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خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی گفتند: با هوشـیاری دانشـجویان 
تـاش ارتـش  رسـانه ای آمریـکا بـرای مصـادره ۱۶ آذر رسـوا شـد و همچنان 

»مـرگ بـر آمریکا« گفتمـان زنده خط استکبارسـتیزی اسـت.
حضـرت حجـت االسـام والمسـلمین سـید محمدعلـی آل هاشـم در 
خطبـه هـای نماز جمعه تبریـز با بیان اینکه استکبارسـتیزی در دانشـگاه ها 
ادامـه دارد، گفتنـد: ارتـش رسـانه ای آمریـکا و منطقـه مـی خواسـتند از 
مناسـبت تاریخـی ۱۶ آذر بـا روایتگـری جعلـی از روزی کـه بـا مختصـات 
 ضداسـتبدادی و آمریکایـی شـناخته می شـود، علیه آزادتریـن نظام منطقه و

ضدآمریکایـی تریـن دولـت در جهـان )جمهوری اسـامی ایـران( بهره بـرداری 
. کنند

امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه نامگـذاری ۱۶ آذر به مناسـبت شـهادت 
 سـه دانشـجو توسـط رژیـم پهلـوی، افزودنـد: دشـمنان بـاور داشـتند کـه

 مـی تواننـد بـا هیاهـوی رسـانه ای و اقـدام میدانـی، ۱۶ آذر را مصـادره کنند 
امـا ایـن اقـدام چنـان مضحک بـود که بـا هوشـیاری دانشـجویان، مفتضح و 

رسـوا شد.
خطیـب نمـاز جمعه تبریز با قدردانی از هوشـیاری و بصیرت دانشـجویان 
ایـران اسـامی بـه ویـژه دانشـجویان تبریـز بـرای خنثـی کـردن ایـن توطئه 
دشـمنان، گفتنـد: از همه دانشـجویان که با هوشـیاری خود بـه وظیفه دینی 

و ملـی عمل کردند، تشـکر مـی کنم.
 نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا بیـان اینکـه اصنـاف و بازاریان کشـور 
آرزوی دشـمن را بـه کابـوس تبدیل کردند، گفتند: این هفته دشـمن فراخوان 

اعتصـاب و تحصـن کرده بود، که مـردم به ویژه اصناف و بازاریان آرزوی دشـمن 
را بـه کابـوس تبدیل کردند و برخاف کشـور ما، اعتصابات در اروپا آغاز شـده و 
هر روز شـاهد شـکل گیری زنجیره ای از اعتصابات صنفی در اروپا و کشورهای 

فرانسـه و انگلیس هستیم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیان اینکـه کمتـر از یک 
مـاه تـا پایـان سـال جاری میـادی و شـروع سـال ۲۰۲۳ باقی مانده اسـت، 
یـادآوری کردنـد: جنـگ اوکراین همچنـان ادامه دارد و تبعـات اقتصادی آن 
نیـز وضعیـت بسـیار دشـواری را بـرای اتحادیـه اروپـا و حـوزه یـورو ایجـاد 

کرده اسـت.
ایشـان گفتنـد: در اروپـا روزی نیسـت کـه رسـانه هـا خبـر از اعتصـاب 
 و اعتـراض ندهنـد امـا آنچـه نادیـده گرفتـه مـی شـود، اسـتاندارد دوگانـه 
غربی ها برای مقابله با اعتراض ها و آشـوب هاسـت چنانچه غرب تعریفی که 
 از اعتـراض هـا ارایـه می دهد نـه یک تعریف فنی و کارشناسـی بلکه تعریفی 

منفعت گرایانه است.
مقولـه  بـا  هـا  آن  برخـورد  افزودنـد:  تبریـز  جمعـه  نمـاز   خطیـب 
آشـوب هـا دوگانـه و گزینشـی اسـت و آن هـا معتقـد هسـتند که آشـوب 
خـوب و بـد وجـود دارد و آشـوب خوب همسـو با منافع غربی هاسـت ولی 
اگـر اعتـراض در کشـورهای خودشـان و علیـه منافع دولت های خودشـان 

بد است. باشـد، 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان بـا اشـاره به اظهـارات روسـای 
کشـورهای اروپایـی در چنـد روز اخیـر در خصـوص ضرورت برخورد سـخت با 

بیسـت و هفتـم آذرماه، یادآور عروج سـرِخ مجاهدی خسـتگی ناپذیر و 
عالمـی ربانـی، آیت الّل مفتح، اسـت که از پیشـروان اندیشـه وحـدت حوزه 

و دانشـگاه بود.
ایـن شـهید واالمقـام در راه تحقـق ایـن اندیشـه و آرمـان بلنـد کـه از 
اندیشـه بلنـد امـام راحل رحمه الل برخاسـته بـود، تاش های بـی وقفه ای 
انجـام داد. بـه پـاس فعالیـت های چشـم گیر شـهید مفتـح در راه تحقق 
وحـدت حـوزه و دانشـگاه لـزوم ارتبـاط، همـکاری و هم فکری این دو قشـر 
اندیشـمند، روز ۲7 آذرـ  کـه سـالروز شـهادت دکتـر مفتح نیز می باشـدـ  

روز وحـدت حـوزه و دانشـگاه نام گذاری شـده اسـت.
 شـهید محمد مفتح در سـال ۱۳۰7 در خانواده ای روحانی در روسـتای 
کله سـر   در بخش فامنین از توابع شـهر همدان متولد شـد. پدرش شـیخ 

محمـود مفتح از روحانیـان همدان بود.
در همـدان نـزد افـرادی چـون آخوند مـا علـی، دروس اولیه فقـه را فرا 
گرفـت و در سـال ۱۳۲۲ و در ۱۵ سـالگی بـرای ادامـه تحصیل راهی شـهر 
قـم شـد. در آنجـا در محضـر درس: سـید روح الل خمینی، سـید حسـین 
طباطبایـی بروجـردی، سـید محمدرضـا گلپایگانی، سـید محمدحسـین 
طباطبایـی، دامـاد و حاج آقا رحیـم ارباب حضور یافت و بـه آموختن درس 

آنان همت گماشـت.
 امـا عاقـه او باعث شـد تا به تحصیـات جدید نیز بپردازد. با گذشـت 
زمـان، عـاوه بر ایـن که یکی از مدرسـین معروف حوزه علمیه شـد، موفق 
بـه اخـذ درجـه دکتـری در رشـته فلسـفه گردیـد. در طـول ایـن مـدت در 

دبیرسـتانها تدریـس می کـرد و مدتـی نیز مدرس حـوزه بود.
شـهید مفـح در ۲7 آذر ۱۳۵۸ هنـگام ورود بـه دانشـگاه تهـران توسـط 

گـروه فرقـان ترور شـد
 او همـراه بـا درس و بحـث بـه منبرهـا می رفـت و سـخنرانی می کـرد. 
مقـاالت متعـددی در روزنامه ها و مجات اسـامی علیـه حکومت پهلوی به 
رشـته تحریـر درمـی آورد و بـه جذب دانشـجویان و طـاب می پرداخت. به 
شـهرهای مختلـف ایـران از جمله: آبادان، اهواز، خرمشـهر، کرمـان، اصفهان، 
یـزد و شـیراز مسـافرت می کـرد. در جلسـات سـخنرانی چنـد هـزار نفری 
شـرکت می جسـت و علیـه حکومـت پهلوی سـخنرانی می کـرد. به خاطر 
فعالیت هـای سیاسـی و مخالفـت بـا حکومـت پهلـوی وی را بـه زاهـدان 
تبعیـد کردنـد و از ورود به اسـتان خوزسـتان ممنوعش سـاختند. در سـال 
۴۸ پـس از آزادی بـه تهـران آمـد و در دانشـکده الهیـات و معارف اسـامی 
دانشـگاه تهـران، دانشـگاه تهـران، همـگام بـا مرتضـی مطهری بـه تدریس 

پرداخت.
وی در ۲7 آذر ۱۳۵۸ هنـگام ورود بـه دانشـگاه تهران توسـط گروه فرقان 
هـدف گلولـه قـرار گرفت و به همـراه دو محافظـش جواد بهمنـی و اصغر 
نعمتـی در مقابـل دانشـکده الهیات دانشـگاه تهـران با رگبار گلوله کشـته 

. شد
 حـوزه هـای علمیـه در جامعـه دینـی و نظـام مـا دارای جایگاهی بس 
مهـم و واال هسـتند. نقـش حـوزه هـا در حرکت اسـامی و تربیـت جامعه 
بسـیار حسـاس و سرنوشـت سـاز اسـت. با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب 
کشـورمان در مـی یابیـم کـه عالمـان دینـی همـواره سرپرسـتی و هدایت 
جامعـه را بـر عهـده داشـته و در حـوادث و بـه ویـژه مبـارزات مـردم علیـه 
طاغـوت و حکومـت هـای جائـز زمـان خویـش، پیشـاپیش مردم بـه قیام 
برخاسـته اند. با پیروزی انقاب و تشـکیل حکومت اسـامی، و پدید آمدن 
افـق هـای تازه، مسـئولیت سـنگین تـری بر عهـده حوزویـان قـرار گرفته 

است.
 دانشـگاه همـواره جایگاه آمـوزش و کاوش در حوزه اندیشـه های علمی 
بـوده اسـت و رسـالت بلنـد آنان سـوق دادن جامعـه به سـوی مقاصد بلند 
فرهنگـی و اجتماعـی اسـت. دانشـگاهیان بـه عنوان روشـن فکرانـی که از 
افـق باالتـری به جامعه می نگرند، می توانند در پیشـبرد جامعه به سـوی 

رشـد و تعالی نقش بسـیار مهمی ایفـا نمایند.
 در نظـام گذشـته تاش های بسـیاری بـرای منزوی کـردن روحانیت و 
از سـوی دیگـر غربی کردن کشـور و نهادهـای فرهنگی و آموزشـی، به ویژه 
دانشـگاه هـا، صـورت پذیرفـت. با پیـروزی انقـاب و در سـایه رهبـری امام 
رحمه الل دو قشـر روحانی و دانشـجو برای پیروزی انقاب اسـامی پیشگام 
گردیدنـد. روحانی و دانشـجو با درک موقعیت حسـاس و مهم خود همواره 
نقـش خود را در انقاب حفظ کردند و پیشـاپیش سـایر اقشـار برای ایفای 
مسـئولیت هـای خویـش وارد عمل شـده اند. بـه دلیل اهمیـت نقش این 
دو قشـر در هدایـت جامعـه اسـت کـه وحـدت میان آنهـا همواره مـّد نظر 
امـام راحـل رحمـه الل و مقام معظـم رهبری)مدظله العالی( بوده و هسـت.

وحـدت حـوزه و دانشـگاه راه برد اساسـی امـام خمینی رحمـه الل برای 
تحقـق اسـام ناب محمدی اسـت و بـدون این وحدت، انقاب اسـامی کم 
فـروغ اسـت. هم چنین وحدت و همـکاری این دو پایـگاه فکریـ  فرهنگی 
جامعـه، بـرای حفـظ فرهنگی اصیـل، در مقابل هجـوم ارزش هـای غربی، 
ضـروری مـی باشـد. وحـدت و همـکاری میان ایـن دو نهاد، نه یـک وحدت 
فیزیکـی و شـکلی، بلکـه تقارب و یکی شـدن در مبانی معرفت شـناختی، 
ارزش هـای فرهنگـی و دغدغـه ها و حساسـیت های سیاسـیـ  اجتماعی 
اسـت؛ و همیـن حالـت اسـت کـه هـر یـک از ایـن دو قشـر را در جایـگاه 

واقعی خـود قرار داده اسـت.
منابع: 

درآمـدی بـر وحـدت حـوزه و دانشـگاه - تالیـف محمـد محمدرضایی- 
نشـر صبـح میثاق - قـم  سـال ۱۳۸۲

پس از پیروزی شـکوهمند انقاب اسـامی، به منظور گسـترش فرهنگ 
»پژوهـش« درجامعـه وارج نهادن به مقام شـامخ »پژوهشـگران«، آذر از سـوی 

»شـورای فرهنـگ عمومی« کشـور به نـام »روز پژوهش« نامگذاری شـد. 
علـت نامگـذاری چنیـن روزی این اسـت که در ایـن روز، مـردم با اهمیت 
پژوهـش، نقـش، جایـگاه و تأثیـر آن در اداره سـازمان ها، اداره کشـور و جامعه 
و بهبـود وضع زندگی شـهروندان آشـنایی بیشـتری پیـدا کننـد و از زاویه ای 
دیگـر در جریـان کارکرد مؤسسـات، سـازمان ها و مجموعه هایـی که ماهیت 
وظایفشـان، پژوهشـی اسـت قـرار گیرنـد. ایـن روز هم چنین فرصتی اسـت 
تـا مـردم و دوسـتداران علـم و پژوهش با یکدیگر بـه تعامل بپردازنـد و مردم 
بیشـتر در جریان فعالیت های پژوهشـی انجام شـده در بخش های گوناگون 

کشـور قرار گیرند.
۱ـ  پژوهش چیست و پژوهشگر کیست؟

در دنیـای امـروز، دانایی یکی از محور ها و شـاخص های اصلی پیشـرفت 
و تعالـی هـر جامعـه بـه شـمار مـی رود. سـنجش سـطح دانایی بـه میزان 
تولیـد و مصـرف اطاعـات و گسـترش دانایی به دسترسـی سـریع و آسـان 
بـه منابـع علمـی موثق وابسـته اسـت. دانسـته های ما یـا با مطالعـه منابع 
اطاعاتـی موجـود و یـا بنـا بـه پژوهش هایی کـه خود انجـام می دهیـم، به 

می آید. دسـت 
اگـر ایـن دانسـته ها بـر پایـه نتایـج پژوهش هـای قبلـی باشـد، در واقع 
بـه مصـرف اطاعـات پرداخته ایـم و اگر مبتنـی بر مشـاهدات و تحلیل های 
جـاری باشـد، تاش ما بـه تولید اطاعات منجر شـده اسـت؛ بنابراین، منبع 
اصلـی تولیـد اطاعات و دانـش جدید در واقع حاصل فعالیت های پژوهشـی 
اسـت کـه انجـام می گیـرد. پژوهـش در هـر موضـوع، به هـر گونـه و در هر 
سـطحی که انجام شـود، تاشـی منسـجم و نظام مند در راسـتای توسـعه 
دانـش موجـود دربـاره موضوع هایی اسـت کـه با آنها سـروکار داریـم. پژوهش 
کوششـی اسـت برای یافتن بهتریـن راهکار های ممکن برای حل مشـکات 

موجـود در عرصه هـای زندگی.
همچنیـن، پژوهـش فعالیتـی منسـجم بـرای رسـیدن بـه  شـناختی 
روشـن تر از مفاهیـم پیرامـون ماسـت. در مجمـوع پژوهـش راهـی بـرای 

به مناسبت ۲۷آذرماه
 روز وحدت حوزه و دانشگاه 

ضرورت و اهميت پژوهش و 
جایگاه آن در جامعه

ادامه در صفحه  ۲ ادامه در صفحه  ۳

تالش ارتش رسانه ای آمریکا 
برای مصادره ۱۶ آذر رسوا شد
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فرازی از وصيت نامه شهدااهم بازديد و ديدارهاي مردمي  نماينده ولي فقيه   در آذربايجان شرقي در هفته جاری

 ميز خدمت اداره کل ثبت اسناد ،ثبت احوال وپست استان در پيش از
 خطبه های نمازجمعه در مصلی اعظم حضرت امام ره تبريز

تالش ارتش رسانه ای آمریکا 
برای مصادره ۱۶ آذر رسوا شد

اعتراضات صنفی خودشـان، اظهار داشـتند: این اظهارات با رفتار آن ها 
در مقابـل آشـوب های ایران نشـان مـی دهد که یک اسـتاندارد دوگانه 

را در ایـن زمینـه در پیـش گرفتـه اند که باید تبیین شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی همچنیـن با اشـاره به 
روز جهانـی خـاک، گفتنـد: خاک یکـی از منابع طبیعـی و مهمترین 
زیربنـای تمـدن هر کشـوری بوده و مسـیر پیشـرفت از خـاک فراهم 
مـی شـود بـرای تشـکیل یک سـانتی متر خاک حـدود ۱۰۰ سـال یا 

حتی هـزار سـال زمان الزم اسـت.
امـام جمعـه تبریز با تاکید بر حفاظت از خاک حاصلخیز از سـوی 
سـازمان جهادکشـاورزی، ادامـه دادند: از سـالیان گذشـته اسـتفاده بی 
رویـه و نامناسـب از منابـع خـاک و آب موجـب از بیـن رفتـن خـاک 
حاصلخیـز در دنیـا و ایـران شـده و زندگـی میلیاردهـا نفر بـه صورت 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم وابسـته به خاک است.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز با اشـاره بـه فوت اسـتاد »اسـفندیار 
قـره باغـی«، یـادآوری کردند: جامعه هنری و هنردوسـت ایـران، صدای 
مانـدگار انقـاب و بزرگمـردی از تبـار فرهنگ و هنر را برای همیشـه از 
دسـت داد و ایـن اسـتاد موسـیقی و آواز را نسـل های دیـروز و امروز با 

آواز و سـرودهایی کـه مضـون جنـگ و انقاب دارد می شناسـند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی  با بیان اینکه آواز و آهنگ 
حماسـی »آمریـکا آمریـکا مـرگ بـه نیرنگ تـو« ایـن اسـتاد در جان 
همـه آزادیخواهـان و استکبارسـتیزان وطن پرسـت نشسـت و ماندگار 
شـد، گفتنـد: »قـره باغـی« نامی بـزرگ و جریـان سـاز در عرصه هنر 
انقـاب اسـت کـه با طنیـن پرشـکوه خـود بـر وادی موسـیقی ایران 
و دفـاع مقـدس در مهمتریـن و عظیم تریـن رویدادهای تاریخ کشـور 

نقشـی بی بدیل داشـت.
خطیـب جمعـه تبریـز  بـا اشـاره بـه سـوابق کاری و مسـئولیت 
هـای اسـتاد قره باغـی، افزودند: این چهره شـاخص موسـیقی کشـور 
خواننـدگان و موسـیقی دانـان بسـیاری را تربیـت و تقدیـم جامعـه 

موسـیقی ایـران کرده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی اظهـار داشـتند:نام این 
اسـتاد در کنـار نـام بـزرگان موسـیقی برای همیشـه بر تارک سـپیده 

فرهنـگ پربـار موسـیقایی این سـرزمین خواهد درخشـید.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان تاکیـد کردنـد: نـام این 
اسـتاد در کنـار نـام بـزرگان موسـیقی برای همیشـه بر تارک سـپیده 

فرهنـگ پربـار موسـیقایی این سـرزمین خواهد درخشـید.

فاینانس 500 ميليون یورویی
 برای انتقال آب ارس به تبریز

خبرنگار آدینه تبریز:
رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی از فاینانــس ۵۰۰ میلیــون 

ــرای انتقــال آب ارس بــه تبریــز خبــر داد. ــی ب یوروی
دکتــر مهــدی اســماعیلی، رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجان شــرقی 
در ســخنرانی پیــش از خطبــه نمــاز عبــادی و  سیاســی جمعــه تبریــز کــه 
بــا حضــور پرشــکوه نمازگــزاران در مصــای اعظــم امــام خمینــی)ره( تبریــز 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: دهــم آذرماه ســالروز شــهادت آیت الل ســید حســن 

ــد.  ــه عنــوان  روز مجلــس نامیده ان مــدرس اســت کــه آن روز را ب
وی در تشــریح عملکــرد مجلــس یازدهــم، گفــت: از جملــه رمــوز پیــروزی 
ــای انقــاب و  ــردم در صحنه ه ــگ م ــان، حضــور پررن انقــاب اســامی، ایم

ــود.  ــر حضــرت امــام رحمــت الل ب ــری بی نظی رهب
ــت  ــه صراح ــا ب ــتان و ی ــدگان اس ــع نماین ــه داد: مجم ــماعیلی ادام اس
می تــوان گفــت کــه کل نماینــدگان مجلــس کــه بــه عنــوان مغــز متفکــر 
برنامه ریــزی کشــور هســتند، دغدغــه رســیدن نظــام بــه آرمان هــا و حمایــت 
از محرومــان و دســت گرفتــن از آنهــا را دارنــد؛ بــه عبــارت دیگــر قانون هــای 

بســیار خوبــی در ایــن خصــوص نوشــته شــده اســت. 
ــری،  ــر رهب ــد نظ ــت کشــور و م ــر اولوی ــال حاض ــح داد: در ح وی توضی
اقتصــاد اســت؛ مجلــس نیــز رویکــرد مهــم خــود را اقتصــاد و ســر و ســامان 

دادن  بــه اقتصــاد ناپایــدار اســت. 
رئیــس مجمــع نمایندگان اســتان بــه چند مصوبــه مهم مجلــس یازدهم 
در خصــوص اقتصــاد کشــور اشــاره کــرد: سروســامان دادن بــه قوانیــن کهنه 
از جملــه قانــون صــدور مجــوز کســب و کار کــه منجــر بــه قطــع دســت 
رانت خــواران و از بیــن رفتــن امضاهــای طایــی شــد، تصویــب قانــون جهش 
مســکن و تصویــب ۴ میلیــون مســکن در چهــار ســال، تصویــب مالیــات 
ســنگین بــرای افــرادی کــه بــازار مســکن را خــراب کــرده بودنــد، اختصــاص 
۱۹ هــزار میلیــارد تومــان بــرای محرومیــت زدایی در ســال گذشــته و افزایش 
۵ هــزار میلیــاردی ایــن بودجــه در ســال جــاری، تصویــب جایــگاه رتبه بندی 
معلمــان بعــد از ۱۲ ســال تعلیــق، ســاماندهی صنعــت خــودرو متناســب با 
درخواســت ها و ایمنــی جهانــی از جملــه قوانیــن مصــوب شــده در مجلس 

ــت. یازدهم اس
ــی  ــم ول ــت می کنی ــی حمای ــد داخل ــا از تولی ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
تولیدکننــدگان را مکلــف به تولید در ســطح اســتانداردهای جهانــی کرده ایم، 
ــن  ــاژ از روی ای ــا مونت ــا ب ــم ت ــدود می خواهی ــا واردات مح ــه ب ــزود: البت اف
خودروهــا، خودروهــای ایمنــی و مناســب در ســطح جهانــی تولیــد کنیــم. 
نماینــده مــردم میانــه در مجلــس شــورای اســامی در خصــوص مســائل 
اســتان مجمــع نمایندگان اســتان گفت: مجمع نمایندگان اســتان متشــکل 
از ۱۹ نماینــده اســت کــه چندیــن موضــوع مهم اســتانی را احصــا و پیگیری 

می کننــد کــه از آنهــا می تــوان بــه موضــوع آب آشــامیدنی اشــاره کــرد. 
وی افــزود: موضــوع انتقــال آب ارس بــه تبریــز کــه چندیــن ســال بــود بــه 
حق آبــه خــود نرســیده بودیــم ولــی بــا هماهنگــی و پیگیری تا ســه ســال و 
نیــم ایــن امــر محقق خواهد شــد بــه طوریکــه ۵۰۰ میلیــون یــورو فاینانس 

آمــده و کار بــه پیمانکار ســپرده شــده اســت. 
وی اولویــت مهــم دیگــر اســتان را توجــه بــه دریاچــه ارومیــه برشــمرد و 
گفــت: حــدود ۳۰۰ میلیــارد تومــان بودجــه بــر ایــن موضوع اختصــاص یافته  

ست. ا
ــن  ــوع راه آه ــرد: موض ــس خاطرنشــان ک ــه در مجل ــردم میان ــده م نماین
میانــه بــه تبریــز نیــز در روزهــای پایانــی اســت و جــزو اولویــت مهم اســتان 

ــید.  ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــک ب ــده نزدی ــه در آین ــد ک می باش

ادامه از صفحه اول

آيين افتتاح پايگاه بســيج شــهيد محمد تجال در مسجد قيزللی بازار تبريز 
با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

آيين عمامه گذاری طالب مدرســه علوم دينی جامعه المصطفی واحد 
تبريز با  حضور  و ســخنرانی حجت االســالم و المسلمين عباسی رئيس 

جامعه المصطفی العاميه و نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

ديدار اعضای کميســيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار ســردار جاللی رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

همزمان با سالروز والدت حضرت زينب )س( روز پرستار نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز با حضور در يکی از بيمارستان های تبريز 

اين روز را به  پرستاران تبريک گفتند

ديدار نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز با اصناف 
و کسبه بازار بزرگ  تبريز

همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت زينب مراسم جشن 
ستاد توسعه و بازسازی عتبات عاليات آذربايجان شرقی با حضور  و 

سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز 

همايش تجليل از همسران، مادران ، خواهران و دختران شهدا با 
حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

مجمع ساالنه بسيج آذربايجان شرقی با حضور و 
سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

نشست ائمه جمعه شهرهای آذربايجان شرقی با نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار جمعی از اعضای انجمن صنفی ناشران آذربايجان شرقی با نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز 
در جلسه شورای اداری آذربايجان شرقی با حضور آقای مرتضوی وزير 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی



از خجســته ترین پیامدهای انقاب اســامی، وحدت حوزه و 
دانشــگاه است. طرح مسئله وحدت حوزه و دانشگاه را می توان از 
آثار انقاب فرهنگی دانســت که با بهره گیری از رهنمودهای امام 
خمینی رحمه الل در ســال ۵۹ آغاز گردید. انقاب فرهنگی هم 
چنــان که حضرت امام رحمه الل در پیام نوروزی ســال ۵۹ اعام 
فرمود، گسترش پژوهش های علمی و معارف بلند و عمیق اسام 
را به عنوان هدف اصلی دنبال می نمود. این آرمان بلند، دانشــگاه 
و حوزه را برای تاش مشــترک به ســوی هم کشاند و در فضای 
سیاسی آن زمان، باب مشارکت و وحدت حوزه و دانشگاه را بازکرد.

سالروز وحدت حوزه و دانشگاه:
بیســت و هفتم آذرماه، یادآور عروج سرِخ مجاهدی خستگی 
ناپذیر و عالمی ربانی، آیت الّل مفتح، است که از پیشروان اندیشه 
وحدت حوزه و دانشــگاه بود. این شــهید واالمقــام در راه تحقق 
این اندیشــه و آرمان بلند که از اندیشه بلند امام راحل رحمه الل 
برخاســته بود، تاش های بی وقفه ای انجام داد. به پاس فعالیت 
های چشم گیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه 
لزوم ارتباط، همکاری و هم فکری این دو قشــر اندیشمند، روز ۲7 
آذرـ  که ســالروز شــهادت دکتر مفتح نیز می باشدـ  روز وحدت 

حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است.
یادی از شهید مفتح

شــهید مفتح اندیشــمندی بزرگ و عالمی متعهد بود. وی از 
محضر بزرگانی چون ســیدمحمد حجت کــوه کمری، بروجردی، 
سیدمحمد محقق)داماد(، عامه طباطبایی و امام خمینی رحمه 
الل بهره برد و خود مدرّســی بزرگ در حوزه گردید. آیت الّل مفتح 
در حالی که در شــهر قم به عنوان استادی بزرگ مطرح بود، پا به 
عرصه دانشگاه گذاشت. او همان گونه که در حوزه به درجه اجتهاد 
رســیده بود، در دانشگاه نیز موفق به اخذ درجه دکتری شد. دکتر 
مفتح پس از گذراندن دوره دانشــگاه، عاوه بر تدریس در حوزه به 

تدریس در دبیرستان های شهر مقدس قم پرداخت.
جایگاه حوزه علمیه

حوزه های علمیه در جامعه دینی و نظام ما دارای جایگاهی بس 
مهم و واال هستند. نقش حوزه ها در حرکت اسامی و تربیت جامعه 
بسیار حساس و سرنوشت ساز است. با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب 
کشورمان در می یابیم که عالمان دینی همواره سرپرستی و هدایت 
جامعه را بر عهده داشــته و در حوادث و به ویژه مبارزات مردم علیه 
طاغوت و حکومت های جائز زمان خویش، پیشاپیش مردم به قیام 
برخاســته اند. با پیروزی انقاب و تشکیل حکومت اسامی، و پدید 
آمدن افق های تازه، مســئولیت سنگین تری بر عهده حوزویان قرار 

گرفته است.
جایگاه دانشگاه

دانشــگاه همواره جایگاه آموزش و کاوش در حوزه اندیشه های 
علمی بوده اســت و رسالت بلند آنان ســوق دادن جامعه به سوی 
مقاصد بلند فرهنگی و اجتماعی است. دانشگاهیان به عنوان روشن 
فکرانی که از افق باالتری به جامعه می نگرند، می توانند در پیشبرد 

جامعه به سوی رشد و تعالی نقش بسیار مهمی ایفا نمایند.
نقش خطیر روحانی و دانشجو

در نظــام گذشــته تاش های بســیاری برای منــزوی کردن 
روحانیت و از ســوی دیگر غربی کردن کشور و نهادهای فرهنگی 
و آموزشــی، به ویژه دانشگاه ها، صورت پذیرفت. با پیروزی انقاب 
و در ســایه رهبری امام رحمه الل دو قشر روحانی و دانشجو برای 
پیروزی انقاب اسامی پیشگام گردیدند. روحانی و دانشجو با درک 
موقعیت حساس و مهم خود همواره نقش خود را در انقاب حفظ 
کردند و پیشاپیش سایر اقشار برای ایفای مسئولیت های خویش 
وارد عمل شــده اند. به دلیل اهمیت نقش این دو قشر در هدایت 
جامعه است که وحدت میان آنها همواره مّد نظر امام راحل رحمه 

الل و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بوده و هست.
وحدت حوزه و دانشگاه در کالم امام رحمه اهلل

امام خمینــی رحمه الل ، رهبر کبیر انقــاب، درباره ضرورت 
وحدت حوزه و دانشگاه در بیاناتی فرموده اند:»امروز یکی از ضروری 
ترین تشکل ها بسیج دانشــجو و طلبه است. طاب علوم دینی 
و دانشــجویان دانشــگاه ها باید با تمام توان خود در مراکزشان از 
انقاب و اســام دفاع کنند. فرزندان بســیجی ام در این دو مرکز، 
پاسدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقی نه غربی باشند، امروز دانشگاه 

و حوزه از هر محلی بیشتر به اتحاد و یگانگی احتیاج دارند«.
همکاری در راه تحقق اسالم ناب

وحدت حوزه و دانشــگاه راه برد اساسی امام خمینی رحمه الل 
برای تحقق اســام ناب محمدی است و بدون این وحدت، انقاب 
اسامی کم فروغ است. هم چنین وحدت و همکاری این دو پایگاه 
فکــریـ  فرهنگی جامعه، برای حفــظ فرهنگی اصیل، در مقابل 
هجوم ارزش های غربی، ضروری می باشد. وحدت و همکاری میان 
این دو نهاد، نه یک وحدت فیزیکی و شــکلی، بلکه تقارب و یکی 
شدن در مبانی معرفت شناختی، ارزش های فرهنگی و دغدغه ها 
و حساسیت های سیاسی ـ اجتماعی است؛ و همین حالت است 
که هر یک از این دو قشر را در جایگاه واقعی خود قرار داده است.

دشمنان وحدت اسالمی
اگرچه در راه وحدت حوزه و دانشگاه تاش های بسیاری صورت 

گرفته، اما کارشــکنی های متعددی نیز در راه مقابله با این هدف 
شکل گرفته است. 

بدون شک هستند کسانی که می خواهند بار دیگر بین این
دو مرکِز ارزشــمند و میان این دو قشــر مهم و تأثیرگذار جدایی 
افکنند. کسانی که دشمنان نظام اسامی را می شناسند نباید اجازه 
دهند تا غبار کدورت، فضای آکنده از مهر و و جّو و سالم علمی کشور 
را تیره و بیمار ســازد. روز وحدت حوزه و دانشگاه فرصت خوبی است 
برای طرح مجّدد و عالمانه این موضوع و آسیب شناسی و آفت زدایی 
از این شــجره طیبه و تحکیم یکی از بزرگ ترین آرمان های انقاب 

اسامی است.
دشمنان وحدت در کالم حضرت امام خمینی رحمه اهلل

بنیان گذار انقاب اســامی ـ که همیشــه با نگاهی ژرف به 
مســائل می نگریستـ  جدایی حوزه و دانشگاه را توطئه استکبار 
می دانســت. ایشان در ســخنانی فرموده اند:»حاال که می بینند 
یک تحولی پیدا شــده اســت، ]و ]دانشگاهی متمایل شده است 
به روحانی، ]و ]روحانی متمایل شده است به دانشگاهی ]و ]باهم 
هستند و می خواهند باهم کشور خودشان را به پیش ببرند، حاال 
شیاطین بیشتر در فکر هستند که روحانی را از یک طرف بکوبند 
و دانشــگاهی را از یک طرف و فساد کنند بین این دو تا ... چشم 
هایتان را باید خیلی بازکنید. در این زمان چشــم و گوش ها باید 
خیلی باز باشد که یک وقت می بینید از داخل خود دانشگاه و از 
داخل خود فیضیه شما را به فساد می کشانند، شما رابه تفرقه می 
کشــانند. اینهایی که نمی خواهند این کشور یک کشور صحیح 
و ســالم باشد و ارباب های آنها که از اول هم نمی خواستند، نمی 
توانند ببینند که شما باهم مجتمع شدید و می خواهید باهم کار 
کنید ... آنها در صدد این هستند که نگذارند شماها باهم باشید«.

موانع وحدت
شاید نخستین مانع در راه وحدت حوزه و دانشگاه عدم وضوح و 
تبیین دقیق مفهوم آن نزد طرفین باشــد. به نظر می رسد که این 
موضوع به صورت جدی بررسی نشده و در عوض، برخی نتایج علمی 
و احتمالی این وحدت در زمینه های مختلف مورد تأکید بوده است. 
نبــوِد همدلی و خوش بینی متقابل نیز می تواند مانع دیگری در 
راه وحدت حوزه و دانشــگاه به شمار آید. موِضع گیری ها و سخنان 
غیردوستانه برخی از طرفین به تدریج همدلی و خوش بینی متقابل 
را گم رنگ ســاخته و می ســازد. یکی دیگر از موانع وحدت، عدم 
شــناخت دقیق از خصوصیات و توانایــی های خود و طرف مقابل 
اســت. هر کدام از این موارد خود نیازمند بررسی جداگانه و دقیق 
است تا موانع وحدت و همدلی این دو قشر فرهیخته از میان رفته و 

پیوندهای دوستی و اتحاد، مستحکم تر گردد.
زمینه های وحدت

برای همکاری حوزه و دانشــگاه زمینه های گسترده ای وجود 
دارد که به چند مورد اشــاره می کنیــم. یکی از ملموس ترین و 
عینی ترین زمینه های تقارب و همکاری این دو نهاد اتخاذ شیوه 
های مشــترک آموزشیـ  پژوهشی است. تبادل اطاعات، تشکیل 
شبکه های مشــترک پژوهشی ـ اطاع رســانی، مبادله استاد و 
مدرّس و نیز ایجاد ارتباط سیاســی ـ فرهنگی می تواند ســهم 

بسزایی در همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشد.
وحدت حوزه و دانشگاه در کالم مقام رهبری

مقام معظم رهبری)دام عزه(، راه کارهای وحدت حوزه و دانشگاه 
را این چنین تبین کرده اند:»در نظام اســامی، علم و دین پابه پا 
باید حرکت کند. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و 
دانشگاه معنایش این نیست که حتما بایستی تخصص های حوزه 
ای در دانشگاه و تخصص های دانشگاهی در حوزه دنبال بشود نه، 
لزومی ندارد. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل و خوش بین باشند 
و به هم کمک بکنند و با یکدیگر همکاری نمایند، دو شــعبه از 
یک مؤّسسه علم و دین هستند. این مؤسسه دو شعبه دارد: یک 
شــعبه، حوزه های علمیه و شــعبه دیگر، دانشگاه ها هستند ... 
طاب و دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند، با یکدیگر آشنا و مرتبط 
باشند، احســاس بیگانگی نکنند. احساس خویشاوندی و برادری 
را حفظ کنند و روحانیون در دانشــگاه ها عمًا کوشش کنند که 
نمونــه های کامــل عالم دین و طلبه علوم دینــی را به طاب و 
دانشــجویان و دانشــگاهیان ارایه بدهند و نشان دهند که هر دو، 
نسبت به یکدیگر، با حساســیت مثبت و با عاقه همکاری می 
کنند. این، همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه است. البته برای این 

کار باید برنامه ریزی و سازمان دهی بشود«.
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اهميت وحدت حوزه ودانشگاه 
درانقالب اسالمی   

حجت االسالم سيد داود روحانی حسينی

ضرورت و اهميت پژوهش و جایگاه آن 
در جامعه

گسـترش مرزهـای دانـش و گشـودن افق هـای تـازه بـرای آینـدگان اسـت. 
شـخصی کـه به شـیوه های گوناگون پژوهـش می  کند، پژوهشـگر )محقق( 
نامیـده می شـود. پژوهشـگر فـردی اسـت که بـا روش های علمـی، در صدد 
رسـیدن به  شـناختی تازه از مسـائل و مفاهیم گوناگون اسـت. او با استفاده 
از ابزارهـای گوناگـون بـه مشـاهده دقیق تـر و عمیق تر پدیده هـای پیرامون 
خـود می پـردازد. پژوهشـگر با نگاهی نقادانه و موشـکافانه بـه پیرامون خود 
می نگـرد و بـرای رفـع مشـکات جامعـه و ارائه بهتریـن راهکارهـای عملی، 

اطاعـات موثقـی در اختیـار متولیـان امور می گـذارد.
آنچه در همه تعاریف فوق مشـترک اسـت، سـه ویژگی اسـت که عبارت 

از: است 
فراینـدی بـودن پژوهش، نظم و اسـتمرار در انجام فعالیت و هدف نهایی 
کـه کشـف حقیقت یـا افزایش آگاهی اسـت. ویژگی سـوم بـه خوبی هدف 
غایـی هـر فعالیـت پژوهشـی و جهـت آن را مشـخص می کنـد. پژوهـش 
می بایـد بـا هـدف« کشـف حقیقـت »صـورت پذیـرد و در صورتی کـه این 

هـدف تحقق نیابد، کار پژوهشـی ابتر اسـت.
۲ـ  رویکرد پژوهشی چگونه رویکردی است؟

موفقیـت و توسـعه پژوهـش در هـر جامعـه نیازمنـد گسـترش رویکرد 
پژوهشـی )پژوهـش مـدار( در آن جامعـه اسـت. منظـور از رویکرد پژوهشـی 
نگاهـی مبتنـی بر پژوهش نسـبت بـه موضوع هـای گوناگون اسـت. در این 
نـوع نـگاه پیـش از هـر تصمیم مهم بـه یافته هـای پژوهش هـای قبلی که 
بـه موضـوع تصمیم گیـری ارتبـاط دارد، توجـه می شـود. بـه بیان دیگـر، در 
رویکـرد پژوهش مـدار از یافته هـای پژوهش هـای قبلـی بـرای بهبـود وضـع 
موجـود اسـتفاده موثـری بـه عمـل می آیـد. کسـانی کـه در فعالیت هـای 
خـود رویکـردی پژوهشـی دارنـد، پیـش از هـر گونـه تصمیـم بـه مطالعه 
وضعیـت موجـود پرداختـه و با تجزیه و تحلیل مشـاهدات خـود به بهترین 
راهکار هـا می اندیشـند. همچنیـن، آنان تاش می کنند تا از نتایج آثار سـایر 
پژوهشـگران نیز به نحو شایسـته ای بهره گیرند؛ بنابراین، رویکرد پژوهشـی 
بـه قشـر یا گـروه خاصی محدود نشـده و زمانی سرچشـمه اثـر خواهد بود 

کـه در سـطوح و امـور گوناگون جامعه تسـری یافته باشـد.
۳ـ  اهمیت و ضرورت پژوهش در چیست؟

نوع و سـطح فعالیت های پژوهشـی یکی از شـاخص های اصلی توسـعه 
و پیشـرفت محسـوب می شـود. موفقیـت در تمـام فعالیت هـای مربوط به 
توسـعه صنایع، کشـاورزی، خدمات و... به گونه ای به گسـترش فعالیت های 
پژوهشـی بسـتگی دارد. در واقـع پژوهـش یکـی از محورهای مهمی اسـت 
کـه ضامـن پیشـرفت و توسـعه پایـدار در هر کشـور به شـمار می آیـد. اگر 
پژوهشـی نشـود، دانش بشـری افزایش نخواهد یافت و دچار سـکون و رکود 
خواهـد شـد. بـدون انجام پژوهش امور آموزشـی نیـز از پویایی و نشـاط الزم 
نیـز برخـوردار نخواهد بود. همه آنچه به عنوان پیشـرفت علـوم در دوره های 
گوناگـون تاریـخ می شناسـیم، حاصل تـاش افرادی اسـت کـه در کار خود 
رویکـردی پژوهشـی داشـته اند و ذهـن پرسشگرشـان همواره محرکـی برای 

فعالیت هـای پژوهشـی آنان بوده اسـت.
۴ـ  انواع اصلی و روش های معمول پژوهشی چیست؟

پژوهش هـای موجود را می تـوان بر پایه معیارهای متعددی دسـته بندی 
کـرد؛ مثـا بر پایه چگونگی به کار بسـتن نتایـج پژوهش ها می تـوان آن ها 
را بـه دو دسـته »کاربـردی« و »بنیـادی« تقسـیم کـرد. نتایـج پژوهش های 
کاربـردی در کوتـاه مـدت و برای رفع مشـکات موجود قابل اسـتفاده اسـت. 
بـه بیـان دیگـر، پژوهش هـای کاربردی درح ل مسـائل جاری مفید هسـتند 
و از ایـن روی بـا نـام »کاربـردی« شـناخته می شـوند. معمـوال نیاز بـه انجام 
پژوهش هـای کاربـردی زمانی احسـاس می شـود که روش هـا و اطاعاتی که 
در اختیـار داریـم، بـرای حـل برخی از مشـکات موجـود کافی نیسـت. در 
مقابـل، پژوهش هـای بنیـادی بـه توسـعه و تعمیـق مبانی علـوم مختلف 
کمـک کـرده و در دراز مدت امکان گسـترش مرزهای دانش بشـری را فراهم 

می آورنـد.
منابع:

۱ ـ پژوهـش، گام نخسـت حمایـت از تولیـد ملـی، علیرضـا غفـاری، 
کار شـناس اقتصـاد، اطاعات، چهارشـنبه ۲۳ فروردیـن ۱۳۹۱، شـماره ۲۵۲۸۵.

۲ـ  تصـور مـا از پژوهش، دکتر احـد فرامرز قراملکی، روزنامه رسـالت، ۲۱ 
/۳/ ۸۶، صفحه ۱۸، شـماره ۶۱۶۸.
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ما دانشجویان پای کار این نظام و 
انقالب ایستاده ایم

خبرنگار آدینه تبریز:
ریحانه  پوربخشــی مســئول بســیج دانشــجویی خواهــران دانشــگاه فرهنگیــان  در 
ســخنرانی پیــش از خطبــه هــای نمازجمعــه تبریــز با بیــان این کــه چند روزی اســت 
شــاهد حــوادث و ســر و صــدای عــده ای در کشــور هســتیم کــه جوانــان و مدافعــان 
امنیــت میهنمــان را بــه آرزوی دیرینــه شــان یعنــی شــهادت رســاندند؛ گفــت: پرچــم 
ایــن حکومــت در دســتان بــا صابــت فرزنــد زهــرا)س( یعنــی امــام خامنــه ای اســت و 
دشــمنان اســام بداننــد کــه ان شــالل این پرچــم با دســتان مبارک ایشــان  به دســتان 

پرنــور مهــدی موعــود )عــج( خواهد رســید.
ــت.  ــخ اس ــادآور تاری ــانزده آذر ی ــم، ش ــپری کردی ــاه را س ــانزدهم آذرم ــزود: ش وی اف
گرامی داشــت قیــام شــانزده آذر و شــهادت ســه دانشــجو در راه مقاومــت علیــه دخالت 
مســتکبران در سرنوشــت ملــت ایــران، نــه از جنــس شــادی و جشــن، کــه از جنــس 
ســوگ و حماســه اســت. ۱۶ آذر در اصــل بــرای مــا روزیســت سیاســی و تاریخیســت، 
روزی اســت کــه باطــل بــودن آمریــکا بــرای همه دانشــجویان آشــکار شــد. آری شــانزده 

آذر روز نیکســون ســتیزی و اســتکبار ســتیزی دانشــجویان ایرانــی اســت. 
پوربخشــی  افــزود: امــروز دانشــجویان مــا بایــد بداننــد کــه در تاریــخ کشورشــان چه 
گذشــته؛ اتفاقــات ایــن روز بــرای دانشــجویان، راهــی را تبییــن و روشــن مــی ســازد که 

دشــمن ســال هاســت در تــاش اســت تــا مــا را از ایــن راه منحــرف کنــد.
مســئول بســیج دانشــجویی خواهــران دانشــگاه فرهنگیــان ادامــه داد: ما دانشــجویان 
اعــام آمادگــی مــی کنیــم کــه در مهمتریــن عرصــه هــای نقــش آفرینــی کــه همانــا 
جهــاد تبییــن، گفتمــان ســازی آرمــان هــای انقاب، مســاله محــوری با تاکیــد بر گفت 
و گــو و تولیــد فکــر پیرامــون مســائل اساســی کشــور، پــای کار ایــن نظــام و انقابی که 
هــزاران شــهید ریشــه آن را آبیــاری کردند تاحتی وجبــی ازخاکمان ومهمتــرازآن اعتقادات 
انقابیمــان بــه دســت دشــمنان نیوفتــد و تغییرنکند ، هســتیم و بــا امامین تــا آخرین 
قطــره خــون خــود عهــد بســته ایم تــا پیگیر تحقــق آرمــان های بلنــد انقاب اســامی 

باشــیم و مانــع بــی تحرکــی در دانشــگاه ها شــویم.

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در هفته مبارزه با اعتياد و آسيب های اجتماعی

فرشته جعفری 
رشته فتو گرافيک از هنرستان

 دکتر مهدی اکبریه ناحيه پنج تبریز
هنر آموز : الهام مددی

ادامه از صفحه اول

خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

یک بام و دوهوای حقوق بشر غربی مضحک است
نماینــده مــردم آذربایجان شــرقی در مجلــس خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه 
ــژه  ــه وی ــر و ب ــوق بش ــه حق ــا در زمین ــوای غربی ه ــام  و دوه ــک ب ــه ی ــه ب مراغ
دسترســی آزاد بــه اطاعــات اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دوگانگــی مضحــک روز بــه 

ــود. ــا مشــخص می ش ــای آزاده دنی ــرای ملت ه روز بیشــتر ب
حجــت االســام و المســلمین محمدتقــی پورمحمــدی در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه شهرســتان مراغــه افــزود: وقتــی اغتشاشــگران ایــران دارایی هــای مــردم و 
امــوال عمومــی را آتــش می زننــد و مامــور انتظامــی را بــه شــهادت می رســانند، 
ــده می شــود؛ در  ــی خشــونت خوان ــانه های غرب ــان در رس ــا آن ــه ب ــه مقابل هرگون
حالــی کــه اعــزام ســه هزار نیــروی مســلح بــرای دســتگیری ۲۵ معتــرض در آلمان 

ــرد. ــام نمی گی ــل خشــونت بار ن عم
وی بــا بیــان اینکــه اغتشاشــگران در کشــورمان هنجارشــکنی کردند و قــرآن و 
مســجد بــه آتــش کشــیدند، اظهــار داشــت: آن عــده معــدود در آلمــان نه اســلحه 
بــه دســت گرفتنــد و نــه خشــونت کردنــد امــا نیروهــای امنیتــی آن کشــور بــا 

توهــم توطئــه و کودتــا بــه سراغشــان رفتند.
امــام جمعــه مراغــه اضافــه کــرد: اغتشاشــگران در ایــران طــی همیــن چندماه 
اخیــر بیــش از ۲7۰ انســان بی گنــاه را بــه شــهادت رســانده اند و بــا ایــن وجــود، 

غربی هــا در مــورد آنــان از حقــوق بشــر ســخن می گوینــد.
نماینــده مــردم آذربایجان شــرقی در مجلــس خبــرگان رهبری گفــت: مدعیان 
دروغیــن جریــان آزاد اطاعــات حتــی فعالیــت شــبکه ماهــواره ای و انگلیســی زبان 
ایــران بــا عنــوان »پــرس تــی وی« را هــم تحمــل نکردنــد تــا یــک بــام و دوهــوای 

آنــان بــار دیگــر بــه جهانیــان ثابت شــود.
ــت  ــی وی« را از فهرس ــرس ت ــی »پ ــا در حال ــه داد: غربی ه ــدی ادام پورمحم
ــق  ــان از طری ــد کــه خبرهــای ســاختگی آن ــواره ای حــذف کردن شــبکه های ماه

ــود. ــع می ش ــت و توزی ــا مدیری ــازی در کل دنی ــای مج ــواره و فض ماه
ــان را از  ــار« لبن ــبکه »المن ــن ش ــش از ای ــا پی ــه غربی ه ــان اینک ــا بی وی ب
فهرســت شــبکه های ماهــواره ای حــذف کــرده بودنــد، خطــاب بــه غربی هــا بیــان 
ــه اطاعــات نیســتید؟  ــه گفتــه خودتــان طرفــدار دسترســی آزاد ب کــرد: مگــر ب

ــد؟ ــذف می کنی ــو را ح ــبکه های حقیقت ج ــرا ش ــس چ پ
امــام جمعــه مراغــه همچنیــن بــه سیاســت گذاران رســانه های غربــی تصریح 
کــرد: چــرا ظلــم آمریــکا، اســراییل و دیگــر کشــورهای اســتکباری در منطقــه ما را 

ــد؟ ــانی نمی کنی اطاع رس
وی تاکیــد کــرد: حتــی در آمریــکا هــم خیلی هــا متوجــه هســتند کــه اخبار 

رســانه های غربــی علیــه ایــران ســاختگی و جعلــی اســت.
ــا دوگانگــی غربی هــا  امــام جمعــه مراغــه تاکیــد کــرد: راهــکار مقابلــه ب
ــر  ــاوه ب ــورمان ع ــت و کش ــدن اس ــد ش ــف، توانمن ــایل مختل ــورد مس در م
ــت  ــد تقوی ــز بای ــی و رســانه ای نی ــر علم ــی، در زمینه هــای دیگ حــوزه نظام

شــود.

تقویت روحیه مطالبه گری در بین دانشجویان ضروری است
ــن قشــر  ــری در بی ــه مطالبه گ ــت روحی ــر، گفــت: تقوی ــه اه ــام جمع ام
ــه  ــدار جامع ــر بی ــه دانشــجو قش ــرا ک ــم اســت چ ــیار مه دانشــجویان بس
ــده  ــد در حقیقــت جامعــه خــواب مان ــر ایــن قشــر خــواب بمان ــوده و اگ ب

اســت.
حجت االســام و المســلمین جواد حاجی زاده، افزود: قشــر دانشــجو بایســتی 
بــا آگاهــی نســبت بــه واقعیت هــای جامعــه، مطالبه گــری کنــد و در ایــن راســتا 
یکــی از ماهیــت هــای دانشــجویان سیاســی بــودن اســت ولــی نبایــد دانشــجو 

ــت زده باشد. سیاس
ــم دانشــجویان فاخرتریــن و آگاه تریــن قشــر جامعــه  ــا معتقدی وی گفــت: م
هســتند چراکــه پیشــرفت و توســعه کشــور را مرهــون قشــر دانشــجو می دانیــم.

حاجــی زاده در ادامــه افــزود: دانشــجویان در رژیــم پهلــوی مقابل سیاســت های 
ــاع از اســتقال  ــرای دف ــا وجــود خفقــان، ب ــی ایســتادند و ب انگلیســی و آمریکای

کشــور فریــاد زدنــد.
ــجویان در  ــکات دانش ــل مش ــتار ح ــن خواس ــر همچنی ــه اه ــام جمع ام
دانشــگاه های مختلــف شهرســتان اهــر از ســوی مدیــران دانشــگاه ها و مســئوالن 

شهرســتانی شــد.
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 25 آذر 1401 (
ایجــاد خــط مســتقیم بیــن واشــنگتن - بغــداد و کمــک  هــاي 

ــي ســازمان ســیا بــه عــراق )۱۳۶۵ش( اطاعات
رحلــت فقیــه فرزانــه آیــت  اللَّ »ســید محمدحســن میرجهانــي« 

)۱۳7۱ش(
روز پژوهش

کارخانه ذوب آهن، تولید فوالد را آغاز کرد)۱۳۵۱ش(
پیمــان دوســتي بیــن ایــران و ژاپــن بــه تصویــب مجلس رســید. 

)۱۳۱۸ ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) 22 جمادی االول 1444 (
ــورخ و  ــي« م ــي لَْخم ــي اندلس ــن عل ــداللَّ  ب ــت »عب درگذش

محــدث مشــهور قــرن ششــم)۵۴۲ق(
ــاد  ــن  زی ــدالل  ب ــپاهیان عبی ــا س ــورده ب ــن در عین ال ــرد توابی نب

)۶۵ ق(
وفــات آیــت  الل شــیخ محمدتقــی بهجــت ، خاتم العرفــا 

والمجتهدیــن)۱۴۳۰ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی

) 16 دسامبر 2022 (
محکومیــت »روژه گارودي« نویســنده فرانســوي در دادگاه پاریــس 

)۱۹۹۸م(
شکست »ناپلئون بُناپارت« در جنگ با روسیه )۱۸۱۲م(

روز ملي »بحرین«
ــزرگ  ــردار ب ــي« پادشــاه کشورگشــا و س ــد »اســکندر مقدون تول

ــي)۳۵۶ ق.م( یونان
ــپانیایي  ــنده اس ــوف و نویس ــانتایانا« فلیس ــورج س ــد »ج تول

)۱۸۶۳م(
ــابق  ــوروي س ــر ش ــاد جماهی ــتان« از اتح ــتقال »قزاقس روز اس

)۱۹۹۱م(

مصرف باقی مانده اموال عزاداری برای زائران اربعین
 مقـداری برنـج بـا نرخ دولتـی برای مراسـم محـرم و عزاداری 
امـام حسـین)علیه السـام( بـه هیئـت های مسـاجد داده شـده 
اسـت؛ آیـا مـی تـوان در ایـام اربعیـن بـرای زائرانی که بـه عراق 

مـی رونـد، آن را مصـرف کرد؟
جـواب: جایـز نیسـت و بایـد در همـان هیئـت هـای مسـاجد 

بـرای مراسـم محـرم و عـزاداری مصـرف گـردد.
 انصراف ناظر وقف پس از قبول

واقـف در وقفنامـه، متولـی و ناظـر را تعییـن کـرده اسـت؛ آیا 
ناظـر مـی توانـد پـس از قبـول نظـارت، آن را به دیگـری واگذار 

کنـد و یـا برای اجـرای نظـارت، وکیـل بگیرد؟
جـواب: بـه احتیـاط واجـب، جایـز نیسـت ناظـر پـس از قبول 
نظـارت، خـود را از نظارت عـزل کرده یا آن را بـه دیگری واگذار 
کنـد؛ امـا اگـر نظـارت منوط بـه نظر شـخصی ناظر نباشـد، می 

توانـد در عمـل بـه نظـارت، وکیل صالـح و امین، انتخـاب کند.
 خمس کمک هزینه تحصیلی

آیـا بـه کمـک هزینـه تحصیلـی کـه بـه دانشـجویان برخـی 
مقاطـع داده مـی شـود، خمس تعلـق می گیرد؟

جـواب: کمـک هزینه تحصیلی، خمـس ندارد؛ 
مگـر برای دانشـجویانی که اسـتخدام و بورسـیه 
شـده انـد و در زمـان تحصیـل، حقـوق دریافـت 

مـی کنند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

جنگ گسترده ترکيبی اخير نشانه ضعف و انفعال دشمن است

ــام  ــرقی و ام ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
جمعــه تبریز گفتند: جنگ گســترده و ترکیبی دشــمن 
نــه تنهــا حاکــی از تــوان و قــدرت او نیســت بلکه نشــانه 

ضعــف و انفعــال آنهــا اســت.
ــر  ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری  آدین
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی حضرت حجت 
ــی آل هاشــم در  ــید محمدعل ــلمین س االســام والمس
دیــدار تشــکل هــای دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز بــا تبییــن مولفــه هــای اصلــی جنــگ ترکیبــی 
ــی گفتنــد: دشــمن تــاش دارد زمینــه فروپاشــی  کنون
ــی، اســامی و  ــی و اله ــادی، اخاق ــری، اعتق ــی فک مبان
ــژه نســل جــوان را در ایــن  ــه وی ــران و ب ــی ملــت ای ایمان

جنــگ محقــق ســازد.
امــام جمعه تبریز اســتمرار تهاجــم اقتصــادی از طریق 
تشــدید تحریم هــا را دیگــر مولفه جنگ ترکیبی دشــمن 
دانســته و افزودنــد: تــاش بــرای کاهــش ارزش پــول ملــی، 
افزایــش تــورم و گرانــی و تحمیل و عهدشــکنی در برجام و 
ایجــاد موانــع متعدد بین المللــی در انتفاع اقتصــادی مردم 

ایــران از دیگــر برنامــه هــای ایــن جنگ اســت.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان گفتنــد: 
ــی،  ــای اجتماع ــل ه ــترش گس ــق و گس ــاد، تعمی ایج
فرهنگــی، قومیتــی، مذهبــی، زبانی، سیاســی به منظور 
فروپاشــی انســجام ملی، وحــدت توحیــدی و یکپارچگی 
و ایجــاد تشــتت و واگرائــی بیــن مــردم بــا صابــت ایــران 
بــزرگ رویکــرد دیگــری اســت که دشــمنان انقــاب در این 

جنــگ دنبــال میکنند.
ــای  ــه در آذربایجــان شــرقی، احی ــی فقی نماینــده ول
مجــدد و تطهیــر گــروه هــای تروریســتی منفــور و رانــده 
شــده ماننــد منافقین، کومله، ســلطنت طلبــان را بخش 
دیگــری از جنــگ ترکیبی دشــمنان توصیف کــرد و ادامه 
دادنــد: حمایــت حداکثــری از صــدام های عربــی- عبری و 
برخــی پادشــاهی هــای مرتجــع منطقــه ای و دولت های 
وابســته و غیــر مردمــی برای پشــتیبانی از حرکــت های 
افراطــی و خشــونت طلبانــه بــر علیــه انقاب اســامی و 
در داخــل کشــور بخــش دیگــری از برنامه های دشــمنان 

قســم خــورده ملت ایــران اســت.
ــه ای و  ــن ســازی منطق ــا ام ــز ن ــه تبری ــام جمع  ام
ــد و  ــا ایجــاد فشــار، تهدی ــرزی ب ــد بحــران هــای م تولی
ــورد اشــاره  ــایه را م ــی از کشــورهای همس ــک برخ تحری
قــرار داده و اضافــه کردنــد: ســاخت قــدرت های شــیطانی 
و گــروه هــای تروریســتی جدیــد در منطقه چــون داعش، 
ــم از رویکردهــای جنــگ  ــش الظل جنــد الشــیطان، جی

ترکیبــی بــه حســاب مــی آیــد.
ــی اســتان گفتنــد:  رئیــس شــورای فرهنــگ عموم
دشــمن در جنــگ ترکیبــی خــود برخــی از مجامع بین 
ــرای ایجــاد کارزار و تقویــت فشــار حداکثــری  ــی ب الملل
بــر علیــه ملت مظلــوم و مقتــدر ایــران اســامی را فعال 
کــرده اســت، در حالــی کــه ایــن مجامع اساســاً بــرای آن 

تأســیس شــده انــد کــه تــا حامــی حــق و حقیقــت و 
ضامــن اســتیفای حقــوق دولــت ها و ملــت هــا در برابر 
ــزاری  ــه اب ــروزه خــود ب ــا ام ــاده خــواه باشــند، ام دول زی
بــرای اعمــال زور و تهدیــد و گســترش ظلــم، ســلطه و 

یکجانبــه گرایــی تبدیــل شــده انــد.
ــی  ــرای بازنمای ــاش ب ــخ و ت ــف تاری ــان تحری ایش
ــوری،  ــز، دیکتات ــون ری ــت خ ــر حکوم ــن و تطهی دروغی
مــردم ســتیز و مــزدور پهلــوی را بخــش دیگــری از جنگ 
ــزرگ  ــرای ب ــاش ب ــار داشــتند: ت ــده و اظه ــی خوان کنون
نمایــی کاســتی هــا و ایجــاد اتهامات نــاروا و جعــل اخبار 
کــذب و پنهــان ســازی، انــکار و یــا تقلیــل دســتاوردهای 
ــران در عصــر  عظیــم و مبهــوت کننــده ملــت بــزرگ ای
انقــاب اســامی جهــت القــاء ناکارآمــدی و ایجــاد یــأس 

ــران اســت. از رویکــرد دیگــر دشــمنان ملــت ای
ــاد  ــرقی ایج ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
آشــوب هــا، اغتشاشــات، نا امنــی ها بــه منظــور راه اندازی 
جنــگ هــای شــهری و خیابانــی را از اقدامــات دشــمنان 
علیــه ملــت ایــران عنــوان کــرده و ادامــه دادنــد: دشــمن 
میخواهــد شــبیه بــه اقدامــی کــه در ســوریه و برخــی از 
کشــورهای منطقــه رخ داده اســت بــا ایجــاد پرونــده هــای 
ســاختگی و ســوء اســتفاده از برخی رخدادهــای اجتماعی 
ــز و  ــالمت آمی ــای آرام، مس ــراض ه ــادره اعت ــا مص و ی
منطقــی مردمــی را بــه آشــوب و اغتشــاش تبدیــل کند.

ایشــان قبــح زدایــی و تشــویق به تجزیــه طلبی بین 
اقــوام و اســتان هــای مــرزی و قداســت زدایــی از اخــوت و 
بــرادری و تقلیــل حــس ایــران دوســتی، نــوع دوســتی و 
وطــن دوســتی را از مولفــه هــای جنگــی ترکیبــی عنوان 
کــرده و گفتنــد: تــاش نــاکام بــه منظــور تغییــر ذائقــه 
و امیــال و آرزوهــای جــوان ایرانــی و کوشــش بــه منظــور 
فاصلــه انداختــن بیــن او و ابرقهرمانــان مذهبــی و ملی و 
جایگزیــن کــردن آنهــا بــا قهرمانــان ســاختگی و مظاهــر 

تمــدن غربــی در ایــن جنــگ دنبــال مــی شــود.
امــام جمعــه تبریــز مولفــه هــای دیگــر ایــن جنــگ را 
عــادی ســازی بی عفتــی، دوری از حیــاء و ادب تاریخی ایرانی، 
اســامی بــه منظــور در هــم شکســتن مرزهــای اخاقــی، 
تغییــر شــکل خانواده هــا، ایجاد نســلی بدون تعلــق و عرق 
ملــی، مذهبی، خانوادگــی و عاطفی و فاقــد قدرت تحلیل و 
اراده مقاومــت کــه بســتری مهیا برای هرگونه ســوء اســتفاده 

و بــه بردگــی کشــیده شــدن اســت، توصیــف کردند.
امــام چمعــه تبریــز بخــش دیگــری از ایــن جنــگ را 
ایجــاد شــکاف تصنعــی بیــن مردمــی تریــن حکومــت 
منطقــه و ملتــی کــه بــا دهــه هــا نبــرد و ایثــار آن را بنــا 
نهــاده انــد عنــوان کــرده و ادامــه دادنــد: این ایجاد شــکاف 
بــه واســطه پشــتیبانی مالــی و لجســتیکی ائتافــی از 

دژخیــم عبــری و ارتجــاع عربــی در حــال انجــام اســت.
ایشــان هجــوم بســیار پرحجــم رســانه ای بــا 
فعالیــت صدها شــبکه تلویزیونــی و ماهــواره ای را مورد 
ــرار داده و افزودنــد: ســکوها و ابزارهــای فضــای  اشــاره ق
مجــازی، ربــات هــا و تروریســت هــای ســایبری، بــازی 
هــای رایانــه ای و موبایلــی هدفــدار، مجموعــه فیلم ها، 
شــخصیت ســازی هــای داســتانی، انیمیشــن هــا بــه 
ــی و ایجــاد اختــال  ــوای فرهنگ ــر محت منظــور تغیی
ــوان  ــودک، نوج ــی ک ــبکه ادراک ــی و ش ــام ارزش در نظ
ــی از دیگــر رویکردهــای جنــگ ترکیبــی  و جــوان ایران

ــی اســت. کنون
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حسـن  میـرزا  اهلل  آیـت  حضـرت 
علیاری تبریزی  فرزند آیت اهلل مالعلی 
علیـاری از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا 
برخاسـته از تبریـز در قـرن چهاردهـم 

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

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

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

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

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

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

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

مفاخر مذهبي
حضرت  آيت اهلل 

میرزا حسن علیاری  تبريزی

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

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

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

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

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

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

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

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

ورثـه حـق رّد آن را ندارند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صحيفه نور امام خميني )ره(

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

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

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

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

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

فرهنگــی مرمــت مــی گــردد.

کلیسای چوپان

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

 توسعه بالنده
-رشد 155% استخدام هیات علمي

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

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

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

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

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

کشــور را شــامل مــي شــود.

حضور جهادی بانوان طلبه مراغه در صف 
مقدم مبارزه با کرونا

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

ــر داد. ــا خب کرون
خانــم خدیجــه واعــظ ســلطانی مدیر مدرســه 
علمیــه فاطمــه الزهــرا)س( مراغــه در گفتگــو بــا 
ــرد: کادر،  ــان ک ــز، بی ــوزه« در تبری ــزاری »ح خبرگ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن مدرس ــاتید ای ــالب و اس ط
شــرایط کنونــی، بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، 
بــر خــود وظیفــه دانســتند کــه از تمــام ظرفیت 
خــود بــرای مبــارزه با ایــن پدیــده اســتفاده کنند.
وی اظهــار کــرد: ایــن مدرســه علمیــه از 
ــد ماســک،  ــور تولی ــت طــالب خــود در ام ظرفی
ــکان  ــه نزدی ــاوره دادن ب ــی، مش ــاوره مذهب مش
ــش  ــه در کاه ــار جامع ــایر اقش ــتان و س و دوس

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

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

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

همدیگــر یاری رســانند.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

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

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

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

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

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

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

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

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

خوبي براي لحظات جوانان امروز باشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کشور را در این زمینه تامین می کند.

قرنطینه خانگی
 تنها راه مقابله با کرونا

وحدت حوزه و دانشگاه در کالم امام)ره(
حضرت امام در این دیدار با تاکید بر اهمیت نقش دانشــگاه 
در جامعه فرمودند: »شما پنجاه سال دیدید که در این حکومت 
جائر، دانشگاه بود، اساتید دانشگاه بودند و کشور ما را همان اساتید 
دانشگاه و همان دانشگاهها کشاندند به دامن ابرقدرتها. این فاجعه 
بوده است برای این ملت که ابزار عملش، دست کسانی باشد که 
متعهد نیستند و به فکر خودشان نیستند. این فاجعه است که 
ابزار علم در دســت اشخاصی باشد که متعهد نیستند و اخاق 
اسامی ندارند. فرق بین دانشگاه و حوزههای علمیه نیست در 
اینکه اگر همراه با علم، تعهد باشد، تزکیه باشد، با این دو بال علم 
و اخاق و عمل، مملکت خودشان را، کشور خودشان را نجات می 
دهنــد. و از حلقوم آنهایی که می خواهند همه چیز ما را ببرند 
نجات می دهند. و اگر علم تنها باشد، فقط در دانشگاه ها تحصیل 
علم باشد، در مدارس تحصیل علم باشد، این علم، انسان را به فنا 
می کشد. منشأ همه گرفتاریهای یک کشور از دانشگاه هست و 
حوزه های علمی. و منشأ همه سعادتها، مادی و معنوی، از دانشگاه 
است و حوزههای علمی. اینکه نقشه های بزرگ برای نفوذ کردن 
در دانشگاه ها و تربیت کردن جوان های ما را به یک تربیت هایی 
که بر خاف مصالح کشورشان است، این برای این است، که اگر 
دانشگاه فاسد بشود، یک کشور فاسد می شود. اگر دانشگاه فقط 
نظرش به این باشــد که تحصیل علم بکند، ما فرض این را می 
گیریم که خیر، خوب هم تحصیل می کرد - در صورتی که این 
طور نبود -، اگر ما فرض بکنیم که در دانشگاه، تمام علوم و فنون 
به وجه اعا پیاده می شود، و به جوانهای ما تعلیم می شود، لکن 
در پهلوی او تبلیغاتی است که همین علم را آلت قرار می دهند از 
برای انحطاط یک کشور. اینهایی که از دانشگاهها بیرون آمده بودند 
و به مقام های وزارت و کذا رسیده بودند و به مقامات دیگر، همین 
ها بودند که ما را به دامن شــرق و غرب کشاندند، و ما را وابسته 
کردند به آنها. ما که می گوییم که باید دانشگاه و فرهنگ اصاح 

بشود، ما نمی خواهیم که دانشگاه نباشد.
صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص: ۴۱۲ - ۴۲۲ 

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

ــی و شــگفتی  ــرق در زیبای ــدر غ ــرقی، آنق اســتان آذربایجــان ش
اســت کــه تماشــای هــر تکــه از آن، شــما را بــه حیــرت و تعجــب 

ــی دارد. وا م
ــی تبریــز اســت کــه هــر  روســتای زنــوزق یکــی از جاهــای دیدن
ــرای یــک بــار هــم  گردشــگری را در بــدو ورود ترغیــب می کنــد تاب
کــه شــده آنجــا را ببینــد. این روســتای کوهســتانی و شــگفت انگیز 
در فاصلــه یــک و نیــم کیلومتــری شــهر زنــوز در شهرســتان مرنــد 
ــا  ــی، ب ــتای تاریخ ــن روس ــان ای ــوه بی پای ــی و جل ــرار دارد. زیبای ق
ــه  ــی ب ــای چوب ــا و در و پنجره ه ــم خانه ه ــنگفرش های منظ س

ــود. ــل می ش ــز کام ــبز و قرم ــی، س ــای آب رنگ ه
معمــاری روســتایی در زنــوزق بــه گونــه ای اســت کــه آن را به چهار 
محلــه مجــزا و مهــم بــا نام هــای بدیــر، آقــا بابــا، ســیدی و کوده لــر 
ــا خانه هــای  ــا ب ــن محله ه ــک از ای ــر ی ــدن ه ــرده و دی تقســیم ک
پلکانــی، شــما را بــا بافــت ســنتی روســتا و مــردم میهمان نــواز آنجا 

آشــنا می کنــد.
ــی  ــتان قدیم ــه گورس ــوان ب ــتا می ت ــای روس ــه دیدنی ه از جمل
آن، بــا قدمتــی در زمــان قــرن نهــم هجــری، قلعــه زنــوزق و مســجد 
ــز  ــورد توجــه بســیاری از گردشــگران نی ــرد کــه م ــق اشــاره ک زنون
ــادی از  ــمزه زی ــا خوش ــادگاری و ی ــا، ی ــوغاتی های زیب ــتند. س هس
ــا  ــه آن ه ــه از جمل ــد ک ــه کنی ــد تهی ــوزق می توانی ــتای زن روس
ــردو و  ــک و گ ــو، لواش ــه زردآل ــی، برگ ــو، قیص ــه زردآل ــوان ب می ت
ــواع ســبزی های کوهــی اشــاره کــرد. صنایــع دســتی  همچنیــن ان
زیبــا و هنرمندانــه ای کــه در زنــوزق تهیــه می شــود و بــرای 
ــم و  ــم، جاجی ــی مناســب اســت، گلی ــه یادماندن ــک ســوغات ب ی

جوراب هــای دســت بافت هســتند.
ســفر به شــهر اصیــل تبریــز و بازدیــد از روســتای تاریخــی زنونق، 
ــرافراز  ــان س ــا درخت ــی ب ــه کوچــه باغ هــای خشــت و گل شــما را ب
می  بــرد کــه بیشــتر شــبیه بــه راه رفتــن در یــک تابلــوی نقاشــی 

اســت!

زنوزق؛ بزرگترين روستای پلکانی ايران
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حسـن  میـرزا  اهلل  آیـت  حضـرت 
علیاری تبریزی  فرزند آیت اهلل مالعلی 
علیـاری از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا 
برخاسـته از تبریـز در قـرن چهاردهـم 

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

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

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

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

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

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

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

مفاخر مذهبي
حضرت  آيت اهلل 

میرزا حسن علیاری  تبريزی

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

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

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

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

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

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

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

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

ورثـه حـق رّد آن را ندارند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صحيفه نور امام خميني )ره(

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

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

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

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

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

فرهنگــی مرمــت مــی گــردد.

کلیسای چوپان

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

 توسعه بالنده
-رشد 155% استخدام هیات علمي

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

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

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

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

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

کشــور را شــامل مــي شــود.

حضور جهادی بانوان طلبه مراغه در صف 
مقدم مبارزه با کرونا

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

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

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

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

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

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

همدیگــر یاری رســانند.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

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

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

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

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

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

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

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

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

خوبي براي لحظات جوانان امروز باشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کشور را در این زمینه تامین می کند.

قرنطینه خانگی
 تنها راه مقابله با کرونا

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا صـدور پیامـی درگذشـت شـادروان 
اسـفندیار قـره باغـی را تسـلیت گفتنـد.

جامعـه هنـری و هنر دوسـت ایـران؛ اسـفندیار قره باغـی، صـدای ماندگار 
انقـاب و بـزرگ مـردی از تبـار فرهنـگ و هنـر را بـرای همیشـه از دسـت داد. 
این اسـتاد موسـیقی و آواز را نسـل هـای دیروز و امـروز با آثار و سـرودهایی که 

مضمـون جنـگ و انقـاب دارد، می شناسـند؛ صدایی که با ترانه و آهنگ حماسـی »آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تـو« در جان 
همه آزادی خواهان و استکبارسـتیزان وطن پرسـت نشسـت و ماندگار شـد.

اسـفندیار قره باغـی، نامـی  بـزرگ و جریان سـاز در عرصه هنر انقاب اسـت که با طنین پرشـکوهش در وادي موسـیقي 
انقـاب و دفاع مقـدس در مهمتریـن و عظیم تریـن رویدادهـای تاریخ معاصر کشـور نقشـی بی بدیل ایفا کرده اسـت.

دکتر قره باغی؛ چهره شـاخص موسـیقی کشـور با رهبری گروه ُکر تاالر وحدت، رهبری گروه ُکر صدا و سـیما، ریاسـت 
مرکز سـرود و آهنگهای انقابی و ریاسـت کمیته آواز کاسـیک خانه موسـیقی، مسئول موسـیقی رادیو و نایب رئیس کانون 

هنرمندان ایران، خوانندگان و موسـیقی دانان بسـیاری را تربیت و تقدیم جامعه موسـیقی ایران عزیز کرده اسـت.
نـام زنـده یـاد اسـفندیار قره باغـی یقیناً در کنار نام بزرگان موسـیقی برای همیشـه بر تارک سـپیدۀ فرهنگ 
پُربار موسـیقایی این سـرزمین خواهد درخشـید. اینجانب فقدان این چهره بي بدیل موسـیقي 
و افتخـار خطـه آذربایجـان و خاک پرگهر ایران اسـامی را به جامعه فرهنگ، هنر و ادب کشـور و 
همه دوسـتداران موسـیقی ایراني تسـلیت عرض نموده و برای روح بزرگ آن »حنجره انقاب در 
برابـر اسـتکبار » از درگاه خداوند متعال علودرجات و رحمت واسـعه الهـی و برای بازماندگان صبر 

و اجـر جزیل مسـئلت می نمایم.
     سيد محمدعلی آل هاشم

نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی    
و امام جمعه تبريز    

پیام تسلیت امام جمعه تبریز
 درپی درگذشت شادروان قره باغی


