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در اين شماره مي خوانيد 
خبرنگار آدینه تبریز:

مراسـم عبـادی و سیاسـی نمازجمعـه در مصلی حضرت  
امـام خمینـی)ره( تبریـز و با رعایـت پروتکل های بهداشـتی 

برگزار شـد.
حضـرت حجـت االسـام و المسـلمین سـید محمدعلـی 
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعه با اشـاره بـه وظایف 
فرزندانشـان  دینـی  تربیـت  در خصـوص  مـادران  و  پـدران 
گفتنـد: وظیفـه پـدر و مادر اینسـت کـه کودکان خـود را از 
گنـاه دور نگـه دارد. کارسـازترین راه آن، فراهـم نکردن تولید 
گنـاه در خانـه اسـت. همچنیـن وظیفـه مهم دیگـر والدین 

تشـویق کـودکان بـه کارهـای خیـر و اخاقی اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان با برشـمردن 
منزلـت هـای ماه رجـب اظهار داشـتند: عظمـت معنوی ماه 
رجب برای همگان روشـن اسـت و باید روشـن تر شـود. این 
مـاه بهـار خودسـازی، تزکیه و ماه خـدا و بندگان خداسـت.

خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: رجـب ماهـی بـرای 
تمریـن تقـوا و اسـتغفار اسـت لذا بایـد از اعمال گذشـته به 
سـوی خـدا توبـه کـرده و از خدا بـرای آینده خـود مصونیت 

از گنـاه را بخواهیم.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی ضمـن تسـلیت 
شـهادت امـام هـادی)ع( گفتنـد: زندگـی ائمـه معصومین)ع( 
شـامل سـه نکته اسـت؛ مصون سـازی اسـام در برابر آسیب 
کـج روی هـا، ایجـاد چهارچـوب بـرای شـیعیان بـه عنـوان 

گـروه مومـن و پاسـدار بـر میـراث حقیقـی اسـام و آمـاده 
سـازی بـرای بدسـت گرفتـن زمـان حکومت.

رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان افزودنـد: امـام 
زمـان  شـرایط  بـا  شـیعیان  آشـنایی  موجبـات  هـادی)ع( 
خصوصـا غیبـت امـام زمان)عج( شـد. در نبرد امـام هادی)ع( 
و حکمـای آن زمـان، امـام هـادی پیـروز شـده اسـت و ایـن 

موضـوع بایـد توسـط مبلغیـن گـرام مطـرح شـوند.
امـام جمعـه تبریـز در خطبـه دوم ایـن نمـاز بـا دعـوت 
مسـلمین بـه رعایـت تقـوای الهـی گفتنـد: یکـی از الزامات 
تقـوا عبـارت اسـت از عدالـت و یکـی از راه هـای ایجـاد و 

تحقـق عدالـت مبـارزه بـا فسـاد اسـت.
ایشـان بـه مضـرات پنجگانه فسـاد اقتصادی اشـاره کرده 
و تصریـح کـرد: آدم فاسـد وقتـی بخواهد از بیت المال سـوء 
اسـتفاده کند مجبور اسـت به یکسـری از مسـئولین رشـوه 
دهـد. هـر کس هـم نمـی توانـد برابر رشـوه مقـاوت کند و 

بعضـی افراد دانسـته یا نداسـته تسـلیم می شـوند.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجـان شـرقی در ادامه تاکید 
کردنـد: آدم فاسـد بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود بـه بهانـه 
شـیرینی رشـوه مـی دهـد و مسـئولین و مدیـران و ماموران 

را فاسـد مـی کند.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز  بـه رحلـت آیـت اهلل صافـی 
فقـدان مرجـع  اظهـار داشـتند:  و  اشـاره کـرده  گلپایگانـی 

انقالب اسالمی ایران
 مهمترین انقالب در دنیا

 انقـاب اسـامی ایران مهمتریـن و بزرگترین انقابی اسـت در دنیا که در نیمه 
دوم قرن بیسـتم در هنگامیکه جهان بین دو ابرقدرت شـرق و غرب تقسـیم شـده 
بـود بـا شـعار » نه شـرقی ، نـه غربـی » در 19 دیماه سـال 1356 آغاز گردیـد . و در 
22 بهمـن مـاه سـال 1357 به پیروزی رسـید . ایـن انقاب از جنبه هـای گوناگون 
سیاسـی ، اقتصـادی ، اجتماعـی و فرهنگی با تمام انقابها به وقوع پیوسـته ، قابل 
قیاس نیسـت . بدلیل اینکه بجز انقاب اسـامی هیچکدام از انقابها مشـخصات 
و عناصـر یـک انقـاب واقعی را که در برگیرنـده تمام باورها و ارزشـهای آن جامعه و 
مشـارکت تمام اقشـار اجتماعی باشـد ، نداشـته اند . اسـتاد بزرگوار شهید مطهری 
میفرمایند : » اگر قرار باشـد نظیری برای انقاب اسـامی ایران پیدا کنیم . شـاید 
بتوانیـم انقـاب صدراسـام را مثـال بزنیـم » بـرای تأکید بر اسـتثنایی بـودن این 
انقاب ، همانقدر بدانیم که مناخیم بگین  نخسـت وزیر وقت رژیم صهیونیسـتی 
اسـرائیل میگوینـد : پیروزی انقـاب ایران برای اسـرائیل به معنای یـک زلزله بزرگ 
اسـت . از آنجائیکه شـناخت این انقاب از جنبه های مختلف و مقایسه آن با دیگر 
انقابهـای دنیـا ، نیـاز به مطالعه عمیق تـر و فرصت کافی میباشـد ، در این مقاله 

فقـط بـه برخـی وجوه متمایز ایـن انقاب با سـایرانقابهای بزرگ مـی پردازیم .
عـده ای از سیاسـتمداران و اندیشـمندان انقـاب اسـامی ایـران را بـا انقابهای 
روسـیه و فرانسـه مقایسـه کردند و برخـی دیگر با انقابهای چیـن و هند تطبیق 
دادنـد . در صورتـی کـه انقاب ایران اساسـاً از نظر ماهیتی با تمـام انقابها متفاوت 

. است 
انقاب فرانسـه درسـال 1168 شمسـی )1789 میادی ( با مشـارکت گروههای 
خاصـی از جامعـه کـه دارای افـکار ملـی بودنـد در دوران حکومـت لویی شـانزدهم 
آخرین پادشـاه سلسله پادشـاهی بوربن ها که حدود 200 سال بر فرانسه حکمرانی 
کردنـد بوجـود آمد و از نظر سیاسـی و اقتصـادی و نظامی به علت بی عدالتی های 
اجتماعـی و عـدم آزادی و ظلـم بـی نهایت کشیشـان درباری کلیسـاها ، پایه های 
حکومـت چنـان متزلزل شـده بود که در حقیقت پیشـاپیش محکوم بـه زوال بود 
و ایـن انقـاب پس از چند سـال اهداف و شـعارهای نهضت را تغییـر داده و در نظام 

بین المللی هم نتوانسـت تحولی ایجـاد نماید .
انقاب اکتبر روسـیه در سـال 1296 شمسی )1917 میادی ( با مشارکت طبقه 
کارگر )پرولتاریا ( و با همکاری عده ای روشنفکر به رهبری لنین که دارای ایدئولوژی 
مارکسیسـتی بود ند ، در دوران حکومت نیکای دوم آخرین پادشـاه سلسله رمانوف 

ها که حدود 300 سـال بر روسـیه حکومت کردند ، به پیروزی رسـید .
در آن مقطع رژیم روسـیه از نظر سیاسـی ، اقتصادی ، نظامی و بین المللی از 
یـک طـرف بعلت دیکتاتـوری ، بیعدالتی و ظلم کشیشـان دربـاری و از طرف دیگر 
بعلـت تأثیـرات جنگ جهانـی اول پایه هـای حکومت آن چنان سسـت و ضعیف 
گردیـده بـود کـه میتوان گفت رژیمی از قبل شکسـت خـورده بود و بـرای براندازی 
آن نیـاز بـه سـاز و کاریهای زیادی نبود و با تظاهرات و اعتصـاب کارگری در بعضی از 
شـهرها و جنگ مسـلحانه محدود پس از مدت کوتاهی سـقوط کرد . این انقاب 
بـا شـعار مبارزه با اسـتثمار و خفقان و امپریالیسـم جهانی آغاز شـد . امـا در دوران 
اسـتالین از اکثر اهداف و شـعارهای خود دوری جسـت . نمونه بارز آن ایجاد اردوگاه 
سـیبری بـرای تبعیـد آزادیخواهـان و منتقدان دولت ) خفقـان و سـرکوبی آزادیها ( 
ضمیمه کردن کشـورهای اوکراین ، باروس ، لیتوانی ، لتونی ، و اسـتونی و تشکیل 
اتحاد جماهیر سوسیالیسـتی شوروی ) خوی استعماری ( و همچنین لشکرکشی 
بـه چکسـلواکی سـابق ) جمهـوری هـای چک و اسـلواکی فعلـی ( مجارسـتان و 
افغانسـتان جهت سـرکوب قیامهای مردمی در دوران استالین و خروشچف و برژنف 
اسـت . متأسـفانه در مـدت 70 سـال عمـر این انقـاب خیلی از رژیـم ها و جنبش 
هـای آزادی بخش تحت تأثیر ایدئولوژی مارکسیسـت ، لنینسـت ایـن انقاب قرار 
گرفتنـد کـه جهـان را به دو قطب شـرق و غرب تبدیل کردند ) نظام کمونیسـتی 
و نظـام هـای سـرمایه داری ( و باالخـره پـس از 70 سـال ، ایدئولـوژی مارکسیسـت 
شکسـت خورد و در سـال 1990 میادی ، اتحاد جماهیر شـوروی در دوران ریاسـت 
جمهوری میخائیل گورباچف فرو پاشـید و به 14 کشـور مسـتقل مبـدل گردید .

انقاب چین در سـال 1949 با مشـارکت عده ای روشـنفکر به رهبری مائوتسـه 
دونگ ) متولد 1893 درگذشـت 1976 میادی ( و طبقه کشـاورز که دارای ایدئولوژی 
مارکسیسـتی بودند با شکسـت دادن چیانگ کای شک رئیس جمهور وقت بنیان 
گذاشته شد . حکومت وقت چین ) از نظر سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی 
از یکطـرف بعلـت فسـاد و دیکتاتـوری نظـام حاکـم و از طرف دیگر بعلـت تأثیر از 
انقاب روسـیه و انقاب هندوسـتان و مسایل پس از جنگ جهانی دوم ، اساساً پایه 
هـای آن متزلـزل بـوده و بـرای سـقوط آن نیاز به قـدرت زیادی نبـود . همانطور که 
بـا آغاز یک راهپیمایی 400 کیلومتری که توسـط اقشـار روسـتایی بـه رهبری مائو 

انجام شـد ، حکومت چین سـقوط کرد .
مائونسـه دونگ جامعه روسـتایی را بعنوان اصلی ترین نیروی انقاب شناخت و 

ادامه در صفحه2

ادامه در صفحه3

توضيح در مورد نحوه انتشار نشريه
آدينه تبريز در ايام کرونايی

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

گرفت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

مبارزه با فساد؛ از راههای ايجاد و تحقق عدالت

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 ستاد  پشتيبانی مدافعان سالمت زير نظر 
نماينده محترم ولی فقيه در استان با همکاری

 دانشگاه علوم پزشکی استان تشکيل گرديد
از تمام خيرين و شهروندان تبريز و علی الخصوص هيئات حسينی 

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب اين ستاد واريز نمايند

0360662008006

بسمه تعالی 
َننَّ لَُهْم دیَنُهُم الَِّذی  ُهْم ِفی الْرِْض َکَما اْسَتْخَلَف الَّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو لَُیَمکِّ الِحاِت لََیْسَتْخِلَفنَّ ُ الَّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الصَّ »وََعَد اللَّ

ُهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً یَْعُبُدونَنی  ال یُْشرُِکوَن بی  َشْیئاً َو َمْن َکَفَر بَْعَد ذلَِک َفأُولِئَک ُهُم الْفاِسُقون« )نور -55(  ارْتَضی  لَُهْم َو لَُیَبدِّلَنَّ
  انقـاب اسـامی ایـران ره آورد چندیـن قـرن مبارزه مخلصانه روحانیت و اقشـار امت مسـلمان ؛ باور صادقانـه به وعده های ربوبـی ؛ رهبری الهی و 
ایثار همه جانبه امام خمینی رضوان اهلل علیه ؛ عشـق ناگسسـتنی و اعتماد متقابل عمیق امت و امام هسـت که با رهبری داهیانه و حکیمانه آیت 
اهلل العظمی امام خامنه ای ؛ بی کم و کاسـت و هیچ انحرافی ؛ بالنده و پرنشـاط ادامه یافته؛ جمهوریت و اسـامیت دو بال قوی مردم سـاالری دینی 

در قالب قانون اساسـی مترقی جمهوری اسـامی ایران موجبات مباهات انقابیون مسـلمان و آزادی خواهان جهان را فراهم کرده اسـت.
در طـول چهـل و سـه سـال گذشـته بـا وجود تمام توطئه هـا ایران اسـامی در بحرانی ترین منطقـه جهان ؛ کانـون آرامش ؛ امنیـت و ثبات بوده 

و هست .
همـواره والیتمـداری ؛ اتحـاد؛ دلبسـتگی ملـی و دینـی و روحیه جهادی ایـران را به قدرت اول منطقـه ای و موثر بین المللی تبدیل کرده اسـت که 
مظاهـر آن را در قـدرت بازدارنـده افتخارآمیـز دفاعـی ؛ فتـح قلـه های علمی و فـن آوری و نقش آفرینی های دیپلماسـی بین المللی و سـیر صعودی 

جریـان مقاومـت در منطقـه به وضوح می تـوان دید.
در ایـن چهـل و سـومین بهـار آزادی جامعـه روحانیت مبارز اسـتان آذربایجان شـرقی ضمن تاکید بر ضـرورت والیتمداری ، اهتمـام جدی بر حفظ 
وحـدت ملـی از عمـوم مسـئولین محتـرم مصرانه می خواهد که روحیه جهادی مسـابقه خدمتگزاری صادقانه به امت قدرشـناس ، باوفـا و بصیر ایران 
عزیـز را در سـرلوحه امـور قـرار دهنـد ، بـا تمـام تـوان بر رفع تنگناهای معیشـتی مردم بویژه اقشـار آسـیب پذیر همـت بگمارند و با تـوکل بر خدای 
منـان ، توجـه بـه امکانـات داخلـی ، تقویـت نظارت و پیشـگیری و برخورد بـا زالوصفتان اقتصـادی ، افزایش رضایت عمومی و به سـر و سـامان یافتن 

امـور اقتصـادی را ارتقا دهند.
و ناصحانـه از بریـدگان ، غـرب گدایـان و خودباختـگان بـه جد مـی خواهیم به صفوف گرم و فشـرده وفـاداران امـام راحل ؛ شـهدای واالمقام  انقاب 
اسـامی ، جنگ تحمیلی و جبهه مقاومت ، دلباختگان رهبر عزیز انقاب اسـامی بپیوندند و از پمپاژ نومیدی و یاس ، ترویج تز اسـتکباری جدائی 
دین ازسیاسـت و پیاده نظام دشـمنان گشـتن دسـت بردارند و مطمئن باشـند که این نهضت و مردم وفادار و مقاوم ایران اسـامی مسـتظهر به الطاف 

خفیـه و جلیـه الهی و مشـمول ادعیه زاکیه امام زمان  عجل اهلل فرجه الشـریف اسـت.
وعـده همگانـی مـا بـا توجـه به شـرایط  اخیر شـیوع و اوجگیری امیکـرون راهپیمائـی خودروئی و حضور در صفوف با شـکوه نماز جمعه دشـمن 

شـکن 22 بهمـن مـاه 1400 خواهد بود  ان شـاء اهلل 

جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی محمد ایمانی

بيانيه جامعه روحانيت به مناسبت يوم اهلل 22 بهمن 
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ادامه از صفحه اول

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

آیین رونمایی از اثر هنری تابلو فرش نقش سردار دل ها به 
یاد سید الشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی

جلسه هیئت امنای کتابخانه مرکزی تبریز با حضور نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره شهدای روحانی 
آذربایجان شرقی با  نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

مراسم تجلیل از دست اندر کاران برگزاری همایش 
علمای بالد در تبریزز با حضور و سخنرانی  نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

همایش اهمیت تفسیر قرآن در گام دوم انقالب
 و آغاز طرح دوشنبه های قرآنی با حضور نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

جلسه هفتگی مدیران مدارس علوم دینی تبریز با  نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در 
همایش بین المللی ادبیات عاشورایی در دانشگاه تبریز

دیدار جمعی از مداحان آذربایجانی، ترکیه ای، عراقی و 
ترکمنستانی با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

مراسم رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر 
رضوی به میزبانی تبریز با حضور و سخنرانی  نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم رونمایی از پوستر جشنواره ادبی همای رحمت 
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در 

آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

کارنامه نيروی هوايی ارتش نشانه 
واليت مداری کارکنان آن است

مبارزه با فساد؛ از راههای ايجاد و 
تحقق عدالت

فرازی از وصيت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
فرمانــده پایــگاه هوایــی شــهید فکــوری در ســخنرانی پیش 
ــن  ــت: از بی ــز گف ــهر تبری ــه ش ــاز جمع ــای نم از خطبه ه
ــف  ــای مختل ــث در عملیات ه ــم بع ــردن زیرســاخت های رژی ب
دســتاوردهای بــارز نیــروی هوایــی ارتــش بــود و این هــا نشــانگر 

ــت. ــی اس ــروی هوای ــان نی ــداری کارمن ــجاعت و والیت م ش
ــگاه  ــده پای ــان رضــا یوســفی فرمان ــرتیپ دوم خلب ــر س امی
هوایــی شــهید فکــوری تبریــز گفــت: نیــروی هوایــی ارتــش در 
دفــاع مقــدس عــاوه بــر عملیات هــای مانــدگاری چــون کمــان 
ــوان  ــه عن ــواره ب ــا، هم ــایر عملیات ه ــات اچ 3 و س 99، عملی
ــا  ــه عملیات ه ــلح در کلی ــای مس ــایر نیروه ــتیبانی س پش

ــر داشــت. حضــور چشــمگیر و مؤث
وی بــا بیــان اینکــه حرکــت تاریخــی کارکنــان نیــروی هوایی 
ــان  ــی آن ــرت دین ــته از غی ــن 1357 برخواس ــم بهم در نوزده
بــود، گفــت: امــروز نیــروی هوایــی ارتــش، نمایشــگاه بزرگــی از 
ــای  ــه ســمت قله ه ــد و حرکــت ب ــاوری، تخصــص، تعه خودب

پیشــرفت شــده اســت.
ــای  ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــن ب ــفی همچنی ــرتیپ یوس س
ــار  ــدس، اظه ــاع مق ــس از دف ــال های پ ــی در س ــروی هوای نی
کــرد: نیــروی هوایــی پــس از دفــاع مقــدس بــه عنــوان اولیــن 
ــرای  ــی ب ــه جهــاد خودکفای ــژه ب ــا توجــه وی ــی ب ــروی نظام نی
ــکاری دانشــگاه  ــا هم ــود ب ــی خ ــای داخل ــن نیازمندی ه تأمی
و صنعــت کلیــه تجهیــزات مــورد نیــاز را تأمیــن کــرد و ایــن 

ــه دارد. ــان ادام ــوع همچن موض
ــی در  ــی و خوداتکای ــن خودکفای ــرد: ای ــر نشــان ک وی خاط
حالــی صــورت گرفــت کــه قبــل از انقــاب متخصصــان ایــران 
بــه واســطه حضــور مستشــاران آمریکایــی اجــازه نداشــتند بــه 
ــزاران  ــز ه ــاب نی ــس از انق ــوند و پ ــک ش ــا نزدی جنگنده ه
مستشــار نظامــی بــدون آمــوزش بــه کارکنــان کشــور را تــرک 

ــد. کردن
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــوری در پای ــهید فک ــگاه ش ــده پای فرمان
ــه گام دوم انقــاب اســامی، گفــت: انقــاب  ــی از بیانی فرازهای
ــام )ره( و  ــجاعت ام ــروردگار، ش ــاص پ ــت خ ــا عنای ــامی ب اس
ــز  ــون نی ــید و هم اکن ــروزی رس ــه پی ــه ب ــاد جامع ــاد آح اتح
ــه  ــری و اقتــدار نیروهــای مســلح مســیر رو ب ــا هدایــت رهب ب
رشــد خــود را دنبــال می کنــد و در تــاش هســتیم تــا مطابق 
ــراز جمهــوری  ــی در ت نقشــه راه بیانیــه گام دوم انقــاب نیروی

ــم. ــران شــکل دهی اســامی ای

بصیـر و عالیقـدر آیت اهلل العظمی صافـی گلیپایگانی 
رضـوان اهلل تعالـی علیـه را تسـلیت مـی گویـم. همه 
دیدنـد کـه پیکـر ایشـان در کربـا بـا چـه عظمتـی 

شد. تشـییع 
او  کردنـد:  بیـان  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
آگاه  و  بصیـر  مرجـع  و  المجتهدیـن  و  شـیخ الفقها  
نسـبت بـه مسـائل روز بـود که عمـر با برکـت خود را 

بـرای ترویـج اسـام سـپری کـرد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـه روز 
نیـروی هوایـی اشـاره کـرده و گفتنـد: 19 بهمـن روز 
امـام)ره(  بـا  ارتـش  هوایـی  نیـروی  همافـران  بیعـت 
اسـت. خطـاب به بـرادران عزیـز نیروی هوایـی قهرمان 

میگوییـم شـما در قلـب مـا و مـردم هسـتید.
خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: نیـروی هوایی 
اولیـن گروهـی بـود که بـه حضور امام رسـید و در 19 
بهمـن 1357 کاری کردنـد که کمر دشـمن شکسـت.

رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی آذربایجان شـرقی  
قهرمانانـه  نیـز  جنـگ  در  هوایـی  نیـروی  افزودنـد: 
جنگیـده و در اولیـن روزهـای دفـاع مقـدس بـا 140 

فرونـد هواپیمـا بـه قلـب عـراق حملـه ور شـدند.
ضمـن  خـود  سـخنان  دیکـر  بخـش  در  ایشـان 
گفتنـد:  آمریـکا  محاسـباتی  اشـتباهات  برشـمردن 
آمریکایـی هـا گمـان مـی کردنـد بـا رحلـت حضـرت 
امـام و خـا بوجـود آمـده در رهبری، جنـگ قدرت در 
ایـران ایجـاد و انقـاب از مسـیر خود منحـرف خواهد 
ای  خامنـه  امـام  هوشـمندانه  رهبری هـای  امـا  شـد 
عزیـز و حرکـت ایشـان در مسـیر امـام و انقـاب غلط 
بـودن ایـن محاسـبات را اثبات کـرد. امیدواریـم برکات 
انقـاب توسـط کسـانی کـه تربیـون در اختیـار دارند 

تبییـن شـود.
آوری  مقـام  تبریـک  ضمـن  تبریـز  جمعـه  امـام 
در  پاراتکوانـدو  مسـابقات  در  ایرانـی  ورزشـکاران 
پارالمپیـک 2020 توکیـو گفتنـد: آقـای اصغـر عزیـزی 
آذربایجان شـرقی در مسـابقات  میانـه  اهـل  ورزشـکار 
پارالمپیـک آسـیایی توکیـو 2020 مقـام کسـب کـرده 

. ند ا
رئیس شـورای حوزه هـای علمیه آذربایجان شـرقی 
در ادامـه سـخنان خـود گفتند: امـروز بیـن الصاتین، 
ورزشـکار  ایـن  تقدیـم  رهبـری  معظـم  مقـام  هدیـه 
خواهـد شـد. ایـن ورزشـکار پرچم سـه رنـگ جمهوری 
اسـامی را بـه اهتـزاز درآورد و کام مـا را شـیرین کـرد.

آمارهـای  اینکـه  بیـان  بـا  فقیـه  ولـی  نماینـده 
اقتصـادی دهـه نـود خرسـند کننـده نیسـت گفتنـد: 
اینکـه دربـاره معیشـت مردم اظهـار نگرانـی می کنیم 
مربـوط بـه همیـن چیزهاسـت. عامـل ایـن مشـکات 
صرفـا تحریـم نیسـت، بخـش مهمـی ناشـی از برخی 
تصمیـم گیـری های غلـط و کم کاری ها و ... اسـت و 

مـی توانسـت اینطـور نباشـد.
سـخنان  کردنـد:  تصریـح  تبریـز  جمعـه  امـام 
وضعیـت  از  نارضایتـی  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
معیشـتی و هشـدار مقـام والیت بـرای دولتمردان 
کنونـی و مجلـس و قـوه قضائیـه نیز مـورد توجه 
روحیـه  در  امیـد  بـارگاه  چراکـه  باشـد،   بایـد 
جهـادی دولـت دیـده می شـود کـه بایـد نـه تنها 
بـه بدنـه میانـی دولـت تسـری یابـد بلکـه بایـد 

برگیـرد.   در  را  عرصه هـا  تمـام 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی آذربایجان شـرقی 
آن  بـرای  بایـد  رهبـری  هشـدار  ایـن  دادنـد:  ادامـه 
کسـانی که مسـوولیت داشـتند ولـی بـه وظیفه خود 
را عمـل نکردنـد مایـه خجالـت باشـد و بـرای مدیـران 

فعلـی الـزام آور باشـد.
تاکیـد  آذربایجان شـرقی،  در  ولی فقیـه  نماینـده 
کردنـد: قـوای سـه گانه و دولـت بایـد دغدغـه رهبـری 
را بـه درسـتی تلقـی کننـد و برنامه ریـزی صحیحی از 

آن داشـته باشـند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی  متذکـر 
شـدند: احتمـاال هفتـه آینـده در 22 بهمـن بـه خاطر 
کرونـا راهپیمایـی همیشـگی نخواهد بـود ولی تجمع 
و  شـد  خواهـد   برگـزار  نمازجمعـه  از  قبـل  مردمـی 

سـخنرانی و قطعنامـه بیـان خواهـد شـد.
عامـل  اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
مهمـی  بخـش  نیسـت،  تحریـم  صرفـا  مشـکات 
و  غلـط  گیری هـای  تصمیـم  برخـی  از  ناشـی 
نباشـد،  اینطـور  می توانسـت  کـه  کم کاری هاسـت 
گفتنـد: روحیـه جهـادی بایـد بـه بدنـه میانـه دولت 
سـرایت کـرده و نهادینـه شـود و هـم تمـام عرصه ها 

بگیـرد. بـر  در  را 

میز خدمت رئیس کل دادگستری استان  ، دادستان و معاونین قضایی
 در پیش از خطبه های نماز جمعه در  مصلی حضرت امام خمینی )ره( تبریز

اجرای برنامه سرود
 توسط گروه صبح وصال در 

پیش از خطبه های
نماز جمعه در مصلی اعظم 

حضرت امام خمینی )ره( تبریز
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ادامه از صفحه اول

 علت شهادت شهيد نواب صفوی
 مخالفت قاطع او با پيمان نظامی بود

انقالب اسالمی ايران 
مهمترين انقالب در دنيا

خبرنگار آدینه تبریز:
ــان اســام در  ــی عضــو جمعیــت فدائی حــاج محمــد مهــدی عبدخدای
ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهر تبریــز بــا بیــان اینکه 
علــت شــهادت شــهید نــواب صفــوی مخالفــت قاطــع او بــا پیمــان نظامی 
بــود کــه پهلــوی می خواســت امضــا کنــد، اضافــه کــرد: مــن شــاهد عینی 
اعــدام و تیربــاران شــهید نــواب صفــوی بــودم. او قبــل از تیربــاران شــروع بــه 
خوانــدن آیــات جهــاد کــرد و بعــد اتمــام تــاوت قــرآن از مامــوران حکومــت 
خواســت لبــاس روحانیــت را بیاورنــد تا بپوشــد، وقتــی از او پرســیدند برای 
چــه می خواهــی بــا ایــن لبــاس اعــدام شــوی؟ پاســخ داد: »میخواهــم بــا 

لبــاس روحانیــت خدمــت پیامبــر اســام )ص( مشــرف شــوم.«
ــوش  ــز فرام ــن هرگ ــت: م ــام گف ــان اس ــت فدایی ــرکل جمعی دبی
ــه همرزمانــش  ــواب صفــوی ب ــاران، شــهید ن نمی کنــم کــه قبــل از تیرب
ــر ظلــم  ــا پیامبــر)ص( باشــید، در براب گفــت کــه آمــاده ســفر و دیــدار ب
ــز مقاومــت  ــر نی ــن لحظــات آخ ــد ای ــا االن مقاومــت کرده ای حکومــت ت

خــود را نشــکنید.
ــا مردانگــی و مقاومــت در مقابــل  ــواب صفــوی ب وی  گفــت: شــهید ن
گلوله هــای مامــوران ایســتاد. مــن شــاهد اعــدام تعــداد بســیاری از افــراد 
بــودم، امــا هیــچ فــردی ماننــد نــواب صفــوی بــا آرامــش خاطــر تــن بــه 

اعــدام نــداد.

رشـد و توسـعه روسـتاها را بعنـوان شـعار اصلی خود انتخـاب نمود ، ولی در سـال 
1978 میـادی یعنـی 28 سـال بعـد از پیـروزی انقاب ، دنگ شـیائوپینگ ) رهبر 
وقـت چیـن ( ایدوئولـوژی مائـو را تغییـر داد و مالکیـت خصوصی را به رسـمیت 
شـناخت و نظـام سـرمایه داری را در درون چیـن کمونیسـت پذیرفـت ، که نمونه 
مصداق آن جزیره هنگ کنگ که با نظام سـرمایه داری و زیر نظر حکومت مرکزی 
چیـن اداره مـی شـود و همچنین پدید آمدن شـرکتهای خصوصـی در جمهوری 

خلـق چین .
بـا بررسـی هـا از انقابهـای جهان میتـوان برخی ویژگیهـای آنها به شـرح ذیل 
ـ رژیم های واپسـگرا  ـ طبقه روشـنفکر نقش محوری داشـته اند . 2  بیان نمود : 1 
قبـل از انقـاب از نظـر سیاسـی ، اقتصـادی ، نظامـی و بین المللـی در وضعیت 
ـ ماهیـت انقـاب آنهـا ضـد دینـی بـود و دین را  نامطلـوب و ضعیفـی بودنـد . 3 
ـ علمـای دینی و کشیشـان در طیـف مخالفان  افیـون تـوده هـا میدانسـتند . 4 
ـ معمـوالً حکومت یک طبقه بر طبقات دیگر جامعه  انقـاب قـرار گرفته بودند . 5
بـود نـه حکومـت مردم بر مـردم ، و رهبران آنها کاً از طبقه روشـنفکر بودنـد . 6ـ  
حکومـت هـای انقابـی بعد از پیـروزی ، دین سـتیزی را اختیار نمـوده و با هرگونه 
ـ در شـعارهای مربـوط به اهداف  عقایـد مذهبـی به شـدت مخالفت می کردند . 7 
و آرمانهـای تمـام انقابهـا ، عمدتاً ارزشـهای سیاسـی و اقتصادی مدنظر بـوده و در 
برخـی انقابهـا مانند انقاب هندوسـتان به رهبری مهاتما گانـدی و انقاب الجزایر 
ـ بعد از حدود 10 تا  جنبه ضد اسـتعماری و ضد اشـغالگری آن مورد توجه بود . 8 
25 سـال از سـپری شـدن اکثر انقابها ، اهداف و ارزشها و شعارهای انقاب کمرنگ 
شـده و بیـن رهبـران انقـاب و مـردم فاصلـه ایجـاد گردید ) بجـز انقـاب کوبا به 

رهبـری فیـدل کاسـترو که هنوز پایـگاه مردمی خـود را حفظ کرده اسـت (
انقـاب کبیر اسـامی ایـران دارای ویژگی های منحصر به فرد ومتفاوت و حتی 
در برخـی مـوارد متضـاد بـا سـایر انقابهـای جهان اسـت که بـه مصداق هـای آن 

اشـاره می نمائیم .
قبـل از پـردازش بـه ویژگیهـای انقاب ، به این سـخن بنیانگـذار کبیر انقاب 
ـ سیاسـی ایشـان استناد  اسـامی حضرت امام خمینی ) ره ( در وصیت نامه الهی 
میکنـم . کـه مـی فرماینـد » شـک نباید کـرد که انقـاب اسـامی ایـران از همه 
انقابهـا جـدا اسـت » هـم در پیدایـش و هـم در کیفیت مبـارزه و هـم در انگیزه 
انقـاب و قیـام تردیـد نیسـت که این یـک تحفه الهـی و هدیه غیبی بـوده که از 

جانـب خداونـد منـان بـر این ملت مظلـوم غارت زده عنایت شـده اسـت .
ویژگـی اول : انقـاب اسـامی ایـران دارای ریشـه و ماهیت دینـی و مذهبی و با 
انگیـزه الهـی بوده اسـت در حالیکـه انقابهای دیگر فاقـد چنین ویژگی بـوده اند 
و حتـی در سـه انقـاب اشـاره شـد بنیان انقـاب را با ضدیـت با دین بنـا نهادند .

ویژگـی دوم : رهبـری و هدایـت تـوده هـای مردم بـرای حضـور در صحنه های 
انقاب بعهده روحانیت بوده ، در صورتیکه در سـایر انقابها روحانیون )کشیشـان (

در جبهـه مخالف انقاب قرار داشـتند و در کنـار درباریان و عوامل رژیمهای مرتجع 
بودنـد . در همیـن زمینـه ها دکتر محمـود طلوعی می گویـد : در هـر دو انقاب 
فرانسـه و روسـیه روحانیـون در کنـار دربار قرار داشـتند و انقابیون پس از بدسـت 
گرفتـن قـدرت به مبـارزه با نفوذ کلیسـا و قطع امتیازات طبقـه روحانی پرداختند 
. در فرانسـه هـزاران کشـیش در جریان انقاب قتل عام شـدند و مجلـس انقاب ، 

زمینهـای متعلـق به کلیسـا را ضبط و اعیاد و مراسـم مذهبـی را لغو کرد .
ویژگـی سـوم: پیدایـش معنویـت و بیداری معنویـت در جوامع اسـامی و غیر 
اسـامی بـوده که باعث حرکتهـای معنوی در دل مسـیحیان و یهودیان راسـتین 

گردید.
ویژگـی چهـارم : در انقـاب اسـامی ایـران تمام اقشـار جامعه اعـم از کارگر ، 
کشـاورز ، کارمند ، دانشـجو ، دانش آموز ، فرهنگی ، دانشـگاهی ، روحانی ،بازاری ، 
ارتشـی ، روزنامه نگار و سیاسـتمداران فارغ از جنسیت حضور داشتند در حالیکه 

در تمـام انقابهای ضد اسـتعماری فقط طبقات خاص حضور داشـتند.
ویژگـی پنجـم : رهبـری پیامبرگونـه حضرت امـام خمینـی ) ره ( کـه پس از 

پیـروزی انقـاب اسـامی همچنان به روش سـاده زیسـتی خـود ادامـه داد.
ویژگی ششـم : شـعارها و اهداف و ارزشهای انقاب اسامی ایران عمدتا فرهنگی 
و سیاسـی بودنـد. و ایـن انقـاب تلفیقی از دین و سیاسـت اسـت که به یک معنا 
، یـک انقاب فرهنگی اسـت که یکـی از نتایج آن پرکردن شـکاف بین دین و علم 

بوده اسـت.ولی شـعارها و ارزشهای سـایر انقابها ، اقتصادی و سیاسی بود.
منبع:

تولـد یـک انقـاب - بهزاد دانشـگر - انتشـارات شـهید کاظمی - تهران سـال 
1397

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربايجان شرقی

برخورد جدی و قاطع با اراذل و اوباش از مطالبات مردم است
امام جمعه بناب خواســتار برخورد شدید با اراذل و اوباش شد و گفت: 

امنیت و آرامش مردم خط قرمز نظام است.
حجت االســام مصطفی باقری بنابی با بیان اینکــه باید در مقابله با 
دشــمنان یکدســت و یکرنگ بود؛ اظهار کرد: یوم اهلل 22 بهمن از جمله 
روزهایی است که باید اختافات را کنار گذاشت و اگر مسووالن امر تشخیص 
دهند که راهپیمایی 22 بهمن حضوری باشد، باید با کنار گذاشتن اختافات 
جزئی در این حرکت شرکت کرد. چرا که بی تفاوتی و هرگونه عقب نشینی 
از این اجتماع علناً خیانت به کشور است و قطعاً چند قدم حضور در این 
راهپیمایی همراهی با هزاران شــهیدی است که تقدیم این انقاب و نظام 

شده است.
وی افزود: در گذشــته نوعــاً دولت مرکز کارآموزی شــده و به بهانه 
کادرســازی در زمان تغییر دولت ها کل افراد تغییر می یابند و همیشه 
تعداد زیادی نخبه نیز از گردونه خدمات دهی محروم مانده و کنار گذاشته 

می شوند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب در ادامه با تسلیت رحلت 
جانگداز آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی، فرارسیدن ایام رجب را تبریک 
گفت و با دعوت از نمازگزاران به انجام اعمال این ماه، توبه و اســتغفار را از 

واجبات ماه رجب اعام کرد.
حجت االسام باقری بنابی همچنین به واقعه به شهادت رسیدن یکی 
از مســووالن نیروی انتظامی در شیراز توسط اراذل و اوباش اشاره کرد و با 
محکوم کردن این اقدام و از قوه قضائیه خواست با عامان این جنایت تلخ  

برخورد شدید کند.

آمارهای اقتصادی دهه 90 برای دولتمردان قبلی تاسف آور و 
فعلی مسئولیت آفرین است

امام جمعه هشــترود گفت: آمارهای اقتصادی دهه 90 برای دولتمردان 
قبلی تاسف آور و فعلی مسئولیت آور است.

حجت االسام حســن جعفریان در خطبه های نماز جمعه این هفته 
هشترود، اظهار داشت: این فرمایشات رهبری نوعی انذار از سوی ولی فقیه 

است که باید به نکات آن با دقت و جدیت توجه کرد.
وی با اشاره به اعام نارضایتی رهبر انقاب در مورد آمارهای اقتصادی دهه 
نود و  سخنانی که در حضور تولیدکنندگان ایراد کردند، گفت: این فرمایشات 
رهبری نوعی انذار از ســوی ولی فقیه است که برای دولتمردان قبلی مایه 

خجالت و برای دولتمردان فعلی مسوولیت آفرین است.
 وی افزود: عملکرد ضعیف اقتصادی دهه نود عوامل زیادی دارد که از آن 
جمله می توان به ربط دادن همه مسائل به ارتباط به غرب است هر چند 
عدم توجه به سیاست های اباغی رهبری در حوزه اقتصاد همچنین اختاف 

در بین تیم اقتصادی دولت نیز تأثیرگذار بودند. 
جعفریان بیان داشــت: مدیران آن زمان نیز روحیه جهادی و مدیریت 
جهادی نداشتند و در آنها روحیه اشرافی گرایی حاکم بود و مردم نیز روز به 

روز از دولت فاصله گرفتند. 
امام جمعه هشــترود همچنین با اشــاره به گایه رهبری از کیفیت 
پایین لوازم خانگی و خودرو در کشور نیز تاکید کرد: سیاست های غلط 
در صنعت خودرو باعث شــده تا رقابتی وجود نداشــته باشد و مردم با 
هزینه های چند صد میلیونی خودرویی را بخرند که کیفیت الزم و ایمنی 

کافی را نداشته باشند. 
وی با تســلیت شهادت مامور نیروی انتظامی توسط اراذل و اوباش در 
روزهای قبل نیز متذکر شد: در این حوزه نیازمند تصحیح قوانین هستیم تا 

امنیت ماموران انتظامی همچنین ناهیان منکر نیز تامین شود.

انقالب اسالمی ایران
به روایت قرآن و حدیث

حجت االسالم سید داوود روحانی حسینی قسمت اول 
ــکاندار کشــتی  ــزرگ س ــه ب ــری داهیان ــه رهب ــران ب ــان ای ــت قهرم مل
انقــاب اســامی بــا الهــام از آیــات وحیانــی قــرآن کریــم و تعالیــم نجــات 
بخــش ائمــه دیــن، علــم ســرنگونی رژیــم ســفاک و جابــر ستمشــاهی را 
ــه عنــوان  ــی اســت کــه ب ــر ســه دهــه متوال برافراشــت و اینــک افــزون ب
ام القــرای جهــان اســام، الگوبخــش جنبــش هــای ســلطنت ســتیز ملت 

ــوده و اســت. هــای آزادی خــواه جهــان ب
مــا معتقدیــم کــه ایــن انقــاب ســترگ، ریشــه در آمــوزه هــای قــرآن و 
مبانــی اهــل بیــت علیهــم الســام داشــته اســت. شــواهدی که نویســنده 
ایــن مقــال، از قــرآن و روایــات آورده اســت، ایــن حقیقــت را به خوبی آشــکار 

ــازد. می س
 * اگر ایمان در ثریا باشد، ایرانیان به آن دست می یابند

ــای  ــوت و ابرقدرت ه ــر طاغ ــران ب ــلمان ای ــت مس ــروزی مل ــز پی رم
ــی  ــه پیامبرگرام ــود ک ــان ب ــی آن ــهادت طلب ــان و ش ــتثمارگر، ایم اس
ــوره  ــه 38 س ــد، در آی ــاره کرده ان ــه آن اش ــد ب ــرآن مجی ــام))ص( ( و ق اس
ــَتْبِدْل  ــْوا یَْس َّ ــراب آمــده اســت: » ... وَإِْن تََتوَل ــه اع محمــد )ص( خطــاب ب
َقْوًمــا َغْیرَُکــْم ثُــمَّ اَل یَُکونـُـوا أَْمَثالَُکــْم « »اگــر شــما به اســام پشــت کنید، 
خداونــد قومــی را جایگزیــن شــما مــی کنــد کــه ماننــد شــما نباشــد«

عبــد العزیــز بــن عبــد عــن أبــی هریــرة ، قــال: کنا جلوســا عنــد النبی 
ا  ــی اهلّل علیــه و ســلّم فأنزلــت علیه ســورة الجمعــة وَ آَخرِیــَن ِمْنُهــْم لَمَّ صلّ
یَلَْحُقــوا بِِهــْم قالــوا: مــن هــم یــا رســول اهلّل؟ فلــم یراجعهــم حتــی ســئل 
ــی اهلّل علیه و ســلّم  ثاثــا، و فینــا ســلمان الفارســی فوضــع رســول اهلّل صلّ
یــده علــی ســلمان الفارســی ثــم قــال: »لــو کان اإلیمــان عنــد الثریــا لناله 
رجــال- أو رجــل- مــن هــؤالء« و رواه مســلم و الترمــذی و النســائی و ابن أبی 
حاتــم و ابــن جریــر مــن طــرق، عــن ثــور بــن زیــد الدیلــی عــن ســالم أبی 

الغیــث عــن أبــی هریــرة بــه تفســیر قــرآن العظیم
ــاران رســول  ــی از ی ــد: جمع ــی گوی ــه م ــن آی ــیر ای ــره در تفس ابوهری
خــدا)ص( گفتنــد یــا رســول اهلل)ص( ایــن قــوم کــه خداونــد در کتابــش از 
آنــان یــاد کــرده اســت، کیانند؟ ســلمان کنــار پیامبر بــود، حضرت دســت 
روی زانــوی ســلمان زده و فرمودنــد: ایــن مــرد و قــوم او هســتند، اگــر ایمان 
در ســتاره ثریــا باشــد، مردانــی از فــارس بــه آن دســت یابنــد.) ج8  ص425 

تفســیر صافــی ج5 ص173 _ مجمــع البیــان ج 10ص429(
 * مردانی از قم چون پاره های فوالد

امــام  از  کــه  اســت  شــریفی  حدیــث  مصــداق  همــان  ایــن 
موســی بن جعفر )ع( در توصیــف قیــام حــق طلبانــه امــام خمینــی )ره( از 
شــهر خــون و قیــام »قــم« و یارانــش کــه بــه پاره هــای فــوالد از آنــان یــاد 

ــت. ــده اس ــت، وارد ش ــده اس ش
» َعــْن َعلِــیِّ بـْـِن ِعیَســی َعــْن أَیُّــوَب بـْـِن یَْحَیــی الَْجْنــَدِل َعــْن أَبـِـی 
ــقِّ  ــی الَْح َ ــاَس إِل ــو النَّ ــمَّ یَْدُع ــِل ُق ــْن أَْه ــٌل ِم ــاَل رَُج ــِن الْوَِّل )ع( َق الَْحَس
ُُّهــُم الرِّیَــاُح الَْعَواِصــُف وَ اَل یََملُّــوَن  َــرِ الَْحِدیــِد اَل تُزِل یَْجَتِمــُع َمَعــُه َقــوٌْم َکزُب
ِقین.« بحار  ُلــوَن وَ الْعاقَِبــُة لِلُْمتَّ ِ یََتوَکَّ ِمــَن الَْحــرَِب وَ اَل یَْجُبُنــوَن وَ َعلَــی اهللَّ

ــاب 36 ــوار، ج 57، ص216، ب االن
ــی بن جعفر )ع(  ــام موس ــی از ام ــن یحی ــوب ب ــی از ای ــن عیس ــی  ب عل
ــردم را  ــم م ــردی از اهــل ق ــد: م ــرت فرمودن ــه آن حض ــد ک ــت می کن روای
ــرد او جمــع می شــوند  ــی گرداگ ــوت می کنــد و قوم ــه ســوی حــق دع ب
ــان را نمی ســوزاند و از جنــگ  ــوالد، تنــد بادهــا آن ــت پاره هــای ف ــه صاب ب
خســته نمی شــوند و تــرس بــه خــود راه نمی دهنــد و بــر خــدا تــوکل می 

کننــد و ســرانجام، پیــروزی از آن متقیــن اســت.
ــده اســت: » ...  ــراب آم ــه اع ــد )ص( خطــاب ب ــه 38 ســوره محم در آی
َّــْوا یَْســَتْبِدْل َقْوًمــا َغْیرَُکــْم ثُــمَّ اَل یَُکونـُـوا أَْمَثالَُکــْم « »اگــر شــما  وَإِْن تََتوَل
بــه اســام پشــت کنیــد، خداونــد قومــی را جایگزیــن شــما مــی کنــد که 

ماننــد شــما نباشــد«
*قیام مردمی حق طلب از مشرق زمین

ایــن جماعــات همانایی هســتند که امــام باقــر )ع( در وصفشــان فرموده 
ِّــی بَِقــوٍْم َقــْد َخرَُجــوا بِالَْمْشــرِِق  َّــُه َقــاَل َکأَن ـِـی َجْعَفــٍر ع أَن اســت: )َعــْن أَب
یَْطُلُبــوَن الَْحــقَّ َفــَا یُْعَطْونـَـُه ثُــمَّ یَْطُلُبونـَـُه َفــَا یُْعَطْونـَـُه َفــإَِذا رَأَوْا ذَلـِـَک 
ی  ــی َعَواتِِقِهــْم َفُیْعَطــوَْن َمــا َســأَلُوُه َفــَا یَْقَبُلونـَـُه َحتَّ وََضُعــوا ُســُیوَفُهْم َعلَ
ــْو  َ ــی ل ِّ ــا إِن ــَهَداُء أََم ــْم ُش ــْم َقْتَاُه ــی َصاِحِبُک َ ــا إاِلَّ إِل ــوا وَ اَل یَْدَفُعونََه یَُقوُم
أَْدرَْکــُت ذَلـِـَک اَلْســَتْبَقْیُت نَْفِســی لَِصاِحــِب َهــَذا الْْمــه( غیبــت نعمانــی، 

ص273 ج50، 
»گویــا مــن قومــی را می بینــم کــه از مشــرق زمین خــروج کــرده، حق 
ــی بــه آنــان نمی دهنــد، دیگــر بــاره حــق خــود را  خــود را می طلبنــد، ول
می خواهنــد و بــه آنــان نمی دهنــد، وقتــی چنیــن دیدنــد ســاح خــود را 

بــر دوش نهــاده آنــگاه حــق آنــان را می دهنــد، ولــی آنــان نمی پذیرنــد تــا 
ایــن کــه قیــام کننــد و ایــن حکومــت را بــه جــز صاحبشــان بــه کســی 

تحویــل نخواهنــد داد و اینــان کشته هایشــان شــهیدند.«
 * نکات قابل توجه در این روایات

درســت همانگونــه کــه در مراحــل انقــاب اســامی ایــران دیدیــم، مردم 
یــک بــار در 15 خــرداد 42 خواهــان آزادی و اســتقال و حکومــت اســامی 
شــدند، ولــی بــه آنــان ندادنــد، بــاز در آســتانه پیــروزی انقــاب حــق خــود 
را مطالبــه نمودنــد، بــاز هــم بــه آنــان ندادنــد و فریادشــان را نشــنیدند، امــا 
آن گاه کــه دســت بــه ســاح و تظاهــرات میلیونــی زدنــد و بــه خیابان هــا 
ریختنــد و حکومــت نظامی را شکســتند، شــاه مخلــوع در تلویزیــون ظاهر 
ــد  شــد و گفــت: مــن صــدای شــما را شــنیدم آن چــه شــما می خواهی

ــت. حقتان اس
او بــا تغییــر در دولــت و آزادی زندانیــان، خواســت حــق مــردم را قانــع 
کنــد، امــا مــردم از او نپذیرفتنــد و بــا ادامــه تظاهــرات شــاه را فــراری دادنــد 
و بــا آمــدن امــام خمینــی )ره( بــه میهــن اســامی بــه حــق خود رســیدند، 
بنابرایــن همانگونــه کــه امــام باقــر )ع( فرموده انــد، دشــمن بــا هیــچ توطئه 
و کودتــا و فتنــه ای نمی توانــد ایــن حکومــت را از مــردم بگیــرد، ملــت عزیز 
ــج( نظــام  ــرت مهدی )ع ــی حض ــام جهان ــرای قی ــا زمینه ســازی ب ــران ب ای

اســامی را تحویــل صاحــب اصلــی خــود خواهنــد داد.
ــرت  ــت حض ــاز حکوم ــه س ــرق، زمین ــی در مش  * قوم

هســتند مهدی )عــج( 
ــت  ــه مل ــزش حق طلبان ــک پیشــگویی از خی ــرم )ص( در ی ــول اک رس
مســلمان ایــران و بــه دنبــال آن بــا الگــو گرفتــن دیگــر ملت هــا از انقــاب 
ــد  ــج( را نوی ــرت مهدی )ع ــی حض ــت جهان ــازی حکوم ــران، زمینه س ای

می دهنــد.
 الَْبــاُب الَْخاِمــُس فِــی ذِْکــِر نُْصــرَةِ أَْهــِل الَْمْشــرِِق لِلَْمْهدِیِّ ع َعــْن َعْبِد 
ِ ص یَْخــرُُج أُنـَـاٌس  ِ بـْـنِ الَْحــارِِث بـْـِن َجــزْءٍ الزُّبَْیــدِیِّ َقــاَل َقــاَل رَُســوُل اهللَّ اهللَّ
ِمــَن الَْمْشــرِِق َفُیوِطُئــوَن لِلَْمْهــدِیِّ یَْعِنــی ُســلَْطانَُه َهــَذا َحِدیــٌث َحَســٌن 
ِ بـْـُن َماَجــَة  َصِحیــٌح رَوَتـْـُه الثَِّقــاُت وَ الْثَْبــاُت أَْخرََجــُه الَْحافـِـُظ أَبـُـو َعْبــِد اهللَّ

الَْقزْوِیِنــیُّ فِــی ُســَنِنه( بحــار االنــوار، ج51، ص87
ــن،  ــی از مشــرق زمی ــد: مردم ــد: رســول خــدا )ص( فرمودن ــدی گوی زبی
قیــام کننــد و زمینــه را بــرای مهدی )عــج( فراهــم کننــد؛ »یعنــی زمینــه 
حکومــت را بــرای او فراهــم ســازند« و ایــن حدیــث حســن و صحیح اســت 
و راویــان موثقــی آن را نقــل کرده انــد، و حافــظ ابوعبداهلل بــن ماجةقزوینــی 

نیــز در کتــاب ســنن خــود آن را آورده اســت.(
* شــباهت حــوادث مصــر، تونــس، اردن و یمــن بــه انقــاب 

اســامی ایــران
ــبیه  ــی ش ــاهد انقاب های ــن و اردن ش ــس و یم ــر و تون ــروزه در مص ام
انقــاب اســامی ایــران و الگــو گرفتــن از آن هســتیم، ملــت مصــر یــک بــار 
در دوران انــور ســادات بپاخاســتند و بــا ســرنگونی او و ریختــن بــه خیابان ها، 
ــام  ــا تم ــون ب ــا چ ــدند، ام ــود ش ــوق خ ــتقال و آزادی و حق ــتار اس خواس
قــدرت و بــا ســاح و تظاهــرات میلیونــی بــه میــدان نیامــده بودنــد حاضــر 
نشــدند حــق آنــان را بدهنــد، ایــن بــار کــه با تظاهــرات میلیونــی و بــا تمام 
ــا دادن جــان خــود، آمده انــد، صــدای آنــان بــه گــوش جهانیــان و  تــوان و ب
طاغــوت مصــر رســیده و حاضــر اســت حــق آنــان را بدهــد، امــا مــردم فریب 
تغییــرات ســطحی و اصاحــات فریبنــده و دروغیــن آنــان را نمی خورنــد، تــا 
بــا قیــام خــود، بــه آنچــه می خواهنــد تمــام و کمــال دســت  یابنــد، ملــت 
تونــس و یمــن و اردن نیــز وضعیتــی مشــابه مصــر دارنــد، انتظــار مــی رود 
حــال کــه دســت بــه تظاهــرات میلیونــی زده انــد، و دولت هایشــان حاضــر 
ــام و  ــه قی ــت و کابینــه شــده اند، ب ــر دول ــری از قــدرت و تغیی ــه کناره گی ب

تظاهــرات خــود تــا رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب ادامــه  دهنــد.
ــن،  ــی از مشــرق زمی ــد: مردم ــد: رســول خــدا )ص( فرمودن ــدی گوی زبی
قیــام کننــد و زمینــه را بــرای مهدی )عــج( فراهــم کننــد؛ »یعنــی زمینــه 
حکومــت را بــرای او فراهــم ســازند« و ایــن حدیــث حســن و صحیح اســت 
و راویــان موثقــی آن را نقــل کرده انــد، و حافــظ ابوعبداهلل بــن ماجةقزوینــی 

نیــز در کتــاب ســنن خــود آن را آورده اســت.(
* کشته های انقاب مصر و کشورهای اسامی شهیدند

در آینــده ای نــه چنــدان دور، نوبت الجزایر، لیبی، عربســتان و کشــورهای 
حاشــیه خلیــج اســت، تــا راهــی کــه انقــاب اســامی ایــران و ملت هــای 
منطقــه در پیــش گرفته انــد را بپیمایند، و دســت ابرقدرت های اســتثمارگر 

و ظالــم را از سرنوشــت و منابــع اقتصــادی خود کوتــاه کنند.
ادامه دارد

تجلیل نماینده ولی فقیه در استان در بین الصالتین نماز جمعه تبریز
 از قهرمان پارا المپیک جهان اصغر عزیزی اقدم
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 کسب درآمد از کاشت ناخن
آیا کسب درآمد از خدمات کاشت ناخن ، جایز است؟

جواب: اگر ناخن مصنوعی، قابل برداشتن باشد، کاشتن آن و دریافت 
دستمزد به خودی خود اشکال ندارد؛ اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا 
مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، کاشتن ناخن )بدون ضرورت غیر 

قابل اجتناب( و دریافت دستمزد، جایز نیست.
 استمرار عذر پس از تیمم بدل از غسل

کسی که وظیفه اش تیمم بدل از غسل است و تا مدتی آب برای او 
ضرر دارد، آیا برای هر نماز واجب باید تیمم کند یا یک مرتبه تیمم برای 

آن مدت، کافی است؟
جواب: کسی که وظیفه اش تیمم است، تا زمانی که عذرِ مجوزِ تیمم 
)در فرض سؤال: ضرر( برطرف نشده است و حدثی مانند بول، خواب و... 
از او سر نزده است، همان تیمم، کافی است؛ ولی اگر حدث اصغر از او 

سر زد، بنابر احتیاط واجب )برای اعمال مشروط به 
طهارت( باید مجددا بدل از غسل، تیّمم کند و وضو 
هم بگیرد و اگر از گرفتن وضو هم معذور باشد، تیّمم 

دیگری نیز بدل از وضو انجام دهد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 22 بهمن 1400 (
انتشار روزنامه رسمي کشور )1323 ش(

ــري«  ــي اه ــین نجف ــت اهللَّ »حس ــل، آی ــه جلی ــت فقی رحل
ش(  1345(

پیروزي انقاب شکوهمند اسامي ایران )1357ش(
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــط س ــح 4 توس ــک فت ــات کوچ عملی

)1365ش( اســامي 
موافقــت نامــه یالتــا دربــاره طــرح نهایي براي شکســت آلمــان از 

طــرف روزولــت، چرچیل و اســتالین امضاء شــد)1323 ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) 9 رجب 1443 (
  تولــد »عبــدي بیــک شــیرازي« ملقــب بــه »نویــدي« مــورخ 

ــي )921 ق( ــزرگ ایران ب
 شهادت »عزالدین سید حسین« عالم لبناني)963 ق(

 رحلــت مجتهــد بــزرگ شــیعه آیــت  اهللَّ »محمــد حســن آل 
ــین« )1308 ق(  یاس

ــعراء  ــک الش ــت مل ــه مدیری ــکده« ب ــه   »دانش ــار مجل  انتش
ق( بهــار)1336 

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 
) 11 فوریه 2022 (

ــور ژاپــن  ــن امپرات ــوري و ســلطنت اولی   آغــاز حکومــت امپرات
ق.م(  660(

 تولد »توماس آلوا ادیسون« مخترع نابغه امریکایي )1847م(
 درگذشــت »رِنِــه دکارْْت« فیلســوف و ریاضــي دان معــروف 

)1650م( فرانســوي 
 پایان کنفرانس »یالتا« در اواخر جنگ جهاني دوم )1945م(

ــدان  ــا از زن ــي افریق ــره مل ــر کنگ ــدال« رهب  آزادي »نلســون مان
ــد )1990م( آپارتای

ــینماي  ــروف س ــردان مع ــتایْْن« کارگ ــرگئي آیْزِنِْش ــرگ »س م
)1948م( جهــان 

پیــام حضرت امام بــرای تبریک پیــروزی انقاب 
اسامی در چهارمین ســالگرد آن، کوتاه اما زیبا و اثر 

بخش است:
زمان: 20 بهمن 1361/ 25 ربیع الثانی 1403

مکان: تهران، جماران 
موضوع: تبریک یوم اهللَّ 22 بهمن 

مخاطب: ملت ایران 
بسم اهللَّ الرحمن الرحیم 

بیســت و دو بهمن ســرآغاز پیروزی ملت ایران بر 
مســتکبران و غارتگــران، 22 بهمن ســرآغاز برچیده 
شدن دستگاه ستمگری طاغوتیان، و 22 بهمن سرآغاز 
حکومت اهللَّ بر جهان، 22 بهمن سرآغاز برافراشته شدن 
پرچم عدالت اسامی و بیداری مستضعفان، بر کشور و 
ملت بزرگ ایران و بر جمیع مسلمانان و مستضعفان و 

محرومان مبارک باد.
روح اللَّ الموسوی الخمینی 

)صحیفه امام، ج 17، ص: 298(

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علميه آذربايجان شرقی

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

جاذبه هــای  از  یکــی  اســماعیل«،  امامــزاده  »آرامــگاه 
گردشــگری مذهبــی و بســیار محبــوب در شهرســتان میانــه 
اســت کــه در ضلــع جنوبــی مســجد جامــع ایــن شهرســتان و 

ــت. ــده اس ــداث ش ــری اح ــری قم ــرن 8 هج در ق
ــارت )ع( ارادت  ــت عصمــت و طه ــردم و عاشــقان اهــل بی م
خــاص و ویــژه ای بــه ایــن امامــزاده و عظیــم الشــان دارنــد و در 
فرصتهــای مقتضــی ایــن ارادت خالصانــه خــود را تقدیم ایشــان 
میکننــد مــردم اعتقــاد دارنــد کــه امامــزاده ســید اســماعیل از 
ــر الصــادق )ع( اســت کــه نســب  ــوادگان حضــرت امــام جعف ن

شــریفش عبــارت اســت از:
ــن  ــی اب ــن عل ــروش اب ــر محمــد االط ــن جعف اســماعیل اب
الحســن بــن علــی الخــارص ابــن محمــد الدیبــاج ابــن االمــام 
جعفــر الصــادق)ع( نــام مبارکــش اســماعیل و لقــب شــریفش 

ــن اســت. کمــال الدی
ســطح خــارج گنبــد امامــزاده تــا چندی پیــش با کاشــیهای 
فیــروزه ای رنــگ تزییــن شــده بــود ولــی اکنــون در پــی تعمیر 
ــن رفــت  ــات از بی ــن خصوصی ــر ای ــی آن اکث و نوســازی اساس
ــا ســبک معمــاری  ــب و ب ــه طــرز جال ــو ب و ســاختمان آن از ن
پیشــرفته و آمیختــه بــا فرهنــگ و هنــر اســامی تجدیــد بنــا 
ــان  ــی قلمزن ــا هنرنمائ شــد.بقعه جدیــد امامــزاده اســماعیل ب
ماهــر اصفهــان در ســال 1378 جایگزیــن بقعه قدیمــی گردید. 
گلدســته ایــن مســجد و امامــزاده بــه ارتفــاع 13 متــر و قطــر 
قاعــده پائینــی 3.5 متــر مــی باشــد کــه در ســال 1258قمــری 
بدســت »عــوض اوغلــو بایرامعلــی« ســاخته شــده اســت. گویــا 
ــه  ــه ب ــن گلدســته وجــود داشــته اســت ک ــه ای روی ای کتیب
ــرا  ــتیم آن ــی نتوانس ــود ول ــده ب ــاره ش ــازنده آن اش ــخ و س تاری

ببینیــم. گویــا آنــرا برداشــته انــد.
ــادی  ــرات زی ــان دچــار تغیی ــزاده اســماعیل درطــول زم امام
شــده و تاحــدودی اثــر متروکــه و ازبیــن رفتــه بــود ولــی بــا این 
حــال درســال 1354 شــروع به بازســازی این اثــر تاریخی،مذهبی 
شــده واکنــون ســاختمان ونمــای فعلــی آن بازســازی شــده ودر 
ــرار دارد. امامــزاده اســماعیل کــه بنــام  ــد عمــوم ق معــرض دی
ــن شــهرت دارد درجنــوب مســجد جامــع  ــره کمــال الدی مقب
میانــه واقــع شــده و متصــل بــه آن میباشــد دیوارهای ایــن بناء 
باآجــر ســاخته شــده وگنبــد و روپــوش داردکــه ســطح خارجــی 
آن بــا کاشــیهای فیــروزه ای رنــگ پوشــیده شــده است.وســعت 
ــاع آن  ــع )5/5*5/5 (وارتف ــه در حــدود 30 مترمرب ــی بقع داخل
تاپــای گنبد 4/5 متر اســت.بلندی گنبد6متر میباشــد.دردیوار 
ــه  ــی شــود ک ــاز م ــع ب ــجد جام ــه مس ــه دری ب شــمالی بقع
دربــاالی آن کتیبــة ســنگی موجودوعبــات زیــر روي آن کنــده 
ــهداءکمال  ــه سیدالش ــذه روض ــت: اهلل،محمد،علی،ه ــده اس ش
الدیــن بــن ســیدمحمدبن امــام جعفرصــادق )ع(در تاریخ ســنه 

923 ظهورشــد.

 بارگاه امامزاده اسماعیل میانه

ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
دهــه فجــر را کلیــد پیــروزی ملــت ایــران 

ــد. ــامی خوان اس
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز  ب ــه تبری آدین
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان 
شــرقی، حضــرت حجــت االســام والمســلمین 
ســید محمدعلــی آل هاشــم در مراســم یــادواره 
ــد:  ــاد گفتن ــتان آب ــتان بس ــهید شهرس 150ش
دهــه فجــر کلیــد پیــروزی بــرای ملــت ایــران و 
ارمغــان آن اســتقال، آزادی و جمهــوری اســامی 
ــوری اســامی  ــه جمه ــان اینک ــا بی ــود.  وی ب ب
ــا  ــه ب ــوده ک ــرآن ب ــات ق ــی آی ــیر عین تفس
مدیریــت امــام خمینــی)ره( بــه پیــروزی رســیده 
اســت، افــزود: دهــه فجــر میقــات 10روزه یــاران 

ــام راحــل اســت. ام

ــتان  ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــس ش رئی
ــام  ــدت تم ــردم، وح ــی م ــاد قلب ــان و اعتق ایم
اقشــار جامعــه و رهبــری پیامبرگونــه امــام راحل 
را از رمــوز اصلــی پیــروزی انقــاب اســامی 
ــاب  ــای انق ــز بق ــد: رم ــرده و افزودن ــوان ک عن
اســامی نیــز بــر همیــن محورهــا خواهــد بــود.

علمیــه  هــای  حــوزه  شــورای  رئیــس 
ــدس  ــام مق ــی نظ ــع اصل ــردم را مداف ــتان م اس
جمهــوری اســامی و از نســل جــوان بــه عنــوان 
ــی  ــق قدردان ــام و الی ــی نظ ــرمایه های اصل س
یــاد و خاطرنشــان کردنــد: ایــن جوانــان هماننــد 
ــر  ــا حاض ــه ه ــاب در صحن ــان دوران انق جوان

ــتند. هس
مومنانــه  کمــک  رزمایــش  همچنیــن 
ــه  ــبت ده ــه مناس ــاد ب ــتان آب ــتان بس شهرس
ــه  ــی فقی ــا حضــور نماینــده ول ــارک فجــر ب مب

در اســتان برگــزار شــد.
ــی  ــواد غذای ــته م ــش 550 بس ــن رزمای در ای
ــا کمــک  ــه ب ــان ک ــون توم ــه ارزش 200 میلی ب
ــیجیان  ــاد و بس ــتان آب ــتان بس ــران شهرس خی
ــادی  ــای جه ــروه ه ــت و گ ــای مقاوم ــگاه ه پای
و ســپاه ناحیــه بســتان آبــاد جمــع آوری شــده 

ــع شــد. ــروه هــای هــدف توزی ــن گ ــود بی ب

ــری  ــاط تصوی ــرقی در ارتب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
بــا جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا حضــور 
رئیــس جمهــور، گزارشــی از آخریــن وضعیــت بیماری 
کرونــا در اســتان ارائــه کــرد و از آمادگــی کامــل 
بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی اســتان بــرای مواجهــه 

ــر داد. ــا خب ــا مــوج ششــم کرون ب
عابدیــن خــرّم بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
13 شهرســتان اســتان در وضعیت زرد، 7 شهرستان در 
وضعیــت نارنجــی و یــک شهرســتان در وضعیت قرمز 
کرونایــی قــرار دارنــد، افــزود: تعــداد بیمــاران بســتری 
در بیمارســتان های اســتان، 443 نفــر اســت و از نظــر 
ــی  ــش احتمال ــرای افزای ــتانی ب ــای بیمارس تخت ه

بیمــاران، وضعیــت مناســبی داریم.
ــیون در  ــار واکسیناس ــن آم ــوص آخری  وی درخص
اســتان نیــز گفــت: 92 درصــد از جمعیــت اســتان دوز 
اول، 84 درصــد دوز دوم و 35 درصــد دوز ســوم را تزریــق 
ــی از دوز ســوم شــده اســت. ــد و اســتقبال خوب کرده ان

ــا  ــای کرون ــزان فوتی ه ــه می ــان اینک ــا بی ــرّم ب  خ
ــم  ــوج شش ــاز م ــل از آغ ــه قب ــبت ب ــتان نس در اس
افزایــش نداشــته اســت، افــزود: در حــال حاضــر تعــداد 
ــر  ــر دو نف ــه حداکث ــا در اســتان روزان فوتی هــای کرون
اســت و در برخــی روزهــا نیــز هیــچ مــورد فوتــی ثبت 

نشــده اســت.
ــل  ــی کام ــرقی از آمادگ ــان ش ــتاندار آذربایج  اس

بیمارســتان های دولتــی، خصوصــی و نیروهــای 
مســلح اســتان بــرای مواجهــه بــا مــوج ششــم کرونــا 
خبــر داد و گفــت: یــک بیمارســتان نیــز ویژه کــودکان 
از همــه  تــاش کرده ایــم  و  پیش بینــی شــده 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــای درمان ظرفیت ه
ــادی  ــروج از مب ــرل ورود و خ ــوص کنت  وی درخص
ــی  ــیوه نامه های اباغ ــت: ش ــز گف ــتان نی ــرزی اس م
ســتاد ملــی کرونــا بــه طــور کامــل در دو نقطــه مرزی 
جلفــا و نــوردوز و مــرز هوایــی فــرودگاه تبریــز رعایــت 

می شــود.
 خــرّم خاطرنشــان کــرد: مــدارک واکســن یا تســت 
PCR تمــام مســافران از مبــدأ ورود کنترل می شــود 
و در صورتــی کــه فــردی مبتــا یــا مشــکوک بــه ابتا 

باشــد، تحــت قرنطینــه قــرار می گیــرد.
ــا اشــاره بــه اینکــه در هفتــه حــدود 5 هــزار   وی ب
نفــر از طریــق 16 پــرواز خارجی از فــرودگاه بین المللی 
تبریــز تــردد می کننــد، گفــت: جمعیت هــال احمر 
ــز کنترل هــای الزم را  ــوم پزشــکی تبری و دانشــگاه عل
ــرودگاه انجــام می دهنــد؛ متأســفانه تســت  در ایــن ف
PCR حــدود 20 درصــد از مســافران در ایــن فرودگاه 
ــن  ــرای ای ــی الزم ب ــات قانون ــه اقدام ــت اســت ک مثب

ــه دقــت اعمــال می شــود. ــراد ب اف
ــم  ــوردوز ه ــی ن ــرز زمین ــت: م ــار داش ــرّم اظه  خ
ــروج 250 خــودروی ســنگین  ــه شــاهد ورود و خ روزان
اســت کــه خوشــبختانه رعایــت شــیوه نامه ها در ایــن 
نقطــه مــرزی بســیار خــوب اســت و کمتریــن افــراد 

ــم. ــرز داری ــن م مبتــا را در ای
ــرح شــهید ســلیمانی در  ــه ط ــان اینک ــا بی  وی ب
اســتان در حــال انجام اســت، افــزود: مشــکلی از لحاظ 
کنتــرل افــراد دارای عائــم بیمــاری و هماهنگــی بین 
ــه  ــرای مواجه ــل ب ــی کام ــم و آمادگ دســتگاه ها نداری
ــا مــوج ششــم کرونــا در اســتان ایجــاد شــده اســت. ب

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره 
بین المللی عامه طباطبایی )ره( در تبریز برگزار شد

 نخســتین جلســه شــورای سیاســتگذاری کنگره 
ــور  ــا حض ــی )ره( ب ــه طباطبای ــی عام ــن الملل بی
مســئولین نهادهای آذربایجان شــرقی در تبریــز برگزار 

شــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه در این 
جلســه که بــا حضــور مســئولین نهادهــای مختلف 
ــی  همــکاری کننــده در برگــزاری کنگــره بیــن الملل

ــوان اعضــای شــورای  ــه عن ــی )ره( ب ــه طباطبای عام
سیاســت گذاری و همچنین اعضای پیوســته مجمع 
ــزار  ــان برگ ــعبه آذربایج ــت اســامی ش ــی حکم عال
گردیــد، ضمن تشــریح نحوه برگــزاری کنگــره و پیش 
نشســت ها، وظایــف دبیرخانــه تبریــز مــورد تشــریح 

قــرار گرفــت.
ــی  ــی و حقیق ــای حقوق ــکام اعض ــه اح در ادام
شــورای سیاســتگذاری توســط آیــت اهلل ســید 
ــوزه  ــین ح ــه مدرس ــو جامع ــروی، عض ــد غ محم
علمیــه قــم، حجــت االســام و المســلمین حســن 
ــی  ــع عال ــره مجم ــت مدی ــو هیئ ــی عض رمضان
ــلمین  حکمــت اســامی، حجــت االســام و المس
ســید محمــد علــی آل هاشــم نماینــده ولــی فقیه 

ــد. ــا گردی ــرقی اعط ــان ش ــتان آذربایج در اس

دهه فجر کليد پيروزی ملت ايران

آمادگی کامل استان برای مواجهه با موج ششم کرونا؛
 از واکسيناسيون عمومی تا اعمال شيوه نامه های بهداشتی

حضـرت آیـت اهلل حـاج سـید علـی 
فرزنـد تبریـزی  طباطبایـی   قاضـی 

آیت اهلل سـید حسـین قاضی از علمای 
اعـام و فقهـای عظـام و اسـتوانه های 
اخـاق و عرفـان در قـرن چهاردهـم 
سـیزدهم  در  اسـت.  قمـری  هجـری 
ذی الحجـه 1285ق. برابـر بـا هشـتم 
فروردیـن مـاه 1248 ش. در خانـدان 
عظیم الشان  قاضی طباطبایی در شهر 
تبریـز قـدم بـه عرصه هسـتی نهـاد. دروس مکتب خانـه ای، مقدمات و سـطوح 
عالـی علـوم اسـامی را به ترتیب نـزد مکتب داران پـدر بزرگوار خویـش و میرزا 
موسـی تبریـزی، میـرزا محمدعلی قراجه داغی و شـیخ محمدتقـی نیر تبریزی 
فراگرفت. در جوانی رهسـپار نجف اشـرف شـد و در جوار پیشـوای یکتاپرستان و 
سـرور گروندگان امام علی علیه السـام سـکنی گزید و به تحصیل علم و فضیلت 
پرداخـت .  از گنجینـه دانـش حضرات آیات عظام مولی  محمدفاضل شـربیانی، 
شیخ محمدحسن مامقانی، شیخ الشریعه اصفهانی،  ما محمدکاظم خراسانی و 
سـید محمد کاظم طباطبایی یزدی بهره یافت و به مقام شـامخ اجتهاد رسـید. 
شـعله اشـتیاق به معرفت اهلل که پدر در سـینه او برافروخته بود، وی را به ساحت 
مبـارک عـارف سـترگ آیت اهلل سـید احمـد حائـری کربایی کشـاند. او تحت 
تربیـت آن بـزرگ، بـه جهـاد اکبر برخاسـت و تمـام عمـر در وادی سـلوک گام 
نهـاد.  در حـوزه علمیـه بـر مسـند درس اخـاق و عرفـان نشسـت و بـه تربیت 
نفوس مسـتعد همت گماشـت. حضرتش عالمی ربانی، عارفی رحمانی، فقیهی 
صمدانی، صاحـب کرامـات باهـره و اخـاق فاضله بود، تـوکا و تواضع را سـرآمد 
صفـات جمیلش شـمرده اند و ذکـر و عبادت و تهجد را سـرلوحه افعال نیکویش 
دانسـته اند. حضـرت امـام خمینـی )ره( او را »کوهـی از عظمت و مقـام توحید« 
دانسـته و بـزرگان معنویـت به شـاگردی اش بالیده انـد. هرچند آثـار چندی  به 
ایشـان نسـبت داده انـد امـا آنچه در دسـت اسـت تصحیح کتاب ارشـاد و شـرح 
مختصر دعای سـمات اسـت.ارتحال غم انگیـزش که ثلمه ای بی جبران شـد در 
روز ششـم ربیـع االول 1366ق. برابـر با نهـم بهمن 1325 ش. به وقوع پیوسـت 
. پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در قبرسـتان مقدس وادی السـام نجف 
اشـرف بـه خاک سـپرده شـد و اکنـون زیارتگاه مومنـان و صاحب دالن اسـت. 

مفاخر مذهبي
آیت اهلل حاج سید علی قاضی طباطبایی تبریزی

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

کتاب »نقش شیعه در فرهنگ 
وتمدن اسام و ایران« توسط دکتر 
علي اکبر والیتي از رجال سیاسي، 
علمي،فرهنگي و پزشکی کشورمان 
تدوین گردیده و به همت »موسسه 
انتشارات امیر کبیر« در سال 1389 
با  و  فیپا گرفته و در 1106صفحه 
آراسته  چاپ  زیور  به  نسخه   1000
پاسخگوي  نیز  اکنون  هم  شد. 

بخشي از نیاز اهل علم و فرهنگ مي باشد. اثر حاضر کوششي است، 
در بازخواني تاریخ فکر و فرهنگ پیروان و محبان اهل بیت علیهم السام 
و بازشناساندن سهمي که عالمان شیعه در شکل گیري تمدن اسامي 

داشته اند.
تبیین علمي نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسام و ایران در 

مجموعه حاضر به دو طریق ذیل صورت پذیرفته است:
*شناساندن نقش تعیین کننده حوزه ها و مدارس علمي شیعه، طي 

قرون متمادي، در گسترش و تعمیق فرهنگ و تمدن اسامي
*معرفي آثار و خدمات برجسته دانشمندان بنام و رجال شیعه در 

شاخه هاي گوناگون
نگارنده کتاب در مقدمه اثر حاضر چنین مي نویسند: »تاملي در 
تاریخ اسام نشان مي دهد که از ابتداي شکل گیري تمدن اسامي )قرن 
دوم هجري( تاکنون، هیچ گاه حوزه هاي گوناگون فرهنگي و تمدني از 
حضور بزرگان شیعه خالي نبوده. این امر خود سندي است از عمق تاریخ 
عقانیت و مدنیت شیعه که به قدمت تاریخ اسام است. طرفه اینکه 
ایرانیان سهم بزرگي در این میان دارند، همچنان که در کلیت تمدن 
اسامي نیز ایرانیان، در مقایسه با سایر ملل مسلمان، نقش بیشتري ایفا 
کرده اند«. در ادامه مولف گرانقدر ضمن بررسي تاریخ معاصر و ارزیابي 
مبارزات مردم ایران علیه استعمار چنین بیان مي کنند: »در طول تاریخ 
استعمار، هیچ گاه حتي براي زماني کوتاه کشور ما مستعمره نشد«. 
ایشان با اشاره به تاش استعمار و عدم موفقیت آنان براي تحت سلطه 
قرار دادن این سرزمین دلیل ناکامي دشمنان را حاکمیت تشیع و نفوذ 
علما و زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا و انتظار فرج عنوان نموده و 
مي نویسند: »بدون تردید از همه تاش ها و توطئه هاي آنها مهم تر، 
تقابل با اسام و فرهنگ اسامي ایران و تشیع و نفوذ علما بود و یکي 
از راه هاي آنان براي مبارزه با موضوع اسام در ایران، بهادادن اغراق آمیز 
به تاریخ ایران قبل از اسام و نادیده گرفتن پس از آن و زیرسوال بردن 

تشیع ایرانیان بود«.
در مجموعه حاضر ضمن اشاره به چگونگي گسترش تشیع و اندیشه 
شیعي در ایران و پس از بررسي اجمالي سیري تاریخي در مقدمه کتاب، 
به کنار هم قرار گرفتن هویت ایراني و اسامي در عصر صفویه اشاره 
شده و چنین بیان گردیده است که: »صفویه هویت تحول یافته ایراني 
را بازتعریف کرده و اقوام جذب شده در این کشور را به عنوان ایراني 
پذیرفت. نوروز را در کنار عاشورا، شاهنامه خواني را در کنار تعزیه خواني و 
پرده خواني را در کنار ورزش هاي زورخانه اي ترویج کرد و غلظت شیعي 

عرفان و عرفاني تشیع را بیشتر کرد«.
فهرست تفصیلی اثر مشتمل بر دو فصل کلي با عناوین »فصل اول: 
نگاهي به تاریخچه حوزه ها و مدارس علمي شیعه و فصل دوم: روش 
ها، مواد و منابع درسي حوزه هاي علمیه شیعه« است که در این دو 
فصل به نقش مدارس و حوزه هاي علمیه شیعه در گسترش علوم 

پرداخته شده است.
در فصل اول از مجموعه به معرفی حوزه های علمیه: مکه، مدینه، 
کربا، کوفه، بصره، یمن، زیدیه یمن، اندلس، ِحلّه، حوزه شیعی بغداد، 
نجف اشرف، جبل عامل، ِجزّین و مدرسه ُجبیع و َکرَک نوح پرداخته 
شده است. نویسنده محترم در ابتداي فصل اول کتاب چنین مي 
عصر حضرات  در  علمي  حوزه  اولین  تشکیل  بر  »عاوه  نویسند: 
صادقین)اوایل قرن دوم هجري( نخستین گروهي که به تاسیس و 
بناي مدارس و دانشگاه هاي اسامي اقدام کرد شیعیان بودند«. نویسنده 
سپس نخستین دولت شیعي اسماعیلي فاطمي )297-567ق.( بازگو 
نموده و به راه اندازي دانشگاه االزهر و کتابخانه دارالحکمه یا دارالعلم را در 

این دوران اشاره مي کند. 
در فصل دوم از کتاب حاضر نویسنده مواد و متون درسی ازجمله علوم 
تربیتی، ادبیات، حدیث و درایه، رجال، فقه، اصول فقه، تفسیر، منطق، 
فلسفه، کام، عرفان، ریاضی و نجوم و طب را مورد بررسی قرار داده است. 
فصل دوم که عمده ترین بخش کتاب را شامل مي شود به شرح روش 
ها، مواد و منابع درسي حوزه هاي علمي شیعه و به تبع آن زندگي و 
آثار علما، دانشمندان، فقها و هنرمندان متاثر از مکتب تشیع اختصاص 
دارد. نویسنده در ابتداي این فصل آورده است: »از دیرباز در نهاد کهن 
حوزه،  عالمان دین براساس مسئولیتي که درخود احساس مي کردند، در 
فراگیري و ارزیابي اندیشه هاي نو کوتاهي نمي کردند. آنان همان گونه که 
از آموزگاران معصوم خود آموخته بودند ناآشنایي با دانش هایي چون علم 
هیئت و تشریح را سبب کوردلي در قبال خداوند هستي مي دانستند و 

دانش هاي تجربي را غیردیني نمي شمردند«.
این کتاب در صدر موفق ترین و پرفروش ترین آثار منتشر شده در  
حوزه تبیین علمی نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسام و ایران قرار 
گرفته و تا کنون ده بار تجدید چاپ و به زبان های عربی، ترکی، انگلیسی، 
فرانسه و روسی ترجمه شده است. موفقیت این اثر به سبب توجه خاص 
نویسنده آن به محوریت ایرانیان در پیروی از افکار و اندیشه های واالی 
اهل بیت )ع( و غافل نشدن از نقش آنان در تکوین فرهنگ و تفکر 

شیعه بوده است. 
دکتر والیتی در این اثر هویت ایرانی امروز را آمیخته ای همگون و 
غیرقابل انفکاک از دو عنصر اساسی میهنی و مذهبی معرفی می کند 
و غنای فرهنگی ایرانیان شیعه را علت اصلی دوام ایران در فراز و نشیب 

حوادث تاریخی می داند.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
عنوان کتاب: نقش شیعه در فرهنگ 

و تمدن اسالم و ایران


