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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

اجرایعدالت
یکی از راه های رسیدن به تقواست

به مناسبت  21رمضان

 2اردیبهشت سالروز تاسیس

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

شهادت حضرت امام علی (ع)

سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی به عنـوان نهادی امنیتـی و نظامـی ،با کمت ریـن بودجه و
امکانـات و بـا بیشـت رین اعتقاد و انگیزه شـکل گرفت و مرزبانـی صادق و الیق بـرای ح ریم انقالب
و کشـور شـد و علاوه بر دفـاع همه جانبه از مرزهای کشـور اسلامی ،در داخل نیـز ب رای تأمین
امنیـت و آرامش اقـدام نمود
جوانان مبارز و متعهد انقالبی که پس از سالها مبارزه با رژیم پهلوی ،توانسته بودند با نصرت
حضرت حق ،و به رهبری امام خمینی (س) رژیم شـاه را سـرنگون کنند ،می بایسـت ب رای حفظ
و تـداوم ایـن نهضـت الهی انسـجام پی دا کننـد و انقلاب و دسـتاوردهای آن را در ب رابر دشـمنان
زخـم خـوردۀ داخلی و خارجی پاسـداری نمایند .بناب رایـن از همان ابتدای پیروزی انقالب ،هسـته
ها و گروههای امنیتی  -نظامی حافظ انقالب تشـکیل ،و زمینۀ مناسـب ب رای موجودیت سـپاه
پاسـداران انقالب اسلامی ف راهم گردید .به همین منظور فرزندان خوب ملت که خود در پیروزی
و حفـظ انقلاب اسلامی نقش فعال داشـتند ،با هدایت حضـرت امـام(س) در اواخر سـال 1357
هـ.ش .نهاد مقدس سـپاه پاسـداران را تأسیس کردند .بمناسبت سـالروز تاسیس سپاه پاسداران
انقالب اسلامی متـن ذیل تقدیم خوانندگان محتـرم می گردد:
سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی همان طور که از نامش پی داسـت ،پاسـدار انقالب اسلامی
و ارزشـهای حاصـل از آن اسـت؛ نهـادی جوشـیده از دل مبارزات مردمی و سـپر حوادث کشـور و
بزرگت رین سـنگر دفاع از ارزشـهای الهی نظام ماسـت.
سـپاه پاسـداران هنگامی تولد یافت که انقالب اسلامی با انواع توطئه ها و شـرارتهای داخلی
گروهکها ـ که از طرف ابرقدرتهای شـرق و غرب هدایت می شـدند ـ رو به رو بود؛ از این رو مقابلۀ
جـدی بـا آن آفـات ،ضـرورت داشـت و این امر مهم به عهدۀ سـپاه پاسـداران گذاشـته شـد؛ و این
می سـر نبود مگر به واسـطۀ
بـرای نهـادی کـه هنـوز آمادگـی الزم ب رای دفاع را کسـب نکرده بودّ ،
ع وامل ذیل:
الف)نصرتالهی؛
ب) حمایت و رهبری حضرت امام (س)؛
ج) روحیۀ انقالبی و شهادت طلبی پاسداران؛
د) برخورداری از حمایت ملت؛
ه) جذب عناصر با ایمان و انقالبی به مجموعۀ سپاه.
بـا توجـه بـه تقویـت روز افـزون ع وامل ذکر شـده ،توان مقابلۀ سـپاه بـا حـوادث و بح رانهای
کلی ـۀ غائله هـا و شـرارتهایی همچون:
مختلـف داخلـی کشـور افزونتـر گردیـد ،و در برخـورد با ّ
کمینهای خونین در کردسـتان ،ترورهای خیابانی منافقین و درگی ریهای ترکمن صح را و  ...که با
تح ریـک دشـمنان داخلـی و خارجـی دامن زده می شـد ،فعاالنه حضور یافت و با تقدیم شـهدا و
جانبازان بسـیاری ،از اسلام و انقالب و نظام اسلامی پاسـداری کرد.
سـپاه پاسـداران به تناسـب ضرورت ،در زمینه های انتظامی و امنیتی ـ که در فرموده های
امـام امـت به آنها اشـاره شـده اسـت ـ فعالیت کرد و نقش بسـیار مهـم و همه جانبـه ای را ایفا
نمـود .در زمانـی که کشـور نیـاز مبرم به امور امنیتی داشـت و هنـوز فاقد سـازمان امنیتی بود،
سـپاه پاسـداران در کشـف و انهدام خانه های تیمی منافقین و گروهکهای محارب ،سر بر آستانه
خطـر می سـپرد و آنان را متالشـی می کرد .امـام راحل در بیان اهمیت وظایـف آنان می فرماید:
«اگر سـپاه نبود ،کشـور هم نبود» (صحیفـه امـام؛ ج  ،9ص )314
این جملۀ حضرت امام ب رای تعارف و یا افزایش روحیۀ پرسـنل سـپاه نبوده بلکه فرمایشـی
مسـئولیت آور بـوده کـه نقـش سـپاه را در امنیت گذشـته ،حـال و آینده ترسـیم کرده اسـت و
تأکیدهـای مکرر ایشـان بر بقا و تقویت سـپاه ،گویـای اعتقاد و اعتماد عمیق ایشـان به این نهاد
انقالبی است.
بـرای وقـوف به اهمیـت و ارزش وجودی این نهاد مقدس و پر برکت ،باید به علت بروز و ظهور
انقالب اسلامی و ع وامل پیروزی و اسـباب بقا و گسـترش و صدور آن پرداخت ،تا به حقیقت کالم
امام رسـید که فرمودند« :اگر سـپاه نبود ،کشور هم نبود».
ب رای تحلیل اینکه این انقالب چگونه و به چه علت شـکل گرفت و رشـد کرد و پیروز شـد و
جهـان را بـه لرزه درآورد و بر معیارهای بین المللی تأثیر گذاشـت و هـر روز قدرت آن فزونی گرفت
و در مقابل تهدیدها و فشارهای همه جانبۀ دشمنان ،مقاوم و پایدار ایستاد و به مثابۀ یک قدرت
ایدئولوژیکی درآمد و الگویی ب رای سـایر ملل به پاخاسـته علیه ظلم و اسـتضعاف گردید ،نخست
بایـد بـه این پرسـش جواب داد که چه فرقی بین انقالب کنونی با قیامهای اسلامی سـدۀ اخیر
ملـت ایـران وجود داشـته اسـت؟ و چ را قیامهایی همچون نهضت مشـروطیت به رهبری شـیخ
فضـل اهلل نـوری و آیـت اهلل کاشـانی ،و نهضـت جنگل به رهبـری میرزا کوچک خـان جنگلی ،با
وجـود رهب رانی روحانی و مکتبی ،در قیامهایشـان موفق نبـوده اند؛ عدم موفقیت قیامهای فوق را
مـی توان در ع وامل زیر جسـتجو کرد:
 .1عـدم آگاهـی برخـی از رهب ران ،از چگونگی رهبری قیام و بی توجهـی آنان به موازین الهی
که منجر به دلسـردی مـردم از ادامـه راه و حمایت قیام گردید.
 .2نفـوذ دشـمنان در کادر رهبـری نهضـت ،بخصوص پس از پیـروزی آن ،کـه موجب ایجاد
اغتشـاش و نومیدی مردم شـد.
 .3فقـدان نهـادی کـه قانـون و معیـار عملش قوانین اسلام باشـد تـا حفظ ارزشـها و کیان

ت علـى (ع) در بیسـت و یکـم رمضـان سـال چهلـم هجـری ب ه
حضـر 
ش ميعادگاه
ك سپرده شـد  ،و مزار 
ف ب ه خا 
ف اشـر 
ت رسـيد و در نج 
شـهاد 
ت شـد.
ق و حقيق 
نح 
عاشـقا 
علی بزرگ مرد تاریخ
امشـب ،زمینیـان در ماتمنـد و آسـمانیان چشـم انتظـار ،غـم و انـدوه
س راسـر کوفـه را در بر گرفته ،گ ریه بر چشـم ها سـنگینی مـی کند ،دیگر
دل بـه دنبـال واژه ها نمی گردد .اشـک ،بی بهانه سـرازیر می شود.امشـب،
شـب نالـه در فـراق پـدری مه ربان اسـت ،که جز چـاه و نخل و ماه ،کسـی
گ ریـه اش را ندیـده بـود .پدری دل سـوز کـه با آه یتیمان کوفه ،شـریک بود
و غصـه هـای همـه را بـر جان خـود هموار می کـرد...
ب خـوار ج برخـى از خـوار ج از جملـه
ن و سـركو 
گ نهـروا 
بعـد از جنـ 
ن بكر
ن ملجـ م مـرادى  ،و بركبنعب داهللتميمـى و عمروب 
ن بـ 
عب دالرحمـا 
ن روز و خون ريزىها و
تميمـى در يكـى از شـبها گرد هـ م آمدنـد و اوضـا ع آ 
ن خـود ياد كردند
ن و كشـتگا 
جنگهـاى داخلـى را بررسـى كردند و از نهروا 
ن خون ريزى و ب رادركشـى
ث ايـ 
ن نتيج ه رسـي دند كـ ه باع 
و سـرانجا م بـ ه ايـ 
ن سـ ه نفر از ميان
ص اسـت .و اگر اي 
حضرتعلـى ( ع ) و معاويـ ه و عمروعـا 
س با هم
ف خود را خواهند دانسـت .سـپ 
ن تكلي 
برداشتهشـوند  ،مسـلمانا 
ن يكى از سـ ه نفـر گردد.
ن متعهد كشـت 
ن بسـتند ك ه هـر يك از آنا 
پيمـا 
ل امـا م على ( ع) شـد.
ابنملجـ م متعهـد قت 
علـی(ع) شـصت و سـومین سـال عمرش را پشـت سـر نهـاده بـود .در
رمضان شـصت و سـومین سـال عمر خود بار دیگر به میهمانی خدا آمده
بـود .در آن مـاه ،هـر شـبی را در خانه یکـی از فرزندانش افطار مـی کرد .در
نوزدهمیـن شـب مـاه خـدا ،در خانه دخترش ام کلثـوم بود .او افطـار پدر را
در طبقـی بـه حضـورش آورد ،دو تکـه نان جو،کاسـه ای از شـیر و مقداری
نمـک امـا همین کـه نگاه علـی(ع) به ظـرف غذا افتاد سـرش را تـکان داد
و بـا صـدای بلنـد گ ریسـت و گفـت« :دختـرم ب رای مـن در یـک طبق دو
خـورش حاضـر کـرده ای؟ مگـر نمی دانـی که من متابعـت ب رادرم رسـول
خـدا مـی کنـم ...دخترم به خدایم سـوگند افطـار نخواهم کرد تـا از این دو
خـورش یکـی را بـرداری» .ام کلثوم ظرف شـیر را برداشـت و آن یگانه دوران
امـام علـی(ع)  ،بـا کمی نـام جو و نمک سـاییده افطـار فرمود.
در آن شـب موعـود امیـر فضیلـت هـا ،گاه و بـی گاه از اطـاق خویـش
بیـرون مـی رفت و نظری بر آسـمان مـی افکند .فرمود« :به خدای سـوگند
ایـن همان شـبی اسـت کـه آموزگار مج ربم ،رسـول خـدا به من وعـده داده
اسـت» .گاهـی زمزمـه اسـتغفار بر لـب داشـت و گاهی تلاوت «یس» می
کـرد .آن شـب بـه نماز و راز و نیاز علی(ع) با شـب های دیگـر فرق می کرد.
ـم بَا ِر ْ
ِـی ال ْ َم ْو َت؛ خداونـدا ،مرگ را بر من مبـارک گردان.
مـی گفـت :اللّ ُه َّ
کل َ
لحظـه ای خـواب چشـمانش را فـرا گرفـت .او آن حالـت را چنین توصیف
مـی کنـد« :در آن حـال رسـول خـدا(ص) را در عالم رؤیا دیـدم .عرض کردم
چه بسـیار کارشـکنی ها و لجاجت و دشـمنی ها که از امتت دیدم! فرمود:
آنهـا را نف ریـن کـن .گفتـم :خدا بهتـر از آنـان را به من بدهد و بـه جای من
شـخص بـدی را بر آنها مسـلط کند».
امی رالمؤمنیـن علـی(ع) با شـتاب به سـمت مسـجد کوفـه حرکت می
کنـد .حسـن(ع) را کـه ب رای حفاظـت پدر به دنبـال او آمده بر مـی گرداند.
وارد مسـجد کوفـه مـی شـود و در تاریکـی ،چنـد رکعتـی نماز بـه جا می
آورد و آنـگاه بـر بام مسـجد می رود و بانگ اذان سـر می دهـد .اذانی که در
سـایه همت و رشـادت مردانه او این سـان شـکوه و جالل یافته اسـت .پس
از آن از مأذنـه بـه زیـر می آید و در صحن مسـجد با بانگ الصلـوة ،الصلوة،
خفتـگان را بـرای نماز بیـدار می کند.
امام علی (ع) در سـن  63سـالگی توسـط ابن ملجم م رادی به شـهادت
رسید
علـی(ع) اینـک بـه نمـاز نافله فجر ایسـتاده اسـت .اما این نمـاز حال و
هـوای دیگـری دارد .رنـگ و بـوی دیگـری بـه خود گرفته اسـت .علـی(ع) او
را بـه معـراج مـی بـرد .لحظـه موعـود ف را رسـیده اسـت .همین که سـر از
سـجده رکعـت اول بـر می دارد «شـبیبن بحـره» ،آهنگ قتـل آن حضرت
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خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبادی سیاسـی جمعـه تبریز بـه امامت حضرت
حجـت االسلام و المسـلمین آل هاشـم در مصلی اعظم
امـام خمینی(ره) برگزار شـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در
خطب ههـای نمـاز جمعـه تبریز ضمـن دعـوت نمازگزاران
بـه تقـوای الهی گفتنـد :یکـی از راههای رسـیدن به تقوا
اجـرای عدالـت بـوده و مهتریـن راه اجـرای مبـارزه با فقر
و فسـاد مخصوصـا فسـاد اقتصـادی اسـت.
امـام جمعه تبریز نسـبت بـه قانونمندان قانون شـکن
هشـدار داده و گفتنـد :برخـی افـراد هسـتند قانون خوب
م یداننـد و بـا سـو اسـتفاده از اصـل  44قانـون اساسـی
کارخانـهای را خریـداری و بـه بهانههـای مختلـف بعـد
کارخانـه را تعطیـل و کارگـران را بیـکار و صاحـب زمیـن
میلیـاردی کارخانـه و امـوال آن م یشـوند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان یکـی از
مفاسـد اقتصـادی را سـو اسـتفاده از اصـل  44قانـون
اساسـی و واگـذاری کارخانههـا بـه بخـش خصوصـی
دانسـته و گفتنـد :رونـد اجـرای اصـل  ۴۴قانون اساسـی
از زمـان ابلاغ آن توسـط مقام معظـم رهبری تـا به حال
مطلـوب نبـوده اسـت و مصلحت کشـور ایجـاب م یکند

کـه اصـل  ۴۴قانـون اساسـی و واگـذاری امـور بـه بخش
خصوصـی اج را شـود.
امـام جمعـه تبریـز یکـی از ضرورتهـای رونـق و
جهـش تولیـد را ضـرورت توجـه بـر اهلیـت افـراد در
واگـذاری صنایـع و کارخانههـا بـه بخـش خصوصـی
دانسـته و افزودنـد :بـی توجهـی بـه اهلیت افـراد ،امکان
سـوء اسـتفاده را بـه برخـی سـود جویـان خواهـد داد و
تعطیلـی مجموعههـای تولیـدی و تغییـر کاربـری آنهـا
زیرپـا گذاشـته شـدن حقوق کارگـران را به دنبـال خواهد
داشـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در بخـش
دیگـری از سـخنان خـود بـا انتقـاد از گران یهـای اخیر
از جملـه خـودرو ،برنـج و دارو در روزهـای گذشـته
خاطرنشـان کردنـد :چـه کسـی پاسـخگویی گرانـی
افسارگسـیخته اخیـر اسـت ،آقایـان وزارت صمـت و
وزارتخانههـای ذیربـط بیاییـد تلاش کنیـم بـه مـردم
کمـک کنیـم.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه دسـتهای بـرای
تضعیـف نظام و دولت در کار اسـت ،اظهار کردند :پشـت
پـرده گ ران یهـای اخیـر بررسـی و دالیـل آن شناسـایی و
ادامه در صفحه2

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونا ،طب ــق دســتور نماینده محت ــرم ولی فقی ــه در
ت االســام و المس ــلمین س ــید محمدعلی
اســتان و امــام جمعــه شــهر تب ریــز حض ــرت حج 
آل هاش ــم و بــا هــدف مقابلــه و جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا ،هفتــه نامــه آدینــه
تب ریــز فقــط در فضــای مجــازی منتش ــر خ واهــد شــد و تــا اطــاع ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا،
نش ـریه در فضــای مجــازی بــا نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خ واننــدگان محت ــرم ق ـرار خ واهــد گرفــت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز
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اجرایعدالت
یکی از راه های رسیدن به تقواست

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

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

اعالم شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی تصریح
کردنـد :مـردم تبریـز و آذربایجان از دولت و ریاسـت
جمهـوری م ی خواهند بـرای برخورد با گ رانفروشـی
و نابسـمان یهای بـازار اقـدام جدی و عملی شـود.
امـام جمعـه تبریز اظهـار کردند :دولتمـردان باید
بـه مشـکالت اقتصـادی و معیشـتی مـردم بیش از
پیـش توجـه و حساسـیت داشـته باشـند و بـرای
حـل مشـکالت معیشـتی بـه ویـژه تـورم و گ رانـی
اقـدام عملـی کنند.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز در بخـش دیگـری
از سـخنان خـود بـه اشـاره بـه پیـام تاریخـی امـام
خمینـی (ره) در  ۲۸فروردیـن سـال ۱۳۵۸درباره این
نیـرو و نـام گـذاری  ۲۹فروردیـن بـه نـام روز ارتـش
در تاریـخ جمهـوری اسلامی ایـران گفتنـد :ارتـش
جمهـوری اسلامی ایـران بـا هدایتهـای فرمانـده
معظـم کل قـوا و بـا تکیـه بـر آخریـن تجهیـزات
دفاعـی و نظامـی محبـوب مردم اسـت و این نیروی
عظیـم مسـلح در حقیقـت لبـاس عزت و شـرف بر
تـن دارد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره بـه شـعارهای دوران
پیـروزی انقلاب اسلامی ،تصریـح کردند :شـناخت
امـام راحـل از مـردم و بصیـرت مـردم در زمـان
انقلاب باعـث شـد ارتـش خـود را فدایـی ملـت
بدانـد و مـردم نیـز در پاسـخ آنهـا ،شـعار ملـت
فـدای ارتـش را در خیابانهـا طنیـن انـداز کردنـد
چـون ارتـش مایـه عـزت و افتخـار کشـور بـوده و
هسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی از
اینکـه عـده ای ناآگاه در مـاه های ابتدایـی انقالب
اسلامی سـر ناسـازگاری بـا ارتـش کـرده و در پی
حـذف آن بودنـد ،ابراز تاسـف کرده و ادامـه دادند:
بـرای حقانیـت ارتـش همیـن بـس کـه نخسـتین
شـهید تـرور تاریـخ انقلاب اسلامی امیر سـپهبد
قرنـی از فرماندهـان ارتـش جمهـوری اسلامی
ا ست .
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا
بیـان اینکـه امـام خمینـی (ره) در پیـام روز ۲۸
فروردیـن بـه مـردم گفتنـد کـه از ارتش پشـتیبانی
کنیـد ،اضافـه کردنـد :در همیـن پیـام امـام راحـل
بـه ارتشـیان نیـز دسـتور داد کـه بـا سـاز و برگ و
تجهیـزات کامـل بـه خیابانهـا بیاینـد تـا قـدرت
خـود را بـه نمایـش بگذاریـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی آذربایجـان
شـرقی بـا یـادآوری رشـادتها و فداکاریهـای
ارتـش در همـه دورانهـا بـه ویـژه دفـاع مقدس،
گفتنـد :ارتـش در طـول هشـت سـال دفـاع
مقـدس بـه خوبـی نشـان داد کـه شایسـته
ایـن حمایتهـای بنیانگـذار کبیـر انقلاب
اسلامی بـوده اسـت تـا جایـی کـه مقـام رهبری
ایـن ارتـش را ارتـش حـزب اهلل و شـجره طیبـه
نامگـذاری کردنـد.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه وحـدت
نیروهـای مسـلح رمز پیروزی اسـت ،تصریـح کردند:
آنچـه کـه امـروز مـی بینیـم و بـه آن مـی بالیـم
حضـور نیروهـای مسـلح اعـم از ارتـش ،سـپاه،
نیـروی انتظامـی و بسـیج در تمـام عرصـه ها و در
کنـار هـم اسـت.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از
سـخنان خـود ،والدت باسـعادت کریـم اهـل بیـت،
امـام بردبـاری ،امـام حسـن مجتبـی(ع) را تبریـک
گفتنـد :روز اکـرام و تکریـم خیـران کـه از  ۱۵تـا
 ۲۱رمضـان اسـت و از خیـران خواسـت در جشـن
گلریـزان بـرای آزادی زندانیـان ج رایـم غیرعمـد
همـت کننـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی
در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه  ۱۹رمضـان روز
نهـج البالغـه اسـت ،گفتنـد :نهـج البالغـه
کتـاب فرهنـگ سـاز اسـت و بایـد از آن اسـتفاده
مناسـب شـود بـر ایـن اسـاس حداقـل یک شـب
در مسـاجد درس نهـج البالغـه بـرای جوانـان و
نمازگـزاران ارائـه شـود.

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دهمین روز ماه مبارک
رمضان در دیدار سران قوا و جمعی از مسئوالن و کارگزاران نظام
با رهبر معظم انقالب اسالمی

جلسه شورای زکات آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و
امامجمعهتبریز

دیدار مدیر کل و معاونین بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با
نماینده ولی فقیه در استان

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در مراسم
یادبود چهارمین سالروز شهادت شهید مدافع حرم اکبر زوار جنتی در حسنیه
گلزار شهدای محله شنب غازان

محفل انس با قرآن کریم با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان
شرقی و امام جمعه تبریز

حضور و سخنرنی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریزدر
نشست طرح جامع اقتصادی دانش بنیان در دانشگاه تبریز

همزمان با روز هتر انقالب دیدار جمعی از هنرمندان تبریزی با نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم بزرگداشت شهیدان حرم مطهر رضوی و یار جانبازشان در مدرسه علوم
دینی امیرالمومنین علیه السالم تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در استان و
استاندارآذربایجانشرقی

ارتش از مردم و با مردم است

میز خدمت ریاست تع زی رات حکومتی استان ،رئیس اداره امور مالیاتی ،رئیس سازمان صنایع ومعادن استان و
اداره کل امور اقتصادی و دارایی در پیش از خطبه های نماز جمعه تب ریز در مصالی اعظم حضرت امام (ره)

خب رنگار آدینه تب ریز:
امی ــر «شــفیعی» گفــت :بیانی ــه حض ــرت امــام خمین ــی (ره) در
ســال  1358نشــانگر ایــن اســت کــه ارتــش از م ــردم و بــا م ــردم
اســت و م ــردم نی ــز بایــد پشــتیبان ارتــش باشــند.
امیــر ســرتی پدوم «امیرحســین شــفیعی» ارشــد نظامــی
آجــا در اســتانهای آذربایجــان شــرقی و اردبیــل در پیــش از
خطب ــه هــای نمازجمعــه تبریــز اظهــار داشــت :بیانی ــه تاریخ ــی
امــام خمین ــی (ره) در فروردیــن ســال  ۱۳۵۸در حمایــت از ارتــش
جمهــوری اســامی ای ـران بــه صــورت جــاودان در پیشــانی ایــن
ارتــش قهرمــان خواهــد درخش ــید و برداشــت مــا از ایــن بیانی ــه
تاریخ ــی ایــن اســت کــه ارتــش از م ــردم و بــا م ــردم اســت و م ــردم
نی ــز بایــد پشــتیبان ارتــش باشــند.
وی افــزود :مــا هیــچ تفاوتــی میــان ارتــش ،ســپاه ،نیــروی
انتظام ــی ،مرزبان ــی و ســایر نیروهــای مس ــلح نم یبینی ــم بلکــه
همــه ایــن نیروهــا بــازوان قدرتمنــد و سینهســپرکرده انقــاب
کبیــر اســامی هس ــتند.
فرمانــده ق ـرارگاه عملیات ــی لشــکر  ۲۱حمــزه آذربایجــان ش ــرقی
گفت:اولیــن وظیفــه ارتــش در بــدو شــروع جنــگ و حملــه
دشــمن ،متوقــف ک ــردن دشــمن و تثبی ــت نیروهــای متخاصــم
بــود.
وی افزود:الزمــه عملی ــات آفنــدی ،پدافنــد مناســب اســت کــه
لشــکر همیشــه قهرمــان ۲۱حمــزه در  ۸ســال دفــاع مقــدس ،در
ه ــر دو ایــن مــوارد نقــش اساس ــی و کلی ــدی را بــازی م ــی ک ــرد.
فرمانــده ق ـرارگاه عملیات ــی لشــکر  ۲۱حمــزه آذربایجــان ش ــرقی
ادامــه داد:لشــکر  ۲۱حمــزه سیدالشــهدا(ع) آذربایجــان ش ــرقی ،بــا
تقدیــم  ۶۹۰۰شــهید و  ۲۵۰۰۰جانبــاز ،والیتمــداری و پادررکابــی
خــود را نس ــبت بــه انقــاب ثابــت ک ــرده و باعــث افتخــار خطــه
اســتان اســت.
ارشــد نظامــی ارتــش در آذربایجــان شــرقی و اردبیــل ،افــزود:
پــس از  ۶۷روز از آغــاز جنــگ تحمیلــی ،نیــروی دریایــی در
ســه مجموعــه عملی ــات کــه منتــج بــه عملی ــات مرواریــد شــد،
توانس ــت بــا رشــادت نــاو پی ــکان و پشــتیبانی نی ــروی هوای ــی،
ســکوهای نفت ــی البک ــر و االمی ــه ع ـراق را بــه طــور کامــل منهدم
کنــدد.
وی بی ــان ک ــرد :سپیدپوشــان نیروی ــی دریای ــی در هشــت ســال
دفــاع مقــدس توانس ــتند نی ــروی دریای ــی ع ـراق را بــه طــور کامــل
از صحنــه نب ــرد حــذف کننــد و در ســایه ایــن رشــادت هــا بــود
کــه تــا پایــان جنــگ ،رژیــم بعث ــی نتوانس ــت تح ــرک چندان ــی در
دریــا داشــته باشــد.
امی ــر س ــرتی پدوم شــفیعی گفــت :ب راب ــر آمــار ،نی ــروی دریای ــی
در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس حــدود  ۱۲هــزار فرونــد
کشــتی تجــاری و نفــت کــش را در بیــش از  ۱۵۰عملیــات
اســکورت ک ــرده کــه در نتیجــه آن نزدیــک بــه  ۳۰۰میلی ــون تــن
کاالی مــورد نی ــاز کشــور در زمــان جنــگ از طریــق دریــا تامی ــن
شــده اســت.
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به مناسبت  21رمضان
شهادت حضرت علی (ع)

مـی کـرد .امـا شمشـیر او به طـاق اصابـت کرد و خطـا نمود.
یـن مردمـان کـه در تاریک اندیشـی و
ابـن ملجـم مـرادی ،تیـره روزت ر ِ
فضیلـت سـوزی گوی سـبقت ربـوده بود ،بـه آن حضرت نزدیک می شـود
و شمشـیر زهرآلـود خـود را بـر فرق مبـارک آن رهبـر آزاده فرود مـی آورد؛
ض ربتـی کـه بـه جای زخـم عمروبن عبدود می نشـیند و تا جای سـجده
را مـی شـکافد .آن ض ربت دیـن را از وجود علی(ع) ،محروم کرد .انسـانیت را
در سـوگ رهبـری واال نشـاند و عدالـت را بی مقتدا سـاخت.
ُف ْز ُت و َر ِّب ال ْ َک ْع َب ة
مسـجد کوفـه ،آن شـب نظـاره گـر آخریـن مناجـات و نمـاز
مـوالی پارسـایان بـود .علـی(ع) دیگـر خـود را آزاد مـی دیـد .بـه
آسـتانه وصـال رسـیده بـود .دیگـر از رنـج هـا و دردهایـی کـه
مردمـان نابـکار بـرای او آفریـده بودنـدر هایـی مـی یافـت .آری
وعـده ای کـه بـه او داده بودنـد تحقـق پیـدا کـرده بـود .پـس
همیـن کـه ضربـه آن دشـمن پاکـی ها بر فـرق او فرود آمد سـر
برداشـت و در حالـی کـه چشـم بـه آسـمان دوختـه بـود فریـاد
ـزت و َر ِّب ا ل ْ َک ْع َب ة؛
ـول اللّ ُف ُ
ـم اللّ َوب ِـ ْا اللّ َو َعلَ ـی ِملَّ ِة َر ُس ِ
کـرد :ب ِْس ِ
بـه پـروردگار کعبـه سـوگند کـه رسـتگار و کامـروا شـدم».
مـردم بـا دیـدن ایـن منظره هجـوم آوردند و ابـن ملجـم را گرفتند و به
نـزد علـی (ع) بردنـد .علـی (ع) چشـمانش را گشـود .با صـدای ضعیف اما
بـا یـک دنیـا مه ربانـی و لطـف رو به او کـرد و گفـت :ای ابن ملجـم ،آیا به
تـو مه ربانـی نکـردم؟ ...آیا بـرای تو امام بـدی بودم تـا م را این گونـه پاداش
دهی؟ .»...
آنـگاه رو بـه فرزنـد ماتـم زده اش حسـن(ع) کـرد و فرمود« :پسـرم ،با
اسـیر خـود مـدارا کـن و شـفقت و مه ربانی پیش گیـر ...مـا از اهل بیت
رحمـت و مغفرتیـم .از آنچـه خود می خـوری به او بخـوران و از آنچه می
آشـامی بـه او بنوشـان .اگـر مـن از دنیـا رفتم با یـک ض ربـه او را قصاص
کـن و اگـر زنـده مانـدم خـود مـی دانم که بـا او چـه کنم و مـن به عفو
سزاوارترم».
ت امام علی (ع) در آخ رین لحظات
وصي 
حضرتعلـى ( ع ) در واپسـي ن لحظـات زندگى نيز بـه فكر صالح
و سـعادت مـردم بـود و بـه فرزنـدان و بسـتگان و تمـام مسـلمانان
چنيـن وصيـت فرمـود  « :شـما را بـه پرهيـزكارى سـفارش مىكنـم
و بـه اينكـه كارهـاى خـود را منظـم كنيـد و اينكـه همـواره در فكر
اصلاح بيـن مسـلمانان باشـيد .يتيمـان را ف رامـوش نكنيـد  ،حقوق
همسـايگان را م راعـات كنيـد .قـرآن را برنامـهى عملـى خـود قـرار
دهيـد .نمـاز را بسـيار گ رامـى بداريـد كـه سـتون دين شماسـت ».
ت رسـيد
ن ب ه شـهاد 
ت علـى (ع) در  21ماه رمضا 
بدیـن ت رتیـب حضـر 
ن حق
ش ميعادگاه عاشـقا 
ك سپردهشـد  ،و مـزار 
ف بـ ه خا 
ف اشـر 
و در نجـ 
ت شـد.
و حقيق 
منب ع:
علـی از زبـان علی (زندگانـی امیرمومنان علی (ع))  -دکتر سـید جعفر
شـهیدی  -انتشـارات علمی و فرهنگی  -سال 1399

تکریم مددجویان در اولویت امدادرسانی ها

خب رنگارآدینهتب ریز:
مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجانشــرقی بمناســبت هفتــه اکــرام و
تک ریــم خی ریــن پی ــش از خطب ههــای نمــاز جمعــه تب ریــز بــه ســخن رانی
پرداخــت.
غالمعل ــی مالمهــدی در جمــع نمازگزاران جمعــه تب ریز در تش ـریح ب رنامه
هــای کمیتــه امـداد اســتان ب ـرای مــاه رمضــان اظهــار داشــت :ط ــرح اک ـرام
ایتــام و محس ــنین از ب رنامــه هــای محــوری کمیتــه امـداد در مــاه رمضــان
اســت .بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی جامعه نی ــاز بــه هم راه ــی خی ران
و حامی ــان بی ــش از پی ــش احس ــاس م ــی شــود.
وی افــزود :در مــاه مب ــارک رمضــان توزیــع  ۱۰۰ه ـزار بس ــته معیشــتی
بی ــن مددجویــان در قالــب  ۲۸رزمایــش در ســطح اســتان را ب رنامــه ریــزی
ک ــرده ایــم.
مدی ــرکل کمیتــه امـداد آذربایجــان ش ــرقی بــا تاکی ــد ب ــر اینکــه تک ریــم
مددجویــان در اولویــت امدادرســانی هــای ماســت ،گفــت :آمــاده دریافــت و
توزیــع کمــک هــا و جی ــره هــای خی ـران و م ــردم عزیــز هس ــتیم.
وی ادامــه داد ۲۸۰۰ :بیمــار صعــب العــاج تحــت حمایــت کمیتــه امـداد
اســتان هس ــتند کــه چشــم انتظــار کمــک های م ــردم هس ــتند.
مالمهــدی خاطــر نشــان کــرد :قــدردان هم راهــی همیشــگی م راکــز
نیکــوکاری و خیــران هســتیم.
وی اضافــه ک ــرد :توزیــع  ۴۵۰ه ـزار پ ــرس غ ـذای گ ــرم بی ــن مددجویــان
کمیتــه امـداد اســتان از دیگ ــر ب رنامــه هــا در مــاه رمضــان اســت.
مدی ــرکل کمیتــه ام ـداد آذربایجــان ش ــرقی گفــت :ســال گذشــته ۴۸۰
میلی ــارد تومــان مس ــتمری بــه مددجویــان تحت حمایــت اســتان پرداخت
شــده بــود.
وی بی ــان داشــت ۱۴ :ه ـزار و  ۳۰۰دانــش آمــوز تحــت حمایــت کمیتــه
ام ـداد اســتان مدیــون کمــک هــای م ــردم و خی ـران هس ــتند.
مالمهــدی همچنی ــن گفــت :کمیتــه امـداد متعلــق بــه م ــردم اســت و
منتظ ــر پیشــنهادات و انتقــادات و کمــک هــای م ــردم هس ــتیم.
وی در پایــان گفــت :از نماینــده معــزز ول ــی فقیه در اســتان حض ــرت آیت
اهلل آل هاشــم تشــکر ویــژه دارم کــه پــدر معنــوی اســتان و کمیتــه امـداد
هس ــتند .از اســتاندار آذربایجانش ــرقی نی ــز تشــکر م ــی کنــم کــه دغدغــه
رفــع محرومی ــت دارند.

سلسله نشست های علمی

خاستگاه وجایگاه وحیانی تبیین

(معاونت فرهنگی اجتماعی دفتر نماینده ولی فقیه در استان)
ارائه کننده :حجت االسالم سیدصادق بنی فاطمه
بحثی که در مورد خاستگاه و جایگاه وحیانی جهاد تبیین
ارائه می شــود ،بحث سیاســی صرف نیســت ،بلکه بحثی
فلســفی و زیر ساختی با خمیر مایه قرآن و سنت می باشد.
ب رای تبیین و تشریح موضوع مذکور مطالبی در قالب چند
نکته مطرح می شــود :نکته اول تمام کماالت وجودی بالذات
و باالصاله از آن خدای تبارک و تعالی اســت ،خداوند است که
کمال علمی به نام علم را دارد خداوند اســت که دارای کمال
مطلق وجودی است این یک زیر ساخت و مبنای بسیار دقیق
است ،قرآن کریم در مورد کماالت علمی و وجودی تحت عنوان
اسماء الهی یاد کرده است «قله األسماء الحسنی» اسماء نیک
(تمام کماالت) ب رای خدا اســت 1مثــل اینکه می گوییم خدا
على االطالق عالم اســت  ،خدا قادر محض است خدا سمیع و
بصیر و حکیم و عليم است در ردیف و یاکنار کماالت اطالقی
کــه بر ذات خــدای تبارک و تعالی در ضمــن آیات و روایات
اطالق می شود بیان هم یکی از کماالت وجودی خداوند است
اصال تخم بیان را خداوند در عالم هســتی کاشته است ،مبدا
و منشــا همه کماالت وجودی على الخصوص مسئله تبیین و
بیان در این سلسله عالم هستی ذات تبارک و تعالی است.
نکته دوم
خدایی که حکیم و علیم اســت خدای بیان و تبیین هم
هســت در آیات متعدد نیز این نکته فلســفی به وضوح پیدا
اســت خداوند در قرآن می فرمایند «علمــه البيان» 2در آیه
مذکــور به داللت مطابقی( نه به داللت تضمنی یا التزامی که
مشــکل زبان شناسی در آن باشــد) و ص راحتا در مورد خدای
تبارک و تعالی بحث بیان آمده است.
نکته سوم
طبق نظریه شخص مالصدرا ،مسئله بیان و تبیین حقایق
عالم هستی در فضای خداوند تعالی یک مفهوم ذی تشکیکی
و ذی م راتب است.
منظور از ذی م راتب بودن این اســت که یک شــی ای با
حفظ وحدت ذاتی خویش در جلوه های مختلف و در شــئون
مختلف و در فضاها و لباس های مختلف تجلی داشته باشد.
ذات خداونــد کــه عهده دار تبیین حقایق عالم هســتی
است ،این بیان و تبیین نیز مثل علم و قدرت و حیات و سمع
خدا یک مفهومی است که مقول به تشکیک است.
یعنــی این مفهوم یک بار در لباس قــران جلوه گری می
کند و می شود کتاب با بار دیگر همین بیان در لباس رسول
خدا تجلی می کند می شــود رســول بیــان گاهی در قالب
لباس وصی خدا جلوه میکند می شود وصی بیان ،3و گاهی
در قالب امت بیان جلوه می کند و امت بســیان می گردد از
نکاتی که ارائه شد واضح گردید که بحث در این سلسله است:
خدای بیان ،کتاب بیان ،رســول بیــان ،وصی بیان ،امت بیان
کلمات مقــام معظم رهبری در فرآیند جهاد تبیین ،همه این
شــئونات معرفتی که عبارت باشد از ذات قرآن ،رسول ،وصی و
على الخصوص امت را درگیر می کند.
نکته سوم
خداوند که خدای بیان شد جلوه بعدی ،تجلی وار در کتاب
خود :جلوه کرده است و آن هم کتاب بیان گردیده استدر این
زمینــه ایات متعدد داریم یک آیه را بــه عنوان نمونه و موید
مطرح می کنیم
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى
للمســلمين (و ما بر تو این کتاب (قرآن عظیم) را فرستادیم
تا حقیقت هر چیز را روشــن کند و ب رای مسلمین هدایت و
رحمت و بشارت باشد 4).جوهر بنیادین قرآن و گوهر معرفتی
آن «تبيانا لكل شــی» اســت وقتی تبیان آمد اتفاق بعدی،
تحقق ریل هدایت است ولی چون از آنجایی که بحث هدایت
نرم خویی ونرمش را الزم دارد چاشنی کارهدایت ،رحمت است
حــال که بعد تبیان ریل گذاری هدایت در بســتر محبت رخ
داد مطالب نو تکلونوژی نو (بشــارت) محقق خواهد شد نکته
چهارم بحث ب راین اســت که حال که خــدای تبیین داریم و
کتابش هم کتاب تبیین اســت حتما واســطه معرفت دهی
مــا بین کتاب خــدا و مخلوقات خدا که انبیا هســتند اینها
هم مجاهدین اصلی جهاد تبیین هســتند همه انبیاء عظام
پیامبر تبیین هستند ،ارســال پیامبر گنگ والل و پیامبری
که امکان تبیین ندارد اصال نقض غرض ف رایند هدایت است
جناب شــعیب پیامبر ،لقبش خطیــب االنبیا بود جرمش
جهــاد تبیین بود گفتند او زیاد حرف می زند چاره چیســت
«اخرجوه من قريتكم التي فيها اصال شــعیب را تبعید علمی
کردند حضرت اب راهیم با اســتدالل و احتجاج به جنگ نمرود
رفت
همچنین موســى وهارون با ابزار استدالل به جنگ فرعون
رفتنــد « اذهبا إلــى فرعون إنه طفی قوال له قــوال لينا لعله
يتذكر أو يخشی» 5
بروید به ســوی فرعون که او ســخت به راه طغیان شتافته
اســت .و با او کمال آرامی و نرمی ســخن گویید ،باشــد که

متذکر شود یا از خدا بترسد (و ترک ظلم کند).
قــول لين هم همان رحمت الهی اســت که بســتر و بازه
چرخش معرفتی و است.
پیامبر عظیم الشان اسالم که خاتم نبوت است حتما خاتم
رسالت هم خواهد کسی که خاتم رسالت است خاتم كتابت و
جهادتبیین هم خواهد بود.
در قرآن در فضای معرفتی در مورد شــخص پیامبر اسالم
قابل تبیین و تشریح است:
فضای اول ،فضای صفات ســلبی ب رای پیامبر است (یعنی
پیامبر حق حضور در این ا فضاها را ندارد):
 .1وما أنت عليهم بوكيل 6
کار ت ربیتی با وکالت ناسازگاری منطقی دارد ،پیامبر وکیل
و پلیس خدا نبود کار امنیتی نداشت م ربی عالم هستی بود
 .٢ومــا جعلناك عليهــم خیار و ما تو را نگهبان ایشــان
نکردیم)7
 .٣لســت عليهم بمصير (تو مسلط و توانا بر (تبدیل کفر
و ایمان) آنها نیستی)8
 .۴وما أنت عليهم بجارد و تو بر آن مردم ،جبار و مســلط
نیستی)9
پــس طبق فرمایش قــران این موارد فضای ســلبی ب رای
پیامبــر هســتند ،آنچه که فضای ثبوتی ب رای پیامبر اســت
(فضــای دوم معرفتی قرآن می فرماید :وما على الرســول إال
البالغ المبين ( 10بر رســول جز آنکه به آشکار تبلیغ رسالت
کند تکلیفی نیست).
اگر ســوال شــود وجه بعثت پیامبر چیســت؟ جواب این
نیست که گفته شود« وما ارسلناک اال رحمة للعالمين» بلکه
جواب وما على الرســول إال البالغ المبین می باشد اما جایگاه
آیه رحمت در بعثت چیســت؟  .تبیین ،یک جامعه شناسی،
یک روانشناســی یک ،توده شناســی ،یک منطقه شناســی
خاصی می طلبد .غلظت قلب ،تندی و تیرگی بزرگترین آفت
و آســیب جهاد تبیین است فلذا به پیامبر که مجاهد اصلی
جهاد تبییــن بود خدا فرمود :فبما رحمــة من اهلل لنت لهم
ولــو كنت فظا غليظ القلب النفضوا مــن حولك فاغف عنهم
واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل إن
اهلل يحــب المتوکلین (به مرحمت خدا بود که با خلق مه ربان
گشتی و اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق
می شدند ،پس از (بدي) آنان در گذر و ب رای آنها طلب آمرزش
کن و (ب رای دلجویی آنها در کار (جنگ) با آنها مشــورت نما،
لیکــن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده ،که خدا
آنان را که بر او اعیاد دوست دارد)11
وظیفه بنیادین و اساســی ســازمان تبلیغــات این چند
جمله (نطقه شناســی و جامد شناســی و )..است کسی که
فکر فلســفی دارد نباید در فضای اخباری گری استفاده شود،
کســی که لسان اخبارش قوی است نباید در فضای عقالنیت
استفاده بشود.
نکته دوم در بســتر تبیین گوش شــنوا و دل سپردن به
مخاطب اســت انســان تا گوش ندارد ،آسیب شناسی ندارد
فلذا پیامبر با تمــام عظمت و کبریایی اش اذن بود در این
بــاره قرآن می فرماید :ومنهم الذين يؤدون النبي يقولون هو
أذن قــل أذن خير لكم يؤمن باهلل ويؤمــن المؤمنين وخمة
للذين آمنوا منكم والذين يؤدون رســول اهلل لهم عذاب أليم
(و بعضی از منافقان) هســتند که دائم پیغمبر را می آزارند
و (چون عــذر دروغ آنها به حلم خود می پذیرد) می گویند:
او شخص ســاده و زودباوری اســت .بگو زودباوری او لطفی
به نفع شماســت ،که به خدا ایمــان آورده و به مؤمنان هم
اطمینان دارد و برای مؤمنان (حقیقی) شما وجودش رحمت
اســت ،و برای آنها که رســول را آزار دهنــد عذابی دردناک
مهیاست12).
این آیه ناظر به اصلی ترین وظیفه رهب ران دینی در جامعه
اســامی اســت ،رهبر تا گوش شنوا ودل ســپردگی به امت
نداشــته باشد اسیب شناسی ندارد وقتی اسیب شناسی ندارد
تبیین ندارد.
پاورقی ها
-1سوره اس راء ،آیه ۱۱۰
 -2سوره الرحمن ،آیه ۴
 -3نحن ام راء البيان
 -4سوره نحل ،آیه ۸۹
 -5سوره طه ،آیه ۴۴-۴۳
-6سوره انعام ،آیه ۱۰۷
-7همان
 -8سوره غاشیه ،آیه ۲۲
 -9سوره ق ،آیه ۴۵
 -10سوره عنکبوت ،آیه ۱۸
 -11سوره آل عم ران ،آیه ۱۵۹
 -12سوره توبه ،آیه ۶۱

 2اردیبهشت سالروز تاسیس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

انقلاب و کشـور را برعهـده بگیـرد؛ یعنی سـپاه پاسـداران همـان حلقۀ مفقـوده ای بـود که در
انقالبهای پیشـین وجود نداشـته اسـت.
امـا پـس از پیروزی انقالب اسلامی نی ز ،ملت ایـران به جای حذف نیروهای انقلاب ،به مرور
زمـان ضـد انقالب را از صحنه خـارج کردند .بناب راین ع وامل اصلی موفقیت انقالب عبارتند از:
الف) هوشـیاری مردم و درس آموزیهایشـان از انقالبهای پیشـین ،و در نتیجه دوری جستن از
تفرقه ،با شـناختن دوسـت از دشـمن در صفوف انقالب؛ب) رهبری روحانیت متعهد و تجلّ ی آن
در والیـت فقیـه جامع الشـرایط و آگاه به مسـائل روز؛ج) پدیدار شـدن نهـادی مردمی که از متن
انقلاب جوشـیده و مطیـع فرمـان امامـش بود کـه نمونـۀ آن در هیچ یـک از حرکتهای قبلی
مردمی به صورت منسـجم وجود نداشـت و آن ،نهاد مقدس سـپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
خالصه گزیدۀ زیر ب رای درک ابعاد وسیع توطئه های دشمنان بیان گردیده است.
ـ  :1357 / 12 / 5تصرف پادگانهای پی رانشـهر و پسـوه و مهاباد به دسـت ع وامل حزب منحلۀ
دموکـرات؛ ـ  :1357 / 12 / 24اعلام موجودیـت حزب منحلۀ خلق مسـلمان؛ ـ اسـفند  :1357آغاز
حرکت خلق عرب در اسـتان خوزسـتان و اشـغال چندین سـاختمان اداری در خرمشـه ر؛ ـ اوایل
فروردیـن  :1358وقـوع غائلـۀ اول گنبـد و ترکمن صحـرا؛ ـ اواخـر فروردیـن  :1358غائلۀ نقده که
بـا برگـزاری راهپیمایـی حـزب دموک رات تبدیل به درگیـری گسـترده ای شـد؛ ـ  :1358 / 2 / 3به
شـهادت رسـاندن سـپهبد ق رنی به دسـت گروهک فرقان؛ ـ  :1358 / 2 / 12به شـهادت رسـاندن
اسـتاد م رتضـی مطهری به دسـت گروهـک فرقـان؛ ـ  :1358 / 3 / 5سـوء قصد نافرجام به حجت
االسلام والمسـلمین آقـای هاشـمی رفسـنجانی؛ ـ  :1358 / 3 / 9غائلـۀ مجـدد خلق عـرب در
خرمشـه ر؛ ـ  :1358 / 6 / 4بـه شـهادت رسـاندن حاج مهدی ع راقـی و فرزنـدش؛ ـ :1358 / 8 / 10
به شـهادت رسـاندن آیـت اهلل قاضی طباطبایی ،امام جمعۀ تب ریـز؛ ـ  :1358 / 9 / 27به شـهادت
رسـاندن آیـت اهلل دکتـر محمـد مفتح به دسـت گروهک فرقـان؛ ـ اوایـل آذر  :1358ایجـاد بلوا و
آشـوب در تب ریـز از طـرف حـزب خلـق مسـلمان؛ اواخـر آذر  :1358تقویت ضد انقالبیـون ُک رد و
تحویـل مناطقـی که سـپاه پاکسـازی کرده بـود به آنـان ،به دلیل عملکرد سـوء هیـأت اعزامی
ُح سـن نیـت؛ ـ  :1359 / 1 / 20قطـع رابطـۀ سیاسـی ایـران و ام ریـکا بر اثر جاسوسـی و هدایت
توطئه ها از سـوی سـفارت ام ریکا در ای ران؛ ـ  :1359 / 2 / 5حملۀ نظامی ام ریکا به ای ران در طبس
و شکسـت مفتضحانۀ آن؛ ـ  :1359 / 3 / 1شـروع محاصرۀ اقتصادی ای ران از طرف بازار مشـترک
اروپـا در اثـر فشـار ام ریکا؛ ـ  :1359 / 4 / 21کشـف توطئۀ کودتای پایگاه هوایی نوژۀ همـدان؛ ـ 31
 :1359 / 6 /آغـاز تهاجـم نظامـی رژیـم بعث ع راق به جمهـوری اسلامی ایـران؛ ـ :1359 / 12 / 14
غائلـۀ بنـی صدر در دانشـگاه تهـران؛ ـ  :1360 / 3 / 25اعالم راهپیمایـی از طرف جبهۀ ملّ ی؛ ـ 30
 :1360 / 3 /اعلام راهپیمایـی از طـرف منافقیـن و آغاز حرکتهای مسـلحانۀ آنهـا؛ ـ :1360 / 4 / 6
سـوء قصـد نافرجـام به حضرت آیت اهلل خامنـه ای ـ دام عـزه؛ ـ  :1360 / 4 / 7انفجار دفتر مرکزی
حزب جمهوری اسلامی و شـهادت آیت اهلل دکتر بهشـتی و  72تن از یاران امام؛ ـ :1360 / 6 / 8
انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت مظلومانۀ آقایان رجایی و باهن ر؛ ـ  :1360 / 6 / 14به شهادت
رسـاندن آیت اهلل قدوسـی؛ ـ  :1360 / 6 / 20به شـهادت رسـاندن آیت اهلل مدنی ،امام جمعۀ تب ریز
(اولین شـهید مح راب)؛ ـ  :1360 / 7 / 7توطئه در ایجاد سـانحۀ هوایی ب رای فرماندهان عالی رتبۀ
کشـور و شـهادت آنـان (نامجو ،فالحـی ،کالهدوز ،فکـوری)؛ ـ  :1360 / 7 / 7به شـهادت رسـاندن
حجت االسالم والمسلمین هاشمی نژاد؛ ـ  :1360 / 9 / 20به شهادت رساندن آیت اهلل دستغیب،
امام جمعۀ شـی راز (دومین شـهید مح راب)؛ ـ  :1360 / 4 / 11به شـهادت رساندن آیت اهلل صدوقی،
امام جمعۀ یزد (سـومین شـهید مح راب)؛ ـ  :1361 / 7 / 23به شـهادت رسـاندن آیت اهلل اشـرفی
اصفهانی ،امام جمعۀ کرمانشـاه (چهارمین شـهید مح راب سـال  :1363تالش ب رای قطع صادرات
نفـت از جزیـرۀ خـارک و فلج کـردن اقتصاد ایـران در حین جنگ تحمیلـی؛ ـ بهـار  :1365طرح
مشـترک ع راق و ام ریکا ب رای انسـداد تنگۀ اسـت راتژیک هرمز به وسـیلۀ گسـترش دامنۀ حمالت
از سـوی ع راق؛ ـ سـال  :1365ناامنی خلیج فارس و اسـکورت کشتیهای کویتی توسط ام ریکایی
هـا؛ ـ چندیـن نوبـت اقـدام بـه هواپیمـا ربایی و بمبگـذاری در نقاط مختلـف کشـور؛ ـ  12تیر
 :1367انهدام هواپیمای مسـاف ربری جمهوری اسلامی ای ران در آسـمان خلیج فارس توسـط ناو
ام ریکایی وینسن س.
آنچـه ذکر شـد بخشـی از اقدامهـای خصمانـۀ ابرقدرتها در ب رانـدازی نظام نوپـای جمهوری
اسلامی ای ران بوده اسـت .سـپاه پاسـداران علاوه بر جنبـۀ بازدارندگی تحرکات دشـمن ،با ایجاد
امیدواری در ملت ،ض ریب امنیت اجتماعی را افزایش داده و معادالت دشـمنان را در ایجاد تهدید
نظامـی علیـه نظـام مقدس جمهوری اسلامی ایـران بر هم زده اسـت .همچنین افتخـار بزرگ
سـپاه آن اسـت که مؤلفه اصلی و مرکز ثقل همۀ نیروهای وفادار به اسلام انقالب و کشـور بوده
و نیروهای منفرد را در مقیاس وسـیعی گرد هم آورده و از آنها ،دریای خروشـانی سـاخته اسـت
تا به کمک آنان ،کشـور از م راحل سـخت و س رنوشـت سـاز دوران پر تب و تاب انقالب و جنگ
تحمیلی بگذرد و عزت ،عظمت و اقتدار انقالب ،نظام و کشور حفظ و تضمین شود .به تعبیری
دیگر سـپاه نهادی جوشـیده از متن مردم ،ب رای دفاع از ارزشـهای واالی انقالب اسلامی و مقابله
با تهدیدات علیه آن اسـت.
بخشـی از اقدامها و عملکرد درخشـان این نهاد در راه حفظ آرمانهای بلند اسلام و انقالب ـ
کـه بـرای اج رای هر بند آن شـهدای عزیز و گ رانقدر ف راوانی تقدیم شـده اسـت  -بیـان می گردد:
ـ حضور در دفع غائلۀ گنبد و ترکمن صح را؛ ـ جلوگیری از سـقوط شـهرهای سـنندج ،پاوه
و نقـده بـه دسـت گروهکهای ضد انقالب؛ ـ پاکسـازی و آزادسـازی کلیه شـهرهای کردسـتان و
آذربایجـان غ ربـی از لـوث وجـود ضدانقالب؛ ـ برقـراری امنیت در مرزهای شـمال غرب کشـور ،و
مردمـی کـردن امنیـت و از بیـن بـردن زمینه های فعالیت ضـد انقالب در منطقـه؛ ـ مقابله با
غائلۀ سیسـتان و بلوچسـتان و جلوگیری از سـقوط شـهر زاهدان؛ ـ خنثی سازی فتنه گروهک
خلق مسلمان در تب ریز؛ ـ دفع فتنه خوانین قشقایی در استان فارس؛ ـ مقابله با بح ران شهرهای
خرمشـهر و آبـادان و دفـع فتنـه گروهک خلق عـرب؛ ـ حضور بـه موقع در حادثـۀ طبس ب رای
مقابلـه با تجـاوز نظامی ام ریکا؛ ـ خنثی سـازی و انهـدام گروهک فرقان؛ کشـف کودتای نظامی
نوژه و انهدام شـبکه آن؛ ـ دسـتگیری عناصر و سـرکردگان حزب منحله و وابسـتۀ توده؛ ـ خنثی
سـازی توطئه مشـترک منافقین و بنی صدر معـزول؛ ـ مقابله با توطئه های منافقیـن در خارج
از کشـور؛ ـ خنثـی سـازی فتنۀ کمونیسـتها در جنگلهای آمل بـه منظور تصرف شـهر آمل؛ ـ
خنثـی سـازی توطئه هـای هواپیماربایـی در کشـور؛ ـ خنثی سـازی توطئه های سـوءقصد به
شـخصیتهای مملکتـی؛ ـ تعقیب و به هالکت رسـاندن نیروهـای ضدانقلاب در مناطق مرزی
کشـور؛ ـ پاکسـازی مناطق آلوده و باراندازهای اشـرار و قاچاقچیان مواد مخدر در جنوب و شـرق
کشـور؛ ـ ایجاد شـبکۀ اطالعاتی و امنیتی مناسـب در کشـور که مبنایی ب رای تشـکیل وزارت
اطالعات شـد؛ ـ دفاع از حاکمیت ،تمامیت ارضی و اسـتقالل کشـور و دفع تجاوز ع راق در طول
هشـت سـال دفاع مقدس ملت شـریف و سـراف راز ایـران هم راه با دیگـر قوای مسـلح؛ ـ جذب و
سـازماندهی نیروهای داوطلب بسـیج به منظور دفاع از دستاوردهای انقالب؛ ـ حضور قدرتمندانه
در خلیـج فـارس و جزایـر ای رانی ب رای برق راری امنیت و تحقق اسـت راتژی بازدارندگی و ممانعت در
ب رابر اقدامهای ابرقدرتها؛ ـ عملیات امدادرسـانی به مناطق آسـیب دیدۀ ناشـی از حمالت هوایی،
موشـکی و شـیمیایی ع راق به اهداف غی رنظامی در طول دفاع مقدس؛ ـ عملیات امدادرسانی به
آسـیب دیدگان زلزله و سـیل در مناطق مختلف کشـور؛
ـ مشارکت در بازسازی کشور پس از جنگ تحمیلی و. ...
مجموعـۀ فعالیتهای سـپاه فقط بـه دوران انقالب ختم نشـد ،بلکه هنگامی کـه رژیم ع راق
به منظور تصرف بخشـی از کشـور جمهوری اسلامی ای ران تهاجم همه جانبه خود را آغاز کرد
و بخشـهایی از میهن اسلامی را به تصرف خود درآورد ،سـپاه پاسـداران بود که با بضاعت اندک
خـود مـردم را سـازمان داد و همـراه با ب رادران ارتش جمهوری اسلامی به مقابله با تعرضهای ع راق
شـتافت که این مقابله هشـت سـال متوالی طول کشید و دشـمن را از بخشهای اشغالی بیرون
راند و خیاالت شـوم سـردار قادسـیه را نقش بر آب کرد .البته در این راه ،سپاه از تج ربیات و برکات
بسـیار باالیی برخوردار گردید که به قیمت عروج بهت رین یاران و فرماندهان سـپاه و فرزندان عزیز
ملـت بزرگـوار ای ران حاصل شـد؛ سـخنان حضـرت امـام(س) در پایان جنگ تحمیلـی حاکی از
عمق مظلومیت این نهاداست:
«شما آیینۀ مجسم مظلومیت ها و رشادتهای این ملت بزرگ در صحنۀ نبرد و تاریخ مصور
انقالبید .شما فرزندان دفاع مقدس و پرچمداران عزت مسلمین و سپر حوادث این کشورید .شما
یـادگاران و همسـنگ ران و فرماندهان و مسـئوالن بی داردالنی بـوده اید که امـروز در ق رارگا ِه محضر
حـق مـأوا گزیـده انـد ...ولی من به طـور جِ دّ و اکید می گویـم که انقالب و جمهوری اسلامی و
نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،که بحق از بزرگت رین سنگرهای دفاع از ارزشهای الهی
نظـام ما بـوده و خواهد بود( ».صحیفه امـام؛ ج  ،21ص 133).134
منبع:
سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی ،در اندیشه امام خمینی(س) ،تبیان آثار موضوعی ،دفتر سی
و سـوم ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ،مقدمه
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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)

خمسواحدهایاضافیمنزل
سـؤال :۷اگـر شـخصی ،خانۀ کلنگـی خـود را تحویل دهـد تا در
محـل آن ،چنـد واحـد آپارتمـان احداث شـود و در مقابل خانـه ،دو
واحـد آپارتمـان دریافـت کنـد؛ آیـا واحد اضافـی که مورد اسـتفاده
شـخصی نیسـت ،خمس دارد؟
جـواب :اگـر قصد تجارت (فروش واحد اضافی) داشـته و مشـتری
بـرای خریـد آن موجـود باشـد ،مقـدار افزایش قیمت پس از کسـر
تـورم ،متعلق خمس اسـت.
اما اگر قصد فروش نداشـته و تنها قصد اجاره دادن داشـته باشد ،تا
زمانـی که نفروخته ،خمس ندارد و پس از فروش ،افزایش قیمت آن
(پـس از کسـر اصـل و مقدار تـورم) ،جزء درآمد سـال فروش خواهد
بود.
تاکسیاینترنتی
سـؤال :۸اگر از تاکسـی تلفنی یا اینترنتی درخواسـت خودرو کنم
حد (حـدودا ً نیم سـاعت) از انجام کار
ولـی بـه دلیل تأخیر بیـش از ّ
منصرف شـوم و قبل از رسـیدن خودرو ،محل انتظار را ترک کرده یا
درخواسـت را لغو کنم ،آیا دینی به عهـده دارم؟
جـواب :اگر قرار شـما ،حضور خـودرو در مدت
خاصی بوده اسـت یا زمان متعارفی وجـود دارد،
در صورتـی کـه از زمـان مقرر یا متعـارف تأخیر
داشـته است ،ضامن نیستید.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  2اردیبهشت ) 1401
تــرور «ميــرزا مصطفــي افتخارالعلمــاء آشــتياني» در ج ريــان
نهضــت مشــروطه ( 1288ش)
رحلــت اســتاد برجس ــته و عالــم محقــق آيــت َّ
الل «مي ــرزا مهــدي
آشــتياني» ( 1332ش)
تشــكيل س ــپاه پاس ـداران انقــاب اســامي بــه فرمــان حض ــرت
امــام خمينــي(ره) ( 1358ش)
درگذشت «سيدعب دالعلي علوي» محقق معاصر( 1359ش)
سالروز اعالم انقالب فرهنگي ( 1359ش)
مصر مواضع اس رائیل را بمباران کرد1349(.ش)
تیــم ملــی فوتبــال جوانــان ایــران  1-4بــر ژاپــن قهرمــان دوم
گــروه پیــروز شــد1349(.ش)
کنف رانس حقوق بشر در ته ران گشایش یافت( 1347ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  20رمضان ) 1443
فتــح مك ـ ه معظمــه توســط س ــپاهيان اســام بــه فرمانده ــي
پيامب ــر اســام بنــا بــه روايت ــی(8ق)
دومين شب قدر
وفات «ابن شجری بغدادی» اديب و نحوی مسلمان( 542ق)
درگذشت «ياقوت حِ َموی» جغ رافی دان شهير اسالم( 626ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  22آوریل ) 2022
حملــه مــزدوران صهيونيس ــت بــه بنــدر حيفــا در فلس ــطين
اشــغالي (1948م)
تولد «امانوئل كان ْْت» فيلسوف شهير آلماني (1724م)

شهرداران امانتداران رأي
گ مرد م هستند
ي و فرهن 
محيط زندگ 

سيره معصومان
(علیهم السالم)
در ماه مبارک
رمضان

قسمت سوم

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی

نماینــده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام
جمعه تب ریز گفتند :انتخاب شهرداري كه با امانتداري
بيگانه اســت ،بزرگت رين خيانت به شهروندان ،شه ر،
كشور و نظام است و شورای شهر باید سکان هدایت
شهر را به فردی بسپارد که امانتدار رأي ،اعتماد ،محيط
گ مرد م باشد.
ق و فرهن 
ي و اخال 
زندگ 
آدینه تب ریز به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی حضرت حجت االسالم
والمسلمین ســید محمدعلی آل هاشــم در دیدار
اعضای شورای شهر و شهردار جدید تب ریز با تاکید بر
اینکه يك شهر استاندارد باعث ايجاد حركت اقتصادي
و جذب ســرمايه گذاري است ،گفتند :فردي كه مي
خواهد در جايگاه شهردار ق رار بگيرد و سكان هدايت
آبادي و ســازندگي شهر را در دست داشته باشد ،بايد
ب راي مردم کار کند.
امــام جمعه تب ریز پرهيز از كارهــاي زائد و بدون
ب رنامــه را يكي از ويژگي هايي شــهردار ت راز انقالب از
منظر رهبری عنوان کرده و افزودند :شــهرداريها بايد
ب رنامههاي زائد و منحرفكننده و حرفهاي غيرم رتبط
با كار را كه عدهاي به آنها مبتال بودند و هستند ،كنار
بگذارند و فقط ب راي مردم كار كنند.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان داشتن
ملكه تقوا را یکی دیگر از ویژگی ها دانسته و افزودند:
تقوا زرهي اســت كه اگر انسان آن را پوشيد ،تيرهاي
زهرآگين فساد و گناه در او كارگر نخواهد شد و او را از
پا نخواهد انداخت.
نماینده ولی فقیه در اســتان با تاکید بر داشتن
روحيه مبارزه با فساد در مجموعه شهرداری و شخص
شهردار تص ریح کردند :همانطورکه رهبر انقالب تاکید
فرموده اند در داخل تشــكيالت شــهرداري با فساد
مماشــات نكنيد؛ چه فســادي كه م ربوط به بيرون
شهرداري است و م يخواهد از ابزار شهرداري استفاده
كند ،چه فسادي كه خداي نكرده در درون هستهاي
از هستههاي شــهرداري رخنه كرده باشد و در آنجا
بخواهد گسترش پي دا كند.

امام جمعه تب ریز افزودنــد :از منظر رهبر معظم
انقالب هرگونه مماشات با فساد و مي دان دادن به آن،
زير پاي شــخص شهردار را خالي و امكان ادامه كار را
ب راي او دشوار خواهد كرد.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان امانتداري را
از دیگر ویژگی های شهردار و شورای شهر ت راز انقالب
ي مه م امانتداري
ي از مصداقها 
دانسته و گفتند :يك 
ل اعتمــاد ،باكفايت،
ن اميــن ،قاب 
ب شــهردارا 
انتخا 
ساده زيس ت ،مردمدار و مقيد
پاكدامن ،متدين ،شجاع ،
ي است.
ب ه انضباط مال 
ایشان با بیان اینکه بودجه كالن شهرداري بسياري
را ب راي دسترســي بــه اين بي تالمال وسوســه می
کند ،ادامه دادند :رهبر انقالب با تاکید بر پاکدســتی
شهرداران می فرمایند شهرداريها همواره در معرض
اف راد فرصتطلب و سودجو ق رار دارند ،اما ارتباط با مردم
و دسترسي آسان آنان به مدي ران شهرداريها ،موجب
م يشود زمينه بسياري از فرصتطلب يها از بين برود.
نماینده ولی فقیه در استان اخالص در خدمتگزاري
به مردم را متذکر شد و تاکید کردند :مجموعه شهرداري
بايد با ب رادري و همكاري مبتني بر منطق و قانون ،ب راي
خدمترساني بيش از پيش به مردم تالش كنند.
امام جمعه تب ریز اســتفاده از روشــهاي علمي و
محققان برجسته دانشگاه ها در اداره شهر را ضروری
خوانده و گفتند :رهبر انقالب تاکید فرموده اند « از علم
و فكر و ب رنامه و اشــخاص عال ِم استفاده كنيد .هرچه
م يتوانيد ،عقول صاحبان عقــل را بر عقل خودتان
بيفزاييد و ذخيره عقالني خود را تقويت كنيد تا بتوانيد
كارها را انجام دهيد.
رئیس شــورای حوزه های علمیه استان در ادامه
شناسايي نيازها و دغدغههاي شــهروندان را مقدمه
تحول بزرگ شهري دانسته و از اعضاي شورا و شهردار
منتخب خواســتند با توجه ويژه به موضوع حاشيه
نشيني اقدامی عملی و موثر داشته باشند.
امام جمعه تب ریز بر همدلي ،انسجام و صميميت
بين اعضاي شورا و شهردار منتخب تاکید کردند.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

نشست علمی «تبیین حقایق و
ارزش های انقالب اسالمی» در تبریز
برگزار شد
معــاون فرهنگــی اجتماعــی دفتــر
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی،
گفــت :نشســت علمی»تبییــن حقایــق
و ارزشــهای انقــاب اســامی» در تبریــز
برگــزار شــد.
آدینــه تب ربــز بــه گـزارش خبرگـزاری حوزه
حجــت االســام ف رام ــرز اصول ــی از برگ ـزاری
نشس ــت علمی «تبیی ــن حقایق و ارزشــهای
انقــاب اســامی» بــا حضــور حجت االســام
و المس ــلمین س ــید محمــد علی آل هاشــم
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی

خب ــر داد.
وی خاط رنشــان ک ــرد :دومی ــن نشس ــت
علمــی معاونــت فرهنگــی اجتماعــی
دفت ــر نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان
ش ــرقی بــا عنــوان «باشــگاه گفــت و شــنود
اندیشــه هــا» بــا محوریــت همگ رایــی
جهــادی م راکــز فرهنگ ــی اجتماعی اســتان
در تبییــن حقایــق و ارزشــهای انقــاب
اســامی ،بــا ارائــه حجــت االســام ســعید
علیــزاده عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
تبریــز در محــل مجتمــع فرهنگ ــی کوثر
تبریــز برگ ـزار شــد.
معــاون فرهنگــی اجتماعــی دفتــر
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
شــرقی در پایــان از معاونیــن ،مدیــران
و مســئولین فرهنگــی و اجتماعــی
نهادهــا ،دســتگاهها و مراکــز مختلــف،
فعالیــن فرهنگــی ،اســاتید حــوزه و
دانشــگاه بــه خاط ــر حضــور در جلس ــه
تشــکر و قدردانــی کردنــد.

 -4افطارى دادن
اين عمل در سيره معصومين(ع) بنحو كاملى مشاهده مىشود.
و از امام صادق(ع) روايت اســت كه هنگامــى كه حضرت امام زين
العابدين(ع) روزه مىگرفت دستور مىداد گوسفندى را سر مىب ريدند ،و
آن را تكه تكه ساخته و در ديگ مىريختند ،آن حضرت در وقت غروب
به ديگها سر مىزد و در حالى روزه داشتبوى آبگوشت را استشمام
مىنمود ،آنگاه مىفرمود :كاسهها را بياوريد اين كاسه را ب راى فالن كس
و ديگرى را ب راى فالن بكشيد ،و همينطور كاسهها را پر مىكردند تا
آبگوشتبه اتمام مىرسيد ،آنگاه خود با نان و خرما افطار مىكرد.
 -5توجه بيشتر به زيردستان و گذشت از خطاى آنان
از امام صادق(ع) روايت است كه امام زين العابدين(ع) در ماه مبارك
رمضان توجه خاصى به زيردستان و خدمتكاران خود داشت ،و هرگاه
يكى از آنها م رتكب خطايى مىشد او را مورد عقوبت ق رار نمىداد ،و
تنها گناه او را يادداشت مىنمود ،تا آنكه كه شب آخر ماه رمضان ف را
مىرسيد ،همه آنان را گرد خود جمع مىنمود ،و كاغذهاى خطاياى
آنان را بيرون مىآورد و بر تك تك آنان مىخواند و آنان به گناه خود
اعت راف و اق رار مىنمودند ،پس از آن در ميان ايشــان برمىخاست و
مىفرمود «:با صداى بلند بگويي د :اى على بن الحسين ،همان خدايت
نيز خطاهايت را شــمارش كرده است همانگونه كه تو گناهانمان را
شمردى ،و در كتاب ،تمام اعمال كوچك و بزرگ ثبت است ،و همه
اعمال در نزد او حاضر است همانگونه كه اعمال ما در نزد تو حاضر
بود( و تو بر آن ناظر بودى) ،پس از ما درگذر همانگونه كه تو اميد عفو
و گذشت دارى ،از ما درگذر تا كه خدايت را بخشنده و رحيم ياب ى...اى
على بن الحسين ،كوچكى مقام خود را در ب رابر خداى داور دادگرى كه
به هيچ كس ظلم روا نمىدارد يادآور و از گناه ما درگذر »...،و حضرت
در حالى كه گ ريه و زارى مىكرد م رتب اين كلمات را مىفرمود و آنان
هم با وى هم آواز مىشدند و مىفرمود :بار خدايا تو به ما دستور دادى
كه از كسانى كه به ما ظلمى روا داشتند درگذريم ،ما بخود ظلم كرديم،
پس از ما درگذر ،كه تو نســب تبه آن سزاوارترى .تو به ما فرمودى كه
هيچ درخواست كنندهاى را از در خانههايمان رد نكنيم ،ما به درگاه تو
دست نياز و درخواستبلند كردهايم ،و از تو طلب مىنماييم ،پس بر
ما منت نه ،و ما را محروم مساز ...آنگاه رو به آنان مىنمود و مىفرمود:
من از خطاياى شما گذشتم ،آيا شما نيز از من مىگذريد؟
و آنان در پاسخ مىگفتند :از تو گذشتيم اى آقاى ما ،و تو به ما
هيچ بدى روا نداشتى ،پس آن حضرت مىفرمود بگوئي د :بار خدايا :از
على بن الحسين درگذر ،همانگونه كه او از ما گذشت ،و او را از آتش
آزاد آن همانطورى كه او ما را از بندگى رهانيد ،و آنان آمين گفتند ،و
حضرت فرمود :برويد كه از شما گذشتم ،و همگى شما را آزاد كردم ،و
همگى آنان را آزاد مىفرمود.
 -6حفظ حريم دين و حرمت زمان
حفظ عفت عمومى جامعه از جملــه مهمت رين وظايف نظام
اسالمى استبه عنوان نمونه حد ش رابخوار  80تازيانه است ،ولى اگر در
ماه رمضان ش راب خورده شود حالت ديگرى دارد ،نجاشى شاعر در روز
ماه رمضان ش راب خورد ،او را بنزد امير المؤمنين آوردند ،حضرت پس
از يك شب زندان كردن او ،و اج راى حد شرعى ش رابخوارى(  80ض ربه)،
 20ض ربه شالق اضافى ،بخاطر شكستن حرمت ماه رمضان بر او زد .و
در برخى روايات او پذي راى  39ض ربه اضافى بدان جهتشد.
 -7آزادى اسي ران
بنابر نقل برخى از روايات حضرت رسول اكرم در ماه رمضان تمامى
اسي ران را آزاد مىساخت .البته اين م ربوط به حفظ مصالح عمومى
اسالم و مسلمين است و تشخيص آن به دستحاكم شرعى و ولى
امرمسلميناست.
پی نوشت ها:
 .1سوره بقره ،آیه  .2 .183تفسیر مجمع البیان ،ج  ،21ص .490
 .3الکشــاف ،ج  ،1ص  .4 .225قاموس ،کتاب مقدس ،ص .5 .327
همان،ص  .6 .328سوره بقره ،آیه  .7 .197اصول کافی ،ج  ،2ص .19
 .8وسائل الشیعه ،ج  ،10ص  .9 .396 395نهج البالغه ،،حکمت .252
 .10وسائل الشیعه ،ج  ،10ص  .11 .404همان،ج  ،7ص  .12 .4همان،
ص  .13 .3الدرالمنثور ،ج  ،1ص  .14 .437بحاراالنوار ،ج  ،93ص .255
الدر المنثور ،ج  ،1ص  .17 .437اصول
 .15همان ،ج  ،59ص ّ .16 .260
کافــی ،ج  ،4ص  .18 .64الدر المنثور ،ج  ،1ص  .19 .439همان ،ص
 .20 .436همان ،ص  .21 .441همان ،ص  .22 .437همان .23 .اصول
الدر المنثور ،ج ،1
کافــی ،ج  ،4ص  .24 .65 64همــان ،ص ّ .25 .65
ص  .26 .435همــان ،ص  .27 .436همان .28 .همان ،ص .29 .440
سوره بقره ،آیه  .30 .184کشف االس رار ،ج  ،1ص  .31 .485سوره بقره،
آیه  .32 .151همان ،آیه  .33 .185مفردات راغب ،ص  .34 .366لسان
العرب ،ج  ،7ص  161و تفسیر کبی ر ،ج  ،5ص  .35 .83ت رتیب کتاب
العین ،ج  ،1ص  713و تفســیر قرطبی ،ج  ،2ص  .36 .271مجمع
البیــان ،ج  ،2 1ص  .37 .495الکافی ،ج  ،4ص  .38 .69همان.39 .
الدر المنثور ،ج  ،1ص  .40 .444عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .41 .123
ّ
وسائل الشیعه ،ج  ،1ص 2

صحيفه نور امام خميني (ره)
بیانات امام خمینی (ره) درباره شب قدر و نزول قرآن ک ریم:
«در وجه تسمیه «لیله القدر» علماء اختالفاتی کردند ،بعضی بر آنند
توسطِ ِ
ملک
قرآن
ِ
که چون صاحب شرف و منزلت است ،و ِ
صاحب قدر به ّ
صاحب قدر ب رای ا ّم ِ
ت صاحب قدر وارد شده است،
رسول
صاحب قدر بر
ِ
ِ
ِ
لیله القدرش گویند .بعضی گفتهاند که ب رای آن «لیلة قدر» به آن گویند
که تقدیر امور و آجال و ارزاق مردم در این شب میشود .بعضی گفتهاند به
واسطه آن که از کثرت مالئکه زمین تنگ شود ،آن را قدر گویند( ».آداب
الصاله (آداب نماز) ،متن ،ص )324
«سید عابد زاهد رضی َّ
الل عنه در اقبال فرماید« :بدان که این شب
بیست و سوم از شهر رمضان ،وارد شده است اخبار ص ریحه به اینکه لیلة
قدر است به مکاشــفه و بیان .از آن جمله آن است که روایت کنیم به
اسناد خود تا سفیان بن السیط (السمط -خ ل) گفت« :گفتم به حضرت
صادق (ع) تعیین فرما لیلة قدر را ب رای من مفرداً» .فرمود« :شب بیست
و ســوم» و از آن جمله آن است که روایت کنیم به اسناد خود تا زراره از
عبد الواحد بن المختار األنصاری گفت« :سؤال کردم از حضرت باقر (ع) از
لیلة القدر» فرمود« :به خدا قسم خبر میدهم به تو و تعمیه نمیکنم به
تو .آن اول شب از هفت شب آخر است» .پس از آن از زراره نقل میکنند
که گفته آن ماهی که حضرت تعیین فرمود بیست و نه روز بود .پس از
آن روایات دیگر نقل کنند که «لیلة قدر» شب بیست و سوم است ،که
از آن جمله اســت قضیه جهنی که معروف است( ».آداب الصاله (آداب
نماز) ،متن ،ص )332
بالل ،سید بن طاوس رضی َّ
«از آن جمله روایاتی است که عارف َّ
الل عنه در
کتابش ریفاقبالنقلفرموده،میفرماید«:درکتابیواقیت،تألیفابوالفضل
بن محمد الهروی ،یافتم اخباری در فضل لیله القدر» ،تا آن که میگوید از
پیغمبرنقلاستکهفرمود«:موسیگفت«:الهیمنقربتورامیخواهم».
ب قدر» ،گفت:
فرمود« :قرب من از ب رای کســی است که بی دار باشد در ش 
«الهی رحمت تو را میخواهم» ،فرمود« :رحمت من ب رای کسی است که رحم
کند فق را را در شب قدر» ،گفت« :خدایا من گذشتن از ص راط را میخواهم»،
قهای در شب قدر» گفت:
فرمود« :این ب رای کسی است که تصدّق کند به صد 
«خدایا از درختهای بهشــت و میوههای آن میخواهم» ،فرمود« :این ب رای
حهایدرشبقدر»،گفت«:خدایانجات
کسیاستکهتسبیحکندبهتسبی 
میخواهم »،فرمود« :نجات از آتش؟» گفت« :آری» ،فرمود« :این ب رای کسی
است که استغفار کند در شب قدر» ،گفت« :خدایا رضای تو را میخواهم».
فرمود« :خشنودی من از ب رای کسی است که دو رکعت نماز بخواند در شب
قدر»( .آداب الصاله (آداب نماز) ،متن ،ص  333و )334

جاذبه هاي گردشگري
جنگلهایارسباران

ارس ــباران نام منطقهای کوهس ــتانی در اســتان آذربایجان ش ــرقی اســت.
ایــن منطقــه جنگل ــی نس ــبت بــه جنگلهــای شــمال ای ـران کم ــی
ناشــناخته باق ــی مانــده ،ول ــی از جملــه مکانهای ــی اســت که درفهرســت
یونس ــکو در ســال  ۲۰۱۸ق ـرار دارد.
جنــگل ارس ــباران در شــمال اســتان آذربایجــان ش ــرقی واقــع شــده
اســت و یکــی از زیبات ریــن مناطــق شــمال غــرب کشــور بهحســاب
م یآیــد .در گذشــته ارس ــباران بهمحــدوده وس ــیعی از رود ارس حدفاصــل
جلفــا تــا مغــان و کوههــای س ــبالن ،بزقــوش و ســهند گفتــه م یشــد،
امــا در حــال حاض ــر بناب ــر دالیــل مختلــف مثل تخ ریــب جنگل و مـوارد
ایــن چنین ــی ،جنــگل مذکــور در مرزهــای شهرســتان کلبی ـر ،ورزقــان و
اه ــر محــدود شــده اســت.
جنــگل ارس ــباران در کل وســعتی در حــدود  ۸۰هـزار و  ۴۲۷مت ــر دارد
کــه در کنــاره جنوب ــی رود ارس گس ــت رانده شــده اســت و دارای ویژگ یهــای
طبیع ــی و حی وان ــی زیــادی اســت .ســه ط ــرف منطقــه مذکــور را نیز ســه
رود ارس در شــمال ،ایلگنهچــای در غ ــرب و کلیبرچــای در ش ــرق احاطــه
ک ــرده اســت و ســمت جنــوب جنــگل ارس ــباران نیز بــه ارتفاعات ســایگ رام
محــدود م یشــود.
چنــدی پی ــش ســازمان یونس ــکو ایــن منطقــه را بهعنـوان زیس ـتکره
معرف ــی ک ــرد .ایــن زیس ـتکره عــاوه ب ــر ایــن کــه تحــت تاثی ــر اقلی ــم
مدیت ران ـهای ق ـرار دارد ،در شــعاع اقلی مهــای خــزری و قفقــازی نی ــز واقــع
شــده اســت و ،چــون ارتفــاع زیــادی دارد ،آب و ه ـوای متفاوت ــی در آن حاکم
اســت.
ب ــر اســاس میانگین ــی  ۲۰ســاله کــه از می زان بــارش شهرســتان کلیبر
بهدســت آمــده اســت ،در ایــن منطقــه ســاالنه  ۴۶۱میل یمتــر بــارش
وجــود دارد کــه اغلــب آن نی ــز بهصــورت ب ــرف اســت و همی ــن موضــوع
باعــث م یشــود کــه جویبارهــای مختلف ــی در منطقــه ایجــاد شــده و
بهرودخانــه ارس ب ریزنــد.
گفتن ــی اســت کــه بخش ــی از تغذیــه آب ــی این منطقــه نیز م ربــوط به
م ه-بــارش م یشــود کــه ب ــر اســاس آن تــودهای مرطــوب روی بخش ــی از
منطقــه حاکــم م یشــود.
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