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خبرنگار آدینه تبریز 
نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی با تاکید بـر عدم دخالت 
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی در انتصابـات و مسـائل اجرایی 
گفتنـد: وکای ملت در مجلس شـورای اسـامی بـرای  اجرایی کردن 
فرامیـن رهبـر معظـم انقاب پیشـقدم باشـند تا زمینه تخلفـات در 

برخـی اداره ها ایجاد نشـود.
حضرت حجت االسـام والمسلمین سـید محمدعلی آل هاشم در 
خطبه هـای نمـاز جمعـه تبریز با بیـان اینکه نماینـدگان در تصمیم 
سـازی به مسـئوالن کمک کنند، گفتند: اگر فردی از سوی نمایندگان 
مجلـس بر یک مسـئولیت منصوب شـده و عملکرد خوبی نداشـته 
باشـد، نماینـدگان مجلـس نمی توانند بر آن مسـئول نظارتی داشـته 
باشـند؛ البته وزرا نیز باید با نمایندگان مشـورت های الزم را انجام داده 

و بعـد از مشـورت تصمیم گیری نهایـی را انجام دهند.
خطیـب نمازجمعـه در ادامـه بـا اشـاره بـه خدمـات ارزشـمند و 
تصویـب قوانین متعدد و متفاوت مجلس یازدهـم اضافه کردند: قانون 
تسـهیل صدور مجوز کسـب وکار، قانون جهش تولید مسـکن، قانون 
مالیـات بـر خانه هـای خالی، قانـون نظـام رتبه بندی معلمـان، قانون 
حمایـت از خانواده و جوانی جمعیـت، قانون حمایت از تولید و دانش 
بنیـان، قانون اقـدام راهبردی لغـو تحریم ها و احکام اصاحی سـاختار 

بودجـه کل کشـور از جملـه این قوانین بوده اسـت.
 امـام جمعـه تبریـز همچنیـن بـا اشـاره بـه اهمیـت ابعاد سـفر

 رئیـس جمهور به عمان گفتند: امارات و بحرین اکنون رابطه رسـمی 
بـا رژیم صهیونیسـتی دارند و این منجر شـده تا رژیم صهیونیسـتی 
حضـور فیزیکی بـرای ناامن کـردن منطقه در جنوب خلیـج فارس را 

در ذهن بپروراند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودنـد: همـکاری 
پادشـاهی عمـان با جمهوری اسـامی ایـران می تواند مانع نفـوذ رژیم 

صهیونیسـتی در منطقه شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی  اضافه کردنـد: از طرف 
دیگـر قطـر هـم دیگـر کشـور عضـو شـورای خلیـج فـارس اسـت و 
می توانـد با ایـران و پادشـاهی عمان یک بلوک قدرتمند سیاسـی در 

برابـر صهیونیسـت ایجـاد کنـد و مانع نفوذ شـود.
 رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان  با اشـاره بـر اینکه عمان 
سـال های قبـل نیـز نقـش مهمـی در ارتباط بـا نزدیکی کشـور های 
دیگـر بـه ایران داشـته اسـت، افزودند: در گذشـته عمان نقش مثبتی 
در نزدیـک کـردن و تبـادل پیـام بین ایران داشـته اسـت و اکنون نیر 

وضعیـت عمـان همانند سـابق اسـت و می تواند ایفـای نقش کند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی با تسـلیت به مردم صبور 
آبـادان در خصـوص حادثـه تلـخ ریـزش سـاختمان متروپـل گفتنـد: 
تعـدادی از هموطنـان بـه رحمت خداونـد رفتنـد؛ از این رو الزم اسـت 
تـا عوامـل مختلـف در سـطوح مختلـف سیاسـتگذاری و اجرایـی با 

سـید روح اهلل مصطفـوی ملقب بـه امام خمینی رهبر انقاب اسـامی و 
بنیانگذار جمهوری اسـامی ایـران بودند که در 14 خرداد سـال 1368 رحلت 

نمودند.
امـام خمینی در روز بیسـتم جمادی الثانـی 1320 هجری قمری مطابق 
بـا 30 شهریــور 1281 هجـری شمسـی ) 24 سـپتامپر 1902 میـادی( در 
شهرسـتان خمیـن از توابع اسـتان مرکزی ایـران در خانواده ای اهل علــم و 
هجرت و جهاد پــای بـر خــاکدان طبیعت نهاد و در 14 خرداد سال 1368 

هجری شمسـی بـه ملکوت اعی پیوسـت.
 مروری کوتاه بر وقایع زندگی امام خمینی)ره(

امـام خمینـی )ره( پـس از درگذشـت حضـرت آیـت اهلل بروجـردی بـه 
مخالفـت با سیاسـت هـای طاغـوت برخاسـت و در قیـام 15 خـرداد 1342 
دسـتگیر و روانـه تهـران و زندانی گردید، پس از مدتی آزاد و به شـهر مقدس 
قـم مراجعت نمـود. در قضیه تصویـب کاپیتوالسـیون )مصونیت مجرمین 
آمریکائی در ایران( با سـخنرانی مهم و آتشـین در مسجد اعظم قم دستگیر 

و بـه ترکیه و سـپس بـه عراق تبعیـد گردید.
 امـام خمینی )ره( در سـال های اقامت در عـراق همچنان رهبری مبارزه 
بـا رژیـم پهلوی را به عهده داشـته و در سـال 1357 با هماهنگی رژیم پهلوی 
بـه رژیـم بعـث عـراق، ایشـان ناگزیـر از خـروج از عراق شـده و بـا عزیمت به 

پاریـس مبـارزه و انقـاب ،امام را وارد مرحله اساسـی نمود.
بـا اقامـت امام خمینـی )ره( در پاریس و انعکاس سـخنان و نقطه نظرات 
ایشـان در رسـانه هـای غربـی رژیـم پهلـوی در ضعف و انـزوا قرار گرفتـه و با 
رهبری هوشـمندانه و دقیق ایشـان انقاب اسـامی مردم ایران با خروج شـاه 

و خانـواده سـلطنتی از ایران بـه روزهای اوج خـود نزدیک گردید.
 بـا مراجعـت رهبـر فقیـد ایـران در 12 بهمـن 1357 و هدایت انقـاب از 
نزدیـک، صبـح پیـروزی در 22 بهمـن مـاه 1357 دمیـد و مردم ایران شـاهد 

پیـروزی را در آغـوش گرفتـه بود.
با انحال رژیم سـلطنتی و پایان حکومت 57 سـاله و سـتمکارانه پهلوی، 
امـام خمینـی )ره( جمهوری اسـامی ایـران را با آرای قاطع مـردم بنیان نهاد. 
از 22 بهمـن 1357 تـا 14 خـرداد 1368 حضرت امام همچنان رهبری انقاب 
را بـه دوش کشـیده و انقاب و کشـور را در حـوادث خطرناکی و توطئه های 
گوناگون و جنگ 8 سـاله تحمیلی عراق و تحریم ها به سـامت و به خوبی 

رهبری نمودند.
امام خمینی هــدفها و آرمانها و هــر آنچه را که مــی بایــست ابـاغ 
کنـد ، گفته بـود و در عمـل نیز تـمام هستیـش را بـرای تحقق هـمان 
هـدفها بـکار گرفته بـود. اینک در آستـانه نیمه خـرداد سـال 1368 خـود 
را آمـاده ماقـات عزیـزی مـی کرد که تمـام عمـرش را برای جلب رضـای او 
صرف کرده بــود و قامتش جز در بـرابــر او ، در مــقابل هیچ قدرتی خـم 

نشده ، و چشــمانش جز برای او گریه نکرده بــود.
 سروده های عارفانه اش همه حاکی از درد فــراق و بیان عطــش لحظه 
وصال محبوب بـود. و اینک ایـن لحظه شکـوهمنـد بـرای او ، و جانــکاه 
و تحمل ناپذیر بـرای پیروانـش ، فـرا مـی رسید. او خـود در وصیتنامه اش 
نـوشـته است : با دلی آرام و قلبـی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار 
بـه فضـل خـدا از خدمـت خــواهران و بـرادران مرخص و به ســوی جایگاه 
ابـــدی سـفر می کنــم و به دعای خیر شـما احتیاج مبرم دارم و از خدای 
رحمن و رحیــم می خـواهــم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصــور و 
تقصیر بپذیــرد و از مــلت امــیدوارم که عذرم را در کــوتاهی ها و قصـور 

و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه پیش بروند.
 شگفت آنکه امام خمینـی در یکـی از غزلیاتـش که چنـد سال قبل 

از رحلت سـروده است :
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم      

 سالها می گذرد حادثه ها می آید
ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سیزدهــم خــرداد ماه سـال 1368 
لحظه وصال بـود. قــلبـی از کار ایستـاد که میلیـونها قلــب را بـه نور 
خدا و معنـویت احـیا کرده بـود. بــه وسیله دوربین مخفـی ای که تـوسط 
دوستان امــام در بیمارستان نصب شده بـود روزهای بیماری و جریان عمل 
و لحظـه لقـای حق ضبط شـده اسـت. وقتـی که گوشـه هایــی از حاالت 
معنوی و آرامـش امام در ایـن ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایی در دلها 
بر افکند که وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممکـن نیست. لبها دائمـا 

به ذکـر خـدا در حـرکت بود.
 در آخریـن شـب زندگـی و در حالـی کـه چنـد عمل جراحی سـخت و 
طوالنـی درسـن 87 سـالگی تحمـل کرده بود و در حالیکه چندیــن سـرم 
به دسـتهای مبارکــش وصل بــود نافله شب می خــواند و قــرآن تاوت 
مــی کرد. در ساعات آخر ، طمانینه و آرامشی ملکـوتــی داشـت و مـرتبا 
شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر اکرم )ص( را زمـزمه مـی 
کــرد و بـا چنیـن حــالتی بـود که روحـش به ملکــوت اعلی پرواز کرد. 
وقتی که خبر رحلت امــام منتشر شـد ، گـویـی زلزله ای عظیـم رخ داده 
است ، بغضها تـرکیـد و سرتاسر ایران و همـه کانـونهایـی کـه در جـهان 
بـا نام و پیام امام خمینـی آشـنا بـودنـد یــکپارچه گـریستند و بـر سر 
و سینه زدنــد. هیچ قلــم و بیـانـی قــادر نیست ابعاد حــادثه را و امواج 

احساسـات غیـر قابل کنترل مـردم را در آن روزها تــوصیف کند.
 منبع:

خبرگزاری ایرنا

قیـام 15 خـرداد که در پی دسـتگیری امـام خمینـی)ره( در 13 خرداد 
1342 خورشـیدی رخ داد و بـه دنبـال آن، کشـتار رژیـم شاهنشـاهی در 
خیابان های تهران و سراسـر کشـور به وقوع پیوسـت در حقیقت بسترساز 
و منشـا انقـاب اسـامی در بهمـن 1357 خورشـیدی بـود و نخسـتین 

جرقه هـای سـرنگونی رژیم شاهنشـاهی را رقـم زد.
خاسـتگاه قیـام 15 خـرداد از نقـش و جایـگاه روحانّیـت شـیعه در 
جامعـه ایـران و پیـروی مـردم از آنهـا ناشـی می شـود. زیـرا در طـول 100 
سـال گذشـته تاریـخ معاصـر، روحانّیت مبـارز انقابـی به دلیل سیاسـت 
هـا و برنامه های ضد اسـامی سلسـله قاجـار و خاندان پهلـوی، توده های 
مـردم مسـلمان ایـران را علیه آنها بسـیج کردنـد. در طول این 100 سـال، 
درک شـیعه از مسـایل سیاسـی بتدریـج دچـار تحـّول شـد و با سیاسـی 
شـدن افـکار عمومـی مردم، روحیه مبـارزه جویی با نظام هـای طاغوتی در 
سـرلوحه حرکـت هـای آنهـا قرار گرفـت. ابتدا قیـام تنباکو بر ضد تسـلّط 
اقتصادی بیگانگان )انگلیس( شـکل گرفت. سـپس افـکار عدالت جویانه و 
قانون خواهی در انقاب مشـروطیت و قانون اساسـی مشروطه تبلور یافت. 
جنبـش ملّـی شـدن نفت نیز یـک مبارزه ضد اسـتعماری بـود که حیطه 

وسـیع تری نسـبت به قیـام تنباکو داشـت.
سـرانجام نهضـت پانـزده خـرداد 1342 خورشـیدی در کـوران اقدامـات 
تسـلّط جویانه آمریکا که در پوشـش برخی اصاحات سیاسـی، اقتصادی، 
فرهنگـی، حقوقـی و اجتماعـی انجـام می شـد، به وقـوع پیوسـت و پایه 
هـای رژیـم سـلطنتی پهلـوی را متزلـزل کـرد. در همه ایـن جنبش های 
سیاسـی و اجتماعی روحانّیت مبارز شـیعه نقش اصلی را برعهده داشت و 

ایـن قیام بـا تاش هـای مجّدانه امـام خمینـی)ره( روی داد.
شرح و چگونگی رخداد قیام ۱۵ خرداد

خبـر دسـتگیری امام به سـرعت در قـم و مناطق اطراف پیچیـد. زنان 
و مـردان از روسـتاها و شـهرها بـه طـرف منزل رهبـر خود حرکـت کردند. 
شـعار اصلـی جمعیـت »یـا مرگ یا خمینـی« بود کـه از تمـام فضای قم 
بـه گوش می رسـید. خشـم مـردم آنچنان بود کـه ابتدا مأمـوران پلیس پا 

بـه فرار گذاشـتند. آنهـا پس از تجهیـز قوا به میـدان آمدند.
نیروهـای کمکـی نظامـی نیـز از پـادگان هـای اطـراف به قم گسـیل 
شـدند. هنگامی که سـیل جمعیت از حـرم حضرت معصومـه)س( بیرون 
آمدند، رگبار مسلسـل ها گشـوده شـد و تا سـاعتی چند درگیری شـدید 
ادامـه داشـت. حمـام خون بـه راه افتاده بـود. هواپیماهای نظامـی از تهران 
بـه پـرواز درآمدنـد و در فضـای قـم بـرای ایجاد رعب بیشـتر دیـوار صوتی 
را شکسـتند. قیـام با سـرکوبی شـدید کنترل شـد. کامیون هـای نظامی، 
اجسـاد شـهدا و مجروحـان را بـه سـرعت از خیابان ها و کوچـه ها به نقاط 
نامعلومـی انتقـال دادنـد. غـروب آن روز قم حالتی جنـگ زده و غمگینانه 

داشت.
صبحـگاه پانـزده خـرداد خبـر دسـتگیری امام خمینـی)ره( بـه تهران، 
مشـهد، شیراز و دیگر شهرها رسید و وضعیتی مشـابه قم پدید آورد. مردم 
ورامیـن و شـهرک هـای اطـراف به طرف تهران سـرازیر شـدند. تانـک ها و 
ابـزار زرهـی و نیروهای نظامی برای جلوگیری از ورود معترضان به شـهر در 
سـه راهـی ورامین با جمعیت درگیر شـدند و جمع زیـادی از راهپیمایان را 
بـه خاک و خون کشـیدند. جمعیـت انبوهی در حوالی بـازار تهران و مرکز 
شـهر نیز گرد آمده و با شـعار »یا مرگ یا خمینی« به طرف کاخ شـاه به 
حرکت درآمدند. از جنوب شـهر تهران نیز سـیل جمعیت به سـمت مرکز 
راه افتـاده بـود و در پیشـاپیش آنهـا طیـب حـاج رضایی و حاج اسـماعیل 
رضایـی، 2 تـن از جوانمـردان جنوب شـهر تهـران، با گروه خـود در حرکت 
بودنـد. ایـن 2 تن بعد از چندی دسـتگیر و در 11 آبان 1342 تیرباران شـده 

و هوادارانشـان به بندرعباس تبعید شـدند.
 15 خـرداد در تهـران و قم حکومت نظامی برقرار شـد امـا با این وجود، 
روزهـای بعـد نیـز تظاهرات وسـیعی برپا بـود که در هـر مورد بـه درگیری 
خونیـن انجامید. با دسـتگیری رهبر نهضت و کشـتار وحشـیانه مـردم در 

15 خـرداد 42، قیام به ظاهر سـرکوب شـد.
نتایج و پیامدهای قیام ۱۵ خرداد

قیـام 15خـرداد 1342 خورشـیدی مبـدأ انقـاب اسـامی مـردم ایـران 
بـود. محمدرضـا پهلـوی 2 روز بعـد از نهضـت 15 خـرداد، قیـام مـردم را 

 به مناسبت سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره(

قیام ۱۵ خرداد و بسترسازی 
برای انقالب اسالمی

اجرایی کردن فرامین رهبر معظم انقالب  
توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی

ادامه در صفحه2

ادامه در صفحه3
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ادامه از صفحه اول

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي
 نماينده ولي فقيه  
در آذربايجان شرقي

جلسات درس امر به معروف و نهی از منکر امام جمعه تبريز روزهای شنبه،   در هفته جاری
يکشنبه و دوشنبه در مسجد جامع تبريز

حضور و سخنرانی نمانيده ولی فقيه در آذربايجان شرقی در گردهمايی 
روسای ادارات اطالع رسانی و  روابط عمومی ستادی و استانی آموزش و 

پرورش سراسر کشور

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در اذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز 
در اختتاميه همايش ملی جلوه های جهادی در مديريت شهری در سالن 

همايش های بين المللی شهرداری تبريز

ديدار آقای زاکانی شهردار کالنشهر تهران با نماينده ولی فقيه در آذربايجان 
شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار سردار حاجی زاده فرمانده نيروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی  با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار فرماندهان، دست اندرکاران و اعضای ستاد بزرگداشت سالروز 
آزادسازی خرمشهر با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

نشست جهاد تبيين کارگروه مبلغات حوزوی ويژه مربيان سبک زندکی با 
حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز

مراسم عزاداری و سينه زنی خيابانی به مناستب شهادت امام صادق)ع( 
در مقابل مصالی اعظم حضرت امام)ره( تبريز با حضور نماينده ولی فقيه 

در استان و امام جمعه تبريز

همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر مراسم صبحگاه مشترک 
نيروهای مسلح مستقر در آذربايجان شرقی با حضور نماينده ولی فقيه در 

استان و استاندار آذربايجان شرقی

نقش روحانیون در پیروزی 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس

اجرایی کردن فرامین رهبر معظم انقالب  
توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
ــی  ــی ول ــر نمایندگ مســئول دفت
فقیه در ســپاه عاشــورا در ســخنرانی 
ــه  ــای نمازجمع ــه ه ــش از خطب پی
ــزرگ امــام  ــز گفــت: دانشــگاه ب تبری
ــر صــادق)ع( در مدینــه بعــد از  جعف
ــه  ــی امی ــت بن ــال حاکمی اضمح
و روی کار آمــدن حکومــت بنــی 
ــته  ــاگرد در رش ــا ش ــاس صده عب

ــود.  ــت نم ــف تربی ــای مختل ه
حجــت االســام عبدالرحیــم  نجفقلــی زاده ســرایی  در ادامــه بــه نقــش 
روحانیــت در پیــروزی انقــاب اســامی  و دفــاع مقــدس اشــاره کــرده و افــزود: 
اولیــن کنگــره بزرگداشــت حــدود 5 هــزار شــیهد روحانــی در شــهر مقــدس 

قــم برگــزار گردیــد.
وی خاطــر نشــان کــرد:  در کنــار کنگــره یادمــان هــای مختلــف در کنــار 

حــرم حضــرت معصومــه برپــا گردیــد.
حجــت االســام ســرایی افــزود: اســتان آذربایجــان شــرقی بــا تقدیــم 144 
ــی غرفــه ای عظیــم مــورد توجــه  ــا برپای ــی شــهید در ایــن کنگــره ب روحان

بازدیدکننــدگان و مراجعــان قــرار گرفــت.
ــه نقــش مدیریتــی روحانیــون در دفــاع مقــدس  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
تصریــح کــرد: اگــر چــه روحانیــون در جریــان دفــاع مقــدس در کنــار آحــاد 
مختلــف جامعــه موفــق بــه دســتیابی بــه توفیقــات بســیار بزرگــی درابعــاد 
ــوان از  ــی شــدند امــا نمی ت ــی و تربیت ــی، مدیریت مختلــف اقتصــادی، نظام
نقــش مدیریــت امــام خمینــی )ره( بــه عنــوان ولــی امــر مســلمین جهــان و 

معمــار کبیــر انقــاب منحصــر بــه فــرد ایــران چشــم پوشــی کــرد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در ســپاه عاشــورا ابراز کــرد: هنگامی 
ــه امــام خمینــی)ره( مــی رســد، ایشــان در  ــر اشــغال سوســنگرد ب کــه خب

پاســخ فرمودنــد: فــردا سوســنگرد بایــد آزاد شــود. 
وی در ادامــه بــه حضــور مقــام معظــم رهبــری در جبهه های جنگ اشــاره 
کــرد و افــزود: شــهدای محــراب از لحــاظ علمــی، اخاقــی و نقش آفرینــی در 
شــکل گیری نهضــت اســامی و جامعیــت در امــور مختلــف کم نظیــر بودند.

ــا  ــه شــهید حســین حســین پور ب ــزود: طلب ــرایی اف حجــت االســام س
ــیج،  ــئولیت بس ــده داشــتن مس ــر عه ــم ب ــی، به رغ ــگ تحمیل ــروع جن ش
احســاس تکلیــف شــرعی نمــود که بایســتی مســئولیت های پشــت جبهه 
را بــه دیگــران تحویــل داده و بــه ســوی جبهه هــا عزیمــت نمایــد. بــه همــراه 
نیروهــای آذربایجــان در منطقــه غــرب سوســنگرد مســتقر شــد و پنــج مــاه 
ــور  ــت. حض ــامی پرداخ ــور اس ــی کش ــت ارض ــام و تمامی ــاع از اس ــه دف ب
معنــوی و پــر شــور او در جبهه هــا باعــث تقویــت روحــی رزمنــدگان اســام 
بــود. ســرانجام در عملیــات اهلل اکبــر در همیــن منطقــه در اثــر اصابــت تیــر 

دشــمنان بــه شــهادت رســید.
ــگ  ــروع جن ــا ش ــی ب ــریف قنوت ــن ش ــد حس ــهید محم ــت: ش وی گف
تحمیلــی، نخســتین ســتاد کمک رســانی و پشــتیبانی جنــگ را در بروجرد 
دایــر کــرد و بــرای کمــک بــه جبهــه هــای نبــرد، در ســوم مهــر 1359 همراه 
ــس از  ــت. او پ ــهر رف ــه خرمش ــه، ب ــون آذوق ــکل از 21 کامی ــی متش کاروان
بازگشــت از خرمشــهر، گــروه هایــی از جوانــان بروجــرد را ســازمان دهــی کــرد 
و دوبــاره بــه خرمشــهر بازگشــت. در آنجــا بــا تشــکیل گــروه اهلل اکبــر کــه 
بعدهــا بــه »لشــکر اهلل اکبــر« تبدیل شــد و گروهان هــای مقاومــت، چندین 
بــار شــهر را از خطــر ســقوط نجــات داد. در شــرایطی کــه عــراق تــوان نظامی 
عظیمــی را بــرای اشــغال خرمشــهر بســیج کــرده و تــوان نظامی خرمشــهر 
بــرای دفــاع تنهــا ســیزده دســتگاه تانــک بــود و ســپاه خرمشــهر و شــهید 
جهــان آرا، بــا تمــام تــوان در حفــظ شــهر مــی کوشــیدند، شــهید شــریف 
قنوتــی مســئولیت تأمیــن مهمــات را بــر عهــده گرفــت. او بــا روحیــه بلند و 
مقــاوم خــود، مایــه دلگرمــی رزمنــدگان شــد و چندیــن بــار دشــمن متجــاوز 
را از شــهر بیــرون رانــد. دشــمن، ماشــین حامــل شــهید شــریف قنوتــی را در 
ـ هشــت گلوله بــه بدن  ایــن خیابــان هــدف قــرار داد. پــس از برخــورد هفــت 
شــهید، ماشــین بــا آرپــی جــی هــدف قــرار گرفــت و واژگــون شــد. دشــمن 
کــه از همــان ابتــدا در پی دســتگیری و شــهادت شــهید شــریف قنوتــی بود، 
پیکــر مجــروح او را اســیر کــرد و بــا ســر نیــزه کاشــینکف، بــه شــقیقه او 

ضربــه زد و بــه شــهادتش رســاند.

برنامه هـای پیشـگیرانه طـوری عمـل کننـد که دیگـر چنین 
اتفاقاتـی تکرار نشـود.

خطیـب جمعه تبریـز  اضافـه کردند: دسـتگاه های قضائی 
و امنیتـی طبـق تاکیـد رهبر معظـم انقاب باید تمـام تاش 

خـود را برای شناسـایی مقصران انجـام دهند.
ایشـان همچنیـن با اشـاره به برگـزاری کنگره  4000 شـهید 
روحانـی متذکـر شـدند: از سـال 1275 تا سـال 1357 تعداد 57 
شـهید روحانی، از سـال 1357 تا قبل از شـروع جنگ تحمیلی 
40 شـهید روحانـی، در طـول دوران دفاع مقدس 3641 شـهید 
روحانـی، پـس از دوران دفـاع مقدس 111 شـهید روحانـی ترور، 
38 شـهید روحانـی مدافع حرم و در نهایت 93 شـهید روحانی 

جاویداالثـر تقدیـم این انقاب شده اسـت.
امـام جمعه تبریـز با بیان اینکه یکی از راهکار های رسـیدن 
بـه تقوا رسـیدن به عدالت اسـت، گفتند: تصویـب قوانین الزم 
بـرای مقابلـه با تبعیـض بیش از فقـر الزم اسـت، زیرا تبعیض 
بـرای مـردم قابل قبول نیسـت و بـا قانون می تـوان جلوی این 
شـکاف اقتصـادی و تبعیـض را گرفت. خداوند بـه نماینده های 

مـا توفیق دهد تـا این کار را انجـام دهند.
رئیـس شـورای حوزه های علمیـه اسـتان در بخش دیگری 
از خطبه هـا بـه سـالروز شـهادت امـام صادق )ع( اشـاره کـرده و 
گفتنـد: امـام صـادق )ع( چهار خصلـت از جمله اخـاق خوب 
در خانـه، خانـواده و جامعـه، سـخاوتمندی نفـس، پرهیـز از 
زیاده گویـی، بخشـش اضافی اموال خـود به نیازمنـدان را چهار 

ضلـع تکمیل ایمـان برشـمرده اند.
امـام جمعـه تبریز  با بیان اینکـه مردم زمان امـام صادق )ع( 
حواسشـان جمـع نبود و انقـاب امام صـادق )ع( را با دسیسـه 
دشـمنان بـه انحـراف کشـاندند، افزودنـد: بـا ایـن حال امـام از 
تـاش خـود خسـته نشـدند و از ایشـان به عنـوان مظهر نماد 

یک انسـان کامـل خسـتگی ناپذیر یاد می شـود.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز تصریـح کردند: تبیین اسـام 
نـاب، تبییـن و تبلیغ مسـاله امامت، تشـکیل و تربیت جمع 
وفـادار بـرای تشـیع، اقـدام بـه هـر ضربـه ممکـن به دسـتگاه 

حاکـم از جملـه خطـوط تبیین شـده امـام صـادق )ع( بود.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان روز دختـر را مورد اشـاره قرار 
داده و گفتنـد: خداونـد همـه دختـران را محفـوظ و محجـوب 

دارد. نگه 
وی ادامـه دادنـد: حضرت معصومه)سـام اهلل علیهـا( از مقام 
عصمـت عملـی برخـوردار بودنـد و شـرافت اعظمی کـه برای 
آن بانـوی گرامی اسـام دیده می شـود ایفای نقـش در تثبیت 

رسـالت ائمه است.
امـام جمعه تبریـز اضافه کردند: در جمهوری اسـامی ارزش 
و جایـگاه زیـادی بـه دختـران داده می شـود و حضور بانـوان در 
دانشـگاه ها، مراکـز علمـی و اجرایـی و مسـابقات ورزشـی بـه 

برکـت نظـام مقـدس جمهوری اسـامی ایران اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه هفته حـج خاطرنشـان کردند: 
ایجـاد وحـدت بین مسـلمانان، حمایـت از مظلومـان، برائت از 
مشـرکین، از اهداف حج اسـت به طوری که حج فرصتی اسـت 
تا قضایای جهان اسـام بررسـی شـود و باید از این فرصت برای 

بیان حقایق اسـتفاده کنیم.
ميز خدمت اداره راه وشهرسازی ،کارگروه تخصصی حمل ونقل وتامين وتوزيع ماشين آالت ،بنياد مسکن 

انقالب اسالمی  و بانک مسکن در پيش از خطبه های نماز جمعه در مصلی حضرت امام )ره( تبريز
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ادامه از صفحه اول

 آینده مدیریت جهان
 در دست  دانش بنیان هاست

قیام ۱۵ خرداد و بسترسازی برای 
انقالب اسالمی

عواملی که شما را در معرض بیماری قلبی قرار می دهند -2 
فیبرینوژن پروتئینی است که سبب لخته شدن خون می شود. تحقیقات نشان 
می دهد باال بودن سطح فیبرینوژن باعث می شود بدن شما لخته های خون بسازد 

که موجب سکته مغزی و حمله قلبی می شوند. 
التهاب مزمن خفیف

بیشتر افراد تصور می کنند کلسترول باال، اصلی ترین دلیل بیماری قلبی است، 
اما نیمی از حمالت قلبی در افرادی رخ می دهند که سطح کلسترولشان نرمال 
است. تحقیقات نشان می دهد التهاب خفیف اما مزمن نیز ریسک فاکتوری برای 
بیماری قلبی محسوب می شود. دانشمندان همچنان در حال مطالعه هستند که 
التهاب چگونه موجب حمله قلبی و سکته مغزی می شود.یک تئوری این است که 
پالک جمع شده در دیواره عروق حامل خون به سمت قلب دراین ارتباط دخیل اند. 
سیستم ایمنی شما این پالک ها را مهاجم خارجی تلقی کرده و یک واکنش 
التهابی را در تالش برای نابودکردن پالک ها آغاز می کند. این اتفاق می تواند سبب 
تشکیل لخته خون و انسداد رگ های خونی شده و انتقال اکسیژن به قلب را کاهش 

داده و منجر به آسیب قلب شود.
تحقیقات نشان می دهد داشتن یک رژیم غذایی ضدالتهاب، مانند رژیم غذایی 
مدیترانه ای، کمک می کند واکنش سیستم ایمنی تعدیل شده و ریسک فعالیت 
زیاد سیستم ایمنی کاهش پیدا کند. کلسترول باال همچنان یک ریسک فاکتور 
است زیرا پالک ایجاد می کند، اما یک سیستم ایمنی بیش فعال با التهابی که 

ایجاد می کند نیز در این میان نقش مهمی دارد.
ابتال به آنفلوانزا

 افرادی که مبتال به آنفلوانزا می شوند، شش برابر بیشتر ممکن است در عرض 
هفت روز بعد از ابتال به عفونت آنفلوانزا دچار حمله قلبی شوند، و این ریسک در 
افراد سالمند بیشتر هم می شود. چرا آنفلوانزا می تواند ریسک فاکتوری برای حمله 
قلبی باشد؟ یک تئوری می گوید واکنش التهابی نسبت به ویروس آنفلوانزا می تواند 

عامل باشد.

پزشک من

خبرنگار آدینه تبریز:
ــامی  ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
اســتان آذربایجــان شــرقی  در 
ســخنرانی پیــش از خطبــه های 
ــه   ــاره ب ــا اش ــز ب ــه تبری نمازجمع
ــری  ــم رهب ــام معظ ــش مق فرمای
مبنــی بــر ایــن کــه رســالت 
ــوه  ــرورش ق ــت و پ دانشــگاه تربی
عاقله کشــور اســت ، گفــت: رهبر 
حکیــم و فرزانــه انقــاب در بیانیه 
گام دوم انقــاب کــه نقشــه راه چهــل ســاله دوم انقــاب اســت ماموریــت 
هایــی در هفــت محــور مشــخص فرمــوده انــد بــا ایــن عنوانیــن: محــور 
اول علــم و پژوهــش، محــور دوم معنویــات و اخــاق، محــور ســوم اقتصاد، 
ــاد، محــور پنجــم اســتقال و  ــا فس ــارزه ب ــت و مب ــارم عدال محــور چه
ــی. ــبک زندگ ــم س ــور  هفت ــی و  مح ــزّت ملّ ــم ع ــور  شش آزادی، مح

دکتــر آرش رنجبــران افــزود: اولیــن محــوری کــه مقــام معظــم رهبــری 
ــت.  ــش اس ــم و پژوه ــد عل ــرده ان ــرح ک ــاب مط ــه گام دوم انق در بیانی
اهمیــت توجــه بــه علــم و دانــش در شــعار امســال نیــز بــه چشــم مــی 

خــورد.
وی ادامــه داد: در شــعارهای ســالهای گذشــته نیــز اگــر توجــه کنیــم  
علــم و دانــش همیشــه مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب بوده و اســت. 
رنجبــران تصریــح کــرد: در جهــان امــروز پژوهــش و دانــش مهمتریــن 
منبــع قــدرت بــه حســاب مــی آیــد و آینــده مدیریــت جهــان در دســت 

کســانی اســت کــه بــه مســایل دانشــی و دانــش بنیــان توجــه کننــد.
وی ادامــه داد: نکتــه مهــم دیگــر کــه در بیانــه گام دوم بــه آن تاکیــد 
شــده و شــالوده ایــن رهنمــود ارزشــمند را تشــکیل داده بحــث تاکیــد بر 
ایجــاد امیــدو روحیــه خودبــاوری و هویــت ســازی بویــژه در بیــن نســل 

جــوان مــی باشــد.
ــگاه  ــرد: دانش ــان ک ــتان خاطرنش ــامی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــود  ــه مول ــان ک ــوری جه ــن دانشــگاه حض ــوان بزرگتری آزاد اســامی بعن
ارزشــمند انقــاب اســامی اســت، در ســال 1361 بــه فرمــان امــام راحــل 
ــد و  تشــکیل شــده و در  ســال 1401 وارد چهــل ســال دوم خــود گردی
ــد. ــای رهنمودهــای چهــل ســاله دوم انقــاب حرکــت نمای ــد برمبن بای

ــن دانشــگاه  ــی کــه در ای ــی عظیم ــه داد: حرکــت عمل ــران ادام رنجب
ــا 11 خــرداد در   ــد« از هشــتم ت ــداد »عصــر امی ــه روی روی داد موســوم ب
فضایــی بالــغ بــر 60 هــزار مترمربــع  درمصــای حضــرت امــام خمینــی 

)ره( ایــن رویــداد علمــی و فنــاوری برگــزار مــی شــود.
ــه و   ــده فناوران ــزار ای ــک ه ــه ی ــن برنام ــرد: در ای ــان ک وی خاطرنش
ــای  ــروه ه ــاخت و گ ــی و زیرس ــته پژوهش ــزار هس ــک ه ــتارتاپ ، ی اس
پژوهشــی، هــزار شــرکت فنــاور و دانــش بنیــان و هــزار میلیــارد تومــان 
ــی در یــک جــا جمــع  ــی از صنــدوق هــای مختلــف حمایت ــع مال مناب

ــد. ــزی کنن ــه ری ــی را پای ــان علم ــک جری ــا ی ــد شــد ت خواهن

بلوا، اقدامی وحشـیانه و نتیجه اتحاد ارتجاع سـرخ و سـیاه نامید و سـعی 
کـرد تـا آن را بـه خـارج از مرزهـا و اشـخاصی همچون جمـال عبدالناصر 
نسـبت دهد. سسـتی ادعاهـای محمدرضا پهلوی بر هیچ کس پوشـیده 
نبـود. برخـاف ادعاهـای مکرر وی، عناصـر چپ و کمونیسـت ها نه تنها 
هیـچ گونـه مشـارکتی در ایـن قیـام نداشـتند بلکـه حـزب تـوده و دیگر 
کمونیسـت هـای ایران در نوشـته هـا و مواضـع خویش به تکرار تفسـیر 
رادیـو مسـکو و روزنامه هـای شـوروی از وقایع پانزده خـرداد می پرداختند. 
حزب کمونیسـت شـوروی، قیـام 15 خـرداد را حرکتی کـور و ارتجاعی بر 
ضـد اصاحـات مترّقیانـه رژیم می دانسـت. ادعای کـذب دیگر محمدرضا 
پهلـوی )در خصـوص دخالـت دولـت مصر( نیـز با وجود تاش و دسیسـه 
سـاواک هیـچ گاه از طـرف احدی باور نشـد. اسـتقال و اراده ملی در خلق 
ایـن حماسـه، آنچنـان فاحش بود که اینگونه برچسـب ها نمی توانسـت، 

کمترین لطمـه ای بدان وارد سـازد.
پـس از واقعـه پانزدهـم خـرداد 1342 بـا وجـود سانسـورهای شـدید 
رژیـم، خبرهـای دسـتگیری امام خمینـی)ره( و قیـام 15 خـرداد در مدت 
کوتاهی نه تنها در سراسـر کشـور، بلکه به فراتر از مرزها گسـترش یافت 
و موجـی از نفرت و خشـم ضـد رژیم به راه افتاد. حـوزه های علمیه نجف، 
کربـا و کاظمین بـه حمایت از امام خمینـی)ره(، تلگراف هایی به سـران 
کشـورهای اسـامی و سـازمان های بین المللی مخابره و کشـتار پانزدهم 
خـرداد رژیـم را بـه شـدت محکـوم کردنـد. تمـام این اتفـاق هـا در حالی 
صـورت مـی پذیرفـت کـه در مطبوعات کشـور هیـچ خبـری از حقایق و 

وقایـع منعکس نمی شـد.
جنبـش پانـزده  خـرداد، اگرچـه واکنـش طبیعی مردم مسـلمان 
در برابـر مصٌوبـات خـاف اسـام رژیـم و بازداشـت امـام خمینی)ره( 
بـود، آزادی فـوری ایشـان را در برنداشـت. از ایـن رو، اعتـراض هـا از 
همـه نقـاط ادامـه داشـت و سـرانجام علمای طـراز اٌول کشـور، برای 
چـاره جویـی در تهـران اجتماع کردنـد. رژیم حاکم کـه از یک پانزده 
خـرداد دیگـر بیمنـاک بـود، کوشـید آنهـا را پراکنده سـازد و قدمی 

در راه خواسـت آنهـا برنـدارد. از طرفـی مراجـع تقلید، 
اعامیـه ای صـادر کردنـد، مبنـی بـر این کـه امام خمینـی )ره( 
مجتهـد جامـع الشـرایط و مرجـع تقلیـد اسـت و برپایـه قانـون از 
محاکمـه و تعـرٌض مصـون اسـت. سـپس بـا انتشـار ایـن مطلـب، 
رژیـم خـود بـه خود مجبور شـد، بـرای فـرو نشـاندن نارضایتی های 

عمومـی، امـام خمینـی)ره( را آزاد کنـد.
منبع: 

روز شـمار 15 خـرداد - 2 جلـدی - احمـد گودرزیانی- انتشـارات سـوره 
مهر - سـال 1390

آداب نمازجمعه

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
ــلمین  ــام المس ــا ام ــاز ب ــر نم ــه اگ ــر روز جمع در ظه
ــا  ــه تنه ــی ک ــی کس ــت، ول ــت اس ــود، دو رکع ــزار ش برگ
ــار  ــد چه ــد، بای ــاز می خوان ــلمین نم ــام المس ــدون ام و ب
ــت  ــه جماع ــازش را ب ــد نم ــر چن ــزارد؛ ه ــاز بگ ــت نم رکع

ــد. بخوان
صحیحه محمدبن مسلم

محمد بن مســلم از امــام باقــر)ع( نقــل می کنــد کــه 
فرمودنــد: تجــب الجمعــة علــی ســبعة نفــر من المســلمین 
)المؤمنیــن( و التجــب علــی اقــل منهــم االمــام و قاضیــه و 
المدعــی حقــاً و المدعــی علیــه و الشــاهدان و الــذی یضــرب 

الحــدود بیــن یــد االمــام.
ــده  ــاد ش ــا ی ــت از آنه ــن روای ــه در ای ــی ک ــت گروه هف
اســت و در رأس آنهــا امــام المســلمین وجــود دارد، بــه 
خوبــی از منصــب سیاســی و حکومتــی بــودن امــام جماعت 

حکایــت می کنــد.
صحیحة زراره

قــال حثنــا ابوعبــداهلل علــی صــاة الجمعــة حتــی ظننت 
ان نأیتــه فقلــت نغــدو علیــک فقــال ال انمــا عنیــت عندکم.

ــی زراره اســت. وی چــون  ــکاز ذهن ــت نشــانه ارت ایــن روای
امامــت جمعــه را منصــب امــام)ع( می دانســته اســت، وقتــی 
ــه  ــدارد ک ــد، می پن ــه می کن ــاز جمع ــه نم ــام او را وادار ب ام
فــردا خدمــت امــام برســد و نمــاز جمعــه را بــا ایشــان اقامــه 
ــه او می فرمایــد: نمــاز را نــزد خودتــان  ــی امــام)ع( ب کنــد، ول

اقامــه کنیــد.
عــاوه بــر روایــات بــاال، روایــات زیــاد دیگــری نیــز در ایــن 
ــیره و  ــات و از س ــن روای ــه وجــود دارد. در مجمــوع از ای زمین
ــه  ــاز جمع ــه نم ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــه خوب ــاع ب اجم
ــارات  ــوزه اختی ــت در ح ــلمین اس ــام المس ــب ام از مناص

ــرد. ــرار می گی ــامی ق ــت اس حکوم

ماه محرم 1342 که مـصادف با خرداد بـود فـرا رسـید. امام خمینی از ایـن 
فـرصت نهـایت اسـتفاده را در تحـریک مردم بـه قیام عـلیـه رژیـم مستبد شاه 

به عمل آورد. 
امام خمینی در عـصـر عاشـورای سال 13 خرداد 1342شمسی در مـدرسه 

فیضـیـه نطق تاریخـی خـویـش را که آغازی بر 
قیام 15 خرداد بود ایراد کرد. 

در همیـن سخنرانی بـود که امام خمـیـنی 
بـا صدای بلند خطاب به شاه فرمـود : 

آقا مـــن به شما نصیحت مـــی کنـم، ای 
آقای شـــاه ! ای جنـاب شاه! مـن به تو نصیحت 
می کـنم دسـت بـردار از این کارها، آقا اغـفـال 
می کنند تو را. مـن مـــیل ندارم کـه یـک روز 
اگر بـخـواهـــند تـو بـروی، همه شکر کـنند... 
اگر دیکـــته می دهند دســـتت و می گـویند 
بخـوان، در اطـرافـش فکـر کـن.... نصـیحت مرا 
بـشـنـو... ربط ما بـیـن شـاه و اسرائیل چیست 
که سازمان امنیت مـی گـوید از اسرائـیـل حرف 

نزنـیـد... مگر شاه اسـرائـیلـی است ؟ 
شاه فـرمان خامـوش کـردن قـیـام را صادر 
کـرد. نخست جمع زیادی از یاران امام خمینـی 
در شـامگاه 14 خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه 

شب ) سحـــرگاه پانزده خـــرداد 42 ( صـدها کماندوی اعـزامـی از مرکز، منزل 
حضرت امـــام را محاصره کردند و ایشان را در حالیکه مشغول نماز شب بـــود 
دستگیـر و سـراسـیـمـه بـه تهـران بـرده و در بازداشــتگاه باشگاه افـسـران 
زنـدانـی کـردنـــد و غروب آنروز به زندان قـصر مـنتقل نمـودنـد. صـبحگاه 
پـانـزده خـرداد خبـر دستگیری رهـبـر انقاب بـه تهـران، مشهد، شیراز ودیگـر 

شهرها رسیـد و وضعیتـی مشـابه قـم پـدید آورد. 
نزدیکترین ندیم همیشگی شاه، تیمـسار حسین فردوست در خاطراتش از 
بکارگیری تجربیات و همکاری زبـده ترین ماموریـن سیاسی و امنیتی آمریکا برای 
سرکـوب قـیام و هـمچنیـن از سراسـیمگـــی شاه و دربـار و امرای ارتـش و 
ساواک در ایـن ساعـات پرده بـرداشـتـه و تـوضـیح داده است که چگـونه شـاه 

و ژنـرالهـایـش دیـوانه وار فرمان سرکـوب صادر می کردند. 
امام خمینـی، پـــس از 19 روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـی در 
پـادگـان نظامـی عشـرت آبـــاد منتقل شـد.با دستگیری رهبـر نهـضـت و 
کـــشتار وحشیانه مـردم در روز 15 خـــرداد 42، قیام ظاهرا سرکوب شد. امـام 
خمـینی در حبـس از پاسخ گفتـن بـه سئواالت بازجـویان، با شهـامت و اعام 
ایـنکه هـیـئـت حاکمه در ایـران و قـوه قضائیه آنرا غـیر قـانـونـی وفـاقـد 

صاحـیت مـی داند، اجتـناب ورزیـد.  
امام خمینی و حکومت اسامی :

مفهوم حکومت اسامی :
امام خمینی ســام اهلل علیه در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسامی و 
اجرای احکام شرع از استقرار و ایجاد )حکومت اسامی( و یا )دولت اسامی( نام برده 
اند و در خصوِص تمایز حکومت اسامی از سایر حکومت ها, از منظر فقهی امام 
ســام اهلل علیه, )حکومت اسامی( با )سلطنت( متفاوت است. )حکومت اسامی از 
بدو تائسیس بر )سلطنت و والیتعهدی( خط بطان کشیده و بساط آن را در صدر 
اسام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته است.)2( حکومت اسامی از 
نوع )استبدادی( و یا )مشروطه سلطنتی( نیست, بلکه حکومت اسامی حکومت 

قانون الهی بر مردم است.)3( 
در حکومت اسامی, حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه 
شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم معین 
شده است. )مجموعه شــرط( همان احکام و قوانین اسام است که باید رعایت و 

اجرا شود.)4( 
بنابراین نقطه تمایز نظام اسامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های 
استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در )رعایت 

و اجرای قوانین و مقررات اسا می( است.  
ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسامی :

در مورد دالیلی که تشــکیل حکومت اسامی را خصوصاً در عصر غیبت امام 
معصوم ضروری و مقتضی می نماید, امام خمینی ســام اهلل علیه به سیره نبوی 

استناد نموده اند. دالیل ایشان عبارت اند از: 
ســنت و رویّه پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم دلیل بر تشکیل حکومت 

است, زیرا 
اوالً: خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت 
داده, و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته 
است: والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمود, 
یا سفرایی به خارج و نزد روسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده، معاهده و پیمان 
می بســته، جنگ را فرماندهی می کرده و خاصه, احکام حکومتی را به جریان 

می انداخته است. 
ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین )حاکم( کرده است. وقتی خداوند 
متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وســلم تعیین حاکم می 
کند, به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم 
نیز الزم اســت. و چون رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم با وصیت خویش فرمان 

الهی را اباغ می نماید, ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند.
از دیدگاه فقهی امام خمینی سام اهلل علیه )ضرورت اجرای احکاِم شرع( همان 
طور که تشکیل حکومت اســامی را در زمان رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم 
ایجاب می نموده, دلیلی اســت بر لزوم ایجاد حکومت اسامی و تشکیل آن در 
عصر حاضر. بدیهی است ضرورت اجرای احکام, که تشکیل حکومت رسول اکرم 
صلی اهلل علیه وآله وسلم را الزم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست، و 

پس از رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم نیز ادامه دارد.)5( 
هم چنین لزوم وحدت اســامی ( دلیِل عقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد 
حکومت اسامی که توسط امام خمینی ســام اهلل علیه ارائه شده است: ما برای 
این که وحدت اسام را تائمین کنیم, برای این که وطن اسام را از تصرّف و نفوذ 
استعمارگران و دولت های دست نشانده آن ها خارج و آزاد کنیم, راهی نداریم جز 

این که تشکیل حکومت بدهیم.)6( 
مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, )وظیفه مسلمین و علمای 
اسامی( را در ایجاد دولت اسامی مشخص و محرز می کند: )ما وظیفه داریم مردم 
مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین 
باشیم. همین وظیفه است که امیرالمومنین علیه السام در وصّیت معروف به دو فرزند 

بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَ ُکونا لِلّظالِِم َخصماً, و لِلَمظُلوِم َعوناً. 
علمای اســام موظف اند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران 

مبــارزه کنند، و نگذارند عده کثیری گرســنه و محروم باشــند, و در کنار آن ها 
ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به سر ببرند. 

از سوی دیگر, پیرامون ضرورت ایجاد ارکان حکومتی برای حکومت اسامی, امام 
خمینی سام اهلل علیه ایجاد قوه مجریه و تصدی حاکم اسامی برای اجرای احکام 
و مجموعه مقررات و قوانین شــریعت الهی را 
ضروری و الزامی دانسته اند: مجموعه قانون برای 
اصاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون 
مایه اصاح و سعادت بشر شود, به قوه مجریه 
احتیاج دارد. به همین جهت, خداوند متعال در 
کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنی احکام 
شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر 
کرده است. رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم 
در رائس تشــکیات اجرایــی و اداری جامعه 
مسلمانان قرار داشت. عاوه بر اباغ وحی و بیان 
و تفسیر عقاید و احکام نظامات اسام, به اجرای 
احکام و برقراری نظامات اسام همت گماشته 

بود تا دولت اسام را به وجود آورد. 
از دیدگاه فقهی امام خمینی سام اهلل علیه, 
تشــکیل حکومت اســامی یکــی از احکام 
اولیه اســام اســت به طوری کــه ایجاد آن 
مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز, روزه 
و حج اســت. چه این که حکومت اسامی شــعبه ای از والیت مطلقه رسول اهلّل 

صلی اهلل علیه وآله وسلم است. 
هدف از ایجاد حکومت اسامی :

امام خمینی سام اهلل علیه حفظ نظام جامعه اسامی, جلوگیری از بی نظمی 
و هرج و مرج در میان امت اســامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسامی از هجوم 
بیگانگان و اجرای احکام الهی را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسامی 
می دانند: با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تائکید شرایع الهی 
است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند 
است, و پر واضح است که حفظ نظام و سّد طریق اختال, جز به استقرار حکومت 
اسامی در جامعه تحقق نمی پذیرد, لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی 
نمی ماند. عاوه بر آن چه گفتیم, حفظ مرزهای کشور اسامی از هجوم بیگانگان 
و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن, عقاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر نیز 

جز به تشکیل حکومت اسامی میّسر نیست.
هم چنین با اســتناد به بخشی از خطبه امیر المومنین علیه السام در نهج 

الباغه که در آن امام علی علیه السام می فرماید: 
ِة بِوُجُوِد  َســمَة, لَوال حضور الحاِضِر َو قِیاُم الُحجَّ اَما و الَّذی َفلَق الحبَة و بَراَ النَّ
ِب مظلوم,  ِة ظالٍِم َو الَســغَ الّناِصِر َو ما اََخذ اهلّل َعلی العلماء اَن ال یُقارُّ وا َعلی ِکظَّ

الَلَقیت َحبلَها َعلی غارِبها.
هان! ســوگند به آن که بذر را بشــکافت و جان را بیافرید, اگر حضور یافتن 
بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصــدی من با وجود یافتن نیروی مددکار 
تمام نمی شد, و اگر نبود که خدا از علمای اسام پیمان گرفته که بر پرخوری و 
غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند, 

زمام حکومت را رها می ساختم. 
امام خمینی سام اهلل علیه با استناد به کام امیر المومنین علیه السام نجات 
مردم محروم, و مبارزه با ســلطه گری و ســلطه جویی را از اهداف تشکیل دولت 

اسامی می دانند. 
ویژگی های حکومت اسالمی :

الف( از دیدگاه امام خمینی سام اهلل علیه یکی از ویژگی های اساسی حکومت 
اســامی این اســت که در آن حاکمیت مطلق و انحصاری از آِن خداوند است. در 

حکومت اسامی حاکمیت مطلقه از آِن خداوند به مثابه )سلطان حقیقی( است. 
ب( عاوه بر آن, قانون حاکم بر حکومت اسامی منحصراً قانون الهی است: 

حاکمیت منحصر به خداست و قانون, فرمان و حکم خداست. قانون اسام, یا 
فرمان خدا, برهمه افراد در دولت اسامی حکومت تام دارد. همه افراد, از رسول اکرم 
صلی اهلل علیه وآله وســلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد, تا ابد تابع قانون 
هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن 

و نبی اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم بیان شده است. 
ج( با عنایت به این که: 

احکام اسامی, اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی, تا روز قیامت باقی 
و الزم االجراست. 

و نظــر به این که: اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اســامی 
امکان پذیر نیســت. خداوند برای اباغ و اجرای احکام اسام, رسول خود پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم را به عنوان جانشین خود بر زمین منصوب و عهده دار 

سرپرستی و والیت حکومت اسامی کرده است. 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم نیز امام علی علیه السام و فرزندان معصوم او 

را تا زمان غیبت به امامت و زمامداری امت اسامی منصوب نموده است.
د( در زمان غیبت امام معصوم )عج(:

بنا به تشــخیص عقل و راهنمایی نقل, تداوم حکومت و والیت اسامی امری 
ضروری است.

بنابراین در زمان غیبت امام دوازدهم )عج( احکام الهی نمی بایست معطل بماند 
و اجرا نشود, بلکه:امروز و همیشه وجود )ولی امر( )زمامدار اسامی(, یعنی حاکمی 
که قّیم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسام باشد, ضرورت دارد, وجود حاکمی که 
مانع تجاوزها و ســتمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد، امین و امانت دار و 
پاسدار خلق خدا باشد، هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسام باشد، 
و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند 

جلوگیری کند.
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نام امام خمينی سالم اهلل عليه در تاريخ می درخشد

مبارزه ۱۵ خرداد امام خمینی )ره(
حجت االسالم سيد داود روحانی حسينی 
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