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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

به مناسـبت  پیامـی  در  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر 
آغـاز سـال ۱۴۰۱ هجـری شمسـی، بـا تبریـک عیـد نـوروز و 
ایـام والدت خورشـید فـروزان عالـم وجـود، حضـرت بقیةاهلل 
االعظم)عـج( بـه ملت بزرگ ایـران و همه ملت هـای همدل، و 
بـا تبریـک ویژه بـه خانواده های معظم شـهیدان و همچنین 
میدان هـای  در  ملـت  خدمتگـزاران  و  ایثارگـران  جانبـازان، 
مختلـِف علـم، سـامت، امنیـت و مقاومـت، سـال جدیـد را 
سـال »تولیـد؛ دانش بنیان، اشـتغال آفرین« نامگـذاری کردند.

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای سـال ۱۴۰۰ را نیـز همچـون 
سـالهای دیگـر سـالی توأم بـا فرازهـا و فرودها برشـمردند و 
گفتنـد: انتخابـات مهـم و بـزرگ ریاسـت جمهـوری یکی از 
مهمتریـن فرازهـا و شـیرینی های سـال قبـل بود کـه مردم 
بـا وجـود خطـر شـدید بیمـاری همه گیـر کرونا، با شـرکت 
در انتخابـات، دولتـی تازه نفـس را بـه میـدان آوردنـد کـه 
بر اسـاس نشـانه های موجـود، دولتـی مردمـی و دارای ریل 
جداگانـه از دولـت محتـرم قبـل اسـت و امیدهایـی را در 

مـردم زنـده کرده اسـت.
ایشـان مقابلـه جـدی بـا کرونـا و کاهـش قابـل توجـه 
تلفـات در اثـر تأمیـن واکسـن بـرای همـگان را از دیگـر 
فرازهـای سـال ۱۴۰۰ خواندنـد و در بیـان نقطـه اوج دیگری 
ایـن سـال خاطرنشـان کردنـد: در بخش هـای  از حـوادث 
مختلـف علـم و فنـاوری از تولیـد چنـد نوع واکسـن معتبر 

تـا پرتـاب ماهـواره، کارهـای بزرگـی انجـام شـد.
رهبـر انقـاب، اعتـراف آمریکایی ها به شکسـت خفت بار 
آنها در فشـار حداکثـری علیه ایران را از دیگر شـیرینی های 
سـال ۱۴۰۰ در عرصه جهانی دانسـتند و افزودند: ایستادگی 
مـردم موجـب ایـن پیـروزی شـد و در واقـع این ملـت ایران 

بـود که پیروز شـد.
ایشـان در بیان پیام حوادث متعددی که در سـال ۱۴۰۰ در 
نقـاط دیگر جهـان رخ داد، تأکیـد کردند: این حـوادث همگی 

درسـتِی راه ملت ایران در مقابل اسـتکبار را نشـان داد.
مـردم،  معیشـت  »تنگـِی  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
مسـئله گرانی هـا و تـورم« را تلخ تریـن موضـوع سـال ۱۴۰۰ 
دانسـتند و افزودنـد: مشـکات اقتصـادی عاج پذیر اسـت و 
حتمـاً بایـد عـاج شـود البتـه عجلـه و توقـع رفـع دفعـی 

آنهـا واقع بینانـه نیسـت امـا امیدواریـم بخشـی از آنهـا در 
سـال جدیـد کـه سـال اول قرِن ۱۵ هجری شمسـی اسـت، 

شـود. برطرف 
را  سـال  شـعار  تعییـن  از  هـدف  ادامـه  در  ایشـان 
جهت دهـی بـه حرکـت مسـئوالن دسـتگاهها و آحـاد مردم 
دانسـتند و افزودنـد: در بعضـی از سـالها متناسـب با شـعار 
سـال توفیقـات خوبـی به دسـت آمد امـا در بعضی سـالها 
نیـز کم کاری هایـی وجـود داشـت. البتـه در سـال ۱۴۰۰ که 
سـال »تولیـد؛ پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا« بـود، کارهای 

خوبـی انجـام شـد کـه بایـد ادامـه پیـدا کند.
رهبـر انقـاب در بیـان علـت تمرکـز بـر مسـئله تولیـد 
در سـالهای اخیـر، گفتنـد: تولیـد، کلیـد حـل مشـکات 
اقتصـادی و راه اصلـی عبور از دشـواری های اقتصادی اسـت، 
ضمـن اینکه رشـد اقتصـادی، افزایش اشـتغال، کاهش تورم، 
افزایـش درآمـد سـرانه، بهبـود رفـاه عمومـی و همچنیـن 
افزایـش اعتمـاد به نفـس و عزت ملـی در گرو رونـق و رواِج 
اکسـیری بـه نـام تولید ملی اسـت کـه تکیه بـر آن در این 

سـالها تأثیرهـای خوبـی نیز داشـته اسـت.
حضرت آیـت اهلل خامنـه ای افزودند: امسـال نیز همچنان 
و  الیـه  بـر  البتـه  می کنـم،  تأکیـد  تولیـد  مسـئله  بـر 
از تولیـد یعنـی تولیـِد »دانش بنیـان« و  چهـره جدیـدی 

»اشـتغال آفرین«.
و  دانش بنیـان  تولیـد  دادن  قـرار  معیـار  ایشـان 
اشـتغال آفرین را موجـب حرکـت رو بـه جلـو و محسـوس 
در همـه اهـداف اقتصـادی دانسـتند و افزودنـد: بنابرایـن 
شـعار سـال ۱۴۰۱ عبـارت اسـت از »تولیـد؛ دانش بنیـان، 

اشـتغال آفرین«.
رهبـر انقـاب بـا تأکیـد بـر توصیـه سـال قبـل خـود 
مبنـی بـر اکتفـا نکـردن بـه کارهـای سـطحی همچـون 
روی  بـر  یـا  و  خیابان هـا  تابلـوی  بـر  سـال  نـام  درج 
سـربرگ دسـتگاهها، گفتنـد: تحقق شـعار امسـال نیـاز به 
سیاسـتگذاری دارد البتـه بـا تحرکـی کـه از رئیس جمهـور 
محتـرم و همکاران شـان مشـاهده می شـود، ان شـاءاهلل ایـن 
شـعار روی زمیـن نخواهـد مانـد امـا هر چـه بیشـتر کار و 

تـاش شـود بهتـر خواهـد بـود.

 خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی و امـام جمعه تبریز 
گفتنـد: همـان طـور کـه جبهـه هـا و دفـاع مقـدس دانشـگاه 
انسـان سـازی بودنـد، جمهـوری اسـامی ایـران نیـز دانشـگاه 

مـردم سـازی و تمدن سـازی اسـت.
حضـرت حجـت االسـام و المسـلمین سـید محمدعلی آل 
هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریز بـا بیان اینکـه امام 
نظریـه جمهـوری اسـامی را خلـق کـرد و وارد میـدان خلـق 
نظریـه هـای گوناگـون شـد، گفتنـد: جبهه ها دانشـگاه انسـان 
سـازی بودنـد و جمهـوری اسـامی نیـز بـا آگاه سـازی مـردم 

تمـدن ایجـاد کرد.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه اینکـه بهره بـرداری از فکـر 
و عمـل مـردم در اعتـای کشـور و لـزوم آگاه سـازی مـردم بـاز 
هـم ضـرورت دارد، گفتند: کلیـد واژه جمهوری اسـامی همواره 
حضـور مـردم بـوده اسـت، رکـن رکیـن نظام هـای مردم سـاالر 

اسـت. جمهوریت 
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز مشـارکت سیاسـی را حضـور 
آگاهانـه و اختیـاری در سیاسـت دانسـته و ادامـه دادنـد: البتـه 
مهمتریـن و الزم تریـن حقـوق در ایـن خصـوص این اسـت که 

مـردم همـکاری کننـد تـا حـق در جامعـه برقرار شـود.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان تاکیـد کردند: حضور 
مـردم در عرصـه هـای مختلـف تعییـن کننـده امنیـت ملـی 
اسـت و تـرس دشـمن هـم از انقاب بـه خاطر مردم می باشـد.

نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی با بیـان اینکه ترس 
دشـمن از انقـاب بـه خاطـر حضـور مردم یـک واقعیت اسـت، 
اضافـه کردنـد: تـرس دشـمن از انقـاب بـه خاطر حضـور مردم 
تحلیـل نیسـت، بلکـه یـک واقعیت اسـت تـا زمانی کـه مردم 

هسـتند نظـام جمهوری اسـامی نیـز پابرجا خواهـد بود.
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه ۱۲ فروردین نشـانه 
تحقـق نظـام مـردم سـاالری دینـی اسـت، خاطرنشـان کردنـد: 
مـردم بـا بیش از ۹۸ درصـد آرا در ۱۲ فروردین به مردم سـاالری 
دینـی رأی دادنـد و بیـش از ۴۳ سـال از این ماجـرا می گذرد و 
در واقـع کسـانی کـه ایـن روز را به وجـود آوردند مـردم بودند و 
اکنـون نیـز بـا فکر و عمـل در این اعتای کشـور حضـور دارند.

رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان همچنین با اشـاره 
بـه ضـرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسـل جـوان گفتند: 
کاروان هـای راهیـان نـور یکـی از راه هـای موثـر انتقـال فرهنگ 
دفـاع مقـدس بـه نسـل جـوان اسـت ایـن کاروان هـا بهتریـن 
راهکار اسـت که متأسـفانه در دو سـال گذشـته به خاطر کرونا 

تعطیـل بـود البتـه اکنون بـه خوبـی رونق یافته اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریز ادامـه دادند: کاروان هـای راهیان 
نـور حاضـر شـده در مناطـق جنگـی جنـوب از شـهر تبریـز 
بیشـتر از شـهرهای دیگـر بـود کـه در ایـن خصـوص از مـردم 
انقابـی و شـجاع تبریـز تقدیـر مـی کنـم، برنامـه ریزی هـای 
بازدیـد در  نیـز  تبریـز  مـردم  حضـور  و  شـده  انجـام   دقیـق 

 یادمان ها محسوس بود.
امـام جمعـه تبریـز همچنیـن با اشـاره بـه اینکه در آسـتانه 
سـیزده بـدر هسـتیم، گفتنـد: ایـن روز، روز خاطـره هـای زیبـا 

خبرنگار آدینه تبریز:
حضرت حجت االسـام والمسـلمین سیدمحمدعلی آل هاشـم، در اولین 
خطبه هـای نمـاز عبـادی و سیاسـی قـرن جدیـد در سـال ۱۴۰۱ و در جمـع 
بـا شـکوه نمازگـزاران مصـای اعظم امـام خمینـی )ره( تبریز اظهـار کردند: به 
مناسـبت سـالگرد حمله عربسـتان به یمن باید گفت که عربستان با کمک 
جبهه غربی و عبری موفق نشـده اسـت تا گروه تحریم شـده و محاصره شده را 
شکسـت دهد و این مسـأله نشان داد که توهم ادعای عربسـتان در مورد قدرت 

منطقه بودن یک موضوع پوشـالی اسـت. 
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان با بیان اینکه مردم یمن در هفت 
سـال گذشـته با سـخت ترین شـرایط اسـتقال خود را حفـظ کردنـد و مانع 
اشـغال کشـور خود شـدند، گفتند: این حرکت بار دیگر نشـان داد که بهترین 

راهکار برای حفظ اسـتقال مقاومت اسـت. 
 امام جمعه تبریز با بیان اینکه عربسـتان و امارات در هفت سـال گذشـته 
بـا باج های زیادی سـعی کردند تا امنیت خـود را در برابر موشـک های انصاراهلل 
تضمیـن کند، افزودنـد: ولی حمات انصاراهلل باعث باطل شـدن این ایده شـد، 

چراکه مگر می شـود امنیـت را با پـول وارد کرد. 
ایشـان متذکر شدند: تقویت محور مقاومت انصاراهلل تا قبل قدرت سیاسی 
و نظامـی شـمال یمن بـود ولی االن بـه عنوان یکـی از گروه هـای قدرتمندی 
اسـت کـه در امتـداد محور مقاومت و با اهداف نابودی اسـرائیل پیـش می رود. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان به پیام ها و درس های سـفر بشـار اسـد به 
امارات اشـاره کرده و گفتند: سـفر بشار اسـد به امارات به منزله پذیرش و اثبات 
وی در سـاختار قـدرت سـوریه و عامل عصبانیت آمریـکا از امـارات در دعوت از 

بشار اسـد شد. 
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان توضیح دادند: شبکه خبری الجزیره 
بـه نقـل از سـخنگو ی وزارت امور خارجه آمریکا نوشـت که  مـا از تاش ها برای 
مشـروعیت بخشیدن به بشـار اسـد متاسـفیم همچنین رای ممتنع امارات 
بـه قطعنامه آمریکا به محکومیت روسـیه و سـفر وزیـر امور خارجه امـارات به 
مسـکو  و پاسـخ زرد ابوظبـی بـه آمریکا برای مدیریـت بازار نفت و حال سـفر 

بشـار اسـد نشـانه های آشـکار از شـکاف رابطه آمریکا و امارات است.
خطیـب نمـاز جمعه تبریـز ادامـه دادند: انتقاد شـدید آمریـکا از  امـارات از 
دعوت بشـار اسـد نشـان داد کـه عزت و ذلت هـر دو هزینه دارد، چراکه سـوریه 
و بشـار اسـد بـرای دفـاع از گفتمان مقاومـت هزینه زیـادی دادنـد و االن نتایج 

شـیرین آن را می بینند. 
امـام جمعـه تبریـز خاطرنشـان کردنـد: سرنوشـت زمامـداران دولت هایی 
همچـون منصور هادی، حسـنی مبـارک، قذافی جلوی چشـم همه اسـت و 

کتاب هـا حـرف و سـخن و تحلیـل دارد.

ادامه در صفحه۲

دفاع مقدس دانشگاه انسان سازی و 
جمهوری اسالمی دانشگاه تمدن سازی است

سفرهای خارجی بدون توجیه اقتصادی 
مصداق فساد است

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 اطاع 
ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا،  نشــریه در فضــای مجــازی بــا 
نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد 

گرفت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

شعار سال 1401: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

ادامه در صفحه۳

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان
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ادامه از صفحه اول

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

اجالسیه مدیران حوزه های علمیه آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه تبریز

تجمع اعتراضی اساتید و طالب مدارس دینی و مردم  تبریز در محکومیت 
اقدامات وحشیانه آل سعود و عوامل استکبار در افغانستان و پاکستان با حضور 

و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان در مسجد جامع تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در مناطق 
عملیاتی راهیان نور

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در همایش انتظار و 
تمدن نوین اسالمی

دیدار نماینده ولی فقیه در استان با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با حضرت آیت اهلل شفیعی نماینده 
مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

مراسم بزرگداشت شهدای عملیات بدر و شهید تجالیی با حضور
 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و معاون اقتصادی رئیس جمهور

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی  و امام جمعه تبریز
 در جمع بسیجیان ناحیه غدیر تبریز در بازدید از مناطق عملیاتی

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با حضور نماینده ولی فقیه در 
استان و استاندار آذربایجان شرقی

جلسه ستاد برگزاری مشترک مراسم مذهبی تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار فرمانده کل سپاه پاسداران با نماینده ولی فقیه در استان در اروندکنار 
یادمان  عملیات والفجر8

دیدار کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان شرقی
 با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

دیدار نوروزی مدیران شرکت ملی مس ایران با نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه تبریز

دیدار نوروزی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
 با اقشار مختلف مردم و مسئولین استانی

مراسم عمامه گذاری طالب حوزه های علمیه آذربایجان شرقی با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان در حوزه علمیه حضرت ولیعصر تبریز

یادواره شهدای عملیات بدر و خیبر و بزرگداشت شهیدان باکری با حضور و 
سخنرانی وزیر کشور و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

شرکت های دانش بنیان خط مقدم 
مقابله با جنگ اقتصادی

دفاع مقدس دانشگاه انسان سازی و 
جمهوری اسالمی دانشگاه تمدن سازی است

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
رییــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی گفــت: مدیــران 
ــگ  ــارزه در جن ــدم مب ــط مق ــان در خ ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

اقتصــادی هســتند.
دکتــر واعظــی در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه 
ــان  ــش بنی ــاور و دان ــرکت های فن ــرد: ش ــان ک ــز خاطرنش تبری
ــدم  ــی و ع ــب خودکفای ــان موج ــوالت دانش بنی ــد محص ــا تولی ب
وابســتگی بــه کشــورهای دیگــر و مقابلــه بــا تحریــم هــای ظالمانه 

شــده انــد.
ــکل  ــل مش ــا راه ح ــتان تنه ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
صنایــع فرســوده و ورشکســته را مجهــز کــردن آنهــا به تکنولــوژی  و 

دانــش بنیــان کــردن آنهــا دانســت.
ــان را در  ــش بنی ــن مشــکل توســعه دان ــی تری ــی از اصل وی یک
کشــور مشــکل فرهنگــی بیــان و تاکیــد کــرد: بایــد خانــواده هــا 
بــه جــای روحیــه کارمنــد پــروری در کــودکان و دانشــجویان روحیه 

کارآفرینــی را در انهــا پــرورش دهنــد ضمــن آنکــه
دارای  و  کاربلــد  التحصیــل هــم  فــارغ  دانشــجویان   بایــد 

مهارت های کارافرینانه و فناورانه باشند.
ــران و  ــرقیاز مدی ــان ش ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
مســئولین خواســت بــا خریــد محصــوالت شــرکت هــای فنــاور و 
ــان  ــرکت ها نش ــن ش ــود را از ای ــی خ ــت عمل ــان حمای دانش بنی

ــد. دهن
ــری از ســالیان گذشــته  ــان اینکــه مقــام معظــم رهب ــا بی وی ب
بــا مطــرح کــردن جنبــش نــرم افــزاری، اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد 
دانــش بنیــان و بیانیــه گام دوم انقــاب بــر موضوع اقتصــاد منهای 
نفــت و اقتصــاد دانــش بنیــان تاکیــد کــرده انــد افــزود: از ۲۰ ســال 
قبــل پــارک علــم و فنــاوری بــا هــدف جدایــی از اقتصــاد نفتــی و 

حمایــت از ایــده هــا و نخبــگان در کشــور ایجــاد شــده اســت.
ــی اســت  ــر واعظــی  ادامــه داد: پــارک علــم و فنــاوری مکان دکت
کــه در آن افــراد، طــرح و ایــده خــود را تبدیــل بــه محصــول فناورانه 
ــژه  ــد و از تســهیات و حمایت هــای وی ــی کنن ــان م ــش بنی و دان

ــره منــد می شــوند. ــارک به پ
وی گفــت: آذربایجان شــرقی رتبــه پنجــم کشــوری از نظــر تعــداد 
شــرکت های دانــش بنیــان و گســترده تریــن مراکــز رشــد و نــوآوری 
ــردم در جــای جــای  ــن اســتان های کشــور دارد و همــه م را در بی

اســتان می تواننــد از خدمــات پــارک برخــوردار شــوند.
ــاش  ــرقی ت ــان ش ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
بــرای افزایــش شــرکتهای دانــش بنیــان، تبدیــل کــردن صنایع 
ــدور  ــاد کری ــان، ایج ــش بنی ــع دان ــه صنای ــتان ب ــزرگ اس ب
فنــاوری در اطــراف آزادراه تبریــز - ســهند ، توســعه گفتمــان 
دانــش بنیــان و طراحــی و ســاخت نخســتین خــودروی دانــش 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــان کشــور را از برنامــه هــای آت بنی

ــرد. ــوان ک اســتان عن

اسـت و روحانیـت هیـچ مخالفتـی بـا آن نـدارد چـون 
روحانیـت مخالـف مهربانـی هـا، طبیعـت و حضـور در 
طبیعـت نیسـت، خواسـته مـا رعایـت موازیـن شـرعی 

. ست ا
آور  یـاد  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
شـدند: صـدای ماشـین، دود، سـر و صـدا همـه دلیلی 
هسـت تـا مردم بـرای آرامش در سـیزده بـدر و دیدن 
آرامـش  و  آرامـی  دنبـال  بـه  بهانـه  ایـن  بـا  طبیعـت 
باشـند، نـوروز و سـیزده بـدر بهانـه ای بـرای بـا هـم 
بایـد  نیـز  را  طبیعـت  اسـاس  ایـن  بـر  اسـت  بـودن 

بداریـم. گرامـی 
ایشـان خاطرنشـان کردنـد: چـون طبیعـت بسـتری را 
بـرای باهـم بـودن فراهم کرده اسـت باید حافـظ طبیعت 
باشـیم و شـکر آن را بـه جـا بیاوریـم البتـه شـکر ایـن 
طبیعـت از عهـده هر کسـی بر نمـی آید ولی بـه ترتیب 
بایـد از منابـع طبیعـی و محیط زیسـت محافظت کنیم 
و از مسـائل خـاف شـرع جلوگیـری و موازین شـرعی در 

خصـوص حجـاب رعایت شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی همچنین با 
تاکیـد بـر راهبرد جهاد تبییـن در عرصـه  دانش بنیان ها 
گفتنـد: بنـا به دسـتور مقـام معظـم رهبری علـوم دانش 
بنیـان بایـد حمایـت شـوند و ریـل گـذاری مناسـب را در 
ایـن خصـوص رهنمـود فرمودنـد در ایـن ارتبـاط باید در 

چندیـن محـور تـاش هـای همه جانبـه انجـام دهیم.
تبییـن  کردنـد:  خاطرنشـان  تبریـز  جمعـه  امـام 
مسـئول  نهادهـای  از  مطالبـه  ملـی،  تولیـد  نقـش 
بـه منظـور سیاسـت گـذاری هـای کان بـرای تحقق 
محوریـت  بـا  فاخـر  محتـوای  تولیـد  سـال،  شـعار 
ضـرورت و اهمیـت تولیـد در بـرون رفت از مشـکات 
تولیـد  بـودن  بنیـان  دانـش  بـر  تاکیـد  معیشـتی، 
آثـار  بـر  تاکیـد  و  موفـق  کشـورهای  بازخوانـی  بـا 
اقتصـادی از جملـه مهمتریـن موضوعاتـی اسـت کـه 

بایـد بـه آن توجـه ویـژه شـود.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز ادامه دادنـد: تبییـن آثار 
روانـی تقویـت تولیـد در ارتقـای عـزت و اعتمـاد به نفس 
ملـی، تاکیـد بـر اقتصـاد دانش بنیـان در رشـد اقتصادی 
و اشـتغال، توسـعه تولیـد بـا هـدف همـراه سـازی آحـاد 
جامعـه، رفـع موانـع تولیـد در حـوزه هـای مختلـف و 
تبییـن راه هـای عبـور از آن، گفتمـان سـازی، بازخوانـی 
 کشـورهای متکـی بـه تولیـد ملـی و بازخوانـی تـوان و

 تـاب آوری آنهـا در مقابـل تنگناهـای اقتصـادی از دیگـر 
محورهـا و موضوعاتی اسـت که باید در تحقق فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبری و شـعار سـال بـه آنها عمـل و توجه 

خواص شـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا اشـاره 
بـه تاکیـد اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در آسـتانه فـرا 
رسـیدن مـاه مبـارک رمضـان در جهـت تأمیـن اقـام 
مـورد نیـاز مـردم در ایـن مـاه گفتنـد: بنـا بـه تاکیـد 
اسـتاندار، مـردم در مـاه مبـارک رمضان نگـران تأمین و 
تهیـه ارزاق عمومـی نباشـند، مشـکلی در این خصوص 

نـدارد. وجود 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با اشـاره به 
آخریـن مسـائل مربـوط بـه عـراق، گفتنـد: بـا وضعیـت 
 موجـود در عـراق رونـد سیاسـی و تشـکیل دولـت در

 هالـه ای از ابهـام قـرار دارد کـه این روند موجب اسـتمرار 
بن بسـت سیاسـی در این کشـور خواهد شـد.

رغـم  بـه  نامزدهـا  از  بسـیاری  یـادآور شـدند:  ایشـان 
تاش هـا و رشـوه هـای کانـی کـه جهـت پیوسـتن بـه 
جبهـه جریـان نجـات میهـن کـه تـاش کـرد از حملـه 
موشـکی ایـران بـه اربیـل بهـره بـرداری و جریان خـود را 
مقابـل جبهـه مقاومـت تقویت کنـد، تمایل به پیوسـتن 

بـه ایـن جبهـه را ندارنـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان در خصوص 
راه هـای رسـیدن بـه تقـوا گفتنـد: از راه هـای اصلـی 
رسـیدن بـه تقـوا رعایـت عدالـت اسـت، یکـی از ایـن 
راه هـا مبـارزه بـا فقـر و فسـاد مـی باشـد بـه خصوص 
هـای  ثـروت  بـا  مبـارزه  واقـع  در  اقتصـادی،  فسـاد 
بـادآورده و امتیـازات انحصـاری نوعـی مبـارزه با فسـاد 

اقتصـادی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد: امتیـازات انحصاری 
و اسـت  نامشـروع  ثـروت  کسـب  هـای  راه  از   یکـی 

 ثـروت هـای بادآورده نوعی فسـاد به حسـاب مـی آید بر 
ایـن اسـاس ثـروت باید مشـروع باشـد اگـر همـه نتوانند 
از فرصـت هـای به دسـت آمده به طور یکسـان اسـتفاده 

کننـد خود نوعی فسـاد اسـت.
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ادامه از صفحه اول

1۲ فروردین 1۳۵۸ یادآور حماسه 
پرافتخار حضور مردم ایران در صحنه  است

سفرهای خارجی بدون توجیه اقتصادی مصداق 
فساد است

 پیروی از تغذیه صحیح به منظورتقویت سیسیتم ایمنی بدن برای 
مقابله با بیماری کووید ۱۹ امری مهم و ضروری است.

اما در این روزها که با ایام مبارک رمضان و روزه داری مصادف شده، 
الزام برخی نکات مهم تغذیه ای برای ارتقای سالمت اعضای خانواده و 

پیشگیری از بیماری کرونا بیشتر احساس می شود.
براساس گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت هیچ مطالعه ای مبنی 
بر خطرروزه داری و افزایش ابتال به بیماری کووید -۱۹ دیده نشده است 
و لذا کلیه افراد سالم کمتر از ۶۵ سال با رعایت موارد بهداشتی و تغذیه 
ای می توانند روزه بگیرند اما بیمارانی که پیوند اعضا شده اند نباید روزه 

بگیرند.
 روزه گرفتن برای بیماران پیوند قرنیه بالمانع است

  برای افرادی که مبتال به سایر بیماری ها هستند و  سالهای گذشته 
روزه داری برای آنها منعی نداشته ، روزه داری درشرایط بحران ویروس 
کرونا متفاوت از سال های دیگر نیست و در موارد خاص با نظر پزشک 

متخصص می توانند اقدام به روزه داری کنند.
 در مورد بیمارانی که مبتال به ویروس کرونا شده و بهبیود یافته اند 
توصیه می شود حداقل تا ۶ هفته پس از بیماری اقدام به روزه داری نکنند.

افراد مبتال به بیماری های زمینه ای نظیرفشار خون باال، بیماری قلبی- 
عروقی، سرطان و دیابت بیش ازدیگران در معرض ابتال به وضعیت شدید 
بیماری کووید ۱۹ هستند، به منظور پیشگیری از ابتال به این بیماری، 
افرادی که مطمئن  نیستند روزه برای آنها ضرر دارد یا خیر احتیاطا از 
انجام این فریضه پرهیز کرده و پس از اتمام همه گیری بیماری کووید - 
۱۹ قضای روزه را در زمان  دیگری انجام دهند، مگر اینکه بنا برنظر پزشک 

متخصص از بی ضرر بودن روزه برای آنها حاصل شود.
نقش تغذیه در تقویت سیستم ایمنی بدن

رعایت اصول صحیح  تغذیه تاثیر مهمی در تقویت سیستم ایمنی 
بدن برای مقابله با عفونت ها بخصوص بیماری کووید ۱۹ دارد. با رعایت 
تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه و با استفاده از گروه های غذایی و 
جایگزین های آنها، انرژی، پروتئین و ریزمغذی های مورد نیاز بدن برای 

بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن تامین می شود.

توصیه های تغذیه ای برای روزه داران -1 

خبرنگار آدینه تبریز:
 رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی آذربایجان شــرقی در ســخنرانی پیش 
از خطبه هــای نمازجمعــه شــهر تبریــز بــا قرائــت آیــه و نریــد ان نمــن علــی الذیــن 
ــو و روز  ــی االرض و نجعلهــم ائمــة و نجعلهــم الوارثیــن  ، آغــاز ســال ن اســتضعفوا ف
اســتقرار جمهــوری اســامی ایــران را بــه تمامــی آحــاد جامعه تبریــک و تهنیت گفته 
و حلــول مــاه مبــارک رمضــان را گرامــی داشــته و از خداوند متعــال درک فیوضــات این 

مــاه عزیــز را مســئلت نمود.
حجــت االســام میکائیــل اســکندری  از دوازدهــم فروردیــن به عنــوان روز تجلــی و 
تحقــق اراده ملــی در اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی و تکمیــل و تثبیــت پیــروزی 
غرورآفریــن انقاب شــکوهمند اســامی ایــران در بهمــن ۱۳۵۷ یاد کــرد و افــزود: اعتقاد 
ــردم در  ــی و حضــور همــاره م ــردم و نقش آفرین و پیگیــری تحقــق جایــگاه رفیــع م
ــن  ــط امامی ــردم توس ــت و اراده م ــداری از خواس ــده و پاس ــن کنن ــای تعیی عرصه ه
انقــاب اســامی از یــک ســو و حضــور مســئوالنه و پرشــور و معنــادار مــردم همیشــه 
در صحنــه ایــران عزیــز در عرصه هــای تصمیم ســاز تاریخــی و حمایــت و پاســداری از 
نظــام جمهــوری اســامی و ارزش هــا و دســتاوردهای آن از ســویی دیگــر، دو عامــل مهم 
شــکل گیری یــک جامعــه الهــی و والیــی مقتــدر و شکســت ناپذیر در برابر ســختی ها 

و دشــمنی های تفــوق طلبــان و مســتکبران عالــم شــده اســت.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان در ادامــه گفــت: یــوم اهلل ۱۲ 
فروردیــن ۱۳۵۸ یــادآور حماســه پرافتخــار حضــور مــردم ایــران در صحنــه انتخابــات به 
شــمار مــی رود؛ زیــرا در ایــن روز نتایــج حماســه ای کــه در آن میلیون هــا ایرانی از اقشــار 
مختلــف جامعــه تنهــا ۵۰ روز پــس از پیــروزی انقــاب در ایــران آفریــده بودنــد، اعــام 

. شد
اســکندری افــزود: اکثریــت قاطــع مــردم ایران بــه صــورت یکپارچه پــای صندوق های 
رأی علیــه اســتبداد صــف کشــیدند و به نظــام جمهــوری اســامی ایــران »آری« گفته 
و وحــدت، همبســتگی ملــی و مشــارکت عمومی خویــش را به رخ جهانیان کشــیدند. 
ــوری  ــوان روز »جمه ــه عن ــی ب ــه پرس ــج هم ــام نتای ــبت، روز اع ــن مناس ــه همی ب
اســامی« نامیــده شــد. مــردم ایــران در ایــن روز بــه نــدای رهنمــود تاریخــی حضــرت 
امــام خمینــی )ره( کــه فرمودنــد »جمهــوری اســامی ایــران، نــه یــک کلمــه کــم، نــه 
یــک کلمــه زیــاد« لبیــک گفتــه و جمهــوری اســامی ایــران را بــه عنــوان یــک الگوی 
موفــق از مــردم ســاالری دینــی بــه جهانیــان معرفــی کردند. با چنیــن حرکتی، تــداوم 
حرکــت انقــاب اســامی در قالــب یــک نظــام سیاســی جدیــد به تثبیــت و اســتقرار 
رســید. جهــان بــرای اولیــن بــار شــاهد کشــوری بــا یــک نظــام سیاســی مبتنــی بــر 
اعتقــادات اســامی بــود. امــام خمینــی )ره( پــس از تثبیــت نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی در ۱۲ فروردیــن ۵۸، در پیامــی فرمودنــد: »مــن از عمــوم ملــت ایــران تشــکر 
می کنــم کــه در ایــن رفرانــدم شــرکت کردنــد و رأی قاطــع خودشــان را کــه بایــد گفت 
صددرصــد پیــروزی بــوده بــه صنــدوق انداختــه و به جمهوری اســامی همــه رضایت و 

رأی دادنــد؛ چنانچــه قبــاً هــم ایــن رأی را داده بودنــد.«

ایشـان متذکر شـدند: روز دوم فروردین روز جهانی آب اسـت و گرامیداشـت 
این روز در کشـور ما برخواسـته از مبانی فرهنگی و دینی اسـت زیرا باید برای 

حفظ این منبع تـاش کنیم. 
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکید بـر اینکـه کارهـای بزرگی بـرای آب سـالم و 
بهداشـتی بعد از پیروزی انقاب اسـامی شده است، تصریح کردند: بهره مندی 
۹۹ درصد مردم شـهری و روسـتایی از آب سـالم و بهداشـتی یکی از این برکات 

اسـت ولـی باید بـرای حفظ این مایه حیـات تـاش خردمندانه کنیم. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان با بیـان اینکـه دیدید چـه پیام 
زیبایـی از سـوی مقـام معظـم رهبری در سـخنرانی سـال جدید صادر شـد، 
گفتنـد: دیدید وقتی نـام امام زمان)عج( آمد که بغضی کردنـد و وقتی در مورد 
مـردم صحبـت کردند حـس دلسـوزی را حس کردیم و وقتی از شـعار سـال 
صحبت کردند چه کارشناسـانه و قاطعانه بود و اگر از گذشـته صحبت کردند 

بـا افتخـار بـود و از آینـده حرف زدند نیز بسـیار با امیـد بود. 
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان بـا تاکید بر اینکـه رهبر معظم 
انقـاب، بهار را منشـأ امید نامیدند، یادآور شـدند: ایشـان از همـه افراد صاحب 

تریبون خواسـتند تـا در مردم امیـد ایجاد کنند. 
امام جمعه تبریز اضافه کردند: رهبر معظم انقاب همه شـعارهای سـال را 
از سـال ۹۸ بـا تولیـد مزین کرده اند ، امسـال عاوه بر تولید بـه دو مقوله دانش 

بنیان و اشـتغال زایی هم تاکید کردند.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان با بیان اینکه تولیـد آثار روانی اعـم از اعتماد 
بـه نفس ملـی، افزایش عزت مندی دارد، گفتند: رهبری فرمودنـد که از کارهای 
ویترینـی خـودداری کنیـد و همـه جا بنر شـعار سـال را بزنید ولـی در عمل 

صفر باشید را نکنید. 
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان با تاکید بر اینکه در منظر دینی 
دانـش بنیان عمل علمی اسـت، ادامه دادند: بنده از  پارک علـم و فناوری بازدید 
داشـته ام و انصافـا ایـن جوانان کارهای زیادی کرده اند که کمتر منعکس شـده 

است. 
ایشـان بـا تاکید بر اینکه برای تقوا چنـد الزامات الزم اسـت، گفتند: برخی 
شـرکت ها کارهایی از جمله خریدهای کان، احداث سـاختمان، سرمایه گذاری 
بدون توجیه اقتصادی، سفرهای خارجی بدون توجیه اقتصادی، توزیع امکانات 

غیرعادالنه همه کمک می کند تا فسـاد اقتصادی شـود. 
نماینده ولی فقیه در اسـتان بیان داشـتند: مسـوولی تودیع می شـود و با 
پـول بیت المـال برایـش کلی کادو خریده می شـود در حالیکه خریـد هدایا با 
بیت المـال گناه اسـت و اگر خیلی دلتـان می خواهد تـا کادو بدهید از جیب 

خودتان هزینه کنید. 
خطیب نمازجمعه تبریز با اشـاره به سـختی کاری برخی از ارگان ها و حتی 
بقال و سـوپرمارکت ها که کارشـان را برای راحتی مردم تعطیل نکرده اند تشکر 

کرده و اذعان داشـتند: به میهمانان تبریز و گردشگران خیرمقدم ویژه دارم. 
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان در اعام مناسـبت ها رحلت آیت اهلل 
علـوی گرگانـی، عالـم سـاده زیسـت، آیت اهلل محمدی ری شـهری را تسـلیت 

گفتند. 
امـام جمعـه تبریز به سـالگرد عملیات فتح المبین اشـاره کـرده و گفتند: 
تجربه شیرین بهره برداری از نیروهای جوان و متخصص، جایگاه فرماندهی کل 
قـوا، از بـرکات این عملیات بود بـه طوریکه کاروان های راهیـان نور یک حرکت 

زیبـا برای انتقـال تجربیات و ارزش های دفاع مقدس به نسـل جدید اسـت. 
ایشـان افزودند: یکی از راه های انتقال  فرهنگ دفاع مقدس به نسـل جدید 

همین راهیان نور اسـت
رئیـس شـورای فرهنگ عمومـی اسـتان در بخش خطبه های عبـادی با 
بیـان اینکه امسـال عهـد ببندیم که اطاعت بیشـتر خدا کنیم و هـم در کار 
خـود و دیگران درسـت عمل کنیم و فرامین خداونـد را زیر پا نگذاریم، گفتند: 

هـر کسـی از نفس خـود مراقبت نکند، خـود را ضایع کرده اسـت. 
خطیـب نمازجمعه تبریـز ادامه دادند: خود را مورد محاسـبه قـرار دهیم و 
خـود را مـورد بازجویـی قـرار دهیم. بهتریـن زمان بازجویی و محاسـبه عبارت 
اسـت از شـب ها و پیـش از اسـتراحت و خـواب چراکـه خـواب خـود یک نوع 

مرگ اسـت. 
نماینده ولی فقیه در اسـتان تاکید کردند: البته این محاسـبه باید هر شب 
انجـام گیـرد تا بدانیم چه میـزان غیبت، تهمـت، دروغ، افترا و غیـره در طول 

روز انجـام دادیم. 
ایشـان افزودنـد: انسـان بایـد خـود را مواخـذه کند؛ اگـر عهدی کـه با خدا 
بسـته را زیـر پا بگـذارد باید مورد مواخذه قرار دهـد و اگر گناهی کرده و تخلف 
از عهد و پیمان با پروردگار کرده اسـت، خود را به نحو مشـروع تنبیه کند که 

از طریـق نذر و صدقه قابل اجرا باشـد.

آداب نمازجمعه

گروه اول: منکران لزوم عدالت برای امامت جمعه
ــر  ــا ب ــروف اهــل ســنت گوی ــی مع ــب فقه ــار مذه چه
ــه،  ــرای امامــت جمع ــد کــه ب ــر دارن ــب اتفاق نظ ــن مطل ای
ــد  ــز می توانن ــق نی ــراد فاس ــت و اف ــرط نیس ــت ش عدال

ــد. ــده گیرن ــر عه ــاز را ب ــن نم ــت ای امام
حنفیان

از نظــر حنفیــان، عاقــل و مســلمان بــودن بــرای امامــت 
ــر  ــرط ه ــن دو ش ــراز ای ــا اح ــت و ب ــی اس ــه کاف جمع
ــق  ــرام زاده و فاس ــا، ح ــی، نابین ــده، اعراب ــو بن ــخصی ول ش
می توانــد امامــت جمعــه کنــد؛ گرچــه: »التقــی اولــی مــن 

ــح دارد.«۳۹ ــق ترجی ــر فاس ــزگار ب ــقین؛ پرهی الفاس

ماه مبارک رمضان ماه ضیافت رحمان از بندگان خود می باشد و خوان 
رحمت الهی گسترده است- بجاست که با نگاهی گذار به سیره معصومان)ع( 
در ایــن ماه رفتارهای فردی و اجتماعی آنان را سرمشــق زندگی خود قرار 

دهیم. 
بطور کلی می توان ســیره آن بزرگــواران را در دو بخش مورد مطالعه و 

بررسی قرار داد. 
الف( رابطه خود و خدا) بعد فردی( 

1- تغییر حالت
سید ابن طاووس » ره « نقل می فرماید که وقتی ماه مبارک رمضان فرا 
می رســید رنگ چهره پیامبر اکرم)ص( عوض می شد و زیاد به نماز و دعا 
می پرداخت ، تغییر حالت آن حضرت در دهه آخر ماه مبار رنگ مضاعفی 
به خود می گرفت، بگونه ای که تمام شــبها را به شب زنده داری و عبادت 

سپری می کرد. 
درباره حضرت امام زین العابدین)ع( نقل شده است که ایشان در این ماه 

کاما غرق در دعا و تسبیح و استغفار و ذکر تکبیرمی گشت. 
2- نمازهاى مستحبی 

گرچه بجا آوردن نمازهای مســتحبی و نوافل یکی از مسائل عادی و 
روزمره آن بزرگواران بوده اســت. ولی در ماه رمضان حالت مضاعف به خود 
می گرفت، تا آنجا که نمازهای مخصوصی توسط آنان در ماه مبارک رمضان 
و شبهای قدر خوانده می شد، که ذکر تفصیل آن مجال دیگری می طلبد. 

3- تاوت قرآن 
ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و پیامبر اکرم)ص( و عترت طاهرینش 
که خود قرآن ناطقند و هیچگاه ایشان از قرآن، و قرآن از ایشان جدا نبوده، 
و تاوت آیات دلنشین آن جزء برنامه روزمره ایشان بوده است، عنایت خاصی 
نســبت به تاوت قرآن در ماه مبارک رمضان مبذول می داشــتند و توجه 
اصحاب و یاران خود را نســبت به آن جلب می نمودند، تا آنجا که در مورد 
حضرت امام سجاد)ع( نقل شــده است که چهل بار قرآن را در ماه مبارک 

ختم می نمود. 
4- نیايش 

چگونه خواستن و از چه کســی خواستن و به چه انگیزه ای خواهش 
کردن از مهمترین مطالبی است که در هر درخواستی، نهفته است اینجا 
ســخن از درخواســت از یگانه معبود قادر و تواناست که معصومین)ع( بر 
بشریت منت نهاده و نحوه درخواست را در قالب » دعا« به عالی ترین وجه 
ممکن نشــان داده اند. و عاوه بر لذت ســخن گفتن با خداوند عالیترین 
مضامین معارف تابناک الهی را در آن جای داده و از خود یادگارهایی بس 

ارزشمند به ودیعت نهاده اند. 
در ماه مبارک رمضان دعاهای مخصوصی از آن بزرگواران رسیده است که 

تنها به ذکر عناوین آن ها در این مقاله اکتفا می شود: 
الف- دعا در وقت دیدن هال ماه مبارک. 

ب- دعای پیامبر اکرم)ص( در وقت وارد شدن به ماه مبارک رمضان، 
ج- دعای پیغمبر اکرم)ص( در شب اول، 

د- دعای ابو حمزه ثمالی در هر شب، 
ح- دعای سحر، 

و- دعای اول صحیفه سجادیه، 
ز- دعای وقت افطار، 

ط- دعای امام زین العابدین)ع( در شبهای نوزدهم و بیست و یکم، 
ظ- دعای پیامبر اکرم)ص(، و امام باقر)ع( و امام صادق)ع( و امام کاظم)ع( 

در ماه مبارک رمضان. 
ی- دعای پیامبر اکرم)ص( و امام زین العابدین)ص( در شب بیست و هفتم، 

ل- دعای پیامبر اکرم)ص( در شب آخر هر ماه، 
ن- دعا به هنگام وداع با ماه رمضان، 

5- احیاى شب قدر 
معصومین)ع( در شبهای قدر شب زنده دار بودند، و نه تنها خود به احیاء 
آن می پرداختند بلکه خانواده و کــودکان و فرزندان خویش را به انجام آن 
وامی داشــتند، روایت شده است که رسول خدا)ص( در شب بیست و سوم 
مــاه، خفتگان از خانواده خود را از خواب بیدار می کرد و آب به صورت آنها 

می پاشید. 
حضرت فاطمه زهرا)س( نیز نمی گذاشت کسی از فرزندانش در آن شب 
به خواب رود، و آنان را با کمی غذا و ایجاد آمادگی از روز و با انجام استراحت 

در روز، آماده می ســاخت، و می فرمود محروم کســی است که از خیر این 
شب محروم ماند. 

و یک سال حضرت امام صادق)ع( به بیماری سختی گرفتار شده بود، آن 
حضرت دستور داد که در شب بیست و سوم ایشان را برداشته و به مسجد 

پیامبر)ص( بردند، و آن شب را در آن مکان شریف به احیاء گذارند. 
6- آداب افطار 

چگونه افطار کردن، و با چه افطار کردن از جمله مســائل قابل توجه 
سیره است. از پیامبر)ص( و ائمه هدی)ع( ادعیه خاصی در وقت افطار نقل 
شده است. امام صادق)ع( می فرماید که پیامبر اکرم در وقت افطار این دعا را 
می فرمود:» اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبله منا، ذهب الظلما و 
ابتلت العروق و بقی االجر«  بار خدایا برای تو روزه گرفتیم، و بر روزی تو افطار 

نمودیم، پس آن را از ما بپذیر. 
حضرت امیر المؤمنین)ع( در وقت افطار می فرمود: »اللهم لک صمنا و 
علی رزقک افطرنا فتقبله منا انک انت و السیمع العلیم « خدایا برای تو روزه 
داشــتیم، و بر روزی تو افطار کردیم. پس آن را از ما قبول نما، همانا که تو 

شنوا و دانایی. 
و اما اینکه با چه چیزی افطار می نمودند، مواردی نقل شده است، از امام 
باقر)ع( نقل شده است که پیامبر اکرم با آب و خرما، و یا آب و رطب افطار 
می نمودند )رطب غیر از خرما اســت(.  و اگر آن حضرت شیرینی و حلوا 
نمی یافت با آن افطار و گاهی با شکر که از نی گرفته می شد، افطار می کرد.  
و امام صادق)ع( می فرماید: پیامبر، اکرم)ص( با شیرینی و حلوا افطار می نمود، 
و اگر آن را نمی یافت با آب ولرم افطار می کرد، و می فرمود: آن باعث پاکیزگی 
کبد و معده اســت،و دهان را خوشبو می سازد، و ریشه دندان و دید چشم 
را تقویت می نماید. ) بنابر این از مجموعه روایات اســتفاده می شود که آن 
حضرت- در صورت امکان- با یک ماده شیرینی مثل حلوا، خرما، و در صورت 

نبود آنها با آب نیمه گرم و ولرم فطار می نمود. 
ابن طاووس از امام باقر)ع( نقل می کند که حضرت علی)ع( دوست داشت 

که با شیر افطار کند. 
7- غسل 

پیامبر اکرم)ص( در دهه آخر ماه مبارک رمضان هر شب غسل می کرد. 
) حضرت امام باقر)ع( شبهای نوزدهم، بیست و یکم، بیست و سوم و بیست 
و پنجم را غســل می کرد ) ، و امام صادق)ع( در شب بیست و سوم دو بار 

غسل می نمود، یک بار در اول شب، بار دوم در آخر شب.    
8- اعتكاف 

یکی از مســتحبات بسیار مهم و سازنده اعتکاف است. که تفصیل و 
شرائط آن در کتب فقهی آمده است و از عهده این نوشته خارج می باشد، 
امام صادق)ع( فرمود: یکبار رسول خدا)ص( در دهه اول ماه رمضان به اعتکاف 
نشســت و در رمضان دیگر در دهه دوم، و در رمضــان پس از آن در دهه 
ســوم اعتکاف نمود. و بعد از آن همیشــه در دهه آخر رمضان به اعتکاف 

می نشست. 
9- وداع با ماه رمضان 

برخاســتن از سفره ضیافت اهلل برای عارفان دلداده حق سخت و ناگوار 
است. لذا همانطور که جدایی عاشق از معشوق، به سختی هر چه تمام تر 
صورت می گیرد، پیامبر اکرم)ص( چگونگی وداع با ماه رمضان را چنین بیان 
می کند: جابر بن عبد اهلل انصاری نقل می کند که در جمعه ماه رمضان، بر 
رسول خدا وارد شدم. هنگامی که چشم او بر من افتاد فرمود: ای جابر این 
جمعه آخر ماه رمضان است، پس با او وداع کن و بگو:» اللهم ال تجعله آخر 
العهد من صیامنا ایاه، فان جعلته فاجعلنی مرحوما، و ال تجعلنی محروما« 
یعنی خدایا، این رمضان را آخرین روزه ما قرار مده، و چنانچه قرار دادی پس 
ما را مورد رحمت خود قرار بده و ما را محروم ســاز، و هر کس این را بگوید 
به یکی از دو امر نیکو) احدی الحسنیین( نائل می شود، یا آنکه عمر پیدا 
می کنــد و ماه رمضان بعدی را درک می نماید، و یا آنکه مورد بخشــش و 

رحمت خدا قرار می گیرد. 
10- شب عید فطر 

از مجموعه روایات استنباط می شود که این شب از جایگاه بس واالیی 
برخوردار است، و معصومین)ع( آن را به احیاء و شب زنده داری می گذراندند. 
حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین)ع( شب عید فطر را در مسجد 

به نماز می گذارند تا آنگاه که صبح شود. 
ادامه دارد

سیره معصومان)علیهم السالم( 
در ماه مبارک رمضان 

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی    قسمت اول 



حضـرت آیت اهلل حاج سـیدعلی موالنا، فرزند 
آیـت اهلل سـید محمـد موالنـا از علمـای اعـام 
و فقهـای عالـی مقام برخاسـته از تبریـز در قرن 
چهاردهم هجری قمری اسـت. در شانزدهم ربیع 
االول ۱۳۲۰ ق. دوم تیرمـاه ۱۲۸۱ ش. بـه هنگام 
حضـور پدر بزرگوارش در شـهر مقدس نجف، در 

آن شـهر متولد شد.
تبریـز  بـه  پـدر  همـراه  بـه  کودکـی  در 
بازگشـت. دروس مکتب خانـه ای و مقدمات 
سـطوح علـوم اسـامی را از روحانیـان و علمای حوزه علمیـه تبریز آموخت. 
در بیسـت سـالگی رهسـپار حـوزه مقـدس نجـف اشـرف شـد و در حلقـه 
شـاگردان بـزرگان علمـی و معنـوی آن جـا از جملـه حضـرات آیـات عظام 
شـیخ احمد کاشـف الغطا، شـیخ محمدحسـین کاشـف الغطا، سـید محمد 
حجـت کـوه کمـری، آقـا ضیـاء الدیـن عراقـی، شـیخ محمدحسـین غروی 
اصفهانـی و سـید ابوالحسـن اصفهانـی درآمد و به کسـب فیـض پرداخت و 
بـه دریافـت گواهـی اجتهاد از اسـتادان خـود موفق گردید. وی پـس از نیل 
بـه مقامـات عالـی علمـی و معنـوی به تبریـز بازگشـت و به تبلیـغ و ترویج 
معـارف دینـی و تدریـس علوم اسـامی و تعلیم و تربیت طـاب علوم دینی 
پرداخـت و محفـل درس و بحثـش از رونـق و گرمـی خاصی برخوردار شـد. 
ایشـان عـاوه بر تدریس بـه تحقیق و تالیف روی آورد و بـا ترجمه احادیث، 
آثـاری متناسـب بـا نیاز عمـوم جامعـه پدیـد آورد. حضرتش عالمـی ربانی، 
زاهـد و پارسـا، روی گـردان از زخارف دنیا، متخلق بـه اخاق الهی ، صاحب 

حسـن خلـق ، رئـوف و مردمـدار، مهربـان و بردبار بوده اسـت.
از ایشـان آثـار علمی فراوانی به یادگار مانده اسـت از جمله: ۱- تقریـرات دروس 
فقـه و اصـول آیـت اهلل العظمی حجت کوه کمـری ۲- آثار المعاصـی ۳- صحت و 
سـامت ۴- لطائف االخبار ۵- نصایح المعصومین علیهم السـام 6- چهل حدیث 
۷- الفرق بین المرء و المراه فی االحکام ۸- مرآه الحج ۹- سـیره حسـنه ۱۰- خدا 

نه طبیعت ۱۱- تعدیل المیـزان و...
 وفـات آن عالـم ربانـی و روحانـی جلیـل القـدر در ۲۲ شـوال ق. برابر با هشـتم 
آذرماه ۱۳۵۱ ش. به وقوع پیوسـت. پیکر  پاکش به شـهر مقدس قم منتقل و در 

قبرسـتان »ابو حسـین« به خاک سـپرده شد.
قدس اهلل نفسه الزکیه
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 تقویم تاریخ
رويدادهاى مهم اين روز در تقويم خورشیدى

) 19 فروردين 1401 (
 انتخابات سومین دوره مجلس شوراي اسامي )۱۳6۷ ش(

شــهادت عالــم مجاهــد آیــت  اهللَّ »ســیدمحمد باقــر صــدر« 
و خواهــرش »بِنــُت الُهــدي« )۱۳۵۹ ش(

برگزاري کنفرانس ننگین برلین )۱۳۷۹ ش(
ــل  ــارس تجلی ــج ف ــران در خلی ــر از سیاســت ای حاکــم قط

ــرد)۱۳۴۹ش( ک
ایران رابطه سیاسی خود را با کوبا قطع کرد)۱۳۵۵ش(

شــهربانی  تصــرف  از  پــس  خیابانــی  محمــد   شــیخ 
ــه دو  ــرات ب ــزب دموک ــره ح ــت مدی ــرف هیئ ــه ای از ط بیانی

ــود. )۱۲۹۹ش( ــادر نم ــه ص ــی و فرانس ــان فارس زب
رويدادهاى مهم اين روز در تقويم هجرى

) 6 رمضان 1443 (
ــن  ــي ب ــرت موس ــر »حض ــورات ب ــدس ت ــاب مق ــزول کت  ن

ــرم)ص( ــي اک ــل از نب ــه نق ــران« ب عم
 درگذشــت »ابــو یعلــي محمدبــن حســن شــریف جعفري« 

عالــم نامــي قــرن پنجــم)۴6۳ ق(
ــي«  ــز دیلم ــن عبدالعزی ــزة ب ــل »حم ــه جلی ــت فقی  رحل

ق(  ۴6۳(
رويدادهاى مهم اين روز در تقويم میادى 

) 8 آوريل 2022 ( 
ــد بازي هــاي المپیــک در آتــن پایتخــت   افتتــاح دوره جدی

یونــان )۱۸۹6م(
 زادروز هوسرل ، پایه گذار پدیدار شناسی )۱۸۹۵م(

گوشه هايی از بیانات امام خمینی)س( به مناسبت آغاز ماه 
مبارک رمضان

در این ماه فرق داشته باشیم با سایر ماهها و دنبال این باشیم که ان شاء 
اهللَّ »لیلة القدر« را دریابیم، برکات »لیلة القدر« را که قرآن در آن نازل شده 
است، همه سعادت عالَم در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همه 
شبهای عالَم باالتر است، این را بتوانیم ادراک بکنیم، درک بکنیم. خداوند 
، شماها را توفیق بدهد که با سامت و سعادت وارد در »ضیافة  ان شاء اهللَّ
 ، « بشوید و از آن مائده  های آسمانی که قرآن و ادعیه است ان شاء اهللَّ اهللَّ
همه  مان مستفیض بشویم و با یک روح سالمی وارد بشویم و »لیلة القدر« 
]را[ هم دریابیم، َساٌم ِهَی َحّتی  َمْطلَِع الَفْجر. ) صحیفه امام، ج ۱۳، ص: ۳6(

 از همه باالتر این است که انسان خودش را اصاح کند در ماه رمضان، 
ما محتاج به اصاح هستیم، محتاج به تهذیب نفس هستیم، تا آن دم آخر 
ما محتاجیم. پیغمبرها هم محتاجند. انبیای بزرگ هم محتاجند، منتها 
آنها احتیاج خودشان را فهمیده  اند و دنبالش عمل کرده  اند، و ما از باب 
اینکه حجاب داریم نتوانستیم بفهمیم و به تکالیف خودمان عمل نکردیم. 
امیدوارم که ان شاء اهللَّ این ماه مبارک رمضان به همه شما مبارک باشد. 
و مبارک بودن به این است که بنا بر این بگذارید که به تکالیف خدا عمل 
کنید. در این ماه مبارک دعا کنید که خدای تبارک و تعالی شما را موفق 
کند به اینکه در این خدمتی که  متکفل او هستید، مطابق رضای او عمل 
کنید. از خدا بخواهید که ما را از عنایت خودش محروم نفرماید. ) صحیفه 

امام، ج ۱۸، ص: ۴۸۰ و ۴۸۱(
در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوّتهای روحانی. در یک 
حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد، آمد. 
. ضیافت های خدا با  در ضمنــش می  فرمایند که ُدعیُتم الی ضیاَفِة اهللَّ
ضیافت های مردم این است فرقش که وقتی شما را یک اشخاصی دعوت 
بکنند به یک مهمانی، وقتی بروید در آن مهمانی به حسب فراخور حال، 
یک چیزهایی برای خوردنی و یک چیزهایی برای تفریح و این چیزهاست. 
ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه  اش روزه است، آن  ضیافت خداست؛ 
یک شعبه  اش روزه است و یک امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است 
قرآن است. شما دعوت شده  اید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان 
خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. 
این راههایی که به دنیا باز است و شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا 
بشوید برای لیلة القدر. ماه شعبان مقدمه است برای ماه مبارک رمضان که 
 (» مردم مهیا بشوند برای ورود در ماه مبارک رمضان و ورود در »ضیافة اهللَّ

صحیفه امام، ج ۱۳، ص: ۳۰و ۳۱(

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

جاذبه هاي گردشگري

سلسله نشست هاى علمی و تبیینی در تبريز 
برگزار می شود

سلســله نشســت هــای علمــی و تبیینی بــا حضور 
ــر  ــت دفت ــه هم ــی، ب ــی و اجتماع ــان فرهنگ کارشناس
ــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی برگــزار مــی  نماینــده ول

شــود.

ــا  ــوزه  ، ب ــزاری ح ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــه در  ــی فقی ــده ول ــر نماین ــای دفت ــزی ه ــه ری برنام
ــای ــت ه ــه نشس ــرقی در ادام ــان ش ــتان آذربایج  اس

ــار  ــه یکب ــر دو هفت ــنبه ه ــای دوش  اندیشــه ورزی روزه
بــا حضــور کارشناســان فرهنگــی و اجتماعــی، سلســله 

ــی شــود. ــی برگــزار م نشســت هــای علمــی و تبیین
این جلســات گفت و شــنود کــه اعضای آن را اســاتید 
مطــرح حوزه و دانشــگاه و فعــاالن عرصه هــای فرهنگی و 
اجتماعــی تشــکیل مــی دهند بــا حضــور نماینــده ولی 
فقیه در آذربایجان شــرقی، مســائل و مشــکات مربوط به 
حــوزه هــای فرهنگــی و اجتماعی بررســی و بــرای تقویت 
نقــاط مثبــت و کاهــش آســیب هــای موجــود راه کارهای 

علمــی و عملــی ارائــه مــی دهند.

حق طاق
 آیـا دختـر می تواند ضمن عقد ازدواج شـرط کند کـه در صورت 

ازدواج مجدد شـوهر، حّق طاق داشـته باشد؟
جواب: شـرط حق طاق برای زن، باطل اسـت، مگر شـرط شـود 
کـه زن، وکیـل شـوهر در طاق دادن باشـد که اگر او مجـددا ازدواج 
کـرد، زن بتوانـد از طرف شـوهر خـود را طاق دهـد؛ در این صورت 

شـرط، صحیح است.
 خمس ابزار کسب  و کار

 آیـا یـک بـار پرداخـت خمـس ابـزار آالت کسـب  و کار کفایـت 
می کند یا باید هر سـال خمـس ارزش افـزوده آن را پرداخت کنیم؟

جـواب: پـس از پرداخـت خمـس آن، تا زمانی که فروخته نشـده 
خمـس نـدارد و پـس از فـروش، ارزش افزوده آن )پس از کسـر تورم 
(، جزء درآمد سـال فروش اسـت و اگر تا سررسـید سـال خمسی در 

امور زندگی مصرف نشـود، خمـس دارد.
 وقف سهام

نظـر به فتوای مقام معظم رهبری در جواز وقف سـهام، آیا تبدیل 
موقوفـه، ماننـد ملـک و کارخانه به سـهم جایز 

است؟
جـواب: اگـر در وقـف نامـه مجـوز فـروش یـا 
تبدیل مزبور داده شده باشد، با رعایت مصلحت 

وقف اشـکال ندارد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

نماینده ولی فقیه در اســتان آذربایجان شــرقی با 
حضور در نمایشگاه دســتاوردهای نیروی دریایی ارتش 
گفتند: نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 

در دفاع مقدس بی بدیل است. 
آدینــه تبریز به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شــرقی حضرت حجت االسام 
والمسلمین ســید محمدعلی آل هاشم با حضور در 
مناطق عملیاتی جنوب کشور و نمایشگاه نیروی دریایی 
ارتش در خرمشهر افزودند: خداوند را سپاسگزارم امسال 
توفیق داد از دستاوردهای ارتش جمهوری اسامی ایران 
بازدیــد کنم.  امام جمعه تبریز خاطرنشــان کرد: امروز 
نیروی دریایی نه تنها به عنوان یک نیروی نظامی بلکه 
یک نیروی دیپلماسی اقتصادی و در نهایت بنابر فرمایش 

مقام رهبری یک نیروی راهبردی است.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان تاکید کردند: 

جریان فرهنگی راهیان نور عظمت حضور رزمندگان سپاه 
اســام را در برابر قدرتهای شرق و غرب به رخ جهانیان 
کشید و این هدایت داهیانه را مدیون رهبر کبیر انقاب 

و شهدای گرانقدر هستیم.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان در جمع 
بسیجیان ناحیه غدیر تبریز گفتند: واقعاً جا دارد تمام 
مردم برای حداقــل یک بار در مناطق عملیاتی حاضر 
شوند و این حضور مردم در راهیان نور کمک به گسترش 

فرهنگ ایثار و فداکاری است.
ایشان با بیان اینکه هدف آغاز جنگ از طرف غرب و 
شرق که صدام و رژیم بعث مجری آن بود، گفتند: هدف 
آنها به زانو در آوردن نظام نو پای جمهوری اسامی ایران 
بود و هر چه در توان داشتند برای براندازی نظام به کار 
بردند و هشت سال به جنایتهایی دست زدند که زبان از 

بیان آن قاصر است.
امام جمعه تبریز در ادامه افزودند: مردم با ایمان ایران 
اسامی به رهبری امام راحل اجازه ندادند حتی یک وجب 
از خاک ایران اسامی از کشور جدا شود. رزمندگان اسام 
در منطقــه اروند کارهای بزرگــی کردند و امنیت امروز 

حاصل عظمت کار رزمندگان و ایثارگران است.
نماینده ولی فقیه در بازدید از یادمان عملیات والفجر 

۸ اروندکنار با فرمانده کل سپاه پاسداران دیدار کردند.

نقش نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس بی بدیل است

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

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج سید علی موالنا

کتـاب »خداحافـظ سـردار« 
توسـط سـید قاسـم ناظمـي 
تالیـف گردیـده و بـه همـت 
انتشـارات» مرکـز حفظ آثـار و 
نشـر ارزش هـاي دفـاع مقدس 
سـپاه عاشـورا« در سـال ۱۳۸۹ 
فیپا گرفته و با ۲۰۰۰ شـمارگان 
در قطـع رقعـي روانه بازار نشـر 

 . شد
شـهید مهـدي باکـري، یک 

نام نیسـت بلکه اسـطوره اي اسـت در مسـیر تاریخ. اسـطوره اي که 
در راه عشـق معبـود فنـا شـد و چنین فنا شـدني در حد و انـدازه هر 
کسـي نیسـت. وي یکـی از افراد برجسـته و صاحـب نـام دوران دفاع 
مقـدس اسـت کـه از خطه آذربایجـان، عازم جبهه های جنگ شـد و 
بهتریـن دوران زندگی خود را در دفاع از ایران و انقاب اسـامی سـپری 
کـرد. ایشـان دیگـر بـه یک خطـه از خـاک پهنـاور و پـر گهـر ایران 
تعلـق نـدارد بلکه متعلق به سـرزمین هایي اسـت کـه نـداي آزادي و 
آزادگـي از آن مـا بـر مي خیـزد. مولف هدف خـود را دربـاره نگارش اثر 
حاضر چنین می نویسـد: »شـخصیت، منش، رفتار و زندگي پر فراز 
و نشـیب سـردار رشـید اسـام مهندس مهدي باکري و حضور او در 
متن حوادث گوناگون از او شـخصیتي سـاخته اسـت که کتابهایي از 
این دسـت شـاید بتواند گوشـه اي از زوایاي پنهانش را بنمایاند و رازي 
از عشـق جاودانش را بگشـاید. با اینکه براي ما مجال سـیر مسـتمر 
در کوچـه پـس کوچـه هاي این زندگي پر فراز و نشـیب فراهم نشـد 
امـا »خداحافـظ سـردار« در تاش بوده اسـت تا حداقـل روایتي واقعي 
از یکسـال زیسـت عاشـقانه او را تا عملیات »بدر« به تصویر بکشـد«.

اثر حاضر روایت حماسـه عاشـقانه فاتح میدانهاي سـتیز و پایداري 
سـردار لشکر پاسدار شـهید مهندس مهدي باکري فرمانده لشکر ۳۱ 
عاشـورا اسـت. در قسـمتی از کتاب لحظه شـهادت مهدي باکـري از 
زبـان یـک از هم رزمان ایشـان چنیـن روایت شـده اسـت: » ... هنوز از 
آقـا مهـدي فاصله اي نگرفتـه ام که صداي گلوله اي بر مـي خیزد. در 
میـان آن همـه صداي تیراندازي، صداي گلوله اي بر جا میخکوبم مي 
کند ... دل به دریا مي زنم و سـر بر مي گردانم. فرمانده لشـکر عاشـورا 
با فرقي شـکافته به قتلگاه افتاده اسـت... تا به خود بیایم چند نفري 
اطـراف آقـا مهـدي را مـي گیرند و بر روي دسـت، به سـوي قایقي که 
در آن نزدیکـي اسـت مي رسـانند... لبهایش مترنم اسـت، سـرودي را 
زمزمـه مـي کند... به لبهایش چشـم مـي دوزم و به آخرین سـرودش 
گـوش مـي سـپارم. اهلل و اهلل ... الحمـدهلل. هرچه بر شـدت آتش افزوده 
مـي شـود صـداي آقا مهـدي هم بلندتـر مي شـود... قایق خـود را به 
آب مي سـپارد... ناگهان عراقي ها به سـوي تنها قایق روي آب شلیک 
مـي کنند. با شـلیک دوبـاره آرپي چي زنها قایق را هالـه اي از آتش به 
میـان مـي گیرد، صـداي آقا مهـدي اوج گرفته و بلند مي شـود. اهلل و 
اهلل ... الحمدهلل... از آسـمان به پیشـواز مي آیند و بوي بهشـت مي وزد 
... الشـه قایق در فاصله اي دور در میان شـعله هاي آتش مي سـوزد... 
غروب عاشـورا اسـت! امام در وسـط میدان تیرباران مي شود، خیمه ها 
مـي سـوزند و خورشـید در گودالي غروب مي کنـد... مهدي باکري به 
دریا پیوسـته اسـت... آب خس و خاشـاک را به ساحل مي زند و گوهر 
را بـا خـود به دریا مـي بـرد. از ازل، طبیعت آب جز این نبوده اسـت«. 
کتـاب »خداحافـظ سـردار« بخـش کوچکـی از زندگانـی پرفـراز و 
نشـیب سـردار پـر آوازه و دالور لشـکر ۳۱ عاشـورا اسـت که یکسـال 
زندگي او را تا عملیات بدر به تصویر مي کشـد. این آخرین عملیاتي 
بود که شـهید در آن شـرکت داشـت. فاصله زماني آماده سـازي لشکر 
براي عملیات بدر تا شـهادت این شـهید جلیل القدر محدوده روایت 
ایـن کتاب را تشـکیل مـي دهد. »خداحافـظ سـردار« دارای محتوایی 
تأثیرگـذار، بـدون اغـراق و خـارج از کلیشـه هـای رایـج اسـت و از نظر 
سـاختار، کتابی منسـجم با ارتباطی منطقی و تسلسل تاریخی می 
باشـد. سـبک بدیع در پرداخت و نگارشی که مسـتقیم اما ناخودآگاه 
به سـراغ تحریک احساسـات و عواطف خواننده می رود و با جذابیت، 
ماجراهـا را بـه پیش مـی برد، از نقاط قـوت این کتاب اسـت. آنچه در 
نگارش و بازنویسی این مجموعه لحاظ گردیده، توالی تاریخی اتفاقات 
و مسـتند بودن آنهاسـت که با تاشـی تحقیقی و به دور از هر گونه 
تحریف و اغراق، سـعی شـده اسـت روایت داسـتانی مجموعه نیز مد 
نظـر باشـد به گونـه ای که همه مطالـب در این روایـت از »من« نقل 
شـده اسـت. خاطرات، متنوع و گوناگون، با قلمی روان و جذاب و بسیار 
هوشـمندانه تنظیم شـده اند و سـیره و نوع ارتباطات شهید باکری با 

بـرادران همـرزم خود در آن به خوبی بیان شـده اسـت.
فهرسـت تفصیلـی اثر کـه در ۱۹۲ صفحه تدوین و تنظیم شـده 
اسـت، مشـتمل بر عناوین: »اشـاره، سالشـمار زندگي، زیارت، پشـت 
خاکریز، آنسـوی نیسـتان، مهمانی، عاشـورا در راه، وداع، عبـور، آتش، 
یقظـه، غـروب عاشـورا و از دریـا تـا دریا اسـت«. در انتها نیز اسـناد و 
تصاویر این شـهید جلیل القدر زینت بخش اثر حاضر مي باشـد. از 

شـهید باکری کتابهای زیر نیز منتشـر شـده است:
۱. مهدی باکری به روایت همسـر شـهید )مجموعه نیمه پنهان 
6( ۲.بـه مجنـون گفتم زنـده بمان )حمید باکـری( ۳.آقای شـهردار؛ 
زندگـی مهـدی باکـری ۴.به مجنون گفتـم زنـده بمان)کتاب مهدی 
باکـری( ۵. اغ انگـور بـاغ سـیب بـاغ آیینـه : گفـت و گـو بـا صفیه 

مدرس، همسـر سـردار شـهید مهدی باکری 

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
خداحافظ سردار 

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 فاصلــه ۲۵ کیلومتــری غــرب مرنــد بــه ســوی خــود در مقابل شــهر 
کشکســرای و در ســمت چــپ جــاده مرنــد خــوی ، کوهــی کلــه قنــد 
شــکل بــه ارتفــاع ۱۹۵۰ متــر، این کوه در شــمال غربی کوهســتان میشــو 
داغ و غــرب مرنــد در میــان کوههــای آذربایجــان از یــک حالــت طبیعی و 
زمیــن شناســی خاصــی برخــوردار اســت.نفوذ آب در شــیار ســنگ هــای 
آتشفشــانی ایــن کــوه را بــه صورت کلــه قنــدی درآورده اســت. انجمــاد آب 
در شــیار ســنگ هــا و کوههــا باعث متاشــی شــده ســنگ هــا و طبقات 
عظیــم گردیــده اســت و بــه علــت قوه ثقیل ســنگ های متاشــی شــده 

بــه طــرف زمیــن و دره هــا و فــرو رفتگیهــا روانــه شــده انــد.
در میــان بیــن کــوه هــای میشــو داغ، گچــی قاالســی بــه علت ارتفــاع و 
شــکل مخــروط افکنــه اش از ســایر کوههــا و کوهکهــا متمایز و مشــخص 
ــه  ــمتی از جلگ ــی قس ــی قاالس ــیل گئچ ــه س ــد.آبرفت افکن ــی باش م
کشکســرای مرنــد را به وجود آورده اســت و شــهر کشکســرای بــر روی قاعده 
ایــن رســوبات بنــا شــده و جــاده مرنــد - بــازرگان رســوبات بــه مــوازات قاعده 
آبرفــت افکنــه قطــع کــرده است.شــیب دامنه شــمالی گئچی قاالســی به 
قــدری تنــد و زیــاد اســت کــه در میــان جانــوران شــاخدار کوچــک کــه در 
دامنــه ، ایــن کــوه کــه چــون قلعــه ای می مانــد ، بــرود و بــه همین جهت 

آن را گئچــی قلعــه ســی یعنــی “قلعــه بــز” لقــب داده اند.
در جنــوب شــهر جلفــا در دامنــه کــوه آتشفشــانی گئچــی قاالســی که 
در طــی اواخــر الیگوســن )۳۸ میلیــون ســال پیــش( فــوران کــرده اســت. 
رگــه هــای زیبایــی ســنگ معــدن مرمر ســبز بوجــود آمده اســت، داســتان 
تشــکیل ایــن مــاده معدنــی از ایــن قــرار اســت کــه فورانهــای داغ گــدازه ای 
در قبــل ســنگهای آهکهــای اطــراف ایــن کــوه را همراه بــا آبهــای داغ پخته 
 Onyx را بنــام )CaCo3( و در طــی زمــان بلورهای درشــتی از کلســیت
ــی  ــن حالت ــه چنی ــی ب ــن شناس ــاح زمی ــت. در اصط ــرده اس ــاد ک ایج
دگرگونــی مجاورتــی)Contact Metamorphism ( مــی گوینــد. 
در محــل ایــن معــدن آب تــرش و ســرد و گازداری از اعمــاق زمیــن بصــورت 
خــارج مــی شــود کــه در مســیر جــاری شــدن خــود الیــه هــای زیبایــی از 
رســوبات آهنــدار قرمــز و لیموئــی را ایجاد نموده اســت. یکی از رســوباتی که 

ــی یافــت می شــود.  در دهانــه اغلــب چشــمه های معدن

گئچي قاالسي

ِه َراِجُعون ْی ِ َو ِإَنّ ِإَل 1 ِإَنّ ِلَّ

حجت االسام و المسلمین جناب آقاى فرجی داديار 
محترم ديوان عالی کشور و دادستان ويژه روحانیت تبريز 
خبـر درگذشـت والـده مكرمـه جنابعالـی موجب 
تاسـف و تاثـر گرديـد. اين مصیبـت را بـه حضرتعالی 

و بازمانـدگان محتـرم تسـلیت عرض مـی کنـم و از خداوند متعال بـراى آن 
بانـوى پرهیـزکار علـو درجـات و براى شـما و سـاير بسـتگان صبـر و اجر 

مسئلت دارم.

ِه َراِجُعون ْی ِ َو ِإَنّ ِإَل 1 ِإَنّ ِلَّ

برادر ارجمند جناب حجت االسام و المسلمین  آقاى فرجی
 دادستـان محتـرم ويــژه روحـانیت

 منطـقه شمـالـغرب کشور
سام علیكم؛

خبر درگذشـت انسان مؤمن و مرحــومه پاک نهــاد؛ متعلقه مرحوم حضرت حجت 
االسـام والمسـلمین آقاى حـاج میرزا عبـداهلل فرجی و والـده حضرتعالـی موجب غم و 

فراوان شـد. اندوه 
با ابراز تأسـف و تأثر به اين مصیب وارده و داغ سـنگین از دسـت دادن مادر بزرگوارتان، از 

درگاه ايزد منان براى جنابعالی و ديگر بسـتگان صبر جزيل و شـكیبايی 
مسئلت دارم.

در ايـن ايـام پُربرکـت ماه مبـارک رمضان کـه موعد اسـتجابت دعا و 
پـاداش عبوديـت و صوم  و صاة بندگان مخلص اسـت؛ بـراى روح آن عزيز 
سـفر کرده حشـر با اولیاء الهـی و همنشـینی و متنعم از خـوان کرم و 

رحمت واسـعه الهی خواسـتارم.

پیام تسلیت

پیام تسلیت

محمد مصدق
معاون اول قوه قضائیه و

معاون دادستان کل ویژه روحانیت

سید محمدعلی آل هاشم


