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آیت ا ...علم الهدی درخطبه دوم
نماز جمعه مشهد :

معاون هماهنگکننده
نیروی زمینی ارتش :

ایران در ساخت پهپاد
پیشرفت خوبی کرده است
معاونوزیرصمتبااشاره
بهرویکردجدیدسازمان
شهرکهایصنعتیمطرحکرد:

وعده تامین ۳هزار
لیت رازمحلبازچرخانی
آب برای صنایع

اصل تجمع مردم اصفهان
به حق بود
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وعده 2ماههبرایتامینزمینطرحاقداممسکن

مردم برای تماس با
اورژانس هم مشکل
دارند
صفحه۳

راه و شهرسازی :تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت  75هزار واحد مسکونی مشخص شده است

صفحه۳

رئیسمحیطزیستتایباد
خبرداد:

صفحه۲

دمای خراسان رضوی
 ۱۴درجه کاهش
مییابد

کشف 6بهله پرنده
شکاری از یک خودرو

صفحه۳

صفحه۳

رئیس سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس :

رئیسمیراثفرهنگی
گردشگریوصنایعدستی
تربتحیدریهخبرداد:

تربت حیدریه و
زاوه میزبان ۱۲تور
گردشگری زعفران

صفحه۲

مدیرکلراهداریوحملو
نقلجادهایخراسانرضوی
خبرداد:

قالیباف در بزرگداشت
هشتادوچهارمینسالگرد
شهادت آیت ا ...مدرس

«مدرس» مجلسرا
بهخانهملت
تبدیلکرد
 ۷۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه
در پروژه های ناتمام کشور
رها شده است

صفحه۲



صفحه۳

آیتا...علمالهدیدرخطبهدومنمازجمعهمشهد:

اصل تجمع مردم اصفهان به حق بود

دشمنبرنامهداشتکهمزدورانخودشرا باکوکتلمولوتوفوسطجمعیتبفرستد

امامجمعه مشــهد ضمن اشــاره به تجمعات اخیر
اصفهانگفت:درروزهایگذشتهمردمیکهبراثر
خشکسالی مزارع شــان از بین رفته بود بهعنوان
مطالبه بهحق خــود در اصفهان اجتمــاع کردند و
درخواست حقابهخودشانراداشتنداصلتجمع
بهحق بود چــون بــرای مطالبه حقوق خودشــان
تجمع کردند ولــی در ادامه بــا ورود برخــی افراد
و رســانهها این جریان به حاشیه کشــانده شد.به
گزارش خراســان رضــوی ،آیــت ا...علــم الهدی
در خطبه دوم نماز جمعه مشــهد ضمن اشــاره به
تجمعاتاخیراصفهانوفعالیترسان ههایداخلی
و خارجی گفت :رســانهای که در خارج از کشــور
فعالیت میکند مغلوب دشمن است و دشمن جز
دشمنی و عداوت با ما کاری ندارد اما آن چه باعث
نگرانیاسترسانههایداخلیدرفضایمجازی
هستند .برخی افراد آگاهانه به خاطر انگیزههای
مختلف یا ناآگاهانــه به خاطر تحت تأثیر دشــمن
بودن ،دچار فریب رســانهای و باعث میشوند که
جریان بهحق مردم بهصورت ناحق جلوه کند و به
یک جریان هنجارشــکن و ساختارشکنانه مبدل
شود .این فریب رسانه است.نماینده ولیفقیه در
استان گفت :از دشمن انتظاری نیست اما آن چه
مهماستایناستکهبرخیافراددرداخلکشور
حضور داشته باشند و در زمین دشمن بازی کنند
اینباعثناراحتیاستموضوعیکهمتأسفانهدر
جامعهماامروزرخمیدهد.آیتا...علم الهدیدر
ادامه ضمن اشاره به تجمعات اخیر اصفهان گفت
 :در روزهای گذشته مردمی که براثر خشکسالی
مزارعشان از بین رفته بود بهعنوان مطالبه بهحق
خود دراصفهاناجتماعکردندودرخواست حقابه
خودشان را داشــتند اصل تجمع بهحق بود چون
برایمطالبهحقوقخودشانتجمعکردندولیدر
ادامه با ورود برخی افراد و رســانهها این جریان به
حاشیهکشاندهشد.
وی ضمن اشــاره به بصیــرت مردم ،پاســخگویی

گزارشیدربارهوضعیتخانه
و زادگاهزندهیاددکترعلی
شریعتیدرروستایکاهک

عکس :فارس

نیاز به5هزارمیلیارد
اعتبار برای ساخت
و نگهداری راه های
استان

19.5درصدمدارس
کشورنیازمند
مقاومسازیاست

مسئوالن ومدیریت رسانهملیبهعنوانسهضلع
اصلی مثلثــی که به حل مشــکل مــردم اصفهان
در زمینه اتفاقات اخیر کمک کــرد ،گفت  :مردم
با بصیــرت مطالبهشــان را انجــام دادند،جریان
رسانهایهوشمندبرایاطالععمومیاینتجمع
رامدیریتکردومدیراندلسوزنیزهمدردبامردم
شــدند تا مشــکل مردم را حل کنند که با توجه به
راهکارهای مردم و مشــاوره مســئوالن تفاهمی
به میان آمد و بنا شــد اجرا شــود  .دولت نیز قبول
کرد به ایــن تفاهمنامه عمل کند تا مشــکل مردم
حلشود.امامجمعهمشهد افزود :دشمنانبرای
چنینجریانیدقیق ًابرنامهریزیداشتند.دشمن
برنامه داشــت که مــزدوران خــودش را با کوکتل
مولوتوف وســط جمعیت بفرســتد تــا چادرهای
مردم را آتش بزنند و شــعارهای ساختارشــکنا ِنه
ســر دهند .درصورتیکه مــردم اصفهان مردمی
نیستند که برای نان و آبشان مقابل نظام بایستند
و اهانت کنند .مردم اصفهان مشکلشان حل شد
و کشاورزها پراکنده شــدند ولی چند صد نفر آدم
عوضی که بعضی از آنها مزدور دشــمن هستند
و برخی نیــز جوانــان ناآگاهی هســتند بــا فریب
رسانهایوسطمعرکهآمدند.رسانههایخارجی
قصدداشتندازآنها بهضررنظاماستفادهکننداما
خوشبختانهبافعالیتنیروهایامنیتیوانتظامی
مطلب جمع شــد .مردم اصفهــان مردمی بودند
که در هشــت ســال دفاع مقدس بهترین عزیزان
شــان را دادند لشکر نجف اشــرف در دوران دفاع
مقدس از برترین لشــکرها بــود .اصفهان منطقه
شــهید حججیهاســت.آیا این مردم برای نان و
آبشان میآیند مقابل نظام و انقالب بایستند ؟آیا
خون از آب باالتر اســت؟ این مردم برای انقالب و
نظامخوندادند.ویگفت:اینشعارهاتوهینبه
نظامنبودتوهینبهمردماصفهانبود.بدخواهان
قصد داشــتند مردم ایثارگر انقالبــی اصفهان را
مردمی نشــان دهند که برای نان و آبشان و برای
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شکمشان مقابل دین میایستند این بزرگترین
توهین به مردم اصفهــان بود.آیت ا...علم الهدی
تصریح کرد :بــرادران و خواهران جوان شــما که
دســت به موبایــل هســتید و در فضای مجــازی و
رسانههایمختلفرسانههایدشمنورسانههای
داخلی را رصد میکنید ،حواســتان جمع باشــد
ایــن حرکتهــای رســانهای در جهــت مطالبات
شما را فریب ندهد و مطالبات شما را تغییر ندهد.
بزرگترین جنایتی کــه در وضعیــت اصفهان در
این حرکتهــای ناهنجــار بعد از حرکــت بهحق
مردم صورت گرفته تحریف مطالبــات مردم بود
مردم آمدنــد حقابه خود و مطالباتشــان را با تایید
مســئوالن نظام مطالبه کننــد .بدخواهان قصد
داشــتند مردمی را که برای اظهار مطالباتشــان
آمده بودند به شــکلی نشــان دهند که انگار روبه
روی نظــام ایســتادهاند.این باالترین نوع تحریف
مطالبات مردم است .شما حواستان جمع باشد
در زمینه مطالبات بهحق،مطالبات را به صورتی
انجامدهیدکهقابلتحریفنباشد.فریبرسانهای
که بزرگترین شگرد دشــمن است دستوپا گیر
شما مردم نشــود .وی افزود :امروز بیش از چهل
سالازانقالبمیگذرد،مردمثابتکردنداصول
انقالب،رهنمودامامانقالب،مدیریتهایداعیانه
و رهبری رهبــر انقالب بر همهچیز زندگیشــان
مقــدم اســت .مقاومــت مــردم در این مــدت این
واقعیــت را ثابت کــرد که مــردم پای ایــن انقالب
ایستادهاند و تا آخرین قطره خونشان ایستادگی
میکنند  .ممکن اســت مــردم از همهچیزشــان
دســتبردارند اما از نظــام و انقالب دســتبردار
نیســتند ،این مردم مــی خواهند انقالب مســیر
خودش را طی کند و به آن نقطهای برســد که آرزو
و آرمان همه انبیای الهی در همه دنیا محقق شود
و وجود مقدس امام عصر(عج) از پس پرده غیبت
ظاهرشودودنیارامدیریتکند.

غباربیتوجهی
بر زادگاه
دکترعلی
شریعتی

صفحه۴

