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پانتا چه گفت؟

ــكا اخيرا درباره توانايي  ــه لئون پانتا، وزير دفاع آمري آنچ
هسته اي كشورمان اظهار كرده است، اگرچه دوپهلو، سياسي 
و با اغراض خاص ادا شده اما في نفسه معناي بي پايه و اساس 
ــتيابي  ــودن بنايي را دارد كه غرب و آمريكا درباره خطر دس ب
ايران به تسليحات اتمي ساخته اند؛ بنايي كه طراحان آن آنقدر 
ــعي بليغ كرده اند كه  ــي و دلهره آور جلوه دادن آن س در بزرگ
ــت ساخته خويش به وحشت افتاده اند.  حاال گويي خود از دس
ــازمان جاسوسي  وزير دفاع آمريكا كه چندي پيش رئيس س
ــيا بوده به روشني اظهار داشته ايران اقدام به ساخت بمب  س
هسته اي نكرده است. پانتا البته گفته ايران زمينه سازي براي 
ــاخت بمب هسته اي را انجام داده است. منظور پانتا از اين  س
زمينه سازي همان فعاليت هاي صلح آميز هسته اي و توانايي 
ــازي اورانيوم تحت نظارت  ــتيابي به تكنولوژي غني س دس
آژانس اتمي از 3 تا 20 درصد است كه جز مصارف صلح آميز 
در زمينه توليد برق و راديو دارو و كاربردهاي صنعتي و علمي، 

كاربرد ديگري ندارد. 
ــمت توليد بمب  ــران مي تواند به س ــه اظهار پانتا، اي بناب
ــورها  ــت. اين كه كدام كش برود ولي در حال حاضر نرفته اس
مي توانند و كدام كشورها اقدام به توليد بمب اتم كرده اند، بر 
ــن است. اما در مرحله كنوني سخن پانتا و قبل  اهل نظر روش
ــازمان هاي اطالعاتي آمريكا در سال 2007 اين معنا  از آن س
ــارها به  ــازي ها و تحريم ها و اعمال فش را دارد كه كل فضاس
ايران بر مبنا و پايه اقدامي است كه واقع نشده؛ اقدامي كه به 
قول آنها شايد بتواند روزي انجام شود. براي اين شايد و اما و 
اگرها هم ده ها و صدها دليل و پاسخ روشن وجود دارد، از منع 
ــدن توليد سالح هسته اي توسط مقام معظم  و حرام اعالم ش
ــان آژانس بين المللي  ــري گرفته تا حضور دائمي بازرس رهب

انرژي اتمي در ايران تا بسياري موارد ديگر.
ــه اگر امروز  ــت ك ــير خالصه اظهارات پانتا اين اس تفس
ــده، اگر  ــوراي امنيت ارجاع ش ــته اي ايران به ش پرونده هس
ــور غربي  ــار چند كش قطعنامه هاي تحريم عليه ايران با فش
ــده و اگر تحريم هاي خودسرانه و ظالمانه عليه ملت  صادر ش
ــده، هــــمه اينها بي دلـيل موجه يا در واقع  ايران اعمال ش
به دليل مخالفت هاي سياسي با ايران است و غرب وارد پروژه 
ــده است، چون هنوز به گفته  قصاص قبل از اثبات جنايت ش
ــر دفاع آنها، در ايران  ــخص وزي منابع اطالعاتي آمريكا و ش
 NPT اقدام به ساخت بمب هسته اي نشده و نقض معاهده

صورت نگرفته است.
ــه تكنولوژي  ــتيابي ب ــق آمريكايي ها دس ــر در منط  اگ
ــازي براي ساخت بمب  ــته اي صلح آميز معناي زمينه س هس
اتم دارد، اين مشكل خود آنهاست، اما چنانچه خود پانتا اظهار 
ــته مرحله اي كه ايران در آن قرار دارد، خط قرمز آمريكا  داش
ــت  ــت و خط قرمز آنها همانا توليد بمب اتم اس ــرب نيس و غ
ــز بودن از نظر آنها كه به خاطر  ــه البته نه به خاطر خط قرم ك
ــب  بي فايده و بي اهميت بودن در دنياي امروز و تعهد متناس
ــته اي مطابق با مفاد  ايران به حقوق و تكاليف بين المللي هس

معاهده NPT، در دستور كار ايران قرار ندارد.
ــي بي منطق غرب  ــارهاي غيرقانون ــر چند اعمال فش ه
ــي  در اراده ايرانيان در اعمال حقوق صلح آميز  ــته خلل نتوانس
ــته  اي خود داشته باشد، اما اظهارات اخير پانتا خود دليلي  هس
ــا ايران در  ــبي بين رفتار غرب ب ــر اين كه هيچ تناس ــت ب اس

موضوع هسته اي با آنچه ايران انجام داده وجود ندارد.
ــنهاد داده اگر غربي هاـ  به  در اين ميان چنانچه پانتا پيش
ــد روي مرحله كنوني كه ايران  ــند كه باي ناچارـ  دريافته باش
در آن قرار دارد تمركز كرده و پيشرفت نكردن امور به سمت 
ــدن را رصد كنند، اكنون فرصتي براي غرب  ــليحاتي ش تس
وجود دارد تا با پذيرش عملي حقوق ايران و آنچه در عالم عين 
و نه خيال، وجود دارد، درباره نگراني هاي بعدي شان و موارد 
ديگر مورد عالقه طرفين، با ايران مذاكره كنند. البته اگر هم 
ــند، با توجه به مقاومت منطقي  ــيده باش ــت نرس به اين فراس
ــت، كما اين كه  ايران چاره اي جز اين در آينده نخواهند داش

اظهارات پانتا نيز در بطن خود همين را مي گويد.
ــت چاره اي جز  ــت غرب در نهاي ــن اس بر اهل دقت روش
ــدارد كه در آن  ــالمت جو ن ــته اي مس پذيرش يك ايران هس
برخورداري از توانايي طبق ضوابط و قواعد به سمت و سويي 

مغاير با توليد سالح هسته اي معطوف است.

تكذيب تغيير
رئيس ستاد انتخابات كشور

ــور در اطالعيه اي ضمن  دفتر روابط عمومي وزارت كش
ــتاد انتخابات كشور  ــتمرار مديريت در س تأكيد بر ثبات و اس
ــتاد را بي پايه  ــايعه دال بر تغيير رئيس اين س هرگونه خبر و ش
ــنا، در اين اطالعيه آمده  ــاس اعالم كرد.به گزارش ايس و اس
ــتند در بعضي از  ــي اخبار غيرمس ــار برخ ــت: نظر به انتش اس
ــايت ها و پايگاه هاي اطالع رساني درخصوص وقوع تغيير  س
ــتاد انتخابات كشور، به اين وسيله ضمن تأكيد  در مديريت س
ــاس بودن همه اين شايعات، هرگونه تغيير در  بر بي پايه و اس

مديريت ستاد انتخابات كشور تكذيب مي شود.
سيدصولت مرتضوي، معاون سياسي وزير كشور، رياست 
ستاد انتخابات كشور را برعهده دارد و در بعضي سايت ها گفته 
ــابق سازمان ميراث  ــده بود قرار است احمدزاده رئيس س ش

فرهنگي و گردشگري جانشين مرتضوي شود.
كوبيدن بر طبل جنگ با ايران 

احمقانه است
ــد بر ضرورت  ــين انگليس با تاكي ــر امور خارجه پيش وزي
دنبال كردن مسير گفت وگو با ايران، كوبيدن بر طبل جنگ را 
احمقانه خواند. به گزارش ايسنا، روزنامه هندو به نقل از ديويد 
ميليبند نوشت: از كوبيدن بر طبل جنگ با ايران بسيار نگران 
ــيار احمقانه است.وزير  ــتم و فكر مي كنم كه اين كار بس هس
ــويه تعامل و فشار  ــير دوس خارجه قبلي انگليس افزود: از مس
حمايت مي كنم، اما مسير تعامل بايد احيا شود. ميليبند گفت: 
اين موضوع كه اجازه ندهيم كوبيدن بر طبل جنگ به سويي 

رود كه به امري اجتناب ناپذير تبديل شود، بسيار مهم است.
بازداشت معاون وزير صنعت

ــنا اعالم كرد، معاون وزير صنعت، معدن  خبرگزاري ايس
ــاد عظيم بانكي  ــيدگي به پرونده فس و تجارت در جريان رس
اخير بازداشت شده است.ايسنا اتهام اين معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت را همكاري با گروه «اميرمنصور آريا» اعالم 
كرده است. البته سخنگوي قوه قضاييه ديروز حاضر به تاييد و 
يا رد اين خبر نشد. به گزارش واحد مركزي خبر، غالمحسين 
ــم رونمايي از 4 كتاب جديد  ــني اژه اي در حاشيه مراس محس
ــناد انقالب اسالمي درموضوع فتنه 88 در پاسخ به  مركز اس
سؤالي درباره دستگيري معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
ــت: از نظر قانوني منع داريم  ــاد مالي اخير گف در ارتباط با فس
ــخصات كساني را كه در مرحله اتهام هستند مطرح  نام و مش

كنيم و اگر محكوم شوند اطالع رساني مي كنيم.
ــگاري مبني بر اين كه آيا تأييد  ــي به اصرار خبرن وي در پ
مي كنيد اين مقام دستگير شده است؟ افزود: آنچه را كه از نظر 

قانوني بتوانم بگويم در زمان خودش مي گويم.
نجات ماهيگيران ايراني 
توسط نيروهاي دانمارك

ــروگان دزدان دريايي  ــارك 14 گ ــروي دريايي دانم ني
ــومالي را نجات داد و 25 دزد دريايي را در سواحل سومالي  س
ــتگير كرد.به گزارش ايسنا و به نقل از خبرگزاري آلمان،  دس
ــخنگوي نيروي دريايي دانمارك اين خبر را  ميكاييل بيل، س
ــنبه آزاد شده اند از  اعالم كرد و افزود: 14 گروگاني كه روز ش
ــتاني هستند كه چند ماهي گرفتار دزدان  اتباع ايراني و پاكس
ــده بودند.بنا بر اين گزارش، اين افراد در حالي  كه  دريايي ش
ــده  ــومالي ش ــق ماهيگيري آنها گرفتار دزدان دريايي س قاي
ــالمتي  بود، مورد بدرفتاري قرار گرفته بودند، اما به لحاظ س
ــخنگوي نيروي دريايي  ــرايط خوبي به سر مي برند.س در ش
ــارك گفت: اين افراد پس از آزادي فرصت پيدا كردند با  دانم

خانواده هايشان تماس تلفني داشته باشند.

سايه خبر رهبر معظم انقالب:

امروز در شرايط بدر    و   خيبريم،   نه شعب ابيطالب
ادامه از صفحه اول

ــاره به توسل جبهه استكبار  حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــاد رخنه و ترديد در اراده  ــه همه ترفندها و روش ها براي ايج ب
ــردم، تأكيد كردند:  ــوس كردن م ــووالن و همچنين مأي مس
ــدف از تحريم ها و  ــا تكرار كرده اند كه ه ــات غربي باره مقام
ــته و از صحنه خارج كردن مردم و  ــارها بر ضد ايران، خس فش
ــووالن به تجديدنظر در محاسبات خود است،  وادار كردن مس
ــتباه مي كنند و به هدف خود نخواهند رسيد زيرا اين  اما آنها اش
ــبه گر، تصور مي كنند نظام اسالمي در  ــياه هاي بد محاس روس
ــت، در حالي كه ملت ايران امروز در  ــرايط شعب ابيطالب اس ش

شرايط بدر و خيبر قرار دارد.
ــان افزودند: در شرايطي كه ملت ايران با سرافرازي به  ايش
ــياري از مراحل پيروزي دست پيدا كرده است و نشانه هاي  بس
پيروزي هاي جديد را نيز به چشم مي بيند، جبهه استكبار تالش 
ــووالن از تحريم ها، در اراده آنان  ــاندن مردم و مس دارد با ترس
ــالل ايجاد و مردم را از صحنه خارج كند، در حالي كه ملت  اخت
ــت و براي  ايران اين راه پرافتخار را با بصيرت انتخاب كرده اس
پيمودن آن مجاهدت فراوان كرده و خون عزيزترين هاي خود 

را نثار كرده است.
ــالمي حركت مستمر ملت ايران در مسير  رهبر انقالب اس
رسيدن به قله ها را متوقف ناشدني خواندند و خاطرنشان كردند: 
ــووالن  ــمن در حالي قصد دارد در عزم و اراده مردم و مس دش
ــه ايجاد كند كه اقتدار و توانايي هاي امروز نظام جمهوري  رخن
ــه نيست و  ــال پيش قابل مقايس ــالمي ايران با 20 يا 30 س اس
ــتكبار در سال هاي گذشته نيز، اكنون  هيمنه ظاهري جبهه اس
ــت.حضرت  ــاي خود را به ضعف و ناتواني روزافزون داده اس ج
ــووالن براي حركت در  ــه اي افزودند: اراده مس ــت اهللا خامن آي
ــتحكم است و  ــعادت دنيا و آخرت، مس ــير الهي، دين و س مس

مردم نيز همواره پاي ثابت اين حركت عظيم خواهند بود.
حضور مردم در انتخابات، دشمن شكن خواهد بود

ايشان، انتخابات را يكي از عرصه هاي نمايش حضور مردم 
دانستند و خاطرنشان كردند: از مدت ها قبل، از مركز و قرارگاه 
فرماندهي جبهه كفر و استكبار گرفته تا پادوها و پياده نظام اين 
جبهه در داخل و خارج، تالش گسترده اي به كار گرفته شده تا 
ــد اما به لطف و  حضور مردم در انتخابات مجلس كمرنگ باش
ــكن خواهد  فضل الهي، حضور مردم در اين انتخابات دشمن ش
ــالمي با تأكيد بر اين كه انتخابات موجب  بود.رهبر انقالب اس
ــدن خون تازه در پيكره نظام اسالمي  ــاط جديد و دميده ش نش
ــد، افزودند: عرصه انتخابات در كنار اين ويژگي هاي  خواهد ش
ــد مراقب بود اين  ــم، آفت هايي هم دارد كه باي ــته و مه برجس

آفت ها پيش نيايند.
ــال 88 را يادآور  ــه اي انتخابات س ــرت آيت اهللا خامن حض
ــتند و تأكيد كردند: بهترين  ــن و بدترين خاطره ها دانس بهتري
ــده 40 ميليوني مردم در  ــور عظيم و خيره كنن ــا، حض خاطره ه
ــا مربوط به  ــود و بدترين خاطره ه ــاي رأي ب ــاي صندوق ه پ
ــي برخي افراد ناباب، نادان و بعضا معاند،  «جرزني هاي» سياس

در انتخابات بود.
تا مردم در صحنه اند كسي نمي تواند كار خالف 

قانون را پيش ببرد
ــت  ــر اين كه در هر انتخاباتي ممكن اس ــان با تأكيد ب ايش
ــند، خاطرنشان كردند: در چنين شرايطي،  عده اي معترض باش
قانون، راه را معين كرده است، اما در انتخابات سال 88 عده اي 
ــور و مردم، شاد كردن  ــكني، تحميل هزينه به كش راه قانون ش
دشمن، و اجراي برنامه هاي مورد نظر دشمن را برگزيدند ولي 
ــه بودند و تا زماني كه  ــي نبردند زيرا مردم در صحن ــه جاي راه ب
ــت، هيچكس در كشور، نمي تواند كارهاي  ملت در صحنه اس

خالف قانون را به پيش ببرد.
ــالمي قضاياي بعد از انتخابات سال 88 را  رهبر انقالب اس
يك تجربه و درس، خواندند و افزودند: انتخابات مظهر حضور 
مردم و نتيجه آن، مظهر خواست و رأي مردم است و همه بايد 

به آن احترام بگذارند.
ــزوم برگزاري  ــا تأكيد بر ل ــه اي ب ــرت آيت اهللا خامن حض
ــد: رقابت، غير از  ــان كردن ــالم و رقابتي خاطرنش انتخاباتي س
ــت به معناي اثبات  ــت، رقاب خصومت و تهمت زني متقابل اس
ــت، دادن وعده هاي خالف  ــت. رقاب ــود با نفي ديگران نيس خ

قانون، براي جلب نظر مردم نيست.
ــووالن، و نامزدها را به رعايت  ــان همه مجريان و مس ايش
ــالم فراخواندند و افزودند: مجريان  آداب و شروط انتخابات س
ــور و همچنين  ــات اعم از دولت و وزارت كش ــزاري انتخاب برگ
ــوراي نگهبان بايد تمام تالش خود را براي امانتداري رأي  ش
مردم و برگزاري انتخاباتي سالم انجام دهند و همه بدانند هيچ 

چيزي باالتر از قانون نيست.
در مقاطع مختلف، هيچ موردي كه نتيجه 

انتخابات را تغيير داده باشد، وجود نداشته است
ــزاري بيش از 30  ــالمي با يادآوري برگ ــر انقالب اس رهب
ــان كردند: در  ــال گذشته، خاطرنش ــالم در 32 س انتخابات س
ــام (ره) و چه بعد از  ــف، چه در زمان حيات ام ــات مختل انتخاب
ــان، هيچ موردي كه انتخابات را ناسالم كرده يا نتيجه آن  ايش
را تغيير داده باشد، وجود نداشته و همان رأي و انتخاب مردم، 
ــت.حضرت آيت اهللا خامنه اي در ادامه سخنان  ــده اس واقع ش
خود نكاتي را درخصوص نامزدهاي انتخابات گوشزد كردند و 

ــتند اين نكات را بدقت دنبال كنند. از همه مردم خواس

ــا بايد با قصد خدمت وارد عرصه  ــان افزودند: نامزده ايش
انتخابات شوند زيرا اگر كساني با هدف قدرت طلبي و به دست 
آوردن ثروت يا انگيزه هاي ناسالم ديگر وارد انتخابات شوند، 

به مردم و كشور خدمت نخواهند كرد.
ــاط نامزدها با مراكز ثروت و  ــالمي، ارتب رهبر انقالب اس
ــان كردند: اين،  ــيار مخرب دانستند و خاطرنش قدرت را بس
ــي هاي  ــت كه در به اصطالح دموكراس ــيوه اي اس همان ش
ــت و نامزدها با حمايت مالي  ــوم اس دنيا بويژه در آمريكا مرس
كمپاني ها، شركت ها و افراد ثروتمند، وارد انتخابات مي شوند 
ــتند و به  و بعد از پيروزي در انتخابات نيز وامدار اين افراد هس
جاي خدمت به مردم، در جهت منافع صاحبان قدرت و ثروت، 

قانون وضع مي كنند.
بايد بشدت در مورد استفاده از بيت المال براي 

انتخابات، حساس بود
ــتفاده از بيت المال براي  ــت اهللا خامنه اي اس ــرت آي حض
ــردم بايد  ــتند كه م ــي ديگر از نكاتي دانس ــات را يك انتخاب
ــدت در مورد آن حساس باشند.ايشان افزودند: استفاده از  بش
بيت المال در انتخابات اشكال مضاعف دارد، ضمن آن كه هر 
فردي را هم نمي توان براحتي متهم به اينگونه مسائل كرد.

ــيت در انتخاب نامزدها  ــردم را بدقت و حساس ــان م ايش
فراخواندند و تأكيد كردند: براي تشخيص درست 2 راه وجود 
دارد؛ يا انسان خودش تحقيق كند و به نتيجه برسد يا استفاده 
از نظرات افرادي كه بين انسان و خدا حجت ايجاد مي كنند.

ــدواري كردند با لطف  ــالمي اظهار امي رهبر انقالب اس
خداوند و حضور پرشور مردم و انتخاب درست آنان، مجلسي 

در شأن نظام اسالمي تشكيل شود.
ــات مجلس را براي  ــت اهللا خامنه اي، انتخاب ــرت آي حض
ــذار خواندند و افزودند:  ــالمي نيز مهم و تأثيرگ ملت هاي اس
ــتگاه هاي خبيث استكبار اعم از  ــت كه دس به همين دليل اس
آمريكا، انگليس، صهيونيست ها و ديگران تالش دارند تا اين 
ــدوش و براي ملت هاي ديگر مأيوس كننده  انتخابات را مخ

جلوه دهند.
ــه انتخابات و  ــت ايران در زمين ــان تأكيد كردند: مل ايش
انقالبي بودن، پيشكسوت ملت هاست و قطعا نگاه ملت هاي 

ديگر به اين انتخابات دوخته شده است.

ــپاه پاسداران انقالب اسالمي با تاكيد  فرمانده كل س
بر اين كه براي مقابله با هر گونه تهديد و تجاوزي آماده 
ــمن  ــت: حتي اگر تهديد ايران به ذهن دش ــتيم، گف هس

خطور كند، براي مقابله با آن آماده هستيم.
به گزارش ايرنا، سردار سرلشكر محمدعلي جعفري 

ــهداي  ــاره به رزمايش «ش ــا اش ب
ــپاه، اين  وحدت» نيروي زميني س
ــش را كه ديروز پايان يافت،  رزماي
ــراي تاكتيك هاي نبرد  تمريني ب
ــور جلوگيري از  ــارن به منظ نامتق
ــمن در محورهاي  ــروي دش پيش
ــرد. ــي ك ــم ارزياب ــي و مه حيات
ــزود: اين  ــري اف ــكر جعف سرلش

ــي به  ــاعت ها كار و تالش كارشناس رزمايش حاصل س
ــتفاده بهتر عليه  منظور تمرين و اجراي نحوه مقابله و اس
ــتيم برتري فناوري دشمن را  ــمن بود و توانس توان دش
ــت با تاكتيك، فكر و ايده هاي جديد  كه به آن متكي اس

تلفيق و خنثي كنيم.
وي در خصوص پيام رزمايش شهداي وحدت گفت: 
اين رزمايش اعالم عزم و اراده راسخ و محكم پاسداران 

و بسيجيان در سراسر ايران اسالمي است.
رزمايش شهداي وحدت كه از شنبه گذشته در منطقه 
ــتان خراسان رضوي آغاز شده بود،  عمومي خواف در اس

ديروز پايان يافت.
ــرخيلي، سخنگوي  ــردار حميد س به گزارش فارس، س
ــدت نيروي  ــهداي وح رزمايش ش
ــداران انقالب  ــپاه پاس ــي س زمين
ــش، آن  ــان رزماي ــالمي در پاي اس
ــت:  ــرد و گف ــي ك ــت ارزياب را مثب
ــهداي وحدت  برگزاري رزمايش  ش
ــپاه ضمن ارتقاي  نيروي زميني س
ــي، دفاعي و  ــاي رزم توانمندي ه
معنوي رزمندگان جان بر كف نيروي 
زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي، آمادگي همه جانبه 
ــيمان كننده با  ــريع، بموقع و پش آنها براي مقابله قاطع، س
ــمنان فرامنطقه اي را به  تهديدات و تجاوزات احتمالي دش
همراه داشت و اين پيام را به آنان داد كه ملت ايران با عزم و 
اراده راسخ راه پرافتخار خود را ادامه خواهد داد.پايان بخش 
ــپاه، رژه صدها  ــهداي وحدت نيروي زميني س رزمايش ش

تانك  شركت كننده در اين رزمايش بود.

ــتيباني نيروهاي مسلح گفت: جمهوري  وزير دفاع و پش
ــن امنيت تنگه هرمز  ــالمي ايران، مهم ترين عامل تامي اس

است.
به گزارش ايسنا، سردار احمد وحيدي پس از جلسه هيات 
ــخ به سوالي درباره احتمال  دولت در جمع خبرنگاران در پاس

ــوي ايران كه  ــتن تنگه هرمز از س بس
ــاي خارجي منعكس  در خبرگزاري ه
ــت، افزود: نگفتيم تنگه هرمز  شده اس
ــاله اين است كه  را مي بنديم؛ بلكه مس
ــي بخواهد امنيت خليج فارس  اگر كس
ــه خطر بيندازد، براي همه به خطر  را ب

مي افتد.
ــوالي درباره  ــه س ــخ ب وي در پاس

ــت  ــازي 13 صياد ايراني به دس ــران در پي آزادس ــع اي موض
ــومالي گفت:  ــت دزدان دريايي س نيروهاي آمريكايي از دس
ــاله هيچ دليلي بر  ــوب را رد نمي كنيم؛ اما اين مس ــا كار خ  م
مشروعيت حضور آنان در منطقه ندارد.وزير دفاع در پاسخ به 
ــوالي درباره اعزام ناو هواپيمابر انگليس به خليج فارس نيز  س

گفت:  اين مساله چيز مهمي نيست.
ــده كل ارتش جمهوري  ــين فرمان ــن حال جانش در همي

ــالمي امروز به قدرت بزرگ  ــالمي ايران گفت: ايران اس اس
ــده است.امير  و تاثيرگذار دريايي در منطقه و جهان تبديل ش
ــيدعبدالرحيم موسوي در گفت وگو با ايرنا، درباره  سرتيپ س
ــانه هاي غرب درباره رزمايش واليت 90  تبليغات منفي رس
ــگان و نيروهاي خارجي در منطقه همواره  اظهار كرد: بيگان
ــت هاي خود هستند  به دنبال سياس
ــتفاده مي كنند تا  و از هر فرصتي اس

ماهيت پليد خود را نشان دهند.
ــرد: با وجود اين كه  وي اظهار ك
ــي  ــا مي خواهند به ايران هراس آنه
ــايه  ــورهاي همس براي برخي كش
ــت اعالم  ــا قاطعي ــد، ب ــن بزنن دام
ــدر تنها در  ــه ايران مقت مي كنيم ك

قبال متجاوزان و افزون طلبان وارد عمل خواهد شد.
ــالمي  ــوي تاكيد كرد: جمهوري اس ــرتيپ موس اميرس
ــه جهان و  ــتي را براي هم ــش و دوس ــح، آرام ــران، صل اي
ــريت مي خواهد؛ اما  ــه بش ــعه را براي هم ــرفت و توس پيش
ــتكباري و زياده خواهي دارند، بايستي  ــاني كه خوي اس كس
ــريت كار  ــاع از بش ــق و دف ــه ح ــه در جبه ــي ك  از نيروهاي

مي كنند، بترسند.

فرمانده سپاه: براي مقابله با هر گونه تهديد آماده ايموزير دفاع: ايران مهم ترين عامل تامين امنيت تنگه هرمز است

مقطع شعب ابيطالب به دوراني گفته مي شود كه پيامبر اسالم بعد از اعالم علني رسالت و پس از اين كه حاضر به سازش 
ــلمانان را تحت فشار اقتصادي و  ــد، مورد تحريم كفار قرار گرفت به گونه اي كه آنها تصميم گرفتند مس ــران قريش نش با س
ــول خدا بودند وادار سازند پيامبر را تسليم آنها  ــم را كه حامي رس ــمار آنها بكاهند و هم بني هاش اجتماعي بگذارند تا هم از ش

كنند.
ــت.  ــال ادامه داش ــم جزء اين تحريم ها بود كه به مدت 3 س ممنوعيت خريد و فروش،  ازدواج و هرگونه مراوده با بني هاش
اين مدت، دوران سختي به لحاظ معيشتي براي مسلمانان محسوب مي شد تا حدي كه گفته شد جوانان و مردان با خوردن 
يك دانه خرما در شبانه روز زندگي مي كردند اما در نهايت اين ايام تلخ با معجزه الهي به پايان رسيد به اين شكل كه عهدنامه 
ــيده بود، توسط موريانه خورده شد و از بين رفت و به اين ترتيب  ــران كفار رس ــيان كه در آن موارد تحريم به امضاي س قريش

دوره حصر مومنين پايان يافت.
اما در دو جنگ بدر و خيبر كه از جنگ هاي معروف تاريخ اسالم به شمار مي روند، مسلمانان قدرت بسياري يافته بودند و 
پيروزي آنان در اين دو جنگ نيز مويد اين نكته است. واقعه بدر وقتي اتفاق افتاد كه مسلمانان در آغاز اسالم، راه را بر قافله 
بازرگاني قريش در مسير شام به مدينه بستند. اين اتفاق مويد آن بود كه اسالم در حال قدرت گرفتن است و به چنان سطحي 
ــيطره پيدا كند لذا از اين به بعد اسالم بايد در محاسبات  ــتراتژيك بازرگاني قريش س ــيده كه مي تواند بر راه اس از توانايي رس
سياسي به طور جدي  در نظر گرفته شود. با اين حال قريشيان كه از اين اتفاق ناراحت بودند به لشكر مسلمانان حمله كردند 

اما در نهايت پشت چاه هاي بدر گرفتار شدند و اولين شكست سنگين خود را از لشكر اسالم دريافت كردند.
جنگ خيبر نيز يادآور يكي از معروف ترين فتوحات حضرت علي ( ع) در جوار رسول اهللا است. خيبر يا بهتر بگوييم وادي 
ــوب مي شد. قبل از فتح مكه، يهوديان در قالب منافقين، بيش از پيش  ــت و پناهگاه مهم يهوديان محس خيبر، هفت دژ داش
ــالم (ص) تصميم گرفت شر آنها را دفع كند. به اين جهت دستور  ــلمانان توطئه مي كردند به همين خاطر پيامبر اس عليه مس
ــوند. پس از تالش و مقاومت بسيار اين سنگرها نيز يكي پس از ديگري به  ــلمانان براي فتح خيبر عازم آن ديار ش فرمود مس

دست مسلمانان فتح شد، حضرت علي (ع)  نيز در اين جنگ و فتح خيبر جانفشاني و پايمردي بسياري نشان داد.
در اين جنگ مسلمانان با كمترين تلفات بزرگ ترين غنائم را به دست آوردند، سلطه يهود در شبه جزيره عربستان كامال 

از بين رفت و راه براي فتح مكه و جهاني شدن اسالم  هموار شد.

شرايط مسلمانان از شعب ابيطالب تا بدر و خيبر

ــفر رئيس جمهور ايران به آمريكاي التين،  همزمان با س
ــدارهاي آمريكا در  ــاي ونزوئاليي او، هش ــو چاوز همت هوگ

رابطه با فاصله گرفتن از ايران را بي اعتبار شمرد.
ــات عاليرتبه  ــژاد كه در صدر يك هي ــود احمدي ن محم
ــيـ  اقتصادي براي انجام سفري 5 روزه به آمريكاي  سياس
التين ديروز وارد كاراكاس پايتخت ونزوئال شد، در بدو ورود 
ــتقبال معاون رئيس جمهور  ــرودگاه كاراكاس مورد اس به ف
ــتقبال رسمي  ــم اس ــت مراس ونزوئال قرار گرفت و قرار اس
هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئال از احمدي نژاد امروز برگزار 

شود.
ــه، مهدي غضنفري  ــر صالحي وزير امور خارج علي اكب
ــو وزير نيرو  ــارت، مجيد نامج ــدن و تج ــر صنعت، مع وزي
ــادي و دارايي  ــور اقتص ــر ام ــيني وزي ــمس الدين حس و ش

رئيس جمهور را در اين سفر همراهي مي كنند.
ــتانه  ــت كه رئيس جمهور ونزوئال در آس اين در حالي اس

ــدارهاي آمريكا در  ــتقبال از همتاي ايراني خود با رد هش اس
ــت  رابطه با برقراري رابطه نزديك با تهران اعالم كرده اس

واشنگتن قصد دارد بر جهان سلطه داشته باشد.
ــر تلويزيوني خود در همين  ــو چاوز در اظهارات اخي هوگ

رابطه گفت: سخنگوي وزارت خارجه آمريكا 
ــفيد گفته براي هيچ  ــنگتن  يا كاخ س در واش
ــران رابطه  ــت كه با اي ــوري خوب نيس كش
ــت كه  نزديك برقرار كند، اما حقيقت اين اس

اين اظهارات خنده دار است.
وي تصريح كرد:« آنها قادر نخواهند بود 
ــلطه داشته باشند، اوباما!  كه بر اين جهان س
ــت به  ــرت دور كن، بهتر اس اين فكر را از س
ــكالت داخلي كشور خودت بپردازي كه  مش
خيلي هم زياد هستند.» اين در حالي است كه 
ــبكه خبري سي.ان.ان با قطع برنامه هاي  ش

عادي خود و پخش تصاوير زنده مربوط به ورود احمدي نژاد 
ــخن گفت  ــفر س ــيت اين س به ونزوئال، از اهميت و حساس
ــورهاي آمريكاي التين  ــترش روابط ايران با كش ــه گس و ب
اذعان كرد.خبرگزاري هاي خارجي از جمله خبرگزاري هاي 
ــز  ــرز ني ــيتدپرس و رويت ــه، آسوش فرانس
ــژاد به  ــس از ورود احمدي ن ــه پ بالفاصل
كاراكاس، خبر اين رويداد مهم بين المللي 

را منتشر كردند.
ــالمي ايران در سفر  رئيس جمهور اس
دوره اي به آمريكاي التين پس از ونزوئال 
ــفر مي كند  به نيكاراگوئه، كوبا و اكوادور س
ــا و رهبران اين كشورها  و در ديدار با روس
ــائل  ــط دوجانبه و مس ــوص رواب درخص
ــي گفت وگو خواهد  منطقه اي و بين الملل

كرد.

چاوز هشدار آمريكا براي فاصله گرفتن از ايران را رد كرد

دادگاه انقالب، جاسوس سيا را 
به اعدام محكوم كرد

ــوس دستگير شده  آمريكايي  امير ميرزايي حكمتي جاس
ــد. اين جاسوس دستگاه هاي  ايراني تبار به اعدام محكوم ش
ــوي وزارت  ــيا) كه چندي پيش از س ــي آمريكا (س اطالعات
ــتگير و اعترافات تلويزيوني اش نيز پخش شد،  اطالعات دس
پس از محاكمه در شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمي در ششم 

دي ماه، به اعدام محكوم شده است.
به گزارش ايسنا، دادگاه بدوي،  ميرزايي حكمتي را به جرم 
ــرويس اطالعاتي جاسوسي اين  همكاري با دولت آمريكا و س
كشور عليه جمهوري اسالمي ايران محارب و مفسد في االرض 

شناخته و از اين رو به اعدام محكوم كرده است.
دفتر سخنگوي قوه قضاييه دراين باره گفت: حكم صادره 
ــده اما اين حكم در ديوان عالي كشور  به وكيل متهم ابالغ ش
قابل اعتراض است.حكمتي 28 ساله و مقيم ايالت ميشيگان 
است كه چندي قبل توسط ماموران وزارت اطالعات به اتهام 

همكاري با سازمان سيا بازداشت شده بود.
ــوي دادسراي  ــت صادره از س او پس از قرائت كيفرخواس
ــه  محاكمه به دفاع از خود  عمومي و انقالب تهران، در جلس
ــد فريب  ــرار به جرم ارتكابي، مدعي ش ــت و ضمن اق پرداخ

خورده و قصد ضربه زدن به كشور را نداشته است.
ــال 2001 وارد  ــت در س حكمتي در اعترافاتش گفته اس
ــده و قصد داشته با نفوذ به وزارت اطالعات  ارتش آمريكا ش

ايران، آن را فريب دهد.
همچنين براساس اعالم وزارت اطالعات، امير حكمتي 
ــازمان سيا بوده و سابقه فعاليت در واحدهاي  از تحليلگران س

اطالعاتي ارتش آمريكا در عراق و افغانستان را دارد.
ــوس ايراني تبعه  ــتگيري اين جاس پس از اعالم خبر دس
ــفيد بدون توجه به اظهارات اين شهروندش،  آمريكا، كاخ س
ــتار آزادي فوري امير ميرزا حكمتي شد و در عين حال  خواس
ــي به او از طريق سفارت  ــت تا امكان دسترس از تهران خواس

سوئيس را فراهم آورد. 
ــالم خبر برگزاري دادگاه حكمتي و صدور حكم اعدام  اع

براي وي،  واكنش وسيعي در رسانه هاي غربي داشت. 
ــانه هاي غربي  ــت رس ــار مي رف ــه انتظ ــان طور ك هم
ــان داده و به فرافكني  ــدي به اين حكم نش ــاي تن واكنش ه
ــه  ــت كه ميرزايي حكمتي در جلس پرداختند.اين در حالي اس
ــراي نفوذ در  ــزه اش ب ــه انگي ــن اقرار ب ــود ضم ــاع از خ دف
سيستم هاي اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران براي كمك 
ــيا، اظهار كرد: من در اين ماموريت  ــازمان جاسوسي س به س
ــازمان جاسوسي آمريكا را خوردم و با ماموريت نفوذ  فريب س
ــتم هاي اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران و تبديل  در سيس

شدن به منبع خبري براي سيا وارد ايران شده بودم.

اسامي افراد رد صالحيت  شده 
امروز اعالم مي شود

ــتاد انتخابات كل كشور با اعالم پايان  جانشين رئيس س
ــا در هيات هاي اجرايي  ــت كانديداه ــي صالحي زمان بررس
ــامي افراد رد  گفت: 20 دي  (امروز) فرمانداري ها موظفند اس

صالحيت شده را به داوطلبان اعالم كنند.
ــنا افزود: داوطلبان  ــينعلي نوري در گفت وگو با ايس حس
ــا 24 دي فرصت دارند به  ــكايت طي روزهاي 21 ت براي ش

هيات هاي نظارت مراجعه كنند. 
ــارت 7 روز  ــن 4 روز هيات هاي نظ ــد از اي ــت: بع وي گف
ــد و نظر هيات  ــي كنن ــكايت ها را بررس فرصت دارند اين ش
ــزي را بگيرند. در صورتي كه نظر هيات مركزي نظارت  مرك
ــه صالحيت آنان  ــد ك ــي بر رد صالحيت داوطلباني باش مبن
ــوزه انتخابيه قرار گرفته  ــات اجرايي مركز ح ــورد تاييد هي م
است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان 
تسليم كنند. نوري تصريح كرد: شوراي نگهبان 20 روز پس 
ــار نظر هيات مركزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود  از اظه
را درخصوص تاييد يا رد صالحيت داوطلبان به وزارت كشور 
ــامي افراد تاييد  ــرد. وي گفت: 3 بهمن اس ــالم خواهد ك اع
صالحيت شده قطعي، آگهي مي شود و پس از آن تبليغات از 

4 اسفند آغاز خواهد شد. 
دشمن به بحث قوميت ها اميد بسته است

ــت داوطلبان  ــي صالحي ــا آخرين روز بررس ــان ب همزم
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در هيات هاي 
ــتان تهران نيز در نشستي  ــتاد انتخابات اس اجرايي، رئيس س
ــته كه طي  ــمن به بحث قوميت ها اميد بس خبري گفت: دش
ــالف قانون و ضوابط  ــد خداي ناكرده اقدامات خ آن بخواه

انجام دهد.
صفرعلي براتلو با بيان اين كه طبق قانون تغيير حوزه هاي 
ــط داوطلبان بدون اشكال است،  افزود: تمامي  انتخابي توس
ــران تاييد  ــتان ته ــي ثبت نام كننده در اس ــاي دين اقليت ه

صالحيت شدند.

مصلحي: جاسوسان دستگيرشده 
اهداف انتخاباتي داشتند

ــاره به دستگيري چند جاسوس گفت  وزير اطالعات با اش
ــراي طرح ها و برنامه هاي آمريكا در  ــان اج هدف اين جاسوس

انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي بوده است.
ــه هيات  ــنا، حيدر مصلحي در پايان جلس ــه گزارش ايس ب
ــراف اطالعاتي  دولت در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اين كه اش
ــان دستگير شده داشتيم، افزود:  خوبي بر فعاليت هاي جاسوس
ــدن اطالعات درباره فعاليت هاي  برنامه ما براساس كامل ش
اين مجموعه و شناسايي نوع ارتباطات افراد و سپس دستگيري 
ــتگير شده به دنبال اجراي  آنها بود.وي با بيان اين كه افراد دس
ــد انتخابات مجلس نهم  ــا و برنامه هاي آمريكا در رون طرح ه
ــان  ــبكه هاي مجازي و اجتماعي بودند، خاطرنش از طريق ش
كرد: جاسوسان دستگير شده از طريق فضاي مجازي با خارج 
ــدن اطالعات  ــتند كه بعد از كامل ش ــور ارتباطاتي داش از كش

درخصوص اقدامات آنها، اقدام به دستگيريشان كرديم.
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