال و نيز فرمود 
ــايى  مبارزه تا انقالب مهدى(عج) ادامه دارد. رحيم مش
تصريح كرد: كسى كه معتقد به انقالب اسالمى و پيرو 
نظام فكرى امام(ره) است بايد آثار، لوازم و تبعات اين 
اعتقاد را بپذيرد؛ آقايان و خانم هاى بهارى در مكتب امام 
عصر(عج) همه سربازند و سرباز نيز اگر فرمانده دارد و 
واقعاً سرباز آن فرمانده است، نگران جيره خود نيست 

و روحيه كاسبكارانه ندارد. رييس دبيرخانه جنبش عدم 
تعهد گفت: از زمان پايان جنگ تا امروز، ادعاى برخى ها 
خيلى زياد شده، اما عمل آنها تحليل رفته است. رييس 
ــت: نمى دانم نگرانى  ــه جنبش عدم تعهد  گف دبيرخان
بعضى ها از چيست؛ بايد اجازه داد همه ساليق به ميدان 
بيايند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و آن 
وقت اگر مردم به هر كس اقبال نداشتند، خودشان او را 
كنار مى گذارند.رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد اظهار 
ــت: خبرهاى متواتر دروغ منتشر مى شد و از افراد  داش
ــد و بقيه هم  مختلف عليه دولت اعتراف گرفته مى ش
تحت عنوان مصاحبه اين اعترافات را تأييد مى كردند و 
فضايى ابهام آلود ايجاد شده بود كه كامًال غبارآلود بود 
و جريان حق قطعاً اگر مى خواست در چنين فضايى به 
مواجهه برخيزد، شكست مى خورد. وى گفت: تفاوت 
ــت  منطق رهبر عزيز ما و دولت با برخى ديگر اين اس

كه آنها راضى بودند و هستند كه مشاركت در انتخابات 
ــوند؛ در حالى  ــد تا خودشان انتخاب ش حداقلى باش
ــاركت حداكثرى  كه حضرت آقا و دولت به دنبال مش
مردم در انتخابات هستند. رييس دبيرخانه جنبش عدم 
تعهد درباره به پايان رسيدن دوره اسالم گرايى، تصريح 
كرد: موضوع آن سخنرانى كه در زمان حضور بنده در 
شهردارى صورت گرفته بود، امام زمان(عج) بود، چگونه 
مى شود در يك سخنرانى كه با محوريت امام زمان(عج) 
است، سخن از به پايان رسيدن دوره اسالم گرايى مطرح 
شود. وى خاطرنشان كرد: حرف بنده اين است كه ديگر 
ــيده كه هركس به طور كلى دم از  ــر رس زمان آن به س
ــالمى،  ــالم بزند و بويژه پس از پيروزى انقالب اس اس
ــده كه هركسى نمى تواند در آن  دوره اى جديد آغاز ش
مدعى اسالم گرايى شود. آيا امروز در جمهورى اسالمى 
ــتان، تركيه، مصر و قطر،  ــالمى را كه عربس مى توان اس

مدعى آن هستند، تأييد كرد؟

مشايى: اسالم خودمان را به جهان معرفى كنيم
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