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خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریز با تاکید بـر اینکه غربی ها بـرای مواجهه 
بـا ایـران چاره ای جز بازگشـت بـه میز مذاکـره ندارنـد، گفتند: 
ایـن هفتـه بازگشـت میـز مذاکره در اظهـارات مسـووالن غربی 
را شـاهد بودیـم در حالـی کـه بعـد از یـک توقـف چنـد ماهه 
و پایـان یافتـن آشـوب های خیابانی حـال طرف غربـی پیگیر 

این موضوع شـده اسـت.
محمدعلـی  سـید  والمسـلمین  حجت االسـام  حضـرت 
جمعـه  سیاسـی  و   عبـادی  نمـاز  خطبه هـای  در  آل هاشـم 
تبریـز کـه بـا حضـور پرشـکوه نمازگـزاران در مصـای اعظـم 
امـام خمینـی)ره( برگـزار شـد، اظهار کردنـد: عربسـتان و رژیم 

هسـتند.  روابـط  عادی سـازی  مسـیر  در  صهیونیسـتی 
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان با بیـان اینکه در 
سـال ۲۰۲۰ بـا تـاش نتانیاهو عادی سـازی رژیم صهیونیسـتی 
بـا امـارات، بحریـن و مغـرب  و  سـودان انجـام گرفـت، افزودند: 
عـادی سـازی روابط با برخی دیگر از کشـورهای عربـی در دوره 

جدیـد نیـز در دسـتور کار نتانیاهو انجـام می گیرد.  
ادامـه دادنـد: عربسـتان سـعودی در  تبریـز  امـام جمعـه 
اولویـت عادی سـازی قـرار دارد؛ البتـه اظهـارات سـعودی ها نیز 
در عادی سـازی روابـط بـا رژیـم صهیونیسـتی حاکـی از آن 
اسـت کـه در ایـن مسـیر گام برمـی دارد چراکه رژیم آل سـعود 
تـوان امنیـت خـود را نـدارد و در جنگ بـا گروه هـای مقاومت 
شکسـت خـورده و طبیعـی اسـت که نتوانـد از خـود مراقبت 

  . کند
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان یـادآور شـدند: در 
حملـه انصـاراهلل بـه امـارات نیـز نمونه عینـی این مسـاله بود 

کـه بـا وجـود امتیـاز دادن زیـاد امـارات بـه آمریـکا، آنهـا در 
حمـات انصـاراهلل تنهـا مانـده و شکسـت سـختی را متحمل 

  . شدند
 نماینـده ولی فقیـه در اسـتان گفتنـد: بـه نظـر می رسـد

 بـن سـلمان بـه امید واهی جلـب حمایت اسـرائیل و غربی ها 
شـده و سـعی در اعتمـاد بـه آنهـا و  خیانـت بـه آرمان هـای 

فلسـطین دارد.
امـام جمعـه تبریـز در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه غربی هـا 
بـرای مواجهـه بـا ایـران چـاره ای جـز بازگشـت به میـز مذاکره 
ندارنـد، گفتنـد: ایـن هفته بازگشـت میـز مذاکـره در اظهارات 
مسـووالن غربـی را شـاهد بودیـم در حالـی کـه بعـد از یـک 
توقـف چنـد ماهـه و پایـان یافتـن آشـوب های خیابانـی حال 

طـرف غربـی پیگیـر ایـن موضوع شـده اسـت. 
خطیـب جمعه تبریـز گفتند: اعـام آمادگی برای بازگشـت 
بـه میـز مذاکـره عمـا ریختـن آب سـرد بـر جنـب و جـوش 

خیالبافانـه اپوزیسـیون می باشـد. 
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان ادامـه دادند: سـابقه غربی ها 
نشـان می دهـد تقسـیم کار کرده اند یعنی یک ضلـع مذاکرات 
اروپـا طرفیـن را بـه میـز مذاکره دعـوت می کند و ضلـع دیگر 
یعنـی آمریـکا در نقش پلیـس بد فرصت مذاکـره را تمام یافته 

می گوید. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان افزودنـد: بـا ایـن 
تناقـض دسـتگاه دیپلماسـی بایـد مواضـع اصولی اتخـاذ کند 
و خوشـبختانه تاکنـون هـم ایـن چنیـن بوده اسـت امـا نباید 
خوشـبینانه بـه مسـیر مذاکره که خیلی روشـن نیسـت نگاه 

روز تاریخـی و حماسه سـاز نهـم دیمـاه در تقویـم انقـاب 
اسـامی بـا عنـوان روز »بصیـرت« تبدیل بـه یـوم اهلّل و ماندگار 
گردیـد. ایـن روز سـالروز تجلی بصیـرت، آگاهی، ایمـان و تعهد 
مـردم بـه نظام مقـدس جمهوری اسـامی ایران اسـت که رهبر 

معظـم انقـاب در عظمـت ایـن روز فرمودند:
نهـم دی ۸۸، حادثـه کوچکـی نیسـت، بلکـه آن حرکـت 
عظیـم و مانـدگار مردمی، شـبیه حرکت بزرگ ملـت در روز های 
اول انقـاب اسـت و بایـد تاش شـود در سـالگرد این حماسـه، 
حـرف اصلـی ملت ایـران، یعنی حرکت در سـایه دیـن و تحقق 
وعده هـای الهـی تبییـن شـود. هیچ کـس نگوید مـن تکلیفی 
نـدارم، من مسـئولیتی ندارم، مسـئولیت معنایش این نیسـت 
که اسـلحه ببندیم، بیاییم تـوی خیابان راه برویـم، در هرکاره ای 

که هسـتیم احسـاس مسـئولیت کنیم.
نهـم دی مـاه روزی حماسـی در تاریـخ پـر فـراز و نشـیب 
انقـاب اسـامی ایـران اسـت. ملتی سـرافراز که دنیـا را مبهوت 
ایسـتادگی خـود نمـوده اند در نهـم دی ماه پس از فرونشـاندن 
آتش فتنه بزرگ سـال ۱۳۸۸ هجری شمسـی، چشـم خود را در 
چشـمه بصیرت و بیداری روئین تن نمودند و حماسـه ای دیگر 

را بـه دفتـر پر افتخـار حیـات ایرانیان افزون سـاختند.
سـاده اندیشـان و کوتـه نگـران در تاشـند کـه فتنـه ۸۸ را 
داسـتانی تمام شـده و واقعه ای گذشـته نشـان دهنـد، اما مردم 
بـا بصیـرت ایـران می دانند که فتنـه ۸۸ عبرت آموز و حماسـة 
بـزرگ نهـم دی مـاه فرامـوش نشـدنی و جلـوه کـم نظیـری از 
بیـداری و هوشـیاری یـک ملـت اسـت کـه شایسـتة فراگرفتن 

درس هـای بزرگـی از آن حماسـه عظیم اسـت.
امـا نهـم دی مـاه تنهـا روز حماسـه سـاز ملـت ایـران نبود. 
در طـی قرن هـا و علـی الخصـوص پـس از پیروزی شـکوهمند 
انقـاب اسـامی ایـران، آفرینش حماسـه های بزرگی را از سـوی 
ملـت ایـران شـاهد بودیـم که هـر یک داسـتانی بلنـد و عبرت 
آمـوز دارد. امـروز هـم در فتنـه اقتصادی که عیله مـردم ایران به 
راه افتـاده اسـت، بـاز هم بصیرت و بیداری حـرف اول را می زند و 
در ایـن میـان ناگفته پیداسـت کـه ملت، با مقاومتـی بی بدیل 
کار خـود را انجـام داده اسـت و حال این مسـئوالن هسـتند که 
بایـد هـم قدردان ملـت بزرگ ایران باشـند و هم خادم شایسـته 
ایـن ملـت بـرای بهبـود اوضـاع اقتصـادی و کاهـش فشـار بـر 
توده هـای مـردم باشـند. ایـن انتظـاری به حق اسـت کـه رهبر 
معظـم انقـاب اسـامی نیـز بار ها بـر آن تاکیـد نمـوده اند که 
معیشـت مـردم و اصاح وضعیت اقتصادی کشـور بایـد اولویت 

اول مسـئوالن و خادمـان ملت باشـد.
فتنـه ۸۸ نـه اولین بود نـه آخرین و جوامع اسـامی در طول 
تاریـخ بـا فتنه هـای زیـادی رو بـه رو بوده انـد، داسـتان مسـجد 
ضـرار، داسـتان پیراهن عثمان، قرآن بر سـر نیزه کـردن و جریان 

خـوارج از آن جمله اسـت.
اگـر از ایـن فتنـه جلوگیـری نمی شـد انقاب بـا چالش های 
زیـادی مواجه می شـد. دو عامل در خنثی کـردن فتنه ۸۸ مؤثر 
بـود، نخسـت نقش رهبـری و دوم بصیرت، آگاهـی و فهم مردم 

از موقعیـت زمانی بود.
۹ دی ۸۸ یـوم اهلل دیگـری اسـت کـه ملـت ایـران در آن 
درخشـید و مانـدگار شـد و تاریخـی جدیـدی را بـا قیـام ملی و 

عاشـورایی خـود سـاخت.
فتنه سـال ۸۸ نتیجه سـال ها برنامه ریزی نظام سـلطه بود و 
عـده ای بـه یـوم اهلل ۹ دی مظهر عبور از فتنه ها اسـتخیال خام 
خـود در صـدد بودنـد ضربه نهایی را به نظام اسـامی وارد کنند.

فتنه گـران بـا تحلیل هـای غلـط خـود می پنداشـتند کـه 
می تواننـد مـردم را از نظـام اسـامی جـدا کننـد، امـا حرکـت 
عظیـم مـردم غیـور ایـران در ۹ دی فتنـه فتنه گـران را خنثـی 

کرد.
روز نهـم دی، روزی اسـت کـه مـردم ایـران نشـان دادنـد کـه 
هرگـز فریـب حیله هـا و نیرنگ هـای آنـان را نمی خورنـد و بـا 
بصیرتنـد و در میـان گـرد و غبـاری که فتنه گران به پـا کرده اند 
هرگـز نـه راه را گـم می کننـد و نـه دسـت از راهبـر واقعـی که 

همانـا والیـت فقیـه اسـت بـر می دارند.
در ایـن روز مهـم، مردم مسـلمان و انقابی ایران نشـان دادند 
کـه بـه این جمله حضـرت امـام )ره( را که فرمودند: »پشـتیبان 
والیت فقیه باشـید تا به مملکت آسـیبی نرسـد« بـه خوبی در 

عمل معتقد و پایبند هسـتند.
منبع:

کالبدشـکافی فرهنگـی فتنـه ۸۸ - تالیـف محمـد مهـدی 
میرباقـری - انتشـارات  کتـاب فـردا- سـال ۱۳۹۲ تهـران

پـس از پیـروزی انقـاب و در روزهـای آغازیـن دفـاع مقـدس، جوانی 
 از خطـه کرمـان پـای در میـدان نبـرد گذاشـت کـه طی چهل سـال با

 بهره گیری از ایمان، شـجاعت، هوشـمندی و تیزبینی خود، به گونه ای 
در مسـیر کمال پیش رفت که سـرانجام سـکه تأسـیس یک مکتب به 
نام او توسـط رهبر معظم انقاب زده شـد. هر انسان آگاه و منصفی، فارغ 
از اندیشـه سیاسـی یا اجتماعی اش، گواهی می دهد کـه این عبارت پر 
مغز و دقیق به حق شایسـته سـردار بزرگ اسـام، سـپهبد شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی اسـت. مکتب سـلیمانی امروز، مکتب بزرگی است که 
می تواند هر یک از جوانان این سـرزمین را به سـلیمانی دیگری تبدیل 
کنـد. امـا به راسـتی یک انسـان بایـد چه ویژگی هایی داشـته باشـد تا 
مکتب سـاز شـود؟ واقعیت آن اسـت کـه هر گاه انسـان از مـدار فردیت 
خارج شـود و سـعه وجودی اش به اندازه ای گسـترش یابد که بر نفوس 
انسـان هـا تأثیـری قابل توجه در مسـیر کمـال بگـذارد، در واقع به یک 
مکتـب تبدیل شـده اسـت. سـردار عزیـز دل ها، حاج قاسـم سـلیمانی، 

سـرباز مخلصـی در راه خدا بود که توانسـت جهانـی را دگرگون کند. 
1. ایمان به خدا

ایمـان و اعتقـاد به خـدای یگانه، بلندترین و لطیف ترین اندیشـه ای 
اسـت کـه در مغـز و فکر بشـر راه یافته اسـت کـه دل را روشـن، امیدوار 
و خـوش بیـن کـرده، بـه آدمی نیرو مـی بخشـد و قـدرت مقاومت وی 
را مضاعـف مـی کنـد. انسـان مؤمـن در مصائـب و سـختی هـا، آرامش 
روانـی دارد؛ زیـرا از سـویی خود را دارای تکیـه گاهی محکم و پناهگاهی 
امـن مـی داند و از این احسـاس، نیرو و نشـاط می گیـرد: »الَّذیـَن اَمُنوا 
ِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب«]۱[ و از سـوی  َو تَْطَمِئـنُّ ُقُلوبُُهـْم بِذِکـِر اهلّل اال بِذِکِر اهللَّ
دیگـر در برابـر پیشـامدهای ناگوار، شـکیبایی مـی کند و پـاداش الهی 
را در مقابـل خویـش مـی بینـد: »انَّمـا یَوفَّـی الّصابِـرُوَن اْجرَُهـْم بَِغیـِر 
ِحسـاٍب«.]۲[ چنیـن انسـانی ایـن سـختی هـا را زودگذر می دانـد و در 

انتظـار سـعادت حتمـی و جاودانی به سـر می بـرد.]۳[
سـردار سـپهبد شـهید سـلیمانی، نمونـه عینـی انسـان مؤمن به 
خـدا بـود کـه تمام ویژگی هـای مؤمن را مـی توان در او یافت. داشـتن 
زندگـی هدفمنـد، خشـوع در نمـاز، امانتدار، وفـادار به پیمـان، توکل به 
خـدا، پنـاه دادن بـه دیگـران و یـاری کـردن مـردان خـدا، پاکدسـتی و 
اطاعـت از خـدا و رسـول و نپذیرفتـن والیـت کافـران، جهـاد بـا مـال و 
جـان، در برابـر کافران سـخت و در برابر یکدیگر مهربـان و حکم کردن 
بـه عدالـت]4[ را مـی تـوان در جـزء بـه جـزء زندگـی این شـهید عزیز 
مشـاهده کـرد. ایمـان بـه خـدا بـود کـه او را شـجاعانه تـا خـط مقدم 
نبـرد بـا داعـش می بـرد، بـی آنکـه ذره ای ترس یـا تردید به خـود راه 
دهد. سـردار سـلیمانی، در حقیقت بسیار شـبیه صعصعة بن صوحان، 
صحابـی خاص امیرالمؤمنین علیه السـام بود؛ خفِیـَف ألمؤنَة و َکثِیَر 
ألَمعُونَـة؛]5[ مـردی سـبکبار و کـم هزینه، اما بسـیار کمـک کار و پُر 
ارزش بـود. امـروز بهتـر و بیشـتر مفهـوم ایـن فرمایـش امـام خمینی 
رحمـه اهلل را درک مـی کنیـم کـه مـی فرمـود: »شـهادت، هنـر مردان 
خداسـت«. بـه واقـع سـردار دل هـا، هم مرد خـدا و هـم هنرمندی بی 
نظیـر بـود. لحظـه لحظـه زندگی اش با هنـر خداشناسـی و حضور در 
محضـر پروردگار گذشـت. رفتارهایش، سـخنانش و عملکـردش، گویای 
ایـن هنرمنـدی بی بدیـل او بود. او صـادق الوعد بود و هیـچ گاه و عده 
ای نـداد کـه بـه آن عمـل نکنـد؛ چنانکه مردم نیـز دیدند کـه وقتی و 
عـده ای مـی داد، بـه آن عمـل می کرد، تا می توانسـت عمل می کرد 
و حرفـش را در قالـب عمـل بـه نیکـی بیان مـی نمود. رضایـت خدا و 
ولـی خـدا را در عمـل بـه تکلیف می دانسـت و بـه انـدازه ای به رهبر 
خـود اعتمـاد و اطمینـان داشـت که بـی چـون و چـرا از او اطاعت می 

کـرد؛ زیـرا او یـک مؤمن واقعـی بود.

به مناسبت یوم اهلل 9 دی ،
 روز بصیرت ومیثاق امت با والیت 

نگاهی به ویژگی های سردار 
مکتب ساز، حاج قاسم سلیمانی

ادامه در صفحه  ۲

ادامه در صفحه  ۳

بازگشت دوباره غربی ها به میز مذاکره
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اهم بازديد 
و ديدارهاي مردمي

  نماينده ولي فقيه  
 در آذربايجان شرقي

 در هفته جاری

فرازی از وصیت نامه شهدا

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

بازگشت دوباره غربی ها 
به میز مذاکره

کننـد؛ اینکـه غربی هـا مجبـور بـه احیـای مذاکـرات 
شـده اند به این دلیل اسـت که اغتشاشـات پایـان یافته 
اسـت و از فشـار بـه جمهـوری اسـامی ناامید شـده اند. 
البتـه روی  سـایر اهرم هـا فشـار می آورنـد و می خواهند 

از ایـران امتیـاز بگیرند. 
ایشـان ادامـه دادنـد: مواجـه آگاهانـه و تمرکـز روی 
راهبردهـای رهبـری اسـت و خواسـته مـا از دسـتگاه 
دیپلماسـی ایـن اسـت کـه بایـد نتیجـه مذاکـرات در 

سـفره مـردم تاثیرگـذار باشـد. 
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز متذکـر شـدند: مقصود 
مـا از مذاکـرات انتفـاع اقتصـادی اسـت و اگـر این هدف 
بـا فریبـکاری توسـط غربی هـا انجـام نگیـرد مذاکـره 

نـدارد.  اهمیتی 
رئیس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان ادامه دادند: 
قطعـا جمهـوری اسـامی ایـران در میـان زیاده خواهـی 
غربی هـا ایسـتاده و همچنـان روی منافع ملـی متمرکز 

باشد. 
واقعیـات  ترسـیم  در  گفتنـد:  تبریـز  جمعـه  امـام 
کوتاهـی داریـم؛ رهبـر معظم انقـاب، در جمـع خانواده 
معظم شـهدای شـاه چراغ بـار دیگر از کوتاهی رسـانه ای 
و فرهنگـی در خصـوص ترسـیم واقعیات گایـه کردند 
از ایـن رو بایـد دسـتگاه های فرهنگی و رسـانه ای عناصر 
هنـری ایـن قضیـه را مثـل قضایـای گوناگـون تاریخـی 
نگـه دارنـد و بـزرگ کننـد تـا که  آینـدگان بفهمنـد. ما 

در ایـن زمینـه کوتاهـی داریم.  
توضیـح  اسـتان  فرهنـگ عمومـی  رئیـس شـورای 
از روزهـای جنـگ و  تاریـخ  روایـت زیـادی  دادنـد: در 
ایسـتادگی مـردم در برابر کشـورهای بیگانه وجـود دارد 
و در موقعیت هـای مختلـف تاریخی کشـورهای مختلف 
دیدیـم کـه در  تـاش بـرای تصـرف بخشـی از خـاک 
ایـران بودنـد اما همـواره ایرانیان می کوشـیدند تا تکه ای 
از خـاک پـاک ایـران دسـت کشـورهای بیگانـه نیافتد. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودنـد: 
نمونه برجسـته و درخشـان از ایسـتادگی در خود تبریز 
و اذربایجـان سـراغ داریم که هنوز در قالب هنر و رسـانه 

است.  نشـده  مطرح 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود افزودند: دشـمن در صدد جعل 
تاریـخ و ارائـه رویت انحرافـی از اتفاقات ماسـت به دلیل 
کوتاهـی و قصـور فرهنگـی دسـتگاه های متولی اسـت؛ 
برای مثال  داسـتان ایسـتادگی سه سـرباز در نوار مرزی 
ارس قابلیـت ایـن را دارد کـه در قالـب فیلـم و سـریال 
روایـت شـود؛ بایـد حافظـه تاریخـی ایـن مملکـت را با 

زبـان هنـر به نسـل جـوان روایـت کنیم. 
خطیـب جمعـه تبریـز در ادامـه بـا اشـاره بـر اینکه 
امیـد اسـت مدیریت بحران اسـتانداری آذربایجان شـرقی 
بـا هدایـت اسـتاندار و همـکاری راه و شهرسـازی، بنیـاد 
مسـکن و شـهرداری تبریـز در رابطـه با حواشـی شـهر 
عنایـت بیشـتری داشـته باشـند، افزودنـد: اگـر زلزله ای 
اتفـاق بیافتـد می دانیـد در تبریـز چـه وضعـی خواهـد 

بود؟ 
ایشـان تصریـح کردنـد: در طـول ۱۰ سـال گذشـته 
والدت هـا در اسـتان مـا رونـد نزولـی داشـته اسـت بـه 
طوریکـه در ظـرف یـک سـال گذشـته هـزار و صـد نفر 
کاهـش در والدت داریـم و ایـن خطـری و هشـدار بزرگی 

ماسـت. برای 
نهضـت  تاسـیس  سـالروز  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
سـوادآموزی بـه فرمان امـام راحل را مورد اشـاره قرار داده 
و گفتنـد: ایـن فراگیری و همگانی شـدن امر آموزش در 
تمـام نقـاط کشـور از جملـه در جاهـای دور و روسـتاها 
و مناطـق دور دسـت و محـروم نقطـه عطفـی بـود بـه 
برکـت انقـاب شـکوهمند انجام گرفـت اما بـاز هم باید 
بی سـوادها شناسـایی شـود و بـرای ایـن منظور بسـیج 
همگانـی نیـاز اسـت. بسـیج و سـایر نیروها همـه باهم 
کمـک کننـد و آموزش و پرورش را در بحث سـوادآموزی 

یـاری کنند. 
امـام جمعـه تبریز بـا تبریک میاد حضرت مسـیح، 
گفتنـد: ایـن روز را بـه تمـام مسـیحیان کشـور تبریک 

می کنم.  عـرض 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان در اعام مناسـبت های 
هفتـه بـه سـالگرد شـهید آیـت اهلل غفـاری آذرشـهری و 
شـهدای گمنـام، اشـاره کـرده و ادامه دادنـد: روز صنعت 
پتروشـیمی، مدیریت بحران و سـوادآموزی را نیز در این 

هفتـه داریم. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان یـادآور 
شـدند: هشـت شـهید گمنام در روز سه شـنبه در تبریز 

بـه صـورت سراسـری بـا کشـور تشـییع خواهد شـد. 

میزان نرخ باسوادی در کشور و 
آذربایجان شرقی

خبرنگار آدینه تبریز:
سرپرســت اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان آذربایجان شــرق، نــرخ بــا 
ــرخ باســوادی در  ــرد و گفــت: ن ســوادی در اســتان را ۹4 درصــد اعــام ک

کشــور طبــق اخریــن آمــار ۹6.4 درصــد اســت.
ــرورش  ــوزش و پ ــت اداره کل آم ــوررادی، سرپرس ــی پ ــام عل حجت االس
ــه  ــاز جمع ــه نم ــش  از خطب ــخنرانی پی ــرقی در س ــتان آذربایجان ش اس
عبــادی و سیاســی تبریــز کــه بــا حضــور پرشــکوه نمازگــزاران در مصای 
امــام خمینــی )ره( تبریــز برگــزار شــد، بــا تبریــک فــرا رســیدن ســالروز 
نهضــت و ســوادآموزی اظهــار کــرد: نهضــت ســوادآموزی بــا دســتور امــام 
ــه  ــد و ب ــکیل ش ــوادی تش ــه کنی بی س ــور ریش ــه منظ ــت اهلل ب رحم
ــکل  ــا ش ــور م ــوزی در کش ــواد آم ــازی و س ــاد مدرسه س ــی جه عبارت

گرفــت. 
ــن  ــر ای ــه خاط ــادی ب ــرفت های زی ــر پیش ــال حاض ــزود: در ح وی اف

ــت.  ــده اس ــل ش ــور حاص ــوادآموزی در کش س
ــق  ــان اینکــه طب ــا بی ــرورش اســتان ب ــوزش و پ سرپرســت اداره کل آم
آخریــن سرشــماری زمــان طاغــوت بیــن ســن های ۱۰ تــا 4۹ ســال فقــط  
ــال  ــم در س ــن رق ــه داد: االن ای ــود داشــت، ادام ــواد وج ۳6.5 درصــد باس

۱4۰۰ بــه ۹6.4 رســید کــه تقریبــا 6۰ درصــد رشــد داشــته اســت. 
وی افــزود: در زمــان طاغــوت فقــط ۲۱ درصــد بانــوان در اســتان باســواد 
ــانه های  ــام را رس ــن ارق ــا ای ــت. آی ــیده اس ــه ۹4 رس ــه االن ب ــد ک بودن

ــد؟  ــی می بینن خارج
ــرورش اســتان متذکــر شــد: مســاعدت  سرپرســت اداره کل آمــوزش و پ
ــه  ــوادان ب ــم س ــوادان و ک ــویق بی س ــر تش ــه خاط ــت ب ــه جماع ائم
علم آمــوزی، مشــارکت فرمانــداران و بخشــداران، همراهــی ســازمان برنامــه 
و  بودجــه در اعــام افــراد بی ســواد، مشــارکت و همراهــی صــدا و ســیما، 
تشــکیل مســتمر جلســات شــورای پشــتیبانی ســوادآموزی، مشــارکت 
شــورای اســامی بــرای شناســایی و معرفــی بی ســوادان از دیگــر 
ــرد. ــام گی ــد انج ــه بای ــت ک ــوادی اس ــه کنی بی س ــرای ریش ــا ب برنامه ه

ــه  ــته رتب ــال گذش ــرقی س ــتان آذربایجان ش ــرد: اس ــان ک وی خاطرنش
اول کشــور در جــذب و کاس گــذاری بی ســوادی را کســب کــرده اســت. 
ــاع  ــده دف ــص ش ــازه تفح ــر ت ــییع 6 پیک ــه تش ــاره ب ــا اش ــوررادی ب پ
مقــدس در تبریــز، گفــت: دو پیکــر شــهید تــازه تشــییع شــده در اســتان 
ــر  ــه در نظ ــق برنام ــه طب ــود ک ــاله ب ــوزان ۱5 و ۱6 س ــر دانش آم پیک
گرفتــه، برنامه هــای در مــدارس بــرای ایــن شــهدا برگــزار شــد کــه قطعــا 

ــود.  ــوزان ب ــن دانش آم ــذار  بی اثرگ
ــا بی ســوادی در اســتان آذربایجان شــرقی و  ــادآور شــد: آرزو دارم ت وی ی
کل کشــور ریشــه کن شــود کــه ایــن آرزو بــرآورده نمی شــود، مگــر اینکــه 

همــه بــا هم همــدل شــوند. 
سرپرســت اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان تصریــح کرد: ۳۰ ســال در 
ــی  بخش هــای مختلــف آموزشــی از جملــه کاس هــای مــدارس راهنمای
تــا دبیرســتان و دانشــگاه و بخــش اداری دســتگاه تعلیــم و تربیــت حضور 
داشــتم و االن در ایــن ســمت هســتم و تنهــا هــدف و تاشــم ایــن اســت 
کــه بــا کمــک مــردم و همــکاران دســت در دســت هــم دهیــم اهــداف 

آموزشــی را بــه ســرمنزل مقصــود برســانیم. 
پــوررادی بــا عــرض تســلیت ایــام فاطمیــه، گفــت: حضــرت زهــرا )س( 
در خانــدان نبــوت بــه دنیــا آمــده و در خانــدان امامــت ادامــه حیــات داده 
و فرزنــدان بزرگــواری را تربیــت کردنــد کــه ایــن فرزنــدان راه صریــح جهــاد 

و شــهادت را بــه مــا نشــان می دهــد. 
ــر همــه  وی ادامــه داد: حضــرت زهــرا)س( بــه عنــوان شــهید والیــت ب

مــا مشــخص اســت

ادامه از صفحه اول

آئين اختتاميه چهارمين دوره جايزه کتاب ســال آذربايجان شرقی با 
حضور و ســخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 

و امام جمعه تبريز

جلســه شورای سياستگذاری ستاد برگزاری مراسم وحدت حوزه و 
دانشــگاه با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

 و امام جمعه تبريز

دومين کارگاه مشــاوره ای گروهی و تخصصی ازدواج ويژه کارکنان 
محرد ارتش با حضور و ســخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 

و امام جمعه تبريز

مراسم استقبال از شهدای گمنام با حضور نماينده ولی فقيه
 در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

بازديد نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز ار 
کارگاه و نمايشگاه نقاشی و گرافيک نقش مانا و ديدار با هنرمندان 

نقاشی و گرافيک حاضر در اين سوگواره فرهنگ و هنری

ديدار دکتر اميرعلی اوسط معاون امور استان های سازمان  اموال و امالک 
بنياد مستضعفان کشور با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

 و امام جمعه تبريز

مراسم گراميداشت بزرگداشت شهادت آيت اهلل دکتر مفتح و گراميداشت 
وحدت حوزه و دانشگاه با  حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در 

آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز



 ))وَ یُؤْثِرُوَن َعلی اَنُْفِسِهْم وَ لَْو کاَن بِِهْم َخصاَصةٌ((  
دیگران را بر خود مقدم می دارند؛ هر چند خود فقیر و نیازمند 

باشند. 
ایثار در روایات 

ایثار در روایات به عنوان ))خوی و خصلت ابرار و برگزیدگان الهی و 
نیز نیکوترین احسان و باالترین مراتب ایمان (( شمرده شده است ؛ 

چنانکه امیر مؤ منان ، علی )ع (، می فرماید: 
َْبْرارِ وَ شیَمُة االَْْخیارِ((   ُة اال ))ااَلْ یثاُر َسِجیَّ

ایثار خوی نیکوکاران و شیوه نیکان است . 
در جای دیگر فرمود: 

))ااَلْ یثاُر اَْحَسُن االِْْحساِن وَ اَْعلی َمراتِِب االْ یماِن((  
ایثار نیکوترین احسان و باالترین مراتب ایمان است . 

همان گونه که ذکر شــد، در امور نظامی بیشتر ایثار جانی 
منظور است . کسی که جان خود را بر کـــف نهاده از اسام و 
مرزهای اســامی دفاع می کند و خود را به آب و آتش می زند 
و چه بسا خون پـاکـــش در راه پـاسداری از اسام و ارزشهای 
اســامی ریخته می شــود، باالترین درجه ایثار را داشـتـــه 
مـقـامـــش مـحـبـوبـتـریـن مـقـــام و مـرتـبـه نـزد 
خـداونـــد اسـت ، چـنـانـکـه رسول خدا)ص ( درباره ارزش 

خونهای پاک شهیدان راه خدا می فرماید: 
))ما ِمْن َقْطرَةٍ اََحبُّ اِلَی اهلّل َعزَّوََجلَّ ِمْن َقْطرَةِ َدٍم فی َسبیِل اهلّل((  
هیچ قطره ای در پیشگاه خداوند، محبوبتر از قطره خونی نیست 

که در راه خدا ریخته می شود. 
پیامبر)ص ( همچنین ارزش ایثار و پاسداری از مرزهای اسامی را 

این گونه بیان می کند: 
))رِباُط یَوٍْم فی َسبیِل اهلّل َخْیٌر ِمَن الدُّنْیا وَ ما َعلَْیها((  

یک روز مرزداری در راه خدا از دنیا و آنچه در آن است ، بهتر می 
باشد. 

اقسام ایثار 
الف ـ مثبت 

ـ مـــقدم داشتن دیگران بر خود، هر چند به چیز اندک ، در   ۱
روایات اسامی امری پسندیده شمرده شـده اسـت ،۱۲۳ کـسـی 
کـه دیـگـران را بـه آسانی بر خود مقدم بداند و خود را برای آسایش 
دیگران به رنج اندازد، درصورتی که این ایثار او سبب ناراحتی و فشار بر 
فرزندان خـودش نـشـود و نـظام زندگی اش را به مخاطره نیندازد، 
ایثار مثبت قلمداد می شــود. امیر مؤ منان ، علی )ع (، در خطبه 

متقین می فرماید: 
))نَْفُسُه ِمْنُه فی َعناءٍ وَالّناُس ِمْنُه فی راَحةٍ((  

)مـتـقـــی کـسـی اسـت کـــه ( نـفـــس او )به واسطه 
ســختگیریهای خودش ( از او در رنج اســت و مردم از ناحیه او در 

آسایش اند. 
ـ مقدم داشــتن خواست الهی بر هوای نفس ۱۲5؛ نظیر کار   ۲
حضرت یوسف )ع ( که با مقدم داشتن خواست خدا آبروی خود را 

حفظ کرد و زندان را بر ارتکاب معصیت ترجیح داده فرمود: 
َیَّ ِمّما یَْدُعونَنی اِلَْیهِ((   ))رَّب الّسْجُن اََحبُّ اِل

پروردگارا! زندان برای من دوست داشتنی تر از چیزی است که زنها 
مرا بدان می خوانند. 

خـداونـد نـیـز بـه واسـطـه ایـن ایثار، یوسف )ع ( را برگزید و به 
مقام عالی رسانید، چنانکه برادرانش گفتند: 

))تَاهلّل لََقْد آثَرََک اهللُّ َعلَْینا((  
به خدا سوگند که خدا تو را بر ما فضیلت داد )و برگزید(! 

امام باقر)ع ( فرمود: خداوند بزرگ می فرماید: 
تی وَ بَهائی وَ ُعُلّو ارْتِفاعی ال یُؤْثُِر  ـَ م ـَ ظ ـَ الی وَ ع ـَ زَّتـی وَ ج ـِ ))وَ ع
یـا ااِلّ َجَعلُْت  ـْ ِر الدُّن ـْ ْن اَم ـِ ْیءٍ م ـَ َعْبٌد ُمْؤِمٌن َهواَی َعلی َهواُه فـی ش
ماواِت وَاالَْرَْض رِزَْقُه َو  ْنُت السَّ َتُه فی آِخرَتِِه وَ َضمَّ ِغناُه فی نَْفِسِه وَ ِهمَّ

ُکْنُت لَُه ِمْن وَراءِ تِجارَةِ ُکّل تاِجرٍ((  
بـه عـزت و جـال و شـرف و بـلنـدی مـقامم سوگند! که 
هیچ بنده مؤ منی خواست مرا بر خواست خـــود، در یـکـی از 
امـور دنـیـا برنگزیند، جز آنکه بی نیازی را در وجودش قرار دهم 
و هّمتش را مـتـوجـه آخـرت سـازم و آسـمـانـهـا و زمـین را 
عهده دار روزی اش گردانم و خودم برایش پشــت َسِر تجارت هر 

تاجری هستم . 
ـ روح سـلحـشـوری ، فداکاری و از خودگذشتگی که سربازان   ۳
اســام برای اعتای کلمه حق و آیین توحیدی از خود نشان می 
دهند، از دیگر موارد ایثار مثبت اســت . قرآن کریم نیز ایثارگران را 
کـه از هـمـه چـیـز دنـیـا گـذشـتـه ، جـان بر کف به میدان 
دیـَن َعلَی  ـِ َل اهللُّ الُْمـجـاه ضَّ ـَ نبرد می شتابند، با بیان عبارت ))... ف
الْقاِعدیَن اَْجراً َعظیماً(( در حق آنها، ایشان را ستوده و کارشان را یک 

معامله الهی می داند.  
نـیـروهـای نـظـامـی و انـتـظـامی باید در تشکیات خود 
طوری باشند که در صحنه های مختلف ، ایـثـار، کـرامت انسانی 
و گوهرهای نفسانی خود را بروز داده به پاسداری و سربازی خویش، 
ارزش واقعی ببخشــند و زبان حالشان در قبال اسام و مسلمانان 

چنین باشد: 
تو از سر من و جان من عزیزتری 

بخیلم ار نکنم سر فدا و جان ایثار 
))سعدی (( 

ـ تـرجـیـح حـق بـر بـاطل گرچه در ظاهر به ضرر انسان   4
باشد، یکی دیگر از جنبه های مثبت ایثار به شمار می آید امام صادق 

)ع ( می فرماید: 
))اِنَّ ِمْن َحقیَقِة االْ یماِن اَْن تُؤْثَِر الَْحقَّ وَ اِْن َضرََّک َعلَی الْباِطِل 

و اِْن نََفَعَک...((  
ـ گـرچـه بـه  از حـقـیـقـت ایـمـان ، آن اسـت کـه حـق را 
ـ ترجیح دهی .  ـ گرچه به سود توست  ـ بـر باطل  زیـان تـوسـت 

ـ منفى  ب 
ـ فـداکـاری و گـذشـتـن از جـان و مـال و... در جـبـهـه   ۱
بـاطـل از جـنـبـه هـای مـنـفـی ایـثـار اسـت . گـمـراهـاِن 
بـاطـل گـرا نـیـز مـمـکـن اسـت در راه تقویت بـاطـل ، ثـروت 
خـویـش را صـرف کـــنند و حتی از جان هم مایه بگذارند و از 
دیگران نیز پیشی گـیـرنـد، ولی چـنین ایثاری نه تنها عاقانه و 
صحیح نیست ، بلکه مایه حســرت و ندامت نیز می گردد. قرآن 

مجید از این واقعیت چنین یاد می کند: 
وا َعْن َســبیِل اهلّل  ))اِنَّ الَّذیــنَ َکَفرُوا یُْنِفُقــوَن اَْموالَُهْم لَِیُصدُّ

َفَسُیْنِفُقونَها ثُمَّ تَُکوُن َعلَْیِهْم َحْسرَةً...((  
کـــافران اموالشان را خرج می کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند. 

اموالشان را خرج خواهند کرد و حسرت خواهند برد. 
ـ بـرگـزیـدن دنـیـا و ترجیح مظاهر آن بر آخرت نیز ایثار   ۲

منفی است . قرآن کریم در نکوهش چنین کاری می فرماید: 
))َفاَّما َمْن َطغی وَ آثََر الَْحیوةَ الدُّنْیا َفاِنَّ الَْجحیَم ِهَی الَْماءْوی ((  

هر که طغیان کند و زندگی این جهانی را برگزیند، جایگاه او دوزخ 
است . 

ـ ایـثـار بـی مـــورد: اگـر ایـثـار سـبـب نـاراحـتـی و   ۳
فـشـار بـــر فرزندان انسان گردد و نظام خانوادگی اش را به خطر 
افکند، ایثار منفی است و درصورتی که هیچ یک از اینها تحقق نیابد 

و فقط جهت خشنودی خدا باشد، ایثار بهترین راه است .  
قرآن کریم می فرماید: 

ــْل یـَــدََک مـَغـْــُلولًَة اِلی عـُنـُقـَِک َو ال  ـَ ع ـْ ج ـَ ))َو ال ت
ُلومـاً َمْحُسوراً((   ـَ َد م ـُ ع ـْ ق ـَ ت ـَ ِط ف ـْ س ـَ لَّ الْب ـُ هـا ک ـْ ط ـُ س ـْ ب ـَ ت

نه دست خویش را )از روی بخل ( به گردن ببند و نه به سخاوت 
یکباره بگشای که مامت شده و حسرت زده خواهی نشست . 

ـ گـزیـنـش هـوای نفس بر خواست الهی نیز از انواع ایثارهای   4
منفی است که باید از آن پرهیز کرد. 

فواید ایثار 
بـــه طـور قـطـع ، ایـثـار مـثـبـــت ، نـتـایـج زیـبـا و 
گـرانـقـدری بـه دنبال خواهد داشت که برخی از آنها بدین شرح 

است : 
ـ بـــروز گـوهـرهـای انـسانی : در عرصه های ایثار، جوهره   ۱
واقعی ، کرامت نفس ، پاکیزگی ، صفا و بلند مرتبگی انسانهای بزرگوار 

آشکار می شود و به تعبیر موالی متقیان ، علی )ع (: 
ُن َجواِهُر الُْکرَماءِ((   ْفِس تََتَبیَّ ))ِعْنَد االْ یثارِ َعلَی النَّ

هنگام ایثار، گوهرهای )شرافت و بلندی مرتبه ( کریمان آشکار 
می شود. 

از حـذیفه عدوی نیز چنین نقل شده است : روز جنگ ))یرموک 
(( ظرف آبی برداشتم تا پسرعمویم را کـــه در بـیـابـان تشنه و 
)مجروح ( افتاده بود، سیراب سازم . هنگامی به او رسیدم که هنوز 
رمـقـی در بـدن داشـت ، خـواسـتـم بـه او آب بـدهـم که فریاد 
ناله ای از پشت سر شنیدم . پسر عـمـویـم بـه جای نوشیدن آب 
با وجود تشنگی شدید ناشی از نبرد و خونریزی زیاد و حالت احتضار، 
اشــاره کرد که آب را برای آن مجروح ببرم . بر بالین او رفتم . دیدم 
هشام بن العاص است . خواستم به او آب بدهم ، ناله دیگری برآمد. 
او نیز اشاره به مجروح سوم کرد. چون نزد سّومین رسیدم ، جان داده 
بود. به ســوی هشام برگشتم ، دیدم روح او نیز پرواز کرده است . به 
سـوی پـسـر عـمـویـم بـازگـشـتـم ، دیـدم او هم از دنیا رفته 

است . گفتم : سبحان اهلل ! از این ایثار!  
ـ زبـونـی و شـکـسـت دشـمـن : ایثار و فداکاری در مصاف   ۲
با دشمن موجب زبونی و درماندگی دشمن می شود. ))جنگ بدر 
نزدیک به پایان بود. دشــمن زبون و درمانده با دادن تلفات بسیار از 
صحنه پیکار می گریخت . فرماندهان یگانها، گیج و مبهوت بودند که 
در این لحظات حّساس چه ترفندی به کار گیرند تا رسوایی بیشتر 
نصیبشان نشود. یکی از فرماندهان سپاه کفر، بـه نـام ))طـلیحة بن 
خویلد((، وقتی فرار مفتضحانه نیروهای تحت امر خود را مشاهده 
کرد، پیش رفت و گفت : وای بر شــما! چه چیزی باعث فرار شما 
شده است ؟ مردی گفت : راز قضیه این است کـه هر یک از ما که 
در حال فرار است ، دوست دارد همسنگرش ، پیش از او کشته شود 
و خودش جان سـالم بـه در بـرد؛ درحـالی کـه مـا بـا گروهی رو 
به رو هستیم که همگی دوست دارند پیش از همرزمان خود مرگ 

را در آغوش   گیرند.((  
رْوَری و سـرافـرازی : امـیـر مـؤ مـنـان ، عـلی )ع (، از  ـَ ـ س  ۳
ایـثـار بـه عنوان برترین عبادت و بزرگترین مایه سروری یاد کرده ۰ 

و نیز می فرماید: 
))بِاالْ یثارِ َعلی نَْفِسَک تَْملُِک الرّقاَب((  

بـا ایـثـار )و مـقدم داشتن دیگران بر خود(، مالک گردنها می 
شوی )مردم مطیع و فرمانبردار تو می شوند(. 

 ادامه دارد

اهمیت ایثار دراسالم 
   

حجت االسالم سيد داود روحاني حسيني  بخش اول 

نگاهی به ویژگی های سردار 
مکتب ساز، حاج قاسم سلیمانی

2. اخالص
اخـاص را مـی تـوان یکی از مهـم ترین فضائل اخاقـی، بلکه اصلی 
تریـن فضیلـت اخاقـی دانسـت کـه انسـان بـه آن نیـاز دارد. حقیقت 
اخـاص، انجـام دادن عمـل بـرای خـدا و بـه انگیـزه تقـرّب بـه اوسـت؛ 
چنانکه خداوند در قرآن می فرماید: »ُقل اِنَّ َصاتی و نُُسـکی و َمحیای 
و َمماتـی هلِلّ رَِبّ العالَمیـن«. راز محبوبیت سـردار سـرافراز شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی نیـز در اخاص اوسـت. رهبر معظـم انقاب بارهـا او را 
بـا صفـت »اخـاص« معرفی کـرده اند. ایشـان در دیـدار با خانـواده این 
شـهید بـا عظمـت فرمودند: مـی بینید مردم چـه کار دارنـد می کنند 
بـرای حـاج قاسـم؛ این برای شـما تسّاسـت... بدانید که مـردم قدر پدر 
شـما را دانسـتند و ایـن ناشـی از اخـاص اسـت؛ این اخاص اسـت. اگر 
اخـاص نباشـد، ایـن جـور دل هـای مـردم متوّجـه نمـی شـود. دل ها 
دسـت خداسـت؛ اینکه دل ها این جور همه متوّجه می شـوند، نشـان 

دهنـده ایـن اسـت که یـک اخـاص بزرگـی در آن مرد وجود داشـت.
درجـه اخاص او تا آنجاسـت کـه وقتی دخترش برای حل مشـکلی 
کـه در دانشـگاه برایـش ایجـاد شـده بود، با ایشـان مشـورت مـی کند، 
چنیـن جـواب مـی شـنود: »مبـادا خـودت را در دانشـگاه معرفی کنی 
کـه مـن، دختر سـردار سـلیمانی هسـتم«. تواضـع و فروتنی بسـیاری 
کـه در مقابـل مـردم داشـت، برگرفتـه از اخـاص بـی پایانش بـود. این 
تواضـع و فروتنـی تـا آنجـا بـود که حتی دشـمنان نیـز بـه آن معترف 
بودنـد؛ چنانکـه علـی صوفـان، مأمور ویـژه سـابق FBI دربـاره تواضع و 

فروتنـی او می نویسـد:
در حالـت عـادی، قدرتمندتریـن سـرباز خاورمیانـه، از تنـد و خشـن 
سـخن گفتـن پرهیـز می کنـد. مانع انجـام هـر اقدامی برای سـتایش 
قهرمانـی هایش می شـود؛ به عنوان مثـال اجازه نمی دهـد طرفدارانش 
دسـتش را ببوسـند. ]ایـن تواضـع و فروتنـی تـا آنجاسـت[ کـه یکی از 
روزنامـه نـگاران آمریکایـی، او را تـا سـر حد ریـاکاری، متواضع مـی داند.

3. ساده زیستى
دوری از تجمـات و تشـریفات ظاهری دنیا، شـیوه پیامبـران و اولیاء 
الهـی و بنـدگان خاص خداسـت کـه فطرت آدمـی را پر فـروغ، و زمینة 
رشـد فطـری و دیـن بـاوری را تقویت می کنـد. چنانکه امـام علی علیه 
ـَن دِیَنُه؛کسـی که در  نْیا َحصَّ السـام فرمـوده اسـت: »مـْن زَهَد فِـی الدُّ
دنیـا زهـد را پیشـه خود سـازد، دیـن خود را حفـظ می کنـد«. قدرت و 
ثـروت، چشـم دل و بصیـرت آدمـی را خاموش می کنـد و فهم صحیح 
را از او مـی گیـرد، امـا زهـد و سـاده زیسـتی موجـب حق پذیـری، حق 
پرسـتی و آخـرت خواهـی و بـزرگ تریـن عامـل رشـد دنیـوی و اخروی 
اسـت؛ زیـرا انسـان زاهـد، حـق را مـی پذیرد و بـه حق عمل مـی کند.

شـهید حاج قاسـم سـلیمانی انسـان وارسـته و زاهد پیشـه ای بود 
کـه هیـچ گاه بـه دنبال پسـت و مقـام های دنیـوی نبـود و اگرچه می 
توانسـت با اسـتفاده از موقعیت و جایگاه خود امکانات رفاهی فراوانی را 
بـرای خـود و خانـواده اش فراهـم کند، اما سـاده زیسـتی و نزدیک بودن 
به عامه مردم را برگزید. سـردار سـلیمانی، انسـانی از دنیا بریده و آخرت 
گـرا بود. حضور پیوسـته و مـداوم او در میدان جهاد و شـهادت حاکی از 
ایـن اسـت کـه وی از دنیـا دل کنده بـود و تعلقی به دنیا و آنچـه در آن 
وجـود دارد، نداشـت و خـود را برای حضـور در محضر پـروردگار از طریق 
شـهادت آمـاده کـرده بـود. از همیـن رو بـود کـه وقتـی به او پیشـنهاد 
کردنـد کـه کاندیدای انتخاب ریاسـت جمهوری شـود، گفته بـود: »من 
نامزد گلوله ها و نامزد شـهادت هسـتم. سـال هاسـت در این جبهه ها 
بـه دنبـال قاتـل خـودم هسـتم، اّمـا او را پیدا نمی کنـم«. او بـه دنبال 
هیچ پسـت و مقام دنیایی نبود و اگرچه زندگی اش مانند مردم بسـیار 

سـاده و بـی آالیـش بـود، اما عملکـرد و رفتارش بـی مانند بود.
4. والیتمداری

والیـت، ارزنـده تریـن نعمـت الهی اسـت کـه به بشـر ارزانی شـده و 
اکمـال دین و اتمام نعمت اسـت: »اَلْیـْوم اَکملُْت لَکْم دینکـْم َو اَتَْمْمُت 
َعلَیکـْم نِْعَمتی«.[ در حدیثی از پیامبر اسـام صلـی اهلل علیه و آله آمده 
نَیا  ِة ِمْن أَْهِل بَْیِتی َفَقـْد أََصاَب خْیَر الدُّ َْئِمَّ ُ ُحَب ال اسـت: »َمـْن رَزََقـُه اهللَّ
ِة؛اگر خدای متعال کسـی را به  َُّه فِـی الَْجنَّ نَّ أََحـٌد أَن َو اْلخـَرةِ َفـَا یَُشـکَّ
ایـن رزق برسـاند کـه محبت ائمـه از اهل بیت مرا در سـفره او قرار دهد، 

بـه تمام خیـر دنیا و آخـرت راه پیدا کرده اسـت«.
سـردار بزرگ اسـام، به غایـت والیتمدار بود که بـه رهبر و مقتدایش 
عشـق مـی ورزیـد. نـگاه او به عنوان یک افسـر رشـید لشـکر اسـام به 
ولـی امر مسـلمین و فرماندهی معظم کل قوا، نـه فقط از حیث رعایت 
سلسـله مراتـب نظامی، بلکه فراتـر بود. از جنبه اعتقادی نیز سـخن او، 
نوشـته او، نـگاه او، تصمیمات، فعالیـت ها و اعمـال او را تعقیب کننده 

خـط والیـت می دانسـت. از همیـن رو بود که مـی فرمود:
آدم هـا مـی آینـد و مـی رونـد. قاسـم سـلیمانی مـی رود، قاسـم 
سـلیمانی دیگـری مـی آیـد. احـزاب و جریان هـا اصل نیسـتند. اصول 
را توجـه کنیـم. اگـر مـی خواهیم جامعه مـا به وحدت حقیقی برسـد، 
بایـد جامعـه را در همـه سـطوح به اصـول متوجه کنیم... اصل اساسـی 
نـگاه دارنـده ایـن نظـام، ولی فقیه اسـت. این بـرای ما مثل قـرآن ناطق 
اسـت. بـا جان مـان، با خون مـان، در همه آحـاد از آن دفـاع کنیم. جان 

مـان را مـی دهیـم و هـزاران بار مـی دهیم. 
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15 مخاطره اولویت دار 
آذربایجان شرقی

خبرنگار آدینه تبریز:
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری آذربایجان شــرقی گفــت: 
ــده و  ــایی ش ــور شناس ــره در کش ــر 56 مخاط ــال حاض در ح
ــوع  ــر ۱5 ن ــال حاض ــده و در ح ــاغ ش ــتگاه ها اب ــه دس ــه هم ب

ــایی شــده اســت. ــا شناس ــتان م ــت دار در اس ــره اولوی مخاط
مهنــدس محمدباقــر هنربــر، مدیــرکل مدیریــت بحــران 
اســتانداری آذربایجان شــرقی در ســخنرانی پیــش از خطبــه 
نمــاز عبــادی و  سیاســی جمعــه تبریــز کــه بــا حضــور پرشــکوه 
ــزار شــد،  ــی )ره( برگ ــام خمین ــزاران در مصــای اعظــم ام نمازگ
ــی و  ــم و  روز ایمن ــه ب ــوع زلزل ــالروز وق ــرد: 5 دی س ــار ک اظه
کاهــش اثــرات بــای طبیعــی نامیــده شــده اســت کــه هیــچ گاه 
نمی تــوان ایــن روز تلــخ را فرامــوش کــرد کــه بیــش از 7۰ هــزار 

ــی داشــت.  ــر تلفــات جان نف
وی ادامــه داد: بعــد از زلزلــه بــم همــه مســؤوالن پــای کار آمدند 
و مطابــق بــا دســتور مقــام معظــم رهبــری کــه در ســه بازدیــد 
از ایــن منطقــه داشــتند، تشــکیل مدیریــت بحــران کشــوری را 

دادنــد. 
ــا  ــرقی ب ــتانداری آذربایجان ش ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
ــس  ــران در ســال ۹۸ در مجل ــت بح ــون مدیری ــان اینکــه قان بی
ــم  ــا ده ــاغ شــد، گفــت: ســوم ت ــت اب ــه دول ــب شــد و ب تصوی
دی مــاه بــه هفتــه مدیریــت بحــران اختصاص داده شــده و شــعار 
دولــت و ملــت همــدل و همزبــان ؛ ایمنــی ایــران اســامی شــعار 

امســال ایــن هفتــه اســت. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه زمــان وقــوع زلزلــه قابــل پیش بینــی 
ــی بــا پیشــگیری می تــوان جلــوی تلفــات را گرفــت،  نیســت ول
ــوان گفــت  ــم و کرمانشــاه می ت ــه ب ــاس زلزل ــا قی ــح داد: ب توضی
کــه زلزلــه 6/6 ریشــتر بــم تلفــات بیشــتری از زلزلــه 6/7 
ــؤوالن  ــه مس ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــت و می ت ــاه داش کرمانش
نظــام جمهــوری اســامی بعــد از دســتور رهبــر معظــم انقــاب 
ــه و مقاومســازس و  ــاب آوری جامع ــی در جهــت ت ــات خوب اقدام
نوســازی و رعایــت اســتانداردهای ســاخت و  ســاز و فرهنگســازی 

ــره داشــته اســت.  و غی
هنربــر متذکــر شــد: برگــزاری مانورهــای الزم در کشــور از جمله 

در مــدارس توانســته در بخــش فرهنگ ســازی کمــک کنــد. 
ــور  ــره در کش ــر 56 مخاط ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی خاطرنش
شناســایی شــده و بــه همه دســتگاه ها ابــاغ شــده و در حــال حاضر 
۱5 نــوع مخاطــره اولویــت دار در اســتان مــا شناســایی شــده اســت.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری آذربایجان شــرقی، 
ــه اســت کــه جــزو  گفــت: مهم تریــن مخاطــره در تبریــز زلزل
زلزله هــای  اســتان می باشــد؛  اصلــی مســؤوالن  دغدغــه 
ــی مــا ســکونت های  مختلفــی اتفــاق اقتــاده اســت کــه نگران
غیرمجــاز و بافــت فرســوده و تاریخــی اســت، چراکــه دو هــزار 
ــی  ــت تاریخ ــار باف ــزار هکت ــوده و دو ه ــت فرس ــار باف هکت
داریــم کــه ۸5۰ هــزار نفــر در ایــن نقــاط زندگــی می کننــد. 
ــدگلی،  ــکونی در اس ــد مس ــاخت واح ــرد: س ــح ک وی تصری
اختصــاص زمیــن، کرکــج، ســایر نقــاط نیــز از جملــه کارهــای 
ــه  ــر ب ــرای انتقــال ســاکنان از مناطــق پرخط ــه ب انجــام گرفت

ــت.  ــر اس ــم خط ــای ک مکان ه
هنربــر بیــان داشــت: بعــد از زلزلــه، ســیل، آتش ســوزی 
ــی از  ــمویت ناش ــی، مس ــاده ای، بیابان زای ــوادث ج ــا، ح جنگل ه
مونواکســید کربــن از دیگــر مخاطــرات مهــم و اولویــت دار اســتان 

اســت. آذربایجان شــرقی 

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

نیلوفر مددی 
پایه نهم

دبیرستان عفاف شهرستان میانه

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

) 9 دی 1401 (
ــم  ــت کری ــه دس ــوري« ب ــل  اهللَّ ن ــیخ فض ــام »ش ــرور نافرج  ت

دواتگــر عامــل کمیتــه مجــازات)۱۲۸7ش(
ــي اول  ــگ جهان ــس از جن ــل پ ــه مل ــران در جامع ــت ای عضوی

ش(  ۱۳۰۰(
ورود حضــرت آیــت  اهللَّ »ســید حســین طباطبایــي بروجــردي« 

ــه قــم )۱۳۲۳ ش( ب
روز بصیرت و میثاق امت با والیت

راســپوتین مــرد مرمــوز و افســانه ای دربــار تــزار روس بــه دســت 
پرنــس یوســوپف و بــه همراهــی گرانــدوک دیمتــری عمــوزاده تــزار 

بــه قتــل رســید )۱۲۹5ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 6 جمادی الثانى 1444 (

  درگذشت »ابوطالب مکي« از مشاهیر صوفیه)۳۸6 ق(
ــي«  ــم ناصــر خســرو قبادیان  آغــاز ســفر هفــت ســاله ي »حکی

ــي)4۳7 ق( ــاعر ایران ــم و ش حکی

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

ــوي  ــروف فرانس ــب مع ــنده و ادی ــْن روالن« نویس ــرگ »روَم   م
)۱۹44م(

 تصــرف جزیــره »ســیان« در اقیانــوس هنــد توســط اســتعمار 
ــه( انگلســتان )۱۸۱5م( )ر.ک: 4 فوری

 تولــد »رودیــارْد کیپلیْنــْگ« شــاعر و نویســنده انگلیســي 
)۱۸65م(

 آغاز قیام ضد استعماري »بوکسورها« در چین )۱۸۹۹م(
ــي« سیاســت مدار برجســته و نخســت وزیر  ــد »رشــید َکرام  تول

پیشــین لبنــان )۱۹۲۱م(
ــیخ  ــد الش ــتاي بَلَ ــه روس ــلح ب ــت هاي مس ــه صهیونیس  حمل

)۱۹47م(
 مــرگ »آلفــرد وایْْتِهــد« فیلســوف و ریاضــي دان معــروف 

)۱۹47م( انگلیســي 
ــور  ــق در کش ــوري خل ــام جمه ــلطنتي و اع ــم س ــاء رژی  الغ

)۱۹47م( »رومانــي« 

شک در انجام سجده
سـؤال۱: اگـر نمازگزار، قبل از برخاسـتن برای رکعت دوم و چهـارم یا در حال 
برخاسـتن )پیـش از ایسـتادن کامل( یا قبل از شـروع تشـهد در رکعـت دوم یا 
رکعـت آخـر، شـک کند یک سـجده به جـا آورده یا دو سـجده، چـه وظیفه ای 

دارد؟
جواب: باید یک سجده دیگر به جا آورد.

 شک در افعال یا رکعات نماز مستحبى
سـؤال۲: در صـورت شـک در افعـال یـا رکعـات نمـاز نافلـه، وظیفـه مکلـف 

؟ چیست
جـواب: اگـر در افعاِل )رکنی یا غیر رکنی( نماز مسـتحبی شـک کند چنانکه 
محل آن نگذشـته باشـد، باید آن را به جا آورد و اگر محل آن گذشـته باشـد، به 

شـک خود اعتنا نکند.
امـا اگـر در شـمارة رکعـِت نماز مسـتحبی شـک کند، اختیـار دارد کـه بنا را 

بـر کمتر یا بیشـتر بگـذارد؛ مگر آنکه طرف بیشـتر موجب 
بطـان نماز شـود کـه در این صورت بنا را بـر کمتر بگذارد؛ 
)مانند اینکه شـک کند دو رکعت خوانده یا سـه رکعت که 
بنـا را بـر دو بگـذارد و اگر شـک بیـن یک و دو باشـد به هر 

طرف شـک عمل کنـد، نماز صحیح اسـت(.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

نوسانات بازار ارز فشار اقتصادی به مردم را بیشتر کرده است

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امام 
جمعــه تبریــز گفتنــد: افزایــش قیمــت دالر فشــار 
اقتصــادی زیــادی بــه مــردم تحمیــل کرده اســت. 
آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابط عمومــی دفتر 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی حضرت 
حجت االســام والمســلمین ســید محمدعلی آل 
ــن،  ــیدرضا فاطمی امی ــای س ــدار آق ــم در دی هاش
ــه  ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت مع ــر صنع وزی
ــازار ارز و التهــاب ناشــی از آن گفتنــد:  نوســانات ب
افزایــش قیمــت دالر فشــار اقتصــادی زیــادی بــه 

مــردم تحمیــل کــرده اســت.
امــام جمعــه تبریز بــا تاکیــد بر تدبیــر عاجل 
ــد:  ــه کردن ــود اضاف ــت اقتصــادی موج ــه وضعی ب
بایــد مســئوالن نگرانی هــای بوجــود آمــده را حل 

کننــد و پاســخ منطقــی بــه مــردم بدهند.
ــه اســتان  ــس شــورای حــوزه هــای علمی رئی
دلیــل مشــکات بوجــود آمــده را دشــمنان 
ــری مســئوالن  ــی تدبی ــا و ب ــم ه ــی، تحری خارج

ــد.  ــوان کردن ــور عن ــادی کش اقتص

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــا بیــان اینکه 
خواســته همــه مــردم تحقــق وعــده هــا و مصوبه 
ــفر  ــد: در س ــه کردن ــت، اضاف ــت اس ــای دول ه
ــرقی؛  ــان ش ــه آذربایج ــران ب ــات وزی ــتانی هی اس
ــس  ــدن م ــل مع ــور در مح ــس جمه ــای رئی آق
ســونگون و دیگــر جلســات دســتورات صریحــی 
ــرای توســعه همــه جانبــه ایــن منطقــه صــادر  ب
کردنــد کــه انتظــار داریــم در ایــن رابطــه اقدامــات 

ــرد. ــی انجــام پذی عمل
ــی اســتان در  رئیــس شــورای فرهنــگ عموم
ادامــه از وزیــر صمــت خواســتند برای رفــع دغدغه 
هایــی تولیدکنندگانــی کــه خودشــان صادرکننده 
ــت  ــوان عدال ــل رأی دی ــه دلی ــد و االن ب ــم بودن ه
ــدام الزم را  ــده اق ــود آم ــان بوج ــکاتی برایش مش

داشــته باشــند.
امــام جمعــه تبریــز در بخــش دیگــری از 
صحبــت هــای خــود از توجــه وزارتخانــه صمــت 
بــرای رفــع مشــکات واحدهــای صنعتــی و 

ــد. ــر کردن ــتان تقدی ــدی اس تولی
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اکبـر  آیـت اهلل میرزاعلـی  حضـرت 
از  مرنـدی فرزنـد مـا علـی مقـدس 
علمـای اعـام و فقهـای عالـی مقـام  و 
عرفـای کرام در قـرن چهاردهم هجری 
قمـری اسـت. در سـال 1314ق برابر با 
127۵ ش در شهرسـتان مرنـد دیده به 
جهـان گشـود. دروس مکتبخانـه ای و 
مقدمـات علـوم حـوزوی را نـزد پـدر و 
شـیخ محمدحسـین رفیعیـان و حـاج 
شـیخ باقـر مجتهـد مرنـدی آموخـت. 

آنـگاه عـازم حـوزه علمیـه تبریز شـد.
سـطوح عالـی را از گنجینـه علمـای بزرگ وقـت حوزه تبریـز از جمله 
آیت اهلل میرزا ابوالحسـن انگجی برگرفت در سـی سـالگی با توشـه ای در 
خـور از فضـل و فضیلـت آهنگ حـوزه علمیه نجف اشـرف کـرد و مدت 
شـانزده سـال از محضـر بـزرگان همچـون  حضـرات آیـات عظـام میرزا 
محمدحسـین نایینـی، میرزا علـی محقق ایروانی، شـیخ محمدحسـین 
غـروی اصفهانـی، آقـا ضیاءالدین عراقی و سـید ابوالحسـن اصفهانی و در 
فلسـفه و حکمـت نیـز از محضـر آقاسـید حسـین بادکوبه ای بهـره مند 

گشـت و بـه مقـام واالی اجتهـاد در علوم اسـامی نایل شـد.
وی پـس از کسـب مقامـات عالـی علمی و معنـوی بـه زادگاه خویش 
بازگشـت و بـه تبلیـغ و ترویـج علـوم  و معـارف  دینـی و احکام شـرعی 

همت گمـارد.
وی در جریانـات اجتماعـی همـواره جانـب حـق را پیمـود و از نهضت 

اسـامی حمایت بـی دریـغ نمود. 
سـرانجام روح رحمانـی آن عالـم ربانـی و فقیـه عارف پس از گذشـت 
بیـش از یـک قرن زندگانـی طیب و طاهردر یازدهم شـوال سـال 1416 
ق. برابـر بـا 1374 ش.  بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت و پـس از تشـییع بـا 

شـکوه در زادگاهـش شهرسـتان مرنـد به خاک سـپرده شـد.
افاض اهلل علینا من برکات تربته

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل 

میرزا علی اکبر مرندی

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

مالک رؤیت هالل
رؤیت ماه نو با ابزار چه حکمی دارد آیا رویت تصویر هال ماه با استفاده از 
دوربین مخصوص و انعکاس نور و بازخوانی اطاعات ضبط شده توسط رایانه، برای 

اثبات اول ماه کفایت می کند؟
ج. رؤیت با وسیله، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است. ماک آن 
است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ 
محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت 

معلوم نیست محل اشکال است.
 زمان پرداخت زکات فطره

آیا میشود زکات فطره را روز عید فطر جدا کرد و چند روز 
بعد از عید فطر به فقرا داد؟

ج. مانعی ندارد لکن در رساندن به فقیر نباید سهل انگاری 
کند و احتیاط واجب این است که هر وقت آن را می دهد 

مجدداً نیت فطره کند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 2 خرداد 1399 (
 اعتــراض مســلمانان جهــان بــه هتــک حرمــت رژیــم بعــث 

ــات )137۰ ش( ــات عالی ــه عتب ــراق ب ع
درگذشت ناصر حجازی)1328-139۰(

شهادت شهید محمود شهبازی دستجردی )1361ش(
زلزله شدید در ترکیه هزاران نفر را کشت)13۵۰ش(

روحانیــون فــارس اعامیــه ای انتشــار داده مــردم را بــه قیــام 
علیــه بیگانــگان تهییــج کردنــد و غالب شــهرهای فارس بدســت 

عشــایر ســقوط کــرد )1297ش(
ــر اثــر طغیــان آب رودخانه هــاي فــرات و دجلــه و ازدیــاد آب  ب
شــط العــرب ســیل مهیبــي در خرمشــهر جــاري شــد و..)1333 

ش(
ــران امضــاء شــد.  ــي دانشــگاه ته ــور اتم ــرارداد نصــب راکت ق

ش(  1337(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 28 رمضان 1441 (
  درگذشت »ابو معشر بلخی« محدث و منجم)272 ق(
 وفات سیدمحمد شیرازی؛ سلطان        الواعظین )1391ق(

درگذشت مالک دیلمی ، خوشنویس )941ق(
موالنــا مالک دیلمــی )924-969 هــ .ق/1۵18-1۵62 م( از کاتبان 
و خوشنویســان اهــل فیلواگــوش قزویــن در قــرن دهــم هجــری 
اســت. او از خوشنویســان و نســتعلیق  نویســان زبردســت به شمار 
می آیــد کــه خطــوط جلــی و خفــی )درشــت و ریــز( را بــا مهــارت 
و بــه درســتی می نوشــت. کتیبــه هــای عمــارت چهــل ســتون 

از آثــار اوســت.
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 22 می 2020 (
  تولد »ژراژ دو نِرْوال« شاعر معروف فرانسوي )18۰8م(

ــهور  ــنده مش ــاعر و نویس ــو« ش ــور هوگ ــت »ویکت  درگذش
)188۵م( فرانســوي 

ــط  ــل توس ــت بین المل ــا کمونیس ــرْْن« ی ــال »ُکمیْنِت  انح
ــوروي )1943م( ــر ش ــتالین رهب اس
 روز ملي و اتحاد دو یمن )199۰م(

روز قدس از دیدگاه امام خمینی)ره(
»روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسام است؛ روز 
حکومت اسامی است. روزی است که باید جمهوری اسامی 
در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید 
به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسامی 
پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسام و روز رسول اکرم می 
دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ 
و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و 
با تمام قدرت و قّوت در مقابل اجانب بایستند. « )صحیفه امام؛ 

ج  9، ص: 278(
روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر 
پرده با امریکا و عمال امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اینکه 
اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب خواهید شد!....... روز قدس 
روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار داد که باید دست 
خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید.... روز 
قدس روز اسام است. روز قدس روزی است که اسام را باید احیا 
کرد و احیا بکنیم، و قوانین اسام در ممالک اسامی اجرا بشود. 
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار بدهیم که 
اسام دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما، واقع 
نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسام است. )صحیفه امام؛ ج 

9، ص 277(
»روز قدس« یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط 
با  باشد. روز مقابله مستضعفین  به قدس داشته  اختصاص 
مستکبرین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم 
امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که 
باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ 
مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و 
متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می 
دانند، و عمل می کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین - آنهایی 
که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی- در 
این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر 
کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف 
معلوم شود، باید ملتهای مستضعف اعام وجود بکنند در مقابل 

مستکبرین. )صحیفه امام؛ ج 9، ص 276(
روز قدس یک روز اسامی است، و یک بسیج عمومی اسامی 
بود. و من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک »حزب 

مستضعفین« در تمام دنیا. )صحیفه امام؛ ج 9، ص 28۰(

صحيفه نور امام خميني )ره(

کاروانســرای خواجــه نظــر مربــوط بــه دوره صفــوی اســت و در 
شهرســتان جلفــا، کنــار رودخانــه ارس و پــل ضیــاء الملــک واقــع شــده 
و ایــن اثــر در تاریــخ 17 اســفند 1381  به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.
تاورنیــه فرانســوی ایــن کاروانســرا را دیــده و می نویســد: خواجــه نظر از 
ارمنیــان معتبــری بــود کــه از جلفــا خارج شــدند، چــون در تجــارت ترقی 
کــرد و نــزد شــاه عباس و جانشــین او شــاه صفــی اعتبــارات حصل نمود 
او را کانتــر ملــت ارامنــه کردنــد. بــه افتخــار وطــن اصلــی خود جلفــا، 2 
کاروانســرای بــزرگ در آن جــا بنــا کــرد کــه هنــوز در طرفیــن رودخانــه 
باقــی هســتند و بیشــتر از 1۰۰۰۰۰ اکــو در آنجــا خــرج کــرد، امــا ایــن دو 
بنــای عالــی به واســطه فوت بانــی ناتمــام ماندنــد. در 3 کیلومتری جلفا، 
کاروانســرای ویرانــه ای وجــود دارد کــه بنــای آن در زمان شــاه عباس کبیر 
بــه هزینــه خواجــه نظــر ارمنــی، از مقربــان درگاه شــاهی بــه عمــل آمده 

اســت. ایــن کاروانســرا بــه نــام کاروانســرای جلفا نیــز معروف اســت.
ــی، دو  ــد ضلع ــدور، چن ــای م ــی دارای پان ه ــراهای عباس کاروانس
ــی بوده انــد. امــا در  ــا تــاالر ســتون دار و چهــار ایوان ــی، و کاروانســرا ب ایوان
ایــن بیــن یــک ســری کاروانســراها دارای پان هــای متفــاوت بــا ایــن الگو 
می باشــند. ماننــد کاروانســرای ســبزه وار و نیــز کاروانســرای خواجــه نظر 

. جلفا
ایــن کاروانســرا دارای حیــاط مرکــزی و ســه ایــوان در ســه طــرف حیاط 
می باشــد بنــا در ســه ضلــع حیــاط چرخیــده و مصالــح آن ســنگ تراش 
ــی  ــا طــاق جناق ــدی شــکل ب و آجــر می باشــد. دارای پوششــهای گنب
ــت  ــی جه ــل راهروهای ــکل دارد از داخ ــتطیل ش ــان مس ــد. پ می باش
دسترســی بــه اتاقهــا وجــود دارد. طــول بنــا دو برابــر عــرض آن می باشــد.

کاروانسرای خواجه نظر

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

ــب رضــاي  ــم کس ــت نه ــاي کان دول در راهبرده
الهــي از طریــق عدالــت گســتري، مهــرورزي، خدمــت 
بــه بنــدگان خــدا و پیشــرفت و تعالي مــادي و معنوي 
کشــور بــه عنــوان ارزشــها مطــرح شــده و آرمــان خــود 
را “فراهــم کــردن زمینــه هایــي بــراي برپایــي حکومت 
ــان هــدف  ــیم نمــوده و در بی ــي ” ترس ــه جهان عادالن

بنیادیــن آن آمــده اســت:
ــا  ــوأم ب ــط ت ــه قس ــور- اقام ــت مح ــعه عدال “توس
ــر اســاس  ــي و پیشــرفت ” ب مهــرورزي، خدمــت و تعال
ارزشــها، آرمانهــا و اهــداف فــوق راهبــرد کان ایــن دولت 
ــي  ــعه و تعال ــت و توس ــط عدال ــت از: “بس ــارت اس عب
همــه جانبــه و درونــزا مبتنــي بر اســام نــاب محمدي 
)ص( و بکارگیــري علــوم و فنــون پیشــرفته بــراي تحقق 

عدالــت و ارتقــاء ســامت و رفــاه اجتمــاع. ”
ــود را  ــتهاي خ ــا و سیاس ــه ه ــم برنام ــت نه دول
ــه  ــم نمــوده و ب ــوق تنظی ــر اســاس راهبردهــاي ف ب
ــا،  ــه درآمده ــع عادالن ــان توزی ــق آرم ــور تحق منظ
ــا،  ــع محرومیته ــا و رف ــات و فرصته ــا و امکان کااله
ــد اســت: “آنچــه در  ــور معتق ــس جمه شــخص رئی
ــات  ــع امکان ــي شــود، توزی ــرح م ــت مط فصــل عدال
محرومیتهــا،  میــزان  ماحظــه  بــا  فرصتهــا  و 
ــاي کشــور  اســتعدادها و ظرفیتهــا در همــه جغرافی

ــت. ” اس
از همیــن رو، تمرکــز زدایــي از تهــران و توجــه بــه 
تمــام نقــاط کشــور در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه 
ــي  ــژاد در تبییــن ایــن ضــرورت م و آقــاي احمــدي ن
گویــد: “اینکــه تهــران همــه ایــران اســت، امــري باطــل 
ــران،  ــه ای ــه هم ــت، ن ــران اس ــز ای ــران مرک ــت، ته اس
تهــران قطــب ایــران اســت، نــه همــه ایــران، مــا بایــد 
کاري کنیــم کــه ایــران همــه جــاي ایــران باشــد کــه 
یکــي از آنهــا، چرخــش و بیــن مــردم بــودن اســت که 
ــران  ــاط ای ــام نق ــر تم ــر دارد. شــما وی ــم اث ــي ه خیل

هســتید، فقــط وزیــر تهــران نیســتید. ”

فعالیت ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت 
آذربایجان شرقی ماهیت فرهنگی دارد

 مســئول کمیته فرهنگی ســتاد پشــتیبانی مدافعان 
ســامت آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســتاد 
ــچ ارگان و  ــه هی ــان ســامت اســتان ب پشــتیبانی مدافع
ســازمانی وابســته نیســت، گفــت: فعالیــت ســتاد کامــا 

آتــش بــه اختیــار بــوده و ماهیتــی فرهنگــی دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه از تبریــز، حجت االســام 
ــتاد  ــی س ــه فرهنگ ــئول کمیت ــری، مس ــی نظ مجتب
پشــتیبانی مدافعــان ســامت آذربایجان شــرقی در جمع 
مدیران مناطق ســتاد پشــتیبانی مدافعان ســامت استان، 
بــا تاکیــد بر ایــن که وظیفه ســتاد توزیع بســته نیســت، 
ابــراز داشــت: ســتاد نشــان داد کــه در دوره کرونــا مســجد 
تعطیــل نیســت و از روحانــی مســجد گرفتــه تــا هیئــت 
امنــا، هیئــت عــزاداری و پایــگاه مقاومت پای کار هســتند.

وی ادامــه داد: در زمــان تعطیلــی مســاجد و هیئــات، 
تحــرک در بدنــه جامعــه وجــود داشــت و مســجدی ها و 

هیئتی هــا در حــد تــوان برنامــه داشــتند.
حجــت االســام نظــری بــه یکــی از نمونه هــای بــارز 
رزمایــش مواســات و همدلــی اشــاره و بیــان کــرد: در یکــی 
از مناطــق ســنی نشــین اســتان، اهل ســنت به شــیعیان 
و شــیعیان بــه اهــل ســنت کمــک جمــع آوری و توزیــع 

ــی اســت. ــارز همدل ــد کــه مصــداق ب می کردن

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

کتاب »هویت ملي ایرانیان و انقاب اسامي« زیر نظر دکتر موسي 
نجفي و توسط جمعي از نویسندگان در 1389 با حمایت دبیرخانه 
شوراي فرهنگ عمومي کشور و با همت نشر »زمان نو« انتشار یافته 
است. این کتاب  619 صفحه بوده و در دو هزار نسخه منتشر شده 

است.
پرســش از کیستی و هویت افراد و ملت ها یکی از دغدغه های 
فکری بشر در طول تاریخ به شمار می رود. در جامعه ایراني نیز بحث 
از مســئلة هویت در سطوح گوناگون آن سابقه ای طوالنی دارد و به 
نوعی می توان ریشة آن را در اندیشة روشنفکران و نویسندگان عصر 
مشروطه به بعد جستجو کرد. با این حال، به نظر می رسد در چند 
سال اخیر مباحث مربوط به هویت، به ویژه بحث هویت ملی توجه 
اندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی را به خود جلب کرده 
اســت. متفکران ایرانی در قالب های گوناگون و از زوایای متفاوت با 
این پرسش مواجه بوده و پاسخ های متفاوتی به آن داده اند. این که 
هویت ایرانی چیست واز چه ارکانی تشکیل شده و چه عواملی سبب 
پیدایش بحران هویت در ایران بوده و پاســخ انقاب اسامی به این 
بحران چه بوده است، پرسش ها و دغدغه هایی هستند که این کتاب 
در صدد تبیین آنها است تا از این طریق بستری برای عبور موفقیت 
آمیز از بحران هویت فراهم آید. پیشینه مسله هویت به آغاز تاریخ 
انسان باز می گردد. از دیرباز، انسان ها به دنبال تعریف و شناسایی 
خویش، قبیله، قوم و ملیت و نیز کشف تمایزات خود از دیگران بوده 
اند. افراد و گروه های اجتماعی می کوشیدند برای شناسایی خود و 
تبیین تمایزات شان با دیگران، نشان دهند که به چه جامعه ای و چه 

ارزش هایی تعلق دارند.
تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان، موضوعی کلیدی و کان است 
که ابعاد گوناگونی را در برمی گیرد. به طور معمول زبان، نژاد، تاریخ، 
جغرافیــا و مذهب عناصر اصلی را در بحث هویت ملی ملت های 
مختلف تشکیل می دهند. مفهوم »ملت« در این نگاه، متفاوت از 
معنایی که منبعث از سکوالریسم اســت، دارای اعتباری تاریخی و 
جغرافیایی است. رهبر فرزانه انقاب اسامی در همین راستا فرموده 
اند: »هویت ملی هم که می گوییم، ملیت در مقابل دین نیســت، 
بلکه هویت ملی هر ملت، مجموعه فرهنگ ها و باورها و خواست ها 
و آرزوها و رفتارهای اوست. یک ملت مذهبی ، یک ملت موحد، یک 
ملت مومن و یک ملت معتقد به پاکان درگاه الهی و اهل بیت پیغمبر 
)ص( است، این جزو فرهنگ و هویتشان است، هویت ملی که می 

گوییم، شامل همه اینها است؛ اینها را حفظ کنیم.« 
در مجموعه حاضر سیر تکوین هویت ملی ایرانیان از عهد باستان تا 
انقاب اسامی، در ده مقاله علمي و پژوهشي از سوي اساتید برجسته 
حوزه و دانشگاه بررسی شده است. در این مقاالت ابعاد مختلف دیني، 
فلسفي، تاریخي، سیاســي و فرهنگي هویت در ارتباط با تحوالت 
تاریخي تشیع در بستر انقاب اسامي مورد توجه خاص قرار گرفته 

است. 
فهرست تفصیلی مقاالت به شرح ذیل است:

* تکوین و تکون هویت ملي ایرانیان در بستر تشیع و عصر انقاب 
اسامي/ دکتر موسي نجفي * هویت از نظر فرهنگي و فلسفي/ دکتر 
کریم مجتهدي  * هویت ایرانیان و انقاب اسامي/ دکتر محمدطیب 
صحرایي  * تشیع و شکل گیري ملیت ایراني/ دکتر محمدعلي فتح 
الهي * هویت ایرانیان بر پایه والیــت؛ در افق مهدویت/ دکتر ابوذر 
مظاهري و دکتر مهدي ابوطالبي  * تمدن ســازي ایرانیان از عهد 
باســتان تا عصر انقاب اسامي/ مصطفي آیت مهدوي * تحوالت 
هویت تاریخي و فرهنگي  ایران/  دکتر موسي حقاني * آسیب شناسي 
هویت دیني از ایرانیان پیش از اســام/ محمد صادق سیگارودي * 
روح معنویت، تعبد و توحید به مثابة عنصري جدایي ناپذیر از هویت 
ملي  ایرانیان/ مصطفي امه طلب * قدرتمندي عنصر شیعه در روابط 
بین المللي معاصر: تاثیر متقابل اندیشــه سیاسی شیعه و انقاب 

اسامی ایران/  دکتر محمد تقي حسیني
در مقدمه کتاب حاضر چنین  آمده اســت که: »در قرآن عظیم، 
به صراحت بر تکثر اقوام و جوامع و ملل تاکید شده است و در مقام 

مقایسه و برتري اقوام، معیار و میزان را »تقوا« قرار داده است.«

معرفي کتاب

هویت ملي ایرانیان و انقالب اسالمي

 امام جمعه تبریز گفتند: روابط عمومی باید در 
قامت یک نهادی فعال، پویا و اســتاندارد و کارآمد 
بتواند و با بهره گیری از شــیوه های نوین ارتباطی 
و اطاع رســانی به نیازهای مخاطبان درون و برون 

سازمانی پاسخ دهد.
به گــزارش روابط عمومی دفتــر نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شــرقی، حضرت حجت االسام 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم به مناسبت 
روز ارتباطات و روابط عمومی در دیدار مســئوالن 
ســازمان ارتباطات و فناوری استان و مجموعه های 
مرتبط با این سازمان، با بیان اینکه روابط عمومی 
کارآمد عاملی برای پیشرفت و تعالی سازمان است، 
گفتند: روابط عمومی باید در قامت یک نهادی فعال، 
پویا و اســتاندارد و کارآمد بتواند و با بهره گیری از 
شیوه های نوین ارتباطی و اطاع رسانی به نیازهای 

مخاطبان درون و برون سازمانی پاسخ دهد.
 امام جمعه تبریز افزودند: روابط عمومی فرصتی 
مناســب را در اختیار مدیریت یک ســازمان قرار 
می دهد که تصویر شــفاف تری از آنچه در محیط 
سازمان و همچنین جامعه در جریان است بدست 
آورده و برای پیشرفت هرچه بیشتر از آنها استفاده 
کنــد از این رو باید گفت یک روابط عمومی خوب 
می تواند نقش مناسبی را در پیوند مدیران و کارکنان 

داشته باشد.
ایشان با بیان اینکه امروزه نقش روابط عمومی 
هــا در کمک به تصمیم گیــری های مدیریتی و 
استراتژیک یک سازمان نقشــی قابل توجه است، 
اضافــه کردند: نقش روابط عمومــی به عنوان ابزار 
مدیریتــی بــرای فعالیتهای حرفــه ای، علمی و 
الکترونیکی،  از مشخصه های جدید روابط عمومی 

در عصر ارتباطات است. 
نماینــده ولی فقیه در اســتان ادامه دادند: از 
نقاط برجســته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، 
تأکید بر محیط برون ســازمانی و حتی جهانی 
اســت و در واقع،  منظور از وظایف اســتراتژیک 
روابــط عمومی، دخالــت در روند تصمیم گیری 

سازمان است.
 امام جمعه تبریز اهمیت جایگاه روابط عمومی 
در عصر ارتباطات را متذکر شده و گفتتد: موفقیت 
ســازمان ها، ادارات و شــرکت ها و دوام شــان در 
عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط 

عمومی های آنها وابسته است.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان روابط 
عمومی مدون و برنامه ریزی شده را یکی از ابزارهای 
قوی مدیریت افکار دانسته و گفتند: روابط عمومی 
به عنوان اصلی ترین حلقــه ارتباط بین مدیران و 
کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی 
مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند به همین دلیل 
توجه ویژه به روابط عمومــی، به عنوان نهادی که 
می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شــده و 
سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل 
و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بســیار حائز 

اهمیت است.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان  با تاکید 
بر اینکه کار روابط عمومی تســهیل و خدمت به 
مدیریت اســت نه مدیر گفتند: محور اساسی کار 
روابط عمومی کســب منافع برای کل ســازمان 
اســت نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی 
قرار گرفته است، بنابراین باید به روابط عمومی و 
کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد. در این 
صورت است که روابط عمومی می تواند در سازمان 

موفق عمل کند.

روابط عمومی کارآمد؛ عاملی برای 
ارتباط، معرفی دستاوردها و پیشرفت 

سازمان هاست 

بصیرت در کالم امام خمینى)ره(
انسان با روْح انسان است؛ با بصیرْت انسان است. ما همه، 
با همه حیوانات شرکت داریم در اینکه گوش داریم، چشم 
داریم، پا داریم، دست داریم. اما این مناط انسانیت نیست. 
آنی که انســان را از همه موجودات جدا می کند، از همه 
موجودات طبیعی جدا می کند، آن قلب انســان است؛ آن 
بصیرت انســان است. شما بصیرت داشته باشید انسانید. 
اگر بصیرت نداشته باشد ابو جهل چشم داشت، اما انسان 
نبود. بعضی از انبیا هم چشــم نداشتند]۱[ و نبی بودند 
میزان در انسانیْت معنویت انسان است. کوشش کنید که 
خودتان را با محتوا کنید. معنویت در خودتان ایجاد بکنید. 
و از این هیچ باکی نداشته باشید که انسان دست ندارد، پا 

ندارد، چه ندارد.
در روایت اســت که بعضی از انبیاء بودند که عضوی 
را نداشتند، دســت و پا هم حتی نداشتند. حضرت می 
فرمایــد می بینم فــان را که- الن من درســت یادم 
نیســت- دست و پا نداشتند، نبی بودند البته ُمرَْسل به 
آن معنی نبودند اما نبی بودند. بسیاری از علما، بسیاری 
از نوابغ بودند که چشم نداشتند، در زمان ما هم بعضی 
هــا را ما ماقات کردیم که از علمــا بودند؛ نابغه بودند؛ 
اطاعات زیاد و وســیعی داشــتند؛ انسان بودند. هیچ از 
این معنا نگران نباشید که حاال شما صاحب یک حّسی 
نیســتید. شما معنویاتتان را ان شــاء اهللَّ تقویت کنید؛ 
روحتان را تقویت کنید؛ و از همه بصیرها شما ان شاء اهللَّ 
بصیرتر باشــید. خداوند ان شاء اهللَّ شما را حفظ کند؛ و 
همه ما را برای اسام خدمتگزار کند و همه ما این راهی 

را که آمده ایم بتوانیم تا آخر ان شاء اهللَّ برسانیم.]۲[
پى نوشت ها:

]۱[ حضرت یعقوب)ع(.
]۲[ صحیفه امام، ج ۸، ص، 46۲

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

روســتای نشــتبان) قیــرخ قیــزالر( ســراب در منطقه ای بکــر و طبیعی 
ــی و  ــی تاریخ ــا دارای ظرفیت ــان اورارتوه ــی از زم ــه ای تاریخ ــا کتیب ب
ــرای روزهــای عیــد  گردشــگری و منطقــه ای بــا ظرفیــت گردشــگری ب

هســت کــه دار دامنــه هــای طبیعــی ســبان واقــع شــده اســت.
در ایــن روســتا کتیبــه ای بــا خــط میخــی مانــده از زمــان اورارتوهــا 
وجــود دارد کــه نشــان از قدمــت تاریخــی زندگــی در ایــن روســتا حکایت 
دارد. ســنگ نوشــته قیــرخ  قیــزالر کــه بــا نــام کتیبــه میخــی اورارتوئــی 
نشــتبان نیــز شــناخته می شــود، در دره قراکــوه، روســتای نشــتبان قــرار 
ــه ابعــاد ۱۰6 در 75  ــی، روی صخــره ای ب ــه خــط میخــی اورارتوی دارد و ب

ســانتی متــر کنــده شــده اســت. 
ــه  ــه آرگیشــتی، پســر روســا اســت، ب ــوط ب در ایــن کتیبــه کــه مرب
ــده  ــاره ش ــدو اش ــی و توایش ــو هان ــردو، گیت ــرزمین های گی ــرف س تص
ــده می شــود و  ــه دی ــی کتیب ــدادی سنگ افراشــت در نزدیک اســت.  تع
در شــمال آن هــا نیــز، یکــی از ۲۱ قلعــه ای کــه شــاه اورارتویی فتــح کرده 
ــاور هســتند کــه سنگ افراشــت ها  ــر ایــن ب ــی ب ــرار دارد.  اهال اســت، ق
انســان هایی بودنــد کــه در اثــر غضــب و خشــم الهــی به ســنگ تبدیل 
ــاف  ــالم و ص ــی س ــه برخ ــت ها ک ــداد سنگ افراش ــه تع ــده اند.  البت ش

ــد. ــم می رس ــدد ه ــه ۱۲۰ ع ــد، ب ــیب دیده  ان ــی آس ــد و برخ مانده ان
ــی  ــی نشــتبان از جملــه مــکان هــای دیدن ــه میخــی اورارتوئ  کتیب
ــت 7۹۲  ــا شــماره ثب ــن ۱۳47، ب ــخ ۱ فروردی ــه در تاری ــراب اســت ک س

ــید. ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک به عن
تقریبــا ۲۰۰ متــر پائیــن تــر از ســنگ نوشــته نشــتبان در طرفیــن 
ــا  ــزالر ی ــرخ قی ــه قی ــه ب ــت ک ــی اس ــته های ــنگ افراش ــه س رودخان
ــن  ــه ای ــد ک ــن دارن ــر ای ــاد ب ــی اعتق ــروف اســت اهال ــر مع چهلدخت
ــر انحــراف از  ــر اث ــد کــه ب ــوده ان ســنگ افراشــته ها چهــل انســان ب
حقیقــت و راه خــدا بــه غضــب الهــی دچــار و مبــدل به ســنگ شــده 
ــا ۱۲۰  ــش از چهــل اســت و ت ــداد ســنگها بی ــی کــه تع ــد در حال ان
ســنگ شــمارش ده اســت. بعضــی از ســنگ افراشــته هــا همانگونــه 
کــه گذاشــته انــد ســالم و صــاف مانــده ولــی برخــی شکســته یــا کج 

شــده و یــا از بیــن رفتــه انــد .

دادســتان آذربایجــان شــرقی تمام دســتگاه های 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــدمعبر را ب ــوزه س ــط در ح ذیرب
شــهرداری تبریــز در طــرح جمــع آوری وانت بارهای 
میوه فــروش دعــوت و از اجــرای ایــن طــرح 

ــرد. ــت ک حمای
ــر،  ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
بــا  گفت وگــو  در  علیلــو  محبــوب  دکتــر 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: یکــی از دالیــل ترافیــک 
ــاط های  ــروش و بس ــای میوه ف ــهری، وانت باره ش
ــر هســتند کــه همــه مــا  ــوه در ســطح معاب می
ــه  ــر از جامع ــن قش ــاماندهی ای ــرای س ــد ب بای

ــیم. ــهرداری باش ــراه ش هم
وی بــا اشــاره بــه برخــی رفتارهــای مخاطره آمیــز 
مالــکان وانت بارهــا افــزود: مطابــق قانــون بــا افــراد 
ــی  ــرم تلق ــه ج ــار ک ــای ناهنج ــب رفتاره مرتک

می شــود، برخــورد قضائــی صــورت خواهــد گرفت.
علیلــو بــر تأمیــن بســترهای الزم بــرای 
ــرده  ــد ک ــز تأکی ــراد نیازمنــد نی ــرار معــاش اف ام
ــن  ــز در ای ــهرداری تبری ــرد: ش ــان ک و خاطرنش
و  ثبت نــام  جملــه  از  تمهیداتــی  خصــوص 
مکان یابــی بــرای فعالیــت ایــن افــراد پیش بینــی 
کــرده اســت کــه هــم فعالیــت ایــن افــراد ادامــه 
می یابــد و هــم شــاهد کاهــش ترافیــک در شــهر 

ــود. ــم ب خواهی
ــه  ــل شــهرداری در مواجه ــرد: عوام ــه ک وی اضاف
بــا وانت بارهــا و بســاط های میوه فروشــی بایــد 
برخــورد مناســبی داشــته و بــا طمأنینــه و رعایــت 
ــاماندهی  ــه س ــدام ب ــراد اق ــن اف ــوق ای حــق و حق

. کنند
دادســتان تبریــز وظیفــه شــهرداری را جلوگیری 
از ســدمعبر معرفــی کــرده و یــادآور شــد: 
ــر  ــس در براب ــوی هرک ــرض از س ــت و تع مقاوم
طــرح ســاماندهی وانت بارهــا برخــورد قضائــی بــه 

ــت. ــد داش ــراه خواه هم
وی افــزود: نیــروی انتظامــی و دیگر دســتگاه های 
ذیربــط نیــز موظــف بــه همــکاری و همراهــی بــا 

شــهرداری در اجــرای ایــن طــرح هســتند.

مدرســه  نهــم  پایــه  دانش آمــوز  دختــران 
ــا فضــای طلبگــی  نســیبه به منظــور آشــنایی ب
ــز  ــه تبری ــران معصومی ــه خواه ــه علمی از مدرس

ــد. ــد کردن بازدی
ــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه  ،  ــز ب آدینــه تبری
طــی برنامــه ماهانــه مدرســه علمیــه معصومیــه 
نهــم مدرســه  تبریــز، دانش آمــوزان مقطــع 
دخترانــه نســیبه از فضای مدرســه علمیــه بازدید 

ــد. کردن
ــوزان ضمــن آشــنایی  ــد، دانش آم ــن بازدی در ای
علمیــه  مدرســه  مختلــف  بخش هــای  بــا 
همچــون کتابخانــه، ســایت اداری و حجــرات 

مدرســه، نشســتی صمیمــی بــا مدیــر و اســاتید 
ــد. ــزار کردن ــوزه برگ ح

ــه  ــر مدرســه علمی ــد، مدی ــن بازدی ــان ای در پای
معصومیــه تبریــز پــس از ســخنانی کوتــاه، به هر 

ــرد. ــداء ک ــی اه ــوزان هدایای ــک از دانش آم ی

سنگ نوشته قيرخ قيزالر

حمايت دادستان از طرح ساماندهی وانت بارهای ميوه فروش
 در تبريز

حضور دختران دانش آموز 
در مدرسه علميه خواهران معصوميه تبريز
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اکبـر  آیـت اهلل میرزاعلـی  حضـرت 
از  مرنـدی فرزنـد مـا علـی مقـدس 
علمـای اعـام و فقهـای عالـی مقـام  و 
عرفـای کرام در قـرن چهاردهم هجری 
قمـری اسـت. در سـال 1314ق برابر با 
127۵ ش در شهرسـتان مرنـد دیده به 
جهـان گشـود. دروس مکتبخانـه ای و 
مقدمـات علـوم حـوزوی را نـزد پـدر و 
شـیخ محمدحسـین رفیعیـان و حـاج 
شـیخ باقـر مجتهـد مرنـدی آموخـت. 

آنـگاه عـازم حـوزه علمیـه تبریز شـد.
سـطوح عالـی را از گنجینـه علمـای بزرگ وقـت حوزه تبریـز از جمله 
آیت اهلل میرزا ابوالحسـن انگجی برگرفت در سـی سـالگی با توشـه ای در 
خـور از فضـل و فضیلـت آهنگ حـوزه علمیه نجف اشـرف کـرد و مدت 
شـانزده سـال از محضـر بـزرگان همچـون  حضـرات آیـات عظـام میرزا 
محمدحسـین نایینـی، میرزا علـی محقق ایروانی، شـیخ محمدحسـین 
غـروی اصفهانـی، آقـا ضیاءالدین عراقی و سـید ابوالحسـن اصفهانی و در 
فلسـفه و حکمـت نیـز از محضـر آقاسـید حسـین بادکوبه ای بهـره مند 

گشـت و بـه مقـام واالی اجتهـاد در علوم اسـامی نایل شـد.
وی پـس از کسـب مقامـات عالـی علمی و معنـوی بـه زادگاه خویش 
بازگشـت و بـه تبلیـغ و ترویـج علـوم  و معـارف  دینـی و احکام شـرعی 

همت گمـارد.
وی در جریانـات اجتماعـی همـواره جانـب حـق را پیمـود و از نهضت 

اسـامی حمایت بـی دریـغ نمود. 
سـرانجام روح رحمانـی آن عالـم ربانـی و فقیـه عارف پس از گذشـت 
بیـش از یـک قرن زندگانـی طیب و طاهردر یازدهم شـوال سـال 1416 
ق. برابـر بـا 1374 ش.  بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت و پـس از تشـییع بـا 

شـکوه در زادگاهـش شهرسـتان مرنـد به خاک سـپرده شـد.
افاض اهلل علینا من برکات تربته

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل 

میرزا علی اکبر مرندی

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

مالک رؤیت هالل
رؤیت ماه نو با ابزار چه حکمی دارد آیا رویت تصویر هال ماه با استفاده از 
دوربین مخصوص و انعکاس نور و بازخوانی اطاعات ضبط شده توسط رایانه، برای 

اثبات اول ماه کفایت می کند؟
ج. رؤیت با وسیله، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است. ماک آن 
است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ 
محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت 

معلوم نیست محل اشکال است.
 زمان پرداخت زکات فطره

آیا میشود زکات فطره را روز عید فطر جدا کرد و چند روز 
بعد از عید فطر به فقرا داد؟

ج. مانعی ندارد لکن در رساندن به فقیر نباید سهل انگاری 
کند و احتیاط واجب این است که هر وقت آن را می دهد 

مجدداً نیت فطره کند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 2 خرداد 1399 (
 اعتــراض مســلمانان جهــان بــه هتــک حرمــت رژیــم بعــث 

ــات )137۰ ش( ــات عالی ــه عتب ــراق ب ع
درگذشت ناصر حجازی)1328-139۰(

شهادت شهید محمود شهبازی دستجردی )1361ش(
زلزله شدید در ترکیه هزاران نفر را کشت)13۵۰ش(

روحانیــون فــارس اعامیــه ای انتشــار داده مــردم را بــه قیــام 
علیــه بیگانــگان تهییــج کردنــد و غالب شــهرهای فارس بدســت 

عشــایر ســقوط کــرد )1297ش(
ــر اثــر طغیــان آب رودخانه هــاي فــرات و دجلــه و ازدیــاد آب  ب
شــط العــرب ســیل مهیبــي در خرمشــهر جــاري شــد و..)1333 

ش(
ــران امضــاء شــد.  ــي دانشــگاه ته ــور اتم ــرارداد نصــب راکت ق

ش(  1337(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 28 رمضان 1441 (
  درگذشت »ابو معشر بلخی« محدث و منجم)272 ق(
 وفات سیدمحمد شیرازی؛ سلطان        الواعظین )1391ق(

درگذشت مالک دیلمی ، خوشنویس )941ق(
موالنــا مالک دیلمــی )924-969 هــ .ق/1۵18-1۵62 م( از کاتبان 
و خوشنویســان اهــل فیلواگــوش قزویــن در قــرن دهــم هجــری 
اســت. او از خوشنویســان و نســتعلیق  نویســان زبردســت به شمار 
می آیــد کــه خطــوط جلــی و خفــی )درشــت و ریــز( را بــا مهــارت 
و بــه درســتی می نوشــت. کتیبــه هــای عمــارت چهــل ســتون 

از آثــار اوســت.
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 22 می 2020 (
  تولد »ژراژ دو نِرْوال« شاعر معروف فرانسوي )18۰8م(

ــهور  ــنده مش ــاعر و نویس ــو« ش ــور هوگ ــت »ویکت  درگذش
)188۵م( فرانســوي 

ــط  ــل توس ــت بین المل ــا کمونیس ــرْْن« ی ــال »ُکمیْنِت  انح
ــوروي )1943م( ــر ش ــتالین رهب اس
 روز ملي و اتحاد دو یمن )199۰م(

روز قدس از دیدگاه امام خمینی)ره(
»روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسام است؛ روز 
حکومت اسامی است. روزی است که باید جمهوری اسامی 
در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید 
به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسامی 
پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسام و روز رسول اکرم می 
دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ 
و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و 
با تمام قدرت و قّوت در مقابل اجانب بایستند. « )صحیفه امام؛ 

ج  9، ص: 278(
روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر 
پرده با امریکا و عمال امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اینکه 
اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب خواهید شد!....... روز قدس 
روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار داد که باید دست 
خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید.... روز 
قدس روز اسام است. روز قدس روزی است که اسام را باید احیا 
کرد و احیا بکنیم، و قوانین اسام در ممالک اسامی اجرا بشود. 
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار بدهیم که 
اسام دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما، واقع 
نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسام است. )صحیفه امام؛ ج 

9، ص 277(
»روز قدس« یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط 
با  باشد. روز مقابله مستضعفین  به قدس داشته  اختصاص 
مستکبرین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم 
امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که 
باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ 
مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و 
متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می 
دانند، و عمل می کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین - آنهایی 
که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی- در 
این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر 
کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف 
معلوم شود، باید ملتهای مستضعف اعام وجود بکنند در مقابل 

مستکبرین. )صحیفه امام؛ ج 9، ص 276(
روز قدس یک روز اسامی است، و یک بسیج عمومی اسامی 
بود. و من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک »حزب 

مستضعفین« در تمام دنیا. )صحیفه امام؛ ج 9، ص 28۰(

صحيفه نور امام خميني )ره(

کاروانســرای خواجــه نظــر مربــوط بــه دوره صفــوی اســت و در 
شهرســتان جلفــا، کنــار رودخانــه ارس و پــل ضیــاء الملــک واقــع شــده 
و ایــن اثــر در تاریــخ 17 اســفند 1381  به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.
تاورنیــه فرانســوی ایــن کاروانســرا را دیــده و می نویســد: خواجــه نظر از 
ارمنیــان معتبــری بــود کــه از جلفــا خارج شــدند، چــون در تجــارت ترقی 
کــرد و نــزد شــاه عباس و جانشــین او شــاه صفــی اعتبــارات حصل نمود 
او را کانتــر ملــت ارامنــه کردنــد. بــه افتخــار وطــن اصلــی خود جلفــا، 2 
کاروانســرای بــزرگ در آن جــا بنــا کــرد کــه هنــوز در طرفیــن رودخانــه 
باقــی هســتند و بیشــتر از 1۰۰۰۰۰ اکــو در آنجــا خــرج کــرد، امــا ایــن دو 
بنــای عالــی به واســطه فوت بانــی ناتمــام ماندنــد. در 3 کیلومتری جلفا، 
کاروانســرای ویرانــه ای وجــود دارد کــه بنــای آن در زمان شــاه عباس کبیر 
بــه هزینــه خواجــه نظــر ارمنــی، از مقربــان درگاه شــاهی بــه عمــل آمده 

اســت. ایــن کاروانســرا بــه نــام کاروانســرای جلفا نیــز معروف اســت.
ــی، دو  ــد ضلع ــدور، چن ــای م ــی دارای پان ه ــراهای عباس کاروانس
ــی بوده انــد. امــا در  ــا تــاالر ســتون دار و چهــار ایوان ــی، و کاروانســرا ب ایوان
ایــن بیــن یــک ســری کاروانســراها دارای پان هــای متفــاوت بــا ایــن الگو 
می باشــند. ماننــد کاروانســرای ســبزه وار و نیــز کاروانســرای خواجــه نظر 

. جلفا
ایــن کاروانســرا دارای حیــاط مرکــزی و ســه ایــوان در ســه طــرف حیاط 
می باشــد بنــا در ســه ضلــع حیــاط چرخیــده و مصالــح آن ســنگ تراش 
ــی  ــا طــاق جناق ــدی شــکل ب و آجــر می باشــد. دارای پوششــهای گنب
ــت  ــی جه ــل راهروهای ــکل دارد از داخ ــتطیل ش ــان مس ــد. پ می باش
دسترســی بــه اتاقهــا وجــود دارد. طــول بنــا دو برابــر عــرض آن می باشــد.

کاروانسرای خواجه نظر

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

ــب رضــاي  ــم کس ــت نه ــاي کان دول در راهبرده
الهــي از طریــق عدالــت گســتري، مهــرورزي، خدمــت 
بــه بنــدگان خــدا و پیشــرفت و تعالي مــادي و معنوي 
کشــور بــه عنــوان ارزشــها مطــرح شــده و آرمــان خــود 
را “فراهــم کــردن زمینــه هایــي بــراي برپایــي حکومت 
ــان هــدف  ــیم نمــوده و در بی ــي ” ترس ــه جهان عادالن

بنیادیــن آن آمــده اســت:
ــا  ــوأم ب ــط ت ــه قس ــور- اقام ــت مح ــعه عدال “توس
ــر اســاس  ــي و پیشــرفت ” ب مهــرورزي، خدمــت و تعال
ارزشــها، آرمانهــا و اهــداف فــوق راهبــرد کان ایــن دولت 
ــي  ــعه و تعال ــت و توس ــط عدال ــت از: “بس ــارت اس عب
همــه جانبــه و درونــزا مبتنــي بر اســام نــاب محمدي 
)ص( و بکارگیــري علــوم و فنــون پیشــرفته بــراي تحقق 

عدالــت و ارتقــاء ســامت و رفــاه اجتمــاع. ”
ــود را  ــتهاي خ ــا و سیاس ــه ه ــم برنام ــت نه دول
ــه  ــم نمــوده و ب ــوق تنظی ــر اســاس راهبردهــاي ف ب
ــا،  ــه درآمده ــع عادالن ــان توزی ــق آرم ــور تحق منظ
ــا،  ــع محرومیته ــا و رف ــات و فرصته ــا و امکان کااله
ــد اســت: “آنچــه در  ــور معتق ــس جمه شــخص رئی
ــات  ــع امکان ــي شــود، توزی ــرح م ــت مط فصــل عدال
محرومیتهــا،  میــزان  ماحظــه  بــا  فرصتهــا  و 
ــاي کشــور  اســتعدادها و ظرفیتهــا در همــه جغرافی

ــت. ” اس
از همیــن رو، تمرکــز زدایــي از تهــران و توجــه بــه 
تمــام نقــاط کشــور در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه 
ــي  ــژاد در تبییــن ایــن ضــرورت م و آقــاي احمــدي ن
گویــد: “اینکــه تهــران همــه ایــران اســت، امــري باطــل 
ــران،  ــه ای ــه هم ــت، ن ــران اس ــز ای ــران مرک ــت، ته اس
تهــران قطــب ایــران اســت، نــه همــه ایــران، مــا بایــد 
کاري کنیــم کــه ایــران همــه جــاي ایــران باشــد کــه 
یکــي از آنهــا، چرخــش و بیــن مــردم بــودن اســت که 
ــران  ــاط ای ــام نق ــر تم ــر دارد. شــما وی ــم اث ــي ه خیل

هســتید، فقــط وزیــر تهــران نیســتید. ”

فعالیت ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت 
آذربایجان شرقی ماهیت فرهنگی دارد

 مســئول کمیته فرهنگی ســتاد پشــتیبانی مدافعان 
ســامت آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســتاد 
ــچ ارگان و  ــه هی ــان ســامت اســتان ب پشــتیبانی مدافع
ســازمانی وابســته نیســت، گفــت: فعالیــت ســتاد کامــا 

آتــش بــه اختیــار بــوده و ماهیتــی فرهنگــی دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه از تبریــز، حجت االســام 
ــتاد  ــی س ــه فرهنگ ــئول کمیت ــری، مس ــی نظ مجتب
پشــتیبانی مدافعــان ســامت آذربایجان شــرقی در جمع 
مدیران مناطق ســتاد پشــتیبانی مدافعان ســامت استان، 
بــا تاکیــد بر ایــن که وظیفه ســتاد توزیع بســته نیســت، 
ابــراز داشــت: ســتاد نشــان داد کــه در دوره کرونــا مســجد 
تعطیــل نیســت و از روحانــی مســجد گرفتــه تــا هیئــت 
امنــا، هیئــت عــزاداری و پایــگاه مقاومت پای کار هســتند.
وی ادامــه داد: در زمــان تعطیلــی مســاجد و هیئــات، 
تحــرک در بدنــه جامعــه وجــود داشــت و مســجدی ها و 

هیئتی هــا در حــد تــوان برنامــه داشــتند.
حجــت االســام نظــری بــه یکــی از نمونه هــای بــارز 
رزمایــش مواســات و همدلــی اشــاره و بیــان کــرد: در یکــی 
از مناطــق ســنی نشــین اســتان، اهل ســنت به شــیعیان 
و شــیعیان بــه اهــل ســنت کمــک جمــع آوری و توزیــع 

ــی اســت. ــارز همدل ــد کــه مصــداق ب می کردن

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

کتاب »هویت ملي ایرانیان و انقاب اسامي« زیر نظر دکتر موسي 
نجفي و توسط جمعي از نویسندگان در 1389 با حمایت دبیرخانه 
شوراي فرهنگ عمومي کشور و با همت نشر »زمان نو« انتشار یافته 
است. این کتاب  619 صفحه بوده و در دو هزار نسخه منتشر شده 

است.
پرســش از کیستی و هویت افراد و ملت ها یکی از دغدغه های 
فکری بشر در طول تاریخ به شمار می رود. در جامعه ایراني نیز بحث 
از مســئلة هویت در سطوح گوناگون آن سابقه ای طوالنی دارد و به 
نوعی می توان ریشة آن را در اندیشة روشنفکران و نویسندگان عصر 
مشروطه به بعد جستجو کرد. با این حال، به نظر می رسد در چند 
سال اخیر مباحث مربوط به هویت، به ویژه بحث هویت ملی توجه 
اندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی را به خود جلب کرده 
اســت. متفکران ایرانی در قالب های گوناگون و از زوایای متفاوت با 
این پرسش مواجه بوده و پاسخ های متفاوتی به آن داده اند. این که 
هویت ایرانی چیست واز چه ارکانی تشکیل شده و چه عواملی سبب 
پیدایش بحران هویت در ایران بوده و پاســخ انقاب اسامی به این 
بحران چه بوده است، پرسش ها و دغدغه هایی هستند که این کتاب 
در صدد تبیین آنها است تا از این طریق بستری برای عبور موفقیت 
آمیز از بحران هویت فراهم آید. پیشینه مسله هویت به آغاز تاریخ 
انسان باز می گردد. از دیرباز، انسان ها به دنبال تعریف و شناسایی 
خویش، قبیله، قوم و ملیت و نیز کشف تمایزات خود از دیگران بوده 
اند. افراد و گروه های اجتماعی می کوشیدند برای شناسایی خود و 
تبیین تمایزات شان با دیگران، نشان دهند که به چه جامعه ای و چه 

ارزش هایی تعلق دارند.
تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان، موضوعی کلیدی و کان است 
که ابعاد گوناگونی را در برمی گیرد. به طور معمول زبان، نژاد، تاریخ، 
جغرافیــا و مذهب عناصر اصلی را در بحث هویت ملی ملت های 
مختلف تشکیل می دهند. مفهوم »ملت« در این نگاه، متفاوت از 
معنایی که منبعث از سکوالریسم اســت، دارای اعتباری تاریخی و 
جغرافیایی است. رهبر فرزانه انقاب اسامی در همین راستا فرموده 
اند: »هویت ملی هم که می گوییم، ملیت در مقابل دین نیســت، 
بلکه هویت ملی هر ملت، مجموعه فرهنگ ها و باورها و خواست ها 
و آرزوها و رفتارهای اوست. یک ملت مذهبی ، یک ملت موحد، یک 
ملت مومن و یک ملت معتقد به پاکان درگاه الهی و اهل بیت پیغمبر 
)ص( است، این جزو فرهنگ و هویتشان است، هویت ملی که می 

گوییم، شامل همه اینها است؛ اینها را حفظ کنیم.« 
در مجموعه حاضر سیر تکوین هویت ملی ایرانیان از عهد باستان تا 
انقاب اسامی، در ده مقاله علمي و پژوهشي از سوي اساتید برجسته 
حوزه و دانشگاه بررسی شده است. در این مقاالت ابعاد مختلف دیني، 
فلسفي، تاریخي، سیاســي و فرهنگي هویت در ارتباط با تحوالت 
تاریخي تشیع در بستر انقاب اسامي مورد توجه خاص قرار گرفته 

است. 
فهرست تفصیلی مقاالت به شرح ذیل است:

* تکوین و تکون هویت ملي ایرانیان در بستر تشیع و عصر انقاب 
اسامي/ دکتر موسي نجفي * هویت از نظر فرهنگي و فلسفي/ دکتر 
کریم مجتهدي  * هویت ایرانیان و انقاب اسامي/ دکتر محمدطیب 
صحرایي  * تشیع و شکل گیري ملیت ایراني/ دکتر محمدعلي فتح 
الهي * هویت ایرانیان بر پایه والیــت؛ در افق مهدویت/ دکتر ابوذر 
مظاهري و دکتر مهدي ابوطالبي  * تمدن ســازي ایرانیان از عهد 
باســتان تا عصر انقاب اسامي/ مصطفي آیت مهدوي * تحوالت 
هویت تاریخي و فرهنگي  ایران/  دکتر موسي حقاني * آسیب شناسي 
هویت دیني از ایرانیان پیش از اســام/ محمد صادق سیگارودي * 
روح معنویت، تعبد و توحید به مثابة عنصري جدایي ناپذیر از هویت 
ملي  ایرانیان/ مصطفي امه طلب * قدرتمندي عنصر شیعه در روابط 
بین المللي معاصر: تاثیر متقابل اندیشــه سیاسی شیعه و انقاب 

اسامی ایران/  دکتر محمد تقي حسیني
در مقدمه کتاب حاضر چنین  آمده اســت که: »در قرآن عظیم، 
به صراحت بر تکثر اقوام و جوامع و ملل تاکید شده است و در مقام 

مقایسه و برتري اقوام، معیار و میزان را »تقوا« قرار داده است.«

معرفي کتاب

هویت ملي ایرانیان و انقالب اسالمي

 امام جمعه تبریز گفتند: روابط عمومی باید در 
قامت یک نهادی فعال، پویا و اســتاندارد و کارآمد 
بتواند و با بهره گیری از شــیوه های نوین ارتباطی 
و اطاع رســانی به نیازهای مخاطبان درون و برون 

سازمانی پاسخ دهد.
به گــزارش روابط عمومی دفتــر نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شــرقی، حضرت حجت االسام 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم به مناسبت 
روز ارتباطات و روابط عمومی در دیدار مســئوالن 
ســازمان ارتباطات و فناوری استان و مجموعه های 
مرتبط با این سازمان، با بیان اینکه روابط عمومی 
کارآمد عاملی برای پیشرفت و تعالی سازمان است، 
گفتند: روابط عمومی باید در قامت یک نهادی فعال، 
پویا و اســتاندارد و کارآمد بتواند و با بهره گیری از 
شیوه های نوین ارتباطی و اطاع رسانی به نیازهای 

مخاطبان درون و برون سازمانی پاسخ دهد.
 امام جمعه تبریز افزودند: روابط عمومی فرصتی 
مناســب را در اختیار مدیریت یک ســازمان قرار 
می دهد که تصویر شــفاف تری از آنچه در محیط 
سازمان و همچنین جامعه در جریان است بدست 
آورده و برای پیشرفت هرچه بیشتر از آنها استفاده 
کنــد از این رو باید گفت یک روابط عمومی خوب 
می تواند نقش مناسبی را در پیوند مدیران و کارکنان 

داشته باشد.
ایشان با بیان اینکه امروزه نقش روابط عمومی 
هــا در کمک به تصمیم گیــری های مدیریتی و 
استراتژیک یک سازمان نقشــی قابل توجه است، 
اضافــه کردند: نقش روابط عمومــی به عنوان ابزار 
مدیریتــی بــرای فعالیتهای حرفــه ای، علمی و 
الکترونیکی،  از مشخصه های جدید روابط عمومی 

در عصر ارتباطات است. 
نماینــده ولی فقیه در اســتان ادامه دادند: از 
نقاط برجســته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، 
تأکید بر محیط برون ســازمانی و حتی جهانی 
اســت و در واقع،  منظور از وظایف اســتراتژیک 
روابــط عمومی، دخالــت در روند تصمیم گیری 

سازمان است.
 امام جمعه تبریز اهمیت جایگاه روابط عمومی 
در عصر ارتباطات را متذکر شده و گفتتد: موفقیت 
ســازمان ها، ادارات و شــرکت ها و دوام شــان در 
عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط 

عمومی های آنها وابسته است.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان روابط 
عمومی مدون و برنامه ریزی شده را یکی از ابزارهای 
قوی مدیریت افکار دانسته و گفتند: روابط عمومی 
به عنوان اصلی ترین حلقــه ارتباط بین مدیران و 
کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی 
مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند به همین دلیل 
توجه ویژه به روابط عمومــی، به عنوان نهادی که 
می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شــده و 
سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل 
و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بســیار حائز 

اهمیت است.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان  با تاکید 
بر اینکه کار روابط عمومی تســهیل و خدمت به 
مدیریت اســت نه مدیر گفتند: محور اساسی کار 
روابط عمومی کســب منافع برای کل ســازمان 
اســت نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی 
قرار گرفته است، بنابراین باید به روابط عمومی و 
کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد. در این 
صورت است که روابط عمومی می تواند در سازمان 

موفق عمل کند.

روابط عمومی کارآمد؛ عاملی برای 
ارتباط، معرفی دستاوردها و پیشرفت 

سازمان هاست 


