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سرلشکر باقری :رئیس جمهور آمریکا مجبور شد
با خفت و خواری به عراق سفر کند

...

حماسه 9دی در برخی ابعاد مهم تر از  22بهمن
است ،افزود :افرادی در  9دی وارد صحنه دفاع از
انقالب شدند که برای روز قدس و حتی شاید 22
بهمن نیز به میدان نیامده بودند.

ویژه های خراسان
دستور جدید دولت برای تغییر
در گزینش کارمندان
یــک مــســئــول ارشــــد اجـــرایـــی بــا ارســـال
دستورالعملی خطاب به اعضای کابینه،
با تاکید بر ضــرورت اجــرای ابــاغ سیاست
های کلی نظام اداری که در سال  1389از
سویرهبرانقالبصادرشده،اعالمکردهدر
راستای بهبود معیارها و روزآمدی روش های
گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی
انسانی توانمند ،متعهد و شایسته ،ضوابط و
مقرراتگزینشتانیمهاولسالآیندهتوسط
سازمان اداری و استخدامی اصالح خواهد
شد تا از نگرش های سلیقه ای وغیر حرفه ای
اجتنابشود.

تذکر جالب به مدیران درباره
تغییر شغل پرسنل

طبق بخشنامه روزهای اخیر دولت به تمامی
دستگاه های اجرایی ،از مدیران دستگاه ها
خواستهشدهباتوجهبهضرورتایجادوحدت
رویه در مسائل اداری کارکنان قــراردادی و
استفادهبهینهازتوانمندیایننیروها،بهاین
نکتهمهمتوجهداشتهباشندکهوظایفمحول
شده به نیروهای قرارداد انجام کار معین در
اداراتوسازمانها،درطولمدتقرارداددر
آندستگاه،قابلتغییرنخواهدبود.

چهره ها و گفته ها

محمدجواد الریجانی معاون امور
بین الملل قوه قضاییه تأکید کرد :در
کشور ما انواع تجمعات برگزار میشود و
حتی در مساجد هم علیه حکومت خیلی
حرفها میزنند از رهبری گرفته تا بقیه
و کسی هم جلوی آن ها را نمی گیرد اما
همین ها اگر بخواهند از مسجد بیرون
بیایند و ماشین پلیس آتش
بزنند و مساجد و بانک
ه ــا را آتـــش بزنند
پــلــیــس ایـــن ه ــا را
دستگیر می
کــنــد/ .
ایلنا

حمیدرضا جالیی پــور فعال جامعه
شناس با اشاره به این که اصالحطلبان
دو بار از روحانی حمایت کردند ،گفت:
عملکرد اقتصادی (به خصوص ارزی)
دولــــت روحـــانـــی به
مـــردم شــوک وارد
کـــرد و بــه اعــتــبــار
اصالحطلبان هم
نـــزد مـــردم لطمه
وارد شــــد/ .
شفقنا
حسن رسولی فعال سیاسی اصالح
طلب با بیان اینکه «ظرفیت رسانهای
کشور در مواجهه با جنگ روانی دشمن از
کارآمدی کافی برخوردار نیست» ،افزود:
باید بازنگری جدی در ابزارهای تولید
خبر و تولید محتوا ایجاد شود در غیر این
صــورت در جبهه
جــنــگ روانــــی،
براندازان دست
برتر را خواهند
داشــــــــت/ .
ایسنا

فارس -سرلشکرمحمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت :رئیسجمهور آمریکا مجبورشد با خفت و خواری و به صورت مخفیانه با
هواپیمایی که چراغهای آن خاموش و پنجرههای آن بسته شده بود به عراق سفر کند .در حالی که در همان روز دبیر شورای عالی امنیت ملی
کشورمان به افغانستان سفر کرد و بیش از  ۱۰مالقات داشت که همه آن ها از رسانهها پخش شد.

▪ضرغامی :حماسه  9دی انقالب سوم بود

مردم قدرشناس ایران سالروز حماسه  9دی را گرامی داشتند

شکوهدهمین 9دی
مـــردم ده هــا شــهــر کــشــورمــان در  9دی 97
نیزهمچنان مانند  9دی  88به خیابان ها آمدند
تا نشان دهند اگرچه روز میثاق امت با والیت بر
مبناینهمینروزازدهمینماهسال 88ثبتشده،
اما ثبت این روز در تاریخ ایران اسالمی ،بر مبنای
تجدیدبیعتیاستکهمردمهرسالباحرکتخود
در نهم دی انجام می دهند .در تهران صبح دیروز
مراسمباشکوهگرامیداشتیوما 9...دیدرمیدان
امامحسین(ع)آغازشد.درقطعنامه 5بندیپایانی
این مراسم با انتقاد از همنوایی سران داخلی فتنه
 88بادشمنانخارجی،خواستهشدهضمنرصد
هوشمندانه تحرکات علیه نظام اسالمی ،با جنگ
ترکیبی آمریکا علیه ملت ایران مقابله شود .در این
مراسم صادق آهنگران به یاد حماسه های دوران
دفاع مقدس ،اشعاری حماسی دربــاره بصیرت
سیاسیقرائتکرد.درمشهدهمشرکتکنندگان
پرشمار راهپیمایی گرامیداشت نهم دی از میدان
شهدابهسمتحرمامامرضا(ع)حرکتکردندوبا
شعارهاییانزجارخودراازدشمنیبدخواهانملت
ایران نشان دادند .به گزارش ایرنا ،حجت االسالم
والمسلمین علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی
سیاسی فرماندهی کل قوا در سخنانی در مشهد
با تأکید بر این که باید مراقب تکرار فتنه ها باشیم،
گفت :اگر تدابیر رهبر معظم انقالب اسالمی در
سال  88نبود می توانست انقالب را از مسیر خود
خارجکندوبهسقوطبکشاند.
▪سردار سالمی :فتنه  88زمینهساز اعمال
تحریم بود

سخنران مراسم تهران جانشین فرمانده سپاه

بود .به گزارش ایسنا ،سردار حسین سالمی با
تأکید بر این که فتنه  88زمینهساز اعمال تحریم
بود اما ملت ایران در این نبرد پیروز شد ،گفت:
فتنه  ۸۸از جنگ تحمیلی خطرناکتر و بسیار
سهمگینتر بود.
وی در عین حال با اشاره به این که مردم ایران بعد
از ۹دی توانستند همه زخم های ناشی از این فتنه
بزرگ را ترمیم کنند ،افزود :همه تصور میکردند
 ۱۳آبان زلزلهای اقتصادی در ایران رخ میدهد،
اما مشاهده کردیم که آرامش بیشتری کشور را
در بر گرفت.
▪سردار خرم :حماسه  9دی حرکتی مردمی و
فراجناحی بود

به گزارش ایرنا ،در مراسم گرامیداشت  9دی در
شهر مرند نیز سردار خرم فرمانده سپاه عاشورا
گفت:حماسه 9دیحرکتیمردمیوفراجناحی
برای اعالم برائت از دشمن و تبعیت از والیت بود.
▪سردار فرجی :افرادی در  9دی وارد صحنه
شدند که برای روز قدس و  22بهمن به میدان
نیامده بودند

ســردار نائینی مشاور فرمانده کل سپاه نیز در
مراسمشهرایالمگفت:درسالآیندهمادوالتهاب
اساسی داریــم؛ انتخابات مجلس که باید گفت
انتخابات نقش کاتالیزور برای فراهم کردن زمینه
نافرمانیمدنیداردازطرفدیگرهمبرفشارهای
اقتصادی در حوزههای صنفی و کارگری تمرکز
کردهاند .سردار فرجی جانشین فرمانده سپاه
انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان این که

ماجرای دنباله دار درازهی

درازهی خطاب به خبرنگاران :به تو ربطی ندارد ،صحبت نکن!
راهروی مجلس روزگذشته شاهد مشاجره لفظی
جمعیازخبرنگارانبامحمدباسطدرازهینماینده
سراوان بود .براساس گزارش ایرنا ،روز گذشته در
حاشیهجلسهعلنیمجلستعدادیازخبرنگاراناز
محمددرازهینمایندهسراواندرخواستمصاحبه
و توضیح درباره حواشی اخیر کردند و او خطاب به
خبرنگاران گفت :دنبالم نیایید ،سرما میخورید،
گلویمدردمیکند.سؤالنکنید،همهچیزدرسایتم
هست .یکی از خبرنگاران نیز به وی گفت :آن که
همه  چیزنیست؟امادرازهیخطاببهاینخبرنگار
بیانکردبهتوربطیندارد،صحبتنکن.یکیدیگر
ازخبرنگارانخطاببهویتاکیدکرد:دربارهمقاله
شما ابهامی ایجاد شده است که درازهــی پاسخ
داد :رشت ه من ادبیات است ولی این مقاله در حوزه
روباتیک بود ،برای آن هم امتیازی نگرفتم .من هم
فردامیتوانم،اسمشمارادریکمقالهثبتکنم.این
خبرنگارخطاببهدرازهیافزود:گفتهمیشدشما
بایکیازواردکنندگانخودروبهگمرکرفتهایدکه
درازهیپاسخداد:درمرزما(سیستانوبلوچستان)،

فقط دام وارد میشود ،چیز دیگری وارد نمیشود.
یکیدیگرازخبرنگارانبهدرازهیگفت:پسآقای
حاجب آن جا چه کار میکرد؟که وی تنها به این
جملهبسندهکردکهازخودشبپرس!پایگاهخبری
عصر ایران هم با انتشار جزئیات نظرخواهی که در
سایتخوددربارهحواشیدرگیرینمایندهسراوان
و مأمور اداره گمرک انجام داده است ،نوشت :در
ایننظرخواهی 43،هزارو 139نفرشرکتکردند
و  93.9درصــد از مشارکت کنندگان خواستار
استعفای درازهــی از نمایندگی مجلس شدند.
 6.09درصد هم به ادامه فعالیت او در پارلمان رای
دادند.عبدا ...ناصری فعال سیاسی اصالحطلب
هم با بیان این که یکی از مهم ترین اخبار و حوادثی
که در روزهای اخیر رخ داده برخورد زشت نماینده
سراوان در ساختمان گمرک است  ،گفت :فحاشی
وهتاکیواینگونهسخنگفتنبههیچوجهدرشأن
یک نماینده مجلس نیست .وی تأکید کرد :سکوت
اعضای فراکسیون امید در مقابل همفراکسیونی
خودشانیعنینمایندهسراوانبدتریناتفاقبود.

ضرغامیرئیساسبقصداوسیماهمکهسخنران
مراسم ارومیه بود ،باتاکید بر این که حماسه ۹
دی بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲بهمن
و تسخیر النــه جاسوسی انقالب ســوم ما بود،
خاطرنشان کــرد :ملت ایــران با والیــت مــداری
و بصیرت از ارزش ها و انقالبی که متعلق به
خودشان اســت دفــاع کردند و حرمت شکنان
عاشورا را سرجایشان نشاندند.
▪مــطــهــری :در  9دی مـــردم صــرف نظر از
خطاهای دو طرف برای حفظ انقالب و نظام به
میدان آمدند

به گزارش خراسان و فارس ،علی مطهری نایب
رئیس مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی
مجلس گفت :نهم دی روزی بود که مردم ما با
صرف نظر از خطاهای دو طرف در انتخابات ۸۸
بــرای حفظ انقالب و نظام جمهوری اسالمی
ایران به میدان آمدند و از انقالب خودشان دفاع
کردند .وی افزود :با توجه به شرایط ویژهای که

در کشور داریم ،باید این روز را مظهر اتحاد مردم
قرار دهیم و آن را مظهر تفرقه در کشور نکنیم .در
جلسه دیروز کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد
و عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در نطقی گفت:
اسم رمز شروع فتنه امنیتی سال  ،88تقلب در
انتخابات بود .رهبری این فتنه و هدایت راهبردی
آن به عهده هاشمی رفسنجانی و فرماندهی
میدان بر عهده سید محمد خاتمی ،میر حسین
موسوی و مهدی کروبی بــود .وی پس از نطق
خود«،اسنادفتنه»88را بهعلیمطهریبهعنوان
رئیس جلسه ارائه کرد که علی مطهری در واکنش
گفت :البته مشکلی وجود دارد ،ایشان بنده را
فتنهگر میدانند.
▪الریجانی ۹ :دی غبارآلودگی فضای سیاسی
را از بین برد

رئیس مجلس نیز در ابتدای جلسه دیروز گفت:
قدرتملتدر ۹دیبهاغواگریهاوشیطنتهای
بیگانگان سیلی محکم زد .علی الریجانی با تاکید
بر این که ۹دی ماه غبارآلودگی فضای سیاسی را
از بین برد و به کشمکش های داخلی پایان داد،
گفت ۹:دی ماه زنجیره ای از دخالت های فرصت
طلبانه آمریکا و بعضی کشورهای غربی و برخی
ناامنی های کوچک را سر جای خود نشاند و با
روشنگری مسیر انقالب را مستحکم کرد.

فرا خبر

روایت های جدید از ادعاهای موسوی و کروبی مبنی بر پایبندی
به والیت فقیه در سال 88

همزمان با سالروز فتنه  88انتشار کتاب «فتنه تغلب» موجب شده روایت های تازه ای از استبداد
رأی سران فتنه منتشر شود .به گزارش تسنیم ،سیدمهدی خاموشی رئیس سابق سازمان تبلیغات
در بخشی از این کتاب در جزئیات رایزنی هایش با موسوی که مربوط به قبل از انتخابات  88است
می گوید« :موسوی گفت :من نمیگویم تقلب شده اما تخلف شده است؛ مثال از بیتالمال برای
خیلی از کارها استفاده کردهاند .گفتم :برای جناب عالی از بیتالمال استفاده نکردهاند؟ آن هایی
که به شما کمک کردهاند ،همه از اموال شخصیشان بوده است؟ جوابی نداد ».به گفته خاموشی،
موسوی در بخشی از اظهاراتش به او گفت :من قانون ًا و شرع ًا باید از رهبر انقالب تبعیت کنم.من
خوشحال شدم و گفتم :پای این را امضا میکنید؟ ایشان گفت :بله ،پای این حرف هستم .گفتم:
ولی ذهنیت سیاسی جامعه نمیتواند این را به این سادگی از شما قبول کند .آیا حاضرید این را علن ًا
بگویید؟ ایشان جوابی به من نداد .همچنین محسنی اژه ای وزیر وقت اطالعات در این کتاب بخشی
از ناگفتههایش درباره فتنه  ۸۸و مذاکراتش را با کروبی تشریح کرد .اژه ای گفت« :کروبی به من
گفت آقای محسنی هر چیزی بشود شما مطمئن باش من از این چهار اصل عدول نمیکنم؛ از نظام،
از امام ،از قانون اساسی  ،از والیت فقیه و از مصادیق والیت فقیه یعنی آقای خامنهای محال است».
وی همچنین روایتی را از دریافت پول ستاد کروبی از کشورهای منطقه مطرح کرد و گفت :آن جا
اسم هم بردم و گفتم فالن شیخ که قبال سفیر بود ،دارد برای شما پول جمع میکند .میخواستم
یک مقدار گرا بدهم که ذهنش را حساستر کنم .آن آقا در ردیف همفکران ایشان بود و ایشان هم
با او رفیق بود .من به ایشان گفتم اصال هیچ کمکی از خارج نگیرید چه کمک سیاسی و چه کمک
معنوی و چه کمک مالی حتی از ایرانیهای خارج از کشور ایشان هم گفت :حتما این کار را نمیکنم.

خارجازدستور
اکبری

چراشکایتازنمایندهسراوان
منتفیشد؟

حجت االسالم نصرا...پژمانفر نماینده مشهد
در مجلس درب ــاره طــرح شکایت تعدادی از
نمایندگان از نماینده سراوان گفت :بنده یکی
از افرادی بودم که این نامه را امضا کردم که به
همراه امضای تعداد دیگری از نمایندگان به
هیئتنظارتارائهشد.ویدربارهعلتنرسیدن
نامهنمایندگانبههیئتنظارتاظهارکرد:قرار
بود این نامه مورد پیگیری قرار بگیرد اما از آن
جایی که وزیر اقتصاد آقای دژپسند خواست
اینموضوع پیگیرینشودماامضایخودراپس
گرفتیمو درنتیجهایننامهبرگشت.پژمانفردر
پاسخبهاینسوالکهنامهمدنظربهامضایچه
تعداد نماینده رسیده بود ،گفت :باالخره یک
تعدادازنمایندگانبودنددیگر.

مخالفتالریجانیباتشکیل
کمیسیونزناندرمجلس
درحالی که موضوع تشکیل کمیسیون ویژه
زنان ،جوانان و خانواده در دستور کار جلسه
صحن قرار داشت با تذکر سیدمحمدجواد
ابطحی نماینده خمینیشهر ،الریجانی
دستور مسکوت ماندن آن را داد.الریجانی
در پاسخ به تذکر این نماینده که اعالم کرد
«اگر بخواهیم به این منوال پیش رویم باید
برای کارگران ،فرهنگیان و بازنشستگان نیز
کمیسیون ویژهای تشکیل دهیم» گفت :تذکر
وارد و قابل تأمل است.

انتقادازادارهپیامکیمجلس
جهانبخش محبینیا نماینده میاندوآب
گــفــت :هــنــوز ســال تــمــام نــشــده میگویند
در ســـــال  ۹۸بـــایـــی در راه اســــت.
ایـــن ســـال را پ ــر ح ــادث ــه نــشــان نــدهــیــد.
اگر ضد انقالب هم نتواند کاری انجام دهد
اصالح طلب و اصولگرا خیابانهای کشور را
به صحنه آشوب تبدیل میکنند .محبی نیا در
بخش دیگری از سخنان انتقادی بدون اشاره
به نام شخصی تصریح کرد :آقایی که ادعای
عقالنیت دارید ولی بیعقل هستید ،این که
خود را ناالیق نشان دهید نتیجه بی عقلی
شماست .مجلس را به چاپلوسی آلوده نکنید.
مجلس را از طریق پیامکها اداره نکنید.

کوتاه از سیاست
آیت ا ...مومن برای درمان
به تهران منتقل شد
باشگاه خبرنگاران  -آیت ا ...محمد مومن
نمایندهمردمقمدرمجلسخبرگانرهبریکه
بهدلیلخونریزیمغزیدرقمبستریبود،روز
گذشته برایادامهدرمانبهتهرانمنتقلشد.

