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خبرنگار آدینه تبریز
املام جمعله تبریلز گفتنلد: طلرح مردمی سلازی و اصلاح یارانه ها 

موجلب می شلود وابسلتگی معیشلت ملردم بله دالر کاهلش یابد.
حضلرت حجت االسلام والمسللمین سلیدمحمدعلی آل هاشلم 
در خطبه هلای نملاز عبلادی و سیاسلی جمعله تبریلز که بلا حضور 
پرشلکوه نمازگلزاران در مصلای املام خمینلی)ره( تبریلز برگزار شلد، 
اظهلار کردنلد: ابتلدا از اسلتاندار آذربایجان شلرقی، فرمانلدار تبریلز و 
نهادهلای نظارتلی، امنیتی،صمت و جهادکشلاورزی کله خیلی تاش 
کردنلد، تشلکر ویلژه دارم که در ایلن روزهای توزیلع یارانه ها همه چیز 

را بله خوبلی مدیریلت کردند.
رئیلس شلورای فرهنلگ عموملی اسلتان بلا اشلاره به طلرح اخیر 
مرتبلط بله اقتصلادی کشلور گفتنلد: رملز موفقیلت این طلرح وفور 
کاالهلای اساسلی در بلازار اسلت از ایلن رو دولتیان باید بداننلد که اگر 
می خواهنلد ایلن طرح موفق باشلد باید کاالهای اساسلی در جامعه و 

بلازار بله وفلور باشلد وگرنه کنتلرل قیمت ها از دسلت ملی رود. 
املام جمعله تبریلز ادامله دادنلد: تلب و تاب هلای روزهلای اول در 
برخلی از کاالهلا برطلرف شلده اسلت وللی همچنلان مشلکاتی در 
رابطله بلا نانوایی هلا دیلده می شلود که به عنایت بیشلتر نیاز اسلت؛ 
مخصوصا این نانوایی هایی که آزادپز هسلتند باید آرد بیشلتر بگیرند 

کله البتله الحملداهلل صف هلای روزهلای اول کاهش یافته اسلت. 
املام جمعله تبریلز ادامله دادنلد: مشلکاتی در قیمت گوشلت و 
بعضلی از ملواد غذایلی وجلود دارد کله بلا عنایلت دوللت بایلد زودتر 

شلود.  حل 
رئیلس شلورای حلوزه های علمیه اسلتان با تاکید بلر اینکه اصا 
چلرا دوللت ایلن کار  را کلرد، توضیلح دادند: عللت ایلن کار این بود 
کله کسلی نتوانلد پلول یارانه را بلرای امر دیگلر صرف کنلد و هیچ 
خارجلی و قاچاقچلی دیگلر نتواننلد از حلق مللت بلرای خلود کاخ 

درسلت کند.  
نماینده ولی فقیه در اسلتان با قدردانی از صبر و شلجاعت انقابی 
اسلتان گفتند: مردم اسلتان با زمان شناسلی و  هوشلمندی تمام اجازه 
ندادند تا ضد انقاب از تبلیغات اسلتفاده کنند و با هوشلمندی تمام 

دوللت را همراهی کردند. 
ایشلان افزودنلد: طبق نظر کارشناسلان اقتصادی با ایلن طرح پایان 

قاچاق کاالهای اساسلی را در پیش خواهیم داشلت. 
رئیلس شلورای فرهنلگ عمومی اسلتان با بیلان اینکه کشلور  به 
صنایلع کارخانله آرد و گندم یارانه پرداخلت می کند، گفتند: با این کار 
حلدود ۳۰۰ و ۴۹۰ هلزار تن ماکارونی به خارج از کشلور صادر می شلد، 
اینلک تامین امنیت غذایی انجام گرفته و وابسلتگی معیشلت مردم 

به دالر کاهلش می یابد. 
املام جمعله تبریلز متذکر شلدند: با ایلن طرح نیازهای اساسلی 
کشلور بلا کمتریلن وابسلتگی بله دالر تامیلن خواهد شلد و پایان 
اختلال در افزایلش پایله پوللی و سودسلازی در بلازار سلرمایه رقم 

می خلورد. 
نماینلده وللی فقیله در اسلتان ادامه دادنلد: به صرفه شلدن تولید 
داخللی،  توزیلع عادالنله ثلروت از دیگلر مزایای این طرح اسلت که اگر 

کملی تحمل کنیلم به نتیجه می رسلیم. 
رئیلس شلورای حوزه های علمیه اسلتان خاطرنشلان کردند: البته 
دوللت هلم بایلد حلال و هلوای ملردم متدیلن و غیلور و کلم توقع را 

داشلته باشد. 
املام جمعله تبریلز به موضوعلات جهانی هفتله هم اشلاره کرده و 
گفتنلد: دوللت انگلیلس به همله اتباع خود توصیله کرده اسلت تا از 
هرگونله سلفر بله ایلران خلودداری کند و حتلی در اطاعیله ای گفته 

اسلت که املکان دارد اتبلاع بریتانیایلی )بریتانیایی- ایرانی( دسلتگیر 
و بازجویی شلوند.

ایشلان ادامله دادنلد: بلا توجه بله اینکله نماینلده اتحادیله اروپا در 
مذاکرات وین در بازگشلت از تهران مدتی در فرانکفورت بازداشلت شلد؛ 

پلیلس آلملان عللت این بازداشلت را علنا سلفر به ایران دانسلت. 
نماینلده وللی فقیله در اسلتان تصریلح کردنلد: همچنیلن سله 
شلهروند ایرانلی نیلز بله دلیلل مشلارکت در برنامه ریلزی در حمله به 
بلژیک دسلتگیر شلده اند که این هم قطعه ای دیگر از پازل دشلمنان 
اسلت به طوریکه دادگاه این سله شلهروند را با بهانه مشلارکت با اسلد 
اهلل اسلدی دیپلملات ایرانلی در اتریلش کله یکسلال پیلش بله اتهام 

واهلی بله ۲۰ سلال حبلس متهم شلده، دسلتگیر کرده اسلت.  
املام جمعله تبریز ادامه دادند: سلفر گزارشلگر سلازمان مللل برای 
بررسلی اقداملات بیلان واقعیلت نقلض حقوق بشلر به دلیلل اعمال 

تحریم هلای یلک طرفه اسلت. 
رئیلس شلورای حوزه هلای علمیه اسلتان بیلان کردند: ایلن اقدام 
برخی کشلورهای غربی کاری برای ایجاد موج ایران هراسلی اسلت که 

بله حلول قوه الهی نخواهند توانسلت بله اهداف خود برسلند.
نماینلده وللی فقیه در اسلتان در ادامه، فرارسلیدن سلوم خلرداد را 
ملورد اشلاره قرار داده و گفتند: ایلن روز را هیچ وقت نمی توان فراموش 
کلرد بله طوریکله آینده بلرای جوانلان اسلت از ایلن رو جوانلان و باید 
تاریلخ انقلاب و دفلاع مقلدس را با عزت حفلط کنند و بله قول رهبر 
انقاب، ما خرمشلهرها پیش رو داریم که شلاید جنگ نظامی نباشلد 

وللی سلخت تر از جنگ سلخت در جریان اسلت. 
خطیلب نملاز جمعه تبریلز افزودند: امروز هم مشلابه سلوم خرداد 
هسلتیم و اگلر بخواهیلم بلا وحلدت و همدللی می تلوان در مقابلل 
دشلمن ایسلتاد وللی الزمه آن وحلدت، همدللی و اطاعلت از فرامین 

مقام معظلم رهبری اسلت. 
رئیلس شلورای فرهنلگ عموملی اسلتان بلا بیلان اینکله اهلداف 

بهلره وری در ایلن هفتله حاکلی از آن اسلت کله انسلان بلا تلاش به 
موفقیلت می رسلد، گفتنلد: افزایش سلطح کیفلی تولید و اسلتفاده 
بهینله از زملان از جملله اثلرات بهلره وری اسلت و امیلد اسلت ارتقای 
کیفیلت محصلوالت ایرانی و رغبت ملردم به اسلتفاده از این تولیدات 

افزایلش یابد.
خطیلب نمازجمعله تبریلز بله روز ارتباطلات و  روابلط عموملی 
اشلاره کلرده و گفتنلد: روابط عمومی چشلم و چراغ یک اداره اسلت و 
امیدواریلم مسلووالن بله روابط عمومی خود بیشلتر توجله کنند زیرا 
روابلط عموملی جدای از سلایر تشلکیات اسلت و می توانلد در بطن 
جامعله حضلور داشلته و مشلکات را به گلوش مدیران می رسلاند. 

ایشلان توضیلح دادنلد: اگر روابلط عمومی یلک اداره انتقلادی را به 
گلوش مدیلر می رسلاند ناراحلت نشلوید بلکه یلک مدیر خلوب برای 
روابلط عموملی انتخلاب کنیلد تلا حلرف صادقانه بله شلما بگوید و 

چاپلوسلی نکند. 
املام جمعله تبریلز بله مناسلبت روز ملوزه هلم اشلاره ای کلرده و 
گفتند: میراث فرهنگی هر کشلور منحصر به آن کشلور اسلت تمام 
نسلل های پیشلین و فعللی در ارتبلاط بلا میلراث فرهنگلی اسلت و 

حفلظ ایلن آثلار بایلد ملورد توجه هملگان قلرار گیرد. 
رئیلس شلورای حلوزه های علمیه اسلتان بلا تاکید بر اینکله برای 
رسلیدن بله تقوا بایلد عادل بود، گفتند: برای رسلیدن بله عدالت باید 

مبلارزه بلا فقر، فسلاد و تبعیض کرد. 
املام جمعله تبریز ادامله دادند: صبر مردم در برابلر ناکامی ها بدون 
تبعیلض امکان اسلت تلا مادامی که تبعیض نباشلد و نلگاه متفاوت 

به اقشلار جامعه نباشلد مردم صبلر می کنند. 
خطیلب نمازجمعله تبریلز در اعام مناسلبت ها به ارتحال اسلتاد 
آیت اهلل فاطمی نیا اشلاره کرده و گفتند: او در تبریز متولد شلده بود و 

فرزنلد ایلن دیار اسلت و به حق یک انسلان اثرگلذار بود. 

املام در سلالهاي آخلر عمر خلود شلدیداً الغر و ضعیف شلده 
بلود و بله تعبیر یکي از افلرادي که املام را درآن روزگار دیلده بود از 
او چیلزي نمانلده بود جز سلرش، کنایه ازاینکه بدن کاماً فرسلوده 
ونحیلف شلده بلود. سراسلرزندگیش بله دشلواري وسلختي ورنلج 
آفرینلي گذشلته بلود. ودرسلالهاي آخر عمربلر میلزان محدودیت 
واحضلار وتهدیلد او اضافله ملي شلد کله ایلن خلود بر خسلتگي 

ورنجلش ملي افزود.
 روزي منصلور بله وزیلر دربلارش » ربیع « گفلت همین اکنون 
جعفربلن محملد )امام صلادق) علیه السلام(( رادراینجلا حاضر کن .

 ربیلع فرملان منصور را اجلرا کرد حضرت صادق) علیه السلام( 
را احضلار نملود، منصلور باکملال خشلم و تنلدي به آنحضلرت رو 

کلرد وگفت:
» خداملرا بکشلد اگلر تلو رانکشلم آیلا درملورد سللطنت ملن 

اشلکال تراشلي ملي کنلي ؟«
 امام: آنکس که چنین خبري به تو داده دروغگو است ...

ربیلع میگویلد: املام صادق) علیله السلام( رادیدم هنلگام ورود 
لبهایلش حرکلت ملي کنلد، وقتلي کله کنارمنصلور نشسلت، 
لبهایلش حرکت ملي کرد ولحظه به لحظه ازخشلم منصور کمتر 

مي شلد .
وقتلي کله امام صلادق) علیه السلام( ازنزد منصور رفت، پشلت 

سلرامام رفتم وبه اوعلرض کردم:
وقتلي کله شلما وارد برمنصور شلدید منصور نسلبت به شلما 
بسلیار خشلمگین بلود وللي وقتلي کله نلزد او آمدي ولبهلاي تو 
حرکلت کلرد خشلم او کلم شلد شلما لبهایتلان را بله چله چیلز 

حرکلت ملي دادي ؟
 املام صلادق) علیله السلام( فرملود : لبهایلم رابه دعلاي جدم 
املام حسلین ) علیله السلام( حرکلت ملي دادم وآن دعلا این اسلت :

یلا ُعدَّتي ِعنَد ِشلدَّتي وَیلا َغوثِي ِعنَد ُکربَتي اَحرِسلِني بَِعیِنَک 
الَّتلي ال تَناُم وَاَکِنفِني بِِرُکِنلکَ الذَّي الیُرام

» اي نیلرو بخلش من هنگام دشلواریهایم واي پنلاه من هنگام 
اندوهلم بله چشلمت که نخوابلد مرا حفظ کلن ومرا درسلایه رکن 

اسلتوار وخلل ناپذیلرت قراربده «
 آتش کشیدن خانه امام صادق)علیه السام(

مفّضلل بلن عملر مي گویلد: منصلور دوانیقلي بلراي فرماندار 
مکله ومدینله حسلن بلن زیلد پیلام داد: خانله جعفر بلن محمد 
) املام صلادق )ع( را بسلوزان، اوایلن دسلتوررا اجلرا کرد وخانله امام 
صلادق) علیله السلام( را سلوزانید کله آتلش آن تلا به راهلرو خانه 
سلرایت کلرد، املام صلادق ) علیله السلام( آملد ومیان آتلش گام 
لري اَنلا بلُن اِبراِهیَم  برملي داشلت وملي فرملود : اَنَا بلُن اَعلراِق الثَّ

اهللِ َخلیِل 
» منم فرزند اسلماعیل که فرزندانش مانند رگ وریشله دراطراف 
زمیلن پراکنده انلد منم فرزند ابراهیم خلیل خلدا) که آتش نمرود 

براو سلرد وسامت شد («
برنامه قتل امام صادق )عليه السالم(

سرانجام منصور نتوانست پیشرفت امام را ببیند و عظمت او را 
تحملل نماید. طرح قتل او را از طریق مسلموم کردن تهیه نمود.

 ایلن نکتله را ناگفتله نگذاریلم که بنلي عباس درس مسلموم 
کلردن اماملان رااز پیشلوایان راسلتین خلود، یعنلي بنلي امیله 
آموختند. معاویه بارها گفته بود خداوند ازعسلل لشلکریاني دارد و.. 
کله غرض عسلل مسلموم بلود که بله خلورد دشلمنان خود میلداد.

 منصلور توسلط واللي خلود درمدینله املام را بلا انگلور 
زهرآللود به شلهادت رسلاند وبعد حیلله گرانه بله گریه وزاري 
وعلزاداري او پرداخلت.  اینکله دراملر شلهادت املام، منصلور 
دسلت داشلته جلاي شلکي بلراي ملا نیسلت، زیلرا کله خود 
بارهلا گفتله بود کله او چلون اسلتخواني درگلویم گیلر کرده 

ست. ا
 شلاید منصلور جلداً وقلباً دوسلت نداشلت امام رابکشلد ولي 
چله ملي تلوان کلرد کله مقلام اسلت وسللطنت، پسلت اسلت 
وموقعیلت. مگلر هرکسلي میتوانلد ازآن بگلذرد؟ امرشلهادت او را 
توسلط منصلور، برخي چلون ابوزهره انلکار کرد ه انلد، بدلیل ابراز 
تأسلف منصلور ازملرگ او  وهلم گفتله انلد کله ایلن املر خاف 
تحکیلم پایله هلاي حکوملت او بلود.  دیگلران هم همیلن افکار 
راداشلته انلد  ویلا برخلي دیگلر ازآن به تردید یلاد کرده انلد. ولي 
باتوجله بله سلابقه برخورد واحضلار وتهدیلد منصور، وبلا توجه به 
اعملال زماملداران پلس از او معللوم مي شلود بني عبلاس چون 
بنلي امیله درخط امام کشلي بودند وآنها شلش تن ازاماملان ما را 
مسلموم کلرده انلد. آري او پلس از قتلل امام ابراز تأسلف هم کرد 

وآن مصلحتلي بود.
 منبع:

زندگینامله امام صادق)ع( - تالیف مهدی پیشلوایی - انتشلارات 
موسسله امام صلادق)ع( قم - سلال 1۳7۲

نگاهی به نحوه شهادت
حضرت  امام  جعفرصادق)ع(

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بللا توجلله بلله شللیوع مجللدد بیمللاری منحللوس کرونللا، 
طبللق دسللتور نماینللده محتللرم ولللی فقیلله در اسللتان و امللام 
جمعلله شللهر تبریللز حضــرت حجــت  االســالم و المســلمين 
ســيد محمدعلــی  آل هاشــم و بللا هللدف مقابللله و جلوگیری 
از شللیوع بیمللاری منحللوس کرونللا، هفتلله ناملله آدینلله تبریللز 
فقللط در فضللای مجللازی منتشللر خواهللد شللد و تللا اطللاع 
ثانللوی و بهبللودی اوضللاع کرونللا،  نشللریه در فضللای مجللازی 
 بللا نللام آدینلله تبریللز در خدمللت خواننللدگان محتللرم قللرار

 خواهد گرفت.

هفته نامه عبادی، سیاسی
آدینه تبریز

توزیع عادالنه ثروت از مزایای اصالح یارانه هاست

ادامه در صفحه۲



 جمعه 6 خرداد 1401-  مصادف با 25 شوال 1443 - 20 می  2022- سال نهم  شماره 394 -   صفحه 2 

ادامه از صفحه اول

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

دیدار اعضای کانون مداحان شهرستان تبریز با نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور با نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار آقای باستان مسئول بسیج دانش آموزی کشور با نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار و گفتگوی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و رئیس شورای 
عالی مدیریت حوزه علمیه استان با طالب حوزه علمیه خواهران تبریز

جلسات هیئت امنای مدارس الزهرا و صادقیه حوزه علمیه خواهران تبریز 
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و رئیس شورای عالی 

مدیریت حوزه علمیه استان

دیدار مدیران حوزه ICT آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه تبریز

دیدار آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی کشور با نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

 مراسم یادبود اولین سالگرد درگذشت متعلقه حضرت آیت اهلل 
آل هاشم و والده نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 
تبریز در مسجد سیدحمزه با حضور اقشار مختلف مردم شریف استان

سهم ۴۴ درصدی بهره وری در رشد 
۷.۸ درصدی آذربایجان شرقی

توزیع عادالنه ثروت
 از مزایای اصالح یارانه هاست

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
رئیللس سللازمان مدیریللت و برنامه ریللزی آذربایجللان 
شللرقی گفللت: تامیللن ۴۴ درصللد از رشللد 7.8 درصللدی 
برنامه ریللزی شللده بللرای اسللتان در سللال 1۴۰1 از محللل 

ارتقللای بهللره وری حاصللل خواهللد شللد.
از  پیللش  سللخنرانی  در  فرشللکاران  محمللد  دکتللر 
خطبه هللای نمللاز جمعلله تبریللز اظهللار کللرد: تللاش بللرای 
بهبللود بهللره وری تللاش بللرای زندگللی بهتللر افللراد جامعلله 
اسللت؛ بلله طللوری کلله تنهللا در طللول 1۵ سللال اخیللر 
افزایللش بهللره وری در سللطح جهللان ۴۵ برابللر شللده اسللت. 
وی افللزود: وجللود سللاختار سللازمانی مناسللب، روش هللای 
اجرائللی کارآمللد، تجهیللزات و ابللزار کار سللالم، فضللای کار 
متعللادل و از هملله مهمتللر نیروی انسللانی واجللد صاحیت 
و شایسللته از ضروریاتللی هسللتند کلله بللرای نیللل بلله بهللره 

وری مطلللوب بایللد مللورد توجلله مدیللران قللرار گیللرد. 
فرشللکاران یللادآور شللد: مقام معظللللم رهبللری در بیانات 
نللللوروزی خللود صراحتللا چندیللن بار بلله موضوع بهللره وری 
اشللاره و از اینکلله بهللره وری در کشللور پاییللن اسللت، گایلله 
کللرده انللد و تحقللق شللعار امسللال را منللوط بلله بهللره وری 

دانسللته اند.
رئیللس سللازمان مدیریللت و برنامه ریللزی آذربایجان شللرقی 
ارتقللای بهللره وری را شللاه بیللت اقتصللاد دانللش بنیللان 
دانسللت و افللزود: اقتصللاد دانللش بنیللان موجللب کاهللش 
هزینلله هللای تولیللد و بهبللود کیفیللت محصللول می شللود 

و بهللره وری را افزایللش مللی دهللد.
فرشللکاران در اداملله خاطرنشللان شللد: وظیفه دولت اسللت 
کلله فرهنللگ بهللره وری را در قالللب طللرح ملللی »جنبللش 
بهللره  وری« در جامعلله مطللرح کنللد؛ دولللت باید بلله بازنگری 
و اصللاح قوانیللن و مقللررات اضافللی و دسللت و پاگیللر 
بپللردازد تللا از ویژگللی انعطاف پذیللری برخللوردار شللود و بللا 
گزینللش مدیللران کارآمللد و تقویللت نظللام  هللای نظارتللی، به 

بهبللود سللطح بهللره  وری کمللک کنللد.
وی وابسللتگی اقتصللاد ملللی و مخللارج دولللت بلله عوایللد 
نفللت و گاز، محیللط کسللب و کار نامسللاعد، مبتنللی نبودن 
نظللام جبللران خدمللت بللر بهللره وری و عللدم تناسللب نیروی 
انسللانی بللا نیللاز بللازار کار را مهمتریللن موانللع بهللره وری در 

اقتصاد کشللور دانسللت.
رئیللس سللازمان مدیریللت و برنامه ریللزی آذربایجللان 
شللرقی در پایللان صحبللت هللای خللود اعللام کللرد: تامیللن 
۴۴ درصللد از رشللد 7.8 درصللدی برنامه ریللزی شللده بللرای 
اسللتان در سللال 1۴۰1 از محللل ارتقللای بهللره وری حاصللل 

خواهللد شللد

نماینلده ولی فقیله در اسلتان گفتنلد: در تبریلز بلا حضلور 
فرزنلدان آیلت اهلل فاطمی نیلا مراسلمی برگلزار خواهلد شلد. 

رئیلس شلورای فرهنلگ عموملی اسلتان در بخلش دیگلر 
خطبه هلا بلا اشلاره بله سلواد زندگلی، گفتنلد: سلبک زندگی 

صحیلح بله سلواد زندگلی مرتبط اسلت. 
خطیلب نملاز جمعه تبریز بلا بیان اینکله نهادهلای زیادی 
در روی زمیلن وجلود دارد کله در میلان آنها نهلادی که بیش از 
همه در پیشلگاه خداوند محبوب اسلت، خانواده است، گفتند: 
مبغوض تریلن  از  نیلز  طلاق  و  پیونلد  محبوب تریلن  ازدواج 

حال هاسلت. 
رئیس شلورای حوزه های علمیه اسلتان ادامه دادند: پیامبر 
اکلرم)ص( در حدیثلی فرموده انلد کله در اسلام هیلج بنایلی 
محبوب تلر و بلا ارج تر از ازدواج نیسلت از این رو بحث تشلکیل 

خانلواده و فرزنلدآوری یلک بحث مهم اسلت. 
نماینلده ولی فقیه در اسلتان تصریح کردند: در اثر تشلکیل 

خانلواده، آرامش حاصل می شلود. 
رئیلس شلورای فرهنگ عمومی اسلتان با گرامیداشلت یاد 
اسلتاد فاطمی نیلا گفتنلد: او در بحلث خانواده نیلز یک نمونه 
بلود بله طوریکله طبلق گفتله فرزنلدش او هیلچ وقلت بلدون 
پسلوند محبت آمیز با همسلرش صحبت نمی کلرد و در خانه 
بلر علیه همسلرش فرمان صلادر نمی کلرد و با احتلرام برخورد 

می کلرد. 
ایشلان ابلراز کردنلد: کتابلی مبنلی بر اینکله »ایلران جوان 
بملان« از جملله کتاب هلای ملورد تاکید اسلت کله توصبه به 

خوانلدن آن می کنلم. 
نماینلده ولی فقیله در اسلتان ادامه دادنلد: مسلووالن ادارات، 
نهادهلا یلک  برنامله تشلویقی بگلذارد و بلرای کارمندهایی که 

فرزنلدآوری می کننلد، تشلویقی دهند. 
املام جمعله تبریلز با تاکیلد به مسلاله جمعیلت، گفتند: 
جمعیت جوان کشلور در حال کاهش اسلت و از آن می ترسلم 

کله به جایی برسلیم که عاجی نداشلته باشلد. 
خطیلب نماز جمعله تبریز ادامه دادند: در سلقوط میانگین 

هلر کلودک بله ازای هر خانم از شلش به یک رسلیده ایم. 
رئیلس شلورای حوزه های علمیه اسلتان با بیلان اینکه ۹/۳ 
درصلد در ۶۵ بله کمتلر از یک درصد رسلیده اسلت کله البته  

در سلال  1۴۲۰ بله صفلر یا منفی خواهیم رسلید. 
نماینلده ولی فقیله در اسلتان گفتنلد: در سلال ۹۹ میلزان 
موالید کشلور کمترین میزان در صد سلال اخیر رسلیده است. 
ایلن یک خطر اسلت؛ چراکه کمتلر از 1۵ نوزاد بله ازای هر یک 
هلزار نفلر جمعیت کله حلدود ۲۵ درصلد تولد کمتلری وجود 

داشلته است. 
رئیس شلورای فرهنگ عمومی اسلتان متذکر شلدند: ایران 
دارای رتبه سله جهان در سلرعت رسیدن به مرزهای سالمندی 

قرار گرفته داسلت. 
املام جمعله تبریلز گفتنلد: تبدیلل شلدن به کشلوری که 
سلالمند قطعلی در ۳۰ سلال آینده را پیلش رو داریم؛ جمعیت 
کل کشلور وارد فاز سلالمندی شلده اسلت و در حال حاضر ۴۰ 

درصلد در بلازه سلنی ۳۰ تا ۶۰ سلال قلرار دارند. 
ایشلان اضافله کردنلد: ترکیلب نملودار جمعیتلی تلا 1۴۳۰ 
تغییلر خواهلد یافلت و بله عبلارت دیگلر جمعیت ایلران پیر 
خواهد شلد کله تبعاتی از قبیل کاهش سلهم جمعیت جوان 
و افزایلش بیماری و ناتوانی سلالمندان را در پی خواهد داشلت. 

میز خدمت شهردار تبریز ومناطق  دهگانه شهرداری در مصلی حضرت امام )ره(
 در پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز
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برابری فضیلت زیارت

 حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 

با زیارت امام حسین)ع(
حجت االسالم مجید آقاجانی

عواملی که شما را در معرض بیماری قلبی قرار می دهند -1 
بعضی از ریسک فاکتورهای بیماری قلبی در اختیار و کنترل ما 
نیستند، اما می توانید با حفظ وزن سالم، داشتن رژیم غذایی سالم، 
فعالیت بدنی منظم و کنترل فشارخون و قند خون، تا حدودی این 

ریسک فاکتورها را کنترل کنید.
 بیماری قلبی همچنان اولین عامل مرگ زنان و مردان در کشورهای 
غربی است و این بیماری به شدت تحت تأثیر سبک زندگی می باشد. 
احتماالً با بیشتر ریسک فاکتورهای بیماری قلبی آشنا هستید؛ از جمله:

. ژنتیک
. چاقی

. فشارخون باال
. قند خون باال

. مرد بودن یا زنی در سنین پس از یائسگی بودن
. داشتن دیابت

. عدم تحرک بدنی
مثالً تحقیقات نشان می دهد افرادی که فعالیت بدنی ندارند، خیلی 
بیشتر در معرض ابتال به بیماری قلبی اند. اما فاکتورهای دیگری نیز 
وجود دارند که طبق پژوهش ها، احتمال ابتال به بیماری قلبی یا حمله 

قلبی را افزایش می دهند.
وزن کم هنگام تولد

وزن شما هنگام تولد بر احتمال ابتالیتان به بیماری قلبی اثر 
می گذارد. مطالعه ای نشان داده افرادی که وزن هنگام تولدشان کمتر 
از دو کیلوگرم و هفتصد گرم است، مستقل از دیگر فاکتورها مثاًل 
تولد زودتر از موعد، بیشتر مستعد ابتال به بیماری قلبی اند. در واقع، 
پایین بودن وزن هنگام تولد، ریسک بیماری قلبی را ۳۵ درصد افزایش 

می دهد.
چه باید کرد؟ کسی نمی تواند وزن هنگام تولد کودک را کنترل کند 
اما مطمئناً می توان دیگر فاکتورهای بیماری قلبی را با حفظ وزن سالم، 
کنترل فشارخون و قند خون و لیپیدها و داشتن یک رژیم غذایی سالم 

کنترل کرد.

پزشک من

حضللرت شللاه عبدالعظیللم حسللنی)ع( یکللی از شللخصیت هللای علمی 
و جهللادی بودنللد. وی فرزنللد »عبللداهلل بللن علللی« از نللوادگان امللام حسللن 
مجتبللی )ع( اسللت و نسللبش بللا چهللار واسللطه از ائملله اطهللار)ع( بلله آن 
حضللرت می رسللد. پللدرش عبللداهلل نللام داشللت و مللادرش فاطملله. »احمللد 
بللن علللی نجاشللی« کلله یکللی از ارکان علللم رجللال اسللت، دربللاره نسللب 
ایشللان مللی فرمایللد: هنگامللی کلله جنللازه ایشللان را بللرای غسللل برهنلله 
می کردنللد، در جیللب لبللاس ایشللان نوشللت ه ایی یافللت شللد کلله در آن 
نسللب آن حضللرت ایللن گونلله ذکللر شللده بللود، مللن ابوالقاسللم، عبدالعظیم 
بللن عبللداهلّل بللن علللی بللن حسللن بللن زیللد بللن علللی بللن حسللن بللن 
علللی بللن ابللی  طالللب هسللتم. وی در زمللان حیللات حسللن بن زیللد متولد 
شللدند. عبللداهلل فرزنللد علللی بللود کلله نللام جللد اول حضللرت عبدالعظیللم 
اسللت و لقبللش حدیللد مللی باشللد و در دوران خافللت بللر ضللد عباسللیان 
قیللام کللرد، بعد از دسللتگیری به بغللداد منتقل شللدند و در نهایللت در زندان 
وفللات یافتنللد.  بنابرایللن »علللی ابللن الحسللن)ع(« فرزنللد زیللد و جللد دوم 
عبدالعظیللم )ع( مللی باشللد، تنهللا فرزنللد زیللد بللوده و از بللزرگان عصللر خللود 
بلله شللمار مللی رفللت، در بیللن بنللی هاشللم بلله بخشللش، کللرم، سللخاوت و 
خدمللت بلله محرومللان شللهرت داشللتند؛ لللذا ایللن »زیللد« فرزند امام حسللن 
)ع( اسللت کلله جللد سللوم عبدالعظیم حسللنی محسللوب می شللود. ایشللان 
هللم بلله کرامت طبللع، عزت نفللس و کثرت نیکوکاری شللهرت داشللتند و در 
چنللد منزللله مدینه دفن شللده اسللت. زندگینامه نیللاکان و خانللدان حضرت 
عبدالعظیللم حسللنی )ع( نشللان مللی دهللد که ایللن خانللدان دو خصوصیت 
و ویژگللی برجسللته داشللتند، یکللی مبللارزه و پیللکار بللر ضد سللتم و سلللطه 
اسللتکباری حاکللم در جامعلله اسللامی، دیگللری کرامللت طبللع، عللزت نفس 
و خدمللت بلله محرومللان اسللت. خللود حضللرت عبدالعظیللم مشللهور بلله 
»سللیدالکریم« بودنللد ایللن لقللب نشللان از کرامللت طبللع و عللزت نفللس 
ایشللان دارد. حضللرت عبدالعظیللم علیه السللام فرزنللد عبللداهلل، فرزنللد علی، 
فرزنللد حسللن، فرزنللد زیللد، فرزنللد امام  علیه السللام اسللت.بنابراین نسللبش 
بللا چهللار واسللطه بلله آن حضللرت می رسللد . ایشللان در چهللارم مللاه ربیللع 
االخللر سللده 17۳ هجللری قمللری )) ۲۵ تیللر مللاه 1۵8 یزدگللردی(( در زمللان 
هللارون الرشللید ملعللون در شللهر مقللّدس مدینلله در خانلله جللدش امللام 
حسللن)ع(  متولللد شللدند و مللّدت 7۹ سللال عمللر بللا برکتشللان بللا دوران 
امامللت چهللار امللام معصللوم یعنللی امللام موسللی کاظللم علیه السللام ، امام 
رضللا علیه السللام، امللام محمللد تقللی علیلله الّسللام و امللام علللّی الّنقللی 

علیه السللام مقللارن بللود و در پانزدهللم شللوال چشللم از جهللان گشللودند.
ایشللان از دوره امللام کاظللم )ع( تللا دوره امللام حسللن عسللکری )ع( را درک 
کردنللد. امامللان معصللوم مللردم را بللرای حللل مشللکات دینللی و یافتللن 
پرسللش هللای اعتقللادی و عملللی بلله حضللرت عبدالعظیللم حسللنی)ع( 
ارجللاع مللی دادنللد، »ابوتللراب رویانللی« روایللت کردنللد کلله شللنیدم »ابللو 
حمللاد رازی« گفللت: خدمللت امللام هادی )ع( در سللامرا رسللیدم و مسللایلی از 
حللال و حللرام پرسللیدم، ایشللان جللواب دادند،سللپس فرمودند: »ابللو حمار« 
هللر وقللت از امللور دینللی در منطقلله ات بللرای تللو مشللکلی پیللش آمللد از 
عبدالعظیللم بللن عبللداهلل حسللنی)ع( بپرس و سللام مللرا بلله او برسللان. این 
تعبیللر، بلله روشللنی نشللان می دهللد کلله حضللرت عبدالعظیللم )ع( در عصر 
خللود، مجتهللد توانمنللدی بللوده کلله بللر اسللاس اصللول و قواعللدی کلله از 
اهللل بیللت علیهللم الّسللام در اختیللار داشللته، می توانسللته دیدگاه هللای 
اسللام نللاب را در زمینه هللای مختلللف اعتقللادی و عملللی، اسللتخراج کنللد 
و بلله پرسللش های مللردم پاسللخ گویللد.  عبدالعظیللم حسللنی )ع( صاحللب 
تألیللف نیللز بللوده اسللت، مرحللوم نجاشللی در کتاب »رجللال« خللود حضرت 
عبدالعظیللم حسللنی)ع( را یکللی از مولفللان شللیعه نللام بللرده اسللت،کتاب 
»خطللب امیرالمومنیللن )ع(« را بلله ایشللان نسللب  می دهنللد و چلله بسللا 
»سللید رضللی« در تدویللن نهج الباغلله از ایللن کتللاب اسللتفاده کللرده باشللد.

 امللام هللادی )ع( فرمودنللد: زیللارت حضللرت عبدالعظیللم حسللنی )ع( 
فضیلللت زیللارت حضللرت سیدالشللهدا )ع( را دارد،بلله همیللن دلیللل اسللت 
کلله برخللی از بللزرگان فرمودنللد: حضللرت عبدالعظیللم حسللنی )ع( بلله مرگ 
طبیعللی و معمولللی از دنیللا رفتند.حللرم حضللرت عبدالعظیللم شللعبه ای از 
حللرم سیدالشللهدا )علیلله السللام( اسللت و ایللن خللود فضیلتللی بللزرگ و 
حاکللی از جایللگاه بلنللد عبدالعظیللم )ع( در نللزد اهللل بیت )علیهم السللام( 
و عظمللت معنللوی ایشللان اسللت. بنابرایللن حضللرت عبدالعظیللم بایللد از 
خصوصیللات و مقامللی برخللوردار باشللد کلله از مرقللد مطهرش نور و شللمیم 
حللرم مطهللر سیدالشللهدا )علیلله السللام( سللاطع و استشللمام می شللود.

سللابقه مبارزاتللی خانللدان آن بزرگللوار از یللک سللو و از سللوی دیگللر 
شللخصیت علمللی و جهللادی و ارتبللاط بسللیار نزدیللک ایشللان بللا اهللل 
بیللت )علیهللم السللام(، موجللب شللده کلله ایشللان در سللال های پایانللی 
عمللر شریفشللان، تحللت تعقیللب حکومللت وقللت قللرار بگیرند و بلله همین 
دلیللل و در راسللتای اداملله فعالیت هللا و مبللارزات، و چلله بسللا بللا اشللاره امللام 
هللادی )علیلله السللام(، بلله صللورت مسللافری ناشللناس و در لبللاس پیک، به 
شللهرهای مختلللف سللفر می کردنللد تللا اینکلله در شللهر ری رحللل .اقامللت 
افکنللد  بللر همیللن اسللاس ایشللان بلله ری هجللرت کللرده و در آنجللا سللاکن 
شللدند لللذا برخللی معتقدنللد که حضللرت عبدالعظیم حسللنی )ع( بللا مرگ 
طبیعللی از دنیللا رفتنللد در صورتللی که چنللد دلیل وجللود دارد که ایشللان با 
زهللر به شللهادت رسللیدند، یللک دلیل این اسللت کلله وی را شناسللایی کرده 
بودنللد، دلیللل دیگر تشللبیه زیللارت حضللرت عبدالعظیللم )ع( به زیللارت امام 
حسللین )ع( کلله دلیلللی بللر شللهادت ایشللان اسللت. امللام رضللا )ع( فرمودنللد: 
هللر کسللی که نتوانسللت مللرا زیللارت کنللد، حضللرت عبدالعظیم حسللنی 
)ع(  را زیللارت کنللد؛ هللر کللس قبللر حضللرت عبدالعظیللم )ع( را زیللارت کنللد 
بللر خللدا الزم اسللت کلله او را داخللل بهشللت کنللد، چنانچلله زیللارت قبللر امام 
حسللین )ع( هللم همیللن طللور اسللت.  همچنیللن روایللات بسللیار زیللادی از 
حضللرت عبدالعظیللم )ع( بلله مللا رسللیده اسللت، صاحللب بللن عّباد ، ایشللان 
را »کثیللر الحدیللث و الروایللة« توصیللف کللرده  اسللت، کتللاب هایللی همانند 

جنللت النعیللم و تذکللره العظیملله از ایشللان  وجللود دارد.
منبع:

خبرگزاری شبستان

آداب نمازجمعه

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شيعه
ایللن بخللش از روایللت، بسللیار روشللن و بلله طللور صریللح 
داللللت می کنللد کلله امامللت جمعلله در اختیللار امیللر 
و رهبللر جامعلله اسللامی اسللت تللا از یللک بُعللد مللردم را 
موعظلله کنللد و از بُعللد دیگللر اخبللار مهللم اجتماعللی و 
سیاسللی را در اختیللار مللردم قللرار دهللد و افللکار عمومللی از 
رشللد کافللی برخللوردار شللود. بنابرایللن جایللگاه خطابلله نمللاز 
جمعلله وسللیله ای اسللت کلله در اختیللار حکومللت اسللامی 
قللرار می گیللرد و بللا امامللت جمعلله از ایللن جهللت تفللاوت 

ماهللوی دارد.
مناجات صحیفه سجادیه

در دعللای ۴8 صحیفلله سللجادیه کلله مربللوط بلله روز 
جمعلله و عیللد قربللان اسللت، نیللز بلله منصللوب بللودن امللام 

جمعلله و عیللد چنیللن اشللاره شللده اسللت:
اللهللم ان هللذا المقللام لخلفائللک و اصفیائللک و مواضللع 

امنائللک...؛
پللروردگارا، جایللگاه امامللت عیللد و جمعلله، از مناصللب 
اختصاصللی خلفللا و اصفیللای تللو و جایللگاه امینللان توسللت.

موثقة سماعة
سللماعة از امللام صللادق دربللاره نمللاز روز جمعلله می پرسللد 

و حضللرت در پاسللخ می فرماینللد:
امللا مللع االمللام فرکعتللان و امللا مللن یصلللی وحللده فهللی 

اربللع رکعللات و ان صلللوا جماعللة؛۳۶

موضوع بسللیار ارزشمند امر به معروف و نهی از منکر از 
مهم ترین برنامه های شللریعت و اساسی ترین اصل زیربنایی 
نظام اسللامی و بزرگترین عامل اجرایی و حراست از قوانین 

دین مقدس اسام به شمار می آید.
با نگاهی کوتاه به آیات نورانی قرآن و سللیره پیشللوایان 
معصللوم)ع( می توان دریافت موضوع امر به معروف و نهی از 
منکر بلله عنوان یک وظیفه حتمللی و تکلیف موکد قرآن، 

بارها در ضمن آیات توصیه و سفارش شده است.
از جمللله خداونللد متعال در قرآن کریم ایللن وظیفه را 

می فرماید: بیان 
)برای رسللیدن به وحللدت( باید از میان شللما، جمعی 
دعوت بلله نیکی و امر به معروف و نهللی از منکر کنند و 
رسللتگاران آنها هستند)1(. و از نگاهی دیگر این اصل مسلم 
و اساسی در فرمایشات پیامبر گرامی اسام و ائمه هدی)ع( 
نیز مورد تاکید و سللفارش فراوان قرار گرفته است، از جمله 

حضرت امام باقر)ع( می فرمایند:
امللر به معروف و نهللی از منکر دو فریضلله بزرگ الهی 
اسللت که سللایر واجبات با آنها اقامه می شود و به وسیله 
این دو اصل مهم راه ها امن و کسللب و کار حال می شود، 
حقوق افراد به وسللیله آن تامین می گردد و در سللایه امر 
به معروف و نهی از منکر زمین ها آباد و از دشللمنان انتقام 
گرفته می شللود و نیز در پرتو آنها همه کارها رو به راه شده 

و سامان پیدا می کند)۲(.
از این  رهگذر برخی از فقهای برجسللته شللیعه، فریضه 
بسللیار مهم جهللاد را با همه ابعاد و احکامش، بخشللی از 
امللر به معروف و نهللی از منکر و گوشلله ای از این وظیفه 
مهم اسللامی به شللمار می آورنللد و جمله »اشللهد انک 
قداقمللت الصاه و آتیت الزکاه و امللرت بالمعروف و نهیت 
عن المنکر«)۳( را در زیارت حضرت سیدالشهدا)ع(، گواه این 
حقیقللت می دانند که این فراز از زیارت این معنی را تفهیم 
و القاء می کند کلله آن حضرت با قیام و جهاد خود وظیفه 
امر به معروف و نهی از منکر را به عالی ترین شللکل ممکن، 

به انجام رسانده است.
بنابراین ابتدا باید با مصادیق معروف و منکر آشللنا بوده 
همواره در راسللتای پایبندی به معللروف و تبلیغ و ترویج 
آن در سللطوح همگانی جامعه گام موثر و راهگشللا برداریم 
و در نقطلله مقابل بر پیش گیللری از وقوع هرگونه منکر در 
جامعه اسللامی اهتمام ویژه داشته باشللیم تا بدین ترتیب 
حریم مقدسللات حفظ و فرهنگ اصیل اسامی در جامعه 

یابد. گسترش 
در ایللن نوشللتار کوتاه روی سللخن با مدیللران محترم 
جامعه اسللامی اسللت زیرا مدیریت، فرآیند بلله کارگیری 
موثللر و کارآمد منابع مادی و انسللانی، برای تحقق اهداف 
از پیش تعیین شللده اسللت و مدیریت انسان ها، عبارتست 
از فّن بسیج کردن مطلوب و سازمان دهی مناسب نیروهای 
انسللانی که در نهایللت نتیجة عملکرد شایسللته آن عاید 

جامعه اسامی خواهد بود.
از ایللن رو و در فرهنگ علوی موضللوع مدیریت به عنوان 
یللک مسللئولیت در عین حللال خدمت به خلللق قلمداد 
شده اسللت و نه ریاسللت صرف به مردم؛ مدیریت اسامی 
قبل از اینکه ریاسللت مداری و اسللتبداد رای باشد بایستی 
مللردم داری، عدالت محوری و خدمتگزاری تلقی شللود و هر 
کارگزار و مسئول در جامعه اسللامی باید مدیریت را برای 
ایجاد خاقیت و توانمندسللازی جامعه اسامی و خدمت به 

بخواهد. خلق 
بنابراین بهترین و برترین شللاخصه ای که مدیر اسللامی 
را برجسللته و ممتاز می کند عبارتست از اصل بسیار مهم 
عدالت؛ زیرا عدالت تدبیرکننده ای اسللت به سود همگان و 
می توان آن را شللیرین تر از آبی دانست که انسان تشنه به 
آن نیاز دارد و این نیاز همواره خواسللتة همه مردم در همه 
اعصار و جوامع بشللری بوده است زیرا مهمترین و زیباترین 

دستاورد عدالت راستین، جامعة منهای فقر است.
از منظللر وجللود مقللدس امیرمومنان حضللرت علی 
علیه السللام عدل بهترین سللرمایه زندگی و برترین آموزۀ 
دینی اسللت و آن حضرت پس از به دست گرفتن خافت، 
بللر اجرای کامللل آن پای فشللاری فرمللود. کام تاریخی 
حضرتللش در نهج الباغلله در راسللتای اجللرای عدالت 

است: بدین گونه 
به خدا سوگند، اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان)۴( 
به سللر ببرم، و با ُغل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده 
شللوم، خوش تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در 
حالی ماقات کنم که به بعضی از بندگان سللتم و چیزی از 

اموال عمومی را غصب کرده باشم)۵(.
و نیز در کام نورانی دیگللری فرماندار بصره )عثمان بن 
حنیف انصاری( را- که دعوت مهمانی سللرمایه داری از مردم 

بصللره را پذیرفت- مللورد عتاب قللرار داده و خطاب به آن 
می فرماید: این گونه 

...آگاه بللاش هر پیروی را امامی اسللت کلله از او پیروی 
می کند، و از نور دانشش روشللنی می گیرد، آگاه باش امام 
شللما از دنیای خود به دو جامة فرسللوده، و دو قرص نان 
رضایت داده اسللت، بدانید که شللما توانایللی چنین کاری 
ندارید اما با پرهیزکاری و تاش فراوان و پاکدامنی و راستی 

مرا یاری دهید...)۶(
البته مواردی که اشللاره گردید تنها نمونه ای از اسللناد 
درخشللان پروندۀ عدالت علوی اسللت که در مرحله عمل و 

اجراء تحقق یافته اسللت نه در قالب شعار و ادعا!.
اکنون که نوشللتارمان با نام و یللاد گرامی حضرت علی 
علیه السللام مزین گردید، برخی از توصیه های ارزشللمند 
حضرتللش به مدیللران و کارگزاران جامعه اسللامی را مرور 
می کنیم شاید که با الگوگیری و الهام از فرمایشات برجستة 
حضللرت امیر)ع( مدیللران محترم جامعه اسللامی همواره 
بتواننللد در راسللتای اجرای عدالت در حوزه مدیریت شللان 

گام های مثبت و تاثیرگذار بردارند.
اینک توصیه های حضرت علی)ع(، به مدیران و کارگزاران 

جامعه اسامی:
1-در شأن تو مبالغه نکنند.

حضرت در نامة ۵۳ نهج الباغه به مالک اشللتر )فرماندار 
مصر( در رابطه با اصول روابللط اجتماعی مدیریت، اینگونه 
می فرماید: تا می توانی با پرهیزکاران و راسللتگویان بپیوند، 
و آنللان را چنان پرورش ده که تو را فراوان نسللتایند و تو را 
برای اعمال زشللتی که انجام نداده ای تشللویق نکنند، که 
ستایش بی اندازه، غرور و خودپسندی می آورد و انسان را به 

سرکشی وامی دارد)7(.
۲-مشغول جمع آوری ثروت نباشند.

همانا ویرانی زمین به جهت تنگدستی ساکنان آن است 
و تنگدسللتی مللردم به جهت غارت و جمللع آوری اموال از 
سللوی زمامدارانی اسللت که به آیندۀ حکومتشللان اعتماد 

ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی گیرند)8(.
نباشند. ۳-گرفتار دنیا 

دنیای حرام چون مار سللّمی اسللت، پوست آن نرم ولی 
سّم کشنده در درون دارد نادان فریب خورده به آن می گراید، 

و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند)۹(.
۴-پیشگیری از لکنت زبان زیردستان.

بخشللی از وقت خللود را به افللرادی اختصاص ده که به 
تو نیاز دارند، تا شللخصا به امور آنان رسللیدگی کنی، و در 
مجلس عمومی با آنان بنشللین و در برابر خدایی که تو را 
آفریده فروتن باش، و سللربازان و یللاران و نگهبانان خود را 
از سللر راهشان دور کن تا سللخنگوی آنان بدون اضطراب و 

لکنت در سخن گفتن با تو گفتگو کند)1۰(.
۵-حق را به صاحب حللق بپرداز که این معنای حقیقی 

عدالت است:
همانللا زمامللداران را خللواص و نزدیکانللی اسللت، که 
خودخواه و چپاولگرند، و در معامات انصاف ندارند، ریشللة 
ستمکاریشللان را با بریدن اسللباب آن بُِخشکان، و به هیچ 
کدام از اطرافیان و خویشاوندان خود زمین را واگذار نکن)11(.

حضرت در این فرمایش تفکر اگوسانتریسللم )خودمداری 
و خودمحوربینللی( را نفللی می کنللد زیرا همللواره باید به 
خداوند متعال توجه داشت تا انجام وظیفه به طور مطلوب 

بوده باشد.
۶-اصللل بسللیار مهم و تاثیرگللذار تشللویق و تنبیه را 

فراموش نکن.
هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسللان نباشللند، زیرا 
نیکللوکاران در نیکللوکاری بی رغبت، و بللدکاران در بدکاری 
تشویق می گردند، پس هر کدام از آنان را براساس کردارشان 

پاداش ده)1۲(..
منابع: --------------------------

1-سوره آل عمران آیه 1۰۴
۲-وسللایل الشللیعه ج 11 کتاب امر به معروف و نهی از 

متکر
۳-زیارت وارث

۴-خاری سه شللاخه که خوراک شللتران است و سخت 
گزنده است

۵- نهج الباغه خطبه ۲۲۴
۶-همان نامه ۴۵

7- همان نامه ۵۳
8-همان نامه ۵۳

۹-نهج الباغه حکمت 11۹
1۰- نهج الباغه نامه ۵۳

11-همان
1۲-همان

نامه ای به مدیران و کارگزاران جامعه اسالمی

امربه معروف و نهی از منکر؛ 
تکليف موکد قرآن کريم

 ناصر ستارزاده
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشيدی

) 6 خرداد 1401 (
 درگذشللت اسللتاد »عبدالجللواد ادیللب نیشللابوري« معللروف بلله 

»ادیللب اول« )1۳۰۵ ش(
 درگذشللت عاملله »محمللد بللن عبدالوهللاب قزوینللي« محقللق و 

مصحللح معاصللر ایرانللي )1۳۲8 ش(
شهادت شهید جعفر خزائی )1۳۶1ش(

روزناملله کیهللان بلله صاحللب امتیللازي عبدالرحمللن فرامللرزي و 
مدیریللت و سللردبیري دکتللر مصطفللي مصبللاح زاده از امللروز انتشللار 

یافللت.)1۳۲1 ش(
انجمن روزنامه نگاران تأسیس گردید. )1۳۲۵ ش(

عاملله محمللد قزوینللي دانشللمند و محّقللق بللزرگ معاصللر در 
تهللران درگذشللت. )1۳۲8 ش(

قللرارداد هوائللي بیللن ایللران و سللوئیس امضللاء و مبادللله شللد. 
ش(  1۳۳۳(

اساسللنامه مؤسسلله بین المللللي انللرژي اتمللي بلله تصویللب 
مجلللس شللوراي ملللي رسللید. )1۳۳7 ش(

ایران سی هزار تن آهن از مجارستان خریداری کرد. )1۳۴8 ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 25 شوال 1443 (
  شللهادت حضللرت امللام جعفللر صللادق)ع( پیشللواي ششللم 

ق( مسلللمانان)1۴8 
 وفات »احمد هروي« محدث و نویسنده ي ایراني)۵۳۶ ق(

 امضللاي معاهللده  دوّم ابریشللم بیللن امپراتللوري عثمانللي و 
ق( صفویلله)1۰۲۵  پادشللاهي 

 حمللله  مللزدوران رژیللم سللتم شللاهي بلله مدرسلله  فیضیلله در 
قللم)1۳8۳ ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم ميالدی 
) 27 می 2022 (

  مرگ »لوچیا دال روبیا« هنرمند برجسته ایتالیایي )1۴8۲م(
 درگذشللت »رابِللرْْت ُکللْخ« باکتللري  شللناس معللروف آلمانللي و 

کاشللف عامللل بیمللاري ِسللل )1۹1۰م(
 شکسللت قیللام مسلللمانان مراکللش علیلله اسللتعمارگران اروپایللي 

)1۹۲۶م(

گوشه ای از بيانات امام خمينی)س( درباره امام صادق 
عليه السالم:

حضرت صادق-سام اهلل علیه- از قراری که نقل شده است، آن 
آخری که در معرض موتشان بوده است، جمع کردند عده ای را دور 
خودشان از عشیره خودشان گفتند که شما فردای قیامت نیایید 
بگویید که من مثا پسر حضرت صادق بودم، من برادر او بودم، من 
زن او بودم. نخیر، اینها نیست در کار، عمل در کار است. باید همه با 

عملتان پیش خدا بروید. )صحیفه امام، ج ۹، ص ۴۲۵(
در حدیث است که »حضرت صادق، علیه السام، صدقه می  
دادند به شکر، پرسیدند: »چطور به شکر صدقه می  دهید؟« فرمود: 
»شکر را از هر چیز بیشتر دوست دارم، و میل دارم به آن چیزی که 
محبوبترین اشیاست پیش من صدقه دهم.«)شرح چهل حدیث، 

ص ۴۹1(
امام صادق)ع( عاوه بر دادن طرح، نصب هم فرموده اند. این 
نصب امام)ع( اگر برای آن روز بود، البته کار لغوی محسوب می 
شللد؛ ولی آن حضرت به فکر آینده بودند. مثل ما نبودند که 
فقط به فکر خودش باشد و وضع خود را بنگرد. فکر امت بوده؛ 
فکر بشللر بوده؛ فکر همه عالم بوده است. می خواسته بشر را 
اصللاح کند؛ و قانون عدل را اجرا نماید. او باید در هزار و چند 
صد سللال پیش طرح بدهد، نصب نماید، تا آن روز که ملتها 
بیدار شدند، ملت اسام آگاه گردید و قیام کرد، دیگر تحیری 
نباسد و وضع حکومت اسللامی و رئیس اسام معلوم باشد.

)والیت فقیه، ص 1۲۳و 1۲۴(
اینکه جناب صادق فرمودند:»من عبادت حق می کنم حّبا له« 
شاید مقامات معمولی آن سرور باشد، چناچه عارف کامل - مرحوم 
شللاه آبادی- ما، دام ظلّه، می فرمود. و این نحو عبادت از خواّص 

آنهاست.)سرالصلوۀ، ص 7۴(
مبین احکام اسام و ایده های رسول اکرم، ذریه مطهر ایشان 
و خصوص حضرت جعفربن محمد صادق هستند. )صحیفه امام، 

ج 1۴، ص 7(

صحيفه نور امام خميني )ره(

افطار روزه قبل از حد ترخص
مسلافری کله از شلب قبل قصد سلفر کلرده و پیلش از ظهر 
بله مسلافرت ملی رود، نملی توانلد تلا قبلل از رسلیدن به حد 
ترخلص روزۀ خلود را افطلار کنلد و در صورتلی کله پیلش از 
آن افطلار کنلد، بنابلر احتیلاط کفلاره افطلار عملدی روزۀ ماه 
رمضلان بلر او واجب اسلت؛ البته چنانچه از حکم مسلأله غافل 

بلوده، کفلاره ندارد.
ملاک تشلخیص حلّد ترخص، آن اسلت کله از آخرین خانة 
شلهر بله انلدازه ای دور شلود که صلدای اذان متعارف شلهر را 

بلدون بلندگو نشلنود؛ خلواه دیوارهای شلهر را ببینلد یا نه.
 نذر روزه در سفر   
معینلی؛  روز  در  کنلد  نلذر  کسلی  اگلر 
ماننلد اول ملاه رجلب حتلی در حلال سلفر 
روزه بگیرد، اگر آن روز در سلفر باشلد، باید 
آن روز را روزه بگیلرد و واجلب نیسلت قصد 

اقاملت ده روز کنلد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

جهانیان برای چشیدن طعم عدالت، منتظر ظهورند

افزایش اختیارات بانک ها در استان ها ضروری است

 مدیلر کل آملوزش و پلرورش اسلتان در رزمایلش 
اسلتانی سلام فرمانده کله با حضلور ۲۵۰۰ دانلش آموز 
و فرهنگلی در ارتفاعلات عون بن علی برگزار شلد گفت: 
جهلان بلرای دیلدن و چشلیدن طعلم عداللت منتظلر 

ظهلور حضرت مهلدی )عج( هسلتند.
علیرضلا صیلادی در این همایش با اشلاره به موضوع 
فلسلطین بیان کلرد: کسلانی که بلا خوی اسلتکباری 
ظللم ملی کننلد و انسلانها را تحلت قلدرت نظاملی و 
سیاسلی خلود بله بردگلی ملی کشلانند، آنهلا هملان 

غاصبان هسلتند.
مدیلر کل آملوزش و پرورش اسلتان همچنین  بیان 
کلرد: در قیاس حکومتهلا و اجرای عدالت برای آسلایش 
انسلانها، نظام های سیاسی مسلتقلی وجود دارد که این 
نظامهلا در برقلراری عدالت آن چنان که نیاز بشلر اسلت 

نمی توانلد جاری و سلاری عمل کنند.
وی تاکیلد کلرد: جهان برای دیدن و چشلیدن طعم 
عداللت منتظر ظهلور امام زمان )عج( اسلت و بلرای این 
ظهلور اصحاب امام )ره( چندین سلال اسلت مبلارزه می 

کنند، شلهید و خلون می دهند.
دکتر صیادی با اشلاره به شلهادت سلردار سللیمانی 
گفت: سللیمانی جزء بارزی از شهدای شهیدی است که 

خون پاکشلان را برای گسلترش و ظهور و برقراری عدالت 
تقدیلم اسلام ناب محمدی و انقاب اسلامی کرد.

این مقام مسلئول در دستگاه تعلیم و تربیت استان 
ادامله داد: جمهوری اسلامی با زعاملت والیت فقیه برای 
اجلرای ایلن عدالت لحظه شلماری می کنلد و جوانان و 

سلردارانش بلرای عدالت دین محمدی َسلر می دهند.
وی یکلی از سلاحت هلای سلند تحلول بنیادیلن را 
شلناختن نلوع مهدویت دانسلت و اشلاره کرد: در سلند 
تحلول بنیادین هملکاران بلرای عدالت آموزشلی و برای 

آملوزش و پلرورش خواهند کوشلید.
وی در پایلان سلخنان افلزود: نشلاط یکلی دیگلر از 
تحلوالت سلند تحلول بنیادیلن در آملوزش و پلرورش 
 اسلت و همکاران برای ایجاد نشلاط در مدارس و در بین 

دانش آموزان فعال باشند.

نماینلده وللی فقیله در آذربایجلان شلرقی 
بلا انتقلاد از سلهم ناچیلز اسلتان از درآمدهای 
مالیاتی برخی شلرکت های خصوصی مسلتقر 
در اسلتان، خواسلتار افزایش حلدود و اختیارات 

بانکهای اسلتانی شلدند.
آدینله تبریلز بله گلزارش روابلط عموملی 
آذربایجلان  در  فقیله  وللی  نماینلده  دفتلر 
شلرقی حضلرت حجلت االسلام والمسللمین 
سلید محمدعللی آل هاشلم در دیلدار رئیلس 
کل بانلک مرکلزی بلا تاکیلد بلر حضلور جدی 
اقتصلادی  هلای  صحنله  در  بانکلی  شلبکه 
گفتنلد: صندوق هلای بانک ها، منابع اسلتانی 
را جلذب ملی کنند، وللی در اختیلار مرکز قرار 
ملی دهنلد و این موضلوع باعث کاهلش منابع 
اسلتانی و بله تبع آن کاهش قدرت تسلهیات 

دهلی بانکها شلده اسلت. 
 املام جمعله تبریز یلادآور شلدند: بانکداری 
اسلامی نیلز یکلی از دغدغله هلای ملردم و 
تولیدکنندگان اسلت و تشلکیل شلورای فقهی 

گام مهملی در تحقلق ایلن مهلم اسلت.
رئیس شلورای فرهنلگ عموملی آذربایجان 
شلرقی  بلا اشلاره بله طلرح دوللت در خصوص 
مردمی سلازی و توزیلع عادالنله یارانه ها گفتند: 
بایلد دسلت بله دسلت هلم دهیلم تلا از ایلن 
گردنله نیلز عبلور کنیلم و اگلر ملردم در ایلن 
بله خوبلی توجیله شلوند و مضلرات  زمینله 
قاچلاق کاال و ارز ترجیحلی بلرای شلان تبیین 
گلردد؛ قطعلاً متوجله خواهنلد شلد کله ایلن 
جراحلی اقتصلادی بله نفلع آنلان بلوده و بلا 
در  را  تولیلد  رونلق  کاال  قاچلاق  از  جلوگیلری 

صحنله کشلور خواهیلم دیلد.

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
دانشللنامه تاریللخ معمللاری ایللران شللهر - سللازمان میللراث 

فرهنگللی و گردشللگری ایللران

خانلله الللله ای بللا قدمتللی نزدیللک بلله صللد سللال، توسللط فتللح علللی 
اوف بنللا شللد و امللروزه از جاهللای دیدنللی تبریللز بلله شللمار مللی رود. 

در سللال 1۳۵۰، ایللن بنللا را حللاج حسللین الللله ای خریللداری کللرد و در 
اوایللل دهلله هفتللاد، خانلله بلله میللراث فرهنگللی واگذار شللد. 

ایللن بنللا در دو طبقلله سللاخته شللده اسللت کلله عرضلله  آن ۹۰۰ متللر و 
اعیانللی آن ۶۰۰ متللر مربع اسللت. 

در طبقلله  همکللف یللک اتللاق مرکللزی و دو اتللاق جانبللی قللرار دارد و 
راه ورود بلله ایللن طبقلله از طریللق ۲ راه  پللله اسللت. بلله طبقلله  اول نیللز 
مللی  تللوان از راه  پللله  کاه فرنگللی وارد شللد کلله یللک تللاالر بللزرگ و چنللد 

اتللاق دیگللر دارد.
 ایللن بنللا دو ایللوان بللا سللتون  هللا و سرسللتون  هللای گچ  کاری شللده 
دارد کلله زیبایللی خاصللی بلله نمللا بخشللیده اسللت. خانلله  الللله ای دو 
ورودی دارد کلله یکللی در قسللمت غللرب و دیگللری در جنللوب غربللی 
بنللا قللرار گرفتلله اسللت و سللاختمان اصلللی در ضلللع شللمالی آن قللرار 
دارد. در حیللاط خانلله حوضللی زیبللا توسللط باغچلله  هللای گل   کاری 
احاطلله شللده و خانلله را بلله بهشللت کوچللک قجللری تبدیللل کللرده 

اسللت.
 قسللمت شللمالی حیللاط خلللوت نیللز دارد کلله روشللنایی خانلله را 

تامیللن مللی  کنللد.
بللرای بزرگداشللت خدمللات مرحللوم یحیللی ذکا، در زمینلله  تاریللخ و 
ایران شناسللی، مخصوصللا پژوهش هایللی در مللورد آذربایجللان و تبریللز، 
ایللن خانلله را بلله »دفتللر پژوهش هللای تاریخللی یحیللی ذکا« تبدیللل 

کرده انللد. 
وی از پژوهشللگران برجسللته ی معاصر بوده اسللت. همچنیللن می توان 
او را یکللی از بنیان گللذاران مللوزه در ایللران نامیللد؛ چراکلله نقللش بسللزایی 
در برنامه ریللزی و راه انللدازی موزه هللای متعللددی در تهللران و دیگللر 

شهرسللتان ها داشللته اسللت. 
مللدارک، اسللناد و کتللب تاریخللی متعلللق بلله مرحللوم ذکا را در ایللن 

خانلله بلله نمایللش گذاشللته اند.
 ایللن اثللر در تاریللخ ۲۰ آذر 1۳7۹، بللا شللماره ی ثبللت ۲۹1۹ به عنللوان 

یکللی از آثللار ملللی ایللران بلله ثبللت رسللید. 

خانه الله ای تبریز

حضلرت آیلت اهلل حلاج میلرزا 
مصطفلی مجتهلد تبریلزی فرزند 
آیلت اهلل میرزاحسلن آقلا مجتهد 
از علملای اعلام و فقهلای عظام و 
از نوابغ برخاسلته از خاندان عظیم 
الشلان مجتهلد تبریلزی در قلرن 
چهاردهلم هجلری قملری اسلت. 
درسلال 1۲۹7 ق. برابر بلا 1۲۵۹ش. 
در تبریلز دیلده به جهان گشلود . 
دروس مکتلب خانله ای ، مقدمات 
و سلطوح عاللی علوم دینلی را نزد 
اسلتادان حلوزه علمیه تبریز آموخت. آنگاه رهسلپار حوزه مقدس نجف اشلرف 
شلد و از محضلر حضلرات آیلات عظام آخوند ما محمد کام خراسلانی، شلیخ 

الشلریه اصفهانلی و... بهلره بلرد و بله مقلام رفیلع اجتهاد نایلل آمد.
ایلن سلتاره پرفروغ با نبوغ خارق العاده اش داشلت بله آفتابی عالمتاب تبدیل 
ملی شلد که به مرضی صعلب العاج مبتا گردیلد  و ناچار نجف اشلرف را ترک 
کلرد و بله میهن بازگشلت. پلس از دو سلال اقامت در تهلران به تبریلز رفت و به 

رغلم درد  و رنلج بیماری با نشلاط  بله فعالیت های علمی خلود پرداخت.
حضرتلش را علاوه بر داشلتن فضایلل و مکارم اخاق به روشلن رایی، سلخای 
نفلس، صفای باطن و عشلق سلوزان به سلاحت موللی الموحدین علیه السلام 

سلتوده اند.
رحللت غلم انگیز او در پانزدهلم رمضان سلال 1۳۲7ق. برابر با ۲۳ خرداد سلال 

1۲۹8ش. به وقوع پیوسلت .
پیکلر پاکلش پلس از تشلییع باشلکوه به نجلف اشلرف منتقلل و در آرامگاه 

خانوادگلی مجتهلدی تبریلزی به خاک سلپرده شلد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  

حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 1۳۹۲

کتاب »مهدي باکري 
عمل«  و  اندیشه  در 
حسین  سردار  توسط 
عایي تالیف شد و به 
اداره  انتشارات»  همت 
نشر  و  آثار  حفظ  کل 
ارزش هاي دفاع مقدس 
در  شرقي«  آذربایجان 
سال 1۳87 فیپا گرفته 

و با ۳۰۰۰ شمارگان در قطع رقعي روانه بازار نشر شد. 
اثر حاضر گردآوری، تکمیل و باز نشر مقاالتی است که دکتر عایی آنها 
را در فاصله سالهای ۶8 تا87  در جراید کشور پیرامون شخصیت شهید 
مهدی باکری به چاپ رسانده است این مطالب شامل اطاعات بکری است 
که قبل از ایشان کسی در جایی نیاورده است. از این لحاظ کتاب حاضر 
اثري است قابل توجه. مضافا اینکه سردار عایی از معدود افرادی است 
که از زمان دانشجویی تا شهادت مهدی باکری، دوران ده ساله مبارزات و 
مجاهدات او از سال هاي ۵۳ تا ۶۳ را از نزدیک درک کرده و همراه او بوده 
و از این لحاظ جزو قدیمی ترین یاران وی بشمار می آید و همین به اعتبار 

مطالب کتاب می افزاید.
جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران، از ابعاد گوناگونی قابل 
مطالعه و بررسی است. تاکنون در بعد عاطفی و احساسی جنگ و نیز 
بیان خاطرات مختلف رزمندگان سلحشور، مطالب گوناگونی منتشر شده که 
توانسته است بخشی از روحیات و ابعاد انسانی جبهه را نشان دهد. نویسنده 
توانا در این اثر به بررسی فعالیت  ها، مبارزات، شیوه مدیریت و فرماندهی 
شهید مهدی باکری در دوران دفاع مقدس می پردازد. شهید مهدي باکري 
یکی از افراد برجسته و صاحب نام دوران دفاع مقدس است که از خطه 
آذربایجان، عازم جبهه های جنگ شد و بهترین دوران زندگی خود را در دفاع 
از ایران و انقاب اسامی سپری کرد. عایی هدف خود را درباره نگارش اثر 
حاضر چنین می نویسد: »در دوران جنگ تحمیلی، با فرماندهان شهید 
زیادی آشنایی داشته و مانوس بوده ام ولی شاید یکی از فرماندهانی را که 
بیش از دیگران و به خوبی و از نزدیک می شناختم و با خلقیات و روحیاتش 
آشنایی بیشتری داشتم مهدی باکری بود، بنابراین احساس کردم که در کنار 
مطالب فراوان و کتاب های زیادی که درباره آقا مهدی نوشته شده است، من 
هم می توانم با نوشتن و بیان آنچه از او بخاطر دارم، گوشه ای از فداکاری 
های وی را در دوران سخت مبارزه با رژیم شاهنشاهی و نیز در مقابله با احزاب 
دموکرات و کومله در شمال غرب کشور و نیز در جنگ با رژیم بعث عفلقی 

عراق، به رشته تحریر درآورده و ثبت نمایم«.
در قسمتی از مقدمه کتاب این چنین آمده است: »یکی از ابعاد 
مهم موفقیت ایران در برابر تهاجم ارتش بعثی عراق، طرح ریزی و انجام 
عملیات هایی بوده است که توانسته در شرایط نابرابر از نظر تجهیزاتی 
و امکاناتی، قوای دشمن را از خاک ایران بیرون رانده و در نهایت، دوران 
جنگ را تبدیل به فرصتی مهم برای جمهوری اسامی جهت توسعه 
قدرت دفاعی خود بنماید. از آنجا که یگان های رزمی تاسیس شده در 
دوران جنگ با تکیه بر افراد و انسان های فداکاری ایجاد شده که بصورت 
رزمنده داوطلب، خود را در این واحدها سازمان می دادند، بنابراین مطالعه 
شخصیت این افراد بخصوص آنانی که ستون اصلی و پایه اساسی قدرت 
رزمی هر لشکر محسوب می گردیدند می تواند به شناخت واقعیات 
حماسه آفرینی های ملت ایران در دروان دفاع مقدس کمک نماید. بسیاری 
از فرماندهان یگان های سپاه پاسداران انقاب اسامی، از انسان هایی بوده اند 
که داوطلبانه و فقط بخاطر خدا و دفاع از آرمان های اسامی وارد جبهه های 
جنگ شدند و توانستند تیپ ها و لشکر هایی را حول محور توانایی ها و 
شخصیت  خود تشکیل دهند و با بکارگیری تفکر و اندیشه و با تکیه بر 
نصرت باری تعالی تمام همت خود را برای دفع تجاوز دشمن بکار گیرند... 
در تمام دوران آشنایی ده ساله ام با مهدی باکری، او را یک انسان بزرگ 
و شیعه ای واقعی یافتم که نقاطی در زندگی اش وجود دارد که از نظر 
تربیتی بسیار اهمیت داشته و می تواند به نسلهای بعد منتقل شود. او 
فردی متواضع و انسان آرامی بود که به سادگی عصبانی نمی شد. اهل 
تظاهر نبود، بسیاری از فعالیت هایی که انجام می داد، برای دیگران آشکار 
نبود. حضور وی در جبهه بر اساس یک تکلیف الهی شکل گرفته بود. 
شخصیت وی دارای ابعاد زیادی است. پرداختن به حاالت و صفات روحی 
وی، شناخت عمیقی را از وی می طلبد... «.فهرست تفصیلی اثر که در 
1۶۰صفحه تدوین و تنظیم شده است، مشتمل بر عناوین » آشنایي با 
مهدي باکري، فعالیتهاي دوران زندگاني، چگونگي شهادت، شیوه مدیریت 
و فرماندهي مهندس مهدي باکري، تاکتیک هاي رزمي لشکر عاشورا، 
دیدگاه هاي مهدي باکري، ویژگي هاي مهدي باکري، شهید خیبر حمید 
باکري« است. در انتها نیز اسناد و تصاویر متنوع زینت بخش اثر حاضر 
مي باشد. همچنین نویسنده محترم جهت سهولت دسترسي مطالعه 
کنندگان به مضامین کتاب، فهرست راهنما با عناوین اسامي اشخاص، 
فرماندهان، شهداء، عملیات ها، اماکن، مناطق، شهرها، کشورها، وقایع و ایام 
مهم، سازمان ها، یگان ها و گروه ها را به ترتیب الفبایي تنظیم نموده است.  

از شهید باکری کتابهای زیر نیز منتشر شده است:
* مهدی باکری به روایت همسر شهید )مجموعه نیمه پنهان ۶(

* به مجنون گفتم زنده بمان )حمید باکری(
* آقای شهردار؛ زندگی مهدی باکری

* به مجنون گفتم زنده بمان)کتاب مهدی باکری(
* باغ انگور باغ سیب باغ آیینه : گفت و گو با صفیه مدرس، همسر 

سردار شهید مهدی باکری

موسوي شفيقه  معرفي کتاب
مهدي باكري در اندیشه و عمل


