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RQ  170 پيام هاي ديگر
حدود 3 هفته از به زمين نشاندن جاسوس پرنده آمريكا در شرق 
كشور سپري شده است؛ اما همچنان پيرامون اهميت اين موضوع 

مي گويند و مي نويسند.
ــت عمدتا اهميت ابعاد  ــده اس آنچه تاكنون در اين باره اظهار ش
ــايبري و نظامي موضوع است و كمتر درباره پيامدهاي  امنيتي، س
روحيـ  رواني اين مساله صحبت به ميان آمده است، در حالي كه به 
نظر مي رسد اهميت اين بعد ماجرا اگر از ابعاد گفته شده بيشتر نباشد، 
ــتار مروري است بر پيامدهاي روحي و  حتما كمتر نيست.اين نوش

رواني تسخير پهپاد آمريكايي.
ــت و  ــاي امنيتي- نظامي آمريكا ترديدي نيس در توانمندي ه
كارشناسان و متخصصان رشته هاي مختلف در آمريكا همواره در 
ــتيابي به فناوري هاي نو در عرصه هاي مختلف هستند و  حال دس
ــت كه آمريكا در بسياري حوزه ها از نزديك ترين رقباي  روشن اس
خود، چند گام جلوتر است. در عين حال، تصويري كه آمريكا تالش 
مي كند از خود به دنيا ارائه كند، چندين برابر بزرگنمايي شده است و 
دولتمردان آمريكا عمدتا به مدد همين هيمنه ساخته شده است كه 
سياست هاي خود را پيش مي برند. لذا هر اتفاقي كه اين هيمنه و ابهت 
ساختگي را فرو ريزد، تحملش براي حكمرانان آمريكا سخت و گران 
ــت.از جمله مهم ترين داليل دشمني آمريكا با انقالب اسالمي  اس
ــرد؛ چراكه نه تنها نفس پيروزي  ــتجو ك را در همين نكته بايد جس
ــاقط كردن يكي از مهم ترين حكومت هاي  ــالمي و س انقالب اس
ــته به آمريكا در ايران، ضربه به اين بخش ساختگي بود؛ بلكه  وابس
پس از استقرار نظام جمهوري اسالمي تاكنون نيز همواره ضربات 
سهمگيني به آمريكا وارد آمده و پوشالي بودن بخش زيادي از قدرت 

ظاهري آمريكا را آشكار كرده است.
ــي، ماجراي طبس، كودتاهاي نافرجام  ــخير النه جاسوس تس
آمريكايي و تحوالت عراق و افغانستان فقط بخشي از اين فهرست 
بلند است. لذا موضوع زمين گير كردن پهپاد  RQ 170 از اين بعد، 
ــهمگين ديگري به اقتدار آمريكا بود؛ بويژه اين كه  ضربه جديد و س
ــي يا اقدام پيشگيرانه از سوي  اين ضربه نه يك رفتار يا اقدام سياس
ــرفته ترين فناوري هاي روز  ــران كه يك رويارويي در حوزه پيش اي
ــه نفس ملي و ارتقاي روحيه خودباوري ملت  بود.افزايش اعتماد ب
ــالمي  ــداران انقالب اس بزرگ ايران، روي ديگر اين موفقيت پاس
ــنگي كه هر فرد يا جامعه اي اگر به آن دست  ــت. سرمايه گرانس اس
ــياري را و سنگرهاي به ظاهر فتح ناشدني را  يابد، راه هاي نرفته بس
فتح خواهد كرد و خواهد پيمود.ارزش اين بعد ماجرا خصوصا وقتي 
ــيم دشمنان انقالب اسالمي براي گرفتن اين روحيه از  متوجه باش
ملت ها و از جمله ملت ايران چه سرمايه گذاري هاي كالني كرده و 

مي كنند، بيشتر فهميده مي شود.
ــخير RQ 170، تحكيم  ــد روحي و رواني تس ــد ديگر بع پيام
ــي نزد برخي  ــاي ديگر و حت ــگاه ايران نزد ملت ه ــت جاي و تقوي
ــت؛ هرچند ابراز نكنند. اين مساله، خصوصا با عنايت به  دولت هاس
ــت، به لحاظ زماني حائز  ــي كه در منطقه در حال وقوع اس تحوالت
اهميت است.به هر جهت، آنچه در ماجراي RQ 170 رخ داد، جلوه 
ــبي  ــت قدرت و عنايت الهي بود و روزي غيرمحتس ديگري از دس
ــايد به بركت  ــه خداوند براي ملت مقاوم ايران مقدر كرده بود، ش ك

بزرگداشت عاشورا و حماسه خونين حسين(ع).

 ارتباط جاسوس سيا در ايران با انگليس 
شبكه خبري پرس تي وي از ارتباط جاسوس دستگير شده 
ــازمان سيا در ايران با يك شركت نظامي وابسته به وزارت  س
ــبكه خبري،  دفاع انگليس خبر داد.به گزارش فارس، اين ش
گزارشي را منتشر كرد كه در آن از ارتباط امير ميرزاحكمتي، 
ــوس سازمان سيا كه هفته گذشته در ايران دستگير شد  جاس
ــركت تجهيزات نظامي «بي اي اي سيستمز» انگليس  با ش
ــور در ارتباط است و دستور گرفتن  كه با وزارت دفاع اين كش
ــده است.  ــته ش ــركت، پرده برداش حكمتي از مقامات اين ش
ــركت  ــت: هم ش ــود آورده اس ــزارش خ ــي وي در گ پرس ت
ــي بي اي اي سيستمز و هم سازمان سيا با وي تماس  انگليس
ــدت محرمانه اي  گرفته  بودند و او را براي انجام مأموريت بش
كه شامل رفتن حكمتي به واشنگتن براي گرفتن يك سري 
ــري اقدامات  ــتان و انجام يك س اطالعات و اعزام به افغانس
ــتان و پس از آن سفر  محرمانه در پايگاه نظامي بگرام افغانس

به عراق، ايران و امارات به خدمت گرفته بودند.

سايت سفارت انگليس فيلتر شد 
دفتر ويليام هيگ، وزير خارجه انگليس از فيلتر شدن سايت 
ــور در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاري  سفارت اين كش
ــيتدپرس، وزارت خارجه انگليس در  ــر و به نقل از آسوش مه
ــي كاربران به  بيانيه اي، با بيان اين كه «دولت ايران دسترس
ــفارت اين كشور در تهران را ممنوع كرده  سايت اينترنتي س
است»، افزود: اين اقدام در جهت تنش ديپلماتيك جديد بين 
ــت. به ادعاي وزارت خارجه انگليس سايت  تهران و لندن اس
اين سفارتخانه تنها به انتشار مطالب و اخبار مربوط به روابط 
ــدن  ــه انگليس و ايران پرداخته و دليلي براي فيلتر ش دوجانب
ــه در ماه هاي اخير در  ــت ك ــود ندارد. اين در حالي اس آن وج
ــايت مطالب تحريك آميز و مداخله جويانه فراواني در  اين س

مغايرت با عرف و كاركردهاي ديپلماتيك درج شده است.

رفسنجاني: پاسخ نمي دهم
ــام گفت: در حال  ــخيص مصلحت نظ رئيس مجمع تش
ــخ دهم، چرا  ــدارم به دروغ ها و بداخالقي ها پاس ــر بنا ن حاض
ــاي زهرآگين تهديد و  ــرايطي كه تيره كه اعتقاد دارم در ش
ــوي دشمنان به سمت كشور و مردم نشانه رفته،  تحريم از س
ــزود.  به گزارش فارس،  ــه درگيري ها و اختالفات اف نبايد ب
آيت اهللا هاشمي رفسنجاني در ديدار با اعضاي انجمن علمي 
ــي دانشگاه آزاد واحد قم با بيان اين كه  تخصصي علوم سياس
ــت، افزود:  ــاي اخير موارد جديدي نيس ــا و دروغ ه تهمت ه
ــت، بنده و خانواده ام ــبهه اي وجود داش ــوال يا ش  اگر واقعا س

ــبهات را داده ايم، ولي عده اي  ــخ تهمت ها و ش  به كرات پاس
خود را به خواب زده اند.  

 حبيبي:300 كانديداي اصالح طلب فعالند
دبيركل حزب موتلفه اسالمي با بيان  اين كه اصالح طلبان براي 
انتخابات مجلس نهم با 300 نفر از كانديداهاي خود در سطح كشور 
ــت انتخاباتي دارند، اظهار كرد: اصالح طلبان با چراغ خاموش  فعالي
و موتور روشن در اين انتخابات فعاليت مي كنند. به گزارش فارس، 
ــخناني در نخستين همايش جبهه متحد  محمدنبي حبيبي طي س
اصولگرايان در خراسان شمالي با بيان اين كه ناز و كرشمه اي كه از 
ــوي اصالح طلبان براي آمدن يا نيامدن عنوان مي شود تبليغاتي  س
ــط اصالح طلبان براي  ــت، افزود: فعاليت هايي كه اكنون توس اس
ــم نيامدن نبوده و آنان  ــود عالئ انتخابات مجلس نهم انجام مي ش

براي انتخابات برنامه مدوني دارند.

شكست سخت آمريكا از ايران 
يك روزنامه صهيونيستي با اشاره به در اختيار گرفتن هواپيماي 
جاسوسي آمريكا توسط ايران نوشت كه آمريكا در جنگ مخفيانه 
ــختي خورد. به گزارش فارس، اين  ــت س خود عليه ايران شكس
روزنامه در ادامه به مصاحبه مارتين دمبسي، رئيس ستاد مشترك 
ــاره كرد كه در آن اين مقام  ــي ان ان اش ــبكه س ارتش آمريكا با ش
ــراي حمله احتمالي به ايران در  ــي ادعا كرده آمادگي ها ب آمريكاي
ــت اجراست، اما در عين حال وي نسبت به ارزيابي هاي غلط  دس
ــورد انگيزه هاي آمريكا و پناه بردن به بازي خطرناكي كه به  در م
ــدار داده است؛ خصوصا از آن  ــود، هش مصيبت در منطقه منجر ش
ــا اين روزها از آمادگي دفاعي، امنيتي و اطالعاتي  رو كه ايراني ه

بااليي برخوردار هستند.
روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت نيز در اين زمينه نوشت: 
آمريكا در جنگ مخفيانه خود با ايران شكست سختي خورده است.  
اين شكست بر اساس سقوط هواپيماي بدون سرنشين اين كشور و 

قرار گرفتن آن در دست ايراني ها به روشني روي داده است.

سايه خبر

ادامه از صفحه اول
همزمان با آغاز رسمي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي 
ــوراي نگهبان نيز كه وظيفه نظارت بر  اسالمي، فعاليت هاي ش
ــورا  ــود. اين ش انتخابات را به عهده دارد، وارد فاز جديدي مي ش
ــكيل هيات مركزي نظارت  ــال جاري با تش كه از اوايل خرداد س
ــتاني، تمهيدات  ــكيل هيات هاي اس بر انتخابات و همچنين تش
نظارت بر انتخابات را فراهم كرده است پس از ثبت نام و دريافت 
اسامي ثبت نام كنندگان، ضمن دريافت نظرات مراجع چهارگانه 
ــخيص  ــتري، ثبت احوال، تش ــالح كه عبارتند از دادگس ذي ص
هويت نيروي انتظامي و وزارت اطالعات، وارد مرحله تاييد يا رد 
صالحيت ها مي شوند و نتايج آن را اعالم مي كنند و كانديداهايي 
ــفندماه  ــوند، فرصت دارند از 4 تا 10 اس كه تاييد صالحيت مي ش
براي انتخابات مجلس نهم كه 12 اسفند برگزار مي شود تبليغات 

كنند. 
مدارك الزم براي ثبت نام نامزد ها  

ــتاد انتخابات وزارت كشور،  ــاس اطالعيه شماره 5 س براس
ــوراي اسالمي بايد  ثبت نام كنندگان براي انتخابات مجلس ش

اين مدارك را به همراه داشته باشند:
1ـ  اصل كارت ملي و 3 نسخه تصوير آن.

ــخه تصوير كليه  ــدار و سه نس ــنامه عكس 2ـ   اصل شناس
صفحات آن .

3ـ   عكس جديد 4 × 3، 10 قطعه (ترجيحا با زمينه روشن).
4ـ   اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا مدرك معادل 

كه معتبر باشد .
5ـ  اصل و تصوير گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا  و عدم 
اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع ماده 

29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي .
ــان خدمت وظيفه عمومي و يا  ــل و تصوير برگ پاي 6ـ  اص
ــن بودن وضعيت مشموليت خدمت  مدركي معتبر دال بر روش

وظيفه عمومي.

توصيه هاي دبير شوراي نگهبان  
ــوراي  ــتانه ثبت نام كانديداها، آيت اهللا جنتي، دبير ش در آس
ــاز جمعه تهران توصيه هايي  ــان ديروز در خطبه هاي نم  نگهب
ــرادي كه قصد كانديداتوري در انتخابات مجلس  خطاب به اف
ــنبه   ــاره به اين كه ش ــد، مطرح كرد.  آيت اهللا جنتي با اش را دارن
آغاز نام نويسي دوره نهم مجلس شوراي اسالمي است، افزود: 
ــت و  ــس محل قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون اس مجل
ــاني بايد به مجلس بروند كه  ــنگيني دارد و كس ــووليت س مس

اهميت و مسووليت سنگين آن را درك كنند.
ــوراي نگهبان گفت: مجلس شوراي اسالمي محل  دبير ش
ارتباط مردم با نظام است و نمايندگاني كه به مجلس راه مي يابند 
ــت دارند و در  ــتند؛ پيام مردم را در دس ــطه مردم با نظام هس واس

مواقعي پيام نظام را نيز به مردم مي رسانند.آيت اهللا جنتي افزود: از 
ــابي  اين رو مجلس اهميت فوق العاده اي دارد و بايد براي آن حس
ــس راه مي يابند بايد  ــاز كرد. وي گفت: نمايندگاني كه به مجل ب
ــت يعني  ــس را به مكاني تبديل كنند كه مدرس مي خواس مجل
ضداستكباري، مردمي، عالقه مند به ارزش ها و مجلسي كه امام 
ــول دارد و نمايندگان آن عامل به احكام  ــت فقيه را قب (ره) و والي
اسالمي باشند.خطيب نمازجمعه تهران با توصيه هايي به ثبت نام 
كنندگان در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي افزود: 
ــاني كه مي خواهند ثبت نام كنند، قانون را مطالعه كنند و در  كس

صورت نداشتن شرايط ماده 28 قانون انتخابات، ثبت نام نكنند.
آيت اهللا جنتي گفت: باالخره قانون حاكم است و اجازه نمي دهد 
ــن افراد به مجلس بيايند.وي افزود: چنين افرادي آبرو و حيثيت  اي

ــوراي نگهبان را معطل  ــور و ش خود را مي برند و مردم، وزارت كش
ــران گفت: افرادي كه صالحيت  ــد. خطيب نماز جمعه ته مي كنن
دارند، حتماً بيايند و چنين افرادي براي حضور در انتخابات تشويق 
شوند. آيت اهللا جنتي افزود: ممكن نيست چنين افرادي رد صالحيت 

شوند، شايد جايي اشتباه شود اما خودشان از خودشان دفاع كنند.
شفاف تر شدن حضور طيف هاي سياسي   

از امروز تا روز جمعه با ثبت نام كانديداهاي انتخابات نهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي، وضعيت طيف هاي سياسي براي 
چگونگي حضور در انتخابات نيز شفاف تر مي شود و با نگاهي به 
كانديداهايي كه ثبت نام مي كنند، مي توان چشم اندازي نسبت 
ــي در انتخابات ــه حضور گروه ها و طيف هاي مختلف سياس  ب

 پيش رو داشت.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور روز جمعه راهي ارمنستان 
ــد و به همراه  ــود ديدار و گفت وگو كن ــا با همتاي ارمني خ ــد ت ش
سركيسيان بر عدم گسترش سالح هاي كشتار جمعي و همچنين 

استفاده صلح آميز همه كشورها از انرژي هسته اي تاكيد  ورزد.
احمدي نژاد صبح ديروز در صدر هياتي عالي رتبه به ارمنستان 
ــايه ديدار و رايزني  ــد اين كشور همس ــفر كرد تا با مقامات ارش س
داشته باشد. امضاي 5 يادداشت تفاهم و سند همكاري مشترك و 
برگزاري ديدار خصوصي ميان روساي جمهور ايران و ارمنستان، 

نتيجه سفر احمدي نژاد به اين كشور بود.
ــناد همكاري بعد از مالقات خصوصي  به گزارش ايرنا، اين اس
محمود احمدي نژاد و همتاي ارمنستاني وي در قالب صدور بيانيه 
ــاخت و بهره برداري از نيروهاي برق آبي  ــترك منتشر شد. س مش
روي رود ارس، همكاري مشترك بين موسسه ملي استاندارد ايران 
ــه ملي استاندارد (ارمنستان، همكاري در زمينه كار و امور  و موسس
اجتماعي و همچنين مسائل زيست محيطي ميان سازمان حفاظت 

محيط زيست كشورمان و وزارت محيط زيست ارمنستان از جمله 
ــت. همچنين محمود احمدي نژاد  موارد مهم اين تفاهم نامه هاس
همراه با سرژ سركيسيان رئيس جمهور ارمنستان بيانيه مشتركي 
را صادر كردند. در اين بيانيه با يادآوري آخرين تحوالت خاورميانه 
ــمال آفريقا بر ضروت صلح و برقراري ثبات، امنيت و صلح در  و ش
منطقه و در عين حال حقوق حقه مردم با در نظر گرفتن همبستگي 
ــت. طرفين در عين حال بر ضرورت عدم  ــده اس ملي آنان تاكيد ش
گسترش سالح هاي كشتار جمعي و حقوق همه كشورها از جمله 
ــتان براي استفاده صلح آميز از  ــالمي ايران و ارمنس جمهوري اس
ــته اي تاكيد كردند. روساي جمهور دو كشور بر اهميت  انرژي هس
حل و فصل برنامه هاي هسته اي ايران از طريق مذاكرات و مجاري 
ديپلماتيك تاكيد كردند. در اين بيانيه همچنين به مسائل مربوط به 
تروريسم بين المللي و جنايت سازمان يافته اشاره و روساي جمهور 
ــراي همكاري دو و چند جانبه پيرامون  ــور آمادگي خود را ب دو كش

مبارزه عليه اين نوع تهديدات اعالم كردند.

سفر رئيس جمهوري اسالمي ايران به ارمنستان

آيت اهللا جنتي: با اجراي موفق هدفمندي يارانه ها ديگر گرسنه اي نداريم

5 سند همكاري و يك بيانيه مشترك بين دوطرف به امضا رسيد 

آغاز ثبت نام نامزدها 

انتخابات مجلس كليد خورد

ــالمي ايران با  فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اس
ــالم آغاز رزمايش بزرگ واليت از امروز، محدوده برگزاري  اع
اين رزمايش 10 روزه را از تنگه هرمز تا تنگه عدن اعالم كرد.  
به گزارش فارس،  امير دريادار حبيب اهللا سياري در نشست 
ــداف رزمايش بزرگ واليت  ــريح اه خبري كه به منظور تش
ــلح و قدرت  ــد، نمايش عزت و اقتدار نيروهاي مس برگزار ش
ــال پيام صلح  بازدارندگي نيروي دريايي در آب هاي آزاد،  ارس

و دوستي براي كشورهاي 
ــش  آزماي و  ــه  منطق
ــالح هاي  س ــن  جديدتري
ــه  ــرو را از جمل ــي ني رزم
اهداف اين رزمايش عنوان 
كرد. وي افزود: جديدترين 
سامانه هاي موشكي و اژدر 
ــز تاكتيك هاي جديد  و ني
ــط  ــطحي توس نبرد زيرس

ــدن  ــش كه روز به روز در حال اضافه ش ــاي ارت زيردريايي ه
ــتند، در اين رزمايش به كار گرفته مي شود تا نشان دهيم  هس

جمهوري اسالمي توان برقراري امنيت در منطقه را دارد.
 هر سال بر مناطق رزمايش دريايي مي افزاييم

ــش واليت 90 به مدت 10 روز  ــا بيان اين كه رزماي وي ب
ــود، خاطرنشان كرد: ما  در مراحل مختلف از امروز آغاز مي ش
ــال  ــاله بر مناطق رزمايش خود اضافه مي كنيم و امس هرس
ــرق تنگه هرمز و درياي عمان تا مدار 10  براي اولين بار از ش
درجه شمالي و خليج عدن را كه حدود 2 ميليون كيلومتر مربع 

ــت تحت پوشش عملياتي و اطالعاتي خود قرار مي دهيم  اس
ــيعي  ــت كه در چنين منطقه وس ــن براي اولين بار اس ــه اي ك

رزمايش ما برگزار مي شود.
 پشتيباني  هواپيماهاي بدون سرنشين 

فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اين كه توانمندي هاي 
ــد،  گفت:  ــن رزمايش به كار گرفته خواهد ش ــي در اي مختلف
ــكن ها،  ــت 90، توان زيردريايي ها، ناوش ــش والي در رزماي
ــك انداز،  موش ــاي  ناوه
ــتيك،  لجس ــاي   ناوه
ــي، توان  ــاي اطالعات ناوه
ــتفاده  ــردي، توان اس بالگ
ــي،  هواي ــتيباني  پش از 
 هواپيماهاي بدون سرنشين 
و نيز موشك هاي ساحلي در 
بردهاي مختلف و تفنگداران 
دريايي و نيروهاي عمليات 

ويژه نيز مورد استفاده قرار مي گيرند.
ــن رزمايش تمام يگان هاي  ــياري با بيان اين كه در اي س
ــرل عملياتي قرار  ــور تحت كنت ــرق كش حاضر در جنوب ش
ــالمي در كنترل تنگه  ــد گرفت به توان جمهوري اس خواهن
ــاي عمان، منطقه  ــاره كرد و گفت: در حقيقت دري هرمز اش
ــت و وقتي ما چنين  ــتيبان تنگه هرمز و خليج فارس اس پش
ــان داريم، قطعا تنگه هرمز در كنترل  ــداري در درياي عم اقت
ــت، اما اين كه اين برنامه در دستور كار قرار گيرد،  كامل ما اس

منوط به تصميم بزرگان كشور است.

آغاز رزمايش بزرگ واليت90 از امروز
جم

ام 
: ج

س
عك

جعفري: توانمندي موشكي، از عوامل بازدارندگي است
ــالمي گفت: يكي از عوامل اصلي در بازدارندگي تهديدات  ــپاه پاسداران انقالب اس فرمانده كل س
ــهيد مقدم نبود، اين  ــالمي ايران است كه اگر ش ــكي زمين به زمين جمهوري اس ــمن، توان موش دش
توانمندي با اين كيفيت ايجاد نمي شد. به گزارش واحد مركزي خبر، سردار سرلشكر محمدعلي جعفري 
در مراسم اربعين سردار حسن تهراني مقدم كه در تاالر اجتماعات وزارت كشور برگزار شد.اقتدار ايران 
ــي ديگر به پس از  ــت و گفت: يك بخش آن به دوران دفاع مقدس و بخش ــالمي را دو بخش دانس اس
ــهيد مقدم در هر دو بخش و افزايش اقتدار جمهوري اسالمي ايران نقش  ــود كه ش جنگ مربوط مي ش

بسيار تعيين كننده اي داشت.

ادامه از صفحه اول
البته نه با تفنگ، شالق و حكومت نظامي، بلكه مي خواستيم 

مردم جواب آنها را بدهند.
ــود  ــت: بدون آن كه دعوتي از مردم بش ــت اهللا جنتي گف آي
ــان به صحنه آمدند و به آنها گفته شد كه اينها آمده اند با  خودش
ــده اند و به  ــين (ع)، ارزش ها و امام (ره) طرف ش خدا، امام حس
ــكل علني روزه خواري كردند، مسجد آتش زدند و فضاحت  ش
در عاشورا به بار آوردند.وي افزود: مردم وقتي ديدند اساس زير 
ــر كشور به ميدان آمدند كه  ــوال رفته از هر قشري در سراس س
ــت و نه براي دشمن باوركردني نبود. خطيب نماز  نه براي دوس
جمعه تهران گفت: شعارهايي كه مردم در اين اجتماع دادند، نشان 

داد كه به واليت فقيه عالقه مندند، انقالب و نظام را قبول دارند.
آيت اهللا جنتي افزود: امام حسين (ع) و خداي امام حسين (ع) 
كمك كرد بندگان خدا و عاشقان امام حسين(ع) به ميدان آمدند 
و وضع آرام شد. وي در ادامه با اشاره به چند پيام حماسه تاريخي 
ــالم، نظام و  ــري به اس مردم در 9 دي گفت: همه مردم از هر قش

واليت فقيه وفادارند و در اينجا اختالفي ميان آنها نيست.
خطيب نماز جمعه تهران افزود: همچنين نظام ضعيف نيست 
كه با آشوب و اغتشاش حركت خياباني، كشتن، آتش سوزي، سر 

دادن شعار و جار و جنجال از پاي درآيد.
آيت اهللا جنتي گفت: نظامي كه 32 سال روي پاي خود ايستاده 
و دشمن را سركوب و نااميد كرده است، براي 4 نفر اغتشاشگر در 

خيابان از پا درنمي آيد. وي افزود: پيام ديگر 9 دي بيزاري مردم از 
فتنه گران، جدا شدن صف آنها با فتنه گران بود كه نشان داد آنهايي 
ــتاده اند از جمله نخبگان بي بصيرت و ساكتين كه  كه در كنار ايس
خداوند هدايتشان كند و هميشه دو پهلو حرف مي زنند و دودوزه 

بازي مي كنند، از مردم نيستند.
ــن آنهايي كه ــت: همچني ــه تهران گف ــب نماز جمع  خطي

 با صراحت آمدند و آشوب برپا كردند از مردم نيستند و صف مردم 
با آنها در 9 دي جدا شد.

آيت اهللا جنتي با بيان اين كه مردم هميشه در صحنه هستند 
ــمن  ــال 88 آخرين اقدام دش ــمن در ايجاد فتنه در س و اقدام دش
نيست، افزود: در آينده هر فتنه اينچنيني برپا شود و هر هجمه اي 

به اصول و اساس جمهوري اسالمي وارد شود، مردم حضور دارند 
ــياري مردم  و آنها را با قدرت عقب خواهند راند. وي گفت:  هوش
ــد و مردم مردمي نيستند كه با چند بيانيه  ــن ش در اين فتنه روش
ــمن بيفتند. خطيب نماز جمعه  ــعار گمراه شوند و در دام دش و ش
ــت مردم در اين راه تجربه دارند و اين  ــال اس تهران افزود: 30 س
طور نيست كه عده اي بيايند بيانيه شماره يك، 2، 3 و 4 بدهند و 
مردم گمراه شوند.آيت اهللا جنتي گفت:  غباري برخاست و فتنه گر 
ــت در آن غبار به مقصد برسد، اما غبار فرونشست و مردم  خواس
هوشيار و بابصيرت اين غبار را مي شناسند و راه خودشان را ادامه 
ــتند، انقالب و نظام  مي دهند. وي افزود: تا مردم در صحنه هس

بيمه شده خدايي است. 

 دعوتنامه انصراف 
براي يارانه بگيران پردرآمد

ادامه از صفحه اول
ــازي يارانه ها به گفته  مرحله دوم اجراي قانون هدفمندس
ــد كه با توجه به  ــال آغاز خواهد ش رئيس جمهور همين امس
ــفند براي آغاز مرحله  ــواهد و قرائن موجود، نيمه دوم اس ش
ــن حال با توجه به ضرورت  ــود. در عي دوم تخمين زده مي ش
ــازي يارانه ها در اليحه  ــازي درآمدهاي هدفمندس شفاف س
ــد به تاييد  ــه دوم عمال باي ــي اجراي مرحل ــه، چگونگ بودج
ــد. يك منبع آگاه هفته  ــالمي نيز برس ــوراي اس مجلس ش
گذشته در گفت وگو با  «جام جم» از برنامه دولت براي كسب 
ــازي  درآمد 70 تا 80 هزار ميليارد توماني از محل هدفمندس
ــت كه  ــال آينده خبر داده بود. اين در حالي اس يارانه ها در س
ــد حداكثر 54 هزار  ــال دولت باي مطابق مجوز مجلس، امس
ميليارد تومان از اين محل كسب درآمد مي كرد كه 80 درصد 
ــود. در  ــت يارانه نقدي به مردم مي ش ــرف پرداخ ــز ص آن ني
صورتي كه پيشنهاد درآمد 80 هزار ميليارد توماني براي سال 
ــود، حتي بدون حذف خانوارهاي  آينده تصويب و عملياتي ش
ــه مردم تا ــل پرداخت ب ــه نقدي قاب ــزان ياران ــد، مي  پردرآم

ــد افزايش خواهد يافت. در مقابل قيمت آب، برق و   50 درص
فرآورده هاي نفتي نيز به همان ميزان بايد افزايش پيدا كند.
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