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واكنش دولت به خبر شالق خوردن 
يك جوان

درپي انتشار خبري درباره اجراي حكم شالق در مورد يك 
ــازي  مغرضانه  جوان به اتهام توهين به رئيس جمهور كه جوس
رسانه هاي بيگانه و ضدانقالب را درپي داشت، مركز ارتباطات 
و تبليغات رياست جمهوري اعالم كرد: از سوي رئيس جمهور 
ــكايتي در اين خصوص انجام  ــه دولت هيچ گونه ش و مجموع
ــته در همايش فرمانداران  ــده است.احمدي نژاد روز گذش نش
ــالق زدن به يك جوان به خاطر  ــر كشور نيز موضوع ش سراس
ــاره قرار داد و تصريح كرد:  توهين به رئيس جمهور را مورد اش
ــت ها آزادانه به دولت توهين مي كنند، راضي  «وقتي دانه درش

نيستم يك جوان به خاطر توهين به من شالق بخورد.»
درخواست دادستاني از گمرك درباره آريا

ــت دادستاني كشور براي  رئيس كل گمرك ايران از درخواس
ــادرات و واردات صورت گرفته  ــه گزارش در مورد ميزان ص ارائ
توسط گروه زيرمجموعه اميرمنصور آريا خبر داد و گفت: بر اين 
اساس گمرك گزارش مذكور در مورد تجارت 1 / 1 ميليارد دالري 
توسط اين گروه را به دادستاني كشور ارائه كرد.عباس معمارنژاد 
در گفت وگو با مهر  با بيان اين كه اين ميزان تجارت از ابتداي سال 
گذشته تا شهريور امسال صورت گرفته است، گفت:از اين ميزان 
يك ميليارد و 50 ميليون دالر كاال به كشور وارد شده و 50 ميليون 
دالر هم صادر شده است.وي با تاكيد بر اين  كه كاالهاي مذكور 
ــمي كشور وارد و صادر شده اند، خاطرنشان كرد كه  از مبادي رس

گروه مذكور داراي پرونده مربوط به قاچاق كاال نبوده است.
واكنش آمريكا به توافق ايران و عراق

 هماهنگي ايران و عراق براي مقابله با تروريست ها بويژه 
گروهك تروريستي پژاك، با واكنش مقامات آمريكايي مواجه 
شده و وزارت خارجه آمريكا اين حركت را حمايت عراق از ايران 
و تهديدي براي منطقه عنوان كرده است!آمريكا در حالي اين 
ــان داد كه برخوردهاي دوگانه اش با گروه هاي  واكنش را نش
تروريستي، حتي دستمايه انتقادهاي شديد برخي كارشناسان 

داخلي آمريكا از سياست خارجي اوباما شده است.
نقض حكم اعدام ندرخاني

ــالم كرد، پرونده  ــور در اطالعيه اي اع ــوان عالي كش دي
ــده و تاكنون  ــف ندرخاني در اين ديوان نقض ش اتهامي يوس

نظر نهايي درباره آن داده نشده است.
به گزارش ايسنا، در اطالعيه ديوان عالي كشور درباره اين 
ــت: «پرونده اتهامي يوسف ندرخاني متهم به  پرونده آمده اس
ارتداد در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گرفته و به علت 
ــه دادگاه صادركننده راي جهت تكميل و  ــص تحقيقاتي، ب نق
رفع نواقص ارسال شده است، بديهي است پس از رفع نواقص 
موردنظر و صدور حكم مجدد و در صورت اعتراض و ارسال به 
ــور در مورد پرونده اظهارنظر خواهد شد.»روز  ديوان عالي كش
ــنبه نيز سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري در مورد  دوش
ــف ندرخاني اعالم كرده بود حكم اعدام وي صادر  پرونده يوس

نشده و پرونده در حال رسيدگي است.

سايه خبر
ضرورت استفاده از ظرفيت نهادهاي 
ديني در بحث پيشگيري از وقوع جرم

ــه با تاكيد  ــي الريجاني،رئيس قوه قضايي ــت اهللا آمل  آي
ــاختار  ــتفاده از ظرفيت  نهادهاي ديني و س ــرورت اس بر ض
ــترش فرهنگ  ــالمي و گس ــي نظام اس ــيـ  سياس اجتماع
ــب با حوزه هاي  ــگيري از وقوع جرم گفت: تعامل مناس پيش
علميه، دانشگاه ها ، آموزش و پرورش و ساير نهادها به پيشبرد 
ــگيري از وقوع جرم كمك خواهد  اهداف قوه قضاييه در پيش

كرد./ روابط عمومي قوه قضاييه
خارج كردن رسانه ها از حوزه نظارت 

خسارت بار است
ــخيص  ــنجاني، رئيس مجمع تش آيت اهللا هاشمي رفس
ــانه ها را  مصلحت نظام، در صحنه بودن افكار عمومي و رس
ــه قانون خواند و تصريح كرد:  ــات پايبندي مجريان ب از الزام
ــوزه نظارت بر  ــانه ها از ح ــارج  كردن افكار عمومي و رس خ
ــران جبران ناپذيري براي  ــور خس ــووالن كش عملكرد مس
ــادي اخير نمونه بارز  ــده اقتص جامعه به همراه دارد كه مفس

اين مساله است. / فارس
 ري شهري: ابعاد شخصيتي رهبري 
بايد در سطح بين الملل معرفي شود

ــالم والمسلمين محمدي ري شهري، توليت  حجت االس
ــني در ديدار  ــم الحس ــرت عبدالعظي ــدس حض ــتان مق آس
ــازمان  ــريات بين المللي س ــوول نش ــي از مديران مس جمع
ــتي  ــالمي گفت: عوامل صهيونيس فرهنگ و ارتباطات اس
ــانه اي جهان با عناد و براساس محاسبه  در دستگاه هاي رس
ــوند، از  برآنند تا حضرت آيت اهللا خامنه اي بايكوت خبري ش
ــالت بين المللي دارند،  ــن رو بايد نهادهاي فرهنگي كه رس اي

رهبر معظم انقالب را به مردم جهان بشناسانند. /   ايسنا
 اتصال نيروگاه بوشهر

 به شبكه با 50 درصد قدرت
نيروگاه اتمي بوشهر كه 12 شهريور سال جاري با قدرت 
ــبكه سراسري متصل شده بود، هفته  حدود 60 مگاوات به ش
گذشته با رسيدن به 450 مگاوات به 50 درصد توان نامي اش 
ــبكه  ــا اين قدرت با موفقيت به ش ــال حاضر ب ــيد و در ح رس

سراسري برق كشور متصل است. /  ايسنا
 سفير ايران: آماده كمك

 به ارتش لبنانيم
ــفير ايران در بيروت در مالقات با  غضنفر ركن آبادي، س
فايز غضن، وزير دفاع لبنان با اشاره به سخنان رئيس جمهور 
اين كشور مبني بر اين كه لبنان هنوز پاسخ رسمي جمهوري 
ــاي دفاعي  ــترش همكاري ه ــران را براي گس ــالمي اي اس
ــت، اظهار كرد: ايران براي ارائه كمك به  دريافت نكرده اس
ــور  ــترش همكاري هاي دفاعي بين 2 كش ارتش لبنان و گس

رسما و بدون هيچ قيد و شرطي آمادگي دارد. /  ايسنا

كمي از سياست

اتحاديه اروپا از حقوق بشر استفاده ابزاري مي كند 
ــن اقدامات خصمانه اتحاديه اروپا عليه جمهوري  در تازه تري
ــنبه در  ــه اين اتحاديه روز دوش ــران، وزيران خارج ــالمي اي اس
ــفر و مسدود شدن سرمايه هاي 29  لوكزامبورگ، ممنوعيت س
نفر از مقامات كشورمان  را به بهانه حقوق بشر تصويب كردند. 

ــه اروپا كه پيش از اين 32 نفر  ــه گزارش «جام جم» اتحادي ب
ــود اين بار با  ــورد تحريم قرار داده ب ــات ايران را م ــر از مقام ديگ
ــش 29 نفر ديگر به اين تعداد، 61 نفر را هدف تحريم هاي  افزاي

خود قرار داده است. 
اين تحريم ها شامل ممنوعيت صدور رواديد و مسدود شدن 
ــت. اين  ــت اتحاديه اروپاس دارايي هاي افراد نام برده در فهرس
تحريم ها در حالي اعالم مي شود كه اعضاي اتحاديه اروپا؛  دفاع 
از حقوق بشر در كشور را به صورت مكرر مطرح مي كنند اما چشم 
ــكار آن در برخي كشورهاي متحد و همسو با  خود را به نقض آش

خود و همچنين در خود كشورهاي غربي بسته اند. 
ــنا به نقل از خبرگزاري فرانسه و منابع ديپلماتيك  ديروز ايس
ــت 29 نفره تحريم هاي  ــزارش داد كه نام چند وزير در فهرس گ

جديد اتحاديه اروپا عليه ايران مشاهده مي شود. 
ــيدمرتضي بختياري وزير  حيدر مصلحي وزير اطالعات، س
ــتري، مصطفي محمدنجار وزير كشور، محمد حسيني  دادگس
ــادق محصولي  ــالمي به همراه ص ــاد اس ــر فرهنگ و ارش وزي
ــور و نيز فرمانداران منطقه اي، دادستان ها و  ــين  كش وزير پيش
مديران زندان ها از جمله افرادي هستند كه هدف تحريم ها قرار 
گرفته اند، البته بي معنا و ناكارآمدي و سياسي بودن اين تحريم ها 
ــت.اين اقدام اتحاديه اروپا و اعمال فشار  ــده اس قبال نيز ثابت ش
ــات و نمايندگان مجلس، رفتاري  ــوي مقام به ملت ايران، از س
نادرست خوانده شده و آنها در گفت وگو با «جام جم»  تاكيد كردند 
ــتفاده ابزاري از بحث حقوق بشر نمي تواند رفتار مناسبي  كه اس

براي مقابله با يك ملت آزادانديش باشد.
مي توان تحريم مقامات غربي را گسترش داد

ــيون امنيت  ــر كميس ــان، دبير كميته حقوق بش ــره الهي زه

ــوراي اسالمي در گفت وگو با  ــت خارجي مجلس ش ملي و سياس
«جام جم»، مساله تحريم را يك بازي سياسي قديمي عنوان كرد 
و گفت:  اين گونه ژست هاي حقوق بشري مي تواند همان طور كه 
ــر هستند،  طرح تحريم مقامات آمريكايي را كه ناقض حقوق بش
ــاند، تعميم يابد و در مورد كشورهاي اروپايي باني  به مجلس كش
اينگونه قطعنامه ها نيز اتخاذ شود.نماينده تهران با اشاره به اين كه 
ــت مي شود، بحث حقوق بشر را  هرگاه غرب با ايران دچار بن بس
ــرفت و  ــد، تاكيد كرد: اين تحريم ها در روند پيش به ميان مي كش
ــالمي بخصوص در حوزه تبادالت تجاري و  پيشبرد انقالب اس
تعامالت اقتصادي با ساير كشورها تاثير عكس دارد.وي با اشاره 
به اين كه اشخاص مورد تحريم، در هيچ يك از كشورهاي غربي 
اموالي نداشته و نياز به تردد به اين كشورها ندارند، گفت: بخشي 
ــال 88  ــارها به اين برمي گردد كه غرب در انتخابات س از اين فش
ــت هدف براندازي نظام را كه در  ــنگ خورد و نتوانس تيرش به س

قالب انتخابات دنبال مي كرد به نتيجه برساند. 
بي اثر و محكوم به شكست

ــماعيلي، عضو هيات رئيسه فراكسيون اصولگرايان  ولي اس

مجلس نيز با تاكيد بر اين كه حقوق بشر دستاويزي براي پيگيري 
اهداف غرب شده است گفت: امروز دنيا مي داند كه آمريكا و اروپا 
ــر دروغ مي گويند و صرفا به دنبال گسترش  در زمينه حقوق بش
سلطه خود هستند.نماينده گرمي، تحريم ها را همچون گذشته 
ــت دانست.سيدحسين نقوي حسيني،  بي اثر و محكوم به شكس
ــخنگوي كميته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي و سياست  س
ــا را بزرگ ترين ناقض حقوق  ــي مجلس نيز آمريكا و اروپ خارج
بشر دانست و گفت: اتحاديه اروپا با حمايت آمريكا تصميم دارد 
ــود و به همين دليل  ــرفت ايران در منطقه و جهان ش مانع پيش
ــور قرار مي دهد.نماينده ورامين،  چالش هايي را پيش روي كش
ــت و يادآور شد:  ــت دانس تحريم هاي غرب را محكوم به شكس
كساني كه دم از حقوق بشر مي زنند خود از اولين كساني هستند 
كه حقوق بشر را نقض مي كنند و اين امر در جريان وقايع جاري 

در اين كشورها كامال آشكار است.
الگو بودن ايران آزارشان مي دهد

ــيون امنيت ملي و  ــمت اهللا فالحت پيشه، عضو كميس حش
سياست خارجي نيز تحريم هاي اعمال شده عليه مقامات ايران 

را براي خنثي كردن، و تخريب الگو بودن ايران در منطقه دانست 
و گفت: اروپايي ها سعي مي كنند سياست خارجي كشور را منفي 
نشان دهند.نماينده اسالم آباد غرب افزود: الگوگيري از ايران در 
منطقه يك واقعيت است و امروز كشورهاي زيادي از ايران الگو 
گرفته اند و اتحاديه اروپا و غرب از اين موضوع ناراضي بوده و آزار 
مي برند لذا تصميم دارند، با تخريب اين الگو، مانع از شكل گيري 

واقعيات شوند.
كشورهاي غربي به حقوق ملت ها احترام بگذارند

ــت، سخنگوي وزير امور خارجه كشورمان   رامين مهمانپرس
ــر مي برد در خصوص تحريم هاي اخير  ــكو به س هم كه در مس
ــت و  ــه اروپا عليه ايران، اقدام اخير اين اتحاديه را نادرس اتحادي
براي اعمال فشار به ملت ايران جهت دست كشيدن از حقوقش 

خواند.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشور يادآور شد: آنها مسائلي 
ــورها تحميل  ــعي مي كنند آن را به همه كش را طراحي كرده و س
ــنگيني را براي  ــون تبعات س ــه نهايي آن تاكن ــد كه نتيج كنن

كشورهاي مختلف ايجاد كرده است.

ــكالت امروز كشور را ناشي از تضعيف  رئيس جمهور مش
روحيه انقالبي دانست كه در دوران دفاع مقدس وجود داشت 
ــد، نه اين كه  ــت: تمام نظام هاي اداري ما بايد بومي باش و گف
ــكوالر را كه ضد انساني است اجرا  ــتم سرمايه داري س سيس

كنيم چرا كه اين خارج از روحيه انقالبي است.
ــايت رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد  به گزارش س
ــور كه در وزارت  ــر كش ــروز در همايش فرمانداران سراس دي
كشور برگزار شد، تاكيد كرد: تصميمات بايد براي رضاي خدا 
ــائل و بر همين  ــد نه براي طرفداري از برخي افراد يا مس باش
ــاس، فرمانداران و تمامي مسووالن بايد مراقب باشند كه  اس
منافع مردم را با منافع بعضي ها عوض نكنند. رئيس جمهور با 
ــان اين كه مواضع دولت از ابتدا تاكنون هيچ تغييري نكرده  بي

ــته عده اي بودند كه امروز از دولت جدا  ــت، گفت: در گذش اس
ــدند كه  اي  كاش اين كار را نمي كردند، زيرا مواضع دولت از  ش

دولت نهم تا به امروز ثابت بوده و تغييري نكرده است.
 اجازه نداريم با آبروي افراد بازي كنيم

ــالم براي احياي كرامت  ــور با بيان اين كه اس رئيس جمه
ــت ،گفت: همان طور كه خداوند گناهان را  ــان ها آمده اس انس
ــاند و نمي گذارد گناهان آنها معلوم شود، ما نيز اجازه  مي پوش
نداريم با آبروي افراد بازي كنيم زيرا اين افراد تحت حاكميت 

اسالم قرار دارند.
وي به موضوع هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد  وخطاب 
ــما مي توانيد مردم را تشويق كنيد تا با  به فرمانداران گفت: ش
ــتفاده از بخشي از يارانه هاي دريافتي، صندوقي را تشكيل  اس

ــطه آن،  ــد و دولت نيز آنان را كمك خواهد كرد تا به واس دهن
كارگاهي را ايجاد و به افزايش توليد كشور كمك كنند كه اين 
ــد.احمدي نژاد در  امر موجب افزايش درآمد آنها نيز خواهد ش
ــا تاكيد بر اين كه امروز نبايد  ــخنان خود ب بخش ديگري از س
ــت كه جوانان  روحيه جوانان را تضعيف كرد، گفت: معلوم اس
ــته باشند، زيرا در  ــبت به وضع موجود رضايت داش ما نبايد نس
اين صورت تحركي در كشور اتفاق نخواهد افتاد؛ اين جوانان 

هستند كه بايد ضعف ها را ببينند و بيان كنند.
 مستكبران؛ عامالن اصلي حوادث اخير مصر

ــم  ــخناني در مراس ــي س ــن ط ــور، همچني رئيس جمه
ــتند «مهارنشده» در تاالر وحدت  مستكبران  رونمايي از مس
ــر در  ــوادث اخي ــي ح ــالن اصل ــا را عام ــمنان ملت ه و دش

ــه اگر مردم  ــتكبران مي دانند ك ــت و گفت: مس ــر دانس مص
ــود،  ــكيل ش ــر انتخابات آزاد برگزار كنند و حكومت تش مص
ــود، به همين  ــتي خواهد ب ــتكباري و ضدصهيونيس ضداس
ــر انتخابات آزاد  ــد مردم مص ــد اجازه دهن ــبب نمي خواهن  س

برگزار كنند.
ــد بر اين كه  ــر، وي با تأكي ــزارش واحد مركزي خب ــه گ ب
مرزبندي اي كه همدلي پاكان و عدالت طلبان را برهم مي زند 
كار شيطان است و دشمن نيز سعي مي كند آن را تشديد كند، 
ــرد: اگر ملت مصر انتخاباتي آزاد برگزار كند و دولتي  اظهار ك
مردمي در اين كشور سر كار آيد و در كنار ملت ايران و در خط 
ــت ها بايد  الهي قرار بگيرد، آن وقت آمريكايي ها و صهيونيس

سنگرهاي خود را به زيرزمين هاي كاخ سفيد منتقل كنند.

واكنش نمايندگان به دور جديد تحريم ها عليه ايران 

رئيس جمهور: نبايد منافع مردم را با منافع بعضي ها عوض كرد
با برگزاري انتخابات آزاد در مصر حكومتي ضد صهيونيستي تشكيل خواهد شد
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