
2 ساعت پس از فتح خرمشهر گروهان ژاندارمري را داير كرديم 
سرويس نظامي � س���رهنگ كوچك زاده فرمانده 
ژاندارمري جمهوري اس���امي ايران در گفتگو با 
خبرنگار اطاعات اظهارداشت: در روز سوم خرداد 
ماه 61 تنها پس از 2 س���اعت كه از فتح پرش���كوه 
خرمشهر گذشته بود، گروهان ژاندارمري خرمشهر را 
داير كرديم. وي اظهارداشت: بافاصله صبح روز بعد 
پليس راه ژاندارمري خرمش���هر را ايجاد كرديم و به 
اين ترتيب پرسنل رزمنده ژاندارمري كار خود را در 
اين شهر حماسه ساز و تاريخي آغاز نمودند. سرهنگ 
كوچك زاده همچنين گفت: 24 ساعت پس از فتح 
خرمشهر، تعداد زيادي از پاسگاه هاي ژاندارمري منطقه 
خوزستان را كه آزاد ش���ده مجددا داير كرديم و اين 
نشان دهنده قدرت رزمي و پرسنلي ژاندارمري مي باشد.

كليه رشته هاي علوم انساني در شهريورماه امسال 
بازگشائي مي شود 

تبريز � آقاي نجفي وزير فرهنگ و آموزش عالي عصر 
ديروز به منظور بررسي مس���ائل فرهنگي و مشكات 
دانشگاهي وارد تبريز شد و به اتفاق استاندار آذربايجان شرقي، 
با آيت اهلل ملكوتي نماينده امام در آذربايجان و امام جمعه 
تبريز ديدار و گفتگو كرد. وزير فرهنگ و آموزش عالي در 
پايان اين ديدار، طي گفتگوئي در مورد هدف از سفرش 
به تبريز گفت: در اين سفر مشكات و پيشرفت هائي كه 
بعد از بازگشائي دانشگاه ها در دانشگاه تبريز صورت گرفته، 
مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.وي در مورد بازگشائي 
بقيه رشته  هاي دانشگاهي گفت: شهريورماه امسال در اولين 
ترم سال تحصيلي 63 � 62 بقيه رشته هاي علوم انساني 

بازگشائي خواهند شد.
قواي اسالم بخش وسيعي از نوار مرزي بانهـ   سردشت 

را آزاد كرد 
سرويس نظامي اطاعات � برادر سنجقي فرمانده 
قرارگاه عملياتي حمزه سيد الشهدا)ع( ديروز در مراسم 
تشييع پيكر بخون خفته ش���هيد محمد بروجردي 
قائم مقام قرارگاه ش���ركت نمود. وي در اين مراسم 
ضمن اشاره به مبارزات و دالوري هاي شهيد محمد 
بروجردي در راه آزادي و پاكسازي مناطق محروم 
كردنشين از چنگال عناصر خودفروخته و خائن وابسته 
به استكبار شرق و غرب، اعام نمود كه بخش  هاي 
وس���يعي از نوار مرزي ايران در مناطق مسير بانه � 
سردشت به دست تواناي سپاهيان اسام افتاده است.

توزيع كاغذ و مقواي گالسه 
مصرف كنندگان عزيز: اخيرا به قدر كافي كاغذ و 
مقوا گاس���ه از طرف مركز تهيه و توزيع كاغذ و 
چوب در اختيار اين تعاوني قرار گرفته كه در كليه 
فروشگاه هاي كاغذ و مقوا جهت عرضه آماده است 
قيمت هر كيلو كاغذ يا مقوا گاسه يكصد و چهل 
ريال براي مصرف كننده تعيين شده است در صورت 
مش���اهده هرگونه تخلف مراتب را تلفنا با شماره 
305276 يا كتبا به ش���ركت تعاوني كاغذ و مقوا 

قدس خيابان هدايت پاك 326 اطاع دهيد.
كليه مراكز فروش و اجاره نوارهاي ويدئو 
)ويدئوكلوپ ها( غيرقانوني اعالم شد 

حجت االس���ام دكتر محمد خاتمي وزير ارشاد 
اسامي ديشب طي گفتگويي با خبرنگار شبكه اول 
سيماي جمهوري اسامي ايران كليه مراكز اجاره و 
فروش نوارهاي ويدئو )ويدئو كلوپ ها( را غيرقانوني 
اعام كرد. وي از اين مراكز به عنوان منابع نشر فساد 
و ابتذال و آفت فرهنگي ياد نمود. متن كامل سوال و 
جواب خبرنگار سيماي جمهوري اسامي ايران با وزير 
ارشاد اسامي در اينباره كه از سوي روابط عمومي 
اين وزارتخانه در اختيار سرويس اجتماعي روزنامه 

اطاعات قرار گرفته است به شرح زير مي باشد:
* سوال: جناب حجت االس���ام خاتمي لطفا 
بفرمائيد علت و لزوم وجود كلوپ هايي همچون 
كلوپ هاي اجاره و يا ف���روش نوارهاي ويدئو در 
جامعه اسامي، چيست و وزارت ارشاد اسامي تا 

چه حد كنترل بر اين مساله دارد؟
* حجت االسام خاتمي: بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
قبا خدمتتان عرض بكنم كه اصا وجود مراكز اين 
چنيني كه به طور آزاد بتوانند فروش و داد و س���تد 
بكنند نوارهاي ويدئويي يك آفت فرهنگي است و ... 
وزارت ارشاد راساً و رسماً اعام كرد اين فروشگاه ها 

و اين مراكز غيرقانوني و غيرمشروع هستند و ...

چهارشنبه 3 خرداد 1402- سال نود وهفتمـ    شماره  28397

قيام المقنع در خراسان 
قيام المقنع در خراسان، 24 ماه مي سال 766 ميادي 
آغاز شد كه از نخستين بپاخيزي هاي ايرانيان براي احياي 
استقال و حاكميت وطن خود به شمار مي آيد. المقنع 
كه از ديرباز در صدد قيام بر ضد س���لطه اعراب بود، از 
موضوع قتل ابومس���لم در توطئه خليفه عباسي وقت 
استفاده كرد و به خونخواهي او در خراسان بپاخاست. 
المقنع كه به سبب نقاب زدن به اين نام معروف شده بود، 
كسي جز هاشم ابن حكيم نبود كه مردي دانشمند بود. 
قيام المقنع بيش از چهار سال طول كشيد و سرانجام از 

خليفه عباسي شكست خورد و خودكشي كرد.
درگيری يك گروه چريكي با نيروهاي پليس و امنيت

سوم خردادماه 1350، در درگيری سخت ميان يك 
گروه از چريك هاي فدائی خلق و پليس و امنيت وقت 
در محله دوشان تپه، پرويز پويان ، رحمت پيرونذيري و 
اسكندر صادقي نژاد جان سپردند.قتل اميرپرويز پويان، از 
بنيادگذاران سازمان چريك های فدايی خلق و دوستانش 
سرآغاز يك رش���ته درگيری های مشابه در تهران و 

شهرهاي ديگر كشور شد.
خرمشهر آزاد شد

نيروهاي مسلح ايران، س���وم خرداد 1361 و 20 
ماه پس از تعرض نظامي عراق، با از جان گذش���تگي و 
فداكاري تحسين آميز و تاريخ ساز خود خرمشهر را از 
نيروهاي متجاوز پس گرفتند و مسير جنگ را تغيير دادند. 
در اين پيروزي كه براي برخي كه تاريخ پر عظمت ايران 
را نخوانده اند غيرمنتظره بود، تلفات سنگيني به عراقي ها 
وارد آمد و بيش از 30 هزار عراقي به اسارت گرفته شدند. 
آزادكردن خرمشهر كه رويدادي بزرگ و چشمگير در 
تاريخ طوالني وطن ماس���ت، »روز ايستادگي و ازجان 

گذشتگي، مقاومت و ايثار« نام گرفته است.
»ترس از قضاوت تاريخ«، شرط الزم برای دولتمردان

24  می 1908 مايكل رابرتز تاريخدان انگليسي 
زاده شد. وی در طول 89 سال عمر خود، 12 كتاب تاريخ 
نوشت. رابرتز بر اهميت استفاده از تجربه گذشتگان 
تاكيد داشت. وی نوشته است: فارابي انديشمند ايراني 
قرون وسطي شرايط دولتمرد شدن را ترسيدن از خدا؛ 
معتقد بودن به روز جزا و كيفر الهي )معاد( قرار داده و 
من ترسيدن از »قضاوت تاريخ« را بر آن اضافه مي كنم.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

تمامي مطالب از روزنامه روز سه ش�نبه 3 خردادماه 1362 
)برابر با 11 شعبان 1403، 24 مه 1983( نقل شده است.

قاب امروزچهل سال پيش در همين روز 
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ساقيا در ساغر هستی شراب ناب نيست
وآنچه در جام شفق بينی به جز خوناب نيست

زندگی خوش تر بود در پرده وهم و خيال
صبح روشن را صفای سايه مهتاب نيست

ما به آن گل از وفای خويشتن دل بسته ايم
ورنه اين صحرا تهی از الله سيراب نيست

آنچه ناياب است در عالم وفا و مهر ماست
ورنه در گلزار هستی سرو و گل ناياب نيست

گر تو را با ما تعلق نيست ما را شوق هست
ور تو را بی ما صبوری هست ما را تاب نيست

گفتی اندر خواب بينی بعد از اين روی مرا
ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نيست
جای آسايش چه می جويی رهی در ملك عشق
موج را آسودگی در بحر بی پاياب نيست

رهی معیری

 سرایه


