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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز با تاکید بـر اینکـه دولت باید بـا مردم 
حـرف بزنـد و هـم شـرایط بـازار را بـه شـرایط ثبات برسـاند، 
گفتنـد: البتـه رئیـس جدیـد بانـک مرکـزی وعـده داد که به 

ثبـات می رسـانیم.
حضـرت حجـت  االسـام والمسـلمین سـید محمـد علی 
نمـاز جمعـه  سیاسـی  و  عبـادی  در خطبه هـای  آل هاشـم 
تبریـز بـا اسـتنباط از صحبت هـای رئیـس جمهـور در بازدید 
از مراکـز صنعتـی اظهـار کردند: ما در داخل کشـور مشـکات 
اقتصـادی داریم که شـناخت درسـت و دقیق از این مشـکات 
و اولویت بنـدی از ایـن مشـکات از اقـدام مهـم دولـت بایـد 

  . باشد
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان با بیـان اینکه در 
میـان اولویت شناسـی و برنامه ریـزی بـرای اقدامـات مناسـب 
یک کلیـد مفقـوده داریـم، ادامـه دادنـد: همانگونه کـه رئیس 
جمهـور هـم گفـت آن کلیـد ارتبـاط بـا افـکار عمومـی و 

صحبـت با آنهاسـت. 

امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادند: بـازار ارز به سـرعت تغییر 
نـرخ می دهـد ولی تاکنـون اسـتدالل قانع کننده از مسـووالن 

مرتبـط در ایـن خصوص نشـنیده ایم. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان با تاکید بـر اینکه 
دولـت بایـد بـا مـردم حـرف بزنـد و هـم شـرایط بـازار را بـه 
شـرایط ثبـات برسـاند، گفتنـد: البتـه رئیـس جدیـد بانـک 

مرکـزی وعـده داد کـه بـه ثبـات می رسـانیم.  
مـردم  بـه  بایـد  گفتنـد:  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
اطمینـان داد کـه دولـت صاحـب ایـده و  برنامه اسـت چراکه 
مـردم همیشـه نشـان دادنـد کـه حامـی و هـوادار و مومـن 
انقـاب و طرفـدار دولـت خدمتگـزار هسـتند پس بایـد برای 

رفـع مشـکات مـردم بـا تمـام وجـود تـاش کرد.  
خطیـب نمـاز جمعـه تبریز خطـاب بـه همه اقشـار مردم 
گفتنـد: مـا بایـد بـه نقـش رهبـر انقـاب در مدیریـت مقابله 
بـا فتنـه و  هدایـت امـت و بصیرت بخشـی و گفتمان سـازی 

کارهایـی کنیـم، تدویـن  کنیـم و تشـریح کنیم. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان  با درخواسـت از 

حوزه هـا و دانشـگاه و اهالـی فرهنـگ و جوانـان حزب الهی در 
افشـای نقـش کانون هـای خارجـی فتنـه و در راس آن آمریکا 
جنایتـکار و رژیـم صهیونیسـتی گفتنـد: بایـد بـا پیگیـری 
برنامـه و آرزوی نـاکام برانـدازی دشـمنان نظـام را بـه همـه 

کنیم.   تشـریح 
رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان با اشـاره به اینکه 
بایـد چهـار دهـه ایسـتادگی و  مقاومـت ملـت در رویارویـی با 
فتنه هـا و پیوند ناگسسـتنی ملت  را تشـریح کنیـم، افزودند: 
ایـن دهـه فرصتـی اسـت که نقـش و  جایـگاه علمدار شـهید 
جبهـه  شـکل گیری  در  سـلیمانی  قاسـم  سـردار  مقاومـت 
مقاومـت و دفـع فتنه هـای بـزرگ منطقـه و واکاوی انگیـزه 
تروریسـتی آمریـکا تبییـن کنیـم و آنهـا را بـه مـردم بگوییم. 
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: امـا آنچـه در فتنه هـای 
اخیـر بـود بـر این اسـاس اسـت کـه آمریـکا اهـداف مکملی 
فشـار حداکثـری و جلوگیـری از افـول خـودش و عـدم تحقق 
ایـران قـوی و تضعیـف جبهـه مقاومـت و تجزیـه ایـران و از 

روز 13 جمادی الثانـی سـالروز وفات حضرت ام البنیـن)س( و روز تکریم 
مادران و همسـران شـهدا گرامی باد.

اگرچه عنوان شـهید بر تارک تمامی ارزشـها می درخشـد اما دیدن این 
قلـه نـور نبایـد ما را از توجه به کسـانی این نورانیت از آنها نشـأت گرفته و 
بـدون آنها و تأثیرگذاری بی بدیلشـان امـکان به وجود آمدن چنین نورانیتی 

وجود نداشـت، غافل کند.
اهمیـت ایـن موضوع نه صرفـاً به عنوان جایـگاه و مقـام، بلکه به دلیل 
اوج نیـاز جامعـه دینـی به چنیـن نورآفرینانی اسـت که همـواره با تولید 
نورانیـت، هـم خود شـهید و هم جامعه ای را که شـهید به آن تعلـق دارد 

بـه اوج تعالی می رسـاند.
علی رغـم تأثیـر »مـداد علما« کـه خط علمـی و تبلیغی شـهادت را 
ترسـیم می کنـد، پرواضح اسـت کـه نوعاً ایـن تربیـت در دامـان مادرانی 
عاشـورایی اسـت کـه جان فرزنـدان جامعه اسـامی را به آبشـخور تعالیم 
علمـای مجاهـد متوجـه می سـازد و نیز ایـن همراهی همسـرانی صبور 
اسـت که برای سرپرسـت خانواده امکان پرواز به آسـمان رهایی را میسـر 

می سـازد.
حقـا کـه شـجاعت شـهید از مـادر ایثارگری اسـت کـه تربیت چنین 
فرزنـدی را به بهتریـن نحـو و بـا معیارهای اسـامی و به نکویی انجـام داده 
و به عهـده داشـته اسـت و هم چنیـن، صبـوری و تاش هـای همسـران 
شـهدای گرانقدر را که با ایثارگری هایشـان و هم چنین با قبول مسئولیت، 
سرپرسـتی و تربیت یادگاران آن عزیزان، دفاع از کشـورمان را به شایسـتگی 
انجـام دادنـد ارج می نهیـم. آری، مـادران و همسـران شـهدا، الگـوی صبـر، 
مقاومت و ایسـتادگی بوده و یادگاران گهرباری هستند که همواره شایسته 
تقدیـر و سپاسـگزاری  جامعـه بـوده و خواهنـد بـود. بی تردیـد خلـوص و 
تاش هایشـان، الگویی برای نسـل جوان کشـورمان بوده و امید اسـت که 
بـا تکریـم و احتـرام بـه آنـان، بتـوان یـاد عزیزانشـان را گرامی داشـته و در 

راسـتای ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت تـاش نماییم. ان شـاءاهلل.
اگر شـهیدان ما با تأسـی از اعمال و رفتار امام حسین)ع( درس فداکاری 
و وفاداری و از خودگذشتگی و شجاعت و شهامت آموختند و در عمل نیز 
آن را بـه اثبـات رسـاندند و در راه دفـاع از اهداف مقدس اسـام جانفشـانی 
نمودنـد و حماسـه ای جاویـد آفریدند، بی شـک آمـوزگاری داشـته اند به نام 
»مـادر« کـه در دامان پرمهـر او و در کاس درس او، به این مقام رسـیدند.

 مـادران شـهدا ایـن شـیرزنان ایران اسـامی با الهـام از رفتار شایسـته 
حضـرت زهرا )سـام اهلل علیها( و ام البنین در مسـأله دفـاع از حریم والیت 
و امامـت در دوران جنـگ تحمیلـی بـا لبیـک بـه ولـی فقیه زمـان امام 
خمینی )رحمت اهلل علیه( ثابت کردند در پیشگاه بانوی دو عالم روسفید 
و سـربلندند. آرامـش، صلح و زندگـی و تمام واژه های زیبای امـروز را مدیون 
دسـتان پاک و احسـاس ناب مادرانه مادران شهدا هسـتیم چراکه از دامان 

مادران شـهید اسـت که شـهید به معراج مـی رود.
عظمـت دریا مدیون قطره هاسـت و عظمـت ایران مدیـون قطره قطره 
خـون شـهدا و عظمت شـهدا مدیون مـادران شـهیدپرور اسـت. اگر مقام 
معظـم رهبـری زنده نگه داشـتن یـاد و خاطره شـهدا را کمتر از شـهادت 
نمی دانـد، مگر می شـود یاد شـهید را زنده نگه داشـت ولی مادران شـهدا 
را تکریم نکرد؟ مادران شـهدا شـاهدانی بی  ادعا و نزد پروردگارشـان مأجورند، 
مـادران شـهدا با خـدا معاملـه نمودند و قطعـاً اجر شـهید پروری کمتر از 
شـهادت نیسـت. مادران و همسـران شـهدا در طول 8 سـال دفاع مقدس 
حماسـه های جاویـدی سـاختند که تاریخ همیشـه از آن یـاد خواهد کرد. 
آنـان بـا صبر و اسـتقامت خود دشـواریها را تحمل کردنـد و هم اکنون نیز 
در تمـام عرصه هـای مختلف کشـور، حضـوری  پررنگ دارنـد و دیگر بانوان 

کشـور را پیوسـته به این حضور تشـویق می کنند.
همسـران شـهدا هـم بـا تربیت یـادگاران همسـران خـود آنهـا را برای 
انقاب و دوران شـکوفایی این سـرزمین آماده می کنند، چه بسا همسرانی 
کـه خـود دارنده رتبه های علمی و سیاسـی در کشـور هسـتند و فرزندان 
آنها هم با الگو گرفتن از پدران شـهید خود در شـکوفایی کشـور سـهیم 
شـده اند. ایـن مـادران و همسـران از نسـل جدیـد و بانـوان کشـور انتظار 
رعایـت عفـت و حجاب خـود را دارند و انتظار دارند تا هنگام ظهور حضرت 
ولی عصر)عج(، انقاب، که امانت ارزشـمندی اسـت، به نحو شایسـته ای با 

اطاعـت از والیـت و حرمـت خون شـهدا حفظ و نگهداری شـود.
اگـر ایثـار و شـهامت، شـجاعت، صبـر و اسـتقامت ایـن شـیرزنان 
ایران زمیـن نبود، خدا می دانسـت چه بر سـر نهال نوپای  انقـاب می آمد، 
ایـن دالورزنـان بودنـد که فرزنـدان جوان و نوجـوان خود را بـرای خط مقدم 
جبهـه آمـاده می کردنـد و بـرای دفـاع از والیت، سـینه سـپر می کردند تا 
یـک وجـب از خـاک مقـدس ایـن سـرزمین در دسـت دشـمن تـا دندان 
مسـلح نیفتد. اگر حماسه همسران شهیدان که بسـیاری از آنان نوعروس 
بودنـد، نبود معلوم نیسـت چه بر سـر این خـاک می آمد اما آنهـا مردان و 
همسـران خـود را همچون ربـاب، لیا و زینب کبری بـرای حضور در خط 

مقـدم جبهه تشـویق می کردند.
مـا هـم بـدون وظیفه نیسـتیم، تکریـم از مـادران شـهدا، تجلیـل از 
فرهنـگ ایثـار، صبر و ایسـتادگی اسـت که مسـئوالن نهادها و سـازمانها 
بایـد بیـش از ایـن بـه آن همت گمارند و از بی توجهی و تسـامح نسـبت 

بـه آن اسـتغفار نمایند.
منبع: 

مـادران شـهدا و گفتـه هایـی از جنـس بهشـت - کیمیا هاشـمی - 
چاپخانـه سـپاه - سـال 1400

به مناسبت وفات حضرت ام البنین )س(   
روز تکریم مادران و همسران شهدا

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

 طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه شــهر تبریــز حضــرت حجــت  االســام و 
ــا هــدف  ــی  آل هاشــم و ب ــید محمدعل ــلمین س المس
مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا، 
هفتــه نامــه آدینه تبریــز فقــط در فضای مجازی منتشــر 
خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی  نشــریه در فضــای مجازی 
بــا نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قرار 

خواهــد گرفــت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                                    آدینه تبریز

ادامه در صفحه  2

اهداف مکمل آمریکادر فتنه های اخیر
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فرازی از وصیت نامه شهدا

میز خدمت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ،مدیر کل صنعت 
ومعدن وتجارت،مدیر کل تعزیرات حکومتی ،مدیر عامل شهرک های صنعتی 
،مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری ارس ومدیر کل بنیاد شهید استان در 

پیش از خطبه های نمازجمعه در مصلی حضرت امام خمینی )ره( تبریز

اجرای سرود توسط گروه سرود مسجد امام زمان عج محله بهار 
درپیش از خطبه های نماز جمعه تبریز در  ۹دیماه روز بصیرت ومیثاق امت با والیت 

اهداف مکمل آمریکا
در فتنه های اخیر

بیـن بـردن ارزش هـای دینـی و ایجـاد روند فرسایشـی 
در مذاکـره را داشـت. 

رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان خاطرنشـان 
کردنـد: آنچـه که رسـالت مـا در مواجهه بـا فتنه ها در 
چهـار کام ائمـه اطهـار)ع( می باشـد کـه بدین صورت 
اسـت: پنـاه بـردن بـه درگاه الهـی، آگاهـی و دانایی و 
بصیـرت و بـرای در امـان مانـدن از آتـش فتنه هـا و  
نجـات از فتنه هـا و اسـتقرار ذیـل والیـت اولیـا  اهلل 

است. 
امـام جمعـه تبریـز در ادامـه خطبه هـا بـا اشـاره به 
سـالروز یـوم اهلل ۹ دی، گفتنـد: مـا باید این ایـام اهلل را 
زنـده نگـه داریـم زیـرا ایـن روز نمـاد اسـتقامت و ایثار 
و بصیـرت اسـت کـه البته مـردم تبریز یـک روز زودتر 

بصیـرت خـود را نشـان دادند. 
خطیـب نمازجمعـه تبریـز اضافـه کردنـد: در ایـن 
دهـه بصیـرت، سـالگرد شـهادت سـپهبد حاج قاسـم 
سـلیمانی هـم اسـت، گفتنـد: 18 دی مـاه سـالروز 
عیـن  پایـگاه  بـه  سـپاه  موشـکی  شـجاعانه  حملـه 
االسـد آمریکاسـت و همچنیـن سـالگرد قیـام مـردم 
قـم در 1۹ دی سـال 13۵۶ نیـز در ایـن روزهاسـت از 
ایـن رو بـا ایـن نـگاه بـه تحقـق منویـات رهبـر معظم 
انقـاب هـر کـدام از این مناسـبت ها مصداقـی از ایام 
اهلل اسـت. بـه راسـتی ایـن دهـه یـک دهـه بصیـرت 

و میثـاق بـا والیت اسـت. 
نماینده ولی فقیه در اسـتان در اعام مناسـبت های 
هفتـه بـه روز جهادکشـاورزی، میـاد حضـرت مسـیح 
سـال  امیدواریـم  گفتنـد:   ،2023 سـال  فرارسـیدن  و 

موفقیت آمیـز بـرای همـه باشـد. 
امـام جمعـه تبریـز خاطرنشـان کردنـد: در دنیـا چـه 
کشـوری هماننـد ایران وجود دارد کـه اقلیت های مذهبی 

بـه صـورت مسـالمت آمیز در کنـار هم زندگـی کنند؟ 
خطیـب جمعـه تبریـز بـا خیـر مقـدم بـه حضـور 
نقـش  گفتنـد:  تبریـز  در  متکـی  منوچهـر  دکتـر 
دیپلماسـی او در آن زمـان )۹دی 88( زبانـزد عـام و 

بـود.  خـاص 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا تشـکر 
از مـردم آذربایجـان بـرای شـرکت در مراسـم تشـییع 
خـاف  بـر  حضـور  ایـن  گفتنـد:  گمنـام  شـهدای 
تاش هایـی کـه در چنـد مـاه اخیـر در جریـان برانداز 
بـا هـدف ارائـه تصویر خشـن از ایـران داشـتند، بود به 
طوریکـه روز سـه شـنبه در سراسـر کشـور از جملـه 
آذربایجان شـرقی صحنـه نمایـش دلدادگـی مـردم بـه 

فرهنـگ ایثـار و مقاومـت بـود. 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی  ادامـه 
دادنـد: بـرای درک واقعیـت نبایـد گـوش بـه صـدای 
رسـانه هایی داد کـه بـا پمپـاژ صدهـا خبـر غیرواقعی 
سـعی در نمایـش تصویـری دارنـد کـه فرسـنگ ها بـا 

واقعیـت متفـاوت اسـت. 

امروز
 اروپا سیاست خارجی ندارد

ــد  ــکا می گوی ــران گفــت: رئیــس جمهــور آمری ــه احــزاب ای رئیــس خان
ــران را آزاد می کنیــم آزمــودن آزموده هــای شکســت خــورده تــا کــی  مــا ای
ادامــه می دهیــد؟ نمی بینیــد ملــت ایســتاده در مقابــل شماســت و پــی 
ــر نیســت؟ هشــت ســال جنــگ  ــت شکســت پذی ــن مل ــد کــه ای نبردی

ــود؟ ــان نب بس ت
دکتــر منوچهــر متکــی در مراســم ۹ دی کــه بــا حضــور پرشــکوه مــردم 
در مصــای اعظــم اعظــم امــام خمینــی)ره( تبریــز برگزار شــد، اظهــار کرد: 
نهــم دی روزی در تاریــخ کشــورمان اســت کــه مصــداق ایــن کام مانــدگار 
امــام راحــل)ع( مبنــی بــر اینکــه ملــت ایــران از ملــت اهــل رســول اهلل برتــر 

ست. ا
ــران و روز بیعــت  ــی و تبــری ملــت ای ــا بیــان اینکــه امــروز روز تول وی ب
مردمــی اســت کــه پــای انقابــش ایســتاده اســت، افــزود: امــروز روز تجدید 
بیعــت بــا والیــت و  ســنجش میــزان و مقــدار تشــخیص مــا در تــراز انقاب 

اســامی اســت. 
رئیــس خانــه احــزاب ایــران با اشــاره بــر ۹ دی و علت درخشــش ایــن روز 
در تاریــخ انقــاب، گفــت: در انتخابــات 1388 مردم انقابی و  مســلمان ایران 
بعــد از رای بــه جمهــوری اســامی در 13۵8 باالتریــن رکــورد و رتبــه حضور 
ــات  ــردم در انتخاب ــاالی 8۵ درصــد از م ــتند. ب ــات را شکس ــک انتخاب در ی
ــی بــود کــه مــا در اروپــا شــاهد  ســال 1388 شــرکت کردنــد؛ ایــن در حال
ــی از کشــورهای  ــم کــه در برخ ــی بودی ــات پارلمــان اروپای برگــزاری انتخاب

اروپایــی میــزان مشــارکت مــردم بــه کمتــر از 2۵ درصــد می رســید. 
وی ادامــه داد: رکوردزنــی مشــارکت در ایــران می توانســت بــه یــک اهــرم 
قــوی در مواجــه بــا تبلیغــات غــرب و  آمریکایی هــا در بحــث دموکراســی 
ــان  ــه رخ جهانی ــور را ب ــن حض ــتند ای ــردم می توانس ــود و م ــل ش تبدی

نند.  بکشا
وزیــر اســبق امــور خارجــه ایــران گفــت: در آن زمــان فــردی کــه انتخــاب 
ــردم مــا  ــاالی 13 میلیــون رای آورد امــا متاســفانه ایــن م نمی شــد هــم ب
ــان  ــه رخ جهانی ــور پرشــکوه را ب ــار و حض ــند افتخ ــتند س ــه می توانس ک

ــا تهمــت و اتهامــات واهــی برخی هــا مخــدوش شــد.  بکشــانند ب
ــا اصــل نظــام  ــان داشــت: آن متوهمــان و فتنه گــران ســال 88 ب وی بی
مشــکل داشــتند و بزرگتریــن ســتمی کــه در حــق مــردم داشــتند همیــن 
کارشــان بــود یعنــی کاری کردنــد تــا رئیــس جمهــور آمریــکا و رســانه های 
منــادی آنهــا علیــه ملــت ایــران و ایــن حضــور پرشــکوه سم پاشــی کردنــد

دکتــر متکــی خاطرنشــان کــرد: رهبــر معظــم انقاب بــا نهایــت صبوری 
ــی کــه اینهــا می گوینــد را  شــورای نگهبــان را مامــور کردنــد تــا هــر جای
ــا حوصلــه پذیرفتنــد تــا استدالل هایشــان  بررســی کننــد؛ نماینــدگان را ب
ــرای  ــد ب ــه بای ــد ک ــرار دادن ــد ق ــورد تاکی ــه را م ــک نکت ــا ی ــد ام را بگوین
ــوز  ــور هن ــه چط ــور اینک ــد؛ منظ ــل بیاورن ــند و دلی ــان س حرف هایش
شــمارش تمــام نشــده بــود یــک نفــر خــود را برنــده انتخــاب می دانســت 

ــا را زد؟   ــن حرف ه ــار ای ــدام آم ــاس ک ــر اس ب
وی ادامــه داد: وقتــی آنهایــی کــه از انقــاب و صــدای عدالت طلبــی امــام 
راحــل زخــم خــورده بودنــد، دیدنــد که در وســط راه دستشــان خالی اســت 
ــا کشته ســازی و مخــدوش کــردن شــرایط  ــا ب ــد ت ــرادی را بســیج کردن اف

اوضــاع را خــراب کننــد. 
معــاون بین المللــی رئیــس جمهــور گفــت: ایــن متوهمــان بــا 
ــه مقدســات آن هــم در روز عاشــورا نشــان دادنــد  کارهایشــان و توهیــن ب

ــود.  ــر ب ــای دیگ ــود و چیزه ــات نب ــکل انتخاب ــه مش ک
ــر  ــای اخی ــای ۷8،88،۹۶،۹۷ و فتنه ه ــت فتنه ه ــح داد: در پش وی توضی
چــه کســانی هســتند؛ مــردم مطالباتــی دارنــد و دانشــجویان حرف هایــی 

دارنــد کــه بایــد شــنیده شــود. 
رئیــس خانــه احــزاب ایــران ادامــه داد: در حــوادث اخیــر چنــد محــور را 
ــران هســتند  ــرار داد؛ محــور نخســت مطالبه گ ــوان مــورد بررســی ق می ت
یعنــی آنهایــی کــه حــرف و نقــد و اعتــراض دارنــد کــه البتــه رهبــر انقاب 
ــاب  ــل انق ــان اص ــا مخالف ــراد را ب ــن اف ــاب ای ــمندانه حس ــیار هوش بس

جدا کردنــد. 
وی گفــت: دولــت آقــای رئیســی اعــام کــرد کــه مــا تســهیل می کنیم 
ــدنی  ــرآورده ش ــات ب ــه مطالب ــاید هم ــد؛ ش ــان را بزنن ــردم حرف ش ــا م ت
ــر  نباشــد امــا همــه آنهــا شــنیدنی اســت و ایــن ضلــع اول حــوادث اخی

اســت.
ــر  ــراز کــرد: ضلــع دوم حــوادث اخی ــران اب ــر اســبق امــور خارجــه ای وزی
افــرادی بودنــد کــه آمریــکا ســالیان ســال آنهــا را تربیــت بــرای بلــوا آفرینی 
ــول  ــاش کــه در ازای پ ــه اراذل و  اوب ــی متوســل شــدند ب ــد؛ آنهــا حت کردن
فرمانبــری کننــد و  بســیجی مدافــع امنیــت را از خانــه اش دزدیــده و او را 

بــه شــهادت برســانند. 
ــه  ــت و هم ــه کار گرف ــود را ب ــت خ ــه ظرفی ــمن هم ــت: دش وی گف

ــرد.  ــه ک ــه حمل ــروع ب ــا ش ــای آنه افعی ه
دکتــر متکــی ادامــه داد: دشــمنان گمــان می کردنــد تــا کار تمــام اســت 
و خودشــان را گــرم کردنــد و آمــاده بودنــد تــا زن معلــول الحــال در عــراق 

را حاکــم کننــد. 
وی خطــاب بــه دشــمنان نظــام اســامی گفــت: شــما در برابر 43 ســال 
ــر منطــق انقــاب شکســت خوردیــد عوامــل شــما مــدام  گذشــته در براب
ــی  ــد، حت ــردن نظــام را می دهن ــرای ســاقط ک ــال ب ــاه و یکس ــده ۶ م وع
صــدام زمــان 1۵ روزه داده بــود و مرصــاد قــول 20 روزه داده بــود. ولــی چــه 

شــد؟ 
ــال در  ــن س ــرد: چندی ــه ک ــور اضاف ــس جمه ــی رئی ــاون بین الملل مع
ــر  ــیدید و تفک ــون کش ــه خــاک و خ ــا را ب ــه ج ــد و هم ــتان بودی افغانس
ــراف کردیــد کــه داعــش را  ــی را آنجــا گســترش دادیــد خودتــان اعت وهاب

ــد.  ایجــاد کردی
وی گفــت: رئیــس جمهــور آمریــکا می گویــد مــا ایــران را آزاد می کنیــم 
آزمــودن آزموده هــای شکســت خــورده تــا کــی ادامــه می دهیــد؟ 
نمی بینیــد ملــت ایســتاده در مقابــل شماســت و پــی نبردیــد کــه ایــن 

ــود؟ ــان نب ــگ بس ت ــال جن ــت س ــت؟ هش ــر نیس ــت پذی ــت شکس مل
ــد االن  ــان می کردن ــمنان گم ــت: دش ــران گف ــزاب ای ــه اح ــس خان رئی
قطعنامــه حقــوق بشــری علیــه ایــران دهــد و چنــد تــا امضــا جمــع کنــد 

ــه حداقــل فهــم رســیدید؟  کار نظــام تمــام اســت! اینقــدر ب

ادامه از صفحه اول



چگونه »بدن درد« ناشی از سرماخوردگی را کاهش 
دهیم

در طول درمان سرماخوردگی باید از مصرف خوراکی های 
نفاخ مثل نخود و لوبیا، خوراکی های غلیظ مانند حلیم و 
کله پاچه، غذاهای شور یا ترش یا قابض، و میوه های آبکی تازه 

تا حد امکان پرهیز کرد.
ناراحت کننده  تنفس  و  بینی  گرفتگی  صورت  در 
روغن  از  استفاده  با  می توانید  سرماخوردگی،  به دنبال 
مرزنجوش به صورت چرب کردن داخل بینی، روی پیشانی 
و برجستگی های گونه تا حد زیادی به کاهش عالیم کمک 

کنید.
در صورت بدن درد ناشی از سرماخوردگی می توان جوشانده 
مرزنجوش و قلم دارچین مصرف شود همچنین استفاده از 
شیره انگور و عسل به دفعات، در کاهش عالئم دردهای بدنی 

بسیار کمک کننده است.
بهتر است افراد در معرض هوا و باد سرد قرار نگیرند همیشه 
حتی با وجود زکام گرم، سر را گرم نگه دارید. در صورت تشنگی 
از مصرف آب سرد خودداری کنید و با آب جوشیده ولرم و 

مایعات گرم، تشنگی را برطرف کنید.
حد  تا  پشت  به  خوابیدن  از  سرماخوردگی  هنگام  در 
امکان پرهیز کنید تا از انتقال ترشحات به ریه ها و درگیری 
آنها جلوگیری شود همچنین از خوابیدن طوالنی خصوصاً 
در طول روز، به ویژه پس از صرف غذا و بعد از حمام، جداً 

خودداری شود.

پزشک من

شدت با دشمن و راءفت با دوست 
))شـــدت بـــا دشـمـــن (( و ))راءفـت بـــا دوست ((، 
دو ویژگی اساســی و برجســته است که باید یک نـیـــروی 
نـظـامـی مـعـتـقـد بـه آیین راستین اسام واجد آن باشد؛ 
تا اینکه از سویی ، بتواند با دشـمـنان سرسخت و قسم خورده 
اسام و کشور اسامی مقابله کند و از سوی دیگر، با همرزمان 
و ملّت خود ارتبا طی گرم و صمیمی داشــته باشد که این امر 
موجب نزدیک شــدن قلبها و هماهنگی و یکپارچگی آن افراد 

خواهد شد. 
قـرآن کـریـم در آیـات مـتعددی ، رزمندگان اسام را به مبارزه 
و شــدت هر چه بیشتر با دشــمن و راءفت و دوستی با یکدیگر 

سفارش می کند. 
خداونــد در آیه ای پیروان حضرت رســول )ص ( را با این دو 

ویژگی ستوده می فرماید: 
اُء َعلَــی الُْکّفارِ رَُحماُء  ٌد رَُســوُل اهلّل َوالَّذیَن َمَعُه اَِشــدّ ))ُمَحمَّ

بَْیَنُهْم...((  
مـحـمـد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند، در برابر 

کافران سرسخت و محکم بوده ، با یکدیگر مهربانند. 
امـام خـمـیـنـی )ره ( در توضیح این آیه می فرماید: ))خدای 
تبارک و تعالی برای مؤ منین که در خـدمـت اسـام هـسـتند، 
دو خاصیت نقل می فرماید: یکی اینکه بین خودشــان محیط 
محبت اســت ، ))رحماء بینهم (( با هم دوست هستند... ]دیگر 

اینکه [ در مقابل کفار و اجانب شدید هستند.((  
در جـای دیـگر به نیروهای نظامی می فرماید: ))شما هم که 
ســرباز اسام هستید،... باشید؛ در مقابل دشمن ، قوی و مصّمم 

و کوبنده .((  
بنابراین از دیدگاه اســام هر نظامی مسلمان موّظف است که 
خود را با این دو صفت نیکو و متعالی )شــدت با دشمن و راءفت 
با دوســت ( بیاراید، با قلبی سرشــار از عشق و اشتیاق به خدا و 
محبت بـه دوســـتان و برادران دینی و سرسختی و شجاعت و 
از خود گذشتگی در میدان نبرد، اطمینان و امـیـد دشـمن به 
پیروزی را مبّدل به یاءس و نومیدی نماید و همیشــه و همه جا 

فاتح عرصه های نبرد باشد. 
برخورد قدرتمندانه 

یکی از عوامل مهم و کارســاز در پیروزی بر دشمن ، برخورد 
قاطــع و قدرتمندانه با اوســت ، چرا کـــه کـوچـکـتـریـــن 
مـسـامـحـه و سـهـل انـگـاری در بـرابـر دشـمـن ، خـواری 
و زبـونـــی را بـه دنبال داشته و در نهایت به شکست و نابودی 

منجر خواهد شد. 
قـرآن کـریـم در آیـات مـتـعـددی ، بـه ایـن امـر )اقـتـدار( 
سـفـارش کـرده و در آیـه ای خـطاب به پیامبر)ص ( می فرماید: 

ْیِهْم...((   ِبیُّ جاِهِد الُْکّفاَر َوالُْمنافِقیَن وَاْغُلْظ َعلَ ))یا اَیَُّها النَّ
ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها ســخت 

بگیر. 
هـنـگـامـی کـه دشـمـن بـرای نـابـودی دیـن و کشور 
اسامی کمر هّمت بسته است ، تنها برخورد مـقـتـدرانـــه و 
شـدیـد اسـت کـه مـی تـوانـد قـدرت ظـاهـری او را در هـم 
بـکوبد. از این رو، بدون کـوچـکترین تردید باید با دشمنان خدا 
مبــارزه کرد تا زمین از لوث وجود تمام از خدا بی خبران پـــاک 
گـشـتـــه ، پـرچـم تـوحید در سراسر جهان به اهتزاز درآید و 
تمامی انسانها از دین حق که خدای متعال به پیروی و متابعت از 

آن فرمان داده بهره گرفته سعادتمند گردند. 
قرآن کریم با تاءکید بر سخت گیری و شدت هر چه بیشتر با 

دشمن می فرماید: 
))َفاِذا لَقیُتُم الَّذیَن َکَفرُوا َفَضرَْب الرّقاِب...((  

هـنـگـامی که )در میدان جنگ ( در برابر کافران قرار گرفتید، 
)با تمام قدرت ( آنها را گردن بزنید. 

در آیه ای دیگر در این زمینه چنین آمده است : 
))... َفاْضرِبُوا َفْوَق االَْْعناِق َواْضرِبُوا ِمْنُهْم ُکلَّ بَناٍن((  

گردنهای کافران را بزنید و انگشتهای آنان را قطع کنید. 
علی )ع ( در میدان جنگ ، ضمن سفارشهایی به سربازان خود 

می فرماید: 
ُقوَقها َو وَّطُنوا لِلُْجُنوِب َمصارَِعها،  ـُ وَف ح ـُ ی وا السُّ ـُ ط ـْ ))... َو اءَع

رِْب الّطلَْحفی ،...((  ْعِسّی، وَالضَّ ْعِن الدَّ َواْذُمرُوا اَءنُْفَسُکْم َعلَی الطَّ
حق شمشــیرها را ادا کنید، و پهلوهای دشــمن را به زمین 
برسانید )به خاک افکنده و نابود سازید( خود را به زدن سخت ترین 

نیزه و محکمترین ضربه شمشیر وادار سازید. 
امام خمینی )ره ( طی سخنانی برای فرماندهان سپاه و ارتش 

می فرماید: 
هـرگـز از دشـمـن هـراسـی نـداشـتـه باشید، کسی که 
خدا با اوست از هیچ قدرتی جز قدرت او هـراســـی نـــدارد،... 
بـرویـد به طرف نبرد با دشمن ، با دلی محکم و قلبهایی مملو از 

محبت خدا؛ قلبهایی که از هیچ قدرتی ترس ندارد... .  
در جای دیگر می فرماید: 

از قـوای نـظامی می خواهم که با قدرت تمام این اشخاصی 
که به ناحق در مملکت ما وارد شدند، به اینها خاتمه دهند و آنها 

را از کشورمان ان شاءاهلّل به زودی اخراج کنند.  

نمونه هاى تاريخى 
دین اســام از ابتدا همواره با کفر و شــرک و نفاق درگیر بوده 
آنچه موجب حفظ و استمرار این دین الهی شده ، امدادهای غیبی 
الهی ، و دالوری ، جانبازی و فداکاری مؤ منان واقعی بوده است . 

تاریخ اسام نمونه های زیادی از پایداریها و رشادتهای مؤ منان 
را ثبت کرده است . در جنگهای صـــدر اســـام کـه نـمـونه 
حماسه آفرینی و از خود گذشتگی بوده پیامبر)ص ( شجاعانه وارد 
صـحـنـه کـارزار مـی شـد و بـسـان کـوه از خود ایستادگی 

نشان می داد؛ تا جایی که علی )ع (، درباره آن حضرت فرمود: 
رَُسوِل اهلّل )ص ( َفلَْم  ـِ نـا ب ـْ ی ـَ اْءُس اتَّق ـَ رَّ اءلْب ـَ م ـْ ا إ َذا اح ـّ ن ـُ ))ک

َی الَْعُدوّ ِمْنهُ((   یَُکْن اََحٌد ِمّنا اَْقرََب اِل
چـــون کـارزار دشـوار مـی شـد، مـ ا خـود را بـه وسـیـله 
رســول خدا)ص ( نگاه می داشتیم ، چنانکه هیچ یک از ما از وی 

به دشمن نزدیکتر نبود. 
یـکـــی از تـاریـــخ  نـویـســـان دربـاره جـنـــگ اُحـُد 
و سـرسـخـتـــی آن حـــضرت در ایــن جنگ می نویســد: 
))پـیـامـــبر)ص ( در روز اُُحد سخت نبرد کرد. آن قدر تیراندازی 
کرد که تمام تیرهای آن حضرت تمام شــد، و کمانش شکست ، 

و زه آن پاره شد.((  
عـــلی )ع ( اولیـن تـــربیت یافته مکتب اسام ، در تمامی 
جنگهای خود با دشمنان خدا چنان شجاعت ، سـرســـختی و 
فداکاری از خود نشان داده است که در تاریخ بشر برای آن مصداقی 
وجود ندارد. آن حضرت با ایمانی استوار و اراده ای پوالدین در برابر 
دشمنان مقتدر قسم خورده اسام قرار گـرفـته و با یورشهای پی 
در پی و رعدآسای خود، در اندک زمانی بر حریف از خدا بی خبر 

پیروز می شد. خود آن حضرت در این باره می فرماید: 
رُْت  ـَ س ـَ رَِب َو ک ـَ ِل الْع ـِ اک ـَ ک ـِ ِر ب ـَ ـِی الّصغ ُت ف ـْ ع ـَ ا وَض ـَ ))اءَن

َة َو ُمَضرَ((   ـَ رُوِن رَبـیـع ـُ َم ق ـِ واج ـَ ن
مـن در کـوچـکـی ، سـیـنه های عرب را به زمین رساندم 
)در جنگهای صدر اســام بزرگان آنان را کشــتم ( و شاخه های 

سربرآورده )دلیران قبیله های ( ربیعه و مضر را شکستم . 
یکی از دانشمندان بزرگ شیعه درباره جنگ بدر می نویسد: 

عـــلی )ع ( هـــمین طور یکی پس از دیگری آنها )کافران و 
مشرکان ( را می کشت ؛ تا اینکه نیمی از کشتگان را که هفتاد نفر 

بودند، به تنهایی از بین برد... .  
آن حـضـــرت در سـه جـنـگ دوران خـافـت خویش نیز 
بعد از اتمام حجت با دشــمن ، و پیش از مغلوب سـاخـتـــن 
حـتـمـی آنـان ، بـا سـرسـخـتـی تـمـام مـی جـنـگـیـد؛ 
بـه طـوری کـه در جـنـگ جـمـل ، بـیـش   از شـش هزار نفر 
کشته شدند.1۵۵ در جنگ صفین ، ))لیلة الهریر((، شبی خـاطـره 
انـگـــیز شد1۵۶ و در جنگ نهروان نیز حدود چهار هزار نفر از 

خوارج را از دم تیغ گذرانید.  
در حـمـاســـه خـــونین عاشورا، حضرت سیدالشهدا)ع ( و 
اصحاب ایشان با اینکه تن به مرگ داده بـودنـد، هـرگـز در بـرابر 
دشمن خونخوار سستی به خرج ندادند و تا توان داشتند نیروهای 
کـفـــر را از پـای درآوردنـد و بر پیکره سپاه شیطان ضربه های 
مهلکی وارد ساختند. این روحیه حماسی و دشمن برانداز آنها در 

سخنان گهربارشان آشکار است . 
امـام حـسـیـن )ع (، هـنـگـامـی که بر قطعی بودن نبرد با 
اهریمنان واقف شد و تصمیم آنها را بر خاموش کردن شعله حق 

جّدی دید، روی به یاران خود نموده فرمود: 
... مـن بـه هـمـه شـمـا اجازه رفتن دادم ، پس ، همه شما 

آزادانه بروید، و بیعتی از من به گردن شما نیست .  
مسلم بن عوسجه ، از دلیر مردان لشکر امام ، از جا برخاسته 

عاشقانه می گوید: 
... قســم به خدا! نیزه ام را در سینه هایشان خواهم کوفت . و 
شمشیرم را تا وقتی که دسته اش در دستم باشد، بر آنها خواهم 
زد، و اگر ســاحی نداشته باشم که با آنها بجنگم ، با سنگ آنها 
را می زنم ... به خدا سوگند! اگر کشته شده و سپس زنده شوم و 
آنگاه سوزانده شوم ، پس از آن خـاکـسـتـرم را بـه بـاد دهـند، 
و این کار را هفتاد بار با من انجام دهند، از تو جدا نخواهم شد... .  
یـگـانـــه پرچمدار کربا، حضرت عباس )ع (، دربرابر دشمن 
ناپاک ، چون شــیر می خروشید و رعدآسا به آن حرامیان کوردل 

یورش می برد. آنگاه که دست راستش را قطع کردند، گفت : 
بـه خـدا سـوگـنـد! اگر چه دست راست مرا قطع کردید، ولی 
همچنان از دینم و از امامی که یقین راستین دارد، و فرزند پیامبر 

پاک و امین است ، حمایت خواهم کرد.
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آداب نمازجمعه

لزوم دشمن شناسى و آگاهى از نقشه هاى دشمن
مقــام معظــم رهبــری بــا معرفــی دشــمن ملــت ایــران، 
انــواع طراحــی هــای دشــمن را مقابله بــا پیشــرفت و اقتدار 
ــد: »دشــمن  ــی دان ــی م ــی و جنــگ اقتصــادی و روان علم
بیرونــی عبــارت اســت از نظــام ســلطة بیــن المللــی؛ یعنی 
همــان چیــزی کــه بــه آن اســتکبار جهانــی مــی گوییــم. 
ــی  ــروز مظهــر ایــن دشــمن، شــبکه صهیونیســم جهان ام
و دولــت ایــاالت متحــده آمریکاســت. ایشــان برنامــه هــای 
ــه  ــه جمل ــران را در س ــت ای ــه مل ــی علی ــتکبار جهان اس
خاصــه مــی کنــد: »اول، جنــگ روانــی؛ دوم، جنــگ 
اقتصــادی؛ و ســوم، مقابلــه بــا پیشــرفت و اقتــدار علمــی« 

)همــان(.
گسترش اخالق در جامعه

نشــاط و شــادابی زندگــی اجتماعــی انســان تــا 
ــت.  ــراد اس ــتن اف ــی زیس ــرو اخاق ــادی در گ ــد زی ح
ــی اعضــای  ــاری روح ــر، ســامت و بیم ــارت دیگ ــه عب ب
ــی  ــر م ــز تأثی ــا نی ــی آنه ــی اجتماع ــر زندگ ــه ب جامع
ــی  ــت م ــی رعای ــه اصــول اخاق ــه ای ک ــد. در جامع نه
ــت و  ــوردار اس ــاط برخ ــی از نش ــی اجتماع ــود، زندگ ش
ــر  ــداف موردنظ ــه اه ــد ب ــی توان ــی م ــه راحت ــه ب جامع
خــود در ابعــاد اقتصــادی و سیاســی دســت یابــد. 
ــان  ــان  چن ــی انس ــردی و اجتماع ــعادت ف ــن س بنابرای
ــه  ــق ب ــرو تخل ــد  در گ ــاق معتقدن ــای اخ ــه علم ک
از نفــس  بــودن  پــاک  و  انســانی  هــای   فضیلــت 

 رذیلت های اخاقی است )داودی، 1388، ص1۹(.

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

زهرا جلیلی 
پایه پنجم 

مدرسه عفت هریس

خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

بصیرت مردم ايران عامل خنثى شدن توطئه هاى 
دشمنان است

امــام جمعــه مراغــه گفــت: مــردم بــا بصیــرت ایــران اســامی 
ــای  ــر توطئه ه ــام در براب ــاب و نظ ــت از انق ــه در حمای همیش

ــد. ــی کامــل عمــل کرده ان ــا آگاه دشــمنان ب
حجــت اال ســام  و المســلمین محمدتقــی پورمحمــدی در 
ــار  ــرت اظه ــه روز بصی ــاره ب ــا اش ــه ب ــاز جمع ــای نم خطبه ه
کــرد: دشــمنان اســام و انقــاب بارهــا بــرای برهــم زدن نظــم و 
ــردم  ــا م ــده کشــیده اند ام ــت در کشــور نقشــه های پیچی امنی
بــا بیــداری خــود توطئه هــا را خنثــی و نقشــه ها را نقــش بــرآب 

کرده انــد.
وی افــزود: مــردم بصیــر، غیرتمنــد و آگاه بــا وجــود اعتــراض 
بــه برخــی کاســتی ها و مشــکات در کشــور همیشــه در برابــر 

ــا آگاهــی و بصریــت عمــل کرده انــد. دشــمنان ب
پورمحمــدی بــا اشــاره بــه حضــور آگاهانــه مــردم آذربایجــان 
در تمــام صحنه هــای انقــاب گفــت: مــردم ایــن اســتان 
ــال  ــاه س ــاب در هشــتم دی م ــای انق ــر صحنه ه ــد دیگ همانن

ــد. ــل کردن ــرت عم ــا بصی ــت ب ــا والی ــت ب 88 در بیع
ــردار  ــهادت س ــرد: ش ــان ک ــه خاطرنش ــه مراغ ــام جمع ام
ســلیمانی نفــرت مــردم کشــورهای منطقــه را از آمریــکا و 

سیاســت های اشــتباه آنهــا بیشــتر کــرد.
وی بــا اشــاره بــه تشــییع بی ســابقه پیکــر ســردار ســلیمانی 
و شــهدای جبهــه مقاومــت متذکــر شــد: ایــن حضــور بی نظیــر 
در عــراق و ایــران نشــان از محبوبیــت ســردار ســلیمانی بــود در 

ــا تروریســت بود. ــارزه ب مب
پورمحمــدی اضافــه کــرد: مــردم ایــران بــا وجود تمام کاســتی ها 
ــا تبعیــت از رهبــر فرزانــه و حکیــم انقــاب بــه راه  و مشــکات ب

خــود ادامــه و در برابــر تمــام فتنه هــا خواهنــد ایســتاد.

هالل احمر در ارائه خدمات درمانى به مردم مناطق 
محروم پیشتاز است

ــات  ــه خدم ــر در ارائ ــت: هال احم ــر گف ــه اه ــام جمع ام
ــت. ــتاز اس ــروم پیش ــق مح ــردم مناط ــه م ــی ب درمان

حجــت اال ســام  و المســلمین جــواد حاجــی زاده اظهــار داشــت: 
ــر  ــتان اه ــتان در شهرس ــر اس ــامت هال احم ــتقرار کاروان س اس
ــاج  ــهادت ح ــالگرد ش ــاه و س ــم دی م ــه نه ــبت حماس ــه مناس ب
قاســم ســلیمانی بــرای ارائــه خدمــات درمانــی بــه مــردم منطقه ی 
ــردم  ــه م ــر ب ــودن و توجــه هال احم ــی ب شــله بران، نشــان از مردم

مناطــق محــروم اســت.
ــوزه  ــی در ح ــانی درمان ــزود: خدمات رس ــر اف ــه اه ــام جمع ام
دندان پزشــکی، چشم پزشــکی، ویزیــت پزشــکان متخصــص و 
ــی  ــگان و … اقدام ــه رای ــات، داروخان ــری، تزریق ــی، غربال گ عموم
ــل  ــژه مدیرعام ــه وی ــتا از توج ــن راس ــه در ای ــت ک ــمند اس ارزش
جمعیــت هال احمــر آذربایجان شــرقی بــه شهرســتان اهــر 

قدردانــی می کنــم.
وی بابیــان این کــه مــردم مراجعه کننــده شــله بران بــه 
کاروان ســامت هال احمــر از نحــوه خدمات رســانی ابــراز 
ــت از  ــامتی و مراقب ــرد: س ــان ک ــد، خاطرنش ــت می کنن رضای
ــوزان  ــه دانش آم ــن رو ب ــت، از ای ــام اس ــن اس ــای دی توصیه ه
ــدان و چشــم  ــه مراقبــت از دن ــا نســبت ب ــه می کنیــم ت توصی
حســاس باشــند، چراکــه اگــر مراقبــت از جســم از دوران کودکی 
انجــام نشــود در میان ســالی و کهن ســالی بــا مشــکاتی 

ــد. ــه می کن مواج
حاجــی زاده بــر لــزوم تــداوم کاروان و اردوهــای جهــادی 
ــروم شهرســتان  پزشــکی در مناطــق شــهری و روســتاهای مح
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــت: خانواده های ــرد و گف ــد ک ــر تأکی اه
ــد.  ــی ندارن ــد دسترس ــود درآم ــه جهــت نب ــی ب ــات درمان خدم
ــروم از  ــق مح ــردم مناط ــه م ــگان ب ــی رای ــات درمان ــه خدم ارائ
ــر  ــه هال احم ــی از جمل ــی و مردم ســوی ســازمان های حمایت

ــر اســت. ــل تقدی قاب
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 تقویم تاریخ
رويدادهاى مهم اين روز در تقويم خورشیدى 

) 16 دى 1401 (
حماســه خونیــن شــهدای هویــزه و شــهادت دالورمــردان اســام و 

فرمانــده آنــان شــهید »َعلَم  الُهــدی« )13۵۹ش(
ــر کل ســازمان ملــل متحــد در محکومیــت  ــه دبی صــدور بیانی

ــراق )13۶۵ ش( ــرد ســاح  هــاي شــیمیایي توســط ع کارب
ــهیِد  ــجویاِن ش ــه دانش ــادواره حماس ــجو )ی ــهداي دانش روز ش

ــزه( هوی
نمایشگاه قرآن ایران در کراچی افتتاح شد.)134۹ش(

دولــت ورود میــوه را آغــاز کــرد و ســود بازرگانــی آن را بــه نصــف 
تقلیــل داد)13۵1ش(

ــی را 40  ــای داخل ــای پروازه ــران به ــی ای ــای مل ــرکت هواپیم ش
ــش داد)13۵2ش( ــد افزای درص

 از طــرف ناصرالملــک نایــب الســلطنه میــرزا محمدعلــی خــان 
ــی انتخــاب شــد. )12۹1ش( عــاء الســلطنه بــه رئیــس الوزرائ

ــد.  ــاز ش ــرداري از آن آغ ــره ب ــاح و به ــتان افتت ــن خوزس راه آه
)1308ش(

ــی  ــر چین ــا کشــتی فله ب ــی ســانچی ب برخــورد نفت کــش ایران
)13۹۶ ش(

رويدادهاى مهم اين روز در تقويم هجرى 
) 13 جمادى الثانى 1444 (

ــی  ــادر گرام ــی)ع( و م ــام عل ــر ام ــن« همس ــات »ام  البنی   وف
حضــرت اباالفضــل العبــاس)ع( )۶4 ق(

ــهیر  ــک دان ش ــي دان و فیزی ــم« ریاض ــن هیث ــت »اب  درگذش
ق( اســام)430 

ــي«  ــق حل ــه »محق ــروف ب ــن« مع ــن حس ــر ب ــت »جعف  رحل
ــیعي)۶۷۶ ق( ــزرگ ش ــم ب ــمند و عال دانش

 تصــرف ســبزوار توســط »عبدالــرزاق« فرمانــده ي نهضــت 
ق( ســربداران)۷38 

 روز تکریم مادران شهدا
رويدادهاى مهم اين روز در تقويم میالدى 

) 6 ژانويه 2023 (
  تشکیل کشور روماني در اروپاي شرقي )18۶1م(

 غسل تعمید »حضرت عیسي)ع(«
ــه  ــدار فرانس ــاي نام ــخصیت  ه ــي از ش ــدارْْک« یک ــد »ژان  تول

)1412م(

نام گذارى فرزند
سـؤال3: بهتریـن اسـم بـرای نام گـذاری فرزند پسـرم که قـرار اسـت به دنیا 

چیست؟ بیاید، 
جـواب: بهتریـن نـام هـا آنهایـی اسـت کـه دربردارنـده معنـای عبودیـت 
خـدای متعال باشـند مانند عبـداهلل، عبدالرحمـن، عبدالرحیـم و مانند اینها 
و نیـز نـام هـای پیامبـران و امامـان )علیهـم السـام( کـه افضـل آن هـا نام 
»محّمد« اسـت، بلکه برای کسـی که چهار فرزند دارد، ترک اسـم »محّمد« 

مکروه اسـت .
 عنوان: تربیت دينى فرزندان

سـؤال4: آیا تربیت دینی و آموزش احکام اسـامی و آداب اخاقی به فرزندان، 
واجب شرعی است؟

جـواب: رسـیدگی بـه امور تربیتی کـودک و حفظ او از مفاسـد عقیدتی 
و اخاقـی و از کارهایـی کـه بـرای او یـا دیگـران مفسـده یـا ضـرر قابـل 

توجـه دارد، شـرعا وظیفه ولـّی کودک اسـت و مادر نیز 
اگـر حضانـت کـودک را بـه عهـده بگیـرد در ایـن مورد 
مسـئولیت شـرعی دارد. در صورتـی کـه پدر یـا مادر در 
انجـام وظایـف شـرعی خـود نسـبت بـه تربیـت کودک 

کوتاهـی کننـد گنهکارند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

پیام مشترک به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه نهم دی

نماینــده ولی فقیه در اســتان و اســتاندار آذربایجان 
شــرقی در پیــام مشــترکی بــه مناســبت فرارســیدن 
ســالروز حماســه نهــم دی، از مــردم مومــن و والیتمدار 
ــن روز و  ــای ای ــرکت در ویژه برنامه ه ــرای ش ــتان ب اس
ــا والیــت دعــوت کردنــد. بســم اهلل  تجدیــد بیعــت ب

ــن الرحیم الرحم
ــُکّل  ِ ــاٍت ل ــَک آَلی ِ ــي ذل ِ إِنَّ ف ــاِم اهللَّ ــْم بِأَیَّ  وَ ذَّکرُْه

ــُکوٍر   ــارٍ َش َصبَّ
ــخ ســاز  ــم دی، ســالروز حماســة تاری ــوم اهلل نه ی
ملــت بــزرگ ایــران و آغــاز فصلــی مانــدگار از حمایــت 
ــران اســت. جانانــه ملــت از والیــت فقیــه در تاریــخ ای

در آن روز تاریخــی ملــت ایــران بــا روحــی سرشــار 
ــذ، آســمان  ــی ناف ــی راســخ و بصیرت ــت و عزم از دیان
ــامی را  ــاب اس ــام و انق ــای اس ــام آرمان ه ــروزه ف فی
از غبــار بــی بصیرتــی هــا پــاک کردنــد و بــا هدایــت 
و روشــنگری هــای والیــت تمــام پیچیدگی هــا و 
گســتردگی بزرگتریــن فتنــة تاریــخ انقــاب را درهــم 

. شکستند
ــه در آن  ــی ک ــان؛ مردمان ــه آذربایج ــا خط و اینج
برهــه حســاس تاریخــی با جلــوداری و پیشــگامی که 
نــور بصیــرت حســینی و تفکــر عاشــورائی در لحظه 
ــون  ــان و قان ــان زم ــود، یزیدی ــه لحظــه آن جــاری ب ب
شــکنان داخلــی و هتــاکان بــه حریم اســام و اهلبیت 
عصمــت و طهــارت علیهــم الســام را در 8 دی مــاه و 
یــک روز قبــل از خیــزش ملت ایران رســوا کردنــد و بار 
دیگــر بــه دنیــا نشــان دادنــد کــه حافــظ جمهوریت و 
اســامیت نظام مقدس جمهوری اســامی هســتند و 
هنوز طنین »آذربایجــان اویاخدی انقابــا دایاخدی« در 

گــوش زمــان بــا شــکوه اســت.
آری همانطــور کــه رهبــر عزیزتــر از جانمــان 
ــان  ــه ای بی ــام خامن ــی ام ــت اهلل العظم ــرت آی حض
فرمــوده انــد »مــردم مــا در مقابلــه  بــا فتنه، خودشــان 
بــه پا خاســتند و نهم دی در سرتاســر کشــور مشــت 
محکمــی بــه دهــان فتنه گــران زدنــد. ایــن کار را خود 
مــردم کردنــد. ایــن حرکــت یــک حرکــت خودجــوش 
بــود؛ ایــن خیلــی معنــا دارد؛ ایــن نشــانه  ایــن اســت 

کــه ایــن مــردم بیدارنــد، هشــیارند«.
دی مــاه امســال نیــز کــه آغــازش مزیــن بــه نــام 
و یــاد پــاره تــن نبــی مکــرم اســام حضــرت صدیقــه 

طاهــره فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیهــا بــود و رایحــه 
ــاع مقــدس  ــام 8 ســال دف حضــور 200 شــهید گمن
ــرد،  ــن ک ــز را عطرآگی ــران عزی ــب ای ــه وج ــب ب وج
صحنــه ای دیگــر از دینــداری و بصیــرت را بــه منصــه 
ظهــور رســاند و بدرقــة میلیونــی آالله های بی نشــان 
در سراســر کشــور رفراندمــی دیگــر را در تاریــخ انقاب 

اســامی ثبــت و مانــدگار کــرد.
و اکنــون در آســتانه روز جهانــی مقاومت و ســالروز 
ــا تروریســم،  ــارزه ی ب ــده مب شــهادت قوی تریــن فرمان
قهرمــان ملــت ایــران و قهرمــان امت اســام، ســپهبد 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و همچنیــن ســردار 
بــزرگ جبهــه مقاومت شــهید ابــو مهــدی المهندس 
کــه بــا اعتــراف رئیــس جمهــور قماربــاز و جنایتــکار 
ــرد؛  ــا ک ــکا را برم ــی آمری ــم دولت ــکا، تروریس آمری
بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیت را بــا صدایی رســاتر 

و کوبنــده تــر فریــاد میزنیــم.
ــل  ــه عوام ــه اینک ــخ ب ــان راس ــا ایم ــان ب اینجانب
ــران اســامی  ــریف ای ــت ش ــر، در پیشــگاه مل فتنه گ
نــه تنهــا جایگاهــی ندارنــد، بلکــه آه خانــواده شــهداء 
دامــان آنــان را خواهد گرفــت و در پیشــگاه دادگاه عدل 
الهــی بایــد پاســخگوی اقدامــات خیانتکارانــه خویش 
ــران اســامی و  ــان ای باشــند از عمــوم حماســه آفرین
آزادیخواهــان و عزتمــداران امــت اســام مــی خواهیم تا 
بــا تکریــم ایــن ایام، تذکــر و یــادآوری ایــام اهلل و تعظیم 
شــعائر اســامی و انقابــی را پرشــورتر از گذشــته بــه 
انجــام رســانده و بــا مشــارکت در برنامــه هــای اعــام 
شــده، بــا مجاهــدت هــای فکورانــه و فعالیــت هــای 
ــژه  ــه وی ــر و مقــاوم، ب خودجــوش عمــوم ملــت بصی
جوانــان در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی 
ضمــن تجدیــد بیعــت بــا امــام و مقتــدای عزیزتــر از 
جانمــان و گرامــی داشــت یاد و نــام شــهدای راه حق و 
حقیقــت و نجات بشــریت از ظلمات جاهلیــت مدرن، 
شــهدای جبهــة مقاومــت بخصــوص شــهید واالمقام 
ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی و شهدای هســته ای 
بخصــوص شــهید واالمقام دکتــر فخــری زاده پاســدار 

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

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

سـپرده شد.

مفاخر مذهبي
 حضرت آیت اهلل

 میرزا  محمدعلی مدرس خیابانی

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

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

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

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

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

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

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

ضرورت از نماز جماعت به فرادا عدول نکند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)۱۹۰۸م(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صحيفه نور امام خميني )ره(

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

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

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

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

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

بــر جاذبــه تاریخــی جاذبــه طبیعــی زیبایــی نیــز دارد.

بقعه شیخ اسحاق هریس 

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

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

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

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

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

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

ــردد. گ

تهیه و توزیع بسته های مواد غذایی
 توسط بانوان طلبه مراغه

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

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

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

ایــران اســامی شــود.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نکرد.

معرفي کتاب

در آمدي بر انقالب اسالمي 

در آذربایجان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

های بی نظیر از شکوه همدلی است.

آزادی خرمشهر با اراده الهی؛ 
دکترین سیاسی و الهی

 امام است

گزيده بیانات امام خمینى)ره( در مورد جايگاه 
شهدا وخانواده معظم شهدا

مرور صحیفه امام )ره( نشان می دهد که یکی از پررنگ 
ترین موارد احساس قلبی ایشان نســب به یادگاران دفاع 
مقدس و خانواده های معظم شــهدا، جانبــازان و آزادگان 
اختصــاص دارد. توصیه های موکد امــام در مورد خانواده 
شــهدا هم نشــان از میزان توجه و اهتمام آن رهبر فرزانه 

درباره پیشکسوتان جهاد و شهادت است...
 *شما)خانواده های شهدا( چشم و چراغ این ملتید.

*خانواده های شهدا، تا همیشة تاریخ این مشعلداران راه 
اولیا، افتخار روشنایی طرق الی اهللّ  را به عهده گرفته اند.

*من هر وقت چشمم به این جمالهای نورانی می افتد و 
این جنود رحمانی، مسرور می شوم.

*شما و شهیدان این ملت و بستگان شما و بازماندگان 
شهدا در محضر خدا با یک سند ثبت شده وارد می شوید.

*در امور فرهنگی فرزندان عزیزم- این یادگاران شهیدان و 
معلولین و مفقودین و اسرا- دقت بیشتر نمایید.

*کدام تحولی باالتر از این که پدران و مادران و همسران 
شهیدان ما از فراق عزیزان خود شکوه نمی کنند، ولی غبطه 

و حسرت دوری از قافله ی شهدا را بر زبان دارند.
*نگذارید پیش کسوتان شهادت و خون در پیچ و خم 

زندگی روزمره ی خود به فراموشی سپرده شوند.
*هان ای شــهیدان! در جوار رحمت حق تعالی آسوده 
خاطر باشید که ملت شما پیروزی شما را از دست نخواهد 

داد.
*هر چه انقاب اســامی دارد، از برکت مجاهدت شهدا 

و ایثارگران است.
*شما خانواده های شهدا، با شهادت افتخار آفرینان این 
مرز و بوم، به جهــان فهماندید که از همه ی عزیزان در راه 

اسام خواهید گذشت.

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

ــز  ــای گل ری ــی معن ــی آذربایجان ــان ترک ــور در زب گل آخ
می دهــد. 

آبشــار گل آخــور تبریــز در اثــر ترکیــب ســه چشــمه پــر 
آب بــه وجــود می آیــد. ایــن آبشــار 10 متــر ارتفــاع دارد و از 

ــرازیر می شــود.  ــا س ــیار زیب دره ای بس
آبشــار بــا صفــای گل آخــور پــس از عبــور از کوچــه پــس 
ــد می خــورد  ــا رود طــرزم پیون ــل ب کوچه هــای روســتای ارزی
و یــک رود بــزرگ را تشــکیل می دهــد کــه بــه طــرف 
ــه  ــا ب ــی رود و نهایت ــد م ــود گنب ــار و کب ــتای حاجی روس

رودخانــه ارس می ریــزد.
ــار،  ــراف آبش ــبز اط ــت س ــی، طبیع ــش گیاه ــوع پوش  تن
ــه  ــه در منطق ــی ک ــوای خوب ــار و ه ــک و زالل آبش آب خن
حاکــم اســت عواملــی بــرای جــذب گردشــگر بــه گل آخــور 

هســتند. 
همچنیــن از دیگــر مزیت هــای ایــن منطقــه وجــود مســیر 
پلکانــی و راحــت تــا رســیدن بــه آبشــار اســت تا گردشــگران 

بــدون دردســر بتواننــد خــود را بــه آبشــار نزدیــک کنند. 
بــه  آخــور می تــوان  نزدیــک گل  امکانــات  دیگــر  از 
ــق  ــه، فروشــگاه و آالچی پارکینــگ، ســرویس بهداشــتی، بوف
ــش  ــش و پوش ــات وح ــار، حی ــت آبش ــرد. طبیع ــاره ک اش
ــود دارد  ــه وج ــن منطق ــه در ای ــی ک ــادر کمیاب ــی ن گیاه
ــود. ــن شــما خواهنــد ب ــرای لنــز دوربی ــی ب شــکارهای خوب

ایــن آبشــار زیبــا در اســتان آذربایجــان شــرقی، ۶0 
ــی  ــه غرب ــل، دامن ــتای ارزی ــان، روس ــرب ورزق ــری غ کیلومت
ــان  ــور و در می ــام گل آخ ــه ن ــتایی ب ــبه، در روس ــوه کس ک
ــا  ــار ت ــن آبش ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــباران ق ــای ارس جنگل ه

ــه دارد. ــر فاصل ــز 13۵ کیلومت ــمال تبری ش

ــپاه  ــه در س ــی فقی ــی ول ــؤول نمایندگ مس
رکــن  مطالبه گــری  امــروز  گفــت:  عاشــورا 

ــت. ــن اس ــاد تبیی ــی در جه اساس
ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس   آدینــه تبریــز ب
نجفقلــی زاده   عبدالرحیــم  حجــت  االســام 
ــان  ــا بی ــی ب ــان سیاس ــع هادی ــرایی در جم س
ــاد  ــی در جه ــن اساس ــری رک ــه مطالبه گ اینک
ــان سیاســی  ــرد: هادی تبییــن اســت، اظهــار ک
بســیج وظیفــه ســنگینی را در راســتای جهــاد 

ــد. ــا کنن ــد ایف ــن بای تبیی
وی افــزود: هادیــان سیاســی بایــد همــه توان 
ــود  ــالت خ ــتای رس ــود را در راس ــاش خ و ت

انجــام دهنــد.
 ســرایی بــا اشــاره بــه وقایــع اخیــر و جنــگ 
ــت:  ــوص گف ــن خص ــمن در ای ــی دش ترکیب
بــردن  بیــن  از  شــناختی  جنــگ  اهــداف 
عوامــل مانــدگاری انقــاب اســامی اســت. 
ــتکبار و از  ــل اس ــردم در مقاب ــازی م تسلیم س
ــردن امیــد مــردم از دیگــر اهــداف ایــن  بیــن ب

نبــرد می باشــد.
وی بــه حضــور رزمنــدگان در دوران دفــاع 
مقــدس و پــس از آن اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
ــف و  ــای مختل ــدگان در جبهه ه ــور رزمن حض
مجاهدت هــای شــبانه روزی آنهــا موجــب شــده، 

ــود برســد. ــداف خ ــه اه ــد ب دشــمن نتوان

آبشار گل آخور

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

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

سـپرده شد.

مفاخر مذهبي
 حضرت آیت اهلل

 میرزا  محمدعلی مدرس خیابانی

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

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

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

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

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

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

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

ضرورت از نماز جماعت به فرادا عدول نکند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)۱۹۰۸م(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صحيفه نور امام خميني )ره(

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

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

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

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

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

بــر جاذبــه تاریخــی جاذبــه طبیعــی زیبایــی نیــز دارد.

بقعه شیخ اسحاق هریس 

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

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

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

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

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

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

ــردد. گ

تهیه و توزیع بسته های مواد غذایی
 توسط بانوان طلبه مراغه

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

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

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

ایــران اســامی شــود.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نکرد.

معرفي کتاب

در آمدي بر انقالب اسالمي 

در آذربایجان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

های بی نظیر از شکوه همدلی است.

آزادی خرمشهر با اراده الهی؛ 
دکترین سیاسی و الهی

 امام است


