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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

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

خبرنگار آدینه تبریز
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز گفـت :عـراق در جریـان
پیـادهروی اربعیـن پـا بـه میدان گذاشـت و دریای خروشـان
زائـران را بـا تمـام محرومی تهـا بـه سـینه فشـرد .دشـمن
تلاش م یکـرد تـا جزئیـات را بـزرگ نشـان دهد ولـی مردم
عـراق ارادتمنـدان و شـیعیان امـام حسـین(ع) را در آغـوش
خـود گرفت.
حجتاالسلام اسـماعیل روشـنتن در خطب ههـای
عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـر کـه بـا حضـور پرشـکوه
نمازگـزاران در مصلای اعظـم امـام خمینی(ره) تبریـز برگزار
شـد ،اظهـار کـرد :شـک را یا ع راق شـعار امـروز مـا در اربعین
اسـت زیـرا ع راق با عشـق جلو آمـد و دریای خروشـان زائ ران
را بـا تمـام محرومی تهـا بـه سـینه فشـرد .دشـمن تلاش
م یکـرد تـا جزئیـات را بـزرگ نشـان دهـد ولـی مـردم ع راق
ارادتمنـدان و شـیعیان امـام حسـین(ع) را در آغـوش خـود
گرفـت و تفرقـه بیـن مـردم ایـران و عـراق شکسـت خورد.
وی افـزود :از بـرادران ع راقی و سـتاد برگـزاری اربعین امام
حسـین(ع) تقدیـر و تشـکر م یکنـم کـه از این سـیل بزرگ
ارادتمنـدان سیدالشـهدا ،بـدون هیـچ مشـکلی می زبانـی
کردند.
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز با بیـان اینکه  ۳۱شـهریور
سـالروز آغـاز دفـاع مقـدس اسـت که هـدف دشـمن از بین
بـردن انقالب اسلامی بـود ،گفت :یـاد همه شـهدا را گ رامی
م یداریـم؛ حقیقتـا جنـگ سرنوشـت کشـور را تغییـر داد
و بـه همـه نشـان دادیـم کـه م یتوانیـم روی پـای خـود
بایسـتیم و کشـوری کـه در  ۲۰۰سـال 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 ت ربیـت
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 ای ران را قطع شـده قطـع خواهد
ماند.
مدیـر حـوزه هـای علمیـه اسـتان آذربایجـان شـرقی
بـه مناسـب تهای هفتـه اشـاره کـرد و گفـت :امـروز
سـالروز سـقوط رضـا شـاه پهلـوی اسـت؛ سـپس انگلیس
محمدرضـا پهلـوی را بـه تخـت پادشـاهی نشـاند و بـا
جنایـت انگلیـس او را بـه جـان مـردم شـیعه و مسـلمان
انداخـت.
وی بـه سـالروز کشـتار صبـرا و شـتیال اشـاره کـرد و
گفـت :سـالروز جنایـت صبـرا و شـتیال اسـت کـه در تاریـخ
 ۱۶سـپتامبر سـال  ۱۹۸۲در اردوگاههـای صبـرا و شـتیال
در لبنـان بـه وقـوع پیوسـت.جنایت صبـرا و شـتیال علیـه
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حال مساعد امام جمعه مکرم شهر تبریز

 31شهریور
آغاز هفته دفاع مقدس

خب رنگار آدینه تبریز:
امامجمعـه تبریز که طی روزهای گذشـته در یکی از
بیمارسـتانهای تهـران تحت عمل ج راحی 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 االسلام 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 بیمارسـتانهای تهـران تحـت عمل ج راحی
دیسـک گـردن قـرار گرفتـم کـه اکنـون خوشـبختانه
حالـم بسـیار خـوب اسـت و جـای هیـچ نگ رانی نیسـت.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در
ادامـه خاط رنشـان کردنـد :زیـر سـایه امـت حـزب اهلل
و خانـواده های شـهدا ان شـاهلل بـه زودی بـرای انجام
وظیفـه خدمتگـزاری بـه ملـت قهرمـان آذربایجـان
حاضـر خواهـم شـد.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی آذربایجان شـرقی در
همین ویدئو با اشـاره به ف رارسـیدن هفتـه دفاع مقدس،
این هفته را به تمامی رزمندگان اسلام ،دسـت اندرکاران
بنیـاد حفـظ آثار و نشـر ارزشهای 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 م یگویم.
ایشـان خاط رنشان کردند :اگر کشـور ای ران در مجامع
بیـن المللـی توانسـته به افتخـار و عزت کنونی دسـت
یابـد ،به برکت رزمنـدگان و ایثارگ ران دفاع مقدس اسـت
و نبایـد ایـن موضـوع را از یاد برد.

در  31شـه ريور  1359رژيـم بعثـي عـراق بـا تصميم و طـرح قبلي و با
هـدف ب رانداختـن نظام نوپاي جمهوري اسلامي جنگي تمام عيار را عليه
ايـران اسلامي آغـاز کـرد .صـدام حسـين رييس جمهـور ع راق بـا ظاهر
شـدن در ب رابـر دوربي نهـاي تلويزيـون عـراق با پـاره کـردن قـرارداد 1975
الجزايـر ،آغـاز تجـاوز رژيـم بعثي بـه خاک ايـران را اعلام 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 بسـت ر ،ننگـی بزرگ .آن روزها
شـهادت ،شـاه راهی به وسـعت افق داشـت .آن روزها فاصله خاک تا افالک
ِ
بهشـت مردانی را
و کویـر تا بهشـت ،یک می دان میـن بود .خاک ریزها ،بوی
گرفتـه بـود که سـر به سـر ،تـن به مرگ می سـپردند تـا مبـادا وجبی از
کیـان دیـن و وطـن ،به دسـت کفتاران ح ریـص و متجاوز بیفتـد؛ چ را که
دفاع مقدس ،رسـات رین واژه در قاموس ایسـتادگی این ملّت قهرمان اسـت.
مـردان ایـن دیـار در پی تجاوز کفتار صفتان ننگ و نف رین ،در هفت شـهر
عشـق ،هشـت بهار ،آزادگی را پیمودند و حماسـه آف ریدند.
 ۳۱شـه ریور سـالروز شـروع جنگ تحمیلی از سـوی رژیم بعـث ع راق
علیه جمهوری اسلامی ایـران ،به عنوان آغاز هفته دفـاع مقدس نامگذاری
شـده اسـت و از  ۳۱شـه ریور تا  6مهر ادامه دارد.
در  31شـه ريور  1359رژيـم بعثـي عـراق بـا تصميم و طـرح قبلي و با
هـدف ب رانداختـن نظام نوپاي جمهوري اسلامي جنگي تمام عيار را عليه
ايـران اسلامي آغـاز کـرد .صـدام حسـين رييس جمهـور ع راق بـا ظاهر
شـدن در ب رابـر دوربي نهـاي تلويزيـون عـراق با پـاره کـردن قـرارداد 1975
الجزايـر ،آغـاز تجـاوز رژيـم بعثي بـه خاک ايـران را اعلام کرد.
جنگي ناب رابر در شـرايطي به اي ران تحميل شـد که از جانب اسـتکبار
جهانـي بويـژه آم ريکا تحت فشـار شـديدي ق رار داشـت و در داخل کشـور
نيـز جنـاحهـاي وابسـته به غـرب و شـرق ،با ايجـاد هياهـوي تبليغاتي
و ايجـاد درگيريهـاي نظامـي در صـدد تضعيف نظـام بودنـد و نيروهاي
نظامـي نيـز بـه خاطـر تبعـات قهري انقلاب ،هنـوز م راحـل بازسـازي و
سـاماندهي را بـه طور کامل پشـت سـر ننهـاده بودند.
آم ريکا ب راي به سـازش کشـاندن جمهوري اسالمي و در نهايت تسليم
آنها حمايت پنهان و آشـکار خود را در کليه زمينههاي سياسـي ،نظام ي،
اقتصـادي و  ...از رژيـم بعثـي عـراق بـه اجـرا گذاشـت .از سـوي ديگـر نيز
ن يعني شـوروي که متحد ع راق محسـوب م يشـد،
ابرقـدرت ديگـر جها 
خصومتش را با نظام اسلامي که شـعار نه شـرقي و نه غ ربي را سـرلوحه
کار خود ق رار داده بود و در ج ريان اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروي ،اين
تجـاوز را محکوم کـرده بود ،بيـش از پيش نمود.
ارتـش عـراق کـه بـر اسـاس محاسـبات خـود از وضعيـت داخلـي و
خارجـي ايـران ،فتح يـک هفتهاي ته ران را در سـر م يپرورانيـد ،در روزهاي
نخسـت تجاوز ،بدون مانعي جدي در مرزها تا دروازههاي اه واز و خرمشـهر
پيـش تاخـت .تحت چنيـن شـرايطي امام خمینـی (ره) به خـروش آمد
و نـداي ملکوتيـش دلهـاي شـيفتگان انقلاب و نظـام را متوجه دفـاع از
کيان جمهوري اسلامي نمود؛ بطوريکه ،نيروهـاي مردمي بدون امکانات و
تجهيـزات و حتـي آموزشهـاي نظامي به مقاومـت پرداختند.
عليرغم کارشـکن يهاي رييس جمهـور وقت بن يصـدر ،دفاع مقدس
مـردم مسـلمان و انقالبي اي ران شـکل گرفـت و نيروهاي جوان و شـهادت
طلب به جبههها شـتافتند .پس از شـکلگيري اتحاد و انسـجام در ميان
نيروهاي انقالبي و طرد نيروهاي وابسـته ،حماسـهاي مقدس شکل گرفت
کـه در تاريـخ ايـران اسلامي ب يسـابقه بـود .حماسـه دفاع مقدسـی که
بـرکات و دسـتاوردهاي ب ينهايتي را ب راي ملـت اي ران به ارمغـان آورد .جهاد
و شـهادت مردمـان بـا ايمـان و مخلـص اين سـرزمين ،سـتونهاي نظام
اسلامي را تـا مدتها مسـتحکم نمود.
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ميزان ايمان را هنگام قرار گرفتن سر

دو راهى دنيا و آخرت مىتوان شناخت

خب رنگار آدینه تبریز:
حجــت االســام س ــید صالــح هاشــمی از علمــای تبریــز در ســخن رانی
پیــش از خطبــه هــای نمازجمعــه تبریــز بــا بیــان ایــن حدیــث کــه
ان الحس ــین مصب ــاح الهــدا و ســفینه النجــاه خاط رنشــان ک ــرد :واقعــه
عاشــورا در مــکان خــاص یعن ــی ک ربــا و در زمــان خــاص یعن ــی عاشــورا
رخ داده اســت امــا پی ــام هــا و درس هــای آن مخصــوص زمــان و مــکان
خاص ــی نیس ــت.
وی افــزود :در هرزمــان بایــد بــه درس هــای عاشــورا توجــه نمــود ،از
جملــه درســهای عاشــورایی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت
کــه امــام حس ــین علی ــه الس ــام عمــا بــه مــا آموخــت کــه دیــن از ه ــر
چی ــزی باالت ــر اســت.
حجــت االســام هاشــمی ادامــه داد :خداونــد در آیــه  24ســوره مبارکــه
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مــا امــت را) بگــو کــه اگــر شــما پــدران و پســران و بــرادران و زنــان و
خویشــاوندان خــود و اموال ــی کــه جمــع آوردهایــد و مالالتجــارهای کــه
از کس ــادی آن بیمناکی ــد و منازل ــی را کــه بــه آن دل خــوش داشــتهاید
بیــش از خــدا و رســول و جهــاد در راه او دوســت م یداریــد منتظــر
باش ــید تــا خــدا ام ــر خــود را جــاری ســازد (و اســام را ب ــر کف ــر غالــب و
فاتــح گردانــد و شــما دنیاطلب ــان بــدکار از فعــل خــود پش ــیمان و زیانــکار
فس ــاق و بــدکاران را هدایــت نخواهــد ک ــرد.
شــوید) و خــدا ّ
وی اب ـراز داشــت :مي ـزان ايمــان را هنــگام ق ـرار گرفتــن س ــر دو راه ــى
دني ــا و آخ ــرت مىتــوان شــناخت.
حجــت االســام هاشــمی خاط رنشــان ک ــرد :ب ـراى عب ــور از پلهــاى
ما ّديــت ،بايــد عقايــد و ان ــس بــا خــدا را تقويــت ك ــرد.
وی افــزود :عواطــف فاميل ــى و امكانــات مــا ّدى نبايــد مانــع جهاد شــود
ـم َ ...و
كان آبا ُؤ ُكـ ْ
و هركجــا مانــع شــد ،زمينهســاز قه ــر اله ــى اســت .إ ِ ْن َ
ـب َ ...فت ََرب َّ ُصــوا ( ...در راه دوســتى خــدا و جهــاد در راه او بايــد
ـوال  ...أَ َحـ َ
أَ ْمـ ٌ
از همــه چي ــز و همــه ك ــس گذشــت .زي ـرا حفــظ ديــن ،ب ــر حفــظ روابط
خانوادگ ــى ،عاطف ــى و اقتصــادى مقــدّم اســت).
حجــت االســام هاشــمی ادامــه داد :در اولیــن ســالگرد درگذشــت
اســتاد شــهریار مرحــوم عالمــه جعف ــری ق ـرار بــود کــه ســخن رانی کنــد
امــا در شــب پی ــش از م راســم اطــاع دادنــد کــه ب رایشــان کاری پی ــش
آمــده و نم ــی تواننــد در ایــن م راســم حضــور پی ــدا کننــد و ایــن ام ــر بــه
بنــده محــول شــد ،بنــده بــه خــود اســتاد متوســل شــدم و بــا تفــال بــه
دیــوان ترک ــی اســتاد شــهریار ایــن اشــعار چ ـراغ راه شــد:
گرک دین اولماسا  ،دونیانی آتماق
شرف ،عزتلی بیر دونیا یاراتماق
شهادتله لقاء اللهه چاتماق
وی افــزود :اگــر م یخواهــی بفهمــی واقعــاً و حقیقتــاً متدیّنــی یــا
نــه ،ببی ــن س ـ ِر دوراه ــی دنی ــا و آخ ــرت ،کــدام را انتخــاب م یکن ــی؛ اگ ــر
دیــدی از ایــن مواهــب دنیای ــی گذشــت ک ــردی و آن ط ــرف را ترجی ــح
دادی ،بفهــم دیـنداری .اگ ــر اینچنی ــن نب ــود ،ب ــرو دیــن پی ــدا کــن .امــام
حس ــین دینــدار حقیق ــی بــود.
هاشــمی ادامــه داد :در زمــان حــال نی ــز آنــگاه کــه امــام خمین ــی (ره)
نــدای هــل مــن ناص ــر ینص رن ــی س ــرداد جوانــان دینــدار کشــور بــا لبیک
یــا خمین ــی س ـربند یــا حس ــین و یــا زه ـرا را ب ــر س ربس ــته و بــه می ــدان
نب ــرد حــق علیه باطــل شــتافتند.

رهبر معظم انقالب در مراسم عزاداری بهمناسبت اربعین حسینی:

راه ما روشن است

در اربعیـن سـید و سـاالر شـهیدان ،حسـینیه امـام خمینـی(ره)
می زبـان هیئتهـای دانشـجویی بـود و دانشـجویان عـزادار در حضور
رهبـر انقالب اسلامی همنوا بـا زائ ران ک ربلای معلّ ـی یکپارچه ندای
«لبیـک یا حسـین» سـر دادند.
آدینـه تبریـز بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی مقام معظـم رهبری
در پایـان م راسـم عـزاداری ،حضـرت آیـتا ...خامنـهای در سـخنانی
دلهـای پـاک و مؤمـن جوانـان را موجـب کیفی تبخشـی بـه دعا و
موعظـه و افزایـش هدایـت الهـی دانسـتند و گفتند :م راسـم اربعین
کـه پرچـم بلنـد حضـرت سیدالشـهداء اسـت امسـال با شـکوهتر و
ّ
معظمتـر از هـر دوره دیگـری در تاریـخ برگـزار شـد.
رهبر انقالب ،حادثه معجزهآسـای راهپیمایی اربعین را نشـانه اراده
پـروردگار بـرای ب راف راشـتهتر کـردن پرچم اسلا ِم اهلبیـت 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
م یدهـد راه پیـش روی مـا روشـن و پیمودنی اسـت.
ایشـان ،جوانـان را بـه قدر دانسـتن دوران جوانی و اهتمـام ویژه به
هیئتهـای حسـینی توصیه کردنـد و گفتند :هیئتها هـم باید یاد
اهلبیـت را زنـده نگـه دارند هم مرکـز و پایگاه تبیین حقایق باشـند.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای بـا اشـاره بـه تالشهـای ب یوقفـه

بدخواهـان و رهزنـان حقایـق بـر ضـد حـوادث مهمـی همچـون
راهپیمایـی شـورانگیز اربعیـن ،همـگان را بـه وظیفهشناسـی
سـفارش و خاطرنشـان کردنـد :دو جملـه حیاتـی و جاودانـی
قـرآن یعنـی تواصـی بـه حـق و تواصی به صبـر ب رای همیشـه و
بخصـوص بـرای امـروز مـا یـک دسـتورالعمل اساسـی اسـت.
ایشـان ،صبـر را بـه معنـای پایـداری ،ایسـتادگی ،خسـته نشـدن
و خـود را در بنبسـت ندیـدن دانسـتند و خطـاب بـه جوانـان عزیـ ِز
هیئتـی و قرآنـی گفتنـد :هـم خودتـان راه حـق را برویـد هـم تالش
کنیـد با منـ ّور کردن محی طهـای گوناگون از جمله دانشـگاه به رنگ
خـدا ،دیگـران نیز بـه ایـن راه هدایت شـوند.
همچنیـن در ایـن م راسـم ،حجتاالسلام عالـی در سـخنانی،
الزمـه ظهـور منجـی عالـم بشـریت را ایجـاد آمادگـی و اسـتعداد
عمومـی در امـت اسلامی دانسـت و گفـت :زیـارت اربعیـن کـه
امـروز بـه نمـاد همگ رایـی مؤمنـان و اجتمـاع عظیـم حقطلبان
تبدیـل شـده اسـت ،بسـتری ب ینظیـر بـرای تربیـت جمعـی
جامعـه اسلامی و تحکیـم پیوندهـای مؤمنیـن و ایجـاد آمادگی
بـرای ظهور اسـت.
در ایـن م راسـم ،محمد کاویان زیـارت اربعین را ق رائـت کرد و آقای
میثـم مطیعی نیز بـه مقتلخوانی و مرثی هسـرایی پرداخت.

میز خدمت تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز ،معاون هماهنگی وامور اقتصادی
استانداری ،خانه صنعت ومعدن ومدیر عامل شهرکهای صنعتی استان در پیش
از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام ره تبریز

فرازی از وصیت نامه شهدا

در هشت سال دفاع مقدس حتی
یک وجب هم به دشمن داده نشد
ادامه از صفحه اول

سـاکنان ایـن دو اردوگاه به مدت  ۳روز 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 ق رار داد و گفت :اسـتاد شـهریار
یـک شـخصیت ممتـازی اسـت کـه بـه زبـان مبـارک
رهبـر انقلاب یـک حکیـم اسـت ،گفـت :حضـرت
آقـا فرمودهانـد کـه یکـی از عالقمندیهـای مـن در
زندگـی ایـن بـود کـه شـما را زیـارت کنـم و وقتـی
شـهریار نیـز چشـماش به دسـت جانباز رهبـر معظم
انقلاب م یخـورد گریـه م یکنـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه اگـر نصرت ،هدایـت ،فرج و
گشـایش الهـی م یخواهیـم 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.
روشـنتن 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  /آذربایجانشـرقی بـا
اشـاره بـه  ۶برنامـه سـعادت بخـش از سـوی نبـی
اکـرم(ص) گفـت :نقـل شـده اسـت کـه پیامبـر اکـرم
(ص) فرمودهانـد کـه ای مـردم تـا قبـل از اینکـه مرگ
بـه سـراغتان بیایـد ،توبـه کنیـد.
وی ادامـه داد :هیـچ کسـی نم یدانـد کـه در کجـا
از دنیـا خواهـد رفـت ،مـرگ ناگهانی به سـراغ انسـان
م یآیـد؛ فرصـت تا از دسـت نرفته اسـت توبـه کنیم و
نگوییـم که مـن هیـچ گناهی نکـردهام.
روشـن تـن بـا بیـان شـعری از شـهریار مبنـی بـر
اینکـه شـباب عمـر عجـب با شـتاب م یگـذرد ،بدین
شـتاب خدایـا شـباب م یگـذرد ،گفـت :تـا جـوان
هسـتید اعمـال صالـح جمـع کنیـد.
خطیـب موقـت نمـاز جمعـه تبریـز گفـت :از
دیگـر توصی ههـای پیامب راکـرم(ص) صدقـه راه دیگـر
سعادتبخشـی اسـت و همچنیـن امـر بـه معـروف
و نهـی از منکـر از دیگـر عوامـل سعادتبخشـی
میبا شـد .
وی اذعـان داشـت :اگـر جامعـه دچـار انسـداد
اخالقـی و انح رافاتـی شـود از تـرک امـر بـه معروف و
نهـی از منکـر اسـت.
روشـنتن در ادامـه سـخنان خـود بـرای امـام
جمعـه تبریـز و نماینـده ول یفقیـه در اسـتان بـه
خاطـر نقاهـت جزیـی آرزویـی سلامتی کـرد.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

نمون ههايى از اخالق پيامبر (ص)
(به مناسبت  28صفر رحلت پیامبر(ص))

مرضیخ محمدعلیزاده دانش آموز پایه نهم
دبیرستان فخر قاضی جهان منطقه آذر شهر

 31شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس
ادامه از صفحه اول
ویژگی های دفاع مقدس
 دفاعی بودنبـی تردیـد ،مقـدس ت رین جهـاد ،جهادی اسـت که بـه عنوان دفـاع از
حقـوق انسـانی صـورت گرفته باشـد .در جنگ تحمیلی ،رژیم بعـث ع راق،
جنگی ناخواسـته را به کشـور ما تحمیل کرد و با نادیده گرفتن اسـتقالل
سـرزمین ما به ای ران اسلامی تجاوز کـرد .از این رو ،مردم غی رتمنـد ای ران ،در
دفاعـی مقـدس ،از حـق خود که دفاع از اسـتقالل سـرزمین و هویت دینی
ـ ملی خـود بود ،دفـاع کردند.
 معنویت جبهه های جنگ و دفاع مقدساز جلوه های معنویت در دفاع مقدس ،حالت تضرع ،اسـتغاثه و راز و نیاز
عارفانـه رزمندگان اسلام بوده اسـت .دفاع مقـدس ،فرصت نمایش خالصانه
ت ریـن و زیبات ریـن 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 ب رای آنان
آسـان تر می ساخت.
 استقامت رزمندگان و فرماندهان در نبردفرماندهـان 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 اسالم 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 اسلام 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 مر ّوت در حال قدرتاز 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 اخالقی ،سـبب می
شـد در طـول هشـت سـال دفـاع مقـدس هیـچ گاه از ایـن حربـه
اسـتفاده نکنند.
 بی اعتنایی به دنیااز ارزش هایـی کـه رزمنـدگان اسلام در دفـاع مقـدس بـدان
متصـف بودنـد ،بـی اعتنایـی بـه دنیـا و مظاهـر فریبنده آن اسـت.
رزمنـدگان اسلام 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 اسلامی 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 مقدساز 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 اسلام با تکیه بـر آن توانسـتند پیروزی
هـای بزرگـی را بـرای جبهـه حـق بـه ارمغـان آورنـد ،شـهادت طلبـی
اسـت .رزمنـدگان اسلام از آن جـا که دفـاع در ب رابـر تهاجـم بعثیان را
مقـدس می دانسـتند و کشـته شـدن در ایـن راه را ب رای خـود ،مرگی
سـعادت آفریـن و افتخارآمیـز ارزیابی مـی کردند ،نه تنهـا از دادن جان
دریـغ نمـی ورزیدنـد کـه شـیفته آن بودند .شـهادت طلبـی رزمندگان
اسلام بـه عنـوان عامل مؤثر معنـوی ،از امتیازهای جبهه حـق در ب رابر
جبهـه باطـل بود.
ع
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در سيره عملى پيامبر (ص) صدها نمونه از اخالق نيك و زيبا وجوددارد
كه هر كدام نشانگر قطرهاى از اقيانوس عظيم حسن خلق آنحضرت است،
همان گونه كه خداوند با تعبير «و انك لعلى خلقعظيم و همانا تو اخالق
عظيم و برجستهاى دارى» به اين مطلباشاره فرموده است.
نظر شما را به چند نمونه از آنها جلبمىكنيم:
 -1عدى بن حاتم مىگويد« :هنگامى كه خواهرم سفانه به اسارتسپاه
اسالم درآمد و من به سوى شام گ ريختم ،پس از مدتى خواهرمبا كمال وقار و
متانتبه شام آمد و م را در مورد اين كهگ ريختهام و او را تنها گذاشتم سرزنش
كرد ،عذرخواهى كردم ،پ ساز چند روزى از او كه بانويى خردمند و هوشيار
بود ،پرسيدم«:اين مرد (پيامبر اسالم) را چگونه ديدى؟» گفت« :سوگند بهخدا
او را رادمردى شكوهمند يافتم ،سزاوار است كه به اوبپي وندى كه در اين صورت
به جهانى از عزت و عظمت پيوستهاى».
با خود گفتم به راســتى كه نظ ريه صحيح همين اســت ،به عنوان
پذيرشاسالم ،به مدينه سفر كردم ،پيامبر (ص) در مسجد بود ،در آن جا
بهمحضرش رسيدم ،سالم كردم ،جواب سالمم را داد و پرسي د:كيستى؟ عرض
كردم عدى بن حاتم هستم ،آن حضرت برخاست و م را بهسوى خانهاش برد،
در مسير راه با اين كه م را به خانه مىبرد،بانويى سالخورده و مستضعف با او
ديدار كرد ،اظهار نياز نمود،پيامبر (ص) به مدتى طوالنى در آنجا توقف كرد و
آن بانو را درمورد تامين نيازهايش راهنمايى فرمود .با خود گفتم«:سوگند به
خدا اين شخص پادشاه نيست».
ســپس از آن جا گذشتيم وبه خانه رسول خدا (ص) وارد شدم ،پيامبر
(ص) از من استقبال وپذي رايى گرمى نمود ،زي راندازى كه از ليف خرما بود،
نزدم آوردو به من فرمود :بر روى آن بنشي ن .گفتم :بلكه شما بر آنبنشينيد.
فرمود :نه ،شما بر آن بنشين ،خود آن حضرت بر روىزمين نشست ،با خود
گفتم :اين نيز نشانه ديگر كه آن حضرت،پادشاه نيست .سپس مطلبى از
دينم را كه راز پوشيده بود بيانفرمود ،دريافتم كه او بر رازها آگاهى دارد ،و
فهميدم كهپيامبر مرسل مىباشد ،بيانات و پيشگوييها و مه ربانىهايش
م راشيفتهاش كرده و همانجا مسلمان شدم».
 -2در جنگ خيبر كه با حضور شــخص پيامبر (ص) در سال هفتم
هجرترخ داد ،پس از پيروزى سپاه اسالم بر سپاه كف ر ،جمعى از يهوديانبه
اسارت سپاه اســام درآمدند ،يكى از اسي ران ،صفيه دختر حى بناخطب
(دانشمند سرشناس يهود) بود.بالل حبشى ،صفيه را به هم راه زنى ديگر
به اسارت گرفت و آنها رابه حضور پيامبر (ص) آورد ،ولى هنگام آوردن آنها
اصول اخالقى رارعايت نكرد ،و آنها را از كنار جنازههاى كشتهشدگان يهود
تداد ،صفيه وقتى كه پيكرهاى پاره پاره يهوديان را ديد بسيارناراحتشد
حرك 
و صورتش را خ راشيد ،و خاك بر سر خود ريخت ،و سختگ ريه كرد.
هنگامى كه بالل آنها را نزد پيامبر (ص) آورد،پيامبر (ص) از صفيه پرسي د:
«چ را صورتت را خ راشيدهاى و اينگونه خاكآلود و افسرده هستى؟! » صفيه
ماج راى عبورش از كنارجنازهها را بيان كرد ،رســول اكرم (ص) از رفتار غير
ت شده و بالل را سرزنش
انسانى و خالفاخالق اسالمى بالل حبشى ناراح 
كــرده و فرمود« :ا نزعت منك الرحمــة يا بالل حيث تمر بام راتين على
قتلىرجالهما; اى بالل! آيا مهر و محبت و عاطفه از وجود تو رختب ربسته
كه آنها را از كنار كشتهشدگانشان عبور مىدهى؟! چ رابىرحمى كردى؟»
جالب اين كه پيامبر اكرم (ص) ب راى جب ران رنجها و ناراحتىهاىصفيه ،با
او ازدواج كرد ،سپس او را آزاد ،و بار ديگر باپيشنهاد صفيه با او ازدواج نمود و
به اين ت رتيب ،ناراحتىهاى اورا به طور كلى از قلبش زدود.
 -3در ماج راى جنگ حنين كه در ســال هشــتم هجــرت رخ داد،
شــيماءدختر حليمه كه خواهر رضاعى پيامبر (ص) بــود ،با جمعى از
دودمانشبه اسارت سپاه اسالم درآمدند ،پيامبر (ص) هنگامى كه شيماء
را درميان اسي ران ديد ،به ياد محب تهاى او و مادرش در دورانشيرخوارگى،
احت رام و محب تشايانى به شيماء كرد .پيش روى اوبرخاست و عباى خود
را بر زمين گســت راند ،و شيماء را روى آننشانيد ،و با مه ربانى مخصوصى
از او احوالپرســى كرد ،و به اوامر فرمود« :تو همان هســتى كه در روزگار
شيرخوارگى به من محب تكردى( »...با اين كه از آن زمان حدود شصتسال
گذشتهبود).
شــيماء از پيامبر (ص) تقاضا كرد ،تا اســي ران طايفهاش را آزادســازد،
يامبر (ص) به او فرمود«:من سهميه خودم را بخشيدم،و در مورد سهميه
ســاير مسلمانان،به تو پيشنهاد مىكنم كه بعد از نماز ظهر برخيز و در
حضورمسلمانان ،بخشش م را وسيله خود ق رار بده تا آنها نيز سهميه خودرا
ببخشن .د
شــيماء همين كار را انجام داد ،مسلمانان گفتند« :ما نيز بهپيروى از
پيامبر (ص) سهميه خود را بخشيديم».
سيرهنويس معروفابن هشام مىنويس د« :پيامبر (ص) به شيماء فرمود:
اگر بخواهى باكمال محبت و احتــرام ،در نزد ما بمان و زندگى كن ،و اگر
تدارى تو را از نعمتها بهرهمند مىسازم و به سالمتى به سوى قومخود
دوس 
بازگرد؟» شيماء گفت :مىخواهم به سوى قوم خود بازگردم.پيامبر (ص) يك
غالم و يك كنيز به او بخشــيد و اين دو با هــمازدواج كردند ،و به عنوان
خدمتكار خانه شيماء به زندگى خودادامه دادند.
 -4مه ربانــى و اخالق نيكوى پيامبر (ص) در حدى بود كه امام صادق
(ع)فرمود:روزى رسول خدا (ص) نماز ظهر را با جماعتخواند ،مردم بسيارى
بهاو اقتدا كردند ،ولى آنها ناگاه ديدند آن حضرت بر خالف معمولدو ركعت
آخر نماز را با شــتاب تمام كرد (مردم از خودمىپرسي دند ،به راستى چه
حادثه مهمى رخ داده كه پيامبر (ص)نمازش را با شــتاب تمام كرد؟!) پس
از نماز از پيامبر (ص)پرسي دند« :مگر چه شده؟ كه شما اين گونه نماز را (با
حذفمستحبات) به پايان بردى؟» پيامبر (ص) در پاسخ فرمود«:اما سمعتم
ص راخ الصبى; آيا شما صداى گ ريه كودك رانشنيديد؟» معلوم شد كه كودكى
در چند قدمى محل نمازگزارانگ ريه مىكرده ،و كســى نبود كه او را آرام
كند ،صداى گ ريه او دلمه ربان پيامبر (ص) را به درد آورد ،از اين رو نماز را با
شتابتمام كرد ،تا كودك را از آن وضع بيرون آورده ،و نوازش نمايد.
 -5عبد اهلل بن سالم از يهوديان عصر پيامبر (ص) بود ،ع واملى ازجمله
جاذبههاى اخالق پيامبر (ص) موجب شد كه اسالم را پذيرفت ورسما در صف
مسلمانان ق رار گرفت ،او دوستى از يهوديان به نام«زيد بن شعب ه» داشت،
عب داهلل پس از پذيرش اسالم همواره زيدرا به اسالم دعوت مىكرد ،و عظمت
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محتواى اسالم را ب راى او شرحمىداد بلكه به اسالم گرويده شود ،ولى زيد هم
چنان بر يهودىبودن خود پافشارى مىكرد و مسلمان نمىشد.
عب داهلل مىگويد :روزىبه مسجدالنبى رفتم ناگاه ديدم ،زيد در صف نماز
مسلمانان نشستهو مسلمان شده است ،بسيار خرسند شدم ،نزدش رفتم و
پرسيدم «علتمسلمان شدنت چه بوده است؟» زيد گفت :تنها در خانهام
نشستهبودم و كتاب آسمانى تورات را مىخواندم ،وقتى كه به آياتى كهدر
مورد اوصاف حضرت محمد (ص) بود رسيدم ،با ژرفانديشى آن را خواندمو
ويژگى هاى محمد (ص) را كه در تورات آمده بود به خاطر ســپردم،با خود
گفتم بهتر آن است كه نزد حضرت محمد (ص) روم و او رابيازمايم ،و بنگرم
ندارى» بود هس تيا
كه آيا او داراى آن ويژگىها كه يكى از آنها«حلم و خويشت 
نــه؟ چند روز به محضرش رفتم،و همه حركات و رفتار و گفتارش را تحت
نظــارت دقيق خود ق راردادم ،همه آن ويژگىها را در وجود او يافتم ،با خود
گفتم تنهايك ويژگى مانده است ،بايد در اين مورد نيز به كند و كاو خودادامه
ندارى او بود ،چ را كه درتورات خوانده بودم:
دهم ،آن ويژگى حلم و خويشــت 
«حلم محمد (ص) بر خشم او غالب است ،جاهالنهرچه به او جفا كنند ،از
ندارى نبينند».
او جز حلم و خويشت 
روزى ب راى يافتن اين نشانه از وجود آن حضرت ،روانه مسجد شدم،ديدم
عرب باديهنشــينى سوار بر شتر به آنجا آمد ،وقتى كهمحمد (ص) را ديد،
پياده شــد و گفت« :من از ميان فالن قبيله بهاينجا آمدهام ،خشكسالى
و قحطى باعثشــده كه همه گرفتار فقر ونادارى شدهايم ،مردم آن قبيله
مسلمان هستند ،و آهى در بساط ندارند ،وضع ناهنجار خود را به شما عرضه
مىكنند ،و اميد آن رادارند كه به آنها احسان كن ى».
حضرت محمد (ص) به حضرت على (ع)فرمود:آيا از فالن وجوه چيزى نزد
تومانده است؟ حضرت على (ع) گفت :نه،پيامبر (ص) حي ران و غمگين شد،
همان دم من به محضرش رفتم عرضكردم اى رسول خدا! اگر بخواهى با
تو خ ريد و فروش سلف كنم،اكنون فالن مبلغ به تو مىدهم تا هنگام فصل
محصول ،فالن مقدارخرما به من بدهى ،آن حضرت پيشنهاد م را پذيرفت ،و
معامله راانجام داد ،پول را از من گرفت و به آن عرب باديهنشين داد.
منهم چنان در انتظار بودم تا اين كه هفت روز به فصل چيدن خرمامانده
بود ،در اين ايام روزى به صح را رفتم ،در آنجا حضرت محمد (ص)را ديدم كه
در م راسم تشييع جنازه شخصى حركت مىكرد ،سپس درسايه درختى
نشســت و هر كدام از يارانش در گوشهاى نشستند ،منگستاخانه نزد آن
حضرت رفتم ،و گ ريبانش را گرفتم و گفتم«:اى پسر عب داهلل! من شما را خوب
مىشناسم كه مال مردم رامىگي ريد و در بازگرداندن آن كوتاهى و سستى
مىكنيد ،آيا مىدانىكه چند روزى به آخر مدت مهلتبيشتر نمانده است؟»
من با كمالبىپروايى اين گونه جاهالنه با آن حضرت رفتار كردم (با اين
كهچند روزى به آخر مدت مهلتباقی مانده بود) ناگاه از پشتسر آنحضرت،
صداى خشنى شــنيدم ،عمر بن خطاب را ديدم كه شمشيرش را ازنيام
بركشيده  ،به من رو كرد و گفت« :اى سگ! دور باش ».عمرخواستباشمشير
به من حمله كند،حضرت محمد (ص) از او جلوگيرى كرد وفرمود«:نيازى به
اين گونه پرخاشگرى نيست ،بايد او (زيد) را به حلمو حوصله سفارش كرد،
آن گاه به عمر فرمود«:برو از فالن خرمافالن مقدار به زيد بده».
عمر م را هم راه خود برد و حق م را داد،به عالوه بيست پيمانه ديگر اضافه
بر حقم به من خرما داد .گفتم :اين زيادى چيســت؟ گفت:چه كنم حلم
حضرت محمد (ص) موجب آن شده است ،چون تو از نهيب وف رياد خشن
من آزرده شدى،حضرت محمد (ص) به من دستور داد اين زيادىرا به تو دهم،
تا از تو دلجويى شود ،و خوشنودى تو به دست آيد.
هنگامى كه آن اخالق نيك و حلم عظيم حضرت محمد (ص) را ديدم
مجذوب اسالمو اخالق زيباى حضرت محمد (ص) شدم ،و گواهى به يكتايى
خدا ،و رسالت حضرتمحمد (ص) دادم و در صف مسلمانان درآمدم.
اينها چند نمونه از سلوك اخالقى پيامبر اسالم (ص) بود ،كه هركدام
چون آيينه اى شفاف ما را به تماشاى جمال زيباى اخالق نيكآن حضرت
دعوت مىكند ،و يكى از راز و رمزهاى مهم پيشرفت اسالمدر صدر اسالم
را كه بسيار چشمگير بود ،به ما نشان مىدهد .در ف رازى از گفتار حضرت
على (ع) در شــان اخالق پيامبر (ص) چني نآمده«:رفتار پيامبر (ص) با
همنشينانش چنين بود كه دائما خوشرو،خندان ،نرم و ماليم بود ،هرگز
خشن ،سنگدل ،پرخاشگ ر ،بدزبان،عيبجو و مديحهگر نبود ،هيچ كس از
او مايوس نمىشد ،و هر كس بهدر خانه او مىآمد ،نوميد باز نمىگشت،
ســه چيز را از خود دوركرده بود مجادله در سخن ،پرگويى ،و دخالت در
كارى كــه به اوم ربوط نبود ،او كســى را مذمت نمىكرد ،و از لغزشهاى
پنهانى مردمجستجو نمىنمود ،جز در مواردى كه ثواب الهى دارد سخن
نمىگفت،در موقع سخن گفتن به قدرى گفتارش نفوذ داشت كه همه
سكوت نمودهو س راپا گوش مىشدند». ...
ف را رســيدن ماتم جانســوز رحلت كاملت رين انسان ،حضرت ختمى
م رتب تو شهادت سبط اكبرش حضرت امام حسن مجتبى عليه السالم
را در اينروز و هم چنين شــهادت امام على بن موسى الرضا عليه السالم
را درآخر اين ماه به فرزند دلبندش حضرت ولى اهلل االعظم ارواحنافداه ،مقام
معظم رهبرى و به جهان بش ريت ،و مسلمانان دنيا وشيعيان و به ويژه امت
پاسدار اسالم و پيروان اهل بيت عصمت وطهارت تسليت عرض مىكنيم
به اين اميد كه ان شاء اهلل پيروى ازثقلين را س رلوحه اعمال خود ق رار دهيم
تا پيامبر و خداى پيامب راز ما خشنود و به شفاعت آن ذوات پاك در روز «وا
نفسا»نايلآييم.
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رحلت حضرت محمد (ص)
و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
در ســال يازدهــم هج ــرت رســول اك ــرم (ص) در آخ ريــن ســفرحج (در عرفــه) ،در
مكــه و در غديرخــم ،در مدينــه قب ــل از بيمــارى و بعــد از آن در جمــع يــاران و يــا در
ضمــنســخن رانى عموم ــى ،بــا ص راحــت و بــدون هي ــچ ابهــام ،از رحلتخــود خبر
داد .چنــان كــه ق ــرآن ره ــروان رســول خـدا (ص) را آگاه ســاخته بــود كــهپيامب ــر هم
در ني ــاز بــه خــوراك و پوشــاك و ازدواج و وقــوع بيمــارى و پي ــرى ماننــد ديگ ــر اف ـراد
بش ــر اســت و هماننــد آنــان خواهــد مرد.
« ف ـراق نزديــك شــده و بازگشــتبــه ســوى خداونــد اســت .نزديــك اســت
ف راخوانــده شــوم و دع ــوت حــق را اجابــت نمايــم و مــن دو چي ــز گ ـران در مي ــان
شــما م ــىگـذارم و م ــىروم :كتــاب خـدا و عت رتــم ،و خداونــد لطي ــف و آگاه به من
خب ــر داد كــه ايــن دو هرگــز از يكديگ ــر جـدا نشـوند تــا كنــار حــوض كوث ــر برمن
وارد شـوند .پ ــس خــوب بينديش ــيد چگونــه بــا آن دو رفتــار خواهي ــد نمــود».
در حجــهالــوداع در هنــگام رم ــى جم ـرات فرمــود« :مناســك خــود را از مــنف را
گي ريــد ،شــايد بعــد از امس ــال ديگر بــه حج نيايــم و هرگز م ـرا ديگر در ايــن جايگاه
نخواهي ــد ديد».
روزى بــه آن حض ــرت خب ــر دادنــد كــه م ــردم از وقــوع م ــرگ شــما اندوهگي ــنو
نگ راننــد .پيامب ــر در حال ــى كــه بــه فضــل بــن عب ــاس و عل ــى بــنابيطالــب (ع)
تكي ــه داده بود به ســوى مس ــجد رهس ــپار گرديــد و پس ازدرود و س ــپاس پ ــروردگار،
فرمــود« :بــه مــن خب ــر داده انــد شــما از م ــرگپيامب ــر خــود در ه ـراس هس ــتيد.
آيــا پي ــش از مــن ،پيامب ــرى بــوده اســت كـ ه جــاودان باشــد؟! آگاه باش ــيد ،مــن بــه
رحمــت پ ــروردگار خــود خواهــمپيوســت و شــما ني ــز بــه رحمــت پ ــروردگار خــود
ملحــق خواهيد شــد».
روزي ديگــر پيامبــر (ص) بــا کمــک علــي (ع) و جمعــي از يــاران خــود بــه
قبرســتان بقي ــع رفــت و ب ـراي م ــردگان طلــب آم ــرزش ک ــرد.
س ــپس رو بــه عل ــي (ع) ک ــرد و فرمــود « :کلي ــد گنجهــاي ابــدي دني ــا و زندگي
ابــدي در آن ،در اختي ــار مــن گـذارده شــده و بي ــن زندگ ــي در دني ــا و لقــاي خداونــد
مخي ــر شــده ام ،ول ــي مــن مالقــات بــا پ ــروردگار و بهشــت اله ــي را ترجي ــح داده ام».
س ـرانجام پيامب ــر (ص) هنگام ــي کــه س ــرش ب ــر دامــان عل ــي (ع) بود ،جــان به
جــان آف ريــن تس ــليم کرد.
امــام حس ــن مجتب ــی علی ــه الس ــام در  28صفر ســال پنجــاه هجری در ســن
 47ســالگی بــه دســتور معاویــه بــن ابی ســفیان و به دســت جعــده دختر اَشْ ـ َع ِ
ث
ـن قِی ــس مس ــموم شــد و ب ــر اث ــر همــان زهر بــه شــهادت رس ــید و در قبرســتان
بـ ِ
بقی ــع (واقــع در مدینــه) بــه خاک س ــپرده شــد.
حکومــت امــوی پ ــس از تحمی ــل صلــح ب ــر امام حس ــن علی ــه الس ــام گرچه
بــه بس ــیاری از اهـداف خــود رس ــیده بــود ،ول ــی هــم چنان وجــود امام حس ــن علیه
الس ــام مانــع از بــه اج ـرا درآوردن برخ ــی از ّنی ــات پلی ــد آنــان بــود .از جملــه اهدافی
کــه معاویــه دنب ــال م ــی کرد تعیی ــن جانش ــین ب ـرای خــود بــود .وی از اج ـرای این
تصمی ــم کــه برخــاف مفــاد صلــح نامــه او بــا امــام حس ــن علی ــه الس ــام بــود
وحشــت داشــت و م ــی دانس ــت کــه اگ ــر در زمــان حی ــات آن حض ــرت بــه چنی ــن
کاری دســت بزنــد ،بــدون شــک بــا مخالفت شــدید حس ــن بــن علی علیه الس ــام
روبــه رو خواهــد شــد.
ب ــر ایــن اســاس تصمی ــم گرفــت از ه ــر راه ممکــن امــام علی ــه الس ــام را بــه
شــهادت برســاند .پ ــس از بررس ــی هــای زیــاد جعــده همس ــر امــام حس ــن علی ــه
الس ــام را مناســب ت ریــن ف ــرد ب ـرای تحقــق بخش ــیدن بــه ایــن هــدف پلی ــد دید.
آن گاه بــه صــورت محرمانــه و بــا ارســال صدهـزار درهــم بــه جعــده ،بــه او قــول داد
کــه اگ ــر امــام حس ــن علی ــه الس ــام را بــه شــهادت برســاند او را بــه همس ــری یزید
درخواهــد آورد .بدیــن وس ــیله جعــده آن حضرت را بــا ریختن زهر در آب آشــامی دنی
مســموم کرد.
هنگام ــی کــه آن حض ــرت وفــات ک ــرد ،جنــازه اش را روی تابوتی گذاشــتند و او را
بــه محل ــی کــه پیامبر صل ــی اهلل علی ــه و آله ب ــر جنازه هــا نماز م ــی خوانــد بردند.
امــام حس ــین علی ــه الس ــام ب ــر جنــازه ی آن حض ــرت نمــاز خواند و س ــپس جنازه
را کنــار قب ــر رســول خـدا حرکــت داد و در آنجــا اندکی توقــف داد.
عایشــه خب ــردار شــد کــه بن ــی هاشــم قصــد دارنــد ،جنــازه ی حس ــن علی ــه
الس ــام را در کنــار قب ــر رســول خـدا صل ــی اهلل علی ــه و آلــه دفــن کننــد .پ ــس ب ــر
اســتری زیــن ک ــرده سـوار شــد و بــه آنجــا آمــد و گفت«:فرزنــد خــود را از خانــه ی
مــن بی ــرون ب ریــد کــه نبایــد در اینجــا چی ــزی دفــن شــود و نبایــد حجاب رســول
خـدا صل ــی اهلل علی ــه و آلــه دریــده شــود».
امــام حس ــین علی ــه الس ــام به او فرمــود :تــو و پــدرت ،از پیش ،حجــاب پیامبر
صل ــی اهلل علی ــه و آلــه را دریدیــد و تــو بــه خانــه ی پیامب ــر صل ــی اهلل علی ــه و آلــه
کس ــی را ب ــردی (مقصود ابوبکر اســت) که دوســت نداشــت نزدیک او باشــد و خـدا از
ایــن کار از تــو بازخواســت خواهــد ک ــرد .همانــا ب رادرم حس ــن علی ــه الس ــام  ،به من
ام ــر ک ــرد کــه بدنــش را نزدیــک پــدرش بی ــاورم تــا تجدیــد عهــد کنــد .بـدان کــه
ب ـرادرم از همــه ی م ــردم بــه خـدا و رسـولش و ق ــرآن دانات ــر بــود .او دانات ــر از ایــن بود
کــه حجــاب رســول خـدا صل ــی اهلل علی ــه و آلــه را پــاره کنــد .اگ ــر دفــن ک ــردن در
کنــار قب ــر رســول خـدا صل ــی اهلل علی ــه و آلــه از نظر مــا جایــز بود ،م ــی فهمیدی
کــه ب ــر خــاف می ــل تــو او در آنجــا دفــن م ــی شــد .پ ــس امــام حس ــین علی ــه
الس ــام ،بــدن مب ــارک ب ـرادر را به ســوی بقی ــع حرکــت داد.
تیربارانبدناماممجتبیعلیهالسالم
مرحــوم عالمــه مجلس ــی و محــدث قم ــی و ابن شــهر آشــوب نوشــته انــد که،
هنــگام دفــن بــدن مب ــارک امــام حس ــن علی ــه الس ــام دســتور دادنــد جنــازه آن
حض ــرت را تی ــر بــاران نمودنــد ،تــا جای ــی کــه هفتــاد تی ــر از جنــازه ی آن حض ــرت
بیرون کشــی دند1.
پ ــس بن ــی هاشــم خواســتند شمش ــیر بکشــند و جنــگ کننــد؛ ول ــی امــام
حس ــین علی ــه الس ــام فرمــود :بــه خـدا ســوگند! وصی ــت ب ـرادرم را ضایــع نکنی ــد.
پ ــس بــه آنهــا فرمــود :اگ ــر وصی ــت ب ـرادرم نب ــود ،ه ــر آینــه او را دفــن م ــی ک ــردم و
بین ــی هــای آنهــا را بــه خاک م ــی مالی ــدم .و آنــگاه جنــازه را به ط ــرف بقیع حرکت
دادنــد و در کنــار جــده اش فاطمــه ی بنــت اســد دفــن نمودنــد2.
پاداش زیارت قبر ش ریف امام حسن علیه السالم
امــام صــادق علی ــه الس ــام از پــدرش امــام باق ــر علی ــه الس ــام نقــل ک ــرد کــه
فرمــود «:امــام حس ــین علی ــه الس ــام در ه ــر شــب جمعه ،قب ــر امام حس ــن علیه
الس ــام را زیــارت م ــی ک ــرد».
ش ــیخ طوس ــی (ره) در کتــاب تهذیــب روایــت می کنـد :روزی امام حس ــن علیه
الس ــام بــه رســول خـدا صل ــی اهلل علی ــه و آله ع ــرض کرد:
پــاداش کس ــی کــه مــا را زیــارت کنــد چیس ــت؟ پیامب ــر صل ــی اهلل علی ــه و آله
در پاســخ فرمــود«:آن ک ــس کــه م ـرا در حــال حی ــات و ممــات ،زیــارت کند یــا پدر،
یــا ب ـرادر ،یــا تــو را هنــگام زندگ ــی ،و بعــد از م ــرگ زیــارت کند ،بر من سـزاوار اســت
کــه او را در روز قیامــت ،از حـوادث آن روز ،نجــات دهــم»...
پینوشتها
.1کشف الغمة ،ج ،2ص ،161به نقل از جنابذى از علماى اهل سنت.
.2کشف الغمه ،ج ،2ص ،160به نقل از ابن طلحه شافع ى.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل
حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی
حضـرت آیـت اهلل حـاج میـرزا
مصطفـی مجتهـد تب ریـزی فرزند
آیـت اهلل میرزاحسـن آقـا مجتهد
از علمـای اعلام و فقهـای عظام و
از نوابغ برخاسـته از خاندان عظیم
الشـان مجتهـد تب ریـزی در قـرن
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت.
درسـال  1297ق .ب رابر بـا 1259ش.
در تب ریـز دیـده به جهان گشـود .
دروس مکتـب خانـه ای  ،مقدمات
و سـطوح عالـی علوم دینـی را نزد
اسـتادان حـوزه علمیه تب ریز آموخت .آنگاه رهسـپار حوزه مقدس نجف اشـرف
شـد و از محضـر حضـرات آیـات عظام آخوند مال محمد کام خ راسـانی ،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 العالج مبتال گردید و ناچار نجف اشـرف را تـرک کرد و
بـه میهن بازگشـت .پس از دو سـال اقامـت در ته ران به تب ریز رفت و به رغـم درد و
رنـج بیماری با نشـاط به فعالیت های علمی خـود پرداخت.
حض رتـش را علاوه بر داشـتن فضایـل و مـکارم اخالق به روشـن رایی ،سـخای
نفـس ،صفـای باطـن و عشـق سـوزان به سـاحت مولـی الموحدین علیه السلام
سـتوده اند.
رحلـت غـم انگیـز او در پانزدهـم رمضان سـال 1327ق .ب رابـر با  23خرداد سـال
1298ش .بـه وقوع پیوسـت .
پیکـر پاکـش پـس از تشـییع باشـکوه بـه نجـف اشـرف منتقـل و در آرامگاه
خانوادگـی مجتهـدی تب ریـزی بـه خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
پیش افتادن عمدی مأموم از امام جماعت
سؤال :۴اگر 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 دی رتر از امام به
جای آورد و اگر عمدا ً از امام جماعت پیش افتد یا مدتی پس از او
به جای آورد ،نمازش به ف رادا صحیح بوده ولی جماعت محسوب
نمی شود.
پیش افتادن سهوی مأموم از رکوع امام جماعت
سؤال :۵اگر مأموم سهوا ً 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 هم راه با امام به رکوع رود
و نماز را با امام جماعت تمام کند و نمازش صحیح است و اگر
ب رنگشت نمازش صحیح است ،ولی ف رادی است.
وظیفه مأموم هنگام ای راد خطبه نماز جمعه
سؤال :۶اگر مأمومان در هنگام ای راد خطبه نماز جمعه به
خواندن نوافل یا ادعیه و یا صحبت کردن مشغول شوند ،اشکالی
دارد؟
جواب :بنابر احتیاط باید نمازگزاران به
خطبه های امام گوش دهند و ساکت باشند و
از حرف زدن بپرهی زند.

ش رايط صنعتی در آذربايجان شرقی
رو به پيشرفت است

خب رنگار آدینه تبریز:
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت آذربایجــان شــرقی ،گفــت :در
نتیجــه غفلــت چنــد ســاله در حــوزه
تامیــن بــرق پایــدار بــرای صنایــع و
معــادن اســتان بــا چالــش و مشــکل
جــدی روبــهرو هســتیم و در شــرایطی
کــه  ۴۳درصــد بــرق مــورد نیــاز
واحدهــای مســتقر در شــهرک هــای
صنعت ــی آذربایجــان ش ــرقی تأمی ــن م ــی
شــود.
مهنــدس صابــر پ رنیــان ،در جلســه
بررس ــی موانــع ،مشــکالت و چالشهــای
پی ــش روی صنعــت ب ــرق اســتان ،گفــت:
غفلــت بزرگــی در توجــه بــه وضعیــت
بــرق اســتان شــده اســت و ایــن مــا
را دچــار چالــش کــرده مخصوصــا
در ســرمایه گذاریهــای بــزرگ ،کــه
م یتوانــد تولی ــد ث ــروت کننــد و صنایــع
کوچــک را بــه حرکــت درآورنــد.
وی افــزود :اســتانی صنعت ــی و تجــاری
هســتیم بــه طــوری کــه در  ۹ماهــه
گذشــته رتب ــه ســوم صــدور پروانــه به ــره
ب ــرداری ،رتب ــه دوم صــدور پروانــه توســعه
و رتبــه نخســت طــرح هــای در حــال
تکمی ــل صنعت ــی کشــور را کس ــب کرده
ایــم.
وی ادامــه داد :ایــن آمــار نشــان
از شــرایط صنعتــی و رو بــه جلــوی
آذربایجــان شــرقی اســت و در گــزارش
بررســی فضــای کســب و کار بهــار
امســال نیــز جــز ســه اســتان ب رتــر
کشــور هســتیم امــا بــا ایــده آل هــا
فاصلــه داریــم چــرا کــه در  ۱۰ســال
گذشــته اســتان در حــوزه های ــی ماننــد
تولیــد بــرق از ســوی شــرکت توانیــر و

متصدیــان اســتانی ایــن بخــش مــورد
غفلــت قــرار گرفتــه اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت آذربایجــان ش ــرقی تصریــح ک ــرد:
در نتیجــه ایــن غفلــت چنــد ســاله
در حــوزه تامیــن بــرق پایــدار بــرای
صنایــع و معــادن اســتان بــا چالــش و
مشــکل جــدی روبــهرو هســتیم و در
شــرایطی کــه  ۴۳درصــد بــرق مــورد
نی ــاز واحدهــای مس ــتقر در شــهرک های
صنعت ــی آذربایجــان ش ــرقی تأمی ــن م ــی
شــود ،ایــن می ـزان ب ـرای اســتان همت ـراز
مــا یعنــی اصفهــان  ۱۰۶درصــد اســت.
پ رنیــان خاط رنشــان کــرد :چنیــن
شــرایطی اســتان بــه ویــژه در حــوزه
ســرمایه گــذاری هــای کالن و صنایــع
مولــد بــزرگ بــا چالــش هــای اساســی
دســت بــه گریبــان اســت و امیدواریــم
بــا توجــه بــه تفاهــم نامــه اخی ــر وزارت
صمــت و وزارت نی ــرو در خصــوص ایجــاد
حداقــل  ۱۰هـزار مــگاوات ظرفیت جدید
نیروگاه ــی توســط ش ــرکتهای صنعت ــی
و معدنــی و پیگیــری هــای مجموعــه
اج رایــی اســتان بــه ویــژه اســتانداری و
نی ــز نماینــدگان مجل ــس شــاهد اتفاقــات
مثبــت قابــل لمــس و ســنجش بــرای
بخــش خصوص ــی در زمینــه تامی ــن برق
پایــدار از ســوی شــرکت توانیــر باشــیم.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
جلسه شورای نهادهای حوزوی
آذربایجان شرقی برگزار شد
جلســه شــورای نهادهــای حــوزوی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور اعضــای
شــورا ،بــا هــدف بررســی توانمنــد ســازی
خانواده های طالب برگزار شد.

اســتان ،حجــت االســام ســید علــی
فقیــه مســئول دفتــر نماینــده ولــی
فقی ــه در اســتان و حجــت االســام س ــید
محمدرضــا میرتاجالدینــی نماینــده
م ــردم تبریــز در مجلس شــورای اســامی،
در مرکــز خدمــات حــوزه علمی ــه اســتان

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  1مهر ) 1401
روز بازگشايي مدارس
تولــد «حضــرت امــام خمينــي» رهبــر انقــاب و بنيانگــذار
جمهــوري اســامي ايــران در خُ ميــن ( 1281ش)
آغــاز ثبــت احــوال و صــدور شناســنامه بــه تصويــب هيــأت
وزيــران ( 1297ش)
آغــاز كار «دانشــكده هنرهــاي دراماتيــك» ســابق و دانشــكده
«ســينما و تئاتــر» فعلــي ( 1343ش)
حملــه ني ــروي هواي ــي ارتــش بــه خــاك دشــمن متجــاوز يــك
روز پ ــس از آغــاز جنــگ ( 1359ش)
هشــت میلی ــون دانــش آمــوز زی ــر پوشــش تغذیــه رایــگان ق ـرار
گرفتنــد(1353ش)
كارخانه هواپيماسازي شهباز افتتاح شد 1317( .ش)
قانــون ســازمان بيمههــاي اجتماع ــي کارگ ـران بــه مرحلــه اج ـرا
درآمــد 1334( .ش)
راه آهن ته ران -تبریز رسماً شروع به کار کرد 1344( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  26صفر ) 1444
درگذشــت «ثابــت بــن قــره ح رانــي» رياضــيدان ،طبيــب و
فيلســوف ع راقــي ( 288ق)
حمل ه «سلطان م راد عثماني» به اي ران ( 986ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  23سپتامبر ) 2022
درگذشــت «والنتيــن كونــرار» نويســنده و اديــب معــروف
ف رانســوي (1675م)
كشــف ســياره «نپتــون» توســط دو دانشــمند فرانســوي
(1846م)
روز ملــي و اعــام اســتقالل و تشــكيل حكومــت پادشــاهي
«ع ربســتان ســعودي» (1932م)

آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری
حــوزه از تبریــز ،جلس ــه نهادهــای حــوزوی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور حجــت
االســام اســماعیل روشــن تــن مدیــر
حــوزه علمیــه اســتان ،حجــت االســام
مهــدی محمــدی ،مدی ــر حــوزه خواه ـران
اســتان ،حجــت االســام ســید محمــود
حســینی ،سرپرســت اداره کل تبلیغــات

برگــزار شــد.
در ایــن جلســه مباحــث فعالیتهــای
فرهنگــی و توانمنــد ســازی طــاب و
خانــواده هــای طــاب بررســی گردیــد و
حجــت االســام س ــید ابوالفضــل موســوی
مدیــر مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه
آذربایجــان ش ــرقی گزارش ــی از عملک ــرد این
مرکــز ارائــه داد.

شفيقه موسوي

معريف کتاب
دانشجويان و گروگان ها:
تاريخ شفاهي دانشجويان پيرو خط امام

كتاب « دانشجويان و گروگان ها:
تاريخشفاهيدانشجويانپيروخط
امام» توسط حسين جودوي،
تاليف گرديده و به همت انتشارات
«مركز اسناد انقالب اسالمي» در
سال  1392فيپا گرفته و در 547
صفحه با  2000نسخه روانه بازار
كتاب شد.
پیروزی انقالب اسالمی اگرچه
نفوذ آم ریكا را در ای ران تحلیل برد ،ولی منجر به زوال كامل قدرت و
دخالتهای آن نشد .پس از پيروزي انقالب اسالمي بقایای ع وامل آم ریكا
در درون مملكت همچنان مشغول توطئه بودند؛خصوصا روی كار آمدن
دولت موقت ،استكبار را به نفوذ در مهين عزيزمان اميدوار تر كرده بود.
افس ران سازمان سيا با استفاده از ش رایط نابسامان بعد از انقالب و درهم
ریختگی و نامشخص بودن حوزه مسئولی تها كه نتیجه طبیعی هر
انقالبی است ،سعی كردند تا با نفوذ در مناطق كلیدی و حساس انقالب
اسالمی از تعمیق و گسترش هر چه بیشتر آن جلوگیری نمایند .النه
جاسوسی آم ریكا با ایجاد شبكههای جاسوسی و اطالعاتی در پی آن بود
تا با بح ران آف رینی ،تضعیف نیروهای اصیل انقالب و جایگاه و شخصیت
حضرت امام (ره) و همچنین ایجاد گسست و شكاف میان رهبری و
نسل جوان ،فعالت رین و انقالب یت رین نیروی اجتماع را از رهبری دور كند
تا بتواند با تاثیر بر آنها و نفوذ در ارتش ،حرکت انقالبی مردم ای ران را
آسی بپذیر نماید .از طرفی سفارت آم ریكا مسئول انح راف افكار عمومی
از خط رات شیطان بزرگ در ای ران نیز بود .به همین دالیل مسئولین
سفارت آم ریكا در پی آن بودند تا با برق راری ارتباط با مسئولین دولت
موقت راه رسیدن به اهدافشان را تسهیل كنند .تساهل دولت بازرگان در
برخوردباحركتهایتجزیهطلبان هداخلیوعدماتخاذمواضعانقالبیدر
مقابل استكبار جهانی ،دانشجویان مسلمان را بر آن داشت تا با حركتی
انقالبی اعت راض خود را به عملكرد دولت موقت نشان دهند.
بعد از کودتای  28مرداد  ،1332رژیم شاه که توانسته بود با کمک
اربابان بر اریکه قدرت بازگردد ،درصدد برآمد تا پایههای 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 كودتا ،نیکسون،
معاون رییس جمهور آم ریکا ،راهی ای ران شد تا نتیجه سرمایه گذاری
 21میلیون دالری سازمان جاسوسی سیا را که در راه کودتا و س رنگونی
دولت مصدق هزینه کرده بود ،از نزدیک مشاهده کند .در اعت راض به
انشگاه ته ران ،تظاه رات پرشوری علیه رژیم کودتا
این سف ر ،دانشجویان د 
ب رپا کردند که این اعت راضات در روز پانزدهم آذر ،به خارج از دانشگاه
کشیده شد .اين تظاه رات از چنان اهميتي برخوردار بود كه حضرت
امام خميني (ره) از آن به عنوان «انقالب دوم» و از جوانان آن روز به
«دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» ياد كردند« .دانشجویان مسلمان
پیرو خط امام» با تسخیر النه جاسوسی آم ریکا ،امت و امام امت خود
را از دست نی رنگ های استعمارگر جهان خوار رهایی دادند و حادثه ای
آف ريدند که خمینی کبیر آن را بزرگتر از انقالب اسالمی دانست.
يكي از راههايي كه با استفاده از آن مي توان به حقيقت يك واقعه
نزديك تر شد ،گفتگوي مستقيم با معاص ران آن واقعه است .در حقيقت
تاريخ شفاهي عليرغم تمامي نقاط ضعف ،مخاطب را بطور مستقيم با
اف رادي كه خود در آن واقعه تاريخي حضور داشتند م رتبط مي سازد .اثر
حاضر نيز با بهره گيري از سبک تاریخ شفاهی و به زبانی ساده ،نسل
جوان را با چ رایی و چگونگی شکل گیری تسخیر النه جاسوسی آم ریکا
توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام آشنا مي كند.
مجموعه حاضر شامل مصاحب هها با چندین تن از دانشجویان پیرو
خط امام است كه هر یك با رجوع به حافظ ه خود و ف راخوار پرسشهایی
كه از آنها شده است ،به بازگویی حوادث النه جاسوسي آمريكا و حال
و ه وای آن روزها پرداختهاند .علت تسخیر النه جاسوسی به دست
دانشجویان ،تركیب دانشگاههای شركتكننده در این واقعه و نحوه
تعامل آنها با همدیگ ر ،برخورد مسئوالن نظام با دانشجویان و حوادث تلخ
و شی رینی كه در درون النه جاسوسی م یگذشت در مصاحبه با آنها
روشن شده است .مطلب بسیار مهم دیگری كه در خالل مصاحب هها
به آن اشاره شده طرز عملكرد و موضعگیری برخی از اشخاص است كه
اتفاقا بعد از اتمام ج ریان گروگانگیری در مسئولی تهای مختلف نظام
اسالمی بودند و در نحوه انتشار اسناد الن ه جاسوسی دست داشتند.
تسخير النه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام ،از آن دسته
حوادثي است كه عليرغم حجم گسترده مطالب ،مصاحبه ها و كتاب
هاي ف راوان منتشرشده ،همچنان اين قابليت را دارد كه بيشتر از پيش
پرده از زواياي مختلف و پيچيده آن برداشته شود .گفتگو با معصومه
ابتكار ،عزت اهلل ضرغامي ،محمد موسوي خوئيني ها ،فروز رجايي ف ر،
حسين شيخ االسالم ،محمد هاشم پور يزدان پرست و  ...هر محققي را
مجاب مي كند كه كتاب دانشجويان وگروگانها را مطالعه نمايد.
برخي از عناوين گفتگوهاي صورت گرفته در اين كتاب به شرح ذيل
ميباشد:
 اختالف نظر در النه طبيعي بود /معصومه ابتكارگفتمصالحنيستازاماماجازهبگي ريد/محمدموسويخوئينيها نهضت آزادي و منتظري مخالف تسخير النه جاسوسي بودند/عب دالحسينروحاالميني
 مانع ق رائت بيانيه هاي حزب جمهوري اسالمي مي شدند /عزت اهللضرغامي

صحيفه نور امام خميني (ره)

پیام حضرت امام به مناسبت بازگشایی مدارس
بسم َّ
الل 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 دبستانى آمده ام که
اینها به فطــرت نزدیکت رندُ :ک ُّل َمولُو ٍد یُول َ ُد َعلَ ى الْف ِْط َر ِة ثُ َّم إ ِ َّن
أَب َ َوا ُه یُ َه ِّودان ِ ِه و یُ َن ِّص َران ِ ِه و یُ َم ِّج َس ــان ِ ِه این بچه ها جدید العهد
به ملکوت هستند .آن کدورت هایى که از طبیعت عاید انسان
مى شــود و آن کدورت هایى که از دولت طاغوتى نصیب ما
شد اینها از او دور بودند .جوانان ما را نگذاشتند ت ربیت انسانى
بشوند .این کودک ها ،که اآلن در پیش من هستند و با فشار به
دامن من هجوم مى آورند ،مورد عالقه من هستند ،بچه هاى
منند ،عزیزان منند ،به ملکوت نزدیکند ،از آلودگی هاى طبیعت
دورند .و من امیدوارم که معلم هاى این بچه ها و این کودکها
در ت ربیت انسانى -اسالمى اینها کوشا باشند؛ و از آن تعلیمات
سوئى که در سابق بود ُم ب را 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 هاى امروز ،انســان ها و دانشمندان فردا درست مى
شود .اینها هســتند که در آتیه مملکت ما را اداره مى نند؛ و
پس از ما اینها باید اســتقالل مملکت و آزادى را حفظ کنند.
معلمان از این کودک هاى نورس قدردانى کنند؛ و این کودک
هاى نورس را ،که آلوده نیستند به آن چیزهایى که ما بزرگ ها
آلوده هستیم ،نگذارند آلوده شوند .ت ربیت ها ت ربیت هاى دینى
باشد .اسالم ،تمام آزادی ها و استقالل ها را بیمه مى کند .بچه
هاى کوچک ما را اگر اســامى بار بیاورید ،اســتقالل و آزادى
مملکت شما بیمه خواهد شد .از این کودک ها قدردانى کنید.
و از این عواطف کودکانه آنها من تشــکر مى کنم .من اینها را
دوست مى 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 خداى تبارک و تعالى ســامت و سعادت این قشر
کودکان را ،که مایه سرف رازى ما در آتیه باید بشوند ،تشکر مى
کنــم؛ و به همه دعا مى کنم .خداوند این غنچه هاى نزدیک
به شکوفا [یى ] را در ت ربیت اسالمى شکوفا کند .خداوند این
بچه هاى لطیف ظریف انسانى را در پناه خود حفظ کند ،و نور
فطرت آنها را شکوفا کند .من بیش از این طول کالم نمى دهم،
که این بچه ها در این فشار ،ناراحت هستند و در آفتاب از گرما
ناراحت مى شوند .خداوند همه شما را سعادتمند کند .خداوند
مملکت ما را به وجود شما مستقل کند.
و السالم علیکم و على عباد َّ
الل الصالحین

جاذبه هاي گردشگري
منطقهچیچکلی

منطقــه زیب ــای چیچکل ــی در  ۳۵کیلومت ــری شــمال غ ــرب
ورزقــان ق ـرار گرفتــهاســت.
چیچکل ــی در زبــان ترک ــی بــه معنــای گلس ــتان اســت و واقعـاً
ایــن منطقــه ش ــباهت زیــادی بــه گلس ــتان دارد .چیچکل ــی از
منطقههــای بک ــر و زیب ــای شــهر ورزقــان اســت کــه از کوههای ــی
سرس ــبز و پ ــر از گل و درخــت تشــکیل شــده اســت.
بوهــوای
چیچکلــی یکــی از منطقههــای خــوش آ 
ارس ــباران اســت کــه در بهــار و تابس ــتان می زبــان گردشــگ ران
زیــادی اســت.
منطقــه زیب ــای چیچکل ــی در دیزمــار ارس ــباران ( خاروانــا
) و  ۳۵کیلومتــری شــمال غــرب ورزقــان قــرار گرفتهاســت.
همانطــور کــه از نــام ایــن منطقــه نیــز برمــی آیــد ایــن
منطقــه پوش ــیده از درختــان جنگل ــی و انــواع شــکوفه ،گل
و گیاهــان متنــوع و داروئــی بــوده و محوطــه آن ییالقــی
مناســب ب ـرای عشــایر منطقــه م ــی باشــد.
چیچکل ــی عــاوه ب ــر زیباییهای ــی کــه دارد از زیس ــتگاههای
متنــوع حی ــات وحــش و گونــه هــای نــادر جانــوری نی ــز در خــود
جــای داده اســت کــه در جــای خــود حائــز اهمیت ف ـراوان اســت.
منبع و ماخذ:
دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــران شــهر  -ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران

