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سايه خبر
  سفير سابق انگليس: آمريكا تضعيف 

و ايران در حال قوي شدن است 
ايسنا نوشت: موسسه بين المللي مطالعات راهبردي انگليس 
ــرد. در اين  ــا ايران برگزار ك ــتي با موضوع تعامل ب ــرا نشس اخي
ــنا با مسائل كشورمان از جمله  ــت، تعدادي از محققان آش نشس
ريچارد دالتون، سفير پيشين انگليس در تهران سخنراني كردند.

دالتون طي اظهاراتي گفت: هر دو طرف درگير در موضوع ايران 
ــي دارند كه وضعيت را خيلي  ــي خاص و محدوديت هاي تعصبات
ــكان وجود دارد به  ــت. معتقدم هنوز اين ام ــاك كرده اس خطرن

راه حلي برسيم كه به الزامات ايران و آمريكا پاسخ داده شود.
وي افزود:  ايران در حال قوت گرفتن و آمريكا در حال تضعيف 
است. همكاري با آژانس كافي نيست. من هم با سخنرانان قبلي 
موافقم كه ايران به دنبال دستيابي به توانمندي هسته اي است و 
 نه توليد سالح هسته اي. سياست گروه 1+5 در قبال ايران اشتباه و

ــفير سابق انگليس در ايران خاطرنشان كرد:   غيرواقعي است.س
معتقدم كه اين 6 كشور مهم، پنهاني مي دانند كه اعمال تحريم ها 
و فشار بيشتر، تاثيري بر ايران نخواهد داشت تا برنامه هسته اي 
خود را متوقف كند. دوست دارم ببينم كه اين 6 كشور، ديگر براي 
اعمال تحريم ها و جريمه هاي بيشتر عليه ايران پافشاري نكنند. 
ــت كنند تا هر دو طرف بتوانند از  ــازنده درس در عوض نردباني س

آن باال بروند. 

ادامه بازپرسي از جوانفكر بعد از عاشورا
ايرنا نوشت:  ادامه جلسه بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه 
براي رسيدگي به اتهامات دادستان عمومي و انقالب تهران عليه 
ــاور مطبوعاتي رئيس جمهور، مديرعامل  علي اكبر جوانفكر مش
ــي و مطبوعاتي  ــه فرهنگ ــت موسس خبرگزاري ايرنا و سرپرس
ايران به پس از دهه اول ماه محرم موكول شد.بنابراين گزارش، 
ــخگويي به 3 احضاريه در شعبه چهارم  جوانفكر ديروز براي پاس
ــانه حضور يافت. دادستان  ــي دادسراي فرهنگسرا و رس بازپرس
عمومي و انقالب تهران عليه مشاور رئيس جمهور به اتهام نشر 
ــايعات به قصد تشويش اذهان عمومي عليه  اكاذيب و پخش ش
ــت  ــوري و قضايي اعالم جرم كرده است.سرپرس مقامات كش
ــهيد مقدس نيز كه هفته گذشته در زمان درگيري  ــراي ش دادس
ــه ايران در صحنه حاضر بود، اتهام تمرد هنگام  در محل روزنام

درگيري در روزنامه ايران را به وي نسبت داده است. 

جنجال فروش جت به ايران
ــي نووستي نوشت: در آلمان جنجال بزرگي  خبرگزاري روس
پيرامون معامله مربوط به فروش هواپيماي مسافربري دولتي به 

شركت ايراني ماهان به راه افتاده است. 
به گزارش ايسنا، اين معامله بر خالف محدوديت هاي اعالم 
ــط اتحاديه اروپا براي بازرگاني با ايران، از طريق يك  ــده توس ش
ــت.مجله آلماني اشپيگل هفته  ــركت اكرايني انجام شده اس ش
ــته گزارش داد: 9 روز قبل، يك جت ايرباس 310 از طريق  گذش
ــد. اين هواپيما به مدت 20 سال  اكراين به تهران تحويل داده ش
بخشي از ناوگان «شماره يك نيروي هوايي» آلمان بوده است.

اذعان به شكست اطالعاتي آمريكا
واحد مركزي خبر نوشت: سي.ان.ان در گزارشي در واكنش 
ــوس آمريكايي در ايران، به شكست  ــت 12 جاس به خبر بازداش

اطالعاتي آمريكا اذعان كرد.
ــت: سازمان سيا هنوز  ــبكه خبري آمده اس در گزارش اين ش
ــت؛ اما يك  ــت 12 عامل در ايران نگفته اس چيزي درباره بازداش
ــيا مي گويد اگر اين خبر درست باشد،  ــازمان س ــابق س مامور س
ــيني و شكست جدي اطالعاتي آمريكا در كشوري كه  عقب نش
ــد.در همين زمينه، باب  ــيار سخت است، مي باش نفوذ در آن بس
ــناس امور امنيتي  گفت:  ــازمان سيا و كارش ــابق س بير، مامور س
ــيا كار  ــازمان س ــت اين ماموران در پايگاه مجازي س ممكن اس
مي كردند و روش كار اين گونه بوده كه اطالعات را جمع آوري و 
در يك وب سايت ديگر به صورت رمزگذاري شده قرار مي دادند، 
سپس اطالعات اين افراد توسط متخصصان رمزگشايي مي شده 
است.وي همچنين افزود: ايراني ها نيز در زمينه مقابله با اين گونه 
اقدامات خوب عمل مي كنند و احتماال آمريكا بايد روش اقدامات 

آينده خود عليه ايران را تغيير دهد.

كمي از سياست

 ديدار اول

  توصيه آيت اهللا مكارم شيرازي 
به عزاداران حسيني 

ــي خطاب به  ــيرازي طي پيام ــر مكارم ش ــت اهللا ناص آي
ــان از پيروى  ــت: مداح ــان گف ــيني و مداح ــزاداران حس ع
ــت و غربى بپرهيزند و سعى در احياى  كردن سبك هاى زش
ــبك هاى سنتى و افتخار پيمودن راه دعبل ها و كميت ها و  س

محتشم ها را داشته باشند. 
در اين پيام كه در آستانه ماه محرم صادر شده، آمده است: 
مراسم عزاداري چنان برگزار شود كه شركت كنندگان ضمن 
ــوگوارى پرشور با اهداف واالى ساالر شهيدان و پيام هاى  س

انسان ساز مكتبش آشنا شوند. 
ــش ديگري از پيام اين مرجع تقليد مي افزايد: با توجه  بخ
ــت افراد  ــت ممكن اس ــه اين كه ايام انتخابات نزديك اس ب
ــاك و ملكوتى براى  ــم پ فرصت طلب بخواهند از اين مراس
ــيار بود و جلوي  ــود بهره گيرند، بايد هوش ــى خ منافع سياس

اين گونه كارها را گرفت.  /  مهر 

حقوق دوران اسارت براي آزادگان  
آزادگان از حقوق دوران اسارت خود و تسهيالت مقرر در 

ماده 13 قانون حمايت از آزادگان برخوردار مي شوند.
ــهيد و امور  ــازمان بنياد ش ــان، رئيس س ــعود زريباف مس
ــتور موكد رياست جمهوري  ــاس دس ايثارگران گفت: براس
ــراي تعيين تكليف مطالبات  ــم دولت، كارگروهي ب و تصمي
دوران اسارت آزادگان سرافراز تشكيل و در اين كارگروه، ساز 
و كار الزم براي تعيين تكليف و تامين مطالبات آزادگان تعيين 
ــد تا با كمك مجلس شوراي اسالمي تا پايان سال 1390  ش
ــارت خود و تسهيالت  ــرافراز از حقوق دوران اس آزادگان س

مقرر در ماده 13 قانون حمايت از آزادگان برخوردار شوند.
ــرد: آزادگان  ــهيد تصريح ك ــاد ش ــازمان بني ــس س  رئي
ــارت،  ــود در دوران اس ــه خ ــت دليران ــا مقاوم ــرافراز ب س
ــالمي ــالب اس ــور و انق ــردن كش ــه گ ــي ب ــق بزرگ  ح

 دارند./ واحد مركزي خبر

ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي  حسينيه الزهراي س
ــنبه گذشته، ميزبان نخستين نشست سراسري جبهه  پنجش
ــكل هاي  ــووالن تش متحد اصولگرايان بود كه با حضور مس
ــد و آيت اهللا  ــور برگزار ش ــر كش ــن جبهه در سراس ــو اي عض
مهدوي كني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز و برخي اعضاي 
ــخنراني هايي بر وحدت  ــوراي مركزي جبهه متحد در س ش

اصولگرايان تاكيد كردند. 
به گزارش مهر، آيت اهللا مهدوي كني در سخنراني خود در 
ــيم، گفت:  اين همايش با تاكيد بر اين كه همه بايد با هم باش
ــود ما بهانه اي براي جدايي  برخي كدورت ها نبايد موجب ش
پيدا كنيم و از هم دور شويم. وي افزود: حضور بنده در نشست 
ــري اصولگرايان به معناي اين است كه بگويم تا آخر  سراس

پاي وحدت اصولگرايان ايستاده ايم.
ــياري  دبيركل جامعه روحانيت مبارز با بيان اين كه در بس
ــد اما انقالب  ــاهده نمي ش از انقالب ها صفا و صميميت مش
ــد،  ــور و صفا و صميميت پيروز ش ــالمي ملت ايران با ش اس
ــت كه به  ــد كرد: صداقت در رفتار و صفا و صميميت اس تاكي

درد مومنان مي خورد.
ــد بر اين كه تهمت و  ــه روحانيت مبارز با تاكي ــر جامع  دبي
ــد، گفت:  ــته باش تخريب نبايد در عرصه انتخابات وجود داش
ــدي را با هم  ــات و رقابت خوبي و ب ــه انتخاب ــد در عرص نباي
ــي ندارد و تنها صداقت است  مخلوط كنيم، چرا كه دنيا ارزش
كه به درد آخرت ما مي خورد.  رئيس مجلس خبرگان رهبري 
ــرت با روي باز برويم و  ــه داد: بايد كاري كنيم كه در آخ ادام
ــيم. نبايد به اسم دين و اسالم كار ناشايست  خجالت زده نباش

انجام دهيم.
 آيت اهللا مهدوي كني  با تاكيد بر سخنان گذشته خود مبني 
ــر اين كه اصولگرايان بايد خرده گيري ها را كنار بگذارند و با  ب
ــند، گفت: اگر با يكديگر باشيم دشمنان هيچ غلطي  هم باش

نمي توانند بكنند.
 گروهي كه موجب شكسته شدن راي 

اصولگرايان شود، اصولگرا نيست
ــه داوري جبهه متحد  ــي حدادعادل، عضو كميت غالمعل
ــخناني با اشاره به انتخابات پيش روي  اصولگرايان هم در س
ــه با اصرار و  ــالمي افزود: هر گروهي ك ــوراي اس مجلس ش
ــود، به  ــدن راي اصولگرايان ش ــته ش لجاجت موجب شكس

هيچ وجه اصولگرا نيست.
حدادعادل با تاكيد بر اين كه بايد تالش كنيم نمايندگاني 
ــور در  ــائل كش ــناس و آگاه به مس ــت، متدين، كارش پاكدس
ــتن در  مجلس حضور پيدا كنند، گفت: هدف ما از قدم گذاش
صحنه انتخابات و تشكيل جبهه متحد اصولگرايان اين است 
ــود. وي افزود: اين مجلس  ــي اصولگرا تشكيل ش كه مجلس
ــان و تعاريف رهبر معظم  ــور اكثريت اصولگراي ــد با حض باي

انقالب از يك فرد اصولگرا شكل بگيرد.

ــان اين كه ما  ــي مجلس با بي ــيون فرهنگ رئيس كميس
ــرت بگيريم و تالش  ــته عب ــال هاي گذش بايد از حوادث س
ــي مانند مجلس ششم تكرار نشود، گفت: نبايد  كنيم مجلس
ــود آوردند در  ــه فتنه 88 را به وج ــر آنهايي ك ــي نظي جريانات
ــري از اين اتفاق  ــود، لذا براي جلوگي ــس نهم حاكم ش مجل
ــت و در عين حال بايد  وحدت اصولگرايان امري ضروري اس
ــا جريان هاي فتنه، انحرافي و هر جرياني كه از خط واليت  ب

بيرون ايستاده است، مقابله كنيم.
ــد اصولگرايان تنها براي  ــا بيان اين كه جبهه متح وي ب
ــم جهان اسالم به روي ماست،  ايران كار نمي كند بلكه چش
گفت: اگر نتيجه انتخابات به گونه اي باشد كه آمريكا و غرب 
ــت حكومت ديني استفاده كنند اين  بتوانند از آن براي شكس
ــت همه نيروهاي انقالبي  فقط ما را متاثر نمي كند، بلكه پش
ــرايطي  ــادل تاكيد كرد: در چنين ش ــود. حدادع خالي مي ش
ــتر اصولگرايان از هر زمان  وحدت براي پيروزي هر چه بيش

ديگري واجب تر است.
 بايد براي مخالفت هاي خود، يك سقف قائل شويم

ــيون فرهنگي مجلس با بيان اين كه امروز  رئيس كميس
ــالم  ــي ما در داخل به بزرگي همه جهان اس تاثير كار سياس
ــور را ــرايط فعلي بايد تالش كنيم تا كش ــت، گفت: در ش  اس

ــان دهيم و زمينه را براي حضور منطقي و هر چه   با ثبات نش
بيشتر مردم در انتخابات فراهم سازيم.

ــاي 28 مرداد  ــوادث كودت ــن به ح ــادل همچني حدادع
ــراي مخالفت ها و  ــت: بايد ب ــاره كرد و گف ــال 1332 اش س
موضع گيري هاي خودمان يك سقف و حد قائل شويم. مبادا 
ندانسته كاري كنيم كه دشمنان انقالب اسالمي مي خواهند 

و كشور را دچار تنش دائمي كنيم.
ــان افزود:  ــه متحد اصولگراي ــو كميته داوري جبه عض
انتخابات مجلس يك عرصه امتحان براي يك يك ماست، 
چرا كه معلوم خواهد شد چه كسي و چه تشكل هايي انقالب 
ــان مي خواهند و چه تشكل هايي خود را براي  را براي خودش

انقالب مي خواهند.
وي با تاكيد بر اين كه اصولگرايان ممكن است با يكديگر 
اختالف سليقه داشته باشند، گفت: بايد بدانيم اختالف سليقه 
ما در درون اصولگرايان بيشتر است يا اختالف ما با كساني كه 
مخالف اصولگرايي هستند. بايد به صحنه نگاه كنيم و ببينيم 
ــت يا خرده گيري. معتقدم نبايد كاري  امروز وقت وحدت اس
ــته  ــال گذش ــام دهيم كه پيروزي اصولگرايان در 10 س انج

متوقف شود.
 شرط واليتي براي نامزدهاي اصولگرا 

علي اكبر واليتي، سخنگوي جبهه متحد اصولگرايان هم 
تاكيد كرد: نامزدهاي اصولگراي مجلس نهم بايد التزام خود 

به شاخص هاي حكومت اسالمي را به اثبات رسانند.
ــا توجه به  ــالمي را ب ــوراي اس ــات مجلس ش وي  انتخاب

ــالمي امري مهم خواند و اظهار  مقتضيات زمان و بيداري اس
ــاب مي كند با اكثريت  ــرايط و اقتضائات منطقه ايج كرد: ش
ــالمي، احياي  ــالم، حاكميت اس ــراد مومن به اس ــع اف قاط
ــالم در مجلس آينده  ــت اس ــالمي و جامعي ــاي اس ارزش ه

حضور داشته باشند.
ــرادي بايد در مجلس آينده حضور  ــي تاكيد كرد: اف واليت
ــته باشند كه در طول زندگي سياسي خود التزام و اعتقاد  داش

به اين شاخص ها را به اثبات رسانده باشند.
 وي گفت : دوره هايي در انقالب وجود داشت كه مجلس 
ــتحكام خويش از حركت  ــراه نبود اما نظام با اس ــا نظام هم ب

باز نماند.
واليتي تاكيد كرد: بايد افرادي را براي حضور در مجلس 
ــود را در اداره امور و مورد  ــده انتخاب كنيم كه توانايي خ آين
ــات خوبي را در ــان داده و امتحان ــرار گرفتن نش ــورت ق  مش

 30 سال انقالب پشت سر گذاشته باشند.
سيدرضا تقوي، يكي ديگر از اعضاي كميته داوري جبهه 
ــه آغوش ما براي  ــخناني با تاكيد بر اين ك ــد هم طي س متح
ــت، اظهار كرد: ما با وحدت  وحدت باز بوده و هنوز هم باز اس
ــر تحريم ها فائق آمديم.   ــانديم و ب انقالب را به پيروزي رس
وي تصريح كرد:اصولگرايان با وحدت مي توانند در رقابت ها 
ــد و تعالي پرشتاب تر از  ــور را در مسير رش ــوند و كش پيروز ش

گذشته قرار داده و خدمت شايسته تري به مردم بنمايند.

تاكيد جبهه متحد اصولگرايان بر ضرورت وحدت
آيت اهللا مهدوي كني: حضور بنده در نشست سراسري اصولگرايان به معناي اين است كه تا آخر پاي وحدت ايستاده ام

اسناد جديد از  فساد بزرگ مالي 
روي ميز اژه اي

غالمرضا اسداللهي، عضو كميته ويژه بررسي فساد مالي 
اخير در مجلس از ارائه اسناد جديد كميته متبوعش در رابطه 
ــاد مالي اخير به غالمحسين محسني اژه اي، ناظر ويژه  با فس

قوه قضاييه خبر داد.
وي در گفت وگو با فارس گفت: هم اكنون كميته ويژه روي 
ــناد اعتباري و تسهيالت، مشغول بررسي فساد  2 موضوع اس
مالي اخير است؛ در پرونده فساد مالي اخير برخي امكانات دولتي 
اخذ شده و از منابع طبيعي و زمين براي استفاده در شهرك هاي 
صنعتي استفاده شده است. وي در ادامه افزود: حمايت هايي كه 
از گروه آريا صورت گرفته نيز در دستور كار بررسي كميته ويژه 
ــيون اصل 90 مجلس تصريح  مجلس قرار دارد. عضو كميس
ــي پرونده فقط 27 شركت از مجموعه  كرد: ما در ابتداي بررس
ــف كرده بوديم؛ اما در  ــركت هاي متعلق به اين گروه را كش ش
ــركت متعلق به آنها در كميته ويژه در  حال حاضر حدود 65 ش

دست بررسي قرار دارد.

 پيكر 16 شهيد
پنجشنبه تشييع مي شود 

ــهيد  همزمان با پنجمين روزاز ماه محرم پيكرهاي 16 ش
ــتان هاي تهران،  ــنبه در اس ــدس روز پنجش ــاع مق دوران دف
آذربايجان غربي، بوشهر، خراسان رضوي، فارس، كهگيلويه 
ــپرده مي شوند.   ــييع و به خاك س و بويراحمد، كرمان و يزد تش
به گزارش ايرنا، اين شهدا مربوط به عمليات هاي فتح المبين، 
ــال  ــمن در س رمضان، والفجر 3، خيبر، بدر و تك عملياتي دش
ــتند كه پيكر آنها در مناطق عملياتي غرب كرخه، زيد،  66 هس
مهران، جزيره مجنون، شرق دجله و سومار كشف شده است.

انتقاد ايران از عدم پايبندي آمريكا 
به امحاي تسليحات شيميايي

ــالح هاي  ــع س ــازمان من ــورمان در س ــده كش نماين
ــووليت هاي  ــكا به مس ــدي آمري ــدم پايبن ــيميايي از ع ش
ــيميايي ــليحات ش  بين المللي اش در قبال امحاي كامل تس

 انتقاد كرد.
ــفير و نماينده  ــه گزارش فارس، كاظم غريب آبادي، س ب
ــازمان منع سالح هاي  ــالمي ايران در س دائم جمهوري اس
ــيميايي طي سخناني در سي و يكمين نشست اضطراري  ش
ــوراي اجرايي اين سازمان در الهه گفت: برابر كنوانسيون  ش
منع سالح هاي شيميايي، كشورهاي دارنده سالح شيميايي 
ــا 29 آوريل  ــيميايي خود را ت ــالح هاي ش ــد تمام س موظفن
ــا آمريكا به  ــدم كنند؛ ام ــت 1391) منه 2012 (2 ارديبهش
ــيميايي در كنار ذخاير  ــالح ش ــوان بزرگ ترين دارنده س عن
ــالح هاي هسته اي و ميكروبي رسما اعالم كرده است كه  س
ــيميايي خود را حفظ خواهد كرد  ــالح هاي ش هزاران تن از س
ــال آنها را منهدم ــراي مدت زمان طوالني بيش از 10 س  و ب
ــدام آمريكا نقض  ــرد. غريب آبادي افزود: اين اق ــد ك  نخواه
فاحش كنوانسيون منع سالح هاي شيميايي بوده و قرار است 
ــانزدهمين كنفرانس  ــور در ش پرونده عدم پايبندي آن كش
ــيميايي كه از 7  ــاالنه اعضاي سازمان منع سالح هاي ش س

آذرماه در الهه برگزار مي شود، بررسي شود. 
ــيميايي در  ــليحات ش ــاره به اين كه امحاي تس وي با اش
سطح جهان فقط از طريق اجراي كامل، صادقانه و متعهدانه 
ــت، اظهار  ــيون و الزام عملي به آنها ممكن اس مفاد كنوانس
ــالح هاي  ــرد: ضرب االجل نهايي امحاي تمامي ذخاير س ك
ــدي بنيادين و غيرقابل  ــا 29 آوريل 2012، تعه ــيميايي ت ش

انكار است.

ادامه از صفحه اول
وي سفر به درياهاي آزاد را از جمله برنامه هاي راهبردي نيروي 
دريايي دانست و افزود: امسال حضور در درياهاي آزاد فراتر از درياي 

مديترانه خواهد بود.
ــاي توانمندي هاي جنگ هاي  ــروي دريايي ارتق فرمانده ني
ــت و گفت: اكنون هر  الكترونيك را از ديگر اقدامات اين نيرو دانس
ــناوري كه در درياي عمان و شمال اقيانوس هند حركت  يگان ش
ــت و مي توانيم از محل  ــامانه هاي جنگال قابل رصد اس كند با س
دقيق آنها مطلع شويم.فرمانده نيروي دريايي ارتش درباره  توانايي 
جمهوري اسالمي ايران براي حضور طوالني مدت در آبهاي آزاد 
ــاس نياز90 تا 100 روز در آب هاي آزاد  گفت: ناوگروه هاي ما بر اس
ــن و مقررات بين المللي در  ــور دارند.وي گفت: ما طبق قواني حض
آب هاي آزاد حضور داريم و اگر كسي تهديدي عليه ما داشته باشد 
ما پاسخ خواهيم داد.دريادار سياري اضافه كرد: حضور ناوگروه هاي 
ــبت به ديگر ناوگروه ها ويژگي هاي خاصي  ما در آب هاي آزاد نس

ــرد كه اين موضوع  ــرخ عبور ك ــتين بار از درياي س دارد زيرا نخس
ــانه توانمندي  ــته و نش ــياري در افكار عمومي دنيا داش بازتاب بس
ــت. فرمانده نيروي  ــالمي ايران اس ــروي دريايي جمهوري اس ني
ــور در خليج عدن حضور  دريايي ارتش گفت: روزانه30 تا 35 كش
ــالمي ايران نيز جزو اين كشورهاست و اين  دارند كه جمهوري اس
افتخار بزرگي است كه ابعاد مختلف و ارزشمندي دارد. وي افزود: 
ــالمي  ــتيراني جمهوري اس حضور ما تنها براي حفظ خطوط كش
ــت بلكه نشان دادن توانمندي جمهوري اسالمي ايران  ايران نيس
در زمينه نيروي دريايي است. دريادار سياري در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا جمهوري اسالمي ايران تصميمي براي ساخت ناو هواپيمابر 
ــبت به ديگر ناوشكن ها  ــكن جماران نس دارد؟ گفت: اكنون ناوش
ويژگي هاي خاصي دارد و آن توانايي همراه بردن بالگرد است، اما 
ساخت ناو هواپيمابر هم اكنون  در دستور كار ما  نيست. وي افزود: ما 
بر اساس نيازهاي خود اقدام مي كنيم و اكنون به ناو هواپيمابر نيازي 
نداريم. دريادار سياري اضافه كرد: البته چنين تصوري پيش نيايد كه 

توانايي ساخت ناو هواپيمابر را نداريم بلكه توانايي ساخت آن وجود 
دارد، اما  اكنون در دستور كار ما نيست.فرمانده نيروي دريايي ارتش 
ــالمي ايران همچنين از حضور يگان هاي دريايي به  جمهوري اس
ــياري  ــال جاري خبر داد.  س مناطق فراتر از درياي مديترانه در س
گفت: اكنون 49 روز از ماموريت ناوشكن بومي جماران در آب هاي 
ــمال اقيانون هند مي گذرد و خطوط مواصالتي و تامين امنيت  ش
كشتي هاي نفتكش و تجاري در آب هاي آزاد در دستور كار نيروي 
دريايي قرار دارد.فرمانده نيروي دريايي افزود: تاكنون به 100 مورد 
تجاوز به كشتي هاي ايراني و غير ايراني پاسخ دندان شكن داده ايم 
و با حمايت ناوشكن هاي نيروي دريايي، هزار و 300 فروند كشتي 
ــواحل  تجاري از تنگه هرمز تا خليج عدن، تنگه باب المندب و س
جنوب هندوستان با موفقيت عبور كرده اند.  وي با اشاره به حضور 
نيروي دريايي در درياي مديترانه گفت: حضور ايران در اين دريا ها 
ــيع تر در آب هاي آزاد در دستور كار  ــود و حضور وس محدود نمي ش

نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران قرار دارد.

اعضاي ارشد جبهه متحد در نشست سراسري اين جبهه  تاكيد كردند برخي كدورت ها نبايد موجب جدايي اصولگرايان باشد / عكس: فارس

دريادار سياري:رزمايش بزرگ نيروي دريايي در آب هاي آزاد برگزار مي شود
رزمايش واليت 90 ، در درياي عمان و شمال اقيانوس هند اجرا  خواهد شد

سياست هاي خصمانه انگليس عليه ايران، اين آمادگي را در مجلس فراهم كرده كه حتي به دنبال قطع رابطه با اين كشور باشد
امروز، مجلس قرار است طرح دوفوريتي كاهش رابطه تهران 
با لندن كه دوفوريت آن را قبال تصويب كرده است به قانون تبديل 
ــد. در اين صورت دولت مكلف خواهد بود مقدمات اين  تصميم  كن
را فراهم آورد كه اين اقدام شامل فراخواندن سفير ايران از انگليس 
ــطح روابط اقتصادي و بازرگاني  و بالعكس و همچنين كاهش س

است. 
آنچه باعث شد چنين طرحي توسط نمايندگان مجلس مطرح 
شود، تحريم هايي بود كه هفته گذشته انگليس عليه بانك مركزي 
ــده از مجموع 198  ــع كرد. در همين زمينه، 162 نماين ــران وض اي
ــطح روابط با انگليس شدند. البته پيش  ــتار كاهش س راي،  خواس
ــي درخصوص قطع  ــه يك طرح يك فوريت ــن نيز مجلس ب از اي
ــا طرح مذكور در  ــت انگليس رأي مثبت داده بود، ام ــط با دول رواب
كميسيون امنيت ملي مجلس، مسكوت مانده بود.  حسين سبحاني 
ــاره به برنامه كاري امروز مجلس  عضو هيات رئيسه مجلس بااش
ــش از كليات آن راي خواهد  ــي كرد جزئيات اين طرح بي پيش بين
ــود. وي در گفت وگو  آورد و با راي بااليي در مجلس مصوب مي ش
ــت هاي خصمانه انگليس عليه ملت و  ــا «جام جم» افزود: سياس ب
ــم كرده كه حتي به  ــران، اين آمادگي را در مجلس فراه ــت اي دول
ــور باشند. عضو كميسيون امنيت ملي  دنبال قطع رابطه با اين كش
ــت خارجي مجلس اظهار كرد: در حال حاضر هم اعضاي  و سياس
ــيون و هم نمايندگان مجلس خواستار كاهش رابطه با  اين كميس
انگليس هستند. نماينده نيشابور خطاب به دولت انگليس تاكيد كرد 
رفتار، منش و سياست اين كشور در قبال ايران بايد تغيير كند و در 

صورت ادامه همين رفتارها نمايندگان و ملت ايران عطاي رابطه را 
به لقايش خواهند بخشيد.

نيشتر بعدي كاري تر مي شود 
ــي است.   روابط اقتصادي يكي از مهم ترين عناصر در ديپلماس
به گفته سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
«ما بيشترين مراودات اقتصادي را با كشورهايي داريم كه بدترين 
ــد؛ لذا انتظار از  ــالمي ايران دارن ــي را با جمهوري اس رابطه سياس

دولت ها اين بود كه به گونه اي اين نقيصه را جبران كنند.»
ــروز اصل ماده مذكور مطرح و  ــم جاللي با بيان اين كه ام كاظ
به راي گذاشته خواهد شد،  افزود:  جمهوري اسالمي ايران تالش 
كرد تا انگليسي ها بتوانند رفتارهاي خودشان را در قبال ملت ايران 
جبران كنند، اما انگليسي ها نه تنها جبران نكردند بلكه همواره در 
ــتادگي كردند. وي گفت: در ملي شدن  مقابل اراده ملت ايران ايس
صنعت نفت كه يك حركت ضد انگليسي بود، انگليسي ها در كنار 
آمريكايي ها قرار گرفته و مانع شدند اين حركت به نتيجه مطلوب 
برسد. اين اقدامات خصمانه دولت انگليس تا زمان پيروزي انقالب 
ــه نقش آنها در  ــت، تا جايي ك ــد از آن هم ادامه داش ــالمي و بع اس
فتنه 88 و آخرين موضع آنها در خصوص مساله هسته اي، ماهيت 
اصلي آنها را بر همگان آشكار كرد. جاللي به انتظار افكار عمومي 
ــاره و اظهار كرد:  ــرح كاهش رابطه با انگليس اش ــس در ط از مجل
ــد از اقدام اخير دولت انگليس در تحريم بانك مركزي ايران كه  بع
عمال جلوتر از آمريكايي ها در اين اقدام قرار گرفتند، افكار عمومي 
ــوراي اسالمي تصويب قانون كاهش رابطه با دولت  از مجلس ش

انگليس را خواستار است. جهانبخش محبي نيا عضو هيات رئيسه 
مجلس نيز با اشاره به تالش اخير غربي ها براي تشديد تحريم هاي 
ــي ايران به جام جم آنالين گفت: اين اوج كينه توزي غربي ها  بانك
عليه ايران است. به گفته محبي نيا،  مجلسي ها در اولين هفته كاري 
خود،  نخست با استفاده از ديپلماسي پارلماني به اين رفتار غربي ها 
پاسخ مي دهند و اگر تغييري در رفتار آنان حاصل نشد، نيشتر بعدي 
كاري تر خواهد بود. همچنين كاظم جاللي نماينده شاهرود مانند 
ــبحاني پيش بيني كرد با توجه به عملكرد دولت انگليس عليه  س
ايران، طرح مذكور با راي قاطع و باالي نمايندگان مصوب مي شود. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از دولت 
انگليس خواست ضمن بازنگري جدي در رفتار خود عليه دولت و 

ملت ايران، درصدد تغيير رفتار متكبرانه و استكباري خود باشد.
انگليس اولين قرباني تحريم ايران

ــطح روابط ايران  ــته، طرح كاهش س ــنبه گذش وقتي چهارش
ــيد، مقامات  ــا انگليس با قيد 2 فوريت در مجلس به تصويب رس ب
انگليسي فقط ابراز تاسف كردند بدون آن كه اشاره اي به علت اتخاذ 
ــند. دولت انگليس هفته گذشته  چنين تصميمي در ايران كرده باش
ــا به گفته وزير  ــود را با ايران قطع كرد ت ــي ارتباطات مالي خ تمام
دارايي اين كشور شايد بر عزم ايران در ادامه فعاليت هاي صلح آميز 
ــط  ــته اي خود اثر بگذارد. بالفاصله بعد از بيان اين مطلب توس هس
ــانه هاي اين كشور گزارش دادند كه دولت  وزير دولت انگليس، رس
ــرائيل  ــار رژيم اس انگليس اين تصميم را با هماهنگي آمريكا و فش
ــيه  ــپس به مخالفت چين و روس ــت. اين روزنامه س اتخاذ كرده اس
ــزود: چين اعالم كرده  ــاره كرد و اف ــا اين اقدام دولت انگليس اش ب
ــأله اي را حل  ــاي جديد عليه ايران نه تنها مس ــت كه تحريم ه اس
ــر و وخيم تر مي كند. اين روزنامه  ــرايط را بغرنج ت نمي كند، بلكه ش
انگليسي افزود: اين سياست روسيه و چين مانع از آن شده است كه 
ــكل فراگير و در سطح سازمان ملل  چنين تحريم هايي بتواند به ش
اعمال شود. در همين حال،  محمدرضا مسگريان، مديرعامل بانك 
بين المللي پرشيا در لندن معتقد است كه تحريم هاي تازه انگليس 
اثر چنداني بر فعاليت هاي بازرگاني و بانكي ايران نخواهد داشت، به 
دليل اين كه بانك هاي ايراني در لندن از چند سال قبل با تحريم ها 
و محدوديت هاي زيادي مواجه بودند و اين تصميم در صحنه عمل 

چيز خاصي را تغيير نمي دهد.

امروز تكليف سطح رابطه با انگليس  مشخص مي شود 

پيوند بسيج با محرم
ادامه از صفحه اول

در روسيه و بيشتر جمهوري هاي استقالل يافته شوروي 
ــابق، زوج هاي جوان زندگيشان را با حضور در مزار سرباز  س
ــرباز  ــپس مزار س گمنام و اداي احترام به او آغاز مي كنند! و س
ــانم داد. بي اختيار به ياد  ــام را در محوطه موزه جنگ نش گمن
ــرعت نور از ذهنم  ــور خودمان افتادم و مقايسه اي به س كش
ــت كه اگر چه در همه فرهنگ ها و بين تمامي ملت ها،  گذش
ــان دفاع كرده اند جايگاه و  ــان از ميهنش ــاني كه با جانش كس
منزلتي رفيع دارند اما اين جايگاه در فرهنگ و تفكر اسالمي 
بس رفيع تر و ارزشمندتر است چرا كه بر مبناي فرهنگ هاي 
ــدگان از آب و خاك و ناموس خود دفاع مي كنند  ديگر، رزمن
ــوند ولي در مكتب اسالم، رزمنده،  ــته مي ش و در آن راه كش
ــاي خالق خود و  ــت كه براي رض ــبيل اهللا اس مجاهد في س
ــتي مي جنگد كه البته دفاع از مرز و بوم هم به تبع آن به  هس
ــكل حاصل مي شود. ”شهيد“ واژه  بهترين و كارآمدترين ش
ــا چنين عمقي كه در  ــت كه قطعًا مترادف آن ب پرمعنايي اس
ــت در هيچ فرهنگي مصداق  ــالم مورد توجه اس فرهنگ اس
ــفم را برانگيخت كه تجليل ما از  ــه تأس ندارد و همين مقايس
رزمندگان دوران دفاع مقدس و خصوصًا جانبازان و شهيدان 

آنگونه كه انتظار مي رود نبوده و نيست.
2-رزمندگان ما بويژه آناني كه كارآمدتر بودند و اثرگذارتر 
اعم از آنكه به لحاظ سازماني پاسدار بودند يا ارتشي يا جهادي 
و يا بسيجي، همگي بسيجي بودند. يعني مخلص بودند و كم 

توقع و كم هزينه و پركار و با اثربخشي زياد.
ــيج كه امام عظيم الشأن ما آرزو مي كرد خداوند با آنها  بس
ــورش كند، به گفته هم او، ”لشكر مخلص خداست“ و  محش
ــجره طيبه“. اين لشكر و اين شجره همچنان پابرجاست  ”ش
ــته نقش آفريني  ــترده تر از گذش ــر و گس ــر روز توانمندت  و ه

مي كند.
ــدس در عرصه  ــيجي كه در دوران دفاع مق ــيج و بس بس
ــرت  ــتاد و حس ــمن ايس ــخت در برابر دش نظامي و جنگ س
ــت، امروز نيز عالوه بر دفاع  ــياه او گذاش پيروزي را بر دل س
ــت  ــي در عرصه هاي علمي و فرهنگي پرتالش و راس نظام
ــغول است كه همانا آمادگي براي  قامت به انجام وظيفه مش

دفاع است. 
ــال پايان هفته بسيج با آغاز محرم مصادف شده  3-امس
است و اين تقارن مي تواند از پيوند ناگسستني بسيج با محرم 
حكايت داشته باشد. ميثاق بسيج با حسين (ع) و عاشورا بيش 

از آنكه گفتني باشد و نوشتني، ديدني است و لمس كردني.
ــان از  ــر فرزانه انقالب در تعابير و توصيفات پرمغزش رهب
ــيج و بسيجي جمله اي دارند كه: ”بسيجي يعني علي (ع)  بس

كه تمام وجودش وقف اسالم بود".
چه مفتخرند بسيجيان كه امام و مقتدايشان اميرالمؤمنين 
ــود. زماني كه علي (ع)  علي (ع) با اين ويژگي توصيف مي ش

بسيجي باشد فرزندانش و خصوصًا حسين (ع) هم ...
ــالم كند و  ــي كه خود را وقف اس ــيجي نيز يعني كس بس
ــت راز پيوند بسيج ــد و اين اس ــهادت باش  در اين راه آماده ش

 با محّرم!
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