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مقاومت، حضور و همدلي
ــمنانش عمري  ــالمي ايران كه دش انقالب اس
ــش ماه براي آن پيش بيني  ــه ماهه و حداكثر ش س
ــالگرد خود  ــي و چهارمين س ــردا س ــد، ف مي كردن
ــي و چهارمين بهار  ــن س ــن مي گيرد. جش را جش
ــود كه  ــي برگزار مي ش ــالمي در حال ــالب اس انق
ــته، با چالش ها و بحران هاي  ــال گذش طي 33 س
ــي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و  رنگارنگ سياس
امنيتي دست و پنجه نرم كرده ايم و آنها را با تحمل 
ــهادت ها و انواع هزينه ها با  ــختي ها، رنج ها و ش س
موفقيت، پشت سر گذاشته ايم. البته هيچ گاه انتظار 
نداشتيم و نداريم كه نظام سلطه و مستكبران عالم 
براي چنين نظامي فرش قرمز بگسترانند و مسيري 

هموار براي تداوم آن فراهم كنند.
سي و چهارمين جشن پيروزي انقالب اسالمي 
ــه فراتر از  ــود ك ــي برگزار مي ش ــن در حال همچني
ــت كه در داخل كشور با آنها  ــكالت ريز و درش مش
روبه رو هستيم و بر آنها نيز فائق خواهيم آمد، جهان 
در آستانه تحوالت بزرگي است كه انقالب اسالمي 
ــكل گيري اين تحوالت، يا نقش اول را  ايران در ش

دارد يا جزو بازيگران موثر است.
ــوان جزو  ــوالت را كه مي ت ــن تح ــي از اي برخ
دستاوردهاي انقالب اسالمي قلمداد كرد به اجمال 
ــوردن معادالت  ــت، به هم خ مرورمي كنيم. نخس
ــمال  ــاس خاورميانه و ش ــه حس ــدرت در منطق ق
آفريقاست. پس از پيروزي انقالب اسالمي، آمريكا 
ــش تالش كردند از تكرار چنين رويدادي  و متحدان

در كشورهاي منطقه جلوگيري كنند. 
ادامه در صفحه آخر
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رهبر معظم انقالب:

پيشنهاد آمريكا براي مذاكره حيله گرانه است
ــر معظم انقالب  ــرت آيت اهللا خامنه اي، رهب حض
اسالمي، روز پنجشنبه در ديدار فرماندهان، مسئوالن 
و ديگر پرسنل نيروي هوايي ارتش، استمرار فشارهاي 
ــاله آمريكا را  ــي و چهار س ــدات س ــون و تهدي گوناگ
ــور درباره  ــئوالن اين كش ــخنان مس ــان با س همزم
ــان دهنده حسن نيت  آمادگي براي مذاكره با ايران نش
ــتند و با اشاره به هوشياري  نداشتن آمريكايي ها دانس
ــل حركت هاي  ــت ايران در مقاب ــدن مل و مرعوب نش
حيله گرانه تأكيد كردند: ملت عزيز، بصير و پراستقامت 
ايران، روز 22 بهمن متحد و كوبنده به ميدان مي آيد و 
در حركتي ملي و انقالبي، بار ديگر توطئه دشمن را براي 

جدا كردن مردم از نظام و انقالب، ناكام مي سازد.
ــاني دفتر مقام معظم  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــالروز بيعت تاريخي  ــري، اين ديدار همزمان با س رهب
ــا امام  ــي ارتش ب ــروي هواي ــران ني ــي از هماف جمع

خميني(ره) در نوزدهم بهمن سال 1357 برگزار شد.
رهبر انقالب با اشاره به فاصله عظيم جايگاه كنوني 
ــان كردند: مردم  ــال قبل خاطرنش ملت ايران با 34 س
ــه دهه، به ملت هاي ديگر آموختند كه  ايران در اين س
ــتاد و با  ــلطه بيگانگان ايس مي توان و بايد در مقابل س
ــتاز و سرافرازانه را  ــتقل، پيش توكل به خدا، حركت مس
ادامه داد. حضرت آيت اهللا خامنه اي روزهاي دهه فجر 
را فرصت مناسبي براي ارزيابي حركت سي و چهار ساله 
نظام و ملت در عرصه هاي مختلف برشمردند و افزودند: 
اين نگاه نشان خواهد داد كه راه آينده را چگونه انتخاب 

كنيم و چگونه بپيماييم.
 دشمنان هرچه داشته اند، به كار گرفته اند

رهبر انقالب توطئه هاي مختلف دشمنان از جمله 
ــمن  كودتا، تحريك نظامي،  حمايت همه جانبه از دش

ــارهاي  ــخت، معارضه نرم، فش ــم، معارضه س مهاج
ــانه اي و تحريم هاي  ــف امپراتوري خبيث رس مضاع
ــديد و روزافزون را يادآوري كردند و افزودند: آنها در  ش
ــه دهه اخير هرچه در چنته داشته اند، به كار گرفته اند  س
ــالم و جمهوري اسالمي بدبين  تا ملت را نااميد و به اس
ــازند، اما به فضل الهي، مردم  كنند و از صحنه خارج س

شاداب تر، فعال تر و وفادارتر شده اند. 
ــخنان بعضي از مسئوالن  ــاره به س ــان با اش ايش
ــراي رو در رو  ــديد تحريم ها ب ــي مبني بر تش آمريكاي
ــد كردند: ملت،  ــالمي تأكي ــرار  دادن مردم با نظام اس ق
ــه و بخصوص در راهپيمايي 22 بهمن هر سال،   هميش
جواب اين حرف ها را داده است و امسال نيز خواهد داد.

حضرت آيت اهللا خامنه اي بصيرت و بيداري را رمز 
موفقيت در مقابل بيگانگان برشمردند و افزودند: مردم 

ــياري و بصيرت عمومي، دست آمريكايي ها و  با هوش
صهيونيست ها را در هر حركتي، بخوبي مي خوانند و در 
رفتار و مواضع خود دچار خطا نمي شوند و اين واقعيت، 

ُحسن عظيم ملي است.
 طرح مذاكره تازگي ندارد

رهبر انقالب با اشاره به طرح مجدد و مكرر آمادگي 
ــخنان اخير مقامات آمريكا  براي مذاكره با ايران در س
ــد: اين حرف البته تازگي ندارد و آنها در مقاطع  افزودن
ــف، آن را تكرار كرده اند و ملت ايران در هر بار با  مختل
ــخنان  توجه به اقدامات عملي آمريكايي ها، درباره س

آنها قضاوت كرده است.
ــخنان  ــاره به س ــرت آيت اهللا خامنه اي با اش حض
آمريكايي ها مبني بر اين كه توپ در زمين ايران است، 
ــت؛ چرا كه  ــان كردند: توپ در زمين شماس خاطرنش

شما بايد پاسخگو باشيد كه آيا سخن گفتن از مذاكره 
همزمان با ادامه فشار و تهديد،  اصوال معنايي دارد؟

ــن نيت  ــان افزودند: مذاكره براي اثبات حس ايش
ــر سوءنيت ده ها كار انجام مي دهيد و  است، شما از س
ــد به زبان مي گوييد مذاكره! آيا ملت ايران مي تواند  بع

باور كند كه شما حسن نيت داريد؟
 نياز آنها به مذاكره را درك مي كنيم

ــنهاد  ــه يابي علت طرح پيش رهبر انقالب در ريش
مذاكره از جانب آمريكايي ها گفتند: ما البته نياز آنها به 
ــت خاورميانه اي  مذاكره را درك مي كنيم چون سياس
آمريكايي ها دچار شكست شده و آنها براي ترميم اين 

شكست نياز دارند برگ برنده اي رو كنند.
ايشان كشاندن جمهوري اسالمِي انقالبِي مردمي 
به پاي ميز مذاكره را برگ برنده مورد نياز آمريكايي ها 

ــه دنيا بگويند  ــد: آنها مي خواهند ب ــد و افزودن خواندن
حسن نيت دارند، اما كسي حسن نيتي نمي بيند.

ــاره به پيشنهاد چهار  ــالمي با اش رهبر انقالب اس
ــان كردند:  ــال قبل آمريكا براي مذاكره خاطرنش س
ــداوري و قضاوت  ــد كه ما پيش ــان موقع تأكيد ش هم
ــا را ببينيم، اما در اين  ــم و منتظريم عمل آنه نمي كني
ــا، كمك به فتنه گران و  ــال جز ادامه توطئه ه چهار س
حمايت از تروريست هايي كه دانشمندان ملت ايران را 

ترور كردند، چيزي مشاهده نشد.
 آيا تحريم نشان دهنده حسن نيت است

ــما به قول  ــرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: ش حض
ــده مي گذاريد تا ملت  ــان تحريم هاي فلج كنن خودت
ــن نيت است يا  ــان دهنده حس را فلج كنيد؛ آيا اين نش

سوء نيت؟
ــد: مذاكره هنگامي معنا پيدا  رهبر انقالب افزودن
مي كند كه دو طرف با حسن نيت، با شرايط برابر و بدون 
ــب گفت وگو كنند، به همين علت «مذاكره  قصد فري
ــورت تاكتيكي» و  ــره»، «مذاكره به ص ــراي مذاك ب
ــنهاد «مذاكره براي فروختن ژست ابرقدرتي به  پيش

دنيا»، حركتي حيله گرانه است.
ــد كردند: من  ــه اي تأكي ــت اهللا خامن حضرت آي
ــه همين علت صريح،  ــتم، انقالبي ام، ب ديپلمات نيس
ــنهاد مذاكره  ــه و قاطعانه حرف مي زنم. پيش صادقان
وقتي معنا دارد كه طرف حسن نيت خود را نشان دهد. 
ــان كردند: اسلحه را  ــان به آمريكايي ها خاطرنش ايش
ــد و مي گوييد يا مذاكره يا  ــل ملت ايران مي گيري مقاب
شليك مي كنيم! اما بدانيد فشار و مذاكره با هم سازگار 

نيست و ملت مرعوب اين چيزها نخواهد شد.
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ملت، متحد و كوبنده روز 22 بهمن پاسخ آمريكا را مي دهد
زير فشار و تهديد مذاكره نمي كنيم

درباره بداخالقي اخيردر آينده سخن خواهم گفت
دشمنان هرچه در چنته داشته اند  به كار گرفتند تا ملت را نااميد كنند

توقف
 رشد جمعيت

 در سال 1415 
با تك فرزندي

مصري ها
 بدون ويزا 

به ايران مي آيند
احمدي نژاد: اميدواريم اين كار 
مقدمه اي براي توسعه هر چه 

بيشتر روابط بين دو كشور باشد
ــورمان با تاكيد بر اين كه ايران  رئيس جمهور كش
ــعه سطح روابط ديپلماتيك و باز كردن  به دنبال توس
ــراي فعاليت  ــت، گفت: ب ــفارتخانه  ها با مصر اس س
ــگري ميان دو كشور، بزودي صدور  تجاري و گردش

ويزا را به طور يكطرفه حذف مي كنيم. 
به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد كه در يكي از 
ــت خبري با حضور  برنامه هاي خود در قاهره در نشس
ــاي بين المللي حضور يافته  نمايندگان خبرگزاري ه
ــعه  بود، افزود: اميدواريم اين كار مقدمه اي براي توس

هر چه بيشتر روابط بين دو كشور باشد. 
علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان هم 
ــهروندان مصري از ماه آينده  به خبرنگاران گفت: ش

مي توانند بدون ويزا به ايران سفر كنند.
رئيس جمهور در ادامه نشست خبري خود با اشاره 
ــاالنه 16 ميليارد  ــه امروز ايران با امارات س ــه اين ك ب
ــدود 30 ميليارد دالر و با بعضي  ــا تركيه در ح دالر و ب
ــكاري و مبادالت  ــارد دالر هم ــورها 40 ميلي از كش
ــد كه ظرفيت  ــادي دارد، گفت: به نظر نمي رس اقتص
ــران و مصر كمتر  ــكاري و مبادالت اقتصادي اي هم
ــال باشد.وي اضافه كرد: البته  از 30 ميليارد دالر در س
ــت كه به سرعت و در كوتاه مدت بايد  به اين معنا نيس
به اين سطح برسيم، اما در سه گام و حداكثر در 10 سال 

مي توان به اين ميزان دست يافت.
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پيروزي استقالل با شليك طاليي فرهاد مجيدي 
ــازان با پيروزي بر ملوان موقتا به صدر جدول  ــتند تراكتورس ــاگردان امير قلعه نويي كه مي دانس  ش
ــري با راه آهن دونده و  ــدر را پس بگيرند، در جنگي ميلي مت ــود كرده اند، براي آن كه ص ــدي صع رده بن

پر انگيزه به برتري يك بر صفر رسيدند تا با 49 امتياز دو دستي صدر جدول را بچسبند. 
ــطه  ــانش و از جمله جواد نكونام را به واس ــتقالل با وجود آن كه چند تن از ملي پوش در اين بازي اس
ــي از بازي با لبنان در اختيار نداشت، اما در راه پيروزي با حوصله تر از راه آهن عمل كرد تا  ــتگي ناش خس
ــنگربان با تجربه لكوموتيورانان، تير خالص را  ــتباه مرگبار محمد محمدي، س به دنبال يك لحظه اش
ــي نبود جز فرهاد مجيدي كه وقتي به دنبال  ــليك كند. زننده اين گل نيز كس بر پيكر تيم علي دايي ش
گره خوردن بازي، از سوي هواداران نامش در استاديوم آزادي طنين انداز شد، با اشاره قلعه نويي و البته با 
كسب اجازه از علي دايي به زمين رفت تا در بدو ورودش،گلي طاليي را براي آبي پوشان به ثمر رسانده 
و نشان دهد كه براي حضور 90 دقيقه اي در زمين انگيزه هاي زيادي دارد. اين گل در دقيقه 71 و 9ثانيه 

بعد از ورود مجيدي به زمين زده شد. 
جريان گل نيز به ا ين طريق بود كه وقتي روي توپ سانتر شده روي دروازه راه آهن، توپ از دستان 
ــليك  ــط حي و حاضر بود تا تير خالص را به قلب حريف ش ــد، فرهاد مجيدي آن وس محمدي جدا ش
كرده و سه امتياز طاليي و ارزشمند را به حساب آبي ها واريز كند.علي دايي كه روي اين اشتباه مرگبار، 
اعصابش كامال به هم ريخته بود، در دقايق پاياني بازي نيز به قضاوت محسن تركي معترض شد تا در 
ــت در ثانيه هاي پاياني و روي خروج ناموفق مهدي رحمتي، بازي را به  ــرايطي كه راه آهن مي توانس ش

تساوي بكشاند، آه از نهاد سرمربي راه آهن بلند شود.  

موحدي كرماني: توطئه امروز 
دشمن، ايجاد اختالف است

 امام جمعه موقت تهران، توطئه امروز دشمن 
را ايجاد اختالف دانست و گفت: بايد از اختالف و 

فراموش كردن مردم ترسيد.
ــت اهللا موحدي كرماني در  ــارس، آي به گزارش ف
ــكل اصلي  ــاي نماز جمعه ديروز تهران، مش خطبه ه
ــوريه و عراق را  ــورهايي چون مصر، س كنوني در كش
ــت  ــت و ادامه داد: اين تفرقه اس اختالف داخلي دانس
ــدازد. آنها اگر متحد  ــه آنها را به جان يكديگر مي ان ك
ــند آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند؛ مانند ايران  باش
ــت هيچ  ــد و آمريكا نتوانس كه حول ولي فقيه جمع ش
ــت اهللا موحدي كرماني تصريح كرد:  ــي بكند. آي غلط
ــور مراقب باشند مبادا اختالف يا  ــران كش بزرگان و س
ــحالي  ــتان و خوش نزاعي پيش آيد كه موجب غم دوس
ــاله اي پيش آمد كه   ــمنان شود؛ در هفته اخير مس دش
اي كاش در جلسات دوستانه حل مي شد.وي ادامه داد: 
ــت كه البته در  ــا مي خواهند ببينند مقصر كيس خيلي ه
آينده نزديك اين مساله روشن مي شود و چه بسا همين 
االن هم اين موضوع براي برخي روشن شده است. اما 
ــود.  ــه هر حال بايد نزاع و برخوردهاي لفظي قطع ش ب
ــاره به توطئه آمريكا در  آيت اهللا موحدي كرماني با اش
ــارهاي اقتصادي گفت: مردم ما در مقابل  ــديد فش تش
اين فشارها ايستاده اند و 34 سال مشت ها را گره كرده 
ــارها نظام و  و مرگ بر آمريكا گفته اند و قطعا با اين فش

دين شان را رها نمي كنند.

فردا پرشورتر از هميشه مي آييم
صفحه 2

دهه فجر براي بچه هاي روزهاي انقالب و  دهه60 
هميشه پر از خاطرات شنيدني و شيرين است؛ 
خاطراتي كه هرگز فراموش نمى شود

اعالم جزئيات پيش فروش 
سكه تا پايان هفته

اقتصاد

4

انقالب  به روايت 
فيلم هاي 
22 بهمن

3

راديو وتلويزيون

در بيشتر فيلم هايي كه فردا
 به نمايش درمي آيد، مبارزه هاى 
مردمي،  محور داستان است

آمارها مي گويد جمعيت كشور
 25 سال ديگر روي 85 ميليون نفر  

متوقف مي شود
پوران محمدي/ گروه جامعه

ــد جمعيت ايران از سال 1415 متوقف خواهد  رش
ــد؛ اتفاقي كه تا 25 سال ديگر در كشور رقم خواهد  ش
خورد. پيش بيني ها مي گويد وقتي جمعيت كشور به 
ــرازيري  ــد، جمعيت ايران در س 85 ميليون نفر برس

پير شدن خواهد افتاد.
ــور با روند  ــد، جمعيت كش ــال 1415 كه برس س
ــي مواجه خواهد شد و تك فرزندي مهم ترين  كاهش
عاملي است كه بحران توقف رشد جمعيت كشورمان 

تا دو دهه آينده را رقم خواهد زد.
مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيت و مهاجرت 
ــور مي گويد: در صورتي كه  سازمان ثبت احوال كش
ــود و  ــد كاهش مواجه ش ــد جمعيت با رون ــرخ رش ن
ــيدن جمعيت تا سال  تك فرزندي افزايش يابد، با رس
ــد جمعيت  ــه 85 ميليون نفر، پس از آن رش 1415 ب

كشور متوقف خواهد شد.
ــاره  على اكبر محزون در گفت وگو با فارس با اش
ــور مي گويد: هم اكنون  به كاهش نرخ بارورى در كش
ــور زير 2  درصد و سطح جانشينى  نرخ بارورى در كش
ــال 1420 جمعيت  ــت و تا پايان س ــد  اس 1/7 درص
ــور با اين روند  به  88 تا 90 ميليون نفر مى رسد و  كش
ــاهد كاهش جمعيت در سال هاى  پس از اين دوره، ش

بعد خواهيم بود.
ــناريوى جمعيتى در كشور  وي با پيش بينى دو س
براي پيشگيري از معكوس شدن نرخ رشد جمعيت در 
كشور توضيح مي دهد: بررسى تك فرزندى و كاهش 

نرخ بارورى به زير 2 درصد  از برنامه هايى است
ادامه در صفحه 9

جم 
جام 

رح:
ط
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ــالروز پيروزي انقالب اسالمي در حالي از  ــي وچهارمين س س
ــته تالش كرده اند با  ــمنان در ماه هاي گذش ــد كه دش راه مي رس
ــادي، مردم را از نظام  ــارها بخصوص در زمينه اقتص افزايش فش
ــدا كنند. اين تالش در حالي صورت مي گيرد كه از بدو پيروزي  ج
انقالب تاكنون، دشمنان به اشكال مختلف تالش كرده اند انقالب 
ــت رسانده و شكست دهند اما هميشه  ــالمي ايران را به بن بس اس
با همدلي مردم و مسئوالن، ناكام مانده اند. مسلما اتحاد و حضور 
ــترده مردم در مراسم راهپيمايي امسال هم بار ديگر دشمنان  گس
ــت ايران طراحي كرده اند، ناكام  ــه  جديدي كه عليه مل را در توطئ

خواهد گذاشت. 
ــالمي،  ــن پيروزي انقالب اس ــيدن جش ــتانه فرا رس در آس
ــكل هاي مختلف در بيانيه هاي  ــخصيت ها و تش ــئوالن، ش مس
جداگانه اي براي حضور در راهپيمايي فردا از مردم دعوت كردند. 
خطيبان جمعه سراسر كشور نيز در خطبه هاي نماز جــمعه ديروز 

بر اهميت حضور گسترده مردم در مراسم فردا تاكيد كردند. 
ــوراي هماهنگي تبليغات اسالمي هم با صدور بيانيه اي از  ش
ــكن و  ــت با حضور آگاهانه، وحدت بخش، دشمن ش مردم خواس
عزت آفرين خود، بار ديگر وحدت ملي، همبستگي عمومي، عشق 
به ارزش هاي واالي الهي انقالب اسالمي و حمايت از خواسته ها 
و حقوق پايمال شده و بحق ملت  هاي مسلمان در اقصي نقاط عالم 
را فرياد زنند و ضمن تجديد بيعت با شهداي انقالب اسالمي و امام 
شهدا و رهبر معظم انقالب اسالمي، دشمنان وحدت و اتحاد ملي 
را در طراحي و پياده سازي توطئه شوم اختالف و تفرقه ميان مردم 

و مسئوالن ناكام و مايوس گذارند.
نقشه هاي دشمن، نقش بر آب مي شود

ــين حوزه علميه قم هم با صدور بيانيه اي تاكيد  جامعه مدرس
ــن مي تواند  ــردم در راهپيمايي22 بهم ــترده م كرد: حضور گس

نقشه هاي دشمنان را نقش بر آب كند. 

جامعه روحانيت مبارز هم در بيانيه اي ضمن دعوت از همگان 
ــئوالن اختالفات  براي حضور در راهپيمايي فردا تاكيد كرد: مس
ــا همه گرفتاري ها، ضعف ها و عقب ماندگي هاست  را كه سرمنش
ــمنان مجال ندهند تا به اميال ضد انساني و  ــته و به دش كنار گذاش

ظالمانه خود نايل شوند.
جبهه اصالح طلبان، اتحاديه انجمن هاي آشوري ايران، حزب 
ــيون روحانيون مجلس و جبهه پايداري  موتلفه اسالمي، فراكس
ــور در راهپيمايي  ــه اي از آحاد مردم براي حض ــم با صدور بياني ه

فردا دعوت كرده اند.
اعالم مسيرهاي 10 گانه راهپيمايي

ستاد مركزي دهه فجر انقالب اسالمي شوراي هماهنگي 

ــالمي در اطالعيه اي مسيرهاي ده گانه راهپيمايي  تبليغات اس
مردمي يوم اهللا 22 بهمن در تهران را اعالم كرد.

ــزي خبر، اين راهپيمايي مردمي در  به گزارش واحد مرك
تهران از ساعت 9 صبح همراه با فريادهاي «مرگ بر آمريكا» 
ــيرهاي ده گانه به سمت ميدان  ــرائيل» از مس و «مرگ بر اس

بزرگ آزادي آغاز مي شود. 
مسيرهاي ده گانه به اين شرح است:

ــالم)، ميدان امام حسين  ــجد امام حسين (عليه الس ـ مس
(عليه السالم)، خيابان انقالب، خيابان آزادي، ميدان آزادي.

ــوذر، خيابان ابوذر، خيابان  ــجد جامع ابوذر، ميدان اب ـ مس
شهيد آيت اهللا سعيدي، ميدان آزادي.

ــجد امام هادي (عليه السالم)، خيابان شهيد آقايي،  ـ مس
ــهيد آيت اهللا سعيدي،  ميدان معلم، خيابان تختي، خيابان ش

ميدان آزادي.
ـ مسجد دارالسالم، ميدان منيريه، خيابان شهيد معيري، 

خيابان كارگر، ميدان انقالب، خيابان آزادي، ميدان آزادي.
ــالم)، ميدان هفتم تير، خيابان  ـ مسجد الجواد (عليه الس
ــالب، خيابان آزادي،  ــهيد آيت اهللا دكتر مفتح، خيابان انق ش

ميدان آزادي.
ـ مسجد حضرت امير (عليه السالم)، خيابان كارگر شمالي، 

خيابان انقالب، خيابان آزادي، ميدان آزادي.
ـ مسجد المهدي (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف)، خيابان 

ستارخان، خيابان شادمهر، خيابان آزادي، ميدان آزادي.
ــالم)، خيابان  ــل (عليه الس ــرت ابوالفض ــجد حض ـ مس
ستارخان، ميدان توحيد، خيابان توحيد، خيابان آزادي، ميدان 

آزادي.
ــان آيت اهللا  ــالم)، خياب ــجاد (عليه الس ــجد امام س ـ مس
اشرفي اصفهاني، فلكه دوم صادقيه، خيابان محمدعلي جناح، 

ميدان آزادي.
ــالم)، فلكه دوم  ــادق (عليه الس ــام جعفر ص ــجد ام ـ مس

صادقيه، خيابان محمدعلي جناح، ميدان آزادي.
امشب؛ گلبانگ تكبير؛ نوراني شدن آسمان ايران

شوراي هماهنگي تبليــــــغات اسالمي و ستاد مركزي 
ــب  ــالمي در اطالعيه اي اعالم كرد امش دهة فجرانقالب اس
ساعت 21، 331 شهر و شهرستان در سراسر كشور و همزمان 
ــهر  ــاي اصلي و مكان هاي عمومي ش ــه از ميدان ه 17 منطق
تهران نور باران مي شود. براساس اين اطالعيه، در ساعت 21 
امشب، نواي روحاني، دل انگيز و روح بخش  گلبانگ تكبير در 

سراسر كشور طنين انداز مي شود.

رهبر معظم انقالب: 
پيشنهاد آمريكا براي مذاكره 

حيله گرانه است
 ادامه از صفحه اول

ــاده لوح يا داراي غرض كه  رهبر انقالب با انتقاد از عده اي س
ــنهاد آمريكا ابراز خوشحالي مي كنند، افزودند: مذاكره با  از پيش
آمريكا مشكلي را حل نمي كند، چرا كه آنها در 60 سال اخـــير 

به هيچ يك از وعده هاي خود عمل نكرده اند. 
ــازماندهي كودتاي 28 مرداد عليه دكتر مصدق آن هم در  س
ــتمر از  حالي كه او به آمريكايي ها اعتماد كرده بود و حمايت مس
ــتبد پهلوي، دو نمونه اي بود كه حضرت  حكومت ظالمانه و مس
ــه اي در تبيين رفتار آمريكايي ها در قبال ايرانيان،  آيت اهللا خامن

مورد اشاره قرار دادند.
ــئوالن از  ــان افزودند: بعد از انقالب هم در برهه اي، مس ايش
ــد، اما آنها ايران را  ــبيني به آمريكايي ها اعتماد كردن روي خوش

محور شرارت خواندند و به ملت ايران اهانتي بزرگ كردند.
رهبر انقالب در جمع بندي اين بخش از سخنانشان افزودند: 
با توجه به اين سوابق و با توجه به واقعيات، تأكيد مي كنيم مذاكره 
و فشار دو راه جداگانه هستند و ملت ايران قبول نمي كند كه زير 

فشار و تهديد با تهديدكننده مذاكره كند.
ــلطه آمريكا را مجددا  ــان افزودند: هركسي بخواهد س ايش
ــا از منافع ملي،  ــب رضايت آمريكايي ه ــرار كند و براي جل برق
پيشرفت كشور و استقالل ملي صرف نظر كند، ملت گريبان او را 
مي گيرد و بنده هم اگر خالف اين خواست عمومي حركت كنم، 

مورد اعتراض مردم واقع مي شوم.
حضرت آيت اهللا خامنه اي ملت ايران را اهل حلم و مسالمت 
خواندند و افزودند: ما با هر كشوري كه عليه ايران توطئه نداشته 
ــت، مذاكره و ارتباط داشته ايم و اين مساله را در خدمت منافع  اس

ملي مي دانيم.
ــر انقالب، حركت عظيم مردم ايران را حركتي در جهت  رهب
ــالمي و جامعه بشري» خواندند و  تأمين منافع «ايران، امت اس
ــالمي را به اوج افتخار  ــد: اين ملت به ياري حق، امت اس افزودن

مي رساند.
ــاز ادامه عزت و  ــاد را زمينه س ــظ بصيرت و اتح ــان حف ايش
ــتند و با انتقاد از برخي بداخالقي هاي اخير  ــرفت ملي دانس پيش

افزودند: مسئوالن بايد مصالح كشور را حفظ كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به اين كه در آينده با مردم 
درباره اين بداخالقي ها سخن خواهند گفت، افزودند: مسئوالن، 
ــد  اين بداخالقي ها را كه در برخي عرصه ها و صحنه ها ديده ش

كنار بگذارند و همچون ملت يكدل و مصمم و همزبان باشند.
ــاخت  ــان، س ــده كل قوا در بخش ديگري از سخنانش فرمان
ــرفته در نيروي هوايي  ــده، انواع هواپيما و تجهيزات پيش جنگن
ــكوفايي جريان عظيم استعداد، عشق  ــان دهنده ش ارتش را نش
ــور از جمله در نيروهاي مسلح دانستند و  ــر كش و ابتكار در سراس
ــما تبليغات سلطه گران را درباره ناتواني ملت ها براي  افزودند: ش

ايستادن روي پاي خود، درهم شكستيد.
ــرتيپ خلبان شاه صفي، فرمانده  در ابتداي اين ديدار، اميرس
ــم بهمن،  ــت نوزده ــش ضمن گراميداش ــي ارت ــروي هواي ني
ــي از  ــالروز بيعت تاريخي همافران با امام خميني (ره)، گزارش س

توانمندي هاي داخلي و پيشرفت هاي نيروي هوايي بيان كرد.

ادامه از صفحه اول
ــران در زمينه هاي  ــن كه، اي ــا تاكيد بر اي ــژاد ب احمدي ن
ــدارد، گفت:  ــراي همكاري با مصر ن ــاوري محدوديتي ب فن
ــاني كه مي توانند از تجربيات ملت ايران استفاده  بهترين كس
كنند، برادرانمان در كشور مصر هستند و هيچ محدوديتي در 

اين زمينه وجود ندارد.
مذاكره با آمريكا از موضع فشار معنايي ندارد

ــورمان دليل رد پيشنهاد آمريكا براي  رئيس جمهور كش
ــتقيم درزمينه موضوع هسته اي را نگاه از موضع  مذاكره مس
ــوي طرف مقابل بيان و تاكيد كرد كه  ــار و تحميل از س فش

چنين مذاكره اي از موضع زور بي معناست.
احمدي نژاد، اين مطلب را در پاسخ به پرسش خبرگزاري 
ــد بر مبناي  ــزود: مذاكره باي ــان كرد و اف ــيتدپرس بي آسوش

ــت بگيرد  ــه يك طرف چماقي در دس ــد و اين ك تفاهم باش
بي معناست.

وي تصريح كرد: گفت و گو بر پايه عدالت و احترام معنا مي يابد؛ 
ــالح كردند و حاال اگر  ــا بتازگي لحن خود را اص آمريكايي ه
ــح كنند و به عدالت و حقوق  ــان را هم تصحي عمل و رفتارش
ملت ايران احترام بگذارند، ما هم با نظر مثبت مطالب آنان را 

بررسي مي كنيم و اين را بارها اعالم كرده ايم.
همكاري بر پايه مشتركات شكل مي گيرد

ــو با روزنامه االهرام  رئيس جمهور همچنين در گفت وگ
ــخ به اين  پرسش كه برخي مشكالت در گذشته  مصر در پاس
ــته از جمله مثال نام خيابان خالد اسالمبولي، آيا در  وجود داش
ــت سر گذاشته و اسم اين  ــكل را پش آينده مي توانيم اين مش
ــم روابط دو ملت  ــوض كنيم، گفت: فكر مي كن ــان را ع خياب

بزرگ بسيار مهم تر و فراتر از نامگذاري يك خيابان يا يك محل 
ــائل خود به خود حل خواهد  ــت. وقتي اراده كنيم، اين مس اس
ــه همكاري  ــده دو ملت فكر كنيم و هميش ــد به آين ــد. باي ش

براساس نقاط مشترك اتفاق مي افتد نه نقاط افتراق.
ــي مبني بر اين كه آينده منطقه و  ــخ به  پرسش وي در پاس
ــه پيش بيني مي كنيد،  ــلطه آمريكا چگون جهان را در پرتو س
اظهار كرد: فكر مي كنم تا چهار، پنج سال آينده شرايط آمريكا 

به طور كامل تغيير خواهد كرد.
ــته در اجالس  ــنبه گذش رئيس جمهور همچنين پنجش
ــازمــــان همكاري هاي اسالمي سخنراني كرد.  سران س

وي عصر ديروز به تهران بازگشت. 
مشايي: كفشي پرتاب نشد

ــفنديار رحيم مشايي، رئيس دبيرخانه  در همين حال، اس

ــبكه هاي  ــاره به تصاوير برخي ش ــدم تعهد با اش ــش ع جنب
تلويزيوني خارجي درباره پرتاب كفش به سمت رئيس جمهور 
ــت، ما  ــده اس ــي در اين صحنه پرتاب نش گفت: اصال كفش

فيلم ها را به طور كامل بررسي كرده ايم.
ــگاران افزود: اين  ــارس، وي در جمع خبرن ــه گزارش ف ب
واقعه، يك اتفاق كامال برنامه ريزي شده بوده است. دوربين 
ــي  ــي صورت بگيرد. اصال كفش ــا چنين حركت ــاده بود ت آم
ــت خود  ــت. در آن صحنه و آن آدم كه دس ــده اس پرتاب نش
ــتر از يك متر  ــو و عقب مي برد با آقاي احمدي نژاد بيش  را جل

فاصله ندارد.
ــايي گفت: كفشي در كار نبود. اين يك صحنه سازي  مش
ــاي احمدي نژاد تحت تاثير قرار بگيرد و  ــود تا خبر حضور آق ب

اين واقعه بزرگ مخدوش شود.

فردا پرشورتر از هميشه مي آييم
تشكل هاي مختلف در بيانيه هايي از مردم براي حضور در راهپيمايي فردا دعوت كردند

مصري ها بدون ويزا به ايران مي آيند
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 رسايي: هاشمي قطعا نامزد مي شود
حميد رسايي، نماينده تهران در مجلس، پيش بيني كرده كه 
آيت اهللا هاشمي رفسنجاني قطعا در انتخابات آينده، نامزد خواهد 
شد. وي همچنين اسفنديار رحيم مشايي را نامزد اول دولتي ها در 
انتخابات مي داند. اين عضو جبهه پايداري با تاكيد بر اين كه اعتقاد 
ــوي، كروبي و خاتمي راس فتنه سال 88 نبودند، گفت:  دارم موس
ــال 88 را فقط  ــور، راس فتنه س نهادهاي امنيتي و اطالعاتي كش

يك نفر دانستند. وي به نام اين فرد اشاره نكرده است. /  مشرق

شريعتمداري به دنبال تشكيل ائتالف
سخنگوي ستاد انتخاباتي محمد شريعتمداري از برنامه تشكيل 
ــط اين چهره سياسي با همكاري نيروهاي شاخص  ائتالفي توس
جبهه اصالحات خبر داد و گفت: اين ائتالف باهمكاري دو چهره 
ــاخص اصالحات تشكيل مي شود و برخي از اصالح طلبان كه  ش

قصد نامزدي دارند به آن خواهند پيوست. /  مهر

قاليباف: فعال اظهار نظر نمي كنم
محمدباقر قاليباف در جواب سوال خبرنگاران كه پرسيدند آيا 
در انتخابات رياست جمهوري نامزد مي شويد، گفت: فعال در اين 

خصوص صحبت نمي كنم. /  فارس

رضايي: اشتغال ناپايدار، كمكي نمي كند
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
ــيم، در پاسخ به پرسشي  ــتغال پايدار باش اين كه بايد به دنبال اش
ــور گفت: هرگونه اشتغال  ــتخدام هاي جديد در كش در زمينه اس
ــت منابع و پول آن چگونه بايد  ــور كه معلوم نيس ناپايدار در كش
ــود، فقط جنبه تبليغاتي دارد و به اشتغال و توليد كمكي  تأمين ش

نمي كند. /  فارس

ادامه سياست فشار و مذاكره از سوي آمريكا
ويكتوريا نوالند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا ضمن تهديد 
ايران به افزايش تحريم ها، درخواست مذاكره را تكرار كرد و گفت: 
وقتي بايدن، معاون رئيس جمهور در مونيخ بود، به روشني اعالم 
كرد كه در متن فرآيند مذاكره ايران و 1+5، از جمله گفت وگوهاي 
آينده در قزاقستان، ما آماده گفت وگوي دوجانبه با ايران هستيم. /  

تابناك

بازديد از پارچين، بعد از تدوين مداليته
علي آهني، سفير كشورمان در فرانسه گفت: ايران آماده است 
كه پس از توافق و نهايي شدن برنامه اقدام(مداليته)، اجازه بازديد 
از سايت پارچين را بدهد. اين در حالي است كه دور بعدي مذاكرات 

ايران و آژانس، سه شنبه در تهران برگزار مي شود. /  فارس

توضيحات حسينيان درباره روز استيضاح
ــينيان، نماينده تهران درباره روز اسيتضاح وزير  روح اهللا حس
تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته است: رئيس جمهور از وقتي وارد 
ــد، چهره اش را عصباني ديدم و رفتم و از ايشان خواهش كردم  ش
ــاله با خير و  ــاءاهللا مس كه بگذاريد خودمان مديريت كنيم و ان ش
خوشي ختم شود. حتي پنج مرتبه از ايشان تأكيداً خواهش كردم 
صحبتي نشود كه آرامشي كه در جامعه الزم است، خداي نكرده 

خدشه دار شود. /  رجانيوز

راه حل هاي جديد
ــخنگوي وزارت امور خارجه گفت:  رامين مهمان پرست، س
ــدي براي برقراري  ــالمي ايران راه حل هاي جدي جمهوري اس
ارتباط مناسب با ساير كشورها و به رسميت شناخته شدن حقوق 
ــت دارد كه بزودي به مـــرحله اجرا  هسته اي كشورمان در دس

درمي آورد./ ايرنا

حضور مشايي در جمع هواداران
ــتقبال از رئيس جمهور و  ــروز براي اس ــدود صد نفر كه دي ح
ــش به فرودگاه مهرآباد رفته بودند، پس از عبور اتومبيل   همراهان
ــفر  ــايي كه احمدي نژاد را در اين س ــل رئيس جمهور از مش حام
همراهي كرده بود، به طور جداگانه استقبال كردند و در حمايت از 

وي شعارهايي سر دادند.
ــايي هم از اتومبيل خود پياده شد و با  آنها گفت وگو كرد و  مش

البته گفت: حضور من در ميان شما انتخاباتي نيست./ مهر

چكيده خبر

كدخدايي: قانون انتخابات درخصوص تبليغات، شفاف نيست
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اين كه قانون انتخابات 
ــت، افزود: اين قانون نيازمند بازنگري جدي و  جامع و كامل نيس
ــت كه دولت ها و مجالس آينده بايد اقدام جدي در اين  كامل اس

زمينه انجام دهند.
ــعلي كدخدايي در جمع خبرنگاران  ــه گزارش فارس، عباس ب
ــي بر انتخابات گيالن با اشاره به برخورد  در دفتر نظارت و بازرس
ــگام كانديداها گفت: قانون  ــوراي نگهبان با تبليغات زودهن ش
انتخابات مرزهاي دقيق و روشني را براي تبليغات تبيين نكرده و 
به صورت كلي به مباحثي پرداخته كه عمدتاً معطوف به روزهاي 
نزديك به برگزاري انتخابات است و فعاليت تبليغاتي را منحصر به 
آن روزها مي داند، اما آنچه به عهده ماست انطباق رفتارها با قانون 
است و اگر رفتارها خالف قانون باشد بايد قطعاً برخورد شود و در 

بررسي صالحيت ها، ما اين موارد را مدنظر قرار مي دهيم.
وي اضافه كرد: اين كه افرادي در يك يا دو سال قبل فعاليت 
جمعي داشته باشند كه مصداق تبليغات باشد، قانون در اين زمينه 

ساكت است.

ــات را نيازمند  ــوراي نگهبان، قانون انتخاب ــخـنگوي ش س
ــف و بهانه جويي  ــد: راه تخل ــت و يادآور ش ــالح جدي دانس اص
هيچ گاه بسته نيست و هر معيار و توسعه قانوني كه صورت گيرد 
ــاز هم عده اي مي خواهند بهانه جويي كنند، اما قانون انتخابات  ب
نيازمند اصالح جدي است كه در هر دوره  دولت و مجلس توجه 

خاصي در اين زمينه نكردند.
ــيدگي به صالحيت   ــن درباره مبناي رس كدخدايي همچني
نامزدهاي انتخاباتي و كساني كه در فتنه 88 نقش داشتند، اظهار 
كرد: انتخابات مجلس نهم كه پس از فتنه 88 برگزار شد، يك مدلي 

از رفتار و رويه شوراي نگهبان نسبت به مقوله فتنه است.
ــاره به اين كه اكنون نيز در بررسي صالحيت   كدخدايي با اش
ــود،  ــت جمهوري چنين رويه اي اعمال مي ش نامزدهاي رياس
ــام مي كنند در  ــاني كه ثبت ن ــد: بايد ببينيم رفتار كس ــادآور ش ي
مقابل فتنه چه بوده و اگر حمايت و استمرار داشتند به طور يقين 
صالحيت ورود به انتخابات را ندارند، اما اگر غير از اين باشد منوط 

به نظر و راي اعضاي شوراي نگهبان است.
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