
رييس قوه قضاييه :

صداوسيما نبايد حياط خلوت 
افراد خاصى شود 

ــت  ــت نيس ــتگاه قضايى گفت: درس ــس دس ريي
ــيما حياط خلوت افراد خاصى شود و عوامل  صداوس
برنامه اى دست به دست هم دهند تا قوه اى را محاكمه 
كنند. به گزارش ايسنا، آيت اهللا آملى الريجانى در حاشيه 
ــم تجديد ميثاق با آرمان هاى امام راحل در جمع  مراس
ــرد: صحبت هاى رييس جمهور و  خبرنگاران، اظهار ك
رييس مجلس شوراى اسالمى در همايش قوه قضاييه 
ــئوالن عالى قوه  همدالنه بود. وى ادامه داد: ديروز مس
قضاييه به محضر مقام معظم رهبرى شرف ياب شدند و 
فرمايشات ايشان موثر و راهگشا بود. همچنين سخنان 
ــرى روح جديدى در مديران دميد، اما  مقام معظم رهب

همدلى براى رفع مشكالت نياز است.
ــان كرد: البته  ــن مقام قوه قضايى خاطرنش عالى تري
ــرا برخى از برنامه هاى  ــيما گله داريم زي ما از صداوس
صداوسيما صددرصد تخريبى بود. برنامه هاى يكجانبه 
ــه بدون حضور طرفين كه بعضا  و محاكمه قوه قضايي

عناوين مجرمانه دارد صحيح نيست.
ــيماى  ــت صداوس ــت نيس وى تصريح كرد: درس
ــوت افراد خاصى  ــالمى ايران حياط خل جمهورى اس
شود. در همه دستگاه ها ممكن است مشكالت وجود 
داشته باشد اما قضاوت ها بايد عادالنه باشد نه اينكه در 
برنامه اى مجرى، تهيه كننده و مدير شبكه دست به دست 

هم داده تا قوه اى را محاكمه كنند.
ــخنان خود در مرقد مطهر بنيانگذار  وى در ادامه س
ــيار  ــالمى، گفت: اين هفته يك ظرفيت بس انقالب اس
ــت براى ارزيابى اقداماتى كه در قوه قضاييه  خوبى اس
ــده است؛ زيرا هم زمان بررسى كارهاى مثبتى  انجام ش
است كه انجام شده و اگر هم نواقص و كاستى وجود 

دارد مورد بررسى قرار گيرد.
ــه با حضور  ــاالنه اى ك ــش س ــه داد: هماي وى ادام
قضات و روساى سه گانه برگزار شد جلسه خوبى بود. 
همچنين جلسه اى كه امسال در محضر معظم رهبرى 
ــد و همين جا جا دارد از  بود به نحو ويژه اى برگزار ش
الطاف ايشان تشكر كنم؛ چرا كه وقت قابل توجهى را 
اختصاص دادند. عالى ترين مقام دستگاه قضايى تصريح 
ــر كشور برنامه هاى بسيار متعددى براى  كرد: در سراس
گزارش دهى از كارهايى كه در قوه قضاييه انجام مى شود 
برگزار مى گردد و از مردم استدعا مى كنيم كه به برخى 
از مباحث حقوقى و كيفرى توجه كنند تا از مشكالت 

ــتگاه قضايى كاسته شود. همچنين توقع ما از همه  دس
دستگاه ها و نهادها اين است كه به دستگاه قضايى كمك 

كنند.

ــتگاه قضايى  ــه مديران عالى دس ــا بيان اينك وى ب
ــان هايى متدين، شريف و عالقه مند به كار هستند،  انس
گفت: ديروز در محضر مقام معظم رهبرى گزارشى در 

ــه واقعا اين افراد با تمام وجود  ــتا ارائه كردم ك اين راس
مشغول كار هستند تا مشكالت را برطرف كنند.

ــود دارد اما  ــكالت وج آملى الريجانى افزود: مش

نهادها و دستگاه هاى ديگر نيز بايد براى برطرف شدن 
مشكالت كمك كنند. ما نيز تالش هاى خود را در اين 
ــتا انجام مى دهيم و اميدواريم نتيجه اين تالش ها  راس
ــد و خروجى بسيار خوبى براى  همراه با اخالص باش

كشور داشته باشد.
ــاره به اقداماتى كه در اين دوره انجام شده  وى با اش
ــخصى در برنامه اى حاضر شود  است، گفت: اينكه ش
ــود در قوه قضاييه  ــد بدون پارتى بازى نمى ش و بگوي
ــت. چهارده ميليون پرونده در  كارى كرد صحيح نيس
قوه قضاييه رسيدگى مى شود و نبايد قضات متدين را 
ــف براى رييس سازمان  مايوس كرد. وى با اظهار تاس
ــازمان صداوسيما  ــيما، گفت: براى رييس س صداوس
متاسفم كه اينگونه عمل مى شود؛ بنابراين بايد براى رفع 

مشكالت همدلى صورت گيرد.
ــه داد: اين  ــى ادام ــتگاه قضاي ــن مقام دس عالى تري

صحبت هاى ما شبيه خطبه شقشقيه است.
ــوه قضاييه برنامه هاى خوبى  وى گفت: در هفته ق
داريم و ما صداى مردم را مى شنويم و اينگونه نيست كه 
به حرف هاى آنان بى اعتنا باشيم. ما از مشكالت اطالع 

داريم و اميدواريم كه خدا به ما كمك كند. 

معاون امور تقنينى معاونت پارلمانى رئيس جمهور 
گفت: اگر صداوسيما بدون تمايل به يك جناح، خود را 
خدمتگزار و نماينده مردم بداند و حب و بغض را كنار 
بگذارد، توجه به شبكه هاى اجتماعى كمتر خواهد شد.

ــنا، اظهار كرد:  محمدرضا خباز در گفت وگو با ايس
انسان دو نياز طبيعى و غيرطبيعى دارد؛ نيازهاى طبيعى 
ــاس لذت، آرامش و...  ــامل خوردن، خوابيدن، احس ش
است و يكى از نيازهاى طبيعى اين است كه هر انسانى 
ــت دارد بداند اطرافش چه مى گذرد و حاكمان به  دوس

او چه نگاهى دارند.
ــين مجلس با بيان اينكه «انسان ها  اين نماينده پيش
ــت دارند بدانند نگاه حاكمان به آنها از نوع ارباب  دوس
ــابى و عادالنه»، افزود: هركس  ــت يا اكتس - رعيتى اس
مى خواهد بداند آيا نگاه حاكميت به او از باال به پايين 
ــت يا همسطح؛ يعنى آيا حاكمان فقط از او تكليف  اس
مى خواهند يا براى او اختياراتى هم قائل هستند و جاده 
يك طرفه است يا دوطرفه؟ پس حاكمان هر كشور بايد 
ــى جامعه را بصورت طبيعى تأمين كنند  اين نياز طبيع
چون در غير اينصورت فرد مجبور مى شود نياز خود را 
از كانال هاى غيرطبيعى و غيرمعمول تأمين كند كه اين 

روش جامعه را دچار اشكال مى كند.

ــتر مطلب خود  ــان مثالى به توضيح بيش ــا بي وى ب
ــد و به آب  ــنه باش پرداخت و گفت: اگر فرزند ما تش
ــالم و خنك در  ــد و ما آب س ــته باش خوردن نياز داش
ــده و به زندگى  ــارش بگذاريم نيازش برطرف ش اختي
خود ادامه مى دهد اما اگر جلوى او را بگيريم و يخچال 
ــل كنيم و اجازه ندهيم آب بخورد نه تنها نيازش  را قف
ــود بلكه لحظه به لحظه تشنه تر شده و  برطرف نمى ش
مجبور مى شود به محض آنكه پدر و مادر غافل شدند از 
ديوار عبور كند و از گودال داخل كوچه تشنگى خود را 
برطرف كند و اين مسأله موجب مى شود ده ها ميكروب 
ــرايت كند كه در اينصورت  ــوده به بدن او س از آب آل
پدر و مادر بايد بپذيرند به دست خودشان فرزندشان را 

دچار بيما رى هاى متفاوت كرده اند.
معاون امور تقنينى معاونت پارلمانى رئيس جمهور 
با تاكيد بر اينكه «صداوسيماى جمهورى اسالمى نياز 
ــت»، تصريح كرد: اگر صداوسيما  طبيعى همه مردم اس
نيازهاى عمومى مردم را درست تأمين كند و واقعيت هاى 
درون جامعه را بصورت واقعى منعكس كند و البته نگاه 
جناحى به مسائل نداشته باشد و همچنين اطالعات به 
موقع را در اختيار مردم بگذارد، مردم به سوى شبكه هاى 

اجتماعى نمى روند و ماهواره ها كم رونق مى شوند.

ــاس كنند  ــان كرد: وقتى مردم احس خباز خاطرنش
صداوسيما جناحى عمل مى كند و در مسائل اجتماعى 
ــت، به ناچار مثل تشنه اى مى مانند كه به  بى طرف نيس
سوى شبكه هاى اجتماعى نظير فيس بوك روى مى آورند 
و در اينصورت اگر آلودگى به فكر و ذهن و درك مردم 
ــت كه براى مردم رقم خورده،  وارد شود، اين سرنوش

حاصل تصميم گيرى تصميم سازان بوده است.
وى در ادامه با اشاره به اينكه «شبكه هاى اجتماعى 
روزبه روز پررونق تر مى شوند و حتى مسئوالن اجرايى 
كشور در فيس بوك براى خود صفحه اى باز مى كنند»، 
اظهار كرد: مردم و مسئوالن احساس مى كنند صداوسيما 
نياز آنها را برطرف نمى كند؛ بنابراين مسئوالن چاره اى 
ندارند كه از طريق فيس بوك حرف هايشان را به گوش 
مردم برسانند و مردم هم خواسته هايشان را از مسئوالن 
مطالبه كنند و اين اتفاق در كشور ما مى افتد و روزبه روز 
رونق بيشترى پيدا مى كند و دليل آن هم بى طرف نبودن 
صداوسيماست. خباز با بيان اين اعتقاد كه «شبكه هاى 
ــتر  ــان بيش اجتماعى در كنار منافعى كه دارند، ضررش
است»، تاكيد كرد: اگر حاكمان و دست اندركاران مايل 
هستند مردم آلوده به ميكروب فكرى نشوند، راهش اين 
است كه صداوسيما در اختيار افكار عمومى قرار گيرد 

ــته هاى خود را از طريق  تا مردم بتوانند نيازها و خواس
آن منعكس كنند. معاون امور تقنينى معاونت پارلمانى 
ــه «راديوى اينترنتى در حال  رئيس جمهور با بيان اينك
راه اندازى است، حركتى مفيد خواهد بود»، اظهار كرد: 
بايد اجازه دهيم راديو و تلويزيون هاى بخش خصوصى 
بوجود بيايند چون اگر صداوسيما نمى تواند نقش خود 
ــه بخش خصوصى درون  ــه خوبى ايفا كند، بايد ب را ب
ــتند اجازه فعاليت دهيم؛ البته با  ــور كه دلسوز هس كش
ــارت حاكميت، چون نظارت حاكميت به نفع همه  نظ
است و معنى آن ايجاد محدوديت نيست بلكه به منظور 
ايجاد مصونيت است. وى افزود: روزنامه هاى داخلى كه 
بطور مستقل فعاليت مى كنند، به مراتب از روزنامه هايى 
كه در اروپا و آمريكا مسائل ايران را منتشر مى كنند بهتر 
و دلسوزتر هستند چون نظام و حاكميت بر آنها نظارت 
ــور قدم بر  ــوب قوانين موضوعه كش دارد و در چارچ
ــو و تلويزيون ها مى توانند بصورت  مى دارند پس رادي
خصوصى فعاليت كنند؛ البته از سوى افرادى كه مورد 
اعتماد هستند و وفاداريشان به نظام ثابت شده است تا 
از اين طريق جلوى افزايش تمايل به شبكه هاى خارجى 
گرفته شود و نياز طبيعى جامعه از طريق سالم و سالمت 

تأمين شود.
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 2   سياسىاخبار كوتاه

 رئيس جمهور هنگام دريافت استوارنامه سفير جديد 
ــه جايگاه و اهميت چين در  ــاره ب چين در تهران با اش
منطقه و جهان، اظهار كرد: تهران براى توسعه روابط با 

پكن هم اهميت و هم اولويت زيادى قائل است.
به گزارش ايسنا،  حجت االسالم والمسلمين حسن 
ــاره به مذاكرات مهم روساى جمهور دو  روحانى با اش
ــيه اجالس هاى «شانگهاى» و «سيكا»،  كشور در حاش
ــعه روابط فى ما بين  گفت: ايران هيچ مانعى براى توس
نمى بيند و در انتظار است با سفر «پينگ»  رئيس جمهورى 
خلق چين به تهران در آينده اى نزديك اين همكارى ها 

بيش از پيش ارتقاء يابد.
ــور در سال هاى پس  ــوابق همكارى دو كش وى س
ــالمى  را يادآور شد و اظهار كرد:  از پيروزى انقالب اس
چين در دورانى كه ايران مورد تجاوز قرار گرفت و در 
هنگام تحريم ها اقدامات مفيدى انجام داد كه راهگشا و 
ــتانه را فراموش  مفيد بود و ما هيچ گاه اين روابط دوس

ــران و چين  ــور گفت: اي ــرد.  رئيس جمه ــم ك نخواهي
همچنين در زمينه فناورى صلح آميز هسته اى از گذشته 
ــمندى داشته اند و ما امروز  تاكنون همكارى هاى ارزش
خواهان تالش بيشتر اين كشور در چارچوب مذاكرات 
ــتيم تا طرفين به توافق جامع و نهايى  ايران با 1+5 هس
ــت يابند. وى از سفير جديد چين خواست تا تمام  دس
مساعى خود را براى تحقق طرح هاى امضاء شده ميان 
دو كشور در حوزه ايجاد شهرك «آى تى»، قراردادهاى 

«فاينانس» و انرژى بكار ببندد.
ــاخت  ــت تا در س روحانى ادامه داد: ايران آماده اس
ــزرگ با چين  ــگاه هاى ب مخازن بزرگ نفت و پااليش

همكارى كند.
ــركت هاى چينى براى   رئيس جمهور از حضور ش
ــرمايه گذارى در بنادر چابهار و جاسك استقبال كرد  س
ــدر چابهار از طريق  ــت: طرح اتصال راه آهن بن و گف
ــتان، قرقيزستان و قزاقستان به چين  كشورهاى افغانس

مى تواند زمينه هاى توسعه همكارى بيش از پيش را فراهم 
آورد و ايران به سرعت در حال تكميل قطعه ريلى بندر 

چابهار تا افغانستان است.
ــران و چين در  ــم اي ــاى مه ــى از قرارداده روحان
مذاكرات دوجانبه را همكارى دو كشور در چارچوب 
كميسيون مشترك با هفت گروه كارى در تهران خواند 
و گفت: نتيجه تالش هاى اين كميسيون بايد زمينه هاى 
تعامل تهران – پكن در هفت شاخه اقتصادى، سياسى و 
فرهنگى را فراهم كند و با سفر  رئيس جمهورى چين و 

قراردادهاى نهايى در اين خصوص امضا شود.
پانگ سن سفير جديد چين نيز در اين ديدار با اشاره 
به رايزنى هايش با مقامات عالى رتبه چين براى پيشبرد 
روابط دو جانبه، گفت: پكن خواهان توسعه روابط در 

حوزه «آى تى»، «فاينانس» و انرژى است.
ــن براى احياء جاده  وى تأكيد  رئيس جمهورى چي
ابريشم از طريق آبهاى آزاد را خاطر نشان كرد و گفت: 

ــتر دو ملت و  ــدام مى تواند منجر به ارتباط بيش اين اق
افزايش تبادالت فرهنگى، اقتصادى و سياسى شود.

ــن با بيان اينكه دو كشور در حوزه مسايل  پانگ س
منطقه اى و جهانى ديدگاه مشترك دارند و از يكديگر 
حمايت كرده اند، گفت: از اشتراك مساعى ايران قدردانى 
ــترهاى  ــت تا در حد توان اين بس ــد و آماده اس مى كن

مشترك را افزايش دهد.
سفير جديد چين با اشاره به اينكه در گذشته به عنوان 
ــرات 1+5 با ايران حضور  ــده ويژه چين در مذاك نماين
ــورش همواره از حق ايران در  داشته است، گفت: كش
ــته اى در چارچوب  ــتفاده صلح آميز از انرژى هس اس

آژانس بين المللى انرژى هسته اى حمايت كرده است.
ــزود: ما مخالف تحريم هاى يك جانبه ايجاد  وى اف
ــورهاى خارج از معاهدات ان پى تى  تكليف براى كش
بوده و هستيم و اطمينان مى دهيم كه در مذاكرات آتى 

ايران با1+5 از موضع ايران حمايت خواهيم كرد.

 رئيس جمهور با اشاره به مذاكرات ايران و 5+1:
خواهان تالش بيشتر چين براى دستيابى به توافق نهايى هستيم 

خبر
يك سوم جنگل هاى كشور 

از بين رفته است 
رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراى اسالمى 
گفت: ظرف 40 سال گذشته تقريبا يك سوم جنگل هاى 
كشور از بين رفته، مساحت حدود 20 ميليون هكتارى 
به 12 ميليون هكتار تقليل يافته و با توجه به اينكه تنها 
ــطح كشور پوشيده از جنگل است، ما در  7/3 درصد س
زمره كشورهاى فقير از نظر پوشش جنگلى قرار داريم. به 
گزارش ايسنا، محمدرضا تابش در جمع جامعه مهندسان 
ــت  ــاور اظهاركرد: جهان امروز با يك بحران زيس مش
محيطى مواجه است. كاهش بيش از حد منابع طبيعى ؛ 
ــايى توزيع متعادل منابع، همچنين توسعه صنعتى  نارس
ــد اقتصادى و افزايش جمعيت مهم ترين عوامل  و رش
ــتند. در واقع ما امروز  ــه وجود آورنده اين بحران هس ب
ــكالت در عرصه محيط زيست روبه رو  با كوهى از مش
ــود در گرم  ــتيم. افزايش گازهاى گلخانه اى كه خ هس
شدن زمين و تغيير اقليم كه پيامدهاى سوءزيادى دارد، 
ــترده هوا، آب، خاك و صدا و نابودى  آلودگى هاى گس
منابع ژنتيكى و تنوع زيستى و تخريب گسترده جنگل ها 
و مراتع، فرسايش خاك، بيابان زايى، كمبود منابع آب و... 
از جمله اين موارد هستند. وى افزود: از اواخر قرن 19، 
انسان متمدن به فكر چاره جويى براى رفع اين مشكالت 
افتاد و انديشه آمايش سرزمين شكل گرفت. انسان به اين 
نكته پى برد كه بهره بردارى مستمر و با صرفه اقتصادى 
ــت. پا  در چارچوب«طرح هاى مديريتى» امكان پذير اس
ــا در قالب طرح هاى جنگل دارى،  گرفتن بهره بردارى ه
مرتع دارى و دامدارى از آثار آن تفكر است. بعد از جنگ 
ــه در انسان تقويت شد كه براى  جهانى دوم، اين انديش
ــدن سرزمين و فقر، بايد حركت  جلوگيرى از ضايع ش
انسان متناسب با حركت طبيعت و بهره گيرى وى از آن 
ــد. اين فكر، آمايش سرزمين يا  به اندازه توان توليد باش
«برنامه ريزى منطقه اى براى استفاده از اراضى»را به وجود 
ــد كه بر مبناى آن انسان بايد  ــاس تفكرى ش آورد و اس
استفاده اى از زمين به عمل آورد كه ويژگى هاى طبيعى 
ــپس اين  ــرزمين ديكته مى نمايد و س ــى، س اكولوژيك
ويژگى ها را با نيازهاى اقتصادى و اجتماعى خود رونق 

دهد.اين اساس كار آمايش سرزمين است.

نامه نوبخت به جهانگيرى
ــانى  ــرمايه انس ــت و س ــعه مديري ــاون توس مع
ــه معاون اول رئيس جمهور  رئيس جمهور در نامه اى ب
ــردن قانون  ــى فورى اليحه دائمى ك ــتار بررس خواس
مديريت خدمات كشورى در دولت شد و تاكيد كرد: 
الزم است دستور فرمائيد تا پيش نويس ضميمه به قيد 
فوريت در سير مراحل تصويب هيات وزيران قرار گيرد 
تا قبل از پايان مهلت قانونى مقرر (93/6/21) به مجلس 

شوراى اسالمى تقديم شود. 
ــر، در نامه محمدباقر نوبخت معاون  به گزارش مه
ــانى رئيس جمهور به  ــعه مديريت و سرمايه انس توس
ــاون اول رئيس جمهور آمده  ــرى مع ــحاق جهانگي اس
ــون تمديد مدت  ــده قان ــه موجب ماده واح ــت: ب اس
ــورى،  ــى قانون مديريت خدمات كش اجراى آزمايش
ــى اين قانون تا پايان سال 1393  مدت اجراى آزمايش
تمديد شده است. از سوى ديگر به موجب تبصره (1) 
ــوراى  اصالحى ماده 168 آيين نامه داخلى مجلس ش
اسالمى، دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان دوره 
آزمايشى قوانين، جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمى 

آنها اقدام قانونى الزم را معمول دارد.

بنزين سرطان زا
مدتى است بحث سرطانى بودن بنزين پتروشيمى ها 
ــال هم نشان مى دهد كه  ــده است. هواى امس مطرح ش
ــته نقش زيادى در آلودگى هوا داشته  بنزين هاى گذش
است. بهتر است با مديران ناكارآمد كه با سالمت مردم 
ــود. سرطان چيزى نيست كه  بازى كرده اند، برخورد ش

بتوان از كنار آن به سادگى گذشت.
على احمدى از تهران

تاكيد دوباره بر ضرورت احياى 
درياچه اروميه 

يك عضو مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربى 
ــاره به ديدار اعضاى اين مجمع با رييس جمهور  با اش
ــاى درياچه اروميه خبر  ــد روحانى بر لزوم احي از تاكي
داد.  جواد جهانگيرزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
ــت كه درياچه اروميه  ــاى روحانى در اين ديدار گف آق
ــائلى بوده كه دولت پيگيرى  جزو اولويت دارترين مس
مى كرده و بر اين اساس گزارش احياى درياچه اروميه 
تهيه شده كه بعد از تشكيل جلسه در اين رابطه و تاييد 
ــد و به مرحله اجرا در  رييس جمهور نهايى خواهد ش
مى آيد. وى وعده هاى رييس جمهور براى احياى درياچه 
ــت و افزود: رييس جمهور  ــه را اميدبخش دانس ارومي
ــكل  ــتند كه بايد درياچه اروميه را به هر ش اصرار داش
ــت محيطى آن فقط  ممكن احيا كنيم چرا كه آثار زيس
ــتان هاى مجاور را در بر نمى گيرد بلكه آسيب هاى  اس
ــد كرد، لذا بايد از اين  ــور وارد خواه جدى به كل كش
زيست بوم مهم ملى حفاظت كرد. نماينده مردم اروميه 
در مجلس خاطر نشان كرد: آقاى روحانى در اين ديدار 
ــور به ويژه در جهت  از طرح هاى بلند مدت براى كش
ارتباط با همسايگان سخن گفت و با تاكيد بر ضرورت 
حفظ وحدت و انسجام ميان گروه هاى مختلف فكرى 
ــور به گونه اى است كه  وسياسى گفت كه مسائل كش
بايد انسجام بيش از پيش باشد و البته اين امر منافى انتقاد 
ــى نيست. جهانگيرزاده درباره  و ارائه نظرات كارشناس
اظهارات رييس جمهور در خصوص تحركات داعش 
ــان اين بود كه  در عراق نيز گفت: آقاى روحانى نظرش
نبايد به اين موضوع ساده نگريست كه صرفا يك گروه 
ــتى انجام  چند ده نفره بتوانند چنين اقدامات تروريس

دهند بلكه بايد پشت پرده هاى آنها را شناخت.

 جزاى نقدى مه آفريد 
وصول شد

ــور از وصول شدن جزاى نقدى  ــتان كل كش دادس
ــال پايان نيافتن  ــروى و در عين ح ــد اميرخس مه آفري
شناسايى اموال بابك زنجانى خبر داد. به گزارش ايرنا، 
حجت االسالم والمسلمين غالمحسين محسنى اژه اى 
ــيه تجديد ميثاق مسووالن عالى  روز دوشنبه در حاش
ــام راحل در جمع خبرنگاران،  قضايى با آرما ن هاى ام
ــده است ،  با بيان اينكه جزاى نقدى مه آفريد وصول ش
گفت: اموال اين فرد نيز شناسايى و قيمت گذارى شد 
كه براى رد مال كفايت مى كند. سخنگوى دستگاه قضا 
ــايى اموال بابك زنجانى  ــن حال افزود كه شناس در عي
هنوز به پايان نرسيده است. اژه اى در مورد دستگيرى 
معاون سابق امور اسناد دانشگاه آزاد، گفت: دستگيرى 
ــر آثار  ــه نش ــكايت مؤسس اين فرد نه تنها به دليل ش
ــه لحاظ نوع اتهامى  ــد بلكه ب امام خمينى (ره ) انجام ش
ــده است. دادستان  ــته مدعى العموم نيز وارد ش كه داش
ــا اظهار  ــزان زمين خوارى ه ــورد مي ــور درم كل كش
ــى از تعداد زمين  ــرد و گفت: ما اطالع بى اطالعى ك
ــى پرونده هايى كه در اين زمينه  ــوارى ها نداريم ول خ
به قوه قضاييه ارسال مى شود، مورد رسيدگى قرار مى 
گيرد. اژه اى در پاسخ به سوال خبرنگارى در خصوص 
پرونده اتوبوس اسكانيا اضافه كرد: براى پرونده اسكانيا 
ــكيل شد و براساس بررسى انجام  هيات 9 نفره اى تش
ــده شركت ذى ربط و راننده مقصر شناخته شده اند.  ش
وى همچنين درباره به نتيجه نهايى رسيدن يا نرسيدن 
پرونده كهريزك در ديوان عالى كشور اظهار بى اطالعى 
ــتان كل كشور درمورد موضوع ناپديد شدن  كرد. دادس
ــنيدم  امامى ناصرى، گفت: من امروز اين موضوع را ش

و اطالعى هم ندارم. 

مرزهاى ايران امن است 
ــداران انقالب اسالمى با بيان  فرمانده كل سپاه پاس
ــمنى حتى  ــت و هيچ دش اينكه مرزهاى ايران امن اس
ــدارد گفت: آمريكا  ــرأت تعرض به آن را ن آمريكا ج
ــورهاى افغانستان و سپس  ــپتامبر به كش به بهانه 11س
عراق حمله كردند و با محاصره كردن كشورمان قصد 
ــد، اما وقتى آمادگى  ــتند تا به ايران نيز تعدى كنن داش
100 درصدى مردم و نيروهاى مسلح كشورمان را در 
پشتيبانى از ولى فقيه و نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ــورمان پشيمان شد.  ايران ديدند، از فكر حمله به كش
به گزارش ايسنا، سردار سرلشكر محمدعلى جعفرى 
در مراسم گراميداشت 14 شهيد شاخص و ملى استان 
ــمنان كه در باغ  موزه دفاع مقدس برگزار شد با بيان  س
اين كه انقالب اسالمى و نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ــهيدان گران قدر انقالب به  ويژه  ايران حاصل خون ش
شهيدان دفاع مقدس است ،افزود: نقطه برجسته ايران و 
جمهورى اسالمى، انقالب اسالمى است؛ پس روحياتى 
كه داريم صرفا به دليل ايرانى بودن نيست، بلكه آنچه 

وجود دارد از اسالم است.

دفاع از عتبات عاليات به عنوان 
جهاد فى سبيل اهللا واجب است

ــيعيان با صدور پيامى تأكيد  يكى از مراجع تقليد ش
ــاع از تماميت عراق مخصوصاً عتبات عاليات  كرد: دف
بر همه عالقه مندان به اسالم و اهل بيت(عليهم السالم) 
ــبيل اهللا واجب است. به گزارش  به عنوان جهاد فى س
ــيرازى آمده   ــر، در متن پيام آيت اهللا ناصر مكارم ش مه
است:همه مى دانيم بعد از آن كه تروريست هاى تكفيرى 
ــورهاى عربى و آمريكا و اسرائيل  و حاميان آنها از كش
ــت خفت بارى در سوريه شدند، تصميم  گرفتار شكس
ــد، به گمان اين كه  ــد آن را در عراق جبران كنن گرفتن
ــنت  ــيعه و اهل س ــاى مختلف و مذاهب ش قوميت ه
ــرعت  ــد نظام ارتش آنها را مختل كند و به س مى توان
ــت كه ديديم كور  پيش خواهند رفت.اما چيزى نگذش
ــنت و  ــيعه و اهل س خوانده اند و ملت عراق اعم از ش
ــان را در خطر  كرد كه جان و مال و ناموس و كشورش
تروريست هاى تكفيرى خونخوار ديدند كه به هيچ چيز 
ــتند و به يارى  ــس رحم نمى كنند، به پا خاس و هيچك
ــتافتند و به نداى مراجع محترم  ارتش شجاع عراق ش
ــدود دو ميليون  ــوزه علميه نجف لبيك گفتند و ح ح
ــى كردند و  ــبيل اهللا نام نويس نفر براى اين جهاد فى س
آنها كه آموزش نديده اند به سرعت آموزش مى بينند و 
إن شاءاهللا همه قوميت ها و مذاهب عراقى با هم متحد 
ــرى و حاميان آنها  ــت هاى تكفي خواهند شد.تروريس
بدانند در صورت لزوم ميليون ها نفر از كشورهاى ديگر 
همان ها كه هنگام اربعين با پاى پياده از دورترين نقاط 
ــوى مرقد ائمه عراق مى آيند به نيروهاى مردمى  به س
ــجاع آن را يارى مى دهند.  عراق مى پيوندند و ارتش ش
ــده با صراحت عرض مى كنم دفاع از تماميت عراق  بن
مخصوصاً عتبات عاليات بر همه عالقمندان به اسالم 
ــالم) به عنوان جهاد فى سبيل اهللا  و اهل بيت(عليهم الس

واجب است. 

يادداشت
نقشه پروشنكو: جنگ براى صلح

ادامه از صفحه1
ــيه و اوكراين به توافقى در مورد  در صورتى كه روس
ــت نيابند و جنگ سرد بين دو كشور در  مسئله گاز دس
ــرق اوكراين همچنان ادامه يابد،  مورد بحران جنوب ش
ــيه، دست به ريسك  اروپا در دوام آوردن بدون گاز روس
بزرگى زده است. دولت روسيه الزم است جايگاه و نقش 
خود را در جمهورى هاى جدايى طلب و پروژه « روسيه 
نوين» مشخص كند. به عبارت ساده تر آيا دولت روسيه 
ــن بازى خطرناك ژئوپليتيكى بر  آماده پرداختن به چني
سر بخش عظيمى از خاك اوكراين است و يا به كريمه 
قناعت خواهد كرد.  مساله به رسميت شناختن غيرمنتظره 
استقالل اوستياى جنوبى توسط روسيه در شرايطى بود كه 
هيچ تحريمى عليه روسيه اعمال نشده بود اما در شرايط 
كنونى و اعمال تحريمهاى اقتصادى بايد در انتظار واكنش 
دولت روسيه نشست. جهان، اكنون «جمهورى خلق» و 
«روسيه نوين» را به رسميت نمى شناسد. اما  اگر روسيه 
ــرپوش نهادن بر كمك هاى نظامى  همچنان در صدد س
خود به شبه نظاميان اوكراين باشد اين بدين معنا خواهد 
ــود كه او بدنبال «افزايش نرخ بهره» خود در اوكراين به  ب
وسيله دور جديدى از درگيرى هاى داخلى در اين كشور 
ــت.  اتحاديه اروپا اكنون از حفظ چهره هاى سياسى  اس
مورد نظر و گاز مورد نياز خود بسيار راضيست، به همين 
ــون ريزى و درگيرى در جنوب  دليل حرفى از اتمام خ
ــرقى اوكراين نمى زند، خونى كه از لحاظ جغرافيايى  ش
در داخل يك كشور اروپايى ريخته مى شود. مطمئنا بايد 
تضمينى براى رعايت اصول قانون اساسى و حمايت از 
حقوق مردم روس زبان اوكراين از سوى مقامات اوكراينى 
وجود داشته باشد.  آمريكا نيز به سبب وزنه سياسى بودن 
خود، نمى تواند به سادگى از تالش براى حل بحران پيش 
ــود، بحرانى كه تهديدى جدى براى جنگ  رو حذف ش
ــد. بدين ترتيب جنگى  ــاب مى آي جهانى جديد به حس
ديپلماتيك براى برقرارى صلح پا گرفته است. اين جنگ 
به احتمال زياد تا مدت مديدى به طول مى انجامد. نتيجه 
ــيه، در صورت  ــت. روس آن نيز غير قابل پيش بينى اس
ــكالت اوكراين مى تواند به  ــركت فعال در حل مش ش
مشروعيت الحاق كريمه از سوى كشورهاى غربى و عدم 
تحميل تحريمهاى جديد اميدوار باشد، تحريمهايى كه به 
تضعيف وضعيت اقتصادى روسيه كه اكنون نيز چندان 
خوب نيست، خواهد انجاميد. در سويى ديگر اوكراين نيز 
قادر به تبديل شدن به يك دولت واحد و حفظ تماميت 

ارضى خود بدون كمك دولت روسيه نيست.
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تجديد ميثاق مسئوالن عالى قضايى با آرمان هاى امام راحل 
رييس قوه قضاييه و مسئوالن عالى قضايى با حضور در مرقد مطهر امام خمينى با آرمان هاى امام خمينى (ره) 
تجديد ميثاق كردند.به گزارش ايسنا، آيت اهللا آملى الريجانى در دومين روز از هفته قوه قضاييه با حضور در مرقد 
ــتگاه  ــر امام خمينى(ره) با آرمان هاى بنيان گذار انقالب تجديد ميثاق كرد. آيت اهللا آملى الريجانى رييس دس مطه
قضايى بعد از تجديد ميثاق با آرمان هاى بنيانگذار كبير انقالب با حضور بر سر مزار شهداى هفتم تير و اهداى 
شاخه گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان اداى احترام كرد. رييس قوه قضاييه را در اين مراسم مسئوالن عالى 
دستگاه قضايى و حجت االسالم و المسلمين حسن خمينى همراهى كردند. حجج االسالم محسنى اژه اى دادستان 
كل كشور، منتظرى رييس ديوان عدالت ادارى، پورمحمدى وزير دادگسترى، احمدى ميانجى رييس شوراهاى حل 
اختالف، شهريارى رييس مركز انفورماتيك قوه قضاييه، رازينى معاون توسعه قضايى قوه قضاييه و آيت اهللا محسنى 
ــور، تويسركانى رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، غالمحسين اسماعيلى  گركانى رييس ديوان عالى كش
رييس كل دادگسترى استان تهران، جهانگير رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور، ناصر سراج 

رئيس سازمان بازرسى كل كشور و ... حضور داشتند.

سال گذشته دستگاه قضا اقدامى بى سابقه انجام داد؛ 
احضار يك مقام ارشد نظام به دادگاه.

ــنا ، براى اولين بار در تاريخ 35 ساله  به گزارش ايس
جمهورى اسالمى، رئيس جمهور (البته سابق) به دادگاه 
ــد. قوه قضائيه با اين اقدام تالش كرد نشان  احضار ش
دهد كه در نظام جمهورى اسالمى همه مردم از باالترين 
مقام تا مردم عادى، در مقابل قانون برابرند، اما تا اثبات 

اين برابرى هنوز راه درازى مانده است.
ــادى» - عضو  ــم «جعفرزاده ايمن آب براى همين ه
ــت كه  ــيون برنامه و بودجه مجلس - گفته اس كميس

ــوان نبايد در  «به هيچ عن
ــيدگى به تخلفات  رس
از  ــكايات  ش و 
كوتاهى  احمدى نژاد 

كرد و اين منطق 

ــت، اساساً قابل  كه وى امروز ديگر رئيس جمهور نيس
قبول نبوده و نيست».

27 خرداد 92، يعنى 47 روز قبل از اتمام دولت دهم 
بود كه پايگاه اطالع رسانى دولت با لحنى اعتراضى در 
خبرى با عنوان «پاداش خدمت»، از احضار احمدى نژاد 
به دادگاه خبر داد. بر اساس اين خبر، «شعبه 76 دادگاه 
ــكايت على الريجانى  ــتان تهران به دنبال ش كيفرى اس
ــيون اصل 90  رئيس مجلس و همچنين رئيس كميس
مجلس شوراى اسالمى و نيز يعقوب خليل نژاد عليه 

رئيس جمهور احضاريه اى ارسال كرده بود».
ــود.  ــژاد ب ــن روز دادگاه احمدى ن 5 آذر 92 اولي
ــيامك مدير خراسانى» قاضى اين پرونده، درباره  «س
ــخص احمدى نژاد در دادگاه  ضرورت حضور ش
ــده در مرحله  ــل اينكه پرون ــه بود: «به دلي گفت
ــخصاً بايد از  ــات مقدماتى قرار دارد، ش تحقيق
متهم تحقيق شود»، اما همانطور كه شايد خيلى ها 

پيش بينى مى كردند، احمدى نژاد به دادگاه نرفت.
ــوى محسنى  پس از آن، روز 16 دى ماه 92 از س
ــه  ــور، به عنوان دومين جلس ــتان كل كش اژه اى دادس
ــيدگى به پرونده محمود احمدى نژاد عنوان شد اما  رس
پس از معطلى چند ساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه 
و نيامدن متهم، «محسن افتخارى» سرپرست دادگاه هاى 
ــه «امروز (16 دى ماه) وقت  كيفرى تهران اعالم كرد ك
رسيدگى به پرونده احمدى نژاد نبوده است». پس از آن 
نيز اعالم شد كه 16 آذر به عنوان «وقت نظارت» تعيين 

شده بود نه «وقت رسيدگى».

ــاى آخرش در مقام رئيس  احمدى نژادى كه روزه
دولت، به برخى مسئوالن ارشد هشدار مى داد كه «اگر 
گوشه اى از پرونده هايتان را باال بزنم مردم از شما روى 
برمى گردانند»، حاال خود در جايگاه متهم قرار گرفته بود 
اما نكته قابل توجه در مورد دادگاهى شدن او، شكايت 

رئيس مجلس بود.
ــه احمدى نژاد و برادران الريجانى كه در رأس  رابط
ــتند، چندان دوستانه  دو قوه قضائيه و مجلس قرار داش
ــان دوران خودش  ــود و هرچقدر احمدى نژاد به پاي نب
ــد و تارتر.  ــد، اين رابطه هم تيره مى ش نزديكتر مى ش
ــژاد فيلمى از «فاضل  ــود كه احمدى ن اوج آن، روزى ب
ــرادران الريجانى - در  ــر از ب ــى» - يكى ديگ الريجان

مجلس اكران كرد.
روز پيش از برگزارى جلسه اول دادگاه احمدى نژاد 
ــجويان دانشگاه تهران»  ــالمى دانش (5 آذر) «جامعه اس
ــجويى نزديك به اصولگرايان سنتى) با  ــكل دانش (تش
ــن رابطه در به دادگاه  ــى از تأثير اي صدور بيانيه اى برش

كشاندن احمدى نژاد را نشان داده بود.
ــن دادگاه را  ــجويى برگزارى اي ــكل دانش اين تش
«غيرضرورى و به دور از درايت و تدبير» توصيف كرده 
و آورده بود: «الزم است از مسووالن قوه قضائيه سوال 
گردد كه آيا در تمامى شكايات و دادگاه هاى ديگر اين 
ــرعت براى برگزارى دادگاه وجود دارد يا  شتاب و س
ــات سياسى آنان،  ــئوليت متهمان، گرايش آنكه نوع مس
ــتگى هاى خانوادگى و  آقازادگى و بزرگ زادگى، وابس
اين گونه موارد تبعيضى در تأخير يا عدم تأخير برگزارى 

دادگاه متهمان تأثيرگذار بوده است؟»!
ــه و بودجه  ــيون برنام ــا ايمن آبادى عضو كميس ام
ــت  مجلس، در گفت وگوى خود با خانه ملت گفته اس
ــته  ــه «براى محاكمه دولت دهم نبايد هيچ ابايى داش ك
ــيم و احمدى نژاد بايد بابت تمام اقداماتى كه انجام  باش
ــته  داده و صدها مورد تخلف قانونى كه از دولت گذش
وجود دارد، پاسخگو باشد.» او برخى از تخلفات دولت 
ــت كه «بايد  ــژاد را نام برده و اضافه كرده اس احمدى ن
ــكيل و عملكرد دولت دهم بررسى و  دادگاه علنى تش

قضاوت شود و احمدى نژاد هم بيايد و دفاع كند».
ــه، احمدى نژاد  ــور كه اين نماينده مجلس گفت آنط
«قانون شكنى» كرده، «به اقتصاد كشور 70 هزار ميليارد 
تومان ضرر رسانده»، «حدود 5 هزار پروژه نيمه تمام را 
كلنگ زده و رها كرده»، «به جاى 13 هزار و 500 تومان، 
45 هزار تومان يارانه داده» و «با صندوق توسعه ملى هر 
كارى كه دلش خواسته انجام داده» و «صدها خسارت 
ــور وارد كرده است». او مى گويد كه براى  ديگر به كش

همين ها «احمدى نژاد بايد محاكمه و دادگاهى شود».
ــاى آخر دولتش عالقه  احمدى نژادى كه در روزه
ــال بيش از  خاصى به «بهار» پيدا كرده بود، در بهار امس
ماه هاى گذشته فعال شده است. او در آخرين سخنرانى 
ــبت نيمه شعبان در ميان جمعى  عمومى خود به مناس
از هوادارانش، براى كسب توفيق «نوكرى دوباره» مردم 
ــرد و گفت: «خدايا توفيق نوكرى مردم را از من  دعا ك

نگير».
او تاكنون براى پاسخ به اتهاماتش در دادگاه حاضر 
ــده است. امروز نزديك به هفت ماه از اولين جلسه  نش
ــا دادگاه تا اطالع  ــش در آذرماه 92 مى گذرد ام دادگاه

ثانوى «اعالم تنفس» كرده است.

مرورى بر روند دادگاه احمدى نژاد
«اعالم تنفس» تا اطالع ثانوى 
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