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برگزاری یادواره شهدای وحدت
درمشهد
دوازدهمین یادواره گرامی داشــت و تکریم شهدای
وحدت روز پنج شــنبه با حضــور جمعی از ســرداران
سپاه پاسداران انقالب اســامی و خانواده شهیدان
در مشــهد برگــزار شــد.فرمانده قــرارگاه منطقهای
ثامناالئمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران در این
آیین گفت :سردار شهید شوشتری در مسیر اقدامات
عملی وحــدت و نیز عرصــه اقدامات علمــی وحدت
گام برداشت و تالش بســیاری کرد.به گزارش ایرنا،
سردار ســرتیپ پاسدار سیدحســن مرتضوی افزود:
امروز امت اسالمی ب ه شدت نیازمند وحدت در برابر
توطئههای دشــمنان اســت و برگزاری دوازدهمین
یادواره شــهدای وحدت نیز توفیقی در همین مسیر
اســت.وی ادامه داد :فرماندهی ســردار شوشــتری
در طول زمان در جریان بود و او برای ما تمامشــدنی
نیســت و نخواهد بود .هر چه در فرماندهی سرداران
شــهید شوشــتری و محمدزاده بیشــتر تعمق کنیم،
درمییابیمکههنوزبرایرسیدنبهقلهبرجستهمورد
انتظار انقالب اسالمی و این شهدای عزیز راه درازی
را باید طی کرد.یادواره شــهدای وحــدت در گرامی
داشت سالگرد شهادت سرداران نورعلی شوشتری
و رجبعلی محمــدزاده و  ۴۰تن از فرماندهان ســپاه
و ســران طوایف اهل ســنت و جمعی از مردم شیعه و
سنی برگزار می شود که  ۲۶مهرماه سال  ۱۳۸۸بر
اثر انفجاری تروریستی در منطقه پیشین شهرستان
ســرباز در استان سیســتان و بلوچســتان به شهادت
رسیدند و معروف به شهدای وحدت شدند.

تجمع حوزویان مشهد در
اعتراض به اقدامات تروریستی
علیه شیعیان افغانستان
جمعی از حوزویان مشهد با تجمع در مدرسه علمیه
نواب به اقدامات تروریستی علیه شیعیان افغانستان
و کشــتار آنها اعتراض کردند .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران جــوان ،آیت ا...ســلیمانی نماینده ولی
فقیهوامامجمعهکاشانروزپنجشنبهدرایناجتماع
و در جمــع صدها طلبــه و روحانی مشــهدی گفت:
امیدواریــم جبهــه مقاومت در کشــور همســایه و در
میان مردم افغانستان رشد و بستر نابودی استکبار
را در منطقــه فراهم کند.وی ضمن تجلیــل از اقدام
حوزههایعلمیهدرمحکومیتجنایاتدرافغانستان
ادامهداد:جامعهجهانیدربرابرمسئلهکوچاجباری
و کشتار شیعیان در افغانســتان و جنایات علیه آنان
مهر ســکوت بردهان زده اســت.وی تاکید کرد :چه
دســتی در کار است که شــیعیان باید در افغانستان
گروه گروه کشــته شــوند یا هجرت اجبــاری کنند؟
مزارع و منازل شان سوزانده شــود و رمهها بر مزارع
آنانهجومبیاورندوممانعتینیزازایناعمالنشود.
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آیتا ...علمالهدی درخطبه نماز جمعه مطرح کرد:

وحدت راه پیروزی برجبهه استکبار
بهبودی نیــا -امــام جمعــه مشــهد گفت:
با ایــن که مــا بگوییم شــیعه و ســنی برادرند
،مراســم تشــکیل دهیم ،کنار هم بنشینند و
با هم حرف بزنند وحدت درســت نمیشود.
دنیای کفر و الحاد دســت به دســت هم داده
انــد تــا پیغمبــر(ص) را برانــدازی کننــد ،در
مقابل ایــن دنیای کفر یک جبهــه و یک صف
بیشــتر وجود ندارد و آن جبهه وسط انقالب
اسالمی ایران است و باید همه دست به دست
هم دهند و با دشــمن بجنگند  ،وحدت برای
این است.به گزارش خراســان رضوی ،امام
جمعه مشــهد در خطبه دوم نمــاز جمعه روز
گذشــته مشــهد ضمن تبریک والدت پیامبر
اکرم (ص) و امام صادق (ع) بــه ذکر وقایعی
که همزمــان بــا تولد حضــرت محمــد (ص)
در جهــان اتفاق افتاد اشــاره کــرد و در ادامه
ضمن گرامــی داشــت هفته وحــدت گفت:
ایــن هفته مقــارن بــا والدت حضــرت محمد
(ص) و امام صادق (ع) است و به عنوان هفته
وحدت نام گذاری شده است .مسلمانان یک
کتاب قرآن  ،یک قبلــه و یک پیغمبــر دارند و
در توحید یکی هســتند .وحدت یک واقعیت
اســت که در جبهه ای کــه دشــمن در مقابله
و براندازی با رســول ا ...تشــکیل داده است
همه افــرادی که پیغمبــر را قبــول دارند باید
کنار هــم بایســتند و با دشــمن بجنگند.آیت
ا ...علمالهــدی افزود :بــا این که مــا بگوییم
شیعه و سنی برادرند ،مراسم تشکیل دهیم
،کنار هم بنشینند و با هم حرف بزنند وحدت
درست نمیشود .دنیای کفر و الحاد دست به
دست هم دادهاند تا پیغمبر را براندازی کنند
در مقابل این دنیای کفر یک جبهه و یک صف
بیشــتر وجود ندارد و آن جبهه وسط انقالب
اسالمی ایران است و باید همه دست به دست
هم دهند و با دشــمن بجنگند  ،وحدت برای
این است.وی تصریح کرد :دشمنان از همین

می ترســند و وحشــت دارند که مســلمانان
دنیا یکی شوند و در مقابلشان بایستند .آنها
می دانند با این شرایط از پس مسلمان ها بر
نمی آیند و قدرت براندازی اسالم را ندارند.
امام جمعه مشــهد بیان کــرد :هفته وحدت
امسال ما مقارن با شهادت شهدای وحدت در
سرزمین بلوچستان است ،آن جا که سرداران
رشید اسالم در جامعه شــیعه با سران قبایل
بلوچ که اهل تسنن هســتند در کنار هم قرار
میگیرنــد تــا با هــم یکــی شــوند و در مقابل
دشــمن بایســتند و دشــمن با عوامل مزدور
دســتنشــانده جنگ نیابتــی وارد عمل می
شود و تعداد زیادی از این افراد را به شهادت
می رساند.نماینده ولی فقیه در استان اظهار
کرد :شهید شوشتری و شهید محمدزاده در
مقاطع مختلف در ســرزمین بلوچســتان در
دسترس دشمن بودند چرا در آن لحظه که با
روسای بلوچ و روسای سنی بلوچ در کنار هم
قرار گرفتنــد آن ها را در کنار هم به شــهادت
رساند؟به خاطر این که اربابان آمریکایی شان

وزیر علوم در مشهد:

دانشجویان،خود را به ترازجمهوری اسالمی برسانند
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری گفــت:
دانشــجویان با فراگرفتــن ویژگیهای مثبت
از اســتادان و ســایر دانشــگاهیان میتواننــد
به فردی با ویژگیهای انســانی در تــراز نظام
جمهــوری اســامی تبدیل شــوند.به گزارش
ایرنــا ،محمد علــی زلفــی گل روز گذشــته در

اختتامیه همایش « آینده روشن» ویژه رتبههای
برتــر کنکــور سراســری رشــته ریاضی کــه در
مشهد برگزار شد ،گفت :به دانشجویان توصیه
میکنم زمانی که در کالسهای درســی خود
شرکت میکنند شــیوههای تعامل با یکدیگر،
کالسداری ،انتقال معنی و برخورد خوب را از

به این مزدور ها دستور داده بود کاری کنند
که جریان عظیــم عملیاتی وحدت تشــکیل
نشــود .این وحدت ضد آمریکاست و دشمن
را متوقف می کند .این وحدت دشــمن را در
جبهه اســام ستیزی شکســت می دهد و ما
را در جبهه استکبار ستیزی پیروز می کند.
•دشمن از اول در پی تسلط بر ما بوده است

امــام جمعه مشــهد ضمن اشــاره به ســالروز
تصویــب کاپیتوالســیون گفت :دشــمنان از
روز اول درصدد این بودند کــه بر ما و دین ما
مسلط شوند و همه چیز ما را بگیرند .چهارم
آبان ســالروز ســخنرانی امام خمینــی (ره)
علیــه کاپیتوالســیون اســت و تعــداد زیادی
از عزیــزان ما در نســل هــای اخیــر انقالب،
تاریخی را که منشاء انقالب و سرآغاز انقالب
بــود  ،نمی داننــد و بــه آن توجــه ندارند.وی
افزود :ســرآغاز انقالب کــه از تبعیــد امام به
ترکیــه بعــد از  15خــرداد آغاز شــد منشــاء
ســخنرانی امــام علیــه کاپیتوالســیون بود.
استادان مختلف خود الگو بگیرند زیرا تمام
ایــن ویژگیها در یک فرد وجــود ندارد ولی
شما سعی کنید این صفات را در خود جمع
کنید تا در نظام اســامی تأثیرگذار باشــید
زیرا دانشــجویان کنونی ،همــان مدیران و
آیندهسازان کشور در آینده هستند.در پایان
این مراسم از رتبههای زیر  ۱۰گروه ریاضی
آزمون سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی کشور تجلیل شد.

معنــای کاپیتوالســیون ایــن اســت کــه در
کشــوری افــرادی که متعلــق بــه آن مملکت
نیســتند و وارد آن مملکت شده اند در آن جا
کامال صیانت داشــته باشــند و هر ظلمی که
مرتکب شــدند در آن کشــور محاکمه نشوند
و در کشــور خودشــان ایــن جرم ها بررســی
شــود و آن هــا آزاد باشــند هــر کاری بکنند.
در اول آبــان مــاه  ۱۳۴۳نظــام طاغوتــی
ستمشــاهی خانــدان ناپــاک پهلــوی در
مجلس ،قانون دیکته شــده کاپیتوالســیون
را تصویــب و آن را تبدیــل بــه قانــون و امــام
بزرگــوار علیه کاپیتوالســیون قیــام کردند.
خــروش امــام مــردم را بیــدار کــرد و آن هــا
قیــام کردند.نماینــده ولــی فقیه در اســتان
خاطرنشــان کــرد :بــرادران  ،خواهــران و
جوانها نتیجه کاپیتوالسیون و تصویب این
قانون این شــد که چند ماه بعد در تهران ،در
خیابان پاســداران امروز کــه آن روز خیابان
ســلطنتآباد نــام داشــت یــک زن مســت
آمریکایی پشــت اتومبیل فــورد آمریکایی از
کوچــه فرعــی وارد شــد و پنج جــوان ایرانی
را که ســوار بر پیــکان جوانــان بودند بــه تیر
ســیمانی خیابــان چســباند و هر پنــج جوان
کشته شدند .روزنامه کیهان آن روز که توسط
عوامل ستمشاهی اداره می شد  ،نوشت یک
«زن مســت آمریکایــی» چنــد جــوان ایرانی
را کشــت و به همین یک جمله بســنده کرد.
ایــن زن آمریکایی از ایــن روزنامه بــه دادگاه
شــکایت کرد که «چرا نوشــته اند زن مســت
آمریکایــی ؟»و دادگاه مطبوعــات روزنامــه
کیهان را محکوم کرد که باید از این زن مست
آمریکایــی عذرخواهی کند و ذلــت ما به این
جا رســیده بود.وی افزود :اما امروز مملکت
ما مملکتی است که  42سال با قدرت در دنیا
فریاد میزند «مرگ بر آمریکا» و آمریکا به این
ذلت روز افزون مبتال شده است.

اخبار
سیاست

چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی
« مدهامتان» در مشهد
به کار خود پایان داد

مرحلــه کشــوری چهاردهمیــن دوره مســابقات
قرآنی مدهامتان بــا معرفی نفرات برتر هر رشــته در
مشــهد به کار خود پایان داد.به گزارش ستاد خبری
چهاردهمیــن دوره مســابقات قرآنــی مدهامتــان،
شــامگاه پنجشــنبه ،آیین اختتامیه مرحله کشــوری
چهاردهمیــن دوره از مســابقات قرآنــی مدهامتــان
با حضــور جمعی از مســئوالن کشــوری و اســتانی و
نفــرات برگزیــده در هــر رشــته در مشــهد برگــزار
شــد.محمد ابدالی تکلو در ابتدای این مراسم گفت:
«مدها ّمتان»
در چهاردهمین دوره از مسابقات قرآنی ُ
بیــش از ۱۲هــزار و  ۷۲۰نفر از اعضــای کانونهای
فرهنگی مساجد کشور در رشتههای مختلف قرآنی
شرکت کردند.در ادامه ،پیام آیت ا ...العظمی نوری
همدانــی به ایــن مســابقات قرائــت شــد .وی در این
پیام خطاب به شــرکت کنندگان و برگــزار کنندگان
گفت :از همه متسابقین و برگزار کنندگان این دوره
از مســابقات مدهامتــان تشــکر میکنــم و امیدوارم
دستورات این کتاب آسمانی در جامعه بشری عملی و
عدالت و انصاف برقرار شود و ریشههای ظلم وستم و
بیعدالتیرختبربندد.ویدرانتهایاینپیاماظهار
کرد:بیانقرآنوابالغپیامالهینیازمندنیروییاست
که باید در پرتوی انس با قرآن و در دل شــب به دست
آید و از طرفی ممارست در تالوت و قرائت پدیدآورنده
انس با قــرآن خواهد بــود و امروز مســاجد بــه عنوان
اصلی تریــن پایگاه و محــل اجتماع مومنیــن باید در
امر قرآنی تالش مضاعف داشــته باشند و خصوصا از
جوانان عزیز بهره بیشتری ببرند.در این دوره مسعود
موحدی راد از استان خراسان رضوی مقام اول ،علی
کبیری از استان مازندران مقام دوم و حمید صفدری
ازخراسانرضویبهمقامسومرشتهقرائتاولدست
یافتند .سید صادق کاظمی از استان قم ،محمدرضا
فتوحی از آذربایجان غربی و علیانگوتی از آذربایجان
شــرقی در رشــته ترتیل به ترتیب به مقا م های اول تا
سوم رسیدند.عماد انوری از کرمان نیز در رشته حفظ
کل مقام اول و محمدرضا رضایی از مازندران و ســید
علیحسینیازقمدوموسومشدند.همچنینحسین
طاهری از تهران در رشته اذان موفق به کسب عنوان
برتر شــد.در رشــته ترتیل خواهــران خانمها مرضیه
پورتیمور از ایالم ،حائزمقام اول و زینب ضیادوست از
خراسان رضوی شایسته تقدیر شد.

اجرایآرایقلعوقمعدرعرصههای
کشاورزیروستایعارفی
معــاون جهــاد کشــاورزی مشــهد گفــت  :اجــرای
قلعوقمعمستحدثاتغیرمجازدرپهنههایزراعیو
باغی در مساحت  6هکتار از اراضی روستای عارفی
شامل  22مورد دیوارکشی غیرمجاز  6 ،مورد بنای
در حال ساخت  4 ،مورد اســتخر غیرمجاز و  3مورد
محوطهسازی بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق
بیتالمال با حضــور نمایندگان دســتگاه قضایی و
نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط صورت
گرفت .بــه گــزارش روابط عمومــی این ســازمان،
خوش قامت با بیــان این که امنیــت غذایی با حفظ
اراضی مزروعــی و باغها امکانپذیر اســت ،متذکر
شد  :هرگونه ساختوساز غیرمجاز توسط نیروهای
گشت این اداره رصد می شــود و پس از اخذ رأی از
دستگاه قضایی به مرحله اجرا خواهد رسید .

