
رهبر انقالب در ديدار جمعى از بانوان فرهيخته كشور:

زن و مرد از لحاظ حقوق انسانى و اجتماعى تفاوتى ندارند
در آستانه ماه مبارك رجب، صدها نفر از بانوان برجسته 
ــائل  ــگاهى، حوزوى، مس و فعال در بخش هاى دانش
خانواده و زنان، دستگاه هاى اجرايى، فعاليت هاى قرآنى، 
رسانه و سازمانهاى مردم نهاد، به مدت دو ساعت و نيم 
با حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 

ديدار كردند.
ــه اى در اين  ــرت آيت اهللا خامن ــه گزارش ايلنا، حض ب
ــالمى در مورد  ديدار با تأكيد بر لزوم طرح گفتمان اس
زن بصورت تهاجمى و طلبكارانه در عرصه بين المللى، 
ــم زن در  ــواده» و «احترام و تكري ــاد خان ــت نه «تقوي
ــتند و  محيط خانه» را دو نياز مهم و فورى جامعه دانس
خاطرنشان كردند: زنان فعال و كارآمد در جبهه انقالب 
ــالمى بايد حضور خود را در صحنه دفاع از انقالب  اس

نمايان تر و پررنگ تر كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به عقب ماندگى هايى 
كه درخصوص انتقال مبانى فكرى اسالم درخصوص 
زن به عرصه بين المللى، وجود دارد، افزودند: كارهاى 
ــالمى و نام  ــورى اس ــام جمه ــه بركت نظ ــى ب خوب
امام خمينى(ره)، درخصوص مقوله زن انجام گرفته اما 
نيازمند كار بيشتر و تشكيل جبهه اى تهاجمى و مصون 

از تعرض ديگران هستيم.
ــه نبايد در زمينه  ــد بر اينكه به هيچ وج ــان با تأكي ايش
ــان تعلل و توقفى وجود  نهضت بيدارى در عرصه زن
داشته باشد، خاطرنشان كردند: چرا بايد با وجود گفتمان 
كامل و قانع كننده اسالم در مورد زن، در مقابل گفتمان 

غرب، در موضع انفعال قرار گرفت؟
ــالمى گفتمان غرب درخصوص زن  رهبر انقالب اس
ــاب شده و سياسى خواندند و  را، گفتمانى كامًال حس
ــون به ظاهر در نقطه  ــد: اگرچه اين گفتمان اكن افزودن
اوج خود قرار دارد اما مسير گفتمان غرب درخصوص 
زن، به سمت سراشيبى سقوط، انحطاط و سرافكندگى 
است. حضرت آيت اهللا خامنه اى، «مرد واره» كردن زن و 
التذاذ جنسى مرد از زن را دو بخش اصلى گفتمان غرب 
درخصوص زن برشمردند و گفتند: غربى ها به دنبال آن 
ــتند كه مشاغلى را كه با وضعيت جسمى و فكرى  هس
مردان سازگار است، به زنها تعميم و آن را به عنوان يك 

امتياز و افتخار جلوه دهند.
ــاغل و  ــر اينكه حضور زنان در مش ــان با تأكيد ب ايش

ــكالى ندارد، خاطرنشان كردند: آن  مناصب اجرايى اش
بخشى كه مورد اشكال و در واقع امتداد همان گفتمان 
غربى است، افتخار كردن به تعداد باالى زنان شاغل در 
ــت. رهبر انقالب اسالمى در تبيين  مناصب اجرايى اس
اين موضوع افزودند: اينكه ما به حضور باالى زنان در 
مناصب اجرايى افتخار كنيم، ديدگاهى غلط و در واقع 

انفعال در برابر گفتمان غربى است.
ــان كردند: آنچه كه  حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنش
بايد مايه افتخار باشد، تعداد باالى زنان روشنفكر، فعال 

فرهنگى و سياسى، و مجاهد است.
ــالم به زن و مرد از  ــان با اشاره به نگاه يكسان اس ايش
ــالم هريك از زن  ــانى افزودند: از ديدگاه اس لحاظ انس
و مرد به لحاظ خلقت، ويژگى هاى خاصى دارند اما از 
لحاظ حقوق انسانى و اجتماعى و ارزش هاى معنوى و 

سير تكامل معنوى، هيچ تفاوتى ندارند.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: نگاه صحيح به زن، 
ــوب جنس خود و  ــه او را در چارچ ــت ك نگاهى اس

ارزش هاى تعالى دهنده آن بشناسد.
ــه اى، نگاه لذت جويانه به زن را  حضرت آيت اهللا خامن
ــان كردند:  يكى از بالهاى بزرگ خواندند و خاطرنش
اكنون برخى انديشمندان غربى نيز در مورد اين موضوع 

احساس خطر مى كنند زيرا قضايايى همچون همجنس 
گرايى نتيجه اين نوع نگاه است كه قطعاًٌ يكى از عوامل 
ــقوط تمدن غرب نيز خواهد بود. ايشان با تأكيد بر  س
ــيارى در جامعه در قبال جاذبه هاى جنسى  لزوم هوش
ــور ما به دليل  براى مردان و زنان، افزودند: البته در كش
موضوع حجاب، مصونيتى وجود دارد اما بايد در مورد 
ــرت مرد و زن اهتمام  حجاب و موضوع حدود معاش
ــد كردند: به  ــالمى تأكي ــود. رهبر انقالب اس جدى ش
ــان غرب درخصوص  ــچ وجه نبايد در مقابل گفتم هي
ــد بلكه بايد گفتمان اسالم در مورد زن را  زن منفعل ش

بصورت تهاجمى و طلبكارانه مطرح كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: از تهديدهاى غربى ها 

هم به هيچ وجه نبايد ترسيد.
ايشان كرامت زن، عزت زن و ظرافت فطرى و كاركرد 
ــالم برشمردند  زن را از خصوصيات گفتمان زن در اس
ــس زن را به  ــان كردند: خداوند متعال جن و خاطرنش
گونه اى خلق كرده است كه برخى امور عاطفى، تربيتى 
و حتى مديريتى در خانه، فقط با ظرافت روحيه زنان، 

قابل انجام است.
ــالمى در ادامه، «تقويت نهاد خانواده»  رهبر انقالب اس
ــاله مهم و  و «تكريم و احترام زنان در خانه» را دو مس

فورى در جامعه دانستند و تأكيد كردند: بايد در قوانين، 
ــنت ها، شرايط به گونه اى فراهم شود كه  خلقيات و س
ــرتى، جنسى، فكرى و  زنان در سطوح مختلف معاش

خانوادگى دچار ستم زدگى نباشند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در همين خصوص افزودند: 
بايد همواره همه اعضاى خانواده، با زنان با ديده تكريم 
ــد و بايد فضاى خانواده به گونه اى  و احترام رفتار كنن

باشد كه فرزندان دست مادران خود را ببوسند.
ايشان خاطرنشان كردند: اگر فرهنگ نگاه احترام آميز 
ــكالت جامعه  ــيارى از مش ــود، بس به زنان نهادينه ش
ــان  ــد. ايش ــان رفع مظلوميت خواهد ش ــل و از زن ح
ــش، معاشرت، حمايت مالى  موضوعات ازدواج، پوش
ــدود آن را از  ــتغال زنان و ح ــى از زنان، و اش و حقوق
ديگر مقوالتى دانستند كه بايد مورد اهتمام قرار گيرند. 
ــالمى با اشاره به فعاليت هاى گسترده  رهبر انقالب اس
ــور، يك  ــائل بانوان در كش ــوع درخصوص مس و متن
ــنهاد را مطرح كردند و افزودند: بايد تالش شود تا  پيش
ــتم منسجم و هندسه عمومى  اين فعاليت ها، يك سيس
صحيحى پيدا كنند و يك مركز عالى و ثابت با كادرهاى 
ــم انداز بلندمدت، براى اين منظور بوجود  قوى و چش
آيد. ايشان گفتند: در ذيل اين مركز عالى مى تواند نهادها 
و بنيادهاى مختلف تشكيل شوند و يك بانك اطالعاتى 
ــز از كارهاى انجام گرفته بوجود آيد. حضرت  قوى ني
ــه حضور پررنگ و جدى  ــاره ب آيت اهللا خامنه اى با اش
زنان در شكل گيرى انقالب و مراحل مختلف بعد از آن 
افزودند: زنان فعال، كارآمد، عالِم، نويسنده و انديشمند 
در جبهه دفاع از انقالب اسالمى بايد حضور جدى تر و 
نمايان ترى در صحنه داشته باشند. رهبر انقالب اسالمى 
ــه يك الگوى  ــيما در ارائ ــه نقش صدا و س همچنين ب
ــاره  صحيح از زن مؤمن، فعال، مجاهد و با حجاب اش
و خاطرنشان كردند: صدا و سيما بايد در اين زمينه يك 
نقش صددرصدى ايفا كند. حضرت آيت اهللا خامنه اى 
افزودند: صدا و سيما بايد كامًال در خدمت تفكر اسالمى 
ــالمى قرار گيرد.  از زن و ارائه خصوصيات يك زن اس
ايشان تأكيد كردند: ما در زمينه مسائل زنان در جمهورى 
ــتيم ولى اين پيشرفت ها  ــالمى ايران پيشرفت داش اس
ــب با نيازها و توقعات مورد نظر اسالم نيست و  متناس

بايد تالش بيش از پيشى انجام گيرد.

ــوراى نگهبان با تأكيد بر شرايط روشن  سخنگوى ش
داوطلبان رياست جمهوري در اصل 115 قانون اساسي 
گفت: فردي كه بر خالف مصالح ملي، با دشمنان اين 
ــاني كه به صراحت مي گويند نظام  ملت و نظام و كس
اسالمي را قبول ندارند، مالقات مي كند، بايد خودش 
ببيند آيا واجد شرط «رجل مذهبي و سياسي» هست؟!

ــوراى نگهبان،  ــانى ش ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
ــووالن دفاتر و  ــي در همايش مس ــعلى كدخداي عباس
ــت: از مهم ترين  ــارت بر انتخابات گف هيئت هاي نظ
شرايط رياست جمهوري كه شوراي نگهبان بايد آن را 
احراز كند «تقوا» است. وقتي فردي تبليغات زودهنگام 
ــالف واقع مي دهد، علنًا  ــعارهاي خ و غيرقانوني و ش

نشان مي دهد كه واجد اين شرط نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بيانات مقام معظم 
رهبري در ديدار اخير اعضاي شوراي نگهبان، ناظران 
و مسووالن برگزاري انتخابات گفت: حضور پر شور 
مردم در انتخابات، براي نظام اسالمي مصونيت ايجاد 
مي كند. كدخدايي ضمن مقايسه اجمالي نظام انتخاباتي 
ــورهاي مدعي ليبرال دموكراسي گفت:  در ايران و كش

مردم با حضور فراگير در انتخابات و ثبت نصاب هاي 
ــاركت، اعتماد خود را به نظام  قابل توجه در ميزان مش
نشان مي دهند. وي افزود: به يقين مي توانيم بگوئيم نمره 
ــاركت انتخاباتي را در جهان داريم و  اول در ميزان مش
در هيچ كشوري مردم بدين صورت پاي صندوق هاي 

رأي حاضر نمي شوند.
عضو هيأت مركزي نظارت بر يازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري با تأكيد بر اينكه افراد بايد شرايط خود 
را با مالحظه اين ميزان از رشد ملت ايران، بسنجند و 
ببينند آيا مي توانند داوطلب رياست جمهوري در چنين 
كشوري باشند، گفت: حضور انتخاباتي در ايران از هر 
جهت بايد بر اساس تكليف الهي باشد. همان طور كه 
مردم با مالحظه تكليف الهي در پاي صندوق هاي رأي 
حاضر مي شوند، افراد نيز بايد با انگيزه الهي، داوطلب 
حضور در رقابت هاي انتخاباتي بشوند. زيرا اگر براي 
ــائل و  ــوند، ديگر مس رضاي الهي در اين راه وارد ش

مشكالت هم مرتفع خواهد شد.
ــن داوطلبان  ــرايط روش ــر ش ــا تأكيد ب ــي ب كدخداي
ــت جمهوري در اصل 115 قانون اساسي گفت:  رياس

فردي كه بر خالف مصالح ملي، با دشمنان اين ملت و 
ــاني كه به صراحت مي گويند نظام اسالمي  نظام و كس
را قبول ندارند، مالقات مي كند، بايد خودش ببيند آيا 

واجد شرط «رجل مذهبي و سياسي» هست؟!
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: كساني كه شعارهاي 
ــالمي مي دهند،  ــئونات اس غيرواقع يا حتي مغاير با ش
ــرط تقوا و مروج مذهب رسمي  آيا مي توانند واجد ش

كشور باشند؟!
وي گفت: برخي شعارها شايد براي جذب چند رأي، 
ــد اما بايد ديد اين شعارها اصالً   ــب به نظر برس مناس
ــالمي بايد هزينه آن را  قابليت اجرا دارد! چرا نظام اس
ــعارها و برنامه هاي غيرقابل اجرا  بپردازد.  اگر فردي ش
ــان  ــد تا نظر چند نفر را به خود جلب كند، نش مي ده
ــاً «مدير و مدبر» نيست و بنابراين بايد  مي دهد كه اساس

خودش هزينه آن را بپردازد.
ــتن برنامه براي همه  ــي، با تأكيد بر لزوم داش كدخداي
ــفر عادي  ابعاد زندگي گفت: وقتي فردي براي يك س
برنامه ريزي مي كند اما براي اداره كشور هيچ برنامه اي 
ــراي احراز  ــرايط ب ــت كه واجد ش ندارد، طبيعي اس

صالحيت نخواهد بود. زيرا نمي توان سرنوشت كشور 
را به او سپرد. 

ــه افراد با نوعي  ــزود: برخالف اوائل انقالب ك وي اف
«خودبازدارندگي» از ورود به عرصه پرهيز مي كردند، 
ــيفتگي» در برخي افراد  ــي «خودش ــاهد نوع امروز ش
ــتيم كه خود را براي ورود به هر صحنه اي اصلح  هس
مي دانند و پيش از آن كه ثبت  نام كنند و صالحيت آنها 
ــود، به تبليغات زودهنگام و طرح شعارهاي  احراز ش

غيرواقع مي پردازند.
ــه برخي از  ــاره ب ــوراي نگهبان با اش ــخنگوي ش س
ــت: به ويژه در بحث  ــاي قانون انتخابات گف ضعف ه
ــي دارد در حالي  تبليغات، قانون انتخابات ضعف هاي
ــه امروزه با ابزارها و امكانات تبليغاتي جديد مواجه  ك

هستيم.
ــي  ــد بر رعايت قانون در امر بررس ــي با تأكي كدخداي
ــات گفت: با وجود  ــا و نظارت بر انتخاب صالحيت ه
ــوراي نگهبان  ضعف هايي كه قانون انتخابات دارد، ش
ــعي خود را براي انجام وظايف به كار خواهد  تمام س

بست.    
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دبير شوراى نگهبان با اشاره به وظايف قانونى شوراى 
ــان و نظارت بر  ــراز صالحيت داوطلب ــان در اح نگهب
ــون را زير پا  ــرادى علناً قان ــات گفت: وقتى اف انتخاب
مى گذارند و زودتر از موعد به سفرهاى تبليغاتى علنى 
ــد بايد در كار خود تدبر كنند كه آيا  و پرهزينه مى رون

اقداماتشان با ايمان و تقوا سازگار است؟
به گزارش پايگاه اطالع رسانى شوراى نگهبان، آيت اهللا 
ــئوالن دفاتر و هيئت هاى  احمد جنتى در همايش مس
ــئوليت مهم تر  نظارت بر انتخابات گفت: هر قدر، مس
باشد، رنج و زحمت آن بيشتر است و البته كسى كه به 
خوبى از عهده آن بر آيد، خداوند متعال اجر بيشترى هم 
به او مى دهد. آيت اهللا جنتى با اشاره به اهميت مسئوليت 
نظارت بر انتخابات و حفظ امانت آراى مردم گفت: در 
ــر حال بايد با پرهيز از غفلت، خداوند متعال را ناظر  ه
بر اعمال و رفتار خود ببينيم و بدانيم كه اگر قرار باشد 
خيرى به انسان برسد تنها از ناحيه خداى بزرگ است. 
ــوراى نگهبان درباره يازدهمين دوره انتخابات  دبير ش
ــت جمهورى گفت: ما وظيفه داريم در امر احراز  رياس
ــن نظارت بر انتخابات،  صالحيت داوطلبان و همچني

قانون را رعايت كنيم.
ــدن «شرايط داوطلبان رياست جمهورى»  وى عنوان ش
ــى را نشانه اهميت موضوع  در اصل 115 قانون اساس

ــوراى نگهبان وظيفه دارد شرايطى  دانست و گفت: ش
ــى»، «ايرانى  االصل  و تابع  ــى، مذهب مانند «رجل سياس
ــابقه » و «امانت  و  ــن  س ــران» ، «مدير و مدبر»، «حس اي
ــالمى   ــوى» ، «مؤمن  و معتقد به  مبانى  جمهورى  اس تق

ايران» و «مذهب  رسمى  كشور» را احراز كند.
ــرايطى چون «ايرانى االصل  ــد: احراز ش وى يادآور ش
ــراز برخى  ــت اما اح ــوار نيس ــع ايران بودن» دش و تاب
ــرايط به آسانى ممكن نيست. مثًال بايد ديد  ديگر از ش
ــتمدار و  فردى كه ثبت نام مى كند؛ آيا در حدى سياس
ــت و درك عميقى از جريان هاى  ــناس هس سياست ش
سياسى داخلى و خارجى دارد كه بتواند نظرات راهگشا 

براى برخورد مناسب با مسائل كشور را ارائه بدهد؟
آيت اهللا جنتى احراز شرايطى چون «مديريت و تدبير» را 
هم مسأله اى مهم دانست زيرا فرد بايد توان اداره كشور 

و حل مشكالت آن را داشته باشد.
ــه در دوره هاى اخير  ــانى ك ــاره به انبوه كس وى با اش
ــف» براى  ــاس تكلي ــت عنوان «احس ــات، تح انتخاب
ــت جمهورى ثبت نام مى كنند گفت: بايد كسانى  رياس
ــنگين اين  ــتن بار س ــوند كه توان برداش ــب ش داوطل

مسئوليت را داشته باشند.
دبير شوراى نگهبان گفت: مسئوليت رياست جمهورى 
ــا رأى خود، آن را  ــت كه مردم ب امانت الهى بزرگ اس

ــپارند و طبيعى است كه ما با مالحظه  به يك فرد مى س
ــوابق فرد بايد ببينيم آيا او داراى شرط «امانت دارى»  س

هست يانه؟
آيت اهللا جنتى درباره شرايطى چون «تقوا» گفت: شرايط 
متقين در قرآن كريم و خطبه متقين در نهج البالغه آمده 
است، افرادى كه ثبت نام مى كنند بايد ببينند چقدر واجد 
ــتند. دبير شوراى نگهبان ضمن گاليه  اين اوصاف هس
شديد از برخى فعاليت هاى تبليغاتى زودهنگام گفت: 
وقتى افرادى علناً قانون را زير پا مى گذارند و زودتر از 
موعد به سفرهاى تبليغاتى علنى و پرهزينه مى روند بايد 
در كار خود تدبر كنند كه آيا اقداماتشان با ايمان و تقوا 
ــازگار است؟ وى با ابراز تأسف از اقدامات تبليغاتى  س
ــزود: بايد با برخى از افراد كه از  برخى از داوطلبان، اف
مدتها قبل، سفرهاى تبليغاتى علنى و نيمه علنى داشته اند 
برخورد شود. آيت اهللا جنتى با ابراز تأسف از وضعيت 
ــار مستضعف گفت: افرادى براى  ناگوار برخى از اقش
تأمين نان شب محتاج  هستند يا به دليل فقر نمى توانند 
هزينه هاى ازدواج فرزندانشان يا تعمير منزلشان را تأمين 
ــد، اّما همزمان عده اى با ارقام نجومى و هزينه هاى  كنن
ــب رأى مردم  ــاى خدمت، در پى كس ميلياردى وادع
هستند.وى با اشاره به وظايف قانونى شوراى نگهبان در 
احراز صالحيت داوطلبان و نظارت بر انتخابات گفت: 

ما سر سوزنى از قانون تجاوز نمى كنيم. شوراى نگهبان 
نه تندتر از قانون عمل خواهد كرد و نه كندتر. با دقت، 
وضعيت افرادى كه ثبت نام مى كنند، بررسى مى  شود تا 

شرايط داوطلبى او احراز شود.
وى افزود: البته قانون انتخابات به ويژه در امر تبليغات، 
ــوراى نگهبان  ضعف هايى دارد و به همين دليل كار ش
ــوارتر مى كند اما وظيفه ما رعايت قانون است نه  را دش

مصلحت سنجى.
ــر رعايت قانون در امر  ــوراى نگهبان با تأكيد ب دبير ش
نظارت بر انتخابات نيز به مسئوالن دفاتر و هيئت هاى 
ــما نيز نبايد  ــتان ها گفت: ش ــر انتخابات اس نظارت ب
سر سوزنى از قانون تجاوز كنيد. در اظهار نظرها و ارائه 

گزارش ها هم تنها قانون را رعايت كنيد.

احمد جنتى از تبليغات زودهنگام كانديداها انتقاد كرد
شوراى نگهبان نه تندتر از قانون عمل خواهد كرد و نه كندتر

موج سوارى با شعارهاى رنگين
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: موج سواران 
ــتفاده از شعارهايى چون كاهش تورم به  انتخاباتى با اس
ــتند. عيسى امامى در گفتگو  دنبال جمع آورى آراء هس
با ايلنا با اشاره به انتخابات پيش رو اظهار داشت: عده اى 
سعى مى كنند با سوءاستفاده از مشكالت معيشتى مردم 
ــاره به وعده هاى  در انتخابات جايى پيدا كنند. وى با اش
ــتفاده  ــتانه انتخابات افزود: برخى با اس كانديداها در آس
ــعارهايى چون كاهش تورم ايجاد مسكن ازدواج  از ش
ــع آورى آراء در انتخابات  ــات خانواده به دنبال جم و ثب
بوده و بعد از انتخابات فراموش مى كنند كه بايد تورم و 
ساير مشكالت موجود در جامعه را كنترل كنند. نماينده 
گرگان با بيان اينكه رسانه ها با تصوير درست از نامزدهاى 
انتخاباتى مى توانند از بروز مباحث عوام فريبانه جلوگيرى 
ــت: موج سواران انتخاباتى بيش از پيش به  كنند بيان داش
شعار كاهش تورم روى آورده اند اما رسانه ها در اين ميان 

وظايف خطيرى را برعهده دارند.

با متخلفان انتخاباتى برخورد شود
عضو كميسيون امنيت ملى با بيان اينكه بر اساس قانون، 
ــان انتخاباتى برخورد كند،  ــتگاه قضا بايد با متخلف دس
گفت: موضع گيرى اشتباه نامزد هاى رياست جمهورى 
موجب دلسردى مردم براى حضور در انتخابات مى شود. 
محمدحسن آصفرى در گفت وگو با خانه ملت، گفت:  
ــوى همه افراد بسيار ضرورى  لزوم رعايت قانون از س
است، به طور يقين آن چيزى كه به پرشورتر و حماسه اى 
شدن انتخابات كشور كمك كند، التزام به قانون اساسى 
است. نماينده اراك با تأكيد بر اينكه اگر همه دلسوزان 
و احزاب براى رعايت مر قانون تالش كنند، انتخابات 
آتى رياست جمهورى به خوبى برگزار مى شود، افزود: 
ــوراى نگهبان تن داده و  ــام كانديداها بايد به نظر ش تم
ــى پيگيرى كنند، از  ــات خود را از طريق قانون اعتراض
طرف ديگر موضعگيرى اشتباه نامزد ها موجب دلسردى 
ــود. اين نماينده  ــردم براى حضور در انتخابات مى ش م
ــودجويى  مجلس نهم ادامه داد: برخى افراد به دنبال س
از فضاى كنونى سياسى كشور هستند، كه اين اقدامات 

نوعى بى قانونى به شمار مى آيد.

تدوين اليحه بودجه 92 پايان يافت
ــاون قوانين مجلس گفت: تدوين اليحه بوده 1392  مع
به اتمام رسيده و در صورت موافقت اعضاى كميسيون 
ــدوار رضايى  ــد. امي ــاپ و توزيع خواهد ش تلفيق چ
ــال 92 خبر داد و به  ــن اليحه بودجه س ــام تدوي از اتم
باشگاه خبرنگاران گفت: متن اليحه بودجه سال 92 كل 
كشور هفته گذشته توسط كميسيون تلفيق تدوين و به 
ــت. وى افزود: كار تدوين  اداره قوانين ارسال شده اس
ــده و آن را به اعضاى كميسيون  اليحه بودجه نهايى ش
تلفيق ارجاع خواهيم كرد تا در صورت موافقت چاپ 
ــود. معاون قوانين مجلس خاطرنشان كرد:  و توزيع ش
ــنبه در دستور كار نمايندگان  اليحه بودجه 92 از يكش

قرار خواهد گرفت. 

مبناى حداقل دستمزد 40 درصد
عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت: حداقل دستمزد 
ــتخدام كشورى 40 درصد  كارگرى در قانون كار و اس
باشد. عباس قائدرحمت به ايسنا گفت: دستمزد كارگرى 
بايد به تناسب با ميزان تورم افزايش يابد. وى با بيان اينكه 
در حال حاضر تورم در كشور بيش از 30 درصد است، 
اظهار كرد: نياز است كه حداقل دستمزدهاى كارگرى در 
قانون كار و استخدام كشورى 40 درصد باشد. نماينده 
ورود و ازنا اظهار داشت: دستمزد كارگرى بين 15 تا 25 
درصد به هيچ وجه جوابگوى مردم و به ويژه قشر كارگر 
كه مشمول پايين ترين دستمزدند، نيست. قائدرحمت 
ــى  ــه داد: اين 25 درصد افزايش مزد دردى از كس ادام
ــرايط جدى ترى ايجاد شود تا با  دوا نمى كند و بايد ش

مشكالت مواجه نشويم.

گزارش  نهايى حادثه 22بهمن قم 
ــن قم، با بيان  ــيدگى به حادثه 22بهم رئيس كميته رس
اينكه گزارش نهايى اين حادثه هفته جارى تقديم رئيس 
ــود، گفت:  رئيس مجلس  ــيون امنيت ملى مى ش كميس
ــرى مى كند.  ــت گزارش تصميم گي ــاره نحوه قرائ درب
ــا خبرگزارى خانه  منصور حقيقت پور در گفت وگو ب
ــيدگى به  ملت، با اعالم اينكه گزارش نهايى كميته رس
حادثه 22 بهمن قم آماده است، گفت: با تالش اعضاى 
كميته حقيقت ياب گزارش مراحل تدوين پايانى خود را 
طى كرد و هم اكنون در حال تايپ شدن است كه پس 

از اين تقديم عالءالدين بروجردى مى شود.

آگاهى بخشى مطبوعات به مردم
مطبوعات مى توانند در آگاهى بخشى به مردم به منظور 

مشاركت حداكثرى مردم نقش داشته باشند.
احمدزاده- تهران

تقدير و تشكر
ــووالن تاكسيرانى مترو صادقيه (دانشگاه علوم و  از مس
تحقيقات) كه از صبح زود تا ساعات پايانى كالس هاى 
ــجويان را به مقصد مى رسانند تقدير و  ــگاه دانش دانش

تشكر مى كنم.
يك شهروند

ضرورت حضور خواص در انتخابات 
رياست جمهورى

ــى شرايط سياسى و  عده اى از خواص و نخبگان سياس
اجتماعى حاكم بر كشور را ديدند ولى براى ثبت نام در 
انتخابات به ساختمان وزارت كشور نرفتند ولى خوش 
به حال  كسانى كه رفتند تا با وجدانى آسوده در دل شب  
بيارامند و پيش افكار عمومى جامعه سرفراز باشند حتى 

اگر صالحيتشان تاييد نشود.
محمدرضا جالليان

وعده بى عمل
در فروردين ماه از سوى مسووالن اعالم شد كه حقوق 
ــت اكنون  ــدان 25 درصد افزايش  پيدا كرده اس كارمن
ــيون تلفيق مجلس مى گويد دولت  ــخنگوى كميس س
نمى تواند اين افزايش حقوق را در قالب اليحه بودجه 
ــده بدون عمل به  ــمندم دولت وع اعمال كند. خواهش

كاركنان خود ندهد.
يك شهروند

انتقاد محمد هاشمى از خبر كذب
نشست خبرى ساعت 15 ديروز در دفتر رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام كذب است. به گزارش ايلنا، 
ــانه ها به نقل از محمد  در پى درج خبرى در برخى رس
هاشمى مبنى بر پيغام آيت اهللا العظمى سيستانى در مورد 
ــمى در  ــت جمهورى، آقاى محمد هاش انتخابات رياس
ــت: اينجانب در  توضيحى، پيرامون اين خبر اعالم داش
مورد سفر اخيرم به كشور عراق تاكنون با هيچ رسانه اى 
ــرى يا روزنامه صحبتى  ــايت خب اعم از خبرگزارى، س
ــفانه به نقل از اينجانب مطالبى در  نداشته ام، ولى متأس
خصوص ديدارم با آيت اهللا العظمى سيستانى در برخى 
ــر به هيچ وجه  ــده كه محتواى خب ــانه ها مطرح ش رس
ــد. همچنين ادعاى برخى  مورد تأييد اينجانب نمى باش
ــانه ها در مورد نشست خبرى ساعت 15 ديروز در  رس
دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به شدت 

تكذيب مى شود.

تكذيب حمله به دفتر خاتمى
ــايعات  ــده مجلس نهم با تاكيد بر اينكه برخى ش نماين
ــاى خاتمى در  ــده مبنى بر حمله به دفتر آق ــر ش منتش
خيابان ياسر صحت ندارد گفت: نيروى انتظامى كارى 
ــان  به دفتر آقاى خاتمى ندارد و خبر محاصره دفتر ايش
تكذيب مى شود. محمدرضا تابش در گفت وگو با ايلنا، 
در خصوص شايعه حمله ماموران امنيتى به دفتر آقاى 
خاتمى اظهار داشت: پيامكى به دست برخى افراد رسيده 
مبنى بر اينكه امروز عده اى با تجمع در مقابل دفتر آقاى 
خاتمى از ايشان براى ثبت نام در وزارت كشور دعوت 
به عمل مى آورند كه دفتر اين اطالعيه را تكذيب كرده و 
هشدار داده بود كه تجمع صورت نگيرد. وى ادامه داد: 
ــروى انتظامى در آن منطقه حضور دارد  اگر پليس و ني
ــت. براى رعايت نظم و امنيت آن منطقه و محدوده اس

دفتر آقاى خاتمى روال عادى كار خود را ادامه مى دهد و 
مالقات ها صورت مى گيرد و نيروى انتظامى منعى براى 

انجام مالقات ها قرار نداده است.

ممنوعيت نيروهاي مسلح در سياست
ــازمان قضايي نيروهاي مسلح استان گلستان  رئيس س
در جمع فرماندهان سپاه شهرستان هاي مختلف استان 
گفت: اقتدار و سربلندي نظام جمهوري اسالمي مرهون 
ــلح است. محمديوسف حسني  زحمات نيروهاي مس
ــلح ما در همه  ادوار اعم از دوران  افزود: نيروهاي مس
ــاع مقدس، بعد از آن و در زمان جنگ نرم و تهاجم  دف
فرهنگي به خوبي احساس وظيفه نموده و هميشه آماده 
ــر اهميت آموزش  ــه بوده اند.  وي با تأكيد ب در صحن
ــائل حقوقي و قضايي، به خصوص تشريح قانون  مس
ــح كرد: كاركنان  ــالح در يگان ها، تصري بكارگيري س
ــلح سرمايه هاي نظام هستند كه عالوه بر  نيروهاي مس
ــراي برنامه هاي  ــت با اج ارتقاي توان رزمي، مي بايس
آموزشي اين سرمايه ها را از تهديداتي كه در زمينه وقوع 
ــازمان قضايي  جرم وجود دارد، حفظ نماييم. رئيس س
ــفه ممنوعيت ورود نيروهاي  استان در خصوص فلس
مسلح به مناقشات سياسي گفت: قانونگذار براي حفظ 
ــأن و منزلت نيروهاي مسلح اين ممنوعيت را وضع  ش
ــت. حسني اضافه كرد: بايد در تمام اوقات به  كرده اس
ــه رهنمودهاي داهيانه مقام  خصوص در برهه فعلي ب
ــتري داشته باشيم و نگاه كنيم  معظم رهبري توجه بيش
انگشت اشاره ايشان به كدام سو است و به همان جهت 

حركت كنيم.

واليى بودن، شرط رياست جمهورى
ــت: به زودى  ــركل جنبش عدالت و مهرورزى گف دبي
ــود.  ــداى مورد حمايت اين جنبش معرفى مى ش كاندي
ــعيدى گفت: پس از  ــين س به گزارش مهرورزى، حس
ــوراى سياست گذارى، براساس  بحث و بررسى در ش
ــروع  معيارهايى همچون واليى بودن، متقى بودن، مش
ــترش  و مقبول بودن فرد با تأكيد برعمل در جهت گس
ــرورزى، بزودى نامزد مورد حمايت خود  عدالت و مه
را اعالم خواهد كرد. وى اظهار داشت: يازدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى و چهارمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا به فضل پروردگار و با 
يارى مردم هميشه در صحنه با افتخار و شكوه هر چه 

تمام تر برگزار خواهد شد.

حضور نداشتن ايران، شرط رياض 
ــتان در  ــى اعالم كردند: عربس ــع ديپلماتيك عرب مناب
ــته در جريان تماس مقام هاى بلندپايه  ــاعات گذش س
ــاى طرح قاهره به  ــنهاد مصر براى احي مصرى، با پيش
ــرد. به گزارش  ــوريه مخالفت ك منظور حل بحران س
ــبكه العالم، اين منابع  ــنا به نقل از پايگاه خبرى ش ايس
ــتان به مصر ابالغ كرد كه از هر تالشى  افزودند: عربس
به منظور حل بحران سوريه استقبال مى كند اما به شرط 
ــاركت نداشته باشد لذا رياض با  آن كه ايران در آن مش
برگزارى نشست هاى متعلق به بحران سوريه با شركت 
ــه دادند: مصر نيز  ــت. اين منابع ادام ايران مخالف اس
ــكارا توضيح داد كه خروج تهران از طرح مصر به  آش
نفع موضوع نيست چون تهران داراى تاثيرى بزرگ بر 
ــار اسد بوده و مى توان از ايران به عنوان كانال  نظام بش
تماس غيرمستقيم با آن استفاده نمود. به گفته اين منابع، 
ــى از حل موضوع  مصر تاكيد كرده بود كه ايران بخش
ــورهاى عرب حوزه خليج فارس آن را  ــت اما كش اس
ــدن اوضاع و محرك اصلى عليه به  عامل پيچيده تر ش

اصطالح انقالب سوريه مى خوانند.

جزاير سه گانه تا ابد متعلق به ايران
سخنگوى وزارت خارجه گفت: گفت وگوى كشورهاى 
منطقه بهترين راه براى حل بحران هاى منطقه است، چرا 
ــورهاى فرا منطقه اى را از  كه مى تواند زمينه دخالت  كش
ــت، در گفت وگو با ايسنا در  بين برد. رامين مهمان پرس
مورد سفر نخست وزير قطر به ايران عنوان كرد: نخست 
وزير قطر كه وزير خارجه اين كشور هم هست در اين 
هفته به دعوت آقاى دكتر صالحى به ايران مى آيد. وى 
در مورد بيانيه وزارت خارجه امارات در رابطه با جزاير 
ــان كرد: بحث جزاير سه گانه كامال  سه گانه خاطرنش
ــور ابدى به ايران تعلق  ــى بوده و اين جزاير به ط داخل
داشته و خواهد داشت و سفر نمايندگان ما به اين مناطق 
ــخنگوى وزارت امور خارجه  ــت. س كامال داخلى اس
كشورمان ادامه داد: پرداختن به مسائل جزاير سه گانه در 
حوزه صالحيت و مسووليت جمهورى اسالمى ايران 
ــاير كشورها در اين  بوده و هر نوع ادعايى از طرف س

رابطه دخالت در امور كشور ما محسوب مى شود.

نماينده تهران با تاكيد بر اين كه صدا و سيما نبايد نسبت 
به هيچ يك از گروه ها موضع گيرى داشته باشد، گفت: 
ــاب داوطلبان به جريان  ــيما انتس نبايد براى صدا و س
ــتن پايگاه مردمى  ــب و اصولگرا و يا داش اصالح طل
كانديدا ها مالك باشد چون رسانه ملى بايد بى طرفانه 
ــت با  در انتخابات ورود پيدا كنند. مجتبى رحماندوس
اشاره به اعالم اخير رييس سازمان صداوسيما در مورد 
اختصاص 10 ساعت زمان براى حضور كانديداها در 
ــانه ملى، به ايسنا گفت: اين كه آقاى ضرغامى در  رس
جمع دست اندركاران صدا و سيما اعالم كرد كه براى 

ــش ساعت زمان براى حضور  نامزدهاى انتخاباتى ش
ــور در راديو  ــاعت براى حض در تلويزيون و چهارس

اختصاص داده شده ، رويكرد بسيار خوبى است.
ــيار مثبت به  ــزود: برگزارى مناظرات امرى بس وى اف
ــداد كانديداها كم  ــمار مى آيد، به طورى كه اگر تع ش
ــد بهتر است اين مناظرات به صورت دو جانبه و  باش
ــت به صورت ميزگرد برگزار  ــد بهتر اس اگر زياد باش
شود تا آنها در مناظره اى نظرات خود را به اطالع مردم 
برسانند. نماينده تهران تاكيد كرد: صدا و سيما بايد تالش 
ــطه انتقال تخريب هاى  ــيله و عامل و واس كند تا وس
كانديدا ها نسبت به يكديگر نشود، همچنين تالش كند 
ــا در توزيع امكانات تبليغاتى عدالت را براى تمامى  ت
ــت با اين پيشنهاد كه  كانديدا ها اجرا كند. رحماندوس
صدا و سيما بايد تمامى ابعاد كارى و زندگى كانديدا ها 
را به اطالع مردم برساند، گفت: در اين راه صدا و سيما 
مى توانند از سيستم هاى اطالع رسانى اينترنتى همچون 
ــرده تا اطالعاتى را كه  ــتفاده ك گوگل و ويكى پديا اس
ــان به  ــردم نمى دهند را در زمان يكس كانديدا ها به م

مخاطبين ارايه دهد.

ــاور عالى فرمانده معظم كل قوا با بيان  ــتيار و مش دس
ــمنان، تضعيف  ــى از ترفندهاى دش ــه امروز يك اينك
ــت، گفت: تصميمات اين شورا  ــوراى نگهبان اس ش
ــالم و برابر قانون اساسى است و  ــرع اس منطبق بر ش
مخالفين آن، مخالف اسالم و قانون اساسى هستند. به 
گزارش ايلنا، سرلشكر سيد يحيى صفوى در همايش 
بزرگداشت آيت اهللا مالهاشم جنتى و 90 شهيد محله 
الدان  گفت: در زمان دفاع مقدس، دشمنان ملت ايران، 
جنگ جهانى را عليه جمهورى اسالمى ايران راه اندازى 
ــى دوم، با هم  ــورهايى كه در جنگ جهان كردند. كش

دشمن بودند، در اين جنگ با هم همراه شدند. 
ــان فعلى نوع جنگ تغيير كرده و  هم اكنون نيز در زم
ــمنان با محوريت آمريكا، با وارد كردن فشارهاى  دش
سياسى و اقتصادى و تحريم ها، جنگ جديد عليه ملت 
ــكل داده اند. دستيار و مشاور عالى فرماندهى  ايران ش
ــال جارى به  ــاره به نامگذارى س معظم كل قوا، با اش
عنوان سال حماسه سياسى و حماسه اقتصادى از سوى 
ــرد: در حضور  ــالمى اظهار ك رهبر معظم انقالب اس
ــم ها و گوش هايشان  ــتى چش حداكثرى، مردم بايس

ــد. مردم اگر  ــه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى باش ب
ــخيص دهند، براى انتخاب به  نمى توانند اصلح را تش
ــا و اهل فن مراجعه كنند و تحقيق كنند كه كدام  علم
ــور مفيد باشد.  ــتر مى تواند براى كش يك از افراد بيش
ــى در يك نقطه  صفوى ادامه داد: امروز از نظر سياس
ــم و از همين رو بايد  ــرار گرفته اي ــف راهبردى ق عط
انسانهايى سالم، درست و كارآمد را انتخاب كنيم. وى 
تصريح كرد: امروز رهبرى حكيم، فرزانه،  مدير و مدبر 
و دورانديش و از سوى ديگر شوراى نگهبان با تقوا و 

تيزهوش بر امور نظارت دارند.

مخالفين شوراى نگهبان مخالف اسالم و قانون اساسى اندصدا و سيما وسيله تخريب كانديدا ها نشود

كساني كه شعارهاي غيرواقع مي دهند، آيا مي توانند واجد شرط تقوا باشند؟


