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مشاور عالی مقام معظم رهبری
در امور نیروهای مسلح:

آیت ا ...علم الهدی در خطبه مجازی
 4مهرماه مطرح کرد:

خونشهیدحاجقاسمسلیمانی
راه قدس را خواهد گشود

تحریف تاریخ برای توجیه
مذاکره با آمریکا
معاوندادگستری
خراسانرضویاعالمکرد:

جلوگیریازتعطیلی
 ۶۰واحد تولیدی
در استان در  3ماه
اول امسال
صفحه3

برگزاری رزمایش
مواسات و کمک
مومنانه در سپاه
(ع)
امام رضا
صفحه1
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کهن سال ترین
تعزیه خوان کشور در
بردسکن دارفانی را
وداع گفت
صفحه۲

شنبه  5مهر  8 / 1399صفر 1442
 4صفحه/شماره  / 451۴قیمت 600 :تومان

بررسیمشکالتپرترددترینمرزشرقیکشوردرگزارش میدانیخراسان رضوی

خوابسنگینتریلیها ومسئوالن
درمرزدوغارون!

صفحه4

خطر تحریف دفاع
مقدس توسط دشمنان
خارجی و داخلی

ریل باس
فعالبهجای
قطاربرقی
مشهد-گلبهار

مجریطرحپنبهوزارتجهاد
کشاورزیاعالمکرد:

خراسان رضوی
مهمترینقطبتولید
پنبه در کشور
صفحه3

توزیع ۳۵۰بسته لوازم
تحریر در شهر خرو

صفحه2

صفحه۲

رزمایــش مواســات و کمــک مومنانه در
ســپاه امام رضــا (ع) با اهــدای جهیزیه،
ســبد کمــک معیشــتی و لــوازم تحریــر
در مشــهد برگــزار شــد .بــه گــزارش
 ، Alamolhoda.comنماینــده ولــی
فقیه در استان در این مراسم گفت :نهاد
مقدس سپاه پاسداران تبیین کننده این
واقعیت اســت که به عنوان محور اقتدار
این نظام و انقالب در همــه عرصه هایی
کهبهابقایاینانقالبنیازمنداستمرد
ومردانهایستادهومجاهداتشازجریان۸
سالدفاعمقدسالگوگرفته است.آیت
ا ...علم الهدی افزود :این قرارگاه موفق
بهتهیه 300هزاربستهمعیشتیو550
هزارجهیزیهو 20هزاربستهلوازمتحریر
شــده اســت و فعالیت های عزیزان ما در
سپاه پاسداران انقالب اسالمی،کمیته
امدادوستاداجراییفرمانامام(ره)ودر
ذیل این قرارگاه فعالیت های مســاجد و
خیرانقرارگرفتهاست.

مشاورعالیمقاممعظمرهبریدر
امورنیروهایمسلحمطرحکرد:

خون شهید حاج قاسم
سلیمانی راه قدس را
خواهد گشود

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت:
خون شــهدای دفــاع مقــدس راه کربال را
بــاز کــرد و خــون شــهدای مدافــع حــرم
همچون شهید حاج قاسم ســلیمانی راه
قدس را خواهد گشود .به گزارش آستان
نیوز ،سردار سرلشکر ســید یحیی رحیم
صفــوی در همایــش «چهلمین ســالگرد
دفاع مقدس» در آســتان قــدس رضوی،
افزود :اســتان خراســان در کنار قهرمان
پــروری ،بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای
فرهنگیوتمدنی،دفاعازاسالم،صنعتی،
گردشگریوامنیتیبهشمارمیرودوسال
های ســال اســت که امنیت جنوب شرق
توسطبچههایخراسانتامینمیشود.
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در شورای اداری چناران
مطرحشد

صفحه3

برگزاری رزمایش
مواسات و کمک مومنانه
در سپاه امام رضا (ع)

رئیس شورای ملی زعفران
مطرح کرد:

دسترنجزعفرانکاران
درجیبسوداگر
خارجی

امامجمعهتربتجام
مطرحکرد:

خبر

دستگیری۸۰
شکار چی متخلف از
ابتدای سال در
تربت جام
صفحه۲

آیتا...علمالهدیدرخطبهمجازی 4مهرماهمطرحکرد:

تحریف تاریخ برای توجیه مذاکره با آمریکا

آیتا ...علمالهدی در ســیامین هفته برگزار نشدن
نماز جمعه مشــهد ،مطالبــی را درباره دفــاع مقدس
و پذیرش قطعنامه  598توســط امام راحــل ،متارکه
جنگ امام حســن(ع) با معاویه و «صلح» خواندن آن،
جریان تحریف و تالش برای استفاده از تحریف تاریخ
به منظور مقاصد سیاســی در قالــب «خطبه مجازی»
جمعه 4مهرمــاه در حرم امام رضــا(ع) مطرح کرد .به
گزارش،Alamolhoda.comاهممواردمطرحشده
درادامهمیآید:
* معمــوال جریانهــا و عواملــی کــه درصــدد تثبیت
اندیشــههای انحرافــی و نظریــات باطــل خودشــان
هستند،ازتحریفاستفادهمیکنندیعنیموقعیتها
و خصوصیتهایــی را که در تاریــخ زندگی اجتماعی
مردم رخ داده چه مربوط به صدر اسالم و چه مربوط به
آنچهدرعرصهزندگیمابهوجودآمدهاست،برخالف
واقعیتتحریفمیکنند.
* کســانی که امروز در خط مذاکره با آمریکا هستند و
چنین میپندارند که مذاکــره با آمریکا ،خاتمه بخش
تماممضیقههاوفشارهایاقتصادیاستکهاستکبار
جهانی دارد بر ما وارد میکند ،اینهــا در مقام اثبات
نظریهباطلخودشانبهتحریفتاریخمتوسلمیشوند
وجریانمذاکرهباآمریکاراتنزیرمیکنندبهدوقضیه؛
یکی این که امام بزرگوار مــا در پایان جنگ تحمیلی،
قطعنامه 598را پذیرفتنــد و دوم به جریان صلح امام
حســن مجتبی(ع) با معاویه در حالی که هر دو قضیه
در مســئله مذاکره با آمریکا به هیچ وجه قابل مقایسه
نیست.
* قطعنامــه 598کــه در پایــان جنگ به وســیله امام
بزرگوار پذیرفته شــد ،در زمانی بود که ما پیروز جنگ
بودیم ،بر دشمن مسلط شــده بودیم که امام قطعنامه
 598را پذیرفتند و تعبیر امام از پذیرش این قطعنامه
این بود کــه «جام زهر نوشــیدند» ،زهر نوشــیدن امام
رضوانا ...تعالی در حالی که ما پیروز جنگ بودیم به
این دلیل بود که به نتیجه نهایی شهادت شهدایی که
دردورهدفاعمقدسسرمایهگذاریکردیم،نرسیدیم؛
اگرآنروزجنگادامهپیدامیکردکهصدامرابراندازی
میکردیمونظامبعثعراقبهدستمادرعراقسقوط
کردهبود،آمریکابرعراقمسلطنمیشدومردممظلوم
عراقبعدازمظالمجانکاهیکهازحاکمیتحزببعث
و صدام کافر تحمل کرده بودند ،بــه این همه جنایات
نابکارانه آمریکاییهــا در عراق مبتال نمیشــدند که
متاسفانههنوزهمگرفتارومبتالهستند.قصدآمریکا
ازمذاکره،مسلطشدنبرکشوراست.
* عین همین قضیه در ماجرای صلح امام حسن(ع)
بود ،البتــه صلح امام حســن(ع) صلح نبــود ،متارکه
جنگ بــود؛ وجود مقدس امــام حســن(ع) در مقابل
معاویه وقتی در جنگ قرار گرفتنــد ،معاویه با تزویر و

جنگی که انجام داد ،لشــکر امام را از هم پاشاند80،
هزار نفر از لشکر امام ،شب خوابیدند و صبح به لشکر
معاویه پیوستند ،لشــکر از هم پاشیده شــد ،این نبود
که امام باید با یک عدد اندک از صحابه و یارانش مثل
سیدالشهدا(ع) جنگ را ادامه میداد تا کشته شود،
اگر جنگ ادامه پیدا میکرد ،مســئله به کشته شدن
اماممجتبی(ع)تمامنمیشد،معاویهامامحسن(ع)را
میکشتوبعدمیگفتمردمازمنخواستندکهامام
حسن(ع) را بکشم! یعنی زمینه را طوری آماده کرده
بودکههمینیارانامامحسن(ع)کهبهمعاویهگرویده
بودند،اینهاازمعاویهتقاضاکنندکهاماممجتبی(ع)
را بکشند و به این وسیله با کشتن امام حسن(ع) ،هم
بر مردم ،بر اســام و بر امت مسلط میشــد و هم رگه
و جریان امامت و والیت قطع میشــد چــون اگر امام
حسن(ع) به شهادت میرســیدند ،باید امام حسین
همکشتهمیشدند،دیگرجریانانقالبکربالوتداوم
امامتپیشنمیآمدبنابراینوجودمقدسامامحسن
(ع)،مصلحترادرمتارکهجنگدیدندوازجنگکنار
کشیدند.
* حاال مذاکره با آمریکا واقعا تنزیر دارد با صلح امام
حسن(ع) و متارکه جنگ ایشان با معاویه؟ ما االن به
لطف خدا در منطقه بهعنــوان یک قدرت مطرحیم،
جریان ما که جریان مقاومت اســت ،هم آمریکا و هم
اذناب آمریکا را در منطقه مستأصل کرده ،در چنین
شــرایطی ،آمریــکا میگوید با مــا مذاکــره کنید که
تسلیم ما شوید ،درست است ما برویم؟

رئیسکلدادگستریاستاندربازدیدازآزمونوکالتمرکز
وکال،کارشناسان رسمی ومشاورانخانواده:

احقاق حق باید در وکالت در اولویت
قرار گیرد
رئیس کل دادگستری اســتان به همراه محمد
کاظم فالح هــروی معاون قضایی دادگســتری
و علــی غفــوری رئیس مرکــز وکالی خراســان
رضــوی ،از محل برگــزاری آزمــون وکال بازدید
کردند.
غالمعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان
در ایــن بازدید گفــت :در وکالت آن چــه باید در
اولویــت قرار گیــرد ،احقــاق حق اســت .اگر در
وکالت احقاق حق و اجرای قانون در درجه اول
قرار گیرد ،این وکالت می تواند بالی باشد برای
عدالت ،قضــاوت و اجــرای قانــون و امیدواریم
با برگزاری ایــن آزمون هــا بتوانیم با شکســتن
انحصار و با شایسته ساالری ،افراد نخبه و افراد
فاضــل را از میان این عزیــزان گزینــش کنیم تا
بتوانند قضات و قوه قضاییه و مردم را در اجرای
حق و قانون یاری کنند.
علــی غفــوری رئیــس مرکــز وکالی خراســان

رضــوی نیــز در
ایــن بازدیــد ،از
حضــور  5420نفــر
شــرکت کننــده کــه
   3 8 2 5نفر آ نهــا
خانــم و  1595نفر آقــا بودند بــا رعایت کامل
پروتکلهای بهداشــتی در دانشگاه فردوسی
و علوم پزشکی مشهد خبر داد و ضمن تشکر از
تمامی عوامل آزمون گفت :تعداد افراد شرکت
کننده نســبت به ســال قبل  24درصد کاهش
داشته اما تعداد مورد نیاز قبول شدگان همانند
سال گذشــته اســت و افرادی که در این آزمون

شرکت کردند ،از شانس بیشتری برای پذیرش
برخوردار هستند.
وی بیان کرد :تالش مرکز وکال این است که در
کمترین زمان ممکن امــکان برگزاری مصاحبه
شــفاهی پذیرفته شــدگان آزمون کتبی فراهم
شــود تا بتوانیم تا پایان ســال  99شــاهد شروع
کارآموزی پذیرفته شدگان باشیم.

