
راهپيمايى 9 دى، بار ديگر فرياد بيزارى از فتنه گران را در استان طنين انداز كرد

گراميداشت روز بصيرت و ميثاق امت با واليت درچله انقالب
��ر

محسن متولى اشــكذرى  راهپيمايى 
نهمين سالروز حماسه مردمى نهم دى ماه، 
پايان دهنــده فتنه 88 صبح روز گذشــته 
همزمان با سراسر كشــور با حضور پرشكوه 
مردم در چله انقالب برگزار شــد و بار ديگر 
فرياد بيــزارى از فتنه گران و تجديد ميثاق 
امت بــا واليت را در سراســر اســتان هاى 

خراسان طنين انداز كرد.
به گــزارش خبرنگار قدس، اين مراســم در 
مشــهد با حضور پرشــور مردم اين شــهر، 
نماينــده ولــى فقيه در خراســان رضوى و 
امــام جمعه مشــهد، رئيس شــوراى حوزه 
علميه اســتان و ديگر مسئوالن برگزار شد؛ 
راهپيمايان مســير راهپيمايى روز بصيرت و 
ميثاق امت با واليت را از ميدان شهدا تا حرم 

مطهر امام رضا(ع) پيمودند.
 حاضران در اين مراســم با در دست داشتن 
پرچم هاى ســه رنگ ايران و پالكاردهايى با 
مضمون حمايت از رهبرى، شعارهايى بر ضد 
فتنه گرانى كه در سال 88 اقداماتى برخالف 
مقدســات وامنيت ملــى و در جهت منافع 

استكبار و آمريكا انجام دادند، سر دادند.

  فتنه 88 نه نخستين و نه آخرين فتنه است
همچنين حجت االســالم والمســلمين على 
ســعيدى رئيس دفتــر عقيدتى سياســى 
فرماندهى معظم كل قوا در پايان راهپيمايى 
گراميداشــت حماسه 9 دى كه در رواق امام 
خمينى(ره) حرم مطهر رضوى برگزار شــد 
بــا تأكيد براينكه همراهــى رهبرى و مردم 
از معجزاتى اســت كه هر وقت اتفاق بيفتد 
معجزات بزرگ تــرى را در پى دارد، تصريح 
كرد: فتنه 88 يك تعامل بين داخل و خارج 
بــود و دو جريان داخلى و خارجى دســت 
به دست هم داده بودند تا انقالب را به سقوط 

بكشانند.
وى خاطرنشــان كرد: در خنثى شدن فتنه 
88 دو محور نقش تعيين كننده اى داشتند، 
محور اول مقام معظم رهبــرى بودند كه با 
صالبت و مديريت هوشــمندانه توانســتند 
مسير را هدايت كنند، به تعبير مرحوم سيد 
محمد حســين فضل اهللا، رهبــر انقالب تا 
29 خــرداد 88 پدرى و از 29 خرداد به بعد 
رهبرى كردند، اين روش رهبران الهى است 
كه تا يك مســيرى پدرى و در يك مقطعى 

با صالبت امت را رهبرى و هدايت مى كنند.
وى با بيان اينكه، دومين ركن خنثى كردن 
فتنه 88 مردم بودند، اضافه كرد: آن ها در 9 
دى 88 هم به ميــدان آمدند و آتش فتنه را 

خاموش كردند.
حجت االسالم والمسلمين سعيدى افزود: اگر 
ملتى مى خواهــد اين قله هاى رفيع را حفظ 
كند بايد هوشيار باشد و بداند فتنه گر ممكن 
است با ابزار ديگرى فتنه را از سر بگيرد، نكته 
ديگــر اينكه رابطه جنگ با فتنه چيســت؟ 

جنگ تهاجم خارجى بوده، 
اما فتنه تعــارض داخلى با 
حاكميــت بــراى براندازى 
انقالب اســت، جنگ ريشه 
خارجى و فتنه منشأ داخلى 

دارد.

 مجلس انقالبى در شرايط 
حساس مى تواند توطئه ها

 را خنثى كند
عقيدتــى  دفتــر  رئيــس 
سياســى فرماندهى معظم 
كل قوا تأكيد كرد: مجلس 

انقالبى در شرايط حساس مى تواند توطئه ها 
را خنثى كند، اما اگر مجلس، مجلس انقالبى 

نباشد، خودش عامل انحراف 
مى شــود، فتنه نيــز مانند 
جنــگ به دو نوع ســخت و 
نرم قابل تقسيم است، فتنه 
سخت اردوكشــى و حمله 
مساجد  اقتصادى،  به مراكز 
و مراكــز دولتى اســت، اما 
اســت كه  نرم  فتنــه  يك 
خيلى خطرناك بوده و قابل 
ادامه  وى  نيست.  شناسايى 
داد: جنگ ســخت با سر و 
صدا بوده و قابل شناسايى، 
امــا فتنه ســخت نيز قابل 

شناسايى اســت، اما فتنه نرم شناسايى اش 
سخت بوده و خواص بايد آن را بشناسند.

 اگر جنگ راه بيفتد جريان فتنه از داخل 
به آن كمك مى كند

رئيس دفتــر عقيدتى سياســى فرماندهى 
معظــم كل قوا ادامه داد: يك ســال قبل از 
انتخابات 88 چه كسانى گفتند، ممكن است 
در انتخابات تقلب شــود؟ چه كسانى كميته 
صيانت از آرا تشــكيل دادنــد؟ اين ها همه 
فتنه نرم اســت.وى گفت: چرا آمريكا و همه 
امپراتورى رسانه اى دشــمن روى فتنه 88 
متمركز شــد و مقامات آمريكايى و اروپايى 

رسماً از اين فتنه حمايت كردند؟
رئيس دفتر عقيدتى سياسى فرماندهى معظم 
كل قوا ادامه داد: پاســخ اين ســؤاالت همان 
بحث بده  بســتان اين دو جريان باهم است، 
اگر جنگ راه بيفتد جريان فتنه از داخل به آن 
كمك مى كند و اگر فتنــه داخلى راه بيفتد، 
دشــمن خارجى آن را حمايت مى كند، چون 

اين ها باهم بده  بستان و تعامل دارند.

 توهم و ترس از آمريكا
حجت االســالم  والمسلمين سعيدى تصريح 
كرد: يكى ديگر از مصيبت هاى انقالب ما توهم 
ضرورت اســت كه يك عده از مسئوالن به آن 
مبتال هستند، عده اى توهم دارند كه نمى شود 
مقابل آمريكا ايستاد و بايد كوتاه بياييم، اين 
توهم، اضطرار يا مطرح كردن رفراندوم جنگ 
نرم است.وى اضافه كرد: جمعيتى كه امروز در 
مشــهد يا 13 آبان كرمانشاه ديدم مانند 22 
بهمن است، مردم به فتنه گران داخلى حساس 
شــد ند، اين پيوند را خدا دوســت دارد، تمام 
فلسفه انبياء و واليت فقيه اين است كه مردم 
به حركت درآيند و خودشــان زمينه را براى 

ظهور فراهم كنند.

در حوالى امروز2

هيئت وزيران تصويب كرد
 صدور مجوز قرارداد مشاركت براى اجراى 

پروژه احداث راه آهن جوين – بجنورد
قدس: هيئت وزيران در جلسه روز گذشته  خود كه با حضور 
رييس جمهور برگزار شد،با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشاركت 
بــراى اجراى پروژه احداث راه آهن جوين-اســفراين-بجنورد 
موافقت كرد. بر اين اساس به شركت ساخت و توسعه زيربناهاى 
حمل و نقل كشور براى انعقاد قرارداد مشاركت در اجراى پروژه 

احداث راه آهن جوين – اسفراين - بجنورد موافقت شد.

عضو كميسيون فرهنگى مجلس در گفت و گو با قدس:
 پيگير بودجه زيارت در كميسيون 

تلفيق و صحن علنى خواهيم بود
طلبى: آنالين-رضا  قدس 

عضو مجمع نمايندگان خراسان 
رضوى گفــت: پيگير كاهش 
بودجه فرهنگى و بودجه زيارت 
در اليحه بودجه ســال آينده 

خواهيم بود. 
ســيد احســان قاضــى زاده 
هاشــمى در گفت و گو با خبرنگار قدس آنالين اظهار داشت: 
سهم بودجه فرهنگى در اليحه بودجه سال آينده كاهش پيدا 
كرده است كه در كميسيون تلفيق و صحن علنى مجلس با 
جديت پيگير اين موضوع خواهيم بود كه دولت چرا اين اقدام 

را انجام داده است.
وى با بيــان اينكه اختصاص 15 ميليارد تومان براى موضوع 
زيارت براى سه استان زيبنده دولت نيست، تصريح كرد: در 
اليحه بودجه سال 98مشخص نيست كه سهم بودجه زيارت 
چقدر مى باشد، اما برخى خبرهاى غيررسمى حاكى از آن دارد 
كه بدون تغيير نسبت به سال جارى اين مبلغ ثابت خواهد بود 
و همان 15 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه اعتقاد 
ما براين است كه اين مبلغ به هيچ وجه كافى نبوده و بودجه 
زيارت بايد به گونه اى باشــد كه در شأن سه استان خراسان 

رضوى، قم و فارس با اين حجم از زائران باشد. 
وى اظهار داشــت:از طرفى شرايط استان خراسان رضوى در 
موضوع زيارت به مراتب نسبت به دو استان ديگر حساس تر 
و متمايز تر اســت زيرا عالوه بر حضور زائران از سراسر كشور 
زائران خارجى زيادى نيز ساالنه به اين استان سفر مى كنند 
كه بايد بسترها و زير ساخت هاى آن فراهم شود. از طرفى در 
حال حاضر تنها در يك مورد جاده زائران پياده به سمت شهر 
مقدس مشهد بدهكارى هاى زيادى به پيمانكاران وجود دارد 

كه الزم است درباره آن ها اقدام مناسبى صورت بگيرد.
قاضى زاده افزود: از طرفى در حالى كه 9 ماه از ســال جارى 
گذشته است هنوز بودجه زيارت امسال اختصاص پيدا نكرده 
است و بر اساس آخرين پيگيرى هايى كه با سازمان برنامه و 
بودجه داشته ايم اعالم كرده اند كه تا قبل از پايان سال، بودجه 
زيارت ســال 97 را تخصيص خواهند داد كه اميدواريم اين 

صحبت آن ها عملياتى شود و صرفاً در حد وعده نباشد.

در نشست جشنواره خانه بهار بيان شد
 جشنواره بهار بايد سواد بصرى مردم 

مشهد را باال ببرد 
تكتم بهاردوست: نشست جشنواره هنرهاى شهرى مشهد 
به منظور بهره گيرى از ظرفيت هنرمندان در زيباسازى و ارائه 
طرح هاى خالقانه هنر شهرى در محل خانه هنرمندان برگزار 
شد.در ابتداى اين نشســت معاون شهردار و رئيس سازمان 
اجتماعى فرهنگى شهردارى گفت: تجربه خوبى كه در يك 
دهه گذشــته از برگزارى اين جشنواره در مشهد داشته ايم و 
حس و حالى كه اين هنرنمايى ها به شهر مى دهند نشان داده 
كه شهروندان هم اين نوشدگى را همراه با هنرمندان تجربه 

مى كنند. 
هادى بختيارى با اشاره به اينكه جشنواره بهار بايد سواد بصرى 
مردم مشهد را باال ببرد، افزود: در اين سال ها و با توجه به نظر 
سنجى هايى كه داشته ايم سطح انتظارات مردم از طراحى ها 
و هنرمنــدان باال رفته كه البته اين موضوع را كمى ســخت 
مى كند چون بايد يكســرى ظرافت هاى خاص رعايت شود.
در ادامه جلسه صدرا يوسفى دبير دومين جشنواره خانه بهار 
گفت: برگزارى اين جشنواره در همه اين سال ها باعث شده كه 
مشهد به كانون هنرهاى شهرى بدل شود و اين پيشينه نشان 
مى دهد كه مشــهد ظرفيت دارد كه كانون هنرهاى شهرى 
سراسر كشور باشد. با اين نگاه، فراخوان در بخش هاى مختلف 
طراحى شد و جشنواره امسال با سه رويكرد سراج (مشهد شهر 
زيارت و معنويت) فردوسى (مشهد شهرخرد) بهارانه (مشهد 
شهر نشاط و اميد و زندگى) پذيراى طرح هاى هنرمندان در 
رشته هاى مختلف هنرهاى شهرى از جمله ديوار نگارى، آثار 
موقت شهرى، آذين بندى، هنرهاى نمايشى، سازه هاى نورى، 

ويديو و... خواهد بود.
گفتنى است ، فراخوان دومين دوره جشنواره هنرهاى شهرى 

تا 16 دى ماه سال جارى تمديد شد.

 «همسفر تا بهشت » 
در جوارحرم مطهر رضوى

ايرنا: نخســتين كاروان از مرحله اول بيست و دومين دوره 
سراسرى ازدواج دانشجويى همسفر تا بهشت روز گذشته وارد 
مشهد شد و زوجين دانشجو آغاز زندگى مشترك خود را در 

جوار بارگاه منور رضوى جشن گرفتند.
مســئول فرهنگى آموزشى ســتاد ازدواج دانشجويى «طرح 
همسفر تا بهشت» گفت: اين طرح به همت نهاد نمايندگى ولى 
فقيه در دانشگاه ها هر ساله با جذب زوجين دانشجو و برگزارى 
مراسم ازدواج آنان در جوار بارگاه منور رضوى برگزار مى شود. 
امسال نيز بيست و دومين دوره اين طرح طى دو مرحله اعزام 

دانشجو از سراسر كشور به مشهد در حال برگزارى است. 
عباس ســلطانى افزود: در مرحله نخست اين طرح 15 هزار 
زوج دانشجو از دانشگاه هاى سراسر كشور در قالب 30 كاروان 
از نهم دى تا اوايل اسفند امسال به مشهد اعزام مى شوند و آغاز 
زندگى مشترك خود را در جوار بارگاه رضوى جشن مى گيرند. 
وى ادامه داد: ديروز نيز 300 زوج دانشــجو از سراسر كشور 
وارد مشهد شدند و با حضور در رواق حضرت زهرا(س) حرم 
مطهر رضوى پيوند خود را جشن گرفتند.وى همچنين زيارت 
گروهى، برنامه آموزشى با موضوع مهارت هاى زندگى بر پايه 
ســيره نبوى، بهره مندى از خوان پربركت حضرت رضا(ع)، 
برگزارى همايش هاى آموزشى ويژه زوجين به منظور آشنايى 
با مهارت هاى زندگى زناشويى، تماشاى تئاتر و حضور در برنامه 
گردشــگرى در مشهد را از برنامه هاى اين طرح براى زوجين 

طى سه روز اقامت آن ها در مشهد اعالم كرد. 

   افتتاح كتابخانه عمومى شهداى 
مدافع حرم در منطقه گلشهر

قدس:سرپرست استاندارى خراسان رضوى گفت: گسترش 
كتابخانه هاى عمومى اقدامى در راســتاى توســعه فرهنگى 
جامعه است. قربان ميرزايى در جريان بهره بردارى از كتابخانه 
عمومى شــهداى مدافع حرم در منطقه گلشهر مشهد افزود: 
اين مجموعه هاى فرهنگى همواره از پايه هاى رشد و شكوفايى 

انديشه و وادار نمودن انسان به تفكر است.
وى اظهار كرد: در واقع اين كتابخانه ها به دليل دسترسى سهل 
براى عامه جامعه، فرصت يكســان را براى همه افراد فراهم 
مى كند تا از اين ظرفيت ها براى ارتقاى تحصيلى، انديشه اى و 

رشد و تقويت روحى و معنوى خود بهره بگيرد.
وى با بيان اينكه، نقش اين كتابخانه ها در ايجاد مسيرى براى 
رشــد فرهنگى افراد و گروه ها بسيار مهم است، عنوان كرد: 
ارتقاى دانايى وآگاهى جامعه از جمله مهم ترين كاربردهاى اين 
مجموعه هاست و از اين رو بايد تعداد كتابخانه هاى عمومى در 
نقاط مختلف بويژه كم برخوردار، روستاها و غيره افزايش يابد.

وى تصريح كرد: اين توســعه مى تواند زمينه دسترسى اين 
جمعيت ها را به كتاب به عنوان بهترين يار و همدم انسان كه 

بر دانسته ها و اندوخته دانايى او مى افزايد، فراهم كند.
وى ادامه داد: در سطح استان و مشهد هنوز جاى كار بسيارى 
وجــود دارد و بايد يكــى از مراكز تمركز براى توســعه اين 
كتابخانه ها مناطق حاشيه شهر مشهد باشد تا فرزندان ما در 

اين مناطق از اين ظرفيت بتوانند بهره گيرند. 
كتابخانه شهداى مدافع حرم كه در منطقه گلشهر راه اندازى 
شده در وســعت 400 متر مربع با زيربناى 600 متر در سه 

طبقه احداث شده است.
اين كتابخانه براى شــروع بــه كار خود به 6000 جلد كتاب 
تجهيز شده كه طى روزهاى آينده اين تعداد به 35 هزار جلد 

افزايش مى يابد.

 رئيس دانشگاه آزاد خراسان رضوى 
معرفى شد 

تسنيم: مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه آزاد خراسان 
رضوى برگزار و رئيس جديد اين دانشگاه معارفه شد. 

مهدى ملك نژاد؛ رئيس ســابق دانشگاه آزاد خراسان رضوى 
در اين مراسم اظهار داشت: اتفاقات خوبى در دانشگاه باوجود 
كاهش دانشجو در كشــور افتاد؛ براى نمونه در مسائل مالى 
بيش از 95 درصد منابع ما صرف حقوق و هزينه هاى جارى 
دانشــگاه مى شــد، اما امروز با همدلى به 81 درصد كاهش 
پيدا كرده اســت.وى تصريح كرد: در حوزه بين الملل، تعداد 
دانشــجويان خارجى ما به سه برابر افزايش پيدا كرده و رتبه 
دوم در كل دانشگاه هاى كشور را دست يافتيم؛ همچنين در 
حوزه فرهنگى اجتماعى با توجه به رويكرد جديد در حوزه هاى 

فرهنگى مثل عفاف و حجاب، برنامه هاى زيادى اجرا شد.
رئيس جديد دانشــگاه آزاد خراســان رضوى هم از ضرورت 

توسعه ظرفيت هاى بين المللى دانشگاه آزاد مشهد خبر داد. 
على ســرورى مجد اظهار داشــت: در دوره جديد مديريتى 
دانشگاه آزاد اسالمى مسئله اى كه مهم است طرح هايى است 
كه سنگ آن از دو سال گذشته بنا نهاده و برنامه ريزى شده؛ 
اين دانشگاه با ساير دانشگاه هاى آزاد كشور تفاوت جدى دارد؛ 
بايد با اســتفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاى بسيار بااليى كه 

هست بتوانيم اقدامات مناسبى را اجرايى كنيم.
وى تصريــح كرد: يكى از مهم ترين طرح ها، طرح ســالمت، 
رشد و تعالى انسان و تســهيل و تسريع و توسعه طرح هاى 
دانش بنيان است كه نيازمند همكارى معاونت هاى مختلف و 
كاركنان و دانشجويان است تا بتوانيم اين طرح هاى توسعه اى 

را پيش ببريم.
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 برپايى نمايشگاه نقاشى
 و خط «زيبايى قلم» در نيشابور

نيشابور- خبرنگار قدس: نمايشگاه نقاشى و خط «زيبايى 
قلم» آثار بانوى هنرمند نيشابورى «اكرم رمضانى» در نگارخانه 

كمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور بر پا شد.
مسئول هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور اظهاركرد: 
هنرمندان نيشــابوري تاكنون در زمينه هاي مختلف هنري 
توانسته اند با خلق آثار منحصر به فرد گوى سبقت را از ديگر 
شهرستان ها ربوده  واينك نمايشگاه نقاشى و خط «زيبايى قلم» 
آثار بانوى هنرمند نيشابورى «اكرم رمضانى» در محل نگارخانه 
كمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور درمعرض 
ديد عموم قرار گرفته است.حميد رضا آتشى گفت: نمايشگاه 
نقاشى و خط «زيبايى قلم» آثار بانوى هنرمند نيشابورى «اكرم 
رمضانى» با 35 اثر كه 20اثر نقاشى و 15 اثر خوشنويسى در 
ابعاد 35 در 25 و 70 در100  در معرض ديد عموم قرار دارد.

وى خاطرنشان كرد: نمايشــگاه نقاشى و خط «زيبايى قلم» 
باتكنيك رنگ روغن،آبرنگ و مداد رنگى با رئاليسم با موضوع 
طبيعت و آثار خوشنويســى باسبك نســتعليق و شكسته 
نســتعليق در معرض ديدعموم قراردارد. اين نمايشــگاه تا 
13 دى 97 هــر روز از ســاعت 9 الى 12 ظهر و 16 الى 19 

بعدازظهر در محل نگارخانه كمال الملك بر پا مي باشد.

��ر ��اسان

سرور هاديان   نهم و دهم دى ماه 1357 يادآور اتفاقاتى است كه سال ها روايت آن 
را شنيده بودم اما شنيدن آن هيچ گاه تكرارى نمى شود. 

اين دو روز از روزهاى خونين و فراموش نشدنى در تاريخ تحوالت اجتماعى مشهد است؛ 
ده ها نفر از مردم بى گناه مشــهد كه عمدتاً زنان و كودكان بودند توسط نيروهاى رژيم 

پهلوى به خاك و خون كشيده شدند.
در كتاب «عكاس لشــكر خراســان » كــه زندگينامه و خاطرات ســتوان يكم محمد 
محتشمى پور است در بخشــى از اين كتاب به واقعه تاريخى 9 دى ماه پرداخته شده 
است. محتشمى پور در دوران خدمت درارتش بيسيم چى بوده است. به بهانه وقايع دى 

ماه 57 گفت و گويى با وى انجام داده ايم كه از نظرتان مى گذرد.
«محمد محتشــمى پور»، متولد 1327درروستاى سنو از توابع شهرستان گناباد است. 
روســتايى كه به نقل خود اهالى آن يكى از پرآب ترين روســتا هاست اما مردم آن در 
تنگدستى وسختى زندگى مى كردند. وى مى گويد: از سال 47 تا 51 در پادگان ارتش 
اهواز خدمت كردم و پس از آن به گردان 330 توپخانه لشكر 77 خراسان منتقل شدم.

وى تصريــح مى كند: در جريان فعاليت هاى سياســى در آن زمان درهر فرصتى به قم 
مى رفتم و مجله،كتاب ها و نوارهاى ســخنرانى هاى مذهبى را تهيه 
مى كردم.بعدها با دوستان انقالبى ام با شهيد هاشمى نژاد مرتبط شدم 
و همچنين با بازنشستگان ارتشى مذهبى آشنا شدم.ارتباط با بيت 

روحانيون و گرفتن اعالميه علما و حضرت امام انجام مى شد.

 9 دى و تيراندازى از استاندارى 
محمد محتشمى پور اذعان مى دارد: روز نهم دى 57 جمعيت زيادى 
در چهارراه لشــكر و خيابان بهار به سوى ساختمان استاندارى راه 
افتادند و حضرت آيت اهللا خامنــه اى و جمعى از روحانيون در بين 
آن ها بودند و نظاميان هم حضور داشتند. وى بيان مى كند: تيراندازى 
از پشت بام استاندارى شروع شد همچنين يكى از خودروهاى نظامى 
تيراندازى هوايى كرد. عده اى از مردم روى زمين افتادند. فردى هم 

زير تانك رفت و شهيد شد. 
وى ادامه مى دهد: روز دهم دى كه واحد مسلح به روشى غير معمول 

براى اعزام به داخل شهر آماده شد. 
اين خبر را به منزل آيت اهللا شيرازى اطالع داديم و بيت ايشان هم به مردم اطالع دادند 
كه احتمال تيراندازى وجود دارد وجمعيتــى از مردم كه در محدوده چهارراه نادرى و 
منزل آيت اهللا شــيرازى تجمع كردند، مورد هدف تيراندازى ستون نظامى قرارگرفتند. 
عده اى شهيد و مجروح شدند. حتى معدودى از نظاميان در تعقيب انقالبيون وارد حرم 

مطهرامام رضا(ع) شده و در آن جا تيراندازى كرده بودند.

 دادگاه و محكوميت 
محتشمى پور مى افزايد: درروز محاكمه عوامل تيراندازى در دادگاه 
انقالب اسالمى مشــهد حضور داشتم و تعداد محكومان حدود 
5نفر بود. آن ها در دادگاه در دفاع از خود مى گفتند كه ما دستور 
تيراندازى داشتيم و موظف به اين كار بوديم. البته چنين دفاعياتى 
قابل پذيرش نبود و همه آنان به جرم تيراندازى به مردم محكوم 

به اعدام شدند.
ستوان يكم محمد محتشــمى پور در ادامه با اشاره به بيان امام 
تأكيد مى كند: امام خمينى(ره) در يكى از پيام هاى خود ازسربازان 
خواستند پادگان ها را ترك كنند و با اجراى اين فرمان امام،كمر 

حكومت پهلوى شكست.

 سخن آخر
وى در پايان تأكيد مى كند: موفقيت انقالب در هر دوران داشتن تقوا، اطاعت كردن از 
رهبرو بينش و تشــخيص درست است نه داشتن سالح. در اين صورت محال است كه 

دنيا بتواند كوچك ترين ضربه اى را به ما وارد كند.

گفت و گوى قدس بامحمد محتشمى پور افسر انقالبى ارتش

روايت يك شاهد عينى از واقعه 10 دى 57 مشهد

 رهبر انقالب تا 29 
خرداد 88 پدرى و 
از 29 خرداد به بعد 
رهبرى كردند، اين 
روش رهبران الهى 

است كه تا يك مسيرى 
پدرى و در يك مقطعى 

با صالبت امت را رهبرى 
و هدايت مى كنند
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