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انعکاس
••جمهوریت نوشت  :محمدرضا باهنر در مشهد بدون
نام بــردن از فــردی ،با اشــاره به سخنان رهبری ،گفت:
آقایی که علم و کتل به راه انداخته و هر روز این جا و آن جا
اعالم می کند که باید با قوه قضاییه این کار را و با فالنی
باید آن کــار را کــرد ،دنبال فتنه اســت.امــروز (روز پنج
شنبه) متوجه شدید که حضرت آقا روی صحبت شان با
چه کسی بود که فرمودند آقا  10سال همه کاره مملکت
بوده و حاال اپوزیسیون نظام شده است 500 .تا 600
میلیارد دالر ظرف آن هشت سال نفت فروختیم حاال
یک یارانهای هم برقرار و مسکن مهری هم ساخته شد اما
امروز حقوق کارکنانمان را نمی توانیم بدهیم .در آن دو
دوره ،وزارت نفتی که با  80هزار نفر می تواند اداره شود
به یک باره  100هزار نیروی جدید استخدام کرد اما حاال
آقا اپوزیسیون نظام شده است .اگر روزی یک صدم تشری
که حضرت آقا به این آقا زدند خدای نکرده به من می زدند
آرزو می کردم که اصال زنده نباشم.
••خرداد نیوز نوشت  :حجت االسالم محسنی اژه ای
در دیدار با روحانیون ،نخبگان و اعضای هیئت علمی
دانشگاه های ایالم گفت :قبل از هر چیز باید به استحضار
حاضران گرامی برسانم که متاسفانه رئیس قوه قضاییه
حدود  10روزی کسالت دارد و متاسفانه نتوانست به
خاطر مشغله فراوان و سفر پیش رو ،معالجه دقیق کند
و در دو روز گذشته هم با زحمت فراوان و درمانی که به
صورت فوق العاده انجام شد ،خود را رساند.ویاضافه
کرد :همان طور که شاهد بودید در جلسه شب گذشته
شورای اداری استان ،دیگر به هیچ وجه نفس ایشان باال
نمی آمد و حقیقت ًا بعد از جلسه دیگر نمیتوانست صحبت
معمولی هم بکند.
••خبر آنالین نوشت  :محسن هاشمی فرزند ارشد آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی با تقدیر از علمای بزرگ قم که در
همایش بررسی شخصیت اخالقی مرحوم پدرش حضور
یافته بودند ،گفت :مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی از
خیلیمسائلومشکالتیکهبرایشانایجادکردندگذشت
کردند تا انقالب محفوظ بماند.
••جام نیوز نوشت  :قدری ابیانه فعال سیاسی اصولگرا
گفت :فتنه بعدی قــرار اســت اجتماعی باشد و روی
مشکالتمردمدستگذاشتهاند؛کارگرانبیکار،معلمانو
کارمندانناراضیراعلیهنظامتحریکمیکنندومیگویند
برای احیای حقوق تان تالش کنید .روی خانواد ههای
شهدا همدست میگذارند ،آنان روی نقطه نارضایتیهای
مردم دست میگذارند.
••جهان نیوز نوشت  :سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار
یرفسنجانی
امامخمینی(ره)ازتبدیلمنزلمرحومهاشم 
به موزه توسط این موسسه خبر داد .این درحالی است
که انتقادات گستردهای در روزهــای اخیر به بودجه ۷۱
میلیارد تومانی موسسه نشر آثار امام خمینی مطرح شده
بود.در حالی که علی القاعده موسسه نشر آثار امام خمینی
باید مطابق با نامش به نشر آثار امام راحل بپردازد ،اکنون
می بینیم که بودجه این موسسه صرف ساخت موزه برای
مرحوم هاشمی رفسنجانی می شود.
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یک مشاور کنگره آمریکا با اشاره به تجمعات خیابانی مطرح کرد

تازههای مطبوعات
••آرمان – یک عضو مشترک حزب مشارکت و مجاهدین
انــقــاب خــواســتــار بــرنــام ـهریــزی از ه ـماکــنــون بــرای
ریاستجمهوری شد .وی با اشاره به ویژگیهای «مسعود
پزشکیان» نایبرئیس مجلس تاکید کرده است :صراحت
و تیزی کالم وی شبیه احمدینژاد میتواند برای ما گزینه
موفقی در انتخابات آینده ریاستجمهوری باشد.
••شــهــرونــد –ایــــن روزنـــامـــه در گـــزارشـــی بــا عــنــوان
«گ ــورخ ــوابه ــای بــیگــور» یــک س ــال بعد از مــاجــرای
گورخوابها در نصیرآباد شهریار در پیگیری های خود به
سرانجام آن ها پرداخت و نوشت :بیشتر گورخوابها دوباره
کارتن خواب شدند و شب را در بیابان و باغها میمانند.
••کیهان – محمد رجبی مدیرعامل شرکت رجا معتقد
است در صورتی که معوقات این شرکت از دولت به موقع
تحویل نشود ،بسیاری از برنامهریزیهای آینده رجا از جمله
آمادهسازی قطارهای نوروزی با اما و اگر مواجه میشود.
••ایران –بازاریان و مغازه داران شهر حلبچه در حمایت و
اعالم همراهی با معترضان به تشکیالت کردستان عراق
دست به اعتصاب زدند و مغازههای خود را بستند.
••شرق – حسن خلیلآبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی
شورای شهر تهران از طرح نامگذاری تونل آرش -اسفندیار
به نام دکتر مصدق خبر داد و گفت :این نامگذاری در نوبت
بررسی در صحن علنی شورای شهر است.
••جمهوری اسالمی-این روزنامه در یادداشتی با انتقاد
از نوع برخورد با سخنان و رفتار احمدی نــژاد نوشت:
متاسفانه مدتی است رویه غلطی به وجود آمده که به کج
رو یهــا و تضعیف پایههای نظام و انقالب آن هم توسط
خود یها ،آن قدر بیتوجهی و تعلل و بهانه تراشیهای
بیمنطق میشود و هیچ برخوردی صورت نمیگیرد تا
رهبری انقالب مجبور به دخالت شوند.
••ایــران  -در آیین نامه جدید واردات خــودرو همچنان
واردات خودروهای باالی  2500سی سی و به ارزش 40
هزار دالر ممنوع است .البته معلوم نیست این ممنوعیت چه
زمانی برداشته شود .برندهای خارجی اگر در زمینه تولید
خودرو یا قطعه سرمایهگذاری کنند ،میتوانند در زمینه
واردات خودروی نهایی مشمول تخفیف شوند.
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پیشنهاد تحریم،یک روز پس ازتجمعات خیابانی
توافق آمریکا و اسرائیل بر سر یک طرح ضد ایرانی

نشریه آمریکایی تاور در اولین واکنش رسانه های خارجی
به تجمعات خیابانی در ایران ،به نقل از ریچارد گلدبرگ
مشاور ضد ایرانی تعدادی از سناتورهای آمریکایی تأکید
کرد که اکنون «بهترین زمان برای افزایش فشار روی
ن اعمال
ایران فرا رسیده است تا در هر زمین ه ممکن روی آ 
شود ،نه این که این فشارها کم شود ».این نشریه آمریکایی
با طرح این ادعا که تظاهرات شهرهای مختلف ایران به
دالیل اقتصادی شکل گرفته است ،پیشنهاد کرد تا تحریم
در دستور کار مخالفان جمهوری اسالمی قرار بگیرد.
به گزارش نشنال اینترست این نشریه تأکید کرد ریچارد
گلدبرگ کارشناس آمریکایی تصریح کرده ،این تجمعات
«آسیبپذیری حکومت ایــران را در مقابل تحریمهای
اقتصادی بهنمایش گذاشته است ».نشریه تاور به نقل
از خبرگزاری رویترز مینویسد که «یک علت عمده این
تظاهرات ضددولتی ،این است که مردم ایران به این نتیجه
رسیدهاند که توافق هستهای ،دستاورد چندانی برای
رونق زندگی اقتصادی آن ها نداشته است ».زمزمه ها
درباره تحریم ایران پس از تجمعات اخیر یادآور اقداماتی
مشابه توسط آمریکا و اروپا پس از وقایع سال  88است.



▪توافق آمریکا و اسرائیل بر سر یک طرح ضد ایرانی
جدید

در همین حال منابع غربی گــزارش دادنــد که آمریکا و
رژیم صهیونیستی بر سر یک طرح ضدایرانی به توافق
رسیده اند .به گزارش هیل نشریه کنگره آمریکا ،کانال
 10تلویزیون اسرائیل در گزارشی اختصاصی مدعی
شده که یک تیم عالیرتبه صهیونیست در واشنگتن،
طرحی محرمانه برای مقابله با برنامه هستهای ،موشکی
و فعالیتهای منطقهای ایران تدوین کردهاند .بنابراین
گزارش ،یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته هدف این طرح،
تبدیلسخنرانی«دونالدترامپ»رئیسجمهورآمریکاعلیه
ایران ،به مجموعهای از اهداف راهبردی و عملیاتی است.
سختگیرانهترکردناجرایتوافقهستهای،محدودکردن

...

سیاست خارجی

فعالیتهای ایران در منطقه و ایجاد مانع در راه برنامه
دفاعی و موشکی ایران از جمله محورهای این طرح است  .
▪وزیر خارجه آمریکا :در حال مقابله با تهدیدهای ایران
هستیم

در همین حال تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با بیان این

...
خبر



دعوای لفظی میان نماینده بحرین و عراق بر سر ایران

روسیه :با ایران و ترکیه برای حل مسائل سوریه
همکاری نزدیکی داریم
ایسنا  -سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان ایــن که تحرکات
مثبتی دربــاره سوریه در جریان اســت ،افــزود :با ایــران و ترکیه برای
حل مسائل سوریه همکاری نزدیکی داریم .ماریا زاخارووا ادامه داد:
شرکتکنندگان در مــذاکــرات آستانه روی فراهم کــردن مقدمات
گفتوگوی کنگره ملی سوریه که قرار است روزهای  29و  30ژانویه در
شهر سوچی برگزار شود ،تمرکز داشتند.

فارس-عادل عسومی نماینده بحرین خطاب به عباس البیاتی نماینده
عراق در پارلمان عربی که گفته بود ،عراق همان گونه که به روابط رو به
رشد خود با ایران افتخار می کند به رابطه با عربستان هم افتخار می کند
و برخی کشورهای خلیج فارس هم هستند که به رابطه با تهران افتخار
میکنند ،گفت :تو به رابطه کشورت با ایران افتخار میکنی و حق نداری
به نیابت از کشورهای خلیج فارس صحبت کنی ،رابطه داشتن با ایران
"لکه ننگ" است.

که نقطه محوری و مرکزی سیاست ما در قبال ایــران
نیست ،گفت :ما اکنون در حال مقابله با تمامیت و کلیت
تهدیدهای ایران هستیم .بخشی از این راهبرد ،شامل
بازسازی ائتالفها با شرکای مان در خاورمیانه است و در
ماه نوامبر ما به برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین عراق
و عربستان سعودی کمک کردیم.

...
لبنان

امیل لحود :سخنان نصرا ...و سلیمانی باعث بازنگری
اسرائیل در محاسباتش میشود
ایسنا -امیل لحود ،رئیسجمهور پیشین لبنان با اشاره به سخنرانی اخیر
دبیرکل حزب ا ...لبنان گفت :من سیدحسن را می شناسم او کسی است
کهوقتیحرفیمیزندبهآنعملمیکند.وقتیمیگویدمامیلیونیراهی
قدس می شویم و وقتی قاسم سلیمانی پس از پیروزی ها در عراق و سوریه
با مقاومت فلسطین تماس می گیرد و برای هرگونه کمکی اعالم آمادگی
می کند ،این مسئله موجب می شود اسرائیل در محاسباتش بازنگری کند.

با وجود مشکالت اقتصادی ،برای ناامید کردن دشمنان همه با هم در راهپیمایی وحدت حضور می یابیم

روز پاسخ به دشمن

طاهری -امسال درحالی به سالروز حماسه مردمی 9دی
 88می رسیم که در برخی شهرها تجمع و اعتراض مردم
به گرانی و مشکالت اقتصادی با حضور برخی عناصر ضد
انقالب و معاند به شعارهای ساختار شکنانه و غیر مرتبط
با مسائل اقتصادی منتهی شد .شعارهایی که در رسانه
های معاند و ضد انقالب به صورت گسترده بازنشر شد تا
به اعتراض اقتصادی مردم رنگ سیاسی بزند .اتفاقی که
ثابت کرد دشمن تالش می کند تا از مشکالت معیشتی
و اقتصادی که با وجود وعدههای مختلف همچنان حل
نشده است به ابــزاری برای برهم زدن آرامــش و امنیت
مثال زدنی ایران در منطقه ناامن غرب آسیا استفاده کند.
طرحی که رهبر انقالب چهارشنبه گذشته با اشــاره به
آن تاکید کردند که دشمن به دنبال «ناامید کردن مردم
به آینده» و «گرفتن اعتماد به نفس» آنان است .بنابراین
در این شرایط باید امروز یعنی هشتمین سالگرد حرکت
مردمی  ۹دی  ۸۸را روز پاسخ به طراحی دشمن برای
ایجاد ناامنی در ایران دانست .روزی که مردم ایران از هر
قشر و رویکرد و تفکر سیاسی با حضور خود دفاع از انقالب
اسالمی و آرامش و امنیت کشور را به رخ خواهد کشید.
دولتمردان ،نمایندگان مجلس ،مسئوالن ،چهره های
سیاسی و برخی نهادهای کشور ،حماسه نهم دی را دفاع
مردم از انقالب و پاسخی دندانشکن به فتنه گران ۸۸
دانستند و گفتند:حضور مردم در  ۹دی ،حرکتی منسجم
در نفی ساختارشکنی و قانو نگریزان بــود .همزمان
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز دراطالعیه ای
از برگزاری مراسم  9دی در تمامی مراکز استان ها و
شهرستان ها و شهرهای سراسر کشور و در بیش از1200
نقطه کشور خبر داد  .در مشهد هم این مراسم از ساعت ۹
صبح از میدان شهدا با راهپیمایی مردم برگزار می شود.
▪حاجی بابایی :حضور مردم نشانه بصیرت در مقابل
توطئه بزرگی بود

حاجی بابایی رئیس فراکسیون
نــمــایــنــدگــان والیـــــی مجلس
درخصوص پیام حضور مــردم در
حماسه  9دی تأکید ک ــرد :این
حــضــور نشانه بصیرت م ــردم در
مقابل توطئه بزرگی از داخــل و
خارج کشور علیه نظام جمهوری اسالمی ایران بود.
ویافــزود :در آن زمــان مــردم احساس کردند که برای
خاتمه همیشگی این غائله باید خودشان به میدان بیایند
بنابراین پیام حضور مردم خاتمه دادن به هرگونه فتنه و
حرکتی بود که نظام جمهوری اسالمی ایران را با مشکل
مواجه می کرد.

▪مطهری :حتی کسانی که به نتیجه انتخابات هم
معترض بودند در راهپیمایی شرکت کردند

علی مطهری نــایــب رئــیــس دوم
مجلس درخــصــوص پیام حضور
مردم در حماسه 9دی تصریح کرد:
صرف نظر از این که چه کسی در
حوادث سال  88مقصر بود مردم
احساس کردند که اصل نظام در
خطر است بنابراین دو طرف به میدان آمدند .وی افزود:
حتی کسانی که به نتیجه انتخابات معترض بودند نیز
وقتی دیدند که سیر قضیه به شکلی پیش رفته است که به
اساس نظام لطمه می زند در آن راهپیمایی شرکت کردند.
▪ارتش :مردم بصیر ایران با حضور در 9دی انزجار خود
را از توطئه های فتنه گران به نمایش گذاشتند

در همین حــال ارتــش جمهوری
اسالمی ایران در بیانیه ای تاکید
مردم بصیر ،آگاه و همیشه در
کرد:
ِ
صحنه ایـــران اســامــی بــا حضور
حماسی و وحدت بخش ،در  9دی
سال  88ضمن اعــام پای بندی
خود به آرمان های انقالب اسالمی و تبعیت از والیت فقیه،
طومار فتنه را در هم پیچیدند و انزجار خود را از توطئه های
فتنه گران و حامیان داخلی و خارجی آن ها به نمایش
گذاشتند.
▪سپاه :وحدت و هوشمندی ملی برابر فتنه آفرینیهای
جدید دشمن از درسهای فتنه  88است

سپاه پــاســداران در بیانیهای با
پاسداشت حماسه ماندگار  9دی،
وحــدت ،هوشمندی و هوشیاری
ملی مقابل نقشه های دشمن برای
فتنه آفرینیهای جدید و مرزبندی
بین «انقالبی نمایی» و «انقالبی
گری» را از درس ها و عبرتهای فتنه  88دانست.
▪وزیر نیرو :حماسه  9دی ،بزرگ و قابل احترام است

رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز گفت:
هر مناسبتی نظیر  9دی  88که
مردم با آمادگی کامل در صحنه و
برای دفاع از آرمان های انقالب و
دف ــاع از وح ــدت و انــســجــام ملی
حضور پیدا می کنند حتما قابل
احترام است و باید از این مردم تشکر کرد.

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

چرا نهم دی یوم ا ...بود

جایی که غرب با استفاده از فضای دودستگی ایجاد شده
در ایران ،دوره سوم تحریم ها علیه کشورمان را با افزایش
سختگیریها کلید زد و قوانین جدیدی علیه ایران و به
خصوص نظام بانکی و مالی ایران وضع کرد که تاکنون
علیه هیچ کشوری در دنیا وضع نشده است.
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▪تحلیل والیتی از علت حضور مردم در 9دی

علی اکبر والیــتــی رئیس هیئت
امنای دانشگاه آزاد نیز با اشاره به
حــضــور اقــشــار مختلف م ــردم در
راهپیمایی 9دی گفت :مردم می
دانستند که ممکن است در کشور
مــشــکــاتــی ه ــم بــاشــد امـــا ایــن
مشکالت طبیعی است و هر حکومت نوپایی ممکن است با
آن مواجه باشد و مهم آن است که همه برای حل و فصل آن
دست به دست هم دهند اما این نباید سبب شود که انقالب
اسالمی که نتیجه  200سال مبارزه است رها شود.
▪سرلشکر باقری مطرح کــرد :عبر تهای  88ضامن
یسازی فتن ههای آینده
خنث 

سردارسرلشکرمحمدباقریرئیس
ســتــاد کــل نــیــروهــای مسلح نیز
حماسه  9دی را نمایش بصیرت و
هوشمندی ایرانیان دانست و تأکید
کرد :عبر تهای فتنه  88ضامن
خنثیسازی فتنههای آیــنــده و
ناکامی دشمن در دست یابی به اهداف شیطانی است.
▪پزشکیان:همهمادراتفاقاتسال 88اشکاالتیداشتیم

پزشکیان نایب رئیس اول مجلس
وجــود اشتباهات را دلیل تشدید
اختالفات دانست و گفت :همه ما
در اتفاقات ســال  88اشکاالتی
داشتیم اما باید تالش کنیم تا جای
ممکن آن اشکاالت را تکرار نکنیم و
وحدت و انسجام داخلی و خارجی را افزایش دهیم.
▪تابش :حضور مردم در  9دی حرکتی منسجم در نفی
ساختارشکنی ها بود

مــحــمــدرضــا تــابــش نــایــب رئیس
فراکسیون امید مجلس حضور
مردم در حماسه  9دی را حرکتی
هــمــاهــنــگ و مــنــســجــم در نفی
ساختارشکنی ها خواند و گفت:
مـــــــردم بـــــا ه ــن ــج ــارش ــک ــن ــی،
ساختارشکنی و تعرض به ارزش ها مخالف هستند.

▪معاون رئیس جمهور  :ملت ما فارغ از نگاه های سیاسی
درصحنه دفاع از نظام حضور می یابند

حسینعلی امیری معاون پارلمانی
رئیس جمهور در خصوص پیام
حضور مردم در حماسه  9دی 88
تصریح کــرد :هر زمانی که نظام
جمهوری اسالمی ایــران نیاز به
حمایت و کمک مردم داشته است
مردم در صحنه حضور یافتند .وی افزود :مردم در چنین
مقاطعی همیشه فارغ از نوع نگاه های سیاسی و جناح
بندی های حزبی و گروهی در صحنه های دفاع از نظام
حضور یافته اند.
▪نعمتی :اصالح طلبان نیز  9دی به میدان آمدند

بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه
مجلس تأکید کرد :مردم ما با وجود
آگ ــاه ــی از بــرخــی اشـــکـــاالت و
اختالفاتی که بعض ًا وجود دارد ،از
فرمان مقام معظم رهبری برای
حضور در حماسه  9دی اطاعت
کردند و به میدان آمدند چرا که می دانند در رأس هرم
مدیریتی کشور مقام والیت فقیه حضور دارند و این برای
همهثابتشدهاست.نعمتیحضور مردمدرحماسه 9دی
را اطاعت از مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد :
حتی بسیاری فکر می کردند اصالح طلبان نیایند اما آن
ها نیز در روز  9دی به میدان آمدند.
▪وزیر آموزش و پرورش :مهم ترین هدف حضور مردم در
حماسه  9دی ،دفاع از آرمان های انقالب بود

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و
پرورش یوم ا 9 ...دی را یکی از ایام
الهی دانست و تاکید کــرد :مهم
تــریــن هــدف حــضــور پــرشــور همه
قشرهای مــردم در ایــن حماسه
بــزرگ ،دفاع از آرمــان های واالی
انقالب اسالمی بود .وی افــزود :مردم ما هر زمانی که
احساس کنند حاکمیت و نظام شان در معرض خطر و
تهدید قرار گرفته است صرف نظر از سالیق سیاسی ،در
کنار یکدیگر مانند امتی واحده از ارزش ها و اصول انقالبی
شان دفاع می کنند.

تلخی حوادث سال  88هنوز در کام همه مردم هست و آثار
و پیامدهای آن در حوزه های گوناگون اجتماعی  ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی تا ســال هــای آینده نیز زندگی همه
ما را دربــر خواهد داشــت.گــرچــه به نظر برخی چــون من
حوادث سال  88بسیار پیچیده تر از آن بود که صداوسیما
می گوید و فهم و تحلیل ما قــدری با روایــت رسمی تفاوت
دارد اما باز هم هیچ یک نمی توانیم تأسف و تأثر خود را از
خسارت های بزرگ کشور در فتنه  88پنهان کنیم.شاید
الزم باشد چند سال دیگر صبر کنیم تا همه جوانب و ابعاد
ظریف  ،دقیق  ،پیدا و ناپیدای آن حــوادث به مــرور آشکار
شــود چنان که ایــن روزهــا اندکی سیاهی باطن برخی به
ظاهر سپیدرویان آن سال ها عیان شده است بقیه مسائل
هم فاش و رازهای فراوان برمال شود و آن وقت بتوان قدری
منصفانه تر به تحلیل و موشکافی حــوادث  88پرداخت.
اما فارغ از دیدگاه های مختلف سیاسی و رویکردهای متنوع
اعتقادی آن چه همه دلسوزان کشور و افراد منصف و عاقل
در آن تردید ندارند ،ضرورت التزام عمومی به قانون و تسلیم
شدن در برابر ضوابط صریح و الزامات حقوقی و قانونمندی
کامل است و این چیزی بود که در سال  88درهم ریخت و با
شکسته شدن حرمت قانون متأسفانه رفتارهای ناشایست
و اعمال غیر قابل توجیه از سوی دو طرف صورت گرفت.
این بی قیدی به قانون راه را برای آشفتگی ها و آشوب ها
گشود و اقتدار و ثبات ایران را از بین برد و جرئت و جسارت
دشمن را افزایش داد و نتایج سوء فراوانی را برای جایگاه
سیاسی ایــران و موقعیت اقتصادی کشور به دنبال آورد  .
و از همه این ها مهم تر باعث شد در شرایطی که بیش از
هر زمــان به وحــدت و همدلی و تشریک مساعی بــرای حل
مشکالت کــان و تهدیدهای مشترک نیاز داشتیم به
اختالف و چند دستگی مبتال شویم و بدبینی و کینه در
سطوح و الیــه هــای متفاوت حتی در خــانــواده ها به وجود
آیــد و کشور را تا ســال ها گرفتار ســوء ظن و نامهربانی و
بداخالقی و بی مهری سازد.در چنین شرایطی بود که پس
از سیالب اغتشاش و توفان ناامنی و زلزله آشــوب ،نسیم
مالیم آرامش و همدلی در گردهمایی عظیم نهم دی وزید
و پس از شام تیره شیطان نوبت به روز روشــن خدا رسید.
وسوسه های ابلیس برای جدایی  ،تفرقه  ،فتنه و آشوب شامی
سیاهرارقمزدهبوداما  لطفوعنایتالهیروزیسپیدرابرای
مردم ایران می خواست.اختالف ها و بدخواهی ها در میان
مردم میدان تاخت و تاز شیطان بود و همدلی ها و همراهی
ها در سپیده دم یوم ا ...و کسانی که در روز نهم دی به میدان
حمایت از جمهوری اسالمی آمدند به مصداق آیه قرآنی "و
ال یطئون موطئا یغیظ الکفار إال کتب لهم به عمل صالح"
همگان به عزم برترین عبادت ها و اعمال صالح آمده بودند.
هر گز فراموش نمی کنم آن مرد میان سالی را که معلولیت
جسمی شدیدی داشت و به سختی حرکت می کرد اما در
روز نهم دی سال  88به کمک دیگران خودش را به خیابان
انقالب رسانده بود و به من گفت :مدت هاست بیرون نرفته ام
اما اآلن هر طور بود آمدم تا فرشتگان خدا ثبت کنند که امروز
توی خانه ننشسته ام!

...
اخبار

واکنش ها به احمدی نژاد در بوشهر
رئیس جمهور سابق روز پنج شنبه در یک سفر پرحاشیه به
بوشهرکهبرخیتصاویرنشانمیدهد،استقبالکاملیهم
از آن نشده است ،به مناسبت نهم دی برای مردم این شهر
سخنرانی کرد .در حاشیه این مراسم ،مردم و به خصوص
جوانانی دیده می شدند که با پالکاردهایی به مواضع اخیر
رئیس جمهور سابق اعتراض می کردند .روی دست نوشته
های این افراد که به سخنان روز چهارشنبه رهبر انقالب
اشارهمیکرد،عباراتیازجمله«سیاهنماییهنرنیست،هر
بچه ای می تواند با سنگ شیشه را بشکند»« ،انقالبی نمایی
غیر از انقالبی گری است» و «کسانی که یک دهه همه کاره
مملکت بوده اند ،اکنون باید پاسخ گو باشند» نوشته شده
بود .همچنین حین عبور احمدی نژاد از محل سخنرانی
چند زن و مرد حاضر در صحنه به مواضع اخیر رئیس جمهور
انتقاد کردند .یکی از افــراد حاضر بلند فریاد زد« :آقای
احمدی نژاد چه شده که اکنون مقابل والیت ایستاده ای» .

جزئیات قتل یک ایرانی مبتال به ناتوانی
ذهنی توسط پلیس کانادا
یک مرد ایرانی که به گفته خواهرش ناتوانی ذهنی داشت
با شلیک گلوله پلیس کانادا در یکی از مراکز پلیس در شرق
استان اونتاریو کشته شد .به گزارش فردا ،بستگان بابک
سعیدی مرد ایرانی  43ساله به رسانه های محلی گفتند که
بابک سعیدی به علت ابتال به بیماری اسکیزوفرنی و سابقه
برخورد فیزیکی که به سه سال قبل برمی گشت ،باید هر هفته
به اداره پلیس مراجعه و خود را معرفی می کرد اما این بار این
کاربهقتلویمنجرشد.درواکنشبهایناتفاقبهرامقاسمی،
سخنگویوزارتامورخارجهکشورمان،ضمنمحکومیتاین
اقدام خشن گفت :در حال پیگیری قتل یک شهروند ایرانی و
توضیح دولت کانادا هستیم.به گزارش فارس بهرام قاسمی
در واکنش به اطالعات دریافتی در خصوص قتل یک شهروند
ایرانی توسط پلیس کانادا ،ضمن محکومیت این اقدام خشن
پلیسکاناداگفت:مادرحالبررسیجزئیاتموضوعهستیم
و از مجاری ذی صالح و رسمی پیگیر این مسئله برای روشن
شدن ابعاد آن و توضیح دولت کانادا خواهیم شد.
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