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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
مردم شریف آذربایجانشرقی

هفتـه دفـاع مقـدس و یـاد و خاطـره شـهیدان گلگـون کفـن انقـاب اسـامی را گرامی داشـته و بـه روان پاک 
شـهیدان درود می فرسـتم.

اتفاقـات اخیـر نشـان داد کـه »دشـمِن در کمین نشسـته«، برای آسـیب زدن به مردم و انقاب اسـامی از هیچ 
فرصتـی دریـغ نمیکنـد، لیکـن بـار دیگـر ثابت شـد که حضور مردم، باطل السـحر تمام دشـمنی هاسـت. نشـان 
بـه آن نشـان کـه مـردم غیرتمنـد اسـتان و تبریـز بـا حضور حماسـی، قاطع و دشـمن شـکن خود، خـط بطانی 
بـر نقشـه های شـوم دشـمن بـرای ناآرام سـازی ایراِن اسـامی کشـیدند. حضـور مردم تبریز آنهم سـه روز پشـت 
سـر هـم، حاکـی از بصیـرت عمومـی مردمـان ایـن دیـار می باشـد که بارهـا مـورد تمجیـد و تکریم رهبـر فرزانه 

انقـاب قرار گرفته اسـت.
بـر خویـش واجـب میدانـم از حافظـان امنیـت تقدیـر و تشـکر نمایـم. فرزنـدان ملـت در فراجا، سـپاه، بسـیج 
و سـایر نیروهـای امنیتـی و انتظامـی بـا هوشـیاری و نجابـت، امنیـت را در اسـتان برقـرار و آرامـش را بـه مـردم 

دادند. هدیـه 
مـردِم انقابـی بماننـد همیشـه پـای تمامیـت ارضـی، اسـتقال و حاکمیـت نظـام ایسـتاده انـد، امیـدوارم 
 دولـِت انقابـی و سـایر ارکان نظـام در تامیـن معیشـت و رفـاه عمومـی ملـت تمـام تـوان خـود را بـکار گرفتـه و

 دغدغه های معیشـتی را مرتفع نمایند.
در پایـان یـاِد شـهیِد مدافـع امنیـت بسـیجی شـهید حسـین اوجاقی را گرامـی داشـته و توفیق همـگان را از 

خداونـد منـان خواهانم.
سید محمدعلی آل هاشم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی و امام جمعه تبریز

هفتـه وحـدت اسـامی بـه فاصلـه زمانـی بیـن ۱۲ ربیـع االول   کـه 
سـالگرد والدت پیامبـر اکـرم    )ص( بنـا بـر روایات اهل سـنت   اسـت تا 
۱۷ ربیـع االول کـه تاریـخ والدت آن حضرت بنا بر  روایات شـیعه   اسـت، 

گفتـه می شـود.  
 ایده نامگذاری هفته وحدت

نخسـتین بـار آیـت اهلل خامنـه ای در سـال ۱۳۵۶ شمسـی و پیش 
از انقـاب، هنگامـی کـه در سیسـتان و بلوچسـتان تبعیـد بـود، بـه 
علمـای اهـل سـنت آن منطقـه پیشـنهاد داد کـه در فاصله میـان ۱۲ 
ربیـع االول سـالگرد والدت پیامبـر اکـرم )ص( بنابـر روایات اهل سـنت، 
تـا ۱۷ ربیـع االول تاریـخ والدت حضرت محمد )ص( بنابر روایات شـیعه 
مجالس جشـن برگزار شـود. پس از پیروزی انقاب اسـامی ایران، آیت 
اهلل منتظـری پیشـنهاد نامگـذاری این مـدت به هفته وحـدت را مطرح 
کردنـد. پـس از آن حضـرت امام خمینی در سـخنرانی روز ۸ دی ۱۳۶۰ 
شمسـی از این اصطاح اسـتفاده کردند و از آن سـال به بعد، این هفته 

به نـام هفتـه وحدت نامیده شـد.
 علت به وجود آمدن هفته وحدت چیست؟

بـا    وقـوع انقاب اسـامی   در سـال ۱۳۵۷ در کشـورمان، حساسـیت  
  و فتنـه جویی های دشـمنان  اسـام بـرای ایجـاد اختـاف و پراکندگی 
در میـان مسـلمانان شـیعه و سـنی بسـیار زیـاد شـد، بـه  طـوری که 
می توانسـت باعـث بـروز جنگ هـای متعدد بین کشـور های مسـلمان 
بـا یکدیگـر شـود.  بنابراین حضـرت امام خمینـی     )رحمـة اهلل  علیه( با 
درک ایـن موضـوع که وحدت و دوسـتی  دو مذهب   شـیعه و سـنی   که 
هـر یـک پیـروان زیـادی در سراسـر جهـان   دارند، تاثیـر زیـادی در دور 
 کـردن دشـمنان، و بـاال بـردن عـزت و سـربلندی مسـلمان در دنیـای 
امـروز خواهـد داشـت این هفتـه را به نام هفتـه وحدت نامگـذاری کردند. 
همچنیـن از آنجایـی که دین اسـام   به عنوان آخریـن و کامل ترین 
دیـن الهـی برای نجات   بشـریت  از گمراهـی   و جهل،  به انسـانها عرضه 
شـده اسـت به نظر می رسـد هر گونه اختاف و تفرقه بین  مسـلمانان 

چهـره این دیـن را خدشـه دار خواهد کرد. 
 لزوم و ضرورت وجود هفته وحدت 

در شـرایطی که دشـمنان اسـام تمام تاش خویش را بـرای مبارزه 
و مقابلـه بـا اسـام بـه کار بسـته و آشـکارا اعـام مـی کننـد »جهـان 
اسـام در قرن بیسـت و یکم یکـی از مهمترین میدان هـای زورآزمایی 
سیاسـت خارجـی آمریکاسـت« و »تقابـل اصلـی آینده جوامع بشـری 
برخـورد فرهنـگ اسـامی و فرهنـگ غربـی اسـت«. تأکید بر مسـائل 

اختافـی و تفرقـه میان صفوف مسـلمانان منطقی نیسـت.
در زمانـی کـه مسـلمانان می توانند بـا توجه به جمعیـت بیش از 
یـک میلیـارد نفـر و منابـع و امکاناتـی کـه در اختیـار دارند بـه عنوان 
یـک قدرت تأثیرگـذار در صحنه بین المللی مطرح باشـند پرداختن به 
اختافـات و مسـائل تفرقـه انگیز نتیجـه ای جز به هدر رفتن سـرمایه 

ها و اسـتفاده دشـمن از ایـن اختافات، نخواهد داشـت.
 مهمترین دالیل نام گذاری هفته وحدت چیست؟

 ۱  -  بـه دلیـل ایـن کـه دیـن اسـام دیـن کامـل و تحریـف نشـده 
است .  یکتاپرسـتی 

 ۲  -  بـرای حفـظ وحـدت میـان اهـل سـنت وشـیعه کـه در زادروز 
حضـرت محمـد )ص( اتفـاق نظـر ندارنـد و بـه  ویـژه در کشـور مـا که 
تعـداد پیـران هـر دو مذهب زیاد اسـت برگـزاری دو جشـن در دو تاریخ 

متفـاوت  جالـب نخواهد بـود.  
 ۳  - بـرای ایـن کـه قـرآن کتابـی اسـت آسـمانی و جامـع کـه برای 

راهنمایـی همـه بشـریت نازل شـده  اسـت.
 ۴  -   درحقیقـت یکـی از مهمتریـن عوامـل پیـروزی انقاب اسـامی 

مدیـون وحـدت امت اسـامی اسـت.
 هفته وحدت در آیات و روایات 

ِ َجِمیعـًا و التََفرَُّقـوا  همگی به ریسـمان الهی  َواعَتِصُمـوا بَِحبـِل اهللَّ
چنـگ زنیـد و پراکنده نشـوید آل عمـران، آیه ۱۰۳.

 پیامبـر )صلی اهلل علیـه وآله(:أیَُّها الّناُس! َعلَیُکـم بِالَجماَعِة و إیّاُکم 
و الُفرَقـَة  ای مـردم! بر شـما بـاد به جماعت و بپرهیزیـد از جدایی

 پیامبـر )صلـی اهلل علیـه وآلـه(: الَجماَعـُة رَحَمـٌة و الُفرَقـُة َعـذاٌب 
وحـدت مایـه رحمـت، و تفرقـه موجـب عـذاب اسـت

ـیطاُن  ِ َعلَـی الَجماَعِة و الشَّ  پیامبـر )صلـی اهلل علیـه وآلـه(: یَـُداهللَّ
َمـَع َمـن خالَـَف الَجماَعـَة یَرُکُض دسـت خدا بر سـر جماعت اسـت و 

شـیطان بـا کسـی همراه اسـت که بـا جماعـت ناسـازگاری کند.
 پیامبـر )صلی اهلل علیه وآلـه(: َعلَیَک بِالَجماَعِة؛ َفإنَّمـا یأُکُل الذِّئُب 
القاِصَیَةبـا جماعـت همـراه شـو؛ زیرا گـرگ، گوسـفند دورمانـده را می  

خورد.
 امـام علـی )علیـه السـام(: لَوَسـَکَت الجاِهـُل َمااخَتلََف الّنـاُس اگر 

نـادان خاموشـی می گزیـد، مـردم دچـار اختاف نمی شـدند.
بـاُذِل و إیّاُکـم و   امـام علـی )علیـه السـام(: َعلَیُکـم بِالتَّواُصـِل َوالتَّ
التَّدابُـَر والتَّقاُطـَع بر شـما باد به ارتباط و بخشـش به یکدیگـر و دوری 

گزیـدن از جدایـی و پشـت کردن بـه یکدیگر.
منابع:

میزان الحکمه، ح ۲۴۳۴.
کنزالعّمال، ح ۲۰۲۴۲.
کنزالعّمال، ح ۱۰۳۱.

مسند أحمد، ج ۶، ص ۴۴۶.
بحار األنوار، ج ۷۸، ص ۸۱.

خبرنگار آدینه تبریز:
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه آشـوب های 
اخیـر کـه در واقـع در راسـتای برنامـه خاورمیانـه جدیـد بر 
محـور تجزیـه کشـورهای اسـامی اسـت، گفـت: دشـمن از 
جنـگ نظامـی و حتـی اقتصـادی و تحریم هـا مأیوس شـده 
و بـه جنـگ نـرم و روایت هـا روی آورده اسـت امـا متاسـفانه 
بـه سـر  هنـوز برخـی مراکـز فرهنگـی در خـواب غفلـت 

می برنـد.
حجت االسـام مهـدی عالـی، در خطبه هـای نمـاز عبادی 
و سیاسـی جمعـه تبریـز کـه با حضـور پرشـکوه نمازگـزاران 
در مصـای اعظـم امـام خمینـی )ره( برگزار شـد، بـر ضرورت 
دشـمنان شناسـی تاکیـد و اظهـار کـرد: امام خامنـه ای رهبر 
معظـم انقـاب از سـال های ابتدایـی دهـه ۷۰ تـا بـه امـروز 
همـواره نسـبت بـه جریانی کـه به دنبـال اسـتحاله فرهنگی 
نظام جمهوری اسـامی اسـت، هشـدار دادند و در هر دوره ای 
بـا توجـه بـه امکانـات و شـرایط آن دوره این جریان را تشـریح 

و تبییـن کردند.
وی افـزود: در ایـن راسـتا رهبـری معظـم انقـاب نیـز بـا 
درایـت بـه این تهدید اساسـی، پی برده و در سـالیان متمادی 
و بـه مناسـبت های مختلـف، ایـن مهـم را گوشـزده کرده اند. 
ایشـان تهدیـدات فرهنگـی را در چنـد مرحلـه بیـان کرده اند. 
ایشـان ایـن رونـد را بـا تغییرات مختلـف »تهاجـم فرهنگی«، 
»شـبیخون فرهنگی« و »ناتوی فرهنگی« و  »نفوذ فرهنگی« 

بیان داشـته اسـت.
تهاجـم  در  مـا  کـرد:   تصریـح  عالـی  االسـام  حجـت 
را مشـاهده می کردیـم و در  آرام  فرهنگـی، یـک حرکـت 
ناتـوی فرهنگـی یـک حرکـت برنامـه دار و هـدف دار و در 
نفـوذ فرهنگـی  را شـاهد هسـتیم و در  حجـم گسـترده 
نیـز بـا اسـتفاده از عوامـل درونـی بـه تغییـر باورهـا و جا 

بـه جایـی باورهـا مـی پـردازد.
وی افـزود: دشـمن از جنـگ نظامـی و حتـی اقتصـادی و 
تحریم هـا مأیـوس شـده و به جنگ نـرم و روایت هـا روی آورده 

ضرورت وجود هفته وحدت جنگ روایت ها و طرح »خاورمیانه 

بزرگ«؛ سناریوی شوم تجزیه ایران 

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 ۲

پیام تشکر و قدردانی 
نماینده ولی فقیه

 در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز از 
بصیرت مردم و تالش 

حافظان امنیت اعم
 از ناجا ، سپاه ، بسیج

 و سایر نیروهای امنیتی



 جمعه 15 مهر 1401-  مصادف با  11 ربیع االول 1444 -7  اكتبر  2022- سال نهم  شماره 413-  صفحه 2 

فرازی از وصیت نامه شهدا

میز خدمت اداره کل  جهاد کشاورزی ، 

دامپزشکی ،منابع طبیعی وآبخیز داری، 

تعاون روستایی وغله استان در پیش از 

خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم 

حضرت امام ره تبریز

جنگ روایت ها و طرح »خاورمیانه 
بزرگ«؛ سناریوی شوم تجزیه ایران 

اسـت امـا متاسـفانه هنـوز برخـی مراکـز فرهنگـی در 
خـواب غفلـت بـه سـر می برند.

خطیـب موقـت جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از 
سـخنان خـود  بـا اشـاره اغتشـاش و آشـوب های اخیـر 
در برخـی مناطـق کشـور گفـت: همـه دیدنـد در عرصه 
میـدان گروه هـای ۲۰ تـا ۳۰ نفـر بودند امـا در در جنگ 
رسـانه و تصویرسـازی و روایـت بـه مـردم طـوری دیگری 

القـا می کردنـد.
مانـع  کـه  مـواردی  بـه  عالـی،  االسـام  حجـت 
و  اشـاره  نباشـد  پذیـرا  را  حـق  انسـان  می شـود 
خاطرنشـان کـرد: روحیـه اسـتکبار، خـود بزرگ بینی، 
و  فرقـه ای  قومـی،  تعصبـات  حسـادت،  تکبـر، 
حزب گرایـی، هواهـای نفسـانی، حـب دنیـا، تحجـر  
از جملـه مـواردی اسـت کـه انسـان از حـق عـدول و 

مـی رود. باطـل  بـه سـمت 
رژیـم  همـراه  بـه  جهانـی  اسـتکبار  داد:  ادامـه  وی 
صهیونیسـتی سال هاسـت طـرح خاورمیانـه جدیـد را 
مطـرح و دنبـال می کننـد در واقـع خاورمیانـه جدید بر 

محـور تجزیـه کشـورهای اسـامی اسـت.
خـود  سـخنان  ادامـه  در  عالـی  االسـام  حجـت 
گفـت: داعش سـازی در عـراق و سـوریه بـه منظـور 
کـه  بـود  کشـورهای  تجزیـه  و  جدیـد  خاورمیانـه 
شـد  مواجـه  شکسـت  بـا  مقاومـت  محـور  توسـط 
و  حـرم  مدافـع  شـهدای  ارزش  و  اهمیـت  امـروز  و 
سـردار دل هـا شـهید سـلیمانی بـر همگان روشـن 

. می شـود
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز بیـان داشـت: نقشـه 
بـه شـکل های مختلـف در سـال های  اصلـی دشـمن 
گذشـته شکسـتن مقاومـت ملـت ایـران در واقـع محور 

مقاومـت اسـت.
وی بـا بیان اینکه آشـوب های اخیر و اغتشاشـات که 
از اول هم شـکل اعتراضی نداشـته و به صورت وحشـیانه 
و داعشـی وارد از جملـه آتـش زدن قـرآن و مسـاجد و 
پرچـم هـای حسـینی، چـادر از سـر نوامیـس مـردم 
مسـلمان کشـیدند و سـربریدن مامـور انتظامـی همراه 
بـود، اظهار کـرد: یک عـده جریان های شکسـت خورده 
فتنـه ۸۸ و برخـی سـلبریتی های کم سـواد کـه هر چه 
دارنـد از ملـت ایـران دارنـد کـه لیدر شـده و نقـش ایفا 
کردنـد کـه باید به صـورت قاطعانه بـا این افـراد برخورد 

شود.
از  فرهنگـی  نهادهـای  بـه  حجـت االسـام عالـی 
جملـه آمـوزش و پرورش و دانشـگاه ها هشـدار داد 
نسـلی کـه دفـاع مقـدس و انقـاب را ندیـده اسـت 
و  بـا وجـود هشـدار ۲۰ سـاله رهبـر انقـاب درباره 
ناتـو فرهنگـی و شـبیخون فرهنگـی چـه برنامـه و 

کاری کردیـد؟
وی ادامـه داد: اگـر در ایـن زمینه فکری نشـود نقشـه 
دشـمن هـر روز پیچیده تـر و آسـیب آن بیشـتر خواهد 

. شد
خطیـب موقت جمعه تبریز از حضور دشـمن شـکن 
و بصیرانـه مـردم والیت مـدار تبریـز در راهپیمایی علیه 
آشـوب و اغتشاشـگران  تشـکر کرد و گفت: مردم نشـان 
دادنـد هیـچ وقـت توهیـن بـه مقدسـات و آرمـان های 
خـود را تحمـل نمی کننـد و  بـرای آن جان خـود را هم 

می کنند. فـدا 
سـخنرانی بـه  اشـاره  بـا  عالـی  االسـام   حجـت 

 رئیس جمهور در سـازمان ملل و نشـان دادن تصویری 
از حاج قاسـم سـلیمانی به حاضران در جلسـه، گفت: 
نقطـه عطـف سـخنرانی رئیـس جمهـوری کشـورمان 
بین المللـی و  بـود کـه در بحـث تروریسـم  آنجایـی 
جایـگاه جمهـوری اسـامی ایـران بـه عنـوان یکـی از 
قربانیـان تروریسـم کـه همیشـه بـا آن مبـارزه کـرده  
اسـت، تصویری از سـردار شـهید حاج قاسـم سلیمانی 
را بـه حضـار در مجمـع عمومـی ملـل متحـد نشـان 

داد.
وی ادامـه داد: از زمـان شـهادت سـردار دل هـا تاکنون 
و  اجتماعـی  شـبکه های  در  حتـی  غربـی  رسـانه های 
فضـای مجـازی تـاش کردند تا نـام این شـهید واالمقام 

را بـه  طـور سـازماندهی شـده ای سانسـور کنند.
ایـن  تاکیـد کـرد:  تبریـز  خطیـب موقـت جمعـه 
عمومـی،  مجمـع  در  جمهـوری  رئیـس   حرکـت 
اسـتفاده هوشـمندانه از فرصـت بـه  دسـت آمده بـود 
تـا ورای همـه محدودیت هـا ماهیت اتهامـات پیرامون 
تروریسـم را کـه غـرب همیشـه در تـاش اسـت بـه 
ایـران اسـامی نسـبت بدهـد پیـش چشـم جهانیـان 
بـاز تعریـف کـرده و قهرمـان واقعـی مبـارزه جهانی با 

تروریسـم را یـادآوری کنـد.

ادامه از صفحه اول

وقف ، استمرار ثمره عمر 
انسان است

خبرنگار آدینه تبریز:
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان شــرقی گفت: 

وقــف نشــانه تکریــم و اســتمرار ثمــره عمر انســان اســت.
حجــت االســام ســید شــهاب الدیــن حســینی در 
ســخنرانی پیــش از خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه 
تبریــز   اظهــار کــرد: اولیــن واقــف جهــان اســام پیامبر)ص( 
اســت کــه خودشــان ایــن ســنت حســنه را پــرورش داده و 

ــت داده اســت. ــه وقــف اهمی ب
امیــر  کــه  موقوفاتــی  ایشــان،  از  بعــد  افــزود:  وی 
ــرده و االن  ــف ک ــرا )س( وق ــرت زه ــن)ع( و حض المومنی
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــی مانده ان ــا باق ــی از آن ه ــم بعض ه
ســر ســفره کســانی هســتیم کــه بــا وقــف امــوال، نــام و 

ــد. ــدگار کردن ــان را مان یادش
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجان شــرقی گفت: 
ــی دارد  ــم کــه در آذربایجــان قدمــت باالی ــی عظی موقوفات
ماننــد موقوفــات خواجــه رشــید الدیــن فضــل اهلل همدانی، 
ــی و خانــم خیــر النســاء هســتند کــه  قائــم مقــام فراهان
قدمــت ۲۰۰ســاله دارنــد و هرســاله بــه ایــن موقوفــات بــه 

ــی عمــل می شــود. ــه نیک ــف ب ــای مختل صورت ه
حجــت االســام حســینی ادامــه داد: بیــش از ۸۰۰نوع نیت 
وقفــی وجــود دارد و در مــورد حقــوق بشــر و حتــی حقــوق 
ــوی  ــواب گ ــه ج ــم ک ــی داری ــای مختلف ــات نیت ه حیوان

معضــات فرهنگــی و اجتماعــی امــروز اســت.
ــا بیــان اینکــه بــا وقــف، انســان امــوال خــود را در  وی ب
ــت:  ــد، گف ــره ســازی می کن ــد ذخی ــرای اب ــی ب ــک اله بان
ــازمان  ــوی س ــته از س ــال های گذش ــه در س ــی ک اقدامات
اوقــاف آذربایجــان شــرقی انجــام گرفتــه موجــب شــد تــا 
ــد  ــتان باش ــاخص اس ــتگاه های ش ــزو دس ــن اداره کل ج ای
ــاز  ــا افزایــش ۲۵۰ امتی ــه ســال های گذشــته ب و نســبت ب
جــزو دســتگاه های برتــر در رســته آموزشــی فرهنگــی جــز 

ــر انتخــاب شــود. آمــوزش برت
ــرقی  ــان ش ــه آذربایج ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
افــزود: بــه بیــان مقتــدای انقاب اســامی بایــد امامــزادگان 
ــد  ــه نیازمن ــوند ک ــل ش ــی تبدی ــای فرهنگ ــه قطب ه ب
کارهــای شــاخص فرهنگــی اســت و مراکــز فرهنگــی افــق 
ــزادگان  ــی ( در امام ــی و قرآن ــی، فرهنگ ) مخفــف اجتماع

ــد. ــیس یافته ان تاس
حجــت االســام حســینی بــا اشــاره بــه بخــش عمرانــی 
ــتان،  ــام زاده اس ــش از ۲۵ ام ــه داد: در بی ــزادگان، ادام امام

ــود. ــام می ش ــاز انج ــی و ســاخت و س ــات عمران عملی



خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

دمنوش سرماخوردگی : 
دمنوش زنجبیل

زنجبیل تازه از جمله گیاهانی است که مصرف آن در فصل سرد 
توصیه می شود، چرا که می تواند در پیشگیری از سرماخوردگی و 
همین طور درمان سرماخوردگی تأثیر داشته باشد. دمنوش زنجبیل هم 
خاصیت ضد ویروسی داشته و می تواند در تقویت سیستم ایمنی بدن 
تأثیر داشته باشد. از این رو توصیه می شود که این دمنوش را تهیه کرده 
و آن را در رژیم غذایی هفتگی یا روزانه قرار دهید تا از خواص زنجبیل و 
دمنوش آن برای درمان و پیشگیری از سرماخوردگی در بارداری بهره مند 

شوید.
مواد الزم

 ۲ تا ۳ برش نازک زنجبیل
 یک فنجان آب

 یک قاشق غذاخوری عسل
طرز تهیه دمنوش زنجبیل برای درمان سرماخوردگی

آب را به جوش بیاورید. زنجبیل ها را داخل قوری ریخته، آب جوش 
را روی زنجبیل ها ریخته و بگذارید با شعله مالیم در حدود ۲۰ دقیقه دم 

بکشد. سپس عسل را اضافه کنید.
نکته در مورد دمنوش زنجبیل برای سرماخوردگی

ممکن است طعم این دمنوش برای شما قوی و تند باشد. از 
این رو اگر به مصرف نوشیدنی های تند عالقه ندارید به سراغ 

تهیه دمنوش های دیگری بروید.

پزشک من

اتّحاد به معنای یکی شدن، در اصل از ریشه »وحد« به مفهوم یکتایی 
و یگانگی است.)۱( قرآن به مسأله اتّحاد از دیدگاه اجتماعی آن نگریسته و 
بر اهّمّیت اتّحاد میان جهانیان، ادیان، مسلمانان و نهاد خانواده تأکید کرده 
است و پیوند میان دل های مؤمنان را نوعی تصّر ف الهی می شمارد و برای 
ایجاد و حفظ چنین یگانگی، ارسال پیامبران به همراه شرایع را ضرور می داند 
و برای برقراری یگانگی و نیز حفظ آن، راه کارهای گوناگونی را پیش بینی 
کرده که بخشی از آن، جنبه پیش گیری از تفرقه، و بخشی دیگر به درمان 

آن ناظر است.
1-توجه به نقاط مشترک: 

مخاطبان دعوت به یگانگی، نقاط مشترکی دارند که قرآن بر این نقاط، 
انگشت گذاشته و آنان را به یگانه شدن بر محور آن ها فراخوانده است. تأکید 
بر این که انسان ها همه از خاک آفریده شده)حج/ ۵( یا از یک پدر و مادر زاده 
شده اند)حجرات/ ۱۳( و ا ین که کرامت انسانی به همه انسانها متعلق بوده 
]و رنگ و نژاد در آن تأثیر ندارد[)اسراء/ ۷۰( توجه دادن به این نقاط مشترک 
در یگانگی جهانی است. دعوت از پیروان ادیان آسمانی و اهل کتاب به نقاط 

مشترک عقیدتی )آل عمران/۶۴( نیز بدین سبب انجام گرفته است.
2-چنگ زدن به ریسمان الهی:

 قرآن کریم در صریح ترین آیه خود، در دعوت به اتّحاد، تمام مؤمنان را به 
چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه خوانده است: »وَاْعَتِصُمواْ بَِحْبِل 
ِ َجِمیًعا واََل تََفرَُّقوا«)۲( و نیز در آیات ۱۴۶ و ۱۷۵ نساء و ۱۰۱ آل عمر ان  اهللَّ
از تمّسک جستن به خداوند، سخن به میان آورده است. در این که مقصود 
از ریسمان الهی چیست، مفسرّان اختاف دارند. قرآن، کتاب و سّنت، دین 
الهی، اطاعت خداوند، توحید خالص، والیت اهل بیت)ع( و جماعت، وجوهی 
است که در تفسیر آن گفته شده است. برخی نیز مفهوم حبل اللَّ ه را شامل 
همه این معانی دانسته اند.)۳( با این حال، به نظر می رسد که نزدیک ترین 
تفسیر برای این واژه، دیدگاه نخست یعنی قرآن است؛ چنان که در روایتی 
از رســول اکرم)ص( قرآن؛ ریسمان الهی کشیده شده میان آسمان و زمین 
معرّفی شده است: کتاب اهلّل هو حبل اهلّل الممدود من الّسماء إلی األرض.

)۴( معرفی قرآن به صورت ثقل اکبر در روایت معروف ثقلین)۵( نیز مؤید 
این مّدعا است؛ چنان که قرآن، خود از مؤمنان خواسته است تا در منازعات و 

اختافات خود، به خداوند رجوع کنند: 
«)۶( و این رجوع الی اهلّل در روایت  »َفإِن تَنازَْعُتْم فِی َشیْ ءٍ َفرُدُّوُه إِلَی اهللَّ
حضرت امیر)ع( به رجوع به قرآن تشــبیه شده است؛ بنابراین، قرآن افزون 
بر آن که می تواند در نقش محور یگانگی، ایجاد کننده آن باشــد می تواند 
در رویکرد اختافات، یگانگی پیشین را نیز اعاده کند. چنین نقشی برای 
قرآن بدان ســبب است که افزون ب ر دعوت همگان به یگانگی و بر حذر 
داشتنشان از تفرقه، نظام عقیدتی، اخاقی و عملی منسجم و هماهنگی را 
ترسیم می کند که هر کس بدان رجوع کند، ناخود آگاه خود را با میلیون ها 

پیرو قرآن یگانه می یابد.
3-مراجعه به سّنت پیامبر)ص(:

 افزون بر آن که قرآن، وجود پیامبر)ص( را محوری برای همبســتگی و 
یگانگی مسلمانان می شناسد)آل عمران/ ۱۵9(، مراجعه به سنت حضرت را 
نیز راه کارهایی برای ایجاد و حفظ یگانگی معرفی کرده است: »َفإِن تَنازَْعُتْم 
ِ وَالرَُّسول«.)۷( بازگرداندن به رسول در روایت حضرت  فِی َشیْ ءٍ َفرُدُّوُه إِ لَی اهللَّ
امیر)ع( به مراجعه به سّنت پیامبر تفسیر شده است. پیامبر)ص( با توجه به 
عهده دار بودن ِســَمت شرح و تبیین قرآن در کنار مقام رسالت)نحل/ ۴۴(، 
افزون بر آن که خود می تواند برطرف کننده منازعات و مشاجرات باشد و بدین 
سبب پذیرش داوری وی مورد تأکید قرآن است)نساء/ ۶۵(، سّنت حضرت 
به صورت شارح قرآن می تواند ابهامات و اشتباهات در فهم قرآن را که خود 
ممکن است زمینه ســاز پراکندگی باشد، برطرف کند؛ چنان که حضرت 
امیر)ع( برای نشــان دادن اشتباه خوارج در کج فهمی از آیه » إِِن الُْحْکُم إاِلَّ 

«)۸( از ابن عباس می خواهد که با سّنت با آنان به محاّجه بپردازد.)9( هلِلَّ
4- مراجعه به اهل بیت)ع(:

قرآن از امامان اهل بیت)ع( با عنوان »أُولی األمر« یاد کرده و اطاعت آنان را 
در جهت اطاعت خدا و رسول و سخن آنان را حّجت دانسته است: 

َ وَأَِطیُعواْ الرَُّســوَل وَأُوْلِی اأْلَْمرِ ِمنُکم«)۱۰( بدین ســبب از  »أَِطیُعواْ اهللَّ
مسلمانان خو استه اســت تا در موارد اختاف میان خود یا فهم دین، به 

آنان مراجعه کنند: 
َِّذیَن یَْسَتنِبُطونَُه  »وَلَْو رَدُّوُه إِلَی الرَُّسوِل وَإِلَی  أُوْلِی اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه ال
ِمْنُهم«)۱۱( و یکی از عوامل معرفی اهل بیت در جایگاه ثقل اصغر در روایت 
ثقلین از سوی پیامبر)ص( نقش مؤثر آنان در ایجاد و حفظ یگانگی بوده 
است؛ چنان که هشام بن حکم در حضور امام صادق)ع( در مناظره ای با مرد 
شــامی، ضرورت وجود امام را براســاس ناکافی بودن قرآن و سّنت در رفع 
اختافات ثابت کرد.)۱۲( در برخی از روایات، مقصود از ریسمان مردمی در آیه 
َن النَّاس«)۱۳( علی)ع( یا امامان)ع( معرفی  ِ وََحْبٍل ِمّ َن اهللَّ »... إاِلَّ بَِحْبٍل ِمّ

شده است.)۱۴(
5- امر به معروف و نهی از منکر:

 قرآن، پس از فراخوانی مسلمانان به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز 
از تفرقه، از آنان می خواهد که به انجام امر به معروف و نهی از منکر قیام 

کنند:
َی الَْخْیِر وَیَأُْمرُوَن بِالَْمْعرُوفِ  وَیَْنَهْوَن َعِن  ٌة یَْدُعوَن إِل نُکْم أُمَّ  »وَلَْتُکن ِمّ
الُْمنَکر«)۱۵( و بی درنگ، به آنان هشدار می دهد که به سان پیروان ادیان 
پیشین که در دینشان دچار چند دستگی شده اند، پراکنده نشوند:)۱۶( 
َِّذیَن تََفرَُّقوا«)۱۷( این امر نشان می دهد که امر به معروف  »واََل تَُکونُواْ َکال
و نهی از منکر، نقش ویژه ای در برقراری اتّحاد و نیز جلوگیری از تفرقه ایفا 
می کند. برخی مفسران، این نقش را چنین تبیین کرده اند که اعتصام 
بــه حبل اهلّل، اّمت را به مثابه جان قــرار می دهد و دعوت به خیر، این 
اصل را تغذیه می  کند و امر به معروف حافظ و پشتیبان آن است.)۱۸( 
از نگاه برخی دیگر، امر به معروف و نهی از منکر، پوششــی اجتماعی 
برای محافظت جمعیت اســت و حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت 
عمومی ممکن نیســت.)۱9( فخر رازی بر این باور است که اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر به قدرت نیاز دارد و قدرت، به الفت و یگانگی 
منوط است.)۲۰( افزون بر آن، پذیرش چنین نقش مؤثری برای این دو 

فرضیه الهی، بدان سبب است که پراکندگی در دین و چند فرقه شدن، 
یا ناشی از اشتباه در فهم متون دینی است یا از هواپرستی افراد و گروه ها 
سرچشــمه می گیرد و امر به معروف و نه ی از منکر به صورت نظارت 
اجتماعی می تواند مانع رهیافت و رواج چنین انحرافاتی باشد؛ همان گونه 
که قرآن، عامل تفرقه را نادانی نمی داند، زیرا معتقد است: پس از آمدن 
ادلّه و براهین پراکنده شــده اند؛)۲۱( بدین جهت گفته شده است که 
اگر میان یهود، انجام این فریضه رواج داشــت، پراکندگی میانشان رخ 

نمی نمود.)۲۲(
6-مراعات حقوق برادری: 

قرآن، مؤمنان را به مثابه جان های یک دیگر دانسته، از آنان می خواهد که 
به خویشتن عیب نگیرند: »وَ اَل تَلِْمزُواْ أَنُفَسُکم«)۲۳( و بر حرمت سوء ظن، 
حرمت تجّســس، )حجرات/ ۱۲( و تهمت های ناروا، )نور/ ۲۳( پای فشرده و 
غیبت کردن مؤمن را به مثابه خوردن گوشت مرده برادر خود دانسته است: 
)حجرات/ ۱۲(، و به سبب هم سویی چنین پیوندی با اراده الهی، راه مؤمنان 
را محور حق بر شــمرده و عدم پیروی از راه آنان را هم ســنگ مخالفت با 
پیامبر)ص( دانسته است)نساء/ ۱۱۵(، قرآن از مؤمنان خواسته است تا به سان 
بهشتیان، کینه ها از دل هایشان زدوده شود )حجر/ ۴۷(، و درون جانشان به 
هم مهر ورزند و از خداوند، بخشیدن برادران دینی را پیش از خود و نیز زدودن 

کینه درباره برادران دینی را بخواهند: 
َِّذیَن َسَبُقونَا بِاْلِیماِن وَ اَل تَْج َعْل فِی ُقُلوبَِنا ِغاًّ  ََّنا اْغِفْر لََنا وَ ِلِْخوانَِنا ال »رَب
لِّلَِّذیَن ءَاَمُنوا«)۲۴( در روایات اسامی بر اهّمّیت پیوند برادری و کوشش برای 
استحکام آن با انجام اموری چون به دیدار هم رفتن، هدیه دادن و... نیز حقوق 
برادران ایمانی تأکیدهای فراوانی شده است.)۲۵( در روایتی از امام کاظم)ع( 
برای برادر ایمانی، هفت حق معرّفی شده که با عدم مراعات هر یک از آن ها، 

از والیت الهی خارج می شود.)۲۶(
7-اصالح ذات البین:

به رغــم وجود عناصر اتّحاد هم چون وحدت عقیده، رهیافت اختاف 
و منازعه میان برادران ایمانی تــا حّدی طبیعی و جزو رهاوردهای زندگی 
اجتماعی اســت. این اختاف می تواند در اعتراض به چگونگی تقســیم 
بیت المال باشد)انفال/ ۱( یا بر سر اموری که تا سر حد ّ صف آرایی و جنگ 
در برابر یک دیگر منتهی شود: )حجرات/ 9(؛ اما قرآن برای مقابله با چنین 
اختافاتی و به منظور ماندگاری یگانگی پیشین مؤمنان، از آنان خواسته 
است تا برای اصاح میان برادران دینی و رفع منازعه مداخله )حجرات/ 9( و در 
صورت ایجاد کدورت، خود به اصاح فیمابین اقدام کنند: )انفال/ ۱(؛ چنان که 
برای رفع اختاف در نهاد خانواده، پا در میانی داوری از دو طرف را برای اصاح 
میان زن و شوهر پیشنهاد می کند: )نساء/ ۳۵(. در روایات بسیاری بر اهمّیت 
و جایگاه اصاح ذات البین تأکید شده و حضرت امیر)ع( در وصّیت نامه خود 
با استناد به روایت رسول اکرم)ص( آن را برابر با یک سال نماز و روزه دانسته 

است.)۲۷(
8- برنامه های عبادی: 

در اسام، تشــریع عبادات به گونه ای انجام گرفته که فرد و اجتماع را 
خواسته یا ناخواسته به همگرایی و یگانگی عملی فرا می خواند. الف. دعا: 
قرآن، افزون بر دعوت از مؤمنان به مناجــات با خداوند)غافر/ ۶۰(، خود، در 
بردارنده عالی ترین مضامین دعا است و بررسی مضامین این دعاها نشان 
می دهد که غالب آن ها به صورت جمع ارائه شده است؛ نظیر آیات ۱9۱ تا 
۱9۴ آل عمران سفارش به دعا برای چهل مؤمن پیش ا ز دعا برای خود،)۲۸( 

از آن حکایت دارد که اسام به روح یگانه نگریستن اّمت، تأکید فراوان دارد.
ب. نماز: نماز، نماد عبادت در اسام است و هر مسلمان وظیفه دارد در 
شبانه روز، ده بار سوره فاتحه را که جامع و هم سنگ همه قرآن است،)۲9( 
در نمازهای خود قرائت کند. با آن که کلمات این سوره از زبان یک شخص 
ادا می شود، در خطاب های آن، از ضمایر و هیأت جمع استفاده شده است؛ 
راَط الُْمْسَتِقیم«؛ چنان که از  نظیر »إِیَّاَک نَْعُبُد وَ إِیَّاَک نَْسَتِعیُن * اْهِدنَا الصِّ
مسلمانان خواسته شده است هنگام نماز، همگی رو به کعبه بایستید )بقره/ 
۱۴۴(. این امر نشان می دهد که قرآن در پی ایجاد روح هم گرایی و جمع نگری 

در دل هر مسل مان است؛ هر چند که تنها به نماز ایستاده باشد.
ج. نماز جماعت: تأکید بر حضور در مســاجد و برقراری نماز جماعت: 
»وَ ارَْکُعواْ َمَع الرَّاِکِعین«)۳۰( و نیز نوید دادن ثواب های فراوان بر اقامه آن در 

روایات، از جمله برنامه های عبادی اسام برای ایجاد هم گرایی است.
د. نماز جمعه: قرآن بر پایی نماز جمعه و رها ساختن تمام کارها از جمله 
بیع برای ادای آن، تأکید کرده است)جمعه/ 9(. بدون تردید، حضور در نماز 
جمعه در هفته یک بار در کنار حضور روزانه در نماز جماعت، راه کاری برای 
ایجاد پیوند و یگانگی بیش تر مؤمنان به شمار می رو د و تأکید بر حضور 

مؤمنان در اجتماعات، به همین امر ناظر است.)۳۱(
ه. مناسک حج: قرآن یکی از حکمت های وجوب حج را مشاهده منافع از 

سوی مسلمانان دانسته است: 
َِّیْشَهُدواْ َمَنافَِع لَُهم«)۳۲(. پیداست که از مهم ترین منافع مورد نظر  »ل
در این آیه، استحکام هر چه بیشتر پیوند برادری و یگانگی میان مؤمنان و 
نشــان دادن قدرت آنان در ص ورت حفظ این یگانگی است.)۳۳( چنان که 
حرمت جدال و منازعه در حج)بقره/ ۱9۷( و بر تن کردن لباس های یک رنگ 
و ساده احرام و انجام مناسک حج همزمان و در کنار یک دیگر، همین هدف 

را دنبال می کند.
پی نوشت ها:

۱( ترتیب العین، ص ۸۴۲. ۲( آل عمران/ ۱۰۳. ۳( مجمع البیان، ج ۲، ص 
۵۳۶ و ۵۳۷ و ۸۰۵. ۴( کنز العّمال، ج ۱، ص ۱۸۲، ح 9۲۳. ۵( المســتدرک 
علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۱۸. ۶( نساء/ ۵9. ۷( نساء/ ۵9. ۸( یوسف/ ۴۰. 
9( نهج الباغه، ص ۶۰۰ و ۶۴۶. ۱۰( نساء/ ۵9. ۱۱( نساء/ ۸۳. ۱۲( الکافی، ج 
۱، ص ۱۷۲.  ۱۳( آل عمران/ ۱۱۲. ۱۴( بحاراالنوار، ج ۲۴، ص ۸۴. ۱۵( آل عمران/ 
۱۰۴. ۱۶( کشف االسرار، ج ۲، ص ۲۳۵. ۱۷( آل عمران/ ۱۰۵. ۱۸( المنار، ج ۴، 
ص ۴۸. ۱9( نمونه، ج ۳، ص ۳۵. ۲۰( التفســیر الکبیر، ج ۸، ص ۱۸۰. ۲۱( 
نمونه، ج ۲۰، ص ۳۸۱. ۲۲( المنار، ج ۴، ص ۴۷ و ۴۸.  ۲۳( حجرات/ ۱۱. ۲۴( 
حشر/ ۱۰. ۲۵( الکافی، ج ۲، ص ۱۷۰ و ۱۷۱. ۲۶( همان، ص ۱۶9. ۲۷( نهج 
الباغه، ص ۵۸۱. ۲۸( الخصال، ص ۵۳۸. ۲9( المیزان، ج ۱، ص ۴۰. ۳۰( بقره/ 

۴۳. ۳۱( نور/ ۶۲. ۳۲( حج/ ۲۸.

عوامل وحدت در قرآن کریم 

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی

امنیت خط قرمز
 جمهوری اسالمی است

ــرگان  ــس خب ــردم آذربایجــان شــرقی در مجل  نماینــده م
رهبــری و امــام جمعــه مراغــه از ســپاه پاســداران بــه خاطــر 
ــمال  ــا در ش ــت ه ــتقرار تروریس ــل اس ــاران مح ــک ب موش
ــام  ــز نظ ــط قرم ــت خ ــت: امنی ــرد و گف ــی ک ــراق قدردان ع

ــت. ــامی اس ــوری اس ــدس جمه مق
ــدی  ــی پورمحم ــلمین محمدتق ــام و المس ــت االس حج
در خطبــه هــای نمــاز جمعــه مراغــه اظهــار داشــت:  ســپاه 
ــه  ــد ک ــرده ان ــام ک ــز اع ــراق نی ــئوالن ع ــه مس ــداران ب پاس
ــتان  ــا از کردس ــت ه ــه تروریس ــی ک ــا زمان ــا ت ــات ه عملی
ــه  ــد، ادام ــی زنن ــران م ــکاری در ای ــه خراب ــت ب ــراق دس ع

ــد داد.  خواهن
وی بیــان کــرد: عوامــل انتظامــی و بســیجیان نیــز 
در اغتشاشــات اخیــر فــداکاری کردنــد و شــهید دادنــد؛ 
ــد قــدردان ایــن  ــران بای برهمیــن اســاس ملــت والیتمــدار ای

ــند.  ــزان باش عزی
ــی  ــم م ــه ه ــگران در مراغ ــرد: اغتشاش ــه ک وی اضاف
شــورای  امــا  دهنــد  انجــام  را  کارهایــی  خواســتند 
عوامــل  و  مدیریــت،  خوبــی  بــه  شهرســتان  تامیــن 
و همیــن  را کنتــرل  کردنــد  انتظامــی ورودی شــهر 
شــهر  در  بومــی  غیــر  اغتشاشــگران  حضــور  از  امــر 

کــرد.  جلوگیــری 
وی بــه هفتــم مهــر، ســالروز شــهادت پنــج تــن از 
ــه شــهیدان فاحــی، کاهــدوز و  ــی از جمل فرماندهــان جنگ
ــی اشــاره و بیــان کــرد: هــر از  فکــوری در یــک ســانحه هوای
ایــن فرماندهــان یــک شــخصیت برجســته و ســرمایه نظــام 
بودنــد و درســت همــان روز منافقــان یــک خطیــب وارســته 

ــد.  ــرور کردن ــهد ت ــژاد را در مش ــمی ن ــای هاش آق
ــر  امــام جمعــه مراغــه افــزود: امــام در حــق ایشــان تعبی
ــه  ــری ک ــن نف ــرا اولی ــد زی ــرده بودن ــه کار ب ــرد را ب جوانم
حــزب رســتاخیز را در منبــر زیــر ســوال بــرد، شــهید 

ــود.  ــژاد ب ــمی ن هاش
پورمحمــدی ادامــه داد: شــهید هاشــمی نــژاد، واهمــه ای 
از شــاه نداشــت و حضــرت امــام در یــک جلســه بــه ایشــان 
ــئولیت  ــول مس ــرای قب ــودش را ب ــه خ ــد ک ــوده بودن فرم
ــه کارهــای  ــود تــا ب آمــاده کنــد امــا خــودش ترجیــح داده ب

ــه دهــد.  ــی ادام فرهنگ
ــژاد اســام شــناس  ــرد: شــهید هاشــمی ن ــح ک وی تصری
ــه  ــخ ب ــد و پاس ــول عقای ــته ای در اص ــار برجس ــود و آث ب
ــان  ــام زم ــا ام ــه ب ــبهه در رابط ــع ش ــان، رف ــکات جوان مش

ــره دارد.  ــل و غی عج
ــظ  ــم شــامل واع ــل از انقــاب ســه عال ــه وی قب ــه گفت ب
ــی  ــید عل ــت اهلل س ــژاد و آی ــمی ن ــهید هاش ــی ، ش طبس
ــت  ــهد را هدای ــوی در مش ــم پهل ــا رژی ــارزه ب ــه ای، مب خامن

ــد.  ــی کردن م
ــی،  ــی طباطبای ــی قاض ــه ســالروز ارتحــال ســید عل وی ب
ــاره  ــز  اش ــت نی ــت اهلل بهج ــی و آی ــه طباطبای ــتاد عام اس
ــی در  ــا و بزرگان ــل معن ــف اه ــان در نج ــرد: ایش ــان ک و بی

ــد.  ــان بودن ــر ایش محض
ــات  ــی در جلس ــی خوی ــت اهلل العظم ــه داد:   آی وی ادام
ــه روزی  ــت ک ــده اس ــل ش ــدند و نق ــی ش ــر م ــان حاض ایش
ــه ایشــان داده و بعــد از چهــل  دســتور العمــل چهــل روزه ب
ــی را بــه ایشــان عیــان کــرده بودنــد. روز آینــده آیــت اهلل خوی

ــت اهلل  ــن موضــوع را از آی ــان اینکــه ای ــا بی پورمحمــدی ب
بهجــت نیــز اســتعام کــرده اســت، اظهــار داشــت: بــه گفتــه 
ــم  ــان ه ــی خودش ــت اهلل خوی ــت، آی ــت اهلل بهج ــوم آی مرح

ــه ایشــان نقــل کــرده بودنــد.  ایــن موضــوع را ب
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آداب نمازجمعه

قدرت نمازجمعه
ــرم  ــدرت ن ــع ق ــن مناب ــی از مهــم تری ــه یک نمــاز جمع
ــه  ــود ک ــی ش ــوب م ــامی محس ــت اس ــام در حکوم اس
نــه تنهــا یــک عبــادت، بلکــه مظهــر وحــدت مســلمین و 
نمایشــی از قــدرت سیاســی و اجتماعــی اســامی اســت و 
آگاهــی مســلمانان را بــاال می بــرد. نماز جمعــه از این جهت 
قــدرت نــرم نظام اســامی و کشــور اســامی ایران محســوب 
مــی شــود کــه اوالً، زمینة تفاهــم، تعامل و همــکاری جامعه 
اســامی را بــا یکدیگــر و بــا حکومــت اســامی و والیت فقیه 
ــا  ــه ه ــرات و توطئ ــر خط ــازد و آن را در براب ــی س ــرار م برق
حفــظ مــی کنــد و بــر آگاهــی اعتقــادی، اخاقی، سیاســی 
ــی، ۱۳9۱،  ــد )قرائت ــی افزای ــه اســامی م ــی جامع و اجتماع
ص۲۳۳(؛ و ثانیــاً، علــی رغــم وجــود رســانه هــای گوناگــون 
و پیشــرفته، همچنــان رســانه ای مؤثــر و کارآمــد محســوب 
مــی شــود )بیانــات رهبــر معظــم انقــاب، ۱۴/ ۰۷/ ۱۳۸۲(. 

بنابرایــن دو امــر »جماعــت« و »جمعــه« همــواره 
ــت  ــا ام ــم ب ــادی حاک ــی  عب ــد سیاس ــوری از پیون تبل
هســتند و در ایــن میــان، نمــاز جمعــه اهمیت بیشــتری 
پیــدا مــی کنــد؛ زیــرا هــم اجتمــاع بیشــتری در مســجد 
ــی آینــد و هــم خطبــه هــای  جامــع شــهر گــرد هــم م
امــام جمعــه عامــل رشــد فکــری و معنــوی مــردم اســت 

)جعفریــان، ۱۳۸۱، ص۱۶(.
ــزء  ــه ج ــاز جمع ــری نم ــم رهب ــام معظ ــدگاه مق از دی
موضوعاتــی اســت کــه بــه هیــچ عنــوان کهنــه نمــی شــود 
و تکــرار آن در هــر هفتــه حاکــی از ایــن اســت کــه حقیقت 
ــن  ــه اســت. بنابرای ــی نهفت ــن فریضــه اله مســتمری در ای
اگــر دســتگاه »امامــت جمعــه« و »نمــاز جمعــه« از انقــاب 
اســامی گرفتــه شــود، انقــاب لطمــه مــی خــورد« )بیانات 

ــر معظــم انقــاب، ۰۷ / ۰۳/ ۱۳۶9(.  رهب

یلدا رحیمعلی  دانش آموز پایه هفتم 

مدرسه قدسیه آذرشهر
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 15 مهر 1401 (
امضــاي متمــم قانــون اساســي توســط محمدعلــي شــاه قاجــار 

)۱۲۸۶ ش(
تعیین رنگ پرچم کشور ایران )۱۲۸۶ ش(

انتشــار طــرح جمهــوري اســامي ایــران بــراي امنیــت منطقــه در 
جریــان جنــگ تحمیلــي )۱۳۶۵ ش(

ــي«  ــدي الئین ــین محم ــت اهللَّ »حس ــل آی ــه جلی ــت فقی رحل
ش(  ۱۳۷۲(

ــان  ــادق خ ــرزا ص ــت می ــه مدیری ــفق ب ــه ش ــز روزنام در تبری
رضــازاده انتشــار یافــت)۱۲۸9ش(

ــورت  ــه ص ــان ب ــي خ ــل محمدتق ــازه کلن ــییع جن ــم تش مراس
رســمي همــراه بــا تشــریفات کامــل نظامــي بــه عمــل آمــد و جنازه 

ــه خــاک ســپرده شــد )۱۳۰۰ش( در آرامــگاه نادرشــاه ب
انتخابــات هیئــت رئیــس مجلــس شــوراي ملــي انجــام گرفــت.

)۱۳۰۴ش(
ــام  ــمین دوره نظ ــار شش ــراي احض ــه ب ــام وظیف ــس نظ  مجل

ــد. )۱۳۱۰ش( ــکیل گردی ــت تش ــه دول ــه در تکی وظیف
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

 ) 11 ربیع االول 1444 (
 درگذشــت »میرمحمــد رضــوي قمــي« از علمــاي بــزرگ قزویــن 

)9۷۶ ق(
  تولــد عالــم بــزرگ شــیعه شــیخ »آقــا بــزرگ تهرانــی« مؤلــف و 

محقــق شــهیر)۱۲9۳ ق(
 رحلــت آیــت اهللَّ »سیدحســن صــدر« عالــم برجســته  مســلمان 

)۱۳۵۴ ق(
  وفــات آیــت  اهللَّ شــیخ »مهــدي مــدرس یــزدی« فقیــه وارســته 

)۱۴۱۳ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی

 ) 7 اكتبر 2022 (
  مرگ »توماس رید« فیلسوف اسکاتلندي )۱۷9۶م(

 درگذشــت »جــان کیْتــْس« شــاعر و ادیــب برجســته انگلیســي 
)۱۸۲۱م(

ــي  ــروف دانمارک ــور« دانشــمند و فیزیــک دان مع ــْز ب ــد »نیلْ  تول
)۱۸۸۵م(

ــان  ــرق در جری ــمت ش ــه س ــازي ب ــان ن ــاي آلم ــم نیروه  تهاج
جنــگ جهانــي دوم )۱9۴۰م(

وحدت از نگاه امام
کسانی که مسئولیتشان خیلی زیاد است دولت های اسامی 
اســت؛ رؤسای جمهور اسام، ساطین اسام، اینها مسئولیتشان 
خیلی زیاد اســت و شاید بیشتر از همه طبقات باشد. اسام اآلن 
به دست این طبقه، به حسب اراده خدای تبارک و تعالی - تکویناً 
- سپرده شده است و آنها مسئولند بر حفظ اسام و حفظ وحدت 
کلمه اسام و حفظ احکام اسام و معرفی کردن اسام را به دنیای 
متمدن که گمان نشــود اسام مثل مسیحیت هست، فقط یک 
رابطه معنوی ما بین افراد و خدای تبارک و تعالی اســت و بس. 
اســام برنامه زندگی دارد؛ اسام برنامه حکومت دارد؛ اسام قریب 
پانصد سال - تقریباً یا بیشتر- حکومت کرده است؛ سلطنت کرده 
است؛ با اینکه احکام اسام در آن وقت باز آن طور اجرا نشده است 
که باید اجرا بشود لکن همان نیمه اجراشده اش ممالک بزرگی را، 
وسیعی را، اداره کرده است با عزت و شوکت از همه جهات، از همه 
کیفیات.  اسام مثل سایر ادیانی که حاال در دست است - شاید 
آنها هم در وقت خودش این طور بوده اند لکن سایر ادیانی که حاال 
در دست است، خصوصاً مسیحیت که هیچ ندارد جز چند کلمه 
اخاقی و راجع به تدبیر ُمُدن و راجع به سیاســت مدن و راجع به 
کشورها و راجع به اداره کشورها برنامه ندارد- گمان نشود که اسام 
هم مثل آنها برنامه ندارد. اسام از قبل از تولد انسان شالوده حیات 
فردی را ریخته است تا آن وقت که در عائله زندگی می کند، شالوده 
اجتماع عائله ای را ریخته است و تکلیف معین فرموده است تا آن 
وقت که در تعلیم وارد می شــود، تــا آن وقت که در اجتماع وارد 
می شــود، تا آن وقت که روابطش با سایر ممالک و سایر دوَل و 

سایر ملل هست.
 تمام اینها برنامه دارد، تمام اینها تکلیف دارد در شرع مطهر. 
این طور نیســت که فقط دعا و زیارت اســت؛ فقط نماز و دعا و 
زیارْت احکام اسام نیست؛ این یک باب از احکام اسام است. دعا و 
زیارت یک باب از ابواب اسام است لکن سیاست دارد اسام؛ اداره 
مملکتی دارد اسام؛ ممالک بزرگ را اداره می کند اسام. بر رؤسای 
جمهور اسام، بر ساطین اسام، بر دوَل اسامی است که اسام 

را معرفی کنند. 
)صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۰ - ۳۱(

صحيفه نور امام خميني )ره(

 وضو و غسل جبیره
 من کارم به گونه ای است که با چسب سر و کار دارم، اکثر 
اوقات دست و پاهام چسبی میشود و برطرف کردن آن مشکل 

است؛ برای وضو و غسل چه وظیفه ای دارم؟
جواب: در هر حال اگر برطرف کردن آن ممکن باشد، باید مانع 
را برطرف کنید و اگر وقت برای برطرف کردن آن کافی نباشد و 
موجب قضا شدن نماز باشد، وظیفه تیمم است، اما اگر رفع مانع 
ممکن نباشد، باید هنگام وضو یا غسل، با دست تر روی آن را 

مسح کنید.
 احتکار

 احتکار چه کاالهایی حرام است؟
جواب: احتکار هر کاالیی که مسئوالن مربوط 
طبق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسامی، 

ممنوع اعام کنند، جایز نیست و حرام است.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

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

بنیــس در نزدیکــی شبســتر و ۶۵ کیلومتــری تبریــز اســت. اگــر هــم 
اهــل طبیعــت و کوهنــوردی باشــید و نــام کــوه میشــو داغ بــه گوش تــان 
خــورده، بنیــس در دامنــه جنوبــی ایــن کــوه واقع شــده اســت. کوهی که 
یکــی از ذخیره گاه هــای مهــم زیســت کــره اســت و می تــوان گونه هــای 

مهــم گیاهــی و جانــوری را در آن پیــدا کــرد.
ــز  ــی نی ــراوان و زیبای ــای ف ــتا، قنات ه ــن روس ــا در ای ــر این ه ــاوه ب ع
ــی کــه هــر کــدام نــام خودشــان را دارنــد و از میــان  وجــود دارد. قنات های

ــد. ــتا می گذرن ــای روس ــه باغ ه کوچ
باغ هــای وســیع و زیبــا در کنــار کوچه هــا و خیابان هــای بســیار تمیــز، 
از بنیــس یــک مقصــد عالــی و رویایــی ســاخته اســت. جایــی منحصــر 
بــه فــرد کــه می تــوان الگوهــای بســیاری را، بــرای اداره شــهرها و روســتاها 

از آن برداشــت.
ــر روســتاهای  ــس مثــل دیگ ــد کــه بنی ــر کرده ای ــا اینجــا فک ــر ت اگ
ــبیهش را  ــه ش ــی اســت ک ــس جای ــد. بنی ــر کنی ــان اســت، صب جه
نمی توانیــد جــای دیگــری پیــدا کنیــد. چــرا کــه ایــن روســتا، دانشــگاه 
ــرای  ــی آن ب ــی ســوادی نــدارد و اهال و مرکــز رشــد دارد. بنیــس هیــچ ب
توســعه علــم و دانــش، ارزش بســیاری قائــل هســتند. خیریــه بنیــس 
سال هاســت فعالیــت می کنــد و تــاش آن ایــن اســت کــه هیــچ فــردی 
از اهالــی بنیــس، گرفتــار مشــکات نباشــد. خیریــه ای کــه بنیســی ها 
ــکن و...  ــکات مس ــل مش ــا، ح ــه، دوای بیماری ه ــه جهیزی ــرای تهی ب
ــام  ــار تم ــد. در کن ــاب کنن ــش حس ــد روی کمک های ــا می توانن کام
ــود دارد.  ــز وج ــرد نی ــه ف ــر ب ــه منحص ــک کارخان ــس ی ــا، در بنی این ه
کارخانــه ای کــه بــه ســبب وجــود آن، نــه تنهــا هیــچ فــرد بیــکاری را در 
بنیــس پیــدا نمی کنیــد بلکــه بــرای اهالــی مناطــق مجــاور نیز شــغل 

ایجــاد شــده اســت.

بنیس، خاص ترین روستای ایران

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
تقدیم هدایای رهبر انقالب به 

خانواده شهدای روحانی مرند
مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در 
ســپاه مرنــد در دیــداری بــا خانــواده شــهدای 
روحانــی ســیادت پنــاه و قاســم  پــور هدایــای 
ــم آنهــا کــرد. ــر معظــم انقــاب را تقدی رهب

آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری 
ــی زاده مســئول  حــوزه  حجــت االســام تق
ــد در  ــپاه مرن ــه در س ــی فقی ــی ول نمایندگ
ــی در  ــهید روحان ــواده دو ش ــا خان ــدار ب دی
مرنــد، اظهــار داشــت: روحانیــون شــهید بــه 
معنــای واقعــی هــم قبــل از جنــگ جهــاد 
ــدس در  ــاع مق ــم در دوران دف ــتند و ه داش
ــتاز  ــت پیش ــار و مقاوم ــرد و ایث ــه نب عرص
ــر نداشــتند. ــد و دســت از رسالتشــان ب بودن

وی افــزود: خانــواده شــهدا از تمام هســتی 
و ســرمایه دنیایــی خــود بــرای حفــظ اســام 
ــق  ــتند و ح ــامی گذش ــران اس ــان ای و کی

ــوری  ــدس جمه ــام مق ــردن نظ ــی برگ بزرگ
ــد. اســامی دارن

حجت االســام تقــی زاده بــا بیــان اینکــه 
شــهدا ســند افتخــار کشــور هســتند، گفت: 
شــهدای بــزرگ طلبــه و روحانــی بــه عنــوان 
ــی از افتخــارات را  افتخــار عالــم اســام، دنیای

آفریدند.
بیــان کــرد: خانواده هــای شــهدا  وی 
الگــوی واقعــی صبــر و اســتقامت در جامعــه 
هســتند و تــداوم انقــاب اســامی نیازمنــد 
ادامــه دادن راه شــهدا و ترویــج فرهنــگ ایثار و 

ــه اســت. شــهادت در جامع
مســئول نمایندگــی ولــی فقیه در ســپاه 
مرنــد ادامــه داد: خانواده هــای معظــم شــهدا 
ــرزمین و  ــن س ــردان ای ــوان بزرگ م ــه عن ب
پشــتوانه محکم مســئوالنی هســتند که در 
مســیر خدمــت بــه خلــق، جهــاد گونــه گام 

ــد. ــر می دارن ب

احمـد  سـید  اهلل  آیـت  حضـرت 
خسروشـاهی فرزند آیت اهلل سید مرتضی 
از علمای اعام و فقهای عظام برخاسـته از 
شـهر تبریز اسـت در ۲۶ ربیع الثانی سـال 
۱۳۳۰ ق. برابـر با ۲۶ فروردیـن ۱۲9۱ش. 
در خاندان علم و اجتهاد خسروشـاهی قدم 

بـه عرصه هسـتی نهاد.
دروس مقدماتـی و بخشـی از سـطوح 
عالـی را نـزد پدر بزرگـوار و دیگر اسـتادان 

حـوزه علمیـه تبریـز آموخت.
در واقعـه تبعیـد والد معظم خود همراه ایشـان به سـمنان و مشـهد 

مقدس عزیمـت کرد.  
در مـدت اقامـت در مشـهد رضـوی از حضور عالمان نامـدار همچون 
حضـرات آیـات عظام حاج آقا حسـین قمـی، میرزا ابوالحسـن انگجی و 

میـرزا محمد آقازاده خراسـانی بهـره برد.
آنگاه به تبریز بازگشـت پس از دو سـال اقامت رهسـپار حوزه علمیه 
قـم گردیـد و در حلقـه شـاگردان حضـرات آیـات عظـام حـاج شـیخ 
عبدالکریم حائری یزدی، آقا سـید محمدتقی خوانسـاری، سـید محمد 
حجـت کـوه کمـری در آمد و به مقام رفیع اجتهاد نایل شـد.در مسـیر 
نهضت اسـامی در شـمار پیشـوایان حرکت دینی مردم آذربایجان و از 
حامیـان و همراهـان رهبر فقید انقاب حضرت امام خمینـی )ره( بود و 

در ایـن راه مـرارت هـا و زنـدان و تبیعـد را بر خود هموار سـاخت.
حضرتـش در ۲9 جمـادی الثانـی ۱۳9۷ ق برابر با ۲۸ خـرداد ۱۳۵۶ 

شمسـی چشـم از جهان فروبست.
پیکر پاکش پس از تشـییع باشکوه در تبریز به مشهد مقدس منتقل 
و در جـوار بـارگاه ملکوتـی حضـرت ثامـن الحجج امام علی بن موسـی 

الرضا علیه السـام به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل سید احمد خسروشاهی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳9۲

کتاب »چهار گفتار پیرامون نام 
آیت  توسط حضرت  بیدار«  آوران 
اهلل شیخ علي کریمي جهرمي از 
فقها و مجتهدان کشور تالیف شده 
و به همت انتشارات »نور والیت« در 
سال ۱۳9۲ فیپا گرفته و در ۱۸۴ 
صفحه با ۱۰۰۰ نسخه به زیور چاپ 
آراسته شد. در این کتاب به شرح 
زندگانی و آثار چهار تن از بزرگانی که 

همه از عالمان ربانی و عارفان صمدانی و ستارگان درخشان آسمان 
فقاهت و حکمت و عرفان و از راهنمایان صدیق طریق قرآن و اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السام اند، پرداخته شده است. بزرگان 
معرفي شده در اثر حاضر عبارتند از آیات عظام: حاج شیخ عبدالکریم 
حائري یزدي، حاج آقا حسین طباطبائي بروجردي، امام خمیني )ره( 
و حاج سید محمدرضا موسوي گلپایگاني که هر چهار بزرگوار نه تنها 
افتخار ایران زمین بلکه افتخار بشریت محسوب مي شوند. در خال 
این شرح حال ها به خدمات مذهبي و علمي، سابقه مبارزات سیاسي 
و ... این عالمان شیعه اشاره شده است. امید است در خور انتفاع 

محققان و مطالعه کنندگان باشد.
انسان ها در طول حیات و زندگي خود براي داشتن زندگي بهتر و 
پیمودن راه کمال و معرفت نیازمند الگوها و مظاهر پاکي و پرهیزکاري 
مي باشند. بر اساس این اصل اصیل و روش نافذ و موفقیت آمیز، 
خداوند حکیم علي االطاق در جهت تربیت نفوس و ارتقاء بشر 
به اهداف بلند بشري الگوهاي برجسته و بسیار شایسته اي براي 
جوامع انساني قرار داده است. انبیاء الهي و رسوالن آسماني، اوصیا 
و جانشینان ایشان، امامان معصوم علیهم السام و پیشوایان طهارت 
و نزاهت نمونه بارز الگوهاي بشري محسوب مي شوند که از جانب 

پروردگار متعال به این امر مبعوث شده اند. 
استاد عالیقدر در مقدمه اثر حاضر چنین مي نگارد: » ... و اکنون 
که انبیاء و سفراي آسماني عهد خود را به پایان برده و به سراي 
ابدیت بار بسته و در جوار پروردگار عظیم جایگزین شده اند و نیز 
اوصیاي عظام و امام واال مقام شیعه یا به جوار رحمت حضرت 
رب العالمین واصل شده و از این جهان در گذشته اند و یا حجاب 
غیبت مردم را از تشرف به محضر حیات بخش امام عصر و بهره 
گیري حضوري از محضر مبارک ولي خدا محروم گردانیده، علما، 
فقها و دانشمندان عهده دار این مهم بوده و همان نقش مقدس 
و سازنده ایشان را و یا در حد نازلتري ایفاء مي کنند؛ عالمان رباني 
در پرتو تهذیب نفس و مبارزه با اهواء نفساني و تمایاتي شیطاني 
مرتبه اي عظیم را احراز کرده و به مقامي رفیع دست یافته اند و 
خداوند در ستایش آنان فرموده: انما یخشي اهلل من عباده العلماء«. 
بر همین اساس در طول تاریخ بشریت عالمان متعهد و وظیفه 
شناس بر اساس مقتضیات و زمینه های موجود در عصر خویش، 
مسؤولیت سنگین الهی و اجتماعی خود را به انجام می رسانند . 
آنان برای رهبری فکری جامعه اسامی از هیچ کوششی دریغ نکرده 
و با روحیه ای سرشار از ایمان و عشق، به متحول کردن افکار مردم 
و سوق دادن آنان به سوی اهداف و ارزش های الهی می پردازند 
و به این وسیله از مرزهای عقیدتی و ایمانی مردم پاسداری مي 
نمایند. امام صادق علیه السام می فرماید: »علماء شیعتنا مرابطون 
؛ علمای شیعه ما مرزبان هستند« با این تفسیر علما مراقب هجوم 
لشکر شیطان بر مرزهای ایمانند و آنان را از تسلط بر مستضعفان 

اعتقادی و فکری باز می دارند. 
در عصر حاضر نیز بدون تردید، یکی از شاخص های مهم 
پیشرفت در جوامع بشری، ظهور دانشمندان و اندیشمندان 
و شکوفایی  رشد  نشانگر  آنان  وجود شریف  که  است  بزرگ 
با بزرگان و  آن جامعه مي باشد. بیشتر کشورها و دولت ها 
نقش  که  چرا  شده اند،  شناخته  جهان  در  خود  دانشمندان 
مفاخر و نخبگان در هدایت جامعه به سوی رشد و تعالی 
بسیار ارزشمند بوده و گاهی یکی از آنان می تواند ملتی را از 
راه ظلمت و گمراهی نجات دهد و راه پیشرفت و موفقیت را 
به روی ملت خود باز نماید. در این راستا آشنایي با زندگاني 
در  سیر  و  بزرگان  این  واالي  هاي  اندیشه  و  افکار  بررسي  و 
براي جوانان،  آنان  تربیتي، اخاقي و عرفاني  سیره معنوي، 
طاب و دانشجویان عزیز به عنوان چراغ هدایت و رستگاري 

تلقي مي گردد.
امتیاز بزرگ عالمان و فقیهان واالمقام به خوف و خشیت آنان از 
مقام ذات الیزال الهي است و این عالي ترین نقطه درخشان در زندگي 
آنان است و همین است که علم آنان را بارور ساخته و به سخن و 

گفتار و دعوت آنان بهاء مي دهد.
محتواي اثر حاضر که پیرامون چهار وزنه عظیم علمي و عملي 
و چهار نمونه فرهیخته از فرهیختگان و از تبار علماي شیعي است، 
قبا در کتب یا مجات و نشریات چاپ شده و اکنون با مختصر 
تجدید نظر به همت بنیاد فرهنگي و خیریه نیمه شعبان مسجد 

آیت اهلل انگجي تبریز به صورت کتاب در آمده است.
در انتهاي کتاب مجموعا ۱۵۵ اثر گرانقدر چاپي فارسي و عربي 

مولف به همراه آثار چاپ نشده ایشان فهرست شده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب

چهار گفتار 
پیرامون نام آوران بیدار

استاندار آذربایجان شرقی گفت: با جهاد 
تبیین باید زیبایی های انقاب اسامی را به 
نسل جدید نشان دهیم تا انقطاع نسلی اتفاق 

نیفتد.
عابدین خرّم در جلســه شــورای اداری 
شهرستان سراب با بیان اینکه متاسفانه برخی 
از نوجوانــان و جوانان پیام انقاب و ارزش ها 
و مبانی آن را دریافت نکرده اند، گفت: امروز 
جهاد تبیین یکی از موضوعات بسیار مهمی 

است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: پشــتوانه انقاب اســامی 
پشتوانه عظیم مکتبی، قرآنی و وحیانی است 
و باید زیبایی های انقاب اسامی به جوانان و 

نوجوانان بیان و نشان داده شود.
خرّم با بیان اینکه جنگ و دفاع همچنان 
باقی اســت تصریح کرد: اتفاقاتی که امروز 
در کشــور افتاده بســیار تلخ اســت و اگر 
اندیشــمندانه بنگریم خواهیــم دید همان 
دشمنان دوران اولیه انقاب اسامی امروز هم 

در ادامه دشمنی های خود به دنبال براندازی 
نظام هستند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: دشمنان 
نظام تمام پشتیبانی، امکانات، رسانه ها و پول 
های خود را در اختیار جریان معاند گذاشته و 
تعدادی نیز آموزش دیده اند تا هرگونه اعتراض 

و تجمع را به آشوب بکشند.
خرّم اضافه کرد: در اعتراضات اخیر تعدادی 
از اراذل و اوباش حضور یافتند و متاســفانه 
برخی خواص بی بصیرت نیــز که در ادوار 
گذشته دارای مســئولیت بودند برای اینکه 
حرکت توفنده انقاب اسامی را متوقف کنند 

حاضر شدند در کنار دشمن قرار گیرند.
وی با قدردانی از حضــور مردم تبریز در 
صحنه دفاع از انقاب اســامی، گفت: مردم 
غیور و انقابی تبریز ســه روز مداوم در اعام 
حمایت از انقاب اسامی و برائت از دشمنان 

حضور پرشور داشتند.
اســتاندار آذربایجان شرقی دفاع مقدس 
را شناســنامه ملت ایران خوانــد که تمام 
مختصــات، مقیاس هــا و معیارهای ملت 
ایران در آن ثبت و ضبط شــده، اگرچه این 

شناسنامه اوراق نانوشته زیادی هم دارد.
وی تاکید کرد: خاطرات ناگفته هشــت 
ســال دفاع مقدس باید گفته و نوشته شود 
تا آیندگان مظلومیــت و اقتدار ملت ایران را 

بدانند.
در این مراســم، علی جهانــی به عنوان 
سرپرســت فرمانداری ســراب معرفــی و از 
خدمات و تاش های حسن یحیوی فرماندار 

پیشین این شهرستان قدردانی شد.

لزوم تبیین زیبایی های انقالب اسالمی
 به نسل جوان


