
ــورهاي غربي  ــت جنگ ديگري در بگيرد؟ آيا كش آيا قرار اس
ــيپور جنگ مي دمند، قصد آتش افروزي ديگري در منطقه را  كه ش
دارند؟ اگر در هفته هاي اخير پيگير اخبار رسانه هاي خارجي باشيد 
امكان ندارد در طول روز دو سه خبر درباره احتمال استفاده غرب از 
گزينه نظامي عليه ايران نشنويد و برخي مقامات آمريكا و اسرائيل از 
تالش براي حمله به تاسيسات هسته اي كشورمان سخن نگويند. 
اين هجمه ها در روزهاي اخير و همزمان با انتشار گزارش سياسي 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي هسته اي 
ــت. اما پررنگ  ــت، افزايش يافته اس ايران كه حاوي ادعاهايي اس
شدن اين فضا و موضع گيري شفاف مقامات كشورمان آنقدر سريع 
ــرانجام چند مقام عالي رتبه خارجي از جمله دبيركل  رخ داده كه س
سازمان ملل و همچنين وزير دفاع آمريكا بصراحت اين شايعات را 
تكذيب كردند، اين در حالي بود كه مسووالن ارشد كشورمان نظير 
رهبر معظم انقالب و رئيس جمهور نيز درباره هرگونه جنگ طلبي 
ــدار دادند. از سوي ديگر روسيه و چين هم تصريح  عليه ايران هش

كردند مذاكره تنها راه حل موضوع هسته اي ايران است.
ــيمون پرز  ــن واكنش ها پس از آن صورت گرفت كه ش اي
ــته درباره احتمال حمله  ــتي هفته گذش رئيس رژيم صهيونيس

نظامي عليه جمهوري اسالمي ايران هشدار داده بود اما غربي ها 
خيلي زود به ناتواني از درگيري نظامي با ايران اذعان كردند.

در همين راستا بان كي مون دبيركل سازمان ملل، در واكنشي 
ــن مطلب را مارتين  ــد. اي ــكار خواهان راه حلي ديپلماتيك ش آش
ــازمان ملل، به خبرنگاران گفت و افزود:  ــيركي، سخنگوي س نس
ــه مذاكره و نه راه  ــازمان ملل بر باورش مبني بر اين ك ــركل س دبي
ــاله هسته اي ايران است،  ــيوه حل و فصل مس حل نظامي تنها ش
ــت. سخنگوي دبيركل سازمان ملل همچنين گفت  صحه گذاش
ــت كه ايران بايد ماهيت صلح آميز برنامه  موضع آقاي بان اين اس

اتمي اش را اثبات كند.
 ايران مدارك ضميمه گزارش تازه آژانس را كه تهران را متهم 
به تالش براي دستيابي به تسليحات اتمي مي كند، ساختگي و 
ــار خوانده و تصريح كرده كه يوكيا آمانو مدير كل آژانس  بي اعتب
ــفارش آمريكا و اسرائيل تهيه كرده است. در  اين گزارش را به س
ــه عواقب خطرناك ماجراجويي عليه  همين حال پنتاگون نيز ب
ــران اعتراف كرد و وزير دفاع آمريكا گفت: تجاوز نظامي عليه  اي
ــته اي ايران عواقب خطرناكي براي واشنگتن  ــات هس تاسيس

خواهد داشت و بايد از چنين گزينه اي بر حذر بود.

ــه، «لئون پانتا»  به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانس
اذعان كرد: حمله نظامي عليه تاسيسات هسته اي ايران نتايج 
فاجعه باري را در منطقه به همراه دارد و همچنين تاثيري جدي 

را بر حضور نيروهاي آمريكايي در خاورميانه خواهد داشت.
ــر دفاع آمريكا همچنين از رايزني مقامات آمريكايي با  وزي
ــتر عليه ايران در  همپيمانان خود براي اعمال تحريم هاي بيش
ــار گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره  پي انتش

برنامه هسته اي اين كشور خبر داد.
 روسيه: برنامه اتمي ايران جنبه نظامي ندارد

سخنگوي وزارت خارجه روسيه نيز در واكنشي ديگر تاكيدكرد: 
ــكو حتي صحبت در مورد  احتمال توسل به زور عليه ايران را  مس
غيرقابل قبول تلقي مي كند. به گزارش ايسنا، آلكساندر لوكاشويچ 
كه با راديو روسيه گفت وگو مي كرد،  افزود: به نظر ما حتي صحبت 
ــتباه جدي سياستمداراني خواهد بود كه در  در باره اين احتمال اش
اين مورد به عنوان مقاصد واقعي آينده صحبت مي كنند. وي تاكيد 
ــاختن اين مقاصد اشتباه جدي خواهد بود و باعث  كرد: عملي س

عواقب نه تنها منطقه اي بلكه جهاني مي شود.
ادامه در صفحه آخر

ادامه از صفحه اول
ــيلي هاي محكم و مشت هاي  بايد خود را آماده دريافت س
پوالدين ارتش، سپاه و بسيج و در يك كالم، ملت بزرگ ايران 

كند.
ــرت آيت اهللا خامنه اي همه ملت ايران بويژه نيروهاي  حض
ــلح را به حفظ آمادگي براي تداوم مسير عزت ملي و اقتدار  مس
ــاخت مستحكم نظام  بين المللي فراخواندند و تأكيد كردند: س
ــالمي و اتحاد ملي و نزديكي دل هاي آحاد ملت  جمهوري اس
ايران، مهم ترين قدرت بازدارنده است و همه موظف هستند اين 
ساخت استوار و مستحكم نظام را حفظ كرده و به آن استحكام 
ــتري ببخشند. ايشان نيروهاي مسلح را از لحاظ حضور در  بيش
ميدان علم و جهاد و همراه با معنويت و ايمان، مايه عزت خواندند 
و افزودند: آن كشور و ملتي كه بتواند ثابت كند آماده ايستادگي 
و دفاع جانانه براي استقالل، حفظ هويت، آرمان ها و موجوديت 

خود است، همواره عزيز است.
ــان كردند: در دنيايي كه  ــالمي خاطرنش رهبر انقالب اس
ــورها براساس تكيه  ــفانه هنوز ارتباط ميان ملت ها و كش متأس
بر قدرت سرنيزه و اسلحه تعيين مي شود و قلدران تالش دارند 

ــت ملت ها را در دست بگيرند،  ــت هاي پوالدين سرنوش با مش
ــيب محفوظ خواهد بود كه آمادگي دفاعي خود  آن ملتي از آس

را ثابت كند.
ــه آمادگي دفاعي  ــاره ب ــت اهللا خامنه اي با اش ــرت آي حض
ــد: اين آمادگي دفاعي  ــلح از جمله ارتش، افزودن نيروهاي مس
نيروهاي مسلح در كنار ديانت و ايمان و تقوا، براي كشور و ملت 

ايران عزت آفرين است و بايد آن را حفظ و تقويت كرد.
ــش را كانون علم و  ــگاه هاي ارت ــده كل قوا، دانش فرمان
ــلح كشور  ــان كردند: نيروهاي مس جهاد خواندند و خاطرنش
ــتند،  كه داراي دانش و علم، و آمادگي مجاهدت مؤمنانه هس
ــلحي،  ــت و چنين نيروهاي مس در منطقه و دنيا بي نظير اس
ــود را براي  ــخ خ ــت كه عزم راس ــه همت بلند ملتي اس نتيج
ــتن پرچم ايمان، اسالم و ديانت به كار گرفته است.  برافراش
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، اميرسرلشكر صالحي، 
ــه فرمانده كل قوا، بر  ــش ضمن خيرمقدم ب ــده كل ارت فرمان
ــالمي ايران  آمادگي يگان هاي مختلف ارتش جمهوري اس
ــه هرگونه تهديد  ــه و بهنگام ب ــخگويي مقتدران ــراي پاس ب

فرامنطقه اي، تأكيد كرد.
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 لو رفتن جلسات هماهنگي بي بي سي 
با صهيونيست ها

سايت الف نوشت: يك ايميل داخلي كه به طور اشتباهي 
ــت، نشان مي دهد چگونه رسانه هاي  به بيرون درز كرده اس
ــكاي نيوز و فايننشال  ــي، اس اصلي انگليس همانند بي بي س
ــت هاي يك گروه البي صهيونيستي  ــاس سياس تايمز براس
عمل مي كنند. بنابر اين گزارش، اين ايميل كه اشتباها توسط 
مدير فعلي گروه البي «مركز ارتباطات و تحقيقات بريتانيا و 
ــرائيل» به فردي در مطبوعات فرستاده شده است، نشان  اس
مي دهد كه مديران بي بي سي و اسكاي روايت خود از ماجراها 
را براساس نظرات اين گروه تغيير مي دهند.  در ايميل منتشر 
ــده توسط وب سايت پريزن پلنت آمده است كه سردبيران  ش
ــي و اسكاي به طور مرتب با  و برخي روزنامه نگاران بي بي س
اين گروه مالقات مي كنند و توسط اعضاي اين گروه در مورد 
ــوند كه چگونه مطلوب ترين خط  اتفاقات جاري توجيه مي ش

خبري قابل اجرا در پيش گرفته شود.
حمايت استادان از نيروي قدس سپاه

ــاتيد دانشگاه هاي سراسر  ــت: 2000 نفر از اس ايسنا نوش
ــور با صدور بيانيه اي حمايت خود از فعاليت هاي انقالبي  كش
ــپاه پاسداران انقالب اسالمي را اعالم كردند.  نيروي قدس س
ــكيل نيروي قدس در جمهوري  ــت: تش در اين بيانيه آمده اس
اسالمي ايران و در نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
با هدف ترغيب و تشجيع فكري و فرهنگي همه ملل مسلمان و 
آزاده عليه نظام استبداد جهاني و صهيونيسم بين الملل و مقابله 
ــرايط ظالمانه عليه مسلمانان بوده است. بنابراين حمايت  با ش
ــالمي  ــالمي از نهضت هاي اس معنوي و فكري جمهوري اس
ــاني و الهي  ــر جهان يك حركت انس و رهايي بخش در سراس
محسوب مي گردد. اين استادان دانشگاه با تاكيد بر اين كه «هر 
متفكر ايراني سرباز فكري و علمي سپاه قدس است»،  افزودند: 
ــپاه قدس در عرصه هاي  ــا آمادگي خود را در همكاري با س م
ــي در عرصه مختلف منطقه اي و  ــه اي و علم گوناگون انديش

بين المللي اعالم مي داريم.
فتواي مفتي االزهر درباره ايران و آمريكا

ــابق كميته فتواي االزهر مصر  ــت: رئيس س فارس نوش
ــن فتواي خود درباره هرگونه همكاري احتمالي  در جديدتري
ــدار داد. به گزارش  ــورها با غرب براي تقابل با ايران هش كش
روزنامه الجمهوريه مصر، شيخ عبدالحميد االطر تاكيد كرد: 
هر كشور عربي يا اسالمي كه با آمريكا عليه ايران همكاري 
ــالم شده است زيرا  كند گناهكار و مرتكب جنايت در حق اس
ــت كه نه به خدا ايمان دارد نه به  ــمني را ياري كرده اس دش
ــاكت در  ــورهاي س ــولش. اين مقام االزهر در ادامه كش رس
ــت  ــريك جنايتكاران دانس مقابل فتنه هاي آمريكا را نيز ش
ــه به آمريكا و  ــورها نيز بايد هر كس را ك ــزود: باقي كش و اف
اسرائيل كمك مي كند تا عليه كشوري اسالمي اقدام شود از 
ــت و هر كس  بين ببرد و اين، واجب عيني بر اين كشورهاس
ــنده كند در گناه و جنايت  ــكوت بس اقدامي نكند و فقط به س

آن كشور شريك است.

سايه خبر

فرمانده كل قوا: مشت پوالدين، پاسخ متجاوزان خواهد بود

پورمحمدي: مجرم  نسخه نپيچد
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: دستگاه متخلف 
ــروع كرد و براي  ــوه قضاييه چرا از ما ش ــق ندارد بگويد ق ح

دستگاه قضايي نسخه بپيچد.  
ــنبه گذشته  به گزارش مهر، مصطفي پورمحمدي پنجش
ــتري استان البرز با تاكيد بر  در جمع قضات و كاركنان دادگس
ــي كل كشور بدون هيچ مالحظه اي  ــازمان بازرس اين  كه س
ــاد برخورد مي كند، افزود: دستگاه قضا مرجع داوري و  با فس

عدالت است و مرجع اميال اين و آن نيست. 

شوراهاي امنيت ملي ايران و روسيه در راستاي توسعه روابط 
ــردي امضا كردند.  به  ــور، يك توافق نامه همكاري راهب دو كش
گزارش خبرگزاري ها اين توافق نامه ديروز با حضور علي باقري، 
معاون سياست خارجي و امور بين الملل دبير شوراي عالي امنيت 
ــوراي امنيت  ــورمان و يوگني لوكيانف، معاون دبير ش ملي كش
ــيد. باقري پس از امضاي اين توافق نامه در  ــيه به امضا رس روس
ــند حاوي ابعاد مختلف  گفت وگو با خبرنگاران اظهار كرد: اين س
همكاري بين شوراهاي امنيت ملي ايران و روسيه در زمينه هاي 

مختلف امنيتي، اقتصادي، سياسي و اطالعاتي است و  با امضاي 
اين توافق نامه چارچوب همكاري هاي شوراهاي امنيت دو كشور 
ــايه از نظر شكلي و محتوايي مشخص شد. باقري تشريح  همس
كرد: در اين سفر و در ديدار با مقام هاي روس در خصوص گزارش 
ــته اي  تازه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هاي هس
صلح آميز كشورمان و مواضعي كه بايد در قبال اين گزارش اتخاذ 
ــور در اين ارتباط تبادل نظر و  ــود و نيز شكل همكاري دو كش ش

گفت وگو كرديم.

ــالمي به  ــخ قاطعانه رهبر معظم انقالب اس ــه دنبال پاس ب
ــالمي  ايران، ائمه جمعه شهرهاي  تهديدات عليه جمهوري اس
ــور در خطبه هاي ديروز خود، اين سخنان حضرت   مختلف كش
آيت اهللا خامنه اي را سد محكمي در مقابل جنگ رواني دشمنان 
دانستند و بر ضرورت ايستادگي ملي و پيروي از تدابير رهبري 

در مقابل تهديدات تاكيد كردند.
ــالم والمسلمين  به گزارش واحد مركزي خبر، حجت االس
صديقي، خطيب نمازجمعه تهران با اشاره به تهديدات نظام سلطه 
عليه ملت ايران و پاسخ روشن و كوبنده رهبر معظم انقالب به اين 
تهديدات گفت: نظام سلطه به بن بست رسيده است و با تحركات 
بي حاصل سعي مي كند خود را از نابودي نجات دهد. وي با اشاره 
ــال دفاع  ــخ قاطعي به غربي ها در 8 س به اين كه ملت ايران پاس
مقدس داده است، گفت: ملت ايران محكم پاي آرمان هاي خود 
ــخش به هرگونه تهديد محكم خواهد بود.  ــتاده است و پاس ايس
ــمنان ملت ايران با اين گونه  خطيب نمازجمعه تهران افزود: دش

اقدامات و تهديدها خودشان را به نابودي نزديك تر مي كنند.
ــعيدي، امام جمعه قم هم  ــالم  والمسلمين س حجت االس
ترساندن ايرانيان را يكي از شگردهاي دشمنان انقالب از ديرباز 
ــري داهيانه امام راحل و  ــت و تاكيد كرد: با رهب ــا كنون دانس ت
ــم انقالب و همراهي مثال زدني مردم  رهنمودهاي رهبر معظ
ــگردها نه تنها موثر واقع نشده است، بلكه همواره  ايران، اين ش

ــور ايران  ــردم غي ــمنان از م دش
ــت خورده اند.  وي ترورها،  شكس
تحريك اقوام و قوميت ها، جنگ 
ــم و محاصره  ــي، تحري تحميل
ــه مصاديق  ــادي را از جمل اقتص
ــت  ــمنان دانس ــگرد دش اين ش
ــت ايران  ــمنان مل ــت: دش و گف
آرزوي ترساندن ايرانيان را به گور 

خواهندبرد. خطيب جمعه قم به اعترافات اخير يكي از افسران 
سازمان سيا نيز اشاره كرد و گفت: بر اساس گفته اين فرد، تمام 
هدف توطئه هاي قبلي و فعلي آمريكا عليه ايران ترساندن ملت 
ــت و نگراني اصلي غرب از اين است كه مردم ايران از  ايران اس

آمريكا نمي ترسند. 
ــلمين علم الهدي نيز در خطبه هاي  حجت االسالم والمس
نمازجمعه مشهد گفت: تجربه نشان داده كه آمريكا تا به امروز 
ــده شكست خورده است زيرا  در هر جايي كه با مردم روبه رو ش
ــد از نظر نيرو و  ــكيالت نظامي مي توان ــكا در مقابله با تش آمري
ــد اما در مقابله  ــته باش تجهيزات نظامي و امكانات موازنه داش
ــتند،  ــان در اين مملكت كه همه رزمنده هس با 70ميليون انس

نمي تواند ارزيابي و موازنه از نظر قدرت داشته باشد.
ــتري، امام جمعه تبريز هم  ــن مجتهد شبس آيت اهللا محس
ــتي  ــازي اخير آمريكا و رژيم صهيونيس ــاره به سناريوس با اش
ــد محكمي در  ــات قاطع رهبر معظم انقالب س گفت: فرمايش
ــمنان ايجاد كرد. وي تاكيد كرد: ايران  مقابل جنگ رواني دش
ــالمي در برابر معترضان  ــت از مصالح ملي و منافع اس در حراس
ــد حداكثر توان و حداقل زمان  ــخي در ح و هرگونه تهديد، پاس
ــت. شبستري اظهار كرد: عقل سليم حكم مي كند  خواهد داش
كشورهاي غربي در برابر ايران كه اقتدار و عظمت آن انكارناپذير 

است با احتياط و دورانديشي رفتار كنند.
آيت اهللا اسداهللا ايماني، امام 
ــيراز هم تهديدها عليه  جمعه ش
ــران را  ــالمي اي ــوري اس جمه
توخالي دانست و گفت: با داشتن 
ــدر از اين  ــجاع و مقت رهبري ش
ــي نداريم و  تهديدها هيچ هراس
براي دفاع از ميهن اسالمي آماده 

هستيم.

اذعان غرب به ناتواني از درگيري نظامي با ايرانتاكيد ائمه جمعه بر ايستادگي ملي در برابر تهديدات
وزير دفاع: لفاظي ها نشان دهنده ضعف سران رژيم صهيونيستي در برابر اقتدار ايران است 

امضاي توافق نامه همكاري هاي راهبردي بين ايران و روسيه

سربلندي دماوندگون ايرانيان در عرصه هايي چون دفاع مقدس براي جهانيان به اثبات رسيده است  و دشمنان خود مي دانند كه هيچ تهديدي عليه ايران موثر نيست/ طرح: جام جم

masa
取り消し線

masa
取り消し線


