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ــالروز شروع  ديروز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و س
جنگ تحميلي، آخرين دستاوردهاي دفاعي كشورمان در رژه 
ــالمي ايران به نمايش  ــلح جمهوري اس بزرگ نيروهاي مس

گذاشته شد.
ده ها فروند از انواع موشك هاي دوربرد و ميان برد شهاب2، 
ــجيل، فاتح 110 و قدرF  با برد  خليج فارس، زلزال3، قيام، س
2000 كيلومتر تنها گوشه اي از دستاوردهايي بودند كه در جوار 
بارگاه بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران در رژه نيروهاي مسلح 

به نمايش درآمد.
ــامانه هاي موشكي و راداري و  ــم عالوه بر س در اين مراس
انواع موشك هاي شهاب و زلزال، سامانه موشكي بهينه سازي 
شده s200 و تانك بهينه سازي شده ذوالفقار و سامانه موشكي 

رعد نيز براي اولين بار به نمايش گذاشته شد.
به گزارش ايرنا، تانك رخش، تانك مدرنيزه شبديز، نفربر 
رزمي خمپاره انداز براق و نفربر زرهي ذوالجناح بخشي از توان 
زرهي نيروي زميني سپاه بود كه در اين رژه به نمايش گذاشته 
شد. شناور ذوالفقار جـ  امـ  تي 16، شناور رزمي تندرو و شناور 
ــتاوردهاي يگان نيروي دريايي سپاه  ريب 33 هم از جمله دس
پاسداران انقالب اسالمي بود كه از مقابل جايگاه ويژه مراسم 

رژه نيروهاي مسلح عبور داده شدند.
ــبك ريجر، خودروي تاكتيكي  خودروي تاكتيكي فوق س
ــوا با ظرفيت 2/5 تن، راكت انداز اينچي، خودروي حمل نفر  نين
ــنگين ذوالجناح، نفربر پي ام پي  و تجهيزات، خودروي فوق س
ــايي رزمي صياد، تانك تي 55  2، نفربر تي آر 82 ، نفربر شناس
ــده، تانك تي 72 اس، تانك اصلي ميدان نبرد،  بهينه سازي ش
ــت، تانك چيفتن، تانك  ــار ايرانـ  ذوالفقار والي تانك ذوالفق
پل گذار، مين كوب تفتان، توپ 130 ميليمتري كششي، هويتزر 
ــي، توپ 175 ميليمتري خودكششي و  155 ميليمتري كشش
توپ 203 ميليمتري خودكششي از جمله دستاوردهاي نيروي 
ــد.  ــته ش ــم به نمايش گذاش زميني ارتش بود كه در اين مراس
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران نيز در مراسم رژه 
 n10 ــلح موشك نازعات6 ، موشك انداز نازعات نيروهاي مس
ــامانه موشكي بهينه شده هاگ،  ــامانه موشكي شاهين، س ، س
ــنود صياد40، سامانه موشكي راپير و موشك ميثاق  سامانه ش
ــت. نيروي دريايي ارتش نيز با عرضه قايق  را به نمايش گذاش
ضربتي شهاب، قايق رعد، توپ دريايي فجر 27، اژدر والفجر 2، 
سامانه پرتاب موشك نور، سامانه راهبردي موشكي خوداتكاي 
ــي از توان دفاعي  ــاحل به دريايي واليت 2 و واليت 3 بخش س
ــت. انواع موشك هاي راهبردي سطح  خود را به نمايش گذاش
به سطح و زيرسطحي مانند موشك نور، موشك نصر، معرفي 
زيردريايي سبك كالس غدير، زيردريايي السابحات15، ناوچه 
موشك انداز پيكان و ماكت ناوشكن جماران نيز در اين مراسم 

به نمايش گذاشته شدند.
 استكبار در جنگ تحميلي عليه ايران،  هويت 

خود را عيان كرد
رئيس جمهور نيز طي سخناني در اين مراسم با بيان اين كه 

دفاع مقدس صحنه اي است كه بدرستي حاكميت مادي امروز 
جهان و قدرت و توان ملت ها و راه رسيدن به آرمان هاي الهي 
ــان داد، اظهار كرد: دفاع مقدس ملت ايران  ــريت نش را به بش
تنها دفاع از يك سرزمين، ملت و يك مكتب نبود بلكه باالتر 
ــان و حقوق تمامي ملت ها و  ــرف انس از آن دفاع از حيثيت و ش
مظلومان عالم بود. به گزارش سايت رياست جمهوري، محمود 
ــژاد با بيان اين كه در دوران دفاع مقدس نظام منحط  احمدي ن
ــتكبار، هويت خود را عيان كرد، ادامه داد: ملت  ــر اس و ضدبش
ــته ها، عظمت و استعدادهاي الهي خود  ايران همه توان، داش
ــو  ــدس به صحنه آورد؛ در آن دوران در يك س ــاع مق را در دف
ــاني بود و در طرف  فريبكاري، ناجوانمردي و اقدامات ضدانس
ــتادگي بر آرمان ها، اتكا به خدا و قدرت  ديگر مظلوميت، ايس

ملت قرار داشت.
 صهيونيست ها به دنبال تفرقه اندازي هستند

ــز قدرت هاي  ــه امروز ني ــاره به اين ك ــژاد با اش احمدي ن
ــا را به تاراج برده و  ــتي و حيثيت ملت ه حاكم بر دنيا تمام هس

ــتادگي مي كنند و با فريبكاري به  ــرفت آنان ايس در برابر پيش
ــعه بوده و به دروغ شعار آزادي بيان  دنبال تفرقه اندازي و توس
ــت هاي بي فرهنگ  ــرد:  صهيونيس ــر مي دهند، اظهار ك س
ــازي كرده  براي نجات خود در جهان تفرقه اندازي و مساله س
و درگيري قومي و قبيله اي ايجاد مي كنند و تنها اقدام مدعيان 

حقوق بشر، توجيه اين اقدامات است.
ــيدن به كرامت، عزت،  ــژاد با بيان اين كه راه رس احمدي ن
ــت كه  ــتقرار عدالت در جهان همان راهي اس ــتقالل و اس اس
ــرد، گفت: ملت بزرگ و  ــت ايران در دفاع مقدس دنبال ك مل
تمدن ساز ايران اسالمي با همان روحيه، خودباوري و احساس 
اعتماد به نفس و با نگاهي جهاني به حقوق همه ملت ها در برابر 
ــتاده و از كرامت انساني، حقوق ملت ها و  زياده خواهي ها ايس

اجراي عدالت صيانت مي كند.
ــا حضور رئيس جمهور، بلندترين پرچم  ديروز همچنين ب
ــاع مقدس واقع در  ــران در باغ موزه دف ــالمي اي جمهوري اس

بزرگراه حقاني در تهران به اهتزاز درآمد.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان، چاپ كاريكاتور 
ــالم(ص) را از سوي  ــاحت پيامبر گرامي اس اهانت آميز به س
ــوي محكوم كرد و گفت: سكوت هماهنگ و  ــريه فرانس نش
مستمر كشورهاي غربي نسبت به اين اقدامات منزجركننده 

در راستاي اسالم ستيزي است. 
ــريه  ــت، اقدام اين نش به گزارش ايرنا، رامين مهمانپرس
فرانسوي را كه پس از فيلم موهن آمريكايي انجام شده است، 
ــت و گفت: جمهوري اسالمي  توطئه اي سازمان يافته دانس
ــالمي را قويا محكوم كرده و  ــات اس ايران توهين به مقدس
ــده امت اسالمي ابراز همدردي  ــات جريحه دار ش با احساس

مي نمايد.
ــواهد و  ــخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اين كه ش س
ــه اقدامات توهين آميز  ــان از ارادي بودن اينگون ــن، نش قرائ
ــوج بيداري  ــتي در مقابله با م ــل صهيونيس ــوي محاف از س
ــالمي مي دهد، افزود: روشن است دست زدن به اقدامات  اس
تحريك آميز و موهن باعث جريحه دار شدن احساسات پاك 
ــده و آنان هيچگاه  ــر جهان ش ــلمان در سراس ميليون ها مس

چنين اهانت هايي را بر نخواهند تافت.
ــخنگوي وزارت امور خارجه اضافه كرد: بديهي است  س
ــكي براي  ــل آزادي بيان و عقيده هيچ گاه نبايد مستمس اص
ــن به اعتقادات و باورهاي مذهبي ديگر ملل جهان قرار  توهي
گرفته و اين خود در تضاد با آزادي هاي مصرح در منشور ملل 

متحد قرار دارد.
ــه ضمن درك  ــه داد: انتظار مي رود دولت فرانس وي ادام
ــلمانان در جهت محكوميت موارد  ــات مذهبي مس احساس

توهين آميز اقدامات الزم را بعمل آورد.

واكنش نمازگزاران تهراني 
ــي از نمازگزاران تهراني پس از برگزاري  ديروز هم جمع
ــار  ــزاري راهپيمايي اعتراض آميز، انتش ــا برگ ــاز جمعه ب نم
ــاحت مقدس پيامبر  ــبت به س كاريكاتورهاي اهانت آميز نس
ــه را محكوم  ــارلي هيدروي فرانس ــالم (ص) در مجله ش اس

كردند.
به گزارش ايرنا، راهپيمايان در بيانيه اي، توهين به ساحت 
ــالم را توطئه اي آمريكاييـ  صهيونيستي  مقدس پيامبر اس
ــتند دست اندركاران  ــته و از مسلمانان فرانسوي خواس دانس
ــد مجازات  ــاي موهن را به اش ــار كاريكاتوره ــد و انتش تولي

برسانند. 
ــه يك بار ديگر  ــت: در صورتي ك ــن بيانيه آمده اس در اي
ــلمانان صورت گيرد اين  ــات مس چنين بي حرمتي به مقدس
ــورهاي حامي اين بي حرمتي ها بايد منتظر جوخه اعدام  كش

انقالبي باشند.
تجمع مقابل سفارت فرانسه در تهران

پنجشنبه نيز جمعي از مردم تهران با تجمع مقابل سفارت 
فرانسه، هتك حرمت ساحت مقدس پيامبر (ص) را محكوم 

كردند. 
ــاخت فيلم  ــدگان همچنين در اعتراض به س تجمع كنن
اهانت آميز به ساحت پيامبر اسالم (ص) پرچم هاي آمريكا و 
ــتي را به آتش كشيدند. نماينده دانشجويان  رژيم صهيونيس
ــخناني در جمع  حاضر در اين تجمع اعتراض آميز نيز طي س
تجمع كنندگان با بيان اين كه كفار در اوج ذلت اقدام به توهين 
ــلمانان جهان بيدار  ــالم (ص)كردند، گفت: مس به پيامبر اس

هستند و توهين به پيامبرشان را برنمي تابند. 

ــيون  ــيرازي در ديدار اعضاي فراكس ــت اهللا مكارم ش آي
روحانيون مجلس به مساله اقتصاد و گراني موجود در جامعه 
اشاره كرد و گفت: اجاره خانه غوغا مي كند و مساله ارز نيز اثر 

واقعي و رواني دارد.
وي تصريح كرد: اين امور بسيار مهم است و چيزي نيست 

كه دولت خودش به تنهايي تصميم بگيرد.
آيت اهللا مكارم شيرازي گفت: البته مردم درك مي كنند ما 
ــتقالل بايد هزينه بدهيم، اما در عين حال اگر  براي حفظ اس
ــت  ــائل اقتصادي را حل كنيم، كم كم ممكن اس نتوانيم مس

حمايت ها كاهش يابد.
آيت اهللا صافي گلپايگاني هم در ديدار اعضاي فراكسيون 
ــادي و گراني  ــائل اقتص ــاره  به مس روحانيون مجلس با اش
ــائل اقتصادي در كشور حل  ــور افزود: اگر مس موجود در كش
ــاير ابعاد و مسائل نيز از آن تأثير مي گيرد كه بر اين  ــود، س نش
ــور دارند، بايد وظيفه  ــاس روحانيوني كه در مجلس حض اس

نظارت خود را در اين زمينه بدرستي انجام دهند.
ــود، اعتماد  ــر گراني و تورم متوقف ش ــه داد: اگ وي ادام

مردم به نظام اسالمي بيشتر خواهد شد در غيراين صورت با 
مشكالت بيشتري در آينده مواجه خواهيم شد.

ــيون  آيت اهللا نوري همداني هم در ديدار اعضاي فراكس
روحانيون مجلس با بيان اين كه مردم از گراني ها رنج مي برند 
ــع گراني و تورم صورت  ــد اقدامات جدي براي رف گفت: باي
گيرد. وي عنوان كرد: در بسياري از كشورها مشاهده مي شود 

اجناس طي سال هاي متمادي داراي قيمت ثابتي است.
ــورها  يك كاال  اين مرجع تقليد اضافه كرد: در برخي كش
ــاني دارد كه متاسفانه در ايران  ــهرها قيمت يكس در همه ش
ــهر  ــهر و گاهي در خود يك ش ــت و در هر ش ــه نيس اين گون

قيمت ها در نقاط مختلف متفاوت است. 
ــياري از روايات ما، مورد  ــاره به اين كه ربا در بس وي با اش
ــت افزود: متاسفانه ربا در بانك هاي ما  مذمت قرار گرفته اس

امري معمول و طبيعي است.
وي تأكيد كرد: مجلس شوراي اسالمي بايد در اين زمينه 
ورود كند و قوانين و ضوابطي براساس احكام اسالم تنظيم 

كند.

نمايش آخرين دستاوردهاي دفاعي در رژه بزرگ نيروهاي مسلح 
رئيس جمهور:  استكبار در دفاع مقدس، هويت خود را آشكار كرد

ايران اهانت مجله فرانسوي به ساحت پيامبر اسالم (ص) را محكوم كرد 

تاكيد مراجع تقليد بر ضرورت رفع مشكل گراني 

مهمانپرست: اهانت هاي اخير، سازماندهي شده و در راستاي اسالم ستيزي است 

آيت اهللا مكارم: مردم مي دانند براي حفظ استقالل بايد هزينه بدهيم
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عباسي: دستگاه هاي جاسوسي غرب را 
با دادن اطالعات غلط گمراه كرديم

ــت: براي  ــورمان گف ــازمان انرژي اتمي كش ــس س رئي
حفاظت از مراكز هسته اي و دستاوردهايمان گاهي اطالعات 

گمراه كننده به دستگاه هاي جاسوسي غرب مي دهيم.
فريدون عباسي در گفت وگو با روزنامه الحيات چاپ لندن 

افزود: ما دستگاه هاي جاسوسي خارجي را گمراه كرده ايم.
ــي را متهم كرد كه با  ــي انرژي اتم ــس بين الملل وي آژان
ــت و بايد  ــده اس ــران به عنوان طرفي كه قبال محكوم ش ته
بي گناهي خود را ثابت كند، رفتار مي نمايد كه اين امر مردود 
ــت. عباسي افزود: طرف هاي ديگري  بوده و قابل قبول نيس
ما را متهم مي كنند و آژانس تالش مي كند كه اين اتهام ها را 
ثابت كند، آنها خواهان چارچوبي قانوني براي منزوي كردن 

ايران و تشديد تحريم ها عليه آن هستند.
وي پيش بيني كرد كه اگر يوكيا آمانو، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به روند خود به شيوه دنبال شده در 
برخورد با پرونده (ايران) ادامه دهد، اين پرونده بار ديگر در 

ماه نوامبر آينده به شوراي امنيت ارجاع مي شود. /  فارس

پرونده اتمي اسرائيل روي ميز آژانس
ــوص اجراي پادمان  ــنهادي مصر در خص قطعنامه پيش
ــورهاي عضو  ــتر كش آژانس در خاورميانه، با راي مثبت بيش
آژانس بين المللي انرژي اتمي در پنجاه و ششمين كنفرانس 

ساالنه اين نهاد تصويب شد.
نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران در آژانس نيز كه در اين 
كنفرانس سخنراني مي كرد از بي تفاوتي شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد نسبت به برنامه اتمي رژيم صهيونيستي انتقاد كرد. 
علي اصغر سلطانيه با بيان اين كه اصل وجودي رژيم صهيونيستي 
بر اساس اشغال، كشتار، تجاوز، حمله و تهديد بنا شده است، تاكيد 
ــالح هاي اتمي توسط چنين رژيمي،  ــتن س كرد: در اختيار داش
ــلطانيه  بر لزوم  نگراني هاي بين المللي را صدچندان مي كند. س
اجراي خواست بين المللي مبني بر پيوستن رژيم  صهيونيستي 
به معاهده ان.پي.تي و قرار گرفتن تاسيسات هسته اي اين رژيم 

تحت پادمان هاي جامع آژانس تاكيد كرد. /  ايرنا

رئيس جمهور امروز به نيويورك مي رود
ــركت در شصت و هفتمين مجمع  رئيس جمهور براي ش

عمومي سازمان ملل متحد امروز به نيويورك مي رود. 
ــژاد كه در راس هياتي بلند پايه به آمريكا  محمود احمدي ن
ــخنراني در مجمع سازمان ملل  ــفر خواهد كرد، عالوه بر س س
متحد با برخي مقامات شركت كننده در اين مجمع و همچنين 
دبيركل سازمان ملل متحد ديدار و گفت وگو مي كند. احمدي نژاد 
به مانند سال هاي گذشته در اين سفر يك هفته اي خود با تعدادي 
از رسانه هاي معتبر بين المللي گفت وگو خواهد كرد و به سواالت 
آنها پاسخ داده و به تبيين ديدگاه هاي جمهوري اسالمي در مورد 
ــد پرداخت. احمدي نژاد همچنين با  تحوالت بين الملل خواه
عنوان رئيس جنبش عدم تعهد نيز با برخي مقامات كشورهاي 

مختلف ديدارهايي خواهد داشت. /  ايسنا

كمي از سياست

ــه در رژه بزرگ  ــورمان ك ــات عالي رتبه نظامي كش مقام
نيروهاي مسلح در جوار بارگاه بنيانگذار كبير انقالب اسالمي 
حضور داشتند، در حاشيه اين مراسم در گفت  وگو با خبرنگاران 
نسبت به برگزاري رزمايش آمريكا و متحدانش در خليج فارس 

واكنش نشان دادند. 
ــردار سرلشكر سيدحسن فيروزآبادي، رئيس ستاد كل  س
ــلح در اين خصوص گفت: از برگزاري رزمايش  نيروهاي مس
آمريكا و متحدانش در خليج فارس احساس تهديد نمي كنيم 
ــلحي  ــاط در نيروهاي مس بلكه اين رزمايش براي ايجاد نش
است كه ماه ها در منطقه تحركي نداشته اند. فيروزآبادي افزود: 
ــت و حكمت پيدا نكنند، زبان  ــا تا زماني كه هداي آمريكايي ه

جمهوري اسالمي ايران را نمي فهمند.

ــز در واكنش به رزمايش  ــپاه ني فرمانده نيروي دريايي س
دريايي اخير آمريكا و متحدانش در خليج فارس، گفت: ايران 
ــدس توانمندي خود را در زمينه  ــال هاي پس از دفاع مق در س
ــمنان  ــاي دريايي افزايش داده، اما توان مين روبي دش مين ه
ــردار علي فدوي افزود: در  ــرفت چنداني نداشته است. س پيش
ــتي  ــاع مقدس، آمريكا و متحدانش 83 فروند كش دوران دف
ــا در آن دوران نيز آنها  ــن روب وارد خليج فارس كردند، ام مي
هيچ موفقيتي به دست نياوردند. وي مانور مشترك 25 كشور 
ــت  ــي انفعالي دانس با حضور آمريكا در خليج فارس را واكنش
ــوند كه  ــد با اين رزمايش مدعي ش ــا مي خواهن ــزود: آنه و اف
ــالمي ايران بايستند، اما بايد  مي توانند در مقابل جمهوري اس

بدانند خودشان عامل ناامني در منطقه هستند.

 واكنش مقامات نظامي به رزمايش آمريكا در خليج فارس


