
ــفر  ــتمين روز از س ــالمي در هش رهبر معظم انقالب اس
ــيار ُپرشور «مردم كنگاور و  ــتان كرمانشاه در جمع بس به اس
ــرفت هاي ملت بزرگ  ــهرهاي اطراف» با استناد به پيش ش
ايران در 3 دهه اخير تأكيد كردند: ملت عزيز ما كه بخش هاي 
ــوار راه منتخب خود را، با افتخار و قدرت پشت سر  ــيار دش بس
ــته، ضمن قانع نشدن به دستاوردهاي خود، از اين پس  گذاش
ــتقامت»، همه مراحل پيش رو را با  نيز با «وحدت و اميد و اس

موفقيت طي خواهد كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبر ي، 
ــيار گرم و  ــرت آيت اهللا خامنه اي با تجليل از حضور بس حض
محبت آميز جوانان و مردان و زنان مؤمن كنگاور و شهرهاي 
ــنقر و هرسين در ورزشگاه شهيد  قلي وند كنگاور،  صحنه، س
ــاندهنده  اين گونه اجتماعات عظيم را مخصوص ايران و نش

مهر و محبت متقابل مردم و مسووالن خواندند.
ــس، آمادگي براي  ــاداب، اعتماد به نف ــان روحيه ش ايش
ــارز مردم اين  ــه انقالب را از ويژگي هاي ب ــاداري ب كار و وف
منطقه و سراسر كشور دانستند و افزودند: همين خصوصيات 
ــيار دشوار و  عزت آفرين، عبور انقالب و نظام را از مراحل بس

پيچ هاي خطرناك تضمين كرده و خواهد كرد. 
ــتقامت ملي و  ــت اهللا خامنه اي با تاكيد بر اس ــرت آي حض
ــدن به  ــتمرار حركت عمومي ملت بزرگوار ايران، قانع ش اس

ــوي ديگر نااميدي از تحقق  ــتاوردهاي مياني راه و از س دس
اهداف نهايي را 2 آفت بزرگ توقف زا در اين مسير برشمردند 
ــط راه «تعالي و  ــأن ايران، در وس و افزودند: ملت عظيم الش
ــا اطاعت از فرمان  ــار» توقف نمي كنند و ب ــرفت و افتخ پيش
ــتوار و محكم  ــروردگار كريم در قرآن مجيد، با قدم هاي اس پ
ــيدن به جامعه اسالمي و برخوردار از عدالت،  راه خود را تا رس

طراوت، آگاهي و مردم ساالري حقيقي ادامه خواهد داد. 
ــرط ديگر  ــالمي، يكپارچگي ملي را ش رهبر انقالب اس
ــتمرار موفقيت هاي نظام دانستند و افزودند: خوشبختانه  اس
ميان قشرهاي مختلف مردم و ميان مردم و مسووالن وحدت 
خوبي برقرار است كه بايد عميق تر و گسترده تر شود و محبت 

و حسن ظّن متقابل افزايش يابد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي نسل جوان، تحصيلكرده، آگاه 
ــالب را، مايه اميد نظام  ــوردار از خصوصيات مثبت انق و برخ
ــتند و خاطرنشان كردند: دشمن درصدد است با  و ملت دانس
انواع روش ها از جمله سياه نمايي، در سد مستحكم و حركت 

اميدوارانه و مستمر ملت، اخالل ايجاد كند.
ــالمي، با اشاره به بي غيرتي سردمداران  رهبر انقالب اس
رژيم طاغوت و تبعيت آنها از دستورات و سياست هاي آمريكا 
ــمن از اين مي سوزد كه ايران در پرتو  و انگليس افزودند: دش
ــور و ملتي  ــالمي از پايگاه مطيع و رام آنان، به كش انقالب اس

ــده كه سينه خود را در مقابل سلطه گران سپر كرده  تبديل ش
ــت و با عزت و استقالل كامل، با زياده خواهي و زورگويي  اس

مقابله مي كند.
ايشان در ريشه يابي علت خشم و عصبانيت آمريكايي ها 
ــي درباره تأثير  ــراف مقامات آمريكاي ــت ايران، به اعت از مل
ــت هاي آمريكا بويژه  ــالمي در ناكام ماندن سياس ايران اس
ــياطين مي دانند كه  ــاره كردند و افزودند: ش در خاورميانه اش
ــده منطقه، به كشور عزيِز ما دوخته  ــم ملت هاي بيدار ش چش
ــت به همين دليل تمام روش ها و امكانات را به كار  ــده اس ش
ــران و ايراني» الگوي حركت عظيم بيداري  گرفته اند تا «اي
ــتادگي ملت ايران در ميان ديگر  ــالمي نشوند و خط ايس اس

ملت ها رواج نيابد.
ــمنان  ــتناد به تالش دش حضرت آيت اهللا خامنه اي با اس
ــزرگ كردن  ــور از طريق ب ــاع كش ــياه نمايي اوض ــراي س ب
ــرفت ها، همگان بويژه اهل  ــا و كمرنگ كردن پيش ضعف ه
ــانه را به  ــات و صاحبان تريبون و رس ــم، اصحاب مطبوع قل
مراقبت و هوشياري در اين زمينه فرا خواندند و افزودند: مبادا 
ــته يا ندانسته با اظهار نظر، حرف و يا نوشته خود  ــي دانس كس

به اين خواست دشمن كمك كند.
ــووالن  ــالمي در ادامه همين بحث، مس رهبر انقالب اس
ــترش تالش براي رفع  ــطوح مختلف كشور را نيز به گس س

ــتي ها توصيه موكد  ــردن كاس ــردم و از بين ب ــكالت م مش
كردند.

ــان در بخش ديگري از سخنانشان با تحسين دوباره  ايش
ــاه افزودند: مردم  ــر استان كرمانش خصوصيات مردم سراس
ــات، از ديرباز، ميزبان  ــه كنگاور عالوه بر آن خصوصي منطق
ــيني بوده اند  ــقان حس راهيان كربالي معلي و منزلگاه عاش
ــاع مقدس و  ــن و روحانيت، در دف ــه عميق به دي ــا عالق و ب
ــته اند و همين  ــاني داش ديگر امتحانات الهي، كارنامه درخش

خصوصيات آينده روشن تر آنها را به ارمغان خواهد آورد.
در ابتداي اين ديدار، امام جمعه شهرستان كنگاور ضمن 
ــادت ها و  ــالمي به رش ــر مقدم به رهبر معظم انقالب اس خي
ــاره كرد و  ــاني مردم منطقه در زمان دفاع مقدس اش جانفش
گفت: اين مردم واليتمدار همچنان استوار در راه آرمان هاي 
ــد و توقع دارند  ــهدا گام برمي دارن ــام راحل و ش ــالب، ام انق
ــووالن اجرايي به مشكالت اين منطقه خصوصا اشتغال  مس

توجه ويژه اي داشته باشند.
 حضور رهبر معظم انقالب در گلزار شهداي كنگاور

ــدو ورود به  ــه اي همچنين در ب ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــتان كنگاور، با حضور در گلزار شهدا و قرائت فاتحه،  شهرس
ــادت هاي رزمندگان و شهداي اين منطقه را  ياد و خاطره رش

گرامي داشتند.
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 رئيس جمهور: انديشه حاكم بر 

جهان موجب مشكالت بشري است
رئيس جمهور،  درمان اساسي مشكالت بشري را تغيير در 
ــرمايه داري حاكم بر جهان خواند و گفت:  ــه و نظام س انديش
ــت،  ــرمايه داري بر جهان حاكم اس ــه س تا زماني كه انديش
مسابقه براي مصرف گرايي و تخريب محيط زيست نيز ادامه 

خواهد داشت. 
ــت و يكمين  به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد در بيس
ــي در تهران افزود: در يك  كنگره بين المللي آبياري و زهكش
ــر  ــاالنه هزاران تن مواد آالينده در طبيعت منتش ــور س كش
مي شود و برنامه هاي بازسازي در آن كشور كمتر از يك صدم 
ــت كه مواد آالينده توليد شده به طبيعت وارد  ــاراتي اس خس
مي كنند و اين در حالي است كه هر سال با سرعت بسيار باال 

بر حجم مواد آالينده اضافه مي شود.
ــرف را يكي ديگر از  ــه اي مص ــژاد، كنترل ريش احمدي ن
راه هاي درمان اساسي وضع موجود در جهان دانست و گفت: 
بايد يك انديشه و نظامي بر جهان حاكم شود كه آب و طبيعت 

را مقدس بپندارد كه البته مبناي آن بايد عدالت باشد. 
وي افزود: تا زماني كه نظام ناعادالنه بر جهان حاكم است 
ــت و تخريب  و عده اي اصرار دارند با از بين بردن محيط زيس
ــتري كسب كنند، تالش ها  ــان ها سود بيش روابط ميان انس

براي اصالح مشكالت جهان راه به جايي نخواهد برد. 
ــد كه همه ما براي  ــايد الزم باش احمدي نژاد اظهار كرد: ش
ــم، چرا كه  ــرمايه داري و ناعادالنه فرياد بزني ــام س ــر نظ تغيي
محيط زيست متعلق به همه است و هر اتفاقي كه در هر گوشه 
جهان رخ بدهد تمام محيط زيست را تحت تاثير قرار مي دهد. 

 واشنگتن پست: طرح ترور 
سفير سعودي واقعي نيست 

روزنامه واشنگتن پست آمريكا، سناريوي واشنگتن مبني بر 
طرح ترور سفير سعودي به دست 2 شهروند ايراني را غيرواقعي 
ــت.   به گزارش شبكه العالم، واشنگتن پست در مقاله اي  دانس
تحت عنوان معماي توطئه ايران نوشت: مسووالن كاخ سفيد 
ــاوران درباره طرح ترور سفير  ــتين بار گزارش يكي از مش نخس
ــنگتن را نپذيرفتند؛ چرا كه اين سوال كه فكر  ــعودي در واش س
همگان را نيز به خود مشغول كرده، آنان را نيز به اين فكر فرو برد 
كه آيا ايران چنين عملياتي را طرح ريزي كرده است.   واشنگتن 
ــت مي افزايد: چرا ايراني ها اين ماموريت را به منصور ارباب  پس
سيارـ  ايراني آمريكايي كه قبال به كار خريد و فروش خودروهاي 
دست دوم مشغول بودـ  و يك گروه قاتل كه به باند مواد مخدر 
ــپردند. اين روزنامه تاكيد كرد: اين  ــته است، س مكزيكي وابس
طرح واقعي به نظر نمي آيد، ولي مسووالن كاخ سفيد و وزارت 
ــده بودند كه اين طرح واقعي  ــتري طي چند ماه قانع ش دادگس
ــتگاه هاي  ــتگاه اطالعات آمريكا و ديگر دس ــت، زيرا دس اس
ــن ادعاها  ــراي توجيه اي ــاختگي را ب ــي س ــي، اطالعات  امنيت

جمع آوري كرده اند.  
 استاكس نت صهيونيستي بود

ــوط به حمله  ــص از نمايش تصاوير مرب ــه هاآرت روزنام
ويروس استاكس نت به تاسيسات هسته اي ايران در مراسم 

توديع رئيس ستاد مشترك رژيم صهيونيستي خبر داد.
ــزارش داد: در  ــتي گ ــنا، اين روزنامه صهيونيس به گزارش ايس
ــم توديع اشكنازي، رئيس ستاد  ــنبه در مراس ويدئويي كه روز دوش
ــد، صحنه هايي از بمباران يك رآكتور  مشترك اسرائيل پخش ش
ــال 2007 و صدمات ناشي از حمله كرم  ــته اي در سوريه در س هس
كامپيوتري استاكس نت نمايش داده شد كه برنامه هسته اي ايران 
ــه، اين خبر فقط  را هدف گرفته بود. بنا بر گزارش خبرگزاري فرانس
در نسخه عبري زبان هاآرتص منتشر شد. هر دو واقعه در دوره 4 ساله 
خدمت اشكنازي به عنوان رئيس ستاد مشترك رژيم صهيونيستي 

رخ داده، اما اسرائيل هرگز به مشاركت در آنها اذعان نكرده  بود.
بي اعتنايي سودان به تقاضا عليه ايران

ايسنا نوشت: سودان اعالم كرد به تقاضاي آمريكا درباره 
قطع مناسبات با ايران و حماس واكنش نشان نمي دهد.

ــتي به نقل از وزارت امورخارجه سودان اين خبر را اعالم  نووس
كرد. پيش تر دولت آمريكا به عنوان شرايط لغو تحريم هاي اقتصادي 
ــت حاميان تروريسم، از  ــور از فهرس ــودان و حذف اين كش ضد س
ــود را با ايران و حماس قطع  ــبات خ خارطوم تقاضا كرده بود مناس
ــودان به خاطر  ــودان گفت: س كند. يك منبع در وزارت خارجه س
ــازي مناسبات با غرب از سياست خود كه براساس احترام  عادي س
به شرافت و حيثيت اين كشور استوار شده است، دست بر نمي دارد. 
وي خاطرنشان كرد: خارطوم بهبود مناسبات با واشنگتن را خواستار 

است، اما بر اساس احترام متقابل و رعايت منافع يكديگر.
گفته  آيت اهللا مصباح درباره جبهه پايداري 
مشرق از ديدار 2 نفر از اعضاي كميته 8+7 با آيت اهللا مصباح 
ــت: يك  يزدي درباره وحدت ميان اصولگرايان خبر داد و نوش
ــان زاكاني و فدايي با آيت اهللا  ــع آگاه در اين باره گفت آقاي منب
مصباح يزدي ديدار كرده و گزارشي را از روند كاري كميته 7+8 
براي ايشان بيان كردند. وي تصريح كرد: در اين ديدار 2 عضو 
كميته 8 +7 از آيت اهللا مصباح خواستند اعضاي جبهه پايداري 
را توصيه به وحدت و پيوستن به كميته 8+7 كند. به گفته اين 
ــت اعالم  ــخ به اين درخواس منبع آگاه، آيت اهللا مصباح در پاس
ــردم از جبهه پايداري  ــاس مي ك كرد، بنا به ضرورتي كه احس
ــتند و  حمايت كردم، چون اعضاي اين جبهه افراد خوبي هس
ــت شود، ولي اين به آن معنا نيست  مي خواهند كه كارها درس
ــت  ــتم و لزوما اين طور نيس كه بنده ليدر و رهبر اين جبهه هس
هر حرفي كه بنده بزنم اعضاي اين جبهه قبول كنند، اما از اين 
جبهه حمايت مي كنم و به آنها مشورت مي دهم. اين منبع آگاه 
گفت: آيت اهللا مصباح همچنين بيان كرد من حمايت خود را از 
اين جبهه كرده ام، ولي شما با همديگر رفيق بوده و در مجلس 

باهم بوده ايد، پس برويد اين مساله را حل و فصل كنيد.

سايه خبر رهبر معظم انقالب:

مبادا به خواست دشمنان براي سياه نمايي اوضاع كشوركمك شود

ــه فتنه 88 و در پيش  ــاره ب فرمانده نيروي انتظامي با اش
بودن انتخابات مجلس شوراي اسالمي گفت: بايد از گذشته، 

براي آينده عبرت بگيريم.
ــردار احمدي مقدم در  ــزارش واحد مركزي خبر، س به گ
ــاي پليس  ــيـ  كاربردي روس ــت تخصص ــن نشس هفتمي
ــرايط انتخابات مجلس شوراي  پيشگيري سراسر كشور، ش
اسالمي را در مقايسه با انتخابات رياست جمهوري سخت تر 
ــر منطقه چند نفر  ــت: در اين انتخابات كه از ه ــت و گف دانس
ــي از ديگران، پيروز  ــك نفر با اختالف اندك ــتند ي نامزد هس
ــد و مخالفان و طرفدارانشان نبايد به بهانه تقلب به  خواهد ش
خيابان ها بريزند. وي به عملكرد مغرضانه رسانه هاي بيگانه 

ــه ويژه انگليس در انعكاس اخبار  ب
فتنه 88 اشاره كرد و افزود: اكنون 
ــدون محاكمه، با  ــور ب در اين كش
ــود،  ــراد مظنون برخورد مي ش اف
ــورمان  ــائل كش اما در زمينه مس
ــد.  ــي مي گيرن ــت دموكراس ژس
ــي با بيان  ــده نيروي انتظام فرمان
ــياري از عملكردها و  ــه بس اين ك
ــر از  ــا متاث ــج كار كالنتري ه نتاي
ــت، افزود:  ــات ديگران اس اقدام
اگر در فضاي انتخاباتي استان ها، 
افرادي بخواهند اختالفات خود را 
به محالت بكشانند و فضا را ناامن 
كنند با آنان برخورد خواهد شد. وي 

ــمنان مترصد موج سواري در اين شرايط هستند و  گفت: دش
بايد هوشيارانه عمل كنيم.

ــت  ــدم افزود: در انتخابات دهمين دوره رياس احمدي مق
ــن تقلب، فتنه  ــعار دروغي ــي كانديداها با ش ــوري برخ جمه
ــد، در حالي كه اگر هر  ــد و هنوز هم طلبكارن ــود آوردن به وج
ــديدترين برخورد با آنان مي شد. وي  كجاي جهان بودند، ش
ــت كه آن را متولي  گفت: يكي از مظلوميت هاي ناجا اين اس
ــر ريز رفتارهاي ناصواب  جرم و جنايت مي دانند، در حالي س
احزاب، گروه ها و تصميم هاي غلط، موجب ايجاد ناهنجاري 
ــروي انتظامي با بيان  ــود. فرمانده ني ــرم در جامعه مي ش و ج
اين كه يك سال پس از فتنه 88، شاهد افزايش 30 درصدي 
ــي  ــم، گفت: چه كس ــم بودي جراي
ــيب هاي وارد شده  پاسخگوي آس

به مردم است؟
فرمانده ناجا افزود: وجود آرامش 
و نشاط در جامعه، موجب شكوفايي 
ــار ناامني يك  همه بخش ها و انتش
ــرايت آن به همه  ــه موجب س نقط
ــود و در اين شرايط،  ــور مي ش كش
ــاني  ــيوه هاي اطالع رس اصالح ش

امري ضروري است.
ــار  ــت: انتش ــدم گف احمدي مق
مشكالت داخلي، حتي تهديدهاي 
خارجي را افزايش مي دهد و بايد در 

اين زمينه هوشيار بود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، توطئه اخير آمريكا 
ــكالت به وجود آمده براي  ــه ايران را با هدف فرار از مش علي
ــت و گفت: آنها به  ــتي و دولت آمريكا دانس رژيم صهيونيس
دنبال چالش بين ايران و عربستان هستند و بر همين اساس، 
ــتان را در  ــده و مي خواهند دولت عربس ــي ش ــه اي طراح تل

ماجرايي وارد كنند كه به نفع آنها نخواهد بود.
ــن رضايي در گفت وگو با المنار با  به گزارش فارس، محس
ــمني با دولت عربستان داريم،  ــوال كه ما چه دش طرح اين س
ــتان در بحرين، يمن و  ــار كرد: البته از رفتار دولت عربس اظه
ــمني نداريم و توصيه ما  ــوريه انتقاد داريم، ولي با آنها دش س
ــت كه خودشان را براي اسرائيل و  ــتان اين اس به دولت عربس
ــن  ــكا هزينه نكنند و وارد ماجرايي كه چارچوب آن روش آمري
ــوند.  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:  نيست، نش
ــت  ــتان، ايران و تركيه دس ــت كه عربس بهترين راه اين اس
به دست هم داده و مسائل جهان اسالم را چاره انديشي كنند.

ــخ به سوالي درباره احتمال تحرك نظامي  رضايي در پاس
ــش ما به هرگونه  ــرائيل عليه ايران گفت: واكن ــكا و اس آمري
ــتي خوب  ــت و آمريكا و رژيم صهيونيس ــاوزي جدي اس تج
ــي با آنها چه كار  ــه در صورت انجام چنين اقدام ــد ك مي دانن
ــتي نمي كنيم و متناسب با هر  خواهيم كرد. البته ما پيش دس

اقدامي، خود را آماده كرده ايم. 
ــزب اهللا و حماس خط  ــوريه، ح ــرد: س ــي تاكيد ك رضاي
قرمزماست و اجازه نخواهيم داد براي آنها مشكلي ايجاد شود، 

زيرا آنها خط مقدم جهان اسالم در مقابل اسرائيل هستند. 

ــور و ستاد حقوق  ــتان كل كش رئيس قوه قضاييه، دادس
ــر قوه قضاييه را مامور كرد تا پرونده ويژه اي درخصوص  بش
ــالمي  ــورهاي اس جنايت هاي آمريكا عليه ايران و عليه كش

گشوده و آن را پيگيري كنند.
ــه، آيت اهللا آملي  ــي قوه قضايي ــزارش روابط عموم به گ
ــووالن عالي قضايي با تاكيد  ــه ديروز مس الريجاني در جلس
ــر اين كه بايد پرونده ويژه اي را براي جنايت هاي آمريكا باز  ب
كنيم، گفت: بايد در اين پرونده، كيفرخواست متقني به لحاظ 
ــور ما و كشورهاي  ــور درخصوص كش جرايمي كه اين  كش

اسالمي مرتكب شده  است، تنظيم شود.
ــر و ادعاي   رئيس قوه قضاييه به گزارش ويژه حقوق بش
ــاره كرد و خطاب به آمريكايي ها  ــت افراد در ايران اش بازداش
ــورتان، 800 نفر را با وضع  ــما ظرف چند روز در كش گفت: ش
ــت كرديد، اما گويا خودتان اين مسائل  ــيار خشن بازداش بس
ــر بايد اينها را كامال  ــتاد حقوق بش را نمي بينيد. به نظر من س
ــازي بكند و موارد استنادي  اش را مشخص و به دنيا  مستندس

اعالم كند.
ــور تأكيد  ــتان كل كش آيت اهللا الريجاني خطاب به دادس
ــتان محترم مي خواهم به صورت دقيق و متقن  كرد: از دادس
ــكنجه هاي انقالبيون  ــاي آمريكا عليه ايران از ش جنايت ه
ــل از انقالب با هدايت آمريكا گرفته تا انواع توطئه ها عليه  قب
ــور و نيز حمايت هاي آمريكا  ايران، اقدامات منافقين در كش
ــورهاي اسالمي نظير مصر را بررسي  از وقوع جنايت در كش
ــه بدهد و آن را پيگيري  ــتي دقيق عليه آنها ارائ و كيفرخواس

كند.
گزارش گزارشگر ويژه، سخيف و ناصحيح است

ــده توسط  ــاره به گزارش ارائه ش آيت اهللا الريجاني با اش
ــگر ويژه حقوق بشر در مورد ايران، اين  ــهيد، گزارش احمد  ش
ــتند خواند و گفت:  ــخيف، ناصحيح و غيرمس ــزارش را س گ

روش هاي تهيه اين گزارش نامشخص و نادرست است.
وي افزود: وعده داده  شده بود كه اولين گزارش گزارشگر 
ــت اما در گزارش به  ــي از روش هاي كاري اس ويژه، گزارش
ــمت و سوي ارائه  ــاره شده و به س ــاله اش اختصار به اين مس
ــورمان  گزارش هاي ماهوي راجع به جريان هاي داخلي كش

رفته است.
ــوارد مهم  ــرد: از جمله م ــه تأكيد ك ــوه قضايي ــس ق رئي
ــخافت آن، اين كه اين  ــزارش و بلكه س ــتي هاي اين گ كاس
ــان و معاندان نظام را  ــگر تقريبا تمام دعاوي معارض گزارش
ــگر ويژه وقتي سراغ  ــت، در حالي كه گزارش مطرح كرده اس
ــاله اي بايد  ــش و پيش از هر مس ــزارش مي رود، بي ــه گ تهي
بي طرفي خود را حفظ كند نه اين كه ادعاهاي يك طرف را كه 
ــت معارض نظام هستند، بشنود و آنها را تكرار كند  سال هاس
ــي هم براي رنگ و لعاب حقوقي  و حتي كوچك ترين تالش

بخشيدن به اين ادعاها نكند.
ــاره به اين كه در ابتداي اين  آيت اهللا آملي الريجاني با اش
ــده اما در عمل با  ــزارش بر رعايت اصل بي طرفي تأكيد ش گ
ــوال رفته و  ــرار ادعاهاي معارضان نظام اين اصل زير س تك
رعايت نشده است، استناد به پرونده خميني شهر را نمونه اي 

ــمرد و گفت: در حالي كه قوه  از بي اعتباري اين گزارش برش
ــوول رسيدگي به اين پرونده در نهايت  قضاييه به عنوان مس
دقت و عدالت به اعدام 4 نفر از اين اراذل حكم داد و حكم نيز 
ــد، حال در گزارش آمده است كه قوه قضاييه به دليل  اجرا ش

پوشش بد زنان، به اين مساله رسيدگي نكرده است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اين كه ادعاهاي واهي و دروغ در 
ــگر ويژه زياد است به نمونه ديگري نيز اشاره  گزارش گزارش
كرد و گفت: ادعا شده است كه در محاكمات بويژه در محاكمه 
ــن افراد وثيقه يا تضمين هاي  ــي در ايران، از اي فعاالن سياس
سنگين اخذ مي شود كه وقتي متهم تبرئه يا محكوميتش هم 
تمام مي شود، اين وثايق و ضمانت ها رفع توقيف نمي شود، در 
حالي كه اين مساله نيز دروغ بزرگي است. مگر دادگاه هاي ما 
بنگاه معامالتي هستند كه اسناد مردم را نگه داشته و به آنان 
ــت  بر نگردانند. آيت اهللا آملي الريجاني تأكيد كرد: واضح اس
ــمت و سوي سياسي  ــري عليه ايران س كه جريان حقوق بش
ــمي و ويژه به ايران  ــگر رس دارد و مخالفت ما با آمدن گزارش
ــود چرا كه اينها قبال امتحان خوبي پس  ــز به همين دليل ب ني

نداده بودند.
ما حقوق بشر غربي را نمي پذيريم

رئيس قوه قضاييه به موضوع قصاص اشاره كرد و گفت: 
ــه ارث كه در  ــائل مربوط ب ــواردي مانند قصاص يا مس در م
ــود، اين طور به نظر  ــري ديده مي ش گزارش هاي حقوق بش
مي رسد كه مشكل آنان را بايد در بازي هاي سياسي جستجو 
ــلمان ها بحث قصاص و حدود و ارث را  كرد چرا كه همه مس
ــتند، اما  ــا تفاوت هايي جزئي، قبول دارند و به آن ملتزم هس ب
ــر در  ــائل را به عنوان اموري عليه حقوق بش غربي ها اين مس

ايران مطرح مي كنند.
ــه موضوع قصاص و ضد  ــي، ايراد گرفتن ب آملي الريجان
ــتن آن را به دليل اختالف مبنايي و بنيادي  ــر دانس حقوق بش
ــت و گفت: ما  ــالم و تفكر ليبرال غرب دانس ــان تفكر اس مي

ــوال را  ــاي ذهن ليبرالي نمي رويم، اما اين س ــار بافته ه زيرب
ــي جان كسي را بگيرد و سيستم  مطرح مي كنيم كه اگر كس
ــالم آنان  قضايي به اولياي دم اعالم كند كه مطابق آيين  اس
ــتم قضايي تمام  حق دارند، قصاص يا عفو كنند و حتي سيس
ــيدن انجام  ــا را تا لحظه  اجراي قصاص، براي بخش تالش ه
ــايد اولياي دم  دهد و حتي گاهي پرونده ها را تأخير بيندازد، ش
ــري  از حق قصاص خود بگذرند، آيا اين روند ضد حقوق بش
است و در مقابل، اگر قاتلي كه كسي را به وضع فجيعي كشت 

و بعد از چند سال آزاد شد، حقوق بشري است؟
ــري غرب  ــت اهللا آملي الريجاني از مدعيان حقوق بش آي
ــخ دهند كه براساس چه معياري  ــت به اين سؤال پاس خواس
ــر  ــخيص مي دهند كه عمل آنان بر وفق حق و حقوق بش تش
ــت و قصاص ضد حقوق بشر است و چگونه حقوق بشر را  اس

مرزبندي مي كنند.
ــر امال شده از  رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: ما حقوق بش
ــوي غرب را نمي توانيم بپذيريم چرا كه ما يك نظام ديني  س
را پذيرفته ايم و از مباني حقوق بشر اسالم هم قاطعانه و البته 

كامال عقالني دفاع مي كنيم.
ــتي كه  ــي تصريح كرد: افكار ليبراليس ــت اهللا الريجان آي
ــري خود را نيز به جهان تحميل  مي خواهد مباني حقوق بش
ــن وضع فجيع و  ــت كه از بطنش اي ــد، همان افكاري اس كن
ــت و ما آن را از بيخ  ــرمايه داري كنوني برآمده اس نامعقول س
ــفانه جنگ  ــتيد كه متأس ــما هس و بن قبول نداريم و اين ش
ــالم، حقوق  ايدئولوژي ها راه انداخته ايد، چرا كه بحثتان با اس

بشر نيست بلكه شما با كل اسالم مخالفيد.
ــالمي را پذيرفته ايم و از  ــت اهللا الريجاني افزود: ما اس آي
ــرمايه داري كه به  ــاع عقالني مي كنيم كه در آن نه س آن دف
ــم مي خورد و نه در آن حقوق  ــيده است به چش ــت رس بن بس
ــود كه صدها هزار آدم را به  ــما يافت مي ش ــر دروغين ش بش
ــيد و به قول خودتان جنگ مقدس  ــاي كذب مي كش بهانه ه

راه مي اندازيد.
ترور با منطق ديني و انساني ايران، همخواني ندارد

وي در بخش ديگري از سخنان خود به اتهام اخير آمريكا 
ــفير عربستان در  ــاره كرد و گفت: اتهام ترور س عليه ايران اش
ــكا و صاحب نظران اين  ــياري از مردم آمري آمريكا براي بس
ــووالن عالي كشور هم  ــت و مس ــور نيز قابل قبول نيس كش
ــوع را رد كرده اند و هر عقل  ــني و صراحت اين موض به روش
ــليمي هم غيرعقالني بودن اين اتهام و مضحك بودن آن  س

را تشخيص مي دهد.
رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر اين كه اقتدار ايران برخاسته از 
اعتماد و اعتقاد كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان به آرمان 
ــالمي ايران است و ترور با منطق و سياست ديني و انساني  اس
ــزود: اقتدار و توانايي ايران به ترور و  ــران همخواني ندارد، اف اي
ــت؛ ايران در قلوب مسلمانان جهان  از بين بردن يك نفر نيس
ــور ما بر اساس ايمان و ارزش هاي  ــتحكام كش جاي دارد و اس
ــت كه از  ــاس اقتدار ايران عزتي اس ــت و محور و اس ديني اس

ايمان برمي خيزد.
ــكار  آيت اهللا آملي الريجاني، دوگانگي و نفاق را ويژگي آش
ــم دانست و  ــورهاي غربي درخصوص تروريس ادعاهاي كش
ــيار روشن در باب نقض حقوق  گفت: در حالي كه اتهامات بس
بشر و تروريسم به آمريكا وارد است و دستان اين كشور تا مرفق 
ــلمان و غيرمسلمان فرورفته است، به طرح  در خون مردم مس

ادعاهاي واهي عليه ايران مي پردازد.
آيت اهللا آملي الريجاني تصريح كرد: منحرف كردن اذهان 
داخلي  و افكار عمومي آمريكا از مشكالت دروني اين كشور و 
ــتريت كه با عده معدودي شروع شد، اما به تمام  جريان وال اس
شهرهاي آمريكا كشيد و حتي اروپا را هم تحت تأثير قرار داد؛ از 

اهداف آمريكا در طرح ادعاهاي واهي عليه ايران است.
رئيس قوه قضاييه، خيزش اسالمي كشورهاي منطقه را 
عامل ديگري براي طرح ادعاي اخير عليه ايران دانست و گفت: 
امواج بيداري اسالمي آنقدر سهمگين و براي سران استكبار 
شكننده بوده كه همه آنان را مبهوت كرده است. آيت اهللا 
آملي الريجاني تأكيد كرد: در واقع گسترش اين حركت ها  نشان 
از ناكارآمدي سياست هاي آمريكا دارد و حاال به فكر افتاده اند 
كه بار ديگر ذهن مردم آمريكا را به دروغ هاي خود مشغول 
كنند و ايران را كه محور الهام بخش حركت هاي اسالمي 
است، متهم جلوه دهند. آيت اهللا آملي الريجاني، تفرقه افكني 
ميان كشورهاي اسالمي را هدف ديگر ادعاهاي اخير عليه 
ايران از جمله ادعاي ترور سفير عربستان توصيف كرد و گفت: 
آمريكايي ها مي خواهند ميان عربستان كه در ميان كشورهاي 
اسالمي اهل سنت وزني دارد با ايران، اختالف مذهبي و تفرقه 
ايجاد و در ايام مراسم حج كه جريان وحدت انگيزي براي 

مسلمانان است، اهداف شوم خود را دنبال كنند.
رئيس قوه قضاييه افزود: پيام ما به آمريكا و سران استكبار 
اين است كه بدانند هر چه فشار بر مردم ما بيشتر شود، باز هم 
ايران به لحاظ ارزش هاي انقالبي و اسالمي همان كشور اول 
انقالب است؛ با اين تفاوت كه اكنون نظامي مقتدرتر و متحدتر 

در مقابل توطئه هاست.

ــالمي  ــوراي اس محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس ش
ــاي نمايندگان  ــاب امض ــي نص ــد از بررس ــرد بع ــالم ك اع
ــوال از رئيس جمهور، هفته آينده در اين  درخصوص طرح س

مورد تصميم گيري خواهد شد.
ــته در  ــه گزارش جام جم، محمدرضا باهنر كه روز گذش ب
ــه علني را  ــي الريجاني رئيس مجلس اداره جلس ــاب عل غي
ــت در پاسخ به اخطار قانون اساسي محمدجواد  برعهده داش
ــيون انقالب  ــهر و عضو فراكس ــي نماينده خميني ش ابطح
ــد هفته آينده در اين مورد تصميم گيري  ــالمي يادآور ش اس
ــود و نمايندگان اگر مي خواهند نسبت به اين موضوع  مي ش

تصميم گيري كنند در جريان امر باشند.
ــوال از  ــود درباره س ــار خ ــي در اخط ــواد ابطح محمدج
رئيس جمهور اعالم كرد: جوسازي هايي عليه مجلس درباره 
سوال از رئيس جمهور مي شود و برخي با شانتاژ خبري، چماق 

بلند كرده و تعادل قوا را بر هم مي زنند.
ــوال از رئيس جمهوري داراي  ــا بيان اين كه اگر س وي ب
تعداد كافي از امضاي نمايندگان است نبايد در موردش تعلل 
شود،  افزود: بگذاريد رئيس جمهور بيايد و پاسخ دهد. معطل 

شدن قانون اساسي توسط مجلس خالف است.
  باهنر در پاسخ به اين تذكر گفت: تعدادي از نمايندگان 
به هيات رئيسه مراجعه كردند و گفتند زماني سوال را امضا 
منزل  در  و  مي كرده  دوركاري  رئيس جمهور  كه  كردند 
تشريف داشته و به محل كار نمي رفته است، اما بعد از 
اين كه كارها به روال عادي برگشت، اصرار به طرح سوال 

ندارند.

باهنر يادآور شد: چنانچه نمايندگان بر تصميم خود اصرار 
كنند در مورد آن هفته آينده تصميم گيري خواهد شد.

در ادامه مصطفي كواكبيان نماينده سمنان نيز در تذكري 
اعالم كرد كه اين درخواست 100 امضا داشته اگر 15 نفر هم 
امضاي خود را پس بگيرند 85 نماينده باقي مي مانند كه براي 
ــوال از رئيس جمهور  ــت 72 امضا براي س انجام اين درخواس

كافي است.
ــمي طرح سوال از رئيس جمهور  وي دليل عدم اعالم رس

را تعلل هيات رئيسه خواند.
طراحان  از  يكي  و  تهران  نماينده  مطهري  علي   
اصلي طرح سوال از رئيس جمهور نيز در تذكري به باهنر 
گفت: شما در سخنان خود اعالم كرديد بخش زيادي 
ايام خانه نشيني  از رئيس جمهور در  از امضاهاي سوال 
ايشان جمع شده و بعد از بر سر كار برگشتن رئيس جمهور، 
تعدادي از نمايندگان از طرح سوال خود منصرف شده اند، 
در حالي كه به عنوان جمع كننده امضاء مي گويم در اين 
ارتباطي به  ايام فقط 12 امضا پس گرفته شده و اين 

انصراف افراد ندارد.
ــوي ديگر محمدحسين فرهنگي عضو هيات رئيسه  از س
ــوال  ــس در گفت وگو با جا م جم درخصوص طرح اين س مجل
ــاس شواهد، اين احتمال وجود دارد كه امضاهاي  گفت: براس

طرح سوال از رئيس جمهور، از حد نصاب خارج شود.
ــاره به اين كه دولت در جريان قرار گرفته است،  وي با اش
افزود: البته اگر سوال كنندگان حدنصاب داشته باشند و اصرار 

كنند، چاره اي جز طرح سوال نيست.

تشكيل پرونده براي جنايات آمريكا در منطقه
رئيس قوه قضاييه، دادستان كل كشور را مامور كرد پرونده ويژه اي براي پيگيري جنايت هاي كاخ سفيد تشكيل دهد

 مجلس در مورد سوال از رئيس جمهور هفته آينده تصميم مي گيرد

رحيمي: دولت پيوند امت و رهبري را 
با خدمات ارج مي نهد

معاون اول رئيس جمهور ديروز در جلسه ويژه هيات وزيران در 
كرمانشاه گفت: دولت مصمم است در اين جلسه، موانع پيش روي 
ــات مطلوبي را  ــتان را برطرف كرده و مصوب ــعه اس ترقي و توس
ــان پيوند امت و رهبري را با  ــاند تا تجلي درخش به تصويب برس

خدمات خود ارج بنهد.
به گزارش ايرنا، محمدرضا رحيمي در اين جلسه كه به مناسبت 
سفر رهبر معظم انقالب در استان كرمانشاه برگزار شد، افزود: سفر 
ــتان كرمانشاه يكي از شكوهمندترين  رهبر معظم انقالب به اس
ــه هاي پي  در پي  ــفرهاي معظم له بود كه در طول آن حماس س
ــد. معاون اول رئيس جمهور با  ــط مردم اين استان خلق ش توس
قدرداني از مردم استان كرمانشاه براي اين حماسه آفريني بي نظير 
تصريح كرد: هيات دولت امروز آمده است، از زنان و مردان بزرگ 
ــخاوتمند كرمانشاه كه با حضور خود در كوچه ها و خيابان ها  و س
دريايي مواج در استقبال از رهبر معظم انقالب به وجود آورده و هر 

چه داشتند به ميدان حضور آوردند، قدرداني كند. 
رحيمي با اشاره به اهميت موضوع اشتغال در استان كرمانشاه 
اظهار كرد: براي رسيدگي و پيگيري ويژه مساله اشتغال در استان 
كرمانشاه عالوه بر مصوبات جلسه امروز هيات دولت در استان، 
ــات شوراي عالي اشتغال را به رفع موانع پيش روي  يكي از جلس
اشتغال استان اختصاص خواهيم داد، تا همه مشكالت مربوط به 

ايجاد اشتغال در اين استان به شكل ويژه بررسي شود.
رحيمي همچنين مهار آب هاي مرزي و احداث سد در كرمانشاه 
را مورد تاكيد قرار داد و گفت: يكي از موضوعات بسيار حائز اهميت 
ــت سدها به مزارع  ــت كه آب هاي پش ــد اين اس پس از احداث س
ــود كه اين موضوع مورد تاكيد دكتر احمدي نژاد است.  هدايت ش
معاون اول رئيس جمهور افزود: براي اين موضوع و مهار آب هاي 
مرزي نيز بايد جلسه اي ويژه برگزار شود تا بتوان به شكل مطلوب 
به آن پرداخت. رحيمي با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص 
راه آهن غرب كشور گفت: اقداماتي كه تاكنون در اين زمينه شكل 
گرفته كافي نيست و دست اندركاران وزارت راه و شهرسازي بايد 
ــور فكري اساسي  ــبرد راه آهن غرب كش با همتي ويژه براي پيش
ــه حجت االسالم والمسلمين حجازي  بكنند. در ابتداي اين جلس
ــتان داراي  ــتان كرمانشاه گفت: اين اس ــرايط اس ــاره به ش با اش
ــت كه اميدواريم هيات  ــتي هايي در برخي از شاخص هاس كاس
دولت در اين جلسه بتواند مصوباتي براي پيشرفت و آباداني استان 

به تصويب برساند.

سفري تاريخي ، حماسه اي ماندگار
ادامه از صفحه اول

ــري رخ داد جلوه ها و  ــام معظم رهب ــفر 9 روزه مق ــه در س آنچ
ــي دارد كه در راس آنها بايد ــاد فراواني براي بازخواني و بازگوي  ابع

ــمنان  ــوع مهم خنثي كردن توطئه ها و انواع القائات دش ــر موض  ب
انقالب اسالمي انگشت گذاشته و تاكيد كرد. 

رهبري در سفر كرمانشاه بودند كه سناريوي اتهامي عليه ايران 
در آمريكا مطرح شد و كشورمان به طراحي ترور سفير عربستان در 
خاك آمريكا متهم شد و چه وقت ناشناس بودند مقامات آمريكايي 
چون رهبري با بهره از اين سفر و در جمع مشتاقان واليت ابعاد اين 
ــخ قاطع  ــريح كرده و پاس توطئه اتهامي را به دقت و با جزئيات تش
ــناريو دادند، پاسخي  ــكني به طراحان آمريكايي اين س و دندان ش
ــت پرده اين سناريونويسي را آشكار ساخت  كه ابعاد و داليل و پش
ــان داد آمريكايي ها به علت مشكالت عميق داخلي، توفيق  و نش
ــته اي و تحمل  ــران در مباحث مربوط به فناوري صلح آميز هس اي
ــخت در فصل بيداري اسالمي ملت هاي منطقه به اين  ضربات س
ــتابزده روي آورده اند؛ غافل از اين  ــازي سخيف و ش نوع سناريوس
ــت الهي قرار دارد و رهبر  ــجاع و غيور دس ــر اين ملت ش كه برس
ــي هيچ گاه مرعوب  ــت و اين ملت و رهبري اله ــه اي اس آن خامن

دسيسه ها و توطئه هاي آنها نخواهد شد.
از ديگر القائات دشمنان كه در جريان سفر رهبري به كرمانشاه 
ــه بين ملت و واليت و  ــد وجود فاصل ــگ باخت و نقش بر آب ش رن
رهبري در ايران بود كه اين روزها سياستمداران و رسانه هاي غربي 
با ترسيم انواع خط و نشان هاي جعلي روي آن سرمايه گذاري ويژه 
ــتند، اما حماسه عظيم كرمانشاه و  ــعي در القاي آن داش كرده و س
جوشش شور و شعور و همنشيني عظيم و در عين حال صميمي و 
نزديك مردم و واليت به جهانيان ثابت كرد با وجود برخي مضيقه ها 
كه دشمنان با اعمال فشار و تحريم سعي كرده اند براي ملت ايران 
ــود اختالف نظرهاي طبيعي بين بعضي  ــاد كنند و حتي با وج ايج
ــبرد امور كشور، ملت همچنان  ــت اندركاران براي نحوه پيش دس
ــق و عاقل و آماده است و عهدي كه با  عالقه مند، پا در ركاب، عاش
واليت دارد را تا پاي جان ارج مي نهد. آنچنان كه در تصاوير تاريخي 

حماسه كرمانشاه آمد و حتي بزرگ تر و فراتر از آن.
دشمنان نبايد اين مهم را از ياد ببرند كه سخنان آقا براي ملت 
ايران عالوه بر جنبه گفته و سخن يك رهبر سياسي عادل و شجاع 
ــت كه با دقت بر  جنبه اعتقادي و ايماني دارد و اين راز و رمزي اس
تصاوير و ابعاد پرمغز اين سفر مي توانند آن را دريابند. راز و رمز درك 
ماندگاري اين انقالب همين جاست، كافي است بر اين سفر بيشتر 

دقت شود تا درك بهتر و صحيح تري حاصل آيد.

احمدي مقدم: دشمن مترصد موج سواري در انتخابات است

 محسن رضايي:  به عربستان 
انتقاد داريم ولي با آنها دشمني نداريم

ديدار اعضاي هيات دولت با مردم تهران
ــهر تهران ديدار  ــت امروز با مردم ش ــاي هيات دول اعض
ــتاي برنامه هاي دور چهارم  مي كنند. در اين ديدار كه در راس
سفرهاي استاني هيات دولت برگزار مي شود، اعضاي هيات 
ــكالت  ــائل و مش ــت به طور جداگانه و از نزديك به مس دول

مالقات شوندگان رسيدگي خواهند كرد. 
ــت جمهوري، در  ــاني رياس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــماره تلفن  ــهر تهران مي توانند با ش ــتا، مردم ش همين راس
6133 تماس حاصل كرده يا از طريق سايت اينترنتي سامد، 
ــووالن مربوطه را  ــت هاي خود مبني بر ديدار با مس درخواس

اعالم كنند. 
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