ورزشــي

رهبر انقالب در ديدار جمعي از جوانان و نوجوانان عازم اردوهاي راهيان نور:

نسل جوان امروز برای عقبراندن دشمن
از نسل اول آمادهتر است

بزرگوار کسی است که در کیفر بدی نیکی کند .امام علی
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سعيد جليلي در نشست تخصصي

بررسي قراردادهاي گازي وزارت نفت:

تجربهتلخکرسنتنبايدتکرارشود

روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
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همین صفحه

یادداشت

«عصر ايرانيان» در گفتوگو با نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي رونداستيضاح وزراي
اقتصادی روحاني را بررسي ميکند

استیضاححقیقی
یا ....مجلس؟!
صفحه5

دادستان تهران خبر داد

احضار شهردار تهران به

دادگاه درپی جشن ابتذال؛
نجفی اطالع قبلی داشت
صفحه8

«عصر ايرانيان» در گفتگو با رئيس اتحاديه
مشاورين امالک ،عدم راهاندازی «سماک» از
سوی وزارت راه و تاثیر آن بر قانون مالیات بر
خانههای خالی را بررسی میکند

خسارتهای
اقتصادی از یک
تعلل در وزارت راه
صفحه6

«عصر ايرانيان» به بهانه توجه مناسبتي تلويزيون
به موضوع بازنمايي زنان در سينما کلیشههای
دهه نودی فیلمها رابررسي ميکند

گزارشی سفر گروه جهادی جبهه
فرهنگی انقالب به مناطق زلزلهزده
رسانههای دولتی و روایت ناقص
از زلزله کرمانشاه
بیژن نوباوه وطن

در حاليکه  4فرد منتسب به فرقه شيرازي به سفارت کشورمان در لندن تعرض کردند شواهد ماجرا و مجوز

حمله به سفارت
با چراغسبز روباه

تاسیس شهرک نظامی این فرقه انحرافی در قلب انگلیس از همراهي استعمار پير با اين اقدام حکایت دارد

پس از گذشــت
چهــار مــاه از
حادثــه دلخراش
زلزله کرمانشــاه
و خرابیهای گســترده شــهرها
و روســتاهای این اســتان به نظر
میرسد هنوز زخمهای اولیه مردم
مهربــان و رنجدیده ایــن مناطق
درمان نشــده و آنان با کمبودهای
بســیار زیادی برای گذران امورات
یک زندگی بسیار ســاده و ابتدایی
نیز دستوپنجه نرم میکنند .دیدن
صحنههای تکراری کودکان مناطق
زلزله زده کــه در میان گل و خاک
کوچههای تنــگ و باریک محل
اســکان خود برای دریافت حداقل
کمکهای مردمی به اینطرف و آن
طرف میدوند هرتازهواردی را تحت
تاثیر قرار میدهند .درحالی که مردم
شهرهای بزرگ و کوچک با تکاپوی
ایام ســال نو خود را برای شب عید
آماده میکنند متاسفانه مردم مناطق
زلزلهزده حداقــل امکان برای یک
زندگی معمولی نظیر شستوشــو،
نظافت ،ســرویسهای بهداشتی و
حمام را به اندازه نیاز در اختیار ندارند.
دیدن صفهای نسبتا طوالنی برای
اســتفاده از سرویسهای بهداشتی
ناکافــی در میان انبــوه چادرها و
کانکسهــای محل اســکان به
خصوص بــرای زنــان و دختران،
صحنههای ناخوشــایندی را به رخ
میکشد...

 سفیرانگلیسبهوزارتامورخارجهاحضارشد

 سخنگویدولت:پلیسلندنقواعدبینالمللیرارعایتنکرد
 رئیسکمیسیونامنیتملی :تعرضبهسفارتایراننمیتواند
بدونموافقتياچشمپوشينيروهايامنيتيوپليسانگليس
صورتگرفتهباشد

پرخاشگر ،ضدمرد،
ضدمذهب
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صفحه2

رهبر انقالب در ديدار جمعي از جوانان و نوجوانان عازم اردوهاي راهيان نور:

نسل جوان امروز برای عقبراندن دشمن از نسل اول آمادهتر است

گروه سياســي :حضرت آيــتا ...خامنهاي رهبر
معظم انقالب اســاميدر ديــدار جمعي از دانش
آموزان و دانشجويان شرکت کننده در کاروانهاي
راهيان نور ،دوران دفاع مقدس را قطعهاي نوراني
و برگ زرين از تاريخ کشــور و انقالب خواندند
و با تأکيد بر اينکــه کاروانهاي راهيان نور يکي
از جلوههاي پاسداشــت آن دوران است ،گفتند:
قدرتهاي بين المللي ،جنگ  8ســاله را با هدف
از بيــن بردن انقالب اســامي ،بــه ملت ايران
تحميل کردند اما عظمت ،فداکاري ،ايمان ،تدبير،
شــجاعت و بصيرت جوانان موجب شد که جنگ
به نفع ملت تمام و انقالب اسالميريشه دارتر و
قوي تر از گذشته شود.
رهبــر انقالب اســامي ،عزت ،اقتــدار ،امنيت،
استقالل ،آزادي و ســامت امرو ِز کشور و ملت
را مرهون  8ســال دفاع مقدس دانستند و تأکيد
کردنــد :دوران دفاع مقدس يک ذخيره اســت
که بايد برخالف خواســت دشــمنان که درصدد
بفراموشــي سپردن آن هســتند ،براي پيشرفت
کشور و رشــد ملي و آمادگي مردم و جوانان در
ميدانهــاي مختلف ،همواره زنــده بماند و مورد
تجليل قرار گيرد.
ايشان ،کاروانهاي راهيان نور را يک مبارزه عظيم
مردميبراي زنده نگه داشتن آن دوران پرعظمت
خواندند و با اشاره به ابعاد گوناگون و ناگفته دفاع
مقدس ،افزودند :يکي از اين ابعاد ،تحليل چرايي
آغاز جنگ تحميلي اســت که علت آن را بايد در
عظمت و ابهت انقالب اسالميو مرعوب شدن و
وحشت قدرتهاي مسلط آن زمان در دنيا ،جستجو
کرد.
حضــرت آيت ا ...خامنــهاي با تأکيــد بر اينکه
پيروزي انقالب اســاميدر ســال  1357تخت
قدرت قدرتمندان غرب و شــرق را با نام اسالم،
ِ
به لرزه درآورد ،خاطرنشــان کردند :با گســترش

فرهنگ انقالب اســاميدر منطقــه و در ميان
ملتهــاي مســلمان در همان ســالهاي ابتدايي،
قدرتهاي سلطه گر بشدت نگران شدند و درصدد
برآمدنــد تا به هر قيمتي کــه ميتوانند ،انقالب
را از بين ببرند بنابراين صدام را که شــخصيتي
خودخواه و ظالم بود ،براي آغاز جنگ و حمله به
ايران ،تشويق کردند.
ايشــان با اشــاره به حمايتهاي گسترده مالي
و تســليحاتي و اطالعاتي امريــکا و اروپا بويژه
انگليس ،فرانســه و آلمان و همچنين شــوروي
سابق از رژيم بعثي صدام ،گفتند :در اواسط جنگ،
فرانسه پيشرفتهترين هواپيماها و بالگردهاي خود،
و آلمان رسم ًا و علن ًا مواد شيميايي در اختيار صدام
قرار داد که هنوز پس از گذشت  30سال از پايان
جنگ ،بازماندگان زيادي گرفتار آثار آن هســتند
و تعداد زيادي نيز بر اثر همان مواد سميشــهيد
شدند.
حضرت آيــت ا ...خامنهاي افزودنــد :در مقابل
اين حمايتهاي جهاني از رژيم بعثي ،جمهوري
اســاميايران ،تنها چيزي که در اختيار داشت،
ملــت با ايمان و رهبري مقتــدري همچون امام
بزرگوار بــود که در نتيجه آن ،همه تالشــهاي
قدرتهاي شــيطاني دنيا ،همچون تيري به سنگ
خــورد و ملت ايران ،در  8ســال دفاع مقدس بر
همه قدرتها پيروز شد.
رهبر انقالب اســامييکي ديگر از ابعاد ناگفته
دفاع مقــدس را کيفيت و نوع دفــاع رزمندگان
برشمردند و تأکيد کردند :دفاع جوانان ملت ايران
در جنگ  8ســاله ،داراي ويژگيها و خصوصيات
فــوق العادهاي بود که عبارتنــد از «عزم و اراده
قــوي»« ،ايمــان مســتحکم»« ،شــجاعت و
فداکاري»« ،ابتــکار و نــوآوري» و «عبادت و
توسالت معنوي».
حضرت آيت ا ...خامنه اي ،دوران دفاع مقدس را

انسان ساز خواندند و افزودند :همتها ،خرازيها،
باکريها ،برونســيها ،چيت سازيانها و هزاران
جوان ديگر ،انســانهاي معمولي بودند که جنگ
آنها را به اسطورههاي عظيم و چهرههاي ماندگار
و ستارههاي درخشان تبديل کرد.
رهبر انقالب اســاميدر بيــان ويژگيهاي بارز
جوانــان دوران دفــاع مقدس گفتنــد :عبادت،
ِ
خردمندي و تدبير ،دليري و شجاعت ،فداکاري و
ايستادگي ،و بصيرت ويژگيهاي ممتاز اين جوانان
بود که از آنان ،شــيران روز و عابدان شب ساخته
بود و بر همين اساس امام (ره) با نگاه عميق خود،
تربيت چنين جواناني را فتح الفتوح خواندند.
حضــرت آيــت ا ...خامنهاي خطاب بــه جوانان
خاطرنشــان کردند :آينده کشــور متعلق به شما
اســت .اگر خود را با چنين خصوصياتي پرورش
دهيــد قطع ًا کشــور در آينده نزديــک ،در همه
زمينهها ،به اوج تعالي و کمال خواهد رسيد.
ايشان افزودند :دشــمنان و بدخواهان اين ملت،
قصد داشــتند هنگاميکه نوبت بــه جوانان اين
نسل ميرسد ،نامياز اسالم و انقالب باقي نماند
و امريکا مسلط بر همه امور کشور باشد و حمالت
ســخت و نرم خود را با ايــن نيت ادامه دادند اما
اکنون با نسلي مواجه هستيم که ايمان ،استعداد
و شکوفايي و اقتدار او از نسل اول بيشتر است و
اين نســل براي عقب راندن دشمن از نسلهاي
قبل آماده تر هستند.
رهبر انقالب اسالميتأکيد کردند :با وجود چنين
جواناني و با حرکتهايــي همچون راهيان نور،
دشمن در مقابل ملت ايران ،همچون چهل سال
گذشته ،هيچ غلطي نميتواند بکند.
حضــرت آيت ا ...خامنهاي افزودنــد :البته آزار و
اذيتهايي همچون تحريمهــاي اقتصادي و يا
تبليغات ســوء خواهند کرد اما اين آزارها ،حرکت
عظيم ملت ايران را متوقف نخواهد کرد.
ايشــان در پايان ســخنان خود توصيههايي هم
براي کاروانهاي راهيان نور داشتند.
رهبر انقالب اســاميگفتند :همه دستگاهها به
اين حرکت کمک کنند ،ابعاد فرهنگي و اجتماعي
راهيان نور هرچه بيشتر تعميق شود ،در روايتگري
حوادث و مسائل ،امانت رعايت و از اغراق پرهيز
شــود ،حوادث برجســته دوران دفاع مقدس در
کتابهاي درس گنجانده شوند ،و ايمني مسافران
کاروانهاي راهيان نور حتم ًا رعايت شود.
پيش از ســخنان رهبر انقالب اســامي ،سردار
کارگــر رئيس بنياد حفظ آثار و نشــر ارزشهاي
دفاع مقدس ،راهيان نور را ظرفيتي براي افزايش
توان بازدارندگي و قدرت دفاعي کشــور دانست
و گفت :در ســال گذشته حدود شش ميليون نفر
که اکثريت آنان را جوانان تشــکيل ميدادند ،از
 57يادمان دفاع مقدس در هفت اســتان کشور
بازديد کردند.
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