
ميزبانى از زائرانى كه شهر را فاطمى كردند

عطر شهدا در مشهد پيچيد
�و��ون

قدس  خبرش را از قبل شــنيده بودم، از 
آخرين بارى كه تشــييع شــهدا رفتم حدود 
پنج، شــش ماهى مى گذشت، اين بار قرار بود 
مشهد امام رئوف ميزبان 10 گل پرپرى باشد 
كه غيورانه در جبهه هــاى مقابله با يزيديان 
زمان سينه سپر كردند تا خاك و ناموسشان، 

جوالنگاه سپاه كفر نشود. 
عزم رفتن كردم ميعادگاه ما همچون هميشه 
ميدان شــهدا بود، مكانــى تاريخى كه عالوه 
بر خون هايى كه در طــول تاريخ بر خيابان و 
ديوارهايش ريخته شد، شاهد صدها شهيدى 
بوده كه در گذر زمان از اين خيابان و از دريچه 

اين پنجره به طواف امام رضا(ع) رفته اند. 
بــراى اين خيابان و اين ميدان نام شــهيد و 
شهادت غريبه نيست، هميشه و هميشه براى 
حفظ آرمان ها اين جوانان ايرانى و مشــهدى 

بودند كه حماسه آفرينى كردند.
امروز اما در كنار پنج شهيد دفاع مقدس، پنج 
شهيد مدافع حرم فاطميون هم حضور دارند. 

وارد ميدان شهدا مى شوم، عرصه ميدان مملو 
از زنان و مردانى اســت كه بــراى عرض ادب 
به پيشــگاه اولياء اهللا دور هم حلقه زده اند و به 

مداحى و نوحه خوانى گوش سپرده اند.
همه آمده اند، پير و جوان و زن و مرد هم ندارد، 
مردم خانواده شهدا را تنها نمى گذارند، حتى 
هم لباسان اين رزمندگان و سربازان مجاهدى 
كه به خدا رسيده اند هم در ميان جمع حضور 
دارند.بــه گزارش فارس، پرچم هاى مشــكى 
آجرك اهللا يا صاحب الزمان در دستان خادمان، 

زينت بخش اين محفل شده است. 
دختران جوان با ســربندهايى زرد رنگ، دور 
تا دور جمعيت را گرفته اند،خادم الشــهدايى 
برازنده آنان اســت، آن ها با دستانى كه در هم 
گره زده اند، گويى از شــهدا درخواستى دارند 
و گويى مقاومت و ايســتادگى، دلى دريايى و 

سوداى آسمانى شدن را طلب مى كنند.
مادر يكى از شــهدا به ســمت عكس پســر 
شــهيدش مى رود، دســت روى صــورت او 
مى گذارد و مى گريد، پنجشنبه گذشته مراسم 
وداع انجام شده و طواف حرم موال و آرميدن در 
سراى آخرت، تنها كارى است كه بايد رخ دهد، 
اما مادر اســت ديگر، همان مادرى كه وقتى 
قرار بود پسرش راه رفتن را ياد بگيرد و هربار 
كه زمين مى خــورد كل وجودش به اضطراب 
مى افتــاد، حاال جــوان برومنــدش را برايش 
آورده اند، صداى ناله مادر كه بلند مى شود همه 
چشم ها اشكبار مى شود، صداى تپيدن قلب ها 
را مى شــود شنيد، جوانان سر فرو افكنده اند و 
سن و سال دارها لب مى گزند و اشك مى ريزند.
خودروى حامل شهدا به ميدان مى رسد، جمعى 
از مردم و خدام براى انتقال شــهدا مشــغول 
كار مى شوند، شــهدا روى دست ها به جايگاه 

نزديك تر مى شــوند و هر لحظه دســت هاى 
حاضرين باالتــر مى آيد و بــا صدايى بلندتر 
فرياد «لبيك ياحسين(ع)» سرمى دهند.«سالم 
عزيز برادرم/ ســالم يل دالورم/ ســالم فدايى 
حسين(ع)» اين كلمات با صداى رسا در عرصه 
ميدان شــهداى مشــهد مى پيچد و حاكى از 
ارادت مردم به شهداست.مداح به نوحه خوانى 
مى پردازد و اشــك حسرت بر ديدگان جارى 
مى شود.شهدا روى دست جمعيت واليتمدار 
مشهد و بر روى دوش مالئك به سمت قطعه اى 
از بهشت رهسپار مى شوند، قدم به قدم همراه 

جمعيت حركت مى كنــم، اينجا تنها مادران 
شهدا داغدار نيســتند، بلكه هر مادرى كه در 
اين جمع حضور دارد تا ساليان سال اين لحظه 
را فراموش نمى كند.ارادت شهداى فاطميون و 
شــهداى دفاع مقدس به حضرت زهرا(س) تا 
حدى زياد اســت كه گمنام بودن از آرزوهاى 
اكثر آن هاست، اما اين شهدا كارى فراتر انجام 
دادند، قلب دريايى ترى در سينه داشتند كه در 
روز و شــب هاى دهه فاطميه و در شهر پسر 

فاطمه(س) تشييع و به خاك سپرده شدند. 
كم كم به حرم حضرت رضا(ع) نزديك مى شوم 

از دور كه نظاره مى كنم، رقص پرچم ها، ناله و 
حزن مداح، دســتان بلند شده رو به آسمان و 
گنبد طاليى هشتمين خورشيد كه در آسمان 
مى درخشد، قلبم را مى فشارد.صداى ناله زنى 
مهاجر مرا به سوى خود مى كشد، مادر شهيد 
اســت همه دســت و صورتش را غرق بوسه 
مى كنند، گويى همه خود را مديون او مى دانند، 
چرا كه فرزند برومندش را قربانى راه خدا كرده 
است.نزديكش مى شــوم اشكى در چشمانش 
نمانده و غمى كه در دل دارد چشــمه جانش 
را خشك كرده است، به جاى فرزند شهيدش 
روى ماهش را مى بوســم و دست بر شانه هاى 
غريبش مى گــذارم، دلم مى ريزد، اشــك از 
چشــمانم جارى مى شــود و رو برمى گردانم، 
برق گنبد طاليى رنگ امام رئوف چشــمم را 
مى زند در دل تقاضاى صبرى براى مادر خداداد 
مى كنم و به راهم ادامه مى دهم.ديگر فاصله اى 
با حرم ندارم يك به يك شهدا با كمك مردم 
از در ورودى وارد حرم مى شوند، دخترى بلند 
قد با سربند زرد رنگ در كنارم ايستاده، كمك 
مى كند و آخرين مركب چوبينى كه براى شهدا 
ســاخته شده اســت را تا در ورودى همراهى 
مى كند، دستش را كه از روى پارچه سبز رنگ 
تابوت كنار مى زنند تا او را ببرند اشك امانش 

نمى دهد... .
شهدا وارد حرم مى شــوند تا بعد از طواف در 
گلزار شــهداى بهشــت رضا به خاك سپرده 
شــوند.رو به سوى شهدا در جا مى ايستم ناى 
رفتنم نمانده، مى ايستم و دور شدنم از شهدا 
را نظاره مى كنم، در دلم غوغايى به پا مى شود، 

نكند به واقع از شهدا دور شوم.

در حوالى امروز2

در نشست كتابخوان بهارستان
 ويژه نمايندگان مجلس عنوان شد

  بهره بردارى از كتابخانه مركزى مشهد 
در ايام دهه فجر 

قدس: براى نخستين بار در كشور نشست كتابخوان بهارستان 
با ارائه كتاب توســط 6 تن از نمايندگان مردم استان خراسان 

رضوى در مجلس شوراى اسالمى برگزار شد.
اين نشســت با حضــور حجت االســالم نصــراهللا پژمانفر، 
نماينده مردم مشــهد و كالت، بهــروز بنيادى نماينده مردم 
كاشــمر، خليل آباد و بردسكن، سعيد باستانى نماينده مردم 
تربت حيدريه، زاوه و مه والت، حميد بنايى نماينده مردم گناباد 
و بجستان، جليل رحيمى جهان آبادى نماينده مردم تربت جام، 
تايباد و باخرز و حسين مقصودى نماينده مردم سبزوار، جغتاى، 
داورزن ،خوشــاب و جوين در مجتمع اقامتى فرهنگى آفتاب 
واليت مشهد مقدس برگزار شد.مدير كل اداره كتابخانه هاى 
عمومى خراســان رضوى در اين نشست با بيان اين كه توقع، 
انتظار و خواهش ما از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراى 
اسالمى اين است كه در حوزه بودجه نهاد كتابخانه هاى عمومى 
عنايت ويژه ترى داشته باشيد، تصريح كرد: اميدواريم با دفاع 
نمايندگان مجلس در صحن علنى خانه ملت شــاهد افزايش 
بودجه نهاد كتابخانه هاى عمومى باشيم. حجت االسالم سبزيان، 
ادامه داد: از پيگيرى هاى مجدانه حجت االسالم پژمانفر نماينده 
محترم مردم مشــهد و كالت در تأســيس كتابخانه مركزى 
مشهد تمجيد مى كنم و اميدواريم اين پروژه بزرگ ملى در دهه 
فجر امسال به ثمر بنشيند.در ادامه اين نشست حجت االسالم 
نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم مشــهد در مجلس با بيان اين 
كه وجود كتابخانه و اينكه كتاب در دسترس بهره بردار باشد 
و براحتى به كتاب دسترســى پيدا كند يكى از مسائلى است 
كه بايد به آن پرداخته شــود، عنوان كرد: در شــهر مشهد به 
عنوان شهر مذهبى اگر كتابخانه هاى خصوصى را كنار بگذاريد، 
با عنايت به گزارشات رسيده سطح استفاده از كتاب و فضاى 
مورد بهره بردارى در مشهد از همه كشور پايين تر است. بنيادى، 
نماينده مردم كاشمر در مجلس هم با بيان اين كه يكى از نكات 
مورد غفلت در مباحث فرهنگى آن است كه با عنايت به دامنه 
وسيع نوشــتارى در مورد مسائل مبتال به امروز، انتخاب يك 
كتاب براى مطالعه ساده نيست، تصريح كرد: به نظرم معرفى 
كتاب يك كار كليدى است. در اين مراسم ساير نمايندگان به 

معرفى كتاب مورد عالقه خودشان پرداختند. 

رزم حسينى :
  تصميم بر تغييرات جدى فرمانداران ندارم

مهر: استاندار خراسان رضوى گفت: تصميم بر تغييرات جدى 
در حوزه فرمانداران ندارم و از فرصت باقيمانده تا پايان دولت 
براى توسعه استان استفاده مى شود.عليرضا رزم حسينى در 
ديدارنمايندگان و مسئوالن ســبزوار در استاندارى خراسان 
رضوى اظهار كرد: بايد فرمانداران و اجزاى مختلف، فرمانداران 
و مسئوالن توسعه باشند نه مســائل جاريه و با شكل گيرى 
مدل هاى اقتصادى بايد تبديل به كارگزاران اقتصاد مقاومتى 
شوند.اســتاندار خراســان رضوى ادامه داد: اقتصاد متوسط 
خراسان رضوى بســيار قوى است و اين خود ظرفيتى مهم 
براى اين خطه و نشــان از توان اقتصاد خرد و متوسط دارد و 
بايد اين بخش به سطحى برسد كه شايسته اين ديار خورشيد 

به عنوان الگويى ملى است.

  اعزام 2 دوچرخه سوار دانش آموز 
از قدمگاه به اردوى كشورى

دررود- خبرنگارقدس: دو دوچرخه ســوار دانش آموز به 
نام هاى «سيدعليرضا قدمگاهى» 15 ساله و «حسين سعادتى» 
14ساله از مدرسه توحيد شهر قدمگاه كه در دوچرخه سوارى 
مقام اســتانى كسب كرده اند، با حضور جمعى از مسئوالن به 
اردوى تداركاتى تيم ملى استعداد هاى برتر كشورى اعزام شدند.
رئيس آموزش و پرورش زبرخان تمرين اين دوچرخه سواران 
را در زنــگ ورزش و با تالش هاى زرگرانى مربى تربيت بدنى 
آموزش و پرورش بيان كرد و گفت: اين دو  دانش آموز در كمتر 
از چهار ماه به اين موفقيت رسيدند. سيد مجتبى تاراش با بيان 
اين كه در اين اردو 33 نفر از كشــور حضور دارند و خراسان 
رضوى سهميه 6 نفرى دارد، افزود: از استان خراسان رضوى 6 
نفر اعزام مى شوند كه با تالش هاى مربيان، اوليا و دانش آموزان 
2 نفر از اين تعداد از زبرخان هســتند. در مراسم اعزام اين دو 
دوچرخه سوار، مسئوالن آموزش و پرورش، شهردارى، شوراى 

شهر، تربيت بدنى و اولياى آنان حضور داشتند.

  30 درصد شبكه و تاسيسات آب 
خراسان رضوى فرسوده است

ايرنا: سرپرست شركت آب و فاضالب خراسان رضوى گفت: 
30 درصد شبكه و تاسيسات آب در شهرهاى زيرپوشش اين 
شركت فرسوده است.عباس مهرى افزود: طول خطوط انتقال 
آب در 73 شهر اين استان به جز مشهد، يك هزار و 643 
كيلومتر و طول شبكه توزيع آب نيز 6 هزار و 241 كيلومتر 
است. وى با بيان اينكه كمبود اعتبارات از چالش هاى اين 
شركت است، اظهار داشت: طى 9 ماه امسال 6 هزار و 688 
رشته انشعاب آب در اين استان اصالح و بازسازى شده است.
وى گفت: همچنين در اين مدت يك هزار و 570 انشعاب غير 

مجاز در استان به انشعاب مجاز تبديل شد.

  تشييع يكى از شهداى سانحه
 سقوط هواپيماى707 در نيشابور

نيشــابور- خبرنگار قدس: مردم واليتمدار و شهيدپرور 
نيشابور در تشييعى باشكوه با پيكر مطهر «شهيد ستوان يكم 
محمد رضا طاهرى» از شهداى سانحه سقوط هواپيماى707 
وداع كردند.در حالي كه اقشــار مختلف مردم، مســئوالن، 
نيروهاى نظامى و انتظامى شهرســتان نيشابور براي شركت 
در مراســم تشييع پيكر مطهر «شهيد ســتوان يكم محمد 
رضا طاهرى» در مســجد صاحب الزمان(عج) نيشابور حاضر 
شــده بودند، با مارش عزاى رزم نوازان تيپ 21 امام رضا(ع) 
مردم واليتمدار و شــهيدپرور نيشابور با شكوهى مثال زدنى 
به استقبال اين شــهيد رفتند و با دست هايى كه به تمناى 
شفاعت شهدا در آخرت به سوى تابوت پيكر مطهر اين شهيد 
بلند شــده بود با ياد سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا 

الحسين(ع) تعزيت و عزادارى كردند.
در ادامه پيكر مطهر «شهيد ستوان يكم محمد رضا طاهرى» 
به ايوان مسجد جامع نيشابور منتقل شد و سپس نماز ميت 
بر اين پيكر مطهر اقامه شــد.پيكر مطهر «شهيد ستوان يكم 
محمد رضا طاهرى» پس از تشييع در نيشابور جهت تشييع به 
شهرك امام بخش ميان جلگه منتقل و در روستاى اسالم آباد 

آرام گرفت تا براى همه اعصار و نسل ها چراغ راهى باشند.

در پى انتشار يك ويديوى تبليغاتى
  سركنسول عراق در مشهد به بغداد 

فراخوانده شد
قدس: وزارت امور خارجه عراق در پى انتشــار يك ويديوى 
تبليغاتى، سركنسول اين كشــور در شهر مشهد را به بغداد 
فراخواند.ويديويى در رســانه ها و فضاى مجازى عراق منتشر 
شــده است كه «ياسين شريف» سركنسول عراق در مشهد را 
در حــال تبليغ براى يك مركز جراحى زيبايى و معرفى آن با 
جزئيات به شهروندان عراقى نشان مى دهد.در اين ويديو كه به 
نظر مى رســد در دفتر كار سركنسول ضبط شده است وى به 
تفصيل از انواع خدمات و جراحى هايى كه در اين مركز جراحى 
زيبايى انجام مى شــود سخن گفته است.سركنسول عراق در 
مشــهد در اين ويديو، نام مديــران اين مركز جراحى زيبايى 
در مشــهد را مى برد و ضمن تشكر از آن ها تأكيد مى كند كه 
اين مركز زيبايى خدمات بســيار خوب با قيمت مناسب را به 
شهروندان عراقى ارائه مى كند.از اين رو اخبار العراق گزارش داد 
كه وزارت خارجه عراق اعالم كرد كه در پى انتشار اين ويديو 
در شبكه هاى اجتماعى، محمد على الحكيم، وزير خارجه عراق، 

سركنسول اين كشور در مشهد را احضار كرده است.

مديركل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوى عنوان كرد
  پاتوق فرهنگى مكانى براى گفت و گوى 

سنت و مدرنيته 

فخرايى: مديركل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوى با اشاره به 
اينكه يكى از اجزاى هويت در مشهد پاتوق هاى فرهنگى است، 
گفــت: پاتوق فرهنگى با توجه به موقعيت جغرافيايى بهترين 
مكان براى گفت و گوى سنت و مدرنيته است.جعفر مرواريد در 
مراسم افتتاح كافه فرهنگ و هنر (پاتوق خاص هنرمندان) با 
بيان اينكه افتتاح كافه فرهنگ بسترى براى ديالوگ اصحاب 
فرهنگ و هنر در مشهد خواهد بود، گفت: مشهد را از منظرهاى 
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و هويتى مى توان نگاه 
كرد، نگاه هويتى به مشهد يعنى حفظ تمامى عناصرى كه يك 
هارمونى و سازش را براى يك شهر به منزله موجود زنده فراهم 
مى كند، شــهرى كه در حال تپيدن است و شهرى كه چون 
زنده هست و نيازمند تمامى عناصر و اجزاست.وى با اشاره به 
اينكه اين شهر هيچ شهرى را حذف نمى كند و گذشته اش چراغ 
راه آينده است، افزود: توسعه مشهد بر مبناى بستر و خوانش 
گذشته است، توسعه تمدنى مشهد به خاطر حضور امام رضا(ع) 
و بركات معنوى و فضاى فرهنگى پيرامون آن رخ داده است.وى 
با اشاره به اينكه كافه فرهنگ همان نگاه را براى يك نقد رو به 
آينده و ايده و نظريه پردازى جمعى دارد و با كمك خرد جمعى 
مى توانيم مفاهيم فرهنگى را محقق سازيم، گفت:ديالوگ ميان 
فرهنگى، اديانى و مذهبى باعث پيشرفت انقالب اسالمى خواهد 
شد، انقالب اســالمى يك انقالب گفت و گو بود و مدل توسعه 
انقالب سرشت انقالب را نشان مى دهد.مرواريد با تأكيد بر اينكه 
اميدواريم اين قالب جديــد فرهنگى بتواند مفاهيم انقالب را 
متناسب با نياز جامعه هماهنگ سازد، افزود:اين پاتوق فرهنگى 
با توجه به موقعيت جغرافيايى بهترين مكان براى گفت و گوى 

سنت و مدرنيته است.
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قدس   عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: وظيفه معلم تراز انقالب اسالمى اين 
است كه انسان هاى فاضل براى جامعه بافضيلت اسالمى تربيت كند.

حسن رحيم پور ازغدى در گردهمايى 5000 نفرى بسيجيان فرهنگى كه در حرم مطهر 
رضوى برگزار شد، با بيان اينكه تمام مشكالت بشر به جهل برمى گردد، ابراز كرد: انسان 
بايد از جهل بترسد و با عقل خو بگيرد، عقل معاش و عقل معاد مسير هدايت افراد است.

وى افزود: در نظام آموزشى بايد عقل معاش و عقل معاد هر دو با هم و در كنار هم باشند 
و وظيفه معلم تراز انقالب اســالمى اين اســت كه دنيا و آخرت را به درستى شناخته، 

طراحى و مديريت كند تا بتواند انسان فاضل براى جامعه بافضيلت تربيت كند.
عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى تصريح كرد: خروجى آموزش و پرورش، دانشگاه و 
حوزه بايد كسانى باشند كه بتوانند با يك تقسيم كار درست مشكالت معاش و معاد مردم 

را به طور مشخص حل كنند.
رحيم پور ازغدى ادامه داد: درست ترين برنامه ريزى و مديريت براى تأمين معاش مردم 
توجه به نيازهاى مادى است، اما نبايد فقط به معاش و توسعه مادى منحصر شد، چرا 
كه زندگى انسان ابدى بوده و بايد براى آخرت او نيز كارى انجام شود.وى با بيان اينكه 
انسان به معاش و معاد نياز دارد، عنوان كرد: در اسالم و مكتب اهل بيت(ع) معاش و معاد 
از هم تفكيك نشده اند، پس در نظام آموزشى نيز بايد به هر دو آن ها با هم توجه شود.

عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى معاش را مقدمه معاد دانست و اظهار كرد: دنيا بدترين 
هدف و بهترين وسيله است، هدف براى انسان سعادت اخروى بوده و انسان بدون وسيله 

كه همان دنياست نمى تواند به اين هدف نائل آيد.رحيم پور ازغدى با بيان اينكه معاش 
تفاوت نظام آموزشى اسالمى با نظام آموزشى سكوالر و غربگراست، عنوان كرد: زندگى 

عاقالنه و درست دنيا مقدمه اى براى زندگى ابدى و اخروى است.

عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى در گردهمايى بسيجيان فرهنگى:

تربيت انسان فاضل وظيفه معلم تراز انقالب اسالمى است

تشييع پيكر مطهر 10 شهيد مدافع حرم و دفاع مقدس 
پيكرهاى مطهر 10 شــهيد دوران دفاع مقدس و مدافع حــرم اهل بيت(ع) روز 
گذشته و در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مشهد تشييع شد.

در اين مراسم كه با حضور آحاد مردم مشهد، زائران و خانواده معظم شهدا از ميدان 
شــهدا تا حرم مطهر رضوى برگزار شد جمعى از مسئوالن اجرايى، نيرو هاى نظامى 
و انتظامى نيز حضور داشــتند.پس از طواف شهدا در مضجع منور رضوى، آيت اهللا 
سيداحمد علم الهدى امام جمعه مشهد بر پيكر مطهر اين شهيدان نماز اقامه كرد.پيكر 
پنج شهيد مدافع حرم اهل بيت(ع) به نام هاى سيد خداداد حسينى، حسن قنبرى، 
ســيد عزيز حسينى، سيد حسن حسينى و على جان عليزاده كه در نبرد با عوامل 
تكفيرى و معاند در ســوريه به شهادت رسيده اند پس از تشييع در مشهد در گلزار 
شهداى بهشت رضا مشهد به خاك سپرده شد.چهار نفر از پنج شهيد تازه تفحص 
شده دفاع مقدس، شهداى عراقى لشكر بدر بودند كه در عمليات كربالى پنج به درجه 
رفيع شــهادت نائل شده اند كه پس از طواف در بارگاه منور رضوى جهت تشييع به 
عراق منتقل  شدند.پنجمين شهيد تازه تفحص شده دفاع مقدس استان هم شهيد 
حســن عيسى زايى، جمعى لشــكر 88 زاهدان بود كه در دى ماه سال 1365 طى 
عمليات كربالى 6 در منطقه سومار به شهادت رسيده وپس از تشييع و طواف درحرم 

مطهر حضرت رضا(ع) به سرخس منتقل و در آن شهر تشييع و تدفين خواهد شد.

فارس: عضو مجمع تشــخيص مصلحــت نظام گفت: 
بزرگداشت شهدايى مانند شهيد محراب براى ماندگارى 
تجربه موفقيت يك ملت است، چرا كه كسانى مى خواهند 

كيلومتر پيشرفت انقالب به فراموشى سپرده شود.
ســعيد جليلى در مراســم ســالگرد فرمانده دالور تيپ 
انصار الرضا(ع) سردار شهيد على اصغر حسينى محراب در 
محل مسجد رضوان كوى طالب مشهد با طرح اين سؤال 
كه چه كسى جنگ را از اين كشور دور كرد؟ گفت: امثال 
شهيد محراب و شهيد برونسى بودند كه جنگ را از ايران 
دور كردند، به گونه اى كه 30 ســال است دشمن جرئت 

ندارد به مرزهاى ايران نزديك شود.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام افزود: نترســيدن 
از دشمن و با شــجاعت در مقابل دشمن ايستادن، عين 
آيه قرآن اســت و امام هم در ســخنرانى هاى خود به اين 
موضوع اشاره داشته اند، به گونه اى كه امروز مى بينيم يك 
نويســنده آمريكايى در مقاله اى بــه اين موضوع كه تمام 
رؤســاى جمهور آمريكا به اين ادعاى امام(ره) كه آمريكا 

هيچ غلطى نمى تواند بكند، معترف اند.
وى اظهار كرد: دشــمن زمانى دنبــال تغيير رژيم و مهار 
دوگانه و تغيير رفتار بود، اما نتيجه نگرفتند، بايد اين مسائل 

را دنبال كنيم تا بفهميم كه امروز سراغ چه آمده اند.

جليلى با اشــاره به اينكه پوشــاندن موفقيت هاى انقالب 
از چشم نســل جديد يكى ديگر از ابزارهاى دشمن است، 
ادامه داد: دشــمن مى خواهد با سرپوش گذاشتن بر روى 
واقعيت هاى انقالب و موفقيت هاى نظام آن را از ديد نسل 
جديدى كه ميراثدار انقالب اســت، پنهان ســازد تا نسل 

جديد موفقيت ها را نبيند.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با طرح اين سؤال 
كه چرا دشمن اينقدر عربده مى كشد و امكاناتش را بسيج 
مى كند؟ بيان كرد: دشمن مى خواهد اجازه ندهند نعمت 
انقالب اسالمى يعنى امنيت ايران ديده شود، زيرا در اوج 

ناامنى منطقه، ايران امن ترين كشور منطقه است.

وى با اشاره به اينكه دشمن هزينه زيادى كرده تا كشور را 
بى ثبات و ناامن جلوه دهد، اضافه كرد: دشــمن تمام توان 
خود را به كار گرفته تا ايران به موفقيت دست نيابد، اما امروز 

در شاخص ها عكس اين مسئله را مى بينيم.
جليلى برگزارى بزرگداشت شهدايى مثل شهيد محراب 
را براى مانــدگارى تجربه موفقيت يك ملت دانســت و 
عنوان كرد: بزرگداشت شــهداى كربالى 5 و ساير شهدا 
سرمايه اين ملت و تجارب آن هاست، اما كسانى هستند كه 
مى خواهند كيلومتر پيشرفت انقالب را به فراموشى بسپارند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه بايد 
حافظه تاريخى ملت حفظ شود چرا كه كسانى مى خواهند 
آلزايمر سياســى را به يك ملت تحميل كنند تا فراموش 
كنيم چه موفقيت هايى داشته ايم، گفت: اگر كسى در يك 
محاسبه دچار اشتباه و ورشكستگى شود و اگر ملتى نيز 
در محاسبه ثروت خود دچار اشتباه شود، كشور نيز دچار 

مشكل مى شود.
جليلى با اشاره به 17 هزار شهيد ترور در كشور كه در ميان 
آن ها، رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه نيز هستند، بيان 
كرد: اين آمارى كه بيان شد جدا از شهداى جنگ تحميلى 
اســت، بايد بدانيم كه مســير انقالب ما از ساير انقالب ها 

متفاوت بوده است.

در مراسم سالگرد سردار شهيد على اصغر حسينى محراب عنوان شد

كسانى مى خواهند كيلومتر پيشرفت انقالب به فراموشى سپرده شود

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 
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منتظر سوژه هاى شما از طريق 
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