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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

تبریز: آدینه  خبرنگار 
شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
آمریـکا در  گفتنـد: کارنامـه و عملکـرد دولـت 
تأییـد  صراحـت  بـه  گذشـته  دهه هـای  طـول 
کشـور  ایـن  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن  کننـده 
بسـترهای الزم را بـرای دخالت هـای غیرقانونـی 
فراهـم جهـان  مختلـف  نقـاط  در   خـود 

 سـاخته انـد و بـه یکی از مهم ترین کشـورهای 
ناقـض حقـوق بشـر و سـر خـط تروریسـم در 

جهـان تبدیل شـده اسـت.
والمسـلمین  االسـام  حجـت  حضـرت 
سـیدمحمدعلی آل هاشـم در خطبـه هـای این 
هفتـه نمـاز جمعـه تبریز بـا بیان اینکـه آمریکا 
مصـداق بـارز نقـض حقوق بشـر در دنیا اسـت، 
یـادآور شـدند:  آمریـکا کـه همـواره مدعی دفاع 
از حقـوق بشـر در دنیا اسـت، خـود از مصادیق 
بـارز نقـض آن در جهـان و حتـی در خـود ایـن 
کشـور بـوده و از ایـن اصـل مترقی بشـری برای 
منافـع سیاسـی و اقتصادی خود سـوء اسـتفاده 

می کنـد.
امـام جمعـه تبریز خاطرنشـان کردند: ششـم 
تـا دوازدهـم تیرمـاه بـه عنـوان هفتـه بازخوانی 
کـه  شـده  نامگـذاری  آمریکایـی  بشـر  حقـوق 

ابتـکاری ارزنـده از سـوی مقـام معظـم رهبـری 
. ست ا

خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز اضافـه کردنـد: 
رهبـر معظـم انقاب ششـم تیر ماه در مسـجد 
ابـوذر مـورد سـوءقصد قـرار گرفتنـد، در هفـت 
جمهـوری  حـزب  محـل  در  بمب گـذاری  تیـر 
شـهید  شـهادت  کـه  افتـاد  اتفـاق  اسـامی 
بـه  را  یارانـش  از  تـن  دو  و  هفتـاد  و  بهشـتی 
دنبال داشـت، در سردشـت شـاهد اولین حمله 
علیـه  صـدام  توسـط  بعـث  رژیـم  شـیمیایی 
مـردم مظلـوم سردشـت در اسـتان آذربایجـان 
مـا  هموطنـان  از  نفـر   ۱۱۰ کـه  بودیـم  غربـی 
را شـهید کـرد، شـهادت شـهید صدوقـی امـام 
داریـم  هفتـه  همیـن  در  نیـز  را  یـزد  جمعـه 
کـه توسـط منافقیـن کـوردل انجـام شـد و در 
مسـافربری  هواپیمـای  سـرنگونی  تیرمـاه   ۱۲
جمهـوری اسـامی توسـط ناوجنگـی آمریکا که 
پایـان هفتـه بازخوانـی حقوق بشـر آمریکایی را 

می زنـد. رقـم 
اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
اقدام هـای  ایـن  از  برخـی  کـه  ایـن  بیـان  بـا 
منافقیـن  ضالـه  فرقـه  توسـط  تروریسـتی 
صـورت گرفتـه اسـت، تاکیـد کردند: آنهـا امروز 

در آغـوش همین کشـورهای غربـی و آمریکایی 
اسـامی  جمهـوری  علیـه  و  انـد  گرفتـه  قـرار 
توطئـه می کننـد و برخـی از ایـن حرکت هـای 
اتفـاق  آمریکایی هـا  حمایـت  بـا  تروریسـتی 
بـه  حملـه  مثـل  آنهـا  از  برخـی  و  افتـاده 
خـود  توسـط  اسـامی  جمهـوری  هواپیمـای 

اسـت. داده  روی  فـارس  خلیـج  در  آمریـکا 
 نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با 
اشـاره به شـهادت سـردار حاج قاسم سـلیمانی 
اتفاقـات  ایـن  نتیجـه  گفتنـد:  آمریـکا  توسـط 
نـزد  در  آمریـکا  واقعـی  چهـره  شـدن  آشـکار 

جهانیـان بـود.
بـا  آمریـکا  گفتنـد:  تبریـز  جمعـه   امـام 
تحریم هـای  تشـدید  و  گرایـی  جانبـه  یـک 
بـا  و  از مجـوز سـازمان ملـل  اقتصـادی خـارج 
دولت هـا  سیاسـت  تغییـر  بـه  اجبـار  هـدف 
مرتکـب نقـض فاحـش و نظام مند حقوق بشـر 
شـده و مـی شـود؛ موضوعـی کـه بـه تدریـج 
منجـر به سـوء اسـتفاده از ابزارهـای اقتصادی و 
تبدیـل آن بـه تروریسـم اقتصادی بـرای نیل به 
اهـداف سیاسـی شـده و دورنمای نظـام حقوق 
بشـر را نیـز بـا چالش هـای پیچیـده ای مواجـه 

عیـد قربـان یکـی از اعیاد باشـکوه و عزیز مسـلمانان به شـمار می رود 
کـه بـه سـبب اتفاقـات روی داده در آن اغلـب از ایـن عید به عنـوان عید 

قربانـی کـردن هوای نفـس یاد می شـود.
عیـد قربان یـادآور زیباترین نمونه تعبد انسـان در برابر خداوند متعال 
اسـت؛ عیـد فـداکاری، ایثـار، قربانـی، اخـاص و عشـق اسـت. فـدا کردن 
فرزنـد دلبنـد خـود در راه خـدا، امتحانی الهـی برای حضـرت ابراهیم )ع( 

کـه عید قربـان یادآور آن اسـت.
قربـان، عیـدی کـه انسـان های آگاه را بـه یـاد قربانـگاه ابراهیمـی 
می انـدازد؛ قربانگاهـی که درس فـداکاری و جهاد را در راه خـدای بزرگ به 
فرزنـدان آدم و اصفیـا و اولیـای خـدا می دهد. این پدر توحید و بت شـکن 
جهـان بـه مـا و همـه انسـان ها آموخت کـه قربانـی در راه خـدا پیش از 
آن کـه جنبـه توحیـدی و عبـادی داشـته باشـد، جنبه هـای سیاسـی و 

ارزش های اجتماعـی دارد.
بنـا بـه تعبیـر امـام خمینـی )ره( ایـن عیـد بـه مـا و همه انسـان ها 
آموخـت کـه عزیزتریـن ثمـره حیـات خـود را در راه خدا بدهیـد و عیدی 
بگیریـد؛ خـود و عزیـزان خـود را فـدا کنید و دین خـدا را و عـدل الهی را 

برپـا نمایید.
عیـد قربان، همانند عید سـعید فطـر از جمله اعیاد بزرگی اسـت که 
در روایـات بـه آن »یـوم النحـر« و »یـوم االضحـی« گفته می شـود و ائمه 
اطهـار )ع( بـه  حـدی آن را حائـز می داننـد کـه نمـاز ایـن عیـد را واجـب 
دانسـتند و فرمودنـد: »َصـاُة الِْعْیِدیـِن َفریَضـٌة؛ نمـاز عید فطـر و قربان 
واجـب اسـت«؛ امـا فقها این نمـاز در عصر غیبت را به اسـتناد روایت امام 
باقـر )ع( کـه فرمود: »اَل َصـَاَة یَْوَم الِْفْطـِر َو الْْضَحی إاِلَّ َمـَع إَِمام؛ نماز دو 

عیـد بایـد همراه بـا امام باشـد«، واجـب نمی دانند.
برگـزار کـردن مراسـم قربانـی در ایـن عیـد بـر همـه واجـب نیسـت 
و تنهـا بـر زائـران کعبـه در مراسـم حـج واجـب اسـت، امـا بسـیاری از 
مسـلمانان در سراسـر جهان در این روز، گوسـفند، گاو یا شتری را قربانی 
کرده و گوشـت آن را بین همسـایگان و مسـتمندان تقسیم می کنند؛ در 
روایت هـای مکـرری نقـل شـده کـه در روز عیـد قربـان، قربانـی کنیـد تا 

گرسـنگان و بیچـارگان نیـز به خوراک برسـند.
عیـد قربـان پیـش از دوران تاریخ بشـر نیز وجود داشـت تـا جایی که 
انسـان های اولیـه بـرای کسـب رضایـت خدایان دسـت به قربانـی کردن 
حیوانـات و انسـان ها می زدنـد. تاریخ قربانی بسـیار قدیم اسـت و از زمان 
حضرت آدم ابوالبشـر )ع( وجود داشـته و در ادیان گذشته نیز جزو مقررات 
دینـی بـه شـمار می آمـده کـه از مهم تریـن ایـن نمونه هـای تاریخـی 
می تـوان بـه قربانـی فرزنـدان حضـرت آدم )ع( کـه نخسـتین قربانـی در 
عالـم به شـمار می رود، ترتیـب دادن مذبحی توسـط حضرت نوح پیغمبر 
)ع( پـس از طوفـان و قربانـی کردن بسـیاری از حیوانـات، قربانی حضرت 
ابراهیـم خلیـل )ع( یگانـه فرزنـدش اسـماعیل )ع( و قربانی هایـی کـه در 

زمـان حضـرت موسـی و عیسـی )ع( انجام می شـد، اشـاره کرد.
زائران در روز نهم ذی الحجه، روز عرفه، آداب و رسـوم و مناسـک دینی 
خـود را بـه جـا می آوردند؛ صحرای عرفـات در ۲۱ کیلومتری شـمال مکه 
واقـع شـده و تپه کوچکی اسـت کـه کوه هـا آن را احاطه کرده انـد. در این 
روز حجـاج بیت اهلل الحـرام اسـتغفار می کننـد و پـاک و عـاری از هر گناه 

می شـوند، همچـون کودکی که تازه زاده شـده اسـت.
در ایـن روز صـدای دعـا و انابـه بنده بـه درگاه احدیت قطع نمی شـود 
و اسـتغاثه بنـده از پـروردگارش تـا عرش مـی رود؛ زائران پـس از ادای نماز 
ظهـر و عصـر در عرفـات ماننـد سـنت پیامبـر اکـرم )ص( رو بـه قبلـه 
ایسـتاده، تـا زمـان غـروب خورشـید ایـن حالـت را حفـظ بـه دعاخوانی 
خـود ادامـه می دهنـد و به تفکـر و تامل در اعمـال خود پرداختـه و توبه 

و انابـه سـر می دهند.
آن هـا پـس از وقـوف در عرفـات، از طلـوع خورشـید تـا غـروب، بـه 
سـوی مزدلفـه بـرای شـب زنـده داری رفتـه و در آنجـا بیتوتـه می کنند و 
بـه عبـادت و راز و نیـاز می پردازنـد؛ آنهـا نماز مغـرب و عشـا را در مزدلفه 
بـه جـا می آورنـد و تـا صبح عیـد قربان شـب زنـده داری کرده و بـه دعا و 
مناجـات می پردازنـد. زائـران خانـه خـدا ۱۰ ذی الحجه، بار دیگـر به منی 
بازمی گردنـد تـا قربانـی کنند؛ رمی جمرات و مراسـم عید قربـان را برگزار 

کننـد تـا حـج آنها کامل شـده و نـام حاجـی را بر خـود نهند.
رمـی جمـرات را طـی سـه روز متوالی )ایام تشـریق( انجـام می دهند. 
در نیمه هـای شـب ضعیفـان، زنـان، پیران و بیمـاران آن گونـه که پیامبر 
اکـرم )ص( بـه این گـروه اجازه داده بـود، رمی جمرات را به جـا می آورند و 
بقیـه تـا صبح فـردا صبر کرده و دعـا می خوانند و به عبـادت می پردازند. 
سـپس مناسـک حج به پایان می رسـد و بـه منظور طواف افاضـه و خارج 

شـدن از احـرام به مکـه می روند.
بنابرایـن بـا توجـه بـه مباحـث مطـرح شـده، مناسـک حـج کـه در 
اوج عظمـت آن عیـد قربـان قـرار دارد، عـاوه بـر رسـیدن بـه توحیـد، 
عاملـی اسـت مؤثـر برای نیل به انسـجام و همبسـتگی هر چه بیشـتر 
مسـلمانان؛ لـذا بـزرگان دینـی ما بـه این مسـأله بارها تأکیـد کرده اند که 
بهتریـن عمـل در ایـن روز، برائـت از مشـرکان و شـیاطین حقیقـی عالم 
اسـت و ایـن مهم میسـر نمی شـود مگر بـا انسـجام و اتحاد مسـلمانان 

جهان.
منبع:

سـفر جـچ و عید قربـان- نورعلی تابنده - انتشـارات حقیقت - سـال 
تهران  ۱395

عید قربان؛ جشن رها شدن از 
اسارت نفس و شکوفایی ایمان

آمریکا ناقض حقوق بشر و سر خط تروریسم در جهان

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

 طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولی فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه شــهر تبریــز حضــرت حجت  االســام 
و المســلمین ســید محمدعلــی  آل هاشــم و بــا 
هــدف مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس 
ــای  ــط در فض ــز فق ــه تبری ــه آدین ــه نام ــا، هفت کرون
مجــازی منتشــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی  نشــریه 
ــت  ــز در خدم ــه تبری ــام آدین ــا ن ــازی ب ــای مج در فض

خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد گرفــت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز
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40 درصد تولید ثروت 
در حوزه صنعت فوالد

خطبه های نمازجمعه 
شهرستان های آذربایجان شرقی

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
ــرقی  ــارت آذربایجان ش ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــازی  ــه س ــازی و مجموع ــع قطعه س ــه در صنای ــان اینک ــا بی ب
آذربایجان شــرقی ســرآمد کشــور اســت، گفــت: در حــوزه خــودروی 
تجــاری رتبــه اول کشــور را داریــم و در بخــش تولیــد خودروهــای 
ســواری نیــز اقدامــات مــورد نیــاز بــرای تکمیــل زنجیــره تولید در 
حــال انجــام بــوده کــه البتــه ایــن موضــوع جــزو مصوبــات ســفر 

ریاســت جمهــوری اســت.
مهنــدس  صابــر پرنیــان در ســخنرانی پیــش از خطبــه هــای 
ــاور  ــن ب ــه ای ــد ب ــه بای ــه هم ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری نمازجمع
برســیم کــه تولیــد، مبتنــی بــر ســند آمایش ســرزمینی  باشــد، 
اظهــار کــرد: تولیــد بــر مبنــای ســند آمایــش ســرزمینی موجــب 
بهتریــن بهــره وری از ظرفیت هــای موجــود می شــود کــه در ایــن 

ــه ســند آمایــش ســرزمینی عمــل می شــود. زمینــه اکنــون ب
ــرای  ــد از آب ب ــر 3 درص ــوالد حداکث ــت ف ــزود: در صنع وی اف
ــی اســت کــه ۴۰ درصــد  ــن در حال ــد اســتفاده می شــود ای تولی

ــد. ــن صنعــت اتفــاق میفت ــروت در ای ــد ث تولی
و  قطعه ســازی  صنایــع  در  اینکــه  بیــان  بــا  پرنیــان 
ــت:  ــت، گف ــور اس ــرآمد کش ــرقی س ــازی آذربایجان ش مجموعه س
در حــوزه خــودروی تجــاری رتبــه اول کشــور را داریــم و در بخــش 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــات م ــز اقدام ــواری نی ــای س ــد خودروه تولی
ــد در حــال انجــام اســت کــه البتــه ایــن  ــره تولی ــل زنجی تکمی

ــت. ــوری اس ــت جمه ــفر ریاس ــات س ــزو مصوب ــوع ج موض
ــرقی  ــارت آذربایجان ش ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــی نــگاه  افــزود: بایــد نــگاه خــود را تغییــر دهیــم، چــرا کــه وقت
ــند  ــر س ــی ب ــاال و متک ــزوده ب ــا ارزش اف ــدات ب ــمت تولی ــه س ب
ــد  ــر یاب ــه تغیی ــر منطق ــت هــای ه ــرزمینی و ظرفی ــش س آمای
ــی خواهــد افتــاد. ــد در حــوزه صنعــت اتفاقــات خوب ــدون تردی ب

درصــد   9۰ حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  پرنیــان 
ــت،  ــای صنع ــوزه ه ــادی در ح ــاالن اقتص ــدگان فع مراجعه کنن
ــروع  ــور ش ــه منظ ــن ب ــت زمی ــرای درخواس ــارت ب ــدن و تج مع
فعالیت هــای صنعتــی و افزایــش ســبد محصــوالت اســت 
ــرای  ــور ب ــا در کش ــن فض ــد ای ــان می ده ــوع نش ــن موض ــه ای ک

دارد. وجــود  ســرمایه گذاری 
وی، شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی را قطب اقتصــاد منطقه 
ــای  ــال حرکت ه ــبختانه امس ــد: خوش ــادآور ش ــرد و ی ــوان ک عن
خوبــی در اســتان در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی شــروع شــده 

اســت.
پرنیــان افــزود: بــا پیگیری هــای مســتمر بایــد کمــک 
ــه حالــت  ــل شــدن ب ــت تبدی ــا شــرکت هایی کــه قابلی ــم ت کنی
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــی کنن ــن پروســه را ط ــد ای ــان را دارن ــش بنی دان
ــرای  ــه ب ــن زمین ــد در ای ــن حــوزه اســتفاده کنن از مزیت هــای ای
ــردی  ــی و کارب اتصــال صنعــت بــه دانشــگاه کارگروه هــای عملیات

تشــکیل شــده اســت.

عضو مجلس خبرگان: با هرگونه فساد در 
قوه قضائیه مبارزه شود

عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری و امـام جمعـه 
مراغـه بـا اشـاره به سـخنان رهبر معظـم انقاب در 
جمـع مدیـران قـوه قضائیـه و قضات کشـور گفت: 
براسـاس رهنمودهـای رهبـری باید با هرگونه فسـاد 

در قـوه  قضائیـه مبارزه شـود.
محمدتقـی  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
پورمحمـدی در خطبه هـای نمـاز جمعـه مراغه 
کارکنـان  و  قاضـی  هـزاران  وجـود  بـا  افـزود: 
نجیـب، پاکدسـت و پاکدامـن در قـوه قضائیـه، 
عـده  کمـی نیـز در ایـن مجموعـه بـه دنبـال 

هسـتند. فسـاد 
وی اضافـه کـرد: وجـود این افـراد فاسـد می تواند 
ایـن  در  بدنامـی  و  فسـاد  زمینـه سـاز گسـترش 

مجموعـه خـدوم و عدالت گسـتر باشـد.
وی بیـان کـرد: مسـئوالن ایـن قوه باید براسـاس 
سـخنان و رهنمودهـای رهبـری در فسادسـتیزی 
توفیـق قضـاوت  نیـز  و قضـات  دقت نظـر داشـته 

عادالنـه را داشـته باشـند.
سـالروز  بـه  اشـاره  بـا  مراغـه  جمعـه  خطیـب 
توسـط  مسـافربری کشـورمان  هواپیمـای  سـقوط 
نـاو آمریکایـی در سـال ۱3۶۷ نیـز گفت: سـرنگونی 
ایـن هواپیمـای غیرنظامـی که حامـل ۲9۸ نفر زن، 
کـودک و جوان بـود، مصداق حقوق بشـر آمریکایی 

ست. ا
پورمحمـدی افـزود: حقوق بشـر آمریکایی همواره 
و  جنایـت  از  سرشـار  گذشـته  سـالیان  طـول  در 
حمایـت از جنایت هایـی بـوده که در سـوریه، عراق، 
یمن، افغانسـتان، فلسـطین و حتی آفریقا روی داده 

است.
وی ادامه داد: دسـت مدعیان حقوق بشـر غربی و 
آمریکایـی به خـون هزاران نفـر آلوده اسـت و نمونه 
بـارز آن کشـتن صدهـا هـزار نفـر در هیروشـیما و 

می باشـد.  ناکازاکی 
امـام جمعـه مراغـه بـا اشـاره  بـه سـالروز تحریم 
تنباکـو نیـز افـزود: در ایـن روز بـا حکـم آیـت اهلل 
میـرزای شـیرازی اسـتعمال و فـروش تنباکـو بـه 
عنوان حرکتی ضداسـتبدادی و ضداسـتعماری حرام 

شـد. اعام 

امام جمعه هشترود؛
لزوم مردمی کردن جشن عید غدیر 

در دستور کار ادارات باشد
امـام جمعـه هشـترود مطـرح کرد:جشـن هـای 
عیـد قربان و غدیرخـم باید هرچه باشـکوهتر برگزار 
شـود، و مردمی کردن این جشـن ها در دسـتور کار 

ادارات ونهادهـای متولی باشـد
حجـت االسـام  جعفریـان، امام جمعه هشـترود 
در خطبـه هـای نمازجمعـه  بـا بیـان اینکـه عیـد 
اسـت،  جهـان   شـیعیان  عیـد  بزرگتریـن  غدیـر 
افزود:جشـن هـای عید قربـان و غدیرخم  باید هرچه 
باشـکوهتر برگزار شـود، و  مردمی کردن این جشـن 

هـا در دسـتور کار ادارات ونهادهـای متولـی باشـد
وی بـا اشـاره بـه عیـد قربـان و غدیـر، بـه دهه 
والیـت و فضائـل امام علی )ع( اشـاره کـرد و گفت: 
عیـد غدیر عیـد اکمال دیـن و از بزرگتریـن اعیاد 
اسـامی اسـت کـه در آن والیت مولـی الموحدین 
اعـان عمومـی شـده و روز اکمـال نعمـت الهـی 

. بود
 رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان 
هشـترود بـا تاکید بـر اینکه فرهنگ سـازی برای 
عیـد غدیـر جـدی گرفته شـود تصریح کـرد: هر 
و  شهرسـتان  والیتمـدار  و  متدیـن  مـردم  سـال 
عاقـه منـدان بـه مکتـب اهـل بیـت عصمـت و 
طهـارت )ع( در ایـن زمینـه نقـش موثـری ایفـا 

. می کننـد
 وی بـا اشـاره بـه جایـگاه و عظمت ایـن عید 
کننـده  تکمیـل  خـم  غدیـر  عیـد  کـرد:  بیـان 
رسـالت انبیـا اسـت و در واقـع زحماتـی کـه در 
طـول ۲3 سـال رسـالت پیامبـر بـزرگ اسـام و 
سلسـله انبیـای اللهـی در طـول تاریـخ بشـریت 
رسـل  و  کتـب  ارسـال  بـا  خداونـد  دسـتور  بـه 
انجـام شـد، تکمیـل آن در روز عیـد غدیـر خم 

خـورد. رقم 

میز خدمت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان ،تعزیرات حکومتی ،سازمان صنعت ومعدن وتجارت، 
مشاور عالی ریاست مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و وکالی دادگستری در پیش از خطبه های نماز جمعه 

در مصلی اعظم حضرت امام )ره( تبریز

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
در پی درگذشت پدر شهید واالمقام حسام الدین صادقی پور

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبر درگذشت حجت االسام والمسلمین مرحوم حاج میرزا محمود صادقی پور بیلوردی پدر 

گرانقدر شهید واالمقام حسام الدین صادقی پور موجب تأثر و تألم فراوان شد.
این شیر مردان اسطوره های صبر و  مقاومت هستند که فرزندانی غیرتمند و شجاع پرورش دادند و 

در راه دین و میهن آنان را به قربانگاه عشق و ایثار فرستادند و در فراقشان چون کوه ایستادند.
ایران اســامی امروز عزت، سربلندی و دوام خود را مدیون این عزیزان است و تاریخ این ملت 

ایثار و از جان  گذشتگی شان را فراموش نخواهد کرد.
اینجانب ضایعه فراق این انسان پاک نهاد را به مردم غیور استان، خانواده های معظم ایثارگران و بویژه به خانواده محترم 
ایشــان تسلیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای بازماندگان صبر و برای روح بلند آن پدر فداکار رحمت واسعه  

الهی آرزومندم.

سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

و امام جمعه تبریز
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ادامه از صفحه اول

 قاچاق کاال بزرگترین آسیب
 و تهدید برای تولید داخلی است

آمریکا ناقض حقوق بشر و سر خط 
تروریسم در جهان

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

خبرنگار آدینه تبریز
مدیــرکل امنیتــی و انتظامــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی در 
ســخنرانی پیــش از خطبــه هــای نمازجمعــه  تبریــز ویژگی هــای 
قانــون اصــاح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز را تشــریح کــرد 
و گفــت: مهم تریــن ویژگــی ایــن قانــون، ایجــاد ضمانــت اجرایــی 
ــرای مصوبــات ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق و شفاف ســازی  قوی تــر ب

در تعییــن مصادیــق قاچــاق اســت.
ــان  ــر ســالروز صــدور فرم ــه ۱۲ تی ــا اشــاره ب ــی ب ــر رزم  جعف
تاریخــی رهبــر معظــم انقــاب درخصــوص مبــارزه با قاچــاق کاال 
ــرای  و ارز، اظهــار کــرد: قاچــاق کاال بزرگتریــن آســیب و تهدیــد ب

تولیــد داخلــی اســت.
ــاق کاال و ارز،  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــار س ــاس آم ــزود: براس وی اف
ــواع کاالی قاچــاق  ــر ۱۲ میلیــارد دالر ان در ســال گذشــته بالــغ ب
ــه  ــزان آســیب های واردشــده ب ــر می وارد کشــور شــده کــه بیانگ

اقتصــاد و تولیــد کشــور اســت.
دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان آذربایجــان شــرقیبا اشــاره بــه دالیــل 
ــاد  ــی آن در ابع ــات منف ــج و تبع ــاق و نتای ــده قاچ ــوع پدی وق
گوناگــون، گفــت: تأثیــر قاچــاق بــر کاهــش تولیــد ناخالــص ملی 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــده س ــن پدی ــت و ای ــوس اس ــًا محس کام

ــد. ــز کاهــش یاب ــد نی ــرمایه گذاری مول ــزه س انگی
رزمــی، قاچــاق کاال را تشــدیدکننده بیــکاری دانســت و گفــت: 
براســاس برآوردهــای کارشناســی، هــر یــک میلیــارد دالر قاچــاق 
موجــب بیــکاری حــدود یکصــد هــزار نفــر می شــود کــه همیــن 
آســیب های  و  ناهنجاری هــا  شــکل گیری  بســتر  موضــوع 

ــی اســت. اجتماع
ــز  ــاق نی ــده قاچ ــا پدی ــه ب ــای مقابل ــوص راهکاره وی درخص
ــه مصــرف  ــردم ب ــی و تشــویق م گفــت: تقویــت فرهنــگ عموم
ــی، تولیــد کاالهــای باکیفیــت و قابــل رقابــت بــا  کاالهــای داخل
ــرای  ــاق ب ــه قاچ ــردن هزین ــاال ب ــی، ب ــابه خارج ــای مش نمونه ه
قاچاقچیــان، اســتفاده از مدیــران پاک دســت و فسادســتیز و 
راه انــدازی ســامانه های کنترلــی و رهگیــری کاال از مهم تریــن 

ــده اســت. ــن پدی ــا ای ــه ب ــای مقابل راهکاره
دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکه 
ــر  ــا قاچــاق کاال و ارز در ســال جــاری ب ــارزه ب ــرد ســتاد مب رویک
پیشــگیری و اتخــاذ شــیوه های علمــی و فناورانــه اســت، افــزود: 
اســتقرار ســامانه های هوشــمند و اجــرای طــرح شناســه رهگیــری 
کاال، تجهیــز گمــرکات بــه دســتگاه ایکــس ری، پــاک دار کــردن 
ــاز و  ــای غیرمج ــامان دهی صرافی ه ــاورزی، س ــین های کش ماش
ترویــج فرهنــگ مصــرف کاالی ایرانــی ازجملــه اقدامــات ســتاد در 

راســتای پیشــگیری اســت.
رزمــی ادامــه داد: در حــوزه مقابلــه هــم تشــدید اقدامــات نظارتی، 
ــای  ــا و ارتق ــر مرزه ــرل موث ــا، کنت ــن و آیین نامه ه ــاح قوانی اص
کیفیــت رســیدگی بــه پرونده هــای قاچــاق در مراجــع قضایــی در 

دســتور کار ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز قــرار دارد.

اسـت.  کرده 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان  
تصریـح کردنـد: بررسـی دقیـق مواضـع حقوق 
بشـری آمریـکا و نگاهـی به کارنامـه و عملکرد 
ایـن کشـور در ایـن حـوزه در طـول دهه هـای 
گذشـته به صراحـت تأیید کننـده این واقعیت 
اسـت کـه دولتمـردان آمریکایـی در چارچـوب 
حقـوق  حمایت گرایانـه  اصطـاح  بـه  رویکـرد 
دخالت هـای  بـرای  را  الزم  بسـترهای  بشـری، 
جهـان  مختلـف  نقـاط  در  خـود  غیرقانونـی 
فراهـم سـاخته انـد و ایـن کشـور بـه یکـی از 
مهـم تریـن کشـورهای ناقـض حقـوق بشـر و 
سـر خـط تروریسـم در جهـان تبدیـل شـده 

. ست ا
دیگـری  بخـش  در  تبریـز  جمعـه  امـام 
تمـدن  مظهـر  را  حـج   خـود  سـخنان  از 
و  اخـاق  بندگـی،  نمایـش  اسـامی،  نویـن 
دانسـته  مسـلمین  و  اسـام  وحـدت  عامـل 
از یکـی  ابراهیمـی  حـج  احیـای  گفتنـد:   و 

 ماموریـت هـای تمدنـی انقـاب اسـامی بـود 
و امـام خمینـی)ره( کار حضـرت ابراهیم را در 

زمـان خـودش احیـاء کرد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان  بر 
اهتمـام حجـاج بیـت اهلل الحـرام بـه تقویـت 
وحـدت دینـی و فرهنگی مسـلمین در فریضه 

حـج تاکیـد کردند.
همچنیـن  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
ویـژه  بـه  مسـلمانان  همـه  اینکـه  بیـان  بـا 
غبـار  کـردن  پـاک  بـرای  بایـد  هنرمنـدان 
کننـد،  تـاش  غدیـر  چهـره  از  مظلومیـت 
مظلـوم  واقعـاً  هنـر  در حـوزه  غدیـر  گفتنـد: 
بـرای  هنرمنـدان  ظرفیـت  از  بایـد  و  اسـت 
تبلیـغ و تبییـن غدیـر اسـتفاده شـود و صـدا 
و سـیما هـم در ایجـاد شـور معرفت شناسـی 
کنـد. مضاعفـی  تـاش  غدیـر  سـازی  جریـان  و 

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان 
همچنیـن با اشـاره بـه اول ذی الحجه سـالروز 
ازدواج حضـرت علی)علیـه السـام( و حضـرت 
ائمـه  زندگـی  فاطمـه زهرا)سـام اهلل علیهـا(، 
بـه خصـوص ایـن دو بزرگوار را در تمام شـئون 
گفتنـد:  و  دانسـته  الگـو  مسـلمانان  بـرای 
ازدواج  زمینـه  گیـری،  سـاده  بـا  خانواده هـا 

جوانـان بیشـتری را فراهـم کننـد.
کردنـد:  خاطرنشـان  تبریـز  جمعـه  امـام 
اگـر ازدواج سـاده باشـد در قدم هـای بعدی 
همـراه  خوشـبختی  بـا  آنـان  زندگـی  نیـز 
در  کـه  غلطـی  سـنت های  و  بـود  خواهـد 
بایـد  هسـت،  تشـریفات  پـر  ازدواج  زمینـه 

شـود. برداشـته 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی 
اشـاره به فرا رسـیدن موسـم حـج گفتند: حج 
مظهـر تمـدن نوین اسـامی، نمایـش بندگی، 
مسـلمین  و  اسـام  وحـدت  عامـل  و  اخـاق 
از  یکـی  ابراهیمـی  حـج  احیـای  و   اسـت 
ماموریـت هـای تمدنـی انقـاب اسـامی بـود 

کـه امـام خمینـی)ره( آن را احیـا کـرد.
علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
عیـد  گرامیداشـت  ضـرورت  بـر  اسـتان 
در  غدیـر  افزودنـد:  و  کـرده  تاکیـد  غدیـر 
از  بایـد  واقعـا مظلـوم اسـت و  حـوزه هنـر 
تبییـن  تبلیـغ و  بـرای  ظرفیـت هنرمنـدان 

شـود. اسـتفاده  غدیـر 
ایشـان در ادامه افزودند: یکـی از راهکار های 

رسـیدن به تقوا رعایت عدالت اسـت.
آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
ادامـه خاطرنشـان کردنـد: یکـی  شـرقی در 
و  فکـری  کار  عدالتخواهـی  راهکار هـای  از 
بـر فلسـفه فکـری  بایـد  مطالعاتـی اسـت و 
عدالـت کار کنیـم و هـر چقـدر می توانیـم 
تقویـت همگانـی و  را  اصلـی عدالـت  شـعار 
روی پشـتوانه و فلسـفه بحـث عدالتخواهـی 

کنیـم. تـاش 

هفتمین روز ماه ذي حجه الحرام مصادف با سالروز شهادت 
پنجمین آفتاب سپهر امامت و والیت حضرت امام محمدباقر 
علیه الســام مي باشــد. به همین مناسبت و به پاس ادب و 
احترام به ســاحت مقدس و مطهر حضــرت باقرالعلوم)ع( به 
امید زیارت و شــفاعت حضرتش مروري کوتاه به شــخصیت 

وجودي و دوران پربرکت حیات ایشان مي نمائیم:
شناخت کوتاه از زندگاني امام)ع(

حضرت باقر)ع( در ســال 5۷ هجري در شهر مدینه چشم 
به جهان گشود او هنگام وفات پدر خود امام زین العابدین )ع( 
که در ســال 9۴ رخ داد، ســي و نه سال داشت نام او محمد 
کنیه اش ابوجعفر اســت و باقر و باقرالعلوم لقب او مي باشد.

مادر حضرت امام  عبدا... دختر امام حسن مجتبي)ع( و از 
این جهت نخســتین کســي بود که هم از نظر پدر و هم از 

نظر مادر فاطمي و علوي بوده است.
امام باقر)ع( در سال ۱۱۴ هجري در شهر مدینه به شهادت 
نایل گشته و در قبرستان معروف بقیع، کنار پدر و جدش به 
خاک سپرده شد دوران امامت آن حضرت هیجده سال بود.

امام باقر)ع( پایه گذار نهضت بزرگ علمي
پیشــواي پنجم طــي مدت امامــت خود، در شــرائط 
نامساعدي که داشته است، به نشر و اشاعه حقایق و معارف 
الهي پرداخت و مشــکات علمي را تشــریح نمود و جنبش 
علمــي دامنه داري به وجود آورد که مقدمات تاســیس یک 
دانشــگاه بزرگ اسامي را که در دوران امامت فرزند گرامیش 

امام صادق)ع( به اوج عظمت رسید پي ریزي کرد.
امام باقر)ع( در علم، زهد، عظمت و فضیلت ســرآمد همه 
بزرگان بني هاشــم بود و مقام بزرگ علمي و اخاقي او مورد 
تصدیق دوســت و دشــمن بود. به قدري روایات و احادیث، 
در زمینه مســایل و احکام اسامي، تفســیر، تاریخ اسام، و 
انواع علوم، از آن حضرت به یادگار مانده اســت که تا آن روز 
از هیچ یک از فرزندان امام حســن و امام حســین)ع( به جا 

نمانده بود.۱
رجال و شخصیت هاي بزرگ علمي آن روز، و نیز عده اي از 
یاران پیامبر)ص( که هنوز در حال حیات بودند از محضر آن 

حضرت استفاده مي کردند.
جابربن یزید جعفي- کیســان سجســتاني از تابعین- و 
فقهائــي مانند: ابن مبارک، زهــري، اوزاعي ابوحنیفه، مالک، 
شــافعي و زیادبن منذرنهدي از آثار علمي ایشــان بهره مند 
شده سخنان آن حضرت را، بي واسطه و گاهي با چند واسطه 

نقل نموده اند.
کتــاب ها و مولفات دانشــمندان و مورخان اهل تســنن 
ماننــد: طبري، باذري، ســامي، خطیب بغــدادي، ابونعیم 
اصفهانــي، و کتابهایي مانند: موّطا مالک، ســنن ابي داود، 
مســند ابي حنیفه، تفســیر نقاش تفسیر زمخشري و دهها 
نظیر اینها، که از مهمترین کتب جهان تســنن است، پر از 
ســخنان پرمغز پیشواي پنجم اســت و همه جا جمله )قال 

محمدبن علي( و یا )قال محمدالباقر( به چشم مي خورد.۲
امام باقر)ع( از دیدگاه فرهیختگان و دانشمندان

آوازه علــوم و دانشــهاي امام باقر)ع( چنان اقطار کشــور 
اســامي را پرکــرده بود کــه لقــب )باقرالعلوم( گشــاینده 
دریچه هاي دانش و شــکافنده مشکات علوم به خود گرفته 

بود.
به عنوان نمونه )ابن حجر هیتمي( مي نویسد:

محمدباقر به انــدازه اي گنج هاي پنهان معارف و دانش ها 
را آشکار ساخته، حقایق احکام و حکمتها و لطایف دانشها را 
بیان نموده که جز بر عناصر بي بصریت یا بدسیرت پوشیده 
نیست و از همین جاست و به همین مناسبت است که وي 
را شکافنده و جامع علوم و برافرازنده پرچم دانش خواندند.3

)عبدا... بن عطاء( که یکي از شــخصیت هاي برجســته و 
دانشمندان بزرگ عصرامام)ع( بود مي گوید:

من هرگز دانشمندان اسام را در هیچ محفل و مجمعي به 
اندازه محفل محمدبن علي)ع( از نظر علمي حقیر و کوچک 
ندیدم. من حکم بن عتیبه را که در علم و فقه مشــهور آفاق 
بود، دیدم که در خدمت محمدباقــر مانند کودکي در برابر 
اســتاد عالي مقام زانوي ادب به زمین زده شیفته و مجذوب 

کام و شخصیت او گردیده بود.۴
امام باقر)ع( در فرمایشــات ارزشــمند خود، اغلب به آیات 
قرآن مجید اســتناد نمــوده از کام خدا شــاهد مي آورد و 
مي فرمــود: هر مطلبي گفتم، از من بپرســید که در کجاي 

قرآن اســت تا آیه مربوط به آن موضوع را معرفي کنم.5
شاگردان مكتب حضرت باقرالعلوم)ع(

حضرت باقر)ع( شــاگردان برجســته اي در زمینه هاي فقه 
و حدیــث و تفســیر و دیگر علوم اســامي تربیت کرد که 
هر کدام وزنه علمي بزرگي به شــمار مي رفت. شخصیت هاي 
بزرگــي همچون: محمدبن مســلم، زراه بن اعیــن ابوبصیر، 
بریدبن معاویه عجلي، جابربن یزید، حمران بن اعین و هشام  

بن سالم از تربیت یافتگان مکتب آنحضرتند.
رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق علیه الســام در 
این زمینــه مي فرمایند: مکتب ما و احادیــث پدرم را چهار 
نفر زنــده کردند، این چهار نفر عبارتنــد از: ]زراره، ابوبصیر، 
محمدبــن مســلم، بریدبــن معاویه عجلي[ اگــر این چهار 
نفر نبودند کســي از تعالیم دین و مکتــب پیامبر بهره اي 

نمي یافــت. این چند نفر حافظان دیــن بودند آنان، از میان 
شــیعیان زمان ما، نخستین کســاني بودند که با مکتب ما 
آشــنا شــدند و در روز رســتاخیز نیز بیش از دیگران به ما 

خواهند پیوست.۶
بي تردید مي توان گفت، شاگردان مکتب پربار علمي امام 
باقر)ع( سرآمد فقها و محدثان زمان بودند و در میدان رقابت 

علمي بر فقهاء و قضات غیرشیعي برتري داشتند.
ممنوعیت نوشتن حدیث و رفع ممنوعیت آن 

به دنبال انحرافهاي عمیقي که پس از رحلت پیامبر)ص( 
در جامعه اسامي به وقوع پیوست، حادثه اسف انگیز دیگري 
نیز رخ داد که آثار شــوم و زیانبار آن مدتها بر جهان اســام 
ســنگیني مي کرد و آن عبارت از جلوگیري از نقل و نوشتن 

و تدوین حدیث بود.
بــا آنکه حدیث و گفتار پیامبر)ص( بعد از قرآن مجید در 
درجه دوم اهمیت قرار گرفته اســت و پس از کتاب آسماني 
بزرگترین منبع عظیم فرهنگ اســامي به شــمار مي رود و 
اصوال ایــن دو، از هم قابل تفکیک نمي باشــند، خلیفه اول 
و دوم بــه مخالفت با نقل و تدوین حدیث برخاســتند و به 
بهانه هاي پوچ و بي اســاس، و در واقع با انگیزه هاي سیاسي 
از هرگونه فعالیت مســلمانان در زمینه هــاي نقل و کتابت 

حدیث به شدت جلوگیري نمودند.
ابوبکر گفت: از رســول خدا چیزي نقل نکنید و اگر کسي 
از شما درباره مسئله اي پرسید، بگوئید کتاب خدا )قرآن( در 
میان ما و شــما اســت، حالش را حال و حرامش را حرام 

بشمارید.
خلیفه دوم براي جلوگیري از نوشتن احادیث پیامبر)ص( 

بخشنامه اي به تمام مناطق اسامي نوشت:
هر کس حدیثي از پیامبر)ص( نوشــته، باید آن را از بین 
ببرد وي تنها به صدور این بخشــنامه اکتفــا نکرد، بلکه به 
تمــام یاران پیامبر)ص( و حافظان حدیث اکیدا هشــدار داد 
که از نقل و کتابت حدیث خودداري کنند. این محدودیت ها 
باعث شد که احادیث نبوي در سینه حافظان حدیث بماند و 
مسلمانان از این منبع بزرگ فرهنگ اسامي مدت ها محروم 

گردند.
بي تردیــد زیان هایي که از ایــن ممنوعیت حدیث متوجه 
اســام گردیــد، قابل جبــران نبــود، زیرا کتابــت احادیث 
پیامبــر)ص( قریب صد ســال متروک گشــت و آن کلمات 

ارزشمند در میان مسلمانان مورد مذاکره قرار نگرفت.
از همــه بدتــر آنکه عده اي مــزدور و دروغ پرداز، از این 
فرصت اســتفاده نمــوده مطالب دروغ و بي اســاس را به 
نفع حکومت ها و زمامداران وقــت به صورت حدیث جعل 
کردنــد، زیرا وقتي مدرک منحصر به حافظه ها و شــنیدن 
از افراد گردیــد، طبعا همه کس مي توانســت همه گونه 
ادعایــي بنماید، چون نه کتابــي در کار بود، نه دفتري و 
نه حسابي! ناگفته پیداســت که در چنین شرایطي ده ها 
ابوهریــره به وجود آمــد، براي بهره برداري هاي نامشــروع، 

خود را محدث واقعي جا مي زدند.
ایــن وضع تا اواخر قــرن اول هجري، یعنــي تا زمان 
خافــت عمر بن عبدالعزیز )99-۱۰۱ هجري قمري( ادامه 

یافت.
عمر بــن عبدالعزیز با یــک اقدام شــجاعانه این بدعت 
شــوم را از میان برداشــت و مردم را به نقل و تدوین حدیث 
تشــویق کرد. او طي بخشنامه اي به منظور ترغیب و تشویق 

دانشمندان و راویان به این کار چنین نوشت:
احادیث پیامبر)ص( را جمع آوري کرده بنویسید، زیرا بیم 
آن دارم که دانشــمندان و اهل حدیــث از دنیا بروند و چراغ 

علم خاموش گردد.
شیعه پایه گذار تدوین حدیث

خوشــبختانه شیعیان از همان دوران حیات پیامبر اسام 
در این زمینه کوشش هاي فراواني به عمل آوردند و به پیروي 
از امیر مومنان)ع( در نقل و ضبط و تدوین حدیث پیشــگام 
شــدند و آثار گرانبهــا و مجموعه هاي ارزنــده اي از اخبار و 

احادیث از خود به یادگار گذاشتند.
حضرت علي)ع( نخســتین کســي بود که احادیث رسول 
خــدا)ص( را جمع آوري کرد. پیامبر گرامي اســام احادیثي 
را اما کرد و حضرت علي)ع( آنها را نوشــت و به صورت یک 
کتاب تدوین شــده درآورد. این کتاب پس از حضرت علي)ع( 
در اختیــار ائمه)ع( بود تا آنکه به امام باقر)ع( منتقل گردید. 
روزي حکــم بن عتیبه آن را نــزد امام باقر)ع( دید. وي در 
مســئله اي با حضــرت باقر)ع( اختاف نظر پیــدا کرده بود، 
حضــرت آن کتاب را به وي نشــان داده حدیــث مربوط به 
مسئله مورد نظر را در آن ارائه کرد و فرمود: این خط علي)ع( 

و اماي رسول خدا مي باشد.۷
منابع:

۱. ارشاد شیخ مفید ص ۲۶۱
۲. مناقب آل ابي طالب ج ۴ ص ۱95

3. الصواعق المحرقه ص ۲۰۱
۴.علم الحدیث و درایه الحدیث- کشف الغمه

5. احتجاج طبرسي
۶. اختیار معرفه الرجال ص ۱3۶- ۱3۷ حدیث ۲۱9

۷.رجال نجاشي ص ۲55

امام باقر)ع( برافرآزنده پرچم دانش
)به مناسبت شهادت حضرت امام محمدباقر)ع(( 

ناصر ستارزاده

نقاشی زهرا بهره مند
دانش آموز  پایه یازدهم  هنرستان شهید رحیمی وند  

ناحیه 4 تبریز
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 17 تیر 1401 (
 انعقاد پیمان »سعد آباد« در تهران )۱3۱۶ ش(

درگذشت استاد خوشنویس »احمد نجفي زنجاني« )۱3۶۱ ش(
ــي املشــي« عضــو فقهــاي  شــهادت آیــت اهللَّ »محمــد مهــدي ربان

ــان )۱3۶۴ش( ــوراي نگهب ش
درگذشت »محمد علي ناصح« ادیب و شاعر معاصر )۱3۶5 ش(

درگذشــت فقیه جلیــل و محقق فرزانه آیت اهللَّ »سیدمحمدحســین 
حسیني تهراني« )۱3۷۴ ش(

رحلــت حکیــم و فیلســوف گرانقــدر، آیــت اهللَّ »محمــد اســماعیل 
ــي« )۱3۷۷ش( ــي زنجان صائن

رحلــت فیلســوف شــهیر معاصــر آیــت اهللَّ دکتــر »مهــدي حائــري 
ــزدي« )۱3۷۸ ش( ی

شهادت شهید قاسمعلی صادقی )۱3۶۴ش(
ــه دســت  ــراق را ب ــری کردهــای ع ــاره رهب ــی دوب ــی بارزان مامصطف

گرفــت.)۱3۴9ش(
امضاء پیمان معروف به سعدآباد )۱3۱۶ ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 8 ذی الحجه 1443 (

 حرکت امام حسین)ع( از مکه به سوي عراق)۶۰ ق(
 یــورش بــه مکــه و قتــل عام حجــاج خانــه  ي خدا توســط حکومت 

قرمطي بحرین)3۱۷ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

) 8 جوالی 2022 (
  امضــاء معاهــده تاریخــي »تیلســیت« میــان امپراتــوران روســیه و 

ــه )۱۸۰۷م( فرانس
 تولد »جان راْکِفلر« سرمایه  دار معروف امریکایي )۱۸39م(

علــم  بانــي  و  فرانســوي  دانشــمند  بُــروکا«  »پــل  مــرگ   
)۱۸۸۰م( جمجمه شناســي 

ــي  ــي« فیلســوف و نویســنده ایتالیای ــي پاپین  درگذشــت »جیووان
)۱95۶م(

فیوضات معنوی عید قربان در کام امام خمینی)ره(
و از برکاتی که ما داریم، برای ما هست، برکات ادعیه  ای است که از 
ائمه اطهار وارد شده است. ادعیه ائمه اطهار- همان طوری که خود قرآن 
شــریف هم آن طور است- که یک ســفره ای است که پهن شده است 
برای اینکه همه قشــرها از آن استفاده کنند. قرآن را چنانچه ماحظه 
می فرمایید، در آن اکثراً آیات شریفه  ای است که اکثر مردم از آن استفاده 
می کنند. و در قرآن شــریف آیاتی است که فقهای عظام از آن استفاده 
می کنند. آیاتی است که فاسفه از آن استفاده می کنند. آیاتی است که 
عرفا از آن اســتفاده می کنند. آیاتی است که خاصه اولیا از آن استفاده 
می کنند. و آیاتی است که رسول اکرم- صلی اهللَّ علیه و آله و سلم- به 

او رسیده است، و به وسیله او به کسانی که الیق هستند رسیده است.
 قرآن، آیاتی که در این زمینه اســت که اهل معرفت از آن استفاده 
ــمواِت َو ااْلرِْض، ُهَو ااْلوَُّل َو اآلِخُر َو  ُ نُوُر السَّ می کنند زیاد است، مثل اهللَّ
اِهُر َو الْباِطُن، »۴« ُهَو َمَعُکْم ایَْنما ُکْنُتْم  و امثال اینها که در لفظ و در  الظَّ
بیان ممکن است که انسان برای آنها بیاناتی بکند، ولی به حسب واقع 
و حّظ واقعی مشکل است که کسی غیر از آنکه خوطب به، »۶« به این 
اِهرُ، ُهَو الْباِطُن خوب، وقتی دست ماها دادند  طور مسائل برسد. ُهَو الظَّ
مواِت  ُ نُوُر السَّ گفتیم به اینکه ُهَو الُْمْظِهُر »۱« لکن مسأله این نیست. اهللَّ
َو ااْلرِْض وقتی دست بشر عادی رسیده »منور السماوات و االرض« معنا 

کرده، لکن مسأله این نیست. 
در روایات هم همین طور است. ادعیه  ای که از ائمه اطهار وارد شده 
است این هم یک سفره ای است، پهن شده است برای اینکه همه از آن 
استفاده کنند، هر کس به مقدار فهمش. و اکثراً چیزهایی است که عامه 
مردم از آن استفاده می کنند و فقراتی در ادعیه هست که فاسفه از آن 

استفاده می کنند. فقراتی هست که عرفا از آن استفاده می کنند.
 فقراتی هســت که خاصه اولیا باید از آن استفاده کنند. همین در 
دعای عرفه  ای که حضرت سید الشــهدا- سام اهللَّ علیه- در روز عید 
خوانده، در روز عرفه خوانده  اند، این دعا اکثراً چیزهایی اســت که اکثر 
بینندگان از آن استفاده می کنند، لکن در بین آن یک چیزهای دیگری 
هست که اســتفاده از او مشکل است، حتی برای عرفای بزرگ أَ یَُکوُن 
ُهوْر حتی اینکه ما لَیَس لََک این تعبیر غیر از این اســت  لَِغْیــرَِک الظُّ
هور ما لَْیَس لََکیعنی ظهور همه از  کــه ُهَو الُْمْظِهرُ، أَ یَُکوُن لَِغْیرَِک الظُّ

توست، ظهور توست

صحيفه نور امام خميني )ره(

 مصرف باقی مانده نذرهای اربعین
سـؤال: هیئـت هایی در آسـتانه اربعین به جمـع آوری نذرها )اعم 
از نقـدی و غیـر نقـدی(، اقدام نمودنـد )به نیت کمک بـه موکب در 
کربـای معلـی( ولـی به دالیلی مقـداری از نذرها باقی مانده اسـت:

۱( آیـا تبدیـل اجنـاس بـه نقدی بـرای ذخیره سـال آینـده جایز 
؟ هست

۲( آیـا نذرهـای جمـع آوری شـده )نقـدی و غیـر نقـدی( بـرای 
اربعیـن را مـی تـوان بـرای برپایـی موکـب در شهرسـتان )بـرای 
 اربعیـن سـال بعـد( هزینـه کـرد؟ 3( آیـا الزم اسـت پـول هـای

 جمـع آوری شـده توسـط چنـد نفـر از اعضـای موکـب بـه عـراق 
منتقـل شـود و هنـگام اربعیـن در آنجـا هزینـه گـردد؟

جواب:
۱( اجنـاس نبایـد بـدون اجـازه صاحبانـش تبدیل شـوند مگر این 
کـه باقـی مانـدن آنهـا تـا سـال آینـده، موجـب خرابی شـود که در 

این صـورت تبدیـل، اشـکال ندارد.
۲و3( بـا توجه بـه ظاهـر نیـِت اهداکنندگان، 
نذرهـای مذکور بایـد در موکبهای اربعیِن سـال 
آینـده در کربـای معلـی )هر چند توسـط افراد 

دیگـر ( مصرف شـود.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

شهادت و وصیت امام محمد باقر )ع(
شـیخ کلینی در کتاب کافی به سـند خود از امام 
رضـا )ع( روایـت کرده اسـت کـه امام باقـر )ع( به هنگام 
احتضـار فرمـود: هنگامـی کـه ب درود حیـات گفتـم 
زمیـن را برایم بشـکافید و قبری مهیـا کنید پس اگر 
به شـما گفتند برای رسـول خدا )ص( لحد بوده اسـت، 

کنید. تصدیق 
کلینی به سـند خـود از امام صـادق )ع( نقل کرده 
اسـت کـه فرمـود: پـدرم هـر آنچـه از کتب و سـاح و 
آثـار و امانـات انبیـاء در نـزد خـود داشـت، بـه مـن به 
ودیعـت  سـپرد. پـس چـون لحظـه وفاتش فرارسـید 
بـه مـن گفت: چهـار شـاهد فرابخـوان. من چهـار تن 
از قریـش را دعـوت کـردم که یکـی از آنـان نافع موالی 

عبـد اهلل بن عمـر بود.
 پـس به من فرمود: »بنویس این چیزی اسـت که 
یعقـوب فرزندانـش را بدان وصیت کرد کـه ای فرزندانم 
خداونـد دیـن را بـرای شـما برگزید، پـس نمیرید مگر 
آنکـه تسـلیم رضـای خداونـد باشـید. «و وصیت کرد 
محمـد بـن علی به جعفـر بن محمد و بـه وی فرمان 
مـی  دهـد کـه او را به جامه بردی که هر جمعـه در آن 
نمـاز می  خوانـد کفن کنـد و عمامه  اش را بر سـرش 
بنـدد و قبـر او را چهار گوش و با فاصله چهار انگشـت 
از زمیـن بلندتـر قـرار دهـد و در موقـع دفـن بندهای 
کفـن او را باز کند.  سـپس به شـهود فرمـود: بازگردید 
خداونـد شـما را رحمت کند!امـام صـادق )ع( گفت: به 
پـدرم گفتـم: ای پـدر!در این وصیت چه بود کـه بر آن 
شـاهد طلب کردی؟فرمود: پسـرم!خوش نداشـتم پس 
از مـن بـا تـو بـه نـزاع برخیزند به ایـن بهانه کـه به تو 
وصیـت نکرده  ام و می  خواسـتم بدین وسـیله حجت 
و دلیلـی بـرای تو قرار داده باشـم. در حقیقـت امام )ع( 
می  خواسـت به این وسـیله همـگان بدانند که جعفر 
بن محمد )ع( ، وصی و جانشـین و امام بعد از اوسـت.

کلینـی در کافـی بـه سـند خـود از امـام صـادق 

)ع( روایـت کـرده اسـت کـه فرمـود: پـدرم روزی در ایام 
بیماریـش بـه من گفـت: پسـرم گروهی از قریشـیان 
سـاکن مدینه را بدینجـا فراخوان تا آنهـا را گواه بگیرم. 
مـن نیز چنین کـردم. پس امام در حضـور آنان به من 
فرمـود: ای جعفـر هنگامی کـه من دنیـا را وداع گفتم 
مرا بشـوی و کفن کن و قبرم را چهار انگشـت  باالتر از 
زمیـن قـرار ده و بـر آن آب بپاش.  چـون گواهان رفتند 
بـه پـدرم عرض کـردم: اگر مـرا )در خلوت هـم( به این 
کارهـا امر می  کـردی، انجام می  دادم. چرا درخواسـتی 
تـا عـده  ای را بـه عنوان شـاهد به نزدت بیـاورم؟ فرمود: 
پسـرم می  خواسـتم با تو نزاع نکنند. )یعنی در امامت 
و خافـت از پـس مـن بـا تو نـزاع نکننـد و بدانند که 

تو وصـی منی( .
کلینـی در کافی به سـند خـود از امام صـادق )ع( 
نقـل کرده اسـت که فرمـود: پدرم در وصیتش نوشـته 
بـود کـه وی را در سـه جامـه کفـن کنـم. یکـی ردای 
جمـره ای او بـود که در روز جمعه بـا آن نماز می خواند 
و دو پیراهـن دیگـر. پس به وی عرض کـردم: چرا اینها 
را می نویسـی؟فرمود: می ترسـم مـردم بـا تـو از در نزاع 
وارد شـوند و بگوینـد او را در چهـار یـا پنج جامه کفن 
کـن امـا تـو بـه گفتـار آنـان راه مـرو. عمامه خـودم را 
بـر سـرم بنـد و البتـه عمامـه را جزو کفن محسـوب 
مکـن بلکـه عمامـه از چیزهایـی اسـت که بـدن را به 
آن می پوشـانند. شـیخ کلینـی در کافـی بـه سـند 
خـود نقـل کرده اسـت کـه امام باقـر )ع( وصیـت کرد 
که هشـتصد درهم بـرای برگزاری مراسـم سـوگواری او 
اختصاص دهند و این کار را از سـنت می  دانسـت. زیرا 
پیامبر مـی  فرمود: برای خانـدان جعفر طعامی فراهم 

آریـد، آنـان نیز بـه وصیتش عمـل کردند.
منبع:

سـیره معصومـان، ج 5، ص ۴5-  سـید محسـن 
امیـن- ترجمـه: علـی حجتـی کرمانی

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

بــاغ گلشــن راز یکــی از جاهای دیدنی اســتان آذربایجان شــرقی 
اســت که بیشــتر شــهرت و محبوبیــت آن به علــت وجــود آرامگاه 
شــیخ محمود شبســتری، شــاعر و عارف برجسته و مشــهور قرن 
هفتــم اســت. شــیخ محمــود شبســتری از علما و فضــای عصر 
خــود بــود و به دلیــل داشــتن مثنــوی گلشــن راز شــهرت جهانی 
ــاب  ــه حس ــی ب ــار دوره ایلخان ــه از آث ــره وی ک ــرد. مقب ــدا ک پی
ــخ دهــم مهرمــاه ســال ۱3۸۰ هجــری شمســی  ــد، در تاری می آی
ــی شــد و همــواره  بــا شــماره ثبــت ۴۱9۷ در شبســتر ثبــت مل
عاقه منــدان عرفــان و گردشــگران بســیاری از ایــران و جهــان را بــه  

خــود جــذب می کنــد.
ــم در دوره  ــرن هفت ــتری در ق ــود شبس ــیخ محم ــگاه ش آرام
ایلخانیــان ســاخته شــد و در بــاغ گلشــن راز شبســتر قــرار دارد. 
ــه ســبک معمــاری ســنتی  شــکل و طراحــی ایــن مجموعــه ب
ایرانی-اســامی اســت کــه مدفــن شــیخ در وســط آن به صــورت 

ــد. ــتر می درخش ــک انگش ــن ی نگی
ــر  ــی، وزی ــرزا آغاس ــان قاجــار توســط حــاج می ــا در زم ــن بن ای
محمدشــاه تجدیــد عمــارت شــد. ایــن آرامــگاه عــاوه بــر شــیخ 
ــام بها الدیــن یعقــوب  ــا ن محمــود شبســتری، عــارف دیگــری  ب
تبریــزی را در خــود جــای داده اســت کــه گفتــه می شــود، اســتاد 
شــیخ محمــود شبســتری بــود. بــه ایــن شــکل، آرامــگاه دارای دو 

ســنگ قبــر اســت. 
در ســال ۱۲۲9 هجری شمســی دو قطعه ســنگ نوشــته مرمر 
بــا خــط نســتعلیق برجســته روی قبرها نصب شــد. ســنگ مزار 
شــیخ محمود شبســتری ســال وفات وی را ۶99 هجری شمســی 
ــا و  ــی باب ــان، شــیخ اب ــاب روضات الجن ــرده اســت. در کت ــر ک ذک
شــیخ محمــود شبســتری معاصــر یکدیگــر بوده انــد و در یــک 
ســال فــوت کرده انــد؛ بنابرایــن احتماال شــیخ محمود شبســتری 
در حدود ســن 5۰ ســالگی درگذشــته اســت. قبر شــیخ در ســال 
۱۲59 هجــری شمســی بنــا بــه فرمان میرزا حســین سپهســاالر 

مــورد مرمــت قــرار گرفت.

باغ گلشن راز شبستر

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی 
گفت: امسال در ۴۷پایگاه، ۱۰۶ هزار دانش آموز 
اول ابتدایی و 3۶ هزار پیش دبســتانی اســتان 

سنجش می شوند.
به گزارش خبرنگار آدینه تبریز دکتر علیرضا 
صیادی با اشاره به اهمیت سامت دانش آموزان 
اظهار کرد: از مؤلفه های اصلی یاددهی و یادگیری 
اطمینان از سامت یادگیرنده است چرا که اگر 
شــنوایی، بینایی دانش آموزان مشکلی داشته 

باشد، یادگیری اتفاق نخواهد افتاد.
وی با اشــاره بــه دغدغه هــا و نگرانی های 
خانواده ها در مورد سنجش سامت و غربالگری 
کودکان، گفت: باید از طریق رســانه ها اطاعات 
الزم و اطمینــان کافی به خانواده ها داده شــود 

چرا که برخی افراد نگران شناسایی مشکاتی در 
فرزندانشان هستند.

صیــادی در مورد اهمیت طرح ســنجش 
ســامت دانش آموزان نیز گفت: این سنجش 
و آزمایــش در دوران ابتدایی بهترین کمک کار 
عوامل تعلیم و تربیت بوده و در صورت شناسایی 
مشــکلی خاص در این دوران، می تــوان آن را 

برطرف کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شــرقی 
با بیان اینکه طرح ســنجش جــزو بهترین و 
کارآمدترین طرح ها با هدف شناسایی نارسایی ها 
و مداخله بهنگام بوده و امسال به صورت فراملی 
اجرا می شود، افزود: طرح سنجش امسال در ۴۷ 
پایگاه و با ســنجش ۱۰۶ هــزار دانش آموز اول 
ابتدایی و 3۶ هزار دانش آموز پیش دبستانی با 

تاش ۴۰۰ نفر همکار انجام می شود.
وی در مــورد تعرفــه ایــن ســنجش ها 
بــرای  ســنجش  تعرفــه  گفــت:   هــم 
دانش آمــوزان پایــه دوم تا پنجــم که قصد 
 جهــش دارند ۱۶۰ هــزار تومان و بــرای دیگر

 دانش آموزان ۶۰ هزار تومان است.

آغازسنجشسالمتنوآموزانبدوورودبهدبستاندرآذربایجانشرقی

میـرزا کاظـم  اهلل  آیـت  حضـرت 
قاروبـی تبریـزی فرزنـد حـاج فـرج 
اهلل از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـای 
برخاسـته از تبریز در قرن چهاردهم 

هجـری قمـری اسـت.
در حـدود سـال 1340 ق. برابـر با 
1300 ش. در تبریـز دیـده بـه جهان 
گشـود . از دوران کودکـی تحصیالت  
در مـدارس جدیـد را آغـاز کـرد و با 
اسـتعدادی سرشـار تـا کالس نهـم پیش رفـت و دانش آمـوز ممتاز 
کشـور شـد. بـه تشـویق یکـی از علمـای تبریـز راه نورانـی معارف 
الهـی را برگزیـد و بـه حوزه علمیه تبریز وارد گردیـد. در اندک زمانی 
مقدمـات و سـطوح عالی علوم اسـالمی را فراگرفت. در حدود سـال 
1357 ق. عـازم حـوزه علمیـه تهران شـد و از محضر حضـرات آیات 
میـرزا محمدعلـی شـاه آبـادی و میرزا مهـدی آشـتیانی حکمت و 
عرفـان را آموخـت. در سـال 1361 ق.  همـراه بـا شـیخ محمدتقـی 
جعفـری رهسـپار نجـف اشـرف گردیـد و بـه مـدت سـی سـال از 
محضـر اسـاتید متعـددی بهـره جسـت و به مقـام شـامخ اجتهاد 
در علـوم اسـالمی نایل گردید. در سـال 1350 ش. به ایران اسـالمی 
بازگشـت و شـهر مقدس قم را به عنوان موطن خویش برگزید و در 
ردیـف مجتهـدان طـراز اول و اسـتادان بزرگ حوزه علمیـه قم جای 
گرفت.سـرانجام آن روحانـی وارسـته و فقیـه عالی قـدر در هجدهم 
رجـب 1416 ق برابـر بـا بیسـتم آذر 1374ش. چشـم از جهـان فرو 
بسـت و بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت.پیکر پاکـش پـس از تشـییع 
باشـکوه در جـوار بـارگاه ملکوتی کریمـه اهل بیت سـالم اهلل علیها 

در قبرسـتان ابوحسـین به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل میرزا کاظم قاروبی تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱39۲

کتاب » دانشجویان و گروگان ها: 
تاریخ شفاهي دانشجویان پیرو خط 
جودوي،  حسین  توسط  امام« 
تالیف گردیده و به همت انتشارات 
»مرکز اسناد انقاب اسامي« در 
سال ۱39۲ فیپا گرفته و در 5۴۷ 
صفحه  با ۲۰۰۰ نسخه روانه بازار 

کتاب شد. 
اگرچه  انقاب اسامی  پیروزی 

نفوذ آمریکا را در ایران تحلیل برد، ولی منجر به زوال کامل قدرت و 
دخالت های آن نشد. پس از پیروزي انقاب اسامي بقایای عوامل آمریکا 
در درون مملکت همچنان مشغول توطئه بودند؛  خصوصا روی کار آمدن 
دولت موقت، استکبار را به نفوذ در مهین عزیزمان امیدوار تر کرده بود. 
افسران سازمان سیا با استفاده از شرایط نابسامان بعد از انقاب و درهم 
ریختگی و نامشخص بودن حوزه مسئولیت ها که نتیجه طبیعی هر 
انقابی است، سعی کردند تا با نفوذ در مناطق کلیدی و حساس انقاب 
اسامی از تعمیق و گسترش هر چه بیشتر آن جلوگیری نمایند. النه 
جاسوسی آمریکا با ایجاد شبکه های جاسوسی و اطاعاتی در پی آن بود 
تا با بحران آفرینی، تضعیف نیروهای اصیل انقاب و جایگاه و شخصیت 
حضرت امام )ره( و همچنین ایجاد گسست و شکاف میان رهبری و 
نسل جوان، فعال ترین و انقابی ترین نیروی اجتماع را از رهبری دور کند 
تا بتواند با تاثیر بر آنها و نفوذ در ارتش، حرکت انقابی مردم ایران را 
آسیب پذیر نماید. از طرفی سفارت آمریکا مسئول انحراف افکار عمومی 
از خطرات شیطان بزرگ در ایران نیز بود. به همین دالیل مسئولین 
سفارت آمریکا در پی آن بودند تا با برقراری ارتباط با مسئولین دولت 
موقت راه رسیدن به اهدافشان را تسهیل کنند. تساهل دولت بازرگان در 
برخورد با حرکت های تجزیه طلبانه  داخلی و عدم اتخاذ مواضع انقابی در 
مقابل استکبار جهانی، دانشجویان مسلمان را بر آن داشت تا با حرکتی 

انقابی اعتراض خود را به عملکرد دولت موقت نشان دهند.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱33۲، رژیم شاه که توانسته بود با کمک 
اربابان بر اریکه قدرت بازگردد، درصدد برآمد تا پایه  های حکومت خود 
را تثبیت کند، اما غافل از این که مردم در اولین فرصت، خشم و 
انزجار خویش را نشان خواهند داد. چند ماه بعد از کودتا، نیکسون، 
معاون رییس جمهور آمریکا، راهی ایران شد تا نتیجه سرمایه گذاری 
۲۱ میلیون دالری سازمان جاسوسی سیا را که در راه کودتا و سرنگونی 
دولت مصدق هزینه کرده بود، از نزدیک مشاهده کند. در اعتراض به 
این سفر، دانشجویان دانشگاه   تهران، تظاهرات پرشوری علیه رژیم کودتا 
برپا کردند که این اعتراضات در روز پانزدهم آذر، به خارج از دانشگاه 
کشیده شد. این تظاهرات از چنان اهمیتي برخوردار بود که حضرت 
امام خمیني )ره( از آن به عنوان »انقاب دوم« و از جوانان آن روز به 
»دانشجویان مسلمان پیرو خط امام« یاد کردند. »دانشجویان مسلمان 
پیرو خط امام« با تسخیر النه جاسوسی آمریکا، امت و امام امت خود 
را از دست نیرنگ های استعمارگر جهان خوار رهایی دادند و حادثه ای 

آفریدند که خمینی کبیر آن را بزرگتر از انقاب اسامی دانست. 
یکي از راههایي که با استفاده از آن مي توان به حقیقت یک واقعه 
نزدیک تر شد، گفتگوي مستقیم با معاصران آن واقعه است. در حقیقت 
تاریخ شفاهي علیرغم تمامي نقاط ضعف، مخاطب را بطور مستقیم با 
افرادي که خود در آن واقعه تاریخي حضور داشتند مرتبط مي سازد. اثر 
حاضر نیز با بهره گیري از سبک تاریخ شفاهی و به زبانی ساده، نسل 
جوان را با چرایی و چگونگی شکل گیری تسخیر النه جاسوسی آمریکا 

توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام آشنا مي کند. 
مجموعه حاضر شامل مصاحبه ها با چندین تن از دانشجویان پیرو 
خط امام است که هر یک با رجوع به حافظه  خود و فراخوار پرسش هایی 
که از آنها شده است، به بازگویی حوادث النه جاسوسي آمریکا و حال 
و هوای آن روزها پرداخته اند. علت تسخیر النه جاسوسی به دست 
دانشجویان، ترکیب دانشگاه های شرکت کننده در این واقعه و نحوه  
تعامل آنها با همدیگر، برخورد مسئوالن نظام با دانشجویان و حوادث تلخ 
و شیرینی که در درون النه جاسوسی می گذشت در مصاحبه با آنها 
روشن شده است. مطلب بسیار مهم دیگری که در خال مصاحبه ها 
به آن اشاره شده طرز عملکرد و موضع  گیری برخی از اشخاص است که 
اتفاقا بعد از اتمام جریان گروگان گیری در مسئولیت های مختلف نظام 

اسامی بودند و در نحوه  انتشار اسناد النه  جاسوسی دست داشتند.
تسخیر النه جاسوسي توسط دانشجویان پیرو خط امام، از آن دسته 
حوادثي است که علیرغم حجم گسترده مطالب، مصاحبه ها و کتاب 
هاي فراوان منتشرشده، همچنان این قابلیت را دارد که بیشتر از پیش 
پرده از زوایاي مختلف و پیچیده آن برداشته شود. گفتگو با معصومه 
ابتکار، عزت اهلل ضرغامي، محمد موسوي خوئیني ها، فروز رجایي فر، 
حسین شیخ االسام، محمد هاشم پور یزدان پرست و ... هر محققي را 

مجاب مي کند که کتاب دانشجویان وگروگانها را مطالعه نماید.
برخي از عناوین گفتگوهاي صورت گرفته در این کتاب به شرح ذیل 

مي باشد:
- اختاف نظر در النه طبیعي بود/ معصومه ابتکار

- گفتم صاح نیست ازامام اجازه بگیرید/ محمد موسوي خوئیني ها
- نهضت آزادي و منتظري مخالف تسخیر النه جاسوسي بودند/ 

عبدالحسین روح االمیني
- مانع قرائت بیانیه هاي حزب جمهوري اسامي مي شدند/ عزت 

اهلل ضرغامي

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
دانشجویان و گروگان ها:

 تاریخ شفاهي دانشجویان پیرو خط امام


