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عرضه البسه منقوش به عالئم فساد جرم است
دادستان تهران: 

آمادگى براى انتخابات سال آینده
وزیر کشور در مشهد :

عبـد الرضـا رحمانـى فضلـى با حضـور در جمع اصحاب رسـانه ى خراسـان 
رضوى گفـت: براى انجـام انتخابات 
96 آمادگـى کامل داریـم. وى گفت: 
بـراى برگـزارى انتخابـات، تاریخ 29 
اردیبهشـت و پنجم خرداد به شوراى 

نگهبان پیشنهاد شد.

دادسـتان تهران عرضه البسه منقوش به عالئم گروههاى فاسد و منحرف را 
جرم خواند و گفت: عرضه پوشـاك 
معضلى است که مردم متدین را به 
گالیه وا داشـته است و برخى افراد 
183سودجو در این عرصه دخالت دارند.

   

محورهاى تبلیغاتى رسانه هاى بیگانه
خط خبري

     5  

- بحــران آب در ایران،  وزیر 
در  ایران  تمدن  می گوید  نیرو 

تهدید است 
- تلفات داعش در افغانستان  
در  داعش  ســنگین  تلفــات 

ولسوالی کوت ننگرهار
- پژوهش در باره قــد مردم جهان، مردان ایرانی در یک 
قرن اخیر بیش از همه قد کشیده اند، اما  مردان هلندي و 

زنان لتونی بلندترین ها هستند

بررسى دالیل جدایى النصره ازالقاعده
کادر باز: 
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النصره  جبهــه  فرماندهــان 
در ســوریه، قطع ارتباط خود 
با شــبکه القاعده را بررســى 
جدیدى  گــروه  تا  مى کننــد 
برخــى  و  دهنــد  تشــکیل 
کشورهاى عربى حاشیه خلیج 

فارس بــراى بازپس  گیرى نفوذ خود در منطقه از آن بهره 
ببرند.

فضاى مجازى رمزدار مى شود
میز خبر:

     3  

تفاهــم نامــه همــکارى بــه 
و  ظرفیت  از  اســتفاده  منظــور 
توانمندى هاى علمى و پژوهشى 
انجمن رمز ایران در حوزه فضاى 
مجازى، بیــن مرکز ملى فضاى 
مجازى کشــور بــا انجمن رمز 

ایران منعقد شــد . بررسى وضعیت فضاى مجازى کشور، رصد 
تحوالت این فضا در ســطوح ملى، منطقــه اى و بین المللى از 

موضوعات این تفاهم نامه است. 

صفحه 2صفحه 2

بـاز نشـر اظهـارات «تـرزا می» نخسـت وزیـر جدید انگلیـس درباره 
«تاکید اسـالم بر صلح» و «مغایرت ایدئولوژي داعش با اسـالم واقعی» 

در برخـی از گروه هـاي مجـازي قابل تامل اسـت. 
نخسـت وزیـر انگلیـس در اظهاراتش که با تشـویق مکـّرر حاضران 
مواجـه شـد بر ایـن گزاره هـا تاکید نمـود: «داعش، نه حکومت اسـت نه 
اسـالمی»، «حکومت آنها(داعش) هیچ پایه اي در قرآن ندارد»،  «اسـالم 

دیـن صلـح اسـت و می گوید هیچ اجبـاري در دین نـدارد».  
امـا برخی نـکات درباره بازنشـر اظهارات تـرزا می، قابل تامل اسـت: 
1ـ تعـدادي از شـبکه هاي اجتماعـی، تـالش می کننـد این اظهـارات را 
«جدیـد» معرفـی نماینـد حال آنکه سـخنان ترزا می به سـپتامبر سـال 
2014 برمی گـردد. پـس این گمانه تقویت می شـود که بازنشـر سـخنان 

وي کامـال هدفمنـد صورت گرفته اسـت. 
2ـ تـرزا می، کسـی اسـت کـه در تصویب الیحه سـختگیرانه سـال 
2015 دربـاره «مقابلـه بـا تروریسـم و برقـراري امنیـت» نقـش اصلـی 
داشـت. ایـن الیحـه به رغـم ظاهر فریبنـده اش باعـث گردید بسـیاري 
از دانشـجویان مسـلمان بـه خاطـر تـرس از افراط گـرا خوانده شـدن، از 
ابراز عقیده در سـخنرانى ها و سـمینارها پرهیز کننـد. در واقع این الیحه،  
زمینـه را بـراي افزایـش «اسالم هراسـی» در انگلیس فراهـم نمود. خانم 
می، با تالشـهایش براي تصویب این الیحه، از سـوي کمیسـیون حقوق 

بشـر اسـالمی به عنـوان «اسـالم هراس سـال» معرفـی گردید!
3ـ نخسـت وزیـر جدیـد انگلیـس، اخیـرا هیاتـی را مامـور بررسـی 
چگونگـی اجـراي احـکام اسـالمی در انگلیـس کـرد. ظاهرا هـدف این 

هیـات، تحقیـق در زمینه انطبـاق یا عدم انطباق برخی از احکام اسـالمی 
با قوانین موجود انگلیس اسـت. این اقدام در راسـتاي سیاسـت «توسـعه 
ارزش هـاي بریتانیایـی» و با هدف جلب رضایت اسالم سـتیزان و در عین 

حـال افزایـش فشـار بر جامعه اسـالمی انگلیـس صورت گرفته اسـت.
4ـ ترزا می، در پاسـخ به پرسشـی در مجلس عوام انگلسـتان، تصریح 
کـرد که حاضر اسـت کلید شـلیک موشـک اتمـی را حتی اگـر منجر به 
مـرگ صدهـا هـزار نفر شـود، بفشـارد! براي زنـی کـه دوسـت دارد او را 
«بانـوي آهنیـن دوران مدرن» بنامنـد، اظهار چنین موضعی، جاي تعّجب 
نـدارد و بیانگـر نهـاد درنده اسـتعمار پیر اسـت، اما همچنان این پرسـش 
بی جـواب مانـده اسـت که برخـی چه اصـراري دارنـد بر تن مـاده گرگ 

لباس میش بپوشـانند و او را دلسـوز اسـالم واقعی نشـان دهند!

«اسالم هراِس» سال!«اسالم هراِس» سال!
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دادستان تهران : 
عرضه البسه منقوش به عالئم فساد جرم است

دادسـتان تهران عرضه البسـه منقوش 
بـه عالئـم گروههـاى فاسـد و منحـرف 
را جـرم خوانـد و گفـت: عرضـه پوشـاك 
معضلـى اسـت کـه مـردم متدیـن را بـه 
افـراد  برخـى  و  اسـت  داشـته  وا  گالیـه 

سـودجو در ایـن عرصـه دخالـت دارنـد.
نقـش  آبـادى  دولـت  جعفـــــرى 
اتحادیـه هـاى صنفـى را در حـوزه هـاى 
و  ذاتـى  وظیفـه  انجـام  پیشــگیرى، 

درخواسـت حمایـت قضایـى ، تبییـن کـرد و گفـت : مـردم ، تمامـى مشــــــکالت صنـوف را بـر عهـده 
اتحادیـه هـا مـى داننـد و  اتحادیه ها بایـد در حوزه پیشـگیرى مقتدرانه عمل کنند و ضمـن تقویت نظارت 

خـود بـر واحدهـاى صنفـى بـه پلمـب واحدهـاى متخلـف اقـدام کننـد. 
 وى از پلیـس خواسـت ضمـن همـکارى بـا اتحادیـه هـاى صنفـى در رصـد اطالعاتـى، درباره بسـتن 

واحدهـاى صنفـى کـه تخلفـات و جرایـم آشـکار و بّیـن دارنـد اقـدام کند.
وى بـا اشـاره بـه نگرانـى مـردم متدیـن کـه گاه از انتخـاب مناسـب بـراى خریـد یـک مانتو یـا لباس 
مناسـب محـروم هسـتند تأکیـد کـرد بـر ایـن کـه اتحادیه هـاى صنفـى باید بـه وظیفـه ذاتى خـود عمل 
کننـد و بـه لحـاظ مشـکالت پیـش آمـده ناشـى از نبـود نظـارت آنهـا بـر واحدهـاى صنفـى، از مـردم 

کنند. عذرخواهـى 

وزیر کشور در مشهد:
اعالم آمادگى وزیر کشور براى انتخابات سال آینده

عع

اااعالالالمم

 
معاون آموزش و پرورش

بـراى  کتابخوانـى  و  مطالعـه  زنـگ 
صـورت  بـه  ابتدایـى  آمـوزان  دانـش 
مسـتقل در برنامـه درسـى دیـده و براى 
دانـش آمـوزان دوره دبیرسـتان هـم در 
عنـوان  بـه  زنـگ  ایـن  جدیـد،  دروس 
مطالعـه و پژوهـش نیـز گنجانـده شـده 

اسـت.
و  آمـوزش  وزیـر  پرورشـى  معـاون 
مسـتقل  طـرح «زنـگ  گفـت:  پـرورش 
دانـش  بـراى  مطالعـه  و  کتابخوانـى 
در  آینـده  تحصیلـى  سـال  از  آمـوزان» 
حمیدرضـا  شـود.  مـى  اجـرا  مـدارس 
کفـاش گفـت: حـدود 25 هـزار مدرسـه 
همچنـان بـدون کتابخانـه هسـتند کـه 
درصددیـم کتابخانـه هـاى مسـتقل نیـز 

کنیـم. ایجـاد  مـدارس  ایـن  بـراى 

کمیته ارزیابى تحقیق و تفحص ها
عضو هیات رییسه مجلس:

عضـو هیئـت رئیسـه مجلس شـوراى 
اسـالمى از تشـکیل کمیته اى در مجلس 
خبـر داد کـه هـدف آن«ارزیابـى تحقیق 
و تفحص هـاى درخواسـتى نماینـدگان» 
اسـت. احمـد امیرآبادى فراهانـى تصریـح 
و  تحقیـق  هزینـه  کـه  آنجـا  از  کـرد: 
در  کمیتـه اى  لـذا  باالسـت  تفحص هـا 
شـده  تشـکیل  مجلـس  رئیسـه  هیئـت 
تفحص هـاى»  و  «تحقیـق  تـا  اسـت 
درخواسـتى نماینـدگان را به لحـاظ مالى 
ایـن  داشـت:  اظهـار  وى  کنـد.  ارزیابـى 
کمیتـه بـا نماینـدگان متقاضـى تحقیـق 
اجـراى  چگونگـى  مـورد  در  تفحـص  و 
و  تحقیـق  تـا  کـرد  خواهـد  گفتگـو  کار 
تفحص هـا بـا کمتریـن هزینـه و بهترین 

بهـره ورى انجـام شـود.

عوارض واردات باال است
رئیس انجمن سم و کود:

گفتـه  کـود  و  سـم  انجمـن  رئیـس 
بـراى جلوگیـرى از قاچاق سـموم کاهش 
تعرفه کافى نیسـت باید عـوارض واردات 
نیـز کاهـش یابد. حسـینى یـزدى افزود: 
عـوارض سـموم کـم خطـر و بـا کیفیت، 
ایـن  عرضـه  قیمـت  چـون  و  باالسـت 
بـه  واردات  باالسـت  سـموم  از  گـروه 
صـورت قاچـاق خواهـد بـود امـا شـرایط 
سـموم عـادى و پرخطـر هم بـراى تولید 
و هـم بـراى واردات کامـًال مهیـا اسـت. 
وى ادامـه داد: سـال گذشـته بـه وزارت 
جهاد کشـاورزى و سـازمان حفـظ نباتات 
کشـور پیشـنهاد دادیـم عـوارض واردات 
سـموم کاهـش یابـد در پى این پیشـنهاد 
دسـتورالعمل کاهـش تعرفـه بـه گمـرك 

کشـور ابالغ شـد.

افزایش تبعیض علیه مسلمانان اروپا
تی آر تی ترکیه:

بـه نقـل از پایـگاه اینترنتـى تلویزیون 
تـى آر تـى ترکیـه، رفتارهـاى تبعیـض 
آمیـز مذهبى علیه مسـلمانان در سراسـر 
جهـان بـه ویـژه در دو کشـور انگلیس و 
فرانسـه در حـال افزایـش اسـت.  ایـن 
حمـالت  از  آمیـز  تبعیـض  رفتارهـاى 
فیزیکـى تـا کالمـى را شـامل مى شـود 
و هدف بیشـتر آنها زنان مسـلمان اسـت. 
بسـیارى از ایـن حمـالت حتـى گـزارش 
هـم نمـى شـوند. ایـن پایـگاه اینترنتـى 
بـا تاکیـد بـر ایـن کـه چنیـن رفتارهـاى 
تبعیـض آمیـزى علیـه زنانى که روسـرى 
بـه سـر مـى کننـد و نقـاب بـه صـورت 
دارنـد، در اروپـا و بـه ویـژه در دو کشـور 
انگلیس و فرانسـه افزایش داشـته اسـت. 

دکتـر عبـد الرضـا رحمانـى فضلـى در 
پایـان برنامـه هـاى سـفرش بـه مشـهد 
اصحـاب  جمـع  در  حضـور  بـا  مقـدس، 
رسـانه ى خراسـان رضـوى گفـت: بـراى 
انجـام انتخابات 96 آمادگـى کامل داریم. 
انتخابـات،  برگـزارى  بـراى  گفـت:  وى 
تاریـخ 29 اردیبهشـت و پنجـم خـرداد به 

شـوراى نگهبـان پیشـنهاد شـد.
وزیـر کشـور افزود: در سـال آینده سـه 

انتخابـات ریاسـت جمهـورى، شـوراهاى اسـالمى شـهر و روسـتا و نیـز انتخابـات مجلـس در چهـار حوزه 
انتخابیـه راپیـش رو داریـم کـه بایـد وزارت کشـور بـراى هر حـوزه مقدمـات خـاص آن را فراهم کند. 

و ادامـه داد: برگـزارى جلسـاتى بـراى آمـاده سـازى فضـاى انتخاباتـى بـا احزاب بـه عنـوان بازیگران 
صحنـه سیاسـى و نشـاط انتخاباتـى در برنامه اسـت. 

عملکـردى کـه احـزاب و گـروه هاى سیاسـى و نیز مطبوعات و رسـانه هـا در جریـان انتخابات مجلس 
شـوراى اسـالمى و خبرگان رهبرى داشـتند نشـان داد که به نوعى پختگى قابل قبول در عرصه سیاسـى 

رسـیده انـد و رقابـت سـالمى را با رعایـت قانون و اخـالق رقم زدند.

زنگ کتابخوانى در مدارس
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حفظ حریم خصوصى افراد 

آیـت اهللا محمدعلـى اسـماعیلپور اسـتاد درس خـارج    
حـوزه علمیه قم گفـت: اسـتفاده از فضاهـاى مجـازى نباید 
منجـر بـه تجـاوز بـه حریـم دیگـران و هتـک حرمـت آنان 
شـود، اسـالم اینگونـه اعمـال را حـرام و مرتکبـان آن را 

مستحق مجازات مى داند. 
حریـم خصوصـى هـر فـردى بـراى او محتـرم اسـت و باید 
حفـظ شـود. آیـات و روایاتى کـه در قـرآن کریم وارد شـده 
بـراى آن اسـت کـه انسـان  ها امـور زندگـى خـود را اصالح 
کـرده و راه صـواب در پیـش بگیرنـد؛ خودسـرى و خـود 
رأى بـودن در امـور زندگـى و کفران نعمـت الهى بـا توجیه 
تکذیـب معـاد نتیجـه اى جـز ضاللـت و گمراهـى انسـان ها 

رد. ندا

بسیجیان فرصت جوالن دشمن را بگیرند
حجت االسـالم على اشـرف على محمـدى امـام جمعـه    
طـرح  برنامه هـاى  کـرد:  اظهـار  کامیـاران  تشـیع  اهـل 
صالحیـن از آغاز تاکنـون خروجى هاى خوبى داشـته اسـت، 
امـا کافـى نیسـت و بایـد بیشـتر در ایـن خصـوص تـالش 
شـود.حدود 99 درصـد از جوانـان مـا بـا فضاى مجـازى در 
ارتباط هسـتند و الزم اسـت بسـیجیان در این فضا حضورى 

جدى و فعال داشته باشند.
دشـمن در فضاى مجـازى تـالش جـدى دارد و بایـد آنقدر 
در این فضـا محتوا سـازى صورت گیـرد که فرصـت جوالن 
شـبکه هاى  در  شود.بسـیجیان  گرفتـه  دشـمن  از  دادن 
مجازى نبایـد نقش مدافع را داشـته باشـند، بلکه بایـد مانند 

یـک مهاجـم عمـل کنند.

فضاى مجازى رمزدار مى شود

تفاهـم نامـه همـکارى به منظـور اسـتفاده از ظرفیت و     
توانمنـدى هـاى علمـى و پژوهشـى انجمـن رمـز ایـران در 
حـوزه فضـاى مجـازى، بیـن مرکـز ملـى فضـاى مجـازى 

کشور با انجمن رمز ایران منعقد شد .
مرکـز ملـى فضـاى مجـازى درحـوزه تدویـن و بازنگـرى 
اسـناد راهبـردى حـوزه تولیـد و تبـادل اطالعات و تشـکیل 
و مدیریـت اتـاق فکـر در ایـن حـوزه بـا انجمـن رمـز ایران 

همـکارى خواهـد کـرد. 
بررسـى وضعیت فضاى مجازى کشـور، رصد تحـوالت این 
فضـا در سـطوح ملـى، منطقـه اى و بیـن المللـى و بررسـى 
مسـائل و چالش هـاى امنیتى فنـاورى ها و راهـکارى نوین 
اطالعاتـى و ارتباطـى از دیگـر موضوعـات این تفاهـم نامه 

ست.  ا

فرهنگسازى امر به معروف و نهى از منکر

حجـت االسـالم تقـوى رئیـس شـوراى سیاسـتگذارى   
ائمـه جمعـه گفـت: فرهنگسـازى اجـراى فریضـه امـر بـه 
معـروف و نهـى از منکر یـک وظیفـه همگانى اسـت و باید 
بـراى فرهنگسـازى ایـن امر مهـم فکـر عاجلى شـود. همه 
اینهـا از واجبات اسـت و از اشـکاالت مهم در جامعـه ما این 
اسـت که فریضه امـر به معـروف و نهـى از منکر بـه عنوان 
واجب شـرعى شـناخته نشـده و برخى از افـراد اعتقـادى به 
آن ندارنـد و برخـى نیـز بـر ایـن باورنـد کـه نبایـد جلـوى 
آزادى دیگـران را گرفت که این نگاه از اشـکاالت محسـوب 
مى شـود.فضاى مجـازى همـه چیـز را بـه هـم مى ریـزد، و 
تهدیـدات فضاى مجـازى تا حد اتـاق خصوصـى  خانواده ها 
پیـش رفتـه اسـت کـه بایـد جلـوى آن گرفتـه شـود. بایـد 

رفتارها منطبق بر اصول و ارزشهاى آن جامعه باشد. 

تهدیدات فضاى مجازى 
کمـال خـرازى دبیر سـتاد توسـعه علـوم و فناورى هاى    
سـاده،  طـور  بـه  قدرتهـا  برخـى  امـروزه  گفـت:  شـناختى 
امواجـى را از ماهـواره بـراى بـه اصطـالح دشـمنان خـود 
ارسـال مى کننـد کـه باعـث خسـته شـدن ذهـن شـده و از 
تصمیـم آنهـا جلوگیـرى مى کنـد، در حـال حاضـر فضـاى 
مجـازى به طـور واقعى بـه عنوان یـک تهدید مطرح اسـت. 
بایـد این تهدیـد را جـدى گرفـت و اسـاتیدى کـه عالقمند 
هسـتند از علوم انسـانى به ایـن رشـته مهاجرت کننـد، باید 
همـراه بـا درك عمیـق تـرى راهکارهـاى صحیحـى بـراى 
مقابلـه بـا ایـن تهدیـدات ارائه کننـد بایـد رموز علـوم جدید 
شـناختى و فنـاورى را بیاموزیـم تـا بتوانیـم حداقـل در برابر 

تهاجم بیگانگان ایمنى داشته باشیم.

 عامل اصلى طالق ها 

حجـت االسـالم محمدعلـى نظـرى رئیس دادگسـترى   
شهرسـتان اهر با اشـاره به آسـیب هاى اجتماعـى موجود در 
جامعـه ایـران، اظهـار داشـت: اغلـب دسـتگاه هاى فرهنگى 
و  دارنـد  اطـالع  اجتماعـى  آسـیب هاى  از  اهـر  شهرسـتان 
حتـى با ایـن آسـیب ها نیـز درگیر هسـتند کـه عـدم رعایت 
حجـاب و عفاف یکـى از ایـن آسیب هاسـت. اگر قبـًال یکى 
از عوامـل طـالق، اعتیـاد مطرح مى شـد امـا اکنـون فضاى 

مجازى از دالیل طالق در جامعه شده است. 
راى مقابلـه بـا برخـى آسـیب ها نیازمنـد گسـترش و ترویج 
آمـوزش سـبک زندگـى ایرانى اسـالمى هسـتیم، متاسـفانه 
برخـى کـه هیـچ درکـى از سـختى هاى زندگـى ندارنـد، بـا 
و  جدایـى  موضـوع  اى،  مسـئله  کوچک تریـن  آمـد  پیـش 

طـالق را پیـش مى کشـند.
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بررسى دالیل جدایى النصره ازالقاعده در سوریه
تحلیل و بررسی: امین نجار

فرماندهـان جبهـه النصـره در سـوریه، قطـع ارتبـاط خـود با 
شـبکه القاعـده را بررسـى مى کننـد تـا گـروه جدیـدى تشـکیل 
دهنـد و برخـى کشـورهاى عربـى حاشـیه خلیـج فـارس بـراى 

بازپس  گیـرى نفـوذ خـود در منطقـه از آن بهـره ببرنـد.
ابتـدا  همـان  از  لبنـان  االخبـار  روزنامـه  گـزارش  بـه 
سـرکرده هاى جبهـه النصـره کـه شـاخه سـورى القاعده اسـت 
تمایـل نداشـتند کـه ارتبـاط آنـان بـا القاعـده مشـخص شـود 
امـا «ابوبکـر البغـدادى» کـه در آن زمـان امیـر خـود خوانـده 
کـرد  ملـزم  را  بـود «الجوالنـى»  االسـالمیۀ»  العـراق  «دولـه 
کـه بـا دولـۀ عـراق اعـالم اتحـاد کنـد تـا بدیـن ترتیـب گروه 
موسـوم به «الدوله االسـالمیه فى العرق و الشـام» ایجاد شـود، 
جوالنـى کـه در وضعیـت دشـوارى قـرار گرفتـه بود، بـا «ایمن 
الظواهـرى» سـرکرده القاعده در سـال 2013 اعـالم بیعت کرد 
و بدیـن ترتیـب بـراى نخسـتین بـار ارتبـاط النصـره بـا القاعده 
مشـخص شد.پاسـخ به سـوال دالیل جدایـى النصـره از القاعده 
در سـوریه بـه عبارتـى صرفـا تـالش بـراى مشـروع سـاختن 
النصـره و برداشـتن صفـت تروریسـم از آن اسـت تا کشـورهاى 
حامـى تروریسـت ها در منطقـه بتواننـد بـه النصره کمـک کنند؛ 
چـرا کـه ارتـش آزاد عمـال نابود شـده اسـت و سـایر گروههاى 
تروریسـتى نیـز متحـد نیسـتند و از ایـن روى بـه جـز النصـره 
هیـچ گروهـى وجـود نـدارد کـه بـراى مقابله بـا ارتش سـوریه 
بتـوان روى آن حسـاب کرد.االخبـار همچنیـن گفـت: مسـئول 
کلـى النصـره از میـان مسـئوالن ایـن گـروه امضـا جمـع کرده 
تـا تصمیـم جدایـى از القاعـده طـى روزهـاى آتـى قطعى شـود 
ولـى برخـى از عناصـر این گـروه همچنـان مخالف این مسـئله 
هسـتند چـرا کـه مى گوینـد درخواسـت کشـوهاى غربـى براى 
جدایـى از القاعـده صرفـا یک تله و دام اسـت تا خون سـربازان 
مـا هـدر رود و چهـره آن نـزد سـایر مجاهـدان مخدوش شـود.
نحـوه تشـکیل جبهـه النصـره: جبهـه النصره شـاخه شـبکه 
تروریسـتى القاعـده در سـرزمین شـام و در اولیـن سـال شـروع 
بحـران سـوریه تشـکیل شـد و طولـى نکشـید کـه بـا افزایـش 
قـدرت خـود بـه یکـى از مهمتریـن و سرسـخت ترین باندهـاى 
مسـلح در این کشـور تبدیل شـد. جبهـه النصره در اولیـن بیانیه 
خود در روز سـه شـنبه 24 ژانویـه 2012 (چهـارم بهمن 1390) 
سـورى ها را بـه آنچـه به زعـم خود «جهـاد» خواند و به دسـت 
گرفتـن سـالح علیـه نظـام سـوریه دعـوت و خشـونت طلبى، 
کشـتار و ایجـاد هـرج و مرج در پوشـش جهاد ادعاهـاى خود را 
توجیـه کـرد. ابومحمـد الجوالنى سـرکرده جبهه النصـره قلمداد 
مى شـود، وى در شـهر  الشـحیل واقع در اسـتان دیرالزور سوریه 
بـه دنیـا آمـد، ولـى گرایش خـود بـه جریان موسـوم به سـلفى 
جهـادى بـه ویژه شـبکه تروریسـتى تکفیـرى القاعـده را پنهان 
نکـرده اسـت. تعـداد تروریسـت هاى جبهـه النصره بین هشـت 
تـا 10 هـزار نفـر بـرآورد شـده اسـت، تروریسـت هایى از ترکیه، 
ازبکسـتان، چچـن، تاجیکسـتان و همچنیـن برخـى کشـورهاى 
اروپایـى که تعدادشـان هزار نفر برآورد شـده اسـت، به عضویت 
جبهـه النصـره درآمدنـد. جبهه النصـره در کنار دیگـر گروه هاى 
در  الحـر  الجیـش  و  احرارالشـام  کتائـب  همچـون  تروریسـتى 
اقدامـات خشـونت آمیز و جنـگ افروزانه مشـارکت کرده اسـت.

جبهـه النصـره در مناطـق مختلف سـوریه فعالیـت مى کند که 
مهمتریـن آن، روسـتاها و شـهرك هایى در حومـه حلـب در 
شـمال سـوریه و اسـتان ادلب اسـت،  این گروهـک همچنین 
در جنـوب سـوریه در مناطقـى از درعـا، داع، نـوى و مناطـق 
مرزى با ارتفاعات جوالن اشـغالى سـوریه و فلسـطین اشغالى 
فعالیـت دارد. دالیـل حمایت قطر و کشـورهاى عربى حاشـیه 
خلیـج فـارس از جبهه النصـره: اظهارنظر ها ى موجـود درباره 
حمایـت مالـى قطـر از گـروه تروریسـتى النصـره باعث شـده 
اسـت کـه فرماندهـان جبهـه النصره در سـوریه، قطـع ارتباط 
خـود بـا شـبکه القاعـده را بررسـى  کننـد تـا گـروه جدیـدى 
تشـکیل شـود کـه برخـى از کشـورهاى عربـى حاشـیه خلیج 

فـارس بـراى بازپس  گیـرى نفـوذ خـود از آن حمایـت کنند.
منابعـى از داخـل جبهـه النصـره گفته انـد کـه قطـر روابط 
حسـنه اى بـا جبهـه النصـره دارد و همچنـان ایـن گـروه را 
تشـویق مى کنـد تـا در راسـتاى ایـن هـدف یعنـى تشـکل 
گـروه مدنظـر قطرى هـا و دیگـر کشـورهاى عربـى حاشـیه 
خلیـج فارس(البتـه بـه اسـتثناى عمـان) گام بـردارد تـا چنین 
اقدامـى سـبب تسـهیل حمایت هـاى مالـى قطـر از آن شـود، 
کارشناسـان امـور گروه هاى به اصطالح اسـالمى ابـراز عقیده 
مى کننـد کـه مسـئوالن سـازمان هاى اطالعاتـى چند کشـور 
عربـى حاشـیه خلیج فـارس از جملـه قطر بارها طـى ماه هاى 
الجوالنـى  ابومحمـد  بـا  دیدارهایـى  و  نشسـت ها  گذشـته 
سـرکرده جبهـه النصـره انجـام داده اند تـا وى را بـه جدایى از 
شـبکه القاعده و بررسـى حمایت این کشـورها از آن تشـویق 
کننـد، مسـئوالن این کشـورها بـه الجوالنى وعـده داده اند به 
محـض جدایـى از القاعـده، از آن حمایـت مالـى خواهند کرد.
حمایـت آل سـعود و رژیـم صهیونیسـتى از جبهـه النصره: 
نکتـه قابـل توجه این اسـت کـه سـرکردگان جنایتکارانى که 
اقدامـات تروریسـتى جبهه النصـره را فرماندهـى مى کنند، در 
زندان هـاى آل سـعود زندانـى بودند کـه این رژیم آنهـا را آزاد 

کـرد و از طریـق ترکیـه و کشـورهاى دیگـر بـه سـوریه اعـزام 
کـرد کـه ایـن مسـئله دلیلى بـر نقـش و حمایت رژیم سـعودى 

در حمایـت از ایـن گروه تروریسـتى و دیگـر گروه هاسـت.
اطالعـات فـاش شـده بـه ایـن اشـاره مى کنـد کـه جبهـه 
عمـل  اردن  عملیـات  اتـاق  دسـتورات  اسـاس  بـر  النصـره 
مى کنـد کـه فعالیـت خـود را بـا  ارتـش رژیـم اشـغالگر قـدس 
بـراى ادامـه عملیـات تروریسـتى در جنـوب سـوریه هماهنـگ 
مى کنـد، البتـه نیروهـاى ارتـش سـوریه و نیروهـاى همپیمـان، 
عملیـات خـود را بـراى جلوگیـرى از پیشـروى جبهـه النصره در 
ایـن منطقـه پـس از عملیاتـى کـه در قنیطـره انجـام شـد، آغاز 
کردنـد که نشـان مى دهـد مقاومت مصمم اسـت به اشـغالگران 
و تحـرکات تروریسـت هاى النصـره بـه عنـوان مـزدوران رژیـم 
اسـرائیل پاسـخ دهـد. مهمتریـن دلیلى کـه حمایت اشـغالگران 
قـدس از جبهـه تروریسـتى تکفیـرى النصـره را اثبـات مى کند، 
پخـش تصاویـر عیـادت بنیامیـن نتانیاهـو نخسـت وزیـر رژیـم 
صهیونیسـتى و دیگـر مقامـات رژیـم از تروریسـت هاى مجروح 
در بیمارسـتان هاى رژیـم اسـرائیل اسـت، ایـن شـواهد اثبـات 
مى کنـد کـه تل آویـو در تماس مسـتمر بـا ترویسـت هاى جبهه 
النصـره اسـت تـا به زعـم خود یـک دیـوار امنیتى میـان خود و 
منطقـه جوالن اشـغالى سـوریه ایجـاد کنـد. در پایـان چنین به 
نظـر مى رسـد کـه حمایت  هـاى آشـکار رژیـم صهیونیسـتى از 
تروریسـت هاى تکفیـرى بـار دیگـر مهـر تاییـدى بـر اظهارات 
سـید حسـن نصـراهللا رهبـر مقاومـت لبنـان و دیگـر مسـئوالن 
حـزب اهللا، نهـاد مبنـى بـر این کـه تروریسـت هاى تکفیـرى در 
راسـتاى اجـراى توطئه هاى رژیـم صهیونیسـتى گام برمى دارند، 
بررسـى عقایـد انحرافـى تروریسـت هاى تکفیرى جبهـه النصره 
و شـباهت آن بـا افـکار و عقایـد انحرافـى فرقـه وهابیـت از 
همسـویى و اتحـاد محور وهابى سـعودى تکفیرى صهیونیسـتى 

در دشـمنى بـا مقاومـت و محـور مقاومـت حکایـت مى کنـد.
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محورهاي تبلیغاتی رسانه هاي بیگانه

  ــران ــد تمــدن ای ــرو می گوی ــر نی ــران، وزی بحــران آب در ای
در تهدیــد اســت 

  تلفــات داعــش در افغانســتان،  تلفــات ســنگین داعــش در
ولســوالی کــوت ننگرهــار

  ــی در ــردان ایران ــان، م ــردم جه ــد م ــاره ق ــش در ب پژوه
یــک قــرن اخیــر بیــش از همــه قــد کشــیده انــد، امــا  مــردان 

ــتند ــا هس ــی بلندترین ه ــان لتون ــدي و زن هلن
 زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در المپیک 
  بــراي نخســتین بــار در آمریــکا یــک زن بــه عنــوان نامــزد

یکــی از احــزاب عمــده ایــن کشــور برگزیــده شــد
  مــورد در  می گوینــد  آمریــکا  اطالعاتــی  ســازمان هاي 

این کــه دولــت روســیه دســت بــه ســرقت ایمیل هــاي حــزب 
ــتري دارد ــاد بیش ــون اعتم ــود اکن ــرت زده ب دموک

  ــیش در ــک کش ــل ی ــایی از قت ــال رمزگش ــه در ح فرانس
ــا کلیس
  ــتري ــزار مش ــات 209 ه ــرقت اطالع ــران از س ــس ای پلی

ــر داد. ــی خب بانک
  کلینتــون اولیــن نامــزد زن یــک حــزب عمــده در انتخابــات

رصد عناوین شبکه هاي ماهواره اي

  ــاد؛ ــر افت ــه تاخی ــران ب ــه ته ــن ب ــت وزیر ژاپ ــفر نخس س
ــان داد ــش نش ــران واکن ــفیر ای س

  ســخنگوي دولــت ایــران: ســقف حقــوق مقامــات سیاســی
10 میلیــون تومــان تعییــن شــد

  ــتان ــی پاکس ــت مل ــاور امنی ــا مش ــران ب ــر ای ــاور رهب مش
ــرد ــدار ک دی

 توقیف گوشی هاي قاچاق در پاساژ عالءالدین
 بازي محبوب «پوکمون» در ایران فیلتر شد
 چیت چیان: قیمت آب باید افزایش پیدا کند
  اخراج بیش از هزار نفر از اداره دیانت ترکیه
 نخستین سفر یک هواپیماي خورشیدي گرداگرد زمین
  عالئــم بــا  لباس هایــی  فــروش  تهــران:  دادســتان 

اســت جــرم  منحــرف»  و  فاســد  «گروه هــاي 
  قالیبــاف: مــردم تهــران 45 هــزار میلیــارد تومــان بــه

شــهرداري بدهــکار هســتند
  ــام ــا، برج ــکنی هاي آمریکایی ه ــا عهدش ــرازي: ب ــال خ کم

بــه خوبــی اجــرا نشــده اســت

روي خط شبکه هاي اجتماعی

  پوکمــون گــو کــه کــه مخلوطــى از بــازى  و واقعیــت اســت
بــه موفقیــت بزرگــى  دســت یافتــه

  بیمارســتان جــم: جــراح عبــاس کیارســتمى هنــگام عمــل
ــود « مســافرت» ب

  ــدام نجــات ــود از اع ــرده ب ــد ک ــدان عق ــه در زن پســرى ک
ــدا کــرد پی

  ــدازى در یــک بیمارســتان در برلیــن، یــک در نتیجــه تیران
ــرد مهاجــم پــس از کشــتن پزشــک،  پزشــک کشــته شــد. ف

خودکشــى کــرده اســت
 دزدیدن کامپیوتر دو خودروى سمند کمتر از 50 ثانیه
  پلیــس بیــش از 53 میلیــارد تومــان گوشــى تلفــن قاچــاق از

بــازار موبایــل عالءالدیــن جمــع آورى و چندیــن نفــر را در ایــن 
زمینــه دســتگیر کــرده اســت

  ــام ــه ن ــریف ب ــه دانشــکده دانشــگاه ش ــذارى کتابخان نام گ
ــى مریــم میرزاخان

  یــک بیمــار در بیمارســتان بنیامیــن فرانکلیــن در برلیــن بــه
روى یــک پزشــک آتــش گشــود کــه پــس از مدتــى بــر اثــر 

شــدت جراحــات وارده درگذشــت
  ــش ــترین افزای ــى، بیش ــان کره جنوب ــى و زن ــردان ایران م

ــته اند ــر داش ــال اخی ــد س ــا در ص ــد را در دنی ــول ق ط
 درمان بى بضاعتان، جریمه 6 بیمارستان
  ــن در ــه عالءالدی ــاق از مجموع ــى قاچ ــاور گوش ــک خ ی

ــط  ــى ضب ــان قضای ــط ضابط ــران توس ــورى ته ــان جمه خیاب
شــد
  گروگانگیــرى پنــج نفــر در کلیســایى در   نورمانــدى  بــا

ــید ــان رس ــه پای ــه ب ــل حمل ــدن عوام ــته ش کش
  ســندرز در نخســتین روز گردهمایــى ملــى حــزب دمکــرا ت 

از طرفــداران خــود خواســت بــه هیــالرى کلینتــون رأى دهنــد
  ــد باعــث مــرگ طوالنــى نشســتن پــاى تلویزیــون مى توان

شــود
  ــه ــد ب ــرح جدی ــه ط ــى س ــراح ایران ــارى ط ــران بختی کام

ــرد ــنهاد ک ــران پیش ــک ای ــى المپی ــه مل کمیت
  توریســت فرانســوى متجــاوزان محکــوم بــه اعــدام را

ــید بخش
 مرگ ناگهانى یک شاعر جوان

  ،دولــت ایــران یارانــه 50 نماینــده مجلــس را قطــع کــرد
از ســال 93 کــه دولــت، شــهروندان را تشــویق بــه انصــراف 
داوطلبانــه از دریافــت یارانــه کــرد، فقــط 2 میلیــون و 400 
ــه  ــراى ادام ــر ب ــون نف ــراف داده و 73 میلی ــر انص ــزار نف ه

دریافــت یارانــه ثبــت نــام کردنــد
  ــترى ــزار مش ــات 209 ه ــرقت اطالع ــا از س ــس فت پلی

ــابهاى  ــاز از حس ــر مج ــتهاى غی ــر داد، برداش ــى خب بانک
ــم  بانکــى و مزاحمتهــاى اینترنتــى در صــدر فهرســت جرای

ــد ــرار دارن ــران ق ــى در ای اینترنت

شــوراى عالــى فضــاى مجــازى، تلگــرام را تهدیــد کــرده  خطوط خبري در فضاي مجازي
کــه یــا داده  هــاى کاربــران ایرانــى را بــه داخــل ایــن کشــور 

منتقــل کنــد یــا در ایــران مســدود مــى  شــود
  ــران در ــاس رژه کاروان ای ــراى لب ــد ب ــرح جدی ــه ط س

ــک المپی
  ــن ــتان»، ای ــران باس ــه ای ــه «نام ــار مجل ــف انتش توق

ــورت  ــه ص ــى و ب ــى و فارس ــان انگلیس ــه دو زب ــه ب مجل
ــان  ــر جه ــان سراس ــى از ایرانشناس ــا مقاالت ــه ب دو فصلنام

ــد  ــى ش ــر م منتش
  وزارت خزانــه دارى آمریــکا مدعــى شــده اســت کــه ســه

نفــر از اعضــاى ارشــد القاعــده در ایــران ســکونت دارنــد
  ــروز» چهارشــنبه منتشــر نمــى شــود؛ روزنامه«وطــن ام

ــران» ــه ای ــه روزنام ــى ب «بدهــى 700 میلیون
   ــده ــپ ش ــاز پلم ــاى غیرمج ــد از چاه ه ــه درص ــا س تنه

اســت
  ــروج از ــل خ ــاق قب ــر کاالى قاچ ــش کانتین ــف ش کش

ــرك گم
  ــاى ــتان ها و کلینیک ه ــپ بیمارس ــه و پلم ــار، جریم اخط

غیرمجــاز
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