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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنـگار آدینه نبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز بـه امامـت حضرت 
حجت االسـام و المسـلمین آل هاشـم در محـل مصلی امام 
خمینـی)ره( تبریـز و بـا رعایـت شـیوه نامـه هـای بهداشـتی 

اقامه شـد.
  حضرت حجت االسـام و المسلمین سـیدمحمدعلی 
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریز بـا دعوت 
تقـوا  گفتنـد:  الهـی  تقـوای  رعایـت  بـه  نمازگـزاران 
پلیـس باطنـی انسـان در چهـارراه قلـب بـرای کنتـرل 
انسـان  الهـی  و  معنـوی  رزق  اسـت.  قلـب  ورودی هـای 
تنظیـم  و  تعریـف  انسـان  قلـب  سـامت  بـا  مناسـب 

خواهـد شـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا تاکیـد بـر 
لـزوم تربیـت صحیح کـودک اظهار داشـتند: زیربنـای اصلی 
تقـوا در وجـود انسـان در دوران کودکـی و بـا توجه کیفیت 
اعمـال پـدران و مـادران شـکل می گیـرد. پـدران و مـادران 
رسـالتی باالتـر از توجـه بـه شـکل گیری تقـوا در وجـود 

ندارند. فرزندانشـان 
قرائـت  بـا  آذربایجان شـرقی  در  ققیـه  ولـی  نماینـده 
آیـه ۱۷ سـوره لقمـان گفتنـد: بـا توجـه بـه مفاد ایـن آیه، 
اقامـه نمـاز و تعهـد بـه فریضـه امـر بـه معـروف و نهی از 
منکـر باعث تشـکیل سـتون فقـرات تقوا در وجـود کودک 

. می شود
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه آذربایجان شـرقی  
افزودنـد: اگـر کـودک شـیرینی ایـن فرایـض را بچشـد با 
کمـال اشـتیاق بـه سـمت ایـن فرایـض هدایـت خواهـد 

. شد
خطیـب جمعـه تبریز توجـه و تعهد بـه عدالـت را مقوله 
سرنوشـت سـازی در انسـان دانسـته و اظهار داشتند: فلسفه 
بعثـت انبیـا عدالـت اسـت. پـدران و مـادران نبایـد نسـبت 
 بـه شـکل گیـری روحیـه عدالـت محـوری در کودکانشـان

 بی تفاوت باشند.
ادامـه    در  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
ضمـن تبریـک پیشـاپیش والدت امـام باقر)ع( بـه فضیلت 
مـاه رجـب اشـاره کـرده و تصریـح کردنـد: مـاه رجـب مـاه 
خودسـازی اسـت و در ایـن مـاه مـی توانیـم بیشـتر بـه 
خداونـد متعـال نزدیـک تـر شـویم. انسـان مـی توانـد در 
ماه هـای رجـب، شـعبان و رمضان، بیشـتر از خود حسـاب 

. بکشد
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
چنیـن بیـان کردنـد: علمـای اخـاق و عرفان بـرای اینکه 
نقـل را  مراحلـی  باشـند  خـود  نفـس  مواظـب   انسـان 

 کـرده انـد. مرحلـه اول اینسـت کـه در طـول روز بـا خـدا 
عهـد ببندیـم کـه خداونـدا مـرا از بنـدگان راسـتین خـود 

قـرار بدهـد و خـودش از اعمالمـان مراقبـت کنـد.
دوم،  مرحلـه  دادنـد:  ادامـه  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
محاسـبه  سـوم  مرحلـه  خودمـان،  دیـن  از  مراقبـت 
خویشـتن و بازجویـی روزانـه از نفـس اسـت. بهترین وقت 
محاسـبه شـب قبـل خـواب اسـت؛ چـون خـواب نوعـی 

مـرگ اسـت.
مواخـذه  چهـارم  مرحلـه  گفتنـد:  تبریـز  جمعـه  امـام 
خویشـتن و مرحلـه پنجـم نیـز مجـازات خویش بـه خاطر 
اعمـال ناشایسـت انسـان بـه نحـو مشـروع ماننـد نـذر و 

صدقـه مـی باشـد.
رهبـر  دیـدار  بـه  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
انقـاب بـا مداحـان کشـور اشـاره کـرده و بیـان کردند: 
فرمودنـد.  کلیـدی  نکتـه  چنـد  دیـدار  ایـن  در  ایشـان 
اهـل  مـودت  بـر محـور  اجتماعـی  واحـد  یـک  هیئـت 
بیـت)ع( بـه سـمت اهـداف اهـل بیـت)ع( اسـت. هیئت 
بـه  پاسـخ  و  احـکام  بیـان  و  تبییـن  محـل  عـزاداری 

سـواالت اسـت.

پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی درگذشت
 حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی؛
ایشان از استوانه های حوزه علمیه قم و در دوران انقالب 

امین امام خمینی)ره( بودند
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در پیامی درگذشـت فقیـه عالیمقـام و مرجع بصیر، 

حضـرت آیـة اهلل آقـای حاج شـیخ لطـف اهلل صافـی گلپایگانی را تسـلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بـا تاسـف خبـر درگذشـت فقیه عالیمقـام و مرجـع بصیر، حضـرت آیـة اهلل آقای 
حـاج شـیخ لطـف اهلل صافـی گلپایگانی رضـوان اهلل علیـه را دریافـت کردم. ایشـان از 
اسـتوانه های حوزه ی علمیه قم و از برجسـتگان علمی و عملی و پر سـابقه ترین عالم 
دینـی در آن حـوزه ی مبارک بودنـد. در دوران مرحوم آیة اهلل بروجردی در شـمار برترین 
تامـذه ی آن اسـتاد بـزرگ، در زمان مرحوم آیة اهلل سـید محمدرضـا گلپایگانی همراه 
و مشـاور علمـی و عملـی ایشـان، و در دوران انقاب، امین و مورد اعتمـاد حضرت امام 
خمینی رحمة اهلل علیهم به شـمار میرفتند. سـالها در شـورای نگهبان رکن اصلی آن 
شـورا محسـوب می شـدند و پـس از آن هم همـواره درباره ی مسـائل انقاب و کشـور، 
دلسـوزانه و مسـئوالنه ورود میکردنـد و بارهـا اینجانـب را از نظـرات و مشـورتهای خود 
مطلع و بهره مند میسـاختند. قریحه ی شـعری، حافظه ی تاریخی، پرداختن به مسائل 
اجتماعی از دیگر ابعاد شـخصیت این عالم کهنسـال و بزرگوار بود. رحلت ایشـان برای 
جامعه ی علمِی دینِی کشـور مایه ی تأسـف اسـت. اینجانب به خاندان مکرّم و فرزندان 
گرامـی ایشـان و نیـز بـه مراجـع معظـم و علمای اعـام حـوزه ی علمیه و مقلـدان و 
ارادتمندان ایشـان بویژه در قم و گلپایگان تسـلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت 

الهـی را برای ایشـان مسـألت می نمایم.
سّیدعلیخامنهای
12بهمن1400

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی ارتحال حضرت آیت اهلل العظمی 
صافی گلپایگانی:

آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی همزمان با تالش در پاسداری از 
ارزش های دینی، در سنگر مبارزات انقالبی نیز حضوری فعال داشت

رئیـس جمهـور در پیامـی به مناسـبت درگذشـت حضرت آیـت اهلل العظمی 
صافـی گلپایگانـی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن مرجـع واالمقـام همزمان با تـاش در 
پاسـداری از ارزش هـای دینـی و تربیت شـاگردان، در سـنگر مبـارزات انقابی نیز 
حضـوری فعـال داشـت، تصریـح کـرد: بـه یقیـن آثـار مانـدگار و سـلوک معنوی 
ایشـان همـواره الهام بخـش و چراغی فـراروی طـاب و فضاء و حوزه هـای علمیه 

خواهـد بود.
آیـت اهلل دکتـر سـید ابراهیم رئیسـی در پیام تسـلیت درگذشـت آیـت اهلل صافی 
گلپایگانـی ایـن ضایعـه بـزرگ را محضر مقـدس حضرت بقیـه اهلل االعظم)عـج(، مقام 
معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی(، حوزه هـای علمیـه، بیت شـریف و عموم مقلـدان و 
شـاگردان و دوسـتداران ایشـان تسـلیت گفتـه و از پیشـگاه خداونـد متعال بـرای روح 
مطهر آن عالم وارسـته، علّو درجات و همجواری با ائمه اطهار)ع( را مسـألت کرده اسـت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اْلِْسَاِم ثُلَْمًة اَل یَُسدَُّها َشْیءٌ.
ارتحال مرجع عالیقدر شـیعیان، حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی )طاب 

ثـراه(، موجب تأثر و اندوه فـراوان گردید.
ایـن عالـم ربانی که از شـاگردان مبـرز آیات عظـام بروجردی، حجـت و گلپایگانی 
بـوده و پـس از انقـاب اسـامی عضـو مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی و مدتـی 
مسـئولیت خطیـر دبیری شـورای نگهبان را بر عهده داشـت، با بینـش عمیق دینی، 
زهـد و ساده زیسـتی و قلبـی سرشـار از عشـق به اسـام و اهل بیـت)ع(، بویژه حضرت 
ولی عصر)عـج( عمـر گرانمایـه خـود را وقـف مجاهـدت در مسـیر گسـترش معـارف 

اسـامی و نظـام اسـامی نمود.
ایـن مرجـع واالمقـام همزمان با تاش در پاسـداری از ارزشـهای دینـی و تألیف آثار 
ارزشـمند فراوان و تربیت شـاگردان، در سنگر مبارزات انقابی نیز حضوری فعال داشت. 
بـه یقیـن آثـار ماندگار و سـلوک معنوی ایشـان همـواره الهام بخـش و چراغی فـراروی 

طـاب و فضـاء و حوزه های علمیـه خواهد بود.
اینجانـب ایـن ضایعـه بـزرگ را محضر مقـدس حضـرت بقیـه اهلل االعظم)عج(، 
مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی(، حوزه هـای علمیـه، بیـت شـریف و عموم 
مقلدان و شـاگردان و دوسـتداران ایشـان تسـلیت عرض نموده و از پیشگاه خداوند 
متعـال بـرای روح مطهر آن عالم وارسـته، علـّو درجات و همجواری بـا ائمه اطهار)ع( 

دارم. مسألت 
سیدابراهیمرئیسی
رئیسجمهوریاسالمیایران

سم اهلل الرحمن الرحیم
َها َشْی ٌء  إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اْلِْسَاِم ثُلَْمٌه اَل یَُسدُّ

َی یَْوِم الِْقَیاَمِه إِل
عـروج ملکوتی سـتاره تابناک ، شـخصیت دانشـمند و فقیه 
اهـل بیـت عصمـت و طهـارت علیهـم السـام مرجـع عظیـم 
الشـان تشـیع حضـرت آیـت اهلل العظمـی حاج شـیخ لطف اهلل 
صافـی گلپایگانـی جهـان اسـام را عـزادار و قلـوب شـیعیان را 

آکنـده از غـم و انـدوه فـراوان اخت.
فقـدان ایـن مـرد بـزرگ و اسـتوانه علـم و تقوا بر پیکـر عزیز 
اسـام و روحانیـت ثلمـه ای جبران ناپذیـر وارد سـاخت ؛ ایشـان 
فقیهـی نکتـه سـنج و دقیـق النظـر و مصـداق بـارز » صائنـا 
لنفسـه » بود که  عمر شـریفش را در راه اشـاعه فقه آل محمد 
علیه السـام و پاسـداری از حریـم والیت و مبـارزه علیه طاغوت 

صـرف نمود.
همراهـی و پشـتیبانی از نظـام مقدس جمهوری اسـامی و 
نقش آفرینی در شـورای محترم نگهبان و مسـائل مهم کشـور 
از ویژگـی های شـخصیتی و سـجایای اخاقی آن عالم وارسـته 

و مظهـر علم و تقـوا بود.
اینجانـب ایـن ضایعـه مؤلمـه را به سـاحت مقـدس حضرت 
ولـی عصـر )عجـل اهلل تعالـی فرجـه الشـریف ( مقـام عظمای 
والیـت حضـرت آیـت اهلل العظمـی امـام خامنـه ای )مدظلـه 
العالـی( و مراجـع عظـام تقلید ، جامعه معظـم روحانیت ، حوزه 
علمیـه و بیـت مکـرم و فرزنـدان گرامی ایشـان تسـلیت عرض 
نمـوده و بـرای آن فقیـد سـعید رحمت واسـعه الهی و حشـر با 
ائمـه معصومیـن علیـه السـام  و بـرای بازماندگان صبـر و اجر 

جزیـل و از درگاه ایـزد منـان مسـئلت دارم.
 سیدمحمدعلیآلهاشم
نمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقی
وامامجمعهتبریز

ادامه در صفحه2

حضرت آیت اهلل العظمی 
صافی گلپایگانی

 مرجع عالیقدر جهان تشییع 
دعوت حق را لبیک گفتند

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

و امام جمعه تبریز در پی ارتحال مرجع عالیقدر 

تشیع حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

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 ــالموالمس ــتاالس ــرتحج ــز حض شــهر تبری
ــه و  ــدف مقابل ــا ه ــم و ب ــیآلهاش ــیدمحمدعل 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

بسمهتعالی
»الذینتتوفاهمالمالئکةطیبینیقولونسالمعلیکمادخلواالجنة«

ارتحـالعالمپارسـاومجاهد،محدثواالمقام؛نویسـندهنسـتوه؛شـاعرعاشـقآئیینیاهل
بیـت؛شـیخالفقهاءوالمجتهدیـن،مرجععالیقدرجهانتشـیعحضرتآیـتاهللالعظمیحاج
شـیخلطفاهللصافیگلپایگانی»اعلیاهللمقامهالشـریف»کهعمرشـریفخودرادرراهترویج
معـارفدینـیوحمایـتازمبانیدینمبیناسـالمومذهبجعفریونشـراحـکامفقهیصرف
کردنـدوازفقهـاینامـدارانقالبیهمراهامامراحل؛ارکانشـاخصشـوراینگهبـاندرعصرامامو
حامیـانبههنـگاممقاممعظمرهبـریوزعمایبصیرحـوزهعلمیهقمبودنـدرابهمحضرمقدس
امـامزمـانعجلاهللفرجهالشـریفومراجـععظامتقلیدبویـژهحضرتآیـتاهللالعظمیخامنه
ای؛بیـتمکرمصافیگلپایگانی؛حوزههایعلمیهعالمتشـیعومقلدینمحترمشـانصمیمانه
تسـلیتعرضکـردهعلودرجاتآنمجتهـدمحققوالئیومخلـصراازخدایمنـانخواهانیم.

جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی
محمد ایمانی

پیام تسلیت جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی
در پی ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع آیت اهلل صافی گلپایگانی

درب اتاق مدیران به روی مردم بازباشد
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ادامه از صفحه اول

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

آئین افتتاحیه حسینیه گلزار شهدا محله شنب غازان . 
مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان توسط موسسه خیریه 
کوثر شنب غازان با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار آقای سید احمد حسینی سرکنسول جمهوری 
اسالمی یاران درجمهوری خود مختار نخجوان با نماینده 

ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از خواننده 
پیشکسوت تبریزی آقای اسفندیار قره باغی

مراسم جشن میالد حضرت زهرا )س( و تجلیل از طالب ممتاز 
مدرسه علوم دینی امیرالمومنین تبریز با حضور و سخنرانی 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

برگزاری ۶۰۰ عنوان برنامه شاخص 
دهه فجر در آذربایجان شرقی

درب اتاق مدیران
 به روی مردم بازباشد

فرازی از وصیت نامه شهدا

رئیــس شــورای هماهنگی تبلیغــات اســامی آذربایجان شــرقی گفــت: در 
جشــن ملــی انقــاب اســامی و دهه فجــر ســال ۱۴۰۰ در اســتان، بالغ بــر ۶۰۰ 
عنــوان برنامــه شــاخص و محــوری و ده هــا برنامــه زیرشــاخص برگزار می شــود.

حجــت االســام میکائیــل اســکندری در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای 
نمــاز جمعــه تبریــز، بــا تبریــک فرارســیدن چهــل و ســومین ایــام اهلل دهــه 
فجــر انقــاب اســامی، اظهــار کــرد: پس از تشــکیل ســتاد دهه فجر اســتان، 
جلســات متعــددی برگــزار شــده و احــکام مســئوالن کمیته هــای اجرایی نیز 
بــا امضــای امــام جمعــه تبریــز صــادر شــده اســت. بــر این اســاس هــم برنامه 

ریــزی برگــزاری مراســمات ایــام اهلل دهــه غجــر در اســتان انجــام گرفــت .
وی بــا بیــان این کــه محورهــای برگــزاری مراســمات ایــن ایــام، هماهنــگ 
بــا شــعار امســال جشــن پیــروزی ملــت بــزرگ ایــران تحــت عنــوان »بهــره 
گیــری از فناوری هــای نــو و حضــور جــدی در فضــای مجــازی« اســت، افــزود: 
ــت و  ــی و خاقی ــراوت، تازگ ــا، ایجــاد ط ــزاری برنامه ه ــن محــور برگ مهمتری
توجــه ویــژه بــه نوجــوان و جوانــان و زنــان جامعــه اســت کــه همــواره مــورد 

ــته اند. ــرار داش ــرم ق ــگ ن ــمن در جن ــای دش هجمه ه
وی بــا بیــان این کــه دهــه فجــر، دهــه قدرت نمایــی مــردم بــا ســاح ایمــان 
بــوده اســت، ادامــه داد: پررنــگ کــردن نقــش مــردم در برگــزاری جشــن انقاب 
اســامی یکــی از اولویت هــای مــا بــوده زیــرا انقــاب اســامی مــا یــک انقاب 
مردمــی اســت  کــه بــا وحــدت و انســجام آحــاد ملــت همــراه بــا ســاح ایمان 

بــه ثمر رســیده اســت.
ــتان،  ــر ۱۴۰۰ در اس ــه فج ــام اهلل ده ــای ای ــریح برنامه ه ــکندری در تش اس
گفــت: برنامه هایــی چــون بــه صــدا درآمــدن زنــگ انقــاب در مــدارس پایلوت 
و حوزه هــای علمیــه، برگــزاری مراســم ۱2 بهمــن در تــاالر اجتماعــات مصلــی 
امــام )ره( همزمــان بــا سراســر اســتان، مراســم غبارروبــی مــزار مطهر شــهدای 
اســتان در ۱۴ بهمــن، شــب شــعر فجــر بــا حضــور تمامــی شــعرای آیینــی 
اســتان، نشســت های تحلیلــی در خصــوص دســتاوردهای انقــاب اســامی، 
ــم از خانواده هــای شــهدا، همایش هــا و مســابقات  یادواره هــای شــهدا و تکری
قرآنــی، مســابقات علمی، فرهنگی، هنــری و ورزشــی و انواع میزگردهــا در دهه 

فجــر امســال بــه اجــرا درمی آینــد.
ــا و  ــواع نمایش ه ــوع، ان ــای متن ــش برنامه ه ــد و پخ ــه داد: تولی وی ادام
تئاترهــا، اجــرای گروه هــای ســرود ســیار و ثابــت در روز راهپیمایــی، تبییــن 
ــب  دســتاوردهای انقــاب اســامی توســط اســاتید حــوزه و دانشــگاه در قال
همایش هــا، برگــزاری میــز خدمــت در ادارات و مناطــق ۱۰ دهگانــه شــهرداری 
ــی چــادر خدمــت، ماقات هــا و اعــام تخفیفــات الزم از ســوی  ــز، برپای تبری
دســتگاه های خدمــات رســان، ماقــات مردمــی بــا مدیــران کل ادارات، 
برگــزاری جشــن های انقــاب اســامی در مــدارس، مســاجد، پایگاه هــا، ادارات 
و حوزه هــای علمیــه و همایش هــا و برنامه هــای تبیینــی در خصــوص اجرای 
بیانیــه گام دوم انقــاب نیــز از جملــه برنامه هایــی اســت کــه در ایــام اهلل دهه 

ــزار می شــود. ــال برگ ــر امس فج
ــر و  ــگ تکبی ــرای مراســم گلبان ــری چــون اج ــزود: برنامه هــای دیگ وی اف
نورافشــانی در شــب 22 بهمن، پخش ســرودهای انقابی و شــاد در مسیرهای 
راهپیمایــی و برپایــی نمایشــگاه های فرهنگــی هنــری از دســتاوردهای انقاب 

نیــز در دســتورکار ســتاد دهــه فجــر اســتان قــرار دارد.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی آذربایجــان شــرقی از افتتاح 
گســترده پروژه هــای عمرانــی در اســتان طــی ایــام اهلل دهــه فجــر خبــر داد و 
گفــت: بالــغ بــر 2۱۳2 پروژه بــا اعتبــار ۴۶ هــزار و ۵۱۶ میلیــارد و ۴۳۴ میلیون 

ریــال در اســتان بــه بهــره بــرداری می رســد.

ایشـان ادامـه دادنـد: مداحـی هنـر منحصـر بفـرد 
اسـت؛ اشـک دل را صفـا مـی دهـد و مسـتمع را بـه 

تاریـخ بـرده و بـا معـارف آشـنا مـی کنـد.
خطیـب جمعـه تبریـز یکـی از راهکارهـای ایجـاد 
عدالـت در جامعـه را مبـارزه بـا فسـاد دانسـته و گفتند: 
کـه اینسـت  اقتصـادی  فسـاد  هـای  ضـرر  از   یکـی 

 بیـت المـال خالـی می شـود و به جیب شـخص طماع 
و حریـص می رود.

رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ضمـن 
مصلـی  در  میزخدمـت  دهنـدگان  ارائـه  از  تشـکر 
میزهـای خدمـت حرکـت خوبـی  داشـتند:  اظهـار 
اسـت امـا نبایـد در طـول هفتـه درهـای ادرات به 
روی مـردم بسـته باشـد. بایـد مسـئولین در هفتـه 
را  مشکاتشـان  مـردم  تـا  کننـد  تعییـن  سـاعاتی 

بگوینـد.
ایشـان در ادامـه بـا بیـان اینکـه موفقیـت تیـم 
ملـی فوتبـال ایـران در صعـود بـه جـام جهانی جای 
خوشـحالی دارد گفتنـد: امیدواریـم بـا اقدامـی کـه 
کرده انـد  شـروع  مجلـس  نماینـدگان  و  اسـتاندار 
سـایر  و  تبریـز  تراکتـور  فوتبـال  تیـم  مشـکات 
از  تشـکر  ضمـن  شـود.  حـل  زودی  بـه  باشـگاه ها 
پیگیـری و اقدامـات، درخواسـت دارم تـا این مسـاله 

بـه صـورت جـدی پیگیـری شـود.
بـر  تاکیـد  بـا  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
سـامانه  سـازی  ایمـن  ایجـاد  بـرای  بایـد  اینکـه 
فنـاوری صـدا و سـیما تـاش زیـادی شـود اظهـار 
واقعـا  سـیما  و  صـدا  در  دیـروز  حرکـت  داشـتند: 
مسـئولین  از  اسـت.  نگرانـی  و  تاسـف  جـای 
اسـتان و  کشـور  سـطح  در  سـیما  و  صـدا   فنـی 

 مـی خواهـم تـاش بیشـتری بـرای امنیـت بکنند 
تـا مایـه آبروریزی نباشـد.

اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای   رئیـس 
راه انـدازی جنـگ تحمیلـی و حمایت همـه جانبه 
از صـدام بـه امیـد بـر انـدازی جمهـوری اسـامی 
گفتنـد:  و  دانسـته  آمریـکا  محاسـباتی  اشـتباه  را 
آن جنـگ در نهایـت بـا همـه خسـارت هـا موجب 

اقتـدار و عـزت نظام اسـامی شـد.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکه دهـه فجر 
تـوان و  تاکیـد کردنـد:  تببیـن اسـت  بهـار جهـاد 
ظرفیـت هـای جبهـه خـودی و حقانیت ایـن جبهه 
مهـم تریـن ابزاری اسـت که اگـر به درسـتی حرکت 
اتفـاق بیفتـد قطعـا دشـمن و حرکات او بـرای همه 

مشـخص خواهد شـد.
اینکـه رهبـر  امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: 
انقـاب اسـامی مـی فرماینـد بایسـتی حقایـق را 
بـا منطـق قـوی و سـخن قـوی و عقانیـت کامـل 
اخـاق  کارگیـری  بـه  و  عاطفـه  زینـت  بـا  همـراه 
منتشـر کـرد بـه این معناسـت کـه هر بیـان حقی 
کـه همـراه بـا دعوت اسـت بایـد عناصـر دعوت در 
آن رعایـت شـود. بایـد دسـتاورد های انقـاب را در 

تمـام حـوزه هـا را مطـرح کرد.
بـر  تاکیـد  بـا  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
لـزوم نظـارت بـر قیمت هـای بـازار اظهار داشـتند: 
نمـی گویـم مشـکل نداریـم، مـن پریـروز بـه محله 
بـه  کـردم.  بازدیـد  هـا  مغـازه  از  و  رفتـم  سـیاب 
میـوه فـروش رفتـم و قیمـت هـا را دیـدم. آقایـان 
دسـتگاه نظارتـی کجاییـد؟ این بی سـر و سـامانی 

در بـازار تـا ِکی؟
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگری از سـخنان 
خـود گفتنـد: در آسـتانه مـاه رمضـان و عیـد قـرار 
داریـم. بـه بـازار رسـیدگی کنیـد. از بـی توجهـی 

دسـتگاه هـای نظارتـی گلـه مندم.
خطیـب جمعـه تبریـز در ادامـه سـخنان خـود با 
محکـوم کـردن جنایـات ائتـاف سـعودی بـر علیـه 
و  ائتـاف جنایتـکار سـعودی  گفتنـد:  یمـن  مـردم 
امـارات عـاوه بـر محاصـره همـه جانبـه مـردم یمن 
بـا قطـع اینترنـت و اخـال در سیسـتم اطاعاتـی 
یمـن جلـوی خبررسـانی صادقانـه و بـی طرفانـه به 
جهـان را گرفتـه انـد. آل سـعود چـاره ای جـز آتـش 
بـس نـدارد و خود را باید برای شکسـت بـزرگ آماده 

. کند
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تصریـح کردند: ما 
مـردم آذربایجـان و نمازگـزاران جمعـه تبریـز حمایت 
خودمـان را از مـردم مظلـوم یمـن اعـام می داریـم و 

بـه عربسـتان و امـارات هشـدار می دهیم.

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از 
ابوالشهیدین آقای اکبرنژاد درخشان

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
 از رئیس اسبق کانون وکالی نبریز

 آقای عظیم زاده

میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی  ، 
مدیرکل تامین اجتماعی ،بیمه سالمت 
ومدیر درمان تامین اجتماعی استان در 

پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی 
اعظم حضرت امام) ره( تبریز



جمعه 15 بهمن  1400-  مصادف با 2  رجب  1443 -  4 فوریه    2022- سال هشتم  شماره 380-    صفحه3

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربایجان شرقی

امامجمعهمراغهکشتارمردمیمنتوسطائتالفسعودیرا
محکومکرد

عضوخبرگان رهبری و امام جمعه مراغه حمات جنگنده های عربستان 
سعودی و امارات و حامیان آنها به یمن و کشتار مردم مظلوم این کشور را 

محکوم کرد.
حجت االسام و المسلمین محمدتقی پورمحمدی در خطبه های این 
هفته نماز جمعه اظهار داشــت: ائتاف ســعودی این هفته در عرض سه 
ساعت بیش از ۶۰ بار یمن را بمباران کردند و متاسفانه دنیا همچنان سکوت 

اختیار کرده است.
وی افزود: جنگنده های ائتاف متجاوز عربستان و امارات روز جمعه یک 
زندان در استان صعده را بمباران کردند و در نتیجه آن، ۸2 نفر شهید و 2۶۶ 

نفر دیگر زخمی شدند.
وی با بیان اینکه ائتاف سعودی می خواهد زیرساخت های یمن را نابود 
کند، خاطرنشان کرد: از کسانی که خود را حاکم دنیا می دانند بعد از این 

حمات خبری نشد و همچنان شاهد کشتار مرد مظلوم یمن هستیم.
امام جمعه مراغه بیان کرد: در مقابل این حمات وحشیانه، یمنی ها نیز 

پاسخ کوبنده ای به عربستان و همکار آن امارت دادند.
وی اضافه کرد: مردم یمن مقاوم و صبور هستند و تا به امروز با امکانات 

کم و دست خالی در مقابل حمات ایستادگی کردند.
وی ادامه داد: متاســفانه مردم یمن فقیر هستند و در طول سال های 
اخیر بسیاری از کودکان در این کشور به علت فقر و سوء تغذیه جان خود 

را از دست داده اند.
وی با محکومیت شدید حمات امارات و عربستان سعودی و کشورهایی 
که از آنها حمایت می کنند، اضافه کرد: آنها چگونه سر خود را باال نگه می 

دارند و چگونه جواب شهدا را خواهند داد.
امام جمعه مراغه در ادامه به فرا رســیدن دهه مبارک فجر اشاره کرد و 
افزود: مردم ایران اسامی در ۱2 بهمن سال ۱۳۵۷ استقبال بی نظیری از امام 

راحل داشتند که در تاریخ بی سابقه است.
پورمحمدی اظهار امیدواری کرد: امســال هم برنامه های دهه فجر با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود.

امامجمعههشترودبرلزومبرگزاریباشکوهبرنامههای
گرامیداشتدههفجرتاکیدکرد

امام جمعه هشــترود گفت: دهه فجــر یادآور خاطرات شــیرینی از 
رشادت های ملت ایران با رهبری حضرت امام )ره( برعلیه رژیم طاغوت است 
و باید برای گرامیداشت این دهه تمامی ادارات و نهادها برنامه ریزی داشته 

باشند.
حجت االسام حسن  جعفریان امام جمعه هشترود در خطبه های نماز 
جمعه این هفته در مسجد جامع این شهر فرارسیدن دهه مبارک فجر را 

تبریک گفت.
وی با اشاره به دیدار رهبری با مداحان نیز افزود: همانطور که رهبر معظم 
انقاب بیان کردند هیات ها محل جهاد تبیینی اســت و هیات ها باید 
به دنبال جذب جوانان باشــند اما نه با هر قیمتی و باید ساختار و اصول 

حفظ شود.
 جعفریان با محکوم کردن کشتار شیعیان یمن اظهار کرد: کشتار 
ملــت بی گناه یمن توســط دولت های متخاصم ســعودی، امارات و 
آمریکا در راســتای حمایت آنها از رژیم صهیونیســتی است اما ملت 
یمن از حق قانونی خود جهت تشــکیل کشــور مســتقل دست بر 

نخواهند داشت .
امام جمعه هشترود با اشاره به تغییر فرماندار هشترود نیز ادامه 
داد: آقای امینیان فرماندار ســابق تاشــهای خــود را به اندازه توان 
کشــیدند و ما از طرف مردم غیرتمند هشترود  از وی قدردانی می 

کنیم.
 وی اضافه کرد: آقای توری فرماندار جدید هشــترود نیز جزو نیروهای 
ارزشی، والیی، خدوم و با بصیرت منطقه هشترود است که به موطن خود 

برگشته تا خدمت کند. 
 جعفریان خاطرنشان کرد: مردم هشترود از فرزند خودش که با صداقت 
وارد میدان شــده حمایت قاطع خواهند کــرد و امیدواریم با حضور وی 

مشکات اساسی شهرستان در آینده نزدیک بسیار بهتر شوند.

امامجمعهبناببرصیانتازجمهوریاسالمیتاکیدکرد
امام جمعه بناب با بیان اینکه جمهوری اســامی خون بهای شهیدان 
زیادی است و برای حفظ آن هم خون زیادی همچون حاج قاسم سلیمانی 
ریخته شــده است، گفت: نباید بگذاریم این امانت الهی تضعیف و پایمال 

شود.
حجت االسام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های آیین عبادی 
سیاسی نماز جمعه بناب با گرامیداشت و تبریک فرا رسیدن ایام اهلل مبارک 
دهه فجر، گفت: نعمت والیت و جمهوری اسامی نعمتی بی بدیل است که 

خداوند آن را به ملت ایران ارزانی کرده است.
وی  با اشــاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار کرد: خداوند مردم را به توجه 
به دو مسأله توجه داده است: یادآوری نعمت ها و قدرشناسی مذاهب الهی، 
چرا که قدرشناسی از مذاهب الهی نعمت های خداوندی را افزون می کند و 

کفران نعمت باعث نزول با می شود.
امام جمعه بناب با اشــاره به اینکه نگهداری این امانت وظیفه یکایک 
ماست؛ گفت: ایران امروز پایگاه مسلمانان، پایگاه توحید و حرم اهل بیت 
عصمت و طهارت است و مشکات و تنگناهای مالی و اقتصادی هم خواهد 

شکست و یک امتحان برای ما و دولت است.
وی با بیان اینکه جنگ اقتصادی دشمنان با جمهوری اسامی به خاطر 
اسام است؛ افزود: موضوعات دیگر بهانه است و دعوای دشمن با جمهوری 

اسامی ایران دعوای اسام است.
حجت االسام باقری بنابی اظهار کرد: جمهوری اسامی زمینه سازی و 
آماده سازی برای استقرار حکومت جهانی است و ما در این برهه حساس 
تاریخ فقط امانتدار جمهوری اسامی هستیم تا آن را به صاحب اصلی اش 

تحویل دهیم.
وی در ادامه افزود: عظمت مردم ایران جاوید و ماندگار اســت و به طور 
قطع با مقاومت و ایستادگی از این امتحان نیز سربلند بیرون خواهیم آمد.

دیدارهای عمومی در راستای تسهیل دسترسی 
مردم به مدیران قضایی انجام می شود

در دیدار مردمی رئیس کل دادگســتری آذربایجان شرقی 
، ۴۵ مورد از درخواســت های مراجعان به دســتگاه قضایی 

بررسی و دستورات الزم در این خصوص صادر شد.
آدینــه تبریز به گــزارش روابط عمومی دادگســتری کل 
استان آذربایجان شرقی، دکتر موسی خلیل الهی رئیس کل 
دادگســتری آذربایجان شرقی در حاشــیه دیدارهای مردمی 
اظهار داشــت: دیدارهای عمومی در راستای تحقق سیاست 
های تحولی قوه قضائیه، به منظور تســهیل دسترسی مردم 

به مدیران قضایی که در طول ســال انجام می شود.
وی افــزود: عمده درخواســت ها و علــل مراجعان طی 
دیدارهــای عمومی موضوعات مربوط به خانواده زندانیان در 

رابطه با درخواست مرخصی و آزادی مشروط است.
رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی، با بیان اینکه 
بخشــی از خواســته ها نیز مربوط به کیفیت رسیدگی به 
پرونده ها و دیگر ادارات و ســازمان ها اســت ادامه داد: طی 
دیدار امروز نیز بیش از ۴۵ مورد از درخواست های مراجعان 
به دســتگاه قضایی بررســی شده و دســتورات الزم در این 

خصوص صادر شد.

  سیمای قاضی در حکومت اسالمی و والیی  

حجت االسالم علی اصغر هوشیار

قــوه قضائیــه ملجــا و پناهــگاه مــردم ســتمدیده اســت، قوه 
ای اســت مســتقل و هیــچ مقامــی حــق دخالــت در آن نــدارد 
ــی  ــور قضای ــته در ام ــه ندانس ــدا شــوند ک ــانی پی ــر کس و اگ
ــر خــاف دســتورات  دخالــت مــی کننــد، بایــد بداننــد کــه ب
ــر  ــد و اگ شــرعیه و نظــام جمهــوری اســامی عمــل کــرده ان
ــب  ــاب و تعقی ــتحق عق ــد، مس ــی کنن ــف م ــته تخل دانس

هســتند.
امام خمینی )ره( - صحیفه نور - ج ۱۸ 
ــن  ــم تری ــت مه ــت عدال ــدان عدال ــی فق ــای منف پیامده

چیــز در جامعــه اســت؛ »فــان الحــق بــه قامــت الســموات 
واالرض«. آســمان و زمیــن بــه عدالــت وابســته اســت، نظــام 
ــت  ــر عدال ــت. اگ ــته اس ــت وابس ــه عدال ــم ب ــی ه اجتماع
ــه  ــک جامع ــت. در ی ــه نیس ــز در جامع ــچ چی ــد، هی نباش
ــر عدالــت نباشــد،  ــی، اگ ــه ســبک آمریکای ــی آزاد ب آزاد حت
ــوء  ــوردار و س ــه، برخ ــه مرف ــت طبق ــم در خدم ــت ه امنی
ــرات  ــت نباشــد، همــه خی ــر عدال ــی اســت. اگ اســتفاده چ

ــی رود.  ــه یــک طــرف م ب
مقام معظم رهبری
 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی (

 روایــت دانشــمند معــروف اهــل ســنت حاکــم نیشــابوری 
ــن  ــی ب ــت عل ــاره فضیل ــام )ص( درب ــی اس ــر گرام از پیامب

ــب )ع( ابیطال
ــروزی اســام در جنــگ  ــه اهمیــت پی در بحــث گذشــته ب
ــی )ع( در آن و  ــن عل ــش امیرالمومنی ــدق و نق ــزاب و خن اح
ــاره اشــاره شــد  ــن ب ــی اســام )ص( در ای ســخن رســول گرام
ــد و  ــرآن مجی ــیاری در ق ــات بس ــاره آن آی ــه در ب ــی ک جنگ
روایــات فراوانــی وارد شــده اســت. اهمیــت آن در حــدی قابــل 
توجــه بــوده کــه در قــرآن مجیــد ســوره ای بنــام ســوره احزاب 
نامگــذاری گردیــده کــه در آن در آیــات متعــدد بــه ایــن جریان 
مهــم تاریخــی اشــاره گردیــده اســت کــه از جملــه آن جریانات 
نقــش شــخصی امــام علــی )ع( اســت کــه حتــی دانشــمندان 
و عالمــان بــزرگ اهــل ســنت نیــز بــه ایــن حقیقــت و تاریــخ 
مهــم اســامی بــا تعبیــرات مختلــف پرداختــه انــد. از جملــه 
آنهــا روایــت حاکــم نیشــابوری )از دانشــمندان اهــل ســنت( از 
ــد: رســول  ــی فرمای ــه م ــی اســام )ص( اســت ک رســول گرام
ــث  ــه باع ــرو ک ــه عم ــی )ع( ب ــروزی عل ــس از پی ــدا)ص( پ خ
پیــروزی ســپاه اســام و شکســت لشــکر کفــر و شــرک و نفاق 
گردیــد فرمودنــد: »المبــارزه علــی بــن ابیطالــب)ع( لعمــر بــن

عبــدود یــوم الخنــدق افضــل مــن اعمــال امتــی الــی یــوم 
ــن  ــر ب ــا عم ــی )ع( ب ــروزی عل ــارزه و پی ــی مب ــه« یعن القیام
ــال  ــی اســت از کل اعم ــی افضل ــدود در روز جنــگ خندق عب
و عبــادات امــت مــن تــا روز قیامــت. )مســلدرک هاکــم ج ۳(

ــه چ۱۷( )تفســیر نمون
کــه ایــن حقیقــت نشــانگر فضیلــت و عظمــت و فــداکاری 

و نقــش علــی )ع( در حفاظــت و پاســداری اســام از خطــر و
ــه برکــت  ــی اســام ب ــا روز قیامــت اســت. یعن ــداوم آن ت ت
ــت  ــده، تثبی ــدار مان فــداکاری آن حضــرت ریشــه گرفتــه ، پای
ــدار و  ــا قیامــت پای ــروز و ت ــا ام ــرده و ت ــده، پیشــرفت ک گردی
ماندنــی گردیــده اســت. بنابرایــن در حقیقــت همه مســلمانان 
ــت از  ــاع و حمای ــی )ع( در دف ــداکاری عل ــون ف ــون و مدی مره
ــز در  ــروز نی ــی باشــند. و ام ــلمانان م ــر و مس اســام و پیامب
ــی )ع( و  ــه برکــت عل ــدای اســام ب ــده صــدا و ن جهــان پیچی
فرزنــدان علــی )ع( در جهــان طنیــن افکنــده و چــراغ هدایت و 

ســعادت و فضیلــت و عــزت مســلمین روشــن گردیــده اســت.
ــان جنــگ خنــدق و احــزاب  چنــد نکتــه تاریخــی در جری
قابــل توجــه و بســیار آموزنــده اســت کــه در قســمت بعــدی 

ــرار خواهــد گرفــت. مــورد اشــاره ق
ضرورت نادیده انگاشتن روابط

مــن بــرای چندمیــن بــار اعــام مــی کنــم کــه هــر گــروه 
و شــخصی اگــر چــه از بســتگان و اقربــای اینجانــب باشــند، 
خــود مســئول اعمــال و اقــوال خــود هســتند و اگــر خــدای 
ــی  نخواســته تخلــف از احــکام اســام کردنــد، دســتگاه قضای

ــرار دهــد و هرکــس  ــب ق ــورد تعقی ــان را م موظــف اســت آن
ــا و چــه  ــرع و چــه دادگاهه ــر دســتگاه، چــه قضــات ش و ه
غیــر اینهــا، هــر کســی تعدیــات خــود را بــه اســم مــن و یــا 

بــه انتســاب بــه مــن اجــرا کننــد، مجــرم و مفتــری اســت،
امام خمینی )ره( - صبحیفه نور مج

بشر تشنه عدالت و دنیبال عدالت است
ــی کنیــد کــه »اعــز همــه خایــق عنــد  امــام زمانتــان م
اهلل و عنــد عبــاده الصالحیــن اســت »- ایــن اســت کــه مــی 
گوییــم : »یمــًا اهلل بــه االرض عــادال و قســطا« نمــی گوییــد 

دینــاً و خلقــاً بشــر تشــنه عدالــت و دنبــال عدالــت اســت.
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
)مدظله المالی(

علی )ع( و بزرگواری آن حضرت
از زبان دشمن سرسخت

ــب  ــل و مناق ــورد فضائ ــته در م ــث گذش ــه بح در ادام
ــی )ع( کــه الگــوی تمــام  پیامبــر اســام )ص( و حضــرت عل
ــتان  ــان و دوس ــیعیان و محب ــلمانان و ش ــه مس ــار هم عی
حقیقــی در عدالــت، قضــاوت، انصــاف، اخــاق، ظلــم 
ــدی  ــه ج ــاق و توج ــان، انف ــارزه، احس ــاد، مب ــتیزی، جه س
بــه حقــوق شــهروندی و... مــی باشــد در ایــن قســمت نیــز 
ــگ  ــان جن ــرت در جری ــش آن حض ــان نق ــل و بی در تکمی
ــی کــه در تاریــخ  احــزاب و خنــدق اشــاره مــی شــود و نکات
ــی شــود  ــو م ــده بازگ ــه آن اشــاره گردی ــز ب اهــل ســنت نی
ــجاعت  ــت، ش ــخصیت و عظم ــر ش ــت ب ــی دالل ــه همگ ک
ــد در  ــته ان ــرت دارد. نوش ــار آن حض ــام عی ــانیت تم و انس
ایــن جنــگ پــس از هاکــت و کشــته شــدن عمــرو بدســت 
ــتادند  ــر فرس ــت پیامب ــردی را خدم ــرکین ف ــی )ع(، مش عل
ــد،  ــداری کن ــم خری ــزار دره ــه ده ه ــرو را ب ــازه عم ــا جن ت
ــازه  ــا جن ــلمانان ب ــه مس ــد ک ــی کردن ــور م ــان تص ــرا آن زی
ــگ  ــنگدالن در جن ــه س ــرد ک ــد ک ــان خواهن ــر و هم عم
ــه  ــرا ک ــد، چ ــهدا کردن ــزه سیدالش ــازه حم ــا جن ــد ب احم
ــد  ــه نمودن ــزه را مثل ــرت حم ــر حض ــار پیک ــرکین و کف مش
و پــاره پــاره و قطعــه قطعــه کردنــد، پیامبــر )ص( فرمودنــد 
ــز  ــا هرگ ــت م ــم گرف ــی نخواهی ــردگان بهای ــر م ــا در براب م
ــذ  ــدون اخ ــم و ب ــی خواهی ــی نم ــردگان پول ــل م در مقاب
ــخ آمــده  ــز در تاری ــد، و نی ــل دادن ــی، جنــازه او را تحوی بهای
اســت وقتــی خواهــر عمــرو در کنــار کشــته بــرادرش 
رســید ماحظــه نمــود زره گــران قیمــت او را حضــرت علــی 
ــو  ــه االکف ــا قتل ــرده اســت، گفــت » م ــرود نک ــن بی )ع( از ت
ــرادر مــن  کریــم« یعنــی مــن اعتــراف مــی کنــم کشــنده ب
مــرد کریــم و  بزرگــواری بــوده اســت. نکتــه دیگــری کــه در 
ــی الحدیــد دانشــمند  ایــن بــاره آمــده اســت ســخن ابــن اب
اهــل ســنت اســت کــه در کتابهــای معتبــر از جملــه فــروغ 

ــده اســت . ــت آم ابدی
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آیهالکرسی
در جایی که قرائت آیه الکرسی وارد است تا کجا باید تاوت گردد؟ تا 

»و هو العلی العظیم« یا تا »هم فیها خالدون«؟
جواب: در هر جایی که آیه الکرسی گفته شود آیه اول )تا »و هو العلی 
العظیم« (، مراد است مگر در جایی که به آن دو آیه بعدی )تا »هم فیها 

خالدون«(، تصریح شده باشد.
وضووغسلباوجودناخنبلند

آیا بلند بودن ناخن مانع رسیدن آب به زیر ناخن و در نتیجه باعث 
باطل شدن وضو می شود؟

برای وضو  ناخن، مانعی  بلند بودن  جواب: صرف 
محسوب نمی شود و موجب بطان آن نیست؛ اما 
اگر زیر آن مقدار از ناخن که از حّد معمول بلندتر 

است، مانعی باشد باید برطرف شود.

 تقویم تاریخ
رویدادهایمهماینروزدرتقویمخورشیدی

)15بهمن1400(
 گذاشتن سنگ بناي دانشگاه تهران )۱۳۱۳ش( 

رحلــت عالــم، فقیــه و ادیــب بزرگــوار، آیــت اهللَّ »مــا محمــد جــواد 
ــي« )۱۳۳۷ ش(  صافي گلپایگان

پیــام »امــام خمینــي«)ره( مبنــي بــر ادامــه مبــارزه و اعتصابــات تا 
پیــروزي نهایــي )۱۳۵۷ش( 

واحدهای نظامی عراق به مرزهای ایران تجاوز کردند)۱۳۵2ش( 
ــرد  ــار ک ــک اخط ــه اوپ ــکا ب ــه امری ــور خارج ــر ام ــینجر وزی کیس
کــه یــا نفــت را ارزان کنیــد و یــا آمــاده در هــم شکســتن قیمــت آن 

ــید)۱۳۵۳ش(  باش
روحانیون خواستار آزادی همافران زندانی شدند)۱۳۵۷ش( 

آیــت اهلل طالقانــی اعــام کــرد: تصــرف اراضــی عمومی خاف شــرع 
است)۱۳۵۷ش( 

افتتاح دانشگاه فرهنگیان کشور )۱۳9۱ش( 
ســنگ اول بنــاي دانشــگاه تهــران بــه دســت رضاخــان در اراضــي 

ــه نصــب گردیــد.)۱۳۱۱ ش(  جالی
تــاالر تشــریح دانشــکده پزشــکي دانشــگاه تهــران گشــایش یافــت. 

) ۱۳۱۱ ش( 
ــت  ــرد دول ــس در پارلمــان آن کشــور اعــام ک ــر خارجــه انگلی وزی

ــرد،)۱۳۳۰ ش(  ــران اعــزام نخواهــد ک ــه ای انگلیــس دیگــر ســفیر ب

رویدادهایمهماینروزدرتقویمهجری
)2رجب1443(

  میاد امام »علي  النقي«)ع( به روایتي)2۱2 ق( 
  تولد »ابن رومي« شاعر مشهور عرب در بغداد)22۱ ق( 

 درگذشت »ابوریحان بیروني« دانشمند بزرگ مسلمان)۴۴۰ ق( 

رویدادهایمهماینروزدرتقویممیالدی
)4فوریه2022(

 تولد »فرانْْسوا رابْلِه« ادیب و نویسنده معروف فرانسوي )۱۴9۴م( 
ــه نجیب تریــن  ــا معــروف ب ــور بریتانی ــر« امپرات ــرد کبی تولــد »آلف

ــه(  ــتان )۸۴۸م( )ر.ک: ۵ م ــاه انگلس پادش
 شکســت ارتــش روســیه و انگلیــس از قــواي عثمانــي در جریــان 

ــي اول)۱9۱۵م(  جنــگ جهان
تشــکیل کنفرانــس »یالتــا« بــا حضــور ســران متفقیــن در اواخــر 

ــي دوم )۱9۴۵م(  جنــگ جهان

رهنمودهایحضرتامامخمینی)س(درباره
ماهمبارکرجب

حضرت امام خمینی درباره ماه  رجب و دو ماه بعد 
از آن چنین می فرمایند:

» این ســه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، 
برکات بســیار نصیب انسان، انسانهایی که می توانند 
استفاده کنند از این برکات، شده است. البته مبدأ همه 
مبعث است و دنبال او تمام جهاتی که هست. در ماه 
رجب، مبعــث بزرگ و والدت موال علی بن ابی طالب- 
ســام اهللَّ علیه- و بعض ائمه دیگر، و در ماه شــعبان 
والدت حضرت ســید الشهدا- سام اهللَّ علیه- و والدت 
حضــرت صاحب- ارواحنا له الفــداء- و در ماه مبارک، 
نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم بوده اســت. و 
شــرافت این سه ماه در زبانها و در بیانها و در عقلها و 
در فکرهــا نمی گنجد. و از برکات این ماهها ادعیه ای 
است که وارد شده است در این ماهها.« )صحیفه امام، 

ج ۱۷، ص: ۴۵۶(
از جمله بــرکات ماه مبارک رجــب، ادعیه فصیح، 
بلیــغ و عمیق از نظر معنی، به ویژه جماتی اســت 
که درباره اوصــاف جال و جمال خداوند در آنها آمده 
است، دعاهایی که دل را از رذایل پاک و به فضایل و نور 

آراسته می گرداند:
» ایــن ادعیه در ماه مبارک رجب و خصوصاً در ماه 
مبارک شــعبان اینها مقدمه و آرایشی است که انسان 
به حســب قلب خــودش می کند بــرای اینکه مهیا 
بشــود برود مهمانی؛ مهمانی خدا، مهمانی ای که در 
آنجا ســفره ای که پهن کرده است قرآن مجید است.« 

)صحیفه امام، ج ۱۳، ص: ۳۳(

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

بلندی هــای  تبریــز، رشــته   ناحیــه شــمالی شــهر  در 
ــه  ــرار دارد ک ــی( ق ــن عل ــون ب ــی )ع ــام عینال ــه ن ــرخ رنگی ب س
ارتفــاع بلندتریــن نقطــه آن از ســطح دریــا ۱9۶۰ متــر اســت. در 
ــه مجموعــه ای از قله هــا، تپه هــا، دره هــا  ــی ب واقــع، کــوه عینال
و... گفتــه می شــود کــه در مجموعــه جغرافیایــی معینــی قــرار 
ــه تلخــه رود  ــه رودخان ــد. ایــن کــوه از ســمت شــمال ب گرفته ان
ــر، از  ــتان اه ــای شهرس ــه و دره ه ــه ارومی ــای(، دریاچ ــی چ )آج
شــرق بــه چشــمه کهلیــک ) کهلیــک بوالغــی(، از جنــوب بــه 
ــه خیابان هــا و شــهرک های  ــرب ب ــز و از غ ــرودگاه تبری طــرف ف
ــاد، بیشــتر  شــهر تبریــز منتهــی می شــود.  به دلیــل ارتفــاع زی

ــراز کــوه قابــل رویــت اســت. نقــاط شــهر تبریــز از ف
کــوه عینالــی میزبــان بقعــه عــون بــن علــی اســت. عــاوه بر 
ایــن، بــا وجــود امکانات تفریحــی و دیگــر جاذبه های گردشــگری 
ایــن تفرجــگاه به یکــی از مقاصــد مهم توریســتی و مــکان های 

دیدنــی تبریــز تبدیل شــده اســت. 
بــر فــراز کــوه عــون بــن علــی بقعــه ای وجــود دارد کــه قدمت 
ــن از  ــه دو ت ــوب ب ــردد و منس ــاز می گ ــی ب ــه دوره ایلخان آن ب
فرزنــدان حضــرت علــی )ع( بــه نام هــای عــون بــن علــی و زیــد 
بــن علــی اســت. ایــن بنــا در گذشــته آتشــکده و عبادتگاهــی 
ــرد  ــه، جهانگ ــت تاورنی ــر ژان پاتیس ــه نظ ــا ب ــت.  بن ــوده اس ب
ــس  ــه پ ــوده ک ــا ب ــته کلیس ــکان در گذش ــن م ــوی ای فرانس
ــل شــده  ــگاه تبدی ــه مســجد و زیارت ــران، ب ــه ای از ورود اســام ب
ــی  اســت. شــیوه معمــاری بنــا بــه ســبک معمــاری دوره ایلخان
اســت و درمجمــوع از 9 اتــاق، ۶ گنبــد، هشــتی، ایــوان، دو میــل 
منــاره توپــر و پنــج ســتون ســنگی بــزرگ تشــکیل یافته اســت. 
ــه  ــوده ک ــوب ب ــس چ ــته از جن ــی در گذش ــتون های قدیم س
ــا  ــن آن ه ــنگی جایگزی ــتون های س ــازی ها س ــام بازس در انج
شــده اند. همچنیــن عمــده مصالح بــه کار رفتــه در بنــای بقعه، 

ســنگ کــوه ســرخاب و اندکــی آجــر اســت.

کوه عینالی

ــام  ــرقی و ام ــه در آذربایجــان ش ــی فقی ــده ول نماین
ــر اینکــه زیرســاخت هــای  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــه تبری جمع
فیزیکــی در حــوزه دینــی و اســامی در جامعــه وجــود 
دارد، گفتنــد: نســل جــوان جامعــه را بایــد بــا آمــوزه های 

ــی و نمــاز تربیــت کنیــم. قرآن
ــر  ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــرت  ــرقی حض ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول  نماین
حجت االســام والمســلمین ســید محمدعلی  آل هاشم 
در جلســه ســتاد اقامــه نمــاز اســتان و ســتاد مهدویــت با 
تاکیــد بــر جــذب حداکثــری جوانــان به مســاجد گفتند: 
بــرای ترویــج فرهنــگ اســام نــاب محمــدی زیر ســاخت 
ــای  ــینیه ه ــاجد و حس ــه مس ــی از جمل ــای فیزیک ه
ــی احــداث شــده  ــر مردم ــای خی ــت ه ــا نی ــیاری ب بس
ــت نســل نمــاز خــوان و  ــرای داشــتن تربی ــا ب اســت، ام
عامــل به قــرآن نیازمنــد اقدامــات عملی اثرگذار هســتیم.

ــای  ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
اثرگــذار در حــوزه قــرآن و نمــاز در مــدارس اضافــه کــرد: 
حضــور نســل جــوان در مــدارس  یــک فرصــت اســت 
و اقــدام اثرگــذار و جــذب حداکثــری آنهــا بــه نمازخانــه 
هــا میتوانــد آمــوزه هــای نمــاز و قــرآن را در بیــن آنهــا 

نهادینــه ســازد.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان از 
ــا  ــوزان ب ــش آم ــاز دان ــگ نم ــتند زن ــیما خواس صداوس

ــد.   ــش دهن ــون نمای ــری در تلویزی ــای هن ــب ه قال
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی آشــنایی 

ــن  ــه ای ــه ســاز عمــل ب ــی را زمین ــای دین ــوزه ه ــا آم ب
ــرای رونــق بخشــیدن  فرایــض دانســته و ادامــه دادنــد: ب
بــه مســاجد و افزایــش صــف هــای نمــاز بایــد جوانــان را 

بــا اماکــن مقــدس مأنــوس کنیــم.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان در ادامــه 
ــت هــای اثرگــذار در حــوزه  ــداوم فعالی ــر ت ــد ب ــا تاکی ب
مهدویــت افزودنــد: رمــز مانــدگاری عاشــورا، بعثــت، غدیر 
و مهدویــت داشــتن راهبردهــای اثرگــذار بــوده اســت، امــا 
توســعه ایــن راهبردهــای فرهنگــی در حــوزه مهدویــت 

ــرار گیــرد. بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه ق
ــگان  ــد: نخب ــز خاطرنشــان کردن ــه تبری ــام جمع ام
ــذب  ــرای ج ــد ب ــوزوی بای ــگاهی و ح ــی و دانش علم
حداکثــری جوانــان و تبییــن راهبــردی هــای عملــی در 
حــوزه قــرآن و نماز و همچنیــن مهدویت اهتمام داشــته 

ــدان عمــل شــوند. باشــند و وارد می
در ابتــدای ایــن جلســه حجت االســام والمســلمین 
ــتاد  ــاز و س ــه نم ــتاد اقام ــت س ــم از فعالی ــی ه آقاجان

ــت اســتان گــزارش داد. مهدوی

فرمانــده نیــروی دریــای ارتــش جمهــوری اســامی 
ــر اســتفاده از ظرفیت هــای علمــی و فنــاوری  ــران ب ای
داخلــی در حــوزه صنایــع دریایــی تأکید کــرد و گفت: 
ــه ایــن  ــرای ورود جوانــان نخبــه و مبتکــر ب زمینــه ب
حــوزه فراهــم اســت و خــود مــا نخســتین مشــتری 

محصــوالت فناورانــه هســتیم.
امیــر دریــادار شــهرام ایرانــی در دیــدار بــا اســتاندار 
ــه جایــگاه برجســته و  ــا اشــاره ب آذربایجــان شــرقی ب
ــی و  ــای علم ــتان در حوزه ه ــن اس ــای ای ظرفیت ه
صنعتــی، بــر اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا در پیشــبرد 
اهــداف نیــروی دریایــی ارتش و رشــد و توســعه صنایع 

دریایــی تأکیــد کــرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه برنامه هــا و طرح هــای 
ــور،  ــوب کش ــواحل جن ــش در س ــی ارت ــروی دریای نی
اظهــار داشــت: تــاش می کنیــم بــا اســتفاده از 
ــان  ــتان آذربایج ــی اس ــی و صنعت ــای علم ظرفیت ه
شــرقی، برنامه هــای خــود را بــه ویــژه در حــوزه 
ــم. ــعه دهی ــق توس ــن مناط ــی در ای محرومیت زدای

فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش همچنیــن از 
فعالیــت 9 هنرســتان علــوم و فنــون دریایــی در نقاط 
مختلــف کشــور خبــر داد و گفــت: آماده ایــم مشــابه 

ــم. ــر کنی ــز هــم دای ایــن هنرســتان را در تبری
ایــن  فارغ التحصیــان  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــر دیپلــم آموزش وپــرورش، مــدرک  هنرســتان عــاوه ب
بین المللــی ســازمان بنــادر و کشــتیرانی هــم دریافت 
ــی  ــای دریای ــام ارگان ه ــد در تم ــد و می توانن می کنن

ــه کار شــوند. مشــغول ب
اســتاندار آذربایجــان شــرقی هــم از پیشــنهاد 
تأســیس هنرســتان علــوم و فنــون دریایــی در تبریــز 
ــای  ــا و فرصت ه ــت: ظرفیت ه ــرد و گف ــتقبال ک اس
اشــتغال در صنایــع دریایــی ناشــناخته اســت و 
امیدواریــم بــا حمایــت نیــروی دریایــی ارتــش بتوانیم 
ــم. ــم کنی ــن عرصــه را فراه ــه ای ــان ب ــه ورود جوان زمین

ــوری  ــش جمه ــان اینکــه ارت ــا بی ــرّم ب ــن خ عابدی
اســامی بــه عنــوان ذوالفقــار والیــت همــواره در قلــب 
مــا جــا دارد، گفــت: همــه بخش هــای اســتان آمــاده 
همــکاری بــا ارتــش و کمــک بــه پیشــبرد اهــداف آن 

. هستند
امیــر  انتصــاب  تبریــک  بــا  همچنیــن  وی 
دریــادار ایرانــی بــه عنــوان فرمانــده نیــروی دریایــی 
ــه  ــاب ب ــم انق ــر معظ ــاد رهب ــت: اعتم ــش، گف ارت
جناب عالــی بســیار بــا ارزش اســت و از زمــان 
ــش  ــه ارت ــا تجرب ــای ب ــه از نیروه انتصــاب شــما ک
ــردی  ــروی راهب ــد نی ــازه ای در کالب ــتید، روح ت هس

ــت. ــده اس ــده ش ــی دمی دریای

عدهایمیخواهندانقالبرادراذهانعمومی
اشتباهتاریخیجلوهدهند

ــه حضــرت امیرالمومنیــن )ع(  ــر مدرســه علمی مدی
ــد انقــاب را از مســیر  ــده ای می خواهن ــز گفــت: ع تبری
خــارج کننــد و در اذهــان عمومــی اشــتباه تاریخــی جلوه 
ــر شــبهه افکنــی از انقــاب  دهنــد، لــذا مــا بایــد در براب

دفــاع کنیــم.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه   حجــت 
االســام روح اهلل بجانــی، مدیــر مدرســه علمیــه حضــرت 
امیرالمومنیــن )ع( تبریــز در مراســمی کــه بــه مناســبت 
هفتــه مــادر، میــاد حضــرت زهــرا )س( و تولــد حضــرت 
امــام خمینــی )ره( در اداره کل دامپزشــکی اســتان برگــزار 
گردیــد، بــا اشــاره بــه عظمــت مقــام حضــرت زهــرا )س( 

گفــت: حضــرت فاطمــه )س( الگــوی حضــرت مهــدی 
)عــج( اســت.

ــه حضــرت امیرالمومنیــن )ع(  ــر مدرســه علمی مدی
ــدا  ــت خ ــه )س(، حج ــرت فاطم ــه داد: حض ــز ادام تبری
بــر ائمــه علیهــم الســام هســتند. چنانچه امام حســن 
عســکری )ع( می فرماینــد: نحــن حجــج اهلّل علــی خلقــه 
و جّدتنــا فاطمــة حّجــة علینــا؛ مــا حجت هــای خــدا بر 
مخلوقیــن هســتیم و جــد مــا حضــرت فاطمــه حجت 
ــب  ــا عظمــت، یــک مطل ــن فرمایــش ب ــر ماســت. ای ب
بســیار بــزرگ و امتیــاز ویــژه ای بــرای بانــوی اهــل جنــت 

اســت.
وی ادامــه داد: فاطمــه زهــرا )س( آن قــدر عظمت 
ــیاری از  ــت. بس ــی )ع( اس ــام عل ــو ام ــه کف دارد ک
دانشــمندان علــم کام و تاریــخ در مــورد برتــر بــودن 
ــو  ــار بگ ــرا )س( دچ ــرت زه ــی )ع( و حض ــام عل ام
ــه  ــی فاطم مگــو و بحــث و اســتدالل هســتند. یعن
ــی  ــخصیت ب ــه ش ــت ک ــدر اس ــن ق ــش ای عظمت
ــی همچــون امیرالمومنیــن علیــه الســام هــم  بدیل
ــه  ــن اســت ک ــت از ای ســطح ایشــان اســت و صحب

ــا فاطمــه. ــر اســت ی ــی برت عل

ضرورت تربیت نسل جوان با آموزه های قرآنی و نماز 

فرمانده نیروی دریایی بر استفاده از توان داخلی در زمینه صنایع 
دریایی تاکید کرد

حضرت آیـت اهلل حاج میرزا 
تبریـزی  مجتهـد  مصطفـی 
میرزاحسـن  اهلل  آیـت  فرزنـد 
آقـا مجتهـد از علمـای اعـام 
نوابـغ  از  و  عظـام  فقهـای  و 
از خانـدان عظیـم  برخاسـته 
در  تبریـزی  مجتهـد  الشـان 
قـرن چهاردهم هجـری قمری 
اسـت. درسـال ۱29۷ ق. برابـر 
بـا ۱2۵9ش. در تبریـز دیده به 
جهـان گشـود . دروس مکتب 
خانـه ای ، مقدمـات و سـطوح عالی علـوم دینی را نزد اسـتادان حوزه 
علمیـه تبریز آموخت. آنگاه رهسـپار حوزه مقدس نجف اشـرف شـد 
و از محضـر حضـرات آیـات عظـام آخوند مـا محمد کام خراسـانی، 
شـیخ الشـریه اصفهانـی و... بهـره بـرد و به مقـام رفیع اجتهـاد نایل 

آمد.
این سـتاره پرفروغ با نبوغ خارق العاده اش داشـت به آفتابی عالمتاب 
تبدیل می شـد که به مرضی صعب العاج مبتا گردید  و ناچار نجف 
اشـرف را ترک کرد و به میهن بازگشـت. پس از دو سـال اقامت در تهران 
بـه تبریـز رفـت و به رغـم درد  و رنج بیماری با نشـاط  بـه فعالیت های 

علمی خود پرداخت.
حضرتـش را عـاوه بر داشـتن فضایل و مـکارم اخاق به روشـن رایی، 
سـخای نفس، صفای باطن و عشـق سـوزان به ساحت مولی الموحدین 

علیه السام سـتوده اند.
رحلـت غـم انگیـز او در پانزدهـم رمضـان سـال ۱۳2۷ق. برابـر بـا 2۳ 

خـرداد سـال ۱29۸ش. بـه وقـوع پیوسـت .
پیکـر پاکـش پس از تشـییع باشـکوه به نجف اشـرف منتقـل و در 

آرامـگاه خانوادگـی مجتهـدی تبریزی به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  

حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳92

کتاب »مهدي باکري 
عمل«  و  اندیشه  در 
حسین  سردار  توسط 
عایي تالیف شد و به 
اداره  انتشارات»  همت 
نشر  و  آثار  حفظ  کل 
ارزش هاي دفاع مقدس 
در  شرقي«  آذربایجان 
سال ۱۳۸۷ فیپا گرفته 

و با ۳۰۰۰ شمارگان در قطع رقعي روانه بازار نشر شد. 
اثر حاضر گردآوری، تکمیل و باز نشر مقاالتی است که دکتر عایی آنها 
را در فاصله سالهای ۶۸ تا۸۷  در جراید کشور پیرامون شخصیت شهید 
مهدی باکری به چاپ رسانده است این مطالب شامل اطاعات بکری است 
که قبل از ایشان کسی در جایی نیاورده است. از این لحاظ کتاب حاضر 
اثري است قابل توجه. مضافا اینکه سردار عایی از معدود افرادی است 
که از زمان دانشجویی تا شهادت مهدی باکری، دوران ده ساله مبارزات و 
مجاهدات او از سال هاي ۵۳ تا ۶۳ را از نزدیک درک کرده و همراه او بوده 
و از این لحاظ جزو قدیمی ترین یاران وی بشمار می آید و همین به اعتبار 

مطالب کتاب می افزاید.
جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران، از ابعاد گوناگونی قابل 
مطالعه و بررسی است. تاکنون در بعد عاطفی و احساسی جنگ و نیز 
بیان خاطرات مختلف رزمندگان سلحشور، مطالب گوناگونی منتشر شده که 
توانسته است بخشی از روحیات و ابعاد انسانی جبهه را نشان دهد. نویسنده 
توانا در این اثر به بررسی فعالیت  ها، مبارزات، شیوه مدیریت و فرماندهی 
شهید مهدی باکری در دوران دفاع مقدس می پردازد. شهید مهدي باکري 
یکی از افراد برجسته و صاحب نام دوران دفاع مقدس است که از خطه 
آذربایجان، عازم جبهه های جنگ شد و بهترین دوران زندگی خود را در دفاع 
از ایران و انقاب اسامی سپری کرد. عایی هدف خود را درباره نگارش اثر 
حاضر چنین می نویسد: »در دوران جنگ تحمیلی، با فرماندهان شهید 
زیادی آشنایی داشته و مانوس بوده ام ولی شاید یکی از فرماندهانی را که 
بیش از دیگران و به خوبی و از نزدیک می شناختم و با خلقیات و روحیاتش 
آشنایی بیشتری داشتم مهدی باکری بود، بنابراین احساس کردم که در کنار 
مطالب فراوان و کتاب های زیادی که درباره آقا مهدی نوشته شده است، من 
هم می توانم با نوشتن و بیان آنچه از او بخاطر دارم، گوشه ای از فداکاری 
های وی را در دوران سخت مبارزه با رژیم شاهنشاهی و نیز در مقابله با احزاب 
دموکرات و کومله در شمال غرب کشور و نیز در جنگ با رژیم بعث عفلقی 

عراق، به رشته تحریر درآورده و ثبت نمایم«.
در قسمتی از مقدمه کتاب این چنین آمده است: »یکی از ابعاد 
مهم موفقیت ایران در برابر تهاجم ارتش بعثی عراق، طرح ریزی و انجام 
عملیات هایی بوده است که توانسته در شرایط نابرابر از نظر تجهیزاتی 
و امکاناتی، قوای دشمن را از خاک ایران بیرون رانده و در نهایت، دوران 
جنگ را تبدیل به فرصتی مهم برای جمهوری اسامی جهت توسعه 
قدرت دفاعی خود بنماید. از آنجا که یگان های رزمی تاسیس شده در 
دوران جنگ با تکیه بر افراد و انسان های فداکاری ایجاد شده که بصورت 
رزمنده داوطلب، خود را در این واحدها سازمان می دادند، بنابراین مطالعه 
شخصیت این افراد بخصوص آنانی که ستون اصلی و پایه اساسی قدرت 
رزمی هر لشکر محسوب می گردیدند می تواند به شناخت واقعیات 
حماسه آفرینی های ملت ایران در دروان دفاع مقدس کمک نماید. بسیاری 
از فرماندهان یگان های سپاه پاسداران انقاب اسامی، از انسان هایی بوده اند 
که داوطلبانه و فقط بخاطر خدا و دفاع از آرمان های اسامی وارد جبهه های 
جنگ شدند و توانستند تیپ ها و لشکر هایی را حول محور توانایی ها و 
شخصیت  خود تشکیل دهند و با بکارگیری تفکر و اندیشه و با تکیه بر 
نصرت باری تعالی تمام همت خود را برای دفع تجاوز دشمن بکار گیرند... 
در تمام دوران آشنایی ده ساله ام با مهدی باکری، او را یک انسان بزرگ 
و شیعه ای واقعی یافتم که نقاطی در زندگی اش وجود دارد که از نظر 
تربیتی بسیار اهمیت داشته و می تواند به نسلهای بعد منتقل شود. او 
فردی متواضع و انسان آرامی بود که به سادگی عصبانی نمی شد. اهل 
تظاهر نبود، بسیاری از فعالیت هایی که انجام می داد، برای دیگران آشکار 
نبود. حضور وی در جبهه بر اساس یک تکلیف الهی شکل گرفته بود. 
شخصیت وی دارای ابعاد زیادی است. پرداختن به حاالت و صفات روحی 
وی، شناخت عمیقی را از وی می طلبد... «.فهرست تفصیلی اثر که در 
۱۶۰صفحه تدوین و تنظیم شده است، مشتمل بر عناوین » آشنایي با 
مهدي باکري، فعالیتهاي دوران زندگاني، چگونگي شهادت، شیوه مدیریت 
و فرماندهي مهندس مهدي باکري، تاکتیک هاي رزمي لشکر عاشورا، 
دیدگاه هاي مهدي باکري، ویژگي هاي مهدي باکري، شهید خیبر حمید 
باکري« است. در انتها نیز اسناد و تصاویر متنوع زینت بخش اثر حاضر 
مي باشد. همچنین نویسنده محترم جهت سهولت دسترسي مطالعه 
کنندگان به مضامین کتاب، فهرست راهنما با عناوین اسامي اشخاص، 
فرماندهان، شهداء، عملیات ها، اماکن، مناطق، شهرها، کشورها، وقایع و ایام 
مهم، سازمان ها، یگان ها و گروه ها را به ترتیب الفبایي تنظیم نموده است.  

از شهید باکری کتابهای زیر نیز منتشر شده است:
* مهدی باکری به روایت همسر شهید )مجموعه نیمه پنهان ۶(

* به مجنون گفتم زنده بمان )حمید باکری(
* آقای شهردار؛ زندگی مهدی باکری

* به مجنون گفتم زنده بمان)کتاب مهدی باکری(
* باغ انگور باغ سیب باغ آیینه : گفت و گو با صفیه مدرس، همسر 

سردار شهید مهدی باکری

موسوي شفیقه معرفي کتاب
مهديباکريدراندیشهوعمل


