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حجت تمام است
ــخنان روز گذشته رهبر معظم ا نقالب   بي ترديد س
در زمره مهم ترين و سرنوشت سازترين بيانات ايشان 
ــائل داخلي و  ــي اتمام حجت در مس ــرار دارد و نوع ق

خارجي است.
ــي به  ــخنراني تاريخ ــن س ــده اي ــش عم 1ـ  بخ
ــاي نيرنگ  ــكافي روابط ايران و آمريكا و افش كالبدش
ــره»  ــوع «مذاك ــي در موض ــت بازان آمريكاي سياس

اختصاص يافت.
ــز آمريكايي ها از  ــره، گري ــودن مذاك بي فايده ب
ــه، تناقض رفتاري و غيرمنطقي بودن  مذاكره عادالن
ــت هاي آنان و تالش آنها براي تسليم ملت  درخواس
ــراز بود. هر چند رهبر  ــران از محورهاي مهم اين ف اي
ــم ا نقالب بار ديگر بر اصالح رويكرد دولتمردان  معظ
ــت اعالم كردند  ــي تاكيد كردند؛ اما بصراح آمريكاي
ملت ما در مقابل فشارها و دشمني ها عبور سرافرازانه 

و قدرتمند از منطقه خطر را برگزيده اند.
2ـ موضوع هسته اي كه اخيرا نيز با اولتيماتوم هاي 
ــد، مورد اشاره رهبر معظم  زورگويان جهاني همراه ش
ــيني و با منطقي  انقالب قرار گرفت، بي هيچ عقب نش
ــم انقالب  ــر معظ ــت. فتواي رهب ــا صالب ــراه ب هم
ــته اي  ــالح هس ــتيابي به س درخصوص حرمت دس
ــا مطرح گرديد:  بارديگر در قالب جمالتي صريح و رس

«ايران قصد ساخت سالح هسته اي را ندارد
ادامه در صفحه آخر

كليك
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پيش به سوي 
هوشمندسازي منازل

استفاده هوشمندانه از رايانه و گجت 
در منزل

حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
ــور هزاران نفر از مردم  ــيار پرش ديروز در ديدار بس
تبريز، در سخناني بسيار مهم به تشريح رفتار و گفتار 
ــكا در بحث مذاكره و  ــي دولتمردان آمري غيرمنطق
ــالمي در اين  ــن رفتار منطقي ملت و نظام اس تبيي
زمينه پرداختند و با تجليل مجدد از حضور پرشكوه 
ــوم اهللا 22 بهمن،  ــد ملت در راهپيمايي ي و عزتمن
ــاله اخيري كه در مجلس روي  نكاتي را در باب مس

داد، بيان كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
ــتانه قيام 29 بهمن  رهبري، در اين ديدار كه در آس
ــال 1356  انجام شد، رهبر انقالب  مردم تبريز در س
ــت ياد و خاطره شهداي آن  ــالمي با گراميداش اس
قيام، دين و ايمان ديني را معيار و مالك و راهنماي 

ــتند و افزودند: نمونه بارز  ــت ملت ايران دانس حرك
ــردم آذربايجان در  ــن حقيقت، مبارزات م تبلور اي
ــت كه همواره با پشتوانه ايمان  ــال اخير اس 150 س

ديني و پافشاري بر آن بوده است.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تاكيد بر اين كه علت 
اصلي متزلزل نشدن ملت ايران در مقابل فشارهاي 
ــاي جهاني از جمله تحريم ها، ايمان ديني  قدرت ه
ــت،  خاطرنشان كردند: آنها از چند ماه  ملت بوده اس
پيش تحريم هايي را كه ادعاي فلج كننده بودن آنها 
ــد روز قبل از 22 بهمن  ــتند اعمال و حتي چن را داش
ــز دور جديدي از تحريم ها را وضع كردند تا اراده  ني
مردم را سست كنند، اما پاسخ ملت ايران اين بود كه 
راهپيمايي 22 بهمن امسال، پرشورتر و گسترده تر 

از سال هاي قبل برگزار شد.

ايشان افزودند: در راهپيمايي 22 بهمن امسال، 
همه، از همه جا آمدند و حضور مردم همراه با روحيه 
ــاداب بود و اين حضور  باال و چهره هايي خندان و ش

عظيم چهره واقعي ملت را بار ديگر نشان داد.
 راهپيمايي 22 بهمن همچون ضربه اي 

سنگين بر سر دشمنان فرود آمد
ــد بر اين كه  ــت اهللا خامنه اي با تاكي حضرت آي
ــال،  همچون ضربه  راهپيمايي 22 بهمن در هر س
سهمگين و بهمني بزرگ، بر سر دشمنان و مخالفان 
ملت ايران فرود مي آيد، خاطرنشان كردند: امسال 

نيز همين گونه شد.
ــكوه و  ــان با قدرداني مجدد از حضور پرش ايش
ــي 22 بهمن،  ــت ايران در راهپيماي ــه مل عزتمندان
ــان كردند: اگر صدبار هم اين تشكر تكرار  خاطرنش

ــد در مقابل اين روحيه و  ــود، باز هم جا دارد و باي ش
بصيرت ملت ايران  تعظيم كرد.

ــالمي در تحليل شرايط كنوني  رهبر انقالب اس
ــمنان در مقابل ايمان، عزم راسخ،  تاكيد كردند: دش
ــجاعت و تحمل ملت ايران، در موضع  بصيرت، ش
ــاس حركات  ــر همين اس ــرار گرفته و ب ــال ق انفع

غيرمنطقي انجام مي دهند.
ــتناد به رفتار  ــت اهللا خامنه اي با اس ــرت آي حض
ــان را افرادي  ــي، آن ــردان آمريكاي ــار  دولتم و گفت
ــض و  ــل متناق ــرف و عم ــي، داراي ح غيرمنطق
ــان كردند:  ــتند و خاطرنش روحيه زورگويانه دانس
ــران در مقابل  ــد كه ديگ ــع دارن ــا توق آمريكايي ه
حرف هاي غيرمنطقي و زورگويي هاي آنها تسليم 
شوند، همان طور كه برخي تسليم شده اند، اما ملت 

ايران و نظام جمهوري اسالمي تسليم شدني نيست 
زيرا منطق، توانايي و اقتدار دارد.

 آمريكا بيشترين ضربه را به حقوق بشر 
مي زند

ــان در تبيين مواضع و اقدامات غيرمنطقي  ايش
ــردان آمريكايي و دولت هاي غربي دنباله رو  دولتم
ــه بيان نمونه هاي عيني پرداختند و افزودند:  آنها، ب
ــر هستند  آنها ادعا مي كنند كه متعهد به حقوق بش
ــد كرده اند، اما در  ــر را در دنيا بلن و پرچم حقوق بش
ــترين ضربه را به حقوق بشر مي زنند و با  عمل بيش
ــتار مردم  فجايعي نظير گوانتانامو و ابوغريب و كش
افغانستان و پاكستان بيشترين اهانت ها را به حقوق 

انسان ها مي كنند.
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اتمام حجت
رهبر معظم انقالب از بداخالقي هاي اخير سياسي بشدت انتقاد كردند

مهلت
 24 ساعته به 
خودروسازان

 وزارت صنعت 
 خودروسازان را موظف كرد 

ظرف 24 ساعت خودروهاي خود را 
به فروش بگذارند

رسيدگي به بخش اول  اين پرونده 
 اين هفته در ديوان عالي كشور

 به پايان مي رسد

تائيد حكم 
اعدام متهم 

اصلي پرونده 
فساد بانكي

ــور، ضمن اعالم خبر تائيد  رئيس ديوان عالي كش
ــروي، متهم رديف اول  ــم اعدام مه آفريد اميرخس حك
ــاد اقتصادي گفت: در هفته جاري رسيدگي  پرونده فس
ــاد 3000 ميلياردي در ديوان  ــه بخش اول پرونده فس ب

عالي كشور به پايان مي رسد.
آيت اهللا احمد محسني گركاني، در گفت وگو با مشرق 
ــوال كه براساس شنيده ها ظاهرا در  ــخ به اين س در پاس
ــاد 3000 ميلياردي كه به ديوان  بخش اول پرونده فس
ــور ارسال شده، فقط حكم اعدام متهم رديف  عالي كش
ــي ديگر از متهمان  ــروي و يك اول يعني مه آفريد خس
ــت، ضمن تائيد اين خبر گفت:  قضات  ــده اس تائيد ش
ــاير متهمان،  ــور به حكم س عالي رتبه ديوان عالي كش
ــص گرفته اند. وي افزود:  البته احكام، نقض ماهوي  نق
ــت و بايد اصالح شود و مجددا به ديوان عالي  نشده اس
ــور بازگردد.در بخش اول رسيدگي به پرونده فساد  كش
اقتصادي، براي 39 متهم حكم صادر شد كه چهار نفر از 

آنها در احكام اوليه به اعدام محكوم شده بودند.

ــري برخي نمايندگان مجلس  بعد از موضع گي
درخصوص قيمت هاي جديد خودرو، متولي اصلي 
ــترده خودرو به  اين حوزه نيز از عرضه نكردن  گس

بازار از سوي خودروسازان انتقاد كرد.
ــارت گفت: پس از  ــت، معدن و تج وزير صنع
ــازان  ابالغ مصوبه قيمت گذاري دولت، خودروس
باز هم برخي انواع خودرو را به پيش فروش قطعي 
ــاس، با مراجعه اي كه بنده  ــتند. بر اين اس نگذاش
ــايت هاي فروش خودروسازي داشتم، آنها را  به س
مكلف كردم ظرف مدت 24 ساعت ساير خودروها 

را نيز به فروش بگذارند.
ــيه  ــه گزارش مهر، مهدي غضنفري در حاش ب
ــومين همايش فوالد در خصوص شكل گيري  س
كارگروه مشترك دولت و مجلس براي نرخ گذاري 
ــترك  ــزود: موضوع ايجاد كارگروه مش خودرو اف
ــراي قيمت گذاري نبود، بلكه نمايندگان مجلس  ب
ــاور بودند كه بايد  ــع بر اين ب ــيون صناي در كميس
ــي قرار دهند  جزئيات قيمت گذاري را مورد بررس
ــد كميته اي در سازمان  ــاس قرار ش كه بر اين اس
حمايت يا مجلس تشكيل شود تا خودروسازان در 

آن منشا افزايش قيمت را توضيح دهند.
ــه  ــه دليل اين كه زمان جلس ــه داد: ب وي ادام
ــيون صنايع محدود بود، قرار بر اين شد كه  كميس

كميته جداگانه اي تشكيل شود.
وي گفت: دليلي كه خودروسازان براي عرضه 
ــند  نكردن ارائه مي كردند، اين بود كه مطمئن باش
قطعات خودروها تامين مي شود كه مقرر شد ظرف 

24 ساعت با قطعه سازان جلساتي برگزار كنند.
ــت طرح  ــري در ادامه در خصوص هش غضنف
فوالدي گفت: فاينانس چين در مورد هشت طرح 
ــده  ــناد آن نيز تهيه و امضا ش فوالدي نهايي و اس
ــاهد دريافت منابع  ــت كه اميدواريم بزودي ش اس

باشيم.
ــود  وي ادامه داد: چه فاينانس چين اجرايي ش
ــوالدي صورت  ــت طرح ف ــه، واگذاري هش ــا ن ي
ــت كه پس از تغيير  ــرايطي اس مي گيرد، اين در ش
ــذاري اين پروژه ها  ــرخ كار مجدد براي ارزش گ ن
ــد كه  ــاس قرار بر اين ش صورت گرفت و بر اين اس

ارز مبادله اي مبناي قيمت گذاري قرار گيرد.

ملت ايران در مقابل زورگويي آمريكايي ها تسليم نمي شود
 قصد ساخت سالح هسته اي را نداريم، اگر داشتيم آمريكا نمي توانست جلوي ملت ما را بگيرد

  ملت شجاع ايران عبور سرافرازانه از منطقه خطر را انتخاب كرده است
متهم كردن مجلس و قوه قضاييه به يك اتهام ثابت نشده، خالف شرع، قانون و اخالق بود

 نه آن متهم كردن، نه برخورد رئيس مجلس و نه آن استيضاح مسائل مناسبي نبود
 بر هم زدن سخنراني رئيس مجلس در قم غلط بود،مسئوالن جلوي اين كارها را بگيرند

پرونده

   گفت و گو با 
 سعيد راد
  بازيگر سينما 
و تلويزيون

7

گفت وگو

... قلب  و ناگهان ايست

10

 اگر ايست قلبى بيش از
 3 تا 5 دقيقه طول بكشد 
و اقدامات احياى قلبى 
 صورت نگيرد
 بيمار فرصتى 
 براى زنده ماندن 
نخواهد داشت
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ــزب اهللا لبنان روز  ــن نصراهللا، دبيركل ح سيدحس
ــبت بزرگداشت رهبران  ــته در سخناني به مناس گذش
ــير اوضاع منطقه  ــهيد اين جنبش، به توضيح و تفس ش
ــارس، وي ضمن اعالم اين كه  ــت. به گزارش ف پرداخ
ــهدا «رهبران در راه  ــال بزرگداشت اين ش ــعار امس ش
ــت لبنان حامي  ــت، اظهار كرد  مقاوم ــطين» اس فلس

قدرتمند ملت فلسطين است.
دبيركل حزب اهللا همچنين اظهار كرد: برخي  گمان 
ــكل داخلي دچار شده و  ــوريه به مش مي كنند چون س
ديگر نمي تواند به حزب اهللا كمك كند يا مسيري براي 
دادن سالح به حزب اهللا باشد، مقاومت اكنون در موضع 
ــوان به آن حمله كرد، اما من  ــف قرار گرفته و مي ت ضع

همين جا با صراحت تاكيد مي كنم كساني كه اين گونه 
مي پندارند در اشتباه هستند. ما امروز در لبنان هر آنچه 
را كه براي جنگ آينده خود با دشمن اشغالگر اسرائيلي 
ــيم،  فراهم كرده ايم و نيازي به ايران و  ــته باش نياز داش

سوريه در اين جنگ نداريم.
ــران  ــراهللا همچنين خطاب به س ــن نص سيدحس

ــرائيل  ــوان كرد: من با كمال آرامش به اس تل آويو عن
ــان در برابر هيچ  ــه مقاومت در لبن ــدار مي دهم ك هش
ــكوت  ــاوزي عليه لبنان يا اراضي لبناني، هرگز س تج
ــا، بنادر  ــرد: فرودگاه ه ــرد. وي تصريح ك ــد ك نخواه
ــت، به چند  ــما در تيررس ماس ــتگاه هاي برق ش و ايس

موشك نياز داريد تا اسرائيل را در تاريكي فرو ببريم.

سيدحسن نصراهللا: مواضع اسرائيل در تيررس مقاومت است
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