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تالش توكيو براي گريز از تحريم  تهران
ــت تيم  ــرو گمبا، وزير خارجه ژاپن بعد از بازگش كوئيچي
مذاكره كننده كشورش از آمريكا گفت: ژاپن احتماال از برخي 

تحريم هاي آمريكا عليه ايران چشم پوشي خواهد كرد.
ــارس و به نقل از خبرگزاري كيودو، گمبا در  به گزارش ف
ــش به 2 دور مذاكره با آمريكا  ــخ به خبرنگاران و در واكن پاس
ــرفت هاي خوبي در زمينه  ــورد تحريم ايران گفت: پيش در م
ــته اي ايران و چشم پوشي  همكاري با آمريكا و موضوع هس
ــد.  از بعضي از تحريم هاي ايران در فضايي مثبت حاصل ش
ــم با آمريكا مذاكره  ــودداري از بيان اين كه آيا بازه ــا خ وي ب
ــرع وقت  صورت خواهد گرفت يا نه افزود: دولت ژاپن در اس
ــي و مشورت در اين زمينه خواهد پرداخت.تسوكاسا  به بررس
ــنگتن و  ــت تيم مذاكره كننده ژاپن در واش ــورا، سرپرس اومي
ــاون وزير خارجه ژاپن در امور خاورميانه نيز به خبرنگاران  مع
ــيوه اي همكاري گونه صورت گرفت و  گفت: مذاكرات به ش
ــات نهايي نيز صورت گرفت. ــن مي توانم بگويم كه توافق م
ــي  اوميورا از گفتن اين كه آيا ژاپن از تحريم ايران چشم پوش
ــان كرد: تحت اليحه  ــد يا نه طفره رفت؛ اما خاطرنش مي كن
ــت،  ــده اس ــط كنگره تصويب ش تحريم هاي ايران كه توس
ــورها را از تحريم كامل  ــكا مي تواند بعضي كش ــت آمري دول

معاف كند.
هشدار آلمان درباره اقدام نظامي 

ــازي ها عليه برنامه  وزير امور خارجه آلمان در تداوم جوس
ــگيري  ــته اي ايران گفت: اروپا مصمم به پيش صلح آميز هس
ــته اي است، اما در  ــالح هس ــلح به س از ظهور يك ايران مس

خصوص اقدام نظامي عليه ايران هشدار مي دهد.
ــزارش داد: گيدو  ــيتدپرس گ ــنا، آسوش ــه گزارش ايس ب
ــه آلمان كه در كارگاهي با حضور  ــتروله، وزير امور خارج وس
ــكا و هيالري كلينتون، وزير امور  ــون پانتا، وزير دفاع آمري لئ
ــه آمريكا صحبت مي كرد، گفت، تصميم اخير اتحاديه  خارج
اروپا براي گسترش تحريم ها عليه ايران «كامال روشن كرد 
ــلح به سالح  كه اروپا تمايلي ندارد اجازه ظهور يك ايران مس
ــت كه ايران همواره بر  ــته اي را بدهد.»اين در حالي اس هس
صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود تاكيد و اعالم كرده است 
ــته اي در دكترين دفاعي جمهوري اسالمي  ــالح هس كه س
ــتروله با اين حال در رابطه با گزارشاتي كه از  جايي ندارد.وس
ــدن رژيم صهيونيستي براي اقدام نظامي عليه ايران  آماده ش
ــديد اوضاع در  ــت مي كنند، گفت اروپا در خصوص تش صحب
رابطه با ايران هشدار مي دهد. وي در ادامه مدعي شد: هدف 

اتحاديه اروپا جلوگيري از مناقشه نظامي است.
نارضايتي آمريكا

 از مذاكرات ايران و آژانس
ــورهاي غربي كه به هيچ وجه خواهان  ــت: كش مهر نوش
ــته اي ايران نيستند پيش از انجام  حل صلح آميز موضوع هس
ــان آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران  ــفر دوم بازرس س
مدعي اشتباه بودن اين سفر شده اند.  در همين راستا، روزنامه 
ــورك تايمز به نقل از ديپلمات هاي آمريكايي و اروپايي  نيوي
ــان آژانس به ايران اشتباه است.  ــد سفر آتي بازرس مدعي ش
ــان آژانس  ــفر بازرس به ادعاي اين ديپلمات ها، از آنجا كه س
ــي انرژي اتمي به تهران، نگراني هاي آنها را درباره  بين الملل
ــفر آنها به ايران  ــته اي ايران برطرف نمي كند، س برنامه هس
ــت ايران و آژانس بين المللي  ــت. قرار اس ــتباه اس امري اش
ــفند مجددا در تهران مذاكره كنند. اين  انرژي اتمي، دوم اس
ــكل گيري يك  ــان از نگراني آمريكا از ش نوع واكنش ها نش

همكاري و پيشرفت فني جديد بين ايران و آژانس دارد.

مقدمات برگزاري يك انتخابات باشكوه 
ــور گفت: زمينه مناسبي براي  رئيس ستاد انتخابات كش
برگزاري انتخابات پرشور ، باشكوه و گسترده در كشور فراهم 
ــيدصولت مرتضوي ديروز در حاشيه مراسم تجديد  است. س
ــور با امام راحل در مرقد مطهر  ــووالن وزارت كش ميثاق مس
ــاي اجرايي و  فرمانداران در  ــام خميني(ره) افزود: هيات ه ام
ــر  اجراي منويات رهبر معظم انقالب در آمادگي كامل به س
ــفند انتخابات سالمي را در كشور  مي برند كه بتوانند در 12 اس
برگزار كنند. وي گفت: اميدواريم در 12 اسفند با حضور همه 
ــه بزرگ  ــووالن و مردم در انتخابات بتوانيم يك حماس مس

ديگر در كشور خلق كنيم. / ايرنا
آمار تاييد صالحيت از 3131 نفر گذشت 
ــت 431 داوطلب  ــد صالحي ــالم خبر تايي ــه دنبال اع ب
ــي اعتراضات ــازه بررس ــم در دور ت ــس نه ــات مجل  انتخاب

ــدگان در اين  ــدگان، آمار تاييد صالحيت ش  رد صالحيت ش
ــيدصولت  ــت. س دوره تا به امروز از 3131 نفر عبور كرده اس
مرتضوي، معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات 
ــبختانه تاكنون شوراي نگهبان با  ــور ديروز گفت: خوش كش
دقت به اعتراض داوطلبان رد صالحيت شده رسيدگي كرده 
و عالوه بر تعداد كثيري كه پيش از اين اعالم شده، صالحيت 

431 نفر را در بازنگري هايشان احراز و تاييد كرده است. 
ــان  ــوراي نگهب ــخنگوي ش ــي، س ــعلي كدخداي عباس
ــي  ــود در پايان 2 مرحله بررس ــر خ ــري اخي ــت خب در نشس
ــي و نظارت اعالم  ــوي هيات هاي اجراي ــا از س صالحيت ه
كرده بود كه بيش از 2700 نفر از داوطلبان نمايندگي نهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي تاييد صالحيت شده اند.  / ايرنا

 با هنر:تصور عدم حضور اصالح طلبان 
ساده انگارانه است 

ــد اصولگرايان با بيان  ــوراي مركزي جبهه متح عضو ش
ــفانه برخي دوستان ما در جبهه پايداري معتقدند  اين كه متاس
ــت  ــتند خوب اس چون اصالح طلبان در انتخابات حاضر نيس
ــه اصولگرايان با هم رقابت كنند، گفت: تصور عدم حضور  ك

اصالح طلبان در انتخابات ساده انگارانه است. 
ــوراي اسالمي  محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ش
ــت هاي جداگانه از جانب اصولگرايان افزود:  درباره ارائه ليس
ما همواره به دنبال وحدت بين اصولگرايان و ارائه يك ليست 
ــت واحد تالش  واحد بوده ايم و همچنان براي ارائه يك ليس
مي كنيم.وي ادامه داد: متاسفانه دوستان ما در جبهه پايداري 
ــت جداگانه مي دهند و تحليل آنها  ــما اعالم كردند ليس رس
ــت كه چون اصالح طلبان در انتخابات حاضر نيستند  اين اس
ــا هم رقابت كنند، در حالي كه  ــت كه اصولگرايان ب خوب اس
ــوراي مركزي جبهه  ــا اين تحليل را قبول نداريم.عضو ش م
متحد اصولگرايان خاطرنشان كرد: هنوز توصيه ما اين است 
ــه جبهه پايداري به جبهه متحد بيايد، 2 صندلي آنها خالي  ك
ــت در صندلي هاي خود بنشينند و با هم كار  ــت و بهتر اس اس

را جلو ببريم. / مهر
110 شبكه عليه انتخابات كار مي كنند

يك عضو جبهه متحد اصولگرايان گفت: اخالق اسالمي 
ــود و بايد مراقب باشيم كه در اين  بايد در انتخابات رعايت ش

راستا مبادا زخمي بر پيكره جامعه اسالمي وارد شود. 
غالمعلي حدادعادل در نشست جبهه متحد اصولگرايان 
ــتان با اشاره به انتخابات آينده مجلس شوراي  استان خوزس
ــالمي افزود: مردم ايران در همه صحنه هاي انتخابات در  اس
33 سال گذشته حضوري پرشور داشته اند، ولي آمريكايي ها 
هميشه در تالش بوده اند كه به مردم القا كنند كه در انتخابات 
ــيون فرهنگي مجلس  ــته باشند. رئيس كميس حضور نداش
ــتان تكراري تحريم ها، موضوع ساختگي  تصريح كرد: داس
ــنگتن و افزايش قيمت سكه و  ــفير عربستان در واش ترور س
ــتفاده از آن مي خواهند  ــت كه با اس ــه مواردي اس ارز از جمل
ــا مانع حضور حداكثري  ــغول كنند ت ذهن مردم ايران را مش
ــوند؛ اكنون 120 شبكه ماهواره اي  پاي صندوق هاي راي ش
ــبكه مدام اين  ــده كه بيش از 110 ش ــي زبان ايجاد ش فارس
ــركت كرد،  موضوع را تلقين مي كنند كه نبايد در انتخابات ش
در چنين شرايطي اميدواريم كه دولت با رسيدگي به وضعيت 

بازار سكه و ارز مانع اين توطئه هاي دشمن شود. / ايسنا
آقاتهراني: با فتنه و انحراف كنار نمي آييم

دبير جبهه پايدارى با تاكيد به پايدارى كردن روى اصول 
گفت: هرگز با فتنه و انحراف كنار نخواهيم آمد.

ــالم مرتضى آقاتهرانى، دبير جبهه پايدارى  حجت االس
ــى جبهه  ــت جوانان حام ــه در نشس ــالمى ك ــالب اس انق
متبوعش سخن مى گفت با تاكيد بر اين كه سياست بخشى 
ــر در عرصه  ــود، افزود: اگ ــت كه بايد رعايت ش ــن اس از دي
فردى خطاهايى همچون فساد و فحشا وجود دارد در عرصه 
ــت نيز اين خطاها وجود دارد كه بايد از آن پرهيز كرد. سياس
ــان مجلس از ديدگاه حضرت امام  ــت جايگاه و ش وى اهمي
ــائل را با  ــاره قرار داد و گفت بايد مس خمينى(ره) را مورد اش
خدا، ائمه و واليت فقيه حل كرد، چرا كه واليتمدارى كارها 
ــت  ــا به سياس ــت كه اساس را جلو مى اندازد و اين واليت اس

مشروعيت مى دهد.
اين نماينده تهران با توصيه به جوانان حامى جبهه پايدارى 
به رعايت اخالق در عرصه سياست ورزى به آنان توصيه كرد 
ــود بدون  ــان دهيم كه مى ش كه با اخالق مدارى به مردم نش
ــى كرد. اگرچه اختالفات طبيعى است، اما  توهين، كار سياس

اجازه نداريم در اين عرصه همه چيز بگوييم.
ــرد: البته آن چيزى كه موجب  ــتاد اخالق تاكيد ك اين اس
بيدارى مردم مى شود را بايد با رعايت مالحظه به آنان گفت.

دبير جبهه پايدارى انقالب اسالمى با بيان اينكه بايد وقتى به 
ــم تبريك بگوييم كه به وظيفه خود عمل كرده ايم، اضافه  ه
ــرد: خواه به مجلس برويم يا به مجلس نرويم، مهم وظيفه  ك

است كه بايد به آن عمل كنيم.  /  فارس
اصالح طلبان با 2 ليست در انتخابات

يك عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: اصالح طلبان 
با 2 ليست در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 

شركت مى كنند.
ــفندماه به عنوان نامزد  ــه خود در انتخابات 12 اس وى ك
ــاى اصالح طلبان در  ــت، گفت: نامزده ــور خواهد داش حض
ــاالرى به صحنه  ــت خانه كارگر و حزب مردم س قالب 2 ليس

مي آيند.  /  ايرنا

سايه خبر

ــات دولت در چهارمين روز  ــور و اعضاي هي رئيس جمه
ــا حضور در مرقد مطهر امام  ــالمي ب از دهه فجر انقالب اس
خميني(ره)، با آرمان هاي بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 

تجديد ميثاق كردند. 
ــن خميني،  ــالم سيدحس   به گزارش ايرنا، حجت االس
توليت آستان مطهر و نوه امام راحل (ره)، محمود احمدي نژاد 

و اعضاي هيات دولت را در اين مراسم همراهي كرد. 
رئيس قوه مجريه و ساير دولتمردان در اين مراسم ضمن 
ــل (ره) اداي احترام  ــامخ امام راح ــت فاتحه به مقام ش قرائ
ــس از اداي احترام  ــم پ ــد. رئيس جمهور در اين مراس كردن
ــران از نزديك با جمعي  ــالمي اي به بنيانگذار جمهوري اس
ــتند،  ــردم كه در حرم مطهر امام راحل (ره) حضور داش از م
ــات آنان، از  ــخ به ابراز احساس ــو كرد و ضمن پاس گفت وگ

نزديك در جريان مسائل و مشكالت آنان قرار گرفت. 
بيداري ملت ها مديون ايستادگي امام و امت است

ــامخ امام خميني (ره)  رئيس جمهور با تجليل از مقام ش
گفت: آگاهي و بيداري امروز بشريت و درك او از ارزش هاي 
ــاني، مديون و مرهون حركت امام خميني (ره) و  الهي و انس

شجاعت و ايستادگي بي نظير امام و امت امام است. 
ــه بنيانگذار  ــژاد پس از اداي احترام ب ــود احمدي ن محم
ــالمي ايران و تجديد ميثاق با آرمان هاي امام  جمهوري اس
راحل (ره) افزود: دهه فجر انقالب اسالمي يادآور امام و راه، 

انديشه ها و آرمان هاي بلند اوست. 
رئيس جمهور اظهار كرد: بدون شك نگاه امام (ره) نگاه 
ــي بود و جنس نگاه امام (ره) جنس نگاه پيامبر گرامي  جهان

اسالم (ص) و ساير انبيا بود. 
وي تصريح كرد: امام (ره) نجات بشر را ماموريت جهاني 
مي دانست و براي رسيدن به قله آرزوها و كماالت به دنبال 
ــار از عدالت، يگانه  ــت جهاني سرش ــازي حكوم مقدمه س
ــوز  ــود. وي افزود: امام راحل (ره) دلس ــتي و محبت ب پرس
ــود و در برابر همه  ــه مظلومان ب ــتضعفان جهان و هم مس
ظالمان ايستادگي كرد. احمدي نژاد در توصيف ويژگي هاي 
ــت: آن امام بزرگوار، انقالب  ــته امام خميني (ره) گف برجس
اسالمي را در ادامه راه انبيا و ادامه راه كربال به عنوان مقدمه 
و زمينه ساز تحول جهاني و حكومت جهاني مي دانست و در 

همين بستر فكري حركت و عمل مي كرد. 
ــام راحل (ره) به زيبايي  ــور با بيان اين كه ام رئيس جمه
ــزود: امام فرمود كه  ــوالت جهاني را پيش بيني كرد، اف تح
ــه  ــته و درآينده نزديك انديش ــم به تاريخ پيوس ماركسيس
ــه آن خواهد  ــم ب ــم ه ــه ليبراليس ــرمايه داري و انديش س

پيوست. 
وي اظهار كرد: صرف نظر از تحركات و تحوالتي كه در 
ــم  ــه و كنار جهان و در اروپا و آمريكا و منطقه ما به چش گوش
ــم كه بنيان هاي  ــك نگاه عميق تر مي بيني ــورد، در ي مي خ
ــفي و بنيان هاي كاركردي نظام سرمايه داري  فكري و فلس
ــه ليبراليسم در حال فروريختن است و آنها در يك  و انديش

بن بست كامل قرار گرفته اند.  
ــه هاي  ــروان انديش ــق پي ــزود: منط ــژاد اف احمدي ن

ــالح و زور است و آنها  ــرمايه داري و ليبراليسم منطق س س
ــد و در حال فروريختن  ــر جاذبه و نوآوري از خود ندارن ديگ
ــت 33 بهار از حركت امام (ره) و  ــتند. وي افزود: با گذش هس
ــدن و  ــرعت در حال جهاني ش ملت ايران، نگاه ملت ها به س
ــت كه همه اينها حاصل  ــدن اس ــته ش مرزها در حال برداش
ــه و رفتار امام  ــام و اتكاي انديش ــمندي ام تيزبيني و هوش
ــه علوي، انديشه حسيني و انديشه مهدوي  در مسير انديش
ــدون ترديد آن حكومت  ــت. رئيس جمهور اظهار كرد: ب اس
ــده خواهد آمد وهمه غم ها واندوه ها و  جهاني وعده داده ش
ــر را برطرف و همه زيبايي هاي موعود  مهجوريت هاي بش

را مستقر خواهد كرد. 
دشمنان ملت ايران ننگ ترور را خريده اند

ــن درباره رويكرد خصمانه برخي  رئيس جمهور همچني
ــورها گفت: عصبانيت دشمن از حركت ملت تاريخ ساز  كش
ــتيابي به قله هاي پيشرفت  ــير دس و با فرهنگ ايران در مس
ــنواره ملي  ــن جش ــژاد در چهارمي ــت.محمود احمدي ن اس
ــالمي در مصالي  ــر انقالب اس ــكوفايي فج نوآوري و ش
ــران ننگ ترور  ــمنان ملت اي ــام خميني (ره) افزود: دش ام
دانشمندان كشورمان را به خود مي خرند تا از پيشرفت ملت 

ايران جلوگيري كنند.
ــكفتن،  ــمنان از روحيه ش ــرد: دش ــان ك وي خاطرنش
ــران عصباني  ــتحكم ملت اي ــاي مس ــدواري و اراده ه امي
ــت ايران هيچ گاه  ــتند.رئيس جمهور با بيان اين كه مل هس
بدي كسي را نخواسته است، گفت: اين ملت در طول تاريخ 
ــادي هاي خود را با ديگران تقسيم كرده است؛  خوبي ها و ش

ــان هاي پست هميشه عليه ملت  اما عقده هاي متراكم انس
ــت.احمدي نژاد، اقدامات خصمانه دشمنان را  ايران بوده اس
ــت كه  ــت و افزود: اين طور نيس محدود به زمان حال ندانس
ــهادت مي رسانند  ــمندان ما را به ش تصور كنيم اكنون دانش
ــور ما اشغال شده، كتابخانه هاي ما را ويران  بلكه بارها كش
ــم  ــته را ترجمه كرده و به اس كرده اند و اكنون اين آثار برجس

خود منتشر مي كنند.
ــدي، مجيد  ــهيدان علي محم ــان اين كه ش ــا بي وي ب
ــقايى، داريوش رضايى نژاد، مصطفى  ــهرياري، رضا قش ش
ــن را دانشمندان برجسته جهانى بودند، يادآور  احمدى روش
ــمندان احترام مى گذارند  ــد: در تمامى كشورها به دانش ش
ــى، زورگويى و  بويژه ما كه از علم خود به عنوان اهرم سياس
ــتفاده نمى كنيم، بلكه علم و دانش خود را  غارت ملت ها اس
براى پيشرفت ملت ها منتشر كرده ايم.رئيس جمهور افزود: 
البته شاهد بوديم پس از آن كه چند نفر از دانشمندان ايرانى 
ــاندند، صدها جوان مومن خواستار تغيير  ــهادت رس را به ش
ــهيدان را ادامه  ــدند و اعالم كردند كه راه اين ش ــته ش رش

مى دهند.
احمدى نژاد تاكيد كرد: كسانى كه با ادبيات زشت با ملت 
ــخن مى گويند، اشتباه مى كنند؛ چرا كه ملت ايران  ايران س

راه خود را پيدا كرده است.
ــه 30 ميليون جوان ايرانى، على  ــا بيان اين كه هم وى ب
محمدى، شهريارى، قشقايى، رضايى نژاد و احمدى روشن 
هستند، گفت: ملت ايران و همه ملت ها يك خانواده هستند 
ــك جبهه قرار داريم.رئيس جمهور خطاب به  و ما همه در ي

ــور افزود: اگر براى سعادت ملت ايران يك قدم  جوانان كش
ــريت را باال مى بريد.احمدى نژاد  برداريد تراز يك ملت و بش
ــان، مخترعان،  ــود از تالش هاى همه جوان ــخنان خ در س
ــرمايه گذاران و بنياد ملى نخبگان و معاونت  ــفان، س مكتش
ــنواره ملى نوآورى  علمى و فناورى قدردانى كرد.وى، جش
ــالمى را از زيباترين صحنه ها  ــكوفايى فجر انقالب اس و ش
ــنواره تجلى  ــنواره ها توصيف كرد و افزود كه اين جش و جش
ــد: البته اگر  ــت.وى يادآور ش توانمندى هاى ملت ايران اس
بخواهيم موانع را فهرست كنيم ليست طوالنى خواهد بود، 
ــت به دست هم دهيم تا بر اين موانع غلبه كنيم. اما بايد دس

ــان كرد كه از نظر بودجه و  وى خطاب به نوآوران خاطرنش
ــتيبانى ها را روز به روز افزايش مى دهد. امكانات، دولت پش

ــت سريع تر  احمدى نژاد اظهار كرد: ملتى كه طالب علم اس
ــه روح بلند  ــا بيان اين ك ــد.وى ب ــعادت را مى چش طعم س
ــانى در اسارت دنياى مادى است، توضيح داد:  ملكوتى انس
ــا و زياده خواهى ها را  ــاال اگر بداخالقى ها، خودخواهى ه ح
نيز به آن اضافه كنيم موانع چند برابر مى شود، اما توانمندى 

انسان بر همه موانع غلبه خواهد كرد.
تجليل از خانواده شهداي علم و فناوري

ــالمي ايران در  ــود احمدي نژاد، رئيس جمهور اس محم
ــنواره ملي نوآوري و شكوفايي فجر انقالب  چهارمين جش
ــهداي عرصه علم و فناوري تجليل  ــالمي از خانواده ش اس
ــن، رضا  ــي احمدي روش ــهيدان مصطف ــواده ش كرد.خان
ــهرياري، داريوش رضايي نژاد و مسعود  ــقايي، مجيد ش قش

علي محمدي در اين مراسم مورد تجليل قرار گرفتند.

ــي ارتش  ــروي درياي ــده ني فرمان
جمهوري اسالمي ايران از پهلو گرفتن 
ــروي دريايي  ــم ني ــروه هجده ناوگ
ــتان خبر  ــدر جده عربس ــش در بن ارت
ــدام براي برقراري  ــت: اين اق داد و گف
ــورهاي منطقه و مقابله با  ارتباط با كش

ايران هراسي حائز اهميت است.
ــياري در  ــادار حبيب اهللا س اميردري
ــزود: اين ناوگروه،  ــو با مهر اف گفت وگ
ــكن شهيد  مركب از ناو خارك و ناوش

ــن )  در بندر جده  ــروز (15 بهم ــدي، صبح دي ــان قن درياب
عربستان پهلو گرفته است.

ــري ناوگروه هجدهم نيروي  وي تصريح كرد: پهلوگي
ــتان از نظر حضور ايران  ــي ارتش در بندر جده عربس درياي

ــراري ارتباط  ــاي آزاد و برق در درياه
ــه با  ــه و مقابل ــورهاي منطق ــا كش ب

ايران هراسي،  حائز اهميت است.
فرمانده نيروي دريايي ارتش، اين 
اقدام را نشانگر عزت و اقتدار ايران در 
درياهاي آزاد و بنادر خارجي دانست و 
ــردم ايران هم مي دانند كه ما  گفت: م
ــه درياهاي آزاد حضور داريم  در عرص
ــو مي گيريم و  ــادر خارجي پهل و در بن
ــالب را  ــاي انق ــگ و ارزش ه فرهن
منتقل مي كنيم.حبيب اهللا سياري افزود: اين ناوگروه، چند 
روز در بندر جده توقف دارد و مسير بعدي ناوگروه هجدهم 
ــران در آينده  ــالمي اي نيروي دريايي ارتش جمهوري اس

اعالم خواهد شد.

ــواري ونزوئال  ــفير جمهوري بولي س
ــه اخير وزيران خارجه  ــاره به جلس با اش
ــا (10  ــه آلب ــو اتحادي ــورهاي عض كش
ــكاي التين) گفت:  ــور منطقه آمري كش
ــه قطعنامه اي در حمايت از  در اين جلس
ــته اي ايران  ــاي صلح آميز هس برنامه ه
ــكوزكارابايو،  ــد.ديويد والس ــادر ش ص
سفير ونزوئال در تهران در حاشيه مراسم 
بيستمين سالگرد آغاز انقالب بوليواري 
ــتان گفت وگوي  ــال كه در بوس در ونزوئ

ــگاران افزود: وزيران  ــد در گفت وگو با خبرن ــران برگزار ش ته
خارجه اتحاديه آلبا تهديدهاي نظامي عليه جمهوري اسالمي 
ايران را محكوم كردند.وي با اشاره به سفر محمود احمدي نژاد 
ــران و كاراكاس در اين  ــور به كاراكاس گفت: ته رئيس جمه

سفر توافق كردند توافق هاي قبلي خود 
را توسعه دهند.

ــي با بيان  ــات ونزوئالي ــن ديپلم اي
اين كه در اين سفر قراردادهايي در زمينه 
ــك، نانوتكنولوژي و  نظامي، تكنولوژي
ــد،  صنعتي ميان ايران و ونزوئال امضا ش
ــعه  افزود: مقامات ونزوئال در حال توس
ــاورزي و انتقال  ــش كش ــط در بخ رواب
تكنولوژي آن هستند و سفر احمدي نژاد 
روابط دو جانبه را محكم تر و برجسته تر 
ــبكه  ــوالي درخصوص راه اندازي ش ــخ به س كرد.وي در پاس
ــبكه  ــان در ايران، اظهار كرد: راه اندازي اين ش ــپانيايي زب اس
ــبي براي گسترش روابط فرهنگي و  تلويزيوني فرصت مناس

انتقال تجربيات بين كشورهاي مختلف است.

 تجديد ميثاق دولت با آرمان هاي امام (ره)
رئيس جمهور : بيداري امروز بشريت و در ك ارزش هاي الهي و انساني مرهون شجاعت و ايستادگي امام و امت امام است  

رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اين كه آمريكا چشم 
ــالح هاي كشتارجمعي رژيم صهيونيستي  خود را در برابر س
ــت، به انقالبيون منطقه توصيه كرد مراقب باشند  ــته اس بس
ــطرنج دشمن قرار نگيرند؛ چرا كه غرب تالش مي كند  در ش

بيداري اسالمي را مخفي كند.
به گزارش فارس، علي الريجاني روز گذشته در همايش 
ــالمي در سينما» با اشاره به تحوالت يك سال  «بيداري اس
ــال  ــت: در مجموع از حوادثي كه در يك س ــر منطقه گف اخي
گذشته رخ داد، برجسته ترين موضوع، همين انقالب بيداري 

اسالمي بود.
ــه دنبال از هم  ــان اين كه عده اي ب ــس با بي ــس مجل رئي
ــيدن تحوالت و انقالب هاي منطقه هستند، تاكيد كرد:   پاش
گاهي وسط اين طوفان عظيم، برخي به دنبال ايجاد درگيري 
ــني هستند. اين در  ــيعه و س فرقه اي و اختالف افكني بين ش
حالي است كه بيداري اسالمي ربطي به اين فرقه ها ندارد، اما 

دشمنان مي خواهند بيداري اسالمي ديده نشود.

ــات و  ــي از مقام ــه برخ ــرد:   البت ــه ك ــي اضاف الريجان
ــتند كه وجه اسالمي  صاحب نظران غربي نيز در تالش هس
بيداري اسالمي منطقه را ناديده بگيرند. به نحوي كه ضديت 
ــدري بزرگ مي كنند كه  ــوري را در اين انقالب ها بق ديكتات

ديگر وجه اسالمي آن ديده نشود.
ــزود: اگر از همه اختالفات در تحليل ها عبور كنيم  وي اف
مي بينيم اين جريان توفنده كه در يك سال اخير 4 ديكتاتور را 
به زمين زده است نوعي بازگشت به خويشتن براي مسلمين 
ــار عقب افتادگي  ــرون مختلف دچ ــلمانان در ق ــت؛ مس اس
ــلطه ديكتاتورهاي  ــده و پس از جنگ جهاني نيز تحت س ش
ــاس  ــرار گرفتند و اين براي آنها احس ــانده غرب ق دست نش

حقارت به بار آورد.
همچنين رئيس مجلس شوراي اسالمي و وزير فرهنگ 
ــالمي در سينما از  ــالمي در همايش بيداري اس ــاد اس و ارش
ــن نخبه علمي كشور  ــهيد مصطفي احمدي روش خانواده ش

تقدير كردند.

ــام تاكيد كرد: مردم  ــخيص مصلحت نظ رئيس مجمع تش
ــخ تهديدات و  ــي در راهپيمايي 22 بهمن، پاس با حضور حماس

تحريم هاي دشمنان نظام اسالمي را خواهند داد.
ــنجاني در آغاز  به گزارش فارس، آيت اهللا اكبر هاشمي رفس
ــه با حضور  ــخيص مصلحت نظام ك ــروز مجمع تش ــه دي جلس
ــكيل شد، با تبريك ايام خجسته و بزرگ دهه  اكثريت اعضا تش
ــالمي را افتخاري جاويدان براي تاريخ  فجر، پيروزي انقالب اس

اسالم، تشيع و ايران دانست.
ــالمي ابراز اميدواري كرد  وي با تاكيد بر عظمت انقالب اس
ــتگاه هاي  ــط دس ــاي فرهنگي و تبليغي اين ايام توس برنامه ه

تبليغي در خور و شأن و بزرگي آن باشد.
ــنجاني گفت: در بزرگداشت ايام اهللا دهه فجر،  هاشمي رفس
بايد از انجام برنامه هاي كم محتوا و سخيف مانند بي سليقگي در 
ــتفاده از ماكت هاي مقوايي كه بعضا مي تواند مورد اعتراض  اس
ــرار گيرد،  ــمنان انقالب نيز ق ــتفاده دش ــردم فهيم و سوءاس م
ــخيص مصلحت نظام گفت:  ــود.رئيس مجمع تش خودداري ش

ــانه هاي همگاني بويژه رسانه ملي  ــتگاه هاي تبليغاتي و رس دس
ــنگيني در جلوگيري از تحريف تاريخ  ــه ملي و تاريخي س وظيف
ــت و واقعي دستاوردهاي انقالب اسالمي  انقالب و معرفي درس

دارند.
ــار مي رود  ــغ انتظ ــر تبلي ــان ام ــرد: از متولي ــد ك وي تاكي
ــب تري براي  ــأن مناس ــب و در خور ش برنامه ريزي هاي مناس
ــت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي تدارك ديده  ايام گراميداش
ــر زياد حضور مردم در  ــنجاني با توجه به تاثي شود.هاشمي رفس
ــي يوم اهللا 22 بهمن  ــاي مختلف انقالب، به راهپيماي صحنه ه
اشاره كرد و گفت: حضور حماسي و همه جانبه تمام آحاد مردم در 
اين راهپيمايي كه مورد تاكيد رهبر معظم انقالب در خطبه هاي 
نماز جمعه نيز قرار گرفت، حاكي از عمق عشق و وفاداري مردم 
ــت.وي افزود: حضور حماسي و  ــالمي اس به انقالب و نظام اس
گسترده مردم در صحنه، اثبات مي كند تفكر انقالبي مردم پس 
ــت 32 سال از انقالب اسالمي همچنان باطراوت مانده  از گذش

و كهنه نشده است.

ــك كروز دريايي ظفر روز  ــامانه موش خط توليد انبوه س
گذشته همزمان با چهارمين روز از ايام اهللا دهه فجر با حضور 
ــتين  ــلح افتتاح و نخس ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش
سري از اين نوع سامانه تحويل نيروي دريايي سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي شد. 
ــدار احمد وحيدي،  ــردار سرتيپ پاس به گزارش ايرنا، س
وزير دفاع در مراسم تحويل اين موشك ها به نيروي دريايي 
سپاه كه با حضور سردار سرتيپ پاسدار علي فدوي، فرمانده 
ــد در جمع خبرنگاران گفت: موشك كروز  اين نيرو برگزار ش
دريايي ظفر يك موشك ضدكشتي، كوتاه برد و راداري است 
ــت اهداف كوچك و متوسط را با دقت بسيار باال  كه قادر اس

هدف قرار داده و منهدم كند. 
ــناورهاي  ــدي، قابليت نصب روي انواع ش ــردار وحي س

ــبك و تندرو، وزن كم با قابليت ضد جنگ الكترونيك باال  س
و قدرت تخريب فوق العاده را از ويژگي سامانه موشك كروز 

ــامانه كامال بومي و  دريايي ظفر ذكر كرد. وي افزود: اين س
ــت توانمند متخصصان زبده و كارآمد سازمان صنايع  به دس

هوافضا طراحي و ساخته شده است. 
ــتيباني نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد:  وزير دفاع و پش
ــك ظفر پس از شليك با كاهش ارتفاع به مرحله كروز  موش
رسيده تا از ديد دشمن پنهان بماند و در مرحله پاياني پس از 

كشف هدف در ارتفاع پايين هدف را منهدم مي كند. 
ــردار وحيدي با اشاره به سرعت عمليات و قابليت هاي  س
تاكتيكي اين سامانه گفت: موشك ظفر قادر است هر 3 ثانيه 
به صورت تكي و چندتايي اهداف را مورد اصابت قرار دهد. 
ــاخت و توليد انبوه سامانه موشك كروز  وي، طراحي، س
ــري براي صنايع هوافضاي  ــي ظفر را ظفرمندي ديگ درياي
ــرد كه توانمندي  ــالح جديدي توصيف ك وزارت دفاع و س
ــي و قدرت تحرك و چابكي نيروي دريايي جمهوري  عمليات

اسالمي ايران را به نحو چشمگيري ارتقا مي دهد. 

الريجاني:  غرب تالش مي كند بيداري اسالمي را مخفي كند   اعتراض هاشمي به استفاده از ماكت هاي مقوايي در دهه فجر

قطعنامه وزراي خارجه آلبا در حمايت از برنامه هاي هسته اي ايرانناوگروه ايران در بندر جده عربستان پهلو گرفت

افتتاح خط توليد سامانه موشك كروز دريايي ظفر

 تا انتخابات

سردمداران آمريكايي، ملت 
ايران را از جنگ نترسانند 

جانشين فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت: 
سردمداران يك درصدي آمريكا، ايرانيان را از جنگ نترسانند، 
جنايت ها و دشمني هاي آنان بغض و كينه اي متراكم در قلوب 
ــرتيپ  ــت. به گزارش ايرنا، اميرس ــت ايران ايجاد كرده اس مل
ــوي روز گذشته در مراسم صبحگاه مشترك  عبدالرحيم موس
ــي ارتش افزود: ما مرد جنگيم،  ــاي نمونه نيروي هواي يگان ه
ــال دفاع مقدس ثابت كرديم و هر زمان  اين موضوع را در 8 س
ــت مي كنيم. وي  ــر از پيش ثاب ــد آن را عبرت آموزت الزم باش
ــه به اصطالح «همه گزينه هاي  ــان كرد: اين كليش خاطرنش
ــت» كه نخ نما، مردود و بي اثر بودن آن براي خود  روي ميز اس
ــتاب دهنده  ــده، نمي تواند حركت ش آمريكايي ها هم ثابت ش

ملت بزرگ ايران را كاهش دهد. 

پرتاب ماهواره نويد، پاسخ 
كوبنده به تحريم هاست

ــي و بين الملل،  ــتراتژيك عرب ــر مركز مطالعات اس مدي
ــاب موفقيت آميز ماهواره نويد علم و صنعت را نويدبخش  پرت
ــلطه علمي آمريكا و صهيونيسم و پاسخ  رهايي جهانيان از س
ــه جمهوري  ــاي متوالي غرب علي ــه تحريم ه ــده اي ب كوبن

اسالمي ايران دانست.
ــزود: اين موفقيت كه  ــه گزارش فارس غالب قنديل اف ب
ــران مي افزايد،  ــارت علمي اي ــن ديگري بر افتخ برگ زري
ــطح كالن و  ــت عظيمي براي ملت هاي جهان در س موفقي
ــالمي به صورت ويژه  ــاري براي ملت هاي عربي و اس افتخ

به شمار مي رود.

رزمايش «حاميان واليت» 
سپاه آغاز شد

ــداران انقالب اسالمي  ــپاه پاس فرمانده نيروي زميني س
ــپاه در  ــاز رزمايش «حاميان واليت» نيروي زميني س از آغ

جنوب كشور خبر داد.
ــدار محمد پاكپور اظهار كرد: اين  ــرتيپ پاس ــردار س س
ــاي تخصصي نيروي زميني  ــله رزمايش ه رزمايش از سلس
ــي از  ــركت تكاوران و بخش ــروز با ش ــت كه از دي ــپاه اس س

يگان هاي عملياتي قرارگاه مدينه برگزار مي شود.
ــا بيان اين كه نزديك به يك ماه قبل نيروي زميني  وي ب
ــهداي وحدت» را در شرق كشور  ــپاه رزمايش زرهي «ش س
ــون نيز رزمايش هوابرد «حاميان  برگزار كرد، افزود: هم اكن

واليت» در منطقه عمومي جنوب كشور برگزار مي شود.
ــا و  ــي از نوآوري ه ــد: بخش ــادآور ش ــور ي ــردار پاكپ س
ــپاه در تمامي ابعاد در  ــاي جديد نيروي زميني س توانمندي ه

رزمايش «حاميان واليت» به نمايش گذاشته مي شود.
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