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اخبار ادبی و هنری

حضرت آیت اهلل بهجت)ره(: دنیا، دار امتحان است. شما در فکر این 
باش��ید که خودتان را اصالح بکنید. مابین خودتان و خدایتان عایقی، 

مانعی پیدا نشود.

حسین فتاحی:
داستان انقالب به رشد رسیده است

دبیر هفتمین جشنواره سراسری 
داستان انقالب گفت: رشد کیفی در 
زمینه داسلتان انقلالب قدم به قدم 
صلورت می گیلرد و در زمینه رمان 
بزرگسلال این رشلد حائز اهمیت و 

دیده شدن است.
حسین فتاحی در گفت وگو با خبرنگار 
کیه��ان ب��ا اش��اره 300 اثر رس��یده به 

دبیرخانه جشنواره افزود: بررسی اولیه و داوری آثار به اتمام رسیده و در حال 
حاضر آثار فنی تر به مرحله داوری نهایی رسیده است.

وی افزود: 16 اسفند اختتامیه جشنواره در حوزه هنری برگزار می شود.
دبیر جایزه امیرحسین فردی رویکرد این دوره از جشنواره را با سال های 
پیش متفاوت عنوان کرد و افزود: در سال های گذشته صرفا موضوع »داستان 
انقالب« بود اما امس��ال در فراخوان به زمینه های مختلف انقالب در فراخوان 
اشاره کرده ایم. مانند اتفاقات سال های قبل از انقالب و روزهای پیروزی انقالب، 
کودتای نوژه، حادثه طبس، س��نگ اندازی های گروه های معاند پس از انقالب، 
تاثیر انقالب در منطقه و کشورهای اسالمی و همسایه همچون بیداری اسالمی، 

تهدیدهای پیدا و پنهان دشمنان انقالب و...
وی ادامه داد: تنوع موضوعی این دوره، بر روی آثار رسیده در جهت نگاه های 

چندبعدی تاثیرگذار و محسوس بوده است.
حسین فتاحی اظهار داش��ت: معموال آثاری که در جشنواره ها حائز رتبه 
می ش��وند، نادیده گرفته می شوند و لزوما این مختص جشنواره انقالب نیست 
بلکه در همه جش��نواره ها دیده می شود. باید راهکاری اتخاذ شود که با توجه 
به بودجه ای که در جش��نواره ها هزینه می ش��ود از استعدادهای کشف شده، 
قدردانی ش��ود و در طول سال آثار آنها را در مراحل انتشار و توزیع درست به 

اطالع عموم برسانیم.
وی در پایان گفت: خروجی جشنواره امسال نیز چاپ آثار حائز رتبه است.

بررسی توهین روزنامه اعتماد
 به امام حسین در هفته آتی

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: در جلسه هفته آینده هیئت 
نظارت بر مطبوعات )دوشنبه یازدهم اسفند( اعضای این هیئت، مطلب 
روزنامه اعتماد و شائبه های ایجاد شده را مورد بررسی قرار می دهند.

به گزارش جهان، سیدعالء الدین ظهوریان در گفت وگو با فارس، از بررسی 
پرونده روزنامه اعتماد در جلسه هفته آینده هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داد 
و گفت: در تمام جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات امور و محتوای نشریات در 
دستور کار قرار می گیرد. دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در ادامه، اظهار داشت: 
بر همین اس��اس نیز روزنامه اعتماد اس��تثنا نیست و مطلب این روزنامه مورد 
بررسی قرار می گیرد. شایان ذکر است روزنامه کیهان در خبر ویژه دیروز خود 
نسبت به بی توجهی دست اندرکاران روزنامه مذکور با عنوان »وحشت فتنه گران 

از حماسه حسینی« نسبت به این اقدام واکنش نشان داده بود.
شبکه افق با حضور قهرمانان گمنام افتتاح می شود

شلبکه افق سیما با پخش 
پنلج سلاعته  ویژه برنامله ای 
بلا حضلور قهرمانلان گمنام و 
ناشلناخته ملی، فلردا به طور 

رسمی افتتاح می شود.
جواد رمضان نژاد، مدیر شبکه 
افق سیما در گفت وگو با خبرنگار 
کیه��ان اظهار داش��ت: ویژه برنامه 
افتتاح شبکه افق روز جمعه هشتم 
اسفند از ساعت 17 تا 22 پخش می شود. این ویژه برنامه به معرفی برنامه های 
اصلی شبکه افق و محورهایی که این شبکه بر آنها تمرکز دارد خواهد پرداخت.

وی افزود: اما بخش اصلی این ویژه برنامه، به حضور و گفت وگو با افرادی 
اختصاص دارد که پیش از این در فیلم های مس��تند پخش ش��ده از ش��بکه 
افق دیده ش��ده بودند. ش��خصیت هایی که جزو قهرمانان ملی ما هس��تند اما 
کامال ناش��ناخته اند. افرادی مثل فرزند و همس��ر شهید گلدوی )که به دست 
تروریس��ت های وهابی به شهادت رس��ید(، یکی از مدافعان سنی مذهب حرم 
حضرت زینب)س( در س��وریه، مش��دی اس��ماعیل کش��اورز نابینایی که در 

جنگل های شمال مشغول کار و زندگی خودش است و ...
رمضان نژاد درباره رویکرد اصلی برنامه های شبکه افق پس از افتتاح رسمی 
نیز گفت: تمرکز اصلی شبکه افق در دو حوزه سبک زندگی و بصیرت افزایی با 

رویکرد گفتمان انقالب اسالمی است.
واکنش به وحشت صهیونیست ها
 از مسابقه کاریکاتور هولوکاست

در واکنش به تالش صهیونیست ها برای ممانعت از برگزاری مسابقه 
جهانی کاریکاتور هولوکاست، برگزارکننده های این مسابقه مبلغ جوایز 

خود را دو برابر کردند.
چن��د روز قبل، نماینده رژیم صهیونیس��تی در س��ازمان ملل خواس��تار 
محکومیت برگزاری مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران از سوی این سازمان 
شد. اما بالفاصله پس از این اقدام صهیونیست ها که حاکی از ترس آن هاست، 
با حمایت س��ازمان هنری رسانه ای اوج جوایز دومین دوره مسابقه بین المللی 

کاریکاتور هولوکاست دو برابر شد.
پی��ش از این قرار ب��ود مجموعا 25 هزار دالر به برگزی��دگان این رویداد 
هنری اهدا شود که با دو برابر شدن جوایز، برگزیدگان اول تا سوم این مسابقه 

به ترتیب 24 هزار دالر، 16 هزار دالر و 10 هزار دالر دریافت خواهند کرد.
اختتامیه این مس��ابقه سال آینده در تهران برگزار می شود. مهلت ارسال 
آثار نیز تا 12 فروردین 94 اعالم ش��ده اس��ت. این مس��ابقه با واکنش منفی 
رس��انه های غربی به خصوص رسانه های حامی رژیم صهیونیستی روبرو شده 
است. رادیو اسرائیل ضمن برنامه ای، برگزارکنندگان این مسابقه را »آدم خوار« 
توصیف کرده است. مسعود شجاعی طباطبایی دبیر دومین دوره این مسابقه 
که س��ابقه برگزاری دوره نخس��ت آن را نیز در کارنامه خود دارد و از داوران 
برجسته کاریکاتور محسوب می شود، بعد از برگزاری دور اول به 20 کشور دنیا 

ممنوع الورود و حتی تهدید به قتل شد.
عرضه غیرقانونی کتاب یک فراری 

در کتابفروشی ها
اثری از اکبر-گاف، مجرم فراری به تازگی بدون مجوز مجددا چاپ 

شده و در حال عرضه است.
این کتاب توسط نشر »طرح نو« منتشر شد و با ادعای 22 بار تجدید چاپ 
اکنون از سوی برخی ناشران و کتابفروشان در حال توزیع است. جالب تر اینکه 

نشر »طرح نو« مشمول ممنوعیت فعالیت است.
در همین حال، برزین ضرغامی مدیر ارشاد استان تهران در گفت وگویی با 
فارس صراحتا اعالم کرد این کتاب جمع آوری شده است. با این حال هنوز هم 

نسخه هایی از این کتاب در برخی کتابفروشی ها موجود است.
محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز با ابراز تاسف 
از اینکه مدتی است حجم وسیعی از کتاب ها به صورت غیرقانونی منتشر و توزیع 
می شود گفت: متاسفانه بخشی از این موضوع در کتابفروشی ها انجام می شود، 
اما آن بخش��ی که عضو اتحادیه هس��تند اگر از آنها گزارشی به ما واصل شود، 

برخورد می کنیم، البته بازرسی هایی داریم که این مراتب را کنترل می کنند.
گفتنی اس��ت اکبر-گاف به دلیل تهاجم به بانوان و زدن پونز به پیش��انی 
آنها، به نام اکبر پونز شناخته می شود و هم اینک به عنوان پناهنده در آمریکا 

به سر می برد.
اکبر-گاف در اوج روزهای فتنه همراه با فائقه آتشین- گوگوش- خواننده 
فاسد فراری، در آمریکا و در میتینگی ضد ایرانی شرکت کرد و عکس یادگاری 

گرفت.

هدیه به خوانندگان

نخستین روز رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( برگزار شد

انهدام ناو شبیه سازی شده آمریکا
خبر اول رسانه های جهان در انتظار تو چشمم همیشه 

بارانی است

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

می دانم این را...
می آی��ی از آن دوره��ا می دان��م ای��ن را

پ��ر می کن��ی از ع��دل، دام��ان زمی��ن را
ف��رش می کن��م  گام های��ت  انتظ��ار  در 

این دل، دل ش��یدایی بی بغ��ض و کین را
س��ر می نه��م ب��ر ش��انه هایت ت��ا بیای��ی

تسکین دهی یک لحظه این جان حزین را
- موعود من کی خواهی آمد؟ می ش��مارم

ت��ا آن زم��ان ای��ن لحظه های واپس��ین را
وقت��ی بیای��ی مهرب��ان از ش��وق دی��دار

ب��ر خ��اک درگاه ت��و می س��ایم جبین را
در ظه��ر ی��ک آدینه می گوین��د ای خوب

می آی��ی و فری��اد خواه��ی ک��رد دی��ن را
می آیی و شمش��یر س��رخ عدل در دس��ت

امض��ا کن��ی آن وعده ه��ای راس��تین را
از ریش��ه می گویند خواهی کن��د ای مرد

را ناکثی��ن  نس��ل  موع��ود  لحظ��ه  در 
سید علمدار ابوطالبی نژاد

آسمان ابری
تا میان قصه های بغض دار، صحبت از حوالی ظهور شد

صفحه صفحه کتاب انتظار، با سرشک ندبه ام نمور شد 
آس��مان ابری غزل بب��ار، ای پیام دار روش��نی بتاب

زیر برق دشنه کبود جغد، آفتاب رفته رفته کور شد
عقل سنگ جهل را به سینه زد، عشق هر چه رشته بود پنبه شد

باز هم خدایگان عقل و عشق، تکه سنگ های بی شعور شد
سامری الهه فریب ساخت، گندم آفرید و باغ سیب ساخت

روی نعش آدمی صلیب ساخت، آدم از تبار خویش دور شد
ابتدای مق��دم بهاریت، انتهای عصر جاهلیت س��ت

پس بیا که دختران آرزو، زنده زنده از غمت به گور شد
بهرام امیری

***
تقصیر ماست

تقصیرماس��ت غیب��ت طوالنی ش��ما
بغ��ض گل��و گرفت��ه پنهان��ی ش��ما

بر ش��وره زار معصیت��م گریه می کنی
باران��ی ش��ما جان��م ف��دای گری��ه 

پرون��ده ام برای ش��ما دردس��ر ش��ده
وض��ع ب��دم دلی��ل پریش��انی ش��ما

***
آب حیات

سیب روییده به هر ش��اخه ذاتش شیرین
ش��ده اوق��ات زمین ب��ا نفحاتش ش��یرین

دس��ت در چش��مه لبخن��د ت��و بردند اگر
هس��ت این مزرعه ها آب قناتش ش��یرین!

بنویس��ند را  ت��و  الفب��ای  ک��ه  روزگاری 
ه��م لب نیزه و ه��م کام دواتش ش��یرین

فص��ل خوبی اس��ت که با رایح��ه  آمدنش
می رس��د س��یب دعا در عرفاتش ش��یرین

شیخ شیراز شدن س��اده و سهل است اگر
باش��د این گونه لب ش��اخه نباتش شیرین

دارد قش��نگی  وزن  آمدن��ش،  مطل��ع 
ش��یرین فعالت��ش  فعالت��ن  فعالت��ن 

حیرتی نیس��ت ک��ه ثابت بش��ود کندوها
کرده باش��ند ده��ان با صلواتش ش��یرین
عالیه مهرابی

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت ارسال 

مدارک

48364696مناقصه1
اجرای پوشش مواد ضدحریق FIRE STOP بر روی کابلها و سینی های 

مربوطه و ورودی تابلوهای نواحی شرکت فوالد مبارکه
1393/12/13

1393/12/17فروش محصوالت جانبی- اقالم ضایعاتی و مستعمل و نو9310مزایده2

مناقصه3
48365333
48377227

خرید و نصب راه اندازی و آموزش در محل دستگاه HPLC ساخت کمپانی
 AGILENT TECH NOLOGIES HP یا KNAUER به انضمام 

کامپیوتر و مانیتور با یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش 
جهت آزمایشگاه مرکزی

1393/12/18

1393/12/25تامین و اجرای 4000 دستگاه مبدل جهت سایت بندرعباس48384075مناقصه4

آگهی فراخوان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
)کد آگهی: ر 93164(

مراجعه    www.msc.ariatender.com یا   www.msc.ir  نشانی به  بیشتر  اطالعات  و کسب  اسناد  دریافت  جهت 
فرمایید.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد:  این رزمایش همه با 
هدف تامین امنیت در برابر دشمنان فرامنطقه ای ما 
صلورت می گیرد. ما خود را مدافع امنیت تنگه هرمز 
و خلیج فارس می دانیم و این را به دنیا ثابت می کنیم.
سرلش��کر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی در حاش��یه برگزاری رزمایش بزرگ پیامبر اعظم 
9، گفت: این رزمایشی که با قدرت ایمان و فناوری توسط 
برادران عزیز ما در نیروی دریایی و هوافضای س��پاه حاصل 
شده است، برای تمرکز روی شناورهای دشمن انجام گرفته 
و همه به نتیجه رسیده است. وی افزود: به حمداهلل، تمامی 

موشک های شلیک شده به هدف اصابت کرد.
سرلشکر جعفری ادامه داد: به همه دنیا قبال هم اعالم 
کردیم که این توانمندی ها برای برقراری امنیت خلیج فارس 
و تنگه هرمز است. این نکته مهمی است که بازدارنده است 
که دش��منان ما قصدی برای به هم زدن یا اعمال قدرت و 
ایجاد ناامنی در منطقه نداش��ته باشند، چون این احتمال 
وجود دارد. برقراری امنیت شناورهای نفتکش و تجاری در 
منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس در دستور کار است. انشاءاهلل 
تا مرحله آخر رزمایش به همین صورت با موفقیت پیش برود.
وی اف��زود: قطعا پیام رزمایش، پی��ام اقتدار جمهوری 
اس��المی و پیام امنیت و صلح منطقه خلیج فارس و تنگه 
هرمز اس��ت و به همه کش��ورهای خلیج فارس این پیام را 
می دهیم؛ ما برادریمان را ثابت کرده ایم، مشکل ما دشمنان 

فرامنطقه ای است.
سرلش��کر جعفری اضافه کرد: دش��من در پایان جنگ 
تحمیلی ضرب شس��تی از نیروی دریایی ما خورد و امروز 

توانمندی ما اصال قابل مقایس��ه با آن روز نیس��ت. قدرت 
بی نظی��ری ایجاد ش��ده که ما دلم��ان نمی خواهد آن را به 
امتحان واقعی بگذاریم، ولی اگر خدای نکرده چنین روزی 
پیش بیاید، قطعا دریای عمان و تنگه هرمز و خلیج فارس 
در تسلط کامل نیروهای دریایی ایران است. این مناطق در 
تسلط برد موشک ها، شناورها و مین ریزهای سپاه هستند.
وی خاطر نش��ان کرد: اینها همه با هدف تامین امنیت 
در برابر دش��منان فرامنطقه ای ما صورت می گیرد. ما خود 
را مدافع امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس می دانیم و این را 

به دنیا ثابت می کنیم.
پیشرفته ترین مین های دریایی را داریم 

دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمی گفت:  پیشرفته ترین مین های دریایی را از 
انواع مختلف در اختیار داریم که آمریکایی ها هیچگاه وجود 

چنین مین هایی را تصور نمی کنند.
وی افزود: این مین قابلیت تنظیم ارتفاع در عمق های 

مختلف آب را دارد.
فدوی در رابطه با ناو هواپیمابر آمریکا اظهار داشت: این 
ناو به اندازه یک ش��هر است که شش هزار نفر سرباز و سه 

هزار کادر نیروی دریایی را در خود جای می دهد.
به گزارش فارس فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: 
در نیروی دریایی سپاه ناوگروه های ویژه ای به تعداد بسیار 
زیاد وجود دارد. این شناورهای ویژه سپاه از شناورهایی که 
تا به امروز دیده ش��ده مجزا هس��تند. از این شناورها ابعاد 
مختلفی وجود دارد و تا زمانی که حماقتی از سوی دشمن 
صورت نگیرد قصد نداریم ابعاد وجودی آنها را مشخص کنیم.

سرلشکر جعفری:

قدرت بی نظیری ایجاد شده كه دلمان نمی خواهد 
آن را به امتحان واقعی بگذاریم

رئیس مجلس تاکید کرد: غربی ها بدانند با افزایش 
ناو نمی توانند شرایط منطقه را عوض کنند و نیازی به 

حضور کشورهای دیگر در منطقه نیست.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در حاشیه 
رزمای��ش بزرگ پیامبر اعظم)ص( و در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه همه امکاناتی که در اختیار سپاه است در جهت 
حفاظت منافع ملی و کش��ور است، گفت: نیروی توانمند و 
هوشمندی در آب های جنوبی داریم و می توان با کمک این 

نیروها امنیت را با سایر کشورها برقرار کرد.
وی با بیان اینکه کشورهای قدرتمند بدانند با افزایش 
ناو نمی توانند ش��رایط منطقه را عوض کنند، اظهار داشت: 

نیازی به حضور کشورهای دیگر در منطقه نیست.
الریجانی ادامه داد: تکنولوژی ایران می تواند در اختیار 
س��ایر کش��ورها باش��د و آنها می توانند روی قدرت نظامی 

منطقه حساب کنند.
ب��ه گزارش فارس، رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس 
توجه ویژه ای به بودجه دفاعی داشته تاکید کرد: این موضوع 

در اقتدار کشور تاثیر گذار است.
وی اظهار داشت: در حوزه سیاسی هرچه بر همگرایی ها 
افزوده شود ش��اهد دست پرتری در عرصه های بین المللی 

خواهیم بود.
رئیس مجلس در پای��ان تاکید کرد: هرچه مولفه های 
استقالل را بیشتر نمایان کنیم در گفت وگوهای بین المللی 

به نتایج مثبت تری دست می یابیم.

الریجانی:

غربی ها بدانند 
با افزایش ناو نمی توانند

 شرایط منطقه را عوض كنند

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: حمله نظامی، ضربه 
متقابل ایران را در پی دارد.

»ج��ان کری« وزیر امور خارج��ه آمریکا که برای دفاع از 
بودجه درخواستی وزارت خارجه آمریکا برای سال مالی 2016 
در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا حضور یافته بود، در 
پاس��خ به انتقادات برخی از نمایندگان در مورد روند مذاکرات 

هس��ته ای گفت: »واقعیت این اس��ت که مس��ئله ایران قطعا 
جنجال برانگیز اس��ت و ممکن است ریسک هایی داشته باشد. 
اما ما این جرأت را به خودمان داده ایم که بپذیریم که بتوان به 
جای جنگ یا اینکه از ابتدا تهدیداتی انجام دهیم که به تقابل 
منجر شود، با دیپلماسی ایران را از شر گزینه دستیابی به سالح 
هسته ای خالص کنیم.« وی ادامه داد: »به همین خاطر داریم 
تالشمان را می کنیم. نمی توانم پیش بینی کنم که مذاکرات به 
کجا می رسد، اما داریم تالش ها را رهبری می کنیم تا با همراهی 

شرکایمان در 1+5،  کمک کنیم که این کار انجام شود.«
وزی��ر خارجه آمریکا در بخش دیگری از این نشس��ت، به 
انتقاد از رویکرد جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال 
ایران پرداخت و گفت: سیاست دولت قبلی برای برچیدن برنامه 

غنی سازی ایران شکست خورد.
وی در این مورد گفت: »دولت جورج دابلیو بوش، سیاست 
عدم غنی سازی را پیش گرفته بود. ایران در سال 2003، 164 
سانتریفیوژ داشت و سیاست عدم غنی سازی دستور کار بود، پنج 
سال هم فرصت باقی بود )از دولت بوش(، اما در آن سال ها آن ها 
)ایران( به س��مت جایی که االن هستند، رشد کردند، احتماال 
20000 سانتریفیوژ، که 19000 تای آن ها نصب شده و تعداد 

سانتریفیوژهای فعال را هم که می دانید.«
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی آمریکا ادامه داد: »خوب چه 
اتفاقی افتاد؟ چه کاری کردند؟ آن دولت کجا بود که سیاست 
عدم غنی سازی را اجرایی کند؟ خوب حدس بزنید چه اتفاقی 
افت��اد؟ آن ها ی��اد گرفتند که چطور غنی س��ازی کنند. آن ها 
حاال دارند غنی س��ازی می کنند. حاال س��وال اینجاست که آیا 
می توان سیس��تمی ایجاد کرد که آن ها هم مثل دیگرانی که 
دارند غنی س��ازی می کنند، برنامه صلح آمیز هس��ته ای داشته 
باشند که قابل مدیریت، قابل کنترل، قابل راستی آزمایی، قابل 
حسابرسی باشد یا نه.« جان کری ساعاتی پیش از این نشست 
هم در جلس��ه اس��تماع دیگری، گفته بود انتظار دارد که »به 
زودی« مشخص شود که آیا ایران یک توافق قابل قبول و قابل 

راستی آزمایی را می پذیرد یا نه.
وزی��ر خارجه آمریکا که در کمیته تخصیص بودجه س��نا 
صحبت می کرد، همچنین گفت: »روشن است که ما بر ایران 
متمرکز هستیم. رئیس جمهور )باراک( اوباما به صراحت اعالم 
کرده است که ایران یک سالح هسته ای نخواهد داشت و من 

هم قاطعانه تر از او نمی توانم بر این امر تأکید کنم.«
وی ب��ا بیان اینکه هنوز توافقی صورت نگرفته و منتقدان 

مذاک��رات عجله می کنند، افزود: »سیاس��ت ما این اس��ت که 
ایران سالح هسته ای نداشته باشد، کسانی هم که این طرف و 
آن طرف می روند و می گویند که توافق چنین و چنان اس��ت، 
نمی دانند که توافق چگونه اس��ت، چراکه هنوز توافقی وجود 
ندارد.«  کری افزود: »به آن ها توصیه می کنم که منتظر بمانند 
و ببینند که این مذاکرات به کجا می رسد. از سال 2013 داریم 
می آزماییم که ببینیم آیا می شود از طریق دیپلماتیک به نتیجه 
رسید یا نه، هنوز هم نمی دانیم. اما طی چند هفته و چند ماه 

آینده ثابت می کنیم که این موثرترین راه است.«
وی ادام��ه داد: »از زم��ان برنامه اقدام مش��ترک )توافق 
موقت(، مذاکرات 1+5 پیش��رفت هایی داشته است. پیشروی 
برنامه هسته ای ایران تعلیق شده و ما به شناخت بی سابقه ای 
از این )برنامه( دست یافته ایم. فکر می کنم به زودی هم متوجه 
می ش��ویم که آیا ایران حاضر اس��ت طرحی قابل قبول و قابل 

راستی آزمایی را بپذیرد یا نه.
 بمباران و تحریم علیه ایران کارگر نیست

از سوی دیگر»ریچارد دالتون« سفیر سابق انگلیس در ایران 
در یادداشتی خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: 
»نتانیاهو باید بفهمد بمباران و تحریم علیه ایران کارگر نیست.«
دالتون در این یادداشت که در روزنامه گاردین منتشر شده 
ادامه می دهد: »عجیب نیست که سازمان اطالعات اسرائیل بعد 
از س��ال 2012 نگرش متفاوتی از نخست وزیر خود نسبت به 
ایران دارد.« وی افزود: »این امر حداقل تایید می کند »بنیامین 
نتانیاهو« در موضوعات جهانی مربوط به برنامه هسته ای ایران 

شاهد قابل اطمینانی نیست.«
دالتون همچنین می نویس��د: »سال های متمادی نتانیاهو 
درباره ماهیت و وس��عت موضوع هسته ای ایران مظلوم نمایی 
کرده ]و ادعا کرده ] که ایران به ساخت سالح هسته ای نزدیک 
است و درباره احتمال تس��لط ایران بر خاورمیانه اغراق کرده 
اس��ت و یا درباره دس��تاورد جنگ یا تحریم  علیه ایران برای 

اسرائیل، مبالغه کرده است.«
س��فیر س��ابق انگلیس در ایران در ادامه به موش��ک های 
هس��ته ای اسرائیل اشاره کرده و می نویس��د: »تاریخ اسرائیل 
منحصر به فرد است. به همین خاطر است که اسرائیل نیروی 
هس��ته ای خود را بر مبنای موشک بنیان گذاشته و خطر این 
نیروی هسته ای اس��رائیل برای اروپا معادل همان خطر برای 

خاورمیانه است.«
بقیه درصفحه10

وزیر خارجه آمریکا:

حمله نظامی ضربه متقابل ایران را در پی دارد

در نخستین روز رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( 
که در منطقه خلیج فارس برگزار شلد، انهدام ماکت 
شبیه سلازی شلده  ناو هواپیمابر آمریکایی در صدر 

اخبار خبرگزاری های جهان قرار گرفت. 
نهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی  روز گذشته در تنگه هرمز و خلیج فارس 
با رمز یا محمد رس��ول اهلل)ص(  و با فرمان سردار سرلشکر 

جعفری آغاز شد.
در نخس��تین مرحل��ه از رزمایش 17 موش��ک کروز و 
بالستیک از شناورها، بالگردها و سامانه های ساحلی نیروی 

دریایی سپاه شلیک شد.
4 موش��ک بالس��تیک بوده که از این چه��ار فروند دو 
فروند موش��ک خلیج فارس و دو فروند موش��ک های زلزال 

و فاتح بودند.
در مرحله آغازین ای��ن رزمایش، علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده 
کل سپاه، سرلشکر رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای 
مس��لح، سردار سالمی جانش��ین فرمانده کل سپاه، سردار 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای س��پاه، س��ردار فدوی 
فرمانده نیروی دریایی سپاه و سردار پاکپور فرمانده نیروی 

زمینی سپاه پاسداران حضور داشتند.
ای��ن رزمایش در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس و با 
محوریت قرارگاه دریایی خاتم 2 برگزار می شود و شناورهای 

مختلف نیروی دریایی سپاه به اجرای عملیات می پردازند.
» مین گذاری« تنگه هرمز توسط ده ها فروند شناور 

نیروی دریایی سپاه
عملیات مین ریزی توسط ده ها فروند شناور نیروی دریای 
سپاه در رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( و در منطقه تنگه 

هرمز صورت گرفت. 
در ای��ن مرحله حدود 30 فروند ش��ناور نیروی دریایی 
س��پاه اقدام به انجام عملی��ات مین ریزی در محدوده تنگه 

هرمز کردند.
این اقدام با سرعتی بسیار باال و در زمانی کم انجام شد 
و از ای��ن تاکتیک می توان در مواقع بحرانی علیه تهدیدات 

احتمالی بهره  برد.
پهپادهای هدف توسط 100 فروند شناور 

نیروی دریایی منهدم شد
در آغاز مرحله دوم رزمایش سپاه، پهپادهای هدف توسط 

100 فروند شناور نیروی دریایی منهدم شد.
این پهپادها توس��ط موش��ک های دوش پرتاب میثاق و 

توپ های نصب شده روی قایق های تندرو منهدم شد.
ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی با موشک های سپاه 

منهدم شد
همچنین در ادامه برگزاری رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( 
سپاه در تنگه هرمز ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی که توسط نیروی 
دریایی سپاه ساخته شده بود طی عملیاتی همه جانبه مورد اصابت 

صدها راکت و ده ها فروند موشک قرار گرفت و منهدم شد.
این ماکت در ابعادی واقعی ساخته شده و توسط ده ها 

فروند شناور تندرو مورد اصابت قرار گرفت.
همچنین چند موشک کروز و دو موشک بالستیک نیز 

به این هدف اصابت کرد.
 در ادامه قایق های تندرو سپاه موفق شدند با تهاجم به 
ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی، با ش��لیک 400 فروند راکت 
107 میلیمتری و شلیک  موشک های نصر از روی قایق های 

تندرو سپاه، این ناو را منهدم کنند.
شلیک موفقیت آمیز 2 موشک کروز نصر 

برای نخستین بار در رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( 
سپاه، موشک کروز نصر از بالگردها به ناو هواپیمابر شلیک 

شد. 
همچنین موش��ک بالستیک با برد 270 کیلومتر برای 

انهدام اهداف متحرک شلیک شد.
در این مرحله از رزمایش از ش��ناورهای جدید ذوالفقار 

سپاه رونمایی شد.
شلیک موشک های فاتح 110 علیه اهداف ثابت زمینی

موشک های فاتح 110 و زلزال علیه اهداف ثابت زمینی 
به هدفی در یک جزیره غیرمسکونی به فاصله 270 کیلومتر 

در رزمایش بزرگ پیامبر اعظم شلیک شد.
شلیک با موفقیت موشک دوربرد و بالستیک 

»خلیج فارس« 
موشک دوربرد و بالستیک »خلیج فارس« نیز در رزمایش 

پیامبر اعظم سپاه با موفقیت شلیک شد. 
همچنین هدف دریایی متحرک با دو موشک بالستیک 
با برد 270 کیلومتر در رزمایش بزرگ پیامبر اعظم سپاه در 

منطقه خلیج فارس منهدم شد.
موشک هوشمند و بالستیک »خلیج فارس« یک موشک 
مافوق صوت و کشتی زن بوده و تفاوت آن با موشک های قبلی 
این است که دیگر موشک ها عمدتاً با سرعتی زیر صوت و به 
صورت کروز عمل می کردند اما »خلیج فارس« با س��رعتی 

مافوق صوت و به صورت بالس��تیک از سطح زمین شلیک 
ش��ده و به صورت عمودی از ارتفاع باال می تواند هرگونه ناو 

و یا شناور دشمن را مورد هدف قرار دهد.
شعاع برد عملیاتی این موشک 300 کیلومتر است که در 
آینده نزدیک نسل جدید آن با بردی بیشتر تولید خواهد شد.
موشک »خلیج فارس« به صورت هدایت ترکیبی عمل 
کرده به طوری که جستجوگر آن در فاز نهایی بر روی هدف 
قفل می کند و در این حالت هرگونه شناور دشمن هیچ راه 
گریزی از اصابت این موش��ک ک��ه کالهکی با حدود 650 

کیلوگرم مواد منفجره دارد، نخواهد داشت.
سوخت موشک »خلیج فارس« جامد است و این موشک 
توسط مرکز تحقیقاتی نیروی هوافضای سپاه طراحی و توسط 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید شده است.
تصرف ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی توسط نیروهای ویژه 
پس از انهدام کامل ناو هواپیمابر شبیه سازی شده با انجام 
عملیات ش��لیک موشک و راکت، تکاوران یگان ویژه نیروی 
دریایی سپاه با انجام عملیات هلی برن و از طریق شناورهای 

ویژه این ناو هواپیمابر را به تصرف کامل درآوردند.
این بخش از رزمایش توسط بالگردها و شناورهای ویژه 

نیروی دریایی سپاه صورت گرفت.
مدل شبیه سازی ش��ده ناو هواپیمابر آمریکایی توسط 
نیروهای ویژه و تکاورهای نیروی دریایی س��پاه به وس��یله 

بالگرد و دو شناور تصرف شدند.
بازتاب در رسانه های جهانی 

رزمایش س��پاه پاسداران در تنگه هرمز و انهدام ماکت 
شبیه سازی شده  ناو هواپیمابر آمریکایی با موشک های سپاه 

در صدر اخبار خبرگزاری های منطقه و جهان قرار گرفت.
در ای��ن رابطه خبرگزاری »آسوش��یتدپرس« نوش��ت: 
ش��ناورهای س��پاه ماکت ناو هواپیماب��ر آمریکایی را هدف 

قرار دادند.
در گزارش »آسوشیتدپرس« آمده که »تلویزیون ایران 
تصاویر مانور نظامی در تنگه هرمز را نش��ان داد که در این 
تصاویر شلیک چهار موشک دیده  می شود که سه تا از آنها 

به ناو برخورد کرده است«.
در ادام��ه روزنامه صهیونیس��تی »جروزالم پس��ت« و 
»خبرگ��زاری رویترز« هم از دیگر رس��انه هایی بودند که به 
س��رعت خبر رزمایش سپاه پاس��داران و هدف قرار گرفتن 

ماکت ناو آمریکایی را بازتاب دادند.
در همین رابطه پایگاه صهیونیستی »دبکا فایل« نیز با 
اشاره به رزمایش پیامبر اعظم)ص(، این رزمایش را تمرین 
نظامی نیروهای س��پاه پاس��داران جمهوری اسالمی ایران 

قلمداد کرد.
روزنامه اسرائیلی »جروزالم پست« نیز با اشاره به خبر 
خبرگزاری »آسوشیتدپرس« در رابطه با آغاز رزمایش پیامبر 

اعظم)ص( به تحلیل این رزمایش سپاه پاسداران پرداخت.
همچنین خبرگزاری ش��ینهوا درب��اره رزمایش پیامبر 
اعظم )ص( گزارش داد: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
روز چهارشنبه رزمایش دریایی خود در آبراه استراتژیک تنگه 

هرمز را آغاز کرد«.
رژه شناورهای تندرو و 50 خودرو 

حامل موشک های کروز
در آخرین مرحله از روز نخس��ت رزمایش بزرگ پیامبر 
اعظم )ص( س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی، صدها فروند 
ش��ناور تندرو و ده ها فروند ناوچه موشک انداز و 50 سامانه 
موش��کی ساحل به دریا به صورت متحرک از مقابل جایگاه 

اصلی رزمایش رژه رفتند.
در رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( که در تنگه هرمز و 
توسط نیروی دریایی سپاه آغاز شد، سه فروند جنگنده اف 4 

نیروی هوایی ارتش از مقابل جایگاه رژه رفتند. 
پایگاه هوای��ی این جنگنده ها تح��ت کنترل عملیاتی 

قرارگاه سپاه برای اجرای این رزمایش بود.
رژه چندین فروند بالگرد شاهد مسلح

 به موشک کروز نصر
به گزارش فارس، همچنین چندین فروند بالگرد شاهد 
مسلح به موشک کروز نصر و پهپادهای مختلف سپاه از جمله 

پهپاد شاهد 129 از مقابل جایگاه رژه رفتند.

وزیر علوم با اعطای 80 بورس تحصیلی به دانشجویان سوری موافقت کرد.
ب��ه گزارش فارس؛ محمد فره��ادی با بیان اینکه با تقاض��ای اعطای 80 بورس 
تحصیلی به دانش��جویان کشور س��وریه در مقاطع مختلف موافقت شده است، گفت: 

در بخش غیربورس هیچ محدودیتی برای پذیرش دانشجویان کشور سوریه نداریم.
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر 468 دانش��جوی سوری در مقاطع مختلف در 
دانش��گاه های ایران مشغول تحصیل هستند که از این تعداد 66 نفر در دوره دکتری 

تحصیل می کنند.
وزیر علوم تاکید کرد: دانشگاه های ایران آمادگی کاملی برای پذیرش دانشجویان 
سوری و تبادل استاد و دانشجو و برگزاری پروژه های مشترک علمی و تحقیقاتی دارند.

وزیر علوم:
80 دانشجوی سوری برای تحصیل 

در ایران بورس شدند


