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آیتا...علمالهدیبااشارهبهسیرتحوالتاز
کودتای 28مرداد تا نامه اخیریکیازسرانفتنه:

فرماندار گناباد خبرداد :

هدررفت ۱۰میلیون متر مکعب آب
در گناباد درسیالب های امسال
مدیراجراییمرکز
رسیدگیبهامورمساجد
خراسانرضوی:

 500مسجد استان
امام جماعت ندارند
صفحه۲

امامجمعهجوین
درخطبههاینمازجمعه:

دشمن القا می کند
مذاکرات به نتیجه
نرسد ،اوضاع
اقتصادی سختتر
می شود
صفحه7
پسازبهحدنصابنرسیدن
 2جلسهشورایشهرولغو
جلساتعلنی

رئیس شورای شهر
نیشابور باالخره
انتخابشد

صفحه2

بازداشت ۳۰نفر
ازاتباع غیرمجاز
در تربت جام

صفحه7

جریانی که مقابل والیت ایستاده
با اجنبیها زد و بند دارد
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صفحه۲

رئیس سازمان اورژانس
کشور خبرداد :

تاخیر4ماهه
درپرداختهزینه
 100میلیاردی
اورژانسهایهوایی

•نکات عبرتآموز کودتای  28مرداد

•هر کس در برابر روحانیت و والیت قد
علم کرد یا دزد درآمده یا مزدور

نماینده ولیفقیه در اســتان گفــت :در تمام
طول عمر انقالب مقدس اسالمی ما و در تمام
جریانــات تاریخی این کشــور این نکتــه بر ما
ثابتشده است که هر کس در برابر والیت ،در
برابر روحانیت قد علم کــرده ،به میدان آمده
و ادعا کرده یــا دزد درآمده یا مــزدور اجنبی
و خارجــی ،از جنــس این مصــدق ،بنیصدر
بــود ،دیدیــد بنیصدر چــهکار کــرد ،چطور
خیانت کرد ،بخش عمدۀ کشــور را به دشمن
داد« ،ما زمیــن میدهیم زمــان میخریم» از
ایــن مزخرفــات گفــت و در برابــر روحانیت و
امام ایســتاد ،مردم به عشــق امام بــه صحنه
آمدنــد ،بچههایشــان را دادنــد و دشــمن را
بیرون کردند.
•فتنۀ 88

آیت ا ...علم الهــدی افــزود :در جریان فتنۀ
 88وقتــی یک آقایــی با ژســت ملــی مقابل
والیت درآمــد و در مقابل امامت مدعی شــد
در این جا اعالم کردم آن آدم مزدور خارجی
اســت یا واقع ًا مــزدور اســت یا بــا خارجیها

تکذیب شروع سال
تحصیلیازششم
صفحه2
مهرماه

7

سرنوشت سالن
 4هزارنفری
که 15سال
قبل افتتاح شد

صفحه8

علتش آن بــود آن روز که مــردم آمدند جلوی
حرکت عبا و عمامه بود ،روحانیت بود ،آنهم
روحانی مجاهــد و فداکار آیت ا ...کاشــانی،
در  28مــرداد مــردم روحانیــت را ندیدند و
اطمینانی به آنها نداشتند و مردم نیامدند.
امامجمعه مشــهد به نامــۀ آیت ا ...کاشــانی
به دکتر مصــدق یــک روز قبــل از  28مرداد
اشــاره کرد و گفت :با توجــه به ایــن نامه اگر
مردم دنبــال رهبــری غیــر از مرجــع تقلید،
غیر از مجتهد جامعالشــرایط و غیــر از رهبر
نصبشده از طرف امام زمان (عج) راه بیفتند
چقدر بدبخت میشوند.
وی افــزود :ایــن نامه پشــت پردۀ ایــن ماجرا
را ثابــت میکنــد و اینهــا بــا آمریــکا بســته
بودند که بیایند و کودتا کنند ،وقتی بنا شــد
روحانیت کنــار بــرود و اینها میخواســتند
با آمریــکا معامله کننــد ،آمریکاییهــا هم که
نوکــر حلقهبهگوش میخواســتند ،بــه آنها
اعتنا نکردند و بهتــر از محمدرضا پهلوی گیر
نیاوردند.

صفحه۲

رئیس اداره ورزش و جوانان
نیشابورمطرحکرد:

رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور در
جلسه بررسی ضرورت ایجاد اورژانس
هوایی در تربتحیدریه گفت :واقعیت
آن اســت که هزینــه ایجــاد و نگهداری
اورژانــس هوایــی و خلبــان همچــون
تسهیالت بانکی است که گرفتن...


همه مدیران به کاهش
مشکالت آموزش و
پرورش کمک کنند

روایت رئیس
بیمارستان
خاتم االنبیای
خلیلآباد از
مقابلهبا سقطجنین

صفحه7

جریانی که مقابل والیت ایستاده با اجنبیها زد وبند دارد

نماینــدۀ ولیفقیــه در اســتان بــا اشــاره بــه
اتفاقــات کودتــای  28مــرداد نکاتــی را
عبرتآمــوز بــرای امروز مــا دانســت و گفت:
ما بایــد به آن نــکات عبرتــی آن قضیــه بعد از
گذشــت  69ســال فکر کنیم تــا آن اتفاقاتی
که باعث شد دشمن بر ما مسلط شود که ربع
قرن یک چکمۀ خائنانه به نام محمدرضا را بر
سر این مردم مسلط کرد دوباره چنین حادثۀ
نکبــت باری بــرای مــا پیــش نیایــد ،ازجمله
نکات عبرتی آن ،در  30تیــر مردم به رهبری
مرحوم آیتا ...کاشانی قیام کردند و نهضتی
را انجام دادند ،حرکت مردم یک دولت ملی
را که داشت سقوط میکرد سر جا گذاشت و
نخســتوزیری که به خاطر بحران حوادث به
داخل خانه خزیده بود بهعنوان منتخب مردم
سر کار آمد ،شــاه مجبور به فرار شد و با ذلتی
از کشــور گریخت که در خارج هم کسی او را
تحویل نگرفت.
آیت ا ...علم الهدی افزود :در فاصلۀ بین 30
تیر و  28مرداد چه شــد ،مردم کجا بودند که
جلوی ایــن کودتــا را بگیرند ،چــرا نیامدند،
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معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد:

آیتا...علمالهدیدرخطبهدومنمازجمعهمشهد
بااشارهبهسیرتحوالتازکودتای 28مردادتانامهاخیریکیازسرانفتنه

آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه
مشــهد گفت :جریانی که در مقابــل والیت و
امامت و در مقابــل روحانیت در طــول تاریخ
از  28مــرداد تــا به امــروز در کــرات متفاوت
قرار داشتهاند مشتش بازشده و معلوم است
اینها با اجنبی زد و بند دارند.
به گــزارش خراســان رضــوی ،آیــت ا ...علم
الهدی در خطبــه دوم نمــاز جمعۀ مشــهد با
اشــاره به کودتای  28مرداد گفت :رضاخان
وقتی به قدرت رسید ،حکومت خود را مدیون
نابکاریهــای خائنانــه دولــت اســتعمارگر
انگلســتان میدانســت و بــه همیــن خاطــر،
تاریــخ حکومتی خــود را از ابتــدا تــا انتها در
جهت مزدوری گــری برای اجنبیهــا به کار
گرفت تا این که مــردم در جریان نهضت ملی
شدن صنعت نفت بیدار شدند و سرمایههای
خود را ملی کردند اما کودتای آمریکایی 28
مرداد باعث شــد تا خواســت مردم در برقرار
بــودن یــک حکومت مســتقل ملی ســرکوب
شود و حکومتی روی کار بیاید که برای تحقق
خواست و اراده اجانب میکوشد.

معاوناستاندار:

بسته است ،کســی گوش به حرف من نداد،
نمونــهاش بعــد از چندیــن ســال ایــن نامه و
بیانیــهای کــه دو هفتــه پیــش صادر کــرد و
حقیقــت عزیــزان این مــردم را کــه مدافعان
حرم هســتند به بــاد هتاکی گرفــت ،جرئت
جســارت به شــهید بزرگوار ،ســردار دلها،
ســردار حــاج قاســم ســلیمانی نداشــت ،با
محبوبیتی که حاج قاســم در دلها داشــت،
به نفر دوم ،شهید همدانی که از جان دادهها
و فداییهــای فرمان والیت در دفــاع از حرم
بود او را مورد هتاکی قرار داد و او را بهعنوان
ســردار بیافتخار خواند و از داعش حمایت
کرد ،از صهیونیســتها حمایــت کرد ،یعنی
مشتش باز شد.
امامجمعــه مشــهد ادامــه داد :آن روزی کــه
مقام معظم رهبری بــا آن حکمت بیدار ســاز
خودشان در قضیۀ  9دی و فتنۀ  88مقاومت
کردند بــرای آن که ایــن جریان فتنهگــر را از
صحنه زندگی این ملت خارج کنند که اگر این
حکمت رهبری نبود همان روز ما سقوط کرده
بودیم و آن روز آنها با یک قیافه حقبهجانب
آمدند یک نفر را با همــه جنایتها و با همه زد
و بندها که با کشــورهای خارجی داشتند که
وزیر امور خارجه آمریکا و نخستوزیر اسرائیل
مدافعش شــده بود ،مردم فقط به خاطر رهبر
این جریان را رها کردند و اگر بیدارسازیهای
رهبری نبود بدتــر از  28مــرداد اتفاق افتاده
بــود ،منتهــا حکمــت مقــام معظم رهبــری و
تصمیم ارزشمندی که داشــتند ،مقام معظم
رهبری حســاب کردند یک روز این مشت باز
میشود ،این آقا لو میرود و مردم این واقعیت
پلید را تشخیص میدهند.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان گفــت :ایــن
جریانــی کــه در مقابل والیــت و امامــت و در
مقابل روحانیت در طــول تاریخ از  28مرداد
تا به امــروز در کرات متفاوت قرار داشــتهاند
مشتش بازشده و معلوم است اینها با اجنبی
زد و بند دارند ،شما برادران و خواهران جوان
که محور و تداومبخش مسیر انقالب اسالمی
هســتید از این عبــرت بیاموزید و بــه این نوع
اشخاص در مسائل اجتماعی -سیاسی اتکا
نکنید ،اتکای شــما به والیت و امامت باشــد،
هرروز که مردم از والیت و امامت جدا شــدند
چیزی جز بدبختی نداشتند.

