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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

جنگ احزاب علیه ایران در جریان است

چرا  13آبان روز دانش آموز
نامگذاری شد؟

روز  13آبـان یـادآور سـه واقعهی مهم در تاریخ ای ران اسـت که در سـه
دوره مختلـف رخ داده اسـت ،به همیـن دلیل به روز دانش آمـوز و مبارزه
با اسـتکبار نامگذاری شد.
ایـن سـه واقعه تاریخـی به ت رتیب تبعید امام خمینـی(ره) به ترکیه
در روز  13آبـان سـال  1343و در  13آبـان  1357قیـام دانـش آمـوزان
متعهـد بـر ضـد رژیـم شـاه و همچنیـن در روز  13آبان  1358تسـخیر
النـه جاسوسـی آم ریکا به دسـت دانشـجویان بـه روز مبارزه با اسـتکبار
و روز دانـش آمـوز بـه عنوان یـک روز بیادماندنـی در تاریخ معاصـر ای ران
به ثبت رسـید.
روز سـیزدهم آبـان بـه همه مسـتضعفان جهـان آموخت کـه بر ضد
مسـتکب ران قیـام کننـد و حقـوق از دسـت رفتـه خویـش را از چنـگال
اسـتکبار و اسـتعمار بیرون کشند.
هیـچ کـدام از ایـن روزهـا را نمـی تـوان از نظر اهمیت نسـبت بــه
دیگـری اولویـت داد ،چ را کــه هر یک از این روزهـای مهم تاریخی تاثیر
گـذاری خـاص خـود را داشـته و شـرایط کشـور بـه نحـوی تغییـر پی دا
کرده اسـت.
روز سـیزده آبـان در مبـارزه با اسـتکبار جهانی ریشـه دارد ،زیـرا در راه
رسـیدن بـه اهـداف واال و عظیـم انقلاب اسلامی ،چه در زمـان طاغوت
و چـه پـس از پیروزی انقالب اسلامی ،از هیچ کوششـی فروگـذار نکرده
است.
دانـش آمـوزان آگاه در مبـارزه بـا اسـتکبار ،همـواره نقشـی ف ّعـال و
ف رامـوش نشـدنی را ایفـا مـی کردنـد .ایـن عزیـزان دانش دوسـت بودند
کـه بـا شـعارهای کوبنده و مشـت هـای گره کـرده ،پایه هـای حکومت
مـزدور پهلوی را سسـت کردنـد و لرزه بر انـدام زمـام داران کاخ های کفر
انداختند.
ایـن جوانـان شـجاع بودنـد کـه بـا قیـام خویـش ،بـه مسـتضعفان
آموختنـد کـه بـرای بـه دسـت آوردن حقوق از دسـت رفته خـود ،باید با
سـتم گـران مبـارزه کرد.
 13آبـان هـر سـال مصادف اسـت بـا روز دانشآموز و علـت نامگذاری
آن ایـن اسـت کـه دانشآمـوزان ته رانـی به نشـانه اعت راض بـه حکومت
پهلـوی در روز 13آبـان  1357در محوطـه دانشـگاه تهـران تجمـع کـرده
بودنـد که توسـط عمـال رژیم پهلوی کشـته شـدند.
بـه همیـن دلیل دوشـنبه  ۱۶بهمـن  ۱۳۵۷جمعی از دانـش آموزان
مـدارس پایتخـت طی بیانیـهای اعالم کردند کـه ما دانش آمـوزان ای رانی
روز شـنبه سـیزدهم آبـان  ۱۳۵۷را به عنوان روز دانش آمـوز اعالم نموده و
قصـد داریـم هر سـاله با یاد شـهی دان جنبش دانـش آمـوزی در این روز
بـر وحدت و یکپارچگـی خود بیفزاییم.
به همین منظور روز  ۱۳آبان ب رای گ رامی داشـت کشـته شـدگان در
تقویـم جمهوری اسلامی ای ران به عنـوان روز دانشآموز نامگذاری شـد.
در حالـی که انقالب اسلامی مـردم ای ران به رهبـری امام خمینی به
روزهـای س رنوشـت سـازی نزدیک می شـد همه اقشـار مردم ،سـعی در
ایفـای نقـش تاریخی خـود و عمل به تکلیف الهی داشـتند.
در این میان دانش آموزان در مبارزه با اسـتکبار ،همواره نقشـی ف ّعال
و ف رامـوش ناشـدنی داشـتند .در صبـح روز  13آبـان  ،1357دانشآمـوزان
مـدارس را تعطیـل کـرده و به سـمت دانشـگاه تهـران حرکـت کردند تا
صـدای اعتـراض خـود را به گوش همگان برسـانند .این جوانان پر شـور،
داخل دانشـگاه شـدند و به هم راه دانشـجویان و گروههای دیگری از مردم
در زمین چمن دانشـگاه اجتمـاع کردند.
سـاعت یازده صبـح ،مأمـوران دولت جعفـر شـریفامامی ،ابتدا چند
گلوله گاز اشـکآور در میان جمعیت پ رتاب کردند؛ ولی تظاهر کنندگان
در حالیکـه به سـختی نفس م یکشـی دند ،صـدای خود را رسـاتر کرده
و بـا ف ریـاد اهللاکبـر ،لـرزه بـر اندام مأموران مسـلح شـاه افکندنـد .در این
هنـگام تی رانـدازی آغاز شـد و جوانـان و نوجوانان ب یگنـاه ،در خون خود
غلتی دنـد .در ایـن روز 56 ،تن شـهید و صدها نفر مجروح شـدند.
حادثـه  13آبـان  1357بعـد از حادثـه  17شـه ریور در همـان سـال،
دومیـن کشـتار و حادثـه خونین در دولت شـریف امامی بـود ،در حالی
کـه عمـر سیاسـی ایـن دولـت از  70روز تجـاوز نمی کـرد .ابعـاد حادثه
دانشـگاه بـه حدی بـود کـه وقتـی در ب رنامه اخبـار شـبانگاهی گزارش
تی راندازی مسـتقیم سـربازان به روی دانش آموزان در دانشـگاه از شـبکه
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خب رنگار آدینه تب ریز:
امـام جمعـه تب ریز با تاکیـد بر اینکه دشـمن م یخواهد تـا ناامیدی
مـردم را نشـان دهـد ،گفتنـد :اما دشـمن از یـک موضوع غفلت کـرده و
آن ایـن اسـت کـه اگـر ایـران رو بـه زوال بود پـس چ را شـما این هجمه
سـنگین و جنگ احـزاب را علیـه ایـران وارد م یکنید؟
حضـرت حجتاالسلام والمسـلمین سـید محمدعلی آلهاشـم در
خطب ههـای نمـاز عبادی وسیاسـی جمعه تب ریـز که با حضور پرشـکوه
نمازگـزاران در مصلای اعظـم امـام خمینی تب ریز برگـزار شـد ،دو روایت
در خصـوص حـوادث اخیـر کشـور وجـود دارد ،اظهـار کردنـد :در روایـت
اول تلاش م یکننـد تـا ای ران را در مسـیر قهقه را و نـزول و تضعیف ق رار
دهنـد و عمدتـا از رسـانه و فضای مجازی ب رای این کار اسـتفاده م یکنند
امـا در روایـت دوم معتقدند که ای ران در مسـیر قدرت قـرار دارد و با وجود
بعضـی ُکنـدی و خطا در روند برخی شـاخ صها ،آینده کشـور به م راتب
از امـروز آن بهتر خواهد شـد.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان بـا تاکید بر اینکه دشـمن
م یخواهـد تـا ناامیـدی مردم را نشـان دهـد ،افزودنـد :اما دشـمن از یک
موضـوع غفلـت کرده و آن این اسـت که اگر ای ران رو بـه زوال بود پس چ را
شـما ایـن هجمه سـنگین و جنگ احـزاب را علیه ایـران وارد م یکنید؟
امـام جمعـه تب ریـز ادامـه دادند :جمهـوری اسلامی ای ران در مسـیر
پیشـرفت و انزوای اسـتکبار در منطقه ق رار دارد و این هجمه نظام سلطه
و دنبالهروهـای منطقـه بـرای نشـان دادن ب یثباتـی داخلـی و ایجاد این
ناآرام یهـا مثلا بـه خاطـر ضعف ایـران صرفا جهـت ایجاد دسـتانداز و
مهـار قـدرت ط راحی شـده بود که به فضـل الهی ای ران اسلامی قلههای
پیشـرفت را بـا سـرعت و قدرت طـی کـرده و خواهد کرد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در ادامـه یـک وجـه دیگر
موضـوع اخیـر کشـور را مـورد اشـاره قـرار داده و گفتنـد :یکـی دیگـر از
اهـداف انحـراف از مشـکالت و ضعـف آم ریـکا و کشـورهای غ ربی اسـت
چ راکـه خـود روزنامـه وال اسـت ریت ژورنال اخی را طی یک گزارشـی بح ران
اقتصـادی و ب یثباتـی انگلیس را نشـان داده اسـت و ص راحتـا اعالم کرده
کـه کشـور ب ریتانیا هرگز تا به ایـن اندازه در وضعیت وخیم ق رار نداشـته
است.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در توضیـح بیشـتر گفتنـد :حتـی

رئیـس جمهـور ف رانسـه در مصاحبـهای تاکیـد کـرده اسـت کـه بلوک
غ ربـی در حـال فروپاشـی اسـت در حالـی کـه م یبینیـم دشـمن بـا
هیاهـو و جنجـال رسـانهای اجـازه دیده شـدن ایـن موضـوع را نم یدهد
ن کشـورها به خوبـی م یدانند در چـه ب یثباتی قـرار دارند.
امـا نخبـگان آ 
ایشـان متذکر شـدند :همـگان دیدیم که در یکـی از دولتهای ط راح
اغتشاشـات در کشـور مـا نخسـت وزیـر زنـی بـه نـام لیـز تـراس که به
عنـوان نخسـتوزیر زن انگلیـس تنهـا  ۴۵روز در ایـن سـمت باقی ماند
چگونـه در  ۲۸مهـر اعالم اسـتعفا کرد.
امـام جمعـه تب ریـز ادامـه دادنـد :ایـن نخسـت وزیـر زن کـه  ۴۵روز
نخسـت وزیـری کرد نـام خـود را در میـان نخسـتوزی رانی در تاریخ ق رار
داد کـه کوتاهت ریـن مـدت تحمل کرده اسـت و بـه عبارتـی او چهارمین
نخسـت وزیری اسـت کـه ظرف  ۶سـال اخیـر ق ربانی اختالفـات داخلی
حـزب محافظه کار م یشـود.
خطیـب نماز جمعـه تب ریز در ادامـه به تجمع توسـط ضدانقالب در
ب رلیـن آلمان اشـارهای کرده و گفتنـد :نکاتی در این خصـوص وجود دارد
کـه وقـت ب رای توضیح نیسـت اما همین بس کـه عدم حضور جمعیت
کثیـری از ای رانیـان مقیم خارج جـواب خوبی ب رای چنیـن کارناوالهایی
بود.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا ابـراز تاسـف از حادثه
غمبـار شـاهچ راغ و عرض تسـلیت بـه خانوادههـای داغدیـده و مظلوم،
گفتنـد :مواظـب باشـید تـا آدرس عوضی ندهنـد چ راکه تمـام حمالت
نـوک پیـکان بـه دشـمنان باید بـه مثلث عبـری ع ربـی و غ ربی باشـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی خطاب به نمازگـزاران تب ریز
ایـن مصالی اعظـم پُ ر از جمعیت و حضـور وزیر جهادکشـاورزی گفتند:
دشـمن در حال حاضر مشـغول تح ریک گسـلهای قومیتی جنسیتی
مذهبی و بین نسـلی اسـت؛ حادثه در حرم شـاه چ راغ توسـط آن عنصر
خبیـث اتفـاق افتـاد و هـدف نشـانه گیـری وحدت شـیعه و سـنی که
بـر اسـاس آموزههـای دینـی و انقالب اسـت بـود ،چ راکـه آنهـا در تالش
هسـتند مردم شـیعه را بـه ب رادران اهل سـنت بدبین کننـد در حالیکه
سـالها ایـن را آزمودهانـد ولـی عبـرت نم یگی رند.
ایشـان تاکید کردند :مردم ما دسـت آل سـعود،آم ریکا و صهیونیست
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روز م ّلی مبارزه با استکبار
روز  13آبـان ،یـادآور حـوادث مهمی اسـت که در شـکل گیـری انقالب
اسلامی و بیرون راندن مظهر اسـتکبار یعنی آم ریکا از ای ران نقش اساسی
داشـتند .در روز  13آبان  ،1343مأموران رژیم شـاه ،حضرت امام خمینی(ره)
را در قـم دسـتگیر و به دسـتور آم ریـکا ،به ترکیه تبعید کردنـد .در روز 13
آبـان  ،1357دانـش آمـوزان ته رانـی در اعتـراض به دخالت هـای آم ریکا در
ایـران ،راه پیمایـی کردنـد ،ولـی دژخیمان رژیم شـاه ،به آنان حملـه کرد و
آنان را به خاک و خون کشـید .در روز  13آبان  ،1358دانشـجویان مسلمان
پیـرو خـط امـام ،النـه ی جاسوسـی آم ریـکا را در ته ران تسـخیر کردند و
جاسوسـان آم ریکایـی را بـه گروگان گرفتنـد .بدین ت رتیب ،مبـارزه ی ضد
آم ریکایـی مـردم ایـران ،ابعـاد جدیدتـری پیـدا کـرد .بناب رایـن ،نمایندگان
مجلـس شـورای اسلامی ،ایـن روز را به روز «ملّ ـی مبارزه با اسـتکبار» نام
گـذاری کردند.
روز  13آبـان ،روز دسـتگیری و تبعیـد حضـرت امـام ـ آن نور قبیله ی
قبله ـ اسـت .روز کشـتار دانش آموزان است .روز تسخیر النه ی جاسوسی
آم ریکا به دسـت دانشـجویان ایمان مدار و عدالت پناه اسـت .این مناسبت
هـا ایجـاب می کنـد که همه باهـم به قـول آن بـزرگ زا ِد خورشـیدگون،
هرچـه ف ریـاد داریم بر سـر آم ریکا ب ریزیم .بیایید کـران تا ک ران ،حیـات را از
تحرک و مبارزه و ف ریاد علیه مسـتکب ران ،سرشـار سـازیم و از هیچ قدرتی
ّ
جـز خداونـد باک نداشـته باشـیم و در ب رابر هیچ گردن کشـی ،سـر فرود
نیاوریـم؛ هـم چنان که تاکنون ایـن گونه بوده ایم .بیایید برخی سسـتی
مب دل سـازیم و رخوت و خـواب آلودگی
هـا و رکودهـا را بـه حرکت و شـور ّ
برخـی افـراد را باز شـوییم .بیایید دسـت هـا و دلهامان را قوی کنیـم و در
روز  13آبـان ،مـردم خداجـو و استکبارسـتیز را به مبارزه با مظهر اسـتکبار
بخوانیم .ایـن چنین باد.
حـوزه هـای علمیه در طـول تاریخ همـواره در کنار مردم محـروم و در
ب رابر قدرت های سـتم گر ق رار داشـته اند .رمز کام یابی نهضت پ ربار سـر
سلسـله ی بی داردالن؛ حضرت امام خمینی ـ سلام ّ
الل علیه ـ و محبوب
بودن آن رادمرد بزرگ نیز این بود که از یک سـو ،دشـمن مسـتکب ران بود
و از سـوی دیگـر ،یاوری همیشـه غم خـوار ب رای محرومان و مسـتضعفان
بـه شـمار می آمـد .از این رو ،حـوزه های علمیه به عنـوان ادامه دهنده ی
خـط راسـتین آن آیت بلند کتـاب مقاومت در مبارزه ی ملی با اسـتکبار،
نقش مهمـی دارند.
خـدای متعـال ،انسـان را بـا فط رتـی ظلـم سـتیز آف ریده اسـت .طبع
انسـان ،عدالـت خـواه و مخالـف تجـاوز بـه حقـوق دیگ ران اسـت .ارسـال
پیامبـران نیـز بـا ایـن هدف صورت گرفته اسـت کـه به انسـان ها کمک
کننـد تـا در مسـیر عدالـت باقـی بماننـد و از آن منحرف نشـوند .خدای
متعـال ،بـا ص راحـت ایـن واقعیـت را در قـرآن ک ریـم بیان کرده اسـت.
از سـوی دیگـر ،اراده خـدای م ّنـان بر آن اسـت که انسـان های ضعیف
نگاه داشـته شـده و مظلوم ،به پاخی زند ،بر طاغیان و مسـتکب ران ،بشـورند
آن خـود کنند .حاکمیتی
و داد خـود را از آن هـا بگی رنـد و حاکمیـت را از ِ
کـه بـه عنـوان امانتی الهی همـواره در خدمت آرمـان ها و ارزش هـای واال
و خدایـی باشـد .امـام خمینـی(ره) با همین تفکـر ژرف و ریشـه دار دینی
هسـته ی مقاومت جهانی اسلام را علیـه بی داد و تباهی اسـتعمارگ ران و
مسـتکب ران بنیان نهاد .خمینی کبیـر ،عظمت های آیین احمـدی را در
پ رتـو ک رامـت هـای محمدی صلی اهلل علیـه و آله و انـوار پاک علوی علیه
السلام  ،فـرا راه بشـر این روزگار و همـه ی روزگاران آینده قـرار داد.
سلام بر روان پاک روح خدا و سلام بر همه ی روان های خدای ی! سلام
بـر آن کـه بیـداری رابه مـا هدیـه داد؛ آزادی را ب رای مـان به ارمغـان آورد؛ ما
رابه وادی اسـتقالل برد و جمهوری اسلامی را به ما ،ارزانی بخشـید .سلام
بر دسـت های سـبزی که بـذر محبت خدا را در دل هـای کوچک فرزندان
ما کاشـت .سلام همه ی صالحان و سـپیدرویان ،بر روان بی دارگر روح پاک
خـدا بـاد .بزرگ مـردی که با موضـع گیری آگاهانـه و مدب ّرانـه ی خویش،
هـر توطئـه ای را نقش بـر آب می کرد .حکیم دوراندیشـی کـه گره های
کـور را بـه سـرپنجه ی تدبی ر ،می گشـود .دالوری که مسـتکب ران ،با نفس
گـرم اش بـر خاک افتادنـد .آری! امام خمینی(ره) ،وجدان بیـدار قرن و نادره
مـرد روزگاران بـود .قائـدی بـی نظیر و قائمی بـی بدیل بود کـه با قیامی
الهـام گرفتـه از رهنمودهای قائم آل محمد صلی اهلل علیـه و آله  ،زنگ ها
و زنگارهـا را از چهـره ی دل ها و جان ها باز شسـت و نور معرفت و بی داری
را بـر قلـب ها تاباند .سـتم ها را سـرب رید ،سـتم گـران را به زوال کشـاند ،و
پلیدی و پلشـتی اسـتکبار و اسـتعمار را از گسـتره ی ای ران زدود .اینک در
سـال روز  13آبـان؛ روز ملّ ـی مبارزه با اسـتکبار جهانی ،یـاد او را گ رامی می
داریـم و بر روان بی دارگرش درود می فرسـتیم.
امـروز بـه برکـت انقلاب اسلامی و رهنمودهـای پیـر بی دارگـر زمـان؛
حضرت امام خمینی(ره) روحیه ی استکبارسـتیزی از مرزهـای ای ران ،ف راتر
رفتـه و همـه ملت های عدالت خـواه ،حق طلب و آزاده را ف را گرفته اسـت.
مبارزه ی خونین مردم شـجاع و آزادی خواه فلسـطین بر ضد اشغال گ ران
صهی ونیسـت و حامی اصلی آن یعنی آم ریکا ،همین روحیه را نشـان می
دهـد و از ثمره های انقالب شـکوه مند اسلامی به شـمار مـی رود.
سـیزده آبـان از جمله روزهای پرفروغی اسـت که در تاریـخ ای ران زمین،
همواره برجسـته و سـربلند اسـت .سـیزده آبـان ،روزی اسـت کـه فرزندان
ایثارگـر و فـداکار این مرز و بـوم به جهانیان فهماندند که با توکل به قدرت
ایمـان مـی توان در ب رابر هر طاغوتی ـ هرچند خودش را قدرت مند نشـان
دهد ـ ایسـتاد .در سـیزده آبان ثابت شـد کـه با تکیه بر قـدرت آن بزرگوار
آف ریننـده و توانـای زنده می توان ،اسـتعمار را بـه خاک مذلت افکند.
منب ع:
انقلاب دوم (تسـخیر النه جاسوسـی آمریـکا)  -تالیـف احمدرضا
شـاه علـی  -انتشـارات مرکز اسـناد انقالب اسلامی  -سـال 1389
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جنگ احزاب علیه ایران
در جریان است

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي در هفته جاری

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

را در ایـن اتفـاق م یبینند و علمای شـیعی و سـنی ایـن حادثه
را محکـو م م یکننـد و همـه بـا هم این شـعار مرگ بـر آم ریکا و
مـرگ بر اسـرائیل را تکـرار م یکنیم.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان با تشـکر از مـردم آذربایجان و
شـجاع تب ریز گفتند :مردم آذربایجان بـه قول مقام معظم رهبری
کـه م یفرمایند آذربایجان به مثابه سـنگر دائمـی از هویت دینی
و انقالبـی ای رانیـان اسـت و آذربایجان مظهر غیرت ایـران و ای رانی
و الگوی دفاع از شـخصیت و الگوی ای رانیان و سـد مسـتحکم در
ب رابـر اسـتب داد و انح رافـات دینـی و ملی اسـت در ایـن روزها هم
درخشید.
خطیـب جمعه تب ریز گفتنـد« :آذری بودن والیی بودن اسـت
ن واهمـه رهرو
بـا علـی راه علی پیمـودن اسـت آذری یعنـی بدو 
راه حسـین فاطمه »
امـام جمعـه تب ریـز خطـاب بـه دانشآمـوزان و گ رامی داشـت
هشـت آبـان روز دانشآمـوز یـادآور شـدند :امـروز بـرای چندیـن
سـال پیاپـی دانشآموزان مجـری ب رنامه نماز جمعه ،مـوذن نماز
جمهـه ،مکبـر نماز جمعـه بودند که ایـن کار در سـالهای قبل
روی روحیـه دانشآمـوزان اور خوبـی داشـت.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با اشـاره به روز شهادت
بسـیجی  ۱۳سـاله در هشـت آبـان ماه توضیـح دادنـد :نوجوانان
بسـیجی امـروز پرچمـداران آینده عرصه نظام اسلامی هسـتند
چ راکـه بسـیج تفکـری بـود کـه در دوران جنـگ شـکل گرفـت
و توانسـت بـا سـازماندهی نیروهـای مردمـی در تحـوالت نظـام
اسلامی مثمر ثمر باشـد.
خطیـب جمعـه تب ریـز ادامـه دادنـد :در جنـگ تحمیلـی
دانشآمـوزان کارهـای بزرگـی کردنـد و  ۳۶هـزار دانشآموز تقدیم
نظـام و انقلاب شـده اسـت از ایـنرو امیـد اسـت رفتـار شـهید
فهمیـده سرمشـق و الگـو بـرای آیندهسـازان نظـام اسلامی شـود.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان گفتنـد :از خداوند
م یخواهـم تـا بتوانیم از این نوجوانـان و جوانان به خوبی م راقبت
کنیـم زی را جوانان سـریعتر در امـور کارهای خیز قـرار م یگی رند
و قطعـا در روز دانشآمـوز خواهیـد دیـد کـه این دانشآمـوزان و
دانشـجویان چـه خواهند کرد.
امـام جمعـه تب ریـز در ادامه با اشـاره بـه  ۱۰آبان ماه سـالگرد
شـهادت آیتاهلل قاضـی طباطبایی گفتند :فرصت اسـت تا یادی
کنیم از شـهید آیتاهلل قاضی طباطبایی و شـهید آیتاهلل مدنی
کـه اف رادی قاطع محکم شـجاع و مه ربـان بودند.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان با بیان اینکه یکـی از مصادیق
تقـوا عبـارت از حمایـت از اسلام ،ب رنامههـا و اهـداف اسلامی
اسـت ،گفتنـد :امـروز همه ما وظیفـه داریم از آرمانهای اسلامی
پشتیبانی کنیم.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی افزودنـد :ضـرورت
اجتنابناپذیـر اسـت؛ خداونـد در قرآن ک ریـم ب رای ضـرورت دفاع
در مقابـل دشـمن م یفرمایـد کـه هر نیرویـی در قـدرت دارید را
بـرای مقابلـه با دشـمنان آماده کنیـد و همچنین به وسـیله آن
دشـمن خود را بترسـانید.
امـام جمعه تب ریز با اشـاره به تع ریـف پدافند غیرعامل گفتند:
پدافنـد غیرعامل مجموعـه اقدامات غیرمسـلحانهای که موجب
افزایـش بازدارندگـی کاهـش آسـی بپذیری و تـداوم فعالی تهای
ضروری ارتقایی پایداری ملی و تسـهیل مدی ریت بح ران در مقابل
تهدیـدات و اقدامات نظامی دشـمن م یشـود.
ایشـان ادامـه دادنـد :مـا یکزمانی داشـتیم کـه توجه خاصی
به پدافند غیرعامل نم یشـد ولـی االن تمام ادارههـا ،کارخانهها و
دسـتگاهها باید بـه این موضـوع روی بیاورند.
خطیـب نماز جمعه تب ریـز در بخش دیگر خطب هها با اشـاره
بر دو والدت حضرت عب دالعظیم حسـنی و امام حسـن عسکری
در هفتـه آینـده ،گفتنـد :هر کسـی حـرم حضـرت عب دالعظیم
حسـنی را زیـارت کنـد ،انـگار زیـارت حرم امـام حسـین(ع) را به
جا آورده اسـت .م یتوان از حضرت عب دالعظیم حسـنی به عنوان
سـفیر دوار اهـل بیـت(ع) یـاد کـرد؛ این حضرت سـه نـوع جهاد
مهـم از جملـه از مجاهـدت علمی ،مواسـات ،مبـارزه ب رای تحقق
تشـکیل حکومت اهـل بیت(ع) کرده اسـت.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان به والدت امام حسـن
عسـکری اشـاره کـرده و گفتنـد :این امـام در کنار مبـارزه با افکار
ضداسلامی چندیـن کار مهـم از جملـه تلاش علمی و دفـاع از
آییـن اسلام و رفـع مشـکالت و رفـع شـبهات مخالفیـن ،ایجاد
شـبکه ارتباطـی بیـن شـیعیان در مناطـق مختلـف از ط ریـق
نماینـدگان خـود و پیامهایشـان ،حمایـت و پشـتیبانی مالـی از
شـیعیان ،تقویت سیاسـی رجال توسط ایشـان ،پرهیز از اس راف و
ب رنام هریـزی صحیـح بـرای حفـظ بی تالمـال انجام مـیداد.
ایشـان افزودند :سـیره امامت عسـکری الگـوی راهبری جامعه
فرهنگی ماسـت و آموزگار سـبک زندگی مهدوی در عصر غیبت
است.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه نمـاز جمعـه تبریـز طـی دو هفتـه
اخیـر بـه صـورت مسـتقیم از سـیمای جمهـوری اسلامی
ایـران پخـش م یشـود بـه همیـن منظـور نماینـده ول یفقیـه
در اسـتان بـا عذرخواهـی از نمازگـزاران خطب ههـا را بـه زبـان
فارسـی بیـان کردند ولـی از صدا و سـیمای جمهوری اسلامی
ایـران درخواسـت نمودنـد تـا در صـورت ادامه پخش مسـتقیم
خطب ههـا در هفتههـای آتـی بـه زبـان ترکـی خطب ههـا را ادامه
دهنـدد زی را به گفته ایشـان ،مسـلمانان کشـورهای همسـایه از
جملـه جمهـوری آذربایجان از جمله مخاطبـان خطب ههای نماز
جمعه هسـتند و برخی از همشـهریان اسـتان نیـز متوجه زبان
فارسـی نم یشـوند».

دیدار استاندار و فرمانداران شهرستان های آذربایجان شرقی با نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه تبریز

دیدار جمعی از نمایندگان مردم اســتان در مجلس شورای اسالمی با
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز

راهپیمایی و اجتماع با شکوه مردم تبریز در محکومیت حمله وحشیانه و
تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ

نشست هم اندیشی و دیدار روحانیون دانشگاه های آذربایجان شرقی با حضور
معاون اول قوه قضائیه کشور و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

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

️ دیدار آقای دکتر وحیدی وزیر کشــور با نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز

️ دیدار آقای نیکزاد نائب رئیس اول مجلس یازدهم با نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

️ دیدار ســردار سرلشگر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب با
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز

رونمایی از دستاوردهای دانش بنیانها
در فضای مجازی

میز خدمت مدیر کل راه وشهرسازی ،راهداری  ،بنیاد مسکن ،اداره صنایع ومعادن استان وفرمانداری
در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حصرت امام( ره) تب ریز

خب رنگار آدینه تب ریز:
رئی ــس مرکــز حفاظــت اطالعــات ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور بــه
چنــد خب ــر خــوب در خصــوص دانــش بنی ــان اشــاره ک ــرد و گفت :ســامانه
جلوگیــری و کاهــش منــع ســرویس (توانایــی شناســایی حمــات بــه
زیرســاختهای مل ــی) ،پلتف ــرم مرکــز جامــع عملی ــات ب ـرای رصد ســامانه،
مرورگ ــر بوم ــی بــه عنـوان مرورگ ــر ذرهبی ــن بــه جای گــوگل از جملــه اخبار
خــوب کشــورمان اســت کــه توســط جوانــان ای ـران زمی ــن ســاخته شــده و
بــه زودی رونمای ــی م ــی شــوند.
امیــر احمدپــور رئیــس مرکــز حفاظــت اطالعــات ســازمان پدافنــد
غیرعامــل کشــور ام ــروز در ســخن رانی پی ــش از خطب ــه نمــاز عب ــادی و
سیاس ــی جمعــه تب ریــز کــه بــا حضــور پرشــکوه نمازگ ـزاران در مصــای
اعظــم امــام خمین ــی(ره) برگ ـزار شــد ،اظهــار ک ــرد :دفــاع بــدون ســاح و
مکمــل دفــاع عامــل را پدافنــد غیرعامــل م ینامنــد و قدمــت ایــن پدافنــد
بــه تاریــخ بشــریت برم یگــردد.
وی افــزود :بعــد از جنگهــای اول و دوم جهانــی لــزوم ایــن پدافنــد
بیشــتر شــد بــه طوریکــه اهمی ــت ایــن موضــوع بــه قــدری اســت کــه
کشــورهای غ رب ــی ماننــد ســوئد کــه در هی ــچ جنگی ش ــرکت نکرده اســت
ول ــی ایــن پدافنــد غیرعامــل بــه یــک واجــب در آن تبدیــل شــده اســت.
رئی ــس مرکــز حفاظــت اطالعــات ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور بــا
بی ــان اینکــه رابطــه پدافندغیرعامــل بــا اســتانها در کشــور رابطــه رفــت و
آمــدی اســت ،افــزود :همانطــور کــه رهب ــر معظــم انقــاب فرمــوده اســت،
پدافنــد غیرعامــل همچــون مصونســازی داخل ــی بــدن اســت.
احمدپــور بــا تاکی ــد بــه همــکاری الزم دســتگاهها بــا پدافندغیرعامــل
گفــت :تهدی ـدات ب ــر دو نــوع طبیع ــی وغیرطبیع ــی اســت بــه طوریکــه
ماموریــت رس ــیدگی بــه تهدیـدات طبیع ــی ب ــر عهــده پدافنــد غیرعامــل
نیس ــت امــا تهدیـدات غیرطبیع ــی انس ــان ســاخت بــوده و زمــان و مدت و
شــدت آن مشــخص نیس ــت.
وی ادامــه داد :دفــاع غیرعامــل ب ـرای م ــردم یــک ماموریــت ب ــر عهــده
ســازمان پدافنــد غیرعامــل اســت و رویک ــرد آن در هشــت محــور اعــم از
ســایبری ،پ رتــوی ،کارب ــردی ،فن ــی الکترونیک ــی ،م ــردم محــور ق ـرار دارد.
رئیــس مرکــز حفاظــت اطالعــات ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور
گفــت :بــا اج ـرای پدافنــد غیرعامــل مدی ریــت تس ــهیل یافتــه و کارکردهــا
تــداوم و بازدارندگــی ایجــاد شــده و آســی بها کاهــش م ییابــد.
وی افــزود :بــا گذشــت زمــان جنــگ شــناختی نیز بــه محورهــای پدافند
اضافــه شــده اســت؛ ســوریه ســاختی و انقالبهــای رنگ ــی حاصــل همی ــن
جنگ شــناختی اســت.
احمدپــور یــادآور شــد :بــا اعت راضــات گروههــای تکویری وارد ســوریه شــد
و در نهایــت همــه وضعی ــت ســوریه را دیدیــم کــه چــه ب ــر س ــرش آوردند.
وی اضافــه کــرد :جنــگ شــناختی ســاحی بــرای افــکار عمومــی
کشــور اســت کــه س ــرمایه اجتماع ــی آن کشــور را بــه نشــانه م یگی ــرد؛
بــه عبارت ــی بــا تغیی ــر در هنجارهــا ،ادراک را مــورد هجــوم ق ـرار م یدهــد.
رئی ــس مرکــز حفاظــت اطالعات ســازمان پدافنــد غیرعامل کشــور متذکر
شـد :در جنــگ شــناختی خب ــری از می ـدان جنــگ و ادواری نیس ــت بلکــه
ذهــن را مــورد هــدف ق ـرار داده و آدم خــودی تبدیــل بــه دشــمن م یشــود.
وی بــا اشــاره بــه آیـهای ش ـریفه از ق ــرآن گفــت :اســتنباط از ایــن آیــه بــه
معنــای پدافنــد غیرعامــل و جنــگ شــناختی اســت و بــه ص راحــت در این
آیــه آمــده اســت کــه از امــام خــود پیش ــی نگی ریــد و صـدای خــود را از او
بلندتــر نکنید.
احمدپــور توضی ــح داد :در حــال حاض ــر فضــای مجــازی ذوق و ســلیقه را
تحــت تاثی ــر ق ـرار داده اســت چ راکــه نطفــه جنگ شــناختی طوری بس ــته
شــده کــه اختالفــات داخل ــی را دامــن زده و دشــمن را دوســت بگی رنــد.
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آداب نمازجمعه

وظایف مرد خانواده

(احساس غیرت نسبت به همسر)
قسمت سوم

قدرتنمازجمعه
مقالــة «جایــگاه و نقــش والیــت فقی ــه در ب رپای ــی نمــاز
جمعــه» (زرونــدی رحمان ــی ،)1399 ،بــه این نتیجه رس ــیده
کــه منصــب امامت جمعه از شــئون امامــت ائمــه (ع) قابل
تفویــض بــه دیگری اســت.
مقالــة «پژوهشــی دربــارۀ خطبــه هــای جمعــه و
عیدیــن امــام عل ــی علیه الس ــام» (ذبیح ــی ف ــر و مه ریزی،
 ،)1389بــه بررس ــی خطب ــه هــای حض ــرت از حی ــث زمــان،
مــکان و صــدور پرداختــه اســت.
هــدف مقالــۀ حاض ــر بررس ــی و تبیی ــن اهمی ــت نمــاز
جمعــه بــه عن ـوان قــدرتِ ن ــرم از دیــدگاه مقــام معظــم
رهب ــری اســت و بــه ایــن ســؤال اصل ــی پاســخ م ــی دهــد
کــه از دیــدگاه مقــام معظــم رهب ــری نمــاز جمعه بــه مثابه
یــک قــدرتِ نــرم در حکومــت اســامی ،چــه آثــاری در
جوامــع مس ــلمان دارد؟ بــا بررس ــی پژوهــش های پیش ــین،
ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه تاکنــون پژوهش مس ــتقلی
ـودن نمــاز جمعــه از دیــدگاه مقام
دربــاره آثــار قــدرت ن ــرم بـ ِ
معظــم رهب ــری انجــام نگرفتــه اســت .بناب رایــن وجــه تمایز
ایــن تحقی ــق از پژوهــش هــای پیش ــین ایــن اســت کــه
مس ــتق ً
ال و بــه صــورت جامــع و با روش توصیف ــی تحلیلی
بــه ارائــه و تبیی ــن دیــدگاه رهب ــری در ایــن زمینــه پرداخته
اســت کــه در تحقی ــق هــای صــورت گرفتــه از ایــن بُعد به
نمــاز جمعــه نــگاه نشــده اســت .به همی ــن س ــبب نگارش
ایــن پژوهــش اهمی ــت و ض ــرورت دارد.
در ایــن تحقیــق ابتــدا بــه مفهــوم شناســی جمعــه
و نیــز قــدرت نــرم اشــاره کردهایــم و ســپس بــه قــدرت
ن ــر ِم نمــاز جمعــه و ط راح ــی هــای دشــمن ب ـرای تضیعــف
انقــاب اســامی از منظ ــر مقــام معظــم رهب ــری پرداختــه
شــده اســت.

چرا  13آبان روز دانش آموز
نامگذاری شد؟

ادامه از صفحه اول

س راسـری تلویزیون پخش شـد ،وزیر علوم بالفاصله اسـتعفا داد و فردای
آن روز کابینـه شـریف امامـی نیز سـقوط کرد.
حضـرت امـام در پیامـی به همین مناسـبت فرمودند :عزیـزان من
صبـور باشـید ،که پیـروزی نهایی نزدیک اسـت و خدا با صاب ران اسـت،
ایـران امـروز جایـگاه آزادگان اسـت ،مـن از ایـن راه دور ،چشـم امیـد به
شـما دوختهام ،صدای آزادیخواهی و اسـتقالل طلبی شـما را به گوش
جهانیان م یرسـانم.
پـس از اعتـراض شـدید امـام خمینی به سیاسـت هـای حکومت
پهلـوی و افشـاگری در خصـوص الیحـه کاپیتوالسـیون ،در روز  13آبان
 ،43امام خمینی توسـط مأموران شاهنشـاهی بازداشت و پس از انتقال
بـه تهـران ،با یـک فروند ه واپیمای نظامی از فـرودگاه مهر آباد به ترکیه
تبعید شدند.
سـفارت ام ریـکا در تهـران از زمسـتان  1357تا پائیـز  1358به مرکز
فرماندهـی عملیـات جاسوسـی و خ رابـکاری علیه جمهوری اسلامی
ایـران تبدیـل شـده بـود ،نظامـی کـه عمـر سیاسـی آن به یک سـال
نمیرسید.
با این حال سـفارت ام ریکا زمانی توسـط دانشـجویان تسـخیر شـد
که ام ریکا ،خواسـته مشـروع ملت ای ران در استرداد شـاه و اموال و دارایی
هـای بلوکـه شـده ایـران را نادیـده گرفـت و حتـی امکاناتی وسـیع در
اختیـار ف راریان گذاشـت تا تشـکیالت خود را علیه انقالب سـازماندهی
و فعـال کنند.
در روز  13آبـان  1358سـاختمان سـفارت امریـکا در تهـران بـه
تصـرف جمعـی از دانشـجویان معتـرض درآمـد .در بررسـیهایی که
توسـط آنـان صـورت گرفتـه بـود ،جای شـک و شـبهه ای نبـود که
مرکـز هدایـت و پشـتیبانی بسـیاری از توطئـه هـا کـه علیـه نظام
جمهـوری اسلامی صـورت مـی گیـرد ،سـفارت ایـاالت متحـده
امریکاسـت.
بـه همیـن دلیـل ،دانشـجویان ایـن محـل را ،النه جاسوسـی
امریـکا نامگـذاری کردنـد .از سـوی دیگـر خاطـره کودتـای 28
مـرداد  1332کـه منجـر بـه تحکیـم سـلطه امریـکا بر ایـران به
مـدت  25سـال شـد ،در حافظـه تاریخـی مـردم ایـران هنـوز،
تازگی داشـت.
منبع:
تسـخیر الانـه جاسوسـی  -تالیـف دکتـر سـید محمد هاشـمپور
یـزدان پرسـت  -انتشـارات مرکـز اسـناد انقلاب اسلامی  -سـال 1384

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

حجت االسالم جلیل جلیلی

در مقام شمارش وظایف و ویژگی های مرد خانواده در خانه بودیم
که سومین وظیفه و ویژگی در این نوشتار ذکر می شود وآن عبارت
است از:
 .3احساس غیرت نسبت به همسر
غیرت یکی از صفات طبیعی و فطری انســان است که خداوند
در وجود همه انسانها ق رار داده است .هر انسانی به صورت فطری و
غریزی عالقه ندارد که دیگ ران از وسایل خصوصی او استفاده نمایند.
اگر دارایی یا وسیله ای کامال جنبه خصوصی داشته و ب رای صاحب
آن از ارزش ویژهای برخوردار باشد ،دیگر تصرف در آن مفهوم دستبرد،
تجاوز و تعدی داشته ،و صاحب آن جهت محافظت از داشته خود با
همــه وجود از آن دفاع خواهد نمود و اصطالحا غیرت خواهد ورزید.
ناموس و آبرو یکی از مهمترین داشتههای انسان است که در اسالم
نیز تأکید ف راوانی بر حفظ و م راقبت آن صورت گرفته اســت .یکی
از وظایفی که هر مرد در زندگی زناشویی نسبت به همسر خود بر
عهده دارد ،م راقبت و محافظت از حیثیت و آبروی همسر خود در
ب رابر تجاوز و رفتارهای غیر متعارف و نامالیمات اجتماعی اســت و
خداوند ب رای این صفت در مردان ارزش ویژهای قائل گردیده است.
امام صادق(ع) در این باره فرمودند:
إ ِ َّن َّ
ش َظاه َِر َها
ب ُك َّل َغ ُي و ٍر َو م ِْن َغ ْي َرت ِ ِه َح َّر َم ال ْ َف َواحِ َ
ور يُحِ ُّ
اللَ َغ ُي ٌ
َو بَا ِط َن َها 1
خدای تعالی دارای صفت غیرت است و انسانهای غیور را دوست
دارد و به دلیل وجود همین صفت بود که کارهای زشــت از پیدا و
پنهان را ح رام نموده است.
یکی از سجایای اخالقی برجسته رسول خدا(ص) نیز غیرت ورزی
بوده ،چنانکه ایشان در این باره فرمودند:

شاخصه عدم وجود غیرت در مرد دانست .در روایتی رسول خدا(ص)
به ص راحت چنین اف رادی را بی حمیت و بی غیرت نامیده و فرمودند:
وث َو َل يَ ْأثَ ُم
أَي ُّ َما َر ُج ٍل تَ َت َزيَّ ُن ا ْم َرأَتُ ُه َو تَخْ ُر ُج م ِْن بَابِ َدا ِر َها َف ُه َو َدي ُّ ٌ
ِّ
ً
َم ْن يُ َس ِّم ي ِه َديُّوثاً َو ال ْ َم ْرأَ ُة إ ِ َذا خَ َر َج ْت م ِْن بَابِ َدا ِر َها ُم َت َزي ِّ َن ًة ُم َت َع ط َرة َو
اض يُ ْب َن ى ل ِ َز ْوجِ َها ب ِ ُك ِّل َق َد ٍم ب َ ْي ٌت فِي ال َّنار4.
ال َّز ْو ُج ب َِذل َِك َر ٍ
هر مردی که راضی است همسرش خود را بیاراید و از خانه بیرون
رود ،آن مرد ،دیوث اســت و هر که او را دیوث بنامد ،گناهی نکرده
اســت .هرگاه زن آرایش کنان و عطرزنان از خانه اش خارج شــود و
شوهرش به این کار او راضی باشد ،به ازای هر قدمی که بر م یدارد،
ب رای شوهر او خانهای در جهنم است.
بر اساس فرمایش پیامبر گ رامی اسالم(ص) در این حدیث فساد
و ب یبندوبــاری در خانواده و جامعه بــه نوعی نتیجه ب یتوجهی و
ب یغی رتی مردان نســبت به رفتار و منش همس رانشان است .قطعا
انسانی که حاضر شود همسرش با هرگونه پوشش و رفتار ضد ارزشی
در جامعه معاشــرت نماید و مانع چنین انح رافاتی نشــود ،خود با
دستان خود اساس خانواده خود را از همگسیخته و باعث مذلت و
حقارت خود خواهد شد.
پرهیز از غیرت بی جا
اگرچه کم توجهی در امر رعایت موازین شرعی صدمات زیادی را
در خانــواده و جامعه به هم راه دارد ،اف راط در این موضوع نیز خالی
از مشکل نخواهد بود .متأسفانه برخی از مردان با ایمان و غیرتمند
در درک صحیح خصلت غیرت ورزی اسالمی دچار سوءتفاهم شده و
ت ورزی
در ظهور و بروز آن م رتکب خطایی بس باالتر م یشوند .غیر 
به عنوان یک سجیه اخالقی حد و مرز مشخصی دارد و مردان باید
م راقب باشند با عدم رعایت اصول اخالقی آن ،باعث آزار و اذیت بی

ِيم(ع) َغ ُي ورا ً َو أَن َــا أَ ْغ َي ُر ِم ْن ُه َو أَ ْر َغ َم َّ ُ
الل أَن َْف َم ْن َل
َك َ
ان أَب ِــي إِب ْ َراه ُ
ِين2.
َار م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ي َغ ُ
پــدر حضرت اب راهیم(ع) باغیرت بــود و من از او غیرتمندترم و
هر مؤمنی که با غیرت نباشد،خداوند بینی او را به خاک م یمالد.
خداوند متعال در آیه  ٥٩سوره احزاب به پیامبر گ رامی اسالم(ص)
در خصوص حفظ و ح راســت از همس ران مبارک خویش در مقابل
تعرض و افکار ناپاک برخی از مردان اینگونه امر فرموده اند:
َ
ک َو بَنات َ
ِي ُق ْل ِلَ ْزواجِ َ
نين
د
ي
ِنين
ْ
ِک َو ن ِســا ِء ال ْ ُم ْؤم َ ُ َ
يا أي ُّ َهــا ال َّن ب ُّ
َ
َ
کان َّ
اللُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َعلَ ْي ِه َّن م ِْن َجالب ِي ِب ِه َّن ذل ِک أ ْدنــ 
ي أ ْن يُ ْع َرف َن فال يُ ْؤذيْ َن َو َ
َغفُورا ً َرحيماً.
ای پیغمبر (گ رامی) بــه زنان و دخت ران خود و زنان مؤمنان بگو
که خویشتن را به چادر فرو پوشند ،که این کار ب رای اینکه آنها (به
حریت) شــناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس رانان)
عفّت و ّ
آزار نکشند ،بسیار نزدیکتر است و خدا بسیار آمرزنده و مه ربان است.
آیــه بیانگر وظیفهی همه مردان در حفظ و ح راســت از کانون
خانواده و به ویژه همســر خود در مقابل اف راد الابالی و هوس ران در
جامعه می باشــد .لذا مرد باید عالوه بر این که در م راقبت افعال و
همی ت داشته باشد ،نسبت به حفظ ک رامت و
صفات وجودی خویش ّ
عزت همسر خویش مسئولیت دارد و باید همچون حصاری وی را در
حمایت و م راقبت خود ق رار دهد .امام صادق(ع) در این باره فرمودند:
َاج فِي َم ْن ِزل ِ ِه َو ع َِي ال ِــ ِه إِل َى ثَ َلثِ خِ َل ٍل يَ َت َكلَّ ُف َها َو
ــر َء يَ ْحت ُ
إ ِ َّن ال ْ َم ْ
ــر ٌة َج ِم ي لَ ٌة َو َس َع ٌة ب ِ َت ْقدِي ٍر َو َغ ْي َر ٌة
إ ِ ْن ل َ ْم يَ ُك ْن فِي َط ْب ِع ِه َذل َِك ُم َعاشَ َ
ن3
بِت ََح ُّص 
هر مردی در منزل خود نســبت به عیال و خانوادهاش به ســه
خصلت احتیاج دارد :معاشرت خوب ،وسعت در زندگی ،و غیرت بر
حفاظت آنها.
این دقت و امعان ،هم باید در م راقبت نســبت به حفظ عفاف و
پاکدامنی زن باشــد و هم در توجه به مخاط رات پی رامونی و تزاحم
معضالت و مشــکالت اجتماعی .توجه به عفاف همسر ،شرط اولیه
وجود غی رتمندی و دلواپســی هر مرد ب رای حفظ آبرو و ســامت
معنوی خانواده خویش اســت ،و عاقبت بی غی رتی و بی مباالتی
نسبت به حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی مایه ذلت و خواری انسان
خواهد شد.
یعنی بی توجهی به نحوه پوشش همسر و ساده اندیشی به نوع
معاشرت ،همنشینی و مجالست وی خارج از چارچوب شرع مقدس
و احکام اســامی با ســایرین به ویژه با جنس مخالف را باید اولین

دلیل همســر و اط رافیان خود نشوند .بعضی اف راد تصور م یکنند
غیرتمندی با اب راز خشــم و غضب نسبت به همسر و فرزندان از اثر
بیشتری برخوردار است ،در صورتی که دیدگاه اسالم اساسا با چنین
رفتارهایی سازگاری ندارد .برخی پا را از این ف راتر گذاشته و با اف راط در
این خصلت و ایجاد سوءظن و بدگمانی نسبت به همسر و اعضای
خانواده ،با سخت گیریهای نامعقول موجبات رنجش خاطر آنان را
ف راهم آورده و استحکام خانواده را دچار تزلزل مینمایند.
امام علی(ع) در وصیت به فرزند گ رام یشان امام حسن مجتبی(ع)
فرمودند:
َو إِيَّ َ
يح َة
الصحِ َ
اك َو ال َّتغَايُ َر فِي َغ ْي ِر َم ْوضِ ِع َغ ْي َر ٍة َفإ َِّن َذل َِك يَ ْد ُع و َّ
الس ق َِم َو ال ْ َب ِري َئ َة إِل َى ال ِّريَب5.
إِل َى َّ
از غیرت بیجا بپرهی زید ،زی را این کار ســبب مىشــود كه اف راد
صحيح و درســتكار از آنان ،گرفتار آلودگى و بيمارى شــوند و اف راد
بىگناه در معرض تهمت ق رار گي رند.
یعنی داشــتن غیرت اوال باید در جهت محافظت از همسر و
ســایر اعضای خانواده باشــد و ثانیا با رفتاری سرشار از عطوفت،
مه ربانی و بدون ســختگیری و اف راط همــراه گردد .لذا اگر مردی
دارای تعصب و بدبینی ب یجا نســبت به همســر و سایر اعضای
خانواده خود شــود ،باید با تمرین و ممارســت نسبت به رفع این
عمل مضموم تالش نماید.
ایجاد احســاس امنیت و اعتماد زن در پناه همسر خویش نیز
یکی دیگر از آثار غی رتمندی و توجه مرد به زوجه خود م یباشــد،
که قطعا چنین احســاس لذت بخشی در افزایش عشق و محبت
زوجین بسیار مؤثر است .البته غی رتمندی مرد نسبت به همسر و
سایر اعضای خانواده دارای آثار متعدد دیگری نیز می باشد ،اما نکات
ذکر شده خود گویای اهمیت این خصلت در وجود مردان ب رای حفظ
سالمت خانواده و جامعه می باشد6.
منابع:
 -1وسائل الشیعه ،ج  ،٢٠ص ١٥٣
( -2مکارم األخالق ،ص )٢٣٩
 -3بحار األنوار ،ج  ،٧٥ص ٢٣٥
 -4بحار االنوار،ج،١٠٣ص٢٤٩
 -5بحار األنوار ،ج  ،١٠٠ص ٢٥٢
 -6وظایف مرد از دیدگاه اســام ،درســنامه شماره  ، ٦مهدی
میرحیدری و فاطمه شــاه میرزایی ،دفتر نشــر فرهنگ و معارف
اسالمی مسجد هدایت

نقاشی سنا نجائی شندی -دبیرستان کوثر
خامنه شبستر

قرائتبیانیهرهروانحسینیوفاطمیبسیجدانشآموزی
استانآذربایجانشرقیبهمناسبتفرارسیدن هفته

بسیج دانش آموزی درپیش از خطبه های نمازجمعه تبریز

بسماهللالرحمنالرحیم
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چ راغ دل به نورجان بر افروخت
وجــه تمایــز بش ــری همـواره بــه دلیل جس ــتن راه کمــال انس ــان بــوده  ،راهی
کــه اســام مــن جملــه انقــاب اســامی ای ـران بــا گذرانــدن تالطــم ها و ســختی
هــا ب رایمــان ســهل ک ــرد و انس ــان را از بنــد نف ــس خویــش رهــا ســاخت .
راه ــی کــه جامعــه غ رب ــی پ ــس از گذشــتن ق ــرن هــای متمــادی  ،اکنــون به
آن رس ــیده اســت.
اگــر تاریــخ را خوانــده باشــیم و گــذران پــراز رنــج و غــم و محنــت بــار
س ــرزمینمان را نگاه ــی بورزیــم  ،م یفهمیــم کــه پیش ــینیان مــا،دندان بــه دندان
خائی ــده انــد تــا عــزت و غ ــرور مل ــی اکنونمــان را داشــته باش ــیم .
اگ ــر تاریــخ خوانــده باش ــیم م یفهمیــم مس ــتعمره روس و انگلی ــس چــه
برس ــر آبــا و اجدادمــان آورده انــد .
و بــه خــاک و خــون کش ــیده و خــون جوانــان ایــن م ــرز و بــوم را بــه رنــگ
س ــرخ رنــگ رزان در تــارو پــود شــهرمان تب ریــز  ،پاش ــیده انــد .
اگ ــر تاریــخ خوانــده باش ــیم  ،م یفهمیــم آم ریــکا بــا ایــن جامعــه نوپــای
اروپای ــی بــه تمــام طــول قدمــت خویــش ،چشــم طمــع ب ــر ای ـران مــا داشــته
و دارد.
همــان آم ریکای ــی کــه چشــم دیــدن جوانــان نخب ــه ی مــارا همچون شــهید
مصطف ــی احمــدی روشــن ،شــهید داریــوش رضای ــی ن ـژاد ،مجی ــد شــه ریاری
ومحس ــن فخ ــری زاده را نداشــته و یک ــی یک ــی از جمــع مــا رخــت ب ــر بس ــتند
وشــهد ش ــی رین شــهادت را نوش ــی دند
همــان ام ریکای ــی کــه از هی ــچ فتنــه ای کوتاه ــی نک ــرده و نخواهــد ک ــرد
و بــه دنب ــال همی ــن عــزت و غروریس ــت کــه شــهدای انقــاب اســامی ،دفــاع
مقدس،مدافعــان ح ــرم  ،و مدافعــان امنی ــت مــا با خــون هایشــان به دســت آورده
انــد و همــان عــزت و غ ــروری کــه ام ریــکا در طــول ب رپای ــی خویش هرگز بــه خود
ندیــده و نخواهــد دیــد.
همان ام ریکایی که حاج قاسم ما ،سردار عزیز ما را از ما گرفتند .
آری دشــمن بــه ایــن نتیجــه رس ــیده اســت کــه تنهــا راه ناهموار کردن س ــیر
پیش ــرفت کشــورمان  ،ایجــاد فرهنــگ غلــط اســت کــه خــود غ ــرب بــه ان دچار
شــده اســت و جوانــان و نوجوانــان غ رب ــی را از رشــد فک ــری  ،علم ــی  ،و معرفت ــی
بــه دور ســاخته اســت.
حال چگونه صبر کنیم بر این همه حیله گری و روباه صفتی ؟
چگونــه صب ــر کنیــم در ب راب ــر انکــه بخواهد خــون شــهدای عزیز مــا را پایمال
کند؟
چگونــه چشــم ب ــر روی چشــم بگذاریــم وقت ــی کــه حرمــت زنــان و دخت ـران
مــا را بــه انگشــت اشــاره گرفتــه انــد؟
ما از نسل باکری ها هستیم و در مکتب حاج قاسم رشد کرده ایم
و اجــازه نخواهیــم کــه هرمس ــتعمره کننــده ای بخواهــد ب ـرای ای ـران عزیزمان
نقشــه بکشد
ب ــر تــن ای ـران پ ــر تمــدن ماکــه رنــج دوران ب ــرده ،ب ــر تــن پــدران ماکه ســالها
جنگی ــده انــد تــا ذره ای از خــاک ایــن س ــرزمین مقــدس را احــدی بــه تص ــرف
نب ــرده زخــم های ــی از روس و انگلی ــس و آم ریــکا و ه ــر مس ــتعمره کننــده ای ب ــر
جــای مانــده اســت.
و مــا نس ــل جـوان اجــازه نخواهیــم داد که دشــمنان مــا بخواهنــد حتی فکر
تص ــرف ذره ای از خــاک ای ـران عزیزمان را داشــته باشــند
مــا اجــازه نخواهیــم داد خــون شــهی دانمان پایمــال شــود و اجــازه نخواهیــم
داد خــون شــهدای دانــش آمــوزان مظلــوم ح ــرم مطه ــر شــاهچ راغ پایمــال گ ــردد.
ما اجازه نخواهیم داد روح امام انقالبمان آزرده خاطر شود
و اجــازه نم یدهیــم ره ــرو موالیمــان عل ــی (ع) ،رهب ــر فرزانــه انقــاب اســامی
ای ـران ،ب ــی مالــک بماند.
و مــا دانــش آمــوزان در تمــام عرصــه هــای بصی رت ــی ،فک ــری ،معرفت ــی ،
علمی،ورزش ــی،و هن ــری خواهیــم درخش ــید و ب ـرای س ـراف رازی کشــور عزیزمــان
جانانــه تــاش خواهیــم ک ــرد.
والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته .
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مفاخر مذهبي

معريف کتاب

حضرت آیت اهلل حاج سید محمود
طباطبایی تبریزی (شیخ االسالم)
حضـرت آیت اهلل حاج سـید
محمـود طباطبایـی تبریـزی
مقلـب و مشـهور بـه شـیخ
االسلام فرزنـد آیـت اهلل میـرزا
علـی اصغـر طباطبایـی از اعاظم
علمـا و اکابـر فقهـا برخاسـته
از تبریـز در قـرن سـیزدهم و
چهاردهـم هجـری قمری اسـت
در شـانزدهم رمضـان  1240ق.
برابـر بـا چهاردهـم اردیبهشـت
1204ش .در تبریـز دبـده بـه جهـان گشـود  .علوم مقدماتـی را در
حـوزه علمیـه تبریـز آموخـت و در جوانـی بـه تحقیـق تالیف روی
آورد .در  25سـالگی عـازم نجـف اشـرف گردیدو از محضر اسـتادی
چـون مولـی محمد فاضـل ایروانی و شـیخ مهدی آل کاشـف الغطا
و ...بـه کسـب علـوم عقلی و نقلـی اشـتغال ورزید و به مقام شـامخ
اجتهـاد نایـل گردیـد .پـس از  12سـال اقامـت در نجـف بـه تبریز
بازگشـت و بـه ترویـج معـارف دینـی و تحقیـق تالیـف پرداخـت.
رفعـت مقـام علمـی و معنـوی اش تـا بدانجـا رفـت کـه بـه لقب
شـیخ االسلامی ملقـب گردید.
سـرانجام آن عالـم عظیـم الشـان در ذی الحجـه 1310ق .بـرای
انجـام مناسـک حج به مکه مکرمه مشـرف شـد و پـس از فراغت از
اعمـال در ذی الحجـه همان سـال برابـر با تیرمـاه 1272ش دعوت
حـق را لبیـک گفـت و روح بلنـدش از حرم ملک بـه حریم ملکوت
پرکشـید .پیکـر پاکـش در قبرسـتان معلـی و در جـوار قبرهـای
مطهـر حضـرت ابی طالـب و خدیجه کبـری (س) به خاک سـپرده
شد .
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

برگرداندن نیت نماز به نماز دیگر
سـؤال :۴اگـر نمازگـزار در بیـن نمـاز عصـر و یـا عشـا
متوجـه شـود نمـاز ظهـر و یا مغـرب را نخوانده ،چـه وظیفه
ای دارد؟
جـواب :چنانچـه قبـل از وقـت مخصـوص نمـاز عصـر و یـا
عشـا ،متوجـه شـود کـه نمـاز ظهـر و یـا مغـرب را نخوانـده
اسـت واجـب اسـت نیـت خـود را بـه نمـاز ظهـر و یـا مغرب
برگردانـد .البتـه در نماز عشـا الزم اسـت که بـه رکوع رکعت
چهارم ،نرسـیده باشـد.
ناتوانی در ادای کفاره روزه
سـؤال :۵اگـر کسـی نتوانـد کفـاره افطـار عمـدی را بـه جا
آورد ،چـه وظیفـه ای دارد؟
جـواب :اگـر کسـی هیچ یک از سـه مـوردی را کـه برای
کفـارة عمـد ،مخیـر اسـت ،نتوانـد انجام دهـد ،بایـد به هر
تعـداد فقیـر که قادر اسـت ،غـذا بدهد و احتیاط آن اسـت
کـه اسـتغفار هـم بکنـد و اگـر بـه هیـچ وجـه
قـادر بـر غـذا دادن بـه فقـرا نیسـت ،کافـی
اسـت کـه اسـتغفار کنـد ،یعنی بـا دل و زبان
بگویـد :اَسـتَغف ُِر اهللَ (از خداونـد بخشـایش
میطلبـم).

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  13آبان ) 1401
رحلــت عالــم بزرگــوار و فقي ــه كبي ــر «سيدابوالحس ــن اصفهاني»
مرجــع اعــاي ش ــيعه ( 1325ش)
اعــدام انقالب ــي «عبدالحس ــين هژي ــر» وزي ــر رژيــم پهلوي توســط
«سيدحس ــين امام ــي» ( 1328ش)
تبعيد «امام خميني»(ره) از قم به تركيه ( 1343ش)
كشــتار دانــشآمــوزان در دانشــگاه تهــران و روز دانشآمــوز
( 1357ش)
تســخير النــه جاسوســي آمريــكا و روز مبــارزه بــا اســتكبار
جهانــي ( 1358ش)
آغاز هفته ت ربيت اسالمي ( 13تا  19آبان)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  9ربیع الثانی ) 1444
شهادت «نجيب الدين سمرقندي» دانشمند خ راساني( 610ق)
درگذشــت ش ــيخ «ابوالبقــاء» مع ــروف بــه « ُع َك َّب ــري» پزشــك
معــروف مســلمان(616ق)
رحلت آيت َّ
الل سيد حيدر حلّ ي( 1304ق)
َّ
درگذشــت عالــم بزگــوار آيــتالل ميــرزا عبدالرحيــم نهاونــدي
( 1304ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  4نوامبر ) 2022
تولــد «فردريــك بانتينــگ» پزشــك كانادايــي و كاشــف
انســولين (1891م)
فروپاشــي امپ راتــوري اتريــش بــه دنبــال شكســت در جنــگ
جهانــي اول (1918م)
آغــاز شكس ــت و عقــب نش ــيني نيروهــاي اشــغالگر آلمــان از
شــمال افريقــا(1942م)
تأســيس ســازمان آموزشــي ،علمــي و فرهنگــي ملــل متحــد
(يونســكو) (1946م)

شفيقه موسوي

فاطمه از نگاه علی علیه السالم

حرکــت ناجوانمردانــه تروریســتی در حــرم حضــرت شــاهچراغ شــیراز کــه منجــر بــه
شــهادت مظلومانــه جمعــی از هموطنــان شــد ،موجــب تاثــر و انــدوه فــراوان گردیــد.
ایــن حرکــت کوردالنــه ،نشــانه ناامیــدی دشــمنان از ایجــاد اختــال در صفــوف متحد و
همــدل امــت مســلمان و ملــت غیــور ایران اســامی اســت.
اینجانبــان ،ضمــن تســلیت شــهادت هموطنــان عزیزمــان بــه ســاحت مقــدس امــام
زمان(عــج) و مقــام معظــم رهبــری ،خانــواده شــهدای ایــن حمله تروریســتی و ملت شــریف
ایــران ،خواســتار برخــورد قاطــع و جــدی دســتگاههای امنیتــی و قضایــی بــا عامــان و
مســببان ایــن حادثــه شــوم هســتیم.

سید محمدعلی آلهاشم
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی
و امام جمعه تبریز

خرم
عابدین ّ
استاندار
آدربایجانشرقی

بیانیه حوزههای علمیه خواهران تبریز در محکومیت اغتشاشات اخیر و
گرامیداشتشهدایحملهتروریستیشاهچراغ

بسم اهلل الرحمن الرحیم
السالم علی المهدی و علی آبائه الذی
وعد اهلل به األمم
حمــد و س ــپاس بیک ـران خداونــد س ــبحان را کــه بــه مــا
توفی ــق داد بــا حضــور حماس ــی و بــا شــکوه در آزمــون ســترگ
و آوردگاه بــزرگ دفــاع دوبــاره از انقــاب اســامی در عرصــه های
مختلــف ،بــار دیگــر زوال قطعــی رژیــم غاصــب و اشــغالگر
صهیونیس ــتی و بی زاری از جبهه ســلطه و اســتکبار و جاهلیت
مــدرن و قبیلــه ای روزگار را ف ریــاد بزنیــم.
اکنــون کــه انقــاب اســامی ای ـران بــا ابتــکار معجــزه گون
و آینــده نگ رانــه معمــار کبی ــر انقــاب اســامی حض ــرت امــام
روح اهلل و ادامــه راهب ــری امــام خامنــه ای «مــد ظلــه العالی» در
ـی تغییر هندســه جهــان و انتقال
م رتب ــه حس ــاس پی ــچ تاریخ ـ ِ
قــدرت از غ ــرب بــه ش ــرق؛ در مرکــز ایــن تحــول عظیــم تاریــخ
بش ــری ق ـرار گرفتــه اســت و بــه حــول و قــوه اله ــی و بــا همت
فرزنـدان مجاهــدش در حــال تبدیــل شــدن بــه عنــوان یک ــی
از ســه قــدرت جهان ــی م ــی باشــد ،بدیه ــی اســت که اســتکبار
جهان ــی و در رأس آن آم ریــکای جنایتــکار و اس ـرائیل کــودک
کــش بــا همــکاری انگلی ــس خبی ــث و آل ســعود ملعــون -این
ـوردگان از اســتقامت  43ســاله ی ملــت بزرگ ای ـران -در
زخــم خـ
ِ
یــک اجمــاع جهان ــی و بــا تجمی ــع تمــام قــوای خــود ،مانــع از
تحقــق پدیــده ای ـران ابرقدرت شــوند.
ایــن دشــمن دی رینــه پ ــس از آنکــه بــا ط ــرح ریــزی ان ـواع
توطئــه هــای عِب ــری -ع رب ــی -غ رب ــی در اط ـراف ای ـران اســامی
ـی خاورمیانــه ای کــه بــا دالرهــای
بــه ویــژه در جنــگ مذهب ـ ِ
آم ریکای ــی صهیونیس ــتی ،پرچــم هــای منحــوس داعــش را در
س رتاس ــر منطقــه ب راف راشــت ،امــا بــا فرمانده ــی ای ـران اســامی
و س ــپاه قــدس و بــا همــت فرزن ـدان دلی ــر جبهــه مقاومــت
در یــک شکســت مفتضحانــه ،پــوزه اش بــه خــاک مالیــده
شــد؛ بســیار پــر واضــح اســت کــه در صــدد برآیــد نقشــه
هــای شــوم ب ران ـدازی و تجزیــه ای ـران را در داخــل کشــور بــا
کـ ِد رمــز هــای مختلــف در فواصــل زمان ــی گوناگــون بــه اج ـرا
در آورد کــه توطئــه مذهب ــی قومیتی و جنس ــتی اخی ــر نیز در
راســتای همی ــن حرکــت هــای شــوم دشــمنان ای ـران اســامی
م ــی باشــد.
ام ــروز حــوزه هــای علمی ــه خواه ـران شــهر تب ریز بــا تجمع
در ایــن مــکان علمــی مقــدس ضمــن محکومیــت فتنــه
داعش ــی وار اخی ــر مواضــع خــود را بــا بانــگ رســای توحی ــدی
«اهلل اکب ــر» و «خامنــه ای رهب ــر» خطــاب بــه ط راحــان فتنــه و
عملــه داخل ــی و خارج ــی شــان اعــام م ــی دارد:
 .1ضمــن بیعــت دوبــاره بــا حض ــرت قطــب عالــم امــکان
امــام عص ــر عجــل اهلل تعال ــی و فرجــه الش ـریف و نائــب ب ــر
حقشــان حض ــرت آیــت اهلل امــام خامنــه ای دامت برکاتــه اعالم
م ــی داریــم کــه در کنــار آحــاد ملــت ای ـران در دفــاع از اســام
و ح ــرم جمهــوری اســامی طب ــق وصی ــت آن س ــردار بــزرگ
جبهــه مقاومــت شــهید حــاج قاســم ســلیمانی تــا آخ ریــن
قط ــره خــون از پــای نخواهیــم نشس ــت و قاطعانــه تأکی ــد می
ـی مــان کــه بــا قط ــره قط ــره خــون
کنیــم ب ــر س ــر امنی ــت مل ـ ِ
شــهدا اســتوارتر گشــته بــا احدالناس ــی معامله نخواهیــم کرد.
 .2بــا نثــار درود بــه ارواح پــاک مطه ــر شــهدای انقــاب
اســامی بــه ویــژه شــهدای مظلــوم مدافعــان امنی ــت ،شــهدای
دانــش آمــوز و طلب ــه و شــهدای شــاه چ ـراغ؛ ضمــن محکــوم
نمــودن جنایــات اغتشاشــگ ران و عملی ــات تروریس ــتی داعــش
و تفالــه هــای پــس مانــده ی گــروه هــای معانــد همچــون
منافقی ــن و ســلطنت طلــب هــا و ســوداگ ران تجزیــه ای ـران و
در رأس آنــان اســتکبار جهان ــی اعــان م ــی داریــم کــه خـواب
آشــفته ب رانـدازی و تجزیــه ای ـران اســامی را بــا خــود بــه گــور
خواهنــد بــرد و از قــوه قضائیــه و دســتگاه هــای مذکــور
خواهانیــم کــه بــا ب ــی اعتنایــان بــه جــان و امنی ــت م ــردم و
ب ــی احت رامــان بــه مقدســات آنــان برخــورد قاطــع و خردمندانه
نمــوده و نی ــز بــا محاکمــه و مجــازات علن ــی آم ـران و عامــان

ایــن جنایــات وحشــتناک انتقــام خــون شــهدای عزیزمــان را از
آن هــا بازســتانند.
 .3ضمــن تاکیــد بــر یکدســتی دســتگاه هــای حافــظ
امنی ــت و قــوه قضائی ــه و فعــاالن عرصــه تبلیــغ و آحــاد م ــردم
عزیــز در تشــکیل یــد واحــده جهــت برخــورد بــا توطئــه
هــای خباثــت آمی ــز دشــمنان ،ب ــر اهمی ــت برخــورد جــدی
بــا مس ــئله نفــوذ ،جهــت قطــع ایــادی مخف ــی دشــمنان در
ســطوح مختلــف ،رســانه ای و اج رای ــی تاکی ــد م ــی کنیــم و
از قلــم بــه دســتان و مس ــئوالن و اهــل رســانه و اهال ــی تفک ــرو
تبلیــغ و عمــوم ملــت ای ـران م ــی خواهیــم بــا شــناخت جبهه
بنــدی هــاو صــف آرای ــی هــا و انتخــاب مواضــع درســت تحــت
رهنمودهــای حکیمانــه رهب ــر معظــم انقــاب ب ــر برچی ــدن
طومــار فتنــه و آشــوب و پایــان بخش ــی بــه عم ــر اس ـرائیل و
دولــت ام ریــکا ایــن م راکــز فتنــه جهان ــی تس ـریع ببخشــند.
 .4بــا تأکی ــد ب ــر مس ــأله عفــاف و حجــاب ،به عنــوان حکم
مس ــلم اســام و قانــون قطعی کشــور جمهــوری اســامی ای ران
و بــا خضــوع در مقابــل تمــام زنــان و دخت ـران عفیفــه ای ـران
اســامی ایــن پرچــم داران حیــاء ،ضمــن محکــوم نمــودن
جســارت بــه بانــوان محجبــه بــر ابــاغ جــدی و اج رایــی
شــدن مفــاد قانــون عفــاف و حجــاب در م ـدارس و دانشــگاه
هــا ،ادارات و ســطح جامعــه پافشــاری نمــوده و خواهــان برخورد
خردمندانــه و جــدی بــا کشــف حجــاب علنــی در ســطح
جامعــه بــه ویــژه در برخ ــی مـدارس و دانشــگاه هــا بــا بس ــیج
تمــام امکانــات از ســوی نهادهــای مس ــئول هس ــتیم.
 .5مــا ضمــن محکومی ــت جنــگ جهان ــی ناجوانمردانه ی
ســایبری و عملی ــات امپ راطــوریِ رســانه ای علی ــه ای ران بــه ویژه
در فتنــه اخی ــر از دولــت محت ــرم و مجل ــس شــورای اســامی
خواهانیــم تــا ب ــر ســازماندهی اینت رنــت مل ــی و فضــای مجازی
بــا شــدت و قــدرت بیشــتر تس ـریع بخشــند و فضــای رســانه
ای کشــور را از جوالنــگاه جنــگ روانــی و عملیــات ســایبری
دشــمنان و برخــی مــزدوران و ف ریــب خــوردگان و ســلب ریتی
هــای خائــن بــه دیــن و ملــت پاکس ــازی نمایی ــد.
 .6ضمــن هشــدار بــه ماج راجویــان منطقــه قفقــاز در
مرزهــای شــمال غ ربــی کشــور ،خواســتار قاطعیــت هرچــه
بیشــتر وزارت امــور خارجــه در برخوردهــای دیپلماتیــک بــا
ش ـرارت هــای آن ماج راجویــان و عروســک هــای خیمــه شــب
بــازی رژیم صهیونیس ــتی؛ هس ــتیم و نی ــز از وزارت امــور خارجه
و وزارت اطالعــات درخواســت م ــی کنیــم به موجودیت ســفارت
خانــه های ــی کــه تبدیــل بــه النــه جاسوس ــی و اتــاق هــای
فتنــه انگی ــزی بــا همــکاری پی ــاده نظــام داخل ــی شــده انــد،
ب ـرای همیشــه پایــان بخشــند.
در پایــان ضمــن دعــوت از آحــاد ملــت ایــران بــه ویــژه
دانــش آمــوزان و دانشــجویان و طــاب محتــرم در س رتاســر
کشــور و جهــت بــرای ب رپایــی هرچــه باشــکوهتر م راســم
ســیزده آبــان ســال  1401جهــت وتجدیــد میثــاق بــا امــام
راحــل و مقــام معظــم رهب ــری و کوبی ــدن مشــت محکــم ب ــر
دهــان دشــمنان و پیچی ــدن طومــار فتنــه دع ــوت و یکص ـدا
خطــاب بــه جهانی ــان م ــی گوییــم از ایــن بــه بعــد دنی ــا بایــد
جان
بــه ای ـران ابرقــدرت عــادت بکنــد و ضمــن ارادت دوباره بــه ِ
عالــم و ربی ــع األنــام ،حض ــرت قطــب عالــم امــکان م ــی گوییم:
ای سید وموالی ما!!
مــا کجــا دلمــان راض ــی م ــی شــد پــا بــه ایــن دنی ــای پ ــر
از آشــوب بگذاریــم .تنهــا بــاور اینکــه قصــه دنی ــا به شــما ختم
م ــی شــود آرامشــمان م ــی دهــد .تنهــا بــاور اینکــه شــما هــم
روی ایــن زمی ــن کنارمــان قــدم برم ــی داریــد ،راضیمــان ک ــرد
بــه ایــن دنی ــا بیاییــم .عزیــز قلــب مــا مردمــک چشــمان مــا
خس ــته شــده از ب ــس تمــام شــهر را دنب ــال نــگاه مه ربانتــان
دویــده اســت.
مــوالی مــا ای قبلــه ه ــر قافلــه و ای ش ــبروان را مشــعله آیا
بــاز هــم جهــان را در انتظــار می گـذاری؟!
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

کتــاب «فاطمــه از نــگاه علی
علی ــه الس ــام» توســط حجــت
االســام والمســلمین محمــد
محمدیــان ،تاليــف گرديــد و
بــه اهتمــام انتشــارات «دفتــر
نش ــر معــارف نهــاد نمایندگ ــی
مقــام معظــم رهبری» در ســال
 1393فيپــا گرفتــه و بــا 1500
شــمارگان در قطــع رقع ــی روانه
بــازار نش ــر شــد.
ارائــه الگوهــاي شايس ــته و تاکي ــد بر پي ــروي از ايشــان ،يکي از
موثرتريــن ش ــيوههــاي ت ربي ــت بــوده و بــه فرمــوده ق ــرآن ،پيامبر
اعظــم (ص) اســوه حس ــنه همــه خدابــاوران اســت (ســوره احزاب،
آيــه)۲۱؛ و در ايــن راســتا حض ــرت فاطمــه زه ـرا (س) اســتم رار
اســوه حس ــنه م ــي باشــند.
حض ــرت فاطمــه ،ب رت ریــن بانــو س ــرور زنــان عالــم ،دخت ــر پیامب ــر
اســام و خدیجــه کب ــری(س) ،همس ــر امــام عل ــی(ع) و یک ــی از پنــج
تــن آل عب ــا (اصحــاب کس ــاء) و بــزرگ بانوی ــی اســت که آیینــه تمام
نمــای پیامبر اســام اســام اســت.
در کتــاب «فاطمــه از نــگاه عل ــی (ع)» ،ترجمــه و تکمی ــل شــده
ـی(ع)» اســت کــه در آن کتــاب
کتــاب «فاطمــة(س) ف ــی رؤى عل ـ ّ
فقــط ســخنان امی رالمومنی ــن (ع) نقل شــده بــود و هی ــچ نکتهای
در ذیــل آن ســخنان ذک ــر نشــده بــود .امــا در مجموعــه حاض ــر
عــاوه ب ــر ترجمــه روان ســخنان امی رالمومنی ــن(ع) ،تــاش شــده
اســت کــه بــا اســتفاده از آیــات ق ــرآن و احادیــث رســول خـدا (ص)
و ائمــه معصومی ــن (ع) مطالب ــی در ذیــل ســخنان حض ــرت بیاید
کــه بــه فهــم بهت ــر آن ســخنان و شــناخت جامــع ت ــر حض ــرت
فاطمــه (س) کمــک کنــد .ایــن مطالــب تحــت عنـوان «نکتهها»
در ه ــر فصل ــی ذک ــر شــده اســت.
کتــاب فاطمــه از نــگاه عل ــی (ع) ابتـدا به بي ــان علل ناميده شــدن
آن بانــوي بــزرگ بــه «فاطمــه» و معنــاي ايــن اســم پرداختــه شــده
و محب وبي ــت ايشــان نــزد خداونــد متعــال بي ــان شــده اســت ،آن گاه
بــه س ــروري ايشــان نس ــبت بــه همــه زنــان جهــان در ايــن جهــان و
جهــان باق ــي اشــاره شــده و محوريت خشــم و رضــاي خداوند متعال
در خشــم و رضــاي فاطمــه زه ـرا (س) برجس ــته شــده و ابعــادي از
پاك ــي ،طهــارت ظاه ــري و معنــوي ،عفــت ،حي ــاء ،عصمــت ،عبادت
و علــم ايشــان بي ــان شــده اســت .در ادامــه نگارنــده از منظ ــر امــام
عل ــي (ع) بــه معرف ــي شــخصيت همس ــر گ رام ــي ايشــان پرداختــه
و چگونگــي ازدواج آن دو بــا هــم و نيــز گوشــههايي از زندگانــي
آن دو در كنــار هــم را توصي ــف نمــوده اســت .نويس ــنده در همي ــن
زمينــه بــه برخ ــي از صفــات فاطمــه زه ـرا (س) از زبــان امام عل ــي (ع)
ماننــد تــاش و زحمــت او در خانــه ،قناعــت و زهــد وي ،مظلوميت و
حقاني ــت ايشــان ،روابط صميمي ايشــان با امي رالمؤمني ــن در منزل و
مصايب ايشــان اشــاره نمــوده و چگونگي رحلــت و شــهادت آن بانوي
بــزرگ را از زبــان امــام عل ــي (ع) بي ــان ك ــرده اســت .چ راکــه ،نویس ــنده،
معتقــد اســت ب راى ترس ــیم چهره ملكوت ــى ُدخت رســول خـدا (ص)
و تبیی ــن ابعــاد شــخصیت بىنظی ــر زه ـراى اطهر (س) كس ــى بهتر
از همس ــر وی ،امی رالمومنی ــن(ع) ،نمىتوانــد لب به ســخن بگشــاید.
امی رالمومنی ــن (ع) از عمــق ایمــان و صفــاى دل فاطمــه (س) خب ــر
داشــت و اوج گرفتــن وى را در آســمان معرفــت شــاهد بــود و از تالطم
امــواج محبــت در ســینه دریایــى زهــرا (س) حکایتهــا داشــت.
امی رالمومنیــن (ع) عظمــت روح زهــرا را مىشــناخت و تعظیــم
مالئكــه بــزرگ اله ــى را مشــاهده ك ــرده بــود و ب ــر خــود م یبالی ــد که
همس ــرى همچــون زه ـرا دارد.
فهرســت تفصیل ــی مجموعــه حاضر از  40بخش تشــکیل شــده
اســت کــه عبارتنــد از« :چ را فاطمــه(س) را فاطمه نامی دند؟ ،بشــارتی
بــه دوســتداران فاطمــه(س) ،محب ــوب حبی ــب خـدا ،برگزیــده زنــان
جهانیــان ،بهت ریــن زنــان جهانیــان ،ســرور زنــان اهــل بهشــت،
خشــم خ ـدا ب ـرای خشــم فاطم ـه! ،مغف ــرت ،پــاداش صل ـوات ب ــر
فاطمــه(س) ،حضــور فاطمــه(س) در مباهلــه ،بانــوی پاکــی و
طهــارت ،بانــوی س ــر تــا پــا حی ــا ،حفــظ ح ریمهــا بی ــن زنــان و
م ــردان ،پاســخ منف ــی بــه خواســتگاران فاطمــه(س) ،خواســتگاری
امی رالمؤمنی ــن(ع) از فاطمــه زه ـرا(س) ،پاســخ مثب ــت فاطمــه(س)،
م راســم عقــد فاطمــه(س) ،عقــد فاطمــه(س) در آســمانها ،ف ــروش
یــک زره هزینــه ازدواج ،ل ـوازم خ ری ـداری شــده ب ـرای خانــه ع ــروس،
دوران نامــزدی ،م راســم عروســی ،حضــور رســول خــدا(ص) در
منــزل فاطمــه(س) ،صمیمانــه ت ریــن روابــط بی ــن امی رالمؤمنین(ع)
و فاطمــه(س) ،کار طاقــتفرســای منــزل! ،کمــک امی رالمؤمنین(ع)
تجمــات ،لبهــای خن ـدان فاطمــه(س)
در کار منــزل ،پرهی ــز از ّ
در کنــار بس ــتر ارتحــال رســول خـدا(ص) ،شــعری از فاطمــه(س) در
کنــار قبر پــدر ،داســتان تلخ فــدک ،تس ـ ّ
ـای خاطر فاطمــه(س) در
ج ریــان فــدک ،مظلومی ــت فاطمــه(س) ،وصیتهای فاطمــه(س) در
واپس ــین ســاعات عم ر ،لحظه شــهادت فاطمــه(س) ،هنگام غس ــل
و خاکس ــپاری فاطمــه(س) ،ســخنی بــا رســول خـدا(ص) ،م رثی ــهای
پ ــس از بازگشــت بــه منــزل ،س ــرودهای ب ــر س ــر قب ــر فاطمــه (س)،
مالقــات فاطمــه (س) بــا رســول خ ـدا(ص) در روز قیامــت ،عب ــور
فاطمــه(س) از ص ـراط و فاطمی ــون در قیامــت».

صحيفه نور امام خميني (ره)

امام خمینــی(س) در ســخن رانی خــود در روز  18آبان
(صحیفــه امام ،ج  ،4ص )428 -420 :به همین دســت و پا
زدنهای رژیم اشاره می کنند و می فرمایند :حاال یک راه دیگری
پیش گرفتند .و آن اینکه آنهایی که دیروز با او شــریک جرم
بودند ،بعضی اشان دوازده سال ،سیزده سال در همۀ جنایاتی
که شاه کرده اســت شــریک بودند ،حاال به عنوان اینکه آن
خیانت کرده و جرم کرده است گرفته اند .آن شریک را گرفته
اند که این شــریک محفوظ بماند.(ر .ک .صحیفه امام؛ ج،4
ص )420امام خمینی(س) در ســخن رانی بر این نکته تأکید
دارند که دستگیرشدگان« ،شریکهای جرم شاه» هستند .یکی
از دستگیرشدگان ،امیرعباس هویدا ،مردی است که  13سال
یعنی از تاریخ  7بهمن  1343ســمت نخســت وزیری شاه را
داشته است.
به موجب اســناد ســاواک ،هویدا یکی از عناصر کلیدی
تشــکیالت ف راماســونری در ای ران و عضو لژهــای «ته ران»،
«مولوی»« ،الیت»« ،کوروش» ،و «لژ بزرگ ای ران» بوده اســت.
در دولت هویدا ،ف راموسونهایی نظیر ناصر یگانه ،جواد منصور،
حســن زاهدی ،منوچهر پرتو ،مجید رهنما ،فتح ّ
الل ستوده،
مهرداد پهلبد ،ایرج وحیدی و هوشــنگ انصاری ،که هر یک
رسماً عضو لژهای ف راماسونری وابسته به تشکیالت ف راماسونی
و صهیونیسم جهانی بودند ،حضور داشتند( .اعت رافات ژن رال،
ص  ) 392بی دلیل نیست که در زمان صدارت هویدا ،ای ران به
صورت یکی از متحدین اس رائیل درآمد.
در یکی از گزارشهای ســاواک ،دربارۀ رمز موفقیت هویدا،
آمده است« :هویدا چه در حزب و چه در ف راکسیون پارلمانی
هرگز از خود اظهار عقیدۀ مثبت و یا منفی نمی کند و ب رای
همه کس روشن است که شاهنشاه شخصاً ادارۀ امور مملکت
را برعهده دارنــد ،و وجود یا عدم وجود آقای هویدا ،تأثیری در
تغییر ب رنامه ها ندارد( ».اعت رافات ژن رال ،ص ( ) 397ر.ک .چگونه
امام سیاست های شاه را نقش بر آب کرد)

جاذبه هاي گردشگري
مسجد پیر باال مزار همسر حضرت نوح(ع)

یک ــی دیگ ــر از جاهــای دیدن ــی شــهر م رند کــه نام دیگ ــر آن،
مس ــجد بــازار م یباشــد کــه قبر همس ــر حض ــرت نــوح(ع) را در
خود جــای داده اســت.
قدمــت مس ــجد پی ــر بــاال بــه دوره قاجــار برم یگ ــردد کــه
بــا گذشــت زمــان برخــی از قســمتهای آن تخ ریــب شــده
بــود .بعدهــا بــا حفــظ ارزشهــای بافــت تاریخ ــی ،تغیی ـرات و
بازســازیهای اساســی در ایــن مس ــجد رخ داده کــه جلــوهای
زیبای ــی بــه آن بخش ــیده و باعث شــده طرفـداران و گردشــگ ران
بس ــیاری ب ـرای دیــدن ایــن بنــای تاریخ ــی بــه م رنــد بیاینــد.
ایــن مس ــجد ب رای مس ــیحیان و ارامنــه اهمیت باالی ــی دارد و
گفتــه م یشــود قب ــر همس ــر حض ــرت نــوح نی ــز در ایــن مکان
جــای گرفته اســت.
مس ــاحت بنــای مس ــجد پی ــر بــاال حــدود 600مت ــر م ربــع
مــی باشــد و کتیبــه هــای موجــود در مســجد ،از قدمتــی
بس ــیار طوالن ــی ایــن آثــار خب ــر م ــی دهنــد.
هرچنــد کــه ایــن بنــا دســتخوش تغیی ـرات فروان ــی شــده و
ف ــرم و شــکل اولی ــه خــود را از دســت داده اســت ،امــا همچنــان
بــه عن ـوان یــک اث ــر باســتانی ارزشــمند و دیدن ــی بــا ســتون
هــای گــچ ب ــری شــده و ســقف هــای هالل ــی شــکل کــه بــا
آج ــر هــای کوچــک تزیی ــن شــده انــد ،در شهرســتان م رنــد و
روســتاهای اط ـراف م رنــد م ــی تــازد.
وجــود ســتونهای متعــدد ،نمــای آج ــری ،طاقهــای بلنــد،
کتیب ههــای زیب ــا کــه در بــاالی مح ـراب و س ــردر ورودی اصل ــی
مســجد قــرار گرفتهانــد ،نمایــی شــگفتانگیزی را در نــوع
خــود ایجــاد کردهانــد کــه باعــث شــده ایــن مــکان مقــدس در
فهرســت آثــار مل ــی ای ـران نی ــز بــه ثب ــت برســد.
گفتــه م ــی شــود ،این محــل در گذشــته ،می زبان گردشــگ ران
بس ــیاری از ارامنــه و مس ــیحیان بــوده اســت کــه متولی ــان ام ــر
بــا کم ــی س ــرمایه گـذاری و احی ــا ،م ــی تواننــد این محــل را به
یک مــکان گردشــگری مذهب ــی تبدیــل کنند.
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