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رهبر معظم انقالب:

حاميان ديكتاتور ها  طرفدار دموكراسي در سوريه شده اند
 هرگونه اصالح در سوريه بايد به وسيله خود ملت با روش هاي كامال ملي صورت گيرد

 ايادي فاسد آمريكا، ناتو و صهيونيسم با استفاده از برخي غفلت ها مي كوشند جوانان مسلمان را به نام اسالم به جان يكديگر بيندازند 

وزير بهداشت:دروغ مي گويند؛ 
دارو را هم تحريم كرده اند

400 ميليون دالر ارز دارو تامين شد

 كودك 7 ساله
 16 روز در كوهستان زنداني بود

مسدود شدن 
 ثبت نام

  وام ازدواج 
در 6 بانك

 امسال فقط حدود
 50 درصد از متقاضيان وام ازدواج 

موفق به دريافت تسهيالت آن شده اند

ــوي وزير بهداشت در مورد بحث  خبرهايي كه از س
ــور اعالم مي شود، هم خوب  ــكالت دارويي در كش مش
است و هم بد. معموال همه دوست دارند اول خبرهاي بد 
را بشنوند و بعد خبرهاي خوش را، خبر بد وزير بهداشت 
ــما ايران را از لحاظ دارويي  هم مي گويد كه غربي ها رس

تحريم كرده اند.
ــاي بيماران خاص خصوصا   مدت ها بود كه داروه
ــد، بيماران سرطاني و  يا كمياب بود يا اصال پيدا نمي ش
ــه بيماراني بودند كه زودتر از بقيه فهميدند  ام اس از جمل
براي تهيه برخي از داروهايشان آشنا و پارتي هم جواب 

نمي دهد.
براساس قانون هاي نوشته و نانوشته حوزه بين الملل، 
ــا قرار بگيرد و  ــكي نبايد در تحريم ه ــوزه پزش دارو و ح

ــوب  معموال اين حوزه جزو تحريم ها محس
ــور ما  ــود، اما در حال حاضر كش نمي ش
در اين خصوص هم مورد تحريم قرار 
گرفته، هر چند كه اين تحريم به شكل 

مستقيم اعمال نشده است.
اين خبر از سوي دبيركل سازمان 

ــاد قرار  ــد و مورد  انتق ــز مطرح ش ــل  ني مل
گرفت.

ــط ماه گذشته اعالم  بان كي مون، اواس
ــده از  ــاي بانكي اعمال ش ــه تحريم ه كرد ك

ــراي واردات  ــتقيمي ب ــورهاي غربي تاثير غيرمس كش
ــاس بعضي از  ــت و بر اين اس ــته اس دارو بر ايران گذاش
ــركت هاي دارويي، صادرات دارو به ايران را به دليل  ش
مشكالت انتقال وجه قطع كرده اند كه اين امر به كمبود 
داروهاي الزم براي مداواي بيماري هايي نظير سرطان، 

قلبي و تنفسي و ام اس منجر شده است.
ــاره به فارس  ــتجردي در اين ب ــه وحيددس مرضي
ــوي  ــد: تحريم نبودن ايران در زمينه دارو از س مي گوي
غربي ها يك دروغ بزرگ است و آنان برخالف معادالت 

انساندوستانه عمل مي كنند.
به نظر مي رسد با اطالع رساني بين المللي و اعتراض 
به اين وضع بتوان از تحريم هاي دارويي كشور كاست، 
ــاله دارو حياتي بوده و نمي توان انتظار  خصوصا كه مس
داشت بيماران رنج بيماري را بيشتر از اين تحمل كنند.

 خبر هاي خوش
ــت خبرهاي  ــا وزير بهداش ام
ــوزه دارو دارد. تا چندي  خوبي نيز در ح
ــت در  ــئوالن وزارت بهداش ــش مس پي
ــه تاخير در  ــالم مي كردند ك ــانه ها اع ــو با رس گفت وگ
ــكالتي را فراهم كرده  ــور، مش پرداخت ارز دارويي كش
است و از مسئوالن بانك مركزي مي خواستند كه براي 

رفع اين مشكالت كمك كنند.
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ــزي ازدواج و تعالي خانواده  مديركل دفتربرنامه ري
ــال  ــاره به عملكرد امس ــان با اش وزارت ورزش و جوان
ــاي ده  گانه در پرداخت وام ازدواج به متقاضيان  بانك ه
ــامانه ازدواج شش بانك ملي ايران،  گفت: هم اكنون س
ــاورزي، رفاه كارگران و تجارت  ــكن، كش ــپه، مس س
ــنه  به دليل اختصاص 100 درصدي منابع قرض الحس

به مصارف و خالي شدن اين منبع، مسدود است.
ــنا با بيان اين كه  ــعود اميني در گفت وگو با ايس مس
ــون و 385 هزار و 651 نفر  ــا پايان مهر 91، يك ميلي ت
ــد، افزود: تاكنون  ــت وام ازدواج بوده ان متقاضي درياف
ــي ثبت نام  كنندگان در  ــزار و 18 نفر تعداد واقع ه  853
ــزار و 633 نفر به دليل كمبود  ــامانه بوده اند و 532 ه س
مدارك، تائيد نشدن اطالعات ثبت سازمان ثبت احوال 
يا مراجعه نكردن در موعد زماني مقرر از سامانه عملياتي 

دريافت وام حذف شده اند.
به گفته مديركل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان، 
از تعداد متقاضيان ثبت نام كننده امسال 464 هزار و 662 
نفر (حدود 54/4 درصد) از متقاضيان، موفق به دريافت 

تسهيالت قرض الحسنه ازدواج شده اند.
ــال از ميان ده  بانك  اميني افزود: تا پايان مهر امس

ــهيالت ازدواج، بانك هاي ملي ايران،  ــده تس اعطا كنن
ــپه به ترتيب با 84/8، 72/6 و 63/5 درصد  تجارت و س
ــبت دريافت كنندگان به تعداد متقاضيان  براساس نس
واقعي تسهيالت مزبور، داراي بهترين عملكرد بوده اند.

ــت وام ازدواج به  ــع پرداخ ــه آمار وض ــن ب وي همچني
ــاره كرد و گفت: در اين سال  ــال 90 اش متقاضيان در س
ــون و 337 هزار و 564 نفر متقاضي دريافت وام  دو ميلي

ازدواج در بانك هاي مذكور بوده اند
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 وعده جديد وزير اقتصاد
 براي كاهش نرخ ارز

ــت ارز در بازار باز هم كاهش خواهد يافت، گفت:  ــادي دولت با تاكيد بر اين كه قيم ــخنگوي اقتص س
صادركنندگان غيرنفتي هم عقيده هستند كه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بايد در خدمت تامين واردات 

كاالهاي ضروري قرار بگيرد.
به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما با بيان اين كه 
اهميت مركز مبادالت ارزي توانسته است در قبال برخورد با بازار مكاره ارز نقش مهمي را ايفا كند، افزود: 
ــت  ــتانبول) اس جهتگيري ما ادامه فعاليت اين مركز در مقابل بازار مكاره ارز (بازار آزاد تهرانـ  چهارراه اس

كه به طور حتم در آينده ما شاهد كاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهيم بود.
ــور  ــت و صحيح از منابع ارزي كش ــور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: بايد با برنامه ريزي درس ــر ام وزي
ــان داد كه ما چه ظرفيت ها و  ــتفاده و حفاظت كنيم، همين راه اندازي مركز مبادالت ارزي نش بخوبي اس
پتانسيل هايي براي استفاده از ارز حاصل از صادرات داريم.حسيني در ادامه اظهار كرد: طرح هدفمندي 

يارانه ها اگر بموقع اجرا نمي شد، االن ما در شرايطي بسيار بحراني قرار مي گرفتيم. 
ــتند به هواپيماهاي ايراني بنزين بدهند، چطور  همان طور كه مي دانيد زماني كه غربي ها حاضر نيس
بايد منتظر مي شديم آنها براي سوخت خودروهاي كشور و ساير نيازها به ما بنزين بدهند. االن با اجراي 
اين طرح بزرگ اقتصادي ما از واردات بنزين خودكفا شديم به طوري كه تراز اقتصادي ما در مورد بنزين 

و برق مثبت است.

ــر معظم انقالب  ــت اهللا خامنه اي رهب حضرت آي
اسالمي در پيامي به مناسبت كنگره عظيم حج، مراسم 
پر رمز و راز حج را فرصتي عظيم براي بررسي راه هاي 
ــالمي و تأمل و تعمق در قضاياي مهم  اصالح امت اس
ــد: تالش هاي  ــتند و تاكيد كردن ــالم دانس جهان اس
ــاندن  ــورده براي به انحراف كش ــاي زخم خ قدرت ه
ــراي  ــه ب ــه هاي خائنان ــه، نقش ــاي منطق انقالب ه
اختالف افكني ميان مسلمانان، تبليغات اسالم ستيزانه 
دولت هاي غربي، زمينه سازي براي جنگ هاي داخلي 
ــالمي و ترساندن دولت ها و  ــورهاي اس در برخي كش
ملت هاي انقالبي از معارضه با سلطه خواهان، از مسائل 

حياتي دنياي اسالم هستند.

متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح 
است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــالمه  ــن و صلوات اهللا و س ــدهللا رب العالمي الحم
ــي آله المطّهرين  ــول االعظم األمين و عل علي الرس

المنتجبين و صحبه الميامين.
ــار از رحمت و بركت، فرا رسيد و  موسم حج، سرش
بار ديگر سعادتمنداني را كه شرف حضور در اين ميعاد 
ــي يافته اند، در معرض فيض الهي قرار داد. اينجا  نوران
ــزاران را به ارتقاي  ــما حج گ زمان و مكان، يكايك ش
معنوي و مادي فرا مي خواند. اينجا مرد و زن مسلمان، 
با دل و زبان، دعوت خداي بزرگ به صالح و رستگاري 

ــت مي يابند كه  ــك مي گويند. اينجا همه فرص را لبي
ــزگاري را تمرين كنند.  ــي و پرهي ــرادري و يكرنگ ب
ــت؛ نمايشگاه وحدت  اينجا اردوگاه تربيت و تعليم اس
ــالمي است؛ آوردگاه مبارزه با  و عظمت و تنوع امت اس
ــيطان و طاغوت است. اينجا را خداي حكيم و قدير،  ش
ــت كه مؤمنان، منافع خويش را  جايگاهي قرار داده اس
ــم خرد  ــاهده خواهند كرد. آنگاه كه ما چش در آن مش
ــماني، همه گستره  ــاييم اين وعده آس و عبرت را بگش
ــا را فرامي گيرد. ويژگي  ــردي و اجتماعي م زندگي ف
ــرت و آميختگي  ــي دنيا و آخ ــعائر حج در آميختگ ش
ــت. كعبه بي پيرايه و پرشكوه؛ طواف  فرد و اجتماع اس
جسم ها و دل ها بر گرد يك محوِر استوار و ابدي؛ سعي 

ــالش مداوم و منظم ميان يك مبدأ و منتهي؛ كوچ  و ت
ــتاخيزِي عرفات و مشعر و  همگاني به عرصه هاي رس
حال و حضوري كه دل ها را در اين محشر عظيم، صفا 
و طراوت مي بخشد؛ هجوم همگاني براي مقابله با نماد 
شيطان؛ و آنگاه همگامي همه، از همه جا و همه رنگ 
ــم پر رمز و راز و لبريز از  و همه گون، در همه اين مراس
معني و نشانه هاي هدايت، ويژگي هاي انحصاري اين 

فريضه ُپرمعني و پرمضمون است.
ــا را با ياد خدا  ــت كه هم دل ه ــمي اس چنين مراس
پيوند مي زند و خلوت دل آدمي را به نور تقوي و ايمان 

روشن مي سازد، 
ادامه در صفحه 2

ــتان از  ــتان و بلوچس رئيس پليس آگاهي سيس
آزادي يك پسربچه هفت ساله پس از 16 روز اسارت 

در دست آدم ربايان خبر داد.
ــن عطار، رئيس پليس آگاهي  ــرهنگ محس س
سيستان و بلوچستان در اين باره گفت: در پي ربوده 
ــاله به نام امير در هجدهم  ــدن كودكي هفت س ش
ــدان؛ پس از  ــان زاه ــتان فرهنگي ــاه از بوس مهرم
ــد اين كودك توسط چهار  تحقيقات اوليه معلوم ش

سرنشين يك دستگاه خودرو ربوده شده است.
ــد روزه ماموران براي  ــزود: پيگيري چن وي اف
ــان بي نتيجه بود تا  ــتگيري متهم ــايي و دس شناس

اين كه هشت روز پيش يكي از آدم رباها در تماس با 
خانواده كودك ربوده شده، درخواست 250 ميليون 

تومان براي آزادي فرزندشان كرد.
رئيس پليس آگاهي سيستان و بلوچستان افزود: 
ــردن پليس، از طريق  ــان با هدف گمراه ك آدم رباي
يكي از اعضاي باند از پاكستان با خانواده فرد ربوده 
ــده تماس گرفته و اعالم كردند كه فرزندشان را  ش
ــور منتقل كرده اند و در صورت پرداخت  به اين كش
ــور  ــتي، كودك را در اين كش ــدن پول درخواس نش

خواهند كشت.
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ادامه از صفحه اول
ــرد را از حصار خودي بيرون آورده و در جمع متنّوع  ــم ف و ه
ــالمي حل مي كند؛ هم لباس پرهيزگاري را كه حافِظ  امت اس
ــاند، هم  ــت بر او مي پوش جان او از پيكان هاي زهرآلود گناه اس
ــيطان ها و طاغوت ها را در او برمي انگيزد؛  ــه تهاجم به ش روحي
ــت كه حج گزار، هم نمونه اي از دامنه گسترده امت  در اينجاس
ــت و توانايي آن پي  ــد و به ظرفي ــم مي بين ــالمي را به چش اس
ــرد و هم به آينده اميد مي بندد؛ و هم براي نقش آفريني در  مي ب
آن احساس آمادگي مي كند؛ و هم نيز اگر توفيق و كمك الهي 
را دريابد بيعتي دوباره با پيامبر عظيم الشأن و ميثاقي مستحكم 
ــود و اصالح امت و  ــز مي بندد و براي اصالح خ ــالم عزي با اس
اعالي كلمه اسالم، عزمي راسخ در خود مي آفريند. اين هر دو 
يعني اصالح خود و اصالح امت، دو فريضه تعطيل ناپذير است. 
ــاي آن با ژرف نگري در وظايف ديني و بهره گيري از  راهكاره

خردورزي و بصيرت، براي اهل تدبر و تأّمل، دشوار نيست.
ــيطاني و كوشش  اصالح خويش از مبارزه با هوس هاي ش
ــناخت  ــود، و اصالح امت از ش ــراي پرهيز از گناه آغاز مي ش ب
ــمن و نقشه هاي او، و مجاهدت براي بي اثر كردن ضربه ها  دش
ــمني هاي او، و آنگاه از پيوند دل ها و دست ها و  و خدعه ها و دش
زبان هاي آحاد مسلمان و ملت هاي اسالمي، سامان مي گيرد.

 اسقاط چند رژيم فاسد و همدست آمريكا
در اين مقطع زمان، يكي از مهم ترين مسائل جهان اسالم 
ــت، حوادث  ــالمي پيوند خورده اس ــت امت اس كه به سرنوش
انقالبي در شمال آفريقا و در منطقه است كه تاكنون به اسقاط 
چند رژيم فاسد و مطيع آمريكا و همدست صهيونيسم انجاميده 
ــت. اگر  ــاي ديگري از اين قبيل را به لرزه درآورده اس و رژيم ه
ــت بدهند و از آن در راه  ــلمانان اين فرصت عظيم را از دس مس
ــران بزرگي كرده اند.  ــالمي بهره نگيرند، خس اصالح امت اس
اكنون همه تالش استكبار متجاوز و مداخله گر، براي منحرف 

كردن اين حركت هاي عظيم اسالمي به كار افتاده است.
ــلمان، بر ضد استبداد  در اين قيام هاي بزرگ، مرد و زن مس
ــل ملت ها و  ــه تحقير و تذلي ــيطره آمريكا كه ب ــان و س حاكم
ــتي انجاميده بود،  ــدار صهيونيس ــا رژيم جنايتم هم پيماني ب
ــارزه مرگ و  ــش خود در اين مب ــتند. عامل نجات بخ بپاخاس
زندگي را اسالم و تعاليم و شعارهاي نجات بخش آن دانستند و 
اين را به صداي رسا اعالم كردند. دفاع از ملت مظلوم فلسطين 
و مبارزه با رژيم غاصب را سرلوحه خواسته هاي خود قرار دادند. 
ــوي ملت هاي مسلمان گشوده و خواستار  دست  دوستي به  س

اتحاد امت اسالمي شدند.
ــورهايي  ــي قيام هاي مردمي در كش اينها پايه هاي اساس
ــته  ــال اخير پرچم آزادي و اصالح، برافراش ــت كه در دو س اس
ــالب حضور يافتند  ــود در ميدان هاي انق ــم و جان خ و با جس
ــي اصالح امت  ــه مي تواند پايه هاي اساس ــت ك و همين هاس
ــتادگي بر سر اين اصول  ــالمي را استوار سازد. ايس بزرگ اس
ــي، شرط الزم براي پيروزي نهايي قيام هاي مردمي در  اساس

اين كشورهاست.

 دشمن به دنبال متزلزل كردن پايه هاي اصلي است
ــت كه همين پايه هاي اصلي را متزلزل  ــمن در پي آن اس دش
ــم با استفاده از برخي  ــد آمريكا و ناتو و صهيونيس كند. ايادي فاس
غفلت ها و سطحي نگري ها مي كوشند حركت سيل آساي جوانان 
مسلمان را منحرف ساخته و آنان را به نام اسالم به جان يكديگر 
بيندازند و جهاد ضداستعماري و ضدصهيونيستي را به تروريسم 
ــالم تبديل كنند تا خون  ــه و خيابان هاي جهان اس ــور در كوچ ك
ــت يكديگر بر زمين بريزد و دشمنان اسالم از  ــلمانان به دس مس
ــت نجات يابند و اسالم و مجاهدانش بدنام و زشت چهره  بن بس
ــعارهاي  ــالم و ش ــد. آنان پس از نوميدي از حذف اس ــوه كنن جل
اسالمي، اكنون به فتنه انگيزي ميان فرقه هاي اسالمي روآورده 
و با توطئه شيعه هراسي و سني هراسي بر سر اتحاد امت اسالمي 

مانع تراشي مي كنند.
ــوريه بحران  ــود در منطقه، در س ــك عوامل خ ــان با كم آن
ــورهاي خود و  ــائل مهم كش مي آفرينند تا ذهن ملت ها را از مس
ــاخته و به ماجراي  ــت، منصرف س خطراتي كه در كمين آنهاس
ــود آورده اند، معطوف كنند. جنگ  ــي كه خود تعمدا به وج خونين
ــلمان به دست يكديگر،  ــتار جوانان مس ــوريه و كش داخلي در س
جنايتي است كه به وسيله آمريكا و صهيونيسم و دولت هاي مطيع 
آنان آغاز شده و در آتش آن دميده مي شود. چه كسي مي تواند باور 
كند كه دولت هاي حامي ديكتاتوري هاي سياه در مصر و تونس 
ــوريه شده اند؟  ــي خواهي ملت س و ليبي، اكنون حامي دموكراس
ــت كه سه  ــوريه، ماجراي انتقامگيري از حكومتي اس ماجراي س
ــتاده و از  ــت هاي غاصب ايس دهه به تنهايي در برابر صهيونيس

گروه هاي مقاومت در فلسطين و لبنان دفاع كرده است.
 مخالفت ايران با دخالت خارجي در سوريه

ــف هرگونه تحريك و دخالت  ــوريه و مخال ما طرفدار ملت س
خارجي در آن كشوريم. هرگونه اصالح در آن كشور بايد به وسيله 

خود ملت و با روش هاي كامال ملي صورت گيرد. اين كه سلطه طلبان 
ــه اي گوش به فرمان، در  ــك دولت هاي منطق ــي به كم بين الملل
ــتاويز وجود  ــوري به بهانه اي بحران بيافرينند و آنگاه به دس كش
ــمارند،  ــور مجاز ش بحران، خود را به ارتكاب هر جنايتي در آن كش
ــت كه اگر دولت هاي منطقه بدان نپردازند، بايد  خطري جدي اس

منتظر فرارسيدن نوبت خود از اين خدعه استكباري باشند.
ــت تامل و تعمق در  ــم حج، فرص ــرادران و خواهران! موس ب
قضاياي مهم جهان اسالم است. سرنوشت انقالب هاي منطقه 
و تالش هايي كه از سوي قدرت هاي زخم خورده از اين انقالب ها 
ــت.  ــمار اين قضاياس ــراف آنها به  كار مي رود، در ش ــراي انح ب
ــه هاي خائنانه براي اختالف افكني ميان مسلمانان و ايجاد  نقش
ــوء ظن ميان كشورهاي بپاخاسته با جمهوري اسالمي ايران؛  س
مساله فلسطين و كوشش براي منزوي كردن مبارزان و خاموش 
كردن جهاد فلسطيني؛ تبليغات اسالم ستيزانه دولت هاي غربي 
ــي پيامبر اعظم  ــت آنان از اهانت كنندگان به مقام قدس و حماي
صلي اهللا عليه وآله؛ زمينه سازي براي جنگ هاي داخلي و تجزيه 
ــاندن دولت ها و ملت هاي  ــورهاي مسلمان، ترس برخي از كش
ــي و ترويج اين توهم  ــلطه خواهان غرب انقالبي از معارضه با س
كه آينده آنان در گرو تسليم در برابر آن متجاوزان است و مسائل 
مهم و حياتي ديگري از اين قبيل، در شمار قضاياي مهمي است 
كه در فرصت حج و در سايه همدلي و همگرايي شما حج گزاران 

بايد مورد تامل و تعمق قرار گيرد.
بي شك هدايت و دستگيري الهي، راه هاي امن و سالمت را به 
مؤمنان تالشگر نشان خواهد داد: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 

سبلنا...»
والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

سيدعلي خامنه اي
30/ مهر/ 1391 مصادف با پنجم ذي الحجه 1433

 امامي كاشاني: مسئوالن به خاطر خدا
مشكالت مردم را حل كنند

خطيب نماز عيد سعيد قربان با بيان اين كه همه مسئوالن 
ــام دهند خطاب به  ــو مطلوب انج ــف خود را به نح ــد وظاي باي
ــكالت مردم را حل كنيد. آيت اهللا  ــا گفت: به خاطر خدا مش آنه
امامي كاشاني در خطبه  دوم نماز عيد سعيد قربان، گفت: در داخل 
ــور ما نياز به اجتماع و وحدت مردم داريم و با اين اجتماع و  كش

وحدت مي توانيم بسياري از مشكالت را حل كنيم.  /  مهر

گاردين: انگليس در اقدام عليه ايران 
به آمريكا كمك نمي كند

روزنامه انگليسي گاردين نوشت، لندن به واشنگتن اعالم 
ــران را نقض قوانين  ــتانه عليه اي ــت، اقدام پيشدس كرده اس
ــدام به آمريكا كمك نخواهد  ــي مي داند و در اين اق بين الملل
ــد دولت  ــي به نقل از يك مقام ارش كرد. اين روزنامه انگليس
انگليس مدعي شد، ديپلمات هاي آمريكايي براي استفاده از 
پايگاه هاي نظامي انگليس در قبرس در حمله احتمالي عليه 
ــد و البي گرهاي آمريكايي همچنين  ايران چانه زني كرده ان
براي گرفتن مجوز پرواز هواپيماهاي آمريكايي از پايگاه هاي 
ــن» (در اقيانوس اطلس) و جزيره  انگليس در جزيره «آسنش
«ديگو گارسيا» (در اقيانوس هند) رايزني هايي انجام داده اند. 
گاردين افزوده است، لندن با تأكيد بر اين كه برنامه هسته اي 
ــد به اين  ــاب نمي آي ــكار» به حس ــران هنوز تهديد «آش ته

درخواست آمريكا پاسخ منفي داده اند.  /  فارس 

 واكنش ايران به حمله هوايي 
رژيم صهيونيستي به سودان

ــالمي ايران در پي حمله  وزارت امور خارجه جمهوري اس
ــتي به خاك  ــي رژيم صهيونيس ــي هواپيماهاي جنگ هواي
سودان و بمباران حومه پايتخت اين كشور، ضمن محكوميت 
شديد اين اقدام تجاوزكارانه، آن را مغاير با قوانين بين المللي و 

ناقض حاكميت ملي و تماميت ارضي كشورها دانست.
ــت، سخنگوي وزارت خارجه،  اين اقدام  رامين مهمانپرس
ــته از خوي  ــغالگر قدس را برخاس ــل توجيه رژيم اش غيرقاب
ــرد كه اين اقدامات  ــانه اين رژيم توصيف و تاكيد ك ددمنش

سبب افزايش تشنج در منطقه مي شود./  ايرنا

 حضور رئيس جمهور 
در منزل شهيدان عبداللهي

رئيس جمهور ديروز همزمان با عيد سعيد قربان به صورت 
ــهيدان محمود و داوود عبداللهي حضور  ــرزده در منزل ش س

يافت و عيد قربان را به والدين اين شهيدان تبريك گفت.
محمود احمدي نژاد با بيان اين كه از حضور در منزل شهدا 
و ديدار با خانواده آنان، انرژي و توان كسب مي كند، گفت: هر 
آنچه داريم مديون شهدا و خون پاك آنان هستيم و راه شهدا 
ــت و عزت و سرافرازي كشور در پيگيري و حركت  راه خداس

در اين راه است. /  واحد مركزي خبر

حاميان ديكتاتورها طرفدار دموكراسي در سوريه شده اند
كمي از سياست رهبر معظم انقالب:

ــت خارجي اتحاديه اروپا با  ــئول سياس ــخنگوي مس س
ــئول سياست خارجي  ــاره به گفت وگوي اخير معاون مس اش
اتحاديه اروپا با معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري 
ــالمي ايران گفت: اين تماس تلفني با يك تماس تلفني  اس
ديگر بين كاترين اشتون و سعيد جليلي به منظور بحث درباره 

گام هاي بعدي در مذاكرات پيگيري خواهد شد.
ــخنگويان «كاترين  ــي از س ــارس، يك ــزارش ف ــه گ ب
ــت خارجي اتحاديه اروپا در مصاحبه  اشتون» مسئول سياس
ــوي تلفني هلگا  ــه، اعالم كرد گفت وگ با خبرگزاري فرانس
ــتون با علي باقري، معاون سعيد  ــميت معاون كاترين اش اش
ــده و هدف از آن، به روز  ــنبه گذشته انجام ش جليلي، چهارش
ــران از جديدترين مذاكرات  ــي اي ــاني اطالعات و آگاه رس
ــت.  ــته اي تهران بوده اس صورت گرفته با محور برنامه هس
ــت خارجي اتحاديه اروپا در اين  ــئول سياس ــخنگوي مس س
ــي در چارچوب تالش هاي  ــاره اعالم كرد: اين تماس تلفن ب
ديپلماتيك جاري با هدف رسيدن به يك راه حل ديپلماتيك 

ــته اي ايران كه توسط اشتون مديريت  در قبال موضوع هس
مي شود، صورت گرفت.

بر اساس اعالم اين سخنگو، اتحاديه اروپا از اين تماس 
ــي،  براي مطلع كردن ايران از مذاكرات صورت گرفته  تلفن
ــت بيست وهفتم سپتامبر(ششم مهر) بين اعضاي  در نشس
ــته اي تهران استفاده  1+5 در نيويورك با محور برنامه هس

كرد.
سخنگوي اشتون گفت: در تماس تلفني اشميت با باقري، 
بر عزم گروه1+5 براي پيدا كردن راه حلي ديپلماتيك درباره 
ــازي با هدف  ــاركت فوري ايران در يك فرآيند اعتماد س مش
ــته اي تهران تاكيد  ــع نگراني ها درباره ماهيت برنامه هس رف

شد.
ــد مذاكرات  ــود كه دور جدي ــده ب ــش از اين اعالم ش پي
ــتون و  نمايندگان ايران و گروه «1+5» با حضور كاترين اش
ــعيد جليلي در ماه نوامبر برگزار مي شود كه البته محل اين  س

ديدار هنوز مشخص نيست.

ــه در ديدار با  ــالمي ايران در فرانس ــفير جمهوري اس س
ــت، به توقف پخش شبكه هاي  ــركت يوتل س مسئوالن ش
ــالمي ايران از اين  ــيماي جمهوري اس ماهواره اي صدا و س

ماهواره اعتراض كرد.
ــي در ديدار با  ــزي خبر، علي آهن ــه گزارش واحد مرك ب
ــركت  ــركل و رئيس هيات مديره ش ــل دو روزن، مدي ميش
ــت، ضمن اعتراض شديد به اين تصميم يك جانبه و  يوتل س
ــركت يوتل ست كه بر اساس تفسير غيرقابل  غيرمنطقي ش

ــا عليه جمهوري  ــي اتحاديه اروپ ــول از مصوبات سياس قب
ــت، آن را ناقض قراردادهاي  ــالمي ايران اتخاذ شده اس اس

دوجانبه دانست.
ــاختن ميليون ها نفر بيننده و  ــار كرد: محروم س وي اظه
شنونده برنامه هاي راديويي و تلويزيوني شبكه هاي مختلف 
جمهوري اسالمي ايران در سطح جهان نقض آشكار حقوق 
ــت كه بر آزادي بيان و آزادي  ــر و معاهدات بين المللي اس بش

دسترسي عموم به اخبار و اطالعات تاكيد دارند.

اگر چه برخي از رسانه هاي غربي آتش بس سوريه را كه از 
ــبت عيد قربان به مدت چهار روز در اين كشور  ديروز به مناس
ــده است، شكننده خوانده اند، اما تهران با استقبال از  برقرار ش
ــته است تا به حسن نيت  اين آتش بس، از همه طرف ها خواس
دولت سوريه پاسخ مناسب داده و راه را براي ايجاد آرامش در 

اين كشور فراهم كنند. 
ــبت عيد قربان، علي اكبر  پس از اعالم آتش بس به مناس
ــورمان در تماس تلفني با وليد  صالحي، وزير امور خارجه كش

ــوريه را مثبت  ــوري خود، اين اقدام ارتش س معلم همتاي س
ــت. وزير امور خارجه كشورمان در تماس  و قابل تقدير دانس
تلفني با اخضر ابراهيمي، نماينده سازمان ملل در امور سوريه 
نيز  از تالش هاي وي در برقراري آتش بس در سوريه تشكر 

و قدرداني كرد.
همچنين وزارت امور خارجه كشورمان با صدور بيانيه اي 
گروه ها و طرف هاي ذي ربط در درگيري سوريه را به رعايت 

كامل آتش بس توصيه كرد.
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ــري اين پارلمان  ــان اروپا اعالم كرد هيات پنج نف پارلم
ــورمان  ــفر مي كند تا با مقامات مجلس كش امروز به ايران س

ديدار و گفت وگو كند.
ــنا، تارجا كرونبرگ، رئيس هيات پارلمان  به گزارش ايس
اروپا در رابطه با ايران با اشاره به اين سفر يك هفته اي گفت: 
اين هيات در راستاي عملي كردن بخش گفت وگوي رويكرد 
ــامل گفت وگو و تحريم  ــا در قبال ايران كه ش ــويه اروپ دوس

است، عمل مي كند. 

ــفر، نگراني هاي خود  وي افزود: هيات  اروپايي در اين س
ــور تصميم گيران و نمايندگان  ــتقيم در حض را به صورت مس
ــران مطرح و بر تعهد اتحاديه اروپا به حقوق  اجتماع مدني اي

بشر تاكيد مي كند.
ــر كرونبرگ از  ــزاري كويت، عالوه ب ــه گزارش خبرگ ب
ــان، ژوزف ويدنهولز از اتريش،  ــت از آلم فنالند، كرنليا ارنس
ايزابل دورانت از بلژيك و خوآن فرناندو لوپز آگيالر از اسپانيا 

در اين هيات حضور دارند.

سفر هيات 5 نفري پارلمان اروپا به ايران

جليلي و اشتون، گام هاي بعدي مذاكرات را پيگيري مي كنند
علي باقري و هلگا اشميت چهارشنبه گذشته به صورت تلفني با يكديگر گفت وگو كردند

اعتراض سفير ايران در فرانسه به مدير كل يوتل ست

استقبال ايران از آتش بس سوريه 




