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ظریف :اجرای قانون ممنوعیت مهاجرتی
ترامپ ،تعصب کامل در آمریکاست

...

نگاه سوم

 12سال از سقوط هواپیمای  130Cارتــش می گذرد؛
حادثهای که در آن جمعی از خبرنگاران ،عکاسان و اعضای
ارتــش که بــرای پوشش خبری رزمایش عاشقان والیت
رهسپار چابهار بودند ،شهید شدند.

...

چهره ها و گفته ها
حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی
تصریح کرد :در حالی که پیش از این
موضوع اصلی ما فلسطین و مقابله
با صهیونیست بود اما سالهاست
بــزرگ ترین دوره آرامـــش را به
صهیونیستها عرضه داشتهایم؛
زیرا ما مسلمانان با خودمان
درگیر شدیم / .ایلنا
منیره نوبخت ،عضو شورای مرکزی جمنا گفت :هم
اکنون جلسات مختلفی در جهت تحوالت اساسی در
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی(جمنا) برگزار
م ـیشــود و جبهه مردمی
درصــــدد اصــاحــاتــی بر
مــبــنــای بـــازنـــگـــری در
ســاخــتــار کلی اســت.
 /تسنیم
احمد توکلی ،نماینده ادوار مجلس با تاکید بر این
که رهبری بیشتر از همه سیاستمداران خودش را در
معرض قضاوت قرار میدهد ،خاطرنشان کرد :عادت
به رفتار شفاف نداریم؛ بعضیها
کمتر مبتال هستند .بعضیها
بیشتر مبتال هستند مثل
عــد های از سیاسیون که
به حــرف کسی اعتنا
نمیکنند / .الف
حسین امیرعبداللهیان ،دستیار ویــژه رئیس
مجلس در امــور بینالملل در صفحه توئیتر خود
نوشت :محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان ،نسخه
به روز شده و موتور محرکه تفکر وهابیسم جدید است.
وی افزود :نسخه جدید وهابیت،
مــولــد تــروریــســم جــدیــدتــر و
خطرناک تری است / .فارس

ایسنا-محمدجوادظریف،درواکنشبهصدورمجوزاجرایقانونممنوعیتمهاجرتیترامپدرصفحهتوئیترخودنوشت:دیوانعالیآمریکاازقانون
ممنوعیتمهاجرتیترامپدفاعوحکماجرایکاملآنراصادرکردکهاینحکممجوزتعصبکاملدرآمریکاستواینموضوعناراحتکنندهاست.به
تازگی دیوانعالیآمریکامجوزاجرایکاملقانونممنوعیتمهاجرتیعلیهششکشورمسلمان(ایران،چاد،لیبی،سومالی،سوریهویمن)راصادرکرد.

رهبر معظم انقالب با تأکید بر این که ادعای پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی از روی عجز است ،تصریح کردند:

دنیای اسالم درمقابل توطئه جدید علیه قدس می ایستد
امروز فرعون ،آمریکا ،رژیم صهیونیستی و دنباله های آنان در منطقه اند

حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی
در خجسته مــیــاد نبی مــکــرم اســـام حــضــرت محمد
مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صــادق(ع) در دیدار
سرانسهقوه،جمعیازمسئوالننظام،سفیرانکشورهای
اسالمی و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی ،پیروی از
تعالیم حضرت ختمی مرتبت را شرط رهایی امت اسالمی
از مشکالت داخلی ،منطقه ای و جهانی خواندند و تأکید
کردند :دنیای اسالم اگر عزت و قدرت می خواهد ،وحدت
و استقامت را سرلوحه خود قرار دهد .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانیدفترحضرتآیتا...خامنهای،رهبرانقالب
اسالمیباتبریکاینعیدسعیدبهملتایران،امتاسالمی
وهمهآزادگانجهانخاطرنشانکردند:پیامبرعظیمالشأن
اسالم ،رحمت پروردگار برای همه بشریت بود و پیروی از او
ملتها را از ظلم و استکبار قدرتها ،اختالفات طبقاتی،
اشرافیتهای ظالمانه و دیگر رنج ها و اسارتها نجات می
دهد.ایشانبااشارهبهتأکیداتپروردگاربهپیامبرانالهی
و پیروان آن ها درباره استقامت و پایداری بهعنوان شرط
پیروزی ،افزودند :امروز هم استقامت در راه پیامبر عظیم
الشأن اسالم می تواند توطئه های بزرگ زورگویان جهانی
راناکامبگذارد.
▪امروز فرعون آمریکا ،رژیم صهیونیستی و دنبالههای
آناندرمنطقهاند

سرانجامی جز نابودی ندارد .حضرت آیت ا ...خامنه ای
هدف نهایی دشمنان را از ایجاد گروه های تکفیری ،جنگ
شیعهوسنیخواندندوافزودند:خداونددشمنانمارااحمق
آفریدهاستوهمینموجبشدهدفدشمناناسالمیعنی
جنگمذهبی،محققنشودوانشاءا...درآیندهنیزمحقق
نخواهدشد.
▪مقابلدنبالههایآمریکاوصهیونیسمخواهیمایستاد

حضرت آیت ا ...خامنه ای «آمریکا ،رژیم صهیونیستی،
مرتجعان و وابستگان به قدرت ها» را« ،فرعون های امروز
جهان»خواندندوبااشارهبهتالشآنهابرایایجاداختالف
و جنگ در امت اسالمی گفتند :برخی سیاستمداران
آمریکایی خواسته یا ناخواسته اذعــان کــرده اند که باید
در منطقه غرب آسیا جنگ و درگیری به وجود آید تا رژیم
صهیونیستیدرحاشیهامنقرارگیردوپیکرخونیندنیای
اسالم،توانپیشرفتنداشتهباشد.

رهبر انقالب اسالمی «ایستادگی» را رمز پیروزی در مقابل
تکفیری های وحشی دانستند و افزودند :مقابله ما با آن ها،
مقابله با ظلم و تحریف اسالم بود و اکنون نیز دنباله های آن
هاهرجاکهباشند،عاملآمریکاوصهیونیسمهستندومادر
مقابل آن ها خواهیم ایستاد .ایشان وحدت امت اسالمی و
ایستادگی در مقابل صهیونیسم و دیگر دشمنان اسالم را
عالج دردهای دنیای اسالم و راه رسیدن به قدرت و عزت
برشمردند و تأکید کردند :مسئله فلسطین امروز در رأس
مسائلسیاسیامتاسالماستوهمهموظفندبرایآزادی
ونجاتملتفلسطینتالشومجاهدتکنند.

رهبر انقالب اسالمی با ابراز تأسف شدید از پیروی برخی
حاکمان منطقه از خواسته های آمریکا افزودند :جمهوری
اسالمیهیچانگیزهایبرایاختالفبادولتهایمسلمان
ندارد و همانگونه که در داخل ایران ،وحدت و برادری را
حاکم کرده است ،در دنیای اسالم نیز معتقد و عالقه مند و
پیگی ِر وحدت و اتحاد است .ایشان تأکید کردند :زبان ما در
مقابل دنباله روهای آمریکا در منطقه ،زبان نصیحت است
جهال پاسخ بدهیم اما آن
و بنا نداریم به حرف های برخی ّ
ها را نصیحت می کنیم که خدمت به ظالمان جهانی به
ضرر خود آن هاست و به فرموده قرآن ،همراهی با ظالمان

▪دنیای اسالم درمقابل توطئه جدید درباره قدس می
ایستد

▪زبان ما در مقابل دنباله روهای آمریکا در منطقه ،زبان
نصیحتاست

رهبر انقالب ،ادعای دشمنان اسالم درباره اعالم قدس به
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ناشی از ناتوانی و عجز
آنهادانستندوافزودند:دنیایاسالمبالشکدرمقابلاین
توطئهمیایستدوصهیونیستهابااینکارضربهبزرگتری
میخورندوفلسطینعزیزبدونتردیدسرانجامآزادخواهد
شد.حضرتآیتا...خامنهایباتجلیلاز«شجاعت،بصیرت
و استقامت ملت ایران» در عبور از گردنه های بسیار دشوار
چهار دهه اخیر افزودند :دوستان جمهوری اسالمی در

سراسردنیاودشمنانایرانبدانندمشکالتپیشرو،حتم ًا
از مشکالت چهار دهه گذشته کوچکتر خواهد بود و ملت
ایران با توانی بیشتر ،همه آن ها را خنثی می کند و پرچم
عزتاسالمیرادرقلههاییباالتربهاهتزازدرخواهدآورد.
▪روحانی:دشمناندرفکرتوطئههایجدیدیهستند

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،رئیس جمهور
مشکالت امــروز جهان اســام را نتیجه فاصله گرفتن از
قرآن و وحی دانست و افزود :امروز مردم مسلمان منطقه
در برابر تروریستها و حامیان مستکبر و صهیونیسم آن ها

بهپیروزیرسیدهاندودشمناندرفکرتوطئههایجدیدی
هستند .آقای روحانی با بیان این که همچنان باید در برابر
آمریکا ،رژیم اشغالگر قدس و اذناب آن ها هوشیار باشیم،
افزود:دشمنانبااستفادهازبیتالمالمسلمین،منطقهرا
تبدیل به انبار سالح و دخالتهای خود را در منطقه بیشتر
کردهاند .رئیسجمهور با بیان این کهآمریکا در گرماگرم
جنگ سوریه با تروریستها پایگاه هوایی این کشور را برای
کمکبهداعشودیگرتروریستهابمبارانکرد،خاطرنشان
کرد :هرزمانی که پیروزی بزرگی برای مردم سوریه حاصل
شد،رژیمصهیونیستیبهبهانهایبخشیازخاکسوریهرا
بمباران کرد .رئیس جمهور با اشاره به توطئ ه جدید پیش
رویجهاناسالم،افزود:قدسمتعلقبهاسالمومسلمانان
وفلسطینیهاستوجاییبرایماجراجوییجدیداستکبار
جهانی وجود نــدارد .آقای روحانی با بیان این که هدف
بزرگ مسلمانان آزادی قدس است ،اظهار کرد :جمهوری
اسالمیایرانهموارهبهدنبالصلحوثباتدرمنطقهاست
و با تغییر مرزهای جغرافیایی مخالف و با حمایت از ملتها
در برابرتروریسم ،خواهان حل مشکالت از طریق مذاکره
است ،اما در عین حال هیچ ملت مسلمانی از جمله ملت
ایران تجاوز استکبار و صهیونیسم به مقدسات اسالمی را
تحملنخواهدکرد.رئیسجمهوربابیاناینکهمسلماناناز
جملهملتفلسطینبایددربرابرتوطئهبزرگاعالمقدسبه
عنوانپایتخترژیمصهیونیستییکصدابهپاخیزند،افزود:
کشورهایاسالمیوسازمانهمکاریاسالمیمسئولیت
سنگینیدراینزمینهبردوشدارند.

خبر مرتبط

تأکید رؤسای جمهور ایران و ترکیه بر ایستادگی کشورهای اسالمی برابر
تصمیم اخیر آمریکا در منطقه
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در تماس تلفنی رئیس جمهور ترکیه ،با اشاره به پیشنهاد"رجب
طیب اردوغان" برای تشکیل نشست فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در استانبول و
دعوت از وی برای شرکت در این نشست ،گفت :ما معتقدیم در شرایط کنونی همه کشورهای اسالمی باید متحد و
یک صدا در برابر این تصمیم نادرست ،غیرقانونی ،تحریک آمیز و بسیار خطرناک آمریکا ،اقدامی جدی انجام دهند.
دکتر روحانی روز چهارشنبه تصریح کرد :امروز یکی از اولویت های جهان اسالم ،مسئله فلسطین ،قدس و مقابله با
اقدامات نادرست رژیم صهیونیستی است .ما همه کشورهای اسالمی و صلح دوست جهان را دعوت می کنیم تا در
برابر این اقدامات غیرقانونی ،ایستادگی کنند .رئیس جمهور گفت جمهوری اسالمی ایران در نشست فوق العاده
سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی شرکت خواهد کرد .رئیس جمهور ترکیه نیز در این تماس تلفنی با
ابراز تاسف از شهادت یکی از مرزبانان ایرانی در حمله تروریست ها اظهار کرد :این حادثه به ما نشان داد که گسترش
همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم اهمیت ویژه ای دارد .اردوغان تصریح کرد :ترکیه به عنوان رئیس دوره ای
سازمان همکاری اسالمی خواهان برگزاری اجالس فوق العاده سران این سازمان در روزهای آتی است.

...

آیتا ...جنتی :منافقان ساکت ننشستهاند

موافقت کمیسیون ماده  10با تأسیس دو حزب

استانالبرزدارایکمترینتعدادپروندهمطبوعاتیدرکشور

باشگاه خبرنگاران  -آیتا ...جنتی ،رئیس مجلس خبرگان
رهبری با تاکید بر این که باید مراقب منافقانی بود که ساکت
ننشستهاند و میخواهند ریشههای نظام و اسالم را خشک
کنند ،گفت :انقالبیون باید دشمن شناس باشند تا بتوانند به موقع عمل
کنند.

ایسنا – سرمست ،مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشــاره به
برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون مــاده  ۱۰احــزاب وزارت
کشورگفت :با تقاضای تاسیس مجمع مشورتی اصالحطلبان
خراسان جنوبی با اصالح نام به جمعیت اصالحطلبان خراسان جنوبی و حزب
همدلیمردماستانتهرانموافقتشد.

ایسنا – فاضلیان ،رئیس کل دادگستری استان البرز
گفت :حمایت از مطبوعاتی که در چارچوب قانون فعالیت
میکند سیاست اصلی دادگستری بوده که در نتیجه این
سیاست ،استان البرز جزو استا نهای دارای کمترین تعداد پرونده
مطبوعات است.

با اشاره به نتایج نشست وزیران خارجه 5کشور حاشیه دریای خزر

▪پیشنهادایرانبرایافزایشهمکاریهایمنطقهای

درهمینحالرئیسدستگاهدیپلماسیکشورماننیزدراین
نشستخطاببهحاضرانپیشنهاددادهمزمانوبهموازات
نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ،تاسیس
صندوقمشترکسرمایهگذاری،ایجادپنجرهواحدگمرکی،
یکسانسازیتعرفههاورویههایگمرکی،همکاریمناطق
آزاد و ویژه اقتصادی ،تاسیس شرکتهای مشترک حمل و
نقل ،توسعه و تکامل روابط اجتماعی و فرهنگی ،گسترش
گردشگری،اعطایحداکثرتسهیالتبرایصدورروادیدو
حرکتبهسمتلغوکاملآنبینپنجکشورحوزهدریایخزر

«سپر» ایرانی به خزر رسید

هادی محمدی -چهارمین ناو موشک انداز کالس سینا و
ششمین شناور نظامی کشورمان در دریای خزر با نام " سپر
" که به دست صنعت گران توانمند داخلی و متخصصان
صنایع دریایی شهید تمجیدی بندر انزلی ساخته شده
است ،روز سه شنبه با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی
دریایی ارتش در منطقه چهارم دریایی نداجا به نیروی
دریایی ملحق شد و از این پس ماموریت های دفاعی خود
را در دریای خزر انجام خواهد داد  .امیر سرتیپ حاتمی،
وزیر دفاع در سخنان خود با بیان این که موشکانداز سپر
کام ً
البومی است ،افزود :تمامی اجزای ناو در داخل کشور با
همت و متکی بر زبدگی ،نخبگی و علم همکاران در سازمان
صنایع دریایی و پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران ،نیروی
دریایی و دانشگاهها ساخت ه شده و بیانگر توانایی ایران در
ساخت موشکاندازی با سطح باالست.
▪ویژگی های جدیدترین ناو موشک انداز نیروی دریایی

شایان ذکر است ناو موشک انداز سپر یکی از به روزترین
ناوها از لحاظ تجهیزات ارتباطی و سامانه سالح در دنیاست
و مانور سریع ،سرعت زیاد ،سامانه موشکی سطح به سطح،
سامانه تدافعی ضد هوایی و ضد سطحی از قابلیتهای بارز
این ناوموشک انداز به شمار می رود.ناو سپر به چهار فروند
موشک کروز قادر مجهز است ولی این امکان وجود دارد که
با افزایش النچر ،شمار موشکها به هشت فروند برسد .این
موشکها بیش از  200کیلومتر برد دارند .فرایند طراحی
و ساخت بدنه این ناو طی چهار سال انجام شده است  .ناو
موشک انداز سپر پس از ناو حمزه و سه ناو موشک انداز
کالس سینا به نام های پیکان  ،جوشن و درفش و ناوشکن
دماوند  ،ششمین شناور نظامی کشورمان در بزرگ ترین
دریاچه جهان به شمار می رود .

تسنیم  -وزیر خارجه آلمان در سخنانی با اشاره مستقیم
به ایران ،روسیه و ترکیه به عنوان امپراتوریهای قدیمی
در حال ظهور گفت ،این کشورها تحریم و انواع فشارها را
تحمل کردند تا حاکمیت ملی خود را ثابت کنند .گابریل با
بیان اینکه چین نفوذ قابل توجهی در آفریقا داشته ،افزود:
روسیه ،ایران و ترکیه در شکلگیری تحوالت خاورمیانه
نقش مهمی ایفا کردند .در همین حال «سیلوی برمان»
سفیر فرانسه در روسیه اعــام کرد که پاریس پیشنهاد
پیوستن ترکیه ،مصر ،عربستان و ایران به گروه بحث بر سر
سوریه را مطرح کرده است که البته دیگر اعضای شورای
امنیت با این نظر موافق نیستند.

احمدی نژاد :تمام بشریت نیازمند تبیین راه
پیامبر اکرم(ص) است

الوروف :متن توافق بر سر رژیم حقوقی خزر آماده شد
وزیرخارجهروسیهدرپایاننشستوزیرانخارجهکشورهای
حاشیهدریایخزرگفتمتناصلیکنوانسیونرژیمحقوقی
خزربرایارائهبهاجالسسرانآمادهشدهاست.بهگزارش
تسنیم،الوروفدرنشستخبریپسازپایاننشستوزیران
امورخارجهپنجکشورحاشیهخزر(ایران،روسیه،جمهوری
آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان) گفت :با خوشحالی
میتوانم اعالم کنم راه حل تمام مسائل کلیدی درباره
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیدا شده است .ما به
طورمفصلپیشنویسکنوانسیونرابررسیکردیموعمال

الحاق جدیدترین ناو موشک انداز ساخت
ایران به نیروی دریایی ارتش

وزیر خارجه آلمان :نظم جدید جهان شاهد
ظهور ایران ،روسیه و ترکیه است

درحاشیه

متن اصلی برای ارائه به اجالس سران کشورهای حاشیه
خزر،کهدرآستانهقزاقستانبرگزارخواهدشد،آمادهاستو
تنهاموضوعاتکوچکیدربرخیامورفنیباقیماندهاست.
سرگئی الوروف در ادامه افزود :در پنجمین نشست سران
کشورهای حاشیه خزر ،که امیدواریم در نیمه نخست سال
 2018برگزارشود،تکلیفرژیمحقوقیدریایخزر،پساز
 20سالبحثوگفتوگو،مشخصمیشود.

...
اخبار

رادرصدررایزنیهاوگفتوگوهایآتیقراردهیم.
▪روایت ظریف از موارد اتفاق نظر کشورهای حاشیه
دریایخزر

محمدجوادظریف،وزیرامورخارجهکشورماننیزدرسخنانی
باتشکرازمیزبانیطرفروسی،ضمناشارهبهدستاوردهای
نشستهایپیشینپنجکشورحاشیهدریایخزروتوافقاتبه
دستآمدهاعالمکردهمهکشورهایساحلیبرحلمسائل
دریایخزرتوسطخود،ممنوعیتدراختیارقراردادنقلمرو
خود بــرای اقــدام نظامی علیه یکدیگر ،ممنوعیت حضور
نیروهای نظامی بیگانه ،انحصار دریانوردی زیر پرچم پنج
کشور،تعیینعرضمناطقدریاییوبخشاعظمپیشنویس

کنوانسیونرژیمحقوقیخزراتفاقنظردارند.
▪ماجرایتقدیروزیرانخارجهازیکتصویر

محمدجواد ظریف در پایان نشست با حضور در جمع
خبرنگاران و عکاسان گفت عکس ایرنا تعارف وزیــران
خارجه به یکدیگر برای ورود به سالن اصلی ،تقدیر وزیران
امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر و هیئتهای
دیپلماتیکرابههمراهداشت.ظریفهمچنینروزگذشته
با نگاشتن مطلبی در کنار تصویر ایرنا از زمان ورود وزیران
خارجهکشورهایساحلیدریایخزربهمحلسالناجالس
نوشت:همسایگانمااولویتماهستند.وقتیکهپشتیبان
همباشیدهرکاریممکناست.

«محمود احمدی نژاد» عصر روز گذشته برای سخنرانی در
جشن میالد حضرت رسول(ص) و امام صادق(ع) به مشهد
سفر کرد .به گزارش خراسان ،در این مراسم که در مسجد
علی بن موسی الرضا(ع) در بولوار طبرسی مشهد برگزار
شد ،احمدی نژاد در سخنانی اظهار کرد :هم ما هم تمام
بشریت نیازمند تبیین راه پیامبر اکــرم(ص) و راه حقیقی
اسالم هستیم .وی ادامه داد :پیامبر اسالم(ص) اول خلق
عالم ،عبد خداوند ،عقل کل ،رحمة للعالمین ،مظهر کمال
مهربانی ،دارای خلق عظیم ،رسول الهی و امام مردم است.
ویباانتقادازبرخیاندیشههایجنگطلبانهدردنیا،اظهار
کرد:دربرخیازنقاطدنیادشمنانتالشمیکنندتاپیامبر
ما را انسانی جنگ طلب ،زورگو و خشن معرفی کنند اما آیا
پیامبر ما آزادی انسان ها را محدود کرده و به دنبال جنگ و
خون ریزی بود؟ احمدی نژاد افزود :پیامبر ما آمد تا مردم به
بزرگیبرسندوحقیقتخلیفةاللهیانسانهارشدکندوبه
منصه ظهور برسد .وی بیان کرد :تردیدی نیست که آینده
از آن ملت ایران و ملت های آزادی خواه جهان و متضمن
استقرار امام زمان(عج) به عنوان انسان کامل خواهد بود.
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