
فرمانده معظم كل قوا  در شانزدهمين مراسم مشترك دانش آموختگی و تحليف دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش:

هوشمندانجهانازاينکهامريکارادرمنطقهناکامکردهايمشگفتزدهاند
آي�ت اهلل  حض�رت  خامن�ه اي، فرمان�ده   سياسي
معظم كل ق�وا صبح ديروز در ش�انزدهمين مراس�م 
مش�ترك دانش آموختگ�ی و تحلي�ف دانش�جويان 
دانشگاه هاي افس�ري ارتش جمهوري اسالمي ايران، 
لباس ارتش را لباسي مبارك و افتخارآفرين ناميدند و با 
اشاره به سياست های شرارت بار استكبار براي ايجاد 
ناامني و بي ثباتي در منطقه تأكي�د كردند: جمهوري 
اسالمي و ملت ايران با ايستادگي در مقابل امريكا ثابت 
كرده است اگر ملتي از اخم و تشر زورگويان نترسد و به 
توانايي هاي خود اعتماد و اتكا كن�د، ابرقدرت ها را به 

عقب نشينی و شكست مي كشاند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبري، 
در ابتداي اين مراس��م كه در دانش��گاه علوم دريايي امام 
خميني)ره( در نوشهر برگزار شد، حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با حضور بر مزار شهيدان گمنام و قرائت فاتحه، به شهيدان 
س��رافراز انقالب و دفاع مقدس اداي احترام كردند. رهبر 
معظم انقالب س��پس از يگان های مستقر در ميدان سان 

ديدند.
  بار س�نگين آينده روش�ن ميهن عزيز بر دوش 

جوانان
فرمانده كل قوا در اين مراسم، حضور هزاران جوان رشيد 
و مؤمن در دانشگاه هاي ارتش را موجب اميدواري بيشتر 
هر انس��ان خردمند به آينده ايران خواندند و افزودند: بار 
سنگين آينده  روشن ميهن عزيزمان بر دوش جوانان است 
و جوانان غيور ارتشي، يكي از بخش هاي مهم و حساس اين 
مسئوليت را بر عهده دارند. ايشان ملت ايران را پرچمدار 
آزادگي و عدالت در جهان برشمردند و افزودند: نيروهاي 
مسلح از چنين ملتي و چنين كشوري دفاع مي كنند كه 
بايد اين افتخار بزرگ را با همه وجود و با انگيزه هاي عميق 
ديني و ملي ادامه دهند. رهبر انقالب اس��المي با اشاره به 

مردمان بسياري كه در كشورهاي مختلف دوستدار عدالتند 
اما راهي براي ابراز عدالتخواهي و آزادي از چنگ استكبار 
ندارند، افزودند: در چنين دنيايي، جمهوري اسالمي و ملت 
ايران با زبان رسا و بدون هيچ پنهان كاري، ايستادگي خود 
را درمقابل ظلم و استكبار ابراز مي كند و همين مسئله علت 
اصلي دش��مني ظالمان جهاني با ملت بزرگ ايران است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ناامني و بي ثباتي در 
مناطق مختلف جهان به ويژه منطقه غرب آسيا افزودند: 
استكبار و در رأس آن امريكاي ظالم و ستمگر، منافع خود 
را در گرو ايجاد جنگ هاي خانگي، افزايش و توسعه فجيع 
فعاليت های تروريستي و درگيری های منطقه اي مي بينند و 

متأسفانه برخي كشورهاي منطقه به آنها كمك مي كنند.
  امريكا و رژيم صهيونيس�تي از قدرت اس�المي 

بيمناكند
رهبر انقالب اسالمي جلوگيري از سربلند كردن يك قدرت 
اس��المي در منطقه را هدف امريكا و رژيم صهيونيستي 
خواندند و افزودند: آنها مي دانند كه پيام جذاب اسالم دفاع 
از مستضعفين و محرومين است، بنابراين از شكل گيری 
قدرتي بر مبناي اسالم بيمناكند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
ايستادگي مقتدرانه جمهوري اسالمي در مقابل استكبار 
را موجب شكست عمده اهداف ظالمان جهاني در منطقه 
برش��مردند و خاطرنش��ان كردند: تحليلگران سياسي و 
هوشمندان عالم از اينكه ايران با اتكا به خداوند و تكيه بر 
قدرت ملي، قدرت های جهاني را در منطقه ناكام گذاشته 

است، شگفت زده اند و به اين واقعيت اذعان مي كنند.
  اخ�م و تش�ر، روش قدرت ه�ای س�تمگر براي 

ترساندن ملت هاست
رهبر انقالب اسالمي، تهديد و اخم و تشر و قدرت نمايي 
در حرف و س��خن را روش عمده قدرت های ستمگر براي 
ترس��اندن ملت ها خواندند و تأكيد كردن��د: اگر ملتي از 
اين روش ها نهراس��يد و با ش��جاعت و اعتماد و اطمينان 

ب��ه توانايي هاي خ��ود در راه حق و عدال��ت حركت كرد، 
ابرقدرت ها را وادار به عقب نش��ينی و شكس��ت مي كند. 
ايشان جمهوري اسالمي را نمونه اي روشن از اين واقعيت 
دانستند و خاطرنشان كردند: ۴۰ س��ال است ايران آماج 
خرابكاري هاي امريكا و همدس��تانش قرار دارد اما اكنون 
از نهالي كوچك به درختي برومند و پرثمر تبديل شده و 
با وجود اكراه شديد و اقدامات فراوان مستكبران، دل های 
ملت ها را به پيام انقالب جذب و جلب كرده و توطئه هاي 
امريكا را در منطقه به شكست كشانده است. رهبر انقالب 
اسالمي، س��وريه، عراق و لبنان را نمونه هايي از شكست 
توطئه هاي امري��كا در منطقه خواندن��د و افزودند: اينها 
نشانه هايي از قدرت پروردگار و صدق وعده های الهي است 
كه مي فرمايد اگر خدا را ياري كنيد، خدا ش��ما را نصرت 

مي دهد و ثابت قدم مي دارد.
  نيروهاي مسلح هرچه مي توانند بر قدرت خود 

بيفزايند
فرمانده كل قوا در بخش ديگري از سخنانش��ان نيروهاي 
مسلح را به افزايش روزافزون ابتكارات، آمادگي ها و توانايي ها 
در ميدان های علمي، س��ازماني، رزمي و پيش��رفت های 
گوناگون توصيه كردند و افزودند: بر اس��اس آيه ش��ريفه 
قرآن هرچه مي توانيد بر قدرت خود بيفزاييد كه اقتدار شما 
دشمن را مي ترساند و به عقب نشينی وا می دارد. ايشان در 
بخش ديگري از سخنانشان همه مردم به ويژه جوانان را به 
مراقبت و جلوگيري از تأثيرگذاري وسوسه هاي دشمن در 
فضاي عمومي زندگي توصيه كردند و افزودند: اجازه ندهيد 
نفوذ دشمن در صفوف يكپارچه جوانان مؤمن اختالل ايجاد 
كند. رهبر انقالب تالش های دشمنان در فضاي مجازي و 
ديگر عرصه ها را مأيوسانه خواندند و افزودند: باوجوداين 
دشمن به شدت در زمينه هاي مختلف فعال است كه بايد با 

هوشياري، وحدت و تكيه بر خداوند در مقابل او ايستاد.
بقيه در صفحه2
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قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

از مشکل نخود تا توهين به مردم !   
مهران ابراهيميان

۴

اختالف افکني بين ايران و عراق در جنگ 
رسانه  اي/ سيدعبداهلل متوليان

2

بصره و ظهور درايت سياسی شيعه
سيد رحيم الری

15

سخنگوي دستگاه قضا: 

از پايين ترها  
به دانه درشت ها مي رسيم

   محسني اژه اي: مطلقاً خط قرمز براي ما در مورد كسي كه 
واقعاً جرمش ثابت شود، به هيچ وجه وجود ندارد؛ مگر اينكه 
در مورد فردي نشود اتهام به او و جرم او را ثابت كرد. در حد 
وزير در زمان س��مت محكوميت نداش��تيم اما وزير سابق يا 

اسبق محكوميت داشته است | صفحه 3
ويژه هاي جوان  

 مدعيان آزادي، شاكي طالب بازداشتي فيضيه
 از شوراي شهر بابل چه خبر؟!

صفحه 2

هوالباقي

مصيبت  درگذش�ت مادر گراميتان را تس�ليت ع�رض نموده، از 
خداوند منان براي  جنابعال�ي و بازماندگان صبر جميل و براي آن 

مرحومه رحمت و مغفرت مسئلت مي نماييم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  آقاي علي قنادي
سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

هوشمندان جهان از اينكه امريكا را 
در منطقه ناكام كرده ايم شگفت زده اند

7 موشک سپاه بر پيکره تروريسم
سپا ه محل جلسه سران و مركز آموزش يكي از گروهك هاي جنايتكار تروريست را در اربيل عراق با 7 موشك هدف قرار داد

  هفت رد سپيد و ابري در آسمان مناطق مرزي غرب ايران، 
خبر از شليك هفت فروند موشك از خاك ايران مي داد. همزمان 
از اقليم كردس��تان عراق خبر رس��يد كه مقر حزب دموكرات 
كردستان و مركز آموزش اين حزب واقع در استان اربيل عراق 
مورد حمله موشكي قرار گرفته است، آن هم يك ساعت پس از 
آغاز برگزاري جلسه كميته مركزي حزب. »حزب« البته براي 

آنكه روي يك گروه تروريستي گذاشته شود، زيادي سياسي 
است. خاطره هاي مردم ايران از اين مثاًل دموكرات هاي حزبي 
اين قدر هم سياسي و اتوكشيده نيست و همكاري در حمالت 
مسلحانه و شهادت مرزبانان كرد و غيوري كه گناه شان صرفاً 
وطن دوستی و پاسداري از مرزهاي ايران مان بود، تنها بخشي 
از اين خاطرات است. براي همين هم همان دقايق اوليه  انتشار 

خبر موشكباران دفتر مركزي اين گروه تروريستي، گرچه خبر 
رسمي هنوز منتشر نشده بود، موج ش��ادي كاربران ايراني در 
فضاي مجازي شروع شد؛ يك شعف مقتدرانه از موشكبارانی كه 
براي رسيدن به صلح پايدار انجام شد؛ جنگ براي صلح؛ تالشي 

موفق براي تثبيت امنيت ايران.
روز گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران بيانيه اي صادر 

و توضيحاتي در مورد عمليات موشكي ايران عليه تروريست ها 
به ملت ايران ارائه داد. بيانيه اي تا مردم مثل هميش��ه بدانند 
نيروهاي مسلح كشورمان پاي امنيت اين ملت و اين سرزمين 
ايستاده اند؛ تا تروريس��ت ها بدانند دوران »بزن در رو« خيلي 
وقت است به پايان رسيده اس��ت؛ تا دنيا بداند با امنيت ايران 

نمي شود بازي كرد | صفحه 2

فرمانده معظم كل قوا  :

 رزمايش اقتدار عاشورايي بسيج 
به آب هاي نيلگون خليج فارس رسيد

ان
اير

    در ادامه رزمايش اقتدار عاشورايي بسيج 833 نفر از كارگران بسيجي 
در مناطق كم برخوردار استان سيستان و بلوچستان بدون دستمزد 
فعاليت خود را در راستاي كمك رساني به مردم آغاز كرده اند| صفحه 11

عکس:leader.ir|  همينصفحه

يورشصهیونیستهابهمسجداالقصیدرسالنويهودی
از  ت���ن  ده�ه��ا  شه��رك نش��ينان   جهان
اسرائيلی روز يك    شنبه با حضور وزير كشاورزی اين 
بردن�د.  ي�ورش  مس�جداالقصی  ب�ه  رژي�م 
در آس��تانه س��ال نو یهودی، یورش صهیونیس��ت    ها به 
بیت المقدس بار دیگر از سر گرفته شده است. به گزارش 
روزنامه القدس العربی، اداره اوقاف قدس اشغالی اعالم کرد 
که ۱۵۰ شهرک نش��ین یهودی به همراه وزیر کشاورزی 
اسرائیل روز یك    شنبه به مسجداالقصی وارد شده و حین 

ادای فرایض تلمودی گشت های مشکوک در این مسجد 
داشتند. سازمان های وابسته به » معبد کذایی سلیمان « از 
حامیان خود و شهرک نشینان خواس��تند در یورش     ها به 
مسجداالقصی طی ماه میالدی جاری مشارکت گسترده ای 
داش��ته باش��ند. ماه میالدی جاری از دیروز شاهد اعیاد 
یهودی اس��ت و احتمال می رود طی این ماه یورش های 
متوالی و تش��دید تنش در ورود نمازگزاران صورت گیرد. 
یوس��ف ادعیس، وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین یورش 
وزیر کشاورزی اس��رائیل به همراه دهها شهرک نشین به 

مسجداالقصی در آستانه » سال جدید یهودیان « را محکوم 
کرد. وی گفت، حضورهای مکرر موجب افزایش خطرات 
شده و احساسات میلیون     ها مسلمان جهان را خدشه دار 
می کند، این اقدامات در راستای تشدید نقض های اسرائیل 
صورت می گی��رد که مقدس��ات اس��المی و در رأس آن 
مسجداالقصی را مورد تجاوز قرار می دهد. سخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیستی هم از ایجاد کمربند امنیتی در اطراف 
غزه و کرانه باختری از روز یك    ش��نبه تا سه     شنبه شب به 

مناسبت جشن سال نو یهودی خبر داد. 

مدعی العموم كجاست با اين سريال
مستهجن جنسی مجوز دار؟!

ي
نگ
ره
ف

  اين روزها حال و هواي فرهنگ به همان اندازه وخيم است كه حال و هواي 
اقتصاد! محصوالت فرهنگي بيش از پيش به سمت ابتذال مي رود و مسئوالن 
و مديران وزارت ارش��اد گويا در خواب عميقي به س��ر مي برند| صفحه 16

دي
صا
قت
ا

 وزارت نفت در حالي چيني ها را از نفت ايران كنار گذاشت  كه امروز
 از موضعي ضعيف تر به دنبال جذب آنان است

گزارش »جوان« از شلختگي تصميم گيري در بدنه سياسي – اقتصادي دولت 

بازگشت نفتی ها به چين از موضع ضعيف تر!

صفحه 4


