
اخبار كشور

حمله نویسنده سابق رسانه های مدعی اصالحات
به چنگیز جلیلوند!

سینمایی نویس سابق نشریات مدعی اصالحات، به چنگیز جلیلوند 
حمله کرد!

پس از درگذشــت »چنگیز جلیلوند« برخی از رســانه های 
معاند نظیر »صدای آمریکا« خبر درگذشت او را منتشر نکردند و 
برخی نیز مانند »بی بی سی فارسی« در گزارش هایشان، تجربیات 
بازیگری یک دهه اخیر جلیلوند در آثاری چون »قالده های طال« 
و »معمای شــاه« را سانســور کردند. اما یک قلم به مزد سابق 
رســانه های زنجیره ای که پس از مهاجرت به خارج از کشور، به 
خدمت  رســانه های ضدایرانی درآمده اســت این بار برای سایت 
»رادیو فردا« )وابســته به دولت آمریکا( قلم به دست گرفته و به 
مرحوم چنگیز جلیلوند تاخته که چرا در فیلم ها و سریال هایی با 

موضوع انقالب بازی کرده است! 
وی بازی جلیلوند در فیلم »قالده های طال« را موجب سرافکندگی 
دانسته و بازی او در سریال »معمای شاه« را نیز بالیی دانسته که بر 

سر کارنامه وی آمده است!
گفتنی اســت، مرحــوم چنگیز جلیلوند در یــک دهه پایانی 
زندگی اش، مســیری متفاوت را در عرصه هنــر برگزیده بود که 
حاصل آن نقش آفرینی در آثاری چون »قالده های طال«، »معمای 
شــاه« و سریال در حال تولید »ســلمان« بود. برخی از منتقدان 
و سینمایی نویســان نشــریات زنجیره ای تبدیل به مافیایی برای 
تبلیغ ســینمای ســیاه و تخریب و تخطئه فیلم های منتسب به 
 جریــان انقالب و هنرمندانی که در این آثار نقش آفرینی می کنند

شده اند. 
تازه ترین آمار از مخاطبان صداوسیما

نظرسنجی مرکز تحقیقات نشان می دهد تا اول آذر 77/2 درصد 
مردم بیننده برنامه های سیما بوده اند و در میان سریال های جدیدی 
که روی آنتن رفته، مجموعه »خانه امن« شــبکه »یک« توانسته با 
کسب 36/4 درصد مخاطب، عنوان پربیننده ترین سریال این روزها 

را از آن خود کند.
در این نظرســنجی که در سراسر کشور انجام شده، »خانه امن« 
۵۰ قسمتی که از ۱۰ آبان روی آنتن رفته، توانسته رضایت ۸۹ درصد 

از بینندگان را در حد »زیاد« کسب کند.
2۸ قسمت از »خانه امن« باقی مانده و حدود پنج هفته دیگر هم 

مهمان خانه های مردم خواهد بود.
فصل سوم »از سرنوشت« که از ۱۰ آبان روی آنتن شبکه دو رفته، 

با 2۵/۱ درصد بیننده یکی از سریال های پرمخاطب است.
۸7/4 درصد از مخاطبان فصل ســوم »از سرنوشت« در حد زیاد 

از این سریال ها ابراز رضایت کرده اند.
محفل ادبی»قلبی به نام قدس«

به زبان فارسی و عربی برگزار می شود
محفــل ادبــي »قلبی به نام قــدس« به مناســبت روز جهانی 
 همبســتگی با ملت فلســطین به دو زبان فارســی و عربی برگزار

خواهد شد.
به همت دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری انقالب اسالمی و 
فرهنگستان هنر و به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین 
محفل شعر مجازی با عنوان قلبی به نام قدس با حضور شعرا و ادبای 

مقاومت به دو زبان عربی و فارسی برگزار خواهد شد.
این برنامه در راســتای ارج نهادن به مســئله فلسطین، مسئله 
اول جهان اســالم و همچنین حمایت از مظلومین و مســتضعفین 
جهان برگزار خواهد شــد، تا ضمــن ارج نهادن به محتواهای ادبی 
تولید شده در این حوزه انگیزه دوچندانی را در جهت تولید هرچه 
بیشــتر محتواهای مقاومتی در راســتای نصرت و یاری مظلومان 

جهان رقم بزنیم.
این مراســم روز شنبه هشتم آذرماه از تارنمای فرهنگستان هنر 
و صفحه اینستاگرام سپهر ســوره هنر حوزه هنری انقالب اسالمی 

پخش خواهد شد.
یک نویسنده تمام نوشته هایش را

به سردار دل ها تقدیم می کند
نویسنده دو کتاب »آن بیست و سه نفر« و »اردوگاه اطفال« گفت: 
برای ادای دین خود به سردار دل ها تصمیم گرفتم تمام نوشته های 

خود را جمع آوری و در قالب یک کتاب منتشر کنم.
احمد یوسف زاده نویسنده کتاب »آن 23 نفر« در دومین نشست 
کتابخوان مجازی ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان کرمان، 
گفت: حجت االسالم شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گفت 
که حاج قاسم کتاب آن 23 نفر را مطالعه کرد و برای شما نامه ای 
نوشــت... بنده راغب بودم که پاســخ نامه را به حاج قاسم بدهم اما 
ایشــان به شهادت رسیدند لذا برای ادای دین، تصمیم گرفتم تمام 
نوشــته های خود را چه قبل و چه بعد از شــهادت ســردار دل ها 
جمع آوری کــرده و یک کتاب تحت عنوان »شــاید پیش از اذان 

صبح« به چاپ برسانم.
انتشار 2 کتاب برای کودکان

درباره انقالب و دفاع مقدس
دو کتــاب کودک »یــک دونه نون صد دونه نون« و »فر و فر 
و فــر صدا میاد« که تدوین آنها به همت مجموعه  تربیتی »خانه 

هم بازی« صورت گرفته، منتشر شد.
بنابراین گزارش، »یک دونه نون صد دونه نون«، روایتی  است 
کودکانه از تاریخ دفاع مقدس که به مشارکت بچه ها در فعالیت های 
پشتیبانی جنگ با محوریت تأمین مردمی نان جبهه ها می پردازد. 
در این کتاب تعاملی، کودکان، با شــیوه ای جدید، عالوه  بر شعر 
خوانــدن و رنگ آمیزی نقاشــی ها، با بســته خالقانه ضمیمه، با 
همراهی والدین شان، بازی های مرتبط با کتاب را انجام می دهند.

بر اساس این گزارش، »یک دونه نون صد دونه نون« به عنوان 
جلد اول از مجموعه کتاب های »ما فردا رو می ســازیم« مجموعه 
 تربیتی خانه »هم بازی« به چاپ رســیده اســت. منیژه  هاشمی، 
شاعر و حکیمه شریفی، تصویرگری این کتاب را برعهده داشته اند.
کتاب »فر و فر و فر صدا میاد« نیز به عنوان جلد دوم از مجموعه  
کتاب های »ما فردا رو می ســازیم«، با  ترانه ها و رنگ آمیزی های 
خود، به موضوع »جهاد تولید ماسک در روزهای کرونایی و نقش 
کــودکان در کنــار مادران با محوریت مســجد« می پردازد و در 
میانه موج مواســات و همدلی در کشور، امید به آینده ای روشن 

را نوید می دهد.
این کتاب نیز که منیژه  هاشــمی؛ شــاعری و سمیه ســادات  
هاشمی، تصویرگری آن را برعهده داشته اند توسط انتشارات راه یار 

راهی بازار نشر شده است.
این مجموعه کتاب های تعاملی با  ترانه های کودکانه به زبانی 
ساده و صمیمی  و استفاده از موقعیت های تاریخ انقالب، به نقش 
تعیین کننده و حضور کودکان درمســائل اجتماعی و تالش برای 
تغییر وضع موجود می پردازد. در این کتاب ها کودکان با مسائلی 
مانند امید به آینده، خودباوری و مسئولیت پذیری آشنا شده و در 
کنار بازی، شعر و رنگ آمیزی فهم خود را از موقعیت های مطرح 

شده در کتاب ها کامل می کنند.

حضرت امام خمینی)ره(: انســان تا خودش را نســازد، 
نمی تواند دیگران را بســازد و تا دیگران ساخته نشوند، 

نمی شود که کشور ساخته شود.

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

رهبر انقالب:

بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

مكتب عشق
دریــای امید و چشــمه اعجاز اســت

با هیچ کســی مگو که این یک راز است
فهمیــدم ندبــه اش  درس  رونــق  از 

که مکتب عشــق جمعه ها هم باز است
 عباس احمدی 

منطِق شهید
حَیّ علــَی الجهاد! همــه در رکاب یار!

جز منطِق شــهید، َرهی جاودانه نیست
 بــا اینهمــه یتیــم و فقیــر و نیازمند

یک عده در رفاه، َو این منصفانه نیست
 عیاش زاده ها همه غرِق فســاد و مست

در دسِت حاکمان ز چه رو تازیانه نیست
 ســقِف اجاره ها به نجومی رسیده است

دولت به فکر مردم بی آشــیانه نیســت
 غرِق بالســت، حاشیه شــهِر پایتخت

اما ز ســوی مدعیان یک نشــانه نیست
 رفته ز دســت، خیِل جوانــاِن این دیار

ما دست روی دست، که این مشفقانه نیست
  تنها ره نجات، حضور جهادی اســت

بایــد قیام کرد، که جای بهانه نیســت
 محمود ژولیده 

در حسرت یک نگاه 
خواهــي کــه لبم پر آه باشــد باشــد

چشــمم بــه در و به راه باشــد باشــد
خواهــي اگــر اي عزیز زهــرا این دل

در حســرت یــک نگاه باشــد باشــد
شجاع

بهار با یک گل
شــهر آینــه دار مي شــود بــا یک گل

پروانــه تبــار مي شــود بــا یــک گل
گفتنــد نمي شــود ولــي مي گوییــم

یــک روز بهــار مي شــود بــا یک گل
هادي فردوسي

برجک بعضي ها
بعضي هــا کوچــک  مزرعه هــاي  از 

برچیــده شــود مترســک بعضي هــا
دارد کیفــي  چــه  خودمانیــم  آقــا 

وقتــي بزنــي بــه برجــک بعضي هــا
جلیل صفربیگي

محتاج تو 
تاریــخ بــه حــول محــورت می گردد

پــرواز بــه دنبــال پــرت می گــردد
خورشیدی و آسمان به تو محتاج است

هــر روز زمیــن دور ســرت می گردد
حسنا محمد زاده

اشک غریب 
اشــک غریب عاقبتش شــرم آشناست

بدبخت آن کسی ست که از صاحبش جداست
 یک عمــر از دعای فرج رزق خورده ایم

باید و بال گفت به دستی که بی دعاست
 پایی که نیســت در پی تو لنگ میزند

دنبال تــو دویــدن ما آبروی ماســت
 از دیگران دوا برســد درد مطلق است

دردی اگر ز تو برســد مرهم و دواســت
 هرجور هست پیش تو یک روز می رسیم

آقا بگــو که خیمه زهراییت کجاســت
 حق می دهیــم دل به دل ما نمی دهی

ما سال هاســت عادتمان الف و ادعاست
 ســجده به غیر  تربت اعلــی نمی کنیم

ُمهر قبول ســجده ما ُمهر کربالســت
**

هرچــه زدند باز زجایش تــکان نخورد
زینــب کنار نیــزه آقای سرجداســت
سید پوریا هاشمی

 بنویس که ...
بنویــس کــه هرچه نامه دادم نرســید

بنویــس که یــک نفر به دادم نرســید
بنویــس قــرار مــن و او هفتــه بعــد

این جمعه که هرچه ایســتادم نرســید
رستمی

زیر قیمت!
می فروشــم غیــرت  بــه  را  غــرورم 

می فروشــم همــت  بــه  را  وجــودم 
بــه بــازاری کــه مهدی می خــرد دل

می فروشــم؟ زیرقیمــت  را  دلــم 
بهانه پرواز

من را نمی شناخت کسی اینجا، گمنامم و به نام تو می نازم
شــادم که مثل عده معدودی، شــعری برای نام نمی سازم
شعرم برای توست شعاری نیست، کشتی برای موج سواری نیست
بــاور مکن که دل به زمیــن دادم، وقتی تویی بهانه پروازم
هــر جا که نام نامی  تو آنجاســت، قلبم بهانــه غزلی دارد
این ســوز ریشــه ای ازلی دارد، پس با غم عزیز تو دم سازم
شــعرم اگرچه هیچ نمی ارزد، ســوزانده است نام و نشانم را
می ســوزم و به هیزم ابیاتم، بیتی به عشق شعله می اندازم
یا صاحب الزمان و زمین موعود، دانای هر که آمد و هرچه بود
گمنامم و تویی تو، که می دانی، تنها به نام ســبز تو می نازم

نغمه مستشار نظامی

یک روز بهار مي شود با یک گل

با حضور سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل 
ســپاه، ۲ هزار و ۸۸۷ طرح عمرانی خدمت رسانی 
بسیج، به مناسبت هفته بسیج به صورت تصویری 

افتتاح شد.
2 هزار و ۸۸7 طرح عمرانی خدمت رســانی بسیج، 
صبح روز گذشــته با حضور سرلشــکر حسین سالمی، 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی به مناسبت 

هفته بسیج و به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
به گزارش فارس، این پروژه ها در استان های مختلف 
و در زمینه های ورزشــی، فرهنگی، آب رسانی، عمرانی و 

مسکن محرومان اجرا شده است.
در ایــن مراســم، با فرماندهان ســپاه اســتان های 
خوزســتان، آذربایجان شــرقی، مرکزی و بوشهر ارتباط 

مستقیم تصویری برقرار شد.
بســیج به صحنه آمده تا با پیامدهای معیشــتی و 

اقتصادی ناشی از کرونا مقابله کند
سردار سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در این آیین، اظهار داشت: 
بســیجیان هم جالل الهــی دارند و در مقابل دشــمن 
شــوکت الهی دارند، در مقابل مســتکبران عظمت الهی 
دارند، در مقابل ســتمکاران، قلب هایشــان به ذکر الهی 

آرام است.
بــه گزارش فــارس، وی با بیان اینکــه آنها از هیچ 
دشــمنی نمی ترســند، گفــت: زینت یافته بــه پاکی و 
طهارتند، اهل ایثارند و این رخساره معنوی بسیج ماست. 
دشــمن از اینکه به فیزیک نظام ما ضربه بزند، ناامید و 

مأیوس است.
سرلشکر سالمی خاطرنشــان کرد: جنگ نظامی از 
گزینه های دشــمن خارج شــده و این ها واقعیت است. 
دشــمن، روح معنابخــش نظام ما، مــردم و دین مردم، 

فرهنگ، معیشت و سالمت ما را هدف قرار داده است.
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی افزود: 
بســیج در عرصه ایستاده است تا از این ارزش های واالی 
ملــت تحت فرمان رهبــر دفاع کند و ایــن دفاع امروز 

برجســته ترین فراز تاریخ مقاومت ماست که در جریان 
است.

وی تأکید کرد: ما تا انتها ایســتاده ایم و انتهای این 
ایســتادگی زوال کامل دشمنی است که امروز می بینیم 
غروب را تجربه می کند و خورشید درخشان انقالب ما در 
مرکز آسمان افتخار این ملت ایستاده است و نورافشانی 

می کند.
جهاد بر اندام جوانان ما زینت یافته است

سرلشکر سالمی ادامه داد: لباس جهاد از تن ما بیرون 
نخواهد آمد، جهاد بر اندام جوانان ما زینت یافته اســت. 
جوانان بســیجی ما مروجان سعادت جامعه و مجاهدانی 
هستند که از حیثیت این ملت دفاع می کنند و ما تا آخر 
این ماجرا که غروب مطلق دشــمنان ماست، ایستاده ایم 

و به پیروزی ایمان داریم و آن را تعقیب خواهیم کرد.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ابراز 
داشــت: قرار گرفتن در این طریق درخشان و نورانی بر 

بسیجیان مبارک باد.
وی تاکید کرد: بسیج یک نیروی قدرتمند تمام کننده 

و پایان ناپذیر است.
سرلشــکر ســالمی با  اشــاره به نقش تعیین کننده 
سازمان بسیج مستضعفین در حل مشکالت مردم، گفت: 
بسیج امروز به صحنه آمده است تا با پیامدهای معیشتی 
و اقتصادی ناشی از بیماری کرونا مقابله کند و امیدواریم 
با اجرای این گونه طرح ها و برنامه ها فشارهای اقتصادی 

بر روی بخشی از طبقات جامعه ما کاهش پیدا کند.
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید 
بر اینکه بسیج خاتمه دهنده مشکالت و مخاطراتی است 
کــه برای ملت ایــران ایجاد می شــود، تصریح کرد: کار 
بســیج نجات بخشی اســت، ما از یک نیروی قدرتمندی 
برخورداریم که هرکجا با مشــکلی مواجه شــویم از آن 
برای حل مشــکالت اســتفاده می کنیم و بســیج واقعا 

مرتفع کننده مشکالت جامعه است.

وی با  اشــاره به پیشینه بسیج از بدو پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون، گفت: همان طور که مشاهده کردیم در 
دوران دفاع مقدس نیز بسیج نقطه مرکزی خاتمه جنگ 

به نفع ملت ایران بود.
سرلشکر ســالمی افزود: بســیج بعد از دوران دفاع 
مقدس نیز در همه بحران های ســخت از جمله حوادث 
طبیعی و یا فشــارهایی که توسط دشمنان بر ملت ایران 
تحمیل می شود، همچنان بانشاط و بالنده کار خود را در 

خدمت رسانی به مردم انجام می دهد.
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی تصریح 
کرد: فعالیتی که امروز بســیجیان انجــام می دهند، در 
امتداد فعالیت هایی اســت که از گذشــته تاکنون انجام 
داده انــد و در واقع فعالیت آنان حرکت در یک مســیر 
طوالنی و بدون انتهاست که آن هم ارائه خدمت به مردم 

است.
وی تاکیــد کرد: امروز هزاران گروه از بســیجیان به 
همــراه عزیزانمان در وزارت بهداشــت و درمان در واقع 
طرح شــهید حاج قاسم سلیمانی را که همان غربالگری 
خانه به خانه اســت، جهت مقابله با بیماری کرونا انجام 

می دهند.
سرلشــکر ســالمی افزود: در این مراســم به شکل 
نمادین بخشــی از این تیم ها را در تهران مستقر کردیم، 
این تیم ها به شــکل محل محور پایگاه های سالمت را در 
پایگاه های مقاومت بسیج ایجاد می کنند و این نهضت تا 
انتها و تا زمانی که ویروس کرونا از بین برود ادامه دارد.

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: 
همچنیــن در بخــش دیگری از ایــن برنامه کمک های 
مومنانــه ای را که بســیج در مقاطــع مختلف به کمک 
نهادهای حمایتــی و مردم خیر کــه از روح انفاق بهره 
می برند جمع آوری و آماده کرده اســت، در میان مردم و 

هموطنانمان تقسیم می کند.
وی افزود: در این برنامه صدها هزار بســته  حمایتی 
آمــاده و به مردم عزیزمان تقدیم می شــود و این راه نیز 

همچنان ادامه خواهد داشت.

با حضور سرلشکر سالمی

بیش از ۲ هزار طرح عمرانی خدمات رسانی بسیج افتتاح شد

کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیهالسالم اول 
ذی القعده ۱73 ه.ق در مدینه متولد شد و دهم ربیع الثانی 
2۰۱ در سن بیست و هفت سالگی در قم رحلت فرمود. پدر 
بزرگوارش حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم هفتمین 
اختر فروزان سپهر امامت و مادر گرامی اش، نجمه خاتون از 
بانوان با فضیلت در تقوا و شــرافت است که برای او بالغ بر 
ده نام و لقب ذکر کرده اند مانند: تُکَتم)از نام های چشــمه 
زمزم(، طاهره، خیُزران، سّمانه و شقراء. حضرت معصومه و 
امام رضا علیهماالســالم تنها فرزندان نجمه خاتون هستند 
و بقیه برادران و خواهرانشــان از دیگر همسران امام کاظم 

می باشند.
فداها ابوها

نامه هایی به همراه داشــتند که سؤاالت متعددی در 
آنها بود. جّو ارعاب بنی عباس و اختناق هارون الرشــید 
باعث نمی شد که شیعیان از امام خود دست فرو شویند. 
دیدار امام، اکســیر حیات بود و نگاه رحمتش سایه سار 

بهشت. 
پس از سفری طوالنی وارد مدینه شدند و هنوز غبار راه 
را نسترده خود را به خانه امام موسی بن جعفر علیه السالم 
رســاندند. امــا آن روز، امام در منزل حضور نداشــت و با 
فرزندش علی بن موســی الرضا از مدینــه بیرون رفته بود. 
اکنون شیعیان چه کنند؟ آیا بی زیارت امام و بدون پاسخی 

به پرسش ها بی نتیجه به دیار خود بازگردند؟
فاطمه معصومه که هنوز در سنین کودکی بود، نتوانست 
تأثر و اندوه دوستداران پدر را ببیند. نزدیک رفت و نامه ها را 
از آنان گرفت و برای پاسخ، یک روز مهلت خواست. شیعیان 
روز دیگر مراجعه کردند و پاســخ  سؤاالت خود را از دخت 
موسی بن جعفر بازستانده و راه دیار خود را پیش گرفتند. 

اما در مسیر بازگشت، ناگاه به امام)ع( برخوردند که به 
مدینه بازمی گشت. شیعیان با دیدار کعبه مقصود غم هایشان 

زایل شــد و از هدف ســفر خود با او سخن گفتند و پاسخ  
سؤاالت را به حضرتش ارائه نمودند. امام به دستخط فاطمه 
نگاه کرد. پاسخ ها دقیق و سرشار از حکمت بود. آنگاه شادی 
خود را ســه بار با این عبارت ابراز فرمود: »َفداها أبُوها؛ پدر 

به فدایش«)۱(
 َمْن زاَرها َوَجَبْت لَُه الَْجَنّهًْ

از شهر ری تا مدینه راهی بس طوالنی و دشوار بود که 
عشق دیدار امام صادق)ع( آن را آسان می نمود. سرانجام به 
مدینه رسیدند و در نگاه مهربان و تبسم شیرین آن حضرت 

آرام گرفتند.
- شما از کدام شهر آمده اید؟
- ما از مردمان ری هستیم.

- مرحبا به برادران ما از اهل قم!
-  ای امــام بزرگــوار! ما از ســرزمین ری به حضورتان 

رسیده ایم.
- مرحبا به برادران ما از اهل قم!

و این پرسش و پاسخ چند بار تکرار شد. آنگاه آن مخزن 
اسرار الهی لب به سخن گشود:

»خدای را حرمی اســت و آن مکه است و رسولش نیز 
حرمی دارد که مدینه باشــد و امیرالمؤمنین علیه السالم را 
حرمی است و آن کوفه است و ما نیز حرمی داریم و آن شهر 
قم است. بانویی از فرزندان من به نام فاطمه در شهر قم دفن 
خواهد شــد.« آنگاه فرمود: »َمْن زاَرها َوَجَبْت لَُه الَْجَنّهًْ؛ هر 

کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب گردد.«
راوی حدیــث گوید آن هنگام که امــام صادق)ع( این 
ســخن را فرمود، هنــوز فرزندش امام موســی بن جعفر 

علیه السالم متولد نشده بود )2(
علیَک بِکریمْهً أهل البیت

مرحوم آیت اهلل ســید محمود مرعشی نجفی)م ۱33۸ 
ق( پدر بزرگوار آیت اهلل ســید شــهاب الدین مرعشــی در 
نجف اشــرف می زیست و بسیار اشتیاق داشت بر قبر مخفی 
حضــرت فاطمه زهرا)س( آگاهی یابــد. بدین منظور ختم 

مجّربی برگزید و چهل شب بر آن مداومت نمود.
شــب چهلم بعد از انجام ختم و توســل فــراوان، در 
عالم رؤیا به محضر مقــدس حضرت باقر یا حضرت صادق 
علیهماالسالم مشّرف شد ]آیت اهلل سید شهاب الدین مرعشی 
در نقل این ماجرا تردید داشت که پدرشان به محضر کدام 
یک از دو امام رسیده است[ امام به او فرمود: »َعلیَک بَِکریَمهًْ 

أهِل الَْبیِت؛ به ساحت کریمه اهل بیت متوسل شو«
وی به گمان اینکه منظور امــام از »کریمه اهل بیت« 
حضرت زهرا )س( اســت، عرض کرد بله قربانت گردم! من 
نیز این ختم را به همین جهت گرفتم که محل قبر شریف 
آن حضــرت را بدانم و به زیارتش مشــّرف شــوم. امام)ع( 
فرمودند: »منظور من قبر شــریف حضرت معصومه در قم 
است.« ســپس اضافه فرمودند: »خداوند به جهت مصالحی 
اراده فرموده اســت که محل قبر شریف حضرت زهرا)س( 
بــرای همیشــه از همگان مخفی باشــد لــذا قبر حضرت 
معصومه را تجلی گاه قبر شــریف حضرت زهرا علیهاالسالم 
قرار داده اســت. و چنانچه قرار بود قبر حضرت زهرا ظاهر 
باشد، هر جالل و جبروتی که برای آن قبر شریف مقدر بود 
 خداونــد متعال همان را بر قبر مطّهر حضرت معصومه قرار

داده است.«

مرحوم مرعشــی پس از این رؤیای شیرین و راستین 
تصمیــم گرفت بار ســفر بندد و به قصــد زیارت حضرت 
معصومه ســالم اهلل علیها رهســپار ایران شود و اینچنین با 
همه اعضای خانواده خود به زیارت کریمه اهل بیت آمد. )3( 
این تذکر بایسته اســت که عنوان »کریمه اهل بیت« 
در وصف آن بانوی دو ســرا، پس از رؤیای مرحوم مرعشی 

پرآوازه شد.
***  

حضــرت معصومه )س( شــانزده یا هفــده روز در قم 
سکونت گزید تا رحلت فرمود. بدن مطهر او را تجهیز کردند 
و موســی بن خزرج باغ خود را که بابالن نام داشــت)محل 
فعلــی حرم( وقف آن حضرت نمــود هنگامی که قبر مهیا 
گردید در باره آنکه چه کسی داخل قبر شود مشورت نمودند. 
ســرانجام بر پیرمردی پرهیزگار به نام قادر اتفاق نمودند و 
کسی را به دنبال وی فرستادند. در این هنگام دو سواره که 
چهره خود را پوشــانده بودند از جانب ریگزار پدیدار شدند. 
سپس به سرعت از اســب فرود آمده و بر بدن آن بانو نماز 
گزاردند و او را دفن کردند و بدون اینکه با کســی ســخن 
بگویند بر اسب های خود ســوار شده و از آنجا دور شدند و 

کسی آنان را نشناخت.)4( 
گفته می  شود آن دو ســواره حضرت ثامن الحجج امام 
رضا و فرزندشان امام جواد علیهماالسالم بودند که به اعجاز 
امامت برای تدفین حضرت معصومه بر آن ســرزمین وارد 

شدند.
___________________

)۱( زندگانی کریمه اهل بیت، علی اکبر مهدی پور ص ۵3
)2( تاریخ قم ، حسن بن محمد بن حسن قمی تألیف به سال 37۸ 

قمری ص2۱4 و بحار االنوار ج6۰ ص 2۱6[
)3( زندگانی کریمه اهل بیت ص 4۱

)4( بحاراالنوار ج 6۰ ص2۱۹

دیداری به بهای بهشت
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

حــرم حضرت معصومــه )س( صبح  دیروز 
)چهارشــنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ ( به مناسبت سالروز  
وفات آن حضرت  توســط جمعــی از خادمان 

سیاه پوش شد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، آئین سیاه پوشان حرم 
مطهر حضرت معصومه)س( بانــوی کرامت با حضور 
محدود جمعی از خادمان حرم، در جوار مضجع شریف 

حضرت برگزار شد.
در این آئین، خادمان با نوای نوحه و عزا به سیاه پوشی 
مضجع شریف مشغول شدند و همزمان جمعی دیگر از 
خادمان در صحن ها و اطراف حرم مطهر به سیاه پوشی 

مناره ها، دیوارها و مکان های مختلف پرداختند.

حرم حضرت معصومه)س( 
سیاه پوش شد

بســیج مستضعفان،  تشکیل  سالروز  در 
حضرت آیت اهلل العظمــی  خامنه ای در پیامی  
بســیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت 

ایران خواندند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که سردار سرتیپ 
بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم 
کل قوا آن را در ارتباط ویدئو کنفرانس با بسیج مراکز 
استان ها و اقشار بسیج قرائت کرد، به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل، و مظهر 
اقتدار ملی، و نمایشــگاه صفا و اخالص و بصیرت و 

مجاهدت است.
در دفاع از کشور و استقالل و ثبات آن، در خدمات 
حیاتی با مقیاس گستره ی کشوری، در فعالیت های 
پیشــرو علمی  و فناوری های نوین، در رویکردهای 

ارزشــی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بســیج 
برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند. ایمان، و 
عزم، و احساس مسئولیت، و اعتماد به نفس، پایه های 
اصلی این توانائی ها و گره گشائی ها است. و اینها خود 
نعمت ها و موهبت های خداوند است که باید با شکر 
الهی و مراقبت دائمی، آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.
بســیج، ثروت بزرگ و ذخیــره ی خداداد ملت 
ایران اســت. دشمنان این ملت، اکنون و همیشه در 
این اندیشــه بوده اند و خواهند بود که آن را نابود یا 
بی اثر کنند. مســئوالن سازمانی و یکایک بسیجیان 
عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با 
تــوکل و اخالص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق 

باشید ان شاءاهلل.
سّید علی خامنه ای
۵ آذر ۱۳۹۹

سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس 
اول مجلس شورای اســالمی به عضویت ستاد ملی 

مقابله با کرونا درآمد.
پس از اعتراضات و مطالبات مجلس شــورای اســالمی 
در رابطــه با عدم حضــور نمایندگان در ســتاد ملی مقابله 
قالیباف رئیــس مجلس  توافق محمدباقــر  بــا  با کرونــا، 
و حســن روحانی رئیس جمهور، سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی به عضویت 

ستاد ملی مقابله با کرونا درآمد.
توافق رئیس مجلس و رئیس جمهور بر مبنای ســوابق  
و همچنین کسوت نایب رئیسی اول مجلس شورای اسالمی 

صورت گرفته است.

نایب رئیس اول مجلس
 عضو ستاد ملی

مقابله با كرونا شد

نماینده فراکسیون صادقون پارلمان عراق اعالم 
کرد که ســفارت آمریکا در بغداد با اعمال فشار بر 
دولت عراق از ارسال گزارش ترور سردار سلیمانی 

و ابومهدی المهندس به پارلمان ممانعت می کند. 
پایــگاه المعلومه در گزارشــی نوشــت: »عبداالمیر 
التعیبان« نماینده فراکسیون صادقون پارلمان عراق دیروز 
)چهارشنبه( از دخالت ها و فشار های سفارت آمریکا بر دولت 
برای ممانعت از ارسال نتایج تحقیقات مربوط به ترور سردار 
حاج قاســم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و 

ابومهدی المهندس، معاون رئیس الحشد الشعبی عراق به 
پارلمان خبر داد.

او گفت: سفارت آمریکا نظرات و دیدگاه خود را بر دولت 
عراق تحمیل کرده و از ارســال نتایج تحقیقات مربوط به 
ترور فرماندهان پیروزی به پارلمان ممانعت می کند و این 

امر کامال روشن است.
التعیبان تصریح کرد: ســفارت شــر آمریکا در بغداد 
تصمیمات خــود را بر دولت و حاکمیــت عراق تحمیل 

می کند.

این نماینده پارلمان عراق از ســفارت آمریکا خواست 
تا از قلدری و اعمال زورگویی علیه حاکمیت و ملت عراق 

دست بردارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، کمیته امنیت پارلمان و 
مجلس نمایندگان نیز روز دوشنبه اعالم کرد که به دولت 
برای تســریع نتایج تحقیق در خصــوص هدف قرار دادن 
پایگاه های الحشدالشعبی و نیز ترور سران پیروزی به پارلمان 
فشار خواهد آورد و در صورتی که این گزارش به دست ما 
برسد، مجلس نمایندگان اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

پیش تر نیز یکی از نمایندگان پارلمان عراق در سخنانی 
از پیگیری پرونده تحقیقات مربوط به ترور سردار سلیمانی 

و ابومهدی المهندس خبر داده بود.
گفتنی است سردار سپهبد سلیمانی فرمانده سابق سپاه 
قدس و ابومهدی المهندس، معاون سازمان الحشدالشعبی 
عراق بــه همراه ۸ نفر دیگر بامداد جمعه ۱3 دی ۹۸ در 
مســیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی کاخ سفید و به 
دستور »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا و با شلیک 

از پهپاد های ارتش این کشور، به شهادت رسیدند.

سفارت آمریکا مانع ارسال گزارش ترور سردار سلیمانی
 به پارلمان عراق است


