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رئيس سازمان بسيج اساتيد، طالب و روحانيون
در گفت وگو با »جوان«:

آقاي دادستان
 از اين ادعا خواهید  گذشت؟!

اگرچه فتنه 1388 به دو دليل 
قدرت جمع كنندگي رهبري 
و فاصل��ه رأي دو ط��رف در 
رسيدن به اهداف ناكام ماند، 
اما تلخي اينكه نظام جمهوري 
اسالمي نتوانست آفرينش آن 
عظمت را به جهان بفروش��د 
همچنان در ذائق��ه نيروهاي 

انقالب مانده است. 
محمدرض��ا خاتمي اخي��راً در 
مصاحبه اي مدعي است كه 8ميليون رأي در آن سال جابه جا 
شده است. اين سخن در حالي است كه اصالح طلباني همچون 
صفايي فراهاني، تاج زاده، حجاريان، كواكبيان )سيد محمد 
خاتمي غير علني( و برخي ديگر بر عدم تقلب تأكيد كردند و 
از قضا هيچ كدام اين حرف را در بازجويي نگفته اند و رهبري 
نيز از امثال خاتمي خواستند كه آنچه در محافل و جلسات 
خصوص��ي مي گوييد به مردم ه��م بگوييد ك��ه اين مطالبه 
همچنان باقي اس��ت. فرار روبه جلوي محمدرضا خاتمي در 
زماني صورت مي گيرد كه هس��ته اصل��ي اصالح طلبان ناب 
)مشروطه خواهان( در طراحي انقالب رنگي ناكام شدند و به 

قول حجاريان مجبورند اقتضا محور حركت كنند. 
ب��ه ق��ول او اصالح طلب��ي »ب��دون بروبرگ��رد« يعن��ي 
دموكراس��ي خواهي و عرفي كردن حاكميت اما ش��رايط و 
اقتضائات براي طرح آن مهم اس��ت. اما ظاهراً اقتضامحوری 
تجويز نمی كند كه پس از 9 سال فرصت براي ارائه سند و 18 
ماه صدور بيانيه توسط ميرحسين موسوي كه نهايتاً به تنها 
استدالل داماد لرستان و فرزند آذربايجان منجر شد، حريت به 
مركزيت جريان اصالحات برگشته باشد. گويی قبول نداشتن 
احمدي نژاد مجوز هر اتهامي به ايشان و نظام را صادر مي كند. 
اتهام زنندگان هم مدعي انحصاري امامي هستند كه از شعار 
»شاه زنازاده  است« بر مي آشفت و در حق دشمن نيز حريت 
و مردانگي را رعاي��ت مي كرد. اگر چه بي��ن جايگاه حقوقي 
نخبگان اصالح طلب در نظام و چارچوب فكري ش��ان فاصله 
ماهوي وجود دارد، اما گمان مي رفت بر اش��تباه استراتژيك 
خود بعد از نابودي موسوي اصرار نكنند. محمدرضا خاتمي 
در همين گفت وگو اعتراف مي كند كه از گذشته )بعد از امام( 
تاكنون رهبري بهتر از آيت اهلل خامنه اي براي اداره كش��ور 
نداريم، اما همين فرد به ورطه روشنفكري كه مي غلتد يادش 
مي رود كه همين رهبر در خطبه 29 خرداد 1388 فرمودند: 
»به ملت ايران اطمينان مي دهم كه نظام جمهوري اسالمي 
اهل خيانت به آراي شما نيست.« و مردمي كه در 25 خرداد 
به استعداد چند صد هزار نفر به خيابان آمدند بعد از آن خطبه 
هيچ گاه در خيابان از30  هزار نفر تج��اوز نكردند، اما گويي 
گرفتار آمدن بي��ن قدرت و روش��نفكري نمي گذارد فرآيند 
اعتمادسازي توسط بخش معتقد به نظام در جريان اصالحات 
دنبال شود. شايد حق اين جماعت همين باشد كه همچنان 
دست به شال و قباي روحاني بگيرند تا بتوانند در نظام سر پل 
بيابند، چراكه مشي آنان غير از اين را تجويز نمي كند. نگارنده 
به عنوان پژوهشگر و مبني بر اطالعات آشكار به حجت رسيد 
كه فتنه 1388 نه يك سوءظن منجر به تنش و نه يك تقلب 
11 ميليوني بود، بلكه يك طراحي آگاهانه بود كه موسوي در 
مصاحبه با نشريه تايمز آن را لو داد و كروبِي رقيب در دانشگاه 
آزاد نجف آباد از آن پرده برداري ك��رد. اگر امثال محمدرضا 
خاتم��ي، ت��اج زاده، حجاري��ان، رمض��ان زاده، ميردامادي، 
امين زاده، نبوي، آرمين،  آغاج��ري و... اندازه يك جو حريت 
داشتند و اين مصاحبه موسوي را مي خواندند به طراحي خود 

و فهم درست نظام از مسئله اعتراف مي كردند.
سؤال: جناب آقاي موسوي اگر ش��ما پيروز انتخابات شويد، 
با توجه به نقش رهبري در نظام جمهوري اس��المي چگونه 

ديدگاه هاي خود را پياده خواهيد كرد. )1388/3/21(
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گفت وگوي »جوان« با رئيس هيئت مديره پرسپوليس در آستانه بازي برگشت فينال ليگ قهرمانان آسيا
كاشاني: محكوم به شاد كردن دل میلیون ها ايراني هستیم

گفت و گوي »جوان« با محمد كشتي آراي درباره پيش بيني قيمت طال
تحريم هاي جديد هیچ اثري در بازار طال و سكه نداشته است

ديدار برگشت فينال ليگ قهرمانان آسيا 

وحيد صابري
براب�ر كاش�يماي ژاپن درحالي ش�نبه در   جوان آنالين

استاديوم يك صدهزار نفري آزادي برگزار 
مي شود كه شاگردان برانكو در بازي رفت با نتيجه 2 بر صفر نتيجه را 
واگذار كردن�د و حاال با حمايت همه جانبه هواداران خود در انديش�ه 

جبران و كسب عنوان قهرماني هستند. 
جعفر كاش��اني، رئيس هيئت مديره باش��گاه پرس��پوليس در گفت و گو با 
»جوان آنالين« با بيان اينكه بازيكنان در بازي رفت مي توانستند پيروز ميدان 
باشند، گفت: بازي خوبي از بچه ها ش��اهد بوديم، به خصوص درنيمه اول كه 
مي توانس��تيم كار را تمام كنيم. اگر بازيكنان دقت بيشتري مي كردند االن با 
خيالي آسوده تر در بازي برگشت ميزباني مي كرديم. در نيمه دوم مشخص شد 
بچه ها نمي توانند بازي هميشگي شان را انجام دهند كه آن هم علت دارد. دوري 
مسافت و خستگي سفر و توقف كوتاه در ژاپن، همه و همه دست به دست هم 
داد تا بچه ها كمي عصبي تر بازي را دنبال كنند براي همين به هر سوت داور 
اعتراض مي كردند و بازي از دست شان خارج شده بود. در واقع بچه ها بايد با 
فرهنگ فوتبال حرفه اي آشنا شوند. ما مقابل يك تيم حرفه اي با تمام امكانات 
بازي كرديم. البته تا همين جا هم بازيكنان ما شايستگي خود را نشان داده اند كه 
پاي فينال هستند و حتي اگر قهرمان نشويم چيزي از ارزش بچه هاي تيم كم 

نمي شود اما مي دانيم كه محكوم به شاد كردن دل ميليون ها ايراني هستيم. 
رئيس هيئت مديره باشگاه پرسپوليس درباره اينكه به تفكر برانكو اعتقاد 
دارد، افزود: برانكو مربي باهوشي است و قطعاً مي داند چه كار مي كند. اگر 
االن تيم در امارات است، حتماً صالح دانس��ته و به شخصه اعتقاد زيادي 
به مربيگ��ري او دارم و مي دانم دربازي برگش��ت دل ميليون ها ايراني را با 
قهرماني تيم در ليگ آسيا شاد خواهد كرد. آرزويم اين است كه پرسپوليس 
قهرمان آسيا شود چون شايستگي اش را دارد ولي يكسري واقعيت ها هم 
هست كه بايد قبول كنيم. ما مقابل تيمي بازي كرديم كه در آسيا به لحاظ 

باشگاه داري حرف اول را مي زند. اميدوارم اين آرزو به حقيقت بپيوندد. 
وي در ادامه افزود: يكي از مهم ترين فاكتورهايي كه االن پرس��پوليس به 
آن نيازمند است، همدلي و اتحاد است تا بتوانيم برابر تيم ژاپني به برتري 
برسيم. ما بايد براي خوشحال كردن دل مردم كه هميشه بزرگ ترين حامي 
ما بوده اند، در بازي ش��نبه، برنده از زمين بيرون بياييم و قهرمان شويم. با 
شناختي كه از برانكو و بازيكنان پرسپوليس داريم، اين شايستگي و توانايي 

وجود دارد تا دل ميليون ها ايراني شاد شود. 
كاشاني در خاتمه اظهار داشت: هميشه گفته ام و بازهم مي گويم ما بايد به 
سمت باشگاه داري حركت كنيم؛ كاري كه ژاپن انجام داده است. چيزي كه 

امروز در فوتبال ما صورت مي گيرد، تيمداري است و اين درست نيست. 

دالالن و رسانه هاي معاند دست به دست هم 

مهسا گربندي
داده بودند تا با سياه نمايي اين تصور خيالي   جوان آنالين

را ايجاد كنند كه بعد از تحريم هاي ۱۳ آبان، 
قيمت ها چند برابر افزايش پيدا مي كند.  آنها آن قدر با اطمينان از افزايش 
قيمت طال و سكه و ارز بعد از تحريم ها صحبت مي كردند كه موفق شدند 
برخي از مخاطبان شان را فريب دهند و آنها را راهي بازار كنند. اين افراد 
فريب خورده همه دار و ندارش�ان را تبديل به طال و ارز كردند و به خيال 
خودش�ان از قافله عقب نماندند! حاال كه مش�خص ش�ده بمب خيالي 
تحريم هاي ۱۳ آبان هيچ اثري نداش�ته و قيمت ها متعادل مانده است، 
خريداران ط�ال و ارز متضرر ش�ده اند و از اعتماد به دالالن پش�يمانند. 
محمد كشتي آراي، رئيس اتحاديه طال و سكه به خبرنگار »جوان آنالين« 
مي گوي��د: »در هفته هاي قب��ل از 13 آبان تص��ور بر اين بود ك��ه با آغاز 
تحريم هاي جديد عليه ايران، شوك قيمتي در بازار طال داشته باشيم اما در 
اين دو روز اخير اين موضوع اتفاق نيفتاد و به دليل اقدامات بانك مركزي 

و ارگان هاي وابسته به مس��ائل اقتصادي، بازار نسبت به تحريم ها واكنش 
منفي نش��ان نداد.« او با اشاره به اينكه روز گذش��ته داد و ستد ها عادي و 
قيمت ها متعادل بود و همچنين امروز بازار طال و س��كه در آرامش به سر 
مي برد، اظهار مي دارد: »تحريم ها فعاًل هيچ اثري در بازار نداشته است و در 
حال حاضر تقاضايي در بازار طال نداريم. « كشتي آراي مي گويد: »قيمت 
طال واقعي است و حباب نيست. اما قيمت سكه به دليل اينكه تقاضا نسبت 
به عرضه كمتر بود ۴00 هزار تومان حباب دارد كه البته در ماه هاي گذشته 
نيز اين حباب قيمتي براي سكه وجود داشته است و مربوط به امروز و ديروز 
نمي شود.«  رئيس اتحاديه طال و سكه درباره پيش بيني قيمت طال و سكه 
اظهار مي دارد: »افزايش يا كاهش قيمت طال و سكه متأثر از نوسانات بازار 
ارز و قيمت جهاني طال خواهد بود، بنابراين نمي توان قيمت آن را پيش بيني 
كرد. اما مي ت��وان گفت كه با ادام��ه اقدامات مؤثر مس��ئوالن و دولتي ها، 
تحريم ها هيچ اثر منفي در بازار نخواهد گذاش��ت و شاهد ادامه آرامش در 

بازار سكه و طال خواهيم بود.«

هشدار به كساني كه دنبال ثروت هاي بادآورده هستند
آملي الريجاني: در برخورد با مفسدان اقتصادي با قاطعيت عمل خواهد شد

رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه  هيچ رأفتي در برخورد دس�تگاه   سياسي
قضايي با مفسدان اقتصادي وجود نخواهد داشت، به همه كساني 
كه به فكر ثروت هاي بادآورده و سوءاستفاده از التهابات اقتصادي 
هستند، هشدار داد كه قوه قضائيه به عنوان يكي از اركان نظام 
به س�راغ آنه�ا خواه�د رفت و قطع�ًا مج�ازات خواهند ش�د. 
ب��ه گ��زارش اداره كل رواب��ط عموم��ي ق��وه قضائي��ه، آيت اهلل 
آملي الريجاني در جلسه مسئوالن عالي قضايي، امريكا را طاغوت 
اصلي زمان دانس��ت و ادامه داد: در هر نقطه از جهان كه جنايتي 
عليه مردم اعم از ان��واع كودتاها و ناامني ه��ا رخ مي دهد، ردپاي 
امريكا را مي توان ديد. اين روند را ۴0 س��ال است كه در خصوص 
جمهوري اسالمي مشاهده مي كنيم و اگر امريكا بخواهد بداند كه 
چرا مردم ما از حكام اين كشور متنفر هستند، مي تواند نيم نگاهي 
به فهرست بلندباالي اقدامات گذشته حكام خود عليه جمهوري 

اسالمي و مردم ايران بيندازد. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به راهپيمايي 13 آبان خاطرنشان 
كرد: امسال به دليل نحوه برخورد امريكايي ها با مردم، شاهد حضور 
معنادار ملت بصير ايران در سراسر كشور بوديم. از اين جهت كه 
امريكا به ويژه در سال هاي اخير تالش كرده كه با اعمال فشارهاي 
س��نگين اقتصادي، مردم را از نظام جمهوري اسالمي جدا كند و 
اخيراً نيز با به كارگيري س��خيف ترين ترفندهاي عمليات رواني 
مانند درج روزشمار براي شروع تحريم ها، سعي داشت ملت ايران 
را عليه نظام تحريك كند. در حالي كه هرچه توان تبليغاتي در اين 
زمينه داشته اند به كار بس��ته اند، اما باز هم شاهد حضور مردم در 
راهپيمايي عليه اس��تكبار جهاني و به ويژه اياالت متحده امريكا 
هس��تيم. رئيس قوه قضائيه با اشاره به اس��تقامت ۴0 ساله مردم 
در برابر دشمني هاي امريكا تأكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران و 
مردم بزرگ ما همانند برخي كشورها نيستند كه بعد از دوشيدن 
اموالشان به آنها گفته شود اگر حمايت هاي ما نباشد دو هفته هم 
دوام نمي آوريد. مردم بصير ما از پير و جوان در ش��هرهاي بزرگ 
گرفته تا روستاهاي كوچك با بينشي عميق پاي آرمان هاي انقالب 
ايستاده اند و اجازه نداده اند اين خواب دشمن كه انقالب اسالمي 

۴0 سالگي خود را نخواهد ديد، تعبير شود. 
آي��ت اهلل آملي الريجاني با بي��ان اينكه جمهوري اس��المي امروز 
قدرتمندتر از هميش��ه در مس��ير رش��د و بالندگي قرار دارد، به 
پيش��رفت هاي صنعتي و علمي كش��ور در عرصه هاي گوناگون 
اشاره كرد و افزود: ايران اسالمي حرف اول را در منطقه مي زند و 

امريكايي ها را با خفت روبه رو كرده است. در مقابل چنين عزتي، 
شاهد رفتار حكام سعودي با آن ميزان ثروت يا به قول امريكا آن 
ميزان شيردهي هستيم كه مدام از سوي امريكا تحقير مي شوند. 
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينك��ه هيئت حاكمه امريكا بايد در 
جهت اصالح فهم خود گام بردارد و رئيس جمهور اين كشور فريب 
دروغگويي هاي مشاوران خود را نخورد، تصريح كرد: بر اساس اين 
محاسبات غلط تصور كرده اند كه اگر سه ماه به ايران فشار بياورند، 
نظام جمهوري اسالمي ساقط مي شود. حركت ديروز مردم نشان 
داد امريكا بايد در اين خيال خام باقي بماند، زيرا جمهوري اسالمي 
آبديده است و مردم ايران نيز در طول تاريخ پرافتخار خود در مقابل 

قوي ترين دشمنان ايستاده اند. 
 با انباشت ثروت بادآورده مقابله مي كنيم

آيت اهلل آملي الريجاني در بخش پاياني س��خنان خود با اشاره به 
تالش هاي دش��من براي ايجاد تالطم در بازار و اقتصاد كش��ور با 
هدف ايجاد ش��كاف ميان مردم و نظام ط��ي ماه هاي اخير گفت: 
در كنار اين دش��مني ها، عده اي در داخل به دنبال س��ودجويي و 
كسب ثروت هاي بادآورده بودند. ما نيز به اين افراد هشدار داديم 
كه برخوردهايمان جدي و قاطع خواهد بود. مجدداً اعالم مي كنم 
كه دستگاه قضايي ضمن حمايت كامل از سرمايه گذاري سالم و 
برخورد با افراد يا نهادهايي كه به نح��وي بخواهند در مقابل اين 
قبيل سرمايه گذاري ها موانعي ايجاد كنند به شدت با كساني كه 
تالش دارند از رخنه هاي امنيتي و اقتصادي براي تحصيل مال و 
انباشت ثروت بادآورده استفاده كنند، مقابله خواهد كرد. رئيس 
قوه قضائيه با اشاره به اقدامات اخير دستگاه قضايي و صدور برخي 
آرا در اين زمينه يادآور ش��د: هيچ رأفتي در برخورد با مفس��دان 
اقتصادي نخواهد ش��د. البته روشن اس��ت كه هيچ كس به لحاظ 
عاطفي از اينكه يك ش��هروند جمهوري اس��المي گرفتار عواقب 
اقدامات سوء خود شود، خرسند نمي شود، اما دنياپرستي برخي 
افراد باعث مي ش��ود كه با ترجيح منافع خود بر منافع مردم و به 
قيمت گرفتاري و عسر و حرج يك ملت به چنين سرنوشتي دچار 
ش��وند. آيت اهلل آملي الريجاني با توصيه به افرادي كه در انديشه 
س��ودجويي و بهره مندي از برخي التهابات هس��تند، تأكيد كرد: 
بهتر است تا راه بازگشتي وجود دارد، اين افراد از تخلفات و جرايم 
خود دس��ت بردارند، زيرا قطعاً دس��تگاه قضايي به عنوان يكي از 
اركان نظام با قاطعيت در مقابل مفاسد اقتصادي مي ايستد و اجازه 
نمي دهد كه برخي با تالش براي كسب ثروت هاي بادآورده منافع 

عموم مردم را به خطر بيندازند. 
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قيمت:5۰۰تومان

دفع حمالت سايبري
 با ديوار دفاعي

 ارتش سايبري ايران

۳

    آذري جهرمي: رژيمي كه س��ابقه آن در به كارگيري 
سالح سايبري در پرونده هايي چون استاكس نت مشخص 
است، اين بار تالش داشت به زيرس��اخت هاي ارتباطي 
ايران صدمه وارد كند. البته به لطف هوشياري تيم هاي 
فني، دست خالي بازگشت.  اين اقدام خصمانه را از طريق 

مجامع بين المللي پيگيري مي كنيم

سرمقاله

عبداهلل گنجي

مدير مسئول

سالروز رحلت پيامبر اعظم)ص(، شهادت امام حسن مجتبي)ع( 
و شهادت امام رضا)ع( را تسليت مي گوييم

ظريف:هيچاميديبهانتخاباتامريکانبستهايم

تحريم هاي عقيم ترامپ مثل تحريم های نارس اوباما!
آرامش بازار، يك روز پس از اجراي تحريم ها 

با افتخار تحريم ها را مي شكنيم
رئيس جمهور:

با وجود ضرب االجل دو تا شش ماهه امريكا به خريداران نفت ايران براي 
به صفر رس��اندن واردات نفت ايران، اين بلوف سياسي باز هم شكست 
خواهد خورد تا ترامپ و تيم وي، بهانه ديگري را براي تداوم روند صادرات 
نفت ايران مهيا كنند.   در دوره تحريم هاي گذشته كه تحت مصوبات 
شوراي امنيت و اتحاديه اروپا شكل گرفت، امريكايي ها تصميم گرفتند 
براي تثبيت قيمت نفت، كشورهاي خريدار نفت ايران را از صفر كردن 

آتي واردات نفت از ايران مس��تثني كنند. به اين روش كه هر شش ماه 
يكبار، ميزان واردات نفت خود از ايران را 20 درصد كاهش دهند تا پس از 
سه سال نفت ايران به طور كامل از بازار حذف شود.  دولت اوباما كه نقشه 
دقيقي براي اعمال تحريم ها براي ايران داشت، پيش بيني مي كرد ميزان 
صادرات نفت ايران در اوايل س��ال 93 به صفر برسد، اما به گفته مدير 
سابق امور بين الملل ش��ركت ملي نفت، در سال 93 ايران بيش از يك 

ميليون و ۴00 هزار بشكه نفت مي فروخت كه اين رقم براي سال هاي 
قبل نيز به ثبت رسيده بود تا آنكه با امضاي برجام، ميزان صادرات نفت 
كشور به 2/5 ميليون بشكه در روز رس��يد.  با وجود اينكه تحريم هاي 
سخت و همه جانبه اي در آن دوران به جمهوري اسالمي ايران تحميل 
شد و كشورهاي خريدار نفت ايران بايد به آن عمل مي كردند، اما هيچ گاه 

ميزان صادرات نفت به صفر نرسيد | صفحات 4 و ۱2

   سياسي

پهلوانپنبه
مثلپمپئو!

تريبون تكراري تحريم ها دوباره به وزيرخارجه 
امريكا رسيد تا  تحريم هايي را كه هرگز به 

طور كامل لغو نشده بود، دوباره تكرار كند و 
البته ناتواني امريكا در تحريم كامل نفت ايران 

 موجب شد كه 8خريدار اصلي نفت ايران را
 از تحريم ها معاف كند

صفحات 2 و ۱5

صفحه ۱5


