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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

 12آذر؛ سالروز تصویب

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

امکان رفع تنش
آبی کشور
با نگاه ملی

خب رنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعه
تبریـز گفتنـد :تنـش آبـی کشـور بـا نـگاه ،عـزم و تصمیم
ملـی رفـع مـی شـود و راه حـل اصلی مشـکل کمآبـی زمان
بـر ،چنـد جانبـه و پیچیده اسـت.
حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین سـید محمدعلـی
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه تبریـز
تبریـز بـا بیـان اینکـه تنـش آبـی در کشـور یـک ابرچالش
اسـت و بـه نـگاه و تحلیـل چنـد وجهـی نیـاز دارد ،گفتند:
مشـکل کمآبـی ملـی اسـت و نبایـد بـه آن نـگاه منطقهای
و اسـتانی داشـت.
امـام جمعـه تبریز با تاکید بـر اینکه نبایـد از دولت انتظار
داشـت ایـن مشـکل را در یکـی دو روز حل کنـد ،افزودند :این
چالـش بـه جنبـه هـای مختلفـی ماننـد تغییـرات اقلیمـی
جهانـی و گرم شـدن هوا به دالیل گوناگـون ،پدیده ای جهانی
بـوده و مختـص جمهـوری اسلامی نیسـت و بـه دوره هـای
خشکسـالی و کاهش نزوالت آسـمانی بسـتگی دارد.
خطیـب نمـاز جمعه تبریـز با تبییـن ابعـاد مختلف این
مشـکل بـی آبـی کشـور اظهار داشـتند :بـا توجه به شـرایط
اقلیمـی ایـران و موقعیـت جغ رافیایی کشـور بـه علت دوری
از دریاهـای بـزرگ ،ایـن چالـش مشـکل ای رانیـان در طـول
تاریخـی بـوده و همچنان پابرجاسـت.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان ادامـه دادند :فقط
کمبـود آب در ایـن چالـش مطـرح نیسـت ،بلکـه کمبـود
و ضعـف مدیریـت آب و اسـتفاده از آبیـاری سـنتی و عـدم
اسـتفاده بهینـه از منابـع آبـی در وضعیـت کنونـی موثر اسـت.
ایشـان بـا اشـاره به اینکـه فقدان آینـده نگـری و مدیریت

صحیـح منابـع آبـی نیـز در ایجـاد ایـن چالـش موثـر بوده
اسـت ،تاکیـد کردنـد :مـردم آذربایجـان شـرقی از دولـت
مـی خواهنـد به مسـأله کم آبی در این اسـتان و مشـکالت
دریاچه ارومیه توجه ویژه ای داشـته باشـد و دسـت اندرکاران
در ایـن زمینـه تالش دوچندانـی انجام دهند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در ادامـه بـا
اشـاره بـه ف رارسـیدن ۱۰آذر سـالروز شـهادت شـهید مدرس
و نامگـذاری ایـن روز بـه نام مجلـس ،گفتنـد :وظیفه اصلی
مجلـس قانـون گـذاری و نظـارت بـر کار قوه مجریه اسـت و
نماینـدگان مجلـس بایـد مانند شـهید مـدرس عمـل کنند.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :مجلـس نشـینان هماننـد
مـدرس بایـد با شـناخت صحیح از دشـمن ،مصالـح و منافع
کشـور را در اولویـت خـود قـرار داده و در هیـچ زمانی حاضر
بـه معاملـه مصالـح و منافع کشـور با دشـمنان نشـوند.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه بیانـات امـام
راحـل مبنـی بر اینکـه «مجلـس در رأس امور اسـت» ادامه
دادنـد :در مجلـس قوانیـن تصویب و ب رای کشـور ریل گذاری
مـی شـود و با وجـود اینکه نقش مسـتقیمی در امور اج رایی
کشـور نـدارد ولـی تمامـی دسـتگاه هـای اج رایی بر اسـاس
قوانیـن مصـوب مجلـس کار می کنند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان بـا بیـان اینکه
نظـارت بـر اج رای قوانین و کار دسـتگاه هـای اج رایی از حدود
اختیـارات مجلـس شـورای اسلامی اسـت ،گفتنـد :اقتـدار
مجلـس به دسـت خود نماینـدگان اسـت ،از ایـن رو باید آنها
سـاده زیسـت و در تـراز انقلاب اسلامی ای ران باشـند.
امـام جمعـه تبریـز  ،بـا اشـاره بـه ویژگـی هـا و
شـاخصه هـای شـهید مـدرس ،ادامـه دادنـد :از اصلـی ترین

شـاخصه های شـهید مدرس جایگاه ،اهمیت و نقشـی است
که بـه مردم مـی داد.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی در بخش دیگری
از خطبه های این هفته؛ پنجم آذر و سـالروز تشـکیل بسیج
بـه دسـتور امـام راحـل (ره) را مورد اشـاره قـرار داده و با بیان
اینکـه بسـیج بزرگترین نهـاد امیدبخش بـرای آزادی خواهان
جهـان اسـت ،گفتند :بسـیج از بـی نظیرترین تشـکل های
مردمـی بـوده و فرمـول بسـیج در کشـورهای مردمی مطرح
اسـت و این تشـکل مردمـی بزرگترین نهـاد امیدبخش ب رای
آزادی خواهان دنیا اسـت.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان گفتنـد :امروز در
مصلـی شـاهد صحنههایـی بـودم که احسـاس غـرور کردم،
وجـب بـه وجـب مصلـی پـر از بسـیجیان بـود و حلقههای
صالحیـن را تشـکیل داده بودنـد و امیدواریـم ب رنامهریـزی
شـود تا همیشـه این حلقههـای صالحین در مصلـی قبل از
نماز جمعه تشـکیل شـود.
امـام جمعـه تبریـز نام بسـیج را یـادآور خاطـره بزرگترین
مردانـی دانسـتند کـه در تاریـخ انقلاب اسلامی از جـان و
مـال خـود گذشـتند و هفته بسـیج فرصـت مناسـبی ب رای
بازخوانـی ایثـار و فداکاری بسـیجیان در دوران دفاع مقدس و
بعـد از جنـگ تحمیلی اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیـه اسـتان با بیـان اینکه
تکریـم بسـیج در واقـع احتـرام بـه مردانگی و مروت اسـت،
خاط رنشـان کردنـد :بسـیجی دارای شـاخصه هـای مختلفی
ماننـد عمل صالح ،پرهیـزکاری ،اهل ایثار ،اسـتقامت ،نیایش
و خودسـازی ،اعتقـاد راسـخ بـه نظـام اسلامی ،حریـت و
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قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ای ران در سـال  ۱۳۵۸توسـط
مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی در  ۱۷۵اصـل تصویـب شـده و
همـان سـال بـه همهپرسـی گذاشـته شـد و نتیجـه آن بـا رأی
مثبـت اعلام شـد .در سـال  ۱۳۶۸اصالحاتی در ایـن قانون صورت
پذیرفت و سـمت نخسـتوزیری در سـمت ریاسـت جمهور ادغام
شـد و سـمت جدید پدیدآمـده را ریاسـت جمهـور نامیدند.
در روز  ۱۲آذرمـاه  ۱۳۵۸متن قانون اساسـی جمهوری اسلامی
ایـران مصـوب مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی بـه همهپرسـی
عمومی گذاشـته شـد .آنچه در این روز به عنوان متن پیشـنهادی
قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ای ران به رف راندوم گذاشـته شـد،
حاصـل دههـا جلسـۀ مجلس خبـرگان قانون اساسـی بود.
مجلسـی کـه در مردادمـاه  ۱۳۵۸تشـکیل شـد .بحـث دربارۀ
قانـون اساسـی نظام تازه تاسـیس اما به مدتهـا قبل حتی پیش
از سـقوط رژیـم پهلـوی بازم یگشـت ،زمانـی که امـام خمینی در
دوران حضور در نوفللوشـاتو ،دکتر حسـن حبیبـی دانشآموختۀ
رشـتۀ حقـوق از ف رانسـه را مامور کرد تا با همفکـری جمع دیگری
از حقوقدانـان حامـی انقلاب متنـی را بـا عنـوان پی شنویـس
قانـون اساسـی تهیه کننـد .حبیبی بـا اسـتفاده از قوانین برخی
کشـورهای اروپایـی از جمله ف رانسـه متنـی را تهیه کـرد و پس از
بازگشـت به ایـران ،آن را به جلسـات مخفی گروهـی از حقوقدانان
کـه ابتـدا در منـزل دکتـر احمـد صدر حـاجسـیدجوادی و بعدها
در کتابخانـۀ حسـینیه ارشـاد ته ران گردهـم م یآمدنـد ،ارائه کرد.
در آن جلسـات امـا متـن حبیبـی چنـدان با اسـتقبال مواجه
نشـد .اینچنیـن بـود که اعضـای گـروه تدوین پی شنویـس قانون
اساسـی بـا همفکـری هم پی شنویـس تـازهای را تهیـه کردند که
متـن آن بـه قلـم دکتـر ناصـر کاتوزیان بـود و بعدهـا بـا ورود امام
خمینـی بـه ای ران ،بـرای تاییـد به رهبـر انقالب ارائه شـد.
ناصـر میناچـی که به هم راه حسـن حبیبـی ،ناصـر کاتوزیان،
عبدالکریـم الهیجـی ،جعفـری لنگـرودی ،محمـد خامنـهای و
صدرحـا ج سـیدجوادی حلقـه ارشـاد را تشـکیل دادنـد ،دربـاره
سـاختار متـن اولیه پی شنویس کـه از پاریس به ته ران آورده شـد،
م یگویـد« :متـن حبیبـی مجموعـهای بـود از مواد متفرقـه که از
قوانیـن ف رانسـه ترجمه شـده بـود و نم یتوانسـت به عنـوان یک
قانـون جامع مورد اسـتفاده قـرار گیرد و این قابلیت را نداشـت که
بـه عنـوان متـن قانـون اساسـی یک کشـور ارائه شـود».
در پی شنویـس پیشـنهادی حلقـه ارشـاد مسـائل حاکمیتـی
روشـنتر مطـرح شـده بـود .در ایـن پی شنویس رئیـس جمهوری
باالترین مقام رسـمی کشـور در امـور داخلی ،روابـط بی نالمللی و
اجـرای قانون اساسـی بود و تنظیم روابط قوای سـهگانه و ریاسـت
قـوه مجریـه را برعهـده داشـت و بعـد از او نخسـتوزیر بـود کـه
در جایگاهـی معـادل معـاون ریی سجمهـور توسـط وی معرفی و
بـا تاییـد مجلـس انتخـاب م یشـد .ایـن متـن بـه تاییـد رهبری
انقلاب رسـید امـا او از ط راحـان خواسـت پی شنویـس خـود را به
رویـت دیگـر م راجع تقلید از جمله آیتاهلل شـریعتمداری و آیتاهلل
گلپایگانی نیز برسـانند.
علمـا هـم بعد از مطالعـه متن تهیه شـده چند مـورد کوچک
را در حاشـیه آن یادداشـت کردند و ب رای امام پس فرسـتادند .از آن
جملـه آیـتاهلل گلپایگانی بـود که دو مـورد از نظ راتـش بعدها در
نسـخه نهایـی قانون اساسـی اعمال شـد .این اصالحـات در زمینه
شـرایط ریی سجمهـوری بـود که از نظر ایشـان اوالً باید قید شـود
که مرد باشـد و ثانی اً شـیعه اثن یعشـری باشـد.
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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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خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی
امام جمعه م راغه :بسیج روز به روز بارورتر م یشود
عضومجلـس خبـرگان رهبری و امـام جمعه م راغه گفت :بسـیج
شـجره طیبه ای اسـت که توسـط امام خمینی(ره) تاسـیس شـده و
روز بـه روز بارورتر م یشـود.
حجت االسلام و المسـلمین محمدتقی پورمحمـدی در خطبه
هـای نمـاز جمعه ایـن هفته م راغه اظهار داشـت :بسـیجیان جان بر
کـف در تمامـی صحنه ها حضور دارند و حضـرت امام خمینی(ره) به
ایـن علـت ارتش  ۲۰میلی ونی را مطـرح کردند.
وی بیـان کرد :نقش بسـیجیان در تمامی حوزه هـا قابل قدردانی
اسـت امـا نقشـی کـه آنـان در دوران هشـت سـال دفاع مقـدس ایفا
کردنـد مانـدگار بـوده و بـه معنـای واقعی جـان بر کف عمـل کردند.
امـام جمعـه خاط رنشـان کـرد :بسـیج مردمـی در دوران جنـگ
تحمیلـی و بـا توجـه به کمبودهـای آن زمان به کمک ارتش و سـپاه
آمدنـد و بـا  ۱۵روز آمـوزش چـه حماسـه هایـی از آنـان در آن دوران
شـاهد بودیم.
وی اضافـه کـرد :امـروز هـم در مواقـع سـیل ،زلزلـه ،حادثـه هـای
غیرمترقبه ،سـازندگی و در سـال های اخیر شـرایط کرونایی بسـیج
بـه کمـک مـردم و کشـور آمده اسـت.
پورمحمـدی ادامـه داد :اکنون هم مسـئوالنی داریـم که در مکتب
بسـیج ت ربیت یافته اند و در حال خدمت رسـانی به مردم و کشورمان
هستند.
امام جمعه هشترود :بسیج در صحنه های خدمت رسانی
پیشقدماست
امـام جمعـه هشـترود با بیان اینکه بسـیج در همـه صحنه های
خدمـت رسـانی پیشـقدم بـوده اسـت ،گفـت ::مردم بـا تمـام وجود
حضـور نیروهـای بسـیجی را در میـدان هـای خدمت رسـانی حس
کـرده اند.
حجت االسلام حسـن جعف ریان در خطبه های نماز جمعه این
هفته هشـترود با تب ریک ف رارسـیدن سـالروز تشکیل بسیج به فرمان
حضـرت امـام خمینی (ره) گفت :بسـیجیان نیروی ارزشـمندی ب رای
والیـت فقیه در جامعه اسلامی هسـتند به طوریکه رهبـر انقالب به
این نیروها امیدوار اسـت و همواره می فرمایند که تا روحیه بسـیجی
در جامعه حاکم اسـت دشـمنان هیچ لطمه ای به کشور نمی توانند
وارد کنند.
وی افـزود :مـردم کشـور بـا تمام وجـود حس کرده اند که بسـیج
همـواره در میـدان خدمت رسـانی در عرصه های مختلف بوده و نظام
نیز مدیون بسـیج است.
جعف ریان خاط رنشـان کرد :ب رنامه های سـپاه ناحیه هشترود ب رای
گ رامی داشـت هفته بسـیج بسـیار مناسـب بـود و از ایـن بابت کمال
سپاسـگزاری را داریم.
خطیب جمعه هشـترود همچنین با اشـاره به سـالروز شـهادت
شـهید مـدرس هـم تاکید کرد :شـهید مـدرس نمونه یـک نماینده
مجلـس مردمـی بـود که بـه مـردم ارزش قائـل بـود و به خاطـر رای
بـه آنهـا احت رام نمی گذاشـت و نیاز اسـت نمایندگان مجلـس در هر
زمانـی از این شـهید بزرگـوار درس بگی رند.
وی با اشـاره به بحث برخورد با حقوقهای نجومی نیز خاط رنشـان
کـرد :پنـج سـال از مطالبـه رهبـری در جهـت برخـورد بـا حقوقهای
نجومـی مـی گـذرد و در دولت قبلی هـم کاری صـورت نگرفت.
جعف ریـان یـادآور شـد :ب رازنده جامعه اسلامی نیسـت که حقوق
یـک مـاه برخـی از مدیـران ب رابر با درآمد چند سـاله یک فرد از قشـر
پایین جامعه باشـد.
امـام جمعـه هشـترود از دولـت ،مجلـس و قـوه قضائیـه انقالبی
خواسـت تـا بـا تقسـیم کار ایـن نـوع تبعیض هـا را اصلاح کنند.
امام جمعه ملکان :بسیج مظهر اراده ملت ای ران در ب رابر
استکباراست
امـام جمعـه ملـکان با بیان اینکه بسـیج مظهـر اراده ملـت ای ران
در ب رابـر اسـتکبار جهانـی اسـت ،گفـت :تکتک این ملت بسـیجی
هسـتند و آن را در ایام شـیوع کرونا بیش از پیش به ثابت رسـاندند.
حجتاالسلام حافـظ زمانـی در خطبـه هـای نمـاز جمعـه این
هفته ملکان افزود :خدمت جانانه پرسـتاران ،پزشـکان و کادر درمان تا
پـای جان به بیماران کرونایی نشـانگر وجود تفکر بسـیجی و روحیه
ایثارگـری در تکتـک این ملت اسـت.
وی بـه کمکهای مومنانه و بسـتههای معیشـتی کـه در اختیار
آسـی بدیدگان کرونا قـرار گرفت ،اشـاره کرد و اظهار داشـت :همه این
مشـارکتهای اجتماعی نشـات گرفته از روحیه تعالی بسیجی است.
وی همچنیـن بیان کرد :در آسـتانه مذاکرههای هسـتهای ،آم ریکا
به هم راه کشـورهای غ ربی و چند کشـور حاشـیه خلیج فارس علیه
ای ران اجمـاع کردهاند.
حجتاالسلام زمانـی حفـظ هوشـیاری و توجـه بـه ترفندهـای
دشـمن را ضـروری خوانـد و ادامه داد :این اجماع بایـد با درایت و تدبیر
خنثی شـود و مکـر آنان بـه خودشـان برگردد.
وی بـا بیـان اینکه لغو تمامـی تح ریمهای ظالمانه شـرط مذاکره
اسـت ،افـزود :ایـران به هیـچ وجه در مذاکـرهای که به نفع ملـت ای ران
نیست ،شـرکت نم یکند.
وی در بخـش دیگـری از خطبه های نماز بر لـزوم برخورد با پدیده
شـوم حقوقهـای نجومی تاکیـد کرد و ادامـه داد :در حالـی که مردم
بـا گ رانـی و تورم دسـت و پنجه نـرم م یکنند ،شـنیدن خبر حقوق
چنـد صـد میلی ونی برخی از مسـئوالن دل مردم را بـه درد م یآورد.
امـام جمعـه ملکان بر شناسـایی و برخـورد جدی با اینگونـه اف راد
تاکیـد کـرد و افـزود :وظیفـه قوه قضائیه رسـیدگی فوری بـه اینگونه
مسـائل و اتفاقهای تلخ اسـت.

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

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مجلس
ترحیم حضرت آیت اهلل مجتهد شبستری
در مسجد نور تهران

بازدید نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز و استاندار آذربایجان شرقی از نمایشگاه بسیج در
مصالی اعظم امام خمینی(ره) تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز در مراسم گرامیداشت سالروز شکست
محاصرهسوسنگرد

حضورنمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریزدر
مراسمتشییعحضرتآیتاهللمجتهدشبستریعضومجمعتشخیص
مصلحتنظامونمایندهمردماستاندرمجلسخبرگانرهبری

دیدار جمعی از اعضای مجمع دانشجویان آذربایجانی
دانشگاه امام صادق (ع) با نماینده ولی فقیه در آذربایجان
شرقی و امام جمعه تبریز با حضور آیت اهلل سعدی رئیس
دانشگاه امام صادق(ع)

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و
امام جمعه تبریز در همایش اقتدار بسیجیان تبریز در مصالی
اعظم امام(ره)

دیدار فرماندهان بسیج استان آذربایجان شرقی
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

مراسم تکریم و معارفه مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در
استان ،سردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار کشور ،استاندار
آذربایجان شرقی و فرماندهان و پیشکسوتان نیروهای مسلح

همایش استانی ائمه جمعه آذربایجان شرقی با حضور
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

فرازی از وصیت نامه شهدا

دیدار سرکنسول ترکیه در تبریز با نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم تشییع حضرت آیت اهلل مجتهد شبستری از حوزه
علمیه حضرت آیت اهلل ایروانی به مهدیه تهران با حضور
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم نکوداشت یاد و خاطره نماینده فقید مردم آذربایجان
شرقی در مجلس خبرگان رهبری زنده یاد آیت اهلل حاج شیخ
محسن مجتهد شبستری با حضور خانواده معزا ،نماینده ولی فقیه در
استان ،استاندار آذربایجان شرقی و اقشار مختلف مردم استان

بسیج مايه افتخار و سربلندي اسالم و
انقالب و کشور شده است

امیر حسـین ق ربانی بسـیجی دانش آموز در سـخن رانی پیش از
خطبـه هـای نمازجمعـه این هفتـه تب ریز گفـت :مومنیـن عزيز در
آخ ريـن روز هفته بسـیج ق رار داريم همان بسـیجي که امـام عزيزمان
فرمـود :مـن همواره به خلوص و صفاي بسـیجیان غبطـه مي خورم
و از خدا متعال مي خواهم تا با بسـیجیانم محشـور گرداند .تشـکیل
بسـیج در نظام جمهوري اسلامي اي ران يقیناً از برکات و الطاف جلیة
خداوند تعالي بود که بر ملت عزيز و انقالب اسلامي اي ران ارزاني شـد.
لذا اين هفته را خدمت مردم شـريف و شـهیدپرور تب ريز  ،نماز گزاران
محترم و بويژه دانشـآموزان بسـیجي تب ريک عرض کرده و گ رامي می
دارم يـاد وخاطـره همـه شـهداي واالمقام اي ران اسلامي بويژه هشـت
هزارو هفتصدو پنجاه و شـش شـهید گلگون کفن اسـتان آذربايجان
شـرقي وهمچنین ياد مي کنم از شهداي شـاخص سال  1400يعني
شـهید واالمقام میر قاسـم میر حسـیني به عنوان شـهید شـاخص
ب رادرو شـهیده شـی رين روحاني راد به عنوان شـهیده شـاخص خواهر
و شـهید سـید مصطفي بدرالدين به عنوان شـهید شـاخص جهان
اسلام که از بین شـهداي پیشـنهادي سـپاه هاي اسـتاني و سازمان
هاي اقشـاري سـازمان بسیج مسـتضعفین انتخاب می شوند.
ق ربانی خاطر نشـان سـاخت :بسـیج در کالم بنیانگذار اين مکتب
،امـام خمینـي (ره) به اين معناسـت که مـی فرمايد :اگر بر کشـوري
نواي دلنشـین تفکر بسـیجي طنین انداز شد ،چشم طمع دشمنان
و جهانخـواران از آن دور خواهـد گرديـد واال هـر لحظـه بايـد منتظر
حادثـه مانـد ،حقیقت بسـیج يعنـي اين ،بسـیج نور چشـم رهبري
اسـت و میوه دل مردم .بسـیج ثمره شی رين انقالب اسالمي و پشتوانه
پیشـرفت کشور اسـت .شـرط ا ّول بسـیجي بودن ،ديندار بودن است.
بسـیج بايد چنان باشـد که ب راي همه جوانان کشـور جذابیت داشته
باشـد .بسـیج متعلـق بـه اسلام ،انقلاب و ملت اسـت .بسـیج بايد
بـه آرمـان هـاي کشـور و ملت مسـلمان و شـرافتمند اي ران اسلامي
بینديشـد .بسـیجي واقعي را ضمیـري روشـن و زباني ذاکر و شـاکر
همچـون صدفي که گوهـري از ايمان و بینـش در درون دارد ،از لغزش
هـا و گم راهـي ها حفظ کـرده و او پیروزيش در جهـاد اصغر را مرهون
سـعي و تالشـش در جهاد اکبر مي داند .او خطر نفس ا ّماره ،نفسـي
کـه بـه بـدي فرمان مـي دهـد را آويزه گـوش کرده اسـت و مـي داند
قصـد رسـتگاري نه تنهـا او را از اجتمـاع و جامعه برکنـار نبايد بکند،
بلکـه بـا هدفـي الهي و بـا آگاهي و تدبیـر بايد بـراي سـازندگي ،وارد
جامعه شود.
ایـن دانـش آموز بسـیجی در ادامه سـخنان خود گفت :بسـیج
و آينـده بسـیج توانمنـدي هاي تحسـین ب رانگیز و عظیمـي را به
نمايـش گذاشـته اسـت به اعت راف دوسـت و دشـمن ،مايـه افتخار
و سـربلندي اسلام و انقالب و کشـور شـده اسـت .شـواهد نشـان
مـي دهد بسـیج هنـوز توانمندي هـاي ناشـناخته ف راوانـي دارد ،و
اگـر شـناخته شـود و مـورد تکريم و حمايـت و هدايـت و مديريت
قـرار گیـرد ،مي تـوان از قدرت و تـوان عظیم و خودجوش بسـیج،
بـراي اعتلاي انقلاب اسلامي و ايـران عزيز بهـره مند شـد ،از اين
توانمنـدي هـا مـي تـوان در امـور اقتصـادي فرهنگـي و رفاهـي ـ
اجتماعي و ديگر زمینه ها که بايد شـناخته شـود ،اسـتفاده نمود.
بسـیج بهتريـن پشـتوانه علمـي و فرهنگـي و دفاعي بـراي آينده
نظـام مقدس الهي اسـت.
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 12آذر؛ سالروز تصویب قانون

اساسی جمهوری اسالمی ایران

ادامه از صفحه اول

بـا اعمـال ایـن دو اصالحیـه در متـن پی شنویـس ،امـام
خواسـتار برگـزاری رف راندوم ب رای نظرخواهی از مـردم دربارۀ قانون
اساسـی شـد امـا ایـن تصمیم بـا مخالفـت برخـی از چهرههای
دولـت موقـت و در راس آنهـا مهنـدس بـازرگان مواجـه شـد.
بـازرگان معتقـد بـود از آنجا که پیـش از پیروزی انقلاب به مردم
قـول تشـکیل مجلـس موسسـان داده شـده اسـت ،بایـد ایـن
مجلس تشـکیل شـود تـا مبـادا از همین ابتـدا خلـف وعدهای
به حسـاب انقالبیون نوشـته شـود .اما مخالفان تشکیل مجلس
موسسـان کـه اعضـای آن احتماال بالغ بـر  ۳۰۰نفر م یشـدند و
فرآینـد انتخابشـان زمـان زیـادی م یطلبیـد را بـرای آن برهه از
زمان نامناسـب م یدانسـتند و خواسـتار تسـریع در کار تصویب
قانـون اساسـی بودند.
بـا اصـرار بـازرگان و بـاال گرفتـن اختالفـات دربـارۀ لـزوم یـا
عـدم لـزوم تشـکیل مجلـس موسسـان ،بحث بـه رای گذاشـته
شـدن پی شنویـس با ابهام روبرو شـد تـا اینکه آیـتاهلل طالقانی
پیشـنهادی در میانـۀ ایـن دو نظـر مطـرح کـرد و آن تشـکیل
مجلسـی کوچکتـر از مجلـس موسسـان ،متشـکل از نخبـگان
سیاسـی بـرای بررسـی پی شنویـس قانـون اساسـی بـود .ایـن
پیشـنهاد از آن رو کـه تـا حـدودی وعـدۀ تشـکیل مجلـس
موسسـان را پوشـش مـیداد و در ضمـن بـا توجـه بـه تعـداد
پایی نتـر اعضـا  -کمتـر از  ۸۰نفـر  -زمـان زیـادی را نیـز بـرای
تشـکیل از انقالبیون نم یگرفت ،مورد اسـتقبال هـر دو طیف و
رهبـر انقلاب قـرار گرفت.
روز  ۱۲مـرداد  ۱۳۵۸انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسـی
برگـزار و در  ۲۸مـرداد نخسـتین جلسـه آن تشـکیل شـد.
ایـن مجلـس همانگونـه کـه از نامـش پیداسـت ق رار بـود متن
پی شنویـس تهیه شـده توسـط حقوقدانـان را مورد بررسـی ق رار
دهـد بـا آغـاز جلسـات خـود آرام آرام پی شنویـس را بـه کنـاری
نهـاد و نماینـدگان مجلـس خـود مـاده بـه مـاده قانونـی تـازه
نوشـتند و بـه تصویب رسـاندند.
حاصـل کار بعـد از سـه مـاه بحـث و بررسـی در اوایـل پاییز
 ۱۳۵۸در  ۱۲فصـل و  ۱۷۵اصـل در روزنامههـای کشـور به چاپ
رسـید و  ۱۲آذرمـاه ب رای برگزاری همهپرسـی اعالم شـد .بحثها
متن همان زمـان آغاز
پی رامـون مـوارد مختلـف مطروحـه در این 
شـد .برخـی ایـن قانـون را تاییـد و برخـی نیـز نقدهایـی بر آن
وارد م یدانسـتند .در ایـن میـان برخـی منتقـدان متـن قانـون
پیشـنهادی کـه از زمان برگـزاری رف راندوم آری یـا نه به جمهوری
اسلامی در فروردیـن  ۵۸رفتـه رفتـه از انقالبیـون فاصلـه گرفته
بودنـد ،بـه مخالفت بسـنده نکردند و اعلام کردند ایـن رف راندوم
را تحریـم م یکنند.
از آن جملـه حـزب ایـران بـود کـه طـی بیانی های رسـما عدم
شـرکت خـود را در انتخابـات اعلام کـرد .ایـن موضعگیـری در
درون حـزب ایـران باعـث دودسـتگی شـد تـا آنجـا کـه چنـد
روز بعـد از ایـن اعلام موضـع روزنامههـا بیانیـهای را بـه نقـل از
مهنـدس حسـیبی از چهرههـای مل یگـرا و رهبـران شـاخص
حـزب ایـران منتشـر کردند که نشـان از نارضایتـی وی از مواضع
حـزب متبوعـش در قبـال رف رانـدوم قانون اساسـی داشـت.
روزنامـه کیهـان در تاریخ  ۱۰آذرماه یعنـی دو روز پیش از برگزاری
رف رانـدوم در خبـری نوشـت« :مهنـدس کاظم حسـیبی بـا اظهار
تاسـف در مورد انتشـار اعالمیه حزب ای ران در مورد عدم شـرکت در
رف راندوم قانون اساسـی ،شـخصا از کلیه قشـرهای ملی تقاضا کرد
که با توجه به وضع بح رانی فعلی ،با شـرکت در همهپرسـی قانون
اساسـی عالقه خود را به س رنوشـت کشـور اب راز نمایند».
حزب خلق مسـلمان از دیگر احزاب منتقد متن پیشـنهادی
قانـون اساسـی بود .این حـزب که به نزدیکی بـا آیتاهللالعظمی
شـریعتمداری شـهره بـود ،اندکـی پیـش از برگـزاری رف رانـدوم با
صـدور بیانیـهای اعلام کـرد در صورتـی م یتوانـد در رف رانـدوم
شـرکت کنـد که قبـل از رف راندوم اصالحات مورد نظـرش در باب
حقـوق ملت کـه آنهـا را الزم م یدانسـت ،در متن پیشـنهادی
بـه عمل آمده باشـد.
اختلاف نظـر اعضای این حـزب با گروههای سیاسـی حامی
متـن پیشـنهادی ،پس از رف رانـدوم هم ادامه یافـت و به درگیری
در مقابـل منـزل آیـتاهلل شـریعتمداری و ناآرام یهایـی در تبریز
منجر شـد .مسائلی که سـرانجام باعث شـد مخالفان این حزب
و برخـی از اقشـار مـردم حامی انقالب ،درخواسـت انحلال آن را
بـه م راجع قضایـی ارائه کنند.
در پی چاپ متن قانون اساسـی پیشـنهادی برخی اقلی تهای
مذهبـی و قومـی هـم بـا صـدور بیانی ههـا و ارسـال نامههایی به
رهبـران انقلاب ،نسـبت بـه آینـده خود و نبـود ضمانـت اج رایی
بـرای آن بخـش از متـن پیشـنهادی که تامی نکننده حقوقشـان
بـود ،ابـراز نگ رانـی کـرده و خواسـتار بـه تعویـق افتـادن برگـزاری
رف رانـدوم تـا رفـع ابهامـات شـدند .ایـن نگ ران یهـا با پاسـخ دفتر
رهبـر انقلاب مواجه شـد کـه اطمینان مـیداد تمام تلاش ب رای
احقـاق حقـوق ایـن بخـش از جامعه خواهد شـد.
منب ع:
مبانی دینی قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایـران  -محمد
ملک زاده  -انتشـارات مرکز اسـناد انقالب اسلامی  -سـال 1397
تهران

قانون اساسی جمهوری اسالمی ،مترقی
وکامل ترین قانون اساسی دنیا!

حجت االسالم سید داوود روحانی حسینی
پــس از انقالب اســامي و به فاصلــه کوتاهي در دوازده
فروردين  1358نوع رژيم سياسي در آزادانهترين همهپرسي
بــا رأي قاطع ملــت «جمهوري اســامي» تعيين گرديد و
تنها چند مــاه پس از آن در انتخاباتــي ديگر خبرگاني از
ســوي مردم برگزيده شدند تا قانون اساسي متناسب با رژيم
انتخابي را بنگارند و در آذر ماه همان سال با اکثريت 5/99
درصد رأيدهندگان قانون اساســي مترقي جمهوري اسالمي
بــه تصويب ملت رســيد ،همان قانوني کــه در آزادانهترين
شــرايط به تأييد آحاد مردم رسيد تا آرمان آنها يعني اسالم
و مردمســاالري برخاســته از آن را عينيت ببخشد و ضامن
استقالل و آزادي آنها باشد.
بنابرايــن در شــرايطي کام ً
ال مردمســاالر آرزوي ايرانيان
در داشــتن قانون مورد قبول تحقق پيدا کرد تا در ســايه
آن با اصــول مترقي خود مردمســاالري را پــس از قرنها
اســتبداد نهادينه کند .آن مردمساالري که مبتني بر دين و
برگرفته از معارف بلند اســام است نه تقليدي و برگرفته از
تئوريهاي هضمنشده غربي و شرقي.
همچنيــن مردمــي بودن نظام در جمهوري اســامي در
جاي جاي قانون اساســي تضمين و تأمين گرديد.
براســاس اصــل ششــم قانــون اساســي« :در جمهوري
اســامي امور کشــور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شــود
از راه انتخابــات انتخــاب رئيــس جمهــوري ،نماينــدگان
مجلس شوراي اســامي ،اعضاي شوراها و نظائر اينها از راه
همهپرســي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون تعيين
م يگــردد .بنابراين طبق اصول متعدد مردم گاه مســتقيم
و گاه غيرمســتقيم همه مســؤولين رده باالي مملکتي را
برم يگزينند و از رهبري و واليت فقيه ،رياســت جمهوري تا
انتخاب شــوراهاي شــهري و محلي و شهرداريها و از امور
اجرائي تا امور مربوط به قانونگذاري و سياســتگذاري در
همــه و همه رأي ملــت تأثيرگذار اصلي اســت .همچنين
طبق موازين اســام حقوق ملت را بر عهده مجموعه دولت
معين کرده اســت کــه از جملــه مهمتريــن حقوق ملت
تصريح شــده در قانون اساسي عبارتند از:
الف) حقوق قضائي ،همانند:
 .1منع دستگيري خودسرانه (اصل )31
 .2منــع تبعيد و اجبار به اقامت بي دليل (اصل )33
 .3منع اجبار به شــهادت و اقرار به شکنجه (اصل )38
 .4حــق دادخواهي و انتخاب وکيل (اصل )34
 .5اصل برائت (اصل )37
 .6قانوني بودن مجازاتها (اصل )36
ب) حقوق اقتصادي همانند:
 .1پذيــرش و به رســميت شــناختن مالکيت (اصل ،29
)47 ،46
 .2تأمين نيازهاي اساســي (اصل )51 ،49 ،43
ج) حقوق معنوي همانند:
 .1برخــورداري از آموزش و پرورش ( اصل  36و )30
 .2آزادي فکر و عقيــده و ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل
)23
 .3آزادي ديني و مذهبي (اصل )13
 .4آزادي مطبوعات ( اصل )24
د) حقوق سياسي همانند:
 .1حق تعين سرنوشت (اصل )56
 .2حق تابعيت (اصل )41
 .3حق انتخاب (اصل )6
 .4آزادي اجتماعات (اصل  26و )27
 .5حق تشــکيل حزب و عضويت در آن ( اصل )26
 .6حــق نظارت و امر به معروف (اصل )8
در عين حال مطابق خواســت ملت ايــران که در قانون
اساسي متبلور شده است جمهوري اسالمي نظامي است بر
پايه ايمان به امامت و رهبري مســتمر و نقش آن در اسالم
و تداوم انقالب از راه اجتهاد مســتمر فقهاي جامعالشرايط
بر اســاس کتاب و ســنت مي باشــد ،لذا طبق اصل پنجم
قانون اساســي «در زمان غيبت حضرت ول يعصر (عج) در
جمهوري اســامي ايران ،واليت امــر و امامت امت بر عهده
فقيه عادل و با تقوي ،آگاه به زمان ،شــجاع و مدير و مدبر
است»...
بر اين اســاس قانون اساســي بر طبق موازين شــرع دو
مبنــاي الهي و مردمي براي حاکميت قائل اســت و واليت
فقيه ضامن عــدم انحراف ســازمانهاي مختلف از وظايف
اصل اســامي خود م يباشــد ،همچنيــن حکومت در آن

برخاســته از موضع طبقاتي و ســلطهگري فردي و گروهي
نيســت ،لذا طبق اصل نهم قانون اساســي« :هيچ مقامي
حق ندارد به نام حفظ اســتقالل و تماميت ارضي کشــور
آزاديهاي مشــروع را هــر چند با وضــع قوانين و مقررات
سلب کند».
پس هر نوع ديکتاتوري و استبداد ممنوع است ،به همين
روي اعمــال واليت در حدود حقوق و آزاديهاي مشــروع و
غيرقابل ســلب مردم داراي اعتبار اســت .نيز مطابق قانون
اساسي ملت ايران در طي ســاليان گذشته در انتخابهاي
گوناگــون رأي و نظر خويش را در انتخــاب کارگزاران نظام
اســامي و نيز در تعيين سياســتهاي نظام اعمال کرده
است و در طول  8سال دفاع مقدس با خون عزيزانش از اين
قانون و نظام برخاســته از آن دفاع کرده است و همچنين با
تحمل ســخت يهاي ناشي از تحريمهاي قدرتهاي سلطهگر
حامي نظام و مسؤولين آن بوده است.
بنابراين با مالحظه اصول قانون اساســي و نگاهي گذرا به
ســاختار آن بخوبي اين حقيقت آشکار مي گردد که قانون
اساســي جمهوري اســامي حقيقتاً داراي ساختاري مردم
ساالر و ضد استبدادي اســت و از مترقي ترين و کاملترين
قوانين اساســي هاســت و حقوق مردم به صورت حقيقي
و کامل در آن پيش بيني شــده اســت .بديهي است مردم
ســاالري در نظام جمهوري اســامي با مردم ساالري غربي
متفاوت
اســت و جمهوري اسالمي ايران الگوي مردم ساالري ديني
را به عنوان بديلي مناســب و جايگزيني براي مردم ساالري
غربــي مطرح ســاخته اســت از اينرو تالش بــراي انطباق
معيارهاي مردم ســاالري غربي که بــر آموزه هايي همچون
سکوالريســم و ليبراليسم و اومانيســم است ،کوششي بي
نتيجه بوده و ناشــي از عدم درک صحيح انقالب اسالمي و
اهداف اصيل آن است.
مــا معتقديــم با اجراي دقيــق قانون اساســي مي توان
ســعادت مــادي و معنوي عمــوم افراد جامعــه را تضمين
نمود و نيازي به الگوهاي پوســيده غربي که خود در اداره
کشــور و جامعه خويش درمانده و ناتوان مانده اند ،نيست.
کســاني کــه در مقابل خواســت ملت ايران م يکوشــند
در خــارج از چارچوب قانون اساســي با شــعار رفراندم به
تضعيف پايههاي نظام بپردازند يا مغرضانه دســت به چنين
اقداماتــي مي زننــد ،کمترين اطالعي از حقوق اساســي و
قوانين اساسي کشــورها ندارند« .نظامهايي که مشروعيت
خويش را وامدار آراي مردم مي دانند و به زعم ســردمداران
آنهــا هميشــه بايــد آراي عمومي بــه نفع آنان باشــد ،تا
مشروعيتشــان محفوظ بماند ،هيچگاه با احتمال تغيير در
آراء مــردم به انتخابات جديد مبــادرت نم يکنند و تاکنون
کســي به آنها اشکالي نکرده است؛ با اينکه به نظر مي آيد
اين اشــکال به صورت جدي متوجه آنان اســت ،ولي وقتي
مشــروعيت نظام اســامي به حکم الهي اســت و مردم در
مقبوليت نظــام نقش دارند ضرورتي ندارد که به صرف اين
احتمال ضعيف مساله انتخابات مجدد را پيش کشيد»)1(.
افــزون بر اين مطلب بايد گفت که به يقين کســاني که
دم از برگــزاري رفراندم مــي زنند مدعــي تحصيل حقوق
بيشتري براي مردم هســتند و قانون فعلي را تأمين کننده
حقوق مردم نمي دانند .اين در حاليســت که قانون اساسي
جمهوري اســامي به بهترين شــکل ممکن ،حقوق مردم را
تأمين نموده و سعادت مادي و معنوي جامعه و راهکارهاي
آن را بخوبي ترســيم نموده است شــاهد اين مطلب اصل
ســوم قانون اساسي اســت که اهداف کلي نظام جمهوري
اســامي را در شانزده بند بيان نموده است که نگاهي گذرا
تنها بــه اين اصل قانون اساســي هر ناظــر منصفي را بر
جامعيت و کامل بودن قانون اساســي معترف مي سازد .از
اين رو نيازي به رفراندم نيســت .آنچه مهم اســت ،اجراي
دقيق و صحيح اصول قانون اساســي اســت .با اين توضيح
روشــن مي شود که کســاني که دم از رفراندم مي زنند به
دنبال حقوق مردم نبوده و در پي حاکم ســاختن الگوهاي
غربي از جمله دمکراســي غربي بر نظام ما هستند که اين
نه تنها در جهت مصالح مردم نيســت که حقوق آنها را نيز
به شدت تضعيف خواهد نمود.
----------------( )1مصباح یزدی ،محمدتقی ،پرسشــها و پاســخها ،قم،
موسسه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی ،1380 ،ج ،1
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امکان رفع تنش آبی کشور
با نگاه ملی

ادامه از صفحه اول

شـهادت طلبی ،برخـورداری از علم و آگاهـی و آمادگی الزم
ب رای رزم اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بسـیج را متعلـق بـه مردم
دانسـته و اظهار داشـتند :بسـیج همچنان اسـتوار ایسـتاده
اسـت و همانطـور کـه بسـیجیان در دوران دفـاع مقـدس
جانفشـانی کردند در دوران کنونی نیز بسـیج ب رای رویارویی
بـا هجمه هـای فرهنگـی دشـمنان نقـش آفرینی مـی کند.
امـام جمعـه تبریـز ،ادامـه دادند :بسـیج یـک فرهنگ و
تفکر اسـت و بسـیجیان بایـد در گام دوم انقالب نیز نقش
خود را ایفـا کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی همچنیـن
بـا اشـاره بـه هفتـم آذر سـالروز تشـکیل نیـروی دریایـی،
یـادآوری کردنـد :ایـن نیـرو در سـایه هدایـت هـای رهبـر
معظـم انقالب اسلامی و فرماندهی معظـم کل قوا نه تنها
یـک نیـروی نظامـی بلکـه یـک نیـروی بیـن المللی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :ایـن نیـرو در عرصـه بیـن
المللـی هماننـد وزارت امـور خارجـه در بعـد نظامی نقش
آفرینـی مـی کنـد و در حـوزه اقتصـادی نیـز بـه کمـک
کشـور شـتافته است.
ایشـان همچنیـن بـا اشـاره بـه پنجمیـن سـالگرد
درگذشـت زائـران قطـار «تبریز-مشـهد» ادامـه دادنـد:
متأسـفانه بعـد از گذشـت  ۵سـال از ایـن حادثـه تلـخ،
مسـببان اصلـی مشـخص و مجازات نشـدهاند؛ از دسـتگاه
قضائـی مـی خواهیـم تـا مسـببان اصلـی ایـن حادثـه را
شناسـایی و مجـازات کنـد.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز در ادامه خطب ههـا افزودند:
تقـوا انسـان را در ب رابـر تهاجمـات نفـس امـاره صیانـت
و محافظـت م یکنـد و هیـچ انسـانی نم یتوانـد بـدون
تقوا مسـیر سـعادت را به پایان برسـاند و دشـمن قسـم
خـورده انسـان شـیطان اسـت کـه همیشـه در کمیـن
انسـان است.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودنـد:
مشـکل از جایی شـروع م یشـود که شـیطان بـا وعدههای
خـود انسـان را بـه کام گنـاه م یکشـاند و فـردای قیامـت
انسـان را بـه خاطـر قبـول وعدههایـش تحقیـر خواهـد کـرد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان نخسـتین گام ت ربیـت
فرزنـد صالـح را انتخـاب همسـر صالـح دانسـته و اضافـه
کردنـد :صفـات اخالقـی مـادر به فرزنـدان منتقل م یشـود
و مـا مقابـل فرزنـدان خـود در انتخاب مسـیری که صفات
شایسـتهای نداشـته باشـد مسـئول هستیم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان اضافـه کردند:
تمـام مسـئوالن باید ب رای حل مشـکالت اقتصـادی چارهای
بیندیشـند کـه ایـن مسـئله عامـل مشـکالت فرهنگـی و
مشـکالت جوانـان در بحث ازدواج اسـت.
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مفاخر مذهبي

پیام تسلیت مشترک

حضرت آیت اهلل میرزا محمدعلی مدرس خیابانی

نماینده ولی فقیه در استان

حضــرت آیــت اهلل میــرزا محمدعلــی
مــدرس خیابانــی تبریــزی فرزنــد
محمدطاهــر از علمــای اعــام و فقهــای
کــرام برخاســته از تبریــز در قــرن
چهاردهــم هجــری قمــری اســت .
در ســال  1296ق .برابــر بــا  1258ش.
ذر شــهر تبریــز دیــده بــه جهــان گشــود.
دروس مکتــب خانــه ای  ،مقدمــات و
ســطوح عالــی علــوم حــوزوی را نــزد
روحانیــون و اســاتید حــوزه علمیــه تبریــز
آموخــت .آنــگاه در درس خــارج فقــه و اصــول حضــرات آیــات عظــام آقــا ســید
ابوالحســن انگجــی و میــرزا صــادق آقــا مجتهــد حضــور یافــت و بــا همتــی واال
مراتــب عالــی علــوم اســامی را طــی کــرد و بــه مقــام شــامخ اجتهــاد نایــل
گشــت.در حکمــت و فلســفه از محضــر حکیــم نامــی میــرزا علــی لنکرانــی و
در ریاضیــات و هیئــت نیــز از میــرزا علــی منجــم بهــره بــرد .مراتــب فقاهــت
و اجتهــاد توســط حضــرات آیــات عظــام ســید محمــد حجــت کــوه کمــری
و ســید صدرالدیــن صــدر و شــیخ محمدحســین آل کاشــف الغطــا و دیگــر
بــزرگان مــورد تاییــد و گواهــی قــرار گرفــت.
ایشــان از اوان جوانــی و هــم زمــان بــا تحصیــل علــوم بــه تالیــف و تصنیــف
پرداخــت .در  28ســالگی بــر بــاب «طهــارت» کتــاب گــران ســنگ «ریــاض
المســائل» تالیــف فقیــه پــر آوازه آیــت اهلل ســید علــی طباطبایــی تعلیقــه ای
بــا عنــوان «حیــاض الزالیــل فــی ریــاض المســائل» نگاشــت کــه مــورد توجــه
همــگان قــرار گرفت.حضرتــش عالمــی ربانــی ،متخلــق بــه اخــاق الهــی ،زاهد
و پارســا ،روی گــردان از زخــارف دنیــا ،جامــع فضایــل اخالقــی و علــوم معقــول
و منقــول بــود کــه عــاوه بــر فقــه ،اصــول  ،حکمــت و کالم در بســیاری از
دانــش هــا همچــون تاریــخ و ادب عربــی و فارســی و غیــر آن ســرآمد روزگار
خویــش بود.ســرانجام آن روحانــی وارســته در اول شــعبان المعظم ســال 1373
ق .برابــر بــا شــانزدهم فروردیــن  1333ش .دعــوت حــق را لبیــک گفــت و بــه
دیــدار معبــود شــتافت.
پیکــر پاکــش پــس از تشــییع بــا شــکوه در شــهر تبریــز بــه شــهر مقــدس
قــم منتقــل و در جــوار بــارگاه ملکوتــی کریمــه اهــل بیــت ســام اهلل علیهــا به
خــاک ســپرده شــد.
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
ف راموش کردن رکوع
سوال :۶اگر نمازگزار هنگام سجده متوجه شود که رکوع را انجام نداده ،آیا نمازش
باطل است ،چنانچه نماز باطل نیست چه وظیفه ای دارد؟
جواب :اگر در حال سجده اول یا بعد از آن و پیش از وارد شدن در سجده دوم به
یاد بیاورد که رکوع نکرده است ،باید برخیزد و پس از ایستادن ،رکوع کند و پس از آن،
دو سجده را به جا آورد و نماز را تمام کند (و ب رای سجده زیادی به احتیاط مستحب
پس از نماز ،دو سجده سهو انجام دهد).
نکته :اگر بدون برخاستن و ایستادن ،از همان حال نشسته ،خود را به حالت
خمیدگی رکوع برساند ،نمازش باطل است.
ِ
وظیفه مأموم هنگام اشتباه کردن امام در ق رائت
سؤال :۷اگر مأموم متوجه شود امام جماعت یکی از کلمات ق رائت را اشتباه تلفظ
می کند ،چه وظیفه ای دارد؟
جواب :می تواند مأموم به نحوی (که موجب بطالن نماز
خودش نشود) ،به امام تذکر دهد تا امام اشتباه را تصحیح کند
و اگر ممکن نبود یا امام اشتباه را تصحیح نکرد ،باید نیت ف رادا
کند و بقیه نماز را ادامه دهد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  12آذر ) 1400
تصويــب قانــون اساســي جمهــوري اســامي ايــران پــس از
انتخابــات س راســري (1358ش)
اعـزام س ــپاه يكصــد هـزار نف ــري محمدرســول َّ
الل به جبهـ ه هاي
جنــگ حق علي ــه باطــل ( 1365ش)
آزمايــش موفــق موشــك بالس ــتيك ســاخت جمهــوري اســامي
اي ـران در ج ريــان جنــگ( 1366ش)
قانــون حفــظ آثــار ملــي بــه تصويــب مجلــس شــوراي ملــي
رســيد1309( .ش)
احمد وثوق به رياست ژاندارمري منصوب گرديد 1330( .ش)
نی ــروگاه ب ــرق ح رارت ــی شــهر تب ریز کــه از کشــور شــوروی خ ریداری
شــده بــود نصب و مــورد بهره ب ــرداری ق ـرار گرفــت 1345(.ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  27ربیع الثانی ) 1443
موافقــت «محمدعلــي شــاه قاجــار» بــا انقــاب مشــروطه
( 1327ق)
رحلــت فقي ــه بزرگـوار ش ــيعه آيــت َّ
الل العظم ــي حاج س ــي داحمد
خوانساري( 1405ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  3دسامبر ) 2021
تولــد «نيكــوال ماكياولــي» فيلســوف و نظ ريهپــرداز معــروف
ايتاليايــي (1469م)
تولــد دكتــر «راج ْنــدرا پ راســاد» اوليــن رئيــس جمهــور هنــد
(1884م)
مــرگ «رابــرت استيونســون» شــاعر و نويســنده انگليســي
(1894م)(ر.ك 13 :نوامبــر)
شكس ــت ت ــرك هــاي عثمان ــي در جنــگ بالكان و عقبنش ــيني
آنــان از اروپــا (1912م)
تصويــب تشــكيل ديــوان دائمــي دادگســتري بيــنالمللــي
(1920م)
نخســتين عمــل پيونــد قلــب در جهــان توســط پروفســور
«ك ريســتين بارنــارد» اف ريقايــي (1967م)

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

ستاره بدر :پ رتوي از حماسه هاي درخشان
سردار رشيد اسالم شهيد علي تجالئي

و استاندار آذربایجان
شرقی در پی درگذشت
ابوالشهیدینحسینی
لی البی
متن پیام بشرح زیر است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
خبــر درگذشــت روحانــی والیتمــدار
ابوالشــهیدین حجــت االســام حســینی
لی البــی پــدر شــهیدان ســید محمــد و
ســید جــواد حســینی لی البــی موجــب
تالــم و انــدوه گردیــد.
عالــم عامــل و مجاهــد فــی
ایــن
ِ
ســبیل اهلل هیــچگاه حمایــت از والیــت و
انقــاب اســامی را رهــا نکــرد و در تمــام
صحنههــای مختلــف حضــوری فعــال
داشــت و از الگوهــای مانــدگار معنویــت و
بصیــرت بــود.
ایشــان بــا تقدیــم دو فرزنــد دلبنــد
و رشــید خــود در راه ح راســت از ایــران
اســامی ،مصــداق کاملــی از بــذل همــه
داشــتههای خــود در راه ایمــان و اعتقــاد
راســتین بــه اســام نــاب محمــدی و
پی ــروی از نائــب ب ــر حــق امــام زمان(عــج)
بودنــد.

بــدون شــک اعتــای نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ای ـران در طــول انقــاب
اســامی مدیــون همی ــن جلوههــای ایثــار
و معنویــت اســت و در ادامــه ایــن مس ــیر
روشــن نی ــز ب ینی ــاز از فداکاریهــای ملــت
مس ــلمان نخواهــد بــود.
اینجانبــان ضایعــه درگذشــت مرحــوم
حجــت االســام حســینی لی البــی را بــه
جامعــه ایثارگــران و خانوادههــای شــهدا
بویــژه بیــت مکــرم و نیــز حوزههــای
علمیــه و عمــوم مــردم انقالبــی اســتان
تســلیت گفتــه و رحمــت و مغفــرت
واســعه اله ــی را ب ـرای آن مرحــوم مس ــئلت
م یداریــم.
سید محمدعلی آلهاشم
نماینده ول یفقیه در آذربایجانشرقی
و امام جمعه تبریز
عابدین خ ّرم
استاندارآدربایجانشرقی

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

دفتر مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی
حوزه علمیه آذربایجان شرقی افتتاح شد
دفت ــر مرکــز آمــوزش هــای کارب ــردی و مهارت ــی
حــوزه علمی ــه آذربایجــان ش ــرقی با حضــور معاون
تبلیــغ حــوزه هــای علمی ــه کشــور افتتاح شــد.
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه ،
دفتــر مرکــز آمــوزش هــای کاربــردی و مهارتــی
حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی ،بــا حضــور
حجــت االســام حس ــین مالنــوری معــاون تبلیغ
حــوزه هــای علمی ــه کشــور و هیئت هم ـراه افتتاح
شد .
در ایــن م راســم پی رامــون برگــزاری دورههــای
مــورد نیــاز مبلغیــن طــرح هجــرت بحــث و
گفتوگــو شــد و مق ــرر گردیــد برگـزاری دوره هــای
ت ربی ــت م رب ــی مشــاوره خان ـواده ،ت ربی ــت م رب ــی
ف ــرق و ادیــان و ت ربی ــت م رب ــی کالس ـداری و  ...در
اولویــت باشــد.
شــعبه اســتانی مرکز آمــوزش هــای کارب ــردی و
مهارت ــی حــوزه علمی ــه آذربایجان ش ــرقی بــا هدف
نقــش آف رین ــی فعــال و موث ــر در مدی ریــت تحوالت
فرهنگ ــی اجتماع ــی و پ ــرورش و توانمنــد ســازی
طــاب و دانشآموختــگان حوزههــای علمیــه در
موضوعــات عموم ــی طلبگی ،آموزش ــی ،پژوهش ــی،
تبلیغــی و فرهنگــی ،هنــر و رســانه و فضــای
مجــازی ،تهذیــب و مشــاوره و  ...راه انــدازی شــده
اســت.

سرعت بخشي به روند
،۲۳رشــد پذي ــرش دکت ـراي تخصص ــي علــوم
پزشــکي ۹۳درصــد
،۲۴رشــد توليــد داروهــاي طبيعــي ۲۰۱
درصــد
،۲۵رشــد پوشــش خدمــات اورژانســي در
حــوادث ت رافيکــي ۳۷درصــد
،۲۶رشد تعداد آمبوالنسهاي ۷۷ ۱۱۵درصد
،۲۷رشد سرمايه گزاري خارجي ۱۷۶درصد
،۲۸رشد خصوصي سازي ۱۱۰۰درصد
،۲۹رشد سطح باسوادي کشور ۱/۵درصد
،۳۰رشد آموزشهاي بهداشتي ۵۰درصد
،۳۱رشــد تعـداد دانشــجويان م راکــز ت ربي ــت و
معلــم ۱۱۴درصــد
،۳۲رشد مدرسه سازي ۱۰۰درصد
،۳۳رشــد طــول آزادراههــاي کشــور
۲۴ /۴د رصــد
،۳۴رشــد جابجايــي کاال در حمــل و نقــل
جــاده اي ۱۹/۲درصــد
،۳۵رشــد جابجاي ــي مس ــافر در حمــل و نقــل
جــاده اي ۴/۴درصــد
،۳۶رشــد جابجايــي کاال در خطــوط ريلــي
۱/۷درصــد

کتاب «ستاره بدر :پ رتوي
از حماسه هاي درخشان
سردار رشيد اسالم شهيد
علي تجالئي» به قلم توانای
شاعر و نویسنده گ رانقدر،
جالل محمدی و توسط
«ستاد كنگره شهداء و
سرداران شهيد آذربايجان
شرقي» در سال  1374فيپا
گرفته و در  175صفحه روانه بازار نشر شد .اين اثر در سال
 1384با 3000شمارگان و در قطع رقعي ب راي دومين بار تجديد
چاپ گرديد.
ستارگان بدر ،ستارگانی هستند که مدتزمانی کوتاه ،از
آسمان کنده شده و پای در زمین نهاده بودند تا روشن یبخش
خاکیان شوند و چ راغ راهی ،ب رای سفر به آسمان .تالششان بر
این بود تا معبری باز کنند هموار ،ب رای همقطارها و همفک ران
شان تا با خیالی راحت و آسوده یکی بعد از دیگری خوانهای
تعالی را طی کنند و به ذات وجودی خود دست یابند و در
نهایت به آن ذات ابدی برسند.
شهي دان دفاع مقدس همچون ستارگان بدر مي مانند
كه اين چنين حماسه س رايي نمودند .يكي از این ستارگان
ب یشمار بدر ،شهيد علي تجالئي از رزمندگان جنگ تحمیلی
بود .ايشان مردی بود که هرگز دوست نداشت زمینی باقی
بماند.
شهيد تجالئي ،در سال  1338در تب ریز بهدنیا آمد.
نوجوان یاش با نهضت امامش گره خورد و در بیست سالگی
به سب زپوشان سپاه پیوست .در کوههای کردستان ب رای دفاع از
ای ران اسالمی حضور داشت و در افغانستان درخشید .مهمت رین
کار ايشان در افغانستان ،تاسیس «مرکز آموزش فرماندهی» ب رای
مجاهدین افغانی بود .این مرکز ،اولین مرکز آموزش فرماندهی
مجاهدین بود که توسط وی در خاک افغانستان دایر شد .در
این مرکز ،حدود سیصد نفر از مجاهدین افغانی که اغلب سطح
علم یشان نیز باال بود ،زیر نظر تجالئی آموزش م یدیدند.
شهيد تجالئي بعد از بازگشت از افغانستان راهی سوسنگرد
شد تا هر چه زودتر بهشت را ب رای خود بخرد .وی هنگامی که
تانکهای متجاوز بر پيكر بي جان پاسداران م یگذشتند ،بر
یارانش نهیب م یزد« :بیایید امشب بهشت را بخ ریم» !
س رانجام ،سردار حماسههای فتحالمبین ،بی تالمقدس،
رمضان ،والفجر مقدماتی ،والفجر  ،2خیبر و  25 ...اسفندماه
 1362در شرق دجله و حین عملیات بدر معبری جاودان ب رای
خود باز کرد تا دوباره به آسمان بازگردد و ستارهای شود گمنام.
ستارهی بدر عنوان کتابی است كه حماسههای ماندگار علی
تجالئی در قالب سرگذشتنامه وصف مي نمايد .نویسنده این
اثر سعی کرده است با روایتی ادبی ،زوایای آشکار و پنهان زندگی
سردار شهید علی تجالئی را به تصویر بکشد .در اين مجموعه
رویدادهای جنگ و فعالی تهای این رزمنده در طول عملیات
جنگی با زبانی ساده و با نثری داستانی ،بیان شده است .کتاب
مص ّور است و نگارنده در آن رویدادهای زندگی این شهید را
ب راساس خاط رات مستند از وی ،خانواده ،هم رزمان و یارانش
بیان نموده است .این مجموعه با هدف حفظ ارزشهای دفاع
مقدس و زنده داشت یاد و خاطره شهداء تدوین شده است».
در اشاره به بخشی از تالش شهید تجالئی و یارانش ب رای
آزادسازی سوسنگرد ،در اين اثر چنين آمده است:
«ساعت دوازده ظهر روز دوشنبه بود و بیست و ششمین
روز از آبان  .1359دیگر رمقی در بدن نداشتیم .مهمات بطور
قطعی تمام شده بود .آنچنان خسته بودیم که نم یتوانستیم
س رپا بایستیم .شهر هم زیر آتش بود .این سومین یا چهارمین
یریختند و معلوم بود که پس از ریختن
باری بود که آتش م 
آتش ،دوباره وارد شهر خواهند شد .چنانچه اینبار م یآمدند،
دیگر نم یتوانستیم مقاومت کنیم ،زی را مهمات و نیرویی ب رای
مقابله نداشتیم .سوسنگرد مانده بود و سی نفر رزمنده خسته
و ج راحت دیده  ...در این حین ،خبر دادند که نیروهای کمکی،
نزدیکی شهر هستند ....این لحظه گفتنی نیست ،از خوشحالی
همه دعا م یکردند ...آسمان را دود و آتش گرفته بود .شروع
به پاکسازی شهر نمودیم و نیروهای پ راکنده بعثی را کشته
یا دستگیر کردیم ...ساعت  ،12/30حلق ه محاصره سوسنگرد
شکسته شد ...دشمن با بهجا گذاشتن تعدادی کشته و اسیر
و از دست دادن ده ها تانک و خودرو عقبنشینی م یکرد ...
در این روز تجالئی از قسمت پا تیر خورده بود ،اما حرف او این
بود« :اگر در این لحظه ،این تیر به جمجمهام هم م یخورد،
ناراحت نبودم چون با خیال راحت شهید م یشدم ،زی را دیگر
سوسنگرد آزاد شد.» ...
در پايان مولف جهت تكميل محتوي اث ر ،تصاويري از شهيد
علي تجالئي گردآوري نموده و در صفحات انتهائي اثر آورده
است.

صحيفه نور امام خميني (ره)
سخن رانی مهم امام پی رامون قانون گ رایی
ما امروز مواجه هســتیم با مشکالتی که از خارج ب رای ما تهیه می
کنند و صادر می کنند و در داخل هم بعضی عناصر وابسته به خارج،
تهیه می کنند و ما را در مشکالت می گذارند .من در اول این سال اعالم
کردم که این ســال را باید ما سال اج رای قانون بدانیم و با قانون طوری
عمل کنیم که هم اســام و هم دنیــا ،کارهای ما را یک رفتار صحیح
بداند .در کشــوری که قانون حکومت نکند ،خصوصا ،قانونی که قانون
اسالم است ،این کشور را نمی توانیم اسالمی حساب کنیم .کسانی که
با قانون مخالفت می کنند این ها با اسالم مخالفت می کنند .کسانی
که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز
مخالفت می کنند ،این ها دانسته یا ندانسته با اسالم مخالفت می کنند.
اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در
کشور هستند و همه نهادهایی که در س رتاسر کشور هستند به قانون
خاضع بشویم و قانون را محترم بشم ریم ،هیچ اختالفی پیش نخواهد
آمد .اختالفات از راه قانون شکنی ها پیش می آید .اگر قانون حکومت
کند در یک کشوری [اختالفی دیگر نخواهد بود].
چنانچه از صدر عالم تاکنون تمام انبیا ب رای برق رار کردن قانون آمده
اند و اسالم ب رای برق راری قانون آمده است و پیغمبر اسالم و ائمه اسالم و
خلفای اسالم تمام ب رای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند .ما
هم باید تبعیت از پیغمبر اسالم بکنیم و از ائمه هدی بکنیم و به قانون
هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون.
قانون ب رای همه است .البته چنانچه به قانون بخواهند عمل کنند و
یک دزدی را به جای خودش بنشانند ،آن دزد صدایش در می آید ،لکن
باید به آن دزدی که مقابل قانون می خواهد عرض اندام کند ،توجه داد
که این قانون است.
اگر پســر رسول اکرم ،دختر رسول اکرم ،هم  -خدای نکرده  -دزدی
کند ،رسول اکرم دست او را می برد ،قانون است.
قانون ب رای نفع ملت است ،ب رای نفع جامعه است ،ب رای نفع بعضی
اشــخاص و بعضی گروه ها نیست .قانون توجه به تمام جامعه کرده
است.

جاذبه هاي گردشگري
شور سو ملکان

آب معدن ــی شــور ســو بــا خـواص درمان ــی در شهرســتان ملــکان محل
مناس ــبی ب رای گردشــگ ران طبیعت و مس ــاف ران محس ــوب می شــود .این
آب معدن ــی در دل کــوه هــای ش ــیخ بابــا از مناطق گردشــگری شهرســتان
ملــکان واقع شــده اســت.
س ـرازیر شــدن آب از بــاالی تپ ــه بــه چشــمه زیبای ــی خاصی م ــی دهد.
وجــود پنــج چشــمه آب معدن ــی دیگ ــر در روب ــروی شورســو از جملــه ق ــره
ســو و قرمــزی ســو از جلــوه هــای دیگ ــر منطقه اســت.
ایــن محــل در تابس ــتان مــکان مناس ــبی ب ـرای اســتحمام و آب تن ــی
محس ــوب م ــیشــود.
آب معدنــی شورســو در کنــاره رودخانــه مــردق در روســتای شــیخ
االســام ،از توابع شهرســتان ملکان در آذربایجان ش ــرقی واقع شــده اســت.
شــور ســو در بهب ــود ام ـراض پوســتی ،بیماریهای رماتیس ــم و زانــو درد
ی هــای روان ــی و
موث ــر اســت .همچنی ــن آرام بخــش بس ــیاری ار بیمــار 
افس ــردگی م ــیشــود .وجــود آب و ه ـوای مطب ــوع و در کنــار آن جــاری
شــدن رودخانــه م ــردق چــای گردشــگ ران زیــادی را بخــود جلــب م ــی
کند .
ایــن محــل در فصــل تابس ــتان نیز مکان مناس ــبی ب ـرای گ ــردش و آب
تن ــی م ــردم اســت .س ـرازیر شــدن آب از بــاالی تپ ــه آن ـرا بــه رنــگ زیب ــای
زرد در آورده و در جـوار آن نی ــز پنــج آب معدن ــی دیگ ــر بنــام هــای قره ســو،
قرمــزی ســو ،گووســو و ســاری ســو از جلــوه هــای دیگ ــر آن اســت.
آب و گاز از قس ــمت شــمالی حوضچــه خــارج شــده و در قس ــمت غ ربی
حــوض مج رائ ــی وجــود دارد کــه زیــادی آب حوضچــه از آن جــاری شــده و
ی ریزد.
بــه رودخانــه م ـ 
ایــن چشــمه در حــدود دو لیت ــر در ثانی ــه آب م ــیدهــد .در آب ایــن
ی شــود .وقت ــی آب
چشــمه گاز ک ربنیــک بــه مق ـدار ف ـراوان یافــت م ـ 
حوضچــه را بــه هــم بزننــد در اث ــر گاز ک ربنیــک ســفید رنــگ بــهنظ ــر
م ــیرســد.
در چنــد مت ــری ش ــرقی چشــمه آب شــور مظه ــر وجــود دارد و آب و
گاز از شــکاف ســنگ خــارج و مس ــتقیماً ب ــر رو دخانــه ج ریــان م ــییابــد.
ب هــای معدن ــی بیک ربناته کلس ــیک و منی زیــن گازدار
ایــن آب در ردیــف آ 
و آهــن دار س ــرد اســت.

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

