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در آسـتانه سـالروز قیام تاریخی مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶، رهبر 
معظم انقاب اسـامی صبح امروز )پنج شـنبه( در ارتباط تصویری با جمعی 
از مـردم آذربایجـان، حرکـت ۲۹ بهمـن را زمینه سـاز اسـتمرار حرکت عظیم 
میدانـی مـردم و در نهایت پیروزی انقاب خواندند و با برشـمردن عوامل مؤثر 
در اسـتمرار انقاب اسـامی در چهار دهه گذشته و همچنین نیازهای امروز و 
فردای کشـور، با اشـاره به اقدام خودجوش و عظیم مردم در ۲۲ بهمن امسـال 
گفتند: امسـال مراسـم ۲۲ بهمن واقعاً اعجاب برانگیز و تحسین برانگیز بود 
زیرا به رغم ویروس کرونا و مشـکات معیشـتی و انبوه دروغ پراکنی رسـانه ای 
بیگانگان، حضور مردم در اکثر شـهرها و مناطق کشـور نسـبت به سال قبل 

افزایشی چشمگیر داشت.
رهبر انقاب اسـامی در این دیدار، ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ را روز درخشـش تبریز 
دانسـتند و بـا تأکیـد بر اینکه حرکت و ابتـکار مردم تبریز در ایـن روز موجب 
شـکل گیری سـنِت چهلم گیـری و اسـتمرار مبـارزه ملت و ثمردهـی انقاب 
شـد، افزودنـد: ایـن انقاب با تفنـگ و سیاسـی کاری و حزب بازی بـه پیروزی 
نرسـید بلکه عامـل اصلی پیـروزی انقاب حضور میدانـی مردم بـود و مردم 

تبریـز بـا ابتکار خـود پایه گذار اسـتمرار این حرکت میدانی شـدند.
حضـرت آیت اهلل خامنـه ای موضوع اسـتمرار انقاب و حرکت انقابـی را از 
اصـول اساسـِی مکتب امام برشـمردند و خاطرنشـان کردند: امـام بزرگوار بعد 
از پیـروزی انقـاب، تمـام همت خـود را بر اسـتمرار حرکت انقـاب معطوف 
کردنـد و نمونـه بـارز آن تدبیـر امـام در دفـاع مقـدس بـود که ایشـان از یک 
جنگ تحمیل شـده به ملت، وسـیله ای برای اقتدار ملی و اعتبار بین المللی 

آوردند. به وجـود 
ایشـان اسـتمرار انقـاب و حرکت انقابی بر اسـاس سـیره امـام را یکی از 
مهمترین مقوله های جذاب برای امروز و فردای کشـور دانسـتند و سـپس به 

تبییـن مفهوم و مصادیق اسـتمرار انقاب پرداختند.
رهبـر انقـاب اسـامی، با تأکید بـر اینکه اسـتمرار انقاب به معنـای در 
نظـر داشـتن اهـداف و آرمانها و تأمین نیازهـای کوتاه مدت و بلندمـدت برای 
رسـیدن به ایـن اهداف اسـت، گفتند: هدفهـای انقاب عبارتند از پیشـرفت 
واقعـی و همه جانبـه مادی و معنـوی، تحقق عدالت اجتماعی، اقتدار کشـور، 
تشـکیل جامعه اسـامی و در نهایت شکل گیری تمدن بزرگ و نوین اسامی.

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای سـپس بـه برخـی مصادیـق که زمینه سـاز 
اسـتمرار انقـاب و رسـیدن به اهداف هسـتند و همـه باید در حد تـوان خود 
آنهـا را انجـام دهند، اشـاره کردند و افزودند: تاش دانشـمندان و پژوهشـگران، 
تـاش علمـای حـوزه و دانشـگاه، فعالیـت کارآفریـن و کارگر، کوشـش جواِن 
دانـش پـژوه در دانشـگاه و حـوزه، فعـاالن عرصه خدمـات اجتماعـی، فعاالن 
میدانـی کمک هـای مؤمنانه، فعاالن حوزه دفـاع نظامی، فعاالن جهاد تبیین، 
کارکنان خدوم حکومتی، روشـنگری های روشـنگران سیاسـی در رسـانه های 

مختلـف و فضـای مجازی و بویژه در رسـانه ملی، کمک بـه مراکز مقاومت در 
منطقـه و دنیای اسـام، و کسـانی کـه آماده حضـور در میدان هـای حوادث 
گوناگـون همچـون دفـاع از حرم و یا ۹ دی هسـتند، همه اجـزاء یک حرکت 
عمومـی بـا نـگاه به هدفهـای بلند انقاب هسـتند که زمینه سـاز اسـتمرار 

انقاب می شـوند.
ایشـان برخـی از ایـن تاش هـا را مربـوط بـه امـروز و برخی را هـم مربوط 
بـه آینده دانسـتند و بـا تأکید بر اینکه مـردم عموماً حرکت و نیازهـای امروز 
را تشـخیص می دهنـد و سـریع و هوشـیارانه وارد میـدان می شـوند، گفتند: 
نمونه بارز این حرکتها دفاع مقدس اسـت که با یک اشـاره امام بزرگوار سـیل 
جمعیـت به سـمت میدان های نبـرد روانه می شـد و در قضایای بعدی مانند 
دفـاع از حـرم، مقابلـه با ضدانقاب و حضور حماسـی در ۹ دی سـال ۸۸ نیز 

ایـن هوشـمندِی ملت واقعاً خیره کننـده بود.
ایشـان فعالیت هـای علمـی را یکـی دیگـر از میادیـن حضـور مؤثر ملی 
دانسـتند و افزودنـد: در قضیـه کرونـا جوانـان دانشـمند بافاصله نیـاز روز را 
تشـخیص دادند و مشـغول به کار شـدند که نتیجه آن تولید انواع واکسـن و 
بی نیـاز شـدن از دسـت دراز کـردن مقابل دیگران شـد و اگـر این تولید ملی 

نبـود، واکسـن را نیز بـه ایـران نمی دادند.
»حضـور خودجـوش و تحسـین برانگیز مـردم در راهپیمایـی ۲۲ بهمن 
امسـال« نمونـه اخیـر از کارهای نقد و بـزرگ ملت بود که رهبر انقـاب به آن 
اشـاره کردنـد و گفتند: مردم بـا وجود اینکه در محاصره انواع مشـکات مانند 
کرونـا، مشـکات معیشـتی، لجن پراکنی هـای بیگانگان و متأسـفانه کمک 
بعضـی عناصـر داخلـی بـه آن لجن پراکنی ها قرار داشـتند، ایـن راهپیمایی 
عظیـم را به گونـه ای انجام دادند که بر اسـاس گزارش های معتبر جمعیت در 

اغلب اسـتانها بیش از سـال گذشـته بود.
ایشـان در کنـار نیازهای نقد و فعلی کشـور، توجه به نیازهـای آینده را نیز 
بسـیار مهم دانسـتند و تأکید کردند: اگر امروز به فکر نیازهای اساسـی آینده 
ماننـد »تربیـت دانشـمند و محقق و تقویت نهضت علمـی« و »فرزنـدآوری، 
تکثیـر نسـل و تأمیـن عنصـر الزم بـرای پیشـرفت کشـور یعنـی جوانان« 

نباشـیم، ۲۰ سـال دیگر دچار مشـکل خواهیم شـد.
حضـرت آیت اهلل خامنه ای »انرژی صلح آمیز هسـته ای« را از دیگر نیازهای 
اساسـِی آینـده خواندند و گفتند: علت تکیه جبهه دشـمن بر روی مسـئله 
هسـته ای ایـران و اِعمـال تحریم هـای ظالمانه با وجـود اطاع آنها از اسـتفاده 
صلح آمیـز مـا و بیـان حرفهـای مهمـل ماننـد فاصله نزدیـک ایران تا سـاح 
اتمـی، جلوگیری از پیشـرفت علمی کشـور برای رفـع نیاز آینده ایران اسـت.

ایشان در بیان نمونه ای که کوتاهی و غفلت از آن موجب ایجاد مشکاتی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم            
ما مردم تبریز غـم دیـن داریم 

دل در گرو عترت یاسین داریم
    ما جملگی اقتدا به زینب کردیم 

 در سر، هدف جهاد تبیین داریم
سام علیکم؛

بـا حمـد و سـپاس بـه درگاه خدایـی که عقـل، بـه بـارگاهِ کبریایی اش 
قدمـی پیـش، ننهـاده و بـا درود و تحیـات بر روضـۀ مطهر و تربـِت منور و 

معِطـر خواجـۀ وجـود و نُقـاوه ما ُهـَو موجـود َو َعلی آلـه و عترته.
درود خداونـد بـه روان پاک امام سـفر کردۀ امت و سـام بـر ارواح مطهر 

شـهیدانی که غایبانه در این دیـدار حاضرند. 
بـا دلـی گرفتـه، از سـلب توفیـِق زیـارت حضـورِی تـان و اشـتیاقی 
زایدالوصـف از همیـن مجـاِل رقـم خـورده، افتخـار دارم صدای سـام هایی 
باشـم کـه بـرای دومین سـال پیاپی بـه خاطـر محدودیت هـای کرونایی، 

حسـرِت دیـدار رهبـر عزیـز و عظیـم الشـان خـود را در دل دارنـد.
ای رهبر عزیز 

تاییـد و تاکیـد سـال گذشـته ی حضرتعالی به سـه ویژگی ُشـجاعت، 
غیـرت و تّدیـِن مردم شـریف آذربایجان مسـئولیت این طلبه و مسـئولین 
امـر ؛ اسـتاندار آذربایجـان شـرقی، نماینـدگان مجلـس خبـرگان رهبـری، 
نمایندگان مجلس شـورای اسـامی و مسـئولین تشـکیات قضائی استان 
بـرای تقویـت ایـن سـه ویژگی، در بیـن جوانان، بـرای ایفای نقـش موثر در 
گام دوم انقـاب را بیـش از پیـش کـرد. از همیـن رو در سـالی که سـپری 

نمودیم:
نهضـت جهـادِی تبین، بـا هدف مقابلۀ عملـی با غیرت زُدایـی دینی و 
نـو کـردِن منظومۀ معرفتی و مذهبی انقاب اسـامی، با مشـارکت علمای 
معظـم، در قالـِب جلسـات هفتگـِی تفسـیر در مسـاجد و نشسـت های 
علمـی گفـت و شـنود فضـای حـوزوی و دانشـگاهی در محل دفتـر آغاز 

شـده است.
همچنـان که سـال گذشـته اشـاره فرمودید حادثـۀ ی ۲۹ بهمـن ۵۶ از 
دو ویژگـی جهـادی و عملیاتـی بـودن برخـوردار بـود. با وقوف بـه این مهم 
کـه شـرط ایفای نقـش آذربایجـان به عنـوان دژ مسـتحکم ایـران، حفظ و 
ارتقـای ایـن دو ویژگی مهم اسـت، مصـای تبریز به قـرارگاه فعال بصیرتی، 
فرهنگـی و اجتماعـی و کانـوِن برگزارِی برنامـه هاِی جهـادی و عملیاتی از 
جمله رزمایِش شـکوه پایداری بسـیج، مشـِق احسـان سـتاد اجرائی فرمان 
امام، جلسـات دانشـجویاِن شـمالغرب دانشـگاه امام صادق علیه السـام و 
برگـزارِی نشسـت هـاِی هـم افزایـی تبدیل شـده اسـت کـه نتیجـۀ آن در 
انتخابات سـیزدهمین دوره ریاست جمهوری قرار گرفتن در جایگاه نخسِت 
مشـارکت در انتخابـات، متّجلـی و لبیک عملـی به فرمان رهبـری اینگونه 

محقـق گردید.
همچنیـن به منظـور تقویـت و بازخوانِی شـورِ انقابی، برگزاری مراسـم 
ملـی یکصدمین سـالگرد شـهید محمـد خیابانی به عنوانی شـخصیتی 
انقابـی، بـا سـازماندهِی نهادها و سـازمان ها و شـخصیت های سیاسـی و 

فرهنگـی در دسـتور کار قـرار گرفت. 
عـاوه بـر ایـن، اسـتمرار و انسـجام بخشـی به مواسـات و کمـک های 
مومنانـه از طریـق فعال سـازِی مسـاجد، هیئـت های حسـینی، خیرین و 
موکـب داران راهپیمائـی جهانی اربعین، شـکل گیرِی شـور انقابی در بین 

آحـاد جامعه را در پی داشـته اسـت.
ای رهبر علوی

در حالـی که جهان برای دورۀ پَسـا آمریکا خود را آماده میکند، دشـمن 
در آخریـن دسـت و پـا زدن هـای خـود بـرای بقـا، غیـرت دینـی مـا را بـه 
عنـوان منظومـۀ فکری انقـاب هدف قـرار داده و تمرکز خود را بر اسـتحالۀ 
شـعارهای اصیـل انقـاب نزد جوانـان، به عنـوان موتورِ پیشـران کشـور در 
مسـیر پیشـرفت به سـمت تمدن بـزرگ اسـامی قـرار داده اسـت. در این 
شـرایط، مقابلۀ نفوذ ناپذیر، مسـتلزِم بهره وری از همۀ ظرفیت های موجود 
از جملـه بسـیج ائمـه محتـرم جمعـه و جماعـات بـه عنـوان فرماندهـان 
میدانـی بصیـرت افزائی اسـت کـه در ایـن زمینه نیـز آذربایجـاِن قهرمان، 

میانـدارِ ایفـاِی نقِش ممتاز و همیشـگی خود شـده اسـت.
در ایـن راسـتا بـا هـدِف اقامۀ امِر واجِب تکریـم از شـهیدان و ایثارگران و 
حفـِظ بالندگی غیـرت دینِی مـردم والئی آذربایجـان، یادواره های شـهدای 
روحانیت، شـهدای ورزشـکار، شـهدای جبهـۀ مقاومـت و همچنین تکریم 
مصادیـق برجسـته ای همچـون سـتارخان و باقرخـان و شـهدای محراب و 
شـهید باکـری، به عنوان نمادهـای  مقاومت و جهاِد آذربایجان کـه در آزادی 
خواهـِی دینی، شـهرت دیرینـه و جهانـی دارد با جدیت دنبال می شـود و 
پیـرو اوامر حضرتعالی مبنی بر روایت تاریـخ غیرتمندانه آذربایجان، نهضت 
روایت و ثبوِت » آذربایجان پیشـرو در انقاب« توسـط جمعی از نخبگان و 

خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز به امامـت  حضـرت حجت االسـام و 
المسلمین آل هاشم در محل مصلی اعظم امام خمینی)ره( این شهر برگزار شد.

آ ل هاشـم در  والمسـلمین سـیدمحمدعلی   حضـرت حجت االسـام 
خطبه هـای نمـاز عبادی و سیاسـی جمعه تبریز اظهـار کردند: راسـتی این 
روزهـا صهیونیسـت ها در وین چه می خواهنـد؟  مذاکرات وین با فـراز و فرود 
و خال هایـی کـه داشـت در نهایـت همـه به یـک نکته ختم می شـود که 
ایـران یـک بسـته محتوایـی و مشـخص آورده اسـت کـه زمانی پـای توافق 

می آیـد کـه تضمین محـور بوده باشـد.  
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان با بیان اینکـه حضور یک هیات 
صهیونیسـتی در وین حکایت از یک سـناریو جدید دارد، گفتند: القای گذاره 
قطعـی توافق از سـوی سیاسـت گذران برای شـوک وارد کردن مذاکـرات برای 

امتیاز گرفتن بیشـتر است. 
امام جمعه تبریز ادامه دادند: البته مقامات آمریکا سـابقه چنین حرکاتی 
را در توافقـات اولیـه داشـتند ولـی دیگـر آمریکا و سـه کشـور اروپایی بدانند 
کـه اجـرای نمایش هـای مختلف با تعویض مهره ها و  تغییر سـناریو سـودی 
نخواهد داشـت و شـوک وارد کردن به مذاکرات بازی نخ نمایی اسـت که بارها 

ایران تجربه کرده اسـت. 
ایشـان متذکر شـدند: ایران انقابی دسـت آنها را خوانده و هرگز شرایط به 

سـال ۹۲ بر نخواهد گشت. 
خطیـب نمـاز جمعه تبریز با اشـاره بـه ۲۹ بهمن تبریز، سـخنران پیش 
از خطبـه یکـی از مبـارزان ۲۹ بهمن اسـت که چقـدر زندان کشـیده اند و از 

زحمـات ایـن خـادم انقـاب در طول این سـال ها تشـکر می کنیم. 
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان بیان کردند: ۲۹ بهمن را هیچگاه 
نمی تـوان فرامـوش کرد زیرا این روز، روز بیداری مردم آذربایجان اسـت و چقدر 

این حرکـت زیبا بود. 
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز ابـراز داشـت: طبـق فرمایش مقـام معظم 
رهبـری کـه در دیـدار مجازی با مردم آذربایجان داشـتند، ۲۹ بهمن اسـتمرار 
حرکـت ۱۹ دی قـم بـود و بی شـک آذربایجـان نقطـه وحدت ملت ایـران بود. 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی تصریح کردند: اگر ۲۹ بهمن نبود 
حرکت مردم قم در ۱۹ دی ماه فراموش شـده بود و همان اسـتمرار در  کلید 
واژه بیانـات رهبـری بود که باعث شـد تـا در تبریز با حمایت شـهید آیت اهلل 

قاضـی طباطبایی مردم بیدار شـوند و این حرکـت را آغاز کنند. 
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان با اشـاره بر اینکه گاهـا از نقش 
بـازار کـم گفته می شـود ولی نقش بـازار، روحانیت، دانشـگاه در حـرکات ۲۹ 
بهمن فراموش نشـدنی اسـت، گفتند: از عمق دل از رهبر معظم انقاب که 
دیـروز در بیانات ارزشـمند خود فرمودند که درخشـش تبریـز در تاریخ انقاب 
فراموش نشـدنی اسـت تشکر می کنیم که همچنین فرمودند که ۲۹ بهمن  

روز شـکرگزاری اسـت و موجب ثمردهی انقاب شـده است. 
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: رهبـر معظـم انقـاب در بیانـات خود 
فرمودنـد کـه تبریـز و حرکـت ۲۹ بهمـن یک نکتـه در وحدت ملی اسـت و 

یکـی از امتیـازات تبریزی هـا ارادت بیشـتر بـه اهـل بیت اسـت. 
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان گفتند: باید دسـت در دسـت هم دهیم تا 

در بحـث تبییـن و  فرزندآوری نهضت تبیین اقتصـاد پیش رویم.
ایشـان در اعـام مناسـبت ها به اقتصاد مقاومتـی و کارآفرینی اشـاره کرد 
گفتنـد: از همـه افـرادی که موجبات رشـد تولیـد داخلی هسـتند، قدردانی 

می کنیم. 
خطیـب نمازجمعه تبریز با اشـاره به بازدیـد از اعتکاف جوانان گفتند: چه 

جوانان خالصی داریم که برکت برای کشـور هسـتند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان ابراز کردنـد: وقتی مدیـر و مردم 
فاسـد شـود به پایگاه دشـمن خارجی تبدیل می شـود و از این رو دشمن هم 

از افـراد فاسـد بـرای اهداف خود اسـتفاده می کند. 
امـام جمعه تبریز یادآور شـدند: از میزهای خدمت هر هفته جمعه تبریز 

با حضور مسـووالن یک امر بسـیار پسندیده ای است. 
نماینـده ولی فقیه در اسـتان در ادامه درگذشـت آقای جبارزاده، اسـتاندار 
اسـبق آذربایجان شـرقی و شـاملی مدیرکل اسبق روابط عمومی شـهرداری را 

تسلیت گفتند.
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان در بخش خطبه هـای عبادی با 
بیـان اینکـه تقـوا هدیـه ویـژه الهی به بندگان اسـت کـه با تمام وجـود خود 
را وقـف خـدا کرده انـد، گفتند: انسـان بی تقـوا نمی تواند عاقبت بخیر شـود 
زیـرا بـدون تعهـد به تقوای الهـی هیچ پدر و مـادری نمی توانـد فرزند خوبی 

ادامه در صفحه۲

ادامه در صفحه۳ادامه در صفحه۳

گزارش نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

در دیدار تصویری با مقام معظم رهبری
مدیر فاسد،

۲۹ بهمن ۱۳۵۶ ؛  روز درخشش تبریز پایگاه دشمن خارجی می شود 

دیدار تصویری هزاران نفر از مردم آذربایجان با مقام معظم رهبری به مناسبت سالروز  قیام ۲۹ بهمن تبریز
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ادامه از صفحه اول

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

بازديد نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز از معاونت برنامه و 
بودجه استانداری آذربايجان شرقی و ديدار و گفتگو با کارکنان اين سازمان

حضور نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز در ويژه برنامه 
ايام اهلل دهه فجر بورا ايران دی شبکه استانی سهند

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز در 
مراسم گراميداشت روز حفاظت اطالعات سپاه در حسينيه شهدای 

محراب سپاه

ديدار جمعی از تشکل های فعال در عرصه صنعت با نماينده ولی 
فقيه در استان و امام جمعه تبريز

محفل انس با قرآن با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان 
شرقی و امام جمعه تبريز  با تالوت قاريان استانی، کشوری و 

بين المللی

تجليل نماينده ولی فقيه در استان از خانواده شهدا ،بازنشستگان 
وکارکنان شهيد فکوری نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز در مراسم 
بزرگداشت ايام اهلل دهه فجر در حسينيه گروه هشتم پدافند هوايی بالل

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز 
در مراسم گراميداشت عمليات والفجر 8 در جمع رزمندگان لشگر 

عملياتی 31 عاشورا

ديدار معاون جمعيت هالل احمر کشور و مديرعامل جديد جمعيت 
هالل احمر آذربايجان شرقی با حضور نماينده ولی فقيه در استان و 

امام جمعه تبريز

همزمان با روز نيروی هوايی حضور و سخنرانی نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز در جمع 

تيزپروازان پايگاه دوم شهيد فکوری تبريز

انقالب اسالمی ایران به خاطر استمرار 
استوار شد

۲۹ بهمن ۱۳۵۶ ؛  
روز درخشش تبریز

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
مبــارز انقابــی زندانــی سیاســی قبــل از انقــاب بــا بیــان اینکــه انقــاب 
اســامی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن انقاب هــای دوران معاصــر اســت کــه 
با اندیشــه الهی-انســانی توانســت بــه پیروزی دســت یابــد، گفت: دین اســام 
بــا اســتمرار مانــا شــد و انقــاب اســامی ایــران نیز بــه خاطر اســتمرار اســتوار 

. شد
دکتــر محمــد  ســارخانی  در ســخنرانی پیــش از خطبــه های نمــاز عبادی 
و سیاســی جمعــه تبریــز در مصای اعظــم امام خمینــی )ره( و به مناســبت 
۲۹ بهمــن تبریــز اظهــار داشــت: انقــاب اســامی ایــران ادامــه دین اســام ناب 
محمــدی )ص( اســت و همــان دینــی اســت کــه حضرت خاتــم از ســوی خدا 

است.  آورده 
وی بــا بیــان اینکــه دیــن اســام در ابتــدا بــا مخالفت هایــی روبــه رو شــد که 
اولیــن مخالف هــا یهودهــا بودنــد، افــزود: مشــرکین و بت پرســت ها از دیگــر 

مخالفــان بودند. 
اســتاندار پیشــین آذربایجان شــرقی ادامــه داد: اهــل بیــت)ع( تــاش کردنــد 

تــا صدمــه ای بــه دیــن اســام نرســد و االن بــه دســت مــا رســیده اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: دیــن از طریــق علمــا به ما رســیده اســت و الحمداهلل 
بعــد از ۱۴۰۰ ســال فــردی بــه نــام امــام رضوان اهلل اســام را در کشــور احیــا کرد؛ 
قطعــا اگــر لطــف پــروردگار نبــود، االن اســماً مســلمان بودیــم ولــی همچنان 

تحــت امــر طاغــوت بودیم. 
ــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســامی، متذکــر شــد:  نماینــده ادواری م

ــرآن باشــد.  ــه خــدا و ق حکومــت بایــد اســامی باشــد و نزدیــک ب
وی بــا اشــاره بــر اینکــه جوانــان در انقــاب اســامی بــا اتــکا بــر پــروردگار 
حرکــت کردنــد و بــه پــا خواســتند، گفت: در فرمایشــات دیــروز رهبری ایشــان 
گفتنــد کــه حادثــه ۲۹ بهمــن، موجــب اســتمرار چهلم هــا شــد و در نهایــت 

ــاب ایجاد شــد.  انق
ســارخانی ادامــه داد: دیــن اســام بــا اســتمرار مانــا شــد و انقــاب اســامی 

ایــران نیــز بــه خاطــر اســتمرار اســتوار شــد. 
ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــامی ب ــاب اس ــه انق ــان اینک ــا بی وی ب
انقاب هــای دوران معاصــر اســت کــه بــا اندیشــه الهی-انســانی توانســت بــه 
ــاب  ــه انق ــد ک ــه می گوین ــی ک ــان داشــت:  آنهای ــد، بی ــروزی دســت یاب پی
منحــرف شــده اســت، بایــد گفــت کــه انقــاب از بیــن نمــی رود و  زنده اســت 
و زنــده بــودن انقــاب یعنــی دلبســتگی عمــوم مــردم و نســلهای جدیــد بــه 
ــود، دشــمن  ــن دلبســتگی و ایســتادگی نب ــر ای آرمان هــای انقــاب کــه اگ
نیــازی نداشــت ایــن همــه خباثــت بــه خــرج دهــد، بنابرایــن دشــمنی ها بــه 

ــه اهــداف انقــاب اســت. علــت پایــداری و وفــاداری ملــت ب
ــا دشــمن  ــا م ــا مســیحی و یهــودی کــه ب ــان گفــت: ب ســارخانی در پای
نیســت، می تــوان بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرد ولــی خطــاب مــن بــه آنهایــی 
کــه عاقه منــد بــه روابــط بــا آمریــکا و اروپا هســتند، باید گفــت، با آنهایــی در 

ارتبــاط باشــید کــه صدمــه نزنــد و آیــات شــیطانی منتشــر نکند. 
دکتــر ســارخانی، نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس اول و چهارم و اســتاندار 
اســبق آذربایجان شــرقی در ســال های ۵۹ و  ۶۰ ، متولــد ۱۳۱۷ و پزشــک جــراح 
عمومــی اســت. دکتــر ســارخانی بــا آغــاز مبــارزات انقــاب بــه صــف مبارزین 
انقــاب پیوســت و در نهایــت در ســال ۵۳ توســط ســاواک بازداشــت  و زنداتی 
شــد و در ســال ۱۳۵۷ در اوج دوران مبــارازات انقــاب اســامی از زنــدان آزاد  شــد.

در سـالهای بعـد شـد، بـه مسـئله برجام اشـاره کردنـد و گفتنـد: در 
قضایـای برجـام در سـال های ۹۴ و ۹۵ ایراد و اعتـراض بنده این بود که 
نکاتـی بایـد در برجام رعایت می شـد تا مشـکات بعـدی پیش نیاید 
و در تذکـرات هـم مکـرر آنها را گفتم اما بعضـی از آن نکات مورد توجه 
قرار نگرفت و مشـکات بعدی که همه مشـاهده می کنند پیش آمد. 

بنابرایـن نگاه به آینده مهم اسـت.
ایشـان در ادامـه، فعالیت هـای پـر شـمار انجام شـده در ۴ دهـه 
گذشته را بسیار ثمربخش و موجب استمرار انقاب دانستند و گفتند: 

نباید مشـکات نقد بـر روی انبوه پیشـرفتهای بزرگ غبار بنشـاند.
رهبـر انقاب با اشـاره به پیشـرفت حیرت آور علمی در بخشـهای 
مختلـف و اذعان مراکز جهانی به سـرعت رشـد علمی ایـران چندین 
برابـر میانگین جهانی، خاطرنشـان کردند: انقـاب همچنین موجب 
پیشـرفت های شـگفتی آور در زیرسـاختهای اساسـی مانند راه سـازی، 
سدسـازی، آب رسـانی، برق رسـانی، و خدمات سـامت و پزشـکی نیز 
شـد کـه اگـر انقـاب و حرکـت جهـادی نبود، قطعـاً این پیشـرفتها 

به دسـت نمی آمـد.
ایشـان با اشـاره به قضاوت مراکز جهانی درباره بهبود شـاخص های 
اقتصـادی ایـران پـس از انقـاب گفتند: با وجـود آنکه بنـده در زمینه 
مسـائل اقتصـادی ماننـد عدالـت اجتماعـی، توزیـع عادالنـه ثـروت و 
نابرخـورداری طبقـات ضعیف همواره انتقـاد دارم اما حتی در مسـئله 
اقتصاد نیز به گزارش مراکز اقتصادی معروف دنیا، پیشـرفتهای بزرگی 
ایجاد شـده است، ضمن اینکه در خودکفایی بسـیاری از اقام و افزایش 

اعتمـاد به نفس تولیدکننده داخلی پیشـرفتهای مهمی داشـته ایم.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تأکید کردند: رسـانه ملـی در انعکاس 
دسـتاوردهای بخـش تولیـد تکلیف بزرگـی دارد که البتـه آنچنان که 

بایـد و شـاید بـه آن عمل نشـده اسـت و ایـن کار باید انجام شـود.
رهبر انقاب اسـامی خاطرنشـان کردند: همه فعاالن در بخشهای 
مختلف به تدوام انقاب در این ۴۳ سـال کمک کردند البته بعضی از 
غفلت ها، کم کاری ها و سـوءنیتها نیز وجود داشـته اسـت که اگر نبود، 

وضع کشـور بهتر بود.
ایشـان علت این حجم از دشـمنی ها علیه انقاب را »زنده و زاینده 
بـودن انقاب« خواندنـد و افزودند: زنده بودن انقاب یعنی دلبسـتگی 
عمـوم مـردم و نسـلهای جدیـد بـه آرمانهـای انقـاب کـه اگـر ایـن 
دلبسـتگی و ایستادگی نبود، دشـمن نیازی نداشت این همه خباثت 
بـه خـرج دهد، بنابراین دشـمنی ها به علت پایداری و وفـاداری ملت به 

اهداف انقاب اسـت.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، اظهارنظـر بعضـی از افـراد مدعـِی 
دلبسـتگی به انقـاب مبنی بر دور شـدن انقاب از اهـداف را صادقانه 
ندانسـتند و افزودند: کسـانی که زندگی و مشـی اشـرافی دارند یا دم 
از تسـلیم در مقابـل اسـتکبار و آمریـکا می زننـد، نمی تواننـد مدعی 
پایبندی و دلبسـتگی به انقاب باشـند چرا که شـعار انقاب حمایت 
از پابرهنگان و محرومان، و مقابله با اسـتکبار اسـت و بیان این حرفها 

از آن افـراد قابل قبول نیسـت.
رهبـر انقـاب، ایسـتادگی و مقاومـت افتخارآفرین ملت ایـران را نه 
تنهـا موجب پیشـرفت کشـور بلکـه دارای تأثیـرات مهـم منطقه ای 
برشـمردند و خاطرنشـان کردند: مقاومت رو به رشـد در منطقه، ابهت 
اسـتکبار را در هـم شکسـته و زبان ملتهـا را در مقابل آمریکا گشـوده 

اسـت کـه باید ایـن نعمت را با اسـتمرار انقـاب، قـدر بدانیم.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در ادامه یک سـفارش مهم بـه جوانان 
داشـتند مبنـی بر اینکه ببینید دشـمن کـدام نقطـه را هدف گرفته 

اسـت و شـما در نقطـه مقابل آن، حرکـت و عمل کنید.
ایشـان افزودنـد: دشـمن امـروز افـکار عمومـی به ویژه فکـر و ذهن 
جوانهـا را هـدف گرفتـه اسـت تا با هزینـه کـردن میلیاردهـا دالر و با 
طراحی هـای مختلـف در اتاق هـای فکرشـان، بتوانند ملت ایـران و به 

خصـوص جوانان را از مسـیر انقـاب برگردانند.
رهبر انقاب اسـامی »فشـار اقتصـادی« و »عملیات رسـانه ای« را 
دو ابـزار اصلـی اسـتکبار برای جدا کـردن مردم از نظام و دسـتکاری در 
فکر آنها برشـمردند و گفتند: دروغ پردازی و تهمت زنی به ارکان انقاب 
و مراکزی که در پیشـرفت انقاب تأثیر دارند، شـیوه هایی اسـت که در 

عملیات رسانه ای اسـتفاده می شود.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، تهمـت زنـی بـه مجلـس، شـورای 
نگهبان، سـپاه و شـهید بزرگوار سـردار سـلیمانی را نمونه هایی از این 
لجن پراکنی هـا خواندنـد و خاطرنشـان کردند: آنها اگر از خشـم مردم 
نمی ترسـیدند، بـه امـام هـم تهمـت می زدنـد اما جـرأت ایـن کار را 

ندارند.
ایشـان بـا تأکیـد بر اینکـه جوانها و ملـت ایران بایـد در مقابل 
فشـار  همچنیـن  و  رسـانه ای  دروغ پردازی هـای  و  تهمت زنـی 
اقتصـادی بایسـتند، گفتنـد: راه مقابلـه با فشـار اقتصـادی، تاش 
درونـی و خنثـی کـردن تحریم هـا اسـت البتـه در کنـار آن تاش 
دیپلماسـی نیـز خـوب اسـت همچنانکه بـرادران خـوب و انقابی 
مـا بـرای از بیـن بـردن تحریم هـا و مجـاب کـردن طـرف مقابـل 

مشـغول کار هستند.
رهبـر انقـاب تأکید کردند: کار عمده در مقابله با فشـار اقتصادی، 
خنثـی کـردن تحریم هـا از طریـق تقویت تولیـد و تحـرک اقتصادی 

اسـت کـه در ایـن زمینه حرکـت دانش بنیان ها بسـیار مهم اسـت.
ایشـان همچنیـن همـگان به ویـژه جوانـان را بـه دعـا، توسـل و 
بهره منـدی از برکات روز نیمـه رجب فراخواندند و گفتند: ارتباط با خدا 

بـه زندگـی، کشـور و آینده انقـاب برکت می بخشـد.
پیش از سـخنان رهبر انقاب اسـامی، حجت االسام والمسلمین 
آل هاشـم نماینـده ولی فقیه در اسـتان آذربایجان شـرقی و امام جمعه 
تبریز، گزارشـی از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و انقابی در اسـتان 
و همچنین کمک به حل مسائل کلیدی کشور از جمله تولید بیان 
کـرد و گفـت: امـروز آذربایجان همگراتر از همیشـه نمـاد اتحاد کلمه، 

همبسـتگی ملی، غیرت ایرانی و شـور انقابی است.

ميز خدمت معاون عمرانی ،مدير کل امور شهری و 
روستايی استانداری و مدير کل آموزش پرورش 

و نواحی پنجگانه ونوسازی مدارس استان 
در پيش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم 

حضرت امام خمينی )ره( تبريز
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مدیر فاسد، پایگاه دشمن خارجی می شود 

گزارش نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
در دیدار تصویری با مقام معظم رهبری

کند.  تربیت 
خطیب نماز جمعه تبریز ادامه دادند: اساسـی ترین نقش در شـکل گیری 
تقـوا در فرزنـدان، تقـوای پـدر و مـادر اسـت؛ دعـوت به نمـاز، صبـر در برابر 
سـختی، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر با زبـان عمل جـزو تقـوای پدر و 

مادران اسـت. 
ایشـان بیان داشـتند: متن زندگی انسـان توجه و تعهد به معنویت است 

از ایـن رو کـودکان را از بچگـی به نماز دعوت کنند. 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی متذکر شـدند: مبادا با دست خود 

زمینه بدبینی کودکان را فراهم کنیم. 
امـام جمعـه تبریـز با اشـاره به نیمـه ماه رجـب، گفتند: پیغمبر اسـام 
فرموده انـد کـه ماه رجـب، ماه بزرگی اسـت و تاثیرگذاری سـاعت های این ماه 

بـه سـاعت های دیگـر زمان ها یکی نیسـت. 
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان افزودند: ذکر شـریف ال إله إاّل اهلّل و 
ذکـر اسـتغفار برای نفـس، از دو  اقدام این ماه اسـت زیرا اسـتغفار برای نفس 
عین اسـتحمام برای جسـم اسـت و اگر اسـتغفار نکند، باالخره بوی تعفن 

خواهد داد. 
ایشـان خاطرنشـان کردند: اسـتغفار و صدقه از جمله کارهایی اسـت که 

می تـوان بـا انجـام آن روح خـود را آرام کـرد و خواب هـای آشـفته ندید. 

اصحـاب فرهنـگ و هنـر انقـاب در حوزه هنری اسـتان و بـا رویکرد تولید 
کتـب و آثار متنوع هنـری و رویدادهای مردمی مخصوصاً برای نسـل جوان 

آغاز گردیده اسـت.
ایـن طلبـۀ امانـت دارِ اعتماد گرانسـنِگ حضرتعالی، بر اسـاس عهدی 
کـه بـا خـدای خـود بـرای حرکـت در مسـیر و مشـی شـما دارم، رویـه ِی 
مسـتمِر اُنـس بـا محرومین، سرکشـی بـه مناطق محـروم و تـاِش مداوم 
بـرای پیگیرِی مشـکاِت آنان و ارتقای خدمت رسـانِی بـی منت به مناطِق 
کمتـر برخـوردار را دنبـال کـرده و عاوه بر حفظ و تقویـت رابطۀ صمیمی 
با دانشـگاهیان و حوزویان و سرکشـی هاِی مکرر به مدارس دینی و حجره 
هـای طـاب و خوابـگاه هاِی دانشـجوئی، در سـالی کـه به ناِم مانـع زدایی 
از تولید نامگذاری شـده اسـت، دیدار، تشـویق و بررسـِی میدانِی مشـکاِت 
اصنـاف و صاحبـان صنایـع، مخترعیـن، مبتکریـن، فنـاوران و کارآفرینـان 
و راه هـای تعامـل هـم افزایـی مولدیـِن فکـر و دانـش با سـرمایه گـزاران و 
تولیدکننـدگان را بـرای تقویـِت تولیـد داخلـی، بـه عنوان پشـتوانۀ ضریب 
امنیـت خارجـی بـا جدیت دنبال کـرده و بر اهتماِم مسـئولیِن اسـتان، به 

ایـن رویه تاکیـد و نظارت نمـوده ام.
اشـارۀ درس آموزِ سـاِل گذشـتۀ حضرتعالی به غنـای فرهنگی و هنری 
تبریز، توجه مسـئولین امر به تجلیل از شـخصیت هاِی علمی - فرهنگی 
را بیـش از پیـش کـرد، که از جمله می توان به بزرگداشـت اسـتاد شـهریار 
و شـاعر آئینی؛ اسـتاد محمد عابد تبریزی با هدِف فرهنگ سـازی و عمق 
بخشـی بـه مدایـح و مراثـی و تعمیِق روابِط شـعرا بـا روحانیـت و برگزاری 
مراسـم نکوداشـت آیت اهلل شیخ غامحسـین تبریزی و افتتاح دفتر دائمی 
کنگـره بیـن المللـی عامـه طباطبائـی و آغاز بـه کار دفتر مجمـع عالی 

حکمت اسـامی شـعبه آذربایجان اشـاره کرد.
ویـروِس  بـا  جهانـی  جامعـۀ  درگیـرِی  بـه  عنایـت  بـا   
منحـوس کرونـا و جهـش های پیاپی آن کـه منجر به درگیرِی شـبانه 
روزِی کادر درمـان، بـرای مبـارزه بـا این ویـروِس منحوس شـده، ضمن 
حضـور در بیـن کادر درمـان و تجلیـل از مجاهـدان خـط مقدم جبهه 
سـامت، در حوزۀ فرهنگ سـازی و تشـویق عموم مردم برای اسـتقبال 
از مراحـل سـه گانـۀ واکسیناسـیون از طریـق کانـون هـای مسـاجد و 
مصلـی و اهتمـام وعـاظ و ائمـه جمعه و جماعـات، اقدامـات اثرگذاری 
صـورت پذیرفتـه کـه ماحصـل آن به حمـدهلل، میـزاِن باالِی مشـارکِت 
مـردم و قـرار گرفتـن ایـن اسـتان در رتبـه ی بـاالی واکسناسـیون در 

کشـور شـده است.
ای یادگار ایثار و مجاهدت 

تبریِز قهرمان که در اقامۀ سـوگ و نکوداشـِت سیدالشهدای   
جبهۀ مقاومت، شـهید عزیز حاج قاسـم سـلیمانی یکپارچه و پیشـاپیش 
سـایر نقـاط کشـور خروشـید، در ادامـه ایفـای نقـش اول پیشـرانِی ملِی 
خویـش و بـا هـدف بزرگداشـِت تکریـِم رهبر عزیزمـان از بصیـرت و غیرت 
دینـی مـردم تبریـز، امسـال نیـز در آسـتانۀ سـالروز شـهادِت این شـهید 
مکتب سـاز، راهپیمائـی خودجوش انجام داده و بـا رهبر و مقتدای خویش 

و شـهدای جبهـه مقاومـت تجدیـد میثـاق کردند.
امـروز آذربایجان؛ همگرا تر از همیشـه، نماِد اتحاِد کلمه و شـور انقابی 
اسـت و مـردم غیرتمنـد تبریـز و سـایر شـهرها و روسـتاهای ایـن اسـتاِن 
آبرومنـد، اقتـدار ملـی و ایران قـوی را در ِگرو حفِظ دلبسـتگی به اسـام و 

غیـرت و حمیـت ایرانی مـی دانند.
اطمینـان می دهـم جوانان غیور آذربایجانـی، گاِم دوم انقاب را فرصتی 
تکلیـف آفریـن قلمـداد کـرده و آذربایجـان کـه در برهـه های مختلـف، از 
آزموِن وفاداری به اسـام و انقاب سـربلند بیرون آمده، در مسـیر پیشـرفت 
و تبدیـل شـدِن ایـراِن عزیز به مرکِز تمدن بزرگ اسـامی، محـورِ مجاهدِت 

مومنانـه خواهد بود.
در پایـاِن عرایضـم ضمـن عرض تسـلیت سـالروز وفات حضـرت زینب 
کبـری)س( و ارتحـال مرجـع عالیقـدر حضـرت آیـت اهلل العظمـی صافـی 
گلپایگانی و اظهار تأسـف از رحلت روحانی مبارز و انقابی آیت اهلل مجتهد 
شبسـتری و درگذشـت نابهنگام دکتر جبارزاده اسـتاندار اسـبق آذربایجان 
شـرقی و با دلی لبریز از حسـرِت سـلِب توفیـِق دیدارِ حضوری، بـا وامدارِی 

کام شـاهی سـبزواری که گفت : 
تلخ است بی تو صبر، دِل غم فزوده را

  نتوان چشید داروِی نا آزموده را
 اسـتدعا دارم مشـتاقان والیـت را از بیانـات ارزشـمنِد خویـش بهره مند 

فرمایید.
والسام علیکم و رحمۀ اهلل وبرکاته

      آذربایجان جانباز   ...   خامنه ای دن آیریلماز

عملیات اجرایی مسجد بزرگ و مجموعه فرهنگی تبریز با گنجایش 
۴ هزار نمازگزار در این شهر آغاز شد.

 به گزارش خبرتگار آدینه تبریز، این مســجد، بزرگترین مسجد 
شمال غرب خواهد بود که در مساحت ۱۵ هزار مترمربع و زیربنای ۲۶ 

هزار مترمربع در کمربندی میانی 
تبریز احداث می شود.

 گنجایش شبســتان مردان 
این مســجد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر و 
شبســتان بانوان نیز یک هزار و 
۵۰۰ نفر خواهد بود. همچنین 
گنجایش تاالر مــردان یک هزار 
و ۵۰۰ نفر و تاالر بانوان نیز یک 
هزار نفر پیش بینی شده است. 

سایر کاربری های این مسجد، 
اختصاصی،  همایــش  ســالن 

قرائتخانه، مجموعه اداری و خدماتی است. 
هزینه های احداث این مســجد را خیر تبریزی »احد عظیم زاده« 

عهده دار شده است. 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم کلنگ زنی مسجد 
بزرگ و مجموعه فرهنگی تبریز گفت: همزمان با ســالروز قیام مردم 
تبریز در ۲۹ بهمن که یک کار انقابی و ابتکاری بود، این مسجد که 

کاری نو و ابتکاری است کلنگ 
زنی می شود.

گفتنی اســت شهر تبریز با 
توجه به قدمت و سابقه تاریخی 
و وجود اندیشــمندان ، شــعر ، 
ادیبان و حکیمان در طول تاریخ 
همواره مامن و مسکن بسیاري 
از هنرمندان اصیل جهان اسام 

بوده است.
 از حدود یکســال پیش با 
همــت بنیاد خیریه مصلی 
حضرت امــام خمینی)ره( 
و پیگیریهــای امام جمعه 
محتــرم تبریــز عملیات 
مطالعــات مکانیکی و طراحي 
مســجد بزرگ تبریز آغاز کرده 
و رونــد طراحی بــا همکاری 

مهندسین مشاور محیط فضا آرا همواره الهام از مضامین معماری 
مســاجد تبریز یکی از اصول تغییر ناپذیر پروسه طراحی مسجد 
بزرگ تبریز بوده اســت و بایستی اذعان داشت که الگری معماری 
مســجد در تبریز، الگویی ویژه و متفاوت در معماری اسامی بوده 

است .
بنابراین در طراحی مسجد 
بزرگ تبریز و مجموعه فرهنگی 
آن باید کوشــش می شد تا به 
ایــن تفاوت الگو وفــادار ماند. 
مسجد بزرگ تبریز در محدوده 
زمینهای ارتــش در کمربندی 
خیابان آزادی و کمربند میانی 
با مســاحت تقریمــی ۱۵۰۰۰ 
متر مربع مــی تواند نمونه ای 
آشکار از تداوم الگوهای مذکور 
در معماری معاصر کانشــهر 

تبریز باشد. 
زمین مسجد نیز بگونه ای می باشد که ورودی اصلی به مسجد از 
سمت قبله )از کمربندی میانی تبریز( اجتناب ناپذیر بوده و جذابیت 

طراحي مسجد بزرگ با ورود از سمت قبله از نمونه مسبوق به سابقه 
در تبریز بوده است.

این ایده و طرح می تواند در عقب نشستگی بیشتر از جاده و فضای 
امن و مناسب برای مراجعین فراهم کرده و تلقی آن با فضای سبز نیز 
محیطي فاقد از شلوغی و سر و 
صدای ناشی از حرکت خودرو ها 

ایجاد کند.
در طراحی مسجد بزرگ تبریز 
تاش شــده است عاوه بر ایجاد 
سکون ، حرکت فضایی شفاف و 
سیال برای مراجعین بوجود آید تا 
بتوان از درون به بیرون و برعکس 
آن در مجموعه حرکت کرد. و این 
تاش بخصوص در طراحی جذاب 
ترکیب بــا نور و مایه و بکارگیری 
رنگ هــای خاص مذهبی در طراحی نماها ، فضای هنری و روحانی 
برای رسیدن به درون مسجد و محراب بعنوان مهمترین مکان مسجد 

را بوجود می آورد.
مســجد بزرگ تبریز از شمال با مدرسه علمیه بزرگی ارتباط دارد 
و الزم بود تا عاوه بر ورود از ســمت شهر )جنوب گنبد خانه(، ورودی 
متناسب با جبهه شمالی طراحی گردد. وجود اختال ارتفاع در بخش 
شمال و جنوب نیز مانعی برای 
ایجاد ورودی جذاب از این بخش 
نشد و با ایجاد رواق های منتهی 
به ایوان شــمالی ، ورودی فاخر و 
زیبایی بر این بخش بوجود می 

آید.
 شبستانهای مسجد بزرگ 
تبریز شــامل شبستان آقایان 
بــا گنجایــش ۲۵۰۰ نفــر و 
با گنجایش  بانوان  شبســتان 
۱۵۰۰ نفر تاالر های مســجد 
براي  تــاالر مردانــه  شــامل 
۱۵۰۰ نفر و تــاالر زنانه برای 
یکهــزار نفر طراحــی گردید. 
فرهنگــی  هــای  مجموعــه 
مجموعــه  و  قرائتخانــه  و 
ســه  و  خدماتــی  و  اداری 
 طبقه پارکینــگ زیرزمینی با ظرفیــت ۷۵۰ خودرو از دیگر 

بخش های مســجد بزرگ تبریز به شمار می رود.
این مســجد همچنین با گنجایش ۴۰۰۰ نفــر نمازگزار در 
زمان واحد بزرگترین مســجد در شمالغرب کشور می باشد و با 
طراحی کاربری های  مختلف و ســالن های اجتماعات جداگانه 
 بــرای آقایان و بانــوان عاو بر 
پیش بینی فضاهای وابســته، 
پذیــر  انعطــاف  فضاهــای 
متناســب بــا نیازهــای بهره 
خواهد  پاسخگو  نیز  را  برداران 

بود.
 امید است به یاری خداوند 
متعال و بــا همکاری و همدلي 
کنــار  در  ارجمنــد  خیریــن 
همراهی مدیران و مســئولین 
دلسوز منطقه با ساخت و رشد 
این مجموعه بزرگ و ارزشــمند 
زیباترین صحنه هاي همدلی و ســازندگی را در شــهر و دیارمان 

شاهد و ناظر باشیم.  ان شاهلل

بسم اهلل الرحمن الرحیم
۲۹ بهمن ۱۳۵۶ برگ زرینی بر کتاب غیرت دینی مردم تبریز و خطه قهرمان 

آذربایجان
» وقل جاءَ الَْحقُّ َو زََهَق الْباِطُل إِنَّ الْباِطَل کاَن زَُهوقا «

قیام تاریخی مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ را باید آغازی بر پایان حکومت ستمشاهی 
دانست و تیر خاصی بر پیکر رژیم طاغوت.

 حرکتی که موجب خیزش اقشار مختلف مردم در اقصی نقاط ایران شد و سرانجام 
به پیروزی انقاب خونبار اسامی منتهی شد ۴۴ سال از این قیام خط شکن مردم تبریز 
می گذرد اما هنوز هم روحیه حماسی و خط شکن در وجود مردم این خطه والیت مدار 

متبلور است.
 مردمی که از ۱۳۰ سال گذشته سینه سپر کرد تاکمر طاغوت و استعمار و استکبار را 
بشکند تاکنون همواره در خط مقدم بحرانها و کوران حوادث تاریخ  به خط شده و به دفاع 

از اسام و انقاب ایستاده اند.
 تبریز مهد دالوری و ایثار اســت و »تجای« دیروز همان جوان با غیرتی که در ۲۹ 
بهمن سال ۵۶ سینه سپر کرد تا کمر تاج را بشکند امروز در قامت »نومی گلزارها«»جوانی 
ها «»عدالت اکبری ها«» فخیمی ها « و سایر شهدای مدافع حرم استان متجلی شود 
تا برای مقابله با ظلم و دفاع از مظلومان جهان حماسه آفرینند و رهبر معظم انقاب در 
دیدار تصویری سالروز این روز تاریخی با مردم تبریز چه زیبا فرمودند: ] که ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ 
زمینه ساز استمرار حرکت عظیم میدانی مردم و در نهایت پیروزی انقاب و روز درخشش 

تبریز است[ 
رهبرا همچنان این حرکت عظیم و درخشش مردم تبریز و امت اسامی در سراسر 
کشور با رهبری داهیانه تان  استمرار دارد تا این انقاب به دست صاحب اصلی اش حضرت 

بقیه اهلل االعظم ارواحنا روحی فدا سپرده شود.
توصیه موکد معظم له را بر استمرار و تداوم حرکت و تاش برای رسیدن به پیشرفت 
واقعی و همه جانبه مادی و معنوی تحقق عدالت  اجتماعی واقتصادی کشور • تشکیل 
جامعه اسامی و در نهایت شکل گیری تمدن بزرگ و نوین اسامی اشاره مستقیم به تبیین 
و نهادینه کردن بیانیه گام دوم انقاب است که جهادگران تبیین در این جبهه مردمی با 

درک صحیح در ساختاری بی بدیل و مردم محور برای عینیت بخشیدن به این منشور 
انقاب کمر همت و غیرت بسته اند تا منویات راهگشای آن رهبر فرزانه در تمامی سطوح و 

عرصه های کشور جامه عمل بپوشد.
 لذا جبهه مردمی گام دوم انقاب اسامی با تجدید بیعت با رهبری معظم انقاب و 
فرماندهی معظم کل قوا از لطف و محبت بزرگوارانه ایشان که مردم تبریز و آذربایجان را کمافی 
 السابق مورد تفقد قراردادند و نیز  از  حضرت حجه االسام والمسلمین جناب آقای دکتر

 آل هاشم ،امام جمعه مردمی و نماینده معزز مقام عظمای والیت در استان که همواره با 
بصیرت مثال زدنی  یار و یاور همیشگی جهادگران تبیین و اعضای این جبهه مردمی بوده 
اند متواضعانه سپاسگزاری نموده و سر تعظیم فرود می آوریم و در خاتمه ضمن قدردانی از 
زحمات استاد فرزانه حاج آقا ثنایی بنیانگذار محترم جبهه مردمی گام دوم انقاب اسامی 

در راهبری و تمشیت امور این جبهه مقدس،
 با تمام وجود اعام میداریم که جبهه مردمی گام دوم انقاب اسامی. افتخار دارد در 
اجرای منویات مقام معظم رهبری استان آذربایجان شرقی را بعنوان اولین استان بصورت 
پایلوت در کل کشور قرار داده و ثمره این رخداد مهم ایجاد کابینه های مشورتی تخصصی 
در کل کشور در سطوح استانی و شهرستانی میباشد ، در حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد 
تعاونی های پیشــگامان اقتصاد مقاومتی در سطح کشور و با هدف مشارکت بخشی 
مردم در حکمرانی و کمک به معیشت ملت فهیم ایران اسامی تشکیل شده ، در حوزه 
عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در بخش اولین قوه قضائیه با ارایه گزارشات و راهکارهای 
کارشناسی شده درخدمت قوه قضاییه خواهیم بود  ، ضمن لبیک گویی به فرمان رهبر 
عزیزمان  و عدم دخالت در انتصابات همواره شایستگان خدمت را معرفی کرده و از انتصابات 
ناسالم مخالفت نموده ، افتخار میکنیم که توانستیم با لبیک گویی به امر رهبر عزیزمان در 
جهت تحقق اهداف عالی نظام و رهبری و تبیین بیانیه گام دوم انقاب اسامی گامهای 
کوچکی برداریم ، در حوزه آموزش و پژوهش با برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای 
علمی در حوزه بیانیه گام دوم انقاب اسامی و صدور گواهی پایان دوره اقدامات جامع و 
چشمگیری آغاز شده  ودر راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای 

از هیچ تاشی دریغ نخواهیم کرد. »رهسپاریم با والیت تا شهادت«
دبیرکل کشوری جبهه مردمی گام دوم انقالب اسالمی

بیانیه  جبهه مردمی گام دوم انقالب اسالمی
 بعد از دیدار تصویری مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقالب اسالمی

مراسم افتتاح و کلنگ زنی  مجتمع فرهنگی و مسجد بزرگ تبريز



حضـرت آیـت اهلل سـید مرتضـی 
خسروشـاهی فرزنـد آیـت اهلل سـید 
احمـد از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا 
و از چهـره هـای درخشـان خانـدان 
فقاهت و سیاسـت خسروشـاهی در 
قـرن چهاردهـم هجری قمری اسـت. 
در چهاردهـم شـوال المکـرم سـال 
۱۲۹۹ ق. برابـر  بـا هفتـم شـهریور 
۱۲۶۱ ش. بـه هنـگام حضـور والـد  
معظـم خـود در نجـف اشـرف دیده 

به جهـان گشـود.
در کودکـی بـه همـراه پدر بـه تبریز بازگشـت. مقدمات و بخشـی 
از سـطوح را نـزد پـدر فرا گرفت در سـنین جوانی عـازم حوزه علمیه 
نجـف اشـرف شـد و از محضر اسـتادان بـزرگ آن حوزه مقدسـه بهره 

بـرد و بـه درجه رفیـع اجتهاد در علـوم اسـامی نایل آمد.
معظـم لـه پـس از نیـل بـه کمـاالت علمـی و معنـوی بـه تبریز 
بازگشـت و بـه ترویـج و تبلیغ معـارف دینی و ندریـس و تحقیق و 
تالیـف در علوم اسـامی همت گمارد و در شـمار عالمـان طراز اول 
و مراجـع دینـی آن دیـار قـرار گرفـت. در جریان اسـتبداد رضاخانی 
بـر ضـد ظلـم و فسـاد شـورید و علیه کشـف حجـاب خروشـید و 
ایـن امـر موجـب تبعید ایشـان به سـمنان شـد . پـس از رهایی از 
تبعیـد بـه مشـهد مقـدس مهاجـرت کـرد ودر پـی اصرار مـردم به 

تبریز بازگشـت.
وفـات آن عالـم ربانی در ششـم رجب المرجب سـال ۱۳۷۲ ق. برابر 
بـا دوم فروردیـن مـاه ۱۳۳۲ش. بـه وقوع پیوسـت. پیکرپاکش را پس 
از تشـییع بـا شـکوه در جـوار امامـزاده ابراهیـم )ع( تبریـز بـه امانت 
گذاشـتند و سـپس به نجف اشـرف منتقل و در جوار بارگاه ملکوتی 

حضـرت امیـر المومنین علـی) ع( به خاک سـپردند.
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 تقويم تاريخ
 رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) ۶ اسفند ۱400 (
 شــهادت ســردار »حمیــد باکــري« قائم مقام لشــکر ۳۱ عاشــورا 

ــون)۱۳۶۲ش( در جزیره مجن
رحلــت حکیــم و فقیــه بزرگــوار آیــت  اهللَّ »میرمحمــد حســین 

شهرســتاني« )۱۲۷۵ش(
تصویب قانون احداث راه  آهن سراسري ایران )۱۳۰۵ش(

ــاره قیــام خونیــن تبریــز  صــدور اعامیــه روحانیــان مبــارز درب
)۱۳۵۶ش(

ــط  ــاد توس ــر و مهاب ــل دخت ــقز، پ ــت، س ــاران کوهدش بمب
)۱۳۶۲ش( عــراق  هواپیماهــاي 

کشــتار مســلمانان نمازگــزار فلســطین در مســجد الخلیــل از 
ســوي یــک صهیونیســت اســراییلي )۱۳۷۲ش(
شهادت شهید کیومرث قربانی راقعی )۱۳۶۲ش(

ــتاها  ــرای روس ــدی ب ــتانی و هن ــک پاکس ــیصد پزش ــران س ای
ــود)۱۳۵۱ش( ــتخدام نم اس

جعفر نمیری رئیس جمهور سودان وارد تهران شد)۱۳۵۲ش(
قانــون انحصــار تجــارت خارجي بــراي تعدیــل واردات و صــادرات 

تصویــب شــد. )۱۳۰۹ش(
روابط سیاسي ایران و فرانسه قطع گردید) ۱۳۲۰ ش(

دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي افتتاح شد. )۱۳۲۲ ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) ۲۳ رجب ۱44۳ (
  رحلت عالم بزرگ »سیدحسین کوه کمره  ای« )۱۲۹۹ ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
) ۲۵ فوریه ۲0۲۲ (

ــور  ــن کش ــم ای ــکلي حاک ــقوط شیش ــوریه و س ــا در س  کودت
)۱۹۵۴م(

 انحال پیمان ورشو توسط کشورهاي عضو )۱۹۹۱م(
 روز ملي »کویت« )ر.ک: ۱۹ ژوئیه(

آذربایجان از دیدگاه امام )ره(؛ آذربایجان سنگر پایدار و 
محکم اسالم و کشور است

امــام خمینی )ره( در دیدار با بانوان خطه آذربایجان حوادث و فتنه 
دشــمنان انقاب را مورد بررسی قرار داده و از مردم می خواهند در برابر 

تحرکات عمال خارجی هوشیار باشند.
هوشیاری کامل در برابر توطئه ها با یادآوری نقش ویژه آذربایجان در 
تمامی نهضت های تاریخ معاصر توصیه ای بود که امام خمینی )ره( در 

دیدار با نمایندگان اقشار مختلف مردم آذربایجان گوشزد کردند.
امام خمینی )ره( در دیدار با کارکنان جهاد سازندگی تبریز در بیان 
علل پیروزی انقاب اسامی و تحول روحی ملت ایران، اشاره ای به حوادث 
آذربایجان کرده و فرمودند: »..... من متأســف می شوم از اینکه می بینم 
در محیط آذربایجان که محیطی بوده است که همیشه طرفدار اسام، 
همیشه طرفدار استقال کشور، یک ریشه های فاسدی پیدا بشوند که 

بخواهند بدنام کنند آذربایجان را...«.
 امام خمینی )ره( در توصیه ای به مردم آذربایجان گفتند: »... شما 
ســرافراز در ایران و در دنیا بودید. بــرای اینکه همه توطئه ها که واقع 
می شــد، می شکستید. شــما در صف اول بودید در مشروطه و بعد از 
مشروطه... شما خیابانی دارید و ستارخان دارید و باقرخان... مرحوم آقامیرزا 
صادق آقا ]انگجی[ از مجاهدین بود... نگذارید شــما را آلوده کنند و این 
نشان الهی که در پیشانی های آذربایجانی هاست این ها بکنند و به جای 

او چیز دیگر بچسبانند...«.
لزوم بازگشت به خویشتن و رسیدن به استقال فکری و فرهنگی، 
توصیه ای بود که امام خمینی )ره(، در جمع دانشجویان انجمن اسامی 
دانشکده حقوق و دانشســرای اردبیل بیان داشتند و افزودند: »... شما 
دانشــجویان عزیز خودتان در صدد باشــید که از این غربزدگی بیرون 

بیایید... شرق خودش را گم کرده و شرق باید خودش را پیدا کند...«.
امــام خمینــی )ره( در دیدار با کارکنان جهاد ســازندگی و رادیو و 
تلویزیون تبریز ابرازداشــتند: »... امروز روزی است که اگر در ایران آرامش 
نباشد، هیچ کار اصاحی را نمی  شود انجام داد... آن ها که می خواهند 
جمهوری اسامی تحقق پیدا نکند در این کشور، و کشور مستقل و آزاد 

باشد، تشنج ایجاد می  کنند...«.
ایشان ادامه دادند: »... من سفارشم به همه این است که از تشنج  ها و 

از تحصن ها و از راهپیمایی های خاف خودداری بکنند...«.
امام خمینی )ره( در دیدار با اقشار مختلف شهر تبریز، اظهارداشتند: 
»آذربایجان همیشه در رأس قیام ها بود ... و در این نهضت هم بحمداهلل 

آذربایجان پیشقدم بود. خداوند آذربایجان را برای ما حفظ کند«.
پیشگامی آذربایجان و علمای آذربایجان در نهضت های ایران و موضوع 
خرابکاری های ضدانقاب در این منطقه موضوعی بود که امام خمینی 
)ره( در جمع روحانیون و نمایندگان مردم تبریز تاکید کرده و ادامه دادند: 
»... مملکتی که ۹۸ درصد آن مسلمان هستند، عاقه دارند به اسام، این 
را نمی شود هیچ وقت با این حرف ها و با این قلم ها از اسام منحرف کرد. 

این ها بیخود خودشان را معطل کرده اند!«.

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

در تســوج مســجد زیبــای دیگــری وجــود دارد کــه مســجد »یــادگار 
ــه  ــی شــود. ایــن مســجد در مرکــز شــهر، نزدیــک ب ــده م شــاه« نامی

خیابــان پهلــوی واقــع شــده اســت.
درازای آن از خــاور بــه باختــر، نزدیــک بیســت متــر و پهنــای آن در 
ــی ســه،  ــی آجــری دارد. گوی ــد ضرب ــر اســت. ســه گنب حــدود ۱۰ مت

ــرار داده انــد. چهارطــاق یــک نواخــت را در کنــار هــم ق
مســجد یادگارشــاه در اســتان آذر بایجــان شــرقی، بخــش تســوج، 
ــا  ــرداد ۱۳۸۷ ب ــخ ۲ م ــر در تاری ــن اث ــده و ای ــع ش ــره واق ــه مقب کوچ
ــت  ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــت ۲۳۰۴۳ به عن ــماره ثب ش

ــیده اســت. رس
ــی  ــوج م ــالخوردگان تس ــت. س ــوم نیس ــجد معل ــای مس ــخ بن تاری
ــاطین  ــا س ــگ ب ــگام جن ــوی هن ــاهان صف ــی از ش ــه یک ــد ک گوین
عثمانــی نــذر کــرده بــود کــه چــون بر دشــمن غلبــه جوید مســجدی 

ــد. ــا کن در تســوج بن
حاجتــش برآیــد و هنــگام بازگشــت ایــن مســجد را بنــا کــرد. نــام 
مســجد یــادگار شــاه مانــد ولی نــام بانــی فراموش شــد. اکنــون کتیبه 
ــوم شــود.  ــی معل ــام بان ــا ن و ســنگ نبشــته ای در دســت نیســت ت
فقــط شــیوه بنــا و مصالح ســاختمانی بــه کار رفتــه، حکایــت از قدمت 

مســجد دارد.

مسجد يادگارشاه شبستر

همایش قرآنی اُنس با قرآن در مدرسه 
علمیه صادقیه تبریز برگزار شد

 همایــش قرآنــی بــا عنــوان اُنــس بــا قــرآن 
ــز  ــه تبری ــه صادقی ــرت در مدرســه  علمی و عت

برگــزار گردیــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه  
، در ایــن همایــش قرآنــی بــا عنــوان انــس بــا 
ــه  ــه صادقی ــه علمی ــرت در مدرس ــرآن و عت ق
ــان  ــن از قاری ــد ت ــرکت چن ــا ش ــه ب ــز ک تبری
ــئولین  ــد، مس ــزار ش ــه برگ ــان طلب و حافظ
ــد  ــزاری آن را رش ــدف از برگ ــده ه ــزار کنن برگ
ــاب  ــن ط ــی در بی ــگ قرآن ــت فرهن و تقوی

ــد. ــوان کردن ــر عن خواه
ــر  ــدی مدی ــدی محم ــام مه ــت االس حج

ــان  ــتان آذربایج ــران اس ــه خواه ــوزه علمی ح
شــرقی در ایــن همایــش گفــت: مفاهیــم 
ــاز  ــدن س ــش و تم ــعادت بخ ــم س ــرآن کری ق
اســت، تصریــح کــرد: ســبک زندگــی مقدمــه 
فرهنــگ ســازی اســت و فرهنــگ ســازی 

ــت. ــازی اس ــدن س ــه تم مقدم
ــر دوش  ــی ب ــالت مهم ــه داد: رس وی ادام
ــبک  ــه س ــت ک ــه اس ــران طلب ــه خواه هم
زندگــی قرآنــی را پیــاده کنیــد، چــرا کــه زنــان 
جامعــه بــه شــما نیازمنــد هســتند تــا آن هــا 
ــنا  ــت )ع( آش ــل بی ــب اه ــرآن و مکت ــا ق را ب

ــد. کنی
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
ــی  ــالت مهم ــزود: رس ــرقی اف ــان ش آذربایج
ــه اســت کــه ســبک  ــران طلب ــر دوش خواه ب
زندگــی قرآنــی را پیــاده کنیــد، چــرا کــه زنــان 
و دختــران جامعــه بــه شــما نیازمنــد هســتند 
تــا آن هــا را بــا قــرآن و مکتــب اهــل بیــت )ع( 

ــد. آشــنا کنی
در پایــان ایــن همایــش از قاریــان برگزیــده 

تجلیــل شــد.

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

ارز دیجیتال
سـؤال: اسـتخراج، خریـد و فـروش ارز دیجیتـال چـه حکمی 

دارد؟
جـواب: حکـم آن، تابـع قوانیـن و مقـررات نظـام جمهـوری 

اسـامی ایـران اسـت.
 استفاده از اموال کسی که خمس نمی دهد

نیسـت،  خمـس  پرداخـت  اهـل  پـدرم  سـوال: 
دارد؟  اشـکال  مـا  بـرای  ایشـان  مـوال  ا ز  ا اسـتفاده 
اسـتفاده  مـوال  ا ایشـان، ضامـن خمـِس  فرزنـدان  آیـا 

هسـتند؟ شـده 
جـواب: اسـتفاده از امـوال ایشـان اشـکال نـدارد و نسـبت 

بـه خمـس آن وظیفـه ای نداریـد، ولـی در 
صورتـی کـه یقیـن دارید خمس نمـی دهد، 
وظیفـۀ شـماـ  بـا وجـود شـرایطـ  تذکـر به 

مسـئلۀ خمـس و امـر بـه معروف اسـت.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

عون ه راج ی اان هلل و اان ال
 خبــر درگذشــت ناگهانی و ناباورانه انســان 
اخاق مدار و پاک نهاد مرحوم دکتر اسماعيل 
 جبارزاده دردی جانکاه در دلهایمان گذاشــت و 

قلب هایمان را آکنده از اندوهی فراوان ساخت.
مرحوم جبارزاده انسانی والیتمدار و رزمنده ای 

ایثارگر بود که صحنه های دفاع مقدس گواه رشــادت ها، ایثارگری ها و دالورمردی های 
ایشان است و نقش آفرینی و خدمات اثرگذار در کسوت نمایندگی مردم شریف تبریز، اسکو 
و آذرشهر در مجلس شورای اسامی، استانداری آذربایجان شرقی و معاونت سیاسی وزارت 

کشور برای همیشه در اذهان عمومی مردم قهرمان خطه آذربایجان ماندگار است.
اینجانبان این مصیبت و وداع ناباورانه را به آحاد مردم آذربایجان شرقی و تاریخ ساز تبریز، 
خانواده مکرم ایشان و همه دوستان آن عزیز سفر کرده تسلیت عرض نموده برای روح بلند مرحوم 
جبارزاده در این ایام پرفیِض ماه رجب که موعد استجابِت دعا و پاداش عبودیت و صوم  و 
صاۀ بندگان مخلص است از درگاه خداوند متعال رحمت و غفران واسعه الهی و به همه 

بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.

تسليت

سيد محمدعلی آل هاشم
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 

و امام جمعه تبريز

عابدين خرم
استاندار

 آذربايجان شرقی

و  حــوزه  »وحــدت  کتــاب 
دانشــگاه« توســط »حجــت االســام 
اعرافــي«  علیرضــا  والمســلمین 
و بــه همــت »علــی بخشــی«، 
تحقیــق و نــگارش یافتــه و بــا 
فرهنگــی  »موسســه  همــکاري 
ــری اشــراق و عرفــان  « در ســال  هن
 ۲۹۱ در  و  گرفتــه  فیپــا   ۱۳۹۰

ــور چــاپ  ــه زی ــري در ۲۰۰۰ شــمارگان ب ــا قطــع وزی صفحــه ب
آراســته شــد.

حــوزه و دانشــگاه مهــم تریــن نهادهــای اجتماعــی هســتند که 
ــی بدیــل در  هــر یــک از آن هــا و نیــز مناســبات آن دو نقــش ب
شــکل گیــری و جهــت دهــی بــه وقایــع و تحــوالت اجتماعــی در 
همــه ابعــاد آن دارد. ایــن شــکل از ســاختار ایــن دو نهــاد تنهــا بــه 

کشــور ایــران اختصــاص دارد.  
انقــاب اســامی در پــی بازگشــت بــه اصالــت تمــدن اســامی 
بــا ماحظــه اقتضائــات و شــرایط جهــان معاصــر اســت و در ایــن 
مســیر بــه مقولــه )حــوزه و دانشــگاه( و مناســبات آنهــا بــه مثابــه 
موضوعــی مهــم و راهبــردی مــی اندیشــد؛ از ایــن رو، ایــن مقولــه 
طــی دهــه هــای اخیــر، چــه قبــل از پیــروزی انقــاب و چــه پس 
از آن، از ســوی صاحــب نظــران مــورد نــازک اندیشــی هــا و دقــت 
ورزی هــای فــراوان قــرار گرفتــه و نظریــات و ادبیــات گســترده ای 
در ایــن زمینــه تولیــد شــده و در عمــل نیــز در راهبــرد وحــدت و 

همگرایــی توفیقــات ارزنــده ای بــه دســت آمــده اســت.
ــف مجموعــه حاضــر از اعضــای جامعــه مدرســین حــوزه  مول
ــب  ــه صاح ــوزه و دانشــگاه اســت ک ــاتید ح ــم و از اس ــه ق علمی
تجربیــات علمــی و عملــی گرانقــدری در ایــن عرصــه اســت کــه 
ــت در پژوهشــگاه حــوزه و  ــا مدیری در طــول ســالیان متمــادی ب
دانشــگاه و عضویــت در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از نزدیک 
بــا مســائل، موضوعــات و دغدغه هــا آشــنا بــوده کــه بــر وزانــت اثر 

افــزوده اســت و از امتیــازات مهــم آن بــه شــمار مــی رود.
از دیگــر امتیــازات ایــن کتــاب آن اســت کــه اغلــب مباحثــی 
ــرح شــده اند،  ــون مط ــوزه و دانشــگاه تاکن ــاره وحــدت ح ــه درب ک
عمومــاً درقالــب مصاحبــه و مقــاالت بــوده اســت، امــا ایــن کتــاب 
بــا یــک انســجام منطقــی و بــا ویژگیهــای منحصر بــه فــرد درباره 

وحــدت حــوزه و دانشــگاه تدویــن شــده اســت.
مجموعــه حاضــر در چهــار بخــش تنظیــم شــده اســت. بخش 
اول بــا عنــوان حــوزه، شــامل »تاریــخ تطــور حــوزه هــای علمیــه«، 
»ویژگــی هــای تاریخــی حــوزه هــای شــیعه«، »قــوت و فرصــت 
ــای  ــش ه ــا و چال ــتی ه ــر« و »کاس ــوزه در دورۀ معاص ــای ح ه
ــوان  ــا عن ــش دوم ب ــود. در بخ ــی ش ــر« م ــوزه در روزگار معاص ح
دانشــگاه، »پیشــینه، تعریــف و عناصــر دانشــگاه«، »مزیــت هــای 
نظام آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه«، »رســالت و وظایف دانشــگاه 
هــا در ایــران« و »اســامی کــردن دانشــگاه هــا« آورده شــده اســت. 
مواجهــۀ حــوزه و دانشــگاه، عنــوان بخــش ســوم ایــن کتاب اســت 
کــه بــه مســائلی چــون »تبارشناســی مواجهــه«، »علــوم انســانی 
محــور مواجهــه«، »امــکان ســنجی ارتبــاط بیــن علــوم انســانی و 
معرفــت دینــی«، »تعامــات علــوم انســانی و دیــن«، »رویکردها به 
علــوم انســانی دینــی یــا علــم دینــی« و »مکانیــزم سازگارســازی 
علــوم انســانی بــا آمــوزه هــای اســامی«، مــی پــردازد. در بخــش 
چهــارم بــا عنــوان وحــدت یــا جدایــی، مطالــب »تعریف، ضــرورت 
و اهــداف وحــدت حــوزه و دانشــگاه«، »آســیب شناســی وحــدت«، 
»راهبــرد هــا و راهکارهــای وحــدت«، »قلمروهــای وحــدت حــوزه و 
دانشــگاه«، »رویکردهــای وحــدت حــوزه و دانشــگاه«، »کامیابــی و 
ــی حــوزه و  ناکامــی هــای وحــدت« و »منشــور ارتباطــی و تعامل

دانشــگاه« آمــده اســت.
در بخشــی از مجموعــه حاضــر آمــده اســت: »حــوزه و 
ــد  ــرج بلن ــت؛ ب ــه نیس ــوش خان ــرتکده و فرام ــگاه، عش دانش
ــی و حفاظــت از جــان، مــال، اندیشــه، ایمــان و فرهنــگ  دیدبان
ــزرگ را  ــن رســالت ب ــه ای ــه ای ک ــردم اســت. دانشــجو و طلب م
ــت  ــم را در خدم ــش، عل ــاه خوی ــرای رف ــد، و ب ــوش کن فرام
)ظالمــان( قــرار دهــد، وظیفــه بــزرگ خویــش را وا نهــاده اســت. 
آنچــه بــه حــوزه و دانشــگاه وحــدت، قــدرت و اعتبــار اجتماعــی 
مــی بخشــد، آزادگــی، فــداکاری، آگاهــی، همــدردی بــا مــردم و 
ــرای جلــب رضــای او اســت. حــوزه  خدمــت بــه بنــدگان خــدا ب
و دانشــگاه دو ســکوی پــرواز جامعــه، دو یــار دیریــن، دو پایــگاه 
مردمــی، دو کانــون آگاهــی، دو نیــاز بنیادین و دو رکن اســتقال 
ــی و  ــا همگرای ــل ی ــدت و تعام ــن وح ــت. ای ــت اس و آزادی مل
پیونــد، پیــش از اینکــه وظیفــه بــرای نخبــگان دو نهــاد باشــد، 
ــرای کل جامعــه اســت. بــه بیــان دیگــر جامعــه حــق  حقــی ب
دارد از نخبگانــش همگرایــی و وحــدت را بخواهــد؛ زیــرا تأثیــری 
کــه ایــن پیوســت یــا گسســت بــه لحــاظ ســامت و ناهنجــاری 
اجتماعــی و رشــد و انحطــاط دارد، بــه طــور مســتقیم متوجــه 

ــود«. ــه خواهــد ب ــراد جامع عمــوم اف
و در خاتمــه فهرســت  آثــاري کــه در تالیــف مجموعــه حاضر از 

آن اســتفاده شــده، آمده اســت. 

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
وحدت حوزه و دانشگاه

مفاخر مذهبي
آیت اهلل سید مرتضی خسروشاهی

ُعون ِه َراِج ْی َل ِ َو ِإاَنّ ِإ 1 ِإاَنّ هلِلَّ

درگذشـت بانـوی مکرمه مرحومـه مغفـوره الحاجیه خانـم ندایی 
متعلقـه فقیه عالیقـدر مرحـوم آیـت اهلل العظمی مسـلم ملکوتی 

موجـب تأسـف و تأثـر گردید.
ایـن بانـوی مومنـه، همـواره در راه خدمـت بـه اسـالم و انقـالب 

سـختی هـای بسـیاری را تحمـل کـرد .
با عرض تسـلیت به فرزنـدان آن مرحومه وخانـدان مکرم ملکوتی 
بـه ویـژه آیـت اهلل شـیخ هـادی ملکوتـی نماینـده مـردم شـریف 
آذربایجـان شـرقی در خبرگان رهبـری ، از درگاه خداونـد منان در این 
ایـام پرفیِض مـاه رجـب بـرای روح آن بانـوی پاک نهاد همنشـینی 
بـا اولیـاء الهـی و بانـوی دو عالم حضرت فاطمـه زهـرا )س( و متنعم 
از خـوان کـرم و رحمـت واسـعه الهـی مسـئلت داریم و بـرای همه 

بازمانـدگان و بسـتگان صبـر جمیـل و اجر جزیـل خواهانیم.
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