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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

خبرنگار آدینه تبریز:
م راسـم عبـادی و سیاسـی نمازجمعـه در مصلی حضرت
امـام خمینـی(ره) تبریـز و با رعایـت پروتکل های بهداشـتی
برگزار شـد.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید محمدعلـی
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعه با اشـاره بـه وظایف
پـدران و مـادران در خصـوص ت ربیـت دینـی فرزندانشـان
گفتنـد :وظیفـه پـدر و مادر اینسـت کـه کودکان خـود را از
گنـاه دور نگـه دارد .کارسـازترین راه آن ،ف راهـم نکردن تولید
گنـاه در خانـه اسـت .همچنیـن وظیفـه مهم دیگـر والدین
تشـویق کـودکان بـه کارهـای خیـر و اخالقی اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان با برشـمردن
منزلـت هـای ماه رجـب اظهار داشـتند :عظمـت معنوی ماه
رجب ب رای 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 آذربایجانشـرقی ضمـن تسـلیت
شـهادت امـام هـادی(ع) گفتنـد :زندگـی ائمـه معصومین(ع)
شـامل سـه نکته اسـت؛ مصون سـازی اسلام در ب رابر آسیب
کـج روی هـا ،ایجـاد چهارچـوب بـرای شـیعیان بـه عنـوان

گـروه مومـن و پاسـدار بـر میـراث حقیقـی اسلام و آمـاده
سـازی بـرای بدسـت گرفتـن زمـان حکومت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان افزودنـد :امـام
هـادی(ع) موجبـات آشـنایی شـیعیان بـا شـرایط زمـان
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 ب رابر رشـوه مقـاوت کند و
بعضـی اف راد 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
گلپایگانـی اشـاره کـرده و اظهـار داشـتند :فقـدان مرجـع

ادامه در صفحه2

بیانیه جامعه روحانیت به مناسبت یوم اهلل  22بهمن
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انقلاب اسلامی 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 انح رافی ؛ بالنده و پ رنشـاط ادامه یافته؛ جمهوریت و اسلامیت دو بال قوی مردم سـاالری دینی
در قالب قانون اساسـی مترقی جمهوری اسلامی ای ران موجبات مباهات انقالبیون مسـلمان و آزادی خواهان جهان را ف راهم کرده اسـت.
در طـول چهـل و سـه سـال گذشـته بـا وجود تمام توطئه هـا ای ران اسلامی در بح رانی ت رین 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 آف رینی های دیپلماسـی بین المللی و سـیر صعودی
ج ریـان 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 مص رانه می خواهد که روحیه جهادی مسـابقه خدمتگزاری صادقانه به امت قدرشـناس  ،باوفـا و بصیر ای ران
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 ب ریـدگان  ،غـرب گدایـان و خودباختـگان بـه جد مـی خواهیم به صفوف گرم و فشـرده وفـاداران امـام راحل ؛ شـهدای واالمقا م انقالب
اسلامی  ،جنگ تحمیلی و جبهه مقاومت  ،دلباختگان رهبر عزیز انقالب اسلامی 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 ای ران اسلامی 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  ۲۲بهمـن مـاه  ۱۴۰۰خواهد بود ان شـاء اهلل

جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی محمد ایمانی

انقالب اسالمی ایران
مهمترین انقالب در دنیا

انقلاب اسلامی ای ران مهمت ریـن و بزرگت رین انقالبی 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 غ ربـی « در  19دیماه سـال  1356آغاز گردیـد  .و در
 22بهمـن مـاه سـال  1357به پیروزی رسـید  .ایـن انقالب از جنبه هـای گوناگون
سیاسـی  ،اقتصـادی  ،اجتماعـی و فرهنگی با تمام انقالبها به وقوع پیوسـته  ،قابل
قیاس نیسـت  .بدلیل اینکه بجز انقالب اسلامی هیچکدام از انقالبها مشـخصات
و عناصـر یـک انقلاب واقعی را که در برگی رنـده تمام باورها و ارزشـهای آن جامعه و
مشـارکت تمام اقشـار اجتماعی باشـد  ،نداشـته اند  .اسـتاد بزرگوار شهید مطهری
میفرمایند  « :اگر ق رار باشـد نظیری ب رای انقالب اسلامی ای ران پی دا کنیم  .شـاید
بتوانیـم انقلاب صدراسلام را مثـال بزنیـم « بـرای تأکید بر اسـتثنایی بـودن این
انقالب  ،همانقدر بدانیم که مناخیم بگین نخسـت وزیر وقت رژیم صهی ونیسـتی
اسـرائیل میگوینـد  :پیروزی انقلاب ای ران ب رای اسـرائیل به معنای یـک زلزله بزرگ
اسـت  .از آنجائیکه شـناخت این انقالب از جنبه های مختلف و مقایسه آن با دیگر
انقالبهـای دنیـا  ،نیـاز به مطالعه عمیق تـر و فرصت کافی میباشـد  ،در این مقاله
فقـط بـه برخـی وجوه متمایز ایـن انقالب با سـای رانقالبهای بزرگ مـی پردازیم .
عـده ای از سیاسـتمداران و اندیشـمندان انقلاب اسلامی ایـران را بـا انقالبهای
روسـیه و ف رانسـه مقایسـه کردند و برخـی دیگر با انقالبهای چیـن و هند تطبیق
دادنـد  .در صورتـی کـه انقالب ای ران اساسـاً از نظر ماهیتی با تمـام انقالبها متفاوت
است .
انقالب ف رانسـه درسـال  1168شمسـی ( 1789میالدی ) با مشـارکت گروههای
خاصـی از جامعـه کـه دارای افـکار ملـی بودنـد در دوران حکومـت لویی شـانزدهم
آخ رین پادشـاه سلسله پادشـاهی بوربن ها که حدود  200سال بر ف رانسه حکم رانی
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 انقلاب پس از چند سـال اهداف و شـعارهای نهضت را تغییـر داده و در نظام
بین المللی هم نتوانسـت تحولی ایجـاد نماید .
انقالب اکتبر روسـیه در سـال  1296شمسی ( 1917میالدی ) با مشارکت طبقه
کارگر (پرولتاریا ) و با همکاری عده ای روشنفکر به رهبری لنین که دارای ایدئولوژی
مارکسیسـتی بود ند  ،در دوران حکومت نیکالی دوم آخ رین پادشـاه سلسله رمانوف
ها که حدود  300سـال 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 ب راندازی
آن نیـاز بـه سـاز و کاریهای زیادی نبود و با تظاه رات و اعتصـاب کارگری در بعضی از
شـهرها و جنگ مسـلحانه محدود پس از مدت کوتاهی سـقوط کرد  .این انقالب
بـا شـعار مبارزه با اسـتثمار و خفقان و امپ ریالیسـم 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 اوک راین  ،بالروس  ،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  70سـال عمـر این انقلاب خیلی از رژیـم ها و جنبش
هـای آزادی بخش تحت تأثیر ایدئولوژی مارکسیسـت  ،لنینسـت ایـن انقالب ق رار
گرفتنـد کـه جهـان را به دو قطب شـرق و غرب تبدیل کردند ( نظام کمونیسـتی
و نظـام هـای سـرمایه داری ) و باالخـره پـس از  70سـال  ،ایدئولـوژی مارکسیسـت
شکسـت خورد و در سـال  1990میالدی  ،اتحاد جماهیر شـوروی در دوران ریاسـت
جمهوری میخائیل گورباچف فرو پاشـید و به  14کشـور مسـتقل مبـدل گردید .
انقالب چین در سـال  1949با مشـارکت عده ای روشـنفکر به رهبری مائوتسـه
دونگ ( متولد  1893درگذشـت  1976میالدی ) 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
انقالب روسـیه و انقالب 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  400کیلومتری که توسـط اقشـار روسـتایی بـه رهبری مائو
انجام شـد  ،حکومت چین سـقوط کرد .
مائونسـه دونگ جامعه روسـتایی را بعنوان اصلی ت رین نیروی انقالب شناخت و

ادامه در صفحه3

شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام

6037998126696987
0360662008006

ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید

از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند
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مبارزه با فساد؛ از راههای ایجاد و
تحقق عدالت

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

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

بصیـر و عالیقـدر آیت اهلل العظمی صافـی گلیپایگانی
رضـوان اهلل تعالـی علیـه را تسـلیت مـی گویـم .همه
دیدنـد کـه پیکـر ایشـان در ک ربلا بـا چـه عظمتـی
تشـییع شد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بیـان کردنـد :او
شـیخ الفقها و المجتهدیـن و مرجـع بصیـر و آگاه
نسـبت بـه مسـائل روز بـود که عمـر با برکـت خود را
بـرای ترویـج اسلام سـپری کـرد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـه روز
نیـروی هوایـی اشـاره کـرده و گفتنـد ۱۹ :بهمـن روز
بیعـت همافـران نیـروی هوایـی ارتـش بـا امـام(ره)
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 ۱۹
بهمـن  ۱۳۵۷کاری کردنـد که کمر دشـمن شکسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی آذربایجان شـرقی
افزودنـد :نیـروی هوایـی در جنـگ نیـز قهرمانانـه
جنگیـده و در اولیـن روزهـای دفـاع مقـدس بـا ۱۴۰
فرونـد هواپیمـا بـه قلـب عـراق حملـه ور شـدند.
ایشـان در بخـش دیکـر سـخنان خـود ضمـن
برشـمردن اشـتباهات محاسـباتی آمریـکا گفتنـد:
آمریکایـی هـا گمـان مـی کردنـد بـا رحلـت حضـرت
امـام و خلا بوجـود آمـده در رهبری ،جنـگ قدرت در
ایـران ایجـاد و انقلاب از مسـیر خود منحـرف خواهد
شـد امـا رهبری هـای هوشـمندانه امـام خامنـه ای
عزیـز و حرکـت ایشـان در مسـیر امـام و انقلاب غلط
بـودن ایـن محاسـبات را اثبات کـرد .امیدواریـم برکات
انقلاب توسـط کسـانی کـه ت ربیـون در اختیـار دارند
تبییـن شـود.
امـام جمعـه تبریـز ضمـن تبریـک مقـام آوری
ورزشـکاران ای رانـی در مسـابقات پاراتکوانـدو در
پارالمپیـک  ۲۰۲۰توکیـو گفتنـد :آقـای اصغـر عزیـزی
ورزشـکار اهـل میانـه آذربایجانشـرقی در مسـابقات
پارالمپیـک آسـیایی توکیـو  ۲۰۲۰مقـام کسـب کـرده
ا ند .
رئیس شـورای حوزه هـای علمیه آذربایجان شـرقی
در ادامـه سـخنان خـود گفتند :امـروز بیـن الصالتین،
هدیـه مقـام معظـم رهبـری تقدیـم ایـن ورزشـکار
خواهـد شـد .ایـن ورزشـکار پرچم سـه رنـگ جمهوری
اسلامی را بـه اهتـزاز درآورد و کام مـا را شـیرین کـرد.
نماینـده ولـی فقیـه بـا بیـان اینکـه آمارهـای
اقتصـادی دهـه نـود خرسـند کننـده نیسـت گفتنـد:
اینکـه دربـاره معیشـت مردم اظهـار نگ رانـی می کنیم
م ربـوط بـه همیـن چیزهاسـت .عامـل ایـن مشـکالت
صرفـا تحریـم نیسـت ،بخـش مهمـی ناشـی از برخی
تصمیـم گیـری های غلـط و کم کاری ها و  ...اسـت و
مـی توانسـت اینطـور نباشـد.
امـام جمعـه تبریـز تصریـح کردنـد :سـخنان
مقـام معظـم رهبـری در نارضایتـی از وضعیـت
معیشـتی و هشـدار مقـام والیت بـرای دولتمردان
کنونـی و مجلـس و قـوه قضائیـه نیز مـورد توجه
بایـد باشـد ،چ راکـه بـارگاه امیـد در روحیـه
جهـادی دولـت دیـده م یشـود کـه بایـد نـه تنها
بـه بدنـه میانـی دولـت تسـری یابـد بلکـه بایـد
تمـام عرصههـا را در برگیـرد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی آذربایجان شـرقی
ادامـه دادنـد :ایـن هشـدار رهبـری بایـد بـرای آن
کسـانی که مسـوولیت داشـتند ولـی بـه وظیفه خود
را عمـل نکردنـد مایـه خجالـت باشـد و بـرای مدیـران
فعلـی الـزامآور باشـد.
نماینـده ول یفقیـه در آذربایجانشـرقی ،تاکیـد
کردنـد :قـوای سـهگانه و دولـت بایـد دغدغـه رهبـری
را بـه درسـتی تلقـی کننـد و برنامهریـزی صحیحی از
آن داشـته باشـند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی متذکـر
شـدند :احتمـاال هفتـه آینـده در  ۲۲بهمـن بـه خاطر
کرونـا راهپیمایـی همیشـگی نخواهد بـود ولی تجمع
مردمـی قبـل از نمازجمعـه برگـزار خواهـد شـد و
سـخن رانی و قطعنامـه بیـان خواهـد شـد.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه عامـل
مشـکالت صرفـا تحریـم نیسـت ،بخـش مهمـی
ناشـی از برخـی تصمیـم گیریهـای غلـط و
کمکاریهاسـت کـه م یتوانسـت اینطـور نباشـد،
گفتنـد :روحیـه جهـادی بایـد بـه بدنـه میانـه دولت
سـرایت کـرده و نهادینـه شـود و هـم تمـام عرصهها
را در بـر بگیـرد.

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

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

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

جلسههیئتامنایکتابخانهمرکزیتبریزباحضورنماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار جمعی از مداحان آذربایجانی ،ترکیه ای ،عراقی و
ترکمنستانیبانمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقی

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

مراسمرونماییازپوسترپانزدهمینجشنوارهسراسریتئاتر
رضوی به میزبانی تبریز با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

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

مراسم رونمایی از پوستر جشنواره ادبی همای رحمت
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز با حضور 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

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

اج رای ب رنامه سرود
توسط گروه صبح وصال در
پیش از خطبه های
نماز جمعه در مصلی اعظم
حضرت امام خمینی (ره) تب ریز

کارنامه نیروی هوایی ارتش نشانه
والیتمداری کارکنان آن است

خب رنگار آدینه تب ریز:
فرمانــده پایــگاه ه وای ــی شــهید فکــوری در ســخن رانی پیش
از خطب ههــای نمــاز جمعــه شــهر تب ریــز گفــت :از بیــن
ب ــردن زیرســاختهای رژیــم بعــث در عملیاتهــای مختلــف
دســتاوردهای بــارز نی ــروی ه وای ــی ارتــش بــود و اینهــا نشــانگر
شــجاعت و والیتمــداری کارمنــان نیــروی ه وایــی اســت.
امی ــر س ـرتیپ دوم خلب ــان رضــا یوســفی فرمانــده پایــگاه
ه وای ــی شــهید فکــوری تب ریــز گفــت :نی ــروی ه وای ــی ارتــش در
دفــاع مقــدس عــاوه ب ــر عملیاتهــای مانــدگاری چــون کمــان
 ،۹۹عملیــات اچ  ۳و ســایر عملیاتهــا ،همــواره بــه عنــوان
پشــتیبانی ســایر نیروهــای مســلح در کلیــه عملیاتهــا
حضــور چشــمگیر و مؤث ــر داشــت.
وی بــا بی ــان اینکــه حرکــت تاریخ ــی کارکنــان نی ــروی ه وایی
در نوزدهــم بهمــن  ۱۳۵۷برخواســته از غیــرت دینــی آنــان
بــود ،گفــت :ام ــروز نی ــروی ه وای ــی ارتــش ،نمایشــگاه بزرگ ــی از
خودبــاوری ،تخصــص ،تعهــد و حرکــت بــه ســمت قلههــای
پیش ــرفت شــده اســت.
ســرتیپ یوســفی همچنیــن بــا اشــاره بــه فعالی تهــای
نیــروی ه وایــی در ســالهای پــس از دفــاع مقــدس ،اظهــار
ک ــرد :نی ــروی ه وای ــی پ ــس از دفــاع مقــدس بــه عنـوان اولی ــن
نی ــروی نظام ــی بــا توجــه ویــژه بــه جهــاد خودکفای ــی ب ـرای
تأمی ــن نیازمندیهــای داخل ــی خــود بــا همــکاری دانشــگاه
و صنعــت کلی ــه تجهی ـزات مــورد نی ــاز را تأمی ــن ک ــرد و ایــن
موضــوع همچنــان ادامــه دارد.
وی خاطــر نشــان کــرد :ایــن خودکفایــی و خوداتکایــی در
حال ــی صــورت گرفــت کــه قب ــل از انقــاب متخصصــان ای ـران
بــه واســطه حضــور مستشــاران آم ریکای ــی اجــازه نداشــتند بــه
جنگندههــا نزدیــک شــوند و پــس از انقــاب نیــز هــزاران
مستشــار نظام ــی بــدون آمــوزش بــه کارکنــان کشــور را ت ــرک
کردنــد.
فرمانــده پایــگاه شــهید فکــوری در پایــان بــا اشــاره بــه
ف رازهای ــی از بیانی ــه گام دوم انقــاب اســامی ،گفــت :انقــاب
اســامی بــا عنایــت خــاص پــروردگار ،شــجاعت امــام (ره) و
اتحــاد آحــاد جامعــه بــه پیــروزی رســید و هماکنــون نیــز
بــا هدایــت رهب ــری و اقت ـدار نیروهــای مس ــلح مس ــیر رو بــه
رشــد خــود را دنب ــال م یکنــد و در تــاش هس ــتیم تــا مطابق
نقشــه راه بیانی ــه گام دوم انقــاب نیروی ــی در ت ـراز جمهــوری
اســامی ای ـران شــکل دهی ــم.
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انقالب اسالمی ایران
مهمترین انقالب در دنیا
ادامه از صفحه اول

رشـد و توسـعه روسـتاها را بعنـوان شـعار اصلی خود انتخـاب نمود  ،ولی در سـال
 1978میلادی یعنـی  28سـال بعـد از پیـروزی انقالب  ،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 انقالبهـای جهان میتـوان برخی ویژگیهـای آنها به شـرح ذیل
بیان نمود  1 :ـ طبقه روشـنفکر نقش محوری داشـته اند  2 .ـ رژیم های واپسـگ را
قبـل از انقلاب از نظـر سیاسـی  ،اقتصـادی  ،نظامـی و بین المللـی در وضعیت
نامطلـوب و ضعیفـی بودنـد  3 .ـ ماهیـت انقلاب آنهـا ضـد دینـی بـود و دین را
افیـون تـوده هـا می دانسـتند  4 .ـ علمـای دینی و کشیشـان در طیـف مخالفان
انقلاب قـرار گرفته بودند 5 .ـ معمـوالً حکومت یک طبقه بر طبقات دیگر جامعه
بـود نـه حکومـت مردم بر مـردم  ،و رهب ران آنها ک ً
ال از طبقه روشـنفکر بودنـد  6 .ـ
حکومـت هـای انقالبـی بعد از پیـروزی  ،دین سـتیزی را اختیار نمـوده و با هرگونه
عقایـد مذهبـی به شـدت مخالفت می کردند  7 .ـ در شـعارهای م ربـوط به اهداف
و آرمانهـای تمـام انقالبهـا  ،عمدتاً ارزشـهای سیاسـی و اقتصادی مدنظر بـوده و در
برخـی انقالبهـا مانند انقالب هندوسـتان به رهبری مهاتما گانـدی و انقالب الجزایر
جنبه ضد اسـتعماری و ضد اشـغالگری آن مورد توجه بود  8 .ـ بعد از حدود  10تا
 25سـال از سـپری شـدن اکثر انقالبها  ،اهداف و ارزشها و شعارهای انقالب کم رنگ
شـده و بیـن رهبـران انقلاب و مـردم فاصلـه ایجـاد گردید ( بجـز انقلاب کوبا به
رهبـری فیـدل کاسـترو که هنوز پایـگاه مردمی خـود را حفظ کرده اسـت )
انقلاب کبیر اسلامی ایـران دارای ویژگی های منحصر به فرد ومتفاوت و حتی
در برخـی مـوارد متضـاد بـا سـایر انقالبهـای جهان اسـت که بـه مصداق هـای آن
اشـاره می نمائیم .
قبـل از پـردازش بـه ویژگیهـای انقالب  ،به این سـخن بنیانگـذار کبیر انقالب
اسلامی حضرت امام خمینی ( ره ) در وصیت نامه الهی ـ سیاسـی ایشـان استناد
میکنـم  .کـه مـی فرماینـد « شـک نباید کـرد که انقلاب اسلامی ایـران از همه
انقالبهـا جـدا اسـت « هـم در پی دایـش و هـم در کیفیت مبـارزه و هـم در انگیزه
انقلاب 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  :انقلاب اسلامی ایـران دارای ریشـه و ماهیت دینـی و مذهبی و با
انگیـزه الهـی بوده اسـت در حالیکـه انقالبهای دیگر فاقـد چنین ویژگی بـوده اند
و حتـی در سـه انقلاب اشـاره شـد بنیان انقلاب را با ضدیـت با دین بنـا نهادند .
ویژگـی دوم  :رهبـری و هدایـت تـوده هـای مردم بـرای حضـور در صحنه های
انقالب بعهده روحانیت بوده  ،در صورتیکه در سـایر انقالبها روحانیون (کشیشـان )
در جبهـه مخالف انقالب ق رار داشـتند و در کنـار درباریان و ع وامل رژیمهای م رتجع
بودنـد  .در همیـن زمینـه ها دکتر محمـود طلوعی می گویـد  :در هـر دو انقالب
ف رانسـه و روسـیه روحانیـون در کنـار دربار ق رار داشـتند و انقالبیون پس از بدسـت
گرفتـن قـدرت به مبـارزه با نفوذ کلیسـا و قطع امتیازات طبقـه روحانی پرداختند
 .در ف رانسـه هـزاران کشـیش در ج ریان انقالب قتل عام شـدند و مجلـس انقالب ،
زمینهـای متعلـق به کلیسـا را ضبط و اعیاد و م راسـم مذهبـی را لغو کرد .
ویژگـی سـوم :پی دایـش معنویـت و بی داری معنویـت در جوامع اسلامی و غیر
اسلامی بـوده که باعث حرکتهـای معنوی در دل مسـیحیان و یهودیان راسـتین
گردید.
ویژگـی چهـارم  :در انقلاب اسلامی 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 انقالبهای ضد اسـتعماری فقط طبقات خاص حضور داشـتند.
ویژگـی پنجـم  :رهبـری پیامبرگونـه حضرت امـام خمینـی ( ره ) کـه پس از
پیـروزی انقلاب اسلامی همچنان به روش سـاده زیسـتی خـود ادامـه داد.
ویژگی ششـم  :شـعارها و اهداف و ارزشهای انقالب اسالمی ای ران عمدتا فرهنگی
و سیاسـی بودنـد .و ایـن انقلاب تلفیقی از دین و سیاسـت اسـت که به یک معنا
 ،یـک انقالب فرهنگی اسـت که یکـی از نتایج آن پرکردن شـکاف بین دین و علم
بوده اسـت.ولی شـعارها و ارزشهای سـایر انقالبها  ،اقتصادی و سیاسی بود.
منبع:
تولـد یـک انقلاب  -بهزاد دانشـگر  -انتشـارات شـهید کاظمی  -ته ران سـال
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از قهرمان پارا المپیک جهان اصغر عزیزی اقدم

انقالب اسالمی ای ران
به روایت قرآن و حدیث
قسمت اول

ملــت قهرمــان ایــران بــه رهبــری داهیانــه بــزرگ ســکاندار کشــتی
انقــاب اســامی بــا الهــام از آیــات وحیان ــی ق ــرآن ک ریــم و تعالی ــم نجــات
بخــش ائمــه دیــن ،علــم س ـرنگونی رژیــم ســفاک و جاب ــر ستمشــاهی را
ب راف راشــت و اینــک افــزون ب ــر ســه دهــه متوال ــی اســت کــه بــه عن ـوان
ام الق ـرای جهــان اســام ،الگوبخــش جنب ــش هــای ســلطنت ســتیز ملت
هــای آزادی خ ـواه جهــان بــوده و اســت.
مــا معتقدیــم کــه ایــن انقــاب ســترگ ،ریشــه در آمــوزه هــای ق ــرآن و
مبان ــی اهــل بی ــت علیهــم الس ــام داشــته اســت .شـواهدی که نویس ــنده
ایــن مقــال ،از ق ــرآن و روایــات آورده اســت ،ایــن حقیقــت را به خوبی آشــکار
می ســازد.
* اگر ایمان در ث ریا باشد ،ای رانیان به آن دست م ییابند
رمــز پیــروزی ملــت مســلمان ایــران بــر طاغــوت و ابرقدرتهــای
اســتثمارگ ر ،ایمــان و شــهادت طلبــی آنــان بــود کــه پیامبرگ رامــی
اســام((ص) ) و قــرآن مجیــد بــه آن اشــاره کردهانــد ،در آیــه  38ســوره
محمــد (ص) خطــاب بــه اع ـراب آمــده اســتَ ... « :وإ ِ ْن تَ َت َول َّ ـ ْوا یَ ْس ـت َْب د ِْل
ـم » «اگ ــر شــما به اســام پشــت کنید،
ـم ثُـ َّ
ـم َل یَ ُكون ُـوا أَ ْمثَال َ ُكـ ْ
َق ْو ًمــا َغ ْی َر ُكـ ْ
خداونــد قوم ــی را جایگزیــن شــما م ــی کنــد کــه ماننــد شــما نباشــد»
عب ــد العزیــز بــن عب ــد عــن أب ــی ه ری ــرة  ،قــال :كنا جلوســا عنــد النبی
صلّ ــى ّ
ـم ل َ َّما
الل علی ــه و سـلّم فأنزلــت علیه ســورة الجمعــة َو آخَ ِریـ َ
ـن ِم ْن ُهـ ْ
ّ
ـم قالـوا :مــن هــم یــا رســول الل؟ فلــم ی راجعهــم حت ــى ســئل
یَلْ َح ُقـوا ب ِ ِهـ ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
ثالثــا ،و فینــا ســلمان الفارس ــی فوضــع رســول الل صل ــى الل علیه و سـلم
یــده عل ــى ســلمان الفارس ــی ثــم قــال« :لــو كان اإلیمــان عنــد الث ریــا لناله
رجــال -أو رجــل -مــن هــؤالء» و رواه مس ــلم و الترمــذی و النس ــائی و ابن أبی
حاتــم و ابــن ج ری ــر مــن ط ــرق ،عــن ثــور بــن زیــد الدیل ــی عــن ســالم أبی
الغی ــث عــن أب ــی ه ری ــرة بــه تفس ــیر ق ــرآن العظیم
ابوه ری ــره در تفس ــیر ایــن آیــه م ــی گوی ـد :جمع ــی از یــاران رســول
خـدا(ص) گفتنــد یــا رســول اهلل(ص) ایــن قــوم کــه خداونــد در کتابــش از
آنــان یــاد ک ــرده اســت ،کیانند؟ ســلمان کنــار پیامبر بــود ،حضرت دســت
روی زانــوی ســلمان زده و فرمودنـد :ایــن م ــرد و قــوم او هس ــتند ،اگ ــر ایمان
در ســتاره ث ریــا باشــد ،مردان ــی از فــارس بــه آن دســت یابنــد (.ج 8ص425
تفس ــیر صاف ــی ج 5ص _ 173مجمــع البی ــان ج 10ص)429
* مردانی از قم چون پارههای فوالد
ایــن همــان مصــداق حدیــث شــریفی اســت کــه از امــام
موس ـیبنجعف ر(ع) در توصی ــف قی ــام حــق طلبانــه امــام خمین ـی(ره) از
شــهر خــون و قی ــام «قــم» و یارانــش کــه بــه پارههــای فــوالد از آنــان یــاد
شــده اســت ،وارد شــده اســت.
ـن أَب ِــی
ـن یَ ْح َی ــى ال ْ َج ْنـ َ
ـوب بْـ ِ
ـی بْـ ِ
ـد ِل َعـ ْ
ِیس ــى َعـ ْ
« َعـ ْ
ـن أَیُّـ َ
ـن ع َ
ـن َعل ِـ ِّ
ـال َر ُجـ ٌ
ـن ال ْ َّو ِل (ع) َقـ َ
ـاس إِل َــى ال ْ َحــقِّ
ـن أَ ْهـ ِ
ال ْ َح َس ـ ِ
ـل ِمـ ْ
ـم یَ ْد ُع ــو ال َّنـ َ
ـل ُقـ َّ
ـاح ال ْ َع َواصِ ـ ُ
ـون
ـف َو َل یَ َملُّـ َ
یَ ْج َت ِمـ ُ
ـم ال ِّریَـ ُ
ـع َم َعـ ُه َقـ ْو ٌم َك ُزب َـ ِر ال ْ َحدِیـ ِد َل تُ ِزل ُّ ُهـ ُ
ـون َو َعلَ ــى َّ
ـون َو الْعاق َِب ـ ُة لِلْ ُم َّتقِی ن ».بحار
الل ِ یَ َت َو َّك ُلـ َ
ـربِ َو َل یَ ْج ُب ُنـ َ
ِمـ َ
ـن ال ْ َح ـ َ
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ی بــن عیس ــی از ایــوب بــن یحی ــی از امــام موس ـیبنجعف ر(ع)
عل ـ 
روایــت م یکنــد کــه آن حض ــرت فرمودن ـد :م ــردی از اهــل قــم م ــردم را
بــه ســوی حــق دع ــوت م یکنــد و قوم ــی گرداگ ــرد او جمــع م یش ـوند
بــه صالبــت پارههــای فــوالد ،تنــد بادهــا آنــان را نم یســوزاند و از جنــگ
خس ــته نم یشـوند و ت ــرس بــه خــود راه نم یدهنــد و ب ــر خـدا تــوکل می
کننــد و س ـرانجام ،پی ــروزی از آن متقی ــن اســت.
در آیــه  38ســوره محمــد (ص) خطــاب بــه اع ـراب آمــده اســت... « :
ـم » «اگ ــر شــما
ـم ثُـ َّ
ـم َل یَ ُكون ُـوا أَ ْمثَال َ ُكـ ْ
َوإ ِ ْن تَ َت َول َّـ ْوا یَ ْس ـت َْب د ِْل َق ْو ًمــا َغ ْی َر ُكـ ْ
بــه اســام پشــت کنی ــد ،خداونــد قوم ــی را جایگزیــن شــما م ــی کنــد که
ماننــد شــما نباشــد»
*قیام مردمی حق طلب از مشرق زمین
ایــن جماعــات همانایی هس ــتند که امــام باق ـر(ع) در وصفشــان فرموده
ـن أَب ِــی َج ْع َف ـ ٍر ع أَن َّـ ُه َقـ َ
ـد خَ َر ُج ـوا ب ِال ْ َمشْ ـ ِر ِق
ـال َك َأن ِّــی ب ِ َق ـ ْو ٍم َقـ ْ
اســتَ ( :عـ ْ
َ
ـم یَ ْط ُل ُب ون َـ ُه َفـ َ
ـون ال ْ َحــقَّ َفـ َ
ـا یُ ْع َط ْون َـ ُه َفـإِ َذا َرأ ْوا َذلِـ َ
ـك
یَ ْط ُل ُب ـ َ
ـا یُ ْع َط ْون َـ ُه ثُـ َّ
ـم َف ی ْع َطـ ْو َن َمــا َسـ َ
ـألُو ُه َفـ َ
ـا یَق َْب ُلون َـ ُه َحتَّى
ـی و َف ُه ْم َعلَ ــى َع َوات ِ ِق ِهـ ْ ُ
َوضَ ُعـوا ُس ـ ُ
ـم شُ ـ َه َدا ُء أَ َمــا إِن ِّــی ل َ ـ ْو
ـم َقت َْل ُهـ ْ
یَقُو ُم ـوا َو َل یَ ْد َف ُعون َ َهــا إ ِ َّل إِل َــى َصاحِ ِب ُكـ ْ
ـت َذلِـ َ
ـب َهـ َ
ـذا ال ْ ْمــه) غیب ــت نعمان ــی،
ـك َل ْسـت َْب ق َْی ُت نَفْسِ ــی ل َِصاحِ ـ ِ
أَ ْد َر ْكـ ُ
ج ،50ص273
«گویــا مــن قوم ــی را م یبینــم کــه از مش ــرق زمین خ ــروج ک ــرده ،حق
خــود را م یطلبنــد ،ول ــی بــه آنــان نم یدهنــد ،دیگ ــر بــاره حــق خــود را
م یخواهنــد و بــه آنــان نم یدهنــد ،وقت ــی چنی ــن دیدنــد ســاح خــود را

حجت االسالم سید داوود روحانی حسینی

ب ــر دوش نهــاده آنــگاه حــق آنــان را م یدهنــد ،ول ــی آنــان نم یپذی رنــد تــا
ایــن کــه قی ــام کننــد و ایــن حکومــت را بــه جــز صاحبشــان بــه کس ــی
تحویــل نخواهنــد داد و اینــان کشتههایشــان شــهی دند».
* نکات قابل توجه در این روایات
درســت همانگونــه کــه در م راحــل انقــاب اســامی ای ـران دیدیــم ،مردم
یــک بــار در  15خ ــرداد  42خواهــان آزادی و اســتقالل و حکومــت اســامی
شـدند ،ول ــی بــه آنــان ندادنــد ،بــاز در آســتانه پی ــروزی انقــاب حــق خــود
را مطالب ــه نمودنــد ،بــاز هــم بــه آنــان ندادنــد و ف ریادشــان را نشــنی دند ،امــا
آن گاه کــه دســت بــه ســاح و تظاه ـرات میلی ون ــی زدنــد و بــه خیابانهــا
ریختنــد و حکومــت نظامی را شکس ــتند ،شــاه مخلــوع در تلویزیــون ظاهر
شــد و گفــت :مــن ص ـدای شــما را شــنیدم آن چــه شــما م یخواهی ــد
حقتان اســت.
او بــا تغیی ــر در دولــت و آزادی زندانی ــان ،خواســت حــق م ــردم را قانــع
کنــد ،امــا م ــردم از او نپذیرفتنــد و بــا ادامــه تظاه ـرات شــاه را ف ـراری دادنــد
و بــا آمــدن امــام خمین ـی(ره) بــه میهــن اســامی بــه حــق خود رس ــی دند،
بناب رایــن همانگونــه کــه امــام باق ـر(ع) فرمودهانــد ،دشــمن بــا هی ــچ توطئه
و کودتــا و فتنـهای نم یتوانــد ایــن حکومــت را از م ــردم بگی ــرد ،ملــت عزیز
ای ـران بــا زمینهســازی ب ـرای قی ــام جهان ــی حض ــرت مهدی(عــج) نظــام
اســامی را تحویــل صاحــب اصل ــی خــود خواهنــد داد.
* قومــی در مشــرق ،زمینــه ســاز حکومــت حضــرت
مهدی(عــج) هســتند
رســول اکــرم(ص) در یــک پیشــگویی از خیــزش حقطلبانــه ملــت
مس ــلمان ای ـران و بــه دنب ــال آن بــا الگــو گرفتــن دیگ ــر ملتهــا از انقــاب
ایــران ،زمینهســازی حکومــت جهانــی حضــرت مهدی(عــج) را نویــد
م یدهنــد.
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ـی فِــی ُسـ َننِه) بحــار االنـوار ،ج ،51ص87
ال ْ َق ْز ِوی ِن ـ ُّ
زبی ــدی گوی ـد :رســول خ ـدا(ص) فرمودن ـد :مردم ــی از مش ــرق زمی ــن،
قی ــام کننــد و زمینــه را ب ـرای مهدی(عــج) ف راهــم کننــد؛ «یعن ــی زمینــه
حکومــت را ب ـرای او ف راهــم ســازند» و ایــن حدیــث حس ــن و صحیح اســت
و راویــان موثق ــی آن را نقــل کردهانــد ،و حافــظ ابوعب داهللبــن ماجةقزوین ــی
نی ــز در کتــاب ســنن خــود آن را آورده اســت).
* ش ــباهت ح ــوادث مص ــر ،تون ــس ،اردن و یمــن ب ــه انقــاب
اســامی ای ـران
امــروزه در مصــر و تونــس و یمــن و اردن شــاهد انقالبهایــی شــبیه
انقــاب اســامی ای ـران و الگــو گرفتــن از آن هس ــتیم ،ملــت مص ــر یــک بــار
در دوران انــور ســادات بپاخاســتند و بــا س ـرنگونی او و ریختــن بــه خیابانها،
خواســتار اســتقالل و آزادی و حقــوق خــود شــدند ،امــا چــون بــا تمــام
قــدرت و بــا ســاح و تظاه ـرات میلی ون ــی بــه می ـدان نیامــده بودنــد حاض ــر
نشـدند حــق آنــان را بدهنــد ،ایــن بــار کــه با تظاه ـرات میلی ون ــی و بــا تمام
ت ـوان و بــا دادن جــان خــود ،آمدهانــد ،ص ـدای آنــان بــه گــوش جهانی ــان و
طاغ ــوت مص ــر رس ــیده و حاض ــر اســت حــق آنــان را بدهــد ،امــا م ــردم ف ریب
تغیی ـرات ســطحی و اصالحــات ف ریبنــده و دروغی ــن آنــان را نم یخورنــد ،تــا
ت یابنــد ،ملــت
بــا قی ــام خــود ،بــه آنچــه م یخواهنــد تمــام و کمــال دسـ 
تون ــس و یمــن و اردن نی ــز وضعیت ــی مشــابه مص ــر دارنــد ،انتظــار م ـیرود
حــال کــه دســت بــه تظاه ـرات میلی ون ــی زدهانــد ،و دولتهایشــان حاض ــر
بــه کنارهگی ــری از قــدرت و تغیی ــر دولــت و کابینــه شــدهاند ،بــه قی ــام و
تظاه ـرات خــود تــا رس ــیدن بــه نتیجــه مطلــوب ادامــهدهنــد.
زبی ــدی گوی ـد :رســول خ ـدا(ص) فرمودن ـد :مردم ــی از مش ــرق زمی ــن،
قی ــام کننــد و زمینــه را ب ـرای مهدی(عــج) ف راهــم کننــد؛ «یعن ــی زمینــه
حکومــت را ب ـرای او ف راهــم ســازند» و ایــن حدیــث حس ــن و صحیح اســت
و راویــان موثق ــی آن را نقــل کردهانــد ،و حافــظ ابوعب داهللبــن ماجةقزوین ــی
نی ــز در کتــاب ســنن خــود آن را آورده اســت).
* کشتههای انقالب مصر و کشورهای اسالمی شهیدند
در آینــدهای نــه چنـدان دور ،نوبت الجزای ر ،لیبی ،ع ربس ــتان و کشــورهای
حاش ــیه خلی ــج اســت ،تــا راه ــی کــه انقــاب اســامی ای ـران و ملتهــای
منطقــه در پی ــش گرفتهانــد را بپیمایند ،و دســت ابرقدرتهای اســتثمارگر
و ظالــم را از س رنوشــت و منابــع اقتصــادی خود کوتــاه کنند.
ادامه دارد

علت شهادت شهید نواب صفوی
مخالفت قاطع او با پیمان نظامی بود

خب رنگار آدینه تب ریز:
حــاج محمــد مهــدی عبدخدای ــی عضــو جمعی ــت فدائی ــان اســام در
ســخن رانی پی ــش از خطب ههــای نمــاز جمعــه شــهر تب ریــز بــا بی ــان اینکه
علــت شــهادت شــهید نـواب صفــوی مخالفــت قاطــع او بــا پیمــان نظامی
بــود کــه پهلــوی م یخواســت امضــا کنــد ،اضافــه ک ــرد :مــن شــاهد عینی
اعـدام و تی ربــاران شــهید نـواب صفــوی بــودم .او قب ــل از تی ربــاران ش ــروع بــه
خوانــدن آیــات جهــاد ک ــرد و بعــد اتمــام تــاوت ق ــرآن از مامــوران حکومــت
خواســت لب ــاس روحانی ــت را بیاورنــد تا بپوشــد ،وقت ــی از او پرس ــی دند ب رای
چــه م یخواه ــی بــا ایــن لب ــاس اع ـدام شــوی؟ پاســخ داد« :میخواهــم بــا
لب ــاس روحانی ــت خدمــت پیامب ــر اســام (ص) مش ــرف شــوم».
دبیــرکل جمعیــت فداییــان اســام گفــت :مــن هرگــز ف رامــوش
نم یکنــم کــه قب ــل از تی ربــاران ،شــهید ن ـواب صفــوی بــه همرزمانــش
گفــت کــه آمــاده ســفر و دی ـدار بــا پیامب ــر(ص) باش ــید ،در ب راب ــر ظلــم
حکومــت تــا االن مقاومــت کردهایــد ایــن لحظــات آخ ــر نی ــز مقاومــت
خــود را نشــکنید.
وی گفــت :شــهید ن ـواب صفــوی بــا مردانگ ــی و مقاومــت در مقابــل
گلولههــای مامــوران ایس ــتاد .مــن شــاهد اع ـدام تع ـداد بس ــیاری از اف ـراد
بــودم ،امــا هی ــچ ف ــردی ماننــد نـواب صفــوی بــا آرامــش خاط ــر تــن بــه
اع ـدام ن ـداد.

خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان 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.
حجتاالســام مصطفی باقریبنابی با بیان اینکــه باید در مقابله با
دشــمنان یکدســت و یک رنگ بود؛ اظهار کرد :یوم اهلل  ۲۲بهمن از جمله
روزهایی است که باید اختالفات را کنار گذاشت و اگر مسووالن امر تشخیص
دهند که راهپیمایی  ۲۲بهمن حضوری باشد ،باید با کنار گذاشتن اختالفات
جزئی در این حرکت شرکت کرد .چ را که ب یتفاوتی و هرگونه عقبنشینی
از این اجتماع علناً خیانت به کشور است و قطعاً چند قدم حضور در این
راهپیمایی هم راهی با هزاران شــهیدی است که تقدیم این انقالب و نظام
شده است.
وی افزود :در گذشــته نوعــاً دولت مرکز کارآموزی شــده و به بهانه
کادرســازی در زمان تغییر دولتها کل اف راد تغییر م ییابند و همیشه
تعداد زیادی نخبه نیز از گردونه خدماتدهی محروم مانده و کنار گذاشته
م یشوند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب در ادامه با تسلیت رحلت
جانگداز آیتاهلل العظمی صافی گلپایگانی ،ف رارسیدن ایام رجب را تب ریک
گفت و با دعوت از نمازگزاران به انجام اعمال این ماه ،توبه و اســتغفار را از
واجبات ماه رجب اعالم کرد.
حجتاالسالم باقریبنابی همچنین به واقعه به شهادت رسیدن یکی
از مســووالن نیروی انتظامی در شی راز توسط اراذل و اوباش اشاره کرد و با
محکوم کردن این اقدام و از قوه قضائیه خواست با عامالن این جنایت تلخ
برخورد شدید کند.
آمارهای اقتصادی دهه  90ب رای دولتمردان قبلی تاسفآور و
فعلیمسئولی تآفریناست
امام جمعه هشــترود گفت :آمارهای اقتصادی دهه  ۹۰ب رای دولتمردان
قبلی تاسفآور و فعلی مسئولی تآور است.
حجتاالسالم حســن جعف ریان در خطب ههای 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 اعالم نارضایتی رهبر انقالب در مورد آمارهای اقتصادی دهه
نود و سخنانی که در حضور تولیدکنندگان ای راد کردند ،گفت :این فرمایشات
رهبری نوعی انذار از ســوی ولی فقیه است که ب رای دولتمردان قبلی مایه
خجالت و ب رای دولتمردان فعلی مسوولیت آف رین است.
وی افزود :عملکرد ضعیف اقتصادی دهه نود ع وامل زیادی دارد که از آن
جمله م یتوان به ربط دادن همه مسائل به ارتباط به غرب است هر چند
عدم توجه به سیاستهای ابالغی رهبری در حوزه اقتصاد همچنین اختالف
در بین تیم اقتصادی دولت نیز تأثیرگذار بودند.
جعف ریان بیان داشــت :مدی ران آن زمان نیز روحیه جهادی و مدی ریت
جهادی نداشتند و در آنها روحیه اش راف یگ رایی حاکم بود و مردم نیز روز به
روز از دولت فاصله گرفتند.
امام جمعه هشــترود همچنین با اشــاره به گالیه رهبری از کیفیت
پایین لوازم خانگی و خودرو در کشور نیز تاکید کرد :سیاستهای غلط
در صنعت خودرو باعث شــده تا رقابتی وجود نداشــته باشد و مردم با
هزینههای چند صد میلیونی خودرویی را بخ رند 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.

مفاخر مذهبي
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دهه فجر کلید پیروزی ملت ایران

آیتاهللحاجسیدعلیقاضیطباطباییتبریزی
حضـرت آیـت اهلل حـاج سـید علـی
قاضـی طباطبایـی تبریـزی فرزنـد
آیت اهلل سـید حسـین قاضی از علمای
اعلام و فقهـای عظـام و اسـتوانههای
اخلاق و عرفـان در قـرن چهاردهـم
هجـری قمـری اسـت .در سـیزدهم
ذی الحجـه 1285ق .برابـر بـا هشـتم
فروردیـن مـاه  1248ش .در خانـدان
عظیم الشان قاضی طباطبایی در شهر
تبریـز قـدم بـه عرصه هسـتی نهـاد .دروس مکتب خانـهای ،مقدمات و سـطوح
عالـی علـوم اسلامی 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 علیهالسلام سـکنی گزید و به تحصیل علم و فضیلت
پرداخـت  .از گنجینـه دانـش حضرات آیات عظام مولی محمدفاضل شـربیانی،
شیخ محمدحسن مامقانی ،شیخ الشریعه اصفهانی ،مال 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 کربالیی کشـاند .او تحت
تربیـت آن بـزرگ ،بـه جهـاد اکبر برخاسـت و تمـام عمـر در وادی سـلوک گام
نهـاد .در حـوزه علمیـه بـر مسـند درس اخلاق و عرفـان نشسـت و بـه تربیت
نفوس مسـتعد همت گماشـت .حضرتش عالمی ربانی ،عارفی رحمانی ،فقیهی
صمدانی،صاحـب کرامـات باهـره و اخلاق فاضله بود ،تـوکال و تواضع را سـرآمد
صفـات جمیلش شـمردهاند و ذکـر و عبادت و تهجد را سـرلوحه افعال نیکویش
دانسـتهاند .حضـرت امـام خمینـی (ره) او را «کوهـی از عظمت و مقـام توحید»
دانسـته و بـزرگان معنویـت به شـاگردی اش بالیدهانـد .هرچند آثـار چندی به
ایشـان نسـبت دادهانـد امـا آنچه در دسـت اسـت تصحیح کتاب ارشـاد و شـرح
مختصر دعای سـمات اسـت.ارتحال غم انگیـزش که ثلمهای بی جبران شـد در
روز ششـم ربیـع االول 1366ق .برابـر با نهـم بهمن  1325ش .به وقوع پیوسـت
 .پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در قبرسـتان مقدس وادی السلام نجف
اشـرف بـه خاک سـپرده شـد و اکنـون زیارتگاه مومنـان و صاحب دالن اسـت.

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی
دهــه فجــر را کلیــد پیــروزی ملــت ایــران
اســامی خوانــد.
آدینــه تبریــز بــه گ ـزارش روابــط عموم ــی
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
ش ــرقی ،حض ــرت حجــت االســام والمس ــلمین
س ــید محمدعل ــی آل هاشــم در م راســم یــادواره
۱۵۰شــهید شهرســتان بســتان آبــاد گفتنــد:
دهــه فج ــر کلی ــد پی ــروزی ب ـرای ملــت ای ـران و
ارمغــان آن اســتقالل ،آزادی و جمهــوری اســامی
بــود .وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی
تفســیر عینــی آیــات قــرآن بــوده کــه بــا
مدیریــت امــام خمین ــی(ره) بــه پی ــروزی رس ــیده
اســت ،افــزود :دهــه فج ــر میقــات ۱۰روزه یــاران
امــام راحــل اســت.

آمادگی کامل استان برای مواجهه با موج ششم کرونا؛
از واکسیناسیون عمومی تا اعمال شیوهنام ههای بهداشتی

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
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.
استم رار عذر پس از تیمم بدل از غسل
کسی که وظیفه اش تیمم بدل از غسل است و تا مدتی آب ب رای او
ضرر دارد ،آیا ب رای هر نماز واجب باید تیمم کند یا یک مرتبه تیمم ب رای
آن مدت ،کافی است؟
جواب :کسی که وظیفه اش تیمم است ،تا زمانی که عذ ِر مجو ِز 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 (ب رای اعمال مشروط به
تیمم کند و وضو
طهارت) باید مجددا بدل از غسلّ ،
تیمم
باشد،
معذور
هم بگیرد و اگر از گرفتن وضو هم
ّ
دیگری نیز بدل از وضو انجام دهد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  22بهمن ) 1400
انتشار روزنامه رسمي كشور ( 1323ش)
رحلــت فقيــه جليــل ،آيــت َّ
الل «حســين نجفــي اهــري»
( 1345ش)
پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي اي ران (1357ش)
عمليــات كوچــك فتــح  4توســط ســپاه پاســداران انقــاب
اســامي (1365ش)
موافقــت نامــه يالتــا دربــاره ط ــرح نهايي ب راي شكس ــت آلمــان از
ط ــرف روزولــت ،چرچيل و اســتالين امضاء شــد( 1323ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  9رجب ) 1443
تولــد «عب ــدي بي ــك ش ــي رازي» ملقــب بــه «نويــدي» مــورخ
بــزرگ اي ران ــي ( 921ق)
شهادت «عزالدين سيد حسين» عالم لبناني( 963ق)
رحلــت مجتهــد بــزرگ ش ــيعه آيــت َّ
الل «محمــد حس ــن آل
ياســين» ( 1308ق)
انتشــار مجلــه «دانشــكده» بــه مدي ريــت ملــك الشــع راء
بهــار( 1336ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  11فوریه ) 2022
آغــاز حكومــت امپ راتــوري و ســلطنت اولي ــن امپ راتــور ژاپــن
( 660ق.م)
تولد «توماس آلوا اديسون» مخترع نابغه امريكايي (1847م)
يدان معــروف
دكار ْت» فيلســوف و رياضــ 
درگذشــت « ِرن ِــه ْ
ف رانســوي (1650م)
پايان كنف رانس «يالتا» در اواخر جنگ جهاني دوم (1945م)
آزادي «نلس ــون مانــدال» رهب ــر كنگ ــره مل ــي اف ريقــا از زن ـدان
آپارتايــد (1990م)
مــرگ «ســرگئي آيْ ِزن ِشْ ــتايْ ْن» كارگــردان معــروف ســينماي
جهــان (1948م)

رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان
ایمــان و اعتقــاد قلبــی مــردم ،وحــدت تمــام
اقشــار جامعــه و رهب ــری پیامبرگونــه امــام راحل
را از رمــوز اصلــی پیــروزی انقــاب اســامی
عنــوان کــرده و افزودنــد :رمــز بقــای انقــاب
اســامی نی ــز ب ــر همی ــن محورهــا خواهــد بــود.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه
اســتان مــردم را مدافــع اصلــی نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی و از نس ــل جــوان بــه عنــوان
ســرمایه های اصلــی نظــام و الیــق قدردانــی
یــاد و خاط رنشــان کردنــد :ایــن جوانــان هماننــد
جوانــان دوران انقــاب در صحنــه هــا حاضــر
هســتند.
همچنیــن رزمایــش کمــک مومنانــه
شهرســتان بســتان آبــاد بــه مناســبت دهــه
مب ــارک فج ــر بــا حضــور نماینــده ول ــی فقی ــه
در اســتان برگــزار شــد.
در ایــن رزمایــش  ۵۵۰بس ــته مــواد غذای ــی
بــه ارزش  ۲۰۰میلیــون تومــان کــه بــا کمــک
خیــران شهرســتان بســتان آبــاد و بســیجیان
پایــگاه هــای مقاومــت و گــروه هــای جهــادی
و س ــپاه ناحی ــه بس ــتان آبــاد جمــع آوری شــده
بــود بی ــن گ ــروه هــای هــدف توزیــع شــد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ارتبــاط تصویــری
بــا جلس ــه ســتاد مل ــی مقابلــه بــا کرونــا بــا حضــور
رئی ــس جمهــور ،گزارش ــی از آخ ریــن وضعی ــت بیماری
کرونــا در اســتان ارائــه کــرد و از آمادگــی کامــل
بیمارســتانها و م راکــز درمان ــی اســتان ب ـرای مواجهــه
بــا مــوج ششــم کرونــا خب ــر داد.
ـرم بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاض ــر
عابدیــن خ ـ ّ
 13شهرســتان اســتان در وضعیت زرد 7 ،شهرستان در
وضعی ــت نارنج ــی و یــک شهرســتان در وضعیت قرمز
کرونای ــی ق ـرار دارنــد ،افــزود :تع ـداد بیمــاران بس ــتری
در بیمارســتانهای اســتان 443 ،نف ــر اســت و از نظ ــر
تختهــای بیمارســتانی بــرای افزایــش احتمالــی
بیمــاران ،وضعی ــت مناس ــبی داریم.
وی درخصــوص آخ ریــن آمــار واکسیناســیون در
اســتان نی ــز گفــت 92 :درصــد از جمعی ــت اســتان دوز
اول 84 ،درصــد دوز دوم و  35درصــد دوز ســوم را تزریــق
کردهانــد و اســتقبال خوب ــی از دوز ســوم شــده اســت.
خــرم بــا بیــان اینکــه میــزان فوت یهــای کرونــا
ّ
در اســتان نســبت بــه قبــل از آغــاز مــوج ششــم
افزایــش نداشــته اســت ،افــزود :در حــال حاض ــر تعـداد
فوت یهــای کرونــا در اســتان روزانــه حداکث ــر دو نف ــر
اســت و در برخ ــی روزهــا نی ــز هی ــچ مــورد فوت ــی ثبت
نشــده اســت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی از آمادگــی کامــل

بیمارســتانهای دولتــی ،خصوصــی و نیروهــای
مس ــلح اســتان ب ـرای مواجهــه بــا مــوج ششــم کرونــا
خب ــر داد و گفــت :یــک بیمارســتان نی ــز ویژه کــودکان
پی شبینــی شــده و تــاش کردهایــم از همــه
ظرفی تهــای درمانــی اســتفاده کنیــم.
وی درخصــوص کنتــرل ورود و خــروج از مبــادی
مــرزی اســتان نیــز گفــت :شــیوهنامههای ابالغــی
ســتاد مل ــی کرونــا بــه طــور کامــل در دو نقطــه مرزی
جلفــا و نــوردوز و م ــرز ه وای ــی ف ــرودگاه تب ریــز رعایــت
م یشــود.
ـرم خاط رنشــان ک ــرد :مـدارک واکس ــن یا تس ــت
خـ ّ

 PCRتمــام مس ــاف ران از مب ــدأ ورود کنترل م یشــود
و در صورت ــی کــه ف ــردی مبتــا یــا مشــکوک بــه ابتال
باشــد ،تحــت ق رنطینــه ق ـرار م یگی ــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هفتــه حــدود  5ه ـزار
نف ــر از ط ریــق  16پ ــرواز خارجی از ف ــرودگاه بی نالمللی
تب ریــز ت ــردد م یکننــد ،گفــت :جمعیت هــال احمر
و دانشــگاه علــوم پزشــکی تب ریــز کنترلهــای الزم را
در ایــن ف ــرودگاه انجــام م یدهنــد؛ متأســفانه تس ــت
 PCRحــدود  20درصــد از مس ــاف ران در ایــن فرودگاه
مثب ــت اســت کــه اقدامــات قانون ــی الزم ب ـرای ایــن
اف ـراد بــه دقــت اعمــال م یشــود.
خــرم اظهــار داشــت :مــرز زمینــی نــوردوز هــم
ّ
روزانــه شــاهد ورود و خ ــروج  250خــودروی ســنگین
اســت کــه خوش ــبختانه رعایــت ش ــیوهنامهها در ایــن
نقطــه م ــرزی بس ــیار خــوب اســت و کمت ریــن اف ـراد
مبتــا را در ایــن م ــرز داریــم.
وی بــا بی ــان اینکــه ط ــرح شــهید ســلیمانی در
اســتان در حــال انجام اســت ،افــزود :مشــکلی از لحاظ
کنت ــرل اف ـراد دارای عالئــم بیمــاری و هماهنگ ــی بین
دســتگاهها نداریــم و آمادگ ــی کامــل ب ـرای مواجهــه
بــا مــوج ششــم کرونــا در اســتان ایجــاد شــده اســت.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

نخستینجلسهشورایسیاستگذاریکنگره
بینالمللیعالمهطباطبایی(ره)درتب ریزبرگزارشد

نخس ــتین جلس ــه شــورای سیاســتگذاری کنگره
بیــن المللــی عالمــه طباطبایــی (ره) بــا حضــور
مس ــئولین نهادهای آذربایجان ش ــرقی در تب ریــز برگزار
شــد.
آدینــه تب ریــز بــه گـزارش خبرگـزاری حــوزه در این
جلس ــه که بــا حضــور مس ــئولین نهادهــای مختلف
همــکاری کننــده در برگ ـزاری کنگ ــره بی ــن الملل ــی

عالمــه طباطبای ــی (ره) بــه عن ـوان اعضــای شــورای
سیاســت گذاری و همچنین اعضای پیوســته مجمع
عالــی حکمــت اســامی شــعبه آذربایجــان برگــزار
گردیــد ،ضمن تش ـریح نحوه برگـزاری کنگ ــره و پیش
نشس ـتها ،وظایــف دبیرخانــه تب ریــز مــورد تش ـریح
ق ـرار گرفــت.
در ادامــه احــکام اعضــای حقوقــی و حقیقــی
شــورای سیاســتگذاری توســط آیــت اهلل ســید
محمــد غــروی ،عضــو جامعــه مدرســین حــوزه
علمی ــه قــم ،حجــت االســام و المس ــلمین حس ــن
رمضانــی عضــو هیئــت مدیــره مجمــع عالــی
حکمــت اســامی ،حجــت االســام و المس ــلمین
س ــید محمــد عل ــی آل هاشــم نماینــده ول ــی فقیه
در اســتان آذربایجــان شــرقی اعطــا گردیــد.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

عنوان كتاب :نقش شيعه در فرهنگ
و تمدن اسالم و اي ران
کتاب «نقش شيعه در فرهنگ
وتمدن اسالم و اي ران» توسط دكتر
علي اكبر واليتي از رجال سياسي،
علمي،فرهنگي و پزشکی كشورمان
تدوين گرديده و به همت «موسسه
انتشارات امير كبير» در سال ۱۳89
فیپا گرفته و در 1106صفحه و با
 1000نسخه به زيور چاپ آراسته
شد .هم اكنون نيز پاسخگوي
بخشي از نياز اهل علم و فرهنگ مي باشد .اثر حاضر كوششي است،
دربازخواني تاريخ فكرو فرهنگپيروانو محبان اهلبيتعليهم السالم
و بازشناساندن سهمي كه عالمان شيعه در شكل گيري تمدن اسالمي
داشتهاند.
تبيين علمي نقش شيعه در فرهنگ و تمدن اسالم و اي ران در
مجموعه حاضر به دو ط ريق ذيل صورت پذيرفته است:
*شناساندننقشتعيينكنندهحوزههاومدارسعلميشيعه،طي
قرون متمادي ،در گسترش و تعميق فرهنگ و تمدن اسالمي
*معرفي آثار و خدمات برجسته دانشمندان بنام و رجال شيعه در
شاخههايگوناگون
نگارنده كتاب در مقدمه اثر حاضر چنين مي نويسند« :تاملي در
تاريخ اسالم نشان مي دهد كه از ابتداي شكل گيري تمدن اسالمي (قرن
دوم هجري) تاكنون ،هيچ گاه حوزه هاي گوناگون فرهنگي و تمدني از
حضور بزرگان شيعه خالي نبوده .اين امر خود سندي است از عمق تاريخ
عقالنيت و مدنيت شيعه كه به قدمت تاريخ اسالم است .طرفه اينكه
اي رانيان سهم بزرگي در اين ميان دارند ،همچنان كه در كليت تمدن
اسالمي نيز اي رانيان ،در مقايسه با ساير ملل مسلمان ،نقش بيشتري ايفا
كرده اند» .در ادامه مولف گ رانقدر ضمن بررسي تاريخ معاصر و ارزيابي
مبارزات مردم اي ران عليه استعمار چنين بيان مي كنند« :در طول تاريخ
استعمار ،هيچ گاه حتي ب راي زماني كوتاه كشور ما مستعمره نشد».
ايشان با اشاره به تالش استعمار و عدم موفقيت آنان ب راي تحت سلطه
ق رار دادن اين سرزمين دليل ناكامي دشمنان را حاكميت تشيع و نفوذ
علما و زنده نگه داشتن ياد و خاطره عاشورا و انتظار فرج عنوان نموده و
مي نويسند« :بدون ترديد از همه تالش ها و توطئه هاي آنها مهم ت ر،
تقابل با اسالم و فرهنگ اسالمي اي ران و تشيع و نفوذ علما بود و يكي
از راه هاي آنان ب راي مبارزه با موضوع اسالم در اي ران ،بهادادن اغ راق آميز
به تاريخ اي ران قبل از اسالم و ناديده گرفتن پس از آن و زيرسوال بردن
تشيعاي رانيانبود».
در مجموعه حاضر ضمن اشاره به چگونگي گسترش تشيع و انديشه
شيعي در اي ران و پس از بررسي اجمالي سيري تاريخي در مقدمه كتاب،
به كنار هم ق رار گرفتن هويت اي راني و اسالمي در عصر صفويه اشاره
شده و چنين بيان گرديده است كه« :صفويه هويت تحول يافته اي راني
را بازتع ريف كرده و اقوام جذب شده در اين كشور را به عنوان اي راني
پذيرفت .نوروز را در كنار عاشورا ،شاهنامه خواني را در كنار تعزيه خواني و
پرده خواني را در كنار ورزش هاي زورخانه اي ترويج كرد و غلظت شيعي
عرفان و عرفاني تشيع را بيشتر كرد».
فهرست تفصيلی اثر مشتمل بر دو فصل کلي با عناوين «فصل اول:
نگاهي به تاريخچه حوزه ها و مدارس علمي شيعه و فصل دوم :روش
ها ،مواد و منابع درسي حوزه هاي علميه شيعه» است كه در اين دو
فصل به نقش مدارس و حوزه هاي علميه شيعه در گسترش علوم
پرداخته شده است.
در فصل اول از مجموعه به معرفی حوزههای علمی ه :مکه ،مدینه،
ک ربال ،کوفه ،بصره ،یمن ،زیدیه یمن ،اندلس ،حِ لّه ،حوزه شیعی بغداد،
نجف اشرف ،جبل عامل ،جِ ّزین و مدرسه ُج بیع و َک َرک نوح پرداخته
شده است .نويسنده محترم در ابتداي فصل اول كتاب چنين مي
نويسند« :عالوه بر تشكيل اولين حوزه علمي در عصر حض رات
صادقين(اوايل قرن دوم هجري) نخستين گروهي كه به تاسيس و
بناي مدارس و دانشگاه هاي اسالمي اقدام كرد شيعيان بودند» .نويسنده
سپس نخستين دولت شيعي اسماعيلي فاطمي (567-297ق ).بازگو
نموده و به راه اندازي دانشگاه االزهر و كتابخانه دارالحكمه يا دارالعلم را در
اين دوران اشاره مي كند.
در فصل دوم از كتاب حاضر نویسنده مواد و متون درسی ازجمله علوم
ت ربیتی ،ادبیات ،حدیث و درایه ،رجال ،فقه ،اصول فقه ،تفسی ر ،منطق،
فلسفه ،کالم ،عرفان ،ریاضی و نجوم و طب را مورد بررسی ق رار داده است.
فصل دوم كه عمده ت رين بخش كتاب را شامل مي شود به شرح روش
ها ،مواد و منابع درسي حوزه هاي علمي شيعه و به تبع آن زندگي و
آثار علما ،دانشمندان ،فقها و هنرمندان متاثر از مكتب تشيع اختصاص
دارد .نويسنده در ابتداي اين فصل آورده است« :از دي رباز در نهاد كهن
حوزه،عالماندينب راساسمسئوليتيكهدرخوداحساسميكردند،در
ف راگيري و ارزيابي انديشههاي نو كوتاهي نم يكردند .آنان همان گونه كه
از آموزگاران معصوم خود آموخته بودند ناآشنايي با دانش هايي چون علم
يدانستند و
هيئت و تش ريح را سبب كوردلي در قبال خداوند هستي م 
دانشهايتج ربيراغيردينينميشمردند».
این كتاب در صدر موفق ت رین و پرفروش ت رین آثار منتشر شده در
حوزه تبیین علمی نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ای ران ق رار
گرفته و تا کنون ده بار تجدید چاپ و به زبان های ع ربی ،تركی ،انگلیسی،
ف رانسه و روسی ترجمه شده است .موفقیت این اثر به سبب توجه خاص
نويسنده آن به محوریت ای رانیان در پیروی از افكار و اندیشه های واالی
اهل بیت (ع) و غافل نشدن از نقش آنان در تكوین فرهنگ و تفكر
شیعه بوده است.
دكتر والیتی در این اثر هویت ای رانی امروز را آمیخته ای همگون و
غیرقابل انفكاك از دو عنصر اساسی میهنی و مذهبی معرفی می كند
و غنای فرهنگی ای رانیان شیعه را علت اصلی دوام ای ران در ف راز و نشیب
حوادث تاریخی می داند.

صحيفه نور امام خميني (ره)
پیــام حضرت امام بــرای تبریک پیــروزی انقالب
اسالمی در چهارمین ســالگرد آن ،کوتاه اما زیبا و اثر
بخش است:
زمان 20 :بهمن  25 /1361ربیع الثانی 1403
ن
مکان :ته ران ،جمارا 
موضوع :تبریک یوم َّ
ن
الل  22بهم 
ن
مخاطب :ملت ای را 
بسم َّ
الل الرحمن الرحی م
بیســت و دو بهمن ســرآغاز پیروزی ملت ای ران بر
مســتکب ران و غارتگــران 22 ،بهمن ســرآغاز برچیده
شدن دستگاه ستمگری طاغوتیان ،و  22بهمن سرآغاز
حکومت َّ
الل بر جهان 22 ،بهمن سرآغاز ب راف راشته شدن
پرچم عدالت اسالمی و بیداری مستضعفان ،بر کشور و
ملت بزرگ ای ران و بر جمیع مسلمانان و مستضعفان و
محرومان مبارک باد.
روح َّ
ی
الل الموسوی الخمین 
(صحیفه امام ،ج ،17ص)298 :

جاذبه هاي گردشگري
بارگاه امامزاده اسماعیل میانه

«آرامــگاه امامــزاده اســماعیل» ،یکــی از جاذبههــای
گردشــگری مذهب ــی و بس ــیار محب ــوب در شهرســتان میانــه
اســت کــه در ضلــع جنوب ــی مس ــجد جامــع ایــن شهرســتان و
در قــرن  ۸هجــری قمــری احــداث شــده اســت.
م ــردم و عاشــقان اهــل بي ــت عصمــت و طهــارت (ع) ارادت
خــاص و ويــژه اى بــه ايــن امامـزاده و عظيــم الشــان دارنــد و در
فرصتهــاى مقتض ــى ايــن ارادت خالصانــه خــود را تقديم ايشــان
ميکننــد م ــردم اعتقــاد دارنــد کــه امامـزاده س ــيد اســماعيل از
ن ـوادگان حض ــرت امــام جعف ــر الصــادق (ع) اســت کــه نس ــب
ش ـريفش عب ــارت اســت از:
اســماعيل ابــن جعف ــر محمــد االط ــروش ابــن عل ــى ابــن
الحس ــن بــن عل ــى الخــارص ابــن محمــد الديب ــاج ابــن االمــام
جعف ــر الصــادق(ع) نــام مبارکــش اســماعيل و لقــب ش ـريفش
کمــال الديــن اســت.
ســطح خــارج گنب ــد امامـزاده تــا چندی پی ــش با کاش ــیهای
فی ــروزهای رنــگ تزیی ــن شــده بــود ول ــی اکنــون در پ ــی تعمیر
و نوســازی اساس ــی آن اکث ــر ایــن خصوصی ــات از بی ــن رفــت
و ســاختمان آن از نــو بــه ط ــرز جالــب و بــا س ــبک معمــاری
پیش ــرفته و آمیختــه بــا فرهنــگ و هن ــر اســامی تجدیــد بنــا
شــد.بقعه جدیــد امام ـزاده اســماعیل بــا هن رنمائ ــی قلمزنــان
ماه ــر اصفهــان در ســال  1378جایگزیــن بقعه قدیم ــی گردید.
گلدســته ایــن مس ــجد و امام ـزاده بــه ارتفــاع  13مت ــر و قط ــر
قاعــده پائین ــی  3.5مت ــر م ــی باشــد کــه در ســال 1258قم ــری
بدســت «ع ــوض اوغلــو بای رامعل ــی» ســاخته شــده اســت .گویــا
کتیب ــه ای روی ایــن گلدســته وجــود داشــته اســت کــه بــه
تاریــخ و ســازنده آن اشــاره شــده بــود ولــی نتوانســتیم آنــرا
ببینی ــم .گویــا آن ـرا برداشــته انــد.
امام ـزاده اســماعیل درطــول زمــان دچــار تغیی ـرات زیــادی
شــده و تاحــدودی اث ــر متروكــه و ازبی ــن رفتــه بــود ول ــی بــا این
حــال درســال  1354ش ــروع به بازســازی اين اث ــر تاريخی،مذهبی
شــده واكنــون ســاختمان ونمــای فعل ــی آن بازســازی شــده ودر
مع ــرض ديــد عمــوم ق ـرار دارد .امام ـزاده اســماعيل كــه بنــام
مقب ــره كمــال الديــن شــهرت دارد درجنــوب مس ــجد جامــع
ميانــه واقــع شــده و متصــل بــه آن ميباشــد ديوارهای ایــن بناء
باآج ــر ســاخته شــده وگنب ــد و روپــوش داردكــه ســطح خارج ــی
آن بــا كاش ــيهای في ــروزه ای رنــگ پوش ــيده شــده است.وســعت
داخل ــی بقعــه در حــدود  30مترم ربــع () 5/5*5/5وارتفــاع آن
تاپــای گنبد  4/5متر اســت.بلندی گنبد6متر ميباشــد.درديوار
شــمالی بقعــه دری بــه مس ــجد جامــع بــاز م ــی شــود كــه
دربــاالی آن كتيب ــة ســنگی موجودوعب ــات زي ــر روي آن كنــده
شــده اســت :اهلل،محمد،علی،هــذه روضــه سي دالشــهداءكمال
الديــن بــن س ــيدمحمدبن امــام جعفرصــادق (ع)در تاريخ ســنه
 923ظهورشــد.
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