پیام سرپرست محترم
دانشگاه پیام نور استان به
مناسبت بزرگداشت روز
دانشجو
روزهااای تاااریخی و خاااطره انگیااز و ت ،یرگااذار ،در حاف ااه ملتهااای
متمدن ،فرهیخته و کهن ،پرشامارند و ایان ی ای از مهمتارین د یا
غرور ،افتخار ،سربلندی و تمایز اینگونه ملتها از سایر اقوام اسات .در
تاریخ سراسر سرافرازی و سربلندی ایران زمین که عمری باه قادمت
تاریخ تمدن بشری دارد ،این روزهای ارزشمند کم نیستند ،روزهایی
که به برکت رخداد ع یم انقالب ،رنگ خادایی و اساالمی و ارزش
الهی نیز به خود گرفته اند.
روز  16آذر در تاریخ قیام هاای ساربلند و م لاوم و خموشاانه ملات
ایران یادآور رشادتها و ایستادگی ها و بزرگی دانشجویانی است کاه
در سیاه ترین روزهای قرن حاضر در برابر ظلم و ستم نیارو گرفتاه از
کودتای ناجوانمردانه  28مرداد ،نوری به ظلمت شب استبداد تاباندند
و هر چند غریبانه به شهادت رسیدند اما خون پاکشان حیااتی دوبااره
به قیام فرهیختگان که دانشجویان عزیاز پرچمادار آن هساتند ،دمیاد.
خاطره شهدای سرافراز دانشجو :بزرگ نیا ،قندچی ،شریعت رضاوی
را گرامی داشته و این روز را به همه فرزندان عزیز دانشجو تبریک و
تهنیت عرض می نمایم.

پیام دکتر رستمی ابوسعیدی به
مناسبت بزرگداشت  16آذر و
روز دانشجو
در متن پیام دکتر رستمی ابوسعیدی آمده است:
 16آذر یادآور رسالت آزادگی و خودباوری دانشجویانی است که در برهه
های حساس انقالب و در سنگر علم و دانش با نثار خون خود ،پرچم دار
آزادی اندیشه و استقالل کشور شده و با از خودگذشتگی و ایثار ،اعتالی
امروز ایران را رقم زدند.
خدا را شاکریم که تا امروز ،دانشگاهیان و دانشجویان در راستای این رسالت
بزرگ با پایبندی به آرمان ها و ارزش ها در راه سرافرازی کشور در تمامی
عرصه ها گام برداشته و بسترهای بالندگی و پیشرفت را فراهم آورده اند.
بدون شک نقش آفرینی و حماسه سازی دانشجویان دیروز و اهتمام ویژه
دانشجویان امروز در سنگر علم و دانش ،تضمین کننده استقالل ،آزادگی و
تعالی کشور بوده و امید است بتوانیم با پیشرفت چشمگیر در عرصه های علمی
و پژوهشی و فتح قله های رفیع دانش ،این استقالل را تداوم بخشیم.
اینجانب به نوبه خود ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو ،این روز
بزرگ را به تمامی دانشگاهیان و دانشجویان عزیز تبریک عرض نموده و
موفقیت روزافزون ایران اسالمی را آرزومندم.

رئیس کمیسیون آموزش
وتحقیقات مجلس درمراسم
روز دانشجو در پیام نور
مر کز کرمان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور
مر کز کرمان محمد مهدی زاهدی صبح امروز
در مراسم روز دانشجو در جمع دانشجویان
دانشگاه پیام نور مرکز کرمان به اشاره به
شهادت دانشجویان در  16آذر سال 1332
اظهار داشت16 :آذر نماد یک درک ،بصیرت
وجریان زنده وجاوید دانشجویی در حوزه
آینده نگری وآینده نگاری سیاسی است.
دکترزاهدی با بیان این ه امرورز برخی افراد
در کشور آمری ا را نجات دهنده خود می
دانند افزود :در  63سال پیش ،ماهیت آمری ا
توسط دانشجویان مشخص شدودر روز 16آذر
دانشجویان موضوع است بار ستیزی را به رخ
رژیم منحوص پهلوی وجهانیان کشیدند.
رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس
افزود  :بسیاری از افراد در گذشته نمی دانستند
که ایستادگی  ،مقاومت وشهادت دانشجویان
در 16آذر ،1332امروز به عنوان یک تف ر
حاکم بر تمام جریانات انقالبی سراسر جهان
می شود.
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای
اسالمی بابیان این ه امروزدرجاهایی از کشور
روز 16آذر را جشن گرفته وبه پای وبی
پرداختند  ،افزود، :ما به جنبش دانشجویی
افتخار می کنیم که این جنبش دانشجویی ایران
پیشتاز نهادینه کردن تف ر است بار ستیزی در
دنیابودند.
رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس
افزود  16 :آذر زوز جشن وپای وبی نیست این
روز نماد بصیرت وآرمان خواهی دانشجو است
واز افتخارات است که دانشجو در این روز
مقاومت خلق کرده ومتاسفم از کسانی که در
 16آذر پای وبی کردند.
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای
اسالمی افزود  :در جنگ جهانی دوم وقب از
آن تف راتی مانند کمونیست ولیبرالیسم مقاب
هم بودند ولی در جنگ جهانی با هم متحد
شدند  ،اما این جنبش دانشجویی ما بود که
آمری ا را به عنوان شیطان بزرگ واست بار
شناخت.
دکتر زاهدی با بیان این ه دانشجو نیاز به شادی
دارد ولی نه در روز  16آذر افزود  16 :آذر
روز علمداری دانشجو در مبارزه با است بار
ستیزی وآزادی خواهی است واین جریان
بایدبرای دانشجویان امروز تحلی شود.
رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس
افزود :در  16آذر دانشجو در صجنه است بار
ستیزی حضور پیدا کرد ودست در دست
رهبری امام راح قرار داد وبصیرت افزایی

کردند وجریان متدین وانقالبی را در دانشگاه
راه انداختند وتوانستند  22بهمن را رقم بزنند.
وی افزود :در  16آذر باید تحلی ب نیم که که
در  13آبان دانشجو نه جاسوسی آمری ا را
شناختند وآن را فتح کردند وپیشتاز درک
وبصیرت انقالبی بودند.
دکتر زاهدی با اشاره به افتخارات جنبش
دانشجویی در قب بعد از انقالب ودردفاع
مقدس افزود :در جنگ دانشجویان  18تا 22
سال کشور ما جنگ را مدیریت کردند.
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به توطعه های آمری ا بر علیه
کشورمان افزود :آمری ا از همان روز اول
انقالب وجنگ کشور ما را تحریم کرد حتی
در جنگ ما سیم خاردار نداشتیم این جوانان
ودانشجویان ما بودند که رفتند در صنایع
دفاعی کشور ودنیا را غاف گیر کردند.
وی با اشاره به این ه آمری ا می گوید،گزینه
ن امی را روز میز داریم ،افزود« :دروغ می
گوید» و ماهنوز توان دفاعی خود را نشان نداده
ایم واگر بفهمندحیرت زده می شوند،وگزینه
روی میز آمری ا غلط زیادی است.
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای
اسالمی افزود :در سال  84ما ماهواره مصباح
ساخته شد وکشورهای دوست ما حتی حاضر
نشدند در پرتاب این ماهواره به ما کمک
کنندوجوانان ما تالش کردن ودستگاه ماهواره
بر را ساختند.
وی افزود :در بحث هسته ایی جوانان زیر
30سال ودر راس آنها شهیدان هسته ایی بودند
که دنیا را شگفت زده کردند.
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به پیشرفته های هسته ای
کشور مان افزود :ما تا شش ماه آینده ماهواریی
را پرتاب می کنیم که جهان را حیرت زده
وشگفت زده خواد کردو ماباید در  16آذر
باید اینها را به رخ جهانیان ب شانیم واین
افتخارات دانشجویا ن وجوانان کشور را
تحلی ب نیم.
دکترزاهدی افزود :آمری ا با تمام توان وارد
صحنه شده که به ن ام اسالمی ضربه بزند
وکشوری که روزی نمی توانست سیم خاردار
تولید کند  ،امروز ن ام اسالمی قدرت برتر
ن امی وسیاسی در منطقه است .
رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس
افزود :علی رغم تحریم ما در کشورهای
اطراف ما جنگ ایجاد کرند ولی کشور ما
امروز امن ترین کشور دنیا است.
وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان
وآمری ا بر علیه کشورمان افزود  :آمری ا به
دنبال استحاله دانشجویان ما در زمینه سیاسی ،
علمی وفرهنگی است وبه دنبالپاک کردن
است بار ستیزی از ذهن دانشجویان ما است
وجوانان ما معجزه کردندو جریان مقاومت را

ایجاد کردندوهمین تف ر بسیجی بود که در
سوریه عراق ویمن ونیجریه و ...آمری ا را
زمین گیر کرده است.
رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با
اشاره به جریان نفوذافزود :جریان نفوذ در بین
کسانی که توانایی کار مثبت را دارند مانند ،
جریان فرهنگی  ،سیاسی  ،نخبگی سرمایه
گذاری کرده اند وافراد زیادی را در
کشورهای مختلف از جمله اسرائی آموزش
داده اند و.
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای
با اشاره اشتغالزایی جوانان
اسالمی
ودانشجویان در آینده و مش الت کشور
افزود :امروز دانشجوباید امید نشاط واقعی
داشته باشد ودانشجویی که فارغ التحصی می
شود نباید نگران شغ خود باشد و مامجلس
ودولت بایدبا بر نامه ریزی در دست هم بدهیم
واز توان جوان فارغ التحصی با بصیرت
استفاده بهینه را داشته باشیم .
رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با
بیان این ه امروز بایدنشاط وامید واقعی را به
دانشجو بدهیم افزود:در بر نامه ششم توسعه
برنامه ریزی های در جهت رفع مش الت
جوانان دیده شده که حمایت دولت را می
طلبد ومجلس در قانون گذاری وظیفه خود را
انجام داده وقوانین را مصوب کرده دولت باید
پاسخگو باشدو سرمایه گذاری در حوزهای
مختلف انجام بدهد که جوان در آینده مش
خاصی نداشته باشد .
زاهدی با اشاره به جنگ های سوریه وعرق
افزود :در قرن بیستم آمری ا وبرخی از
کشورهای اروپایی اجالس را تش ی دادند
وتصمیم گرفتند که پایه های جمهوری اسالمی
را در خاورمیانه نابود کنند .القاعده  ،داعش
وجنگ دین علیه دین را ایجاد کردند وبرخی
کورد ن دورن کشور می گویند سوریه وعرق
به ما چه ربط دارند ونمی دانند که جنگ اسالم
علیه اسالم را برای نابودی ن ام اسالمی
درست کرده اند.
وی با اشاره به رهبری ح یمانه امام خامنه ایی
افزود:امروز رهبر ن ام اسالمی توطعه های
دشمنان را در تمام زمینه ها  ،حتی جنگیدن در
سوریه وعراق را ،درک کردند وسردار بزرگ
سلیمانی طراحی عملیاتها را برعهده گرفت
وامروز خار چشم دشمنان از جمله اسرائی ،
آمری ا وآل سعود است.
رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس
افزود :ما امروز به جوانان دانشجو افتخار می
کنیم وباید خودمان را خادم جریان وجنبش
دانشجویی بدانیم وما باید بدانیم ودر  16آدر
باید بگوییم که اقتدار امروز کشور مدیون شما
جوانان دانشجو است.

بلوچستان  -ایرانشهر و چابهار و سراوان و زاهدان  -دستهایی اختالف و تفرقه بین شیعه و سنّی را تحریک
شاید جالب باشد که بدانیم ایدهی
نامگذاری هفتهای بهنام «وحدت» ،مربوط با آنهائی که بحمداهلل زنده هستند ،رفیقیم ،نزدی یم ،میکنند .سرِ همین اختالفات ،همدیگر را کافر و
صمیمی هستیم .من آنجا تبعیدی بودم ،دستگاهها فاسق و فالن میدانند و میکشند .این است که من
به دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی
ایران نیست .این نامگذاری پیش از انقالب نمیخواستند بگذارند تالشی از سوی ما انجام بگیرد؛ ت،کید میکنم و این ن تهی اساسی است .بله؛ از
نیز در سیستان و بلوچستان اجرا شده است؛ اما در عین حال ما گفتیم بیائید کاری کنیم که یک دوستان و علمای عزیز خیلی متش ّرم که تالش
زمانیکه حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر نشانهای از اتحاد شیعه و سنی را در این شهر نشان کردید؛ اما این تالش را تعمیق کنید و به دوستیها
معظم انقالب در ایرانشهر روزگار تبعید خود بدهیم؛ که این مسئلهی هفتهی وحدت  -و دت نبی عمق ببخشید؛ هرکدام هم در مذهب خود پایدار و
اکرم در دوازدهم ربیعا ول به روایت اه سنت ،و ابت قدم بمانید .بحث علمی و ف ری و غیره هم به
را سپری میکردند .
در هفدهم ربیعا ول به روایت شیعه  -آن روز به جای خود محفوظ ،خیلی خوب است و مانعی هم
روایت این نامگذاری را از سخنان رهبر
ذهن ما رسید و در ایرانشهر آن را عم کردیم؛ یعنی ندارد .اما مراقب اختالف باشید؛ مراقب مردم باشید؛
انقالب اسالمی بخوانیم:
ر
ف
یک
این
.
گرفتیم
جشن
هفدهم
تا
دوازدهم
از
مراقب دست دشمن باشید1381/12/02 .
عمیقی بوده است ،مال امروز و دیروز نیست.
13۹0/0۷/2۵
*علما به ندای وحدت پاسخ مثبت دادند
* فکر وحدت اسالمی یک فکر زودگذر
اوّلِ انقالب هم اوّلین نقطهای که امام ،هی،ت اعزام
نیست
ف ر وحدت اسالمی یک ف ر زودگذرِ تازهپا نیست ،کردند ،گمان میکنم بلوچستان بود .بنده را
بل ه از اعماق دل ما میجوشد .سنّی برای خود سنّی خواستند ،یک ح م هم نوشتند که در رادیو خوانده
است ،شیعه هم برای خود شیعه است ،هرکدام عقاید شد .من با جماعتی راه افتادم و به بلوچستان رفتم.
مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی مالزهی آن موقع
و مناس ی دارند و هیچ کدام دیگری را مجبور
نمیکند که مث من وضو بگیر یا اعمال دیگر را مث حیات داشتند؛ رفتیم ایشان را در سراوان دیدیم .
•شکلگیری اولین هفته وحدت در دوران من انجام بده .حقیقت این است که هر دو به خدای غرض؛ دوستان فراوانی از مجموعهی علمای منطقه
واحد ،قبلهی واحد ،پیامبر واحد ،اهداف و ارزشهای بودند که به ندای وحدت پاسخ مثبت دادند .با تر از
تبعید
واحد و به اسالم واحد معتقدند .چرا اینها را فراموش این بگویم؛ در دلِ خودشان حقیقتاً این ندا وجود
ی ی از ابزارهای همیشه مورد استفادهی دشمنان
کنیم؟! من در همان روزهایی که تبعید بودم  -آقای داشت .جامعهی ایرانی و اسالمی از این وحدت سود
ملتهای مسلمان برای اختالف ،مسئلهی اختالفات مولوی قمرالدّینی اینجاست  -پیغام دادم ،خودم به برد .اوای انقالب با ایجاد درگیری و با استفاده از
مذهبی ،شیعه و سنی و از این قبی بوده .دعوا درست مسجد ایشان رفتم و گفتم بیایید این یک هفته میان بعضی آدمهای ناباب توانستند در ایرانشهر و جاهای
کنند ،اختالف ایجاد کنند ،برادران را به جان هم هفده ربیع  -که ما شیعهها هفده ربیع را روز و دت دیگر کارهایی ب نند؛ لی ن به جایی نرسید و اختالف
بیندازند ،اختالفات را بزرگ کنند ،برجسته کنند ،پیغمبر میدانیم و جشن میگیریم  -و دوازده ربیع را مورد ن ر آنها بحمداللّه به وجود نیامد ...
موارد اشتراک و اتحاد را ضعیف کنند ،کمرنگ  -که شما سنّیها روز و دت پیامبر میدانید  -جشن
کنند ،یک چیز کوچک را بزرگ کنند ،برجسته بگیریم .ما بگیریم ،شما هم بگیرید .ایشان هم قبول من خودم همان سفری که آمدم ،در ایرانشهر همهی
رؤسای طوایف را جمع کردم و در جلسهای با آنها
کنند؛ این همه نقاط اشتراک را که بین برادران سنی کرد .
اتّفاقاً در همان روزهای اوّل و دوم در ایرانشهر سی صحبت کردم و گفتم ن امِ جمهوری اسالمی بنا دارد
و شیعه هست ،کوچک کنند ،ضعیف کنند؛ این
کاری است که دائم انجام گرفته است ،ا ن هم دارد آمد و بساط همه چیز را به هم زد و ما در کار امداد که در سرتاسر کشور عدالت واقعی را اجرا کند؛ لذا
مردم افتادیم و نتوانستیم کاری انجام دهیم .به این ظلم و تعرّض و تبعیض را بین استانها و طوایف
انجام میگیرد .
جمهوری اسالمی از اولین روز در مقاب این توطئه چیزها توجّه داشته باشید .خوب؛ طبیعی است که هر کشور هیچ تحمّ نمیکند و شما به این امر کمک
ایستاده است؛ علت هم این است که ما مالح هی کسی برای عقاید خود احترام و ارزش قائ است .اما کنید .به آنها گفتم که این ن ام از ن ام قب به مراتب
نیرومندتر است؛ چون آن ن ام به دستگاههای امنیتی
کسی را نمی نیم؛ این عقیدهی ماست .قب از این ه اگر زید به عقیدهی خود احترام میگذارد ،مگر
مستلزم این است که به عقیدهی عمرو اهانت کند؟! و اطّالعاتی و سالحِ خودش متّ ی بود؛ اما این ن ام
ن ام اسالمی تش ی بشود ،برادران ما ،بزرگان
نهضت ،بزرگان مبارزهی انقالبی در آن روز  -که یا اگر عمرو به عقیدهی خود احترام میگذارد ،مگر به عواطف و دلها و عالیق مردم متّ ی است .
هنوز خبری از ح ومت اسالمی و جمهوری اسالمی مستلزم این است که به زید اهانت کند؟! چرا؟!
13۷۹/08/16
نبود  -در جهت وحدت شیعه و سنی تالش می ردند .دشمن همین را میخواهد و این آتش عجیبی است
)  22آذر –  2۷آذر ) 13۹۵
اگر مشتع شود .
من خودم در بلوچستان تبعید بودم .
از آن زمان تا حا با علمای سنی حنفی شهرهای ا ن شما ببینید در همین همسایگی این مرز ما،

مرحوم شهید مفتح ،عالوه بر اینکه یک روحانی برجسته و فداکار و روشنف ر و آشنای به نیاز زمان
بود ،خصوصیتی داشت که در تعداد معدودی از فضالی آن زمان این خصوصیت وجود داشت؛ و آن
قدرت ارتباطگیری با نس جوان و دانشجویان و کسانی که مای بودند پیام دین را با زبان روز از
یک روحانی و یک عالم به دین بشنوند  ...تصادفی هم نیست که روز اتحاد دانشجو و روحانی ،یا
حوزه و دانشگاه روز شهادت ایشان قرار داده شده است ،چون انصافا حلقه وصلی بود متناسب با
چنین خصوصیتی .خدای متعال پاداش این شهید عزیز را داد و آن شهادت بود .شهادت پاداش بزرگ
و اجر ع یمی است و خدای متعال بندگان صالح خود – از جمله این بنده صالح – را از این اجر محروم
ن رد؛ امیدواریم درجاتش روزبهروز عالی باشد.
مقام معظم رهبری

 -خطبه نماز جمعه 26/9/78

(  27آذر )1395

تقویم را که ورق بزنیم  17ربیع االول ،روز والیت پیامبر مهربانی ها روزی است برای پاسداشت اخالق نیک و مهر ورزی .
این جمله را خیلی دوست دارم که آدمیزاد است و اخالق ،انسان است و مهرورزی ،چون اگر این دو خصلت را از بنی بشر بگیرند دیگر چیزی برایش نمی ماند
جز یک اس لت در حرکت.
چه خوب می شد اگر همه مردم به تقویم فردا نگاه می کردند و این دو واژه چاپ شده روی ورق ،تلنگری به آنها می زد؛ اخالق و مهرورزی.
اخالق که باشد ما با هم رفتار انسانی می کنیم ،بنابراین هر آنچه را که برای خود می پسندیم برای دیگران هم می خواهیم و هر آنچه که به خودمان روا نداریم
برای دیگران نمی خواهیم .پس با اخالق می شود همه بددهانی ها ،توهین ها ،زودجوش آوردن ها ،بخ ها وکم بینی ها و قضاوت های ناروا را حذف کرد.
مهرورزی هم که باشد همه روزنه های بی مهری در وجودمان مسدود می شود و ما می مانیم با ذهن و قلبی که از آن محبت می تراود بی آن که برایش فرق کند
کسی که محبت به او نثار می شود ،کیست .آدم های مهربان حتی اگر مهربانی نبینند دست از مهربانی کردن برنمی دارند ،چون آموخته اند همه آدم ها یق
محبت اند و آنهایی که آدم های بدتری هستند ،بیشتر نیازمند محبت.
آخر ِمهرورزی ،اخالق است یا شاید وقتی اخالق به اوج می رسد مهرورزی ظاهر می شود و این نزدی ی عجیب بهترین بهانه است برای نامگذاری فردا با این دو
واژه.
این دو واژه در زندگی مهم و حیاتی است چون خیلی از ما مدام حس های بدی را در زندگی تجربه می کنیم که نتیجه نبود این دو عام در زندگی مان است.
زمانی که با افراد پیرامونمان مغایر موازین اخالق برخورد می کنیم غیر از این که او را رنجانده ایم خودمان هم رنجیده ایم و یک معادله باخت ا باخت را تدارک
دیده ایم که جز تلخی عایدی ندارد .وقتی با آدم هایی که با ما دمخورند مهربانانه رفتار نمی کنیم باز همین وضع پیش می آید و دو سوی ارتباط صدمه می
خورند.
( 2۷آذر )13۹۵
پس چرا تا اخالق و مهرورزی هست ،بی اخالقی و بی مهری را انتخاب می کنیم ،مگر ما با خودمان دشمنی داریم؟
یلدا نام فرشتهای است ،با بلند .با تنپوشی از شب
و دامنی از ستاره .یلدا نرمنرمک با مهر آمده بود .با
اولین شب زمستان آمده و هر شب ردای سیاهش را
قدری بیشتر بر سر آسمان میکشد تا آدمها زیر گنبد
کبود آرامتر بخوابند .یلدا هر شب بر بام آسمان و در
حیاط خلوت خدا راه میرفت و به ی خوابهای
زمین ییاش را زمزمه میکرد .گیسوانش در باد
میوزید و شب به بوی او آغشته میشد
.یلدا شبی از خدا پارهای آتش قرض گرفت .آتش
که میدانی ،همان عشق است .یلدا آتش را در دلش
پنهان کرد تا شیطان آن را ندزد .آتش در وجود یلدا
بارور شد
.فرشتهها به هم گفتند :یلدا مادر خورشید است .و
هر شب قطرهقطره خونش را به خورشید میبخشد و
شبی که آخرین قطره را ببخشد ،دیگر زنده نخواهد
ماند.
فرشتهها گفتند :فردا که خورشید به دنیا بیاید ،یلدا
خواهد مُرد.یلدا همیشه همین کار را میکند؛ میمیرد
و به دنیا میآورد .یلدا آفرینش را ت رار میکند.

دختر یلداست و یلدا نام همان فرشتهای است که
روزی از خدا پارهای آتش قرض گرفت.
این جشن در ماه پارسی «دی »قرار دارد که نام
آفریننده در زمان قب از زرتشتیان بوده است که
بعدها او به نام آفریننده نور معروف شد،همان که
در زبان انگلیسی ”“dayخوانده می شود .یلدا و
جشنهای مربوطه که در این شب برگزار می
شود،یک سنت باستانی است.یلدا یک جشن آریایی
است و پیروان میتراییسم آن را از هزاران سال پیش
در ایران برگزار می کرده اند.یلدا روز تولد میترا یا
مهر است.
دکتر محمود روح ا مینی روایت جالبی از یلدای
مردم کرمان ذکر می کند .بنا به روایت او مردم
کرمان تا سحر انت ار می کشند تا از قارون افسانه ای
استقبال کنند .قارون در لباس هیزم ش ن برای
خانواده های فقیر ت ه های چوب می آورد .این
چوب ها به طال تبدی می شوند و برای آن خانواده،
روت و برکت به همراه می آورند.

یلدای هب یاد ماندی ( دااگشنه ایپم نور مرکز رفسنجان)

( 30آذر ) 1395

راستی ،فردا که خورشید را دیدی ،به یاد بیاور که او
م
گ
خدا یا  ،هب بارش باران ،رزق اهی پاک و طیب را کا ل و فراوان ردان

( صحیفه سجادهی – دعای  19بند )5

ساعات مالقات عمومی با ریاست دانشگاه پیام نور استان کرمان
چهارشنبه ها از ساعت  9الی 12
مکان :کرمان  -بلوار کوثر -ستاد استانی دانشگاه پیام نور استان کرمان

ماهنامه ستاره نور
صاحب امتیاز :دانشگاه پیام نور استان کرمان
نشانی :کرمان – بلوار کوثر -نرسیده به کمربندی -روابط عمومی دانشگاه

پست الکترونیکیravabetkerman@yahoo.com :
تلفن( 03432469852 :داخلی )333

