
JAM-E-JAM  Vol.12 - No. 3250.THU \ OCT.13.2011 پنجشنبه 21 مهر  1390/ 15 ذي القعده   1432/ 13 اكتبر    2011/سال دوازدهم/  شماره 3250/ قيمت 200تومان

سيب  16 صفحه + ضميمه نيازمندي ها ويژه استان هاي تهران و البرز در  8 صفحه  www.jamejamonline.irروزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران 20 صفحه +

ران
پ ته

چا

سيب ورزش سبك زندگي 

21 18 11

بازتاب گسترده پيروزي 
ملي پوشان بر بحرين

پيش بيني زلزله ...يادش بخير ديشلمه
ممنوع؛ 
پيشگيري كنيد
به مناسبت 
هفته  ملي كاهش
 بالياي طبيعي

كرمانشاه (12 صفحه)، كردستان، مازندران، آذربايجان غربي 
شرق استان تهران و شهرستان هاي نهاوند، كاشان و بروجرد (لرستان)

12

رئيس  قوه  قضاييه با تاكيد بر اين كه دستگاه قضايي بسرعت 
ــيدگي به پرونده فساد اقتصادي اخير است، گفت: اين  در حال رس
ــالوه بر اين كه افراد  ــيار زيادي پيدا كرده و ع ــده جوانب بس پرون
زيادتري به عنوان متهم احضار شده و برخي نيز بازداشت شده اند، 
زواياي جديدي نيز در حال نمايان شدن است كه به مرور و مطابق 

قانون اطالع رساني خواهد شد.
ــه، آيت اهللا الريجاني  ــط عمومي قوه قضايي ــه گزارش رواب ب
ــووالن عالي قضايي، فرار مالياتي گسترده و  ــه ديروز مس در جلس
ــتوانه و فقدان وثيقه هاي معتبر و  دريافت وام هاي زياد و بدون پش
كافي را از جمله موارد كشف شده در اين پرونده برشمرد و  افزود: 
براساس گزارش هاي اوليه فرار مالياتي قابل توجهي در اين پرونده 
ــاءاهللا با  ــت و ان ش رخ داده كه قوه قضاييه در حال پيگيري  آن اس

سرعت و دقت اين پرونده را به سرانجام خواهد رساند.
ــيدگي به اين پرونده  رئيس قوه قضاييه افزود: ناظر ويژه رس
ــرعت و  ــاعت ها در روز براي اين قضيه وقت مي گذارد تا با س س
ــتمرا در  ــد و اينجانب نيز مس ــالمت اين پرونده به انجام برس س

جريان اين پرونده هستم.
ــه مسووالن عالي قضايي به  رئيس قوه قضاييه در ادامه جلس
ــت و گفت: گاهي اوقات كه  ــريح اقدامات قوه قضاييه پرداخ تش
برخوردهاي دستگاه قضايي باب طبع عده اي نيست انتقادها آغاز 
مي شود و حتي گاهي حركت و برخورد قانوني قوه قضاييه در مقام 

مدعي العموم نيز زير سوال مي رود كه منصفانه نيست.
رئيس قوه قضاييه به اظهارات برخي افراد درخصوص اجراي 
چند حكم و قرار قضايي كه به استناد قانون و در مقام دفاع از حيثيت 
و جايگاه مسووالن عالي نظام، يا جامعه انجام پذيرفته اشاره كرد و 
گفت: قوه قضاييه بر حسب قانون با توهين كنندگان به مسووالن 
ــام به عنوان يك جرم داراي جنبه عمومي برخورد خواهد كرد  نظ
ــكايت مسووالن نظام از اشخاص  ــد نيازي به ش و به نظر مي رس

توهين كننده نيست.
ــه ديروز،  ــي الريجاني در بخش ديگري از جلس آيت اهللا آمل
ــترش اعتراض ها در آمريكا را «پديده اي مهم و قابل تأمل»  گس
ــي مدعي ايجاد دموكراسي در جهان  از باب فرجام مكاتب سياس

ــده تا  ــاماني ها موجب ش ــت و گفت: اين اعتراض ها و نابس دانس
ــي و متزلزل بودن  جهانيان متوجه فرجام نظريه ليبرال دموكراس
ــپس به جنجال رسانه اي  ــوند. آيت اهللا الريجاني س اركان آن ش
ــفير  ــه بمب گذاري و ترور س غرب درخصوص اتهام طراحي نقش
ــاره كرد و گفت: در حالي كه كشور آمريكا  ــعودي در آمريكا اش س
ــت و در مقابل ديدگان  ــر اعتراض هاي مردمي اس ــدت درگي بش
ــي با معترضان  ــن ترين برخوردهاي پليس ــاهد خش جهانيان ش
ــردن اذهان،  ــور براي منحرف ك ــانه هاي اين كش ــتيم، رس هس
جنجال رسانه اي جديدي به راه انداخته اند ولي بدانند اين ترفندها 

ديگر كهنه و قديمي شده است.
ــردن ادعاي  ــده دار توصيف ك ــا «خن ــوه قضاييه ب رئيس ق
ــالمي ايران نيازي به  ــانه هاي آمريكايي» گفت: انقالب اس رس
ــن است كه اينگونه خبرسازي ها از ناحيه  ترور ندارد. براي ما روش
ــان و مردم  آمريكا براي منحرف كردن افكار داخلي مردم خودش
ــكالت داخلي آمريكا و اروپاست  جهان و دور كردن اذهان از مش

كه رسانه اي مي شود.

آملي الريجاني: زواياي جديدي در پرونده فساد اقتصادي اخير در حال نمايان شدن است

تحليل رهبر معظم انقالب از جنبش اعتراضي وال استريت:

آمريكا زمين مي خورد

بازگشت 
 كالس ششم

 به مقطع ابتدايي

سناريوي
 ضد ايراني 
چگونه شكل 

گرفت؟
ادعاي اخير آمريكايي ها عليه 
كشورمان فيلمنامه اي تخيلي

 و فضايي بيش نيست

با تصويب نهايي شوراي عالي 
 انقالب فرهنگي، از سال آينده 
نظام آموزش 6 ،3،3 مي شود

ــالمي صبح ديروز در جمع  رهبر معظم انقالب اس
ُپرشور هزاران نفر از مردم كرمانشاه در ورزشگاه آزادي 
ــخنان مهمي به تبيين نقش، جايگاه  ــهر، در س اين ش
ــالمي  ــردم در نظام جمهوري اس ــزم م ــور و ع و حض
ــتفاده از ظرفيت  به عنوان معيار اصلي و تأثيرگذاري اس
و توانايي هاي برجسته مردم براي مقابله با چالش هاي 
سخت و نرم و حركت شتابان در مسير پيشرفت علمي، 

اقتصادي، صنعتي و كشاورزي پرداختند.
ــاني دفتر مقام معظم  ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
رهبر ي، حضرت آيت اهللا خامنه اي گسترش و موفقيت 
ــوالت و جنبش هاي گوناگون اجتماعي را، همواره  تح
ــته به ارتباط و نزديكي آن جنبش با مردم دانستند  وابس
و افزودند: در تاريخ معاصر ايران، دو تجربه مشروطيت 
ــدن صنعت نفت  وجود دارد كه نقش بي بديل  و ملي ش
ــردم» عامل مؤثر در موفقيت ابتدايي اين دو تجربه  «م
ــد اما چون اين دو حركت، از مردم فاصله  تاريخي بودن
ــتبداد رضاخاني و  ــرانجام آنها، اس گرفتند، نهايت و س
ــان خاطرنشان كردند: هيچ  كودتاي 28 مرداد شد.ايش
حادثه اي در تاريخ ايران همانند انقالب اسالمي وجود 
ــتقيم  ندارد كه «مردم» در پيروزي و ادامه آن نقش مس

و اساسي داشته باشند.
ــن ويژگي انقالب  ــالمي مهم تري رهبر انقالب اس

ــا پيروزي آن،  ــدن نقش مردم ب ــالمي را، تمام نش اس
ــتمرار نقش و حضور مردم  ارزيابي كردند و افزودند: اس
ــالمي، از حكمت، تدبير و  ــروزي انقالب اس ــد از پي بع
ــت ايران را  ــوار(ره) بود كه مل ــام بزرگ ــري ام ژرف نگ

ــناخته و باور كرده بود و به توانايي ها و عزم  بدرستي ش
راسخ ملت ايران، ايمان داشت.

مسووالن نظام همواره با راي مردم 
برگزيده شده اند

ــرت آيت اهللا خامنه اي با مروري گذرا به تدابير  حض
ــد از پيروزي  ــي(ره) در فاصله كوتاهي بع ــام خمين ام
انقالب اسالمي از جمله رأي گيري از مردم براي تعيين 
نوع نظام، براي تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي، 
ــن رئيس جمهور،  ــي و انتخاب اولي تأييد قانون اساس

ــال گذشته همواره و بدون  تأكيد كردند: در طول 32 س
ــالمي اعم از رهبري،  ــووالن نظام اس وقفه همه مس
ــور، نمايندگان مجلس  خبرگان رهبري، رئيس جمه
شوراي اسالمي و نمايندگان شوراهاي اسالمي با رأي 

ــان افزودند: در 32  ــده اند.  ايش و نظر مردم برگزيده ش
سال گذشته، سالئق و ذائقه هاي مختلف سياسي نيز بر 
سر كار آمدند كه حتي برخي از آنها با اصول نظام زاويه 
داشتند، اما ظرفيت عظيم مردمي نظام اسالمي، بدون 
ناشكيبايي، از همه اين مسائل عبور كرد كه اصلي ترين 
علت آن، همان حضور و ايمان مردم و پايبندي مردم به 

نظام اسالمي است.
ــاره به آرمان هاي بلند  ــالمي با اش رهبر انقالب اس
ــالمي و مخالفت آن با نظام استكبار  نظام جمهوري اس

و بي عدالتي بين المللي و چالش هاي دشمنان براي اين 
ــر چنين نظامي بخواهد  ــان كردند:  اگ نظام، خاطرنش
ــير حركت خود ادامه دهد، نيازمند نيرو و  بماند و به مس
ظرفيت عظيم مردمي است كه با تدبير امام خميني(ره) 

از متن اسالم گرفته شد.
ــاس  حضرت آيت اهللا خامنه اي تأكيد كردند:  براس
اين تدبير و به پشتوانه ايمان، عزم و حضور مردم، نظام 
ــالمي ايران بر همه چالش هاي سخت و  جمهوري اس
نرم فائق آمده است و به لطف خداوند، در آينده نيز بر هر 

چالشي پيروز خواهد شد.
تحريم و فشار اقتصادي

 مساله جديدي نيست
ــود، برخي  ــخنان خ ــه س ــالب در ادام ــر انق رهب
ــته با اتكاء به  ــالمي توانس ــي را كه نظام اس چالش هاي

مردم بر آنها فائق بيايد، بيان كردند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به جنگ تحميلي 
ــاله به عنوان يكي از چالش هاي بزرگ در ابتداي  8 س
پيروزي انقالب اسالمي، افزودند: دفاع مقدس را مردم 
ــطه ايمان، عشق و  ــالمي بواس اداره كردند و نظام اس
ــان  ــد. ايش صفاي مردم، در اين جنگ نابرابر پيروز ش
تأكيد كردند: جا دارد كه آن حوادث ممتاز و زيباي دوران 

دفاع مقدس براي نسل جوان بازخواني شود.

ــارها و تحريم هاي  ــالمي، فش ــر انقالب اس رهب
ــالب از جانب  ــه از ابتداي پيروزي انق ــادي را ك اقتص
ــر از چالش هاي  ــي ديگ ــد، يك ــال ش ــمنان اعم دش
ــالمي خواندند و افزودند: تحريم و  پيش روي نظام اس
فشار اقتصادي براي ملت ايران، مساله جديدي نيست 
زيرا نظام اسالمي با صبر و بصيرت مردم بويژه جوانان 
ــته است از همه اين محدوديت ها به عنوان يك  توانس
فرصت استفاده كند و در ميدان هاي نوآوري، و ابتكار به 

پيشرفت هاي بزرگي دست پيدا كند.
ــاره به فتنه 18 تير   حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــال 88 در تهران به عنوان يكي از  ــال 78 و فتنه س س
ــان  ــده پيش روي نظام، خاطر نش ــاي پيچي چالش ه
ــت  ــردم، اين دو فتنه را نيز به شكس ــد: حضور م كردن
ــاند، به گونه اي كه 5 روز بعد از فتنه 18 تير، حركت  كش
ــور به وقوع پيوست و در  ــر كش عظيم 23 تير در سراس
ــورا، حركت عظيم و  فتنه 88، دو روز بعد از حوادث عاش

كم نظير مردم در 9 دي روي داد.
ايشان مساله هسته اي را يكي ديگر از چالش هاي 
ــمردند كه مسووالن توانستند با  پيش روي نظام برش
اتكا  به پشتيباني و اقتدار مردمي، در مقابل تهديدهاي 

دشمنان ايستادگي كنند.
ادامه در صفحه 2

 ممكن است حكومت آمريكا با شدت عمل، اين جنبش اعتراضي(وال استريت) را سركوب كند اما 
نمي تواند ريشه هاي آن را از بين ببرد

 ايران را با برخي كشورهاي ديگر اشتباه نگيرند، زيرا در ايران اسالمي اراده و عزم 
مردم نقش اصلي را دارد و مردم در انقالب، صاحب سهم هستند

 دنيا بداند، اگر مسوولي هم در كشور بخواهد كج روي كند و حركت ديگري در قبال انقالب اسالمي 
به راه بيندازد، مردم او را حذف خواهند كرد

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

كتايون مافي/ گروه سياسي

سناريوي تبليغاتي آمريكا عليه ايران و متهم كردن 
ــورمان به اقدام تروريستي در واشنگتن با واكنش  كش
ــور و نمايندگان مجلس روبه رو شد. ايران  مقامات كش
رسماً در سازمان ملل به اظهارات دولت آمريكا اعتراض 
ــوئيس نيز به وزارت امور خارجه احضار  كرد و كاردار س

شد.
ماجرا از آنجا شروع شد كه وزير دادگستري آمريكا با 
شركت در نشستي مطبوعاتي در واشنگتن، اعالم كرد 
يك آمريكايي ايراني تبار به نام «منصور ارباب سيار» به 
اتهام توطئه براي ترور «عادل الجبير»، سفير عربستان 
ــت. به گفته اريك هولدر  ــت شده اس در آمريكا، بازداش
قرار بود سفير عربستان هنگام حضور در يك رستوران، 

هدف عمليات تروريستي قرار گرفته و كشته شود. 
ــته در ميان  ــاي برجس ــر از چهره ه ــادل الجبي ع
ديپلمات هاي عربستان به شمار مي رود و قبل از تصدي 
ــتان در واشنگتن، مسووليت مشاور  سمت سفير عربس
ــتان را  ــاه عربس ــت خارجي ملك عبداهللا پادش سياس
برعهده داشته است.اين مقام آمريكايي ادعا كرد ارباب 
ــپاه قدس سپاه پاسداران در  ــيار 56 ساله با نيروي س س
ــعودي،  ــاط بوده و عالوه بر طرح ترور ديپلمات س ارتب
در صدد اجراي برنامه هاي ديگري براي بمبگذاري در 

سفارتخانه هاي اسرائيل و عربستان نيز بوده است.
ــكوري»،  ــزود، فرد ديگري به نام «غالم ش وي  اف
مقيم ايران و از اعضاي نيروي قدس به دست داشتن در 

اين توطئه متهم است.
ــخنان، هيالري كلينتون وزير خارجه  پس از اين س
ــس خبري كوتاه،  ــا حضور در يك كنفران ــكا نيز ب آمري
بازداشت اين تبعه ايراني را موفقيتي بزرگ توصيف كرد 
ــد چنين مساله اي به انزواي تهران، تقويت  و مدعي ش
ــديدتر تحريم ها  اتحاد امنيتي خليج فارس و اجراي ش
عليه ايران منجر مي شود.وزير امور خارجه آمريكا گفت 
آمريكا با ديگر كشورها در تالش است تا به صورت جمعي 
اين اقدام را محكوم كند.اما اظهارات مقامات آمريكايي 
بي پاسخ نماند و مقامات كشورمان نسبت به اين اتهامات 
واكنش نشان دادند. محمد خزاعي نماينده كشورمان در 
سازمان ملل با ارسال نامه اي به بان كي مون دبير كل اين 

سازمان رسما به اين اتهامات اعتراض كرد.
ــت: اين اتهام واهي  ــي در اين نامه آورده اس  خزاع
مقامات آمريكايي، در ادامه سياست معروف ضدايراني 
ــراي انحراف افكار  ــي و نيز ب آنها، با انگيزه هاي سياس
ــفيد در  ــكالت كنوني كاخ س ــان از مش ــي جه عموم
2 حوزه داخلي و خارجي است.وي مشكالت اقتصادي 
و اجتماعي داخل آمريكا و همچنين موج ضدآمريكايي 
ــي از حمايت هاي كاخ سفيد  موجود در منطقه را كه ناش

از رژيم هاي ديكتاتور است، 
ادامه در صفحه 2

كتايون مصري /  گروه جامعه

ــال تحصيلي آينده  ــم ابتدايي از س كالس شش
ــود، در حالي كه هنوز  به دوره ابتدايي اضافه مي ش
ــخص  نحوه اجراي نظام 6 ،3،3 در تمام پايه ها مش
ــازوكار افزايش ــي از س ــدارس ابتداي ــت و م  نيس

 يك سال به اين دوره بي اطالعند.
ــي به  ــم ابتداي ــت شش ــه بازگش ــي ك در حال
دبستان ها 22 سال قبل نيز در شوراي عالي انقالب 
ــده بود، سرانجام با تدوين سند  فرهنگي مطرح ش
ــورا  ــوزش در دو دهه اخير، اين ش ــول نظام آم  تح
ــه اخير خود، به حذف كامل  ــال و در جلس مهر امس
ــگاهي و 6 ساله شدن دوره ابتدايي راي  پيش دانش

داد.
ــاله  ــاله ابتدايي ، 3 س ــال حاضر نظام 6 س در ح
متوسطه اول و 3 ساله متوسطه دوم در 123 كشور 

دنيا اجرا مي شود.
ابراهيم سحرخيز، معاون متوسطه وزير آموزش 
ــال  ــنا اعالم كرد: در س و پرورش در اين باره به ايس
ــور  ــم ابتدايي را در كش تحصيلي 92ـ91 پايه شش
تجربه خواهيم كرد و كتاب هاي درسي در پايه اول 

و ششم ابتدايي با همين رويكرد تدوين مي شود.
ــه مهدي  ــده ك ــي اعالم ش ــر در حال ــن خب اي
نويدادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش 
ــي ــوه اجراي نظام آموزش ــر داد كه نح ــروز خب  دي

 3،6 ،3 و اين كه آيا در همه پايه هاي تحصيلي اجرا 
شود، هنوز مشخص نيست.

ــي  ــه نظام آموزش ــا بيان اين ك ــم ب ــد اده نوي
ــود، گفت:  ــال آينده اجرا مي ش ــد قطعا در س جدي
ــه چه گروهي از  ــخص خواهيم كرد ك بزودي مش

دانش آموزان مشمول اين طرح شوند.
ــرورش درباره  ــوراي عالي آموزش و پ دبير ش
ــي گفت: از سال آينده در هر  تغيير كتاب هاي درس
ــال تحصيلي كتاب هاي درسي دو پايه تغيير پيدا  س

مي كند.
ــند برنامه درسي  به گفته نويد ادهم، تصويب س
ــي مي شود،  ــامل تغيير كتاب هاي درس ملي كه ش
ــوراي عالي انقالب فرهنگي  ــي ش نيازي به بررس
ــوزش و پرورش  ــوراي عالي آم ــدارد و تنها در ش ن

بررسي مي شود.
 نگراني والدين

ــت كالس ششم ابتدايي به نظام  برخي بازگش
آموزش و مدارس ابتدايي را به دوران پيش از انقالب 
نسبت مي دهند؛ به روزهايي كه از پيش دانشگاهي 
و نظام جديد و قديم خبري نبود و كالس 12 ديپلم 
ــوب مي شد و كالس 9 يا همان سيكل براي  محس
ــي والدين هم تغيير  ــت. برخ خودش اعتباري داش
ــتان را آزمون و  ــاله شدن دبس نظام آموزش و 6 س

خطايي ديگر در دبستان ها عنوان مي كنند
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كرش: من هم
 از اين فوتبال لذت بردم
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هشدار درباره سوء استفاده از 
سفرهاي استاني

ــور با انتشار اطالعيه اي به شهروندان هشدار داد  وزارت كش
در سفرهاي استاني هيات دولت مراقب سوءاستفاده افراد سودجو 
باشند.به گزارش ايرنا، اين اطالعيه در پي اخبار دريافتي مبني بر 
ــتفاده بعضي از افراد سودجو در خالل دور چهارم  احتمال سوءاس
سفرهاي استاني از درخواست ها و نامه هاي مردمي، صادر شده 
ــت.در اين اطالعيه تاكيد شده هموطنان براي جلوگيري از  اس
ــتفاده مي توانند درخواست خود را قبل از مراجعه  هرگونه سوءاس
به ستادهاي ارتباط مردمي، توسط خود يا افراد قابل اعتماد تهيه 
و هنگام مراجعه به ستادهاي مستقر در استان ها يا شهرستان ها با 
دريافت فرم هاي مخصوص نسبت به طرح درخواست خود اقدام 
كنند.اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت 
ــتادها به صورت رايگان  ــور يادآور شد: اين فرم ها داخل س كش
توزيع و براساس فرآيند طراحي شده توسط كارشناسان ذي ربط 
ــي در حضور نماينده  ــده و پس از اخذ نظريه كارشناس تكميل ش

ارشد دستگاه مربوط، پذيرش و دستورات الزم صادر مي شود.
ــان مي توانند پس از  ــد: مراجع در اين اطالعيه تصريح ش
دريافت كد رهگيري در ستادها از طريق سامانه سامد (111)، 
ــوند.اين  ــاي خود را پيگيري كنند و از نتايج آن مطلع ش نامه ه
اطالعيه به شهروندان هشدار داده كه ضمن پرهيز از پرداخت 
ــيدگي ويژه و...، مراقب افراد  هرگونه وجهي در قبال وعده رس
سودجو باشند تا جلوي سوءاستفاده اين گونه افراد گرفته شود.

علت لغو سفر احمدي نژاد به بوشهر
ــس رئيس جمهور دليل لغو  ــت: معاون امور مجل مهر نوش
ــته محمود احمدي نژاد به بوشهر براي حضور  ــفر روز گذش س
ــم انقالب به  ــفر رهبر معظ ــالس نماز را س ــتمين اج در بيس
استان كرمانشاه عنوان كرد.بنا بر اين گزارش حجت االسالم 
سيدمحمدرضا ميرتاج  الديني در حاشيه بيستمين اجالس نماز 
ــهر افزود: ديدگاه احمدي نژاد اين است كه وقتي رهبر  در بوش

معظم انقالب به سفر مي روند، ايشان از تهران خارج نشود.
ــا بيان عذرخواهي رئيس جمهور براي عدم حضور در  وي ب
اين اجالس، تصريح كرد: رئيس جمهور قصد داشت در بيستمين 
اجالس نماز شركت كند كه به دليل يادشده، سفرشان لغو و به 

اينجانب ابالغ شد كه سالم خالصانه ايشان را منتقل كنم.
امامان جمعه تهران تغيير نكرده اند

ــتاد نماز جمعه تهران اعالم كرد  فارس به نقل از رئيس س
ــره مبني بر احتمال تغيير تركيب ائمه جمعه تهران  اخبار منتش
صحت ندارد.حجت االسالم سيديداهللا شيرمردي، رئيس ستاد 
ــره مبني بر احتمال  نماز جمعه تهران گفت: برخي اخبار منتش
افزوده شدن برخي آقايان به عنوان امام جمعه موقت تهران يا 

تغيير در تركيب فعلي ائمه جمعه تهران صحت ندارد.
برخي منابع خبري، اخيرا از قريب الوقوع بودن احتمال تغيير 
در تركيب ائمه جمعه تهران و جايگزيني 2 نفر از شخصيت ها 
به جاي يكي از خطباي جمعه به دليل كسالت خبر داده بودند.

سايه خبر

سردار جعفري: سپاه بايد در حوزه 
علوم انساني پيشگام باشد

ــالمي گفت:  ــداران انقالب اس ــپاه پاس ــده كل س  فرمان
ــپاه به عرصه هاي نظامي و دفاعي براي  همانطور كه ورود س
ــور تاثيرگذار و نجات بخش بوده است، در عرصه مباحث  كش
علوم انساني نيز سپاه بايد پيشگام باشد و از تجربيات و دانش 

گرانبهاي خود استفاده كند.
ــش  ــري، در هماي ــي جعف ــكر محمدعل ــردار سرلش س
ــپاه خاطرنشان كرد: موضوع  ــري دانش و پژوهش س سراس
ــاني موضوع فراموش شده اي  دانش و پژوهش در علوم انس
ــهوي يا از روي عمد  ــت كه برخي به صورت س در انقالب اس
ــته اند كه اين موجب بروز عقب ماندگي هايي  آن را كنار گذاش

نيز شده است.   /   ايرنا
پاسخ ايران به ادعاهاي اتاوا

ــت بين المللي  ــالح و امني ــت اخير كميته خلع س در نشس
ــخ به  ــل در نيويورك و در پاس ــازمان مل ــع عمومي س مجم
ــوال بردن ماهيت صلح آميز  ادعاي نماينده كانادا براي زير س
ــته اي جمهوري اسالمي ايران، هيات كشورمان  برنامه هس
ــاس خواندن اين ادعاها، سخنان  طي بيانيه اي ضمن بي اس
ــات گمراه كننده، از جمله در  ــده كانادا را حاوي اطالع نماين

مورد ابعاد انساني برنامه هسته اي ايران دانست.
ــاي نماينده  ــه با رد ادع ــورمان در اين بياني ــات كش هي
ــازي 20 درصدي  ــر غيرقانوني بودن غني س ــادا مبني ب كان
ــت: اين  ــالمي ايران، گف ــوري اس ــط جمه ــوم توس اوراني
ــوخت  ــوده و هدف از آن نيز تامين س ــدام كامال قانوني ب اق
ــكي  ــه ايزوتوپ هاي پزش ــت ك ــي تهران اس ــور اتم رآكت
ــرطاني  ــك ميليون بيمار س ــش از ي ــان بي ــراي درم  الزم ب

را توليد مي كند./   مهر 
درخواست  دوباره از جبهه پايداري

ــه روحانيت مبارز  ــي، دبيركل جامع آيت اهللا مهدوي كن
ــت تا در جلسات جبهه  مجددا از اعضاي جبهه پايداري خواس
ــركت كنند و اگر صحبتي دارند، مطرح  متحد اصولگرايان ش

كنند.
ــالك، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز،   به گفته احمد س
ــه اخير جامعه  ــت اهللا مهدوي كني اين موضوع را در جلس آي

روحانيت مبارز مطرح كرد.   /   ايسنا
 آمادگي وزارت كشور براي انتخابات

مصطفي محمدنجار، وزير كشور با بيان اين كه وزارتخانه 
متبوعش براي برگزاري انتخابات كامال آماده است به آخرين 
اقدامات براي برگزاري انتخابات رايانه اي اشاره كرد و گفت: 
ــوراي نگهبان در حال انجام است كه البته  هماهنگي ها با ش
ــيد كه  ــده، اما به اين جمع بندي خواهيم رس هنوز نهايي نش
ــات را به صورت رايانه اي برگزار  ــعب، انتخاب در 10 درصد ش

كنيم.
وي  افزود: با توجه به اين كه اين موضوع مقدمه و تمريني 
ــت، در حال انجام هماهنگي هاي آن هستيم؛  براي آينده اس
اين 10 درصد نيز به صورت آزمايشي و پايلوت خواهد بود، تا 

در انتخابات بعدي به سمت صد در صد برويم.   /     فارس 

كمي از سياست

 رهبرانقالب :آمريكا  زمين  مي خورد
 اگر مسوولي در كشور بخواهد كج روي كند، مردم او را حذف خواهند كرد

ادامه از صفحه اول
رهبر انقالب اسالمي، پيشرفت هاي علمي و فناوري كشور 
را يكي از عرصه هاي بسيار مهم نقش آفريني مردم بويژه جوانان 
ــر كشور بخصوص در مراكز  ــتند و افزودند: امروز در سراس دانس
علمي و حساس، جوانان ايراني، كارهاي بزرگي را از لحاظ علم 
و فناوري انجام مي دهند كه زمينه ساز اعتماد به نفس ملت ايران 

و همچنين رونق اقتصادي كشور است.
حضرت آيت اهللا خامنه اي در جمع بندي اين بخش از سخنان 
ــتگذاران غربي  ــاره كردند: 1ـ سياس ــه دو نكته مهم اش ــود ب خ
ــه همان نقش، حضور و بافت  ــالمي ايران را ك واقعيت نظام اس
مردمي است، متوجه شوند. 2ـ مسووالن از ظرفيت هاي بزرگ و 

ابتكارات و حضور مردمي در همه عرصه ها استفاده كنند.
اگر مسوولي بخواهد كج روي كند مردم او را حذف 

مي كنند
ــان خطاب به سياستگذاران استكبار خاطرنشان كردند:  ايش
ــتباه نگيريد، زيرا در ايران  ــورهاي ديگر اش ايران را با برخي كش
اسالمي اراده و عزم مردم نقش اصلي را دارد و مردم در انقالب، 
ــالمي تاكيد كردند: بر  ــتند.رهبر انقالب اس ــهم هس صاحب س
ــور بخواهد  ــوولي هم در كش ــاس دنيا بداند، اگر مس همين اس
ــالمي به راه  ــج روي كند و حركت ديگري در قبال انقالب اس ك

بيندازد، مردم او را حذف خواهند كرد.
ــور ديروز  ــور گرم و ُپرش ــت اهللا خامنه اي حض ــرت آي حض
ــتيباني مردمي نظام اسالمي  ــاه را نمونه اي از پش مردم كرمانش
ــكوه خاطر نشان  ــكر از اين حضور ُپرش ــمردند و ضمن تش برش
ــتقبال هايي  كردند: من راضي به رنج و زحمت مردم در چنين اس
نيستم.ايشان همچنين خطاب به مسووالن تأكيد كردند: نظام 
ــالمي در هر عرصه اي كه مسووالن با شناخت توانايي هاي  اس
ــت اما در هر  ــره گرفته اند، موفق و پيروز بوده اس ــردم از آن به م
عرصه اي كه مسووالن نتوانسته اند زمينه حضور مردم را فراهم 
ــت.حضرت آيت اهللا خامنه اي  كنند، ناكامي هايي بروز كرده اس
ــد در عرصه هاي  ــووالن بتوانن ــت كه مس افزودند: مهم آن اس
ــدل و فرمول حضور مردم  ــا مهارت، دقت و ابتكار، م ــف ب مختل

را پيدا كنند. 
ــوان دهه  ــه آينده به عن ــاره به نامگذاري ده ــان با اش ايش
پيشرفت و عدالت و تعيين سياست هاي كالن نظام در چارچوب 
ــند چشم انداز 20 ساله، سياست هاي اصل 44 و سياست هاي  س
ــت، خاطرنشان  ــده اس ــاله كه با واقع نگري انجام ش برنامه 5 س
ــور مردم براي تحقق اين هدف ها تأمين  كردند: اگر زمينه حض
ــده به نتيجه خواهند  ــود، اين هدف ها زودتر از زمان تعيين ش ش

رسيد.
 قواي سه گانه زمينه حضور مردم را فراهم كنند

ــيم مدل هاي قابل فهم براي  ــالمي، ترس رهبر انقالب اس
ــژه عرصه اقتصادي و  ــور مردم در عرصه هاي مختلف بوي حض
ــمردند و تأكيد كردند: قواي  ــووالن برش توليد را از وظايف مس
ــور مردم را فراهم و از  ــه و مقننه بايد زمينه حض ــه، قضايي مجري
ــاط مردم بويژه جوانان استفاده كنند.حضرت آيت اهللا  نيرو و نش
خامنه اي اين نكته را هم به مسووالن گوشزد كردند كه هرگونه 
ــازوكار براي حضور مردم در عرصه هاي اقتصادي و توليدي  س

بايد شفاف باشد.
ايشان، مسووالن را به قدرشناسي مردم و نيت خدمتگزاري 
خالصانه توصيه كردند و در خصوص توقعات مردم از مسووالن 
افزودند: تعامل و همكاري و وحدت مسووالن بويژه در رده هاي 
ــائل فرعي و  ــور و پرهيز از مس ــاال، تمركز بر اولويت هاي كش ب
ــل به وعده ها،  ــالش بي وقفه، صداقت، عم ــيه اي، كار و ت حاش
ــورد با متخلف  ــتي،  برخ ــت و پاكدس ــات، امان دوري از مناقش
ــاله اشتغال، تقويت توليد، كشاورزي و صنعت از  خائن، حل مس
مطالبات اصلي مردم هستند.رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: 
ــد كاري را انجام دهند و صادقانه  ــووالن نتوانن اگر در جايي مس
ــكل و ناراحتي مردم  به مردم بگويند، مردم حرفي ندارند اما مش

ــف و پيگيري عدالت  ــه در برخورد با متخل ــت ك در مواقعي اس
كوتاهي مي شود.

رعايت فرهنگ اسالمي از جمله توقعات مهم 
مردم است

حضرت آيت اهللا خامنه اي با تأكيد بر اهميت مبارزه قاطعانه و 
ــاد مالي و اداري خاطرنشان كردند: خوشبختانه در  مدبرانه با فس
ــاد بانكي اخير، مسووالن سه قوه با يكديگر همكاري  قضيه فس
ــه ادامه يابد و  ــيدن به نتيج ــي دارند و اين قضيه بايد تا رس خوب
ــود تا درس عبرتي براي  ــد با آن برخورد ش متخلف، هر كه باش

ديگران شود.
ــالمي، پيشگيري را اولويت اصلي مبارزه با  رهبر انقالب اس
فساد خواندند و خاطرنشان كردند: اگر به هر دليلي، فساد به دليل 
كوتاهي در پيشگيري محقق شد، در اين شرايط، پيگيري مقابله 
ــاد، نبايد مورد غفلت قرار گيرد.حضرت آيت اهللا خامنه اي  با فس
ــالمي و حفظ ارزش هاي انقالب را از جمله  رعايت فرهنگ اس
ــياري  ــمردند و تأكيد كردند: بس ــات مهم عموم مردم برش توقع
ــالمي در  ــالمي و فرهنگ اس از مردم توقع دارند كه ظواهر اس
ــووالن بايد اين موضوع را مورد توجه  ــود و مس جامعه رعايت ش

جدي قرار دهند.
 گناه آتش فروزانه فتنه 88، تمكين نكردن به راي 

مردم بود
ــالمي در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس  رهبر انقالب اس
ــفندماه برگزار خواهد شد، انتخابات  ــوراي اسالمي كه در اس ش
ــور  ــدن روح تازه در كالبد كش ــر حضور مردم و دميده ش را مظه
ــتند و افزودند: انتخابات در همه دوره ها براي مردم، كشور  دانس
ــت و به همين دليل دشمن  ــتاورد بزرگ بوده اس و نظام يك دس
ــود و يا  ــا انتخابات برگزار نش ــت كه ي ــواره تالش كرده اس هم

ــت اهللا خامنه اي با تاكيد بر  ــد.حضرت آي انتخابات كمرنگ باش
ــوان محور اصلي  ــالمي به عن ــوراي اس جايگاه رفيع مجلس ش
ــان كردند: در انتخابات 2  ــور، خاطرنش تصميم گيري هاي كش
ــيع و  ــه قرار گيرد: 1ـ حضور وس ــم بايد مورد توج ــوع مه موض
گسترده مردم 2ـ قانونگرايي و احترام به راي مردم.رهبر انقالب 
ــالمي با يادآوري قضاياي فتنه سال 88 افزودند: گناه اصلي  اس
آتش افروزان فتنه 88، تمكين نكردن به قانون و رأي مردم بود.
ــرت آيت اهللا خامنه اي تأكيد كردند: اگر بعد از انتخابات هم  حض
ــير قانوني آن مشخص است. ــته باشد، مس اعتراضي وجود داش
ايشان انتخاب نماينده را هم موضوعي مهم خواندند و افزودند: 
ــن، عالقه مند  ــوز، مؤم ــود كه دلس ــد نماينده اي انتخاب ش باي
ــاس  ــد و بر اس ــه كانون هاي ثروت و قدرت باش ــط ب و غيرمرتب

وجدان، دين و وظايف انقالبي عمل كند.
 آمريكا  نمي تواند ريشه جنبش وال استريت را

 از بين ببرد
ــن به تحوالت اخير منطقه و  ــالمي همچني رهبر انقالب اس
ــتريت» در آمريكا اشاره كردند و افزودند: نمود  جنبش «وال اس
ــر در مصر، تونس، ليبي، بحرين، يمن و  ــي حركت هاي اخي اصل

ديگر مناطق، شكست سياست هاي آمريكا در منطقه است.
ــد كردند: البته آمريكايي ها  ــرت آيت اهللا خامنه اي تأكي حض
تالش زيادي دارند تا بر تحوالت منطقه مسلط شوند اما ملت ها 

بيدار شده اند و سياست هاي استكبار به نتيجه نخواهد رسيد.
ايشان به مسووليت مهم مردم ايران در قبال تحوالت منطقه 
اشاره كردند و افزودند: ملت ايران به عنوان الگوي حركت هاي 
ــري اين حركت ها دارد و  ــر منطقه تأثير زيادي در جهت گي اخي
ــه نفس ملي و  ــاركت عمومي، اعتماد ب ــرفت، امنيت، مش پيش

وحدت ملي ايران، قطعًا تأثير مثبت و پيشبرنده خواهد داشت.

ــه جنبش وال  ــاره ب ــالمي همچنين با اش رهبر انقالب اس
استريت در آمريكا، آن را مساله مهمي خواندند و افزودند: اگر چه 
مقامات آمريكايي در ابتدا تالش كردند تا اين حركت اعتراضي 

را كوچك نشان دهند اما اكنون مجبور به اعتراف شده اند. 
ــاره به سكوت چند هفته اي  حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــش اعتراضي  ــال جنب ــي در قب ــات آمريكاي ــانه ها و مقام رس
وال استريت خاطرنشان كردند: مدعيان آزادي بيان بعد از آن كه 
ــدند، با آن به شدت  مجبور به اعتراف به اين حركت اعتراضي ش
ــر  برخورد كردند و چهره واقعي آزادي بيان، حمايت از حقوق بش
ــرمايه داري و ليبرال  ــات در نظام س ــت از آزادي اجتماع و حماي
ــان با اشاره به دست نوشته هاي  ــي را نشان دادند.ايش دموكراس
ــزار معترض در آمريكا كه خود را 99 درصد و اكثريت  چندين ه
ــد، افزودند: مردم آمريكا در واقع به  ــت آمريكا معرفي مي كنن مل
ــت اقليت يك درصدي بر اكثريت 99 درصدي  معترض  حاكمي
ــكا را هزينه به راه انداختن  ــتند كه ماليات و پول مردم آمري هس
ــتي  ــراق و حمايت از رژيم صهيونيس ــتان و ع جنگ در افغانس
ــت  ــالمي تأكيد كردند: ممكن اس ــالب اس ــر انق مي كنند.رهب
حكومت آمريكا با شدت عمل، اين جنبش اعتراضي را سركوب 

كند اما نمي تواند ريشه هاي آن را از بين ببرد.
ــه هاي  ــان كردند: ريش حضرت آيت اهللا خامنه اي خاطرنش
ــد يافت كه نظام  ــترش خواه ــن حركت در آينده آنچنان گس اي
ــان شدت  ــرمايه داري آمريكا و غرب را زمين خواهد زد.ايش س
ــل در برخورد با معترضان در انگليس را نيز نمونه ديگري از  عم

عملكرد مدعيان حمايت از حقوق بشر و آزادي بيان دانستند. 
 نظام سرمايه داري در بن بست كامل 

قرار گرفته است
ــالمي با تأكيد بر اين كه واقعيت هاي امروز  رهبر انقالب اس
نظام سرمايه داري، درس عبرت براي كساني است كه خواستار 
ــتند، افزودند:  ــرمايه داري غرب هس عمل به روش هاي نظام س
ــرمايه داري در بن بست كامل قرار گرفته و بحران غرب  نظام س
ــت اهللا خامنه اي  ــت.حضرت آي ــده اس ــروع ش به طور كامل ش
ــاس و تاريخي  ــان در يك مقطع حس ــان كردند: جه خاطرنش
ــت كه ملت ايران و همچنين ملت هاي مسلمان  قرار گرفته اس
ــالمي ايران مي تواند الگو  مي توانند نقش آفريني كنند و نظام اس

بودن خود را اثبات كند.
ــان در بخش ديگري از سخنان خود، استان كرمانشاه را  ايش
از لحاظ جايگاه انساني، طبيعي و جغرافيايي يكي از استان هاي 
ــاره به ويژگي هاي جوانمردي،  ــور برشمردند و با اش ممتاز كش
ــوري، وفاداري و صفات نيك پهلواني مردم كرمانشاه،  سلحش
ــوام، مذاهب و  ــا همدلي و مداراي اق ــد: زندگي همراه ب افزودن
ــاه يكي از ويژگي هاي  ــتان كرمانش گويش هاي مختلف در اس
ــت.رهبر انقالب با اشاره به نقش  ــته مردم اين استان اس برجس
ــاه در دوران دفاع مقدس و  ــردم كرمانش ــتادگي م ممتاز و ايس
ــمند ديني، علمي، ادبي و  ــخصيت هاي ارزش همچنين وجود ش
ــاه، نقش زنان اين استان را  ــي در استان كرمانش هنري و ورزش
ــته خواندند و تأكيد كردند: در هيچ استان و شهري در  نيز برجس
ــهيده و جانبازان زن به  ايران به غير از يك نمونه، تعداد زنان ش
تعداد استان كرمانشاه نيست.حضرت آيت اهللا خامنه اي شرايط 
طبيعي، آب هاي فراوان سطحي، زمين هاي مستعد كشاورزي، 
قابليت هاي گردشگري و نزديكي با مراكز مهم اقتصادي كشور 
ــتان كرمانشاه برشمردند و خاطرنشان  را از ديگر ويژگي هاي اس
ــكالت  ــازات و ويژگي ها، مش ــود همه اين امتي ــد: با وج كردن
ــاه وجود دارد كه در رأس همه آنها  ــتان كرمانش متعددي در اس

موضوع اشتغال است.
ايشان تأكيد كردند: مسووالن بايد همه همت و تالش خود 
را براي برطرف كردن مشكالت استان كرمانشاه به كار گيرند.

ــالم  ــالمي، حجت االس ــخنان رهبر انقالب اس پيش از س
ــاه به  ــلمين علماء، نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمانش والمس

حضرت آيت اهللا خامنه اي خير مقدم گفت.

ــرت، پهلواني و  ــر ايمان، غي ــاه ديروز مظه كرمانش
ــن و واليتمدارآن در  ــي بود و مردم موم ــردي ايران جوانم
ــالمي، صحنه هاي بديع و  ــر انقالب اس ــتقبال از رهب اس
كم نظيري آفريدند كه جز عشق و دلدادگي به واليت، نام 
ديگري نمي توان بر آن نهاد.  به گزارش واحد مركزي خبر،  
از نخستين ساعات بامداد، تمام خيابان هاي مسير استقبال 
از رهبر انقالب اسالمي در كرمانشاه،  مملو از جمعيتي بود 
 كه خود را از راه هاي دور و نزديك به مسير استقبال رسانده

 بودند. 
ــاعت 10 صبح وارد  ــه اي س ــرت آيت اهللا خامن حض

فرودگاه كرمانشاه شدند و خودروي حامل ايشان از همان 
ــوري قرار  ــان جمعيت انبوه بويژه جوانان پرش ابتدا درمي
گرفت كه ساعت ها در انتظار ديدار رهبر و مقتداي خويش 
ــودروي حامل رهبر معظم انقالب  ــد. هنگامي كه خ بودن
ــير استقبال به سه راه نوبهار رسيد، عمال از حركت  در مس
ــدي بود كه امكان  ــردگي جمعيت به ح ــتاد و فش  باز ايس
حركت نمي داد. حضرت آيت اهللا خامنه اي بعد از استقبال 
ــزاران نفر از مردم مومن و غيور  كم نظير مردم، درجمع ه
ــاعت ها قبل در ورزشگاه آزادي منتظر  كرمانشاه كه از س

ديدار با رهبر انقالب اسالمي بودند، حضور يافتند. 

استقبال با شكوه و تاريخي

 پيام رهبر انقالب به اجالس سراسري نماز 
 مسجد بايد كيفيت

 شايسته  خود  را  دارا باشد 
حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در 
ــتمين اجالس سراسري نماز، تكرار نماز در هر  پيامي به بيس
ــدن در  ــب را فرصت و نعمت رهايي آدمي از غرقه ش روز و ش
ــتند و تاكيد كردند: نماز مجال حضور دل آگاهانه  غفلت دانس
ــت كه جان او را صيقل و گوهر باطن را  ــان در برابر خداس انس

درخشان مي سازد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني  دفتر مقام معظم رهبري، 

متن پيام رهبر معظم انقالب به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

انسان به سرشت و طبيعت خود، مشتاق و نيازمند نيايش 
ــت كه آفريننده همه نيكي ها و  ــوع در برابر خداوند اس و خش
زيبايي ها است؛ و نماز،  برآورنده اين نياز است. اديان الهي با 
ــريع نماز، كام تشنه فطرت انسان را سيراب مي كنند و او  تش
را از سرگشتگي و گمراهي در فرونشاندن اين عطش طبيعي 
ــب، فرصت و  ــند. تكرار نماز در هر روز و ش ــات مي بخش نج
نعمتي است كه آدمي را از غرقه شدن در غفلت مي رهاند؛ به 
ــد؛ جان او را  او مجال حضور دل آگاهانه در برابر خدا مي بخش

صيقل مي دهد و گوهر باطن او را درخشان مي سازد. 
ــامان زندگي اجتماعي  ذكر و نماز و نيايش آنگاه كه با س
ــش منظومه  ــالم را در آراي ــزه اس ــزد  معج ــم  مي آمي دره
ــجد، مظهري از اين  ــكار مي سازد. مس احكام عبادي آن آش
ــت. نماز در مسجد و با جماعت مومنان،  درهم آميختگي اس
ــتن بر گرد سفره ميهماني خداوند است، و اين  همگاني نشس

خود، بارش رحمت الهي را انبوه تر و دلنشين تر مي سازد.
به بركت نماز، فضاي مسجد نوراني و عطرآگين مي گردد 
ــت در آن بيش  ــخن حق و آموزش دين و اخالق و سياس و س
ــيند و به زندگي فرد و  ــاي ديگر بر دل و جان مي نش ــر ج از ه

جامعه، سمت و سوي خدايي مي دهد.
ــت. روح مسجد، كالبد  ــجد را با اين نگاه بايد نگريس مس
زندگي را پرنشاط و پرانگيزه مي سازد. در هر جا سامان زندگي 

است، مسجد، مركز و كانون اصلي است.
ــه و دانشگاه، در مراكز  ــهر و روستا، در مدرس  در بناي ش
ــا فرودگاه ها و جاده ها  ــب و كار ت ــي از بازارهاي كس جمعيت
ــتان ها و  ــگاه ها و بيمارس ــفري و تا آسايش ــاي س و پايانه ه
ــجد را  ــه و همه بايد مس ــگاه ها، در هم ــتان ها و گردش بوس

همچون قطب و محور بنا نهاد.
ــد.  ــا بايد پاكيزه، زيبا و آرامبخش باش ــجد در همه ج مس
ــر دوش روحاني  ــجد كه ب ــت محتوايي و معنوي مس مديري
ــووالنه، و حتي عاشقانه  ــجد است بايد خردمندانه و مس مس
ــد. حوزه هاي علميه براي آماده سازي روحانياني در اين  باش

طراز، وظيفه اي ذاتي و طبيعي دارند.
ــد، هزينه هاي  ــته خود را بياب ــجد، كيفيت شايس اگر مس
ــياري از دوش جامعه و مردم و مسووالن  مادي و معنوي بس

برداشته خواهد شد. 
به اميد آن روز، و با سالم بر حضرت بقيه اهللا ارواحنا فداه

والّسالم عليكم و رحمه اهللا
سيدعلي خامنه اي
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ادامه از صفحه اول
داليل اصلي توطئه اخير و اتهام افكني واشنگتن دانسته است 

كه منحرف كردن افكار عمومي جهان را در دستور كار دارد.
ــورمان نزد سازمان ملل متحد در اين نامه تاكيد  نماينده كش
ــت: جمهوري اسالمي ايران اين اتهام شرم آور مقامات  كرده اس
ــن رد و قصد طراحان  ــديدترين لح ــي را قاطعانه و با ش آمريكاي
ــت: اين اتهامات  ــوم مي كند.در نامه خزاعي آمده اس آن را محك
ــاختگي و بي پايه، بر اساس ادعاهاي مشكوك يك فرد است  س
ــورهاي ديگر را با طراحي چنين  ــوري مي تواند، كش كه هر كش
ــتان هايي متهم و روابط كشورهاي منطقه را مخدوش كند. داس

نامه خزاعي همزمان براي روساي شوراي امنيت و مجمع عمومي 
ــازمان ملل متحد نيز ارسال شد و نماينده كشورمان از دبيركل  س
سازمان ملل متحد خواست اين نامه به عنوان سند مجمع عمومي 
و شوراي امنيت ثبت شود.همچنين علي اكبر صالحي، وزير امور 
ــت آمريكا عليه ايران  ــناريوي جديد دول خارجه در واكنش به س
گفت: اين سناريو يك بازي بسيار ناشيانه بود و قطعا دوستان ما در 
حوزه خليج فارس با اين شيطنت ها آشنايي دارند و آمريكايي ها نيز 
مجبور به عذرخواهي خواهند شد.وي در پايان جلسه هيات دولت 
ــتان سعودي روابط دوجانبه  در جمع خبرنگاران افزود: ما با عربس
ــت مربوط به  خوبي داريم و اگر اختالف نظرهايي هم بين ما هس

مسائل بين المللي است و نه مسائل دوجانبه.
ــت درباره توطئه اخير آمريكا  ــر امورخارجه گفت : قرار اس وزي
ــته باشيم.رامين مهمانپرست،  ــنگري هايي داش عليه ايران روش
ــفير  ــور خارجه نيز ادعاي طراحي ترور س ــخنگوي وزارت ام س
ــاري از هرگونه صحت  ــكا را ادعايي كذب و ع ــعودي در آمري س

دانست و آن را قويا تكذيب كرد.
ــن اتهامات رفتارهاي نخ نما مبتني ــاره به اين كه اي  وي با اش
 بر سياست هاي خصمانه و ديرينه است آن را نمايش مضحكي در 
جهت سناريوسازي هاي خاص و با اهداف تفرقه افكنانه از سوي 

دشمنان اسالم و منطقه خواند.
ــاد اسالمي درباره  ــيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارش س
ــردن به ايران گفت:  آمريكا به  ــه اخير آمريكا و اتهام وارد ك توطئ
ــورهاي  ــه افكني و ايجاد اختالف ميان ايران با كش ــال تفرق دنب
ــت.وي افزود: اين توطئه در ايام حج كه قرار است حدود  ديگر اس
 صد هزار زائر ايراني به عربستان اعزام شوند صورت گرفته است 
از اين رو با مستندسازي جعلي، مواردي را مطرح مي كنند تا روابط 

ما را دچار مشكل كنند.

 احضار كاردار سوئيس به وزارت خارجه 
ــاس مقامات آمريكا، كاردار سوئيس  درپي طرح ادعاي بي اس
نيز در غياب سفير آن كشور كه حافظ منافع دولت آمريكا در تهران 
است به وزارت امورخارجه احضار و مراتب اعتراض شديد جمهوري 
ــالمي ايران به اين ادعا به وي ابالغ شد.رئيس دفتر آمريكاي  اس
شمالي وزارت امور خارجه در اين ديدار ضمن محكوم كردن ادعاي 
ــبت به اين گونه شانتاژهاي سياسي هشدار داد.  دولت آمريكا، نس
همچنين حسين اميرعبداللهيان، معاون عربي و آفريقاي وزارت 
ــتناد قوي داشتند نياز به  خارجه با بيان اين كه اگر آمريكايي ها اس
ــود، ادعاي اخير آمريكايي ها  ــانه اي نب اين جنجال هاليوودي رس

عليه كشورمان را فيلمنامه اي تخيلي و فضايي خواند.
 الريجاني: آمريكا دچار سكته سياسي شده است

رئيس و نمايندگان مجلس نيز طرح اين اتهامات را در جهت 
ــازي هاي مقامات واشنگتن عليه ايران معرفي كردند. علي  جوس
ــي در واكنش به اين اتهام با تاكيد بر اين كه آمريكايي ها  الريجان
ــكته سياسي شده اند، اعالم كرد ايران با سعودي ها رفتار  دچار س
ــي دارد.وي در واكنش به اظهارات مصطفي كواكبيان كه  متعارف

ــبت به اتهام آمريكايي ها به  ــتار موضعگيري مجلس نس خواس
ــفارت سعودي ها شد،  ايران مبني بر قصد انجام توطئه ترور در س

ــه آمريكايي ها اين  ــخص بود ك ــته مش  اظهار كرد: از روز گذش
ــه راه انداخته اند  ــترده اي ب ــر گس ــه را با ظاه ــيطنت احمقان  ش
و سر و صدايي ايجاد كرده اند مبني بر اين كه اين افراد قصد داشتند 
ــعودي بمبگذاري كنند. وي افزود:  اين حرف هاي  ــفارت س در س
سبكي بود كه معلوم بود آنها با پوشش وسيع اين خبر سعي دارند 

بر مشكالت خودشان سرپوش بگذارند.
 عالءالدين بروجردي،  رئيس كميسيون امنيت ملي و روابط 
خارجي مجلس هم طرح اين اتهامات را با تظاهرات اخير در آمريكا 
ــاهد يك قيام مردمي به  ــت و گفت: امروز آمريكا ش مرتبط دانس
ــت كه اين قيام، سياست هاي خصمانه  ــتريت اس نام قيام وال اس
ــور را هدف قرار داده است لذا آمريكايي ها به  دولتمردان اين كش
ــتريت هستند. دنبال منحرف كردن افكار عمومي از قيام وال اس

ــرور افراد را دنبال  ــت ت ــاره به اين كه ايران هرگز سياس وي با اش
ــيوه، قيام ــا نمي توانند به اين ش ــزود: آمريكايي ه ــد، اف  نمي كن

 وال استريت را منحرف كنند.

ــن ابوترابي، نايب رئيس فراكسيون اصولگرايان  محمدحس
ــاره پيش بيني كرد اقدام  ــوال «جام جم» در اين ب ــخ به س در پاس
آمريكايي ها رسوايي جديدي را براي كاخ سفيد به ارمغان خواهد 
آورد.نماينده قزوين در خصوص اتهام جديد آمريكا گفت: جامعه 
جهاني به زودي حقيقت اين بازي كودكانه واشنگتن را درخواهد 
يافت.ابوترابي گفت: يكي از كشورهايي كه از تروريسم بين الملل و 
تروريسم منطقه اي بيشترين آسيب ها را ديده، جمهوري اسالمي 
ايران است.وي تصريح كرد: متهم كردن ايران در اين گونه قضايا 
ــالمي ايران براي دفاع از ملت  ــت كه جمهوري اس هزينه اي اس

مصر، ليبي و دفاع از دموكراسي در منطقه پرداخت مي كند.
موسوي قرباني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و 
نماينده قائنات نيز به «جام جم» گفت: آمريكا در شرايطي است كه 
حداقل براي منصرف كردن مردم خود از موضوعات و مشكالت 
اين كشور و جنبش وال استريت، انتخابات آمريكا و خنثي سازي 
رفتارش در قضيه سوريه تالش مي كند اذهان عمومي را متوجه 
ــتر از اين كه اين  ــائل ديگر نمايد. وي گفت: به نظر من بيش مس
ــد، توهين به ملت آمريكاست.  ــناريو توهين به ملت ايران باش س
ــنگتن با  ــتان در واش ــفارت عربس اما همزمان با اين اظهارات، س
ادعاهاي مقامات آمريكايي همراه شد. اين سفارتخانه در نخستين 
واكنش به اين مساله در بيانيه اي كوتاه از تالش هاي دولت آمريكا 
ــدام مجرمانه قدرداني كرده  ــري از وقوع اين اق ــه جلوگي در زمين

است.
شگفتي ناظران 

ــبت داده شده به ايران از سوي آمريكا بسياري از  اتهامات نس
ناظران بين المللي را با شگفتي روبه رو كرد. وارن نلسون، سردبير 
روزنامه ايران تايمز در واشنگتن در اين باره گفت: تعجب نمي كنم 
اگر يك مقام سعودي هدف گرفته شده باشد؛ اما تعجب مي كنم 

يك شهروند ايراني را براي انجام آن به آمريكا فرستاده باشند.
ــواهد قاطعانه عليه  ــت در پي ش به گفته او، آمريكا سال هاس
ــت. ــا  هيچگاه يك آلت جرم پيدا نكرده اس ــت ام ايران بوده اس
ــي در اين باره به  ــن رولند يك روزنامه نگار آمريكاي همچنين آل
ــتي منتسب به ايران در آمريكا،  پرس.تي.وي گفت طرح تروريس
ساخته و پرداخته دستگاه جاسوسي آمريكا، سيا، است. وي افزود: 
احتمال چنين عملياتي بعيد است. آمريكا مي خواهد با طرح چنين 
ــس اف.بي.آي هم  اعالم  ــي، توجه ها را منحرف كند. رئي مطالب
كرد اين طرح شبيه يك فيلم هاليوودي است اما واقعيت آن است 

كه اين طرح سيا است.

سناريوي ضد ايراني چگونه شكل گرفت؟
 در پي سناريو سازي و هياهوي مقامات و رسانه هاي آمريكايي، مسووالن ايراني به طور رسمي و قاطع واكنش نشان دادند

استعفاي مشروط علي مطهري
ــود را تقديم  ــتعفاي خ ــي مطهري نماينده تهران، اس عل
ــه مجلس كرد. اين نماينده تهران كه از طراحان  هيات رئيس
ــراض به عدم  ــت، در اعت ــوال از رئيس جمهور اس ــي س اصل
ــه استعفاي خود را به  ــوال، توسط هيات رئيس وصول اين س
ــس تقديم كرد.مطهري كه پيش از اين هم اعالم كرده  مجل
ــتعفا  ــود اس ــوالش از رئيس جمهور مطرح نش بود چنانچه س
ــته رسما اعالم كرد درخواست خود را به  خواهد داد، روز گذش
ــه ارائه كرده است.از سوي ديگر 2 نفر از اعضاي  هيات رئيس
هيات رئيسه درخصوص دريافت اين استعفانامه اعالم كردند 
ــت از نظر قانوني قابل پيگيري نيست.محمد  كه اين درخواس
ــه با اشاره به اين كه چنين نامه اي از  دهقان، عضو هيات رئيس
سوي مطهري به وي داده شده تاكيد كرد كه قانونا بايد نامه به 
رئيس مجلس داده شود.دهقان با بيان اين كه مذاكراتش را با 
علي مطهري براي پس گرفتن استعفايش آغاز كرده، افزود: در 
مذاكراتي كه با علي مطهري صورت گرفت، ايشان اعالم كرده 
 در صورتي استعفاي خود را پس مي گيرد كه هفته آينده سوال 

از رئيس جمهور در صحن علني مجلس مطرح شود.
ــه  ــوي ديگر اميدوار رضايي، ديگر عضو هيات رئيس از س
ــاي رئيس مجلس ــتعفا به ج ــرد: چون اين اس ــز تاكيد ك  ني
ــت به همين دليل ــده اس ــه داده ش   به يك عضو هيات رئيس

 از نظر قانوني قابل پيگيري نيست و طبق آيين نامه، استعفاي 
نماينده بايد به رئيس مجلس يا رئيس جلسه داده شود.

آيين نامه داخلي مجلس 
اصالح مي شود 

نمايندگان مجلس با كليات طرح اصالح موادي از آيين نامه 
ــاس،  داخلي قوه مقننه با 151 راي موافقت كردند تا بر اين اس
نظامات مهمي براي استيضاح وزرا، صدور قطعنامه ها، بيانيه ها 
و نحوه بيان تذكرات و اخطار نمايندگان تعيين شود. نمايندگان 
ــالمي همچنين در بررسي ماده يك اين  ــوراي اس مجلس ش
ــازي اداره  ــت و هدف آن روان س ــامل 45 ماده اس طرح كه ش
ــت، مصوب كردند در مواقع اضطرار به تشخيص  مجلس اس
ــه جلسات رسمي مجلس در محل ديگر مي تواند  هيات رئيس
ــود. تعيين هر محل با پيشنهاد هيات رئيسه و راي  تشكيل ش

موافق دوسوم نمايندگان حاضر در جلسه رسمي است.

متكي: همگرايي اصولگرايان 
ضروري است

ــد اصولگرايان با تاكيد  ــر متكي، عضو جبهه متح منوچه
ــه، روي همه اصولگرايان  ــر اين  كه دروازه ورود به اين جبه ب
ــازوكار جبهه متحد اصولگرايان سازوكار  ــت، گفت: س بازاس
ــت و اگر اختالفي به وجود آ يد، براساس اين  ــيار جامعي اس بس
سازوكار برطرف مي شود.به گزارش ايسنا، متكي كه در نشست 
فصلي جبهه پيروان خط امام و رهبري سخن مي گفت، حضور 
آيت اهللا مهدوي كني و آيت اهللا يزدي در محوريت اصولگرايان 
ــاس احساس تكليف آنها دانست و افزود: حركت 7+8   را براس
به آساني به جلو نرفته، بلكه بسيار دقيق و برنامه ريزي شده بود 

و تا به حال روند بسيار خوبي داشته است.
ــتغنا و  ــاس اس وي تصريح كرد: هر مجموعه اي كه احس
ــبت به ديگران كند، دچار وضعيت خوشايندي  بي نيازي نس
نمي شود. وحدت و همگرايي اصولگرايان ضرورت دارد، زيرا 
ــود.متكي گفت:  ــت منجر مي ش در غير اين صورت به شكس

وحدت زير سايه جامعتين رمز پيروزي است.
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