
رهبر معظم انقالب اسالمى:

كسانى كه از بيت المال 
استفاده مى كنند، اطمينان 

مردم را جلب نخواهند كرد  
 مردم بايد كسى را ترجيح دهند كه توانايى 

حل مشكالت را داشته باشد
ــم  ــهر، مراس ــالروز فتح خرمش ــام س ــان با اي همزم
دانش آموختگى دانشجويان افسرى و تربيت پاسدارى 
ــين (ع) با حضور حضرت آيت اهللا  ــگاه امام حس دانش

خامنه اى فرمانده معظم كل قوا برگزار شد.
رهبر معظم انقالب اسالمى در ابتداى ورود به ميدان، 
با حضور بر مزار شهداى گمنام و قرائت فاتحه، ياد و 

خاطره شهداى دفاع مقدس را گرامى داشتند.
فرمانده كل قوا سپس از يگان هاى حاضر در ميدان سان 
ــه اى همچنين جانبازان  ديدند. حضرت آيت اهللا خامن

حاضر در ميدان را مورد تفقد قرار دادند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
ــور ملت  ــى و پرش ــم، گام بلند و حماس در اين مراس
ــارت  ــات پيش روى 24 خرداد را بش ــران در انتخاب اي
دهنده موفقيت  و دستاوردهاى بزرگتر براى انقالب و 
ــتند و با توصيه به مردم براى دقت  نظام اسالمى دانس
ــعارهاى كانديداهاى محترم بمنظور  در اظهارات و ش
شناخت و انتخاب فرد اصلح و همچنين توصيه مؤكد 
به كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى براى تثبيت 
ــالمى و  ــول و مواضع عاقالنه و حكيمانه نظام اس اص
ــب و بداخالقى، در  ــت و پاش، تخري ــز از ريخ پرهي
تبليغات، تأكيد كردند: به توفيق الهى، فرداى اين كشور 
ــن، عزتمدارانه و براى همه الگو  و ملت، فردايى روش

خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: ما نمى دانيم كه چه كسى 
رييس جمهور خواهد شد و نمى دانيم كه خداوند متعال 
دل هاى مردم را به سوى چه كسى هدايت خواهد كرد 
اما مى دانيم كه حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى 
كه اعالم حضور قدرتمندانه ملت در عرصه حركت و 
تاخت به سوى آرمان ها است، قطعاًٌ زمينه ساز عزت، 
ــحالى دوستان و  مصونيت، آبروى بين المللى و خوش

ناراحتى دشمنان خواهد شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به تبليغات بدخواهان 

ــرد كردن مردم از حضور در پاى  ملت ايران براى دلس
صندوق هاى رأى گفتند: علت اين تبليغات گسترده اين 
است كه اگر مردم وارد ميدان شوند و حركت پرشور 
ــان دهند، براى معاندان، گران تمام خواهد  خود را نش
ــاره به اظهار نظر مقامات آمريكايى  ــد. ايشان با اش ش
ــانى در مورد  درخصوص انتخابات ايران افزودند: كس
انتخابات ايران اظهار نظر مى كنند كه زندان گوانتانامو 
ــين آنها بر فراز روستاهاى  و هواپيماهاى بدون سرنش
ــروزى در  ــتان و جنگ اف ــتان و افغانس محروم پاكس
ــرط از رژيم جنايتكار  ــه و حمايت بى قيد و ش منطق

صهيونيستى، مايه بى آبرويى و لكه ننگ آنها است.
ــه انتقاد آنها از  ــالمى با تأكيد بر اينك رهبر انقالب اس
ــرافراز، ارزش جواب  جمهورى اسالمى آبرومند و س
ــووالن  دادن ندارد و در خور اعتناى ملت ايران و مس
ــراى آحاد ملت  ــارات ب ــد: اما اين اظه ــت، گفتن نيس
ــان دهنده ميزان بسيار باالى  عبرت انگيز است زيرا نش

حساسيت انتخابات براى آنها است.
ــان كردند: جبهه  ــرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنش حض
ــگام برگزارى هر  ــت كه به هن ــال اس معاندان، 34 س
ــد و در عين حال  ــى مى كنن ــات، جنجال آفرين انتخاب
ــه لطف الهى اين بار  ــواره هم ناموفق بوده اند، و ب هم
ــى خواهند زد.  ــزرگ ايران، به آنها تو دهن نيز ملت ب
ــان، مردم را به دقت و تأمل در اظهارات و مواضع  ايش
ــرم فراخواندند و تأكيد كردند: مردم  كانديداهاى محت
ــاز عزت براى  ــى را ترجيح دهند كه زمينه س بايد كس
ــور باشد و توانايى حل مشكالت  آينده انقالب و كش
و ايستادگى قدرتمندانه در مقابل جبهه معاندان و الگو 
ــالمى در چشم مستضعفان جهان  كردن جمهورى اس

را داشته باشد.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به تفاوت تشخيص هاى 
ــد: اين تفاوت  ــان كردن ــردم در انتخابات، خاطرنش م
تشخيص ها، و عالقه مندى هاى متفاوت به كانديداها 

نبايد منجر به رودررو قرار گرفتن افراد شود.
ــراى انتخاب و  ــت اهللا خامنه اى افزودند: ب حضرت آي
گزينش عالى ترين مقام اجرايى كشور كه بسيار حساس 
و مهم است، در كشور، ساز و كار قانونى وجود دارد و 
بر اساس آن عمل خواهد شد، بنابراين اختالف نظرها 
ــود. ايشان چند توصيه  نبايد موجب بروز كدورت ش
ــت جمهورى داشتند و  هم به داوطلبان انتخابات رياس
ــه  ــد: كانديداهاى محترم نيز بايد كار را با حماس گفتن
ــد اما بدون چالش.  ــور و غيرتمندى به پيش ببرن و ش
رهبر انقالب اسالمى افزودند: ظرافت كار اينجاست كه 
بايد در فضاى رقابت هاى انتخاباتى، نشاط و تحرك و 
گفت وگوهاى گرم و داغ وجود داشته باشد اما نفرت 
پراكنى نباشد. توصيه ديگر حضرت آيت اهللا خامنه اى به 
داوطلبان انتخابات رياست جمهورى، درخصوص نحوه 
تبليغات و هزينه هاى آن بود. ايشان تأكيد كردند: مردم 
درخصوص نحوه تبليغات داوطلبان و همچنين نحوه 
ــا قضاوت خواهند كرد و  هزينه ها و ريخت و پاش ه
كسانى كه براى تبليغات انتخابات، از بيت المال يا پول 
مشتَبه به حرامِ برخى افراد ديگر استفاده كنند، نخواهند 

توانست اطمينان مردم را به سوى خود جلب كنند.
ــه كه در تبليغات و  ــالمى گفتند: آنچ رهبر انقالب اس
شعارهاى داوطلبان اهميت دارد، اين است كه مواضع 
ــه و حكيمانه انقالب و  ــزت آفرين، صحيح، عاقالن ع
ــود. حضرت آيت اهللا خامنه اى  نظام اسالمى تثبيت ش
تأكيد كردند: مبادا در تبليغات، به برخى افراد معاند در 
خارج و يا حتى در داخل، چراغ سبز نشان دهيم زيرا 
دشمن در تالش است تا مردم را مأيوس و نااميد كند 
و متأسفانه برخى حنجره ها و زبان ها و قلم هاى بى تقوا 
هم در داخل حرف آنها را تكرار مى كنند. فرمانده كل 
ــدارى از انقالب را يكى از ويژگى هاى ممتاز  قوا پاس
ــمردند و افزودند: يكى  ــجويان اين دانشگاه برش دانش
ــدارى از انقالب، داشتن شناخت درست  از لوازم پاس

ــالمى و  ــق از مبانى نظرى و اصول انقالب اس و عمي
پايبندى به آنها است. رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان 
ــالمى، كسانى بودند كه با  كردند: در طول انقالب اس
ــق از مبانى نظرى  ــناخت عمي ــات و بدون ش احساس
ــدن با  ــدند و بعد از مواجه ش ــالب، وارد ميدان ش انق
يك تندباد، راهشان تغيير كرد و از مسير انقالب خارج 
ــدند. حضرت آيت اهللا خامنه اى يكى ديگر از لوازم  ش
ــناخت دقيق تاريخ انقالب  ــدارى از انقالب را ش پاس
ــالمى در واقع  ــتند و افزودند: تاريخ انقالب اس دانس
ــت و نشان دهنده آزموده و  عينيِت مبانى نظرى آن اس
تجربه شدِن مبانى نظرى در ميدان عمل است. ايشان با 
اشاره به تمركز بيش از حد رسانه هاى بيگانه بر برخى 
ــا برابرى آن،  ــاط ضعف كوچك و بزرگنمايى ده ه نق
خاطرنشان كردند: هدف آنها به فراموشى سپرده شدن 
تجربه هاى موفق نظام اسالمى و القاى نادرستى مبانى 
نظرى انقالب در مرحله عمل است، بنابراين همه مردم 
بويژه جوانان بايد از تاريخ انقالب آگاهى كامل داشته 
باشند. فرمانده كل قوا تأكيد كردند: يكى از وظايف مهم 
مسئوالن و فرماندهان دانشگاه امام حسين عليه السالم و 
همچنين مسووالن و اساتيد همه دانشگاه ها، آشنا كردن 
جوانان با تاريخ انقالب اسالمى است. حضرت آيت اهللا 
خامنه اى افزودند: آشنايى نسل جوان با تاريخ انقالب 
ــاز آينده اى اطمينان بخش و قطعى  ــالمى زمينه س اس
خواهد بود. ايشان خاطرنشان كردند: از ابتداى پيروزى 
انقالب اسالمى تاكنون، هر قدمى كه انقالب برداشته، 
نويد دهنده قدم بعدى بوده است و به همين دليل هرگز 
دچار بن بست نشديم و در داالن يأس و نااميدى قرار 
ــالمى تأكيد كردند: همواره  نگرفتيم. رهبر انقالب اس
فرج و مسير حركت به سوى آرمان ها، در مقابل ما باز 
بوده است و اگر در مواقعى پيشرفت مناسب نداشتيم به 
دليل كوتاهى و سستى خودمان بوده است و نه بن بست 

بودن راه پيش رو.

اخباری از ارستان

الو مردم ساالری

سه شنبه  ٧خرداد -١٧ رجب  ١٤٣٤ -٢٨ می ٢٠١٣ - سال دوازدهم - مشاره  ٣٢٠٥اخبار کوتاه  ٢   سیاسی
تاسف توكلى از گرانى 

حامل هاى انرژى 
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه متاسفم از 
اينكه مى خواهيم 30 درصد قيمت هاى حامل هاى انرژى 
ــط راه هستيم و از طرفى  را گران كنيم گفت: وقتى وس
ــير را دولت غلط پيموده است چاره اى  ــى از مس بخش
جز وصله و پينه نداشتيم. احمد توكلى در گفت وگو با 
مهر، در پاسخ به اين كه ظاهرا دولت نسبت به مصوبه 
اخير مجلس در خصوص هدفمندى يارانه ها و افزايش 
قيمت حامل هاى انرژى انتقاد دارد، گفت: دولت پيش از 
ــاليانه 120 هزار ميليارد دالر  ــن مى گفت با درآمد س اي
ــد قيمت هاى حامل هاى انرژى را 4 برابر كند  مى خواه
كه ما در مجلس با اين تصميم مخالفت كرديم و گفتيم 
ــور تحمل 4 برابر كردن حامل هاى انرژى را ندارد. كش

ــزود: با تصويب مجلس از 50 هزار ميليارد دالر  وى اف
41 هزار ميليارد به خانوارد تعلق مى گيرد و 9 هزار ميليارد 
ديگر 5 هزار ميليارد تومان مجدد به واسطه بهداشت و 
درمان دوباره به مردم بر مى گردد و 4 هزار ميليارد ديگر 
نيز سهم توليد مى شود تا اشتغال در كشور از بين نرود.

بازنشستگى با 10 سال حق بيمه 
ــت و سومين جلسه بررسى جزييات اليحه بودجه  بيس
سال 92 كه به احتمال زياد آخرين جلسه مجلس براى 
ــى بودجه 92 است،  به بررسى بندهاى مربوط به  بررس
ــول نظام ادارى و مديريت و بودجه و نظارت و هم  فص
ــاده واحده اليحه اختصاص  چنين بندهاى الحاقى به م
ــنا، نمايندگان بندى را به تصويب  دارد. به گزارش ايس
ــاس آن مصرف اعتبارات يك تا سه  ــاندند كه براس رس
درصدى شركت هاى دولتى برى انجام امور پژوهشى در 
موارد ديگر ممنوع است. نمايندگان در بخش نظام ادارى 
و مديريت مصوب كردند كه افزايش حقوق گروه هاى 
مختلف حقوق بگير به طور جداگانه توسط دولت انجام 
پذير باشد. نمايندگان مصوب كردند در تمامى دستگاه هاى 
اجرايى امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز 
حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين 
و پرداخت مى شود. نمايندگان بعد از جريان رسيدگى به 
ــتگى پيش از موعد  جزئيات اليحه بودجه 92 بازنشس
ــرايط  كاركنان دولت را مجدد احيا كردند. نمايندگان ش
ــركت ها را تعيين  عضويت دولتى ها در هيات مديره ش
ــقف ريالى اختيار  كردند. نمايندگان مصوب كردند س
شوراى فنى استان ها در مورد طرح هاى تملك دارايى هاى 
سرمايه اى استانى برابر نصاب معامالت متوسط اصالح 
مى شود. مجلس در مصوبه اى شرايط واگذارى طرح هاى 
ــى به بخش غيردولتى را در 11 بند تعيين  عمرانى دولت
ــتگاه هاى اجرايى با  ــس مصوب كرد كه دس كرد. مجل
ــارات هزينه اى  ــاير اعتب ــد صرفه جويى در س 10 درص
ــاى عمرانى خود را  ــد اعتبار هر يك از طرح ه مى توانن
افزايش دهند. نمايندگان تمام دستگاه هاى اجرايى ملى و 
استانى را مكلف كردند كه گزارش عملكرد قانون بودجه 
ــال هاى 91 و 92 را به معاونت برنامه ريزى و نظارت  س
ــور ارايه كنند. نمايندگان مصوب  راهبردى رييس جمه
كردند كه پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه ها و 
ــتگاه هاى اجرايى ممنوع است.  موسسات دولتى به دس
ــكونى  نمايندگان مصوب كردند كه در مجتمع هاى مس
ــجد و مدرسه تاسيس شود.  بيش از 1000 واحدى مس
نمايندگان مجلس تصميم گيرى درباره پرداخت حق بيمه 
ــاخت را به كميسيون  كارفرما در زمان صدور جواز س
ــد. نمايندگان تصويب كردند معادل  تلفيق محول كردن
ــى از فروش بليط  400 ميليارد ريال از محل درآمد ناش
هواپيما و كشتى پس از واريز به خزانه دارى كل كشور به 
جمعيت هالل احمر اختصاص يابد. نمايندگان به وزارت 
ــان بخش خصوصى و  ــازه دادند تا با متقاضي ــرو اج ني
تعاونى قرارداد خريد تضمينى برق منعقد كند. نمايندگان 
به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند از طريق سازمان 
نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور، پروژه هاى نيمه 
تمام دولتى را به موجب آيين نامه اى كه به تصويب هيات 
وزيران مى رسد با استفاده از مشاركت خيرين مدرسه ساز 
ــت دولت را براى استخدام  تكميل كند. نمايندگان دس
خارج از ضوابط قانون برنامه و قانون مديريت خدمات 
كشورى بستند. نمايندگان مصوب كردند كه 10 درصد 
ــاد به فعاليت هاى  ــارات معاونت قرآن وزارت ارش اعتب

قرآنى اختصاص مى يابد. 
نمايندگان يك بند الحاقى به اليحه بودجه را به تصويب 
ــاس آن جايگاه داران عرضه سوخت  رساندند كه بر اس
ــوند.   ــتر منتفع مى ش ــروش فرآورده هاى نفتى بيش از ف
ــارد تومان در  ــوب كردند كه 330 ميلي نمايندگان مص
راستاى اجرا و اتمام طرح هاى مناطق كمتر توسعه يافته 
ــه اى را گذراندند كه بر  ــود. نمايندگان مصوب هزينه ش
اساس آن دولت از خيرين براى اجراى طرح هاى عمرانى 
حمايت خواهد كرد. نمايندگان سازمان تامين اجتماعى 
ــال حق  ــانى كه حداقل 10 س ــف كردند به كس را مكل
بيمه پرداخت كرده اندحقوق بازنشستگى پرداخت كند. 
مجلس مصوب كرد كه رزمندگان فاقد مدارك جانبازى 
بعد از معرفى يگان هاى اعزام كننده، تحت پوشش بنياد 

شهيد و امور ايثارگران قرار گيرند.

رد صالحيت آقاى هاشمى به چه دليل؟
آقاى هاشمى با سابقه اجرايى و تجربه كشوردارى بايد 
ــد و رد صالحيت ايشان به دليل  تائيد صالحيت مى ش

سن زياد قابل توجيه نيست.
جعفرى از تهران

كانديداها توجه كنند
ــهروند به كانديداهاى تائيد صالحيت  به عنوان يك ش
شده مى گويم براساس واقعيت و به دور از جناح بندى 
سياسى با مردم سخن بگويند و بدانند رياست جمهورى 

يك امانت است.
يك شهروند

رد صالحيت آقاى كواكبيان
آقاى كواكبيان تنها كانديداى حزبى بود كه رد صالحيت 
ــت جمهورى خود  ــان 50 برنامه براى رياس شد. ايش
ــد سزاوار نبود كه رد  ارائه دادند اما مورد قبول واقع نش

صالحيت شوند.
شايسته- تهران

قابل توجه مسووالن آموزش و پرورش
ــد ثبت نام  ــالم كردن ــرورش اع ــووالن آموزش وپ مس
ــت خواهشمندم در  دانش آموزان در مدارس رايگان اس
اين خصوص نظارت بيشترى صورت گيرد تا تخلف 

انجام نشود.
احمدزاده- تهران

ايجاد روابط ناسالم  كارچاق كن ها  
رئيس اداره حفاظت كاركنان سازمان قضايى نيروهاى 
ــت و اطالعات  ــلح گفت: مهم ترين هدف حفاظ مس
ــازمان قضايى نيروهاى مسلح ايجاد امنيت و آرامش  س
ــت.محمدعلى حاجى  براى كاركنان بدون مچ گيرى اس
احمدى در گفت و گو با روابط عمومي سازمان، اضافه 
ــتا حفاظت، عمده فعاليت خود را در  كرد: در اين راس
ــازمانى و فرا سازمانى متمركز كرده  دو بخش درون س
ــت.وى يكى از عمده ترين معضالت و دغدغه هاى  اس
حفاظت در بخش فراسازمانى را وجود كار چاق كنان 
ــمرد و افزود: اين افراد فرصت طلب با  و جاعلين برش
ايجاد روابط ناسالم موجب هتك حرمت مراجع قضايى 
ــى از فعاليت حفاظت و اطالعات، بر  مى شوند و بخش
ــده تا  ــايى و برخورد با اين قبيل افراد متمركز ش شناس
كاركنان در محيطى آرام به فعاليت ادارى خود بپردازند. 
ــيوه ها و ترفندهاى فرصت طلبان اشاره كرد و  وى به ش
گفت: يكى از اين افراد به واسطه آشنايى با فرزند يكى 
ــرح وظايف و حوزه  ــكاران، اطالعاتى درباره ش از هم
فعاليت سازمان كسب كرده سپس با جعل برگ مأموريت 
سازمان و استفاده از تجهيزات نظامى، سوء استفاده هايى 
انجام داده كه به لطف خدا شناسايى و با مجوز قضايى 
توسط اين حفاظت دستگير و به همراه تجهيزات كشف 
شده به مراجع قضايى تحويل داده شد.حاجى احمدى 
ــازمان نسبت به  ــاره به آمار پايين تخلفات اين س با اش
ــح كرد: به اين تخلفات  ــر نهادها و ارگان ها تصري ديگ
ــود چون سازمان قضايى را مانند  اندك نيز توجه مى ش
جامه سفيدى مى دانيم كه اگر لكه كوچكى هم بر روى 
ــود. سياست حفاظت آن  آن بيفتد از دور نمايان مى ش
ــوء، پيشگيرى نمايد تا  ــت كه قبل از وقوع عمل س اس
لكه ايجاد نشود.وى عدم رعايت حفاظت گفتار و اسناد 
ــمرد و افزود: با توجه به اين  ــى از تهديدات برش را يك
ــازمان به پرونده هاى نيروهاى مسلح كه اهميت  كه س
فراوانى دارند رسيدگى مى كند، همه كاركنان مى بايست 
ــناد را رعايت  ــت گفتار و همچنين حفاظت اس حفاظ
نمايند. حاجى احمدى، كاركنان را از ورود به مناقشات 
و دسته بندى هاى سياسى بر حذر داشت و افزود: چون 
سازمان به جرايم اعضاى نيروهاى مسلح در زمينه ورود 
به مناقشات و گروه بندى هاى سياسى رسيدگى مى كند 

نبايد با شائبه اى روبه رو شود. 

تكذيب ارسال سالح به يمن و سومالى
ــران نزد  ــالمى اي ــفير و نماينده دائم جمهورى اس س
سازمان ملل متحد در نيويورك تاكيد كرد: اتهامات عليه 
ــالمى ايران در خصوص ارسال سالح به  جمهورى اس
يمن و سومالى جعلى و بى اساس بوده و با انگيزه هاى 
ــده است .به گزارش مهر،  سياسى- تبليغاتى منتشر ش
محمد خزاعى با ارسال دو نامه جداگانه به رئيس شوراى 
امنيت اين سازمان، اتهامات بى اساس عليه كشورمان در 
خصوص ارسال سالح به يمن و سومالى را رد و تاكيد 
ــند و مدركى  ــرد : اين ادعاها بدون ارائه هرگونه س ك
صورت گرفته است.سفير و نماينده دائم كشورمان در 
نامه مربوط به ادعاى تعلق محموله يكى كشتى توقيفى 
ــورمان، آورده است: تحقيقات  در آب هاى يمن به كش
اوليه نشان مى دهد كشتى توقيف شده در آب هاى يمن 
متعلق به جمهورى اسالمى ايران نبوده، در يك كشور 
ــده و تحت پرچم كشور پاناما فعاليت  اروپائى ثبت ش
مى كرده است، ضمن اينكه هيچ يك از كاركنان كشتى 
نيزتبعه ايران نبوده اند .محمد خزاعى با اشاره به اتهامات 
مشابه عليه كشورمان در سال هاى قبل كه برخى از آنها 
بعدا توسط مقامات يمنى رد شده است، افزود: در مورد 
ــند و مدركى در خصوص اتهامات  اخير هيچ گونه س
ــت. سفير و نماينده كشورمان  وارده ارائه نگرديده اس
خاطر نشان ساخت: جمهورى اسالمى ايران ادعاهاى 
مربوط به تعلق اين كشتى به ايران و يا ارسال سالح به 
يمن از مبداء ايران را جعلى و بى اساس قلمداد نموده و 
قاطعانه آن را رد مى كند. وى تاكيد كرد: انتظار مى رود  
شوراى امنيت سازمان ملل اين ادعاى داراى انگيزه هاى 
سياسى  را بررسى نمايد و جمهورى اسالمى ايران نيز 
آماده كمك در اين رابطه است. محمد خزاعى در نامه 
ديگرى ادعاهاى بى اساس ارسال سالح از سوى ايران 
جهت برخى گروه هاى افراطى در سومالى را تكذيب 
نمود و تاكيد كرد: جمهورى اسالمى ايران قاطعانه اين 
ــوده و آن را فاقد هرگونه اعتبار مى داند.  ادعا را رد نم
ــئوالنه  ــفانه اين ادعا به طور غيرمس ــزود : متاس وى اف
ــود، از  ــدون اينكه نظر ايران در اين رابطه گرفته ش وب
ــوى مجموعه اى منتسب به شوراى امنيت مطرح  و  س
ــس از آن محتواى اين گزارش با انگيزه هاى تبليغاتى  پ
ــد. سفير و نماينده دام  ــانه ها درز داده ش در برخى رس
ــف از انجام اين اقدامات  به نام  كشورمان با ابراز تاس
ــوراى امنيت  ــازمان ملل تاكيد كرد انتظار مى رود ش س
ــرورى را در جهت تصحيح و جبران اين  اقدامات ض

حركت ناعادالنه انجام دهد.

دور جديد مذاكرات بعد از انتخابات
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا گفت كه تاريخ 
ــروه 1+5 بعد از انتخابات  ــرات بعدى تهران و گ مذاك
رياست جمهورى ايران مشخص خواهد شد. به گزارش 
ايلنا به نقل از خبرگزارى ايتارتاس، «كاترين اشتون» با 
تاكيد بر اين كه تاريخ دقيق دور جديد مذاكرات تهران 
و 1+5 هنوز مشخص نيست، گفت كه زمان دقيق اين 
ــت جمهورى ايران كه  مذاكرات بعد از انتخابات رياس
ــخص خواهد شد.  ــود، مش در ماه ژوئن برگزار مى ش
اشتون پس از پايان آخرين دور گفت وگوهاى ايران و 
1+5 تاكيد كرده بود كه نمايندگان طرفين توافق كردند 
ــته و درباره ادامه روند  ــورهاى خود بازگش كه به كش
ــر رايزنى كنند. آخرين دور اين  گفت و گو ها با يكديگ

مذاكرات در شهر آلماتى قزاقستان برگزار شده بود.

تحويل دو تبعه آذرى 
ــفارت ايران در باكو گفت: دو  يك مقام مسوول در س
شهروند جمهورى آذربايجان كه چندى پيش در تبريز 
ــده بودند به زودى تحويل مقامات آذرى  ــت ش بازداش
ــفارت ايران در باكو  ــوند. اين مقام مسوول در س مى ش
ــرد: اين دو تبعه  ــان ك ــنا، خاطرنش در گفت وگو با ايس
آذربايجان آزاد شده اند و مراحل تحويل آن ها به مقامات 
آذرى در حال سپرى شدن است و به زودى به مقامات 

جمهورى آذربايجان تحويل داده مى شوند.
سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى آذربايجان به 
پايگاه اينترنتى «گون.آذ» درباره دو شهروند اين كشور كه 
در ايران بازداشت شده بودند، گفت: متاسفانه آن ها هنوز 

به سركنسولگرى ما در تبريز تحويل داده نشده اند.
ــولگرى  ــزارش «نيوز.آذ» وى افزود كه سركنس بنابر گ
ــورش به تالش ها براى مالقات با آن ها و آگاهى از  كش

وضعيت شان ادامه مى دهد.

84  نفر همراه رئيس جمهور بودند: از دختر احمدى نژاد 
تا پسر بقايى و همسر ثمره... هزينه هر شب اقامت هر 
اتاق 2 تخته از اين هتل 4 ستاره در ماه سپتامبر 2012، از 

400 تا 700 دالر اعالم شده بود.
ــفر محمود احمدى نژاد  به گزارش عصرايران پرونده س
ــمارى از جمله  ــه نيويورك كه با همراهى تعداد پرش ب
ــاى رئيس جمهور صورت  ــاى خانواده و فاميل ه اعض
ــانه ها قرار  گرفت، هر چند در آن زمان مورد انتقاد رس
ــادات توجهى نكرد ولى در  ــى به اين انتق گرفت و كس
بين نمايندگان مجلس، يك نفر به اين حيف و ميل بيت 
ــت(!) واكنش  ــط رئيس جمهورى ساده زيس المال توس
نشان داد و عليه او به كميسيون اصل 90 مجلس شكايت 
كرد. البته رئيس كميسيون اصل 90 مجلس مى گويد كه 
ــاكيان بيش از يك نفر بوده است ولى تا كنون  تعداد ش
نامى جز «نادر قاضى پور» نماينده اروميه نبرده است. به 
گفته «محمدعلي پور مختار» رئيس كميسيون اصل 90،  
ــه هواپيما، هزينه هر اتاق كه درهتل محل  «به جز هزين
اقامت رييس جمهور در اختيار همراهانش قرار گرفت 
شبي 400 تا 700 دالر  بود و بسياري از همراهان خانواده 

و اقوام مسووالن دولتي بودند.»
ــى تخلف صورت  ــت در صورت احراز نهاي ــرار اس ق
ــال  ــيدگى به قوه قضاييه ارس گرفته، مراتب جهت رس
شود تا كسانى كه باپول بيت المال، خانواده و دوستانشان 
را به نيويورك بردند، عالوه بر تحمل مجازات قانونى، 
خسارت وارده را از جيب خودشان جبران كنند. البته بايد 
منتظر بود و ديد كه آيا نهايتاً كار بدانجا مى كشد و چنين 

رأيى عليه مسووالن دولتى دست اندركار اين سفر صادر 
و اجرا مى شود؟!

جالب اينجاست كه مقامات دولتى، در آن زمان رسانه هايى 
مانند عصرايران را كه به اين بريز و بپاش معترض بودند 
متهم به دروغگويى و تشويش اذهان عمومى مى كردند.   
ــر كنيم كه  ــت، نامه زير راعيناً منتش ــن رو بد نيس از اي
ــيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى در جواب  كميس
شكايت قاضى پور از احمدى نژاد، نوشته است: بازگشت 
به نامه شماره 55177042 مورخ 2/11/92 موضوع «سفر 
سال گذشته رئيس جمهور و همراهان وى به نيويورك 
براى شركت در اجالس  مجمع عمومى سازمان ملل»، 
ــت  عليرغم عدم همكارى معاونت امور مجلس رياس
جمهورى در ارسال اطالعات مورد نياز كميسيون، نكات 

ذيل به استحضار مى رسد:
1-  تعداد ويزاهاى درخواستى 175 عدد بوده است.

2- ويزاهاى درخواست شده شامل حدود 50 عدد براى 
گروه پرواز و 125 عدد براى باقى افراد بوده است.

ــت  3- در مجموع 84 نفر از 125 عدد ويزاى درخواس
ــفر هيات اعزامى  ــر از كادر پرواز)، در س ــده (به غي ش
همراه رئيس جمهور بودند كه شامل هيات اصلى، هيات 
ــاى خانواه، گروه خبرى، گروه حفاظت و  همراه، اعض

ساير عوامل دست اندركار مى گردد.
4- از 84 نفر مسافر نيويورك، 27 نفر با گذرنامه سياسى 

و 57 نفر با گذرنامه خدمت اعزام شده اند.
ــه خدمت، حدود 43  ــر اعزامى با گذرنام 5- از 57 نف
نفر از مديران و كاركنان رياست جمهورى و 14 نفر از 

ــتگان و اعضاى خانواده  رئيس جمهور، معاونين و  بس
ديگر مديران ارشد بوده اند.

حضور پسر، عروس و همسران احمدى نژاد و مشايى 
در صحن مجمع عمومى سازمان ملل متحد

ــئول در هيات اعزامى ضرورت  6- سفر افراد غير مس
ــته و حضور همسران و اعضاى خانواده آنان  نيز  نداش

فاقد توجيه مى باشد.
7- حضور زنان مقامات همراه رئيس جمهور در حالى 
ــرف بين المللى تنها  ــت كه طبق ع صورت گرفته اس
همسران رئيس جمهور در چنين اجالس هايى حضور 

مى يابند.
8- از ميان همراهان رئيس جمهور، اسامى افراد زير ديده 

مى شود:
-  خانم اعظم السادات فراحى همسر رئيس جمهور،

-  خانم طيبه تركستانى همسر بقايى،
ــر رحيم  ــهربانو  ذبيحان لنگرودى همس ــم ش -  خان

مشايى،
-  خانم قصرى ضرغامى ثابت همسر ثمره هاشمى، 
-  آقاى عليرضا احمدى نژاد فرزند رئيس جمهور،
-  خانم حسنا احمدى نژاد فرزند رئيس جمهور،
-  آقاى رضا رحيم مشايى فرزند رحيم مشايى،

- آقاى امير رضا بقايى فرزند بقايى
ــه روزه به  ــفر س ــور و همراهان در س 9- رئيس جمه
نيويورك، در دو طبقه از هتلى در نيويورك مستقر شده 
ــاق 2 تخته از اين  ــب اقامت هر ات بودند. هزينه هر ش
هتل 4 ستاره در ماه سپتامبر 2012، از 400 تا 700 دالر 

اعالم شده بود.
10- با توجه به تنگناهاى اقتصادى و مشكالت ارزى 
ــورمان با آن  ــى از تحريم ها كه از سال 1391 كش ناش
ــد، تحميل هزينه هاى كالن ارزى و غير  مواجه مى باش
ــار مالى سنگين  ضرور، كارى غيرعادالنه و تحميل فش
ــعار عدالت و مهرورزى دولت  ــت و با ش بر مردم اس

منافات دارد.
ــه در حالى صورت مى گيرد  ــفرهاى غيرموج 11-  س
ــت جمهورى از تيرماه 1387، هياتى  كه در نهاد رياس
متشكل از نماينده رئيس جمهور، معاونان وزارتخانه هاى 
اطالعات و امور خارجه و همچنين دو نفر از نمايندگان 
ــالمى به عنوان ناظر بر سفرهاى  ــوراى اس مجلس ش

خارجى كاركنان دولت نظارت مى نمايد.
ــوراى اسالمى،   12- هيچ يك از نمايندگان مجلس ش

رئيس جمهور  را در  اين سفر همراهى نكرده اند.
ــهريور 91 حدود 2500  ــت آزاد هر دالر در ش * قيم
تومان بود كه براى هر اتاق هتل در نيويورك معادل يك 

ميليون تا يك ميليون و 750 هزار تومان است.

جزييات سفر فاميلى احمدى نژاد به نيويورك

ــزك پس از ارائه اليحه  ــم رديف اول پرونده كهري مته
ــرد: در مورد  ــه دادگاه عنوان ك ــن دفاعيه خود ب آخري
ــوم جوادى فرد اتهام گزارش خالف واقع متوجه  مرح
ــتماع دفاعيات من به  ــن بود كه اولياى دم پس از اس م
اين نتيجه رسيدند كه من در اين امر دخالتى نداشتم و 
تقصيرى در اين رابطه متوجه من نيست بنابراين آقاى 
ــبت به من اعالم  جوادى فرد رضايت كامل خود را نس
ــفاها اين مساله را در دادگاه اعالم كرد و  كرد كه هم ش

هم كتبا آن را به ثبت رساند.
ــخ به اين كه  ــعيد مرتضوى در پاس به گزارش ايلنا، س
ــون فرزند خود  ــه جوادى فر از خ ــه اتفاقى افتاد ك چ
گذشت، گفت: خون جوادى فر ارتباطى به من نداشت، 
مشاركت در بازداشت غيرقانونى و معاونت در گزارش 
خالف واقع متوجه من بود، ما هيچ جلسه خصوصى با 
خانواده جوادى فر نداشتيم اصل جلسه ما در دادگاه بود 
كه دفاعيات من را شنيدند. البته در جلسه اى كه دوستان 
ــتند من  جوادى فر به همراه خود او در آن حضور داش
ــى را به آنها ارائه دادم و  ــنادى را به همراه توضيحات اس

ــى در اختيار آنها قرار  ــناد براى بررس چند روز اين اس
داشت كه نهايتاً به اين نتيجه رسيدند كه من در اين دو 
ــتم، البته آنها نسبت به ساير قضات  مورد دخالتى نداش

رضايت ندادند و پيگير پرونده هستند.
ــا مى توان از  ــوال كه آي ــخ به اين س مرتضوى در پاس
صحبت هاى شما اين استنباط را داشت كه شما نسبت 
به قرارهاى بازداشت كهريزك دفاع مى كنيد، گفت: بحث 
ــت.حدود 145 نفر به  ــاع از فرد خاصى مطرح نيس دف
كهريزك منتقل شدند و درست است كه شرايط آنجا و 
غذا به گونه اى بود كه سه روز مشكالت و مضيقه هايى 
ــود اين  ــت اما آنچه مربوط به قضات مى ش وجود داش
ــدت با  ــتگيرى به ش ــت كه جوادى فر هنگام دس اس
مامورين درگير و مصدوم مى شود، به گونه اى كه بينى 
ــكند، مردمك چشمش پاره  او در خيابان انقالب مى ش
ــود و از ناحيه گردن پا و كتف دچار آسيب هايى  مى ش
ــتان فيروزگر و الله منتقل  مى شود. بنابراين به بيمارس
مى شود و پس از طى مراحل درمانى مورد بازداشت در 

كهريزك قرار مى گيرد. مرتضوى با بيان اينكه گزارشى 
ــتم جوادى فر در كهريزك اعالم  در مورد ضرب و ش
ــده است، گفت: تمام اعالم پزشكان قانونى مربوط  نش
ــتان فيروزگر و الله بوده است نه بازداشتگاه  به بيمارس
كهريزك. متهم رديف اول پرونده كهريزك همچنين در 
خصوص مرحوم روح االمينى نيز يادآور شد: از ابتداى 
بازداشت روح االمينى حيدرى فرد از او پرسيده چرا به 
تذكرات پليس پاسخ ندادى كه او عنوان كرده است آنها 
ــيله باتوم  ــه من تذكر ندادند بلكه تنها چند بار به وس ب
ــر من كوبيدند. بنابراين روح االمينى ضربه اول را  به س
ــت و در مرحله بازجويى عنوان  در خيابان خورده اس
كرده كه من وكيل مى خواهم و مخالفت هايى را داشته 
ــتان او عنوان مى كنند كه وى هنگام انتقال  است. دوس
به سالن ساختمان پاركينگ پليس امنيت كتك خورده 
ــتم بيرون از كهريزك  ــت، بنابراين ضرب و ش بوده اس
ــتان او مساله  ــت به گونه اى كه دوس صورت گرفته اس
ــت روح االمينى  ــرح كردند كه به دليل اينكه پش را مط

ــته است و نمى توانسته به پشت  زخم هاى چركى داش
بخوابد ساير زندانيان از او مراقبت مى كردند. مرتضوى 
افزود: درست است كه در آن موقع در كهريزك خارج 
ــتاندارد  ــدند و ظرفيت اس از ظرفيت زندانيانى وارد ش
رعايت نشده است اما اميدواريم ديگر هيچ وقت شاهد 
اين مشكالت نباشيم. در ادامه خبرنگارى از مرتضوى 
ــما را متهم معرفى  ــيد آيا در صورتى كه دادگاه ش پرس
ــاله اعتراض خواهيد كرد كه او  ــبت به اين مس كند نس
گفت: حتما اعتراض مى كنيم، چرا بايد تمكين كنيم؟ من 
خودم حقوقدان هستم و ده سال مدرس دانشگاه بوده ام، 
اگر حكمى صادر شود و منطبق بر محتويات پرونده و 
حق و عدالت نباشد قطعا اعتراض مى كنيم  و بر اساس 
قانون پيگيرى هاى خود را جلو مى بيريم تا از تمام حق 
ــيم. مرتضوى با اشاره به  و حقوق خود دفاع كرده باش
ــد: ما در اين  مالقات خود با خانواده كامرانى يادآور ش
ــان  مالقات مداركى را ارائه كرديم و ديگر آنها خودش
مى دانند و وجدانشان، اگر پس از داليل ما متوجه شوند 

بى تقصير هستيم بايد رضايت دهند.

ــده همراهى  ــت: پرون ــه گف ــوه قضائي ــخنگوى ق س
رئيس جمهور با اسفنديار رحيم مشايى هنگام ثبت نام 

انتخابات رياست جمهورى در حال رسيدگى است.
ــالم غالمحسين محسنى  به گزارش مهر، حجت االس
اژه اى در چهل و هفتمين نشست خبرى سخنگوى قوه 
قضائيه در مورد وضعيت پرونده همراهى رئيس جمهور 
ــايى هنگام ثبت نام در وزارت  ــفنديار رحيم مش با اس
كشور گفت: اين پرونده به قوه قضائيه منتقل شده و هم 
اكنون در حال رسيدگى است. وى در مورد اينكه آيا رد 
صالحيت آيت اهللا  هاشمى رفسنجانى و اسفنديار رحيم 
مشايى به دليل داشتن پرونده در قوه قضائيه بوده است 
با رد اين موضوع گفت: احراز نشدن صالحيت بستگى 

به نظر و تشخيص شوراى نگهبان دارد.
وى در مورد پرونده مهدى هاشمى گفت: متهم و وكيل 

ــته اند به صورت  ــده اندكه نتوانس اين پرونده مدعى ش
ــت  ــل پرونده را مطالعه كنند به اين دليل درخواس كام
ــد. ضمن  ــان پذيرفته ش مهلت كرده اند كه درخواستش
ــود و براى رفع  ــه قاضى نيز نواقصى در ذهنش ب اينك
ــخنان وكيل  ــرا ارجاع داد. س نقص، پرونده را به دادس
ــمى كه گفته است پرونده گم شده صحت  مهدى هاش
ندارد و پرونده در دادسراى انقالب تهران است. محسنى 
ــتگيرى تعدادى از حاميان دولت در  اژه اى در مورد دس
ــتان ها و فيلتر شدن سايت هاى آنان گفت: همه بايد  اس
بر قانونمدارى تكيه كنيم. اگر هر كسى يا سايتى اقدام 
مجرمانه انجام دهد تحت تعقيب قرار مى گيرد. سايت ها 
ــايت هاى ثبت شده  ــتند كه يكى از آنها س دو نوع هس
ــت و در صورتى كه آنها مطلبى را بنويسند كه عليه  اس
ــه اول تذكر مى گيرند و در  ــد در مرحل امنيت ملى باش

ــب را حذف نكنند  ــى كه پس از تذكر نيز مطل صورت
ــتان مى تواند طبق ضوابط اقدام  كارگروه ويژه يا دادس
كند. سخنگوى قوه قضائيه افزود: كسانى كه هم اكنون 
نامزد تاييد صالحيت شده هستند اگر مرتكب تخلفى 
ــوند طبق قانون براى آن ها پرونده تشكيل اما پس از  ش
انتخابات به پرونده آنها رسيدگى مى شود. اما اگر ستاد 
ــوند همان موقع  يا حاميان كانديدايى مرتكب جرم ش
ــيدگى خواهد شد. به گفته دادستان  به جرايمشان رس
كشور، ستادهاى كانديداهايى كه صالحيت آنها رد شده 
ــت حق فعاليت انتخاباتى ندارند و دادستان جلوى  اس

آنها را مى گيرد. 
ــان نيز كار  ــتادها يا نشرياتش ــط س اگر اين افراد توس
ــود.  ــى انجام دهند جلوى اين كار گرفته مى ش انتخابات
محسنى اژه اى با اشاره به تشكيل ستادهاى پيشگيرى از 

جرايم انتخاباتى، فعاليت هاى اين ستاد را موفق ارزيابى 
كرد و اظهار داشت: در اين دوره از انتخابات هم افزايى 
ــده است اگر چه در دوره  خوبى در اين رابطه انجام ش
قبل شوراى نگهبان و وزارت كشور نسبت به فعاليت 
ــا در اين دوره اين  ــان ندادند ام ــتادها اقبالى نش اين س
دستگاه ها و ساير دستگاه هاى عضو اين ستاد همكارى 
خوبى داشتند. وى از ثبت 11 مورد شكايت و تخلف 
ــر داد و تاكيد كرد: البته  ــنبه خب انتخاباتى تا روز پنجش
ــكايت و گزارش تخلفات نسبت به دوره  اين ميزان ش
گذشته بسيار كم شده است و مى توان گفت كه عمده 
اين تخلفات تبليغات زودرس است. خوشبختانه در اين 
دوره همه نامزدها و ستادها مقيد به قانون هستند و اگر 
به همين صورت تا پايان راه را ادامه دهند شاهد كمترين 

تخلف و جرم انتخاباتى خواهيم بود. 

اظهارات جديد مرتضوى درباره اتفاقات كهريزك 

سخنگوى قوه قضائيه اعالم كرد:
رسيدگى قضايى به پرونده احمدى نژاد


