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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
امام جمعـه تبریز که طی روزهای گذشـته در یکی از 
بیمارسـتان های تهـران تحت عمل جراحی قـرار گرفته 
بـود، با انتشـار پیـام ویدئویی از دعا و ابـراز محبت مردم 

شهیدپرور تشـکر و قدردانی نمودند.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی و امام جمعه 
تبریـز گفتنـد : عمل دیسـک گـردن با موفقیـت انجام 

شـده و حالم بسـیار خوب است .
حضرت حجت االسـام والمسلمین سید محمدعلی 
آل هاشـم در ایـن پیام ویدیویی  گفتنـد: از مردم و همه 
کسـانی کـه لطـف کـرده  و جویـای احـوال اینجانـب 

شـدند صمیمانه تشـکر مـی کنم .
 رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودند: 
در یکـی از بیمارسـتان های تهـران تحـت عمل جراحی 
دیسـک گـردن قـرار گرفتـم کـه اکنـون خوشـبختانه 
حالـم بسـیار خـوب اسـت و جـای هیـچ نگرانی نیسـت.

در  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه   ولـی  نماینـده 
ادامـه خاطرنشـان کردنـد: زیـر سـایه امـت حـزب اهلل 
و خانـواده های شـهدا ان شـاهلل بـه زودی بـرای انجام 
آذربایجـان  قهرمـان  ملـت  بـه  خدمتگـزاری  وظیفـه 

حاضـر خواهـم شـد.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی آذربایجان شـرقی  در 
همین ویدئو با اشـاره به فرارسـیدن هفتـه دفاع مقدس، 
این هفته را به تمامی رزمندگان اسـام، دسـت اندرکاران 
بنیـاد حفـظ آثار و نشـر ارزش های دفاع مقدس اسـتان، 
کلیـه جانبازان و آزادگان و خانواده معظم شـهدا تبریک 
گفتـه و اظهـار کردنـد: این هفتـه را محضـر فرماندهی 

معظـم کل قوا نیز تبریـک می گویم.
ایشـان خاطرنشان کردند: اگر کشـور ایران در مجامع 
بیـن المللـی توانسـته به افتخـار و عزت کنونی دسـت 
یابـد، به برکت رزمنـدگان و ایثارگران دفاع مقدس اسـت 

و نبایـد ایـن موضـوع را از یاد برد.

در 31 شـهریور 1359 رژیـم بعثـي عـراق بـا تصمیم و طـرح قبلي و با 
هـدف برانداختـن نظام نوپاي جمهوري اسـامي جنگي تمام عیار را علیه 
ایـران اسـامي آغـاز کـرد. صـدام حسـین رییس جمهـور عراق بـا ظاهر 
شـدن در برابـر دوربین هـاي تلویزیـون عـراق با پـاره کـردن قـرارداد 1975 

الجزایـر، آغـاز تجـاوز رژیـم بعثي بـه خاک ایـران را اعـام کرد.
آن روزهـا نـام و نـان بهایـی نداشـت و آنچه میـدان دار بود، قیـام بود و 
عـروج. آن روزها ماندن بی معنا بود و مردن در بسـتر، ننگـی بزرگ. آن روزها 
شـهادت، شـاهراهی به وسـعت افق داشـت. آن روزها فاصله خاک تا افاک 
و کویـر تا بهشـت، یک میدان میـن بود. خاکریزها، بوی بهشـِت مردانی را 
گرفتـه بـود که سـر به سـر، تـن به مرگ می سـپردند تـا مبـادا وجبی از 
کیـان دیـن و وطـن، به دسـت کفتاران حریـص و متجاوز بیفتـد؛ چرا که 
دفاع مقدس، رسـاترین واژه در قاموس ایسـتادگی این ملّت قهرمان اسـت. 
مـردان ایـن دیـار در پی تجاوز کفتار صفتان ننگ و نفرین، در هفت شـهر 

عشـق، هشـت بهار، آزادگی را پیمودند و حماسـه آفریدند.
31 شـهریور سـالروز شـروع جنگ تحمیلی از سـوی رژیم بعـث عراق 
علیه جمهوری اسـامی ایـران، به عنوان آغاز هفته دفـاع مقدس نامگذاری 

شـده اسـت و  از 31 شـهریور تا 6 مهر ادامه دارد.
در 31 شـهریور 1359 رژیـم بعثـي عـراق بـا تصمیم و طـرح قبلي و با 
هـدف برانداختـن نظام نوپاي جمهوري اسـامي جنگي تمام عیار را علیه 
ایـران اسـامي آغـاز کـرد. صـدام حسـین رییس جمهـور عراق بـا ظاهر 
شـدن در برابـر دوربین هـاي تلویزیـون عـراق با پـاره کـردن قـرارداد 1975 

الجزایـر، آغـاز تجـاوز رژیـم بعثي بـه خاک ایـران را اعـام کرد.
 جنگي نابرابر در شـرایطي به ایران تحمیل شـد که از جانب اسـتکبار 
جهانـي بویـژه آمریکا تحت فشـار شـدیدي قرار داشـت و در داخل کشـور 
نیـز جنـاح  هـاي وابسـته به غـرب و شـرق، با ایجـاد هیاهـوي تبلیغاتي 
و ایجـاد درگیري هـاي نظامـي در صـدد تضعیف نظـام بودنـد و نیروهاي 
نظامـي نیـز بـه خاطـر تبعـات قهري انقـاب، هنـوز مراحـل بازسـازي و 

سـاماندهي را بـه طور کامل پشـت سـر ننهـاده بودند.
 آمریکا براي به سـازش کشـاندن جمهوري اسامي و در نهایت تسلیم 
آن ها حمایت پنهان و آشـکار خود را در کلیه زمینه هاي سیاسـي، نظامي ، 
 اقتصـادي و ... از رژیـم بعثـي عـراق بـه اجـرا گذاشـت. از سـوي دیگـر نیز 
ابرقـدرت دیگـر جهان  یعني شـوروي که متحد عراق محسـوب مي شـد، 
خصومتش را با نظام اسـامي که شـعار نه شـرقي و نه غربي را سـرلوحه 
کار خود قرار داده بود و در جریان اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروي، این 

تجـاوز را محکوم کـرده بود، بیـش از پیش نمود.
ارتـش عـراق کـه بـر اسـاس محاسـبات خـود از وضعیـت داخلـي و 
خارجـي ایـران، فتح یـک هفته اي تهران را در سـر مي پرورانیـد، در روزهاي 
نخسـت تجاوز، بدون مانعي جدي در مرزها تا دروازه هاي اهواز و خرمشـهر 
پیـش تاخـت. تحت چنیـن شـرایطي امام خمینـی )ره(  به خـروش آمد 
و نـداي ملکوتیـش دل هـاي شـیفتگان انقـاب و نظـام را متوجه دفـاع از 
کیان جمهوري اسـامي نمود؛ بطوریکه، نیروهـاي مردمي بدون امکانات و 

تجهیـزات و حتـي آموزش هـاي نظامي به مقاومـت پرداختند.
 علیرغم کارشـکني هاي رییس جمهـور وقت بني صـدر، دفاع مقدس 
مـردم مسـلمان و انقابي ایران شـکل گرفـت و نیروهاي جوان و شـهادت 
طلب به جبهه ها شـتافتند. پس از شـکل گیري اتحاد و انسـجام در میان 
نیروهاي انقابي و طرد نیروهاي وابسـته، حماسـه اي مقدس شکل گرفت 
کـه در تاریـخ ایـران اسـامي بي سـابقه بـود. حماسـه دفاع مقدسـی که 
بـرکات و دسـتاوردهاي بي نهایتي را براي ملـت ایران به ارمغـان آورد. جهاد 
و شـهادت مردمـان بـا ایمـان و مخلـص این سـرزمین، سـتون هاي نظام 

اسـامي را تـا مدت ها مسـتحکم نمود.

خبرنگار آدینه تبریز
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز گفـت: عـراق در جریـان 
پیـاده روی اربعیـن پـا بـه میدان گذاشـت و دریای خروشـان 
زائـران را بـا تمـام محرومیت هـا بـه سـینه فشـرد. دشـمن 
تـاش می کـرد تـا جزئیـات را بـزرگ نشـان دهد ولـی مردم 
عـراق ارادتمنـدان و شـیعیان امـام حسـین)ع( را در آغـوش 

گرفت. خـود 
خطبه هـای  در  روشـن تن  اسـماعیل  حجت االسـام 
عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـر کـه بـا حضـور پرشـکوه 
نمازگـزاران در مصـای اعظـم امـام خمینی)ره( تبریـز برگزار 
شـد، اظهـار کـرد: شـکرا یا عراق شـعار امـروز مـا در اربعین 
اسـت زیـرا عراق با عشـق جلو آمـد و دریای خروشـان زائران 
را بـا تمـام محرومیت هـا بـه سـینه فشـرد. دشـمن تـاش 
می کـرد تـا جزئیـات را بـزرگ نشـان دهـد ولـی مـردم عراق 
ارادتمنـدان و شـیعیان امـام حسـین)ع( را در آغـوش خـود 
گرفـت و تفرقـه بیـن مـردم ایـران و عـراق شکسـت خورد. 
وی افـزود: از بـرادران عراقی و سـتاد برگـزاری اربعین امام 
حسـین)ع( تقدیـر و تشـکر می کنـم کـه از این سـیل بزرگ 
میزبانـی  مشـکلی  هیـچ  بـدون  سیدالشـهدا،  ارادتمنـدان 

کردند. 
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز با بیـان اینکه 31 شـهریور 
سـالروز آغـاز دفـاع مقـدس اسـت که هـدف دشـمن از بین 
بـردن انقاب اسـامی بـود، گفت: یـاد همه شـهدا را گرامی 
می داریـم؛ حقیقتـا جنـگ سرنوشـت کشـور را تغییـر داد 
و بـه همـه نشـان دادیـم کـه می توانیـم روی پـای خـود 
بایسـتیم و کشـوری کـه در ۲۰۰ سـال اخیـر فقـط در حال 
تجزیـه بـود در هشـت سـال دفاع مقـدس حتی یـک وجب 

هـم به دشـمن داده نشـد.
وی افـزود: یکـی از دسـتاوردهای دفاع مقـدس خودکفایی 
دفاعـی، ملـی، اتـکای ملـی و اسـتقامت مردمـی و تربیـت 

فرزندان آسـمانی اسـت. 
روشـن تـن گفـت: اگـر مردم و مسـووالن بـه نـدا و تفکر 
حضـرت امـام توجه کننـد قطعا دسـت طمعـکاران و اجانب  
همانطـوری کـه نسـبت بـه ایران را قطع شـده قطـع خواهد 

ند. ما
آذربایجـان شـرقی  اسـتان  مدیـر حـوزه هـای علمیـه 
امـروز  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  هفتـه  مناسـبت های  بـه 
سـالروز سـقوط رضـا شـاه پهلـوی اسـت؛ سـپس انگلیس 
بـا  و  نشـاند  پادشـاهی  تخـت  بـه  را  پهلـوی  محمدرضـا 
جنایـت انگلیـس او  را بـه جـان مـردم شـیعه و مسـلمان 

انداخـت. 
و  کـرد  اشـاره  شـتیا  و  صبـرا  کشـتار  سـالروز  بـه  وی 
گفـت: سـالروز جنایـت صبـرا و شـتیا اسـت کـه در تاریـخ 
16 سـپتامبر سـال 19۸۲ در اردوگاه هـای صبـرا و شـتیا 
در لبنـان بـه وقـوع پیوسـت.جنایت صبـرا و شـتیا علیـه 

31 شهریور
آغاز هفته دفاع مقدس

در هشت سال دفاع مقدس حتی 

یک وجب هم به دشمن داده نشد
حال  مساعد امام جمعه مکرم شهر  تبریز 

ادامه در صفحه 3 ادامه در صفحه ۲
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فرازی از وصیت نامه شهدا

میز خدمت تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز ،معاون هماهنگی وامور اقتصادی 
استانداری ،خانه صنعت ومعدن ومدیر عامل شهرک های صنعتی استان در پیش 

از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام ره تبریز

در هشت سال دفاع مقدس حتی 
یک وجب هم به دشمن داده نشد

رهبر معظم انقالب در مراسم عزاداری به مناسبت اربعین حسینی:

راه ما روشن است
میزان ایمان را هنگام قرار گرفتن سر 

دو راهی دنیا و آخرت می توان شناخت

سـاکنان ایـن دو اردوگاه به مدت 3 روز طول کشـید و 
در جریـان آن شـمار زیـادی از سـاکنان آن؛ اعم از مرد 
و زن و کـودک و سـالخورده بـه شـهادت رسـیدند کـه 
اکثـر آنهـا فلسـطینی و تعـدادی نیـز لبنانـی بودنـد.

خطیـب موقـت جمعـه تبریـز سـالروز شـعر و ادب 
فارسـی را مورد اشـاره قرار داد و گفت: اسـتاد شـهریار 
یـک شـخصیت ممتـازی اسـت کـه بـه زبـان مبـارک 
حضـرت  گفـت:  اسـت،  حکیـم  یـک  انقـاب  رهبـر 
آقـا فرموده انـد کـه یکـی از عاقمندی هـای مـن در 
زندگـی ایـن بـود کـه شـما را زیـارت کنـم و وقتـی 
شـهریار نیـز چشـم اش به دسـت جانباز رهبـر معظم 

می کنـد. گریـه  می خـورد  انقـاب 
وی بـا تاکیـد بـر اینکه اگـر نصرت، هدایـت، فرج و 
گشـایش الهـی می خواهیـم در گـرو رعایت تقواسـت، 
گفـت: تقـوای الهـی اصـل حرکت انسـان اسـت و این 
یـک مسـاله باارزشـی اسـت کـه در سـعادت انسـان 
نقـش دارد و انسـان اگـر بخواهـد بـه سـمت تعالی و 

کمـال بـرود بایـد تقـوای الهـی را رعایـت کند. 
روشـن تن در ادامـه افـزود: توصیـه بـه تقـوا یکـی 
از وظایـف امامـان جمعـه اسـت و بنـده بیـش از هـر 

کسـی نیازمنـد ایـن تقـوا هسـتم. 
مدیـر حـوزه هـای  علمیـه / آذربایجان شـرقی بـا 
نبـی  از سـوی  بخـش  برنامـه سـعادت   6 بـه  اشـاره 
اکـرم)ص( گفـت: نقـل شـده اسـت کـه پیامبـر اکـرم 
)ص( فرموده انـد کـه ای مـردم تـا قبـل از اینکـه مرگ 

بـه سـراغ تان بیایـد، توبـه کنیـد. 
وی ادامـه داد: هیـچ کسـی نمی دانـد کـه در کجـا 
از دنیـا خواهـد رفـت، مـرگ ناگهانی به سـراغ انسـان 
می آیـد؛ فرصـت تا از دسـت نرفته اسـت توبـه کنیم و 

نگوییـم که مـن هیـچ گناهی نکـرده ام. 
روشـن تـن بـا بیـان شـعری از شـهریار مبنـی بـر 
اینکـه شـباب عمـر عجـب با شـتاب می گـذرد، بدین 
جـوان  تـا  گفـت:  می گـذرد،  شـباب  خدایـا  شـتاب 

هسـتید اعمـال صالـح جمـع کنیـد. 
از  گفـت:  تبریـز  جمعـه  نمـاز  موقـت  خطیـب 
دیگـر توصیه هـای پیامبراکـرم)ص( صدقـه راه دیگـر 
معـروف  بـه  امـر  و همچنیـن  اسـت  سعادت بخشـی 
سعادت بخشـی  عوامـل  دیگـر  از  منکـر  از  نهـی  و 

 . شـد می با
انسـداد  دچـار  جامعـه  اگـر  داشـت:  اذعـان  وی 
اخاقـی و انحرافاتـی شـود از تـرک امـر بـه معروف و 

نهـی از منکـر اسـت. 
امـام  بـرای  خـود   سـخنان  ادامـه  در  روشـن تن 
بـه  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده  و  تبریـز  جمعـه 

کـرد.  سـامتی  آرزویـی  جزیـی  نقاهـت  خاطـر 

در اربعیـن سـید و سـاالر شـهیدان، حسـینیه امـام خمینـی)ره( 
میزبـان هیئت هـای دانشـجویی بـود و دانشـجویان عـزادار در حضور 
رهبـر انقاب اسـامی همنوا بـا زائران کربـای معلّـی یکپارچه ندای 

»لبیـک یا حسـین« سـر دادند.
آدینـه تبریـز بـه گـزارش پایگاه اطاع رسـانی مقام معظـم رهبری 
در پایـان مراسـم عـزاداری، حضـرت آیـت ا... خامنـه ای در سـخنانی 
دل هـای پـاک و مؤمـن جوانـان را موجـب کیفیت بخشـی بـه دعا و 
موعظـه و افزایـش هدایـت الهـی دانسـتند و گفتند: مراسـم اربعین 
کـه پرچـم بلنـد حضـرت سیدالشـهداء اسـت امسـال با شـکوه تر و 

معّظم تـر از هـر دوره دیگـری در تاریـخ برگـزار شـد.
رهبر انقاب، حادثه معجزه آسـای راهپیمایی اربعین را نشـانه اراده 
پـروردگار بـرای برافراشـته تر کـردن پرچم اسـاِم اهل بیـت خواندند و 
افزودنـد: ایـن حرکـت بـا هیچ سیاسـت و تدبیـر بشـری قابل تحقق 
نیسـت و ایـن دسـت خـدا اسـت کـه بـا ایـن جلـوه عظیم بشـارت 

می دهـد راه پیـش روی مـا روشـن و پیمودنی اسـت.
ایشـان، جوانـان را بـه قدر دانسـتن دوران جوانی و اهتمـام ویژه به 
هیئت هـای حسـینی توصیه کردنـد و گفتند: هیئت ها هـم باید یاد 
اهل بیـت را زنـده نگـه دارند هم مرکـز و پایگاه تبیین حقایق باشـند.

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره بـه تاش هـای بی وقفـه 

بدخواهـان و رهزنـان حقایـق بـر ضـد حـوادث مهمـی همچـون 
وظیفه شناسـی  بـه  را  همـگان  اربعیـن،  شـورانگیز  راهپیمایـی 
جاودانـی  و  حیاتـی  جملـه  دو  کردنـد:  خاطرنشـان  و  سـفارش 
قـرآن یعنـی تواصـی بـه حـق و تواصی به صبـر برای همیشـه و 

بخصـوص بـرای امـروز مـا یـک دسـتورالعمل اساسـی اسـت.
ایشـان، صبـر را بـه معنـای پایـداری، ایسـتادگی، خسـته نشـدن 
و خـود را در بن بسـت ندیـدن دانسـتند و خطـاب بـه جوانـان عزیـِز 
هیئتـی و قرآنـی گفتنـد: هـم خودتـان راه حـق را برویـد هـم تاش 
کنیـد با منـّور کردن محیط هـای گوناگون از جمله دانشـگاه به رنگ 

خـدا، دیگـران نیز بـه ایـن راه هدایت شـوند.
همچنیـن در ایـن مراسـم، حجت االسـام عالـی در سـخنانی، 
الزمـه ظهـور منجـی عالـم بشـریت را ایجـاد آمادگـی و اسـتعداد 
عمومـی در امـت اسـامی دانسـت و گفـت: زیـارت اربعیـن کـه 
امـروز بـه نمـاد همگرایـی مؤمنـان و اجتمـاع عظیـم حق طلبان 
جمعـی  تربیـت  بـرای  بی نظیـر  بسـتری  اسـت،  شـده  تبدیـل 
جامعـه اسـامی و تحکیـم پیوندهـای مؤمنیـن و ایجـاد آمادگی 

بـرای ظهور اسـت.
در ایـن مراسـم، محمد کاویان زیـارت اربعین را قرائـت کرد و آقای 

میثـم مطیعی نیز بـه مقتل خوانی و مرثیه سـرایی پرداخت.

خبرنگار آدینه تبریز:
حجــت االســام ســید صالــح هاشــمی از علمــای تبریــز در ســخنرانی 
ــه  ــث ک ــن حدی ــان ای ــا بی ــز ب ــه تبری ــای نمازجمع ــه ه ــش از خطب پی
ــرد: واقعــه  ــاح الهــدا و ســفینه النجــاه خاطرنشــان ک ان الحســین مصب
عاشــورا در مــکان خــاص یعنــی کربــا و در زمــان خــاص یعنــی عاشــورا 
ــام هــا و درس هــای آن مخصــوص زمــان و مــکان  رخ داده اســت امــا پی

خاصــی نیســت.
ــود، از  ــه نم ــورا توج ــای عاش ــه درس ه ــد ب ــان بای ــزود: در هرزم وی اف
جملــه درســهای عاشــورایی  کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت  
کــه امــام حســین علیــه الســام عمــا  بــه مــا آموخــت کــه دیــن از هــر 

چیــزی باالتــر اســت. 
حجــت االســام هاشــمی ادامــه داد: خداونــد در آیــه ۲4 ســوره مبارکــه 
ــْم  ــْم وَأَزَْواُجُک ــْم وَإِْخَوانُُک ــْم وَأَبَْناؤُُک ــْل إِْن َکاَن آبَاؤُُک ــد ُق ــی فرمای ــه م توب
ــاِکُن  ــاَدَها وََمَس ــْوَن َکَس ــارٌَة تَْخَش ــا وَتَِج ــَواٌل اْقَترَْفُتُموَه ــیرَتُُکْم وَأَْم وََعِش
ــوا  ــِبیلِِه َفَترَبَُّص ــي َس ــاٍد فِ ــولِِه وَِجَه ــَن اهلَلّ وَرَُس ــْم ِم َْیُک ــَبّ إِل ــا أََح تَرَْضْونََه
ِــَي اهلَلّ بِأَْمــرِهِ َواهلَلّ اَل یَْهــِدي الَْقــْوَم الَْفاِســِقیَن یعنی  )ای رســول  ــی یَأْت َحَتّ
ــان و  ــرادران و زن ــران و ب ــدران و پس ــما پ ــر ش ــه اگ ــو ک ــت را( بگ ــا ام م
ــد و مال التجــاره ای کــه  ــی کــه جمــع آورده ای خویشــاوندان خــود و اموال
ــه آن دل خــوش داشــته اید  ــی را کــه ب ــد و منازل از کســادی آن بیمناکی
ــر  ــد منتظ ــت می داری ــاد در راه او دوس ــول و جه ــدا و رس ــش از خ بی
باشــید تــا خــدا امــر خــود را جــاری ســازد )و اســام را بــر کفــر غالــب و 
فاتــح گردانــد و شــما دنیاطلبــان بــدکار از فعــل خــود پشــیمان و زیانــکار 

ــدکاران را هدایــت نخواهــد کــرد. ــاق و ب شــوید( و خــدا فّس
ــراز داشــت: میــزان ایمــان را هنــگام قــرار گرفتــن ســر دو راهــی  وی اب

ــوان شــناخت. ــرت می ت ــا و آخ دنی
ــای  ــور از پل ه ــرای عب ــرد: ب حجــت االســام هاشــمی خاطرنشــان ک

ــا خــدا را تقویــت کــرد. ــس ب ماّدیــت، بایــد عقایــد و ان
وی افــزود: عواطــف فامیلــی و امکانــات مــاّدی نبایــد مانــع جهاد شــود 
ــمْ  ... َو  ــی اســت. إِْن کاَن آباؤُُک ــر اله ــع شــد، زمینه ســاز قه و هرکجــا مان
أَْمــوالٌ  ... أََحــبَ  ... َفَترَبَُّصــوا ... )در راه دوســتی خــدا و جهــاد در راه او بایــد 
از همــه چیــز و همــه کــس گذشــت. زیــرا حفــظ دیــن، بــر حفــظ روابط 

خانوادگــی، عاطفــی و اقتصــادی مقــّدم اســت.(
ــت  ــالگرد درگذش ــن س ــه داد: در اولی ــمی ادام ــام هاش ــت االس حج
اســتاد شــهریار مرحــوم عامــه جعفــری قــرار بــود کــه ســخنرانی کنــد 
امــا در شــب پیــش از مراســم  اطــاع دادنــد کــه برایشــان کاری پیــش 
آمــده و نمــی تواننــد در ایــن مراســم حضــور پیــدا کننــد و ایــن امــر بــه 
بنــده محــول شــد، بنــده بــه خــود اســتاد متوســل شــدم و بــا تفــال بــه 

ــوان ترکــی اســتاد شــهریار ایــن اشــعار چــراغ راه شــد: دی
گرک دین اولماسا ، دونیانی آتماق

شرف ،عزتلی بیر دونیا یاراتماق
شهادتله لقاء اللهه چاتماق

ــا  ــی ی ــاً متدیّن ــاً و حقیقت ــی واقع ــی بفهم ــر می خواه ــزود: اگ وی اف
نــه، ببیــن ســِر دوراهــی دنیــا و آخــرت، کــدام را انتخــاب می کنــی؛ اگــر 
ــح  ــرف را ترجی ــردی و آن ط ــی گذشــت ک ــب دنیای ــن مواه ــدی از ای دی
دادی، بفهــم دیــن داری. اگــر این چنیــن نبــود، بــرو دیــن پیــدا کــن. امــام 

حســین دینــدار حقیقــی بــود.
هاشــمی ادامــه داد: در زمــان حــال نیــز آنــگاه کــه امــام خمینــی )ره( 
نــدای هــل مــن ناصــر ینصرنــی ســرداد جوانــان دینــدار کشــور بــا لبیک 
یــا خمینــی ســربند یــا حســین و یــا زهــرا را بــر سربســته و بــه میــدان 

نبــرد حــق علیه باطــل شــتافتند.

ادامه از صفحه اول



هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

در سیره عملی پیامبر )ص( صدها نمونه از اخاق نیک و زیبا وجوددارد 
که هر کدام نشانگر قطره ای از اقیانوس عظیم حسن خلق آن حضرت است، 
همان گونه که خداوند با تعبیر »و انک لعلی خلق عظیم و همانا تو اخاق 

عظیم و برجسته ای داری « به این مطلب اشاره فرموده است.
نظر شما را به چند نمونه از آن ها جلب می کنیم:

1- عدی بن حاتم می گوید: »هنگامی که خواهرم سفانه به اسارت سپاه 
اسام درآمد و من به سوی شام گریختم، پس از مدتی خواهرم با کمال وقار و 
متانت  به شام آمد و مرا در مورد این که گریخته ام و او را تنها گذاشتم سرزنش 
کرد، عذرخواهی کردم، پس از چند روزی از او که بانویی خردمند و هوشیار 
بود، پرسیدم:»این مرد )پیامبر اسام( را چگونه دیدی؟« گفت: »سوگند به خدا 
او را رادمردی شکوهمند یافتم، سزاوار است که به اوبپیوندی که در این صورت 

به جهانی از عزت و عظمت پیوسته ای «. 
با خود گفتم به راســتی که نظریه صحیح همین اســت، به عنوان 
پذیرش اسام، به مدینه سفر کردم، پیامبر )ص( در مسجد بود، در آن جا 
به محضرش رسیدم، سام کردم، جواب سامم را داد و پرسید:کیستی؟ عرض 
کردم عدی بن حاتم هستم، آن حضرت برخاست و مرا به سوی خانه اش برد، 
در مسیر راه با این که مرا به خانه می برد،بانویی سالخورده و مستضعف با او 
دیدار کرد، اظهار نیاز نمود،پیامبر )ص( به مدتی طوالنی در آنجا توقف کرد و 
آن بانو را درمورد تامین نیازهایش راهنمایی فرمود. با خود گفتم:»سوگند به 

خدا این شخص پادشاه نیست.« 
ســپس از آن جا گذشتیم وبه خانه رسول خدا )ص( وارد شدم، پیامبر 
)ص( از من استقبال وپذیرایی گرمی نمود، زیراندازی که از لیف خرما بود، 
نزدم آوردو به من فرمود: بر روی آن بنشین. گفتم: بلکه شما بر آن بنشینید. 
فرمود: نه، شما بر آن بنشین، خود آن حضرت بر روی زمین نشست، با خود 
گفتم: این نیز نشانه دیگر که آن حضرت،پادشاه نیست. سپس مطلبی از 
دینم را که راز پوشیده بود بیان فرمود، دریافتم که او بر رازها آگاهی دارد، و 
فهمیدم که پیامبر مرسل می باشد، بیانات و پیشگوییها و مهربانی هایش 

مراشیفته اش کرده و همانجا مسلمان شدم.« 
۲- در جنگ خیبر که با حضور شــخص پیامبر )ص( در سال هفتم 
هجرت رخ داد، پس از پیروزی سپاه اسام بر سپاه کفر، جمعی از یهودیان به 
اسارت سپاه اســام درآمدند، یکی از اسیران، صفیه دختر حی بن اخطب 
)دانشمند سرشناس یهود( بود.بال حبشی، صفیه را به همراه زنی دیگر 
به اسارت گرفت و آن ها رابه حضور پیامبر )ص( آورد، ولی هنگام آوردن آن ها 
اصول اخاقی رارعایت نکرد، و آن ها را از کنار جنازه های کشته شدگان یهود 
حرکت داد، صفیه وقتی که پیکرهای پاره پاره یهودیان را دید بسیارناراحت شد 

و صورتش را خراشید، و خاک بر سر خود ریخت، و سخت گریه کرد. 
هنگامی که بال آنها را نزد پیامبر )ص( آورد،پیامبر )ص( از صفیه پرسید: 
»چرا صورتت را خراشیده ای و این گونه خاک آلود و افسرده هستی؟! « صفیه 
ماجرای عبورش از کنارجنازه ها را بیان کرد، رســول اکرم )ص( از رفتار غیر 
انسانی و خاف اخاق اسامی بال حبشی ناراحت  شده و بال را سرزنش 
کــرده و فرمود: »ا نزعت منک الرحمــة یا بال حیث تمر بامراتین علی 
قتلی رجالهما; ای بال! آیا مهر و محبت و عاطفه از وجود تو رخت بربسته 

که آن ها را از کنار کشته شدگانشان عبور می دهی؟! چرابی رحمی کردی؟« 
جالب این که پیامبر اکرم )ص( برای جبران رنج ها و ناراحتی های صفیه، با 
او ازدواج کرد، سپس او را آزاد، و بار دیگر باپیش  نهاد صفیه با او ازدواج نمود و 

به این ترتیب، ناراحتی های اورا به طور کلی از قلبش زدود. 
3- در ماجرای جنگ حنین که در ســال هشــتم هجــرت رخ داد، 
شــیماءدختر حلیمه که خواهر رضاعی پیامبر )ص( بــود، با جمعی از 
دودمانش به اسارت سپاه اسام درآمدند، پیامبر )ص( هنگامی که شیماء 
را درمیان اسیران دید، به یاد محبت های او و مادرش در دوران شیرخوارگی، 
احترام و محبت شایانی به شیماء کرد. پیش روی اوبرخاست و عبای خود 
را بر زمین گســتراند، و شیماء را روی آن نشانید، و با مهربانی مخصوصی 
از او احوال پرســی کرد، و به اوامر فرمود: »تو همان هســتی که در روزگار 
شیرخوارگی به من محبت کردی...« )با این که از آن زمان حدود شصت سال 

گذشته بود(. 
شــیماء از پیامبر )ص( تقاضا کرد، تا اســیران طایفه اش را آزادســازد، 
یامبر )ص( به او فرمود:»من سهمیه خودمرا بخشیدم،و در مورد سهمیه 
ســایر مسلمانان،به تو پیشنهاد می کنم که بعد از نماز ظهر برخیز و در 
حضورمسلمانان، بخشش مرا وسیله خود قرار بده تا آنها نیز سهمیه خودرا 

ببخشند. 
شــیماء همین کار را انجام داد، مسلمانان گفتند: »ما نیز به پیروی از 

پیامبر )ص( سهمیه خود را بخشیدیم.« 
سیره نویس معروف ابن هشام می نویسد: »پیامبر )ص( به شیماء فرمود: 
اگر بخواهی باکمال محبت و احتــرام، در نزد ما بمان و زندگی کن، و اگر 
دوست داری تو را از نعمت ها بهره مند می سازم و به سامتی به سوی قوم خود 
بازگرد؟« شیماء گفت: می خواهم به سوی قوم خود بازگردم.پیامبر )ص( یک 
غام و یک کنیز به او بخشــید و این دو با هــم ازدواج کردند، و به عنوان 

خدمتکار خانه شیماء به زندگی خودادامه دادند. 
4- مهربانــی و اخاق نیکوی پیامبر )ص( در حدی بود که امام صادق 
)ع(فرمود:روزی رسول خدا )ص( نماز ظهر را با جماعت خواند، مردم بسیاری 
به او اقتدا کردند، ولی آن ها ناگاه دیدند آن حضرت بر خاف معمول دو رکعت 
آخر نماز را با شــتاب تمام کرد )مردم از خودمی پرسیدند، به راستی چه 
حادثه مهمی رخ داده که پیامبر )ص(نمازش را با شــتاب تمام کرد؟!( پس 
از نماز از پیامبر )ص(پرسیدند: »مگر چه شده؟ که شما این گونه نماز را )با 
حذف مستحبات( به پایان بردی؟« پیامبر )ص( در پاسخ فرمود:»اما سمعتم 
صراخ الصبی; آیا شما صدای گریه کودک رانشنیدید؟« معلوم شد که کودکی 
در چند قدمی محل نمازگزاران گریه می کرده، و کســی نبود که او را آرام 
کند، صدای گریه او دل مهربان پیامبر )ص( را به درد آورد، از این رو نماز را با 

شتاب تمام کرد، تا کودک را از آن وضع بیرون آورده، و نوازش نماید. 
5- عبد اهلل بن سام از یهودیان عصر پیامبر )ص( بود، عواملی ازجمله 
جاذبه های اخاق پیامبر )ص( موجب شد که اسام را پذیرفت ورسما در صف 
مسلمانان قرار گرفت، او دوستی از یهودیان به نام »زید بن شعبه « داشت، 
عبداهلل پس از پذیرش اسام همواره زیدرا به اسام دعوت می کرد، و عظمت 

محتوای اسام را برای او شرح می داد بلکه به اسام گرویده شود، ولی زید هم 
چنان بر یهودی بودن خود پافشاری می کرد و مسلمان نمی شد. 

عبداهلل می گوید: روزی به مسجدالنبی رفتم ناگاه دیدم، زید در صف نماز 
مسلمانان نشسته و مسلمان شده است، بسیار خرسند شدم، نزدش رفتم و 
پرسیدم »علت مسلمان شدنت چه بوده است؟« زید گفت: تنها در خانه ام 
نشسته بودم و کتاب آسمانی تورات را می خواندم، وقتی که به آیاتی که در 
مورد اوصاف حضرت محمد )ص( بود رسیدم، با ژرف اندیشی آن را خواندم و 
ویژگی های محمد )ص( را که در تورات آمده بود به خاطر ســپردم،با خود 
گفتم بهتر آن است که نزد حضرت محمد )ص( روم و او رابیازمایم، و بنگرم 
که آیا او دارای آن ویژگی ها که یکی از آنها»حلم و خویشتن داری « بود هست یا 
نــه؟ چند روز به محضرش رفتم،و همه حرکات و رفتار و گفتارش را تحت 
نظــارت دقیق خود قراردادم، همه آن ویژگی ها را در وجود او یافتم، با خود 
گفتم تنهایک ویژگی مانده است، باید در این مورد نیز به کند و کاو خودادامه 
دهم، آن ویژگی حلم و خویشــتن داری او بود، چرا که درتورات خوانده بودم: 
»حلم محمد )ص( بر خشم او غالب است، جاهان هرچه به او جفا کنند، از 

او جز حلم و خویشتن داری نبینند.« 
روزی برای یافتن این نشانه از وجود آن حضرت، روانه مسجد شدم،دیدم 
عرب بادیه نشــینی سوار بر شتر به آنجا آمد، وقتی که محمد )ص( را دید، 
پیاده شــد و گفت: »من از میان فان قبیله به اینجا آمده ام، خشکسالی 
و قحطی باعث شــده که همه گرفتار فقر وناداری شده ایم، مردم آن قبیله 
مسلمان هستند، و آهی در بساط ندارند، وضع ناهنجار خود را به شما عرضه 

می کنند، و امید آن رادارند که به آنها احسان کنی.« 
حضرت محمد )ص( به حضرت علی )ع(فرمود:آیا از فان وجوه چیزی نزد 
تومانده است؟ حضرت علی )ع( گفت: نه،پیامبر )ص( حیران و غمگین شد، 
همان دم من به محضرش رفتم عرض کردم ای رسول خدا! اگر بخواهی با 
تو خرید و فروش سلف کنم،اکنون فان مبلغ به تو می دهم تا هنگام فصل 
محصول، فان مقدارخرما به من بدهی، آن حضرت پیشنهاد مرا پذیرفت، و 

معامله راانجام داد، پول را از من گرفت و به آن عرب بادیه نشین داد. 
من هم چنان در انتظار بودم تا این که هفت روز به فصل چیدن خرمامانده 
بود، در این ایام روزی به صحرا رفتم، در آنجا حضرت محمد )ص(را دیدم که 
در مراسم تشییع جنازه شخصی حرکت می کرد، سپس درسایه درختی 
نشســت و هر کدام از یارانش در گوشه ای نشستند، من گستاخانه نزد آن 
حضرت رفتم، و گریبانش را گرفتم و گفتم:»ای پسر عبداهلل! من شما را خوب 
می شناسم که مال مردم رامی گیرید و در بازگرداندن آن کوتاهی و سستی 
می کنید، آیا می دانی که چند روزی به آخر مدت مهلت  بیشتر نمانده است؟« 
من با کمال بی پروایی این گونه جاهانه با آن حضرت رفتار کردم )با این 
که چند روزی به آخر مدت مهلت باقی مانده بود( ناگاه از پشت سر آن حضرت، 
صدای خشنی شــنیدم، عمر بن خطاب را دیدم که شمشیرش را ازنیام 
برکشیده ، به من رو کرد و گفت: »ای سگ! دور باش.« عمرخواست  باشمشیر 
به من حمله کند،حضرت محمد )ص( از او جلوگیری کرد وفرمود:»نیازی به 
این گونه پرخاش گری نیست، باید او )زید( را به حلم و حوصله سفارش کرد، 

آن گاه به عمر فرمود:»برو از فان خرمافان مقدار به زید بده.« 
عمر مرا همراه خود برد و حق مرا داد،به عاوه بیست پیمانه دیگر اضافه 
بر حقم به من خرما داد. گفتم: این زیادی چیســت؟ گفت:چه کنم حلم 
حضرت محمد )ص( موجب آن شده است، چون تو از نهیب وفریاد خشن 
من آزرده شدی،حضرت محمد )ص( به من دستور داد این زیادی را به تو دهم، 

تا از تو دلجویی شود، و خوشنودی تو به دست آید. 
هنگامی که آن اخاق نیک و حلم عظیم حضرت محمد )ص( را دیدم 
مجذوب اسام و اخاق زیبای حضرت محمد )ص( شدم، و گواهی به یکتایی 

خدا، و رسالت حضرت  محمد )ص( دادم و در صف مسلمانان درآمدم. 
این ها چند نمونه از سلوک اخاقی پیامبر اسام )ص( بود، که هرکدام 
چون آیینه ای شفاف ما را به تماشای جمال زیبای اخاق نیک آن حضرت 
دعوت می کند، و یکی از راز و رمزهای مهم پیشرفت اسام در صدر اسام 
را که بسیار چشمگیر بود، به ما نشان می دهد. در فرازی از گفتار حضرت 
علی )ع( در شــان اخاق پیامبر )ص( چنین آمده:»رفتار پیامبر )ص( با 
همنشینانش چنین بود که دائما خوش رو،خندان، نرم و مایم بود، هرگز 
خشن، سنگدل، پرخاشگر، بدزبان،عیبجو و مدیحه گر نبود، هیچ کس از 
او مایوس نمی شد، و هر کس به در خانه او می آمد، نومید باز نمی گشت، 
ســه چیز را از خود دورکرده بود مجادله در سخن، پرگویی، و دخالت در 
کاری کــه به اومربوط نبود، او کســی را مذمت نمی کرد، و از لغزش های 
پنهانی مردم جستجو نمی نمود، جز در مواردی که ثواب الهی دارد سخن 
نمی گفت،در موقع سخن گفتن به قدری گفتارش نفوذ داشت که همه 

سکوت نموده و سراپا گوش می شدند... .« 
فرا رســیدن ماتم جانســوز رحلت کامل ترین انسان، حضرت ختمی 
مرتبت و شهادت سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السام 
را در این روز و هم چنین شــهادت امام علی بن موسی الرضا علیه السام 
را درآخر این ماه به فرزند دلبندش حضرت ولی اهلل االعظم ارواحنافداه، مقام 
معظم رهبری و به جهان بشریت، و مسلمانان دنیا وشیعیان و به ویژه امت 
پاسدار اسام و پیروان اهل بیت عصمت وطهارت تسلیت عرض می کنیم 
به این امید که ان شاء اهلل پیروی ازثقلین را سرلوحه اعمال خود قرار دهیم 
تا پیامبر و خدای پیامبراز ما خشنود و به شفاعت آن ذوات پاک در روز »وا 

نفسا« نایل آییم. 
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نمونه هایی از اخالق پیامبر )ص( 
)به مناسبت 28 صفر رحلت پیامبر)ص((

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی 
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دبیرستان فخر قاضی جهان منطقه آذر شهر 
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ادامه از صفحه اول

31 شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس

رحلت حضرت محمد )ص(
و شهادت امام حسن مجتبی )ع(

 ویژگی های دفاع مقدس
- دفاعی بودن

 بـی تردیـد، مقـدس ترین جهـاد، جهادی اسـت که بـه عنوان دفـاع از 
حقـوق انسـانی صـورت گرفته باشـد. در جنگ تحمیلی، رژیم بعـث عراق، 
جنگی ناخواسـته را به کشـور ما تحمیل کرد و با نادیده گرفتن اسـتقال 
سـرزمین ما به ایران اسـامی تجاوز کـرد. از این رو، مردم غیرتمنـد ایران، در 
دفاعـی مقـدس، از حـق خود که دفاع از اسـتقال سـرزمین و هویت دینی 

ـ ملی خـود بود، دفـاع کردند.
  - معنویت جبهه های جنگ و دفاع مقدس

از جلوه های معنویت در دفاع مقدس، حالت تضرع، اسـتغاثه و راز و نیاز 
عارفانـه رزمندگان اسـام بوده اسـت. دفاع مقـدس، فرصت نمایش خالصانه 
تریـن و زیباتریـن مناجات ها و دعاهـا را پدید آورد. در کنار نمـاز و قرآن، دعا 
وسـیله دیگـری بود که یـاد خـدا را در دل رزمنـدگان زنده نگاه می داشـت، 
بـه آنان قدرت روحی می بخشـید و تحمل سـختی های نبـرد را برای آنان 

آسـان تر می ساخت.
 - استقامت رزمندگان و فرماندهان در نبرد

فرماندهـان در سـخنان خـود درباره دفـاع مقدس، به پایـداری و مقاومت 
رزمندگان در عملیات های مختلف اشاره کردند و آن را از علت های پیروزی 
لشـکر اسام برشمرده اند. سـردار شـهید، مهدی زین الدین، درباره مقاومت 
و ایسـتادگی و تأثیر آن در پیروزی می گوید: »تنها کسـانی که در صحنه 
نبـرد راسـت قامتاننـد که بـه خداونـد اتکال نماینـد و با توکل بـر او پیش 
بتازنـد. نـه در سـختی هـا و نه در پیـروزی هـا، در هیچ کجا از یـاد او غافل 
نشـوند و محکـم و مقـاوم چون کوه بایسـتند و دشـمن را از پـای درآورند و 
ایـن صفت فقط مخصوص رزمندگان اسـام اسـت. در هیچ کجـای دنیا آن 
کسـانی کـه اعتقـاد به خداونـد و اعتقـاد به معـاد روز قیامـت ندارند، نمی 
توانند دارای چنین مقاومت و ایسـتادگی باشـند. رمز پیروزی صحنه نبرد، 

مقاومت و ایسـتادگی است«.
 - بزرگواری و مروّت در حال قدرت

از نمونـه هـای بزرگـواری رزمنـدگان در دفـاع مقـدس، خـودداری 
از بمبـاران و گلولـه بـاران مناطـق مسـکونی عـراق بـود. خلبانـان و 
نیروهـای تـوپ خانـه مـی توانسـتند مناطق مسـکونی را بـه عنوان 
مقابلـه بـه مثـل ناامـن سـازند و دشـمن را با مشـکلی جـدی رو به 
رو کننـد، ولـی پـای بنـدی آنان بـه ارزش هـای اخاقی، سـبب می 
شـد در طـول هشـت سـال دفـاع مقـدس هیـچ گاه از ایـن حربـه 

نکنند. اسـتفاده 
 - بی اعتنایی به دنیا

بـدان  مقـدس  دفـاع  در  اسـام  رزمنـدگان  کـه  هایـی  ارزش  از 
متصـف بودنـد، بـی اعتنایـی بـه دنیـا و مظاهـر فریبنده آن اسـت. 
رزمنـدگان اسـام در دوران نوجوانـی و جوانـی و اوان ظهور خواسـته 
هـای بـی شـمار مـادی، بـه همـه لـذت هـای دل فریب دنیا پشـت 
پـا زدنـد و حضـور در جبهـه و دفـاع از میهـن و نظـام اسـامی را 
برتـر دیدنـد. بـی گمـان، بـدون دل بریـدن از دنیـا و دل بسـتن به 
آخـرت، رزمنـدگان هیـچ گاه توفیق آفرینش حماسـه های سـترگ و 

مانـدگار دفـاع مقـدس را نمـی یافتنـد.
  - شهادت طلبی رزمندگان در دفاع مقدس

از عوامـل پیـروزی آفریـن در صحنـه نبـرد، خطرهـا را بـه جـان 
خریـدن و بـه پیشـواز مرگ سـرخ رفتن اسـت. ترس از مرگ و اشـتیاق 
بـه زنـده مانـدن، بـا روح جنگ جویی و رزمندگی ناسـازگار اسـت. یکی 
از ارزش هایـی کـه رزمنـدگان اسـام با تکیه بـر آن توانسـتند پیروزی 
هـای بزرگـی را بـرای جبهـه حـق بـه ارمغـان آورنـد، شـهادت طلبـی 
اسـت. رزمنـدگان اسـام از آن جـا که دفـاع در برابـر تهاجـم بعثیان را 
مقـدس می دانسـتند و کشـته شـدن در ایـن راه را برای خـود، مرگی 
سـعادت آفریـن و افتخارآمیـز ارزیابی مـی کردند، نه تنهـا از دادن جان 
دریـغ نمـی ورزیدنـد کـه شـیفته آن بودند. شـهادت طلبـی رزمندگان 
اسـام بـه عنـوان عامل مؤثر معنـوی، از امتیازهای جبهه حـق در برابر 

جبهـه باطـل بود.
منبع:

دفـاع و امنیت در فرهنگ انقاب اسـامی - رضا شـاهقلیان- انتشـارات 
دانشـگاه  امام حسین)ع( - سـال 14۰۰

در ســال یازدهــم هجــرت رســول اکــرم )ص( در آخریــن ســفرحج )در عرفــه(، در 
مکــه و در غدیرخــم، در مدینــه قبــل از بیمــاری و بعــد از آن در جمــع یــاران و یــا در 
ضمــن  ســخنرانی عمومــی، بــا صراحــت و بــدون هیــچ ابهــام، از رحلت  خــود خبر 
داد. چنــان کــه قــرآن رهــروان رســول خــدا )ص( را آگاه ســاخته بــود کــه  پیامبــر هم 
در نیــاز بــه خــوراک و پوشــاک و ازدواج و وقــوع بیمــاری و پیــری ماننــد دیگــر افــراد 

بشــر اســت و هماننــد آنــان خواهــد مرد.
ــک اســت  ــد اســت. نزدی ــه ســوی خداون ــک شــده و بازگشــت  ب ــراق نزدی » ف
فراخوانــده شــوم و دعــوت حــق را اجابــت  نمایــم و مــن دو چیــز گــران در میــان 
شــما مــی  گــذارم و مــی  روم: کتــاب خــدا و عترتــم، و خداونــد لطیــف و آگاه به  من 
خبــر داد کــه ایــن دو هرگــز از یکدیگــر جــدا نشــوند تــا کنــار حــوض کوثــر برمن 

 وارد شــوند. پــس خــوب بیندیشــید چگونــه بــا آن دو رفتــار خواهیــد نمــود.«
در حجــه  الــوداع در هنــگام رمــی  جمــرات فرمــود: »مناســک خــود را از مــن  فرا 
گیریــد، شــاید بعــد از امســال دیگر بــه حج نیایــم و هرگز مــرا دیگر در ایــن جایگاه 

ــد دید.« نخواهی
روزی بــه آن حضــرت خبــر دادنــد کــه مــردم از وقــوع مــرگ شــما اندوهگیــن  و 
نگراننــد. پیامبــر در حالــی کــه بــه  فضــل بــن عبــاس و علــی بــن  ابي  طالــب )ع( 
تکیــه داده بود به ســوی مســجد رهســپار گردیــد و پس ازدرود و ســپاس  پــروردگار، 
فرمــود: »بــه مــن خبــر داده  انــد شــما از مــرگ  پیامبــر خــود در هــراس هســتید. 
آیــا پیــش از مــن، پیامبــری بــوده اســت کــه  جــاودان باشــد؟! آگاه باشــید، مــن بــه 
رحمــت پــروردگار خــود خواهــم  پیوســت و شــما نیــز بــه  رحمــت پــروردگار خــود 

ملحــق خواهید شــد.«
ــه  ــود ب ــاران خ ــي از ی ــي )ع( و جمع ــا کمــک عل ــر )ص( ب ــر پیامب روزي دیگ

ــرد. ــرزش ک ــب آم ــردگان طل ــراي م ــت و ب ــع رف قبرســتان بقی
 ســپس رو بــه علــي )ع( کــرد و فرمــود: » کلیــد گنجهــاي ابــدي دنیــا و زندگي 
ابــدي در آن، در اختیــار مــن گــذارده شــده و بیــن زندگــي در دنیــا و لقــاي خداونــد 
مخیــر شــده ام، ولــي مــن ماقــات بــا پــروردگار و بهشــت الهــي را ترجیــح داده ام.«

ســرانجام پیامبــر )ص( هنگامــي کــه ســرش بــر دامــان علــي )ع( بود، جــان به 
جــان آفریــن تســلیم کرد.

امــام حســن مجتبــی علیــه الســام در ۲۸ صفر ســال پنجــاه هجری در ســن 
47 ســالگی بــه دســتور معاویــه بــن ابی ســفیان و به دســت جعــده دختر اَْشــَعِث 
بــِن قِیــس مســموم شــد و بــر اثــر همــان زهر بــه شــهادت رســید و در قبرســتان 

بقیــع )واقــع در مدینــه( بــه خاک ســپرده شــد.
 حکومــت امــوی پــس از تحمیــل صلــح بــر امام حســن علیــه الســام گرچه 
بــه بســیاری از اهــداف خــود رســیده بــود، ولــی هــم چنان وجــود امام حســن علیه 
الســام مانــع از بــه اجــرا درآوردن برخــی از نّیــات پلیــد آنــان بــود. از جملــه اهدافی 
کــه معاویــه دنبــال مــی کرد تعییــن جانشــین بــرای خــود بــود. وی از اجــرای این 
تصمیــم کــه برخــاف مفــاد صلــح نامــه او بــا امــام حســن علیــه الســام بــود 
وحشــت داشــت و مــی دانســت کــه اگــر در زمــان حیــات آن حضــرت بــه چنیــن 
کاری دســت بزنــد، بــدون شــک بــا مخالفت شــدید حســن بــن علی علیه الســام 

روبــه رو خواهــد شــد.
ــر ایــن اســاس تصمیــم گرفــت از هــر راه ممکــن امــام علیــه الســام را بــه  ب
شــهادت برســاند. پــس از بررســی هــای زیــاد جعــده همســر امــام حســن علیــه 
الســام را مناســب تریــن فــرد بــرای تحقــق بخشــیدن بــه ایــن هــدف پلیــد دید. 
آن گاه بــه صــورت محرمانــه و بــا ارســال صدهــزار درهــم بــه جعــده، بــه او قــول داد 
کــه اگــر امــام حســن علیــه الســام را بــه شــهادت برســاند او را بــه همســری یزید 
درخواهــد آورد. بدیــن وســیله جعــده آن حضرت را بــا ریختن زهر در آب آشــامیدنی 

ــموم کرد. مس
هنگامــی کــه آن حضــرت وفــات کــرد، جنــازه اش را روی تابوتی گذاشــتند و او را 
بــه محلــی کــه پیامبر صلــی اهلل علیــه و آله بــر جنازه هــا نماز مــی خوانــد بردند. 
امــام حســین علیــه الســام بــر جنــازه ی آن حضــرت نمــاز خواند و ســپس جنازه 

را کنــار قبــر رســول خــدا حرکــت داد و در آنجــا اندکی توقــف داد.
عایشــه خبــردار شــد کــه بنــی هاشــم قصــد دارنــد، جنــازه ی حســن علیــه 
الســام را در کنــار قبــر رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه دفــن کننــد. پــس بــر 
اســتری زیــن کــرده ســوار شــد و بــه آنجــا آمــد و گفت:»فرزنــد خــود را از خانــه ی 
مــن بیــرون بریــد کــه نبایــد در اینجــا چیــزی دفــن شــود و نبایــد حجاب رســول 

خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه دریــده شــود«.
امــام حســین علیــه الســام به او فرمــود: تــو و پــدرت، از پیش، حجــاب پیامبر 
صلــی اهلل علیــه و آلــه را دریدیــد و تــو بــه خانــه ی پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه 
کســی را بــردی )مقصود ابوبکر اســت( که دوســت نداشــت نزدیک او باشــد و خــدا از 
ایــن کار از تــو بازخواســت خواهــد کــرد. همانــا برادرم حســن علیــه الســام ، به من 
امــر کــرد کــه بدنــش را نزدیــک پــدرش بیــاورم تــا تجدیــد عهــد کنــد. بــدان کــه 
بــرادرم از همــه ی مــردم بــه خــدا و رســولش و قــرآن داناتــر بــود. او داناتــر از ایــن بود 
کــه حجــاب رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه را پــاره کنــد. اگــر دفــن کــردن در 
کنــار قبــر رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه از نظر مــا جایــز بود، مــی فهمیدی 
کــه بــر خــاف میــل تــو او در آنجــا دفــن مــی شــد. پــس امــام حســین علیــه 

الســام، بــدن مبــارک بــرادر را به ســوی بقیــع حرکــت داد.
تیر باران بدن امام مجتبی علیه السام

مرحــوم عامــه مجلســی و محــدث قمــی و ابن شــهر آشــوب نوشــته انــد که، 
هنــگام دفــن بــدن مبــارک امــام حســن علیــه الســام دســتور دادنــد جنــازه آن 
حضــرت را تیــر بــاران نمودنــد، تــا جایــی کــه هفتــاد تیــر از جنــازه ی آن حضــرت 

ــیدند.1 بیرون کش
پــس بنــی هاشــم خواســتند شمشــیر بکشــند و جنــگ کننــد؛ ولــی امــام 
حســین علیــه الســام فرمــود: بــه خــدا ســوگند! وصیــت بــرادرم را ضایــع نکنیــد. 
پــس بــه آنهــا فرمــود: اگــر وصیــت بــرادرم نبــود، هــر آینــه او را دفــن مــی کــردم و 
بینــی هــای آنهــا را بــه خاک مــی مالیــدم. و آنــگاه جنــازه را به طــرف بقیع حرکت 

دادنــد و در کنــار جــده اش فاطمــه ی بنــت اســد دفــن نمودنــد.۲
 پاداش زیارت قبر شریف امام حسن علیه السام

امــام صــادق علیــه الســام از پــدرش امــام باقــر علیــه الســام نقــل کــرد کــه 
فرمــود:» امــام حســین علیــه الســام در هــر شــب جمعه، قبــر امام حســن علیه 

الســام را زیــارت مــی کــرد.«
شــیخ طوســی )ره( در کتــاب تهذیــب روایــت می کنــد: روزی امام حســن علیه 

الســام بــه رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آله عــرض کرد:
پــاداش کســی کــه مــا را زیــارت کنــد چیســت؟ پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آله 
در پاســخ فرمــود:»آن کــس کــه مــرا در حــال حیــات و ممــات، زیــارت کند یــا پدر، 
یــا بــرادر، یــا تــو را هنــگام زندگــی، و بعــد از مــرگ زیــارت کند، بر من ســزاوار اســت 

کــه او را در روز قیامــت، از حــوادث آن روز، نجــات دهــم...«
پی نوشت ها

1.کشف الغمة، ج ۲، ص 161، به نقل از جنابذی از علمای اهل سنت.
۲.کشف الغمه، ج ۲، ص 16۰، به نقل از ابن طلحه شافعی.
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 1 مهر 1401 (
 روز بازگشایي مدارس

ــذار  ــاب و بنیانگ ــر انق ــي« رهب ــام خمین ــرت ام ــد »حض تول
جمهــوري اســامي ایــران در ُخمیــن )1۲۸1 ش(

ــأت  ــب هی ــه تصوی ــنامه ب ــدور شناس ــوال و ص ــت اح ــاز ثب آغ
وزیــران )1۲97 ش(

ــکده  ــابق و دانش ــک« س ــاي دراماتی ــکده هنره ــاز کار »دانش آغ
ــي )1343 ش( ــر« فعل ــینما و تئات »س

ــي ارتــش بــه خــاک دشــمن متجــاوز یــک  حملــه نیــروي هوای
ــاز جنــگ )1359 ش( ــس از آغ روز پ

هشــت میلیــون دانــش آمــوز زیــر پوشــش تغذیــه رایــگان قــرار 
گرفتنــد)1353ش(

کارخانه هواپیماسازي شهباز افتتاح شد. )1317 ش(
قانــون ســازمان بیمه هــاي اجتماعــي کارگــران بــه مرحلــه اجــرا 

ــد. )1334 ش( درآم
راه آهن تهران- تبریز رسماً شروع به کار کرد. )1344 ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

 ) 26 صفر 1444 (
ــب و  ــي دان، طبی ــي« ریاض ــره حران ــن ق ــت ب ــت »ثاب   درگذش

ــي )۲۸۸ ق( ــوف عراق فیلس
 حمله   »سلطان مراد عثماني« به ایران )9۸6 ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 
) 23 سپتامبر 2022 (

  درگذشــت »والنتیــن کونــرار« نویســنده و ادیــب معــروف 
)1675م( فرانســوي 

ــوي  ــمند فرانس ــط دو دانش ــون« توس ــیاره »نپت ــف س  کش
)1۸46م(

ــاهي  ــت پادش ــکیل حکوم ــتقال و تش ــام اس ــي و اع روز مل
»عربســتان ســعودي« )193۲م(

پیام حضرت امام به مناسبت بازگشایی مدارس
بسم اللَّ الرحمن الرحیم

کودکان، جدید العهد به ملکوتند
من امروز، که روز اول تحصیل اســت و روز اول باز شــدن 
مدارس اســت، پیش این اطفال کوچک دبستانی آمده ام که 
اینها به فطــرت نزدیکترند: ُکّل َمولُوٍد یُولَُد َعلَی الِْفْطرَةِ ثُمَّ إِنَّ 
أَبََواُه یَُهوّدانِِه و یَُنّصرَانِِه و یَُمّجَســانِِه این بچه ها جدید العهد 
به ملکوت هستند. آن کدورت هایی که از طبیعت عاید انسان 
می شــود و آن کدورت هایی که از دولت طاغوتی نصیب ما 
شد اینها از او دور بودند. جوانان ما را نگذاشتند تربیت انسانی 
بشوند. این کودک ها، که اآلن در پیش من هستند و با فشار به 
دامن من هجوم می آورند، مورد عاقه من هستند، بچه های 
منند، عزیزان منند، به ملکوت نزدیکند، از آلودگی های طبیعت 
دورند. و من امیدوارم که معلم های این بچه ها و این کودکها 
در تربیت انسانی- اسامی اینها کوشا باشند؛ و از آن تعلیمات 

سوئی که در سابق بود ُمبرا باشند.
معلمان مدارس در هر جا هستند عنایت شان به این کودک 
ها بیشتر باشد؛ که این کودک ها امید آتیه مملکت ما هستند. 
با کودک های امروز، انســان ها و دانشمندان فردا درست می 
شود. اینها هســتند که در آتیه مملکت ما را اداره می نند؛ و 
پس از ما اینها باید اســتقال مملکت و آزادی را حفظ کنند. 
معلمان از این کودک های نورس قدردانی کنند؛ و این کودک 
های نورس را، که آلوده نیستند به آن چیزهایی که ما بزرگ ها 
آلوده هستیم، نگذارند آلوده شوند. تربیت ها تربیت های دینی 
باشد. اسام، تمام آزادی ها و استقال ها را بیمه می کند. بچه 
های کوچک ما را اگر اســامی بار بیاورید، اســتقال و آزادی 
مملکت شما بیمه خواهد شد. از این کودک ها قدردانی کنید. 
و از این عواطف کودکانه آنها من تشــکر می کنم. من اینها را 
دوست می دارم، همان طور که شما عزیزان خودتان را دوست 
دارید. اینها همه عزیزان من هستند و نور چشم من هستند؛ و 

در آتیه امید ما به اینهاست.
من از خدای تبارک و تعالی ســامت و سعادت این قشر 
کودکان را، که مایه سرفرازی ما در آتیه باید بشوند، تشکر می 
کنــم؛ و به همه دعا می کنم. خداوند این غنچه های نزدیک 
به شکوفا ]یی [ را در تربیت اسامی شکوفا کند. خداوند این 
بچه های لطیف ظریف انسانی را در پناه خود حفظ کند، و نور 
فطرت آنها را شکوفا کند. من بیش از این طول کام نمی دهم، 
که این بچه ها در این فشار، ناراحت هستند و در آفتاب از گرما 
ناراحت می شوند. خداوند همه شما را سعادتمند کند. خداوند 

مملکت ما را به وجود شما مستقل کند.
و السام علیکم و علی عباد اهللَّ الصالحین

صحيفه نور امام خميني )ره(

 پیش افتادن عمدی مأموم از امام جماعت
سؤال4: اگر هنگام نماز جماعت از امام عقب و یا جلو بیافتیم، 

نماز به جماعت صحیح است یا خیر؟
جواب: مأموم باید افعال نماز را با امام یا کمی دیرتر از امام به 
جای آورد و اگر عمداً از امام جماعت پیش افتد یا مدتی پس از او 
به جای آورد، نمازش به فرادا صحیح بوده ولی جماعت محسوب 

نمی شود.
 پیش افتادن سهوی مأموم از رکوع امام جماعت

سؤال5: اگر مأموم سهواً پیش از امام جماعت به رکوع رود، در 
این صورت می تواند منتظر باشد تا امام به رکوع برسد؟

جواب: باید سر از رکوع بردارد و دوباره همراه با امام به رکوع رود 
و نماز را با امام جماعت تمام کند و نمازش صحیح است و اگر 

برنگشت نمازش صحیح است، ولی فرادی است.
 وظیفه مأموم هنگام ایراد خطبه نماز جمعه

به  جمعه  نماز  خطبه  ایراد  هنگام  در  مأمومان  اگر  سؤال6: 
خواندن نوافل یا ادعیه و یا صحبت کردن مشغول شوند، اشکالی 

دارد؟
به  نمازگزاران  باید  احتیاط  بنابر   جواب: 
خطبه های امام گوش دهند و ساکت باشند و 

از حرف زدن بپرهیزند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

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

ــرب  ــری شــمال غ ــی در 35 کیلومت ــای چیچکل منطقــه زیب
ــه  اســت. ــرار گرفت ــان ق ورزق

چیچکلــی در زبــان ترکــی بــه معنــای گلســتان اســت و واقعــاً 
ــی از  ــه گلســتان دارد. چیچکل ــادی ب ــن منطقــه شــباهت زی ای
منطقه هــای بکــر و زیبــای شــهر ورزقــان اســت کــه از کوه هایــی 

سرســبز و پــر از گل و درخــت تشــکیل شــده اســت. 
آب و هــوای  خــوش  منطقه هــای  از  یکــی  چیچکلــی 
ارســباران اســت کــه در بهــار و تابســتان میزبــان گردشــگران 

ــت. ــادی اس زی
ــا  ــباران ) خاروان ــار ارس ــی در دیزم ــای چیچکل ــه زیب منطق
ــت.  ــرار گرفته اس ــان ق ــرب ورزق ــمال غ ــری ش ( و 35 کیلومت
ــن  ــد ای ــی آی ــز برم ــه نی ــن منطق ــام ای ــه از ن ــور ک همانط
ــواع شــکوفه، گل  ــی و ان ــان جنگل ــیده از درخت ــه پوش منطق
ــی  ــه آن ییاق ــوده و محوط ــی ب ــوع و داروئ ــان متن و گیاه

ــی باشــد. ــه م ــرای عشــایر منطق مناســب ب
ــتگاههای  ــه دارد از زیس ــی ک ــر زیباییهای ــاوه ب ــی ع چیچکل
متنــوع حیــات وحــش و گونــه هــای نــادر جانــوری نیــز در خــود 
جــای داده اســت کــه در جــای خــود حائــز اهمیت فــراوان اســت.

منطقه چیچکلی

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
جلسه شورای نهادهای حوزوی 

آذربایجان شرقی برگزار شد
 جلســه شــورای نهادهــای حــوزوی 
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور اعضــای 
ــازی ــد س ــی توانمن ــدف بررس ــا ه ــورا، ب  ش

 خانواده های طاب برگزار شد.

ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
حــوزه از تبریــز، جلســه نهادهــای حــوزوی 
ــت  ــور حج ــا حض ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــر  ــن مدی ــن ت ــماعیل روش ــام  اس االس
ــام   ــت االس ــتان، حج ــه اس ــوزه علمی ح
ــر حــوزه خواهــران  مهــدی محمــدی، مدی
ــود  ــید محم ــام  س ــت االس ــتان، حج اس
ــات  ــت اداره کل تبلیغ ــینی، سرپرس حس

اســتان، حجــت االســام ســید علــی 
فقیــه مســئول دفتــر نماینــده ولــی 
فقیــه در اســتان و حجــت االســام ســید 
نماینــده  میرتاج الدینــی  محمدرضــا 
مــردم تبریــز در مجلس شــورای اســامی، 
ــه اســتان  در مرکــز خدمــات حــوزه علمی

ــد. ــزار ش برگ
ــای  ــث فعالیته ــه مباح ــن جلس در ای
و  توانمنــد ســازی طــاب  و  فرهنگــی 
ــد و  ــی گردی ــاب بررس ــای ط ــواده ه خان
حجــت االســام ســید ابوالفضــل موســوی 
مدیــر مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه 
آذربایجــان شــرقی گزارشــی از عملکــرد این 

ــه داد. ــز ارائ مرک

خبرنگار آدینه تبریز:
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــت: در  ــرقی، گف ــان ش ــارت آذربایج تج
ــوزه  ــاله در ح ــد س ــت چن ــه غفل نتیج
تامیــن بــرق پایــدار بــرای صنایــع و 
ــکل  ــش و مش ــا چال ــتان ب ــادن اس مع
ــرایطی  ــتیم و در ش ــه رو هس ــدی روب ج
نیــاز  مــورد  بــرق  درصــد   43 کــه 
واحدهــای مســتقر در شــهرک هــای 
صنعتــی آذربایجــان شــرقی تأمیــن مــی 

ــود. ش
ــه  ــان، در جلس ــر پرنی ــدس صاب مهن
ــع، مشــکات و چالش هــای  بررســی موان
پیــش روی صنعــت بــرق اســتان، گفــت: 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــی در توج ــت بزرگ غفل
ــا  ــن م ــت و ای ــده اس ــتان ش ــرق اس ب
مخصوصــا  کــرده  چالــش  دچــار  را 
بــزرگ، کــه  در ســرمایه گذاری هــای 
می توانــد تولیــد ثــروت کننــد و صنایــع 

ــد. ــت درآورن ــه حرک ــک را ب کوچ
وی افــزود: اســتانی صنعتــی و تجــاری 
ــه  ــه در 9 ماه ــوری ک ــه ط ــتیم ب هس
گذشــته رتبــه ســوم صــدور پروانــه بهــره 
بــرداری، رتبــه دوم صــدور پروانــه توســعه 
ــال  ــای در ح ــرح ه ــت ط ــه نخس و رتب
تکمیــل صنعتــی کشــور را کســب کرده 

ــم. ای
نشــان  آمــار  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
از شــرایط صنعتــی و رو بــه جلــوی 
ــزارش  ــت و در گ ــرقی اس ــان ش آذربایج
بهــار  کار  و  فضــای کســب  بررســی 
ــر  ــتان برت ــه اس ــز س ــز ج ــال نی امس
ــا  ــده آل ه ــا ای ــا ب ــتیم ام ــور هس کش
فاصلــه داریــم چــرا کــه در 1۰ ســال 
ــی ماننــد  گذشــته اســتان در حــوزه های
ــر و  ــرکت توانی ــوی ش ــرق از س ــد ب تولی

ــورد  ــش م ــن بخ ــتانی ای ــان اس متصدی
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق غفل

ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
تجــارت آذربایجــان شــرقی تصریــح کــرد: 
در نتیجــه ایــن غفلــت چنــد ســاله 
در حــوزه تامیــن بــرق پایــدار بــرای 
ــش و  ــا چال ــتان ب ــادن اس ــع و مع صنای
مشــکل جــدی روبــه رو هســتیم و در 
ــورد  ــرق م ــد ب ــه 43 درص ــرایطی ک ش
نیــاز واحدهــای مســتقر در شــهرک های 
صنعتــی آذربایجــان شــرقی تأمیــن مــی 
شــود، ایــن میــزان بــرای اســتان همتــراز 
ــت. ــد اس ــان 1۰6 درص ــی اصفه ــا یعن م

پرنیــان خاطرنشــان کــرد: چنیــن 
شــرایطی اســتان بــه ویــژه در حــوزه 
ــع  ــای کان و صنای ــذاری ه ــرمایه گ س
ــی  ــای اساس ــش ه ــا چال ــزرگ ب ــد ب مول
ــم  ــت و امیدواری ــان اس ــه گریب ــت ب دس
ــر وزارت  ــه اخی ــم نام ــه تفاه ــا توجــه ب ب
صمــت و وزارت نیــرو در خصــوص ایجــاد 
حداقــل 1۰ هــزار مــگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهــی توســط شــرکت های صنعتــی 
ــه  ــای مجموع ــری ه ــی و پیگی و معدن
ــتانداری و  ــژه اس ــه وی ــتان ب ــی اس اجرای
نیــز نماینــدگان مجلــس شــاهد اتفاقــات 
ــرای  ــنجش ب ــس و س ــل لم ــت قاب مثب
بخــش خصوصــی در زمینــه تامیــن برق 
ــیم. ــر باش ــرکت توانی ــوی ش ــدار از س پای

حضـرت آیـت اهلل حـاج میـرزا 
مصطفـی مجتهـد تبریـزی فرزند 
آیـت اهلل میرزاحسـن آقـا مجتهد 
از علمـای اعـام و فقهـای عظام و 
از نوابغ برخاسـته از خاندان عظیم 
الشـان مجتهـد تبریـزی در قـرن 
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت. 
درسـال 1۲97 ق. برابر بـا 1۲59ش. 
در تبریـز دیـده به جهان گشـود . 
دروس مکتـب خانـه ای ، مقدمات 
و سـطوح عالـی علوم دینـی را نزد 
اسـتادان حـوزه علمیه تبریز آموخت. آنگاه رهسـپار حوزه مقدس نجف اشـرف 
شـد و از محضـر حضـرات آیـات عظام آخوند ما محمد کام خراسـانی، شـیخ 

الشـریه اصفهانـی و... بهـره بـرد و بـه مقـام رفیـع اجتهاد نایـل آمد.
این سـتاره پرفروغ با نبوغ خارق العاده اش داشـت به آفتابی عالمتاب تبدیل می 
شـد کـه به مرضی صعـب العاج مبتا گردید  و ناچار نجف اشـرف را تـرک کرد و 
بـه میهن بازگشـت. پس از دو سـال اقامـت در تهران به تبریز رفت و به رغـم درد  و 

رنـج بیماری با نشـاط  به فعالیت های علمی خـود پرداخت.
حضرتـش را عـاوه بر داشـتن فضایـل و مـکارم اخاق به روشـن رایی، سـخای 
نفـس، صفـای باطـن و عشـق سـوزان به سـاحت مولـی الموحدین علیه السـام 

سـتوده اند.
رحلـت غـم انگیـز او در پانزدهـم رمضان سـال 13۲7ق. برابـر با ۲3 خرداد سـال 

1۲9۸ش. بـه وقوع پیوسـت .
پیکـر پاکـش پـس از تشـییع باشـکوه بـه نجـف اشـرف منتقـل و در آرامگاه 

خانوادگـی مجتهـدی تبریـزی بـه خاک سـپرده شـد.

حضرت  آیت اهلل  
حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 139۲

شرایط صنعتی در آذربایجان شرقیمفاخر مذهبي
کتاب » دانشجویان و گروگان ها:  رو به پیشرفت است

تاریخ شفاهي دانشجویان پیرو خط 
جودوي،  حسین  توسط  امام« 
تالیف گردیده و به همت انتشارات 
»مرکز اسناد انقاب اسامي« در 
سال 139۲ فیپا گرفته و در 547 
صفحه  با ۲۰۰۰ نسخه روانه بازار 

کتاب شد. 
انقاب اسامی اگرچه  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 133۲، 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 
۲1 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  معريف کتاب

دانشجویان و گروگان ها:
 تاریخ شفاهي دانشجویان پیرو خط امام


