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تبریز: آدینه  خبرنگار 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعه 
تبریـز گفتنـد: از شـاخصه هـای مهـم اخـاق سیاسـی در 
جامعـه، رعایـت اخـاق انتخاباتـی اسـت و بکارگیری آن در 

ایـام انتخابـات فوایـد زیادی بـرای جامعـه دارد.
حضـرت حجـت االسـام والمسـلمین سـید محمدعلـی 
آل هاشـم، در خطبـه هـای ایـن هفتـه نمازجمعـه تبریـز 
بـا بیـان اینکـه نهادهـای فرهنگـی در انتخابـات منادیـان 
و  نهادهـا  گفتنـد:  باشـند،  جامعـه  در  سیاسـی  اخـاق 
تشـکل های فرهنگـی، حوزویـان و دانشـگاهیان در عرصـه 

باشـند. انتخابـات منادیـان اخـاق سیاسـی در جامعـه 
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: از فوایـد آن در انتخابـات، 
در  مـردم  حداکثـری  مشـارکت  زمینـه  شـدن  فراهـم 
اصلـح  انتخـاب  بـه سـوی  راهنمایـی جامعـه  و  انتخابـات 
اسـت؛ چـرا کـه فضایـی کـه اخـاق در آن رعایـت شـود 
فضـای سـالم و عـاری از دروغ، خصومت، توهیـن، بدگمانی، 
پـرده دری، حرمـت شـکنی و تخریـب شـخصیت نخواهـد 

بـود و عقانیـت جـای هیجانـات کاذب را مـی گیـرد.
کـه  امنیـت  و  آرامـش  تبریـز،  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
مهمتریـن تجلـی رکـن انقـاب اسـامی اسـت را از دیگـر 
فوایـد  از  گفتنـد:  و  کـرد  اعـام  انتخاباتـی  اخـاق  فوایـد 
رعایـت اخـاق سیاسـی و انتخاباتـی، دشـمن شـکن بودن 
آن اسـت چـرا کـه مشـارکت حداقلـی راهبـرد دشـمن در 

اسـت. انتخابـات 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ادامـه دادند: 
هـای  رسـانه  و  خارجـی  هـای  رسـانه  بررسـی  و  رصـد 
حداکثـری  تـاش  از  حاکـی  دشـمن  بـه  وابسـته  داخلـی 
هـر  و  اسـت  انتخابـات  در  مشـارکت  کاهـش  بـرای  آنـان 
 چقـدر بـه ۲۸خـرداد نزدیـک مـی شـویم تـاش هـای آنان 

گسترده تر خواهد شد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیـان اینکه 
داوطلبـان انتخاباتـی بایـد در مواجهه با فرافکنی دشـمنان 
بـا اخـاق و متانـت پاسـخ آنـان را دهنـد، یـادآوری کردند: 
ترفندهـای دشـمنان  بـا  مقابلـه  بـرای  انقابـی  داوطلبـان 
نبایـد وارد پاسـخ گویـی هـای فرصـت سـوز شـوند بلکه با 

اخـاق پاسـخ آنهـا را بدهند.
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای مشـارکت 
حداکثـری مـردم در انتخابـات بایـد نقاط حاشـیه شـهرها، 
روسـتاهای پرجمعیـت و حاشـیه هـای مسـتضعف نشـین 
شناسـایی و سـاکنان آنهـا بـه حضور در پـای صندوق های 
رای ترغیـب شـوند، گفتنـد: کاهـش مشـارکت در انتخابات 
نتیجـه  بلکـه  نیسـت  نظـام  از  مـردم  ناامیـدی  از  حاکـی 

عملکـرد ما و مسـئوالن اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ، با اشـاره به 
تجربـه کاهـش مشـارکت کمتر از ۵۰ درصـدی در انتخابات 
سـال ۷۲، ادامـه دادنـد: ایـن موضوع ناشـی از قهـر مردم از 
انتخابـات نبـوده بلکـه بـه علـت تـورم حـدود ۴۳ درصـد و 

مشـکات اقتصـادی مـردم بود.
تاکیـد  بـا  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بـر اینکـه مـردم نبایـد از صنـدوق هـای رای قهـر کننـد، 

اظهـار داشـتند: مـردم بایـد بـا انتخـاب اصلح تـاش کنند 
تـا مشـکات جامعـه ماننـد تـورم و گرانـی برطرف شـود و 
نبایـد مشـکات جامعـه را بـه قهـر بـا صنـدوق هـای رای 

بزنند. گـره 
معیارهـای  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز،  نمـاز جمعـه  خطیـب 
ریاسـت  انتخابـات  در  مـردم  گفتنـد:  اصلـح،  انتخـاب 
دهنـد  رای  کسـانی  بـه  اسـامی  شـوراهای  و  جمهـوری 
کـه تدیـن و تعهـد، عـزم و اراده داشـته و نفـوذ ناپذیـر در 
مقابـل دشـمن باشـند، دارای برنامـه و کفایـت الزم بـرای 
اداره کشـور و مدیریـت شـهرها باشـند، در مقابل دشـمنان 
مغلـوب نشـوند، سـاده زیسـت و بـه دور از اشـراف گـری 
باشـند، مردمـی و خدمتگـزار مردم باشـند و اعتقـاد واقعی 
بـه راه، روش و خـط امـام راحل داشـته باشـند و در مسـیر 

والیـت حرکـت کننـد.
اظهـار  بـا   ، اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
امیـدواری بـرای روزهای پرشـور در هفتـه آینـده، افزودند: 
اسـتان و  شـهر  عنـوان  بـه  تبریـز  و  آذربایجـان   مـردم 

و  رای  هـای  صنـدوق  پـای  در  حضـور  بـا  هـا  اولیـن 
ثابـت  را  بـودن خـود  اولیـن  مشـارکت حداکثـری دوبـاره 

کـرد. خواهنـد 
اسـتان همچنیـن  علمیـه  رئیـس شـورای حـوزه هـای 
کردنـد:  یـادآوری  انتخابـات،  تقـوای  بـر حفـظ  تاکیـد  بـا 
تقـوای انتخاباتـی یعنـی معرفـی خـود و نـه نفـی دیگـران 
و داوطلبـان انتخابـات بایـد خودشـان را معرفـی و برنامـه 
هـای خـود را بیـان کننـد و دیگـران را زیـر سـوال نبرنـد.

امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
در خطبـه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه تبریـز بـا اشـاره 
انسـانی در بسـتر  اینکـه شـکل گیری شـخصیت هـر  بـه 
فرهنگـی کـه در آن بـه دنیـا آمـده و زندگـی مـی کنـد، 

در  تحـول  زیربنـای  فرهنگـی  تحـوالت  داشـتند:  اظهـار 
عرصـه هـای سیاسـی و اجتماعی اسـت و حضـرت امام)ره( 
در ارتبـاط بـا فرهنـگ مـی فرماینـد فرهنـگ یـک کارخانه 
آدم سـازی اسـت و بـا فرهنـگ فاسـد نمـی تـوان انسـان 

سـالم تربیـت کـرد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان تصریـح کردند: 
اگـر ملت هـا بخواهنـد از دام کشـورهای سـلطه گـر نجـات 
یابنـد بایـد فرهنـگ آن جامعـه را اصـاح کننـد و فرهنـگ 
اسـاس اسـتقال یـک جامعه اسـت و مقـام معظـم رهبری 
فرهنـگ  اصـاح  راه  در  را  جانـم  حاضـرم  فرماینـد  مـی 

بدهم. جامعـه 
گروه هـای  کـه  کردنـد  پیشـنهاد  تبریـز  جمعـه  امـام 
جهـادی در کنـار پخـش بسـته های معیشـتی، بسـته های 

فرهنگـی هـم در اختیـار مـردم قـرار دهنـد.
گفتنـد:  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
نتوانـد  و  باشـد  فرهنگـی  جایـگاه  در  کـه  مسـئولی  هـر 
مسـئولیت خـود را بـه درسـتی انجـام دهـد بدتریـن ضربه 

زد. فرهنـگ خواهـد  بـه  را 
واقعیت هـای  نتوانیـم  کـه  زمانـی  تـا  افزودنـد:  ایشـان 
فرهنگـی جامعـه را کنتـرل کنیـم نخواهیـم توانسـت بـه 
بـدون  و  یابیـم  فرهنگـی دسـت  عرصـه  در  آرمان هایمـان 
شـناخت اولویت هـای فرهنگـی و تمرکـز بـه آن اولویت هـا، 

نمـی تـوان بـه نتیجـه مطلـوب رسـید.
والدت  اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
تبریـک  را  دختـر  روز  و  معصومـه)س(  فاطمـه  حضـرت 
معصومـه)س(  فاطمـه  داشـتند: حضـرت  اظهـار  و  گفتـه 
کریمـه اهـل بیـت)ع(، الگوی عفـت و نمـاد والیت مداری 
اسـت و بـه ایـن دلیـل سـالروز والدت ایشـان آغـاز دهـه 

کرامـت نـام گـذاری شـده اسـت.

رعایت اخالق انتخاباتی فواید زیادی برای جامعه دارد
مصطفـی چمـران در سـال ۱۳۱۱ در تهـران، خیابـان پانـزده خـرداد، بـازار آهنگرها، 

سـرپولک متولد شـد.
 وی تحصیـات خـود را در مدرسـه انتصاریه، نزدیک پامنار، آغاز کـرد و در دارالفنون و 
دبیرسـتان البرز دوران متوسـطه را گذراند؛ در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل 
داد و در سـال ۱۳۳6 در رشـته الکترومکانیک فارغ التحصیل شـد و یک سـال به تدریس 

در دانشـکده فنی پرداخت.
 او از ۱۵سـالگی در درس تفسـیر قرآن مرحوم آیت اهلل طالقانی، در مسـجد هدایت، و 
درس فلسـفه و منطق اسـتاد شـهید مرتضی مطهری و بعضی از اسـاتید دیگر شرکت 

می  کرد و از اولین اعضاء انجمن اسـامی دانشـجویان دانشـگاه تهران بود.
*چمران،آنگونهکهمنمیشناختم

او در مبـارزات سیاسـی دوران دکتـر مصـدق از مجلـس چهاردهـم تـا ملـی شـدن 
صنعت نفت شـرکت داشـت و بعد از کودتای ۲۸ مرداد و سـقوط حکومت دکتر مصدق،  

بـه نهضت مقاومت ملـی ایران پیوسـت.
او کـه در همـه دوران تحصیـل شـاگرد اول بـود، در سـال ۱۳۳۷ با اسـتفاده از بورس 
تحصیلـی شـاگردان ممتـاز بـه آمریـکا اعزام شـد و پـس از تحقیقات  علمـی در جمع 
معروف ترین دانشمندان جهان در دانشگاه کالیفرنیا و معتبرترین دانشگاه آمریکا - برکلی- 
بـا ممتازتریـن درجه علمـی موفق به اخذ دکتـرای الکترونیک و فیزیک پاسـما گردید.

در دوران اقامتـش در آمریـکا، بـا همکاری بعضی از دوسـتانش، برای اولین  بار انجمن 
اسـامی دانشـجویان آمریکا را پایه ریزی کرد و از مؤسسین انجمن دانشـجویان ایرانی در 
کالیفرنیا و از فعالین انجمن دانشـجویان ایرانی در آمریکا به شـمار می رفت که به دلیل 
ایـن فعالیت هـا، بورس تحصیلی شـاگرد ممتـازی وی از سـوی دولـت وقت )رژیم شـاه( 

قطع می  شـود.
وی پـس از قیـام خونیـن ۱۵ خـرداد سـال ۱۳۴۲ و سـرکوب ظاهری مبـارزات مردم 
مسـلمان به رهبری امام  خمینی)ره( دسـت به اقدامی جسـورانه و سرنوشـت  سـاز می  
زنـد و همـه پل ها را پشت سـر خود خـراب می  کند و به همراه بعضی از دوسـتان مؤمن 
و هم فکـر، رهسـپار مصـر می شـود و مـدت دو سـال، در زمان عبدالناصر،  سـخت ترین 
دوره هـای چریکـی و جنگ هـای پارتیزانـی را می آمـوزد و بـه عنوان بهترین شـاگرد این 
دوره شـناخته می شـود و فوراً مسـئولیت تعلیم چریکی مبارزان ایرانی به عهده او گذارده 

می  شـود.
در لبنـان:

بعـد از وفـات عبدالناصر، ایجاد پایگاه چریکی مسـتقل، برای تعلیم مبـارزان ایرانی، 
ضـرورت پیـدا می کنـد و لـذا دکتر چمران رهسـپار لبنان می شـود تـا چنین پایگاهی 

را تأسـیس کند.
دکترچمراندرکنارشیعیانمحرومجنوبلبنان.

او بـه کمـک امـام موسـی صدر، رهبر شـیعیان لبنـان، حرکت محرومین و سـپس 
جنـاح نظامـی آن، سـازمان »امل« را براسـاس اصول و مبانی اسـامی پی ریزی نموده که 
در میـان توطئه هـا و دشـمنی های چپ و راسـت، با تکیه بـر ایمان به خدا و با اسـلحة 
شـهادت، خط راسـتین اسـام انقابی را پیـاده می کند و علی گونـه در معرکه های مرگ 
و حیـات بـه آغـوش گـرداب خطر فـرو مـی رود و در طوفان های سـهمناک سرنوشـت، 
حسـین وار به اسـتقبال شـهادت می  تـازد و پرچم خونیـن تشـیع را در برابر جبارترین 
سـتم گران روزگار، صهیونیزم اشـغال گر و هم دستان خونخوار آنها، راسـت گرایان »فاالنژ«، 
بـه اهتـزاز درمـی آورد و از قلـب بیـروت سـوخته و خـراب تـا قلـه  هـای بلنـد کوه هـای 
جبل عامل و در مرزهای فلسـطین اشـغال شـده از خود قهرمانی ها به یادگار گذاشـته؛ 
در قلب محرومین و مسـتضعفین شیعه جای گرفته و شـرح این مبارزات افتخارآمیز با 
قلمی سـرخ و به شـهادت خون پاک شـهدای لبنان، بر کف خیابان های داغ و بر دامنة 

کوه هـای مرزی اسـرائیل بـرای ابد ثبت گردیده اسـت.
پسازپیروزیانقالباسالمیایران:

دکتر چمران با پیروزی شـکوهمند انقاب اسـامی ایران، بعد از ۲۳ سـال هجرت، به 
وطـن بـاز می گردد. همه تجربیات انقابـی و علمی خود را در خدمت انقـاب می گذارد؛ 
خامـوش و آرام ولـی فعاالنه و قاطعانه به سـازندگی می پردازد و همة تـاش خود را صرف 
تربیت اولین گروه های پاسـداران انقاب در سـعدآباد می کند. سـپس در شـغل معاونت 
نخسـت وزیر در امور انقاب شـب و روز خود را به خطر می اندازد تا سـریع تر و قاطعانه تر 
مسئله کردستان را فیصله دهد تا اینکه باالخره در قضیة فراموش ناشدنی »پاوه« قدرت 

ایمـان و ارادة آهینن و شـجاعت و فـداکاری او بر همگان ثابت می گردد.
درکردستـان:

در آن شـب مخـوف پـاوه، همة امیدها قطع شـده بـود و فقط چند پاسـدار مجروح، 
خسـته و دل شکسـته در میان هزاران دشـمن مسـلح به محاصره افتاده بودند. اکثریت 
پاسـداران قتل  عام شـده بودند و همة شـهر و تمام پسـتی و بلندی ها به دسـت دشمن 

افتـاده بـود و مـوج نیروهای خونخوار دشـمن لحظه به  لحظه نزدیک تر می  شـد.
بـاران گلولـه می باریـد و می رفـت تـا آخرین نقطـه مقاومت نیـز در خون پاسـداران 
غرق گردد. ولی دکتر چمران با شـهامت و شـجاعت و ایثارگری فراوان توانسـت این شـب 
هولناک را با پیروزی به صبح امید متصل کند و جان پاسـداران باقی مانده را نجات دهد 

و شـهر مصیبت  زده را از سقوط حتمی برهاند.
 آنـگاه فرمـان انقابـی امـام  خمینـی)ره( صادر شـد. فرماندهـی کل قوا را به دسـت 
گرفـت و بـه ارتـش فرمان داد تا در ۲۴ سـاعت خود را به پاوه برسـاند و فرماندهی منطقه 

نیز بـه عهدة دکتر چمـران واگذار شـد.
رزمنـدگان از جـان گذشـته انقاب، اعم از سـرباز و پاسـدار به حرکـت درآمدند و همة 
تجـارب انقابـی، ایمـان، فـداکاری، شـجاعت، قدرت رهبـری و برنامه ریـزی دکتـر چمران 
در اختیـار نیروهـای انقـاب قـرار گرفـت و عالی ترین مظاهر انقابی و شـکوهمندترین 
قهرمانی هـا بـه وقـوع پیوسـت و در عـرض ۱۵ روز شـهرها و راه هـا و مواضع اسـتراتژیک 
کردسـتان به تصرف نیروهای انقاب اسـامی درآمد و کردسـتان از خطر حتمی نجات 

یافـت و مـردم مسـلمان کرد با شـادی و شـعف به اسـتقبال این پیـروزی رفتند.
وزارتدفـاع:

دکتـر چمـران بعـد از ایـن پیـروزی بی نظیـر به تهـران احضار شـد و از طـرف رهبر 
عالیقـدر انقـاب، امام خمینـی)ره(، بـه وزارت دفاع منصـوب گردید.

در پسـت جدیـد، بـرای تغییر و تحـول ارتش از یک نظام طاغوتی، به یک سلسـله 

ادامه در صفحه ۲

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 ستاد  پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر 
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری

 دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید
از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی 

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند

0360662008006

نگاهی به زندگینامه
شهید دکتر مصطفی چمران
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ادامه از صفحه اول

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه  در آذربايجان شرقي
 در هفته جاری

چهارمين مجمع آنالين استادياران صالحين استان در سالجاری با 
حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و ائمه جمعه شهرهای 

 استان و فرماندهان نواحی سپاه عاشورا و روحانيون 
نمايندگان ولی فقيه ر سپاه عاشورا

 دومين جلسه باشگاه گفت و شنود انديشه ها با حضور نماينده
 ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز و اساتيد و 

انديشمندان حوزه و دانشگاه

ديدار دکتر نوبخت  معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و 
بودجه کشور با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

 و امام جمعه تبريز

مراسم شام غريبان حضرت امام صادق عليه السالم و نکوداشت زنده ياد 
آيت اهلل سيد ابوالحسن موالنا با حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در 

آذربايجان شرقی در مسجد حضرت آيت اهلل انگجی تبريز

اولين همايش حضوری ائمه جمعه استان با حضور امام جمعه تبريز و 
حجت االسالم و المسلمين رضوانی نسب معاونت نظارت و ارزشيابی 

 شورای سياستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و سخنرانی
 حجت االسالم و المسلمين ماندگاری

حضور و سخنرانی نمانيده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز در گردهمايی مديران موسسات قرآنی استان

ديدار جمعی از نمايندگان مردم استان در مجلس شورای اساالمی با 
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

مراسم سوگواری و عزاداری شهادت شيخ االئمه حضرت امام جعفر صادق 
عليه السالم در شهرستان آذرشهر با حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در 

آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

خبرنگار آدینه تبریز:
 مسـئول نمایندگـی ولی فقیـه در سـپاه عاشـورا در سـخنرانی پیـش از 
خطبـه های نمـاز جمعه تبریز  گفت: خوشـبختانه نمازگـزاران در طـول تاریخ 

پیشـقدم و پیشـقراول حرکت های اسـامی و انقابی هسـتند. 
حجت االسـام عبدالرحیم سـرایی  بـا بیان این کـه اگر امـروز در مصاهای 
سراسـر کشـور خطبه های نمازجمعه برگزار می شـود به برکت حرکت تاریخی  
بنیانگذار نظام جمهوری اسـامی ایران  اسـت خاطرنشـان کرد: سـه باور در امام 
بزرگوار وجود داشـت، که همین سـه باور به او قاطعیت میداد، شـجاعت میداد 
و اسـتقامت مـی داد: بـاور بـه خدا، باور به مـردم، و باور به خود. این سـه بـاور، در 
وجـود امـام، در تصمیـم امـام، در همه  حرکتهای امـام، خود را بـه معنای واقعی 

کلمه نشان داد.
وی افـزود: تحریـم مختـص ایـن روزهـا نیسـت و از اول انقاب نظام سـلطه 
این کشـور را تحت سـلطه قرار داده بودند و برای شکسـت این انقاب اسـامی 

تاش مـی کردند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: عدم شرکت در انتخابات 
بـه معنـی بازی در زمین دشـمن اسـت، دشـمنی که همـواره به دنبـال ترویج 
تحریم انتخابات ریاسـت جمهوری و بی تفاوتی اسـت تا مشـارکت مـردم در این 

رویـداد کم رنگ شـود. 
حجت االسـام  سـرایی گفت: سپاه و بسیج همواره در برابر خودکامگی های 
غربی هـا ایسـتاده اند و آن هـا از ایـن ایسـتادگی و مقاومـت به سـطوح آمده اند از 

ایـن رو دسـت به تخریب و تحریم سـپاه زده اند.
مسـئول نمایندگـی ولی فقیه در سـپاه عاشـورا افـزود: آمریکایی ها هیچ گاه 
تحریم هـا را لغـو نمی کننـد، چون تنهـا اهرم فشـار آمریکایی ها بـر علیه ملت 
ایـران همیـن تحریم هاسـت و از طرفی اگر تحریم نبود غربی ها نمی توانسـتند 

جمهوری اسـامی ایـران را تحت فشـار بگذارند.
 وی بابیـان این کـه آمریکایی هـا عاقه مند بازگشـت ایـران بـه دوران قبل از 
سـال ۵۷ اسـت، ابـراز داشـت: غربی ها آنهایـی را دوسـت دارد که انتخابـات را در 
داخـل کشـور تحریم کنـد و از طرفی نظام جمهوری اسـامی را بـه هر بهانه ای 

تحت فشـار قـرار دهد.
حجت االسـام سـرایی ادامه داد: مشـکل اصلی دشـمنی استکبار جهانی با 
هویـت اسـامی و ایرانـی اسـت و تا زمانی که پایه های عالم تشـیع مسـتحکم 

باشـد هیچ قدرتـی نمی تواند اعمال فشـار یا قـدرت نماید.
مسـئول نمایندگـی ولی فقیـه در سـپاه عاشـورا بـا ذکـر این کـه برخی به 
جای انقاب اسـامی؛ دو دسـتی به میز و صندلی ریاسـت چسـبیده اند، گفت: 
مهم تـر از میز و صندلی ریاسـتی که برخی ها خود را فدا می کننـد اگر از انقاب 

اسـامی چسـبیده بودند وضعیت خیلی بهتر از ایـن می بود.
وی بـر لـزوم حضـور حداکثـری در انتخابـات ریاسـت جمهوری و شـوراهای 
اسـامی شـهر و روسـتا تأکید کرد و گفت: عدم شـرکت در انتخابات به معنی 
بـازی در زمیـن دشـمن اسـت، دشـمنی کـه همـواره به دنبـال ترویـج تحریم 
انتخابات ریاسـت جمهوری و بی تفاوتی اسـت تا مشـارکت مـردم در ایـن رویداد 

شـود. کم رنگ 
حجت االسـام سـرایی افـزود: حضـور حداکثـری در انتخابات و انتخـاب فرد 
اصلح و انقابی؛ در آینده سـازی کشـور سـهیم باشیم شاید گفته شود با شرکت 
در انتخابـات وضعیـت تغییر نمی کند در حالی که کاماً برعکس اسـت اگر در 

انتخابات مشـارکت نکنیم وضعیت شـاید بدتر هم بشود.

برنامه هـای وسـیع بنیادی دسـت زد که پاک سـازی ارتـش و پیاده کـردن برنامه  
هـای اصاحـی از این قبیل اسـت تا به یاری خدا و پشـتیبانی ملت، ارتشـی به 
وجود آید که پاسـدار انقاب و امنیت اسـتقال کشـور باشـد و رسـالت مقدس 

اسـامی ما را به سـرمنزل مقصود برساند.
مجلـس:

دکتـر مصطفی چمـران در اولین دور انتخابات مجلس شـورای اسـامی، از 
سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد و تصمیم داشت در تدوین قوانین و 
نظـام جدید انقابی، بخصوص در ارتش،  حداکثر سـعی و تـاش خود را بکند تا 
سـاختار گذشـتة  ارتش به نظامی انقابی و شایسـته ارتش اسامی تبدیل شود. 
در یکـی از نیایش هـای خـود بعد از انتخاب نمایندگی مردم در مجلس شـورای 
اسـامی، اینسـان خـدا را شـکر می گویـد: »خدایـا، مـردم آنقدر بـه من محبت 
کرده انـد و آنچنـان مـرا از بـاران لطـف و محبـت خـود سرشـار کرده انـد کـه به 
راسـتی خجلـم و آنقـدر خـود را کوچک می بینم کـه نمی توانم از عهـده آن به 
درآیـم. خدایـا، تو بـه من فرصت ده، توانایی ده تا بتوانم از عهده برآیم و شایسـتة 

ایـن همه مهر و محبت باشـم.«
وی سـپس بـه نمایندگـی رهبر کبیـر انقاب اسـامی در شـورایعالی دفاع 
منصـوب شـد و مأموریـت یافت تا بطـور مرتـب گـزارش کار ارتـش را ارائه کند.

محرمماهشهادتوپیروزیسوسنگرد:
پـس از یـأس دشـمن از تسـخیر اهـواز، صـدام سـخت به فتح سوسـنگرد 
دل بسـته بـود تـا رویای قادسـیه را تکمیل کنـد و بـرای دومین بار به آن شـهر 
مظلوم حمله کرد و سـه روز تانک های او شـهر را در محاصره گرفتند و روز سـوم 

تعـدادی از آنـان توانسـتند به داخل شـهر راه یابند.
دکتـر چمران کـه از محاصره تعدادی از یاران و رزمندگان شـجاع خـود در آن 
شـهر سـخت برآشـفته بود،  با فشـار و تاش فـراوان خـود و آیـت  اهلل خامنه ای، 
ارتـش را آمـاده سـاخت کـه بـرای اولیـن  بار دسـت به یـک حمله خطرنـاک و 
حماسـه  آفرین نابرابـر بزنـد و خـود نیز نیروهـای مردمی و سـپاه پاسـداران را در 
کنـار ارتـش سـازماندهی کـرد و بـا نظمی نو و شـیوه ای جدیـد از جانـب جادة 
اهواز- سوسـنگرد به دشـمن یورش بردند. شـهیدچمران پیشـاپیش یارانش، به 
شـوق کمـک و دیـدار برادران محاصره شـده در سوسـنگرد، به سـوی این شـهر 
مـی  شـتافت کـه در محاصرة تانک های دشـمن قـرار گرفت. او سـایر رزمندگان 
را بـه سـوی دیگـری فرسـتاد تا نجات یابنـد و خود را به حلقة  محاصرة دشـمن 
انداخـت؛ چـون آنجـا خطر بیشـتر بـود و او همیشـه به دامـان خطر فـرو می  
رفـت.در ایـن هنگام بـود که نبرد سـختی درگرفت؛ نیروهای کماندوی دشـمن 
از پشـت تانک هـا به او حملـه کردند و او همچون شـیری در میـدان، در مصاف 
بـا دشـمن متجـاوز از نقطـه ای به نقطه ای دیگر و از سـنگری به سـنگری دیگر 
می رفـت. کماندوهـای دشـمن او را زیر رگبـار گلولة خود گرفتـه بودند، تانک ها 
بـه سـوی او تیرانـدازی مـی  کردند و او شـجاعانه بدون هـراس از انبوه دشـمن و 
آتش شـدید آنها سـریع، چابک، برافروخته و شـادان از شـوق شـهادت در رکاب 
حسـین)ع( و در راه حسـین)ع(. در روز قبل از تاسـوعا، به آتش آنها پاسـخ گفته 
و هـر لحظه سـنگر خـود را تغییر مـی داد. در همین اثنـاء، هـم رزم باوفایش به 
شـهادت رسـید و او یک تنه به نبرد حسـین گونه خود ادامه می داد و به سـوی 
دشـمن حمله می برد. هرچه تنور جنگ گرم تر کی شـد و آتش حمله بیشـتر 
زبانـه می کشـید، چهـرة ملکوتی او، این مرد راسـتین خدا و سـرباز حسـین)ع(، 
گلگون تر وشـوق به شـهادتش افزون تر می شـد تا آنکه در حین »رقص چنین 
میانه میدان« از دو قسـمت پای چپ زخمی شـد. خون گرم او با خاک کربای 
خوزسـتان درهم آمیخت و نقشـی زیبا از شـجاعت و عشق به شـهادت و تاش 
خالصانـه در راه خـدا آفریـد و هنـوز هـم گرمـی قطـرات خـون او گرمی بخـش 
رزمنـدگان باوفـای اسـام و سـرخی خونـش الهام بخش پیـروزی نهایـی و بزرگ 

آنان اسـت.
بـا پـای زخمی بر یـک کامیون عراقی حملـه برد. سـربازان صـدام از یورش 
ایـن شـیر میـدان گریختـه و او بـه کمک جـوان چابک دیگـری که خـود را به 
مهلکـه رسـانده بـود، بـه داخل کامیون نشسـت و با لبانی متبسـم، دیگـران را 

نوید پیروزی مـی داد.
خبر زخمی شـدن سـردار پرافتخار اسـام، در نزدیکی دروازة سوسنگرد، شور 
و هیجانی آمیخته با خشـم و اراده و شـجاعت در یاران او و سایر رزمندگان افکند 
که بی محابا به پیش تاختند و شـهر قهرمان و مظلوم سوسـنگرد و جان چند 

صـد تن رزمندة مؤمن را از چنگال صدامیان نجات بخشـیدند.
دکتر چمران با همان کامیونی که خود را به بیمارسـتانی در اهواز رسـانید و 
بسـتری شـد، اما بیش از یک شـب در بیمارستان نماند و بعد از آن به مقر ستاد 
جنگ هـای نامنظـم و دوباره با پـای زخمی و دردمند به ارشـاد یاران وفـادار خود 
پرداخـت. جالـب اینجا بود که در همان شـبی که در بیمارسـتان بسـتری بود، 
جلسـة مشـورتی فرماندهان نظامی )تیمسار شـهیدفاحی، فرماندة لشگر 9۲، 
شـهید کاهدوز، مسـئولین سـپاه و سرهنگ محمد سـلیمی که رئیس ستاد 
او بود(، اسـتاندار خوزسـتان و نمایندة امام در سپاه پاسـداران )شهیدمحاتی( در 
کنار تخت او در بیمارستان تشکیل شد و درهمان حال و همان شب، پیشنهاد 

حملـه به ارتفاعات اهلل کبـر را مطرح کرد.
بـه رغـم اصرار و پیشـنهاد مسـئولین و دوسـتانش، حاضـر به ترک اهـواز و 
سـتاد جنگ هـای نامنظم و حرکت به تهران برای معالجه نشـد و تمـام مدت را 
در همان سـتاد گذراند، در حالی که در کنار بسـترش و در مقابلش نقشـه  های 
نظامی منطقه، مقدار پیشـروی دشـمن و حرکت نیروهای خودی نصب شـده 
بـود و او کـه قـدرت و یـارای به جبهه رفتن نداشـت، دائماً به آنها می نگریسـت 
و مرتب طرح های جالب و پیشـنهادات سـازنده در زمینه  های مختلف نظامی، 
مهندسـی و حتی فرهنگی ارائه می داد. کم کم زخم هـای پای او التیام می یافت 
و او دیگر نمی توانسـت سـکون را تحمل کند و با چوب زیربغل به پا خاسـت و 

بازهـم آمادة رفتن به جبهه شـد.
بـه دنبـال نبرد بیسـت و هشـتم صفـر )پانزدهم دی مـاه ۵9( کـه منجر به 
شکسـت قسـمتی از نیروهـای ماشـد و فاجعـة هویـزه به بـار آمد، دیگـر تاب 
نشسـتن نیـاورد، تعـدادی از رزمندگان شـجاع و جان بر کف را از جبهه فرسـیه 
انتخـاب کـرد و بـا چند هلیکوپتر که خود فرماندهـی آنها را بر عهده داشـت، با 
همـان چـوب زیربغل دسـت به عملـی بی سـابقه و انتحـاری زد. او در حالی که 
از درد جنـگ بـه خـود مـی  پیچیـد و از ناراحتی می خروشـید، آمـادة حمله به 
نیروهـای پشـت جبهـه و تدارکاتی دشـمن در جاده جفیر به طایه شـد که به 
خاطر آتش شـدید دشـمن، هلیکوپترها نتوانسـتند از سـد آتش آنها از منطقه 
هویزه بگذرند و حملة هوایی دشـمن هلیکوپترها را مجبور به بازگشـت ساخت 

کـه وی از این بازگشـت سـخت ناراحـت و عصبانی بود.
منبع:

زندگینامـه شـهید دکتـر مصطفی چمـران - نویسـنده : مهدی چمـران -  
انتشـارات بنیاد شـهید چمران 

عدم شرکت در انتخابات به معنی 
بازی در زمین دشمن است

نگاهی به زندگينامه
شهيد دکتر مصطفی چمران
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»انتخابات در روایات
 حضرات معصومین علیهم السالم « 

حجت االسالم  سيد صالح هاشمی

ویژگی های اصلح 
از دیدگاه

 قرآن و عترت 
قسمت چهارم
حجت االسالم سيد داود روحانی حسينی

 ۱- ایمان در هدف : موالی متقیان ، در مقام تبیین ویژگیهای 
مالک اشتر، به عنوان یک مدیر نمونه، ایمان و اعتقاد راسخ او به 
عقیده و خسته نشدن از دفاع از آن را، از جمله آنها برشمرده می 

فرماید:
ِة و ال نابِی الضریبة؛ فإْن  »فإنَّه سیف من سیوف اهلل ال کلیُل الُظبَّ
َُّه الیُْقِدُم و  أمرکم أْن تنفروا فانِْفروا و إْن أَمرَکم أْن تُقیموا فأقیموا، فإن

ر و الیقدِّم إاّل عن أمری؛ الیُْحجم و الیؤخِّ
او، شمشیری از شمشیرهای خداست که نه تیزِی آن کند می 
شود و نه ضربت آن بی اثر است. اگر شما را فرمان کوچ کردن داد، 
کوچ کنید و اگر گفت بایستید، بایستید که او در پیشروی و عقب 

نشینی و حمله، بدون فرمان من اقدام نمی کند.«
۲- احترام به نظر کاشناسان واهل خبره

بِرَأْیِِه  اْسَتَبدَّ  َفَمِن  بِرَأْیَِک  تَْسَتِبدَّ  اَل  السام: »  قال علی علیه 
َهلَک«

خودرأی مباش، زیرا، هر کس مستبد در رأی باشد، نابود می 
شود.«

۳- سعه صدر
امیر مؤمنان علی)ع( سعه صدر را یکی دیگر از معیار ماکهای 
گزینش کارگزاران دانسته و در مواردی بر آن تأکید کرده، از جمله 
در یکی از کلمات قصار و پندآموز می فرماید: »آلُة الریاسة سعة 

الصدر؛
بردباری و تحمل سختی ها، ابزار ریاست است.«.

۴- شجاعت
از جمله معیارهای گزینش فرماندهان شجاعت و نترس بودن 
است که حضرت علی علیه السام: خطاب به مالک اشتر می 
َجاَعةِ«برای  الشَّ َو  ْجَدةِ  النَّ ..أَْهِل  ُجُنودَِک.  ِمْن  َفَولِّ   « فرماید: 
فرماندهی سپاه. .. افرادی را از خاندان پارسا و دارای سوابق نیکو و 

دالور و سلحشور انتخاب کن!«
۵- فروتنی

حضرت علی)علیه السام ( از جمله ماکهاو معیارهای الزم در 
انتخاب افراد جهت مسؤلیت ، فروتنی را برشمرده در مواردی به آن 
اشاره کرده . وی ، خطاب به مالک اشتر می فرماید :       »اْخِفْض 
ِة َجَناَحَک َو ابُْسْط لَُهْم وَْجَهَک َو أَلِْن لَُهْم َجانَِبَک َو آِس  لِلرَِّعیَّ
یَْطَمَع  ی اَل  ِة َحتَّ ِحیَّ التَّ َو  اْلَِشارَةِ  َو  ْظرَةِ  النَّ َو  اللَّْحَظِة  بَْیَنُهْم فِی 

َاُم«. َعَفاُء ِمْن َعْدلَِک َو السَّ الُْعَظَماُء فِی َحْیِفَک َو اَل یَْیأََس الضُّ
پر و بالت را برابر رعیت بگستران و با مردم گشاده روی و فروتن 
باش و در نگاه و اشاره چشم ، در سام کردن و اشاره کردن ، با 

همگان ، یکسان باش ...
6- امین بودن

امام باقر علیه السام: َمِن ائَْتمَن غیَر ُمؤتََمٍن فا ُحّجَة له علَی 
اهلّل .

 کسی که غیر امین را امین و معتمد شمارد، حّجتی بر خدا 
ندارد.

۷- بصیرت
 علی علیه السام: فإنّما الَبصیُر َمن سِمَع فَتَفّکرَ، و نَظَر فأبْصرَ، 
رَْعَة فی  الَصّ یََتجّنُب فیِه  َسلََک َجَددا واِضحا  ثُّم  بالِعَبرِ،  انَْتفَع  و 

الَمهاوِی.
با بصیرت کسی است که بشنود و بیندیشد، نگاه کند و ببیند، از 
عبرتها بهره گیرد، آن گاه راه روشنی را بپیماید که در آن از افتادن 

در پرتگاهها به دور ماند.
۸؛- پایبندی به تعهدات

یَوِم  إلی  األعناِق  فی  َقائُد  الُعهوَد  إنَّ  السام:  علیه  علی  قال 
الِقیاَمِة، فَمن وََصلَها وََصلَُه اهلّل ، و َمن نََقَضها َخَذلَُه اهلّل ، و َمِن 

َدها و أَخَذ َخلَقُه بِِحفِظها.  اسَتَخفَّ بِها خاَصَمتُه إلَی الّذی أکَّ
همانا پیمانها، قاده هایی است که تا روز قیامت بر گردن است، 
هر که آنها را رعایت کند خداوند به او احسان نماید و هر که آنها 
را بشکند خداوند او فرو بگذارد و هر که پیمانها را سبک شمارد 
پیمانها از او نزد آن کس که بر پیمانها تأکید کرده و از خلق خود 

خواسته است تا آنها را پاس دارند، شکایت برد.
در حدیثی دیگر میفرماید : ال تَِثَقنَّ بَِعهِد َمن ال دِیَن لَُه.

 به عهد و پیمان کسی که دین ندارد اعتماد نکن.
 ودر جای دیگر میفرماید :  أسرَُع األشیاءِ ُعقوبًَة رُجٌل عاَهدتَُه علی 

ِتِه الَغدُر بَک. ِتَک الوفاُء لَُه و ِمن نِیَّ أمرٍ، و کاَن ِمن نِیَّ
زودترین کیفر را مردی می بیند، که با او بر سر چیزی پیمانی 
ببندی و تو قصد پایبندی به آن را داشته باشی و او نّیت پیمان 

شکنی در سر بپروراند.
9- یاری مظلومان و ستم دیدگان:

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله وسلم: إنَّ اهلّل  تعالی لََیْسأُل 
الَعبَد فی جاِهِه َکما یَسأُل فی مالِِه، فیقوُل: یا َعبدی، رَزَقُتَک جاها 

فهْل أَعْنَت بِه َمظلوما، أْو أَغْثَت بِه َملْهوفا؟
همان گونه که خداوند درباره دارایی بنده از او سؤال می کند، 
درباره مقام و موقعیت او نیز می پرسد و می فرماید: بنده من! من، 
مقام و موقعیت، روزی تو کردم. آیا به وسیله آن ستمدیده ای را 

یاری رساندی؟ یا به فریاد غمزده ای رسیدی؟
۱۰- عدالت طلبی واقامه حق

وَُل بِمثِل الَعدِل. َن الدُّ قال علی علیه السام: ما ُحصِّ
هیچ عاملی چون عدالت، دولتها را استوار نمی کند.

۱۱-ایمان در هدف : موالی متقیان ، در مقام تبیین ویژگیهای 
مالک اشتر، به عنوان یک مدیر نمونه، ایمان و اعتقاد راسخ او به 
عقیده و خسته نشدن از دفاع از آن را، از جمله آنها برشمرده می 

فرماید:
ِة و ال نابِی الضریبة؛ فإْن  »فإنَّه سیف من سیوف اهلل ال کلیُل الُظبَّ
َُّه الیُْقِدُم و  أمرکم أْن تنفروا فانِْفروا و إْن أَمرَکم أْن تُقیموا فأقیموا، فإن

ر و الیقدِّم إاّل عن أمری؛ الیُْحجم و الیؤخِّ
او، شمشیری از شمشیرهای خداست که نه تیزِی آن کند می 
شود و نه ضربت آن بی اثر است. اگر شما را فرمان کوچ کردن داد، 
کوچ کنید و اگر گفت بایستید، بایستید که او در پیشروی و عقب 

نشینی و حمله، بدون فرمان من اقدام نمی کند.«
۱۲- احترام به نظر کاشناسان واهل خبره

بِرَأْیِِه  اْسَتَبدَّ  َفَمِن  بِرَأْیَِک  تَْسَتِبدَّ  اَل  السام: »  قال علی علیه 
َهلَک«

خودرأی مباش، زیرا، هر کس مستبد در رأی باشد، نابود می 
شود.«

۱۳- سعه صدر
امیر مؤمنان علی)ع( سعه صدر را یکی دیگر از معیار ماکهای 
گزینش کارگزاران دانسته و در مواردی بر آن تأکید کرده، از جمله 
در یکی از کلمات قصار و پندآموز می فرماید: »آلُة الریاسة سعة 

الصدر؛
بردباری و تحمل سختی ها، ابزار ریاست است.«.

۱۴- شجاعت
از جمله معیارهای گزینش فرماندهان شجاعت و نترس بودن 
است که حضرت علی علیه السام: خطاب به مالک اشتر می 
َجاَعةِ«برای  الشَّ َو  ْجَدةِ  النَّ ..أَْهِل  ُجُنودَِک.  ِمْن  َفَولِّ   « فرماید: 
فرماندهی سپاه. .. افرادی را از خاندان پارسا و دارای سوابق نیکو و 

دالور و سلحشور انتخاب کن!«
۱۵- فروتنی

حضرت علی)علیه السام ( از جمله ماکهاو معیارهای الزم در 
انتخاب افراد جهت مسؤلیت ، فروتنی را برشمرده در مواردی به آن 
اشاره کرده . وی ، خطاب به مالک اشتر می فرماید :       »اْخِفْض 
ِة َجَناَحَک َو ابُْسْط لَُهْم وَْجَهَک َو أَلِْن لَُهْم َجانَِبَک َو آِس  لِلرَِّعیَّ
یَْطَمَع  ی اَل  ِة َحتَّ ِحیَّ التَّ َو  اْلَِشارَةِ  َو  ْظرَةِ  النَّ َو  اللَّْحَظِة  بَْیَنُهْم فِی 

َاُم«. َعَفاُء ِمْن َعْدلَِک َو السَّ الُْعَظَماُء فِی َحْیِفَک َو اَل یَْیأََس الضُّ
پر و بالت را برابر رعیت بگستران و با مردم گشاده روی و فروتن 
باش و در نگاه و اشاره چشم ، در سام کردن و اشاره کردن ، با 

همگان ، یکسان باش ...
 » بحاراالنوار ، نهج الباغه ، غرر ودرر ، کافی «

7-ایمانوعملصالح:
براساس آموزه های قرآنی، اگر بخواهیم تقوای شخص را به دست آوریم باید به 
نکاتی از جمله پرهیز از هرگونه بد و زشت عقانی و شرعی اشاره کنیم. شاید 
بهترین نشانه تقوا در شخص، عدالت نسبت به خود و دیگران باشد که با ایمان به 
خدا درباره خود و قرار دادن هر چیزی در جای مناسب نسبت به دیگران تحقق 
می یابد. خداوند عدالت را مهمترین مصداق تقوا و نزدیک ترین عمل در تحقق 
مفهومی آن می داند. »۲۲« همچنین احترام به مقدسات اسامی وحمایت و دفاع 
از پیامبران و پیامبر اسام ، ادب و تواضع«۲۳« ، استحکام روابط خانوادگی »۲۴«، 
اقامه نماز و احسان وانفاق به دیگران »۲۵«، استوارگویی و سخن گفتن به صاح 
و مطابق واقع«۲6« ، اطاعت از پیامبران و رهبران »۲۷« ، امانت داری«۲۸«، امر 

به معروف و نهی از منکر »۲9« ومانند آن از جمله نشانه های ایمان و تقواست.
8-شفقتومهربانی:

یکی از خصلت های مهم یک نماینده شفقت ومحبت داشتن به مردم جامعه 
خود است. نشانه آن این است که در برابر سخنان آنان و یا رفتارهای تندشان 
تندی نکند بلکه با عفو و گذشت و حتی باالتر از آن با احسان و نیکی در برابر 
بدی آنان، نشان دهد که خیرخواه مردم است؛ چنانکه پیامبر)ص( این گونه بود. 
وقتی منافقان کار زشتی می کردند و می گفتند که این کار را نکردند و یا ایشان 
اهل محبت و والیت هستند، آن را می پذیرفت و به دل نمی گرفت و شکایتی 
نمی کرد. خداوند می فرماید: » رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های 
شما بر او سخت، و بر هدایت شما اصرار دارد و نسبت به مومنین رئوف و مهربان 

است.« »۳۰«
رفتارشناسی انسان نیز هر چند که نمی تواند گویای تمام شخصیت انسان 
باشد، ولی همچون نشانه ای می تواند به عنوان یک راه کار برای کشف حقیقت 
استفاده شود. خداوند در آیاتی از جمله ۳۰ سوره محمد)ص( می فرماید که 
می توان با نگاه به لحن گفتار افراد نسبت به آنان معرفت و شناختی به دست 
آورد. به این معنا که لحن گفتاری، حقیقت باطن و نهان شخص و شخصیت 

را بر می تاباند و تا حدودی می تواند انسان را برای کشف حقیقت یاری رساند.
از قدیم گفته اند: از کوزه همان برون تراود که در اوست. این بدان معناست 
که می توان از تراوش ها به عنوان نشانه ای برای کشف حقیقت باطنی استفاده 
کرد. رفتار و کردار آدمی بیانگر فلسفه زندگی، بینش ها، نگرش ها، باورها و عقاید 
شخص است و انسان می تواند از این طریق درجه خلوص و ناخالصی شخصیت 
را به دست آورد. خداوند به صراحت در آیه ۸۴ سوره اسراء می فرماید: کل یعمل 
علی شاکلته، هر کسی براساس ملکات و مزاج و ساختار نفسانی و شخصیت 

خود عمل می کند. به این معنا که رفتارها گویای شخصیت اوست.
محبت و مهر پیامبر اسام صلی اهلل علیه و آله و سلم به حدی است که قرآن 
مجید آن را منبعث از رحمت پروردگار به حساب آورده می فرماید: »فبما رحمه 
من اهلل لنت لهم و لو کنت فطا غلیظ القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم و 
استغفرلهم؛ از پرتو رحمت الهی در برابر آنها، نرم)و مهربان( شدی و اگر خشن و 
سنگ دل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند، بنابراین آنها را عفو کن و برای 

آنها طلب آمرزش نما.« »۳۱«
9-عدالتداشتن:

یکی از مهم ترین مولفه های انتخاب خوب، عدالت است. شخصی که برای 
مسئولیت ها انتخاب می شود باید دارای عدالت باشد. البته ایمان وعدالت و تقوا 
از اموری است که دارای مراتب و درجات است، هرچه مسئولیت باالتر و مهم تر 
باشد، ایمان و عدالت وتقوا نیز می بایست قوی تر باشد. از آیه۲۵سوره حدید به 
دست می آید که عدالت معیار هستی و فلسفه بعثت است. نشانه های عدالت 
در سوره نساء ومائده »۳۲« آن است که انسان نسبت به اجرای آن نسبت به 
خویشان سخت گیر باشد و روابط احساسی ، عاطفی و خانوادگی موجب نشود 
که از اجرای آن دست بردارد بر هواهای نفسانی خود مسلط باشد و هرگز شهوت 
و غضب بر او مسلط نشود، چرا که کسی که بین قوای نفسانی خود عدالت 
و تعادل ایجاد نمی کند نمی تواند عدالت را در جامعه اجرا کند. بنابراین، تعادل 
شخصیت و اعتدال و قناعت در زندگی نشانه های عدالت است. اگر در مردم 
عادی خانه های بزرگ و تعدد و تنوع غذا وهمسر و مانند آن عیب نداشته باشد، 
در رهبران و مسئوالن عیب و ضدارزش و نشانه بی عدالتی است؛ چرا که مردم 
فقیر به رهبران خود نگاه می کنند.«۳۳« حضرت امیرالمومنین علی علیه السام 
می فرمایند: »من عدل نفذ حکمه؛ کسی که عادل باشد، حکمش نفوذ خواهد 

کرد. « »۳۴«
10-رسیدگیبهمشکالت:

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم می فرمایند: »همانا خداوند بندگان را در 
مورد آبرویشان مورد سوال قرار می دهد، همان گونه که در مورد اموالشان سوال 
می کند و می فرماید: ای بنده ی من! به تو نعمت آبرو دادم، پس آیا با این آبرو 

مظلومی را کمک کردی؟ و به فریاد غمگینی رسیدی؟««۳۵«
11-بلوغعلمی:

از دیگر معیارهای مسئولیت های بزرگ، رسیدن به بلوغ رشدی و علمی است. 
اگر برای مسئولیت تکلیفی چون نماز و روزه بلوغ عقلی الزم است و در شرط 
ازدواج نکاح بیان شده است »۳6«  در مسئولیت های بزرگ، بلوغ علمی مطرح 
شده است. هرچه مسئولیت بزرگ تر باشد بلوغ کاملی تری از نظر عقلی الزم 
است. در آیات قرآنی از رسیدن به بلوغ اشد کامل سخن به میان آمده است 
که بسیاری از مردم در سن چهل سالگی بدان می رسند. اما بلوغ علمی نیازمند 
دوره های تخصصی علمی و عملی است. در سوره کهف آیه۲۲آمده است که 
حضرت موسی)ع( ناچار می شود برای گذراندن این دوره نزد عالم ربانی برود. در 
سوره یوسف و سوره مائده، پیامبران مسئولیت های معمولی خود را با رسیدن 
به بلوغ اشد به عهده گرفته اند. »۳۷«. در سوره بقره آیه ۱۲۴؛ حضرت ابراهیم)ع( 
نیز مسئولیت امامت را زمانی به دست آورد که با آزمونهای سختی مواجه شده 
و از آن بحران بیرون آمد، آنگاه بود که به این مسئولیت دست یافت. نشانه های 
این بلوغ در نوع رفتار شخص از جمله با وقاربودن در رفتار، گفتار استوار، مشورت 
با دیگران، سکوت و خاموشی متفکرانه، پاسخگویی پس از درنگ، افزایش آستانه 
صبر و استقامت و مانند آن نمایان می شود که در آیات قرآنی و آموزه های روایی 

به آنها اشاره شده است.

آداب نمازجمعه

مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت 
از دیدگاه مذاهب اسامی

ــی: حدیــث مشــهوری کــه شــیعه و  الــف( دلیــل نقل
ــی  ــر)ص( گرام ــه پیامب ــد ک ــرده ان ــرح ک اهل ســنت مط

اســام می-فرماینــد:
ــی  ــی مقام ــرض علیکــم الجمعــة ف ــی ف ان اهلل تعال
ــی  ــذا، و ف ــهری ه ــی ش ــذا، ف ــی ه ــی یوم ــذا ف ه
ســنتی هــذه فمــن ترکهــا فــی حیاتــی و بعــد مماتــی، 
ــه  ــاً بحقهــا و ل اســتخفافاً بهــا وجحــوداً علیهــا و تهاون
ــارک  ــر فــا جمــع اهلل شــمله و ال ب ــام عــادل او جائ ام

ــره. ــی ام ــه ف ل
ــه هشــدار  ــدا اگرچ ــث، رســول خ ــن حدی ــق ای طب
داده و تــارک نمــاز جمعــه را بــا وعیــد خــود از عقوبــت 
ــی  ــه صورت ــروط ب ــد را مش ــا عی ــانده ، ام ــی ترس اله
ــته  ــود داش ــر وج ــا جائ ــادل ی ــام ع ــه ام ــد ک می دان

باشــد.
اســام،  گرامــی  پیامبــر)ص(  دیگــر  روایــت  در 
ــان  ــه والی ــوط ب ــی را مرب ــم و اساس ــار ســمت مه چه
ــدود،  ــة و الح ــوالة، الجمع ــی ال ــة ال ــته اند: »اربع دانس
ــرای  ــه اج ــان ک ــی همچن ــات.« یعن ــیء و الصدق و الف
ــه  ــع آوری زکات و صدق ــی و جم ــم جنگ ــدود، غنائ ح
برپایــی  اســت،  اســامی  دولــت  مســئولیتهای  از 
ــه دولــت اســامی اســت.  ــوط ب نمــاز جمعــه نیــز مرب
ــا چــه حــد  ــث ت ــن احادی ــه ای ــن موضــوع ک ــه ای البت
می توانــد منصبیــت نمــاز جمعــه را ثابــت کنــد، 

ــت. ــتر اس ــی بیش ــد بررس نیازمن

مضرات مواد ضدعفونی کتتده
دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو 
توصیه های الزم را برای جلوگیری از بروز عوارض و مسمومیت های 

ناشی از ترکیبات ضد عفونی کننده اعالم کرد.
به گزارش ایفدانا، با توجه به احتمال بروز آسیب ناشی از فراورده 
های ضدعفونی کننده تقلبی در بازار، هنگام استفاده از این فراورده های 
ضد عفونی کننده رعایت نکات زیر توصیه می شود:  پیش از اقدام به 
ضدعفونی دستها و سطوح، باید به موارد مصرف و نحوه استفاده از 
فرآورده های ضد عفونی کننده توجه گردد و اطمینان حاصل شود که 

محصول، دارای اعتبار و مجوز الزم می باشد.
 قبل از استفاده از فرآورده های ضدعفونی کننده، باید به مشخصات 
روی برچسب و بسته بندی آن دقت شود. استفاده از فرآورده دقیقاً باید 
بر اساس مندرجات روی برچسب باشد و ضمن مطالعه نمادها و توصیه 
های هشدار دهنده بر روی بسته بندی )مانند قابلیت اشتعال، عدم 
اختالط با دیگر ترکیبات، ممنوعیت استفاده در برخی سطوح، شرایط 
ذخیره و نگهداری در دما و فضای مناسب(، اقدامات اولیه در هنگام 
تماس اتفاقی فرآورده با پوست، چشم، دهان و استنشاق احتمالی آن 

بررسی شود.
  قبل از استفاده از فرآورده های ضدعفونی کننده، باید روش سمیت 
زدایی مندرج بر روی بسته بندی )سمیت استنشاقی، پوستی و یا 
خوراکی( و عوارض احتمالی ناشی از مصرف بیش از حد یا نادرست 

آن مطالعه گردد.
 باید دقت شود که فرآورده ضدعفونی کننده برای چه نوع مصرفی 
اعم از خانگی یا صنعتی و یا استفاده برای سطوح یا پوست تهیه شده 
است و به طور کلی باید نحوه مصرف فرآورده به خوبی مطالعه و بر 
طبق آن عمل شود.  به طور کلی هنگام استفاده از فرآورده های ضد 
عفونی سطوح، باید دقت شود که ضمن استفاده از دستکش، درصورت 
امکان ماسک و کفش محافظ، فضا به خوبی تهویه شود و پنجره ها 
برای جریان هوای تازه باز باشد چراکه بسیاری از گازهای منتشره از این 

فرآورده ها سمی، آزار دهنده و خطرناک است.

پزشک من
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ائمـه جمعه اسـتان های اردبیل، آذربایجـان غربی، آذربایجان شـرقی و زنجان، در خصوص برگزاری پرشـور انتخابات 
۱۴۰۰ بیانیـه ای صادر کردند.

در متن این بیانیه آمده است:
ُ الُْمَجاِهِدیَن َعلَی الَْقاِعِدیَن أَْجرًا َعِظیًما؛ َدرََجاٍت مِّْنُه وَ َمْغِفرَةً وَ رَْحَمًة ...  َل اهللَّ  بسم اهلل الرحمن الرحیم... وَ َفضَّ

)سوره نساء آیه 9۵ و 96(
ملـت بـزرگ ایـران! امروز در حسـاس ترین مقطع تاریخ کشـور، ایـران عزیز ما برای پیشـرفت، اعتـاء و امنیت خود 
احتیـاج بـه اقتـدار دارد تاریـخ ثابت کـرده که یک ایرانی غیور و فهیـم، هیچ وقت در لزوم تحصیل اقتدار برای کشـور 
خود و در اهمیت امنیت و پیشـرفت حاصل از اقتدار تردیدی نخواهد داشـت. و امروز مثل هر روز هیچ اقتداری برای 

کشـور باالتـر از حضـور ملت عزیز در صحنـه با حضور در پای صندوق های رأی نیسـت.
ملـت بـزرگ! ایـران عزیـز در طول انقـاب اسـامی در عرصه تکنولـوژی، نانو تکنولـوژی، فناوری هـای جدید، طب، 
توانمندی های حیرت آور نظامی، سـاخت سـدها، نیروگاه ها، توسـعه آب، برق، گاز، مخابرات، ارتباطات، توسعه صنعت، 
توان هسـته ای، صنایع نفتی، سـاخت پاالیشگاه ها و پتروشـیمی ها، اتوبان ها، آزادراه ها، توسعه مواصات ریلی، مسکن، 
و در عرصـه هـوا و فضـا، سـاخت هواپیما، انـواع پهپادها، موشـک ها، ماهواره هـا، ماهواره برها، زیر دریایی، کشـتی های 
غول پیکر، کشـتی های جنگی، تامین خودکفایی های حسـاس  و سرنوشت سـاز، اقتدار جهانی، وزن عظیم سیاسـی 

و... بـه پیشـرفت های مهـم نائـل آمده و راه بسـیار طوالنـی را با وجـود تحریم های بی نظیر طی کرده اسـت.
انقاب اسـامی ما به عنوان آخرین فرصت، قرار اسـت تاخیر و عقب ماندگی ۵۰۰ سـاله کشـور را جبران و هیمنه 
و شـکوه تاریخـی ملـت مـا را احیـاء نماید. ایـن نهضت مقدس بایـد ادامه داشـته باشـد و هرگونه توقف، مسـاوی با 

عقب ماندگـی از کاروان تحـول و از سـرعت حیرت انگیـز تحوالت دنیای معاصر اسـت.
تردیـدی در وجـود کمبودهـا نیسـت امـا بخشـی از  کمبودهـا نتیجـه تحریـم ظالمانه و بخشـی دیگر ناشـی از 
سـوءمدیریت و ضعـف دسـتگاه های اجرایـی اسـت . امروز وقت آن اسـت که  آسـتین باال بزنیـم و در مصافی مقدس، 
بـه دشـمن لـدود و عنـود ثابت کنیم  که محاسـبه آنها درباره ملت ما و کشـور ما مثل همیشـه اشـتباه بوده اسـت.

ملـت بزرگ! دشـمنان قسـم خورده این کشـور کـه در بعضـی از ادوار نصف جمعیت ما را کشـته اند، مترصد اعان 
آمـار شـرکت کنندگان هسـتند تا بـا افت مشـارکت برنامه ریزی های سـخت و هولناک بـرای آینده کشـور، حاکمیت 
ملی، تمامیت ارضی، سرنوشـت ملت ما و به راه انداختن حمام خون و انهدام زیرسـاخت های کشـور داشـته باشـند.

یقیـن داریـم یـک ایرانـی غیور، هیـچ وقت در ردیـف و در صف این خون ریزان خون آشـام و دشـمنان درنده کشـور 
قـرار نخواهـد گرفـت و با دسـت خود، کشـور خود را ویـران و ملت خود را به خاک سـیاه نخواهد نشـاند.

ملـت عزیـز! قهـر از صنـدوق رأی، قهـر از منافع ملـی، قهر از اقتدار کشـور و رها سـاختن خانـه آباء و اجـدادی، در 
محاصـره درندگانـی اسـت کـه حتی بر اطفـال ترحم ندارنـد و به تصریح خودشـان، آرزوی محو کشـور ما از نقشـه و 

جغرافیـای جهانی را در سـر مـی پرورانند.
ملـت عزیـز و بـزرگ ایران! یقین داریم اهانت ها و تحمیق های مشـمئزکننده ای کـه این روزها در رسـانه های هوایی 
و فضـای سـایبری، علیـه ملـت مـا صـورت می گیرد، توسـط شـما ملت غیـور، بی جـواب نخواهد مانـد. آنهـا با این 
اهانت هـا رگ غیـرت ملـت ما را نشـانه گرفته انـد و ملت غیور ما قطعاً در پـای صندوق های رأی به آنها جواب بسـیار 

شایسته خواهد داد.
ملت بزرگ! در برابر مشـکات حاد اقتصادی که دارد اصلی کشـور و حل آن مطالبه اصلی شـما ملت بزرگ اسـت، 
سـلیقه های متنوع مدیریتی و اقتصادی توسـط کاندیداهای محترم عرضه می شـود و هرگونه عذر را سـلب و ما را به 
مبـارزه بـا ناکارآمـدی فرا می خواند. مسـیر تیر دشـمنان در این انتخابات که فریـاد نه به انتخابات سـرداده اند تابلوی 

سـر راه اسـت و مسـیر حق را کاما آشـکار سـاخته و حجت را تمام کرده است.
ملـت بـزرگ! همـه ما مدیون این کشـور و این مرز و بوم  اجدادی هسـتیم و حـاال مام وطن، نـدای »هل من ناصر« 
دارد تـا مبتلـی بـه خذالن نگردد و بـا یک مانور عظیم ملی، در چینش ملت ها و دولت ها و کشـورها در جایگاه رفیع 

خود قرار گرفته و همیشـه سربلند و مقتدر باشد.
ملـت بـزرگ! ۴ سـال فرصـت کمی نیسـت. دنیای معاصر و کشـورهای پیشـرفته روی یک روز، بلکه یک سـاعت 
حسـاس هسـتند. ما در رسـیدن به آخرین مرزهای علمی و برای سـهیم شـدن در تولید دانش جهانی، احتیاج به 

مدیریـت قـوی و حضور پر شـور در صحنـه داریم.
»انتخابـات« فرصـت عظیمـی برای این مقصد مبارک اسـت و ملت ما حاکمیـت ملی خـود را از طریق انتخابات، 
تنفیـذ و خـون جدیـد بـه رگ هـای مدیریت کشـور تزریـق و از این طریق، مناصب حسـاس مدیریتی کشـور را خود 
تولیت می نماید؛ این فرصت مبارک با خون هزاران شـهید به دسـت آمده اسـت. مطالبه شـهیدان و مطالبه شـهید 

پـرآوازه مـا سـردار سـلیمانی، اقتدار ایـران بوده و نگاه آنها به دسـتان پر درایت شـما ملت عزیز اسـت.
روز ۲۸ خـرداد بـا لبیـک بـه نـدای رهبرکبیـر و حکیـم انقـاب و  بـا نیـت تقـرب پـای صنـدوق هـای رای 
حاضـر مـی شـویم و دِیـن تاریخـی، ملـی و شـرعی خـود را بـه ملـت بـزرگ، شـهداء گـران قـدر و کشـور 
دنبـال  را  او  کـه  مشـرکین  بـه صـورت  مشـتی خـاک  مکـه،  تـرک  در  رسـول خـدا  کنیـم.  مـی  اداء   عزیـز 

می کردند پاشید و گفت: » شاهت الوجوه«!
مـا در پـای صنـدوق هـای رای، با رای خود خاک مذلت به چشـم امپراطوری غرب و اسـتکبار جهانی که سـردمدار 

مشـرکین معاصر است خواهیم پاشـید و خواهیم گفت »شاهت الوجوه.
۲۴خرداد1۴00

سیدمحمدعلیآلهاشمنمایندهولیفقیهدراستانآذربایجانشرقی
وامامجمعهتبریز

سیدحسنعاملینمایندهولیفقیهدراستاناردبیلوامامجمعهاردبیل
سیدمهدیقریشی-نمایندهولیفقیهدراستانآذربایجانغربیوامامجمعهارومیه

علیخاتمینمایندهولیفقیهدراستانزنجانوامامجمعهزنجان

بیانیه مشترک نمایندگان ولی فقیه در استان های 
آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان و اردبیل 

در خصوص انتخابات 28 خرداد 1۴00

باقیماندنرنگنجاستبعدازتطهیر
زمانی که لباسهای خونی را می شوییم، بعد از آب کشی جای لکه های 

خون دیده میشود، حکم آن چیست؟
جواب: اگر جرم و جسم خون از بین رفته و فقط رنگ آن باقی مانده 

باشد، پاک است.
قرضبهشرطزیاده

به یکی از دوستانم پولی قرض دادم و ایشان پس از چند ماه که قرض 
خود را برگرداند، مبلغی هم به عنوان هدیه به من دادند و پیشنهاد این کار 

و مبلغ هم از خودش بود آیا دریافت مبلغ اضافه ربا محسوب می شود؟
جواب: اگر بر اساس پیشنهاد قرض گیرنده مبنی بر اهداء مبلغی هدیه، 
قرض داده باشید، دریافت مبلغ بیش از مقدار تورم جایز نیستـ  هر چند 
شما شرط نکرده باشید ـ ، اما در صورتی که بدون شرط یا قرار قبلی، 
قرض گیرنده مبلغی اضافه پرداخت کند، اشکال ندارد، هر چند دریافت 

آن مکروه است.
بلعیدنباقیماندهغذادرحالنماز

با توجه به اینکه خوردن و آشامیدن در نماز، مبطل نماز است، بلعیدن 
غذای الی دندان یا مکیدن شیرینی باقی مانده در دهان جایز است؟

جواب: فرو دادن خرده های غذا که در گوشه و کنار 
دهان باقی مانده یا مکیدن خرده های قند یا شکری 
که اندکی از آن در دهان هست، موجب بطان نماز 

نمی شود.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقويم تاريخ
رویدادهایمهماینروزدرتقویمخورشیدی

)۲8خرداد1۴00(
 مــرگ »آغامحمدخــان قاجــار« اولیــن پادشــاه خونخــوار قاجاریه در 

گرجســتان )۱۱۷6 ش(
اولتیماتــوم »محمدعلــي شــاه« بــه مجلس بــراي تبعیــد چند تن 

از رهبران مشــروطه )۱۲۸۷ ش(
رحلــت فقیــه برجســته و عالــم مجاهــد آیــت  اهللَّ »ســید احمــد 

خسروشــاهي« )۱۳۵6 ش(
ــه  ــي ب ــل از دوران ســلجوقي و ایلخان ــع اردبی ــجد جام ــت مس ثب

ــران ــي ای ــار مل ــماره ۲۴۸ در فهرســت آث ش
رویدادهایمهماینروزدرتقویمهجری

)7ذیالقعده1۴۴۲(
  وفات »ابوالحسن العب« محدث مسلمان)۴۳9 ق(

 درگذشــت »ابــن بَُصْیــص« خوشــنویس و َشــیُخ الُکّتــاِب 
ق( دمشــق)۷۱6 

ــي  ــماعیل فدای ــد اس ــت اهللَّ »مامحم ــزرگ آی ــه ب ــت فقی  رحل
آســتاني« )۱۲6۲ ق(

رویدادهایمهماینروزدرتقویممیالدی
)18ژوئن۲0۲1(

  پایــان زندگــي سیاســي »ناپلئــون« بــه دنبــال شکســت در جنگ 
ــو« )۱۸۱۵م( تاریخي »واترل

 اعام جمهوري در کشور مصر )۱9۵۳م(
ــکا و شــوروي  ــران امری ــن رهب  امضــاي معاهــده »ســالت - ۲« بی

ــابق )۱9۷9م( س
 مــرگ »ماکســیم گورکــي« ادیب بزرگ و نویســنده شــهیر روســیه 

)۱9۳6م(

حضــرت امــام خمینــي)ره( بــه مناســبت شــهادت دکتــر 
مصطفــي چمران)نماینــده ي  امــام)ره( در شــوراي عالــي دفــاع( 
در تاریــخ ۱ تیــر ۱۳6۰ پیامــي خطــاب بــه ملت ایــران و لبنان 

و خانــواده ي شــهید چمــران صــادر کردنــد. 
متن پیام به این شرح است: 

ــد  ــام و مجاه ــار اس ــردار پرافتخ ــاز س ــهادت انسان س  ش
بیــدار و متعهــد راه تعالــي و پیوســتن بــه مــا اعلــي، دکتــر 
مصطفــي چمــران را بــه پیشــگاه ولي عصــر ـ ارواحنــا فــداه - 
تســلیت و تبریــک عــرض مي کنــم. تســلیت از آن رو که ملت 
شــهیدپرور مــا ســربازي را از دســت داد کــه در جبهه هاي نبرد 
بــا باطــل، چــه در لبنــان و چــه در ایــران، حماســه مي آفریــد و 
ســرلوحه  مــرام او اســام عزیــز و پیــروزي حــق بــر باطــل بــود. 
او جنگجویــي پرهیــزکار و معلمــي متعهــد بــود کــه کشــور 

اســامي مــا بــه او و امثــال او احتیــاج مبــرم داشــت. 
و تبریــک از آن رو کــه اســام بــزرگ چنیــن فرزنداني تقدیم 
ملت هــا و توده هــاي مســتضعف مي کنــد و ســرداراني 
ــر  ــرورش مي دهــد. مگ ــت خــود پ همچــون او در دامــن تربی
چنیــن نیســت کــه زندگــي، عقیــده و جهــاد در راه آن اســت. 
چمــران عزیــز بــا عقیــده ي پــاک خالــص غیــر وابســته به 
ــزرگ  ــه هــدف ب ــده ب دســتجات و گروه هــاي سیاســي و عقی
الهــي، جهــاد را در راه آن از آغــاز زندگــي شــروع و بــا آن ختــم 
کــرد. او در حیــات بــا نــور معرفــت و پیوســتگي بــه خــدا قدم 
ــار  ــود را نث ــان خ ــت و ج ــاد برخاس ــه جه ــاد و در راه آن ب نه
ــا ســرافرازي شــهید شــد و  ــا ســرافرازي زیســت و ب ــرد. او ب ک

بــه حــق رســید. 
و  سیاســي  بي هیاهوهــاي  کــه  اســت  آن  هنــر 
ــزد و  ــاد برخی ــه جه ــراي خــدا ب ــیطاني ب ــاي ش خودنمایي ه
ــردان  ــر م ــن هن ــوي و ای ــه ه ــد، ن ــدف کن ــداي ه ــود را ف خ

ــت. ــرو رف ــا آب ــزرگ ب ــداي ب ــگاه خ ــت. او در پیش خداس
 روانش شاد و یادش به خیر. 

ــا  ــیم؟ ب ــته باش ــري داش ــن هن ــم چنی ــا مي توانی ــا، م ام
ــت و  ــات جهال ــرد و از ظلم ــتمان را بگی ــه دس ــت ک خداس
نفســانیت برهانــد. مــن ایــن ضایعــه را بــه ملــت شــریف ایران 
ــلح و  ــواي مس ــلمان و ق ــاي مس ــه ملت ه ــه ب ــان، بلک و لبن
رزمنــدگان در راه حــق و بــه خانــدان این مجاهد عزیز تســلیت 
عــرض مي کنــم و از خداونــد تعالــي رحمــت بــراي او و صبــر و 

ــراي بازمانــدگان محترمــش خواهانــم. اجــر ب
روحاهللالموسويالخمیني

صحيفه نور امام خميني )ره(

بندرشــرفخانه یکــی از بنــادر دریاچــه ارومیه اســت. ایــن بنــدر از توابــع 
ــه آن از  ــت و فاصل ــرقی اس ــان ش ــتان آذربایج ــتر اس ــتان شبس شهرس
شهرســتان شبســتر ۲۰ کیلومتــر و از شــهر تبریــز حــدود 9۰ کیلومتــر 
اســت. ایــن بنــدر در مســیر قطــار تبریز-دیــزج خلیل-بنــدر شــرفخانه-

ســلماس قرار دارد.
این بندر دارای آب و هوای معتدل و باغات سرسبز میوه است.

از آثــار تاریخــی ایــن بنــدر می تــوان بــه اســکله تــال اشــاره کــرد. ایــن 
اســکله بــا قدمــت یکصد ســال اکنــون در فهرســت آثــار ملی ایــران ثبت 

ــت. شده اس
ــوردی و  ــاحلی، دریان ــپ س ــون کم ــی چ ــرفخانه دارای امکانات بندرش
قایقرانــی تفریحــی و حرفــه ای، هتل پنج ســتاره و دیگــر امکانات معمول 

گردشــگری اســت.
ســاالنه صدهــا هــزار توریســت داخلــی و خارجــی بــرای شــنا و تفریــح 
و دیــدن ســواحل زیبــا و مناظــر دل انگیــز و تدیــع ایــن بنــدر مســافرت 
می کننــد و هــزاران توریســت طبــی از اقصــی نقاط کشــور و جهــان برای 
درمــان بیماری هــای روماتیســم و بیماری هــای زنــان و پوســتی و اعصاب 

و … میهمــان این شــهر هســتند.
ــرار گرفتــن بندرشــرفخانه در ســاحل شــمالی  از نظــر اقتصــادی، ق
دریاچــه ارومیــه حائــز اهمیــت اســت. در فصل تابســتان تعــداد کثیری 
از مــردم بــه منظــور اســتفاده از آب و لجــن دریاچــه بــرای آب درمانــی 
ــال  ــه در ح ــه البت ــوند؛ ک ــدر وارد می ش ــن بن ــه ای ــی ب و لجــن درمان
حاضــر بــه دلیــل خشــکی دریاچه، چنیــن امکانــی وجــود نــدارد البته 
ــی بوده اســت کــه ایــن دریاچــه  ــه زمان ــوط ب ــوق مرب ــی مــوارد ف تمام
آب داشته اســت. پــس از خشکســالی های اخیــر آب دریاچــه در حــدود 
هشــتاد درصــد خشــک شــده و بــه جــای ســاحل آبــی، االن کیلومترها 
کویــر نمــک جایگزیــن آن گردیــده اســت و عمــاً آبــی وجود نــدارد که 
قابــل شــنا یــا قایــق رانــی باشــد؛ و عمــاً بــه کویــری از نمــک مبــدل 

شده اســت.

بندر شرفخانه 

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

و  »احـکام  کتـاب 
آداب انتخابات« نوشـته 
حجـت  »حضـرت 
المسـلمین  و  االسـام 
اهلل  سـیف  سـید 
کـه  اسـت  نحـوی« 
»سـتاد  سـفارش  بـه 
احیـاء امـر بـه معـروف 
و نهـی از منکـر« و بـه 
همـت انتشـارات »نـور 
سـال  در  السـجاد« 
و  گرفتـه  فیپـا   ۱۳۸6
در ۱۴۰ صفحـه با ۵۰۰۰ 

شـد.  آراسـته  چـاپ  زیـور  بـه  شـمارگان 
آشـنایی با احـکام ویژه هر صنف برای دسـت انـدرکاران آن 
ضـروری و بـرای مراجعـان به آن مشـاغل نیاز قطعـی و برای 

اهـل مطالعه، دانشـی اجتماعی و دینی اسـت.
کتـاب احـکام و آداب انتخابـات بـه کاوش در معـروف و 
منکرهـای سیاسـی و مرتبـط با انتخابـات پرداختـه و اصول 
رفتـار اسـامی برای انتخـاب کنندگان و انتخاب شـوندگان را 

روشـن سـاخته است.
فهرسـت تفصیلی مجموعه حاضر مشـتمل بر ۵ فصل با 
عناوین فلسـفه و نقش انتخابات؛ شـرایط، وظایف و اختیارات 
انتخاب شـوندگان؛ اصول تبلیغات انتخاباتـی؛ انتخاب اصلح؛ 

وظایف انتخاب کنندگان اسـت.
در فصـل اول از مجموعـه حاضـر در خصـوص آفـات عدم 
حضـور و انتخـاب نادرسـت چنین آمده اسـت کـه: »... نهج 
الباغـه امـام علـي )ع( مهمتریـن سـند دینـي اسـت کـه 
بسـیاري از اصـول و ضوابـط و نیـز آسـیب هـاي اجتماعـي 
و سیاسـي جوامـع انسـاني را گوشـزد نمـوده و رهنمودهاي 
فراوانـي در این باب براي جهانیان بویژه مسـلمانان به ارمغان 

نهاده اسـت.
در دورانـي کـه زمـام امـور در بخـش هایـي از سـرزمین 
هـاي اسـامي بـه دسـت فرمانروایانـي نـا الیـق و دنیا طلب 
هماننـد معاویـه و ... افتـاده بـود، امـام علـي )ع( مهـم ترین 
کارگـزار سیاسـي خویـش، مالک اشـتر نخعـي، را بـه همراه 
دسـتورالعملي ارزشـمند و جامـع بـه سـوي مصر فرسـتاد.

امـام علـي )ع( در بخـش هایـي از آن منشـور حکومتـي 
و سیاسـي، بـه خوبـي دغدغـه خـود را از مفاسـد حاکمیت 
ِني  غیر صالحان )معاویه و ...( اینگونه ابراز داشـته اسـت ولَِکَنّ
ِخُذوا َماَل  ارَُها َفَیَتّ ِة ُسـَفَهاؤَُها َو ُفَجّ آَسـی أَْن یَلَِي أَْمَر َهِذهِ اأْلَُمّ
الِِحیـنَ َحرْباً َو الَْفاِسـِقیَن ِحزْبا؛  اهلَلِّ ُدواًَل َو ِعَبـاَدُه َخـَواًل َو الَصّ
از آن تاسـف مـي خـورم کـه امـور مـردم بـه دسـت نادانان و 
گناهـکاران بیفتـد. آنـان مـال خـدا را دسـت به دسـت بین 
خـود مـي گردانند، بنـدگان خـدا را برده خویش مي سـازند، 
بـا نیـکان مـي جنگنـد و بـدکاران را یـاور خویـش قـرار مي 

دهند.«
همچنیـن در ایـن فصـل مولف محتـرم پیرامون مسـاله 
ضررهـاي جبـران ناپذیـر انتخـاب ناصحیح چنین نگاشـته 
اسـت: »بـا توجـه بـه اینکـه هـر نـوع انتخـاب ناصحیـح، 
سرنوشـت یـک جامعـه و کشـور را حداقـل بـه مـدت چهار 
سـال دسـتخوش بحـران یا شکسـت و ناکامي هـاي جبران 
ناپذیـر فرهنگـي، سیاسـي و اقتصادي مي کنـد و حقوق آن 
ملـت را ضایـع کـرده و ضررهـاي بي شـماري را متوجـه آنان 
مـي کنـد، بـر همـگان الزم اسـت تـا با درایـت و هوشـیاري 
کامـل این قـدرت عظیم را به کاندیداي اصلـح واگذار نمایند.

بنیانگـذار جمهـوري اسـامي امـام خمینـي رحمـه اهلل 
علیـه در ایـن باره مي فرماید: سرنوشـت اسـام و مسـلمین 
را بـه دسـت کسـي که الیـق براي ایـن مقام نباشـد ندهید. 
انتخـاب رئیـس جمهور، خوانـدن نماز و گرفتن روزه نیسـت 
کـه اگـر همـراه با شـرایط نبـود تنها باطـل باشـد و بصورت 
صحیـح اعاده گـردد. بلکه بي توجهي در انتخاب، سرنوشـت 
سـوئي را بـراي دنیا و آخـرت راي دهندگان و شـخص رئیس 
جمهـور رقم خواهد زد، از این رو باید مواظب باشـیم انتخاب 
رئیس جمهور سـیلي به اسـام نباشـد، بلکه با انتخاب خود 
سـربازي فداکار را در صحنه دفاع از اسـام و منافع مسـلمین 

کنیم«. وارد 
مولـف محتـرم منابـع و مآخـذي کـه در تالیـف مجموعه 
حاضـر از آنهـا بهـره برده اسـت را در قالب ارجـاع درون متني 
گنجاده اسـت؛ امید اسـت کـه با مطالعه این کتـاب انتخاب 

آگاهانـه اي را رقـم زنید.

معرفي کتاب

عنوان کتاب: 
احکام وآداب انتخابات 

شفيقه موسوی

فقیـه اهـل بیـت عصمـت و طهـارت 
آقـا شـیخ جواد به سـال ۱۳۰۵ شمسـی 
در تبریـز بـه دنیـا آمد خوش و اسـتعداد 
سرشـارش از همـان اوان طفولیت نمایان 
بـود از هفت سـالگی تحصیـات ابتدایی 
را در تبریـز آغـاز نمـود و علـوم جدید را 
تـا پایان دوم دبیرسـتان ادامـه داد. عاقه 
وافـر مـی بـه فقـه او را بـه سـوزی حوزه 
علمیـه طالبیه تبریز کشـاند و طی چهار 
سـال مقدمـات را بـه پایـان رسـاند و بـه 
سـال ۱۳۲۷ شمسـی حـوزه علمیـه تبریـز را بـه قصـد ادامـه تحصیـل در 
حـوزه علمیـه قـم تـرک نمـود و در ایـن دیـار قدسـی بـه بهـره گرفتـن از 
اسـاتید بزرگـوار دوره سـطح را بـه پایـان رسـاند و در اوج شـکوفایی علـم و 
فقاهـت حـوزه وارد درس آیـات عظـام آقـا سـید محمد حجت کـوه کمری 

و بروجـردی گردید.
معظـم لـه عاقـه بـه ادامـه درس از منبـع پـر فیـض علـوی )ع( و جـوار 
مرقـد مطهـر امیرمومنـان علـی علیـه السـام را داشـتند و یکـی از آرزوهای 
دیرینـه ایشـان بـود که به نجـف اشـرف عزیمت نمایـد و اینگونه بـود که در 
سـال ۱۳۳۲ شمسـی جهـت ادامـه تحصیل عازم نجف اشـرف شـد و در آنجا 
در جلسـات درس آقاسـید عبدالهادی شـیرازی و آقا سـید ابوالقاسـم خویی 

اسـتفاده نمود.
ایشـان پـس از ۲۳ سـال حضـور فعـال و جـدی در حـوزه مقـدس نجف و 
بهره گیری از اسـاتید سـرانجام در سال ۱۳۵۵ شمسـی توسط ماموران بعثی 

دسـتگیر و به ایران فرسـتاده شـدند.
آیـت اهلل العظمـی شـیخ جـواد تبریـزی در قم تدریـس و تحقیـق را ادامه 

دادنـد و هـزاران فاضـل را تربیـت نمـوده و تحویـل جامعه اسـامی دادند. 
حـوزه درسـی ایشـان یکـی از شـلوغ تریـن و پررونـق تریـن حـوزه هـای 

معرفتـی در قـم بـود .
ایـن فقیـه مجاهد پس از سـالها مجاهدت علمی در  سـال ۱۳۸۵ شمسـی 

در قـم بـدرود حیات گفـت و در جوار حضرت معصومه بخاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
آیت اهلل العظمی شیخ جواد تبریزی
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