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همكار گرامي
جناب آقاي سجاد روشني

درگذشت پدر گراميتان  را به جنابعالي و بازماندگان تسليت عرض نموده، از 
خداوند منان براي آن مرحوم علّو درجات و آمرزش الهي مسالت مي نماييم.  
موسسه جام جم
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 و شهرستان هاي بروجرد(لرستان) و ورزقان (آذربايجان شرقي)

سيب

بيماري هاي 
تنفسي
 با سرما شدت
 مي يابد
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ايتاليا دوباره برابر ايران زانو زد

فقط 30 درصد مشكالت 
خودروسازي از تحريم است

ــل وضع اين  ــودرو با تحلي ــل ايران خ مديرعام
ــودرو، عمده ترين مشكالت  ــت خ ــاي صنع روزه
خودروسازان را سوءمديريت عنوان كرد كه تحريم 

فقط 30 درصد در آن نقش دارد.
ــوي  ــتين گفت وگ ــه زارع در نخس ــم يك هاش
ــل خود پس از انتصابش به عنوان مديرعامل  مفص
ــور در گفت وگو با  ــد صنعتي كش ــن واح بزرگ تري
ــودرو و ديگر خودروسازان  ــم،  وضع ايران   خ جام ج

را از دريچه اي ديگر نگاه مي كند.
ــازان در تالشند  ــر خودروس ــه بيشت ــا اين ك ب
ــاع صنعت خودرو  ــبب اصلي اوض تحريم ها را مس
ــي كنند، وي صراحتا از سوءمديريت هايي كه  معرف
در گذشته در كارخانجات خودروسازي اتفاق افتاده 
ــاي بيهوده يا منجر به زياني كه  و سرمايه گذاري ه

شده، سخن گفته و وعده رفع آن را مي دهد. 
ــن در برابر  ــودرو همچني ــل ايران خ مديرعام
ــاي متعددي درباره گاليه مردم از قيمت  پرسش ه
ــات پس از  ــاي توليدي، خدم ــت خودروه و كيفي
فروش، كمبود قطعات يدكي يا نامرغوب بودن آن  
و سرانجام گرايش بيش از حد خودروسازان به توليد 
خودروهاي بي كيفيت چيني، ضمن اين كه معايب 
موجود را مي پذيرد، برخي طرح هاي خود براي رفع 
ــن مشكالت را نيز ارائه مي دهد. از نظر يكه زارع،  اي
ــا داشتن استراتژي  ــياري از مشكالت موجود ب بس
جامع قابل پيش بيني و حل شدن بود، اما بروز آنچه 

ــه روزمرگي» توصيف  ــار شدن مديران ب وي «دچ
ــد، باعث بروز مشكالت فعلي صنعت خودرو  مي كن
ــكالت كه يكه زارع با  ــده است. از جمله اين مش ش
ــردازد، اتكاي بيش از  ــي محتاطانه به آن مي پ لحن
ــازان ايراني به همكاران خارجي شان  حد خودروس
ــاره آنها از ايران  ــت كه باعث شده با خروج يكب اس
ــه خاطر تحريم ها، دست صنعت خودرو در پوست  ب

گردو بماند.
ــان قبلي با  ــن توان مذاكره كنندگ وي همچني
ــه چالش مي كشد و معتقد  ــازان چيني را ب خودروس
ــد، خودروهايي  ــا كارشان را بلد بودن است اگر آنه

باكيفيت وارد خطوط توليد مي شد.
مشروح اين گفت وگو را در صفحه 7 بخوانيد.

اميد توفيقي/ گروه ورزش

ــان در ادامه جام  ــال كشورم ــي واليب ــم مل تي
ــن، ايتاليا را 3 بر  ــان قهرمانان جهان در ژاپ قهرم
ــت داد تا با روحيه اي مضاعف به استقبال  2 شكس
بازي روز جمعه مقابل فاتح المپيك و ليگ جهاني 
ــي روسيه برود؛ ديداري كه برخي كارشناسان  يعن
ــروزي در آن دور از دسترس  ــب پي ــد كس معتقدن

شاگردان والسكو نيست.
درخشش واليبال ايران در عرصه  هاي مختلف 
ــي ديگر نه جرقه است و نه اتفاق. به قول  بين الملل
ــم ملي همه  ــي سابق تي ــين معدني سرمرب حس
ــه واليبال ايران در  ــد اين واقعيت را بپذيرند ك باي
ــي براي خود دست و پا  ــان قدرت هاي دنيا نام مي
ــروز شاگردان خوليو  ــرده است. نكته اي كه دي ك
ــد و پرافتخار بار ديگر  ــو، اين مربي كاربل والسك
ــه تيم كشورمان پس  ــه اثبات رساندند. جايي ك ب
ــت جام بين قاره اي در ژاپن،  از آن كه در روز نخس
ــا همه ستاره هايش آزار  ــابي برزيل نامدار را ب حس
ــاف هموطنان خوليو  ــروز در حالي به مص داد، دي
ــان ايتاليا رفت كه  ــو يعني الجوردي پوش والسك
ــف صاحب نام و پرافتخار دنياي واليبال،  اين حري
ــي خود در ليگ جهاني  ــت خانگ با توجه به شكس
ــزه انتقام گام به اين  ــل جوانان ايران، با انگي مقاب
ــدان گذاشت. آنها كه در روز اول روسيه را 3 بر  مي
ــت داده بودند به باور خود مي توانستند  يك شكس
ــردان والسكو را هم مغلوب كنند، اما عكس  شاگ

اين موضوع رخ داد. 
تيم ايران در حالي با شايستگي 3 بر 2 بر ايتاليا 
ــن تيم را 3 بر  ــت اي ــه كرد كه حتي مي توانس غلب
ــك امتياز تيمي را  ــت بدهد  و همان ت يك شكس

ــا ندهد و به تنهايي صاحب سه  امتياز  ــز به ايتالي ني
ــال تجربه ايتاليا مانع   ــن بازي شود، اما به هر ح اي
ــت تحقيرآميز الجوردي پوشان پرافتخار  شكس
شد. در اين بازي تيم ايران در ست هاي اول، سوم 
ــم به ترتيب 26 بر 24، 25 بر 23 و 15 بر 12  و پنج
ــاي دوم و چهارم با نتايج 25 بر  ــروز  و در ست ه پي
ــد. در ديگر بازي هاي  ــر 23 مغلوب ش 16 و 25 ب
ديروز،  برزيل و روسيه با نتايج مشابه 3 بر صفر از 

سد آمريكا و ژاپن گذشتند.
ــدار اين   بود كه  ــب توجه اين دي ــات جال از نك
ايوان زايتسف، ستاره ايتاليا و بهترين بازيكن اين 
ــم در مصاف با روسيه، مقابل دفاع بتوني محمد  تي
موسوي چنان كم آورد كه در دو ست پاياني به طور 

كامل از روي نيمكت نظاره گر بازي بود.
درباره اين بازي حميد موحدي از كارشناسان 
ــگ برتري شهرداري  ــال و سرمربي تيم لي واليب
ــروزي مقابل ايتاليا  ــدان، به جام جم گفت: پي زاه
ــن تيم از  ــت؛ چرا كه اي ــاده ارزشمند اس فوق الع
ــال بوده و از كشورهاي  ــاي دنياي واليب برترين ه

صاحب سبك اين رشته محسوب مي شود. 
ــا را با حضور  ــن ليگ دني ــوري كه بهتري كش
ــزار مي كند  ــال برگ ــاي واليب ــاي دني بهترين ه
ــت نمي خورد،  ــد به صورت اتفاقي شكس بي تردي
ــتگي تيم ما بود كه  ــن توانمندي و شايس بلكه اي

چنين تيمي را به زانو درآورد.
ــو، سرمربي تيم  ــن  كه والسك ــا بيان اي وي ب
ــده و ماهرانه تيم را  ــاب ش ــان خيلي حس كشورم
ــت كرد، افزود: اين پيروزي در حالي به دست  هداي
آمد كه تيم ما نسبت به بازي اول كمي خسته نشان 

مي داد، اما مديريت استثنايي والسكو اجازه نداد 
ادامه در صفحه 18

ــاره جداسازي  ــي وزارت علوم درب ــاون آموزش مع
كنكور سراسري و دانشگاه آزاد گفت: چهارشنبه هفته 
آينده شورايي با حضور وزير علوم و رئيس دانشگاه آزاد 
تشكيل شده و در اين خصوص تصميم گيري مي شود.

به گزارش مهر، جعفر ميلي منفرد افزود: البته آنچه 
خير و صالح است اتخاذ خواهد شد.

 معاون آموزشي وزارت علوم خاطرنشان كرد: آنچه 
ــه تاكيد ماست اين مطلب است كه نوساني در برنامه  ك
ايجاد نكنيم كه ذي نفعان دچار مشكل شوند و سياست 
ــي در جهتي خواهد بود كه استرس ها كاهش يابد و  كل
متقاضيان آزمون سراسري با فراغت بيشتري آزمون را 

پشت سر بگذارند.

 چهارشنبه آينده، تكليف كنكور سراسري و آزاد
 مشخص مي شود

مديرعامل ايران خودرو:

رهبر معظم انقالب در جمع ده ها هزار بسيجي:

خط قرمزهاي هسته اي بايد رعايت شود

دورخيز 
بزرگان براي 
شكار سيمرغ

انتظار مي رود با حضور كارگردانان 
 سرشناس، شاهد رونق بيشتري 

در جشنواره فيلم فجر امسال باشيم

 برخي كارشناسان معتقدند برتري واليبال ايران مقابل روسيه 
دور از دسترس نيست

  «بازار» و «تاريخ» 
از امروز در جام جم 

ــازار» و «تاريخ» تازه ترين  صفحات «ب
ــروز در آخرين  ــه از ام ــت ك ــي اس صفحات
ــا خوانندگان ارجمند  ــه تقديم شم روز هفت

مي شود.
در صفحه «بازار» قرار است به چهارگوشه 
ــات كاربردي  ــازار سربزنيم و همه اطالع ب
ــط، آينده و... را  ــورد نياز از قيمت ها، شراي م
ارائه كنيم. در اين مسير هر هفته يك بازارـ  
ــتاني  مثال در شماره امروز بازار پوشاك زمس
ــه طور كامل و با جزئيات دقيق بررسي  ـ را ب
ــرد و در كنار آن اطالعات كلي از  خواهيم ك

وضع بازارهاي ديگر ارائه خواهد شد. 
ــا رويكردي  ــخ» نيز ب ــه «تاري در صفح
ــاي تاريخي و  ــاوت به بررسي رويداده متف
ــا در شكل گيري  ــل نقش آفريني آنه تحلي
ــم پرداخت و  ــي ايرانيان خواهي ــت مل هوي
ــرد دريچه اي جديد براي  تالش خواهيم ك
ــر پرداخته شده  ــي به زواياي كمت پرتوافكن

تاريخ معاصر بگشاييم. 
ــراي بهتر  ــرات شما ب ــي است نظ بديه
ــون هميشه  ــات، همچ ــن صفح شدن اي
راهگشايمان خواهد بود. چشم انتظار ايميل، 

پيامك و تلفن هايتان هستيم. 

ــر معظم انقالب  ــت اهللا خامنه اي رهب ــرت آي حض
ــوه ده ها هزار  ــروز در اجتماع پرشك ــي صبح دي اسالم
ــيج را مظهر ثبات، افتخار  ــيج، بس نفر از فرماندهان بس
ــد و با تبيين ويژگي ها  ــت نظام اسالمي برشمردن و ابه
ــاي فريبكارانه و حق ناپذير استكبار جهاني و  و روش ه
ــتادگي و اقتدار ملت را تنها راه  در راس آن آمريكا، ايس
ــد و با تاكيد بر حمايت  ــوس شدن دشمن برشمردن ماي
ــئوالن افزودند: در بحث هسته اي  قطعي از دولت و مس
خطوط قرمز بايد رعايت شود و از حقوق ملت، حتي يك 

قدم عقب نشيني نشود.
ــي دفتر مقام معظم  ــه گزارش پايگاه اطالع رسان ب
ــه اي در اين اجتماع  ــت اهللا خامن ــري، حضرت آي رهب
ــران و نيروي  ــيج را مظهر عظمت ملت اي ــم، بس عظي
ــيج،  ــتند و تاكيد كردند: بس كارآمد دروني كشور دانس
براي دوستان نظام و انقالب و كشور، مايه خرسندي و 
اميد و اعتماد، و براي بدخواهان و دشمنان و كينه ورزان 

نظام اسالمي، مايه بيم و هراس است.
ــيج با ايام حماسه  ايشان با اشاره به تقارن هفته بس
ــا افزودند: حماسه  ــب كبري سالم اهللا عليه بزرگ زين
زينبي، مكمل حماسه عاشورا است و به يك معنا حماسه 
ــب سالم اهللا عليها، احياكننده و نگهدارنده  حضرت زين

حماسه عاشورا شد.
ــد بر اين كه عظمت  ــر انقالب اسالمي با تاكي رهب
ــب سالم اهللا عليها فقط قابل سنجش  كار حضرت زين
ــه با حماسه عاشورا است، خاطرنشان كردند:  و مقايس
اين بانوي بزرگ اسالم و بشريت همچون قله سرافراز 
و استواري در برابر همه مصيبت ها و حوادث تلخ ايستاد 

و به يك الگو و پيشواي جاودانه مبدل شد.
ــا اشاره به سخنان  حضرت آيت اهللا خامنه اي ب
ــال روان حضرت  ــن و قاطعانه و در عين ح پوالدي

ــب سالم اهللا عليها در برابر مردم كوفه و در دربار  زين
ــن زياد و دربار يزيد تاكيد كردند: آن بانوي بزرگ  اب
ــرت امام  ــود، همچنان كه حض ــمه عزت ب مجس

حسين عليه السالم در روز عاشورا بود.

 بايد الگوي حركت ما همواره زينبي باشد
ــتادگي حضرت زينب سالم اهللا  ايشان، نتيجه ايس
ــول تاريخ براي  ــدن جرياني در ط ــا را، بوجود آم عليه
ــتادگي در مسير حق دانستند و  چگونگي حركت و ايس
خاطرنشان كردند: بايد الگوي حركت ما و جهت گيري 
ــزت اسالم و جامعه  ــي و هدف نيز ع ــواره زينب آن، هم

اسالمي و عزت انسان باشد.
ــي بوجود آمدن  ــر انقالب اسالمي عامل اصل رهب
چنين روحيه اي در حضرت زينب سالم اهللا عليها و ساير 
ــا و انبيا و مومنين را برخورد صادقانه با عهد و پيمان  اولي
الهي بيان كردند و گفتند: قرآن كريم، اين صدق را هم 

ــا و هم براي مومنين  ــراي پيامبران عظام الهي و اولي ب
ــه ما بايد در مقابل  ــردم معمولي الزم مي داند و هم و م

عهدي كه با خدا داريم پاسخگو باشيم.

ــه اي تاكيد كردند: براساس  حضرت آيت اهللا خامن
ــتادگي در مواجهه با  ــص صريح قرآن، اين عهد، ايس ن
ــي و اقتصادي و پشت  ــرد نظامي، سياس ــن در نب دشم

نكردن به دشمن، است.
ــان گفتند: بر اساس اين عهد، هر جا كه صحنه  ايش
زورآزمايي است، بايد در مقابل دشمن ايستاد و بايد عزم 

و اراده مومنين بر اراده دشمن غلبه پيدا كند.
ــرت آيت اهللا خامنه اي در اين بخش از سخنان  حض
خود به تعبير «نرمش قهرمانانه» كه چندي پيش به كار 
بردند، اشاره كردند و گفتند: عده اي، «نرمش قهرمانانه» 
ــول و آرمان هاي نظام اسالمي  را دست كشيدن از اص
تعبير كردند و برخي دشمنان نيز برهمين اساس، مدعي 
ــام اسالمي از اصول شدند در حالي كه  عقب نشيني نظ

اين برداشت ها، خالف واقع و بدفهمي است.
رهبر انقالب اسالمي تاكيد كردند: نرمش قهرمانانه 
به معناي مانور هنرمندانه و استفاده از شيوه هاي متنوع 
ــداف و آرمان هاي گوناگون نظام  براي دستيابي به اه

اسالمي است.
ــه اهداف  ــا اشاره ب ــت اهللا خامنه اي ب ــرت آي حض
ــراي پيشرفت و ايجاد تمدن  گوناگون نظام اسالمي ب
ــن اهداف به صورت مرحله  عظيم اسالمي افزودند: اي
ــت كه راهنمايان و هاديان  ــه مرحله و قطعه قطعه اس ب
ــل را قطعه گذاري  ــئوالن، اين مراح و متفكران و مس

مي كنند و سپس حركت جمعي شروع مي شود.
ايشان خاطرنشان كردند: اين، نظاِم صحيح حركت 
ــي است كه همه  ــراي پيشرفت نظام اسالم منطقي ب
فعاالن عرصه سياست و مديران كالن كشور و فعاالن 

عرصه بسيج بايد آن را مد نظر داشته باشند.
ــد سوال مطرح  ــالب اسالمي سپس چن ــر انق رهب
ــي بر پيشرفت به معناي  ــد: آيا تاكيد نظام اسالم كردن
ــا نظام اسالمي  ــام اسالمي است؟ آي ــي نظ جنگ طلب
ــاي جهان و دولت ها، چالش  مي خواهد با همه ملت ه
داشته باشد؟ همان گونه كه برخي اوقات از دهان برخي 
دشمنان ملت ايران، از جمله از دهان نحِس نجِس سگ 

ِهار ِ منطقه يعني رژيم صهيونيستي شنيده مي شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اي گفتند: اين ادعاي دشمن، 
ــاه و روش اسالمي است زيرا هدف  ــه مقابل ديدگ نقط
ــه از اسالم و قرآن و  ــام اسالمي براساس درسي ك نظ
ــالم گرفته شده،  پيامبر اسالم و ائمه اطهار عليهم الس
ــه ملت هاست.ايشان  ــان و نيكي به هم عدالت و احس
ــد كردند: تهديد واقعي جهان، نيروهاي شرآفرين  تاكي

دنيا از جمله رژيم جعلي اسرائيل و حاميان آن هستند.
ادامه در صفحه 2

 من بر حمايت از دولت و مذاكره كنندگان اصرار دارم
 هر جا كه صحنه زورآزمايي است بايد در مقابل دشمن ايستاد

 در دنيا دو بار بمب اتم استفاده شده و آن هم توسط آمريكا
 تهديد واقعي جهان، رژيم جعلي اسرائيل و حاميان آن هستند

 خود آمريكايي ها هم مي دانند تحريم ها كارساز نخواهد بود
 خواري فرانسه در برابر رژيم صهيونيستي مايه سرشكستگي 

ملت فرانسه است
 بسيج مايه ثبات،  ابهت و افتخار نظام است

حضرت آيت اهللا خامنه اي:
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برف و باران 25 استان كشور را فرامي گيرد
ــبت به بارش برف و باران و  مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي نس

كاهش دما در حداقل 25 استان كشور هشدار داد.
ــه اين  كه بررسي  نقشه هاي  ــنا، با اشاره ب ــا اميدوارشهري در گفت وگو با ايس عبدالرض
ــي و خصوصا  ــون در نيمه غرب ــه بارشي كه هم اكن ــد كه سامان ــان مي ده ــي نش پيش ياب
جنوب غرب فعال است در روزهاي پنجشنبه و جمعه بتدريج مناطق مركزي و شرقي كشور 
را دربرمي گيرد، افزود: اين سامانه از بعدازظهر شنبه از نيمه شرقي كشور خارج شده كه پيامد 
آن بارش برف و باران، وزش باد و سپس كاهش دما و در نواحي جنوبي با رعد و برق خواهد 
ــاي گيالن،  مازندران،  ــر اين اساس در روز پنجشنبه براي استان ه ــود.وي عنوان كرد: ب ب
ــان، خوزستان چهارمحال و بختياري،   ــن، البرز، تهران، سمنان، قم، مركزي، اصفه قزوي
كهگيلويه و بويراحمد، فارس، بوشهر، يزد، كرمان، هرمزگان و بتدريج سيستان و بلوچستان 

بارش برف و باران، وزش باد و سپس كاهش دما پيش بيني مي شود.
ــدار سريع سازمان هواشناسي كشور تصريح كرد: همچنين  ــل پيش بيني و هش مديرك
ــتان،  ــتان و بلوچس در روز جمعه نيز اين شرايط براي استان هاي هرمزگان، كرمان، سيس
خراسان جنوبي، يزد، سمنان، خراسان رضوي، تهران، گيالن، مازندران، گلستان، خراسان 
شمالي و شرق اصفهان و در روز شنبه نيز براي استان هاي سيستان و بلوچستان،  خراسان 
ــدت كمتر مازندران انتظار مي رود. وي با  ــي، خراسان رضوي، خراسان شمالي و با ش جنوب
اشاره به اين  كه شدت بارش در روزهاي پنجشنبه و جمعه استان هاي هرمزگان، سيستان و 
بلوچستان و جنوب كرمان و همچنين جزاير واقع در خليج فارس و تنگه هرمز بيش از ديگر 
نقاط پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: بر اين اساس آبگرفتگي معابر عمومي و سيالبي 
ــيل ها در اين استان ها انتظار مي رود.مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان  شدن مس
ــد: در روز پنجشنبه(امروز)  ــه وضع هواي تهران اشاره كرد و يادآور ش ــي كشور ب هواشناس
آسمان تهران ابري، در بعضي ساعات با بارش باران در ارتفاعات، بارش برف و گاهي وزش 
باد پيش بيني شده است كه حداقل و حداكثر دما در اين روز با سه درجه كاهش به 3 و 9 درجه 
سانتي گراد باالي صفر مي رسد. همچنين در روز جمعه(فردا) نيز آسمان پايتخت نيمه ابري تا 
ابري همراه با بارش پراكنده، در اواخر وقت كاهش ابر  و گاهي وزش باد پيش بيني شده است 

كه حداقل و حداكثر دما به يك و 8 درجه سانتي گراد باالي صفر خواهد رسيد.
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ترفندهاى قوام السلطنه  بازاري كه سرما
سردترش 
كرده است

تاريخ  بازار

 اين روزهاي 
بازار پوشاك 
زمستاني

چالش بر سر واگذارى امتياز نفت شمال ايران
 از مهم ترين مسائل دوره نخست وزيرى قوام السلطنه بود

علي رستگار/ گروه فرهنگ وهنر

ــم فجر براي  ــواره بين المللي فيل ــال جشن امس
ــاي ايران حال و  ــداران سينم ــدان و دوست عالقه من
ــس از دوران نه چندان خوش  ــواي ديگري دارد. پ ه
سينما در دوره گذشته و امتناع يا حضور نداشتن  برخي 
ــازي در جشنواره  ــاي شناخته شده فيلمس از چهره ه
ــد بازگشت و  ــال شاه ــر به داليل مختلف، امس فج
ــازان صاحب نام در مهم ترين  حضور باشكوه فيلمس

رويداد سينمايي كشور خواهيم بود.
هر چند هنوز هم جاي فيلمسازاني چون كيانوش 
ــان آرا و ناصر  ــي، بهمن فرم ــاري، بهرام بيضاي عي
تقوايي و عده اي ديگر از بزرگان در جشنواره پيش رو 
ــي به نظر مي رسد، اما حضور چهره هاي شناخته  خال
ــعود كيميايي، رضا  شده اي چون مجيد مجيدي، مس
ــال تبريزي،  ــم حاتمي كيا، كم ــي، ابراهي ميركريم
ــي و رضا عطاران  ــرث پوراحمد، بهروز افخم كيوم
ــور جشنواره فجر را  ــم مغتنم و ارزشمند است و تن ه
ــتان گرم و پرحرارت مي كند. امروز  در سرماي زمس
ــل فرم شركت در جشنواره  مهلت تحوي
سي و دوم به پايان مي رسد و 
صاحبان آثار سينمايي بعد 
از اين مرحله و ثبت نام 
ــا يك ماه  ــه، تنه اولي
ــت خواهند داشت  فرص
ــخه اي از فيلم هاي  تا نس
خود را جهت بازبيني 
به دبيرخانه جشنواره 

ارائه دهند.
ادامه در
صفحه 5
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ليبرمن: رابطه تل آويوـ  واشنگتن 
رو به وخامت است

ــتي در اظهاراتي اعالم  وزير امور خارجه رژيم صهيونيس
ــال وخيم تر شدن  ــم با آمريكا در ح ــه رابطه اين رژي ــرد ك ك

است.
ــوت آحارانوت، آويگدور  ــزارش مهر به نقل از يديع به گ
ــا در حال بدتر شدن  ــت: رابطه اسرائيل با آمريك ــن گف ليبرم
است و ما بايد به دنبال يافتن متحداني جديد با منافع مشترك 

باشيم. 
وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي افزود: آمريكا اكنون 
ــتان، ايران،  ــتان، افغانس با چالش هايي در كره شمالي، پاكس
ــه، مصر و چين روبه رو است. عالوه بر آن آمريكايي ها  سوري
ــادي خود را دارند. بر همين اساس من اين  موضوعات اقتص
ــام بين الملل  ــه جايگاه ما در نظ ــوال را مطرح مي كنم ك س

چيست؟

 مصلحي: حصر موسوي و كروبي
مصوبه رسمي شوراي عالي امنيت ملي است

ــات در گفت وگو با  ــر پيشين اطالع ــدر مصلحي وزي حي
تسنيم، با تاكيد بر اين  كه اظهارنظر درخصوص جنبه حقوقي 
ــاه قضايي است،  ــه در صالحيت دستگ ــات سران فتن تخلف
ــزود: مهم ترين جرم اين افراد، حركاتي بوده كه معنايي جز  اف

ايستادگي در برابر قانون نداشته است.
ــت براي اين افراد،  ــي اظهار كرد: ايجاد محدودي مصلح
ــت ملي است و مصوبه اي  ــه رسمي شوراي عالي امني مصوب
ــي لغو كرد. دستگاه  ــح را نمي توان به اين سادگ ــن سط در اي
ــل نمي كند و  ــائل سياسي عم ــاس مس ــز براس ــي ني قضاي
ــوه قضاييه را به صدور حكم  ــاي سياسي نمي تواند ق فشاره

رفع محدوديت از اين افراد وادار كند.

تعيين رئيس جبهه پيروان
پس از چهلم مرحوم عسكراوالدي

ــادي، سخنگوي جبهه پيروان خط  سيدكمال الدين سج
ــري درباره تعيين  ــري گفت: هرگونه تصميم گي ــام و رهب ام
ــكراوالدي صورت  ــس  جبهه، پس از چهلم مرحوم عس رئي

خواهد گرفت.
ــت شوراي  ــادي در گفت وگو با ايرنا با اشاره به نشس سج
ــه امروز برگزار  ــه پيروان خط امام و رهبري ك مركزي جبه
ــه نظرات  ــود، خاطرنشان كرد: قرار است در اين جلس مي ش
ــوص انتخاب رئيس جبهه  ــاي شوراي مركزي درخص اعض
اخذ شود. وي تصريح كرد: در مجموع از احزاب و تشكل هاي 
ــام و رهبري نظرخواهي مي شود  ــو جبهه پيروان خط ام عض
ــم گزينه هاي پيشنهادي  ــران كل احزاب مي خواهي و از دبي
ــوراي مركزي جبهه اعالم كنند  و پس از چهلم  ــود را به ش خ
مرحوم عسكراوالدي، در اين شورا درباره رئيس جديد جبهه 

تصميم گيري مي شود.
ــري، اولين  ــروان خط امام و رهب ــه امروز جبهه پي جلس
ــوم حبيب اهللا  ــس از درگذشت مرح ــه پ ــه اي است ك جلس

عسكراوالدي، دبيركل فقيد اين جبهه برگزار مي شود.

واكنش مرتضوي
 به افشاگري احمدي مقدم

ــران و از متهمان  ــان پيشين ته ــوي دادست سعيدمرتض
ــارات فرمانده نيروي  ــزك، در واكنش به اظه پرونده كهري
ــي مبني بر اين كه با اصرار مرتضوي دستگيرشدگان  انتظام
سال 88 به بازداشتگاه كهريزك اعزام شدند، گفت: اظهارات 

احمدي مقدم درباره حادثه كهريزك صحت ندارد.
ــور قطع  ــزود: به ط ــا ايرنا اف ــو ب ــوي در گفت وگ مرتض
ــه بازداشتگاه  ــاي احمدي مقدم درباره حادث ــارات آق به اظه
كهريزك به صورت كامل پاسخ خواهم داد. دادستان پيشين 
ــه بازداشتگاه كهريزك  ــران اضافه كرد: در موضوع حادث ته

واقعيت را مي گويم و كاري به بحث هاي خاص ندارم.
ــزام دستگيرشدگان به  ــد: در اع ــي ش ــوي مدع مرتض
ــي را قرائت  ــزارش نيروي انتظام ــاه كهريزك، گ بازداشتگ

كردم و در صحنه نبودم كه ببينم آنها چه كار مي كنند.
ــى رسانه ها مبنى بر انعقاد  ــن درباره خبر برخ وى همچني
ــرارداد چهار ميليارد يورويى بين سازمان تامين اجتماعى و  ق
بابك زنجانى گفت: اين را همه مى دانند و قرارداد آن همه جا 

هست و مساله روشنى است. 
ــنا،  ــده نيروي انتظامي اخيرا در گفت وگويي با ايس فرمان
ــه بازداشتگاه  ــالم كرده بوده ك ــان اين كه سال 88 اع ــا بي ب
ــه داشتن بازداشتي هاي  ــزك، محل مناسبي براي نگ كهري
ــه در آن زمان دادستان  ــت، سعيد مرتضوي ك معمولي نيس
ــده به آنجا  ــه افراد بازداشت ش ــوده اصرار كرده ك ــران ب ته

فرستاده شوند.

مناظره كه خاله بازي نيست
ــاي تلويزيوني در  ــري مناظره ه ــي حيدرى، مج مرتض
گفت وگو با ايسنا، يكى از مشكالت جدى اين روزهاى برنامه 

«مناظره» را مربوط به حضور مهمان ها دانسته است.
وي در اين باره گفته: اولين دغدغه مهمانان براى حضور 
ــتند؟ ما هميشه اين  ــانى هس در برنامه اين است كه چه كس
ــكل را داريم كه مى گويند اگر فالنى در برنامه باشد، من  مش
ــتم يا اين كه حتما بايد فالنى در برنامه حاضر باشد تا من  نيس
ــرار دارند رفقا و همفكران خودشان  ــم. به نوعى افراد اص بياي
ــه مقابلشان قرار بگيرند، اما «مناظره» كه خاله بازى  در برنام

نيست.

فعال شدن انجمن حجتيه 
در مناطق مرزى

ــن حجتيه در مناطق  ــئول از فعاليت انجم يك منبع مس
ــرز و تايباد خبر  ــرق خراسان رضوى همچون باخ ــرزى ش م

داد.
به گزارش ايرنا، وى كه خواست نامش فاش نشود، افزود: 
به آنان اخطار و هشدار هاى الزم داده شده، ضمن آن كه تحت 
نظارت هستند، اما فعاليت هاى آنان كامال محسوس است.

ــم وهابى ها و جماعت  ــت: درواقع امروز ه ــن منبع گف اي
ــى و هم انجمن حجتيه در برخى شهرها ايجاد اختالف  تبليغ

و تفرقه مى كنند.
وى افزود: به نظر مى رسد ارتباط مناطق تلفيقى خراسان 
ــتان و بلوچستان و زاهدان افزايش يافته ولى  رضوى با سيس

تاكنون مشكل خاصى در اين مناطق نداشته ايم.

ادامه از صفحه اول
ــر انقالب اسالمي افزودند: نظام اسالمي همواره خواهان  رهب

محبت و خدمت به همه انسان ها و روابط دوستانه با ملت هاست.
ــه اي خاطرنشان كردند: نظام اسالمي  حضرت آيت اهللا خامن
حتي با ملت آمريكا هيچ دشمني ندارد، اگرچه دولت آمريكا، نسبت 
به ملت ايران و نظام اسالمي، مستكبر و دشمن و بدخواه و كينه ورز 
است. ايشان تاكيد كردند: آنچه نقطه مقابل نظام اسالمي است و 

نظام اسالمي با آن مقابله دارد، استكبار است.
حضرت آيت اهللا خامنه اي پس از تاكيد بر اين واقعيت، سخنان 
ــيجي با تبيين ويژگي هاي  ــود را در جمع ده ها هزار فرمانده بس خ

تاريخي استكبار و نمودهاي آنها در دوران كنوني ادامه دادند.
ــد و افزودند:  ــار را واژه اي قرآني خواندن ــر انقالب، استكب رهب
ــخ، ثابت، اما روش هاي آن  ــدي استكبار در طول تاري استخوان بن

متفاوت و متغير بوده است.

 مخالفت با هر گونه برخورد غيرخردمندانه
ــا تاكيد بر مخالفت با هر گونه برخورد غيرخردمندانه  ايشان ب
ــر عرصه اي خاطرنشان كردند: بايد در همه زمينه ها از جمله  در ه
ــزي و درايت و حكمت  ــارزه با استكبار با برنامه ري ــت و مب مخالف

عمل كرد.
رهبر انقالب براي تحقق برخورد مدبرانه و خردمندانه با نظام 
ــرد و جهتگيري هاي نظام  استكبار، شناخت خصوصيات، عملك
ــاري را ضروري برشمردند و افزودند: بدون شناخت و درك  استكب
صحيح خصوصيات نظام سلطه، برنامه ريزي حكيمانه براي مقابله 
ــت. ايشان در تبيين خصوصيات رفتار نظام  با آن امكان پذير نيس
استكباري، بر يك ويژگي اصلي يعني خودبرتربيني تمركز كردند.

حضرت آيت اهللا خامنه اي خاطرنشان كردند وقتي يك كشور 
ــا يك نظام بين المللي، خود را اصل، محور و برتر بداند، معادالت  ي

خطرناكي در تعامالت جهاني بوجود مي آيد.
ــدن حق مداخله در امور ديگر كشورها،  رهبر انقالب، قائل ش
ــر ملت ها و ادعاي مديريت  ــل ارزش هاي مورد نظر به ديگ تحمي
ــِي مطلِق نظام سلطه  ــه پيامدهاي خودبرتر بين ــي را از جمل جهان
ــتند و افزودند: دولتمردان آمريكايي جوري حرف مي زنند كه  دانس

انگار صاحب اختيار ملت ها و مالك جهان و منطقه هستند.

 نمونه اي روشن از مخالفت سلطه گران
 در مقابل حقوق ملت ها

ــري را از ديگر تبعاتي  ــه اي، حق ناپذي ــرت آيت اهللا خامن حض
دانستند كه ويژگي خودبرتربيني استكبار به دنبال مي آورد.

ــار و آمريكايي ها در مقابل  ــا اشاره به مقاومت استكب ايشان ب
ــران نمونه اي روشن از  ــته اي اي حقوق ملت ها افزودند: بحث هس

مخالفت سلطه گران در مقابل حقوق ملت هاست.
ــان يا كشور اهل  ــان كردند: هر انس ــر انقالب خاطرنش رهب
ــليم است، اما استكبار  منطق و استدالل در مقابل حرف حق، تس
ــران را نمي پذيرد و براي پايمال  ــرف حق و حقوق روشن ديگ ح

كردن اين حقوق تالش مي كند.
ــبت به  ــتن جنايت نس حضرت آيت اهللا خامنه اي، مجاز دانس
ــا را از ديگر ويژگي هاي استكبار برشمردند و افزودند: نظام  ملت ه
سلطه براي ملت ها و انسان هايي كه تابع و تسليم آنها نيستند هيچ 

ارزشي قائل نيست و هر جنايتي را در حق آنها مجاز مي داند.
ايشان در تشريح برخي از مثال هاي بي پاياني كه در اين زمينه 
وجود دارد به برخورد مشمئزكننده مستكبران با بوميان آمريكايي، 
ــي ها در حق بوميان استراليايي و بردگي سياهان  جنايات انگليس
ــاره كردند.  رهبر انقالب، استفاده  آفريقا به دست آمريكايي ها اش
ــن را از ديگر نمونه هاي جنايات  ــا از بمب اتمي در ژاپ آمريكايي ه
ــر استكبار خواندند و خاطرنشان كردند: در دنيا فقط دو بار از  معاص
ــر دو بار نيز آمريكايي ها آن را در حق  ــب اتم استفاده شده كه ه بم
مردم ژاپن انجام داده اند، اما به رغم اين جنايت اكنون خود را متولي 
مساله اتمي در دنيا مي خوانند. رهبر انقالب كشتار و شكنجه مردم 
ــتان را يادآور شدند و افزودند:  ــتان و افغانس در ويتنام، عراق، پاكس
شكنجه هاي نفرت آور در گوانتانامو و ابوغريب هيچ گاه از ياد ملت ها 
نمي رود. حضرت آيت اهللا خامنه اي در چارچوب ضرورت شناخت 
ــا نظام سلطه،  ــراي برخورد خردمندانه ب ــاي استكبار ب ويژگي ه

به ويژگي ديگر سلطه گران يعني فريبگري و نفاق پرداختند.

پوشاندن لباس خدمت به جنايت 
از شيوه هاي مستكبران است

ايشان خاطرنشان كردند: پوشاندن لباس خدمت به جنايت، از 
شيوه هاي رايج مستكبران است. 

ــه توجيه حمله اتمي به  ــالب در اثبات اين واقعيت ب ــر انق رهب
ــن در تبليغات آمريكايي ها اشاره كردند و افزودند: آمريكايي ها  ژاپ
مي گويند اگر 200 هزار نفر در حمله اتمي به هيروشيما و ناكازاكي 
كشته نمي شدند، جنگ جهاني دوم پايان نمي يافت و جامعه بشري 
ــر را تحمل مي كرد، بنابراين آمريكا در  ــد دو ميليون كشته ديگ باي

حمله به ژاپن، در واقع به بشريت خدمت كرده است!
ــان افزودند: اين دروغ عجيب و فريبكاري بزرگ در حالي  ايش
ــود، چند ماه قبل از جنايت  ــرار مي شود كه براساس اسناد موج تك
ــا در ژاپن، هيتلر، يعني ركن اصلي جنگ جهاني دوم  اتمي آمريك
خودكشي كرده بود. موسوليني، يعني ركن ديگر جنگ جهاني نيز 
قبل از اين حمله دستگير شده بود و ژاپني ها هم از دو ماه قبل براي 

تسليم شدن اعالم آمادگي كرده بودند.

ــر انقالب در تبيين علت واقعي حمله اتمي آمريكا به ژاپن  رهب
ــان كردند: واقعيت آن است كه آمريكايي ها مي خواستند  خاطرنش
سالح جديدشان يعني بمب اتم را در يك ميدان واقعي آزمايش كنند 
كه اين كار را با كشتار مردم بي گناه هيروشيما وناكازاكي انجام دادند، 
اما اكنون در تبليغات خود، به اين جنايت لباس خدمت مي پوشانند. 
ــورد منافقانه در ماجراي استفاده از  ــرت آيت اهللا خامنه اي برخ حض
سالح شيميايي در سوريه را يك نمونه ديگر از فريبكاري هاي نظام 
ــتند. ايشان خاطرنشان كردند: رئيس جمهور و ديگر  استكبار دانس
مقامات آمريكايي بارها استفاده از سالح شيميايي را خط قرمز خود 
ــا حمالت شيميايي صدام  ــالم كردند، اما همين رژيم آمريكا ب اع
ــه حداقل 500 تن ماده  ــران، نه تنها مخالفت نكرد، بلك ــه ملت اي ب
شيميايي بسيار خطرناك در اختيار صدام قرار داد كه ديكتاتور بغداد 
ــور ايران را هدف  ــاده از آن، گاز خردل توليد و مدافعان غي ــا استف ب
ــافر در حمله ناو آمريكا به  قرار داد. ايشان، كشتار قريب به 300 مس
ــافربري ايران و حمايت بي دريغ اطالعاتي از صدام  هواپيماي مس
ــر جنايات رژيم آمريكا خواندند و افزودند: جنگ افروزي و  را از ديگ

اختالف افكني از ديگر خصوصيات نظام استكبار است.

 علت واقعي توطئه چيني استكبار 
در قبال جمهوري اسالمي

رهبر انقالب در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره به مقابله 
جبهه حق و جبهه استكبار در تمام طول تاريخ اين سوال مبنايي را 
مطرح كردند كه علت واقعي توطئه چيني استكبار در قبال جمهوري 

اسالمي چيست؟
رهبر انقالب در پاسخ به اين پرسش، به عامل اصلي شكل گيري 
انقالب اسالمي استناد كردند و افزودند: انقالب ملت بزرگ ايران 
ــراض به استكبار و عوامل  ــام منتخب اين ملت اساسا در اعت و نظ
ــن استكبار با توجه به  ــه و رشد يافته است، بنابراي ــكل گرفت آن ش
ــت اين نظام را تحمل كند،  ــات يادشده، اصوال قادر نيس خصوصي

مگر اين كه از شكست آن مايوس شود.
ــا توجه به ضرورت مايوس شدن  حضرت آيت اهللا خامنه اي ب
دشمن، به عنوان اصلي ترين عامل بازدارنده استكبار از ادامه توطئه 
عليه ملت ايران، تأكيد كردند: آحاد ملت ايران، جوانان و همه كساني 
كه به هر دليل حتي غيراسالمي، به ميهن و خاكشان عقيده دارند 
بايد كاري كنند كه در دل دشمن يأس به وجود آيد و از ادامه توطئه ها 
مايوس شود.  حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به استمرار دشمني 
ــالب تاكنون، خاطرنشان  ــه روساي جمهور آمريكا از اول انق هم
ــد: تحريك قوميت ها، تدارك كودتا، تحريك صدام و كمك  كردن
ــم و انواع فشارهاي ديگر، نشانه دشمني  بي پايان به عراق، تحري
مداوم آمريكا با ملتي است كه 35 سال پيش در منطقه حساس غرب 
آسيا، حركتي مستقل را آغاز كرد و با وجود همه دشمني ها، به رشد 

خود ادامه داد و به الگوي ملت هاي منطقه تبديل شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به نقش آفريني رئيس جمهور 
ــد: در آن زمان يكي از شبكه هاي  ــي آمريكا در فتنه 88 افزودن فعل
اجتماعي كه مي توانست به فتنه گران كمك كند احتياج به تعمير 

داشت، اما همين دولت آمريكا مانع توقف فعاليت هاي آن شد.
ــام و احمقانه بودند كه  ــا در اين خيال خ ــد: آنه ــان افزودن ايش
شبكه هاي اجتماعي و توييتر و فيسبوك مي توانند نظام اسالمي را 

بربيندازند، به همين علت همه امكانات خود را به خط كردند.
ــا را از ديگر روش ها و ابزارهاي دشمن  رهبر انقالب تحريم ه
ــت ملت ايران دانستند و تاكيد كردند: مشكل آنها اين  براي شكس
است كه اين ملت و ايمان و همبستگي او را نشناخته اند و از خطاها و 
شكست هاي گذشته درس نمي گيرند. حضرت آيت اهللا خامنه اي با 
استناد به بيان دائم ملت و نظام اسالمي در 35 سال اخير خاطرنشان 
كردند: همه موفقيت هاي ما و شكست هاي استكبار نشان مي دهد 
كه اقتدار و ايستادگي تنها راه برطرف كردن مزاحمت هاي دشمن 

و عقب زدن اوست و ملت اين مساله را بخوبي مي داند.

 بر حمايت از دولت اصرار دارم
ــه اي در بخش ديگري از سخنان خود  حضرت آيت اهللا خامن

ــته اي و مباحث پيرامون آن اشاره كردند  به موضوع مذاكرات هس
ــئوالني  ــئوالن داخلي و مس و گفتند: من بر حمايت از دولت و مس
ــده دارند اصرار دارم، زيرا حمايت از  ــه اجراي مذاكرات را به عه ك
ــه دولت ها را وظيفه خود مي دانم. ايشان افزودند: من چندين  هم
سال، مسئوليت اجرايي را به عهده داشتم و سنگيني و سختي كار 
ــئوالن اجرايي نيازمند  ــي را حس كرده ام و مي دانم كه مس اجراي
كمك و حمايت هستند، بنابراين حمايت من از دولت و مسئوالن 
ــان كردند: البته، از  ــي است. رهبر انقالب اسالمي خاطرنش قطع
طرف ديگر، من بر تثبيت حقوق ملت ايران از جمله حق هسته اي 
نيز تاكيد و اصرار دارم كه نبايد از حقوق ملت ايران، حتي يك قدم، 

عقب نشيني شود.

 در جزئيات مذاكرات مداخله نمي كنم
ــن در جزئيات مذاكرات  ــرت آيت اهللا خامنه اي گفتند: م حض
ــود دارد كه بايد رعايت  ــه نمي كنم، اما خطوط قرمزي وج مداخل
ــئوالن هم موظف به رعايت اين خطوط قرمز هستند  شوند و مس
ــاي دشمن هم به خود هراسي  ــد از فضاسازي ها و تهديده و نباي

راه دهند.
ايشان، علت اصلي تحريم ها بر ضد ملت ايران را، كينه ورزي 
استكباري آمريكا دانستند و افزودند: كينه آمريكا بر ضد ملت ايران 
همچون كينه شتري است و هدف آنها از فشارها اين است كه شايد 
ملت تسليم شود، اما اشتباه مي كنند، زيرا ملت ايران، با فشار، تسليم 

هيچ كس نخواهد شد. 
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: به فضل و توفيق الهي، 

ملت ايران فشارها را تحمل و آن را تبديل به فرصت خواهد كرد.
ــه برخي نقاط ضعف در  ــرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره ب حض
ــادي كشور و توهم  ــاي اقتص ــا و برنامه ريزي ه تصميم گيري ه
دشمن براي رخنه از طريق اين نقاط ضعف گفتند: برخالف توهم 
ــن، اين فشارها، فرصتي خواهد بود كه ما نقاط ضعف خود را  دشم

برطرف كنيم.

 تحريم ها كارساز نخواهد بود
ــد بود و خود  ــد: تحريم ها كارساز نخواه ــان تاكيد كردن ايش
ــوع پي برده اند، زيرا همواره در كنار  ــا هم به اين موض آمريكايي ه
تحريم، تهديد نظامي را نيز به كار مي برند و اين نشان مي دهد كه 

تحريم ها، هدف آنها را برآورده نمي كند.
ــر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: البته تهديد نظامي  رهب
هم كه پي درپي رئيس جمهور و ديگر مسئوالن آمريكايي بر زبان 

مي آورند، اقدامي مشمئزكننده و نفرت انگيز است.
حضرت آيت اهللا خامنه اي گفتند: رئيس جمهور آمريكا و ديگر 
ــاي تهديد نظامي ملت ايران، فكري به  ــات اين كشور، به ج مقام
ــود بكنند. بروند فكري  ــال اقتصاد ويران شده و قرض هاي خ ح
ــت آمريكا براي بيش از دو هفته تعطيل نشود. ايشان  ــد تا دول كنن
تاكيد كردند: ملت ايران به همه ملت هاي دنيا احترام مي گذارد، اما 
برخورد ملت ايران با متعرض، برخورد پشيمان كننده خواهد بود و 

آنچنان سيلي اي به متعرض خواهد زد كه هرگز فراموش نكند.

 رژيم صهيونيستي محكوم به زوال است
ــودن مقامات آمريكايي را به  ــر انقالب اسالمي موظف ب رهب
بيان سخناني كه موجب رضايت شبكه سرمايه داري صهيونيستي 
ــن و ذلت و بي آبرويي آنها برشمردند و خاطرنشان  ــود، مايه وه ش
ــتي محكوم به زوال است، زيرا اين رژيم  كردند: رژيم صهيونيس
مفلوك براساس زور و تحميل به وجود آمده و هيچ پديده تحميلي 

قابل دوام نيست.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اظهار تاسف از تملق گويي برخي 
دولت هاي اروپايي در مقابل صهيونيست هايي كه درواقع انسان 
ــتادگي  ــه به علت ايس ــتند، افزودند: در دوره اي، ملت فرانس نيس
رئيس جمهور اين كشور در مقابل انگليس و آمريكا، اعتبار سياسي 
ــوي نه فقط در مقابل  ــون دولتمردان فرانس ــب كرد، اما اكن كس
آمريكا، بلكه در مقابل رژيم نحِس نجِس صهيونيستي نيز اظهار 

ــه  ــتگي ملت فرانس خواري و كوچكي مي كنند كه مايه سرشكس
است كه خودشان بايد براي آن عالجي پيدا كنند.

 معناي حقيقي بسيج، حضور متن مردم در 
عرصه هاي مختلف است

ــر انقالب در بخش ديگري از سخنانشان معناي حقيقي  رهب
بسيج را حضور متن مردم در عرصه هاي مختلف دانستند و تاكيد 
كردند: اين يك اصل مسلم و بدون ترديد است كه هرجا مردم در 
ــتگي داشته باشند پيروزي قطعي  صحنه باشند و وحدت و همبس

است.
ــارك خواندند  ــري از همين حضور مب ــيج را مظه ايشان بس
ــل و دوران ها امتحان  ــيج در همه مراح و خاطرنشان كردند: بس

صداقت خود را بخوبي پس داده است.
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: هركس كه به ارزش هاي 
ــيج  اسالم پايبند است و براي زحمات، مجاهدت ها و خدمات بس
ــيجي به شمار مي رود؛ چه عضو مجموعه و  احترام قائل است، بس

سازمان بسيج باشد چه نباشد.

 توانايي هاي بسيج، كارگشاي عرصه هاي مختلف 
است

ــيج را، كارگشاي عرصه هاي مختلف  ايشان توانايي هاي بس
ــد و با اشاره به حضور قشرهاي مختلف مردم و چهره هاي  خواندن
ــي و اجتماعي در اين  ــي، هنري، سياس ــته علمي، فرهنگ برجس
ــيج بايد همچنان رشد و ارتقا  ــه افزودند: توانايي هاي بس مجموع

يابد.
ــي، عملي و  ــات اخالق ــدي به «الزام ــالب، پايبن ــر انق رهب
ــيج برشمردند و  ــتمر بس اجتماعي» را زمينه ساز رشد و تعالي مس
ــع، افزايش ظرفيت هاي  ــد: تقويت صبر و گذشت و تواض افزودن
ــت با مردم و تعامل صحيح  ــي، داشتن جنبه، برخورد بامحب درون
ــا محيط و جامعه و تالش بي وقفه براي خدمت از جمله الزاماتي  ب
ــيج را در پيشبرد اهداف كشور، از  است كه مي تواند مجموعه بس

تاثيرگذاري روزافزون برخوردار سازد.
ــا مي تواند مايه  ــيج با اين ويژگي ه ــان تاكيد كردند: بس ايش

استقرار، ثبات و ابهت و افتخار نظام باشد كه بحمداهللا هست.

 آينده روشن كشور، متعلق به جوانان است
ــش پاياني سخنان خود، جوان ها را مورد  رهبر انقالب در بخ
ــدي، آينده روشن و  ــرار دادند و گفتند: بدون هيچ تردي ــاب ق خط
اميدبخش كشور و نظام متعلق به شماست و شما جوانان خواهيد 
توانست كشور و ملت را به اوج توفيق برسانيد و الگو و نمونه كامل 

تمدن نوين اسالمي را تشكيل دهيد.
ــف سنگين از جانب  ــد: الزمه انجام اين وظاي ــان افزودن ايش
جوانان، تقويت دينمداري، تقوا، عفت و پاكيزگي روحي و همچنين 

علم، نشاط كاري، امانت، خدمات اجتماعي و ورزش است.
ــرت آيت اهللا خامنه اي  ــداي اين مراسم، با فرمان حض در ابت
ــول اهللا» دومين مرحله از  ــا رمز «محمد رس ــده كل قوا و ب فرمان
ــي بيت المقدس» در ــيج با عنوان «ال ــش گردان هاي بس  رزماي

 9 استان كشور به طور همزمان آغاز شد.
پيش از بيانات رهبر معظم انقالب سردار سرلشكر محمدعلي 
جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بيان اين كه 
استكبار جهاني پيكاري سخت، وسيع و چندبعدي را عليه انقالب 
ــي نظام نيازمند  ــت، گفت: استحكام ساخت درون ــاز كرده اس آغ
ــيج مردمي براي حضور در ميدان هايي  سازماندهي گسترده بس

است كه انقالب و نظام به آن احتياج دارد.
ــدي، رئيس سازمان  ــن سردار سرتيپ محمدرضا نق همچني
ــتضعفين نيز در سخناني با اشاره به جهاد همه جانبه  ــيج مس بس
ــيج گفت: امروز  ــاي مقاومت به عنوان ستون فقرات بس پايگاه ه
پايگاه هاي بسيج كانون بيداري و تكيه گاه امن براي مردم است.

ــيجيان حاضر در  ــداي اين ديدار همچنين جمعي از بس در ابت
مراسم برنامه «پرچمداران تمدن اسالمي» را اجرا كردند.

 رئيس مجلس: افراطيون نمي توانند با ايران شوخي كنند
ــا محكوم كردن اقدام  ــس مجلس شوراي اسالمي ب رئي
تروريستي كه روز سه شنبه در مقابل سفارت ايران در بيروت 
ــه نشنيده ايم افراطيون اقدامي  صورت گرفت، با بيان اين ك
ــد، تاكيد كرد: ترديدي  ــتي كرده باشن عليه رژيم صهيونيس
ــع را از اين سنخ  ــل بيشترين نف ــه آمريكا و اسرائي ــت ك نيس

علميات مي برند.
به گزارش ايرنا، علي الريجاني در سخناني در آغاز جلسه 
ــتي سال ها در  ــي ديروز افزود: آمريكا و رژيم صهيونيس علن
ــاع در لبنان و آشفتگي و تفرقه  ــه هم ريختگي اوض آرزوي ب

بين مسلمانان بوده اند. 
ــن جهت چند سال است كه در سوريه  ــت: به همي وي گف
معركه گرفته اند تا بتوانند هم در محور مقاومت لطمه ايجاد و 

هم زمينه درگيري بين مسلمانان را فراهم كنند.
ــس مجلس با بيان اين كه برخي كشورهاي منطقه در  رئي
ــه عمليات در سال هاي گذشته سابقه اي  ساماندهي اين گون

ــوء داشته اند، گفت: آنها را از سال هاي پيش مي شناسيم و  س
حتي خودشان گفته بودند كه در تشكيل گروه هاي ماجراجو 

نقش داشته اند. 
ــراي منطقه و  ــي ب ــالي اصل ــرد: ب ــان ك وي خاطرنش
ــلمانان همين جريان تكفيري وهابي است كه در تحجر  مس
ــوارج شباهت دارند. اين جريان  ــيار به خ و سطحي نگري بس
ــد شوخي كند  ــوري اسالمي نمي توان ــا جمه ــد كه ب مي دان
ــري در كشتن كاركنان  ــه يك بار تجربه چنين بازيگ چرا ك
ــتان را داشته و آثار و نتايج آن  ــولگري ايران در افغانس كنس
ــت: البته  ــد.  رئيس مجلس گف ــده كرده  ان ــي مشاه را بخوب
ــلمين با  ــه دليل استراتژي وحدت مس ــوري اسالمي ب جمه
ــرار مي دهد، اما  ــائل را مورد تحليل ق ــه اين گونه مس حوصل
نمي گذارد آتش جهنم سارقان شريعت، سيماي نوراني آيين 
محمدي(ص) را بسوزاند و شعله حماقت افراطيون تكفيري 

خرمن دستاوردهاي فداكاري مسلمانان را نابود كند.

 رئيس قوه قضاييه از علما به عنوان افرادي تاثيرگذار در 
ساختن هويت جوامع نام برد و گفت: حفظ ياد اين علماي تالشگر 

و زحمتكش، ارج نهادن به سازندگان هويت ملي است.
ــادق آملي الريجاني ديروز در  ــه گزارش ايرنا، آيت اهللا ص ب

آيين آغاز به كار كنگره بين المللي ابن شهر آشوب ساروي 
ــي در ساري افزود: هويت كشورمان مرهون  مازندران
اقدامات علمي دانشمندان و فقهايي است كه در طول 

تاريخ براي ما انجام دادند.
ــه از تهاجم فرهنگي غرب به  رئيس قوه قضايي

ــراي قطع هويت جامعه نام  عنوان روشي ب
برد و اظهار كرد: قطع هويت شخصي 

و رهايي انسان از گذشته، بحران 
مدرنيته است كه اكنون جوامع 
ــتد. وي  غربي به آن مبتال هس
ــت و پيشينه  ــزود: حفظ هوي اف

ــزاري همايش ها،  ــي و ديني است و برگ ــي كار عقالن تاريخ
ــا از جمله اقدام ها براي حفظ  ــا و بزرگداشت هاي علم كنگره ه

هويت به شمار مي رود.
اولين كنگره جهاني ابن شهر آشوب صبح ديروز با بازخواني 
ــي از بيانات رهبر معظم انقالب كه اول مهر  بخش هاي
ماه امسال در ديدار امام جمعه ساري و ديگر متوليان 
ــده اين كنگره با ايشان ابراز شد، آغاز به  برگزاركنن
كار كرد. ابوجعفر محمد بن علي بن شهرآشوب بن 
ابونصر ابن ابوالجيش مازندراني ملقب به رشيدالّدين 
ــن شهرآشوب از  ــن و مشهور به اِب و عزالّدي
ــزرگ و معروف شيعه به سال  عالمان ب
ــري در ساري  489هجري قم
ــود و سال  ــه جهان گش ديده ب
588 در نودونه سالگي در حلب 

بدرود حيات گفت.

آملي الريجاني: تهاجم فرهنگي در پي نابودي هويت جامعه است

 رئيس جمهور:
 گزينه تهديد روي ميز مذاكره 

تاثيرگذار نيست 
همزمان با آغاز مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 رئيس جمهوري 
اسالمي ايران تاكيد كرد: گزينه تهديد و باروت روي ميز مذاكره 

تاثيرگذار نيست. 
ــن  ــزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حس به گ
ــت ديروز هيات دولت افزود: جمهوري اسالمي  روحاني در نشس
ايران هيچ گاه حاضر نيست از حقوق حقه و از منافع ملي خود كوتاه 
بيايد و از خطوط قرمزي كه نظام جمهوري اسالمي ايران و ملت 

ايران ترسيم كردند، عقب نشيني كند.
روحاني با بيان اين كه اگر بر فرض يك نگراني منطقي وجود 
دارد، آن نگراني بايد از طريق مذاكره حل و فصل شود، تاكيد كرد، ما 
در مذاكرات قبلي، ُحسن نيت خود را اثبات كرده ايم. رئيس جمهور 
با بيان اين كه بي ترديد موفقيت در اين مذاكرات به نفع همه است، 
اظهار كرد: ما دنبال بازي بُردـ  بُرد هستيم و در مذاكرات اگر كسي 
ــد بداند كه هم مذاكرات ناموفق  ــال راه حل تحميلي باشد، باي دنب

خواهد بود و هم نتيجه مذاكرات با دوام نخواهد بود.

اين مذاكرات براي يك دوره 6 ماهه است
روحاني تاكيد كرد: بايد مذاكرات در چارچوب منطق، احترام 
و منافع متقابل باشد، مخصوصا اين مذاكرات كه براي يك دوره 
ــادل و معتدلي باشد و به نفع  ــش ماهه است اگر مذاكرات متع ش
ــه باشد، مي تواند مبنايي باشد براي مذاكرات بلندمدت ما كه  هم
آن مذاكرات بلندمدت مي تواند منافع خودمان و منافع ديگران را 

هم ان شاءاهللا تامين كند.

گفت وگوي تلفني رئيس جمهور با نخست وزير انگليس
ــش از اين با  ــال رئيس جمهور كشورمان كه پي ــن ح در همي
ــته اي، تلفني  روساي جمهور روسيه و چين درباره مذاكرات هس
ــت وزير انگليس هم  ــو كرده بوده سه شنبه شب با نخس گفت وگ

مذاكره كرد. 
ــد بر اينكه نبايد اجازه  ــن مكالمه تلفني، روحاني با تاكي در اي
ــن اقدام تاثيرگذار را  ــم مانع تراشي برخي، روند بردـ  برد اي بدهي
ــوان تبعيض را در  ــه كند، اظهار كرد: به هيچ عن ــا مشكل مواج ب
ــي داريم در مذاكراتي برابر  ــن حوزه نخواهيم پذيرفت و آمادگ اي
ــرام متقابل به نگراني هاي منطقي دو طرف توجه كنيم،  و با احت
ــن اميدوارم نتايج اين مذاكرات باعث ايجاد ثبات و امنيت  بنابراي

بيشتر در منطقه حساس خاورميانه شود.

اولين روز مذاكرات
ــن روز مذاكرات ايران و 1+5 ديروز با ديدار دوجانبه وزير  اولي
ــت خارجي اتحاديه اروپا  ــئول سياس امورخارجه كشورمان و مس

برگزار شد.
ــه گزارش ايرنا، جمع بندي مذاكرات پيشين و رايزني درباره  ب
ــاي مذاكرات ديروز  ــه مذاكرات از جمله محوره چگونگي ادام

محمدجواد ظريف و كاترين اشتون بود. 
ــرك، گفت وگوهاي ايران و  ــت مشت پس از پايان اين نشس
1+5 عصر ديروز به وقت ژنو آغاز شد و حال بايد منتظر ماند كه آيا 
طرفين در اين دور مي توانند به توافقي كه در گفت وگوهاي قبلي 

به دليل كارشكني هاي فرانسه نتوانستند برسند، دست يابند.
اين در حالي است كه به گزارش فارس، شبكه خبري الميادين، 
در خبري اعالم كرد كه فرانسه از مواضع سختگيرانه اش در مورد 

توافق هسته اي با ايران عقب نشسته است.

بيانيه نمايندگان در حمايت از مذاكره كنندگان
ــن حال نمايندگان مجلس در بيانيه اي با تاكيد بر اين  در همي
ــران بويژه وزير امورخارجه  ــته اي اي كه به تيم مذاكره كننده هس
ــاد دارند، خطاب به كشورهاي غربي اعالم كردند: چنانچه  اعتم
ــد مذاكرات را به يك روند فرسايشي و وقت كشي مبدل  بخواهن
كنند، مجلس شوراي اسالمي تصميمات مبتني بر مطالبه ملت 
ــران را اتخاذ كرده و حتي در نوع همكاري هاي جديد با آژانس  اي

بين المللي انرژي اتمي نيز تجديدنظر خواهد كرد.
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رهبر معظم انقالب در جمع  ده ها هزار بسيجى:

خط قرمزهاي هسته اي بايد رعايت شود

واكنش تهران به تصويب 
قطعنامه حقوق بشري عليه ايران

سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به تصويب قطعنامه 
ــت مجمع عمومي  حقوق بشر عليه ايران دركميته سوم نشس
سازمان ملل گفت: بانيان قطعنامه در حالي به اغراق گويي و 
سياه انگاري در قبال وضع حقوق بشر در ايران پرداخته اند كه 
ــدد نقض حقوق بشر شهروندان  ــي به موارد متع از پاسخگوي

خويش ناتوان هستند.
ــرد: متاسفانه و  ــر، مرضيه افخم اظهار ك ــه گزارش مه ب
براساس روال چند سال گذشته، تعدادي از كشورهاي غربي 
به پيشگامي كانادا با اهداف سياسي و به ادعاي نقض حقوق 
ــان دركميته سوم مجمع  ــر، قطعنامه اي را عليه كشورم بش

عمومي سازمان ملل متحد مطرح و به تصويب رساندند.
ــال جاري به تحوالت  ــزود: اگرچه در قطعنامه س وي اف
ــه يازدهمين دوره  ــر در جمهوري اسالمي ايران از جمل اخي
ــت تدبير و اميد  ــت جمهوري و اقدامات دول ــات رياس انتخاب
ــارات مختصري شده است ولي در كليت قطعنامه به طور  اش
ــع ذكر شده است كه منبع و ماخذي  ــدد نكات خالف واق متع
ــز سايت هاي رسانه اي مرتبط با بانيان غربي اين قطعنامه  ج

و گروه هاي تروريستي بدنام و وابسته ندارد.
ــرد: جمهوري  ــه اضافه ك ــوي وزارت امورخارج سخنگ
اسالمي ايران هرگونه استفاده ابزاري و سياسي از حقوق بشر 
ــوم مي كند و از اين كه ساز  ــتقل را محك عليه كشورهاي مس
ــاي حقوق بشري سازمان ملل متحد دستاويز  و كار و ابزاره
سياست بازي هاي كشورهاي غربي قرار گرفته متاسف است 
ــف اين قطعنامه و همچنين محتواي آن را قويا مردود  و تعري
ــه چشم خود را به روي  ــد. افخم افزود: بانيان قطعنام مي دان
ــته اند و  وضع وخيم حقوق بشر در كشورهاي متحد خود بس
حتي خودشان امروزه موارد سيستماتيك و وحشتناك نقض 

حقوق بشر را در پرونده دارند.


