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دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

دفاع مقدس دانشگاه انسان سازی و

سفرهای خارجی بدون توجیه اقتصادی

جمهوری اسالمی دانشگاه تمدن سازی است

مصداق فساد است

شعارسال:1401تولید،دانشبنیان،اشتغالآفرین

خب رنگارآدینهتب ریز:
حضرت حجت االسلام والمسـلمین سیدمحمدعلی آلهاشـم ،در اولین
خطب ههـای نمـاز عبـادی و سیاسـی قـرن جدیـد در سـال  ۱۴۰۱و در جمـع
بـا شـکوه نمازگـزاران مصلای اعظم امـام خمینـی (ره) تب ریز اظهـار کردند :به
مناسـبت سـالگرد حمله ع ربسـتان به یمن باید گفت که ع ربستان با کمک
جبهه غ ربی و عبری موفق نشـده اسـت تا گروه تح ریم شـده و محاصره شده را
شکسـت دهد و این مسـأله نشان داد که توهم ادعای ع ربسـتان 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 سـختت رین شـرایط اسـتقالل خود را حفـظ کردنـد و مانع
اشـغال کشـور خود شـدند ،گفتند :این حرکت بار دیگر نشـان داد که بهت رین
راهکار ب رای حفظ اسـتقالل مقاومت اسـت.
امام جمعه تب ریز با بیان اینکه ع ربسـتان و امارات در هفت سـال گذشـته
بـا باجهای زیادی سـعی کردند تا امنیت خـود را در ب رابر موشـکهای انصاراهلل
تضمیـن کند ،افزودنـد :ولی حمالت انصاراهلل باعث باطل شـدن این ایده شـد،
چ راکه مگر م یشـود 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 گروههـای قدرتمندی
اسـت کـه در امتـداد محور مقاومت و با اهداف نابودی اسـرائیل پیـش م یرود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان به پیامها و درسهای 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 آم ریـکا از امـارات در دعوت از
بشار اسـد شد.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان توضیح دادند :شبکه خبری الجزیره
بـه نقـل از سـخنگوی وزارت امور خارجه آم ریکا نوشـت که مـا از تالشها ب رای
مشـروعیت بخشیدن به بشـار اسـد متاسـفیم همچنین رای ممتنع امارات
بـه قطعنامه آم ریکا به محکومیت روسـیه و سـفر وزیـر امور خارجه امـارات به
مسـکو و پاسـخ زرد ابوظبـی بـه آم ریکا ب رای مدی ریـت بازار نفت و حال سـفر
بشـار اسـد نشـانههای آشـکار از شـکاف رابطه آم ریکا و امارات است.
خطیـب نمـاز جمعه تب ریـز ادامـه دادند :انتقاد شـدید آم ریـکا از امـارات از
دعوت بشـار اسـد نشـان داد کـه عزت و ذلت هـر دو هزینه دارد ،چ راکه سـوریه
و بشـار اسـد بـرای دفـاع از گفتمان مقاومـت هزینه زیـادی دادنـد و االن نتایج
شـی رین آن را م یبینند.
امـام جمعـه تب ریـز خاط رنشـان کردنـد :س رنوشـت زمامـداران دولتهایی
همچـون منصور هادی ،حسـنی مبـارک ،قذافی جلوی چشـم همه اسـت و
کتابهـا حـرف و سـخن و تحلیـل دارد.
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در پیامـی بهمناسـبت
آغـاز سـال  ۱۴۰۱هجـری شمسـی ،بـا تبریـک عیـد نـوروز و
ایـام والدت خورشـید فـروزان عالـم وجـود ،حضـرت بقیةاهلل
االعظم(عـج) بـه ملت بزرگ ایـران و همه ملتهـای همدل ،و
بـا تبریـک ویژه بـه خانوادههای معظم شـهیدان و همچنین
جانبـازان ،ایثارگـران و خدمتگـزاران ملـت در میدانهـای
ِ
مختلـف علـم ،سلامت ،امنیـت و مقاومـت ،سـال جدیـد را
سـال «تولیـد؛ دانشبنیان ،اشـتغالآفرین» نامگـذاری کردند.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای سـال  ۱۴۰۰را نیـز همچـون
سـالهای دیگـر سـالی توأم بـا ف رازهـا و فرودها برشـمردند و
گفتنـد :انتخابـات مهـم و بـزرگ ریاسـت جمهـوری یکی از
مهمتریـن ف رازهـا و شـیرین یهای سـال قبـل بود کـه مردم
بـا وجـود خطـر شـدید بیمـاری همهگیـر کرونا ،با شـرکت
در انتخابـات ،دولتـی تازهنفـس را بـه میـدان آوردنـد کـه
بر اسـاس نشـانههای 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
ف رازهـای سـال  ۱۴۰۰خواندنـد و در بیـان نقطـه اوج دیگری
از حـوادث ایـن سـال خاط رنشـان کردنـد :در بخشهـای
مختلـف علـم و فنـاوری از تولیـد چنـد نوع واکسـن معتبر
تـا پرتـاب ماهـواره ،کارهـای بزرگـی انجـام شـد.
رهبـر انقلاب ،اعتـراف آمریکای یها به شکسـت خفتبار
آنها در فشـار حداکثـری علیه ای ران را از دیگر شـیرین یهای
سـال  ۱۴۰۰در عرصه جهانی دانسـتند و افزودند :ایستادگی
مـردم موجـب ایـن پیـروزی شـد و در واقـع این ملـت ای ران
بـود که پیروز شـد.
ایشـان در بیان پیام حوادث متعددی که در سـال  ۱۴۰۰در
نقـاط دیگر جهـان رخ داد ،تأکیـد کردند :این حـوادث همگی
درسـتی راه ملت ای ران در مقابل اسـتکبار را نشـان داد.
ِ
«تنگـی معیشـت مـردم،
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای
ِ
مسـئله گ ران یهـا و تـورم» را تلختریـن موضـوع سـال ۱۴۰۰
دانسـتند و افزودنـد :مشـکالت اقتصـادی عالجپذیر اسـت و
حتمـاً بایـد علاج شـود البتـه عجلـه و توقـع رفـع دفعـی

آنهـا واقعبینانـه نیسـت امـا امیدواریـم بخشـی از آنهـا در
قرن  ۱۵هجری شمسـی اسـت،
سـال جدیـد کـه سـال اول ِ
برطرف شـود.
ایشـان در ادامـه هـدف از تعییـن شـعار سـال را
جهتدهـی 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 کمکاریهایـی وجـود داشـت .البتـه در سـال  ۱۴۰۰که
سـال «تولیـد؛ پشـتیبان یها و مانعزدای یهـا» بـود ،کارهای
خوبـی انجـام شـد کـه بایـد ادامـه پیـدا کند.
رهبـر انقلاب در بیـان علـت تمرکـز بـر مسـئله تولیـد
در سـالهای اخیـر ،گفتنـد :تولیـد ،کلیـد حـل مشـکالت
اقتصـادی و راه اصلـی عبور از دشـواریهای اقتصادی اسـت،
ضمـن اینکه رشـد اقتصـادی ،افزایش اشـتغال ،کاهش تورم،
افزایـش درآمـد سـرانه ،بهبـود رفـاه عمومـی و همچنیـن
رواج
افزایـش اعتمـاد به نفـس و عزت ملـی در گرو رونـق و ِ
اکسـیری بـه نـام تولید ملی اسـت کـه تکیه بـر آن در این
سـالها تأثیرهـای خوبـی نیز داشـته اسـت.
حضرت آیـتاهلل خامنـهای افزودند :امسـال نیز همچنان
بـر مسـئله تولیـد تأکیـد م یکنـم ،البتـه بـر الیـه و
چهـره جدیـدی از تولیـد یعنـی تولیـ ِد «دانشبنیـان» و
«اشـتغا لآفرین».
ایشـان معیـار قـرار دادن تولیـد دانشبنیـان و
اشـتغالآفرین را موجـب حرکـت رو بـه جلـو و محسـوس
در همـه اهـداف اقتصـادی دانسـتند و افزودنـد :بناب رایـن
شـعار سـال  ۱۴۰۱عبـارت اسـت از «تولیـد؛ دانشبنیـان،
اشـتغا لآفرین».
رهبـر انقلاب بـا تأکیـد بـر توصیـه سـال قبـل خـود
مبنـی بـر اکتفـا نکـردن بـه کارهـای سـطحی همچـون
درج نـام سـال بـر تابلـوی خیابانهـا و یـا بـر روی
سـربرگ دسـتگاهها ،گفتنـد :تحقق شـعار امسـال نیـاز به
سیاسـتگذاری دارد البتـه بـا تحرکـی کـه از رئی سجمهـور
محتـرم و همکارانشـان مشـاهده م یشـود ،انشـاءاهلل ایـن
شـعار روی زمیـن نخواهـد مانـد امـا هر چـه بیشـتر کار و
تلاش شـود بهتـر خواهـد بـود.

خب رنگار 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 اسلامی ایـران نیـز دانشـگاه
مـردم سـازی و تمدن سـازی اسـت.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید محمدعلی آل
هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریز بـا بیان اینکـه امام
نظریـه جمهـوری اسلامی را خلـق کـرد و وارد میـدان خلـق
نظریـه هـای گوناگـون شـد ،گفتنـد :جبهه ها دانشـگاه انسـان
سـازی بودنـد و جمهـوری اسلامی نیـز بـا آگاه سـازی مـردم
تمـدن ایجـاد کرد.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه اینکـه بهرهبـرداری از فکـر
و عمـل مـردم در اعتلای کشـور و لـزوم آگاه سـازی مـردم بـاز
هـم ضـرورت دارد ،گفتند :کلیـد واژه جمهوری اسلامی همواره
حضـور مـردم بـوده اسـت ،رکـن رکیـن نظامهـای مردمسـاالر
جمهوریت اسـت.
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 برق رار شـود.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان تاکیـد کردند :حضور
مـردم در عرصـه هـای مختلـف تعییـن کننـده امنیـت ملـی
اسـت و تـرس دشـمن هـم از انقالب بـه خاطر مردم می باشـد.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی با بیـان اینکه ترس
دشـمن از انقلاب بـه خاطـر حضـور مردم یـک واقعیت اسـت،
اضافـه کردنـد :تـرس دشـمن از انقلاب بـه خاطر حضـور مردم
تحلیـل نیسـت ،بلکـه یـک واقعیت اسـت تـا زمانی کـه مردم
هسـتند نظـام جمهوری اسلامی نیـز پابرجا خواهـد بود.
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه  ۱۲فروردین نشـانه
تحقـق نظـام مـردم سـاالری دینـی اسـت ،خاط رنشـان کردنـد:
مـردم بـا بیش از  ۹۸درصـد آرا در  ۱۲فروردین به مردم سـاالری
دینـی رأی دادنـد و بیـش از  ۴۳سـال 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 اعتالی کشـور حضـور دارند.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان همچنین با اشـاره
بـه ضـرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسـل جـوان گفتند:
کاروانهـای راهیـان نـور یکـی از راههـای 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
انقالبـی و شـجاع تبریـز تقدیـر مـی کنـم ،ب رنامـه ریزی هـای
دقیـق انجـام شـده و حضـور مـردم تبریـز نیـز در بازدیـد
یادمان ها محسوس بود.
امـام جمعـه تبریـز همچنیـن با اشـاره بـه اینکه در آسـتانه
سـیزده بـدر هسـتیم ،گفتنـد :ایـن روز ،روز خاطـره هـای زیبـا
ادامه در صفحه2
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دفاع مقدس دانشگاه انسان سازی و

جمهوریاسالمیدانشگاهتمدنسازیاست

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

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

اسـت و روحانیـت هیـچ مخالفتـی بـا آن نـدارد چـون
روحانیـت مخالـف مه ربانـی هـا ،طبیعـت و حضـور در
طبیعـت نیسـت ،خواسـته مـا رعایـت موازیـن شـرعی
ا ست .
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان یـاد آور
شـدند :صـدای ماشـین ،دود ،سـر و صـدا همـه دلیلی
هسـت تـا مردم بـرای آرامش در سـیزده بـدر و دیدن
طبیعـت بـا ایـن بهانـه بـه دنبـال آرامـی و آرامـش
باشـند ،نـوروز و سـیزده بـدر بهانـهای بـرای بـا هـم
بـودن اسـت بـر ایـن اسـاس طبیعـت را نیـز بایـد
گرامـی بداریـم.
ایشـان خاط رنشـان کردنـد :چـون طبیعـت بسـتری را
بـرای باهـم بـودن ف راهم 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 خلاف 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 دانشبنیانها
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 تلاش هـای همه جانبـه انجـام دهیم.
امـام جمعـه تبریـز خاطرنشـان کردنـد :تبییـن
نقـش تولیـد ملـی ،مطالبـه از نهادهـای مسـئول
بـه منظـور سیاسـت گـذاری هـای کالن بـرای تحقق
شـعار سـال ،تولیـد محتـوای فاخـر بـا محوریـت
ضـرورت و اهمیـت تولیـد در بـرون رفت از مشـکالت
معیشـتی ،تاکیـد بـر دانـش بنیـان بـودن تولیـد
بـا بازخوانـی کشـورهای موفـق و تاکیـد بـر آثـار
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 اقلام
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
وجود نـدارد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با اشـاره به
آخریـن مسـائل م ربـوط بـه عـراق ،گفتنـد :بـا وضعیـت
موجـود در عـراق رونـد سیاسـی و تشـکیل دولـت در
هالـه ای از ابهـام قـرار دارد کـه این روند موجب اسـتم رار
بن بسـت سیاسـی در این کشـور خواهد شـد.
ایشـان یـادآور شـدند :بسـیاری از نامزدهـا بـه رغـم
تالشهـا و رشـوه هـای کالنـی کـه جهـت پیوسـتن بـه
جبهـه جریـان نجـات میهـن کـه تلاش 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 راههـای اصلـی
رسـیدن بـه تقـوا رعایـت عدالـت اسـت ،یکـی از ایـن
راه هـا مبـارزه بـا فقـر و فسـاد مـی باشـد بـه خصوص
فسـاد اقتصـادی ،در واقـع مبـارزه بـا ثـروت هـای
بـادآورده و امتیـازات انحصـاری نوعـی مبـارزه با فسـاد
اقتصـادی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد :امتیـازات انحصاری
یکـی از راه هـای کسـب ثـروت نامشـروع اسـت و
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.

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

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

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

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

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در همایش انتظار و
تمدننویناسالمی

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در مناطق
عملیاتیراهیاننور

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

دیدار فرمانده کل سپاه پاسداران با نماینده ولی فقیه در استان در اروندکنار
یادمان عملیاتوالفجر8

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

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

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

دیدار نوروزی مدیران شرکت ملی مس ایران با نماینده ولی فقیه در استان و
امامجمعهتبریز

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

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

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

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

شرکتهای دانش بنیان خط مقدم
مقابله با جنگ اقتصادی

خب رنگار آدینه تب ریز:
ریی ــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان ش ــرقی گفــت :مدی ـران
شــرکت هــای دانــش بنیــان در خــط مقــدم مبــارزه در جنــگ
اقتصــادی هس ــتند.
دکت ــر واعظ ــی در ســخن رانی پی ــش از خطب ههــای نمــاز جمعــه
تب ریــز خاط رنشــان کــرد :شــرکتهای فنــاور و دانــش بنیــان
بــا تولیــد محصــوالت دانشبنیــان موجــب خودکفایــی و عــدم
وابس ــتگی بــه کشــورهای دیگ ــر و مقابلــه بــا تح ریــم هــای ظالمانه
شــده انــد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان تنهــا راه حــل مشــکل
یو
صنایــع فرســوده و ورشکس ــته را مجهــز ک ــردن آنهــا به تکنولــوژ 
دانــش بنی ــان ک ــردن آنهــا دانس ــت.
وی یک ــی از اصل ــی ت ریــن مشــکل توســعه دانــش بنی ــان را در
کشــور مشــکل فرهنگ ــی بی ــان و تاکی ــد ک ــرد :بایــد خان ـواده هــا
بــه جــای روحی ــه کارمنــد پ ــروری در کــودکان و دانشــجویان روحیه
کارآف رین ــی را در انهــا پ ــرورش دهنــد ضمــن آنکــه
بایــد دانشــجویان فــارغ التحصیــل هــم کاربلــد و دارای
مهارت های کاراف رینانه و فناورانه باشند.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقیاز مدیــران و
مس ــئولین خواســت بــا خ ریــد محصــوالت ش ــرکت هــای فنــاور و
دانشبنیــان حمایــت عملــی خــود را از ایــن شــرکتها نشــان
دهنــد.
وی بــا بی ــان اینکــه مقــام معظــم رهب ــری از ســالیان گذشــته
بــا مط ــرح ک ــردن جنب ــش ن ــرم افـزاری ،اقتصــاد مقاومت ــی ،اقتصــاد
دانــش بنی ــان و بیانی ــه گام دوم انقــاب ب ــر موضوع اقتصــاد منهای
نفــت و اقتصــاد دانــش بنی ــان تاکی ــد ک ــرده انــد افــزود :از  ۲۰ســال
قب ــل پــارک علــم و فنــاوری بــا هــدف جدای ــی از اقتصــاد نفت ــی و
حمایــت از ایــده هــا و نخب ــگان در کشــور ایجــاد شــده اســت.
دکت ــر واعظ ــی ادامــه داد :پــارک علــم و فنــاوری مکان ــی اســت
کــه در آن اف ـراد ،ط ــرح و ایــده خــود را تبدیــل بــه محصــول فناورانه
و دانــش بنی ــان م ــی کننــد و از تس ــهیالت و حمایتهــای ویــژه
پــارک به ــره منــد م یشــوند.
وی گفــت :آذربایجانش ــرقی رتب ــه پنجــم کشــوری از نظ ــر تعـداد
ش ــرکتهای دانــش بنی ــان و گس ــترده ت ریــن م راکــز رشــد و نــوآوری
را در بی ــن اســتانهای کشــور دارد و همــه م ــردم در جــای جــای
اســتان م یتواننــد از خدمــات پــارک برخــوردار شــوند.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی تــاش
ب ـرای افزایــش ش ــرکتهای دانــش بنی ــان ،تبدیــل ک ــردن صنایع
بــزرگ اســتان بــه صنایــع دانــش بنیــان ،ایجــاد کریــدور
فنــاوری در اط ـراف آزادراه تبریــز  -ســهند  ،توســعه گفتمــان
دانــش بنی ــان و ط راح ــی و ســاخت نخس ــتین خــودروی دانــش
بنی ــان کشــور را از برنامــه هــای آت ــی پــارک علــم و فنــاوری
اســتان عنــوان ک ــرد.
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 ۱۲فروردین  ۱۳۵۸یادآور حماسه
پرافتخار حضور مردم ایران در صحنه است

سفرهایخارجیبدونتوجیهاقتصادیمصداق
فساداست

ادامه از صفحه اول
ایشـان متذکر شـدند :روز دوم فروردین روز جهانی آب اسـت و گ رامی داشـت
این روز در کشـور ما برخواسـته از مبانی فرهنگی و دینی اسـت زی را باید ب رای
حفظ این منبع تلاش کنیم.
امـام جمعـه تب ریـز بـا تاکید بـر اینکـه کارهـای بزرگی بـرای آب سـالم و
بهداشـتی بعد از پیروزی انقالب اسلامی شده است ،تص ریح کردند :بهرهمندی
 ۹۹درصد مردم شـهری و روسـتایی از آب سـالم و بهداشـتی یکی از این برکات
اسـت ولـی باید بـرای حفظ این مایه حیـات تلاش خردمندانه کنیم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان با بیـان اینکـه دیدید چـه پیام
زیبایـی از سـوی مقـام معظـم رهبری در سـخن رانی 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
انقلاب ،بهار را منشـأ امید نامی دند ،یادآور شـدند :ایشـان از همـه اف راد صاحب
ت ریبون خواسـتند تـا در مردم امیـد ایجاد کنند.
امام جمعه تب ریز اضافه کردند :رهبر معظم انقالب همه شـعارهای سـال را
از سـال  ۹۸بـا تولیـد مزین کردهاند ،امسـال عالوه بر تولید بـه دو مقوله دانش
بنیان و اشـتغا لزایی هم تاکید کردند.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان با بیان اینکه تولیـد آثار روانی اعـم از اعتماد
بـه نفس ملـی ،افزایش عزتمندی دارد ،گفتند :رهبری فرمودنـد که از کارهای
ویت رینـی 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 ازپارک علـم و فناوری بازدید
داشـتهام و انصافـا ایـن جوانان کارهای زیادی کردهاند که کمتر منعکس شـده
است.
ایشـان بـا تاکید بر اینکه ب رای تقوا چنـد الزامات الزم اسـت ،گفتند :برخی
شـرکتها کارهایی از جمله خ ریدهای کالن ،احداث سـاختمان ،سرمایهگذاری
بدون توجیه اقتصادی ،سفرهای خارجی بدون توجیه اقتصادی ،توزیع امکانات
غیرعادالنه همه کمک م یکند تا فسـاد اقتصادی شـود.
نماینده ول یفقیه در اسـتان بیان داشـتند :مسـوولی تودیع م یشـود و با
پـول بی تالمـال ب رایـش کلی کادو خ ریده م یشـود در حالیکه خ ریـد هدایا با
بی تالمـال گناه اسـت و اگر خیلی دلتـان م یخواهد تـا کادو بدهید از جیب
خودتان هزینه کنید.
خطیب نمازجمعه تب ریز با اشـاره به سـختی کاری برخی از ارگانها و حتی
بقال و سـوپرمارکتها که کارشـان را ب رای راحتی مردم تعطیل نکردهاند تشکر
کرده و اذعان داشـتند :به میهمانان تب ریز و گردشگ ران خیرمقدم ویژه دارم.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان در اعالم مناسـب تها رحلت آیتاهلل
علـوی گرگانـی ،عالـم سـاده زیسـت ،آیتاهلل محمدی ریشـهری را تسـلیت
گفتند.
امـام جمعـه تب ریز به سـالگرد عملیات فتحالمبین اشـاره کـرده و گفتند:
تج ربه شی رین بهرهبرداری از نیروهای جوان و متخصص ،جایگاه فرماندهی کل
قـوا ،از بـرکات این عملیات بود بـه طوریکه کاروانهای راهیـان نور یک حرکت
زیبـا ب رای انتقـال تج ربیات و ارزشهای دفاع مقدس به نسـل جدید اسـت.
ایشـان افزودند :یکی از راههای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسـل جدید
همین راهیان نور اسـت
رئیـس شـورای فرهنگ عمومـی اسـتان در بخش خطب ههای عبـادی با
بیـان اینکه امسـال عهـد ببندیم که اطاعت بیشـتر خدا کنیم و هـم در کار
خـود و دیگ ران درسـت عمل کنیم و ف رامین خداونـد را زیر پا نگذاریم ،گفتند:
هـر کسـی از نفس خـود م راقبت نکند ،خـود را ضایع کرده اسـت.
خطیـب نمازجمعه تب ریـز ادامه دادند :خود را مورد محاسـبه قـرار دهیم و
خـود را مـورد بازجویـی قـرار دهیم .بهت ریـن زمان بازجویی و محاسـبه عبارت
اسـت از شـبها و پیـش از اسـت راحت و خـواب چ راکـه خـواب خـود یک نوع
مرگ اسـت.
نماینده ول یفقیه در اسـتان تاکید کردند :البته این محاسـبه باید هر شب
انجـام گیـرد تا بدانیم چه میـزان غیبت ،تهمـت ،دروغ ،افت را 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 ق رار دهـد و اگر گناهی کرده و تخلف
از عهد و پیمان با پروردگار کرده اسـت ،خود را به نحو مشـروع تنبیه کند که
از ط ریـق نذر و صدقه قابل اج را باشـد.

آداب نمازجمعه

گروه اول :منک ران لزوم عدالت ب رای امامت جمعه
چهــار مذه ــب فقه ــی مع ــروف اهــل ســنت گویــا ب ــر
ایــن مطلــب اتفاقنظ ــر دارنــد کــه ب ـرای امامــت جمعــه،
عدالــت شــرط نیســت و افــراد فاســق نیــز م یتواننــد
امامــت ایــن نمــاز را ب ــر عهــده گی رنــد.
حنفیان
از نظ ــر حنفی ــان ،عاقــل و مس ــلمان بــودن ب ـرای امامــت
جمعــه کافــی اســت و بــا احــراز ایــن دو شــرط هــر
شــخصی ولــو بنــده ،اع رابــی ،نابینــا ،حــرا مزاده و فاســق
م یتوانــد امامــت جمعــه کنــد؛ گرچــه« :التق ــی اول ــی مــن
الفاســقین؛ پرهیــزگار بــر فاســق ترجیــح دارد39».

سيرهمعصومان(علیهمالسالم)
قسمت اول

در ماه مبارک رمضان

ماه مبارك رمضان ماه ضيافت رحمان از بندگان خود مىباشد و خوان
رحمت الهى گسترده است -بجاست كه با نگاهى گذار به سيره معصومان(ع)
در ايــن ماه رفتارهاى فردى و اجتماعى آنان را سرمشــق زندگى خود ق رار
دهيم.
بطور كلى مىتوان ســيره آن بزرگــواران را در دو بخش مورد مطالعه و
بررسى ق رار داد.
الف) رابطه خود و خدا( بعد فردى)
 -1تغيير حالت
سيد ابن طاووس« ره» نقل مىفرمايد كه وقتى ماه مبارك رمضان ف را
مىرســيد رنگ چهره پيامبر اكرم(ص) عوض مىشد و زياد به نماز و دعا
مىپرداخت  ،تغيير حالت آن حضرت در دهه آخر ماه مبار رنگ مضاعفى
به خود مىگرفت ،بگونهاى كه تمام شــبها را به شب زندهدارى و عبادت
سپرى مىكرد.
درباره حضرت امام زين العابدين(ع) نقل شده است كه ايشان در اين ماه
كامال غرق در دعا و تسبيح و استغفار و ذكر تكبيرمی گشت.
 -2نمازهاى مستحبى
گرچه بجا آوردن نمازهاى مســتحبى و نوافل يكى از مسائل عادى و
روزمره آن بزرگواران بوده اســت .ولى در ماه رمضان حالت مضاعف به خود
مىگرفت ،تا آنجا كه نمازهاى مخصوصى توسط آنان در ماه مبارك رمضان
و شبهاى قدر خوانده مىشد ،كه ذكر تفصيل آن مجال ديگرى مىطلبد.
 -3تالوت قرآن
ماه مبارك رمضان بهار قرآن است و پيامبر اكرم(ص) و عترت طاه رينش
كه خود قرآن ناطقند و هيچگاه ايشان از قرآن ،و قرآن از ايشان جدا نبوده،
و تالوت آيات دلنشين آن جزء ب رنامه روزمره ايشان بوده است ،عنايتخاصى
نســب تبه تالوت قرآن در ماه مبارك رمضان مبذول مىداشــتند و توجه
اصحاب و ياران خود را نســب تبه آن جلب مىنمودند ،تا آنجا كه در مورد
حضرت امام سجاد(ع) نقل شــده است كه چهل بار قرآن را در ماه مبارك
ختم مىنمود.
 -4نيايش
چگونه خواستن و از چه كســى خواستن و به چه انگيزهاى خواهش
كردن از مهمت رين مطالبى است كه در هر درخواستى ،نهفته است اينجا
ســخن از درخواســت از يگانه معبود قادر و تواناست كه معصومين(ع) بر
بش ريت منت نهاده و نحوه درخواست را در قالب« دعا» به عالىت رين وجه
ممكن نشــان دادهاند .و عالوه بر لذت ســخن گفتن با خداوند عاليت رين
مضامين معارف تابناك الهى را در آن جاى داده و از خود يادگارهايى بس
ارزشمند به وديعت نهادهاند.
در ماه مبارك رمضان دعاهاى مخصوصى از آن بزرگواران رسيده است كه
تنها به ذكر عناوين آنها در اين مقاله اكتفا مىشود:
الف -دعا در وقت ديدن هالل ماه مبارك.
ب -دعاى پيامبر اكرم(ص) در وقت وارد شدن به ماه مبارك رمضان،
ج -دعاى پيغمبر اكرم(ص) در شب اول،
د -دعاى ابو حمزه ثمالى در هر شب،
ح -دعاى سح ر،
و -دعاى اول صحيفه سجاديه،
ز -دعاى وقت افطار،
ط -دعاى امام زين العابدين(ع) در شبهاى نوزدهم و بيست و يكم،
ظ -دعاى پيامبر اكرم(ص) ،و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام كاظم(ع)
در ماه مبارك رمضان.
ى -دعاى پيامبر اكرم(ص) و امام زين العابدين(ص) در شب بيست و هفتم،
ل -دعاى پيامبر اكرم(ص) در شب آخر هر ماه،
ن -دعا به هنگام وداع با ماه رمضان،
 -5احياى شب قدر
معصومين(ع) در شبهاى قدر شب زندهدار بودند ،و نه تنها خود به احياء
آن مىپرداختند بلكه خانواده و كــودكان و فرزندان خويش را به انجام آن
وامىداشــتند ،روايتشده است كه رسول خدا(ص) در شب بيست و سوم
مــاه ،خفتگان از خانواده خود را از خواب بي دار مىكرد و آب به صورت آنها
مىپاشي د.
حضرت فاطمه زه را(س) نيز نمىگذاشت كسى از فرزندانش در آن شب
به خواب رود ،و آنان را با كمى غذا و ايجاد آمادگى از روز و با انجام است راحت

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی

در روز ،آماده مىســاخت ،و مىفرمود محروم كســى است كه از خير اين
شب محروم ماند.
و يك سال حضرت امام صادق(ع) به بيمارى سختى گرفتار شده بود ،آن
حضرت دستور داد كه در شب بيست و سوم ايشان را برداشته و به مسجد
پيامبر(ص) بردند ،و آن شب را در آن مكان ش ريف به احياء گذارند.
 -6آداب افطار
چگونه افطار كردن ،و با چه افطار كردن از جمله مســائل قابل توجه
سيره است .از پيامبر(ص) و ائمه هدى(ع) ادعيه خاصى در وقت افطار نقل
شده است .امام صادق(ع) مىفرمايد كه پيامبر اكرم در وقت افطار اين دعا را
مىفرمود «:اللهم لك صمنا و على رزقك افط رنا فتقبله منا ،ذهب الظلما و
ابتلت العروق و بقى االجر» بار خدايا ب راى تو روزه گرفتيم ،و بر روزى تو افطار
نموديم ،پس آن را از ما بپذي ر.
حضرت امير المؤمنين(ع) در وقت افطار مىفرمود« :اللهم لك صمنا و
على رزقك افط رنا فتقبله منا انك انت و السيمع العلي م» خدايا ب راى تو روزه
داشــتيم ،و بر روزى تو افطار كرديم .پس آن را از ما قبول نما ،همانا كه تو
شنوا و دانايى.
و اما اينكه با چه چيزى افطار مىنمودند ،مواردى نقل شده است ،از امام
باقر(ع) نقل شده است كه پيامبر اكرم با آب و خرما ،و يا آب و رطب افطار
مىنمودند (رطب غير از خرما اســت) .و اگر آن حضرت شي رينى و حلوا
نمىيافتبا آن افطار و گاهى با شكر كه از نى گرفته مىشد ،افطار مىكرد.
و امام صادق(ع) مىفرمايد :پيامب ر ،اكرم(ص) با شي رينى و حلوا افطار مىنمود،
و اگر آن را نمىيافتبا آب ولرم افطار مىكرد ،و مىفرمود :آن باعث پاكيزگى
كبد و معده اســت،و دهان را خوشبو مىسازد ،و ريشه دندان و ديد چشم
را تقويت مىنمايد ( .بنابر اين از مجموعه روايات اســتفاده مىشود كه آن
حضرت -در صورت امكان -با يك ماده شي رينى مثل حلوا ،خرما ،و در صورت
نبود آنها با آب نيمه گرم و ولرم فطار مىنمود.
ابن طاووس از امام باقر(ع) نقل مىكند كه حضرت على(ع) دوست داشت
كه با شير افطار كند.
 -7غسل
پيامبر اكرم(ص) در دهه آخر ماه مبارك رمضان هر شب غسل مىكرد.
( حضرت امام باقر(ع) شبهاى نوزدهم ،بيست و يكم ،بيست و سوم و بيست
و پنجم را غســل مىكرد (  ،و امام صادق(ع) در شب بيست و سوم دو بار
غسل مىنمود ،يك بار در اول شب ،بار دوم در آخر شب.
 -8اعتكاف
يكى از مســتحبات بسيار مهم و سازنده اعتكاف است .كه تفصيل و
ش رائط آن در كتب فقهى آمده است و از عهده اين نوشته خارج مىباشد،
امام صادق(ع) فرمود :يكبار رسول خدا(ص) در دهه اول ماه رمضان به اعتكاف
نشســت و در رمضان ديگر در دهه دوم ،و در رمضــان پس از آن در دهه
ســوم اعتكاف نمود .و بعد از آن هميشــه در دهه آخر رمضان به اعتكاف
مىنشس ت.
 -9وداع با ماه رمضان
برخاســتن از سفره ضيافت اهلل ب راى عارفان دلداده حق سخت و ناگوار
است .لذا همانطور كه جدايى عاشق از معشوق ،به سختى هر چه تمامتر
صورت مىگيرد ،پيامبر اكرم(ص) چگونگى وداع با ماه رمضان را چنين بيان
مىكند :جابر بن عبد اهلل انصارى نقل مىكند كه در جمعه ماه رمضان ،بر
رسول خدا وارد شدم .هنگامى كه چشم او بر من افتاد فرمود :اى جابر اين
جمعه آخر ماه رمضان است ،پس با او وداع كن و بگو «:اللهم ال تجعله آخر
العهد من صيامنا اياه ،فان جعلته فاجعلنى مرحوما ،و ال تجعلنى محروما»
يعنى خدايا ،اين رمضان را آخ رين روزه ما ق رار مده ،و چنانچه ق رار دادى پس
ما را مورد رحمتخود ق رار بده و ما را محروم ســاز ،و هر كس اين را بگويد
به يكى از دو امر نيكو( احدى الحسنيين) نائل مىشود ،يا آنكه عمر پي دا
مىكنــد و ماه رمضان بعدى را درك مىنمايد ،و يا آنكه مورد بخشــش و
رحمتخدا ق رار مىگيرد.
 -10شب عيد فطر
از مجموعه روايات استنباط مىشود كه اين شب از جايگاه بس وااليى
برخوردار است ،و معصومين(ع) آن را به احياء و شب زندهدارى مىگذراندند.
حضرت على بن الحسين امام زين العابدين(ع) شب عيد فطر را در مسجد
به نماز مىگذارند تا آنگاه كه صبح شود.
ادامه دارد

خب رنگارآدینهتب ریز:
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی آذربایجان ش ــرقی در ســخن رانی پیش
از خطب ههــای نمازجمعــه شــهر تب ریــز بــا ق رائــت آیــه و ن ریــد ان نمــن عل ــی الذیــن
اســتضعفوا ف ــی االرض و نجعلهــم ائمــة و نجعلهــم الوارثی ــن  ،آغــاز ســال نــو و روز
اســتق رار جمهــوری اســامی ای ـران را بــه تمام ــی آحــاد جامعه تب ریــک و تهنیت گفته
و حلــول مــاه مب ــارک رمضــان را گ رام ــی داشــته و از خداوند متعــال درک فیوضــات این
مــاه عزیــز را مس ــئلت نمود.
حجــت االســام میکائی ــل اســکندری از دوازدهــم فروردیــن بهعنـوان روز تجل ــی و
تحقــق اراده مل ــی در اســتق رار نظــام جمهــوری اســامی و تکمی ــل و تثبی ــت پی ــروزی
غرورآف ریــن انقالب شــکوهمند اســامی ای ـران در بهمــن  ۱۳۵۷یاد ک ــرد و افــزود :اعتقاد
و پیگی ــری تحقــق جایــگاه رفی ــع م ــردم و نقشآف رین ــی و حضــور همــاره م ــردم در
عرصههــای تعییــن کننــده و پاســداری از خواســت و اراده مــردم توســط امامیــن
انقــاب اســامی از یــک ســو و حضــور مس ــئوالنه و پرشــور و معنــادار م ــردم همیشــه
در صحنــه ای ـران عزیــز در عرصههــای تصمی مســاز تاریخ ــی و حمایــت و پاسـداری از
نظــام جمهــوری اســامی و ارزشهــا و دســتاوردهای آن از ســویی دیگ ـر ،دو عامــل مهم
شــکلگیری یــک جامعــه اله ــی و والی ــی مقتــدر و شکس ـتناپذیر در ب رابر ســخت یها
و دشــمن یهای تفــوق طلب ــان و مس ــتکب ران عالــم شــده اســت.
رئی ــس شــورای هماهنگ ــی تبلیغــات اســامی اســتان در ادامــه گفـت :یــوم اهلل ۱۲
فروردیــن  ۱۳۵۸یــادآور حماســه پ رافتخــار حضــور م ــردم ای ـران در صحنــه انتخابــات به
شــمار م ـیرود؛ زی ـرا در ایــن روز نتایــج حماسـهای کــه در آن میلیونهــا ای رانی از اقشــار
مختلــف جامعــه تنهــا  ۵۰روز پ ــس از پی ــروزی انقــاب در ای ـران آف ریــده بودنــد ،اعــام
شد .
اســکندری افــزود :اکث ریــت قاطــع م ــردم ای ران بــه صــورت یکپارچه پــای صندوقهای
رأی علی ــه اســتب داد صــف کش ــی دند و به نظــام جمهــوری اســامی ای ـران «آری» گفته
و وحــدت ،همبس ــتگی مل ــی و مشــارکت عمومی خویــش را به رخ جهانیان کش ــی دند.
بــه همیــن مناســبت ،روز اعــام نتایــج همــه پرســی بــه عنــوان روز «جمهــوری
اســامی» نامی ــده شــد .م ــردم ای ـران در ایــن روز بــه نـدای رهنمــود تاریخ ــی حض ــرت
امــام خمین ــی (ره) کــه فرمودنــد «جمهــوری اســامی ای ـران ،نــه یــک کلمــه کــم ،نــه
یــک کلمــه زیــاد» لبیــک گفتــه و جمهــوری اســامی ای ـران را بــه عنـوان یــک الگوی
موفــق از م ــردم ســاالری دین ــی بــه جهانی ــان معرف ــی کردند .با چنی ــن حرکتی ،تـداوم
حرکــت انقــاب اســامی در قالــب یــک نظــام سیاس ــی جدیــد به تثبی ــت و اســتق رار
رس ــید .جهــان ب ـرای اولی ــن بــار شــاهد کشــوری بــا یــک نظــام سیاس ــی مبتن ــی ب ــر
اعتقــادات اســامی بــود .امــام خمین ــی (ره) پ ــس از تثبی ــت نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی در  ۱۲فروردیــن  ،۵۸در پیام ــی فرمودنـد« :مــن از عمــوم ملــت ای ـران تشــکر
م یکنــم کــه در ایــن رف رانــدم ش ــرکت کردنــد و رأی قاطــع خودشــان را کــه بایــد گفت
صددرصــد پی ــروزی بــوده بــه صنــدوق انداختــه و به جمهوری اســامی همــه رضایت و
رأی دادنــد؛ چنانچــه قب ـ ً
ا هــم ایــن رأی را داده بودنــد».

توصیه های تغذیه ای برای روزه داران 1-

پیروی از تغذیه صحیح به منظورتقویت سیسیتم ایمنی بدن ب رای
مقابله با بیماری کووید  ۱۹امری مهم و ضروری است.
اما در این روزها که با ایام مبارک رمضان و روزه داری مصادف شده،
الزام برخی نکات مهم تغذیه ای ب رای ارتقای سالمت اعضای خانواده و
پیشگیری از بیماری کرونا بیشتر احساس می شود.
ب راساس 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 اف راد سالم کمتر از  ۶۵سال با رعایت موارد بهداشتی و تغذیه
ای می توانند روزه بگی رند اما بیمارانی که پی وند اعضا شده اند نباید روزه
بگی نرد.
روزه گرفتن ب رای بیماران پیوند ق رنیه بالمانع است
ب رای اف رادی که مبتال به سایر بیماری ها هستند و سالهای گذشته
روزه داری ب رای آنها منعی نداشته  ،روزه داری درش رایط بح ران 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  ۶هفته پس از بیماری اقدام به روزه داری نکنند.
اف راد مبتال به بیماری های زمینه ای نظیرفشار خون باال ،بیماری قلبی-
عروقی ،سرطان و دیابت بیش ازدیگ ران در معرض ابتال به وضعیت شدید
بیماری کووید  ۱۹هستند ،به منظور پیشگیری از ابتال به این بیماری،
اف رادی که مطمئن نیستند روزه ب رای آنها ضرر دارد یا خیر احتیاطا از
انجام این ف ریضه پرهیز کرده و پس از اتمام همه گیری بیماری کووید -
 ۱۹قضای روزه را در زمان دیگری انجام دهند ،مگر اینکه بنا ب رنظر پزشک
متخصص از بی ضرر بودن روزه ب رای آنها حاصل شود.
نقشتغذیهدرتقویتسیستمایمنیبدن
رعایت اصول صحیح تغذیه تاثیر مهمی در تقویت سیستم ایمنی
بدن ب رای مقابله با عفونت ها بخصوص بیماری کووید  ۱۹دارد .با رعایت
تعادل و تنوع در ب رنامه غذایی روزانه و با استفاده از گروه های غذایی و
جایگزین های آنها ،انرژی ،پروتئین و ریزمغذی های مورد نیاز بدن ب رای
بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن تامین می شود.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج سید علی موالنا
حضـرت آیت اهلل حاج سـیدعلی موالنا ،فرزند
آیـت اهلل سـید محمـد موالنـا از علمـای اعلام
و فقهـای عالـی مقام برخاسـته از تبریـز در قرن
چهاردهم هجری قمری اسـت .در شانزدهم ربیع
االول  1320ق .دوم تیرمـاه  1281ش .بـه هنگام
حضـور پدر بزرگوارش در شـهر مقدس نجف ،در
آن شـهر متولد شد.
در کودکـی بـه همـراه پـدر بـه تبریـز
بازگشـت .دروس مکتب خانـه ای و مقدمات
سـطوح علـوم اسلامی 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 اسلامی و تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی
پرداخـت و محفـل درس و بحثـش از رونـق و گرمـی خاصی برخوردار شـد.
ایشـان علاوه 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 اخالق الهی  ،صاحب
حسـن خلـق  ،رئـوف و مردمـدار ،مهربـان و بردبار بوده اسـت.
از ایشـان آثـار علمی فراوانی به یادگار مانده اسـت از جمله -1 :تقریـرات دروس
فقـه و اصـول آیـت اهلل العظمی حجت کوه کمـری  -2آثار المعاصـی  -3صحت و
سلامت  -4لطائف االخبار  -5نصایح المعصومین علیهم السلام  -6چهل حدیث
 -7الفرق بین المرء و المراه فی االحکام  -8مرآه الحج  -9سـیره حسـنه  -10خدا
نه طبیعت  -11تعدیل المیـزان و...
وفـات آن عالـم ربانـی و روحانـی جلیـل القـدر در  22شـوال ق .برابر با هشـتم
آذرماه  1351ش .به وقوع پیوسـت .پیکر پاکش به شـهر مقدس قم منتقل و در
قبرسـتان «ابو حسـین» به خاک سـپرده شد.
قدساهللنفسهالزکیه

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
حقطالق
آیـا دختـر می تواند ضمن عقد ازدواج شـرط کند کـه در صورت
ازدواج مجدد شـوهر ،حقّ طالق داشـته باشد؟
جواب :شـرط حق طالق برای زن ،باطل اسـت ،مگر شـرط شـود
کـه زن ،وکیـل شـوهر در طالق دادن باشـد که اگر او مجـددا ازدواج
کـرد ،زن بتوانـد از طرف شـوهر خـود را طالق دهـد؛ در این صورت
شـرط ،صحیح است.
ب و کار
خمس ابزار کس 
آیـا یـک بـار پرداخـت خمـس ابـزار آالت کسـبو کار کفایـت
میکند 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.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  19فروردین ) 1401
انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسالمي ( 1367ش)
شــهادت عالــم مجاهــد آيــت َّ
الل «س ــيدمحمد باق ــر صــدر»
ـت ال ُهــدي» ( 1359ش)
و خواه ــرش «ب ِنـ ُ
برگزاري كنف رانس ننگين ب رلين ( 1379ش)
حاکــم قط ــر از سیاســت ای ـران در خلی ــج فــارس تجلی ــل
کــرد(1349ش)
ای ران رابطه سیاسی خود را با کوبا قطع کرد(1355ش)
شــیخ محمــد خیابانــی پــس از تصــرف شــه ربانی
بیانیــه ای از طــرف هیئــت مدیــره حــزب دموکــرات بــه دو
زبــان فارســی و ف رانســه صــادر نمــود1299( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  6رمضان ) 1443
نــزول كتــاب مقــدس تــورات بــر «حضــرت موســي بــن
عمــران» بــه نقــل از نبــي اكــرم(ص)
درگذشــت «ابــو يعل ــي محمدبــن حس ــن ش ــريف جعفري»
عالــم نام ــي ق ــرن پنجــم( 463ق)
رحلــت فقيــه جليــل «حمــزة بــن عبدالعزيــز ديلمــي»
( 463ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  8آوریل ) 2022
افتتــاح دوره جديــد بازيهــاي المپي ــك در آتــن پايتخــت
يونــان (1896م)
زادروز هوسرل  ،پایهگذار پدیدارشناسی (1895م)

نقش نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس بی بدیل است

ج ریان فرهنگی راهیان نور عظمت حضور رزمندگان سپاه
اســام را در ب رابر قدرتهای شرق و غرب به رخ جهانیان
کشید و این هدایت داهیانه را مدیون رهبر کبیر انقالب
و شهدای گ رانقدر هستیم.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان در جمع
بسیجیان ناحیه غدیر تب ریز گفتند :واقعاً جا دارد تمام
مردم ب رای 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 اسالمی ای ران
بود و هر چه در توان داشتند ب رای ب راندازی نظام به کار
بردند و هشت سال به جنایتهایی دست زدند که زبان از
بیان آن قاصر است.
امام جمعه تب ریز در ادامه افزودند :مردم با ایمان ای ران
اسالمی به رهبری امام راحل اجازه ندادند حتی یک وجب
از خاک ای ران اسالمی از کشور جدا شود .رزمندگان اسالم
در منطقــه اروند کارهای بزرگــی کردند و امنیت امروز
حاصل عظمت کار رزمندگان و ایثارگ ران است.
نماینده ولی فقیه در بازدید از یادمان عملیات والفجر
 ۸اروندکنار با فرمانده کل سپاه پاسداران دیدار کردند.

نماینده ولی فقیه در اســتان آذربایجان شــرقی با
حضور در نمایشگاه دســتاوردهای نیروی دریایی ارتش
گفتند :نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ای ران
در دفاع مقدس بی بدیل است.
آدینــه تب ریز به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شــرقی حضرت حجت االسالم
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 اسالمی ای ران
بازدیــد کنم .امام جمعه تب ریز خاط رنشــان 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:

پیام تسلیت

ُِ
 1إن
ل َو إَّن إ َل ْی ِه َراج عون
ِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ

ب رادرارجمندجنابحجتاالسالموالمسلمین آقایفرجی
دادستـان محتـرم ویــژه روحـانیت
منطـقه شمـالـغرب کشور
سالمعلیکم؛
خبر درگذشـت انسان مؤمن و مرحــومه پاک نهــاد؛ متعلقه مرحوم حضرت حجت
االسلام والمسـلمین آقای حـاج میرزا عبـداهلل فرجی و والـده حض رتعالـی موجب غم و
اندوه ف راوان شـد.
با اب راز تأسـف و تأثر به این مصیب وارده و داغ سـنگین از دسـت دادن مادر بزرگوارتان ،از
درگاه ایزد منان ب رای جنابعالی و دیگر بسـتگان صبر جزیل و شـکیبایی
مسئلت دارم.
در ایـن ایـام پُ ربرکـت ماه مبـارک رمضان کـه موعد اسـتجابت دعا و
پـاداش عبودیـت و صو م و صالة بندگان مخلص اسـت؛ بـرای روح آن عزیز
سـفر کرده حشـر با اولیاء الهـی و همنشـینی و متنعم از خـوان کرم و
رحمت واسـعه الهی خواسـتارم.
سید محمدعلی آل هاشم

پیام تسلیت

ُِ
 1إن
ل َو إَّن إ َل ْی ِه َراج عون
ِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای فرجی دادیار
محترم دیوان عالی کشور و دادستان ویژه روحانیت تبریز
خبـر درگذشـت والـده مکرمـه جنابعالـی موجب
تاسـف و تاثـر گردیـد .این مصیبـت را بـه حضرتعالی
و بازمانـدگان محتـرم تسـلیت عرض مـی کنـم و از خداوند متعال بـرای آن
بانـوی پرهیـزکار علـو درجـات و ب رای شـما و سـایر بسـتگان صبـر و اجر
مسئلت دارم.
محمد مصدق
معاون اول قوه قضائیه و

معاون دادستان کل ویژه روحانیت

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

سلسلهنشستهایعلمیوتبیینیدرتب ریز
برگزارمیشود
سلس ــله نشس ــت هــای علم ــی و تبیینی بــا حضور
کارشناســان فرهنگــی و اجتماعــی ،بــه همــت دفتــر
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی برگ ـزار م ــی
شــود.

آدینــه تب ریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه  ،بــا
ب رنامــه ریــزی هــای دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در
اســتان آذربایجــان شــرقی در ادامــه نشســت هــای
اندیشــه ورزی روزهــای دوشــنبه ه ــر دو هفتــه یکب ــار
بــا حضــور کارشناســان فرهنگ ــی و اجتماع ــی ،سلس ــله
نشس ــت هــای علم ــی و تبیین ــی برگ ـزار م ــی شــود.
این جلس ــات گفت و شــنود کــه اعضای آن را اســاتید
مط ــرح حوزه و دانشــگاه و فعــاالن عرصه هــای فرهنگی و
اجتماع ــی تشــکیل م ــی دهند بــا حضــور نماینــده ولی
فقیه در آذربایجان ش ــرقی ،مس ــائل و مشــکالت م ربوط به
حــوزه هــای فرهنگ ــی و اجتماعی بررس ــی و ب ـرای تقویت
نقــاط مثب ــت و کاهــش آس ــیب هــای موجــود راه کارهای
علم ــی و عمل ــی ارائــه م ــی دهند.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

خداحافظ سردار

کتـاب «خداحافـظ سـردار»
توسـط سـيد قاسـم ناظمـي
تاليـف گرديـده و بـه همـت
انتشـارات« مركـز حفظ آثـار و
نشـر ارزش هـاي دفـاع مقدس
سـپاه عاشـورا» در سـال 1389
فيپا گرفته و با  2000شـمارگان
در قطـع رقعـي روانه بازار نشـر
شد .
شـهيد مهـدي باكـري ،يك
نام نيسـت بلكه اسـطوره اي اسـت در مسـير تاريخ .اسـطوره اي كه
در راه عشـق معبـود فنـا شـد و چنين فنا شـدني در حد و انـدازه هر
كسـي نيسـت .وي یکـی از اف راد برجسـته و صاحـب نـام دوران دفاع
مقـدس اسـت کـه از خطه آذربایجـان ،عازم جبهه های جنگ شـد و
بهت ریـن دوران زندگی خود را در دفاع از ای ران و انقالب اسلامی سـپری
کـرد .ايشـان ديگـر بـه يك خطـه از خـاك پهنـاور و پـر گهـر اي ران
تعلـق نـدارد بلكه متعلق به سـرزمين هايي اسـت كـه نـداي آزادي و
آزادگـي از آن مـا بـر مي خيـزد .مولف هدف خـود را دربـاره نگارش اثر
حاضر چنين می نویسـد« :شـخصيت ،منش ،رفتار و زندگي پر ف راز
و نشـيب سـردار رشـيد اسلام مهندس مهدي باكري و حضور او در
متن حوادث گوناگون از او شـخصيتي سـاخته اسـت كه كتابهايي از
اين دسـت شـايد بتواند گوشـه اي از زواياي پنهانش را بنماياند و رازي
از عشـق جاودانش را بگشـايد .با اينكه ب راي ما مجال سـير مسـتمر
در كوچـه پـس كوچـه هاي اين زندگي پر ف راز و نشـيب ف راهم نشـد
امـا «خداحافـظ سـردار» در تالش بوده اسـت تا حداقـل روايتي واقعي
از يكسـال زيسـت عاشـقانه او را تا عمليات «بدر» به تصوير بكشـد».
اثر حاضر روايت حماسـه عاشـقانه فاتح مي دانهاي سـتيز و پايداري
سـردار لشكر پاسدار شـهيد مهندس مهدي باكري فرمانده لشكر 31
عاشـورا اسـت .در قسـمتی از کتاب لحظه شـهادت مهدي باكـري از
زبـان يـك از هم رزمان ايشـان چنيـن روايت شـده اسـت ... « :هنوز از
آقـا مهـدي فاصله اي نگرفتـه ام كه صداي گلوله اي بر مـي خيزد .در
ميـان آن همـه صداي تي راندازي ،صداي گلوله اي بر جا ميخكوبم مي
كند  ...دل به دريا مي زنم و سـر بر مي گردانم .فرمانده لشـكر عاشـورا
با فرقي شـكافته به قتلگاه افتاده اسـت ...تا به خود بيايم چند نفري
اطـراف آقـا مهـدي را مـي گي رند و بر روي دسـت ،به سـوي قايقي كه
در آن نزديكـي اسـت مي رسـانند ...لبهايش مت رنم اسـت ،سـرودي را
زمزمـه مـي كند ...به لبهايش چشـم مـي دوزم و به آخ رين سـرودش
گـوش مـي سـپارم .اهلل و اهلل  ...الحمـدهلل .هرچه بر شـدت آتش افزوده
مـي شـود صـداي آقا مهـدي هم بلندتـر مي شـود ...قايق خـود را به
آب مي سـپارد ...ناگهان ع راقي ها به سـوي تنها قايق روي آب شليك
مـي كنند .با شـليك دوبـاره آرپي چي زنها قايق را هالـه اي از آتش به
ميـان مـي گيرد ،صـداي آقا مهـدي اوج گرفته و بلند مي شـود .اهلل و
اهلل  ...الحمدهلل ...از آسـمان به پيشـواز مي آيند و بوي بهشـت مي وزد
 ...الشـه قايق در فاصله اي دور در ميان شـعله هاي آتش مي سـوزد...
غروب عاشـورا اسـت! امام در وسـط مي دان تي رباران مي شود ،خيمه ها
مـي سـوزند و خورشـيد در گودالي غروب مي كنـد ...مهدي باكري به
دريا پيوسـته اسـت ...آب خس و خاشـاك را به ساحل مي زند و گوهر
را بـا خـود به دريا مـي بـرد .از ازل ،طبيعت آب جز اين نبوده اسـت».
کتـاب «خداحافـظ سـردار» بخـش کوچکـی از زندگانـی پرفـراز و
نشـیب سـردار پـر آوازه و دالور لشـکر  ۳۱عاشـورا اسـت كه يكسـال
زندگي او را تا عمليات بدر به تصوير مي كشـد .اين آخ رين عملياتي
بود كه شـهيد در آن شـركت داشـت .فاصله زماني آماده سـازي لشكر
ب راي عمليات بدر تا شـهادت اين شـهيد جليل القدر محدوده روايت
ايـن كتاب را تشـكيل 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 تح ریک احساسـات و ع واطف خواننده می رود و با جذابیت،
ماج راهـا 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 تالشـی تحقیقی و به دور از هر گونه
تح ریف و اغ راق ،سـعی شـده اسـت روایت داسـتانی مجموعه نیز مد
نظـر باشـد به گونـه ای که همه مطالـب در این روایـت از «من» نقل
شـده اسـت .خاط رات ،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 تفصيلـی اثر كـه در  192صفحه تدوين و تنظيم شـده
اسـت ،مشـتمل بر عناوين« :اشـاره ،سالشـمار زندگي ،زیارت ،پشـت
خاک ریز ،آنسـوی نیسـتان ،مهمانی ،عاشـورا در راه ،وداع ،عبـور ،آتش،
یقظـه ،غـروب عاشـورا و از دریـا تـا دریا اسـت» .در انتها نيز اسـناد و
تصاوير اين شـهيد جليل القدر زينتبخش اثر حاضر مي باشـد .از
شـهید باکری کتابهای زير نيز منتشـر شـده است:
 .1مهدی باکری به روایت همسـر شـهید (مجموعه نیمه پنهان
.2 )6بـه مجنـون گفتم زنـده بمان (حمید باکـری) .3آقای شـهردار؛
زندگـی مهـدی باکـری .4به مجنون گفتـم زنـده بمان(کتاب مهدی
باکـری)  .5اغ انگـور بـاغ سـیب بـاغ آیینـه  :گفـت و گـو بـا صفیه
مدرس ،همسـر سـردار شـهید مهدی باکری

صحيفه نور امام خميني (ره)
گوشه هایی از بیانات امام خمینی(س) به مناسبت آغاز ماه
مبارکرمضان
در این ماه فرق داشته باشیم با سایر ماهها و دنبال این باشیم که ان شاء
َّ
الل «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
شبهاى عالَم باالتر است ،این را بتوانیم ادراک بکنیم ،درک بکنیم .خداوند
ان شاء َّ
الل ،شماها را توفیق بدهد که با سالمت و سعادت وارد در «ضیافة
الل» بشوید و از آن مائدههاى آسمانى که قرآن و ادعیه است ان شاء َّ
َّ
الل،
همهمان مستفیض بشویم و با یک روح سالمى وارد بشویم و «لیلة القدر»
[را] هم دریابیمَ ،سال ٌم ِه َى َحتّى َم ْطلَ ِع الف َْج ر ( .صحیفه امام ،ج ،13ص)36 :
از همه باالتر این است که انسان خودش را اصالح کند در ماه رمضان،
ما محتاج به اصالح هستیم ،محتاج به تهذیب نفس هستیم ،تا آن دم آخر
ما محتاجیم .پیغمبرها هم محتاجند .انبیاى بزرگ هم محتاجند ،منتها
آنها احتیاج خودشان را فهمیدهاند و دنبالش عمل کردهاند ،و ما از باب
اینکه حجاب داریم نتوانستیم بفهمیم و به تکالیف خودمان عمل نکردیم.
امیدوارم که ان شاء َّ
الل 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 خداى تبارک و تعالى شما را موفق
کند به اینکه در این خدمتى ک ه متکفل او هستید ،مطابق رضاى او عمل
کنید .از خدا بخواهید که ما را از عنایت خودش محروم نفرماید ( .صحیفه
امام ،ج ،18ص 480 :و )481
در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به ق ّوتهاى روحان ى .در یک
حدیثى است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد ،اقبال کرد ،آمد.
در ضمنــش مى فرمایند که ُدعی تُم الى ضیا َف ِة َّ
الل .ضیافت هاى خدا با
ضیافت هاى مردم این است فرقش که وقتى شما را یک اشخاصى دعوت
بکنند به یک مهمانى ،وقتى بروید در آن مهمانى به حسب ف راخور حال،
یک چیزهایى ب راى خوردنى و یک چیزهایى ب راى تف ریح و این چیزهاست.
ن ضیافت خداست؛
ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعب ه اش روزه است ،آ 
یک شعبهاش روزه است و یک امر مهمش که مائده غیبى و آسمانى است
قرآن است .شما دعوت شدهاید به مهمانى خدا و شما در ماه رمضان مهمان
خدا هستید .مهماندار شما ،شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگی رید.
این راههایى که به دنیا باز است و شهوات است ،اینها را سدش کنید تا مهیا
بشوید ب راى لیلة القدر .ماه شعبان مقدمه است ب راى ماه مبارک رمضان که
مردم مهیا بشوند ب راى ورود در ماه مبارک رمضان و ورود در «ضیافة َّ
الل»(
صحیفه امام ،ج ،13ص30 :و )31

جاذبه هاي گردشگري
گئچيقاالسي

در فاصلــه  ۲۵کیلومت ــری غ ــرب م رنــد بــه ســوی خــود در مقابل شــهر
کشکس ـرای و در ســمت چــپ جــاده م رنــد خــوی  ،کوه ــی کلــه قنــد
شــکل بــه ارتفــاع  ۱۹۵۰مت ـر ،این کوه در شــمال غ ربی کوهس ــتان میشــو
داغ و غ ــرب م رنــد در می ــان کوههــای آذربایجــان از یــک حالــت طبیعی و
زمی ــن شناس ــی خاص ــی برخــوردار اســت.نفوذ آب در ش ــیار ســنگ هــای
آتشفشــانی ایــن کــوه را بــه صورت کلــه قنــدی درآورده اســت .انجمــاد آب
در ش ــیار ســنگ هــا و کوههــا باعث متالش ــی شــده ســنگ هــا و طبقات
عظی ــم گردیــده اســت و بــه علــت قوه ثقیل ســنگ های متالش ــی شــده
بــه ط ــرف زمی ــن و دره هــا و ف ــرو رفتگیهــا روانــه شــده انــد.
در می ــان بی ــن کــوه هــای میشــو داغ ،گچ ــی قاالس ــی بــه علت ارتفــاع و
شــکل مخ ــروط افکنــه اش از ســایر کوههــا و کوهکهــا متمایز و مشــخص
مــی باشــد.آبرفت افکنــه ســیل گئچــی قاالســی قســمتی از جلگــه
کشکس ـرای م رنــد را به وجود آورده اســت و شــهر کشکس ـرای ب ــر روی قاعده
ایــن رسـوبات بنــا شــده و جــاده م رنــد  -بــازرگان رسـوبات بــه مـوازات قاعده
آبرفــت افکنــه قطــع ک ــرده است.ش ــیب دامنه شــمالی گئچی قاالس ــی به
قــدری تنــد و زیــاد اســت کــه در می ــان جانــوران شــاخدار کوچــک کــه در
دامنــه  ،ایــن کــوه کــه چــون قلعــه ای می مانــد  ،ب ــرود و بــه همین جهت
آن را گئچ ــی قلعــه س ــی یعن ــی “قلعــه بــز” لقــب داده اند.
در جنــوب شــهر جلفــا در دامنــه کــوه آتشفشـانی گئچ ــی قاالس ــی که
در ط ــی اواخ ــر الیگوســن ( ۳۸میلی ــون ســال پی ــش) فــوران ک ــرده اســت.
رگــه هــای زیبای ــی ســنگ معــدن مرمر س ــبز بوجــود آمده اســت ،داســتان
تشــکیل ایــن مــاده معدن ــی از ایــن ق ـرار اســت کــه فورانهــای داغ گـدازه ای
در قب ــل ســنگهای آهکهــای اط ـراف ایــن کــوه را هم راه بــا آبهــای داغ پخته
و در ط ــی زمــان بلورهای درشــتی از کلس ــیت ( )CaCo3را بنــامOnyx
ایجــاد کــرده اســت .در اصطــاح زمیــن شناســی بــه چنیــن حالتــی
دگرگون ــی مجاورت ــی( ) Contact Metamorphismم ــی گوینــد.
در محــل ایــن معــدن آب ت ــرش و س ــرد و گازداری از اعمــاق زمی ــن بصــورت
خــارج م ــی شــود کــه در مس ــیر جــاری شــدن خــود الیــه هــای زیبای ــی از
رسـوبات آهنـدار قرمــز و لیموئ ــی را ایجاد نموده اســت .یکی از رسـوباتی که
در دهانــه اغلــب چشــمههای معدن ــی یافــت م یشــود.
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