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خبرنگار آدینه تبریز
امـام جمعه تبریز گفتند: دسـت دشـمن در کار اسـت و 
می خواهـد بـازار را ببنـدد، ولـی بـازار محل امـرار و معاش 
اسـت و بـا همـه این تهدیـدات بازاریـان مغازه ها را نبسـتند.  
سـیدمحمدعلی  والمسـلمین  حجت االسـام  حضـرت 
آل هاشـم در خطبه هـای نمـاز جمعه تبریـز گفتند: وحدت 
حـول محـور والیـت نیـاز اصلـی جامعـه مـا در ایـن روزها 
اسـت. وقتـی دشـمن تفرقـه و تجزیـه کشـورمان را محـور 
کینه تـوزی خـود قـرار داده اسـت بایـد در موضـع وحدت و 

همدلـی خود بایسـتیم.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان با بیـان اینکه 
دشـمنان حتـی از یـک مسـئله فوتبـال هـم بـرای ایجـاد 
تفرقـه نمی گذرنـد، افزودنـد: دعـوت به وحـدت لوازمی دارد 
کـه از جملـه منیـت فـردی و گروهـی و جناحـی را کنـار 

بگذاریـم، منافـع ملـی را مدنظـر قـرار دهیم.
خطیـب نمـاز جمعه تبریـز ادامـه دادند: شـورای حقوق 
بشـر سـازمان ملـل متحـد دیـروز یـک نشسـت اضطـراری 
برگـزار کـرد و زود قطعنامـه ضدایرانـی بـه رای گذاشـت و 
تصویـب کـرد؛ تصویـب ایـن قطعنامـه بـه معنـای موافقت 
شـورا بـا تشـکیل یـک هیـات حقیقت یـاب دربـاره ادعا هـا 
در خصوص نقض حقوق بشـر توسـط ایران در اغتشاشـات 

است.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان ادامـه دادند: این 
قطعنامـه بـا ۲۵ رای موافـق بـه تصویـب رسـید و در ایـن 
نشسـت در ظاهـر آلمـان در راس کار بـود، ولـی در اصـل 

غـرب و دشـمنان ایران تـاش دارند یک ائتـاف علیه ایران 
تشـکیل دهند.

امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه آلمـان هیـچ وقـت 
نمی توانـد از حقـوق بشـر حرف بزنـد توضیح دادند: ارسـال 
سـاح شـیمیایی بـه بعثی هـای صدامـی کـه منجـر بـه 
شـهادت ۱۳ هـزار رزمنده، زنان و کودکان از مردم ایران شـد 
و االن هـم آثـار آن در صـد هزار مجروح و جانباز شـیمیایی 
در کردسـتان و سردشـت برای ملت ایران مشـهود اسـت در 

پرونـده آلمانی ها اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در ادامـه خطبـه هـا بـا 
اشـاره بـه فـرا رسـیدن هفتـه بسـیج گفتنـد: بسـیج اهـل 
گمنامـی و بی نشـانی و مظهـر عظمـت ملـت و نیـروی 
کارآمـد درونـی کشـور اسـت. امـروز جهـان محـو تجـای 

بسـیج اسـت.
ایشـان خاطرنشـان کردنـد: بسـیج در طول حیـات خود 
نشـان داد کـه حـل کننده مشـکات متعدد اسـت؛ بسـیج 
مثـل پیشـران عمـل کـرده و روش می سـازد و مـدل تولید 
می کنـد. در حوادث و اتفاقات مختلف مدلسـازی بسـیج را 

کردید. مشـاهده  همه 
امـام جمعـه تبریز اضافـه کردند: بسـیج در دفاع مقدس 
ترکیبـی از ایمـان و تخصـص و بصیـرت و ایسـتادگی را 
نشـان داد و در حـوادث طبیعـی ترکیبی از عشـق به مردم 
را بـه نمایـش گذاشـت. در دوران کرونـا بسـیج نمـادی از 

خودگذشـتگی و مـردم یـاری و مـردم نـوازی بود.

معلـوالن بایـد فرصـت یابنـد تـا اسـتعدادهای خـّاق هنـری و 
فکـری خـود را رشـد داده و آن را نـه تنهـا بـرای منافـع خـود، 
بلکـه بـرای غنـی سـازی جامعـه بـه کار گیرنـد. بـه ایـن منظور، 
بایـد دسترسـی آنـان بـرای مشـارکت در فعالیـت هـای فرهنگـی 

تضمیـن شـود.
مجمـع  سـوی  از  کـه   ۱۹۹۲ سـال  از  معلولیـن  جهانـی  روز 
عمومـی سـازمان ملـل متحد اعام شـد، هر سـاله در ۳ دسـامبر 

می شـود. برگـزار 
هـدف از تعییـن ایـن روز ارتقـاء رشـد اذهـان عمومـی دربـاره 
مسـائل مربـوط بـه معلولیتهـای مختلـف؛ و افزایـش آگاهیهایـی 
بـوده اسـت کـه می بایسـت از مسـاله پیوسـتن افـراد معلـول در 
فرهنگـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی؛  تمامـی جنبه هـای سیاسـی؛ 
زندگـی منتـج شـود. ایـن وضـع بـه همین منـوال طی شـد تا در 
سـال ۱۹۹۹ شـعاری بـا مضمـون )امکان دسترسـی بـرای همه در 

هـزاره جدیـد( برگزیـده شـد و سـرلوحه امـور قـرار گرفت.
 بیـش از پانصـد میلیـون نفـر بـه دلیـل نقـص در سیسـتم 
روحـی و مغزی جسـمی و حسـی از معلولیت رنـج می برند. اینان 
هـر کجـا کـه باشـند و در هر نقطـه ای از دنیـا که به سـر برند به 
دلیـل موانـع ظاهـری و یـا اجتماعی بـا محدودیتهایـی در زندگی 
خـود مواجـه می شـوند. در طـی بیسـت سـال اخیـر کوششـهای 
چشـمگیری در شناسـاندن و معرفـی اشـخاص معلول بـه جامعه 
انسـانی صـورت پذیرفتـه اسـت. یکـی ازمـواردی کـه می تـوان از 
آن بـه عنـوان نقطـه عطفـی در ایـن زمینـه نـام بـرد اعام سـال 
۱۹۸۱ میـادی بـه عنوان سـال جهانی معلولین اسـت که توسـط 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد صـورت پذیرفت. در سـال 
بعـد )۱۹۸۱( فاصلـه سـالهای ۱۹۹۲ – ۱۹۸۳ میـادی دهه جهانی 
معلولیـن نـام گرفـت تـا کیفیـت و شـرکت فعاالنـه و همه جانبه 
افـراد معلـول را در زندگـی اجتماعـی و گسـترش و پیشـرفت آنها 

بخشـد. ارتقاء 
 معلـول بـه کسـی گفتـه می شـود که بـر اثر نقص جسـمی 
یـا ذهنـی، اختـال قابـل توجهـی بـه طـور مسـتمر بر سـامت 
و کارایـی عمومـی، و یـا در شـئون اجتماعـی، اقتصـادی و حرفـه 
ای او بـه وجـود آیـد، بـه طـوری کـه ایـن اختـال، از اسـتقال 
فـردی، اجتماعـی و اقتصادی وی بکاهد. این گروه، شـامل ناشـنوا، 
نابینـا، و معلـول جسـمی، حرکتـی و ذهنی می باشـد. آمـار ارائه 
شـده از سـوی سـازمان بهداشـت جهانـی، نشـان مـی دهـد کـه 
تـا سـال ۱۳7۸، ده درصـد از جمعیـت جوامـع صنعتـی و دوازده 
درصـد ازجمعیـت جوامـع روبـه توسـعه را، افـراد معلول تشـکیل 
مـی دهنـد. در ایـران، حدود سـه درصد بـه نوعی دچـار معلولیت 
هـای جسـمی جزئـی یـا کلـی هسـتند. معلولیـت، گاه بـه علت 
نبـود در مـان مناسـب، در طـول زندگـی و تـا پایـان عمـر، با این 

گونـه افـراد خواهـد بود.
 آنچـه در ارتباطـات اجتماعـی بـا معلـول باید در نظـر گرفت، 
ایـن نکتـه اسـت کـه ارتبـاط بـا آنهـا، بایـد همـراه احتـرام باشـد 
و از ترحـم بـه ایشـان دوری گزیـد. تفـاوت ایـن دو نـوع رفتـار در 
ایـن اسـت کـه در اولـی، طـرِف مـورِد احتـرام، انسـانی بـزرگ بـه 
شـمار مـی آیـد؛ امـا در گزینـه ترحـم، مخاطـْب انسـانی ذلیل و 
خـوار شـمرده مـی شـود کـه بایـد همـواره دسـت او را گرفـت و 
بـه شـخصیت و روحیـات وی، انـدک توجهـی نمـی گـردد. به یاد 
داشـته باشـیم آنچـه توانایـی را مـی سـازد، اراده اسـت و اراده اگر 

بخواهـد جـاری شـود، هیـچ بهانـه ای را نمـی شناسـد. 
معلـوالن بایـد فرصـت یابنـد تـا اسـتعدادهای خـّاق هنـری و 
فکـری خـود را رشـد داده و آن را نـه تنهـا بـرای منافـع خـود، 
بلکـه بـرای غنـی سـازی جامعـه بـه کار گیرنـد. بـه ایـن منظور، 
بایـد دسترسـی آنـان بـرای مشـارکت در فعالیـت هـای فرهنگـی 
تضمیـن شـود. از شـمار ایـن اقدامـات، مـی تـوان تهیـه وسـایل 
کمـک ارتباطـی بـرای ناشـنوایان، منابـع و مطالب علمـی به خط 
بریـل یـا نوارهـای صوتـی بـرای اشـخاصی کـه دچـار اختـاالت 
بینایـی در سـطح مختلـف هسـتند، و خواندنـی هایـی کـه از 
لحـاظ کمـی و کیفـی باتـوان و اسـتعداد افـراد کـم تـوان ذهنی 

مناسـب باشـد را نـام بـرد.
 اشـتغال هـر فـرد، موجـب اسـتقال اقتصـادی او مـی شـود. 
داشـتن شـغل، به شـخص هویت و تشـّخص اجتماعی بخشیده و 
در او، اعتمـاد بـه نفـس به وجود مـی آورد. متأسـفانه تعداد زیادی 
از معلـوالن، بـه رغم گذرانـدن دوره های تحصیات عالی و کسـب 

دانـش و مهـارت الزم، نمی توانند به اشـتغال مناسـب برسـند.
 در زمینـه اشـتغال زایـی بـرای معلـوالن، تبعیـض فاحشـی 
وجـود دارد و گاه میـزان بیـکاری میان معلـوالن، دو برابـر بیکاران 
عـادی اسـت؛ در صورتـی که براسـاس قانـون، دولت موظف اسـت 
سـه درصـد از اشـتغال را بـه معلـوالن اختصـاص دهـد، ولـی این 
قانـون تاکنـون بـه صـورت مطلـوب اجـرا نشـده و شـاهدیم کـه 
موضـوع اشـتغال معلـوالن، بـا بـی مهـری روبـه رو گردیده اسـت. 
بـه ناچـار تعـداد قابـل توجهـی از آنان، بایـد بیشـترین وقت خود 
را در میـان خانـوده سـپری کـرده و زندگـی خـود را بـه سـختی 

دهند. ادامـه 

او تولّد یافت طنازی کند
 با الفبای جنون بازی کند

او تولّد یافت گردد نور عین
  تا شود سرمست از جام حسین)ع(

او تولد یافت تا زینب شود 
 در سخن عّامه مکتب شود

کیست زینب عامل تکمیل عشق 
  بعد زهرا، فارغ التحصیل عشق

او به بحر عشق نوح کرباست  
عشق او فتح الفتوح کرباست

خلق را زینب شناسی نیست نیست
 فاطمه داند که زینب کیست کیست)۱(

حضـرت زینـب)س( پنجـم جمادی االول سـال پنجـم هجرت در شـهر مدینه 
و در دودمـان مبارکـی که سـه تـن از فرزانگان عرصـه معنویت و شایسـتگان درگاه 
ربوبیـت، یعنـی محمد)ص( )پیام آور وحی( علی)ع( )پاسـدار آیـات وحی( فاطمه)س( 
)مفسـر آیـات وحـی( وجـود داشـت، پا بـه عرصه گیتـی نهاد. ایشـان در سـال ۱7 
هجـری با فرزند رشـید )جعفـر طّیار( جناب عبداله کـه عموزاده اش بـود ازدواج کرد 
و ره آورد ایـن پیونـد خجسـته و مبـارک چهار فرزند پسـر بنام )علـی، محمد، عون، 

عبـاس( و یـک دختر به نـام )ام کلثوم( بـود.)۲(
حضـرت زینـب)س( تجسـمی از شـجاعت، معلمـی بـرای عفت، الگویـی برای 
صبـر و اسـتقامت و نیـز عالی تریـن سرمشـق بـرای پیـروان امامـت و والیـت بـه 
شـمار می آید، هموکه تا همیشـۀ تاریخ، شـرف، شـهامت و عفت مدیون اوسـت و 
انسـانیت، شـاگرد مکتـب آزادی و عفاف او؛ بـزرگ بانویی که پیروان و شـیفتگان با 
افتخـار نـام او را به عنوان آموزگاری برجسـته و الگویی شایسـته به زبـان می آورند و 

سـطر سـطر زندگـی نورانـی او را به عنـوان زیباتریـن درس مـرور می کنند.
در این نوشـتار به برخی از مطالب زیبا و نکات دلنشـین نویسـندگان گرانمایه 
و اندیشـمندان فرزانه پیرامون شـخصیت معنوی و نورانی حضرت زینب )س( اشـاره 

کوتاهـی می نمائیم:
یک دهان خواهم به پهنای فلک

 تا بگویم وصف آن رشگ ملک
ور دهان یابم چنین و صد چنین

  تنگ آید در فغان این حنین
این قدر گر هم نگویم ای سند  

 شیشۀ دل از ضعیفی بشکند.)۳(
1-  اسوه صبر و آموزگار استقامت

اندیشـمند گرانمایـه مرحـوم آیـت ا... غـروی اصفهانی دربارۀ شـخصیت مقدس 
حضـرت زینـب)س( چنین می نویسـد:

»چهـره ام را بـه جهت قبلۀ خایق متوجه سـاختم، به سـوی همـان بانویی که 
مکـه بـه وجـود او فضیلت یافت، همان بانویی کـه نقطه مرکزی دایره جهـان در دو 
قـوس صعـودی و نزولـی اسـت، بانویی که در قـوس نزولی کعبۀ مصائـب و حوادث 
تلـخ و در قـوس صعـودی قبلۀ همه خایق اسـت. در عوالم ملکوت اعـاء ام الکتاب 

اسـت و در صحنه هـای بـا و رنج، مادر مصیبت هاسـت.
پروریـدۀ مخـزن قداسـت و طهـارت در وقـار و عفـاف و شـرم اسـت مثـال او 

زینـب)س( همچـون گنـج پنهـان بـه وسـیله پوشـش، حیـا و عفـت اسـت.
او در بلنـد همتـی و اسـتقامت در برابـر دشـواری های ناگـوار، همـراز و همنوا و 

همطـراز پـدرش علی علیه السـام اسـت.
صبـر زینـب)س( در برابر مصائب شـکننده، آنچنان در سـطح باالیی اسـت که 
از عجایـب و شـگفتی ها می باشـد، بلکـه جـای آن دارد کـه بـه معجزه هـا بپیوندد، 
زیـرا دیگـران از چنـان اسـتقامتی عاجز هسـتند. چرا کـه زینب)س( عصـاره و گل 
سرسـبد مقام والیت عظمی اسـت، همان والیتی که وسـعت و عمـق آن بی نهایت 

است.)4(
2-  والیت معنوی و توکیلی زینب علیهاالسالم

شـهید واالمقام آیت ا... عبدالحسـین دسـتغیب پیرامون موضـوع والیت معنوی 
حضرتش چنیـن عبارتی دارد:

»حضـرت زینـب)س(« بـه مقامی رسـید که با شـواهد تاریخی می تـوان گفت 
وی به نوعی از مقام عصمت دسـت یافت. از او خطا و گناهی دیده نشـد و در تمام 
ابعـاد زندگـی به محور تقـوی و مدار زهد حرکـت کرد. زهد، تقـوی و پیروی محض 
او از خـدا، پیامبـر گرامـی و امـام زمانـش او را به مقامی رسـاند که امام حسـین)ع( 
در لحظه هـای آخـر حیاتـش او را به دلیل بیمـاری امام سـجاد)ع( نائب خاص خود 
قـرار داد و کارهـا را بـه خواهـرش واگـذار کـرد، این حرکت امـام، بیانگر مقـام واالی 

زینـب)س( و برخـورداری او از والیت توکیلی اسـت.«)۵(
از نشـانه های دیگـر برخورداری زینـب)س( از والیت معنوی این اسـت که آن بانو 
)مسـتجاب الدعوه( بـود و چـه بسـیار مـردم گرفتـار و دردمند کـه محضر حضرت 

زینـب)س( می آمدنـد و از وی برای اجابت دعایشـان درخواسـت  دعـا می کردند.
شـخصی از آیت ا... سیدابوالحسـن اصفهانی خواسـت جماتی به عنوان تبرّک 

برای دیگـران نقل نماید. سـید فرمود:
»بـه مـردم بگـو: هر زمـان حاجتمند شـدند خدای متعـال را بـه عظمت زینب 
قسـم دهنـد؛ تـا خداونـد حاجتشـان را بـرآورد؛ زیـرا زینب)س( نـزد خداوند بسـیار 

آبرومند اسـت.«
جمال السـالکین سـیدبن طـاووس از علمـای برجسـته شـیعه و نویسـندگان 
قـرن هفتـم هجـری در کتاب لهـوف پیرامون والیت معنـوی و تکوینـی زینب)س( 

می نویسـد:
زمان ورود کاروان اسـرا به کوفه که مردم آن سـرزمین تماشـگر سـرهای مقدس 
شـهدا و دختـران خانـدان رسـالت بودند وقتی حضرت خواسـت خطبـه بخواند به 

حاضران اشـاره کـرد و فرمود:
اُسـکتوا یـا اهـل الکوفـه! فارتّـدت النفـوس و سـکنت االجراس کانّهـا تفـرغ من 

لسـان امیرالمومنیـن علیه السـام 

روز جهانی معلولین حضرت زینب )س(
 در نگاه اندیشمندان

)به مناسبت میالد حضرت زینب و روز پرستار( 
ناصر ستارزاده

ادامه در صفحه ۳

ادامه در صفحه  ۲ 

ادامه در صفحه  ۲ 

پاسخ انقالبی بازاریان تبریز
 به تهدید افراد مغرض
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ميز خدمت فرمانده سپاه عاشورا ،معاون سياسی امنيتی استاندار ،
رئيس جهاد کشاورزی ،شرکت آب وفاضالب وشرکت گاز استان 

در پيش از خطبه های نمازجمعه در مصلی اعظم حضرت امام )ره( تبریز 

روز جهانی معلولین

پاسخ انقالبی بازاریان تبریز به تهدید 
افراد مغرض

 افـراد معلـول بایـد در تصمیـم گیـری هـا، بـه ویـژه 
معلـوالن  از  آن  اعضـای  کـه  هایـی  سـازمان  درخصـوص 
تشـکیل شـده، یـا معلـوالن در آن عضویـت دارنـد و بـرای 
معلـوالن خدمـت رسـانی مـی کننـد، مشـارکت جـدی و 
تاثیرگـذار داشـته باشـند. کمـک بـه تشـکیل گـروه هـای 
خـاص  جامعـه  توسـعه  و  حمایـت  منظـور  بـه  خودیـار 
معلـوالن، از مهـم تریـن اقدامـات برای مشـارکت ایـن گروه 

مـی باشـد.
توانـد  مـی  نیـز  معلـوالن  خـاص  جوامـع  تشـکیل   
از سـوی دیگـر، وجـود  باشـد.  آنـان  نیازهـای  پاسـخگوی 
افـراد ضمـن  تـا  چنیـن تشـکیاتی، موجـب مـی شـود 
برخـورداری از رابطـه اجتماعی، اسـتقال اقتصـادی، احترام 
اجتماعـی، دسترسـی بـه خدمـات تخصصی، و نیـز زندگی 
زناشـویی و تشـکیل خانـواده، بتواننـد دیـدگاه هـا و ایـده 
هایشـان را مطـرح، و در مـورد مسـایل مربـوط بـه زندگـی 

خـود، تصمیـم گیـری کننـد.
 توجـه بـه تفریـح و ورزش، موجـب سـامت جسـمی و 
بهداشـت روانی بخـش عظیمی از نیروی خـاق معلوالن را 
فراهـم مـی آورد. بیشـتر این افراد نمـی تواننـد از امکانات 
تفریحـی موجود در سـطح جامعه اسـتفاده مناسـب کنند؛ 
بـا شـرایط  و ورزشـی،  تفریحـی  چـرا کـه محیـط هـای 
فیزیکی و بدنی معلوالن متناسـب نیسـت. شایسـته اسـت 
کـه مسـئوالن، درصـدی از امکانـات رفاهـی و ورزشـی را به 
معلـوالن اختصـاص دهنـد، تـا آنهـا نیـز ماننـد سـایر افراد 

جامعـه، از ایـن امکانـات اسـتفاده نمایند.
فضیلتـی  نـوع،  هـم  بـه  رسـاندن  یـاری  و  کمـک   
اسـت بـزرگ و در اسـام سـفارش زیـادی بـه آن شـده 
اسـت. البتـه ایـن کمـک بایـد بـه حـال کمـک گیرنـده 
مفیـد باشـد و موجـب ناراحتـی او نشـود. کسـانی کـه 
بـا انگیـزه خودنمایـی، ارضـای حـس خـود بـزرگ بینـی 
و فخرفروشـی بـه دیگـران کمـک مـی کننـد، راه خطـا 
معلـول،  افـراد  بـه  کمـک  میـان،  ایـن  در  رونـد.  مـی 
برداشـتن همـه موانـع و مشـکات نیسـت، بلکـه کمـک 
بـه انجـام کاری اسـت کـه ایـن افـراد از عهـده آن برنمی 
آینـد. فراهـم سـاختن امکانـات شـرکت واقعـی معلـوالن 
دلگرمـی،  هـا  آن  در  اجتماعـی،  زندگـی  در  جسـمی 

اعتمـاد بـه نفـس و نشـاط مـی آفرینـد.
 منبع: 

روز جهانـی معلولیـن - قـدرت اهلل عفتـی - انتشـارات 
دفتـر فرهنـگ معلولیـن - قـم - سـال ۱۳۹۱

اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
نـاکام گذشـتن  در  تبریـز  بازاریـان  از  قدردانـی  بـا 
دشـمنان گفتتـد: شـما بازاریـان تبریـز در پیـروزی 
انقـاب نقـش بزرگـی داشـتید و امـروز هـم همـت، 
تدیّـن و انقابـی بودن شـما اجـازه نداد تا دشـمنان 
در جنـگ ترکیبـی اخیـر از شـما سوءاسـتفاده کنند.

بـه  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
تهدیـد برخـی از افـراد مغرض بـرای بسـتن مغازه ها 
و اعتصـاب اشـاره کـرده و تصریـح کردنـد: دسـت 
دشـمن در کار اسـت و می خواهـد بـازار را ببنـدد، 
ولـی بـازار محل امـرار و معاش اسـت و بـا همه این 

تهدیـدات بازاریـان مغازه هـا را نبسـتند.
خطیـب نماز جمعـه تبریز با تبریک فرا رسـیدن 
والدت حضـرت زینـب )سـام اهلل علیهـا( گفتنـد: او 
حسـین دوم در قامـت زن بـود و ایـن بهترین تعبیر 

در وصـف عقیله بنی هاشـم اسـت.
دادنـد:  ادامـه  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
موضع گیـری حضـرت زینـب )سـام اهلل علیهـا( بـر 
اسـاس تکلیـف الهـی بود و عامـل پیـروزی خون بر 
شمشـیر شـد و اگـر منـش شـجاعانه ایشـان نبـود 
نقش آفرینـی  و  می مانـد  کربـا  در  کربـا  واقعـه 
حضـرت زینـب )س( حاکـی از آن اسـت کـه زن در 
حاشـیه تاریـخ نیسـت بلکـه در متـن تاریـخ اسـت.

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ادامه 
دادنـد: حماسـه زینـب کبـری )س( مکمل حماسـه 
عاشـورا بـود و چـه روز زیبایـی بـه نـام پرسـتاران 
انتخـاب شـده اسـت؛ در زمـان جنگ، کرونـا و همه 
بحران هـا دیدیـد که پرسـتاران چـه کار بـا عظمتی 

کردنـد و چقـدر شـهید دادنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در بخـش دیگری 
راه آهـن  مدیـرکل  از  درخواسـت  بـا  هـا  خطبـه  از 
اسـتان مبنـی بـر رسـیدگی بـه مشـکات رفـت و 
آمـد دانشـجویان دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان 
گفتنـد: اگـر واگـن کـم اسـت یـک واگـن اضافـه 

. کنید

اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری با دستور رئیس جمهور

مدیــر خدمات پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از اجرای 
قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری با دســتور مســتقیم رئیس 

جمهــور پس از ۱۵ ســال خبــر داد
دکتر یوســف اشــرفی در ســخنرانی پیــش از خطبه نمــاز عبادی 
و  سیاســی جمعــه تبریــز کــه بــا حضــور گســترده نمازگــزاران در 
مصــای اعظــم امــام خمینــی )ره( برگــزار شــد، اظهــار کــرد: خانــم 
حضــرت زینــب )س( بــه قــدری بــه پــدر خــود نزدیــک بــود کــه بــه 
عنــوان زینــت پــدر نامیــده شــده اســت زیــرا او یــار و  غمخوار پــدر و 

بزرگــوار در همــه روزهــای تلــخ و نامــردی بــود. 
مدیــر خدمــات پرســتاری دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز ادامــه داد: 
ــردد؛  ــر می گ ــه عصــر عاشــورا ب ــم زینــب )س( ب اوج پرســتاری خان
یعنــی روزهایــی کــه برادر شــهید شــد و زنان مانــده بودنــد. حضرت 
زینــب )س( زنــان را ســاماندهی کــرد و از بــرادر خــود پرســتاری کــرد.  
ــت  ــود، نهض ــب )س( نب ــرت زین ــر حض ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
عاشــورا و حســینی جهانــی نمی شــد، گفت: ما پرســتاران خشــنود 
هســتیم کــه روزمــان بــه نــام ایــن بانــوی بــزرگ اســت، پرســتاران 
هــم بایــد نهایــت دقــت کننــد کــه الگویشــان دقیقــا متناســب بــا 

ایــن بانــوی بــزرگ باشــد. 
ــر  ــد کــه ه ــرم  )ص( فرموده ان اشــرفی افــزود: حضــرت رســول اک
ــاک  ــش پ ــد، گناهان ــاش کن ــض ت ــای مری ــع نیازه ــی در رف کس
ــده اســت.  ــرون آم ــادر بی ــه از بطــن م ــون روزی ک ــود همچ می ش
وی یــادآور شــد: از دیــدگاه رهبــر معظــم انقــاب بی اعتنایــی بــه 

پرســتار بی اعتنایــی بــه ســامت جامعــه اســت. 
ــتان  ــه در اس ــده ولی فقی ــاف نماین ــی از الط ــا قدردان ــرفی ب اش
نســبت بــه پرســتاران تصریــح کــرد: ایــن انــرژی بزرگی برای ماســت 

تــا بیشــتر بــه مــردم خدمــت کنیــم. 
وی در تشــریح تاریخچــه پرســتاری نویــن بیان داشــت: پرســتاری 
ــه بعــد  ــخ ب ــو بنیانگــذاری شــد و از آن تاری نویــن توســط یــک بان
پرســتاری علمی تــر شــد. ایــن نــوع پرســتاری نیــز بــرای اولیــن بــار 
در ۱۰۵ ســال پیــش در شــهر تبریــز انجــام گرفــت کــه ایــن یــک 

افتخــار بزرگــی بــرای ماســت .
ــتاری در  ــرد: پرس ــح ک ــتان تصری ــتاران اس ــیج پرس ــؤول بس مس
کشــور مــا رشــد فزآینــده ای دارد به طوریکه ۲۵۲ دانشــکده پرســتاری 

و مامایــی در کشــور داریــم. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پرســتاری بــه ســمت تخصصی تر شــدن 
ــاق  ــس، ات ــوص اورژان ــتاران مخص ــد: پرس ــر ش ــت، متذک ــه اس رفت
عمــل، داخلــی جراحــی، کــودکان و غیــره وجــود دارد کــه منجــر به 

ــر شــدن شــده اســت.  تخصصی ت
اشــرفی بــا بیــان اینکــه ۲۵۰ هــزار پرســتار در کشــور وجــود دارد 
و ۶۵۰ بیمارســتان دانشــگاهی فعــال اســت، اضافــه کــرد: در اســتان 
آذربایجان شــرقی  ۱۰ هــزار نفــر کادر پرســتاری وجــود دارد؛ پرســتاران 

اســتان بــا نهایــت اخــاص مشــغول خدمت رســانی هســتند. 
ــر  وی ادامــه داد: اســتان آذربایجان شــرقی یــک اســتان مهاجرپذی
اســت و اســتان های همجــوار و کشــورهای همســایه نیــز خدمــات 

ــود.  ــه می ش ــی ارائ درمان

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

دیدار مســئوالن و کتابداران کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
 با نماینده ولی فقيه در اســتان

 و امام جمعه تبریز

دیدار آقای ســيد احمد حسينی سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در 
جمهوری خودمختار نخجوان با نماینده ولی فقيه در آذربایجان شــرقی 

و امام جمعه تبریز

آیين تجليل از دانش آموزان برگزیده و رتبه دار آذربایجان شــرقی در 
مســابقات کشوری قرآن آموزش و پرورش کشور

 با حضورنماینده ولی فقيه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز

یکصدودومين جلســه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با حضور 
نماینده ولی فقيه در اســتان و استاندار آذربایجان شرقی

نشست هفتگی مدیران مدارس علوم دینی تبریز 
با نماینده ولی فقيه در آذربایجان شرقی 

و رئيس شورای عالی مدیریت حوزه های علميه استان

دیدار فرماندهان بسيج سپاه عاشورا
 با نماینده ولی فقيه در آذربایجان شرقی 

و امام جمعه تبریز

مجمع استادیاران معاونت تعليم و تربيت بسيج سپاه عاشورا با حضور نماینده 
ولی فقيه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

جلسه ستاد برگزاری مشترک مراسم های مذهبی با نماینده ولی فقيه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز



در مقام شــمارش وظایف و ویژگی هــای مرد خانواده در 
خانه بودیم که چهارمین وظیفه و ویژگی در این نوشتار ذکر 

می شود وآن عبارت است از:
4. فراهم کردن ملزومات همسر

یکی از روش  هایی که مرد می تواند عشق و عاقه خود را 
به همسر خود ابراز و موجبات خوشنودی وی را فراهم نماید، 
خرید مایحتاج و نیازمندی های اوســت. رســول خدا)ص( در 

این باره فرمودند:
ــوَق َفاْشَترَی تُْحَفًۀ َفَحَملََها إِلَی ِعَیالِِه َکاَن  »َمْن َدَخَل السُّ

َکَحاِمِل َصَدَقٍۀ إِلَی َقْوٍم َمَحاوِیج« .۱
هــر که بازار رود و تحفه  ای بــرای عیال خود آورد ثواب او 

همانند حامل صدقه است برای انسان  های نیازمند.
بــا توجه به آیات قرآن و روایاتی فراوانی که از اهل بیت)ع( 
وارد گردیــده، جایگاه انفاق و صدقــه در راه خدا و اثر آن بر 
زندگی مادی و معنوی انســان بر هیچ مسلمان و اهل خردی 
پوشــیده نیســت. پیامبر اکرم)ص( نیز قطعا در این حدیث 
قصد بزرگنمایی نداشته و سخنی به گزافه بیان نفرموده  اند، و 
این کام ایشان نشانگر اهمیت تاش مرد برای برآورده کردن 

حاجات و نیازهای همسر در درگاه حضرت حق می باشد.
در حدیث دیگری در این باب امام سجاد)ع( فرمودند:

وَق َوَمِعَي ِدرَْهٌم اَبْتاُع بِِه لَْحماً لِِعیالی َوَقْد  »لََئَن اَْدُخُل السُّ
َیَّ ِمْن اَْن اُْعِتَق نََسَمًۀ«.۲ َقرُِموا اِلَْیِه اََحبُّ اِل

وارد شــدن به بازار و خرید یک درهم گوشت برای عائله ام 
که آنــرا هوس کردهاند، برای من محبوبتر از بنده آزاد کردن 

است.
با دقت و ژرف اندیشی بیشتر در این حدیث نیز می بینیم 
کــه اهمیت تاش مرد برای همســرش به مقدار و میزان آن 
وابسته نیســت، بلکه آنچه در اینجا ارزشــمندتر و از درجه 
اهمیت باالتری برخوردار است نفس عمل اوست. حضرت امام 
زین العابدین)ع( برای بیان اهمیت این موضوع، اقدام بســیار 
آســان و به ظاهر کم ارزش خرید مقدار ناچیزی از مایحتاج و 
نیازهای همســر را در مقابل عمل بسیار گرانقدر آزاد کردن 
بنده ای از بند اســارت مثال زده  انــد، و نه تنها این دو را برابر 
بلکه تاش برای برآوردن نیازهای همسر و عیال را بر آن ارجح 
دانســته- اند. لذا مردان از این فرصت و مجالی که خداوند در 
اختیار آنان قرار داده و رســالت تأمین نیازمندی های یکی از 
بندگانش را در جایگاه همسر بر عهده  ایشان نهاده، نباید تنها 
به عنوان یک عمل خرد و کوچک بنگرند، و به راحتی از کنار 

آن عبور نمایند.۳
نکته ای که الزم به ذکر اســت عبارت از این است که  اگر 
چــه به طور معمول رایج اســت که مردان، نــان آور خانواده 
باشــند و هزینه های زندگی را تامین نماینــد اما این تامین 

هزینه ها باید در کمال حفظ حرمت زن باشــد. زن نباید این 
احســاس را داشته باشد که برای دریافت کردن پول از جانب 
همســر خود، مورد تحقیر قرار می گیرد. بنابراین پســندیده 
است که مردان مبالغی را روزانه در منزل بگذارند تا همسر با 

حفظ غرور بتواند آن را برداشته و خرج نماید.
اهمیت تأمین رفاه خانواده

فــردی که توانایی مالی دارد و تــوان کار کردن دارد ، باید 
به زندگی خود وســعت دهد و خانــواده خود را از جهت رفاه 
تأمین کند. امام باقر )ع( در اهمیت رســیدگی به معیشــت 
خانواده در روایتی فرمود »هر کس که برای بی  نیازی از مردم 
و تــاش برای رفاه خانواده خود و نیکی کردن به همســایه، 
به طلب دنیــا )مال و امکانات زندگی( برخیزد، روز قیامت در 
حالی خدای بزرگ را ماقات می  کند که صورتی همچون ماه  
نَْیا، اْسِتْعَفافا َعِن  شب چهاردهم دارد؛» َمْن َطلََب الرِّزَْق فِی  الدُّ
َ- َعزَّ َو  فاً َعلی  َجارِه  لَِقَی اهللَّ النَّاِس َو َســْعیا َعلی  أَْهلِــه َو تََعطُّ

َجلَّ- یَْوَم الِْقَیاَمِۀ َو وَْجُهُه ِمْثل  الَْقَمِر لَْیلََۀ الَْبْدرِ.«4
بنابراین همانگونه که خداوند نعمات زیادی را به بندگان خود 
ارزانی داده، دارایی و وســعت روزی، یکــی از نعمات خداوند بر 
بندگان اســت که بر اساس حکمت خود به هرکس خواهد عطا 
می کنــد. در هر صورت خداوند کم یا زیاد، روزی بندگان خود را 
می رساند. کســی که در مسیر عبودیت خداوند باشد، بیش از 
دیگران قدر نعمات خدا را می داند، همچنان که در روایتی از امام 
صادق )ع( آمده رســول گرامی اسام )ص( اینچنین دعا می کرد 
»خدایا به نان ما برکت بده و بین ما و آن جدایی نینداز که اگر 
نان نباشد، نماز نمی توانیم بخوانیم و روزه نمی گیریم، و واجبات 
الهی را انجام نمی دهیم؛» اللَُّهمَّ بَــارِْک لََنا فِی الُْخْبِز َو اَل تَُفرِّْق 
بَْیَنَنــا َو بَْیَنُه َفلَْو اَل الُْخْبُز َمــا َصلَّْیَنا َو اَل ُصْمَنا َو اَل أَدَّیَْنا َفرَْض 
ِ.« ۵ یعنی اگر خداوند به بندگان خود روزی ندهد، چگونه قوت  اهللَّ
خواهند داشت با حالت گرسنگی نماز بخوانند، روزه بگیرند و در 

کل به دستورات دین عمل کنند.
لذا اقتصاد به دیانت پیوند خورده اســت. کسی که منطق 
زندگی اش خدامحوری باشد، دین را جدای اقتصاد نمی داند و 
ســعی می کند همان مقدار هم که کســب روزی می کند، از 

مسیر صحیح و حال آن باشد.
پاورقی ها: 

۱- وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص ۵۱4
۲- اصول کافی، ج 4، ص ۱۲

۳-  وظایــف مرد از دیدگاه اســام، ، مهدی میرحیدری و 
فاطمه شــاه میرزایی درسنامه شماره ۶ ، دفتر نشر فرهنگ و 

معارف اسامی مسجد هدایت 
4- .بحار األنوار : ج ۱۰۳ ص ۸ ح ۳۱ . 

۵-   اصول کافي : جلد ۵ ، ص 7۳ / ۱۳.

وظایف مرد خانواده
 ) فراهم کردن ملزومات همسر(  

حجت االسالم جليل جليلی قسمت 4  

حضرت زینب )س( 
در نگاه

 اندیشمندان

در آن هنگام نفسها در سینه ها حبس شد و زنگ های کاروان آرام گرفتند.)۶(
شاعر خوش ذوق مرحوم انور اردبیلی در این زمینه چه عالی سروده است:

مین اوچ یوز ایلدن آرتخدی ایدوبدی خطبه ای ایراد  
کامین تجزیه تحلیل ایدر هر عارف و استاد

نه تنها دوست؛ دشمن لر دیر زهرا ایوین آباد 
  سخن سنج و مورخ واله گفتار زینبدی)7(

3-  نابغه ای بی بدیل در خاندان رسالت
فقیـه و حکیـم عالـی قدر حضـرت آیـت ا... سـیدرضا صـدر)ره( در مقدمه ای به 
کتاب ارزشـمند ]بانـوی کربا زینب)س([ در رابطه با حضرتـش چنین عبارتی دارد:

زینـب)س( یکتـا زنـی که نه تنها در زمـان، بلکه در مـردان عالم، کمتر نظیرش 
را می تـوان دیـد. توانـا بانویـی کـه عالی تریـن نمونه ای از شـهامت و دلیـری، دانش 
و بینـش، کفایـت و خردمنـدی، قـدرت روحـی و تشـخیص موقعیـت بـوده و هـر 
وظیفـه ای از وظایـف گوناگـون اجتماعـی را کـه بـه عهـده گرفت، به خوبـی انجام 
داد. دانشـمند بانویـی کـه باید مردان جهـان از خوان تعلیماتش بهـره برگیرند و از 

خرمـن کماالتش خوشـه ها بچینند.
او بانـوی بانـوان، زینب، دختر امیرالمومنین بود. تاریخ، خانـواده ای مانند خانوادۀ 
کوچک علی)ع( سـراغ ندارد که تمام افراد آن شـخصیت هایی باشـند که در مسـیر 
تاریـخ تاثیـری عمیق داشـته و تحولـی فوق العـاده ایجاد کـرده باشـند.... زیرا همۀ 

افـراد آن از بزرگان جهان می باشـند:
علـی)ع( بـزرگ اسـت، زهرا)س( بزرگ اسـت، حسـن و حسـین)ع( بزرگ اسـت، 

زینب بـزرگ اسـت....)۸(
4-  زینب)س( برترین پاسدار حماسۀ عاشورا

دکتـر آنتـون بـارا، نویسـنده هوشـمند و خـوش ذوق مسـیحی کـه شـیفته و 
دوسـتدار خاندان نبوت اسـت و آثار علمی ارزشـمندی دارد از آن جمله »حسین)ع( 
در اندیشـه مسـیحیت و زینـب)س( فریـاد فرمنـد«؛ در مقدمه کتـاب »زینب)س( 

فریـاد فرمنـد« چنین می نویسـد: 
بیسـت و پنج سـال بـه بررسـی و مطالعه زندگی بانـوی ارجمنـد »زینب)س(« 
پرداختـم تـا کتابـی در ایـن زمینـه بنویسـم! زیـرا بررسـی همـۀ ابعاد شـخصیت 
زینـب)س( و احاطـه بـر همه موضع گیری هـا و نقـش سـازندۀ او در حرکت انقابی 
بـرادرش، از توانایی هـای مـن بیشـتر اسـت بدیـن جهـت هر چـه در ژرفـای وجود 
ایـن بانـوی فرزانـه و مهربـان غـور و بررسـی  می نمایم احسـاس تقصیـر و کوتاهی 

می کنـم.
... اسـام آغـازش محمـدی و اسـتمرارش حسـینی)ع( اسـت، و حماسـه کربا 

آغـازش حسـینی)ع( و پایانـش زینبی اسـت.)۹(
5-  زینب)س( زیباترین پرستار کربال

دکتر عائشـه بنت الشـاطی محقق ژرف اندیش و نویسنده برجسته سنی مذهب 
کـه قریـب شـصت اثـر عملـی و تحقیقـی در زمینه هـای گوناگـون دارد در کتاب 
ارزشـمند )السـیده زینـب عقیله بنی هاشـم( شـخصیت واالی حضـرت زینب)س( 
و وظیفـه بسـیار بـزرگ او را در پرسـتاری از بازمانـدگان حادثـه عاشـورا ایـن گونـه 

می نماید: ترسـیم 
... عاشـورا باالتریـن و موثرتریـن حادثه ای اسـت که مذهب تشـّیع را بنیاد کرده 
و آن را مسـتحکم و پابرجا قرار داده، خونی که در آن کشـتار جان گداز ریخته شـد، 
تاریـخ سیاسـی و مذهبـی مـا را بـه رنگ خـون درآورد، کـه مـا آن را در قتلگاه های 

فرزنـدان ابوطالب و مجاهدات شـیعیان می بینیم...
... و امـا زینـب)س( نخسـتین بانویـی بـود که در آن سـاعت خطرنـاک نمایان 
گردیـد تـا مجروحـان را پرسـتاری کنـد و بـا محتضـران هـم دردی نمایـد، و بـرای 
قربانیـان و شـهیدانی کـه قطعـه قطعـه و پـاره پـاره در آن بیابـان افتـاده بودنـد و 
مرغـان هـوا و درندگان وحشـی پیکرهایشـان را می جویدند، بسـوزد و اشـک بریزد. 

چه عالـی سـروده اند:
عصر عاشورا به دور خیمه ها خطی کشید                        

کودکان را گفت اینجا پادگان زینب است
افسر و سرهنگ و سرلشگر ندارد پادگان                         

کّل نیروهای اینجا کودکان زینب است
کاخ استبداد را با منطقش ویران نمود                             

 تیغ حیدر بسته گویا بر زبان زینب است.
منابع:

۱-  دیوان خوش زاد، صفحه ۲۵۲
۲-  دانشـنامه حـوزوی- زینـب از والدت تـا رحلت نوشـته محمدکاظـم قزوینی، 

۵۵ صفحه 
۳-  مثنوی مولوی دفتر پنجم، بخش 74

4-  وفیات االئمه نوشته علمای بحرین و قطیف جلد یک، صفحه ۲7۲
۵-  زندگانی حضرت زینب، نوشته آیت ا... دستغیب، صفحه ۲4-۲۶ 

۶-  لحوف نوشته سیدبن طاووس، صفحه ۱۹۲
7-  قیام زینب نوشته انور اردبیلی

۸-  مقدمه کتاب بانوی کربا زینب، صفحه ۱۰
۹-  زینب فریاد فرمند نوشته دکتر آنتون بارا، صفحه ۱۶-۱۹

۱۰-  السیده زینب عقیله بنی هاشم، صفحه ۲۳
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آداب نمازجمعه

سنگری در برابر تهاجم فرهنگی
ــام  ــه الس ــادق علی ــر ص ــام جعف ــبب ام ــن س بدی
دانشــمندان شــیعه را »مرزبانــان ایمــان و اندیشــه« قلمــداد 
ــی کــه در مرزهــای فکــری و اعتقــادی  ــی کنــد؛ مرزبانان م
ــل  ــر شــیطان و عوام ــوذ و تأثی ــع نف ــه و مان ســنگر گرفت
ــی  ــا را م ــوذگاه ه ــی شــوند. نف ــه اســامی م ــر جامع او ب
ــان  ــلطۀ مبلغ ــی و س ــان گمراه ــند و راه ورود عام شناس
انحــراف از حــق را مــی بندنــد: »علمای شــیعه ما مــرزداران 
هســتند کــه بــر مرزهــای ایمــان مــردم و در برابــر ابلیــس 
و پیروانــش بــه مــرزداری مــی پردازنــد؛ آنهــا را از هجــوم بــه 
ضعفــای شــیعه بازمــی دارنــد و شــیعه را از تســلط ابلیس 
ــد«  ــی دارن ــه م ــون نگ ــوظ و مص ــش محف ــاران ناپاک و ی

)طبرســی، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۳۸۵(.
امــروزه مرزبانــی از اندیشــه هــا و باورهــای نــاب اســامی 
ــه  ــادی جامع ــری و اعتق ــای فک ــردن مرزه ــر ک و نفوذناپذی
ــه و  ــن، توجی ــه مــدد تبیی ــژه نســل جــوان، جــز ب ــه وی ب
ــن  ــدارد و ای ــکان ن ــا ام ــا و باوره ــن اندیشــه ه ــق ای تعمی
مســئولیتی دشــوار بــر دوش عالمــان دیــن و پژوهشــگران 

ــوم اســامی اســت )مرتضــوی، ۱۳7۹(. عل

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی

مهدی  دبیرستان  روزه  زهرا  نفاشی 

تبریز  5 ناحیه  اکبریه 

ادامه از صفحه اول

خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

اغتشاشات به دستاویزی برای محکومیت ایران در سازمان ملل 
تبدیل شد

ــری و  ــرگان رهب ــس خب ــرقی در مجل ــردم آذربایجان ش ــده م  نماین
ــب قطعنامــه شــورای حقــوق  ــه تصوی ــا اشــاره ب امــام جمعــه مراغــه ب
ــا  ــکا از مدته ــرد: آمری ــان ک ــورمان، بی ــه کش ــل علی ــازمان مل ــر س بش
ــه دســتاویزی  ــر ب ــود و اغتشاشــات اخی ــب آن ب ــال تصوی ــه دنب ــل ب قب
ــل شــد. حجــت االســام و المســلمین  ــران تبدی ــت ای ــرای محکومی ب
محمدتقــی پورمحمــدی در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن شهرســتان 
خطــاب بــه جوانــان و والدینــی کــه فرزندانشــان در اغتشاشــات حضــور 
یافته انــد، بیــان کــرد: بــا گــوش دادن بــه ســخنان خصمانــه یــک عــده 
مــزدور کــه در فضــای رســانه علیــه ایــران اقــدام می کننــد، نبایــد بهانــه 

ــل داده شــود. ــه دســت ســازمان مل ب
امــام جمعــه مراغــه بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئوالن ایــن نظــام هرگز 
ــت  ــورمان دخال ــی کش ــور داخل ــگان در ام ــا بیگان ــد داد ت ــازه نخواه اج
ــر اســتکبار  ــران تاکنــون ۳۰۰ هــزار شــهید در براب کننــد، بیــان کــرد: ای
جهانــی داده امــا تســلیم نشــده اســت و از ایــن پــس نیــز اجــازه دخالت 

بــه آنــان نخواهــد داد.

قدردانی امام جمعه ملکان از عدم همراهی مردم و بازاریان با 
اغتشاشگران

ــام )ره(  ــت ام ــوری اســامی را امان ــکان نظــام جمه ــه مل ــام جمع ام
ــداری از  ــت و پاس ــت: صیان ــار داش ــت و اظه ــران دانس ــهدا و ایثارگ و ش
جمهــوری اســامی وظیفــه شــرعی و قانونــی آحــاد مــردم و مســئولین 

ــی باشــد. م
ــه هــای نمازجمعــه شــهر  ــی در خطب حجــت االســام حافــظ زمان
ــران اســامی و  ــدار ای ــت م ــت آگاه و والی ــی از مل ــکان ضمــن قدردان مل
بخصــوص مــردم شــهید پــرور و بابصیــر و بازاریــان شــهر ملــکان گفــت: 
در اعتراضــات اخیــر شــهر ملــکان تعــداد کل حاضریــن در خیابان هــای 
ملــکان بــه ســیصد نفــر هــم نمــی رســید کــه نصــف جمعیــت حاضر 

تماشــاگر و مابقــی هــم اکثــرا جوانــان احساســاتی بودنــد.
امــام جمعــه ملــکان همچنین ضمــن تبریــک میاد حضــرت زینب 

)س( و روز پرســتار از خدمــات پرســتاران در دوران کرونــا قدردانــی کرد.

ضرورت سوق دادن برنامه های دانشگاهی به سمت 
گفتگومحوری و جهاد تبیین

امــام جمعــه شبســتر بــر ضــرورت ســوق دادن برنامه هــای دانشــگاه 
ــد  ــبهه محوری تاکی ــن و ش ــاد تبیی ــوری، جه ــمت گفتگومح ــه س ب

کــرد.
ــیار  ــز بس ــی از مراک ــگاه را یک ــی دانش ــس کیان ــام یون حجت االس
ــم و  ــای عل ــه های جوی ــدار اندیش ــت و امانت ــم و تربی ــمند تعلی ارزش

ــت. ــگ دانس فرهن
حجت االســام کیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیج انگیــزه مضاعــف 
عجیــن بــا معنویــت و عجیــن بــا اهــداف و آرمان هــای انقــاب اســامی 
را بــه عرصــه ظهــور گذاشــته اســت، افــزود: اســتاد دانشــگاهی کــه بــه 
اهــداف انقابــی دانشــگاه در تدریــس و نگــرش رویکــرد حساســیت دارد 
ــه و  ــی، پایان نام ــی تحقیقات ــه علم ــر زمین و خــود و دانشــجویان در ه

روزآمــدی علمــی تــاش و کوشــش دارد، بســیجی اســت.
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 11 آذر 1401 (
 انتخــاب هفــت تــن از فقهــاي عظــام بــه عنــوان مرجــع تقلیــد 

توســط جامعــه مدرســین )۱۳7۳ش(
 شــهادت »میــرزا کوچــک خــان جنگلــي« رهبــر قیــام مردمــي 

جنــگل )۱۳۰۰ش(
 درخواســت امــام خمینــي)ره( از ســربازان بــراي فــرار از پــادگان  هــا  

)۱۳۵7 ش(
همه  پرسي قانون اساسي جمهوري اسامي ایران )۱۳۵۸ ش(

شهادت شهید محسن صدقی بجنوردی )۱۳۵۹ش(
ــی از  ــره ابوموس ــه در جزی ــیخ شــارجه ک ــرادر ش ــر ب ــیخ صف ش
ــای  ــه از پ ــرب ۲ گلول ــه ض ــود ب ــوده ب ــتقبال نم ــران اس ــروی ای نی

درآمــد)۱۳۵۰ش(
مراســم چهلمیــن روز شــهادت حــاج ســید مصطفــی خمینی از 

ســوی حــوزه علمیــه قم در مســجد اعظــم برپــا گردیــد.)۱۳۵۶ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

 ) 8 جمادی االول 1444 (
درگذشت »حاجي کرباسي« عالم و فقیه برجسته)۱۲۶۲ ق(

ــوار  ــه بزرگ ــاري« فقی ــیدمحمدباقر خوانس ــت  اهللَّ »س ــت آی  رحل
ــیعه)۱۳۱۳ ق( ش

 درگذشــت »شــیخ محمــد عبــده« عالــم و اندیشــمند دینــي و 
ــري)۱۳۲۳ ق( ــام گراي مص ــارز اس مب

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 
) 2 دسامبر 2022 (

 وقــوع آتــش ســوزي عظیــم و دهشــتناک لنــدن و ویــران شــدن 
نیمــي از شــهر )۱۶۶۶م(

ــه  ــور فرانس ــوان امپرات ــه عن ــارت« ب ــون بُناپ ــذاري »ناپلئ  تاج گ
)۱۸۰4م(

حضور در عزاداری هنگام شیوع بیماری
حضـور در مجلـس و مراسـم عـزاداری سـاالر شـهیدان)علیه 
السـام( هنـگام شـیوع بیمـاری ماننـد کرونـا چه حکمـی دارد؟

هـای  دسـتورالعمل  و  بهداشـتی  نـکات  رعایـت  بـا  جـواب: 
مرتبـط، اشـکال نـدارد؛ بلکـه از بهترین کارها و جزء مسـتحبات 

اسـت. موّکد 
 قضا شدن نماز به جهت طوالنی شدن عزاداری

برخـی هیـأت هـا تا پاسـی از شـب، مراسـم عـزاداری را ادامه 
مـی دهنـد بـه گونـه ای کـه موجـب قضا شـدن نمـاز عـزاداران 

می گـردد؛ آیـا عمـل مذکـور، جایز اسـت؟
جـواب: بدیهـی اسـت کـه نمـاِز واجـب، مقـّدم بر شـرکت در 
مجلـس عـزاداری اهـل بیت)علیهم السـام( اسـت و تـرک نماز 
و قضـا کـردن آن، بـه بهانه ایـن مجالـس جایز نیسـت؛ مقتضی 
اسـت کـه برنامـه هـای هیـأت بـه گونـه ای تنظیـم شـود کـه 

مزاحـم نماز نباشـد.
 نذر اطعام عزاداران هنگام شیوع بیماری

اگـر کسـی بـا خوانـدن صیغـه، نذر کـرده اسـت که عـزاداران 
را اطعـام کنـد، بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی شـیوع بیمـاری چه 

تکلیفـی بر عهـده دارد؟
جـواب: تـا زمانـی کـه عمـل بـه نـذر بـا رعایت 
مقـررات و توصیـه هـای بهداشـتی، ممکن باشـد، 
نمـی تـوان آن را تـرک کـرده و یا تغییـر داد ولی 
اگـر صیغـه نـذر را نخوانـده باشـد، تکلیفـی ندارد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

چاپ مجدد کتاب »با تو می مانم«

ــم«  ــو می مان ــا ت ــاب »ب ــدد کت ــاپ مج      چ
ــه  ــب ب ــی ادی ــید نظم ــردار جمش ــرات س خاط
همــت انتشــارات شــهید کاظمــی پس از گذشــت 
هشــت ســال صــورت پذیرفــت. چــاپ قبلــی ایــن 
اثــر توســط نشــر صریــر و در ســال ۱۳۹۳ در 

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــان ق ــار مخاطب اختی
ــرات  ــه خاط ــم« مجموع ــو می مان ــا ت      »ب
ــور  ــه )مص ــی در ۶۳۲ صفح ــید نظم ــاج جمش ح
رنگــی( اســت کــه ســال ۱4۰۰ مجــوز نشــر گرفــت 
ــمارگان  ــا ش ــار ب ــرای دومین ب ــال ب ــز امس و پایی
قلــی زاده،  رضــا  گردیــد.  چــاپ  نســخه   ۵۰۰
نویســنده ایــن کتــاب از تغییراتــی در متــن، 
ــان  ــر داد و اذع ــر خب ــد اث ــوا و طــرح روی جل محت
داشــت ایــن مجموعــه خاطــرات در چــاپ اول هــم 
مــورد پســند مخاطبــان بســیاری قــرار گرفتــه بود 
حتــی فاصلــه چندین ســاله بیــن چــاپ اول و دوم 
ــدن روایــت مذکــور  ــد ذوق خوان ــز باعــث نگردی نی
ــگ  ــداری کم رن ــات پای ــتداران ادبی ــر دوس از خاط

شــود.
ــی  ــتاد عل ــد اس ــی فرزن ــید نظم      جمش
نظمــی تبریــزی متولــد ۱۳۳۹ در تبریــز می باشــد 
ــر  ــات پ ــا اتفاق ــان شــد ب ــی اش همزم کــه نوجوان
انقــاب اســامی و پیــروزی  فــراز و نشــیب 
ــاد  ــه نه ــگ ب ــاز جن ــل از آغ ــکوهمند آن. قب ش
ــا  ــپاه پاســداران انقــاب اســامی پیوســت و ب س
ــای  ــان، در جبهه ه ــدس ایرانی ــاع مق ــروع دف ش
ــات  ــه دفع ــت و ب ــور یاف ــرب حض ــوب و غ جن
ــال های  ــا و س ــت. ماه ه ــتری گش ــروح و بس مج
حضــور راوی در خطــوط مقــدم نبــرد علیــه 
ــاس  ــوادث حس ــته ح ــث گش ــدام باع ــش ص ارت
و ماجراهــای شــگفتی را از ســر بگذرانــد کــه 
ــی  ــرات خــاص و خواندن ماحصــل آن، حــاال خاط
ــاع و  ــگ و دف ــال های جن ــده از س ــاد مان ــه ی ب

می باشــد. حماســه 
ــو  ــا ت ــاب »ب ــرد کت ــر بف ــی منحص      ویژگ
ــید  ــردار رش ــرد س ــن نب ــت آخری ــم«، روای می مان
اســام، مهنــدس مهــدی باکــری حیــن عملیــات 
ــراق اســت  ــدر در اســفند ۱۳۶۳ داخــل خــاک ع ب
ــه  ــش ب ــام جزئیات ــا تم ــی ب ــید نظم ــه جمش ک
ــات  ــته و لحظ ــور داش ــا حض ــده و آنج ــم دی چش

لشــکر  بی بدیــل  فرمانــده  زندگــی  پایانــی 
۳۱عاشــورا در کنــارش مانــده تا شــهادت آن ســردار 

ــود. ــت ش ــخ ثب ــب تاری ــورایی در قل عاش
حــوزه  نویســنده ی  قلــی زاده،  رضــا       
ادبیــات و فرهنــگ دفــاع مقــدس در گفتگــو بــا 
خبرنــگاران گفــت: حــدودا ۶۰ ســاعت مصاحبــه 
بــا راوی داشــتم و مدت زمــان هشت ســاله ی 
ــی  ــرات ط ــاپ خاط ــا چ ــگارش ت ــن و ن تدوی
ــن  ــد و ای ــپری ش ــا ۱۳۹۳ س ــال های ۱۳۸۶ ت س
ــم  ــی در اســتان ق ــار انتشــارات شــهید کاظم ب
ــاب  ــن کت ــدد ای ــاپ مج ــا چ ــد ت ــقدم ش پیش
ــری  ــا پیگی ــاً ب ــه نهایت ــرد ک ــده گی ــر عه را ب
ــب  ــر کت ــارات در نش ــن انتش ــت ای راوی و جدی
ــدام ارزشــمند  ــن اق ــاع مقــدس، ای ــی دف خواندن

ــت. ــورت پذیرف ص
ــم«  ــو می مان ــا ت ــاب »ب ــد کت ــاپ جدی    چ
ــنگرد در  ــازی سوس ــالروز آزادس ــا س ــان ب همزم
ــالن  ــاری در س ــال ج ــان س ــم آب ــت و پنج بیس
ــی)ره(  ــام خمین ــم ام ــای مصــای اعظ همایش ه
ــی  ــا حضــور مســئولین اســتانی و جمع ــز ب تبری
»حیــن  شــرکت کننده  تبریــزی  رزمنــدگان  از 
محاصــره و آزادســازی سوســنگرد« همچنیــن 
ــار و  ــگ ایث ــوزه فرهن ــاالن ح ــدان و فع عاقه من

ــد.     ــی گردی ــهادت رونمای ش
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 حضـرت آیـت اهلل میـرزا  محمدعلـی 
مدرس خیابانـی تبریزی فرزند محمدطاهر 
از علمـای اعـام و فقهـای کـرام برخاسـته 
از تبریـز در قـرن چهاردهم هجـری قمری 
اسـت .در سـال ۱۲۹۶ ق. برابر با ۱۲۵۸ ش. 
ذر شـهر تبریز دیده به جهان گشود. دروس 
مکتـب خانـه ای ، مقدمات و سـطوح عالی 
علـوم حـوزوی را نـزد روحانیـون و اسـاتید 
حـوزه علمیه تبریز آموخت. آنـگاه در درس 
خارج فقـه و اصول حضرات آیـات عظام آقا 
سـید ابوالحسـن انگجی و میرزا صـادق آقا 
مجتهـد حضـور یافت و با همتـی واال مراتب عالی علوم اسـامی را طی کرد و به 
مقام شـامخ اجتهاد نایل گشـت.در حکمت و فلسـفه از محضر حکیم نامی میرزا 
علـی لنکرانـی و در ریاضیـات و هیئت نیز از میـرزا علی منجم بهره بـرد. مراتب 
فقاهـت و اجتهـاد توسـط حضـرات آیات عظام سـید محمد حجت کـوه کمری 
و سـید صدرالدین صدر و شـیخ محمدحسـین آل کاشـف الغطا و دیگر بزرگان 
مـورد تاییـد و گواهـی قـرار گرفت.ایشـان از اوان جوانـی و هـم زمـان با تحصیل 
علـوم به تالیف و تصنیف پرداخت. در ۲۸ سـالگی بر بـاب »طهارت« کتاب گران 
سـنگ »ریـاض المسـائل« تالیـف فقیه پـر آوازه آیت اهلل سـید علـی طباطبایی 
تعلیقـه ای بـا عنـوان »حیـاض الزالیل فی ریاض المسـائل« نگاشـت کـه مورد 
توجـه همگان قرار گرفت.حضرتش عالمی ربانی، متخلق به اخـاق الهی، زاهد و 
پارسـا، روی گـردان از زخـارف دنیا، جامع فضایل اخاقی و علوم معقول و منقول 
بـود کـه عـاوه بر فقه، اصـول ، حکمـت و کام در بسـیاری از دانش ها همچون 

تاریـخ و ادب عربـی و فارسـی و غیـر آن سـرآمد روزگار خویش بود.
سـرانجام آن روحانـی وارسـته در اول شـعبان المعظـم سـال ۱۳۷۳ ق. برابر با 
شـانزدهم فروردیـن ۱۳۳۳ ش. دعـوت حـق را لبیـک گفـت و بـه دیـدار معبود 
شـتافت.پیکر پاکـش پـس از تشـییع بـا شـکوه در شـهر تبریز به شـهر مقدس 
قـم منتقـل و در جـوار بارگاه ملکوتـی کریمه اهل بیت سـام اهلل علیها به خاک 

سـپرده شد.

مفاخر مذهبي
 حضرت آیت اهلل

 میرزا  محمدعلی مدرس خیابانی

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

 اگر گوشواره از روسری بیرون باشد، در صورتی که هیچ قسمتی از گردن و گوش 
بیرون نباشد، اشکال دارد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
 مکروهات آشامیدن آب چیست؟

در روایات از چند چیز هنگام آشامیدن آب نهی شده است :
۱. زیاد آشامیدن ۲. آشامیدن بعد از غذای چرب ۳. در شب، ایستاده آشامیدن 
۴.آشامیدن با دست چپ ۵. آشامیدن از جای شکسته ظرف و نیز از طرف دستۀ ظرف.
 جنسی را نسیه برای دو ماه بعد فروختم، آیا می توانم در صورت رضایِت خریدار 

درصدی از مبلغ را کم کنم و طلبم را زودتر بگیرم؟
جواب: اشکال ندارد.

 آیا جایز است در نماز جماعت نمازگزار وسط نماز، نیت 
فرادا کند، تا نماز اولش را سریع تمام کند و نماز دومش را 

هم اقتدا کند؟
جواب: اشکال ندارد اما احتیاط مستحب این است که بدون 

ضرورت از نماز جماعت به فرادا عدول نکند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 9 خرداد 1399 (
 ورود قــواي اســتعماري انگلیــس بــه ســرزمین اســامي عــراق 

)۱۲۹۳ ش(
درگذشت »ناظم االطباء« پزشک و لغت  شناس ایراني )۱۳۰۳ ش(

رحلــت فقیــه اصولــي آیــت  اهللَّ »ســیدمحمدباقر قاضــي طباطبایي« 
)۱۳۲۶ ش(

کشف »چشمه نقطه  اي« در کهکشان راه شیري )۱۳۷۱ ش(
شهادت شهید اسماعیل کازرونی  زاده )۱۳۶۳ش(

ــرار داد و در داخــل  ــورد تجــاوز ق ــران را م ــی مرزهــای ای ــوای عثمان ق
ــارت زد.)۱۲۸۶ش( ــل و غ ــه کشــتار و قت ــران دســت ب خــاک ای

ــار وزارت  ــور در اختی ــف کش ــاط مختل ــري در نق ــاي ژاندارم  واحده
ــت. )۱۳۲۸ ش( ــرار گرف ــگ ق جن

ــرکت نفــت  ــیله ش ــارس بوس ــج ف ــاری در آبهــای خلی ــات حف عملی
ــد. )۱۳۴۴ ش( ــاز ش ــران آغ ــی ای ــی دریائ بین الملل

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 6 شوال 1441 (

ورود »مسلم بن عقیل« نماینده امام حسین)ع( به کوفه)۶۰ ق(
ــح  ــر و مصل ــیني اســدآبادي« متفک ــیدجمال الدین حس ــت »س رحل

ــان اســام)۱۳۱۴ ق( ــزرگ جه ب
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی

) 29 می 2020 (
تصــرف بنــدر »ُقســَطنطنّیه« پایتخــت امپراتوري روم شــرقي توســط 

تــرکان عثمانــي )۱۴۵۳م(
ــوئدي  ــق س ــک دان و محق ــم، فیزی ــیوس« منج ــدره ِسلِس ــد »آن تول

)۱۷۰۱م(
ــن« فیزیــک دان فرانســوي  ــي پاپَ ــراع ماشــین بخــار توســط »دن اخت

)۱۷۰۷م(
ــدر  ــي و پ ــرع انگلیس ــیمي دان و مخت ــوي« ش ــري دِی ــرگ »َهْمْف م

الکتروشــیمي )۱۸۲۹م(
مرگ »اواریست گالوا« نابغه ریاضي فرانسه )۱۸۳۲م(

فتح »اِوِرِْسْت« مرتفع ترین قله جهان )۱۹۵۳م(
ــي  ــاو آلمان ــه ن ــپانیا ب ــان اس ــوري خواه ــاي جمه ــه هواپیماه حمل

)۱۹۳۷م(
ــتاني  ــر لهس ــکي« مبتک ــط »سیکورِس ــرد توس ــراع بالگ اخت

)۱۹۰۸م(

مجلس از منظر امام خمینی
ـ حکومت اسام حکومت قانون است . در این طرز حکومت ، 
حاکمیت منحصر به خدا است و قانون ، فرمان و حکم خدا است . 
قانون اسام ، یا فرمان خدا بر همۀ افراد و بر دولت اسامی حکومت نام 
دارد . همۀ افراد ، از رسول اکرم)ص( گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر 

افراد ، تا ابد تابع قانون هستند . )والیت فقیه ، ص ۳۴(
»بعضی مسائل ، مسائل اصلی است . مسائلی است که بنیاد 
و حفظ  اسام  کیان  که حفظ  است  مسائلی  است.  دیگر  مسائل 
استقال کشور به آن ها بسته است و بعد از این که این مسائل اصلی 
تحقق پیدا کرد مسائل دیگری است که آن مسائل باید دنبال بشود . ما 
اآلن مبتا هستیم به یک رشته از مسائل اصلی که اسام به آن بسته 

است و استقال کشور .« )۲۵ / ۳ / ۵۸(
ـ قضیۀ قانون اساسی ، اساس حکومت اسام است . ما اساس 
حکومت را باید درست بکنیم و بعد برویم سراغ این که کارهای حکومت 

باید چه باشد )۲۸ / ۳ / ۵۸(
از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء برای برقرار کردن قانون آمده اند و 
اسام برای برقراری قانون آمده است، و پیغمبر اسام و ائمه اسام تمام 
برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. .. قانون برای همه 

است. )۱۸ / ۳ / ۶۰(
ـ البته بعضی از احکام حکومتی را که برای نظام اسامی و تمشیت 
امور مسلمین و حفظ نظام و جمهوری اسامی است نباید از نظر دور 
داشت و اوضاع زمان و از تغییرات عظیمی که در عالم واقع شده است 
و مسائل بسیاری را پیش می آورد که در صدر اسام نبوده است نباید 
غفلت کرد که همۀ این امور برای حفظ و استقرار حکومت اسامی 
است . )اسناد موجود در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 

ص ۷۸(
ـ قانون برای همه وظیفه معین کرده . اگر یکی از قانون دست 
بردارد و بخواهد دخالت به کار دیگری بکند برخاف شرع عمل کرده و 
آن وقت ممکن است که برخاف شرع وقتی عمل کرد از باب نهی از 

منکر نسبت به او کاری انجام دهند . )۳ / ۵ / ۵۹(
ـ مجلس دخالت نکند در اجرای قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه . 

)۵۹ / ۵ / ۳(
ـ امید است امسال سال حکومت قانون باشد . در اسام همه کس 
حتی پیامبر عظیم الشأنـ  صلی اهلل  علیه وآلهـ  در مقابل قانون بی 
امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسام بر همه جاری است 
و شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و 
متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است و بر دستگاه های قضایی 
است که از متصدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و 

آنان را به سزای خود بنشانند . )۲۹ / ۱۲ / ۵۹(

صحيفه نور امام خميني )ره(

شهرســتان هریــس دارای پیشــینه تاریخــی درخشــانی بوده 
و آثــار باســتانی زیــادی را در خــود جــای داده اســت.یکی از آنها 
بقعــه تاریخــی و زیبایــی اســت کــه در روســتای خانقاه شــهر 
هریــس قــرار گرفتــه و بــه بقعــه کــه شــیخ اســحاق هریــس 

ــت. معروف اس
 ایــن بقعــه یــک بقعــه آجــری مســتطیل شــکل بــه ابعــاد

ــری  ــای آج ــوار ه ــنگی و دی ــای س ــا ازاره ه ــر ب  ۶× ۱۳/۵ مت
 قــرار دارد کــه مــردم محــل آنــرا بقعــه شــیخ اســحاق

 مــی نامنــد. ایــن بقعه از ســه قســمت تشــکیل شــده اســت: 
ایوان,نمازخانــه و مقبره .

ایــوان هــم عــرض بنــا مشــرف بــه شــمال و دارای دو ســتون 
چوبــی اســت نمازخانــه مربع مســتطیلی شــکل و با پوشــش 
تخــت چوبــي بــه ابعــاد ۶/۵ × ۴/۵ متــر اســت و نهایتــاً مقبره 
ــی تریــن قســمت عمــارت و آســمان آن گنبــد کــروي  جنوب
ــمت  ــد. در قس ــر میباش ــي ۱۱ مت ــاع تقریب ــه ارتف ــدي ب بلن
ــود دارد  ــث وج ــه خــط ثل ــاالي ورودي ســنگ نبشــته اي ب ب
کــه نــام بانــي آن اســت و امــروزه قســمتي از آن از بیــن رفتــه 

اســت.
تاریــخ ســاخت ایــن بنــا را بــا توجــه بــه گورســتان مجــاور و 

شــیوه معمــاری میتــوان بــه دوره صفویــه نســبت داد.
ایــن بقعــه بــا توجــه بــه مجــاورت بــا کوه”اکوزداغــی” عــاوه 

بــر جاذبــه تاریخــی جاذبــه طبیعــی زیبایــی نیــز دارد.

بقعه شیخ اسحاق هریس 

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

از همیــن رو، ســفرهاي اســتاني هیــات دولــت بــه 
ــن دور آن در  ــه دومی ــد ک ــاز گردی صــورت دوره اي آغ
ــته  ــال گذش ــد س ــرف چن ــت و ظ ــام اس ــتانه اتم آس
اعضــاي هیــات دولــت موفــق شــده انــد تــا از نزدیــک 
بــا مــردم سراســر کشــور ماقــات نمــوده و بــا 
مشــکات آنهــا آشــنا شــوند کــه نتایــج آن در صفحات 

ــرد. ــي گی ــرار م ــورد اشــاره ق ــده م آین
سرعت بخشي به روند محرومیت زدایي با 

توزیع سهام عدالت
یکــي از اقدامــات نظــام اســامي کــه در دوره 
اصولگرایــي جهــت رفــع محرومیــت از طبقات آســیب 
ــورت  ــي ص ــه طبقات ــش فاصل ــه، و کاه ــر جامع پذی
گرفتــه طــرح توزیــع ســهام عدالــت میــان اقشــار کــم 
درآمــد و متوســط جامعــه مــي باشــد کــه در مرحلــه 
ــه دهکهــاي اول و دوم شــامل چهــار میلیــون و  اول ب
۶۰۰ هــزار نفــر تعلــق گرفــت. در ایــن مرحلــه دو هــزار 
ــود  ــده و س ــذار ش ــهام واگ ــان س ــارد توم و ۳۰۰ میلی
ــع  ــر توزی ــان ۴۵۰۰۰۰۰ نف ــز می ــه اول نی ــهام مرحل س

شــده اســت.
در راســتاي اجــراي مرحلــه دوم ایــن طــرح تاکنــون 
۲۲۵۰۰۰۰۰ نفــر برگــه ســهام عدالــت توزیــع شــده کــه 
شــامل ســه دهــک پاییــن جامعــه گردیــده و ۶ دهــک 
ــزان ۴۲  ــه می ــاري ب ــال ج ــان س ــا پای ــز ت ــدي نی بع

میلیــون نفــر ســهام توزیــع مــي گــردد.
ــهام  ــبد س ــرکت در س ــر ۴۴ ش ــال حاض در ح
ــک  ــزان ی ــه می ــر ب ــر نف ــد و ه ــرار دارن ــت ق عدال
میلیــون تومــان و هــر خانــوار ۵ نفــره، پنــج 
ــد. ســود  ــي کن ــت م ــان ســهام دریاف ــون توم میلی
ــي  ــت م ــه زودي پرداخ ــز ب ــه دوم نی ــهام مرحل س

ــردد. گ

تهیه و توزیع بسته های مواد غذایی
 توسط بانوان طلبه مراغه

مدیــر مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا)س( مراغــه بــا 
اشــاره بــه رزمایــش همدلــی و کمــک مومنانــه، گفــت: 
ــه،  ــام جمع ــکاری ام ــا هم ــه ای ب ــه مراغ ــوان طلب بان
بســته هــای مــواد غذایــی ویــژه مــاه مبــارک رمضــان را 

تهیــه و بیــن نیازمنــدان توزیــع کردنــد.
ــه  ــه علمی ــر مدرس ــلطانی، مدی ــظ س ــه واع خدیج
فاطمــه الزهــرا)س( مراغــه ، با اشــاره بــه اینکه امروز شــاهد 
عــزم همگانــی بــرای مقابلــه بــا ویــروس منحــوس کرونــا 
هســتیم، بیــان کــرد: طــاب جهادگــر مدرســه علمیــه 
خواهــران فاطمــه الزهــرا)س( مراغــه  نیز در همین راســتا، 
همــه تــوان و ظرفیــت خــود را در جهت مبــارزه بــا ویروس 

کرونــا در ســطح منطقــه بــه کار بســته انــد.
ــک و  ــد ماس ــدازی کارگاه تولی ــا راه  ان ــه داد: ب وی ادام
فعالیــت شــمار قابــل توجهــی از طــاب خواهــر بــا هدف 
مقابلــه با گســترش ویــروس کرونا، ماســک ها تهیــه و در 
بیــن مــردم مراغــه توزیــع شــد. بــا توجه بــه این کــه در ماه 
مبــارک رمضــان هســتیم، بهتریــن فرصــت برای اســتغاثه 
بــه درگاه حــق تعالــی و رفــع گرفتــاری هــا و بیمــاری هــا 
اســت، امیــد اســت کــه خداونــد متعــال رحمــت الهــی 
ــن بیمــاری در  ــرده و ای خــود را شــامل حــال همــگان ک
سراســر جهــان از جملــه جمهــوری ایــران اســامی از بین 
ببــرد و ســامتی و عافیــت نصیــب مــردم جهــان و مــردم 

ایــران اســامی شــود.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

بـر  آمـدي  »در  کتـاب 
انقاب اسـامي در آذربایجان: 
مجموعه مقاالت نخسـتین 
نشسـت علمي و تخصصي 
بررسـي نقش آذربایجـان در 
انقاب اسـامي« بـه اهتمام 
محمـد علـي پرغـو و رحیم 
سـفارش  بـه  و  نیکبخـت 
موسسـه تاریـخ و فرهنـگ 
ایـران دانشـگاه تبریـز تالیف 

گردیده  و توسـط »انتشـارات دانشـگاه تبریز« در سـال ۱۳۹۳ فیپا 
گرفتـه و در ۲۲۱ صفحـه  بـا ۱۰۰۰ نسـخه روانـه بـازار کتاب شـد. 
اثـر حاضـر گردآوري مقـاالت اسـاتید و محققان تاریـخ و انقاب 
اسـامي مـي باشـد که در نخسـتین نشسـت علمـي تخصصي 
»بررسـي نقش آذربایجان در انقاب اسـامي« ارائه شـده است. این 
نشست در حقیقت نخستین گام توجه علمي به نقش آذربایجان 
در تاریـخ انقـاب اسـامي بـوده که بـه تبین عرصه هـاي مغفول 
مانـده تاریخ انقاب اسـامي پرداخته و پیشـگامي تبریـز را در این 
عرصـه محقـق مي نمایـد. در مجموعه حاضر نقـش آذربایجان در 
انقاب اسـامی، در یازده مقاله علمي بررسـی شـده اسـت. در این 
مقـاالت پیشـگامي آذربایجـان و آذربایجانیان در حفظ و اسـتقال 
و هویـت شـیعي ایـران، نهضت تحریـم تنباکو، نهضت مشـروعه، 
نهضـت ملـي کردن صنعت نفت و مهم تر از همه انقاب اسـامي 

مـورد توجه خـاص قرار گرفته اسـت. 
فهرست تفصیلی مقاالت به شرح ذیل است:

* بایسـته هـاي تاریـخ شـفاهي انقـاب اسـامي در آذربایجان/ 
مهـدي نعلبندي

* دانشگاه آذرآبادگان در انقاب اسامي/ ناهیده عابدیني 
* فعالیت بهائیت در آذربایجان در دوره پهلوي/ اصغر حیدري 

* واقعه حمله به مدرسـه طالبیه تبریز/ دکتر محمدعلي پرغو، 
رحیم نیکبخت

* اردبیـل در نهضت امام خمینـي )ره(/ دکتر رجب ایزدي، رحیم 
نیکبخت 

* بررسـي راهکارهاي انقابیون ارومیه در غلبه بر ناامني هراسي 
تاریخي در جریان نهضت امام خمیني/ داوود قاسـم پور

* نقش شـهر خوي در تحوالت آذربایجان از مشـروطه تا انقاب 
اسـامي/  نقي دادرسي

* نخسـتین راه پیمایي مردم سـراب در انقاب اسـامي/ دکتر 
محمدعلي متفکـر آزاد، رحیم نیکبخت

* خلخال در انقاب اسـامي از سـال ۱۳۴۱ تا پیروزي انقاب به 
روایت اسناد/ سید محمدمسعود نقیب

* واکنـش مـردم مرنـد به دسـتگیري امام خمینـي )ره( در 
سـال ۴۲/  مرضیـه نوري

در ایـن مقاالت به تشـریح حمایت علمـاي آذربایجـان از مراجع 
عظـام قـم در مخالفت با الیحه انجمن هاي ایالتـي و والیتي، آماده 
سـازي مـردم بـراي ورود بـه نهضـت امـام خمیني توسـط فعاالن 
انقابـي آذربایجـان، مقاومـت انقابیـون، راهپیمایي هاي بـزرگ در 
دوران انقـاب اسـامي، نقش روحانیـت انقابي در حرکـت و تداوم 
مبـارزه بـا رژیـم طاغـوت و تبعیـت از حضـرت امام خمینـي )ره(، 
واکنش مردم آذربایجان نسـبت به قیام ۱۵ خرداد، مبارزه اسـامي 

دانشـجویان آذربایجان و ... پرداخته شـده اسـت.   
نقـش آذربایجان در انقاب اسـامي ایران، امري مغفول نیسـت. 
پیـام تاریخـي رهبـر کبیر انقاب اسـامي بـه مردم تبریـز پس از 
قیام ۲۹ بهمن، نشـان از عمق و عظمـت جایگاه تبریز و آذربایجان 

در روند انقاب اسـامي دارد:
»از برجسـته تریـن نمونه هاي پیشـتازي آذربایجاني ها نهضت 
مشـروطه، نهضـت علیـه رضـا خان، قیـام بر ضـد عوامل شـوروي 
پـس از جنـگ جهانـي دوم بـود. قیـام ۲۹ بهمـن ۱۳۵۶ در تبریز 
بـود که منجـر به انهدام همه مراکز طاغوتي این شـهر و شـهادت 

چندیـن نفر از اهالي شـجاع شـد.«
آذربایجـان همچنانکـه در گذشـته ایران، کانون شـکل دهي 
بـه هویـت ملي بـا خمیر مایه اسـامي و شـیعي بوده اسـت، 
در دوران معاصـر نیـز در حفـظ و حراسـت این دسـتاورد ملي 
پیشـگام بـوده اسـت. در ایـن کانـون فرهنگـي مذهبـي مهم، 
شـاه اسـماعیل صفـوي در سـال ۹۰۷ هــ. مذهب تشـیع را به 
عنـوان مذهـب رسـمي ایران به رسـمیت شـناخت. ایـن واقعه 
آغازگـر دوران ایـران جدیـد بـود. از آن سـال تاکنـون مذهـب 
شـیعه بـه عنـوان نمـاد و سـمبل هویت ملـي در عرصـه هاي 
سیاسـي فرهنگـي و اجتماعـي، مهمتریـن عامـل بقـاء و دوام 
ایـران و ایرانیـان بـوده اسـت. بـا چنیـن پیشـینه ارزشـمندي 
اسـت کـه آذربایجـان از سـپیده دم شـروع نهضت اسـامي به 
رهبـري حضـرت امـام )ره( با جان و دل به این نهضت پیوسـت 
و در راه تحقـق آرمـان هاي اسـامي آن از هیچ کوششـي دریغ 

نکرد.

معرفي کتاب

در آمدي بر انقالب اسالمي 

در آذربایجان

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه 
تبریز گفتند: »خرمشهر را خدا آزاد کرد« اگرچه جمله ای 
کوتاه، اما از ماندگارترین جمات تاریخ سیاسی ایران معاصر 

است و این دکترین سیاسی و الهی امام قابل تأمل است.
بــه گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شــرقی، حضرت حجت االســام والمسلمین 
سید محمدعلی آل هاشــم در مراسم توزیع بسته های 
معیشتی هنرستان دخترانه سمیه و هال احمر استان 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت المقدس 
و آزاد ســازی خرمشــهر با بیان اینکه این عملیات در ۴ 
مرحله انجام گرفت، گفتند: امام با این جمله می خواستند 
بفرمایند از کســی غیرخدا کاری ساخته نیست و کسی 

کاری نمی تواند بکند.
امام جمعه تبریز افزودند: اّما بزرگ تر از این حادثه، این 
بــود که امام )رضوان اهلل علیه( آن مرد خدا و حکیم الهی 
به معنای واقعی کلمه وقتی خرّمشهر آزاد شد و زمانی که 
مجاهدت به بار نشست، فرمود که خرّمشهر را خدا آزاد کرد.

ایشــان در تبیین معنای جمله “خرّمشهر را خدا آزاد 
کرد” گفتند: این یعنی اگر شما مجاهدت کردید، قدرت 
خدا می آید پشت شما. اگر لشکری عقبه اش، ذخیره اش 

قدرت الهی باشد، این لشکر شکست ناپذیر میشود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه تاکید 
کردند: امام به ما فهماند که وقتی مجاهدت میکنید، وقتی 
تنبلی نمیکنید، وقتی وارد میدان میشوید، وقتی نیروهای 
خودتان را به صحنه وارد میکنید، اینجا قدرت خدا است که 
پشت سر شماست، از این رو خرّمشهر را خدا آزاد میکند.

نماینده ولی فقیه در استان اضافه کردند: با این منطق، 
همه دنیای مسّخِر استکبار را هم خدا میتواند آزاد کند. با 
این منطق، فلسطین هم میتواند آزاد بشود. با این منطق، 
هر ملّتی میتواند مســتضعف نماند؛ به شرطی که این 

منطق تحّقق پیدا کند.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه وقتی با این منطق وارد 
میدان شدیم، ترس و مرعوب شدن وجود نخواهد داشت، 
گفتنــد: با این منطق قدرت نظامی یا تبلیغاتی یا پولی 
و مالی و اقتصادِی قدرتها در مقابل ما، دیگر ترســناک و 
هولناک نخواهند بود؛ چون به قدرت خدا مّتکی هستیم.

رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان با اشاره به 
خیانت های صورت گرفته در آن زمان علیه نظام اسامی و 
خاک عزیزمان گفتند: اگر خیانت بنی صدر نبود، به هیچ 

وجه خرمشهر سقوط نمی کرد.
ایشــان با تاکید بر اینکه فرماندهی هوشیارانه امام 
راحل و وحدت نیروهای مسلح عامل پیروزی در خرمشهر 
و آزاد ســازی این شهر بود، خاطرنشان کردند: امروز زنده 
نگاه داشــتن یاد و خاطره رشــادت و از خودگذشتگی 
رزمندگان اسام می تواند آرمان های نظام را حفظ کرده 
و این نظام الهی را از گزند توطئه های دشمنان مصئون 

نگاه دارد.
نماینده ولــی فقیه در اســتان در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشــاره به کمک های مومنانه مردم در 
رزمایش مواسات گفتند: مردم خطه آذربایجان در راستای 
درمان و کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا با محوریت 
مســاجد صحنه هایی بی نظیر از همدلی را به نمایش 

گذاشته اند.
امام جمعه تبریز افزودند: مردم اســتان مــا از اوایل 
فروردین ماه ســال جاری با تشــکیل ستاد پشتیبانی از 
مدافعان ســامت به کمک نیازمندان و آسیب دیدگان از 
ویروس کرونا شــتافتند و با فرمان رهبر معظم انقاب در 
جشن نیمه شــعبان کمک های مومنانه مردم جلوه ای 
دیگر به خود گرفت و امروز سراســر ایران اسامی صحنه 

های بی نظیر از شکوه همدلی است.

آزادی خرمشهر با اراده الهی؛ 
دکترین سیاسی و الهی

 امام است

پرستاری از شغل های بسیار شریف است
پنجم جمادی االولی روز والدت باســعادت بانوی قهرمان 
کربا، حضرت زینب کبری ســام اهلل علیها است.  این روز را 
روز پرستار می نامند؛ پرستاری از جمله مشاغلی است که در 
سخنان حضرت امام خمینی )س( نیز بازتاب داشته و ایشان 
برخی سخنرانیهایشــان به اهمیت، قداســت و ارزش شغل 

پزشکی و پرستاری اشاره کرده اند. 
از جملــه این ســخنرانی هــا، بیانات ایشــان در روز ۲۳ 
اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۵۹ اســت که در جمع پزشکان و 
پرستاران بنیاد اسامی خدمات پزشکی امام خمینی ایراد شده 
است. ایشان در این ســخنرانی، شغل پرستاری را از شغلهای 
بسیار شریفی دانسته که اگر چنانچه، انسان به وظایف انسانی 
و شرعی خودش عمل بکند، عبادتی است که در تراز عبادتهای 
درجه اول است. بخش هایی از کام امام را در ادامه از نظر می 
گذرانید: »انســان در انتخاب شغلها و سایر انواع انتخابات آزاد 
است. آزاد خلق شده اســت. و در اسام آزادی به او اعطا شده 
است. لکن خود انسانها در انتخاب شغل، مختلف هستند، و 
این اختاف تابع آن اختاف نفسانی خودشان و اخاق باطنی 
خودشان است–این انتخابات، یک انتخاب آزادی است که تابع 
آن نفسیت اشخاص است. نفوس انسان در این عالم به حسب 
خلقت اختاف دارد، و به حسب تربیتهایی هم که در محیطها 
می شــود باز یک اختافات زیادی در این تربیتها حاصل می 
شــود. در یک محیط می بینید کــه تربیتها، تربیتهای ضد 
انســانی است، ضد اخاقی اســت، و در یک محیط تربیتها 

تربیتهای انسانی است.
 و السام علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته.
)صحیفه امام؛ ج ۱۲، صص ۲۸۵ - ۲۸۹(

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

ــه  ــق ب ــه متعل ــه ک ــق تپ یانی
ــت از  ــل اس ــال قب ــزار س ــج ه پن
آثــار باســتانی خسروشــاه میباشــد. 
ــه  ــن مشــاهده شــده اســت ک چنی
تمــدن خفتــه در ایــن مــکان در 
ــار  ــوزی دچ ــش س ــق و آت ــر حری اث
اضمحــال شــده و دیگــر بــه شــکل 
ســابق خــود برنگشــته اســت. تنهــا 
بخــش بســیار کوچکــی از کل تپــه 

حفــاری شــده و حفــاری در اکثــر قســمت هــای ایــن بخــش نیز بســیار 
ــت. ــوده اس ــطحی ب س

ــوان  ــت 4۱7۰ به عن ــا شــماره ثب ــر ۱۳۸۰ ب ــخ ۱۰ مه ــر در تاری ــن اث ای
ــران بــه ثبــت رســیده اســت. ــی ای یکــی از آثــار مل

ــی »  در ایــن تپــه یــک هیــأت انگلیســی بــه ریاســت » چارلــز بورن
در مــرداد مــاه ســال ۱۳۳۹ کاوش هــای علمــی بــه عمــل آورد. بــه نظــر 
ــاد  ــش از می ــوم پی ــزاره س ــر ه ــه اواخ ــه ب ــن تپ ــت ای ــی« قدم »بورن
ــرغ  ــا اواخــر عصــر ســنگ و مــس و اوایــل عصــر مف ــی رســد کــه ب م
ــه دســت آمــده نیــز ایــن نظریــه را  در آذربایجــان مقــارن اســت. آثــار ب

تأییــد مــی کنــد.
جالــب ترین کشــف ایــن حفــاری، خــاک بــرداری از بنیــان و دیوارهای 
خشــتی بــدون روکــش ۲۳ بنــای دایــره ای شــکل اســت کــه بــه نظــر 
سرپرســت هیــات حفــاری بــه اســتثنای دو بنــا، همــه آنهــا خانــه هایی 
بــوده انــد بــا انباری و ســکو و طاقچــه و اجــاق و آخــور و ... قطر هیچیک 
از ایــن خانــه هــا از حــدود شــش متــر تجــاوز نمــی کــرد. یکــی از دو 
بنــای مذکــور احتمــاالَ بــه نگهــداری آذوقه و غــات و حبوبــات اختصاص 
داشــت. راه ورودی ایــن بنــا نــه از دیوارهــای اطــراف، کــه از ســقف بــود و 

بــرای آمــد و رفــت بــه آنجــا از نردبــان اســتفاده مــی شــد.
بنــای دوم بنایــی دایــره ای شــکل و جــدا از قســمت های دیگر اســت 
و حــدس زده مــی شــود کــه بــه عنــوان کارگاه مــورد اســتفاده قــرار مــی 

گرفت.
ــه آثــاری چــون آســیاب دســتی، داس ســنگی و ســفال   در ایــن تپ
بــه دســت آمــده اســت. ظــروف یافتــه شــده در ایــن تپــه حاکــی ازتأثیر 
ســنت هــای مفــرغ مقــدم آناتولــی شــرقی اســت که تــا قفقاز گســترده 
ــری چــون  ــروف دیگ ــاد شــده، آالت و ادوات و ظ ــر از وســایل ی ــود. غی ب
ــر از ِگل  هــاون، تیشــه و تیغــه ســنگی، تیغــه خنجــر مســی، دو ُمه
نپختــه، چهــار چــراغ گلــی، ســیوها، بادیــه هــا، خــم هــای دهان گشــاد 
بــزرگ و کوچــک و بــی دســته و دســته دار و نیــز ســفال هــای زیــادی در 

جریــان کاوش هــای یانیــق تپــه کشــف گردیــد.
ســفال هــای یافتــه شــده بــه طــور کلــی دســت ســاخت و معمــوالَ 
ســیاه رنــگ و صیقلــی و بــه ابعاد،اشــکال و تزیینات، مختلــف و متفاوت 
هســتند. نقــش هــای هندســی بــر بدنــه ظــروف عمومیــت دارنــد. امــا 
ــی از نقــش هــای پرنــدگان و حیوانــات شــاخدار نیــز دیــده  نمونــه های

مــی شــود.

نماینــده ولــي فقیــه در آذربایجــان شــرقي 
گفتنــد: کتابخانــه هــا، مرکــزی مهــم بــرای 
و  اســت  دانــش  و  علــم  ارتقــاء  و   گســترش 

می تواند آگاهی های جامعه را رشد دهد.
آدینــه تبریــز به گــزارش 
روابــط عمومــی دفتــر 
فقیــه  ولــی  نماینــده 
شــرقی،  آذربایجــان  در 
ــرت حجــت االســام  حض
ســید  المســلمین  و 
آل هاشــم  محمدعلــی  
و  مدیــران  دیــدار  در 
کتابــداران کتابخانــه هــای 

 عمومــی اســتان بــه مناســبت هفتــه کتــاب، افزودند: 
ــي  ــاي اجتماع ــگاه ه ــي پای ــاي عموم ــه ه کتابخان
ــراي رجــوع اقشــار مختلــف جامعــه هســتند و در  ب
ــراي  ــي ب ایــن زمینــه تشــکیل گــروه هــاي مطالعات
نقــد و بررســي ســیر مطالعاتــي دوره هــاي تاریخــي 

ــت. ــروري اس ــان ض ــران و جه ــي ای و سیاس
ــا  ــور ب ــی کش ــگ عموم ــورای فرهن ــس ش رئی
اشــاره بــه اینکــه کتابخانــه هــا بایــد مرکــزی بــرای 
ــات  ــاء تعام ــا و ارتق ــارت ه ــد مه ــری، رش یادگی
فکــری و عملــی بــرای تولیــد علــم باشــد، افزودنــد: 
ــات  ــده اوق ــت کنن ــد هدای ــذاب بای ــی ج کتابخوان
فراغــت و توســعه دهنــده فرهنــگ مطالعــه و 
افزایــش کتابخوانــی بویــژه در میــان جوانــان، 

ــد. ــودکان باش ــان و ک نوجوان
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان عــزم 
جــدی نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی بــرای کمــک 

ــده و  ــتار ش ــه را خواس ــری جامع ــی فک ــه بالندگ ب
ــد: ســعی  ــاد گفتن ــن نه ــه مســئوالن ای خطــاب ب
ــید و  ــی باش ــی عموم ــده آگاه ــاء دهن ــد ارتق کنی
ــه  ــه جامع ــرای هم ــه ب ــان و عادالن ــی آس دسترس

ــد. ــم کنی فراه
امــام جمعــه تبریــز بــا 
ــم  ــش مه ــر نق ــد ب تاکی
کتابخوانــي در ســعادت 
جوامع بشــري، گســترش 
فرهنــگ  تعمیــم  و 
ضــرورت  را  کتابخوانــي 

اجتماعــي خواندنــد.
ــه  ــي فقی ــده ول نماین
در آذربایجــان شــرقي در همیــن زمینــه بــا 
ــروه  ــا گ ــرد ی ــه ف ــاب ب ــه کت ــه اینک ــاره ب اش
خاصــي تعلــق نــدارد و عمــوم مــردم بایــد 
نیــاز  را  کتابخانــه  در  حضــور  و  کتابخوانــي 
ــر خــود بداننــد، تصریــح کردنــد: در  پایــان ناپذی
ــزان  ــه ری ــا و برنام ــازمان ه ــه س ــان هم ــن می ای
ــل و  ــاد می ــراي ایج ــد ب ــه دارن ــي وظیف فرهنگ
ــرایط  ــهیل ش ــي و تس ــاب خوان ــه کت ــزه ب انگی
دسترســي بــه کتــاب بــه ویــژه کتــاب خــوب در 

ــد. ــه گام بردارن جامع
ــر معظــم  ــژه رهب ــز توجــه وی ــه تبری ــام جمع ام
را  کتابخوانــي  و  کتــاب  موضــوع  بــه  انقــاب 
 مــورد اشــاره قــرار داده و افزودنــد: بــا وجــود 
ــزون  ــي و گســترش روزاف ــرفت هــاي دیجیتال پیش
شــبکه هــا و فضاهــاي مجــازي هیــچ چیــز جــاي 

ــرد. ــا کتــاب را نمــي گی ــس ب کتــاب و ان

 یانيق تپه خسروشاه

تاکيد بر نقش کتابخانه ها در گسترش دانش در جامعه

منوچهر نظمی تبار
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 حضـرت آیـت اهلل میـرزا  محمدعلـی 
مدرس خیابانـی تبریزی فرزند محمدطاهر 
از علمـای اعـام و فقهـای کـرام برخاسـته 
از تبریـز در قـرن چهاردهم هجـری قمری 
اسـت .در سـال ۱۲۹۶ ق. برابر با ۱۲۵۸ ش. 
ذر شـهر تبریز دیده به جهان گشود. دروس 
مکتـب خانـه ای ، مقدمات و سـطوح عالی 
علـوم حـوزوی را نـزد روحانیـون و اسـاتید 
حـوزه علمیه تبریز آموخت. آنـگاه در درس 
خارج فقـه و اصول حضرات آیـات عظام آقا 
سـید ابوالحسـن انگجی و میرزا صـادق آقا 
مجتهـد حضـور یافت و با همتـی واال مراتب عالی علوم اسـامی را طی کرد و به 
مقام شـامخ اجتهاد نایل گشـت.در حکمت و فلسـفه از محضر حکیم نامی میرزا 
علـی لنکرانـی و در ریاضیـات و هیئت نیز از میـرزا علی منجم بهره بـرد. مراتب 
فقاهـت و اجتهـاد توسـط حضـرات آیات عظام سـید محمد حجت کـوه کمری 
و سـید صدرالدین صدر و شـیخ محمدحسـین آل کاشـف الغطا و دیگر بزرگان 
مـورد تاییـد و گواهـی قـرار گرفت.ایشـان از اوان جوانـی و هـم زمـان با تحصیل 
علـوم به تالیف و تصنیف پرداخت. در ۲۸ سـالگی بر بـاب »طهارت« کتاب گران 
سـنگ »ریـاض المسـائل« تالیـف فقیه پـر آوازه آیت اهلل سـید علـی طباطبایی 
تعلیقـه ای بـا عنـوان »حیـاض الزالیل فی ریاض المسـائل« نگاشـت کـه مورد 
توجـه همگان قرار گرفت.حضرتش عالمی ربانی، متخلق به اخـاق الهی، زاهد و 
پارسـا، روی گـردان از زخـارف دنیا، جامع فضایل اخاقی و علوم معقول و منقول 
بـود کـه عـاوه بر فقه، اصـول ، حکمـت و کام در بسـیاری از دانش ها همچون 

تاریـخ و ادب عربـی و فارسـی و غیـر آن سـرآمد روزگار خویش بود.
سـرانجام آن روحانـی وارسـته در اول شـعبان المعظـم سـال ۱۳۷۳ ق. برابر با 
شـانزدهم فروردیـن ۱۳۳۳ ش. دعـوت حـق را لبیـک گفـت و بـه دیـدار معبود 
شـتافت.پیکر پاکـش پـس از تشـییع بـا شـکوه در شـهر تبریز به شـهر مقدس 
قـم منتقـل و در جـوار بارگاه ملکوتـی کریمه اهل بیت سـام اهلل علیها به خاک 

سـپرده شد.

مفاخر مذهبي
 حضرت آیت اهلل

 میرزا  محمدعلی مدرس خیابانی

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

 اگر گوشواره از روسری بیرون باشد، در صورتی که هیچ قسمتی از گردن و گوش 
بیرون نباشد، اشکال دارد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
 مکروهات آشامیدن آب چیست؟

در روایات از چند چیز هنگام آشامیدن آب نهی شده است :
۱. زیاد آشامیدن ۲. آشامیدن بعد از غذای چرب ۳. در شب، ایستاده آشامیدن 
۴.آشامیدن با دست چپ ۵. آشامیدن از جای شکسته ظرف و نیز از طرف دستۀ ظرف.

 جنسی را نسیه برای دو ماه بعد فروختم، آیا می توانم در صورت رضایِت خریدار 
درصدی از مبلغ را کم کنم و طلبم را زودتر بگیرم؟

جواب: اشکال ندارد.
 آیا جایز است در نماز جماعت نمازگزار وسط نماز، نیت 
فرادا کند، تا نماز اولش را سریع تمام کند و نماز دومش را 

هم اقتدا کند؟
جواب: اشکال ندارد اما احتیاط مستحب این است که بدون 

ضرورت از نماز جماعت به فرادا عدول نکند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 9 خرداد 1399 (
 ورود قــواي اســتعماري انگلیــس بــه ســرزمین اســامي عــراق 

)۱۲۹۳ ش(
درگذشت »ناظم االطباء« پزشک و لغت  شناس ایراني )۱۳۰۳ ش(

رحلــت فقیــه اصولــي آیــت  اهللَّ »ســیدمحمدباقر قاضــي طباطبایي« 
)۱۳۲۶ ش(

کشف »چشمه نقطه  اي« در کهکشان راه شیري )۱۳۷۱ ش(
شهادت شهید اسماعیل کازرونی  زاده )۱۳۶۳ش(

ــرار داد و در داخــل  ــورد تجــاوز ق ــران را م ــی مرزهــای ای ــوای عثمان ق
ــارت زد.)۱۲۸۶ش( ــل و غ ــه کشــتار و قت ــران دســت ب خــاک ای

ــار وزارت  ــور در اختی ــف کش ــاط مختل ــري در نق ــاي ژاندارم  واحده
ــت. )۱۳۲۸ ش( ــرار گرف ــگ ق جن

ــرکت نفــت  ــیله ش ــارس بوس ــج ف ــاری در آبهــای خلی ــات حف عملی
ــد. )۱۳۴۴ ش( ــاز ش ــران آغ ــی ای ــی دریائ بین الملل

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 6 شوال 1441 (

ورود »مسلم بن عقیل« نماینده امام حسین)ع( به کوفه)۶۰ ق(
ــح  ــر و مصل ــیني اســدآبادي« متفک ــیدجمال الدین حس ــت »س رحل

ــان اســام)۱۳۱۴ ق( ــزرگ جه ب
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی

) 29 می 2020 (
تصــرف بنــدر »ُقســَطنطنّیه« پایتخــت امپراتوري روم شــرقي توســط 

تــرکان عثمانــي )۱۴۵۳م(
ــوئدي  ــق س ــک دان و محق ــم، فیزی ــیوس« منج ــدره ِسلِس ــد »آن تول

)۱۷۰۱م(
ــن« فیزیــک دان فرانســوي  ــي پاپَ ــراع ماشــین بخــار توســط »دن اخت

)۱۷۰۷م(
ــدر  ــي و پ ــرع انگلیس ــیمي دان و مخت ــوي« ش ــري دِی ــرگ »َهْمْف م

الکتروشــیمي )۱۸۲۹م(
مرگ »اواریست گالوا« نابغه ریاضي فرانسه )۱۸۳۲م(

فتح »اِوِرِْسْت« مرتفع ترین قله جهان )۱۹۵۳م(
ــي  ــاو آلمان ــه ن ــپانیا ب ــان اس ــوري خواه ــاي جمه ــه هواپیماه حمل

)۱۹۳۷م(
ــتاني  ــر لهس ــکي« مبتک ــط »سیکورِس ــرد توس ــراع بالگ اخت

)۱۹۰۸م(

مجلس از منظر امام خمینی
ـ حکومت اسام حکومت قانون است . در این طرز حکومت ، 
حاکمیت منحصر به خدا است و قانون ، فرمان و حکم خدا است . 
قانون اسام ، یا فرمان خدا بر همۀ افراد و بر دولت اسامی حکومت نام 
دارد . همۀ افراد ، از رسول اکرم)ص( گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر 

افراد ، تا ابد تابع قانون هستند . )والیت فقیه ، ص ۳۴(
»بعضی مسائل ، مسائل اصلی است . مسائلی است که بنیاد 
و حفظ  اسام  کیان  که حفظ  است  مسائلی  است.  دیگر  مسائل 
استقال کشور به آن ها بسته است و بعد از این که این مسائل اصلی 
تحقق پیدا کرد مسائل دیگری است که آن مسائل باید دنبال بشود . ما 
اآلن مبتا هستیم به یک رشته از مسائل اصلی که اسام به آن بسته 

است و استقال کشور .« )۲۵ / ۳ / ۵۸(
ـ قضیۀ قانون اساسی ، اساس حکومت اسام است . ما اساس 
حکومت را باید درست بکنیم و بعد برویم سراغ این که کارهای حکومت 

باید چه باشد )۲۸ / ۳ / ۵۸(
از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء برای برقرار کردن قانون آمده اند و 
اسام برای برقراری قانون آمده است، و پیغمبر اسام و ائمه اسام تمام 
برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. .. قانون برای همه 

است. )۱۸ / ۳ / ۶۰(
ـ البته بعضی از احکام حکومتی را که برای نظام اسامی و تمشیت 
امور مسلمین و حفظ نظام و جمهوری اسامی است نباید از نظر دور 
داشت و اوضاع زمان و از تغییرات عظیمی که در عالم واقع شده است 
و مسائل بسیاری را پیش می آورد که در صدر اسام نبوده است نباید 
غفلت کرد که همۀ این امور برای حفظ و استقرار حکومت اسامی 
است . )اسناد موجود در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 

ص ۷۸(
ـ قانون برای همه وظیفه معین کرده . اگر یکی از قانون دست 
بردارد و بخواهد دخالت به کار دیگری بکند برخاف شرع عمل کرده و 
آن وقت ممکن است که برخاف شرع وقتی عمل کرد از باب نهی از 

منکر نسبت به او کاری انجام دهند . )۳ / ۵ / ۵۹(
ـ مجلس دخالت نکند در اجرای قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه . 

)۵۹ / ۵ / ۳(
ـ امید است امسال سال حکومت قانون باشد . در اسام همه کس 
حتی پیامبر عظیم الشأنـ  صلی اهلل  علیه وآلهـ  در مقابل قانون بی 
امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسام بر همه جاری است 
و شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و 
متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است و بر دستگاه های قضایی 
است که از متصدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و 

آنان را به سزای خود بنشانند . )۲۹ / ۱۲ / ۵۹(

صحيفه نور امام خميني )ره(

شهرســتان هریــس دارای پیشــینه تاریخــی درخشــانی بوده 
و آثــار باســتانی زیــادی را در خــود جــای داده اســت.یکی از آنها 
بقعــه تاریخــی و زیبایــی اســت کــه در روســتای خانقاه شــهر 
هریــس قــرار گرفتــه و بــه بقعــه کــه شــیخ اســحاق هریــس 

ــت. معروف اس
 ایــن بقعــه یــک بقعــه آجــری مســتطیل شــکل بــه ابعــاد
ــری  ــای آج ــوار ه ــنگی و دی ــای س ــا ازاره ه ــر ب  ۶× ۱۳/۵ مت
 قــرار دارد کــه مــردم محــل آنــرا بقعــه شــیخ اســحاق
 مــی نامنــد. ایــن بقعه از ســه قســمت تشــکیل شــده اســت: 

ایوان,نمازخانــه و مقبره .
ایــوان هــم عــرض بنــا مشــرف بــه شــمال و دارای دو ســتون 
چوبــی اســت نمازخانــه مربع مســتطیلی شــکل و با پوشــش 
تخــت چوبــي بــه ابعــاد ۶/۵ × ۴/۵ متــر اســت و نهایتــاً مقبره 
ــی تریــن قســمت عمــارت و آســمان آن گنبــد کــروي  جنوب
ــمت  ــد. در قس ــر میباش ــي ۱۱ مت ــاع تقریب ــه ارتف ــدي ب بلن
ــود دارد  ــث وج ــه خــط ثل ــاالي ورودي ســنگ نبشــته اي ب ب
کــه نــام بانــي آن اســت و امــروزه قســمتي از آن از بیــن رفتــه 

اســت.
تاریــخ ســاخت ایــن بنــا را بــا توجــه بــه گورســتان مجــاور و 

شــیوه معمــاری میتــوان بــه دوره صفویــه نســبت داد.
ایــن بقعــه بــا توجــه بــه مجــاورت بــا کوه”اکوزداغــی” عــاوه 

بــر جاذبــه تاریخــی جاذبــه طبیعــی زیبایــی نیــز دارد.

بقعه شیخ اسحاق هریس 

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

از همیــن رو، ســفرهاي اســتاني هیــات دولــت بــه 
ــن دور آن در  ــه دومی ــد ک ــاز گردی صــورت دوره اي آغ
ــته  ــال گذش ــد س ــرف چن ــت و ظ ــام اس ــتانه اتم آس
اعضــاي هیــات دولــت موفــق شــده انــد تــا از نزدیــک 
بــا مــردم سراســر کشــور ماقــات نمــوده و بــا 
مشــکات آنهــا آشــنا شــوند کــه نتایــج آن در صفحات 

ــرد. ــي گی ــرار م ــورد اشــاره ق ــده م آین
سرعت بخشي به روند محرومیت زدایي با 

توزیع سهام عدالت
یکــي از اقدامــات نظــام اســامي کــه در دوره 
اصولگرایــي جهــت رفــع محرومیــت از طبقات آســیب 
ــورت  ــي ص ــه طبقات ــش فاصل ــه، و کاه ــر جامع پذی
گرفتــه طــرح توزیــع ســهام عدالــت میــان اقشــار کــم 
درآمــد و متوســط جامعــه مــي باشــد کــه در مرحلــه 
ــه دهکهــاي اول و دوم شــامل چهــار میلیــون و  اول ب
۶۰۰ هــزار نفــر تعلــق گرفــت. در ایــن مرحلــه دو هــزار 
ــود  ــده و س ــذار ش ــهام واگ ــان س ــارد توم و ۳۰۰ میلی
ــع  ــر توزی ــان ۴۵۰۰۰۰۰ نف ــز می ــه اول نی ــهام مرحل س

شــده اســت.
در راســتاي اجــراي مرحلــه دوم ایــن طــرح تاکنــون 
۲۲۵۰۰۰۰۰ نفــر برگــه ســهام عدالــت توزیــع شــده کــه 
شــامل ســه دهــک پاییــن جامعــه گردیــده و ۶ دهــک 
ــزان ۴۲  ــه می ــاري ب ــال ج ــان س ــا پای ــز ت ــدي نی بع

میلیــون نفــر ســهام توزیــع مــي گــردد.
ــهام  ــبد س ــرکت در س ــر ۴۴ ش ــال حاض در ح
ــک  ــزان ی ــه می ــر ب ــر نف ــد و ه ــرار دارن ــت ق عدال
میلیــون تومــان و هــر خانــوار ۵ نفــره، پنــج 
ــد. ســود  ــي کن ــت م ــان ســهام دریاف ــون توم میلی
ــي  ــت م ــه زودي پرداخ ــز ب ــه دوم نی ــهام مرحل س

ــردد. گ

تهیه و توزیع بسته های مواد غذایی
 توسط بانوان طلبه مراغه

مدیــر مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا)س( مراغــه بــا 
اشــاره بــه رزمایــش همدلــی و کمــک مومنانــه، گفــت: 
ــه،  ــام جمع ــکاری ام ــا هم ــه ای ب ــه مراغ ــوان طلب بان
بســته هــای مــواد غذایــی ویــژه مــاه مبــارک رمضــان را 

تهیــه و بیــن نیازمنــدان توزیــع کردنــد.
ــه  ــه علمی ــر مدرس ــلطانی، مدی ــظ س ــه واع خدیج
فاطمــه الزهــرا)س( مراغــه ، با اشــاره بــه اینکه امروز شــاهد 
عــزم همگانــی بــرای مقابلــه بــا ویــروس منحــوس کرونــا 
هســتیم، بیــان کــرد: طــاب جهادگــر مدرســه علمیــه 
خواهــران فاطمــه الزهــرا)س( مراغــه  نیز در همین راســتا، 
همــه تــوان و ظرفیــت خــود را در جهت مبــارزه بــا ویروس 

کرونــا در ســطح منطقــه بــه کار بســته انــد.
ــک و  ــد ماس ــدازی کارگاه تولی ــا راه  ان ــه داد: ب وی ادام
فعالیــت شــمار قابــل توجهــی از طــاب خواهــر بــا هدف 
مقابلــه با گســترش ویــروس کرونا، ماســک ها تهیــه و در 
بیــن مــردم مراغــه توزیــع شــد. بــا توجه بــه این کــه در ماه 
مبــارک رمضــان هســتیم، بهتریــن فرصــت برای اســتغاثه 
بــه درگاه حــق تعالــی و رفــع گرفتــاری هــا و بیمــاری هــا 
اســت، امیــد اســت کــه خداونــد متعــال رحمــت الهــی 
ــن بیمــاری در  ــرده و ای خــود را شــامل حــال همــگان ک
سراســر جهــان از جملــه جمهــوری ایــران اســامی از بین 
ببــرد و ســامتی و عافیــت نصیــب مــردم جهــان و مــردم 

ایــران اســامی شــود.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

بـر  آمـدي  »در  کتـاب 
انقاب اسـامي در آذربایجان: 
مجموعه مقاالت نخسـتین 
نشسـت علمي و تخصصي 
بررسـي نقش آذربایجـان در 
انقاب اسـامي« بـه اهتمام 
محمـد علـي پرغـو و رحیم 
سـفارش  بـه  و  نیکبخـت 
موسسـه تاریـخ و فرهنـگ 
ایـران دانشـگاه تبریـز تالیف 

گردیده  و توسـط »انتشـارات دانشـگاه تبریز« در سـال ۱۳۹۳ فیپا 
گرفتـه و در ۲۲۱ صفحـه  بـا ۱۰۰۰ نسـخه روانـه بـازار کتاب شـد. 
اثـر حاضـر گردآوري مقـاالت اسـاتید و محققان تاریـخ و انقاب 
اسـامي مـي باشـد که در نخسـتین نشسـت علمـي تخصصي 
»بررسـي نقش آذربایجان در انقاب اسـامي« ارائه شـده است. این 
نشست در حقیقت نخستین گام توجه علمي به نقش آذربایجان 
در تاریـخ انقـاب اسـامي بـوده که بـه تبین عرصه هـاي مغفول 
مانـده تاریخ انقاب اسـامي پرداخته و پیشـگامي تبریـز را در این 
عرصـه محقـق مي نمایـد. در مجموعه حاضر نقـش آذربایجان در 
انقاب اسـامی، در یازده مقاله علمي بررسـی شـده اسـت. در این 
مقـاالت پیشـگامي آذربایجـان و آذربایجانیان در حفظ و اسـتقال 
و هویـت شـیعي ایـران، نهضت تحریـم تنباکو، نهضت مشـروعه، 
نهضـت ملـي کردن صنعت نفت و مهم تر از همه انقاب اسـامي 

مـورد توجه خـاص قرار گرفته اسـت. 
فهرست تفصیلی مقاالت به شرح ذیل است:

* بایسـته هـاي تاریـخ شـفاهي انقـاب اسـامي در آذربایجان/ 
مهـدي نعلبندي

* دانشگاه آذرآبادگان در انقاب اسامي/ ناهیده عابدیني 
* فعالیت بهائیت در آذربایجان در دوره پهلوي/ اصغر حیدري 

* واقعه حمله به مدرسـه طالبیه تبریز/ دکتر محمدعلي پرغو، 
رحیم نیکبخت

* اردبیـل در نهضت امام خمینـي )ره(/ دکتر رجب ایزدي، رحیم 
نیکبخت 

* بررسـي راهکارهاي انقابیون ارومیه در غلبه بر ناامني هراسي 
تاریخي در جریان نهضت امام خمیني/ داوود قاسـم پور

* نقش شـهر خوي در تحوالت آذربایجان از مشـروطه تا انقاب 
اسـامي/  نقي دادرسي

* نخسـتین راه پیمایي مردم سـراب در انقاب اسـامي/ دکتر 
محمدعلي متفکـر آزاد، رحیم نیکبخت

* خلخال در انقاب اسـامي از سـال ۱۳۴۱ تا پیروزي انقاب به 
روایت اسناد/ سید محمدمسعود نقیب

* واکنـش مـردم مرنـد به دسـتگیري امام خمینـي )ره( در 
سـال ۴۲/  مرضیـه نوري

در ایـن مقاالت به تشـریح حمایت علمـاي آذربایجـان از مراجع 
عظـام قـم در مخالفت با الیحه انجمن هاي ایالتـي و والیتي، آماده 
سـازي مـردم بـراي ورود بـه نهضـت امـام خمیني توسـط فعاالن 
انقابـي آذربایجـان، مقاومـت انقابیـون، راهپیمایي هاي بـزرگ در 
دوران انقـاب اسـامي، نقش روحانیـت انقابي در حرکـت و تداوم 
مبـارزه بـا رژیـم طاغـوت و تبعیـت از حضـرت امام خمینـي )ره(، 
واکنش مردم آذربایجان نسـبت به قیام ۱۵ خرداد، مبارزه اسـامي 

دانشـجویان آذربایجان و ... پرداخته شـده اسـت.   
نقـش آذربایجان در انقاب اسـامي ایران، امري مغفول نیسـت. 
پیـام تاریخـي رهبـر کبیر انقاب اسـامي بـه مردم تبریـز پس از 
قیام ۲۹ بهمن، نشـان از عمق و عظمـت جایگاه تبریز و آذربایجان 

در روند انقاب اسـامي دارد:
»از برجسـته تریـن نمونه هاي پیشـتازي آذربایجاني ها نهضت 
مشـروطه، نهضـت علیـه رضـا خان، قیـام بر ضـد عوامل شـوروي 
پـس از جنـگ جهانـي دوم بـود. قیـام ۲۹ بهمـن ۱۳۵۶ در تبریز 
بـود که منجـر به انهدام همه مراکز طاغوتي این شـهر و شـهادت 

چندیـن نفر از اهالي شـجاع شـد.«
آذربایجـان همچنانکـه در گذشـته ایران، کانون شـکل دهي 
بـه هویـت ملي بـا خمیر مایه اسـامي و شـیعي بوده اسـت، 
در دوران معاصـر نیـز در حفـظ و حراسـت این دسـتاورد ملي 
پیشـگام بـوده اسـت. در ایـن کانـون فرهنگـي مذهبـي مهم، 
شـاه اسـماعیل صفـوي در سـال ۹۰۷ هــ. مذهب تشـیع را به 
عنـوان مذهـب رسـمي ایران به رسـمیت شـناخت. ایـن واقعه 
آغازگـر دوران ایـران جدیـد بـود. از آن سـال تاکنـون مذهـب 
شـیعه بـه عنـوان نمـاد و سـمبل هویت ملـي در عرصـه هاي 
سیاسـي فرهنگـي و اجتماعـي، مهمتریـن عامـل بقـاء و دوام 
ایـران و ایرانیـان بـوده اسـت. بـا چنیـن پیشـینه ارزشـمندي 
اسـت کـه آذربایجـان از سـپیده دم شـروع نهضت اسـامي به 
رهبـري حضـرت امـام )ره( با جان و دل به این نهضت پیوسـت 
و در راه تحقـق آرمـان هاي اسـامي آن از هیچ کوششـي دریغ 

نکرد.

معرفي کتاب

در آمدي بر انقالب اسالمي 

در آذربایجان

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه 
تبریز گفتند: »خرمشهر را خدا آزاد کرد« اگرچه جمله ای 
کوتاه، اما از ماندگارترین جمات تاریخ سیاسی ایران معاصر 

است و این دکترین سیاسی و الهی امام قابل تأمل است.
بــه گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شــرقی، حضرت حجت االســام والمسلمین 
سید محمدعلی آل هاشــم در مراسم توزیع بسته های 
معیشتی هنرستان دخترانه سمیه و هال احمر استان 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت المقدس 
و آزاد ســازی خرمشــهر با بیان اینکه این عملیات در ۴ 
مرحله انجام گرفت، گفتند: امام با این جمله می خواستند 
بفرمایند از کســی غیرخدا کاری ساخته نیست و کسی 

کاری نمی تواند بکند.
امام جمعه تبریز افزودند: اّما بزرگ تر از این حادثه، این 
بــود که امام )رضوان اهلل علیه( آن مرد خدا و حکیم الهی 
به معنای واقعی کلمه وقتی خرّمشهر آزاد شد و زمانی که 
مجاهدت به بار نشست، فرمود که خرّمشهر را خدا آزاد کرد.
ایشــان در تبیین معنای جمله “خرّمشهر را خدا آزاد 
کرد” گفتند: این یعنی اگر شما مجاهدت کردید، قدرت 
خدا می آید پشت شما. اگر لشکری عقبه اش، ذخیره اش 

قدرت الهی باشد، این لشکر شکست ناپذیر میشود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه تاکید 
کردند: امام به ما فهماند که وقتی مجاهدت میکنید، وقتی 
تنبلی نمیکنید، وقتی وارد میدان میشوید، وقتی نیروهای 
خودتان را به صحنه وارد میکنید، اینجا قدرت خدا است که 
پشت سر شماست، از این رو خرّمشهر را خدا آزاد میکند.

نماینده ولی فقیه در استان اضافه کردند: با این منطق، 
همه دنیای مسّخِر استکبار را هم خدا میتواند آزاد کند. با 
این منطق، فلسطین هم میتواند آزاد بشود. با این منطق، 
هر ملّتی میتواند مســتضعف نماند؛ به شرطی که این 

منطق تحّقق پیدا کند.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه وقتی با این منطق وارد 
میدان شدیم، ترس و مرعوب شدن وجود نخواهد داشت، 
گفتنــد: با این منطق قدرت نظامی یا تبلیغاتی یا پولی 
و مالی و اقتصادِی قدرتها در مقابل ما، دیگر ترســناک و 

هولناک نخواهند بود؛ چون به قدرت خدا مّتکی هستیم.
رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان با اشاره به 
خیانت های صورت گرفته در آن زمان علیه نظام اسامی و 
خاک عزیزمان گفتند: اگر خیانت بنی صدر نبود، به هیچ 

وجه خرمشهر سقوط نمی کرد.
ایشــان با تاکید بر اینکه فرماندهی هوشیارانه امام 
راحل و وحدت نیروهای مسلح عامل پیروزی در خرمشهر 
و آزاد ســازی این شهر بود، خاطرنشان کردند: امروز زنده 
نگاه داشــتن یاد و خاطره رشــادت و از خودگذشتگی 
رزمندگان اسام می تواند آرمان های نظام را حفظ کرده 
و این نظام الهی را از گزند توطئه های دشمنان مصئون 

نگاه دارد.
نماینده ولــی فقیه در اســتان در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشــاره به کمک های مومنانه مردم در 
رزمایش مواسات گفتند: مردم خطه آذربایجان در راستای 
درمان و کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا با محوریت 
مســاجد صحنه هایی بی نظیر از همدلی را به نمایش 

گذاشته اند.
امام جمعه تبریز افزودند: مردم اســتان مــا از اوایل 
فروردین ماه ســال جاری با تشــکیل ستاد پشتیبانی از 
مدافعان ســامت به کمک نیازمندان و آسیب دیدگان از 
ویروس کرونا شــتافتند و با فرمان رهبر معظم انقاب در 
جشن نیمه شــعبان کمک های مومنانه مردم جلوه ای 
دیگر به خود گرفت و امروز سراســر ایران اسامی صحنه 

های بی نظیر از شکوه همدلی است.

آزادی خرمشهر با اراده الهی؛ 
دکترین سیاسی و الهی

 امام است


