
  

  
  
  
  

   پايگاه مقاومت شهيد مطهريهرانديشه مط
  دانشگاه فردوسي مشهد

  5 5ويژه نامه شماره
  : خوانيم اي مي   بيانات حضرت امام خامنه

مطمئن باشيد كه روز نهم دىِ امسال هم در تاريخ ماند؛  « 
كه در شايد به يك معنا بشود گفت . اين هم يكروز متمايزى شد

 اين حركت مردم ارآلودگىِ فضاست شرايط غبكه  شرايط كنونى
  اهميت مضاعفى داشت؛

   
  

  
                          . بودكاربزرگى
  كند،  انسان در اطراف اين قضايا فكر ميهر چه   

    دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح واليت را، روح حسين بن 
  ى       كه با ارادهاين كارها كارهائى نيست. بيند   را مى) عليه السالم(  على 

  . »...  امثال ما انجام بگيرد؛ اين كار خداست
    بسي ناسزا ها بسيجي شنيد صبوري نمود و بصيرت گزيد    

             به لطف خدا چون كه دي ماه شد دل خلق از آن فتنه آگاه شد
        به روز نهم محشري شد بپا تو گوئي زمين لرزد از اين سپاه

            ه  به اين خلق بي واهمه عيان كن رخ مهدي فاطم        خدايا
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  » در مشهد1357واقعه روزهاي نهم و دهم دي ماه «

 نيز مردم مشهد مانند مردم ساير نقاط 1357روز شنبه نهم دي ماه 
 قم و چهلمين روز فاجعه 1356كشور به مناسبت سالگرد شهداي دي ماه 

پيمايي آرام اما در مقياسي بسيار وسيع ع دست به راه(هجوم به حرم امام رضا
دهنده اين تظاهرات در روز نهم دي  يكي از عوامل اصلي شكل. و پر شور زدند

بر اثر جنايات وابستگان .بود) ره(ماه اعالم عزاي عمومي از سوي امام خميني
، راهروهاي بيمارستان ها پر شد از 57به حكومت در روز نهم دي سال 

مردم از اين حركت .  تانكها و مزدوران شهر را پر كردمجروحان و خبر حمله
خون آشام رژيم طاغوت به خشم آمده بودند، اخبار مختلفي از درگيري مردم 

مصادره تانكها، آزادي زندانيان، حمله به . با نظاميان به گوش مي رسيد
كه ) شهيد شريعتي فعلي(كالنتري ها آتش زدن سينمايي در ميدان تقي آباد 

ولي توسط عوامل رژيم صورت گرفت، آتش سوزي مشكوك فروشگاه بنا بق
ارتش در نزديكي ميدان تقي آباد، آتش سوزي در كارخانه پپسي كوال و اداره 
آگاهي و تعدادي كالنتريهاي سطح شهر، از حوادث نهم دي ماه مشهد 

گيري حضور گسترده مردم در  كي ديگر از وقايع مهم دخيل در شكلیبود
ت و واقعه يكشنبه خونين دهم دي ماه مشهد واقعه بيمارستان صحنه تظاهرا

در اين روز تعدادي از مردم براي يافتن .در عصر نهم دي ماه بود) ع(امام رضا
اجساد مطهر شهدا و سركشي از مجروحين خود را به اين بيمارستان رساندند 

ي به و ماموران رژيم منفور پهلوي براي ايجاد رعب و وحشت دستور تيرانداز
سوي آنان را دادند كه در اين بين تعدادي از مردم ناجوانمردانه به شهادت 

به دنبال اين تحوالت جمع كثيري از مردم مشهد در روز دهم دي ماه .رسيدند
دست به )  دي فعلي10(در محدوده چهارراه لشگر و ميدان سوم اسفند سابق 

مشهد و از ) ره(ينياي زدنديكي از كسبه خيابان امام خم تظاهرات گسترده
اي را  ماموران ستمشاهي در اين روز هر انسان زنده: شاهدان اين وقايع گفت

بستند و برايشان  ديدند به گلوله مي در خيابانهاي محدوده راهپيمايي مي
در غروب اين روز ماموران رژيم در صدد .كوچك، بزرگ، مرد يا زن مهم نبود

اما با تدبير مقام معظم رهبري و دستگيري رهبران نهضت اسالمي برآمدند 
به واسطه جنايتها و .ساير رهبران نهضت اين ترفند آنان عملي نشد

يكشنبه " به 1357هاي رژيم منفور پهلوي روز يكشنه دهم دي ماه  ددمنشي
 مشهور شدانعكاس خبر واقعه ده دي مشهد باعث شد بختيار نخست "خونين

نه به احترام شهداي مشهد و قزوين وزير غيرقانوني وقت در اقدامي ظاهرسازا
 دي ماه را عزاي عمومي اعالم كند اما امام راحل به دليل همدردي با 17روز 

 دي ماه را عزاي عمومي اعالم 18هاي شهدا و مخالفت با دولت بختيار  خانواده
 14در پي اين واقعه استاندار وقت خراسان سپهبد صادق اميرعزيزي در.كردند

   استعفا شد و مشهد را تركدي ماه مجبور به
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بنا بر آمار منتشره از   سوي مركز اسناد انقالب اسالمي يورش ارتش به      .     كرد
 در كمتر از يك روز منجر 1357صفوف به هم فشرده مردم مشهد در دهم دي ماه 

                .                                             به شهادت و زخمي شد ن هزاران نفر شد

  روزی که صور بيدار باش يا حسين زده شود  

ه راستي نه دي چه روزي بود كه اين چنين ازآن ياد مي شود ب
؟مردم زمان حال دست به كار هايي مي زنند كه شايد خودشان به 

به عبارت ديگر به گذشت زمان . بزرگي و عظمت آن كمتر پي ببرند 
نهم دي ماه .خص مي شوداست كه ارزش يك عمل به درستي مش

 هم يكي از همين روز ها بود كه مردم به خيابان ها آمدند تا از 1388
از بيرق حسيني دفاع كنند ولي به راستي اين روز . اسالم دفاع كنند 

چه تفاوتي با ديگر روز ها داشت كه مقام معظم رهبري آن را پيروزي 
راي مبارزه واقعي ملت ايران دانستند؟در روز عاشورا عده اي ب

بيرق ها و هيئت ها را به . باحماسه ي حسيني وارد خيابان ها شدند 
آن روز كسي براي پس گرفتن و راي و ابطال انتخابات . آتش كشيدند 
دشمن چهره ي واقعي خود را نشان داد و ثابت كرد كه . فرياد نمي زد 

به وقتي مردم غيور ايران . آمده است ) ع(براي پاك كردن نام حسين 
عمق فاجعه ي روز عاشورا پي بردند، سوري نواخته شد كه گويي همه 

. فتنه آتشش خوابيده است و امروز نوبت هوشياري است . بيدار شدند 
اگر اختالفات سياسي وجود دارد ، اگر با انقالب مشكلي هست نبايد 

نبايد مذهب و اعتقادات مردم با بازي هاي كثيف . حرمت شكني شود
اگر كسي با حسين مشكل داشت با خدا .  گرددسياسي مخدوش

نه .كسي كه با خدا مشكل دارد حرمت نگه نمي دارد . مشكل داشته 
و ملت ايران ! حرمت پيراهن عزاري حسين را و نه حرمت خون خدا را

وقتي پاي حسين وسط مي . تحمل تماشا كردن بي حرمتي را ندارند
اري ملتي بود كه صبر نه دي فرياد بيد. آيد، همه يك دست مي شوند

نه دي در تاريخ ماند زيرا . كرده بودند در برابر بي حيايي دشمن 
نواي يا . هوشياري مردم با نواي زيباي يا حسين طنين انداز شد 

  .حسين بيدار باشي است كه بر او غفلتي استوار نمي ماند 

هوشياري مردم با حسين گره خورد و در اين عالم هرحركتي كه رنگ و بوي 
  .حسيني داشته باشد همچون حسين ماندگار مي شود

٣ 



بنويسيد نقشه نقش بر آب، بنويسيد فتنه نافرجام  نويسيد تفرقه تعطيل،    
  بنويسيد توطئه ناكام

ميشه    عهد بستيم وحدت كلمه، جنگ قومي و مذهبي هرگزقوم ما تا ه
  د اسالمبايراني، مذهب ما الي اال

  
  

 ٨٨تصاویری از حضور مردم در نه دی 
  

                                      

 بصيرت

                                        
   دي را يك روز ملي و 9بايد روز 

  . اهللا بدانيم و خاطره آن را براي هميشه زنده نگه داريم                   ايام
  )آيت اهللا مصباح                                                   (

  
  است به زبان بسيجيان خامنه اي كه مي توان تا كربال رفت اما با  دي تجربه عاشور9   

  .حسين برگشت ولي زينب به اسيري نرود
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  خروش عاشورائيان؛ محكوميت حرمت شكني فتنه گران

ملت مسلمان ايران كه پيوند ديرينه اي با مكتب سيد و ساالر شهيدان . 
 كنار هتاكي هاي بيشرمانه فتنه گران داشته اند، به هيچ روي نمي توانستند از

از اين رو بود كه حركات گوناگوني در .  بي تفاوت عبور كنند88در عاشوراي 
 دي ماه 8از جمله جمعي از دانشجويان رعصر . محكوميت اين اقدام انجام گرفت

 در مقابل دفتر رئيس قوه قضاييه تجمع نموده و خواستار برخورد با فتنه 1388
 تير 23گويي الزم بود حماسه . ما تجمعات به اين جا ختم نشدا.گران شدند

اما شگفت آور كه حماسه اي بي نظير خلق شد كه شور و .  تكرار شود1378
اين چنين بود كه تجمع بزرگ .  تير نيز فراتر رفته بود23حضور انقالبي آن از 

ع تجم.  سراسر كشور را فرا گرفت1388 دي 9ملت غيور ايران اسالمي روز 
بزرگ عاشوراييان در محكوميت حرمت شكني عاشوراي حسيني از سوي فتنه 

 در ميدان انقالب تهران برگزار شد و 15ساعت 1388 دي 9گران روز چهارشنبه 
مردم عاشورايي ديگر استان هاي كشور نيز در برنامه ريزي هاي جداگانه اي در 

حماسه .ادندروزهاي سه شنبه و چهارشنبه تجمعات چشمگيري را ترتيب د
يكي از ويژگي هاي اين . حضور نهم دي ماه از ويژگي هاي بسياري برخوردار بود

در . حضور حماسي، فراگير بودن آن از جهت شركت تمامي اقشار جامعه بود
جنگ نرم عليه جمهوري اسالمي و فتنه هاي پس از انتخابات دهم، عده اي 

ه هاي مردمي خود را از دست تالش كردند اينگونه القا كنند كه حكومت پشتوان
رسانه هاي غربي طي ماه هاي فتنه با . داده و متكي به قدرت نظامي شده است

بزرگنمايي تجمعات مخالفان، به مخاطبين خود القا مي كردند كه مردم ايران در 
حضور ده ها ميليون نفري مردم از . برابر نظام اسالمي و رهبري آن ايستاده اند

ه در تظاهرات پاسداشت حرمت عاشورا و دفاع از واليت و تمامي اقشار جامع
مصاحبه هاي . نظام اسالمي، بطالن تحليل دشمنان و مخالفان را اثبات كرد

خبرنگاران با مردم، نشان مي دهد كه بسياري از كسانيكه به ميرحسين در 
انتخابات رأي داده بودند، صف خود را از فتنه گران جدا كرده و در مقابل 

مردم مسلمان و انقالبي ايران با خروش و خشم .ارشكنان قرار گرفته اندساخت
مقدس عاشورايي خود، آرزوهاي آمريكا، صهيونيزم بين الملل و تمامي متحدين 

پالكاردها، پوسترها، دست نوشته ها و شعارهاي . آنها را زير پا لگدمال كردند
به خوبي ثابت كرد كه آتشين و كوبنده مردم كه از عمق جان آنان برمي خاست، 

تمام تالش دشمنان در سال هاي اخير جز آب در هاون كوبيدن و مشت بر 
، »موسوي مرگت باد، كروبي ننگت باد«: شعارهايي چون.سندان زدن نبوده است

ننگ بود نوكري آمريكا، ننگ «، »موسوي قاتل است، محاكمه اش واجب است«
موسوي، بي «، »شمن ميرحسينيمحسينيم، د ما عاشق«، »بود سوزاندن خيمه ها

  موسوي«، »بي سي، عامل انگليسي
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خاتمي، موسوي «، »كروبي بي سواد، عامل دست موساد«، » منافق اعدام بايد گردد
خواص بي بصيرت، برائت «، »جنبش سبز اموي افشا بايد گردد«، »اين آخرين اخطار است

از يك طرف و »  ميرحسينلعن علي عدوك يا حسين، كروبي، خاتمي و«و » برائت
اينهمه لشكر «، »حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست«: شعارهايي چون

واي اگر خامنه اي حكم جهادم دهد، ارتش دنيا نتواند كه «، »آمده، به عشق رهبر آمده
خامنه اي خميني ديگر «و » تا خون در رگ ماست، خامنه اي رهبر ماست«، »جوابم دهد

از طرف ديگر، نشان داد كه مردم با حضور ده ها » واليت حيدر استاست، واليتش 
ميليوني خود در سراسر كشور و حضور قريب چهار ميليون نفري فقط در شهر تهران چه 

  مي خواهند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

باز از فرسنگها راه براي بوي .  باز دلم هواي شلمچه كرده است
. يگر خسته شده امباور كنيد خودم هم د. خاكريزهايش مستم مي كند

همين كه مي آييم نفسي بگيريم تا با شهر بسازيم همين كه آرام آرام 
به زندگي روزمره دست آخوت مي دهيم نمي دانيم چه مي شود كه 
درست هنگامي كه آنجا كه مي رويم تا خط جديدي را در دلمان رقم 

شلمچه روايتي است از خاك تا افالك ، .بزنيم به سراغمان مي آيد
ايت آنان كه چون مرغان سبكبال به زيبايي در طلوع شهادتت حك

شلمچه خالصه عشق است و قطعه اي از بهشت ، شلمچه ، .پريدند
و . آينه ايست كه تمام جبهه با خاك هاي سرخش در آن مي درخشد

دريچه آسماني است كه از آن بوي رشادت و عطر دلنواز شهامت 
  .ميوزد

 در ميدان ايثار قد كشيده شلمچه تنديس زيباي عشق است كه
  .شلمچه شهر شهود و شهادت است. است
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