
 هديه هسته اي پسابرجامي  امريکا
به مرکز صادرات تروريسم

»شي جین پینگ« رئیس جمهور چین در ديدار علي الريجاني: چین به توسعه روابط راهبردي جامع با ايران تأکید دارد

پیوند راهبردي ايران و چین

وزي�ر صنع�ت  ب�راي  اص�ل ۹۰  کمیس�یون   
ضرب االجل تعیین کرد که چنانچ�ه بازار خودرو 

ساماندهي نشود استیضاح مي شود

  رئیس جمهور روس��یه در سخنرانی س��االنه خود در 
واكنش به تالش های امریکا برای اس��تقرار موشک های 
كوتاه برد و میان برد هسته ای در اروپا، گفت كه كشورش 
عالوه بر س��رزمین هایی كه تهدید علیه مس��کو از آنجا 
آغاز  ش��ود، مراكز تصمیم گی��ری آنها را ه��م هدف قرار 

خواهد داد

 کودکان بي شناسنامه تهديد بالقوه 
اجتماعي – امنیتي محسوب مي شوند

پیش بیني محمد مخبر براي سال آينده

 گفت وگوي »جوان« با نويسنده رمان 
»و توي دروازه« که مقاومت مردم يك روستا را 

در دفاع مقدس روايت مي کند

 وعده پرايد ۳۴ میلیوني 
پس از فروش ۳7 میلیوني! 

هشدار موشکي پوتین 
به  امريکا

 مسیر خوشبختي 
 انسان معاصر 

از بین کتاب ها مي گذرد

ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 
7۰ هزار شغل مستقیم 

ايجاد مي کند

 يك میلیون فرزند 
 با مادر ايراني 

که شمرده نمي شوند!
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 نتايج  روز اول پلی آف استقالل با برد پارس جنوبی جان گرفت
لیگ برتر والیبال

جعفری دولت آبادی خبر داد
دستگیری 4 نفر از مرتبطین دستگاه های دولتی با مسائل گوشت

استقالل ديروز در حالی با دو    ورزشي
گل پارس جنوبی را شکس�ت 
 داد ک�ه پاتوس�ی بازيک�ن جدي�د آبی ه�ا، در اولی�ن 
حض�ورش در ترکی�ب، س�تاره تی�م ش���فر ب���ود. 
اس��تقالل و پارس جنوبی دیروز در اولین بازی هفته نوزدهم لیگ 
برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند، مسابقه ای كه با حمالت 
هجومی آبی  ها آغاز شد. شکست استقالل در بازی رفت سبب شده 
تا آبی  ها دیروز برای جبران شکست مقابل شاگردان تارتار و نزدیک 
شدن به جمع تیم های مدعی قهرمانی از همان دقایق اولیه با فشار 
روی دروازه پارس جنوبی به دنبال رسیدن به گل زودهنگام باشند. 
مهم  ترین تغییر استقالل در بازی دیروز حضور پاتوسی هافبک جدید 
آبی پوشان بود كه پس از حاشیه های فراوان كارت بازی اش صادر شد 

تا در بازی دیروز برای اولین بار در تركیب قرار بگیرد. 
فشار استقالل خیلی زود نتیجه داد. در دقیقه 12 استقالل روی كرنر 
ارسالی پاتوسی از جناح راست به گل رسید  و یک بر صفر جلو افتاد. 
ارسال پاتوسی از روی كرنر سمت راست زمین به طور اتفاقی و بعد 
از برخورد به پای میرجوان كه قصد دفع توپ را داشت، وارد دروازه 
خودی شد و گل اول استقالل به ثمر رسید. پس از این گل از حمالت 
استقالل كاسته شد و در مقابل شاگردان تارتار با وجود دریافت گل، 
توان خلق موقعیت جدی گلزنی روی دروازه رحمتی را نداش��تند 
تا اینکه پس از چند دقیقه دوباره بازی را هافبک های اس��تقالل در 

دست بگیرند. 
فشار استقالل سبب شد تا آنها در دقیقه 30 با خطای مدافع پارس 
جنوبی روی اهلل یار صیادمنش صاحب یک ضربه پنالتی شوند. ضربه 
وریا غفوری را اما رحمان احمدی با یک واكنش دیدنی مهار كرد تا 
اختالف به دو گل نرسد. حمالت دامنه دار استقالل ادامه داشت و در 
دقیقه 34 دانشگر روی پاس توی عمق فرشید باقری با دروازه پارس 
جنوبی تک به تک شد اما ضربه مدافع استقالل را احمدی بار دیگر 
با یک واكنش دیدنی مهار كرد تا به رغ��م دریافت یک گل، یکی از 
ستاره های مسابقه باشد. درخشش احمدی در حالی بود كه مدافعان 
پارس جنوبی روز پراشتباهی را سپری می كردند، مسئله ای كه سبب 
شد تا استقالل در دقیقه 38 به گل دوم هم برسد. كرنر اعالم شده به 
سود استقالل را پاتوسی با وریا غفوری كوتاه كار كرد كه پاس به عقب 
مدافع راست آبی   ها را پاتوسی با پای چپ به روی دروازه پارس جنوبی 
ارسال كرد اما مدافعان در دفع توپ ناموفق بودند تا توپ وارد دروازه 

شود و استقالل دو بر صفر عقب بیفتد. 
در ش��روع نیمه دوم بازی آرام تر از نیمه اول دنبال ش��د اما هر چه 
دقایق پایانی نزدیک تر   می شد فشار پارس جنوبی برای گلزنی بیشتر   
می شد، آنها در دقیقه 80 به گل هم رسیدند اما داور این گل را به نشانه 
آفساید نپذیرفت. در مقابل استقالل هم توسط منشا در این نیمه دو 
فرصت خوب گلزنی را با درخشش احمدی از دست داد تا در نهایت 

استقالل با نتیجه 2 برصفر مقابل پارس جنوبی به پیروزی برسد. 

  جامعه دادس�تان تهران با اعالم 
خبر تشکیل اولین پرونده 
مرتبط با مس�ائل گوش�ت در ش�عب ويژه، به بازداشت 
چهارنفر از مرتبطین در دستگاه های دولتی اشاره کرد. 
عباس جعفری دولت آبادی از تشکیل اولین پرونده مرتبط با 
مسائل گوشت در شعب ویژه خبر داد و گفت: در این رابطه 
چهار نفر از مرتبطین در دستگاه های دولتی بازداشت شدند.   
وی افزود: از آنجایی كه قیمت گوشت دو نرخی شده است و 
مشکالتی در قیمت دارد و می تواند در بیرون گران تر به فروش 
برسد، ممکن اس��ت عده ای از كارمندان دستگاه   ها وسوسه 
شوند لذا از دستگاه های نظارتی و دولت انتظار داریم در این 

زمینه ورود بیشتری داشته باشند. 

 دادستان تهران خاطرنشان كرد: اینکه عده ای در دستگاه های 
دولتی برای منافع شخصی ورود به این اقدامات كنند حتماً 
جرم است. جعفری دولت آبادی اطالع رسانی بیشتر در رابطه 

با این پرونده را منوط به تکمیل تحقیقات دانست. 
 وی تأكید كرد: انتظار داریم دستگاه های دولتی در بخشی 
كه رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی گوشت 

در بازار آزاد،  مدیریت بیشتری انجام دهد. 
 دادستان تهران در رابطه با سرنوشت گوشت های احتکار 
ش��ده، خاطرنش��ان كرد: ظرف دو هفته گذش��ته حدود 
200تن گوشت از فروش��گاه   ها و مراكز كشف شده است 
و اعالم شده كه گوش��ت كشف شده مس��ترد نمی شود 
بلکه فروخته خواهد شد چراكه كاالی فاسد شدنی است 

و برای توزیع وارد شده اس��ت و اگر میزان آن انبوه باشد 
حتماً پرونده قضایی تشکیل می ش��ود.   دادستان تهران 
در رابطه با سوء اس��تفاده از چند قیمتی بودن گوشت نیز 
خاطرنشان كرد: پیشنهاد شد كه قیمت های گوشت آزاد 
و دولتی به هم نزدیک شود تا كس��انی كه به فروشگاه   ها 
مراجعه می كنند با چندین قیمت مواجه نشوند.   جعفری 
دولت آبادی افزود: دستگاه های دولتی باید مسئولیت خود 
را در بخش توزیع بپذیرند و بار  ها تأكید شده كه دادستانی 
تنها برای كمک به دولت به میدان آمده اس��ت بنابراین 
مسئولیت دستگاه  ها واقعاً جدی است و انتظار می رود در 
این بخش ورود جدی تری داشته باشند و حلقه بین تأمین 

و توزیع كاال را نظم دهند. 

گام دوم انقالب؛ حرکت در مسیر تمدن نوين اسالمی
گذشته چراغ راه آینده 

داود عامری
  يادداشت

است و در آینده پژوهی 
نیز، با رصد  وبازسازی و 
ش��ناخت مس��یر گذش��ته، می توان روند آین��ده را 
بازشناسی و مسیرهای مورد نظر را ترسیم كرد و آینده 
را براس��اس اهداف مشخص س��اخت. از این رو رهبر 
معظم انقالب، آغاز چله دوم حیات انقالب را »گام دوم 
انقالب« خطاب كرده و مسیر اصلی حركت انقالب در 

آینده را ترسیم فرمودند.
 طبیعتاً معظم له بر اساس سرگذشت چهار دهه حیات 
مقاومت و پیروزی انق��الب و با نگاه به پیش��رفت ها، 
دس��تاوردها و در مواردی كاس��تی ها، اقدام به صدور 
بیانیه مهم خود كرده اند ك��ه آن را می توان به عنوان 
پشتوانه نظری و ادبیات آینده سازی انقالب اسالمی 
یاد كرد، به ط��وری كه در خصوص 40 س��ال تجربه 
انقالب اس��المی و گام اول، ابت��دا ب��ا عباراتی مثل، 
نبود تجربه، وجود دشمنان بی ش��مار، نحوه تركیب 
جمهوری��ت و اس��المیت و ... به عنوان مس��ائل مهم 
ابتدای شکل گیری جمهوری اس��المی یاد كرده و با 
امیدواری به دس��تاوردها، جوانان را مخاطبان اصلی 
خود قرار دادند تا جدیت و محوریت را بر اس��اس نگاه 
به پیش  رو معطوف نمایند كه همان ایجاد تمدن نوین 
اسالمی است. ایشان طی سال های اخیر ایجاد تمدن 
نوین اس��المی را به عنوان مس��یر و پیامد اصلی نظام 
مقدس جمهوری اس��المی تعریف و تبیین كرده اند. 
حال در این یادداش��ت تالش داریم با ن��گاه به بیانیه 
»گام دوم انق��الب« رهبر معظم انق��الب، به چرایی و 
چگونگی ایج��اد تمدن نوین اس��المی در این برهه از 
زمان با استفاده از كلید واژه های بیانیه معظم له در حد 

بضاعت خود بپردازیم.
الف- چرايی اهمیت ايجاد تمدن نوين اسالمی 

در بیانیه دوم 
 1-ضرورت تاریخی؛ ایران اس��المی در طول تاریخ پر 
فراز و نش��یب خود همواره به عنوان یک قطب بزرگ 
و مقتدر فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و دفاعی بوده و 
در منطقه و جهان از تاثیرگذارترین كشور ها  است و 
انقالب اس��المی نیز در طی این چهل سال توانسته، 
این اقتدار را در حوزه های مختلف از جمله حضور در 
صحنه های ملی یا بین المللی و استکبارستیزی به اوج 
برساند. بنابراین همانطور كه معظم له فرمودند »اگر 
چالش آن روز بر سر كوتاه كردن دست عمال  بیگانه 
یا تعطیلی س��فارت رژیم صهیونیستی یا رسوا كردن 
النه جاسوس��ی بود؛ امروز چالش بر سر حضور ایران 
در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن نفوذ آمریکا 
از منطق��ه و حمایت از مجاهدان فلس��طین و دفاع از 

حزب اهلل و مقاومت است.
مش��کل دیروز غرب جلوگیری از خریدن تسلیحات 
ابتدایی برای ای��ران بود، امروز مش��کل جلوگیری از 
صدور و انتقال س��الح های پیش��رفته ایرانی است.« 
بنابراین امروز ایران اسالمی بر اساس هویت فرهنگی، 
تاریخی و آرمان های خود به اقتدار الزم برای حركت 
شتابان در مسیر تمدن نوین اسالمی رسیده است و از 
لحاظ ظرفیت های انس��انی، علم��ی و غنای فرهنگی 
به پش��توانه های الزم درونی جهت حرك��ت مؤثر در 

مسیر این تمدن بزرگ در طی 40 سال گذشته دست 
یافته، لذا از لحاظ تاریخی، زمان مناسبی برای حركت 
مؤثر در پی ریزی تمدن نوین اسالمی است و این می 
تواند ه��دف بزرگی ب��رای گام دوم جامعه و حکومت 

اسالمی باشد.
2- راه ب��رون رفت از چال��ش ها؛  در ش��رایط امروز و 
با توجه به پیش��رفت ها و توانمندی های��ی كه ایران 
اسالمی طی 40 سال به دس��ت آورده است، دشمن 
تنها راه مواجهه با ایران اسالمی را در تحریم اقتصادی 
جس��ت وجو می كند ،لذا رهبر معظ��م انقالب در این 
خصوص ضمن برشمردن مزیت های اقتصادی كشور 
كه عبارتند از »منابع عظی��م زیرزمینی«، »موقعیت 
استثنایی جغرافیایی«، »بازار بزرگ ملی«، »بازار بزرگ 
منطقه ای«، »سواحل دریایی طوالنی«، »حاصلخیزی 
زمین« و »تنوع محصوالت زراعی و باغی« و »اقتصاد 
بزرگ و متن��وع«، چالش ه��ای پی��ش روی اقتصاد 
كش��ور را در دو حوزه بیرونی )تحریم ه��ا(  و درونی) 
عیوب س��اختاری و ضعف های مدیریتی(برش��مرده 
و راه حل ب��رون رفت از چالش ها را اصالح مش��کالت 
درونی عنوان كردند كه بی تردید اصالح ساختارهای 
معیوب و ضعف های مدیریتی در درون كشور، نه تنها 
تحریم و اث��رات آن را ناكارآمد خواهد ك��رد، بلکه به 
درون زایی اقتصاد ملی ك��ه یکی از مؤلفه های اقتصاد 
مقاومتی است، كمک خواهد كرد. بنابراین باید گفت 
كه گام دوم انقالب، برون رف��ت از چالش های درونی 
و بیرونی و حركت ش��تابان تر در مسیر تمدن بزرگ 

اسالمی است.
مرور س��خنان رهبر معظم انقالب نشان می دهد كه 
ایش��ان به راه حل ه��ای عملیاتی نی��ز در این زمینه 
اش��اره كرده اند. رهبر انقالب در خصوص برون رفت 
از چالش های پیش رو با تکیه بر تجربیات ارزش��مند 
40 س��ال گذش��ته به مواردی همچ��ون» مدیریت 
جهادی«،»پیشرفت سریع«،» اس��تقرار عدالت« و » 

پیشرفت در علم و دانش« اشاره كرده اند.
»راه طی شده فقط قطعه ای از مس��یر افتخارآمیز به 
س��وی آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی است 
و مبنای این مس��یر كه ب��ه گماِن زیاد، به دش��واری 
گذشته ها نیس��ت، باید با همت و هشیاری و سرعت 
عمل و ابتکار ش��ما جوانان طی ش��ود.« ح��ال تفکر 
حركت شتابان به سوی قله های رفیع تر برای حضور 
هنجار ساز و تاثیرگذار در سطح بین الملل، مقدمه ای 
برای ظهور یک تمدن تأثیرگذار در سرنوشت بشری 
و آیندگان است، موتور محركی كه كمک خواهد كرد 
با این حركت انقالبی و آرمانی چالش های پیش روی 

ملت نیز برداشته شود.
3-حرك��ت در مس��یر آینده ب��ا پایبندی ب��ه آرمان 
های انقالب اس��المی؛ »انقالب پرش��کوه ملت ایران 
كه بزرگ تری��ن و مردمی ترین انق��الب عصر جدید 
است،تنها انقالبی است كه  چهار دهه پر افتخار را بدون 
خیانت به آرمان هایش پشت سر نهاده  و در برابر همه 
وسوسه هایی كه غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند، 
از كرامت خود و اصالت  ش��عارهایش صیانت كرده و 
اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی 
و تمدن سازی شده اس��ت.... برای همه چیز می توان 

طول عمر مفید و تاریخ مصرف  فرض كرد، اما ش��عار 
های جهانی ای��ن انقالب دینی از این قاعده مس��تثنا 
است... جمهوری اسالمی، متحجر و در برابر پدیده ها 
و موقعیت های نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست، 
اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزهای خود با 

رقیبان و دشمنان به شدت حساس است.«
این بیانات به وضوح و بی هیچ توضیحی، مسیر آینده 
انقالب را در گام دوم برای ایجاد تمدن نوین اسالمی 
تبیین كرده اس��ت و آن پایبندی به آرمان های اصیل 
انقالب اس��المی و تعامل فعال و اثر بخش با تغییرات 

جهان آینده است. 
 ب- چگونگی حرکت مؤثر در مسیر تمدن نوين 

اسالمی در گام دوم انقالب
 در این ح��وزه ن��گاه به بیانی��ه رهبر معظ��م انقالب 
نش��ان می دهد كه این بیانیه در این ح��وزه یک نگاه 
واقع گرایانه و عملیاتی دارد و بیشتر از آنکه یک ترسیم 
ش��عاری باش��د، عمل گرایانه و برنامه محور است و با 
برشماری ظرفیت های قابل تحقق، ایجاد تمدن نوین 
 اس��المی را در گام دوم انقالب اس��المی مورد توجه 

قرار می دهد.
 رهبر انقالب در این حوزه ابتدا مروری بر راه طی شده 
در 40 س��ال اول انقالب به خص��وص اولین روزهای 
پیروزی م��ی نمایند ك��ه در این خص��وص به اجماع 
دشمنی معاندان و مخالفان نظام اسالمی، نبود تجربه، 
پیچیدگی های نظری و عمل��ی تركیب جمهوریت و 
اسالمیت بدون داشتن پشتوانه های نظری و تاریخی 

اشاره می كنند.
 در این خصوص واضح است كه ایران اسالمی در طی 
40 سال گذشته با مشکالت بس��یار بیشتری نسبت 
به حرك��ت در گام دوم مواجه بود، چرا كه 40 س��ال 
پیشرفت و توسعه و تثبیت آرمان ها، حركت در مسیر 

آینده را هموارتر كرده است.
امام خامنه ای)مدظله العالی( با اشاره به ظرفیت های 
ایجاد ش��ده و دس��تاوردهای ارزش��مند در 40 سال 
حیات انقالب اس��المی ب��ه توانمندی ه��ای موجود 
ازجمل��ه »ظرفیت انس��انی«، »رتب��ه دوم جهان در 
دانش آموختگان علوم و مهندس��ی«، »وجود جوانان 
محقق«، »جوانان ب��ا روحیه انقالب��ی و آماده تالش 
جهادی«  و »پیشرفت های علمی« در كشور و پیش 
از همه به ظرفیت فرهنگی و هویتی اشاره كرده و آنها 
را س��رمایه مهمی برای حركت به س��وی تمدن نوین 

اسالمی برشمردند.
ل��ذا می توان ادع��ا كرد ك��ه زمینه و امکان��ات مادی 
و معنوی الزم ب��رای این اق��دام تاریخی و س��عادت 
بخش در گام دوم انقالب، بسیار فراهم تر از 40 سال 
گذشته است و ان شاءاهلل با تکیه بر آرمان های اصیل 
انقالب و مدیریت های جهادی اله��ام گرفته از ایمان 
اس��المی و اعتقادی به اصل » ما می توانیم« كه امام 
بزرگوار به ما آموخت، و رهبر حکیم انقالب اس��المی 
ما را ب��ه آن ترغیب كرد، ایران را به عزت و پیش��رفت 
در هم��ه عرصه ها برس��انیم و ش��اهد تحق��ق تمدن 
نوین اسالمی كه هدف آن س��عادت همه انسان های 
 نیک سرش��ت اس��ت، با س��رافرازی تم��ام در جهان 

باشیم.
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  امروز میان ایران و امریکا یک زورآزمایي حداكثري است 
به معناي آنکه امروز آنها از حداكثر توانشان علیه ملت ایران 
اس��تفاده مي كنند و ملت ایران هم از حداكث��ر اراده، امید و 
اعتمادش در برابر آنها استفاده مي كند و این شرایط كمتر در 

گذشته بوده است |  صفحه 2
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   ریاض در روند مذاكرات هسته ای با ایران، در كنار رژیم صهیونیستی بیشترین 
كارشکنی را انجام داد و بعد از توافق هسته ای هم یکی از مدافعان و البته مشوقان 
خروج امریکا از برجام ب��ود. حاال چند ماه بعد از خروج امریکا از برجام، مش��خص 

شده كه دولت امریکا كه حتی حاضر نبود حقوق هسته ای ایران را هم به رسمیت 
بشناس��د، برای انتقال فناوری هس��ته ای پیش��رفته به كارخانه تولید تروریست 

كوششی  كم سابقه انجام داده است |  صفحه 15 

و  کال�ه  پی�کان،  ورامی�ن،  ش�هرداری 
پی�ام مش�هد تیم ه�ای پی�روز روز اول 
مرحل�ه پلی آف لی�گ برتر والیب�ال بودند. 
نخستین مرحله بازی های پلی آف لیگ برتر والیبال 
دیروز با برگزاری چهار بازی پیگیری شد. در یکی 
از بازی های مه��م دیروز تیم ش��هرداری ورامین 
صدرنشین مرحله گروهی و ش��هرداری گنبد به 
مصاف یکدیگر رفتند كه ورامینی   ها در س��ه ست 
پیاپی حریف خود را شکست دادند. در دومین بازی 
نیز دو تیم پیکان و سایپای تهران در خانه والیبال 
به مصاف یکدیگر رفتند كه پیکانی   ها در سه ست 
متوالی حریف خود را شکست دادند تا فاتح جدال 
خودروسازان باشند. در دیگر بازی های دیروز تیم 
خاتم اردكان در خانه مقابل كاله مازندران با نتیجه 
3بر 2 شکس��ت خورد و تیم پیام مشهد هم برابر 
فوالد سیرجان 3 بر یک پیروز شد. دیدار دوم مرحله 
پلی آف لیگ برتر والیبال، عصر یک  شنبه 5 اسفند 
برگزار خواهد شد. بازی های این مرحله به صورت 
دو پیروزی از سه بازی است و چهار تیم برتر راهی 

مرحله نیمه نهایی می شوند. 


