
كدخدايى در واكنش به دريافت نامه از سوى اقشار مختلف: 

نيازى به قرنطينه اعضاى شوراى نگهبان نيست
40 نفر از كسانى كه ثبت نام كرده اند، شاخص سياسى هستند

ــخنگوى شوراى نگهبان با رد مطالبى مبنى بر اينكه  س
تنها هفت نفر از نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى 
تاييد صالحيت مى شوند گفت: شوراى نگهبان با عدد 
كار ندارد بلكه هر تعداد از كسانى كه ثبت نام كرده اند 
ــود به عنوان نامزد انتخابات  ــان احراز ش صالحيت ش

رياست جمهورى معرفى مى شوند.
ــنا، عباسعلى كدخدايى در گفت وگوى  به گزارش ايس
ــراد در مورد  ــر برخى اف ــى درباره اظهارنظ تلويزيون
كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى، گفت: جامعه 
ايران يك جامعه باز سياسى است. همه مردم و كسانى 
كه دلسوز نظام هستند يك احساس وظيفه اى دارند كه 

نسبت به مسائل كالن كشور اظهار نظر كنند.
وى افزود: اين روزها در رسانه ها مالحظه كرده ايد كه 
ــار مختلف  ــجويان، برخى روحانيون و اقش مثال دانش
ــند. اين  ــوراى نگهبان مى نويس نامه هايى خطاب به ش
موارد نشانه باز بودن جامعه ما و مردم ساالرى است و 
طبيعتا ما نمى توانيم كسى را منع كنيم. ما فقط مستمع 
و تابع قانون هستيم و بررسى مى كنيم تا ببينيم آيا امرى 

خالف قانون رخ داده است يا خير.
ــخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به اين كه آيا نياز  س
ــت دوره قرنطينه براى اعضاى شوراى نگهبان در  نيس
ــود؟ گفت: خير. شوراى نگهبان شنونده  نظر گرفته ش
ــت و طبق اصول قانونى عمل مى كند.  اين مطالب اس
ــردم در جامعه  ــوراى نگهبان مانند ديگر م اعضاى ش
حضور دارند. خود من روز گذشته جايى براى خريد 
ــناختند و درباره افرادى از  ــه بودم و آنجا من را ش رفت
ــيدند. من نظر آن ها را پرسيدم و گفتم  من سوال پرس
ــه بحث احراز  ــون عمل مى كنيم. وى ب كه مطابق قان
ــاره كرد و گفت: انتخابات مجلس با  صالحيت ها اش
ــى صالحيت ها  ــت جمهورى در بررس انتخابات رياس
ــت. در انتخابات  ــى متفاوت اس ــاز و كار بررس و س
رياست جمهورى بحث رد صالحيت نداريم بلكه فقط 
احراز صالحيت مطرح است كه اين امر بر عهده جمع 

دوازده نفرى شوراى نگهبان است.
ــراى احراز صالحيت  ــرط ب كدخدايى ادامه داد: 9 ش
ــت جمهورى وجود دارد  ــاى انتخابات رياس كانديداه
ــودن، اعتقاد و التزام  ــى، مدير و مدبر ب كه رجل سياس
ــالمى ايران و غيره از جمله اين  به نظام جمهورى اس
شروط هستند كه در اصل 115 قانون اساسى و قانون 
انتخابات نيز آمده اند. وى گفت: قانون گذار ما اين دقت 
ــه موضوع احراز صالحيت  ــته كه در دو مرحل را داش
ــى مذهبى  صورت گيرد. گام اول ثبت نام رجال سياس
ــانى كه داراى شرايط بعدى  است. بعد از اين امر كس

باشند، صالحيت شان احراز مى شود.
ــوراى نگهبان تصريح كرد: در انتخابات  سخنگوى ش
ــتن محكوميت كيفرى و  ــى نظير نداش مجلس موانع
عدم وابستگى به رژيم سابق وجود دارد ولى در مورد 
ــاله مطرح نشده  ــت جمهورى اين مس انتخابات رياس
است، اما اين بدان معنا نيست كه اگر كسى محكوميت 

كيفرى داشت صالحيتش  تاييد شود.
ــرط رجال  ــى با ذكر ش وى با بيان اين كه قانون اساس
ــى كرده  ــدوده پيش بين ــى يك مح ــى و سياس مذهب
ــانى كه براى انتخابات  ــت، گفت: از تعداد كل كس اس
رياست جمهورى ثبت نام كرده اند حدود 40 نفر افرادى 
بودند كه شاخص سياسى هستند كه بايد بررسى شود 
ــرط اوليه مذهبى و سياسى  تا ببينيم كه آيا اين افراد ش

بودن را دارند يا خير.
ــت هفت يا دوازده  ــخ به اين كه آيا فهرس وى در پاس
ــانه ها عنوان مى شود را تاييد مى كنيد؟  نفرى كه در رس
ــوراى نگهبان با  ــد نمى كنيم؛ زيرا ش گفت: قطعا تايي
ــوراى نگهبان صالحيت هر  عدد كار نمى كند. اگر ش
ــد را احراز كند، آنها را  ــاره ش 40 نفرى كه به آنها اش

تاييد مى كند.
وى در پاسخ به اين كه اگر دو وزير يا دولتمرد سابق به 
لحاظ مذهبى يا سياسى در يك درجه باشند كدامشان 
تاييد مى شوند؟ گفت: اگر هر دو شرايط الزم را داشته 
باشند،  هر دو به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهورى 
معرفى مى شوند و اين طور نيست كه شوراى نگهبان 
ــى برقرار كند.  بخواهد در بين كانديداها توازن سياس
مثال در انتخابات قبلى يعنى سال 88، بين چهار نفرى 
ــت. لذا شوراى  ــى وجود نداش كه بودند توازن سياس

نگهبان تعلق خاطرها را مالك قرار نمى دهد.
ــخ به اين كه آيا تا اين لحظه كانديدايى به  وى در پاس
ــده است يا  دليل تبليغات زود هنگام رد صالحيت ش
خير؟ گفت: در انتخابات رياست جمهورى كه سابقه 
نداشته ولى در انتخابات هاى ديگر يكى دو مورد وجود 

داشته كه تبليغات غيرواقع بوده است.
ــى  ــخ به اين كه پيش از آغاز بررس كدخدايى در پاس
صالحيت ها كانديداها اجازه تبليغات را دارند يا خير؟ 
ــا اين را به صورت مكتوب به برخى از  گفت: خير. م

ــووالن قضايى تذكر  ــتان ها و به مس افراد در برخى اس
داده ايم. وى در مورد اين كه آيا سفرهايى كه كانديداها 
ــمينار و  ــركت در همايش،  س ــه بهانه هايى مانند ش ب
ــت؟  ــو با مردم مى روند مصداق تبليغات اس گفت وگ
ــت. البته بعضى سفرها،   اظهار كرد: بعضا اين طور اس
سفرهاى كارى است كه آن ها مصداق تبليغات نيست، 
ــدازى كاروان ها و تبليغات  ــفرهايى كه با راه ان ولى س

گسترده همراه است، تبليغات محسوب مى شود.
سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به اين كه آيا شعار 
ــود؟ گفت:  ــث رد صالحيت مى ش ــالف واقع باع خ
ــعارهاى خالف واقع مى تواند در بررسى  خير، ولى ش

صالحيت ها مد نظر قرار گيرد.
وى بيان كرد: ما براى استنباط مديريت افرادى كه سابقه 
اجرايى نداشتند، نيازمند بررسى برنامه ها و گفت وگوى 
ــوراى نگهبان در  ــتر با آن ها هستيم. سخنگوى ش بيش
ــد در گذشته  ــغل ارش مورد اين كه آيا تصدى يك ش
ــت؟ گفت: اين مساله  ــتن صالحيت اس به مفهوم داش
ــد ولى بايد بررسى  مى تواند اماره اى براى اين كار باش

شود كه اين سوابق مثبت بوده يا منفى بوده است.
كدخدايى در پاسخ به اين كه آيا صحبت هاى آيت اهللا 
ــانى كه دنبال اشرافى گرى  جنتى مبنى بر اين كه «كس
هستند قابل اعتماد نيستند» با قانون نسبت دارد يا يك 
ــت؟ گفت: نظر دبير محترم شوراى  ــخصى اس نظر ش
نگهبان در خطبه هاى نماز جمعه عمدتا درباره جامعه 
بود و اين كه ممكن است جامعه از چنين افرادى اقبالى 
ــند. كدخدايى در مورد لزوم توجه مصالح  نداشته باش
ــراز صالحيت ها، گفت:  ــوع اح ــى نظام در موض عال
ممكن است افرادى كه صالحيتشان احراز مى شود از 
يك تفكر جناحى باشند. آيا ما بايد اينها را كنار بزنيم يا 

بايد مصالح عالى نظام را در نظر بگيريم؟
ــان ظرف اين  ــوراى نگهب ــخ به اين كه ش وى در پاس

ــت؟، گفت: احراز  چند روز چه كارهاى انجام داده اس
شرايط صرفا به عهده شوراى نگهبان است و ما هيات 
اجرايى نداريم. آنچه كه مهم است انطباق رفتار افراد با 
ــرايط مقرر در قانون است. وى افزود: از 686 نفرى  ش
كه ثبت نام كردند هر تعدادى كه واجد شرايط شناخته 
شوند به وزارت كشور معرفى مى شوند و نسبت به بقيه 

افراد اصال اظهارنظرى نمى شود.
ــه اين كه آيا  ــخ ب ــوراى نگهبان، در پاس اين عضو ش
زمزمه هايى كه از رد صالحيت ها شنيده مى شود درست 
هست گفت: درخواست ما از رسانه ها اين است كه از 
ــايعات خوددارى كنند چون اصال دور  دامن زدن به ش
از شان نظام جمهورى اسالمى است كه ما بخواهيم با 

شايعات كار را پيش ببريم.
ــان خارج از  ــاركت ايراني ــاره چگونگى مش وى درب
كشور در انتخابات رياست جمهورى گفت: انتخابات 
رياست جمهورى تنها انتخاباتى است كه ايرانيان مقيم 
ــور هم مى توانند در آن شركت كنند. در  خارج از كش
گذشته هيات پنج نفره با همكارى وزارت امور خارجه 
در اين رابطه تشكيل شد. ايرانيان خارج از كشور بسيار 
ــتقبال مى كنند و سعى ما اين است كه در اين دوره  اس
ــا مانند داخل  ــترى پيش بينى كنيم ت صندوق هاى بيش
كشور شاهد مشاركت گسترده ايرانيان خارج از كشور 

در انتخابات باشيم.
كدخدايى درباره همزمانى انتخابات رياست جمهورى 
ــهر و روستا، گفت: در ادوار  با انتخابات شوراهاى ش
ــته تقريبا هر سال يك انتخابات داشتيم. در چند  گذش
ــد تا چنانچه امكان  ــال گذشته پيشنهادى مطرح ش س
داشته باشد برخى انتخابات ها را همزمان برگزار كنيم. 
ــور يك بار درگير  اين امر از اين جهت كه فضاى كش
انتخابات شود مى تواند كمك بزرگى به چرخه اقتصاد 
باشد. البته نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا بر عهده شوراى نگهبان نيست بلكه بر عهده 
مجلس شوراى اسالمى است اما اجراى هر دو آنها بر 

عهده وزارت كشور است.
ــوراى نگهبان با وزارت  كدخدايى درباره همكارى ش
ــت  ــا در حيطه انتخابات رياس ــور گفت: ما صرف كش
ــان هم در همان  ــورى همكارى داريم و نظارتم جمه
ــت و هيچ دخالتى در انتخابات شوراها  چارچوب اس
ــخنگوى  ــت. س ــو در روز اخذ راى نخواهيم داش ول
ــوراى نگهبان ادامه داد: در كنار اين موارد ما در اين  ش
دوره، انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در 
چهار حوزه و ميان دوره اى مجلس خبرگان رهبرى در 
دو حوزه را داريم كه نظارت آنها هم بر عهده شوراى 
ــد: در انتخابات خبرگان  ــت. وى يادآور ش نگهبان اس
رهبرى، نامزدهايى كه صالحيت هاى عمومى شان تاييد 
ــد دعوت به آزمون كتبى شدند. آزمون هاى كتبى و  ش
ــفاهى برگزار شد و ان شاءهللا هفته آينده نتايج نهايى  ش
ــراى آن دو حوزه ميان  ــرگان ب ــن مجلس خب داوطلبي

دوره اى را اعالم خواهيم كرد.

ــور گفت: امنيت هر كشورى به  رئيس ديوان عالى كش
اقتدار دستگاه قضايى آن كشور بستگى دارد. اگر فصل 

خصومت با عدالت همراه شود، امنيت برقرار مى شود.
ــدار با رئيس  ــا، آيت اهللا گركانى در دي ــه گزارش ايلن ب
ــر عدالت محورى به  ــتان با تاكيد ب قوه قضائيه افغانس
ــت: در هر  ــالم اظهار داش ــن ركن اس ــوان مهمتري عن
كشورى به خصوص كشورهاى اسالمى اگر عدالت با 
قضاوت همراه شود ضمن برقرارى امنيت حقوق همه 
ــد. وى افزود: دنياى امروز نيز به  ملت نيز ادا خواهد ش
ــاله امنيت اهميت ويژه اى داده است كه البته الزمه  مس

ــت. رئيس ديوان عالى كشور با  آن برقراى عدالت اس
اشاره به اينكه كانون امنيت هر كشور فصل خصومت با 
عدالت باشد گفت: اگر فصل خصومت با عدالت همراه 
شود، امنيت برقرار مى شود. وى بيان كرد: متاسفانه در 
دنياى امروز فقط بر فصل خصومت تاكيد مى شود در 
ــى كه بر كرسى  ــالم تاكيد دارد كس حالى كه پيامبر اس

قضاوت مى نشيند بايد با قسط و عدالت حكم كند.
وى ادامه داد: حتى امام على (ع) نيز بر آن تاكيد دارد و 
مى فرمايد: وقتى حكومت مى كنى با قسط و عدالت بين 
مردم حكم كن لذا ما كه مسئوليت قوه قضائيه را داريم، 

بايد اجراى قسط و عدل را به نحو احسن انجام دهيم. 
آيت اهللا گركانى با اشاره به روابط عميق و تاريخى بين 
ايران و افغانستان گفت: اميدوارم افغانستان به استقالل 
واقعى رسيده وحدت و اتحاد بين كشورهاى اسالمى 
از جمله ميان اين كشور با پاكستان برقرار شود كه البته 
رابطه حسنه افغانستان با كشورهاى اسالمى متضاد منافع 
ــت. وى افزود: افغانستان  دولت هاى متجاوز منطقه اس
ــور خود كوتاه كند چرا  ــت بيگانگان را از كش بايد دس
ــتان حضور  ــتان افغانس كه دليلى ندارد آمريكا در 9 اس
نظامى داشته باشد و موجب بروز اين همه مشكل در آن 

كشور شود. رئيس ديوان عالى كشور با اشاره به اينكه 
آمريكاييان بارها اعتراف كرده اند هر جا منافعمان اقتضا 
ــان  ــد در آنجا حضور داريم گفت: اين موضوع نش كن

مى دهد كه آمريكا دلسوز مردم افغانستان نيست.
ــترش روابط قضايى ميان  ــتار گس وى در پايان خواس
ــد و از آمادگى ايران براى حل مشكالت  دو كشور ش
ــم ايران خبر دارد. در اين ديدار  قضايى افغانى هاى مقي
ــتان نيز  ــالم عظيمى رئيس قوه قضائيه افغانس عبدالس
ــندى از سفر به ايران خواستار انتقال  ضمن ابراز خرس

تجربيات قضايى ايران به كشور خود شد.

کوتاه از ارستان

الو مردم ساالری
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عضو كميسيون امنيت ملى مجلس گفت: رئيس جمهور 
قسم ياد كرده كه پاسدار و مسوول اجراى قانون اساسى 
ــى  ــد و يقينا وقتى در اصل 99 و 115 قانون اساس باش
بررسى صالحيت نامزدهاى رياست جمهورى بر عهده 
ــوراى نگهبان گذاشته شده، مقاومت احمدى ن ژاد در  ش
قبال تصميم شوراى نگهبان نقض آشكار قانون اساسى 
توسط رئيس جمهور تلقى مى شود و اگر رئيس جمهور 
در برابر قانون مقاومت كند،  به نظر مى آيد مجلس بايد 

عدم كفايت رئيس جمهور را در دستور كار قرار دهد.
مهدى دواتگرى از احتمال عدم تمكين احمدى ن ژاد در 
صورت رد صالحيت رحيم مشايى خبر داد و به«فردا» 
ــان داده كه احمدى ن ژاد وقتى كار غير  گفت: تجربه نش
قانونى انجام مى دهد،  از روى روحيه اى كه دارد نسبت 
ــه كار غير قانونى خودش اصرار مى كند و پيش بينى  ب
من اين است كه وى در صورت رد صالحيت مشايى،  
به راى شوراى نگهبان تمكين نكرده و نسبت به تحقق 

ــروع و غير قانونى خود اصرار خواهد  ــته نامش خواس
كرد.

ــژاد واطرافيانش كرد  ــه اى هم به احمدى ن   وى توصي
ــوگندى را  و افزود: به رئيس جمهور توصيه مى كنيم س
ــت فراموش  ــرعى اس كه ياد كرده و داراى حرمت ش
نكند. سوگند در پيشگاه الهى و در برابر كالم اهللا مجيد 
ــريفاتى ندارد بلكه جنبه شرعى دارد بنابراين  جنبه تش
انتظار داريم رئيس جمهورى كه بايستى مروج مذهب 
رسمى كشور باشد،  بنابر سوگندى كه ياد كرده نسبت به 
اجراى قانون اهتمام جدى داشته باشد و در برابر قانون 

مقاومت نكرده و به آن تمكين كند.
نماينده مراغه تاكيد كرد:  قانون اساسى تاييد صالحيت ها 
را بر عهده شوراى نگهبان گذاشته و هرگونه مقاومت 
ــى محسوب  ــكار قانون اساس رئيس جمهور نقش آش
ــم در قبال اين نقض  ــود و نمايندگان مجلس ه مى ش
آشكار قانون اساسى كوتاهى نخواهند كرد و اين تذكر 

را مى دهيم كه مقاومت رئيس جمهور در برابر تصميم 
شوراى محترم نگهبان قطعا بحث عدم كفايت ايشان را 

در دستور كار مجلس قرار مى دهد.
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس به برگزارى همايشى 
ــى آزادى  ــوى دولتى ها در مجموعه ورزش ديگر از س
ــى اشاره كرد و  ــت فردوس تحت عنوان روز بزرگداش
ــت: هر گونه ورود دولت به مقوله انتخابات  اظهار داش
ــت. دولت امين مردم است و  ــت اس محكوم به شكس
ــاس اصل 121 قانون اساسى قسم  رئيس جمهور بر اس
ياد كرده كه از حقوق ملت دفاع كرده و امانت دار مردم 
باشد. بنابراين اينكه از اموال و امكانات دولتى براى يك 
ــتفاده مى شود قطعا از چشم  كانديداى خاص سوء اس

مردم دور نخواهند ماند.
ــت  ــرى عنوان كرد: توصيه ما به آقايان اين اس  دواتگ
كه خيلى عجله نكنند به خاطر اينكه بايد منتظر بمانند 
ــا با  ــوراى نگهبان نظر خود را اعالم كند، چه بس تا ش

ــرايط حضور در  ــاى قانونى به احتمال زياد ش معياره
ــد. كار دولتى ها غير قابل  ــت نياورن انتخابات را به دس
ــه اقدامات غير قانونى چند وقت  ــه بوده و درادام توجي
ــت. هنوز زمان زيادى از رسوايى آقايان در  اخير آنهاس
استاديوم آزادى نگذشته كه مى خواهند دوباره همايشى 

در اين مجموعه ورزشى برگزار كنند.  

ايستادگى در برابر قانون مساوى است با «طرح عدم كفايت» در مجلس

انتخابات هيات رييسه
ــه مجلس شوراى اسالمى گفت  يك عضو هيات رييس
ــال دوم  ــه مجلس براى س ــات هيات رييس كه انتخاب
ــود. محمدحسين فرهنگى در  هفته آينده برگزار مى ش
ــت  ــنا، اظهار كرد: قابل پيش بينى نيس گفت وگو با ايس
ــى جزئيات بودجه اين هفته در صحن علنى  كه بررس
مجلس به اتمام برسد يا خير، اما عمال انتخابات هيات 
ــى بودجه موكول  ــم به بعد از بررس ــه مجلس ه رييس
ــود. وى اضافه كرد: بر اساس آيين نامه، انتخابات  مى ش
هيات رييسه در سالگرد انتخابات هيات رييسه دائم و 
همچون سال گذشته بايد برگزار شود كه مسلما بررسى 
بودجه تا آن موقع تعيين تكليف خواهد شد. اين عضو 
هيات رييسه مجلس شوراى اسالمى همچنين در مورد 
كانديداهاى انتخابات هيات رييسه، اضافه كرد: در اين 
رابطه فراكسيون هاى مجلس خودشان تصميم مى گيرند 

اما ثبت نام كانديداها فى المجلس انجام مى شود.

جذب براساس رابطه نه ضابطه
ــت علنى  ــدى خرمى در نشس ــا خان محم محمدرض
مجلس در تذكر شفاهى به مسووالن اجرايى كشور، به 
سرمازدگى در استان زنجان اشاره كرد و از وزارت جهاد 
كشاورزى درخواست كرد تا اقدام الزم جهت پوشش 
ــد. به گزارش ايلنا  ــاورزى را انجام ده محصوالت كش
نماينده ابهر و خرمدره همچنين خطاب به هيأت دولت 
ــور، گفت: دستور ارتقاء بخش سلطانيه به  و وزير كش
ــت كه به طول انجاميده  ــتان بيش از ده سال اس شهرس
ــريع در اين پرونده هستيم. وى  است كه خواستار تس
ــدن مصوبات سفر  تأكيد كرد: عالوه بر اين اجرايى ش
رئيس جمهور از خواست هاى مردم استان زنجان است. 
ــود كه در  ــنيده مى ش خان محمدى، افزود: همچنين ش
برخى از وزارتخانه ها بدون ضابطه جذب نيرو مى كنند 
ــت كه  ــر محروم جامعه اس كه اين ظلمى در حق قش
نمى توانند به دليل نداشتن رابطه استخدام شوند. عضو 
كميسيون صنايع و معادن با اشاره به نزديكى به انتخابات 
رياست جمهورى يازدهم، تصريح كرد: همه بايد سعى 

در حفظ وحدت ملى در كشور داشته باشيم.

نامزدها در مسير قانون گام بردارند
ــان مجلس گفت:  ــت و درم ــيون بهداش عضو كميس
نامزدهاى انتخاباتى الگو باشند و در مسير قانون حركت 
كنند. به گزارش ايلنا عبدالرحمان رستميان در نشست 
علنى مجلس در تذكر شفاهى از رئيس جمهور خواست 
تا عدالت را در استخدام هاى اخيرى كه در استاندارى ها 
انجام مي شود رعايت كند و استخدام ها را تنها بر افراد 
ساكن در مراكز شهرها متمركز نكند. نماينده دامغان با 
ــت هايى كه توزيع جمعيت را به سمت  انتقاد از سياس
ــان كرد: نمايندگان  ــوق مي دهد، خاطر نش ــهرها س ش
مجلس در تنظيم بودجه كل كشور به جاى شهرگرايى 

شاخص گرا باشند و روستاها را فراموش نكنند.

حاشيه پردازى اولويت كار دولت 
عضو كميسيون فرهنگى مجلس با انتقاد از عدم فعاليت 
ــرايط  ــت و وزراى آن در خصوص بهبود ش ــر دول مؤث
اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، گفت: رها كردن كشور از 
سوى دولت و مشغول شدن به حاشيه وضعيت كنونى را 
براى كشور رقم زده است. به گزارش خانه ملت، محمد 
باقرى بنابى در تذكر شفاهى خود ضمن اشاره به افزايش 
ــاورزى، افزود: صادرات  بى رويه قيمت محصوالت كش
ــاورزى موجب كمبود آن محصول در  محصوالت كش
بازار و افزايش قيمت آنها شده كه بايد با همكارى وزارت 
جهاد كشاورزى و صنعت، معدن و تجارت قيمت آنها 
كاهش يابد. نماينده بناب با بيان اينكه آقاى دانشجو بايد 
پاسخگوى برگزارى زود هنگام امتحانات دانشجويان و 
ــند، تصريح كرد: برخى از دانشجويان به  محصالن باش
علت برگزارى زود هنگام امتحانات دچار استرس شده اند 
كه در نتيجه امتحانات بى شك تأثير خواهد داشت. وى 
ــگاه ها در برگزارى امتحانات  ــفانه دانش ادامه داد: متأس
سليقه اى عمل كرده اند و برخى در تيرماه و برخى ديگر 
ــل خرداد ماه امتحانات را برگزار كرده اند كه اين  در اواي

خود موجب بى قانونى شده است.

پرونده كانديداها در كميسيون اصل90 
ــت كه برخى  ــل 90 مجلس گف ــيون اص رئيس كميس
ــت جمهورى در كميسيون  كانديداهاى انتخابات رياس
اصل 90 پرونده هايى دارند. احمد پورمختار در پاسخ به 
اين كه آيا شوراى نگهبان مكاتبه اى با كميسيون اصل 90 
ــت جمهورى  در مورد تائيد صالحيت نامزدهاى رياس
ــوراى نگهبان مكاتبه اى با  ــته؟ به فارس گفت: ش داش
ــيون در اين رابطه نداشته و كميسيون هم در اين  كميس
رابطه با شورا مكاتبه اى انجام نداده است. وى در پاسخ 
ــوال كه آيا كانديداهاى مطرح در انتخابات در  به اين س
ــيون اصل 90 پرونده اى هم دارند يا نه گفت: بله  كميس

در اين رابطه مواردى وجود داشته است.

عدم پرداخت پاداش به بازنشستگان
ــت كه به  ــال اس ــز تماس مى گيرم. مدت 4 س از تبري
ــده كه پاداش پايان خدمت  بازنشستگان وعده داده ش
آنان داده مى شود اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است 
و مسووالن دليل آن را كمبود بودجه اعالم مى كنند الزم 

است در سال 92 به اين مساله رسيدگى شود.
يك شهروند

جوابيه روابط عمومى شركت مخابرات 
استان تهران

ــماره 2179 مورخ  ــدرج در ش ــخ به مطلب من در پاس
92/2/8 آن نشريه تحت عنوان «قطعى تلفن در شهرك 

مشيريه» به اطالع مى رساند: 
به گزارش روابط عمومى شركت مخابرات استان تهران، 
ــتراك تلفن ثابت،  ــاده 26 آيين نامه تقاضا و اش ــق م طب
شركت مخابرات جايز است به منظور وصول مطالبات 
خود از مشترك بابت بدهى هر يك از خدمات مخابراتى، 
امكانات مخابراتى ديگر وى را طبق مفاد قرارداد(امضاى 
قرارداد توسط مشترك در زمان خريد تلفن ثابت) قطع و 
از نقل و انتقال آن جلوگيرى نمايد و براساس مصوبات 
شركت مخابرات استان تهران مشتركينى كه در سه دوره 
هزينه تلفن خود را به موقع پرداخت كرده باشند چنانچه 
كاركرد تلفن آنان باالتر از سقف وديعه( حق اتصال بدون 
وديعه 500/000 ريال و مشتركين با وديعه 1/000/000) 

باشد تلفن مشترك قطع نمى شود. 

رسيدگى به پرونده قضات كهريزك 
ــيدگى به پرونده  ــه رس ــايد آخرين جلس دهمين و ش
قضات متهم در حادثه كهريزك، صبح دوشنبه در دادگاه 
كيفرى استان تهران برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، در 
ــتم اسفند ماه 1391، شعبه 76 دادگاه كيفرى استان  هش
تهران، رسيدگى به پرونده قضات كهريزك را در دستور 
ــرار داد و از آن زمان تاكنون هيات قضايى  ــود ق كار خ
رسيدگى كننده به اين پرونده به رياست قاضى سيامك 
ــيدگى به پرونده را برگزار  مديرخراسانى 9 جلسه رس
ــت. از ابتداى ورود به ماهيت پرونده «قضات  كرده اس
كهريزك» توسط دادگاه، اعالم شد كه جلسات رسيدگى 
ــود و  ــه اين پرونده به صورت غير علنى برگزار مى ش ب
ــاز تا پايان  ــانه ها از آغ ــه همين دليل، خبرنگاران رس ب
ــته منتظر ورود هر كدام از  ــات پشت درهاى بس جلس
ــروج آن ها بودند تا در  ــاب دعوى به دادگاه يا خ اصح
ــات،  مورد جزئيات اين پرونده و روند برگزارى جلس
ــيامك مديرخراسانى  اطالعاتى كسب كنند. قاضى س
رييس دادگاه و برخى از اصحاب دعوى اعم از متهمان 
و شكات در پايان جلسه قبلى اعالم كردند كه احتماال 
جلسه روز دوشنبه سى ام ارديبهشت ماه، آخرين جلسه 

رسيدگى به اين پرونده باشد.

اعدام دو جاسوس بيگانه
ــرويس هاى اطالعاتى بيگانه سحرگاه  ــوس س دو جاس
ــه دار مجازات آويخته  ــنبه (29/ 2/ 1392) ب روز يكش
ــدند. بنا  بر اعالم پايگاه اطالع رسانى دادستانى تهران،  ش
نخستين محكوم عليه كه حكم صادره در مورد او به موقع 
ــت كه اطالعاتى  به اجرا درآمد، محمد حيدرى نام داش
در زمينه مسايل مختلف امنيتى و اسرار كشور را تهيه و 
در مالقات هاى مكرر خود با عوامل موساد در خارج از 
كشور، در اختيار آنان قرار داده بود و در اين زمينه مبالغى 
نيز به عنوان دستمزد دريافت كرده بود. محكوم عليه ديگر 
كوروش احمدى نام دارد كه ضمن ارتباط گيرى با عوامل 
سازمان اطالعات مركزى آمريكا (سيا) اطالعات كشور 
در زمينه هاى مختلف را جمع آورى و در اختيار آنان قرار 
ــزارش افزود: در پى تكميل تحقيقات،  داده بود. اين گ
پرونده اتهامى نامبردگان با صدور كيفرخواست به دادگاه 
ــال و دادگاه پس از تشكيل  انقالب اسالمى تهران ارس
جلسه با حضور نماينده دادستان و وكالى مدافع متهمان، 
اتهام آنان را در حد محارب تشخيص و نامبردگان را به 
ــوى ديوان عالى  اعدام محكوم كرد. احكام صادره از س

كشور نيز مورد تاييد قرار گرفته بود.

پيامك  عليه افراد جرم است
رييس كل دادگسترى استان كرمان با بيان اين كه آلوده سازى 
فضا و نا اميد كردن مردم جرم محسوب مى شود، گفت: 
توهين كردن و پخش شب نامه ها هنر نيست، بلكه ايجاد 
ــان ها هنر است. به  اميد در دل مردم و حفظ آبروى انس
ــنا ، حجت االسالم والمسلمين على توكلى  گزارش ايس
ــيه همايش قانون و امنيت، نقش تبليغات را در  در حاش
انتخابات مهم خواند و اظهار كرد: پايبندى به اصول يكى 
از مواردى است كه نشريات و رسانه ها بايد به آن توجه 
داشته باشند و حرفى غير از اين چارچوب بيان نكنند، 
زيرا عدم پايبندى به آن بى تقوايى است. توكلى بيان كرد: 
برخى پيامك ها عليه افراد، جرم است و كسانى كه اقدام 
به ارسال اين گونه پيامك ها مى كنند در حقيقت خباثت 
ــان مى دهند. اين مقام قضايى با بيان اين كه  خود را نش
ــخصى افراد براى تخريب، موجب  رو كردن مسائل ش
بى بركتى در زندگى مى شود، خاطر نشان كرد: انتخابات 
ــد وحدت و همدلى به وجود آورد و افراد بايد براى  باي

يكديگر ارزش قائل شوند. 

مسائل سياسى در دفاع مقدس 
وجود ندارد

ــاى دفاع مقدس در  ــظ آثار و ارزش ه رئيس بنياد حف
ــوم خرداد سالروز فتح  ــت خبرى به مناسبت س نشس
ــت: در دفاع  ــريح برنامه هاى بنياد گف ــهر با تش خرمش
ــى و جناح بندى ها وجود ندارد  ــائل سياس مقدس مس
ــزارى داريم. به  ــى به اين خبرگ ــا نگاه دفاع مقدس و م
گزارش ايلنا، سردار كارگر در ارتباط با هم زمانى افتتاح 
خبرگزارى با انتخابات افزود:  ما هر ساله يك انتخابات 
ــور داريم و اگر بخواهيم اين موضوع را در نظر  در كش
بگيريم بايد خيلى از مسائل را با تاخير انجام دهيم. من 
معتقدم كه انتخابات هم يك اتفاقات مثبت و يك رويداد 
حماسى است و يك حماسه سياسى است و همزمانى 
با انتخابات يك اتفاق مثبت است. سردار كارگر با اعالم 
افتتاح خبرگزارى دفاع مقدس در روز دوم خرداد گفت: 
ــن خبرگزارى با رويكرد ترويج فرهنگ دفاع مقدس  اي
ــه ديدگاه ها در  ــود و من معتقدم هم ــدازى مي ش راه ان
ارتباط با دفاع مقدس مي تواند در اين خبرگزارى مطرح 
شود تا مي توانيد از بنياد حفظ آثار انتقاد كنيد پيش از اين 
وقتى كه در ناجا بودم هم اين ديدگاه را داشتم و معتقد 
بودم اگر خبرگزارى ها نسبت به عملكردها انتقاد كنند 

نقاط ضعف آشكار خواهد شد. 

تكذيب سخنان وزير سابق
به دنبال انتشار برخى مطالب از سوى وزير سابق آموزش 
و پرورش، دفتر معاون اول رييس جمهور ضمن تكذيب 

اين مطالب، توضيحاتى را در اين خصوص ارائه كرد.
ــانى رياست جمهورى، به  به گزارش پايگاه اطالع رس
دنبال انتشار برخى مطالب از سوى وزير سابق آموزش 
و پرورش، دفتر معاون اول رييس جمهور ضمن تكذيب 

اين مطالب، توضيحاتى را در اين خصوص ارائه كرد.
ــرح است: در پى مصاحبه  متن اين توضيحات بدين ش
ــابق آموزش و پرورش و انتساب سخنانى غير  وزير س
واقع به معاون اول محترم رييس جمهور و انتشار گسترده 
ــب ادعاهاى  ــانه ها، ضمن تكذي ــن اظهارات در رس اي
ايشان، الزم مى داند به اطالع ملت شريف ايران برساند؛  
ــابق آموزش و پرورش بعد از سالها عزل  اينكه وزير س
از وزارت آموزش و پرورش آنچنان دلتنگ است كه در 
صدر خاطراتش مطالبى غير واقع در اين باره گفته است 
پاسخى ندارد اما الزم است به اين نكته مهم اشاره شود 
كه در آن مقطع رييس جمهور محترم و دولت نگاهشان 
ــور بود و لذا فرد قويترى را براى وزارت  پيشرفت كش
ــيار مهم آموزش و پرورش انتخاب كردند ، بهترين  بس
دليل هم براى درستى عزل ايشان و انتخاب وزير فعلى، 

توفيقات اين وزارتخانه در دولت دهم است.
ــابق ابتدا خانم دكتر كشاورز به  وانگهى بعد از وزير س
مجلس محترم معرفى شدند كه متأسفانه رأى نياورد اما 
در باب مطالب خالف ديگرى كه ايشان مطرح كرده اند 
به نظر مى رسد بايد در محكمه صالحه بتوانند پاسخگوى 

سخنان كذب خود باشند.

ــيج مستضعفين در جمع بسيجيان  رييس سازمان بس
كارخانه ماشين سازى تبريز گفت: نامگذارى سال ها از 
ــوى رهبر معظم انقالب فرصتى است براى توجه  س

بيشتر به وظايفى كه براى تعالى كشور نياز داريم.
ــيج، محمدرضا نقدى  ــزارش پايگاه اينترنتى بس به گ
ــا را ثمره  ــى عرصه ه ــران در تمام ــرفت هاى اي پيش
ــت و اظهار  ــاورى و همراهى علم و ايمان دانس خداب
ــت: در تفكر اسالمى دنيا مزرعه آخرت است كه  داش
ــتگاه دنيا استفاده كرد و  بايد براى قرب به خدا، از كش
ــرفت مادى و معنوى را توأمان داشت. وى ملت  پيش
ــراى بهره گيرى از همه  ــته ترين افراد ب ايران را شايس
نعمت ها عنوان كرد و افزود: خسته شدگان از انقالب، 

پيشرفت را در سازش و تعامل با ابرقدرت ها و استكبار 
ــى امام و واليت كه پيشرفت را  مى دانند بر خالف مش
ــتادگى مي دانند همانطور كه  ــرو مقاومت و ايس در گ
ــمگيرى  ــرفت هاى چش از ابتداى انقالب تا كنون پيش
ــاره به وضعيت ايران در قبل و  ــته ايم. نقدى با اش داش
بعد از انقالب اسالمى در زمينه هاى مختلف تصريح 
كرد: نتيجه سازش با آمريكا بى محتوايى، فقر و ناتوانى 

جهانى مانند دوران سياه پهلوى خواهد بود.
وى هنر اصلى يك مدير را پيشرفت با حفظ عزت و 
سربلندى عنوان و خاطرنشان كرد: رييس جمهور اصلح 
ــت كه در مديريت عالى به اقتصاد مقاومتى  كسى اس
ــد استعدادها يك  فكر كند و حتى تحريم را براى رش
فرصت تلقى كند همانطور كه تا كنون تحريم ها سبب 
خودكفايى و پيشرفت هاى چشمگير در صنايع و علوم 
ــده و امروز در اغلب علوم در رده هاى  ــور ش در كش
ــتيم. نقدى نياز كشور را دولتى دانست  اول جهان هس
كه نخواهد براى رفاه مردم؛ شرافت، عزت و استقالل 
ملت را بفروشد و درادامه تصريح كرد: پيوند صنعت 
و دانشگاه كليد پيشرفت صنعت است و در اين ميان 
ماشين سازى از صنايع زيربنايى است كه مي تواند مادر 

تحوالت در صنايع كشور باشد.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
ــت: يقين داريم انتخابات در موعد مقرر در نهايت  گف
قدرت و صالبت انجام مي شود و اظهارات برخى افراد 
همانند كف روى آب است و آنچه مي ماند انقالب و 
ــالمى ايران و ملت است و آنچه رفتنى  جمهورى اس
ــت همين حلقه انحرافى است كه وبال جمهورى  اس
ــيل ملت از سر راه  ــده و اميدواريم با س ــالمى ش اس
ــاد از رفتارهاى  ــد. عوض حيدرپور، با انتق كنار برون
رييس جمهور در آستانه برگزارى انتخابات  به مجلس 
ــخ برگزارى  ــدن به تاري ــوز گفت: باز با نزديك ش ني
انتخابات شاهد برخى تهديدهاى غير شفاف از جانب 
رييس جمهور هستيم كه البته اين بار ملت مي دانند اين 
دست از رفتارها عادت رييس جمهور است و همانند 
دفعه هاى گذشته مبناى واقعى و منطقى ندارد. نماينده 
شهرضا افزود: اظهاراتى كه از جانب رييس جمهور و 
ــود به اين دليل  بعضا برخى از نزديكان وى بيان مي ش
ــت كه ملت ايران را به خوبى نشناخته اند و عمق  اس
انقالب اسالمى ايران را درك نكرده اند كه اين مردم و 
ما كه نمايندگان آنها هستيم از اسالم و قوانين و رهبرى 
تبعيت داريم و ملت پاسخ اين حرف ها را خواهد داد. 
حيدرپور هم چنين تاكيد كرد: هيچ نگرانى از استعفاى 

رييس جمهور نداريم چرا كه در موعد مقرر انتخابات 
برگزار مي شود. وى تاكيد كرد: اگر ايشان چنين رفتار 
خبطى را انجام دهند، بدون شك ملت به وظيفه خود 
ــد رييس جمهور  ــد و بعيد به نظر مي رس عمل مي كن
ــن روزهاى پايانى انجام  ــتباه بزرگى را در اي چنين اش
دهد و كشور را به چالش بكشد. وى در خاتمه گفت: 
يقين داريم انتخابات در موعد مقرر در نهايت قدرت و 
صالبت انجام مي شود و اظهارات برخى افراد همانند 
كف روى آب است و آنچه مي ماند انقالب و جمهورى 
اسالمى ايران و ملت است و آنچه رفتنى است همين 
حلقه انحرافى است كه وبال جمهورى اسالمى شده و 

اميدواريم با سيل ملت از سر راه كنار بروند.

حلقه انحرافى كه وبال جمهورى اسالمى شده، مى رودخسته شدگان از انقالب پيشرفت را در سازش با استكبار مى دانند

رئيس ديوان عالى كشور:
امنيت هر كشورى به اقتدار دستگاه قضايى آن كشور بستگى دارد


