
ــي مذاكرات  ــي مونيخ از بررس ــس امنيت ــس كنفران رئي
ــته اي ايران و 1+5 به عنوان يكي از موضوعات محوري  هس
قابل طرح در پنجاه و يكمين دوره اين نشست نام برد و افزود: 
ــور وزيران خارجه ايران، آمريكا،  برگزاري ميزگردي با حض

آلمان و فرانسه پيش بيني شده است. 
ــينگر، در نشست خبري با  به گزارش ايرنا، ولفگانگ ايش
ــريح برنامه ها و محورهاي  ــگاران در برلين با هدف تش خبرن
ــي مطرح در پنجاه و يكمين كنفرانس امنيتي مونيخ كه  اصل
قرار است در روزهاي ششم تا هشتم فوريه (هفدم تا نوزدهم 
ــي موضوع  ــود، بررس ــهر مونيخ برگزار ش ــن ماه) در ش بهم

هسته اي و مذاكرات ايران و 1+5 در مسير دستيابي به توافق 
ــت بين المللي  ــي را يكي از محورهاي اصلي اين نشس نهاي

عنوان كرد. 
به گفته ايشينگر، در همين راستا ميزگرد مهمي با موضوع 
ــته اي و توافق نهايي ايران و 1+5 قرار  ــه مذاكرات هس نتيج
ــت در روز يكشنبه و آخرين روز از نشست امنيتي مونيخ با  اس
ــه برگزار  حضور وزيران خارجه ايران، آمريكا، آلمان و فرانس

شود. 
ــود دارد كه  ــان كرد: اين احتمال وج ــينگر خاطرنش ايش
فدريكا موگريني، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز به 

جمع حاضران در اين ميزگرد اضافه شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در حاشيه نشست امنيتي 
ــمي ايران و 1+5 نيز برگزار  مونيخ يك دوره از مذاكرات رس
خواهد شد، با بيان اين كه ايده هايي در اين رابطه مطرح است، 
گفت: تشكيل چنين جلسه اي به تصميم وزارت خارجه آلمان 
و اتحاديه اروپا و همچنين حضور همه وزيران عضو اين گروه 

در مونيخ بستگي دارد. 
ــينگر از رئيس جمهوري اسالمي ايران نيز  به گفته ايش
براي حضور در نشست امسال دعوت به عمل آمده است اما 
ــن روحاني در مونيخ  ــالع دقيقي از حضور دكتر حس وي اط

ــخ، موضوعات مهم  ــس امنيتي موني ــدارد. رئيس كنفران ن
ــن و وضع خاورميانه با  ــي همچون بحران اوكراي بين الملل
محوريت تروريسم داعش را از جمله مهم ترين موضوعات 
ــي مونيخ عنوان  ــت امنيت ــرح در پنجاه و يكمين نشس مط

كرد. 
به گفته ايشينگر حضور 20 رئيس دولت و 60 وزير امور 
ــف جهان در كنفرانس  ــورهاي مختل خارجه و دفاع، از كش
ــال آنگال مركل  ــت و امس ــده اس ــي مونيخ قطعي ش امنيت
ــخنران اصلي روز نخست اين نشست  صدراعظم آلمان س

بين المللي خواهد بود.  
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 اطالعيه شوراي عالي انقالب فرهنگي
 در تكذيب يك شايعه

ــايعاتي در برخي رسانه ها مبني بر ترك  ــار ش پس از انتش
ــه اخير شوراي عالي انقالب فرهنگي از سوي  قهرآميز جلس
ــي اظهارنظرهاي انتقادي، اداره  رئيس جمهور به دنبال برخ
ــي انقالب  ــوراي عال ــه ش ــانه دبيرخان ــات و رس كل ارتباط
ــته ضمن تكذيب شايعه ترك جلسه هفته  فرهنگي روز گذش
ــط رئيس جمهور، تأكيد كرد كه اين  ــورا توس گذشته اين ش
جلسه همچون جلسات گذشته روال عادي خود را طي كرده 
ــه به بحث و تبادل نظر پرداختند.  ــتور جلس و اعضا درباره دس
ــان شده است:  ــنيم، در اين اطالعيه خاطرنش به گزارش تس
ــه به رياست رئيس جمهور محترم به پايان رسيده و  اين جلس
اخباري كه از جانب برخي رسانه ها مبني بر ترك جلسه توسط 

رئيس جمهور مطرح شده، كذب محض است.
واكنش ها به اظهارات

 نايب رئيس مجلس آلمان
ــفر خود به تهران  نايب رئيس مجلس آلمان در جريان س
ــران  ــا عارف موضوع رفع حصر س ــا محمدرض ــدار ب و در دي
ــوراي نگهبان در  ــده كه ش ــه را مطرح كرده و مدعي ش فتن
ــا در انتخابات را نمي دهد.  ــازه حضور همه نامزده ــران اج اي
ــان چنين اظهاراتي را دخالت  نمايندگان مجلس و كارشناس
آشكار در امور داخلي كشورمان توصيف كرده و نسبت به آن 
ــاس محمدحسين فرهنگي، عضو   انتقاد كردند. بر همين اس
ــت كه بايد پاسخ مناسبي به  ــه مجلس گفته اس هيات رئيس
اظهارات وي داده شود. فاطمه آليا، ديگر نماينده مجلس هم 
ــه فارس گفته «بهتر بود پس از اين اظهارات مداخله جويانه  ب

به سفر وي پايان داده مي شد».
قرار 100 ميليوني براي مدير مسئول 

«مردم امروز»
ــئول  ــي، وكيل  مديرمس ــيدمحمود عليزاده طباطباي س
ــه صد ميليون  ــروز» از صدور قرار وثيق ــردم ام ــه «م روزنام
ــگاه خبرنگاران گفته  توماني براي موكلش خبر داده و به باش
است: ما اتهام مطرح شده مبني بر توهين به مقدسات را قبول 
ــوءتفاهمي به وجود آمده و اميدواريم بازپرس اين  نداريم؛ س
ــت كه بايد تصميم گيري  موضوع را بپذيرد. اين بازپرس اس
ــت يا صدور قرار  ــم وي يا صدور قرار مجرمي ــد كه تصمي كن

منع تعقيب است.
 ظريف: ارتباط با همسايگان 

اولويت سياست خارجي ايران است
ــه از ابتداي دولت  ــور خارجه گفت: همان طور ك وزير ام
ــايگان اولويت سياست  يازدهم اعالم كرديم ارتباط با همس

خارجي جمهوري اسالمي ايران است.
ــفر به  ــا، محمدجواد ظريف ديروز در س ــه گزارش ايرن ب
ــايگان جمهوري  ــتان گفت: ارمنستان يكي از همس ارمنس

اسالمي ايران و در منطقه بسيار حساسي واقع است.
ــتيم در اين مقطع از كار دولت،  وي اظهار كرد: الزم دانس
بنده سفري به ارمنستان داشته باشم. البته در چند ماه گذشته 

سفرهاي متعددي توسط دو طرف انجام شده است. 
ــتان در  ــه حضور رئيس جمهور ارمنس ــاره ب ظريف با اش
ــته  ــي افزود: در چند ماه گذش ــف دكتر روحان ــم تحلي مراس
ــتان به تهران آمده بود و كميسيون  ــت وزير ارمنس نيز نخس

مشترك اقتصادي دو كشور نيز برگزار شد.
تهديد روسيه، جايگزين تهديد ايران؟

ــل كريگ رابرتس، معاون وزارت خزانه داري آمريكا در  پ
دوره رياست جمهوري رونالد ريگان، در گفت وگويي با فارس 
گفته «سياست واشنگتن ضربه زدن به ايران است و حتي اگر 
ــته اي نيز برطرف شود، آمريكا موضوع ديگري  مناقشه هس
ــتباه است اگر تصور  ــد.» او با بيان اين كه اش را پيش مي كش
ــاله هسته اي است، تاكيد كرده  كنيد تحريم ها مربوط به مس
ــتقالل ايران است. او در اين گفت وگو  ــنگتن مخالف اس واش
ــت كه «تهديد  ــت: يك احتمال اين اس ــي كرده اس گمانه زن
ايران» جاي خود را به «تهديد روسيه» داده و واشنگتن خود 
را مهيا مي كند تا با نزديكي به ايران بر روسيه متمركز شده و 

تهديدهاي احتمالي از سوي آنها را به تاخير بيندازد.
عكس معنادار احمدي نژاد در اينستاگرام

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور پيشين كشورمان كه روز 
ــنبه با صدور بيانيه  اعالم برائت از تخلفات معاون اول خود  يكش
خبرساز شد، ديروز عكسي را در حساب منسوب به خود در شبكه 
اجتماعي اينستاگرام منتشر كرد كه مورد توجه برخي سايت هاي 

خبري قرار گرفت. 
ــاره به نزديك بودن 12 بهمن، آغاز دهه  در اين عكس با اش
فجر آمده است: «خبري در راه است...». برخي رسانه ها استفاده 

از اين طرح تصويري را «معنادار» خوانده اند.
نخست وزير جديد يونان سوگند ياد كرد

به دنبال پيروزي حزب سيريزا در انتخابات پارلماني يونان، 
ــت اين حزب را به عهده دارد  ــيپراس، كه رياس ــيس س الكس
ــور مراسم  ــت وزير جديد اين كش عصر ديروز به عنوان نخس
ــزي خبر، به نقل  ــا آورد.به گزارش واحد مرك ــوگند را به ج س
ــيپراس با حزب  ــي، حزب س ــبكه تلويزيوني بي.بي.س از ش
ــت ائتالفي به  ــكيل دول ــتقل» براي تش ــاي مس «يوناني ه
ــت. اين دو حزب با رياضت هاي اقتصادي  ــيده اس توافق رس
ــد، اما در زمينه هاي ديگري مانند مهاجرت با يكديگر  مخالفن

ــج، حزب چپگراي افراطي  ــاس نتاي  اختالف نظر دارند.براس
ــيريزا در انتخابات پارلماني زودهنگامي كه يكشنبه برگزار  س

شد بيشترين كرسي هاي مجلس را از آن خود كرد.

ميزگرد هسته اي با حضور ظريف، كري، ماير و فابيوس در مونيخ
رئيس كنفرانس امنيتي مونيخ، بررسي مذاكرات هسته اي را يكى از موضوعات محورى اين كنفرانس اعالم كرد

ادامه از صفحه اول
«آمريكا و ايران بايد با اقدامات معقول، فرصت را از اسرائيل 
ــي در راه حصول  ــه مترصد خرابكاري سياس ــي ك و تندروهاي
توافق هسته اي هستند، بگيرند.» حتي روزنامه صهيونيستي 
ــت: «در  ــماره اخير خود يادآوري كرده اس هاآرتص هم در ش
شرايط كنوني تحميل تحريم هاي جديد بر ايران بي مالحظه 

و خطرناك است.»
ــان بتواند  ــا وجود اين تندروها هنوز از اين كه فشارهايش ب
ــتند. به  ــته اي را تحت تاثير قرار دهد، نااميد نيس مذاكرات هس
ــته جان بونر، رئيس مجلس نمايندگان  همين دليل روز گذش
ــت: «من  ــي. بي .اس گف ــبكه تلويزيوني س ــه ش ــكا ب آمري
ــازند،  ــالح اتمي بس ــاره اين تهديد كه ايراني ها بتوانند س درب
ــدگان هم بر اين نظر  ــم و به نظرم مجلس نماين ــي نگران خيل
ــيم، آنگاه بايد تحريم هاي ــت كه اگر با آنها به توافق نرس  اس

 بيشتر در دستور كار باشد.»
ــرائيل در نشست  همزمان آويگدور ليبرمن، وزير خارجه اس
خبري مشترك با سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه اين جمله 
ــراري را بار ديگر بر زبان آورد كه «عدم امضاي توافق نامه با  تك

ايران، بهتر از امضاي توافق بد با اين كشور است.»
ــان مي دهد با وجود اين كه  ــت موضعگيري ها نش اين دس
ــنگتن در حال تالش براي برهم  تندروهاي ضدايراني در واش
زدن مذاكرات هستند، ولي مسير رو به جلوي مذاكرات آنها را 
در چنان موقعيتي قرار داده كه با وجود در اختيار داشتن كنگره، 
ــر گفت وگوهاي  ــي را ندارند كه بتواند ب ــوان تصويب طرح ت
ــته اي اثر بگذارد. اين انفعال راديكال ها دست كم تا امروز  هس
حكايت از اين دارد كه در نظر گرفتن خط قرمزي به نام «حفظ 
حقوق هسته اي» و نيز «توقف كامل فرآيند تشديد تحريم ها» 
ــوي تهران همزمان با نرمش در برابر مطالبه نظارت هاي  از س
بيشتر بر برنامه هسته اي، نه فقط توانسته ديپلمات هاي غربي 
ــداوم گفت وگوها كند، بلكه حتي تندروها را نيز در  ــه ت را وادار ب
ــي قرار داده كه قادر به عملياتي كردن برنامه هاي خود  موقعيت
براي اثرگذاري بر گفت وگوهاي هسته اي نيستند؛ تندروهايي 
كه به اميد قرار دادن گيوتيني بر سر مذاكرات قدرت گرفتند، اما 
حاال مي بينند كه تيغ گيوتين آنها چنان كه بايد، قدرت اعمال 

فشار بر مذاكرات را ندارد.
ــتقيمي براي  ناكامي تندروها در اياالت متحده، پيام مس
ــتي دارد. پيامي كه ديشب در قالب خبرهايي  البي صهيونيس
ــان داد  ــد، بروز يافت و نش ــر مي ش كه از دفتر نتانياهو منتش
ــرب را قريب الوقوع مي داند، چراكه  تل آويو توافق ايران و غ

ــتي  ــت وزيري رژيم صهيونيس ــع نزديك به دفتر نخس مناب
ــان مي دهد توافق هسته اي در  مدعي شدند «ارزيابي ها نش

ماه مارس (فروردين) حاصل خواهد شد.» 
ــرائيل هم ديروز  ــش عبري راديو اس ــن حال بخ در همي
ــت وزير اين رژيم، گزارش  ــل از بنيامين نتانياهو، نخس به نق
ــد هفته آينده» ميان ايران  ــه امكان دارد «در همين چن داد ك
ــت آيد كه البته  ــته اي به دس و قدرت ها يك توافق نهايي هس
ــد» و «غيرقابل قبول» خواهد  ــتي، «ب از ديد رژيم صهيونيس
بود. به گزارش راديو فردا، منابع دفتر نخست وزيري اسرائيل 
نيز يكشنبه شب به رسانه هاي كشورشان گفته بودند، ممكن 
ــت در ماه مارس توافق ايران و قدرت هاي جهاني، نهايي  اس
ــتي نوشته  ــود.روزنامه االخبار هم از قول منابع صهيونيس ش
ــت: «ارزيابي  (ها) اين است كه توافق ميان ايران و آمريكا  اس
ــته اي ماه مارس (فروردين) آينده حاصل  ــاله هس درباره مس
ــود. براي همين  ــود تا در ماه ژوئن (خردادماه) امضا ش مي ش
خيلي مهم است كه نخست وزير (اسرائيل) به كنگره برود».

ــت ها از در پيش بودن يك  ــه صهيونيس ــراس نااميدان ه
توافق هسته اي درحالي است كه نهادهاي نظارتي بين المللي 
نيز راه طي شده براي حل و فصل پرونده هسته اي كشورمان 
ــركل آژانس بين المللي  ــد مي كنند. در همين باره مدي را تائي
ــنگاپور تاكيد كرد  انرژي اتمي در گفت وگو با خبرنگاران در س
كه تنها راه حل مساله هسته اي ايران از طريق گفت وگو يافت 

مي شود و آژانس از توافق جامع هسته اي استقبال مي كند.
ــد درباره  به گزارش فارس، يوكيا آمانو هرچند حاضر نش
ــورهاي 1+5 و ايران به توافق جامع  ــم انداز رسيدن كش چش
ــته اي تا پايان ماه ژوئن اظهار نظر كند، ولي تاكيد كرد:  هس
ــت تاكيد دارد كه  ــس بين المللي انرژي اتمي مدت هاس آژان
ــته اي ايران مي بايست از طريق گفت وگو  راه حل برنامه هس
پيدا شود. اگر و هر زمان توافق حاصل شود، ما از آن استقبال 
ــم.» وي بيان كرد كه با اعضاي مذاكره كننده ارتباط  مي كني
ــا در صورت نياز و  ــا ارتباط داريم. م ــا با آنه ــت: «م دارد و گف
به صورت مناسب كمك هايي را ارائه مي كنيم، اما ما بخشي 

از اين مذاكرات نيستيم.»
با اين كه ترديدي نبايد داشت كه تالش تندروها براي به 
ــاندن مذاكرات هسته اي با عقب نشيني موقتي  بن بست كش
ــيد،  ــديد تحريم ها به پايان نخواهد رس ــره از طرح تش كنگ
ــناتورهاي جنگ طلب اين است كه  ــيني س اما پيام عقب نش
گفت وگوهاي هسته اي صداي آنها را چنان در جهان ضعيف 

كرده كه كمتر كسي اين روزها حاضر به شنيدن آن است.

ــب به بررسي ابعاد  ــنبه  ش برنامه «ديروز، امروز، فردا» يكش
ــان اروپايي با حضور  ــف نامه رهبر معظم انقالب به جوان مختل
ــفير پيشين ايران در فرانسه و محمد مرندي،  صادق خرازي، س
ــي پرداخت. در اين برنامه با  ــگاه و تحليلگر سياس ــتاد دانش اس
ــپير،  ــي.وي و راندي شكس ــاق خبر پرس ت ــر ات ــادي، مدي عم

كارشناس و فعال سياسي انگليسي ارتباط تلفني برقرار شد.
ــه گفت: اين نامه در  ــنا، خرازي در اين برنام به گزارش ايس
ــيار دقيق و حساس مطرح شده است.  ــيار مهم و بس مقطعي بس
ــي اين نامه  ــه را درك كنيم و بعد به بررس ــد ابتدا پيام نام ــا باي م
ــلمانان جهان  ــه يكي از پيام هاي مهم ديني رهبر ايران و مس ك
ــارات خود يادآور  ــي ديگر از اظه ــت، بپردازيم. وي در بخش اس
ــت.  ــخصيت جوانگراي رهبري منحصر به امروز نيس ــد: ش ش
ــان از روزهاي آغاز زندگي سياسي خود به عنوان شخصيتي  ايش
ــن ضمير و جوانگرا مطرح بودند. هم عصران  ــن بين، روش روش
ــان مي دانند كه رهبر معظم انقالب سرمايه گذاري عظيمي  ايش
ــين ايران در فرانسه  ــفير پيش ــته اند. س را در حوزه جوانان گذاش
تاكيد كرد: نامه رهبري سه پيام اصلي دارد كه عبارتند از معرفت 
ــو و ايجاد صلح و  ــراري ديالوگ و گفت وگ ــالم ناب، برق به اس

زندگي مسالمت آميز.
ــتانه بود، برخالف  ــن نامه خيلي دوس ــدي نيز گفت: اي مرن
ــان مي دهد كه تصوير  ــالم نش تصويري كه غرب از علماي اس
ــان به مطالعات  ــت. در نامه مشخص است كه ايش ــني اس خش
ــراف خوبي دارند و براي همين نه تنها جوانان  انتقادي غربي اش
بلكه متفكران نسبت به اين نامه حساسيت نشان مي دهند. من 
ــانه هاي غربي تعجب كردم. برخالف  از انعكاس اين نامه در رس
ــان را منعكس  ــي حرف هاي ايش ــانه هاي غرب معمول كه رس
ــه و نيش بود، اما اين  ــا انعكاس خبر همراه با كناي ــد ي نمي كردن

بار اين اتفاق نيفتاد، دليلش را هم نمي دانم.

ــي هم در ارتباط  ــپير، كارشناس و فعال سياس رادني شكس
ــردا» گفت: اين  ــا برنامه «ديروز، امروز، ف ــي و تصويري ب تلفن
ــفافيت نوشته شده بود. اين نامه يك نمونه  نامه به زيبايي و با ش
ــم الخط بود. اين نامه به  ــوب از لحاظ ويرايش، گفتمان و رس خ
ــته شده بود، چون جوانان آينده جامعه خود  جوانان اروپايي نوش
ــش هاي مهمي را مطرح كردند  ــازند... رهبر ايران پرس را مي س
ــت.وي  ــا در بريتانيا به اين نامه خوب بوده اس و عكس العمل ه
ــود كه از  ــي واژه هايي مطرح مي ش ــد: در اسالم هراس يادآور ش
ــي آن را رد مي كنند. اكنون موقعيت  ــاظ اخالقي در هر آيين لح

گسترده اي به وجود آمده است كه حرف هاي جديدي بزنيم.
ــر اتاق خبر پرس تي.وي  ــه اين برنامه، عمادي، مدي در ادام
ــام رهبر معظم انقالب در جهان  ــدن پي درخصوص آمار ديده ش
ــده و جزو 22  ــر ش گفت: 16 ميليون بار اين پيام در توييتر منتش
ــايت  ــتگ مهم قرار دارد. اين خبر فقط نيم ميليون بار در س هش
شبكه پرس تي.وي ديده شده است. 80 سايت معتبر بين المللي 
ــترين  ــمالي بيش اين خبر را كار كردند. اين پيام در آمريكاي ش

مخاطب را داشته است.
ــانه فارين پاليسي، لفظ غيرمنتظره را براي  وي افزود: در رس
ــي از اين حركت  ــانه هاي غرب ــه به كار برده بودند. رس ــن نام اي
ــانه اي توانست  ــطرنج رس ــدند. اين نامه در ش ــگفت زده ش ش
ــانه هاي غرب را آچمز كند. رسانه هاي غربي فكر مي كردند  رس
ــتند كه تصوير ايران را به مخاطبان ارائه مي دهند، ولي  آنها هس
آنها در اين مورد شكست خوردند. آنها ابزاري مانند توييتر اختراع 
ــي  ــانه ها و براندازي و مقاصد سياس كردند كه براي دور زدن رس
ــط رهبر ايران عليه غرب  ــيله توس غرب بود، ولي امروز اين وس
استفاده شد. توييتر توانست بي.بي.سي، سي.ان.ان، اسكاي نيوز 
ــت، دور بزند و  ــي را داش ــانه اي كه وظيفه اسالم هراس و هر رس

مخاطب از طريق توييتر پيغام اسالم را بشنود.

ــران دخالت هاي آمريكا در  ــور با بيان اين كه اي رئيس جمه
ــار به كشورهاي مختلف را محكوم مي كند،  منطقه و اعمال فش
ــديد اختالفات و تنش  ــكالت كشورها با جنگ، تش گفت: مش

حل نمي شود.
ــت جمهوري، حسن  ــاني رياس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــتوارنامه سفير جديد كره  ــم دريافت اس روحاني ديروز در مراس
ــمالي تنها موجب صدمه  ــمالي، افزود: تحريم ها عليه كره ش ش

ديدن مردم اين كشور شده است.
ــارهاي غيرقانوني را همواره  ــه داد: ما تحريم و فش وي ادام
محكوم مي كنيم و بايد با همكاري، عليه قدرت طلبي هاي نابجا 

ايستادگي كنيم.
رئيس جمهور با اعالم حمايت ايران از سياست صلح و امنيت 
ــبه جزيره كره، گفت: اراده دو كره بايد در مسيري باشد كه  در ش
ــديد اختالفات و تنش،  ــود. زيرا با جنگ، تش به وحدت منجر ش
ــكالت كشورها حل نمي شود بلكه بايد از طريق گفت وگو و  مش

مفاهمه به نتيجه رسيد.
ــمالي پس از پيروزي  ــي با بيان اين كه ايران و كره ش روحان
ــالمي روابط خوبي داشته اند، خاطرنشان كرد: دولت  انقالب اس
ــه در زمان جنگ  ــچ گاه همكاري هاي دوجانب ــت ايران هي و مل

تحميلي را فراموش نخواهند كرد.
وي افزود: اراده تهران ادامه و گسترش روابط خوب دوجانبه 
ــي و بين المللي، اقتصادي و فناوري است و  در زمينه هاي سياس
حضور سفير جديد مي تواند موجب تسريع در همكاري ها شود.

دعوت كره شمالي از رئيس جمهور
ــم با ابالغ سالم  ــمالي هم در اين مراس ــفير جديد كره ش س
ــورمان، گفت: دولت و  ــمالي به رئيس جمهور كش ــر كره ش رهب
ــازي توطئه هاي  ــران در خنثي س ــالمي اي ــت جمهوري اس مل
ــته اي  ــتفاده صلح آميز از انرژي هس ــاع از حق اس ــكا و دف آمري
ــياري به دست آورده اند كه مورد تجليل دولت  موفقيت هاي بس
و ملت كره شمالي است.«كانگ سام هيون» با بيان ديدگاه هاي 
ــتقرار صلح در شبه جزيره كره، نكاتي  «پيونگ يانگ» براي اس
ــده توسط قدرت هاي غربي عليه  را درباره تحريم هاي اعمال ش
ــورش عنوان كرد.سفير جديد كره شمالي با اشاره به دعوت  كش
رهبر كشورش از رئيس جمهور ايران براي سفر به پيونگ يانگ، 
گفت: تهران و پيونگ يانگ از روابط خوبي برخوردار بوده اند و به 
عنوان سفير جديد تالش خواهم كرد تا همكاري دوجانبه بيش 

از پيش گسترش پيدا كند.

ريشه مشكالت منطقه، اشغال غاصبانه فلسطين است
ــم دريافت استوارنامه سفير  رئيس جمهور همچنين در مراس
ــكالت  ــه مش جديد اردن در تهران با بيان اين كه معتقديم ريش
منطقه اشغال غاصبانه سرزمين فلسطين است، گفت: امروز افكار 
ــطح جهان ظلم و تجاوزهاي رژيم صهيونيستي را  عمومي در س

نه تنها تحمل نمي كند، بلكه آن را محكوم مي كند.
روحاني افزود: سرنوشت ملت فلسطين و مسجداالقصي به 
ــلمانان، براي همه دنياي اسالم اهميت  عنوان قبله گاه اول مس
ــليم و بيرون راندن فلسطينيان از  ــغال تدريجي اورش دارد و اش
ــلمانان را آزرده كرده و قابل قبول  ــان وجدان همه مس كشورش

نيست كه بيت المقدس در اشغال غاصبان باقي بماند.
وي به وضع جغرافيايي اردن و همجواري آن با سرزمين هاي 
فلسطين، سوريه و عراق و همچنين معضل تروريسم و بي ثباتي 
ــورهاي منطقه اشاره كرد و ادامه داد: هدف  موجود در برخي كش
ــت در خاورميانه و حل و  ــالمي ايران ثبات و امني ــوري اس جمه
فصل مساله فلسطين براي بازگشت آوارگان فلسطيني به وطن 

خودشان است.
ــابقه تمدني بسيار كهني دارد  روحاني با بيان اين كه اردن س
ــت، ابراز  ــن دو ملت روابط نزديكي برقرار بوده اس ــواره بي و هم
ــد اردن در تهران آغازي  ــفير جدي ــدواري كرد كه حضور س امي

براي تعميق مناسبات دوجانبه باشد.
ــان كرد: ما خواهان روابط دوستانه و  رئيس جمهور خاطرنش
برادرانه با دولت اردن هاشمي در بخش هاي اقتصادي، فرهنگي 
ــي هستيم و مي توانيم درباره مسائل منطقه اي و جهاني  و سياس

مشورت و همفكري كنيم.

ــرايط دو كشور و منطقه ايجاب  روحاني با تاكيد بر اين كه ش
ــور روابط خود را گسترش دهند، افزود: دو كشور  مي كند دو كش
ــد و ثبات اين منطقه براي  ــه منطقه مهم خاورميانه تعلق دارن ب

همه ما اهميت دارد.
عبداهللا سليمان عبداهللا ابورمان، سفير جديد اردن نيز با ابالغ 
ــورش به دولت و ملت ايران، گفت: در دوران  ــالم پادشاه كش س
ماموريتم تمام تالش و مساعي خود را براي ارتقاي مناسبات دو 

كشور به كار خواهم گرفت.
ــطين را براي كشورش اصلي  ــفير جديد اردن مساله فلس س
ــا تاكيد بر اين كه منافع اردن اقتضا مي كند  ــوري خواند و ب و مح
ــود، اظهار  ــطين به طور عادالنه حل و فصل ش كه موضوع فلس
ــهروندان خود  ــطيني به عنوان ش كرد: اردن به پناهندگان فلس
ــت فلسطينيان به  نگاه مي كند و در عين حال احقاق حق بازگش

سرزمين خودشان را نيز مسئوليتي بر عهده خود مي داند.
ــم دريافت استوارنامه سفير  همچنين رئيس جمهور در مراس
ــاره به گسترش تروريسم در منطقه خاورميانه و  جديد كنيا با اش
ــرم آوري كه توسط گروه هاي تروريستي  آفريقا گفت: فجايع ش
ــري را در سراسر  ــود، وجدان بش نظير «بوكوحرام» انجام مي ش

جهان متاثر كرده است. 
ــم نيازمند همكاري  وي با تاكيد بر اين كه مبارزه با تروريس

ــياري از گروه هاي  ــفانه بس ــت، گفت: متاس ــدي كشورهاس ج
تروريستي به نام دين و اسالم فعاليت مي كنند، اما افكار و رفتار 

آنها هيچ سنخيتي با مباني اسالم ندارد.
ــادآوري ناامني هايي كه دزدان  رئيس جمهور همچنين با ي
دريايي سومالي ايجاد كرده اند، ادامه داد: بايد از لحاظ فرهنگي، 
ــا زمينه هاي  ــر كمك كنيم ت ــي به يكديگ ــي و اطالعات سياس
ــن ببريم.روحاني با بيان  ــتي را از بي ــت گروه هاي تروريس فعالي
اين كه همكاري در عرصه هاي علمي و گردشگري مي تواند در 
ــترك دو كشور قرار گيرد، گفت: كنيا  ــتور كار كميسيون مش دس
ــگري حيات وحش مورد  ــا برخورداري از مناطق زيباي گردش ب
ــرار دارد و اميدواريم با پيگيري تفاهم نامه هاي  ــه مردم ما ق توج

دوجانبه، سطح مبادالت تجاري و فرهنگي را ارتقا دهيم.

افراط گرايان، اسالم را تخريب مي كنند
رقيه احمد سوبو، سفير جديد كنيا نيز در اين ديدار با اشاره به 
حضور و زندگي برخي شهروندان ايراني در كشورش، به گسترش 
همكاري ها با استفاده از ظرفيت هاي موجود تاكيد كرد و گفت: 
ــعه روابط در حوزه هاي گردشگري و عمران با  كنيا خواهان توس
ــت و خوشبختانه امروز مهندسان و شركت هاي ايراني  ايران اس

در بخش هاي مختلف نظير راهسازي در كنيا حضور دارند.

رهبر انقالب در ديدار دبيركل 
جبهه مردمي براي آزادي فلسطين:

 ايران تا به ثمر رسيدن آرمان 
فلسطين،  خواهد ايستاد

ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اس
ــد جبرئيل دبيركل «جبهه مردمي براي آزادي  در ديدار احم
ــطين را در راس  ــاله فلس ــطين (فرماندهي كل)»، مس فلس
ــد: جمهوري  ــالم خواندند و تأكيد كردن ــائل دنياي اس مس
ــد،  ــطين به ثمر برس ــالمي ايران تا روزي كه آرمان فلس اس

مصمم خواهد ايستاد و آن روز را جوانان قطعا خواهند ديد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
ــرت آيت اهللا خامنه اي با تجليل از خدمات و تالش هاي  حض
ــير تحقق آرمان فلسطين، گفتند: امروز  احمد جبرئيل در مس
ــما هستيد و  ــطين ش يقينا يكي از پايه ها و اركان قضيه فلس
ــه، مقاومت را تا پيروزي  ــم كه با حفظ همين روحي اميدواري

نهايي ادامه دهيد.
ــندي از  ــد جبرئيل نيز با اظهار خرس ــن ديدار، احم در اي
ــالمي،  ــم انقالب، گفت: انقالب اس ــا رهبر معظ مالقات ب
ــور موثر در صحنه بين الملل تبديل كرد و  ايران را به يك كش
ــرفت هاي كنوني جمهوري اسالمي در سايه حكمت و  پيش

درايت جنابعالي است.
وي همچنين از مواضع اصولي و ثابت جمهوري اسالمي 

در زمينه احقاق حقوق ملت فلسطين تشكر كرد.

رئيس جمهور: بايد مقابل قدرت طلبي هاي نابجا ايستادگي كنيم

رئيس جمهور ديروز در مراسم دريافت استوار نامه سفير جديد كره شمالى در تهران ، حمايت ايران از سياست صلح و امنيت در شبه جزيره كره را اعالم كرد/ عكس: سايت رياست جمهورى

واكاوي اهميت نامه رهبر انقالب، در «ديروز، امروز، فردا»تندروهاى كنگره  آمريكا عقب نشستند
كارشناسان از بازتاب گسترده نامه اخير رهبرى به جوانان غربي سخن گفتند

ــوراي عالي امنيت ملي با  ــده رهبر معظم انقالب در ش نماين
ــاختگي و قابل تامل  ــتي، س بيان اين كه برخي حوادث تروريس
ــتند، اظهار كرد: آن چيزي كه در فرانسه شكل گرفت، يك  هس
سناريوي طراحي شده بود.به گزارش فارس، سعيد جليلي ديروز 
پس از رونمايي از گزارش سند نقض حقوق بشر در انگلستان كه 
در دانشكده حقوق دانشگاه تهران انجام شد، در جمع خبرنگاران 
درباره نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپايي گفت: فهم من 
اين است كه نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و آمريكا و 

مخاطب قرار دادن مستقيم آنها در جهت حركت تمدني انقالب 
ــر مبناي حقيقت صحبت  ــالمي بود.وي افزود: اين تمدن ب اس
ــد. به همين دليل از  كرده و مفاهيم را بر آن مبنا تعالي مي بخش
ــوي كساني كه منكر حقيقت هستند، مورد هجمه قرار گرفته  س
است.جليلي در بخش ديگري از سخنانش در رابطه با اين كه در 
ــده وي از رهبر معظم انقالب  ــره خرازي و زاكاني بيان ش مناظ
ــت، گفت: اين مساله كذب محض است و مبنا و  تذكر گرفته اس

اساسي ندارد، بنابراين يك دروغ سازي است.

جليلي: اتفاقات فرانسه سناريويي از پيش طراحي شده بود

آملي الريجاني: تعامل اديان الهي 
زمينه ساز دوري از خشونت است

ــس قوه قضاييه نزديكي و تعامل ميان اديان توحيدي  رئي
ــونت،  ــاز نزديكي ميان مردم جهان و پرهيز از خش را زمينه س
ــه ملت هاي مظلوم در  ــاوز و تعدي دولت هاي ظالم علي تج

دنيا اعالم كرد.
ــه، آيت اهللا  ــوه قضايي ــي ق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــارك  ــدروس، پاتري ــس ب ــدار نرس ــي در دي آملي الريجان
ــروز را «خأل  ــان ام ــان، معضل جه ــك جه ــه كاتولي ارامن
ــباب ــت و گفت: در جهان امروز علت ها و اس  معنويت» دانس

ــات و اديان  ــردم از معنوي ــدن م ــي و دور ش ــود بيگانگ  از خ
توحيدي بسيار است و وظيفه علماي ديني است كه با تالش 
ــدي و ماهيت  ضد ظلم اديان  ــجام حقيقت اديان توحي و انس

الهي را به مردم بشناسانند.
ــرب عليه ايران و  ــه به تحريم هاي غ ــس قوه قضايي رئي
تناقض هاي آنان در برخورد با كشورهاي مختلف اشاره كرد 
ــورهاي غربي به كشورها و ملت هاي  و گفت: نگاه حكام كش
ــت و كامال ظالمانه  ــگاه عادالنه،  ديني و الهي نيس ــان ن جه
ــتند كه در آن هيچ  ــورهايي هس ــت؛ به عنوان مثال كش اس
ــورها حتي  ــود و زنان در آن كش ــزار نمى ش ــي برگ انتخابات
ــتند و  ــد، اما مورد حمايت آنان هس ــق رانندگي هم ندارن ح
كشورهاي غربي، جمهوري اسالمي ايران را در زمينه حقوق 
ــوع اوج تضاد و دوگانگي   ــر محكوم مي كنند و اين موض بش

غربي ها در ادعاهايشان را ثابت مي كند.
ــس بدروس، پاتريارك ارامنه كاتوليك  در اين ديدار نرس
ــترش ماديات در جهان، معنويات  جهان نيز گفت: در اثر گس
ــورهاي غربي بسيار كم شده و  اكنون  به جرات  بويژه در كش
ــور  ــي تنها به خود كش ــيحيت واقع ــوان گفت كه مس مي ت
ــفانه به نظر مي رسد  ــت.وي افزود: متاس واتيكان محدود اس
كه براي برخي حكومت ها در جهان به صرفه نيست كه اديان 
ــود، آنها  ــوند و صلح و آرامش برقرار ش الهي به هم نزديك ش
دوست دارند ميان ملت ها جنگ درگيرد و فاصله بين ملت ها 

فاصله اي مادي و اقتصادي  شود.
ــالمي ايران همكاري بسيار  وي تاكيد كرد: جمهوري اس

خوبي در زمينه انجام فعاليت هاي ديني پيروان اديان دارد.

نقدي: شهادت اهللا دادي 
جوازي است براي پاسخ 

مناسب به اسرائيل 
ــهادت شهيد  ــيج مستضعفين گفت: ش ــازمان بس رئيس س
اهللا دادي، دستورالعملي در ارتباط با آزادي قدس و جوازي براي 

پاسخ مناسب عليه رژيم صهيونيستي است.
ــيج، سردار محمدرضا نقدي،  به گزارش پايگاه اينترنتي بس
ــيج و سپاه هاي استاني  ــت فرماندهان و مسئوالن بس در نشس
ــند روشنگري و بيدارگري  ــور شهادت سردار اهللا دادي را س كش
ــان بار ديگر ثابت كرد كه  ــهادت ايش ــت و اظهار كرد: ش دانس
تكفيري ها، شاخه نظامي جنگ هاي نامنظم رژيم صهيونيستي 

و آمريكا عليه امت اسالم هستند.
ــه خطاب به  ــتضعفين در ادام ــيج مس ــازمان بس رئيس س
ــد آنچه از  ــت ها بدانن ــرد: صهيونيس ــت ها تاكيد ك صهيونيس
ــت كه  ــان خواهد آمد و تنها راه اين اس ــند به سرش آن مي ترس

چمدان هاي خود را بسته و به كشورشان بازگردند.
ــت ها روي آرامش را نخواهند  وي با بيان اين كه صهيونيس
ــخ نمانده و تا روز نابودي  ــد، ادامه داد: اين خون ها بدون پاس دي

كامل رژيم صهيونيستي، آنها بايد كامال در آماده باش باشند.
ــه بر رژيم  ــيج، غلب ــپاه در امر بس ــين فرمانده كل س جانش
ــازي قدس را راحت تر از غلبه  ــتي در عمليات آزادس صهيونيس
بر اين رژيم در جنگ هاي 33، 22، 8 و 51 روزه دانست و افزود: 
ــتي بر مبناي آفند و تهاجم بوده  دكترين نظامي رژيم صهيونيس

و اين روش 60 سال در ارتش آنها نهادينه شده است.

صفار هرندي: برخي به فكر چيدن بال و پر سپاه هستند
ــين صفارهرندي،  ــاب، محمدحس ــايت انتخ به گزارش س
مشاور فرهنگي فرمانده سپاه يكشنبه شب در چهارمين نشست 
ــپاه اشاره  رزمندگان دفاع مقدس به هجمه هاي تبليغي عليه س
ــوريه و يمن همه  ــكا در عراق، س ــت آمري ــرد و گفت: شكس ك
ــت.صفارهرندي اظهار كرد:  محصول عمل سپاه پاسداران اس
ــور مي گويند، بايد پر و بال  ــي افراد بي معرفت در داخل كش برخ

سپاه را چيد، چون خطرناك شده و قدرت، ثروت و رسانه دارد.
ــه را با هم ندارد؟ وي  ــان كرد: مگر دولت خود اين س وي بي
ــراب از كار در آمدند آيا بايد ما را متهم كنند  ــت: اگر دو نفر خ گف

كه از اصل فاسد هستيم؟
ــم برخي  ــه در دولت نهم ه ــان اين ك ــا بي ــدي ب صفارهرن
ــت: در آن زمان اگر موردي در  ــر مي دادم، گف ــا را تذك ناروايي ه
ــت، اعتراض مي كرديم كه  ــت بود كه با اصول مغايرت داش دول
ــني اژه اي) به صورت  البته هر دو نفرمان (صفار هرندي و محس
ــديم اما از  ــز حكم عزل دريافت كرديم، البته عزل ش اهانت آمي

عزتمان كاسته نشد.




