
ــان از جمله  ــور جه ــا نفر از جوانان 73 كش صده
ــطين  ــر، تونس، ليبي، لبنان، يمن، بحرين و فلس مص
ــات  صبح ديروز در فضايي صميمانه و لبريز از احساس
اسالمي و انقالبي، با رهبر معظم انقالب اسالمي ديدار 

كردند.
ــاني دفتر مقام معظم  به گزارش پايگاه اطالع رس
رهبري، حضرت آيت اهللا خامنه اي در اين ديدار پس از 
سخنان نمايندگان جوانان چند كشور اسالمي منطقه، 
قيام ملت هاي مسلمان بر ضد ديكتاتوري هاي وابسته 
ــم و مقدمه قيام عليه  ــيار مبارك و مه را پديده اي بس
«ديكتاتوري جهاني شبكه فاسد و خبيث صهيونيستي 
ــتكباري» خواندند و تاكيد كردند: در آفاق روشن  و اس
ــالمي، به حول و قوه الهي  اين حركت مبارك، امت اس
ــتقالل و اقتدار قرار خواهد  ــار ديگر در اوج عزت و اس ب
ــورو از جوانان  ــاز اين ديدار ضياالدين م ــت. در آغ گرف
انقالبي تونس با اشاره به ويژگي انقالب مردم تونس به 
ــوان آغازگر انقالب هاي منطقه، گفت: اين انقالب  عن
يك انقالب مستقل و مردمي بود كه هيچ حزب و گروه 
ــي در شكل گيري آن نقش نداشت.وي با تاكيد  سياس
بر اين كه سرنگوني حكومت بن علي پايان كار نيست، 
ــان كرد: مردم تونس بر تحقق كامل اهداف  خاطرنش
انقالب تاكيد دارند و جوانان انقالبي موضوع فلسطين 

و آزادي آن را، مساله اصلي انقالب خود مي دانند.
ــاره  ــي مصر با اش ــان انقالب ــاوي از جوان ضياالس
ــت انقالب مردم  ــازي ها درباره هوي ــه برخي فضاس ب
ــاجد شروع  مصر گفت: مردم مصر اين انقالب را از مس
ــعارهاي اسالمي  ــعارهاي آنها اهللا اكبر و ش كردند و ش
ــدف انقالب  ــود. وي افزود: ه ــتي ب و ضدصهيونيس
ــه آزادي و عدالت اجتماعي نبود  ــيدن ب مصر، فقط رس
ــتقالل حقيقي مصر و رهايي از  بلكه هدف نهايي، اس

هم پيماني با آمريكا و صهيونيسم است.
ــاوي خاطرنشان كرد: سرنگوني حكومت  ضياالس
مبارك اولين گام انقالب مصر بود و مردم مصر مصمم 
ــه تحقق اهداف كامل اين انقالب از جمله لغو پيمان  ب
ننگين كمپ ديويد و پاكسازي حكومت از بقاياي رژيم 

سابق هستند.
ــاره  عبداهللا عبده عالو از جوانان انقالبي يمن با اش
ــالب مردم يمن  ــالمي در انق به انگيزه هاي قوي اس
ــران نوآوري ها  ــم و فناوري، اي ــت: ما به ايران عل گف

ــم تا از تجربيات  ــتادگي آمده اي و ايران مقاومت و ايس
انقالب اسالمي براي مبارزه با آمريكا و ظلم و استبداد 

استفاده كنيم.
احمدحسن حجيري از جوانان انقالبي بحرين نيز 
ــخنان و اشعاري در وصف احساسات پاك و انقالبي  س
ــهداي اين انقالب  ــردم بحرين و غربت جوانان و ش م

بيان كرد.
ــش مقاومت  ــواظ از جنب ــد ع ــي محم محمدعل
ــخناني با اشاره به  ــطين (حماس) در س اسالمي فلس
ــطين در همايش بين المللي  ــت موضوع فلس محوري

جوانان و بيداري اسالمي گفت: 
ادامه در صفحه 2
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يارانه نقدي، ضمانت وام بانكي مي شود سوت هاي اشتباه، داوري را به آفسايد كشاند
سقف اين وام ها بايد حداكثر 100ميليون ريال باشد عسگري: قصد توجيه ندارم، اما اشتباهات داوري سمت و سويي ندارد

ــتور بانك مركزي از اين پس بانك  ها براي   به دس
ــون ريال مي توانند  ــهيالت زير 100 ميلي پرداخت تس
يارانه هاي نقدي را به عنوان يكي از ابزار ضمانت بانكي 

دريافت كنند.
ــا صدور  ــك مركزي ب ــارس، بان ــزارش ف ــه گ ب
بخشنامه اي خطاب به مديران عامل بانك هاي دولتي، 
غيردولتي و شركت دولتي پست بانك اعالم كرد: پيرو 
بخشنامه سوم آبان ماه سال جاري در خصوص استفاده 
ــهيالت  از يك ضامن معتبر در تضمين بازپرداخت تس

ــيله به اطالع  ــقف 100 ميليون ريال، به اين وس زير س
مي رساند؛ بانك ها مي توانند عالوه بر اخذ ضامن معتبر 
ــهيالت، با توافق تسهيالت گيرندگان،  در اعطاي تس
بخشي از وثايق قابل قبول تسهيالت اعطايي را از محل 
ــاب يارانه آنها، تامين كنند.در ادامه اين بخشنامه  حس
ــت كه مديران بانك ها مراتب مذكور  ــده اس تأكيد ش
ــعب  ــرف مدت 5 روز كاري به تمامي واحدها و ش را ظ
ــت آن را به اين  ــه آن بانك ابالغ و رونوش زيرمجموع

بانك ارسال كنند.

رضا پورعالي/ گروه ورزش

ــت آمادگي جسماني  ــاگرد اول كالس هاي تس ش
ــران  ــي اي ــت داوران بين الملل داوران و داور اول فهرس
ــت در جايي كه بايد عصاي دست حسين  AFC درس
عسگري و ديگر اعضاي دپارتمان داوري كشور مي شد، 
ــتباه زد تا كل جامعه داوري را در مقابل  ــوت اش چند س

منتقدانش به گوشه رينگ برده باشد.
با توجه به اين كه فقط 3 روز تا برگزاري شهرآورد 74 

پايتخت زمان مانده، داور ايراني اين بازي بايد به لحاظ 
ــرايط ممكن باشد، اما اين  روحيـ  رواني در بهترين ش
روزها كمتر داوري را مي توان پيدا كرد كه به دليل هجمه 

انتقادها عليه جامعه داوري كشور در آسايش باشد.
جالب آن كه اين بار شكل انتقادها به گونه اي است 
كه حتي رئيس و نايب رئيس كميته داوران هم در جبهه 
منتقدان قرار گرفته اند. حسين عسگري در مورد اتفاقات 

بازي تبريز گفت:
ادامه در صفحه 18

رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان كشورهاي اسالمي:

پيروزي هاي به دست آمده
 پايان راه نيست

جوانان كشورهاي اسالمي نگذارند انقالبشان را بربايند 
يا منحرف كنند

شهرورزش

1314

برچسب هاي 
تبليغاتي
زخمي بر چهره 
شهر
ساالنه يك ميليارد تومان 
صرف پاك كردن برچسب هاي 
تبليغاتي مي شود

پيشرفت الك پشتي 
پروژه هاي  نيمه تمام ورزشي

60 درصد بانك هاي دولتي و
 40 درصد بانك هاي خصوصي 

سطح امنيتي پاييني دارند
مريم يوشي زاده / گروه جامعه

ــود برخي  ــد وج ــا تايي ــس فتا ب ــس پلي رئي
ــبت  ــتم بانك ها، نس حفره هاي امنيتي در سيس
ــرداري اينترنتي  ــركت هاي كالهب به فعاليت ش
ــاي كالن، كاربران اينترنتي را  كه با وعده وام ه

مي فريبند، هشدار داد.
ــيدكمال هاديان فر، رئيس پليس  سردار س
ــت  فتا (پليس فضاي تبادل اطالعات) در نشس
ــالگرد  ــبت س ــته به مناس خبري كه روز گذش
ــخ به  ــد، در پاس ــيس اين پليس برگزار ش تاس
ــركت ها و  ــم» درباره اين ش ــش  «جام ج پرس
ــان گفت: برخي كالهبردارهاي  ــيوه كارش ش
ــركت هاي دروغين،  ــي با راه اندازي ش اينترنت
مدعي اعطاي وام هاي كالن به مردم مي شوند 
ــهروندان را از آنها  ــدارك ش ــخصات و م و مش
ــپس با ساختن هويت جديد اقدام  مي گيرند و س
ــاي كالن از بانك ها يا تخليه  به دريافت وام ه

حساب مشتريان مي كنند.
وي درباره اين كه آيا ضعف در سيستم بانكي 
ــش كالهبرداري هاي  ــاز افزاي ــور سبب س كش
بانكي شده است، افزود: جرايم بانكي، اين روزها 
ــت، يعني مجرمان اينترنتي با  ــده اس انتقالي ش
ــورهاي پيشرفته  مطالعه جرايم اينترنتي در كش

آنها را مي آموزند و در كشور اجرا مي كنند.
ــرد بانك ها  ــس پليس فتا تاييد ك گرچه رئي
نقاط ضعف امنيتي دارند و مدتي است با افزايش 
ــان با پليس فتا در پي رفع  سطح همكاري هايش

اين كاستي ها هستند،
ادامه در صفحه 17
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ــريح آخرين وضعيت پرونده  ــخنگوي قوه قضاييه با تش س
ــه دادگاه متهمان اين  ــاد اقتصادي اخير گفت: اولين جلس فس
پرونده در صورتي كه اشكال خاصي به وجود نيايد در دهه سوم 

بهمن ماه برگزار مي شود. 
ــين محسني اژه اي، در نشست خبري ديروز خود  غالمحس
ــت 6 نفر ديگر از متهمان تا آخر هفته  با بيان اين كه كيفرخواس
جاري صادر مي شود، تاكيد كرد: پرونده اين افراد به پرونده 24 
ــان صادر شده بود ضميمه  نفري كه قبل از اين، كيفرخواستش
خواهد شد.سخنگوي قوه قضاييه افزود: قاضي پرونده مشغول 
ــي به اين پرونده نگيرد  ــت و اگر نقص بزرگ مطالعه پرونده اس
ــه دادگاه متهمان  در ماه جاري و پس از 22 بهمن، اولين جلس

پرونده فساد بزرگ اقتصادي اخير برگزار مي شود.
ــان را به  ــودن دادگاه اين متهم ــا غيرعلني ب ــي ي وي علن
ــت: در قانون، اصل بر  ــت و گف ــخيص قاضي پرونده دانس تش
علني بودن دادگاه است اما در برخي موارد كه تشخيص آنها به 
ــت، جلسه دادگاه مي تواند به صورت غيرعلني  عهده قاضي اس
برگزار شود.محسني اژه اي افزود: از نشست خبري قبل تا االن 
ــتري از پرونده مشخص و  كه حدود يك ماه مي گذرد ابعاد بيش
ــتري از متهمان، شناسايي شد و در طول همين يك  اموال بيش
ــووليت اجرايي نيز به عهده داشتند به اتهام  ماه چند نفر كه مس

اخذ رشوه هايي كه بعضا ميلياردي هم هستند، دستگير شده اند. 
وي گفت: هيچ يك از اين افراد مسووليت بااليي نداشته اند.   
وي با توضيح مجدد درخصوص كيف هايي كه با جاسازي 
اسكناس در آنها، مبالغي در ميان متهمان فساد اقتصادي اخير 
رد و بدل شده است، ادامه داد: آنها بخصوص در يك سال آخر 
كارشان كيف هاي مخصوصي تهيه كرده بودند كه با جاسازي 
ــا را جابه جا مي كردند و به افرادي كه  ــكناس در آنها، پول ه اس
مي خواستند، مي رساندند. محسني اژه اي افزود: به وسيله اسناد 
ــت آمده، اطالعات خوبي در خصوص مقدار و  و مدارك به دس
ميزان اين كيف ها و مبالغي كه از طريق آنها جابه جا شده است 
و همچنين افرادي كه اين كيف هاي پول را گرفته بودند، كسب 
كرديم.محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار جام جم مبني 
ــالس قرار بوده در  ــده مبالغي از اخت ــخص ش بر اين كه آيا مش
زمينه خاصي مانند انتخابات هزينه شود يا خير، گفت: ما بيشتر 
ــيدگي مي كنيم و در كنار آن به انگيزه  به نوع تخلف و جرم رس
ــيدگي به جرم و  ــت رس هم نظر داريم اما آنچه كه مورد نظر اس
تخلف است.وي افزود: مثال در دستگيري هاي اخير كه عده اي 
در زمينه رشوه دستگير شده اند، مشخص است كه يك كارمند 
ــوه دريافت كرده تا خدماتي ارائه كند، ولي اگر ثابت شد كه  رش
ــت به آن  ــته و آن انگيزه مجرمانه بوده اس انگيزه ديگري داش

موضوع هم رسيدگي خواهد شد.
2 دستگاه درخصوص فساد اقتصادي

 قوي عمل كردند
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با بيان اين كه 2 دستگاه در 
ــاد اقتصادي اخير، قوي عمل كردند، گفت: ابتدا  خصوص فس
ــيون اصل 90 بود كه در سال 89 زمينه هاي اين فساد را  كميس
شناسايي كرد، به موقع اخطار داد و همچنين به مراجع مختلف 

از جمله بانك مركزي نامه نوشت.
ــم بعد از وقوع  ــتگاه ديگر كه هم قبل و ه ــزود: دس وي اف
تخلف، قوي وارد شد سازمان بازرسي كل كشور بود كه وابسته 

به دستگاه قضايي است، سازمان بازرسي كل كشور ماه ها قبل 
ــك مركزي و بانك هاي مربوط در موارد  ــوع تخلف به بان از وق

مختلف اخطار داده بود.
سايت هاشمي با رفع نواقص بازگشايي مي شود

ــني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه سرانجام  محس
مسدود كردن سايت آيت اهللا هاشمي رفسنجاني چه شد، گفت: 
ــايت اعالم شده است اگر اين سايت ثبت  ــووالن اين س به مس
ــود و موارد تخلف برداشته شود حتما بازگشايي مي شود كه  ش
اين موضوع در قالب پيغامي به آنها ارسال شده و اگر اين موارد 

انجام شود حتما سايت باز مي شود.

سه شنبه 11 بهمن 1390 politic@jamejamonline.ir2سياسي

ادامه از صفحه اول
ــالمي ايران و تعيين روز جهاني قدس،  با پيروزي انقالب اس

خون تازه اي به كالبد آرمان هاي فلسطين دميده شد.
ــي، انقالب ليبي را انقالب  ــالم از جوانان انقالبي ليب خالد الس
ــد و با تكبير هم  ــد و گفت: اين انقالب با تكبير آغاز ش ــر نامي تكبي
ــتفاده مردم ليبي از  ادامه خواهد يافت. وي ضمن تاكيد بر لزوم اس
ــالمي ايران در مقابله با آمريكا، خاطرنشان  تجربيات انقالب اس
كرد: انقالب مردم ليبي از لحاظ مردمي بودن بسيار شبيه انقالب 

اسالمي مردم ايران است.
فاطمه مغنيه فرزند شهيد عماد مغنيه از رهبران حزب اهللا لبنان 
نيز به عنوان آخرين سخنران تاكيد كرد: پيروزي انقالب اسالمي 
ايران به رهبري امام خميني(ره) سرآغاز و منشا بيداري اسالمي و 

انقالب هاي كنوني در منطقه است.
ــخنان نمايندگان جوانان تونس، مصر،  در اين ديدار پس از س
ــطين، ليبي و لبنان، حضرت آيت اهللا خامنه اي  يمن، بحرين، فلس
ــخناني، جوانان كشورهاي اسالمي را حامالن بشارت هاي  در س
بزرگ براي آينده امت اسالمي خواندند و افزودند: بيداري جوانان 
ــر جهان اسالم، اميد به بيداري عمومي ملت هاي مسلمان  سراس

را افزايش داده است.
ــچ بزرگ تاريخي  ــر يك پي ــر را بر س رهبر انقالب، تاريخ بش
ــمردند و تاكيد كردند: بشريت از  ــتانه تحولي عظيم برش و در آس
ــم، ليبرال  همه مكاتب و ايدئولوژي هاي مادي اعم از ماركسيس
ــكوالر عبور كرده و در آغاز دوران  ــي و ناسيوناليسم س دموكراس
ــانه آن، توجه ملت ها به خداي  ــت كه بزرگ ترين نش جديدي اس
ــي و اتكاي ملت ها به  ــا از قدرت اليزال اله ــتمداد آنه متعال، اس

وحي است.
ايشان با اشاره به «تسلط شبكه ديكتاتوري پيچيده، خطرناك، 
فاسد و شيطاني صهيونيست ها و قدرت هاي استكباري» بر جهان 
افزودند: قيام ملت هاي منطقه عليه ديكتاتورهاي وابسته، جزئي 
از مبارزه بشريت با ديكتاتوري جهاني صهيونيستهاست و جامعه 
ــتن پيچ بزرگ تاريخي، از سيطره اين  ــري با پشت سر گذاش بش
ــاس  ــود و اين تحول عظيم براس ديكتاتوري خطرناك رها مي ش
ــه آزادي ملت ها و حاكميت ارزش هاي  ــده صادق پروردگار، ب وع

معنوي و الهي منجر خواهد شد.
ــاره به كساني كه ممكن است  حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
پيروزي بر شبكه ديكتاتوري جهاني صهيونيست ها را غيرممكن 
ــي از پيروزي جوانان  ــان كردند: قبال نيز اگر كس بدانند، خاطرنش
ــخن مي گفت و  ــتي س مومن حزب اهللا بر ارتش رژيم صهيونيس
ــمال آفريقا حرف  ــت طاغوت مصر و تحوالت عجيب ش ــا از ذل ي
ــتقامت، پيروزي  ــي زد خيلي ها باور نمي كردند همچنان كه اس م
ــالمي نيز براي برخي ها قابل باور نبود  ــرفت جمهوري اس و پيش
ــن پيروزي ها و تحوالت  ــه پروردگار، خود را در اي ــا قدرت فائق ام

شگفت نشان داد.
رهبر انقالب اسالمي، حضور هوشيارانه و استقامت ملت ها در 
ــاز تحقق بدون ترديد نصرت هاي الهي خواندند  ميدان را زمينه س
ــت ها،  ــد: در پرتو تحقق وعده هاي پروردگار، صهيونيس و افزودن
ــيطان بزرگ آمريكا و قدرت هاي غربي امروز در مقابل بيداري  ش
اسالمي احساس ناتواني مي كنند و اين احساس ضعف و شكست 

هر روز بيشتر خواهد شد.
ــورهاي اسالمي را  حضرت آيت اهللا خامنه اي، تحوالت كش
«آغاز راه نجات و سعادت» برشمردند و افزودند: مهم اين است كه 
ــت آمده را پايان راه ندانيم و با ادامه مجاهدت و  پيروزي هاي بدس
تكيه بر عزم و اراده ملت ها و اتكا و حسن ظن به خداي قادر متعال، 

مبارزه با زورگويان جهاني و عوامل آنها را ادامه دهيم.
ــرفت هاي چشمگير علمي جمهوري  ــان با اشاره به پيش ايش
ــت فناوري، پزشكي  ــته اي، زيس ــالمي در عرصه هاي هس اس
ــرزمين، در  ــد: جوانان مومن اين س ــر افزودن ــاي ديگ و عرصه ه
ــكني هاي آنان، به  ــم همه كارش ــمنان و به رغ ــاوري دش اوج ناب
ــراي جوانان همه  ــت يافته اند كه مي تواند ب ــرفت هايي دس پيش

ملت هاي اسالمي، درس آموز باشد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با يادآوري تالش مستبدان جهاني 
ــلمان  ــاور غلط در افكار عمومي ملت هاي مس ــراي تلقين دو ب ب
ــاس ناتواني در  ــالمي با تزريق احس ــمنان امت اس افزودند: دش
ــلمان و تلقين غيرقابل شكست بودن قدرت هاي  ملت هاي مس
ــلمان را عقب نگه  ــت كه ملت هاي مس جهاني، حدود 2 قرن اس
ــده و درك كرده است  ــالمي امروز بيدار ش ــته اند اما امت اس داش
ــلمان  ــت و ملت هاي مس ــر دو تصور، صددرصد غلط اس ــه ه ك
ــالمي را بار ديگر احيا كنند.رهبر  قادرند مجد و عظمت تمدن اس
ــالمي، قرن حاضر را قرن اسالم و معنويت برشمردند  انقالب اس
ــالم، عقالنيت و معنويت و عدالت را همراه يكديگر  و افزودند: اس
ــالم عقالنيت و  به ملت ها هديه مي دهد و تعاليم پروردگار بر اس
تفكر و تدبر، اسالم توكل بر خدا، اسالم جهاد و اسالم كار و اقدام، 

تاكيد مي نمايد.
ــتكبار براي  ــاره به تالش اس حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــي از قيام ملت ها در مصر و تونس و  جبران صدمات و ضربات ناش
ليبي و ديگر كشورهاي اسالمي افزودند: دشمن مشغول طراحي و 
توطئه است و ملت هاي اسالمي بخصوص جوانان امت اسالمي 
كه موتور بيداري اسالمي هستند بايد با هوشياري و مراقبت كامل 
و استفاده از تجربيات ديگران، اجازه ندهند شبكه استبداد جهاني، 

انقالب ها را از آنها بربايد و راه هاي حال و آينده را منحرف كند.
ــالمي در مقابله با  ــاله جمهوري اس ــان تجربيات 32 س ايش
ــمنان اسالم را يادآور شدند و  انواع توطئه هاي آمريكا و ديگر دش
افزودند: مستكبران براي شكست جمهوري اسالمي هركاري كه 
از دستشان برآمده انجام داده اند اما تاكنون در همه مراحل از ملت 
ــت و ناكامي  ايران تودهني خورده اند و از اين به بعد نيز جز شكس

چيزي نصيبشان نخواهد شد.
ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي ايجاد اختالف ميان امت اس
ــد: نهضت بيداري  ــمنان خواندند و افزودن ــه مكايد دش را از جمل
اسالمي، شيعه و سني نمي شناسد و پيروان همه مذاهب اسالمي، 

با وحدت و همدلي در ميدان مبارزه هستند.
ــترك فراوان  ــاره به اصول مش ــالمي با اش رهبر انقالب اس
ــلمان با  ــان كردند: ملت هاي مس ــالمي خاطرنش ملت هاي اس
ــا توجه به تفاوت هاي جغرافيايي،  ــر تمايزاتي نيز دارند و ب يكديگ
ــورهاي  ــي و اجتماعي هيچ الگوي واحدي براي همه كش تاريخ
اسالمي وجود ندارد اما مهم اين است كه همه، با سيطره شيطاني 
ــرطاني  ــا مخالفند و وجود غده س ــت ها و آمريكايي ه صهيونيس

اسرائيلي را برنمي تابند.
ــان در ترسيم يك شاخص براي قضاوت درباره رويدادها  ايش
ــود دارد كه به  ــي و طرحي وج ــد: هر جا فعاليت ــوادث افزودن و ح
ــيم و آن را حركتي  ــت، بايد هوشيار باش ــرائيل و آمريكاس نفع اس
ــالمي،  ــه و مخالف منافع ملت ها بدانيم و هر جا حركتي اس بيگان
ــتبدادي و ضدفساد  ــتكباري، ضداس ــتي، ضداس ضدصهيونيس
ــلمان در تاييد و تقويت آن، همراه و  ــت، همه ملت هاي مس هس

همدل خواهند بود.
رهبر انقالب به عنوان يك نمونه به تالش هاي دستگاه هاي 
ــاره كردند  ــانه اي جهان براي منزوي كردن مردم بحرين اش رس
ــرب، مي خواهند با  ــته به غ ــانه هاي غربي يا وابس و افزودند: رس
ــاله بحرين را شيعه و سني كنند  ــي، مس اختالف افكني و خط كش
ــالمي در كشورهاي  اما هيچ فرقي ميان حركت هاي بيداري اس

مختلف وجود ندارد.
ــن ظن به خدا و حفظ  حضرت آيت اهللا خامنه اي، توكل و حس
ــتناد به فرمان پروردگار به  ــتند و با اس وحدت را رمز پيروزي دانس
ــالمي در پرتو  ــتقامت و پايداري افزودند: امت اس پيامبر درباره اس
ــان  ــان الهي، بدون توقف، راه خود را ادامه مي دهد.ايش ــن فرم اي
آينده امت اسالمي را بسيار روشن برشمردند و با اشاره به امكانات 
ــاني، مادي و غيرمادي جهان اسالم تاكيد كردند: ملت هاي  انس
اسالمي با حفظ تفاوت ها و تمايزها در زير چتر واحد دعوت الي اهللا 
قرار دارند و جوانان امت اسالمي، به اذن الهي، روزگار مجد و عزت 
و اقتدار امت اسالمي را شاهد خواهند بود و اين افتخارات عظيم را 

به نسل هاي بعد منتقل خواهند كرد.

پيروزي هاي به دست آمده  پايان راه نيست

 اژه اي: دادگاه متهمان فساد اقتصادي آخر بهمن برگزار  مي شود

لنكراني: مشتركات زيادي ميان جبهه هاي متحد و پايداري  وجود دارد

چند نفر به اتهام اخذ رشوه هاي ميلياردي  در اين پرونده دستگير شده اند

نماز جمعه اين هفته تهران
 به امامت رهبر معظم انقالب

ــتاد نماز جمعه تهران با صدور اطالعيه اي اعالم كرد:  س
ــت رهبر معظم انقالب  ــه اين هفته تهران به امام نماز جمع
اقامه مي شود.ستاد نماز جمعه تهران در اطالعيه خود حضور 
ــالمي در نماز جمعه اين هفته تهران  رهبر معظم انقالب اس
ــت و از مردم مومن، آگاه، بصير و  را فرصتي ذي قيمت دانس
ــن هفته در محل  ــركت در نماز جمعه اي ــدار براي ش واليتم

دانشگاه تهران دعوت كرده است.
پيام تسليت رهبر انقالب در پي 
درگذشت فرزند شهيد دستغيب

حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي با 
صدور پيامي درگذشت حجت االسالم آقاي سيدمحمدهاشم 
ــهيد دستغيب را تسليت  ــتغيب، فرزند مرحوم آيت اهللا ش دس
ــر مقا م معظم  ــاني دفت ــه گزارش پايگاه اطالع رس گفتند.ب

رهبري متن پيام به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

خاندان معظم و مكرم دستغيب دامت توفيقاتهم 
ــت جناب حجت االسالم آقاي سيدمحمدهاشم  درگذش
ــتغيب فرزند گرامي مرحوم آيت اهللا شهيد دستغيب را كه  دس
ــه آن خاندان مكرم به خصوص  ــهيد نيز بودند، ب خود پدر ش

همسر و آقازادگان محترم ايشان تسليت عرض مي كنم.
ــيراز از ذخاير  ــي و انقالبي آن مرحوم در ش ــات علم خدم

معنوي ايشان در نزد خداوند متعال است. ان شاءاهللا
از خداوند متعال رحمت و مغفرت واسعه را براي آن مرحوم 

مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي10 / بهمن / 90

سايه خبر
طعنه ناطق در بين المجالس 

و واكنش عربستان
ــالم علي اكبر ناطق نوري  ــخنراني حجت االس پس از س
در هفتمين كنفرانس بين المجالس اسالمي درباره حكومت 
ــات پارلماني  ــعودي، هي ــتان س حاكمان خودكامه در عربس
ــه براي دقايقي  ــت را ترك كرد و جلس ــتان اين نشس عربس
ــن كنفرانس كار خود را  ــت، اما پس از دقايقي اي ــم ريخ به ه

از سر گرفت.
ــس نيز اعالم  ــي، رئيس مجل ــاره علي  الريجان دراين ب
ــوري در اين اجالس صرفا  ــرد: اظهارات علي اكبر ناطق ن ك
ــت كه تفكر  ــي بوده و مربوط به زماني اس ــي تاريخ موضوع

اسالمي تمدن ساز بود، اما بعدا دچار آفت شد.
ــالمي  ــوري بنيانگذار اتحاديه بين المجالس اس ناطق ن
ــي آن در جاكارتا،  ــن اجالس مجمع عموم ــت در هفتمي اس

پايتخت اندونزي به عنوان مهمان ويژه سخنراني مي كرد.
ــوري  مداخله  ــگاه خبرنگاران،ناطق ن ــزارش باش ــه گ ب
خارجي و تسلط جمود فكري بر جهان اسالم را 2 خطر بزرگ 
ــالمي خواند و گفت: چه شد كه مدينه النبي  براي بيداري اس
ــد در  ــر عدالت، پايگاه عدل و برابري باش ــه قرار بود مظه ك
ــتقرار ظلم  ــاله تبديل به محل اس ــر از يك دوره صد س كمت

و نابرابري شد؟
ناطق نوري افزود: مدينه اي كه قرار بود در آن بين عرب و 
عجم، سفيد و سياه و غني و فقير فرقي نباشد، تبديل به پايگاه 
ــد و باب شهر علم نبي بسته و  ــتبد و خودكامه ش حاكمان مس
نقل حديث ممنوع گشت، حكومت هاي موروثي متداول شد 

و به ناحق كساني به نام دين بر مردم حكومت كردند.
اسكورت جنگنده هاي روسي 

در آسمان ايران
به گزارش سايت مشرق، هواپيماهاي نيروي هوايي روسيه 
در مسير رفت و برگشت به يك نمايش هوايي در كشور بحرين، 
با اخذ مجوز از آسمان ايران عبور كردند. يكي از خلبانان روسي 
حاضر در اين مأموريت، تصاويري از اين پرواز گرفته و آن را در 
اختيار يك سايت روسي قرار داده كه نشان دهنده اسكورت اين 
ــط هواپيماهاي اف ـ4 فانتوم و اف ـ14 ايران است. گروه توس

طبق  قوانين بين المللي، هواپيماهاي نظامي بيگانه در عبور از 
يك كشور از ابتداي ورود تا خروج مي توانند توسط هواپيماهاي 

آن كشور مشايعت شوند.
 زمان دادگاه استاد دانشگاه شريف 

در آمريكا
ــه جزئيات  ــاره ب ــريف با اش ــگاه صنعتي ش رئيس دانش
ــتاد اين دانشگاه اعالم كرد كه دكتر عطاردي  دستگيري اس
ــت خانگي به سر مي برد و تا 25 روز آينده  همچنان در بازداش

دادگاه وي در سانفرانسيسكو برگزار مي شود.
به گزارش فردا، رضا روستاآزاد در نشست خبري ديروز به 

بيان جزئيات دستگيري دكتر مجتبي عطاردي پرداخت.
ــركت در  ــريف، ش ــگاه صنعتي ش ــه گفته رئيس دانش ب
كنفرانس معتبر الكترونيك كاليفرنيا، ديدار با استاد راهنماي 
دوره دكتري در دانشگاه كاليفرنيا كه دانشگاه محل تحصيل 
ــت و ادامه معالجات قلبي،  ــريف اس ــگاه ش ــتاد دانش اين اس
مهم ترين داليل مسافرت دكتر عطاردي در تاريخ 16 آذرماه 

سال جاري عنوان شده است.
ــاردي پيش از اين نيز در  ــادآوري كرد كه دكتر عط وي ي
ــتان توسط پليس آمريكا در فرودگاه مورد بازجويي قرار  تابس

گرفته كه البته محدود به چند سوال و جواب كوتاه بود.
روستاآزاد گفت: در 16 آذرماه سال جاري، دكتر عطاردي 
ــت شد، اما اين  ــط پليس بازداش پس از ورود به فرودگاه توس
ــپس به بيمارستان زندان  بار وي را به زندان لس آنجلس و س

اين شهر منتقل كردند.
خريد وسايل و تجهيزات پيش پاافتاده و معمولي كه حتي 
ــود، توسط دكتر عطاردي  در بازارهاي تهران هم يافت مي ش
ــورت گرفته كه جرم وي از  ــتاآزاد ص در آمريكا به گفته روس

منظر آمريكا به شمار مي آيد.

ــالمي اعالم كرد:  ــداري انقالب اس ــخنگوي جبهه پاي س
فهرست 130 نفره اين جبهه براي انتخابات مجلس نهم قطعي 
ــت.به گزارش مهر، كامران باقري لنكراني در نشست  ــده اس ش
خبري با انتقاد از رويكرد غلط گفتمان اصالحات و سازندگي در 
ــي، فرهنگي و بين الملل گفت: آنچه به  ابعاد اقتصادي، اجتماع

عنوان دولت سازندگي و اصالحات مطرح شد گفتمان پر آسيبي 
ــد،  ــال 84 نيز باش بود كه تالش مي كرد ميدان دار انتخابات س
ــام و رهبري بود كه در انتخابات 3 تير 84  ــا گفتمان و تفكر ام ام
ــد.وي افزود: ما گفتمان امام و رهبري را متعلق به خود  پيروز ش
ــه خود را حمايت از اين گفتمان مي دانيم. نمي دانيم بلكه وظيف

ــا تأكيد بر اين كه جبهه پايداري به دنبال مصادره مناصب  وي ب
حكومتي يا حضور در قوه اي خاص نيست، گفت: جبهه پايداري 
ــل به گفتمان امام و رهبري مي توان مسير  ــت با توس معتقد اس
انقالب را به سر منزل مقصود رساند.لنكراني در پاسخ به سوالي 
ــدت اصولگرايان جريان انحرافي به  ــي بر اين كه با عدم وح مبن
ــت: هدف اصلي ما عدم وحدت با  ــت مي يابد، گف هدف خود دس
ديگر گروه هاي سياسي نبود، بلكه توقع داريم ساير تشكل هاي 
سياسي نيز به عقايد ما هم حداقل به عنوان برادر مسلمان احترام 
ــته  ــت كه ديگران از ما توقع داش بگذارند، معني وحدت اين نيس
ــاي تعامل در جامعه  ــر كنيم، بلكه بايد فض ــند مثل آنها فك باش
ــته باشد.وي افزود: در موضوع انتخابات در بسياري از  وجود داش
ــتان ها با جبهه متحد حتي در انتخاب افراد اختالف نظر  شهرس

نداريم و مشتركات زيادي بين ما وجود دارد.
ــرد: جبهه پايداري  ــخنگوي جبهه پايداري تأكيد ك س

معتقد است كانديدايي كه در پيشاني اصولگرايان قرار 
ــي باشد كه عملكرد اصولگرايانه اي از او  دارد بايد كس

ديده باشيم و حداقل عملكردي غير 
ــي از آن فرد ديده  از اصولگراي
نشده باشد. اختالف نظر ميان 
ــد و پايداري نيز از  جبهه متح
ــن جا به وجود مي آيد كه  همي
ــور افرادي  ــتان بر حض دوس
ــه ما طبق  ــرار مي كنند ك اص
ــان نمي توانيم آنها را  اصولم

قبول كنيم.
در ليست ما ساكتين فتنه جايي ندارند

لنكراني در مورد تركيب فهرست جبهه پايداري براي حضور 
ــاس صنف،  ــت براس در انتخابات گفت: ما در تعيين اين فهرس
ــديم بلكه شرايطي را براي  لباس روحاني يا غيرروحاني وارد نش

انتخاب كانديداهاي خود تعيين كرديم.
ــريح اين شرايط افزود: كانديداهاي ما بايد نسبت  وي در تش
به رهبري اعتقاد داشته و در عمل نيز اعتقاد خود را به واليت فقيه 
ــته و از  ــاركت فعال داش اثبات كنند و در جريان مقابله با فتنه مش
ساكتين فتنه يا شعله وركنندگان آن نباشند و تمايز خود را نسبت 
ــخص كنند. عالوه بر اين بايد در مجلس  به جريان انحرافي مش

كارآمدي داشته و از اقبال مردمي برخوردار باشند.
ــه اعالم مي كنند 8 نفر از  ــي تأكيد كرد: مدل هايي ك لنكران

فالن گروه و 2 نفر از گروه ديگر باشند، با اصول مباينت دارد.
فهرست 130 نفره جبهه پايداري قطعي 

شده است
ــتمان براي حضور  ــي از ليس ــا بيان اين كه بخش وي ب
ــده است، گفت:  در انتخابات تكميل ش
فهرست 130 نفره جبهه پايداري 
براي حضور در انتخابات قطعي 
ــده، اما مشخص نيست  ش
ــتان ها  ــراي همه شهرس ب

كانديدا داشته باشيم.

رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان كشورهاي اسالمي:

تهران ، پايتخت بيداري اسالمي
محمد متين/ جام جم

ــال  ــي و چهارمين س ــتانه س در حالي كه مردم ايران در آس
ــاري اولين ديكتاتور  ــالمي، خاطرات بركن پيروزي انقالب اس
ــرائيل  ــاي غرب گرا و متحد آمريكا و اس ــله ديكتاتوره از سلس
ــالمي و بركناري  ــور و هيجان بيداري اس ــرور مي كنند، ش را م
ديكتاتورهاي ديگر در كشورهاي اسالمي روز يكشنبه به تهران 
ــيد و جواناني پرشور از كشورهاي مسلمان خود را به تهران،  رس
ــاندند تا همراهي خود را  ــالمي رس پايتخت نهضت بيداري اس

براي ايجاد محور مشترك امت عظيم اسالمي اعالم نمايند.
ــي در اجالس جوانان  ــان زايد الوصف و انقالب ــور و هيج ش
ــن قلم يا حتي  ــت كه اي ــالمي تهران چيزي نيس ــداري اس و بي
ــر تلويزيوني بتوانند آن را منعكس كنند. جوانان مصري،  تصاوي
ــطيني و ليبيايي ديروز چنان شور  ــي، يمني، بحريني، فلس تونس
ــط از جوانان  ــه پا كردند كه فق ــالس تهران ب ــي در اج و حرارت
انقالبي و مسلمان مي توان انتظار داشت. گروه جوانان تونسي با 
خواندن سرود انقالب كشورشان به اجالس حال و هواي خاصي 
بخشيدند. جوانان مصري با بلند كردن پرچم مصر و قرائت اشعار 
ــي باعث وقفه و تحسين سخنرانان و حاضران مي شدند.  حماس
ــعار حماسي انقالب  ــه ديگر مجلس اش جوانان بحريني از گوش
ــاد مي زدند در حالي كه  ــم و انقالب فري ــن را با غريو خش بحري
ــعار مرگ بر اسرائيل و الشعب يريد  ــر ش گروه هاي مختلف بر س
ــيدند و با فريادهاي يكپارچه  ــقاط اسرائيل، به وحدت مي رس اس
ــان مي دادند  ــالمي را نش و مداوم اوج همراهي و وحدت امت اس
ــطيني را كه در جلوي  ــور جوانان فلس ــخنرانان و گروه پرش و س

اجالس نشسته بودند، تشويق و حمايت مي كردند. 
ــالمي جاي بزرگمرد  ــت جوانان و بيداري اس ديروز در نشس
قرن، امام راحل مان خالي بود تا 34 سال پس از پيروزي انقالب 
ــالمي شاهد فراگيري موج بيداري اسالمي باشد كه او نهال  اس
آن را 34 سال قبل در سرزمين يخ زده امت اسالمي غرس كرد و 
امروز بركت آن كران تا كران جهان اسالم را درنورديده و جوانان 
انقالبي امت واحد را به تهران، پايتخت بيداري اسالمي كشانده 
ــاهد باشد كه وعده تخلف ناپذير  ــت. جاي امام خالي بود تا ش اس
ــتار  ــتكبران خواس ــت و نوري را كه مس الهي در حال تحقق اس
ــه  ــتند، به مدد الطاف الهي از هميش ــي آن بودند و هس خاموش
ــالم را در برگرفته و فجر بزرگ تولد تمدن  ــي تر جهان اس نوران

نوين و پرنور اسالمي را بشارت مي دهد. 
ــران متفاوت از  ــالمي در ته ــالس جوانان و بيداري اس اج
ــالمي سازمان ملل متحد و  ــران كشورهاي اس اجالس هاي س
ــروه 20 و اجالس مقامات ريز  ــالس گروه 8 و گ ــاوت از اج متف
ــي و  ــينند و حرف هاي سياس ــتي بود كه دور هم مي نش و درش
ــر منافع مادي چانه زني هاي  ــراري رد و بدل مي كنند و بر س تك
ــا بيهوده مي كنند. اجالس جوانان تهران اجالس تعهد به  عمدت
ــلمان  ــالم بود؛ آينده اي كه جوانان مس آينده متفاوت جهان اس
ــال پس از آغاز  ــالمي را 120 س در آن پايه هاي تمدن نوين اس
ــيد جمال الدين اسدآبادي،  ــط س ــالمي توس حركت بيداري اس
ــي و مودودي و  ــن البناء، عبدالرحمن كواكب ــد عبده، حس محم
ــال پس از پيروزي اولين موج بيداري اسالمي در ايران به  34 س
رهبري امام خميني رحمت  اهللا عليه، بنا خواهند كرد؛ پايه هايي 
ــالمي مهم ترين محور  ــه ديروز همه اذعان كردند وحدت اس ك
ــت. جوانان سرزنده و انقالبي كشورهاي اسالمي از زبان  آن اس
ــالمي نكاتي را شنيدند كه مي تواند ره توشه اي  رهبر انقالب اس

ارزشمند براي آنان باشد.
ــنگ  ــر انقالب با كوله باري از تجربه هاي گرانس آنگاه رهب
ــالمي بايد با هوشياري  خطاب به آنان فرمودند: جوانان امت اس
ــبكه استكبار جهاني انقالب ها را  و مراقبت كامل اجازه ندهند ش

از آنها بربايند يا منحرف كنند.

يادداشت

صالحي: هرگز غني سازي را 
متوقف نمي كنيم

ــتي خبري در پايتخت  ــر امور خارجه ايران طي نشس وزي
ــران هم اكنون در قدرتمندترين  ــي با تاكيد بر اين كه اي اتيوپ
ــر مي برد، اعالم كرد تهران هرگز غني سازي  زمان خود به س

خود را متوقف نخواهد كرد.
ــاالنه  ــركت در اجالس س علي اكبر صالحي كه براي ش
ــت  طي  ــفري دو روزه به اتيوپي رفته اس اتحاديه آفريقا در س
ــه در آديس آبابا در  ــي در مقر اين اتحادي ــه مطبوعات مصاحب
ــان آژانس به تهران گفت: ما در مورد  ــفر بازرس خصوص س
ــتيم و اين اولين  انجام اين مالقات ها موافقت هايي كلي داش

باري نيست كه بازرسان آژانس به تهران سفر مي كنند.
ــورمان در واكنش به  ــي كش ــتگاه ديپلماس ــس دس رئي
ــته اي  ــورهاي غربي در مورد فعاليت  هاي هس ادعاهاي كش
ــالمي  ــران گفت: ايران در پيروي از قوانين اس ــز اي صلح آمي
ــته اي نيست و اين  ــالح هاي هس ــاخت س هرگز به دنبال س
ــز پيش از اين بارها مورد تاكيد قرار  ــر معظم انقالب ني را رهب
ــران با گروه 5+1  ــد.وي همچنين درباره مذاكرات اي داده ان
ــته اي ايران گفت: ما نسبت به مذاكرات  ــائل هس درباره مس
ــتيم و اين خوشبيني ما براساس اطالعاتي كه  خوشبين هس
داريم است. ما اين مسير را ادامه مي دهيم، ديوار بدبيني بايد 

كوتاه شود و دو طرف براساس اعتماد بايد مذاكره كنند.
ــازي  ــوق براي تعليق غني س ــاي هرگونه مش وي اعط
ــت و  ــازي حق قانوني ماس اورانيوم را رد كرد و گفت: غني س
طبق ان پي تي  آن را انجام مي دهيم. هيچ كس حق ندارد از ما 

بخواهد كه غني سازي را متوقف كنيم.
ــت و اظهار كرد:  ــيار قدرتمند دانس وي ايران امروز را بس
ــتند  طرف هاي مقابل اين موضوع را مي دانند. اگر مي توانس
ــده بودند. ما به قدرت منطق تكيه  ــت به كار ش تا به امروز دس

داريم، اما آنها به منطق قدرت تكيه مي كنند.
ــاره به بازديد بازرسان از سايت هاي  وزير امورخارجه با اش
هسته اي كشور در پاسخ به پرسشي درباره طرح مجلس براي 
ــم نفتي اروپا گفت: نمي توانم به جاي مجلس صحبت  تحري
كنم. مجلس حق دارد تصميم بگيرد ما هم موظف به اجراي 

تصميمات پارلمان هستيم.
ــدات و قراردادهايي كه با  ــي تاكيد كرد: ما به تعه صالح
ــورها در بخش صادرات نفت داريم به طور كامل  برخي كش
ــم تحريم ها در فعاليت هاي  ــل مي كنيم و اجازه نمي دهي عم

ايران خللي ايجاد كند.




