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خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه آمریـکا بـرای نگه داشـتن 
براندازانـه  اقدامـات  بـه  خـود،  جانبـه  همـه  فشـارهای  شـیرازه 
هچنیـن اسـتمرار فشـارهای تحریمـی عمـل می کنـد، گفتنـد: 
همـه ایـن کارهـا به ایـن خاطر اسـت تا انقـاب اسـامی را برای 

دسـت کشـیدن از اسـتراتژی منطقـه ای خـود  وادار کنـد.
سـیدمحمدعلی  والمسـلمین  حجت االسـام  حضـرت 
آل هاشـم در خطبه هـای نمـاز عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـز 
 کـه بـا حضـور پرشـکوه نمازگـزاران در مصـای اعظـم حضـرت

 امـام خمینـی )ره( تبریز برگـزار و طبق روال هفته های گذشـته 
بـه صـورت مسـتقیم از شـبکه سراسـری سـیما پخش می شـد، 
اظهـار کردنـد:  رهبـر فرزانـه انقـاب در دیـدار با دانش آمـوزان به 
یـک نکتـه مهم اشـاره کردند و فرمودنـد که اتفاقـات اخیر جنگ 

ترکیبـی بود نه صرفـا اغتشاشـات خیابانی. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا بیـان اینکـه 
آمریـکا برای نگه داشـتن شـیرازه فشـارهای همه جانبـه خود هم 
بـه اقدامـات براندازانـه خـود و هـم اسـتمرار فشـارهای تحریمـی 
خـود عمـل می کنـد، گفتنـد: همـه ایـن کارهـا بـه ایـن خاطـر 
اسـت تـا انقـاب اسـامی را بـرای دسـت کشـیدن  از اسـتراتژی 

منطقـه ای خـود  وادار کنـد. 
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: نگه داشـتن چاقـوی دو لبه 
کـه هـم برانـدازی در دسـتور کار قرار و هـم فشـار و تحریم برای 
امتیازگیـری در موضـوع برجـام از اهـداف اصلی اسـتکبار جهانی 

است. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان خاطرنشـان کردنـد:  

اسـناد و مـواردی  برای اختصـاص بودجه ۵۳ میلیـون دالری برای 
راه انـدازی رسـانه تصویـری  و شـکل گیری یک جنـگ ترکیبی در 

ایران توسـط آمریکا افشـا شـده اسـت.  
خطیـب جمعـه تبریـز با اشـاره بـر ایجـاد ناآرامی و اغتشـاش 
توسـط آمریـکا در ایـران گفتند: سیسـتم سیاسـی پویـا امکان و 
ظرفیـت گفتگو دارد و الزمه آن آرامش اسـت و اغتشاشـات امکان 
اصـاح و روزآمدسـازی را می گیـرد و ناآرامـی و اغتشـاش قتلـگاه 

حرکـت به جلو اسـت. 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان یـادآور شـدند: البتـه اتفاقـات 
مبارکـی در برخـی دانشـگاه های اسـتان شـکل گرفتـه اسـت و 
دانشـجویان بـه ضـرورت گفتگـو رسـیده اند کـه متاسـفانه اگـر 
مـا سـر وقـت بـه تذکـرات رهبـری توجـه می کردیـم امـروز ایـن 

مشـکات را نداشـتیم. 
آشـنا  آمریـکا  خیانت هـای  بـا  همـه  دادنـد:  ادامـه  ایشـان 
گروه هـای  از  انقـاب  اول  در  حمایت هایـی  چـه  کـه  هسـتید 
تجزیه طلـب انجـام دادنـد و در کودتـای نـوژه همـدان حمایـت 
از تروریسـت  کردنـد، ۱۷ هـزار شـهید تـرور داریـم،  از صـدام 
وحشـی حمایـت کردنـد، هواپیمایمـان را سـاقط کردنـد و ملت 
از  دادنـد  انجـام  را  تحریم هـا  شـدیدترین  و  کردنـد  تحریـم  را 
آشـوبگران حمایت کردند و  سـردار دل ها را به شـهادت رسـانده 
و بـه آن افتخـار کردنـد؛ میلیون هـا دالر اموال ملـت ما را حبس 

کردند. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودنـد: همـه ما 
خیانـت و  جنایـت و خباثـت آمریکا علیه خودمـان را می دانیم و 
ایـن مبـارزه نه تنها از سـال ۵۸ بلکه از ۲۸ مرداد سـال ۳۲ اسـت 

کـه با مـا دشـمنی کردند. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان متذکـر شـدند:  امـروز مدیـر 
و مسـوول خدمـت صادقانـه  و جهـادی بـرای مـردم  را در پیـش 
بگیرنـد و در حـوزه مسـووالن صرفا شـعار کفایت نمی کند، شـان 

مسـوول حمایت اسـت. 
امـام جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد:  ای کسـانی که شـعارهای 
انحرافـی می دهیـد، بیاییـد مصـا را ببینیـد، ایـن راهپیمایـی 
تبریزی هـا را ببینیـد، حضـور دانش آمـوزان را دیدیـد؟ خجالـت 

کشیدید؟
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان گفتنـد: آذربایجـان 
همیشـه عـاج واقعـه را قبـل از وقـوع انجـام می دهـد. تعـداد 
کثیـری از اقشـار مـردم را ببینیـد، همـه در خدمـت انقـاب و 
نظـام و با همان شـعار همیشـگی خـود » بیز اولماغـا حاضیریخ، 

خامنـه ای سـربازییخ« پیـش مـی رود. 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره بـر اینکه 
۱۴ آبـان روز فرهنـگ عمومـی اسـت، گفتند: مهندسـی فرهنگی 
یـک ضـرورت انکارناپذیـر اسـت، مهندسـی فرهنگـی بـه مثابـه 
باغبانـی اسـت و باغبـان بـه هنـگام وقتـش نهـال کاشـته و در 
زمانـش آبیـاری و هـرز و سم پاشـی و میوه چینـی می کنـد. بایـد 
فضـای فرهنگـی کشـور را باغبانـی کـرد و دسـت انـدرکاران بـه 
فکـر باغبانـی و برنامه هـای اثرگـذار باشـند و تنها گـزارش و آمار 

بـه مافـوق ندهند.  
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان گفتنـد: ۱۳ آبان روز 
مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی و بیانگـر سـه واقعـه مهم اسـت؛ در 

رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در آسـتانه ۱۳ آبـان، روز ملی مبارزه با اسـتکبار 
جهانـی در دیـدار پرشـور صدها تـن از دانش آموزان، ۱۳ آبان را تجسـم شـرارت های 
آمریکا و آسـیب پذیری و امکان مغلوب شـدن آن خواندند و با اشاره به دروغ وقیحانه 
و بی شـرمانه آمریکایی ها در ابراز دلسـوزی برای ملت ایران گفتند: در جنگ ترکیبی 
چنـد هفتـه اخیـر، آمریکا، رژیم صهیونیسـتی بعضـی از قدرت هـای مـوذی اروپا و 
برخـی گروهک هـا، همه امکانـات خود را بـرای ضربـه زدن به ملت ایـران به میدان 

آوردنـد امـا ملـت به دهن بدخواهـان زد و آنها را ناکام گذاشـت.
آدینـه تبریـز بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی مقام معظـم رهبـری حضرت 
آیـت ا... خامنـه ای، سـیزدهم آبـان را روزی تاریخـی و تجربه آمـوز خواندند و گفتند: 
آمریکایی هـا و گرایش آمریکایـی از این روز مهم و تجمعات همدالنه و وحدت بخش 
آن، خشـمگین و اعصابشـان ُخرد می شـود چرا که این روز هم تجسـم شرارت های 
آمریـکا اسـت و هم تجسـم و اثبـات آسـیب پذیری و امکان مغلوب شـدن آمریکا.

ایشـان بـه سـخنرانی افشـاگرانه و تبعیـد امـام خمینـی در ۱۳ آبان ۴۳ اشـاره 
کردنـد و افزودنـد: امـام قانون »مصونیت چنـد ده هزار آمریکایی مسـتقر در ایران از 
تبعـات قضایـی جـرم و جنایت« را که به دسـتور محمدرضا پهلـوی در مجلِس آن 

روز تصویـب شـد، تحمـل نکـرد و به همین علت تبعید شـد.
حضـرت آیت ا... خامنه ای همچنین با اشـاره به کشـتار تعـدادی از دانش آموزان 
در مقابـل دانشـگاه تهـران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و هجوم دانشـجویان به سـفارت آمریکا 
در ۱۳ آبـان ۵۸ گفتنـد: در آن هجـوم اسـناد فراوانی از خیانت هـا، دخالت ها و غارت 
منابـع ایـران به دسـت دولت آمریـکا در رژیم ستم شـاهی و نیز توطئه های مختلف 
آنهـا علیـه انقـاب اسـامی به دسـت آمـد که بـا وجود تأکیـد بر گنجانده شـدن 

مضامین آنها در کتاب های درسـی، متأسـفانه این کار انجام نشـده اسـت.
رهبـر انقـاب اصـرار آمریکایی هـا بـر »آغاز چالـش میان ملـت ایـران و آمریکا 
به واسـطه هجـوم بـه النـه جاسوسـی« را دروغـی بـزرگ برشـمردند و افزودنـد: این 
چالـش در ۲۸ مـرداد ۱۳۳۲ و هنگامـی آغـاز شـد کـه آمریـکا به کمـک انگلیس، 

حکومـت ملـی مصـدق را بـا کودتایـی ننگین سـرنگون کرد.
ایشـان دکتـر مصـدق را فردی خوش بیـن و دارای اعتمـاد به آمریـکا خواندند و 
گفتنـد: او نـه حجت االسـام بود نه ادعای اسـام خواهی داشـت فقـط جرمش این 
بـود کـه می گفـت نفـت ایـران باید دسـت ملـت ایران باشـد نـه انگلیسـی ها، اما 
آمریکایی هـا بـه خاطر منافعشـان حتی این فـرد را هم تحمل نکردنـد و بر خاف 
انتظـارِ مصـدق برای کمک آمریکا، از پشـت بـه او خنجر زدند و با خـرج کردن پول 

و کمـک برخی خائنیـن و اراذل و اوباش سـرنگونش کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای سـخنان این روزهای سیاسـتمداران آمریکایـی را درباره 
طرفـداری از ملـت ایـران، اوج بی شـرمی و ریـاکاری خواندنـد و بـا طرح یک پرسـش 
خطـاب بـه آنهـا گفتنـد: آیـا کاری علیه ملت ایران هسـت کـه شـما در این چهار 
دهـه توانایـی انجام آن را داشـته اید اما انجام نداده باشـید؟ اگر هم کاری مثل جنگ 
مسـتقیم نظامی انجـام نداده اید، یا نمی توانسـتید و یـا از جوانان ایرانی ترسـیده اید.

رهبـر انقـاب در مـرور جنایـات آمریـکا بعـد از پیـروزی انقـاب، بـه حمایـت 
واشـنگتن از گروه هـای تجزیه طلـب در اوایـل انقـاب، کودتـای پایـگاه شـهید نوژه 
همدان،  حمایت از تروریسـم کور منافقین که منجر به هزاران شـهید در گوشـه و 
کنار کشـور شـد، حمایت همه جانبه از صدام در جنگ تحمیلی، حمله  موشـکی 
و سـرنگونی هواپیمای مسـافربری ایران در آسمان خلیج فارس و شهادت حدود ۳۰۰ 
نفـر، بی حیایـی در تجلیل از ژنـراِل فرمانده نـاوی که به این هواپیمای مسـافربری 
شـلیک کـرد، تحریـم ملت ایـران از سـال اول پیـروزی انقـاب، اعمال شـدید ترین 
تحریم هـای تاریـخ در سـال های اخیـر و حمایـت از آشـوب و فتنـه در ایران اشـاره 
کردنـد و گفتنـد: در سـال ۸۸ و در حالی کـه اوبامـا قبلـش بـرای ما نامه دوسـتی 
نوشـته بود، آمریکایی ها به صراحت از فتنه اعام حمایت کردند تا شـاید بتوانند از 

ایـن طریق جمهـوری اسـامی را از بین ببرند.
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای به شـهادت رسـاندن سـردار و قهرمان ملـی ایرانیان 
و قهرمـان منطقـه حاج قاسـم سـلیمانی و افتخار کردن بـه این جنایـت را از دیگر 
پلیدی هـای آمریـکا برشـمردند و خطاب به آنها گفتند: شـما از قاتان دانشـمندان 
هسـته ای ما یعنی صهیونیسـت ها اعام حمایت کردید و با حبس میلیاردها دالر 
از امـوال ملـت ایران در آمریکا و دیگر کشـورها، ملت ایران را از اسـتفاده از دارایی های 

خـود برای کاهش مشـکات محـروم کرده اید.
ایشـان افزودنـد: در بیشـتر حـوادث ضد ایرانی نیز ردپای شـما معلوم اسـت آن 
وقـت بـا وقاحت تمام، دروغ می گویید و ادعا می کنید دلسـوز ملت ایران هسـتیم؟ 
البتـه بـه کوری چشـم شـما ملت ایران بسـیاری از ایـن دشـمنی ها را خنثی کرده 

است.
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای گفتنـد: البتـه برخـی حـوادث را ما هرگـز فراموش 
نمی کنیم و درباره شـهادت سـلیمانی پای حرفی که زده ایم ایسـتاده ایم و در وقت 

خـودش بـه آن عمل خواهد شـد.
رهبـر انقـاب اسـامی، آمریـکای امـروز را همان آمریـکای دیـروز و آمریکای ۲۸ 
مرداد و آمریکای حامی صدام دانسـتند و گفتند: البته شـیوه اعمال دشـمنی آنها 
بـا گذشـته دارای تفاوت هایـی اسـت و پیچیده تر شـده اسـت ولی ما بـه جوانان و 
دسـت اندرکاران خـود اعتمـاد داریـم و می دانیـم کـه می تواننـد بر این شـیوه های 

پیچیـده فائق بیاینـد و باید کاماً هوشـیار بود.
ایشـان یکـی دیگـر از تفاوت های آمریکای دیـروز و آمریکای امـروز را، اتفاق نظر 
بسـیاری از تحلیل گـران سیاسـی دنیا مبنـی بر رونـد رو به افول آمریکا دانسـتند 
و افزودنـد: نشـانه های ایـن افـول آشـکار را می توان در مشـکات بی سـابقه داخلی 
آمریـکا در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و اخاقی تا اختافات و دو دسـتگی های 

خونیـن داخلِی آمریکا مشـاهده کرد.
رهبر انقاب اسـامی یکی دیگر از نشـانه های افول آمریکا را خطای محاسباتی 
آمریـکا در مسـائل دنیا برشـمردند و گفتنـد: یک نمونه از این خطای محاسـباتی، 
حملـه ۲۰ سـال قبـل آمریـکا به افغانسـتان بـرای ریشـه کنی طالبان اسـت که با 
جنایات و کشـتار فراوانی همراه بود اما بعد از ۲۰ سـال به دلیل بدفهمی مسـائل، 

مجبور به خروج از افغانسـتان شـدند و این کشـور را تقدیـم طالبان کردند.
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای حملـه بـه عـراق و ناکامـی در رسـیدن بـه اهـداف 
مـورد نظـر را نمونه دیگـری از خطای محاسـباتی آمریکایی هـا خواندنـد و افزودند: 

ملت
 بدخواهان

 را ناکام گذاشت

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

ادامه در صفحه ۳

 تحریم و اغتشاش دو لبه یک قیچی هستند
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اهم بازديد و ديدارهاي مردمي  نماينده ولي فقيه   در آذربايجان شرقي در هفته جاری

فرازی از وصیت نامه شهدا

اجرای سرود در روز ۱۳ آبان توسط گروه سرود آبشار دانش آموزی 
در صحن مصلی اعظم حضرت امام )ره( تبريز

ملت بدخواهان را ناکام گذاشت
آمریکایی ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایی و یا وابسـتگان به خود بودند و شـرایط 
کنونی عراق و حضور سیاسـتمداران عراقی در رأس کار با انتخابات هیچگاه مورد نظر آنها 

نبـود امـا در اینجا هم شکسـت خوردند.
ایشـان شکسـت آمریـکا در سـوریه و در لبنان بـه ویژه در قضیـه اخیر تعیین خطوط 
گازی را نمونه های دیگری از ناکامی  به دلیل خطای محاسـباتی برشـمردند و خاطرنشـان 
کردنـد: یکـی دیگـر از نشـانه های انحطـاط آمریـکا، رأی مـردم بـه افرادی همچـون رئیس 
جمهـور فعلی و رئیس جمهور قبلی اسـت. در دوره قبـل رئیس جمهوری همچون ترامپ 
انتخـاب  شـد که همـه او را دیوانه می دانسـتند و در دوره فعلی نیز رئیس جمهوری بر سـر 

کار می آیـد که همـه، وضعیـت او را می دانند.
رهبـر انقـاب اسـامی ایـن مـوارد را دلیل انحطاط یک تمدن دانسـتند و بـا تأکید بر 
اینکـه بسـیاری از قدرت هـای غربی از این جهات شـبیه آمریکا هسـتند گفتنـد: انحطاط 
اخاقـی و پسـتی و جنایـت از این باالتر که غربی ها در رسـانه های خـود آموزش تخریب و 

اغتشـاش و آمـوزش سـاخت بطری های آتـش زا و بمب دسـتی می دهند؟
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای با اشـاره به نقش آشـکار آمریـکا در اغتشاشـات چند هفته 
اخیـر در کشـور افزودنـد: اطاعیـه مشـترک وزارت اطاعات و سـازمان اطاعات سـپاه درباره 
اغتشـاش ها حاوی اطاعات و کشـفیات مهمی بود و نشـان می دهد دشـمن برای تهران و 

شـهرهای بـزرگ و کوچـک برنامه ریزی کـرده بود و طراحی داشـت.
ایشـان حضـور برخـی نوجوانـان و جوانـان در کـف میـدان را ظاهـر قضیه دانسـتند و 
خاطرنشـان کردنـد: این هـا بچه هـای خودمـان هسـتند و مـا با اینهـا بحثـی نداریم چون 
بـه دلیـل برخـی احساسـات و بی دقتی هـا در مسـائل وارد میدان شـدند، اما مهم صحنه 

گردانـان اصلی هسـتند کـه با نقشـه و برنامه وارد شـدند.
رهبـر انقاب اسـامی، مسـئولین بخش هـای مختلف به ویژه مسـئولین سیاسـی و 
اقتصـادی و آحـاد مـردم و بـه خصوص جوانـان را به توجه ویژه و هوشـیاری در قبال صحنه 
گردانـان اصلـی و طراحی هـا و برنامه هـای آنهـا فراخواندنـد و گفتنـد: البتـه دسـتگاه های 
اطاعاتـی بـه ایـن موضـوع توجـه دارنـد و هوشـیار هسـتند. طـرح و برنامه هم این اسـت 
کـه شـاید بتوانند کاری کنند تا عقیـده ملت ایران همانند عقیده سـران انگلیس و آمریکا 
شـود و ملـت را همـراه خـود کننـد اما ملت ایـران واقعاً بـر دهـان آنهـا زد و از این پس هم 

زد. خواهد 
حضـرت آیـت ا... خامنه ای خاطرنشـان کردند: کسـانی هم بودند که با طراحی و نقشـه 
وارد میـدان شـدند و بـا دسـتگاه های خارجـی مرتبط بودنـد و مرتکب جنایت شـدند این 

موضوع بسـیار مهمی اسـت کـه باید بـه آن توجه ویژه شـود.
ایشـان قضیه شـاهچراغ و کشـتار مـردم و کـودکان را جنایتی بـزرگ خواندند و گفتند: 
پسـربچه های دانش آمـوزی که در این حادثه به شـهادت رسـیدند چه گناهی کـرده بودند؟ 

پسـر بچـه ای کـه در ایـن جنایـت،  پدر و مـادر و بـرادر خـود را از دسـت داد و دچار چنین 
غـم بزرگـی شـد، چـه گناهی کرده اسـت؟ آن طلبـه جوان و متدیـن و حزب اللهـی، آرمان 
عزیـز کـه در تهران زیر شـکنجه به شـهادت رسـید و پیکـر او را در خیابان رهـا کردند، چه 

گناهی کـرده بود؟
رهبـر انقـاب اسـامی افزودند: افرادی کـه این جنایت ها را انجام می دهند چه کسـانی 
هسـتند و از کجـا دسـتور می گیرنـد؟ البته این ها قطعـاً بچه ها و جوان های ما نیسـتند، 
بایـد عامان این جنایت ها شناسـایی شـوند و هر کسـی کـه ثابت شـود در این جنایت ها 

همکاری داشـته اسـت، بدون تردید مجازات خواهد شـد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشـاره به سـکوت مدعیان حقوق بشـر در قبال این جنایات،  
خاطرنشـان کردنـد: چـرا این مدعیـان حادثه شـیراز را محکوم نکردنـد و یک قضیه خاف 
واقـع و دروغ را هـزاران بـار در سـکوهای خود در اینترنـت تکرار می کنند، اما نام »آرشـام« را 

ممنـوع می کننـد؟ آیا این مدعیان واقعاً طرفدار حقوق بشـر هسـتند؟
رهبـر انقاب اسـامی در ادامـه نوجوانان و جوانان را خطاب قـرار دادند و گفتند: نوجوان 
و جـوان امـروز بر خـاف نوجوان و جوان قدیم یک عنصر بالـغ و عاقل و خردمند و صاحب 
فکـر و تحلیل اسـت و این به برکت انقاب اسـامی به وجود آمده اسـت زیرا قبـل از انقاب 
جوانان آنقدر سـرگرم مسـائل بیهوده و شـهوت رانی بودند که امکان توجه به مسـائل اصلی 

کشور وجود نداشت.
ایشـان تأکیـد کردند: این حقیقت یعنی ذهن فعـال نوجوان و جوان امـروزی و صاحب 
تحلیـل و فکـر بـودِن او را دشـمن هـم متوجه اسـت و برای مقابلـه بـا آن از طریق تولید و 

تکـرار حجـم عظیم محتـوای دروغ در شـبکه های مجازی اقـدام می کند.
رهبـر انقاب اسـامی با اشـاره به انبـوه محتواهای دروغ، تهمت و سـخنان انحرافی که 
بـرای ذهـن فعـال جوانـان تهیه می شـود،  گفتنـد: تأکیـد مکـرر و چندین باره بـر جهاد 
تبییـن به همین علت اسـت و  قبل از اینکه دشـمن محتـوای دروغ و انحرافی تولید کند 

بایـد محتواهای حقیقـی و صحیح در داخل تولید شـود.
حضـرت آیـت ا... خامنه ای افزودند: به مسـئولین رسـانه ها و امـور ارتباطات می گویم که 
در زمینـه تولیـد محتوا و جهاد تبیین و برنامه ریزی برای آن احسـاس مسـئولیت کنید و 
درک کنیـد کـه چـرا دشـمن بر روی برخی کلمات و اسـامی حسـاس اسـت و جلوی آنها 

می گیرد. را 
رهبـر انقـاب، جوانان را به احسـاس مسـئولیت در مقابـل بمباران پرحجـم و پرتکرار 
ذهـن جـوان ایرانـی بـا مطالـب دروغ، فراخواندنـد و گفتنـد: در مقابـل این برنامه  دشـمن 
احسـاس مسـئولیت کنیـد و برای تشـخیص حقیقت و حـرف درسـت از دروغ تاش کنید.

ایشـان افزودند: افرادی را هم که معاند نیسـتند اما بر اثر غفلت یا بدفهمی و شـنیدن 
مطالب نادرسـت در رسـانه ها با دشـمن هم صدایی می کنند، بدون دعوا کردن و با نوشـتن 

و پیام دادن و اسـتدالل، مراقبت و ارشاد کنید.

آمریکا در 245 سال تاسیس خود 
در 227 جنگ راه انداخته است

 خبرنگار آدینه تبریز:
ــاع گفــت: آمریکایی هــا  ــی وزارت دف ــی سیاس جانشــین ســازمان عقیدت
ــده اند و  ــدار ش ــا بی ــت، ملت ه ــته اس ــیانه گری گذش ــد  دوران  وحش بدانن
ــد کشــید. ــز محاکمــه خواهن ــه می ــکا را ب ــران آمری ــه زودی س ــا ب ملت ه

 حجت االســام والمســلمین علــی شــیرازی در ســخنرانی راهپیمایــی ۱۳ 
ــه در  ــتم ک ــاکر هس ــدا را ش ــار داشــت: خ ــا اظه ــع تبریزی ه ــان و در جم آب
ــرای بنــده  صحنــه بــزرگ و در جمــع شــما مــردم عزیــز تبریــز هســتم و  ب
جــای خرســندی اســت کــه امــروز هــم دوشــادوش ایــن مــردم در راهپیمایــی 

حضــور داشــته ام. 
ــه  ــران را در دو آی ــه پیامب ــف هم ــرآن تکلی ــه ق ــر اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای دو تکلیــف  مشــخص کــرده اســت، گفــت: همــه پیغمبــران و اولیــا ب
آمده انــد، اولیــن تکلیــف دعــوت بــه بندگــی اســت، یکــی از شــاخص های 

ــی تکلیــف اســت.  اصل
شــیرازی ادامــه داد: بایــد بپذیریــم کــه همــه مــا امــر و نهــی الهــی را در 

زندگــی خــود اجــرا و فرمــان اولیــا و پیغمبــر در زندگــی اجــرا کنیــم. 
وی بــه دومیــن تکلیــف پیامبــران کــه اجتنــاب از طاغــوت اســت اشــاره و 
گفــت: قــرآن تبعیــت از طاغوت را ممنوع کــرده و مبــارزه بــا آن را واجب کرده 

اســت؛ اســاس خلقــت، بندگی اســت. 
ــر اینکــه  جانشــین ســازمان عقیدتــی سیاســی وزارت دفــاع بــا تاکیــد ب
کفــار زیــر چتــر طاغــوت اســت، گفــت: کســانی کــه ایمــان آورده انــد خــدا 
سرپرســت آنهاســت. وجــه تمایز فرهنگ اســامی، اســام ناب محمــدی)ص( 
بــا فرهنــگ طاغــوت یــا فرهنــگ غــرب در ایــن اســت کــه فرهنــگ غــرب 
انســان را بــه ظلمــت دعــوت می کنــد و  تحــت ســلطه و ســیطره اســتکبار 

ــی فرهنــگ اســامی بــه روشــنایی می کشــاند.  ــی می  کشــاند ول جهان
وی بــا بیــان اینکــه فرهنگ طاغــوت ذلیل کننده اســت و  امــام رحمت اهلل 
بــا تکیــه بــر قــرآن در مقابــل ایــن فرهنــگ ایســتاد، گفــت: امام رحمــت اهلل 
بــا شــاه مبــارزه نکــرد بلکــه بــا بزرگتــر او کــه آمریــکا و رئیس طاغوت اســت 

مبــارزه کــرد. نــوک شمشــیر تیــز امــام به ســمت آمریــکا بود. 
شــیرازی افــزود: جداســاختن ملت هــا از دیــن الهــی و از راه مســتقیم خــدا 

از کارهــای آمریــکا و اســتکبار جهانــی بود. 
جانشــین ســازمان عقیدتــی سیاســی وزارت دفــاع بــا بیــان اینکــه آمریکا 
ســردمدار اســتکبار جهانــی اســت، ادامــه داد: بزرگتریــن جنایت هــا در تاریــخ 
بــه دســت طاغوت هــا و مســتکبرین شــکل گرفتــه اســت. االن بــه وضعیت 

آمریــکا در جهــان نــگاه کنیــد! االن روز مبــارزه بــا هــر طاغوتــی اســت. 
ــا و  ــواع جنایت ه ــر ان ــردمداران کاخ ســفید مظه ــان اینکــه س ــا بی وی ب
وحشــی گری هســتند، گفــت: در طــول ۲۴۵ ســال ســردمداران ۲۲۷ جنــگ 
در دنیــا راه انداخته انــد. یعنــی ســالی یــک جنــگ بــا چنــد صــد کشــتار در 
جهــان ایجــاد کرده انــد، بطــور مثــال آمریــکا در هیروشــیما و ناکازاکــی ۳۰۰ 

هــزار نفــر را کشــتند؛ همیــن مدعیــان حقــوق بشــر. 
جانشــین ســازمان عقیدتــی سیاســی وزارت دفــاع متذکــر شــد: آمریــکا 
ــد  دوران   ــا بدانن ــدد. آمریکایی ه ــود را ببن ــای خ ــد زرادخانه ه راســت می گوی
وحشــیانه گری گذشــته اســت، ملت هــا بیــدار شــده اند و ملت هــا بــه زودی 

ســران آمریــکا را بــه میــز محاکمــه خواهند کشــید. 
 وی ادامــه داد: آمریــکا در جنــگ اول عــراق، فقــط ۵۰۰ هــزار نفــر کــودک 
ــه ســقوط صــدام شــد، دو  میلیــون  کشــت و در جنــگ دوم کــه منجــر ب

انســان مظلــوم را کشــت. 
شــیرازی گفــت: آمریــکا در جنگ افغانســتان یک میلیون انســان کشــته 

اســت؛ ایــن فقــط آمــار ویرانــی اســت کــه آمریــکا ایجــاد کرده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: آمریــکا الزم نیســت حکومــت مــا را بازخواســت کند 
چراکــه ایــن ماییــم کــه باید جلــوی آنهــا بایســتیم و آنهــا را محاکمه کنیم 

و ان شــااهلل جمهــوری اســامی همیــن کار را خواهــد کرد. 
جانشــین ســازمان عقیدتــی سیاســی وزارت دفــاع بــا بیــان اینکــه ایــن 
مدعیــان حقــوق بشــر بــه مــردم آمریــکا هــم رحــم نکردنــد، افــزود: تنهــا در 
تاریــخ آمریــکا ۲۷ میلیون سرخپوســت توســط این شــیادها کشــته شــدند. 
ــا حمایــت از کودتــای ســوهارتو در اندونــزی ســه  وی ادامــه داد: آمریــکا ب
میلیــون اندوزیایــی کشــتند! بــه چــه جرمی؟ شــما چه کســی هســتید که 

همــه جــا وارد می شــوید. 
شــیرازی یــادآور شــد: آمریــکا همــان مدعیــان دموکراســی، ۵۰ حکومت را 

عــوض کردنــد و در مقابــل ملت هــا ایســتادند. 
جانشــین ســازمان عقیدتــی سیاســی وزارت دفــاع  تصریــح کــرد: بطــور 
کلــی آمریــکا بعد از جنــگ جهانــی دوم و به نام دموکراســی، سیاســت هایی 

را اتخــاذ کــرده کــه جــان بیــش از ۲۰ میلیــون نفــر را گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــر اینکــه آمریکایی هــا در دنیــای امــروز ۱۰۰ زندان دارنــد و دو 
نمونــه از آنهــا ابوغریــب و گوانتانامــو اســت، توضیــح داد: در کشــورهای دیگر 

ــد.  ــام می دهن ــا را انج ــن جنایت ه ــاخته اند و قبیح تری س
جانشــین ســازمان عقیدتــی سیاســی وزارت دفــاع خاطرنشــان کــرد: یک 
عــده انســان جاهــل در راس کاخ ســفید نشســته اند. یک جهــل قابــل فهــم 
ــی یــک جهــل مرکــب وحــود دارد و  ــرا می دانــد کــه نمی دانــد ول اســت زی

ســران کاخ ســفید جــزو اینهاســت و نمی داننــد کــه نمی داننــد. 
وی متذکــر شــد: آمریــکا ملــت ایــران و آذربایجــان را نشــناخته اند، اخیــرا  
ــدا  ــران ج ــان از ای ــردم آذربایج ــد م ــام کردن ــد اع ــای معان ــی احمق ه برخ
می شــوند. مــن اینجــا اعــام می کنــم بزرگتریــن ســهم در انقــاب اســامی 

را مــردم تبریــز دارد. 
شــیرازی گفــت: ســهم ملــت تبریــز از دیگر مناطق عظیم تــر و بزرگتر اســت. 
شــاید اگــر در چهلــم مــردم قــم اگــر مــردم تبریــز بــه پــا نمی خواســت ایــن 
انقــاب اوج  نمی گرفــت. ملــت تبریــز یــک ملــت فهیم اســت کــه عظیم ترین 

حرکــت در انقــاب را انجــام داده و ایــن خطــه دو شــهید محــراب دارد.
ــکر  ــتند؛ لش ــال ۵۶ هس ــردم س ــان م ــردم هم ــن م ــرد: ای ــه ک وی اضاف
عاشــورای آذربایجــان بــه فرماندهــی باکــری در طــول جنگ حماســه آفرید و 

در مقابــل اســتکبار و دشــمنان ایســتاد. 
ــر اینکــه مــا از جــان می گذریــم، مــا را اگــر تکــه  ــا تاکیــد ب شــیرازی  ب
تکــه کنیــد، پــای والیــت و امــام خامنــه ای محکــم ایســتاده ایم، گفت: شــما 
مدعیــان حقــوق بشــر و دفــاع از زن بدانیــد کــه حمایتی کــه اســام از زندارد 
هیــچ مکتبــی نــدارد، نــگاه مکتــب غــرب نگاه ابــزاری و جســمی اســت ولی 
اســام همــان اســام اســت کــه پیامبــرش در زمــان زنــده بــه گــور کــردن 

دختــران، با ایســتادگی،زنان را نجــات داد. 

خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

ترورهای اخیر هم ریشه در توطئه های آمریکا دارد
ــر در اماکــن مقــدس از  ــه ترورهــای اخی امــام جمعــه موقــت مراغــه ب
جملــه شــاهچراغ و مســجدی در زاهــدان اشــاره و بیــان کــرد: ایــن ترورها هم 
در توطئــه اســتکبار جهانــی و در راس آن آمریــکا ریشــه دارد و بــا هیچ قانون 

و عرفی ســازگار نیســت.
حجت االســام حمیــد محمــدی راد در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن 
شهرســتان افــزود: حتــی کافــران هم بــه مراکــز فرهنگی و مذهبــی حرمت 
ــن  ــا ای ــا را می شــکنند و ب ــکاران حرمت ه ــن جنایت ــا ای ــل هســتند ام قای

اقدامــات ســخیف خودشــان را ذلیــل می کننــد.
ــدس  ــن مق ــن اماک ــت ای ــت و حرم ــه عظم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
شکســتنی نیســت، ادامــه داد: قداســت ایــن مکان هــا انســانی و بین المللی 
اســت تــا جایــی کــه طرفیــن جنگ هــای نظامــی هــم در ســطح دنیــا بــه 

ــد. ــوم  نمی آورن ــدس هج ــای مق مکان ه
وی ادامــه داد: جنایتــکاران طــرف جمهــوری اســامی امــروزه بــه آنچنــان 
قصــاوت قلبــی دچار هســتند که در شــرایط غیرجنگی هــم قوانین جنگی 
را رعایــت نمی کننــد و ایــن امــر بــا هیــچ دیــن و مســلکی ســازگار نیســت.

وی بــه واقعــه ۱۳ آبــان ســال ۱۳۵۷ شمســی نیــز اشــاره و بیــان کــرد: 
دانش آمــوزان آن دوره از ظلــم و جنایــت آمریــکا آگاه شــدند و نفرت خودشــان 
از ســلطه آمریــکا در ایــران را اعــام کردنــد؛ بــر همیــن اســاس ســالروز ایــن 
واقعــه هرســاله گرامــی داشــته شــده و راهپیمایــی دانش آمــوزان در ایــن روز 

بــه تجدیــد میثــاق بــا والیــت تبدیــل می شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن روز فراموش نشــدنی اســت، اضافه کــرد: ۱۳ 
آبــان مبــدا مبــارزه دانش آمــوزان ایرانــی بــا زورگویی و اســتکبار جهانی اســت 

و همــواره ادامــه خواهــد یافت.

دولت آمریکا به گواه تاریخ یک دولت مستکبر است
ــانه  ــم نش ــر ه ــات اخی ــت: اغتشاش ــان گف ــام جعفری ــت االس حج
اضمحــال آمریکاســت امــا مــا بــرای حفــظ امنیــت کشــورمان جانفشــانی 
خواهیــم کــرد اما از دســتگاه قضایی انتظار برخــورد قاطعانه با اغتشاشــگران 

ــم. را داری
حجــت االســام جعفریــان امــام جمعــه هشــترود در خطبــه هــای نماز 
جمعــه ایــن هفتــه با تقدیــر از حضور پرشــور مــردم هشــترود در راهپیمایی 
۱۳ آبــان گفــت: ملــت ایــران هــر ســال بــا حضــور پرشــور در ایــن روز نشــان 
داده انــد کــه مســیر یکــی اســت و آن هــم مقاومــت اســت و بــه غیــر از این 

راه شکســت خواهنــد خورد.
 وی افــزود: عــده ای مــی خواهنــد فضــا را غبارآلــود کــرده و اطاعات غلط 
بــه نســل جدیــد داده تــا روحیــه مقاومــت را از ایــن نســل جدیــد بگیرنــد و 

بقــول رهبــری دشــمن را بــزک مــی کنند.
 جعفریــان ادامــه داد: ســوال ایــن اســت که چرا جمهــوری اســامی ایران 
دولــت آمریــکا را دولــت مســتکبر مــی داند چــون این کشــور در طــول تاریخ 
در جنگهــای زیــادی بصورت مســتقیم و غیر مســتقیم شــرکت کــرده و در 

چندیــن کشــور نیز کودتا داشــته اســت.
ــا  ــران ب ــت ای ــان ۵۸ مل ــرد: در ۱۳ آب ــد ک ــه هشــترود تاکی ــام جمع  ام
تســخیر النــه جاسوســی، زمینــه جاسوســی آمریــکا در خــاک ایــران از بین 

رفــت .
ــم چنــد دهــه ای  ــل جنــگ ۸ ســاله، تحری ــرد: تحمی ــح ک  وی تصری
حتــی بــرای ورد داروی بیمــاران خــاص و تــرور چهــره های شــاخص انقاب و 

حمایــت از تــرور در ایــران روی دیگــر دولــت مســتکبر آمریکاســت.
 جعفریــان ابــراز کــرد: اگــر آمریــکا حامــی حقــوق زنــان اســت چــرا در 
طــول ســالیان مدیــد بیــش از ۶۰ درصــد زنــان و دختــران مــورد تجــاوز قــرار 

ــه اند. گرفت
 وی خاطرنشــان کــرد: دولــت آمریــکا در کشــورهایی چــون عربســتان و 
بحریــن و امــارات دنبــال اغتشــاش نیســت چــون نوکــر و غــام حلقــه بــه 
گــوش و گاو شــیرده آنهــا هســتند امــا در کشــورهایی چــون ایــران، چیــن و 
روســیه بدلیــل اینکــه ملــت این کشــورها زورگویــی را برنمــی تابنــد و دنبال 

پیشــرفت هســتند، همــواره اغتشــاش مــی کنند.
 جعفریــان یــادآور شــد: همانطــور کــه رهبری بــه ملت ایــران وعــده داده 
انــد، نظــم نوینــی در دنیــا در حــال شــکل گیــری اســت کــه آمریــکا در آن 

ذره ذره آب خواهــد شــد.

ادامه از صفحه اول

حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شــرقی و امام جمعه تبريز در 
راهپيمايی روز سيزده آبان تبريز

همزمان با ســالروز والدت امام حسن عسکری و ايام شهادت اولين شهيد 
محــراب حضرت آيت اهلل قاضی طباطبايی حضور نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شــرقی در مراسم روضه هفتگی بيت شهيد قاضی طباطبايی

ديدار اعضای ستاد برگزاری کنکره عالمه طباطبايی با نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

يکصدمين جلسه شورای فرهنگی عمومی آذربايجان شرقی با حضور نماينده 
ولی فقيه در استان و استاندار آذربايجان شرقی



درمان خانگی تبخال
تبخال یک شبه برطرف نمی شود. با این حال می توانید 
زمان  مدت  در  خانگی  راهکارهای  و  داروها  از  استفاده  با 
باید  تبخال شدید،  دچار  زمانی  که  کنید.  درمان  را  آن  کم 
شود.  برطرف  سریع تر  تا  کنید  آن  درمان  به  اقدام  بالفاصله 
برای درمان تبخال می توانید از روش های خانگی زیر کمک 

بگیرید.
۱. روغن درخت چای

می تواند  و  دارد  قوی  ضدویروس  خواص  چای  درخت  روغن 
ویروس ایجادکننده ی عفونت )ویروس هرپس سیمپلکس( را از بین 

ببرد و به فرآیند بهبودی سرعت ببخشد.
پا ک کن  گوش   روی  را  چای  درخت  روغن  از  مناسبی  مقدار 

بریزید.
۲ . یخ

یخ می تواند تورم را کاهش دهد و ممکن است التهاب ناشی از 
تبخال را تسکین دهد.

مواد الزم
یک تکه یخ بردارید و آن را روی تبخال قرار دهید.

یخ را برای چند دقیقه روی تبخال نگه دارید تا تورم و خارش 
کاهش پیدا کند.

۳. سرکه  سیب
سرکه ی سیب خواص ضدمیکروبی و ضدباکتریایی دارد. این 
ترکیب می تواند به پیشگیری از بروز عفونت در ناحیه ی مدنظر و 

برطرف کردن تبخال کمک کند.
گوش پاک کن را در مقداری سرکه ی سیب بزنید .

گوش پا ک کن را چند دقیقه روی تبخال قرار دهید.

پزشک من

 ۱- کسی که غیض خود را فرو برد در حالیکه قدرت 
بر اجرای ان دارد در قیامت امنیت پیدا میکند و ایمانی 

پیدا میکند که طعمش را میچشد.
۲- کسی که مردم از زبانش بترسند او اهل آتش است.

۳-بدترین مردم کسی است که مردم از ترس فحش و 
بد زبانی اورا احترام کنند.

۴- بدترین مردم کســی است که اخرت خود را به دنیا 
بفروشــد و بدتر از ان کسی اســت که بفروشد اخرتش را 

به دنیای دیگری 
۵- همانا خداوند دوســت میدارد دروغ مصلحتی را و 

مبغوض میدارد حرف راست مفسده دار را
۶-کســی که خمر را ترک کند حتــی برای غیر خدا 
خداوند از شــراب بهشــتی )رحیق مختوم(به او میدهد 
حضــرت علــی )ع(عرض کــرد حتــی برای غیــر خدا 
پیامبر)ص( فرمودند اری از همین مقدار هم خدا تشــکر 
میکند ای علی شــارب خمر مثل پرســتش کننده  بت 

است.
۷- ای علــی خداوند از شــارب خمر تا ۴۰ روز نمازش 
را قبــول نمیکند و اگر بمیرد کافر مرده اســت ای علی 
هر مســکری حرام است و هرچه مست کند زیاد و کمش 

هم حرام است.
۸-  همــه گناهان در خانه ای اســت و کلید ان خانه 

شراب است و دروغگوئی از شراب بدتراست. 
۹- کســی که مردم از دین و دنیای او منتفع نشــوند 
خیری در همنشــینی با او نیســت و کسی که حق تورا 

نمیشناسد و تعظیمت نمیکند خیری در او نیست.
۱۰- سزاوار است که مومن ۸ خصلت داشته باشد وقار 
درفتنه ها و صبر در بایا و شــکر در رخوت و قانع بودن 
بــه رزق و روزی الهی و تکلیف به فــوق طاعت نکردن و 
تحمل ترک گناه  بدن او در تعب و سختی است و مردم 

از او در اسایشند.
۱۱- ۴ طایفه دعایشــان رد نمیشــود امام عادل پدر و 
مادر و دعای انســان مومن پشت سر برادر دینی و دعا و 

ناله مظلوم ولو بعد از گذشت زمانی
۱۲- ۸ نفــر اگر توهین شــوند خودشــان را مامت 
کنند ۱-کســی که به غذایی دعوت نشــده برود ۲-امر 
به صاحبخانــه ۳ طالب خیر از دشــمن ۴-طالب فضل 
از ادمهای پســت ۵-کســی که بر نجوای دیگری گوش 
میدهد ۶-و مستخف)بی اعتنا( به سلطان و۷- کسی که 
در جایی بشــیند که جای او نباشد ۸-و کسی که فقط 

حرف میزند و دیگران گوش نمیدهند.
۱۳- خداوند حرام فرموده بهشــت را بــر ادم بد زبان 

وفحش دهنده. 
۱۴- خوشا به حال کسی که عمرش طوالنی و عملش 

نیکو باشد.
۱۵- مــزاح نکن که قــدر و ارزش و منزلتت را از بین 
میبــرد دروغ نگو که نور چهــره ات را میبرد و بپرهیز از 
ضجر و کسالت که اگر ضجر کنی بر حق صبر نکرده ای 

و اگر کسالت کنی حق را نمیتوانی ادا کنی
۱۶- برای هر گناهی توبه ای است مگر بد اخاقی که 
همانــا صاحبش هر وقت از گناهی فارغ شــود وارد گناه 

دیگری میشود.

۱۷- ۴ چیــز عقوبت ســریع دارد ۱- کســی که او را 
احسان کنی و او بتو بدی کند ۲- به کسی ظلم نمیکنی 
و او به تو ظلم میکند ۳-به کسی که وفا به عهد کنی او 
به تو کلک میزند ۴-و کســی که به او صله رحم میکنی 

و او قطعش میکند.
ای علی بر کســی که ضجر مستولی شود راحتی از او 

کوچ کرده و به سراغش نمی آید.
۱۸- ۱۲ خصلت اســت که سزاوار اســت مسلمان یاد 
بگیــرد در زمان غذا خوردن ۴تا فریضه و ۴تا ســنت و ۴ 
تا ادب است اما فریضه معرفت پیدا کند که چه میخورد 
نام خدا را ببرد شکر خدا بکند و راضی بودن به انچه دارد

اما ســنت نشســتن روی پای چپ خوردن و با ســه 
انگشــت و خــوردن غذای اطــراف خودش و لیســیدن 

انگشتان دستش
و اما آدب کوچکی لقمه و جویدن شدید و نگاه نکردن 

به دستهای مردم و شستن دست ها.
۱۹- خداونــد فرمود: به عزت و جالم داخل بهشــت 
نمیشود شــرابخوار و نه سخن چین و نه بی غیرت و نه 
رشــوه گیر  و نه نبش کننده قبر و نه رباخوار و نه قاطع 

رحم و نه قدری مذهب.
۲۰- دنیــا زندان مؤمن و بهشــت کافراســت و مرگ 

ناگهانی راحتی برای مؤمن و حسرت برای کافراست.
منابع: 

۱-  بحاراالنوار مجلسی،  مناقب ابن شهرآشوب، 
۲- االرشاد شیخ مفید، اللهوف ابن طاووس.

سفارشات پیامبر )ص( 
به امام علی )ع(

حجت االسالم   سيد صالح هاشمی  

 تحریم و اغتشاش دو لبه یک 
قیچی هستند

سـال ۱۳۴۳ رژیـم طاغـوت امـام را بعد از سـخنرانی معـروف به 
ترکیـه تبعیـد کـرد و ایـن نکتـه عطفـی بـرای انقاب اسـامی 
شـد زیـرا امـام بعد از ۱۴ سـال تبعیـد مبانی والیـت فقیه برای 
اولیـن بـار در تاریخ فقه شـیعی به صـورت فقه عملـی پایه گذار 

کردند. 
ایشـان ادامـه دادنـد: در ۱۳ آبـان ۱۳۵۷ رژیـم ستمشـاهی، 
دانش آمـوزان را بـا گلولـه مـورد هـدف قـرار دادنـد و ۱۳ آبـان 
۵۸ نیـز نمـاد شکسـتن آمریکا بـود زیـرا دانشـجویان پیرو خط 
امـام در اقدامـی خودجـوش و انقابـی النـه جاسوسـی و مرکـز 

فتنه آفرینـی آمریـکا را تسـخیر کردنـد و انقـاب دوم شـد. 
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد: ۱۳ آبـان روز ملـی مبـارزه بـا 
آمریکاسـت و بایـد هـر چـه فریـاد داریـم بر سـر آمریکا بکشـیم.

در  آذربایجـان  مـردم  از  تشـکر  بـا  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
راهپیمایـی هفتـه گذشـته کـه زبانزد عـام و خاص بـود، گفتند: 
مـردم بـا عشـق در ایـن راهپیمایـی شـرکت کـرده و بـه وظیفه 
دینـی خـود عمـل کردنـد و همچنیـن از حضور امـروز مردم در 

راهپیمایـی امـروز تشـکر می کنـم. 
اضافـه کردنـد:   آذربایجـان شـرقی  فقیـه در  ولـی  نماینـده 
مصـای اعظـم امـام خمینـی)ره( تبریـز جایـی بـرای نشسـتن 

نـدارد و ایـن حضـور پیـام زیـادی دارد. 
امـام جمعـه تبریـز بـا عـرض خیـر مقدم بـه حجت االسـام 
شـیرازی گفتنـد: میهمـان امـروز مـا رفیـق صمیمـی سـردار 
سـلیمانی در سـپاه قـدس بودنـد و کتاب هـای زیـادی در مورد 

دارند. رزمنـدگان 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان بـا بیـان اینکه یکی 
از مصادیـق تقـوا رعایـت نظـم و انضبـاط اسـت، گفتنـد: مـن 
اوایـل کـه بـه تبریز آمـدم، گاها برخی جلسـات با تاخیر شـروع 
می شـد و من چند جلسـه را ترک کردم و االن جلسـات سـریع 
برگـزار می شـود؛ االن هـم گاهـا جلسـه شـروع می شـود و فان 
آقـای شـرکت کننده بـا چنـد دقیقـه تاخیـر می آیـد و مدیـران 
بایـد کسـانی کـه بـا تاخیـر می آینـد را به جلسـه دعـوت نکنند. 
خطیـب جمعـه تبریـز در بخـش دیگـر صحبت هـای خـود 
بـا اشـاره بـه روز دانش آمـوز و خطـاب بـه دانش آمـوزان تـازه به 
تکلیـف شـرعی ، گفتنـد: موضـوع تربیـت نسـل های آینـده در 
تـراز انقـاب یکـی از مهم تریـن ماموریت هـای نیروهـای انقابی 

است. 
ایشـان افزودنـد: رهبـر معظـم انقـاب، حـدود هفـت سـال 
پیش در مراسـم جشـن تکلیف دختران شـرکت کرده و مواردی 
را بیـان کردنـد؛ ایشـان تاکیـد کردنـد کـه دانش آمـوزان عزیـز 
معنـای جشـن تکلیـف را بدانید زیـرا این یک ماموریت از سـوی 
خداسـت و اگـر انجـام دهیـد همیشـه خوشـبخت خواهیـد بود. 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان ادامـه دادند: دانش آمـوزان عزیز 
نمـاز اول وقـت یادتـان نـرود، رابطـه خـود بـا خدا را مسـتحکم 
کنیـد کـه در ایـن خصـوص کادر مدرسـه نقش بسـیار پُررنگی 

دارند. 
خطیـب جمعـه تبریـز با تاکیـد بر اینکـه دانش آمـوزان عزیز 
روزی چنـد آیـه بخوانیـد و پـدر و مـادر فرزنـدان خـود را دعوت 
بـه قـرآن کنیـد، گفتنـد: ای بچه ها، پـدر و مادر زحمـت زیادی 

بـرای شـما کشـیده اند، به آنهـا احتـرام بگذارید. 
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه دختـران بایـد جشـن 
تکلیـف را قـدر بداننـد، گفتنـد: ورزش را از یـاد نبریـد و در 
اولویـت خـود قـرار دهیـد؛ دانش آمـوزان  زندگـی شـجاعت را 
نظـر  از  امـروز  اگـر  بگیریـد چراکـه  را جـدی  درس خوانـدن 
فرهنگـی در کل دنیـا حرفـی بـرای گفتـن داریـم الزمـه آن 

قـوی بـودن اسـت. 
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آداب نمازجمعه

 نماز جمعه به مثابه قدرت نرم
نماز جمعه؛ شبکه دینی، مردمی و حکومتی

ــان  ــی انس ــاد زندگ ــۀ ابع ــه هم ــام ب ــن اس ــن مبی دی
ــده  ــدارک دی ــژه ای ت ــۀ وی ــا برنام ــرای آنه ــه دارد و ب توج
اســت؛ ازجملــه ایــن برنامــه هــا توجــه به دیــن و اعتقــادات 
مــردم اســت، کــه از ایــن طریــق بــه ســعادت ابــدی نائــل 
آینــد. از دیــدگاه اســام، هــدف قــوه مجریــه یــا حکومــت 
بــه معنــای خــاص آن، تنهــا تأمیــن امنیــت مالــی و جانی 
نیســت؛ بلکــه مهــم تــر از آن، توجــه بــه مســائل معنــوی 
اســت )مصبــاح یــزدی، ۱۳۷۸، ص۱۹(. حکومــت اســامی و 
نظــام والیــت فقیــه، بــرای تحقــق دیــن در جامعه اســت و 
دیــن، شــامل ســه بخــش »اعتقــاد« و »اخــاق« و »عمــل« 
اســت )جــوادی آملــی، ۱۳۹۴، ص۵۱۱(. تحقــق ایــن امــر در 
نمازهــای جمعــه هــم مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری 

اســت، کــه در ایــن بــاره مــی فرماینــد:
ــوی و  ــق معن ــان حقای ــی از بی ــه ترکیب ــاز جمع نم
ــه  ــن صحن ــردم در ای ــتوری م ــور غیردس ــامی، حض اس
ــا حکومــت اســامی اســت. حکومــت فقــط  و مرتبــط ب
وظیفــه تأمیــن رفــاه و آزادی و اســتقال سیاســی مــردم 
ــادات  ــن و اعتق ــال دی ــت در قب ــه حکوم ــدارد؛ بلک را ن
ــن  ــم، در عی ــبکه مه ــن ش ــه دارد. ای ــز وظیف ــردم نی م
ــی  ــی و سیاس ــامی، حکومت ــی، اس ــه مردم ــی ک حال
اســت؛ امــا داخــل در جنــاح بنــدی هــای گوناگــون مردم 
و جنــاح هــای سیاســی نیســت )بیانــات رهبــر معظــم 

انقــاب، ۱۸ / ۶/ ۱۳۹۲(.

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

نفاشی رضا امیری-  دبیرستان مالصدرا - 

عجب شیر

ادامه از صفحه اول
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 20 آبان 1401 (
ارتحــال فقیــه محقــق و محــدث شــیعي »مااحمــد خویینــي 

ــي« )۱۲۶۸ش( قزوین
ــیدابوالفضل خسروشــاهي«  ــت  اهللَّ »س ــارز آی ــه مب ــت فقی رحل

ش(  ۱۳۶۵(
تصویــب کلیــات برنامــه ســوم توســعه از ســوي مجلــس شــوراي 

اســامي )۱۳۷۸ش(
شهادت سردار شهید حسن تهرانی مقدم)۱۳۹۰ش(

کانــون وکاي عدلیــه تشــکیل و آغــاز بــه کار کــرد. ایــن کانــون 
یکــي از ادارات تابعــه وزارت عدلیــه اســت.)۱۳۰۹ش(

ــق  ــت عبدالخال ــه دس ــتان ب ــاه افغانس ــاه پادش ــد نادرش محم
نامــي بــه هنــگام توزیــع جوائــز در مــدارس نظــام بــه قتــل رســید.

)۱۳۱۲ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) 16 ربیع الثانی 1444 (
رحلــت فقیــه جلیــل ابوالقاســم عبدالکریــم بــن هــوازن قشــیري 

)۴۶۵ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی

 ) 11 نوامبر 2022 (
عملیــات استشــهادي »احمــد قصیر« علیــه رژیم صهیونیســتي 

)۱۹۸۲م(
درگذشــت »یاســر عرفــات« رئیــس تشــکیات خودگــردان 

)۲۰۰۴م( فلســطین 
تولد »شارْْل لوبِرْن« نقاش برجسته فرانسوي )۱۶۱۹م(

تولد »خورشید جي کاما« ایران  شناس هندي )۱۸۲۹ م(
ــي اول  ــگ جهان ــان جن ــه و پای ــرک مخاصم ــرارداد ت ــاي ق امض

)۱۹۱۸م(
کشــف واکســن ویــروس فلــج اطفــال توســط »جونــس ســالِک« 

پزشــک امریکایــي )۱۹۵۲م(

فراموش کردن رکوع
 اگـر نمازگـزار هنـگام سـجده متوجه شـود که رکـوع را انجام 
نـداده، آیـا نمـازش باطل اسـت، چنانچـه نماز باطل نیسـت چه 

دارد؟ ای  وظیفه 
جـواب: اگـر در حـال سـجده اول یا بعـد از آن و پیـش از وارد 
شـدن در سـجده دوم بـه یاد بیاورد کـه رکوع نکرده اسـت، باید 
برخیـزد و پـس از ایسـتادن، رکـوع کند و پس از آن، دو سـجده 
را بـه جـا آورد و نمـاز را تمـام کنـد )و بـرای سـجده زیـادی به 

احتیـاط مسـتحب پس از نماز، دو سـجده سـهو انجـام دهد(.
نکته: اگر بدون برخاسـتن و ایسـتادن، از همان حال نشسـته، 
خـود را بـه حالت خمیدگِی رکوع برسـاند، نمازش باطل اسـت.

 وظیفه مأموم هنگام اشتباه کردن امام در قرائت
 اگـر مأمـوم متوجه شـود امام جماعـت یکی از کلمـات قرائت 

را اشـتباه تلفظ مـی کند، چه وظیفـه ای دارد؟
جـواب: مـی توانـد مأمـوم به نحـوی )کـه موجب بطـان نماز 

امـام  تـا  امـام تذکـر دهـد  بـه  خـودش نشـود(، 
اشـتباه را تصحیـح کنـد و اگر ممکن نبـود یا امام 
اشـتباه را تصحیـح نکـرد، بایـد نیـت فـرادا کند و 

بقیـه نمـاز را ادامـه دهد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(
اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

مدیــرکل مرکــز خدمــات حــوزه  علمیــه 
آذربایجــان شــرقی و معــاون بهداشــت دانشــگاه 
ــای  ــای همکاری ه ــز راه ه ــکی تبری ــوم پزش عل

ــد. ــی کردن ــترک را بررس مش
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه، 
موســوی  ابوالفضــل  ســید  حجت االســام  
ــرقی  ــان ش ــات آذربایج ــز خدم ــرکل مرک مدی

ــاون بهداشــت  ــی مع ــر حقای ــا دکت ــدار ب در دی
ــای  ــز، همکاری ه ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل
ــات  ــز خدم ــت بهداشــت و مرک مشــترک معاون
حــوزه  در مســیر ارتقــای ســطح دانــش و 
خصــوص  در  هــدف  جامعــه  آگاهی هــای 
ســامت و بهداشــت را مهــم ارزیابــی کــرد 
و اظهــار داشــت: بــا رعایــت اصــل تقــدم 
پیشــگیری بــر درمــان می تــوان ضمــن کاهــش 
ــت و  ــدف، صح ــه ه ــان جامع ــای درم هزینه ه

ــان آورد. ــه ارمغ ــواده را ب ــامتی خان س
وی در ادامــه گزارشــی از پیشــینه همــکاری 
مرکــز خدمــات حــوزه و شــبکه بهداشــت 
اســتان ارائــه کــرد و خاطرنشــان ســاخت: 
نیازســنجی آموزشــی و بهداشــتی جامعــه 
موفــق  برنامه هــای  از  اســتان  در  هــدف 
ــارکت  ــا مش ــه ب ــود ک ــین ب ــال های پیش س

برنامه ریزی هــای  هدفمنــدی  مجموعــه،  دو 
ــت. ــراه داش ــه هم ــترک را ب مش

دکتــر حقایــی معاون بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریــز نیــز ضــرورت همــکاری مشــترک 
حوزه هــای علمیــه و نهادهــای حــوزوی بــا 
معاونــت بهداشــت اســتان را مــورد توجه قــرار داد و 
اظهــار کــرد: بــه علــت اثرگــذاری فرهنگی خانــواده 

ــتی  ــش بهداش ــای دان ــون، ارتق ــاب و روحانی ط
ایــن عزیــزان، در پیشــبرد اهــداف و ارتقــای ســطح 
ســامت و بهداشــت جامعــه بســیار مؤثــر اســت.

حوزه هــای  مبلغیــن  کــرد:  تصریــح  وی 
ــا اســتفاده از ظرفیت هــای  علمیــه می تواننــد ب
تبلیغــی، ســطح دانــش جامعــه در حــوزه 

ــد. ــا دهن ــامت را ارتق ــت و س بهداش
ــرکل  ــینی مدی ــود حس حجت االســام  محم
ــات اســامی اســتان آذربایجــان  ســازمان تبلیغ
ــن  ــور مبلغی ــه حض ــاره ب ــا اش ــز ب ــرقی نی ش
ــار  ــن اقش ــه و بی ــطح جامع ــون در س و روحانی
مختلــف مــردم اظهــار داشــت: توجــه بــه راهبرد 
تأکیــدی اســام بــر رعایــت بهداشــت و اهمیــت 
ــر درمــان،  ســامت و تقــدم اصــل پیشــگیری ب
ــورد  ــد م ــه بای ــت ک ــی اس ــه رویکردهای از جمل

ــرد. ــرار گی توجــه طــاب و مبلغیــن ق
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حسـن  میـرزا  اهلل  آیـت  حضـرت 
علیاری تبریزی  فرزند آیت اهلل مالعلی 
علیـاری از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا 
برخاسـته از تبریـز در قـرن چهاردهـم 

هجـری قمـری اسـت.
در 22 جمادی الثانی سـال 1266ق. 
برابـر بـا 15 اردیبهشـت 1229 ش. در 
قریـه علیار از توابـع تبریز متولد گردید 
مقدمات و سـطوح عالی علوم اسـالمی 
اعـم از معقول و منقول را نزد پدر فرزانه 

خـود حاج مالعلی فـرا گرفت.
سـپس بـه نجـف اشـرف مهاجرت کـرد بیـش از 10 سـال از محضـر حضرات 
آیـات عظـام مولی محمد فاضـل ایروانی، آقا میرزا محمدعلی رشـتی ، میرزا لطف 
اهلل مازندرانـی ، مولـی محمـد فاضل شـربیانی ، مال احمد شبسـتری، حـاج میرزا 
ابوالقاسـم حائـری  و میـرزا محمدعلی حکیم الهی مرنـدی در تحصیل علوم فقه، 
اصـول، حدیـث، تفسـیر، رجـال ، درایه، فلسـفه و کالم بهـره برد و به مقام شـامخ 
اجتهـاد در علوم اسـالمی نایل آمد و اسـتادان خـود گواهی اجتهاد و اجـازه روایات 

دریافـت کرد.
آنـگاه بـه تبریـز بازگشـت و بـه ترویـج معـارف دینـی و تدریس و تالیـف علوم 
اسـالمی همت گمارد و پس از ارتحال پدر بزرگوارش در سـال 132۷ ق. جانشـین 

مقـام علمی و معنـوی وی گردید.
از ایشـان آثاری ارزشـمند برجای مانده از آن جمله: 1- نظم البرهان فی تفسـیر 
القرآن 2- احقاق الحق 3- مواهب السـنیه ٤- محجه البیضاء 5- مشـکاه االنوار فی 
اصول الدین )2 جلد( 6- بدایع االسـالم فی شـرح الشرایع االسالم ۷- صراط النجاه 
8- الآللی المخزونه فی تفسیر سوره الکوثر 9- مجمع المعارف فی تعیین المواقف 

10- حاشـیه بر کتابهای مکاسب و رسائل شیخ اعظم انصاری و....
سـرانجام آن عالم ربانی و فقیه عالیقدر در 19 ربیع الثانی سـال 1358ق. برابر با 

1۷ خردادمـاه 1318 ش. دار فانـی را وداع گفت و به دیار باقی شـتافت .
پیکر پاکش پس از تشـییع باشـکوه در تبریز به نجف اشـرف منتقل و در جوار 

بارگاه ملکوتی امیرمومنان امام علی علیه السـالم به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آيت اهلل 

میرزا حسن علیاری  تبريزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 1392

اداء نماز قضا به صورت نشسته برای میت
زنـی هسـتم 50 سـاله، درد زانـو دارم، آیا می توانم برای مـادرم که از دنیا 

رفته اسـت به صورت نشسـته نماز قضا بخوانم؟
جـواب: بنـا بـر احتیاط واجـب خواندن نماز قضـا برای میت بـه صورت 

نشسـته کافی نیسـت و باید به صورت ایسـتاده خوانده شـود.
فـردی کـه روزه اسـتیجاری گرفته اسـت، آیا مـی تواند بعـد از اذان ظهر 

اختیـارا افطار کند؟
جواب: بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست.

اگـر شـخصی مقـداری از اموالـش را بـه عـوض ارث بـه یکـی از ورثـه 
ببخشـد، آیـا ایـن هبـه و وصیت نافذ اسـت؟ آیـا پس از فـوت، ایـن وارث 

مـی توانـد ادعـای ارث کند؟
جـواب: انسـان مـی تواند با بخشـیدن و تحویل مقـداری از امـوال خود 

بـه یکـی از ورثه، وصیت کنـد که وارث مذکـور از اموال او 
ارث نبـرد و سـهم او به سـایر ورثه برسـد، در صورتی که 
ایـن وصیت توسـط همه ورثه تأیید شـود، عمـل به آن 
واجـب اسـت و بعـد از فوت وصیت کننده، هیـچ یک از 

ورثـه حـق رّد آن را ندارند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 22 فروردین 1399 (
کشــف کودتــاي عناصــر ضــد انقــالب بــراي برانــدازي جمهــوري 

ــران )1361 ش( اســالمي ای
ــوادث دادگاه  ــي ح ــران در پ ــي از ته ــفراي اروپای ــدن س فراخوان

میکونــوس )13۷6 ش(
آغاز نهضت اسالمي فلسطین )1361 ش(

شهادت شهید محمدابراهیم پورعلی )1366ش(
تیم فوتبال ایران فاتح جام باشگاه های آسیا شد) 13٤9ش(

در سوســنگرد مــرز بیــن ایــران و عــراق زد و خــورد مســلحانه ای 
بیــن عراقــی هــا و ایرانیــان رخ داد و از قــوای طرفیــن عده ای کشــته 

و زخمــی شــدند)1352ش(
کهــن ســال تریــن مــرد ایــران بــه نام عبــاس خاکســار در ســن 

135 ســالگی در همــدان درگذشــت)1353ش(
چهار مخزن نفت در پاالیشگاه آبادان آتش گرفت)133۷ ش(

کنگــره ای بــه نــام کنگــره تأثیــر تمــدن ایــران در تمدن یونــان و 
روم در رم افتتــاح شــد.)13٤٤ ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 16 شعبان 1441 (

درگذشت »ابن دَّهان« ادیب و شاعر مسلمان)612 ق(
دســتیگري و تبعیــد »ســیدجمال الدین اســدآبادي« به دســتور 

»ناصرالدیــن شــاه« )1308 ق(
وفات آیت اهلل سید محمود شاهرودی )1395 ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
) 10 آوریل 2020 (

ــر  ــالب کبی ــان انق ــس در جری ــوف پاری ــي مخ ــوع قحط وق
فرانســه )1۷93م(

ــي و جمهــوري ونیــز  ــي امپراتــوري عثمان آغــاز جنــگ دریای
)16٤5م(

نیمه شعبان در کالم امام خمینی)ره(
حضرت  برکت  پر  و  سعادت  با  والدت  مبارک  سالروز 
الحسن  بن  حجت  األولیاء  مفخر  و  االوصیا  خاتم 
و  دهر  مظلومان  بر  الفداء-  لمقدمه  ارواحنا  العسکری- 
میالد  است  مبارک  و چه  باد.  مبارک  مستضعفان جهان 
بعثت  که  است  عدالتی  پاکننده  بر  که  بزرگ شخصیتی 
است  مبارک  چه  و  بود.  آن  برای  السالم-  علیهم  انبیا- 
دغلبازان  و  ستمگران  شّر  از  را  جهان  که  ابرمردی  زادروز 
تطهیر می نماید و زمین را پس از آنکه ظلم و جور آن را 
فرا گرفته پر از عدل و داد می نماید و مستکبران جهان 
را سرکوب و مستضعفان جهان  را وارثان  ارض  می نماید. و 
چه مسعود و مبارک است روزی که جهان از دغلبازیها و 
بر سراسر  الهی  عدل  و حکومت  پاک شود  فتنه انگیزیها 
صحنه  از  گران  حیله  و  منافقان  و  یابد  گسترش  گیتی 
خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالی بر بسیط 
زمین افراشته گردد و تنها قانون عدل اسالمی بر بشریت 
بیداد فرو ریزد  حاکم شود و کاخهای ستم و کنگره های 
- و حامیان  انبیا- علیهم صلوات اهللَّ و آنچه غایت بعثت 

اولیا- علیهم السالم- بوده تحقق یابد. 
)صحیفه امام ؛ ج 1٤ ؛ ص٤۷2 (

سالم و درود به پیشگاه مقدس مولود نیمه شعبان و 
و  فداه-  ارواحنا   - اهللَّ بقیة  حضرت  امامت   ذخیره   آخرین  
یگانه دادگستر ابدی و بزرگ پرچمدار رهایی انسان از قیود 
ظلم و ستم استکبار. سالم بر او و سالم بر منتظران واقعی 
او، سالم بر غیبت و ظهور او و سالم بر آنان که ظهورش 
را با حقیقت درک می کنند و از جام هدایت و معرفت او 

لبریز می شوند.
) صحیفه امام ؛ ج 21 ؛ ص325(

صحيفه نور امام خميني )ره(

ــرزی جلفــا، در ســاحل  کلیســای چوپــان درغــرب شــهر م
رود ارس و در محــدوده اســتان آذربایجــان شــرقی واقــع اســت. 
ایــن کلیســا کــه در قــرن 16 میــالدی ســاخته شــده و در 
ــق  ــده اســت، طب ــی گردی ــالدی بازســازی کل ســال 1836 می
ــی ســاکن روســتاهای  ــان ارمن ــادت چوپان ــی محــل عب روایات

ــوده اســت.  ــراف دره شــام ب اط
پــالن کلیســا از خــارج مربعــی شــکل بــه ابعــاد ۷.۷ در 5.۷ 
متــر و از داخــل صلیبــی شــکل بــوده و بطــور کلی کلیســای 
ــمت  ــی در قس ــردد. ورودی اصل ــی گ ــوب م ــی محس کوچک
ــا  ــرار داشــته و محــراب آن در ســمت شــرق بن ــا ق ــی بن غرب
میباشــد. مصالــح بــکار رفتــه در ســاختمان آن ســنگ و مالط 
ــده  ــانده ش ــچ پوش ــا گ ــی ب ــای داخل ــطح دیواره ــت و س اس

اســت.
ــه حجــاری اســت . ایــن کلیســا دارای  ــر گون  بنــا فاقــد ه
گنبــد کوچکــی بــا پــالن دایــره شــکل اســت کــه بــر روی آن 

چهــار نورگیــر در چهــار جهــت تعبیــه شــده اســت. 
در ســمت غــرب کلیســا آثــار و بقایای بنــای ویران شــده ای 
موجــود اســت کــه احتمــاال بخشــی ازکلیســا را تشــکیل داده 
ــی بــوده  اســت. در محوطــه اطــراف کلیســا ســنگ صلیبهای
ــز منتقــل  ــه تبری ــدادی ب اســت کــه جهــت حفــظ آنهــا تع

گردیــده اســت. 
ــا  ــمتهایی از کلیس ــالدی قس ــال 1385 می ــتان س در تابس
تخریــب گردیــد کــه در حــال حاضــر توســط ســازمان میــراث 

فرهنگــی مرمــت مــی گــردد.

کلیسای چوپان

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

 توسعه بالنده
-رشد 155% استخدام هیات علمي

-رشــد 3٤% رشــد علمي دانشــگاهها در سال 
8۷ نســبت به ســال 8٤

-رشــد 25% ســقف تســهیالت پرداختــي بــه 
دانشــجویان در ســال 8۷ نســبت بــه ســال 8٤

توسعه گازرساني
تعــداد شــهرهاي بهــره منــد شــده از گاز 
طبیعــي در ابتــداي پیــروزي انقــالب تنها 5 شــهر 
بودنــد ایــن تعــداد در ســال ۷5 بــه 280 شــهر و در 

ــه 3۷9 شــهر رســید. ســال ۷9 ب
ــترکین گاز  ــداد مش ــزان تع ــن می ــه همی  ب
ــزار  ــر از ٤۷ ه ــال 5۷ کمت ــه در س ــي ک طبیع
مشــترک بوده در ســال ۷9 بــه ٤500000 مشــترک 

ــه اســت. ــش یافت افزای
 ایــن رقــم در ســال 80 بــه 5600000 مشــترک 
رســیده کــه بیــش از 23500000نفــر از جمعیــت 

کشــور را شــامل مــي شــود.

حضور جهادی بانوان طلبه مراغه در صف 
مقدم مبارزه با کرونا

ــرا)س(  ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــر مدرس  مدی
مراغــه، از حضــور جهــادی خواهــران طلبــه ایــن 
ــروس  ــا وی ــارزه ب ــدم مب ــتان در صــف مق شهرس

ــر داد. ــا خب کرون
خانــم خدیجــه واعــظ ســلطانی مدیر مدرســه 
علمیــه فاطمــه الزهــرا)س( مراغــه در گفتگــو بــا 
ــرد: کادر،  ــان ک ــز، بی ــوزه« در تبری ــزاری »ح خبرگ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن مدرس ــاتید ای ــالب و اس ط
شــرایط کنونــی، بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، 
بــر خــود وظیفــه دانســتند کــه از تمــام ظرفیت 
خــود بــرای مبــارزه با ایــن پدیــده اســتفاده کنند.

وی اظهــار کــرد: ایــن مدرســه علمیــه از 
ــد ماســک،  ــور تولی ــت طــالب خــود در ام ظرفی
ــکان  ــه نزدی ــاوره دادن ب ــی، مش ــاوره مذهب مش
ــش  ــه در کاه ــار جامع ــایر اقش ــتان و س و دوس

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــات اس التهاب
ــرا)س(  ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــر مدرس مدی
ــن  ــه ای ــران طلب ــدای از خواه ــزود: تع ــه اف مراغ
مدرســه در طــرح غربالگــری بــا همــکاری بســیج 
خواهــران  مراغــه شــرکت کــرده انــد و همچنــان 

ــه دارد. ادام
وی اظهــار کــرد: امــروز همــه باید بــرای مقابله 
بــا ایــن بیمــاری به میــدان بیاینــد، و تنها بــا عزم 
ملــی و مدیریــت جهادی می تــوان از این شــرایط 
ســخت عبــور کــرد. بــه امیــد خــدا، حرکــت های 
جهــادی طــالب تــا پایــان شکســت کرونــا ادامــه 

ــت. خواهد داش
واعــظ ســلطانی در پایــان گفــت: در اســالم به 
حفــظ ســالمتی  توصیــه های زیــادی شــده و الزم 
اســت ملــت عزیــز ایــران بــا رعایــت کــردن توصیه 
هــای پزشــکی در از بیــن بــردن ایــن ویــروس بــه 

همدیگــر یاری رســانند.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

سرخ:  »رداي  کتاب 
یادنامه شهداي مدافع 
حرم و شهداي کارگري 
آذربایجان  استان 
همت  به  شرقي« 
 2 »حوزه  انتشارات 
مقاومت بسیج کارگري 
سال  در  زوار«  شهید 
و  گرفته  فیپا   139٤
با  نسخه   2000 در 
زیور  به  صفحه   216
این  شد.  آراسته  طبع 
از  ناب  روایتي  کتاب 

زندگینامه و شهادت  1٤ شهید مدافع حرم و 1۷8 شهید 
دوران انقالب اسالمي در استان آذربایجان شرقي است. 

برافروخته  هاي  شیوه  معتبرترین  و  ترین  مهم  از 
نگاه داشتن آتش یاد و خاطره شهدا، به دست دادن 
سلوک  و  زندگاني  از  عیني  و  واقعي  هاي  گزارش 
ها  دستنوشته  یا  و  خاطرات  ضبط  قالب  در  آنان 
مطالعه  است.  آنان  از  مانده  برجا  هاي  یادداشت  و 
و  بودن  شاخص  گواه  خود  گرانقدر،  شهداي  احوال 
ضبط  با  قلم  اهالي  منظور  بدین  است.  آنها  خلوص 
و ثبت زندگي شهدا به نشر و ترویج آثار، ارزش ها و 

ایشان مي پردازند. جانفشاني هاي 
انقالب اسالمي ایران مرهون خون شهدا و رهبري الهي 
حضرت روح اهلل است؛ این دو بودند که انقالب اسالمي را به 
سر منزل پیروزي رساندند. امام خمیني )ره( در کالبد بي 
رمق جامعه ایران با دم مسیحایي خود روح مهجور مانده 
عدالت خواهي و عدالت جویي مردم ایران را به حرکت 
واداشت و با قیامي حسیني کاخ ظلم و ستم را واژگون 
نمود. حضرت امام خمیني )ره( در خصوص اهمیت خون 
شهدا چنین فرمودند: »شهادت رمز پیروزي است ملتي که 
شهادت را آرزو دارد پیروز است. خون شهیدان ما امتداد 

خون پاک شهیدان کربالست.«
از انقالب اسالمی همواره به عنوان یک موهبت الهی 
این ملت در همه حال  یاد مي شود.  ایران  ملت  برای 
پشتیبان انقالب بوده و االن نیز بعد از 3۷ سال همچنان 
در حفظ آرمان های انقالب پا در رکاب والیت هستند. 
از این روست که انقالب اسالمی به دلیل عقبه و اتکای 
بزرگ تاریخی خود به اسالم و ائمه اطهار، هنوز هم به 
راه خود ادامه می دهد و در تمام این مدت هم متکی 
به خودش بوده است. در این میان منطقه آذربایجان با 
تکیه بر مفاخر خود و با حضور مردمانش در عرصه های 
مختلف انقالب، همواره از افتخارات جهان اسالم بوده و 

خواهد بود.
و  زندگینامه  معرفی  هدف  با  سرخ«  »ردای  مجموعه 
شهادت 192 شهداي مدافع حرم و شهداي کارگري منتشر 
شهداي  احوال  از  مختصر  شرح  خود  حاضر  اثر  گردید. 
کارگري  شهداي  و  حرم  مدافع  شهداي  اسالمي،  انقالب 
آذربایجان است شهدایي که از سپیده دم نهضت حسیني 
تا طلوع انقالب اسالمي در تعالي شعائر دیني از بذل جان 

هم دریغ نکردند.
در بخشي از زندگي نامه سردار شهید حسن شفیع زاده 
در کتاب »رداي سرخ« به نقل از شهید بزرگوار آمده است: 
»در بحبوحه انقالب همه بسیج شدند و  به همنوعان 
خود کمک کردند. این طور بود که کاخ شاهنشاهي فرو 
ریخت. این سیري که ما طي کردیم تحت یک فرمان و 
تحت یک فرماندهي بود و مامطیع در مقابل ارزش هاي 
اسالمي و انساني بودیم و اینگونه به جلو آمدیم. قطعا 
نبود که قصد رو در  آمریکا به خاطر قدرت نظامي ما 
رویي با ما داشت. به خاطر همین ارزش ها بود ... اگر ما 
حافظ واقعي این خط باشیم پیروزي واقعي از آن ماست 
... اگر ما بیاییم آن ارزشهایي را که قبال به اتکا به آنها 
جلو آمدیم، سرلوحه خودمان قرار بدهیم و جنگ را در 
امتداد انقالبمان و در نتیجه یک انقالب بدانیم، قطعا به 

نتیجه مي رسیم...« 
مجموعه حاضر با  نثري ساده و روان و به دور از حشو و 
زوائد نگاشته شده است که بدین سبب کتابی است نسبتا 
کم حجم و  خوش خوان  و اثر گذار که مي تواند همراه 

خوبي براي لحظات جوانان امروز باشد. 

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
رداي سرخ:  یادنامه شهداي مدافع حرم و 
شهداي کارگري استان آذربایجان شرقي

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز 
گفتند: در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا با ویروس کرونا 
درگیر هستند؛ برای حفظ سالمتی خود، خانواده و محیطی 

که در آن زندگی میکنیم باید در قرنطینه خانگی باشیم.
به گزارش روابط عمومی دفتــر نماینده ولی فقیه در 
 آذربایجان شــرقی حضرت حجت االســالم والمسلمین 
سید محمدعلی آل هاشم در بازدید از کارخانه داروسازی و 
سرم سازی شیهد قاضی تبریز با بیان اینکه پاسداراِن سالمت 
و مدافعاِن بهداشت در مراکز درمانی و مجموعه های تولیدی 
با تمام قدرت در میدان رزم هستند، گفتند: این ویروس به 
مثابه یک جنگ واقعی اســت و عدم توجه برای مقابله و 
پیشگیری از آن مضرات جبران ناپذیری به همراه دارد از این رو 

باید قرنطینه خانگی را جدی بگیریم.
امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه عده ای این ویروس را 
هنوز جدی نگرفته اند، افزودند: کثرت حضور مردم در مراکز 

خرید در شرایط کنونی بسیار نگران کننده است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه با تاکید بر 
ضرورت توجه به اقشار بی بضاعت و کم درآمد اظهارداشتند: 
هر چند مصــون ماندن از خطرات ویروس کرونا ضرورت در 
خانه ماندن را صد چندان کرده است اما در این بین کسانی 

مجبور به ترک منزل برای تامین نان شب شان هستند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفتند: کسانی 
که در مغازه های اجازه ای مشغول کسب و کار هستند، از 
کسادی بازار متضرر شده اند از این رو از خیران و هیئت امنای 
بازار تقاضا دارم در این شرایط هوای این افراد را داشته باشند.
 امام جمعه تبریــز همچنین از افراد خیر خواســت:

 خانواده های نیازمند را در محالت شناسایی کنند و در تامین 
نیازهای ضروری به آنها کمک کنند.

رئیس شورای حوزه های علمیه استان در ادامه با انتقاد از 
نبود رویکرد مشخص در تولید و پخش برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی برای کاهش حضور مردم در اماکن پرتردد گفتند: 
صداوسیما جمهوری اسالمی ایران در بخشی از برنامه خود 
مردم را به خرید از فروشگاه های بزرگ تشویق میکند و در 

بخشی دیگر قرنطینه خانگی را مورد تاکید قرار میدهد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزودند: اختصاص 
بهترین زمان پخش برنامه های صداوسیما برای تبلیِغ خرید 
از فروشگاه ها در مقابل التماس از مردم برای ماندن در خانه 
در این شرایط قابل توجیه نیست و باید مدیران رسانه ملی به 

این موضوع توجه داشته باشند.
ایشان در ادامه با تاکید بر عدم ورود مسافران و گردشگران 
و ترددهای غیرضروری گفتند: پاسداراِن سالمت و مدافعاِن 
بهداشــت در مراکز درمانی و بیمارستان ها با تمام قدرت، 
امیدوارانه و شجاعانه، تمام جهد و تالش خود را برای غلبه بر 
این بیماری به کار بسته اند از این رو باید مبادی ورودی های 
شهرهای استان باید کنترل شود و مردم با اجتناب از ترددهای 

غیرضروری زنجیره شیوع ویروس را در جامعه قطع کنند.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از صحبت های خود با 
انتقاد از نبود نظارت ها در توزیع اقالم بهداشتی و ضدعفونی 
در استان گفتند: آذربایجان شرقی یکی از استان های تولید 
کننده الکل به حســاب می آید اما به دلیل اینکه مدیریت 
این محصول به عهده تهران گذاشته شده تهیه و توزیع مواد 
ضدعفونی کننده به کاری بسیار دشوار تبدیل شده است. 
وی همچنین با بیان اینکه احتکار کنندگان مواد بهداشتی و 
ضدعفونی با سالمت مردم بازی میکنند، گفت: تولید و توزیع 
مواد ضدعفونی کننده بهداشتی نوعی مجاهدت است؛ اما به 
دلیل عدم نظارت کافی دستگاه های نظارتی و معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی محصوالت تولیدی براحتی در 

اختیار مردم قرار نمی گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان گفتند: با مجاهدتی که کادر 
پزشکی و درمانی در بیمارستان ها انجام میدهند و با توجه 
مضاعف مردم برای رعایت بهداشت فردی و محیط و مهمتر 

از آن، توکل بر خدا، ویروس کرونا را شکست خواهیم داد.
داروسازی و سرم سازی شهید قاضی تبریز در حال حاضر 
56 محصول انســانی و 21 محصول دامی، با ظرفیت 36 
میلیون بطری انواع محلول های تزریقی و 150میلیون عدد 
انواع آب مقطر و آمپول دارویی تولید می نماید 60 درصد نیاز 

کشور را در این زمینه تامین می کند.

قرنطینه خانگی
 تنها راه مقابله با کرونا

»اینجانب که نفسهای آخر عمر را می کشم به حسب 
وظیفه، شطری از آنچه در حفظ و بقای این ودیعه الهی 
دخالت دارد و شــطری از موانــع و خطرهایی که آن را 
تهدید میکنند برای نسل حاضر و نسلهای آینده عرض 

میکنم.«
الف( »بی تردید رمز بقای انقاب اسامی همان رمز 
پیروزی اســت، رمز، پیروزی را ملت می داند و نسلهای 
آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزه 
الهی و مقصد عالی حکومت اسامی، و اجتماع ملت در 
سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد« 

بوده است.
ب( هشدار نسبت به توطئه مهم جدا پنداشتن اسام 
از امور دنیا و سیاست جامعه و منحصر دانستن اسام 
و دیگر ادیان الهی در معنویات و تهذیب نفوس، به گونه 
ای که حکومت و سیاســت و سررشته داری برخاف آن 

مقصد و مقصود بزرگ و معنوی است!
»آنچه مردود اســت، حکومت های شــیطانی و 
دیکتاتوری و ســتمگری است که برای سلطه جویی 
و انگیــزه های منحرف و دنیایی، کــه از آن تحذیر 
نموده اند، جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و 
طاغوت گرایی است و باالخره دنیایی است که انسان 
را از حق تعالی غافل کند. . و اما حکومت حق برای 
نفع مســتضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه 
عدالت اجتماعی، همان اســت که مثل سلیمان بن 
داود و پیامبر عظیم الشأن اسام ـ صلی اهلل علیه و 
آله ـ و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش میکردند، 
از بزرگترین واجبات و اقامــه آن از واالترین عبادات 

است.«

صحيفه نور امام خميني )ره(

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ــتان  ــن از شهرس ــش خداآفری ــو در بخ ــده آینال ــه حفاظت ش منطق
کلیبــر قــرار دارد و از جاهــای دیدنــی اســتان آذربایجــان شــرقی اســت 
ــر محافظــت  ــط زیســت شهرســتان کلیب کــه توســط ســازمان محی

می شــود. 
ایــن منطقــه کــه بخــش کوچکــی از منطقــه حفاظت شــده 
ارســباران بــه حســاب می آیــد، محــل احیــای نســل مــارال و همیــن 
طــور زیســتگاه ۱۷ گونــه حیــوان کمیــاب و در خطــر انقــراض اســت.

ــو در بســیاری از روزهــای ســال   منطقــه بکــر و دســت نخورده آینال
ــود.  ــوب می ش ــته آن محس ــی برجس ــه ویژگ ــود اســت ک مه آل

آینالــو منطقــه کوهســتانی و جنگلــی بــا طبیعــت زیبــا اســت کــه 
ــد. توجــه و نگهــداری گردشــگران را می طلب

ــری  ــر و ۱۵ کیلومت ــهر کلیب ــری ش ــو در ۴۵ کیلومت ــه آینال منطق
ــع شــده  ــا واق ــری از ســطح دری روســتای عاشــقلو در ارتفــاع ۱۵۰۰ مت
ــر  ــتان کلیب ــت شهرس ــط زیس ــازمان محی ــر س ــر نظ ــت و زی اس

محافظــت می شــود.
منطقــه   از  کوچکــی  بخــش  آینالــو  حفاظت شــده   منطقــه 
حفاظت شــده  ۸۰ هــزار هکتــاری ارســباران بــه شــمار مــی رود و 
دارای اقلیمــی معتــدل و کوهســتانی اســت. دورتــادور ده هــا هکتــار از 
جنگل هــای ایــن منطقــه توســط ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت 
ــن  ــرای نگهــداری چندی ــی ب ــه محل ــیمی کشــیده شــده و ب ــور س ت
گــوزن جهــت دیــد عمــوم و تکثیــر و رهاســازی در کل منطقــه و طــرح 
احیــای نســل مــارال تبدیــل شــده اســت. منطقــه جنگلــی آینالــو در 
حقیقــت محــل نگهــداری مارال هــا )گــوزن قرمــز( و آهوهــای وحشــی 

اســت.
ــارال و  ــگ، م ــره قشــاقریال پلن ــرغ ق ــش م ــر ســفید، می اردک س
ــه شــمار  ــات ایــن منطقــه ب ــه حیوان ســیاه خــروس قفقــازی از جمل
ــا کمیاب تریــن  ــان ســیاه خــروس قفقــازی تقریب ــد. از ایــن می می رون
ــه خاطــر  ــو بیشــتر ب ــه محســوب می شــود. البتــه منطقــه  آینال گون
احیــای نســل مــارال شــناخته می شــود کــه خوشــبختانه تعــداد ایــن  

ــی رســیده اســت.  گونــه  جانــوری بــه حــد نســبتا مطلوب

ــام  ــرقی و ام ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
ــی  ــئوالن فرهنگ ــد: مس ــد کردن ــز تاکی ــه تبری جمع
ــزارش و  ــا گ ــند و تنه ــته باش ــذار داش ــای اثرگ برنامه ه

ــد. ــار ندهن آم
ــر  ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــرت  ــرقی- حض ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
 حجــت االســام والمســلمین ســید محمدعلــی 
آل هاشــم بــه مناســبت روز فرهنگ عمومــی در یکصد 
و یکمیــن جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی بــا بیــان 
اینکــه جنــگ ترکیبــی دشــمن علیــه ملــت ایــران بــا 
تمــام قــوا در حــال انجــام اســت، گفتتــد : همــه مــا در 
ایــن شــرایط مســئول هســتیم چــرا کــه اتفاقــات اخیر 

جنــگ ترکیبــی اســت نــه اغتشاشــات خیابانــی. 
 امــام جمعــه تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه در رابطــه با 
کار فرهنگی مشــکاتی هســت و برنامه ریزی متناســب 
ــئوالن  ــد: مس ــم، گفتن ــذار نداری ــی اثرگ ــا کار فرهنگ ب

ــت از  ــرون رف ــرای ب ــار ب ــزارش و آم ــی بجــای گ فرهنگ
شــرایط راهــکار ارائــه دهنــد.

ــد:  ــتان افزودن ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــس ش رئی
ــرورت  ــک ض ــور ی ــی در کش ــی فرهنگ ــروز مهندس ام
انکارناپذیــر اســت و ایــن امــر مثــال همان باغبانی اســت 
کــه به هنــگام نهــال کاشــته و در زمانــش؛ آبیــاری، هرز ، 
سم پاشــی و میــوه  چینــی می کنــد؛ بــر همیــن اســاس 
بایــد فضــای فرهنگــی کشــور را باغبانــی کــرد و دســت 
انــدرکاران بــه فکــر باغبانــی و برنامه هــای اثرگذار باشــند.

ــت رو  ــگاه حرک ــاش را قتل ــی و اغتش ــا آرام ــان ن ایش
ــتند:  ــار داش ــد و اظه ــامی خوان ــام اس ــوی نظ ــه جل ب
البتــه اتفاقــات مبارکــی در برخــی دانشــگاه های اســتان 
شــکل گرفتــه اســت و دانشــجویان بــه ضــرورت گفتگــو 
رســیده اند کــه متاســفانه اگــر مــا ســر وقــت بــه تذکرات 
رهبــری توجــه می کردیــم امــروز ایــن مشــکات را 

نداشــتیم.

منطقه حفاظت شده آينالو

مسئوالن فرهنگی برنامه های اثرگذار 
داشته باشند و تنها گزارش و آمار ندهند

راه های همکاری مرکز خدمات و بهداشت آذربايجان شرقی 
بررسی شد
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حسـن  میـرزا  اهلل  آیـت  حضـرت 
علیاری تبریزی  فرزند آیت اهلل مالعلی 
علیـاری از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا 
برخاسـته از تبریـز در قـرن چهاردهـم 

هجـری قمـری اسـت.
در 22 جمادی الثانی سـال 1266ق. 
برابـر بـا 15 اردیبهشـت 1229 ش. در 
قریـه علیار از توابـع تبریز متولد گردید 
مقدمات و سـطوح عالی علوم اسـالمی 
اعـم از معقول و منقول را نزد پدر فرزانه 

خـود حاج مالعلی فـرا گرفت.
سـپس بـه نجـف اشـرف مهاجرت کـرد بیـش از 10 سـال از محضـر حضرات 
آیـات عظـام مولی محمد فاضـل ایروانی، آقا میرزا محمدعلی رشـتی ، میرزا لطف 
اهلل مازندرانـی ، مولـی محمـد فاضل شـربیانی ، مال احمد شبسـتری، حـاج میرزا 
ابوالقاسـم حائـری  و میـرزا محمدعلی حکیم الهی مرنـدی در تحصیل علوم فقه، 
اصـول، حدیـث، تفسـیر، رجـال ، درایه، فلسـفه و کالم بهـره برد و به مقام شـامخ 
اجتهـاد در علوم اسـالمی نایل آمد و اسـتادان خـود گواهی اجتهاد و اجـازه روایات 

دریافـت کرد.
آنـگاه بـه تبریـز بازگشـت و بـه ترویـج معـارف دینـی و تدریس و تالیـف علوم 
اسـالمی همت گمارد و پس از ارتحال پدر بزرگوارش در سـال 132۷ ق. جانشـین 

مقـام علمی و معنـوی وی گردید.
از ایشـان آثاری ارزشـمند برجای مانده از آن جمله: 1- نظم البرهان فی تفسـیر 
القرآن 2- احقاق الحق 3- مواهب السـنیه ٤- محجه البیضاء 5- مشـکاه االنوار فی 
اصول الدین )2 جلد( 6- بدایع االسـالم فی شـرح الشرایع االسالم ۷- صراط النجاه 
8- الآللی المخزونه فی تفسیر سوره الکوثر 9- مجمع المعارف فی تعیین المواقف 

10- حاشـیه بر کتابهای مکاسب و رسائل شیخ اعظم انصاری و....
سـرانجام آن عالم ربانی و فقیه عالیقدر در 19 ربیع الثانی سـال 1358ق. برابر با 

1۷ خردادمـاه 1318 ش. دار فانـی را وداع گفت و به دیار باقی شـتافت .
پیکر پاکش پس از تشـییع باشـکوه در تبریز به نجف اشـرف منتقل و در جوار 

بارگاه ملکوتی امیرمومنان امام علی علیه السـالم به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آيت اهلل 

میرزا حسن علیاری  تبريزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 1392

اداء نماز قضا به صورت نشسته برای میت
زنـی هسـتم 50 سـاله، درد زانـو دارم، آیا می توانم برای مـادرم که از دنیا 

رفته اسـت به صورت نشسـته نماز قضا بخوانم؟
جـواب: بنـا بـر احتیاط واجـب خواندن نماز قضـا برای میت بـه صورت 

نشسـته کافی نیسـت و باید به صورت ایسـتاده خوانده شـود.
فـردی کـه روزه اسـتیجاری گرفته اسـت، آیا مـی تواند بعـد از اذان ظهر 

اختیـارا افطار کند؟
جواب: بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست.

اگـر شـخصی مقـداری از اموالـش را بـه عـوض ارث بـه یکـی از ورثـه 
ببخشـد، آیـا ایـن هبـه و وصیت نافذ اسـت؟ آیـا پس از فـوت، ایـن وارث 

مـی توانـد ادعـای ارث کند؟
جـواب: انسـان مـی تواند با بخشـیدن و تحویل مقـداری از امـوال خود 

بـه یکـی از ورثه، وصیت کنـد که وارث مذکـور از اموال او 
ارث نبـرد و سـهم او به سـایر ورثه برسـد، در صورتی که 
ایـن وصیت توسـط همه ورثه تأیید شـود، عمـل به آن 
واجـب اسـت و بعـد از فوت وصیت کننده، هیـچ یک از 

ورثـه حـق رّد آن را ندارند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 22 فروردین 1399 (
کشــف کودتــاي عناصــر ضــد انقــالب بــراي برانــدازي جمهــوري 

ــران )1361 ش( اســالمي ای
ــوادث دادگاه  ــي ح ــران در پ ــي از ته ــفراي اروپای ــدن س فراخوان

میکونــوس )13۷6 ش(
آغاز نهضت اسالمي فلسطین )1361 ش(

شهادت شهید محمدابراهیم پورعلی )1366ش(
تیم فوتبال ایران فاتح جام باشگاه های آسیا شد) 13٤9ش(

در سوســنگرد مــرز بیــن ایــران و عــراق زد و خــورد مســلحانه ای 
بیــن عراقــی هــا و ایرانیــان رخ داد و از قــوای طرفیــن عده ای کشــته 

و زخمــی شــدند)1352ش(
کهــن ســال تریــن مــرد ایــران بــه نام عبــاس خاکســار در ســن 

135 ســالگی در همــدان درگذشــت)1353ش(
چهار مخزن نفت در پاالیشگاه آبادان آتش گرفت)133۷ ش(

کنگــره ای بــه نــام کنگــره تأثیــر تمــدن ایــران در تمدن یونــان و 
روم در رم افتتــاح شــد.)13٤٤ ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 16 شعبان 1441 (

درگذشت »ابن دَّهان« ادیب و شاعر مسلمان)612 ق(
دســتیگري و تبعیــد »ســیدجمال الدین اســدآبادي« به دســتور 

»ناصرالدیــن شــاه« )1308 ق(
وفات آیت اهلل سید محمود شاهرودی )1395 ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
) 10 آوریل 2020 (

ــر  ــالب کبی ــان انق ــس در جری ــوف پاری ــي مخ ــوع قحط وق
فرانســه )1۷93م(

ــي و جمهــوري ونیــز  ــي امپراتــوري عثمان آغــاز جنــگ دریای
)16٤5م(

نیمه شعبان در کالم امام خمینی)ره(
حضرت  برکت  پر  و  سعادت  با  والدت  مبارک  سالروز 
الحسن  بن  حجت  األولیاء  مفخر  و  االوصیا  خاتم 
و  دهر  مظلومان  بر  الفداء-  لمقدمه  ارواحنا  العسکری- 
میالد  است  مبارک  و چه  باد.  مبارک  مستضعفان جهان 
بعثت  که  است  عدالتی  پاکننده  بر  که  بزرگ شخصیتی 
است  مبارک  چه  و  بود.  آن  برای  السالم-  علیهم  انبیا- 
دغلبازان  و  ستمگران  شّر  از  را  جهان  که  ابرمردی  زادروز 
تطهیر می نماید و زمین را پس از آنکه ظلم و جور آن را 
فرا گرفته پر از عدل و داد می نماید و مستکبران جهان 
را سرکوب و مستضعفان جهان  را وارثان  ارض  می نماید. و 
چه مسعود و مبارک است روزی که جهان از دغلبازیها و 
بر سراسر  الهی  عدل  و حکومت  پاک شود  فتنه انگیزیها 
صحنه  از  گران  حیله  و  منافقان  و  یابد  گسترش  گیتی 
خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالی بر بسیط 
زمین افراشته گردد و تنها قانون عدل اسالمی بر بشریت 
بیداد فرو ریزد  حاکم شود و کاخهای ستم و کنگره های 
- و حامیان  انبیا- علیهم صلوات اهللَّ و آنچه غایت بعثت 

اولیا- علیهم السالم- بوده تحقق یابد. 
)صحیفه امام ؛ ج 1٤ ؛ ص٤۷2 (

سالم و درود به پیشگاه مقدس مولود نیمه شعبان و 
و  فداه-  ارواحنا   - اهللَّ بقیة  حضرت  امامت   ذخیره   آخرین  
یگانه دادگستر ابدی و بزرگ پرچمدار رهایی انسان از قیود 
ظلم و ستم استکبار. سالم بر او و سالم بر منتظران واقعی 
او، سالم بر غیبت و ظهور او و سالم بر آنان که ظهورش 
را با حقیقت درک می کنند و از جام هدایت و معرفت او 

لبریز می شوند.
) صحیفه امام ؛ ج 21 ؛ ص325(

صحيفه نور امام خميني )ره(

ــرزی جلفــا، در ســاحل  کلیســای چوپــان درغــرب شــهر م
رود ارس و در محــدوده اســتان آذربایجــان شــرقی واقــع اســت. 
ایــن کلیســا کــه در قــرن 16 میــالدی ســاخته شــده و در 
ــق  ــده اســت، طب ــی گردی ــالدی بازســازی کل ســال 1836 می
ــی ســاکن روســتاهای  ــان ارمن ــادت چوپان ــی محــل عب روایات

ــوده اســت.  ــراف دره شــام ب اط
پــالن کلیســا از خــارج مربعــی شــکل بــه ابعــاد ۷.۷ در 5.۷ 
متــر و از داخــل صلیبــی شــکل بــوده و بطــور کلی کلیســای 
ــمت  ــی در قس ــردد. ورودی اصل ــی گ ــوب م ــی محس کوچک
ــا  ــرار داشــته و محــراب آن در ســمت شــرق بن ــا ق ــی بن غرب
میباشــد. مصالــح بــکار رفتــه در ســاختمان آن ســنگ و مالط 
ــده  ــانده ش ــچ پوش ــا گ ــی ب ــای داخل ــطح دیواره ــت و س اس

اســت.
ــه حجــاری اســت . ایــن کلیســا دارای  ــر گون  بنــا فاقــد ه
گنبــد کوچکــی بــا پــالن دایــره شــکل اســت کــه بــر روی آن 

چهــار نورگیــر در چهــار جهــت تعبیــه شــده اســت. 
در ســمت غــرب کلیســا آثــار و بقایای بنــای ویران شــده ای 
موجــود اســت کــه احتمــاال بخشــی ازکلیســا را تشــکیل داده 
ــی بــوده  اســت. در محوطــه اطــراف کلیســا ســنگ صلیبهای
ــز منتقــل  ــه تبری ــدادی ب اســت کــه جهــت حفــظ آنهــا تع

گردیــده اســت. 
ــا  ــمتهایی از کلیس ــالدی قس ــال 1385 می ــتان س در تابس
تخریــب گردیــد کــه در حــال حاضــر توســط ســازمان میــراث 

فرهنگــی مرمــت مــی گــردد.

کلیسای چوپان

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

 توسعه بالنده
-رشد 155% استخدام هیات علمي

-رشــد 3٤% رشــد علمي دانشــگاهها در سال 
8۷ نســبت به ســال 8٤

-رشــد 25% ســقف تســهیالت پرداختــي بــه 
دانشــجویان در ســال 8۷ نســبت بــه ســال 8٤

توسعه گازرساني
تعــداد شــهرهاي بهــره منــد شــده از گاز 
طبیعــي در ابتــداي پیــروزي انقــالب تنها 5 شــهر 
بودنــد ایــن تعــداد در ســال ۷5 بــه 280 شــهر و در 

ــه 3۷9 شــهر رســید. ســال ۷9 ب
ــترکین گاز  ــداد مش ــزان تع ــن می ــه همی  ب
ــزار  ــر از ٤۷ ه ــال 5۷ کمت ــه در س ــي ک طبیع
مشــترک بوده در ســال ۷9 بــه ٤500000 مشــترک 

ــه اســت. ــش یافت افزای
 ایــن رقــم در ســال 80 بــه 5600000 مشــترک 
رســیده کــه بیــش از 23500000نفــر از جمعیــت 

کشــور را شــامل مــي شــود.

حضور جهادی بانوان طلبه مراغه در صف 
مقدم مبارزه با کرونا

ــرا)س(  ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــر مدرس  مدی
مراغــه، از حضــور جهــادی خواهــران طلبــه ایــن 
ــروس  ــا وی ــارزه ب ــدم مب ــتان در صــف مق شهرس

ــر داد. ــا خب کرون
خانــم خدیجــه واعــظ ســلطانی مدیر مدرســه 
علمیــه فاطمــه الزهــرا)س( مراغــه در گفتگــو بــا 
ــرد: کادر،  ــان ک ــز، بی ــوزه« در تبری ــزاری »ح خبرگ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن مدرس ــاتید ای ــالب و اس ط
شــرایط کنونــی، بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، 
بــر خــود وظیفــه دانســتند کــه از تمــام ظرفیت 
خــود بــرای مبــارزه با ایــن پدیــده اســتفاده کنند.

وی اظهــار کــرد: ایــن مدرســه علمیــه از 
ــد ماســک،  ــور تولی ــت طــالب خــود در ام ظرفی
ــکان  ــه نزدی ــاوره دادن ب ــی، مش ــاوره مذهب مش
ــش  ــه در کاه ــار جامع ــایر اقش ــتان و س و دوس

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــات اس التهاب
ــرا)س(  ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــر مدرس مدی
ــن  ــه ای ــران طلب ــدای از خواه ــزود: تع ــه اف مراغ
مدرســه در طــرح غربالگــری بــا همــکاری بســیج 
خواهــران  مراغــه شــرکت کــرده انــد و همچنــان 

ــه دارد. ادام
وی اظهــار کــرد: امــروز همــه باید بــرای مقابله 
بــا ایــن بیمــاری به میــدان بیاینــد، و تنها بــا عزم 
ملــی و مدیریــت جهادی می تــوان از این شــرایط 
ســخت عبــور کــرد. بــه امیــد خــدا، حرکــت های 
جهــادی طــالب تــا پایــان شکســت کرونــا ادامــه 

ــت. خواهد داش
واعــظ ســلطانی در پایــان گفــت: در اســالم به 
حفــظ ســالمتی  توصیــه های زیــادی شــده و الزم 
اســت ملــت عزیــز ایــران بــا رعایــت کــردن توصیه 
هــای پزشــکی در از بیــن بــردن ایــن ویــروس بــه 

همدیگــر یاری رســانند.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

سرخ:  »رداي  کتاب 
یادنامه شهداي مدافع 
حرم و شهداي کارگري 
آذربایجان  استان 
همت  به  شرقي« 
 2 »حوزه  انتشارات 
مقاومت بسیج کارگري 
سال  در  زوار«  شهید 
و  گرفته  فیپا   139٤
با  نسخه   2000 در 
زیور  به  صفحه   216
این  شد.  آراسته  طبع 
از  ناب  روایتي  کتاب 

زندگینامه و شهادت  1٤ شهید مدافع حرم و 1۷8 شهید 
دوران انقالب اسالمي در استان آذربایجان شرقي است. 

برافروخته  هاي  شیوه  معتبرترین  و  ترین  مهم  از 
نگاه داشتن آتش یاد و خاطره شهدا، به دست دادن 
سلوک  و  زندگاني  از  عیني  و  واقعي  هاي  گزارش 
ها  دستنوشته  یا  و  خاطرات  ضبط  قالب  در  آنان 
مطالعه  است.  آنان  از  مانده  برجا  هاي  یادداشت  و 
و  بودن  شاخص  گواه  خود  گرانقدر،  شهداي  احوال 
ضبط  با  قلم  اهالي  منظور  بدین  است.  آنها  خلوص 
و ثبت زندگي شهدا به نشر و ترویج آثار، ارزش ها و 

ایشان مي پردازند. جانفشاني هاي 
انقالب اسالمي ایران مرهون خون شهدا و رهبري الهي 
حضرت روح اهلل است؛ این دو بودند که انقالب اسالمي را به 
سر منزل پیروزي رساندند. امام خمیني )ره( در کالبد بي 
رمق جامعه ایران با دم مسیحایي خود روح مهجور مانده 
عدالت خواهي و عدالت جویي مردم ایران را به حرکت 
واداشت و با قیامي حسیني کاخ ظلم و ستم را واژگون 
نمود. حضرت امام خمیني )ره( در خصوص اهمیت خون 
شهدا چنین فرمودند: »شهادت رمز پیروزي است ملتي که 
شهادت را آرزو دارد پیروز است. خون شهیدان ما امتداد 

خون پاک شهیدان کربالست.«
از انقالب اسالمی همواره به عنوان یک موهبت الهی 
این ملت در همه حال  یاد مي شود.  ایران  ملت  برای 
پشتیبان انقالب بوده و االن نیز بعد از 3۷ سال همچنان 
در حفظ آرمان های انقالب پا در رکاب والیت هستند. 
از این روست که انقالب اسالمی به دلیل عقبه و اتکای 
بزرگ تاریخی خود به اسالم و ائمه اطهار، هنوز هم به 
راه خود ادامه می دهد و در تمام این مدت هم متکی 
به خودش بوده است. در این میان منطقه آذربایجان با 
تکیه بر مفاخر خود و با حضور مردمانش در عرصه های 
مختلف انقالب، همواره از افتخارات جهان اسالم بوده و 

خواهد بود.
و  زندگینامه  معرفی  هدف  با  سرخ«  »ردای  مجموعه 
شهادت 192 شهداي مدافع حرم و شهداي کارگري منتشر 
شهداي  احوال  از  مختصر  شرح  خود  حاضر  اثر  گردید. 
کارگري  شهداي  و  حرم  مدافع  شهداي  اسالمي،  انقالب 
آذربایجان است شهدایي که از سپیده دم نهضت حسیني 
تا طلوع انقالب اسالمي در تعالي شعائر دیني از بذل جان 

هم دریغ نکردند.
در بخشي از زندگي نامه سردار شهید حسن شفیع زاده 
در کتاب »رداي سرخ« به نقل از شهید بزرگوار آمده است: 
»در بحبوحه انقالب همه بسیج شدند و  به همنوعان 
خود کمک کردند. این طور بود که کاخ شاهنشاهي فرو 
ریخت. این سیري که ما طي کردیم تحت یک فرمان و 
تحت یک فرماندهي بود و مامطیع در مقابل ارزش هاي 
اسالمي و انساني بودیم و اینگونه به جلو آمدیم. قطعا 
نبود که قصد رو در  آمریکا به خاطر قدرت نظامي ما 
رویي با ما داشت. به خاطر همین ارزش ها بود ... اگر ما 
حافظ واقعي این خط باشیم پیروزي واقعي از آن ماست 
... اگر ما بیاییم آن ارزشهایي را که قبال به اتکا به آنها 
جلو آمدیم، سرلوحه خودمان قرار بدهیم و جنگ را در 
امتداد انقالبمان و در نتیجه یک انقالب بدانیم، قطعا به 

نتیجه مي رسیم...« 
مجموعه حاضر با  نثري ساده و روان و به دور از حشو و 
زوائد نگاشته شده است که بدین سبب کتابی است نسبتا 
کم حجم و  خوش خوان  و اثر گذار که مي تواند همراه 

خوبي براي لحظات جوانان امروز باشد. 

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
رداي سرخ:  یادنامه شهداي مدافع حرم و 
شهداي کارگري استان آذربایجان شرقي

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز 
گفتند: در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا با ویروس کرونا 
درگیر هستند؛ برای حفظ سالمتی خود، خانواده و محیطی 

که در آن زندگی میکنیم باید در قرنطینه خانگی باشیم.
به گزارش روابط عمومی دفتــر نماینده ولی فقیه در 
 آذربایجان شــرقی حضرت حجت االســالم والمسلمین 
سید محمدعلی آل هاشم در بازدید از کارخانه داروسازی و 
سرم سازی شیهد قاضی تبریز با بیان اینکه پاسداراِن سالمت 
و مدافعاِن بهداشت در مراکز درمانی و مجموعه های تولیدی 
با تمام قدرت در میدان رزم هستند، گفتند: این ویروس به 
مثابه یک جنگ واقعی اســت و عدم توجه برای مقابله و 
پیشگیری از آن مضرات جبران ناپذیری به همراه دارد از این رو 

باید قرنطینه خانگی را جدی بگیریم.
امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه عده ای این ویروس را 
هنوز جدی نگرفته اند، افزودند: کثرت حضور مردم در مراکز 

خرید در شرایط کنونی بسیار نگران کننده است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه با تاکید بر 
ضرورت توجه به اقشار بی بضاعت و کم درآمد اظهارداشتند: 
هر چند مصــون ماندن از خطرات ویروس کرونا ضرورت در 
خانه ماندن را صد چندان کرده است اما در این بین کسانی 

مجبور به ترک منزل برای تامین نان شب شان هستند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفتند: کسانی 
که در مغازه های اجازه ای مشغول کسب و کار هستند، از 
کسادی بازار متضرر شده اند از این رو از خیران و هیئت امنای 
بازار تقاضا دارم در این شرایط هوای این افراد را داشته باشند.
 امام جمعه تبریــز همچنین از افراد خیر خواســت:

 خانواده های نیازمند را در محالت شناسایی کنند و در تامین 
نیازهای ضروری به آنها کمک کنند.

رئیس شورای حوزه های علمیه استان در ادامه با انتقاد از 
نبود رویکرد مشخص در تولید و پخش برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی برای کاهش حضور مردم در اماکن پرتردد گفتند: 
صداوسیما جمهوری اسالمی ایران در بخشی از برنامه خود 
مردم را به خرید از فروشگاه های بزرگ تشویق میکند و در 

بخشی دیگر قرنطینه خانگی را مورد تاکید قرار میدهد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزودند: اختصاص 
بهترین زمان پخش برنامه های صداوسیما برای تبلیِغ خرید 
از فروشگاه ها در مقابل التماس از مردم برای ماندن در خانه 
در این شرایط قابل توجیه نیست و باید مدیران رسانه ملی به 

این موضوع توجه داشته باشند.
ایشان در ادامه با تاکید بر عدم ورود مسافران و گردشگران 
و ترددهای غیرضروری گفتند: پاسداراِن سالمت و مدافعاِن 
بهداشــت در مراکز درمانی و بیمارستان ها با تمام قدرت، 
امیدوارانه و شجاعانه، تمام جهد و تالش خود را برای غلبه بر 
این بیماری به کار بسته اند از این رو باید مبادی ورودی های 
شهرهای استان باید کنترل شود و مردم با اجتناب از ترددهای 

غیرضروری زنجیره شیوع ویروس را در جامعه قطع کنند.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از صحبت های خود با 
انتقاد از نبود نظارت ها در توزیع اقالم بهداشتی و ضدعفونی 
در استان گفتند: آذربایجان شرقی یکی از استان های تولید 
کننده الکل به حســاب می آید اما به دلیل اینکه مدیریت 
این محصول به عهده تهران گذاشته شده تهیه و توزیع مواد 
ضدعفونی کننده به کاری بسیار دشوار تبدیل شده است. 
وی همچنین با بیان اینکه احتکار کنندگان مواد بهداشتی و 
ضدعفونی با سالمت مردم بازی میکنند، گفت: تولید و توزیع 
مواد ضدعفونی کننده بهداشتی نوعی مجاهدت است؛ اما به 
دلیل عدم نظارت کافی دستگاه های نظارتی و معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی محصوالت تولیدی براحتی در 

اختیار مردم قرار نمی گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان گفتند: با مجاهدتی که کادر 
پزشکی و درمانی در بیمارستان ها انجام میدهند و با توجه 
مضاعف مردم برای رعایت بهداشت فردی و محیط و مهمتر 

از آن، توکل بر خدا، ویروس کرونا را شکست خواهیم داد.
داروسازی و سرم سازی شهید قاضی تبریز در حال حاضر 
56 محصول انســانی و 21 محصول دامی، با ظرفیت 36 
میلیون بطری انواع محلول های تزریقی و 150میلیون عدد 
انواع آب مقطر و آمپول دارویی تولید می نماید 60 درصد نیاز 

کشور را در این زمینه تامین می کند.

قرنطینه خانگی
 تنها راه مقابله با کرونا


