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  توضيحات شمخانى 
درباره لغو رزمايش هاي موشكي

ــر شده  ــوراي عالي امنيت ملي گفت: اخبار منتش دبير ش
مبني بر ممانعت اين شورا از برگزاري رزمايش هاي موشكي 

صحت ندارد.
ــيه حضور در  ــمخاني در حاش ــنيم، علي ش به گزارش تس
ــي يوم اهللا 22 بهمن در جمع خبرنگاران، درخصوص  راهپيماي
ــزاري رزمايش  ــي امنيت ملي از برگ ــوراي عال جلوگيري ش
ــدارد و موضوع چيز  ــزي صحت ن ــكي گفت: چنين چي موش
ــت. آنهايي كه گفتند اشتباه كردند و اطالعات آنها  ديگري اس
دقيق نيست. دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: روز 

گذشته آنها را توجيه كردم و قبول كردند كه اين گونه نيست.

توزيع بيانيه ضد توافق ژنو، بين راهپيمايان
ــر در توزيع بيانيه هايي ــا از اقدام چند نف ــزاري ايرن  خبرگ

 ضد توافق ژنو در راهپيمايي ديروز خبر داد.
به گزارش اين خبرگزاري، اين عده در مواردي دسته هاي 
ــعار  ــمار اعالميه ها را بين جمعيت پرتاب مي كردند و ش پرش
ــت مخالفت مردم،  ــر مي دادند كه به عل ــاوت با مردم س متف

مجبور به قطع فعاليت خود شدند.

تشكيل كميته اي براي آزادي سربازان 
ربوده شده

ــخص  ــتور ش ــور از دس ــاون امنيتيـ  انتظامي وزير كش مع
عبدالرضا رحماني فضلي به منظور تشكيل كميته اي براي آزادي 

سربازان گروگان  گرفته شده از سوي جيش العدل خبر داد.
علي  عبداللهي در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش 
ــت مي توان به  كه آيا با توجه به اقداماتي كه در حال انجام اس
ــمان اين  ــربازان اميدوار بود، تصريح كرد:  تالش آزادي اين س
ــه اين تالش ها  ــد و اميدواريم ك ــه اين اتفاق رخ ده ــت ك  اس
ــينعلي اميري، سخنگوي  ــد. حس هر چه زودتر به نتيجه برس
وزارت كشور هم در گفت وگو با ايسنا، درباره اقدامات مسئوالن 
امنيتي وزارت كشور در موضوع آزادي سربازان گروگان گرفته 
شده از سوي جيش العدل گفت: از سوي دستگاه هاي امنيتيـ  
انتظامي اقداماتي در حال انجام است كه نمي توانيم آنها را فعال 
ــاني كنيم. وي گفت: در تمامي نهادهاي ذي ربط و  اطالع رس
ــتان اقدامات الزم انجام مي شود و  استان هاي همجوار پاكس

بايد به آزادي اين سربازان اميدوار بود.

محسني اژه اي: افراد براي رفع حصر  
بي جهت تالش نكنند

ــيدگي به  ــور درباره آخرين وضع رس ــتان كل كش دادس
ــوي و مهدي كروبي گفت: افرادي  ــين موس پرونده ميرحس
ــه نتيجه هم  ــالش مي كنند، ب ــراي رفع حصر بي جهت ت ب
نمي رسند و تا زماني كه سران فتنه توبه نكنند و بر اين موضع 
باشند به هيچ وجه كار ديگري انجام نمي شود و شرايط مثل 

گذشته خواهد بود.
به گزارش فارس، غالمحسين محسني اژه اي، طي سخناني 
ــوزه علميه آيت اهللا آخوند همداني افزود: مي گويند ما توبه  در ح
ــت و  نمي كنيم، اين افتخار ندارد، توبه يك نعمت پروردگار اس
ــد. وي با بيان اين  ــي هم توفيق توبه پيدا نمي كن البته هر كس
ــي جرمي و اشتباهي مرتكب شد، افتخار ندارد بلكه  كه اگر كس
ــت، افزود: كساني كه بي جهت خود را به زحمت  خجالت آور اس
مي اندازند و شايعه پراكني و فضاسازي مي كنند باز هم مردم را 

نشناختند و هيچ دستگاهي كاري ديگر انجام نخواهد داد.

احضار سفير سوئيس به وزارت خارجه
وزارت امور خارجه در پي تحريم برخي شركت هاي ايراني 
ــاس در  ــوي دولت آمريكا و طرح برخي ادعاهاي بي اس از س
ــفير سوئيس را به عنوان  بيانيه وزارت خزانه داري آمريكا، س

حافظ منافع دولت آمريكا در تهران احضار كرد.
ــانه اي وزارت امور  ــي رس ــه گزارش اداره كل ديپلماس ب
ــمالي وزارت امور خارجه در  ــركل آمريكاي ش ــه، مدي خارج
ــران، اقدام دولت  ــوئيس در ته ــفير س ديدار جوليو هاس، س
ــور را مغاير  ــكا و برخي اظهارات مكرر مقامات اين كش آمري
ــت و تاكيد كرد:  ــترك» ژنو دانس ــدام مش ــه اق روح «برنام
ادعاهاي واهي مطرح شده در بيانيه وزارت خزانه داري صرفا 
ــردرگمي دولت آمريكا در تعيين موضع خود  نشان دهنده س

نسبت به مسائلي مانند تروريسم است.
ــوئيس پس از استماع اين اظهارات تصريح كرد  سفير س
ــب را در اولين فرصت به دولت آمريكا منتقل مي كند و  مطال

هرگونه نتيجه را به اطالع خواهد رساند.

ادامه از صفحه اول
ــش ماه از  وي تاكيد كرد: بازارهاي اقتصادي در طول ش
ــتر از گذشته مسير  ــبي برخوردارند و مردم ما بيش آرامش نس
ــتي و آرامش را در ميان خود برقرار كرده اند؛ آنان  صلح، دوس

مي خواهند به آينده متحد و وحدت آفرين بينديشيم.
ــگاه ها و مطبوعات فضاي  ــور افزود: در دانش رئيس جمه
ــش، تحقيقات و  ــير دان ــري وجود دارد و مس ــر و آرام ت آزادت
ــه به فكر اعتالي اين  ــت و هم فناوري از ديروز هموارتر اس
كشور هستند. روحاني تاكيد كرد: اين دولت در فكر حاكميت 
ــت، بنابراين با قانون گريزي نيز  ــر كشور اس قانون در سراس

مقابله خواهد كرد.
ــه هماهنگي  ــن دولت معتقد ب ــور افزود: اي رئيس جمه
ــت و تالش مي كند تعامل بسيار نزديك و خوبي  ميان قواس
با مجلس و قوه قضاييه داشته باشد.  رئيس جمهور همكاري 
ــب اليحه بودجه 93  ــي و تصوي ــت و مجلس را در بررس دول
نمايشي از تعامل و همكاري دو قوه براي رشد و توسعه كشور 
دانست و گفت: ما در پي مديريت منسجم در كشور هستيم.

ــتعفاي  ــه برخي به ناروا هنوز اس ــه كرد: اين ك وي اضاف
ــئوالن را شايع مي كنند به اين  ــئول يا اختالف ميان مس مس
ــجمي در كشور وجود  ــت كه مي بينند مديريت منس علت اس
ــه گانه، نيروهاي  ــت: در كابينه و قواي س ــي گف دارد. روحان
مسلح و همه مسئوالن رده باال و همچنين ميان مردم شاهد 

هماهنگي، همكاري، اتحاد و وحدت هستيم.
ــر كند كه يك  ــزود: هيچ كس نبايد فك ــور اف رئيس جمه
ــور حاكم باشد بايد همه جناح ها و گروه ها نقش  جناح در كش

خود را ايفا كنند.

 انقالب و آثار انقالب به گروه خاصي تعلق ندارد
ــخنانش در مراسم گراميداشت  رئيس جمهور در ادامه س
ــالگرد پيروزي انقالب اسالمي گفت: 22  سي و پنجمين  س
بهمن امسال با سال هاي گذشته طبق اطالعاتي كه تا دقايق 
ــت.  امسال همه جناح ها،  قبل به من دادند، كامال متفاوت اس
گروه ها، احزاب و تفكرهاي مختلف در اين راهپيمايي عظيم 
ــركت كرده اند و اين مايه مباهات براي مسئوالن  و بزرگ ش

و مايه يأس براي دشمنان است.
روحاني افزود: انقالب و آثار انقالب به گروه خاصي تعلق 
ــت، از آن همه آحاد  ندارد؛ انقالب از آن ملت بزرگ ايران اس
ــتي ملي،  ــت، ما مي خواهيم روز به روز آش ــرزمين اس اين س

وحدت ملي و انسجام ملي بيشتر شود.
ــته  وي گفت: دل ها را از كينه ها پاك كنيم، مدام به گذش

نپردازيم، بيشتر به فكر امروز و فرداي كشورمان باشيم.
رئيس جمهور افزود: اين دولت در فكر نظام اداري سالم تر 
و در پي مبارزه با فساد است. از همه مردم درخواست مي كنم 
ــد. همه قوا بايد  ــاد ياري كنن ــت را در زمينه مبارزه با فس دول
ــس و قوه قضاييه و  ــت هم دهيم؛ دولت، مجل ــت به دس دس
ــوان تحمل كرد يك  ــردم.  روحاني گفت: مگر مي ت ــه م هم
ــن ملت را ببرد؛ كجا برده  ــرد، 9 هزار ميليارد تومان پول اي م
ــت؟ كجا مصرف شده است؟  چه كساني اجازه داده اند؟ ما  اس
بايد مواظب فساد باشيم،  بايد برابر مفسدان ايستادگي كنيم،  
ــدان و افراد  ملت ما نمي پذيرد پول بيت المال در جيب مفس
ــت اين ملت  ــاد خواس ــد. وي افزود: مبارزه با فس خاصي باش
ــام وعده هايي كه در انتخابات  ــت، اين دولت به تم بزرگ اس

داده است پايبند خواهد بود و به آن عمل خواهد كرد.

 هيچ كس به فكر انتقام نباشد
ــت: دولت، دولتي  ــخنانش گف رئيس جمهور در ادامه س
ــخگو در برابر ملت و انتقادپذير خواهد  ــئوليت پذير و پاس مس

بود و دولت به انتقاد سازنده افتخار مي كند.
روحاني افزود: همه يادمان باشد بايد به فكر انتقاد باشيم، 
ــد، همه ما تالش كنيم براي نقد  هيچ كس به فكر انتقام نباش
ــوزي، يعني با اخالص سخن  ــازنده؛ نصيحت يعني دلس س

گفتن، نصيحت يعني با گفتار صحيح كمك كردن، نصيحت 
به معناي كمك از راه و سخن دلسوزانه است.

وي با بيان اين كه همه بايد نقد را بپذيريم، گفت: يادمان 
باشد همه ما ممكن است اشتباه كنيم، اين دولت اگر در مورد 
خاصي اشتباه كرد بصراحت به مردم خواهد گفت و بصراحت 
ــرد، عذرخواهي در برابر مردم  ــردم عذرخواهي خواهد ك از م

عزيز و خوب ما فخري براي دولت ما خواهد بود.

تعامل موثر و سازنده از موضع برابر  
رئيس جمهور اضافه كرد:  سياست دولت در زمينه مسائل 
ــت اعتدال است يعني نه تسليم نه سازش، نه  خارجي، سياس

انفعال و نه تقابل.
ــازنده از موضع  وي افزود: دولت در فكر تعامل موثر و س
ــرام متقابل و در  ــوأم با عزت، حكمت، مصلحت، احت برابر ت

چارچوب تدابير مقام معظم رهبري است.

روحاني گفت: دولت آرمان و واقعيت را در كنار هم مي بيند 
ــا توازني برقرار خواهد كرد. وي افزود: خودباوري،  و بين آنه
هوشمندانه عمل كردن، واقع بين بودن براي ارتقاي جايگاه 

و منزلت ايران و توسعه كشور مدنظر اين دولت است.
ــي گفت: ما در فكر ايجاد ثبات و آرامش در منطقه  روحان
ــم دست به دست  ــتيم و معتقديم بايد همه عليه تروريس هس
ــوريه براي ملت  هم بدهيم؛  عليه همه آنهايي كه امروز در س
ــتان و ديگر  ــوريه و در عراق براي ملت عراق و در افغانس س
كشورهاي منطقه مشكل آفريده اند.  رئيس جمهور گفت: ما 

بايد به فكر ثبات و آرامش امنيت كل منطقه باشيم.
ــع راهپيمايان  ــخنانش در جم رئيس جمهور در ادامه س
تاكيد كرد: بايد وضع منفي را كه دشمنان ما نسبت به انقالب 

اسالمي به وجود آورده اند، بزداييم.
ــتاوردهاي  ــالمي و دس روحاني افزود: بايد از انقالب اس
ــت، حفاظت و  ــاله آن با كمترين هزينه، حراس ــي وپنج س س

ــاره اي به مذاكرات هسته اي ايران  صيانت كنيم. روحاني اش
ــن نيت  با 1+5 كرد و گفت: اين مذاكرات بر مبناي اعالم حس

و صلح طلبي ملت ايران است.
وي افزود: ما خواستيم با صداي بلندتر، فتواي مقام معظم 
ــري را به جهانيان اعالم كنيم و بهانه هاي واهي و دروغ  رهب
ــت بدخواهان بگيريم و به كشورهاي منطقه بگوييم  را از دس
ــوري  ــت ايران به فكر تجاوز به كش ــي دروغ اس ايران هراس
ــت كه عليه هيچ كشوري تجاوزي  ــال اس ــت و 200 س نيس

نكرده و تنها دفاع كرده است.
ــي قصد تجاوز  ــور تاكيد كرد: امروز اگر كس رئيس جمه
داشته باشد، بايد بداند ملت ايران با همه قدرت در برابر تجاوز 

خواهد ايستاد و آنها را پشيمان خواهد كرد.
ــتيم به جهانيان بگوييم  وي ادامه داد: در مذاكرات خواس
ــران، ظالمانه، غيرقانوني و غلط بوده  تحريم ها عليه ملت اي

است و نمي توانند اين تحريم ها را ادامه دهند.

روحاني گفت: با صداي رسا از طرف ملت ايران مي گويم 
ــت، زيرا ملت  تحريم عليه ملت ايران بي ارزش و كودكانه اس
ــمن  ــته در برابر انواع تهديدات دش ــال گذش در طول 35 س
ــتاده، مقابله كرده و پيروز شده است. رئيس جمهور تاكيد  ايس
ــرد: ملت ايران زبان تهديد را به دور از قانون،  اخالق و ادب  ك
ــد و بدخواهان نيز بدانند هرگونه تهديد باعث مقاومت  مي دان
ــت، بنابراين تهديدكنندگان بفهمند تهديد  ــتر مردم اس بيش

يعني ايستادن در برابر عظمت يك تاريخ.

 حركت ايران به سمت قله هادائمي خواهد بود
ــتادن در برابر  ــور گفت  : تهديد به معناي ايس رئيس جمه
يك ملت عظيم و بزرگي است كه هرگز در برابر هيچ تجاوزي 

شكست نخورد و در آينده نيز پيروز خواهد بود.
ــاني در توهم هستند كه روي ميز آنها  وي افزود: اگر كس
تهديدي عليه ملت ايران وجود دارد، بصراحت اعالم مي كنم 

ــت: روي هيچ ميزي در  ــك جديد دارند. وي گف ــاز به عين ني
جهان تهديد نظامي عليه ملت ما وجود ندارد.

ــت اعالم مي كنم حركت  ــور افزود: با صراح رئيس جمه
ــمت قله پيشرفت دانش و فناوري و از جمله  ملت ايران به س

فناوري صلح آميز هسته اي دائم خواهد بود.
ــرب به خوبي فهميده كه راه تحريم راه  روحاني گفت : غ
ــي در پي تهديد و تحريم  ــت و هر كس ــت و غلطي اس نادرس
ــد سرنوشت او سرنوشت همه ظالمان و متجاوزان تاريخ  باش
ــت مردم ما را از  ــد بود. وي افزود: اگر تحريم مي توانس خواه
ــير حقش بازدارد، در اين سي و پنج سال مي توانست اين  مس

كار را انجام دهد.
ــر  ــور تصريح كرد: همه بدانند مذاكره ما از س رئيس جمه
ــير  ــدي و در چارچوب غيرت ملي و درمس ــت و عزتمن حكم
ــان آرمان ــت، ما هم ــت بزرگ ايران اس ــي مل  آرمان خواه

ــار ديگر با صداي بلند تكرار مي كنيم  ــن 57 را يك ب  22 بهم
كه استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي.

ــورهاي 1+5 بصراحت مي گويم  ــي گفت: به كش روحان
ــا و  ــراي اروپ ــي ب ــي تاريخ ــته اي، آزمايش ــرات هس مذاك
آمريكاست، اگر در مذاكرات اتمي در چارچوب قانون و حقوق 
ــترك و تعامل و همكاري  ــران و منافع و احترام مش ــت اي مل
حركت كنند از طرف ايران و ملت بزرگ ايران پاسخ مثبت و 
ــب خواهند شنيد. وي افزود: اما اگر بخواهند شيوه هاي  مناس
ــند و نادرست گذشته را تكرار كنند، بدانند به ضرر ملت  ناپس
ــان، به ضرر منطقه و به ضرر رفاه و ثبات جهاني قدم  خودش
ــن مي شود تمام اتهاماتي كه تاامروز عليه  برداشته اند و روش

ملت ايران بر زبان جاري كرده اند، نارواست.
رئيس جمهور گفت: ايران به مذاكراتي عادالنه و سازنده 
ــت، اميدواريم  ــررات بين المللي مصمم اس ــوب مق در چارچ
ــم در زمان مذاكره كه در  ــن اراده اي را از طرف مقابل ه چني

روزهاي آينده شروع مي شود، شاهد باشيم.
روحاني افزود: همه دنيا بدانند مردم ما از تهديد و تحريم، 

هراسي نداشته اند و نخواهند داشت.

 سياست خارجي در چارچوب منافع ملي است
ــروز در زمينه روابط با  ــور با بيان اين كه ما ام رئيس جمه
ــر منافع مردم خودمان و در فكر منافع منطقه و  ــان در فك جه
ــتيم، گفت: ما اولين ضربه را در تحريم  ثبات اين منطقه هس

غيرقانوني زده ايم.
ــت با تمام قدرت  ــزود: مردم ما بدانند كه دول ــي اف روحان
براي شكستن تحريم ظالمانه قدم به پيش خواهد گذاشت و 
آنچه براي دولت مهم است اين كه حركت دولت درچارچوب 

منافع ملي مردم، حقوق ملت و مصالح ملت عزيز ما باشد.
ــت خارجي، يك رهبر، يك  رئيس جمهور گفت: در سياس
رئيس جمهور، يك دولت و منافع ملي واحد همه مردم مطرح 
ــت خارجي  ــت. وي افزود: بايد برخي از افراد بدانند سياس اس
ــت، سياست  ــت خارجي حزبي نيس ــت، سياس جناحي نيس
ــي در چارچوب منافع ملي ما خواهد بود. رئيس جمهور  خارج
ــت هم دهيم، همه ما متحد باشيم  ــت به دس گفت: همه دس
ــدار واحد، يعني مقام معظم رهبري حركت  و همه زير پرچم
ــش ماه به وعده هاي خود  ــم. وي افزود: دولت در اين ش كني
ــت و از مردم  ــت، به وعده هاي خود پايبند اس عمل كرده اس
ــه دليل حضور مردم در  ــتمداد مي طلبد؛ موفقيت دولت ب اس
ــه دليل نظارت مردم بوده  ــه، به دليل حمايت مردم و ب صحن
است. رئيس جمهور گفت: ما همچنان حمايت مردم، نظارت 

مردم و وحدت جامعه و انسجام جامعه را مي خواهيم.
ــه گروه ها، زن و مرد و به  ــي افزود: همه اقوام، هم  روحان
ويژه جوانان در صحنه باشند تا ما از مسير دشوار به خوبي و با 

كمترين هزينه عبور كنيم.
ــت: مردم عزيز ايران، ما به ايراني بودنمان افتخار  وي گف
ــار مي كنيم، ما به  ــلمان بودنمان افتخ ــم، ما به مس مي كني

انقالبي بودنمان افتخار مي كنيم.

 رئيس سازمان انرژي اتمي با اشاره به سطح باالي 
فناوري در نسل جديد سانتريفيوژها تاكيد كرد: قرار است از 

اين سانتريفيوژ ها در بخش پزشكي نيز استفاده شود.
ــخنراني خود  ــزارش فارس، علي اكبر صالحي در س به گ
ــهيد خضرايي با  ــز فرماندهي آموزش هاي هوايي ش در مرك
ــتاوردهاي  ــالمي ايران دس ــه اين كه جمهوري اس ــاره ب اش
ــته اي توليد كرده  ــاوري هس ــه فن ــگفت انگيزي در عرص ش
تاكيد كرد: نسل جديد سانتريفيوژها كه پس از توافق ژنو بين 
ــده  است 15 تا 16 برابر سانتريفيوژهاي  ايران و 1+5 نصب ش

 نسل اول قدرت دارد.
ــاره به بهانه جويي طرف غربي در مذاكرات  صالحي با اش
ــنگين اراك گفت: طرف  ــورد رآكتور آب س ــته اي در م هس
ــتفاده  ــنگين قابليت اس ــت پلوتونيوم آب س غربي مدعي اس
ــا در مذاكرات تاكيد كرده ايم  ــائل نظامي دارد، ولي م در مس
ــي ندارد. اين پلوتونيوم بايد  ــه هر پلوتونيومي قابليت نظام ك
ــوان احداث كارخانه  ــتن ت ــود و ما با وجود داش بازفرآوري ش

ــاله،  بازفرآوري اين كار را نكرده ايم و راه حل ما براي اين مس
توليد پلوتونيوم كمتر با تغييرات فني است تا اين بهانه مرتفع 
ــمندان ما به قدري به مسائل اشراف دارند كه ما  ــود. دانش ش

مي توانيم با روش هاي فني موانع را حذف كنيم.
ــازمان انرژي اتمي و آژانس را  وي مذاكرات اخير بين س
موفقيت آميز دانست و تاكيد كرد كه توافق جديد (توافق هفت 
ماده اي) طي سه ماه آينده براي تلطيف فضاي همكاري بين 

ايران و آژانس  به اجرا در خواهد آمد.
ــال معاون مديركل آژانس بين المللي انرژي  در همين ح
ــا ايران ــي در مذاكرات ب ــرفت هاي خوب ــي گفت: پيش  اتم

 به  دست آمده اما هنوز مسائل زيادي باقي است.
به گزارش فارس، «ترو وارويرانته»، معاون يوكيا آمانو 
كه رياست هيات آژانس در مذاكرات اخير را بر عهده داشت، 
گفت: پس از پايان مذاكرات اخير، ايران اجازه دسترسي هاي 
بيشتري را به آژانس داد كه در قالب يك توافق هفت بندي 

منتشر شده است.

صالحي: سانتريفيوژهاي جديد، 15 برابر نسل اولي ها قدرت دارد 

آزمايش موفق 2 موشك جديد
2 فروند موشك جديد ايراني كه توسط وزارت دفاع ساخته 
ــي و پنجمين سالگرد  ــنبه در آستانه س ــده است، روز دوش ش

پيروزي انقالب اسالمي با موفقيت آزمايش شد. 
ــك، «بينا» نام  ــي از اين دو موش ــزارش فارس، يك ــه گ ب
ــليك از هوا و  ــك هدايت ليزري با قابليت ش دارد كه يك موش
ــت و ديگري نسل جديد موشك بالستيك برد بلند با  زمين اس

 كالهك باراني است. 
سردار حسين دهقان، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
ــم آزمايش اين دو موشك گفت: موشك بينا قابليت  در مراس
شليك از هواپيماها و انواع سكوهاي پرتاب زميني را داراست.

ــت اهداف مهمي از  ــك قادر اس وزير دفاع افزود: اين موش
جمله پل ها، تانك ها، ادوات جنگي و مراكز فرماندهي دشمن 
را بدقت مورد اصابت قرار دهد. دهقان تاكيد كرد: سرعت عمل 
فوق العاده زياد در از بين بردن اهداف مورد نظر، نگهداري آسان 
و قدرت سريع به كارگيري و عملياتي شدن از ويژگي هاي مهم 

موشك هدايت ليزري بيناست.
وزير دفاع درخصوص موشك بالستيك جديد گفت: نسل 
جديد موشك بالستيك برد بلند زمين به زمين با سر جنگي باراني 
براي انهدام جنگ افزارها و تجهيزات نظامي دشمن طراحي و 
توليد شده است. دهقان افزود: گريز از سامانه هاي ضدموشكي 
ــمن، قابليت تخريب اهداف گسترده و امكان تخريب چند  دش

هدف مجزا از ديگر ويژگي هاي اين موشك است.
ــلح گفت: آزمايش  ــتيباني نيروهاي مس ــر دفاع و پش وزي
ــه نظامي و  ــخي قاطع به گزين ــتيك پاس ــك بالس اخير موش

ياوه گويي هاي اخير آمريكاست.
به گزارش واحد مركزي خبر، سردار حسين دهقان در جمع 
ــالمي اين نويد را  ــگاران گفت: به مردم بزرگ ايران اس خبرن
مي دهيم كه فرزندان آنها در مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح همواره خود را براي مقابله با هرگونه تهديدي 
مجهز مي كنند. دهقان افزود: اقدامات زيادي انجام مي شود تا 

مردم ايران براي رويارويي با دشمن همواره آماده باشند.

پيام تبريك رئيس جمهور 
رئيس جمهور در پيامي آزمايش موفقيت آميز نسل جديد 
ــمندان كشور را  ــوي دانش ــتيك بردبلند از س ــك بالس  موش
ــمندان و صنعتگران صنعت  ــه فرمانده معظم كل قوا، دانش ب

دفاعي و مردم شريف ايران تبريك گفت.

كاخ سفيد: ايران در مذاكرات جامع بايد به بحث 
موشك هاي بالستيك پاسخ دهد

ــورمان تاكيد  ــن  كه مقامات كش ــوي ديگر با اي ــا از س ام
ــته اي متمركز  كرده اند مذاكرات ايران و 1+5 بر موضوع هس
است، سخنگوي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد بار ديگر تكرار 
كرد ايران بايد در حين مذاكرات جامع، به پرسش هاي مربوط 

به موشك هاي بالستيك نيز پاسخ بگويد.
ــرمن، معاون  ــزارش فارس، هفته قبل نيز وندي ش به گ
ــابه اتخاذ كرده بود. در  وزير امور خارجه آمريكا موضعي مش
پاسخ به اين مواضع بود كه سيدعباس عراقچي، معاون وزير 
ــكي جزو ــور خارجه ايران اعالم كرد كه بحث توان موش  ام

ــت و تهران اجازه مداخله در اين   «خط قرمز»هاي ايران اس
امور را به كشورهاي خارجي نمي دهد.

جان كربي، سخنگوي وزارت دفاع آمريكا هم به آزمايش 
موشكي اخير ايران واكنش نشان داده و مدعي شده است كه 

توان موشكي ايران «تهديدي براي منطقه است».
ــت كه آمريكا بدقت فعاليت هاي  وي همچنين گفته اس

موشكي ايران را مدنظر دارد.

مردم ايران در راهپيمايى گسترده ديروز ضمن اعالم حمايت از انقالب اسالمى و آرمان هاى امام (ره) و رهبرى، خشم خود را از مواضع مقامات كاخ سفيد اعالم كردند / عكس ها: جام جم

با برگزاري راهپيمايي كم نظير در سراسر كشور

 آمريكا تحقير شد

ــان 22 بهمن در  ــانه ملي در تجمع راهپيماي رئيس رس
ــهيد استان  ميدان امام(ره) اصفهان با تجليل از 23 هزار ش
ــي مردم فداكار و شهيدپرور اين استان  اصفهان و حق شناس
ــم دنيا به اين راهپيمايي  ــال بيش از گذشته چش گفت: امس
ــما مردم آگاه و بابصيرت نشان داديد  ــده بود و ش دوخته ش
ــران را از  ــز نمي تواند ملت اي ــا هرگ ــا و تحريم ه تهديده

آرمان هاي انقالب جدا كند. 
شما انقالب را مانند فرزندي در آغوش گرفتيد و با همه 

وجود آن را محافظت كرديد.
ــاره به تبليغات وسيع  ــازمان صدا و سيما با اش رئيس س
ــال هاي گذشته تاكيد  ــبكه هاي ماهواره اي در طول س ش
ــيله تالش كردند تا بين  ــمنان انقالب به اين وس كرد: دش
ــكاف ايجاد  ــل هاي جديد و آرمان هاي اوليه انقالب ش نس

ــوم انقالب اند كه گزينه  ــل س كنند و امروز اين جوانان و نس
ــز ملت ايران و بازوي پرتوان نظام در دفاع از آرمان  روي مي

شهدا به شمار مي روند.
ــرد و تبريك  ــك دورب ــي آزمايش موفق موش ضرغام
ــرايي هاي دشمن  ــخي قاطع به ياوه س رئيس جمهور را پاس
ــتثنايي مردم در  ــكوه و اس ــور پرش ــت: حض ــت و گف دانس

راهپيمايي 22 بهمن، آمريكا را تحقير كرد.
رئيس رسانه ملي با اشاره به جنايات كم نظير گروه هاي 
تكفيري در سوريه گفت: بي ترديد پشتيباني و حمايت آمريكا 
ــري است. در صورت  عامل اصلي اين جنايت هاي ضدبش
قطع اين حمايت ها و نيز عدم پشتيباني ارتجاع منطقه، يك 
ــكر صاحب الزمان(عج) استان اصفهان مي تواند  تيپ از لش

اين تروريست ها و قداره بندهاي جنايتكار را نابود سازد.

ضرغامي: جوانان و نسل سوم انقالب گزينه روي ميز ملت ايران هستند

فرمانده سپاه:
 آمريكا دشمن اصلي ايران است

ــهداي  ــت ياد و خاطره ش ــپاه با گراميداش فرمانده كل س
ــالمي گفت: خيلي ها در گذشته انقالبي بودند، ولي  انقالب اس
ــعارهاي  ــفانه از ش امروز اين صفت بر آنها تطبيق ندارد و متاس

انقالب فاصله گرفتند.
ــردار سرلشكر محمدعلي جعفري در  به گزارش فارس، س
ــنواره بزرگ «مرگ بر آمريكا»، تصريح كرد:  ــخناني در جش س
شعار اصلي انقالب چيزي جز «اهللا اكبر» نبود و اين يعني همان 
مرگ بر آمريكا. ولي چه كنيم كه اين را همه درك نمي كنند. وي 
افزود: نگاه هاي مختلفي نسبت به انقالب وجود دارد، ولي مالك 

ما براي قضاوت و عمل، نگاه امام و رهبري بوده و هست.
ــت،  ــمن اصلي ايران، آمريكاس جعفري با بيان اين كه دش
گفت: بايد پرسيد كه چرا برخي به قيمت برطرف كردن دشمني 
آمريكا، حاضرند عزت و اقتدار ملي ايران را به آساني بفروشند.

ــده و جوان  ــزود: وقتي ما تازه وارد عرصه امنيتي ش وي اف
ــان  ــم، هرچه حضرت امام(ره) مي فرمودند، چون به ايش بودي
ــاله  ــول مي كرديم و امروز با تجربه سي س ــتيم، قب ايمان داش
مي گويم كه ديگر تهديدات نظامي و امنيتي آمريكا با توجه به 
ــي كه از ملت ايران در فتنه 88 گرفتند، يك تهديد عمده  درس

محسوب نمي شود.
ــعار مضحك و تكراري  ــري ادامه داد: اين كه آنها ش جعف
ــت» را مي گويند، براي دلخوشي ملت  «گزينه ها روي ميز اس
خودشان است و اين گزينه هاي روي ميز ديگر جواب نمي دهد. 
ــه نمي توانيم به آمريكا  ــپاه تصريح كرد: اين ك فرمانده كل س

دست دوستي بدهيم، به دليل دشمني هاي آنهاست.
ــان ما اعالم  ــه فرمانده ــوان نظامي ك ــري گفت: ت جعف
مي كنند، بلوف نيست و با تجربه اي كه بيش از 30 سال داريم، 

مي گويم كه واقعا آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.

ملت پاسخ آمريكا را داد
ادامه از صفحه اول

و 1+5 و فرجام اين مذاكرات بيان كرد كه اين بيانات از سوي 
وزير خارجه كشورمان به توهمات آمريكايي تعبير شد، اما يكي 
دو روز بعد از اظهارات  وندي شرمن، معاون وزير خارجه آمريكا، 
ــخنان معاونش را تكميل كرد و در گفت وگويي  جان كري، س
با شبكه سي. ان. ان باز هم همان ادعاهاي هميشگي مبني بر 

اين كه همه گزينه ها را روي ميز داريم، تكرار كرد. 
ــي در حالي بيان  ــوي مقامات آمريكاي ــن اظهارات از س اي
ــنبه آينده)،  ــد روز ديگر (سه ش ــت از چن ــود كه قرار اس مي ش
ــتيابي به توافق جامع هسته اي  مذاكرات ايران و 1+5 براي دس
آغاز شود و واشنگتن تصور مي كند اتخاذ چنين مواضعي، برتري 

در مذاكرات را برايش به ارمغان مي آورد. 
ــترده مردمي است كه  ــد اين حضور گس اما به نظر مي رس
مي تواند، وزنه را به يك سمت، سنگين تر كند و بر همين اساس 
بود كه با وجود پوشش محدود اظهارات اخير مقامات آمريكايي 
در رسانه ملي، مردم ايران خشم خود را از اين مواضع بصراحت 

اعالم كردند.  
ايراني ها ديروز با شعار مرگ بر آمريكا نشان دادند همان طور 
كه رهبر معظم انقالب توصيه كردند مواضع مقامات آمريكايي 
ــب  ــخ مناس را به طور دقيق زير نظر دارند و در مواقع الزم، پاس
ــان دادند به برخي  ــد.  مردم ايران ديروز نش ــه آنها مي دهن را ب
اظهارات مقامات آمريكايي مبني بر دوستي با ملت ايران هيچ 
ــي و  ــعارهاي ضد آمريكايي خود در س ــادي ندارند و با ش اعتم
ــان، مسئوالن كاخ  ــن سالگرد پيروزي انقالبش پنجمين جش
ــاني را كه فكر مي كردند با برخي  ــفيد را تحقير كردند؛ كس س

اظهارات مي توانند ميان مردم و نظام فاصله بيندازند.

ديدار اول
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