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 شهادت پسر عماد مغنيه 
توسط صهيونيست ها در سوريه

ــرد كه  ــه اي اعالم ك ــدور بياني ــا ص ــان ب ــزب اهللا لبن ح
ــروه از نيروهاي ــه يك گ ــتي ب ــه ارتش صهيونيس  در حمل

 اين حزب در منطقه القنيطره سوريه، تعدادي از نيروهاى اين 
حزب به شهادت رسيدند.

ــت: در جريان  ــه آمده اس ــا در اين بياني ــه گزارش ايرن ب
ــاي مجاهد حزب اهللا در  ــي ميداني گروهي از نيروه سركش
شهرك مزرعه االمل در منطقه القنيطره سوريه، بالگردهاي 
دشمن صهيونيستي با موشك به سوي آنان شليك كردند.

ــت كه اين حمله موشكي دشمن  در ادامه اين بيانيه آمده اس
ــتي به شهادت چند نفر از نيروهاي مجاهد حزب اهللا  صهيونيس
ــامي آنها به خانواده شان اعالم خواهد شد. بر  ــد كه اس منجر ش
اساس اين گزارش، جهاد مغنيه، فرزند شهيد عماد مغنيه و محمد 

عيسي از نيروهاى به شهادت رسيده در اين حمله هستند.
 نخست وزير انگليس: حق توهين

به عقايد ديگران وجود دارد
نخست وزير انگليس ضمن مخالفت با سخنان اخير پاپ 
ــيس كه گفته بود نبايد به بهانه آزادي بيان به ديگران  فرانس
ــانه ها حق چاپ مطالبي را كه  ــد: رس توهين كرد، مدعي ش

ممكن است براي عده اي توهين آميز تلقي شود، دارند. 
ــي، ديويد كامرون  به گزارش فارس و به نقل از بي.بي.س
ــار نظري عجيب افزود: «فكر مي كنم در يك جامعه  در اظه

آزاد، حق توهين به دين ديگران وجود دارد.»
ــيحي هستم. اگر شخصي  كامرون گفت: «من يك مس
ــت آن را  ــيح بگويد، ممكن اس چيز توهين آميزى درباره مس
ــز بدانم. اما در يك جامعه آزاد من اين حق را ندارم  توهين آمي

كه مثال نفرت خود را بر سر آنها خالي كنم.»
او تاكيد كرد تا زماني كه نشريات در چارچوب قانون عمل 
كنند،  حق چاپ هر مطلبي را دارند؛ حتي اگر اين مطالب براي 

عده اي توهين آميز باشد.
پيشنهاد تحريم اجناس فرانسوي

ــركل مجمع جهاني  ــن اختري، دبي ــت  اهللا محمدحس آي
ــاره به انتشار كاريكاتور  اهل  بيت(ع) در گفت وگو با مهر با اش
ــه و  ــوه قضايي ــنهاد داد: ق ــوي پيش ــريه فرانس ــن نش موه
ــالمي از اقدام  ــري و اس ــازمان هاي مردم نهاد حقوق بش س
شارلي ابدو شكايت كنند و اين انزجار به دولت فرانسه اعالم 
ــود. او تاكيد كرده؛ اتاق هاي بازرگاني كشورهاي اسالمي  ش

اجناس فرانسوي را تحريم كنند.
مجرميت «انتخاب» و «سالم نو»

ــايت  ــتان تهران مدير س ــه مطبوعات اس ــات منصف هي
ــر اكاذيب به قصد تشويش اذهان  «انتخاب» را به اتهام «نش
ــه اتهام «توهين  ــالم نو» را ب ــايت «س عمومي» و مدير س
ــي عليه نظام» مجرم  ــئوالن نظام» و «فعاليت تبليغ به مس
ــت. به گفته  ــتحق تخفيف در مجازات ندانس ــت و مس دانس
ــتان  ــائيان، دبير هيات منصفه مطبوعات اس ــر كس علي اكب
ــو كرده، اين دادگاه  ــران كه با واحد مركزي خبر گفت وگ ته
ــتان تهران به رياست قاضي  ــعبه 76 دادگاه كيفري اس در ش

سيامك مدير خراساني برگزار  شده بود.
فرار دختر ايرانيـ  انگليسي

 از دست داعش
يك دختر ايرانيـ  انگليسي كه چندي پيش براي پيوستن 
به داعش به سوريه سفر كرده بود، توانست از آنجا فرار كند. به 
گزارش شبستان، «ترانه شكيل» دختر ايراني االصلي كه در 
انگليس زندگي مي كرد، چند ماه پيش بدون اين كه به كسي 
ــوريه  بگويد به همراه فرزند نوزاد خود انگليس را به مقصد س
ترك كرد. او به خانواده خود گفته بود كه به همراه فرزند خود 

براي گذراندن تعطيالت به اسپانيا سفر مي كند. 
ــدش را براي  ــود و فرزن ــلفي خ ــي بعد او عكس س مدت
ــهر رقه  ــالم مي كند كه در ش ــتد و اع ــواده اش مي فرس خان
سوريه زندگي مي كند و هرگز به انگلستان بازنخواهد گشت. 
ــهر رقه زندگي مي كند تا آن كه  ــه مدت كوتاهي را در ش تران
ــده بود  ــود هر آنچه به او در مورد داعش گفته ش متوجه مي ش

دروغي بيش نبوده است. 
ــد  ــه گفته ترانه، در آنجا با زنان مانند حيوان رفتار مي ش ب
ــتند بدون همراهي مرد از منزل خارج شوند.  و آنها حق نداش
ــت و صداي بمب و  ــاس امنيت به هيچ وجه وجود نداش احس
ــد. او همه اين  ــنيده مي ش ــه همواره و از همه طرف ش گلول
ــي از فرماندهان  ــا زماني كه يك ــكالت را تحمل كرد ت مش
ــي از مردان ازدواج كند. به  ــش او را مجبور كرد كه با يك داع
ــده،  ــه، «اينجا بود كه فهميدم به هر قيمت كه ش ــه تران گفت
ــه هر نحوي كه  ــرانجام ترانه ب ــا فرار كنم». س ــد از اينج باي
ــود و فريب يك راننده  ــا دزديدن گذرنامه خ ــت ب بود، توانس
ــاند. او در نهايت  ــي، خود را به نزديكي مرز تركيه برس تاكس
ــت خود را به پليس  با چند كيلومتر پياده روي در بيابان توانس

تركيه معرفي كند.
ادعاي يك نماينده درباره فعاليت 

انتخاباتى دولتمردان سابق
ــي و  ــيون امنيت مل ــو كميس ــور، عض ــوض حيدرپ ع
ــت خارجي مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به  سياس
ــه عزم جدي احمدي نژاد و يارانش براي گرفتن تعدادي  آنچ
ــده است: در  ــي هاي مجلس دهم خوانده، مدعي ش از كرس
ــتيم كه اعضاي جريان انحرافي  ــرايط كنوني شاهد هس ش
ــي در حال تالش و  ــك احمدي نژاد به نوع ــان نزدي و اطرافي
ــا با اين گونه اقدامات  ــتند ت اظهارنظر در حوزه انتخابات هس

فضا براي حضور در انتخابات پيش رو باز شود.
 او همچنين گفته « اخباري به گوش مي رسد كه مجموعه 
ــله جلساتي را براي تشكيل  اعضاي دولت نهم و دهم، سلس
ستادهاي انتخاباتي براي حضور در انتخابات مجلس و حتي 
ــتان ها  ــت جمهوري برگزار كرده و در شهرس انتخابات رياس
ــترده در انتخابات مجلس  ــور گس ــاتي را با هدف حض جلس

تشكيل داده اند.»
جهانگيري به عراق مي رود

خبرگزاري فارس نوشت: اسحاق جهانگيري، معاون اول 
ــا مقامات عراقي و گفت وگو  ــور به منظور ديدار ب رئيس جمه
درخصوص توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي با اين كشور 

بزودي به بغداد سفر مي كند. 

ــالمي با تاكيد بر اين كه توهين  ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــت: مقاومت  ــترش مي دهد، گف ــات، مقاومت را گس به مقدس
ــالمي، نوعي بيداري را شكل داده كه  چند دهه اى امت هاي اس

مرزهاي كشورهاي مختلف را درنورديده است. 
ــن همايش  ــي در پنجمي ــا، علي الريجان ــزارش ايرن به گ
ــت» افزود: امروز در غزه و در كل  ــي «غزه، نماد مقاوم بين الملل
ــارها افزوده شده و رژيم صهيونيستي  بخش هاي فلسطين فش
ــفتگي هاي سرزمين هاي اسالمي  تصور مي كند مي تواند از آش
بهره بگيرد و تسلط بيشتري را در فلسطين براي خود فراهم كند، 
ــات مسلمانان  ــطين و مقدس لذا از جهات مختلف به مردم فلس
ــتي  ــن مي كنند. وي اضافه كرد: اقدامات رژيم صهيونيس توهي
ــت و از طرفي يك رفتار  ــده اس ــجداالقصي ننگ آور ش در مس
ــگ را در غرب مي بينيم كه مي خواهند با كارهايي مانند  هماهن
ــاحت  ــبت به س ــورها نس ــخيف در برخي كش اقدام موهن و س

پيامبر(ص) به روحيه مسلمانان فشار وارد كنند. 
رئيس قوه مقننه تاكيد كرد: آنان نمي دانند كه هر چه فشارها 
ــات آنان بازي كنند، آنان را  ــتر و با احساس ــلمانان را بيش به مس

به سمت مقاومت بيشتر سوق مي دهند. 
ــت  ــي با بيان اين كه همواره پيامد صبر، نصرت اس الريجان
خاطرنشان كرد: يكي از داليلي كه تروريسم در منطقه افزايش 
ــان به اين موضوع توجه نمي كنند  ــت و آن يافته رفتار غربي هاس
ــغال كنند قطعا با آنان  ــور را اش كه وقتي ملتي را تحقير و آن كش

مقابله به مثل صورت مي گيرد. 
ــرد: وقتي به پيامبر يك ملت توهين مي كنند با  وي تاكيد ك
تمام عقايد آن ملت مي جنگند و اگر آن افراد باغيرت باشند با آنها 
مقابله كنند. اين نشان مي دهد كه اين اقدامات را شما گسترش 

مي دهيد و باعث مقابله به مثل مي شويد. 
ــخنان خود اظهار كرد:  رئيس مجلس در بخش ديگري از س
ملت ايران حكومت ديكتاتوري را سرنگون كرد و غرب به جاي 
ــه عليه ملت  ــتقبال كند به دسيس اين كه از اين حركت ملت اس

ايران پرداخت. 
ــد و از آرمانش  ــخت تر ش وي با بيان اين كه ملت ايران سرس
ــن توطئه ها، ماجراي  ــه داد: پس از اي ــاع كرد، ادام ــر دف دقيق ت
ــكل ديگري  ــته اي را بهانه و با اعمال تحريم، مقابله را به ش هس

دنبال كردند. 
ــايد زحمتي براي  ــس خطاب به غرب گفت: ش رئيس مجل
ملت ايران ايجاد كرديد، اما شما قصد داشتيد ايران را از فناوري 
هسته اي منصرف كنيد كه موفق نشديد. اين ناكامي هاي متعدد 
شما بايد اين سوال را مخصوصا براي آمريكايي ها ايجاد كند كه 
ــه در اين چند دهه دنبال كرديد، نتيجه بخش  آيا اين روش ها ك

بوده است؟
ــان كرد: مستشرقين يهودي اطالعات غلط به  وي خاطرنش

ــن رو، رفتارهايي انجام مي دهيد كه به ضرر  ــما مي دهند از اي ش
خواسته هايتان است. 

ــا جوانان تحصيلكرده  ــان كرد: امروز م الريجاني خاطرنش
ــان  ــورهاي مختلف داريم كه به دفاع از كشورش زيادي در كش

برخاسته اند و سرمايه هاي آينده كشورشان هستند. 
ــزود: قطعا ملت  ــطين اف ــاره به مقاومت مردم فلس وي با اش
ــود و انقالب آنان پيروز  ــرافرازتر خواهد ب ــطين در آينده س فلس
ــود، زيرا حجم بيداري اسالمي در كشورها زياد شده است  مي ش
ــالمي  ــد در افزايش بيداري اس ــت ها مي توان ــه نشس و اين گون
ــد. رئيس مجلس ادامه داد: موضوع غزه عالوه  تاثيرگذارتر باش
بر اين كه نشان دهنده مظلوميت مردم فلسطين است، از جهاتي 

غم انگيز و از جهاتي حماسي و غرورآفرين است. 
ــوع از آن جهت غم انگيز  ــه كرد: اين موض ــي اضاف الريجان
است كه مردم فلسطين چند دهه تحت فشار هستند و بخصوص 
اين روزها در غزه شرايط سختي حاكم است، سرماي هوا نيز بر 

مشكالت معيشتي مردم افزوده است. 
ــت كه  ــرد: اين مايه غرور اس ــال تصريح ك ــن ح وي در عي
هيچ گاه اين ملت نــستوه در برابر فشارهاي رژيم صهيونيستي 
تسليم نشدند، بلكه در مقابل اين فشارها بيشتر مقاومت كردند. 
عضو شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اين كه جوانان فلسطين 
سرمشق و الگوي جوانان دنيا هستند، گفت: اين جوانان سختي 
ــهادت را مي پذيرند و براي آرمان فلسطين  را تحمل مي كنند، ش

روحيه دارند كه حكايت از نوعي روشن ضميري است. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: از سال 2001 كه 
آمريكايي ها به افغانستان حمله كردند، مبارزه با تروريسم و مواد 

مخدر را بهانه اين حمله دانستند. 
ــراق، لبنان و غزه حمله كردند و  ــي افزود: آنان به ع الريجان
شرايط نامناسبي در سوريه ايجاد كردند كه باعث بحران آفريني 
ــتي در  ــد. آيا با اين حمالت، روند اقدامات تروريس در منطقه ش

منطقه كاهش يافت يا اين كه اين اقدامات افزايش پيدا كرد؟
وي خطاب به كشورهاي غربي گفت: شما درك نكرديد كه 
ــغال مي كنيد آنان را به مقابله با خود دعوت  ــوري را اش اگر كش
ــن مي كنيد، آن ملت را  ــواي امتي توهي مي كنيد و وقتي به پيش

عليه خودتان بسيج مي كنيد. 
رئيس دستگاه قانونگذاري ادامه داد: امروز به فلسطين فشار 
ــيد. وي  ــخت تر آنان باش مي آوريد از اين رو بايد منتظر مقابله س
ــرب را نتيجه عدم اطالع آنان از  ــي در غ افزود: ما اين كج انديش

شرايط منطقه مي دانيم. 

تنها راه آزادي فلسطين، ايستادگي است
ــطين  ــرا مصطفوي، دبيركل جمعيت دفاع از ملت فلس زه
هم طي سخناني در اين مراسم با بيان اين كه امام خميني(ره) 

ــطين را در اولويت  ــازي فلس ــالمي ايران، آزادس و انقالب اس
جامعه امت اسالمي و تمامي انسان هاي آزاده تعريف كرد ه اند، 
گفت: فرهنگ گوياي انقالب اسالمي ايران، تحولي در سراسر 

منطقه بويژه در فلسطين پديد آورده است. 
وي افزود: سال 1366 غزه در كمتر از نيم ساعت به اشغال 
صهيونيست ها درآمد، اما سال 88 غزه 22 روز مقاومت كرد. 

ــت در برابر  ــال 91 و 93 مقاوم ــد: س ــوي يادآور ش مصطف
ــد و شاهد  ــغال غزه ش ــه آفريد و مانع اش ــمن حماس حمله دش
ــم در ماه هاي اخير اين مقاومت 51 روز در مقابل حمالت  بودي
ــتاد و غزه را حفظ كرد.  ــت ها و حاميان غربي آن ايس صهيونيس
وي اضافه كرد: ايستادگي و مقاومت نشان داده كه اين موضوع 
و اين رويكرد راهكار مناسبي براي آزادسازي سرزمين است. 
ــطين تصريح  ــت دفاع از ملت فلس ــركل جمعـــــي دبي
ــطينيان اعم  ــي را پيش پاي تمام فلس ــرد: مقاومت الگوي ك
ــرار داده تا  ــري و ديگر نقاط جهان ق ــه باخــت ــزه و كران از غ
ــت ها  ــغال صهيونيس ــد تنها راه آزادي آنان از ظلم و اش  بدانن

همين ايستادگي است. 
مصطفوي به درخواست رهبر معظم انقالب از مردم كرانه 
ــاره كرد و گفت:  ــتن به فرآيند مقاومت اش باختري براي پيوس
ــياري از رهبران جهادي فلسطين از راهكار ايشان حمايت  بس

مي كنند و آن را تنها راه تحول جدي در فلسطين مي دانند. 
ــان اين كه  ــطين با بي ــركل جمعيت دفاع از ملت فلس دبي
ــه باختري  ــاره غزه و كران ــم انقالب درب ــات رهبر معظ منوي
بهترين راهكار براي مقابله با دشمن است، گفت: شكي نيست 
ــطيني در كرانه باختري و با  ــات اخير مجاهدان فلس ــه عملي ك
ــت  ميان مردم  ــترش باور مقاوم ــي از گس امكانات اندك ناش

كرانه باختري است. 

اهانت به پيامبر اكرم(ص)، گواه جاهليت مدرن
ــطين در ادامه درباره  ــاع از ملت فلس ــركل جمعيت دف دبي
ــان  مظلوميت هاي پيامبر اكرم(ص) و اهانت هاي اخير به ايش
ــالم را كه  ــريه هتاك و بي اخالق، پيامبر اس گفت: تعدادي نش
ــت مورد اهانت قرار مي دهند و سپس عده اي  ــوه اخالق اس اس

جنايتكار به نام دفاع از ايشان مرتكب جنايت مي شوند. 
ــوي ادامه داد: بعد از آن به جاي آن كه جنايتكاران و  مصطف
تشويق كنندگان آنها را مجازات كنند، گروهي بار ديگر نسبت به 
پيامبر(ص) اهانت مي كنند كه ما همه اين اهانت ها و جنايت ها 
ــان دهنده مظلوميت شخصيتي مقدس براي بيش از  را كه نش

1/5 ميليارد مسلمان است، بشدت محكوم مي كنيم. 
ــي آزادي  ــا در دنياي مدع ــرد: اين رفتاره ــه ك وي اضاف
ــوي تمامي  ــت و از س ــي گواه جاهليت مدرن اس و آزادانديش

آزادانديشان همواره محكوم و مورد تنفر است.

رئيس مجلس: 

توهين به مقدسات، مقاومت را گسترش مي دهد

واكنش ها به اهانت نشريه شارلي ابدو به ساحت پيامبر اسالم (ص)  
ادامه داشته و در همين راستا روز گذشته طالب خارجي جامعه المصطفي  
العالميه تجمعي اعتراض آميز در مدرسه حجتيه برگزار كردند و جمعي 
ــفارت  ــجويان هم در اعتراض به اين اقدام، امروز در مقابل س از دانش

فرانسه تجمع خواهند كرد. 
ــالمي روز گذشته در جمع  رئيس مجمع جهاني تقريب مذاهب اس
ــورهاي اروپايي به دنبال  ــد بر اين كه اگر كش ــالب معترض با تاكي ط
ــجام دروني را حفظ كنند، گفت: رفتاري كه  ــتند بايد انس منفعت هس
ــور را در آينده تبديل  ــتمداران فرانسه انجام مي دهند، اين كش سياس
ــد: توهين  ــوريه خواهد كرد. به گزارش فارس، او يادآور ش به يك س
ــت و توهين به خدا يعني توهين به  به نبي اكرم (ص) توهين به خداس
ــرادي كه به وجود مقدس پيامبر اكرم(ص)  ــق، حقانيت و عدل و اف ح
ــت توهين مي كنند،  ــي كه معرف عدل و نماد پاكي اس به عنوان كس
ــاني كه اقدام به ترور  ــتند. وي خاطرنشان كرد: كس ــت هس تروريس
ــريعت حضرت مصطفي(ص) ندارند و ما امروزه  مي كنند، ربطي به ش

ــت، محكوم مي كنيم. آيت اهللا  كاري را كه اين روزنامه انجام داده اس
ــوي در مقابل دولتمردان  ــمندان فرانس ــي برموضعگيري انديش اراك
تاكيد كرد و گفت: دولتمردان اين كشور بايد عبرت بگيرند از آنچه در 
ــورهاي منطقه ما رخ مي دهد و اين كه چگونه ترور در كشورهاي  كش

اين منطقه شيوع پيدا كرده است. 

تجمع دانشجويان مقابل سفارت فرانسه
ــيج  ــوراي تبيين مواضع بس ــر ش ــته، دبي ــر آراس ــن ناص همچني
ــور گفت: با صدور مجوز فرمانداري  ــگاه هاي كش ــجويي دانش دانش
ــجويان روزدوشنبه (امروز) مقابل سفارت فرانسه تجمع  تهران، دانش

 مي كنند. 
ــجويان انقالبي  ــرد: دانش ــان ك ــنيم بي ــا تس ــو ب وي در گفت وگ
ــنبه بيست و نهم دي ماه مقابل  ــگاه هاي تهران ساعت 15 دوش دانش
ــه در تهران در خيابان نوفل لوشاتو تجمع مي كنند. او  ــفارت فرانس س
ــجويان و مردم تهران براي حضور در اين  ضمن دعوت از عموم دانش

ــور در اين تجمع  ــنن براي حض ــع، گفت: از نمايندگان اهل تس تجم
دعوت شده است. 

واليتي:  به حمالت تروريستي فرانسه مظنون هستيم
ــه، رئيس مركز  ــتي در فرانس ــه واكنش ها به حوادث تروريس در ادام
ــخيص مصلحت نظام ديروز در جمع  ــتراتژيك مجمع تش تحقيقات اس
خبرنگاران گفت: ما كامال به حمالت تروريستي انجام شده عليه نشريه 
ــارلي ابدو مظنون هستيم، زيرا كارگرداني اين رخداد دست خود غرب  ش
است. علي اكبر واليتي تصريح كرد: اگر اين مساله بهانه اي براي اهانت 
به مقدسات اسالمي شود كامال محكوم است و مشخص است كه از اين 
مساله به عنوان بهانه اي براي تكرار اهانت هاي گذشته استفاده مي شود. 
بنابراين همه 1/5 ميليارد مسلمان جهان اين اهانت ها را محكوم مي كنند 
و اين رفتارها براي غرب چيزي جز اهانت به همراه ندارد و حاكي از عجز و 
ناتواني آنها در مقابله با منطق اسالم است. بنابراين آنچه رخ داده بر پايه 

يك توطئه تبليغاتي عليه مقدسات اسالمي است. 

فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران گفت: در سال  هاي 
اخير مقامات رسمي نظامي آمريكا اذعان كردند كه در برابر 

راهبرد دريايي سپاه بايد استراتژي خود را تغيير دهند.
به گزارش سپاه نيوز، دريادار علي فدوي در ديدار هيات 
ــي عمان به  ــكده دفاع مل ــي دانش عالي رتبه علمي آموزش
ــلم بن علي قطن افزود:  ــتي سرلشكر سالم بن مس سرپرس
ــته تا به امروز با عمان  ــورهاي همسايه از گذش در بين كش
ــت: به گواه تمامي  ــته ايم.وي گف روال كاري مطلوبي داش
ــت  هاي دنيا، منطقه اي كه در آن به سر مي بريم  استراتژيس
مهم ترين جغرافيايي است كه مي توان از آن ياد كرد و خليج 
ــز كه ميان ايران و عمان قرار  ــارس و تنگه راهبردي هرم ف

گرفته از اهميت ويژه و خاصي برخوردار است.
ــاخص هاي برخورداري  ــاره به ش ــادار فدوي با اش دري
ــه به وعده الهي  ــلماني ك ــان مس از توان نظامي افزود: انس
ــد. در ارتش آمريكا  ــد محور توان نظامي باش ــاور دارد، باي ب
ــدارد و اين موضوع  ــابه اين عامل وجود ن و ارتش هاي مش
ــته با  ــاني معتقد و از جان گذش ــه تمايز يك نيروي انس وج
ــت كه با هدف زنده ماندن، پاي در ميدان جنگ  نيرويي اس
ــابقه تقابل نيروي دريايي سپاه  مي گذارد.وي با يادآوري س
ــپاه به بركت  با آمريكايي ها در خليج فارس تصريح كرد: س
خون شهدا و عنايت خداوند متعال، نظريه اي متفاوت براي 
ــه به «روال  ــج فارس ارائه كرد ك ــا آمريكا در خلي ــه ب مقابل
ــناورهاي تندرو» معروف شد كه بر مبناي نيروي انساني  ش

با ايمان و عمل اسالمي و انقالبي شكل مي گرفت.

آمريكا از لحاظ عملي در شرايطي نيست كه ما 
را تهديد كند

ــد از مدتي درصدد  ــا نيز بع ــزود: آمريكايي ه ــدوي اف ف
ــري اين رويكرد برآمدند، اما به دليل آن كه نيروي  به كارگي
انساني آنها شاخصه هاي الزم را نداشت با اذعان به شكست 
ــال 2015 به دنبال جايگزين كردن  خود اعالم كردند كه س

شناورهاي تندرو بدون سرنشين به سازمان نيروي دريايي 
ــپاه انطباق با  ــروي دريايي س ــتند.فرمانده ني ــكا هس آمري
ــاخصه توان نظامي عنوان  ــورها را دومين ش تهديدات كش
ــت،  ــي نيس كرد و با بيان اين كه تهديد ما غير از آمريكا كس
ــرايطي نيست كه  تصريح كرد: آمريكا از لحاظ عملي در ش
ــن را اعالم مي كند.فدوي  ــد كند، اما در كالم اي ــا را تهدي م
افزود: توان نظامي و دفاع سپاه پاسداران انقالب اسالمي بر 
اساس مباني اي شكل گرفته كه بتواند به مقابله با تهديدات 

آمريكايي رفته، ايستادگي كند و پيروز عرصه نبرد باشد.

سپاه مي تواند ناو هواپيمابر آمريكا را غرق كند
ــا بر ضرورت تغيير  ــاره به اعتراف آمريكايي ه وي با اش
ــپاه در خليج فارس  ــرد دريايي س ــتراتژي در برابر راهب اس
ــان اذعان كردند  گفت: مقامات نظامي آمريكا در سخنانش
كه 13ميليارد دالر صرف ساختن ناو هواپيمابر مي كنند، اما 

سپاه با قايق هاي تندرو مي تواند آن را غرق كند.
ــاره به سابقه دشمني آمريكايي ها با  دريادار فدوي با اش
ــالمي ايران را  ــالمي، توان دفاعي جمهوري اس انقالب اس
بازدارنده و خنثي كننده توطئه هاي دشمنان توصيف كرد.

فرمانده نيروي دريايي سپاه با تاكيد بر اين كه كشورهاي 
ــمني جز آمريكا و رژيم غاصب صهيونيستي  ــلمان دش مس
ــتند  ــورهاي منطقه مانند خانواده اي هس ندارند، گفت: كش
ــود دارد و در اين ديدار  ــان آنها ارتباط تنگاتنگي وج ــه مي ك
تالش كرديم در موضوعات مرتبط بويژه تنگه هرمز روالي 

را برقرار كنيم كه نتيجه آن عزت كشورهاي منطقه باشد.
همچنين در اين ديدار فرمانده دانشكده دفاع ملي عمان 
ــكده هاي  ــندي از حضور در ايران گفت: دانش با ابراز خرس
ــورها مسائل راهبردي را در اولويت  دفاع ملي در تمامي كش
ــناخت مولفه هاي قدرت ملي در  قرار مي دهند و ما براي ش
مباحث مطالعاتي، اولين سفر خارجي خود را از كشور دوست 

و همسايه خود جمهوري اسالمي ايران انتخاب كرديم.

نشست عمومي معاونان وزراي خارجه ايران و گروه 5+1 
ديروز در محل نمايندگي اتحاديه اروپا در ژنو برگزار شد.

ــت هاي  ــته نشس به گزارش واحد مركزي خبر، روز گذش
دوجانبه كشورها نيز در محل نمايندگي اتحاديه اروپا برگزار 
ــت  ــه پيش از برگزاري اين نشس ــن درحالي بود ك ــد و اي ش
ــاي دوجانبه وزيران ــته ديداره ــمي، طي روزهاي گذش  رس

ــت هاي دوجانبه   امور خارجه ايران و آمريكا و همچنين نشس
ــور  ــان دو كش ــطح معاونان وزيران خارجه و كارشناس در س

برگزار شده بود.
ــر خارجه، مذاكرات را  ــن عراقچي، معاون وزي پيش از اي
بسيار فشرده، صريح و جدي ارزيابي كرده و وزير امور خارجه 
كشورمان هم در زمان ترك ژنو با اشاره به اين كه در بسياري 
موارد موضوعات روشن است و ما احساس مي كنيم كه صرفا 
ــي دارد، اظهار كرد: «كشورهاي غربي و  نياز به تصميم سياس
ــت جدي برسند كه موضوع هسته اي  1+5 بايد به اين برداش

ايران فقط از مسير مذاكره قابل حل است.»

جزئيات مذاكرات ايران و 1+5 به روايت رويترز
ــران و 1+5، خبرگزاري  ــت اي همزمان با برگزاري نشس
رويترز از ژنو گزارش داد: جمهوري اسالمي ايران و قدرت هاي 
ــنبه براي ارزيابي اختالفاتشان درباره برنامه  جهاني روز يكش
هسته اي تهران تشكيل جلسه دادند. به گزارش ايرنا و به نقل 
ــي برگزار  ــطح مديران سياس از رويترز، مذاكرات ژنو كه در س
ــد، حاصل پنج روز مذاكرات در اين شهر و پاريس است كه  ش
ــري و محمدجواد ظريف  ــاي طوالني بين جان ك مالقات ه
وزراي خارجه آمريكا و ايران را هم در بر مي گيرد. هلگا اشميد، 
مدير سياسي اتحاديه اروپا رياست اين مذاكرات پشت درهاي 
بسته در دفتر ديپلماتيك اين اتحاديه در ژنو را برعهده داشت 
ــه، آلمان،  كه با حضور مقاماتي از ايران، انگليس، چين، فرانس

روسيه و آمريكا برگزار شد. 
ــت نامش  در همين حال، يك ديپلمات در حالي كه خواس
ــت امروز ارزيابي  ــود، به رويترز گفت: هدف از نشس فاش نش
ــات ما را به كجا مي برد و  ــاله است كه همه اين جلس اين مس
اين كه چطور مي توانيم اين روند را در قالب يك طرح گسترده 

به جلو سوق دهيم.

وانگ گون، نماينده چين در مذاكرات هسته اي نيز ديروز 
ــت و پكن  ــو گفت: زمان رو به اتمام اس ــه خبرنگاران در ژن ب
ــتاب  ــت همه طرف ها اين فرصت تاريخي را با ش اميدوار اس
ــت آن كه يك رويكرد  ــمارند، نخس و انجام دو كار غنيمت ش
ــود و دوم آن كه اراده  ــاف اتخاذ ش ــه و قابل انعط واقع گرايان

سياسي نشان داده شود. 

المانيتور: ايران و آمريكا دنبال نوشتن سند مشترك
ــانه هاي غربي به جزئيات ديگري از  با اين حال برخي رس
ــاره  ــيه گفت وگوهاي ژنو اش مذاكرات ايران و آمريكا در حاش
ــتا پايگاه خبري المانيتور به نقل از منابع  كرده و در همين راس
ديپلماتيك مدعي شد: مذاكره كنندگان ايران و آمريكا در ژنو 
ــند مشترك بسيار تالش كردند كه به نظر  براي تهيه يك س

نمي آيد آن را در نشست جامع ارائه دهند. 
ــگاه خبري،  ــن پاي ــل از اي ــه نق ــا و ب ــزارش ايرن ــه گ ب
ــران و آمريكا تمام روزهاي اخير را در ژنو  مذاكره كنندگان اي
براي تهيه پيش نويس يك سند مشترك به منظور تسريع در 
ــته اي تالش كردند. يك ديپلمات نزديك  روند مذاكرات هس
ــور مبني بر اين كه  ــش المانيت ــخ به پرس به مذاكرات در پاس
ــران و آمريكا روي آن كار  ــندي كه مذاكره كنندگان اي آيا س
كرده اند به ديگر اعضاي گروه 1+5 ارائه شد يا نه، گفت: نه در 
ــن دور از مذاكرات. اين ديپلمات ها همچنين گفتند كه اين  اي
ــند «اصول توافق» نام دارد كه احتماال مقدمات چارچوب  س
ــت تا ماه مارس  ــت كه ايران و گروه 1+5 قرار اس توافقي اس

2015 به آن دست پيدا كنند. 
علي واعظ، كارشناس حوزه ايران در گروه بحران بين الملل 
ــت: رايزني هاي ميان  در گفت وگو با المانيتور تاكيد كرده اس
ــخت ترين و دقيق ترين  ــران و آمريكا طي روزهاي اخير س اي
آنها از سال 2013 تاكنون بوده است. اين كارشناس گفت: من 
ــت كه خطوط كلي  فكر مي كنم هدف آنها تهيه چارچوبي اس
يك توافق است كه قابل ارائه از سوي مذاكره كنندگان ايران 
ــد. او گفت: ميزان  ــكا به ديگر اعضاي گروه 1+5 باش و آمري
پيشرفت آنها در تهيه اين پيش نويس آينده مذاكرات را تعيين 
ــه انتقادات در تهران و  ــرد. چون دو طرف با توجه ب ــد ك خواه

واشنگتن مي دانند كه وضع كنوني قابليت ادامه ندارد.

 مذاكرات فشرده ژنو براي تدوين اصول توافق

فرمانده نيروي دريايي سپاه:
 استراتژي دريايي آمريكا را عوض كرديم

خشم طالب و دانشجويان از توهين به پيامبر اسالم (ص)

ــور در حكمي محمدحسين مقيمي، استاندار استان  وزير كش
مركزي را به سمت معاون سياسي وزارت كشور منصوب كرد.

ــينعلي اميري،  ــاني دولت، حس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــالم اين خبر گفت:  ــور با اع ــخنگوي وزارت كش قائم مقام و س
مقيمي پيش از اين در سمت هاي معاونت عمراني وزارت كشور، 
ــتان، سرپرست شهرداري  ــتاندار كرمانشاه، استاندار خوزس اس
ــازي مناطق جنگي و  ــتاد بازسازي و نوس ــت س تهران، سرپرس
ــالمي خدماتي را  ــوراي اس ــده مردم خمين در مجلس ش نماين
ــم ميرولد به مدت  ــت.پيش از اين، كاظ ــه مردم ارائه داده اس ب
ــور بود كه پس از استعفاي  ــي وزارت كش هفت ماه معاون سياس
ــتي معاونت سياسي وزارت كشور را برعهده  وي، اميري سرپرس
گرفت.  عبدالرضا رحماني فضلي در حكم خود خطاب به مقيمي 
ــت: با عنايت به مراتب تعهد، درايت و تجارب ارزشمند  آورده اس
ــمت معاون و قائم مقام  ــه موجب اين حكم جناب عالي را به س ب

وزير در امور سياسي منصوب مي كنم.

 فراهم سازي مقدمات و شرايط براي برگزاري قانوني، هرچه 
ــكوه تر انتخابات پيش رو، پيگيري اليحه هاي  شايسته تر و باش
ــيمات كشوري و پيگيري امور  ــنهادي قانون احزاب و تقس پيش
ــت  ــزاب و جمعيت ها ازجمله مواردي اس ــوط به فعاليت اح مرب
ــر و اميد و  ــت هاي دولت تدبي ــار دارد در جهت سياس ــه انتظ ك

ــبت به آن  ــور در اين حوزه نس ماموريت هاي خطير وزارت كش
اهتمام و تالش كنيد.

نگاهي به كارنامه مقيمي
ــتان  ــي، متولد بهمن 1329 در شهرس ــين مقيم محمدحس
ــهردار خمين منصوب  ــه عنوان ش ــال 58 ب ــت. او س خمين اس
ــد. در سال 1365 وي عالوه بر معاونت وزير معادن و فلزات،  ش
ــت هيات مديره شركت فوالد را به عهده  مديريت عاملي و رياس
ــنجاني، قائم مقام معاون اجرايي  گرفت و در دولت هاشمي رفس
ــئوليت ستاد بازسازي و نوسازي مناطق  رئيس جمهور بود و مس
ــال 72  استانداري خوزستان  ــد.وي در س جنگي به او واگذار ش
ــاه شد. دوران  ــتاندار كرمانش ــال 76  اس را به عهده گرفت و از س
ــال 1380  ــور هم به س حضور او در معاونت عمراني وزارت كش
برمي گردد. او در هشتمين دوره مجلس نيز به نمايندگي از مردم 

خمين در مجلس حضور داشت.

مقيمي، معاون سياسي وزير كشور شد
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