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 احضار سفير جمهوري آذربايجان 
به خاطر پناه دادن به تروريست ها

ــان را به دليل تردد برخي  ــفير جمهوري آذربايج ايران س
تروريست هاي مرتبط با ترور دانشمندان هسته اي ايران به آن  
كشور و برخورداري آنان از برخي تسهيالت به وزارت خارجه 
ــار كرد. به گزارش اداره كل اطالعات و مطبوعات وزارت  احض
امور خارجه، به دنبال تردد برخي از تروريست ها و  برخورداري آنان 
ــهيالت براي عزيمت به تل آويو و همكاري با شبكه هاي  از  تس
جاسوسي رژيم صهيونيستي، جوانشير آخوندوف سفير آن كشور 
ــه وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض دولت جمهوري  ب
اسالمي ايران به وي ابالغ شد. مديركل مشترك المنافع و قفقاز 
وزارت امور خارجه در اين مالقات ضمن ارائه يادداشت اعتراض، 
ــت كه از فعاليت هاي  از دولت جمهوري آذربايجان موكداً خواس
سازمان جاسوسي موساد عليه جمهوري اسالمي ايران در خاك 
آن كشور جلوگيري شود. در اين مالقات همچنين نسبت به رفتار 
نامناسب جمهوري آذربايجان با نمايندگان نهادهاي جمهوري 
اسالمي ايران در آن كشور، تبليغات ضد ايراني روزمره رسانه اي 
و همچنين توقيف كاميون هاي باري ايراني در مسير آستارا - باكو 
ــد و توقف فوري اين قبيل اقدامات غيردوستانه  قويا اعتراض ش

مورد تاكيد قرار گرفت.

ناتو: برنامه اي براي حمله به ايران نداريم
سايت عصر ايران نوشت: ناتو اعالم كرد براي مواجهه با 

برنامه هسته اي ايران قصد ندارد وارد فاز نظامي شود.
ــياي مركزي و  ــوراي، نماينده ويژه ناتو در آس ــز آپات جيم
قفقاز، در يك جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه باكو با بيان اين 
ــارهاي ديپلماتيك و اقتصادي بر ايران  خبر افزود: ناتو بر فش
ــد: هدف اعضاي  ــز دارد. نماينده ناتو در ادامه مدعي ش تمرك
ــته اي و كسب اطمينان از  ناتو پايبندي ايران به تعهدات هس
ــت كه فعاليت هاي هسته اي اين كشور كامال  ــاله اس اين مس
صلح آميز است. ادعاي اين نماينده ارشد ناتو در حالي است كه 
تاكنون هيچ سند و مدركي دال بر انحراف ايران از فعاليت هاي 

صلح آميز هسته اي كشف و ارائه نشده است.

ژاپن خواستار معافيت از تحريم ايران شد
ــت ژاپن از  ــه « معافي ــا بيان اين ك ــت وزير ژاپن ب نخس
ــتاريم»، صراحتا  ــران را خواس ــاي آمريكا عليه اي تحريم ه
ــكا عليه  ــي كه آمري ــوص تحريم هاي ــود را درخص ــر خ نظ
ــفيد به  ــت،  اعالم كرد. كاخ س ــانده اس ايران به تصويب رس
ــد هفته قبل دور جديدي از  ــورهاي اروپايي از چن همراه كش
ــورمان در  محدوديت ها بخصوص در حوزه نفت را عليه كش
نظر گرفته است.  به گزارش ايسنا و به نقل از آسوشيتدپرس، 
ــر لزوم حل  ــن با تاكيد ب ــت وزير ژاپ ــيهيكو نودا نخس يوش
ــته اي ايران تاكيد كرد: توكيو قصد  ــاله هس ديپلماتيك مس
ــاره معافيت از مجازات آمريكا  ــا مقامات آمريكايي درب دارد ب
عليه شركت هايي كه با ايران تجارت مي كنند، مذاكره كند.

ــت موسسات مالي ژاپني كه با  نودا افزود: ژاپن اميدوار اس
بانك مركزي ايران تبادالت دارند استثنا واقع شوند. 

سايه خبر

فردا، آخرين مهلت دريافت شكايت 
رد صالحيت شدگان

ــت خبر بود كه درباره رد صالحيت يا  روزگذشته خبر پش
ــد صالحيت داوطلبان نمايندگي در نهمين دوره مجلس  تايي
ــالمي در خبرگزاري ها و سايت ها منتشر مي شد.  شوراي اس
ــد كه علت  البته برخي از اين خبرها بالفاصله تكذيب مي ش
آن هم به اين موضوع برمي گشت كه برخي كانديداهايي كه 
جزو نمايندگان فعلي مجلس هستند، با تاكيد بر اين كه هنوز 
فرصت شكايت از نتايج اعالم شده مبني بر رد صالحيتشان 
ــوي  ــرانجام از س وجود دارد، اميدوارند كه صالحيت آنها س

شوراي نگهبان براي مجلس نهم تاييد شود.
شوراي نگهبان بعد از اعالم نظرش درخصوص صالحيت 
كانديداهايي كه توسط هيات نظارت تاييد شده اند، نظر خود را 
به فرمانداري ها ابالغ كرد و داوطلبان از روز گذشته در نامه هايي 
ــان رسيد، از نظر شوراي نگهبان درباره خود باخبر  كه به دستش
شدند. به گفته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 
در اين مرحله 3400 نفر از كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي 
ــده اند كه اين رقم حدود 70 درصد  اسالمي تأييد صالحيت ش
ــوراي  ــكيل مي دهد.  در همين حال ش ثبت نام كنندگان را تش
ــان را تاييد نكرده،  فرصت  ــه افرادي كه صالحيتش نگهبان ب
ــكايتي دارند،  آن را  ــت تا اگر در اين مورد ش 3 روزه اي داده اس
اعالم كنند و شوراي نگهبان نيز بنابر مصوبه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در سال 78، موظف است به شكايت معترضان 

دقيقا رسيدگي كند. 
ــوراي نگهبان تا فردا  ــده انتخابات، ش بنابر جدول اعالم ش
يعني 25 بهمن ماه،  به شكايت داوطلبان رسيدگي خواهد كرد 
ــامي نامزدها در حوزه هاي مختلف به طور  ــفند ماه اس و دوم اس

قطعي اعالم خواهد شد.

قدرداني سخنگوي فراكسيون 
اصالح طلبان مجلس از شوراي نگهبان 
ــيون اصالح طلبان مجلس عملكرد  ــخنگوي فراكس س
ــي  ــوراي نگهبان در ارتباط با اصالح طلبان هنگام بررس ش
ــم را مثبت  ــاي اصالح طلب مجلس نه ــت نامزده صالحي
ــوراي نگهبان در اين دوره انتخابات  ارزيابي كرد و گفت: ش

برخورد جناحي نداشته است.  
به گزارش مهر، داريوش قنبري با بيان اين مطلب افزود: 
شوراي نگهبان در بررسي صالحيت نامزدهاي اصالح طلب 
انتخابات مجلس نهم بسياري از مشكالتي را كه هيات هاي 
ــت كرده بودند،  اجرايي براي كانديداهاي اصالح طلب درس
ــام(ره) مجلس  ــيون خط ام ــخنگوي فراكس ــع كرد. س رف
ــوراي نگهبان در زمينه تاييد صالحيت  ــتم   عملكرد ش هش
ــدواري كانديداهاي  ــب را مايه امي ــاي اصالح طل كانديداه
اصالح طلب حاضر در صحنه خواند و گفت: اين رويه شوراي 
ــم مي تواند كمك خوبي به  ــان در انتخابات مجلس نه نگهب

افزايش سطح مشاركت مردم باشد.

 تا انتخابات

ادامه از صفحه اول
ــاز جذب  ــتادگي زمينه س ــد: مقاومت و ايس ــد كردن تأكي
دل هاي مردم و ذخيره بزرگي است كه بايد آن را حفظ كرد.

ــه جمهوري  ــد بر اين ك ــالمي با تأكي ــر انقالب اس رهب
اسالمي ايران قضيه فلسطين را قضيه اي اسالمي و موضوع 
ــطين  ــان كردند: ايران در قضيه فلس خود مي داند، خاطرنش
ثابت و صادق است و همواره در كنار مردم فلسطين و مقاومت 

خواهد بود.
ــماعيل هنيه، نخست وزير قانوني دولت فلسطين نيز  اس
ــندي فراوان از ديدار با رهبر  ــخناني ضمن ابراز خرس در س
ــالمي و تبريك سالگرد پيروزي انقالب اسالمي  انقالب اس
ــالمي، امسال در حالي  ــالگرد پيروزي انقالب اس گفت: س
ــاهد تحوالت و تغييرات  ــود كه دنيا و منطقه ش برگزار مي ش
ــكر از  ــت. وي با تش ــالمي بوده اس بزرگي بويژه بيداري اس
ــطين افزود:  ــاي دولت و ملت ايران از قضيه فلس حمايت ه
من از نزديك و همچنين در پروازي كه با هلي كوپتر داشتم، 
ــم 22 بهمن در تهران  ــاهد حضور ميليون ها نفر در مراس ش
ــتراتژيك براي موضوع  ــران را ذخيره اس ــودم و ما ملت اي ب

فلسطين مي دانيم.
هنيه سپس با اشاره به 3 راهبرد دولت قانوني فلسطين، 
ــطيني از بحر تا  ــرزمين هاي فلس تأكيد كرد: آزادي همه س
ــازش  ــر، تأكيد بر مقاومت و نپذيرفتن گفت وگوهاي س نه
ــطين 3 راهبرد اصلي  ــالمي بودن قضيه فلس و تأكيد بر اس

ما هستند.
ــت وزير قانوني دولت فلسطين با تأكيد بر ايمان به  نخس
ــطين و نابودي  ــده الهي و قطعي بودن پيروزي ملت فلس وع
ــتي، خطاب به رهبر انقالب اسالمي افزود:  رژيم صهيونيس

ــما چندي پيش فرموديد ما در دوران بدر و  همان گونه كه ش
ــعب ابي طالب قرار  ــتيم و به هيچ وجه در دوران ش خيبر هس

نداريم.

 تاكيد احمدي نژاد و هنيه بر مقاومت 
ــالمي ايران و نخست وزير فلسطين  رئيس جمهوري اس
ــزون رژيم  ــاره به ضعف روزاف ــترك با اش ــز در ديدار مش ني

صهيونيستي و حاميان آن بر ضرورت مقاومت به عنوان تنها 
ــرزمين هاي فلسطين و قدس شريف و پيروزي  راه آزادي س
ــنا، محمود احمدي نژاد  ملت ها تاكيد كردند. به گزارش ايس
در ديدار اسماعيل هنيه با بيان اين كه موضوع فلسطين يك 
مساله جهاني است، اظهار كرد: فلسطين به اين خاطر جهاني 
ــريت در مقابل رژيم  ــت كه امروز به نمايندگي از همه بش اس
ــلطه مستكبران بر جهان در  ــتي به عنوان ابزار س صهيونيس

حال ايستادگي است. 
 الريجاني: رژيم صهيونيستي بشدت منزوي است

رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز به نخست وزير منتخب 
مردم فلسطين گفت: رژيم صهيونيستي با تحوالت جديد در 
ــدت در انزوا قرار گرفته و نسبت به چشم انداز روند  منطقه بش

تحوالت كنوني بشدت در هراس است.
ــح ديروز در ديدار  ــنا، علي الريجاني صب به گزارش ايس
ــاره به آيات و وعده هاي محكم الهي  ــماعيل هنيه با اش با اس
تاكيد كرد: پيروزي ملت فلسطين نزديك است و نصرت الهي 

سرانجام شامل ملت مجاهد و مقاوم فلسطين خواهد شد.
ــطين به  ــالمي فلس وي با تاكيد بر پايبندي مقاومت اس
ــا گزينه راهبردي  ــود گفت: مقاومت تنه ــان و اصول خ آرم
ــت و تمام پيروزي به دست آمده حاصل  ــطين اس ملت فلس
ــالمي  مقاومت و پايداري به اصول و آرمان هاي مقاومت اس

بوده است. 
ــطين با تاييد ديدگاه هاي  رئيس دولت منتخب مردم فلس
ــورد تحوالت منطقه از جمله  ــالمي ايران در م جمهوري اس
ــوريه انجام  ــرايط در س ــت: بهترين ش ــوريه گف ــاع س اوض
ــت عليه رژيم  ــور در خط مقاوم ــات و حفظ اين كش اصالح

صهيونيستي است. 

مقاومت فلسطين مراقب نفوذ سازشكاران باشد
رهبر معظم انقالب:
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ــوداگر از فرماندهان  ــم تشييع پيكر سردار احمد س مراس
ــگاه علوم و معارف دفاع  ايام جنگ تحميلي و رئيس پژوهش
ــري از فرماندهان  ــروز با حضور جمع كثي ــدس، صبح دي مق
ــتاد كل به سمت خيابان شهيد  ــلح از مسجد س نيروهاي مس

قدوسي برگزار شد.
ــن فيروزآبادي رئيس ستاد كل  ــكر سيدحس ــردار سرلش س
ــابق سپاه و ارتش ،  ــلح،  فرماندهان كل كنوني و س نيروهاي مس
فرماندهان دوران دفاع مقدس و جمع زيادي از همرزمان مرحوم 

سوداگر و خانواده شهدا ازجمله حاضران در اين مراسم بودند.
ــوراي اسالمي و آيت اهللا   علي الريجاني رئيس مجلس ش
ــنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت  ــمي رفس اكبر هاش
ــوداگر  ــت مرحوم احمد س نظام نيز با صدور پيام هايي درگذش

را تسليت گفتند.  
ــس از انتقال به  ــوداگر پ ــت امروز پيكر مرحوم س قرار اس

ــود. ــپرده ش ــهداي دزفول به خاك س  زادگاهش، در گلزار ش
ــال 1339 در يك خانواده مذهبي در  ــوداگر س حاج احمد س
ــد. وي از همان ابتدا در  ــهر دارالمومنين دزفول به دنيا آم ش
ــال 1359  ــگ، كار اطالعاتي را  انتخاب كرد تا اين كه س جن
ــد.  ــمتي  از پاي چپ وي قطع ش در منطقه كرخه زخمي وقس
ــداكاري  و ايثارگري هاي او در منطقه رقابيه در قالب گروه  ف
ــايي و اجراي كمين عليه دشمن همواره در  ــتيـ  شناس گش

خاطرات همرزمانش به يادگار مانده است.
ــبب شد  ــادت هاي بي نظير وي در عمليات فتح فاو س رش
ــكيل قرارگاه عملياتي قدس  ــال 1365 در تش تا در ابتداي س
ــاركت داشته باشد و مسوول اطالعات اين قرارگاه شود.  مش
ــوداگر در جبهه ها همراه با پدر و برادرانش  ــردار س حضور س
ــود تا در عمليات كربالي 5 يكي از برادرانش به درجه رفيع  ب

شهادت نائل آمد.

ــفير و نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران در سازمان  س
ملل متحد در نيويورك گفت: جمهوري اسالمي ايران آماده 
ــوم به 1+5 است، اما  ــورهاي عضو گروه موس مذاكره با كش

برسر حقوق مسلم خود معامله نخواهد كرد.
 محمدخزاعي در مصاحبه با راديو ان. پي. آر آمريكا تاكيد 
كرد: كساني كه تصور مي كنند ايران با فشار و تحريم، رويكرد 
ــتباه مي كنند،  ــي خود را تغيير خواهد داد اش ــي و اصول منطق
ملت ايران در طول تاريخ هيچ گاه در مورد حقوق مسلم خود 

سازش نكرده  است. 
ــت، افزود:  ــازنده نيس ــد براين كه تحريم س ــا تاكي وي ب
ــرب، تحريم هاي جاري، مردم ايران را  برخالف ادعاهاي غ
ــردم ايران مي گويند در برابر  ــت و وقتي م هدف قرار داده اس
فشارها مقاومت خواهيم كرد، اين به مفهوم آن نيست  كه ما 
ــتيم، بلكه مقاومت بخشي  به دنبال رويارويي يا درگيري هس

از هويت ملتي با فرهنگ است كه بيش از 5000 سال سابقه 
دارد.  خزاعي در خصوص مذاكرات جمهوري اسالمي ايران 
و گروه 1+5 تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران پاسخ  نامه 
ــال خواهد كرد و آماده مذاكرات جدي و  ــتون را ارس خانم اش

بدون پيش شرط است. 
سفير و نماينده دائم كشورمان درباره اظهارات مقامات 
ــته اي  ــتي در خصوص ماهيت برنامه هس رژيم صهيونيس
كشورمان گفت: رژيم صهيونيستي حق اظهار نظر در مورد 
ــدارد، چون خود آنها  ــته اي صلح آميز ايران را ن برنامه هس
ــته اي و عدم رعايت  ــالح هس ــتن س متهم رديف اول داش
ــتار جمعي  ــالح هاي كش ــترش س مقررات پيمان منع گس
ــار وارد  ــورهاي جهان بايد به اين رژيم فش ــتند و كش هس
ــترش سالح هاي كشتار جمعي  بياورند تا به پيمان منع گس

بپيوندد.

ايران آماده مذاكره است، اما بر سر حقوق خود معامله نخواهد كردوداع فرماندهان دفاع مقدس با پيكر سردار سوداگر
خزاعي: ايران آماده مذاكرات جدي و بدون پيش شرط استپيكر اين فرمانده ايام دفاع مقدس در گلزار شهداي دزفول به خاك سپرده مي شود

سيد حسن خميني: نبايد از خدمت به مردم خسته شد 
ــت كنيم واال هيچ عملي از ما  ــام(ره) گفت: بايد هر چه در توان داريم به مردم خدم ــادگار ام ي
پذيرفته نمي شود.  به گزارش ايسنا، حجت االسالم سيدحسن خميني در ديداري كه با حبيب اهللا 
عسگراوالدي، نماينده ولي فقيه در كميته امداد وانواري، سرپرست اين نهاد به مناسبت سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي داشت، با بيان اين كه در آستانه پيروزي انقالب بايد جايگاه كميته امداد 
ــد. بايد  ــد،  گفت: خدمت زمان و مكان نمي شناس را به عنوان يكي از كارهاي بزرگ امام يادآور ش

هرچه در توان مسووالن است به مردم خدمت كنند، نبايد از خدمت به مردم خسته شد.


