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رقابت قرآنی  ۸۰۰نوجوان
همزمان بــا بــرگــزاری مرحله مقدماتی پنجمین دوره
رقابتهای قرآنی «شوق تالوت»  ۸۰۰نفر از نوجوانان
قرآنی سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.
مــدیــر مــرکــز ق ــرآن کــریــم آســتــان قــدس رض ــوی یکی از
مهم ترین اه ــداف بــرگــزاری ایــن مسابقات را ارتقای

در حرم

سطح تالوت شرکت کنندگان و ایجاد نشاط در فضایی
صمیمی و قرآنی در بین شرکتکنندگان عنوان کرد و
گفت :پنجمین دوره رقابتهای قرآنی شوق تــاوت با
حمایت و مشارکت نهادهای مختلفی چون معاونت
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان

تشرف جوان پانامایی به اسالم

جوان  32ساله ،تبعه كشور پاناما ،در
مراسمی که در دفتر مدیریت زائران
غیر ایرانی حرم مطهر رضوی برگزار
شد ،با گفتن شهادتین در بارگاه ملکوتی

ثامن الحجج(ع) به دین مبین اسالم
مشرف شد.
وی که در گذشته مسیحی بوده است،
یکی از فعالیتهای خود در دوران
دانشجويی را مطالعه و تحقيق در
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اوقاف و امور خیریه وستاد عالی هماهنگی مسابقات
قــرآنــی بــرگــزارشــد .حــجـتاالســام میریان ادام ــه داد:
داوری مرحله مقدماتی  ۱۵دی ماه انجام خواهد شد و
راهیافتگان به مرحله نیمهنهایی که به صورت متمرکز و
مجازی برگزار میشود باید بهمنماه با هم رقابت کنند.

خصوص دین اسالم ذکر کرد و گفت:
پس از انجام تحقیقات بسیار تصمیم
گرفتم این دین آسمانی را برای خود
انتخاب کنم.
در پایان این مراسم در راستای آشنایی

روایتی از رخدادهای زمستان سال  1357در مشهد

فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط دی م ـ ـ ــاه
سـ ـ ـ ــال  ، 88م ـهــم
و مـنــا سـبـتــی نیست.
یادمان نرود که روزهای
نهم و دهم دی ،1357
از روزهـ ـ ـ ــای خــون ـیــن
و ف ــرام ــوش نـشــدنــی در تــاریــخ تـحــوالت
اجتماعی مشهد است.
دکــتــر علیجان ســکــنــدری ،نویسنده و
پژوهشگر گــروه فرهنگ و سیره رضوی
بــنــیــاد پــژوه ـشهــای اســامــی آســتــان
قدس رضوی  ،دالیل وقوع قیام در  9و 10
دی مــاه  57را روایــت کــرده که در ادامــه
بخشهایی از آن را می خوانید:

دی ماه تاریخ ساز

گزيده

روز یکشنبه ،تانکها و نفربرهای ارتشی به قصد راه انداختن حمام خون ،در سطح خیابانهای مشهد
جوالن میدادند ،مأموران رژیم ،به سمت هر جنبندهای شلیک میکردند .تجمع انقالبیون مقابل باغ ملی
و میهمانسرای ارتش ،با آتش سنگین مسلسلها متفرق شد.

دیگر به سمت مــردم آتــش گشودند...
یکی از دردآورتــر یــن اتفاقات آن روز این
بود که در چهارراه لشکر ،تانکی پس از
تیراندازی به مردم و شهید و مجروحکردن
آنها پنج نفر از بانوان را به شهادت رساند
و خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان
را هم متالشی کرد. ...

◾

◾واکنش خودجوش
عصر  ۹دی اوض ــاع وخیم تــر شــد .رهبر
انقالبدربخشیازخاطراتشانمیگویند:
«به نظر میرسید که یک حرکت حساب
نشده و غیرقابل کنترلی در جریان است.
مردم به چند کالنتری حمله کرده و آنها را
به آتش کشیده بودند و بعضی جاها هم

اجتماعات مردمی برپا شده بــود ...مردم
بــدون هماهنگی به خیابانها ریختند و
شروع کردند به گرفتن انتقام خون شهدای
صبح.برخیمراکزدولتیووابستهبهدولت
به آتش کشیده شد ،چند تن از ساواکیها
و مــأمــوران شــاه بــه م ـجــازات اعمالشان
رسیدند .مردم که تعدادی از عزیزانشان

مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی با اشــاره به
اینکه منتخبان مرحله نهایی این دوره ازمسابقات به
کربالی معلی اعزام خواهند شد ،افزود :مرحله نهایی این
دوره از مسابقات اسفندماه با حضور منتخبان در جزیره
کیش برگزار میشود.

بیشتر با آموزههای دین مبین اسالم ،از
طرف مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان
قدس رضوی ،ترجمه قرآن کریم و کتاب
اصول عقاید به وی اهدا شد.

در ایــن درگیریها به شهادت رسیده یا
مجروح شده بودند ،در بیمارستان امام
رضــا(ع) تجمع کردند تا از وضعیت آنها
خبری کسب کنند .تانکها دوبــاره وارد
خیابان بهار شدند و با عبور از روی نردههای
بیمارستان،بهسمتمردمتیراندازیکردند
و تعداد ز یــادی از انقالبیون به شهادت
رسیدند .اوضاع از دست مردم و گروههای
انقالبی خارج شده بود و خیلی از گروههایی
کهاصال ًهیچنسبتیبااینماجرانداشتند،
وارد عمل شــده بــودنــد و هــرکــار دلشان
میخواست میکردند.»...

◾

◾

◾چرا استانداری؟
ی ماه ،جمعی
 ...شنیده میشد ،ششم د 
از کارکنان استانداری مشهد به انقالبیون
پیوسته و در این اداره تحصن کردهاند.
رهبران جوان انقالب اسالمی در مشهد
یعنی آیتهللا خامنهای ،هاشمینژاد و
طبسی تصمیم گرفتند بــرای جلوگیری
از تعرض ارتـشـیهــا بــه آنه ــا روز  ۹دی
با جمعی از مــردم به استانداری بروند.
خبر بــه گــوش م ــردم رسـیــد و صبح روز
 ۹دی جمعیت ز ی ــادی از مـیــدان شهدا
به سمت استانداری رفتند .تانکها در
مقابل استانداری مستقر و مردم اطراف
تانکها جمع شدند و شعار میدادند:
ما به شما گل دادی ــم ،شما به ما گلوله.
آنها روی تانکها و نفربرها رفته و فریاد
میزدند« :به گفته خمینی ،ارتش برادر
ماست»  ...ابتدا تعدادی از ارتشیها با
مردم اعالم همبستگی کردند اما برخی
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◾حمام خون در یکشنبه
روز یکشنبه ،تانکها و نفربرهای ارتشی
به قصد راه انداختن حمام خون ،در سطح
خـیــابــا نهــای مشهد ج ــوالن م ـیدادنــد،
مــأمــوران رژ ی ــم ،به سمت هر جنبندهای
شلیک میکردند .تجمع انقالبیون مقابل
بــاغ ملی و میهمانسرای ارتــش ،با آتش
سنگین مسلسلها متفرق شــد .سیل
مجروحان و کشتهشدهها بود که به سمت
بیمارستان امام رضا(ع) میرفت .نظامیان
وحشیانه به سمت خودروهای پارک شده
هم شلیک میکردند.آمار دقیقی از کشته
شدههای نهم و دهم دیماه وجود ندارد و از
آنجاییکه روزنامهها در آن روزها اعتصاب
کرده بودند ،حتی یک خبر درست از این
واقعه مخابره نشده است .روزنامه آفتاب
شرق در یکی از شمارگان خود تعداد کشته
شــدههــای روز نهم دی در خیابان بهار و
مقابل استانداری را  ۳۷نفر و تعداد شهدا
در بیت آیت هللا شیرازی را ۲۴نفر اعالم
کرد .در نقل دیگری که خیلی اصل و اساس

درستی نــدارد ،گفته میشود تنها در روز
دهم دی ۳هزار کشته و ۲هزار زخمی و در
نهم دی ۲۰۰کشته و ۴۰۰نفر زخمیشدند.
بر اساس اسناد ساواک در درگیریهای روز
دهم دی  ۱۷۰نفر کشته و تعدادی زخمی
شدند .رادی ــو لندن اعــام کــرد تنها چند
صد تن کشته شدهاند .دولت نیز تعداد
تلفات را  ۶۳تا  ۱۰۹نفر اعالم کرد؛ البته این
تنها آمــاری بود که به بیمارستانها داده
شده بود ،ولی از آمار کشتههای خیابانی
که توسط کامیونهای ارتشی به بهشت
رضا انتقال مییافتند ،خبری در دست
نیست.آنچهخیلیازبزرگانآنروزمشهد
آن را کم و بیش تأیید کــردهانــد ،بیش از
 ۳۰۰کشته است.

◾

◾بازتاب روزهای خونین

به دنبال ایــن حــوادث سه روز در مشهد
تعطیلی عمومی اعالم شد و از آنجاییکه
این مسئله موجب کمبود نان و مایحتاج
اولیه مردم شد ،مبارزان شهرهای مجاور
مشهد کامیونهای حــاوی نان و خواربار
به مشهد ارســال و علما آن را میان مردم
تقسیم کردند .بر اثر این فشارها سپهبد
عزیزی ،استاندار خراسان ،و نایب التولیه
آسـ ـت ــان قـ ــدس رض ـ ــوی از س ـمــت خــود
استعفا و به تهران عزیمت کرد .همچنین
اعالمیههایی مبنی بر برپایی مجلسی در
مسجد گوهرشاد به مناسبت شهدای
وقــایــع نهم و ده ــم دی پخش ش ــد .روز
دوازده ــم دی تمام شبستانها و صحن
مسجد جامع گوهرشاد مملو از جمعیتی
بود که جهت برپایی مجلس سوگواری و
بزرگداشت آمده بودند.

