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سید محمد حسن موسوی

 12فروردین :روز جمهوری اسالمی
همهپرسی نظام حکومتی ایران ،پس از
پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام
خمینی (ره) و رأی مثبت اکثریت قاطع
(98/2درصد) ملت به نظام جمهوری
اسالمی ،بزرگترین تحول کشور
ایران پس از انقالب افتخار آفرین
 22بهمن بود .اگر چه مردم مسلمان
ایران در جریان انقالب اسالمی نیز
بارها خواستار برقراری جمهوری
اسالمی در کشورشان شده بودند ،اما
حضرت امام ،پس از پیروزی انقالب،
در برگزاری یک همهپرسی از مردم،
در مورد نوع نظام آینده ایران تأکید
کردند .نتیجه این نظرخواهی نه تنها
معدود مخالفان حکومت اسالمی را
منزوی کرد ،بلکه به همه جهانیان
نشان داد که مردم ایران خواهان نظامی
مردمی بر اساس تعالیم و قوانین دین
مبین اسالم هستند .تشکیل جمهوری
اسالمی نه تنها ارادهی ملت ایران
بر تعیین سرنوشت خود را تثبیت
کرد و برای آنان استقالل و آزادی
به ارمغان آورد ،بلکه این بارقه امید
در دل محرومان و مستضعفان جهان
درخشید که بعد از قرنها رنج و درد،
جلوهای از وعده خاوند تبارک و تعالی
را شاهد باشند .بنیانگذار جمهوری
اسالمی حضرت امام خمینی (ره) در
پیامی به مناسبت یوماهلل  12فروردین
فرمودند« :صبحگاه دوازهم فروردین
که روز نخستین حکومت اهلل است ،از
بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی ماست
و ملت ما باید این روز بزرگ را عید
بگیرند و زنده نگه دارند .روزی که

ی هستهای
 20فروردین :روز فناور 
20فروردین ماه سال  1385خبر
دستیابی ایران به فنآوری غنی سازی
اورانیوم و راهاندازی یک زنجیرهی
کامل غنی سازی در نطنز اعالم شد.
این فناوری دربرگیرنده بسیاری از
علوم مهندسی و پایه است و در
حال حاضر منحصرا ً در اختیار تعداد
انگشـت شماری از کشورهای جهان
است .اهمیت کسب این فنآوری
موجب جهش علمی در همه
زمینههای علمی و پزشکی و صنعتی
در کشورمان شده است و به همین
جهت فشارهای اقتصادی و سیاسی
بسیاری از سوی قدرتهای استکباری
بر ایران وارد می شود تا دست از این
حق مسلم خود بردارد.
 12اردیبهشت :روز معلم
انتخاب سالروز شهادت استاد مرتضی
مطهری به عنوان روز معلم انتخابی
بسیار شایسته و بجاست .مطهری
انسانی بود که در محضر معلمان و
استادان بزرگ حوزه علمیه قم فقه،
اصول ،کالم ،فلسفه و عرفان آموخت
و خود معلمی آگاه و بصیر شد .او
انسانی وارسته و دردمند بود .دغدغه
اصلی او پاالیش دین از کجی ها و
انحرافات بود و در این راه از تیر
بدخواهان و کج اندیشان نهراسید.
مطهری با کوله باری از اندیشه های
ناب و اصیل اسالمی وارد محیط
پرمخاطره دانشگاه شد و با تمام توان
و نیرو از اسالم ناب و حقیقی دفاع
کرد .او هم در مقابل روشنفکران غرب
زده ایستاد و هم در مقابل انسان های
متحجر که از دین و مقتضیات زمان
خویش آگاهی نداشتند .تعليم و تعلم
از شؤون الهي است و خداوند ،اين
موهبت را به پيامبران و اولياي پاک
خويش ارزاني کرده است تا مسير
هدايت را به بشر بياموزند و چنين
شد که تعليم و تعلم به صورت سنّت
حسنه آفرينش درآمد.

تعليم و تعلم از
شؤون الهي است
و خداوند ،اين
موهبت را به
پيامبران و اولياي
پاک خويش ارزاني
کرده است تا مسير
هدايت را به بشر
بياموزند.

صبحگاه دوازهم
فروردین که روز
نخستین حکومت اهلل
است ،از بزرگترین
اعیاد ملی و مذهبی
ماست و ملت ما باید
این روز بزرگ را
عید بگیرند و زنده
نگهدارند.
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عید نوروز
عید نوروز ریشه در سنتهای اقوام
ایرانی دارد که به گذشته بسیار دور
منتهی میگردد و به نوشتههای تاریخ
نگاران ،پس از اسالم با تصرفات و
تغییراتی که در آن به عمل آمده تاکنون
در میان ایرانیان باقی مانده است.
ایرانیان باستان معتقد بودند که در ایام
نوروز ،ارواح مردگان به خانهها باز
میگردند؛ به همین جهت مردم باید
خانههای خود را در این ایام پاکیزه
کنند ،فرشهای زیبا بگسترانند و
غذاهای خوب طبخ نمایند.
از مهمترین رسمهای عید نوروز پهن
کردن سفره هفت سین است که در هر
منطقه و میان هر قومی ،به شکل خاص
خود چیده و تزئین میشود.

پایههای 2500ساله حکومت طاغوتی
در ایران فرو ریخت و سلطهی
شیطانی برای همیشه رخت بربست
و حکومت دینی مبتنی برخواست
و ارادهی مردم جانشین آن گردید».
(پیام حضرت امام به مناسبت اعالم
نتایج رفراندوم  12فروردین)1358
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