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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

هــای شــان؛ پرچم هــای سیاه که با وزش نسیم
گرم خرداد حرکت می کرد ،خبر ناگوار را دوباره
برایت مــرور می کــرد .او بــرای تحولی عظیم در
سرزمینی که در دست رژیم ستمگر طاغوت بود،
آمد و حاال با سفر خود به دنیای ابدی ،یک دنیا
غصه را برای دلدادگان خود باقی گذاشت؛ به
خصوص آن هایی که در روستاها و شهرستان
های دور از تهران بودند این دوری را تاب نمی
آوردند و هر طوری بود دوست داشتند خودشان
را برای وداع با رهبر فقیدشان برسانند.
عشق به امــام خمینی(ره) بــود که بسیاری از
شهروندان بجنوردی را در دل شب به آن جا
رساند و انتظار چقدر طوالنی بود برای آخرین
دیدار.

 I Iبی پناهی

«ایزانلو» شهروندی که در زمــان رحلت امــام در
روستای شان مشغول زراعت بود ،با شنیدن این
خبر ،سراسیمه خود را به شهر می رساند و شهر در
حال تدارک برای عزاداری بود .پرده ها و پرچم
های سیاه در همه جا دیده می شد .او طاقت نمی
آورد در شهر بماند و به عزاداری در این جا بسنده
کند و با پیغام  ،خانواده اش را در جریان سفرش به
تهران می گذارد.
او درباره این سفر خاطره انگیزش می گوید :خوب
شد رفتم ،اگر نمی رفتم آرزویش به دلم می ماند،
همان طور که آرزوی شهادت در دلم ماند.
او که  2نفر از دوستان همرزمش را در جبهه از
دست داده است ،می افزاید :ما جوانان انقالبی
که در پیش از انقالب و بعد از آن ،رهنمودهای امام
خمینی(ره) را آویزه گوش مان کرده بودیم وقتی
خبر رحلت ایشان را شنیدیم گویا یتیم شدیم.
حس و حالم را در آن لحظه که این خبر را شنیدم
نمی توانم بیان کنم .احساس خأل و بی پناهی می
کردم و گویا دنیا برایم به پایان رسیده بود.

برگی از خاطرات روز جانسوز رحلت امام خمینی(ره)

روز یتیمی

گروه گزارش
صدای شیون مرد و زن از هر کوی و برزن می آمد؛
«ایران» بی پدر شده بود ،دردی جانکاه و دلتنگی
یار ،آرام و قرار را از صاحبان عزا گرفته بود .هنگام
اعــام رحلت امــام خمینی(ره) ،بنیانگذار کبیر
انقالب اسالمی ایران از شبکه اول سیما ،همه در
ماتم فرو رفتند ،به سر و صورت خود زدند و برای
دلداری دادن و عزاداری به کوچه ها و خیابان ها
آمدند تا با یکدیگر همدردی کنند.
همه جا غم بود و اشک و صحبت از پیوستن روح
خدا به خدا و خداحافظی با پیر جماران بود که
جمعیت میلیونی را به پایتخت کشاند تا در مراسم
تشییع و خاک سپاری پیکر پاکش شرکت کنند.
صاحب عزا ،تمام ایران بود؛ کشوری که در انقالب
 57با رهنمودها و مجاهدت های این بزرگ مرد
به پیروزی رسید و بعد از انقالب ،زیر سایه این پدر
دوراندیش و فرزانه رشد کرد و امروز بالندگی اش
را مدیون سنگ بنایی است که او گذاشته و تحت
رهبری حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی،
حضرت آیت ا ...العظمی خامنه ای ،در اوج افتخار
و بالندگی قرار دارد.
حاال ما مانده ایم با خاطره آن روزی که اگرچه
تلخ و غمبار بود امــا روزی تاریخی و اوج عظمت
دلدادگان ،شیفتگان و رهروان راهش در مراسم
تشییع و خــاک سپاری امــام (ره)در دفتر تاریخ
این مرز و بوم ثبت شد .با وجود گذشت بیش از
 3دهه ،خاطره آن روز تلخ و غمبار در ذهن مردان

و زنان کشورمان باقی مانده است .جمعیتی که
حضور بی شمارشان در قاب دوربین های داخلی
و خارجی نشست و امــروز می توان با مراجعه به
آن ها و البته با شنیدن خاطرات آن دوران یک بار
دیگر عزاداری برای ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب
اسالمی را مرور کنیم.

 I Iاشک های روی برگه های امتحان

«محمدی» یکی از شهروندان بجنوردی است که
در سال  68در حال خدمت در کسوت معلمی بود.
او با اشاره به این که خبر رحلت امام(ره) را یکی
از همکارانش از طریق تلفن به وی داد ،می گوید:

 I Iاوج عظمت عزاداری

در حال تصحیح برگه های امتحانی دانش آموزانم
بودم وبا شنیدن این خبر آن قدر گریه کردم که
جای اشک هایم روی برگه های امتحان مانده بود
و تا ساعت های زیادی بغض امان نمی داد تمرکزم
را بازیابم و بتوانم کارهایم را انجام دهم.
او فردای همان روز با  2نفر از همکارانش به گفته
خودش به زور خودشان را در خــودروی شخصی
ناظم مدرسه جا می دهند و  6نفری با پیکان راهی
تهران می شوند تا در مراسم تشییع پیکر امام (ره)
شرکت کنند.
دنیا هم بــرای شــان سیاه شــده بــود ،مثل لباس

ما جوانان
انقالبی که در
پیش از انقالب
و بعد از آن،
رهنمودهای
امام
خمینی(ره) را
آویزه گوش
مان کرده
بودیم وقتی
خبر رحلت
ایشان را
شنیدیم گویا
یتیم شدیم

در عین حال« ،غالمرضا نــوروزی» یکی دیگر از
شهروندان بجنوردی با بیان بخشی از خاطره
خود در  14خرداد  68می گوید :زمانی که این
خبر غم انگیز را شنیدم هــمــراه همسر و مــادر
همسرم ســوار اتــوبــوس شدیم و خــودمــان را به
مصالی تهران رساندیم اما ازدحــام جمعیت آن
قدر باال بود که مراسم به روز بعد موکول شد و ما به
همراه بقیه عاشقان امام(ره) در همان جا ماندیم.
او که به دلیل جمعیت زیــاد ،از دور نظاره گر
محفظه شیشه ای که پیکر مطهر امام(ره) در آن
قرار داشــت ،بود ادامــه می دهد :در مسیری که
حرکت می کردیم تا خودمان را به محل برگزاری
مراسم برسانیم ،خیلی از پیرزنان و پیرمردانی را
می دیدیم که در گوشه ای نشسته بودند و گریه
می کردند .بعضی از شرکت کنندگان گل دست
شان بود و برخی عکس امام(ره) .همه جا حال
و هوای عجیبی داشت که وصف ناپذیر است و با
زبان نمی توان آن ها را بیان کرد.
او اظهار می کند :حتی آفتاب سوزان و جمعیت
خــروشــان هــم نمی توانست جــلــوی قــدم های
عــــزاداران را بگیرد و آن قــدر در اوج عظمت
عزاداری غرق شده بودیم که اصال متوجه نشدیم
مسیر طوالنی را کی و چگونه سپری کرده و به
مقصد رسیده ایم.
او که تاکنون در تمام مراسم بزرگداشت سالگرد
ارتحال امام(ره) شرکت کرده است ،می افزاید :از
دور دست هلیکوپتر حامل پیکر امام(ره) را دیدم
که آمد اما به دلیل جمعیت زیاد نتوانست بنشیند
و دوباره پرواز کرد .عزاداران از خود بیخود شده
بودند و طاقت دور شدن از امام شان را نداشتند.
او کــه در مــراســم تشییع پیکر شهید سپهبد
«سلیمانی» نیز شرکت کــرده بــود ،تصریح می

کند :ایــن  2مراسم بــزرگ ترین مراسم تشییع
در تاریخ انقالب اسالمی و نشان دهنده ارادت
این سرزمین به این  2بزرگواری است که اگر چه
اکنون در میان ما نیستند اما آثارشان و یادشان
همچنان باقی و جاری است.
او با اشاره به این که کسانی که خانه های شان
در مسیر عــزاداران بود ،درهای شان را باز کرده
بــودنــد و بین مــردم آب پــخــش مــی کــردنــد ،می
گوید :مردم همه سنگ تمام گذاشتند و در میان
آن ها حتی افرادی بودند که اگر چه دل شان با
نظام نبود اما از این اتفاق غمگین شده و به خیل
عزاداران پیوسته بودند.

 I Iهق هق گریه در خانه

«شعبانی» هم که در آن زمان دانش آموز کالس
سوم راهنمایی بود ،می گوید :فصل امتحانات بود
و سخت در حال درس خواندن و آماده کردن خود
برای امتحان ریاضی بــودم ،دختر همسایه مان
که همکالسی بودیم ،صدایم کرد و خبر رحلت
امــام(ره) را داد .تا این موضوع را به پدر و مادرم
گفتم شوکه شدند اما باور نکردند و وقتی تلویزیون
را روشن کردند هر  2با صدای بلند زیر گریه زدند؛
گریه های بی امان و اشک های بی پایان.
بعد از یک ساعت همراه والدینش به خیابان می
روند و کسبه و بسیاری از شهروندان لباس سیاه
پوشیده و در حال سیاه پوش کردن شهر بودند.

گزارش
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« I Iروح ا»...

یکی دیــگــر از شــهــرونــدان کــه در هــمــان زمــان
نخستین فرزندش به دنیا آمده بود ،می گوید :یک
روز قبل از رحلت امام (ره) ،خداوند به ما پسری
عطا کرد که برای انتخاب اسم دچار تردید شده
بودیم امــا با شنیدن خبر رحلت جانگداز امام
بزرگوارمان ،به یاد ایشان تصمیم گرفتیم نام «روح
ا »...را روی فرزندمان بگذاریم.
«جعفری» با تاکید بر این که ما هر چه داریم از
امام (ره) داریم ،می افزاید :هر سال برای مراسم
سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به مرقد ایشان
می رفتم اما متاسفانه امسال شرایط کرونایی
اجازه برگزاری این مراسم را نمی دهد بنابراین
در خانه خــودم یاد و خاطرش را زنــده نگه می
دارم.
روز غمبار ایـــران در چــهــاردهــم خـــرداد سال
 1368در تقویم به ثبت رسید تا هر ســال در
این روز به عزای بزرگ مردی بنشینیم که بت
طاغوت را با خردمندی و دوراندیشی شکست و
برای مان استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی را
به ارمغان آورد .حاال با وجود گذشت  31سال از
رحلت امام خمینی(ره) این ارمغان گران قدرش
را ارج می نهیم و با جــان و دل از آن صیانت
می کنیم .یاد و خاطره رهبر کبیر و فقید ایران
اسالمی گرامی باد.

گفت و گو
نماینده ولی فقیه بیان کرد:

ویژگی های شخصیتی امام

(ره)

شخصیت امـــام خــمــیــنــی(ره) دارای ابعاد
گوناگون و بسیار شخیص و شاخص است و
نمی توان از یک زاویه به آن نگاه کرد.
نماینده ولــی فقیه در خــراســان شمالی با
بیان این مطلب در گفت و گوی اختصاصی
با خبرنگار ما اف ــزود :اگــر از نظر فردسازی
امـــام(ره) را ببینیم ،او انسانی خــود ساخته
بــود که اول صالح شد و بعد مصلح .انسان
هایی که خودشان را تربیت و پاک می کنند
و بعد می خواهند جلوداری و امامت کنند،
موفق هستند .آیت ا«...یعقوبی» گفت :یکی
از ویژگی های ایشان این بود که پیش از این
که به مردم بگوید ،خودش به آن چه رسیده
بود باور و عمل کرده و به معنای واقعی کلمه،
عبد صالح خدا شده بود ،به همین دلیل می
خواست مــردم را متوجه دین کند و آن را به
صحنه بــیــاورد .او با اشــاره به این که صدای
امام خمینی(ره) ،آشناترین صدا برای مردم
و صــدای فطرت شان بــود ،ادامــه داد :همان
صدایی بــود که انبیا و اولــیــای الــهــی(ع) در
طول تاریخ ،بشریت را به آن فرا می خواندند
و دعوت می کردند؛ آزادگی ،انسانیت ،عزت،
سربلندی ،اعتماد به نفس ،کرامت ،توکل به
خدا و خیرخواهی دیگران .وی تصریح کرد:
اولین پایه شخصیتی امـــام(ره) ایــن بــود که
انسانی خود ساخته ،سالم و صالح و همین پایه
شخصیت او بود که توانست یک امت بسازد و
یک جامعه جهانی را متوجه اسالم کند و به
مستضعفان امید ببخشد و نجات دهد.
او افزود :دومین ویژگی امــام(ره) این بود که
خودش را هیچ وقت ندید ،او همیشه خدا را
می دید .آن هایی که خدابین هستند کارشان
روشــن جلو مــی رود و آن هایی کــه گرفتار

خود و خودبین هستند همیشه کارشان گره
می خــورد .این که همه موانع از جلوی پای
امــام(ره) برداشته شد به این دلیل بود که به
جز خدا به چیز دیگری نمی اندیشید زیرا او از
خودش عبور کرده بود.
امام جمعه بجنورد افزود :امام(ره) با صداقت
با مردم برخورد کرد ،تلون نداشت بلکه تدین
داشــت.امــام (ره) یک رنــگ بیشتر نداشت؛
رنگ دیانت .با انسان های متلون هم میانه
ای نداشت و لذا توانست مسیری را که آغاز
کــرده بــود به پایان برساند و به سالمتی از
همه سنگالخ ها و موانع عبور بدهد و در این
مسیر کسی نتوانست سرعتگیر برای او ایجاد
کند چون راه را با خداباوری و خود سازی اش
هموار کرده بود.
او ویژگی دیگر امــام(ره) را صادق و یکدست
بــودن ایــشــان دانــســت و ادام ــه داد :ظاهر و
باطن او یکی بود ،خود را خدمتگزار مردم می
دانست و همین امر موجب شد از اقصی نقاط
عالم سرباز بگیرد .او خاطرنشان کرد :نکته
بعدی این است که امام(ره) شخصیت کلیدی
داشت ،او راه های خیر را روی امت باز کرد و
راه های شر را بست.آیت ا ...یعقوبی که کتاب
«خیمه خمینی (ره) » را در دست چاپ دارد و
در آن به شخصیت و سیره امام راحل پرداخته
است ،اضافه کرد :امام(ره) در مقابل مصیبت
ها صبور بود به طوری که وقتی فرزندش شهید
شد خم به ابــرو نیاورد و آن را لطف خداوند
دانــســت .خــود ایــن صــبــوری بــه او درجــاتــی
داد که توانست امت را به پرواز در بیاورد.او
اظهارکرد :امام(ره) با سالمتی و تعالی زندگی
کرد و در برابر مستکبران و زورگویان ،راست
قامت ایستادگی کرد.

اخبار

برترین های جشنواره «حدیث فرزندان» معرفی شد

 6اثر در مرحله نهایی پویش ملی «با کتاب در خانه»

توزیع بسته های معیشتی

نخستین جشنواره «حدیث فــرزنــدان» ویــژه دانــش آم ــوزان زیــر  15ســال ،برترین هــای خــود را معرفی
کرد .سرهنگ «اسماعیل نامنی» ،فرمانده تیپ  130شهید دلجویان بجنورد در آیین پایانی این جشنواره
که به همت فعاالن کانون فرهنگی ،هنری «مصباح الهدی» و با محوریت آموزش احادیث برگزار شد،
بهترین الگو و سرمشق برای فرزندان را بهره گیری از بیانات نبی مکرم اسالم (ص) و روایات و احادیث اهل
بیت(ع) بیان و تصریح کرد :با بهره گیری از احادیث و روایات ،آینده خوبی را برای آنان ترسیم خواهیم
کرد.حجت االسالم حسین حیدری ،رئیس عقیدتی ،سیاسی کارکنان تیپ  130شهید دلجویان بجنورد نیز
توسل به قرآن و تمسک به احادیث ائمه اطهار(ع) و عمل به آن ها را راه سعادت انسان ها بیان کرد و افزود:
برگزاری جشنواره حدیث ،نوجوانان را بیشتر ترغیب به حفظ و نشر احادیث ائمه اطهار(ع) خواهد کرد.طبق
اعالم ستاد ارتباطات رسانه ای فهما 92 ،تن از کودکان و نوجوانان در این مسابقه شرکت کردند که در این
آیین از  19نفر برتر تقدیر به عمل آمد.

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی از راهیابی  6اثر از دانش
آموزان این استان به مرحله نهایی پویش ملی «با کتاب در خانه» خبر داد«.رضا رضایی» گفت :هیئت داوران
این پویش پس از بررسی هزار و  ۳۸اثر رسیده به دبیرخانه ٢٠٠ ،اثر را که حاوی خالقیت در اجرا ،ارائه
الگوی مناسب ترویج کتاب خوانی ،جذابیت شنیداری و دیداری ،حفظ زمان بندی مناسب و توجه به گسترش
بهداشت فردی و اجتماعی بود ،انتخاب و معرفی کرد.وی با بیان این که داوری مرحله نیمه نهایی پویش
ملی «با کتاب در خانه» در  4بخش قبل از دبستان ،دبستان ،متوسطه اول و دوم در ابتدای خرداد انجام شد،
اظهارکرد :داوری مرحله نهایی این طرح در حال برگزاری است و اسامی برگزیدگان این جشنواره نیمه دوم
خرداد اعالم خواهد شد.وی برگزیدگان استانی در پویش ملی «با کتاب در خانه» را میعاد ضیغمی و آرتین
وقار موسوی از بجنورد ،ثمین نوری دلدار ،آسنا جعفرزاده ،ساینا ابراهیم زاده و ریحانه اکبرپورسکه از شیروان
در بخش دبستان بیان کرد.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امام رضا(ع) اسفراین از توزیع  4مرحله بسته معیشتی در بین خانواده های
نیازمند و آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داد« .بهزاد داورپناه» با بیان این که از ابتدای شروع قرنطینه
و مبارزه با شیوع ویروس کرونا فعالیت های کانون و اهالی مسجد به طور خودجوش آغاز شد ،افزود :جوانان
و نوجوانان عضو مسجد و فعاالن این کانون ابتدا ضدعفونی بیمارستان ویژه درمان بیماران کرونایی و
ضدعفونی مسجد و معابر شهری به ویژه خیابان امام رضا(ع) اسفراین را در  2مرحله انجام دادند.وی ،در
بخشی دیگر به تشریح اقدامات خیرخواهانه و خودجوش این کانون و تالش همدالنه اعضای کانون و فعاالن
بسیج در این مسجد برای جذب خیران و کمک به خانواده های آسیب دیده از شیوع کرونا اشاره کرد و گفت:
با مشارکت افراد خیرخواه در  4مرحله توزیع بسته های غذایی در بین خانواده های نیازمند صورت گرفت.
وی ادامه داد :بر این اساس  128بسته غذایی به ارزش  100هزار تومان شامل برنج ،روغن مایع ،رب گوجه
فرنگی ،ماکارونی ،پنیر ،گوشت مرغ و گوشت قرمز در میان آسیب دیدگان توزیع شد.

