
ــاحت مقدس پيامبر  ــا به هتك حرمت س واكنش ه
ــالم(ص) كه از چند روز قبل آغاز شده بود، ابعادي تازه  اس
ــلمانان در واكنش به اين اقدام اهانت آميز در  يافته و مس
ــر جهان با تجمع مقابل سفارتخانه هاي آمريكا و  سراس
ــتار،  ــورهايي چون آلمان و انگليس خواس همچنين كش

مجازات عامالن اين جنايت شنيع شده اند.
واكنش مسلمانان پس از آن آغاز شد كه يك فيلمساز 
ــناس در آمريكا با حمايت مالي صهيونيست ها فيلم  ناش
ــاخت. انتشار  ــالم(ص) س اهانت آميزي درباره پيامبر اس
ــدن احساسات  اين فيلم در اينترنت، باعث جريحه دار ش
ــت مقامات  ــم آنها باعث وحش ــده و خش ــلمانان ش مس
ــده به طوري كه  ــورهاي غربي ش آمريكايي و برخي كش

ــورها بشدت  ــفارت اين كش اقدامات امنيتي در اطراف س
افزايش يافته است. اما به اين حال تظاهرات اعتراض آميز 
ــلمان در  ــورها همچنان ادامه دارد و مردم مس در اين كش

ــن، تونس و مراكش  ــورهايي چون ليبي، مصر، يم كش
همچنان به اعتراضات خود ادامه مي دهند.

ديروز مردم ايران نيز  بعد از حضور در مراسم نماز جمعه 

ــاحت  ــزاري راهپيمايي اعتراض  آميز، اهانت به س با برگ
ــوم كردند و از دولت  ــالم(ص) را محك مقدس پيامبر اس
آمريكا خواستند ضمن عذرخواهي از تمام مسلمانان جهان، 

عامالن اين اقدام شنيع را مجازات كند. نمازگزاران تهراني 
هم بعد از نماز جمعه ديروز، همصدا با مردم ديگر شهرها در 
تظاهراتي ضمن اعتراض به اهانت صهيونيسم به ساحت 
ــالم(ص)، خواستار برخورد جدي  پيامبر عظيم الشان اس
ــاخت فيلم ضداسالمي شدند. هموطنانمان  با عامالن س

ــركت كرده  كه در راهپيمايي اعتراض آميز ديروز ش
بودند، در پايان اين مراسم با قرائت قطعنامه اي ضمن 
محكوم كردن اهانت به ساحت پيامبر اسالم(ص)، 
اين گونه اقدامات ضدديني را موجب اتحاد و انسجام 

ــول اهللا(ص) و رسوايي چهره  ــتر امت رس هرچه بيش
واقعي صهيونيسم آمريكايي دانستند. 

مشروح اين اخبار را  در صفحات 3،2 و 6 بخوانيد.

JAM-E-JAM  Vol.13 - No. 3507.SAT\SEP.15.2012  شنبه 25 شهريور   28/1391 شوال   1433/ 15 سپتامبر  2012/سال  سيزدهم/  شماره  3507/ قيمت 200تومان

روزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران  20 صفحه + قاب كوچك  16 صفحه

ران
پ ته

چا

www.jamejamonline.ir

قاب كوچك
ما چطور مجري
 شديم

رهبر معظم انقالب:   آمريكا اگر صادق است، عامالن اين 
جنايت شنيع را مجازات كند

مسلمانان در  ايران، مصر، ليبي، مراكش، 
يمن، تونس، سوريه لبنان، پاكستان، افغانستان و سودان با 
برگزاري راهپيمايي، اعتراض خود را به ساخت فيلم موهن 

عليه پيامبر اعالم كردند
واكنش 10 سينماگر ايراني به فيلم ضداسالمي

سفارتخانه هاي آمريكا در مصر، ليبي و يمن مورد حمله 
قرار گرفت

كلينتون: دولت آمريكا نمي تواند كسي را به دليل بيان 
احساساتش محكوم كند

ضرغامي: مسلمانان جهان توطئه صهيونيست ها و 
استكبار را ناكام كردند، فيلم موهن آمريكايي موجب 

وحدت جهان اسالم شد

پرونده
 قاب كوچك 
درباره اجرا 
در راديو
 و تلويزيون

آمريكاستيزي؛ 
خشمي مقدس

ديدار اول
مهدي فضائلي
Fazaeli@jamejamonline.ir

21

8

15

2

10 و11

10 و11

كارلوس كرش 
در برابر عالمت 

سوال بزرگ
درخواست ها براي بركناري 

سرمربي تيم ملي باال گرفته است
حجت اله اكبرآبادي/ گروه ورزش

ــز به لبنان انتقادها از  ــه دنبال باخت تحقيرآمي ب
ــت كه  ــرايطي باال گرفته اس كارلوس كرش در ش
ــد گفت تنها مقصر  ــي باي فارغ از يك نگاه احساس
ــاختار  ــت، چرا كه س اين ناكامي مربي پرتغالي نيس
ــال به  ــت و طي اين چند س فوتبال ايران بيمار اس

عوض پيشرفت، پسرفت كرده است. 
ــوس كرش، اين انتظار  ــرايطي كه با كارل در ش
ــد كه كالس بازي  ــت ها ايجاد ش بين فوتبال دوس
ــده و بازي هاي قشنگ  تيم ملي فوتبال متحول ش
ــا خواهيم  ــن تيم را به تماش ــري از اي و تاكتيكي ت
ــده، بلكه با  ــه تنها تاكنون چنين نش ــت، اما ن نشس
ــده تا تيمي  ــت زمان نيز اوضاع بدتر از قبل ش گذش
ــان برنده بود و حتي يك گل  ــه همواره مقابل لبن ك
را نيز پذيرا نشده بود،  با شكست يك بر صفر از اين 
ــتقيم به جام  ــم، موقعيت خود را براي صعود مس تي

جهاني 2014 برزيل به اما و اگر بسپارد.
ــا به اين  ــت كه واكنش ه ــن طبيعي اس بنابراي
ــت، جدا از آن كه منصور  ــت سنگين و تند اس شكس
ــرمربي اسبق تيم ملي فوتبال ايران  پورحيدري، س
ــت، كارلوس كرش بايد بركنار شده و يك  معتقد اس
مربي ايراني جايگزين او شود، بعضي از كارشناسان 

ــل پرويز  ــال مث فوتب
ــم  ه ــي  مظلوم
ــتند كه  معتقد هس

ــد ضمن  ــرش باي ك
در  تجــديدنــظر 
ــكار  ــا و اف برنامه ه

خود، نگاه از باال به فوتبال 
ــته و  ــار گذاش ــران را كن اي
ــرايط فعلي  ــب با ش متناس
ــورمان، براي  ــال كش فوتب
ــخه بپيچد. هر چند  آن نس

ــط علي دايي معتقد  اين وس
است

ادامه در صفحه 18

وزير اقتصاد: 
 عرضه ارز 

 به بازار
 افزايش مي يابد

حسيني: هميشه در مواقع نگراني 
 بر مشكالت فائق آمده ايم، 

اين بار هم مي توانيم

صفحه آخر

ــس علت  ــدگان مجل ــه برخي نماين ــي ك در حال
ــف عرضه ارز  ــته را توق ــاي ارزي هفته گذش تالطم ه
ــئوالن  ــزي عنوان مي كنند، مس ــوي بانك مرك از س
ــاي جديد دولت  ــالم كردند در كنار برنامه ه دولتي اع
ــاماندهي بازار ارز، عرضه آن به بازار نيز افزايش  براي س
ــزارش جام جم، بازار ارز تهران هفته  خواهد يافت. به گ
ــته يكي از نوساني ترين ايام خود را طي سال هاي  گذش
ــت و ريال ايران در مدت سه روز  ــت سر گذاش اخير پش
ــود را در مقابل ارزهاي مهم  ــدود 20 درصد ارزش خ ح

بين المللي از دست داد و همين مساله موجب شد
ادامه درصفحه 4

خشم مقدس

ــال حالتي خاص و  ــه «حج امس ــا بيان اين  ك ــور ب رئيس جمه
معنويتي ويژه دارد»، گفت: صهيونيست هاي بي فرهنگ و ضدبشر 
ــيده اند در حال تالش براي ايجاد جنگ مذهبي  كه به آخر خط رس
ــتند و همه بايد در  ــان اقوام مختلف، پيروان اديان و ملت ها هس مي

برابر اين توطئه ها هوشيار باشند.
ــنا،  محمود احمدي نژاد كه ديروز در همايش 12  به گزارش ايس
ــران صحبت مي كرد، افزود:  ــتان ته هزار نفري متمركز حجاج اس

ــت و در حال نابودي  ــود را در بن بس ــت ها خ ــون كه صهيونيس اكن
ــازي كنند.  مي بينند، تالش مي كنند تا دنيا را بهم ريخته و مسأله س
احمدي نژاد با بيان اين  كه «باورم اين است كه رهبران پشت صحنه 
آمريكا به اين نتيجه رسيده اند كه رژيم صهيونيستي با اين وضعيت 
و رفتار، ديگر سودي براي آنها ندارد»، تاكيد كرد: يقين دارم به فضل 
الهي صهيونيست ها رفتني هستند و دنيا از ظلم مستكبران خالي و 

عدالت، عشق و توحيد بر همه جهان گسترده خواهد شد.

احمدي نژاد: صهيونيست ها به دنبال ايجاد جنگ مذهبي هستند

با دكتر محمدمهدي 
زاهدي، رئيس 
كميسيون آموزش 
و تحقيقات  مجلس 
و وزير سابق علوم، 
تحقيقات  و فناوري

چرا ذائقه 
پوشش جمعي 
همواره
 در حال تغيير 
است؟

پرونده
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 علم براي كشور،  قدرت 
سياسي مي آورد
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ادامه از صفحه اول
ــازمان هاي  ــن قطعنامه از س ــي از اي ــان در بخش راهپيماي
ــازمان  ــازمان ملل متحد، س ــر، بويژه س بين المللي و حقوق بش
ــران جنبش عدم تعهد خواستند تا  ــالمي و س همكاري هاي اس
ــردي و اجرايي، اين  ــات جدي و اقدامات كارب ــا اتخاذ تصميم ب
ــخت ترين  ــنيع را محكوم كرده، عامالن آن را تحت س اقدام ش
ــاي بين المللي قرار داده و از تكرار چنين جنايت هايي  پيگيري ه

جلوگيري كنند.
ــت اهللا جنتي، خطيب جمعه ديروز تهران نيز در واكنش به  آي
ــاخت فيلم توهين آميز عليه پيامبر اسالم(ص) گفت: آمريكا  س
ــلمان جهان را ناديده گرفت  با اين كار 1/5 ميليارد جمعيت مس
ــالم خواهي در جهان بايستد. به گزارش مهر،  تا در برابر موج اس
ــران در خطبه هاي نماز جمعه ديروز با بيان  امام جمعه موقت ته
ــالم و انقالب قرار داريم،  ــه در يك پيچ تاريخي به نفع اس اين ك
ــير تاريخ  ــت و مس افزود: به هر حال جهان در معرض تحول اس

در حال تغيير است.
 اين عمل ننگين بي جواب نخواهد ماند

ــاي جداگانه اي، اهانت به  ــع تقليد نيز با صدور بيانيه ه مراج
ساحت پيامبر اعظم(ص) را شديدا محكوم كردند.

ــبت صادر  ــيرازى در پيامي كه به اين مناس آيت اهللا مكارم ش
ــلمانان بيدار در چند كشور  ــت: خوشبختانه مس كرده، آورده اس
ــالمى واكنش شديدى نشان دادند و اثبات كردند كه  عربى و اس

اين اعمال ننگين بدون جواب نخواهد ماند.
ــز در پيامي تاكيد كرد: آمريكا بايد  آيت اهللا نوري همداني ني

منتظر اقدامات شديدتر مسلمانان جهان باشد.
ــدار جمعي از طالب و  ــت اهللا صافي گلپايگاني هم در دي آي
ــمنان  ــا محكوميت اهانت جديد دش ــوزه علميه، ب فضالي ح
ــتار برخورد جوامع علمي و بين المللي  ــالم، خواس دين مبين اس

و آزاديخواهان جهان با اين اهانت شد.
ــاره به فيلم موهن  ــبحاني در پيام خود با اش آيت اهللا جعفر س
ــت: بر همه مسلمانان جهان الزم است كه  آمريكايي، آورده اس
عكس العمل بسيار مناسب از خود نشان داده تا بار ديگر دشمنان 
در فكر تكرار آن نوع اعمال نباشند و به اميد روزي كه پرچم اسالم 

در سراسر جهان به اهتزاز در آيد.
ــالمي را به  ــت اهللا علوي گرگاني هم در پيام خود امت اس آي
هوشياري نسبت به دسيسه هاي دشمنان فراخوانده و از شيعيان 
خواسته با تبعيت از علماي وارسته و آگاه و تبعيت از مكتب واليت 
فقيه مسير درست را پيموده و دسيسه هاي دشمنان را خنثي كرده 

و خشم خود را بدرستي به جهانيان نشان دهند.
ــه تلويزيوني  ــادل كه در برنام ــن غالمعلي حدادع همچني
«ديروز، امروز، فردا» حضور يافته بود واكنش هاي مسلمانان را 
نسبت به ساخت فيلم موهن به ساحت پيامبر اكرم(ص) طبيعي 

دانست و اظهار كرد: مسلمانان نبايد تنها به خشم و اعتراض اكتفا 
ــورهاي اهانت كننده به اعتقادات  كنند، بلكه بايد كاالهاي كش

اسالمي را تحريم كنند.
 واكنش 10 سينماگر ايراني به فيلم ضداسالمي

ــينماگران  ــم اهانت آميز، 9 نفر از س ــار اين فيل ــي انتش در پ
ــار اين فيلم را  ــتركي توليد و انتش ــورمان هم در بيانيه  مش كش

محكوم كردند.
ــش، ابراهيم  ــاي احمدرضا دروي ــه كه به امض ــن بياني در اي
ــدي، همايون  ــي، منوچهر محم ــا ميركريم ــا، رض حاتمي كي
اسعديان، كمال تبريزي، مهدي فرجي، محمدمهدي عسگرپور 
ــت: «هيچ اندودي در جهان  ــيده، آمده اس و فرهاد توحيدي رس
چهره  تابان رسول مهر را نخواهد پوشاند، گمراهاني كه در حيات 
ــتر باريدند لبخند مهر نصيب بردند،  طيبه اش بر او خاك و خاكس
ــي ديگر امروز او را آماج تصاوير موهن خود قرار داده اند  گمراهان
ــم مسلمانان در پستوهاي خود خزيده اند.  و از هيبت توفان خش
باشد كه انوار تابناك رسول مهرباني در آن مغاك تنهايي بر آنها 

بتابد و بيدارشان كند.»
ــاختن فيلم  ــغول س ــدي نيز كه اين روزها مش ــد مجي مجي
سينمايي پيامبر اسالم(ص) است، در پيامي جداگانه تاكيد كرده 
ــت: حاال همه فهميده اند كه شما در هراس افتاده ايد كه پيام  اس
ــرق و غرب را بگيرد.  ــول مهرباني، مي خواهد ش مهر مكتب رس
پس گاه به قاعده طالباني مي خواهيد چهره خشن و خون ريزي 
از مكتبش به چشم جهانيان درآوريد و گاه به دستاويز هنرپيشگي 

مي خواهيد دروغ و دغل را جانشين حقيقت و راستي كنيد.
در پيام مجيدي آمده است: چشم به راه باشيد،  بزودي از پس 
ــيدي او رخ خواهد  همه اين لجن  پراكني ها، چهره زيباي خورش

نمود و روسياهي به شما سياه دالن خواهد ماند.
تماس اوباما با رهبران يمن، مصر، ليبي و افغانستان

با ادامه موج اعتراض ها عليه فيلم موهن به پيامبراسالم(ص) 
و احتمال تظاهرات گسترده در كشورهاي اسالمي، رئيس جمهور 
ــور يمن، مصر، ليبي و  ــاي جمه ــكا در تماس تلفني با روس آمري
ــع حمله به هيات هاي  ــت كرد تا مان ــتان از آنها درخواس افغانس
ــورها شوند. اين در حالي است كه  ديپلماتيك آمريكا در اين كش
ــالمي مختلف از جمله مصر، مراكش،  ــورهاي اس ديروز در كش
يمن، ايران، تونس، سودان، سوريه، لبنان، پاكستان، افغانستان و 
چند كشور ديگر مردم مسلمان با تظاهرات خشم خود را از اكران 
ــان دادند. در همين حال  ــات اسالمي نش فيلم موهن به مقدس
آمريكا به بهانه كنترل اوضاع در ليبي دو ناو جنگي خود را راهي 

سواحل ليبي كرده است.
توهين به پيامبر اسالم آزاد، انكار هولوكاست 

ممنوع!
ــات  ــالم و مقدس ــرايطي كه در غرب، اهانت به اس اما در ش

اسالمي، براحتي پذيرفته مي شود، برخي مضامين وجود دارد كه 
هرگونه ترديد در آنها هم ممكن است منجر به سال ها مجازات 

زندان شود و يكي از آنها موضوع هولوكاست است.
ــورهاي غربي حتي  ــياري از كش ــه گزارش فارس، در بس ب
ــگ دوم جهاني  ــته هاي يهوديان در جن ــداد كش ــد در تع تردي
ــد، حتي مورخين غربي  ــرهاي جدي داشته باش مي تواند دردس

ــند كه نگارش  در محيط هاي آكادميك هم بايد مواظب آن باش
ــر  ــال ها دردس ــت، براي خود س مطلبي درخصوص هولوكاس
ــند. حتي اگر منع قانوني براي انكار هولوكاست هم وجود  نتراش
ــانه هاي صهيونيستي در غرب داراي حدي از  نداشته باشد، رس
قدرت تاثيرگذاري برافكار عمومي هستندكه مي توانند اشخاص 

مخالف هولوكاست را بشدت سياه نمايي كنند.

ــوال بردن هولوكاست از  ــور جهان، زير س اكنون در 16كش
نظر قانوني ممنوع است. اين كشورها عبارتنداز: اتريش، بلژيك، 
كانادا، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، مجارستان، ليختن اشتاين، 
ليتواني، لوگزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، روماني، اسلواكي و 
سوئيس. عالوه بر اين كشورها، رژيم صهيونيستي نيز در قلمرو 

خود زيرسوال بردن هولوكاست را جرم دانسته است.

هشدار ديپلمات هاي آمريكايي 
درباره حمله به ايران

گروهى از ديپلمات ها و نظاميان بلندپايه سابق آمريكايى 
ــدار  ــى درباره ماجراجويى نظامى عليه ايران هش طي گزارش
ــر از جنگ عراق و  ــيار پيچيده ت ــى را بس ــن اقدام داده و چني
ــر  ــى و تصريح كردند چنين اقدامى سراس ــتان ارزياب افغانس

خاورميانه را به آتش مى كشد.
به گزارش  نشريه دى سايت، در اين گزارش كه از سوي 
ــابق و نظاميان بلندپايه بازنشسته  30 نفر از ديپلمات هاى س
ــت: چنين حمله اى، رهبرى  ــده، آمده اس آمريكايى تهيه ش
ــى آمريكا عليه  ــف نمى كند و حمله نظام ــران را تضعي در اي
ــالمى  ــتن جمهورى اس ــران به تغيير رژيم و در هم شكس اي

منجر نمى شود.
ــد كه حمله  ــر اين عقيده ان ــن گزارش ب ــندگان اي  نويس
ــدان ايران را در  ــخ نمايندگان و متح ــه ايران مى تواند پاس ب
ــود و به اين ترتيب يك آتش  مهيب در تمام  منطقه موجب ش

خاورميانه ايجاد مى شود./ مهر

استقبال ايران از دور بعدي 
گفت وگوهاي چهار جانبه

ــورمان  ــين امير عبداللهيان، معاون وزير خارجه كش حس
ــرات چهارجانبه  ــركت در مذاك ــته براي ش ــه هفته گذش ك
ــنهاد قاهره براي  ــوريه به مصر رفته بود، پيش درخصوص س
ــطح وزيران خارجه را گام  ــزاري دور دوم گفت وگو در س برگ

مثبتي در جهت حل بحران سوريه توصيف كرد.
ــنبه هفته گذشته، نمايندگاني از ايران، مصر، تركيه  دوش
ــوريه در قاهره  ــل بحران س ــتان درخصوص راه ح و عربس
ــخنگوي دستگاه سياست  گفت وگو كردند. در همين حال س
خارجي جمهوري اسالمي ايران در واكنش به خبر رسانه هاي 
ــاركت فرانسه  ــنهاد مش مصري مبني بر اين كه تهران پيش
ــت: در مذاكرات  ــت، گف ــوريه را داده اس براي حل بحران س
خود نسبت به مشاركت برخي كشورها مانند عراق تبادل نظر 

داشته ايم، اما اشاره اي به نام فرانسه نشده است./ مهر

صفوي: اسرائيل به ايران حمله كند 
حزب اهللا لبنان پاسخ خواهد داد

ــان اين  كه  ــي فرمانده كل قوا با بي ــاور عال ــتيار و مش دس
ــتي در تهديد ايران، ساكنان  ــران رژيم صهيونيس حماقت س
ــتان قرار داده  ــغالي را در يك قدمي گورس ــرزمين هاي اش س
ــخ ايران به هرگونه  ــمنان بدانند پاس ــت، تاكيد كرد: دش اس
تهديدي پشيمان كننده و ويرانگر خواهد بود. سردار سرلشكر 
ــبت  ــوي در گفت وگويي كه به مناس ــيديحيي رحيم صف  س
بيست و ششم شهريور، سالروز صدور فرمان امام خميني(ره) 
در سال 64 مبني بر تشكيل نيروهاي سه گانه سپاه انجام شده 
است، گفت: اگر روزي رژيم صهيونيستي عليه ما اقدامي كند، 
گروه هاي مقاومت بويژه حزب اهللا لبنان به عنوان عمق دفاع 

راهبردي ما راحت تر به اين رژيم پاسخ مي دهند. / سپاه نيوز 
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 واكنش سلطانيه به قطعنامه شوراي حكام
اين قطعنامه، شرايط  را پيچيده تر مي كند

سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در واكنش به قطعنامه شوراي 
حكام عليه ايران تاكيد كرد: اين قطعنامه وضع را پيچيده تر و سياسي تر مي كند.

ــامگاه پنجشنبه پس از نشست شوراي حكام با  ــلطانيه كه ش به گزارش ايرنا، علي اصغر س
ــاله نمي كند و  ــخن مي گفت، تصريح كرد: اين قطعنامه هيچ كمكي به حل مس خبرنگاران س
ــورهاي غربي بايد از  همكاري ايران و آژانس را به مخاطره مي اندازد. وي با بيان اين كه كش
ــد: هر زمان كه قطعنامه اي در شوراي امنيت يا شوراي حكام  ــته درس بگيرند، يادآور ش گذش

تصويب شده، غيرسازنده بوده است.
ــخ به پرسشي درخصوص بازرسي آژانس از سايت نظامي پارچين يادآور  ــلطانيه در پاس س
ــنهاد كرديم گفت وگوها را به منظور  ــد: طي گفت وگوهاي فوريه 2012 در تهران، ما پيش ش
ــديد كنيم، اما پس از  ــامل مي شد تش ــي از پارچين را هم ش ــتيابي به مداليته اي كه بازرس دس
گفت وگوها و ترتيبات آرام در تهران، با بيانيه مطبوعاتي آژانس، موضوع سياسي شد و فضا به 
مخاطره افتاد. سلطانيه تاكيد كرد: اگر موضوع اين گونه نشده بود، هفته بعد از آن، تيم آژانس 

مي توانست از سايت پارچين بازديد كند. 
ــدار مي دهم كه در پرداختن به موضوعاتي كه با امنيت  ــفير ايران در آژانس گفت: هش س

ملي ايران مربوط مي شود بايد دقت داشت و نبايد سياسي كاري كرد.
اين اظهارات سلطانيه پس از آن بيان شد كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، 

بدون اجماع، قطعنامه اي را عليه فعاليت هاي هسته اي كشورمان تصويب كرد.
ــوراي حكام  ــه ش ــه گزارش ايرنا، تصويب اين قطعنامه در حالي صورت گرفت كه جلس  ب
به دليل اختالف نظر اعضا دو بار متوقف شد و در نهايت عصر پنجشنبه به تصويب قطعنامه اي 
ــاس اين گزارش، كوبا به اين قطعنامه  ضعيف و بدون اجماع در مورد ايران رضايت داد. براس
راي منفي داد و مصر و تونس و اكوادور نيز راي ممتنع دادند. در قطعنامه شوراي حكام نسبت 
ــده است. در اين قطعنامه  ــط ايران انتقاد ش ــوراي امنيت توس به عدم اجراي قطعنامه هاي ش

همچنين از ايران خواسته شده است كه با آژانس همكاري كند.

ــمنان اسالم به ساحت نوراني  در پي اهانت نفرت انگيز دش
پيامبر اعظم صلي اهللا عليه وآله و سلم حضرت آيت اهللا خامنه اي 
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي به ملت ايران و امت بزرگ 
ــرارت بار را سياست هاي  ــالم، پشت صحنه اين حركت ش اس
ــران استكبار جهاني  ــم، آمريكا و ديگر س خصمانه صهيونيس
خواندند و با تشريح داليل كينه ورزي صهيونيست ها نسبت به 
اسالم و قرآن، تاكيد كردند: سياستمداران آمريكا اگر در ادعاي 
ــنيع  ــتن خود صادقند بايد عامالن اين جنايت ش دخالت نداش
ــلمان را به درد  ــتيبانان مالي آن را كه دل ملت هاي مس و پش
ــب با اين جرم بزرگ برسانند. متن  آورده اند، به مجازات متناس

پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــال اهللا العزيز الحكيم: ُيريدوَن لُِيطِفئوا نوَراهللاِ بِاَفواِهِهم  ق
واُهللا ُمتِمُّ نوِره َولوَكِرَه الكاِفرون

ملت عزيز ايران؛ امت بزرگ اسالم
دست پليد دشمنان اسالم بار ديگر با اهانت به پيامبر اعظم 
ــكار ساخت  ــلم كينه عميق خود را آش صلي اهللا عليه و آله و س
ــم مجموعه هاي  ــي جنون آميز و نفرت انگيز، خش و با اقدام
ــالم و قرآن در  ــتي را از تأللو روزافزون اس خبيث صهيونيس
ــياهي عامالن اين جنايت و  ــان داد. در روس جهان كنوني نش
ــزرگ همين بس كه مقدس ترين و نوراني ترين چهره  گناه ب
ــمئزكننده خويش  ــات عالم را آماج ياوه هاي مش ميان مقدس
ساخته اند. پشت صحنه اين حركت شرارت بار، سياست هاي 
ــم و آمريكا و ديگر سران استكبار جهاني  خصمانه صهيونيس
ــات اسالمي  ــت كه به خيال باطل خود مي خواهند مقدس اس
ــل هاي جوان در دنياي اسالم از جايگاه رفيع  ــم نس را در چش
ــات ديني آنان را خاموش كنند. اگر  خود فروافكنده و احساس
ــدي و  ــلمان رش از حلقه هاي قبلي اين زنجيره پليد يعني س

كاريكاتوريست دانماركي و كشيش هاي آمريكايي آتش زننده 
قرآن حمايت نمي كردند و ده ها فيلم ضداسالم را در بنگاه هاي 
وابسته به سرمايه داران صهيونيست سفارش نمي دادند، امروز 
كار به اين گناه عظيم و غيرقابل بخشش نمي رسيد. متهم اول 
در اين جنايت، صهيونيسم و دولت آمريكاست. سياستمداران 
آمريكا اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود صادقند بايد عامالن 
ــتيبانان مالي آن را كه دل ملت هاي  ــنيع و پش اين جنايت ش
ــب با اين جرم  ــلمان را به درد آورده اند، به مجازات متناس مس

بزرگ برسانند.
ــر جهان نيز بدانند  ــلمان در سراس برادران و خواهران مس
ــمنان در برابر بيداري اسالمي،  كه اين حركات مذبوحانه دش
نشانه عظمت و اهميت اين خيزش و مبّشر رشد روزافزون آن 

است، واهللا غالٌب علي امره
سيدعلي خامنه اي، 23/شهريور/1391

رهبر معظم انقالب:  آمريكا اگر صادق است، عامالن اين جنايت شنيع را مجازات كند

مردم ايران اسالمي همزمان با مسلمانان ديگر كشورها در تظاهرات 
اعتراض آميز، خشم خود را از هتك حرمت به ساحت پيامبر(ص) نشان دادند
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