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(:العالیظلهمد ) مقام معظم رهبری 

همراه ما باشید در 
چهارمین شماره از نشریه ی قرآنی هدی 

مهدویتبا همکاری کانون وعترتکاری از کانون قرآن 
دانشگاه فرهنگیان استان گیالن 

صدر رشتالهدیبنتشهیدهپردیس 



جاللیمائده : مدیر مسئول
مریم جاللی : سردبیر

زهرا  اخالقی: تحریریهسرپرست هیئت 
:هیئت تحریریه
فاطمه خانی

پورخرمیلگسا
پورتقیمحدثه

سارا قلی زاده
اسمعیلیفاطمه 

فاطمه برومند
سیده زهرا منظمی 

مریم جاللی

زهرا اخالقی: آراییو صفحه گروه طراحی سرپرست 
جناب آقای مهدی رهنما: جلدطراح 

: طراحیگروه 
رجبی زینب 

زهرا جنتی

مائده جاللی: تایپیست
جاللیمریم : ویراستار

:مشاور اکنون قرآن و عترت
زارعصونیاسراکر خانم دکتر 

با تشکر ویژه از خانواده محترم و بزرگوار شهید حسین پور
و

.در این شماره نشریه یاری نمودندماراهمه کسانی که 

شناسنامه :سخن سردبیر
ات عتقاد،اازنوفصیلهجان،احوالهایدگرگوینوتغُّیر

کههامندف داشت؛عرضهمهگانبهرااجامتعیروابطوبصُّیت

بهجود،و بههست،کهآ چنهبهاندیش ید؛وکردتوقفابید

کیست؟آ ن  ازشودمشخصکهعاقبت،

اعصار،وقرونمتقنراهامنیبه،می کنمیرجوعهللاالکمبه

احوالونیامدهخداکتابخالفهرگزو«للمتقنیوالعاقبة»

.استنبودهیکساندامئا  مهروزگار

مابهرانشنیدوگفنتقرآ نازتوفیقکهشاکرمیراخداوند

ودابشاشالکمنوایبهمعطرمان،حیاتاتداشتارزاین

رصاطروش ینوبندمیاکربهتوان،ازدارمیچههرراهایندر

ذرهآ نکهیدام به.هنمیآ نبررازندگیبنایوبیابمیرااشحق

اهدشوشودقرآ نازبصُّیتوآ گاهیازلربیزوجود،ذره

.کردشامرهنتوانراآ نبهعامالنتعدادکهابش میروزگاری

رمنیچها،(جع)الزمانصاحبعنایتوتعایلابریایریبه

بنتدیسپر عرتتوقرآ ناکنون«هدی»قرآ یننرشیهازشامره

ورآ ینقهایدوشنبهمیلطرحمناسبتبهرشت،صدرالهدی

اردبیلوگیالنهایاس تانفرهنگیاندانشگاهمزیابینبه

ورتبطممطالب،کهبودآ نبرسعیشامرهایندر؛شدمنترش

موردکهاستامید.شوندآ وریگردروزحتوالتابمتناسب

.گُّیدقرارگرامیخماطبانشامتوجه

دعاالامتس

جالیلمرمی_خدمتگزار

:پل های ارتباطی با ما

TEL: cfu_quran_etrat

TEL: nashriyeh_hoda

INSTA: kanoon_quran_etrat_bent

BLE: cfu_quran_etrat

:مهدویتراه های ارتباطی اکنون 

TEL: saheb_mahdaviat_club

INSTA: mahdaviat_cfu_313

BLE: ahdaviat_99

t.me/cfu_quran_etrat
t.me/nashriyeh_hoda
https://instagram.com/kanoon_quran_etrat_bent
https://ble.ir/cfu_quran_etrat
https://t.me/saheb_mahdaviat_club
https://instagram.com/mahdaviat_cfu_313?igshid=754oo3yn
https://ble.ir/ahdaviat_99
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: نویسندگان
پورخرمیگلسا–زهرا اخالقی 

س ککال بیسکت  ما یک   » :بزرگی می گفت
یک   دبیرسکاایی و بیست اولی داریم، ی  

ه، هر س. بیست هم فرضاً در مقطع دکاری
ا هکم  بیست هساند اما آیا از یظر ارزشی ب

«برابرید؟ 
ا عملکرد جماعت فرهیخاه و دایشگاهی مک 
بکت  به چه میزان در زیدگی مردم تاثیر مث

گذاشاه است؟  
برمکی به خاطر دارم روزی که از دایشکده 

ی ماشکینی شکدمس سک   سوار گشام، عبوری 
دی ای در حال پخش بکود ککه جسکاه و    

» :در ذهنم هسکت جمالتشگریخاه هنوز 
ا مک ؟گناهایمکان کنکیم؟ از  از چه باید توبه 

شکدن هکا،   باید از به همکی  میکزان قکایع    
.«میزان راضی بودن ها توبه کنیمهمی  

ت اگر بنا است که تحول و اصکالحی صکور  
لکم  گیرد، باید از جایی که در آن تولیکد ع 

.می شود، آغاز شود
مردم مناظر شنیده شدن حکر  هایشکان  

وسیمایما،یشککریات اگککر صککدا و . هسککاند
ژوریالیست های ما ایک  مسکا ر را بازتکا    

ون اگر یدادید ایاظکار سکک  دادید،که فبها و 
را او می آید مکاج . یداشاه باشیمدشم  از 

.روی آن میگذاردتاهم را می گوید دَه 
لزوم عقالیکی و منطکح حکمرایکی همکی      

فضککای دایشککگاهی یآنککی آزادی   . اسککت
یآنککی حککر  موافککح و . حرّیککتخککواهی، 

.  مخالف را بشنوی
گری ای که اخالق، شکر  و عکر    مطالبه 

پذیرای آن باشد، به مآنای محدود شکدن 
.  شآور استعی ِییستس 

بککه جککا و درسککت باشککد،    اگککر ایاقککاد  
دق و فرد مورد ایاقاد اگر از صکارگشاست

عملکرد خود اطمینان داشاه  
ت و باشد، توایایی پاسخگویی خواهکد داشک  
.اگر پاسخ در خور یداشت، مزدور است
آنیکی از کارهایی که دشم  به اجرای 

ه است کهاییمی پردازد، طراحی دو قطبی 
ه ی تشکخی  دهکیم رابطک   تواییم یمیبآضا 

.بی  آن دو چیست
والیککت پککذیری و عککدالت خککواهی؟ والیککت  
...پذیری و تآقر گرایی؟ حجا  و آزادی؟ و

مگر جز از والیت، عدالت خواهی بیرون مکی 
آید؟
روزی که عدالت حاکم بکر زمکی  شکود،    اوجِ

حکر  بآضکی از   . در زمان ظهور خواهد بکود 
عدالت خواهان ای  است که گکاهی عکده ای   
ود اشرافی گری می کنند و پشت والیکت خک  

اگکر غکرا ایک  دو قطبکی     . را می پوشکایند 
بککا ایکک  مککاجرا باشککدس بلککه، کککامال همسککوی

ه اما یه زمایی که فرد یکان را بک  . صحیح است
ایقککال  پشککت یککرر روز بخککورد و خککود را  

یمکا  همی  افراد فرومایه ایقالبی. مخفی کند
هسککاند کککه اسککم مقککدس ایقککال  را بککا    

دقیقکا در ایک    . آلکوده مکی کننکد   اعمالشان
زمان است که مردم باید هوشیار و هوشکمند 

ه ای  یباید ب. باشند و تشخی  درست دهند
هکا  ایقال  را بکا رفاار شأنافراد اجازه داد که 

د بکه  مسا ر بایک . زیر سوال ببریداعمالشانو 
موقع و در مآنای صحیح آن مورد یقکد قکرار   

ایکد  اسکت ککه ب  بسیار مهمی یقد، امر . گیرید
در جای درست و در مآنکای درسکت آن بکه    

ه، یقکد منفکفایه و آگاهایک   . کار گرفاکه شکود  
در اصال تبلور عدالت. موجب بهبود می شود
ما آگاه باشید، حکح شک  .) امیرالمومنی  است

حاکم آن است که جکز اسکرار جنگکی    م ِبر 
یامکه ی  . هیچ چیزی را از شما پنهکان یککنم  

آور اسکت ککه مکا بکا     شکرم  (البالغهیهج۵۰
دشم  مذاکره می کنکیمس دشکم  مکا خبکر     

یمکی دارد مفاد آن چیست و مردم خودمکان  
رد، ای  شفا  سکازی صکورت بگیک   اگر . دایند

اعاماد دو جایبکه تقویکت خواهکد شکد و در     
سککیر ایکک   مککاجرا رشککد سیاسککی، تحلیلککی،  

.  تحقح پیدا خواهد کرد... اجاماعی و
فه  وقای ی  مسئول در ای  جامآه که وظی

مهمی ییز بر گکردن دارد، بکه وعکده هکای     
کنکد، چگویکه ایک  اعامکاد     یمیخود عمر 

ماد را باید تقویت شود؟ وقای حای ای  اعا
حح ، ای ایدو پایمال کرده ایداز بی  برده 

مردم به گردن شماستس وعده ای ککه مکی   
دهید در وقکت تآیکی  شکده بکه آن عمکر      

سککال حکومککت شککاهی  ۲۵۰۰مککا . کنیککد
دا احقشکان داشایم و مردم، رعیت بودید و 

شدس  حکح تحفکیر، بهداشکت، عکزت     یمی
سکرزمی  تیییکر  مردمکان  .... یفس، آزادی و

مخالکف  آن هکا در زمینکه هکای    . ایدکرده 
بکه شکآور   . آگکاه هسکاند  و ایکد رشد کرده 

هنکوز واژه ی  .مردم بایکد احاکرام گذاشکت   
وزیککر در جمککالت و یقککر قککول هککا بککوی   

سکال از ایقکال  مکا    ۴۰. اشرافیت می دهد
، گذشاه اما ای  الفاظ هنوز که هنکوز اسکت  

از چرا؟ مگر غیکر . هساندبه قوت خود باقی 
خکدمت ای  است که مسکئوالن وظیفکه ی   

رسایی به مردم را دارید؟  

و با همی  شآارها، یظرات مردم را جلب یکردیکد مگر 
ایکد از  را کسب یکردید؟ بنابرای  بمورد یظرشان رأی 

امیکد اسکت ککه   . جان و دل برای ای  مردم کار کنند
ه را بک اشهر شخفی در هر منفب و شیلی، وظیفه 

درسای اجرا کنکد، تنهکا در ایک  صکورت اسکت ککه       
وضآیت موجود به وضکآیت ایکده آل و آرمکایی مکی     

ه ما به عنوان بخش ککوچکی از ایک  کشکور، بک    . رسد
در ایقالبی تآهد می دهیم ککه دایشجومآلمانعنوان 

ه را بک وظایفمانو برداریمراه آرمان های ایقال  گام 
.درسای و به یحو احس  اجرا کنیم
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ویروسیگیریهمهخبرکهبودگذشاهماهاسفنداوایر
شوکدرجهانوشدبزرگوکوچ محافرمهمانیوظهور،
اثیرتتحتراهمگانکهیاگهاییدلهرهوترس.رفتفروبزرگی
باید.ییافتمقابلهبرایراهیوشدتسلیمجهان.بوددادهقرار
یطورآولی.زیدگیروالشدنعادیبرایسمی کردتالشبقابرای
آمدهیبودسروزدوویکیمهمانویروسای می آمدیظربهکه
ترگکمریوکمریگزیدگیبهامیدگذشتهرچه.بمایدکهبود
دمکسیوبودافزایشبهروروزایهمیرومرگواباالآمارشدس
اریروزگچنی هم،افرادتری خوش بی .یمیزدشادیوامیداز
.دگذرایمیراسخایروزهایجهان،.کردیدیمیپیش بینیرا

ای بهجهان.درخشیدامیدیبرگوشدساطعیورییاگهان
جانت،هالکمیدانای ازیمی توایدتنهاییبهکهرسیدیایجه
.استکسییاریِدستییازمندوببرددربهسالم
جامآه،مخالفاقشارسمی شدشنیدهاخباریعالمسویهراز

بهسطلبیدیدمیرا،یاریگریمسلمان،غیرحایویامدارافراد
.شودجهانیاجیوبزدایدغمصورتکهبودیدکسیدیبال
طلبویهادهسجودبهسرخیابانازگوشههردرکهمردمی
یاپایداریوضآفییشایههمهاینها!آری.کردیدمییاری
زایوبهراجهاییمیکروسکوپی،مقیاسباویروسیاستسآدمی
.رساییدهالکتبهرایمرودای،پشهکههمایطوردرآوردس
وناکندید،یمیخودازباالترراقدرتیهیچکهطاغیجهایی

درتقیاریگردستدیبالبهواستکردهاقرارخودیاتواییبه
هایزخمبخشالایامکسیبایدکهدریافتجهان.استمطلح
رابخشرهاییوبخشیجات،منجیمفهوم.باشداشکهنه
بهتاتایداختکاپوبهوداشتوافکربهرااووکرددرکبیشار
.بجویددیگریجایدررااشرهایی.باشداشگمشدهدیبال

راهتسییسعفوییضدوواکس ،هایشریجدرمانکهبیندیشد
ازخالیهایشمهریبیتمامباکرویا.ییستزمینیاشعالج
،دمی آیچشمبهپیشازبیشامروزهکهعنفرییبودسلطف

میشدیشکمریگازهاسالکهاستمشارکتوهمدلی
ما اجامفید،شیخبهتوقیآیدر(اهللعجر)زمانامام.گذشت
باهالکنندسمیمآرفیغیبتکنندهبرطر عوامرازراقلو 
ایاظارو(عج)عفرامامبهمحبتمداربراگرقلو اجاما 
قربااماممحضر"جوفیجابرب "کهاستآمدهروایتدر.باشد
تشیع،مدعیانای »:فرمودیداوبهحضرتورسید( )

دادبهقویآیادارد؟شانمریضحالازخبریشانسالمآیا
ویهاینگاگردارید؟همدیگربرایدلسوزیآیارسد؟میضآیف
وایاترازکهچنان«.باشندداشاهتشیعادعاییبایدییساند
به،نمحروماخفوصبهدیگرانباهمدلیودساگیریپیداست،
امایدر.استشدهتلقی"بودنشیآه"ادعایبرسندیعنوان
شپیازبیشجامآه،آحادهمدلیومحرومانازدساگیری،کرویا
.گرفترویح
کنیمسیعملراایاظارمفهومکهرسیدهآنزمانهمدلی،جزبه
جاآهجامدرراگناهازپرهیزبایدفردی،قریطینگیِخودکناردر

میییضدعفورادساایمانبارچندی روزایهکهاکنون.بیندازیم
ازراودخیفسبایدمناظر،ی کهکنیمتوجهبیشارکنیم،
دورانای دررایفسحسابرسیوهمدلی.بزدایدهاآلودگی
رظهوکنندهیزدی عوامرازدوهرکهکنیمتمری بیشار
.هساند
رشگساجامآهدربایدعملیایاظاربریامه هایاینکهآخرکالم
انزمهرازبیشامروز،.باشیمجهانایدازیپوستشاهدتایابد

ای ازاستامیدداییم،مییزدی ظهوربهراخوددیگری
.مبرساییپایانبه(عج)مهدییالبی باویماییمجاجریان
برای»:می بریمپایانبه( )علیموالازحدیثیباراسخ 
ایمانمحوردربایدکهعظیماستغیبای،(عج)الزمانصاحب
بهکهآیهاحایشوید،میجداماازهاخیلیزیرابودسراسخ
.ایدرسیدهبلندمقامات
...استیزدی ظهور

:نویسنده
مهدویتکایون_جاللیمریم
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کنید؟معرفیبرایمانرابزرگوارشهیدلطفا*

ودبخایوادهپسرت مرتضی.بودمآلممادرشوپاسدارپدرش.آمددییابه6۴آبان۸شلماییپورحسی مرتضی
راههمبسیجفآالیت هایبااباداهمانازمدرسهدرمرتضی.شدقممقدسشهرراهیخایواده،همراهبه6۷سالو

ولیشدسبولقالکارویی مهندسیرشاهدولای،دایشگاهکنکوردر.شدعضومسجدبسیجپایگاهدربآدها.شد
دایشکدهدرراکارداییمقطعماه۲وسال۲مدتدرسشدسپاهوارد۸۳سالمرتضی.برودسپاهبهدادترجیح
دروتپیوسعراقدرمقاومتمحوربهوکردترکرادورهدایشجویان،بقیهاتفاقبهداوطلبایهوگذرایدافسری
وریهسوعراقدرمقاومتمحوریابیهفرمایدهانازیکیبهکهجاییتاکردرشدبسیاریظامییظرازمدتای 

.شدتبدیر

کردید؟انتخاببرایشانرامرتضیاسمچرا*

ماوشودشرو میمباهایشیوههمهاسممی خواستدلشهمسرمپدرولیهسام،وبودمعلیاسمعاشحم 
برای"میا"علیمثرهمکهکردیمایاخا رامرتضیاسم ،( )علیماقیانموالیالقا ازایشاناحارامبههم
م،میزدصداهمکارانبی یاخایوادهدررامرتضیاسم وقتهرم .آهنگخوشخیلیهموباشددلنشی ما
میشحسودیآدم!هستاحساسوعشحتویشچقدرگفاندمیوکردیدمییگاهمخاصیطورهمه،کنیدباور
گیبچاز.بردممیلذتواقآاو«م مرتضی»:میگفاماوقاتاکثرکنم،صدایشخواساممیوقتهر.شود
وراماحابایدهدایجاممی خواستکاریاگر.کردیمیقبولوجههیچبهرازورحر یآنیداشتسخاصیروحیه
دوستکهغذاییمثالًشودسیاراحتکارشای ازطر کهکردیمیهمکاریویمی دادایجامصداسربدون

قهر؟یامی کنندگریهمی زیند،غربچه هاازبآضیدیدیدیمی زدسغذابهلبوجههیچبهتماماحارامبایداشت،
یغذاهایشدم،ماوجهکمکمهمم رفاارش،طورای با.بدهدایجامراکارهاای ازیکیبودمحاالتازاصال
 مگفاممیم وشودمیلوساینجوریخبگفاندمیهمهوکردمیمیدرستاصالیداشتدوستکه

.بخوردغذازجربابچهیدارمدوست

درشانایبهراجعکهبارزیخصوصیت.بفرماییدبرایمانشهیداخالقیهایشاخصهازلطفا*
.دهیدتوضیحراباشدایشانمعرفتواندمیواستذهنتان

عشحومنافقی وکفارعلیهمبارزهوایقال آندرکهشدبزرگخایواده ایدروآمددییابهجنگدورانبچه،ای 
همراهد،بوحضوربهییازکهجاهاییوراهپیمایی هاتمامیدرطفولیتدورانازبودساهمیتحا زبسیاروالیتبه

.بودیدخایواده

۱۰الی۹حدوداًهستیادمداشاندسعالقه(ره)امامبهعجیبوبودوجودشدربچگیدورانازوالیتبهعشح
ایگشاانباشآفوشوقباآیقدردیدمیراامامحضرتعکسهرکهجاییهروخیابانتویداشت،کهماه

ومی کردهیگاگشتبرمیبود،مااطرا ودورکسیهرکهگفتمیآقاآقابلندصدایباودادمییشانکوچکش
.کردمییوازششویاز

کاریوندبنشیآرامجای دقیقهی بودمحاالتازیآنیبودسبازیگوشوجوشوپرجنببسیاربچگیدوراناز
فتآریازشهمهکهبودمای وآرامآیقدرخایهازبیرونوبودخایهمحیطدرفقطکارهاای الباهیکند،

میبتآجواقآاًمی پرسیدم،ایضباطشودرسازشانمدرسهرفاممیمثالًمی کردمستآجبواقآام ومی کردید
ایوق!می گویندم مرتضیِازداریدکهمایدممیجوریهمی م کردیدمیتآریفازشاینقدریآنیکردم،
.کردمیآرامراآدمعفباییت،دریآنیبودمسهایشخندهعاشحم وخندیدمیغشغشمیگفام،بهش
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حاالدسبوفآالوایرژیپروجوشوجنبپربسیاریوجوایی،وبچگیدوراندرمرتضیگفام،کههمایطور
کهکردمیبساهوبازراهمهبایدوبمایدگذاشتیمیبرایمانسالمییوسیلههیچخایه،تویکهبماید
کهمی دادگزارشخایهبهم ورودمحضبههمخودشسمی کندکارچطوروهستچیداخلشببیند
چیزیهنوزکردم،میدعوایشاگریبودسبلدکردنقهروگفا دروغاصالًچونکردم،راکارای مامان،

انازدواجشازبآدحایویداشتدوستراکردنقهرزدنسحر بهکردمیشرو ومی آمددوبارهیگذشاه،
ابهمه اشوچیهکردنقهریمیدویهاصالشماپسرآقاای !چی؟یآنیآخه!مامان»:می گفتخایومشهم

«باشند؟قهرهمباهاآدممیشهمگهیدارهسمآنیقهرمیگهخندهوشوخی

درقشینچهعالقهایناینکهوبگوییدمعصومهحضرتبهمرتضیآقاعالقهوعشقاز*
داشت؟اعتقاداتشانشکل گیری

ماآالداویدخکهبودسآادتیای وقمرفایمآقاحاجکارودایشگاهبرایمابود،سالشسهیزدی تقریباً
سی شدیممخایوادگیقسمتواردیمازازبآداکثراًحایومی رفایمخایمحرمزیارتبهزیادوکردمایفیب
لحاظازهمکارهااینطورکهمی کردیدهمبازیبودید،آیجاکههاییبچهدیگربابچه هادعا،وزیارتازبآد

اهیممیخوگفایممیآیهابهکهزمانهروبودخوشایندتروترجذا هابچهبرایتفریحیهمومآنوی
بهاهمیتوخایوادهاعاقاداتوخایمحرمبهعشحای سمی شدیدآمادهشوقوذوقکلیباحرم،برویم
گی،بچدورانازخاطرهمی به.داردبسزاییتاثیربچه هاتربیتدرمسلمامقدسات،بهاحاراموواجبات
»: گفاممیبهشچههروکردیدگرفا روزهبهشرو بلوغ،س ازقبر ترخیلیحایوکردیدشرو رایماز

دوکه)خواهرمطورچه»:گفتمی.«داریوقتسالگی۱۵س تاتو،زودهبراتخیلیحاالبرم،قربویت
فرقسرهاپبادخارهاکهمیدادمتوضیحبرایشم «توایم؟یمیم وداردراتوایش(بودکوچکارازشسال
ینقدراهایتروزهای م ،مرتضایمیگفامبهش.داشتراتوایشواقآاًومی توایمم مامانمی گفتداریدس
.بخرمازتحاضرمبخواهیقیمایهربهکهداردقیمتوارزشخداپیش

رفتید؟میمسافرتبهآیاکردید؟میسپریچگونهراخودفراغتاوقات*
اگی،خسازکهیبوداینطور.بودخایوادهخدمتدرکامالبسیار،خساگیوجودباگشت،میبرکهکاراز

توانواده،خایبرایبازهمباشدسکردهقواتجدیدبرگشت،مسیردرایگار.باشدیداشاهراکاریایجامحوصله
.میدادایجامبود،منزلدرکارییاخریداگر.داشت
رایبکامرآمد،میمرخفیکهوقای.شودادابایدکهداریدسهمیآدمازخایوادهکهبودمآاقدمرتضی
.آوردمیاناربهاشخایوادهبرایراتفریحولذتبیشاری داشتدوست.داشتریزیبریامهگردشوتفریح

درهامروزکههاییسختگیریازخیلیآیا.بگوییدایشانمشترکزندگیشروعاز*
است؟بودههمایشانازدواجدر،می شودمشاهدهجوانانزندگیشروع
خایهازکهبودحقشوگذشتمیسپاهدرمرتضیعضویتازسالدهازبیشاینکهباازدواج،وقت

سازماییویهخبهم ازبیشارکههساندهاییبچه»:گفتمی.یکردقبولهرگزاماکند،اسافادهسازمایی
میضیمرت«کنی؟یمیاسافادهازشچرا،تو هححای »:گفاندمیمرتضیبهایشانهمسر.«داریدییاز
زدواج،اازبآد.«بگذرهحقشازبایدهمهاوقتخیلیبگیرهسروحقشآدمییستقرارکههمیشه»:گفت
.ردیدکآغازآیجاازرامشارکشانزیدگیورفاندبود،کردهتهیهبرایشانمرتضیپدرکهایخایهبه

داشتند؟خاصیارادتشهیدکدامبهشهدا؟خانوادهوشهداباایشانارتباط*
واراحاییعمححیدر،شهیدوشهریاریبیضایی،:شهیدانمورددربگویمبایدشهیدازکردنیادمورددر

هد همهوبودیدراهوخطای تویچوندیگر،عزیزشهدایدیگرومرتضیآقا.دیدمراحساسیاش
دشهیآنبهیسبتهمهمایقدر،می شدیدیاراحتکههمایقدرهمدیگرشهادتازداشاند،مشارکی
اشهبرازیدشهادتفقطچونبودش جای،یمی شدشهیداگرمی گفاندوخوردیدمیغبطهبزرگوار
امالکیشهیدبهخاصیارادتخودمان،شهرشهدایمورددروشنیدمایشانازراای بارهام وبود

.داشاند

(چادر)کاملحجاببهنسبتشهیددیدگاه*
بود؟چگونه

وداشتخاصیحساسیت"چادر"مخفوصاًحجا ،به
میراای وداشتدوستبیشارچادرباراحجا واقآاً

زوراهروقتهیچببینیسخوبیبهچهره اشازتوایسای
هاییآیولیباشد،چادرحجا بایدحاماًکهیبودگفا 
ادرچباکهرالذتاحساسای بودید،ارتباطدراوباکه
حسمرتضیآقاچهرهدرخوبیبههساند،کنارشاندر
بود،سالش۴کهامیوهخایمیرگسحایکردیدسمی
،می رفتبیرونمرتضیآقابامقنآهوچادرباوقای

.دیدمیجایشداییدرراخوشحالیاحساس

بردند؟میحسابشماازشهیدقدرچه*
سسیدمی ترم ازبارسد،خوردنتیرازاینکهازبیشار
هکمی کردسفارشهمسرشبهمی آمدسرشبالییاگر
درکارمونبفهمهمامایمگفتمی.یگویدچیزیم به

وپدرشپچپچازم شد،مجروحکهباریاولی اومدهس
مایجاهافااده،اتفاقیمرتضیبرایکهفهمیدمدامادمآن
ست،اسالماوکهگفاندمیچههرگریهسبهکردمشرو 
یفریچندبا.یبودهمتماسامکان.یمی کردمقبول
اوایمبکهکردیدپیداایشمارهباالخرهوگرفاندتماس

»:گفتبرداشت،کهراگوشی.بزیمحر مرتضیبا
«گردید؟میدیبالمداریدسوریهکرشده؟چیمامان

چطوره؟تحالببینمبگوبشنوم،صداتومیخواسامگفام
پسر؟کردیکارچهخودتباآخهداری؟دردخیلی
پیش،روزدوهمونمامان،خوبمم »:گفتوخندید
ولیزدم،زیگبهاوناممجروحیتازبآدساعتچند

.یدیباشیگران!رسیدهبهاونتازهخبرشاینکهمثر

کردید؟میشانبدرقهچطورهاماموریتدر*
آ ظر ی همیشهماموریت،برودمی خواستوقتهر
همحاماًکهقرآنزیرازوبودتویشگرگلبرگ هایکه
راههمبهالباهکردمسمیاشبدرقه،می شدبایدبارسه

باهمراهآ ریخا وآشقوارهوقدتمامبهبوسهچندی 
اظبموخیلی!جایممرتضی»:واینکهسرشانپشتگر،

بهکهدعاییهروالکرسیآیتو«پسرمباشخودت
.خوایدممیرامی رسیدذهنم
هر.دبودردیاکوسختخیلیبرایمرفانشدفآههرواقآا
تمامومی کشیدطولماهیدوحداقررفت،میوقت
یجایداشامدوستیهمرتضیسبودشدههایمشبوروزها
ردمجکهزماییمیزد،زیگوقتهر.بکنمکارییهوبروم
وامآرکهمی دایست،می شنیدمراصدایشروزهربایدبود
ازشیوویازکلیبآدومیکشیدمآهیی اول.یدارمقرار
اتدس»:میگفاماوبههمیشهوبگیرمآرامتاکردممی
هر.«کردیخوشرادلمکلیکهمامانعزیزیکنهدرد
ازومی بردخودشباراوجودمهمهبرود،می خواستوقت
سکردم(عج)زمایتامامبیمهمیگفامبهشبچگی
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خیلیم مرتضیولیپناهتوپشتخدابرو
( )بیتاهرحرمبهیگاهتوقتهرباش،خودتمواظب

بخواهیدخداازبگوم قولازبآدوبرسانرام سالماول،افااد
چقدرمی دایست.یدارمرااتفاقیهیچتحمرتوبدونم آخرسبشومشهیدم بآدبرساید،رامادرممرگاول
م لم،دعزیزبرومقربایت»:گفاماوبهمیزدسزیگهمیشههمبازازدواج،ازبآد.هساماشوابساهوعاشح
باارکای جایبهبزییزیگم بهروزهرخواهدیمیبآدبهای ازولییمیکنم،عواصدایتباراهیچی
هرهمم ،شویدمیتنگدلوداریدییازهمبهبیشار،ایدکردهازدواجتازهشماک سصحبتبیشارخایمت
ترراضیباشید،خوشحالدوتاشماوقایم پرسمسمیایشانازرااحوالتوخایمتبهمیزیمزیگروز

..یمی شومیاراحتبزیی،زیگم بههمهفاگیحایباری روزچندهرهسامس

.بگوییدبرایمانشهیدشهادتخبرشنیدنلحظهاز*
ازهمهایمبچه.آمدمخایهبهمجلسیاز،۹6مرداد۱6دوشنبهروزبزیم؟حر چطورعزیزمشهادتخبراز

شیری برایمداشتام،دخارییوهخایهسرسیدیمهمزمانتقریباًهابچهبام شمال،می آمدیدداشاندتهران
ارمدخبهچرایمی دایمم وحیاطرفاندعجلهباایشانودرآمددامادمانگوشیصدایکهکردمیزبایی
.دخارمدهشچیببی بروکردممیتاکیدمداموشدآشو دلمحیاط؟تویرفاهچیواسهببی بروگفام
»:فتگ.شده؟رفتچیبگوداشاماصرارم «بگم؟چیم دیگه،میکنهصحبتداره!مامانخو »:گفت
م .بودهشدشهیددوساایشاناززیادیتآدادموقعآنتا.«شدهزخمیدوساایشانازیکیاینکهمثر!مامان
نجورهمی«دخارم؟داداشاهبپرسبرو»:گفامبودسدیگریجوری حالمروزآنولیبودم،یاراحتهمیشه
شدسچیمیفهمیددیگرم .«داداشهمامانآره»:گفتگریهباوپرسیدورفتبآدکردسمییگاهوبودمایده
همهمهایدخارگریهسبهکردشرو بلندصدایبا،بودمشیدیدهحالآنباروزآنتاکههمسرمدیدمیهو
گهم»:گفامایشانهمهبهکنم؟کارچهشده؟چیخدایاوسطسای بودممایدهم ومی کردیدگریهباهم
کهبودمرتضایمقلبیخواساهای شایددایم،یمی.«شدهچیببینیمکنیدصبرشده،زخمیمرتضایمیگفاه
آقاقایویکبار،.ییستچیزیایشاهللیزیید،دادبگویموکنمآرامراهمهم ،کهبودخواساها مهوخدااز

هردبایکهبودمریخاههمبهراسوریهتاتهرانازکارشمحریهمهبود،شدهمجروحسوریهتومرتضی
روزیراگکهبودمگفاهاطرافیایمبههمبهوخودشبههمهمیشهوبشنومرامرتضایمصدایشده،طوری
امیمی دایس.کردممیآرامراهمهداشامحاالومیمیرملحظههمانبیاورید،برایمتوازخبرییکردهخدای
راهتویمرتضیازکهیادگاریبابودغمگی کهخایمشیاکنمآرامراهساندم پیشاینجاکهاینهایی
سرفتتوایمهمهوزیدگیمهمهعشقم،همه.ک کمکمبگویم؟چهبروم؟کجاکنم؟کارچه!خدایاسداشت
راانحضورشوقایوداریدحضورا مههمهوخدا،می شودشهیداتعزیزتری وقایبگویمتوایممیفقط

وکجا مدردگوییمیوقتآن،می افای(س)کبریزینبخایممفا بوکربالیادبهوکنیمیاحساس
کجا؟بزرگوارانآندرد

بود؟چگویهشهیدشهادتیحوه*
سوریه،تنفمنطقهشمالعبارتیبهومرزیمنطقهدرداعشماه،مرداد۱6شبایهعملیاتجریاندر

میقرارحملهموردداعشتوسطفرمایش،تحتعراقیمجاهدییروی۱۳۰وایراییهمرزم۱۳ومرتضی
ویاریج اقساموایوا با،sp۵۰سالحتوپبهمجهز،۲۳۱۴سالحبهمجهزماشی ۵۰باداعش.گیرد
ای درمرتضیبریدسمیهجومآیهابهایاحاریماشی دوباداعشیپیادهییروی۲۰۰وکالشتیربارودوشکا
بههکداعشیییروهایباشدتبهوکشایدمیدومخاکریزبهاولخاکریزازراییروهایشسرعتبههنگام

استهواییضدمخفوصکه۲۳کالیبرهایگلوله.شددرگیربودید،مجهزییزشدهبمب گذاریماشی  های
صحنهای درترسبدونمرتضیامامی کنندحرکتسینه خیزهمهومی کندعبورایرانخاکرویاز

یبوداورشادتوتدبیراگر.کندمیفرمایدهیومی شودردمرتضیسربیرازتیرهاسمی زیدقدموایسااده
اهپیوسامواجمیاندرمرتضی.رسیدیدمیشهادتبهمنطقهای دراوامرتحتییروهایازییمیالاقر

مدیریتراییروهایش،داعشهایسالحسنگی آتشوایاحاریخودروهایازیاشیسنگی ایفجارهای
اعشدییروهایسمی شودموفحامرای درویمایدماوقفراداعششدیدحملهشهید،کماری باتامی کند
شهیدعملیات،حی در.می گردیدبازعقببهکشاه۳۰حدودگذاشا برجایوشدیددرگیریازپسمدتی
ابامامی دهددستاززیادیخونوشدهزخمیپهلویشبهتیراصابتاثربراگرچهپورحسی مرتضی
شودیمیغافرییروهایشفرمایدهیازحالهماندرومی رسایدهالکتبهراداعشی۱۲ورزمدمیدالوری

هیدشبهیاریج ترکشدرگیریای در.مایدمیییروهایشکناردرداعشهجومدفعوعملیاتپایانتاو
قاآ،داعشییروهاییشینیعقبازبآدسمی کندمجروحرامرتضیریهآیهاازیکیواصابتپورحسی 
رسدمیشهادتبهصحراییبیمارساانبهایاقالحی درمرتضی

دارید؟مابرایایتوصیهچهآخر،کالمعنوانبه*
ونخحافظوشهداراهپاسخگویباواییمهمهامروزبایدوخداویدرضایبههسایمراضیشهداخایوادهما

هجمهانعزیزمکشوربهمخالفهایراهازکههاستسالدشم .کنیمعمرآیانوصیانامهبهوباشیمآیان
،فرهنگیلحاظازحاضرحالدرویداریدراکاریایجامجر تدیگریظامیعرصهدرالباهسکند¬میوارد

جدیکامالرافرهنگیواجاماعیمسا ربایدلذاهساندسجامآهدخارانوجوایانبهزدنضربهدرحال
همهاز.دهیمادامهراآیانراهوباشیمشهداخونحافظوالیت،راهازپیرویوکرداررفاار،باباید.بگیریم
پیامیرازباشندسوالیتراهپیرووباشدایقال فرزایهومآظمرهبردهانبهگوششانوچشمکهدارمایاظار
.بودوالیتازپیرویشهدا،

:کنندهمصاحبه
فاطمه برومند



۱۲

هدی

 
 
اواکشن

 
لی کرون

 
ا ؛ داخ ی؟ن  ارخ 

 
!خ

۱۱

هدی

کشککوری چشککم گشککودیم کککه چککه در 
بسککیار کسککایی چشککم طمککع بککه آن   

ما س اایدیساخاه بر راهش و سد یدوخاه
رشد کردیم و پیچک  شکدیم و از سکد   
دیوارها گذر کردیم و جهان پیش روی

مکا بکودیم ککه ثابکت    . خود را ساخایم
ا یمکاد  کردیم ییازی ییست سنگ بود ت

ا از قدرت گرفتس کافیست گکر بکود تک   

امکروزه   . زیر سنگ هم قکد علکم کنکیم   
را تهدیکد مکی   ابر قکدرت  ضآف، جهان 

کندس چرا تهدید؟ چون چشم های خود 
را بساه تا قکدرت مکا را یبینکد، گکوش    

را گرفاه تکا آوازه مکا را یشکنودس    هایش
کنکد و دسکت بکه تحکریم    یمیسکوت 

وه که از کاه ما کهاییتحریم  میبرد اما 
. سککاخت و بککر سککر خودشککان آوار شککد

مککا را از کککار هسککاه ایچرخککه هککای 
ا ایداخاند ولی چرر زیدگی های مان بک 

ت تاریخ اسک ای  . توکر به خدا چرخید
ت س تاریخ اسک می کندکه برای ما روایت 

کککه میگویککد ابککوعلی سککینا داشککای،  
. رایدیدیم؟ دیکدیم پروفسکور سکمیآی   

ریفخک را؟ دیدیم شکهید  زکریایدیدیم 
یدیدیم سلمان و عمار و مالک   . زاده را

را؟ همه را با هم در سردار دلهای مکان  
ا ککه تکاریخ ر  مکاییم این  ای  . دیدیم

ون که عزت در خک ماییمگواه میگیریمس 
م گذاریم سایه ظلیمیو جاریستمان 

ز چیک همه . کندروی سرمان سنگینی  
جهکان از هکم   ! به یاگکاه دگرگکون شکد   

توضآیصفحه حوادث یشان از . پاشید

سکال بکا   ۸قرمز دادس اما ای  ملت، 
آژیککر قرمککز توایسککت دشککم  را از 

مککا از . خککاک خککود بیککرون کنککد 
.وضککآیت قرمککز هراسککان ییسککایم

بلنککد ودسککت بککر زایککو گذاشککاه  
ابکر قکدرت   س همان زمایی که شدیم

هککای جهککان در حککال تکثیککر و    
و  به تخریب یکدیگر بودید، ما شر

ا وضآیت قرمز را بک . ساخت کردیم
گان های سفید خنثی کردیم، 

آن . کردیم و شکهید دادیکم  مبارزه 
غفلکت  زمایی ککه شکما در خکوا     

، دایشککمندان مککا بیککداری و بودیککد
ه، گفاید عرصک . امید را فریاد زدید

! یدعرصه رقابت است؟ درست گفا
اما ای  ایران ماست که شما را بکه 

ما سکر این  که ! چالش می کشد
  و بلند تر از همیشه یدای خواسا

را سککر میککدهیم، شککما  توایسککا 
ه ؟ بکه فککر اضکاف   ایدکجای تاریخ 

کردن تحریم ها و مکذاکره؟ کاغکذ   
ایک  ایکران   ! بازی ها را تمام کنیکد 

است که برای شما حکم صادر می
یت تیار خبرهای شما از موفق. کند

ایککران در حککال »!  مککا مککی گویککد
.«رقابت با قدرت های جهایی

میککان، در ایکک  یمایککد کککه یاگفاککه 
کار شکنیکسایی هساند که 

چکون  یاگفاه بمایداما بگذار کنندس می 
ما تحریم های ششاید ! صالح ای  است

دست های ما را بست اما بکا دسکاهای   
بکا  . را ساخایم۱۹کو یدبساه، واکس  

در دست داشا  تمام امکایات ککه هکر   
کشوری ادعای ساخا  مکی کنکد ولکی    
مرد میکدان مکی خواهکد ککه اینگویکه      

ی برید های تان را برای دلخوش. بجنگد
تحریم هکای شاید خودتان یگه دارید و

شکما دسکت هککای مکا را بسککت امکا بککا     
را ۱۹کو یکد دساهای بسکاه، واکسک    

بککا در دسککت داشککا  تمککام . سککاخایم
امکایات که هر کشوری ادعای سکاخا  
می کند ولی مرد میدان می خواهد که 

.  اینگویه بجنگد
ان های تان را برای دلخوشی خودتبرید 

ادعویی اوین  کشوریی یگه داریکد و 

می کنود ریوی موید منودا  موی نراهود 

  یا بینود هویی  وی. که اننگرنه بجنگد
ربیای دینرشوی نرد وی  نگوه داینود 

ازی در  کار سیاه تانس ییک بگذارید بر 
. یداریمبه تبلییات بی پایه و اساس تان

م مکی  تکوایی  ککردیم  ما بودیم که ثابکت  
ب یقطه زیی کنیم حال ایک  یقطکه قلک   
.انیظامی شما باشد یا قلب پزشکی ت
روی ! با ای  تفاسکیر، شکما هکم مکیه     

ه شکما بکرای آینکد   ! صحبام با شماست
همککراه ! خککود چککه بریامککه ای داریککد؟ 

دایشمندان ما پای اصکالت ایرایکی مکی   
ه یککا میگذاریککد خسککاگی بکک! ؟ایسککاید
!بماید؟تنشان
یکد  را پاک میکنیکد یکا میگذار  عرقشان

حککاال کککه یوبککت ! عککرق شککرم بریزیککد؟
یکا  ماست، ایرایی تبکار رفاکار میکنکیم   

ی گوش به حر  سید علک ! غر  صفت؟
!د؟میمایید یا حرفش را زمی  میگذاری

!ایاخا  شما تاریخ ساز استاکنون 

:نویسنده

اسمآیلیفاطمه 
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بهانایشیایدازهبهکسیشایدکهاستحوزویروشنفکری علمی،یظرازیزدیمفباحعالمه
آیات چون ی اساادایمحضرازبردن بهرهباایشانسباشدیداشاهآشناییغر یفلسفهوایساییعلوم
الگی سهفت وبیست س  دربهجتاهللآیتوطباطباییعالمه،امامضرتح،اراکی،بروجردیعظام 
.رسیدیداجاهادیدرجهبه 

دازید،پرمیآیهایقدوبررسیبهوشویدمیواردایساییعلوممخالفهایشاخهبهایشانوقای
وقدیمقامدرایفا ایشان،هایویژگیجملهازشودسمیایشانایفا وعلمیدقتماوجهایسان
میغلطمنطقاًراآیهاکهباطلیسخنانکردنرداحیایاًودیگرانححسخنانپذیرشویظر

.بوددایساند،
میهعلیحوزهییازهایازیکیای .استارزشمنداست،دیگرانحر یمطالآهاهرکهشخفیای

.استدی تبیی وترویجبرایدینیعالمانو
اما  بودید،می دینی بداییم که پایه گذار علوم ایسایی اسالیقادباید ایشان را ی  ایدیشمند و همچنی 

ایشان یکی از .یکی از وجوه مظلومیت ایشان استوای  آگاهی از ایشان در جامآه وجود یدارد

رضوان هللا)ها شاگرد عالمه طباطبایی الو سبرترین شخصیت های قرآنی حوزه ی علمیه 

فسیر عالمه ای که شهید مطهری در وصف ایشان فرمودند صد سال دیگر ت.بودند( تعالی علیه

شان در بین ایَمثَل:شناخته خواهد شد، در ارتباط با آیت هللا مصباح یزدی فرموده بودندالمیزان

.مفید استاشندارد و همه دورریز.انجیر استَمثَلمن، شاگران

جواب.مصباح این بود که عرصه ی فرهنگ، جای جهاد فرهنگی استیکی از جمالت عالمه 

ان را در شاید بتوان عمر ایش.توان با گلوله داد؛ جواب فکر را باید با فکر دادنمیرا شبهات

.این عبارت خالصه کرد

دن، رشد کردن و محدود کرکانالیزهاین است که کالمی دیگر از ایشان در باب گفتگوی علمی

وده رشد و پیشرفت در محیطی محقق می شود که افکار و نظرات مختلف ابراز ش.آوردنمی

رایبرایفرهاده.بودایشانزیدگیآن،بارزمثالکهگیردقرارعلمیبررسیویقدمورد
دروبازگردیدکهکردیداعزامکشورازخارجبهایساییعلوممخالفهایحوزهدرتحفیر
مشخ بآدهاآنثمراتواستعلمیجهادی ای .بدهنددرسایشانیموسسهوحوزه
وییتمفدربسزاییتاثیرکهاستایشانجهادازدیگرییمویهی والیتطرح.شدخواهد

.یدکردمیدریافتآیجاازراشبهاتپاسخعالمایهوگذاشتبرجایهاآسیبازدایشجویان
:آیهااجاماعیحقوقوزیانبا درایشانازجملهچند

یاویدآمیبربهارزیانازکاریاگرکهکنندریزیبریامهایگویهبهبایدسیاسامداران
یمتقسوصحیحتفمیممااسفایهولیشودایجامهاآنخودتوسطاست،زیانبهمربوط
.گیردیمیصورتزمینهای درییاز،برمبانی
واسطهبهمردهاغیرتوشدشرو زیانازحرکتاولی خرداد،۱۵درامامدساگیریازپس
بهقال اییبود،ایقال ای درزیانمشارکتاگرخواساندسپابهوشدتحری همسرایشانی

.رسیدیمیجایی

ژوهشیپوآموزشیمؤسسهر یسورهبریخبرگانمجلسفقیدعضویزدیمفباحآیت اهلل
.بودیدقمعلمیهحوزهمدرسی جامآهعضوو(ره)خمینیامام

،قرآندراخالق ،قرآن شناسی،راهنماشناسیوراه ،ایسان شناسی،کیهان شناسی،خداشناسی
،کمهالحیهایةشرح ،فلسفهآموزش ،قرآندرسیاست وحقوق ،قرآندیدگاه ازتاریخ وجامآه 
ناسی خودش،اخالقفلسفه دروس ،االربآهاسفارهشام جلدشرح ،االربآهاسفاراول جلدشرح 
درقرآنعقاید،آموزش ،مارکسیسماصول برفشرده یقدی ،دوستدرگاه برخودسازیبرای 
مییشاناآثارجملهازدیگرکاا  ده هاوفقیه والیت یظریهبه گذرایگاهی ،البالغهیهجآینه
.باشد
گارروزآن درکه یبوتومآادتوحید،جمله ازآن اصول ازواسالم مقدس دی  مبایی ازاسااد
یگاشا ،مناظره،سخنراییازراه ای  درومی کردیددفا  بود،گرایان الاقاطهجمهمورد
یمیاحدیتهاجم وتهمت وتوهی  ازومی بردیدبهره تبلییی ابزارهای دیگرومقاله وکاا  

.گرفاندلقب«انقالبعمار»بهزمانهمانازهراسیدیدس

وعالمنفرزیداوگرامیخایدانبهمیباشم،عزیزوقدیمیبرادرای سوگوارخودکهاینجایب)
وزه یحبهوبزرگمآلّمای ارادتمندانوشاگردانبهییزوایشانبازمایدگاندیگروصالح
سألتمایشانبرایراالهیرحمتومیفرتوایشاندرجاتعلوّومیکنمعراتسلیتعلمیه
(.مینمایم

خامنه ایسیّدعلی

:گرد آورنده
زهرا اخالقی
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عزامایبردمیدان هایبه سویمشهدبهشایشهیددایشگاهسویازبارها
آن هاازوبرگرددمادروپدریزدگرفتتفمیماعزامآخری ازپیشاما.شد

ضایتربدونکهبودچیزیطالبزیراشوداعزامجبههبهوبگیردرضایت
ردخایواده اشباراموضو علتهمی بهوبرسدیمی توایستمادروپدر
.گذاشتمیان
آمدماپیشرضایتگرفا برایکمالکهزماییمی فرماید،گرامی اشپدر
یهماهنگواجازهبدونچرارفای،جبههبهکهقبردفآات:پرسیدماواز
ی مانپیردورانبرایتوبهمااست،بسدیگریمی دهیماجازهمارفای؟ما

فهفلسوجنگای همطرفیازوباشیکم  کارمانکهبساه ایمامید
.استیشدهمآلومهنوزبرایمآنشدنکشاه
ماشاگر:گفتپاسخدروکردپدربهیگاهیغمگی چهره ایباکمال
ومقدساتازدفا وخدادرراهجهادای ازیدهیدم بهرارفا اجازه

ماشرضایتزیرامی شومسبی بهرهخدامحضردرایقالبیودینیآرمان های
وسالحدستی باجنگجبهه هایدرمارزمندگانویکرده امحاصررا
ماسیوامیبهبآثیمزدورانولیداریدهمراهبهراخداکالمدیگردستبا

آن هاازمخالفعملیات هایدرکهسنگرهاییمشاهدهباوکردهتجاوز
به دست آمدهآن هاازکهرالآبیولهووسایروابزارکرده ایم،تسخیر
.باطرکدامواستبه ححجبههکدامکهگرفتیایجهمی توان
ه فرمانببناامروزم :گفتبزرگوارشپدربهگشادهروییبااصیریشهید
درحضورورفا قدرتکهکساییتمامیبرفرمودهکهخودامرولی

نرزمندگاسایردوشادوشتااستتکلیفمی بینندخوددرراجبهه ها
پایهموکردهوظیفهاحساسخیزید،پابهدشم بامقابلهبرایاسالم
یامهکفربامبارزهوخدادی احیایبرایخوددایشجویدوسااندیگر
ایبردارماسادعاشماازپسبیابم،راجبههدرحضورتوفیحتاشده ام
محروممراخودخیردعایازوکنیدراهی امکامررضایتباخدا،رضای
ستتوایسرایجامفراوانگفت وگویازپساضیری،کمالشهید.یکنید
ححیبردجبهه هایدرحضوربرایرامکرمه اشمادروپدرکامررضایت
جنو جبههراهیمجددا۱۳6۵ًدی۲۷تاریخدرویمایدجلبباطرعلیه
ماهبهم ۲۱تاریخدرایقال واسالمدالوررزمندهای سرایجام.شدکشور
باهمنواویا رشهادتعظیمدرجهبه۵کربالیشلمچهدر۱۳6۵سال

.شدعرشیان

شهید؛پدرازنقلبهشهیدنامهوصیتازفرازی
ووتآ ی خاطربهوتودی حفظجهتم عمرای تاک کم !الهی
گراتاک کم !خدایاباشدستواسالمبارگوهرمکابازحراستبرای
.شمییندیتووحداییتبهجزبهآنازقبروشهادتزماندرشدمشهید
راتوایرضجزفکرموزبایمپایم،دسام،تامی جویماساقامتتواز!بارالها
بجایازمیفرتوآمرزشدرراخویشخوشبخایوسآادت!خدایا.یطلبد
.میدایمتو

۱

در روسککاای ۱۳۴۴در سککال«کمککال اصککیریشککهید 
ی                     فکککرداو . آسکککاایه اشکککرفیه چشکککم بکککه جهکککان گشکککود    لسکککوکالیه 

ایکس قکرآن  و بسیار پرهیزکار بود، از دوران جکوایی بکا یکوای خکوش     ماواضع 
سآی می ککرد ککه هکر   . گرفت و عالوه بر آن اعاقاد بر اخالص در عمر داشت

کاری را برای رضای خکدا ایجکام دهکد و بهاکری  لحظکات زیکدگی را، اوقکات        
، با وجکود امکایکات محکدود   . عبادت با خالح و راز و ییاز کردن با او می دایست

.فراگیری علم را در حد توان پی گرفت و خوش درخشید
ه شهید اصیری، شناخت مآرفت و ایسکاییت را از ککایون خکایواده و بکا مطالآک     
.کاککب مافککاوت مککذهبی شککرو  کککرد ودربیککرون ازمنککزل گسککارده ترسککاخت
ازی با عضویت در پایگاه بسیج محله، خدمت به مردم را ییز از مراتکب خودسک  

ایک   . شکود برشمرد تا باواید به طور شایساه تری برای جامآه خود مفید واقع ب
ز درس و ژر  یگری و زیبا ایدیشی شهید تا بدان حد رسید که در دایشگاه یی

آلم،  تحفیر یاوایست او را از هد  مقدسش باز داردس چرا که در کنار آموخان
الح برای اساقرار و صالبت مکاب امام خمینی، قلم را به زمی  یهکاده و بکا سک   

مال ک.شدایمان و عشح به ایقال  بارها راهی جبهه های یبرد حح علیه باطر 
در خککایواده ای کشککاورز ماولککد شککد و روزگککار کککودکی خککود را در    
ی شالیزارهای سرسبز روسکاای خکوش آ  و هکوای لسککوکالیه سکپر     

ال تکا  شهید اصیری در پایی  محله لسکو کالیکه بکود و کمک   منزل .کرد
ی سال آخر دبیرساان در همی  روساای زیبکا در کنکار خکایواده زیکدگ    

کککرد تککا اینکککه پککس از پذیرفاککه شککدن در رشککاه پرورشککی مرکککز    
شدتربیت مآلم، راهی دایشگاه شهید بهشای مشهد 

بککا قکرآن در کمککال شخفککیای ایجکاد کککرد ککه خالفککایه تمککام    ایکس  
کارهایش را برای رضای خدا ایجام می داد و بهاکری  لحظکات زیکدگی   

.خود را اوقات عبادت با خالح و راز و ییاز کردن با او می دایست
همی  روحیه جهادی برای کم  بکه همنکو  موجکب شکد تکا شکهید       
اصککیری بککرای خککدمت بیشککار بککه عضککویت پایگککاه مقاومککت بسککیج 

بکه اتفاقکات   لسکوکالیه درآید و حای دایشگاه ییز یاوایست او را یسبت
،  بنابرای  با اطاعت از امر رهبری. کشور در آن سال ها بی توجه کند

اصغریشهید کمال 

:گرد آورنده 
پورتقیمحدثه
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۱۵

۱۲
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شهرسااندر۱۳۴۴سالدریظریمحمدشهید
اضع،تو.بودصفاوسادگییهایتدروروخوشجوایی.آمددییابهدیلمان
اوازد،سخودشیفاهراخویشانودوساانتاشدباعثماایاشوفروتنی
اریبسیجدیتخودازعلمآموخا برایوداشتوالدی بهوافریعالقه
کرد،میکم خایوادهبهمنزلاموروکشاورزیامردر.دادمییشان
مدیظرراهمسایگانحقوقرعایتتاکردمیسفارشخایوادهبهبارها
یامادرتاساختوادارشاطهارا مهبهاشدلدادگیوعشحباشند،داشاه
یانبایازیکی،شهید.باشدداشاهفآالحضوریمذهبیمراسموعزاداری
سایری ،یاریبهکهبودمحردر( )مجابیحس اماممسجدساخت
 دیعلمایکابوبودمطالآهاهریظریشهید.بودیدآنکنندهاحداث

بیافزایدخودمآنویودینیشآوربرتاخوایدمیامکانحددررا

آبادماجادهاگروباشندبرخوردارسالمآ ازکهاستروسااای مردمححّ
درمایگاهبهراآیهامردم،شدنبیمارصورتدرتواییممیچگویهیباشد
.بشودقدمپیشکارای براییفری بایدپس،برساییم

سیاربایچهرهباروزی اینکهتاشدمسئلهپیگیرهاهفاهیظریشهید
دیچنتاوشدحرماآبرساییوجادهمشکر:گفتوآمدروساابهخوشحال

.شدواهدخایجامذیربطمسئولی توسطجادهآباداییوآبرساییعملیاتدیگر

شهیدنامهوصیت

الرحیمالرحم اهللبسم
.یوشاموصیتعنوانبه۲۷/۸/۱۳66مورردرراکلمهچندای 
بشریتعالممنجیبرفراوانسالمودرودمهربان،بخشندهخداویدبنام

گذاربنیانوایقال رهبرحح،بریایبو(زمانامامعفرولیحضرت
ومآلولی وشهداخایوادهبرگرمدرودوسالمباوایراناسالمیجمهوری
زحماهای!مادرگویمسمیسالمپیرممادرپدروخدمت.واسرامجروحی 
مراهکامیدوارم!مادرخدمایسیکردمکهافسوساماکشیدیم برایفراوایی
حاللمراکهامیدوارمبودم،اوامیدتنهام کهپیرمپدرازوکنیحالل
میوایدکردهحملهماماندودبرسامگرانچونمادرم،وپدر.فرمایی
دادهدستدردستهمهمملکتجوایانماببرید،سازشزیربهراماخواهند

بهسالم.پذیریمیمیسازشوجنگیممیمانخونهایقطرهاخری تاو
دشوواردعروسیوشماخایهدردیگرانهمچونکهداشایدامیدکهخواهرایم

همامودادهقراررایآمتلباسدریآمتخداویدکهباشیداگاهوبداییدولی
اوماسباواویامبهماکارهایتماموکنیممیشرو رامانکارخدافرمانبه

هفاطمراحجا ها،گذشاههمچونکهاستالزمشمابرپسسشودمیشرو 
ازشماگفانداگروبزییدداخلیوخارجیدشمنانقلببروکنیدرعایتوار
همهاگروپیروزیمبکشیماگرمابگوییددیدی؟چهرازدیاانحر ای بااول

.ماستموفقیترمزای وهسایمپیروزهمبازبشویمکشاه

خاطره ای از شهید
تایمودمراجآهمنزلبهبود،شدهفارغاماحایاتودایشگاهازکهروزی 
کم خودمحرّروساا یانسایروخایوادهبهکشاورزیامردرباواید
ترددبرایمناسبجادةوآبرساییفاقدماروساایزمانآندر.یماید
هربهاتگرفتتفمیمیظریشهیدروزهاهمانازیکی.بودیقلیّهوسایر
سئولی مکم بارا”پیالبورد“روساایآبرساییمشکرشدهکهشکلی
ورالآبسهرومسطّحآمدورفتبرایراجادهضم ،دروکندحرذیربط
یماید
ای حرّبرایوجودتمامباوبستهمّتبهکمرروزهمانازیایجهدر

هایدرخواستوهایامه.یمودمراجآهذیربطمراکزواداراتبهمشکر
ازروزره.کردمالقاتمساقیمبطورادارات،مسئولی باویوشتبسیاری
ادهجوآ مسئلهپیگیروشدهخارجمنزلازکهبودهمی کارشصبح
کهکردماحساسآمد،منزلبهرمحبیوخساهکهشبی .شود

رادرم،ب:گفامایشانبهغذاخوردنازپس.یداردراکارای ادامهدیگرتوان
پسزاتواییدیمیتنهاییبهشماوطلبدمیرازیادیزمانکارای ایجام
نیدکمیفکراگر:گفتجوا دروشدهسرراشچهرهیاگهان.برآ یدآن
آنکهبلباشم،شدهمأیوسهدفمازکهییستآنبخاطرهسامخساهکه
یخواهماربرددستیگیرممطلو یایجهتاکهاستمهمبرایمکارای قدر
.بود

شهید محمد نظری
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چهاروچهروسیفدوهزارسالدر،فالیزکارمحمودشهید
یا اسالمبهوشدماولدمادی ومسلمانایخایوادهدر

خطومسیروداشتایریشهوعمیحاعاقادی(ص)محمدی
ههیچگویازمسیرای حفظبرایوپذیرفتآگاهایهراامام

وحیاصآزاده،،فریخاهجواییمحمود.یورزیددریغجایفشایی
شجایودردللیک کرد،میصحبتگزیدهوکمکهعارفی
زیادههیچگاهوبودجاریمیهنشومردمبهعشحازغوغایی
.خواستمیهمهبرایراهابهاری بلکهیبود،خواه

تتربیمرکزدایشجویومآرفتوعلمجویایجواییمحمود،
ههجبدروظیفهحکمبهآنبرعالوهوبودمقدسمشهدمآلم
همچنی وداشتشجاعایهحضوریباطرعلیهححیبردهای
وفرهنگ»مسجداشسیاسیومذهبیهایفآالیتمرکز
ازچندتنیهمراهبهرشتالهیجانخیاباندرواقع«دی 

رمسا بهویتوجهودینیآدا رعایتازحکایتدوساایش
وتالشکهبوداسالمیایقال بهیسبتوظیفهادایوسیاسی
.داشتمحلهمسجددرمضاعفکوششی
درشد،اعزامجنگیمناطحبهکهباریآخری درمحمود
هکبودعملیاتمحورشک خطوغواص،فاوعملیاتیمنطقه
وودشمیشناساییبآثیییروهایتوسطغواصیماموریتدر
باودرسایدیمیشهادتبهراویقلبشان،بهتیریاصابتبا

باقیویازاثریهیچوشودمیجابجاپیکرشآ ،تالطم
مایدسیمی

یحطربدی ویمودهجرتکهداشتتآلحآیجاییبهمحمودآری
مراراسابرایوباشیمشهداخوندارامایتبایدکهآموختمابه

ردکهبگذریمراحایبهچیزهاعزیزتری ازاسالموخدادی 
شک خطکهحالیدرفاوعملیاتیمنطقهدر6/۷/۱۳6۴تاریخ
میشهادتبهبآثیونتوسطمظلومایهبود،عملیاتمحورغواص
.بادگرامیاشخاطرهویادوشادروحش.رسد

شهیدنامهوصیت
.کردیاوانیآمتای وصفکهاستبزرگییآمتعزیز،امام

ودخبهراایقال ای باواییمکهدهدتوفیحایشاءاهللخداوید
.دهیمتحویر((عج)زمانامام)ایقال صاحب

اعتاطکشند،میزحمتبسیارکهاسالمیجمهوریمسئولی از
صبرهکبایدمشکالتوکمبودهابرابردروباشیدداشاهکامر
(الفابری معاهللان).کردپیشه

فالیزکارشهید محمود 
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خودتان را بهه طهور   لطفاً 
.کامل معرفی کنید

سالم با 
زینکککککب عابکککککد  بنکککککده 

ماولککککد . سحرخیزهسککککام
ککر قکرآن   حکافظ  ۱۳۸۰سال

کنکککور ۹6۳کککریم، رتبککه  
آمککوزش دایشککجوی ریاضککی، 

الهکدی بنکت ریاضی پکردیس  
. صدر رشت

قههرآن را از چنههد حفهه  
سالگی و به چهه صهورت   

شروع کردید؟  
سالگی در ۱۲حفظ قرآن را از 

جلسکات حفککظ قککرآن اسککااد  
فالح پور و از سوره یاس آغکاز 

.  کردم

اصلی شما در این راه چهه  مشوقان
کسانی بودند؟  
را برای همراهی اشمادرم همه تالش 

در ای  مسیر می ککرد و همچنکی  در   
کنار آن، حمایت و یظارت پدرم را هکم  

.داشام
ن از تجربیات قرآنی خودتان در ایه 

راه برای ما بگویید؟   
مسابقات قرآیی آمکوزش و پکرورش   در 

ره در سطح شهرساان و اساان، ی  دو
شککرکت کککردم و ... مسککابقات اوقککا  و

.مچند رتبه شهرساایی و اساایی دار
موفقیت شما در حفه  قهرآن   رمز 

چه بود؟   
ل موفقیت در گرو عنایت خداوید ماآکا 
. و پس از آن، تالش مسامر فرد اسکت 
به خفوص در امر حفظ قرآن مداومت 
بر اجرای بریامکه هکا و عمکر بکه همکه      
ه توصیه های اسااد، مهم تکری  مسکئل  

.است

و اساتید شما در ایهن راه مربیان 
چه کسانی بودند؟ 

د اساتید ارجمند فالح پور ککه خداویک  
.ایشان را در پناه قرآن حفظ کند

ف چه تاثیری در ابعاد مختلقرآن 
زندگی شما داشته است؟    

مایوس بکودن بکا کاکابی ککه مآجکزه      
اسککت، سککبب افککزایشالنبککی خککاتم 

ه مآنویت شده و به حرککت ایسکان بک   
سمت هکد  ماآکالی کمک  میکنکدس     
حفککظ قککرآن و مککداومت بککر آن بککه   
خفوص در محضر اسکااد فکالح پکور،    
ا روحیه تالش و مسکئولیت پکذیری ر  

.ییز تقویت میکند
ر گسترش فرهنگ قرآنی دمیزان 

شهر شما چگونه است؟   
لف الحمدهلل افراد زیادی از سنی  مخا

بککه خفککوص کودکککان و یوجوایککان در 
اد سطح اساان گیالن از جلسکات اسکا  

به لههرسافالح پور اسافاده میکنند و 
.تآداد حافظان کر افزوده میشود

م نظر شما یک قاری و حاف  کالبه 
ههایی اهلل مجید باید چه ویژگهی  

داشته باشد؟   
ی  قاری یا حافظ قرآن باید از قکرآن 
ش اسافاده کنکد، از تکوفیقی ککه بکرای    

ی یآنک وایک  پیش آمده اسافاده کنکد  
عامر به قرآن باشد، همکواره در حکال   

آیچکه از مقکام   بکه  تاباشد، خودسازی
.رود برسدمی ایاظارایسان 

شههما بههرای شههرکت در انگیههزه 
مسابقات قرآنی چه بود؟    

هایمتالشزدنمح 
عنوان یک معلم آینهده بهرای  به 

آن انس بیشتر دانش آموزان با قر
دارید؟برنامه ایچه 

س مککی شککوداز منبککع یککور، یککور سککاطع 
  بنابرای  فکر میککنم بکه عنکوان یک    

مآلم که بسکیار بکر جامآکه اثکر گکذار     
است، ابادا هر شخ  باید به خودش
بپککردازد، خککودش را تفککحیح کنککد و 
الباه ذکر حقایح قرآن، اعجکاز علمکی  
قرآن و حاکی صکوت دلنشکی  قکرآن     

بودموثر خواهد 
.اهللشاان 

:مصاحبه کننده 
سارا قلی زاده
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ستایشاپلیکیشن

بهرایبجامعوکاربردیاپلیکیشنیساایش
هبریامای .استمذهبیتکالیفآوردنجا

:جملهازاستمانوعیهایبخشدارای
وانمیابخشای درکهقرآنآسماییکاا 
ایاخا اهللکالمازراخودموردیظرسوره
ینهگزایاخا بایاوکردقرا تراآنوکرد

خودیظرموردقاریصدایباراآنصوتی،
ایوا بریامهای درهمچنی .دادگوش
هدساصورتبهتآقیباتوزیاراتادعیه،
هایقابلیتاز.ایدشدهطراحیشدهبندی

ها،بریامهسایرازبریامهای مامایزکننده
سخنراییومولودیمداحی،دایلودوپخش
زییبریامهای یصندوقچهبخشدر.است

شپخیما،قبلهیذر،ثبت:یظیرامکایاتی
.داردوجود...وشرعیاوقاتتقویماذان،

قرآندانشنامهاپلیکیشن

دو واپلیکیش  دایشنامه قرآن، ما  قرآن کریم به همراه ده ترجمه و دو شرح و صوت ده قکاری  در 
.سکت الباه ای  موارد تنهکا قسکمای از خکدمات گسکارده ایک  بریامکه ا      . تفسیر در دسارس قرار دارد

کاکا  در رابطکه بکا قکرآن     ۵۰آموزش تجوید، قرا ت، تالوت، تدریس و روخوایی قرآن، ما  بیش از 
مآمای قرآیی به صکورت  ۵۰۰مآار  قرآیی، ۱6۰مقاله قرآیی، فهرسای شامر ۲۳۰پژوهی، بیش از 

داسکاان قرآیکی و   ۱۳۰مقاله در رابطه با علوم قرآیکی، بکیش از   ۸۰موضو  بندی شده، ارا ه بیش از 
دویسکت و  فهرسای شامر یکفد و بیست حکایات قرآیی، ارا ه احادیث قرآیی در فهرسکای بکالغ بکر   

، (مورد۳۰۰بالغ از ( )علیهم السالم)هفااد حدیث، فهرسای از آیات قرآن کریم در رابطه با اهر بیت 
تآدادی دیگر از قسمت هکای موجکود در ایک     ... مقاله در رابطه با قرآن شناسی و۲۰۰ارا ه بیش از 
.بریامه است

castboxاپلیکیشن

د، عالقمند به دییای صکداها هسکای  اگر 
ایک  بریامککه ی جکامع و کککاربردی را از   

اپلیکیشکنی castbox.دسکت یدهیکد  
و کاکا  پادکسکت جامع برای شنیدن 

ت ای  بریامکه بکرای تقویک   . صوتی است
بآد شنیداری زبکان، صکرفه جکویی در   
هزینکککه و بهکککره گیکککری مناسکککب از  

بکت  تنها با ی  بار ث. استزمان،کارآمد
بکا  یام در ای  بریامکه میاواییکد مطکابح   

هککای خککود را پادکسککتسککلیقه تککان 
ایاخا  و گوش کنیکدس همچنکی  ایک    
تی بریامه امکان شنیدن کاا  های صو

و بریامکه هککای رادیکویی را ییککز فککراهم   
.استکرده 

رادیو عقیقپلیکیشنا

فکی  رادیو عقیح یرم افکزاری تخف پلیکیش  ا
در زمینه گوش دادن، دایلود و جست وجوی 

در ایکک  بریامککه میاککوان   . مککداحی اسککت 
مداحی هکای مخالکف را گکوش داده و شکآر     

هکر ککدام از مکداحان    . آن ها را مشاهده کرد
ا مطرح کشور در رادیو عقیح صفحه ای مجکز 
داریککد و سککازیدگان بریامککه، مککداحی هککای   
مخالف آن ها را در دسکاه هکای مافکاوتی از    
یظر مجالس، مناسبت ها، زمینه های مداحی 

ای  یرم افکزار از  .و ما  شآر تفکی  کرده اید
د را به صورت تخففی فآالیت خو۹۱سال

در حوزه هیئت های مذهبی کشور آغاز ککرد  
و امکان ایجاد پلی لیسکای از مکداحی هکای    

.مورد عالقه کاربران در آن وجود دارد

عشقعلیاپلیکیشن

میخواهیم باران ببکارد، دسکاه جمآکی   وقای 
م وقای میخکواهیم یکذری بپکزی   . دعا میکنیم

ظهر عاشورا کنار هم . می شویمدور هم جمع 
ان سینه میزییم و بهاری  خوشکی هکا برایمک   

ست حقیقت ای  ا. زماییست که باهم هسایم
که دست خدا با جماعکت اسکت، پکس بهاکر     

دعکا  است که باهم و برای هم دعکا کنکیم تکا    
بککرای ایکک  کککار  . مسککاجا  شککودهایمککان
با . ب کنیدرا یفعشقآلیاپلیکیش کافیست 

ی اسافاده از ای  بریامه میاوان دسکاه جمآک  
زیارت عاشکورا، سکوره   ( چهر روز قرا ت)چله

واقآه، یمکاز اول وقکت، تکرک گنکاه و  سکایر      
که در ایک  بریامکه طراحکی    اذکاریو زیارات
زار به ییت ی  یفر از اعضا برگهر روز شده را 
.کرد : گردآورنده

خاییفاطمه 
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خوردی، ای مادر غم خوارمردموغم انقدر

حاج مهدی رسولی

رهنمیگیوقت نمازش دست به پهلو جوان 

فاطمهسید مجید بنی جاج

اشکایبگیکمترمرگازورفتناز
اشبعروسیشفکرزینب،میخوادمادر

حاج محمود کریمی

عزادارهتو خواب هرشبطفلی حسن 
...هی میگه دیوار و هی میگه گوشواره

حاج محمود کریمی

زندستبچه با دعای مادرش 

پویانفرمحمد حسین 

رو سیاه منِ

فاطمهحاج سید مجید بنی 

افطمیه هدی
:گردآورنده

سیده زهرا منظمی

.مورد یظر، کلی  یماییدمداحهای زیر، بر روی عکس مداحیبه منظور دایلود و یا تماشای آیالی  هر ی  از 
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https://s16.picofile.com/file/8420899984/banifateme_manorosvaee.mp3.html
https://s16.picofile.com/file/8420899992/Chand_Vaghtist_.mp3.html
https://s17.picofile.com/file/8420900018/mohammad_hossein_poyanfar_doam_kon_madar_128.mp3.html
https://s16.picofile.com/file/8420900126/6369_1579789393.mp3.html
https://s17.picofile.com/file/8420899584/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%BA%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%92_%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87_.mp3.html
https://s17.picofile.com/file/8420899934/banifateme_javan.mp3.html
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