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راهکار بهزاد نبوی برای بستن پرونده انتخابات در سال 88

بهزاد نبوی گفت :در زندان و
حدود يك ماه بعد از انتخابات من
را براي بازجويي بردند .يك سوال
مكتوب روبهروي من قرار دادند.
« شوراي نگهبان نتايج انتخابات

را تأييد كرده است ،نظر شما
چيست؟» پاسخ مكتوب دادم:
«با وجود اعتراضي كه به نتايج
انتخابات دارم ،با توجه به اينكه
شوراي نگهبان عاليترين مرجع

رسيدگي و تصميمگيري در مورد
انتخابات است ،به نظر آن شورا
تمكين ميكنم » .نه اينكه آن را
قبول دارم ،بلكه تمكين ميكنم.
بعد از اين ماجرا ،يك الي دو نفر
از بازجوياني كه از من بازجويي
كردند ،به من گفتند كه راهحلي را
براي مشكالت موجود پيدا كنم.
راهحلي كه برد برد باشد.
هيچ يك از طرفين احساس
باختنكنند.
من در جهت همان پاسخي كه
به آن سؤال داده بودم ،پيشنهاد
مكتوبي به آنها دادم كه خوب
است ،رهبري خيلي جدي
و محكم از مجلس بخواهد
قانون انتخابات را بررسي كند
و مشكالتي كه آزادي انتخابات
را مخدوش و محدود ميكند،

www. payameasalooye.ir

پشتپرده تالش برای استیضاح سه وزیر
شهاب الدین بیمقدار نماينده مردم تبريز و عضو فراکسیون امید مجلس درباره استیضاح سه وزیر دولت گفت:
متاسفانه برخي نمايندگان به دليل يك سري مسايل كوچك قصد دارند وزرا را استيضاح كنند و اين درست
نيست .اگر اين اتفاق در اين ايام كه نزديك به سال جديد است رخ دهد سبب مي شود سه وزارتخانه مهم
دولت با چالش رو به رو شود .رأي آوردن استيضاح يعني آنكه اين وزارتخانه ها بايد با سرپرست اداره شوند
و با توجه به زمان نا مناسب اين موضوع ،اين سه وزارتخانه حداقل تا خرداد ماه وزير نخواهند داشت .نمي
توان اين موضوع را به صورت قاطع بيان كرد اما متاسفانه و در ظاهر يكسري مسايل و منافع شخصي در اين
استيضاح ها وجود دارد .جريان سياسي نيز در اين موضوع مطرح نيست زيرا از هر دو جريان اصالح طلب و
اصولگرا نمايندگاني متقاضي اين استيضاح هستند .برخي به دليل منافع شخصي به استيضاح عالقه پيدا كرده اند
و برخي ديگر نيز به دليل آنكه توجه رييس جمهوري را به خود جلب كنند اين موضوع را مطرح كرده اند كه
اين روش درست نيست/.عصرایران

برطرف كنند و با يك رويكرد
مثبتمشكلنظارتاستصوابيرا
حل كند .در مقابل آقايان موسوي،
خاتمي و كروبي و ساير معترضين
اعالم كنند؛ ضمن اينكه به نتايج
انتخابات اعتراض دارند ،اما با
توجه به تأييد نتايج انتخابات از
سوي شوراي نگهبان ،به نتايج
تمكين ميكنند .مساله انتخابات
جمع بشود و تغييرات جدي در
جهت دموكراتيك شدن و بهتر
كردن قانون انتخابات صورت
بپذيرد .اين پيشنهاد را ارايه دادم
و در ابتدا هم خيلي مورد استقبال
قرار گرفت ،اما ظاهرا از طرف
مقامات باال استقبال نشد .كال اين
نظر من در مورد چگونگي خاتمه
دادن به اعتراضات سال  ٨٨بود/.
اعتماد

احتمال می دهم احمدی نژاد مأمور جایی باشد

دالیل بیاعتنایی روحانی به اصالحطلبان

علی صوفی گفت« :در انتخابات
اردیبهشت ماه اصالحطلبان به
بهانه فضاسازی رقیب بدون
پیششرط از آقای روحانی

حمایت کردند و دودستی همه
اعتبار خود را به پای ایشان
ریختند ».علی صوفی ،عضو
کابینه دولت اصالحات تأکید

دارد دلیل بیتوجهی دولت به
خواستههای اصالحطلبان و
بدنه اجتماعی آنان ،خود آنان
هستند؛ به گفته او فراکسیون امید
و چهرههای شاخص جریان
اصالحات اقداماتی کردند که
حسن روحانی دست باال را
داشته باشد و در جهت برآورده
کردن خواست اصولگرایان گام
بردارد.او گفت« :آقای عارف به
تازگی نزد آقای خاتمی از اینکه
دولت با اصالحطلبان تعاملی
ندارد گالیه کردند ،اما من معتقدم
علت این مسئله در درجه اول
متوجه اصالحطلبان است؛ چرا
که آنان به صورت هیجانی از
آقای روحانی حمایت کردند و
هیچگاه برای حمایت خود شرط
و شروطی تعیین نکردند».صوفی

با اظهار اینکه «اصالحطلبان در
حمایت از روحانی بیشتر هیجانی
برخورد کردند تا منطقی» تصریح
کرد« :با وجودی که آقای روحانی
صراحت ًاازانتساببهاصالحطلبان
تبری جستند و جایی نگفتند
من اصالحطلب هستم ،اما
اصالحطلبان طوری برخورد
کردند که گویی آقای روحانی
یک کاندیدای اصالحطلب
تمامعیار است و تمام تخم
مرغهای خود را در سبد او
گذاشتند؛ بنابراین ،طبیعی است
در چنین شرایطی نمیتوانستند با
روحانی بنشینند و درباره ائتالف
چانه بزنند .اصالحطلبان طوری
برخورد کردند که هیچ منطقی
برای گفتگو و شرط و شروط
وجودنداشتهباشد/».اعتمادآنالین

مرتضی افقه گفت :جمعی از نمایندگان
تصمیم گرفته اند در روزهای پایانی سال وزیر
رفاه را استیضاح کنند .ساده اندیشانه است که
باور کنیم دالیل استیضاح صرف ًا همان است که گفته
شده ،چون همین نمایندگان هفت ماه پیش به ربیعی رأی اعتماد دادند و بعید
است از نمایندگان که در فرصتی این چنین کوتاه انتظار برآورده شدن موارد
استیضاح را داشته باشند .در واقع ،اگر این موارد در زمان رأی اعتماد هم وجود
داشته و با این وصف ،به ایشان رأی اعتماد داده شده که باید خود نمایندگان
مورد استیضاح قرار گیرند چرا که قصد دارند در حساس ترین زمان و شرایط،
مدیریت وزارتخانه ای کلیدی را بعد از هفت ماه دچار بی ثباتی مدیریتی کنند .به
نظر میرسد که علی ربیعی در یک توافق ناگفته استیضاح می شود .ربیعی وصله
ناچسب به برخی تفکرات اقتصادی است که بدون توجه به واقعیات اجتماعی،
سیاسی ،و فرهنگی کشور و در خأل ادعای حل مشکالت اقتصادی را دارد و در
این مسیر به له شدن طبقات فقیر و محروم هم اعتنایی ندارد.

احمد کریمی اصفهانی عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری به خبرآنالین گفت :حداقل اینکه من را متهم
به سکوت مقابل احمدی نژاد می کنید ،باید بگویم این طور نیست .من از قبل دولت نهم و دهم و زمان
شهرداری او را می شناختم که چه آدم عجیب و غریب و شیادی است .همان زمان مطالبم را عرض کردم.
شاید امروز به من بگویید چنین صحبتی درباره احمدی نژاد را همه می گویند ولی صحبت های من از آن
زمان شهرداری بود که در آرشیو خبر رسانه ها وجود دارد.ما ملت و مردم خوبی داریم اما حافظه تاریخی
مردممادراینزمینهضعیفاست.کسیکهاولشمدعیبود«مناصولگراوتابعروحانیتووالیتم»،دقیقا
 100درصد مخالف این عمل کرد .بعدها دیدیم که او اصال زیرآب والیت را می زند و می گوید «والیت
زمانی که امام زمان است جایی ندارد» .حرکات ،سکنات و حرف های او در جاهای مختلف این تفکر را
ثابت کرده است و ملت نیز دیدند .وقتی او در سازمان ملل آن مسئله بسیار بد را عنوان کرد ،آقای جوادی
آملی به عنوان فرد شناخته شده اصل مطلب را درباره او گفت یا در زمانی دیگر او در جنگل از ماشین پیاده
شد و رفت چنین و چنان کرد .درباره او می گویند «از اول پی کارهای کوچک نبود» .راست می گویند اگر
آدم مأمور باشد ،باید مراحل مختلف را طی کند و آنجا که موثر است رئیس جمهور شود و احمدی نژاد
این کار را کرد.زمانی گفتم «احتمال می دهم او مأمور جایی باشد» .این حرف آن روز خیلی سنگین بود اما
امروز زدن این حرف دیگر کاری ندارد .او گفت «کاری می کنم که بعد از من کسی نتواند مملکت را اداره
کند» .این حرف گفته شده است .او گفت «باید از نردبان روحانیت باال رفت و نردبان را انداخت» و این
کار را کرد .چون کسی که می خواهد به مأموریتش عمل کند ،باید حمایت های بعضی ها را داشته باشد،
چه بهتر از حمایت روحانیت برخوردار شود و به ریاست جمهوری برسد .جالب این است که بعدش می
گوید «دروغ باید آنقدر بزرگ باشد که خانواده خود آدم هم نسبت به او شک نکند» .احمدی نژاد این هنر
را داشت و بردوش این مردم سوار شد اما او نه اولی بود و نه آخری.

جسدقذافی
چه شد؟

رشایط تغییری نکرده که منایندهها
تصمیم به استیضاح دارند

به گزارش اسپوتنیک ،محمد سعید القشاط،
سفیر سابق لیبی در عربستان طی مصاحبه
مطبوعاتی خود تأکید کرد که جسد معمر قذافی،
دیکتاتور سابق لیبی در مکانی ناشناس دفن شده و
تاکنون نشانهای از محل دفن وی وجود ندارد.
او در این مصاحبه گفت:جسد قذافی پس از کشته شدنش به گردانهای
مصراته تحویل داده شد و برای یک هفته در یک سردخانه نگهداری شد؛
محمد المدنی الشویرف و دو تن از فرزندان ابوبکر یونس ،وزیر دفاع سابق
لیبی که به همراه قذافی کشته شدند نیزاز سرنوشت اجسادشان خبری در
دست نیست .شایعات زیادی در خصوص سرنوشت قذافی وجود دارد که از
جمله این شایعات این بود که قذافی به منظور بررسی و کالبدشکافی به قطر
فرستاده شد و شایعه دیگری نیز مبنی بر اینکه وی را در کوره انداختند ،وجود
داشت و شایعه دیگری نیز وجود داشت مبنی بر اینکه جسد وی را در دریا
انداختند/.ایسنا

نجفی به خاطر «برنامه برج میالد»
به دادرسا احضار شد
دادستان تهران از تشکیل پرونده در دادسرای
تهران برای شهردار خبر داد و گفت :شهردار
و دیگر عوامل برنامه مبتذل در جشن شهرداری
تهران به مناسبت روز زن احضار شدند و حسب
گزارش واصله ،در روز جاری از شهردار تهران تحقیق به عمل آمد .دادستان
تهران در سیامین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران ،که روز شنبه نوزدهم
اسفندماه با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد از
شورای شهر تهران خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند .وی با خاطرنشان
کردن ساختارشکنی از طریق اجرای برنامه مبتذل در جشن شهرداری تهران به
مناسبت روز زن ،با رد توجیهات ارائه شده از سوی عدهای برای این بخش از
مراسم ،اظهار داشت :عدهای در صدد توجیه برآمدهاند و از جمله گفتهاند که
رقص توسط چند کودک انجام شده و یا اینکه ،شادی در اسالم حرام نشده
است و لذا فاقد اشکال است؛ این توجیهات بیاساس است چرا که اسالم با
شادی مخالف نیست اما حتما با ابتذال مخالفت دارد.

یک حقوقدان :این رقص جرم نیست

درپیرقصچنددختربچهدرمراسم
روز زن در برج میالد در حضور
شهرداری تهران و واکنشهای متعدد
تعداد زیادی از مسئوالن و دستور
برای تعقیب برگزار کنندگان ،یک
حقوقدان و وکیل دادگستری ضمن
تاکید بر اینکه اطالعیه دهندگان
با اصول قانونی آشنایی نداشتند،

گفت :در مورد حرکات موزون
دختربچههایی که به سن رشد
نرسیدهاند و فعل آنها ناشی از لهو
و لعب و شادی غیر متعارفی نبوده،
شناختنآنبهعنوانمفسدهومخالف
باعفتعمومی،بازیباکلماتاست
و ما نمیتوانیم خواستههای خودمان
را به مواد قانونی تسری دهیم .نعمت

احمدی گفت :انسان یا صغیر است یا
کبیر و رشید است و از طرفی رقص
بهمعناییدراصطالحعامهبهحرکاتی
میگویند که به قصد لذت و تفریح
است ،در نتیجه در یک جلسهی
رسمی و در روزی جشن اگر
حرکاتیانجامشود،شمانمیتوانیداز
لحاظ قانونی آن را خالف شرع تلقی
کنید.احمدی ادامه داد :جای تعجب
است که این همه مساله در شهرداری
اتفاق افتاد و شهردار جدید لیست
عظیمی از تخلفات گذشته را ارائه
کرد و بحث امالک نجومی مطرح
شد ،کسی دردش نگرفت اما اگر به
طور مثال عنوان جرمی هم برای آن
داشته باشیم که بچههایی آمدند که در
مناسبتیشرکتکردند،اعتراضهایی
شده است.
آقای شهردار اگر مراسم را ترک
میکرد ،تبعات بسیار بدتری داشت.
آیا توهین به کودک نمیشد؟احمدی
دربارهی جنبهی حقوقی این موضوع

توضیح داد :البته هیچ مادهی قانونی
راجع به این موضوع وجود ندارد .اگر
میگویندکهمنافیعفتعمومیباید
عمل و فعل مجرمانه انجام شود که
منافیعفتعمومیباشدکهاینفعل
اصال مجرمانه نیست و اینکه عدهای
میگویند که باعث ترویج فساد و بی
اخالقی بوده است؛ حرف بی ربطی
زدهاند ،آنها نه آشنا به اصول قانونی
هستند و نه آشنا به آن اصل جشنی
کهگرفتهبودند.ویهمچنینادامهداد:
جرم را قانونگذار تعریف کرده که
میگویدفعلیاترکفعلمجرمانهکه
برای آن مجازات تعیین کرده است .در
مورد حرکات موزون دختربچههایی
که به سن رشد نرسیدهاند و ناشی
از لهو و لعب و شادی غیر متعارفی
نبوده،شناختنآنبهعنوانمفسدهوبه
عنواناخالقعمومی،بازیباکلمات
است ،ما نمیتوانیم خواستههای
خودمان را به قانون تسری دهیم/.
انصافنیوز
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افزایش  ۱۰۰درصدی قیمت
روزنامههمشهری
روزنامههمشهریارگانشهرداریتهران
با اراده گردانندگان جدید این مؤسسه
با افزایش قیمت  ۱۰۰درصدی مواجه
و به یکهزار تومان رسید .این روزنامه
که ارگان شهرداری تهران محسوب
میشود تا پنجشنبه ۱۷اسفند ۵۰۰تومان
و از امروز شنبه  ۱۹اسفند  ۱۰۰۰تومان!
به دست مخاطبان رسیده است .پس
از انتصاب محمدعلی نجفی به سمت
شهردار تهران وی در حکمی مرتضی
حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت
اصالحات را به سمت مدیر مؤسسه
همشهری منصوب کرد.با این انتصاب
تغییرات زیادی در رویکرد و نحوه
اداره مؤسسه همشهری به وجود آمد که
افزایش قیمت دوبرابری روزنامه آخرین
اینتغییراتبودهاست/.فارس

اگر روحانی نبود االن وضعیت
کشور مانند دانشگاه آزاد بود
روانه سلحشوری» ،عضو فراکسیون
امید مجلس شورای اسالمی ،در جلسه
بررسی فراکسیون امید در سخنانی
گفت :شرایط دانشگاه آزاد را مشاهده
کنید ،اگر در حال حاضر حسن روحانی
رییس جمهور ایران نبود کشور هم مثل
دانشگاه آزاد بود .البته مطالباتی که ما از
رئیس جمهور داشتیم در حال حاضر به
صورت کامل برآورده نشده است .او در
ادامه با انتقاد از دولت محمود احموی
نژاد گفت :در دوران احمدی نژاد 700
میلیارد بودجه نفت را به کسی دادند که
مشخصنشد،صرفچههزینههاییدر
کشور شد .او در ادامه تاکید کرد :همان
طورکه آزادی گفتمان برای احمدی نژاد
فراهم است ،باید برای سایر اقشار جامعه
نیز فراهم شود.هویت ملی ما متأسفانهبه
صورت وحشتناکی در حال تهدید شدن
است/.برنا

کنایه صادق زیبا کالم به رئیس
صدا وسیام درباره پارزیت
صادق زیبا کالم با کنایه ای به رئیس
صدا و سیما و موضوع مخاطبان رادیو
و تلویزیون با هشتگ صدا و سیما و
پارازیت در صفحه توئیترش نوشت:
امروزصبح رادیو به نقل از سخنرانی
جناب عسکری مدیر عامل صداوسیما
در مراسم برگزاری جشنواره بهترینهای
صداوسیمافرمودند۸۵درصدمردمبرنامه
های ما را می بینند(درست خواندید
۸۵درصد) .خواستم از ایشان بپرسم پس
این همه پارازیت و بدبختی که سالمت
مردم را تهدید می کند برای آن۱۵درصد
است؟

محکومیتمحمدعلیطاهریبه
پنج سال حبس به جای اعدام
وکیل مدافع سرکرده گروه عرفاه حلقه
از محکومیت موکلش به پنج سال
حبس از سوی شعبه  15دادگاه انقالب
خبر داد .محمود علیزادهطباطبایی در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :امروز
آقای خسروی دیگر وکیل پرونده با
مراجعه به شعبه  15دادگاه انقالب،
رایی را دریافت کرد که بر اساس
آن ،محمدعلی طاهری به پنج سال
حبس محکوم شده ،رأی دادگاه به
استناد تبصره ماده  286قانون مجازات
اسالمی ،صادر شده است.
وی گفت :پرونده تاکنون دو مرحله به
دیوان عالی کشور رفته و دیوان صراحت ًا
اعالم کرده که موکلم مشمول ماده
 286نمیشود ،زیرا موکل از سال 89
در زندان بسر می برد ،ولی مجدد رأی
صادر شده است.
شرق

