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ــي واليت 91، عمليات  ــومين روز از رزمايش درياي در س
دفاع ساحلي هواناوهاي توليد داخل با موفقيت اجرا شد.

به گزارش واحد مركزي خبر، سخنگوي رزمايش دريايي 
واليت 91 در اين زمينه گفت: هواناوهاي ايراني در عمليات 
ــر  ــاحلي و جابه جايي، نيروها و تجهيزات را در سراس دفاع س

ساحل از تنگه هرمز تا نقطه صفر مرزي مستقر كردند.
ــتگاري افزود: پس از درگيري يگان هاي  امير دريادار رس
ــودي با هدف تقويت  ــم و خودي در دريا، نيروهاي خ مهاج
ــتقرار  ــه راه دريا، زمين و هوا پس از اس ــاحلي از س پدافند س
ــه مقابله با نيروهاي مهاجم  ــده ب در مواضع از پيش تعيين ش

پرداختند.
وي گفت: در اين مرحله از رزمايش و براي پدافند ساحلي 
از راه هوا، بالگردهاي آر. اچ. اس و اچ. وي. اي. بي نيروهاي 
خودي عمليات هلي برن، مين روبي و تخليه تجهيزات و نيرو 

را در ساحل اجرا كردند.

ــخنگوي رزمايش دريايي واليت 91 گفت: نيروهاي  س
ــرزميني و نزديك شدن به  مهاجم پس از نفوذ به آب هاي س
ساحل با آتش پر حجم و به موقع پدافند ساحلي مواجه شدند 
ــكاوران و تفنگداران نيروي خودي ضمن به عقب راندن  و ت
ــرزميني با گرفتن  ــواحل و آب هاي س نيروهاي مهاجم از س
ــاحلي، سالح ها و تجهيزات خود را در طول  آرايش پدافند س
ــه اهداف از پيش  ــتقر كردند و به تيراندازي علي ــاحل مس س

تعيين شده پرداختند.
دريادار رستگاري افزود: همچنين غواص هاي نيروي خودي 
با هدف انهدام شناورهاي نيروهاي مهاجم با پرش از بالگرد به 
عمق دريا نفوذ كردند و با به كارگيري مين هاي چسبنده دريايي، 

يگان هاي دشمن را دچار آسيب هاي جدي كردند.
ــناورهاي سطحي دشمن  وي گفت: تصرف تعدادي از ش
در اقدامي سريع و غافلگيرانه بدست تكاوران نيروي خودي 

از ديگر اقدامات امروز بود.

ــز، هكرهاي  ــايبري نيروهاي خودي ني ــاع س گروه دف
ــتند سامانه هاي پردازشگر  نيروهاي مهاجم را كه قصد داش
ــايي و خنثي  ــبكه رايانه اي را تخريب كنند، شناس و حافظ ش

كردند.
اين رزمايش در منطقه تنگه هرمز، درياي عمان و شمال 
اقيانوس هند تا مدار 18 درجه شمالي و به وسعت بيش از يك 

ميليون كيلومتر مربع از روز جمعه در حال برگزاري است.
 صلح براي دوستان و ايجاد وحشت براي 

دشمنان
جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: در رزمايش 
ــليك  ــت 91، نمايش قدرت با ش ــي والي ــي درياي تخصص
ــته  ــك ها و اژدرها در روزهاي آينده به اجرا گذاش انواع موش

مي شود.
ــا خادم بي غم،  ــنا، اميردريادار غالمرض ــزارش ايس به گ
ــت 91 نيروي  ــش تخصصي دريايي والي ــيه رزماي در حاش

ــي ارتش افزود: در اين رزمايش براي هماهنگ كردن  درياي
ــاحل با حضور  نيروها، اجراي برنامه هايي نظير عمليات در س
ــوذ و تصرف  ــي و پروازي، نف ــداران درياي ــاي تفنگ يگان ه
ــطحي، مين روبي و تخليه نيرو و تجهيزات در  شناورهاي س

حال انجام است.
ــلح از  ــن  كه «رزمايش هاي نيروهاي مس ــا بيان  اي وي ب
ــده انجام  ــه نيروي دريايي ارتش به طور برنامه ريزي ش جمل
ــود»، اظهار كرد: برگزاري اين رزمايش ها براي كسب  مي ش
ــل جوان،  ــاي الزم كاركنان، انتقال تجارب به نس آمادگي ه
هماهنگي ميان ساير نيروها و آزمايش تاكتيك ها، تجهيزات 

و دستاوردهاي نوين دفاعي است.
ــزاري اين رزمايش،  ــرد: از اهداف برگ ــم تصريح ك بي غ
ــتي به دوستان و همسايگان، ايجاد  ــال پيام صلح و دوس ارس
ــن ايجاد اميد در  ــمنان و همچني ــت در دل دش رعب و وحش

دل ملت است.

ــعيدي كيا در گفت وگو با سايت مشرق بر تصميم  محمد س
ــدن در انتخابات رياست جمهوري آينده تاكيد  خود براي نامزدش

كرد.
ــين الهام، سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي  غالمحس  
ــي بر اين كه آيا تغييرات در دولت ادامه پيدا خواهد كرد، گفت:  مبن
اساس و بنياد عالم بر تغيير و حركت است و اين موضوع در نظريه 

حركت جوهري مالصدرا نيز به وضوح بيان شده است. / فارس
عبدالرضا مصري، سخنگوي هيات رئيسه مجلس با بيان 
ــفرهاي خارجي در كميته  ــت نمايندگان براي س اين كه درخواس
ــود از رد درخواست سفر خارجي  ــفرهاي مجلس بررسي مي ش س

تعداد زيادي از نمايندگان در اين كميته خبر داد. / فارس
ــت اهللا  ــت: آي ــي نوش ــر در گزارش ــزاري مه خبرگ  
ــاتي اختصاصي با  ــه صورت ماهانه جلس ــنجاني، ب هاشمي رفس
برخي كارشناسان و وزيران دولت سازندگي برگزار مي كند و آنها 
ــور در حوزه هاي مختلف به وي  گزارش هايي از آخرين وضع كش

ارائه مي دهند.
رئيس جمهور طي حكمي، غالمحسين الهام را جايگزين 
ــازمان صداوسيماي  ــوراي نظارت بر س علي اكبر جوانفكر در ش

جمهوري اسالمي ايران كرد. 
ــهري، مدير حوزه هاي  ــيد هاشم حسيني بوش آيت اهللا س
ــكوه فراوان  ــاله با ش علميه گفت: ياد و خاطره 9 دي 88 بايد هر س
ــته شود تا جهانيان متوجه شوند هيچكس حق شوخي  پاس داش

كردن با آرمان هاي ديني و انقالبي ملت ايران را ندارد. / مهر 
حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان   
ــيون چند بار مخالفت خود را با  ــس با بيان اين كه اين كميس مجل
ــرده بود، گفت: زمان  ــت به دولت اعالم ك ــاري وزير بهداش بركن
ــت و هر وزيري هم بيايد  زيادي تا پايان اين دولت باقي نمانده اس
ــد برنامه ريزي كند و زيرمجموعه هاي تحت فرمان خود  نمي توان

را سروسامان بدهد. / مهر
ــده ولي فقيه و امام جمعه  ــت اهللا عبدالنبي نمازي، نماين آي  
ــان در ادامه سلسله مباحث فقه سياسي اظهار كرد: حاكميت  كاش
فقط شايسته خداست كه از جانب او به پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) 
ــده است.  ــرايط تفويض ش و در زمان غيبت به فقيه عادل واجد ش
ــور ندانست  وي حاكميت ولي فقيه را محدود به مرزهاي يك كش
ــلمانان و در همه جهان  ــد كرد: حكم ولي فقيه بر همه مس و تاكي

ساري و قابل اطاعت است. / ايرنا
ــا توجه به وضع  ــالمي گفت: ب ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــادي فعلي، براي كاهش هزينه هاي جاري و اجرايي بايد به  اقتص
دنبال فرمول كاهش هزينه ها باشيم. علي  الريجاني كه در جمع 
ــزود: بايد براي  ــتان قم صحبت مي كرد، اف ــئوالن اس برخي مس
ــن اعتبارات بويژه در زمينه طرح هاي مهر ماندگار تمهيداتي  تامي

انديشيده شود. / واحد مركزي خبر
ــه مجلس با بيان  ــين سبحاني نيا، عضو هيات رئيس حس  
ــه 40 تا 50 روز زمان  ــي بودجه ب ــه نمايندگان براي بررس اين ك
ــاه، اليحه بودجه به  ــا پايان اين م ــد، گفت: چنانچه ت ــاز دارن ني
ــي بودجه به سال بعد كشيده  ــود بررس مجلس تحويل داده نش

خواهد شد. / فارس
ــه جمهوري آذربايجان  ــار مامد ياروف» وزير خارج «الم  
ــتفاده عليه  ــچ وجه قلمرو خود را براي اس ــالم كرد باكو به هي اع

ايران در اختيار ديگران قرار نمي دهد. / فارس
ــوي، مديركل سياسي وزارت كشور و  محمدعلي پورموس
ــيون ماده 10 احزاب، درباره نوع فعاليت احزاب و گروه  دبير كميس
ــكل ها و ائتالف هاي سياسي كه مي توانند براي انتخابات  ها،تش
ــته باشند، اظهار كرد: احزاب مجوزدار مي توانند  آينده فعاليت داش
ــند،  ــته باش ــي و انتخاباتي داش در چارچوب قانون، فعاليت سياس
بديهي است گام نهادن در مسير فعاليت غير قانوني، نتيجه اي جز 
به هم ريختگي و تضعيف نظم عمومي جامعه در پي ندارد.توصيه 
ــي، پرهيز از هر نوع اقدام  ــكل هاي سياس ما به همه گروه ها و تش

خالف مصلحت و آرامش جامعه است.
ــيون ماده  ــزود: مرجع صدور مجوز احزاب، تنها كميس  وي اف

10 است./ ايسنا

ــه هيات هاي مركزي  ــي ب ــور در توصيه هاي رئيس جمه
ــر كشور گفت: با انجام يك مصاحبه نمي توان  گزينش سراس
ــرد، ولي مي توان آثار دينداري  ــف ك دينداري يك نفر را كش

افراد را در زندگي آنها ديد.
ــود احمدي نژاد در  ــد مركزي خبر؛ محم ــه گزارش واح ب
ــه فرمان امام  ــالروز تنقيح گزينش ب ــي  امين س همايش س
خميني (ره) افزود: امانتداري، حالل و حرام  شناسي و رعايت 

حق   الناس از جلوه هاي دينداري است.
رئيس جمهور با اشاره به اين كه در گزينش، اصل بر برائت 
ــه در برابر قانون  ــري همه خوبند، گفت: هم ــت و به تعبي اس
ــي برخوردارند مگر اين كه به  ــاوي  اند و از حقوق اجتماع مس

حكم قانون محروم شده باشند.
وي افزود: جذب انسان ها به انقالب و نظام اسالمي اصل 
ــت زيرا انقالب براي جذب انسان هاست  دوم در گزينش اس
ــيدن به كمال خلق كرده  ــان ها را براي رس و خداوند هم انس

است.
ــه بايد به آن توجه  ــور گفت : اصل ديگري ك رئيس جمه
ــت زيرا در گزينش  كرد اصل حقوق عمومي و بيت  المال اس

مي  خواهيم سرنوشت ديگران را به دست افراد بدهيم.
ــخت و دشوار دانست و افزود: در  وي گزينش را امري س
ــان ها، حقوق  اين كار بايد حرمت افراد، حقوق اجتماعي انس
ــت ها و حاكميت را مد نظر قرار  عمومي، بيت  المال، سرنوش

داد و تشخيص آن، مرز بسيار باريكي است.
ــه در امر گزينش تحوالت  ــاره به اين ك احمدي نژاد با اش
ــال حاضر از هر هزار نفر  ــت، گفت: در ح خوبي روي داده اس
ــوند و آرزوي ما اين است  ــش نفر در گزينش رد مي ش فقط ش
كه اين رقم به صفر برسد و همه افراد صالح در دستگاه اداري 

كشور باشند.
ــزود: براي آدم ها دو حقيقت قائليم، يكي باورهاي  وي اف
عميق و ديگري باورهاي ظاهري، در حالي كه خيلي وقت ها 

اينها با هم ارتباط ندارند.
ــت: بايد رفتارهاي ظاهري را از باورهاي  احمدي نژاد گف

وجودي تفكيك كنيم و البته اين كار سختي است.
رئيس جمهور گفت: بعضي وقت ها افرادي صالح هستند 
ــوند كه اين موضوع، تبعات بدي  ــا بر اثر بي دقتي رد مي ش ام

دارد.
ــاره به اين كه كساني كه وظيفه  شناس و مراقب  وي با اش
بيت  المال هستند آثار دينداري را دارند، افزود: بايد سيستم را 

طوري تنظيم كنيم كه اين افراد را كشف كنيم.
برخي سواالت در گزينش، خالف شرع است

ــئواالت در  ــه اين كه برخي از س ــاره ب ــژاد با اش احمدي ن

ــرع است و ما اجازه نداريم چنين سؤاالتي  گزينش، خالف ش
ــد به گونه  اي رفتار كند كه  ــرح كنيم، گفت: حكومت نباي مط

مردم مجبور باشند رفتار دوگانه انجام دهند.
ــالمي،  ــكاري در جامعه اس ــه پنهان ــان اين ك ــا بي وي ب
ــت، افزود: جامعه اسالمي بايد  بزرگ  ترين آفت حكومت اس
ــد و حكومت و مردم به يكديگر  يكرنگ و پاك و صادق باش

اعتماد متقابل داشته باشند.
ــد چرخه كار اداري،  ــور با تاكيد بر اين كه باي رئيس جمه
ــد و در اين مورد گزينش هم مسئوليت دارد،  كمال  آفرين باش
ــود. برخي افراد  ــتري صرف آموزش ش افزود: بايد وقت بيش

سالم و پاك هستند، اما ظواهرش را بلد نيستند.
وي افزود: اين آموزش نبايد به صورت بخشنامه و دستور 
ــد بلكه بايد افرادي كه نياز به آموزش دارند خود انتخاب  باش

كنند و ياد بگيرند.
ــت: خيلي وقت ها اگر كاري را كه ممنوع  احمدي نژاد گف
ــتباه آزاد بگذاريم تبعات منفي آن  ــت روي تشخيص اش اس
ــت كه يك كار مجاز را منع كنيم چون اين به  ــتر از آن اس بيش

بي ديني منجر مي شود.
ــيم كه هيچ  ــت باش وي افزود: بايد آن قدر با مردم روراس

كس از اظهار عقايدش ابا نكند.
گزينش جاي انتقام گيري نيست

رئيس جمهور در ادامه صحبت هاي خود با تاكيد بر اين كه 
ــند گزينش مي نشيند بايد خود اصلح باشد،  ــي كه در مس كس
ــود بايد به نحوي به او  ــي هم در گزينش رد ش افزود: اگر كس

گفته شود تا به سيستم بدبين نباشد و خود را اصالح كند.
ــت و  رئيس جمهور گفت: گزينش جاي انتقام  گيري نيس

بايد با مالطفت با افراد برخورد شود.
وي افزود: با كسي كه در گزينش رد شده بايد مانند كسي 

كه از نظر علمي رتبه نياورده است، رفتار كرد.
ــذب و گزينش با هم  ــرد: بايد ج ــور تاكيد ك رئيس جمه
ــان ها را به خدا،  ــت كه انس صورت بگيرد و جذب عام آن اس

صراط مستقيم و انقالب اسالمي جذب كنيم.
ــرمايه  ــعه مديريت و س ــين الهام، معاون توس غالمحس
انساني رئيس جمهور هم طي سخناني در اين همايش گفت: 
ــي كه آقاي رئيس جمهور به بحث عدالت گزينشي  با نگرش
توام با سعه صدر و وسعت نظر و ديد دقيق، معقول و مبتني بر 

معيارهاي اسالمي داشتند، تحوالتي ايجاد شده است.
ــنا، الهام تصريح كرد: اميدواريم در پروسه  به گزارش ايس
عملياتي يا اجرايي گزينش با استفاده از ديدگاه ها، رهنمودها 
ــور بتوانيم ما هم در اين مجموعه مفيد  و نظرات رئيس جمه

باشيم و اين سياست ها را اعمال كنيم.
آمادگي هسته هاي گزينش براي بررسي 

صالحيت استخدام هاي جديد دولت
ــي گزينش هم در  ــس هيات عال ــزي، رئي ــم عزي ابراهي
ــي  ــته هاي گزينش براي بررس اين همايش از آمادگي هس

صالحيت استخدام هاي جديد دولت خبر داد.
به گزارش فارس، وي در پاسخ به پرسشي درباره گزينش 
ــط دولت كه طبق مصوبه  ــتخدامي توس نيروهاي جديد اس
ــد، گفت: مراحل استخدام  جديد هيات دولت انجام خواهد ش
ــته هاي مختلف گزينش  ــش نيروهاي جديد در هس و گزين
ــت و ما اميدواريم بتوانيم با نيروي كافي  ــده اس دولت آغاز ش

صالحيت افراد را براي استخدام هاي جديد تعيين كنيم.

توصيه هاي رئيس جمهور به اعضاي هيات هاي گزينش 
با انجام يك مصاحبه نمي توان دينداري يك نفر را كشف كرد

عمليات دفاع ساحلي هواناوها در رزمايش واليت 91 
در اين رزمايش، خنثي سازي عمليات تخريب هكرهاي مهاجم توسط گروه دفاع سايبري انجام شد

چكيده خبر صالحي: بزودي خبرهاي 
خوشي درباره 48 گروگان 

ايراني در سوريه اعالم مي شود
ــورمان پس از گفت وگوي تلفني كه  وزير امور خارجه كش
ــت، گفت: بزودي خبرهاي خوشي  ــت وزير قطر داش با نخس

درباره 48 گروگان ايراني در سوريه اعالم مي شود.
علي اكبر صالحي در گفت وگو با ايرنا در پاسخ به پرسشي 
ــوريه  ــده در س ــاره آخرين وضع 48 زائر ايراني ربوده ش درب
ــه افزود: تاكنون  ــده در اين زمين ــز رايزني هاي انجام ش و ني
رايزني هاي بسياري انجام شده است و مردم بزودي خبرهاي 

خوشي در اين باره خواهند شنيد.
ــيخ حمد بن  ــنبه در تماس تلفني با ش ــي روز ش صالح
جاسم آل ثاني، نخست وزير و وزير امور خارجه قطر درباره 
ــط دوجانبه و تحوالت منطقه گفت وگو و رايزني كرد؛  رواب
رايزني هايي كه پيش بيني مي شود بزودي نتايج چشمگير 
ــي، چهاردهم  ــود. 48 زائر ايران ــي از آن حاصل ش و مثبت
مرداد، توسط عده اي از افراد مسلح وابسته به گروه موسوم 
ــهر دمشق ربوده  ــوريه در منطقه ريف ش به ارتش آزاد س

شدند.
ــن  ــدن اي ــوده ش ــان رب ــي از زم ــتگاه ديپلماس دس
ــان انجام  ــراي آزادي آن ــياري ب ــراد، رايزني هاي بس  اف

داده است.

دبيركل موتلفه: «انتخابات آزاد» 
رمز فتنه جديد است

ــالمي با اشاره به برنامه دشمنان  دبيركل حزب موتلفه اس
براي دخالت در دوره هاي مختلف انتخابات گفت: «انتخابات 
ــازان خارجي و عوامل فتنه در داخل  آزاد»، كليد واژه فتنه س

براي بازتوليد فتنه 88 شده است.
ــت  ــنا، محمدنبي حبيبي در پايان نشس ــه گزارش ايس ب
ــت  ــالمي اظهار كرد: ترديدي نيس دبيران حزب موتلفه اس
كه انتخابات پس از انقالب، واقعي، آزاد، جدي و رقابتي بوده 
ــت و همين مساله، دليل مشاركت سياسي مردم در رجوع  اس

به آراي عمومي طي سه دهه گذشته است.
ــه 88 كليد واژه «تقلب»  ــت: همانطور كه در فتن وي گف
ــات آزاد» را براي  ــوب بود، اين بار كليد واژه «انتخاب رمز آش
فتنه جديد به عنوان رمز آشوب انتخاب كرده اند و مي خواهند 
ــوال  ــت و از پيش نتايج آن را زيرس بگويند انتخابات آزاد نيس

ببرند. 
حبيبي با بيان اين كه «عده اي در داخل با آشوب آفريني، 
ــازي مي كنند»،  ــلطه قدرت هاي خارجي زمينه س براي س
ــردم، با بصيرت  ــند؛ م ــگان بايد به هوش باش ــزود: نخب اف
ــتاده اند و در آينده  ــود در برابر اين پديده ايس ــي خ مثال زدن

هم خواهند ايستاد.

حدادعادل: 
مردم براي مقابله با توطئه هاي 

جديد دشمن آماده باشند
غالمعلي حدادعادل گفت: مردم براي مقابله با توطئه هاي جديد 

دشمن براي انتخابات سال آينده رياست جمهوري آماده باشند.
ــس ديروز در  ــده تهران در مجل ــزارش ايرنا، اين نماين ــه گ ب
همايش گراميداشت حماسه 9 دي در محل النه جاسوسي، 9دي 
را روز بصيرت مردم ايران در مقابل دشمنان دانست و افزود: مردم 
ــمنان رفتند و  ايران در روز 9 دي با بصيرت خود به جنگ نرم دش

پيروز شدند.
ــال 88 را براي آينده  وي تصريح كرد: ما بايد تجربه 9 دي س
خود به كار گيريم زيرا دشمنان به دنبال برنامه هاي جديدتري براي 

مقابله با جمهوري اسالمي ايران خواهند بود.
نماينده تهران در مجلس با تاكيد بر ضرورت حفظ آمادگي براي 
مقابله  با توطئه هاي جديد گفت: تا انتخابات سال آينده زماني باقي 
نمانده است و اين موضوع همواره براي دشمنان طمع برانگيز بوده 
است. حدادعادل اضافه كرد: آنان تصور مي كنند دوباره مي توانند 
از اين پنجره وارد شوند و فتنه ايجاد كنند، بنابراين بايد مراقب باشيم 
تا از يك سوراخ دوبار گزيده نشويم. وي از حاضران خواست تا در 
اجتماعات مختلف، فتنه ها و شگردهاي دشمنان را به مردم بگويند 

تا آنها نيز با آگاهي بيشتري اين روزها را سپري كنند.
ــه سال پيش به تقويم  حدادعادل با بيان اين كه روز 9 دي از س
انقالب ما وارد شده است، گفت: انقالب ما روزهاي زيادي از جمله 
ــن، 12 بهمن، 14 و 15 خرداد را در كارنامه خود دارد، ولي  22 بهم
ــه آن روزها مربوط به  ــت ك ــاوت 9 دي با اين روزها در اين اس تف
ــت و 9 دي در درون انقالب  تقابل انقالب ما با دوران طاغوت اس

شكل گرفته است. 
وي ادامه داد: آن روزها متعلق به امام خميني(ره) و اين روزها 
متعلق به رهبر معظم انقالب است، هر چند كه رهبر معظم انقالب 

خود نيز متعلق به امام خميني(ره) است.
ــخنان خود با اشاره به برخي  حدادعادل در بخش ديگري از س
ــان اصولگرايان گفت: عده اي  ــا براي ايجاد تفرقه در مي تالش ه
سعي در القاي اين موضوع را دارند كه در ائتالف 1+2، فالني عدد 
ــت براي ايجاد تفرقه و  ــتند، اما اين ترفندي اس 1 و ديگران 2 هس

اين طور نيست كه ما نامزدها را به اين سه نفر محدود كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از افراد وابسته به دولت هم 
در اين ائتالف استفاده مي شود، گفت: مالك ما اصولگرا بودن افراد 
است. حدادعادل افزود: كسي كه اصولگرا باشد و در نظرسنجي ها 
ــزد انتخابات  ــف راي را دارد مي تواند نام ــود كه ك ــخص ش مش
ــت جمهوري شود. وي در ادامه با پافشاري خبرنگاران مبني  رياس
بر اين كه آيا در انتخابات شركت مي كنيد يا خير، گفت: رهبر معظم 

انقالب فرموده اند تبليغات زودهنگام نباشد.
ــادي داريم و  ــرد: ما تا انتخابات زمان زي ــادل تاكيد ك حدادع

قصدمان رسيدن به وحدت اصولگرايان است.

رضايي: 9 دي، تجلي غيرت ديني 
و شكست ناپذيري واليت بود

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: يوم اهللا 9 دي، 
ــت ناپذيري واليت و روز ميثاق  ــي غيرت ديني و شكس تجل

مجدد امت با امامت، انقالب و رهبري بود.
ــت يوم اهللا 9  ــه در آيين گراميداش ــن رضايي ك محس
ــجد بالل سازمان صداوسيما سخن مي گفت،  دي در مس
تصريح كرد: همان طور كه رأي دادن و مشاركت سياسي 
ــي ما واجب است، نهي از  ــالم سياس و امر به معروف در اس
ــد و در مراحل بعد اعتراض  ــامل نصيحت، نق منكر كه ش
ــكه مردم ساالري  ــت هم واجب بوده و اين دو روي س اس

ديني است.
ــئوالن را نيز  ــد: حادثه 9 دي حتي خود مس  وي يادآور ش
ــر كرد و حركت خودجوش مردمي از دل غيرت ديني  غافلگي
ــه  ــت و واليت و رهبري بيرون آمد و حماس ــد به امام و تعه
ــه گلوله ها و  ــان داد همان طور ك ــرد و نش ــق ك ــي خل بزرگ
ــيميايي صدام در نداهاي اهللا اكبر و يا حسين(ع)  بمب هاي ش
ــد، فتنه هاي  ــا زهراي(س) رزمندگان ما گم و محو مي ش و ي
ــين(ع) و  ــن مردم به دامان امام حس ــمنان هم با آويخت دش
ــك به واليت و رهبري،  خاندان نبوت و پيامبر اعظم و تمس

شكست خورده، گم و محو خواهد شد.

تحريم ايران؛ يكي از علت هاي 
اخراج 1100  نيروي شركت آلماني

ــس آلمان، موضوع تحريم ها عليه  مجتمع صنعتي زيمن
ــغل در بخش  ــي از داليل حذف حدود 1100 ش ــران را يك اي

انرژي اين مجتمع در سال آينده اعالم كرد. 
به گزارش ايسنا و به نقل از خبرگزاري آلمان، سخنگوي 
ــتقر در شهرهاي  ــت واحدهاي مس زيمنس اعالم كرده اس
ــم و برلين اين تعداد  ــبورگ ، مولهاي ارالنگن، اوفن باخ، دوس

كارگر و كارمند را از كار بركنار خواهند كرد.
ــال مذاكره با نمايندگان  ــت: مديران زيمنس در ح او گف
ــن راه حل هاي داوطلبانه اي  ــتند تا در حد ممك كارگران هس

كسب شود.
ــخنگوي زيمنس افزود: علت حذف شغل، كاهش   اين س
ــنگ،  فروش توربين هاي بخاري براي نيروگاه هاي ذغال س
ــته اي و اجراي مقررات  ــي تدريجي نيروگاه هاي هس تعطيل
تحريم عليه ايران بوده است. اين تعداد كارگر تا ماه سپتامبر 

بر كنار خواهند شد.
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موشك هاي حزب اهللا مي توانند 
گنبد آهنين را بر باد دهند

ــامانه  ــه ناكارآمدي س ــوي لوفيگارو ب ــه فرانس روزنام
گنبد آهنين رژيم صهيونيستي در برابر موشك هاي حزب اهللا 
ــك هاي قوي مي تواند  اذعان و تصريح كرد: حزب اهللا با موش

كل سامانه دفاع موشكي اسرائيل را بر باد دهد.
ــوي در  به گزارش واحد مركزي خبر، اين روزنامه فرانس
ــكي رژيم صهيونيستي  ــامانه دفاع موش ــي درباره س گزارش
ــر بار رهگيري  ــاره به اين كه ه ــوم به گنبدآهنين با اش موس
ــك هاي دشمن با اين سامانه 50 هزار دالر هزينه دارد،  موش
ــت: با اين حال اين سامانه  در برابر موشك هاي جنبش  نوش

حزب اهللا كارايي ندارد.
ــك هاي  ــامانه فقط مي تواند موش لوفيگارو افزود: اين س
ــعاع 75 كيلومتري رهگيري كند و بر اين  حمله برنده را تا ش

اساس نمي تواند از مناطق نزديك محل شليك دفاع كند.
به همين علت اين سامانه در برابر حمله موشكي احتمالي 
ــت افزون بر  ــدارد و اين جنبش با ظرفي ــزب اهللا كارايي ن ح
60هزار راكت و موشك هاي قوي مي تواند كل سامانه دفاع 

موشكي اسرائيل را بر باد دهد.
ــامانه تنها پنج  در ادامه اين گزارش با بيان اين كه اين س
مجموعه رهگيري موشك دارد، آمده است: در جريان جنگ 
اخير عليه غزه 500 رهگيري صورت گرفت و به همين علت 
اسرائيلي ها سفارش خريد سامانه هاي جديدي را داده اند كه 

قادر به مقابله با موشك هاي حزب اهللا باشد.


