
 با توجه به وجود آیات قرآني در متن از خوانندگان محترم تقاضا مي شود در نگهداري از این نشریه کمال دقت را رعایت فرمایند              جمعه 11 شهریور 1401-  مصادف با  5 صفر المظفر 1444 -2 سپتامبر  2022- سال نهم  شماره 408 - صفحه1  

 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریز گفتنـد: آمریکا با وقت کشـی و 
تعلـل در مذاکـرات می خواهـد ایران را دچار سـختی 
توسـط  داخلـی  فضاسـازی  بـا  و  کنـد  فرسـایش  و 
تـا  دارد  تـاش  و دلـدادگان داخلـی غـرب  مرعوبـان 

دولـت ایـران را بـه کوتـاه آمـدن مجبور سـازد.
سـید  المسـلمین  و  حجـت  االسـام  حضـرت 
عبـادی  خطبه هـای  در  آل هاشـم  علـی  محمـد 
بـا حضـور پرشـکوه  و سیاسـی جمعـه تبریـز کـه 
خمینـی)ره(  امـام  اعظـم  مصـای  در  نمازگـزاران 
برگـزار شـد، با تبریک هفتـه دولت اظهـار کردند: در 
ایـن هفتـه، بهانه ایسـت بـرای اعـام خدمـات دولت 
تاش هـای  مردمـی  و  دولـت سـیزدهم  خدمتگـزار؛ 

کرده انـد.  زیـادی 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان خطـاب 
بـه وزیر بهداشـت کـه در نمـاز جمعه تبریز شـرکت 
کـرده بـود، گفتنـد: آقـای وزیـر بهداشـت شـما در 
عیـن حالی کـه نماینده دولـت خدمتگـزار در تبریز 
حضـور پیـدا کردیـد بـه عنـوان یکـی از افتخـارات 
آذربایجـان در کابینـه حضـور دارید. از آقای رئیسـی 
تشـکر می کنیـم کـه در ۱۲ مـاه، ۳۱ سـفر اسـتانی 
داشـته و تصویـب چهـار هـزار و ۵۰۰ طـرح ، ۳۷۶ 
ایـن دولـت مردمـی  از کارهـای  سـفر توسـط وزرا، 

 . ست ا
امـام جمعـه تبریـز خاطرنشـان کردنـد: مـا منکر 
از  و  نیسـتیم  اقتصـادی  و  معیشـتی  مشـکات 

دولتمـردان درخواسـت رسـیدگی داریـم ولـی فقـط 
بـه یک حـوزه مثـل بهداشـت و درمـان نـگاه کنیـد 
و ببینیـد کـه آغـاز واکسیناسـیون عمومـی، واردات 
۱۶۰ میلیـون دوز واکسـن کرونـا، تولیـد بیش از ۶۰ 
زمینـه  آماده سـازی  و  داخلـی  واکسـن  میلیـون دوز 
صـادرات واکسـن ایرانـی، تزریـق ۶۷ میلیـون نفـر از 
دوز اول  واکسـن ۵۶ میلیـون دوز دوم و ۲۸ میلیـون 
نفـر از خدمـات ایـن دولـت در ایـن ۱۲ مـاه اسـت. 
رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان با اشـاره 
اتبـاع  نفـر  میلیـون  نیـم  و  دو  واکسیناسـیون  بـر 
خارجـی، افزایشـی داروخانـه بیمـاران کرونـا از ۱۰۰ 
اعمـال  دادنـد:  ادامـه  داروخانـه،   ۳۰۰ بـه  داروخانـه 
اجراسـازی  نابـاروری،  بیمـه  پوشـش  رایـگان،  بیمـه 
نسخه نویسـی الکترونیکـی، اصـاح تعرفـه خدمـات 
تصویـب  سـاله،   ۱۴ مطالبـه  عنـوان  بـه  پرسـتاری 
افزایـش ظرفیـت دانشـجوی پزشـکی، اصـاح نظـام 
حمایتـی  پوشـش  دارویـار،  طـرح  در  دارو  یارانـه 
جملـه  از  نسـخه  بـدون  داروی  قلـم   ۱۱۹ بیمـه ای 
بخشـی از اقدامـات یـک وزارت خانه دولت سـیزدهم 

  . ست ا
مسـائل  توضیـح  در  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
کشـی  وقـت  کردنـد:  بیـان  کشـور  سیاسـی 
آمریـکا در بحـث مذاکـرات نشـان از اسـتیصال او 
و  رد  از  پـس  چراکـه  اسـت  ایـران  بـا  مواجـه  در 
و  ایـران  توافـق  برگه هـای  و  طرح هـا  شـدن  بـدل 

در واپسـین سـال های عمر معاویـه، روزگاری که زیـاده خواهی 
های او سـایه ای سـنگین از فسـاد و تباهی بر جامعه مسـلمین 
انداختـه بـود، تولد نوزادی دختر به نام رقیه )علیهاالسـام( شـادی 
و شـعف را بـه خانـه گلیـن و سـاده امـام حسـین )علیه السـام( 
فـرا خوانـد و اشـک شـوق را مهمان نگاه هـای منتظر کـرد و امام، 
آرامش کوتاه و زودگذری در سـایه خرسـندی از مولود خجسته خود 
پیـدا کرد و لبخندی از سـرور بر چهره خسـته و اندوهگیـن اش از 
ظلـم و جـور زمانه نشـاند؛ زمانـه ای که هتاکی بـه خاندان پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله( و دشـنام دادن به امیرالمؤمنین )علیه السام( 
سـکه رایج شـده بـود. تزویر و ریـاکاری چنـان در بافت جامعه نفوذ 
کـرده بود که کسـی به چشـم های خـود نیز اعتماد نداشـت. این 
در حالـی بود که سـنگینی زخم تمـام این معضات ریشـه دار، بر 
قلـب امـام وارد می آمد. معاویـه اما، با همه فریبکاری و نیرنگی که 
داشـت، در برابر فرشـته مـرگ، بی چاره و ذلیل می نمـود و آن گاه 
کـه مـرگ گریبانـش را گرفـت، بی هیچ مقاومتی تسـلیم شـد و 
پسـر می گسـار و شـهوت پرسـت او بر اریکه ای که بیست سال، 
پـدرش بـر آن تن، و دنیا پرسـتان بر آن رخ سـاییده بودنـد، تکیه زد.

در چنیـن روزگاری بـود که صدای زنگ شـتران از مقصد مدینه 
بـه سـوی آینـده ای روشـن و تابنـاک به وسـعت تاریخ، برخاسـت 
و در رهگـذر حـوادث و رویدادهـای ایـن سـفر پـردرد و رنـج، رقیـه 
)علیهاالسـام( به تماشـا ایسـتاده و عروج خود را انتظار می کشـید.

اگر چه بسـیاری از منابع تاریخی، نام او را در خاطره خود حفظ 
نکـرده انـد، امـا دالیل گویایی بر اثبات وجود او در دسـت اسـت که 

در جای خود بدان اشـاره خواهد شـد.
نوشـتار حاضـر، رهاوردی اسـت از چکیده آن چه تاریـخ، به نام و 
خاطـره رقیه )علیهاالسـام( در خود ثبت کرده اسـت و تـاش دارد 
تـا دریچـه ای بـه اقیانوس بـی کـران درد و رنج دخترک خورشـید 
بگشـاید و قطره ای از دریای معرفت و بینش او را در کام تشـنگان 
زالل حقیقـت بریزد، اما گفتنی اسـت بـه دلیل نبود منابع کافی و 
محـدود بـودن شـرح حال او، نگارنده بیشـتر به بیان آن چـه درباره 
ایشـان نگاشـته اند، همت ورزیده اسـت تا مخاطب به مطالبی که 
نقل شـده، اشـراف یابـد. از این رو، بـدون داوری در مـورد اخبار نقل 

شـده، به گردآوری آن دسـت یازیده اسـت.
مادر حضرت رقیه )علیهاالسالم(

بر اسـاس نوشـته هـای بعضی کتـاب هـای تاریخی، نـام مادر 
حضرت رقیه )علیهاالسـام(، اّم اسـحاق اسـت که پیش تر همسر 
امام حسـن مجتبی )علیه السـام( بوده و پس از شـهادت ایشـان، 
بـه وصیت امام حسـن )علیه السـام( به عقد امام حسـین )علیه 
السـام( درآمده اسـت.۱ مادر حضـرت رقیه)علیهاالسـام( از بانوان 
بـزرگ و بـا فضیلـت اسـام به شـمار می آیـد. بنا به گفته شـیخ 

مفیـد در کتاب االرشـاد، کنیه ایشـان بنت طلحه اسـت.
نـام مـادر حضـرت رقیـه )علیهاالسـام( در بعضـی کتـاب ها، 
ام جعفـر قضاعّیـه آمـده اسـت، ولـی دلیل محکمـی در ایـن باره 
در دسـت نیسـت. هم چنیـن نویسـنده معالی السـبطین، مادر 
حضرت رقیه )علیهاالسـام( را شـاه زنان؛ دختر یزدگرد سوم پادشاه 
ایرانـی، معرفـی مـی کند کـه در حمله مسـلمانان به ایران اسـیر 
شـده بـود. وی به ازدواج امام حسـین )علیه السـام( درآمـد و مادر 
گرامـی حضـرت امـام سـجاد )علیه السـام( نیز به شـمار مـی آید.

خاستگاه تربیتی
حضـرت رقیـه )علیهاالسـام( در خانـواده ای پـرورش یافت که 

یازدهم شـهریور بـرای اهالی صنعت چاپ اهمیت بسـیاری 
دارد چـرا کـه در ایـن روز، صنعـت چـاپ ایـران بـا بیـش از دو 
سـده قدمـت دارای هویت شـد و »روز ملی صنعـت چاپ« نام 
گرفـت. ایـن روز یـادآور تـاش مسـتمر و زحمت مـداوم جمع 
بزرگـی از کارگـران، صنعتگـران و هنرمنـدان و در یـک جملـه 

وامـدار تـاش بزرگمـردان فرهنـگ ایران زمین اسـت.
 شـاید امـروز که بـه صندلی خـود تکیه داده ایم و مشـغول 
دیـدن مطالب مختلـف در میان پایگاه های اینترنتی هسـتیم، 
بـه باعـث و بانـی ایـن اتفـاق تـا بـه حـال فکـر نکرده ایـم، 
نیندیشـیده ایم کـه اگـر چـاپ نبـود چگونـه دانش هـا منتقل 
می شـد. چـاپ یعنـی زندگی، یعنـی حیات، پویایـی و تحرک، 
فکـر ایـن کـه در نبـود چـاپ جامعه با چـه مشـکاتی روبه رو 

می شـود غیرقابـل تصور اسـت.
بـرای چنـد لحظه بـه دنیای بـدون چاپ فکر کنیـد، تصور 
کنیـد کـه محصولـی عکـس نداشـته و بخواهد معرفی شـود. 
اگر چاپ نباشـد هیچ کارت شناسـایی بـرای معرفی هویت ما 
وجـود ندارد، خبری از اسـکناس های رنگارنگ نیسـت و  کتاب 
و مجلـه ای چاپ نخواهد شـد و اگر صفحـات وب را چاپ نوین 

بنامیـم دیگر سـرگرمی به نـام اینرنت معنـا ندارد.
یکـی از مهم تریـن رخدادهـای تاریخ بشـریت، اختراع حروف 
چاپـی مسـتقل و دسـتگاه چـاپ بـوده  اسـت. نخسـتین بار، 
یوهانـس گوتنبـرگ آلمانـی در سـال ۱۴۵۶ میـادی چـاپ را 
اختـراع کـرد امـا در حقیقـت اختـراع فـن چـاپ بـه قرن هـا 
پیـش از گوتنبـرگ مربـوط می شـود، شـاید وقتـی بـه کتیبه 
حقـوق بشـر کوروش هخامنشـی نگاه می کنیم نشـانه هایی از 

ایـن صنعـت قابل مشـاهده باشـد.
بسـیاری پیدایـش نخسـت ایـن صنعـت حیـات بخـش را 
مربـوط بـه چین می داننـد اما از کجـا معلوم که چـاپ قرن ها 
پیـش از چینی هـا ابـداع نشـده باشـد چـرا کـه جنگ هـای 
پی درپـی اجـازه کاوش را از انسـان ها گرفته اسـت و شـاید اگر 
نابـودی فرهنگـی در جنگ هـا نبـود امـروز مطالبـی می تـوان 
یافـت کـه چـاپ را بـه ایـران نسـبت داد. بـا نگاهی بـه تمدن 
تخـت جمشـید و آثـار برجـای مانـده از شهرسـوخته، ایـن 

پنجم صفر؛ 
شهادت حضرت رقیه )س(

 اختراع حروف چاپی، از مهم ترین 
رخدادهای تاریخ بشریت

وقت کشی و تعلل آمریکا در مذاکرات

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

ــه در  ــی فقی ــرم ول ــده محت ــتور نماین ــق دس  طب
ــرت حجــت   ــز حض ــهر تبری ــه ش ــام جمع ــتان و ام اس
االســام و المســلمین ســید محمدعلــی  آل هاشــم و با 
هــدف مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس 
ــای  ــط در فض ــز فق ــه تبری ــه آدین ــه نام ــا، هفت کرون
مجــازی منتشــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی  نشــریه 
ــت  ــز در خدم ــه تبری ــام آدین ــا ن ــازی ب ــای مج در فض

ــت. ــرار خواهــد گرف ــرم ق ــدگان محت خوانن
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

ادامه در صفحه ۲ادامه در صفحه ۳ ادامه در صفحه ۳
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اهم بازديد و ديدارهاي مردمي  نماينده ولي فقيه   در آذربايجان شرقي   در هفته جاری

آيين گراميداشت هفته دولت و بزرگداشت ياد شهيدان رجائی و باهنر با حضور و 
سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

آيين افتتاحيه دوره آموزش و توانمندسازی فعاالن فضای مجازی با حضور و سخنرانی 
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز در تاالر وحدت دانشگاه تبريز

جلسه هيئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی آذربايجان شرقی با حضور نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار مديران و مسئوالن شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت دفاع در 
آذربايجان شرقی با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 

و امام جمعه تبريز

ديدار جمعی از عکاسان انجمن عکاسی سازان هنرمندان آذربايجان شرقی با نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز همزمان با روز جهانی عکاسی

مراسم اختتاميه دوازدهمين دوره آموزشی معرفتی - تشکيالتی خط امام)ره( با 
حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز در 

سالن شايان مهر دانشگاه علوم پزشکی تبريز

فرازی از وصیت نامه شهدا

ميز خدمت وزير بهداشت درمان وآموزش پزشکی ،استاندار ،فرماندار ومديران کل ادارات استان
 به مناسبت هفته دولت در پيش از خطبه های نماز جمعه در مصلی حضرت امام  )ره(  تبريز

ایران توانایی تولید واکسن 

برای هرگونه ویروس را دارد

پنجم صفر؛ شهادت حضرت 
رقیه )س(

خبرنگار آدینه تبریز:
وزیــر بهداشــت و درمــان با بیــان اینکــه ۳.۵ میلیــون زوج  نابارور 
ــا ۷ ســال فرصــت  ــران تنهــا ۶ ت در کشــور وجــود دارد، گفــت: ای

طایــی بــرای جوانــی جمعیــت دارد.
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــی، وزی ــرام عین الله ــر به دکت
پزشــکی در ســخنرانی پیــش از خطبــه نمــاز عبــادی و سیاســی 
ــزاران در مصــای  ــکوه نمازگ ــور پرش ــا حض ــه ب ــز ک ــه تبری جمع
اعظــم امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه تاریخ نشــان 
دهنــده پایــداری و مقاومــت در صحنه هــای آذربایجان شــرقی 
اســت، اظهــار کــرد: ۴۳ ســال از پیــروزی انقاب گذشــته و دشــمن 
ــودی انقــاب کــرده اســت.  ــرای ناب هــر چــه در تــوان داشــته را ب

وزیــر بهداشــت، درمــان ادامــه داد: ترورهــا، هشــت ســال جنــگ 
ــات دشــمن  ــه اقدام ــه از جمل ــای ناجوانمردان ــی، تحریم ه تحمیل

ــرای از پــای درآوردن انقــاب کــرده اســت.  ب
ــان  ــه جه ــا در هم ــه کرون ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر بهداشــت ب وزی
ــران  ــص ای ــا مخت ــکات تنه ــن مش ــرده و  ای ــاد ک ــکل ایج مش
ــه  ــه چگون ــت ک ــد گف ــده خواه ــخ در آین ــت: تاری ــت، گف نیس
بیمــاری بــر دنیــا اثــر گذاشــت ولــی دشــمن تحریم هــا از جملــه 
تحریم هــای دارویــی را برنداشــت. تاریــخ خواهــد گفــت کــه دارو و 

ــد.  ــم کردن ــا تحری ــرای م ــزات پزشــکی را ب تجهی
عین الهــی بــا بیــان اینکــه دانشــمندان و مــردم تــاش کــرده 
و  روی پــای خــود ایســتاده و واکســن تولیــد کردنــد، گفــت: ســال 
پیــش همیــن موقــع روزی ۷۰۰ نفــر کشــته در اثــر کرونا داشــتیم 
ــیزدهم  ــت س ــود و دول ــال ب ــاران بدح ــر از بیم ــتان ها پ و بیمارس

دقیقــا آن زمــان دولــت را تحویــل گرفــت. 
وی اذعــان داشــت: حضــرت آقــا اولیــن درخواست شــان از 

ــود. ــا ب ــار کرون ــرل و مه ــیزدهم کنت ــت س دول
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــنی  ــچ واکس ــم هی ــل گرفتی ــت را تحوی ــه دول ــش ک ــال پی س
نداشــتیم و فقــط نــوزده میلیــون نفــر واکســن زده بودنــد و مــردم 
بــه کشــورهای همســایه بــرای تزریــق واکســن می رفتنــد، گفــت: 
ــه  ــود و ب ــای کار ب ــور پ ــس جمه ــخص رئی ــردان و ش کل دولتم
ــن  ــاران واکس ــم ب ــر می کردی ــه فک ــد ک ــن وارد ش ــدری واکس ق

ــی ســیل واکســن آمــد.  خواهــد آمــد ول
وی افــزود: پایگاه هــای ۲۴ ســاعته واکســن، خودرویــی واکســن 
ایجــاد شــد و  روزی یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار واکســن تزریــق شــد 
ــادل کل  ــه مع ــد ک ــن زده ش ــون واکس ــت میلی ــه ای هش و هفت

جمعیــت کشــورهای عربــی همســایه اســت. 
ــال  ــا آذر س ــا ت ــاز کرون ــدای آغ ــد: از ابت ــادآور ش ــی ی عین الله
گذشــته در حــدود ۱۳۲ هــزار مــرگ و  میــر وجــود داشــت ولــی از 
آذر ســال گذشــته تــا االن ۱۱ هــزار مــرگ و میــر داریــم که ســیزده 

برابــر کمتــر شــده اســت.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا تاکیــد بــر اینکه 
۶ نــوع واکســن در کشــور ایجــاد شــده اســت، گفــت: ۱۵۳ میلیون 
رقــم واکسیناســیون انجام شــده اســت و ۹۶ درصــد مــردم دوز اول، 

۸۶ درصــد دو دوز و ۵۶ درصــد دوز ســوم تزریــق کرده انــد. 
وی اضافــه کــرد: پنجــاه میلیــون واکســن بــه عنــوان ذخیــره 
داریــم و شــرکت های تولیــد دارو واکســن در کشــور االن بــه 
ــوع  ــر ن ــا ه ــه تهدیــدی ب ــر گون مرحلــه ای رســیده اند کــه اگــر ه

ــد.  ــد کنن ــن تولی ــد واکس ــود می توانن ــاد ش ــی ایج ویروس
عین الهــی یــادآور شــد: در حــال حاضــر ایــران صــادرات 
واکســن انجــام می دهــد و بــه ونزوئــا واکســن صــادر کــرده و بــه 

ــرده اســت.  ــی ک ــام آمادگ ــی اع کشــورهای آفریقای
وی در تشــریح برنامه هــای وزارت بهداشــت گفــت: برنامــه 
عدالــت و تعالــی نظــام ســامت تبیین شــده زیــرا بیمــه همگانی 
یکــی از گزینه هــای اصلــی عدالــت اســت از ایــن رو ۶ هــزار میلیارد 
ــرای ایــن موضــوع اختصــاص یافتــه اســت و بــه  تومــان بودجــه ب
تبــع آن ۶  میلیــون نفــر را بــه صــورت رایــگان از ســه دهــک تحت 
پوشــش قــرار داده و یــک میلیــون نفــر هــم تــا ســه مــاه از ایــن 

طــرح اســتفاده خواهنــد کــرد تــا آزمــون وســع شــوند. 
ــتند  ــا هس ــی از بیماری ه ــد: بعض ــر ش ــر بهداشــت متذک وزی
هزینه هــای زیــادی ایجــاد می کننــد و بــه همیــن منظــور 
مجلــس شــورای اســامی پنــج هزار میلیــارد تومــان بــرای بیماران 

ــاص اختصــاص داده اســت.  خ
وی بــا اشــاره بــه معضــل پیــری جمعیــت و کاهش فرزنــد آوری 
ــد آوری اقدامــات جــدی  گفــت: دولــت ســیزدهم در راســتای فرزن

انجــام داده و یــا در دســتور کار دارد.
عین اللهــی گفــت: ۶ تــا ۷ ســال فرصــت داریــم تــا جمعیــت 
ــی  ــون جوان ــس قان ــن منظــور مجل ــه همی ــم و ب را افزایــش دهی

جمعیــت را تصویــب کــرده اســت. 
ــت:   ــر داد و گف ــت خب ــی جمعی ــرارگاه جوان وی از تشــکیل ق
ســه و  نیــم میلیــون نفــر در کشــور نابــارور هســتند که بــا مصوبه 
مجلــس تــا ۹۰ درصــد هزینــه نابــاروری در مراکــز دولتــی و هفتــاد 

درصــد در مراکــز خصوصــی پرداخــت خواهــد شــد. 

پـدر، مادر و فرزنـدان آن، همگی به عالی ترین فضیلت های 
اخاقـی و پارسـایی آراسـته بودنـد. افـزون بر آن، فضـای دل 
انگیـز شـهر پیامبر )صلـی اهلل علیـه وآله( که شـمیم روح 
فزای رسـول خدا )صلـی اهلل علیه وآله(، علی )علیه السـام( 
و فاطمه )علیه السـام( هنوز در آن جاری بود و مشـام جان 
را نـوازش مـی داد، در پـرورش او نقشـی بـزرگ داشـت. او در 
خانـواده ای رشـد یافت که همگـی سـیراب از زالل معرفت 
امـام حسـین )علیه السـام( بودند؛ خانـواده ای کـه از بزرگ 
تریـن اسـطوره های علـم و ادب و معرفت و ایثار مانند زینب 
کبری )علیهاالسـام(، اباالفضل العباس )علیه السـام(، علی 
بـن الحسـین )علیه السـام(، علی اکبـر )علیه السـام( و... 

تشکیل شـده بود.
حضرت رقیه )علیهاالسـام( در مدت عمر کوتاه خود در 
دامـان ایـن بزرگـواران، بـه ویژه پـدر گرامی اش امام حسـین 
)علیـه السـام( پـرورش یافت و بـا وجود همان سـن کم، به 
عنـوان یکـی از زیباتریـن اسـطوره هـای ایثـار و مقاومت در 

تاریخ معرفـی گردید.
شهادت حضرت رقیه )س(

در روز پنجـم ماه صفر سـال ۶۱ ه.ق، حضـرت رقیه )س( 
مظلومانه به شهادت رسـید. نام شریفش »رقیه«، »فاطمه« 
و »زینب« و پدرش حضرت اباعبداهلل الحسـین )ع( و مادرش 

است. ام اسحاق 
والدت آن حضـرت در مدینه بود و در سـن سـه سـالگی 
یـا بیشـتر در محـرم ۶۱ هجـری با پـدر بزرگـوارش به کربا 
آمـد. قبل از روز عاشـورا بارها مورد تفقـد و دلجویی حضرت 
اباعبـداهلل )ع( قـرار گرفـت تـا آنجـا کـه آن حضـرت بـه 
خواهرشـان حضـرت زینـب )س( در مورد وی سـفارش کردند.

حضرت رقیه )س( بعد از شـهادت امام حسـین )ع(، اهل 
بیـت )ع( و اصحـاب ایشـان در صحرای کربا، همراه با اسـرا 
به کوفه و شـام برده شـد و در مسـیر چهل منزل راه شـهر 

شـام، رنج هـای فراوانی دید.
در شـام بعد از دیدن سـر نورانی پدر با پیشانی شکسته 
در خرابـه، آن قـدر نالـه زد و گریسـت تـا بـه ملکـوت اعـا 
پیوسـت و بـدن شـریف آن حضرت را شـبانه دفـن کردند.

از کهن تریـن منابعـی که نام آن حضرت بـا لفظ »رقیه« 
یاد شـده اسـت، قصیده سـیف بن عمیره نخعـی کوفی از 
اصحـاب امـام جعفر صادق)ع( و امام موسـی کاظم )ع( اسـت.

شـواهد و مـدارک دربـاره وجـود شـریف آن حضـرت و 
اسـتقرار قبر آن حضرت در مکان فعلی حرم مطهر ایشـان 
همـراه بـا معجـزات و کراماتـی از آن مظلومه بسـیار اسـت.

منابع:
ـ االربلـی، علـی بن عیسـی، کشـف الغمة فـی معرفة  ۱
االئمـة، تهران، کتاب فروشـی اسـامیه، بی تـا، ج۲، ص۲۱۶ 
؛ الطبرسـی، ابوعلـی فضـل بن الحسـن، اعام الـوری بأعام 

الهـدی، بیـروت، دار المعرفـة، ۱۳۹۹ ه .ق، ص۲۵۱.
ـ مفیـد، محمد بـن محمد، االرشـاد، تهران، انتشـارات  ۲
دفتر نشـر فرهنگ اسـامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۸ ه . ش، ج۲، 

ص۲۰۰، اعام الـوری، ص۲۵۱.

بازديد امام جمعه تبريز از ميز خدمت و ارتباطات مردمی هفته دولت با حضور دکتر 
عين اللهی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار  و مديران کل ادارات 

و سازمان های دولتی استان در مصالی اعظم امام )ره(  تبريز

ادامه از صفحه اول

ديدار آقای دکتر عين اللهی وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت 
سيزدهم با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز



هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

باگرامی داشت یاد همه ای شهدای انقاب اسامی وامام شهدا، 
مخصوصا دوشهیدبزرگوارشهیدرجائی وشهیدباهنردرهفته دولت. 
خداوند درآیات قرآن کریم درموردمقام منزلت شهدا فرماید:                      
ِ َو رَْحَمٌة  ِ أَْو ُمتُّْم لََمْغِفرٌَة ِمَن اهللَّ ۱- َو لَِئْن ُقِتلُْتْم فِی َسِبیِل اهللَّ

ا یْجَمُعوَن«]۱[ َخیٌر ِممَّ
و اگر در راه خدا کشــته شوید یا بمیرید، قطعاً آمرزش خدا و 

رحمت او از ]همة[ آن چه ]آنان [ جمع می کنند بهتر است.
ِ تُْحَشرُوَن ]۲[ ۲- َو لَِئْن ُمتُّْم أَْو ُقِتلُْتْم َلِلَی اهللَّ

و اگر ]در راه جهاد[ بمیرید یا کشته شوید، قطعاً به سوی خدا 
گردآورده خواهید شد.

ِ أَْمواتاً بَْل  َِّذیــَن ُقِتُلوا فِی َســِبیِل اهللَّ ۳- َو ال تَْحَســَبنَّ ال
ُ ِمْن َفْضلِِه َو  ِِّهْم یرْزَُقوَن* َفرِِحیَن بِمــا آتاُهُم اهللَّ أَْحیــاٌء ِعْنَد رَب
َِّذیَن لَْم یلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أاَلَّ َخْوٌف َعلَیِهْم  یْسَتْبِشرُوَن بِال
َ ال  ِ َو َفْضٍل َو أَنَّ اهللَّ َو ال ُهْم یْحزَنُوَن* یْسَتْبِشرُوَن بِِنْعَمٍة ِمَن اهللَّ

یِضیُع أَْجَر الُْمْؤِمِنیَن ]۳[
هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، بلکه 
زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. به آن چه خدا از 
فضل خود به آنان داده اســت شادمانند، و برای کسانی که از پی 
ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی می کنند که نه بیمی 
بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند. بر نعمت و فضل خدا و 
این که خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمی گرداند، شادی می کنند.

ِ َفلَْن یِضلَّ أَْعمالَُهْم* َسیْهِدیِهْم  َِّذیَن ُقِتُلوا فِی َسِبیِل اهللَّ ۴- َو ال
َة َعرََّفها لَُهْم ]۴[ َو یْصلُِح بالَُهْم* َو یْدِخُلُهُم الَْجنَّ

و کسانی که در راه خدا کشته شــده اند، هرگز کارهایشان را 
ضایع نمی کند. به زودی آنان را راه می نماید و حالشان را نیکو می 

گرداند. و در بهشتی که برای آنان وصف کرده، آنان را درمی آورد.
ری ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُْفَسُهْم َو أَْموالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم  َ اْشــتَ ۵- إِنَّ اهللَّ
ا  ِ َفیْقُتُلوَن َو یْقَتُلوَن وَْعداً َعلَیِه َحقًّ َة یقاتُِلوَن فِی َســِبیِل اهللَّ الَْجنَّ
ِ َفاْسَتْبِشرُوا  ْوراةِ َو اْلِنِْجیِل َو الُْقرْآِن َو َمْن أَوْفی بَِعْهِدهِ ِمَن اهللَّ فِی التَّ

بَِبیِعکُم الَِّذی بایْعُتْم بِِه َو ذلِک ُهَو الَْفوُْز الَْعِظیُم ]۵[
در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشــان را به ]بهای [ این 
که بهشــت برای آنان باشد، خریده است؛ همان کسانی که در راه 
خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند. ]این [ به عنوان 
وعدةحّقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهدة اوست. و چه کسی از 
خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله ای که با او 

کرده اید شادمان باشید، و این همان کامیابی بزرگ است.
ِ َفیْقَتْل أَْو یْغلِْب َفَسْوَف نُؤْتِیِه  ۶- َو َمْن یقاتِْل فِی َســِبیِل اهللَّ

أَْجراً َعِظیماً]۶[
و هر کس در راه خدا بجنگد و کشــته یا پیروز شود، به زودی 

پاداشی بزرگ به او خواهیم داد.
هر یک از این آیه ها، گوشــه ای از عظمت مقام شهادت فی 
سبیل اهللَّ را تبیین می نماید، مقامی که به تنهایی، حاصل یک 
عمر مجاهدةانسان وارسته ای است که خداوند یک جا به شهید 

عنایت می فرماید.
آیةاوّل، به مقام مغفرت و رحمت الهی نسبت به شهید، آیةدوم 
ِ او و آیةسوم، به حیات معنوی او نزد پروردگار و بهره  به حشر الی اهللَّ
مندی از رزق خاّص الهی، فرحناک بودن به عطایای الهی و دوری از 
خوف و حزن و بشارت به آن اشاره دارد و نیز در پایان، مژدةفضل و 

نعمت الهی به دیگران است.
آیةچهارم به ُگم نشــدن اعمال آن ها و هدایت و اصاح حال یا 

شأن ایشان و سرانجام ورود آنان به بهشِت موعود اشاره دارد.
در آیةپنجــم، خداوند با وعدةقطعی، خود را خریدار جان های 
شریف آنان معرفی می نماید و آن ها را به این معاملةپرسود، بشارت 

می دهد و آن را »فوز عظیم« می داند.
در آیةششم، اجر عظیم اخروی را برای شهیدان ذکر می فرماید.

 بــه طور کلی، از مجمــوع این آیات می توان اســتفاده کرد: 
نعمت هایی که به شــهید عطا می شود، نباید هم چون نعمت 
هایی باشد که به اشخاص عادی داده می شود؛ بلکه مراد، نعمت 
ها و کماالتی است که تنها نصیب برگزیدگان و خواّص از بندگان 

الهی می شود. ]۷[ 
 مقام ومنزلت خانواده شهدا:     مرحوم جناب شیخ طبرسی 
در مجمع البیان حدیث قدســی]۱[ را نقل می کند که خداوند 
خطاب به خانواده شــهدا می فرماید: »أَنَــا َخلِیَفُتهُ  فِي  أَْهلِه « 
وقتی کســی به شــهادت می رســد، مِن خدا جانشین او در 
خانواده اش می شــوم در ادامه می فرماید: »َو َمْن أَرَْضاُهْم َفَقْد 
أَرَْضانِي« هرکه موجبات شادی خانواده شهدا را فراهم کند من 
از او راضی هستم »َو َمْن أَْســَخَطُهْم َفَقْد أَْسَخَطِني « و هرکه 
موجبات ناراحتی آن هــا را فراهم کند ناراحتی من را به همراه 
دارد. تمام منکراتی که در جامعه پیش می آید موجب ناراحتی 
خانواده شهدا می شود، زیرا آن ها برای جلوگیری از این مسائل 

جان عزیزانشان را فدا کرده اند.
اهتمام به خانواده شهدا در سیره اهل بیت:

اهل بیت ما به خانواده شهدا توجه خاصی داشتند به طوری که 
پیغمبر خدا در جنگ موته بعد از شهادت جعفر بن ابیطالب]۲[ 
به خانواده ایشــان سر زدند و از آن ها دلجویی کردند و به حضرت 
زهرا فرمودند: چند روزی غذا تهیه کنند تا اهل بیت شهید بتوانند 
به عزاداری بپردازند، همچنین در جنگ بدر جوانی به شــهادت 

رســید که تنها نان آور خانواده بود با این تفاوت که این جوان در 
معرکه جنگ به شهادت نرسید بلکه در کنار چاه بدر به هنگام آب 
خوردن کشته شده بود و این امر موجب شبهاتی پیرامون مرگ او 
شده بود و این خبر به مادر وی رسید، هنگامی که رسول خدا به 
مدینه رسید مادر جوان نزد رسول خدا آمد و از حضرت پرسید: که 
آیا جوان من جزء شهدا است یا نه؟ و حضرت به جایگاه باالی جوان 
او در بهشت اشاره کرد و فرمودند: او در فردوس اعلی و در باالترین 
درجه بهشــت متنعم نعمات الهی است؛ و پیغمبر برای خانواده 

جوان دعا فرمودند.
وظیفه مسئولین نسبت به خانواده شهدا:

مسئولین موظف هستند با رفتارشان موجب ناراحتی خانواده 
شهدا را فراهم نکنند؛ زیرا آن ها برای دفاع از حریم و حرم، جانشان 

را نثار کردند.
جایگاه و مقام شهدا:

آن قدر خدا به شــهید امتیاز داده است که هیچ جای ناراحتی 
برای دیگران از شهادت شهید باقی نگذاشته است که غصه بخورد 
که چرا فانی شهید شد، بلکه باید به شهید غبطه خورد که چرا 

این اتفاق برای ما نیفتاده است.
پیغمبر خدا در جنگ احد به امیرالمؤمنین بشــارت شهادت 
دادند؛ اما حضرت خیلی برای این امر عجله می کرد، هنگامی که 
پیغمبر این رفتار حضرت را دیدند از ایشان پرسیدند: »َکْیَف َصْبرُک  
علی َشهاَدةٍ«]۳[ چقدر بر شهادت صبور هستی؟ حضرت در جواب 
ْبِر َو لَِکْن ِمْن َمَواِطِن  پیغمبر فرمودند: »لَْیَس َهَذا ِمْن َمَواِطنِ  الصَّ
ْکر« شهادت از مواضع صبر نیست؛ زیرا در او سختی  الُْبْشرَی َو الشُّ

وجود ندارد بلکه جای شادی و شکر دارد.
اولین قطره خون شهید که به زمین ریخته می شود؛ به او هفت 
جایزه می دهند]۴[، آمرزیده می شــود، بهشت برای او آماده است، 
کانون توجهش خدا می شود؛ پیغمبر به جابر فرمود: تنها کسی 
که در قیامت بدون حجاب و واسطه باخدا صحبت می کند شهید 
است؛ زیرا باالترین چیز خود که جانش باشد را درراه خدا فدا کرده 

است.
خداوند در دو آیه]۵[ امر به نگفتن و نیندیشیدن می کند که 
اختصاص به شــهید دارد که امام خمینی )ره( فرمود: در عظمت 

شهدا همین دو آیه برای ما کافی است.
وظیفه ما نسبت به شهدا

تکریم و یادواره شهدا کار بســیار خوبی است اّما این را مکرراً 
عرض کردم یکی از مهم ترین وظایف امروز ما در قبال شهدا، پیاده 
کردن اخاق شــهدا است و در این مورد کار زیادی صورت نگرفته 
است. هرکدام از شهدای ما ویژگی هایی داشتند که ما می توانستیم 
آن را در مدارس و دانشگاه پیاده کنیم، مخصوصاً صداوسیما که 
در این امر کمک بسیاری را در غالب مستند و ساختن فیلم و ....

می تواند انجام دهد.
سیره و رفتار شهدا:

ویژگی های شهدا و رفتارشــان می تواند جزء دروس مدارس و 
دانشگاه شود. شهدا برای ما الگو هستند به طور مثال اهمیت به 
نماز اول وقت در بین شــهدا، فروتنی و تواضع آن ها با هر درجه و 

مقامی که بودند.
پیام شهدا:

نکته جالب در وصیت نامه شــهدا تأکید آن ها بر والیت فقیه و 
امام است. برای همین باید نسبت به آگاهی دادن جوانان نسبت 
بــه امام و والیت فقیه و همچنین نظام دینــی که در آن زندگی 
می کنند اهتمام ورزید، زیرا پیام شــهدا، حفظ والیت فقیه، نظام، 
انقاب و دســتاوردهای آن است؛ و مردم ما با بصیرت تمام در این 

امر به خوبی عمل کردند.
لذا در روایت داریم که خدا اگر کسی را دوست داشته باشد سه 

ُ  بَِعْبٍد َخْیراً«]۶[ چیز به او اهدا می کند »إَِذا أَرَاَد اهللَّ
نَْیا: وابسته نبودن و دنبال مال دنیانبودن . َدهُ  فِي الدُّ ۱-زَهَّ

َهُه فِي الدِّیِن: دین شناسی ۲-َفقَّ
رَُه عیوب ها: آگاهی و بصیرت نسبت به عیب ها ۳-بَصَّ

هرکس این ســه را داشته باشد لطف خدا شامل حالش شده 
است.

پی نوشت:
صحیفه امام رضا، ص

پی نوشت ها
]۱[ سوره ی آل عمران، آیه ی ۱۵۷.
]۲[ سوره ی آل عمران، آیه ی ۱۵۸.

]۳[  سوره ی آل عمران، آیات ۱۷۱-/ ۱۶۹.
]۴[  سوره ی محمد، آیات ۶- ۴.

]۵[ سوره ی توبه، آیه ی ۱۱۱.
]۶[ سوره ی نساء، آیه ی ۷۴.

]۷[ ســعادت پرور، علی، فروغ شهادت، ۱جلد، احیاء کتاب - 
تهران، چاپ: سوم،۱۳۸۸ ش   و مجمع البیان، ج ۲، ص ۸۸۵]۱[

]۲[ معروف به جعفر طیار
]۳[ خطبه ۱۵۶ نهج الباغه )صبحی صالح(، ص ۲۲۰

]۴[ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۶
]۵[ بقره/ ۱۵۴ و آل عمران ۱۶۹

]۶[ کافی، ج ۲، ص ۱۳۰

مقام شهید و فضیلت شهادت در قرآن
)به مناسبت سالگرد شهادت شهيدان رجايی و باهنر(

حجت االسالم سيد داودروحانی حسينی

نقاشی فاطمه سامع دانش آموز پایه دهم
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 اختراع حروف چاپی، از مهم ترین 
رخدادهای تاریخ بشریت

وقت کشی و تعلل آمریکا
 در مذاکرات

فرضیـه چنـدان دور از ذهـن نیسـت.
اگـر گوتنبـرگ را پـدر چـاپ دنیا معرفـی کنیـم در توضیح 
فعالیت هـای وی می خوانیـم کـه او روزانـه بیـن ۳۰۰ تـا ۵۰۰ 
بـرگ چـاپ می کـرد. نخسـتین کتابی کـه او پدیـد آورد کتاب 
مقـدس ۴۲ سـطری بـود. کتاب هایـی کـه در آن زمـان به چاپ 
می رسـید بـه »اینکونابـوال« معـروف اسـت. ابـداع گوتنبـرگ 
ظـرف مدتی حدود ۴۰ سـال در عمـده کشـورهای اروپایی و در 
شـهرهایی ماننـد ونیز، فلورانـس، پاریس و لیـون رواج پیدا کرد 

و چاپخانه هایـی بـا ایـن روش به وجـود آمـد.
نخسـتین چاپخانـه در ایـران در شـهر تبریز تاسـیس شـد. 
را  تبریـزی  زین العابدیـن  میـرزا  نایب السـلطنه،  میـرزا  عبـاس 
مامـور فراگیـری فـن چـاپ و راه انداختـن نخسـتین چاپخانـه 
تبریـزی در سـال ۱۲۳۳  تبریـز کـرد. میـرزا زین العابدیـن  در 
هجـری قمری ابـزارآالت چاپ حروفـی را به تبریـز آورده و تحت 
حمایـت عباس میـرزا نایب السـلطنه که در آن زمـان حکمران 

آذربایجـان بـود مطبعـه کوچکـی برقـرار کرد.
شـاید علـت جایگزینـی مطبعـه سـنگی به جـای مطبعـه 
سـربی ایـن باشـد کـه افـرادی، مطبعـه سـربی و حـروف آن را 
بـا بدبینـی نـگاه می کردنـد و عامـت کفـر می دانسـتند یـا 
چـون حـروف مـا پارسـی بـود بـا حـروف سـربی در آن زمـان 
نمی توانسـتیم تنـوع در خطـوط داشـته باشـیم در صورتی که 
در مطبعـه سـنگی از خوشـنویس ها کمـک گرفتـه می شـد.

علـی قاضی زاده در »کتاب تبریز شـهر اولین ها« می نویسـد: 
»سـخت گیری های کهنه پرسـتان باعث شـده بود که به سـبب 
گرانـی طوالنـی و سـخت بـودن چـاپ سـنگی، چـاپ کتـب و 
مطبوعـات بسـیار گران تمام شـده و در نتیجه سـال ها انتشـار 

کتـاب و نشـریه با دشـواری های فـراوان همراه باشـد.«
حـدود ۹۰ سـال پـس از تاسـیس نخسـتین چاپخانـه در 
تبریـز، نـوه حـاج زین العابدیـن )کسـی کـه نخسـتین چاپخانه 
سـنگی و سـربی را در ایـران دایـر کـرد( به نـام زین العابدیـن 
مطبعه چـی کـه پـس از زیـارت مکـه بـه نـام حاجـی حـاج 
آقـا معـروف و هنـگام گرفتـن شناسـنامه نـام علمیـه را برخود 
انتخـاب کرد، ماشـین چاپی را از اروپا خریـداری کرده و از طریق 
کشـور مصـر وارد بنـدر اسـتانبول در ترکیه فعلی کـرد و از این 
بنـدر توسـط چهـل گاومیش به تبریـز انتقـال داد. حاجی حاج 
آقـا علمیـه همـراه بـا دسـتگاه های چاپ سـنگی خود هشـت 
تـن از متخصصـان صنعـت چـاپ را نیـز از کشـور آلمـان برای 

نصـب و آمـوزش ایـن دسـتگاه ها بـه تبریـز آورد.
ماشـین  ورود  دربـاره  علمیـه  آقـا  حـاج  حاجـی  دختـر 
چـاپ بـه تبریـز در کتـاب »اولین هـا« نوشـته حسـین امید 
می گویـد: »زمـان حمـل گاومیش هـای حامـل دسـتگاهای 
چـاپ از کوچه هـای تنـگ و باریـک محلـه منجـم تبریـز بـه 
اجبـار دیوارهـای تعـداد زیـادی از خانه های همسـایه ها را فرو 
ریختـه و خـراب کردنـد که حاجـی حاج آقـا هزینه بازسـازی 
دیوارهـای فـرو ریختـه را نیـز متحمـل شـدند و این گونه بود 
کـه چـاپ، وسـلیه ارتقـا فرهنـگ و ماشـین تولیـد علـم بـه 

رسـید.« ایران 
ایلخانیـان   عصـر  در  را  ایـران   در  چـاپ   آغـاز  عـده ای  
می داننـد، برخـی  احتمـال  داده انـد کـه  یهودیان  پارسـی   زبان  
چـاپ   اهمیـت   بـه   پارسـی زبان   گروه هـای   سـایر  از  پیـش  
کتـاب  پی برده انـد و آنـان نخسـتین افـرادی بودند کـه به کار 

پرداخته انـد. چـاپ 
 در سـال ۱۶۳۹ میادی سـه  کتاب  به  زبان  و خط  پارسـی  از 
سـوی  هیات های  تبلیغی  مسـیحی  و در باب  تبلیغ  مسیحیت  
در لیـدن  هلنـد بـه  چاپ  رسـیده  و چاپخانه ای  کـه  این  کتاب ها 
در آن  چـاپ  شـده ، ظاهرا نخسـتین  چاپخانه پارسـی  در جهان  
اسـت. بر اسـاس  مـدارک  موجود، نخسـتین  کتابی  کـه  در ایران  
چاپ  شـده ، زبور داوود یا سـاغموس  اسـت  که  در ۱۶۳۸ میادی 
بـه  زبـان  و خط  ارمنـی  در ۵۷۲ صفحه  در جلفـای  اصفهان  و به  

دسـت  کشیشـان  ارمنی  به  چاپ  رسـیده  است.
منبع:

آشـنایی بـا صنعـت نشـر و چاپ دیجیتـال تالیـف غامرضا 
ایمانـی ، امیـر بهـاری - انتشـارات ویهان -  سـال ۱۳۹۸

مذاکره کننـدگان غربـی و  پیشـنهادات نهایـی ایران 
بـه اروپـا و آمریـکا، اکنـون و تا زمـان تحریـر نهایی 
ایـن سـرخط تحریـری، آمریـکا در طـول ۱۰ روز بـا 
اسـت درحالـی کـه شـخص  برخـورد کـرده  تعلـل 
نماینـده اتحادیـه اروپایـی تاکیـد کـرده کـه ایـران 

اسـت.  داده  خوبـی  پیشـنهادهای 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تصریـح کردنـد: 
رئیـس جمهـور ایـران بارهـا مطـرح کرده اسـت که 
نخواهیـم  کوتـاه  ایـران  حقیقـی  منافـع  از  هرگـز 

. مد آ
در  اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
ادامـه بـا بیـان اینکـه هفتـه دولـت، هفتـه قدردانـی 
از دولتمـردان اسـت کـه در راه خدمـت به مـردم قدم 
برداشـته اند؛ گفتنـد: شـهید باهنـر و رجایـی تـا ابـد 
نامشـان خواهـد مانـد زیـرا بـا ایمـان و اسـتقامت و 
عمـل صالـح اسـتوار ایسـتادند و با شـهادت خود در 

ذهـن و جـان مـردم خواهنـد مانـد. 
مسـووالن  از  تشـکر  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
مناسـبت  بـه  ادارات  میـز  برپایـی  بـرای  ادارات 
هفتـه دولـت، گفتنـد: یـاد شـهدای عزیـز رجایـی 
از  نمایندگـی  بـه  و  را گرامـی می داریـم  باهنـر  و 
مـردم اسـتان، از همـه خادمـان دولـت خـدا قوت 

 . می گویـم
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا تاکید بـر اینکه 
بـرای رسـیدن به تقوای الهی باید به سـمت و سـوی 
عدالـت رفـت، گفتنـد: کار مطالعاتـی و فکـری یکـی 
اصـاح  بـه  دقـت  اسـت؛  عدالت خواهـی  راه هـای  از 

فرهنـگ عمومـی جامعـه نیاز اسـت. 
خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: ترویـج فکـر 
مبـارزه بـا اشـرافی گری در ذهـن مـردم بهتریـن راه 

اسـت.  عدالت خواهـی  بـرای 
ایشـان در بخـش دیگـر صحبت هـای خود بـا بیان 
اینکـه آرامشـی کـه در عفـو اسـت در انتقام نیسـت، 
گفتنـد: از عوامـل دیگر کـه باعث شـود روزی افزایش 

یابد، زکات اسـت. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا بیـان افزایـش 
زکات دهـی در سـال جاری نسـبت بـه سـال گذشـته 
سـال  هـر  آذربایجان شـرقی  اسـتان  در  افزودنـد: 
رشـد  درصـد   ۸۰ یـا   ۷۰ افزایـش  بـا  زکات  موضـوع 

می شـود.  روبـه رو 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بیـان 
کردنـد: نیـت خـوب بـه دیگران)بـرادران و  خواهـران 
دینـی( از دیگـر دالیـل افزایـش روزی اسـت؛ سـعی 
کنیـم بـا چشـم خـوب و نیـت خـوب بـه همدیگـر 

نـگاه کنیـم.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان با بیـان اینکه جامعه 
گفتنـد:  هسـتند،  تاریـخ  مـردم  متدین تریـن  ایـران، 
مـردم در فشـارها و تهاجم هـا، پرچـم والیـت را پاییـن 

نگذاشتند. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان  بـا بیان 
اینکـه  بـا یـک حرکـت کوچـک دشـمن نگوییم که 
 ۲۵ متدیـن کـم شـده اسـت؛ اظهـار کردنـد: آیـا  
 ۱۵ مقـدس،  مشـهد  بـه  سـاالنه  مسـافر  میلیـون 
عاشـقانه  سـفر  یـا  و  جمکـران  بـه  سـفر  میلیـون 
اربعیـن  و  نجـف  و  کربـا  بـه   مـردم  میلیونـی 
بایـد  انسـان  نیسـت،  مـردم  دینـداری  از  حکایـت 
نسـل جدیـد را خـوب تربیـت کنـد و پرچم اسـام 

را در دسـت بگیـرد. 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان آذربایجـان شـرقی  
جهـان،  دموکراسـی  لیبـرال  دوره  ایـن  در  گفتنـد: 
مـردم ایـران بـه پرچم اسـام رای داد و ایـن عامت 
نبایـد  ایـن رو  از  اسـت  جامعـه  در  دینـداری  رشـد 

مایـوس شـویم.
در  اسـتان   علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
بخـش دیگـری از سـخنان خـود در معرفـی مسـاجد 
مسـجد  جمعیـت  حضـور  نظـر  از  گفتنـد:  تبریـز، 
شـکلّی یـک مسـجد منظـم اسـت و همـه وعده های 

نمـاز در آنجـا برگـزار می شـود. 
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 11 شهریور 1401 (
وقــوع زلزلــه وحشــتناک در بوییــن زهــرا و کشــته شــدن بیش از 

۲۵ هــزار نفــر )۱۳۴۱ ش(
انتخــاب آیــت  اهللَّ »مهــدوی کنــي« بــه نخســت  وزیــري پــس از 

شــهادت رجایــي و باهنــر )۱۳۶۰ ش(
ــور  ــه ط ــازي  دراز ب ــر در ب ــي و باهن ــهیدان رجای ــات ش عملی

)۱۳۶۰ش( مشــترک 
آغــاز عملیــات کوچــک نصــر در منطقــه غــرب تپــه اهللَّ  اکبــر، به 

ــترک )۱۳۶۰ش( طور مش
ســخنراني مهــم آیــت  اهللَّ »خامنــه اي« در اجــاس ســران عــدم 

ــوه )۱۳۶۵ ش( تعهــد در زیمباب
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 5 صفر 1444 (
  شهادت »حضرت رقیه)س(« در شام )۶۱ ق(

 تولد »ابن یونس« فقیه و طبیب مسلمان )۵۵۱ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 2 سپتامبر 2022 (
  تولد »ژرژ سورا« نقاش بزرگ فرانسوي )۱۸۵۹م(

ــام »اردشــیر بابــکان« سرسلســله پادشــاهان ساســاني   آغــاز قی
ــه اشــکانیان )۲۲۳م( علی

ویژگی ها و تکالیف حکومت از دید امام خمینی)ره(
قانون مداری حکومت

قانون محوری و التزام به قانون، اعم از قوانین تشــریحی 
و حکومتی، از شــاخصه های مهم دولت اسامی در اندیشه 
امام خمینی)ره( است. دیدگاه دینی به حکومت و سیاست، 
از دولت و کارگزاران نظام، پاسداران و مجریان قوانین اسامی 
می سازد. التزام به قانون، تکلیف دینی است و وظیفه دولت 
اسامی و التزام کارگزاران آن بیشتر است. امام همواره بر این 

نکته تأکید می کردند:
در حکومت اســامی، هیچ کــس از فرمانروایان مجال 
خودکامگــی و خودرأیی ندارند. بلکه آنچه در حوزه حکومت 
رخ می دهد، باید منطبق با قانون الهی باشد، حتی اطاعت از 

والیت هم باید طبق قانون الهی باشد.۱
در دیدگاه سیاســی امــام خمینــی)ره(، دولت و حاکم 
اســامی در چارچــوب قانون و صاح امت اســامی، اعمال 
حاکمیــت می کنند. در حقیقت، هرگاه حاکم اســامی بر 
اساس نظر و رأی خود به مدیریت سیاسی جامعه می پردازد، 
نوعی قانون محوری در چارچوب مصلحت عامه مسلمانان بر 
نظر و عمل او حکم فرماست. پس در دولت مطلوب حضرت 
امام خمینی)ره(، حاکم حقیقی، قانون است و همگی در پناه 

قانون و مقررات شرعی از آزادی عمل برخوردارند.
امام خمینی)ره( می فرماید:

در حکومت اسامی، همه طبقات در برابر قانون مساوی 
اند، هیچ یک از اقشــار، جایگاه ویژه ای در حاکمیت ندارند و 
همه می توانند از استعدادهای خویش بهره برداری نموده و 

به هر درجه علمی و اجرایی که مایل باشند، نایل آیند.۲
۱. صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۵۷.

۲. همان، ج ۲، ص ۲۸۰.

صحيفه نور امام خميني )ره(

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ــام  ــا ن ــی ب ــتایی تاریخ ــان روس ــای آذربایج ــوه ه در دل ک
ــم  ــتا ه ــن روس ــت. ای ــده اس ــون ش ــه ور مدف ــتای حیل روس
ــرت  ــاری حی ــه ای از معم ــدوان نمون ــتای کن ــد روس همانن
ــد.  ــی کش ــر م ــه تصوی ــت را ب ــان در دل طبیع ــز انس انگی
ــر نبــود. ــا خب روســتایی کــه ســال هــا کســی از وجــودش ب

قدمــت و علــت ســاخت روســتای دســتکند همچنــان برای 
مــا مجهــول اســت. امــا مــی تــوان حــدس زد کــه خانــه های 
ــمن در دل  ــد دش ــدن از گزن ــان مان ــرای در ام ــتا ب ــن روس ای
ــه  ــه ور از جاذب ــتای حیل ــت. روس ــده اس ــاخته ش ــن س زمی
هــای تاریخــی و مهــم شــهر تبریــز محســوب مــی شــود کــه 
بیانگــر نحــوه زندگــی بشــر و مشــکات بــر ســر آن ها اســت.

ــی شــود  ــی محســوب م ــه های ــه ور از جاذب روســتای حیل
کــه یــک بــار هــم شــده بایــد از آن دیــدن کــرد. حتــی تصــور 
آن کــه انســان در هــزاران ســال پیــش توانســته خانــه هایــی 
مســتحکم در دل کــوه بــرای خــود بســازد آدم را شــگفت زده 

مــی کنــد.
ــع اســکو(  ــه ور )از تواب ــی حیل ــی و تاریخ روســتای زیرزمین
در فاصلــه ســه کیلومتــری روســتای صخــره  ای کنــدوان قــرار 
گرفتــه اســت. شــیوه معمــاری ایــن روســتا منحصــر بــه فــرد 
می باشــد بــه ایــن صــورت کــه خانــه  هــای آن در دل زمیــن 
بــه صــورت زاغــه  هــای زیبــا و بــا ســبک بســیار عالــی کنــده 

شــده و از اســتتار کافــی برخــوردار هســتند.
ــن روســتا از  ــه  هــای ای ــه خان ــل ک ــن دلی ــه ای ــع ب  در واق
دیــد رهگــذران پنهــان مــی  باشــند بــه نــام حیلــه  ور معــروف 
ــوع و  ــر طل ــن روســتا در براب ــای ای ــه ه ــی از خان اســت. برخ
ــی  ــاد برخ ــه اعتق ــه ب ــد ک ــه ان ــرار گرفت ــید ق ــروب خورش غ
پژوهشــگران ایــن معمــاری حکایــت از عقایــد مردمــان حیلــه 

ــن میتراییســم دارد.  ــه آیی ور ب
همچنیــن برخــی پژوهــش هــای صــورت گرفتــه و حــدس 
ــا دوره  ــن روســتا قدمــت آن را ت و گمــان هــا در خصــوص ای

مادهــا نیــز مــی رســاند.

روستای حيله ور

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

امر به معروف و نهی از منکر از جهاد 
در راه خدا مهم تر است

اســتاد حــوزه علمیــه تبریــز گفــت:  برپا 
داشــتن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
ســبب ثبــات نظــام و قانــون، برگشــت حق 
بــه صاحبــش و انتقــام از دشــمن اســت و 
در واقــع ایــن فریضــه از جهــاد در راه خــدا 

نیــز مهــم تــر اســت.
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
حــوزه  ، حجت االســام حســین نوبــری در 
ــا محوریــت  ــام عاشــورا ب کارگاه فلســفه قی
ــژه  ــر وی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــز،  ــوم پزشــکی تبری ــان دانشــگاه عل کارکن
ــی  ــه اله ــن فریض ــتن ای ــا داش ــت: برپ گف
ســبب ثبــات نظــام و قانــون، برگشــت حق 
بــه صاحبــش و انتقــام از دشــمن اســت و 
در واقــع ایــن فریضــه از جهــاد در راه خــدا 

ــر اســت. ــز مهــم ت نی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انســان در 
الهــی و جانشــین  خلقتــش دارای روح 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــن اس ــد در زمی خداون
ــده،  ــرل نش ــز کنت ــت غرائ ــه عل ــان ب انس
وسوســه هــای شــیطان و اســتکبار طاغوت 
هــا در معــرض منکــرات قــرار دارد بــر 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــا ام ــن مبن همی

ــه  ــرا ک ــدارد، زی ــدازه ای ن ــد و ان ــر ح منک
ــت. ــه اس ــدون وقف ــور ب ــاح ام ــدف اص ه

حجــت االســام نوبــری ادامــه داد: جهــاد 
یــک یــا چنــد بــار در عمــر یک فــرد پیش 
ــی کــه امــر بــه معــروف  مــی آیــد، در حال
ــر روز  ــی از منکــر در تمــام عمــر و ه و نه
ــق  ــا شــب واجــب اســت و طب ــح ت از صب
ــت و  ــی)ره( قصــد قرب ــام خمین ــدگاه ام دی
خلــوص نیــت معتبــر نیســت، چــون ایــن 
دو وظیفــه، توصلــی اســت و نــه تعبــدی و 
غــرض از آن ریشــه کــردن کــردن فســاد و 
بــه پــا داشــتن واجبــات اســت و اگــر قصد 

قربــت باشــد، اجــر دارد.
ــان از  ــروف و ناهی ــه مع ــران ب وی از آم
منکــر بــه عنــوان انســان هــای رشــید یــاد 
کــرد و گســتره آن را تمــام دســتورات دینی 
ــن دو واجــب  ــت: حرکــت ای ــت و گف دانس
در مــداری بــه وســعت دیــن اســت و آمــران 
بــه معــروف و ناهیــان از منکــر مصلحیــن 
جامعــه هســتند کــه انبیــای الهــی، ائمــه 
ــر ســر همیــن آرمــان  اطهــار و یارانشــان ب
شــکنجه دیدنــد، اســیری کشــیدند، تبعید 

شــدند و جــان دادنــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــام نوب ــت االس حج
اینکــه نهــی از منکــر مخالفــت بــا انحرافات 
ــا  ــرا« ب ــت و قه ــراد اس ــای اف ــوس ه و ه
مخالفــت و مقاومــت مواجــه خواهــد شــد، 
اظهــار کــرد: امــروزه کار مبــارزه بــا منکــرات 
ــاد  ــمن در ایج ــون دش ــت، چ ــده اس پیچی
ــی  ــل م ــر عم ــه ت ــازمان یافت ــد، س مفاس
کنــد و از اینــرو مــا نیــز بــرای جلوگیــری از 

ــم. ــر عمــل کنی ــوی ت ــد ق ــرات بای منک

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان 
شــرقی حضــرت حجــت االســام والمســلمین 
آغازیــن  در  هاشــم  آل  محمدعلــی  ســید 
ــزار  ــی م ــم غبارروب ــت و مراس ــه دول روز هفت
شــهیدان  تبریــز؛  رحمــت  وادی  در  شــهدا 
ــت  ــدگان دول ــر را تشــکیل دهن ــی و باهن رجای
ــه هــای بســیار دشــمنان  ــس از توطئ ــران پ ای
ــه  ــی ک ــت رجای ــد: دول ــرده و گفتن ــف ک توصی
ــا  ــی، ب ــود در آن دوران بحران ــی ب ــی مکتب دولت
ــرای خدمــت بــه نظــام،  تمــام تــوان و تــاش ب

ــرد. ــل ک ــه عم صادقان
امــام جمعــه تبریــز هفتــه دولــت را هفتــه 
ــه  ــد ک ــوان کردن ــی عن ــروزی دولت ــدار و پی اقت
از حمایــت و پشــتیبانی مردمــی برخــوردار 
اســت و گفتنــد: دولــت خدمتگــزاری بــه مــردم 
ــر الگــوی  ــی و باهن را همچــون شــهیدان رجای
خــود قــرار داده و بــدون منــت در ایــن مســیر 

ــی دارد. گام برم
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان 
بــا بیــان اینکــه بایــد در درون دولــت بازســازی 
ــن  ــه ای ــد: البت ــرد، گفتن ــورت گی ــی ص انقاب
ــه باشــد و در  ــی و فکوران ــد عقان ــازی بای بازس
ــورت  ــی ص ــی انقاب ــوری، تحرک ــت کش مدیری
بگیــرد کــه خوشــبختانه ایــن حرکــت در 

ــت. ــده اس ــاز ش ــیزدهم آغ ــت س دول
ــه  ــت ورزی و کاهــش فاصل ــر عدال ایشــان ب
ــن  ــد: ای ــرده و گفتن ــد ک ــز تاکی ــی نی طبقات

ــن شــده از ســوی  ــت هــای تعیی مهــم از اولوی
ــیزدهم  ــت س ــرای دول ــری ب ــام معظــم رهب مق
ــاد  ــد فس ــتا بای ــن راس ــت در ای ــت و دول اس
ــی قــوه مجریــه  ســتیزی را کــه از وظایــف اصل

ــد. ــرار ده ــود ق ــرلوحه خ ــت س اس
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ایجــاد 
بــه  وابســته  را  مجریــه  قــوه  در  تحــول 
انضبــاط  افزودنــد:  و  دانســته  قانونگرایــی 
مالــی، برطــرف ســاختن زمینــه هــای فســاد و 
ــت  ــر اولوی ــع از دیگ ــارض مناف ــری از تع جلوگی
هــای دولــت طبــق فرمایشــات رهبــری اســت.

ــگ و  ــه فرهن ــه مقول ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
رســانه مــورد تاکیــد رهبــری نیز اشــاره کــرده و 
گفتنــد: عرصــه فرهنگــی کشــور کــه از مقولــه 
ــه بازســازی  ــی رود ب ــمار م ــه ش ــم ب ــای مه ه

ــاز دارد. ــی نی ــی و حرکــت انقاب انقاب
ــتان  ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــس ش رئی
ــی  ــرک در عرصــه دیپلماس ــر تح ــن ب همچنی
ــه در  ــات صــورت گرفت و مضاعــف شــدن اقدام
ــد کــرده و خواســتار تقویــت  ایــن عرصــه تاکی
جنبــه اقتصــادی در مقولــه دیپلماســی و 

ــدند. ــی ش ــت خارج سیاس
ــه در آذربایجــان شــرقی  ــی فقی نماینــده ول
بــه عملکــرد یکســاله دولــت نیــز اشــاره کــرده 
ــال  ــن یکس ــت در ای ــد دول ــر چن ــد: ه و گفتن
کارنامــه موفقــی داشــته اســت و نبایــد برخــی 
ترجیحــی،  ارز  اصــاح  همچــون  اقدامــات 
موجــب ضربــه زدن بــه پایــگاه مردمــی دولــت 

شــود.
ــتادگی در  ــه ایس ــت روحی ــر تقوی ــان ب ایش
ــد و  ــه عه ــودن ب ــد ب ــمنان و پایبن ــر دش براب
ــت،  ــده اس ــته ش ــهدا بس ــا ش ــه ب ــی ک پیمان
ــه ای در  ــد لحظ ــد: نبای ــرده و گفتن ــد ک تاکی
ــاالی شــهیدان  ــداف ب ــیدن اه ــر رس ــه ثم راه ب

ــم. ــغ کنی دری

تشکیل دولتی یک دست و انقالبی با استقرار شهیدان 
رجایی و باهنر

قرآن و عترت دو یادگار مانــدگار پیامبر گرامی 
اســام )ص( مي باشــند که به جهت عظمت واال و 
نقش حســاس و خطیرشــان همواره مورد توجه و 
اهتمام امت اســامی بــوده و خواهند بود. کتاب » 
قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه الســام« نوشته 
حکیم و مفســر گرانقدر اســتاد آیــت اهلل جوادی 
آملی می باشــد. متن اصلی کتاب به زبان عربی و 
با عنوان »علی بن موســی الرضا و القرآن الحکیم« 
بوده که توســط زینب کربایی به فارســی ترجمه 
شده و در شــهر مقدس قم و از سوي انتشارات دار 
االســراء در ۳۷۴صفحه به چاپ رسیده است. چاپ 
اول کتاب در ســال ۱۳۸۲ روانه بازار کتاب شد و تا 
کنون ۸ بار تجدید چاپ شده و آخرین سال انتشار 

آن ۱۳۹۱ مي باشد.
از بهتریــن زمینه هایی که می توان به هماهنگی 
ثقل اکبر )قران کریم( و اصغر )ائمه علیهم السام(، 
راه یافــت، این اســت که قــرآن را از زبان عترت و 
عترت را از زبان قرآن بیابیم. کتاب ارزشمند »قرآن 
حکیم از منظر امام رضا )علیه الســام(« در راستای 
این هدف تالیف شــد و در مباحث وزین خویش در 
یک مقدمه، یک روضه و چهار جنت به آشــنایی با 
حقیقــت قرآن، قرآن علمی و عینی، راه و شــرایط 
تفاوت تدبر  شــناخت قرآن، موانع شــناخت قرآن، 
در قرآن و اســتنطاق آن، تشــویق قرآن به تحصیل 
برهان عقلی و دریافت شــهود قلبی، جایگاه شهود 
قلبی در قرآن و…  از دیدگاه امام هشــتم شیعیان 

می پردازد.
آیت اهلل جــوادي آملي در پیشــگفتار و معرفي 

فرمایند: مي  چنین  کتاب  اجمالي 
» ایــن کتاب خاصه ای اســت دربــاره قرآن 
حکیم در پیشــگاه امام هشــتم حضرت علی بن 
تا بدین وسیله مقام  الســام  الرضا علیه  موســی 
واالي حضرت در پرتو نور قرآن کریم آشکار گردد 
و از طرفی معارف عالی قــرآن حکیم با بیان این 
و مسیر  روشــن گردد. چون سرچشمه  ناطق  قرآن 
و مقصــد آن دو یکی اســت؛ همــان گونه که آن 
دو همــواره با حــق همراهند و هرگــز از یکدیگر 

نمی شوند.« جدا 
اثــر حاضر بــه مناســبت دومین کنگــره بین 
المللی امام رضا علیه الســام نگاشته شده که این 
کنگره در ماه ذی القعده سال ۱۴۰۶ هـ ق در جوار 
ملکوتی آن حضرت در مشهد مقدس برگزار گردید. 
ساختار این کتاب در یک بوستان و چند بهشت 
ســامان یافته است. مباحث مربوط به خود قرآن در 
بوســتان مطرح می شود. شــرایط و موانع شناخت 
قرآن نیز در بهشــت ها بیان می شود؛ افزون بر آن 
که در این بهشت ها، معارف به دست آمده از قرآن 
نیز طرح می شــود، همه این معارف، جز بعضی از 
موارد خاص، با توجه به سخنان نورانی حضرت رضا 

گردد.  می  بررسی  السام  علیه 

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
قرآن حکيم

 از منظر امام رضا عليه السالم

دادسـتان تبریـز گفـت: باید 
در سـریع ترین زمـان نسـبت به 
تامیـن قطعـات و رفـع نواقصات 
در  شـده  پـارک  خودروهـای 
پارکینگ خودروسازها اقدام شود 
تـا خودروهـای تولیـد شـده بـه 

بـازار عرضـه شـود.
آدینـه تبریـز به گـزارش خبرگزاری مهر، دکتـر بابک محبوب علیلو 
بـه همـراه رئیس سـازمان صنعت، معـدن و تجـارت اسـتان آذربایجان 
شـرقی بـه صـورت سـرزده از واحد تولیـدی ایران خـودرو تبریـز بازدید 
و در جریـان وضعیـت تولیـد و مشـکات و موانـع موجود قـرار گرفت.

در ایـن بازدیـد بابـک محبـوب علیلـو با تاکید بـر لزوم تسـریع در 
رونـد شـماره گـذاری خـودرو و ارتقای کیفیـت محصوالت اظهـار کرد: 
از هـر اقدامـی برای جلب رضایت مشـتریان، بویـژه ارتقا میزان کیفیت 

محصـوالت در مراحـل مختلـف خط تولیـد دریغ نکنید.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت رعایـت حقوق مصـرف کننـدگان، گفت: 
افزایـش مراحل تعیین کیفیت محصـوالت خـودرو در این مجموعه از 

دو مرحلـه بـه سـه مرحله نکتـه در خور توجه اسـت.
دادسـتان تبریـز با اشـاره بـه ماندن برخـی خودروهـا در پارکینگ به 
بهانـه نواقصات و نبـود قطعات مورد نیاز، تاکید کرد: باید در سـریع ترین 
زمـان نسـبت به تأمین قطعـات و رفع نواقصات اقدام شـود تـا در آینده 

خودرویـی بـه بهانه نقص قطعه یا قطعـات در پارکینگ دپو نشـود.
در ایـن بازدید سـرزده که به منظور بررسـی روند تحویل محصوالت 
خودرو به مشـتریان انجام شـد، عاوه بر سرکشـی به پارکینگ سـایت 
ایـران خـودروی تبریـز و خـط تولیـد، موضوع پـاک گـذاری خودروها 
نیـز مطرح شـد کـه در ایـن زمینه با تمـاس تلفنی دادسـتان تبریز با 
مسـئوالن مربوطه مقرر شـد بخشـی از این فرآیند تسـریع پیدا کند.

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
َها َشْی ٌء إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُِلَم ِفی اْلِْساَلِم ثُْلَمٌه َل یَُسدُّ

َی یَْوِم الِْقَیاَمه  إِل

ارتحـال عالـم ربّانـی و سـالک الـی اهلل مرحـوم آیـت اهلل آقـای حاج شـیخ 
محمدعلـی ناصـری از اسـتادان برجسـته دین و اخـاق موجب تأسـف و تأثر 

گردید. فـراوان 
آن شـخصیت علمـی بـا تاشـهای مجاهدانـه سـال های متمـادی در امر 
تعلیم و تبیین معارف اهل بیت )علیهم السـام( و شـاگردان بسـیاری تربیت 
کرد و با پشـتیبانی از آرمان های انقاب ، نظام اسـامی و والیت فقیه جامعه 
و حـوزه هـای علمیـه و همچنین مراکز دینـی و فرهنگی را در مسـیر ترویج 
معارف اسـامی بخصـوص تبیین ارزش هـای واالی فرهنگ انتظـار ولی عصر 

)عـج( هدایـت و راهنمایی کرد.
ایـن عالـم پاک نهاد پایـگاه امید دلدادگان بـه نظام و انقاب بویـژه در بین 
اهالـی محتـرم اسـتان انقابـی و شـهید پـرور اصفهان بـود که فقدان ایشـان 
ضایعـه ای تلـخ و خسـرانی جبران ناپذیـر برای جامعـه دینی و ایمانی اسـت.

اینجانـب درگذشـت مرحوم آیت اهلل آقای حاج شـیخ محمدعلـی ناصری را 
بـه محضر رهبر معظم انقاب اسـامی حضرت آیـت اهلل العظمی امام خامنه 
ای عزیـز )مدظلـه العالـی(، حـوزه هـای علمیه، مراجـع عظام تقلیـد، طاب و 
روحانیـون سراسـر کشـور، اهالی محترم اسـتان اصفهان باالخص بـه فرزندان و 
بازمانـدگان گرامـی و ارادتمندان ایشـان تسـلیت عرض نموده و بـرای روح بلند 
آن فقید سـعید رحمت واسـعه الهی و حشـر با اولیاء اهلل و ائمه معصومین و 
بـرای بازمانـدگان صبـر و اجر جزیـل از درگاه خداوند متعال مسـئلت می نمایم.

سيد محمدعلی آل هاشم
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

و امام جمعه تبريز

ضرورت تسریع در رفع نواقص خودروهای 
موجود در پارکینگ خودروسازها

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
به مناسبت درگذشت آیت اهلل ناصری


