اخبار
پورمحمدی :به صدا درآمدن
زنگهای خطر را به موسوی گوشزد
کرده بودم

گ�روه سیاس�ی :رئی��س
سازمان بازرسی کل کشور با
اشاره به آشوبهای صورت
گرفته اخی��ر ،گفت :فردای
انتخابات ،اولین تظاهرات که
ش��کل گرفت و البته اولین
اتوبوسی که در خیابان شهیدمطهری آتش گرفت،
به موسوی تلفن زدم و به عنوان کارشناس مسائل
سیاس��ی گفتم ،اکنون زنگ خطر به صدا درآمده
و از همی��ن ابت��دا باید جل��وی آن را بگیرید ولی
متأسفانه اطالعیه ،صحبتها و روشهایی صورت
گرفت که منجر به حوادث تلخی شد .این قسمتی
از اظه��ارات دیروز حجتاالس�لام والمس��لمین
مصطفی پورمحمدی ،رئیس سازمان بازرسی کل
کشور در همایش نظارت الکترونیک و نوین بود؛
همایشی که در آن وی «مشکالت فعلی کشور را
قابل حل» دانست و تصریح کرد :البته بنده تعجب
میکنم که کاندیداها و فعاالن سیاس��ی برای چه
کاندیدا شدهاند ،غیر از این است که آمدند از طریق
قانون کش��ور را اداره کنند ی��ا میخواهیم بدون
رعایت حقوق عامه ،کشور اداره شود؛ آیا کشور را
ج و مرج باشد
میخواهیم اداره کنیم برای اینکه هر 
ج و مرج کشور را اداره
یا اینکه میخواهیم بدون هر 
کنیم .رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور با اظهار
تعجب از اینکه «آیا ما میتوانیم حقوق عامه را با
ه��رج و مرج تامین کنیم؛ در کدام مدل و ادبیات
سیاس��ی چنین چیزی امکانپذیر است و مگر ما
میتوانیم قانون را از مس��یری که قانونی نیست،
تحقق ببخش��یم» ،افزود :نظم باید حاکم باشد و
نمیشود که ما از آن تخطی کنیم.
پورمحم��دی در ادام��ه با تأکید ب��ر اینکه «با
هجوم ،تعابیر و قضاوتهای تند نمیشود جامعه را
اداره کرد» افزود :بنده نمیدانم چرا یکسره برطبل
تندی و تندخویی میکوبیم تا اینکه مقام معظم
رهب��ری بفرمایند که اینطور ب��ا یکدیگر درگیر
نشوید ،فضا را متشنج نکنید ،احساسات را تحریک
نکرده و نس��بتهای ناروا ب��ه یکدیگر ندهید و از
روشهای خشن غیرضروری استفاده نکنید ،بنده
ناچار هستم تذکر بدهم.
پورمحم��دی ادام��ه داد :افرادی هس��تند که
مشکالت روحی  -روانی دارند و البته آسیبهایی
ه��م دیدهاند لذا زمانی که چنین مس��ائلی پیش
ن کار آنها این است که به جان ،مال
میآید نخستی 
و ناموس عمومی هتاکی و تجاوز میکنند لذا زمانی
که غائله شعله کشید دیگر حوادث پیدرپی میآید
لذا آنگاه باید یقه چه کسی را گرفت؟! وی با اشاره
به اینکه نامهای به میرحسین موسوی نوشته است،
گفت :سازمان بازرسی از باب دلسوزی و دردمندی
به فعاالن سیاس��ی میگوید ،این راه بدون تردید
به بیراه��ه خواهد رفت و س��رانجامی نامطلوب،
حتی برای خود فعاالن خواهد داش��ت و دیگران
از این موضوع میوهچینی خواهند کرد و میراث و
دستاوردهای انقالب ،ذبح خواهد شد.
همسر حجاریان شایعات را تکذیب کرد

وضع جسمی و روحی سعید
مساعد است

گروه سیاسی :دكتر وجیهه مرصوصی ،همسر سعید
حجاریان با رد شایعات مربوط به همسرش كه هم
اكنون در بازداشت به سر میبرد  ،وضعیت جسمانی
و روحی همس��رش را مس��اعد و خوب اعالم کرد.
مرصوصی كه روز جمع��ه به اتفاق فرزندش و برادر
حجاریان در محل بازداشت حجاریان با وی مالقات
كرده اس��ت ،نقل قولهای برخی رسانهها مبنی بر
اینكه داروی آسپرین را تعمدا ً برای خونریزی معده
به حجاری��ان خوراندهاند ،از اس��اس كذب خواند و
اظهار داشت :داروی آسپرین را به بیمارانی كه فشار
و چربی خون باالیی دارن��د برای جلوگیری از بروز
حمالت قلبی و یا سكته مغزی تجویز میكنند؛ من
نگرانیام این بود كه آسپرین موجب خونریزی معده
برای ایشان بشود و برای ایشان توضیح دادم كه اگر
دچار معده درد شدند ،آسپرین را نخورند.
ب��ه گزارش فارس ،همس��ر حجاری��ان كه خود
پزش��ك متخصص است بیان داشت :اینكه به قصد
آزرده كردن ،داروی آس��پرین به همس��رم بدهند،
به هیچ وجه درس��ت نیس��ت؛ داروی آس��پرین به
نفع ایش��ان بوده اس��ت .مرصوصی ب��ا اعالم اینكه
شب گذش��ته نیز تلفنی با حجاریان صحبت كرده
اس��ت ،در توصیف رفتار ماموران محل بازداش��ت
همسرش گفت :در جریان مالقات همسرم هیچ نوع
بدرفتاریای مش��اهده نكردم و رفتار بازجوها و نیز
ماموران را بسیار خوب دیدم.
وی با اش��اره به وضعیت جس��می همسرش به
خاطر ترور بهمنماه سال  ،78گفت :همسرم با توجه
به این شرایط آسیبپذیر است و به این دلیل حس
مادری برای او پیدا كردهام و امیدوارم هر چه زودتر
به خانه بازگردد .مرصوصی هر گونه شكنجه و ضرب
و شتم س��عید حجاریان را از اساس تكذیب كرد و
گفت :من هیچ گونه آثار ش��كنجه در بدن همسرم
مشاهده نكردم؛ همه داروهایی كه مصرف میكند
برای او مهیاس��ت و پرس��تاران هم ب��ه خوبی از او
پرستاریمیكنند.
بنا به گفته همسر حجاریان ،امكانات بهداشتی
از جمله استحمام در محل بازداشت برای همسرش
فراهم است و مسائل بهداشتی رعایت میشود .وی
همچنین از وضعیت تغذیه همس��رش ابراز رضایت
كرد .همس��ر حجاریان بار دیگر گفت ،رس��انههای
اپوزیسیون و بیگانه صحبتهای او را درباره وضعیت
همسرش وارونه كرده و خالف واقع منعكس كردهاند
و به همین خاطر به هیچ تماسی از سوی این رسانهها
پاسخ نخواهد داد.
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اعتراف به حضور 50هزار ناظر موسوی در انتخابات

گ�روه سیاس�ی :دروغگویی
نسبتی بود که به کرات و با
صراحت از س��وی برخی از
کاندیداه��ا به رئیسجمهور
قانون��ی کش��ور داده ش��د.
حت��ی چنی��ن روی��های در
مناظرهه��ای تلویزیون��ی و
نطقهای انتخاباتی در مقابل
دیدگان دهها میلیون بیننده
تکرار شد تا این واژه در کنار
واژههای��ی همچ��ون دولت
دیکتاتور ،فرعونی ،طاغوت،
تروریس��ت ،متحجر ،نکبت،
قرون وسطایی ،عصر قجری،
رمال ،عبوس ،هتاک و ...وارد ادبیات سیاس��ی کس��انی
شود که دليل حضور خود درعرصه انتخابات را «نهادینه
کردن اخالق در جامعه» عن��وان کرده بودند(!) البته با
نگاهی گذرا به اظهارات همین افراد و رسانههای خبری
وابسته به آنها به راحتی میتوان «دروغگوی واقعی» را
تمیز داد.
روایت یک دروغ دیگر
میرحس��ین موس��وی نامزد دهمین دوره انتخابات
ریاس��ت جمهوری در حالی که هنوز در برخی از شعب
اخذ رای فرآیند رایگیری از مردم ادامه داشت با دعوت
از خبرنگاران رسانههای خارجی و داخلی خود را پیروز
انتخابات خواند .موسوی در این کنفرانس خبری با بیان
اینکه دولت قدر حضور گس��ترده م��ردم در انتخابات را
ندانسته است ،گفت :با توجه به اطالعات بنده در سطح
کشور برنده قطعی این انتخابات بنده هستم .البته همان
زمان یعنی س��اعت  23روز جمعه  22خرداد این سوال
برای خبرنگاران پیش آمد که اطالعات دقیق موسوی از
سوی چه نهاد و مرجعی به وی ارائه شده است که او را
مجاب کرد اینگونه قاطعانه از پیروزی خود در انتخابات
س��خنبگوید .ای��ن در حالی بود که وزارت کش��ور که
مرجع اصلی اعالم نتایج آراست تا آنزمان هیچ گزارشی
از نتای��ج آرا اعالم نکرده بود .البته زمانی که خبرنگاران
در این باره میخواس��تند از موس��وی سوال کنند ،وی
بدون توجه به س��واالت خبرنگاران کنفرانس را به اتمام
رس��اند! البته سایت قلم نیوز (اصلیترین سایت وابسته
به میرحس��ین موسوی)  3س��اعت بعد ،در گفتوگو با
س��ید محمود میرلوحی ،یکی از اعضای کمیته صیانت
ش « 50هزار نماینده
از آرای موس��وی با استناد به گزار 
موسوی بر سر صندوقهای رای» همان حرف میرحسین
موسوی را تکرار کرد تا مشخص شود نمایندگان پر تعداد
موسوی برسر صندوقهای رای براساس مشاهدات خود
نخس��ت وزیر دهه  60را به این نتیجه رساندهاند که در
انتخابات پیروز ش��ده اس��ت .میرلوحی در گفت و گو با
قل��م نیوز در این باره گفت :آنچه امروز  50هزار نماینده
ما در صندوقهای رای گزارش دادند و آنچه در ش��عب

اخ��ذ رای قابل حس بود و خود م��ا و دیگران نیز آن را
«احس��اس» کردیم حاکی از یک پیروزی قطعی است.
حضور « 50هزار نماینده میرحس��ین موسوی» بر سر
صندوقهای اخذ رای موضوعی بود که میرلوحی صراحتا
به آن اعتراف کرد اما پس از مشخص شدن نتایج آرا در
راستای توجیه شکایت انتخاباتی و وقایع پس از انتخابات،
«جلوگیری از حضور نمایندگان بر سر صندوقهای رای»
به محور ش��کایات موسوی و نزدیکانش تبدیل شد که
آنان با اس��تناد به چنین م��واردی در نهایت ایده ابطال
انتخابات را ارائه کردند .در همین راس��تا کمیته صیانت
از آرای موسوی که سید محمود میرلوحی نیز از اعضای
آن به شمار میآید پس از مشخص شدن نتایج دهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتشار بیانیهای آورد:
در حالی توسط مسؤوالن برگزاری انتخابات ادعا میشود
که مهندس میرحسین موسوی حدود  40هزار نماینده
در ش��عب اخذ رأی سراسر کشور داشته است که عاری
از واقعیت اس��ت ،بلکه واقعیت گویای وضعیت ناگوار و
تأسفباری برای اجرای این بخش از قانون در این دوره
اس��ت .البته میرحسین موس��وی خود چندی بعد در
نامهای به شورای نگهبان همانند کمیته صیانت از آرایش،
از «عدم حضور نمایندگانش بر س��ر صندوقهای رای»
س��خن گفت و علت این موضوع را متوجه وزارت کشور
و فرمانداریها کرد .وی در این نامه بدون آنکه مشخص
کن��د در کدام ش��عب رایگیری ادعاهای��ی که مطرح
میکند ،اتفاق افتاده اس��ت ،در بیان چرایی عدم حضور
نمایندگان خود بر سر صندوقها آورد :اوال -برای تعداد
زیادی اساس��ا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده
است .ثانیا -کارتهای صادره در موارد زیادی به شکلی
صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر
نمیتوانسته با ارائه آن عمال بر سر صندوقها حاضر شود.
ثالثا -کارتهای ناظران معرفیشده از طرف کاندیداها با
سلیقه مسؤوالن فرمانداریها و برای صندوقهایی غیر از
صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که
عمال امکان حضور ناظران به دالیل مختلف از جمله :بعد
فاصله ،عدم شناس��ایی قبلی محل صندوق ،عدم اطالع

ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناس��ایی مسؤوالن
صندوقها ممکن نبوده اس��ت .رابع��ا -در موارد زیادی
شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده
با ش��ماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و
ناظر معرفی شده توسط مسؤوالن صندوق پذیرفته نشده
و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است .خامسا -در
موارد متعدد کارتهای ناظران معرفیشده از طرف یک
کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارس��ال شده است و به
علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابهجایی وجود
نداشته است .سادسا -در حالی که قوانین مصوب کشور
ما مجازاتهای س��نگینی را برای متخلفان پیشبینی
کرده است ،در سراسر کش��ور هزاران نفر از نمایندگان
اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رایگیری اخراج شدند
بهطوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظران
اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارشهای
آنها به مراجع مسؤول ترتیب اثر داده نشده است .تعداد
بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطالع از
هرگونه جریان رایگیری محروم شدهاند.
بیانیهنویس میرحسین موسوی در حالی مدعی بود
که وزارت کش��ور با به وجود آوردن ش��رایطی نگذاشته
است نمایندگان موسوی بر سر صندوقها حضور یابند
و به همین دلیل تخلف انتخاباتی مرتکب ش��ده است
که به س��خنان میرلوحی و امثال آن توجه نکرده بود یا
نمیخواست توجهی کند .هر چند اظهاراتی همانند آنچه
که میرلوحی بیان کرده ب��ود میزان صداقت «مدعیان
صداقت» را به خوبینش��ان میدهد .با این حال وزارت
کش��ور در نامهای به شکایات موس��وی که آن را حاوی
«تناقضات آشکار»« ،مواردی کلی» و «فاقد مستندات
عینی و حقوقی» میخواند ،پاسخ داد.
در قس��متی از نامه وزارت کشور که به شائبه «عدم
حضور ناظران کاندیداها» پاسخ داده ،آورده شده است:
 -1وزارت کشور زحمات فراوانی را متقبل شد تا با ایجاد
سایت ثبت نام اینترنتی نمایندگان کاندیداها ،بستری
فراه��م کند تا نماین��دگان نامزدها بتوانن��د به راحتی
مشخصات خود را وارد سایت کرده و برای تمام نمایندگان

رئیسجمهور در نامهای به رئیس قوهقضائیه خواستار شد

نامزده��ا کارت شناس��ایی
رایانهای صادر ش��ود .بدین
منظور در جلس��ه توجیهی
مورخ  1388/3/2با حضور
نمایندگان کاندیداها آقایان:
ثمرههاش��می از ستاد آقای
دکت��ر احمدینژاد،طالیی
نیک از س��تاد آق��ای دکتر
محسن رضایی ،سلطانیفر از
ستاد آقای کروبی و احمدی
از س��تاد آق��ای مهن��دس
موسوی ،س��ایت مذکور به
آنه��ا معرف��ی و آنان ضمن
اعالم آمادگی از وزارت کشور
به خاطر این اقدام تشکر کردند .اما در تاریخ 1388/3/15
به ش��کل غیرمترقبه و با اظهار اینکه نمایندگان ما در
شهرستانها با این روش آشنا نیستند و در این فرصت
کوتاه نمیتوانیم کار ثبتنام را انجام دهیم ،درخواست
کردند تا صدور کارت شناسایی برای نمایندگان نامزدها
به شکل دستی و سنتی انجام شود ،که ستاد انتخابات
کش��ور در جه��ت همراهی ب��ا آنان این درخواس��ت را
پذیرفت -2 .بهرغم همراهی وزارت کشور ،ستاد ایشان
در معرفی نمایندگان ضعف داش��ت ،به طوریکه حتی
برای دادن فتوکپی شناسنامه و الصاق عکس به آن نیز
مش��کل داش��تند و هر روز کار را به تاخیر میانداختند
که به عنوان نمونه میتوان به شهر تهران اشاره داشت.
 -3به رغم همه این موارد وزارت کشور تا آخرین دقایق
و حت��ی روز انتخابات ب��ا آنان همراهی کرد و در نتیجه
آقای میرحسین موسوی در  40676صندوق از مجموع
 45713شعبه ،نماینده داش��ت که حدود 90درصد از
صندوقها را شامل میش��ود (اسامی و مشخصات آنها
موجود اس��ت) و عالوه بر این تعداد نمایندگان ایش��ان
در ش��عب اخذ رای از تعداد نمایندگان دیگر کاندیداها
بیشتر بوده است یعنی آقای موسوی بیشترین نماینده را
نسبت به نامزدهای دیگر بر سر صندوقها داشتهاند-4 .
عبارت «هزاران گزارش تخلف» در نامه ایشان ،مصداق
بارز کلیگویی اس��ت در حالیکه در سراسر کشور و از
همه ش��عب اخذ رای و از طرف همه نامزدها ،ستادهای
تبلیغاتی ،نمایندگان نامزدها و هواداران آنها ،فقط 227
مورد ش��کایت مکتوب به هیاته��ای اجرایی و نظارت
شهرستانها واصل شد که  207مورد از آنها به دلیل عدم
ارائه مستندات مربوط وارد نبوده و  16مورد به دادگاه و
 4مورد به نیروی انتظامی ارجاع شده است .در مجموع،
 20م��ورد تخلف ارجاعی ب��ه دادگاه و نیروی انتظامی،
مربوط به اش��خاص حقیقی است که به عنوان مثال از
سوی بعضی از هواداران برخی از نامزدها ،در ساعات پس
از 8صبح روز پنجشنبه  88/3/21که ممنوعیت تبلیغات
نامزدها ب��وده ،مبادرت به توزیع و نصب اقالم تبلیغاتی
نامزد مورد نظرشان کرده بودند.

گ�روه سیاس�ی :اگرچ��ه دخال��ت مس��تقیم گروهک
تروریستی نفاق و برخی عوامل خارج از ایران در اجرای
س��ناریوی قتل ندا آقا سلطان در آش��وبهای خیابانی
اخیر تهران بهطور جدی مطرح ش��د ،ام��ا ادامه برخی
مانورهای تبلیغاتی رسانههای بیگانه و موضع گیریهای
آش��وبطلبانه درباره ای��ن موضوع ،موجب ش��د دکتر
محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور در نامهای به آیتاهلل
هاشمیش��اهرودی ،رئیس قوه قضائیه ضمن مشكوك
دانستن قتل نداآقاسلطان ،رسیدگی جدی به موضوع قتل
و شناسایی عوامل جنایت را خواستار شود .رئیسجمهور
در نامه خود چنین آورده اس��ت«:مستحضرید كه یكی
از ش��هروندان محترم به نام سركار خانم ندا آقا سلطان
در مورخ  30خرداد  88توس��ط عوامل ناشناس به طور
كامال مش��كوكی در یكی از خیابانهای تهران به ضرب
گلوله كش��ته ش��دند» .وی در ادامه نامه خود به رئیس
قوه قضائیه آورده اس��ت« :با توجه به حاشیه سازیهای
فراوانی كه درباره ای��ن حادثه دلخراش صورت گرفته و
شانتاژ تبلیغاتی وسیع رسانههای بیگانه و قرائن و شواهد
فراوان دیگر ،دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران برای
بهره برداریهای سوءسیاسی و مشوه نمودن چهره پاك
جمهوری اسالمی قطعی به نظر میرسد» .احمدینژاد در
پایان نامه تاکید کرد« :دستور فرمایید تا دستگاه قضایی
ب��ا جدیت هر چه بیش��تر به موضوع قت��ل آن مرحومه
رسیدگی و عوامل جنایت را شناسایی و محاكمه و نتیجه
را جهت اطالع مردم شریف ،منتشر نماید».
پیش از این نیز یک منبع آگاه امنیتی گفته بود« :عوامل
گروهک تروریس��تی منافقین با سوءاستفاده از ناامنی
پدی��د آمده در برخ��ی مناطق ته��ران ،ضمن طراحی
سناریویی خطرناک ،اقدام به هدف قرار دادن مسلحانه
مردم با هدف سلب آرامش عمومی کردهاند» .همچنین
اگرچه بس��یاری از رسانههای خارجی سعی داشتند ندا
آقا سلطان را به عنوان نماد حامیان میرحسین موسوی
معرفی کنند،اما کاسپین ماکان ،نامزد وی تاکید کرد،
«ندا» دلبستگی خاصی به نامزدهای انتخابات نداشت و
در روز حادثه نیز قصد همراهی با هواداران میرحس��ین
موسوی را نداشت.
شكست ناپذیری؛ ثمره خون شهدای هفتم تیر

رئیسجمهور همچنین یكش��نبه شب و در سالگرد
حادث��ه هفتم تی��ر در دیدار با خانواده معظم ش��هدا و
بازمان��دگان حادثه هفتم تیر و اعضای بنیاد هفتم تیر،
«راه شهدای هفتم تیر را خط مسلم ملت و دولت ایران
و تنها راه پیشرفت ،عدالت و سربلندی دانست » و تصریح
كرد :امروز به فضل الهی ،شكس��ت ناپذیری ملت ایران
ثمره خون شهدای هفتم تیر در عرصه بینالمللی و راه
این شهیدان ،الگوی زندگی برای بشریت است .محمود
احمدینژادضمنتاكیدبراینكهعطرونسیمحیاتبخش
و روح آفرین خون شهیدان هفتم تیر همه بشریت را زنده
كرده است ،اظهار داشت :امروز با معجزه خون شهیدان،
ارزشها و آرمانهای انقالب اس�لامی در ایران و جهان
متجلی شده است .رئیسجمهور هر یك روز دوام ملت
ایران را ضربهای سنگین بر پایههای استكبار برشمرد و با
بیان اینکه «امروز ملت ایران به مداخلهها و صحبتهای
سران برخی كشورها از جمله آمریكا درباره ایران وقعی
نمینهند زیرا میداند دشمنان سیلی محكمی خورده و

عصبانی هستند» ،خطاب به سران استكبار و قدرتهای
زورگو به تعبیر شهید بهشتی ،گفت« :از دست ملت ایران
عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید» و تصریح كرد:
دش��منان ،اقتدار ملت ایران را فراموش كردهاند اما باید
بدانند بیخود آب در هاون میكوبند و ملت ایران یقه آنها
را میگیرد .وی در ادامه اظهاراتش تعامل با دنیا از موضع
عزت و اقتدار را همراه با تدبیر دانس��ت و با بیان اینکه
«برخیها فكر میكنند با امتیاز دادن میتوان با قدرتها
كنار آم��د» ،تصریح کرد :اما اگر نرمش نش��ان بدهیم،
قدرتهای زورگو از زیاده خواهی كوتاه نمیآیند زیرا در
مساله هسته ای وقتی همه كارها برای اعتمادسازی انجام
شد ،تازه ایران را محور شرارت نامیدند(!) رئیسجمهور
سپس با بیان اینكه دشمنان ملت ایران فكر میكردند،
میتوانند با برخی تحركات معنیدار خود انقالب اسالمی
را ناب��ود و ریش��ه كن كنند ،گفت :به فض��ل الهی و به
بركت خون ش��هدای هفتم تیر ،درخت انقالب اسالمی
به قدری تناور شده كه شاخههایش دنیا را گرفته است

و دشمنان ملت ایران در حال ریشه كن شدن هستند.
دكتر احمدینژاد با تاكید بر اینكه مگر میشود  72خون
پاك در نهایت مظلومیت ریخته شود و انقالب اسالمی
از بین برود ،ایجاد انحراف در مس��یر انقالب اسالمی را
مح��ال خواند زیرا «خون ش��هدا انقالب مل��ت ایران را
بیمه كرده است ».سخنان رئیسجمهور با بیان اینکه
«انتخابات اخیر ایران آرزوی ش��هیدان از جمله شهدای
هفتم تیر را محقق كرد» ادامه یافت؛ چنانکه وی اظهار
داشت :همه مردم قبل از رای دادن به یك كاندیدا ،رای
«آری» آگاهانه به جمهوری اس�لامی دادند و تبلیغات
دش��منان علیه انقالب اسالمی و ملت ایران خنثی شد.
وی بخش دیگر س��خنانش را به این موضوع اختصاص
داد که ایثارگ��ری و مظلومیت ،عوامل اصلی ماندگاری
حركت توحیدي و انسانیت است و در هفتم تیر ،اوج ایثار
و مظلومیت محقق ش��د .احمدینژاد با اشاره به تالش
سازماندهی شده و برنامه پیچیده دشمنان برای تخریب
انقالب اسالمی و خادمان مردم خاطر نشان كرد :دشمنان
دروغهای بزرگ را آنقدر تكرار میكنند تا همه باور كنند
و دیكتاتورهای واقعی ،شهدای هفتم تیر را كه خادمترین
و مردمیتری��ن انس��انها بودند ،ب��ه دیكتاتوری متهم
میكردند .رئیسجمهور همچنین با تاكید بر اینكه اوج
ایثارگری ،اوج ماندگاری را به همراه دارد ،اساس انقالب
اسالمی را شکل گرفته برپایه ایثار دانست و ایثارگریها
را مستحکمکننده پایههای انقالب .وی در ادامه با تاکید
بر اینکه بدون ایثارگریهای ماندگار فرزندان ملت ،اثری
از ایران باقی نمیماند گفت :هر قله برجسته و افتخار در
تاریخ ملت ایران حاصل ایثار است و افتخاراتی در تاریخ
ماندگار ش��ده كه متكی به ایثار بوده است .ملت بدون
ایثارگری نمیتواند عزت و اس��تقالل خود را حفظ كند
و خصلتها و ارزشهای الهی و انس��انی مثل شجاعت،
غیرت و بزرگواری ،با پشتوانه ایثار در جامعه ماندگار شده
است .به گفته رئیسجمهور« :خمیر مایه ارزشهای الهی،
ایثار است» چنانکه وی «ایثارگری را رمز و راز ماندگاری
ارزشهای الهی و حقیقت انسان دانست» و با بیان اینكه
خلق ارزشها از دل ایثارگریها است ،اظهار داشت :در
طول تاریخ اندیشه پاك و آرمانهای الهی به اتكای ایثار
زنده مانده و به نسلهای بعد منتقل شده است.

ایرنا :نماینده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي با
بیان اینکه در گذشته چهره بسیاری از منافقین رو شد،
گفت :در گذش��ته آیتاهللهایی را دیدهایم که درجریان
نف��اق به انحراف رس��یده و در اوج قدرت به زیر افتادند
و ش��اهد افراد تحصیلک��رده و دارای مدارج عالی علمی
بودهایم که سرنوشتهای تلخی در نتیجه انحراف از راه
راست داش��تند .دکتر سیدعلیرضا مرندی گفت :نفاق
همیشه بوده و هست و خواهد بود .اگر نفاق تمام شدنی

ب��ود ،محدود به زمان و عدهای خ��اص بود و خداوند در
قرآن کریم این قدر درباره نفاق س��خن نمیگفت .وی
افزود :تا اسالم هست ،هم کفر هست و هم نفاق؛ که نفاق
خود را به صور مختلف نش��ان میدهد .دکتر مرندی با
تاکید بر اینکه مومن واقعی باید همواره مراقب گردنهها
و پیچهای انحرافی باشد ،اظهارداشت :اگر روی پیشانی
جریان نفاق ،عنوانش حک شده بود که تشخیص خیلی
آسان بود و همه میتوانستند به راحتی ،راه درست را از

غلط بشناسند و عده زیادی گول نمیخوردند .وی گفت:
اگرچه عدهای هستند که صرفا منافق هستند و قصدشان
ش��ر است اما اشکال کار در این است که تشخیص نفاق
و منافق همیش��ه آس��ان نیس��ت و افراد کم تجربهتر و
جوانترها و آنها که خیلی سردی و گرمی را نچشیدهاند،
بیشتر گول میخورند .وزیر اسبق بهداشت یادآور شد:
در بین اصالح طلبهای دوره خاتمی هم آدمهای متدین
زیادی داشتیم اما آدمهایی هم بودند که هدف شان تیشه

زدن به ریش��ه نظام بود .آنها میخواستند نظام را نابود
کنند و خوشبختانه چهره خیلی از آنها رو شد .وی گفت:
بارها و بارها در جریانات مختلف سیاسی شاهد بودهایم
که افراد نیت خیر هم داش��تهاند اما در جریان احزاب و
گروهها به گمراهی رفتهاند .چه بسا در خیل دوستان و
نزدیکان و فامیل هم آدمهایی باشند که بخواهند ما را به
مقصد گمراهی بكشانند .بنابراین الزم است در هر مرجع
و جایگاهی با چشم باز حرکت کنیم.

رسیدگی جدی به موضوع قتل ندا آقا سلطان

هدف برخی اطرافیان خاتمی تیشه زدن به ریشه انقالب بود

جزئیاتی از بازشماری آرای
ریاست جمهوری

گروه سیاس�ی :در پی اعتراضهای برخی نامزدهای
دهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری به نتایج
اعالم ش��ده ،شورای نگهبان دستور داد 10 ،درصد از
صندوقهای اخذ رای ،به صورت تصادفي ش��مارش
ی که از صبح روز
شود .بازشماری صندوقهای اخذ را 
دوشنبه در ستادهای برگزاری انتخابات شهر تهران
آغاز ش��ده بود ،عصر همان روز به پایان رسید .روند
بازش��ماری با حضور نمایندگان و ناظرانی از س��وی
ش��ورای نگهبان ،وزارت کش��ور ،فرمانداری تهران و
همچنین هیات اجرایی انتخابات برگزار شد .در برخی
از حوزههای بازشماری آرا نمایندگانی از شورای شهر
تهران ،رسانهها و دیگر مراکز نیز حضور داشتند .نامزدها
بنا بر اعالم قبلی شورای نگهبان میتوانستند در مکان
بازشماری آرا ،حاضر شده و بر این روند نظارت داشته
باش��ند .صندوقهای منتخب برای بازش��ماری10 ،
درص��د تعداد کل صندوقهای هر منطقه را ش��امل
میشد که به طور تصادفی انتخابشدند .فک پلمب
از صندوقها با حضور همه نمایندگان و ناظران صورت
گرف��ت که این امر با گرفتن عکس و فیلم ،مس��تند
ش��د .درون صندوقهای باز شده ،عالوه بر آرای اخذ
ش��ده ،ته برگ تعرفهها و صورتجلسه و فرم شمارش
آرا قرار داشت .فرمهای  22اولیه که روز بیست و دوم
خردادماه از س��وی هیاتهای حاضر در پای صندوق
پر و امضا شده بود نیز برای جلوگیری از تاثیر بر نظر
اعضای هیات بازشماری هنگام فک پلمب صندوقها
جمعآوریشد و گروههای بازشماری فرمهای جدیدی
را پر کردند تا مغایرتهای احتمالی پس از تطبیق این
فرمها مشخص شود .بازشماری آرا با حضور یک نفر از
هیاتهای چهارگانه فوق انجامشد که هر کدام از آنان
یکی از فرمهای ش��ماره  22را پر کردند و به مسؤول
ارش��د س��ازمان و نهاد خود که در محل حاضر بود،
میدادند و او نیز پس از تکمیل یک صورتجلسه کلی
با عنوان «تجمیع» ،آن را به مراجع باالتر خود ارجاع
میداد .فرمهای شماره  22در سه نسخه به رنگهای
آبی ،سبز و سفید تنظیم شده بودند که پس از تطبیق
نتایج بازشماری با نتایج اولیه و مشخص شدن مغایرت
داش��تن یا نداشتن ،فرم آبی رنگ درون صندوق قرار
داده میش��د ،فرم سبز رنگ در اختیار هیات نظارت
شورای نگهبان قرار میگرفت و فرم سفید در اختیار
فرمانداری تهران گذاشته میشد .همچنین  10درصد
ته برگ تعرفههای موج��ود در هر صندوق نیز برای
کنترل بیشتر ،بررسی شده و مشخصات رایدهندگان
شامل نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ،کد ملی،
نام پدر ،سال تولد و ...در برگهای دیگر نوشتهشد .به
گزارش ایرنا ،بازشماری آرای هر صندوق ،چندین بار
توسط هیات چهار نفره و به طور مجزا برای هر نامزد
تکرار شد و حتی در این میان برگههای رای باطله نیز
مورد بررس��ی قرار گرفت تا موردی برای تردید باقی
نماند .شماره مربوط به پلمبهای جدید به همراه نام
فرد تحویلگیرنده نیز از سوی نمایندگان ناظر شورای
نگهبان یادداشت میشد تا هر صندوق پس از پایان
بازشماری ،دوباره با استفاده از چهار بست پالستیکی،
پلمب ش��ده و به مخزن منتقل شود .مخزن نیز در
تمام مدت مورد حفاظت نیروی انتظامی قرار داشت
و دوربینهایی نیز به طور دائم برای ضبط هر اتفاقی
درون مخزن تعبیه شده بود.

اخبار

آغاز رزمايش نيروي زميني ارتش در
جنوب و جنوب غربی كشور

وطن ام�روز :رزمايش عليبن ابيطالب(ع) با اس��تقرار
يگانهاي نيروي زمين��ي ارتش در منطقه جنوب و
جنوب غربي كشور در وسعت  67هزار كيلومتر مربع
در محدوده سه استان خوزستان ،ايالم و لرستان آغاز
ش��د .به گزارش روابطعمومي نيروي زميني ارتش،
در اي��ن رزمايش توان هداي��ت و كنترل فرماندهي
توسط فرماندهان يگانهاي نزاجا در ردههاي مختلف
گردان ،تيپ ،لشكر و قرارگاه عملياتي تمرين ميشود.
اميركيومرث حيدري ،جانشين نيروي زميني ارتش و
(ع)
فرمانده رزمايش گفت :در رزمايش عليبن ابيطالب
تاكتيكهاي نوين جنگ و شيوههاي نبردهاي آينده
با سناريوهاي متعدد كه توسط فرماندهان و افسران
ستاد در ردههاي مختلف طراحي و پيشبيني شده،
اج��را ميش��ود و قرارگاههاي كنت��رل فرماندهي با
بهرهگيري از تجهيزات مدرن و پيشرفته سامانههاي
جن��گ از جمله مخابرات و فرماندهي ،مهندس��ي و
س��د موانع ،اطالعات ،هدايت و رهبري و جنگهاي
الكتروني��ك و عمليات رواني را هدايت ميكنند .اين
رزمايش تا سه روز ادامه خواهد داشت.

کاظمیقمی:خبریدربارهتحویل
دیپلماتهایایرانیبهمااعالمنشدهاست

ایسنا :حسن کاظمی قمی ،سفیر جمهوری اسالمی
ایران در عراق درباره اظهارات سیدمحس��ن حکیم،
مش��اور رئیس مجلس اعالی اس�لامی عراق مبنی
براینکه امروز  -سهش��نبه -دیپلماتهای ایرانی در
بند آمریکاییها تحویل دولت عراق میشوند ،گفت :تا
این لحظه دولت عراق مطلبی در این باره به ما اعالم
ق
نکرده است .وی افزود :قرار است در چارچوب تواف 
دولت عراق و آمریکا روزانه  1500زندانی تحت اختیار
نیروهای آمریکایی به عراقیها تحویل داده شوند که
ب��رای دیپلماتهای ایرانی نیز باید در این چارچوب
عمل شود .کاظمی قمی با اشاره به خروج نیروهای
آمریکایی از ش��هرهای عراق که امروز (سهش��نبه)
محقق میش��ود ،گفت :خروج نیروهای آمریکایی از
ع��راق باید از اول ژانویه  2009ب��ه اجرا درمیآمد و
در این راس��تا ،امروز (آخر ژوئ��ن) نیز باید نیروهای
آمریکایی از شهرها خارج و به پادگانها بروند .بر این
اس��اس آمریکاییها به غیر از یازده پادگان در بغداد،
حدود  140مورد را به دولت عراق تحویل میدهند
که بر اس��اس این توافقنامه همه زندانیهای تحت
اختیار آمریکاییها اعم از عراقی و غیرعراقی باید به
دولت عراق تحویل داده شوند اما از اینکهآیا امروز این
زندانیان تحویل دولت عراق میشوند یا خیر ،چیزی
بهما اعالم نشده است.

