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 نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام 
جمعـه تبریـز گفتنـد: امروز بـه برکت انقاب اسـامی 
و عنایـت خـاص رهبـر انقـاب بـه مقوله تولیـد علم، 
شـاهد تحـول کمـّی و کیفـی رشـته هـای تخصصی، 
درحوزه هـای  جامعـه  نیازهـای  بـا  متناسـب  و  نویـن 

علمیـه هسـتیم.
سـید  المسـلمین  و  االسـام  حجـت  حضـرت 
و  نخگبـان  مجمـع  در  هاشـم  آل  محمدعلـی 
در  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان  حـوزوی  فرهیختـگان 
علمیـه  حـوزه  مدرسـین  جامعـه  اجتماعـات  سـالن 
قـم، اظهارکردنـد: امـروز بـه برکـت انقـاب اسـامی و 
عنایـت خاصـی کـه مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه 
مقولـه تولیـد علـم درعرصـه هـای مختلـف حـوزوی 
رشـته های  کّمـی  رشـد  شـاهد  دارنـد،  دانشـگاهی  و 
کیفـی  تحـّول  و  علمیـه  حوزه هـای  در  علمـی 
علـوم  مختلـف  عرصه هـای  در  تخصصـی  رشـته های 
انسـانی، علـوم تجربـی وعلوم فنـی در دانشـگاه های، 
نویـد بخـش آینـده ای درخشـان بـرای جامعـه علمـی 

اسـت. اسـامی  ایـران 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـه چـاپ 
حـوزوی  مخلتـف  هـای  رشـته  در  حوزویـان  مقـاالت 
در  علمـی  مقـاالت  چـاپ  افزودنـد:  و  کـرده  اشـاره 
معتبرتریـن مجـات علمـی دنیا از مسـائلی اسـت که 
عقـل هـر انسـان منصفـی را بـرای تقدیـر و تعظیـم 
ترغیـب می کنـد و آنچـه بیـش از هـر چیـزی بـرای 
مـا دلگـرم کننـده و امیدبخـش اسـت، توجـه خـاص 
علمـی  ای در مجامـع  میان رشـته  و  ویـژه  علـوم  بـه 
حـوزوی و دانشـگاهی اسـت که قطعـا توجه بـه علوم 
تقریـب  باعـث  ویـژه  دانش هـای  و  ای  رشـته  میـان 
در  اندیشـه  و  فکـر  اصحـاب  بهتـر  و  بیشـتر  هرچـه 

حـوزه و دانشـگاه خواهـد شـد.
امـام جمعـه تبریـز ادامه دادنـد: جمهوری اسـامی 
ایـران بـا دو بـال قدرتمند حـوزه و دانشـگاه می تواند 

و  اسـامی  انقـاب  دوم  گام  بیانیـه  تحقـق  زمینـه 
گفتمـان انقـاب اسـامی را فراهـم کنـد.

بـا  اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
خاطرنشـان  آذربایجـان  کهـن  تاریـخ  بـه  اشـاره 
تاریـخ،  شـهادت  بـه  آذربایجـان  منطقـه  کردنـد: 
طایـه داران  تربیـت  در  پراسـتعدادی  خـاک 
دیرینـه  تاریـخ  پهنـای  بـه  و هنـر  اخـاق  اندیشـه، 
بـرای  منطقـه  فضـای  تردیـد  بـدون  دارد.  خـود 
حضـور و ظهـور علمـی نخبگانـی کـه زبـان و نیـاز 
بـه خوبـی درک می کننـد  را  نسـل جدیـد جامعـه 
اولویت هـای  و  ذائقـه  بـا  متناسـب  و  می فهمنـد  و 
فرهنگـی جـوان جامعـه بـرای ایـن عرصـه آمـاده و 

اسـت. مسـاعد  کامـا 
بنـده شـخصاً  کردنـد:  تأکیـد  تبریـز  امـام جمعـه 
بـه عنـوان خـادم جامعـه علمـی و نخبگانـی بـا تمام 
ظرفیـت و بـا کمـال انتظـار در همراهـی و همـکاری 
از هیـچ خدمـت و تاشـی دریغ نمی کنـم و در حدی 
کـه مقـدور اسـت در خصـوص امکانات سـخت افزاری 
نهادهـای  سـایر  مشـارکت  همچنیـن  نرم افـزاری،  و 
علمـی و فرهنگـی اسـتان از ایـن فرصـت خدمـت و 
فعالیـت در راسـتای تقویـت بنیـه جامعـه نخبگانـی 

در آذربایجـان اسـتفاده خواهیـم کـرد.
شـرقی  آذربایجـان  دراسـتان  فقیـه  نماینده ولـی 
فـال  بـه  را  نخبـگان  مجمـع  حرکـت  ایـن  گفتنـد: 
نیـک می گیریـم و در صـورت حمایـت شـورای عالـی 
حوزه هـای علمیـه و مرکـز مدیریـت حـوزه، همچنین 
آینـده  فرهنگـی،  نهادهـای  معنـوی  حمایت هـای 
حرکـت،  ایـن  داریـم.  رو  پیـش  را  امیدوارکننـده ای 
حرکـت بسـیار ارزشـمندی اسـت کـه امـروز رسـمیت 
از مسـئولین مرتبـط اسـتدعا داریـم  اعـام شـد.  آن 
بـا حمایت هـای معنـوی خـود نسـبت بـه تقویـت و 
حـوزه،  در  انقابـی  و  علمـی  حرکـت  ایـن  اثرگـذاری 

باشـند. داشـته  ویـژه ای  عنایـت 

 اصـاح جامعـه بـدون اصـاح فرهنـگ آن میسـر نیسـت. تاش هـای 
اقتصادی و اجتماعی زمانی می توانند شـاهد مقصـود را در آغوش بگیرند که 
الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه شـده باشـد. ابعاد فرهنگ و 
تأثیـر آن، بـر خاف بـاور برخی، به احداث مراکز آموزشـی خاصه نمی شـود. 
گسـتره فرهنـگ و کار فرهنگـی از جزئی تریـن فعالیت های فـردی تا جدی 
ترین مسـئولیت های اجتماعی کشـیده شـده اسـت. به تعبیر رهبر معظم 

انقـاب »فرهنـگ از اقتصاد هم مهمتر اسـت«]۱[.
بـه همین دلیل ورود بـه عرصه فرهنگ و فعالیت های فرهنگی، به دلیل 
ابعـاد گسـترده آن، بایـد ورودی کارآمـد، مداوم، همراه با مدیریـت راهبری و در 
یـک کام حرکتـی جهادی باشـد. تعبیری که از سـوی مقـام معظم رهبری 
بارها مورد اسـتفاده قرار گرفت و نهایتاً سـال ۱۳۹۳ با آن نامگذاری شـد. »واقع 
قضّیـه ایـن اسـت کـه کارزار فرهنگـی از کارزار نظامی اگر مهم تر نباشـد و 
اگـر خطرناک تر نباشـد، کمتر نیسـت؛ ایـن را بدانید؛… واقعـاً یک میدان 

کارزار است اینجا«]۲[.
چنیـن راهبـرد ویـژه ای نیازمنـد طـرح یـک مختصـات خـاص بـرای 
فعالیت هـای فرهنگی اسـت. بـدون در نظر گرفتن نیازهـا و لوازم مـورد نیاز 
بـرای فعالیت هـای فرهنگی، نمی تـوان به پایان مطلوب آن ها دل بسـت. به 
همیـن دلیل جا دارد به شـناخت ویژگی های کار فرهنگی مطلـوب در بیان 
مقـام معظـم رهبری بپردازیم و به این پرسـش مهم و اساسـی پاسـخ دهیم 
کـه اصـوال برای توفیـق در فعالیت های فرهنگی به چه لوازمی نیـاز داریم؟ از 

چـه موانعـی باید بگذریـم؟ و بایـد مراقب چه پرتگاه هایی باشـیم؟
مراقب رخنه های فرهنگی باشید

ده هـا سـال اسـت کـه ایرانیـان بـا معضلی بـه نـام غـرب زدگی روبـه رو 
هسـتند. انقاب اسـامی ایران در واقع تقابلی جدی با رویکرد وابسـته سـاز 
غـرب گرایـان، در همـه جوانـب آن، به غـرب بـود. برخی معتقد بودنـد برای 
پیشـرفت باید از فرق سـر تا انگشـت پـای ایرانی، رنگ و بـوی فرنگی بگیرد. 
بـا وجـود پیـروزی انقـاب اسـامی و مبارزه بـی امان بـا پدیده شـوم تهاجم 
فرهنگـی، امـروزه بـا رخنه هـای متعـدد فرهنگی روبه رو هسـتیم. نمـاد بارز 
رخنـه فرهنگی، اسـتحاله ارزش هایی اسـت که با وجود صبغه هـای اعتقادِی 
اسـامی و ایرانـی، بایـد با لعاب تـازه ای از فرهنگ غربی، به بیماری کشـنده 
اسـتحاله فرهنگی مبتا شـوند. در حقیقت ارائه ارزش های ضد دینی و ضد 
ایرانـی، بـا قالبـی ظاهراً موجه، بـه طالبان آن، فاجعه ای اسـت که ایـن روزها 
در جریـان اسـت. برخـی به بهانـه صدور ارزش هـای انقابی و بـا ادعای تاش 
بـرای مقابلـه با تهاجم فرهنگی، بـه دنبال ایرانیزه و اسـامیزه کردن تعابیری 
هسـتند که اصالتـاً در برابـر ارزش های ملـی و مذهبی ما قـرار دارند. مفهوم 
هـزار وجـه آزادی یکـی از ایـن دامهـای مخـوف و هـراس انگیز اسـت. برخی 
از افـراد هر نوع حساسـیت نسـبت بـه فعالیت های ضدفرهنگـی را، محدود 
کننـده آزادی می داننـد و مدعـی انـد، آزادی یکـی از سـتون های بـی بدیـل 

شـکل گیری انقاب اسـامی اسـت. بـه تعبیر مقام معظـم رهبری:
 »آزادی غیر از ولنگاری اسـت؛ آزادی غیر از رهاسـازی همه ضابطه ها است. 
ـ خـودش دارای ضابطه اسـت؛ بدون  ـ کـه نعمت بزرگ الهی اسـتـ  ـ آزادیـ 
ضابطـه، آزادی معنـی نـدارد… اینکه ببینیم کسـانی با اسـتفاده از هنر، با 
اسـتفاده از بیان، با اسـتفاده از ابزارهای گوناگون، با اسـتفاده از پول، راه مردم را 
بزننـد، ایمـان مردم را مـورد تهاجم قرار بدهند، در فرهنگ اسـامی و انقابی 
مردم رخنه ایجاد کنند، ما بنشـینیم تماشـا کنیم و بگوییم که آزادی است، 

ایـن جـور آزادی در هیچ جای دنیا نیسـت«
درک عمیـق مفاهیـم فرهنگـی، هـم بـرای مردم و هـم برای مسـئوالن، 
می توانـد ضمن بـاال بردن هوشـیاری آن ها، از رخنه هـای فرهنگی جلوگیری 
کنـد و ایـن خود یکی از مهمترین ویژگی های یک فعالیت فرهنگی صحیح 

است.
پی نوشت ها:

]۱[-  سخنرانی در حرم مطهر امام رضا علیه السام، ۱ / ۱ / ۹۳.
 ]۲[  - سـخنرانی در دیـدار اعضـای شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، 

.۹۲ / ۹ / ۱۹

تبریز آدینه  خبرنـگار 
نمـاز  خطبه هـای  در  عالـی  مهـدی  حجت االسـام 
عبـادی و سیاسـی جمعـه و در جمع باشـکوه نمازگزاران 
مصـای اعظـم امـام خمینـی)ره( تبریـز کـه بـا رعایـت 
اینکـه  بیـان  بـا  شـد،  برگـزار  بهداشـتی  پروتکل هـای 
تقـوای هـر فـرد به قـدر مرتبـه خـود می باشـد و مراتب 
اظهـار  اسـت،  متفـاوت  موقعیت هایشـان  و  جایگاه هـا 
داشـت: یکـی از زینت هـای اهـل تقـوا گسـترش عدالـت 
اسـت، تقـوای یـک مسـئول و حاکـم در نظـام اسـامی، 

بـا تقـوای عمـوم مـردم متفـاوت اسـت.
سـفارش  باالتریـن  گفـت:  عالـی  االسـام  حجـت    
قـرآن بـه مؤمنیـن، تقـوا و پرهیـزکاری اسـت. گاهـی 
اسـت  خونریـزی  و  رو  در  رو  نبـرد،  و  جنـگ  صحنـه 
و گاهـی هـم جنـگ نـرم و جنـگ فرهنگـی اسـت و 

گاهـی هـم جنـگ اقتصـادی اسـت.
الـی   ۴۵ آیـات  ادامـه داد: خداونـد در  وی سـپس 
مقابـل  در  العمـل  دسـتور  شـش  انفـال  سـوره   ۴۷
جنگ هـا  تمـام  در  اگـر  کـه  می کنـد  بیـان  دشـمن 
ایـن دسـتورالعمل ها را انجـام دهیـد، دشـمن مغلـوب 

هسـتید. غالـب  شـما  و 
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز بـا اشـاره بـه اینکـه 
پایـداری و ثبـات قـدم مقابـل دشـمن ضروری اسـت، 
یـاد  بـه  بایـد  جنـگ  در صحنه هـای  مؤمنـان  افـزود: 
تقویـت  را  رزمنـده  روحیـه  الهـی  یـاد  باشـند.  خـدا 
تنهـا  را  رزمنـده  ایـن صـورت خداونـد  در  و  می کنـد 

. رد نمی گـذا
وی بـر ضـرورت اطاعـت از خداونـد و رسـول الهـی 
دو  صفیـن  و  احـد  جنـگ  داد:  ادامـه  و  کـرد  تاکیـد 
انسـان  اگـر  کـه  تاریـخ هسـتند  در  مـا  بـرای  نمونـه 
خواهـد  شکسـت  نباشـد،  رهبـر  از  کامـل  مطیـع 

خـورد.
عالی سـپس گفـت: دوری از اختاف و نـزاع اهمیت دارد. 
ادامه در صفحه ۳

کار فرهنگی در منظر رهبر معظم انقالب   مهم ترین محور 
حفظ وحدت و یکپارچگی است

تحول کمی و کیفی تولید علم در حوزه های علمیه

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

اجتماع دانش آموزان و تشکل های دانش آموزی به 
مناسبت 13 آبان و روز دانش آموز در محوطه ارک و 

مصالی اعظم امام خمینی )ره( تبریز با حضور و سخنرانی 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 بازدید نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از 
کالس های درس مدرسه علوم دینی صادقیه و دیدار و 

گفتگوی ایشان با اساتید و طالب مشغول تحصیل

جلسات درس امر به معروف و نهی از منکر نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با حضور طالب، 

روحانیون و علمای حوزه علمیه طالبیه در مسجد جامع تبریز

دیدار اعضای مجمع شوراهای اسالمی شهرهای استان با 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

نشست علمی تبیین ابعاد شخصیت مرحوم عالمه حسن زاده 
آملی با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی و امام جمعه تبریز و جمعی از روحانیون  حوزه های 

علمیه تبریز برگزار شد

همایش مجمع نخبگان و فرهیختگان حوزوی استان 
آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در استان در 

سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

اجالس ساالنه هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت استان 
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 

جمعه تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در اجالسیه 
مجازی روسا و دبیران شوراهای فرهنگ عمومی سراسر 

کشور با حضور سخنرانی ریاست شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

دیدار جمعس از مدیران و کارکنان بیمه سالمت 
آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با دانش 
آموزان استثنایی نمونه و بازدید از بسته های کمک 

آموزشی اهدایی به دانش آموزان محروم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همزمان با هفته 
دانش آموز با حضور در برخی از مدارس تبریز با دانش 

آموزان دیدار و گفتگو کردند

نصب 7 هزار و 756 انشعاب گاز شهری 
و روستایی در هفت ماه گذشته

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربایجان شرقی

فرازی از وصیت نامه شهدا

همزمان با شـروع فصول سـرد و تداوم برگزاری نمازهای عبادی، 
سیاسـی جمعه، ضرورت رعایت نکات ایمنی و مدیریت مصرف از 
تریبون نماز جامعه به مشـترکین یادآوری شـد چرا که نمازگزاران 
بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن سـفیران و مروجان فرهنگـی این 
شـرکت در انتقال مفاهیم مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی در 
راسـتای حفـظ جان همنوعـان خود و به منظـور عمل به تعالیم 
و آمـوزه هـای دینـی در زمینـه پرهیـز از اسـراف در نعمـت های 

الهی می باشـند.
دکتر خسـرو آریان پور مدیر بهره برداری گاز شـرکت گاز استان 
آذربایجـان شـرقی  در سـخنرانی پیش از خطبـه های نمازجمعه 
ایـن هفتـه تبریـز گفت: طـی هفت مـاه گذشـته ۷ هـزار و ۷۵6 
انشـعاب گاز شـهری و روستایی در اسـتان آذربایجان شرقی نصب 

گردیده اسـت.
مدیر بهره برداری گاز این شـرکت گاز اسـتان آذربایجان شـرقی  
گفت: تا پایان مهرماه سـال جاری، با نصب ۲ هزار و ۹۳۵ انشـعاب 
شـهری و نصب ۴ هزار و 8۲۱ انشـعاب در بخش روسـتایی، شـمار 
انشـعاب گاز نصب شـده در سطح اسـتان به 68۷ هزار و ۷۹۵ مورد 

افزایش یافته است.
خسـرو آریان پور با اشـاره به پروژه های فعال گازرسـانی در ۲۱۷ 
روسـتای استان افزود: مطابق برنامه زمانبندی، نصب انشعابات گاز 
بخش های روسـتایی در حال گازرسـانی اسـتان نیز در دستور کار 

حـوزه بهره برداری قرار گرفته اسـت.
وی تصریـح کـرد: بازدیدهـای ادواری از رونـد اجـرای پـروژه 
های گازرسـانی، رسـیدگی به امـور پیمانکاران اجرایـی از طریق 
برگـزاری اتـاق فکـر، برگـزاری جلسـات مـدوّن کنتـرل پـروژه، 
تأمیـن مالـی و کاالیـی پروژه هـا و جلوگیـری از رکـود در اجرا، 
تسـهیل در مراحل تسـویه کاالیی و اجرایی پیمان هـا، ارزیابی 
پیمانـکاران و بکارگیـری نیروهای بـا صاحیت و توانمنـد و... از 
مهـم تریـن اقدامـات اجرایـی در تحقق تعهـدات گازرسـانی در 

بخـش روسـتایی می باشـد.
آریـان پـور در بخـش دیگـری از سـخنان خود به جایـگاه های 
CNG اشـاره و تصریـح کـرد: امسـال گازرسـانی بـه ۷ جایـگاه 
متقاضی گاز در برنامه اجرایی قرار داشـته که به فراخور مجوزهای 

صـادره مـورد اقـدام قرار خواهـد گرفت.
مدیر بهره برداری شـرکت گاز اسـتان همچنین اظهار داشـت: 
هم اکنون ۱68 جایگاه CNG در سـطح اسـتان فعال می باشـد.

غربی ها در صدد القای فرهنگ شوم به ایران اسامی 
هستند

امـام جمعه بنـاب گفت: آالیندگی نیروگاه بناب کشـاورزی منطقه 
و سـامتی مـردم را تهدید می کند.

حجت االسـام شـیخ مصطفی باقری بنابـی در خطبه های آئین 
عبـادی سیاسـی جمعـه شهرسـتان بنـاب با بیـان اینکـه آالیندگی 
نیروگاه سـهند کشـاورزی منطقه و سـامتی مردم را تهدید می کند، 
گفت: قرار نیسـت بخاطر تولید برق قسـمتی از کشور، جان انسان ها 

به مخاطـره بیفتد.
وی اظهار کرد: مسـئولین اسـتان و شـخص وزیر نیرو در خصوص 

گازسـوز کردن نیروگاه سـهند بناب اهتمام جدی داشـته باشند.
وی همچنیـن بـا تأکیـد بـر اینکه مـردم منطقه نیـز حق نفس 
کشـیدن دارنـد، افـزود: بخاطـر آالیندگـی ناشـی از این نیـروگاه دیگر 
کشـاورزی بنـاب از بیـن رفتـه اسـت و بنـده از مسـئولین محتـرم 

خواهـش می کنـم بـه وضـع موجـود خاتمـه دهند.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان بناب در بخش دیگری 
از خطبه هـا بـا بیان اینکه فرهنگ در جوامع انسـانی به منزله حیات 
و زندگـی اسـت و بنـا به فرمـوده مقام معظم رهبـری رد سـال ۱۳۹۳ 
فرهنـگ بـه منزلـه هوایی اسـت کـه از آن تنفس می کنیـم؛ تصریح 
کـرد: اگـر در البـای ایـن فرهنـگ جهـت گیـری جامعـه صحیح و 
منطقـی باشـد، جامعه پویـا می شـود و زندگـی در آن جامعه مثبت 
و سـالم اسـت ولـی اگـر جهت گیـری غلط و نادرسـت باشـد، افول و 

سـقوط در آن جامعـه پدیدار خواهد شـد.
حجت االسـام باقری بنابی خاطرنشـان کرد: مع األسـف گندکاری 
و کثافـت کاری هـای کشـورهای غربی در کشـور ما نیز در حـال رایج 
شـدن اسـت در حالـی که تمامـی اجتماعـات غربی ها فـدای لذت و 

شـهوت رانی است.
وی اضافـه کـرد: اگـر امروز غرب و بنیـان خانواده در غـرب در حال 
فروپاشـی اسـت، در اثر لذت پرسـتی و شـهوت رانی و بی بند و باری 

است.
خطیـب جمعه شهرسـتان بناب با بیـان اینکه غربی هـا در صدد 
القـای فرهنـگ شـوم بـه ایـران اسـامی هسـتند، گفـت: امـروز این 
مأموریـت مسـتقیماً به ماهواره و فضای مجازی سـپرده شـده اسـت 

و ایـن در حالـی اسـت کـه ما ملـت قرآنیم.
حجـت االسـام باقـری بنابی افـزود: مـردم و مسـئولین فرهنگی 
کشـور توجه کنند که امروز فضای مجازی، ارتباطی و رسـانه ای میدان 
جنگ اسـت و بمباران فرهنگی تمام نسـل ها را نشـانه رفته اسـت تا 
با شـیب نامحسـوس بی دینی در جامعه حاکم شـده و خانواده ها به 

سـمت فروپاشی بروند.

امام جمعه مراغه از وضعیت نابسامان بازار انتقاد کرد
عضـو خبـرگان رهبـری و امام جمعـه مراغه از وضعیت نابسـامان 
بازار انتقاد کرد و خواسـتار رسـیدگی و رعایت انصاف از سـوی متولیان 

و بازاریان شـد.
حجـت االسـام محمدتقـی پورمحمـدی در خطبـه هـای نمـاز 
جمعـه مراغـه افـزود: متاسـفانه امروز شـاهد آن هسـتیم کـه در بازار 
حقـوق و انصـاف رعایـت نمـی شـود و دچـار چندگانگـی در قیمت 

اجنـاس، کاالهـا و لوازم هسـتیم.
وی بیـان کـرد: قیمـت هـا در هر مـاه متفـاوت و روز بـه روز گران 
تـر می شـود و شـاهد افزایـش ۲ برابـری و چندین برابـری قیمت ها 

هستیم.
وی بـا تاکیـد براینکـه بایـد به فکر مردم باشـیم اظهار کـرد: مقام 
معظـم رهبـری بـرای تقویت تولیـد داخلـی، اسـتفاده از کاالی ایرانی 
را توصیـه کردنـد و فرمودنـد برخـی از کاالی خارجـی وارد نشـود کـه 

متاسـفانه در مقابل شـاهد سواسـتفاده در داخل هسـتیم.
امـام جمعـه مراغـه اضافـه کـرد: اگر دولـت مـی خواهـد از خارج 
کاالیـی وارد نشـود بایـد کاالی داخلـی نیـز بـا کیفیـت و بـا قیمت 

مناسـب تولیـد و بـه دسـت مصـرف کننده برسـد.
وی ادامـه داد: در ایـن میان ضروری اسـت کـه دولت، مجلس و قوه 
قضائیـه بـه وظیفه خود عمل کننـد و بازاریـان و اصنـاف هم انصاف 

را رعایت کنند.
پورمحمـدی خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه بسـیاری از مـردم امروز 
توانایـی تهیـه مایحتاج ضروری و درمان خود نیسـتند و که باید همه 

بـرای سـاماندهی ایـن وضعیت دسـت به دسـت هـم دهیم.

مسئوالن  از افزایش غیرمتعارف دریافتی ها جلوگیری کنند
امـام جمعـه سـراب گفت: انتظـار این اسـت که مجلـس و دولت 
عدالـت پرداخت هـا را مدنظـر قـرار دهنـد و از افزایـش غیرمتعـارف 

دریافتی هـا جلوگیـری کنند.
 حجت االسـام والمسـلمین علی اکبـر اکرمـی در خطبه هـای 
نمـاز جمعـه ایـن هفته این شـهر  اظهـار داشـت: اقدام جـان برکفان 
نیـروی دریایـی سـپاه پاسـداران در برخـورد مقتدرانه بـا زیاده خواهی 
آمریکا و دزدان دریایی در آسـتانه مذاکرات، قابل تحسـین  است و این 
قدرت نمایـی نشـان داد کـه ایـران مقتدر بر سـر منافع ملـی خود با 

هیچ کـس تعارف نـدارد.
امـام جمعـه سـراب بـا اسـتقبال از اقدام رئیـس قوه قضائیـه  در 
تشـکیل کارگـروه تعییـن تکلیـف انبارهـای تملیکـی و گمرکی در 
کشـور افزود: متاسـفانه افرادی به درسـتی از  ارزهای ۴۲۰۰ تومانی برای 
کاالهای اساسـی اسـتفاده نکردند و تعیین تکلیف انبارهای و وسـایل 

موجـود می توانـد به تثبیـت بازار کمـک کند.
وی با گایه از وزارت بهداشـت به خاطر پیشـنهاد و درخواست افزایش 
دریافتی اسـاتید و برخی کارکنان یادآور شـد:ضمن تشـکر از پزشـکان و 
اسـاتید که در موضوع کرونا فعالیت های درخشـانی داشـتند  انتظار این  
اسـت کـه مجلـس و دولت عدالـت پرداخت ها را مدنظـر قرار دهنـد و از 

افزایش غیرمتعـارف دریافتی ها جلوگیری کنند.

جلسات درس اخالق و معنویت مدرسه علوم دینی 
 امیرالمومنین)ع( تبریز با حضور و سخنرانی

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
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ادامه از صفحه اول

 مهم ترین محور 
حفظ وحدت و یکپارچگی است

اختـاف نظـر و سـلیقه طبیعـی اسـت امـا مقابـل 
مهم تریـن  یکپارچگـی  و  وحـدت  حفـظ  دشـمن، 
ایـن  محـور  مهم تریـن  امـر  ولـی  و  اسـت  محـور 

وحـدت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اختاف عامل سسـتی 
و انشـقاق اسـت ماننـد جریـان حکمیـت، گفـت: 
صبـر نیـز اهمیـت فراوانـی دارد، در قـرآن صبـر 
مقاومـت  سـختی،  مبـادا  اسـت.  راهبـرد  یـک 

رزمنـده را از بیـن ببـرد.
عاشـورا،   ۳۱ لشـکر  عزیـز  مـردان  افـزود:  وی 
شـهید علـی تجایی و ناصـر بیرقی و بسـیاری از 
رزمنـدگان دیگر سـهم به سـزایی در در آزادسـازی 
سوسـنگرد داشـتند کـه همـواره باید قـدردان این 

بود. عزیـزان 
عالـی افـزود: خاطـرات شـهید علـی تجایی 
بـا  کـه  کنیـد  نـگاه  در حماسـه سوسـنگرد  را 
چـه مقاومـت و خون دلـی سوسـنگرد را حفظ 
اسـت.  آنهـا  صبـر  خاطـر  بـه  ایـن  و  کردنـد 
غـرور  دچـار  انسـان  مبـادا  دشـمن  مقابـل 
رفتـار  و  شـود  مغـزی  سـبک  و  سرمسـتی  و 

نکنـد. عاقانـه 
امـام  شـد  آزاد  خرمشـهر  وقتـی  گفـت:  وی 
مبـادا  تـا  کـرد  آزاد  خـدا  را  خرمشـهر  فرمـود 
رزمنـدگان بـه خاطـر ایـن پیـروزی دچـار غرور 

شـوند. سرمسـتی  و 
خصـوص  در  تبریـز  موقـت  جمعـه  خطیـب 
عامـل  چهـار  گفـت:  نیـز  شکسـت  عوامـل 
بـه  تکیـه  جنگ هـا  تمـام  در  شکسـت 
غنایـم،  فکـر  و  دنیـوی  طمـع  منافقیـن، 
دشـمن همیشـه اهل شـایعه اسـت؛ الزم اسـت 
و  داد  نشـان  بصیـرت  مقابـل شـایعات  در  کـه 
دشـمن  مقابـل  از  فـرار  و  نکـردن  اسـتقامت 

اسـت.
نیـز  جامعـه  در  عدالـت  رعایـت  بـه  وی 
تاکیـد کـرد و گفـت: یکـی از زینت هـای اهـل 
یـک  تقـوای  اسـت،  عدالـت  گسـترش  تقـوا 
مسـئول و حاکـم در نظـام اسـامی، بـا تقوای 

اسـت. متفـاوت  مـردم  عمـوم 
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز بـا بیـان اینکـه 
عدالـت، قانـون حاکـم بر جهـان آفرینـش و نظام 
هسـتی اسـت، افـزود: در حوزه حاکمیـت، عدالت 
محـور حکومـت اسـت و هـدف حکومـت ایجـاد 

اسـت. عدالت 
وی ابـراز داشـت: ارزش ذاتی حکومت اینسـت 
برقـرار کنـد،  را در جامعـه  انسـان عدالـت  کـه 
وقتـی در جامعـه عدالت برقرار شـد و دغدغه ای 
در معیشـت مـردم نبـود، زمینـه بـرای توحیـد 

می شـود. فراهـم 
راه هـای  از  صحیـح  قانـون  افـزود:  عالـی 
قانـون  اسـت،  اجتماعـی  عدالـت  بـه  رسـیدن 
و  مـادی  مصالـح  کـه  اسـت  قانونـی  صحیـح 
معنـوی تمامـی شـهروندان را در لحاظ داشـته 
قانـون  بایـد  لـذا  شـخصی.  منافـع  نـه  باشـد 
فرصت هـا،  عادالنـه  توزیـع  و  باشـد  شـفاف 
آنهـا روشـن  بـه  امکانـات و دسترسـی  ثـروت، 

باشـد.
حجـت االسـام عالـی  خاطرنشـان کـرد: اگـر 
در یـک نظـام مسـئوالن خودشـان را فـرا قانونـی 
بداننـد، نـه تنهـا عدالـت نخواهد بود بلکـه قانون 
گریـزی و تبعیـض و بی عدالتـی صـورت خواهـد 
گرفـت و کسـی مـی توانـد عدالـت را اجـرا کنـد 
کـه حـق مـدار بـوده و سازشـکار و پیـرو مطامع 

. شد نبا
وی افـزود: قانـون گرایـی دیگـر راه رسـیدن 
بـه عدالـت اجتماعـی اسـت، در اجـرای قانـون 
در  شایسـته  و  توانـا  مدیریـت  کـه  اسـت  الزم 
بـر  بایـد  نظـام،  کارگـزاران  باشـد.  امـور  رأس 
سـاالری  شایسـته  و  گرایـی  قانـون  اسـاس 

کننـد. عمـل 
وی گفـت: شایسـته سـاالری دیگر راه رسـیدن 
کـه  نظامـی  در  بـوده،  اجتماعـی  عدالـت  بـه 
تبعیـض  اگـر  اسـت،  الهـی  عدالـت  رسـالتش 
باشـد عدالـت قربانـی خواهـد شـد. هـر کجـا که 
شایسـته سـاالری باشـد عدالت اسـت و هـر کجا 

نباشـد، ظلـم و جـور اسـت. 

آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه  
از نگاه مذاهب اسامی

ب( دلیل عقلی
فقهــای حنفــی دلیــل عقلــی منصــب بــودن امامــت جمعه 

را چنیــن تقریــر می کننــد:
ــه  ــد، ب ــلطان نباش ــه س ــروط ب ــه مش ــاز جمع ــر نم اگ
برافروختــه شــدن آتــش فتنــه می انجامــد، چــون نمــاز جمعــه 
منصبــی اســت کــه موجــب شــرافت و بزرگــی قــدر و منزلــت 
ــت طلبی  ــه ریاس ــه ب ــانی ک ــرای کس ــت و ب ــی اس اجتماع
ــود و  ــد ب ــزاع خواه ــی و ن ــت منف ــب رقاب ــد، موج ــل دارن تمای
ســرانجام بــه قتــل و غــارت منتهــی می گــردد. بنابرایــن بــرای 
جلوگیــری از ایــن مفاســد، بایــد ایــن جایــگاه مهم سیاســی در 

ــرد. ــرار گی ــار حکومــت اســامی ق اختی
ج( دلیل لّبی

ــه  ــود ک ــرم)ص( آن ب ــر اک ــیره پیامب ــی، س ــه اوزاع ــه گفت ب
ــه  ــا نایــب از طــرف آن حضــرت، ب کســی جــز خــود ایشــان ی
ــز  ــس از ایشــان نی ــیره پ ــن س ــه و ای ــه نپرداخت امامــت جمع

ــداوم یافتــه اســت. ت
فقه اهل بیت و منصب امامت جمعه

در اینجــا پرســش مطــرح می شــود: آیــا بــر اســاس 
ــه  ــون گنجین ــا مره ــاوای آنه ــی فت ــه مبان ــیعه ک ــه ش فق
ــت  ــت)ع( اســت، امام ــارف اهــل بی ــوم و مع ــل نشــدنی عل زای
جمعــه منصبــی حکومتــی و والیــی اســت، یــا آنکــه هــر فــرد 
ــدی آن  ــت متص ــت جماع ــل امام ــد مث ــرایط می توان واجدالش
ــوان از  ــش را بت ــن پرس ــه ای ــخ ب ــن پاس ــاید بهتری ــود؟ ش ش

ــرد: ــل ک ــر نق ــب جواه صاح
ــم یکــن مذهبهــم  ــة ان ل هــو مــن ضروریــات فقــه االمامی
بــل یعرفــه المخالــف لهــم منهــم کمــا نســبه جماعــة منهــم 

الیهــم؛

اشاره:
 فاطمه دختر ارجمند امام موسی کاظم)ع(، ملقب به معصومه در شهر مدینه 
چشم به جهان گشود. ما در وی نجمه یا تکتم و خواهر امام رضا)ع( از یک مادر 
بــود. آن حضرت از برادرش نقل روایت می کرد و فضل و کمال و علم او زبانزد 

خاص و عام بوده است.
 این بانو به برادرش امام رضا محبت زیادی داشــت و پس از اعام والیتعهدی 
ایشان، به قصد زیارت برادر در مرو، به ایران وارد شد. چون به ساوه رسید بیمار 
گشت و از مسافت بین ساوه و قم پرسید گفتند ده فرسخ است. دستور داد او 
را به قم ببرند. آن بانوی مکرمه هفده روز در قم ماندگار شد و پس از آن جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. 
حضرت فاطمه معصومه پس  از حضرت زینب کبری )س( فاضل ترین زن در 

میان معصوم زادگان است.
والدت

آن حضرت در اول ذی القعده سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه طیبه بدنیا 
آمد. پدر بزرگوار ایشان، حضرت امام موسی بن جعفر)ع( و مادر مکرمشان جناب 
نجمه مادر امام رضا)ع( است. نام مبارکش فاطمه، لقبش معصومه و در خانواده 

امام هفتم ایشان را فاطمه کبری می خواندند.
مقام و منزلت : 

حضرت فاطمه معصومه، از جمله زنان بسیار نادری است که به معنای واقعی 
کلمه )تالی تلو( معصومند. یعنی اگر از مقام والیت عامه الهی که ویژه حضرات 
چهارده معصوم که از زنان، تنها حضرت فاطمه زهرا)س( دارای آن مقام اســت 
بگذریم، زنان نادری ظرفیت آن را داشتند که بیشترین بخش از فروغ جاویدان و 
نور الهی والیت را دریافت کنند و به این مقام بس رفیع برسند و خویش را در 
کماالت معنوی همان و همانند معصومانی چون حضرت زینب)س( و حضرت 

فاطمه معصومه)س( بسازند.
در تعالیم آســمانی، به ویژه قرآن مجید، از زنان بزرگ و کاملی ســخن رفته 
است و خداوند متعال، خود آنان را ستوده است، از جمله حضرت مریم، حضرت 

آسیه و....
همچنین در آیاتی از قرآن، حضرت فاطمه، دختر گرامی پیامبر )ص( منظور 
بوده است، از آن جمله آیه تطهیر و آیه مباهله وسوره هل آتی و... که در کتب 

تفسیر و حدیث فرق اسامی ثبت شده است.
هجرت به ایران

حضرت امام رضا که بزرگ خاندان پیامبر اعظم )ص( در عصر خویش و امام 
شــیعیان بود، هنگامی که مدینه را ترک کردند و به ایــران روی آوردند برخی 

از علویان نیز چنین کردند، از آن جمله خواهر 
گرامی آن حضرت، یعنی دخــت واالمقام امام 
موســی بن جعفر نیز بدین دیــار روی آورد و 
چنانکه از برخی روایات بر می آید، آن حضرت در 
دوران اختناق هارونی و زندان های طوالنی پدر 
و شرایط اجتماعی دشوار آن زمان و محدودیت 
های کوبنده ای که برای علویان و امامزادگان بود، 
امکان اختیار همسر نیافت. بی تردید می توان 
گفــت که آن بانوی بزرگ  روحی ملتهم و آینده 
نگر داشــت و با توجه به آینده قم و محوریتی 
کــه بعدها برای این ســرزمین پیش می آید و 
محوریتی که آرامگاه ایشان مرکز آن خواهد شد. 
بدین دیار روی آورد. در تاریخ به ثبت رسیده است 

که حضرت فاطمه معصومه )ع( در ساوه بیمار شد. در این هنگام از قم و فاصله 
آن از ساوه پرسید و دستور داد او را به قم بیاورند و بدینگونه خود را به قم رسانید 

و در این سرزمین مدفون گشت.
این جریان به خوبی روشــن می کند که آن بانوی الهی، به آینده اســام و 
موقعیت این سرزمین توجه داشته است و خود را با شتاب بدین سرزمین رسانده 

و محوریت و مرکزیت آن را با مدفن خود پایه ریزی کرده است.
دیدگاه امامان)ع(

حضرت معصومه )س( از نمونه زنان نادری است که جهان به خود دیده است، 
قرب و منزل خدایی این بانوی بزرگ و روح عظیم و الهی او در زبان امامان چنین 

توصیف شده است: 
حضــرت امام صادق فرمودند: بدانید قم حرم من و حرم فرزندانم پس از من 
است زنی  از فرزندان من  در این شهر درمی گذر که نام او فاطمه دختر موسی 

است و همگی شیعه در روز قیامت به شفاعت او روانه بهشت می شوند.
همچنین از روایتی که اهمیت زیارت آن حضرت را یاد کرده ست و برای آن 
اجر و پاداش بزرگ بیان داشته است گوشه ای از مقام واالی این بانو آشکار می 

گردد.
امام صادق )ع(   پیش از آن که این فرزند گرانقدر متولد شود، از فضیلت زیارت 

ومدفن او سخن می گوید وشیعه را به اهمیت آن توجه می دهد.
و می فرماید: شهر قم حرم ماست و در آن زنی از فرزندان من مدفون می شود 

به نام فاطمه هرکس او را زیارت کند، بهشت برای او واجب شود.
حضرت امام رضا نیز اهمیت زیارت حضرت معصومه را بیان می کنند و شیعه 

را از این کانون معنویت و سرچشمه فیض الهی آگاه می سازند.
حضرت امام رضا)ع( فرمودند:  ای سعد در شهر شما، ما آرامگاهی داریم و گفتم: 
فدایت شوم، قبر فاطمه دختر حضرت موسی )ع( گفت: بلی، هرکس آن بانو رابا 

معرفت به حقش زیارت کند، سزاوار بهشت گردد.
بــا این که امامزادگان بســیاری در این ســرزمین مدفوننــد، حتی در زیر 
همیــن بقعه مطهر و در کنار حضرت معصومــه و همه مقام های ارجمندی 
 دارنــد، لیکــن امامــان از اهمیت و ثــواب زیارت حضرت معصومه ســخن

 گفته اند و این بیانگر عظمت معنوی این بانو است.
حضرت امام جواد)ع( فرمودند: آنکس که عمه ام را در شــهر قم زیارت کند 

بهشت برای او واجب شود.
در آرامگاه های امامزادگان،  بزرگان و عالمان، نوعا قرآن و فاتحه خواندن مرسوم 
است و در موارد بسیار نادری است که برای امام زاده ای زیارت نامه رسیده باشد. 
درباره حضرت معصومه از برادر بزرگوارش حضرت امام رضا زیارت نامه رسیده 
است. از این رو مردمان، حضرت معصومه را چون دیگر امامان زیارت می کنند و 

با او به گفت و گو می نشینند و از روح بزرگش استمداد می طلبند و این خود 
واالیی مقام و منزلت این بانو را می رساند.

دیدگاه محدث شیخ عباس قمی )ره(
محدث قمی می گوید: رحسب آنچه به ما رسیده، افضل آنها سیدة جلیلة 
معظمة فاطمه بنت امام موسی)ع( معروفه به حضرت معصومه )س( است که 
مزار شریفش در بلدة طّیبة قم است که دارای قّبة عالیه و ضریح و صحنهای 
متعّدده و خدمه بسیار و موقوفاتست. و روشنی چشم اهل قم ماذ و معاذ عامة 
خلق است و در هر سال، جماعات بسیار از باد بعیدة شّد رِحال کنند و تعب 

سفر کشند به جهت درک فیوضات از زیارت آن معظمه سام اهلل علیها... 
همچنین در کتاب: »سفینة البحار« آمده است:»افتخارات سرزمین قم فراوان 
اســت... از آن جمله است آرامگاه حضرت فاطمه )س( دختر موسی بن جعفر 

)ع( و ثواب زیارت آن بانو، که مطالب مربوط به آن را زیر واژه »َفَطم« آورده ام...«
در کتاب » تاریخ قم« نیز آمده است: »... محراب مزبور  در میدان »میر« واقع 
است و اخیراً مسجد و مدرسه هم در آنجا ساخته اند و آن در سوار... محتمل است 
یکی پدر بزرگوارش موسی بن جعفر و دیگری برادر عالیقدرش حضرت امام رضا 
بوده اند و این داللت بر نهایت جالت قدر آن مخدره دارد، زیرا که امام است که 

جز امام دیگری او را دفن نمی نماید.« 
مطالب فوق اشــاره به جریان دفن حضرت معصومه است که طبق روایتی، 
هنگامی که مردم گرد آمده بودند و بر سر این گفت وگو داشتند که چه کسی 
بدن مطهر آن بانو را در قبر بنهد، دو سوار بر آمدند و چون نزدیک جنازه فاطمه 
رســیدند، از اسب فرود آمدند و بر فاطمه نماز گزاردند و در سرداب رفتند و آن 
بانو را دفن کردند، پس، از گور بیرون آمدند و برنشستند و برفتند و هیچ کس را 

معلوم نشده که آن دو سوار که بودند. 
و همچنیــن ورود زیارتش از زبان امــام و خبر دادن امام صادق پیش از تولد 
پدر بزرگوارش، به تولد آن مخدره و دفن او در زمین قم و شفاعتش از چیزهایی 
است که داللت بر نهایت جالت و عظمت آن بضعه احمدی می نماید. سام 

اهلل علیها و علی آبائها... 
حضرت زینب دختر حضرت امام جواد قبه ای بر این قبر بنا نهاد و این بیانگر 
مقام واالی این بانو، نزد سادات و علویان است. توجهات والیتی و امدادهای غیبی 
این بارگاه مطهر نیز بهترین شاهد و بیانگر عظمت و مقام قرب حضرتش می 
باشــد. فیوضات والیتی این بانوی بزرگ مشهود همگان است و آن حضرت به 
واسطه فیض، باب الحوانج شناخته شده است. سرعت اجابت دعا و عمومیت آن 

نیز حاکی از قدرت و منزلت الهی و لطافت روحی ویژه ایشان است.
حوزه علمیه قم حاصل توجهات آن بزرگوار

در پرتو توجهــات و فیوضات حضرت فاطمه 
معصومه علوم اسامی در این شهر رشد یافت 
و علمــل و فضا و مراجع عالیقــدری در دامن 
معنویت این بقعه مطهر تربیت شدد و کم کم 
شهر قم مرکز حوزه های علمیه در ایران و جهان 
تشیع شــد و این بر عظمت این شهر مقدس 

افزود.
وفات

در این روز در سال ۲۰۱ هجری بنا بر مشهور 
سالروز رحلت شــهادت گونه  حضرت ولیة اهلل 
خاتون خلق جهان، عابده زاهده کامله مستوره 
حضرت فاطمه معصومه علیها السام دختر امام 
موسی کاظم علیه السام است. آن حضرت ۱۷ 
روز پس از ورود به شــهر قم، با دلی شکسته و غصه دار از داغ پدر و فراق برادر، 
رحلت فرمودند. در عزای آن حضرت شــهر قم را یکپارچه غم و ماتم فرا گرفت. 
بدن مطهر آن حضرت را غسل داده کفن کردند، و به طرف باغ موسی بن خزرج 
- مکان فعلی حرم مطهر - آوردند. دو سوار نقابدار از بیرون شهر آمدند و بر بدن 

آن حضرت نماز خواندند. 
آنگاه داخل سرداب شــده بدن مطهر را دفن کردند و رفتند، و کسی آنان را 
نشناخت. موسی بن خزرج آن باغ را وقف حضرت معصومه علیها السام نمود، و 
از بوریا و حصیر سقفی بر روی قبر مطهر آن حضرت قرار داد. این بنا بود تا آنکه 
زینب دختر امام جواد علیهما السام بر روی قبر شریف قبه ای بنا نهاد. سپس 
جماعتی از دختران ائمه علیهم السام در آن مکان دفن شدند. هنگامی که ام 
محمد دختر موسی بن محمد بن علی الرضا علیهم السام فوت کرد، در کنار 
آن حضرت دفن شد. بعد از آن میمونه خواهر ام محمد از دنیا رفت، و آن بزرگوار 
هم در جنب ام محمد دفن شد. روی این دو قبر یک گنبد دیگر بنا کردند، به 
گونه ای که دو گنبد چسبیده به هم بر روی قبر حضرت فاطمه معصومه و ام 

محمد و میمونه علیهن السام بوده است.
 به جز دختران حضرات معصومین علیهم السام، دو کنیز هم دفن شده اند 
که در هنگام مرمت کف حرم مطهر در زمان ناصر الدین شاه، روزنه ای به سردابی 
پیدا می شــود و چند زن صالحه، وارد ســرداب می شوند. پیکر پاک میمونه و 
دو تن از کنیزان را پس از هزار ســال تر و تازه مشــاهده می کنند. این سرداب 
جنب ســرداب حضرت فاطمه معصومه علیها السام قرار دارد. مرحوم نمازی 
وفات حضرت معصومه علیها السام را در ۱۲ ربیع الثانی سال ۲۰۱ هجری قمری 
نقل کرده و قول منسوب به شیخ حر عاملی رحمه اهلل هشتم شعبان سال ۲۰۱ 

هجری قمری است.
امام صادق علیه السام می فرماید: قم کوفه صغیر است، و بهشت دارای هشت 
در اســت که سه در آن از قم است. در آن شهر زنی از اوالد من رحلت می کند 
که اسمش فاطمه است، و او دختر موسی بن جعفر علیهما السام است که به 

شفاعت او تمامی شیعیانم داخل بهشت می شوند.
حضرت معصومه )س( و دفاع از والیت

حضرت معصومــه)س( همواره حضرت امام رضا)ع( را همراهی می نمود و با 
برقراری جلسات علمی که سلسله سند و محتوای احادیث آن حضرت گویای 

چنین مجالسی است از حرم امامت و والیت دفاع می کردند.
زمان آن رسیده بود که حضرت فاطمه معصومه )س( فریاد غربت و حقانیت 
برادر بزرگوارش حضرت علی بن موسی الرضا)ع( را در فضای بین سرزمین حجاز 
تا ایران طنین انداز کند و خود را از والیت آماده نماید. در این سفر بیش از هزار 

علوی در التزام آن بانوی بزرگ اسام بودند.

کریمه اهل بیت)س(
 )به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه)س((

حجت االسالم قهرمان احمدی  
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نماز خواندن بر روی فرش نجس
 آیا نماز خواندن بر روی فرش نجس صحیح است؟

جواب: محل سجدة نمازگزار باید پاک باشد ولی اگر مکان نمازگزار به غیر 
از جایی که پیشانی را بر آن می گذارد، نجس باشد، چنانچه نجاست آن به 

بدن یا لباس سرایت نکند، اشکال ندارد و نماز صحیح است.
 هزینه کردن وام در غیر مورد قرار داد

آیا برای دریافت وام خرید کاال، می توان فاکتور صوری خرید کاالیی ارایه کنیم 
ومبلغ وام را در جای دیگری هزینه کنیم؟

جواب: جایز نیست.
 حکم زمین مسجدی که تخریب شده

مسجدی در طرح عمرانی شهرداری در خیابان افتاده و قسمتی از آن به علت 
اضطرار تخریب شده، آیا آن قسمت از مسجد که تخریب شده 

همچنان حکم مسجد را دارد؟
جواب: اگر احتمال برگشت آن به حالت اولیه وجود نداشته 

باشد، احکام شرعی مسجد را ندارد.
 برگرداندن نیت نماز به نماز دیگر

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
 رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

 ) 28 آبان 1400 ( 
عــزل »امیرکبیــر« صدراعظــم »ناصرالدیــن شــاه« در پــي بدگویي 

دشــمنان داخلــي و خارجــي )۱۲۳۰ ش(
تاسیس جبهه ملي چهارم )۱۳۵6 ش(

ــکر ۲۷  ــتاد لش ــس س ــي« رئی ــاس ورامین ــاج عب ــهادت »ح ش
)۱۳6۲ش( )ص(  رســول اهللَّ محمــد 

آغاز عملیات ظفر ۴ در منطقه دهوک توسط سپاه)۱۳66ش(
رحلــت اندیشــمند مبــارز مســلمان، عامــه »شــیخ محمدجــواد 

ــرّي«)۱۳۷۳ ش( ش
ــه  ــر واگــذاري اجــازه انتشــار اســکناس ب ــي ب ــت مبن الیحــه دول
ــید. ــس رس ــب مجل ــه تصوی ــه اســکناس ب ــت نظــارت اندوخت هیئ

ش(  ۱۳۲۱(
آیــت اهلل شــیخ مرتضــي آشــتیاني فرزنــد ارشــد مرحــوم آیــت اهلل 

میــرزا حســن آشــتیاني در ســن 8۵ ســالگي درگذشــت.)۱۳۲۵ ش(
دکتر محمد مصدق و همراهان وارد مصر شدند. )۱۳۳۰ ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 13 ربیع الثانی 1443 (
  وفات »ابن ِهشام« مورخ شهیر عرب )۲۱8 ق(

 درگذشت »ُمِعزُّالّدوله دیلَمي« فرمانرواي آل بویه )۳۵6 ق(
 درگذشــت »ابوســعید بهادرخــان« آخریــن ایلخــان مغــول در ایران 

)۷۳6ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

) 19 نوامبر 2021 (
ــي  ــي اتریش ــاز نام ــگ س ــوبرت« آهن ــس ش ــت »فرانت   درگذش

)۱8۲8م(
ــه  ــر ب ــین مص ــور پیش ــس جمه ــادات« رئی ــور س ــفر »ان  س

)۱۹۷۷م( اشــغالي  فلســطین 
رئیــس جمهــور کمونیســت  مــرگ »گوســتاو هــوزاک«   

)۱۹۹۱م( چکســلواکي 
 روز ملي »موناکو«

ق4در روایت اســت که بعضی از انبیــاء بودند که 
عضوی را نداشتند، دست و پا هم حتی نداشتند. حضرت 
می فرماید می بینم فان را که- اآلن من درســت یادم 
نیست- دست و پا نداشتند، نبی بودند البته ُمرَْسل به 
آن معنی نبودند اما نبی بودند. بسیاری از علما، بسیاری 
از نوابغ بودند که چشم نداشتند، در زمان ما هم بعضی 
هــا را ما ماقات کردیم که از علمــا بودند؛ نابغه بودند؛ 
اطاعات زیاد و وسیعی داشــتند؛ انسان بودند. هیچ از 
این معنا نگران نباشید که حاال شما صاحب یک حّسی 
نیستید. شــما معنویاتتان را ان شاء اهللَّ تقویت کنید؛ 
روحتان را تقویت کنید؛ و از همه بصیرها شما ان شاء اهللَّ 
بصیرتر باشــید. خداوند ان شاء اهللَّ شما را حفظ کند؛ و 
همه ما را برای اسام خدمتگزار کند و همه ما این راهی 

را که آمده ایم بتوانیم تا آخر ان شاء اهللَّ برسانیم.
صحیفه امام، ج 8، ص، ۴6۲

انســان به روْح انسان است. انســان به بصیرت، 
بصیرت قلبی، انســان است. این آالت ظاهری آالتی 
است که وسیله اســت، و اینها از بین رفتنی است، 
آنکــه باقی می ماند روح انســان اســت. و آنچه در 
انســان ســعادت را ایجاد می کند، بصیرت انســان 
اســت. و من امیدوارم که شــماها بصیرت به طور 
کامل داشته باشید؛ و خدای تبارک و تعالی به شما 

توفیق و سعادت عنایت کند.
 صحیفه امام، ج ۱۰، ص، ۳۰۲

خداوند متحول کند قلوب و ابصار ما را و بصیرت ما 

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

حوزه و دانشگاه هنوز عامه جعفری را 
نشناخته اند

ــی و  ــام علم ــت مق ــری در بزرگداش ــداهلل نص  عب
ــه  ــری)ره( گفــت: ب ــی جعف معنــوی عامــه  محمدتق
نــدرت می توانیــم فیلســوف و متفکــری بیابیــم کــه 
ماننــد عامــه ایــن همــه ابداعــات و ابتــکارات داشــته 
باشــد. بــه نظــر مــن ایشــان فیلســوف آینــده اســت 
و هنــوز حــوزه علمیــه و دانشــگاه های مــا بــه ایشــان 

ــته اند. ــه الزم را نداش توج
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حوزه، مراســم 
بزرگداشــت مقــام علمــی و معنوی عامــه  محمدتقی 
ــون  ــمندان و روحانی ــور اندیش ــا حض ــری)ره( ب جعف
برجســته آذربایجــان شــرقی، در تــاالر شــهید باکــری 

دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد.

ایــن برنامه بصورت مشــترک توســط حــوزه علمیه 
آذربایجــان شــرقی، دانشــگاه تبریــز، دانشــگاه صنعتی 
ســهند، مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای علــم و دین 
و مرکــز تخصصــی عامــه امینــی)ره( تبریــز و مجمع 
عالــی حکمت اســامی شــعبه آذربایجــان برگزار شــد.

عبــداهلل نصری، اســتاد دانشــگاه عامــه طباطبایی 
در ایــن مراســم گفــت: در عصــر حاضــر فیلســوفان 
بزرگــی داریــم؛ عامــه طباطبایــی را می تــوان یکــی از 
ایــن بــزرگان دانســت کــه حــدود ۲۰۰ کتــاب و رســاله 
و چندهــزار مقالــه در بــاب آراء و اندیشــه و شــخصیت 
ایشــان نوشــته شــده اســت. البتــه کتــاب جامعی که 
بتــوان نظــام جامــع فکــری ایشــان را تبییــن کنیــم، 

نداریم.
ــن  ــر از ای ــی دیگ ــری یک ــه جعف ــزود: عام وی اف
ــزرگ در جامعــه مــا محســوب می شــوند.  فاســفه ب
ــی، ســیدجال  ــی قزوین البتــه کســانی ماننــد رفیع
الدیــن آشــتیانی و میرزامهــدی آشــتیانی کــه اســتاد 
ــد  ــری بودن ــوم شــهید مطه ــری و مرح ــه جعف عام
ــوب  ــر محس ــفی معاص ــم از شــخصیت های فلس ه

می شــوند.

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

خامنــه در ۷۲ کیلومتــری غــرب تبریــز در مســیر جــاده تبریــز -رومیه 
ــددی  ــگری متع ــای گردش ــهر دارای جاذبه ه ــن ش ــده اســت. ای ــع ش واق
اســت کــه یکــی از ایــن مکان هــای زیبــا و مقــدس مســجد میــر پنــج 

خامنــه اســت.
ــتان  ــت و در شهرس ــار اس ــه دوره قاج ــوط ب ــج مرب ــر پن ــجد می مس
ــروی  ــهرداری، روب ــان ش ــه، خیاب ــهر خامن ــزی، ش ــتر، بخــش مرک شبس
شــهرداری خامنــه واقــع شــده و ایــن اثــر در تاریــخ ۲8 شــهریور ۱۳86 بــا 
شــماره ثبــت ۱۹۵۷۹ به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبت رســیده 

اســت.
ــگاه  ــه آرام ــمالی ب ــه درب ش ــوده ک ــه در ورودی ب ــجد دارای س مس
حســین خان بــاز می شــود، در شــرقی کــه قبــاً بــه عمــارت 
ــی  ــاغ حســین خــان و در جنوب ــه ب ــاز می شــده، امــروز ب حســین خان ب

ــود. ــوده می ش ــجد گش ــاغ مس ــه ب ب
هنــگام ورود بــه مســجد از در شــرقی وارد بــاغ آن می شــویم کــه حــدود 
ــاغ  ــاز می شــود. درختــان میــوه ایــن ب ۲ هــزار مترمربــع مســاحت دارد ب
طــراوت خاصــی را به محوطه مســجد بخشــیده اند. در قســمت شــمالی 
بــاغ، مســجد حســین خان واقــع شــده کــه ایــوان آن به ســمت در جنوبی 
نظــاره می کنــد ایــن ایــوان بــا نقاشــی های مربــوط بــه روز عاشــورا و نقش 

و نگارهــای اســلیمی زیبا تزیین شــده اســت.
بــرای ورود بــه مســجد از قســمت جنوبــی آن 6 در وجــود دارد کــه ســه 
ــه شــده  در از ســمت راســت مســجد و ســه درب از ســمت چــپ تعبی

اســت. بنــای مســجد خشــتی بــا تیرهــای چوبــی اســت.
ترتیــب درهــای مســجد از ســمت راســت بــه این شــکل اســت کــه در 
اول بــه زن نشــین مســجد در طبقــه دوم، در دوم به چایخانه مســجد و در 

آخــری بــه صحــن اصلی مســجد بــاز می شــود.
ســه درب ســمت چــپ نیــز از چــپ بــه راســت به زن نشــین مســجد 
ــاز  ــجد ب ــی مس ــن اصل ــه صح ــجد و ب ــپزخانه مس ــه دوم، آش در طبق
ــی در وســط ســقف مســجد  می شــود. داخــل مســجد ۱۲ ســتون چوب
ــی مســجد کــه ســمت قبلــه  ــردوش می کشــند و در ســمت جنوب را ب
اســت محــراب کوچکــی بــا گــچ بری هــای ســاده ای قــرار گرفتــه اســت، 
در کنــار محــراب منبــر چوبــی متعلــق بــه دوران قاجــار قــرار گرفتــه در 
ــه ســال ۱۲8۴ قمــری  ــه روی محــراب مســجد تاریــخ تاســیس بنــا ب روب
ــی ســقف نوشــته  ــرروی تیرهــای  چوب توســط حســین خان میرپنجــه ب
شــده اســت، در داخــل مســجد خطاطی هایــی بــه کمــک دوده مشــاهده 

ــت)ع( نوشــته شــده اســت. ــام اهل بی ــاً ن ــه غالب می شــود ک

مسجد میر پنج خامنه

ــدور  ــا ص ــتان ب ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــم  ــت )علیه ــداح اهل بی ــت م ــی درگذش پیام
الســام( مرحــوم حــاج بیــوک آســایش جاویــد را 

ــد. تســلیت گفتن
متن پیام بشرح زیر است ؛

انا هلل و انا الیه راجعون
ــی،  ــص و انقاب ــداح مخل ــت م ــر درگذش خب
ــا آســایش دردی  ــوک آق ــای حــاج بی مرحــوم آق
ــب  ــت و موج ــان گذاش ــب هایم ــگاه در قل جان

ــد. ــروان ش ــر ف ــف و تاث تاس
ــدگان  ــد ، از رزمن ــایش جاوی ــوک آس ــاج بی ح
لشــکر ۳۱ عاشــورا بود کــه در دوران دفــاع مقدس، 
ــس  ــا نف ــوأم ب ــش را ت ــی خوی ــای رزم توانایی ه
ــت و  ــت گرف ــه خدم ــش ب ــرم و صــدای حزین گ
امــروز بعــداز مدت هــا فــراق از همرزمان آســمانی 
اش بــه دیــدار فرزنــد عالیمقــام و شــهیدش علی 

آســایش جاویــد شــتافت.
خاکریزهــای اعتقــادی رزمنــدگان اســام و 
ــز و خطــه  ــن شــهر تبری ــی مومــن و متدی اهال
ــرد مومــن  ــوای عاشــورایی آن م ــا ن آذربایجــان ب
ــرای  ــوا ب ــن ن ــد و ای ــوس بودن ــاد مان ــاک نه و پ
ــل  ــتان اه ــدان آس ــان ارادتمن ــه در اذه همیش
بیــت علیهــم الســام بــه ودیعــه خواهــد مانــد.

اینجانــب با تســلیت فقــدان این دلســوخته و 
عاشــق و ذاکــر صاحــب نــام حضــرات معصومین 
علیهــم الســام و پیشکســوت مــدح و مرثیــه و 
تربیــت یافتــه مکتب شــیعه و اهــل بیــت )ع( را 
بــه جامعــه حســینی و خانــدان مکــرم ایشــان ، 
همــه همرزمــان و یاران ایشــان در ســپاه عاشــورا 
تســلیت عــرض نمــوده و علــّو درجــات و حشــر 
ــر و  ــد ســعید ، و صب ــی آن فقی ــای اله ــا اولی ب
ــال مســئلت  ــد متع ــدگان را از خداون ــر بازمان اج

دارم.
ــر،  ــرآوازه، بصی ــداح پ ــن م ــره ای ــاد و خاط ی
والیت مــدار و ذاکــر بــا اخــاص اهــل بیــت 
ــا  ــرای همیشــه در خاطره ه ــام( ب ــم الس )علیه

ــد. ــد مان ــی خواه باق
سید محمدعلی آل هاشم 
نماینده ولی فقیه در استان 

آذربایجان شرقی

نیــز   شــرقی   آذربایجــان   اســتاندار 
باصفــای  مــداح  درگذشــت  پیامــی  در 
دوران  مخلــص  رزمنــده  و  )ع(  اهل بیــت 
دفــاع مقــدس حــاج بیــوک آســایش را 

گفــت. تســلیت 
ــرح  ــن ش ــه ای ــرّم ب ــن خ ــام عابدی ــن پی مت

ــت: اس
بسم رب الشهدا و الصدیقین

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

درگذشــت مــداح دلســوخته و ذاکــر بااخــاص 
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت )علیهم الســام( 
حــاج بیوک آســایش موجــب تالـّـم و تاثّر فــراوان 

ــب گردید. اینجان
از  آســایش  آقــا  بیــوک  حــاج  مرحــوم 
مصادیــق بــارز »مــداح انقابــی« و نمونــه 
ــی  ــر الزمان ــاب آخ ــته »اصح ــن و برجس روش

سیدالشــهدا« بــود.
و  انقابــی  و  نســتوه  مجاهــدی  امــروز 
ــر،  ــر، ذک ــام عم ــه تم ــص ک ــی مخل پیرغام
ســخن و قدمــش در خدمــت اســام و نهضــت 
ــا  ــان م ــود از می عاشــورا و انقــاب اســامی ب

ــید. ــر کش پ
ــورا و در  ــکر عاش ــی لش ــاس رزمندگ او در لب
کســوت ستایشــگِر حماســه ســازان عاشــورایی 
ــدش  ــت و فرزن ــی یاف ــور م ــا حض ــه ه در جبه
محمــد علــی نیــز پــای ثابــت جبهــه ها بــود، و 
در نصــر هفــت، علــی خــود را تقدیــم علــی اکبِر 

ــرد. ــین)ع( ک حس
اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت بــه 
خانــواده محتــرم ایشــان، مــردم شــریف 
همیشــه  لشــکر  پیشکســوتان  تبریــز، 
ــروز عاشــورا، جامعــه مداحــان و ســتایش  پی
ــی  ــات مذهب ــی آذربایجــان، هیئ ــران آئین گ
ــرای ایــن فقیــد ســعید رحمــت و  اســتان، ب
ــدگان  ــرای بازمان ــی و ب ــعه اله ــران واس غف
متعــال  خداونــد  درگاه  از  اجــر  و  صبــر 

می کنــم. مســألت 
عابدین خرم

استاندار آذربایجان شرقی

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه دراستان و استاندار آذربایجان شرقی 
 در پی درگذشت مداح بااخالص تبریزی ، پدر شهید و رزمنده

 دوران دفاع مقدس آقای حاج بیوک آقا آسایش جاوید
مفاخر مذهبي

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳۹۲

موسوي شفیقه  معرفي کتاب

حضـرت آیـت اهلل میـرزا جـواد آقا ملکی 
تبریزی فرزند میرزا شـفیع، از عالمان ربانی، 
فقیهـان نامـی و مشـاهیر اخـاق و عرفان 
برخاسـت از شـهر تبریز در قـرن چهاردهم 
قمـری اسـت. در نیمـه دوم قرن سـیزدهم 
هجـری قمـری برابر با دهه های نخسـتین 
قـرن سـیزدهم هجـری شمسـی در تبریز 

دیـده به جهان گشـود.
مقدمات و سـطوح عالی علم اسـامی را 
در حـوزه علمیـه تبریز فـرا گرفت. در جوانی رهسـپار حوزه علمیه نجف اشـرف 
گردیـد و از محضـر بزرگانی همچـون حضرات آیات عظام میرزا حسـین محدث 
نـوری و حـاج آقـا رضا همدانـی و آخوند ما محمدکاظم خراسـانی مسـتفیض 
گشـت و بـه مقـام شـامخ اجتهـاد نایل شـد. جذبه هـای عالـم قـدس، وی را به 
محضـر فقیـه نامی عـارف عظیم الشـان و اخاقـی جلیل القدر مولی حسـین 
قلـی همدانـی کشـاند و تحت تربیت آن عارف ربانی به سـیر و سـلوک پرداخت 
و بـا جهـادی اکبر، منازل معنوی را یکی پس از دیگری پشـت سـر نهـاد. مراقبه 
تمـام و ذکـری بـه دوام و سـجده هـای صبح و شـام او را بر بلنـدای مقام محمود 
نشـاند و بـه وصـال حضـرت دوسـت جـل و عـا رساند.ایشـان پـس از نیـل به 
مقامـات عالـی علمـی و معنوی بـه تبریز بازگشـت و بـه انجام وظایـف دینی و 
تدریـس علـوم اسـامی همت گمـارد در سـال ۱۳۲۹ ق. در شـهر مقـدس قم و 
در جـوار بـارگاه ملکوتـی کریمه اهل بیت رحـل اقامت افکند و عـاوه بر تدریس 
خـارج فقه از کتاب »مفاتیح الشـرایع« فیض کاشـانی، با درس اخـاق و عرفان به 
تهذیـب و تربیـت نفوس پرداخت و بـه زودی از ارکان معنـوی حزوه علمیه قم به 
شـمار آمد. مشـتاقان علم و معنویت به سویش شـتافتند و در درس اخاقش که 
جلـوه گاه نفحـات رحمانی و انوار سـبحانی بود حضور یافتنـد و جمع کثیری از 
آن جمله حاج آقا حسـین قاضی قمی آخوند ماعلی معصومی همدانی شـیخ 
عباس تهرانی و امام خمینی از سرچشـمه جوشـان معرفتش سـیراب گشتند . 
حضرتش عاوه بر مزین بودن به محاسـن و فضایل اخاقی در خوف و خشـیت 
از بـاری تعالـی و پرهیـز از غیـر خدا و سـوز و گـداز و بکاء آیتی پرفـروغ در میان 

عالمـان ربانی بودند.
در دهـم ذی الحجـه عید قربان سـال ۱۳۴۳ق. برابر با یازدهم تیرمـاه ۱۳۰۴ روح 
الهی اش از دارالغرئر دنیا به دارالسـرئر عقبی پرکشـید و به لقاء محبوب رسـید. 
پیکر پاکش پس از تشـییع در قبرسـتان »شـیخان« قم به خاک سـپرده شد و 

اکنون زیارتگاه مومنان و صاحبدان اسـت.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل

کتـاب »در آمـدي بـر انقاب  میرزا جوادآقا ملکی تبریزی
اسـامي در آذربایجان: مجموعه 
نشسـت  نخسـتین  مقـاالت 
بررسـي  تخصصـي  و  علمـي 
انقـاب  در  آذربایجـان  نقـش 
اسـامي« بـه اهتمـام محمـد 
علـي پرغـو و رحیـم نیکبخت 
و بـه سـفارش موسسـه تاریـخ 
و فرهنـگ ایران دانشـگاه تبریز 

تالیف گردیده  و توسـط »انتشـارات دانشـگاه تبریز« در سـال ۱۳۹۳ 
فیپـا گرفتـه و در ۲۲۱ صفحـه  بـا ۱۰۰۰ نسـخه روانـه بـازار کتـاب 
شـد.  اثـر حاضر گردآوري مقاالت اسـاتید و محققـان تاریخ و انقاب 
اسـامي مـي باشـد کـه در نخسـتین نشسـت علمـي تخصصي 
»بررسـي نقش آذربایجان در انقاب اسـامي« ارائه شـده اسـت. این 
نشسـت در حقیقت نخسـتین گام توجه علمي به نقش آذربایجان 
در تاریـخ انقـاب اسـامي بـوده کـه بـه تبیـن عرصه هـاي مغفول 
مانـده تاریـخ انقاب اسـامي پرداخته و پیشـگامي تبریـز را در این 
عرصـه محقـق مي نمایـد. در مجموعه حاضـر نقش آذربایجـان در 
انقـاب اسـامی، در یـازده مقاله علمي بررسـی شـده اسـت. در این 
مقاالت پیشـگامي آذربایجـان و آذربایجانیان در حفظ و اسـتقال و 
هویت شـیعي ایران، نهضت تحریم تنباکو، نهضت مشروعه، نهضت 
ملـي کـردن صنعت نفـت و مهم تـر از همـه انقاب اسـامي مورد 

توجـه خـاص قـرار گرفته اسـت. 
فهرست تفصیلی مقاالت به شرح ذیل است:

* بایسـته هاي تاریخ شفاهي انقاب اسامي در آذربایجان/ مهدي 
نعلبندي* دانشـگاه آذرآبـادگان در انقاب اسـامي/ ناهیده عابدیني 
* فعالیـت بهائیـت در آذربایجـان در دوره پهلـوي/ اصغـر حیدري * 
واقعه حمله به مدرسـه طالبیه تبریـز/ دکتر محمدعلي پرغو، رحیم 
نیکبخـت* اردبیل در نهضـت امام خمیني )ره(/ دکتـر رجب ایزدي، 
رحیـم نیکبخـت * بررسـي راهکارهـاي انقابیـون ارومیـه در غلبه 
بـر ناامني هراسـي تاریخـي در جریان نهضـت امام خمینـي/ داوود 
قاسـم پور* نقش شـهر خـوي در تحـوالت آذربایجان از مشـروطه تا 
انقاب اسـامي/  نقي دادرسـي* نخسـتین راه پیمایي مردم سراب 
در انقـاب اسـامي/ دکتر محمدعلي متفکـر آزاد، رحیم نیکبخت* 
خلخـال در انقـاب اسـامي از سـال ۱۳۴۱ تـا پیـروزي انقـاب بـه 
روایت اسـناد/ سـید محمدمسـعود نقیـب* واکنش مـردم مرند به 

دسـتگیري امـام خمینـي )ره( در سـال ۴۲/  مرضیه نوري
در ایـن مقـاالت بـه تشـریح حمایت علمـاي آذربایجـان از مراجع 
عظـام قـم در مخالفت با الیحه انجمـن هاي ایالتي و والیتـي، آماده 
سـازي مـردم بـراي ورود بـه نهضـت امـام خمینـي توسـط فعاالن 
انقابي آذربایجان، مقاومت انقابیون، راهپیمایي هاي بزرگ در دوران 
انقاب اسـامي، نقـش روحانیت انقابي در حرکت و تـداوم مبارزه با 
رژیـم طاغـوت و تبعیت از حضـرت امام خمینـي )ره(، واکنش مردم 
آذربایجـان نسـبت بـه قیام ۱۵ خـرداد، مبارزه اسـامي دانشـجویان 

آذربایجان و ... پرداخته شـده اسـت.   
نقـش آذربایجـان در انقـاب اسـامي ایـران، امري مغفول نیسـت. 
پیـام تاریخـي رهبر کبیر انقاب اسـامي به مردم تبریز پـس از قیام 
۲۹ بهمـن، نشـان از عمق و عظمت جایگاه تبریز و آذربایجـان در روند 
انقاب اسامي دارد:»از برجسته ترین نمونه هاي پیشتازي آذربایجاني 
هـا نهضت مشـروطه، نهضـت علیه رضـا خان، قیـام بر ضـد عوامل 
شـوروي پس از جنگ جهاني دوم بود. قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵6 در تبریز 
بـود کـه منجـر به انهـدام همه مراکـز طاغوتي این شـهر و شـهادت 
چندین نفر از اهالي شجاع شد.«آذربایجان همچنانکه در گذشته ایران، 
کانـون شـکل دهـي به هویت ملي با خمیر مایه اسـامي و شـیعي 
بـوده اسـت، در دوران معاصـر نیـز در حفظ و حراسـت این دسـتاورد 
ملي پیشـگام بوده اسـت. در این کانون فرهنگي مذهبي مهم، شـاه 
اسـماعیل صفوي در سـال ۹۰۷ هـ. مذهب تشـیع را به عنوان مذهب 
رسـمي ایران به رسـمیت شـناخت. این واقعه آغازگر دوران ایران جدید 
بود. از آن سـال تاکنون مذهب شـیعه به عنوان نماد و سـمبل هویت 
ملـي در عرصه هاي سیاسـي فرهنگـي و اجتماعي، مهمترین عامل 
بقـاء و دوام ایـران و ایرانیان بوده اسـت. با چنین پیشـینه ارزشـمندي 
اسـت کـه آذربایجان از سـپیده دم شـروع نهضت اسـامي به رهبري 
حضـرت امـام )ره( بـا جان و دل به این نهضت پیوسـت و در راه تحقق 

آرمـان هاي اسـامي آن از هیچ کوششـي دریغ نکرد.
انقـاب اسـامي نه تنها سـاختارهای موجـود در ایران را بـر هم زد 
کـه حتـی دل هـای ایرانیـان مومن و موحـد را هم منقلب سـاخت و 
نهضتـی بـا شـعار اساسـی »نه شـرقی، نـه غربـی« و با تاکید بـر باز 
تولیـد ارزش های نـو، هنجارهای ایرانی اسـامی را برای مـردم خود به 
ارمغـان آورد. در ایـن میـان نقـش مردم آذربایجـان در پیـروزی انقاب 
اسـامی بـی  بدیـل و تاریخـی بـود. مبـارزات هدفمنـد و هماهنـگ 
روحانیـت آذربایجان در دوران ستمشـاهی، حمله همزمان به مدرسـه 
طالبیـه تبریـز و فیضیه قم در سـال ۴۲ و قیام شـورانگیز ۲۹ بهمن 
تبریز در چهلم شـهدای ۱۹ دی قم در حمایت از نهضت حضرت امام 
خمینی)ره(، همگی برگهاي زرینی از غیرتمندی و پیشتازی آذربایجان 

و اعتقـاد و بـاور مـردم ایـن دیار به مرجعیت دینی و اسـام اسـت.
در نهایـت اسـناد و مـدارک موجـود در ضمیمـه و متـن کتاب، 

تکمیـل کننـده محتـوي اثـر حاضر مي باشـد. 

در آمدي بر انقالب اسالمي در آذربایجان


