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اعتراض ايران در سازمان ملل  استعفا كرد
 به خاطر تجاوز آمريكا 

به حريم هوايي كشورمان
ــين  ــاي بدون سرنش ــر هواپيم ــش تصاوي پخ
آمريكايي از صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، 
ــات آمريكايي را به واقعيت تبديل كرد  كابوس مقام
ــان داد همان طور كه مقامات نظامي كشورمان  و نش
ــرفته، با  ــالم كرده بودند اين هواپيماي فوق پيش اع
كمترين خسارت در اختيار نيروهاي مسلح جمهوري 

اسالمي ايران است.
اين كابوسي بود كه از چند روز قبل با خارج شدن 
هواپيماي RQ170 سازمان سيا از كنترل نيروهاي 
ــتان و مفقود شدن آن، به سراغ  آمريكايي در افغانس
مقامات آمريكا آمد و با اعالم مقامات نظامي ايران در 
ــنبه هفته گذشته مبني بر در اختيار گرفتن آن با  يكش
كمترين خسارت، بيشتر رنگ واقعيت به خود گرفت؛ 
ــدن اين هواپيماي  ــنبه گذشته با ظاهر ش اما پنجش
ــه تلويزيون آخرين  ــزار كيلوگرمي روي صفح 3 ه
ــه اظهارات  ــات آمريكايي به اين ك ــاي مقام اميده

مقامات ايراني يك بلوف نظامي باشد، از بين رفت.
ــر  ــيما منتش ــبكه يك س ــه ش ــري ك در تصاوي
ــي زاده، فرمانده نيروي  ــردار اميرعلي حاج كرد، س
ــريح برخي از  ــپاه پاسداران ضمن تش هوافضاي س
ــي كه به خاطر  ــخصات اين هواپيماي جاسوس مش
ــرد خاصش تاكنون اطالعاتي درخصوص آن از  كارب
سوي مقامات آمريكايي منتشر نشده بود، چگونگي 
ــلح ايران تشريح  ــط نيروهاي مس كنترل آن را توس
ــاس آنچه در  ــردار حاجي زاده و براس كرد.به گفته س
ــد طول 2 بال اين هواپيما حدود  ــاهد ش تصاوير مش
ــول بدنه آن 4/5 متر و ارتفاع آن يك متر  ــر، ط 26 مت
ــانتي متر است و داراي سيستم هاي پيشرفته  و 84 س
جمع آوري اطالعات در ابعاد الكترونيكي، تصويري و 

مخابراتي و سامانه هاي راداري مختلف است.
ادامه در صفحه 2
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ــه و جماعات،  ــه جمع ــه، ائم ــدگان ولي فقي نماين
استانداران و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كارنامه 
ــوگواري سرور و ساالر شهيدان  ــانه ملي را در ايام س رس

بسيار موفق ارزيابي كردند.

ــه ميدان  ــت پر ب ــال با دس ــيما كه امس ــدا و س ص
ــورايي آمده بود  ــازي با موضوع فرهنگ عاش برنامه س
ــق و ارادت ايرانيان و شيعيان  ــت در انعكاس عش توانس
جهان به مظلوم دشت كربال بسيار درخشان عمل كند و 

عظمت حضور مردم سراسر كشور در آيين هاي عزاداري 
ــم  ــال تلويزيون با نمايش مراس را به تصوير بكشد.امس
نخل برداري تفت، آيين گل مالي لرستان، همايش بزرگ 
ــقان حضرت در مشهد مقدس و  اردبيل، عزاداري عاش

ساير محافل برگزار شده در هرمزگان، بم كرمان، زنجان 
و... پيام عاشقان اهل بيت (ع)در سراسر كشور را به گوش 
ــاند.هنرنمايي و تالش اهالي رسانه ملي در  جهانيان رس
ــووالن پنهان نماند.  دهه اول محرم از ديد نكته بين مس

آنها به اين اقدام فرهنگي تاثيرگذار واكنش مثبت نشان 
ــدام جنبه هاي مختلف برنامه هاي پخش  دادند و هر ك

شده را مورد تقدير قرار دادند.
ادامه در صفحه 3

استقالل با اين برد به جمع 4تيم 
مرحله پاياني جام حذفي 

صعود كرد
ــي خود  ــليك طالي ــا 2 ش ــاري ب ــي جب مجتب
ــريفات، پيروزي استقالل بر  به همراه اسماعيل ش
ــپوليس را رقم زدند تا آبي ها با برد قاطعانه 3 بر  پرس
ــز به مرحله  ــيرين و خاطره انگي ــر، صعودي ش صف
ــته باشند؛ بردي  يك چهارم  نهايي جام حذفي داش
كه سرانجام به كناره گيري حميد استيلي منجر شد 
ــرخ ها با اين شوك  به خود آمده و درصدد  تا بلكه س

جبران مافات و ناكامي ها برآيند.
ــيه هاي ديدار  ــور از حاش ــا عب ــتقالل كه ب اس
ــار نيش هاي  ــا اغماض از كن ــايپامهر كرج، ب با س
ــك محوري خود  ــت تا هافب مجتبي جباري گذش
ــت مصلحتي براي ديدار  ــه محرومي را با يك جلس
ــپوليس در مرحله يك چهارم  ــاس خود با پرس حس
ــابي  از  ــظ كند، ديروز حس ــي حف ــي جام حذف  نهاي
گل هاي مجتبي جباري كامش شيرين شد. مجتبي 
ــيد  جباري ديروز در حالي در تركيب تيمش درخش
كه در طول 90 دقيقه بازي نتوانسته بود آنچنان كه 

بايد و شايد در جمع استقاللي ها خوش بدرخشد، 
ادامه در صفحه 18

 آيت اهللا مقتدايي،مدير حوزه علميه قم:
  برنامه هاي صداوسيما موجب ترويج 
فرهنگ عاشورا شد
آيت اهللا خاتمي: 
برنامه ريزي منظمي براي توليد و پخش 
برنامه هاي فاخر در ايام محرم وجود داشت
دكتر حدادعادل:
 پخش مداحي هاي پرمحتوا از ويژگي هاي عملكردي 
صداوسيما بود
محمد تقي رهبر، رئيس فراكسيون روحانيون مجلس: 
رسانه ملي بخوبي توانست عزاداري هاي استان هاي 
مختلف را به تصوير بكشد
دستغيب، نايب رئيس كميسيون فرهنگي: 
 تلويزيون فرهنگ عزاداري جمعي را
 نهادينه كرد
آرين منش: 
فرهنگ سازي صداوسيما در حمايت از مراسم 
شيرخوارگان حسيني  از اقدامات شايسته سازمان بود
بادامچيان:
  رسانه ملي خانه هاي ايرانيان را 
مجلس ذكر اباعبداهللا كرد
پخش 4 سريال ويژه و 24 فيلم تلويزيوني
  و پوشش همزمان مراسم در استان هاي مختلف
 از جمله ويژگي هاي برنامه امسال محرم بود

با عليرضا ضيغمي 
مديرعامل شركت 
ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي

 رسانه ملي 
از فرهنگسازي تا خالقيت

ــگان از برنامه هاي  ــار رضايت مردم و نخب اظه
ــبت محرم و بزرگداشت قيام  ــيما به مناس صدا و س
ــرمايه بزرگي براي رسانه  سيد الشهدا و يارانش، س

ملي فراهم مي سازد
ادامه در صفحه 3

ديدار اول
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سايه خبر

مامور آمريكايي ناپديد شده كجاست؟
ــرده ديپلماتيكي  ــاره به انجام مذاكرات فش تابناك با اش
ــون،  ــت رابرت لوينس كه در نقاط مختلف دنيا درباره سرنوش
ــود، نوشت: اخيرا   ــته اف.بي.آي انجام مي ش مامور بازنشس
سايت واشنگتن پست، ويدئويي منتشر كرده كه وي در سال 
ــال كرده است و در آن از شرايط  2010 براي خانواده اش ارس
ــالمت خود سخن گفته و از مقامات آمريكايي  نگهداري و س
ــته هاي گروهي كه وي را گروگان  ــت كرده خواس درخواس

گرفته اند برآورده كنند تا او به خانه اش برگردد.
ــال ها قبل براي  ــون س به ادعاي مقامات آمريكا، لوينس
ــواده وي همراه  ــد و خان ــن بار در جزيره كيش ديده ش آخري
مقامات آمريكايي خواستار كمك ايران براي يافتن او شدند، 
اما تاكنون خبري در خصوص سرنوشت اين مامور بازنشسته 

پليس آمريكا به دست نيامده است.
با اين حال، سايت تابناك خاطرنشان كرد: به  دليل همين 
ويدئو بود كه هيالري كلينتون، وزير خارجه آمريكا فروردين 
امسال از زنده بود لوينسون  خبر داد و از ايران خواست در پيدا 

كردن او به آمريكا كمك كنند.
ــس از اظهارات كلينتون درباره زنده  بنابر اين گزارش، پ
ــون، عكس هايي به دست خانواده اش رسيد كه  بودن لوينس
وي را در لباسي نارنجي رنگ شبيه لباس زندانيان گوانتانامو 

نشان مي داد.
ــده هم صداي موسيقي پشتون  ــتاده ش  در ويدئوي فرس
ــيد، موسيقي اي كه در افغانستان و پاكستان  به گوش مي رس

رايج است. 
ــه ويدئوها  ــي» كامپيوتري هم ك ــالوه بر اين «آي پ ع
ــده بود، متعلق به پاكستان بود، اما  ــتاده ش از طريق آن فرس
ــده كامپيوتري افغانستان را نشان  ــتاده ش عكس هاي فرس

مي دهد.
ــنگتن پست تصريح  كرده است: كارشناسان امنيتي  واش
ــتي جنداهللا كه ايران رئيس آن  آمريكا معتقدند گروه تروريس
ــه گروگان گرفته  ــون را ب ــتگير و مجازات كرد، لوينس را دس

است. 

آليس و برنامه هسته اي ايران
ــيموس ميلن تصريح  روزنامه گاردين در مطلبي به قلم ش
كرد: شواهد قابل اعتمادي كه نشان دهد ايران به دنبال توليد 

سالح هسته اي است، وجود ندارد.
به گزارش بي.بي.سي در اين مقاله آمده است: همان گونه 
ــد، اين بار هم  ــه پيش از آغاز جنگ عليه عراق گفته مي ش ك
ــاس اطالعات سري  قوي ترين ادعاها در رابطه با ايران براس
از سوي كشورهاي غربي مطرح مي شود. اما حتي جيمز كلپر، 
ــواهد  ــس اطالعات ملي آمريكا هم تصديق كرده كه ش رئي
ــت كه ايران در حال حاضر براي توليد سالح  حاكي از آن اس

اتمي تالش نمي كند.
به نوشته ميلن، ماجرا در كل بيشتر شبيه داستان آليس در 
ــت و ايران كه مي گويد برنامه اي براي  سرزمين عجايب اس
توليد سالح هسته اي ندارد، در ميان كشورهايي قرار دارد كه 
خود سالح هسته اي دارند؛ آمريكا كه در كشورهاي همسايه 
ــر منطقه هم  ــتان و عراق نيرو دارد و در سراس ــي افغانس يعن
ــت و همچنين اسرائيل، روسيه،  داراي پايگاه هاي نظامي اس

پاكستان و هند.

ژاپن هم با  غرب همراه شد 
خبرگزاري ايسنا نوشت: ژاپن تصميم گرفت تحريم هايش 
ــتر عليه برنامه  را عليه ايران با هدف اعمال تحريم هاي بيش

هسته اي تهران گسترش دهد.
ــارت و صنعت ژاپن ديروز  ــو ادانو، وزير اقتصاد،  تج يوكي
گفت: كابينه ژاپن اعالم كرده است تعداد افراد و سازمان هاي 
ــرار دارند، افزايش  ــت تحريم هاي ژاپن ق ــي را كه تح ايران

خواهد داد.
ــازمان، يك  بنابر اين گزارش، دولت ژاپن افزود: 106 س
ــخص و 3 بانك ايراني را به فهرست تحريم هايش اضافه  ش
كرده است كه باعث مي شود تعداد كل تحريم ها شامل 267 

سازمان، 66 شخص و 20 بانك ايراني شود.
ــاره هرگونه قطع  ــرد: ژاپن بايد درب ــان ك ادانو خاطرنش

واردات نفت از ايران با احتياط عمل كند.

تصاويري كه آمريكا را غافلگير كرد
نيويورك تايمز: تسلط ايران بر هواپيماي جاسوسي بدون سرنشين رويدادي فضاحت بار براي آمريكاست

ادامه از صفحه اول
ــپاه همچنين اعالم كرد اين  فرمانده نيروي هوافضاي س
هواپيما از جهت نوع ساخت و پوشش، رادارگريز طراحي شده 
و از حيث فناوري، آخرين نمونه هواپيماهاي پيشرفته اي است 

كه آمريكا مورد استفاده قرار مي دهد.
ــا بيان اين كه فناوري به كار  ــردار حاجي زاده همچنين ب س
رفته در اين هواپيما قبال در هواپيماهاي B2 وF35  نيز استفاده 
شده است، افزود: هدايت اين هواپيما توسط ماهواره و همچنين 

ايستگاه هاي زميني در افغانستان و آمريكا صورت مي پذيرد.
ــان و متخصصان نظامي  ــا تاكيد بر اين كه كارشناس وي ب
ــات تكنولوژيكي  ــه اين هواپيما چه اطالع ــي واقفند ك بخوب
ذي قيمتي با خود دارد، درخصوص چگونگي به دام افتادن اين 
هواپيماي جاسوسي توضيح داد: اخيرا با اطالعات جمع آوري 
ــد اين  ــخص ش ــده و مراقبت هاي دقيق الكترونيكي مش ش
ــورمان را دارد كه  ــي بر فراز كش هواپيما قصد نفوذ و جاسوس
ــور، اين هواپيما در كمين گاه  ــرق كش پس از ورود به فضاي ش
الكترونيكي نيروهاي مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت در 

ايران به زمين نشانده شد.
ــفير و نماينده دائم جمهوري  همچنين محمد خزاعي، س
ــبكه  ــل در گفت وگويي با ش ــازمان مل ــالمي ايران در س اس
تلويزيوني سي. ان. ان، جزئياتي از محل به زمين نشانده شدن 
ــه خزاعي، اين  ــي اعالم كرد. به گفت ــن هواپيماي جاسوس اي
هواپيما در عمق 250 كيلومتري خاك ايران در استان خراسان 
و در شمال منطقه طبس پايين آورده شده و جمهوري اسالمي 
ــتري در مورد نيات آمريكا از اين  ايران به دنبال اطالعات بيش

اعمال تجاوزكارانه است.
اعتراض رسمي ايران

سفير و نماينده دائم كشورمان در سازمان ملل همچنين در 
ــمي به بان كي مون، دبيركل اين سازمان اعتراض  نامه اي رس
جمهوري اسالمي ايران را نسبت به تجاوز هواپيماي جاسوسي 
ــت.جمهوري  ــود اعالم كرده اس ــكا به حريم هوايي خ آمري
ــالمي ايران در اين نامه قويا به اين گونه اقدامات خصمانه  اس
و تجاوزكارانه اعتراض كرده و نسبت به عواقب مخرب تكرار 

اين گونه اعمال هشدار داده است.
ــالمي ايران با  ــن وزارت امور خارجه جمهوري اس همچني
احضار سفير سوئيس در تهران، ضمن اعتراض بسيار شديد به 
ــي آمريكا به عمق حريم  تجاوز يك فروند هواپيماي جاسوس
هوايي ايران، توضيحات فوري و اقدامات جبراني دولت آمريكا 

در اين زمينه را خواستار شد.
ايران؛ شكارچي نامرئي آمريكا را شكار كرد

حجت االسالم والمسلمين صديقي، خطيب جمعه تهران 
ــه تهران گفت: اين هواپيماي  ــروز در خطبه هاي نماز جمع دي
ــكارچي نامرئي و فوق پيشرفته  آمريكايي كه از آن به عنوان ش
ياد مي شود داراي پيشرفته ترين سالح هاي جاسوسي و نظامي 
آمريكا بود، اما شكارچي هاي ما، اين شكارچي را شكار كردند.

ــته  ــا بيان اين  كه اين يك دلگرمي به ملت به پاخاس وي ب
ــا از هيچ تهديدي  ــار كرد: ملت م ــت، اظه ــجاع ايران اس و ش
نمي ترسد و اين مدد غيبي خداوند، نشان داد كه ملت و نيروهاي 
ــتاده اند و  ــلح ايران كه در صحنه هاي دفاعي محكم ايس مس
جواب متجاوز را به گونه اي مناسب مي دهند، خداوند ياريشان 

خواهد كرد.
تاييد مقامات آمريكايي

واكنش هاي مقامات كشورمان و پيگيري هاي جمهوري 
اسالمي ايران درخصوص اين نقض قوانين بين المللي از سوي 
ــفيد  دولت آمريكا در حالي صورت مي گيرد كه مقامات كاخ س
همچنان درخصوص شكست اخير خود سكوت كرده اند و آنچه 
ــر مي شود غالبا يا به نقل از منابعي است كه  در اين زمينه منتش
خواسته اند نامشان فاش نشود يا از سوي كارشناساني است كه با 

رسانه ها گفت وگو كرده اند.به عنوان مثال پس از انتشار تصاوير 
ــي در صداوسيماي جمهوري اسالمي  اين هواپيماي جاسوس
ايران يكي از همين مقامات آمريكايي كه خواسته نامش فاش 
نشود در گفت وگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس اعالم كرد اين 
هواپيماي بدون سرنشين كه در تصاوير تلويزيوني ايران ظاهر 
ــد همان هواپيماي آمريكايي است كه چند روز قبل بر فراز  ش

ايران مفقود و پايين كشيده شد.
ــان  ــخنگوي پنتاگون نيز گفت: كارشناس جان كربي، س
آمريكايي بعد از تحليل تصاوير منتشر شده از سوي تلويزيون 
ــين  ايران بيان كردند كه اين هواپيما، هواپيماي بدون سرنش
ــت كه ايران در خاك خود سرنگون كرده است. آمريكايي اس
روزنامه نيويورك تايمز نيز نوشت: هواپيماي جاسوسي بدون 
ــين آمريكا كه در خاك ايران سقوط كرد، جزئي از طرح  سرنش
ــيار حساس و دقيق مراقبت از فعاليت هاي هسته اي ايران  بس

به شمار مي رفت كه از خاك افغانستان پيگيري مي شد.
به گزارش فارس، اين روزنامه آمريكايي نوشته است: اين 
ــاس ترين عمليات هاي  عمليات اطالعاتي از مهم ترين و حس
ــمار مي رفت، اما به خاطر  محرمانه آمريكا در قبال ايران به ش
ــقوط RQ -170 در خاك ايران، به نتيجه اي فضاحت بار  س
ــانه ها در  انجاميد.با اين حال، دولت آمريكا از طريق برخي رس

ــت اين گونه وانمود كند اين هواپيما به خاطر نقص  تالش اس
فني از كنترل نيروهاي آمريكايي خارج شده است و اين مساله 
ــران و با تجهيزات  ــط اي ــي آنها توس را كه هواپيماي جاسوس
ــده رد  ــاير ابزارها فرود آورده ش ــايبري يا س ــي، س الكترونيك
مي كنند، اما شواهد موضوع ديگري را نشان مي دهند؛ چراكه 
ــاخته  مي شوند كه در صورت قطع  اين هواپيماها به گونه اي س
ــاس به صورت خودكار به پايگاه خود باز مي گردند و در غير  تم
اين صورت منفجر مي شوند اما آنچه وجود دارد هيچ يك از اين 
ــالم اين هواپپما و ساير شواهد  موارد را تاييد نمي كند و بدنه س
ــالمي  ــن، همگي مويد اظهارات مقامات جمهوري اس و قرائ
ــط نيروهاي مسلح  ايران مبني بر فرود آوردن اين هواپيما توس
ــابق سيا نيز به اين موضوع  ــورمان است.رابرد بر، افسر س كش
ــي وي  ــنا و به نقل از بي بي س ــان مي كند. به گزارش ايس اذع
ــما هواپيماي تجسسي  ــوال كه به نظر ش ــخ به اين س در پاس
ــط ايران شكار شده  ــين RQ -170 چطور توس بدون سرنش
ــانده  ــت؟، گفت: به نظر من اين پرنده در ايران به زمين نش اس

شده است.
ــته اند اين پرنده را بنشانند، قاعدتا  وي افزود: اگر آنها توانس
ــكار به آنها اجازه  مي توانند از آن بهره برداري هم بكنند. اين ش

مي دهد آنچه ما از آسمان رصد مي كنيم را ببينند.

 تاكيد مجدد لندن
 بر عدم قطع رابطه كامل با تهران

ــورش براي  ــس از اعالم آمادگي كش ــه انگلي وزارت خارج
ــر داد و تاكيد كرد: روابط ديپلماتيك مان را  ــو با ايران خب گفت وگ

با ايران به طور كامل قطع نكرده ايم. 
ــه انگليس روز  ــخنگوي وزارت خارج ــنا، س به گزارش ايس
ــه االهرام گفت:  ــو با روزنامه مصري بواب ــنبه در گفت وگ پنجش
ــت. اين مقام انگليسي كه به نام  لندن آماده گفت وگو با ايران اس
ــت، بار ديگر با تاكيد بر اين كه «ما روابط  ــاره اي نشده اس وي اش
ــان را با ايران به طور كامل قطع نكرده ايم»، افزود:  ديپلماتيك م
فعال كسي مسووليت حفظ منافع كشور و شهروندان انگليسي را 
ــوري اروپايي هستيم كه  در ايران برعهده ندارد، اما به دنبال كش
مسووليت اين كار را بپذيرد و احتماال اين مساله چند هفته اي زمان 
خواهد برد. سخنگوي وزارت خارجه انگليس با اشاره به اين كه از 
زمان بازگشت سفير انگليس از تهران و همچنين بازگشت هيات 
ديپلمات ايراني تماسي با ايراني ها نداشته ايم، گفت:  البته نوعي 

ارتباط مردمي بين انگليس و ايران وجود دارد.
وي افزود: با وجود اين كه از سال 1989 روابط در كمترين سطح 
ــاب گفت وگو با ايران را نمي بنديم. در خصوص  ــرار دارد اما ما ب ق
مساله از سرگيري روابط هم بايد گفت كه اين مساله به شرايط و 

آنچه كه طي هفته هاي آينده اتفاق خواهد افتاد، برمي گردد. 
ــورش  ــي در پايان به حضور كش ــن مقام عالي رتبه انگليس اي
ــورهاي عضو گروه 1+5 براي بررسي پرونده  ــت آتي كش در نشس
ــاره كرد.   در همين حال سخنگوي وزارت امور  ــته اي ايران اش هس
ــورمان گفت: ايران بزودي حافظ منافع خود در لندن را  خارجه كش
ــخص مي كند. رامين مهمان پرست در پاسخ به اين سوال كه  مش
گزينه هاي وزارت خارجه براي دفتر حافظ منافع ايران در لندن چه 
كشور هايي هستند، اظهار كرد: در وزارت خارجه مشغول بررسي اين 
ــتيم. وي در گفت وگو با فارس افزود: در اولين فرصت  موضوع هس

اعالم مي كنيم كه حافظ منافع ايران در لندن چه كشوري است.
ــوري به عنوان كشور  ــتور كار قرار گرفتن تعيين كش  در دس
ــران در لندن بعد از آن صورت گرفت كه انگليس  ــظ منافع اي حاف
ــجويان به سفارت  آن و باغ قلهك در  در پي ورود تعدادي از دانش
ــفارتش را از ايران فراخواند و 48 ساعت  تهران، تمام كاركنان س
ــور  ــتقر در لندن مهلت داد تا اين كش به ديپلمات هاي ايراني مس
ــوراي  ــرايطي رخ داد كه مجلس ش را ترك كنند. اين اتفاق در ش
ــالمي سه روز  پيش از آن مصوبه اي را به تصويب رسانده بود   اس
ــاس آن سطح رابطه تهران و لندن كاهش مي يافت و از  كه براس
ميزان مبادالت اقتصادي دو كشور كاسته مي شد. اما قبل از آن كه 
ــود، واقعه ورود به  ــط رئيس جمهور ايران ابالغ ش اين قانون توس
سفارت انگليس در تهران رخ داد كه البته كوتاه مدت بود. با وجود 
ــور انگليس بنا بر داليل كامال سياسي تصميم به خروج  اين كش
ديپلمات هاي دو كشور گرفت. همزمان برخي مقامات اين كشور 
از جمله معاون وزير خارجه انگليس در امور خاورميانه تاكيد كردند 

كه اين اقدام آنان به معني قطع كامل رابطه نيست.

ــود را براي به تاخير  ــه منافقين تمام تالش خ ــي ك در حال
انداختن تخليه پادگان اشرف در عراق به كار گرفته اند، اتحاديه 
اروپا نيز بعد از كميسارياي عالي پناهندگي سازمان ملل بر عزم 
و تصميم دولت قانوني عراق براي اخراج و جابه جايي بقاياي 

فرقه منافقين از پادگان اشرف مهر تأييد زد.
دولت عراق پرونده امنيتي اردوگاه اشرف را در سال 2009 
ــل گرفت و پس از آن به اعضاي  ــان آمريكايي تحوي از نظامي
ــتي منافقين مهلت داد تا پايان سال 2011  گروهك تروريس
اين اردوگاه را تخليه و خاك عراق را ترك كنند. در عين حال 
ــت كه اين ضرب االجل را به هيچ  دولت عراق تاكيد كرده اس

وجه و تحت هيچ شرايطي تمديد نمي كند.
ــراق در تازه ترين  ــور خارجه ع ــاري، وزير ام ــيار زيب هوش
ــري خود در اين باره تاكيد كرد: تصميم دولت عراق  موضع گي
ــتن اردوگاه اشرف تا پايان سال 2011 تغييري نكرده  براي بس
است. پيش از اين سخنگوي ويژه گروهك تروريستي منافقين 
ــرايط اين گروهك  ــرف، اعالم كرده بود ش در امور پادگان اش
ــاعد نيست و الزم  ــال جاري عراق مس براي خروج تا پايان س
است كه دولت عراق براي اجراي خروج، به طرح سازمان ملل و 
اتحاديه اروپا در مورد انتقال و اسكان نيروهاي موجود در اشرف 
ــته و به دنبال برگزاري جلسه وزيران  توجه كند، اما هفته گذش
ــورهاي عضو اتحاديه اروپا در شهر بروكسل  امور خارجه كش

بلژيك، يكي ديگر از تالش هاي منافقين براي تأثير گذاري بر 
رأي اتحاديه اروپا با شكست مواجه شد و اين نشست اتحاديه، 
ــت منافقين براي دخالت سازمان ملل در امور پادگان  درخواس
اشرف و كنار گذاشتن دولت قانوني عراق از پروسه بسته شدن 
پادگان اشرف را رد كرد. پايگاه اطالع رساني هابيليان گزارش 
داد كاترين اشتون، هماهنگ كننده امور خارجه اتحاديه اروپا از 
كشورهاي عضو اين اتحاديه خواست تا پس از اخراج منافقين از 

عراق، تعدادي از اعضاي اين فرقه را در خاك خود بپذيرند.
 واكنش صهيونيست ها 

ــكار اتحاديه اروپا بر لزوم  در همين حال  به رغم تأكيد آش
ــتراون  ــراق براي اخراج منافقين، اس ــرش رأي دولت ع پذي

ــان اروپا كه به  ــت ها در پارلم ــن نماينده صهيونيس استيونس
عنوان پدرخوانده منافقين نيز معروف است، از تصميم گيري 
اتحاديه اروپا انتقاد كرد و خواستار ابقاي منافقين در عراق شد. 
وي بطور تلويحي و براي جلوگيري از اخراج منافقين، اعضاي 
ــورش و مقابله با ارتش عراق اعالم كرد  ــن فرقه را آماده ش اي
ــرف آماده حفاظت از خود  ــت: افراد موجود در پادگان اش و گف
ــد، گزينه اي جز  ــتند و اگر قرار بر جابه جايي اجباري باش هس

مقاومت ندارند.
 اعتراض مردم عراق 

ــع زيادي از مردم  ــته جم ــت كه روز گذش اين در حالي اس
ــتي  ــتان دياله عراق با تجمع مقابل مقر گروهك تروريس اس

منافقين، اخراج اين گروهك را از عراق خواستار شدند.
ــر، تظاهرات كنندگان  ــزي خب ــد مرك ــزارش واح ــه گ ب
تاكيدكردند: دولت عراق بايد منافقين را درپايان ضرب االجل 
ــته شود.  ــرف بس ــده از عراق اخراج كند و اردوگاه اش تعيين ش
ــتاد پادگان نظامي  ــتي منافقين از دهه هش گروهك تروريس
ــتان دياله (57 كيلومتري شمال شرق بغداد)   ــرف را  در اس اش
ــاي اين گروه عالوه  ــت و اعض به عنوان مقرخود برگزيده اس
براقدامات تروريستي عليه ملت ايران، با همكاري با رژيم بعث 
در جنايت هاي فراواني عليه ملت عراق شركت كرده اند كه اين 

جنايات در حافظه مردم مسلمان عراق ثبت و ضبط است. 

پورمحمدي: هيچ مرجعي  از چتر نظارتي مصون نيست
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اين كه هيچ مرجعي در مديريت كشور از چتر نظارتي 
مصون نيست، افزود: بايد فرهنگ انتقادپذيري را در جامعه ترويج دهيم و مديران و صاحبان قدرت و 

نفوذ بايد مجال نقدپذيري، تذكردادن، نصيحت كردن و راهنمايي را در جامعه هموار كنند.
به گزارش واحد مركزي خبر، حجت االسالم مصطفي پورمحمدي پيش از خطبه نمازجمعه تهران 
با اشاره به اين كه  اين يك اصل اسالمي و بسيار مهم بوده و رشد و حيات جامعه در گرو آن است، افزود:  
نظام جمهوري اسالمي ايران به موضوع امر به معروف و نهي از منكر به طور جدي پرداخته و در قانون 
ــده است. وي اضافه كرد: سازمان بازرسي كل كشور  ــي نيز نهادهايي براي اين فريضه تعيين ش اساس
ــتورات الهي و شرع مشاهده شد آن را كنترل كند تا  ــت تا هر كجا كه خالف مقررات و دس ــوول اس مس
از مسير تخطي نشود. پورمحمدي با بيان اين كه اگر در فضاي جامعه خطايي صورت گيرد رسيدگي 
ــتگاه ها و ادارات حكومتي تعدي و تجاوزي صورت گيرد اين ظلم و تعدي  ــود،  گفت: اگر در دس مي ش
فراگير مي شود و در اين باره قانون اساسي براي آن كه تكليف را روشن كند، سازمان هايي مانند سازمان 
بازرسي كل كشور را در نظر گرفته است. پورمحمدي گفت: در كنار اين مساله آنچه در امر به معروف و 
نهي از منكر مهم است نظارت، توجه و نگاه عمومي است كه در بندهاي مختلف قانون اساسي موضوع 
نظارت به عنوان اصل جدي مورد توجه قرار دارد و هيچ مرجعي در مديريت اجتماعي ما از چتر نظارتي 
مصون نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: هم اكنون چشم بسياري از نهضت هاي مردمي 

به جامعه ما و اين كه ما چگونه قانون مداري و قوانين را رعايت مي كنيم، دوخته شده است.

اتحاديه اروپا: اخراج منافقين از عراق قانوني است 
هوشيار زيباري، وزير خارجه عراق: تصميم بغداد براي بستن اردوگاه اشرف تا پايان سال 2011 تغييري نكرده است

 الريجاني: تغيير تعطيالت
در دستور كار مجلس نيست

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: طرحي براي 
كار  دستور  در  كشور  رسمي  تعطيالت  در  تغيير  ايجاد 

مجلس قرار ندارد.
 علي الريجاني در گفت وگو با سايت خانه ملت با رد 
اخبار برخي رسانه ها مبني بر تغييرات در تعطيالت رسمي 
كشور گفت: هيچ طرحي در اين مورد بويژه براي حذف 
تعطيلي مناسبت هاي مذهبي و روزهاي ميالد يا وفات ائمه 

اطهار عليهم السالم در دستور كار مجلس قرار ندارد.
حالي  در  اسالمي  رئيس مجلس شوراي  گفته  اين 
مطرح شده است كه پايگاه اطالع رساني مجلس چند روز 
پيش خبر داده بود مركز پژوهش هاي مجلس، در پيشنهاد 
جديد خود براي ساماندهي تعطيالت رسمي كشور كه در 
قالب طرحي قانوني منتشر و آن را به نمايندگان مجلس 
ارائه كرد؛ پيشنهاد كرده است شمار تعطيالت سراسري 
كشور از 25 روز كنوني به 16 روز كاهش يابد و شماري 
از مناسبت هاي مذهبي، تنها در برخي استان ها تعطيل 

باشد.
 در همين رابطه برخي رسانه ها نيز طي چند روز گذشته 
نسبت به كاهش تعطيلي 3 مناسبت مذهبي سالروز شهادت 
امام رضا(ع)، روز شهادت امام صادق(ع) و سالروز شهادت 

حضرت زهرا(س) واكنش نشان داده بودند.

ششمين شب عزاداري حضرت 
اباعبداهللا(ع) در حضور رهبر انقالب

ششمين شب از مراسم عزاداري حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) 
ــينيه امام خميني(ره)، با حضور هزاران  ــب در حس پنجشنبه ش
سوگوار عاشق حسيني برگزار شد. اين مراسم كه از شنبه هفتم 
محرم شروع شده بود، در آخرين شب با سخنراني حجت االسالم 
والمسلمين صديقي و مداحي حاج مهدي سماواتي و حاج مهدي 
ــور پايان يافت. چهارشنبه شب نيز در شب شهادت امام  سلحش
سجاد(ع) ، مراسم عزاداري با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي، 
ــرهاي مختلف مردم و مسووالن برگزار شد. در اين مراسم  قش
ــينيه امام خميني(ره) و خيابان هاي اطراف آن مملو از  كه حس
ــوگواران حسيني بود، عزاداران در مصائب خاندان عصمت و  س
ــورا و رنج هاي امام الساجدين، اشك  طهارت پس از واقعه عاش

ماتم ريختند.
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