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پس از آن كه پنتاگون مدعي حمله ايران به پهپاد آمريكايي 
ــورمان تاكيد كرد: هفته  ــد، وزيردفاع  كش در خليج فارس ش
ــته يك فروند هواپيماي ناشناس وارد فضاي سرزميني  گذش
ــد كه با  ــران در منطقه خليج فارس ش ــالمي اي جمهوري اس
ــمندانه و قاطع نيروهاي مسلح جمهوري  اقدام بهنگام،  هوش

اسالمي ايران مجبور به فرار شد.
ــردار احمد وحيدي افزود: اين تجربه و نيز سوابق قبلي  س
ــالمي ايران با هوشياري  ــت كه جمهوري اس حاكي از آن اس
الزم همه تحركات را به طور دقيق رصد نموده و با اقتدار موثر، 

اقدام هايي قاطع، الزم و بموقع را معمول خواهد كرد. 
ــالمي ايران با استفاده از  وحيدي تاكيد كرد: جمهوري اس
ــه ظرفيت هاي خود از جمله مراجع ذي صالح بين المللي  هم

در حال پيگيري  موضوع است. 
ــتاد كل نيروهاي  ــردار سيدمسعود جزايري، معاون س س
ــده بيگانه اي كه بخواهد  ــلح نيز  اعالم كرد: هرگونه پرن مس
ــورمان شود، نيروهاي مسلح ما با آن برخورد  وارد فضاي كش

خواهند كرد.

پنجشنبه گذشته وزارت دفاع آمريكا، با صدور اطالعيه اي 
مدعي شد كه هفته گذشته دو فروند جنگنده سوخوي 25 ايران 
ــلح  در حريم هوايي بين المللي به يك پهپاد آمريكايي غيرمس

شليك كرده اند كه اين شليك به هدف نخورده است.
ــاس ادعاي پنتاگون، اين هواپيماي بدون سرنشين،  براس
حدود 16 مايل دريايي (نزديك به 30 كيلومتر) با خط ساحلي 
ــاعت  ــت و دو هواپيماي ايراني در س ــته اس ايران فاصله داش

ــان) اين پهپاد را  ــح اول نوامبر (يازدهم آب ــه صب 4 و 50 دقيق
مشاهده كرده اند.

ــخنگوي پنتاگون نيز گفت: اين  همزمان جورج ليتل، س
ــليك كردند و در  ــن بار به پهپاد پريديتور ش ــا چندي هواپيماه
ــد تا چندين  ــاد از حريم هوايي ايران دور مي ش ــي كه پهپ حال

مايل آن را تعقيب كردند.
به گفته ليتل، لئون پانتا، وزير دفاع آمريكا و اعضاي كنگره 

و كاخ سفيد بالفاصله در جريان اين حادثه قرار گرفتند و آمريكا 
ــداري به ايران از طريق كانال هاي ديپلماتيك  ــال هش با ارس
ــنگتن از دارايي هاي نظامي خود دفاع مي كند و  گفت كه واش
ــتادن هواپيما براي عمليات هاي نظارتي ادامه خواهد  به فرس
داد. سخنگوي پنتاگون چنين اتفاقي را بي سابقه خواند و گفت: 
فرض ما بر اين است كه ايراني ها با هدف سرنگوني پهپاد به 

آن شليك كردند، ولي دليلش را بايد از ايرانيان پرسيد.
 مقابله با پهپادهاي دشمن، افتخار ايران است

در همين حال امير سرتيپ فرزاد اسماعيلي، فرمانده قرارگاه 
ــاره به  پدافند هوايي خاتم االنبيا(ص) در جمع خبرنگاران با اش
توانمندي نيروهاي متعهد و متخصص ايراني در عرصه پدافند 
ــالمي ايران با  هوايي گفت: مقابله پدافند هوايي جمهوري اس

انواع پهپادهاي جاسوسي دشمن، افتخار ايران است.
ــث پدافندي قرارگاه  ــزود: بخش عمده اي از مباح وي اف
پدافند هوايي خاتم االنبيا(ص)، چگونگي رويارويي و برخورد 
ــي دشمن (پهپادها)  ــين جاسوس با هواپيماهاي بدون سرنش

است.

ايران و آژانس 23 آذر مذاكره مي كنند

ــه اي، روز  ــي با صدور بياني ــي انرژي اتم ــس بين الملل آژان
ــوم آذر)  را به عنوان زمان بعدي  ــامبر (بيست و س ــيزدهم دس س

مذاكرات هسته اي با جمهوري اسالمي ايران اعالم كرد.
ــخنگوي آژانس با ارسال ايميلي به رسانه ها  گيل تودور، س
ــالم كرد: اين زمان در توافق ايران و آژانس بين المللي انرژي  اع
اتمي تعيين شده است.  براساس اين گزارش، دور جديد مذاكرات 
ــود. در نشست هاي قبلي، آژانس  به ميزباني تهران برگزار مي ش
ــي از مجموعه نظامي  ــتار بازرس بين المللي انرژي اتمي خواس
ــورمان با اين  ــه به مخالفت مقامات كش ــن بود كه باتوج پارچي

درخواست، مذاكرات پيشرفتي نداشته است./ مهر

وضع تحريم هاي تازه عليه ايران
وزارت خزانه داري آمريكا پنجشنبه در بيانيه اي مدعي شد كه 
ــاد و وزارت ارتباطات  در  17 فرد و نهاد ايراني از جمله وزارت ارش
فهرست تحريم ها قرار گرفته اند. همچنين به گزارش رسانه هاي 
ــور در  غربي، مقام هاي آمريكايي مي گويند قانونگذاران اين كش
ــتند كه در  ــته تحريمي جديدي عليه ايران هس حال تنظيم بس
ــالمي را با  صورت تصويب، دايره تجارت غيرنفتي جمهوري اس

محدوديت شديدي روبه رو مي كند./  جام جم

تعويق نشست سه جانبه درباره سوريه 
ــت سه جانبه  خبرگزاري آناتولي تركيه با اعالم اين كه نشس
ــت نوشت:  اين نشست  ــوريه به تعويق افتاده اس آنكارا درباره س
ــرار بود در آنكارا و با حضور احمد داوود اوغلو وزير امور خارجه  ق
تركيه، محمد كامل عمرو وزير خارجه مصر و علي اكبر صالحي 
ــالمي ايران براي بررسي بحران  وزير امور خارجه جمهوري اس
سوريه برگزار شود، اما بعد از عذرخواهي وزير امور خارجه ايران 
ــزارش درخصوص  ــق افتاد. در اين گ ــه تعوي ــور در آن ب از حض
ــت آنكارا  ــتن صالحي براي حضور در نشس علت آمادگي نداش

توضيحي داده نشده است. /  فارس

مهدي هاشمي به اوين بازگردانده شد
ــمي و  ــدن جواب آزمايش مهدي هاش ــخص ش پس از مش
ــمي مشكلي ندارد، وي ديروز با  ــدن اين كه از نظر جس محرز ش

دستور قضايي راهي زندان اوين شد. 
مهدي هاشمي براي انجام عمل آنژيوگرافي از زندان خارج 

و به بيمارستان دي منتقل شده بود. /  فارس

 ادعاي ضدايراني عربستان 
در نامه به بان كي  مون

ــايت خبري عصرايران نوشت: نماينده عربستان سعودي  س
ــد ايران  ــه بان كي مون مدعي ش ــل در نامه اي ب ــازمان مل در س
ــور را نقض كرده است. به گزارش  بارها مرزهاي دريايي اين كش
ــده است  ــمي كويت (كونا)، در اين نامه اعالم ش خبرگزاري رس
ــراي  حمايت از آب ها و  ــخگويي را ب ــاض حق واكنش و پاس ري

تاسيسات نفتي اش، براي خود، محفوظ مي داند. /  جام جم

ــدگان تهران در  ــري و علي اصغر زارعي، نماين ــي مطه   عل
مجلس كه اولي موافق طرح سوال از رئيس جمهور و از بانيان آن 
ــت و دومي از مخالفان سفت و سخت آن، با حضور در برنامه  اس
ــروز، امروز، فردا در مناظره اي داغ، داليل خود را در موافقت و  دي

مخالفت با اين طرح بيان كردند. 
به گزارش واحد مركزي خبر، علي مطهري در سخنان خود 
معتقد بود سوال از رئيس جمهور مانند سوال از وزيران است و اين 

موضوع بايد امري طبيعي تلقي شود.
وي با اشاره به نوسانات شديد قيمت ارز در شهريور و كاهش 
ارزش دارايي هاي مردم به نصف يا يك سوم گفت: طبيعي است 
ــوال را ما مطرح كنيم، ما مي خواهيم بدانيم اين ماجرا  كه اين س
صرفا آثار تحريم هاست يا تعلل ها و سوءتدبيرها هم وجود داشته 

است.
ــر زارعي با عجوالنه و  ــوي ديگر اين مناظره علي اصغ در س
ــوال از رئيس جمهور توسط  جانبدارانه خواندن اعالم وصول س
ــه مجلس افزود: بايد ديد آيا طرح سوال با مصلحت  هيات رئيس
كنوني سازگاري دارد؟ ما خودمان هم به دولت انتقاد داريم اما اين 
كار موجب طرح مسائل درون نظام و مباحث اختالفي مي شود، 

آيا اين به نفع مردم است؟
زارعي با تاكيد بر اين كه نبايد همديگر را ناراحت و مچگيري 
كنيم، تصريح كرد: تشكيل مركز مبادالت ارزي، نتيجه جلساتي 
بود كه توسط كميسيون مشترك دولت و مجلس برگزار شد، ما 
ــته باشيم  ــكيل بدهيم و توجه داش مي توانيم از اين كميته ها تش

زماني كه جنگ تمام عيار اقتصادي در جريان است بايد الزامات 
آن را هم رعايت كرد.

ــات مقام معظم رهبري  ــاره به بيان ــن نماينده تهران با اش اي
ــاز هياهوي  در منع اختالف گفت: اين اختالف ها نبايد زمينه س
رسانه هاي بيگانه شود، بايد ديد دشمن از چه سوء استفاده مي كند 

و ما چه كسي را خوشحال مي كنيم.
در بخش ديگري از اين مناظره، مطهري با انتقاد از زارعي و 
ــتان وي (نمايندگان مخالف سوال از رئيس جمهور) افزود:  دوس
انتقادي كه من به آنان دارم اين است كه اينان مي توانند توصيه 
كنند كه ساير نمايندگان امضايشان را پس بگيرند يا نظرشان را 

به نمايندگان بقبوالنند تا امضا نكنند ولي اين كه بيايند برداشت 
خود از صحبت هاي رهبري را به رهبري نسبت دهند كار درستي 
نيست. آنها آمدند و گفتند كه ايشان (مقام معظم رهبري) مخالف 
طرح سوال هستند. وي خطاب به زارعي افزود: اساساً چرا نسبت 
به معيشت مردم بي تفاوت هستيد؟ اگر نماينده مجلس نسبت به 

معيشت بي تفاوت باشد چه مي كند؟ 
زارعي در واكنش به اين اظهارات مطهري، بي تفاوتي نسبت 
ــت مردم را رد كرد و افزود: درباره ارز ما با رئيس جمهور  به معيش
صحبت كرديم و فكر مي كنيم راه وجود دارد، مگر همين كميته 

مشترك كم اثر داشته است؟

ــم انتقادهايي داريم  ــود ما ه ــح كرد: البته خ ــي تصري زارع
ــر و هماهنگ تر عمل  ــادي بايد بهت ــه تيم اقتص ــم ك و معتقدي
ــش ماه چه  ــد ديد خود مجلس هم در اين ش ــرد، البته باي مي ك
راهبرد مشخصي تدوين كرده است. وي با بيان اين كه ما بايد از 
وقت خود براي حل مشكل مردم استفاده كنيم، گفت: آيا سوال 
از رئيس جمهور مشكل را حل مي كند؟ ما مي گوييم چيزي حل 

نمي شود و سوال از رئيس جمهور اوضاع را بدتر مي كند.
زارعي افزود: خود سوال كردن آنقدر مهم نيست كه حواشي 
آن اهميت دارد، از عمر دولت هم چند ماه بيشتر باقي نمانده است 
ــر بگيريم و با اولويت بندي  ــا بايد منافع ملي را در نظ ــن رو م از اي

ببينيم مصلحت چه مي گويد.
ــره تصريح كرد:  ــري از اين مناظ ــري در بخش ديگ مطه
ــام را يك موجود متزلزل  ــيم؟ چرا اينقدر نظ چرا اينقدر مي ترس
مي دانيم؟ نظام ما بر اعتقاد مردم به اسالم استوار است و همه در 
راهپيمايي 22 بهمن شركت مي كنند از اين رو با يك پاسخ، نظام 

با مشكل مواجه نمي شود.
نتايج نظرسنجي

ــن مناظره  ــنجي از بينندگان اي ــز نتايج نظرس ــان ني در پاي
تلويزيوني درخصوص سوال از رئيس جمهور اعالم شد. 

ــده، بيش از 79 درصد بينندگان  ــاس نتيجه اعالم ش بر اس
موافق سوال از رئيس جمهور در جلسه علني، 7 درصد بينندگان 
موافق طرح سوال در جلسه غيرعلني و  بقيه  بينندگان هم موافق 

منتفي شدن سوال بودند.

مناظره مطهري و زارعي درباره طرح سوال از رئيس جمهور 
اين 2 نماينده مجلس با حضور در برنامه ديروز، امروز، فردا،  داليل خود را در موافقت و مخالفت با اين طرح بيان كردند

واكنش نيروهاي مسلح ايران به تجاوز پهپاد  آمريكايي
وزير دفاع: اقدام بهنگام  و قاطع نيروهاي مسلح،  هواپيماي ناشناسي را كه وارد فضاي ايران شده بود مجبور به فرار كرد

كمي از سياست رهبر معظم انقالب:
 ايستادگي در امر دين

  از خصوصيات برجسته
 آيت اهللا گلپايگاني بود

ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس
ــت اهللا العظمي  ــت مرحوم آي ــي به كنگره بزرگداش در پيام
ــوار از خصلت ها و  ــد: آن عالم بزرگ ــي تاكيد كردن گلپايگان
ــه بارزترين آن،  ــوردار بود ك ــته اي برخ خصوصيات برجس
ــر مواضعي است كه بر  ــتادگي بر س صالبت در امر دين و ايس

اساس تشخيص دين اتخاذ مي نمودند.
ــاني دفتر مقام معظم رهبري،  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــوي حجت االسالم  ــنبه از س متن اين پيام كه صبح روز پنجش
والمسلمين محمدي گلپايگاني، رئيس دفتر مقام معظم رهبري 

در مركز فقهي ائمه اطهار(ع) قم قرائت شد، بدين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــمار  ــاي گلپايگاني در ش ــت اهللا العظمي آق ــوم آي مرح
ــد، دوران  ــم قرن اخيرن ــيع در ني ــته ترين مراجع تش برجس
مرجعيت طوالني سي و دو ساله ايشان مشحون از فعاليت ها 
ــان  ــت كه از يك مرجع ذي نفوذ و عظيم الش و اقداماتي اس

مورد انتظار است.
ــتان و نمايندگي در  ــاجد و بيمارس ــداث مدارس و مس اح
خارج از كشور و ورود در عرصه نوآوري هاي خدماتي از قبيل 
ــدرِس مخصوص تدريس از  ــاختن م كارهاي رايانه اي و س

جمله مجموعه كارهاي برجسته آن مرحوم است.
ــيعه است آن  ــرط اصلي مرجعيت ش بجز علم و تقوا كه ش
ــته اي برخوردار بود  بزرگوار از خصلت ها و خصوصيات برجس
كه بارزترين آن صالبت در امر دين و ايستادگي بر سر مواضعي 

است كه بر اساس تشخيص دين اتخاذ مي نمودند.
ــزاه اهللا عن العلم و  ــدا بر اين عالم بزرگوار و ج ــت خ رحم

اهله خيرالجزاء
17/ آبان/ 1391، سيد علي خامنه اي

 احمدي نژاد: موضوع هسته اي ايران
 بايد بين ايران و آمريكا حل شود

رئيس جمهوري اسالمي ايران با بيان اين كه موضوع هسته اي ايران تبديل به يك موضوع 
سياسي شده است، گفت: اين موضوع بايد در رابطه بين ايران و آمريكا حل و فصل شود.

به گفته ايرنا،  محمود احمدي نژاد كه براي حضور در پنجمين اجالس دموكراسي در جزيره 
ــورهايي  ــانه هاي خارجي افزود: همه كش ــت خبري با رس بالي به اندونزي رفته بود، در نشس
ــورهاي گروه 1+5 بصراحت به ما  ــتند و حتي كش كه عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي هس

مي گويند كه ايران بايد اين مشكل را با آمريكا حل كند.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه تحريم ها عليه ايران چه تاثيري بر اوضاع معيشتي 
ــته است، گفت: دولت هاي اروپايي تصور مي كنند تحريم به صورت يكطرفه آسيب  مردم داش

مي رساند، در حالي كه ضرر آن دوطرفه است.
ــرعت در حال تبديل  ــرد: امروز بحران اقتصادي در اروپا بس ــان ك رئيس جمهور خاطرنش
ــالمي ايران هنوز غرب را  ــت كه جمهوري اس ــرايطي اس به بحران اجتماعي بوده و اين در ش

تحريم نكرده است.
احمدي نژاد پس از پايان برنامه هاي خود در اندونزي، ديروز به ويتنام رفت و در كاخ رياست 

جمهوري اين كشور از سوي همتاي خود مورد استقبال رسمي قرار گرفت.  

مراسم سالگرد شهادت سردارحسن تهراني مقدم و شهداي 
انفجار پادگان مالرد ديروز در بهشت   زهرا (س)  برگزار شد.

به گزارش واحد مركزي خبر، در اين مراسم سردار سرلشكر 
ــداران با گراميداشت  محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه پاس
ــهيد تهراني  ــهيد تهراني مقدم گفت: دغدغه ش ياد و خاطره ش
ــمنان حتي خيال  ــات زندگي اش اين بود كه دش ــه لحظ در هم

ــالمي را نداشته  كوچك ترين تجاوز و تهديد عليه جمهوري اس
باشند.شهيد تهراني مقدم از فرماندهان دوران جنگ تحميلي و 
فرمانده سازمان جهاد خودكفايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ــود كه 21 آبان 1390 بر اثر انفجار در پادگان اميرالمومنين (ع)   ب
ــتان مالرد به همراه جمعي ديگر از نيروهاي اين پادگان  شهرس

به شهادت رسيد.

جنتي: سوال از رئيس جمهور 
دوستانه باشد 

ــوال از  ــا تاكيد بر اين كه س ــه موقت تهران ب ــام جمع ام
ــه اعتقاد من  ــت، گفت: ب ــور، جنگ و جدال نيس رئيس جمه
ــه خصوصي مطرح كرد،  ــد اين موضوع را در يك جلس مي ش
ــود بايد دوستانه باشد،  ــد به مجلس كشيده ش اما اگر قرار ش
ــالف اخالق، ادب و  ــود كه خ ــود و كاري نش كينه ورزي نش

وحدت باشد.
ــه گزارش مهر، آيت اهللا جنتي در خطبه هاي ديروز نماز  ب
ــي شود در شرايط فعلي، سوال  جمعه با بيان اين كه بايد بررس
ــزود: بايد ديد  ــت، اف ــور، چقدر به مصلحت اس از رئيس جمه
ــت و دشمن شاد  ــوال آيا همان اختالف قوا نيس طرح اين س
ــق قانوني نمايندگان و  ــود؟وي  با بيان اين كه اين ح نمي ش
امري به جا و الزم است، تصريح كرد: اما خود آقايان بايد فكر 
كنند دشمن در شرايط فعلي چه بهره برداري خواهد كرد وچه 

كسي خوشحال و چه كسي ناراحت خواهد شد؟

مراسم سالگرد شهيد تهراني مقدم برگزار شد

ــي خاتم االنبيا(ص) از  ــد هواي ــرارگاه پدافن فرمانده ق
ــت 4 خبر داد و با  ــمان والي برگزاري رزمايش مدافعان آس
ــركت  بيان اين كه در اين رزمايش انواع پهپادهاي هدف ش
ــت، خاطرنشان كرد: سامانه هاي توپخانه اي و  خواهند داش
ــتفاده از اين پهپادها كه از  ــكي ما در اين رزمايش با اس موش

نوع ملخ دار و موتور جت هستند؛ آزمايش مي شوند.
وي افزود: پهپادهاي ديگري نظير پهپاد شناسايي نيز در 
اين رزمايش حضور خواهند داشت كه كار شناسايي اقدامات 

ــمن فرضي نسبت به پدافند و پدافند عليه دشمن فرضي  دش
ــگرهاي  ــرفته و حس را انجام مي دهند و به دوربين هاي پيش
ــه داد: در اين  ــتند. وي ادام ــاس مجهز هس ــايي حس شناس
رزمايش، تمامي سامانه هايي كه بومي و بهينه سازي كرده ايم، 
ــامانه هاي بخش راداري از جمله شهاب و ثامن و  از جمله س
همچنين سامانه هاي موشكي مرصاد و برخي از سامانه هاي 
ــامانه هاي شنود  ــازي شده به همراه س توپخانه اي بهينه س

الكترونيكي و تاكتيكي به كار گرفته مي شوند.

رزمايش مدافعان آسمان واليت 4 


