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خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز با بیـان اینکه مراقـب تنفس مصنوعـی آمریکا 
باشـید، گفتنـد: مـا معتقدیـم مداخلـه خارجـی در روابـط کشـورها 
مذموم اسـت و نباید کشـورهای همسـایه به سکوی ارسـال تروریست 

بـه کشـورهای دیگر تبدیل شـوند.
حضـرت حجت االسـام والمسـلمین سـید محمدعلـی آل هاشـم 
در خطبه هـای نمـاز عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـز کـه بـا حضور 
پرشـکوه نمازگـزاران در مصـای اعظـم امـام خمینـی)ره( برگزار شـد، 
اظهـار کردنـد: رئیـس جمهـور آمریـکا جمعـه گذشـته ادعـا کـرده 
اسـت کـه »ایـران بـه زودی آزاد خواهـد شـد«؛ اوال آمریـکا هیـچ وقت 
آزادی بخـش نبود و همیشـه آمریکایی ها در دو کار به شـدت تخصص 

دارنـد کـه  یکـی اشـغالگری و دیگری کودتاسـت. 
رئیـس شـورای حوزه های علمیـه اسـتان ادامه دادنـد: آمریکایی ها 
هـر جـا خواسـتند جـای پـای باز کننـد یا بـا اشـغال وارد شـدند و یا 

بـا کودتا. 
امـام جمعـه تبریز توضیح دادند: آزادسـازی به سـبک آمریکا یعنی 
تخریـب و ویرانـی؛  شـما آمریکایی هـا کـه از آزادی حـرف می زنید چه 
آزادی در ویتنام یا در افغانسـتان و عراق و سـوریه به ارمغان آوردید؟ آن 
رژیم دسـت نشـانده شـما )رژیم صهیونیسـتی( در منطقه با فلسطین 

چه کرده اسـت؟ شـما مدعی آزادسـازی هسـتید! ننگ تان باد.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با بیان اینکـه البته حضور 
حماسـی و معنـادار مـردم ایـران در راهپیمایـی ۱۳ آبـان بـا محتـوای 
استکبارسـتیزی و خـروش عیـار خوبـی برای شـناخت فضای حقیقی 
ایـران و تفکیـک با فضای مجازی و فضای رسـانه و اپوزیسـیون و افکار 
خیالـی آمریکا بود، گفتند: بهتر اسـت آمریکا بیشـتر از ایـن خود را با 
افـکار خیالـی درگیـر نکند؛ البته اپوزیسـیون ها باز همه تـاش را برای 

ناآرامـی در کشـور خواهـد کـرد و از هیچ اتفاقـی نمی گذرد. 
بـه کشـورهای  ادامـه خطـاب  در  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
همسـایه بـا بیـان اینکـه  سـخنی بـا همسـایگان ایـران دارم، گفتند: 
همسـایگان  در نـگاه مـا بـه عنـوان جمهـوری اسـامی ایـران همواره 
محتـرم بودنـد و مـا در مسـائل منطقـه ای در موضـع صلـح و بـرادری 
ایسـتاده ایم و هیـچ وقـت به حقـوق همسـایگان تجاوز نکـرده و اجازه 

هـم ندادیـم کـه کشـوری حقـوق مـا را پایمـال کند. 
ایشـان ادامـه دادنـد: انتظـار داریـم تـا همسـایگان نیـز در موضـع 
صلـح و بـرادری بـا مـا تعامـل کننـد. جهمـوری اسـامی ایـران  بارها 
تاکیـد کـرده اسـت رزمایش اخیـر جمهوری اسـامی نه بر لـه و علیه 

هیـچ یـک از همسـایگان نبـود و اهـداف مشـخص خود را داشـت. 
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز متذکـر شـدند: مـا معتقدیـم مداخله 
خارجـی در روابط کشـورها مذموم اسـت و نباید کشـورهای همسـایه 

بـه سـکوی ارسـال تروریسـت بـه کشـورهای دیگر تبدیل شـود.  
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد: جمهـوری اسـامی ایران منـادی صلح 
و بـرادری بـا همسـایگان و مخالـف سرسـخت هـر گونه مداخله اسـت. 
تنفـس  تاکیـد کردنـد: مراقـب  اسـتان  فقیـه در  نماینـده ولـی 
مصنوعی آمریکا باشـید زیرا االن دایره اغتشاشـات محدود شـده اسـت 
ولـی بایـد مراقـب تنفـس مصنوعـی نظام سـلطه برای گسـترش این 

ناآرامی هـا بـود. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان ادامـه دادنـد: آمریکا حتما 
بـه دنبـال سـرنخی برای احیای اغتشاشـات خواهـد بود؛ از ایـن رو باید 

مسـائل را برای قشـر جوانـان جوانـان تبیین کرد. 
خطیـب جمعـه تبریـز  با بیـان اینکه جبهـه انقاب لکنـت دارد و 
بایـد برداشـته شـود و بـا زبـان گویا گره هـا را باز کـرد، گفتنـد: جوانان 

فرزندان و سـرمایه ما هسـتند. 

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان در ادامـه بـا تبریک به 
نیروهـای متخصـص سـپاه پاسـداران و هوافضـای سـپاه در سـاخت 
موشـک بالسـتیک گفتنـد: موشـکی سـاختند کـه تـا ۷ دقیقـه بـه 

هـدف نهایـی می رسـد. 
امـام جمعـه تبریـز در بخـش اعـام مناسـبت های هفتـه بـه ۲۶ 
آبـان سـالروز آزادسـازی سوسـنگرد اشـاره کـرده و گفتند:  امـام در دو 
جـا از بایـد اسـتفاده کرد یکی در آبـادان و یکی هم در سوسـنگرد که 
فرمودند حصر سوسـنگرد باید تا فردا آزاد شـود و نقش لشـکر عاشـورا 

در جریان سوسـنگرد فراموش  نشـدنی اسـت. 
ایشـان توضیـح دادنـد: در سوسـنگرد بنی صـدر اجازه نمـی داد که 
ارتـش و تیـپ دو برای یاری رسـاندن کمک کند و شـبانه مقام معظم 
رهبـری بـه همـراه شـهید چمـران بـه بیـت امـام زنـگ زد و تکلیـف 
خواسـت و در نهایـت  دسـتور امـام را اجـرا کردند و می تـوان گفت که 
اگـر سوسـنگرد پیـروزی رسـید به خاطـر وحـدت نیروهای مسـلح  و 

اطاعـت محـض از فرامیـن امام رحمـت اهلل بود.
و  داده  قـرار  اشـاره  مـورد  را  سـتارخان  روز  تبریـز  جمعـه  امـام 
گفتنـد: حضـرت امـام رضـوان اهلل در پیـام سـال ۵۶ می فرمایند شـما 
آذربایجانی هـا غیـور بودیـد و در مشـروطیت بـرای خاتمـه دادن بـه 
حاکمـان جور به پا خواسـتید ؛ شـما در مشـروطه در صـف اول بودید 
و در بعد مشـروطه باز در صف اول هسـتید؛ شـما خیابانی سـتارخان 

و باقرخـان داریـد.  
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان افزودنـد: رهبر معظم انقاب 
نیـز در مـورد معیـار حرکـت ملـت می فرماینـد یـک خصوصیتـی در 
مـورد عزیـزان آذربایجـان مشـاهده می شـود کـه  ایـن خصوصیـات در 
برخـی مناطـق دیگـر کشـور اسـت ولـی در آذربایجان به شـکل بارزی 

یکـي از سـه محـور اصلي تهاجـم نیروهـاي رژیم بعثي عراق بـه خاك میهن 
عزیزمـان ایـران در ۳۱ شـهریور ۱۳۵9، محور میاني، یعني دشـت آزادگان، با هدف 
رسـیدن بـه اهواز، مرکز اسـتان خوزسـتان بود که مهمترین شـهر قـرار گرفته در 
این مسـیر، سوسـنگردبود، دو محور دیگر هم، یکي محور شـمالي از غرب کرخه 
و رو بـروي شـهر دزفـول با هدف رسـیدن به دزفول و دیگري، محـور جنوبي، از مرز 

شـلمچه با هدف تصرف خرمشـهر و آبـادان بود.
در محـور میانـي، بخشـي از نیروهـاي رژیـم بعثي عـراق از چزابه، در شـمال 
هورالهویزه، وارد خاك ایران شـدند تا با گذشـتن از بسـتان، سوسـنگرد و حمیدیه 
بـه اهواز برسـند و بخـش دیگري هم از طائیـه، در جنوب هورالهویـزه، وارد خاك 

ایـران شـدند تا بـا گرفتن کوشـک، ُجفیر و پـادگان حمید به اهواز برسـند.
بـراي ایسـتادن در مقابـل عراقي هـا در ایـن محور، مسـیر چزابه تا اهـواز، که 
ابتدایش شـامل تنگه چزابه با داشـتن یک کیلومتر عرض و ادامه اش روسـتاهاي 
پراکنـده اطـراف مي شـد، مسـیر مناسـب تري بـود و بهتـر مي شـد در آن بـه 
عراقي هـا شـبیخون زد. در ایـن مسـیر، بعد از َچزابـه، تپه هاي اهلل اکبر در شـمال 
سوسـنگرد نیز موقعیـت خوبي براي ضربـه  زدن به نیروهاي مهاجم داشـتند. اما 
در آن زمـان بـا توجـه بـه وقایـع روزهـاي پس از پیـروزي انقاب اسـامي ایـران و 
آشـفتگي و ناهماهنگـي ایجـاد شـده بین بخش هـاي مختلف کشـور بخصوص 
ارتـش، آمادگـي الزم بـراي مقابله با تهاجم دشـمن در ایران وجود نداشـت. تیپ ۳ 
زرهـي لشـکر 9۲ اهـواز هم کـه مأمور دفاع از مرزهـاي غرب اهواز بود و با اسـتقرار 
پادگانـش در ۱0 کیلومتري شـمال حمیدیـه، فرماندهانش طراحـي دفاعي )طرح 
ابـوذر( را جهـت مقابله با دشـمن در تپه هـاي اهلل اکبر تهیه کـرده بودند، به دلیل 
اصـرار و شـاید بتـوان گفت دخالت نیروهاي سـپاه و ژاندارمـري در امور آن، مجبور 
شـد از تپه هـاي اهلل اکبـر جلوتـر بـرود و نیروهایـش در مـرز پراکنـده شـدند که 

موقعیت آنان آسـیب پذیر شـد.۱
نیروهاي عراقي در 4 مهر از شـهر بسـتان گذشـتند و در ۶ مهر به دروازه هاي 
سوسـنگرد رسـیدند. در آنجـا عراقي ها، شـهر سوسـنگرد را با خمپـاره گلوله باران 
کردنـد و مـردم را به خاك و خون کشـیدند و در بعدازظهر ۶ مهر وارد سوسـنگرد 
شـدند. عـده اي از مـردم به دفـاع از شـهر پرداختنـد، ولي تعـداد عراقي ها بسـیار 
زیاد بود و شـهر تبدیل به ویرانه شـد. سـپس عراقي ها براي سوسـنگرد شـهردار 
انتخاب کردند و اداره شـهر را به مزدوران شـان سـپردند و به سـمت حمیدیه عقب 
نشسـتند. نقـش جنگنده هـاي نیـروي هوایـي ارتـش و بالگردهاي هوانیـروز که 
به فاصله یک روز پس از شـروع جنگ، به مقابله با دشـمن متجاوز شـتافتند، در 

این عقب نشـیني بسـیار مؤثر بود.
در روز یکم مهرماه جنگنده هاي نیروي هوایي ارتش بسـیار از مراکز حسـاس 
عـراق را بمبـاران کردنـد و در روزهاي بعد، با اینکـه جنگ هواپیما با تانک معقول 
نیسـت، جنگنده هـاي ایرانـي، بـه ناچار، به شـکار تانک هـاي در حـال پیش روي 
عـراق مي رفتنـد. بالگردهـاي هوانیـروز نیـز پل هایـي را کـه عراقي هـا بـر روي 
رودخانه هـاي مسیرشـان نصـب کـرده بودند، خـراب مي کـردن. به گونـه اي که در 
روز ششـم جنگ، با شکسـت در اسـتراتژي جنگي اش که تصرف حداقل اسـتان 

خوزسـتان بـود، قطعنامه سـازمان ملـل را پذیرفت و پیشـنهاد آتش بس داد.
امـا بـه دلیـل حضـور نیروهـاي عراقـي در بخش هـاي مختلـف کشـورمان، 
حضـرت امـام خمینـي )ره( فرمودند: »صدام حسـین دسـتش را دراز کـرده، براي 
ایـن کـه بـا ما مصالحه کنـد، ما بـا او مصالحـه نداریـم، تکلیف ما این اسـت که 
از اسـام صیانـت کنیـم و حفـظ کنیم اسـام را، کشـته شـویم تکلیـف را عمل 
کرده ایـم،  بکشـیم هم تکلیلـف را عمـل کرده ایم.«۲ دولت هم رسـماً پاسـخ داد: 
»تـا هنگامـي که یک سـرباز عراقي در قلمرو سـرزمین ایران باشـد، ایـران حاضر 
بـه مذاکـره نخواهد شـد. تنها شـرط قبـول آتش بس از نظـر ایران، این اسـت که 

دولـت عـراق نیروهـاي خـود را از خاك کشـور بیـرون ببرد.«۳

بـه هـر حـال همان طور کـه اشـاره شـد، نیروهـاي عراقي با تحمل شکسـت 
اولیـه از دلیرمـردان ایراني در سوسـنگرد، به سـمت مرزهاي خود عقب نشسـتند 
و بـه حمیدیـه رسـیدند و در روزهاي بعد، با تعقیب بالگردهاي هوانیـروز، حتي از 

بسـتان هم عقب تـر رفتنـد و به مرز خود رسـیدند.
امـا پـس از پذیرفته نشـدن پیشـنهاد آتش بـس صـدام از طـرف ایـران، در ۱9 
مهـر ۱۳۵9، دوره جدیـدي از حمله هـاي دشـمن بعثـي بـه خاك کشـورمان و با 
شـدت بیشـتري آغاز شـد. در جبهه جنوبي خوزسـتان، نیروهاي عراقي از کارون 

)در شـمال خرمشـهر( گذشـتند تا از شـمال وارد آبادان شـوند.4
مـردم آبـادان کـه بسـیاري از آنهـا در خرمشـهر بودنـد، خط دفاعـي جدیدي 
در جنـوب بهمن شـیر تشـکیل دادند.۵ امـا در همین حین، بخشـي از نیروهاي 
عراقـي کـه از »چزابـه« وارد خـاك ایـران شـده بودند، دوباره به سـمت »بسـتان« 

پیـش رفتنـد و در ۲۲ مهـر، آنجا را اشـغال کردند.۶
رئیـس جمهـور وقت تـوان ارتـش را در دزفول متمرکـز کرده بود و بخشـي از 
نیروهـاي ارتـش جمهوري اسـامي ایـران که در جبهـه اهواز- سوسـنگرد حضور 
داشـتند، تا ۲۷ مهر تپه هاي اهلل اکبر در شـمال سوسـنگرد را در اختیار داشـتند و 
با کمک توپخانه، هوانیروز و نیروي هوایي ارتش، تا مدتي اجازه پیشـروي بیشـتر 

را بـه نیروهاي عراقـي ندادند.۷
در روز ۲4 مهـر، نیروهـاي عراقي بسـیاري از مدافعان خرمشـهر را به شـهادت 
رسـاندند و نیمـي از شـهر را به تصرف خود درآوردند. سـپس بـه حمله هاي خود 
ادامه دادند، تا اینکه در 4 آبان، خرمشـهر سـقوط کرد و به تصرف کامل نیروهاي 
عراقي درآمد. سـپس هنوز رزمندگان ایران در غم از دسـت دادن خرمشـهر بودند 
کـه عراقي هـا در 8 آبـان، جایي دور از نظر، در شـمال آبادان بر روي »بهمن شـیر« 
پـل زدنـد و وارد آبـادان شـدند.8 امـا در این منطقـه،  با خبررسـاني به موقع فردي 
بـه نـام »دریاقلي«، نیروهـاي ارتش، سـپاه و مردمي، به مقابله بـا نیروهاي عراقي 
شـتافتند و با حمله شـجاعانه آنها، عراقي ها مجبور به فرار شـدند و تعداد زیادي 

26 آبان، سالگرد آزادسازي 
»سوسنگرد«، پايتخت غيرت و مقاومت

توضيح در مورد نحوه انتشار نشريه
آدينه تبريز

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 ۳

ادامه در صفحه ۲

نبایدکشورهای همسایه به سکوی ارسال تروریست تبدیل شوند
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فرازی از وصيت نامه شهدااهم بازدید و دیدارهاي مردمي  نماینده ولي فقيه   در آذربایجان شرقي در هفته جاری

ميز خدمت اداره کل اوقاف وامور خيریه 
،سازمان حج وزیارت ،اداره کل تعاون ورفاه 
اجتماعی وميراث فرهنگی وگردشگری در 
پيش از خطبه های نماز جمعه در مصلی 

اعظم حضرت امام ره تبریز 

نبايد کشورهای همسايه به سکوی 
ارسال تروريست تبديل شوند

وجـود دارد آن ایـن اسـت مبـارزات و حـرکات مـردم آذربایجان 
در دوره هـای مختلـف اعم از مشـروطه اشـغال نظامـی و غیره 

همـراه بودند. 
نماینده ولی فقیه در اسـتان گفتند: سـتارخان در مشروطه 
می گویـد  فتـوای  علمـای نجـف در جیـب مـن اسـت و ایـن 
نشـان دهنـده این اسـت یعنـی این مبـارز بزرگ کار خـود را با 

علمای بـزرگ هماهنگ می شـد.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان با اشـاره به روز کتـاب گفتند: 
راسـتی انسـان بـه دنبـال یک دوسـت خوب اسـت کتـاب به 
عنـوان دوسـت خـوب می تواند باشـد و کتاب و نـگارش کتاب 

از مهم تریـن مسـائلی اسـت که بایـد به آن توجه شـود. 
بزرگتریـن عامـل صیانـت و   ادامـه دادنـد: کتـاب  ایشـان 
نگهـداری از اندیشـه ها و عمـوم دانشـمندان اسـت و باعـث 
رشـد فکـری جامعـه می شـود علـم بـا تمـام ارزش هـای ذاتی 
خـود اگر محبوس باشـد و منتقـل نگردد، کوچکترین ارزشـی 

نخواهـد داشـت. 
خطیـب جمعـه تبریـز متذکـر شـدند: امـروزه بـا وجـود 
گسـترش امکانـات دیجیتالـی و ارائـه کتاب هـای الکترونیکی 

هیـچ چیـزی جـای کتـاب را نمی گیـرد.  
امـام جمعـه تبریـز یـادآور شـدند: ایـن هفتـه بایـد یـادی 
کنیم از آیت اهلل عامه سـید محمدحسـین طباطبایی؛  تبریز 
همیشـه خاسـتگاه بـزرگان دین شـهر عامه هاسـت و نباید از 

چنیـن ظرفیـت عظیم غافـل بود. 
آیـت اهلل  کردنـد:  اضافـه  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
و   وارسـته  و   عـارف  فیلسـوفی  بـزرگ  مفسـری  طباطبایـی 
فقیهـی عالـی مقـام و صاحـب آواری وزین برای  جهان اسـام 
اسـت؛  آثـار ارزشـمند عامـه نـه تنها بـرای جهان اسـام بلکه 

متعلـق بـه جهـان بشـریت اسـت. 
ایشـان بـا بیـان اینکـه شـخصیتی که شـهید مطهـری در 
مـورد آیـت اهلل طباطبایـی گفته اسـت این اسـت کـه باید یک 
قـرن بگـذرد تـا اندیشـمندان متوجه بـه عمق نظریـات علمی 
عامـه طباطبایـی شـوند، ادامـه دادنـد: توجه به تفسـیر وزین 
المیـزان بـه اقـرار بـزرگان علم هنوز تفسـیری همانند تفسـیر 

المیزان در جهان اسـام نوشـته نشـده اسـت. 
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان خاطرنشـان کردند: 
توسـط  اسـتان ها  در سـطح  اندیشـکده حکمرانـی  راه انـدازی 
مجلـس شـورای اسـامی در تبریـز ابتـکاری قابـل سـتایش و 
عقانیـت امیدآفریـن از پتانسـیل عینـی و تجربـه نخبـگان و 
صاحب نطـران دانشـگاهی و محققـان اسـت تا نهایت اسـتفاده 
را بـرای مسـاله یابی بـا سـاختارهایی پویا برای بـه کارگیری فکر 
و ایـده نخبگانـی در تصمیم سـازی و قانـون گـذاری فراهـم آورد. 
خطیـب جمعه تبریـز افزودند: ایـده دکتر قالیباف ریاسـت 
مجلـس شـورای اسـامی در تشـکیل  اندیشـکده اسـتانی و 
محلـی می توانـد قدم بزرگی در اندیشه سـازی و مردمی سـازی 

نظام حکمرانی داشـته باشـد. 
تبریـک  بـا  اسـتان  علمیـه  هـای  رئیـس شـورای حـوزه 
موفقیت هـای دانش آمـوزان اسـتان در بحـث قـرآن در سـطح 
کشـور ادامـه دادنـد: موفقیـت ابوالفضـل چوپانی کشـتی گیر 
اهـل میانـه در جـام جهانـی، لیـدا فریمـان پرچمـدار تبریزی 
ایـران در المپیـک ۱99۶ کـه به عنوان رئیس تیراندازی اسـتان 

را تبریـک می گویـم. 
ایشـان اضافـه کردند: خواهـران و زنان مـا اینگونه در جامعه 
فعـال هسـتند بـه طوریکـه ۶0 درصـد دانشـجویان، کارمندان 
دانشـگاه و معلمـان را زنـان تشـکیل داده انـد و یـا  49 درصـد 
پزشـکان و 4۲ درصـد کارمنـدان و ۳۲ درصـد ورزشـکاران و ۳4 
درصـد و ۳۲ درصـد نویسـندگان و  ۲۶ درصـد مهندسـان و ۱8 

درصـد کارکنـان بخش خصوصـی از خواهران اسـت. 
امـام جمعـه تبریـز  در بخـش دیگـر خطبه هـا با اشـاره به 
صبـر و پایـداری پیامبـر اکـرم)ص(، گفتند: خداونـد متعال در 
آیـات متعـدد، پیامبـر اکـرم)ص( را بـه صبـر دعـوت می کنـد 
چراکـه ایـن صبـر و پایـداری پایـه اصلی رسـالت ایشـان بود. 

رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامـه دادنـد: بـه 
عبارت دیگر سـیره رسـول اکرم)ص( صبر و اسـتقامت و پایداری 
اسـت؛ البتـه ایـن تنهـا وظیفـه پیغمبـر خـدا نیسـت بلکـه 
کسـانی کـه از شـرك بـه نیکـی آمـده اسـت بایـد صبـر کند. 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان یـادآور شـدند: پیامبـر را در 
محاصـره اقتصادی و  سیاسـی قرار دادند، دوسـتداران ایشـان را 
مـورد فشـار حداکثری گذاشـتند و جفا در حقـش کردند، ولی 

ایشـان صبر و اسـتقامت کردند. 
ایشـان خطـاب بـه روحانیـون گفتنـد: روحانیـون و علمـا 
ناراحـت و غصـه دار نشـوید، اگـر در اثـر یـک سـناریو جـوی 
علیـه روحانیـون سـاخته اند، مـا کـه بیشـتر از رسـول خـدا 
نیسـتیم، پیامبـری کـه به او سـنگ پرتـاب می کردنـد و او را 
دیوانـه و سـاحر صـدا می زدنـد ولـی االن دیـن او در کل جهان 

گسـترانیده شـده اسـت. 
خطیـب نماز جمعه تبریز یادآور شـدند: این هفته سـالگرد 
درگذشـت آیت اهلل شبسـتری اسـت، ایـن عالم ربانی ۲۲ سـال 
در اسـتان خدمـت کردنـد و او عمـار والیـت بـود؛ او یکـی از 
موسسـین جامعـه روحانیـون مبارزیـن بـود؛ ایـن عالـم ربانی 
چهـار دوره بـه عنـوان نماینده مـردم تهران در مجلس شـورای 
اسـامی و پنـج  دوره به عنـوان نماینده مردم آذربایجان شـرقی 
در مجلـس خبـرگان بود؛ مراسـم 9 دی که در سراسـر کشـور 
انجام گرفت در سـایه هدایت این شـخصیت این مراسـم قبل 

از کل کشـور در هشـت دی انجـام گرفت. 

100 هزار صندلی خالی در رشته های فنی 
و مهندسی در دانشگاه ها خالی مانده است

خبرنگار آدینه تبریز:
رئیــس دانشــگاه صنعتــی ســهند گفــت: در رشــته های فنی و مهندســی 
ــی مهندســی وجــود داشــت  ــرای رشــته های فن ــی ب ۲40 هــزار نفــر صندل
کــه فقــط ۱40 هــزار شــرکت کننده بــود کــه قطعــا نصــف ایــن تعــداد هــم 

ــام نکردند. ــت ن ثب
ــهند، در  ــی س ــگاه صنعت ــس دانش ــر، رئی ــماعیل فاتحی ف ــر اس دکت
ســخنرانی پیــش از خطبــه نمــاز عبــادی و سیاســی تبریــز کــه بــا حضــور 
پرشــکوه نمازگــزاران در مصــای اعظــم امــام خمینــی)ره( تبریــز برگزار شــد، 
ــه  ــر ب ــه منج ــور رخ داد ک ــی در کش ــر حوادث ــاه اخی ــرد: در دو م ــار ک اظه
اغتشاشــاتی در کشــور شــد کــه البتــه قبــل از شــروع ســال تحصیلــی ایــن 
پیش بینــی می شــد کــه یــک اتفاقاتــی خواهــد افتــاد و فــوت خانــم امینی 

بهانــه ایــن کار شــد. 
ــود کــه برخی هــا تــاش  ــی ب وی افــزود: تغییــر دولــت و مســؤوالن دلیل
کننــد کــه دولــت را ناکارآمــد نشــان دهنــد و دســت بــه اغتشاشــات بزننــد. 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی ســهند بــا تاکیــد بــر اینکه تمــام دانشــجویان 
فرزنــدان خــود مــا هســتند و مــا تــاش داریــم کــه هیــچ آســیبی بــه آنهــا 
ــه  ــص حراســت دانشــگاه ک ــام پرســنل دانشــگاه باالخ ــت: تم نرســد، گف
مظلومانــه در حــال فعالیــت هســتند کــه بــا گفت وگــو و تدبیــر و تدویــن 

دانشــجویان را هدایــت کننــد. 
وی ادامــه داد: مــا هیــچ فــردی از بیــرون برای ایجاد  تشــنجات در دانشــگاه 
نداشــتیم و عمــاً هیــچ اتفــاق خاصــی در دانشــگاه رخ نــداد و اگــر بیــرون 
از دانشــگاه دانشــجویی کاری انجــام داده باشــد در حیطــه وظایــف نیــروی 
ــر از ایــن حرف هــا بودنــد و  انتظامــی بــود. البتــه دانشــجویان اســتان آگاه ت

عــده قلیلــی تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه بودنــد. 
فاتحی فــر خاطرنشــان کــرد: متاســفانه تبلیغــات و جــو دهی رســانه های 
ــد و  ــم بگیرن ــا خیلی هــا از روی احساســات تصمی خارجــی منجــر شــد ت

الحمــداهلل دانشــجویان اندکــی بــه دامــان ایــن دشــمنان افتادنــد. 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه وضعیــت رشــته فنــی و مهندســی 
ــداد  ــال 89 تع ــال در س ــرای مث ــح داد: ب ــدارد، توضی ــی ن ــف چندان تعری
ثبت نام کننــدگان در کنکــور سراســری،  ۳۲9 هــزار نفــر بــود کــه ایــن رقــم 
در ســال ۱400 بــه ۱4۲ هــزار نفــر رســید کــه ایــن یــک عــدد تهدیــد اســت. 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی ســهند ادامــه داد: متاســفانه االن اکثــر بچه هــا 
ــی جــز  ــی می رونــد و همــه  واقــف هســتند کــه در تجرب ــه رشــته تجرب ب
ــه  ــاز و جاذب ــر پولس ــته های دیگ ــکی رش ــازی و دندانپزش ــکی، داروس پزش
ــی در پزشــکی پشــت  ــرای قبول ــدارد و بچه هــا ســالیان ســال ب خاصــی ن

ــد.  ــور می مانن کنک
ــادرات در  ــه ص ــیده ایم ک ــدی رس ــه ح ــه االن ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی و  ــته های فن ــزود: در رش ــام داد، اف ــوان انج ــتی می ت ــات بهداش خدم
مهندســی ۲40 هــزار نفــر صندلــی بــرای رشــته های فنــی مهندســی وجود 
داشــت کــه فقــط ۱40 هــزار شــرکت کننده بــود کــه قطعا نصــف ایــن تعداد 

ــرد.  ــام نخواهــد ک ــم ثبت ن ه
ــه رشــته های  ــل ب ــت عــدم تمای ــن وضعی ــا ای ــادآور شــد: ب ــر ی فاتحی ف
ــور  ــدس وارد کش ــین و مهن ــی تکنس ــال های آت ــی در س ــی مهندس فن
خواهیــم کــرد و ایــن یــک زنــگ خطــری اســت کــه بــه گــوش می رســد؛ 
البتــه بنــده حــس می کنــم کــه دســت های پنهــان در ایــن قضیــه وجــود 

دارد. 
وی تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه امنیــت غذایــی هماننــد امنیــت دفاعی 
از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت ولــی االن اتفاقــی افتــاده کــه ورود به رشــته 

کشــاورزی بســیار کم شــده اســت. 

ادامه از صفحه اول

بازدید نماینده ولی فقيه در آذربایجان شــرقی از مدارس علوم دینی 
خواهران و برادران حوزه علميه تبریز

دیدار آقای عباســعلی نوبخت معاون وزیر جهادکشاورزی و رئيس سازمان 
منابع طبيعی و آبخيزداری کشــور با نماینده ولی فقيه در آذربایجان 

شرقی

  دیــدار آقای دکتر خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش
 و رئيس ســازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور

با نماینده ولی فقيه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز

برگزاری یکصد و یکمين جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقفی 
با حضور نماینده ولی فقيه در استان و استاندار آذربایجان شرقی، همزمان با 

روز فرهنگ عمومی در کشور

دیدار دکتر ابن الرضا رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی نيروهای 
مسلح و فرمانده قرارگاه مسکن نيروهای مسلح و دکتر مازیار حسنی مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاری غدیر با نماینده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبریز

دیدار دکتر فرهادی معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس ، دکتر رهائی 
مدیر کل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش ها،دکتر گلچين مشاور رئيس 

مرکز پژوهشهای مجلس و دکتر سيد حسن سيفی معاونت هماهنگی امور 
نمایندگان اداره مجلس با نماینده ولی فقيه در آذربایحان شرقی



درمان خانگی تبخال
 روغن نعناع

روغن نعناع هم یک ترکیب مفید برای درمان تبخال به شمار 
می رود. یک مطالعه به این نتیجه رسید که استفاده ی موضعی 
از روغن نعناع ممکن است در پیشگیری از بروز دوباره ی عفونت 
هرپس اثربخش باشد. گفته می شود که مصرف منظم این روغن 

بهترین روش برای رها شدن از تبخال است.
 عسل

عسل خواص ضدویروس و بهبوددهنده ی زخم دارد. این ترکیب 
نه تنها زخم عفونی را درمان می کند، بلکه پوست ملتهب و تحریک 

شده را هم تسکین می دهد.
روغن نارگیل

روغن نارگیل یک ترکیب ضدباکتری قوی است.
این روغن حاوی تریگلیسیریدهایی مثل لوریک اسید است که 
می توانند ویروس ها را از بین ببرند و تبخال را برطرف کنند. توجه 
کنید که روغن نارگیل به تنهایی نمی تواند تبخال را درمان کند . 

برای رفع تبخال باید از داروهای مؤثرتر استفاده کنید.
 هیدروژن پراکسید

ویروس های  کردن  غیرفعال  به  می تواند  پراکسید  هیدروژن 
مختلف کمک کند. این ترکیب خونریزی را متوقف کرده و زخم 

را خشک و کوچک می کند.
 سیر

هرپس  ویروس  روی  سیر  عصاره ی  که  شده  داده  نشان 
سیمپلکس نوع ۱ اثرات ضدویروسی دارد. این روش درمانی یک روش 

مقرون به صرفه و اثربخش برای رها شدن از تبخال به شمار می رود.

پزشک من

نقش والدين در تربيت فرزند 
پرورش صحیــح فرزند برمبنــاي اخاق نیک و پســندیده از 
اساســي ترین و اصلي ترین وظایف پدر و مادر است، زیرا مسئولیت 
ســنگین پدر و مادر منحصر بــه اداره زندگي مادي و مراقبت هاي 
جســماني کودکان نیست، بلکه پرورش روحاني و ایماني و تقویت 
صحیح بنیه هــاي فکري و اعتقادي آنها نیز بــه عهده پدر و مادر 

است.  
در فرهنگ اصیل اســامي تادیب و تربیــت صحیح فرزندان از 
جایگاه واال و اهمیت ویژه اي برخوردار است. حضرت علي)ع( فرمود: 
ما نحل والد والدا نحا افضل من ادب حسن )مستدرك  الوسایل 

ج ۲ ص ۶۲۵( 
بخشــش هیچ پدري به فرزندش بهتــر از عطیه ادب و تربیت 

پسندیده نیست. 
و امام سجاد)ع( فرمود: 

امــا حق ولدك فــان تعلم انه منک و مضــاف الیک في عاجل 
الدنیا بخیره و شــرّه و انک مسئول عما ولیته به من حسن االدب 
والدالله علي ربّه عزوجــل والمعونه له علي طاعته فاعمل في امره 
عمل من یعلم انه مثاب علي االحسان الیه معاقب علي االسائه الیه 

)مکارم االخاق ص ۲۳۲( 
حق فرزندت به تو این اســت که بداني وجود او از توست و نیک 
و بدهاي او در این دنیا وابســته به تو است، بداني که در حکومت 
پدري و سرپرســتي او مواخذ و مسئولي، موظفي فرزندت را با آداب 
و اخاق پســندیده پرورش دهي، او را بــه خداوند بزرگ راهنمایي 
کني، و در اطاعت و بندگي پــروردگار یاریش نمایي، به رفتار خود 
در تربیت فرزندت توجه کني. پدري باشي که به مسئولیت خویش 
آگاه است، مي داند اگر نسبت به فرزند خود نیکي نماید در پیشگاه 
خداوند اجر و پاداش دارد، و اگر درباره او بدي کند مستحق مجازات 

و کیفر خواهد بود. 
بنابــر این پدر و مادر عاوه از تامین حوائج جســماني فرزندان 
خود، باید در پرکردن اوقات فراغت آنان به شــکل صحیح و اسامي 
کوشــا بوده و با آماده سازي اسباب اعم از تفریح سالم، هنر، کتاب و 
غیره در منزل و خارج از آن زمینه مناسبي براي تربیت فرزندانشان 
به وجود آورند و چه زیباســت بهترین و خوشایندترین لحظه هاي 
فرزندان، اوقات عبادت پدر و مادر باشــد. یا بني آدم خذوا زینتکم 

عند کل مسجد)اعراف ۳۱( 
اي فرزنــدان آدم زینت خود )فرزنــدان( را در هنگام رفتن به هر 

مسجدي، با خود بردارید. 
شيوه هاي صحيح تربيت فرزند 

با عنایــت به اینکه قرآن کریم همانند چشــمه زالل معرفت و 
نسخه شــفابخش آالم بشریت اســت، باید همواره شعاع نور قرآن 
در سراســر زندگي انسان ها تابش داشته باشــد، پدر و مادر نیز به 
عنوان اولین آموزگاران شایســته کودك، مي توانند با بهره گیري از 
ظرفیت هاي عظیم معارف اســامي، در تعلیم و تربیت فرزندانشان 
از شیوه هاي صحیح و تربیتي قرآن استفاده نمایند تا باعث تشویق 
انگیزه هاي دیني و تقویت ارزشهاي متعالي اسامي در روح فرزندان 

خود بوده باشد. 
لقد کان لکم في رسول ا... اسوه حسنه )احزاب ۲۱( 

به یقین براي شما در زندگي پیامبر خدا سرمشق نیکویي بود. 
بــه نمونه هایــي از شــیوه هاي تربیتي قرآن، کــه مي تواند در 
شــکل گیري شــخصیت افراد و تعلیم و تربیت اســامي کودکان 

نقش آفریني نماید، اشاره مي نمائیم: 
۱- با اســتفاده از حکمت و اســتدالل: لو کان فیهــا آلهه ااّل ا... 

لفسدتا )انبیا۲۲( 
۲- با استفاده از شــیوه داستان گویي و پنددهي قرآن: فاقصص 

القصص لعلهم تفکرون )اعراف ۱۷۶( 
۳- با اســتفاده از تمثیل و تشبیه: تلک االمثال نضربها للناس 

لعلهم یتفکرون )حشر ۲۱( 
4- ذکر غایت و نتایج شــوم بعضي از امور: ال تنازعوا فتفشــلوا 

)انفال 4۶( 
۵- ذکر نتایج خوب کارهاي نیک و شایســته: ان ا... اشتري من 

المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه )توبه۱۱۱( 
 شيوه هاي غيرصحيح تربيت فرزند 

 همان گونه که سابقا اشاره گردید، اگر در کانون خانواده فرهنگ 
اســامي و انساني حاکم باشــد و فرزندان مطابق آموزه هاي دیني 
و تعالیم نجات بخش قرآني پرورش یافته و تربیت شــوند؛ گذشته 
از اینکه در شکل گیري شــخصیت و ماهیت فرزندان موثر خواهد 
بود، برکات تربیت صحیح خانواده در اجتماع نیز بازتاب شایسته اي 

مي تواند داشته باشد. 
ولي اگر کانون خانواده که به عنوان اولین مدرســه تربیت فرزند 
به شــمار مي آید، نتواند شیوه تربیتي صحیحي براي فرزندان خود 
ارائه دهد، بي گمــان این امر باعث تضعیف روحیه خودباوري فرد و 
ناهنجاري رفتاري آن بوده و در نتیجه اثرات ســوء آن آســیب هاي 

جدي به فرهنگ جامعه مي رساند. 
به نمونه هایي از شیوه هاي تربیتي غیرصحیح اشاره مي نمائیم: 

۱- اعمال غریزه شهوت و بي بند و باري در برابر کودك. 

۲- محبت هاي بي مورد و افراطي. 
۳- تهدیــد و تنبیه نابجا و تحقیر کــودك در اجتماع و حضور 

افراد. 
4- حمایت و پشــتیباني نابجا در مواردي که با ســایر کودکان 

اختاف دارد. 
۵- توقع زیاد و بي مورد از کودك. 

۶- بي جواب گذاشتن پرسش هاي کودك. 
۷- محدود نمودن کودك از محبت، طوري که باعث دلســردي 

آن شود. 
عواملي نیز باعث ضعف گرایش هاي دیني کودکان مي باشد که 

مهمترین آنها والدین است به خاطر: 
الف: نداشتن آگاهي کامل از مسایل فرهنگي جامعه 

ب: نداشتن فرصت مناسب براي تربیت فرزندان 
ج: نداشتن شیوه صحیح تربیتي 

د: نداشتن امکانات مناسب تربیتي 
هـ: نداشتن نظارت کافي براعمال و افکار کودکان 

و: نداشتن غیرت و همیت دیني 
ز: نداشتن تعادل بین مسایل مادي و معنوي 

ج: نداشتن رابطه با افراد آگاه به مسایل )روحاني، معلم و مربیان 
شایسته و آگاه( 

ط: نداشتن تفاهم الزم با همسر 
ي: نداشتن صداقت در گفتار و رفتار .

نکته پايانی: 
همان گونه که سابقا نیز اشاره گردید؛ 

آنچــه که از اخاق و رفتار افراد در جامعه ســر مي زند بازتاب 
آموزش هاي خانوادگي اســت بنابراین ضروري اســت سرپرســت 
خانــواده هنجارهاي اجتماعي را در خانه تبیین کرده و به صورت 
عملــي نیز اعضــاي خانواده را ملزم به پیــروي از قوانین صحیح 

اجتماعي نماید. 
باید توجه داشت براي الگوسازي رفتاري در خانواده باید سرپرست 
خانواده با ارائه الگوهاي ممتاز و رفتاري شایسته، فرزندان را به سوي 
نیکي ها رهنمون شــود و همچنین با ارائه الگوهــاي مورد انتظار 
جامعه، فرزنــدان را طوري تربیت نمایند که فردي مورد اطمینان و 

احترام در جامعه به بارآیند. 
اگر خانــواده بتواند با ایجاد نقش الگویي خــود، در اجراي امر 
به معــروف و نهي از منکر نقش ترغیبي خــود را ایفا نموده و در 
شناساندن خوبي ها و زشتي ها بسترســازي مناسبي داشته باشد، 

مي توان به برپایي این فریضه در جامعه نیز امیدوار بود. 
چنانچه حضرت علي)ع( مي فرمایند: از تشویق یکدیگر به انجام 
کارهاي شایســته و بازداشتن از ارتکاب کار زشت غفلت نکنید، زیرا 
اگــر امر به معروف و نهي از منکر را ترك کردید بدکاران بر شــما 
مســلط مي شــوند و زماني که آنان به مسلمانان مسلط شدند هر 

اندازه دعا کنید دعایتان مستجاب نمي شود.  
بنابراین براي جلوگیري از تسلط بدکاران در جامعه ضروري است که 
خانواده ها فرزندان خود را طوري تربیت نمایند که فردي آگاه به مسایل 
جامعه و آشنا به فرهنگ اجتماع به بارآید و در مقابل نیکي ها و بدي هاي 
موجود در جامعه واکنشــي مناسب از خود نشان دهد و فریضه امر به 

معروف و نهي از منکر در جامعه به فراموشي سپرده نشود. 
در حدیث دیگري حضرت علي)ع( در مورد تارکان امر به معروف 
مي فرماید: کســي که در برابر منکر با دل و دســت و زبان خویش 

اعتراض نکند مرده اي است در میان زندگان. 
در این میان نقش ســازنده مادر اساسي و محوري بوده و بیش 
از ســایر اعضاي خانواده مهم و موثر است زیرا ارتباط فرزند با مادر 
بیشتر است و مادر مي تواند به عنوان برترین و بهترین الگوي عملي 
براي آموزش روحي رواني و دروني سازي رفتارهاي نیک و هنجارهاي 

اجتماعي براي فرزندان بوده باشد. 
بــه عنوان مثال وقتــي مادري قرآن مي خواند یــا نمازش را در 
اول وقــت ادا مي نماید به طور عملي این رفتار را ملکه ذهن فرزند 
خویش مي سازد و فرزندانش با انس و الفت به قرآن در اقامه نماز با 
الگوگیري از مادر، کوشا خواهند بود. مادر اگر در مقابل رفتارهایي که 
از کودك سر مي زند واکنش مناسبي داشته باشد و با راهنمایي هاي 
دلسوزانه اش فرد را به سوي سعادت رهنمون گردد فرد نیز مي آموزد 
که در برخورد با معروف و منکر و ارزشهاي اسامي و انساني چگونه 
رفتاري باید داشــته باشد و این رفتار موجب تعمیم و گسترش هر 

چه بیشتر این فریضه الهي در جامعه خواهد بود. 
با عنایات به مطالب گفته شــده مي توان دریافت، مطابق شیوه 
تربیتي اســام نقطه آغازین شناســاندن معــروف و منکر و نحوه 
پیدایش و شکل گیري نیکي ها و بدي ها از کانون گرم خانواده آغاز و 

در گام فراتري به اجتماع نیز منتهي مي شود. 
بنابر این اگر الگوســازي رفتاري مناســب به شــکل صحیح و 
براساس توسعه فرهنگ تذکر لســاني در خانواده انجام یابد قطعاً 
آثار مثبت و ســازنده آن در جامعه با حفظ ارزش هاي اســامي و 
انساني صورت مي گیرد و جامعه نیز با انسجام و همبستگي بیشتر 
به سوي رشد و تکامل و پیشرفت همه جانبه سیاسي، فرهنگي و 

اجتماعي حرکت مي کند. 

نقش آفريني در تربيت فرزند 
و راهکارهاي مناسب آن 

ناصرستارزاده 

26 آبان، سالگرد آزادسازي »سوسنگرد«، 
پايتخت غيرت و مقاومت

از آنهـا در موقـع فـرار، اسـیر و تعدادي هم در »بهمن شـیر« غرق شـدند.9 در ۱4 
آبـان، حضـرت امـام خمیني )ره( طي پیامـي، فرمودند: »من منتظـرم این حضر 

آبـادان از بیـن برود. باید این حصر شکسـته بشـود. حال تهاجمـي بگیرید.«۱0
از 8 تـا ۱۵ آبـان، نیروهـاي عراقـي چندبـار دیگـر هـم تـاش کردنـد تـا از 
بهمن شـیر بگذرند. اما هربار با مقاومت دلیرمردان ارتش، سـپاه و سـایر نیروهاي 
ایرانـي مواجـه شـدند و درواقـع شکسـت خوردنـد. حضـرت آیت اهلل خامنـه اي 
مدظله العالـي مي گوینـد: »آن شکسـت براي دشـمن به قـدري تلـخ و گزنده بود 
کـه من خاطـره شـادي هاي آن روز برادرانمـان را فراموش نمي کنـم، آن روز تعداد 
بسـیاري از دشـمن متجاوز را که به سـمت آبادان مي آمدند، در رودخانه ریختند 

و غـرق کردند.«۱۱
رژیـم بعثـي عـراق پس از اینکـه از تصرف آبـادان ناامید شـد، تصمیم گرفت 
»سوسـنگرد« را به اشـغال خود درآورد تا هم وضع دفاعي اش را سـامان دهد و هم 
از فضاي رواني شکسـت آبادان، دور شـود. بنابراین از ۱۵ آبان، اشـغال سوسـنگرد، 
هـدف اصلـي عراقي ها شـد و در ۱۶ آبـان روزنامه هاي ایران، تیتر درشـت زدند که 

»عراق با شکسـت در آبادان، جنگ را به سوسـنگرد کشـاند.«۱۲
پي نوشت ها:

۱- عملیات طریق القدس، مسعود بختیاري، نیروي زمیني ارتش، ص ۲4
۲- صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۲44

۳ - تقویـم تاریـخ دفـاع مقـدس، ارتش جمهوري اسـامي ایران، جلـد۳ ، ص 
۱9۲

4- اطلـس خرمشـهر در جنـگ، ابوالقاسـم حبیبـي، مرکـز مطالعـات و 
تحقیقـات جنـگ، ص ۵8

۵- اطلـس آبـادان در جنگ، ابوالقاسـم حبیبي، مرکـز مطالعات و تحقیقات 
جنگ، ص ۷۵

۶- اطلـس دشـت آزادگان در جنـگ، ابوالقاسـم حبیبـي، مرکـز مطالعـات و 
تحقیقـات جنـگ،ص ۵0

۷- عملیات طریق القدس، مسعود بختیاري، نیروي زمیني ارتش، ص ۲۵
8- اطلس آبادان در جنگ، همان، ص 8۳

9-  پایان محاصره، جعفر شیرعلي نیا و سعید زاهدي، فاتحان، ص ۳۳
۱0-  اطلس آبادان در جنگ، همان، ص 8۷

۱۱- حماسـه مقاومـت، معاونـت فرهنگي و تبلیغـات سـتاد فرماندهي کل 
قـوا، ص 44

۱۲ - روزنامه کیهان، ۱۳۵9/8/۱۶
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آداب نمازجمعه

سنگری در برابر تهاجم فرهنگی
ــی  ــۀ کاالی فرهنگ ــای ارائ ــه معن ــی ب تهاجــم فرهنگ
ــه  ــخص، ب ــۀ مش ــه جامع ــم ب ــامانۀ مهاج ــط س توس
ــودآگاه  ــاً ناخ ــوب و نوع ــرات نامطل ــاد تغیی ــور ایج منظ
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــه اس ــردم آن جامع ــار م در رفت
رفتــار اجتماعــی جدیــد، موجــب تأمیــن منافــع نیــروی 
مهاجــم مــی شــود )زورق، ۱۳8۶، ج ۱، ص۱۱۳(. بنابرایــن 
ــاش  ــادل، اغتش ــدم تع ــی، ع ــت بحران ــک حال ــاد ی ایج
ــر آن را آداب و  ــه عناص ــتم ک ــک سیس ــال در ی و اخت
ــان، ارزش  ــی، زب ــبک زندگ ــرف، س ــات، ع ــوم، اخاقی رس
ــی  ــی دهــد، تهاجــم فرهنگ هــا و هنجارهــا تشــکیل م

ــد  ــی نامن م
)علی محمدی، ۱۳۷۳(.

ــرار  ــدف ق ــرای ه ــمن ب ــای دش ــاح ه ــی از س یک
ــت  ــی اس ــم فرهنگ ــران، تهاج ــامی ای ــور اس دادن کش
ــر روز شــکل  ــی ه ــای دین ــه مرزه ــه ب ــن هجم ــه ای ک
ــق  ــمنان از طری ــرد و دش ــی گی ــود م ــه خ ــدی ب جدی
ایجــاد شــبهه و هــزاران چرایــی دینی ســعی در سســت 
کــردن بنیــان اعتقــادی مــردم، بــه ویــژه جوانــان دارنــد. 
ــی  ــم فرهنگ ــا تهاج ــه ب ــن راه مقابل ــم تری ــی از مه یک
ــم  ــام معظ ــت. مق ــه اس ــاز جمع ــنگر نم ــمن، س دش
ــه  ــاز جمع ــد: »نم ــی فرماین ــه م ــن زمین ــری در ای رهب
ــه  ــل تهاجــم همــه جانب یــک ســنگر اساســی در مقاب

ــمن اســت دش
 )بیانات رهبر معظم انقاب، ۱۶ / 0۷/ ۱۳80(. 

سرپرست اداره کل صدا و سيمای مرکز 
آذربايجان شرقی منصوب شد

خبرنگار آدینه تبریز:
بــه دنبــال انتصــاب مدیــر کل صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می ــوان مدی ــه عن ب
ــا حکــم رئیــس  آذربایجــان شــرقی، ســید محمــد حســین آل هاشــم ب
رســانه ملــی به عنــوان سرپرســت اداره کل صدا و ســیمای مرکــز آذربایجان 

شــرقی منصــوب شــد.
خاطرنشــان مــی شــود ســید محمدحســین آل هاشــم پیــش از ایــن 
ــود و در کارنامــه  ــم مقــام صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی ب قائ

ــر مرکــز اســناد شــمال غــرب کشــور را نیــز دارد. ــی خــود مدی مدیریت
شــنیده هــا حاکــی اســت، انتصــاب مدیــر کل صــدا و ســیمای مرکــز 
آذربایجــان شــرقی طــی مــاه هــای آتــی انجــام مــی گیــرد و تــا انتصــاب 

جدیــد سرپرســت مســئولیت هــای مدیــر را بــر عهــده دارد.

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربايجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

نفاشی نقاشی اسماء حسن پور 

مدرسه ام البنين مراغه

ادامه از صفحه اول



 جمعه 27  آبان ماه 1401-  مصادف با  23 ربیع الثانی 1444 -18  نوامبر  2022- سال نهم  شماره 419-    صفحه4 

 تقویم تاریخ
رويدادهای مهم اين روز در تقويم خورشيدی

) 27 آبان 1401 (
ــده  ــن« فرمان ــن  الّدی ــدي زی ــدار »مه ــکر پاس ــهادت سرلش  ش

لشــکر ۱۷ علــي  بــن ابي طالــب)ع( )۱۳۶۳ش(
رحلــت عالــم مجاهــد و فقیــه جلیــل آیــت اهللَّ »شــیخ مرتضــي 

آشــتیاني« )۱۳۲۵ ش(
درگذشت شاعر معاصر »عباس فرات یزدي« )۱۳4۷ ش(

ــان  ــه فرم ــي ب ــیاه  پوســت آمریکای ــروگان هــاي زن و س آزادي گ
ــي«)ره( )۱۳۵8ش( ــام خمین »ام

رحلــت عالــم بزرگــوار آیــت  اهللَّ »غامحســین جعفــري همدانــي« 
)۱۳۷4 ش(

درگذشــت شــکراهلل بابــان گوینــده پیشکســوت و فعــال فرهنگی 
)۱۳9۱ش(

ــده در  ــت ش ــرب ورشکس ــن الض ــین امی ــد حس ــاج محم ح
ســفارت روس تحصــن اختیــار نمــود. )۱۲8۷ش(

ــگام  ــی دبــاغ«،از مبــارزان پیش ــه حدیدچ درگذشــت »مرضی
انقــاب اســامی ) ۱۳9۵ ش(

رويدادهای مهم اين روز در تقويم هجری
) 23 ربيع الثانی 1444 (

 مــرگ »ســلطان محمــود غزنــوي« بــزرگ  تریــن پادشــاه سلســله  
ي غزنویــان)4۲۱ ق(

 تولد »ابوشامه« فقیه، محدث و مورخ)۵99 ق(
 درگذشت فقیه رباني مااحمد نراقي)۱۲4۵ ق(

رويدادهای مهم اين روز در تقويم ميالدی 
) 18 نوامبر 2022 (

ــتم  ــرن بیس ــوي در ق ــدار فرانس ــاعر نام ــوار« ش ــل اِل ــرگ »پ  م
)۱9۵۲م(

 روز ملي »لِتوني«
ــرگ »فرانســوا الروش فوکــو« نویســنده و فیلســوف برجســته   م

ــوي )۱۶80م( فرانس
ــي ژاك داگــر« مبتکــر فــن عکاســي )۱۷89م( )ر.ك:   تولــد »لوی

۲ ژوئیــه(

بازی های رايانه ای
 آيا انجام بازی های رايانه ای جايز است؟

جـواب: بـه طـور کلـی اسـتفاده از بـازی هایـی کـه برخـی از 
خصوصیـات زیـر را دارد، جایـز نیسـت:

۱. صحنه های محرك شهوت دارد.
۲. نمادهـا و مطالـب باطـل و ضـد اسـامی - ماننـد شـیطان 

پرسـتی، صهیونیسـم و امثـال آن - را ترویـج مـی کنـد.
۳. در آن به نمادهای اسامی یا مسلمانان توهین می شود.

4. از بازنـده چیـزی کـه ارزش مـادی دارد گرفتـه و بـه برنده 
داده می شـود.

۵. غیر قانونی و خاف مقررات است.

 برخی از مستحبات پوشش نمازگزار
 برخـی از مسـتحبات پوشـش نمازگـزار عبارت 
اسـت از: لبـاس سـفید باشـد، پاکیزه تریـن لبـاس 
خـوش  بـوی  باشـد،  کتـان  یـا  پنبـه  از  باشـد، 
اسـتعمال کنـد و انگشـتر عقیـق اسـتفاده کنـد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

اخبار حوزه های علميه آذربايجان شرقی

ــات  ــی مرکــز خدم  جلســه شــورای نخبگان
ــتای  ــرقی در راس ــان ش ــه آذربایج ــوزه علمی ح
حمایــت ویــژه از اســتعدادهای برتــر برگزار شــد.

آدینــه تبریــز بــه گــزارش  خبرگــزاری حــوزه  ، 
جلســه شــورای نخبگانــی مرکــز خدمــات حوزه 
ــز  ــن مرک ــر و معاونی ــور مدی ــا حض ــه ب علمی
ــوزه  ــت ح ــط مدیری ــن مرتب ــات و معاونی خدم
ــه منظــور  ــه اســتان آذربایجــان شــرقی ب علمی
ــژه  ــت وی ــی زمینه هــای همــکاری و حمای بررس

ــر تشــکیل شــد. از اســتعدادهای برت
در راســتای اجــرای سیاســت های کان ســند 

ــتیبانی  ــت و پش ــدف حمای ــا ه ــردی و ب راهب
مجموعــه  حــوزوی،  برتــر  اســتعدادهای  از 
مرکــز خدمــات حمایت هــای  معاونت هــای 

ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق ــژه ای را در دس وی
ــز  ــرکل مرک ــوی مدی ــام موس ــت االس حج
خدمــات اســتان گفــت: تــاش در اجــرای 
ــا  ــت ت ــتیبانی و حمای ــایی، پش ــه شناس چرخ
ــی طــاب از اهــداف  مرحلــه فرهیختگــی تمام
ــر  ــن ام ــه ای ــت ک ــات اس ــز خدم ــی مرک اصل
موجبــات رشــد و تعالــی مراکــز حــوزوی و 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــه را ب جامع
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حضـرت آیـت اهلل شـهید سـید اسـدهلل 
مدنـی فرزنـد سـیدعلی از علمـای اعـام 
و فقهـای عالـی مقـام و مجاهـدان قـرن 
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت. درسـال 
۱۳۳۱ق. برابـر بـا ۱۲۹۲ش. در »آذرشـهر« 
از توابـع تبریز دیده به جهان گشـود. دروس 
مکتب خانـه ای را در زادگاه خویـش آموخت. 
در جوانـی در سـلک طـاب علـوم دینـی 
درآمـد و مقدمـات را در حـوزه علمیـه تبریز 
فراگرفـت. سـپس به حـوزه علمیه قم عزیمـت کرد. سـطوح عالی و خـارج فقه و 
اصـول و فلسـفه و عرفـان و اخـاق را نزد اسـتادانی همچون حضـرات آیات عظام 
سیدمحمد حجت کوه کمری، سید محمدتقی خوانساری و امام خمینی آموخت. 
در چهل سـالگی به مکه و مدینه سـفر کرد و حج بیت اهلل الحرام گزارد و از آن جا 
به نجف اشـرف مشـرف شد و سـال ها در جواربارگاه ملکوتی امیرمومنان امام علی 
علیـه السـام عـاوه بر تدریس سـطوح عالـی و تربیت طـاب، از محضر حضرات 
آیات عظام سیدابوالقاسـم خویی، سیدمحسـن حکیم و سـیدعبدالهادی شیرازی 
مسـتفیض گشـت و بـه مقام رفیـع اجتهاد نایل آمـد. در خال سـالهای تحصیل 
و تدریـس درحـوزه مقـدس نجـف اشـرف به منظور تبلیـغ و تدریـس به مناطق 
مختلفی سفر کرد و اقدامات موثری در مبارزه با انحرافات جامعه و پیشبرد اهداف 
نهضـت اسـامی به انجام رسـاند و از یاران وفـادار و پیروان اسـتوار امام خمینی به 
شـمار آمـد. و بارهـا در جریان مبارزه عوامل رژیم پهلوی او را دسـتگیر و به مناطق 
مختلفـی تبعیـد کردند.  حضرتش، عالمـی ربانی، فقیهی صمدانی، زاهد و پارسـا، 
رویگـردان از زخـارف دنیا، تندیسـی از اخـاص و صفا، آیتی از فـداکاری و خدمت 
به خلق خدا، مانوس با شـب زنده داری و ذکر و دعا بود.سـرانجام دشـمنان کوردل 
اسـام و انقاب، فروغ آفتاب گونه اش را برنتافتند و وی را در محراب عبادتش غرق 
خون ساختند . در روز بیستم شهریورماه سال ۱۳۶0 ش. برابر با دوازدهم ذی قعده 
۱۴0۱ ق. چونـان جـد بزرگـوارش مرتضـی علی علیه السـام از سـجده گاهش به 
ملکـوت اعلـی پرکشـید و به وصال منای دل مشـتاقش که شـهادت فی سـبیل 
اهلل بود رسـید. پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در تبریز به شـهر مقدس قم 
منتقل و پس از اقامه نماز توسـط آیت اهلل العظمی گلپایگانی در حرم کریمه اهل 

البیـت حضـرت معصومه سـام اهلل علیها به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل سید اسداهلل مدنی 

)شهید محراب(

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳۹۲

درآمدهای قبل از بلوغ
شـخصی کـه درآمدهایـی از قبـل از بلـوغ داشـته اسـت، شـروع و 
مبـدأ سـال خمسـی او هنـگام اولیـن درآمـد این شـخص اسـت یا 

درآمدهـای قبـل از بلـوغ مـاک نمی باشـد؟
جـواب: مبـدأ سـال خمسـی، اولیـن درآمـد ـ هـر چنـد قبـل از 

بلـوغ ـ اسـت.
 مسح مجدد سر یا پا

هنـگام مسـح سـر یـا پا، اگـر اطمینـان حاصـل نکنیم کـه عمل 
مسـح به خصوص مسـح سـر به صورت درسـت و کامل انجام شـده 

اسـت و مجدد مسـح بکشـیم وضو صحیح اسـت؟
جواب: اگر شـک از روی وسـواس نباشـد مسـح را 
دوبـاره بکشـید، ولـی بایـد توجه داشـته باشـید که 

محل مسـح باید خشـک باشـد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 29 فروردین 1399 (
ــی حســینی خامنــه  ای«   تولــد حضــرت آیــت اهلَلّ »ســید عل
ــر معظــم انقــاب اســامی در مشــهد مقــدس )۱۳۵۸ ق / ۲۹  رهب

ــن ۱۳۱۸ ش( فروردی
حماسه ناوچه قهرمان جوشن در خلیج فارس )۱۳۶۷ ش(

روز ارتش جمهوري اسامي ایران و نیروي زمیني
ــا ســفیرکبیر در  ــار در ایتالی ــر مخت ــه وزی ــد ســاعد مراغ محم

ــد.) ۱۳۱۷ ش( ــکو ش مس
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

 ) 23 شعبان 1441 (
ــه »ناصــر  ــروف ب درگذشــت »ســید ابومحمــد اطــرواش« مع

ــر« )۳0۴ق( کبی
 درگذشــت »شــرف الدیــن« محــدث و ادیــب بــزرگ مســلمان 

)۷۳۳ ق(
 تولــد ادیــب و عــارف نامــي »نورالدیــن عبدالرحمــن جامــي« 

)۸۱۷ ق(
 کودتــاي »اشــرف افغــان« علیــه »محمــود افغــان« در 

ق( اصفهــان)۱۱۳۷ 
ــی افتحــی فیــض االســام   وفــات حجــت االســام ســید عل

)۱۴0۵ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 17 آوریل 2020 (
ــوي  ــنده فرانس ــوي نویس ــوینیه« بان ــاري س ــم »م ــرگ خان   م

)۱۶۹۶م(
ــرع اســکاتلندي  ــرد« مخت ــون توســط »جــان بی ــراع تلویزی  اخت

)۱۹۲۶م(
 مــرگ »بنجامیــن فرانْْکلین« دانشــمند، مخترع و سیاســت مدار 

معروف امریکایــي )۱۷۹0م(
 شــرکت زنــان در انتخابــات بــراي اولین بــار در جهــان در کشــور 

ــو )۱۸۸۹م( زالندن

پیام تاریخی امام خمینی )ره( در سال 1358 و نامگذاری 
روز ارتش

با پیام تاریخی و حیات بخش امام خمینی )ره( در سال ۱۳۵۸ 
ارتش تولدی نو یافت و )ارتش جمهوری اسامی ایران( پا به عرصه 

وجود گذاشت.
با اهدای سام و سپاس از مجاهدات خستگی ناپذیر شما ملت 
شجاع که اهداف مقدس اسام را تا آستانه پیروزی رساندید و دست 
خیانتگران داخلی و خارجی را با خواست خدای بزرگ قطع کردید، الزم 

است به تذکرات زیر توجه نمایید:
۱- روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعام می  شود. ارتش 
محترم در این روز در شهرستان های بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند 
و پشتیبانی خود را از جمهوری اسامی و ملت بزرگ ایران و حضور 
خود را برای فداکاری در راه استقال و حفظ مرزهای کشور اعام نمایند.

۲- ملت ایران موظفند از ارتش اسامی استقبال کنند و احترام 
برادرانه از آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسام است و 
ارتش اسامی است، و ملت شریف الزم است آن را به این ِسمت رسماً 
بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعام نمایند. اکنون مخالفت با ارتش 
اسامی که حافظ استقال و نگهبان مرزهای آن است جایز نیست. ما 
و شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم 

و به شرارت اشرار و اختال مفسدین خاتمه دهیم.
۳- افراد ارتش موظفند در داخل ارتش حفظ نظم و سلسله مراتب 
و ضوابط را بکنند. توجه ننمودن به این مسائل موجب ضعف ارتش 
اسامی می  شود و نظام را از هم می  پاشد. سربازان و درجه داران 
و افسران موظفند سلسله مراتب را حفظ و مراعات کنند؛ چنانچه 
رؤسای فوق موظفند با ارتش به طور محبت و برادری رفتار نمایند و از 
دیکتاتوری که در رژیم طاغوت بود اجتناب نمایند. ارتش اسامی باید با 
حفظ سلسله مراتب و نظام صحیح اسامی و اطاعت کامل زیردست از 
ما فوق و رعایت کامل ما فوق از زیردست، اداره شود. تخلف از این امر 

ضد انقاب است و مورد مؤاخذه خواهد بود.
روح اهللَّ الموسوی الخمینی 

)صحیفه امام، ج ۷، ص: ۲0 و ۲۱(

صحيفه نور امام خميني )ره(

غــار هامپوئیــل کــه در میــان مــردم محلــی به »غــار کبوتــر« معروف 
ــتای  ــی روس ــه و در حوال ــرقی مراغ ــوب ش ــر جن اســت، در ۱۵ کیلومت
»گشــایش« واقــع شــده اســت. غــار کبوتــر در کمــرگاه کوهی صخــره ای، 
رو بــه جنــوب قــرار گرفتــه اســت و از بســتر رودخانــه »مــوردی چــای« 
حــدود ۱۶00 متــر ارتفــاع دارد. عــرض دهانــه غــار کبوتــر ۸ متــر اســت 
ــدان اول غــار  ــرض می ــر اســت. طــول و ع ــا ۴0 مت ــه ۲۵ ت و ارتفــاع آن ب
تقریبــاً ۴0 در ۶0 متــر اســت. در ابتــدای ورود بــه غــار کبوتــر، کتیبــه ای 
بــه زبــان روســی دیــده می شــود کــه تاریــخ آن مربــوط بــه ســال ۱۹۲۵ 
میــادی اســت. اهمیــت غــار کبوتــر به خاطــر وجــود چاه هــای عمیق و 
مخوفــی اســت که بــه صــورت تنوره های ســنگی و تاالرهــای بــزرگ دیده 
می شــود. ایــن غــار بیــش از غارهــای دیگــر مــورد توجــه غارشناســان، 
محققــان و کوهنوردانــی اســت کــه همــه ســاله بــرای بازدیــد از آن به این 

منطقــه ســفر می کننــد.
ــیعی  ــه وس ــه محوط ــویم ب ــه وارد می ش ــر ک ــار کبوت ــه غ از دهان
ــود دارد. در  ــه وج ــب توج ــره جال ــقف آن دو حف ــه در س ــیم ک می رس
قســمت شــمال شــرقی انتهای میــدان اول، راهرویی بســیار تنــگ وجود 
دارد کــه راه ورود بــه میــدان دوم اســت. در میــدان دوم، چهــار راهــی وجود 
دارد کــه دو راه بــه میــدان اول، یکــی بــه ســمت داخــل غــار و راه بعــدی 
کــه راهــروی تنگــی اســت بــه محوطــه دیگــری در جنــوب شــرقی غــار 
ــدان دوم، چهــار  ــاز می شــود. در ســمت شــمال و شــمال شــرقی می ب
حفــره و فرورفتگــی گــود بــه چشــم می خــورد، کــه نشــان دهنــده وجود 
چهــار حلقــه چــاه عمیق اســت. همــه ســاله تغییــرات زیــادی در داخل 
غــار کبوتــر اتفــاق می افتــد. تغییــرات عمــده میــان میــدان اول و دوم، از 
نظــر زمین شناســی، پیدایــش خاکســتر اســت کــه گاهــی تــا قــوزک پا 
ــو می رســد. داخــل چاه هــای متعــدد غــار، دو ســفره آب  ــی تــا زان و حت
وجــود دارد کــه یکــی بــه علــت ریــزش از بیــن رفتــه، ولــی در چــاه دیگر 

ــه گــوش می رســد. ــاال ب ــان آن از ب آب وجــود دارد و صــدای جری
در اطــراف چاه هــا و دیواره هــا و ســقف میــدان دوم رســوبات آهکــی و 
اســتاالکتیت، مناظــر جالــب توجه و زیبایــی به وجــود آورده اســت. هوای 
غــار کبوتــر بســیار مرطــوب اســت و در انتهــای آن بــه خصــوص در کنار 
چــاه ســوم و چهــارم هــوای کافــی وجــود نــدارد و بــرای رســیدن بــه کنار 
چاه هــای مزبــور، بــدون تجهیــزات کافــی مانند طنــاب، نورافکن، وســایل 
ایمنــی، کپســول هــوا و راهنمــا غیرممکــن اســت. در حــال حاضــر ایــن 

غــار تحــت مدیریــت و بهره بــرداری ســازمان یافته نیســت.

غار کبوتر مراغه

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
شــایان ذکــر اینکــه میــزان تولیــد گاز طبیعي 
غنــي در ســال ۸۴، ۴۳۶ میلیــون متــر مکعــب در 
روز بــوده کــه در ســال ۸۶ بــه ۵0۵ میلیــون متــر 

مکعــب افزایــش یافته اســت.
 سپاه پاسداران

ــت از  ــئولیت حفاظ ــاً مس ــه قانون ــادي ک نه
ــده دارد  ــه عه ــامي را ب ــاب اس ــتاوردهاي انق دس
در ۲ اردیبهشــت ۵۸ بــه دســتور بنیانگــذار نظــام 

ــت. اســامي شــکل گرف
ــي و  ــاوزان بعث ــا متج ــه ب ــاد در مقابل ــن نه ای
گروهکهــاي تجزیه طلب در کردســتان، خوزســتان، 
ترکمــن صحــرا از چنان رشــادتي برخــوردار بود که 
پــس از دو ســال در نــگاه امــام راحــل )ره( “هســتي 
ــور ”  ــود کش ــودش، نب ــور و نب ــتي کش آن هس

معرفــي شــد.
ــي  ــه امنیت ــن در عرص ــاد همچنی ــن نه ای
مســئولیت دفــاع از شــخصیتهاي انقابــي و 
ــده دار  ــرواز را عه ــت پ ــور و امنی ــئوالن کش مس
گردیــد و بــه خوبــي از عهــده ایــن ماموریتهــا نیــز 

ــد. برآم

تقدیر از مجاهد تبریزی مورد اشاره رهبری
از  آذربایجان شــرقی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
زحمــات پرســنل ســازمان آرامســتان های تبریــز 
و طــاب جهــادی حاضــر به ویــژه حجت االســام 
محمدعلــی صادقیــان تقدیــر و تجلیــل کردنــد.

رهبــر معظــم انقــاب در بیاناتــی کــه به مناســبت 
ــاد حضــرت مهدی)عــج( انجــام  نیمــه شــعبان و می
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای مردم ــه پویش ه ــد، ب دادن
ــا در ســطح کشــور از جملــه تبریــز هــم اشــاره  کرون

کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمودنــد کــه در 
ــه شــکل  ــرده و ب ــه ورود ک ــر حــوزه علمی ــز مدی تبری

ــت. ــت اس ــغول فعالی ــی مش میدان
ــادی  ــت جه ــری فعالی ــاره رهب ــورد اش ــوع م موض
علمیــه  حــوزه  مدیــر  صادقیــان  حجت االســام 
ــد  ــی چن ــراه تن ــه هم ــت. وی ب ــز اس ــه تبری طالبی
ــل  ــتای عم ــادی در راس ــورت جه ــون به ص از روحانی
ــه  ــام جمع ــتور ام ــاب و دس ــر انق ــوای رهب ــه فت ب
ــی  ــرای اصــول دین ــه اج ــر کمــک ب ــی ب ــز مبن تبری
در امــر تدفیــن جانباختــگان کرونــا هــر روز در وادی 
رحمــت حضــور می یابنــد و موازیــن شــرعی را انجــام 

می دهنــد.
ــای  ــام عظم ــاب و مق ــر انق ــات رهب ــد از بیان بع
ــا  ــه در آذربایجان شــرقی ب ــی فقی والیــت، نماینــده ول
ــور  ــز حض ــت تبری ــتاندار در وادی رحم ــی اس همراه
یافتنــد و از زحمــات پرســنل ســازمان آرامســتان های 
ــی  ــژه حجت االســام محمدعل و طــاب جهــادی به وی
ــز  ــه تبری ــه طالبی ــه علمی ــر مدرس ــان، مدی صادقی
ــر جهــادی تبریــز مــورد اشــاره در بیانــات امــروز  مدی
رهبــر انقــاب حاضــر در مراســم تغســیل، تکفیــن و 

ــد. ــل کردن ــا  تجلی ــگان کرون ــن جانباخت تدفی

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

زهرا  »فاطمه  کتاب 
تا شهادت«  از والدت  )س( 
نوشته آیت اهلل محمدکاظم 
علی  ترجمه  و  قزوینی 
سال  در  فریدني  کرمی 
»نشر  توسط   ۱۳۸۴
مرتضی« در قطع وزیري به 
 ۱0000 در  و  رسیده  چاپ 
نشر  بازار  روانه  شمارگان 

شد. 
این  مؤلف  علم،  اهل 

کامی  و  مبرز  مجتهدی  وی  می خوانند.  »عامه«  را  کتاب 
زندگی  درباره  ارزشمند  کتاب  دوره  یک  که  است  مسلمی 
عربی  زبان  به  کتابها  اصل  است.  کرده  تالیف  اهل بیت)ع(، 
تالیف شده اند ولی اغلب آنها در زمان حیات مؤلف به فارسی 
برگردانده شده و به چاپ رسیدند. آیت اهلل قزوینی این کتابها را 
به سیاق واحد »من المهد الی اللحد« تالیف نموده  و در آنها 
ضمن بهره بردن از منابع دسته یک تاریخ و حدیث و کام به 
تبیین شرایط و کیفیت زندگی حضرات اهل بیت پرداختند. 
زندگی سراسر افتخار صدیقه طاهره )س( سرمشق جامعی 
و  عفت  او  وجود  در  که  است،  فضیلت  با  بانوان  همه  برای 
فضیلت و پرهیزکاری ما فوق تصوری ترکیب یافته، یک بانوی 
آمده  پدید  انسانی  سجایای  عالیترین  با  آسمانی  و  ملکوتی 
است. او بانوی نمونه، دختر نمونه، همسر نمونه، مادر نمونه، 
و باالخره انسان نمونه است که باید همه بانوان فضیلت طلب، 
در  را  اوالد  تربیت  شیوه  و  همسرداری  آئین  انسانیت،  درس 
مکتب وی بیاموزند. او فکر بلند، ایمان راسخ، تقوا و شجاعت 
بی نظیری را که از پدر عالیقدرش به ارث برده بود، همه را 
به صورت سرمایه های نفیس و پرارجی به فرزندانش منتقل 
نمود. او شخصیت و عظمت زن را در تجمات زندگی و جامه 
در  را  زن  زینت  برترین  او  بلکه  دانست،  نمی  رنگارنگ  های 
کرد.  می  فرزندان شایسته جستجو  تربیت  و  عفت، عصمت 
او صفای خانه را در فرشهای گران قیمت و کاخهای سر به 
فلک کشیده جستجو نمی کرد، که از تجمات و تشریفات 
پر زرق و برق به شدت برحذر بود. او با زندگی ساده و سراسر 
افتخارات  تمام  تواند  می  زن  یک  که  کرد  ثابت  فضیلتش 
اش  زندگی  شیوه  حال  عین  در  و  آورد  دست  به  را  انسانی 
پرافتخار  نام  باشد.  جهان  همسران  و  مادران  همه  سرمشق 
او با خطوط زرین بر تارک صفحات طائی ثبت شده و برای 

همیشه زینت بخش آن خواهد بود.
فضائل و مناقب حضرت زهرا )س( و سیمای تابناک صدیقه 
الرحمن، هل  قدر،  قلم وحی در سوره های کوثر،   با  طاهره، 
اتی، و آیه های تطهیر و مباهله، آنچنان زیبا و پرفروغ ترسیم 
رفیعش  قله  دامنه  به  هرگز  بشری  اندیشه  شاهباز  که  شده 

نخواهد رسید.
خدای فاطمه در یک جمله کوتاه از احادیث قدسی، او را راز 
آفرینش و علت نهایی خلقت معرفی کرده و می فرماید: »یا 
احمد لوالک لما خلقت اال فاک، و لو ال علی لما خلقتک، 
علیه  اهلل  صلی  احمد!  »ای  خلقتکما«.  لما  فاطمه  ال  لو  و 
نبود  علی  اگر  و  آفریدم،  نمی  را  جهان  نبودی  تو  اگر  آله  و 
آفریدم.«)  نمی  را  شما  نبود  فاطمه  اگر  و  آفریدم،  نمی  ترا 

الجنةالعاصمة، ص. ۱۴۹( 
من  الزهرا  »فاطمة  ارزشمند:  کتاب  ترجمه  حاضر   کتاب 
پیش  سال   ۲۵ مجموعه  این  باشد.  می  اللحد«  الی  المهد 
گرانمایه  نویسنده  توانا،  خطیب  قلم،  و  منبر  فقید  توسط 
عامه قزوینی قدس سره به رشته تحریر درآمد. اثر حاضر در 
مدت ربع قرنی که از تالیف آن می گذرد، دهها بار در ایران، 
انتشار  و در سطح وسیعی  تجدید طبع شده  لبنان  و  عراق 
یافت. هم اکنون نیز در میان شیفتگان اهل بیت از مقبولیت 

خاصی برخوردار است.
مجموعه حاضر تاکنون به زبان هاي فارسي و اردو توسط 
نویسندگان ارزشمند ترجمه شده است. اما یکي از روان ترین 
برگردان فارسي این مجموعه ترجمه مولف گرانقدر علي کرمي 
اثر نفیس را مطابق ذوق سرشار و  این  ایشان  فریدني است. 

سلیقه شیوای خود به فارسی روان ترجمه نمود.
تنظیم  و  اثر که در ۸۷۲ صفحه تدوین  فهرست تفصیلی 
پیامبر  گرانمایه  دخت   « عناوین  بر  مشتمل  است،  شده 
)س(؛  فاطمه  پرمعنویت  و  پرشکوه  سرای  ازدواج؛  آستانه  در 
انسانی  سیمای فاطمه )س( در قرآن؛ ویژگی های اخاقی و 
بانوی بانوان؛ روند تاریخ و آینده امت؛ فدک؛ سخنان تاریخی 
و جاودانه آن حضرت؛ با همتای گرانمایه اش؛ با زنان مهاجر 
و انصار؛ باران اشک روشنگرانه و هدفدار؛ در آستانه شهادت و 

موقوفات و صدقات او و ...«  است.
نویسنده  که  منابعي  تفصیلي  فهرست  کتاب،  انتهاي  در 
به  جسته  بهره  آنها  از  حاضر  مجموعه  تالیف  جهت  محترم 

ترتیب الفباي عناوین فهرست گردیده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
فاطمه زهرا )س( از والدت

 تا شهادت

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی حضرت  حجت االسام والمسلمین 
سید محمدعلی آل هاشــم در اولین همایش ائمه 
جمعه سراســر که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد؛ با بیان اینکه هر چند شیوع ویروس کرونا نمازهای 
جمعه را تعطیل کرده اســت اما فعالیت روحانیون 
گسترده تر از گذشته در حال انجام است، گفتند: ائمه 
جمعه شهرها در راستای تغسیل و تدفین فوتی های 

کرونایی اقدام های جهای انجام میدهند.
 امــام جمعه تبریز با اشــاره به مضاعف شــدن

 فعالیت های ائمه جمعه استان اضافه کردند: حضور 
روحانیت در تشییع جنازه متوفیان کرونا مایه آرامش و 
اطمینان قلبی خانواده های آنهاست چرا که به دلیل 
پروتکل های بهداشتی خانواده هایی که عزیزی را از 
دست میدهد اجازه نزدیک شدن به جنازه را ندارند و 
روحانیون جهادی امورات کفن و دفن اموات را بر عهده 

دارند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با یادآوری 
بیانات رهبر معظم انقاب، توجه و عنایت معظم له 
به روحانیون تبریز گفتند: مدالی باالتر و ارزشمندتر 
از این نیست که رهبر معظم انقاب اقدامات جهادی 

روحانیون آذربایجان را مورد توجه قرار داده اند.
نماینده ولــی فقیه در آذربایجان شــرقی در 
ادامه به نقش رسانه ها و خبرگزاری ها در انعکاس 
فعالیــت مدافعان ســامت و ائمه جمعه اشــاره 
کرده و گفتند: فعالیت های خبرنگاران اســتان در 
 رســانه ها در این روزهای کرونایی ستودنی است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه احتمال بازگشــایی 
نماز جمعه در اســتان های سفید در هفته های 
آینــده وجود دارد، گفت: احتمال بازگشــایی نماز 
جمعه از این هفته در برخی اســتان های جنوبی 
وجود دارد و طبع آن در برخی از شــهرهای استان 
که وضعیت سفید اعام شــوند، نماز جمعه دائر 

خواهد شد.
ایشان با تاکید بر اینکه اصراری برای بازگشایی نماز 
جمعه نداریم، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی 
 و ســامتی مردم از هر موضوعی مهم تر اســت.

حجت االســام و المسلمین آل هاشم در ادامه با 
بیان اینکه در رزمایش مواســات مورد تاکید رهبر 
معظم انقاب باید ائمه در میدان باشــند، گفت: 
 رزمایش مواســات برای ائمه جمعه فرصت است.

نماینده ولی فقیه در اســتان اضافه کرد: رزمایش 
مواسات از عید نیمه شــعبان تا عید فطر دوام و 

قوام خواهد داشت.
امــام جمعه تبریز با اشــاره بــه اینکه قبل از 
فرمان رهبری و آغاز رزمایش مواســات، نیک های 
 خیر و کارهای خداپســندانه برای دست گیری از 
آسیب دیدگان از کرونا در حال انجام است، گفتند: 
۲۵روز قبل ستاد پشــتیبانی مدافعان سامت در 
تبریز تشکیل شد تا با کمک های مومنانه در بین 
خانواده های بی بضاعت و نیازمند و آسیب دیده از 

ویروس کرونا توزیع شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان بــا بیان این که 
فرمایــش رهبر انقاب ایجاب می کند ائمه جمعه 
سراسر اســتان پرچمدار رزمایش مواسات باشند، 
گفتند: قرارگاه های رزمایش مواسات در شهرستان ها 
تشکیل شود و فرماندهی این قرارگاه ها باید با ائمه 

جمعه باشد.
ایشــان با بیــان این که محورهــای فعالیت و 
رزمایش مواسات با محوریت مساجد باشد، گفتند: 
 خیران نیک اندیش شــهرها هــم در این رزمایش 

نقش آفرین باشند.

 رزمایش مواسات با فرماندهی
 ائمه جمعه در شهرهای آذربایجان 

شرقی در حال برگزاری است

حفاظت از خون شهدا
یک وصیت به ملت شــریف ایران و سایر ملتهای   
  مبتا به حکومتهای فاســد و دربنــد قدرتهای بزرگ 
می کنم؛     امــا به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که 
نعمتــی که با جهاد     عظیم خودتــان و خون جوانان 
برومندتان به دســت آوردید     همچــون عزیزترین امور 
قدرش را بدانید و از آن حفاظت و     پاســداری نمایید 
و در راه آن، کــه نعمتی عظیم الهــی و امانت     بزرگ 
خداوندی است کوشــش کنید و از مشکاتی که در 
این     صراط مســتقیم پیش می آید نهراســید که إن 
ْت اَقداَمکم. و در مشــکات  تَْنصروااهلل یَْنُصرْکم     و یَُثبِّ
دولت جمهوری اسامی با     جان و دل شریک و در رفع 
آنها کوشا باشید، و دولت و     مجلس را از خود بدانید، 

و چون محبوبی گرامی از آن     نگهداری کنید.  
کتاب وصیتنامه سیاسی-الهی امام خمینی ص ۳۲

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

مســجد کبــود تبریــز از برجســته ترین نمونه هــای معمــاری 
اســامی در اســتان آذربایجــان شــرقی اســت. این بنــای تاریخی 
در تبریــز، مــورد توجــه بســیاری از عاقه منــدان هنــر معمــاری 
در جهــان قــرار دارد. گرچــه متاســفانه در طــول ســالیان اخیــر 
بخش هایــی زیــادی از ایــن مســجد از بیــن رفتــه اســت، هنــوز 
ــن  ــی را در ای ــاران ایران ــت معم ــر دس ــوان هن ــی می ت به خوب

ــجد مشــاهده کرد. مس
ــی گذشــته در  ــده از دوران تاریخ ــار به جــای مان ــان آث در می
ایــران، مســاجد تاریخــی از برجســته ترین نمونــه آثــار هســتند. 
ــه جــا مانــده در  ــا بررســی و دقــت در نشــانه های تاریخــی ب ب
ایــن مســاجد، می تــوان اطاعــات قابــل توجهــی از فرهنــگ و 
تفکــر حاکمــان اســامی در ایــران بــه دســت آورد. مســاجد در 
گذشــته جایگاهــی فراتــر از کاربــرد امروزی شــان داشــته اند و در 
مســاجد تاریخــی ایــران، نشــانه های قابــل تامــل از آثــار هنــری 
وجــود دارنــد کــه ســبب عاقه منــدی بیشــتر گردشــگران بــه 
بازدیــد از ایــن بناهــا می شــوند. مســجد کبــود نیــز بــا معماری 
ــاجد  ــن مس ــه زیباتری ــی اش، از جمل ــات داخل ــا و تزیین زیب

تاریخــی در ایــران اســت.
مســجد کبــود تبریــز قدمتــی ۶00 ســاله دارد. ایــن مســجد 
کــه در اصــل بخشــی از عمــارت وســیع مظفریــه بــوده اســت، 
در زمــان حکومت ســلطان ابوالمظفــر جهانشــاه، قدرتمندترین 
پادشــاه دوره قراقویونلوهــا در ســال 8۷0 هجــری قمــری و 84۵ 
هجــری شمســی در تبریــز و بــه دســتور او ســاخته شــد. بنــا 
بــر روایت هــای تاریخــی موجــود، همســر جهانشــاه، »جــان بی 
گــم خاتــون« یــا »صالحــه« دختــر او، نقــش موثری در ســاخت 
ــر  ــود ب ــود داشــته اند. ســال ســاخت مســجد کب مســجد کب
کتیبــه ای در ســردر ورودی مســجد بــه چشــم می خــورد؛ امــا 
بنــا بــر شــواهد موجــود، مورخــان ایــن تاریــخ را متعلق بــه زمان 
پایــان ســاخت کاشــی کاری هــای مســجد می داننــد و بــه ایــن 
ترتیــب می تــوان زمــان ســاخت مســجد کبــود را کمــی قبــل 
از ایــن تاریــخ دانســت. برخــی از مورخــان مــدت زمــان ســاخت 

ایــن مســجد را نزدیــک بــه ۳0 ســال تخمیــن می زننــد.
ظرافــت معمــاری و تزیینــات منحصربه فــرد مســجد کبــود، 
ایــن بنــای تاریخــی را بــه یکــی از زیباتریــن مســاجد تاریخــی 
در جهــان تبدیــل کــرده اســت. هماهنگــی رنگ هــا در نمــای 
بیرونــی و تزیینــات داخل مســجد نیز از خصوصیات برجســته 

مســجد کبــود بــه شــمار می رونــد.
مســجد کبــود در زمــان ســاخت، بخشــی از مجموعــه ای بــا 
کاربــری گســترده بــوده اســت. در قســمت انتهایــی شبســتان 
و در ســرداب مســجد، مقبره هایــی بــرای ســلطان جهانشــاه و 
خانــواده اش ســاخته بودنــد؛ گرچــه امــروزه ایــن مقبره هــا خالی 
ــته  ــود در گذش ــجد کب ــر مس ــای دیگ ــتند. از بخش ه هس
می تــوان بــه صحــن، خانقــاه و کتابخانــه اشــاره کرد. متاســفانه 

ــد. ــان رفته ان ــا از می ــن بخش ه ــروزه ای ام

و آذربایجــان شــرقی  در  فقیــه  ولــی   نماینــده 
 امــام جمعــه تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه رشــد و تعالی 
کشــور مرهــون آمــوزش و پــروش اســت، گفتنــد: جهــاد 
در راه ســاخت کاس هــای درس فراخــوان دانــش آموزان 

بــرای تحصیــل علــم و تربیت اســت.
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 در دیــدار حمیدرضــا خــان محمــدی 
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  سرپرســت 
ــود  ــن نم ــرورش را بارزتری ــوزش و پ ــور، آم ــدارس کش  م
ــد:  ــته و گفتن ــانی دانس ــروی انس ــذاری نی ــرمایه گ س
پیشــرفت و توســعه کشــور در همــه زمینــه هــا با نقش 
آفرینــی ایــن نهــاد مقــدس محقــق شــدنی اســت از این 
ــدارس فراخــوان نســل  ــرای ســاختن م جهــت جهــاد ب
جدیــد و دانــش آمــوزان بــه تعلیــم و تربیــت به حســاب 

مــی آیــد.
ــه را  ــاخت مدرس ــام کار س ــز اتم ــه تبری ــام جمع ام
آغــاز حیــات تعلیــم و تربیــت برشــمرده و ادامــه دادنــد: 
ــوزش و  ــی در آم ــر مثبت ــه تاثی ــی ک ــای آموزش فضاه
یادگیــری دانــش آمــوزان دارنــد؛ عــاوه بــر مقــاوم بــودن 

در برابــر حــوادث غیرمترقبــه بایــد بــه بهتریــن وســایل 
کمــک آموزشــی مجهــز باشــند.

رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان نوســازی را از 
ضــرورت هــای کشــور برشــمرده و اظهــار داشــتند: توجه 
بــه طراحــی داخلــی و متناســب ســازی فضای آموزشــی 
بــا مقطــع تحصیلــی دانــش آمــوزان و روحیه آنهــا حتماً 
در نوســازی و بهســازی مــدارس مــورد توجــه قــرار گیــرد.

رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان بــا تاکید 
ــر تکریــم و توجــه بــه خیــران مدرســه ســاز گفتنــد:  ب
ــه مدرســه ســازی عشــق  ــرادی کــه ب دغدغــه هــای اف
ــرای ادامــه کار ســاخت  ــی ورزنــد را رفــع کنیــد تــا ب م

فضاســازی آموزشــی و پرورشــی دلگــرم شــوند.

مسجد کبود، زیبای آبی بازمانده از تاریخ

جهاد مدرسه سازی فراخوان نسل جدید 
به تعليم و تربيت

جلسه شورای نخبگانی مرکز خدمات حوزه علميه 
آذربایجان شرقی برگزار شد

بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل و انا اليه راجعون

درگذشــت حاجیــه خانــم فاطمه ســلطان 
بیگ بابایــی مــادر بزرگــوار شــهیدان واالمقام 
حبیــب و صمــد باقــری حســنلویی موجــب 

تألــم و تأثــر خاطــر شــد.
ایــن اســوه صبــر و فــداکاری بــا تأســی بــه 
ــای  ــارت، پاره ه ــت و طه ــت عصم ــل بی اه
تــن خــود را در راه عــزت، ســرافرازی و 
اقتــدار میهن اســامی تقدیــم کــرد و در دفتر 
درخشــان حماســه و ایثــار این ســرزمین، نامی 

نیــک از خــود بــر جــا گذاشــت.
اینجانبــان درگذشــت ایــن مــادر مؤمنــه را بــه مــردم شــهیدپرور اســتان آذربایجــان شــرقی و 
شهرســتان آذرشــهر بویــژه خانــواده محتــرم ایشــان تســلیت می گوییــم و از درگاه خداونــد بــرای 
آن مرحومــه علــو درجــات و همجــواری با فرزندان شــهیدش و بــرای بازماندگان صبر و ســامتی 

ــألت داریم.  مس

سیدمحمدعلیآلهاشم
نمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقی

وامامجمعهتبریز

عابدینخّرم
استاندار

آدربایجانشرقی
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حضـرت آیـت اهلل شـهید سـید اسـدهلل 
مدنـی فرزنـد سـیدعلی از علمـای اعـام 
و فقهـای عالـی مقـام و مجاهـدان قـرن 
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت. درسـال 
۱۳۳۱ق. برابـر بـا ۱۲۹۲ش. در »آذرشـهر« 
از توابـع تبریز دیده به جهان گشـود. دروس 
مکتب خانـه ای را در زادگاه خویـش آموخت. 
در جوانـی در سـلک طـاب علـوم دینـی 
درآمـد و مقدمـات را در حـوزه علمیـه تبریز 
فراگرفـت. سـپس به حـوزه علمیه قم عزیمـت کرد. سـطوح عالی و خـارج فقه و 
اصـول و فلسـفه و عرفـان و اخـاق را نزد اسـتادانی همچون حضـرات آیات عظام 
سیدمحمد حجت کوه کمری، سید محمدتقی خوانساری و امام خمینی آموخت. 
در چهل سـالگی به مکه و مدینه سـفر کرد و حج بیت اهلل الحرام گزارد و از آن جا 
به نجف اشـرف مشـرف شد و سـال ها در جواربارگاه ملکوتی امیرمومنان امام علی 
علیـه السـام عـاوه بر تدریس سـطوح عالـی و تربیت طـاب، از محضر حضرات 
آیات عظام سیدابوالقاسـم خویی، سیدمحسـن حکیم و سـیدعبدالهادی شیرازی 
مسـتفیض گشـت و بـه مقام رفیـع اجتهاد نایل آمـد. در خال سـالهای تحصیل 
و تدریـس درحـوزه مقـدس نجـف اشـرف به منظور تبلیـغ و تدریـس به مناطق 
مختلفی سفر کرد و اقدامات موثری در مبارزه با انحرافات جامعه و پیشبرد اهداف 
نهضـت اسـامی به انجام رسـاند و از یاران وفـادار و پیروان اسـتوار امام خمینی به 
شـمار آمـد. و بارهـا در جریان مبارزه عوامل رژیم پهلوی او را دسـتگیر و به مناطق 
مختلفـی تبعیـد کردند.  حضرتش، عالمـی ربانی، فقیهی صمدانی، زاهد و پارسـا، 
رویگـردان از زخـارف دنیا، تندیسـی از اخـاص و صفا، آیتی از فـداکاری و خدمت 
به خلق خدا، مانوس با شـب زنده داری و ذکر و دعا بود.سـرانجام دشـمنان کوردل 
اسـام و انقاب، فروغ آفتاب گونه اش را برنتافتند و وی را در محراب عبادتش غرق 
خون ساختند . در روز بیستم شهریورماه سال ۱۳۶0 ش. برابر با دوازدهم ذی قعده 
۱۴0۱ ق. چونـان جـد بزرگـوارش مرتضـی علی علیه السـام از سـجده گاهش به 
ملکـوت اعلـی پرکشـید و به وصال منای دل مشـتاقش که شـهادت فی سـبیل 
اهلل بود رسـید. پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در تبریز به شـهر مقدس قم 
منتقل و پس از اقامه نماز توسـط آیت اهلل العظمی گلپایگانی در حرم کریمه اهل 

البیـت حضـرت معصومه سـام اهلل علیها به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل سید اسداهلل مدنی 

)شهید محراب(

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳۹۲

درآمدهای قبل از بلوغ
شـخصی کـه درآمدهایـی از قبـل از بلـوغ داشـته اسـت، شـروع و 
مبـدأ سـال خمسـی او هنـگام اولیـن درآمـد این شـخص اسـت یا 

درآمدهـای قبـل از بلـوغ مـاک نمی باشـد؟
جـواب: مبـدأ سـال خمسـی، اولیـن درآمـد ـ هـر چنـد قبـل از 

بلـوغ ـ اسـت.
 مسح مجدد سر یا پا

هنـگام مسـح سـر یـا پا، اگـر اطمینـان حاصـل نکنیم کـه عمل 
مسـح به خصوص مسـح سـر به صورت درسـت و کامل انجام شـده 

اسـت و مجدد مسـح بکشـیم وضو صحیح اسـت؟
جواب: اگر شـک از روی وسـواس نباشـد مسـح را 
دوبـاره بکشـید، ولـی بایـد توجه داشـته باشـید که 

محل مسـح باید خشـک باشـد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 29 فروردین 1399 (
ــی حســینی خامنــه  ای«   تولــد حضــرت آیــت اهلَلّ »ســید عل
ــر معظــم انقــاب اســامی در مشــهد مقــدس )۱۳۵۸ ق / ۲۹  رهب

ــن ۱۳۱۸ ش( فروردی
حماسه ناوچه قهرمان جوشن در خلیج فارس )۱۳۶۷ ش(

روز ارتش جمهوري اسامي ایران و نیروي زمیني
ــا ســفیرکبیر در  ــار در ایتالی ــر مخت ــه وزی ــد ســاعد مراغ محم

ــد.) ۱۳۱۷ ش( ــکو ش مس
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

 ) 23 شعبان 1441 (
ــه »ناصــر  ــروف ب درگذشــت »ســید ابومحمــد اطــرواش« مع

ــر« )۳0۴ق( کبی
 درگذشــت »شــرف الدیــن« محــدث و ادیــب بــزرگ مســلمان 

)۷۳۳ ق(
 تولــد ادیــب و عــارف نامــي »نورالدیــن عبدالرحمــن جامــي« 

)۸۱۷ ق(
 کودتــاي »اشــرف افغــان« علیــه »محمــود افغــان« در 

ق( اصفهــان)۱۱۳۷ 
ــی افتحــی فیــض االســام   وفــات حجــت االســام ســید عل

)۱۴0۵ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 17 آوریل 2020 (
ــوي  ــنده فرانس ــوي نویس ــوینیه« بان ــاري س ــم »م ــرگ خان   م

)۱۶۹۶م(
ــرع اســکاتلندي  ــرد« مخت ــون توســط »جــان بی ــراع تلویزی  اخت

)۱۹۲۶م(
 مــرگ »بنجامیــن فرانْْکلین« دانشــمند، مخترع و سیاســت مدار 

معروف امریکایــي )۱۷۹0م(
 شــرکت زنــان در انتخابــات بــراي اولین بــار در جهــان در کشــور 

ــو )۱۸۸۹م( زالندن

پیام تاریخی امام خمینی )ره( در سال 1358 و نامگذاری 
روز ارتش

با پیام تاریخی و حیات بخش امام خمینی )ره( در سال ۱۳۵۸ 
ارتش تولدی نو یافت و )ارتش جمهوری اسامی ایران( پا به عرصه 

وجود گذاشت.
با اهدای سام و سپاس از مجاهدات خستگی ناپذیر شما ملت 
شجاع که اهداف مقدس اسام را تا آستانه پیروزی رساندید و دست 
خیانتگران داخلی و خارجی را با خواست خدای بزرگ قطع کردید، الزم 

است به تذکرات زیر توجه نمایید:
۱- روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعام می  شود. ارتش 
محترم در این روز در شهرستان های بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند 
و پشتیبانی خود را از جمهوری اسامی و ملت بزرگ ایران و حضور 
خود را برای فداکاری در راه استقال و حفظ مرزهای کشور اعام نمایند.
۲- ملت ایران موظفند از ارتش اسامی استقبال کنند و احترام 
برادرانه از آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسام است و 
ارتش اسامی است، و ملت شریف الزم است آن را به این ِسمت رسماً 
بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعام نمایند. اکنون مخالفت با ارتش 
اسامی که حافظ استقال و نگهبان مرزهای آن است جایز نیست. ما 
و شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم 

و به شرارت اشرار و اختال مفسدین خاتمه دهیم.
۳- افراد ارتش موظفند در داخل ارتش حفظ نظم و سلسله مراتب 
و ضوابط را بکنند. توجه ننمودن به این مسائل موجب ضعف ارتش 
اسامی می  شود و نظام را از هم می  پاشد. سربازان و درجه داران 
و افسران موظفند سلسله مراتب را حفظ و مراعات کنند؛ چنانچه 
رؤسای فوق موظفند با ارتش به طور محبت و برادری رفتار نمایند و از 
دیکتاتوری که در رژیم طاغوت بود اجتناب نمایند. ارتش اسامی باید با 
حفظ سلسله مراتب و نظام صحیح اسامی و اطاعت کامل زیردست از 
ما فوق و رعایت کامل ما فوق از زیردست، اداره شود. تخلف از این امر 

ضد انقاب است و مورد مؤاخذه خواهد بود.
روح اهللَّ الموسوی الخمینی 

)صحیفه امام، ج ۷، ص: ۲0 و ۲۱(

صحيفه نور امام خميني )ره(

غــار هامپوئیــل کــه در میــان مــردم محلــی به »غــار کبوتــر« معروف 
ــتای  ــی روس ــه و در حوال ــرقی مراغ ــوب ش ــر جن اســت، در ۱۵ کیلومت
»گشــایش« واقــع شــده اســت. غــار کبوتــر در کمــرگاه کوهی صخــره ای، 
رو بــه جنــوب قــرار گرفتــه اســت و از بســتر رودخانــه »مــوردی چــای« 
حــدود ۱۶00 متــر ارتفــاع دارد. عــرض دهانــه غــار کبوتــر ۸ متــر اســت 
ــدان اول غــار  ــرض می ــر اســت. طــول و ع ــا ۴0 مت ــه ۲۵ ت و ارتفــاع آن ب
تقریبــاً ۴0 در ۶0 متــر اســت. در ابتــدای ورود بــه غــار کبوتــر، کتیبــه ای 
بــه زبــان روســی دیــده می شــود کــه تاریــخ آن مربــوط بــه ســال ۱۹۲۵ 
میــادی اســت. اهمیــت غــار کبوتــر به خاطــر وجــود چاه هــای عمیق و 
مخوفــی اســت که بــه صــورت تنوره های ســنگی و تاالرهــای بــزرگ دیده 
می شــود. ایــن غــار بیــش از غارهــای دیگــر مــورد توجــه غارشناســان، 
محققــان و کوهنوردانــی اســت کــه همــه ســاله بــرای بازدیــد از آن به این 

منطقــه ســفر می کننــد.
ــیعی  ــه وس ــه محوط ــویم ب ــه وارد می ش ــر ک ــار کبوت ــه غ از دهان
ــود دارد. در  ــه وج ــب توج ــره جال ــقف آن دو حف ــه در س ــیم ک می رس
قســمت شــمال شــرقی انتهای میــدان اول، راهرویی بســیار تنــگ وجود 
دارد کــه راه ورود بــه میــدان دوم اســت. در میــدان دوم، چهــار راهــی وجود 
دارد کــه دو راه بــه میــدان اول، یکــی بــه ســمت داخــل غــار و راه بعــدی 
کــه راهــروی تنگــی اســت بــه محوطــه دیگــری در جنــوب شــرقی غــار 
ــدان دوم، چهــار  ــاز می شــود. در ســمت شــمال و شــمال شــرقی می ب
حفــره و فرورفتگــی گــود بــه چشــم می خــورد، کــه نشــان دهنــده وجود 
چهــار حلقــه چــاه عمیق اســت. همــه ســاله تغییــرات زیــادی در داخل 
غــار کبوتــر اتفــاق می افتــد. تغییــرات عمــده میــان میــدان اول و دوم، از 
نظــر زمین شناســی، پیدایــش خاکســتر اســت کــه گاهــی تــا قــوزک پا 
ــو می رســد. داخــل چاه هــای متعــدد غــار، دو ســفره آب  ــی تــا زان و حت
وجــود دارد کــه یکــی بــه علــت ریــزش از بیــن رفتــه، ولــی در چــاه دیگر 

ــه گــوش می رســد. ــاال ب ــان آن از ب آب وجــود دارد و صــدای جری
در اطــراف چاه هــا و دیواره هــا و ســقف میــدان دوم رســوبات آهکــی و 
اســتاالکتیت، مناظــر جالــب توجه و زیبایــی به وجــود آورده اســت. هوای 
غــار کبوتــر بســیار مرطــوب اســت و در انتهــای آن بــه خصــوص در کنار 
چــاه ســوم و چهــارم هــوای کافــی وجــود نــدارد و بــرای رســیدن بــه کنار 
چاه هــای مزبــور، بــدون تجهیــزات کافــی مانند طنــاب، نورافکن، وســایل 
ایمنــی، کپســول هــوا و راهنمــا غیرممکــن اســت. در حــال حاضــر ایــن 

غــار تحــت مدیریــت و بهره بــرداری ســازمان یافته نیســت.

غار کبوتر مراغه

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
شــایان ذکــر اینکــه میــزان تولیــد گاز طبیعي 
غنــي در ســال ۸۴، ۴۳۶ میلیــون متــر مکعــب در 
روز بــوده کــه در ســال ۸۶ بــه ۵0۵ میلیــون متــر 

مکعــب افزایــش یافته اســت.
 سپاه پاسداران

ــت از  ــئولیت حفاظ ــاً مس ــه قانون ــادي ک نه
ــده دارد  ــه عه ــامي را ب ــاب اس ــتاوردهاي انق دس
در ۲ اردیبهشــت ۵۸ بــه دســتور بنیانگــذار نظــام 

ــت. اســامي شــکل گرف
ــي و  ــاوزان بعث ــا متج ــه ب ــاد در مقابل ــن نه ای
گروهکهــاي تجزیه طلب در کردســتان، خوزســتان، 
ترکمــن صحــرا از چنان رشــادتي برخــوردار بود که 
پــس از دو ســال در نــگاه امــام راحــل )ره( “هســتي 
ــور ”  ــود کش ــودش، نب ــور و نب ــتي کش آن هس

معرفــي شــد.
ــي  ــه امنیت ــن در عرص ــاد همچنی ــن نه ای
مســئولیت دفــاع از شــخصیتهاي انقابــي و 
ــده دار  ــرواز را عه ــت پ ــور و امنی ــئوالن کش مس
گردیــد و بــه خوبــي از عهــده ایــن ماموریتهــا نیــز 

ــد. برآم

تقدیر از مجاهد تبریزی مورد اشاره رهبری
از  آذربایجان شــرقی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
زحمــات پرســنل ســازمان آرامســتان های تبریــز 
و طــاب جهــادی حاضــر به ویــژه حجت االســام 
محمدعلــی صادقیــان تقدیــر و تجلیــل کردنــد.

رهبــر معظــم انقــاب در بیاناتــی کــه به مناســبت 
ــاد حضــرت مهدی)عــج( انجــام  نیمــه شــعبان و می
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای مردم ــه پویش ه ــد، ب دادن
ــا در ســطح کشــور از جملــه تبریــز هــم اشــاره  کرون

کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمودنــد کــه در 
ــه شــکل  ــرده و ب ــه ورود ک ــر حــوزه علمی ــز مدی تبری

ــت. ــت اس ــغول فعالی ــی مش میدان
ــادی  ــت جه ــری فعالی ــاره رهب ــورد اش ــوع م موض
علمیــه  حــوزه  مدیــر  صادقیــان  حجت االســام 
ــد  ــی چن ــراه تن ــه هم ــت. وی ب ــز اس ــه تبری طالبی
ــل  ــتای عم ــادی در راس ــورت جه ــون به ص از روحانی
ــه  ــام جمع ــتور ام ــاب و دس ــر انق ــوای رهب ــه فت ب
ــی  ــرای اصــول دین ــه اج ــر کمــک ب ــی ب ــز مبن تبری
در امــر تدفیــن جانباختــگان کرونــا هــر روز در وادی 
رحمــت حضــور می یابنــد و موازیــن شــرعی را انجــام 

می دهنــد.
ــای  ــام عظم ــاب و مق ــر انق ــات رهب ــد از بیان بع
ــا  ــه در آذربایجان شــرقی ب ــی فقی والیــت، نماینــده ول
ــور  ــز حض ــت تبری ــتاندار در وادی رحم ــی اس همراه
یافتنــد و از زحمــات پرســنل ســازمان آرامســتان های 
ــی  ــژه حجت االســام محمدعل و طــاب جهــادی به وی
ــز  ــه تبری ــه طالبی ــه علمی ــر مدرس ــان، مدی صادقی
ــر جهــادی تبریــز مــورد اشــاره در بیانــات امــروز  مدی
رهبــر انقــاب حاضــر در مراســم تغســیل، تکفیــن و 

ــد. ــل کردن ــا  تجلی ــگان کرون ــن جانباخت تدفی

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

زهرا  »فاطمه  کتاب 
تا شهادت«  از والدت  )س( 
نوشته آیت اهلل محمدکاظم 
علی  ترجمه  و  قزوینی 
سال  در  فریدني  کرمی 
»نشر  توسط   ۱۳۸۴
مرتضی« در قطع وزیري به 
 ۱0000 در  و  رسیده  چاپ 
نشر  بازار  روانه  شمارگان 

شد. 
این  مؤلف  علم،  اهل 

کامی  و  مبرز  مجتهدی  وی  می خوانند.  »عامه«  را  کتاب 
زندگی  درباره  ارزشمند  کتاب  دوره  یک  که  است  مسلمی 
عربی  زبان  به  کتابها  اصل  است.  کرده  تالیف  اهل بیت)ع(، 
تالیف شده اند ولی اغلب آنها در زمان حیات مؤلف به فارسی 
برگردانده شده و به چاپ رسیدند. آیت اهلل قزوینی این کتابها را 
به سیاق واحد »من المهد الی اللحد« تالیف نموده  و در آنها 
ضمن بهره بردن از منابع دسته یک تاریخ و حدیث و کام به 
تبیین شرایط و کیفیت زندگی حضرات اهل بیت پرداختند. 
زندگی سراسر افتخار صدیقه طاهره )س( سرمشق جامعی 
و  عفت  او  وجود  در  که  است،  فضیلت  با  بانوان  همه  برای 
فضیلت و پرهیزکاری ما فوق تصوری ترکیب یافته، یک بانوی 
آمده  پدید  انسانی  سجایای  عالیترین  با  آسمانی  و  ملکوتی 
است. او بانوی نمونه، دختر نمونه، همسر نمونه، مادر نمونه، 
و باالخره انسان نمونه است که باید همه بانوان فضیلت طلب، 
در  را  اوالد  تربیت  شیوه  و  همسرداری  آئین  انسانیت،  درس 
مکتب وی بیاموزند. او فکر بلند، ایمان راسخ، تقوا و شجاعت 
بی نظیری را که از پدر عالیقدرش به ارث برده بود، همه را 
به صورت سرمایه های نفیس و پرارجی به فرزندانش منتقل 
نمود. او شخصیت و عظمت زن را در تجمات زندگی و جامه 
در  را  زن  زینت  برترین  او  بلکه  دانست،  نمی  رنگارنگ  های 
کرد.  می  فرزندان شایسته جستجو  تربیت  و  عفت، عصمت 
او صفای خانه را در فرشهای گران قیمت و کاخهای سر به 
فلک کشیده جستجو نمی کرد، که از تجمات و تشریفات 
پر زرق و برق به شدت برحذر بود. او با زندگی ساده و سراسر 
افتخارات  تمام  تواند  می  زن  یک  که  کرد  ثابت  فضیلتش 
اش  زندگی  شیوه  حال  عین  در  و  آورد  دست  به  را  انسانی 
پرافتخار  نام  باشد.  جهان  همسران  و  مادران  همه  سرمشق 
او با خطوط زرین بر تارک صفحات طائی ثبت شده و برای 

همیشه زینت بخش آن خواهد بود.
فضائل و مناقب حضرت زهرا )س( و سیمای تابناک صدیقه 
الرحمن، هل  قدر،  قلم وحی در سوره های کوثر،   با  طاهره، 
اتی، و آیه های تطهیر و مباهله، آنچنان زیبا و پرفروغ ترسیم 
رفیعش  قله  دامنه  به  هرگز  بشری  اندیشه  شاهباز  که  شده 

نخواهد رسید.
خدای فاطمه در یک جمله کوتاه از احادیث قدسی، او را راز 
آفرینش و علت نهایی خلقت معرفی کرده و می فرماید: »یا 
احمد لوالک لما خلقت اال فاک، و لو ال علی لما خلقتک، 
علیه  اهلل  صلی  احمد!  »ای  خلقتکما«.  لما  فاطمه  ال  لو  و 
نبود  علی  اگر  و  آفریدم،  نمی  را  جهان  نبودی  تو  اگر  آله  و 
آفریدم.«)  نمی  را  شما  نبود  فاطمه  اگر  و  آفریدم،  نمی  ترا 

الجنةالعاصمة، ص. ۱۴۹( 
من  الزهرا  »فاطمة  ارزشمند:  کتاب  ترجمه  حاضر   کتاب 
پیش  سال   ۲۵ مجموعه  این  باشد.  می  اللحد«  الی  المهد 
گرانمایه  نویسنده  توانا،  خطیب  قلم،  و  منبر  فقید  توسط 
عامه قزوینی قدس سره به رشته تحریر درآمد. اثر حاضر در 
مدت ربع قرنی که از تالیف آن می گذرد، دهها بار در ایران، 
انتشار  و در سطح وسیعی  تجدید طبع شده  لبنان  و  عراق 
یافت. هم اکنون نیز در میان شیفتگان اهل بیت از مقبولیت 

خاصی برخوردار است.
مجموعه حاضر تاکنون به زبان هاي فارسي و اردو توسط 
نویسندگان ارزشمند ترجمه شده است. اما یکي از روان ترین 
برگردان فارسي این مجموعه ترجمه مولف گرانقدر علي کرمي 
اثر نفیس را مطابق ذوق سرشار و  این  ایشان  فریدني است. 

سلیقه شیوای خود به فارسی روان ترجمه نمود.
تنظیم  و  اثر که در ۸۷۲ صفحه تدوین  فهرست تفصیلی 
پیامبر  گرانمایه  دخت   « عناوین  بر  مشتمل  است،  شده 
)س(؛  فاطمه  پرمعنویت  و  پرشکوه  سرای  ازدواج؛  آستانه  در 
انسانی  سیمای فاطمه )س( در قرآن؛ ویژگی های اخاقی و 
بانوی بانوان؛ روند تاریخ و آینده امت؛ فدک؛ سخنان تاریخی 
و جاودانه آن حضرت؛ با همتای گرانمایه اش؛ با زنان مهاجر 
و انصار؛ باران اشک روشنگرانه و هدفدار؛ در آستانه شهادت و 

موقوفات و صدقات او و ...«  است.
نویسنده  که  منابعي  تفصیلي  فهرست  کتاب،  انتهاي  در 
به  جسته  بهره  آنها  از  حاضر  مجموعه  تالیف  جهت  محترم 

ترتیب الفباي عناوین فهرست گردیده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
فاطمه زهرا )س( از والدت

 تا شهادت

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی حضرت  حجت االسام والمسلمین 
سید محمدعلی آل هاشــم در اولین همایش ائمه 
جمعه سراســر که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد؛ با بیان اینکه هر چند شیوع ویروس کرونا نمازهای 
جمعه را تعطیل کرده اســت اما فعالیت روحانیون 
گسترده تر از گذشته در حال انجام است، گفتند: ائمه 
جمعه شهرها در راستای تغسیل و تدفین فوتی های 

کرونایی اقدام های جهای انجام میدهند.
 امــام جمعه تبریز با اشــاره به مضاعف شــدن
 فعالیت های ائمه جمعه استان اضافه کردند: حضور 
روحانیت در تشییع جنازه متوفیان کرونا مایه آرامش و 
اطمینان قلبی خانواده های آنهاست چرا که به دلیل 
پروتکل های بهداشتی خانواده هایی که عزیزی را از 
دست میدهد اجازه نزدیک شدن به جنازه را ندارند و 
روحانیون جهادی امورات کفن و دفن اموات را بر عهده 

دارند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با یادآوری 
بیانات رهبر معظم انقاب، توجه و عنایت معظم له 
به روحانیون تبریز گفتند: مدالی باالتر و ارزشمندتر 
از این نیست که رهبر معظم انقاب اقدامات جهادی 

روحانیون آذربایجان را مورد توجه قرار داده اند.
نماینده ولــی فقیه در آذربایجان شــرقی در 
ادامه به نقش رسانه ها و خبرگزاری ها در انعکاس 
فعالیــت مدافعان ســامت و ائمه جمعه اشــاره 
کرده و گفتند: فعالیت های خبرنگاران اســتان در 
 رســانه ها در این روزهای کرونایی ستودنی است.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه احتمال بازگشــایی 
نماز جمعه در اســتان های سفید در هفته های 
آینــده وجود دارد، گفت: احتمال بازگشــایی نماز 
جمعه از این هفته در برخی اســتان های جنوبی 
وجود دارد و طبع آن در برخی از شــهرهای استان 
که وضعیت سفید اعام شــوند، نماز جمعه دائر 

خواهد شد.
ایشان با تاکید بر اینکه اصراری برای بازگشایی نماز 
جمعه نداریم، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی 
 و ســامتی مردم از هر موضوعی مهم تر اســت.
حجت االســام و المسلمین آل هاشم در ادامه با 
بیان اینکه در رزمایش مواســات مورد تاکید رهبر 
معظم انقاب باید ائمه در میدان باشــند، گفت: 
 رزمایش مواســات برای ائمه جمعه فرصت است.
نماینده ولی فقیه در اســتان اضافه کرد: رزمایش 
مواسات از عید نیمه شــعبان تا عید فطر دوام و 

قوام خواهد داشت.
امــام جمعه تبریز با اشــاره بــه اینکه قبل از 
فرمان رهبری و آغاز رزمایش مواســات، نیک های 
 خیر و کارهای خداپســندانه برای دست گیری از 
آسیب دیدگان از کرونا در حال انجام است، گفتند: 
۲۵روز قبل ستاد پشــتیبانی مدافعان سامت در 
تبریز تشکیل شد تا با کمک های مومنانه در بین 
خانواده های بی بضاعت و نیازمند و آسیب دیده از 

ویروس کرونا توزیع شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان بــا بیان این که 
فرمایــش رهبر انقاب ایجاب می کند ائمه جمعه 
سراسر اســتان پرچمدار رزمایش مواسات باشند، 
گفتند: قرارگاه های رزمایش مواسات در شهرستان ها 
تشکیل شود و فرماندهی این قرارگاه ها باید با ائمه 

جمعه باشد.
ایشــان با بیــان این که محورهــای فعالیت و 
رزمایش مواسات با محوریت مساجد باشد، گفتند: 
 خیران نیک اندیش شــهرها هــم در این رزمایش 

نقش آفرین باشند.

 رزمایش مواسات با فرماندهی
 ائمه جمعه در شهرهای آذربایجان 

شرقی در حال برگزاری است


