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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
و  امکانـات  تمـام  دشـمن  گفتنـد:  تبریـز  جمعـه  امـام 
قابلیت هـا را در تمـام عرصه هـا بـا هدف کنترل و مهـار انقالب 
و تبدیـل کـردن مانایـی انقالب بـه براندازی به کار بـرده که به 

حمـداهلل تاکنـون توفیقی نداشـتند.
سـیدمحمدعلی  والمسـلمین  حجت االسـالم  حضـرت 
آل هاشـم در خطبه هـای عبـادی و سیاسـی نمازجمعـه تبریز 
کـه بـا حضـور پرشـکوه نمازگـزاران و بـا رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی در مصـالی اعظـم حضـرت  امام خمینـی)ره( تبریز 
برگزار شـد، با تشـریح یک سـاله دسـتاوردهای انقالب در طول 
یکسـال اخیـر اظهـار کردند: بـا رفتـن ترامـپ و روی کارآمدن 
حـزب دموکـرات، یک رویه سـنتی در مقابـل مخالفانش ایجاد 
شـد و بـا راهبـرد فشـار حداکثـری بـا مهـار حداکثـری تغییر 
رویـه یافـت از ایـن رو طراحـی ایـن راهبرد بـه گونـه ای صورت 
گرفـت کـه در نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران در چنـد حوزه 

دچـار چالش شـود. 
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: اوال تـالش بـرای از بر سـر کار 
آمـدن دولتـی کـه آنهـا می خواهند بـود و دوما مقـرر کردند تا 
بـا راه انداختـن یـک جنگ مذهبی در افغانسـتان ایـران را وارد 

این معرکـه کنند. 
رئیـس شـورای فرهنگ عمومـی آذربایجان شـرقی  گفتند: 
سـومین برنامه آنها همان سـرمایه گذاری صهیونیسـت ها روی 
کومولـه و دموکـرات بـود تا بلکـه بتوانند از این طریـق به نظام 

بزنند.   ضربه 
خطیـب نمـاز جمعه تبریـز ادامه دادنـد: چهارم، در مسـاله 
درگیـری ارمنسـتان و جمهـوری آذربایجـان  می خواسـتند تـا 
اختالفـات قومیتـی شـعله ور شـود و به تبـع آن تقابـل ایران و 

آذربایجـان ایجاد شـود. 
دادنـد:  ادامـه  آذربایجان شـرقی  در  ولی فقیـه  نماینـده 
در حرکـت دیگـر حمـالت بـزرگ و پـی در پـی سـایبری بـه 
تاسیسـات و مراکـز حسـاس را در برنامـه خـود قـرار دادنـد و 
همچنیـن التهـاب آوری در بـازار ارز و طـال و  برهـم زدن امنیت 

داخلـی ایـران توسـط صهیونیسـت ها را ایجـاد کردنـد. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان متذکـر شـدند: 
دشـمنان می خواهنـد بـا جنگ هراسـی و نشـان دادن ایران به 

عنـوان برهـم زننـده، کل دنیا را سـرگرم سـازند.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان ابـراز کردند: خداوند همیشـه 
بـا ایـران و  نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی اسـت و بـه حول 
قـوه الهـی ایـن مـا هسـتیم کـه بـه پیـروزی نهایـی خواهیم 

رسید.
خطیـب جمعه تبریـز اذعان داشـتند: دسـتاوردهای انقالب 
در  مـادی  دسـتاوردهای  همیـن  ولـی  نیسـت  مـادی  فقـط 
بخش هـای پیشـرفت چشـمگیر داشـته اسـت ولـی گاهـا در 

برخـی بخش هـا نیـز عقـب ماندگی هایـی بـود.
ایشـان گفتنـد: دشـمن تمـام امکانـات و قابلیت هـا را در 
تمـام عرصه هـا بـا هدف کنتـرل و مهار انقـالب و تبدیل کردن 
مانایـی انقـالب بـه براندازی انقـالب به کار برده کـه به حمداهلل 

تاکنون توفیقی نداشـتند. 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان ادامـه دادنـد: نقطـه درگیـری 
همـان جنـگ شـناختی و ادراکـی و راهبرد شـناخت از بیانات 
رهبـر عظیـم الشـان اسـت از ایـن رو اگـر بخواهیـم جنـگ 

خطرنـاک را بدانیـم بایـد بـا جهـاد تبیین آشـنا شـویم. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان گفتنـد: رویکرد 

قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ خورشـیدی علیه محمدرضا پهلوی 
یکـی از وقایـع مهـم تاریـخ معاصـر ایـران به شـمار مـی رود کـه اعتراضات 
پی درپـی مردمـی در سراسـر ایـران را به دنبال داشـت و باعث زیادتر شـدن 

شـعله انقالب و ضعیف تر و شـکننده تر شـدن رژیم پهلوی شـد.
جرقـه سلسـله قیام هـای مردمـی در ۱۳۵۶ خورشـیدی از قیـام مردم 
قم در ۱۹ دی همین سـال زده شـد. پس از آن مراسـم چهلم این شـهیدان 
انقـالب پشـت سـر هم تاریخ سـاز می شـد و بدیـن ترتیب از طـرف برخی 
از روحانیـون مقیـم قـم اعالمیه هایـی منتشـر شـد و در ایـن اعالمیه ها از 
مردم درخواسـت شـد که به مناسـبت چهلمین روز شهید شـدن، مبارزان 
انقالبـی در اعتـراض هـای ۱۹ دی ۱۳۵۶ خورشـیدی در قم اقدام به تعطیل 
مغازه هـا کـرده و مجالـس گرامیداشـت و عـزاداری برپا دارند، ایـن روحانیون 
کوشـیدند، ایـن اعتراضـات را بـه صورت سراسـری در ۲۹بهمـن اعالم کنند 
در این خصوص گزارشـگر ساواک)سـازمان اطالعات و امنیت کشـور( با ارایه 
فهرسـتی از اقدامات صورت گرفته در قم و دیگر شـهرها به طور مبسـوط 
بـه حـوادث تبریـز پرداختـه و در بخشـی از آن می نویسـد: در ۲۸ بهمـن 
۱۳۵۶خورشـیدی از طـرف چنـد تـن از روحانیـون سرشـناس شـهر تبریز 
اعالمیـه ای منتشـر و در آن اعالم شـد که به مناسـبت چهلمیـن روز واقعه 
قـم مجلس یادبود در مسـجد میرزا یوسـف مجتهدی تبریز برگـزار خواهد 
شـد، بنابرایـن در ۲۹ بهمـن ۱۳۵۶ کـه با چهلـم فاجعه قـم در ۱۹ دی هم 
زمـان بـود در بسـیاری از شـهرهای کشـور، به ویـژه در قم مجالـس ختم و 

سـوگواری همراه بـا اعتراضاتی آغاز شـد.
در ۲۹ بهمـن ۱۳۵۶خورشـیدی بازارهـای شهرسـتان های تبریـز، مراغـه، 
اهـر، سـراب، آذرشـهر و خسروشـاه تعطیل شـد، همچنیـن در ایـن روز نیز 
قـرار بـود سـاعت ۱۰ صبـح مردم در مسـجد میـرزا آقا یوسـف مجتهد گرد 
آینـد. دعـوت بـرای ایـن تجمـع، از طرف آیـت اهلل قاضـی و دیگـر از علمای 
تبریـز صـورت گرفته بود. در آن روز، سـرگرد حق شـناس رییس کالنتری بازار 
بـا حضـور در محـل بـه مـردم اعالم کـرد، متفـرق شـوند. در این میـان، او با 
منـع کـردن خادم مسـجد از باز کردن در مسـجد بـرای حضور مـردم، الفاظ 
زشـتی دربـاره آن مکان مقدس بر زبـان آورد. در این شـرایط، جوانی از جوانان 
غیرتمنـد تبریـز بـه نـام محمد تجال کـه از پـاره کـردن اعالمیه و سـخنان 
توهیـن آمیـز ایـن مأمور به هیجان آمده بـود، تکه آجری را از زمین برداشـت 
و بـه طـرف او پرتاب می کرد. پس از آن، حق شـناس با اسـلحه کمری خود، 
محمد را به شـهادت رسـاند. شـهادتی که آغازگر قیامی شـد که در نهضت 
انقـالب اسـالمی، از آن بـا عنـوان »حماسـه ۲۹ بهمن مـردم تبریـز« یاد می 
شـود. محمد تجالیی در حقیقت نخسـتین شـهیدی بـود کـه در آن روز به  
دسـت سـرگرد حق شـناس به شـهادت رسـید. به دنبال این جریانات، مردم 
بـه خـروش آمـده و جنازه شـهید تجالیی را باالی دسـت گرفتـه و تظاهرات 
گسـترده ای را آغـاز کردنـد. حرکـت مـردم بـه طـرف مرکز شـهر آغاز شـد و 
جوانان پرشـور و انقالبی با آتش زدن سـینماها، مقر حزب رسـتاخیز و بانک 
صـادرات )کـه در اختیـار بهایـی ها بوده( خشـم خود را نسـبت بـه رژیم بروز 
دادنـد، آنهـا بزرگ ترین تخریب در پاسـاژ پهلوی به راه انداختند، این پاسـاژ از 
مراکز فسـاد و فحشـا بود و در آن، شـراب فروشـی ها، قمارخانه ها و رستوران 
هـای این محل به آتش کشـیده شـدند و با شـعار »مـرگ بر شـاه« و »درود 
بر خمینی« خط قرمزها را شکسـتند. فریدون هویدا در کتاب سـقوط شـاه 
مـی نویسـد: »هنوز مدتی از واقعه قم نگذشـته بـود که در ۲۹ بهمـن ۱۳۵۶ 
چندیـن هـزار تـن از مردم تبریز به عنوان بزرگداشـت چهلم کشـته شـدگان 
حادثـه قـم دسـت به تظاهـرات زدند و بـه دنبـال آن نیز شورشـی پدید آمد 
کـه بنـا به گفته شـاهدان عینی، در خـالل آن بـرای اولین بار شـعار »مرگ 

بر شـاه« شـنیده شد.
بنابرایـن تمام شـهر دسـت بـه تظاهـرات زد و نیروهای شـهربانی تاب و 
تـوان هیـچ گونـه مقابلـه  ای را نداشـتند. مـردم تـا مدتـی کنترل شـهر را از 
دسـت مأمـوران رژیم خارج کردند. حوالی ظهر به دسـتور »آزموده«؛ اسـتاندار 
آذربایجـان، ارتـش وارد عمـل شـد و با کامیون هـای پر از سـرباز و تانک های 
خود صحنه ای خونین به وجود آورد و ده ها معترض را به شـهادت رسـاند و 

صدهـا انقالبی را مجـروح کردند.
بـه گزارش سـاواک شـورای هماهنگـی اسـتان آذربایجان شـرقی  به طور 

ادامه در صفحه۳ادامه در صفحه۲

یادی از قیام 29 بهمن تبریز

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

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

شکست پروژه فشار حداکثری بر ایران

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 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

0360662008006
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ادامه از صفحه اول

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

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در 
مراسم بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر در تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در 
همایش ساالنه فعاالن فضای مجازی سپاه امامت تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
 و امام جمعه تبریز در اختتامیه کنگره بزرگداشت سرداران  و 700 

شهید شهرستان مرند

دیدار امیردریادار شهرام ایرانی فرماندهی نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

مراسم معارفه امام جمعه شهرستان خداآفرین با حضور 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در 
مراسم گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر در شهرستان هریس

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در یادواره 
شهدای بخش تسوج و شهید شاخص استانی در سال 1400 روحانی 

شهید حجت االسالم   اسماعیل زاده در مسجد جامع تسوج

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
 و امام جمعه تبریز در مراسم گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر در 

مسجد امیرالمومنین خسروشهر

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از 
خانواده شهدا و روحانیت شهرستان هریس

همایش مرزبان عقیده و ایمان، بزرگداشت آیت اهلل حاج 
شیخ غالمحسین تبریزی)عبد خدایی( با حضور و سخنرانی 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

انقالب اسالمی ایران، خط بطالن به 
کدخدایی آمریکا کشید

شکست پروژه فشار حداکثری 
بر ایران

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
ــرگان رهبــری  ــردم آذربایجــان شــرقی در مجلــس خب نماینــده م
گفــت: انقــالب اســالمی ایــران، خــط بطــالن بــه کدخدایــی آمریــکا 

. کشید
ــه مناســبت ۲۲  ــی ب ــی ملکوت حجــت االســالم والمســلمین عل
بهمــن در ســخنرانی قبــل از خطبــه نماز جمعــه، در مصــالی اعظم 
امــام خمینــی )ره( تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه دنیــای اســتکبار بعــد 
ــد:  ــادآور ش ــد ی ــا می دان ــک دنی ــود را مال ــی دوم خ ــگ جهان از جن
هم اکنــون اســتکبار در قالــب آمریــکا خــود را کدخــدای دنیــا می داند 
و بعضــاً بعضــی عناصــر خودفروختــه در داخــل بــه ایــن فکــر دامــن 

می زننــد.
ــم،  ــول کنی ــکا را قب ــی آمری ــکا و کدخدای ــر آمری ــه داد: اگ وی ادام
یعنــی قبــول می کنیــم، انقــالب ۲۲ بهمــن ۵۷ بی ثمــر بــوده، بــه 
خــون شــهدا و ارزش هــای امــام حســین خــط بطــالن کشــیده ایم 
ــول  ــکا را قب ــیطره آمری ــت س ــردم تح ــدن م ــل ش ــت ذلی و درنهای

می کنیــم.
ــمن  ــاله دش ــیطنت ۴۳ س ــه و ش ــت: دسیس ــی گف ملکوت
بــرای مــا درس بزرگــی داد و آن ایــن اســت کــه حفــظ وحــدت، 
ــا خواهــد  ــراغ راه م ــا چ ــری تنه ــت از رهب ــی و تبعی یکپارچگ

بــود.
وی ادامــه داد: بعــد از گذشــت ۴۳ ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی 
ایــران، غیــرت مــردم ایــران اجــاره نمی دهــد تــا از اهــداف واالی انقــالب 

دســت بکشیم.
نماینــده مــردم آذربایجــان شــرقی در مجلــس خبــرگان رهبــری با 
اشــاره بــه ایســتادگی تمام قــد مــردم در راســتای تحکیم نظــام در ۴۳ 
ــا عنایــت خــدا می توانیــم از  ــراز امیــدواری کــرد: ب ســال گذشــته، اب
زنجیر هــای دشــمن رهــا شــویم و گشایشــی در زندگــی مــردم ایجاد 
کنیــم. خــادم ایــن ملت بــودن در دنیــا و آخرت اجــر دارد و مســئوالن 
تمــام ســعی و تــالش خــود را بایــد هزینــه کننــد تــا امیــد مــردم را 

ــد. روشــن نگه دارن
ــته  ــر گذش ــاره ب ــا اش ــی ب ــلمین ملکوت ــالم والمس ــت االس حج
ــردم گفــت: ایمــان  ــداری م ــوم و اســتحکام پای ــن مرزوب درخشــان ای
ــرای همــه  مــردم نشــانگر ایــن اســت کــه ایــن نظــام یــک الگــو ب

ــان اســت. جه
وی ادامــه داد: دشــمن زمانــی بــا انقــالب اســالمی ایــران مخالفــت 
نمی کنــد کــه حــس کنــد مــا وجــود نداریــم و در بی راهــه هســتیم؛ 
پــس اگــر دشــمن، دسیســه کــرده و تحریــم را افزایــش می دهــد بــه 

منزلــه ایــن اســت کــه مــا قوی هســتیم.
ــرگان رهبــری  ــردم آذربایجــان شــرقی در مجلــس خب نماینــده م
گفــت: ملــت ایران در ســایه تبعیــت از رهبر خود، سرنوشــت منطقه 
را تغییــر داد چراکــه کل دنیــا خواســتار تغییــر در ســوریه شــد و این 
جمهــوری اســالمی ایــران بــود کــه نقشــه آن هــا را نقــش بــر آب کرد.

ــتار  ــمنان خواس ــام دش ــه تم ــی ک ــد: در حال ــادآور ش وی ی
تغییــرات در یمــن بودنــد ایــن نظام جمهــوری اســالمی ایــران بود 

ــرد و پشــت یمــن ایســتاد. کــه مقاومــت ک

مقابلـه با دشـمن و تشـخیص کجایـی در رابطـه با این 
جهـان قرار داشـتن و ایسـتادن اسـت.

خطیـب جمعـه تبریز در ادامـه با تبریک یـوم اهلل ۲۲ 
بهمـن و تبریـک ایـن روز بـه روح پرفتـوح امـام راحـل و 
حضـور حضـرت آیت اهلل خامنـه ای و مردم ایـران، گفتند: 
اسـت و  اخیـرا چـاپ شـده  کتـاب سـرود چهل سـاله 

می توانیـد آن را تهیـه کنیـد. 
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای حفظ 
انقـالب راه هـای مختلفی وجـود دارد که از آنهـا می توان 
بـه اطاعـات از رهبـری و تـداوم راه امـام پافشـاری روی 
اصـول و معنـوی امـام و حفظ و تقویت با خـدا و اخالص 
در عمـل اشـاره کـرده، ادامـه دادنـد: وحـدت و انسـجام 
ملی، تقویت دشمن شناسـی، استکبارسـتیزی و خسـته 
نشـدن تـا رسـیدن بـه آرمان های امـام، عدم مشـغولیت 
بـه زرق و بـرق دنیـا و تـالش بـر سـازندگی و اجـرای 
عدالـت اجتماعـی و کاهـش فاصلـه اجتماعی، اقـدام بر 
طـرد کامـل فرهنـگ غربـی و غیـره از راه هـای اسـتمرار 

اسـت.  انقالب 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان با اشـاره بر 
اینکـه هـر کسـی بخواهـد بـه تقـوای الهـی برسـد باید 
عدالـت برپـا کنـد، گفتند: از راه های رسـیدن بـه عدالت، 

مبـارزه با فقـر و فسـاد اقتصادی اسـت. 
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی در خطبه های 
عبـادی بـا بیـان اینکـه از خداونـد بخواهیم تـا تعهد در 
تربیـت فرزنـدان را رعایت کنیـم، گفتند: کـودکان ذخایر 
مـا هسـتند و ایجـاد حـس مسـوولیت پذیری، تعهـد، 

ایمـان در آنهـا بسـیار پراهمیت اسـت. 
ایشـان با اشـاره بـه روز پـدر و فرصتی برای بوسـیدن 
دسـت پدرهـا گفتنـد: امسـال برنامـه اعتـکاف هماننـد 
سـال های قبـل وجـود ندارد ولی بـه صورت محـدود و با 
رعایـت پروتکل های بهداشـتی در مسـجد جامـع برنامه 

اعتـکاف برگزار خواهد شـد. 
خطیـب نماز جمعه تبریز یادآور شـدند: روح شـهدای 
عملیـات والفجـر کـه ایـن روزهـا برای آنهاسـت، شـاد و 

قریـن رحمت الهی باشـد. 

میز خدمت ادارات مسکن وشهرسازی ،
راهداری و حمل ونقل جاده ای ، بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی و شهر داری تبریز 
در پیش از خطبه های نماز جمعه در

 مصالی اعظم حضرت امام خمینی )ره( تبریز
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ادامه از صفحه اول

یادی از قیام 29 بهمن تبریز

فوق العاده تشـکیل و تصمیم گرفته شـده که واحدهایی از نیروهای مسـلح 
نظامـی بـرای کمک بـه مأمورین انتظامـی وارد عمل شـوند. آنها بـا اعزام به 
خیابان ها اقدام به تیراندازی کرده و تعدادی را به شـهادت رسـاندند. در سـند 
دیگری درباره آمار شـهدا، مجروحان و دستگیرشـدگان حوادث ۲۹ بهمن آمده 
اسـت: تـا کنـون ۶ نفـر از اخاللگـران کشـته شـده و ۱۲۵ نفر نیز مجـروح و 

تعـداد ۲۱۰ نفر دسـتگیر گردیده اند.
اگرچـه در برخـی منابع رسـمی رژیـم از جملـه روزنامه کیهـان و روزنامه 
رسـتاخیز، تعداد شـهدا را ۶ تا ۹ مورد ذکر کرده بودند اما بسـیاری از مورخان 
بـا توجـه به ابعاد و وسـعت قیام و کشـتاری که نیروهای امنیتـی و مأموران 
سـاواک بـه راه انداختـه بودند، اعتقاد داشـتند کـه تعداد شـهدا و مجروحان 
بیشـتر از ۱۰۰ تن بودند البته بسـیاری از مردم از ترس این  که مجروحانشـان 
به دسـت سـاواک بیفتـد، از انتقال آنان به بیمارسـتان خـودداری کرده بودند 
همچنیـن در مورد تعداد دسـتگیر شـدگان آمـار و ارقامی میـان ۵۰۴ تا ۶۰۸ 

تن ذکر شـده اسـت.
همچنین باید گفت بسـیاری از مقامات حامی محمدرضا پهلوی بر این 
بـاور بودنـد کـه این شـورش هـا از طرف کمونیسـت ها بر پا شـده اسـت از 
جملـه ایـن افراد جمشـید آموزگار بود کـه طغیان مردم تبریـز را برانگیخته 
شـده بـه دسـت بیگانگان برشـمرد و اشـاره به شورشـی  ها کـرد و گفت که 
همـه ایـن افراد از آن طـرف مرز آمده بودند. وزیر مشـاور کابینه او در مجلس 
اظهار داشـت: »آشـوب و بلوای تبریز را کمونیسـت های شناخته شـده به راه 
انداختنـد.« خـود محمدرضـا پهلـوی هم از زدن برچسـب  بـر چهره نهضت 
اصیـل اسـالمی تبریـز ابـا نکـرد و در گفـت و گویـی کـه چنـد روز بعـد با 
خبرنگار بی. بی. سـی داشـت گفت: »شـورش های قم و تبریز نتیجه اتحاد 

نامقدس بین کمونیسـت ها و اشـخاص بسـیار مرتجع اسـت.«
واکنش مراجع تقلید به قیام ۲۹بهمن

بالفاصلـه بعـد از قیام ۲۹ بهمن، مراجع تقلید، علمـا و روحانیت مبارز در 
شـهرهای مختلـف به خصوص تهـران و قم به حادثه خونیـن تبریز واکنش 
نشـان دادنـد.  امـام  خمینـی  )ره( در پیامی  خطـاب  به  اهالـی  آذربایجان  که 
بـه تعبیـر ایشـان »غمنامه« بـود، فرمودند: سـالم بر اهالی شـجاع و متدین 
آذربایجـان عزیـز. درود بـر مـردان برومنـد و جوانـان غیرتمند تبریـز. درود بر 
مردانـی کـه در مقابل دودمان بسـیار خطرناک پهلوی قیـام کردند و با فریاد 
»مـرگ بـر شـاه« خط بطالن بـر گزافه گویی های او کشـیدند. زنده باشـند 
مـردم مجاهـد عزیز تبریز که با نهضت عظیم خود، مشـت محکـم بر دهان 
یـاوه گویانـی زدنـد که با بوق هـای تبلیغاتی، انقالب خونین اسـتعمار را که 
ملـت شـریف ایـران بـا آن صـد در صد مخالف اسـت، مـن نمی دانـم با چه 
زبانـی بـه اهالی محترم تبریـز و به مادران داغدیده و پدران مصیبت کشـیده 
تسـلیت بگویـم، بـه یاری خدا آثـار این رژیم ضِد اسـالمی محـو خواهد کرد.

همچنین امام )ره( به مناسـبت چهلم شـهدای تبریز، پیامـی صادر کرد 
کـه در بخشـی از آن آمده اسـت: »کشـتار بی رحمانه قم، ایـران را به هیجان 
درآورد و تبریـز عزیـز را بـه قیـام همگانـی مردانـه در قبال ظلـم و بیدادگری 
کشـاند و کشـتار دسـته جمعـی تبریز ملت غیـور ایـران را چنان تـکان داد 
که در آسـتانه انفجار اسـت؛ انفجاری که دسـت اجانب را به خواسـت خدای 
متعال برای همیشـه قطع کند. انفجاری که انتقام مظلومان را از شـاه بگیرد 
و دودمـان سـیاه پهلوی را برای همیشـه از تاریخ ایران محـو کند و این ننگ 

را از صفحـه آن بزداید«.
آیت اهلل سـیدعبداهلل شـیرازی  از دیگر علمای برجسـته مشهد بود که به 
مناسـبت ایـن روز اعالمیـه صادر کرد ایشـان در این بیانیه به  مسـووالن امور 
تذکـر دادنـد کـه  در مقابل  خواسـته های  دینی  و مذهبی  و حقوق  مشـروعه  

ملـت  نباید چنین  عکس العملی  نشـان  داد.
آیت اهلل گلپایگانی  نیز با ارسـال  نامه ای  سرگشـاده  به  علمای  تبریز ضمن  
تسـلیت  اعـالم  کردنـد دیگـر نمی تـوان  مـردم  را بـا برنامه هـای  مرتجعانه  و 
حقارت بخـش  ۲۵۰۰ سـاله  پیـش  اقنـاع  کـرد و مرتجعان  نمی توانند شـعائر 
دوره  جاهلیت  را که  توحید اسـالم  و احکام  قرآن  بر آنها خط  بطالن  کشـیده  
تجدید نمایند... دوران  حکومت  فردی  و اسـتبدادی  به  پایان  رسـیده  و ملت ها 

از حقـوق  حقه  خود دفـاع  می نمایند.«
آیـت اهلل مرعشـی  نیز با صدور نامه ای  سرگشـاده  به  علمـای  تبریز، ضمن  
ابـراز »تأثـر و تأسـف  شـدید« از »ضـرب  و جرح  و قتـل  عـده ای  از مؤمنین  و 
مسـلمانان« تبریـز، »دفاع  از حریم  اسـالم  و جامعه  روحانیـت« را »وظیفه  هر 
فرد مسـلمان« دانسـت  و »وظیفه  روحانیون« را »نگه داری  و حراست  از حریم  
اسـالم  و قـرآن« اعـالم  کـرد و اضافه  کرد که  همیـن  روحانیون  بودنـد که  »در 
حملـه  عثمانی هـا بـه  آذربایجـان  در قصبه  چالـدران  جان  خـود را از دسـت  
دادنـد« و در »حملـه  ازبـک  و افاغنه  به  خراسـان  و حمله  عثمانی  به  شـهرها 
و نیـز حملـه  بیگانگان  به  جنـوب  و در همه  حـال  آنان  بـرای  دفاع  پیش قدم  
بوده انـد.« و در پایـان  افـزود: ما جداً مصـادر امور را مقّصر حـوادث  قم  و تبریز 
می دانیـم  و از آنـان  می خواهیـم  زندانیـان  بی گنـاه  و فضال و مدرسـینی  که  
بی جهـت  در تبعیـد به  سـر می برنـد هر چه  زودتر مسـتخلص  و بـه  اوطان  

خود برگردانده  شـوند.
بـه هـر حال عـالوه بـر روحانیـون کشـتار مـردم تبریز بـه وسـیله رژیم 
پهلـوی موجـی از اعتراضات و مخالفت ها را در سراسـر کشـور به وجـود آورد. 
مـردم شـهرهای مختلـف در حمایـت از قیـام مـردم تبریز و محکـوم کردن 
رژیـم بـه خیابان ها آمدند و مراسـم متعددی را در بزرگداشـت قیام ۲۹ بهمن 
تشـکیل دادنـد. در ارومیه مردم ضمن برپایی تظاهرات، یاد شـهدای تبریز را 
گرامی داشـتند در خوزسـتان و شـیراز عزای عمومی اعالم شد؛ بجنوردی ها 
در تظاهـرات خـود از رژیم پهلوی اعالم برائت کردند؛ در خوی و سـیرجان نیز 
مردم به کشـتار تبریز واکنش نشـان دادند؛ مردم کرج ضمن برپایی مراسـم 
یادبـود شـهدای تبریـز اقدام به صـدور اعالمیه هایـی در این ارتبـاط کردند و 
در مشـهد برگـزاری مراسـم عیـد نوروز تحریم شـد. اما مهم تریـن واکنش به 
کشـتار مردم تبریز در نوروز ۱۳۵۷خورشـیدی رقم خورد؛ جایی که مردم یزد 

در خیزشـی سراسـری چهلم شـهدای تبریز را برگزار کردند.
منابع:

۱. زندگینامـه سیاسـی امـام خمینـی از آغـاز تـا هجـرت بـه پاریـس، 
محمدحسن رجبی، سازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

.۱۳۶۹ تابستان 
۲. اسـناد انقـالب اسـالمی، تهیـه و تنظیم مرکز اسـناد انقالب اسـالمی، 

جلـد اول، چـاپ اول، پاییـز ۱۳۷۴ جلد دوم و سـوم.

دیدگاه ها در مورد قیام ۲۹ بهمن تبریز به سال 1۳۵۶

حجت االسالم سید صالح هاشمی

انقالب اسالمی ایران
به روایت قرآن و حدیث

قسمت دوم

حجت االسالم سید داوود روحانی حسینی

ــود؛ چــرا کــه  ــی ب ــران ، اســالمی و مذهب ــردم ای ــام م  ۱- قی
پایگاههــای آن مســاجد بــود و رهبــری آن را مراجــع و علمــاودر 

رآس آن امــام خمینــی بعهــده داشــتند
۲- ۲۹ بهمــن ۵۶ یــک نقطــه آغازیــن مردمــی بــرای انقــالب 
اســالمی بــه تبعیــت از حــوزه قــم محســوب می شــود. پــس از 
قیــام مــردم تبریــز، ســخنرانان و خطبــا بــا بیــان آتشــین خــود، 
ــه  ــور توجــه، در هم ــط در خ ــرح و بس ــا ش ــز را ب ــرای تبری ماج
ــوی  ــتین الگ ــا، نخس ــک معن ــه ی ــد و ب ــش کردن ــهرها پخ ش
مبارزاتــی عرضــه شــد و بــا تــداوم حماســه ها تــا ۲۲ بهمــن ۵۷، 
پیــروزی انقــالب اســالمی را بــه ارمغــان آورد. ۳- قیــام ۲۹ بهمــن 
ــالب  ــی انق ــه های اساس ــی از ریش ــوان یک ــه عن ــز ب ــاه تبری م
ــا«  ــیوع ســنت »چهلم ه ــود ؛ چــون باعــث ش ــران ب اســالمی ای
ــر  ــهر دیگ ــه ش ــهری ب ــی را از ش ــام مردم ــد و قی ــور ش در کش
ــا،  ــیرازی ها، جهرمی ه ــا، ش ــب یزدی ه ــه ترتی ــرایت داد و ب س

ــتند. ــا خاس ــران به پ ــه ای ــاً هم ــا و نهایت کازرونی ه
ــام  ــت اهلل ام ــوار انقــالب اســالمی، حضــرت آی ــر بزرگ ۴- رهب
خامنــه ای در ســفر بــه تبریــز، در ســخنرانی خــود در بــازار تبریز 
فرمودند:ایــن تبریــز، همــان تبریــزی اســت کــه نخســتین ضربــه 
ــم  ــوز ه ــرد و هن ــم وارد ک ــردم ق ــد از م ــاه بع ــر ش ــر پیک را ب

ــارزان و مجاهــدان اســت.  ســرآمد مب
ــر  ــی تصمیــم ب  ۵- بــا صالحدیــد آیــت اهلل قاضــی طباطبای
ــن روز شــهدای ۱۹ دی شــهر  ــن شــد، در  بزرگداشــت چهلمی ای
ــه  ــذا ب ــود . ل ــزار ش ــز برگ ــتی در تبری ــس بزرگداش ــم ، مجل ق
ــا  ــه ای ب ــاه ۱۳۵۶ اعالمی ــه ۲۸ بهمــن م ــن مناســب، جمع همی
عنــوان دعــوت مــردم بــه برگــزاری مراســم چهلــم شــهدای قم در 
ــی و در ســطح شــهر پخــش شــد، ایــن اعالمیــه  مســجد قزل ل
ــت اهلل  ــه آی ــون از جمل ــا و روحانی ــن از علم ــای ۱۱ ت ــه امض ب
ــروی، آیــت اهلل قزلجــه ای، آیــت  ــی، آیــت اهلل غ قاضــی طباطبای
اهلل انگجــی و ... رســیده بــود. ۶- ســاعت ۹ صبــح روز ۲۹ بهمــن 
۵۶، مــردم جهــت شــرکت در مراســم اربعیــن در مقابــل مســجد 
ــد، در  ــروع مراســم بودن ــر ش ــد و منتظ ــع کردن ــی تجم ــزل ل ق
ــد  ــزی گفتن ــت آمی ــا لحــن اهان ــن شــاه ، ب ــن حــال، مآموری ای
ــه  ــت ب ــل اهان ــاب تحم ــه ت ــردم ک ــد! م ــجد را ببندی ؛ درِ مس
ــه  ــتند. و ب ــواب نگذاش ــت او را بی ج ــتند، حرک ــجد را نداش مس
جســارت مآموریــن پاســخ  دانــد و بــا شــعارهای تنــد . بــه حرکت 
در آمدنــد. در ایــن هنــگام، مآموریــن شــاه شــروع بــه تیرانــدازی 
ــه   ــه در آن روز ب ــهیدی ک ــن ش ــی، اولی ــد تجالی ــد، محم  کردن

ــه  ــردم ب ــید. م ــهادت  رس ــه ش ــناس ب ــق  ش ــرگرد ح ــت س دس
خــروش آمــده و جنــازه شــهید تجالیــی را بــاالی دســت گرفتــه 
و تظاهــرات گســترده ای را آغــاز کردنــد. حرکــت مــردم به ســمت 
ــش  ــا آت ــی ب ــور و انقالب ــان پرش ــاز شــد و جوان ــز شــهر آغ مرک
زدن ســینماها و مشــروب فروشــی ها و مقــر حــزب رســتاخیز و 
بانــک صــادرات )کــه در اختیــار بهائی هــا بــوده( خشــم خــود را 
نســبت بــه رژیــم بــروز داده و بــا شــعار »مرگ بــر شــاه« و »درود 
ــی« خــط قرمزهــا را شکســتند. تمــام شــهر دســت  ــر خمین ب
بــه تظاهــرات زد و نیروهــای شــهربانی تــاب و تــوان هیــچ گونــه 
مقابلــه ای را نداشــتند. مــردم تــا مدتــی کنترل شــهر را از دســت 
مأمــوران رژیــم خــارج کردنــد. حوالــی ظهر به دســتور »آزمــوده«؛ 
ــا کامیون هــای  ــش وارد عمــل شــد و ب اســتاندار آذربایجــان، ارت
ــه وجــود  ــن ب ــرباز و تانک هــای خــود صحنــه ای خونی ــر از س پ

ــر را شــهید و زخمــی. آورد و ده هــا نف
۷- واکنش شخص شاه نسبت به این قیام:

بــا توجــه بــه اینکــه تبریــز از لحــاظ جغرافیایــی بــه شــوروی 
ســابق نزدیــک اســت، رژیــم شــاه از ایــن امــر ســوء اســتفاده کرد 
و قیــام تبریــز را بــه عوامــل خارجی از جمله کمونیســم نســبت 
ــی  ــه دلیل ــا، هیچ گون ــن ادع ــات ای ــرای اثب ــم ب ــه رژی داد. البت

ــه مــواردی همچــون  ــا اســتناد ب نداشــت و تنهــا می خواســت ب
ــی  ــات انحراف ــر پیشــه وری و ســایر جریان حکومــت ســید جعف
ــود، قیــام تبریــز را هــم شــبیه  کــه در ایــن منطقــه روی داده ب

آن هــا قلمــداد کنــد.
۸- واکنش حضرت امام خمینی )ره(:

»ســالم بــر اهالــی شــجاع و متدیــن آذربایجــان عزیــز! درود بــر 
مــردان برومنــد و جوانــان غیرتمنــد تبریــز! درود بــر مردانــی کــه 
در مقابــل دودمــان بســیار خطرنــاک پهلــوی قیــام کردنــد و بــا 
ــای  ــه گویی ه ــر جزاف ــر شــاه« خــط بطــالن ب ــرگ ب ــاد »م فری
ــا  ــز، کــه ب ــز تبری ــردم مجاهــد عزی ــده باشــند م او کشــیدند! زن
ــی  ــان یاوه گویان ــر ده ــم ب ــت محک ــود مش ــم خ ــت عظی نهض
زدنــد کــه بــا بوق هــای تبلیغاتــی، »انقــالب خونیــن اســتعمار« 
ــا آن صــد در صــد مخالــف اســت  ــران ب را کــه ملــت شــریف ای
»انقــالب ســفید شــاه و ملــت« می نامنــد و ایــن نوکــر اجانــب و 
خــود باختــۀ مســتعمرین را نجــات دهنــده کشــور می شــمارند...

ــه  ــز و ب ــرم تبری ــی محت ــه اهال ــی ب ــا چــه زبان ــم ب مــن نمی دان
مــادران داغدیــده و پــدران مصیبــت کشــیده، تســلیت بگویــم. با 
چــه بیانــی ایــن قتــل عام هــای پــی در پــی را محکــوم کنــم... .

اگــر جوانــان سلحشــور و آزاد مــردان، مســلمان قیــام کننــد و 
هدفشــان برقــراری عــدل و کوتــاه کــردن دســت چپاولگــران و آزادی 
کشورشــان از ســلطه کفــر جهانــی باشــد، همــان گونــه کــه امــام 
ــن، زمینه ســاز  ــردم مشــرق زمی ــود: م ــان خــود فرم ــر )ع( در بی باق
ــان  ــل جه ــود مل ــج( و موع ــرت مهدی )ع ــی حض ــت جهان حکوم

ــوده، )قتالهــم شــهداء( کشته هایشــان شــهید اســت. ب
همــان گونــه کــه امــام خمینــی )ره( خطــاب به ملت مســلمان 
مصــر گفتــه بودنــد: »بــه خیابان هــا بریزنــد و بــه حکومــت نظامی 
ــد کشــته های انقــالب  ــز مانن ــان نی ــد کشــته های آن ــا نکنی اعتن
ــب  ــه نای ــان ک ــود ایش ــتند« رهنم ــهید هس ــران ش ــالمی ای اس
ــلمین  ــر مس ــد و رهب ــع تقلی ــج( و مرج ــرت مهدی)ع ــام حض ع
ــات  ــداکاری در راه نج ــالب و ف ــرای انق ــوزی ب ــد، مج ــان بودن جه
ــدل  ــت ع ــراری حکوم ــاز برق ــالمی و زمینه س ــرزمین های اس س

ــت. ــج( اس ــرت مهدی )ع ــی حض جهان
 *عنایات حضرت مهدی  )عج( به انقاب اسامی

از آنجــا کــه انقــالب شــکوهمند اســالمی، مــورد تاییــد رســول 
ــت  ــار عنای ــرت می باشــد، آث ــی آن حض ــت )ع( گرام خــدا و اهل بی
ــوژه، و  ــی شــدن کودتــای ن ــر را در کشــف و خنث خداونــد و پیامب
ــوان  ــس می ت ــه معجــزه آســای طب ــون و حادث توطئه هــای گوناگ
دیــد و بــاور داشــت: همان گونــه کــه از ناحیــه مقدســه از حضــرت 
ــَن  ــُر ُمْهِملِی ــا َغْی َّ ــد: )...إِن ــه فرمودن ــیده اســت ک ــج( رس مهدی )ع
ْوَاُء َو  لُِمرَاَعاتُِکــْم َو اَل نَاِســیَن لِذِْکرُِکــْم َو لـَـْو اَل َذلـِـَک لََنــزََل بُِکــُم الــأَّ

اْصَطلََمُکــُم الْْعــَداُء...( احتجــاج طبرســی ج۲، ص۴۹۵.
)... مــا نســبت بــه شــما بی توجــه نیســتیم و شــما را فرامــوش 
نمی کنیــم و اگــر چنیــن نبــود، بالهــا بــر شــما نــازل می شــد، و 

دشــمنان، شــما را ریشــه کــن می نمودنــد...(
بنابرایــن هــر نــوع توطئــه  برانــدازی و مشــکلی کــه ســر راه این 
ــر  ــج( ب ــرت صاحب الزمان )ع ــه حض ــده، از ناحی ــاد ش ــالب ایج انق
ــس و  ــای طب ــن ریزه ه ــات و ش ــاد و نب ــده و ذرات جم ــرف ش ط
ــی  ــای آمریکای ــا و هلی کوپتر ه ــه هواپیماه ــرا ک ــان آن صح طوف
ــام  ــات ام ــی و توجه ــت اله ــز عنای ــزی ج ــد، چی ــم کوبی را در ه

ــت. ــوده اس ــج( نب عصر )ع
ــی  ــن قوم ــا م ــد: »گوی ــی فرماین ــالم م ــه الس ــر علی ــام باق ام
ــود را  ــق خ ــرده، ح ــروج ک ــن خ ــرق زمی ــه از مش ــم ک را می بین
ــاره حــق خــود را  ــه آنــان نمی دهنــد، دیگــر ب ــی ب می طلبنــد، ول
می خواهنــد و بــه آنــان نمی دهنــد، وقتــی چنیــن دیدنــد ســالح 
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 به کســی تحویــل نخواهنــد داد و اینان کشته هایشــان 

شــهیدند«
* خاطره ای از مرحوم آیت اهلل بهاءالدینی 

حجت االســالم شــیخ حســین کاشــانی در شــرح حــال مرحــوم 
ــد؛  ــد می نویس ــان آن مرجــع فقی ــی  )ره(، از زب ــت اهلل بهاءالدین آی
معظــم لــه تعریــف کردنــد، بــا جمعــی از فضــال و علمــای حــوزه 
علمیــه قــم در مــورد پیشــبرد نهضــت، جلســاتی داشــتیم، چون 
ــا را  ــای م ــت آمده ــد و رف ــا بودن ــب م ــورن ســاواک در تعقی مام
کنتــرل می کردنــد، قــرار گذاشــتیم جلســات خــود را در یکــی از 
ــدور از چشــم ماموریــن  باغ هــای اطــراف قــم برگــزار کنیــم تــا ب
ــه همــه  ــاغ را ب ــم، نشــانی ب ــری کنی جمــع شــویم و تصمیم گی
ــک  ــاغ ی ــدیم، در آن ب ــر ش ــل حاض ــاعت درمح ــر س ــم، س دادی
ــر  ــود کــه قســمتی از ســردر آن چــوب و حصی ــاق کوچــک ب ات
بــود، مــن کــه روبــروی در ورودی نشســته بــودم، ســردرب ورودی 
اطــاق توجهــم را بــه خــود جلــب کــرد، دیــدم یــک عنکبــوت از 
ــردد،  ــر می گ ــد و ب ــی می کن ــد، نگاه ــرون می آی ــود بی ــه خ الن
ــرد و  ــی می ک ــد نگاه ــد، می آم ــی وارد می ش ــت کس ــر وق ه
ــر می گشــت، تــا ایــن کــه یــک نفــر مشــکوک وارد شــد و مــا  ب
او را نمی شــناختیم، ایــن بــار عنکبــوت مثــل ایــن کــه منتظــر 
ــردن آن  ــت گ ــرد و پش ــا ک ــودش را ره ــاال خ ــان ب ــود از هم او ب
شــخص افتــاد و او را گزیــد و فریــاد او بلنــد شــد، او را بلنــد کردند 
و لباســش را در آوردنــد و عنکبــوت را کشــتند، امــا زهــر عنکبوت 
کار خــود را کــرده بــود و شــخص مشــکوک را کشــته بــود، وقتــی 
ــوده،  ــوم شــد ایــن شــخص مامــور ســاواک ب ــا شــدیم، معل جوی
هدفــش نفــوذ در جلســه مــا بــوده اســت کــه مامــور الهــی مانــع 
کار او شــد و او را بــه ســزای عملــش رســاند، مــن متوجــه شــدم 
کــه خداونــد از ایــن نهضــت حفاظــت می کنــد، و ایــن عنکبــوت 
هــم بــا انجــام ایــن ماموریــت بــه قیمــت مــرگ خــود از انقــالب 

حمایــت کــرده اســت.
ــه برکــت  ــون ب ــود، اکن ــی شــده ب ــه کــه پیش بین همــان گون
خون هــای پــاک شــهدای ایــن مــرز وبــوم، انقــالب اســالمی ماننــد 
خورشــیدی در دنیــا نورافشــانی می کنــد و بعــد از رحلــت جانســوز 
خمینــی کبیر،خلــف صالــح او آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای پرچم 
پرافتخــار اســالم نــاب را بــه دوش گرفتــه و انشــاء اهلل بــا رهبری های 
داهیانــه خــود آن را بــه دســت مبــارک صاحــب اصلــی آن، حضرت 

حجــت  بــن الحســن العســکری )عج(خواهــد داد.

اجرای برنامه سرود توسط گروه نسیم والیت در پیش از خطبه های 
نماز جمعه در مصالی اعظم حضرت  امام خمینی )ره(
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) ۲۹ بهمن 1400 (
 اتصال راه  آهن شمال به جنوب ایران )۱۳۱۵ش(

ــن روز  ــبت چهلمی ــه مناس ــز ب ــلمان تبری ــردم مس ــام م قی
شــهداي ۱۹ دي قــم )۱۳۵۶ش(

تأسیس حزب جمهوري اسالمي )۱۳۵۷ش(
برگــزاري مرحلــه اول انتخابــات ششــمین دوره مجلــس شــوراي 

ــالمي )۱۳۷۸ش( اس
ــات آن  ــان فارســی در دانشــکده ادبی در دانشــگاه رُم کرســی زب

کشــور ایجــاد شــد)۱۳۵۳ش(
ــرای ششــمین ســال متوالــی در  قهرمانــی تیــم ملــی ایــران ب

ــی کشــتی آزاد )۱۳۹۵ ش( جــام جهان
ــا  ــا کــوه دن ــران - یاســوج در برخــورد ب ســقوط هواپیمــای ته

ش(  ۱۳۹۶(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) 16 رجب 1443 (
  درگذشت »ابن خیرون« محدث مسلمان)۵۳۹ ق(

ــي در  ــوي و عثمان ــواي صف ــن ق ــدران« بی ــوع جنــگ »چال  وق
ــز)۹۲۰ ق( ــي تبری نزدیک

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی
 ) 18 فوریه ۲0۲۲ (

ــي  ــته ایتالیای ــک دان برجس ــا« فیزی ــاندر ولت ــد » الکس   تول
)۱۷۴۵م(

 تولــد »لوتــر بوربنگ« محقــق و طبیعي دان برجســته امریکایي 
)۱۸۴۹م( )ر.ک: ۴ سپتامبر(

ــوب  ــه جن ــي ب ــارز مراکش ــي« مب ــم ریف ــد »عبدالکری  تبعی
افریقــا)۱۹۲۶م(

ــا  ــتعمار بریتانی ــوغ اس ــا« از ی ــتقالل »گامبی ــي و اس  روز مل
)۱۹۶۵م(

 مــرگ »رابــرت اُپنهایِْمــر« فیزیک دان شــهیر امریکایي و ســازنده 
بمب هســته اي )۱۹۶۷م(

 مــرگ »میــکل آنـْـژْ« نقاش و مجســمه  ســاز بلنــدآوازه ایتالیایي 
)۱۴۷۵م(

یخشی از پیام پرشور امام خمینی
 به مناسبت قیام اهالی آذربایجان  در ۲۹ بهمن 1356

سالم بر اهالی شجاع و متدین آذربایجان عزیز! درود بر مردان برومند 
و جوانان غیرتمند تبریز! درود بر مردانی که در مقابل دودمان بســیار 
خطرناک پهلوی قیام کردند و با فریاد »مرگ بر شــاه« خط بطالن بر 
جزافه گوییهای او کشیدند! زنده باشند مردم مجاهد عزیز تبریز، که با 
نهضت عظیم خود مشت محکم بر دهان یاوه گویانی زدند که با بوقهای 
تبلیغاتی انقالب خونین استعمار را که ملت شریف ایران با آن صد درصد 
مخالف است »انقالب سفید شاه و ملت« می نامند و این نوکر اجانب و 

خودباخته مستعِمرین را نجات دهنده کشور می شمارند.
مردَکی نجات دهنده کشــور است که مخازن بزرگ ثروت این ملت 
مظلوم را دو دستی تقدیم اجانب نموده، و آن پول ناچیز را که می گیرد 
تقدیم می کند و در مقابل، آهن پاره هایی می گیرد که هیچ دردی از 
ملت دوا نمی کند! آن شخصی نجات دهنده است که با مصونیت دادن 
اتباع اجانب، کشور را از حیثیت ساقط و به شکل مستعمره عقب افتاده 
درآورده است! مردَکی حافظ آزادی ملت است که در سرتاسر کشور، احدی 
را حق یک کلمه حقگویی و انتقاد نمی دهد و پلیس ننگینش بر سر 
این ملت مظلوم سایه افکنده! شاهی عدالت گستر است که در هر چند 
گاهی، با قتل عام، ملتی را به عزا می نشاند! من نمی دانم با چه زبانی به 
اهالی محترم تبریز و به مادران داغدیده و پدران مصیبت کشیده تسلیت 
بگویم؛ با چه بیان این قتل عامهای پی در پی را محکوم کنم. من از مقدار 
جنایات و عدد مقتولین و مجروحین اطالع صحیح ندارم ولی از بوقهای 
تبلیغاتی معلوم می شود که جنایتها بیش از تصور ما است. با این وصف، 
شاه افراد پلیس را که به قتل عام به دلخواه او دست نزده اند به محاکمه 
می خواهد بکشد. خاطره بسیار أسف انگیز قم هنوز ما را در رنج داشت 
که فاجعه بسیار ناگوار تبریز پیش آمد که هر مسلمی را رنج داد و ما را 
به سوگ نشاند.اهالی معظم و عزیز آذربایجان - ایّدهم اهلل تعالی - بدانند 
که در این راه حق و استقالل و آزادی طلبی و در حمایت از قرآن کریم 
تنها نیستند؛ شهرهای بزرگ چون شیراز، اصفهان، اهواز و دیگر شهرها و 
ُمقدم از همه قم مرکز روحانیت و پایگاه حضرت صادق - سالم اهلل علیه 
- و تهران بزرگ با آنها هم صدا و هم مقصد، و همه و همه در بیزاری از 
دودمان پلید پهلوی شریک شمایند. امروز شعارها در کوچه و برزن هر 
شهر و هر ده، »مرگ بر شاه« است و هر چه عمال کثیف کوشش می 
کنند که جنایات را از مرکز اصلی که شــاه است منحرف و به دولت یا 

مأموران متوجه کنند، کسی نیست که باور کند.
عجب آنکه از قرار مسموع هیأتی از دستگاه به آذربایجان آمده است 
که بیخبری شــاه را از این جنایات اعالم کند و آن کس که احتمال آن 
را بدهد کیست جز سازمانیها و اعضای مجلسین که آنها هم احتمال 
نمی دهند و تظاهر به خــالف می کنند. از خداوند تعالی اصالح امور 
مسلمین و رفع شــّر اشرار و محو آثار این دودمان را خواهانم. و السالم 

علیکم و رحمۀ اهلل. 
صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۵۳ - ۳۵۵

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان 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

ــا  ــاالر ب ــره آق ــه مقب ــال ۸۱ در محوط ــوزه در س ــن م ای
گــردآوردن ســنگ گورهــای تاریخــی و منحصر به فــردی 
کــه در گورســتان های اطــراف مراغــه وجــود داشــت، 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
 ایــن محوطــه به خاطــر آن کــه بــزرگان ، عارفــان و 
ــان  ــا هم ــاالر ی ــه آق ــن شــده اند ب ــه در آن دف ــیوخ مراغ ش
بــزرگان مشــهور شــده اســت.در ســال ۱۱۷۵ پــس از مــرگ 
ــان  ــه در زم ــلطان – ک ــل الس ــتور ظ ــه دس ــاح ب میر فت
زندیــه زندگــی می کــرده و هیــچ ربطــی بــه مســعود میــرزا 
ــه  پســر ناصرالدیــن شــاه کــه بیشــتر از ۱۵۰ ســال بعــد ب
ــره  ــدارد- در ایــن محــل دفــن و بنــای مقب ــد ن ــا می آی دنی

ــود. ــاخته می ش ــش س برای
ــی  ــه اســت و یک ــاری زندی ــر از معم ــگاه متاث ــای آرام  بن
ــار در ۱۲۴۷ در ابتــدای  ــی اســت کــه یک ب از بناهــای زیبای
ــت و  ــل مرم ــور کام ــه ط ــار ب ــاه قاج ــن ش دوران ناصرالدی

بازســازی شــد. 
ــر  ــش ۱۶ مت ــر ضلع ــی و ه ــار ضلع ــا چه ــاختمان بن س
ــه  ــه ب ــری قرین ــای آج ــنگی و طاق نم ــای س و دارای ابزاره

ــر اســت. ــج مت ــاع پن ارتف

موزه  آقاالر

ــام  ــرقی و ام ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
جمعــه تبریــز گفتنــد: واقعیــات دوران جنگ تحمیلی 
بایــد بــدون کوچک تریــن شــائبه و تحریــف بــه 

ــود.  ــل ش ــوان منتق ــد و ج ــل های جدی نس
ــر  ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــرت  ــرقی حض ــه در آذربایجــان ش ــی فقی ــده ول نماین
ــی آل  ــید محمدعل ــلمین س ــالم والمس ــت االس حج
هاشــم در یــادواره ۲۳۱ شــهید شهرســتان هریــس بــا 
بیــان اینکــه ایــران اســالمی بــه برکــت خون شــهدا در 
مقابــل دشــمنان ایســتاده اســت، افزودنــد: ایســتادگی 
مقتدرانــه ایــران در مقابــل دشــمنان، دســتاورد بســیار 
بــزرگ دفــاع مقــدس اســت و شــاید پــس از چنــد دهه 
بعضــی چیزهــا را فرامــوش کنیــم، امــا شــهدا هیــچ 
وقــت فرامــوش شــدنی نیســتند و تجلیــل از پــدران 
و مــادران شــهدا تجلیــل از فرهنــگ شــهادت اســت.

رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان یکــی از 
ــف مهــم پیشکســوتان دفــاع مقــدس را انتقــال  وظای
ــف  ــای تحری ــائبه ه ــه دور از ش ــرات آن دوران ب خاط
ــه نســل جــوان برشــمرد و اظهــار داشــتند: در ایــن  ب
راســتا مــوزه هــای آثــار شــهدا را بایــد در همه شــهرها 
ــی  ــان خیل ــر جوان ــون ب ــم چ ــر کنی ــتاها دای و روس
ــز  ــور نی ــان ن ــای راهی ــه کاروان ه ــر دارد و البت تاثی
ــان  ــر در آشــنا کــردن جوان یکــی از برنامــه هــای موث
ــد  ــاع مقــدس اســت کــه بای ــا فرهنــگ شــهدا و دف ب

ــری شــود. پیگی
ــا  ــتان ب ــه اس ــای علمی ــوزه ه ــورای ح ــس ش رئی
ــف  ــهدا وظای ــل ش ــا در مقاب ــه م ــه هم ــان اینک بی
ســنگینی بــر عهــده داریم، یــادآور شــدند: وظیفــه اول 
انتشــار وصیــت نامــه شــهدا در جامعــه و نیــز آمــوزش 
راه و روش و منــش شــهدا بــه دانــش آمــوزان اســت تــا 
بداننــد ایــن مملکــت چــه روزهــای ســختی را پشــت 

ســر گذاشــته و بــه اینجــا رســیده اســت.
ایشــان ادامــه دادنــد: وظیفــه دیگــر نــگارش 
خاطــرات فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس و مقاومــت 

بــرای نســل جدیــد اســت، تــا جوانــان و نوجوانــان بــا 
ــر  ــن فک ــت آشــنا شــوند و ای ــار و مقاوم ــگ ایث فرهن
ــان دوران  ــل جوان ــا مث ــان م ــه جوان ــت ک ــی اس غلط
ــی  ــزش های ــا ری ــه م ــتند؛ گرچ ــدس نیس ــاع مق دف
ــم  ــادی ه ــای زی ــش ه ــل روی ــی در مقاب ــم ول داری
ــان  ــوان مدافع ــه عن ــا ب ــروزه جــوان هــای م ــم؛ ام داری
حــرم، جنگــی را کــه دشــمن صهیونیســتی و غــرب 
ــوریه  ــراق و س ــت ع ــه مقاوم ــش در جبه توســط داع
ــر  ــود، پشــت س ــرده ب ــل ک ــان اســالم تحمی ــر جه ب

ــتند. ــم شکس ــمن را دره ــته و دش گذاش
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا بیان 
ــی را  اینکــه دشــمن قصــد دارد روحیــه شــهادت طلب
ــی  ــر نم ــار داشــتند: دشــمنان فک ــرد، اظه ــا بگی از م
کردنــد انقــالب بــه ایــن زودی بــه پیــروزی برســد و از 
همــان اوایــل توطئــه هــای زیــادی علیــه انقالب بــه راه 
انداختنــد کــه یکــی از آن هــا همیــن غائلــه آذربایجان 

و بــه شــهادت رســاندن شــهدای محــراب بــود.
امــام جمعــه تبریــز اضافــه کردنــد: پس از گذشــته 
۱۹ مــاه از پیــروزی انقــالب اســالمی، دشــمنان چــون 
ــا  ــر م ــگ را ب ــد، جن ــتند بکنن ــی نتوانس ــچ غلط هی
تحمیــل کردنــد و در جنــگ بــه برکــت خــون شــهدا 
ــواع  ــس از آن ان ــه هدفشــان برســند و پ نتوانســتند ب
ــرم را در راســتای برانــدازی انقــالب  جنــگ ســخت و ن
بــه راه انداختنــد تــا اینکــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
تــا زمانــی کــه امــام در رأس امــور باشــد، نمــی تواننــد 

بــه هدفشــان برســند.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان بــا 
ــد از  ــالب بع ــالم و انق ــمنان اس ــه دش ــه اینک ــاره ب اش
رحلــت امــام خمینــی تصــور مــی کردنــد کار انقــالب 
تمــام شــده اســت، گفتنــد: ایــن عــده چمــدان خــود 
ــری  ــا انتخــاب رهب ــا ب ــد، ام ــران آمدن ــه ای ــته ب را بس
ــم  ــاز ه ــاعت ب ــرگان در ۲۴ س ــس خب ــط مجل توس

ــدند. ــوس ش مأی
ایشــان گفتنــد: امــروز امــام خامنــه ای بــا همــان 
صالبــت و اقتــدار امــام راحــل جامعــه را رهبــری مــی 

کننــد.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی یــادآور 
شــدند: دشــمنان مــی خواهنــد ریشــه مقاومــت را در 
ــه  ــه اندیش ــی ک ــد، در حال ــن ببرن ــا از بی ــه م جامع
مقاومــت نــه تنهــا در ایــران، بلکــه در تمــام دنیــا قــد 
علــم کــرده اســت و مــا امــروز شــاهد صــدور انقــالب 

در جهــان هســتیم.

ــد در  ــر عم ــم غی ــان جرای ــر از زندانی ۴۳ نف
سراســر آذربایجــان شــرقی همزمــان بــا ایــام اهلل 

دهــه فجــر آزاد شــدند.
ــان  ــتان آذربایج ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــن منظــور  ــه همی شــرقی در مراســمی کــه ب
ــن  ــر از ای ــت:  ۲۳ نف ــود گف ــه ب ــب یافت ترتی
تعــداد مربــوط بــه زنــدان تبریــز و بقیه از ســایر 
شهرســتان ها بودنــد کــه با مســاعدت خیــران و 
تــالش ســتاد دیــه اســتان بــه آغــوش خانــواده 

هــای خــود بازگشــتند.
موســی  دکتــر  گفتــه  بــه    
خلیــل اللهــی، از ابتدای ســال تاکنــون ۴۷۳ نفر 
از زندانیــان مالــی و جرایــم غیرعمــد اســتان آزاد 

ــده اند. ش
ــان  ــتان آذربایج ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــر  ــدود ۲۰۰ نف ــون ح ــم اکن ــزود: ه ــرقی اف ش
ــای  ــدان ه ــد در زن ــر عم ــم غی ــی جرای زندان
ــداد  ــن تع ــرای آزادی ای ــه ب ــتند ک ــتان هس اس

ــت. ــاز اس ــان نی ــارد توم ــغ  ۳۵ میلی مبل

فرزندان ممتاز تحصیلی طاب و روحانیون 
جنوب آذربایجان شرقی تجلیل شدند

ــاز  ــدان ممت ــر و فرزن ــل از همس ــش تجلی همای
تحصیلــی طــالب و روحانیون شهرســتان های ملکان، 
مراغــه، بنــاب و عجب شــیر در حــوزه علیمه ولیعصر 

)عــج( بنــاب برگــزار شــد.
ــوزه   ــزاری ح ــزارش خبرگ ــه  گ ــز ب ــه تبری آدین
همایــش تجلیــل از همســر و فرزنــدان ممتــاز 
ــه مناســبت دهــه  ــون ب ــی طــالب و روحانی تحصیل
فجــر انقــالب اســالمی، در جنــوب اســتان آذربایجــان 

ــد. ــزار ش ــرقی برگ ش
حجــت االســالم فرهــاد عابــدی، معــاون معیشــت 
ــواده مرکــز خدمــات اســتان آذربایجــان شــرقی  و خان
ــام دهــه فجــر،  ــن همایــش، ضمــن تبریــک ای در ای
گفــت: این همایــش ویژه همســر و فرزنــدان ممتازین 
ــم  ــم بتوانی ــود و امیدواری ــزار می ش ــی برگ تحصیل
لحظــات بــه یــاد ماندنــی بــرای خانواده هــای طالــب 

و روحانیــون ایجــاد کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه مرکــز خدمــات اصــل هویــت 
ــه خانواده هــای طــالب را مــورد توجــه خــود  ــی ب ده
ــطح  ــا س ــرای ارتق ــود را ب ــزی خ ــرار داده و برنامه ری ق
ــرلوحه  ــان را س ــی ایش ــی و تحصیل ــش و مهارت دان
فعالیت هــای خــود قــرار داده اســت، گفــت: معتقدیم 
ــراد در ایفــای نقــش و رســالت های  کــه مؤثرتریــن اف
حــوزوی و اجتماعــی بایــد در اولویــت خدمــات مرکــز 

قــرار گیرنــد.

واقعیات جنگ بدون تحریف به نسل جدید منتقل شود

آزادی 43 زندانی جرائم غیرعمد در آذربایجان شرقی

حضرت  آیت اهلل  حاج  سـید 
تبریـزی   محمـود  طباطبایـی  
شـیخ  بـه  مشـهور  و  مقلـب 
االسـالم فرزنـد آیـت اهلل میـرزا 
علـی اصغر طباطبایـی از اعاظم 
علمـا و اکابـر فقهـا  برخاسـته 
و  سـیزدهم  قـرن  در  تبریـز  از 
چهاردهـم هجـری قمری اسـت 
در شـانزدهم رمضان ۱۲۴۰ ق. 
برابـر بـا چهاردهـم اردیبهشـت 
۱۲۰۴ش. در تبریـز دبـده بـه جهـان گشـود . علـوم مقدماتی را 
در حـوزه علمیـه تبریـز آموخـت و در جوانـی به تحقیـق  تالیف 
روی آورد. در ۲۵ سـالگی عـازم نجـف اشـرف گردیـدو از محضر 
اسـتادی چـون مولـی محمـد فاضـل ایروانـی و شـیخ مهدی آل 
کاشـف الغطـا و... بـه کسـب علـوم عقلی و نقلـی اشـتغال ورزید 
و بـه مقـام شـامخ اجتهـاد نایـل گردید. پـس از ۱۲ سـال اقامت 
در نجـف بـه تبریـز بازگشـت و به ترویـج معارف دینـی و تحقیق  

پرداخت. تالیـف 
رفعـت مقـام علمـی و معنـوی اش تـا بدانجـا رفت کـه به لقب 

شـیخ االسـالمی ملقب گردید.
سـرانجام آن عالـم عظیم الشـان در ذی الحجـه ۱۳۱۰ق. برای 
انجـام مناسـک حج به مکه مکرمه مشـرف شـد و پـس از فراغت 
از اعمـال در ذی الحجـه همـان سـال برابـر بـا تیرمـاه ۱۲۷۲ش 
دعـوت حـق را لبیـک گفـت و روح بلنـدش از حـرم ملـک بـه 
حریـم ملکـوت پرکشـید. پیکـر پاکـش در قبرسـتان  معلی و در 
جـوار قبرهـای مطهـر حضرت ابی طالـب و خدیجـه کبری )س( 

به خاک سـپرده شـد. 

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  حاج سید محمود 

طباطبایی  تبریزی )شیخ االسالم(

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

س: اگر فردی در یک شرکت خصوصی شاغل باشد و به مرور زمان پی ببرد که 
قسمتی از درآمد شرکت از طریق نیرنگ و دروغ و مستندسازی مدارک جعلی حاصل 

می شود، جهت ادامه درآمد و امرار معاش چه وظیفه شرعی دارد؟
ج( اگر می دانید کاری که انجام می دهید حرام است، باید ترک کنید ولی اگر 

نمی دانید، به ِصرف احتمال ترتیب اثر ندهید.
س: در جایی می دیدم که توبه از گناه، واجب فوری است. آیا این جمله درست 

است؟ معنای دقیق آن چیست؟
ج( کسی که معصیتی کرده واجب است فوراً توبه کند و معنای توبه این است که 
با پشیمانی از گناهی که کرده تصمیم بگیرد تکرار نکند و اگر حق الناس است از 

عهده برآید و اگر حق اهلل است و قضا دارد، قضا نماید.
معنای عدم قبول عبادات شارب خمر 

س: آیا خوردن مشروبات الکلی حتی به میزان ناچیز نماز را تا ۴۰ روز باطل 
می کند؟

ج( منظور این است که شرب خمر مانع از قبول نماز و 
روزه است، نه اینکه با شرب خمر وجوب ادای نماز و روزه 
اداء و قضاء  بین  یا جمع  ساقط شود و قضاء واجب گردد 

الزم شود.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

کتــاب »فاطمــه از نــگاه علی 
علیــه الســالم« توســط حجــت 
ــد  ــلمین محم ــالم والمس االس
محمدیــان، تالیــف گردیــد و 
ــر  ــارات »دفت ــام انتش ــه اهتم ب
ــی  ــاد نمایندگ ــارف نه نشــر مع
مقــام معظــم رهبــری« در ســال 
ــا ۱۵۰۰  ــه و ب ــا گرفت ۱۳۹۳ فیپ
شــمارگان در قطــع رقعــی روانــه 

ــازار نشــر شــد.  ب
ارائــه الگوهــاي شایســته و تاکیــد بــر پیــروي از ایشــان، یکــي از 
موثرتریــن شــیوه  هــاي تربیــت بــوده و بــه فرمــوده قــرآن، پیامبــر 
اعظــم )ص( اســوه حســنه همــه خدابــاوران اســت )ســوره احــزاب، 
آیــه۲۱(؛ و در ایــن راســتا حضــرت فاطمــه زهرا )س( اســتمرار اســوه 

حســنه مــي باشــند. 
حضــرت فاطمــه، برتریــن بانــو ســرور زنــان عالــم، دختــر پیامبر 
اســالم و خدیجــه کبــری)س(، همســر امــام علــی)ع( و یکــی از پنج 
ــی اســت کــه آیینــه  تــن آل عبــا )اصحــاب کســاء( و بــزرگ بانوی

تمــام نمــای پیامبــر اســالم اســالم اســت.
در کتــاب »فاطمــه از نــگاه علــی )ع(«، ترجمــه و تکمیــل شــده 
ــّی)ع(« اســت کــه در آن کتــاب  ــی رؤی عل کتــاب »فاطمــۀ)س( ف
فقــط ســخنان امیرالمومنیــن )ع( نقــل شــده بــود و هیــچ نکته  ای 
ــر  ــه حاض ــا در مجموع ــود. ام ــر نشــده ب ــل آن ســخنان ذک در ذی
ــالش شــده  ــن)ع(، ت ــر ترجمــه روان ســخنان امیرالمومنی ــالوه ب ع
اســت کــه بــا اســتفاده از آیــات قــرآن و احادیــث رســول خــدا )ص( و 
ائمــه معصومیــن )ع( مطالبــی در ذیــل ســخنان حضــرت بیاید که 
بــه فهــم بهتــر آن ســخنان و شــناخت جامــع تــر حضــرت فاطمه 
)س( کمــک کنــد. ایــن مطالــب تحــت عنــوان »نکته  هــا« در هــر 

فصلــی ذکــر شــده اســت. 
ــی )ع( ابتــدا بــه بیــان علــل نامیــده  کتــاب فاطمــه از نــگاه عل
شــدن آن بانــوي بــزرگ بــه »فاطمــه« و معنــاي ایــن اســم پرداخته 
شــده و محبوبیــت ایشــان نــزد خداونــد متعــال بیان شــده اســت، 
آن گاه بــه ســروري ایشــان نســبت بــه همــه زنــان جهــان در ایــن 
ــت خشــم و رضــاي  ــي اشــاره شــده و محوری جهــان و جهــان باق
ــرا )س( برجســته  ــد متعــال در خشــم و رضــاي فاطمــه زه خداون
شــده و ابعــادي از پاکــي، طهــارت ظاهــري و معنــوي، عفــت، حیاء، 
ــه  ــت. در ادام ــده اس ــان ش ــان بی ــم ایش ــادت و عل ــت، عب عصم
نگارنــده از منظــر امــام علــي )ع( بــه معرفــي شــخصیت همســر 
ــز  ــم و نی ــا ه ــي ازدواج آن دو ب ــه و چگونگ ــي ایشــان پرداخت گرام
ــوده  ــف نم ــم را توصی ــار ه ــي آن دو در کن ــه هایي از زندگان گوش
اســت. نویســنده در همیــن زمینــه بــه برخــي از صفــات فاطمــه 
ــت او در  ــالش و زحم ــد ت ــي )ع( مانن ــام عل ــان ام ــرا )س( از زب زه
خانــه، قناعــت و زهــد وي، مظلومیــت و حقانیــت ایشــان، روابــط 
ــب ایشــان  ــا امیرالمؤمنیــن در منــزل و مصای صمیمــي ایشــان ب
اشــاره نمــوده و چگونگــي رحلــت و شــهادت آن بانــوي بــزرگ را از 
زبــان امــام علــي )ع( بیــان کــرده اســت. چراکــه، نویســنده، معتقــد 
ــی دُخــت رســول خــدا )ص( و  ــرای ترســیم چهــره ملکوت اســت ب
ــی  ــر )س( کس ــرای اطه ــر زه ــخصیت بی نظی ــاد ش ــن ابع تبیی
بهتــر از همســر وی، امیرالمومنیــن)ع(،  نمی توانــد لــب بــه ســخن 
بگشــاید. امیرالمومنیــن )ع( از عمق ایمان و صفــای دل فاطمه )س( 
خبــر داشــت و اوج گرفتــن وی را در آســمان معرفــت شــاهد بــود و 
از تالطــم امــواج محبــت در ســینه دریایــی زهــرا )س( حکایت هــا 
ــناخت و  ــرا را می ش ــت روح زه ــن )ع( عظم ــت. امیرالمومنی داش
ــر خــود  ــود و ب تعظیــم مالئکــه بــزرگ الهــی را مشــاهده کــرده ب

ــرا دارد. ــری همچــون زه ــه همس ــد ک می بالی
فهرســت تفصیلــی مجموعــه حاضر از ۴۰ بخش تشــکیل شــده 
اســت کــه عبارتنــد از: »چرا فاطمــه)س( را فاطمه نامیدند؟، بشــارتی 
بــه دوســتداران فاطمــه)س(، محبــوب حبیــب خــدا، برگزیــده زنــان 
ــت،  ــل بهش ــان اه ــرور زن ــان، س ــان جهانی ــن زن ــان، بهتری جهانی
ــر  ــرای خشــم فاطمــه!، مغفــرت، پــاداش صلــوات ب خشــم خــدا ب
ــی و  ــوی پاک ــه، بان ــه)س( در مباهل ــور فاطم ــه)س(، حض فاطم
ــان و  ــن زن ــا، حفــظ حریم هــا بی ــا حی ــا پ ــوی ســر ت طهــارت، بان
مــردان، پاســخ منفــی بــه خواســتگاران فاطمــه)س(، خواســتگاری 
امیرالمؤمنیــن)ع( از فاطمــه زهــرا)س(، پاســخ مثبــت فاطمــه)س(، 
مراســم عقــد فاطمــه)س(، عقــد فاطمــه)س( در آســمانها، فــروش 
ــرای خانــه عــروس،  یــک زره هزینــه ازدواج، لــوازم خریــداری شــده ب
دوران نامــزدی، مراســم عروســی، حضــور رســول خــدا)ص( در 
منــزل فاطمــه)س(، صمیمانــه تریــن روابــط بیــن امیرالمؤمنین)ع( 
و فاطمــه)س(، کار طاقــت  فرســای منــزل!، کمــک امیرالمؤمنین)ع( 
ــدان فاطمــه)س(  ــالت، لب  هــای خن ــز از تجّم ــزل، پرهی در کار من
در کنــار بســتر ارتحــال رســول خــدا)ص(، شــعری از فاطمــه)س( در 
کنــار قبر پــدر، داســتان تلخ  فــدک، تســاّلی خاطر فاطمــه)س( در 
جریــان فــدک، مظلومیــت فاطمــه)س(، وصیت  های فاطمــه)س( در 
واپســین ســاعات عمر، لحظه شــهادت فاطمــه)س(، هنگام غســل 
و خاکســپاری فاطمــه)س(، ســخنی بــا رســول خــدا)ص(، مرثیــه  ای 
پــس از بازگشــت بــه منــزل، ســروده  ای بــر ســر قبــر فاطمــه )س(، 
ــور  ــت، عب ــا رســول خــدا)ص( در روز قیام ــات فاطمــه )س( ب مالق

فاطمــه)س( از صــراط و فاطمیــون در قیامــت«.

موسوي شفیقه 
معرفي کتاب

فاطمه از نگاه علی علیه السالم


