
محمدعلى انصارى:

جمهوريت و اسالميت مد نظر امام(ره) محقق نشده است
 مبادا اركان قدرت با استفاده از امكانات در انتخابات دخالت كنند

ــت سالگرد  ــتاد بزرگداش محمد على انصارى دبير س
ارتحال حضرت امام خمينى(ره) در جمع خبرنگاران بر 
ضرورت نهادينه كردن همه جانبه اسالميت و جمهوريت 

مدنظر امام تاكيد كرد.
انصارى ضمن خيرمقدم به اصحاب رسانه با بيان اينكه 
ــن وعظيم ترين حادثه تاريخ  ــال ازوقوع بزرگتري 24 س
ــت:  ــر در تقويم ملت ايران مى گذرد، اظهار داش معاص
ــت كه هر  ــخصيت امام آنقدر پرنفوذ و پرجاذبه اس ش
مناسبتى كه با آن پيوند مى خورد، آن مناسبت تاريخ ساز 
و جاودانه مى شود. وى در ادامه افزود: از جمله حوادث 
تاريخ ساز، حادثه 15 خرداد سال 42 است كه هم اكنون 
نيم قرن از آن حادثه مى گذرد. آن زمان كمتر كسى تصور 
مى كرد كه حادثه 15 خرداد از شهر قم فراتر رود و كمتر 
كسى تصور مى كرد كه حادثه 15 خرداد به موج عظيم 
تبديل شود كه پهنه آن، به پهنه تمام اقيانوس هاى فكرى 
و سياسى تبديل شود و منشا تحوالت عظيم سياسى در 
ــود. به  دوران معاصر و تاريخ ملت هاى جهان تبديل ش
ــبت و مناسبت هاى ديگر از جمله  تعبير ديگر اين مناس
ــالروز ورود امام و ده ها  رحلت جانسوز امام(س) و س
ــت، چون به امام پيوند  ــبت ديگر از اين سنخ اس مناس

خورده اند؛ تاريخ ساز و جاودانه شدند.
ــى اين است كه  ــوال اساس انصارى تصريح كرد : اما س
ــگاه امام مهمترين حادثه  ــبت و حوادث از ن كدام مناس
ــود كه در طول پنجاه سال  و كارهايى نام گذارى مى ش
ــرت امام بزرگترين و  ــت از  نگاه حض اتفاق افتاده اس
زيباترين و با شكوه ترين حادثه اى كه جاودانه و حماسه 
سازشد، جمهورى اسالمى ايران است، هيچ چيز به اندازه 
جمهورى اسالمى ايران در نگاه امام  با ارزش تر نيست 
ــايد براى بسيارى از انسان ها هضم اين تعبير مشكل  ش
باشد كه امام بارها فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات 
ــت. اگر شما تمام مقررات حاكم را در يك طرف و  اس
ــالمى را در طرف ديگر قرار  نظام مقدس جمهورى اس

دهيد باز كفه جمهورى اسالمى سنگين تر است.
ــور امام از  ــوال كه  منظ ــا طرح  اين س ــه ب وى در ادام
ــت، گفت : جمهورى اسالمى  جمهورى اسالمى چيس
ــه ظاهرى و حقيقت دارد. نماد  يك نماد، روح، هندس
ــور ما بتواند  ــالمى اين است كه اگر كش جمهورى اس
ــالمى و  ــو و مقررات دينى، احكام عقالنى و اس در پرت
همزيستى مسالمت آميز تمام ملت هايى كه در  درون اين 
ــى و  نظام حركت مى كنند و در تمام عرصه هاى سياس
بين المللى بتواند يك چهره موجه و يك الگو از زندگى 

بشريت به جهانيان عرضه كند آن زمان جهانيان خواهند 
گفت جمهورى اسالمى داراى يك نماد خوب و قابل 
احترام است. بسيارى از مردم ايران قضاوت هاى خود را 
بر اساس جلوه ها و نمادها انجام مى دهند. مردم جهان، 
استانداردها و معيارهايى را تعريف كردند كه بر اساس آن 
در مورد اخالقى بودن، پيشرفته بودن و عقب مانده بودن 
اظهار مى كنند و در اين ميان معيارهاى عرفى و اخالقى 
ــا براى قضاوت خود به  ــن نظم جايگاهى ندارد ت در اي

معيارهاى فكرى و درونى مراجعه كنند .
انصارى با تاكيد بر اينكه جمهورى اسالمى بايد حرفى 
براى گفتن داشته باشد؛ اظهار داشت : جمهورى اسالمى 
بايد بتواند اخالق،  انسانيت و پيشرفت علمى را نهادينه 
كند تا جهانيان بگويند كه جمهورى اسالمى يك نماد 
برتر است الحمد هللا كشور ما در اين زمينه دستاوردهاى 
ــت اما اگر امروز كسى ادعا كند كه  ــترى داشته اس بيش
جمهورى اسالمى نماد تمدن و اقتصاد پيشرفته بوده و 
ــكالت خود پيروز شده است، قطعا حرف  بر تمام مش
ــالت همه ما و تمام آحاد جامعه  ناصحيحى است. رس
بايد تحقق مدينه فاضله مورد نظر پيامبر يا مدينه فاضله 

افالطونى يا فالسفه يا قضاوت هاى اجتماعى باشد.
ــاله كه جامعه ما با  ــد على انصارى با بيان اين مس محم
وجود تهمت ها، اختالس ها و ناامنى ها نمى تواند ادعاى 
ــد، گفت: آيا با وجود اين مشكل  ــالميت داشته باش اس
ــالميت داشت؟ بسيارى اين تعبير را  مى توان ادعاى اس

دارند كه منظور از جمهورى اسالمى داروى شفابخش 
است اين تعبير اشتباه است مگر ملت ما بيمار هستند كه 

بخواهيم داروى شفابخش به آنها بدهيم.
ــان سالم بايد غذاى سالم  وى در ادامه با بيان اينكه انس
ــت:نبايد مردم تصور كنند كه با راى  بخورد اظهار داش
ــخ خورده و ذائقه  ــالمى بايد داروى تل به جمهورى اس
ــود. انصارى با بيان اينكه جمهورى اسالمى  آنها تلخ ش
بايد پاسخگوى نياز انسان هايى باشد كه مى خواهند زير 
ــت: در اين مقطع اين  اين چتر زندگى كنند،  اظهار داش
ــود كه چرا در زمينه اسالميت كار  ــوال مطرح مى ش س
ــده است چرا سخنوران و هنرمندان در  زيادى انجام نش
مورد اسالميت نظام نه از بعد حكومتى و شفابخشى بلكه 
ــواالت  از بعد توانمندى كار نكردند؟ چرا جوانان ما س
ــتند؟ و به چشم  ــته و از دين گريزان هس ــى داش اساس
ترديد به دين نگاه مى كنند؛ اين ضعف ها به تبيين ما در 
ــالم برمى گردد. وى در ادامه افزود: امام بارها  تئورى اس
ــا در اخالق، آزادى  ــخنان خود تاكيد كردند كه م در س
و كرامت انسانى نياز به هيچ قانونى به جز قانون اسالم 
نداريم. متاسفانه برخى حق راى را به جمهوريت تعبير 
ــالمى است حتى  مى كنند كه اين جفا به جمهورى اس

برخى مى گويند كه اين حق، يك حق ثانويه است.
ــارى تصريح كرد: حق انتخاب حقى مختص تمام  انص
ــت كه جايگاه انسان ها را از ساير موجودات  انسان هاس
متمايز مى كند همچنانكه خداوند در لقد كرمنا بنى آدم 

بر اين مساله تاكيد كرده است اگر شما از خداوند سوال 
ــت؟ جواب  ــور از تكريم و تعظيم چيس كنيد كه منظ
خواهيد شنيد كه هيچ تعظيم و تكريمى  باالتر از انتخاب 
و اراده انسان ها نيست. درعالم هستى، موجودات از اين 
ــتند. دبير ستاد بزرگداشت  حق انتخاب برخوردار نيس
ــح كرد : در جمهورى  ــال امام(س) در ادامه تصري ارتح
اسالمى همه از حق انتخاب و اعمال قدرت برخوردارند 
ــن اعتراف مى كنم كه  ــت م واين اعمال جمهوريت اس
هنوز ابعاد جمهوريت مد نظر امام را نمى شناسم متاسفانه 
ــت و پا  از جمهوريت مدنظر امام يك جمهوريت دس
شكسته را تعبير مى كنم. به نظر من تمام دلسوزان بايد به 
مردم اين آموزش را بدهند كه از چه حقوقى برخوردار 
هستند نبايد هر حركتى را بايد شكل بگيرد آن را مورد 
انتقاد قرار بدهيم. وى با اشاره به رسالت رسانه ها گفت: 
متاسفانه بسيارى تنها بر حق راى تاكيد مى كنند و مرتب 
ــركت در انتخابات يك  ــخن را مى شنويم كه ش اين س
تكليف شرعى است، در حالى كه جمهورى اسالمى اين 
حق را به جامعه مى دهد و تاكيد مى كند كه متوليان امر 

بايد براى تحقق حق انتخاب مردم تالش كنند.
ــاره به نقش احزاب اظهار داشت: اگر احزاب  وى با اش
ــت شكل مى گرفتند، مى توانستند به  در جامعه ما درس
انتخاب بهينه مردم كمك كنند. البته احزاب حق ندارند 
اين گونه تبليغ كنند كه اگر شما به اين فرد راى بدهيد، 
ــد و در صورتى كه به ما راى  ــرع عمل كردي خالف ش
بدهيد منطبق با شرع عمل كرديد. وى در نهايت به اركان 
ــره گيرى از امكانات  ــدرت توصيه كرد كه مبادا با به ق
ــتاد بزرگداشت  خود در انتخابات دخالت كنند. دبير س
ارتحال امام(س) اظهار داشت:  اين افتخار بزرگى براى 
ــالمى است كه رهبر آن نيز يك راى دارد.  جمهورى اس
امام، زمانى كه راى خود را در صندوق مى انداخت من كه 
در نزديكى ايشان بودم از راى ايشان مطلع نمى شدم. ما 
بايد براى حاكميت، جمهوريت و اسالميت نظام آن قدر 
تالش كنيم كه مردم در روز 14 خرداد با شور و شوق در 
مراسم بزرگداشت امام شركت كرده و بگويند كه ما ثمره 
شركت در اين مراسم را در انتخابات رياست جمهورى 
به نمايش خواهيم گذاشت. محمدعلى انصارى تأكيد 
كرد: مردم ضمن احترام به امام جايگاه بيت و منتسبان به 
ايشان را نيز هميشه حفظ مى كنند و فكر نمى كنم كسى 
عشق امام را در سينه داشته وبا بى مهرى به بيت امام را 
قبول داشته باشد همه منتسبان و ياران امام در جمهورى 

اسالمى داراى كرامت و عزت هستند.

ــودن ماه خرداد  ــاره به حادثه خيز ب رييس جمهور با اش
گفت: پيام حوادث خرداد، راه روشن آينده است.

محمود احمدى نژاد ضمن افتتاح سه پروژه ارتباطاتى در 
شركت ارتباطات زيرساخت در گفت وگويى به صورت 
ــوريه اظهار كرد:  ــفير ايران در س ويدئو كنفرانس با س
ــى كه در خردادماه افتاده، همواره اتفاقات بزرگى  اتفاقات
ــت. امام (ره) نيز اشاره دارند كه انتظار فرجش  بوده اس
نيمه خرداد كشم و خودشان نيز در خردادماه به آسمان پر 
كشيدند، پيام حوادث خرداد راه روشن آينده است. وى 
با اشاره به حوادث سوريه ابراز اميدوارى كرد كه در آينده 
جهانى فارغ از ستم وظلم و سرشار از مهربانى و كرامت 
براى انسان ها داشته باشيم و با برگزارى انتخابات آزاد و 
احترام به حقوق مردم و كنار گذاشتن سالح در سوريه 

شاهد همبستگى و يكپارچگى سوريه باشيم.
ــاره به اهميت  ــاب، احمدى نژاد با اش ــه گزارش انتخ ب
ــان، ارتباط  ــاله اصلى انس موضوع ارتباطات گفت: مس
است. خداوند انسان ها را خلق كرده است تا به باالترين 

درجه انسانى دست يابد و اين در گرو ارتباط است.
ــانى  ــا بيان اين كه همه ارزش هاى انس رييس جمهور ب
ــان ها متجلى مى شود، افزود: هر چه  در ارتباط ميان انس
ارتباطات گسترده تر شود فرصت براى شكوفايى و تعالى 
انسان بيشتر خواهد شد. وى تاكيد كرد: ما بايد به سمت 
توسعه ارتباطات پيش برويم، اين كه برخى فكر مى كنند 
ــوند  ــات را محدود كنيم آدم ها حفظ مى ش ــه ارتباط ك
ــت، اگر فكر كنيم كه اينگونه درست  حرف غلطى اس
است، بايد به خودمان شك كنيم، كدام انديشه مى تواند 
برتر از انديشه حق و انديشه الهى باشد، كدام انديشه از 
اسالم ناب مى تواند برتر باشد؟ اگر كم مى آوريم مشكل 
ــت، احكام الهى عدالت و پاكى در جامعه رشد  از ما اس

يافته و امكان اجرا دارد. احمدى نژاد در ادامه با اشاره به 
ظرفيت هاى منابع طبيعى و انسانى كشورمان گفت: ما 
ــيدن به هر نقطه آرمانى كه براى ايران متصور  براى رس
ــانى خودمان  ــيم، بايد بر مزيت هاى طبيعى و انس باش
ــا حالت جنگ با دنيا  ــه كنيم. البته من نمى گويم م تكي
ــيم ما پرچم دار صلح هستيم و ايستادگى  را داشته باش
ــدارى از صلح است، ما بايد بر  در برابر ظلم، خود پاس
داشته هاى خودمان تكيه كنيم. وى با بيان اين كه گسترش 
ارتباطات مى تواند مزاياى بسيارى براى كشورمان داشته 
ــد، گفت: بعضى  نمى فهمند و فكر مى كنند با نگاه  باش
امنيتى مى توان كار كرد. در حالى كه اگر در مسير اصلى 
ــيم اتفاقا امنيت ماباال مى رود و به غير از  ارتباطات باش

اهداف اقتصادى در جهت اهداف انسانى ما نيز هست. 
ايرانى ها هر چه قدر ارتباط داشته باشند به نفعشان است؛ 
ايران هرگز از ارتباط ضرر نكرده، بلكه ايرانيان برون گرا 
هستند. وى گفت: برخى چون خود كوچكند، ملت ما 
را هم كوچك مى پندارند، ما حقيقت اسالم را گرفتيم، 
اگر به مدعيان گوش مى داديم، چيزى نداشتيم. كسانى 
كه اهللا اكبر مى گويند در مقابل دوربين سر مى برند. يعنى 
همان تعصبات 1400 سال پيش. ايرانى ها حقيقت را از 
اسالم گرفتند و پايش ايستادند و اين ناسيوناليسم نيست، 
ذكر نعمت خدا است. خدا اين سرزمين و مردمانش را 
ــراى ابالغ يك پيام بزرگ  ــت و آنان را ب صيقل داده اس
فرصت داده است، كسى كه پيام جهانى دارد بايد ارتباط 
ــترش  برقرار كند. احمدى نژاد با تاكيد بر ضرورت گس
ــر راه  ــاى كوچك را بايد از س ــات گفت: آدم ه ارتباط
ــطح ملى و  ــم، آدم هاى كوچك نمى توانند در س برداري
بين المللى بينديشند، من ايمان دارم كه در آينده نزديك 

ايران مرز دانش خواهد شد.

دیپلماسی

الو مردم ساالری
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تحليل جديد باهنراز فضاى سياسى كشور:
ثبت نام جليلى، شبهه  ايجاد كرد كه او منتخب نهايى نظام است ولى اينگونه نيست 

 دستور العمل مكتوب به سپاه و بسيج براى عدم حمايت از كانديداها در انتخابات 

مخالفت فرانسه با حضور ايران 
در كنفرانس سوريه

ــه مشاركت ايران در كنفرانس  وزير امور خارجه فرانس
ــوريه را منتفى دانست و در  صلح پيشنهادى درباره س
اظهاراتى بى اساس مدعى شد كه تهران در اين مناقشه 
دخيل است و تمايلى به صلح ندارد. خبرگزارى رويترز 
ــو، وزير امورخارجه  ــزارش داد: لورن فابي از ابوظبى گ
فرانسه در ضيافت شامى ميزبان سرگئى الوروف، وزير 
ــر امور خارجه  ــيه و جان كرى، وزي امور خارجه روس
آمريكا خواهد بود كه در طول آن درباره سوريه مذاكره 
مى شود. فابيو در هواپيمايى كه راهى ابوظبى بود گفت 
كه حتى با وجودى كه دولت بشار اسد، رييس جمهور 
ــوريه با حضور در ميز مذاكرات موافقت كرده است  س
اما هيچ چوب جادويى «براى آوردن طرف ها برسر ميز 
ــت كه ايران بايد  ــيه تاكيد كرده اس وجود ندارد». روس
ــوريه كه قرار است به پيشنهاد مسكو و  در كنفرانس س
ــنگتن احتماال ظرف چند هفته آينده برگزار شود،  واش
شركت كند. اما فابيو با طرح ادعاى حضور افسران ايران 
ــوريه كه عمليات ها را هدايت مى كنند و حضور  در س
حزب اهللا گفت كه اين موضوع نشان مى دهد ايران جايى 
در ميز مذاكرات ندارد. وى افزود: روس ها مى خواهند 
ــا مخالفيم زيرا ايران به  ــركت كند اما م ايران در ژنو ش
ــت و برعكس خود را  ــى نيس دنبال يك راه حل سياس
مستقيما در ميان اين نبرد انداخته است. فابيو همچنين 
گفت كه با توجه به اينكه مذاكرات پيچيده درباره برنامه 
هسته اى ايران با كشورهاى بزرگ كه فرانسه، آمريكا و 
روسيه را شامل مى شود، در ماه هاى آينده انجام مى گيرد، 
ــوريه به ايران آن  ــاركت در كنفرانس س دادن اجازه مش

مذاكرات را دشوار خواهد كرد.

ادعاى شيخ االزهر درباره ايران
ــران و حتى قاهره مبنى بر  ــا وجود تاكيدات مكرر ته ب
اينكه ايران تالشى براى گسترش فرهنگ تشيع در مصر 
ــه آن را تالش ايران براى  ــيخ االزهر از آنچه ك ندارد، ش
ــترش تشيع در كشورهاى سنى نشين خواند، انتقاد  گس
ــيخ االزهر در  ــنا احمد الطيب، ش كرد. به گزارش ايس
ــى با انتقاد از آنچه كه آن را  گفت وگو با تلويزيون دوب
تالش ايران براى گسترش مذهب تشيع در كشورهاى 
سنى نشين خواند، گفت كه اين مساله چيزى است كه 
ــت و نمى تواند براى آن قابل  مورد رضايت االزهر نيس
قبول باشد. وى در ادامه به وجود اختالفات مذهبى ميان 
مصر و ايران اشاره كرد و مدعى شد كه اين اختالف به 
ــود در ايران برنمى گردد  مخالفت با مذهب دينى موج
بلكه به تالش اين كشور براى گسترش آن و شيعه كردن 

جوانان مصرى و ديگر افراد اهل تسنن برمى گردد.
 

اظهارات سعود الفيصل عليه ايران
ــتان آنچه را كه تهديدات ايران  وزير امور خارجه عربس
ــدوارى كرد  ــوم و ابراز امي ــه بحرين خواند، محك علي
ــاد آرامش و حفظ صلح گام  ــتاى ايج كه تهران در راس
ــتان، سعود الفيصل  بردارد. به گزارش خبرگزارى عربس
در كنفرانس خبرى مشترك با سلمان خورشيد، همتاى 
هندى اش در جده با طرح اين ادعا كه ايران از زبان تهديد 
عليه كشورها استفاده مى كند، مدعى شد اميدوار است كه 
ايران در راستاى ايجاد آرامش و حفظ صلح قدم بردارد 
و به جاى استفاده از زبان تهديد به ايجاد روابط مستحكم 
ــايگانش بپردازد. وى در ادامه با ابراز تاسف از  با همس
آنچه كه تهديد ايران عليه بحرين خواند، مدعى شد كه 
چنين تهديداتى موجب پيچيدگى بيشتر اوضاع مى شود 
و عقل حكم مى كند كه در چنين حاالتى انسان درايت و 
بصيرت بيشترى به خرج دهد و آتش بيار معركه نباشد. 
ــش ايران نه آتش افروزى  ــن رو ما اميدواريم كه نق از اي
بلكه ايجاد آرامش و حفظ صلح باشد. الفيصل ادامه داد: 
ــك ما هيچ هدفى را عليه ايران دنبال نمى كنيم اما  بى ش

اميدواريم كه با يكديگر حسن همجوارى داشته باشيم.

تحريم، ايران را مجبور به توقف 
غنى سازى اورانيوم نمى كند

ــابق آمريكا در عراق و ديپلمات  رايان كروكر سفير س
ــف برنامه  ــت: تحريم، به توق ــه كار آمريكايى گف كهن
ــه گزارش فارس به  ــته اى ايران نخواهد انجاميد. ب هس
ــفير سابق  نقل از لس آنجلس تايمز، «رايان كروكر»، س
اياالت متحده آمريكا در عراق و كسى كه جورج بوش، 
وى را «لورنس آمريكايى عربستان» خوانده بود، تصريح 
كرده است تحريم، ايران را مجبور به توقف غنى سازى 

اورانيوم نخواهد كرد.

تقاضا از خيرين
جوانى با داشتن زن و يك فرزند به دليل پرداخت نكردن 
يك ميليون و هفتصد هزار تومان ديه مدت 7 ماه است 
ــر مى برد از كسانى كه توانايى كمك  كه در زندان به س
ــمندم در اين خصوص  ــه اين جوان را دارند خواهش ب
كمك كنند. گفتنى است اطالعات الزم در  دفتر روزنامه 

موجود است.
يك شهروند

دخالت نظاميان در سياست
امام(ره) همواره به نظاميان توصيه مى كرد كه در سياست 
دخالت نكنند. توصيه مى شود در زمان انتخابات نظاميان 
ــت مسووالن به  در اين خصوص نظر ندهند و الزم اس

آنان تذكر دهند.
شهروندى از تهران

تقدير و تشكر از مسووالن صنعت پتروشيمى
ــردى آگاه و  ــيمى كه ف ــركت پتروش از مدير عامل ش
ــيمى را برگزار كردند  باسواد هستند و همايش پتروش
تقدير و تشكر مى كنم. دولت بايد از صنعت پتروشيمى 
ــتفاده كند بنا به گفته وزير نفت  ــتغال زايى اس براى اش
صنعت پتروشيمى تاكنون موفق بوده است بايد از همه 

دست اندركاران اين صنعت نيز تقدير كرد.
حيدرى از اهواز

انتقاد از اصولگرايان
از قم تماس مى گيرم. مى خواهم به اصولگرايان بگويم 
شما، احمدى نژاد را براى رياست جمهورى انتخاب كرديد 
و اكنون به دليل گرانى و تورم از وى انتقاد مى كنيد. گرانى 
در دولت قبل از احمدى نژاد كنترل مى شد ولى در حال 

حاضر هر روز قيمت ها افزايش پيدا مى كند.
رضايى

نهايى شدن پرونده سفرپرهزينه 
رييس جمهور به نيويورك

ــفر  ــودم مجلس گفت: س ــل ن ــيون اص ــس كميس ريي
ــال قبل انجام شد هزينه  رييس جمهور به نيويورك كه س
ــرد. محمدعلى پورمختار  ــور تحميل ك زيادى را به كش
درگفت و گو با خانه ملت، افزود: نادر قاضى پور نسبت به 
سفر سال گذشته رييس جمهور به نيويورك با 125 همراه 
معترض بود از اين رو به كميسيون اصل 90 شكايت كرد. 
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ درمجلس شوراى اسالمى 
افزود: به جز هزينه هواپيما، هزينه هر اتاق كه درهتل محل 
ــار همراهانش قرار گرفت  اقامت رييس جمهور در اختي
ــبى 400 تا 700 دالر بود. وى با بيان اينكه حضور اين  ش
ــرورى نبود، افزود:  ــفر به نيويورك ض تعداد همراه درس
بسيارى از همراهان خانواده و اقوام مسووالن دولتى بودند. 
پورمختار گفت: شكايت قاضى پور بررسى نهايى شد و 
ــت و درصورتى كه  گزارش آن آماده قرائت درصحن اس
تخلفى تشخيص داده شود به قوه قضاييه ارجاع خواهد 
ــد. به گفته پورمختار پاسخ دولت به كميسيون درباره  ش
دليل همراهى 125 نفر از افرادى كه ضرورتى به همراهى 

آنها نبوده قانع كننده نبود و پاسخ ها كلى بود.

افزايش قيمت حداقل 38 درصدى 
حامل هاى انرژى در سال 92

ــوراى اسالمى در جريان بررسى  نمايندگان مجلس ش
جزييات اليحه بودجه 92، درآمد 50 هزار ميليارد تومانى 
هدفمندى يارانه ها در سال 92 را به تصويب رساندند كه 
براساس آن 38 هزار و 800 ميليارد تومان از اين درآمد 
از محل افزايش قيمت حامل هاى انرژى جبران مى شود 
و در نتيجه قيمت حامل هاى انرژى افزايش 38 درصدى 
پيدا خواهد كرد. مجلس همچنين در حكم جداگانه اى 
ــر فرآورده هاى نفتى  ــش قيمت 5 درصدى هر ليت افزاي
ــعه خطوط انتقال نفت و گاز را به تصويب  براى توس
ــاند. در همين رابطه سيدمسعود ميركاظمى رييس  رس
كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با ايسنا، گفت كه اين افزايش قيمت بايد بيشتر در مورد 
حامل هايى اعمال شود كه كمترين اثر را بر توليد و اقشار 
ــرد: در بودجه 92 مصوب  ــف دارد. وى اضافه ك ضعي
ــان از درآمد 50  ــزار و 800 ميليارد توم ــده كه 38 ه ش
هزار ميليارد تومانى از درآمد هدفمندى از محل افزايش 
ــود و اين پولى است  قيمت حامل هاى انرژى جبران ش
كه به حساب مردم به عنوان يارانه واريز مى شود. رييس 
كميسيون انرژى مجلس با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت 
حامل هاى انرژى بايد در مورد حامل هايى اعمال شود 
كه كمترين اثر را بر توليد و اقشار ضعيف دارند، گفت: 
ــن آزاد افزايش قيمت پيدا كند خيلى  در واقع اگر بنزي
ــت و گاز 150  ــر روى توليد ندارد و مثل نف ــرى ب تاثي
ــت كه اثر زيادى داشته باشد، همچنين گاز  تومانى نيس
ــت اگر 30 درصد  خانگى در حال حاضر 70 تومان اس
ــود، به 90 تومان مى رسد كه فكر  به قيمت آن اضافه ش
ــته باشد. وى يادآور شد: قيمت  نمى كنم اثر جدى داش
ــرايط فعلى با قيمت بين المللى كه 55 سنت  گاز در ش
است، تفاوت آشكارى دارد، زيرا اين رقم با دالر 2500 
تومان هم حدود 30 هزار و 300 تومان مى شود در حالى 
كه هر متر مكعب گاز در حال حاضر 70 تومان محاسبه 
مى شد و اين اختالف زياد بايد قدرى كمتر شود اما اگر 
دولت دوباره به نفت فشار بياورد و از آنجا ريال بيشترى 
برداشت كند تا اين را جبران كند، مجددا تورم آن گرفتار 
ــود و هزينه آن بيش از پولى است كه مردم  مردم مى ش
ــرژى دريافت مى كنند. در  بابت اختالف حامل هاى ان
نهايت آنچه با تصويب مجلس و تاييد شوراى نگهبان 
ــود، در مقام عمل و براى اجرا به  به قانون تبديل مى ش
دست دولت واگذار مى شود و مردم هم بايد فعال چشم 
ــت دولتى ها بدوزند و منتظر باشند كه ببينند در  به دس
ــان در سال جارى تا  عمل بنزين و گازوييل مصرفى ش

چه اندازه افزايش قيمت پيدا خواهد كرد.

هيچگاه رأى ديوان عدالت ادارى 
عليه شركت مخابرات اجرا نشده است

ــى  ــيون اجتماعى مجلس در جريان بررس عضو كميس
وضعيت بيمه كارگزاران مخابرات روستايى تصريح كرد: 
دستگاه هاى خريدار شركت ها در جريان خصوصى سازى 
ملزم به اجراى تعهدات اصل 44 قانون اساسى است. به 
گزارش ايلنا، عليرضا محجوب درخصوص بند 62 اين 
اليحه در مورد كارگزاران مخابرات روستايى با اشاره به 
ــى گفت: حدود 25 سال است كه  اصل 29 قانون اساس
با كارگزاران مخابرات روستايى قرارداد بسته شده است 
كه 2 سال قرارداد آنها در قالب قرارداد كارگر و بقيه به 
عنوان قرارداد پيمانكار بوده است. نماينده مردم تهران، 
رى، شميرانات و اسالمشهر در مجلس شوراى اسالمى 
ــود رأيى كه مراجع  ــه اين مطلب افزود: با وج در ادام
ــرات و وزارت ارتباطات  ــركت مخاب مختلف عليه ش
داده اند، هيچگاه رأى ديوان عدالت ادارى و رأى مراجع 
حل اختالف وزارت كار در مورد آنها اجرا نشده است.
محجوب تصريح كرد: به همين جهت با وجود صداقت 
ــردن، از بيمه كردن آنها طفره  ــل 29 بر لزوم بيمه ك اص
رفتند. وى ادامه داد: االن هم مجلس 240 ميليارد تومان 
ــال هاى  ــفانه هنوز بيمه س ــت اما متاس التفات كرده اس
ــت. عضو كميسيون اجتماعى  ــته واريز نشده اس گذش
مجلس در خاتمه تصريح كرد: بايد در قانون تاكيد شود 
كه دستگاه خريدار و ملزم به اجراى تعهدات اصل 44 

قانون اساسى است.

تنور نرخ اجاره بها با بى تدبيرى 
دولت داغ شد

عضو كميسيون عمران مجلس، با اشاره به افزايش نرخ 
اجاره بها و مسكن،گفت: در شرايط كنونى بازار مسكن 
ــفانه هيچ گونه نظارتى  ــده و متاس به حال خود رها ش
ــر قيمت ها، بويژه نرخ اجاره بها وجود ندارد و برخى  ب
ــئولين نيز از وظايف خود شانه خالى مى كنند. سيد  مس
ــاره به  ــمى در گفت وگو با خانه ملت، با اش مهدى هاش
اينكه قيمت مسكن و همچنين نرخ اجاره بها در كشور 
ــت، گفت: در  ــمگيرى مواجه شده اس با افزايش چش
شرايطى با افزايش قيمت اجاره بهاى مسكن در كشور 
ــتيم كه متاسفانه برخى مسئولين وزارت راه  مواجه هس
ــكن با افزيش  ــوان كرده اند بازار مس ــازى عن و شهرس
ناچيز قيمت ها در سال جارى روبرو شده، كه اين گفته 
مسوولين غيرقابل قبول است. وى با اشاره به اينكه بازار 
مسكن از بى تدبيرى و عدم  نظارت  دولت رنج مى برد، 
تصريح كرد: در شرايط كنونى بازار مسكن به حال خود 
رها شده و متاسفانه هيچ گونه نظارتى بر قيمت ها، بويژه 
نرخ اجاره بها وجود ندارد و برخى مسوولين مربوطه نيز 
ــانه خالى مى كنند كه اين موضوع به  از وظايف خود ش

باال رفتن نرخ اجاره بها در كشور دامن زده است.

احمدى نژاد:
 آدم هاى كوچك را بايد از سر راه برداريم
 نمى فهمند و فكر مى كنند با نگاه امنيتى مى توان كار كرد

واكنش برخى اصولگرايان به آمدن جليلى معادله اجماع 
بين آنها را با مشكل مواجه كرده است به نظر مى رسد 
جليلى برترى خاصى نسبت به ديگر گزينه ها ندارد و 
به همين دليل محافظه كاران حاضر به حمايت از جليلى 

نيستند.
محمدرضا باهنر با اشاره به مذاكرات الريجانى و آيت اهللا 
مهدوى كنى با هاشمى رفسنجانى گفت: فضا خوب و 

آرام است و موضع آقاى هاشمى خوب است.
ــنا، محمدرضا باهنر در نشست ماهانه  به گزارش ايس
ــالمى مهندسين با اشاره به آرايش كانديداها  جامعه اس
ــا در زمان ثبت نام و پس  ــه دوره قبل از ثبت نام ه در س
ــت كانديداى  از اعالم صالحيت ها گفت: در بين هش
ــر جامعه اصولگرايى قابل  ــرح، برخى از آنها از نظ مط

بررسى نيستند.
وى با اشاره به ثبت نام جليلى در آخرين ساعات افزود: 
ثبت نام آقاى جليلى، شبهه هايى را در كشور ايجاد كرد 
ــووالن  مبنى بر اين كه جليلى منتخب نهايى نظام و مس
ــت. در شرايطى كه مقام معظم رهبرى به صراحت  اس
ــك راى دارند و تا زمانى كه به  اعالم كرده بودند كه ي
ــان مشخص نمى شود و در  صندوق نيندازند، راى ايش

ــتورالعمل مكتوبى هم به سپاه و بسيج  ــتا دس اين راس
ــده و آنها از اين كه به صورت سازمانى در  ــتاده ش فرس

انتخابات از كسى حمايت كنند، منع شده اند.
دبيركل جامعه اسالمى مهندسين تصريح كرد: صداوسيما 
ــاله  هم در اين برهه زمانى به صورت غيرمعمول، مس
ــتون و جليلى را خيلى سنگين مطرح  مذاكره كوتاه اش
ــد اين شبهه در اذهان عمومى به وجود  كرد و باعث ش

آيد كه رييس جمهور مشخص شده است.
وى ضمن اينكه اقدام شوراى نگهبان را شجاعانه دانست، 
تصريح كرد: تاييد صالحيت جليلى در كنار برخى عدم 
ــعيدى كيا  ــدم صالحيت آقاى س ــا مثل ع صالحيت ه
ــى اخالقى و  ــار دوره وزير بودند و نكته منف ــه چه ك
سياسى نداشتند، باعث شكل گيرى شبهه هايى در كشور 
ــتانمان  ــود. وى با ابراز اين عقيده كه از دل دوس مى ش
ــال آقاى قاليباف  ــيج خبر داريم كه دنب ــپاه و بس در س
هستند و يا گروهى از آنها به سمت هاى ديگرى تمايل 
ــاره كرد و تاكيد كرد:  دارند،به كانديداتورى جليلى اش
نبايد اين تصور در اذهان جامعه به وجود آيد كه كسى 
ــت كه نظام و مقامات باالدستى از او حمايت  آمده اس
ــالمى مهندسين با اشاره به  مى كنند. دبيركل جامعه اس

اين كه جبهه پيروان خط امام و رهبرى بحث هاى مفصل 
و نظرخواهى هايى براى مشخص كردن كانديداى خود 
داشته است، گفت: دوشنبه بعدازظهر، جلسه نهايى براى 
مشخص شدن كانديداى نهايى جبهه برگزار مى شود و 
نتيجه نهايى بين آقايان قاليباف، جليلى و واليتى خواهد 
بود. باهنر برخورد هاشمى را در موضوع رد صالحيت 
خود خوب ارزيابى كرد و گفت: آيت اهللا مهدوى كنى و 
ــمى داشته اند و  آقاى الريجانى مذاكرات خوبى با هاش
ــت و موضع گيرى آقاى هاشمى  فضا خوب و آرام اس

هم خوب بوده است.
وى در رابطه با كانديداتورى حدادعادل گفت: تا آنجايى 
ــالع دارم، آقاى حدادعادل خيلى قصد براى  كه من اط
ــت كه در  ــان اين اس ماندن تا آخر را ندارد، اما قصدش
مصاحبه ها و برنامه هاى تلويزيونى شركت كنند و سپس 
تصميم بگيرند. باهنر با اشاره به اين كه فعال 1+2 به اين 
ــيد كه يك نفر از آنها باقى  تصميم نهايى نخواهند رس
بماند و بقيه از او حمايت كنند، اظهار كرد: اين تحليل 
ــار روند، لزوما تمام  ــه دو نفر از آنها كن ــود دارد ك وج
آراى شان به شخص سوم منتقل نمى شود، اما بايد بدانند 
ــان به تعهدات تاثير زيادى در جذب آرا  كه پايبندى ش

مى تواند داشته باشد. دبيركل جامعه اسالمى مهندسين 
ــالمى مهندسين در  در رابطه با موضع گيرى جامعه اس
مورد انتخابات پيش رو گفت: جامعه اسالمى مهندسين 
ــت و جبهه در  ــوى از مجموعه جبهه پيروان اس عض
ــايه روحانيت و جامعتين حركت مى كند، پس بايد  س
در چارچوب تشكيالتى كار را جلو ببريم و جبهه نبايد 

حركتى كه مغاير با تصميم جامعتين باشد، اتخاذ كند.

ــه احمدى نژاد  ــا بيان اينك ــاون قوانين مجلس، ب مع
ــت: جليلى گزينه  ــات پايان نمى پذيرد، گف با انتخاب
ــى در گفت وگو با  ــت. اميدوار رضاي احمدى نژاد اس
ــت جمهورى  ــت در ارزيابى انتخابات رياس خانه مل
ــح كرد: به نظر من درصد احتمال دو مرحله اى  تصري
ــيار باالتر است اما تعيين حضور  شدن انتخابات بس
ــر كنونى در مرحله  ــت نف ــدام كانديدا از ميان هش ك
ــايد در دو هفته   ــخت است،  چون ش ــيار س دوم بس
ــراد به نفع ديگران از عرصه انتخابات  آينده برخى اف
ــد، از طرف ديگر اگر عرصه انتخابات  كنارگيرى كنن
ــمت دو و يا سه قطبى شدن پيش برود،  طبيعتا  به س
ــى از حضور  ــود، اما اگر كس رأى ها متمركز تر مى ش
ــاهد انتخابات دو  در انتخابات انصراف ندهد بايد ش
ــيم. وى در مورد وضعيت  ــور باش مرحله اى در كش
ــته  ــان در اين انتخابات تاكيد كرد: از گذش اصولگراي
ــان بود اما  ــاخص هاى اصولگراي وحدت يكى از ش
ــفانه اين وحدت در شرايط كنونى متزلزل شده  متأس
كه اين موضوع به ضرر كشور است، اگر اصولگرايان 

ــالف و وحدت بودند، اين موضوع هم به  قادر به ائت
ــود، بنابراين  ــور ب نفع خود جريان و هم به نفع كش
اميدوارم در اين دوره يا دوره هاى بعد اصولگرايان به 
يك تشكيالت منظم و با هدف برسند. رضايى درباره 
ــژاد در انتخابات اذعان  ــت محمود احمدى ن سرنوش
ــت فردى مانند احمدى نژاد بعد از  ــت: سرنوش داش
انتخابات رياست جمهورى روشن است چون دولت 
در انتخابات آتى رياست جمهورى براى ورود جليلى 
ــرد. حمايت وزراى دولت احمدى نژاد  برنامه ريزى ك
ــان دهنده اين  از جليلى در مصاحبه هاى مختلف نش
ــر كابينه احمدى نژاد با  ــت، از طرف ديگ موضوع اس
ــت جمهورى بيگانه نيستند  كانديداهاى كنونى رياس
ــدام به صورتى رابطه اى دارند. به طور حتم  و با هر ك
ــت كانديداى كنونى رياست جمهورى  با حضور هش
تصور قبلى برخى كارشناسان مبنى بر به پايان رسيدن 
ــت و مردان  ــژاد منتفى اس ــت احمدى ن دوران سياس
ــور در دولت بعدى  ــت احمدى نژاد قادر به حض دول

هم خواهند بود.

عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان رهروان 
واليت گفت كه على الريجانى نظر مقام معظم رهبرى 
در مورد كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى را از 
ــان مطرح كرد. حجت االسالم حبيب برومند  قول ايش
ــنا، در تشريح جلسه صبح ديروز  در گفت وگو با ايس
ــيون اصولگرايان و رهروان  ــوراى مركزى فراكس ش
واليت با حضور على الريجانى رئيس مجلس شوراى 
ــه اعضاى فراكسيون از  ــالمى گفت: در اين جلس اس
ــيدند كه شما به عنوان فردى كه  آقاى الريجانى پرس
ــى داريد آيا مى دانيد كه  به مقام معظم رهبرى دسترس
ــتند يا خير؟  ــان به كانديداى خاصى متمايل هس ايش
ــر اعالم مى كنند كه با  ــون كانديداها در حال حاض چ
نظر رهبرى وارد صحنه شدند. وى افزود:  در اين رابطه 
آقاى الريجانى گفت كه خود از رهبرى در اين رابطه 
سوال كردند كه ايشان فرمودند نه تنها از كسى حمايت 
ــع نمى كنند و حتى در  ــى را نيز من نمى كنند بلكه كس
پيش خود فعال به كسى تمايل ندارند. هر كسى در اين 
ارتباط حرفى بزند مى خواهد از رهبرى خرج كند كه 

پسنديده نيست.
نماينده مردم پارس آباد اضافه كرد: آقاى الريجانى در 
ــه گفت كه حمايت از كانديداى خاصى كه  اين جلس
ــود در نهايت باعث  راى نياورد و يا رئيس جمهور ش
ــرى حرف و حديث ها پشت سر  ــود كه يكس مى ش
فراكسيون به وجود آيد. لذا بهتر است كه تصميم گيرى 

كلى در مورد كانديداها در فراكسيون انجام شود.
ــه داد: در واقع تاكيد الريجانى بر اين بود  برومند ادام
ــود و  ــت از كانديداى خاصى حمايت نش كه بهتر اس
مصداقى فراكسيون ورود پيدا نكند؛ حمايت از موضع 
ــيون  ــوى فراكس كلى انتخابات بهترين رويكرد از س
است. برومند همچنين به جلسه روز سه شنبه مجمع 
ــور قاليباف و واليتى  ــيون با حض عمومى اين فراكس
ــتان پيشنهاد  ــاره و اظهار كرد: در ابتدا برخى دوس اش
ــت كانديدا نيم ساعت زمان براى  دادند كه به هر هش
طرح نظراتشان داده شود كه با اقبال اعضاى فراكسيون 
روبرو نشد به همين دليل مقرر شد كه اين دو كانديدا 

در جلسه مجمع عمومى اين فراكسيون حضور يابند.

جليلى گزينه احمدى نژاد است روايت الريجانى از نظر رهبرى در مورد كانديداها


