
ــاحت مقدس پيامبر  ــا به هتك حرمت س واكنش ه
ــالم(ص) كه از چند روز قبل آغاز شده بود، ابعادي تازه  اس
ــلمانان در واكنش به اين اقدام اهانت آميز در  يافته و مس
ــر جهان با تجمع مقابل سفارتخانه هاي آمريكا و  سراس
ــتار،  ــورهايي چون آلمان و انگليس خواس همچنين كش

مجازات عامالن اين جنايت شنيع شده اند.
واكنش مسلمانان پس از آن آغاز شد كه يك فيلمساز 
ــناس در آمريكا با حمايت مالي صهيونيست ها فيلم  ناش
ــاخت. انتشار  ــالم(ص) س اهانت آميزي درباره پيامبر اس
ــدن احساسات  اين فيلم در اينترنت، باعث جريحه دار ش
ــت مقامات  ــم آنها باعث وحش ــده و خش ــلمانان ش مس
ــده به طوري كه  ــورهاي غربي ش آمريكايي و برخي كش

ــورها بشدت  ــفارت اين كش اقدامات امنيتي در اطراف س
افزايش يافته است. اما به اين حال تظاهرات اعتراض آميز 
ــلمان در  ــورها همچنان ادامه دارد و مردم مس در اين كش

ــن، تونس و مراكش  ــورهايي چون ليبي، مصر، يم كش
همچنان به اعتراضات خود ادامه مي دهند.

ديروز مردم ايران نيز  بعد از حضور در مراسم نماز جمعه 

ــاحت  ــزاري راهپيمايي اعتراض  آميز، اهانت به س با برگ
ــوم كردند و از دولت  ــالم(ص) را محك مقدس پيامبر اس
آمريكا خواستند ضمن عذرخواهي از تمام مسلمانان جهان، 

عامالن اين اقدام شنيع را مجازات كند. نمازگزاران تهراني 
هم بعد از نماز جمعه ديروز، همصدا با مردم ديگر شهرها در 
تظاهراتي ضمن اعتراض به اهانت صهيونيسم به ساحت 
ــالم(ص)، خواستار برخورد جدي  پيامبر عظيم الشان اس
ــاخت فيلم ضداسالمي شدند. هموطنانمان  با عامالن س

ــركت كرده  كه در راهپيمايي اعتراض آميز ديروز ش
بودند، در پايان اين مراسم با قرائت قطعنامه اي ضمن 
محكوم كردن اهانت به ساحت پيامبر اسالم(ص)، 
اين گونه اقدامات ضدديني را موجب اتحاد و انسجام 

ــول اهللا(ص) و رسوايي چهره  ــتر امت رس هرچه بيش
واقعي صهيونيسم آمريكايي دانستند. 

مشروح اين اخبار را  در صفحات 3،2 و 6 بخوانيد.

JAM-E-JAM  Vol.13 - No. 3507.SAT\SEP.15.2012  شنبه 25 شهريور   28/1391 شوال   1433/ 15 سپتامبر  2012/سال  سيزدهم/  شماره  3507/ قيمت 200تومان

روزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران  20 صفحه + قاب كوچك  16 صفحه
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 شديم

رهبر معظم انقالب:   آمريكا اگر صادق است، عامالن اين 
جنايت شنيع را مجازات كند

مسلمانان در  ايران، مصر، ليبي، مراكش، 
يمن، تونس، سوريه لبنان، پاكستان، افغانستان و سودان با 
برگزاري راهپيمايي، اعتراض خود را به ساخت فيلم موهن 

عليه پيامبر اعالم كردند
واكنش 10 سينماگر ايراني به فيلم ضداسالمي

سفارتخانه هاي آمريكا در مصر، ليبي و يمن مورد حمله 
قرار گرفت

كلينتون: دولت آمريكا نمي تواند كسي را به دليل بيان 
احساساتش محكوم كند

ضرغامي: مسلمانان جهان توطئه صهيونيست ها و 
استكبار را ناكام كردند، فيلم موهن آمريكايي موجب 

وحدت جهان اسالم شد

پرونده
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در راديو
 و تلويزيون

آمريكاستيزي؛ 
خشمي مقدس

ديدار اول
مهدي فضائلي
Fazaeli@jamejamonline.ir

21

8

15

2

10 و11

10 و11

كارلوس كرش 
در برابر عالمت 

سوال بزرگ
درخواست ها براي بركناري 

سرمربي تيم ملي باال گرفته است
حجت اله اكبرآبادي/ گروه ورزش

ــز به لبنان انتقادها از  ــه دنبال باخت تحقيرآمي ب
ــت كه  ــرايطي باال گرفته اس كارلوس كرش در ش
ــد گفت تنها مقصر  ــي باي فارغ از يك نگاه احساس
ــاختار  ــت، چرا كه س اين ناكامي مربي پرتغالي نيس
ــال به  ــت و طي اين چند س فوتبال ايران بيمار اس

عوض پيشرفت، پسرفت كرده است. 
ــوس كرش، اين انتظار  ــرايطي كه با كارل در ش
ــد كه كالس بازي  ــت ها ايجاد ش بين فوتبال دوس
ــده و بازي هاي قشنگ  تيم ملي فوتبال متحول ش
ــا خواهيم  ــن تيم را به تماش ــري از اي و تاكتيكي ت
ــده، بلكه با  ــه تنها تاكنون چنين نش ــت، اما ن نشس
ــده تا تيمي  ــت زمان نيز اوضاع بدتر از قبل ش گذش
ــان برنده بود و حتي يك گل  ــه همواره مقابل لبن ك
را نيز پذيرا نشده بود،  با شكست يك بر صفر از اين 
ــتقيم به جام  ــم، موقعيت خود را براي صعود مس تي

جهاني 2014 برزيل به اما و اگر بسپارد.
ــا به اين  ــت كه واكنش ه ــن طبيعي اس بنابراي
ــت، جدا از آن كه منصور  ــت سنگين و تند اس شكس
ــرمربي اسبق تيم ملي فوتبال ايران  پورحيدري، س
ــت، كارلوس كرش بايد بركنار شده و يك  معتقد اس
مربي ايراني جايگزين او شود، بعضي از كارشناسان 

ــل پرويز  ــال مث فوتب
ــم  ه ــي  مظلوم
ــتند كه  معتقد هس

ــد ضمن  ــرش باي ك
در  تجــديدنــظر 
ــكار  ــا و اف برنامه ه

خود، نگاه از باال به فوتبال 
ــته و  ــار گذاش ــران را كن اي
ــرايط فعلي  ــب با ش متناس
ــورمان، براي  ــال كش فوتب
ــخه بپيچد. هر چند  آن نس

ــط علي دايي معتقد  اين وس
است

ادامه در صفحه 18

وزير اقتصاد: 
 عرضه ارز 

 به بازار
 افزايش مي يابد

حسيني: هميشه در مواقع نگراني 
 بر مشكالت فائق آمده ايم، 

اين بار هم مي توانيم

صفحه آخر

ــس علت  ــدگان مجل ــه برخي نماين ــي ك در حال
ــف عرضه ارز  ــته را توق ــاي ارزي هفته گذش تالطم ه
ــئوالن  ــزي عنوان مي كنند، مس ــوي بانك مرك از س
ــاي جديد دولت  ــالم كردند در كنار برنامه ه دولتي اع
ــاماندهي بازار ارز، عرضه آن به بازار نيز افزايش  براي س
ــزارش جام جم، بازار ارز تهران هفته  خواهد يافت. به گ
ــته يكي از نوساني ترين ايام خود را طي سال هاي  گذش
ــت و ريال ايران در مدت سه روز  ــت سر گذاش اخير پش
ــود را در مقابل ارزهاي مهم  ــدود 20 درصد ارزش خ ح

بين المللي از دست داد و همين مساله موجب شد
ادامه درصفحه 4

خشم مقدس

ــال حالتي خاص و  ــه «حج امس ــا بيان اين  ك ــور ب رئيس جمه
معنويتي ويژه دارد»، گفت: صهيونيست هاي بي فرهنگ و ضدبشر 
ــيده اند در حال تالش براي ايجاد جنگ مذهبي  كه به آخر خط رس
ــتند و همه بايد در  ــان اقوام مختلف، پيروان اديان و ملت ها هس مي

برابر اين توطئه ها هوشيار باشند.
ــنا،  محمود احمدي نژاد كه ديروز در همايش 12  به گزارش ايس
ــران صحبت مي كرد، افزود:  ــتان ته هزار نفري متمركز حجاج اس

ــت و در حال نابودي  ــود را در بن بس ــت ها خ ــون كه صهيونيس اكن
ــازي كنند.  مي بينند، تالش مي كنند تا دنيا را بهم ريخته و مسأله س
احمدي نژاد با بيان اين  كه «باورم اين است كه رهبران پشت صحنه 
آمريكا به اين نتيجه رسيده اند كه رژيم صهيونيستي با اين وضعيت 
و رفتار، ديگر سودي براي آنها ندارد»، تاكيد كرد: يقين دارم به فضل 
الهي صهيونيست ها رفتني هستند و دنيا از ظلم مستكبران خالي و 

عدالت، عشق و توحيد بر همه جهان گسترده خواهد شد.

احمدي نژاد: صهيونيست ها به دنبال ايجاد جنگ مذهبي هستند

با دكتر محمدمهدي 
زاهدي، رئيس 
كميسيون آموزش 
و تحقيقات  مجلس 
و وزير سابق علوم، 
تحقيقات  و فناوري

چرا ذائقه 
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همواره
 در حال تغيير 
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 علم براي كشور،  قدرت 
سياسي مي آورد

قطار مد در ريل فرهنگ و 
زمان
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