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 موفقيت پزشكان ايراني 
در درمان سرطان كبد كودكان

ــرطان كبد در  ــكان ايراني موفق به درمان س پزش
كودكان به كمك سلول هاي بنيادي شدند.

ــتان محك كه  ــكان بيمارس به گزارش مهر، پزش
ويژه درمان سرطان كودكان است،  اعالم كردند موفق 
ــتوم در كودكان با  ــرطان كبد يا هپاتوبالس به درمان س
تزريق سلول هاي بنيادي شده اند و نخستين مورد اين 

درمان روز گذشته از بيمارستان محك مرخص شد.
اين نخستين بار است كه از پيوند سلول هاي بنيادي 
ــتفاده و  ــرطان كبد در كودكان در ايران اس در درمان س
ــت و دومين كودك در جهان است كه از اين  آرين، بيس

طريق درمان شده است.
ــت بخش پيوند  دكتر اميرعباس هدايتي، سرپرس
ــلول هاي بنيادي اين بيمارستان در جمع خبرنگاران  س
گفت: هپاتوبالستوم شايع ترين سرطان كبد در كودكان 
ــرها گزارش مي شود و درمان آن  ــت و بيشتر در پس اس
ــيمي درماني پس از جراحي  مبتني بر جراحي تومور و ش
ــتوم  ــزود: در مواردي كه هپاتوبالس ــت. هدايتي اف اس
ــاي ديگر مانند  ــه بافت ه ــالوه بر كبد ب ــودك ع در ك
ــرايت كرده  ــتخوان يا ريه ها نيز س ــتخوان، مغز اس اس
ــد، احتمال زنده ماندن كودك براي پنج سال بعد از  باش
جراحي و شيمي درماني، 25 درصد تعيين مي شود، اما با 

جداسازي سلول هاي بنيادي از خون بيمار و تزريق آن 
ــرطان را در  مجددا به كودك مي توان احتمال درمان س

كودك به بيش از 70 درصد رساند.
ــان  ــادي در درم ــلول هاي بني ــتفاده از س وي اس
ــرطاني مانند تومورهاي كبدي، ريوي،  تومورهاي س
ــز از پژوهش هاي جديد  ــوي و تومورهاي مغز را ني كلي
ــمرد و عنوان كرد:  ــلول ها برش ــاره درمان با اين س درب
ــتوم نيز براي پيوند  دومين كودك مبتال به هپاتوبالس
سلول هاي بنيادي ديروز در بيمارستان محك بستري 
شده است. ايران پس از آمريكا، ايتاليا و ژاپن، چهارمين 
ــتوم  ــت كه موفق به درمان هپاتوبالس ــور دنياس كش

كودكان با نتايج موفق شده است.
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 متاسفانه برخي دولت هاي مسلمان، به عواقب حمايت از اين جريان بي توجهند
 امروز مهم ترين مساله دنياي اسالم، وحدت است

 مستكبران تالش مي كنند براي تحت الشعاع قرار دادن بيداري اسالمي 
پيروان مذاهب مختلف اسالمي را با يكديگر درگير كنند 

جريان تكفيري خطري بزرگ براي دنياي اسالم

 اجراي توافق ژنو
 از امروز آغاز مي شود

روز 
سرنوشت 
كميته ملي 

المپيك
 افشاگري، تغيير قوانين،

  البي، تماس تلفني و جلسات
  پشت پرده براي انتخابات

 امروز به پايان مي رسد
اميد توفيقي/ گروه ورزش

ــماري از  ــيع  ش ــام  جنجال ها و تالش هاي وس تم
مديران ورزشي و غير ورزشي براي كسب  كرسي هاي 
ــر امروز با  ــك ، بعدازظه ــه ملي المپي ــي كميت مديريت
ــيد؛  ــي به پايان خواهد رس ــزاري مجمع انتخابات برگ
ــت كمي از شمار  ــمار نامزدهاي آن دس مجمعي كه ش

راي دهندگان ندارد! 
ــال 1325 به عضويت كميته  ــران در حالي از س اي
ــه پس از پيروزي  ــت ك بين المللي المپيك درآمده اس
 اتقالب اسالمي تاكنون حسين شاه حسينى (سال هاي

ــن  ــا 63)، حس ــى داوودى (59 ت  59-58)، مصطف
ــمى طبا (65 تا  ــرد (63 تا 65 )، مصطفى هاش غفورى ف
ــين  ــى كالنترى (67 تا 71)، حس 67 و 75 تا 83)، عيس
محلوجى (71 تا 75)، رضا قراخانلو(83 تا 87  )و محمد 

ــن كميته را برعهده  ــت اي على آبادى ( 87 تا 92) رياس
ــن ميان محمد علي آبادي چيزي  ــته اند، البته در اي داش
بيش از يك سال و نيم به دليل آنچه تعليق ورزش ايران 
خوانده شد بيش از مهلت چهارساله خود بر اين كرسي 
ــروز  62 نفر حق راي  ــع انتخابات ام ــت. در مجم نشس
دارند، و اين در حالي است كه با وجود منع قانوني حضور 
نامزدهاي  دوشغله ، امروز براى حضور در سمت رياست 
(10 نفر)، دبير كلى (8 نفر)، نايب رئيسى (17 نفر)، خزانه 
ــر) و در مجموع  ــات اجرايى (20 نف ــر) و هي دارى (9 نف

38 نفر  نامزد شده اند. 
موضوع تعليق ورزش و تعويق انتخابات را مي توان 
نقطه آغازين حاشيه و جنجال رسانه اي انتخاب دهمين 
ــس اين كميته پس از پيروزي انقالب خواند؛ جايي  رئي
ــا طي چند ماه   ــروي وف ــه پس از چندي محمود خس ك

ادعاهاي دنباله دار دو نكته را فاش ساخت؛ 
ادامه در صفحه 18

لغو تحريم هاي صنعت خودروسازي، پتروشيمي، طال و فلزات گرانبها 
بخشي از تعهدات 1+5 است كه از امروز  به اجرا درمي آيد

ــترك» يا  ــتين گام «برنامه اقدام مش اجراي نخس
ــود و ايران و 5+1  ــان توافق ژنو از امروز آغاز مي ش هم
عمل به تعهداتي را كه در قالب اين توافق نامه به يكديگر 

داده اند، شروع مي كنند.
براساس توافق نامه ژنو و همچنين توافقي كه پس 
از آن، ميان مقامات ايران و 1+5 درباره اجراي اين برنامه 
ــروز برخي تحريم هاي  ــترك صورت گرفت، از ام مش
ــده عليه ايران از جمله تحريم در بخش هاي  اعمال ش
ــط، طال و فلزات  ــيمي و خدمات مرتب صادرات پتروش
ــازي و همچنين تحريم هاي  گرانبها، صنعت خودروس
ــود و  ــاي غيرنظامي لغو مي ش ــه هواپيماه ــوط ب مرب
ــازي 20 درصدي خود را  در مقابل ايران فعاليت غني س

متوقف مي كند.
ــاني كه قرار است از سوي  ــاس، بازرس بر همين اس
آژانس، راستي آزمايي تعهدات كشورمان در توافق ژنو 

را بررسي كنند روز شنبه وارد كشورمان شدند.
بازرسان آژانس هر ماه گزارش هايي به كميسيون 
ــئوليت  ــيون مس ويژه اي ارائه مي كنند كه اين كميس
ــده دارد تا تعللي در  ــري تعهدات دوطرف را به عه پيگي

اداي تعهدات ايجاد نشود.
ــالوه بر لغو برخي تحريم هاي ايران، متعهد  1+5 ع
ــش ماه، مبلغ چهار ميليارد و دويست  ــده در مدت ش ش
ــران را آزاد  ــده اي ــون دالر از دارايي هاي بلوكه ش ميلي
ــه ميزان 550  ــن بخش از اين دارايي ها ب ــد كه اولي كن
ــود.  ــون دالر، در دوازدهم بهمن، پرداخت مي ش ميلي

ــن حال يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين المللي  در همي
انرژي اتمي در گزارشي با بيان اين  كه آژانس به عنوان 
ــته اي مندرج در  ــتي آزمايي اقدامات هس مسئول راس
توافق ژنو تعيين شده است، نوشت: آژانس براي اجراي 
ــش ميليون يورو نياز دارد كه نيم  ــش ماهه، حدود ش ش

ميليون آن از طريق جابه جايي فعاليت ها امكان دارد.
ــارس، آمانو درخصوص گزارش دهي  به گزارش ف
نيز اعالم كرده كه عالوه بر گزارش هاي فصلي، آژانس 
به صورت ماهانه شورا را درخصوص اجراي فعاليت هاي 
ــتي آزمايي در رابطه با برنامه در دست اقدام، مطلع  راس

خواهد كرد.
ــد  ــيدعباس عراقچي، عضو ارش در همين حال س
ــته اي ايران اعالم كرد: اتحاديه  تيم مذاكره كننده هس
اروپا در نشست امروز وزراي خارجه خود، قوانين تحريم 
ــاس توافق ژنو  ــالمي ايران را براس عليه جمهوري اس
ــور حقوقي و بين الملل  وزير  ــالح مي كند.معاون ام اص
ــخ به اين پرسش  امور خارجه در گفت وگو با ايرنا در پاس
ــروز چه خواهد بود،  ــه اقدامات طرف آمريكايي از ام ك
ــنبه (امروز)  ــرد: طرف آمريكايي نيز روز دوش اظهار ك
ــتورالعمل هاي الزم را به بانك ها،  طبق توافق ژنو دس

شركت ها و موسسات اقتصادي ابالغ مي كند.
ــته اي تصريح  ــد تيم مذاكره كننده هس عضو ارش
ــالمي ايران نيز براساس توافق ژنو  كرد: جمهوري اس
ــازي 20 درصد  ــدات خود را از جمله تعليق غني س تعه

اجرا مي كند.

ــر معظم انقالب  ــرت آيت اهللا خامنه اي رهب حض
ــالروز ميالد تاريخ ساِز نبي  ــته س ــالمي در خجس اس
ــادق (ع) در  ــالم و والدت پربركت امام ص مكرم اس
ديدار «جمعي از مسئوالن كشور، مهمانان كنفرانس 
ــردم»، با دعوت از  ــالمي و گروه هايي از م وحدت اس
ــالم براي برآورده ساختن انتظارات پيامبر  جهان اس
ــاله دنياي  ــد كردند: امروز مهم ترين مس خاتم، تاكي
ــت و با وجود همه توطئه ها، آينده  ــالم، وحدت اس اس
ــي و بيداري  ــو «وحدت، آگاه ــالمي در پرت امت اس

اسالمي»، درخشان و نويدبخش خواهد بود.
ــاني دفتر مقام معظم  به گزارش پايگاه اطالع رس
رهبري، حضرت آيت اهللا خامنه اي با تبريك عيد سعيد 
ــم حضرت محمد مصطفي (ص) و  ميالد پيامبر اعظ
ــادق (ع)، «آزادي از  ــام جعفر ص ــت ام والدت پربرك
تصورات و اوهام» و سپس تالش براي «آزادي از ظلم 
و ستم حكومت هاي مستبد و ايجاد حكومت عادالنه» 
را دو روش اساسي اسالم براي آزادي بشر برشمردند و 
افزودند: ملت هاي مسلمان بايد با ايجاد آزادي دروني و 

فكري، تالش كنند با دستيابي به «استقالل سياسي، 
استقرار حكومت هاي مردمي، برپايي مردمساالري 
ــريعت اسالم»، خود را به  ديني و حركت براساس ش

آزادي مورد نظر اسالم عزيز برسانند.
ايشان، توطئه ها و تحركات دشمنان اسالم براي 
ــالمي  ــعادت امت اس جلوگيري از آزادي حقيقي و س
ــان كردند:  را، پيچيده و چندبعدي خواندند و خاطرنش
ــي  ــلمانان، محور اساس ــالف ميان مس ــاد اخت ايج

ترفندهاي استكبار است.
ــصت و پنج  حضرت آيت اهللا خامنه اي، تالش ش
ــاله براي فراموش شدن مساله فلسطين و تحميل  س
ــتي  وجود رژيم جعلي، جنايتكار و غاصب صهيونيس
ــه اي از تالش هاي  ــلمان را، نمون ــر ملت هاي مس ب
ــتبدانه آمريكا و ديگر زورگويان جهاني خواندند  مس
ــان، 22 روزه و  ــاي 33 روزه لبن ــد: جنگ ه و افزودن
هشت روزه غزه نشان داد بجز برخي دولت ها كه عمال 
ــده اند ملت هاي مسلمان با  حافظ منافع بيگانگان ش
هوشياري، هويت و موجوديت فلسطين را حفظ كرده 

و به رژيم صهيونيستي و حاميانش سيلي مي زنند.
ــائل جهان  ــر انقالب در نگاهي كالن به مس رهب
اسالم، غافل كردن امت اسالمي از مساله فلسطين را 
از جمله اهداف مهم دشمنان اسالم در به راه انداختن 
ــه اختالف و ترويج  ــاي داخلي، دامن زدن ب جنگ ه

تفكرات تكفيري و افراطي برشمردند.
ــد: عده اي  ــف عميق افزودن ــان با ابراز تأس ايش
ــتي،  تكفيري به جاي توجه به رژيم خبيث صهيونيس
ــلمانان را تكفير  ــريعت، اكثر مس ــم اسالم و ش به اس
ــونت و اختالف  ــاز جنگ و خش ــد و زمينه س مي كنن
مي شوند و به همين علت، وجود اين جريان تكفيري، 
ــالم است.رهبر انقالب با  مژده اي براي دشمنان اس
اشاره به آيه شريفه «اَشّداء علي الكّفاِر ُرَحماء بَيَنُهم» 
افزودند: جريان تكفيري، اين دستور صريح پروردگار 
را ناديده مي گيرد و با تقسيم مسلمانان به «مسلمان و 

كافر»، آنها را به جان هم مي اندازد.
ايشان سؤال كردند: با اين وضع آيا كسي مي تواند 
ــتيباني مالي و  ــد كند كه وجود اين جريان و پش تردي

ــتگاه هاي امنيتي و خبيث  ــليحاتي از آن، كار دس تس
دولت هاي استكباري و دست نشاندگان آنها نيست؟

حضرت آيت اهللا خامنه اي با توجه به اين واقعيات، 
ــالم  جريان تكفيري را خطري بزرگ براي دنياي اس
ــورهاي اسالمي براي  ــمردند و با توصيه به كش برش
ــياري كامل، افزودند: متأسفانه برخي  مراقبت و هوش
ــلمان، به عواقب حمايت از اين جريان  دولت هاي مس
بي توجهند و نمي فهمند كه اين آتش، دامن همه آنها 

را هم خواهد گرفت.
ــديد اختالفات ميان  ــالمي، تش رهبر انقالب اس
شيعه و سني و افزايش درگيري هاي داخلي ملت هاي 
ــر را عكس العمل  ــال اخي ــه چهار س ــلمان در س مس
ــتمگران جهاني در مقابل تشديد بيداري اسالمي  س

در تعدادي از كشورها برشمردند.
ــان افزودند: مستكبران تالش مي كنند براي  ايش
ــالمي، پيروان  ــرار دادن بيداري اس ــعاع ق تحت الش

مذاهب مختلف اسالمي را با يكديگر درگير كنند
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 انتقاد آملي الريجاني از
 بازداشت موقت هاي طوالني

ــتر  ــا تاكيد بر ضرورت نظارت بيش ــس قوه قضاييه ب رئي
ــتان هاي مراكز استان ها  ــتري و دادس ــاي كل دادگس روس
ــت: پرونده هاي داراي زنداني  ــر پرونده هاي زنداني دار گف ب
ــان ممكن، تعيين  ــد در كوتاه ترين زم ــت موقت، باي بازداش

تكليف شوند.
ــفانه مواردي  آيت اهللا آملي الريجاني  با بيان اين كه متاس
گزارش شده است كه فردي چند ماه در بازداشت موقت بوده 
است، افزود: اميدواريم روساي كل دادگــستري در استان ها 
ــيت به خرج  ــبت به اين موضوع حساس به صورت جدي نس

دهند و اين قبيل پرونده ها در اولويت قرار گيرد.

گفت وگوي تلفني بان كي مون با ظريف
ــازمان  وزير امور خارجه از گفت وگوي تلفني با دبيركل س
ملل متحد خبر داد و گفت: در اين تماس بر موضع جمهوري 
ــرطي براي  ــاره نپذيرفتن هيچ پيش ش ــالمي ايران درب اس

حضور در كنفرانس ژنو 2 تاكيد كردم. 
به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف، روز شنبه در كنفرانس 
ــنگال عنوان كرد: اگر  ــترك با وزير خارجه س مطبوعاتي مش
ــورت بگيرد جمهوري  ــرط ص دعوت از ايران بدون پيش ش
ــركت مي كند. وي افزود: قبول  ــالمي در اين مذاكرات ش اس
نكردن پيش شرط ربطي به محتواي آن ندارد و به طور كلي 

ما با اصل شرط مخالفيم. 
ــكيل جبهه مشتركي براي پيداكردن  وي همچنين از تش

راه حل منطقي براي بحران خبر داد.

 استراو: از حجم زيرساخت ها در تهران
 جا خوردم

وزير خارجه اسبق انگليس كه بتازگي به تهران سفر كرده 
ــار يادداشتي در روزنامه اينديپندنت نوشت: وقتي  بود، با انتش
ــه همراه هيات پارلماني بريتانيا از فرودگاه [امام] خميني به  ب
ــهر تهران در حال حركت بوديم،  ــمت هتلمان در مركز ش س
ــال كه من به ايران  ــاخت هايي كه در اين 9 س از حجم زيرس
ــده، جا خوردم. تهران بي توجه به تحريم ها  ــاخته ش نرفتم س
ــد، به مادريد يا  ــبيه مثال بمبئي يا قاهره باش بيش از آن كه ش

آتن شباهت دارد.
ــش ديگري از اين  ــتراو در بخ به گزارش فارس، جك اس
ــت با ابراز اميدواري از اين كه اوباما بتواند در برابر نفوذ   يادداش
ــتي در كنگره آمريكا مقاومت  ــت وزير رژيم صهيونيس نخس
ــود، اين ايران  ــت: «اين دفعه، اگر توافقي نش ــته اس كند، نوش
ــد دوره احمدي نژاد منزوي مي ماند، بلكه  نخواهد بود كه مانن
تحريم ها هستند كه رو به فرسايش مي روند. روسيه و چين كه 
ــند. فشار صادركننده هاي اروپايي هم بخصوص  كنار مي كش
ايتاليايي ها و آلماني ها تشديد مي شود. (هواپيماي لوفت هانزايي 

كه با آن از تهران برمي گشتيم پر بود از تجار آلماني.)

ادامه از صفحه اول
ــپس با برجسته كردن اقدامات شنيع جريان تكفيري  و س
نظيِر «جويدن جگر انسان هاي به قتل رسيده»، اصل اسالم را 

در افكار عمومي جهانيان زشت جلوه دهند.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: بدون ترديد اين مسائل 
ــت و قدرت هاي جهاني براي ايجاد  يكباره به وجود نيامده اس

آنها، مدت ها برنامه ريزي و سياستگذاري كرده اند. 
حضرت آيت اهللا خامنه اي مقابله با هر عامل ضد وحدت را 
تكليف بزرگ شيعه و سني و ديگر شاخه هاي مذهبي خواندند 
و خاطرنشان كردند: نخبگان سياسي، علمي و ديني براي ايجاد 

وحدت در جوامع اسالمي، وظايف سنگيني برعهده دارند.
ــالم»  ــر انقالب در همين زمينه، «علماي دنياي اس رهب
ــا از اختالفات فرقه اي و مذهبي،  ــتن ملت ه را به برحذر داش
«دانشمنداِن دانشگاه ها» را به تبيين اهميت اهداف اسالمي 
ــالمي»  ــي امت اس ــجويان و «نخبگان سياس ــراي دانش ب
ــالم  ــمنان اس ــه تكيه بر مردم و دوري از بيگانگان و دش را ب
ــاله در دنياي  فراخواندند و تاكيد كردند: امروز مهم ترين مس

اسالم، وحدت است.

 خروج تدريجي از سلطه مستقيم استعمارگران
ــاره به خروج تدريجي ملت هاي مسلمان از  ــان با اش ايش
زير بار سلطه مستقيم استعمارگران، هشدار دادند: مستكبران 
ــلطه مستقيم را با سلطه غيرمستقيم  درصددند منافع دوران س

سياسي، فرهنگي و اقتصادي تامين كنند.
ــي» را تنها  ــه اي «بيداري و آگاه ــرت آيت اهللا خامن حض
ــمردند و خاطرنشان كردند:  ــالمي برش ــعادت امت اس راه س
ــت جغرافيايي ممتاز، ميراث تاريخي  ــات فراوان، موقعي امكان
بسيار ارزشمند و منابع اقتصادي بي نظير كشورهاي اسالمي، 
ــزت و كرامت و آقايي  ــايه وحدت و همدلي، ع ــد در س مي توان

مسلمانان را رقم بزند.
ــتحكام الگوي  ــالمي و اس ــروزي انقالب اس ــان پي ايش
ــاي  ــال توطئه ه ــود 35 س ــا وج ــالمي را ب ــوري اس جمه
ــش  ــده نويدبخ ــانه هاي آين ــتكبران، از نش ــون مس گوناگ
ــه فضل الهي ملت  ــتند و تأكيد كردند: ب ــالمي دانس امت اس
ــه دارتر  ــر، ريش ــه روز قوي ت ــالمي روز ب ــام اس ــران و نظ  اي

و مقتدرتر خواهد شد.
ــرت آيت اهللا خامنه اي، دقايقي در  ــان اين ديدار، حض در پاي
جمع مهمانان خارجي كنفرانس وحدت اسالمي حضور يافتند.

 رئيس جمهور: پيروي از نداي وحدت بخش 
امام(ره)  تنها راه نجات امت اسالمي است

قبل از سخنان رهبر انقالب اسالمي، روحاني رئيس جمهور 
ــرت امام جعفر  ــارك پيامبر خاتم و حض ــك ميالد مب ــا تبري ب
ــي  ــادق (ع)، به تاريكي مطلق فرهنگي، اجتماعي و سياس ص

ــاره كرد و گفت: در آن اوضاع اسفبار، ميالد  دوران جاهليت اش
پيامبر رحمت، نور هدايت و رستگاري را در تاريخ جاري كرد.

ــاره به مشكالت و اختالفات موجود در  رئيس جمهور با اش
جهان اسالم گفت: بي ترديد پيامبر اسالم در مقابل منحرفين 
ــاني كه راه تكفير و افراط و درگيري را در پيش گرفته اند  و كس
ــالمي بايد بار ديگر به ياري پيامبر  ــت و جوامع اس در رنج اس

رحمت به پا خيزند.
روحاني پيروي از نداي وحدت بخش امام خميني را تنها راه 
نجات امت اسالمي خواند و گفت: دين واحد، پيامبر واحد، منافع 
ــترك، آرمان هايي همچون فلسطين  مشترك، دشمنان مش

اشغال شده و قدس عزيز مي تواند مسلمانان را متحد كند.
رئيس جمهور افزود: امت اسالمي بايد با رجوع به 
قرآن و در پرتو تدبير، عقالنيت، اعتدال، اميد و تالش 

بي وقفه، تمدن اسالمي را دوباره احيا كند.

 پيام رهبر انقالب به اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانشجويان در اروپا

حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در 
پيامي به چهل و هشتمين نشست ساالنه اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانشجويان در اروپا تاكيد كردند: فرزندان ملت ايران 
ــگاه هاي مختلف جهان به كسب دانش مشغولند،  كه در دانش
ــه در خاك كشور سرافراز خود  ــمند ريش همچون نهال ارزش
دارند و ثمرات ارزشمندي را تقديم ميهن و ملت خود خواهند 
كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
متن اين پيام كه در مركز اسالمي امام علي(ع) وين، پايتخت 
ــلمين جواد اژه اي  ــالم والمس ــوي حجت االس اتريش از س

ــجويان در اروپا  ــري در امور دانش ــده مقام معظم رهب نماين
قرائت شد، به شرح زير است:
بسم اهللا الّرحمن الّرحيم

ــگاه هاي گوناگون  جوانان و فرزندان ملت ايران كه در دانش
جهان به كسب دانش مشغولند، نهال هايي ارزشمندند كه ريشه 
در خاك حاصلخيز كشور سرافراز خود دارند و همچون برادران 
و خواهرانشان در دانشگاه هاي زنده و پر تحرك كشور، ثمرات 
ارزشمندي را تقديم ميهن و ملت خود خواهند كرد، ان شاءاهللا.

ــت آن انديشه اي كه ذهن دانشجوي ايراني را در  اين اس
هر نقطه از جهان بايد همواره مشغول دارد. كيفيت فراگيري 
ــه و رفتاري كه  ــرا مي گيريد و روحي ــي كه ف و انتخاب دانش
ــخصيت شما را نمايان مي سازد،  در اين دوران تحصيلي، ش
ــره بايد از اين انديشه تابناك سرچشمه بگيرد و راه شما  يكس

را مشخص سازد.
ــجوي امروز به مدير و  ــد پرهيجاِن تبديل دانش در فرآين
انسان برجسته فردا، بيش از همه چيز، توكل به خدا و استمداد 
ــت آنچه  ــما خواهد آمد. اين اس از لطف و رحمت او به كار ش
ــكوفايي و گام شما را استواري و دل  ــتعدادهاي شما را ش اس

شما را آرامش مي بخشد.
ــان شما و كشور، همه تان را به خداي  به اميد آينده درخش

بزرگ مي سپارم و براي شما دعا مي كنم.
سيدعلي خامنه اي

انتقال پيكر
 ديپلمات ايراني شهيد به تهران

ــهادت ابوالقاسم اسدي، رايزن اقتصادي ايران  پس از ش
ــتي، عالوه بر پيگيري حادثه  ــن در يك حمله تروريس در يم
ــوي وزارت خارجه، ظهر ديروز هياتي براي انتقال پيكر  از س

اين شهيد به تهران عازم صنعا شد.
اين ديپلمات پنجاه و هفت ساله ايراني، روز شنبه از سوي 
يك گروه تروريستي مورد حمله قرار گرفت. به گفته حسين 
ــر خارجه، اين گروه كه درصدد  ــان، معاون وزي اميرعبداللهي
ــدن با مقاومت او، با چهار  ــدي بود پس از مواجه ش ربودن اس
ــدت جراحات وارده،  گلوله، او را هدف قرار داد كه  به دليل ش

پس از انتقال به بيمارستان به شهادت رسيد. 
ــواد ظريف،  ــتي، محمدج ــن حادثه تروريس ــس از اي پ
ــوي  ــورمان در تماس تلفني كه از س ــر امور خارجه كش وزي
ــرد: دولت جمهوري  ــد، اظهار ك وزير خارجه يمن برقرار ش
ــالمي ايران بر لزوم معرفي و محاكمه عامالن اين حادثه  اس

تروريستي در اسرع وقت اصرار دارد.
ظريف با محكوم كردن حمله جنايتكارانه تروريست ها، 
ــيون هاي بين المللي اشاره كرد و مسئوليت دولت  به كنوانس
ــفارت و ديپلمات هاي جمهوري  ــن را در حفظ امنيت س يم

اسالمي ايران در مقابل هر گونه تعرض يادآور شد.
ــورمان با صدور  ــه كش ــور خارج ــن وزارت ام همچني
ــري در به  ــتي گروه هاي تكفي ــدام تروريس ــه اي اق بياني
ــدي را محكوم و تاكيد  ــم اس ــاندن ابوالقاس ــهادت رس ش
ــي و حقوقي خود در جهت  كرد از همه ظرفيت هاي سياس
پيگيري جدي اين موضوع با مقامات دولت يمن و تعقيب، 
ــري ــريع عامالن اين اقدام ضدبش  محاكمه و مجازات س

 استفاده خواهد كرد.
ــتي،  ــران هم در پي اين اقدام ترويس ــن در ته كاردار يم
ــران احضار و مراتب  ــالمي اي به وزارت خارجه جمهوري اس
اعتراض شديد كشورمان به اين اقدام تروريستي ابالغ شد.

ــن ديدار همچنين با يادآوري پيگيري هاي صورت  در اي
ــتمرار ربايش احمد  ــه در صنعا و تهران درخصوص اس گرفت
ــفارت كشورمان، اطالع رساني  نيكبخت، وابسته اداري س
ــريع دولت يمن در مورد وضع وي، مورد تاكيد  ــفاف و س ش

مجدد قرار گرفت.

ظريف: اسناد حاميان تكفيري ها را ارائه مي كنيم
ــورمان در مطلبي در  ــر خارجه كش ــن حال وزي در همي
ــاره به اين جنايت  ــبوك با اش ــخصي خود در فيس صفحه ش
تروريستي نوشت: اميدواريم گروه كوچكي كه با كوته نظري 
ــت از اين حركت هاي خطرناك كه در  ــي به حماي و كوته بين
ــان خواهد شد، مي پردازند  آينده بيش از همه دامنگير خودش
ــتار و خشونت در منطقه و خارج  و به آتش جنگ و نزاع و كش
ــد، راه گفت وگو و تفاهم و تقويت وحدت  ــن مي زنن از آن دام
ميان مسلمانان را برگزينند و البته ما نيز در كنار آمادگي براي 
گفت وگو و تشريك مساعي، اسناد متقن نقش خطرناك آنها 
در اين جنايات در عراق و يمن و لبنان و سوريه و... را در اختيار 

نهادهاي جهاني قرار خواهيم داد.

جريان تكفيري خطري بزرگ براي دنياي اسالم
رهبر معظم انقالب تاكيد كردند
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ــرت ختمي مرتبت  ــعادت حض ــبت ميالد با س به مناس
ــام جعفر صادق (ع) رهبر معظم  ــد مصطفي(ص) و ام محم
انقالب اسالمي با پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات 878 نفر 
ــازمان قضايي  ــان محاكم عمومي و انقالب، س از محكوم

نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 

آيت اهللا آملي الريجاني، رئيس قوه قضاييه به مناسبت ميالد 
ــادق (ع) طي نامه اي به  ــر اعظم(ص) و امام جعفر ص پيامب
رهبر انقالب اسالمي پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات 878 
ــرايط  ــيون مربوط، واجد ش نفر از محكومان را كه در كميس
الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه اين پيشنهاد مورد 

موافقت رهبر معظم انقالب اسالمي قرار گرفت. 

عفو و تخفيف مجازات 878 نفر از محكومان به مناسبت ميالد پيامبر اعظم(ص)




