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نماز
جمعه

حمایتها
از کشاورزان
متناسب باحجم
مشکالت نیست

مصطفی نخعی،
نماینده مردم
نهبندان و سربیشه
در مجلس گفت:
خشکسالی امان
کشاورزان را بریده
ولی حمایتها از این
قشر کافی و در حجم
آسیبها نبوده است.
چند سال گذشته
یکی از سختترین
دورانها از نظر
اقتصادی بود.

دراستان
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 8ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9716

آیتاهلل علمالهدی :استکبارستیزی از اصول جمهوری اسالمی است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خطاب به کسانی که
در تیم مذاکرهکننده ایران با کشورهای اروپایی برای برداشتن
تحریم قرار دارند ،گفت :ادامه این مذاکرات در صورتی که از
هزینههای مقاومت در برابر دشمن بکاهد ،مشکلی ندارد.
آیتهللا سیداحمد علمالهدی در خطبههای نماز جمعه
مشهد در حرم مطهر رضوی افزود :اگر انجام این مذاکرات

خبر
مراسم تشییع شهدای دفاع
م ـقــدس ه ـمــزمــان بــا ســالــروز
شهادت حضرت زه ـرا(س) در
مشهد و شهرهای خــرا ســان
رضوی برگزار شد.
تشییع و تدفین پیکر۱۷شهید
واالمقام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه
زهرا(س) در مشهد و دیگر شهرستانهای خراسان
رضوی برگزار و پیکر مطهر  ۹شهید شامل هشت
شهیدگمنامدفاعمقدسویکشهیدمدافعحرم
در مشهد تشییع و به خاک سپرده شدند.
براساس اعالم اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفــاع مقدس خــراســان رضــوی ،پیکر مطهر سه
شهید در طبقه منفی یک میدان شهدای مشهد
به خاک سپرده شد .به گزارش ایرنا ،شمار سوگواران
فاطمی برای حضور در طبقه منهای یک میدان
شهدا به حدی بود که گنجایش این طبقه پر شد
و بسیاری از عاشقان شهدا از فیض حضور در این
مراسم محروم شدند.
در این آیین معنوی که با ذکر مصیبت اهلبیت(ع)
بهویژه حضرت زهرا(س) همراه بود پیکر سه شهید
دفاع مقدس که در مناطق شلمچه ،شرق دجله و
منطقه عملیاتی کربالی 5تفحص شده و سنین
آنها  19 ،16و  27بود با نوای لبیک یا حسین(ع) و
لبیک یا خامنهای به خاک سپرده شدند.
همچنین وزیر راهوشهرسازی که در سفری یک روزه
در مشهد به سر میبرد برای ادای احترام به مقام
شامخ شهدا به همراه استاندار خراسان رضوی و
شهردار مشهد در صف سوگواران قرار گرفتند.
علیداوری،مسئولامورمهندسیوشهدایگمنام
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
خراسان رضوی گفت :طی روزهای دیگر پیکرهای
دو شهید گمنام در استانداری خراسان رضوی ،یک

به منظور از بین بردن روحیه دشمنستیزی مردم باشد،
بسیار اشکال دارد ،چراکه دشمنستیزی و استکبارستیزی
در نظام جمهوری اسالمی یک اصل است.
به گزارش قدس آنالین ،نماینده ولیفقیه در خراسان
رضوی گفت :زمانی که مردم در برابر دین و اقتدار نظام
بیتفاوت و دشمن بر کشور مسلط شوند ،حداقل کار

بررسی ابعاد مختلف
پرونده ترور شهید سلیمانی در مشهد

نشست تخصصی «مدافعان حرم ،مدافعان حقیقی
حقوق بشر» با هدف بررسی ابعاد حقوقی ،منطقهای
و بینالمللی ترور شهید سردار سلیمانی در مشهد

دشمن هتکحرمت نوامیس مردم خواهد بود .در زمان
رضاخان که آمریکا بر کشور مسلط بود ،برنامه حکومت
هتکحرمت و هستی مردم بود ،فقر و گرسنگی بیداد
میکرد و آن طور نبود که مردم شرایط زندگی مناسبی
داشته باشند .آیتهللا علمالهدی افزود :سلطه آمریکا
بر عراق و افغانستان منجر به بهبود شرایط زندگی مردم

برگزار شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،رئیس
پژوهشکده شورای نگهبان در این مراسم با اشاره به
ابعاد مختلف این واقعه ،گفت :سردمداران دولت قبلی
آمریکا این جنایت را پذیرفتند و به نامشان ثبت شده
است و باید توسط کشور ایران پیگیری شود.

میهمانانآسمانیاجتماعفاطمیون

تشییع  9شهید گمنام در مشهد

شهید در پادگان شهید برونسی سپاه پاسداران،
یک شهید در صنایع حضرت یونس(ع) وابسته به
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دو شهید
دیگر نیز در بوستان ملت مشهد به خاک سپرده
خواهند شد.

◾

◾تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدا در شهرهای
فیضآباد و شاندیز

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) پیکر
تفحص شده سردار شهید علیاکبر آخوندی در
آیینی با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران،
مسئوالن و اقشار مختلف مردم شهر فیضآباد

تشییع شــد.ســرهـنــگ مـهــدی اسـمــاعـیـلزاده،
فرمانده سپاه ناحیه مـهوالت گفت :پیکر مطهر
شهید بزرگوار سردار علیاکبر آخوندی سال ۱۳۹۸
در منطقه شرهانی تفحص و پس از آزمایشDNA
از ایــن شهید و به دلیل کثرت پیکرهای شهدا،
پس از دو سال شناسایی این شهید انجام و پیکر
مطهرش برای دفن در زادگاهش به شهر فیضآباد
مرکز شهرستان مهوالت منتقل شد.
مراسم تشییع و وداع با یکی دیگر از شهدای گمنام
هم در شهر شاندیز برگزار شد .این شهید گمنام
پس از تشییع در گلزار شهدای روسـتــای ازغد
شهرستان طرقبه شاندیز به خاک سپرده شد.

کدخدایی با طرح این پرسش که «آیا برای رسیدگی
به این پرونده ،مرجعی وجود دارد یا خیر؟» ،افزود:
در دو سال گذشته اقدامهایی انجام شده و پیگیری
مردم ،خانواده شهدا و دادخواستهایی نیز براساس
قانون سال ٩٢که این حق را میدهد پرونده در محاکم

◾

◾ایجادبزرگترینحسینیهمسقف
در میدان شهدای مشهد

به گــزارش قدس آنالین ،سیدعبدهللا ارجائی در
حاشیه مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در
عرصه میدان شهدا ،اظهار کرد :میدان شهدای
مشهد مقدس یادآور هویت تاریخی و رشادتهای
فوقالعاده مردم بابصیرت مشهد در دوران انقالب
اسالمی است.
وی افزود :در دوران انقالب اسالمی و برای پیروزی
انقالب مردم مشهد تعداد زیادی شهید در این
میدان تقدیم اسالم و انقالب کردند.
شهردار مشهد بیان کــرد :آنچه امــروز پس از
۴۳سال رخ میدهد ،بازگشت «میدان شهدا»
به «شهدا» است .این میدان در ابتدای انقالب
کانون مــبــارزات مــردم علیه رژیــم ستمشاهی
بود که با دفن این سه شهید ،به هویت خود
بازمیگردد.
ارجائی خاطرنشان کــرد :در روزهــای آتی میدان
شهدا آمــاده بهرهبرداری از بزرگترین حسینیه
مسقف با مساحت ۳۸هزار مترمربع خواهد شد.
در بخش دیگری از این مراسم حسن موحدیان،
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد ضمن عرض
تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه
زهــرا(س) و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا
بهخصوص شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
اظهار کــرد :نــام یکی از بزرگترین میدانهای
شهر مشهد ،میدان شهداست ،اما هیچ المانی
از شهدا در این میدان دیده نمیشود ،به همین
دلیل بنیاد حفظ و نشر آثــار ارزشه ــای دفاع
مقدس با همکاری استانداری خراسان رضوی
تصمیم گرفتند پیکر مطهر چند شهید در
این مکان دفن شود .ما نیز به عنوان مدیریت
شهری وظیفه داشتیم به این امر کمک کنیم.
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آن کشورها نشد و عدهای خیال نکنند اگر روزی دشمن
بر کشورمان مسلط شود ،وضعیت اقتصادی مطلوب
خواهد بود و قیمت دالر کاهش مییابد و فقر مردم از
بین میرود.
نماینده ولــی فقیه در خراسان رضــوی گفت :تا مــردم ما
مقاومت زهرایی و جهاد فاطمی دارند ،عزتمند هستند.
داخلی کشور رسیدگی شود ،انجام گرفت که منجر
به صدور آرایی نیز شد .وی با اشاره به بعد بینالمللی
این پرونده هم گفت :از طریق کنوانسیون ١٩٧٣هم
امکان تعقیب عامالن این جنایت وجود دارد که باید
توسط دبیرکل سازمان ملل پیگیری شود.

خبر
سردار قاآنی در کنگره بینالمللی جبهه مقاومت:

زمینه انتقام از آمریکاییهارا
م میکنیم
درخانههایشانفراه 

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اســامــی گــفــت :هــمــه جــا الزم نیست مــا به
صــورت مباشر حضور داشته باشیم ،هر جا
الزم باشد زمینه انتقام از آمریکاییها را از
درون خانههای خودشان و با افــرادی از کنار
دست خودشان فراهم میکنیم بدون اینکه ما
حضور داشته باشیم.
ســردار اسماعیل قاآنی در کنگره بینالمللی
جبهه مــقــاومــت «ی ـ ــادواره شــهــدای مهاجر
مــدافــع ح ــرم» در مشهد اف ــزود :مــا بــا تدبیر
خــودمــان بــا دشمنان و جنایت ت ــرور ســردار
سلیمانی بــرخــورد میکنیم ،رفــتــار و سبک
و سیاق بــرخــورد مــا بــا سبک و سیاق و رفتار
دشمن متفاوت است .اگر عاقالنی در آمریکا
پیدا شدند تا با کسانی که جنایت ترور سردار
سلیمانی را مرتکب شدند برخورد کنند ،این
کــار بــرای آمریکا بسیار کمهزینهتر اســت از
اینکه فرزندان جبهه مقاومت که هیچ مرزی
را نمیشناسند خودشان بروند و این انتقام
را بگیرند.
قــاآنــی بــا بیان اینکه ایــن انتقام شــروع شده
اســت ،افــزود :ما بچه شیعهها بلدیم چگونه
انتقام بگیریم ،دیــد هایــد نسلهای قدیم ما
چگونه از خاندان بنیامیه انتقام گرفتهاند.
آنها فکر میکنند شهید سلیمانی را زدهاند و
کار تمام است اما خون شهید سلیمانی ،وجود
بچههای مقاومت را به جوشش درآورده است.

