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اژه اي: قانون اساسي وظايف قوا را مشخص كرده استكمي از سياست
روساي قوا به قانون اساسي ملتزم هستند و طبيعي است كه در مواردي اختالف برداشت وجود داشته باشد

ــان دولتي مديريت و لياقت  رئيس جمهور با اهداي نش
ــداي لوح زرين  ــي ارتش و اه ــده نيروي درياي ــه  فرمان ب
سپاس به 14 نفر از فرماندهان و دست اندركاران طراحي 
ــليحات و تجهيزات پيچيده نظامي از آنها  ــاخت تس و س

تجليل كرد.
ــروي دريايي  ــق مختلف ني ــال خدمت در مناط 38 س
ــاي پدافند  ــق پروژه ه ــراي موف ــركت در اج ــش و ش ارت
ــاخت  ــل در مناطق و پايگاه هاي ناوگان جنوب، س غيرعام
ــك انداز كالس پيكان، ساخت ناوشكن هاي  ناوهاي موش
ــهند و واليت در ناوگان شمال  جمهوري اسالمي ايران س
ــاخت زيردريايي هاي كالس غدير و السابحات  و جنوب، س
ــتقرار دو فروند كشتي  در كارخانجات منطقه يكم نزاجا، اس
ــه حضور دزدان دريايي و ايجاد  ــي منطق در ورودي و خروج
كريدور امن جهت برقراري خطوط مواصالتي كشتي هاي 
تجاري و نفت كش از جمله داليل تجليل از فرمانده نيروي 

دريايي ارتش بود. 
دريادار غالمرضا خادم بي غم جانشين فرمانده نيروي 
ــاون هماهنگ كننده  ــتگاري مع دريايي، دريادار امير رس
ــكان فرمانده  ــادار دوم ابراهيم اش ــي، دري ــروي درياي ني
ــدم نيروي دريايي، دريادار دوم علي غالم زاده  قرارگاه مق
ــي، دريادار دوم عباس  ــروژه موج نيروي درياي فرمانده پ
ــي، دريادار دوم  ــي نيروي درياي ــي نوق فرمانده فن زمين
ــين آزاد، فرمانده منطقه يكم نيروي دريايي، دريادار  حس
ــه دوم نيروي  ــيان فرمانده منطق ــا عباس دوم محمدرض
ــوم  ــياوش جره فرمانده منطقه س دريايي، دريادار دوم س
ــادار دوم حمزه علي كاوياني فرمانده  نيروي دريايي، دري
ــدا يكم غالمرضا  ــروي دريايي، ناخ ــكاوران دريايي ني ت
ــين فرمانده منطقه دوم نيروي  ــيراني بيدآبادي جانش ش
ــداهللا فرمانده ناو جمهوري  ــي، ناخدا يكم بابك عب درياي
ــين حريري  ــدا دوم حس ــارك)، ناخ ــالمي ايران (خ اس
ــطحي منطقه يكم نيروي دريايي،  فرمانده ناو تيپ زيرس
ــلمين محمدعلي انصاري رئيس  ــالم والمس حجت االس
عقيدتي سياسي نيروي دريايي و دريادار دوم مهدي قطبي 
ــده حفاظت اطالعات نيروي دريايي 14 فرماندهي  فرمان
ــپاس از آنان  بودند كه رئيس جمهور با اهداي لوح زرين س

تجليل كرد.
ــود احمد ي نژاد  ــزي خبر، محم ــزارش واحد مرك به گ
ــود همچنين  ــتان هرمزگان رفته ب ــر ديروز به اس كه عص

ــه بتازگي از  ــكن جماران ك ــف ناوش ــاي مختل از بخش ه
ماموريت خود از خليج عدن بازگشته است بازديد كرد.

ــمين  ــم اختتاميه شش ــروز در مراس ــور دي رئيس جمه
ــز با انتقاد از توليد  ــنواره بين المللي فارابي در تهران ني جش
ــت، از  ــلطه گري اس ــتي و س علومي كه عمق آنها نژادپرس
ــورهاي بزرگ براي  ــران يكي از كش ــنهاد خود به س پيش
ــع آوري بمب هاي اتم و صرف پول آن براي مردم خبر  جم

داد.
ــد: چند ماه قبل با رئيس  ــنا، وي يادآور ش به گزارش ايس
ــتم، در  ــور بزرگ و به ظاهر قدرت بزرگ ديدار داش يك كش
ــت كه بمب هاي اتم  ــا مطرح كردم كه چقدر خوب اس آنج

جمع شده و پول آن خرج مردم شود.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: 
هنگامي كه از علوم انساني سخن مي گوييم، به ذهن متبادر 
مي شود كه به دنبال علومي هستيم تا رفتار انساني و جامعه 

انساني را پيش بيني و مديريت كنيم.
ــاني را در  رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه بايد علوم انس
ــزود:  مي توان گفت علوم  ــيع تري تعريف كرد، اف دايره وس
انساني از علومي است كه ناظر بر حركت انسان ها در مسير 
ــت، زيرا اصوال همه علوم  ــال براي نيل به قله تعالي اس كم
ــاني اند؛ و فقط انسان است كه مي تواند علوم را دريافت  انس
كند. علم براي ساير موجودات معنا نداشته و در زندگي آنها 

تاثيري ندارد.
ــان  ــخت ترين و مهم ترين ماموريت انس احمدي نژاد س
ــانيت عنوان كرد  ــه حيوانيت به دايره انس ــور از مرحل را عب
ــت كه راه را براي عبور  ــاني آن اس و گفت: علوم حقيقي انس
ــان از مرحله حيواني به فضاي ملكوتي انساني بگشايد.  انس
ــان اين ظرفيت را دارد كه به باالتر يا پايين تر از مرحله  انس
خود صعود و يا سقوط كند. نشانه هاي سقوط و صعود بسيار 

زياد است و ما آنها را در تاريخ مشاهده كرده ايم.
ــردي در هر كاري  ــان اين كه هر ف ــور با بي رئيس جمه
ــود را اندازه گيري كند تا ميزان  ــد تحوالت و تصورات خ باي
ــت: به عنوان مثال رئيس يك  ــنجد، گف موفقيت خود را بس
ــت بايد هر روز معنويات، اخالق و آرزوهاي خود را با  حكوم

انسان كامل مقايسه كند.
 اگر از آنها دور شد معلوم است كه پشت سر او چه اتفاقي 
مي افتد. دنبال هر انديشه اي جز انديشه انسان كامل باشيم، 

نتيجه آن سقوط است.

 تجليل احمدي نژاد از 15 فرمانده و متخصص 
نيروي دريايي ارتش

وزارت اطالعات : آمريكا به  دنبال تقويت جريان هاي مخالف ايران در انتخابات آينده است

مهمانپرست: طرحي براي تغيير رابطه با انگليس نداريم 

نبوي: نيازي به نوشتن 
نامه هاي سرگشاده نيست

ــو هيات عالي حل اختالف قوا در واكنش به نامه نگاري  عض
برخي مسئوالن گفت: تدابيري براي رفع اختالفات چه در قانون 
ــي و چه توسط ولي فقيه انديشيده شده است كه اگر به آنها  اساس

تمسك شود، نيازي به نوشتن نامه هاي سرگشاده نيست.
ــان كرد: قانون  مرتضي نبوي در گفت وگو با مهر خاطرنش
ــتي از قانون بود،  ــي پيش بيني كرده اگر اختالف برداش اساس
ــه كارهايي بايد انجام داد. در اين مواقع بايد اختالفات را به  چ
ــوراي نگهبان ارجاع داد و زماني كه شوراي نگهبان تفسير  ش
ــليم شوند؛ چرا  اصل موضوع مورد اختالف را داد همه بايد تس
ــور براساس قانون اساسي است و اگر  ــاز و كار اداره كش كه س
مسئوالن بخواهند طبق قانون و طبق قاعده عمل كنند، چيز 

مبهمي وجود ندارد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به قرار 
ــت هاي انتخاباتي در دستور كار مجمع  ــتن تدوين سياس داش
افزود: در دوره جديد مجمع، رهبري ده اولويت را براي مجمع 

تعيين كردند كه يكي از  آنها سياست هاي انتخاباتي است. 
ــوط به قانونگذاري و  ــت هاي انتخاباتي را مرب وي سياس
ــت و تصريح كرد: سياست هاي انتخاباتي در مجمع  اجرا دانس
ــت؛ چرا كه طبق روال جديد بايد يك  هنوز در مراحل اوليه اس
پيش نويس اوليه از طرف دفتر رهبري به مجمع بيايد و مجمع 

طبق آن پيش نويس كارش را آغاز كند.
ــاره به تصميم مجلس در تغيير مجري  وي همچنين با اش
ــوراي نگهبان نيز تاكنون اين بوده  انتخابات گفت: تفسير ش
ــت كه كارهاي اجرايي، قابل واگذاري به غير قوه مجريه  اس
ــود به صورت  ــت و كاري كه جنبه اجرايي دارد را نمي ش نيس

مشاركتي انجام داد يا به نهاد ديگري واگذار كرد.

 جزئياتي از ديدار 3 عضو
 جبهه پيروان با آيت اهللا مهدوى كنى

ــرى هفته  ــط امام و رهب ــه پيروان خ ــى اعضاى جبه برخ
ــه  ــتند و در اين جلس ــته با آيت اهللا مهدوى  كنى ديدار داش گذش
ــر از جريان اصولگرايى  ــده براى ورود كانديداهاى كمت قرار ش
تالش شود.به گزارش فارس، حبيب اهللا عسگراوالدى، دبيركل 
ــن كوهكن به عنوان  ــروان، محمدرضا باهنر و محس ــه پي جبه
ــوراى مركزى اين جبهه در اين جلسه حضور داشتند. اعضاي ش

ــه بر ضرورت ايجاد وحدت  ــاس اين گزارش، در اين جلس براس
بين  اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري آينده تاكيد شده 
است.همچنين اين جلسات ادامه  دار خواهد بود و درباره سازوكار 

انتخابات 92 و مصداق ها، در آينده بحث مى شود./ فارس
 سردار رشيد: ابعاد تهديدات

عليه ايران در حال تحول است
ــين رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: افزايش  جانش
ــالمى ايران و  ــان جمهورى اس ــل راهبردى مي ــطح تقاب س
ــوالت جديد  ــه همراه تح ــته ب ــكا طى يك دهه گذش آمري
ــدات و فرصت هاى  ــورمان را در برابر تهدي ــه اى، كش منطق
ــت ابعاد تهديدات  ــت و ماهي ــده و بي نظير قرار داده اس فزاين
ــاختارمند و  ــالمى ايران متاثر از حضور س عليه جمهورى اس

درازمدت آمريكا در منطقه در حال تغيير و تحول است.
ــت: برخوردارى  ــيد گف ــگر غالمعلي رش ــردار سرلش س
ــاز ژئوپلتيك در  ــران از موقعيت ممت ــالمى اي جمهورى اس
ــانى، سياسى، اقتصادى، نظامى و علمى و  ابعاد فيزيكى، انس
پيشينه فرهنگى و تاريخى، اين كشور را براى بهره بردارى از 

فرصت منطقه اى در موقعيت كم نظيرى قرار داده است.
رشيد افزود: توسعه قدرت جمهورى اسالمى ايران در دريا 
و برخوردارى كشورمان از نيروى دريايى راهبردى در آب هاى 
ساحلى و بين المللى، موجب افزايش قدرت بازدارندگى ايران 
در تقابل راهبردى با آمريكا و تامين اهداف و منافع جمهورى 
ــالمى ايران به ويژه در دريا خواهد شد.جانشين ستاد كل  اس
ــران اين را خوب  ــمنان ملت اي ــلح افزود: دش نيروهاى مس
ــدام نظامى را انتخاب كنند،  ــد كه چنانچه تجاوز و اق مى دانن
اوال حتما دچار خطاى راهبردى در محاسبه خواهند شد و ثانيا 

در آن جنگ تكليف دشمن تعيين خواهد شد./ مهر
 انصراف برخي نمايندگان

 از طرح سوال از رئيس جمهور
ــت: تعداد قابل توجهى از  ــه مجلس گف عضو هيات رئيس
نمايندگانى كه طرح سوال از رئيس جمهور را امضا كرده بودند، 

در نامه اى به هيات رئيسه امضاى خود را پس گرفتند.
ــرايط كنونى، هيات رئيسه  جواد جهانگيرزاده افزود: در ش
ــؤال از رئيس جمهور  ــار دقيقى از تعداد امضاهاى طرح س آم
ــاب الزم قانونى  ــت اين طرح از نص ــخص نيس ندارد و مش
ــاله در جلسه  ــت يا نه.وى با بيان اين كه اين مس برخوردار اس
يكشنبه آينده مشخص مي شود، گفت: نمايندگان تنها تا اين 
ــؤال از رئيس جمهور  روز مي توانند امضاى خود را از طرح س
ــنبه، طرح  ــه يكش ــى كه در جلس ــد و در صورت ــس بگيرن پ
ــته باشد و رئيس مجلس  ــؤال از رئيس جمهور نصاب داش س
ــى دعوت كند،  ــه علن ــور براى حضور در جلس از رئيس جمه
ــدگان ممكن نخواهد بود؛  ــط نماين پس گرفتن امضاها توس
ــنبه،  ــوال تنها تا روز يكش ــن تعداد امضاهاى طرح س بنابراي

مى تواند كم يا زياد شود./ فارس
 قدرداني فيروزآبادي

از دستگاه هاي قضايي و اطالعاتي
ــتاد كل نيروهاي مسلح از اقدامات قوه قضاييه،   رئيس س
وزارت اطالعات و سپاه در برخورد با اخاللگران بازار ارز و طال 
ــكر سيدحسن فيروزآبادي افزود:  قدرداني كرد.سردار سرلش
امروز متاسفانه مسائل مربوط به بازار ارز و قيمت ها مهم ترين 
ــه در برخي  ــردم انتظار دارند دولت ك ــت. م ــاله مردم اس مس
صحنه ها كارآمدي خود را نشان داده است به حل وفصل آنها 

بپردازد و پاسخي فوري به مشكالت مردم بدهد.
ــام اقتضا مي كند،  ــروز مصلحت نظ ــد كرد: ام وي تاكي
ــتي  ــكالت معيش ــئوالن تكيه اصلي خود را بر حل مش مس

مردم قرار دهند.  /  دفتر ويژه رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
روسيه: وقفه اي در مذاكره 1+5 با 

ايران به وجود نيايد 
سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه تاكيد كرد: برگزاري 
ــكا نبايد باعث به وجود  ــت جمهوري در آمري انتخابات رياس
ــروه 1+5 و ايران  ــي در روند مذاكرات گ ــدن وقفه طوالن آم

درخصوص برنامه هسته اي اين كشور شود.
ــاندر لوكاشوويچ در كنفرانس مطبوعاتي در مسكو  الكس
ــت جمهوري آمريكا  ــوص اين كه آيا انتخابات رياس در خص
ــته اي ايران  ــد مذاكرات در زمينه برنامه هس ــري بر رون تاثي
ــا اعالم كرده ايم،  ــت، گفت: همان طور كه باره خواهد داش
ــت كه اين  ــاس اس ــيه در اين زمينه بر اين اس ــع روس مواض
ــود. ما بر اين  ــر گرفته ش ــريع تر از س مذاكرات بايد هر چه س
ــت، چرا كه  عقيده ايم كه بروز وقفه طوالني اصال مجاز نيس
ــاله پيچيده اي است كه بعد از مالقات هاي بسيار در  اين مس
ــده و نبايد  ــوب مذاكرات گروه 1+5 و ايران حاصل ش چارچ

اجازه داد خللي در آن به وجود آيد. 
لوكاشوويچ تاكيد كرد: تماس ها و گفت وگوهاي مستقيم 
ــوراي عالي امنيت ملي  ــعيد جليلي، دبير ش ــتمر بين س و مس
ــت خارجي اتحاديه  ــتون، مسئول سياس ايران و كاترين اش
اروپا، چارچوب بسيارخوبي براي ادامه مذاكرات ايران و گروه 
ــرايط كنوني از اين وضع  ــت و مقامات مسكو در ش 1+5 اس

راضي هستند. /  فارس

ــده  ــاره به فضاي ايجاد ش ــخنگوي قوه قضاييه با اش س
ــد رئيس جمهور از  ــت قوه قضاييه از بازدي ــه با ممانع دررابط
زندان اوين و اصرار احمدي نژاد بر اين امر تاكيد كرد: ما اصال 
ــنگين و به عنوان اختالف  نبايد اين قضيه را خيلي بزرگ، س

بين قوا مطرح كنيم.
ــني اژه اي كه در  ــنا، غالمحسين محس به گزارش ايس
ــتان هاي عمومي و انقالب  ــيه هفتمين همايش دادس حاش
ــوه قضاييه در  ــتي ق ــهيد بهش ــتان در مجتمع ش مراكز اس
نشستي خبري صحبت مي كرد، درباره مصلحت انديشيده 
ــده از سوي قوه قضاييه در ممانعت از رئيس جمهور براي  ش
ــائل را بايد در حد خود  ــن گفت: ما مس ــد از زندان اوي بازدي
ــود با موضوع  ــن صورت راحت تر مي ش ــم؛ زيرا در اي ببيني

برخورد كرد.
ــي وظايف همه از جمله سران  وي افزود: در قانون اساس
ــت و اگر احيانا  ــخص شده اس ــتگاه ها و نهادها مش قوا، دس
اختالفي بين سران قوا به وجود بيايد، ساز و كار آن در قانون 
ــده است. اگر در مورد اصل يا اصولي از  اساسي پيش بيني ش
قانون اساسي هم اختالف برداشتي پيش بيايد، باز هم قانون 

اساسي مساله را پيش بيني كرده است.
ــور با بيان اين كه هر دو رئيس قوه به  ــتان كل كش دادس
قانون اساسي ملتزم هستند، تصريح كرد: طبيعي است كه در 

مواردي اختالف برداشت وجود داشته باشد.
سخنگوي قوه قضاييه با طرح اين پرسش كه اگر اختالف  
ــرد، گفت: طبعا  ــود آمد چه بايد ك ــون به وج ــتي از قان برداش
ــه اصل عمل مي كند، اما اگر  ــري قانون طبق نظر خود ب مج

ــه آن را به مرجع رافع اختالف  ــي پيش آمد، بالفاصل اختالف
ارجاع مي دهد.

ــوراي  ــر قانون عادي، مجلس ش وي با بيان اين كه مفس
ــي به عهده شوراي  ــير قانون اساس ــالمي بوده، اما تفس اس
نگهبان است، افزود: اگر كسي از يك اصلي برداشت كند كه 
اختيارات من اين مقدار است و فردي ديگر بگويد اختياراتت 
ــت، خود قانون اساسي پيش بيني كرده است  اين مقدار نيس
كه چه بايد كرد. قانون اساسي مي گويد تفسير قانون اساسي 

با شوراي نگهبان است.

صدور قريب الوقوع كيفرخواست براي 
اخاللگران بازار ارز

ــه اين كه عوامل  ــاره ب ــت، اژه اي با اش در ادامه اين نشس
ــتند و قوه قضاييه  ــاي اخير دخيل هس ــددي در گراني ه متع
ــر در اين زمينه  ــازمان هاي اطالعاتي با عوامل اخاللگ و س
ــران بازار ارز  ــراي برخي اخاللگ ــورد مي كنند، گفت: ب برخ
ــود.وي افزود: تعدادي در  ــت صادر مي ش بزودي كيفرخواس
اين زمينه دستگير شدند، ولي اين به معناي اين كه همه آنها 
ــته باشند، نيست. پرونده اين  قصد ضربه زدن به نظام را داش

ــي است و هنوز كيفرخواست در مورد هيچ  افراد در حال بررس
ــتان تهران  ــت، اما آن طوري كه دادس ــده اس كدام صادر نش
ــان اصلي بزودي  ــت بعضي از متهم اعالم  كرد، كيفرخواس

صادر مي شود.
ــتگاه قضايي درخصوص اظهارات اخير  ــخنگوي دس س
ــتگيري جمشيد بسم اهللا  معاون اول رئيس جمهور درباره دس
ــذاري وي در اخاللگري هاي بازار ارز گفت: با توجه  و تاثيرگ
ــد، اين موضوع را نه مي توانم تائيد و نه  ــمي كه برده ش به اس
ــائل امروز ارزي، فقط به  ــم رد كنم، اما بدانيد كه مس مي توان
ــتگي ندارد و اين گونه نيست كه يك فرد بتواند  يك علت بس

قيمت ها را باال و پايين ببرد.
ــر در جايي  ــرايط بازار اگ ــه اژه اي، با توجه به ش ــه گفت ب
ــاني به دنبال ضربه زدن به نظام باشند  ــود كس ــاس ش احس
ــردم را احتكار  كنند و  ــه افرادي اجناس مورد نياز م ــا  اين ك ي
ــد، قوه قضاييه حتما  ــرات به هر دليل نتواند برخورد كن تعزي

واردعمل مي شود.
وي همچنين درخصوص اظهارات  وزير اطالعات مبني 
بر اخاللگري برخي كشورهاي همسايه در بازار ارز يادآور شد: 

توضيح بيشتر در اين رابطه را از گوينده بايد بپرسيد.
مهدي هاشمي در اختيار سازمان زندان هاست

ــن وضع پرونده  ــور درخصوص آخري ــتان كل كش دادس
ــازمان  ــرد: وي در اختيار س ــز اظهار ك ــمي ني ــدي هاش مه
ــر نظر بازپرس از وي  ــوه قضاييه قرار دارد و زي ــا و ق زندان ه
تحقيق مي شود. اين پرونده در مرحله تحقيقات است و هنوز 

كيفرخواست صادر نشده است.

رنا
س:اي

عك

ــخنگوي وزارت خارجه كشورمان با بيان اين كه مردم   س
ايران خاطره خوبي از رفتارهاي دولت انگليس ندارند، اعالم 
ــاد تغيير در وضع  ــرح خاصي براي ايج ــرد، تهران فعال ط ك

رابطه با لندن ندارد.
ــت با اشاره به اين كه  به گزارش فارس، رامين مهمانپرس
مسيري كه اتحاديه اروپا در تحريم هاي يكجانبه عليه ايران 
ــيري نادرست، غيرمنطقي، غيرعادالنه و  دنبال مي كند، مس
ــت، گفت: مردم  ــورهاي اروپايي اس نهايتا بر عليه منافع كش

ايران از وضع كنوني در روابط با لندن ناراضي نيستند.
ــفارتش در تهران و اخراج  ــتن س ــدام كانادا در بس وي اق

ــتباه مقامات انگليسي  ديپلمات هاي ايراني از اتاوا را تكرار اش
ــوع تصميم گيري هاي عجوالنه و  ــزود: در اين ن ــد و اف خوان
ــروع مقامات  ــايه تحميل سياست هاي نامش ــنجيده، س نس

آمريكايي و اروپايي ديده مي شود.
در عمل تغييري مشاهده نشد

ــت همچنين با اشاره به اين كه بحث هايي كه  مهمانپرس
ــي در آمريكا مطرح  ــر در رقابت هاي انتخابات ــال حاض در ح
ــتر اهداف داخلي را دنبال مي كند، تاكيد كرد:  ــود، بيش مي ش
ــط مقامات آمريكايي و اروپايي  ــت هايي كه توس نوع سياس
عليه ملت ايران اعمال شد، نشانگر حسن نيت و قدم برداشتن 

ــي در رفتار و  ــته يا تغيير اساس ــتباهات گذش براي جبران اش
منش دولتمردان اين كشورها نيست. وي درخصوص رابطه 
ــد، ولي  ــي مطرح ش ــا آمريكا گفت: ادعاي تغييرات اساس ب
ــي در رفتار غلط  ــانگر تغييرات اصول ــل چيزي كه نش درعم

گذشته آمريكايي ها باشد، در اين مدت به چشم نخورد.
ــزود:  دنباله روي برخي  ــخنگوي وزارت امورخارجه اف س
كشورهاي اروپايي يا مجموعه اتحاديه اروپا از سياست هاي 
ــت و  ــكالت زيادي را به وجود آورده اس آمريكا براي آنها مش
ــيار بزرگي را براي  ارتباط با ايران ظرفيت هاي اقتصادي بس

آنها فراهم مي آورد. 

ــاره به اقدام آمريكا  ــي با اش  وزارت اطالعات در گزارش
ــت گروه هاي  در خارج كردن نام گروهك منافقين از فهرس
ــتي نوشت: دليل واقعي آمريكا، براي خروج نام اين  تروريس
ــتي، ريشه در  ــازمان هاي تروريس ــت س گروهك از فهرس
ــابقه  منافقين در همكاري با نيروهاي آمريكايي در طول   س

9 سال حضور نظامي ارتش متجاوز آمريكا در عراق دارد.
به گزارش ايسنا، در گزارش وزارت اطالعات آمده است: 
ــترده خود از  ــال ها به بعد حمايت گس اياالت متحده از آن س
ــتفاده از ظرفيت تروريستي اين گروه  منافقين را با هدف اس

آغاز كرد. 
اين گزارش مي افزايد: با توجه به ماهيت فرقه اي منافقين 
و همچنين شهرت اين گروه به اقدامات تروريستي، اخراج از 
عراق به منزله  فروپاشي اين گروهك و از دست رفتن ظرفيت 
ــت و اين  ــتي اس آنها در اجراي عمليات خرابكاري و تروريس
ــت هاي فعلي دولت  ــوع به هيچ عنوان مطلوب سياس موض
ــا راه حفظ متمركز اين  ــت. به عبارت ديگر، تنه آمريكا نيس

گروه و به دنبال آن امكان استفاده از ظرفيت هاي تروريستي 
ــكيالت آنها امكان پذير خواهد  ــا فقط از طريق حفظ تش آنه
ــكار  بود. در واقع از اين پس آمريكايي ها مي توانند به طور آش
از اين گروهك حمايت مالي كنند و اهداف پشت پرده  خودرا 

از طريق آنها پيش ببرند.
ــير، اياالت  وزارت اطالعات مي افزايد: با همه  اين تفاس
ــت؛  ــده اس ــده به تبع اين اقدام وارد چالش جديدي ش متح
ــوص بهره گيري از  ــتمداران آمريكايي در خص ــرا سياس زي
منافقين دو نظريه متفاوت ارائه مي كنند كه سبب شده است 
ــتفاده از منافقين در آينده دچار  ــور در قبال اس دولت اين كش

سردرگمي شود. 
در ادامه اين گزارش آمده است: نظريه  اول همان سياست 
ــت. بر اساس اين نظريهـ  كه  حمايت از گروهك منافقين اس
البي هاي صهيونيستي بزرگ ترين و اصلي ترين حاميان آنها 
ــكيل مي دهندـ  منافقين در ظاهر به عنوان جايگزيني  را تش
براي نظام ايران معرفي مي شوند و دولت آمريكا با اين پوشش 

ــي،  ــا حمايت مي كند و در پس پرده از ظرفيت جاسوس از آنه
خرابكاري و تروريستي اين گروهك بهره  مي گيرد. به عبارت 
ــازمان هاي  ــت س ــر، مي توان خروج منافقين از فهرس ديگ
تروريستي را در جهت تقويت اپوزيسيون ايران و تشديد فشار 

بر جمهوري اسالمي دانست. 
ــت: از همين  ــري كرده اس ــات نتيجه گي وزارت اطالع
ــوان نتيجه گرفت كه اين روند مقدمه اي  اقدام آمريكا مي ت
ــيون ايران است  ــتر ديگر جريانات اپوزيس براي تقويت بيش
ــن هزينه ها مقطعي خاص،  ــا هدف بهره برداري از اي و قطع
ــت جمهوري آينده  ايران، خواهد بود؛  ــبيه انتخابات رياس ش
ــال 88 با شكست روبه رو شد، اما  تجربه اي كه يك بار در س
ــدت بيشتر و البته با بهره گيري از تجربه  تكرار آن قطعا با ش

قبلي و رفع نقاط ضعف صورت مي گيرد. 
ــريح نظريه دوم آمده  در گزارش وزارت اطالعات در تش
ــوي برخي نمايندگان كنگره آمريكا  ــت: اين نظريه از س اس
ــود. سياستمداران قائل به اين نظريه معتقدند  پيگيري مي ش

ــدن  ــه گروهك منافقين به هيچ عنوان ظرفيت مطرح ش ك
ــالمي را  ــوان يك نظام جايگزين براي جمهوري اس به عن
ندارد. آنها معتقدند دولت آمريكا در قبال منافقين شتاب زده 

و بي تدبير عمل كرده است. 
ــت: آمريكا نيز از تبعات  وزارت اطالعات تاكيد كرده اس
ــكار از منافقين در امان نخواهد  ــت حمايت آش منفي سياس
ــي در ايران از اين  ــارت ديگر، نفرت افكار عموم ــود، به عب ب
ــش دامان اياالت متحده را  ــتي بيش از پي گروهك تروريس

نيز خواهد گرفت. 
ــال به نظر  ــه هر ح ــت: ب ــزوده اس ــات اف وزارت اطالع
ــان نظريه اول  ــش رو، حامي ــود چالش پي ــد، با وج مي رس
ــروج منافقين از  ــر عمل كرده اند و خ ــا اين لحظه موفق ت ت
ــتي حاصل فعاليت اين قبيل  ــازمان هاي تروريس ليست س
ــتمداران افراطي است و سياست آمريكا در مواجهه با  سياس
ــيون جمهوري اسالمي، چربش بيشتري  گروه هاي اپوزيس

به سمت اجراي ايده هاي افراطي دارد. 

شهادت 3 زائر ايراني
 در انفجار عراق

انفجار يك بمب بر سر راه اتوبوس زائران ايراني در عراق 
ــهادت سه نفر و مجروح شدن ده نفر ديگر از اعضاي  باعث ش
كارواني كه از شهرستان كاشان به زيارت عتبات عاليات رفته 

بودند، شد.
مسعود اخوان، مدير عتبات عاليات سازمان حج و زيارت با 
ــنا گفت: اين كاروان 19 نفره به صورت  اعالم اين خبر به ايس
ــير  ــان به عتبات عاليات رفته بود كه در مس ــخصي از كاش ش
بازگشت از سامرا به بغداد بر اثر انفجار دچار حادثه شد.مديركل 
ــازمان حج و زيارت ادامه داد: در اين انفجار  عتبات عاليات س
ــان، معصومه  ــيدمحمد پازه ب ــر ايراني به نام هاي س ــه زائ س
ــوري نصرآبادي و مسعود عليزاده حالجي جان باختند و  دانش
ده نفري كه مجروح شدند براي درمان به بيمارستان كاظمين 
ــدند.وي اسامي مجروحان اين حادثه را به اين شرح  منتقل ش
ــيني نصرآبادي،  ــن پازه بان، طاهره حس اعالم كرد: سيدحس
ــه مزروعي نصرآبادي،  ــادي، فاطم ــن مزروعي نصرآب حس
ــادي،  ــه حمامي نصرآب ــلماني نصرآبادي، فاطم ــان س حس
ــت نوعي، عارف  ــماعيل حاجي خاني، اكرم محمدي رش اس

جمالي و احمد جانجاني.


