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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

رزمایش دیپلماسی ایران
با طعم امنیتی و نظامی در منطقه

آیت اهلل قاضی طباطبایی

تاریخچه و سوابق تشکیل
سازمان بسیج دانش آموزی
بـا صـدور فرمـان تاریخـی حضـرت امـام خمینـی
(ره) در پنجـم آذر مـاه سـال  1358مبنـی بـر تشـكیل
بسـیج مسـتضعفین ،پایـگاه هـای مقاومـت در مسـاجد،
حسـینیه هـا ،ادارات ،كارخانـه هـا ،مـدارس و ...بـه
صـورت خـود جوش و مردمی شـكل گرفـت و با واگذاری
مسـئوولیت بسـیج بـه سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی
و شـروع جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران اسلامی،
پایـگاه هـای مقاومـت بسـیج در مـدارس همچـون
دیگـر اقشـار بسـیج بـرای جـذب ،آمـوزش و اعـزام
دانـش آمـوزان واجـد شـرایط بـه جبهـه هـای جنـگ
حـق علیـه باطـل فعـال شـدند كـه در ایـن میـان نقش
معلمـان و فرهنگیـان شـجاع بسـیجی سـتودنی اسـت.
در دوران هشـت سـاله دفـاع مقـدس بیـش از 550
هـزار نفـر از دانـش آمـوزان بـه دفعـات مكـرر بـه جبهه
هـا اعـزام شـدند كـه در ایـن میـان بیـش از 36000
نفرشـهید و مفقـود االثـر و  2853جانبـاز و  2433آزاده
تقدیـم دفـاع از انقلاب اسلامی و ارزش هـای اسلامی
نمـوده انـد.
بـا انسـجام واحـد بسـیج مسـتضعفین و شـكل گیری
سـاختار و تشـكیالت آن ،دفتـر بسـیج دانـش آمـوزی به
عنـوان رده ای مسـتقل در واحـد بسـیج مسـتضعفین
ایجـاد شـد وبـا شـكل گیـری معاونـت اقشـار در بسـیج
بعنـوان بسـیج دانـش آمـوزی بـه ادامـه فعالیـت خـود
پرداخـت .
در سـال  1363بـا تصویـب تبصـره  2از مـاده یـك
قانـون نظـام وظیفـه كشـوری كـه بـه موجـب آن وزرات
آمـوزش و پـرورش موظـف گردیـد بـا هماهنگـی و
همـكاری واحـد بسـیج مسـتضعفین سـپاه پاسـداران
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خب رنگار آدینه تبریز
امـام جمعـه تبریـز در راسـتای پیشـرفت و جبـران
عقبماندگـی هـای اسـتان توصی ههایـی بـه اسـتاندار
جدیـد اسـتان کردنـد.
حضرت حجتاالسلام و المسلمین سـیدمحمدعلی
آلهاشـم در خطب ههـای نمـاز جمعه تبریـز در مصالی
حضـرت امـام خمینـی(ره) ایـن شـهر کـه بـا رعایـت
پروتکلهـای بهداشـتی برگـزار شـد ،بـا تبریـک آقـای
عابدیـن خـرم بـه عنـوان اسـتاندار جدیـد اسـتاندار
آذربایجانشـرقی اظهـار داشـتند :ب یتردیـد سـوابق
انقالبـی ،تجـارب ارزنـده و سـوابق درخشـان مدیریتـی
وی ،گامـی ارزشـمند ب رای رسـیدن به اهـداف جهادی و
تحول آفرین دولت مردمی نظام اسلامی 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 حوزههـای مختلـف اسـتان دارنـد ،افزودند :بـا در نظر
گرفتـن اینکه وی در چهار سـال گذشـته با مسـوولیتی
کـه در اسـتان داشـتند مشـکالت اقتصـادی ،فرهنگـی،
اداری و نهادهـا اطلاع 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
موفق شـوند.
خطیـب جمعـه تبریـز از تمـام مسـووالن،

تشـکلهای انقالبـی و دینـی خواسـتند اگـر تـا دیروز
قبـل از انتخـاب اسـتاندار جدیـد دنبـال گزینههـای
خودشـان بودنـد حـاال دیگـر اسـتاندار جدیـد انتخاب
شـده و باالخـره بایـد یـک نفـر انتخـاب م یشـد،
امـروز همـه بیایند دسـت در دسـت هـم به اسـتاندار
منتخـب دولـت کمـک کننـد.
امـام جمعـه تبریـز از اسـتاندار جدیـد
آذربایجانشـرقی خواسـتند ،اولویـت کاری خـود را
حـل مشـکالت معیشـتی و اقتصـادی مـردم ،احیـای
دریاچـه ارومیـه ،مشـکالت صنعتـی و معدنـی ،بـازار،
کارخانجـات و سـرمایهگذاران توجـه ویـژه داشـته
باشـند و در راه مبـارزه بـا فسـاد و گرانـی از هیـچ
تالشـی کوتاهـی نکننـد.
ایشـان ادامـه دادنـد :اسـتاندار جدیـد
آذربایجانشـرقی بـه مسـائل فرهنگـی و ناهنجارهـای
اجتماعـی توجـه ویـژه داشـته باشـند و در مسـائل
آموزشـی در دسـتگاه تعلیم و تربیت و در دانشـگاهها
اهتمـام ویـژه داشـته باشـند و تقویـت دسـتگاههای
فرهنگـی تلاش کننـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی تاکیـد
کردنـد :خوشـبختانه آقـای عابدیـن خـرم نسـبت بـه
مسـائل اسـتان بـه روز هسـتند و بـا میـدان دادن بـه
جوانـان حزباللهـی و نخبـه توجـه مضاعـف داشـته
باشـند تـا در تحقق بخشـیدن به منویـات مقام معظم
رهبـری در گام دوم انقلاب ،بـا کمـک ایـن جوانـان
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شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی

اولینشهید محراب توسط منافقین

شـامگاه روز دهـم آبـان سـال  1358مصادف با عید سـعید ق ربان
سـال  1399هجری ،مجاهـدی دیگر از ذریه امی رالمؤمنیـن(ع) قدم به
مسـلخ عشـق گذاشـت و جان گ رانمایه خود را که سـالها در مجاهده
و تلاش گذرانده بود ،در پیشـگاه حضرت حـق در طبق اخالص نهاد.
مجاهـد عظیم الشـان «آیـت اهلل قاضی طباطبایی» در چنیـن روزی
بعد از ادای ف ریضه نماز مغرب و عشـاء و در حال م راجعت از مسـجد
بـه منـزل ،مـورد هجـوم ع وامل سرسـپرده اسـتکبار تحت نـام گروه
«فرقان» ق رار گرفت و شـربت شـهادت را نوشـید.
مروریاجمالیبرسرگذشتشهید
شـهید بزرگوار «آیت اهلل سـید محمود قاضـی طباطبایی» اولین
امـام جمعه تب ریز در سـال  1333هجری قمری در تب ریز متولد شـد.
پـدرش حـاج میرزا باقـر و عمویش میرزا اسـدا ...از علمـای بنام تب ریز
بودند و ایشان تحصیالت مقدماتی علوم دینی را در مدرسه «طالبیه»
نزد آن دو ف را گرفت .در سـن  24سـالگی در بحبوحه مبارزات در تب ریز
بـه همـراه پـدرش به ته ران تبعید شـد و پـس از چند مـاه توقف در
تهـران و ری بـه تب ریـز م راجعه 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
عالقمنـدان ایشـان بشـمار می رفـت .در سـال  1369هجـری قمری
شـهید قاضـی از قـم بـه نجف عزیمـت کـرد و نزد علمای برجسـته
نجـف یعنی مرحوم «آیت اهلل حکیم عب دالحسـین رشـتی»« ،میرزا
باقر زنجانی» و «بجنوردی» به کسـب علوم دینی پرداخت .راهنمایی
شـهید قاضی در مسـائل سیاسـی و انقالبی زبانزد خاص و عام بود.
شخصیتوآثارعلمی
آن شـهید بزرگـوار بدلیـل تسـلطی کـه بـه زبـان ع ربی داشـت،
مقاالتـی بـه زبـان ع ربـی بـرای مجلات کشـورهای ع ربـی نیـز می
نگاشـت .مقاالت زیادی از ایشـان در مجالت مصر چاپ شـده اسـت،
مطالعات تبلیغاتی ایشـان به تص ریح دوسـتان و آشـنایان کم نظیر و
اطالعات ادبی ایشـان بسـیار وسـیع بود .آثار قلمی با ارزشـی از ایشان
بـه یـادگار مانده اسـت کـه برخـی از آنها ذیلا ذکر مـی گردد:
مقدمه و تصحیح تفسیر (جوامع المجامع) عالمه طبرس ی.
ذکـر حدیقـه الصالحین در (الذریعه الی تصانیف الشـیعه) شـیخ
آقا بـزرگ ته ران ی.
پاورقی بر (فردوس االعلی) نوشـته کاشـف الغطاء تعلیقات بر (انوار
نعمانیه).
اضافـات و تعلیقـات بـر کتـاب (انیـس الموحدین) مال محسـن
نراقی.
تق ریـرات دروس اسـاتید نجف .تق ریـرات فقه و اصـول مرحوم آیت
اهلل حجت .م راسلات با مرحوم عالمه کاشـف الغطـاء .کتاب (صدقات
امی رالمومنیـن و صدیقـه طاهـره) .تاریخ قضا در اسلام .حضـرت امام
حسـین (ع) .تحقیق روز اربعی ن.
دوران حیات سیاسی
شـهید «آیـت اهلل قاضـی طباطبایـی» همچنانکـه در تالشـهای
علمی کوشـا بودند ،در مبارزات سیاسـی نیز شـرکت فعاالنه داشتند.
آن شـهید بزرگـوار دارای روحیـه انقالبی 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  41و  42همزمـان بـا آغاز نهضت اسلامی شـروع میشـود و
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام

6037998126696987
0360662008006

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
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رزمایش دیپلماسی ایران با طعم
امنیتی و نظامی در منطقه

ادامه از صفحه اول

قدمهـای بزرگـی برداشـته شـود و همـه اینهـا با
همدلـی و هم راهی تمـام مردم ،نمایندگان اسـتان
و مسـووالن اسـتانی محقـق م یشـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان گفتند:
سـفرهای اسـتانی رئیـس جمهـور را به فـال نیک
م یگیریـم 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 اخالقمداری،
زبانـزد عـام و خـاص بـوده و هیـچ موقـع در
تصمی مگیریهـا جناحـی و سیاسـی را دخالـت
نـداد و سادهزیسـتی وی نیـز زبانـزد اسـت و
امیدواریـم شـاهد فعالی تهـای موفـق ایشـان در
دانشـگاه تبریـز باشـیم.
خطیـب جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از
سـخنان خـود در خطب ههـای نمـاز جمعـه تبریـز
بـا اشـاره بـه سـفر س رلشـکر باقـری رئیـس سـتاد
نیروهـای مسـلح کشـورمان بـه دعـوت روسـای
سـتاد کل نیروهـای مسـلح روسـیه و پاکسـتان
انجـام شـد ،بیـان داشـتند :ایـن سـفر پیامهـای
مهمـی را بـه دشـمنان ارسـال کـرد ،مسـافرت
باالتریـن مقـام نظامی یک کشـور در عرض یکماه
به چهار کشـور منطقه ( سـوریه ،ترکیه ،پاکسـتان
و روسـیه) بـه نوعـی رزمایـش دیپلماسـی با طعم
امنیتـی و نظامـی اسـت و هشـدارهای روشـنی
بـرای دشـمنان ایـران اسلامی و مـزدوران آنـان به
همـراه دارد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
تصریـح کردنـد :ایـن سـفرها مانـوری بـرای
همگرایـی منطقـهای محسـوب م یشـود کـه
موجـب بـاال رفتـن ضریـب امنیتـی کشـور در
سـاختن تهدیدهـای مختلـف از ایـران عزیـز
خواهـد شـد.
ایشـان خاط رنشـان کردنـد :در مـاه هـای اخیـر
شـاهد برقـراری رزمایشهـای مشـترک داخلـی و
خارجـی بودیـم کـه نشـانگر قـدرت نظامـی ای ران
بـوده و هشـداری بـه دشـمنان نظـام مقـدس
جمهـوری اسلامی ایـران و موجـب خشـنودی
دوسـتان ایـن نظـام اسلامی اسـت.
امـام جمعه تبریز با اشـاره به مناسـبات نظامی
ایـران بـا کشـورهای منطقه ،گفت :تحـرک و تالش
در حـوزه دیپلماسـی نظامی همگ رایـی منطقه ای
را بـه دنبال خواهد داشـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه ۱۶
ربیـعاالول سـالروز اولیـن اقامـه نمـاز جمعـه
توسـط پیامبـر اکـرم (ص) در مدینـه ،متذکـر
شـدند :دشـمنان اسلام بـه سـبب حضـور
مـردم در نمازهـای جمعـه مایـوس مـی شـوند
و ایـن اهمیـت نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه
را نمایـان مـی کنـد.
امـام جمعـه تبریـز با اشـاره بـه میلاد پیامبر
اکـرم (ص) گفتنـد :مـوردی از سـیره پیامبـر
(ص) کـه در قـرآن هـم از آن یـاد شـده خلـق
عظیـم ایشـان اسـت ،وقتـی خداونـد از چیزی با
عظمـت یـاد م یفرمایـد نشـان از عظمـت عظیم
آن اسـت.
ایشـان ابـراز داشـتند :خلق عظیـم یعنی اخالق
پسـندیده پیامبـر اعظم (ص) اسـت .بایـد در تمام
جامعه اسلامی اخلاق حسـنه پیامبـر را نهادینه
کنیم .
ایشـان سـپس بـه سـالروز تأسـیس عقیدتـی
سیاسـی ارتـش اشـاره کـرده و افزودنـد :هفتـه
گذشـته  ۲۴مهـر سـالروز تأسـیس عقیدتـی
سیاسـی ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران بـود،
حضـرت امـام خمینـی (ره) ارتـش را ارتـش
حزب اهلل نامیدند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
آذربایجـان شـرقی سـپس بـه روز آمـار و
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.
اگـر مسـئولی بخواهـد تصمیـم صحیحـی
اتخـاذ کنـد بایـد آمـار و اطالعـات صحیـح در
دسـت داشـته باشـند.

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه
در آذربايجان شرقي در هفته جاری

جلسه ستاد هماهنگی برنامه های گرامیداشت  10و 13
آبان در تبریز با حضور نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

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

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

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار
اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز
با حضرت آیت اهلل رئیسی
رئیس جمهور ایران اسالمی

فرازی از وصیت نامه شهدا

فلسفه تاسیس سازمان عقیدتی
سیاسی ارتش
داشتن ارتشی معنویت محور بود

خب رنگارآدینهتب ریز:
مسـئول هماهنگـی عقیدتـی سیاسـی ارتـش در اسـتان هـای
آذربایجـان شـرقی و اردبیـل در سـخن رانی پیـش از خطبه هـای نمازجمعه
تب ریـز گفـت :روزی جب رییـل خدمت حضرت اب راهیم رسـید  ،جب رئيـل رو به
اب راهيـم گفـت :پروردگار تـو م را نزد بنده اي از بندگانش كـه او را خليل خويش
گردانيـده فرسـتاده اسـت .اب راهيـم پرسـي د :به من بگو چه كسـي اسـت ،كه
تـا زنـده هسـتم خدمتـش را انجـام دهـم (و خدمت گـزار او گـردم)؟ گفت :تو

همـان خليـل خـدا هسـت ي .امـام حسـن عسـگری در این بـاره مـی فرماید:
إن ََّمـا اتَّخَ َـذ ّ
ِیم خَ لی ً
أهل ب َی ِت ِه
ِکثـر ِة َصالت ِ ِه َعلی ُم َح َّم ٍـد و ِ
الل َع َّز َو َج َّـل إب راه َ
ال ل َ

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
در آذربایجان شرقی در اجتماع اساتید ،طالب و روحانیون در آیین افتتاحیه دوره آموزشی و توانمندسازی (رکن)
تبریزی در حوزه علمیه طالبیه برای اعالم انزجار
ویژه افسران جنگ نرم امروز با حضور اعضای
از جنایات تروریستی و کشتار بی رحمانه
گردان های فضای مجازی بسیج استان در سالن استاد
شیعیان مظلوم افغانستان
شهریار دانشگاه آزاد تبریز

دیدار آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور
با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

دیدار آقای دکتر نقی پور سرپرست جدید دانشگاه علوم
پزشکی تبریز 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

سومین نشست اعضای شورای زکات استان در سال 1400
با حضور نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه تبریز

علیهم السلام .خداوند متعال ،اب راهیم علیه السلام را دوسـت خود برگرفت؛
محمد و اهل بیت او بسـیار درود می فرسـتاد.
زیـرا او بـر ّ
حجت االسلام محمدی با بیان اینکه «فلسـفه تاسـیس سازمان عقیدتی
سیاسـی در ارتـش ایـن بود کـه ارتش جمهوری اسلامی ای ران 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 م یشـد.
وی در ادامـه بـه بیـان تاریخچهای از تاسـیس سـازمان عقیدتی سیاسـی
ارتـش پرداخـت و گفـت ۲۳ :مهر سـال  ۱۳۵۸تاسـیس عقیدتی سیاسـی در
ارتـش بـه تصویب اعضـای کمیته نظامی انقلاب رسـید و فـردای آن روز این
موضـوع بـه تصویـب شـورای عالی انقلاب رسـید و از آن روز بـه بعد عقیدتی
سیاسـی ارتـش ماموریتهـای محولـه را تحـت مدی ریت 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 تشـکیالت را مقام معظم رهبری
خدمـت بنیانگـذار جمهوری اسلامی ارایـه کردند و این پیشـنهاد به تصویب
رسـید ،افزود :فلسـفه تاسیس سـازمان عقیدتی سیاسـی در ارتش این بود که
ارتـش جمهوری اسلامی ای ران ارتشـی معنویت محور شـود؛ در همین راسـتا
نیـز رهبـری در یکـی از سخن ران یهایشـان 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 اسلامی ای ران،
آبروی اسلام است.
حجـت االسلام 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 م یشـد .اقدامـات بسـیاری باید انجـام دهیـم ،اما مهمت ریـن کار ما در
آینـده ف راگیرسـازی طـرح های فرهنگی مصباح بصـورت کامل اسـت .امروز به
لطـف خـدا این طرحها جایـگاه خود را در همـهی ارکان ارتش بدسـت آوردند و
پیشـرفتهایی نیـز در این خصوص حاصل شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اب راز داشـت :والیـت مـداری و اطاعت محـض از فرمان
رهبـری از خصوصیـات بـارز ارتش جمهوری اسلامی ای ران اسـت .و هر فرمانی
کـه از سـوی مقام معظم رهبری صادر شـود ارتشـی هـا بدون چـون و چ را 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  48هـزار شـهید در  8سـال دفاع
مقدس تقدیم کشـور کرده و  8شـهید مدافع حرم و  19شـهید مدافع سالمت
بخشـی از کارنامـه موفـق ارتش جمهوری اسلامی ای ران می باشـد.
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تاریخچه و سوابق تشکیل سازمان
بسیج دانش آموزی

ادامه از صفحه اول

انقلاب اسلامی آمـوزش آمادگـی دفاعی را بـرای دانش
آمـوزان اجـرا نمایـد ،پایـگاه هـای مقاومـت بسـیج
دانـش آموزی در مـدارس از اسـتحكام بیشـتر برخوردار
گشـت.
بـا توسـعه واحـد بسـیج مسـتضعفین از سـطح
یـك معاونـت در سـتاد مركـزی سـپاه بـه یـك نیـروی
مسـتقل بـا عنـوان نیـروی مقاومـت بسـیج سـپاه،
بسـیج دانـش آمـوزی نیـز بـه عنـوان یـك مدیریـت
مسـتقل در مجموعـه سـتاد نیـرو تشـكیل و بـه كار
خـود ادامـه داد.
در سـال  1371بـا تلاش مدیریـت مسـتقل بسـیج
دانـش آمـوزی ،سـتاد ایثارگران وزارت آمـوزش و پرورش
و معاونـت پرورشـی آن وزرات توافـق نامـه ای تنظیـم
و بـه امضـای فرمانـده نیـروی مقاومـت بسـیج و وزیـر
آمـوزش و پـرورش رسـید .بـا امضـای ایـن توافـق نامـه
و ابلاغ بـه رده هـای ذیربـط دو دسـتگاه و تشـكیل
كمیتـه هـای هماهنگـی در سـطوح مركـز ،اسـتان و
شهرسـتان ،تحركـی وسـیع در تقویـت و گسـترش
بسـیج دانـش آمـوزی بـه وجـود آمـد بـه گونـه ای كـه
در پایـان سـال تحصیلـی  73-74بیـش از  12هـزار
دفتـر بسـیج دانـش آمـوزی در مـدارس راهنمایـی
و متوسـطه كشـور تشـكیل شـده و نزدیـك بـه 1/5
میلیـون نفـر دانـش آمـوز بـه عضویـت بسـیج دانـش
آمـوزی در آمدنـد.
در سـال  1373بـا ابلاغ سـردار فرمانـده محتـرم
كل سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی و بـه منظـور بـه
كارگیـری تـوان مجموعـه معاونـت های نیـروی مقاومت
بسـیج در امـر تقویـت و گسـترش بسـیج دانش آموزی،
دفتـر مشـاورت ،بسـیج دانـش آمـوزی تشـكیل شـد ،تا
بـا یـاری فرماندهـی نیـرو ،بـه تقویـت اصولـی بسـیج
دانـش آمـوزی همـت گمـارده شـود .تعییـن سـاختار
و سـازمان و شـرح وظایـف بسـیج دانـش آمـوزی در
مـدارس ،ضابطـه منـد كـردن ارتباطـات گروهـی و
تشـكیالتی ،ایجـاد سـازمان پوینـدگان و پیشـگامان
بـه تناسـب مقاطـع تحصیلـی راهنمایـی و متوسـطه،
همچنیـن طراحـی دسـته هـای سـازمان یافتـه بـرای
فعالیـت هـای فرهنگـی ،امـدادی ،علمـی و سـازندگی
,طراحـی لبـاس ،آرم نشـان عضویـت ،پرچـم سـازمانی
و تطبیـق آمـوزش آمادگـی دفاعـی مـدارس بـا نظـام
آمـوزش هـای نظامـی بسـیج از جملـه موفقیـت هـای
ایـن دوران بـه شـمار مـی رود.
مجلـس محتـرم شـورای اسلامی بـه منظـور بسـط
و گسـترش فرهنگـی بسـیجی در میـان دانـش آمـوزان
و تقویـت بسـیج دانـش آمـوزی ،در سـال  1375مـاده
واحـده ای بـه تصویـب رسـاند كه بـه موجـب آن وزارت
آمـوزش و پـرورش موظـف بـه حمایـت و پشـتیبانی
و تقویـت و گسـترش بسـیج دانـش آمـوزی گردیـد.
بـا تصویـب ایـن قانـون فعالیتهـا و برنامـه هـای
بسـیج دانـش آمـوزی از قـوام و اسـتحكام بیشـتری
برخوردارگشـت ،بـه گونـه ای كـه در پایـان سـال
تحصیلـی  77-78تعـداد واحدهـای مقاومـت
پوینـدگان و پیشـگامان بسـیج دانـش آمـوزی
بـه بیـش از 22هـزار واحـد در مـدارس راهنمایـی و
متوسـطه رسـید و بیـش از  2/5ملیـون نفـر از دختران
و پسـران دانـش آموز بـه عضویت بسـیج دانـش آموزی
در آمدنـد.
متعاقـب مصوبـه مجلـس شـورای اسلامی و بـا
پیگیـری هـای بـه عمل آمده سـطح تشـكیالتی بسـیج
دانـش آمـوزی نیـز بـه منظـور فراهـم كـردن امـكان
موفقیـت بیشـتر در تحقـق اهـداف و مأموریتهـای
محولـه ارتقـا یافـت و در سـال  77بـه عنـوان سـازمان
بسـیج دانـش آمـوزی ادامـه مأموریـت داد.
امـروز سـازمان بسـیج دانـش آمـوزی بـه حـول قـوه
الهـی بـا برخـورداری از مدیـران و كارشناسـان مجـرب
در سـطح مركـز و  28رده اسـتانی و بیـش از 600
حـوزه مقاومـت بسـیج دانـش آمـوزی در قریـب 26
هـزار مدرسـه راهنمائـی و متوسـطه كشـور واحدهـای
مقاومـت بسـیج دانـش آمـوزی را گسـترش داده و
تاكنـون بیـش از  3میلیـون نفـر از دانـش آمـوزان
دختـر و پسـر میهـن اسلامی بـه عضویـت در ایـن
تشـكل دانـش آمـوزی و نهـاد برگرفتـه از متـن ملـت
قهرمـان ایـران در آمـده انـد.

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

حجت االسالم جلیل جلیلی
نهاد خانواده ،اصل یترین ركن جامعه و بســتر فرهنگهای
گوناگون و زمینه ساز خوشــبختی و یا بدبختی انسانها و
ملت ها اســت .و از این رو ،اسالم كه برنامه سعادت و تكامل
بشــر است عنایت ویژهای به سالمت ،رشد و پویایی این نهاد
سرنوشت ســاز دارد .خانواده ،نهادی است كه بر پایه ازدواج
زن و مرد ،شــكل م یگیرد و با تولید مثل توســعه م ییابد.
این نهاد ،اساس سازندگی شخصیت انسان و مهمترین عامل
تكامل جامعه بشری است .در ادامه نوشتار فرهنگ اسالمی
به شمارش شــاخص ها و مولفه های خانواده موفق از نگاه
دین مبین اسالم می پردازیم :
* حسن خلق
اولین شــاخصه مهم ب رای خانواده موفق ،داشــتن خلق و
خوی نیکو است که نمود آن در رفتار اف راد 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 اف راد ب رای حضــور در خانه نخواهد بود.
خداوند منان خطاب به رسولش م یفرمایدَ «:ف ب َِما َر ْح َم ٍة ِّم َن
نت َف ًّظا َغل َ
ب الَنفَضُّ وا ْ م ِْن َح ْول َِك»
ِيظ ال ْ َقلْ ِ
ِنت ل َ ُه ْم َول َ ْو ُك َ
اللّ ل َ
( آل عم ران  )159جلوه رحمت خداست كه بر مردم نرم خو
و مه ربان باشــی ،اگر تند خو و ســخت دل بودی ،مردم از
حول محور وجود تو پ راكنده م یشوند.
در منابع اسالمی ،در باره ی رعایت حسن خلق در خانواده
بسیار سفارش شده است .بسیاری از آیات و روایات ،مردان را
به خوش اخالقی با همس رانشان ف را می خوانند.
قرآن کریم به مردان دســتور می دهد با همســران خود
ــرو ُه َّن ب ِال ْ َم ْع ُروفِ »
به طور شایســته رفتار کننــدَ « :و َعاشِ ُ
(نســاء( )19 ،)4با همس ران خود به شایســتگی و نیکویی
معاشرت نمایید.
پیامبر اکرم (ص) نیز فرمود « :بهترین شــما کسی است
که ب رای خانواده خود بهترین اســت و من بهترین اف راد ب رای
خانوده ام هستم»( من الیحضر الفقیه ،ج  ،3ص ).555
امــام صادق(ع) وعده ی رحمت الهی داده «:رحم اهلل عبدا ً
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 بداخالقی 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 تالش
ف راوانی 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 ســعدا ً 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؛ اخالق او با اهل و عیالش بد بود (» .بحار االنوار،
ج  ،70ص ).298
در مورد زنان نیز روایات ،خوش اخالقی را از بهترین صفات
و بد اخالقی رااز صفات بســیار ناپســند زنان معرفی نموده
اســت و از آنان خواسته شده با شوهر خود با اخالقی خوش
برخورد کنند و از بد اخالقی بپرهی زند.
رســول خــدا (ص) در توصیف هر دو مــی فرماید «:خیر
نسائکم ...الهینه اللینه المواتیه...؛» (کافی ،ج  ،5ص ).325
بهترین زنان شــما آنانی هستند که با شوهر خود مه ربان و
نرم خو هستند و با او هم راهی می کنند .
«ش رار 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 الم راه
اغضــب زوجها ،و طوبی الم راه رضــی عنها زوجها؛ (همان ،ج
 ،100ص  ).246وای 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 پی رامـون آثـار امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر
در فرهنـگ اسلامی بـود؛ در چند نوشـتار قبلی ،بیان شـد
کـه عـزت و سـربلندی و نیـز اسـتواری پایـه هـای دیـن
و همینطـور امنیـت ،بـه عنـوان آثـار گ رانبهـای ایـن دو
فریضـه الهـی در جامعـه مـی باشـد ،در ادامـه بـه یکـی
دیگـر از ایـن ثمـرات اشـاره مـی شـود :
* کسب حالل

نظـام هـاي اقتصـادي جهان معاصـر ،انسـان را در انتخاب
كار و كسـب مـال بـه طـور كلـي آزاد و رهـا گذاشـته اند و
بـه وي اجـازه مـي دهنـد كـه هـم از راه هاي درسـت و هم
از راه هـاي باطلـي چـون رباخـواري ،قماربازي ،احتـكار ،بازار
سـياه سـازي و ...بـه جمـع ثـروت بپـردازد؛ بـي آنكـه ب راي
حقـوق ديگـران ارزشـي قائل شـود و از پايمال كـردن اصول
اخالقـي و پـي آمدهـاي اجتماعـي ،سياسـي و اخـروي آن
دسـت بردارد.
بديهـي اسـت ،ايـن نـوع برخوردهـا مشـكالتي همچـون:
تـورم ،تكاثـر ،بـرده داري نوين و مفاسـد اخالقي و سياسـي
را در پـي دارد .در چنيـن جامعـه اي ،زندگـي مشـكل و
طاقت فرسـا مي شـود ،انسـان بـودن ،لگدمـال و ارزش هاي
انسـاني سـركوب مـي گردد.
افـراد چنیـن جامعـه ای بـه علـت ناآگاهـی و یـا ت ربیت
نادرسـت ،بـه دنبـال کسـب حلال 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 اسلام،
بيـش از هـر چيز مي درخشـد و اهميـت دارد ،حالل بودن
كسـب و كار اسـت؛ بـه ايـن معنا كه شـخص در به دسـت
آوردن مـال و سـرمايه ،بـراي خـورد و خـوراك ،پوشـاك و
تأميـن ديگـر هزينـه هـاي زندگـي ،از راهـي كسـب درآمـد
كنـد كـه آزاد اسـت و از نظـر شـرعي ممنوع نيسـت.
در آيـات و روايـات بـه شـكل هـاي گوناگـون بـه پيـروان
ديـن اسلام تأكيـد شـده اسـت كـه كسـب روزي خـود را
تنهـا از راه حلال پـي جويـي كننـد( .کار و تلاش ،رمـز
موفقيـت ،ص )104
بنابـر ایـن بایـد از راه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر،
ناآگاهـان را بـه شـغل های حلال و درآمدهای مشـروع آگاه
سـاخت و آنـان را از کارهـای خلاف باز داشـت ،بی توجهی
بـه ایـن دسـت از خلاف 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 ثم ربخش 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 حلال و درآمدهـای مشـروع
خواهنـد رفـت .از ایـن رو امـام باقـر(ع) مـی فرمایـد…( :و
تحـل ّ المکاسـب; ( الكافـي ،شـیخ کلینـی ،ج ،۵ص )۵۵
یکـی دیگـر از فوایـد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر این
اسـت کـه کسـب و کارهـا حلال می شـود .
آبادانـی کشـور ،بـاز پـس گرفتـن حقـوق پایمـال شـده
افـراد ،مبـارزه بـا تبغیـض هـا و بسـیاری از اصالحـات
اقتصـادی ،اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگـی ،از پیامدهـای
مهـم اجـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکر به شـمار می
رود کـه بـه علت محدودیـت صفحات ،از شـرح آن خودداری
مـی کنیم.
خانـواده پايـه بنياديـن اجتمـاع وسـلول سـازنده
زندگـي انسـان و خشـت بنـاي جامعـه وكانـون اصلـي
حفـظ سـنتها وهنجارهـا وارزشـهاي اجتماعـي اسـت
.همچنيـن سـتون اسـتوار پيوندهـاي اجتماعـي وروابـط
خويشـاوندي در جهـت بـروز وظهـور عواطـف انسـاني
ومكانـي بـراي پـرورش اجتماعـي اعضـای خانواده اسـت
 .خانـواده واحـدي اسـت كـه بـر اسـاس ازدواج پديد مي
آيـد وازآغـاز پيدايـش خـود همچـون حريمـي امـن،
زندگـي انسـان را در بـر مـي گيـرد .
هـر وقـت دو نفـر بـا هـم پيونـد زناشـويي مي بندنـد ويا
فرزنـدي بـه دنيـا مـي آيـد .مـوج جديـدي بـه وجـود مـي
آيـد كـه شـمار زيادتـري از خويشـاوندان را نيـز بـه هـم
پيونـد مـي دهـد .در واقـع خانـواده ،ازدواج وخويشـاوندي
بنـا بـه تعريـف پديـده هـاي اجتماعي باهـم ارتباط داشـته
و مكملـي هسـتند كـه هـر كـدام را بايـد به اعتبـار ديگري
بشناسـيم .
خانـواده از جایگاه بسـیار باالیی در جامعه برخوردار اسـت
.و بـه عنـوان هسـته اصلـی هـر جامعـه ،دارای کارکردهـای
گوناگونـی م یباشـد 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
و ناهنجـاری هـای بعـدی جامعـه را بایسـتی در ایـن
چهاردیـواری جسـت وجـو کـرد.

شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی

اولین شهید محراب توسط منافقین
ادامه از صفحه اول

ایشـان یکـی از رهب ران و پایه های نهضت در آذربایجـان بودند که در
ج ریان همین مبارزات دسـتگیر و در زنـدان «قزلقلعه» ته ران زندانی
شـدند .آیت اهلل شـهید قاضی به اتهام اینکه در خالل بحث پی رامون
حکومـت اسلامی و جنایـات اسـرائیل در یک سـخن رانی 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 تب ریز تنها نماینده تاماالختیار
حضـرت امـام خمینـی(ره) بـوده و نقـش ایشـان در شـکل دادن به
مبـارزات مردم تب ریز 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
احت رام بودند و به همیندلیل دسـایس دشمنان و منحرفین از اسالم
علیه ایشـان کارگر نمیشـد .نفوذ ایشـان بـه حدی بود که اگـر روزی
را در آذربایجـان تعطیـل اعلام میکردند بدون شـک آن روز همه جا
بحال تعطیل در میآمد .آیت اهلل شـهید قاضی جزو اولین کسـانی
بـود کـه در آذربایجـان اعالمیـه خلع شـاه از سـلطنت را امضـا کرد.
سـاواک با صـرف بودجههای ویـژه ،ج ریانات مخالف ایشـان در تب ریز
را تقویـت میکـرد تا اث رات فعالیتهای ایشـان را در زمینهسـازی ب رای
انقلاب خنثی کند.
در ماههای قبل از پیروزی انقالب ،رهبری ج ریانات حاد سیاسـی،
ب رپایـی تظاهـرات و تشـکیل مجالـس ،همـه بـر عهده این شـهید
بزرگـوار بـود و ایشـان اولیـن امضاء کننـده اعالمیه  29بهمـن  56در
سـد
چهلم شـهدای قم بود .مرحوم آیت اهلل شـهید قاضی همیشـه ّ
مسـتحکمی در مقابـل خطـوط انح رافـی در ج ریانات ضـد انقالبی
بـود و از اوان پیـروزی انقالب علیه ج ریانات منحرف و وابسـته ،نظیر
«خلـق مسـلمان» افشـاگ ریهای الزم را مینمود و منحرفـان با وجود
ایشـان ،قـدرت و جـرأت ابـراز وجود پیـدا نمیکردند .خدمات ایشـان
بعـد از پیـروزی انقلاب نیز شایسـته توجه بسـیار اسـت« .شـهید
قاضـی طباطبایی» بالفاصلـه بعداز پیـروزی انقالب از طـرف امام به
سـمت امام جمعه تب ریز منصوب شـدند و اولین نمازجمعه را در این
شـهر بزرگ ب رپا کردند .ایشـان همچنین کمیتههای انقالب اسالمی
آذربایجان شـرقی و غ ربی را تشـکیل دادند و نقش زیادی در راهاندازی
اسـتانداریها ،فرمانداریهـا و ادارات اسـتان ایفـا نمودنـد .مرحوم قاضی
همچنین زحمات زیادی ب رای رسیدگی به محرومان و مستضعفین
متحمل شـدند و پس از یک عمر مجاهده و تالش خالصانه بدسـت
ع وامل خود فروخته و سـر سـپرده اسـتکبار جهانی به شهادت نائل
آمدنـد .یـاد این فقید شـهید گ رامـی و راهش پر رهـرو باد.
منب :ع
زندگـی و مبـارزات آیـت اهلل قاضـی طباطبایـی  -تالیـف :
صمـد اسـماعیل زاده  -رحیـم نیکبخـت  -ناشـر مرکـز اسـناد
انقلاب اسلامی  -سـال 1380
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی
شیخ محمدطه نجف تبریزی
حضـرت آیـت اهلل العظمـی
شـیخ محمد طه نجـف تب ریزی
فرزنـد شـیخ مهـدی از اعاظـم
علمـا و اکابـر فقهـا و م راجـع
عظـام تقلیـد جهـان تشـیع در
قـرن چهاردهـم هجـری قمـری
اسـت .نیـای اعلای وی «حـاج
نجـف» از تب ریز به شـهر مقدس
نجـف مهاجـرت کـرد و خاندان
علـم و اجتهـاد «آل نجـف
تب ریـزی» را بنیـان نهـاد .ایشـان
در سـال 1241ق ب رابـر بـا سـال
1204ش .در شـهر نجـف اشـرف متولـد گردیـد .مقدمات و سـطوح عالی
علـوم اسلامی را نـزد شـیخ عب دالرضـا طفیلـی و دایـی خود شـیخ جواد
نجـف آموخـت  .آنگاه در حلقه شـاگردان حض رات آیات عظام شـیخ اعظم
م رتضـی انصـاری و سـپس آقا سـید حسـین کوه کمـری درآمدو سـالیان
متمـادی از محضـر پر فیض ایشـان مسـتفیض و به مقام شـامخ اجتهاد
نایل گشـت.
پـس از رحلـت مرجـع عظیـم الشـان شـیعه آیـت اهلل العظمـی میرزا
محمدحسـن شـی رازی ،در شـمار م راجـع بـزرگ جهـان تشـیع درآمـد و
بسـیاری از شـیعیان بـه ویـژه مـردم عـراق و عـرب مقلـد وی شـدند.
حض رتـش علاوه بـر فقـه و اصـول در حدیث رجـال ،تاریخ و علـوم ادبی
جایگاهـی رفیـع داشـت و در زهـد و تقـوا و عبـادت و صبـر بر ابتلا و بی
اعتنایـی بـه زخارف دنیـا الگوی کامـل روزگار خـود بود.
وفات آن عالم ربانی و فقیه صمدانی در سـیزدهم شـوال المکرم سـال
 1323ق .ب رابـر بـا نوزدهـم آذر ماه سـال 1284ش .اتفـاق افتاد پیکر پاکش
پـس از تشـییعی بـا شـکوه در بـاب القبله حـرم مطهر مولـی الموحدین
امی رالمومنیـن امـام علـی علیـه السلام در کنـار مرقـد اسـتادش شـیخ
م رتضـی انصاری جـای گرفت.

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
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
سؤال :۹وظیفه 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
جماعت ادامه دهد و نماز او صحیح است هر چند
احتیاط مستحب این است که نیت فرادا کند و یا نماز
را بعدا اعاده کند.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  7آبان ) 1400
ت ــرور نافرجــام آيــت َّ
الل «سيدحس ــن مــدرس» بــه ام ــر «رضــا
خــان» ( 1305ش)
تصويــب قانــون مب ــارزه بــا كشــت خشــخاش در مجل ــس شــوراي
مل ــي (1334ش)
درگذشت«حسينعليراشد»دانشمندوسخنورمعاصر(1359ش)
صــادرات کاالهــای صنعت ــی ای ـران بــه لهس ــتان طب ــق پروتــکل
جدیــد بــه چهــار ب راب ــر افزایــش یافــت(1349ش)
از طــرف احمــد شــاه لقــب ســردار اســعد بــه جعفرقلــی
خــان ســردار بهــادر فرزنــد ارشــد ســردار اســعد مرحــوم تفویــض
شــد(1296ش)
قـوام الس ــلطنه رئي ــس الــوزراء اليحــه قانون ــي محاكمــه وزراء را در
 131مــاده ب ـراي تصويــب تقديــم مجل ــس نمــود (1301ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  22ربیع االول ) 1443
وقــوع غــزوه ي «بن ــينضي ــر» و بي ــرون رانــدن يهوديــان از مدينه
( 4ق)
درگذشت «محيي الدين مغ ربي» منجم آندلسي ( 682ق)
شــهادت «ش ــيخ خليفه مازندراني» رهب ــر نهضت س ربدارانخ راســان
توســط مغوالن ( 736ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  29اكتبر ) 2021
جايگزينــي «آنــكارا» بــه عنــوان پايتخــت تركيــه بــه جــاي
«اســتانبول» (1923م)
مرگ «ژان داال ْم بِر» نابغه رياضي ف رانسوي (1783م)
ورود امپ راتــوري عثمان ــي بــه جنــگ جهان ــي اول پ ــس از حملــه
بــه نــاوگان روس ــيه (1914م)
آغــاز نخس ــت وزي ــري «بنيتــو موسـوليني» ديكتاتور فاشيس ــت

جوان انقالبی و نخبه میدان داده شود
به نیروهای
ِ

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
ش ــرقی و امــام جمعــه تبریــز بــا تاکی ــد بر
اینکــه همــه بــه اســتاندار جدیــد اســتان
کمــک کننــد ،گفتنــد :بایــد بــه نیروهــای
ـوان انقالب ــی و نخب ــه می ــدان داده شــود.
جـ ِ
آدینــه تبریــز بــه گـزارش روابــط عمومی
دفت ــر نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان
شــرقی حضــرت حجــت االســام
والمس ــلمین س ــید محمدعل ــی آل هاشــم
در م راســم تکریــم و معارفــه اســتاندار
اســتان بــا بی ــان اینکــه از همــه چهرههــا
و شــخصیت هــا و اف ـراد ذی نفــوذ اســتان
تقاضــا دارم ب ـرای همــکاری بــا مس ــئوالن
اج رای ــی اهتمــام کننــد ،گفتنــد :از همــه
گروههــا و تشــکلهای سیاس ــی فعــال در
ســتادهای انتخابات ــی و نماینــدگان اســتان
در مجل ــس شــورای اســامی اســتدعا دارم
تــا بــا وحــدت و صمیمی ــت بــه اســتاندار
جدیــد ایــن خطــه ب ـرای توســعه و آبادان ــی
آن کمــک کننــد.
امــام جمعــه تبریــز افزودنــد :کوتاهــی

در هم راه ــی اســتاندار منتخــب دولــت در
پیش ــبرد ب رنامــه های توســعه ای اســتان را
بــا مشــکل مواجــه خواهــد ک ــرد.
خطی ــب نمازجمعــه ایــن هفتــه تبریــز
بــا اشــاره بــه اشــراف اســتاندار جدیــد
آذربایجــان ش ــرقی بــه مس ــایل و مشــکالت
مبتــا بــه اســتان گفتنــد :اســتاندار جدید
شــناخت خوبــی از مســائل مــرزی دارد و
در ســال  ۹۸کــه دشــمنان نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی بــه دنبــال آشــوب
آفرین ــی و اغتشــاش در کشــور بودنــد ،بــا
هم راهــی فرمانــده انتظامــی و مدیــرکل
اطالعــات اســتان دســت بــه دســت هــم
داده و بــا راهنمایــی اســتاندار وقــت بــه
عنــوان رئیــس شــورای تامیــن اســتان،
شــرایط را مدیریــت کردنــد.
نماینــده ول ــی فقی ــه در اســتان گفتنــد:
آقــای خــرم ،اســتاندار جدیــد آذربایجــان
شــرقی در مســئولیت قبلــی خــود در
روزهــای ســختی مثــل زمی ــن ل ــرزه س ـراب
و میانــه و بویــژه همــه گیــری کرونــا در
کنــار م ــردم بــود.
رئی ــس شــورای فرهنــگ عمومی اســتان
در ادامــه از نماینــدگان مجلــس هــم
خواســتند بــرای اج رایــی شــدن منویــات
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام
دوم انقــاب و حــل مشــکالت اقتصــادی،
معدن ــی و بویــژه احی ــای دریاچــه ارومی ــه،
مس ــئوالن اســتان را حمایــت و بــا همدیگر
هــم افزایــی داشــته باشــند.

نگاهي به دستاوردهاي مهم انقالب اسالمي

سرعت بخشي به روند
محروميت زدايي با توزيع سهام عدالت
بيشــت رين مصوبــات از جهــت وزارتخانــه
مجــري م ربــوط بــه وزارت نيــرو بــا ،۳۷۸
بهداشــت بــا  ،۳۵۴راه و ت رابــري بــا  ۳۲۴مــي
باشــد و موضــوع مصوبــات  %۹/۳۷م ربــوط
بــه امــور زي ربناي ــي و فن ــي %۱۶ ،فرهنگ ــي و
اجتماع ــي %۱۶ ،تولي ــدي اقتصادي مي باشــد.
صــرف نظــر از مصوبــات بســيار زيــاد و
عمليــات شــدن بخــش اعظــم پــروژه هــاي
ناش ــي از مصوبــه هــاي اســتاني هي ــأت دولــت،
ايــن ســفرها توانس ــته ديوارهــاي بلنــد مي ــان
م ــردم و مس ــئوالن را برداشــته و دولتم ــردان نيز
ب ــي واســطه ،رودررو بــا م ــردم ،درد دلهــاي آنها را
از زبــان و نامــه هايشــان شــنيده و خوانــده انــد.
 -۲۹توجــه بــه مشــکالت ازدواج و
اشــتغال جوانــان
الف) تشکيل صندوق مهر رضا (ع)
در ســال  ۸۴تعـداد  ۶۷۹۲فق ــره تس ــهيالت
بــه مبلــغ  ۲۴۹/۶۵۴ميليــون ريــال و در
ســال  ۸۵تعــداد  ۳۲۵۷۹فقــره تســهيالت
بــه مبلــغ ۱،۴۹۱،۴۸۵ميليــون ريــال و در
ســال  ۸۶تع ـداد  ۴۶۸۳۵فق ــره تس ــهيالت بــه
مبلــغ ۲،۵۴۳،۹۴۱ميلي ــون ريــال جهــت ايجــاد
اشــتغال جوانــان پرداخــت شــده اســت.
ب) طرح تعاوني مسکن مهر
تــا آذر مــاه ســال  ۸۶تع ـداد  ۳۳۵۰۰۰۰نف ــر
جهــت اســتفاده از تس ــهيالت در ايــن تعاون ــي

ثبــت نــام کــرده انــد کــه تــا شــه ريور مــاه
۱۰۵۰۰۰۰ ،۸۷در قالــب  ۴۷۸۹تعاونــي پــس از
عقــد تفاهــم نامــه زمي ــن دريافــت ک ــرده انــد
و ق ـرارداد  ۵۹۴۶۴واحــد مس ــکوني امضــا شــده
اســت.
ج) بنگاههاي زودبازده
از آغــاز شــکل گيــري ايــن بنگاههــا در
ســال  ۸۴تاکنــون يــک ميليــون و  ۱۰۴هــزار
ط ــرح ارائــه شــده کــه  ۹۰۰ه ـزار ط ــرح توســط
کارگ ــروه اشــتغال بــه بانکها معرف ــي شــده و ۷۶۰
هـزار ط ــرح توســط بانکهــا تاييد شــده اســت .از
ايــن تعـداد  ۴۷۰هـزار ط ــرح بــا کــم  ۱۸ميلي ــارد
تومان ــي بانکهــا بــه به ــره ب ــرداري رس ــيده اســت.
 -۳۰تدوين است راتژي مشخص
از جملــه بــرکات مهــم نظــام اســامي،
ســاماندهي قابليتها و امکانات کشــور در راســتاي
اه ـداف و آرمانهــاي انقــاب اســامي و هدفمنــد
ســازي و قانونمنــد کردن ب رنامــه ريــزي دولتها بود
کــه در قالــب ب رنامــه هــاي پنــج سـاله توســعه و
نهايتاً ب رنامه چشــم انداز  ۲۰سـاله کشــور تنظيم
گرديــده تــا بر اســاس آن جمهــوري اســامي اي ران
در ســال  ۱۴۰۴بــه قــدرت اول منطقــه در زمينــه
هــاي مختلــف دســت يابــد.
در حــال حاض ــر نظــام اســامي بــا تج ربــه
چهــار ب رنامــه  ۵ســاله توســعه در آغــاز ورود
بــه دهــه چهــارم حي ــات طيب ــه خويــش م ــي
باشــد کــه نقشــه راه آن توســط رهب ــر معظــم
انقــاب اســامي تحــت عنــوان “پيشــرفت
و عدالــت ” ترس ــيم گرديــده اســت و معظــم
لــه در آســتانه ورود بــه جشــنهاي س ــي امي ــن
ســالگرد انقــاب اســامي سياســتهاي کل ــي
ب رنامــه پنجــم توســعه را در چارچــوب ســند
چشــم انــداز  ۲۰ســاله ابــاغ فرمودنــد تــا
دولــت اصولگــراي نهــم قانــون ب رنامــه پنــج
ســاله کشــور را ب ــر مبنــاي آن تهي ــه نمايــد.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

هويت ملي اي رانيان و انقالب اسالمي
کتــاب «هويــت ملي
اي رانيان و انقالب اســامي»
زيــر نظــر دكتر موســي
نجفــي و توســط جمعي
از نويســندگان در  1389با
حمايت دبيرخانه شــوراي
فرهنگ عمومي كشور و با
همت نشر «زمان نو» انتشار
يافته است .اين كتاب 619
صفحه بــوده و در دو هزار
نسخه منتشر شده است.
پرســش از کیستی و هویت اف راد و ملت ها یکی از دغدغه
های فکری بشــر در طول تاریخ به شمار می رود .در جامعه
اي راني نيز بحث از مســئلة هویت در ســطوح گوناگون آن
سابقهای طوالنی دارد و به نوعی م یتوان ریشة آن را در اندیشة
روشنفک ران و نویسندگان عصر مشروطه به بعد جستجو کرد.
با این حال ،به نظر م یرسد در چند سال اخیر مباحث م ربوط
به هویت ،به ویژه بحث هویت ملی توجه اندیشمندان رشتههای
گوناگون علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است .متفک ران
ای رانی در قالب های گوناگون و از زوایای متفاوت با این پرسش
مواجه بوده و پاسخ های متفاوتی به آن داده اند .این که هویت
ای رانی چیست واز چه ارکانی تشکیل شده و چه ع واملی سبب
پی دایش بح ران هویت در ای ران بوده و پاسخ انقالب اسالمی به
این بح ران چه بوده است ،پرسش ها و دغدغه هایی هستند
که اين كتاب در صدد تبیین آنها است تا از این ط ریق بستری
ب رای عبور موفقیت آمیز از بح ران هویت ف راهم آید .پیشینه
مسله هویت به آغاز تاریخ انسان باز می گردد .از دی رباز ،انسان
ها به دنبال تع ریف و شناسایی خویش ،قبیله ،قوم و ملیت و
نیز کشــف تمایزات خود از دیگ ران بوده اند .اف راد و گروه های
اجتماعی می کوشی دند ب رای شناسایی خود و تبیین تمایزات
شــان با دیگ ران ،نشان دهند که به چه جامعه ای و چه ارزش
هایی تعلق دارند.
تکوین و تکون هویت ملی ای رانیان ،موضوعی کلیدی و کالن
است که ابعاد گوناگونی را در برمی گیرد .به طور معمول زبان،
نژاد ،تاریخ ،جغ رافیا 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 جغ رافیایی است .رهبر فرزانه انقالب
اسالمی 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 ای رانیان از عهد باستان
تا انقالب اسالمی ،در ده مقاله علمي و پژوهشي از سوي اساتيد
برجسته حوزه و دانشگاه بررسی شده است .در اين مقاالت ابعاد
مختلف ديني ،فلسفي ،تاريخي ،سياسي و فرهنگي هويت در
ارتباط با تحوالت تاريخي تشيع در بستر انقالب اسالمي مورد
توجه خاص ق رار گرفته است.
فهرست تفصيلی مقاالت به شرح ذيل است:
* تكوين و تكون هويت ملي اي رانيان در بســتر تشيع و
عصر انقالب اســام ي /دكتر موسي نجفي * هويت از نظر
فرهنگي و فلسف ي /دكتر ك ريم مجتهدي * هويت اي رانيان
و انقالب اســام ي /دكتر محمدطيب صح رايي * تشيع و
شــكل گيري مليت اي ران ي /دكتر محمدعلي فتح الهي *
هويت اي رانيان بر پايه واليــت؛ در افق مهدويت /دكتر ابوذر
مظاهري و دكتر مهدي ابوطالبي * تمدن سازي اي رانيان از
عهد باستان تا عصر انقالب اسالم ي /مصطفي آيت مهدوي *
تحوالت هويت تاريخي و فرهنگي اي ران /دكتر موسي حقاني
* آسي بشناسي هويت ديني از اي رانيان پيش از اسالم /محمد
صادق ســيگارودي * روح معنويت ،تعبد و توحيد به مثابة
عنصــري جداي يناپذير از هويت ملي اي رانيان /مصطفي امه
طلب * قدرتمندي عنصر شيعه در روابط بي نالمللي معاص ر:
تاثیر متقابل اندیشه سیاسی شیعه و انقالب اسالمی ای ران/
دكتر محمد تقي حسيني در مقدمه كتاب حاضر چنين
آمده اســت كه« :در قرآن عظيم ،به ص راحت بر تكثر اقوام و
جوامع و ملل تاكيد شــده است و در مقام مقايسه و ب رتري
اقوام ،معيار و مي زان را «تقوا» ق رار داده است».

صحيفه نور امام خميني (ره)
پیام امام خمینی
در پی شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی
در پـی شـهادت ایشـان امـام خمینـی در روز  ۱۱آبـان مـاه
سـال ۱۳۵۸پیامـی را خطـاب بـه ملت مسـلمان ایـران صادر
کردنـد .متـن پیـام ایشـان به این شـرح اسـت:
بسم اهلل الرحمن الرحی م
إنا هلل و إنا إلیه راجعون
با کمال تأسـف ضایعه ناگوار شـهادت عال ِم مجاهد ،حجت
االسلام و المسـلمین ،آقـای حـاج سـید محمد علـی قاضی
طباطبایـی  -رحمة اهلل علیه  -را به عموم مسـلمانان متعهد
و علمـای اعلام مجاهـد و مـردم غیـور مجاهـد آذربایجـان و
خصـوص بازماندگان این شـهید سـعید تسـلیت عـرض ،و از
خداونـد متعال صبر انقالبـی ب رای مجاهدین راه حق و اسلام
خواستارم.
ملـت عزیز برومند ایـران و آذربایجانیـان غی رتمند عزیز باید
در ایـن مصیبـت هـای بـزرگ ،کـه نشـانه شکسـت حتمی
دشـمنان اسلام و کشـور و عجز و ناتوانی و خودباختگی آنان
اسـت ،هـر چه بیشـتر مصمـم ،و در راه هدف اعالی اسلام و
قـرآن مجید بـر مجاهدات خود افـزوده و از پای ننشـینید ،تا
احقـاق حق مسـتضعفین را از جباران زمـان بنمایند.
عزیـزان مـن ،در انقالبـی 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 .شـهادتدر راه خداونـد زندگـی افتخارآمیـز ابـدی و چـراغ هدایت ب رای
ملتهاسـت .ملـت های مسـلمان بایـد از فـداکاری مجاهدین
مـا در راه اسـتقالل و آزادی و اهـداف مقدسـه اسلام بـزرگ
الگـو بگی رنـد؛ و با پیوسـتن به هم سـد اسـتعمار و اسـتثمار
ش بـه سـوی آزادگـی و زندگی انسـانی
را بشـکنند ،و بـه پیـ 
برونـد .از خداوند متعال عظمت اسلام و مسـلمین و رحمت
و مغفـرت ب رای شـهدای راه حق و شـهی ِد سـعید طباطبایی
خواستارم.
 ۱۱ذی الحجة الح رام ۹۹
ی
روح اهلل الموسوی الخمین 
(صحیفه امام؛ ج ،۱۰ص )۴۲۱ - ۴۲۰

جاذبه هاي گردشگري
معبد داش کسن

شــکل گی ــری ایــن معب ــد پ ــس از م ــرگ ارغونشــاه و بــا پشــتکار
الجــای خاتــون ،خواهــر ســلطان محمــد خدابنــده آغــاز شــد ولــی
هیچــگاه بــه پایــان نرس ــید .دیگ ــر نقــوش تزئینی ایــن معب ــد ،طاقچه
هــای بس ــیار فاخ ــری اســت کــه در ضلــع ش ــرقی و غ رب ــی معب ــد در
کنــار نقــوش اژدهــا کنــده شــده انــد .ایــن طاقچــه هــا بــا مق رنس ــهای
بس ــیار زیبای ــی شــکل گرفتــه کــه یــادآور اســتادی هنرمنـدان ســنگ
ت ـراش معب ــد در آن دوره اســت .همچنی ــن نقــوش اســلیمی کــه در
نــوع خــود ماه رانــه ت راش ــیده شــده انــد بــا طرحهــای بس ــیار متنــوع
بیانگ ــر فعالی ــت هنرمنـدان مس ــلمان در پدیــد آوردن این معبد اســت.
در ســاخت ایــن معب ــد ،همـواره پی ــروی از تقــارن طول ــی مــد نظ ــر
بــوده و ایــن تقــارن در کلی ــه بخشــهای معب ــد بــه چشــم م ــی خــورد.
معب ــد تاریخ ــی داش کس ــن از ســمت شــمال بــه دشــت ســلطانیه و
بنــای تاریخ ــی آرامــگاه ســلطان محمــد خدابنــده اش ـراف دارد.
ایــن معب ــد در کنــار شــهر قدیــم ســلطانیه بــا گنب ــد رفی ــع آن،
آرامــگاه چلب ــی اوغلــو و آرامــگاه مالحس ــن کاش ــی ،در مجمــوع محــور
فرهنگ ــی تاریخ ــی ســلطانیه را تشــکیل م ــی دهــد.
ایــن معب ــد بــا پالن ــی چلیپای ــی هم ـراه بــا مح رابــه مه ــر پرســتان
بــه ســده هــای اول و دوم می ــادی تعلــق دارد .نقــش و نگارهــا و ط ــرح
هــای داخــل ایــن غــار در دوره هــای مختلــف تاریخی و بیشــتر توســط
حاکمــان وقــت یــا نزدیــکان آنهــا صــورت گرفتــه اســت.
معبــد باســتانی «داش کســن» یــا آنچنــان کــه جهانگــردان آن
رام ــی شناســند :معب ــد اژدهــا؛ در حاش ــیه روســتای «وی ــر» در حــدود
 15کیلومت ــری شــهر تاریخ ــی ســلطانیه واقــع شــده کــه بــه نقــش دو
اژدهــای برجس ــته و چنــد مح ـراب اســامی در دو ســمت خــود و بــه
ق رینــه یکدیگ ــر مزیــن اســت.

منبع و ماخذ:
دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــران شــهر  -ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران

