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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 ستاد  پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر 
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری

 دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید
از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی 

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند

0360662008006

خبرنگار آدینه تبریز
امـام جمعـه تبریـز در راسـتای پیشـرفت و جبـران 
عقب ماندگـی هـای اسـتان توصیه هایـی بـه اسـتاندار 

جدیـد اسـتان کردنـد.
حضرت حجت االسـام و المسلمین سـیدمحمدعلی 
آل هاشـم در خطبه هـای نمـاز جمعه تبریـز در مصای 
حضـرت امـام خمینـی)ره( ایـن شـهر کـه بـا رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی برگـزار شـد، بـا تبریـک آقـای 
اسـتاندار  جدیـد  اسـتاندار  عنـوان  بـه  خـرم  عابدیـن 
سـوابق  بی تردیـد  داشـتند:  اظهـار  آذربایجان شـرقی 
انقابـی، تجـارب ارزنـده و سـوابق درخشـان مدیریتـی 
وی، گامـی ارزشـمند برای رسـیدن به اهـداف جهادی و 
تحول آفرین دولت مردمی نظام اسـامی و سـر منشـاء 
بـرکات، توسـعه و آبادانـی همـه جانبـه ایـن منطقـه 

صنعتـی و معدنـی خواهـد بـود.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا بیـان 
اینکـه  آقـای عابدیـن خـرم بـا توجـه بـه شـناختی که 
از حوزه هـای مختلـف اسـتان دارنـد، افزودند: بـا در نظر 
گرفتـن اینکه وی در چهار سـال گذشـته با مسـوولیتی 
کـه در اسـتان داشـتند مشـکات اقتصـادی، فرهنگـی، 
اداری و نهادهـا اطـاع و شـناخت دارنـد و در روزهـای 
سـخت از جملـه زلزلـه میانـه و سـراب در کنـار مـردم 
بودنـد و بـا شـناختی خوبـی کـه نسـبت بـه مسـائل 
مـرزی دارنـد، امیدواریـم بـا همـکاری تمـام مسـووالن 

شـوند. موفق 
مسـووالن،  تمـام  از  تبریـز  جمعـه  خطیـب 

تشـکل های انقابـی و دینـی خواسـتند اگـر تـا دیروز 
قبـل از انتخـاب اسـتاندار جدیـد دنبـال گزینه هـای 
خودشـان بودنـد حـاال دیگـر اسـتاندار جدیـد انتخاب 
می شـد،  انتخـاب  نفـر  یـک  بایـد  باالخـره  و  شـده 
امـروز همـه بیایند دسـت در دسـت هـم به اسـتاندار 

کننـد. دولـت کمـک  منتخـب 
جدیـد  اسـتاندار  از  تبریـز  جمعـه  امـام 
را  خـود  کاری  اولویـت  خواسـتند،  آذربایجان شـرقی 
حـل مشـکات معیشـتی و اقتصـادی مـردم، احیـای 
دریاچـه ارومیـه، مشـکات صنعتـی و معدنـی، بـازار، 
داشـته  ویـژه  توجـه  سـرمایه گذاران   و  کارخانجـات 
باشـند و در راه مبـارزه بـا فسـاد و گرانـی  از هیـچ 

نکننـد. کوتاهـی  تاشـی 
جدیـد  اسـتاندار  دادنـد:  ادامـه  ایشـان 
آذربایجان شـرقی بـه مسـائل فرهنگـی و ناهنجارهـای 
مسـائل  در  و  باشـند  داشـته  ویـژه  توجـه  اجتماعـی 
آموزشـی در دسـتگاه تعلیم و تربیت و در دانشـگاه ها 
تقویـت دسـتگاه های  باشـند و  اهتمـام ویـژه داشـته 

کننـد. تـاش  فرهنگـی 
تاکیـد  آذربایجان شـرقی  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
کردنـد: خوشـبختانه آقـای عابدیـن خـرم نسـبت بـه 
مسـائل اسـتان بـه روز هسـتند و بـا میـدان دادن بـه 
داشـته  مضاعـف  توجـه  نخبـه  و  حزب اللهـی  جوانـان 
باشـند تـا در تحقق  بخشـیدن به منویـات مقام معظم 
جوانـان  ایـن  کمـک  بـا  انقـاب،  دوم  گام  در  رهبـری 

شـامگاه روز دهـم آبـان سـال 1358 مصادف با عید سـعید قربان 
سـال 1399 هجری، مجاهـدی دیگر از ذریه امیرالمؤمنیـن)ع( قدم به 
مسـلخ عشـق گذاشـت و جان گرانمایه خود را که سـالها در مجاهده 
و تـاش گذرانده بود، در پیشـگاه حضرت حـق در طبق اخاص نهاد. 
مجاهـد عظیم الشـان »آیـت اهلل قاضی طباطبایی« در چنیـن روزی 
بعد از ادای فریضه نماز مغرب و عشـاء و در حال مراجعت از مسـجد 
بـه منـزل، مـورد هجـوم عوامل سرسـپرده اسـتکبار تحت نـام گروه 

»فرقان« قرار گرفت و شـربت شـهادت را نوشـید.
مروری اجمالی بر سرگذشت شهید

شـهید بزرگوار »آیت اهلل سـید محمود قاضـی طباطبایی« اولین 
امـام جمعه تبریز در سـال 1333 هجری قمری در تبریز متولد شـد. 
پـدرش حـاج میرزا باقـر و عمویش میرزا اسـدا... از علمـای بنام تبریز 
بودند و ایشان تحصیات مقدماتی علوم دینی را در مدرسه »طالبیه« 
نزد آن دو فرا گرفت. در سـن 24 سـالگی در بحبوحه مبارزات در تبریز 
بـه همـراه پـدرش به تهران تبعید شـد و پـس از چند مـاه توقف در 
تهـران و ری بـه تبریـز مراجعه نمود. دو سـال بعد جهت تحصیل در 
حـوزه علمیـه قـم به شـهر قم مشـرف شـد و از محضر آیـات عظام 
مرحـوم »آیت اهلل سـید محمد خوانسـاری«، مرحوم »آیت اهلل سـید 
محمد حجت کوهکمرهـای«، مرحوم »آیت اهلل صـدر«، مرحوم »آیت 
اهلل بروجردی« و »آیت اهلل گلپایگانی« کسـب فیض نمود. آن شـهید 
بزرگـوار از محضـر »امـام خمینـی)ره(« نیز بهره بـرد و از شـاگردان و 
عاقمنـدان ایشـان بشـمار می رفـت. در سـال 1369 هجـری قمری 
شـهید قاضـی از قـم بـه نجف عزیمـت کـرد و نزد علمای برجسـته 
نجـف یعنی مرحوم »آیت اهلل حکیم عبدالحسـین رشـتی«، »میرزا 
باقر زنجانی« و »بجنوردی« به کسـب علوم دینی پرداخت. راهنمایی 
شـهید قاضی در مسـائل سیاسـی و انقابی زبانزد خاص و عام بود.

شخصیت و آثار علمی
آن شـهید بزرگـوار بدلیـل تسـلطی کـه بـه زبـان عربی داشـت، 
مقاالتـی بـه زبـان عربـی بـرای مجـات کشـورهای عربـی نیـز می 
نگاشـت. مقاالت زیادی از ایشـان در مجات مصر چاپ شـده اسـت، 
مطالعات تبلیغاتی ایشـان به تصریح دوسـتان و آشـنایان کم نظیر و 
اطاعات ادبی ایشـان بسـیار وسـیع بود. آثار قلمی با ارزشـی از ایشان 

بـه یـادگار مانده اسـت کـه برخـی از آنها ذیـا ذکر مـی گردد:
مقدمه و تصحیح تفسیر )جوامع المجامع( عامه طبرسی.

ذکـر حدیقـه الصالحین در )الذریعه الی تصانیف الشـیعه( شـیخ 
آقا بـزرگ تهرانی.

پاورقی بر )فردوس االعلی( نوشـته کاشـف الغطاء تعلیقات بر )انوار 
نعمانیه(.

اضافـات و تعلیقـات بـر کتـاب )انیـس الموحدین( ما محسـن 
نراقی.

تقریـرات دروس اسـاتید نجف. تقریـرات فقه و اصـول مرحوم آیت 
اهلل حجت. مراسـات با مرحوم عامه کاشـف الغطـاء. کتاب )صدقات 
امیرالمومنیـن و صدیقـه طاهـره(. تاریخ قضا در اسـام. حضـرت امام 

حسـین )ع(. تحقیق روز اربعین.
دوران حیات سیاسی

شـهید »آیـت اهلل قاضـی طباطبایـی« همچنانکـه در تاشـهای 
علمی کوشـا بودند، در مبارزات سیاسـی نیز شـرکت فعاالنه داشتند. 
آن شـهید بزرگـوار دارای روحیـه انقابی و ارادهـای خللناپذیر بودند و 
در پرونـده قطـوری که سـاواک در مورد ایشـان تهیه کـرده، این نکته 
مشـهود اسـت. شـرکت علنی و بارز آن شـهید در مبارزات سیاسی از 
سـالهای 41 و 42 همزمـان بـا آغاز نهضت اسـامی شـروع میشـود و 

خمینـی  امـام  حضـرت  تاریخـی  فرمـان  صـدور  بـا 
)ره( در پنجـم آذر مـاه سـال 1358 مبنـی بـر تشـکیل 
بسـیج مسـتضعفین، پایـگاه هـای مقاومـت در مسـاجد، 
بـه  و...  مـدارس  هـا،  کارخانـه  ادارات،  هـا،  حسـینیه 
صـورت خـود جوش و مردمی شـکل گرفـت و با واگذاری 
مسـئوولیت بسـیج بـه سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی 
اسـامی،  ایـران  علیـه  عـراق  تحمیلـی  و شـروع جنـگ 
همچـون  مـدارس  در  بسـیج  مقاومـت  هـای  پایـگاه 
اعـزام  و  آمـوزش  جـذب،  بـرای  بسـیج  اقشـار   دیگـر 
جنـگ  هـای  جبهـه  بـه  شـرایط  واجـد  آمـوزان  دانـش 
حـق علیـه باطـل فعـال شـدند کـه در ایـن میـان نقش 
معلمـان و فرهنگیـان شـجاع بسـیجی سـتودنی اسـت. 
 550 از  بیـش  مقـدس  دفـاع  سـاله  هشـت  دوران  در 
هـزار نفـر از دانـش آمـوزان بـه دفعـات مکـرر بـه جبهه 
 36000 از  بیـش  میـان  ایـن  در  کـه  شـدند  اعـزام  هـا 
نفرشـهید و مفقـود االثـر و 2853 جانبـاز و 2433 آزاده 
تقدیـم دفـاع از انقـاب اسـامی و ارزش هـای اسـامی 

نمـوده انـد.
بـا انسـجام واحـد بسـیج مسـتضعفین و شـکل گیری 
سـاختار و تشـکیات آن، دفتـر بسـیج دانـش آمـوزی به 
مسـتضعفین  بسـیج  واحـد  در  مسـتقل  ای  رده  عنـوان 
ایجـاد شـد وبـا شـکل گیـری معاونـت اقشـار در بسـیج 
بعنـوان بسـیج دانـش آمـوزی بـه ادامـه فعالیـت خـود 

پرداخـت .
یـک  مـاده  از   2 تبصـره  تصویـب  بـا   1363 در سـال 
قانـون نظـام وظیفـه کشـوری کـه بـه موجـب آن وزرات 
و  هماهنگـی  بـا  گردیـد  موظـف  پـرورش  و  آمـوزش 
پاسـداران  سـپاه  مسـتضعفین  بسـیج  واحـد  همـکاری 

ادامه در صفحه 3ادامه در صفحه 2 ادامه در صفحه 3

شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی 
اولین شهید محراب توسط منافقین

تاریخچه و سوابق تشکیل 
سازمان بسیج دانش آموزی  

رزمایش دیپلماسی ایران
 با طعم امنیتی و نظامی در منطقه

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه به شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا، طبق 
دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــلمین  ــام و المس ــت  االس ــرت حج ــز حض شــهر تبری
ــه و  ــدف مقابل ــا ه ــم و ب ــی  آل هاش ــید محمدعل س
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحوس کرونــا، هفته نامــه آدینه 
تبریــز فقــط در فضــای مجازی منتشــر خواهد شــد و تــا اطاع 
ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا،  نشــریه در فضــای مجــازی بــا 
نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد 

گرفت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

 آیت اهلل قاضی طباطبایی
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ادامه از صفحه اول

اهم بازدید و دیدارهاي مردمي نماینده ولي فقیه 
 در آذربایجان شرقي در هفته جاری

تجلیل نماینده ولی فقیه در استان در بین الصالتین 
نمازجمعه از دکتر پور محمدی استاندار سابق 

آذربایحان شرقی

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار 
اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز

 با حضرت آیت اهلل رئیسی
 رئیس جمهور ایران اسالمی

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
در آیین افتتاحیه دوره آموزشی و توانمندسازی )رکن( 

 ویژه افسران جنگ نرم امروز با حضور اعضای 
گردان های فضای مجازی بسیج استان در سالن استاد 

شهریار دانشگاه آزاد تبریز

دیدار آقای دکتر نقی پور سرپرست جدید دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 

امام جمعه تبریز

سومین نشست اعضای شورای زکات استان در سال 1400 
با حضور نماینده ولی فقیه در استان 

و امام جمعه تبریز

جلسه ستاد هماهنگی برنامه های گرامیداشت 10 و 13 
 آبان در تبریز با حضور نماینده

 ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی در اجتماع اساتید، طالب و روحانیون 

تبریزی در حوزه علمیه طالبیه برای اعالم انزجار
 از جنایات تروریستی و کشتار بی رحمانه

 شیعیان مظلوم افغانستان

دیدار آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور
با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

و امام جمعه تبریز

نشست اعضای ستاد تفسیر قرآن کریم در آذربایجان شرقی 
با نماینده ولی فقیه در استان 

و امام جمعه تبریز

رزمایش دیپلماسی ایران با طعم 

امنیتی و نظامی در منطقه

فلسفه تاسیس سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش 

داشتن ارتشی معنویت محور بود

فرازی از وصیت نامه شهدا

قدم هـای بزرگـی برداشـته شـود و  همـه این هـا با 
همدلـی و همراهی تمـام مردم، نمایندگان اسـتان 

و مسـووالن اسـتانی محقـق می شـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان گفتند: 
سـفرهای اسـتانی رئیـس جمهـور را به فـال نیک 
می گیریـم و تقاضـا داریـم در آینـده نزدیـک بـه 

اسـتان مـا هـم تشـریف بیاورند.
ایشـان همچنیـن از آقـای دکتـر پورمحمـدی 
اسـتاندار سـابق نیـز تشـکر کـرده و گفتنـد: وی 
بـه عنـوان یـک چهـره دانشـگاهی و اخاق مداری، 
در  موقـع  هیـچ  و  بـوده  خـاص  و  عـام  زبانـزد 
دخالـت  را  سیاسـی  و  جناحـی  تصمیم گیری هـا 
و  اسـت  زبانـزد  نیـز  وی  ساده زیسـتی  و  نـداد 
امیدواریـم شـاهد فعالیت هـای موفـق ایشـان در 

باشـیم. تبریـز  دانشـگاه 
از  دیگـری  بخـش  در  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
سـخنان خـود در خطبه هـای نمـاز جمعـه تبریـز 
بـا اشـاره بـه سـفر سرلشـکر باقـری رئیـس سـتاد 
روسـای  دعـوت  بـه  کشـورمان  مسـلح  نیروهـای 
سـتاد کل نیروهـای مسـلح روسـیه و پاکسـتان 
انجـام شـد، بیـان داشـتند: ایـن سـفر پیام هـای 
مسـافرت  کـرد،  ارسـال  دشـمنان  بـه  را  مهمـی 
باالتریـن مقـام نظامی یک کشـور در عرض یکماه 
به چهار کشـور منطقه ) سـوریه، ترکیه، پاکسـتان 
و روسـیه( بـه نوعـی رزمایـش دیپلماسـی با طعم 
اسـت و هشـدارهای روشـنی  نظامـی  و  امنیتـی 
بـرای دشـمنان ایـران اسـامی و مـزدوران آنـان به 

همـراه دارد.
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
بـرای  مانـوری  سـفرها  ایـن  کردنـد:  تصریـح 
کـه  می شـود  محسـوب  منطقـه ای  همگرایـی 
در  امنیتـی کشـور  رفتـن ضریـب  بـاال  موجـب 
عزیـز  ایـران   از  مختلـف  تهدیدهـای  سـاختن 

شـد. خواهـد 
ایشـان خاطرنشـان کردنـد: در مـاه هـای اخیـر 
شـاهد برقـراری رزمایش هـای مشـترک داخلـی و 
خارجـی بودیـم کـه نشـانگر قـدرت نظامـی ایران 
مقـدس  نظـام  دشـمنان  بـه  هشـداری  و  بـوده 
خشـنودی  موجـب  و  ایـران  اسـامی  جمهـوری 

دوسـتان ایـن نظـام اسـامی اسـت.
امـام جمعه تبریز با اشـاره به مناسـبات نظامی 
ایـران بـا کشـورهای منطقه، گفت: تحـرک و تاش 
در حـوزه دیپلماسـی نظامی همگرایـی منطقه ای 

را بـه دنبال خواهد داشـت.
 16 بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
نمـاز جمعـه  اقامـه  اولیـن  سـالروز  ربیـع االول 
توسـط پیامبـر اکـرم )ص( در مدینـه، متذکـر 
حضـور  سـبب  بـه  اسـام  دشـمنان  شـدند: 
مـردم در نمازهـای جمعـه مایـوس مـی شـوند 
و ایـن اهمیـت نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه 

کنـد. مـی  نمایـان  را 
امـام جمعـه تبریـز با اشـاره بـه میـاد پیامبر 
پیامبـر  سـیره  از  مـوردی  گفتنـد:  )ص(  اکـرم 
از آن یـاد شـده خلـق  )ص( کـه در قـرآن هـم 
عظیـم ایشـان اسـت، وقتـی خداونـد از چیزی با 
عظمـت یـاد می فرمایـد نشـان از عظمـت عظیم 

آن اسـت.
ایشـان ابـراز داشـتند: خلق عظیـم یعنی اخاق 
پسـندیده پیامبـر اعظم )ص( اسـت. بایـد در تمام 
جامعه اسـامی اخـاق حسـنه پیامبـر را نهادینه 

. کنیم
ایشـان سـپس بـه سـالروز تأسـیس عقیدتـی 
هفتـه  افزودنـد:  و  کـرده  اشـاره  ارتـش  سیاسـی 
عقیدتـی  تأسـیس  سـالروز  مهـر   24 گذشـته 
بـود،  ایـران  اسـامی  جمهـوری  ارتـش  سیاسـی 
ارتـش  را  ارتـش  )ره(  خمینـی  امـام   حضـرت 

حزب اهلل نامیدند.
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
و آمـار  روز  بـه  سـپس  شـرقی   آذربایجـان 

 برنامـه ریـزی اشـاره کـرده و ادامـه دادنـد: فردا 
روز آمـار و برنامـه ریـزی را در تاریـخ داریم، آمار 
و برنامـه ریـزی سـتون فقـرات پیشـرفت اسـت. 
صحیحـی  تصمیـم  بخواهـد  مسـئولی  اگـر 
اتخـاذ کنـد بایـد آمـار و اطاعـات صحیـح در 

دسـت داشـته باشـند.

خبرنگار آدینه تبریز:
هـای  اسـتان   در  ارتـش  سیاسـی  عقیدتـی  هماهنگـی   مسـئول 
آذربایجـان شـرقی  و اردبیـل در سـخنرانی پیـش از خطبه هـای  نمازجمعه 
تبریـز  گفـت: روزی جبرییـل خدمت حضرت ابراهیم رسـید ، جبرئیـل رو به 
ابراهیـم گفـت: پروردگار تـو مرا نزد بنده اي از بندگانش کـه او را خلیل خویش 
گردانیـده فرسـتاده اسـت. ابراهیـم پرسـید: به من بگو چه کسـي اسـت، که 
تـا زنـده هسـتم خدمتـش را انجـام دهـم )و خدمت گـزار او گـردم(؟ گفت: تو 
همـان خلیـل خـدا هسـتي. امـام حسـن عسـگری در این بـاره مـی فرماید: 
ـٍد و أهِل بَیِتِه ََّمـا اتََّخـَذ اهلّل َعزَّوََجـلَّ إبراِهیَم َخلیاً لِکثـَرةِ َصاتِِه َعلی ُمَحمَّ  إن
 علیهم السـام. خداوند متعال، ابراهیم علیه السـام را دوسـت خود برگرفت؛ 

زیـرا او بـر محّمد و اهل بیت او بسـیار درود می فرسـتاد.
حجت االسـام  محمدی با بیان اینکه »فلسـفه تاسـیس سازمان عقیدتی 
سیاسـی در ارتـش ایـن بود کـه ارتش جمهوری اسـامی ایران ارتشـی معنویت 
محـور شـود«، اظهـار کـرد: الحمـداهلل سـازمان عقیدتی سیاسـی ارتـش امروز 
توانسـته اسـت در مسـیر تحقق اهدافی که در روز نخسـت تبیین شـده بود، 
عمـل کنـد اما اقدامات انجام شـده تمام اقدامی نیسـت که باید انجام می شـد.

وی در ادامـه بـه بیـان تاریخچه ای از تاسـیس سـازمان عقیدتی سیاسـی 
ارتـش پرداخـت و گفـت: 23 مهر سـال 1358 تاسـیس عقیدتی سیاسـی در 
ارتـش بـه تصویب اعضـای کمیته نظامی انقـاب رسـید و فـردای آن روز این 
موضـوع بـه تصویـب شـورای عالی انقـاب رسـید و از آن روز بـه بعد عقیدتی 
سیاسـی ارتـش ماموریت هـای محولـه را تحـت مدیریت مقام معظـم رهبری 
انجام داد و به نوعی نخسـتین رئیس رسـمی عقیدتی سیاسـی ارتش در آن 

مقطع ایشـان بودند. 
مسـئول هماهنگـی عقیدتی سیاسـی ارتـش در اسـتان هـای آذربایجان 
شـرقی و اردبیل   با بیان اینکه پیشـنهاد این تشـکیات را مقام معظم رهبری 
خدمـت بنیانگـذار جمهوری اسـامی ارایـه کردند و این پیشـنهاد به تصویب 
رسـید، افزود: فلسـفه تاسیس سـازمان عقیدتی سیاسـی در ارتش این بود که 
ارتـش جمهوری اسـامی ایران ارتشـی معنویت محور شـود؛ در همین راسـتا 
نیـز رهبـری در یکـی از سخنرانی های شـان فرمودنـد کـه کار اصلی عقیدتی 
سیاسـی آوردن دل هـا به سـوی خداسـت. امام خمینـی )ره( نیـز درباره نقش 
این سـازمان فرمودند که عقیدتی سیاسـی در ارتش جمهوری اسـامی ایران، 

آبروی اسـام است. 
حجـت االسـام محمـدی گفـت:  الحمـداهلل سـازمان عقیدتی سیاسـی 
ارتش امروز توانسـته اسـت در مسـیر تحقق اهدافی که در روز نخست تبیین 
شـده بـود، عمـل کند، امـا اقدامات انجام شـده تمـام اقدامی نیسـت که باید 
انجـام می شـد. اقدامـات بسـیاری باید انجـام دهیـم،  اما مهمتریـن کار ما در 
آینـده فراگیرسـازی طـرح های فرهنگی مصباح بصـورت کامل اسـت. امروز به 
لطـف خـدا این طرح ها جایـگاه خود را در همـه ی ارکان ارتش بدسـت آوردند و 

پیشـرفت هایی نیـز در این خصوص حاصل شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول  ابراز داشـت: والیـت مـداری و اطاعت محـض از فرمان 
رهبـری از خصوصیـات بـارز ارتش جمهوری اسـامی ایران اسـت. و هر فرمانی 
کـه از سـوی مقام معظم رهبری صادر شـود ارتشـی هـا بدون چـون و چرا در 

چگونگـی بهتر انجـام این فرمان می کوشـند.
 وی گفـت: جلـوه دوم معنویـت در ارتـش شـهادت طلبـی ارتشـی هـا در 
عرصـه هـای مختلـف اسـت به طـوری کـه 48 هـزار شـهید در 8 سـال دفاع 
مقدس تقدیم کشـور کرده و 8 شـهید مدافع حرم و 19 شـهید مدافع سامت 

بخشـی از کارنامـه  موفـق ارتش جمهوری اسـامی ایران می باشـد.

دیدار امیر سرتیپ خلبان واحدی فرمانده جدید نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و حجت االسالم 

و المسلمین قاضی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی با 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
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ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول

تاریخچه و سوابق تشکیل سازمان 
بسیج دانش آموزی

شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی 
اولین شهید محراب توسط منافقین

انقـاب اسـامی آمـوزش آمادگـی دفاعی را بـرای دانش 
بسـیج  مقاومـت  هـای  پایـگاه  نمایـد،  اجـرا  آمـوزان 
دانـش آموزی در مـدارس از اسـتحکام بیشـتر برخوردار 

گشـت.
سـطح  از  مسـتضعفین  بسـیج  واحـد  توسـعه  بـا 
یـک معاونـت در سـتاد مرکـزی سـپاه بـه یـک نیـروی 
سـپاه،  بسـیج  مقاومـت  نیـروی  عنـوان  بـا  مسـتقل 
مدیریـت  یـک  عنـوان  بـه  نیـز  آمـوزی  دانـش  بسـیج 
کار  بـه  و  تشـکیل  نیـرو  سـتاد  مجموعـه  در  مسـتقل 

داد. ادامـه  خـود 
بسـیج  مدیریـت مسـتقل  تـاش  بـا   1371 در سـال 
دانـش آمـوزی، سـتاد ایثارگران وزارت آمـوزش و پرورش 
نامـه ای تنظیـم  و معاونـت پرورشـی آن وزرات توافـق 
و بـه امضـای فرمانـده نیـروی مقاومـت بسـیج و وزیـر 
آمـوزش و پـرورش رسـید. بـا امضـای ایـن توافـق نامـه 
تشـکیل  و  دسـتگاه  دو  ذیربـط  هـای  رده  بـه  ابـاغ  و 
و  اسـتان  مرکـز،  سـطوح  در  هماهنگـی  هـای  کمیتـه 
گسـترش  و  تقویـت  در  وسـیع  تحرکـی  شهرسـتان، 
بسـیج دانـش آمـوزی بـه وجـود آمـد بـه گونـه ای کـه 
هـزار   12 از  بیـش   73-74 تحصیلـی  سـال  پایـان  در 
راهنمایـی  مـدارس  در  آمـوزی  دانـش  بسـیج  دفتـر 
 1/5 بـه  نزدیـک  و  شـده  تشـکیل  کشـور  متوسـطه  و 
بـه عضویـت بسـیج دانـش  آمـوز  نفـر دانـش  میلیـون 

آمدنـد. در  آمـوزی 
محتـرم  فرمانـده  سـردار  ابـاغ  بـا   1373 سـال  در 
کل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی و بـه منظـور بـه 
کارگیـری تـوان مجموعـه معاونـت های نیـروی مقاومت 
بسـیج در امـر تقویـت و گسـترش بسـیج دانش آموزی، 
دفتـر مشـاورت، بسـیج دانـش آمـوزی تشـکیل شـد، تا 
بسـیج  اصولـی  تقویـت  بـه  نیـرو،  فرماندهـی  یـاری  بـا 
سـاختار  تعییـن  شـود.  گمـارده  همـت  آمـوزی  دانـش 
در  آمـوزی  دانـش  بسـیج  وظایـف  شـرح  و  سـازمان  و 
و  گروهـی  ارتباطـات  کـردن  منـد  ضابطـه  مـدارس، 
پیشـگامان  و  پوینـدگان  سـازمان  ایجـاد  تشـکیاتی، 
متوسـطه،  و  راهنمایـی  تحصیلـی  مقاطـع  تناسـب  بـه 
بـرای  یافتـه  سـازمان  هـای  دسـته  طراحـی  همچنیـن 
سـازندگی  و  علمـی  امـدادی،  فرهنگـی،  هـای  فعالیـت 
پرچـم سـازمانی  نشـان عضویـت،  آرم  لبـاس،  ,طراحـی 
نظـام  بـا  مـدارس  دفاعـی  آمادگـی  آمـوزش  تطبیـق  و 
آمـوزش هـای نظامـی بسـیج از جملـه موفقیـت هـای 

ایـن دوران بـه شـمار مـی رود.
بـه منظـور بسـط  مجلـس محتـرم شـورای اسـامی 
و گسـترش فرهنگـی بسـیجی در میـان دانـش آمـوزان 
و تقویـت بسـیج دانـش آمـوزی، در سـال 1375 مـاده 
واحـده ای بـه تصویـب رسـاند که بـه موجـب آن وزارت 
پشـتیبانی  و  حمایـت  بـه  موظـف  پـرورش  و  آمـوزش 
گردیـد.  آمـوزی  دانـش  بسـیج  گسـترش  و  تقویـت  و 
هـای  برنامـه  و  فعالیتهـا  قانـون  ایـن  تصویـب  بـا 
بیشـتری  اسـتحکام  و  قـوام  از  آمـوزی  دانـش  بسـیج 
سـال  پایـان  در  کـه  ای  گونـه  بـه  برخوردارگشـت، 

مقاومـت واحدهـای  تعـداد   77-78 تحصیلـی 
آمـوزی  دانـش  بسـیج  پیشـگامان  و  پوینـدگان 
و  راهنمایـی  مـدارس  در  واحـد  هـزار  از22  بیـش  بـه 
متوسـطه رسـید و بیـش از 2/5 ملیـون نفـر از دختران 
و پسـران دانـش آموز بـه عضویت بسـیج دانـش آموزی 

آمدنـد. در 
بـا  و  اسـامی  شـورای  مجلـس  مصوبـه  متعاقـب 
پیگیـری هـای بـه عمل آمده سـطح تشـکیاتی بسـیج 
امـکان  کـردن  فراهـم  منظـور  بـه  نیـز  آمـوزی  دانـش 
مأموریتهـای  و  اهـداف  تحقـق  در  بیشـتر  موفقیـت 
محولـه ارتقـا یافـت و در سـال 77 بـه عنـوان سـازمان 

داد. مأموریـت  ادامـه  آمـوزی  دانـش  بسـیج 
امـروز سـازمان بسـیج دانـش آمـوزی بـه حـول قـوه 
الهـی بـا برخـورداری از مدیـران و کارشناسـان مجـرب 
 600 از  بیـش  و  اسـتانی  رده   28 و  مرکـز  سـطح  در 
 26 قریـب  در  آمـوزی  دانـش  بسـیج  مقاومـت  حـوزه 
واحدهـای  متوسـطه کشـور  و  راهنمائـی  مدرسـه  هـزار 
و  داده  گسـترش  را  آمـوزی  دانـش  بسـیج  مقاومـت 
آمـوزان  دانـش  از  نفـر  میلیـون   3 از  بیـش  تاکنـون 
ایـن  در  عضویـت  بـه  اسـامی  میهـن  پسـر  و  دختـر 
ملـت  متـن  از  برگرفتـه  نهـاد  و  آمـوزی  دانـش  تشـکل 

انـد. آمـده  در  ایـران  قهرمـان 

ایشـان یکـی از رهبران و پایه های نهضت در آذربایجـان بودند که در 
جریان همین مبارزات دسـتگیر و در زنـدان »قزلقلعه« تهران زندانی 
شـدند. آیت اهلل شـهید قاضی به اتهام اینکه در خال بحث پیرامون 
حکومـت اسـامی و جنایـات اسـرائیل در یک سـخنرانی علنی نام 
امـام را بـه عظمت و عزت بر زبـان آورد به مدت شـش ماه به »بافق« 
کرمـان تبعیـد شـد. پـس از آن به بهانه دیگری شـش مـاه دیگر به 
زنجان تبعید شـد. شـهید قاضی در تبریز تنها نماینده تاماالختیار 
حضـرت امـام خمینـی)ره( بـوده و نقـش ایشـان در شـکل دادن به 

مبـارزات مردم تبریز نیز شـایان توجه اسـت.
»مسـجد شـعبان«، محـور مبـارزه در آذربایجـان شـرقی و مرکز 
مبارزات، که شـهید قاضی طباطبائی امامت آنجـا را عهدهدار بودند. 
شـهید قاضـی در مبارزه از همـه جلوتر و فوقالعاده محبـوب و مورد 
احترام بودند و به همیندلیل دسـایس دشمنان و منحرفین از اسام 
علیه ایشـان کارگر نمیشـد. نفوذ ایشـان بـه حدی بود که اگـر روزی 
را در آذربایجـان تعطیـل اعـام میکردند بدون شـک آن روز همه جا 
بحال تعطیل در میآمد. آیت اهلل شـهید قاضی جزو اولین کسـانی 
بـود کـه در آذربایجـان اعامیـه خلع شـاه از سـلطنت را امضـا کرد. 
سـاواک با صـرف بودجههای ویـژه، جریانات مخالف ایشـان در تبریز 
را تقویـت میکـرد تا اثرات فعالیتهای ایشـان را در زمینهسـازی برای 

انقـاب خنثی کند.
در ماههای قبل از پیروزی انقاب، رهبری جریانات حاد سیاسـی، 
برپایـی تظاهـرات و تشـکیل مجالـس، همـه بـر عهده این شـهید 
بزرگـوار بـود و ایشـان اولیـن امضاء کننـده اعامیه 29 بهمـن 56 در 
چهلم شـهدای قم بود. مرحوم آیت اهلل شـهید قاضی همیشـه سـّد 
مسـتحکمی در مقابـل خطـوط انحرافـی در جریانات ضـد انقابی 
بـود و از اوان پیـروزی انقاب علیه جریانات منحرف و وابسـته، نظیر 
»خلـق مسـلمان« افشـاگریهای الزم را مینمود و منحرفـان با وجود 
ایشـان، قـدرت و جـرأت ابـراز وجود پیـدا نمیکردند. خدمات ایشـان 
بعـد از پیـروزی انقـاب نیز شایسـته توجه بسـیار اسـت. »شـهید 
قاضـی طباطبایی« بافاصلـه بعداز پیـروزی انقاب از طـرف امام به 
سـمت امام جمعه تبریز منصوب شـدند و اولین نمازجمعه را در این 
شـهر بزرگ برپا کردند. ایشـان همچنین کمیتههای انقاب اسامی 
آذربایجان شـرقی و غربی را تشـکیل دادند و نقش زیادی در راهاندازی 
اسـتانداریها، فرمانداریهـا و ادارات اسـتان ایفـا نمودنـد. مرحوم قاضی 
همچنین زحمات زیادی برای رسیدگی به محرومان و مستضعفین 
متحمل شـدند و پس از یک عمر مجاهده و تاش خالصانه بدسـت 
عوامل خود فروخته و سـر سـپرده اسـتکبار جهانی به شهادت نائل 

آمدنـد. یـاد این فقید شـهید گرامـی و راهش پر رهـرو باد.
منبع:

 زندگـی و مبـارزات آیـت اهلل قاضـی طباطبایـی - تالیـف :
 صمـد اسـماعیل زاده - رحیـم نیکبخـت - ناشـر مرکـز اسـناد 

انقـاب اسـامی - سـال 1380

نهاد خانواده، اصلی ترین رکن جامعه و بســتر فرهنگ های 
گوناگون و زمینه ساز خوشــبختی و یا بدبختی انسان ها و 
ملت ها اســت. و از این رو، اسام که برنامه سعادت و تکامل 
بشــر است عنایت ویژه ای به سامت، رشد و پویایی این نهاد 
سرنوشت ســاز دارد. خانواده، نهادی است که بر پایه  ازدواج 
زن و مرد، شــکل می گیرد و با تولید مثل توســعه می یابد. 
این نهاد، اساس سازندگی شخصیت انسان و مهم ترین عامل 
تکامل جامعه بشری است. در ادامه نوشتار فرهنگ اسامی 
به شمارش شــاخص ها و مولفه های خانواده موفق از نگاه 

دین مبین اسام می پردازیم : 
* حسن خلق 

اولین شــاخصه مهم  برای خانواده موفق، داشــتن خلق و 
خوی نیکو است که نمود آن در رفتار افراد خانواده دیده می 
شــود ، و این امر موجب دلگرمی و صمیمیت ویژه ای میان 
اعضاء خانواده خواهد شــد در غیر ایــن صورت هیچ انگیزه 
ای تشــویق کننده افراد برای حضــور در خانه نخواهد بود.  
خداوند منان خطاب به رسولش می فرماید:» َفِبَما رَْحَمٍة مَِّن 
واْ ِمْن َحْولَِک«  ا َغلِیَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ اهللِّ لِنَت لَُهْم َولَْو ُکنَت َفظًّ
) آل عمران 159( جلوه رحمت خداست که بر مردم نرم خو 
و مهربان باشــی، اگر تند خو و ســخت دل بودی، مردم از 

حول محور وجود تو پراکنده می شوند. 
در منابع اسامی، در باره ی رعایت حسن خلق در خانواده 
بسیار سفارش شده است. بسیاری از آیات و روایات، مردان را 

به خوش اخاقی با همسرانشان فرا می خوانند.
قرآن کریم به مردان دســتور می دهد با همســران خود 
به طور شایســته رفتار کننــد: »َو َعاِشــُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف « 
)نســاء)4(، 19( با همسران خود به شایســتگی و نیکویی 

نمایید. معاشرت 
پیامبر اکرم )ص( نیز فرمود: » بهترین شــما کسی است 
که برای خانواده خود بهترین اســت و من بهترین افراد برای 

خانوده ام هستم«) من الیحضر الفقیه، ج 3، ص 555.(
امــام صادق)ع(  وعده ی رحمت الهی داده :»رحم اهلل عبداً 

احسن فیما بینه وبین زوجته؛ «) همان، ص 443.(
خداوند رحمت کند بنده ای را که رابطه ی خود و خانواده اش 

را نیکو گرداند.
در برخی از روایات، نســبت به پیامدهای بداخاقی شوهر 

در خانواده هشدار داده شده است.
نقل شده هنگامی که سعد بن معاذ )صحابی پیامبر اکرم 
)ص(( از دنیا رفت، پیامبر )ص( در تجهیز و تکفین او تاش 
فراوانی کرد. مادر ســعد که این وضع را مشاهده نمود، صدا 
زد: » یا ســعد، هنیئاً لک الجنه؛ ای ســعد، بهشت گوارایت 
بــاد. « پیامبــر )ص( به او فرمود: » یا ام ســعد، ال تجزمی 
علی ربک، فان ســعداً قد اصابته ضمه؛ ای مادر ســعد، این 
چنین با قطعیت چیزی به خدا نســبت مده، همانا ســعد 
دچار فشــار قبر گردید«. هنگامی کــه اصحاب علت آن را 
پرسیدند، آن حضرت پاســخ دادند: » انه کان فی خلقه مع 
اهله ســوء؛ اخاق او با اهل و عیالش بد بود. «) بحار االنوار، 

ج 70، ص 298.(
در مورد زنان نیز روایات ،خوش اخاقی را از بهترین صفات 
و بد اخاقی رااز صفات بســیار ناپســند زنان معرفی نموده 
اســت و از آنان خواسته شده با شوهر خود با اخاقی خوش 

برخورد کنند و از بد اخاقی بپرهیزند.
رســول خــدا )ص( در توصیف هر دو مــی فرماید :»خیر 
نسائکم... الهینه اللینه المواتیه...؛« )کافی، ج 5، ص 325.( 
بهترین زنان شــما آنانی هستند که با شوهر خود مهربان و 

نرم خو هستند و با او همراهی می کنند .
»شرار نســائکم... اللجوجه العاصیه...؛ «)همان، ص 326.(

بدترین زنان شما آنهایی هستند که... نسبت به شوهر خود، 
لجباز و نافرمان می باشند.

همچنیــن از آن حضرت روایت شــده اســت:»ویل المراه 
اغضــب زوجها، و طوبی المراه رضــی عنها زوجها؛ )همان، ج 
100، ص 246.( وای به حال کســی که همســر خود را به 
خشم آورد و خوشــا به حال زنی که شوهرش از او خشنود 

باشد. «
بنا بــر این با توجه بــه مطالب گفته شــده، زوجین اگر 
خواستار زندگی الهی در خانواده هستند لزوما باید به دنبال 
خلق و خوی نیکو باشــند تا زندگی ای موفق داشته باشند . 
 سـخن  پیرامـون  آثـار امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
در فرهنـگ اسـامی بـود؛ در چند نوشـتار قبلی، بیان شـد 
کـه  عـزت و سـربلندی و نیـز  اسـتواری پایـه هـای دیـن 
و همینطـور امنیـت،  بـه عنـوان آثـار گرانبهـای ایـن دو 
فریضـه الهـی در جامعـه  مـی باشـد، در ادامـه بـه  یکـی 

دیگـر از ایـن ثمـرات اشـاره مـی شـود :    
* کسب حال 

نظـام هـاي اقتصـادي جهان معاصـر، انسـان را در انتخاب 
کار و کسـب مـال بـه طـور کلـي آزاد و رهـا گذاشـته اند و 
بـه وي اجـازه مـي دهنـد کـه هـم از راه هاي درسـت و هم 
از راه هـاي باطلـي چـون رباخـواري، قماربازي، احتـکار، بازار 
سـیاه سـازي و... بـه جمـع ثـروت بپـردازد؛ بـي آنکـه براي 
حقـوق دیگـران ارزشـي قائل شـود و از پایمال کـردن اصول 
اخاقـي و پـي آمدهـاي اجتماعـي، سیاسـي و اخـروي آن 

بردارد. دسـت 
بدیهـي اسـت، ایـن نـوع برخوردهـا مشـکاتي همچـون: 
تـورم، تکاثـر، بـرده داري نوین و مفاسـد اخاقي و سیاسـي 
را در پـي دارد. در چنیـن جامعـه اي، زندگـي مشـکل و 
طاقت فرسـا مي شـود، انسـان بـودن، لگدمـال و ارزش هاي 

انسـاني سـرکوب مـي گردد.
افـراد چنیـن جامعـه ای  بـه علـت ناآگاهـی و یـا تربیت 
نادرسـت، بـه دنبـال کسـب حـال نیسـتند و تنهـا در این 
فکرنـد از راه هایـی ماننـد تقلّـب، رشـوه، احتـکار، قاچـاق، 
گـران فروشـی یـا کـم فروشـی و غیـر آن، بـر درآمدهـای 
خـود بیفزاینـد.  در مقابـل، آنچـه در نظام اقتصادي اسـام، 
بیـش از هـر چیز مي درخشـد و اهمیـت دارد، حال بودن 
کسـب و کار اسـت؛ بـه ایـن معنا که شـخص در به دسـت 
آوردن مـال و سـرمایه، بـراي خـورد و خـوراک، پوشـاک و 
تأمیـن دیگـر هزینـه هـاي زندگـي، از راهـي کسـب درآمـد 

کنـد کـه آزاد اسـت و از نظـر شـرعي ممنوع نیسـت.
در آیـات و روایـات بـه شـکل هـاي گوناگـون بـه پیـروان 
دیـن اسـام تأکیـد شـده اسـت کـه کسـب روزي خـود را 
تنهـا از راه حـال پـي جویـي کننـد. )کار و تـاش، رمـز 

)104 ،ص  موفقیـت 
بنابـر ایـن بایـد از راه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، 
ناآگاهـان را بـه شـغل های حـال و درآمدهای مشـروع آگاه 
سـاخت و آنـان را از کارهـای خـاف باز داشـت،  بی توجهی 
بـه ایـن دسـت از خـاف کاری هـا، سـبب رواج درآمدهـای 
نامشـروع در بیـن مـردم و رخنه لقمه های حـرام در زندگی 
افـراد می شـود که زیـان ها و آسـیب های جبـران ناپذیری 

را بـه دنبـال خواهد داشـت.
اجـرای ایـن وظیفـه الهـی بـه حـدی ثمربخش اسـت که 
گاهـی چنیـن افـرادی وقتـی مـی بیننـد جامعه بـه عنوان 
یـک منکـر بـه شـغل آنـان نـگاه مـی کنـد، خـود بـه خود 
بـه دنبـال کسـب و کارهـای حـال و درآمدهـای مشـروع 
خواهنـد رفـت. از ایـن رو امـام باقـر)ع( مـی فرمایـد: )…و 
تحـلّ  المکاسـب; ) الکافـي، شـیخ کلینـی، ج  5، ص 55( 
یکـی دیگـر از فوایـد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر این 

اسـت کـه کسـب و کارهـا حـال می شـود . 
آبادانـی کشـور، بـاز پـس گرفتـن حقـوق پایمـال شـده 
اصاحـات  از  بسـیاری  و  هـا  تبغیـض  بـا  مبـارزه  افـراد، 
پیامدهـای  از  فرهنگـی،  و  اجتماعـی، سیاسـی  اقتصـادی، 
مهـم اجـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکر به شـمار می 
رود کـه بـه علت محدودیـت صفحات، از شـرح آن خودداری 

کنیم. مـی 
سـازنده  وسـلول  اجتمـاع  بنیادیـن  پایـه   خانـواده  
اصلـي  وکانـون  جامعـه  بنـاي  خشـت  و  انسـان  زندگـي 
اسـت  اجتماعـي  وارزشـهاي  وهنجارهـا  سـنتها  حفـظ 
.همچنیـن سـتون  اسـتوار پیوندهـاي اجتماعـي وروابـط 
انسـاني  عواطـف  وظهـور  بـروز  جهـت  در  خویشـاوندي 
ومکانـي بـراي پـرورش اجتماعـي اعضـای خانواده  اسـت 
. خانـواده واحـدي اسـت کـه بـر اسـاس ازدواج پدید مي 
امـن،  حریمـي  همچـون  خـود  پیدایـش  وازآغـاز   آیـد 

زندگـي انسـان را در بـر مـي گیـرد .
هـر وقـت دو نفـر بـا هـم پیونـد زناشـویي مي بندنـد ویا 
فرزنـدي بـه دنیـا مـي آیـد .مـوج جدیـدي بـه وجـود مـي 
آیـد  کـه شـمار زیادتـري از خویشـاوندان را نیـز بـه هـم 
پیونـد مـي دهـد .در واقـع خانـواده، ازدواج وخویشـاوندي 
بنـا بـه تعریـف پدیـده هـاي اجتماعي باهـم ارتباط داشـته 
و مکملـي هسـتند کـه هـر کـدام را بایـد به اعتبـار دیگري 

بشناسـیم .
خانـواده از جایگاه بسـیار باالیی در جامعه برخوردار اسـت 
.و بـه عنـوان هسـته اصلـی هـر جامعـه، دارای کارکردهـای 
گوناگونـی می باشـد و از گذشـته تاکنـون سـازنده جامعـه 

بوده اسـت.
خانـواده در ظاهـر نهـاد کوچکـی اسـت ولـی کوچکـی 
نهـاد خانـواده، نشـانة کم اثر بـودن آن در سـاختن فرهنگ 
جامعـه نیسـت؛ بالعکـس بـزرگ تریـن تأثیـر در پـی ریزی 
فرهنـگ و آداب و رسـوم و اعتقـادات و ارزش هـا و هنجارها 
ایـن  در  بایسـتی  را  جامعـه  بعـدی  هـای  ناهنجـاری  و 

چهاردیـواری جسـت وجـو کـرد.

 شاخص ها و مولفه های خانواده موفق   
از دیدگاه احادیث و آیات

حجت االسالم جلیل جلیلی
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وضو گرفتن با الک
سؤال: آیا وضو گرفتن در حالتی که روی ناخن انگشت های پا، الکی که 

مانع رسیدن آب مسح به ناخن است زده باشیم، صحیح است؟
جواب: اگر یکی از انگشتان پا الک نداشته باشد و مسح پا از سر آن انگشت 

تا مفصل ساق انجام شود، وضو صحیح است.
نرسیدن به رکوع امام جماعت

سؤال: اگر ما در رکعت دوم و امام جماعت رکعت سوم باشد و ما در حال 
خواندن حمد باشیم و امام به رکوع رود و ما به رکوع امام نرسیم حکم نماز 

ما چیست؟
جواب: در این صورت باید سوره را نخوانید و در سجده به امام ملحق شوید 

و نماز جماعت صحیح است. 
فراموش کردن سجده در نماز جماعت

سؤال9: وظیفه مأموم در صورتی که امام جماعت یک سجده را فراموش 
کند چیست؟

جواب: می تواند امام را متوجه اشتباه خود بکند، در غیر این صورت، 
باید یک سجده دیگر را خودش بخواند و نماز را با امام 
چند  هر  است  صحیح  او  نماز  و  دهد  ادامه  جماعت 
احتیاط مستحب این است که نیت فرادا کند و یا نماز 

را بعدا اعاده کند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
 رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 7 آبان 1400 (
ــر »رضــا  ــه ام ــدرس« ب ــت  اهللَّ »سیدحســن م ــرور نافرجــام آی  ت

خــان« )1305 ش(
تصویــب قانــون مبــارزه بــا کشــت خشــخاش در مجلــس شــوراي 

ملــي )1334ش(
درگذشت »حسینعلي راشد« دانشمند و سخنور معاصر)1359 ش(

ــق پروتــکل  ــه لهســتان طب ــران ب ــی ای صــادرات کاالهــای صنعت
ــش یافــت)1349ش( ــر افزای ــار براب ــه چه ــد ب جدی

از طــرف احمــد شــاه لقــب ســردار اســعد بــه جعفرقلــی 
ــض  ــوم تفوی ــعد مرح ــردار اس ــد س ــد ارش ــادر فرزن ــردار به ــان س خ

شــد)1296ش(
قــوام الســلطنه رئیــس الــوزراء الیحــه قانونــي محاکمــه وزراء را در 

131 مــاده بــراي تصویــب تقدیــم مجلــس نمــود )1301ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 22 ربیع االول 1443 (
  وقــوع غــزوه  ي »بنــي  نضیــر« و بیــرون رانــدن یهودیــان از مدینه 

)4 ق(
 درگذشت »محیي الدین مغربي« منجم آندلسي )682 ق(

 شــهادت »شــیخ خلیفه مازندراني« رهبــر نهضت سربداران خراســان 
توســط مغوالن )736 ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 
) 29 اکتبر 2021 (

ــاي  ــه ج ــه ب ــوان پایتخــت ترکی ــه عن ــکارا« ب ــي »آن   جاي گزین
»اســتانبول« )1923م(

 مرگ »ژان داالْمِبر« نابغه ریاضي فرانسوي )1783م(
 ورود امپراتــوري عثمانــي بــه جنــگ جهانــي اول پــس از حملــه 

بــه نــاوگان روســیه )1914م(
  آغــاز نخســت وزیــري »بنیتــو موســولیني« دیکتاتور فاشیســت 

پیام  امام خمینی
 در پی شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی

در پـی شـهادت ایشـان امـام خمینـی در روز 11 آبـان مـاه 
سـال 1358پیامـی را خطـاب بـه ملت مسـلمان ایـران صادر 

کردنـد. متـن پیـام ایشـان به این شـرح اسـت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 
إنا هلل و إنا إلیه راجعون

با کمال تأسـف ضایعه ناگوار شـهادت عالِم مجاهد، حجت 
االسـام و المسـلمین، آقـای حـاج سـید محمد علـی قاضی 
طباطبایـی - رحمة اهلل علیه - را به عموم مسـلمانان متعهد 
و علمـای اعـام مجاهـد و مـردم غیـور مجاهـد آذربایجـان و 
خصـوص بازماندگان این شـهید سـعید تسـلیت عـرض، و از 
خداونـد متعال صبر انقابـی برای مجاهدین راه حق و اسـام 

خواستارم.
ملـت عزیز برومند ایـران و آذربایجانیـان غیرتمند عزیز باید 
در ایـن مصیبـت هـای بـزرگ، کـه نشـانه شکسـت حتمی 
دشـمنان اسـام و کشـور و عجز و ناتوانی و خودباختگی آنان 
اسـت، هـر چه بیشـتر مصمـم، و در راه هدف اعای اسـام و 
قـرآن مجید بـر مجاهدات خود افـزوده و از پای ننشـینید، تا 

احقـاق حق مسـتضعفین را از جباران زمـان بنمایند.
عزیـزان مـن، در انقابـی که ابرقدرتهـا را به عقب رانـده و راه 
چپاولگـری آنـان را از کشـور بزرگ بسـته اسـت ایـن ضایعات 
و ضایعـات باالتـر، اجتنـاب ناپذیر اسـت. مـا باید از کنـار این 
وقایـع بـا تصمیـم و عزم و خونسـردی بگذریـم؛ و بـه راه خود 
- کـه راه جهـاد فی سـبیل اهلل اسـت - ادامه دهیم. شـهادت 
در راه خداونـد زندگـی افتخارآمیـز ابـدی و چـراغ هدایت برای 
ملتهاسـت. ملـت های مسـلمان بایـد از فـداکاری مجاهدین 
مـا در راه اسـتقال و آزادی و اهـداف مقدسـه اسـام بـزرگ 
الگـو بگیرنـد؛ و با پیوسـتن به هم سـد اسـتعمار و اسـتثمار 
را بشـکنند، و بـه پیـش  بـه سـوی آزادگـی و زندگی انسـانی 
برونـد. از خداوند متعال عظمت اسـام و مسـلمین و رحمت 
و مغفـرت برای شـهدای راه حق و شـهیِد سـعید طباطبایی 

خواستارم.
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روح اهلل الموسوی الخمینی 
)صحیفه امام؛ ج 10، ص 420 - 421(

صحيفه نور امام خميني )ره(

 سرعت بخشي به روند
 محرومیت زدایي با توزیع سهام عدالت

ــه  ــت وزارتخان ــات از جه ــترین مصوب بیش
مجــري مربــوط بــه وزارت نیــرو بــا 378، 
ــي  ــا 324 م ــري ب ــا 354، راه و تراب ــت ب بهداش
ــوط  ــات 9/37% مرب ــوع مصوب ــد و موض باش
ــي، 16% فرهنگــي و  ــي و فن ــه امــور زیربنای ب
اجتماعــي، 16% تولیــدي اقتصادي مي باشــد.

ــاد و  ــیار زی ــات بس ــر از مصوب ــرف نظ ص
ــاي  ــروژه ه ــم پ ــش اعظ ــدن بخ ــات ش عملی
ناشــي از مصوبــه هــاي اســتاني هیــأت دولــت، 
ــان  ایــن ســفرها توانســته دیوارهــاي بلنــد می
مــردم و مســئوالن را برداشــته و دولتمــردان نیز 
بــي واســطه، رودررو بــا مــردم، درد دلهــاي آنها را 
از زبــان و نامــه هایشــان شــنیده و خوانــده انــد.
ــکات ازدواج و  ــه مش ــه ب 29- توج

ــان ــتغال جوان اش
الف( تشکیل صندوق مهر رضا )ع(

در ســال 84 تعــداد 6792 فقــره تســهیات 
بــه مبلــغ 249/654 میلیــون ریــال و در 
ســال 85 تعــداد 32579 فقــره تســهیات 
بــه مبلــغ 1،491،485میلیــون ریــال و در 
ــه  ــره تســهیات ب ســال 86 تعــداد 46835 فق
مبلــغ 2،543،941میلیــون ریــال جهــت ایجــاد 

ــت. ــده اس ــت ش ــان پرداخ ــتغال جوان اش
ب( طرح تعاوني مسکن مهر

تــا آذر مــاه ســال 86 تعــداد 3350000 نفــر 
جهــت اســتفاده از تســهیات در ایــن تعاونــي 

ــاه  ــهریور م ــا ش ــه ت ــد ک ــرده ان ــام ک ــت ن ثب
ــس از  ــي پ ــب 4789 تعاون 87، 1050000در قال
عقــد تفاهــم نامــه زمیــن دریافــت کــرده انــد 
و قــرارداد 59464 واحــد مســکوني امضــا شــده 

اســت.
ج( بنگاههاي زودبازده

از آغــاز شــکل گیــري ایــن بنگاههــا در 
ــزار  ــون و 104 ه ــک میلی ــون ی ــال 84 تاکن س
ــه شــده کــه 900 هــزار طــرح توســط  طــرح ارائ
کارگــروه اشــتغال بــه بانکها معرفــي شــده و 760 
هــزار طــرح توســط بانکهــا تایید شــده اســت. از 
ایــن تعــداد 470 هــزار طــرح بــا کــم 18 میلیــارد 
تومانــي بانکهــا بــه بهــره بــرداري رســیده اســت.

30- تدوین استراتژي مشخص
از جملــه بــرکات مهــم نظــام اســامي، 
ســاماندهي قابلیتها و امکانات کشــور در راســتاي 
اهــداف و آرمانهــاي انقــاب اســامي و هدفمنــد 
ســازي و قانونمنــد کردن برنامــه ریــزي دولتها بود 
کــه در قالــب برنامــه هــاي پنــج ســاله توســعه و 
نهایتاً برنامه چشــم انداز 20 ســاله کشــور تنظیم 
گردیــده تــا بر اســاس آن جمهــوري اســامي ایران 
در ســال 1404 بــه قــدرت اول منطقــه در زمینــه 

هــاي مختلــف دســت یابــد.
در حــال حاضــر نظــام اســامي بــا تجربــه 
ــاز ورود  ــعه در آغ ــاله توس ــه 5 س ــار برنام چه
بــه دهــه چهــارم حیــات طیبــه خویــش مــي 
باشــد کــه نقشــه راه آن توســط رهبــر معظــم 
ــرفت  ــوان “پیش ــت عن ــامي تح ــاب اس انق
ــده اســت و معظــم  ــت ” ترســیم گردی و عدال
لــه در آســتانه ورود بــه جشــنهاي ســي امیــن 
ــي  ســالگرد انقــاب اســامي سیاســتهاي کل
ــوب ســند  ــه پنجــم توســعه را در چارچ برنام
ــا  ــد ت ــاغ فرمودن ــاله اب ــداز 20 س ــم ان چش
ــج  ــه پن ــون برنام ــم قان ــراي نه ــت اصولگ دول
ــد. ــه نمای ــر مبنــاي آن تهی ســاله کشــور را ب

نگاهي به دستاوردهاي  مهم انقالب اسالمي

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ــا پشــتکار  ــرگ ارغونشــاه و ب ــس از م ــد پ ــن معب ــری ای شــکل گی
ــی  ــد ول ــاز ش ــده آغ ــد خدابن ــلطان محم ــر س ــون، خواه ــای خات الج
هیچــگاه بــه پایــان نرســید. دیگــر نقــوش تزئینی ایــن معبــد، طاقچه 
ــی معبــد در  هــای بســیار فاخــری اســت کــه در ضلــع شــرقی و غرب
کنــار نقــوش اژدهــا کنــده شــده انــد. ایــن طاقچــه هــا بــا مقرنســهای 
بســیار زیبایــی شــکل گرفتــه کــه یــادآور اســتادی هنرمنــدان ســنگ 
ــن نقــوش اســلیمی کــه در  ــد در آن دوره اســت. همچنی ــراش معب ت
ــا طرحهــای بســیار متنــوع  نــوع خــود ماهرانــه تراشــیده شــده انــد ب
بیانگــر فعالیــت هنرمنــدان مســلمان در پدیــد آوردن این معبد اســت.

 در ســاخت ایــن معبــد، همــواره پیــروی از تقــارن طولــی مــد نظــر 
بــوده و ایــن تقــارن در کلیــه بخشــهای معبــد بــه چشــم مــی خــورد. 
معبــد تاریخــی داش کســن از ســمت شــمال بــه دشــت ســلطانیه و 

بنــای تاریخــی آرامــگاه ســلطان محمــد خدابنــده اشــراف دارد.
ــع آن،  ــد رفی ــا گنب ــم ســلطانیه ب ــار شــهر قدی ــد در کن ــن معب ای
آرامــگاه چلبــی اوغلــو و آرامــگاه ماحســن کاشــی، در مجمــوع محــور 

فرهنگــی تاریخــی ســلطانیه را تشــکیل مــی دهــد.
ایــن معبــد بــا پانــی چلیپایــی همــراه بــا محرابــه مهــر پرســتان 
بــه ســده هــای اول و دوم میــادی تعلــق دارد. نقــش و نگارهــا و طــرح 
هــای داخــل ایــن غــار در دوره هــای مختلــف تاریخی و بیشــتر توســط 

حاکمــان وقــت یــا نزدیــکان آنهــا صــورت گرفتــه اســت.
ــردان آن  ــه جهانگ ــان ک ــا آنچن ــن« ی ــتانی »داش کس ــد باس معب
رامــی شناســند: معبــد اژدهــا؛ در حاشــیه روســتای »ویــر« در حــدود 
15 کیلومتــری شــهر تاریخــی ســلطانیه واقــع شــده کــه بــه نقــش دو 
اژدهــای برجســته و چنــد محــراب اســامی در دو ســمت خــود و بــه 

قرینــه یکدیگــر مزیــن اســت.

معبد داش کسن

 نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان 
شــرقی و امــام جمعــه تبریــز بــا تاکیــد بر 
ــد اســتان  ــه اســتاندار جدی اینکــه همــه ب
کمــک کننــد، گفتنــد: بایــد بــه نیروهــای 
جــواِن انقابــی و نخبــه میــدان داده شــود.

آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابــط عمومی 
ــه در آذربایجــان  ــی فقی ــر نماینــده ول دفت
االســام  حجــت  حضــرت   شــرقی 
والمســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم 
در مراســم تکریــم و معارفــه اســتاندار 
ــان اینکــه از همــه چهره هــا  ــا بی اســتان ب
و شــخصیت هــا و افــراد ذی نفــوذ اســتان 
ــئوالن  ــا مس ــرای همــکاری ب تقاضــا دارم ب
ــه  ــد: از هم ــد، گفتن ــام کنن ــی اهتم اجرای
گروه هــا و تشــکل های سیاســی فعــال در 
ســتادهای انتخاباتــی و نماینــدگان اســتان 
در مجلــس شــورای اســامی اســتدعا دارم 
ــه اســتاندار  ــا وحــدت و صمیمیــت ب ــا ب ت
جدیــد ایــن خطــه بــرای توســعه و آبادانــی 

ــد. آن کمــک کنن
ــی  ــد: کوتاه ــز افزودن ــه تبری ــام جمع ام

در همراهــی اســتاندار منتخــب دولــت در 
پیشــبرد برنامــه های توســعه ای اســتان را 

ــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد. ب
ــز  ــه تبری ــن هفت ــه ای ــب نمازجمع خطی
ــد  ــتاندار جدی ــراف اس ــه اش ــاره ب ــا اش ب
آذربایجــان شــرقی بــه مســایل و مشــکات 
مبتــا بــه اســتان گفتنــد: اســتاندار جدید 
ــرزی دارد و  ــائل م ــی از مس ــناخت خوب ش
در ســال 98 کــه دشــمنان نظــام مقــدس 
ــوب  ــال آش ــه دنب ــامی ب ــوری اس جمه
ــا  ــد، ب ــی و اغتشــاش در کشــور بودن آفرین
ــرکل  ــی و مدی ــده انتظام ــی فرمان همراه
ــم  ــه دســت ه ــتان دســت ب ــات اس اطاع
ــه  ــت ب ــتاندار وق ــی اس ــا راهنمای داده و ب
ــتان،  ــن اس ــورای تامی ــس ش ــوان رئی عن

ــد. ــت کردن ــرایط را مدیری ش
ــی فقیــه در اســتان گفتنــد:  نماینــده ول
ــان  ــد آذربایج ــتاندار جدی ــرم، اس ــای خ آق
شــرقی در مســئولیت قبلــی خــود در 
روزهــای ســختی مثــل زمیــن لــرزه ســراب 
ــا در  ــری کرون ــه گی ــژه هم ــه و بوی و میان

ــود. ــردم ب ــار م کن
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومی اســتان 
در ادامــه از نماینــدگان مجلــس هــم 
ــات  ــی شــدن منوی ــرای اجرای ــتند ب خواس
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام 
ــادی،  ــکات اقتص ــل مش ــاب و ح دوم انق
ــه،  ــای دریاچــه ارومی ــژه احی ــی و بوی معدن
مســئوالن اســتان را حمایــت و بــا همدیگر 

ــند. ــته باش ــی داش ــم افزای ه

به نیروهای جواِن انقالبی و نخبه میدان داده شود

العظمـی  اهلل  آیـت  حضـرت 
شـیخ محمد طه نجـف تبریزی 
فرزنـد شـیخ مهـدی از اعاظـم 
فقهـا و مراجـع  اکابـر  و  علمـا 
عظـام تقلیـد جهـان تشـیع در 
قـرن چهاردهـم هجـری قمـری 
اسـت. نیـای اعـای وی »حـاج 
نجـف« از تبریز به شـهر مقدس 
نجـف مهاجـرت کـرد و خاندان 
نجـف  »آل  اجتهـاد  و  علـم 
تبریـزی« را بنیـان نهـاد. ایشـان 
در سـال 1241ق برابـر بـا سـال 
1204ش. در شـهر نجـف اشـرف متولـد گردیـد. مقدمات و سـطوح  عالی 
علـوم اسـامی را نـزد شـیخ عبدالرضـا طفیلـی و دایـی خود شـیخ جواد 
نجـف آموخـت . آنگاه در حلقه شـاگردان حضرات آیات عظام شـیخ اعظم 
مرتضـی انصـاری و سـپس آقا سـید حسـین کوه کمـری درآمدو سـالیان 
متمـادی از محضـر پر فیض ایشـان مسـتفیض و به مقام شـامخ اجتهاد 

گشـت. نایل 
پـس  از رحلـت مرجـع عظیـم الشـان شـیعه آیـت اهلل العظمـی میرزا 
محمدحسـن شـیرازی، در شـمار  مراجـع بـزرگ جهـان تشـیع درآمـد و 

بسـیاری از شـیعیان بـه ویـژه مـردم عـراق و عـرب مقلـد وی شـدند. 
حضرتـش عـاوه بـر فقـه و اصـول در حدیث رجـال، تاریخ و علـوم ادبی 
جایگاهـی رفیـع داشـت و در زهـد و تقـوا و عبـادت و صبـر بر ابتـا و بی 

اعتنایـی بـه زخارف دنیـا الگوی کامـل روزگار  خـود بود.
 وفات آن عالم ربانی و فقیه صمدانی در سـیزدهم شـوال المکرم سـال 
1323 ق. برابـر بـا نوزدهـم آذر ماه سـال 1284ش. اتفـاق افتاد پیکر پاکش 
پـس از تشـییعی بـا شـکوه در بـاب القبله حـرم مطهر مولـی الموحدین 
امیرالمومنیـن امـام علـی علیـه السـام در کنـار مرقـد اسـتادش شـیخ 

مرتضـی انصاری جـای گرفت.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی

 شیخ محمدطه نجف تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 1392

ملي  »هویــت  کتــاب 
ایرانیان و انقاب اســامي« 
زیــر نظــر دکتر موســي 
نجفــي و توســط جمعي 
از نویســندگان در 1389 با 
حمایت دبیرخانه شــوراي 
فرهنگ عمومي کشور و با 
همت نشر »زمان نو« انتشار 
یافته است. این کتاب  619 
صفحه بــوده و در دو هزار 

نسخه منتشر شده است.
پرســش از کیستی و هویت افراد و ملت ها یکی از دغدغه 
های فکری بشــر در طول تاریخ به شمار می رود. در جامعه 
ایراني نیز بحث از مســئلة هویت در ســطوح گوناگون آن 
سابقه ای طوالنی دارد و به نوعی می توان ریشة آن را در اندیشة 
روشنفکران و نویسندگان عصر مشروطه به بعد جستجو کرد. 
با این حال، به نظر می رسد در چند سال اخیر مباحث مربوط 
به هویت، به ویژه بحث هویت ملی توجه اندیشمندان رشته های 
گوناگون علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. متفکران 
ایرانی در قالب های گوناگون و از زوایای متفاوت با این پرسش 
مواجه بوده و پاسخ های متفاوتی به آن داده اند. این که هویت 
ایرانی چیست واز چه ارکانی تشکیل شده و چه عواملی سبب 
پیدایش بحران هویت در ایران بوده و پاسخ انقاب اسامی به 
این بحران چه بوده است، پرسش ها و دغدغه هایی هستند 
که این کتاب در صدد تبیین آنها است تا از این طریق بستری 
برای عبور موفقیت آمیز از بحران هویت فراهم آید. پیشینه 
مسله هویت به آغاز تاریخ انسان باز می گردد. از دیرباز، انسان 
ها به دنبال تعریف و شناسایی خویش، قبیله، قوم و ملیت و 
نیز کشــف تمایزات خود از دیگران بوده اند. افراد و گروه های 
اجتماعی می کوشیدند برای شناسایی خود و تبیین تمایزات 
شــان با دیگران، نشان دهند که به چه جامعه ای و چه ارزش 

هایی تعلق دارند.
تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان، موضوعی کلیدی و کان 
است که ابعاد گوناگونی را در برمی گیرد. به طور معمول زبان، 
نژاد، تاریخ، جغرافیا و مذهب عناصر اصلی را در بحث هویت 
ملی ملت های مختلف تشکیل می دهند. مفهوم »ملت« در 
این نگاه، متفاوت از معنایی که منبعث از سکوالریسم است، 
دارای اعتباری تاریخی و جغرافیایی است. رهبر فرزانه انقاب 
اسامی در همین راستا فرموده اند: »هویت ملی هم که می 
گوییم، ملیت در مقابل دین نیست، بلکه هویت ملی هر ملت، 
مجموعه فرهنگ ها و باورها و خواست ها و آرزوها و رفتارهای 
اوست. یک ملت مذهبی ، یک ملت موحد، یک ملت مومن 
و یــک ملت معتقد به پاکان درگاه الهی و اهل بیت پیغمبر 
)ص( است، این جزو فرهنگ و هویتشان است، هویت ملی که 
می گوییم، شامل همه اینها است؛ اینها را حفظ کنیم.«  در 
مجموعه حاضر سیر تکوین هویت ملی ایرانیان از عهد باستان 
تا انقاب اسامی، در ده مقاله علمي و پژوهشي از سوي اساتید 
برجسته حوزه و دانشگاه بررسی شده است. در این مقاالت ابعاد 
مختلف دیني، فلسفي، تاریخي، سیاسي و فرهنگي هویت در 
ارتباط با تحوالت تاریخي تشیع در بستر انقاب اسامي مورد 

توجه خاص قرار گرفته است. 
فهرست تفصیلی مقاالت به شرح ذیل است:

* تکوین و تکون هویت ملي ایرانیان در بســتر تشیع و 
عصر انقاب اســامي/ دکتر موسي نجفي * هویت از نظر 
فرهنگي و فلسفي/ دکتر کریم مجتهدي  * هویت ایرانیان 
و انقاب اســامي/ دکتر محمدطیب صحرایي  * تشیع و 
شــکل گیري ملیت ایراني/ دکتر محمدعلي فتح الهي * 
هویت ایرانیان بر پایه والیــت؛ در افق مهدویت/ دکتر ابوذر 
مظاهري و دکتر مهدي ابوطالبي  * تمدن سازي ایرانیان از 
عهد باستان تا عصر انقاب اسامي/ مصطفي آیت مهدوي * 
تحوالت هویت تاریخي و فرهنگي  ایران/  دکتر موسي حقاني 
* آسیب شناسي هویت دیني از ایرانیان پیش از اسام/ محمد 
صادق ســیگارودي * روح معنویت، تعبد و توحید به مثابة 
عنصــري جدایي ناپذیر از هویت ملي  ایرانیان/ مصطفي امه 
طلب * قدرتمندي عنصر شیعه در روابط بین المللي معاصر: 
تاثیر متقابل اندیشه سیاسی شیعه و انقاب اسامی ایران/  
دکتر محمد تقي حسیني در مقدمه کتاب حاضر چنین  
آمده اســت که: »در قرآن عظیم، به صراحت بر تکثر اقوام و 
جوامع و ملل تاکید شــده است و در مقام مقایسه و برتري 

اقوام، معیار و میزان را »تقوا« قرار داده است.«

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
هویت ملي ایرانیان و انقالب اسالمي


