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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبادی سیاسـی جمعـه تبریز بـه امامت حضرت 
حجـت االسـام و المسـلمین آل هاشـم در مصلی اعظم 

امـام خمینی)ره( برگزار شـد.
در  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
خطبه هـای نمـاز جمعـه تبریز ضمـن دعـوت نمازگزاران 
بـه تقـوای الهی گفتنـد: یکـی از راه های 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 
می داننـد و بـا سـو اسـتفاده از اصـل 44 قانـون اساسـی 
بعـد  بهانه هـای مختلـف  بـه  و  را خریـداری  کارخانـه ای 
کارخانـه را تعطیـل و کارگـران را بیـکار و صاحـب زمیـن 

میلیـاردی کارخانـه و امـوال آن می شـوند.
از  رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان یکـی 
مفاسـد  اقتصـادی را سـو اسـتفاده از اصـل 44 قانـون 
خصوصـی  بخـش  بـه  کارخانه هـا  واگـذاری  و  اساسـی 
دانسـته و گفتنـد: رونـد اجـرای اصـل 44 قانون اساسـی 
از زمـان ابـاغ آن توسـط مقام معظـم رهبری تـا به حال 
مطلـوب نبـوده اسـت و مصلحت کشـور ایجـاب می کند 

کـه اصـل 44 قانـون اساسـی و واگـذاری امـور بـه بخش 
شـود. اجرا  خصوصـی 

و  رونـق  ضرورت هـای  از  یکـی  تبریـز  جمعـه  امـام 
در  افـراد  اهلیـت  بـر  توجـه  ضـرورت  را  تولیـد  جهـش 
خصوصـی  بخـش  بـه  کارخانه هـا  و  صنایـع  واگـذاری 
دانسـته و افزودنـد: بـی توجهـی بـه اهلیت افـراد، امکان 
سـوء اسـتفاده را بـه برخـی سـود جویـان خواهـد داد و 
تعطیلـی مجموعه هـای 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 گرانی هـای اخیر 
گذشـته  روزهـای  در  دارو  و  برنـج  خـودرو،  جملـه  از 
گرانـی  پاسـخگویی  کسـی  چـه  کردنـد:   خاطرنشـان 
و  صمـت  وزارت  آقایـان  اسـت،  اخیـر  افسارگسـیخته 
وزارتخانه هـای ذیربـط بیاییـد تـاش کنیـم بـه مـردم 

کمـک کنیـم.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه دسـت های بـرای 
تضعیـف نظام و دولت در کار اسـت، اظهار کردند: پشـت 
پـرده گرانی هـای اخیـر بررسـی و دالیـل آن شناسـایی و 

حضـرت  علـی  )ع ( در بیسـت و یکـم رمضـان سـال چهلـم هجـری به  
شـهادت  رسـید و در نجف  اشـرف  به  خاك  سپرده  شـد ، و مزارش  میعادگاه  

عاشـقان  حق  و حقیقت  شـد.
علی بزرگ مرد تاریخ

امشـب، زمینیـان در ماتمنـد و آسـمانیان چشـم انتظـار، غـم و انـدوه 
سراسـر کوفـه را در بر گرفته، گریه 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 مهربان اسـت، که جز چـاه و نخل و ماه، کسـی 
گریـه 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...
بعـد از جنـگ  نهـروان  و سـرکوب  خـوارج  برخـی  از خـوارج  از جملـه  
عبدالرحمـان  بـن  ملجـم  مـرادی  ، و برك بن عبداهلل تمیمـی  و عمروبن  بکر 
تمیمـی  در یکـی  از شـبها گرد هـم  آمدنـد و اوضـاع  آن  روز و خونریزی ها و 
جنگهـای  داخلـی  را بررسـی  کردند و از نهروان  و کشـتگان  خـود یاد کردند 
و سـرانجام  بـه  ایـن  نتیجه  رسـیدند کـه  باعث  ایـن  خونریزی  و برادرکشـی  
حضرت علـی  ) ع  ( و معاویـه  و عمروعـاص  اسـت . و اگر این  سـه  نفر از میان  
برداشته شـوند ، مسـلمانان  تکلیف  خود را خواهند دانسـت . سـپس  با هم  
پیمـان  بسـتند که  هـر یک  از آنان  متعهد کشـتن  یکی  از سـه  نفـر گردد. 

ابن ملجـم  متعهـد قتل  امـام  علی  ) ع ( شـد.
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 گریسـت و گفـت: »دختـرم برای مـن در یـک طبق دو 
خـورش حاضـر کـرده ای؟ مگـر نمی دانـی که من متابعـت برادرم 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 مجربم، رسـول خـدا به من وعـده داده 
اسـت«. گاهـی زمزمـه اسـتغفار بر لـب داشـت و گاهی تـاوت »یس« می 
کـرد. آن شـب بـه نماز و راز و نیاز علی)ع( با شـب های دیگـر فرق می کرد. 
مـی گفـت: اللُّهـمَّ بَارِْك لِـَی الَْمْوَت؛ خداونـدا، مرگ را بر من مبـارك گردان. 
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 نفریـن کـن. گفتـم: خدا بهتـر از آنـان را به من بدهد و بـه جای من 

شـخص بـدی را بر آنها مسـلط کند«.
امیرالمؤمنیـن علـی)ع( با شـتاب به سـمت مسـجد کوفـه حرکت می 
کنـد. حسـن)ع( را کـه برای 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 جال 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 63 سـالگی توسـط ابن ملجم مرادی 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 فرا رسـیده اسـت. همین که سـر از 
سـجده رکعـت اول بـر می دارد »شـبیبن بحـره«، آهنگ قتـل آن حضرت 

سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی به عنـوان نهادی امنیتـی و نظامـی، با کمتریـن بودجه و 
امکانـات و بـا بیشـترین اعتقاد و انگیزه شـکل گرفت و مرزبانـی صادق و الیق بـرای حریم انقاب 
و کشـور شـد و عـاوه بر دفـاع همه جانبه از مرزهای کشـور اسـامی، در داخل نیـز برای تأمین 

امنیـت و آرامش اقـدام نمود
جوانان مبارز و متعهد انقابی 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 برای حفظ 
و تـداوم ایـن نهضـت الهی انسـجام پیدا کننـد و انقـاب و دسـتاوردهای آن را در برابر دشـمنان 
زخـم خـوردة داخلی و خارجی پاسـداری نمایند. بنابرایـن از همان ابتدای پیروزی انقاب، هسـته 
ها و گروههای امنیتی - نظامی حافظ انقاب تشـکیل، و زمینۀ مناسـب برای موجودیت سـپاه 
پاسـداران انقاب اسـامی فراهم گردید. به همین منظور فرزندان خوب ملت که خود در پیروزی 
و حفـظ انقـاب اسـامی 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 

انقاب اسـامی متـن ذیل تقدیم خوانندگان محتـرم می گردد:
سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی همان طور که از نامش پیداسـت، پاسـدار انقاب اسـامی 
و ارزشـهای حاصـل از آن اسـت؛ نهـادی جوشـیده از دل مبارزات مردمی و سـپر حوادث کشـور و 

بزرگترین سـنگر دفاع از ارزشـهای الهی نظام ماسـت.
سـپاه پاسـداران هنگامی تولد یافت که انقاب اسـامی با انواع توطئه ها و شـرارتهای داخلی 
ـ رو به رو بود؛ از این رو مقابلۀ  ـ که از طرف ابرقدرتهای شـرق و غرب هدایت می شـدند  گروهکها 
جـدی بـا آن آفـات، ضـرورت داشـت و این امر مهم به عهدة سـپاه پاسـداران گذاشـته شـد؛ و این 
بـرای نهـادی کـه هنـوز آمادگـی الزم برای دفاع را کسـب نکرده بود، مّیسـر نبود مگر به واسـطۀ 

ذیل: عوامل 
الف( نصرت الهی؛

ب( حمایت و رهبری حضرت امام )س(؛
ج( روحیۀ انقابی و شهادت طلبی پاسداران؛

د( برخورداری از حمایت ملت؛
ه( جذب عناصر با ایمان و انقابی به مجموعۀ سپاه.

بـا توجـه بـه تقویـت روز افـزون عوامل ذکر شـده، توان مقابلۀ سـپاه بـا حـوادث و بحرانهای 
مختلـف داخلـی کشـور افزونتـر گردیـد، و در برخـورد با کلّیـۀ غائله هـا و شـرارتهایی همچون: 
کمینهای خونین در کردسـتان، ترورهای خیابانی منافقین و درگیریهای ترکمن صحرا و ... که با 
تحریـک دشـمنان داخلـی و خارجـی دامن زده می شـد، فعاالنه حضور یافت و با تقدیم شـهدا و 

جانبازان بسـیاری، از اسـام و انقاب و نظام اسـامی پاسـداری کرد.
ـ که در فرموده های  سـپاه پاسـداران به تناسـب ضرورت، در زمینه های انتظامی و امنیتی 
ـ فعالیت کرد و نقش بسـیار مهـم و همه جانبـه ای را ایفا  امـام امـت به آنها اشـاره شـده اسـت 
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 متاشـی می کرد. امـام راحل در بیان اهمیت وظایـف آنان می فرماید: 

»اگر سـپاه نبود، کشـور هم نبود« )صحیفـه امـام؛ ج 9، ص 314(
این جملۀ حضرت امام برای 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 

است. انقابی 
بـرای وقـوف به اهمیـت و ارزش وجودی این نهاد مقدس و پر برکت، باید به علت بروز و ظهور 
انقاب اسـامی و عوامل پیروزی و اسـباب بقا و گسـترش و صدور آن پرداخت، تا به حقیقت کام 

امام رسـید که فرمودند: »اگر سـپاه نبود، کشور هم نبود«.
برای تحلیل اینکه این انقاب 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 برای سـایر ملل به پاخاسـته علیه ظلم و اسـتضعاف گردید، نخست 
بایـد بـه این پرسـش جواب داد که چه فرقی بین انقاب کنونی با قیامهای اسـامی سـدة اخیر 
ملـت ایـران وجود داشـته اسـت؟ و چرا 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 رهبرانی روحانی و مکتبی، در قیامهایشـان موفق نبـوده اند؛ عدم موفقیت قیامهای فوق را 

مـی توان در عوامل زیر جسـتجو کرد:
1. عـدم آگاهـی برخـی از رهبران، از چگونگی رهبری قیام و بی توجهـی آنان به موازین الهی 

که منجر به دلسـردی مـردم از ادامـه راه و حمایت قیام گردید.
2. نفـوذ دشـمنان در کادر رهبـری نهضـت، بخصوص پس از پیـروزی آن، کـه موجب ایجاد 

اغتشـاش و نومیدی مردم شـد.
3. فقـدان نهـادی کـه قانـون و معیـار عملش قوانین اسـام باشـد تـا حفظ ارزشـها و کیان 

 به مناسبت 21 رمضان 

شهادت حضرت امام  علی )ع(

2 اردیبهشت سالروز تاسیس

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه به شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونا، طبــق دســتور نماینده محتــرم ولی فقیــه در 
اســتان و امــام جمعــه شــهر تبریــز حضــرت حجت  االســام و المســلمین ســید محمدعلی  
آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا، هفتــه نامــه آدینــه 
تبریــز فقــط در فضــای مجــازی منتشــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا،  
نشــریه در فضــای مجــازی بــا نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد گرفــت.

هفته نامه عبادی، سیاسی
آدینه تبریز

اجرای عدالت
 یکی از راه های رسیدن به تقواست

ادامه در صفحه2

ادامه در صفحه3  ادامه در صفحه3 
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ادامه از صفحه اول

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

جلسه شورای زکات آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه تبریز

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

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

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

استاندار آذربایجان شرقی

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

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

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

ارتش از مردم و با مردم است

اجرای عدالت
 یکی از راه های رسیدن به تقواست

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
امیــر »شــفیعی« گفــت: بیانیــه حضــرت امــام خمینــی )ره( در 
ســال 1358 نشــانگر ایــن اســت کــه ارتــش از مــردم و بــا مــردم 

اســت و مــردم نیــز بایــد پشــتیبان ارتــش باشــند.
ــی  ــد نظام ــفیعی« ارش ــین ش ــرتیپ دوم »امیرحس ــر س امی
ــش از  ــل در پی ــرقی و اردبی ــان ش ــتان های آذربایج ــا در اس آج
خطبــه هــای نمازجمعــه تبریــز  اظهــار داشــت: بیانیــه تاریخــی 
امــام خمینــی )ره( در فروردیــن ســال 1358 در حمایــت از ارتــش 
ــه صــورت جــاودان در پیشــانی ایــن  ــران ب جمهــوری اســامی ای
ارتــش قهرمــان خواهــد درخشــید و برداشــت مــا از ایــن بیانیــه 
تاریخــی ایــن اســت کــه ارتــش از مــردم و بــا مــردم اســت و مــردم 

نیــز بایــد پشــتیبان ارتــش باشــند.
ــروی  ــپاه، نی ــش، س ــان ارت ــی می ــچ تفاوت ــا هی ــزود: م وی اف
ــم بلکــه  ــی و ســایر نیروهــای مســلح نمی بینی ــی، مرزبان انتظام
ــاب  ــپرکرده انق ــد و سینه س ــازوان قدرتمن ــا ب ــن نیروه ــه ای هم

ــتند. ــر اســامی هس کبی
فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی لشــکر 21 حمــزه آذربایجــان شــرقی  
ــه  ــگ و حمل ــروع جن ــدو ش ــش در ب ــه ارت ــن وظیف گفت:اولی
دشــمن، متوقــف کــردن دشــمن و تثبیــت نیروهــای متخاصــم 

ــود. ب
ــات آفنــدی، پدافنــد مناســب اســت کــه  وی افزود:الزمــه عملی
لشــکر همیشــه قهرمــان 21حمــزه در 8 ســال دفــاع مقــدس، در 
هــر دو ایــن مــوارد نقــش اساســی و کلیــدی را بــازی مــی کــرد.

فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی لشــکر 21 حمــزه آذربایجــان شــرقی 
ادامــه داد:لشــکر 21 حمــزه سیدالشــهدا)ع( آذربایجــان شــرقی، بــا 
ــی  ــداری و پادررکاب ــاز، والیتم ــم 69۰۰ شــهید و 25۰۰۰ جانب تقدی
خــود را نســبت بــه انقــاب ثابــت کــرده و باعــث افتخــار خطــه 

اســتان  اســت.
ــزود:  ــل، اف ــرقی و اردبی ــان ش ــش در آذربایج ــی ارت ــد نظام ارش
ــی در  ــروی دریای ــی، نی ــگ تحمیل ــاز جن ــس از 67 روز از آغ پ
ســه مجموعــه عملیــات کــه منتــج بــه عملیــات مرواریــد شــد، 
ــی،  ــروی هوای ــکان و پشــتیبانی نی ــاو پی ــا رشــادت ن ــت ب توانس
ســکوهای نفتــی البکــر و االمیــه عــراق را بــه طــور کامــل منهدم 

کنــدد.
وی بیــان کــرد: سپیدپوشــان نیرویــی دریایــی در هشــت ســال 
دفــاع مقــدس توانســتند نیــروی دریایــی عــراق را بــه طــور کامــل 
از صحنــه نبــرد حــذف کننــد و در ســایه ایــن رشــادت هــا بــود 
کــه تــا پایــان جنــگ، رژیــم بعثــی نتوانســت تحــرك چندانــی در 

دریــا داشــته باشــد.
امیــر ســرتیپ دوم شــفیعی گفــت: برابــر آمــار، نیــروی دریایــی 
ــد  ــزار فرون ــدود 12 ه ــدس ح ــاع مق ــال دف ــت س ــول هش در ط
کشــتی تجــاری و نفــت کــش را در بیــش از 15۰ عملیــات 
اســکورت کــرده کــه در نتیجــه آن نزدیــک بــه 3۰۰ میلیــون تــن 
کاالی مــورد نیــاز کشــور در زمــان جنــگ از طریــق دریــا تامیــن 

شــده اســت.

اعام شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی تصریح 
کردنـد: مـردم تبریـز و آذربایجان از دولت و ریاسـت 
جمهـوری می  خواهند بـرای برخورد با گرانفروشـی 

و نابسـمانی های بـازار اقـدام جدی و عملی شـود.
امـام جمعـه تبریز اظهـار کردند: دولتمـردان باید 
بـه مشـکات اقتصـادی و معیشـتی مـردم بیش از 
پیـش توجـه و حساسـیت داشـته باشـند و بـرای 
حـل مشـکات معیشـتی بـه ویـژه تـورم و گرانـی 

اقـدام عملـی کنند.
دیگـری  بخـش  در  تبریـز  نمازجمعـه  خطیـب 
از سـخنان خـود بـه اشـاره بـه پیـام تاریخـی امـام 
خمینـی )ره( در 28 فروردیـن سـال 1358درباره این 
نیـرو و نـام گـذاری 29 فروردیـن بـه نـام روز ارتـش 
در تاریـخ  جمهـوری اسـامی ایـران گفتنـد: ارتـش 
جمهـوری اسـامی ایـران بـا هدایت هـای 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.
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
بـه شـعارهای دوران  اشـاره  بـا  آذربایجـان شـرقی 
پیـروزی انقـاب اسـامی، تصریـح کردند: شـناخت 
زمـان  در  مـردم  بصیـرت  و  مـردم  از  راحـل  امـام 
ملـت  فدایـی  را  ارتـش خـود  باعـث شـد  انقـاب 
بدانـد و مـردم نیـز در پاسـخ آن هـا، شـعار ملـت 
فـدای ارتـش را در خیابان هـا طنیـن انـداز کردنـد 
چـون ارتـش مایـه عـزت و  افتخـار کشـور بـوده و 

هسـت.
از  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
اینکـه عـده ای ناآگاه در مـاه های ابتدایـی انقاب 
اسـامی 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 انقـاب اسـامی امیر سـپهبد 
اسـامی  جمهـوری  ارتـش  فرماندهـان  از  قرنـی 

. ست ا
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان  بـا 
 28 روز  پیـام  در  )ره(  امـام خمینـی  اینکـه  بیـان 
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 خیابان هـا بیاینـد تـا قـدرت 

خـود را بـه نمایـش بگذاریـد.
آذربایجـان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
فداکاری هـای  و  رشـادت ها  یـادآوری  بـا  شـرقی  
ارتـش در همـه دوران هـا بـه ویـژه دفـاع مقدس، 
دفـاع  سـال  هشـت  طـول  در  ارتـش  گفتنـد: 
شایسـته  کـه  داد  نشـان  خوبـی  بـه  مقـدس 
انقـاب  کبیـر  بنیانگـذار  حمایت هـای  ایـن 
اسـامی بـوده اسـت تـا جایـی کـه مقـام رهبری 
ایـن ارتـش را ارتـش حـزب اهلل و شـجره طیبـه 

کردنـد. نامگـذاری 
وحـدت  اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
نیروهـای مسـلح رمز پیروزی اسـت، تصریـح کردند: 
آنچـه کـه امـروز مـی بینیـم و بـه آن مـی بالیـم 
سـپاه،  ارتـش،  از  اعـم  مسـلح  نیروهـای  حضـور 
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 15 تـا 
21 رمضـان اسـت و از خیـران خواسـت در جشـن 
غیرعمـد  جرایـم  زندانیـان  آزادی  بـرای  گلریـزان 

همـت کننـد.
شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
روز  رمضـان   19 اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه   در 
الباغـه  نهـج  گفتنـد:  اسـت،  الباغـه  نهـج 
کتـاب فرهنـگ سـاز اسـت و بایـد از آن اسـتفاده 
مناسـب شـود بـر ایـن اسـاس حداقـل یک شـب 
در مسـاجد درس  نهـج الباغـه بـرای جوانـان و 

شـود. ارائـه  نمازگـزاران 

میز خدمت ریاست تعزیرات 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 تبریز در مصالی اعظم حضرت امام )ره(
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 به مناسبت 21 رمضان
 شهادت حضرت علی )ع(

2 اردیبهشت سالروز تاسیس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

تکریم مددجویان در اولویت امدادرسانی ها

مـی کـرد. امـا شمشـیر او به طـاق اصابـت کرد و خطـا نمود.
 ابـن ملجـم مـرادی، تیـره روزتریـِن مردمـان کـه در تاریک اندیشـی و 
فضیلـت سـوزی گوی سـبقت ربـوده بود، بـه آن حضرت نزدیک می شـود 
و شمشـیر زهرآلـود خـود را بـر فرق مبـارك آن رهبـر آزاده فرود مـی آورد؛ 
ضربتـی کـه بـه جای زخـم عمروبن عبدود می نشـیند و تا جای سـجده 
را مـی شـکافد. آن ضربت دیـن را از وجود علی)ع(، محروم کرد. انسـانیت را 

در سـوگ رهبـری واال نشـاند و عدالـت را بی مقتدا سـاخت.
ُفزُْت و رَبِّ الَْکْعَبۀ

مسـجد کوفـه، آن شـب نظـاره گـر آخریـن مناجـات و نمـاز 
مـوالی پارسـایان بـود. علـی)ع( دیگـر خـود را آزاد مـی دیـد. بـه 
از رنـج هـا و دردهایـی کـه  بـود. دیگـر  آسـتانه وصـال رسـیده 
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 
کـرد: بِْسـِم اهللِّ َوبِـْااهللِّ َو َعلَـی ِملَِّۀ َرُسـوِل اهللِّ ُفـزُت و رَبِّ الَْکْعَبۀ؛ 

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 مهربانـی و لطـف رو به او کـرد و گفـت: ای ابن ملجـم، آیا به 
تـو مهربانـی نکـردم؟... آیا بـرای تو امام بـدی بودم تـا مرا 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 مهربانی 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 ضربـه او را قصاص 
کـن و اگـر زنـده مانـدم خـود مـی دانم که بـا او چـه کنم و مـن به عفو 

سزاوارترم«.
وصیت  امام علی )ع( در آخرین لحظات

حضرت علـی  ) ع  ( در واپسـین  لحظـات  زندگی  نیز بـه  فکر صاح  
و سـعادت  مـردم  بـود و بـه  فرزنـدان  و بسـتگان  و تمـام  مسـلمانان  
چنیـن  وصیـت  فرمـود : » شـما را بـه  پرهیـزکاری  سـفارش  می کنـم  
و بـه  اینکـه  کارهـای  خـود را منظـم  کنیـد و اینکـه  همـواره  در فکر 
اصـاح  بیـن  مسـلمانان  باشـید. یتیمـان  را فرامـوش  نکنیـد ، حقوق  
همسـایگان  را مراعـات  کنیـد. قـرآن  را برنامـه ی  عملـی  خـود قـرار 

دهیـد. نمـاز را بسـیار گرامـی  بداریـد کـه  سـتون  دین  شماسـت  .«
بدیـن ترتیـب حضـرت  علـی  )ع ( در 21 ماه  رمضان  به  شـهادت  رسـید 
و در نجـف  اشـرف  بـه  خاك  سپرده شـد ، و مـزارش  میعادگاه  عاشـقان  حق  

و حقیقت  شـد.
 منبع:

علـی از زبـان علی )زندگانـی امیرمومنان علی )ع(( - دکتر سـید جعفر 
شـهیدی - انتشـارات علمی و فرهنگی - سال 1399

انقـاب و کشـور را برعهـده بگیـرد؛ یعنی سـپاه پاسـداران همـان حلقۀ مفقـوده ای بـود که در 
انقابهای پیشـین وجود نداشـته اسـت.

امـا پـس از پیروزی انقاب اسـامی نیز، ملت ایـران به جای حذف نیروهای انقـاب، به مرور 
زمـان ضـد انقاب را از صحنه خـارج کردند. بنابراین عوامل اصلی موفقیت انقاب عبارتند از:

الف( هوشـیاری مردم و درس آموزیهایشـان از انقابهای پیشـین، و در نتیجه دوری جستن از 
تفرقه، با شـناختن دوسـت از دشـمن در صفوف انقاب؛ب( رهبری روحانیت متعهد و تجلّی آن 
در والیـت فقیـه جامع الشـرایط و آگاه به مسـائل روز؛ج( پدیدار شـدن نهـادی مردمی که از متن 
انقـاب 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 انقاب اسامی است.

خاصه گزیدة زیر برای درك ابعاد وسیع توطئه های دشمنان بیان گردیده است.
ـ 5 / 12 / 1357: تصرف پادگانهای پیرانشـهر و پسـوه و مهاباد به دسـت عوامل حزب منحلۀ 
ـ اسـفند 1357: آغاز  ـ 24 / 12 / 1357: اعـام موجودیـت حزب منحلۀ خلق مسـلمان؛  دموکـرات؛ 
ـ اوایل  حرکت خلق عرب در اسـتان خوزسـتان و اشـغال چندین سـاختمان اداری در خرمشـهر؛ 
ـ اواخـر فروردیـن 1358: غائلۀ نقده که  فروردیـن 1358: وقـوع غائلـۀ اول گنبـد و ترکمن صحـرا؛ 
ـ 3 / 2 / 1358: به  بـا برگـزاری راهپیمایـی حـزب دموکرات تبدیل به درگیـری گسـترده ای شـد؛ 
ـ 12 / 2 / 1358: به شـهادت رسـاندن  شـهادت رسـاندن سـپهبد قرنی به دسـت گروهک فرقان؛ 
ـ 5 / 3 / 1358: سـوء قصد نافرجام به حجت  اسـتاد مرتضـی مطهری به دسـت گروهـک فرقـان؛ 
ـ 9 / 3 / 1358: غائلـۀ مجـدد خلق عـرب در  االسـام والمسـلمین آقـای هاشـمی رفسـنجانی؛ 
ـ 1۰ / 8 / 1358:  ـ 4 / 6 / 1358: بـه شـهادت رسـاندن حاج مهدی عراقـی و فرزنـدش؛  خرمشـهر؛ 
ـ 27 / 9 / 1358: به شـهادت  به شـهادت رسـاندن آیـت اهلل قاضی طباطبایی، امام جمعۀ تبریـز؛ 
ـ اوایـل آذر 1358: ایجـاد بلوا و  رسـاندن آیـت اهلل دکتـر محمـد مفتح به دسـت گروهک فرقـان؛ 
آشـوب در تبریـز از طـرف حـزب خلـق مسـلمان؛ اواخـر آذر 1358: تقویت ضد انقابیـون ُکرد و 
تحویـل مناطقـی که سـپاه پاکسـازی کرده بـود به آنـان، به دلیل عملکرد سـوء هیـأت اعزامی 
ـ 2۰ / 1 / 1359: قطـع رابطـۀ سیاسـی ایـران و امریـکا بر اثر جاسوسـی و هدایت  ُحسـن نیـت؛ 
ـ 5 / 2 / 1359: حملۀ نظامی امریکا به ایران در طبس  توطئه ها از سـوی سـفارت امریکا در ایران؛ 
ـ 1 / 3 / 1359: شـروع محاصرة اقتصادی ایران از طرف بازار مشـترك  و شکسـت مفتضحانۀ آن؛ 
ـ 31  ـ 21 / 4 / 1359: کشـف توطئۀ کودتای پایگاه هوایی نوژة همـدان؛  اروپـا در اثـر فشـار امریکا؛ 
ـ 14 / 12 / 1359:  / 6 / 1359: آغـاز تهاجـم نظامـی رژیـم بعث عراق به جمهـوری اسـامی ایـران؛ 
ـ 3۰  ـ 25 / 3 / 136۰: اعام راهپیمایـی از طرف جبهۀ ملّی؛  غائلـۀ بنـی صدر در دانشـگاه تهـران؛ 
ـ 6 / 4 / 136۰:  / 3 / 136۰: اعـام راهپیمایـی از طـرف منافقیـن و آغاز حرکتهای مسـلحانۀ آنهـا؛ 
ـ 7 / 4 / 136۰: انفجار دفتر مرکزی  ـ دام عـزه؛  سـوء قصـد نافرجـام به حضرت آیت اهلل خامنـه ای 
ـ 8 / 6 / 136۰:  حزب جمهوری اسـامی و شـهادت آیت اهلل دکتر بهشـتی و 72 تن از یاران امام؛ 
ـ 14 / 6 / 136۰: به شهادت  انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت مظلومانۀ آقایان رجایی و باهنر؛ 
ـ 2۰ / 6 / 136۰: به شـهادت رسـاندن آیت اهلل مدنی، امام جمعۀ تبریز  رسـاندن آیت اهلل قدوسـی؛ 
ـ 7 / 7 / 136۰: توطئه در ایجاد سـانحۀ هوایی برای فرماندهان عالیرتبۀ  )اولین شـهید محراب(؛ 
ـ 7 / 7 / 136۰: به شـهادت رسـاندن  کشـور و شـهادت آنـان )نامجو، فاحـی، کاهدوز، فکـوری(؛  
ـ 2۰ / 9 / 136۰: به شهادت رساندن آیت اهلل دستغیب،  حجت االسام والمسلمین هاشمی نژاد؛ 
ـ 11 / 4 / 136۰: به شـهادت رساندن آیت اهلل صدوقی،  امام جمعۀ شـیراز )دومین شـهید محراب(؛ 
ـ 23 / 7 / 1361: به شـهادت رسـاندن آیت اهلل اشـرفی  امام جمعۀ یزد )سـومین شـهید محراب(؛ 
اصفهانی، امام جمعۀ کرمانشـاه )چهارمین شـهید محراب سـال 1363: تاش برای قطع صادرات 
ـ بهـار 1365: طرح  نفـت از جزیـرة خـارك و فلج کـردن اقتصاد ایـران در حین جنگ تحمیلـی؛ 
مشـترك عراق و امریکا برای انسـداد تنگۀ اسـتراتژیک هرمز به وسـیلۀ گسـترش دامنۀ حمات 
ـ سـال 1365: ناامنی خلیج فارس و اسـکورت کشتیهای کویتی توسط امریکایی  از سـوی عراق؛ 
ـ 12 تیر  ـ چندیـن نوبـت اقـدام بـه هواپیمـا ربایی و بمبگـذاری در نقاط مختلـف کشـور؛   هـا؛ 
1367: انهدام هواپیمای مسـافربری جمهوری اسـامی ایران در آسـمان خلیج فارس توسـط ناو 

امریکایی وینسنس.
آنچـه ذکر شـد بخشـی از اقدامهـای خصمانـۀ ابرقدرتها در برانـدازی نظام نوپـای جمهوری 
اسـامی ایران بوده اسـت. سـپاه پاسـداران عـاوه بر جنبـۀ بازدارندگی تحرکات دشـمن، با ایجاد 
امیدواری در ملت، ضریب امنیت اجتماعی را افزایش داده و معادالت دشـمنان را در ایجاد تهدید 
نظامـی علیـه نظـام مقدس جمهوری اسـامی ایـران بر هم زده اسـت. همچنین افتخـار بزرگ 
سـپاه آن اسـت که مؤلفه اصلی و مرکز ثقل همۀ نیروهای وفادار به اسـام انقاب 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 مراحل سـخت و سرنوشـت سـاز دوران پر تب و تاب انقاب و جنگ 
تحمیلی بگذرد و عزت، عظمت و اقتدار انقاب، نظام و کشور حفظ و تضمین شود. به تعبیری 
دیگر سـپاه نهادی جوشـیده از متن مردم، برای دفاع از ارزشـهای واالی انقاب اسـامی و مقابله 

با تهدیدات علیه آن اسـت.
بخشـی از اقدامها و عملکرد درخشـان این نهاد در راه حفظ آرمانهای بلند اسـام و انقابـ  
کـه بـرای اجرای هر بند آن شـهدای عزیز و گرانقدر فراوانی تقدیم شـده اسـت - بیـان می گردد:

ـ جلوگیری از سـقوط شـهرهای سـنندج، پاوه  ـ حضور در دفع غائلۀ گنبد و ترکمن صحرا؛ 
ـ پاکسـازی و آزادسـازی کلیه شـهرهای کردسـتان و  و نقـده بـه دسـت گروهکهای ضد انقاب؛ 
ـ برقـراری امنیت در مرزهای شـمال غرب کشـور، و  آذربایجـان غربـی از لـوث وجـود ضدانقاب؛ 
ـ مقابله با  مردمـی کـردن امنیـت و از بیـن بـردن زمینه های فعالیت ضـد انقاب در منطقـه؛  
ـ خنثی سازی فتنه گروهک  غائلۀ سیسـتان و بلوچسـتان و جلوگیری از سـقوط شـهر زاهدان؛ 
ـ مقابله با بحران شهرهای  ـ دفع فتنه خوانین قشقایی در استان فارس؛  خلق مسلمان در تبریز؛ 
ـ حضور بـه موقع در حادثـۀ طبس برای  خرمشـهر و آبـادان و دفـع فتنـه گروهک خلق عـرب؛ 
ـ خنثی سـازی و انهـدام گروهک فرقان؛ کشـف کودتای نظامی  مقابلـه با تجـاوز نظامی امریکا؛ 
ـ خنثی  ـ دسـتگیری عناصر و سـرکردگان حزب منحله و وابسـتۀ توده؛  نوژه و انهدام شـبکه آن؛ 
ـ مقابله با توطئه های منافقیـن در خارج  سـازی توطئه مشـترك منافقین و بنی صدر معـزول؛ 
ـ خنثـی سـازی فتنۀ کمونیسـتها در جنگلهای آمل بـه منظور تصرف شـهر آمل؛ـ   از کشـور؛ 
ـ خنثی سـازی توطئه های سـوءقصد به  خنثـی سـازی توطئه هـای هواپیماربایـی در کشـور؛ 
ـ تعقیب و به هاکت رسـاندن نیروهـای ضدانقـاب در مناطق مرزی  شـخصیتهای مملکتـی؛ 
ـ پاکسـازی مناطق آلوده و باراندازهای اشـرار و قاچاقچیان مواد مخدر در جنوب و شـرق  کشـور؛ 
ـ ایجاد شـبکۀ اطاعاتی و امنیتی مناسـب در کشـور که مبنایی برای تشـکیل وزارت  کشـور؛ 
ـ دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و اسـتقال کشـور و دفع تجاوز عراق در طول  اطاعات شـد؛ 
ـ جذب و  هشـت سـال دفاع مقدس ملت شـریف و سـرافراز ایـران همراه با دیگـر قوای مسـلح؛ 
ـ حضور قدرتمندانه  سـازماندهی نیروهای داوطلب بسـیج به منظور دفاع از دستاوردهای انقاب؛ 
در خلیـج فـارس و جزایـر ایرانی برای برقراری امنیت و تحقق اسـتراتژی بازدارندگی و ممانعت در 
ـ عملیات امدادرسـانی به مناطق آسـیب دیدة ناشـی از حمات هوایی،  برابر اقدامهای ابرقدرتها؛ 
ـ عملیات امدادرسانی به  موشـکی و شـیمیایی عراق به اهداف غیرنظامی در طول دفاع مقدس؛ 

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 انقاب ختم نشـد، بلکه هنگامی کـه رژیم عراق 
به منظور تصرف بخشـی از کشـور جمهوری اسـامی ایران تهاجم همه جانبه خود را آغاز کرد 
و بخشـهایی از میهن اسـامی را به تصرف خود درآورد، سـپاه پاسـداران بود که با بضاعت اندك 
خـود مـردم را سـازمان داد و همـراه با برادران ارتش جمهوری اسـامی به مقابله با تعرضهای عراق 
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 تجربیات و برکات 
بسـیار باالیی برخوردار گردید که به قیمت عروج بهترین یاران و فرماندهان سـپاه و فرزندان عزیز 
ملـت بزرگـوار ایران 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 
انقابید. شما فرزندان دفاع مقدس و پرچمداران عزت مسلمین و سپر حوادث این کشورید. شما 
یـادگاران و همسـنگران و فرماندهان و مسـئوالن بیداردالنی بـوده اید که امـروز در قرارگاهِ محضر 
حـق مـأوا گزیـده انـد... ولی من به طـور ِجّد و اکید می گویـم که انقاب و جمهوری اسـامی و 
نهاد مقدس سپاه پاسداران انقاب اسامی، که بحق از بزرگترین سنگرهای دفاع از ارزشهای الهی 

نظـام ما بـوده و خواهد بود.« )صحیفه امـام؛ ج 21، ص 133  134.(
منبع: 

سـپاه پاسـداران انقاب اسامی، در اندیشه امام خمینی)س(، تبیان آثار موضوعی، دفتر سی 
و سـوم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(، مقدمه

خبرنگار آدینه تبریز:
ــرام و  ــه اک ــبت هفت ــرقی بمناس ــداد آذربایجان ش ــه ام ــرکل کمیت مدی
تکریــم خیریــن پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه تبریــز بــه ســخنرانی 

پرداخــت.
غامعلــی مامهــدی در جمــع نمازگزاران جمعــه تبریز در تشــریح برنامه 
هــای کمیتــه امــداد اســتان بــرای مــاه رمضــان اظهــار داشــت:  طــرح اکــرام 
ایتــام و محســنین از برنامــه هــای محــوری کمیتــه امــداد در مــاه رمضــان 
اســت. بــا توجــه بــه مشــکات اقتصــادی جامعه نیــاز بــه همراهــی خیران 

و حامیــان بیــش از پیــش احســاس مــی شــود.
ــع 1۰۰ هــزار بســته معیشــتی  ــارك رمضــان توزی ــاه مب ــزود: در م وی اف
بیــن مددجویــان در قالــب 28 رزمایــش در ســطح اســتان را برنامــه ریــزی 

کــرده ایــم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر اینکــه تکریــم 
مددجویــان در اولویــت امدادرســانی هــای ماســت، گفــت: آمــاده دریافــت و 

توزیــع کمــک هــا و جیــره هــای خیــران و مــردم عزیــز هســتیم.
وی ادامــه داد: 28۰۰ بیمــار صعــب العــاج تحــت حمایــت کمیتــه امــداد 

اســتان هســتند کــه چشــم انتظــار کمــک های مــردم هســتند.
ــز  ــگی مراک ــی همیش ــدردان همراه ــرد: ق ــان ک ــر نش ــدی خاط مامه

ــتیم. ــران هس ــوکاری و خی نیک
وی اضافــه کــرد: توزیــع 45۰ هــزار پــرس غــذای گــرم بیــن مددجویــان 

کمیتــه امــداد اســتان از دیگــر برنامــه هــا در مــاه رمضــان اســت.
ــرکل کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی گفــت: ســال گذشــته 48۰  مدی
میلیــارد تومــان مســتمری بــه مددجویــان تحت حمایــت اســتان پرداخت 

شــده بــود.
وی بیــان داشــت: 14 هــزار و 3۰۰ دانــش آمــوز تحــت حمایــت کمیتــه 

امــداد اســتان مدیــون کمــک هــای مــردم و خیــران هســتند.
مامهــدی همچنیــن گفــت: کمیتــه امــداد متعلــق بــه مــردم اســت و 

منتظــر پیشــنهادات و انتقــادات و کمــک هــای مــردم هســتیم.
وی در پایــان گفــت: از نماینــده معــزز ولــی فقیه در اســتان حضــرت آیت 
اهلل آل هاشــم تشــکر ویــژه دارم کــه پــدر معنــوی اســتان و کمیتــه امــداد 
هســتند. از اســتاندار آذربایجان شــرقی نیــز تشــکر مــی کنــم کــه دغدغــه 

ــت دارند. ــع محرومی رف

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. 

برای تبیین و تشریح موضوع مذکور مطالبی در قالب چند 
نکته مطرح می شــود: نکته اول تمام کماالت وجودی بالذات 
و باالصاله از آن خدای تبارك 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( برای خدا اســت1 مثــل اینکه می گوییم خدا 
علی االطاق عالم اســت ، خدا قادر محض است خدا سمیع و 
بصیر و حکیم و علیم است در ردیف و یاکنار کماالت اطاقی 
کــه بر ذات خــدای تبارك و تعالی در ضمــن آیات و روایات 
اطاق می شود بیان هم یکی از کماالت وجودی خداوند است 
اصا تخم بیان را خداوند در عالم هســتی کاشته است، مبدا 
و منشــا همه کماالت وجودی علی الخصوص مسئله تبیین و 

بیان در این سلسله عالم هستی ذات تبارك 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 البیان«2 در آیه 
مذکــور به داللت مطابقی) نه به داللت تضمنی یا التزامی که 
مشــکل زبان شناسی در آن باشــد( و صراحتا در مورد خدای 

تبارك و تعالی بحث بیان آمده است.
نکته سوم

طبق نظریه شخص ماصدرا، مسئله بیان و تبیین حقایق 
عالم هستی در فضای خداوند تعالی یک مفهوم ذی تشکیکی 

و ذی مراتب است.
 منظور از ذی مراتب 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 بیان3، و 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 

علی 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 علیک الکتاب تبیانا لکل شيء وهدی ورحمه وبشری 
للمســلمین )و ما بر تو این کتاب )قرآن عظیم( را فرستادیم 
تا حقیقت هر چیز را روشــن کند و برای مسلمین هدایت و 
رحمت و بشارت باشد.(4 جوهر بنیادین قرآن و گوهر معرفتی 
آن »تبیانا لکل 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 براین 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 اصا نقض غرض فرایند هدایت است
جناب شــعیب پیامبر، لقبش خطیــب االنبیا بود جرمش 
جهــاد تبیین بود گفتند او زیاد حرف می زند چاره چیســت 
»اخرجوه من قریتکم التي فیها اصا شــعیب را تبعید علمی 
کردند حضرت ابراهیم با اســتدالل و احتجاج به جنگ نمرود 

رفت
همچنین موســی وهارون با ابزار استدالل به جنگ فرعون 
رفتنــد » اذهبا إلــی فرعون إنه طفی قوال له قــوال لینا لعله 

یتذکر أو یخشی« 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 ترك ظلم کند(.
قــول لین هم همان رحمت الهی اســت که بســتر و بازه 

چرخش معرفتی و است.
پیامبر عظیم الشان اسام که خاتم نبوت است حتما خاتم 
رسالت هم خواهد کسی که خاتم رسالت است خاتم کتابت و 

جهادتبیین هم خواهد بود.
در قرآن در فضای معرفتی در مورد شــخص پیامبر اسام 

قابل تبیین و تشریح است:
فضای اول، فضای صفات ســلبی برای پیامبر است )یعنی 

پیامبر حق حضور در این ا فضاها را ندارد(: 
1. وما أنت علیهم بوکیل 6

کار تربیتی با وکالت ناسازگاری منطقی دارد، پیامبر وکیل 
و پلیس خدا نبود کار امنیتی نداشت مربی عالم هستی بود

2. ومــا جعلناك علیهــم خیار و ما تو را نگهبان ایشــان 
نکردیم(7

 3. لســت علیهم بمصیر )تو مسلط و توانا بر )تبدیل کفر 
و ایمان( آنها نیستی(8

4. وما أنت علیهم بجارد و تو بر آن مردم، جبار و مســلط 
نیستی(9

پــس طبق فرمایش قــران این موارد فضای ســلبی برای 
پیامبــر هســتند، آنچه که فضای ثبوتی برای پیامبر اســت 
)فضــای دوم معرفتی قرآن می فرماید: وما علی الرســول إال 
الباغ المبین1۰ ) بر رســول جز آنکه به آشکار تبلیغ رسالت 

کند تکلیفی نیست.(
اگر ســوال شــود وجه بعثت پیامبر چیســت؟ جواب این 
نیست که گفته شود» وما ارسلناك اال رحمۀ للعالمین« بلکه 
جواب وما علی الرســول إال الباغ 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 رحمــۀ من اهلل لنت لهم 
ولــو کنت فظا غلیظ القلب النفضوا مــن حولک فاغف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوکل علی اهلل إن 
اهلل یحــب المتوکلین )به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان 
گشتی و اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق 
می شدند، پس از )بدي( آنان در گذر و برای آنها طلب آمرزش 
کن و )برای 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 عقانیت 

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 الذین یؤدون النبي یقولون هو 
أذن قــل أذن خیر لکم یؤمن باهلل ویؤمــن المؤمنین وخمۀ 
للذین آمنوا منکم والذین یؤدون رســول اهلل لهم عذاب ألیم 
)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 دردناك 

مهیاست.(12
این آیه ناظر به اصلی ترین وظیفه رهبران 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

1-سوره اسراء، آیه 11۰
2- سوره الرحمن، آیه 4

3- نحن امراء البیان 
4- سوره نحل، آیه 89

5- سوره طه، آیه 44-43
6-سوره انعام، آیه 1۰7

7-همان
8- سوره غاشیه، آیه 22 

9- سوره ق، آیه 45
1۰- سوره عنکبوت، آیه 18

11- سوره آل عمران، آیه 159 
12- سوره توبه، آیه 61

سلسله نشست های علمی 

خاستگاه وجایگاه وحیانی تبیین
)معاونت فرهنگی  اجتماعی دفتر نماینده ولی فقیه در استان(

ارائه کننده: حجت االسالم سیدصادق بنی فاطمه
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

 ) 2 اردیبهشت 1401 (
ــان  ــتیاني« در جری ــاء آش ــي افتخارالعلم ــرزا مصطف ــرور »می  ت

نهضــت مشــروطه )1288 ش(
رحلــت اســتاد برجســته و عالــم محقــق آیــت  اهللَّ »میــرزا مهــدي 

آشــتیاني« )1332 ش(
ــه فرمــان حضــرت  تشــکیل ســپاه پاســداران انقــاب اســامي ب

ــي)ره( )1358 ش( ــام خمین ام
درگذشت »سیدعبدالعلي علوي« محقق معاصر)1359 ش(

سالروز اعام انقاب فرهنگي )1359 ش(
مصر مواضع اسرائیل را بمباران کرد.)1349ش(

ــان دوم  ــن قهرم ــر ژاپ ــران 4-1 ب ــان ای ــال جوان ــی فوتب ــم مل تی
ــد.)1349ش( ــروز ش ــروه پی گ

کنفرانس حقوق بشر در تهران گشایش یافت)1347 ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) 20 رمضان 1443 (
ــي  ــه فرمانده   فتــح مکــه  معظمــه توســط ســپاهیان اســام ب

ــی)8ق( ــه روایت ــا ب ــر اســام بن پیامب
 دومین شب قدر

 وفات »ابن شجری بغدادی« ادیب و نحوی مسلمان)542 ق(
 درگذشت »یاقوت ِحَموی« جغرافیدان شهیر اسام)626 ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 
) 22 آوریل 2022 (

ــا در فلســطین  ــدر حیف ــه بن ــزدوران صهیونیســت ب ــه م   حمل
اشــغالي )1948م(

 تولد »امانوئل کانْْت« فیلسوف شهیر آلماني )1724م(

بیانات امام خمینی )ره( درباره شب قدر و نزول قرآن کریم:
»در وجه تسمیه »لیله القدر« علماء اختافاتی کردند، بعضی بر آنند 
که چون صاحب شرف و منزلت است، و قرآِن صاحِب قدر به توّسِط ملِک 
صاحِب قدر بر رسوِل صاحِب قدر برای اّمِت صاحب قدر وارد شده است، 
لیله القدرش گویند. بعضی گفته  اند که برای آن »لیلۀ قدر« به آن گویند 
که تقدیر امور و آجال و ارزاق مردم در این شب می  شود. بعضی گفته  اند به 
واسطه آن که از کثرت مائکه زمین تنگ شود، آن را قدر گویند.« )آداب 

الصاه )آداب نماز(، متن، ص 324(
»سید عابد زاهد رضی اهلَلّ عنه در اقبال فرماید: »بدان که این شب 
بیست و سوم از شهر رمضان، وارد شده است اخبار صریحه به اینکه لیلۀ 
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 لیلۀ قدر را برای 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 
لیلۀ القدر« فرمود: »به خدا قسم خبر می  دهم به تو و تعمیه نمی  کنم به 
تو. آن اول شب از هفت شب آخر است«. پس از آن از زراره نقل می  کنند 
که گفته آن ماهی که حضرت تعیین فرمود بیست و نه روز بود. پس از 
آن روایات دیگر نقل کنند که »لیلۀ قدر« شب بیست و سوم است، که 
از آن جمله اســت قضیه جهنی که معروف است.« )آداب الصاه )آداب 

نماز(، متن، ص 332(
، سید بن طاوس رضی اهلَلّ عنه در  »از آن جمله روایاتی است که عارف باهلَلّ
کتاب شریف اقبال نقل فرموده، می  فرماید: »در کتاب یواقیت، تألیف ابوالفضل 
بن محمد الهروی، یافتم اخباری در فضل لیله القدر«، تا آن که می  گوید از 
پیغمبر نقل است که فرمود: »موسی گفت: »الهی من قرب تو را می  خواهم.« 
فرمود: »قرب من از برای کســی است که بیدار باشد در شب  قدر«، گفت: 
»الهی رحمت تو را می  خواهم«، فرمود: »رحمت من برای کسی است که رحم 
کند فقرا را در شب قدر«، گفت: »خدایا من گذشتن از صراط را می  خواهم«، 
فرمود: »این برای کسی است که تصّدق کند به صدق ه ای در شب قدر« گفت: 
»خدایا از درخت های بهشــت و میوه ه ای آن می  خواهم«، فرمود: »این برای 
کسی است که تسبیح کند به تسبیح ه ای در شب قدر«، گفت: »خدایا نجات 
می  خواهم،« فرمود: »نجات از آتش؟« گفت: »آری«، فرمود: »این برای کسی 
است که استغفار کند در شب قدر«، گفت: »خدایا رضای تو را می  خواهم.« 
فرمود: »خشنودی من از برای کسی است که دو رکعت نماز بخواند در شب 

قدر«. )آداب الصاه )آداب نماز(، متن، ص 333 و 334(

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

جاذبه هاي گردشگري

نشست علمی »تبیین حقایق و 
ارزش های انقاب اسامی« در تبریز 

برگزار شد
معــاون فرهنگــی اجتماعــی دفتــر 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی، 
ــق  ــن حقای ــت علمی«تبیی ــت: نشس گف
ــز  ــامی« در تبری ــاب اس ــهای انق و ارزش

ــد. ــزار ش برگ
آدینــه تبربــز بــه گــزارش خبرگــزاری حوزه 
ــزاری  ــی از برگ ــرز اصول حجــت االســام فرام
نشســت علمی »تبییــن حقایق و ارزشــهای 
انقــاب اســامی« بــا حضــور حجت االســام 
و المســلمین ســید محمــد علی آل هاشــم 
ــرقی  ــه در آذربایجــان ش ــی فقی ــده ول نماین

خبــر داد.
وی خاطرنشــان کــرد: دومیــن نشســت 
اجتماعــی  فرهنگــی  معاونــت  علمــی 
ــه در آذربایجــان  ــی فقی ــده ول ــر نماین دفت
شــرقی بــا عنــوان »باشــگاه گفــت و شــنود 
اندیشــه هــا« بــا محوریــت همگرایــی 
جهــادی مراکــز فرهنگــی اجتماعی اســتان 
در تبییــن حقایــق و ارزشــهای انقــاب 
ــا ارائــه حجــت االســام ســعید  اســامی، ب
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــزاده عض علی
تبریــز   در محــل مجتمــع فرهنگــی کوثر 

ــزار شــد. ــز برگ تبری
ــر  ــی دفت ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
آذربایجــان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
ــران  ــن، مدی ــان از معاونی ــرقی در پای ش
اجتماعــی  و  فرهنگــی  مســئولین  و 
ــف،  ــز مختل ــتگاهها و مراک ــا، دس نهاده
فعالیــن فرهنگــی، اســاتید حــوزه و 
ــر حضــور در جلســه  ــه خاط دانشــگاه ب

تشــکر و قدردانــی کردنــد.

خمس واحدهای اضافی منزل
سـؤال7: اگـر 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.
 تاکسی اینترنتی

سـؤال8: اگر از تاکسـی تلفنی یا اینترنتی درخواسـت خودرو کنم 
ولـی بـه دلیل تأخیر بیـش از حّد )حـدوداً نیم سـاعت( از انجام کار 
منصرف شـوم و قبل از رسـیدن خودرو، محل انتظار را ترك 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.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 نماینــده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام 
جمعه تبریز گفتند: انتخاب شهرداري که با امانتداري 
بیگانه اســت، بزرگترین خیانت به شهروندان، شهر، 
کشور و نظام است و شورای شهر باید سکان هدایت 
شهر را به فردی بسپارد که امانتدار رأي ، اعتماد، محیط 

زندگي  و اخاق  و فرهنگ  مردم  باشد.
آدینه تبریز به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی حضرت حجت االسام 
والمسلمین ســید محمدعلی آل هاشــم در دیدار 
اعضای شورای شهر و شهردار جدید تبریز با تاکید بر 
اینکه یک شهر استاندارد باعث ایجاد حرکت اقتصادي 
و جذب ســرمایه گذاري است، گفتند: فردي که مي 
خواهد در جایگاه شهردار قرار بگیرد و سکان هدایت 
آبادي و ســازندگي شهر را در دست داشته باشد، باید 

براي مردم کار کند.
امــام جمعه تبریز پرهیز از کارهــاي زائد و بدون 
برنامــه را یکي از ویژگي هایي شــهردار تراز انقاب از 
منظر رهبری عنوان کرده و افزودند: شــهرداري ها باید 
برنامه هاي زائد و منحرف کننده و حرف هاي غیرمرتبط 
با کار را که عده اي به آن ها مبتا بودند و هستند، کنار 

بگذارند و فقط براي مردم کار کنند.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان داشتن 
ملکه تقوا را یکی دیگر از ویژگی ها دانسته و افزودند: 
تقوا زرهي اســت که اگر انسان آن را پوشید، تیرهاي 
زهرآگین فساد و گناه در او کارگر نخواهد شد و او را از 

پا نخواهد انداخت.
نماینده ولی فقیه در اســتان با تاکید بر داشتن 
روحیه مبارزه با فساد در مجموعه شهرداری و شخص 
شهردار تصریح کردند: همانطورکه رهبر انقاب تاکید 
فرموده اند در داخل تشــکیات شــهرداري با فساد 
مماشــات نکنید؛ چه فســادي که مربوط به بیرون 
شهرداري است و مي خواهد از ابزار شهرداري استفاده 
کند، چه فسادي که خداي نکرده در درون هسته اي 
از هسته هاي شــهرداري رخنه کرده باشد و در آن جا 

بخواهد گسترش پیدا کند.

امام جمعه تبریز افزودنــد: از منظر رهبر معظم 
انقاب هرگونه مماشات با فساد و میدان دادن به آن، 
زیر پاي شــخص شهردار را خالي و امکان ادامه کار را 

براي او دشوار خواهد کرد.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان امانتداري را 
از دیگر ویژگی های شهردار و شورای شهر تراز انقاب 
دانسته و گفتند: یکي  از مصداق هاي  مهم  امانتداري  
انتخاب  شــهرداران  امیــن ، قابل  اعتمــاد، باکفایت ، 
پاکدامن ، متدین ، شجاع ، ساده   زیست ، مردمدار و مقید 

به  انضباط مالي  است.
ایشان با بیان اینکه بودجه کان شهرداري بسیاري 
را براي دسترســي بــه این بیت المال وسوســه می 
کند، ادامه دادند: رهبر انقاب با تاکید بر پاکدســتی 
شهرداران می فرمایند شهرداري ها همواره در معرض 
افراد فرصت طلب و سودجو قرار دارند، اما ارتباط با مردم 
و دسترسي آسان آنان به مدیران شهرداري ها، موجب 

مي شود زمینه بسیاري از فرصت طلبي ها از بین برود.
نماینده ولی فقیه در استان اخاص در خدمتگزاري 
به مردم را متذکر شد و تاکید کردند: مجموعه شهرداري 
باید با برادري و همکاري مبتني بر منطق و قانون، براي 

خدمت رساني بیش از پیش به مردم تاش کنند.
امام جمعه تبریز اســتفاده از روشــهاي علمي و 
محققان برجسته دانشگاه ها در اداره شهر را ضروری 
خوانده و گفتند: رهبر انقاب تاکید فرموده اند » از علم 
و فکر و برنامه و اشــخاص عالِم استفاده کنید. هرچه 
مي توانید، عقول صاحبان عقــل را بر عقل خودتان 
بیفزایید و ذخیره عقاني خود را تقویت کنید تا بتوانید 

کارها را انجام دهید.
رئیس شــورای حوزه های علمیه استان در ادامه 
شناسایي نیازها و دغدغه هاي شــهروندان را مقدمه 
تحول بزرگ شهري دانسته و از اعضاي شورا و شهردار 
منتخب خواســتند با توجه ویژه به موضوع حاشیه 

نشیني اقدامی عملی و موثر داشته باشند.
امام جمعه تبریز بر همدلي، انسجام و صمیمیت 

بین اعضاي شورا و شهردار منتخب تاکید کردند.

شهرداران امانتداران رأي
 محیط زندگي  و فرهنگ  مردم  هستند

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ارســباران نام منطقه ای کوهســتانی در اســتان آذربایجان شــرقی اســت. 
ــی  ــران کم ــای شــمال ای ــه جنگل ه ــبت ب ــی نس ــه جنگل ــن منطق ای
ناشــناخته باقــی مانــده، ولــی از جملــه مکان هایــی اســت که درفهرســت 

یونســکو در ســال 2۰18 قــرار دارد.
جنــگل ارســباران در شــمال اســتان آذربایجــان شــرقی واقــع شــده 
ــاب  ــور به حس ــرب کش ــمال غ ــق ش ــن مناط ــی از زیباتری ــت و یک اس
می آیــد. در گذشــته ارســباران به محــدوده وســیعی از رود ارس حدفاصــل 
جلفــا تــا مغــان و کوه هــای ســبان، بزقــوش و ســهند گفتــه می شــد، 
امــا در حــال حاضــر بنابــر دالیــل مختلــف مثل تخریــب جنگل و مــوارد 
ایــن چنینــی، جنــگل مذکــور در مرز هــای شهرســتان کلبیــر، ورزقــان و 

اهــر محــدود شــده اســت.
جنــگل ارســباران در کل وســعتی در حــدود 8۰ هــزار و 427 متــر دارد 
کــه در کنــاره جنوبــی رود ارس گســترانده شــده اســت و دارای ویژگی هــای 
طبیعــی و حیوانــی زیــادی اســت. ســه طــرف منطقــه مذکــور را نیز ســه 
رود ارس در شــمال، ایلگنه چــای در غــرب و کلیبرچــای در شــرق احاطــه 
کــرده اســت و ســمت جنــوب جنــگل ارســباران نیز بــه ارتفاعات ســایگرام 

ــود. ــدود می ش مح
 چنــدی پیــش ســازمان یونســکو ایــن منطقــه را به عنــوان زیســت کره 
ــر ایــن کــه تحــت تاثیــر اقلیــم  معرفــی کــرد. ایــن زیســت کره عــاوه ب
مدیترانــه ای قــرار دارد، در شــعاع اقلیم هــای خــزری و قفقــازی نیــز واقــع 
شــده اســت و، چــون ارتفــاع زیــادی دارد، آب و هــوای متفاوتــی در آن حاکم 

اســت.
بــر اســاس میانگینــی 2۰ ســاله کــه از میزان بــارش شهرســتان کلیبر 
ــارش  ــر ب ــاالنه 461 میلی مت ــه س ــن منطق ــده اســت، در ای به دســت آم
ــرف اســت و همیــن موضــوع  وجــود دارد کــه اغلــب آن نیــز به صــورت ب
ــی در منطقــه ایجــاد شــده و  باعــث می شــود کــه جویبار هــای مختلف

ــد. ــه ارس بریزن به رودخان
گفتنــی اســت کــه بخشــی از تغذیــه آبــی این منطقــه نیز مربــوط به 
ــر اســاس آن تــوده ای مرطــوب روی بخشــی از  مه - بــارش می شــود کــه ب

منطقــه حاکــم می شــود.

جنگل های ارسباران

حضـرت آیت اهلل حاج سـیدعلی موالنا، فرزند 
آیـت اهلل سـید محمـد موالنـا از علمـای اعـام 
و فقهـای عالـی مقام برخاسـته از تبریـز در قرن 
چهاردهم هجری قمری اسـت. در شانزدهم ربیع 
االول 132۰ ق. دوم تیرمـاه 1281 ش. بـه هنگام 
حضـور پدر بزرگوارش در شـهر مقدس نجف، در 

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

حسـن خلـق ، رئـوف و مردمـدار، مهربـان و بردبار بوده اسـت.
از ایشـان آثـار علمی فراوانی به یادگار مانده اسـت از جمله: 1- تقریـرات دروس 
فقـه و اصـول آیـت اهلل العظمی حجت کوه کمـری 2- آثار المعاصـی 3- صحت و 
سـامت 4- لطائف االخبار 5- نصایح المعصومین علیهم السـام 6- چهل حدیث 
7- الفرق بین المرء و المراه فی االحکام 8- مرآه الحج 9- سـیره حسـنه 1۰- خدا 

نه طبیعت 11- تعدیل المیـزان و...
 وفـات آن عالـم ربانـی و روحانـی جلیـل القـدر در 22 شـوال ق. برابر با هشـتم 
آذرماه 1351 ش. به وقوع پیوسـت. پیکر  پاکش به شـهر مقدس قم منتقل و در 

قبرسـتان »ابو حسـین« به خاك سـپرده شد.
قدس اهلل نفسه الزکیه

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج سید علی موالنا

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

4- افطاری دادن 
این عمل در سیره معصومین)ع( بنحو کاملی مشاهده می شود. 
و از امام صادق)ع( روایت اســت که هنگامــی که حضرت امام زین 
العابدین)ع( روزه می گرفت دستور می داد گوسفندی را سر می بریدند، و 
آن را تکه تکه ساخته و در دیگ می ریختند، آن حضرت در وقت غروب 
به دیگها سر می زد و در حالی روزه داشت بوی آبگوشت را استشمام 
می نمود، آنگاه می فرمود: کاسه ها را بیاورید این کاسه را برای فان کس 
و دیگری را برای فان بکشید، و همینطور کاسه ها را پر می کردند تا 

آبگوشت به اتمام می رسید، آنگاه خود با نان و خرما افطار می کرد. 
5- توجه بیشتر به زیردستان و گذشت از خطای آنان 

از امام صادق)ع( روایت است که امام زین العابدین)ع( در ماه مبارك 
رمضان توجه خاصی به زیردستان و خدمتکاران خود داشت، و هرگاه 
یکی از آنها مرتکب خطایی می شد او را مورد عقوبت قرار نمی داد، و 
تنها گناه او را یادداشت می نمود، تا آنکه که شب آخر ماه رمضان فرا 
می رسید، همه آنان را گرد خود جمع می نمود، و کاغذهای خطایای 
آنان را بیرون می آورد و بر تک تک آنان می خواند و آنان به گناه خود 
اعتراف و اقرار می نمودند، پس از آن در میان ایشــان برمی خاست و 
می فرمود:» با صدای بلند بگویید: ای علی بن الحسین، همان خدایت 
نیز خطاهایت را شــمارش کرده است همانگونه که تو گناهانمان را 
شمردی، و در کتاب، تمام اعمال کوچک و بزرگ ثبت است، و همه 
اعمال در نزد او حاضر است همانگونه که اعمال ما در نزد تو حاضر 
بود) و تو بر آن ناظر بودی(، پس از ما درگذر همانگونه که تو امید عفو 
و گذشت داری، از ما درگذر تا که خدایت را بخشنده و رحیم یابی...ای 
علی بن الحسین، کوچکی مقام خود را در برابر خدای داور دادگری که 
به هیچ کس ظلم روا نمی دارد یادآور و از گناه ما درگذر،...« و حضرت 
در حالی که گریه و زاری می کرد مرتب این کلمات را می فرمود و آنان 
هم با وی هم آواز می شدند و می فرمود: بار خدایا تو به ما دستور دادی 
که از کسانی که به ما ظلمی روا داشتند درگذریم، ما بخود ظلم کردیم، 
پس از ما درگذر، که تو نســبت به آن سزاوارتری. تو به ما فرمودی که 
هیچ درخواست کننده ای را از در خانه هایمان رد نکنیم، ما به درگاه تو 
دست نیاز و درخواست بلند کرده ایم، و از تو طلب می نماییم، پس بر 
ما منت نه، و ما را محروم مساز... آنگاه رو به آنان می نمود و می فرمود: 

من از خطایای شما گذشتم، آیا شما نیز از من می گذرید؟ 
و آنان در پاسخ می گفتند: از تو گذشتیم ای آقای ما، و تو به ما 
هیچ بدی روا نداشتی، پس آن حضرت می فرمود بگوئید: بار خدایا: از 
علی بن الحسین درگذر، همانگونه که او از ما گذشت، و او را از آتش 
آزاد آن همانطوری که او ما را از بندگی رهانید، و آنان آمین گفتند، و 
حضرت فرمود: بروید که از شما گذشتم، و همگی شما را آزاد کردم، و 

همگی آنان را آزاد می فرمود.  
6- حفظ حریم دین و حرمت زمان 

حفظ عفت عمومی جامعه از جملــه مهمترین وظایف نظام 
اسامی است به عنوان نمونه حد شرابخوار 8۰ تازیانه است، ولی اگر در 
ماه رمضان شراب خورده شود حالت دیگری دارد، نجاشی شاعر در روز 
ماه رمضان شراب خورد، او را بنزد امیر المؤمنین آوردند، حضرت پس 
از یک شب زندان کردن او، و اجرای حد شرعی شرابخواری) 8۰ ضربه(، 
2۰ ضربه شاق اضافی، بخاطر شکستن حرمت ماه رمضان بر او زد. و 

در برخی روایات او پذیرای 39 ضربه اضافی بدان جهت شد. 
7- آزادی اسیران 

بنابر نقل برخی از روایات حضرت رسول اکرم در ماه رمضان تمامی 
اسیران را آزاد می ساخت.  البته این مربوط به حفظ مصالح عمومی 
اسام و مسلمین است و تشخیص آن به دست حاکم شرعی و ولی 

امر مسلمین است. 
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