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مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان شد

 محمدرضا مهدوی کنی در انتخابات هیات
  رای۶۳رئیسه مجلس خبرگان رهبری با 

  سال به عنوان رئیس این۲موافق، برای 
 مجلس انتخاب شد.  نهمین اجلس دوره

 چهارم مجلس خبرگان رهبری روز سه شنبه
  در محل ساختمان قدیم۱۳۸۹ اسفند ۱۷

 مجلس شورای اسلمی با سخنان علی اکبر
 هاشمی رفسنجانی آغاز به کار کرد و در ادامه�

  نفر از اعضا،۸۴این جلسه با حضور 
 رای گیری انجام شد.  در حالی که طی

 روزهای گذشته، ادامه و یا خاتمه� ریاست
 هاشمی رفسنجانی بر این نهاد مورد بحث و

 توجه رسانه ها بود، در آغاز جلسه� روز
 سه شنبه، رفسنجانی آمادگی خود را برای

 کناره گیری از این سمت به نفع مهدوی کنی
 اعلم کرد و برای احراز مجدد این پست

۷۹نامزد نشد.  محمدرضا مهدوی کنی   
 ساله است و هم زمان دبیرکلی جامعه

 روحانیت مبارز و ریاست جامعه الصادق
 (دانشگاه امام صادق) را برعهده دارد. وی

  از روحانیون مخالف۱۳۵۷پیش از انقلب 
 حکومت پهلوی بود و پس از انقلب یکی از

  روحانی بود که هسته� اصلی شورای انقلب۵
را تشکیل می دادند. وی پس از آن به عنوان

 مهاجرانی: حتی یک نقطه تاریک در
 زندگی اقتصادی آیت الله خامنه ای وجود

ندارد

 عطاءالله مهاجرانی وزیر سابق فرهنگ و
 ارشاد اسلمی در دولت خاتمی در جلسه

 سخنرانی و پرسش و پاسخی که در کتابخانه
 کنزینگتون لندن داشت مطالبی را در تشریح

 تفاوت حکومت ایران و مصر و جنبش های
  نکته را مورد۲اعتراضی آن بیان داشت. وی 

 تاکید قرار داد. استقلل ایران و عدم هرگونه
 وابستگی آن در برابر وابستگی مصر به آمریکا
 و غرب. و عدم وجود فساد اقتصادی در آیت
 الله خامنه ای در برابر فساد حسنی مبارک و
 خانواده اش. وی در قسمتی از سخنرانی اش
 بیان داشت: «خود من که از آغاز انقلب در

 مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله
 خامنه ای را می شناسم به عنوان منتقد ایشان

 اقرار می کنم که یک نقطه خاکستری حتی
 نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشان و

 خاندانشان نمی شود پیدا کرد.» این سخنان
 باعث موضعگیری تند حامیان جنبش سبز و

ا.هوادارن سابق وی بر علیه او شد

عناوین خبرها
 مهاجرانی: حتی یک نقطه تاریک در

 زندگی اقتصادی آیت الله خامنه ای وجود
ندارد

مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان شد

 وبسایت های مجلس خبرگان و مجمع
تشخیص مصلحت هک شدند

 ایران خواستار رسیدگی به وضعیت
 سلح های هسته ای آمریکایی مستقر در

اروپا شد

 کشته شدن دو نفر دیگر در درگیری های
خونین یمن

 رهبر ایران در دیدار خبرگان: تقدیر از
 هاشمی، تحذیر از فضای تهمت و

بی اخلقی

 ریشتری شرق ژاپن را لرزاند۸.۹زلزله� 
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 کشته شدن دو نفر دیگر در درگیری های
خونین یمن

) حداقل دو۲۰۱۱ مارس ۹روز چهارشنبه (  
 نفر دیگر در دور جدید درگیری های خونین

 یمن کشته شدند.  در نخستین ساعات صبح
  مارس، پلیس به روی۹چهارشنبه 

 دانشجویان تظاهرکننده آتش گشود. بنا به
۲گفته� مقامات بهداشتی و امنیتی، حداقل   

 نفر در پی این درگیری ها کشته شدند.  یک
 مقام بهداشتی گفت یکی از دانشجویان که بر

 اثر شلیک گلوله شدیداo زخمی شده بود در
 بیمارستان در گذشت. هرچند وزیر داخلی
 یمن کشته شدن افراد را تکذیب کرد، ولی
 تائید کرد که چند نفر در تظاهرات مورد

 شلیک قرار گرفته اند و یک نفر در شرایط
ابحرانی است.

 رهبر ایران در دیدار خبرگان: تقدیر از
 هاشمی، تحذیر از فضای تهمت و

بی اخلقی

 علی خامنه ای، در دیدار با اعضای مجلس
 خبرگان رهبری، ضمن «خلف شرع»

 دانستن «رفتارهای توهین آمیز» در رفتارها،
 از اکبر هاشمی رفسنجانی قدردانی کرد. وی

 ابراز داشت: دشمنان جمهوری اسلمی انتظار
 داشتند میان «خبرگان» اختلف به وجود آید

 اما با تدبیر ایشان این مسئله به سود
 جمهوری اسلمی تمام شد. وی افزود: «با

 توجه به سابقه عقل و احساس مسئولیتی که

 اعلم کرد. وی یادآور شد که در نشست
 شورای حکام ضمن بیان اینکه «صدها سلح

 هسته ای توسط آمریکا در خاک اروپا به
 خصوص در کشورهایی که اصطلحاo فاقد
 سلح هسته ای هستند»، اعلم داشته که

 برجسته کردن و تداوم جوسازی ها در زمینه
 موضوع هسته ای ایران در شورای حکام،

 هدف انحراف افکار عمومی از خطر جدی
 صلح و امنیت این سلح ها در خاک اروپا را
 دنبال می کند.  سلطانیه هم چنین توضیح

 داد که بر اساس معاهده ان پی تی، کشورهای
 فاقد سلح هسته ای نبایست در خاک خود
 سلح هسته ای مستقر نمایند و در صورت

 وجود هر نوع مواد هسته ای من جمله
oاورانیوم با غنای بال و پلوتونیم می بایست فورا 

 گزارش آن را به آژانس ارائه نمایند. وی به
 عدم انجام چنین اقداماتی در موارد مذکور

 تاکید کرده و آمریکا را در استقرار این
 سلح ها و همچنین کشورهای اروپایی میزبان
 را متخلف از ان پی تی خواند. وی بیان داشت
 که کشورهای اروپایی مذکور خود را عاری از

 سلح های هسته ای خوانده اند.  وی ضمن
 اعلم خبر تهیه نامه مذبور که ضمن گوشزد

 موضوع به مدیر کل آژانس، بررسی و گزارش
 راجع به آن را خواستار شده است، اعلم

 داشت که نامه در روز چهارشنبه به مدیر کل
اآژانس ارائه شده است.

 وزیر کشور (در دولت های شورای انقلب،
 رجایی و باهنر) و کفیل نخست وزیر (پس از

 ترور رجایی و باهنر) بوده است.   او در
 سال های اخیر از بیماری رنج می برد و گاهی

ااوقات با ویلچر جابجا می شود.

 وبسایت های مجلس خبرگان و مجمع
تشخیص مصلحت هک شدند

  اسفند وبگاه رسمی۱۸صبح چهارشنبه 
 دبیرخانه� مجلس خبرگان رهبری مورد حمله�
 سایبری قرار گرفته و خبری جعلی مبنی بر
 درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی روی

 آن منتشر شد. در ادامه� خبر مذکور،
 درگذشت رفسنجانی از سوی هیئت رئیسه و
 اعضای مجلس خبرگان تسلیت گفته شده و

 از سوی رهبر ایران نیز پیام تسلیتی به چشم
امی خورد. 

 ایران خواستار رسیدگی به وضعیت
 سلح های هسته ای آمریکایی مستقر در

اروپا شد

 ایران طی نامه ای به آژانس بین المللی انرژی
 اتمی رسیدگی به وضعیت سلح های

 هسته ای آمریکایی مستقر در اروپا را خواستار
 شد و موارد مذکور را تخلف آشکار از معاهده

 ان پی تی قلمداد کرد.  علی اصغر سلطانیه
 نماینده ایران در آژانس ضمن اشاره به

 برگزاری نشست شورای حکام آژانس
بین المللی انژری اتمی در وین این خبر را
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 دیگر نیز هشدار سونامی اعلم شده است.
  ناپدیدشده برای۵۰۰ کشته و ۳۰۰تاکنون 

 این حادثه اعلم شده است. شهر سندای در
 شرق ژاپن تا کنون بیشترین خسارت را

۵دیده است. ژاپن برای رعایت نکات ایمنی   
 نیروگاه اتمی در شرق کشور را خاموش و از

 مدار خارج کرده است. بر اثر این زلزله در
 توکیو پالیشگاهی آتش گرفته است. البته

۸٫۴مرکز لرزه نگاری آمریکا برای این زلزله   
اریشتر را محاسبه کرده است.

درباره ویکی خبر
 ما یک گروه از خبرنگاران داوطلب هستیم

 که قصد ایجاد جامعه� متفاوتی داریم که در
 آن شهروندان سراسر جهان (از جمله شما)
 می توانند برای گزارش اخبار بسیار متنوع از

ارویدادهای وقت، همکاری کنند.

مجوز
 این اثر تحت مجوز کریتیو کامنز قرار دارد.
 نوشتارهای منتشرشده در این نسخه� چاپی

دیگرتوسط ویکی خبر ایجاد شده اند.   
۲٫۵ تحت کریتیو کامنز مجوز محتواها  

 منتشر شده اند. محتواهای ویکی پدیا تحت
جی اف دی ال و CC-SA-3.0 منتشر

اشده اند.
 برای مشاهده� یک کپی از کریتیو کامنز

ا به این نشانی مراجعه کنید:۲٫۵مجوز 
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

 باشد... برخی جوانان با اخلص، مؤمن و
 خوب، متأسفانه تصور می کنند اینگونه

oاقدامات وظیفه است اما این رفتارها، دقیقا 
 خلف و عکس وظیفه است.»  وی با اشاره

 قرار دادن برخی مطبوعات، وبلگ ها و
 جمعی از جوانان گفت: «برخی افراد، خدمات

 و تلش های نظام، و زحمات شبانه روزی و
 مخلصانه مسئولن از جمله دولت مردان را با
 شنیدن یک خبر دروغ، زیر سئوال می برند
 که این رفتار هم خلف است و باید از آن
 پرهیز شود.» این سخنان رهبر جمهوری

 اسلمی را به حملت اخیر اکبرهاشمی
 رفسنجانی و خانواده وی مربوط دانسته اند.
 خامنه ای هم چنین تأکید کرده که «گاهی
 نفوذی ها وارد اجتماعات اشخاص مؤمن و

 مخلص می شوند و آن ها را به حرکتی
 انحرافی می کشانند که از این هم، نباید

 غفلت کرد.»  وی برخی نحوه رفتاری توسط
 برخی افراد را یک اشتباه فاحش و تصور

 کاملo غلط دانسته و گفت: برخی جوانان با
 اخلص، مؤمن و خوب، متأسفانه تصور

 میکنند اینگونه اقدامات وظیفه است اما این
ارفتارها، دقیقاo خلف و عکس وظیفه است.

 Eریشتری شرق ژاپن را لرزاند۸.۹زلزله 

  ریشتری شرق ژاپن را در۸٫۹زلزله ای 
  بعد از ظهر لرزاند. در پی این زلزله۱۴:۴۶

۲که بر اساس برخی گزارشات به مدت   
 دقیقه ادامه داشت، موج های سونامی با

  متر به سمت این کشور۴ارتفاعی بالغ بر 
شروع به حرکت کردند.  برای بیست کشور

 همیشه در ایشان دیده ایم، انتظار همین
 رفتار را داشتیم.» علی خامنه ای، به فضای

 قبل از انتخابات هیئت رئیسه مجلس
 خبرگان اشاره کرده و گفت:«آنان انتظار

 داشتند میان خبرگان اختلف بوجود آید و
 مسابقه خدمت به رقابت منفی برای تصرف

 موقعیت ها و جایگاه ها تبدیل شود اما به
 برکت اخلص خبرگان و عقل و تدبیری که

 در رفتارها و گفتارها مشاهده شد، این مسئله
 به فضل الهی، به خیر اسلم و جمهوری
 اسلمی تبدیل شد.»  علی خامنه ای در

 قسمت دیگری از سخنانش، ضمن این که بر
 پرهیز از غفلت های ناشی از احساساتی شدن

 تاکید کرد گفت:از همه، بخصوص جوانان
 عزیز می خواهم که نگذارند فضای غیبت،

 تهمت، هتاکی و شکسته شدن حریم ها ادامه
 پیدا کند که اگر ادامه یابد مانند یک بیماری
 به همه چیز سرایت می کند. وی ضمن بدون
 اشکال شمردن انتقاد، مخالفت و بیان صریح

 و شجاعانه عقاید اظهار داشت: همة این
 مسائل باید «به دور از هتک حرمت و اهانت و

 فحاشی»، بیان شود تا اعصاب جامعه و
 آرامش مردم را بر هم نزند و همه در این
 زمینه مسئولند.  وی به «رفتارهای خلف

 اخلق» در «بعضی نماز جمعه ها یا
 محیط های درس» اشاره و آن را از عوامل

 تضعیف جمهوری اسلمی ایران خواند. وی
 بیان داشت: «فضای اهانت و هتک حرمت،

 مخالف اسلم، خلف شرع و خلف عقل
 سیاسی است و موجب خشم خداوند

 می شود... بیان صریح و شجاعانه عقاید باید
به دور از هتک حرمت و اهانت و فحاشی
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