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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

خبرنـگار آدینه تبریز 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعه 
بـرق  برنامـه  بـی  و  مکـرر، طوالنـی  قطعـی  تبریـز گفتنـد: 
مـردم را عصبانـی کـرده اسـت، از این رو مسـئوالن شـرکت 
ایـن  تحمیـل  زیربـار  راحتـی  بـه  آذربایجـان  بـرق  توزیـع 

نرونـد. خاموشـی  میـزان 
والمسـلمین سـید محمدعلـی االسـام   حضـرت حجـت 

آل هاشـم در برنامـه پیـام جمعه با اشـاره به بازدید سـرزده 
بـرای  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  دیسـپاچینگ  از  خـود 
پیگیـری شـکایت هـای مردمـی از خاموشـی هـای کافـه 
کننـده بـرق بـا تقدیـر از زحمـات شـبانه روزی کارکنان این 
شـرکت گفتنـد: از کـم لطفـی و بـی مهـری شـرکت توزیـع 
بـرق کشـور بـه شـدت گایه داریـم؛ چرا کـه مصـرف روزانه 
اسـتان مـا ۹۵۰ مـگاوات اسـت و در ایـن ایـام ۳۰۰ مـگاوات 
یعنـی یـک سـوم میـزان مصـرف، سـهم خاموشـی در نظـر 

اند. گرفتـه 
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه کمبود در کل کشـور 
را قبـول داریـم، افزودنـد: مـردم فـداکار و نجیـب آذربایجان 
سـزاوار ایـن بـی مهـری نیسـتند و مسـئوالن شـرکت توزیع 
میـزان  ایـن  تحمیـل  زیربـار  راحتـی  بـه  آذربایجـان  بـرق 
خاموشـی نرونـد. البته مسـئوالن این شـرکت قـول داده اند 
از ایـن هفتـه ۵۰ مـگاوات از سـهم خاموشـی هـا در اسـتان 
مـا کاسـته شـود و ۶۵۰ مـگاوات میـزان مصـرف روزانـه در 

زمـان کمبـود بـه ۷۰۰ مـگاوات افزایـش یابد.
تاکیـد  بـا  اسـتان   علمیـه  هـای  شـورای حـوزه  رئیـس 

بـر اینکـه توزیـع سـهم مشـخص شـده روزانـه بایـد عادالنه 
توزیـع شـود، ادامـه دادنـد: باید برنامه خاموشـی هـا از قبل 
بـه مـردم اطـاع داده شـود و خاموشـی هـا عادالنـه باشـد، 
نـه اینکـه یـک محلـه روزانه سـه نوبت قطعی داشـته باشـد 

امـا منطقـه ای دیگـر چنیـن نباشـد.
ایشـان بـا تاکیـد بـر اینکه بایـد این هفتـه پایـان قطعی 
مکـرر، طوالنـی و بـی برنامـه بـرق باشـد از مردم خواسـتند 
بـه موضـوع صرفـه جویـی اهمیت باالیـی بدهنـد و ادارات و 
نهادهـا بعـد از سـاعات اداری نورپـردازی هـا و نورافکن های 

سـاختمان هـا را خامـوش کنند.
امـام جمعـه تبریـز ظرفیـت پاییـن تولیـد بـرق در ایـن 
ادامـه  و  دانسـته  انکارنشـدنی  واقعیتـی  را  پرمصـرف  ایـام 
دادنـد: در طـول ۱۰سـال گذشـته نیـروگاه هـای مـا هیـچ 
دیگـر  سـوی  از  اسـت،  نبـوده  شـاهد  را  ای  توسـعه  گونـه 
کاهـش بـارش بـاران تولیـد بـرق در نیـروگاه هـای برق-آبی 

را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با بیـان اینکه 
بـا  قاطـع  برخـورد  تـوان  تمـام  بـا  بایـد  انتظامـی  نیـروی 
اسـتخراج رمـز ارزهـای غیـر مجـاز و دزدی از خطـوط توزیع 
داشـته باشـد، اظهـار داشـتند: کشـف ماینرهـای غیـر مجاز 
بایـد دسـتگاه  و  نیسـت  کافـی  اماکـن  و دیگـر  منـازل  در 
هـای ذی ربـط بـه صـورت جـدی در ایـن زمینـه وارد عمل 

. ند شو
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان گفتنـد: شـاید 

بـا تـاش معاویـه و پـس از مرگـش )۱۵ رجـب سـال ۶۰ق(، بـرای یزید از 
مردم بیعت گرفته شـد؛ در حالی که براسـاس قرارداد صلح امام حسـن)ع( با 
معاویه، معاویه حق نداشـت برای خود جانشـین تعییـن کند. یزید تصمیم 
گرفـت از چنـد تـن از بـزرگان مسـلمانان که دعـوت معاویه را بـرای بیعت با 
یزیـد نپذیرفتـه بودنـد، بیعت بگیرد. بـه همین دلیل به حاکـم وقت مدینه 
-ولید بن عتبه- نامه ای نوشـت و او را از مرگ معاویه مطلع سـاخت و در نامه 
بسـیار کوتاه دیگری خطاب به ولید نوشـت: »از حسـین بن علی و عبداهلل 
بـن عمـر و عبدالرحمـن بن ابی بکـر و عبداهلل بن زبیر بـه زور بیعت بگیر و 
هـر کس نپذیرفـت گردنش را بزن.« پـس از آن، نامه دیگری نیز از طرف یزید 
آمـد کـه در آن تأکیـد کرده بود:نام موافقـان و مخالفان را بـرای من بنویس و 
سـر حسـین بن علـی را نیز بـا جواب نامـه به سـوی من بفرسـت«.ولید با 
مـروان بـن حکم مشـورت کرد و سـپس عبـداهلل بن عمـرو را به دنبـال امام 

حسـین)ع(، ابـن زبیـر، عبداهلل بن عمـر و عبدالرحمن بن ابی بکر فرسـتاد.
حسـین)ع( بـه همراه سـی نفـر از نزدیکان خود بـه داراالمـاره مدینه رفت. 
ولیـد خبـر مرگ معاویه را به امام حسـین)ع( داد و سـپس نامه یزیـد را برای 
او قرائـت کـرد کـه در آن از ولیـد خواسـته شـده بود از حسـین بـن علی)ع( 
برایـش بیعـت بگیرد. حسـین)ع( به ولید فرمـود: »آیا تو راضی می شـوی که 
مـن در پنهانـی بـا یزید بیعت کنم؛ بـه گمانم هدف تو این اسـت که بیعت 
مـن در حضـور مردم باشـد.« ولید جـواب داد: »نظر من نیز همین اسـت.« 
امـام)ع( فرمـود: »پـس تا فـردا به من فرصت بده تـا نظر خـود را اعام کنم.« 
حاکـم مدینـه عصـر روز بعد، مأمـوران خود را به خانه حسـین)ع( فرسـتاد تا 
جواب ایشـان را دریافت کند. حسـین)ع( آن شـب را هم مهلت خواسـت که 
بـا موافقت ولید همراه بـود. بعد از این مهلت خواهـی، امام)ع( تصمیم گرفت 

مدینـه را ترک کند.
حرکت از مدینه به مکه

امام حسـین)ع( شـب یکشـنبه، دو شـب مانـده از مـاه رجـب و به نقلی 
دیگر سـوم شـعبان سـال ۶۰ قمری به همـراه ۸۴ نفر از اهل بیـت و یارانش، 
مدینـه را بـه قصد مکـه ترک کرد. بنابر برخی منابع، ایشـان شـب هنگام نزد 
قبـر مـادر و بـرادر رفت و نماز خوانـد و وداع کرد و صبح به خانه برگشـت. در 
برخـی دیگـر از منابع آمده اسـت حضرت)ع( دو شـب متوالـی را در کنار قبر 
رسـول خـدا)ص( بیتوتـه کرد. در این سـفر به جز محمد بن حنفیه بیشـتر 
خویشـاوندان امام حسـین)ع( از جمله فرزندان، برادران، خواهران و برادرزاده های 
آن حضـرت)ع(، ایشـان را همراهـی می کردند. عاوه بر بنی هاشـم، بیسـت و 

یـک نفـر از یاران امام حسـین)ع( نیز با ایشـان در این سـفر همراه شـدند.
محمـد بـن حنفیه برادر امام حسـین)ع( پس از اطاع از سـفر امـام، برای 
خداحافظـی نزد ایشـان آمد. حسـین)ع( وصیتنامـه ای برای او نوشـت که در 

آن آمده اسـت:
إنّـی لَـم اَْخرج أِشـراً و ال بَِطراً و ال ُمْفِسـداً و ال ظالِمـاً وَ إنّما َخرْجُت لِطلِب 
اإلصـاح فـی اُّمـِة َجـّدی اُریُد أْن آُمـَر بالَمْعـروِف و أنْهی عن الُمنَکرِ و أسـیَر 

بِسـیرةِ جـّدی و سـیرةِ أبی علی بـن أبی طالب
مـن از روی ناسپاسـی و زیـاده خواهـی و برای فسـاد و سـتمگری، خروج 
نکـردم؛ بلکـه اصاح اّمت جـّدم را می جویم. می خواهم امـر به معروف و نهی 

از منکـر کنـم و به سـیره جـّدم و پدرم علی بن ابـی طالب)ع( رفتـار کنم....
امـام حسـین)ع( بـا همراهانـش از مدینه خارج شـد و بر خاف خواسـته 
نزدیکانـش راه اصلـی مکه را پیش گرفت. در میان راه مکه، امام حسـین)ع( با 
عبـداهلل بـن مطیع برخورد کرد. او از مقصد امام پرسـید. امـام فرمود: »اکنون 
آهنـگ مکـه دارم. چـون آنجا برسـم، از خداوند متعال برای پـس از آن، طلب 
خیـر خواهـم کـرد«. عبداهلل امـام را از مـردم کوفه برحذر داشـت و از ایشـان 

خواسـت در مکه باقی بماند.
امـام حسـین)ع( بعـد از پنـج روز، در سـوم شـعبان سـال ۶۰ قمـری بـه 
مکـه رسـیدو با اسـتقبال گـرم مردم مکـه و حاجیان بیـت اهلل الحـرام روبرو 
شـد. مسـیر حرکـت حسـین)ع( از مدینـه تا مکـه شـامل این منازل اسـت: 
ذوالحلیفـه، ملـل، سـیاله، عرق ظبیـه، زوحـاء، انایه، عرج، لحر جمل، سـقیا، 

ابـواء، گردنـه َهرشـا، رابـغ، جحفـه، قدید، خلیص، عسـفان و مـر الظهران
فرستادن قیس بن ُمسهر به کوفه

نقـل شـده چـون امـام حسـین)ع( به منطقـه بطـُن الرُّّمـه رسـید، برای 
کوفیـان نامـه ای نوشـت و از حرکت خود به سـمت کوفه خبـر داد. امام نامه 

یزید پس از واقعه کربا درصدد نابودی و شـهادت ائمه معصوم )ع( از جمله 
امام سـجاد )ع( بود که پس از سـال ها ایشـان را به شهادت رساندند.

 حسـاس ترین سـخنان امـام سـجاد )علیـه السـام( کـه در طـول 
اقامـت در شـام ایـراد شـده اسـت و تحولی عظیـم در محیط سیاسـی 
شـام و بینـش مـردم نسـبت به دسـتگاه امـوی ایجـاد کـرد و معادالت 
یزیـد را برهـم زد و خـط مشـی او را نسـبت بـه اهـل بیت کامـا تغییر 
داد، خطبـه ای اسـت کـه آن حضـرت در جمع مردم و رجال سیاسـی و 

دینـی شـام ایـراد کرد.
از کتاب های تاریخی چنین اسـتفاده می شـود که این خطبه در مسـجد 
جامع دمشـق ایراد شـده و از حوادثی که در کاخ یزید رخ داده و سـخنانی که در 

محفل خصوصی تر وی رد و بدل شـده جداست.
این خطبه را باید اوج موفقیت امام سـجاد )علیه السـام( در رسـالت تبلیغ 
عاشـورا و تـداوم خط شـهیدان کربا دانسـت. اگـر این خطبه ایراد نشـده بود، 
چه بسـا ماهیت نهضت حسـینی برای سـالیان دراز و یا برای همیشه بر اهل 

اسـام مخفی می ماند.
حضرت علی بن الحسـین علیه السـام از یزید خواسـت که در روز جمعه 
در مسـجد شـام خطبه بخواند، یزید رخصت داد؛ چون روز جمعه فرا رسـید، 
یزید یکی از خطبای مزدور خود را به منبر فرسـتاد و دسـتور داد هر چه تواند 
به حضرات معصومین علی و حسین علیهما السام اهانت کند و در ستایش 

شـیخین و یزید سـخن براند، و آن خطیب چنین کرد.
امام سـجاد علیه السـام از یزید خواسـت تا به وعـده خود وفا کـرده و به او 
رخصـت دهـد تا خطبه بخواند، یزیـد از وعده ای کـه به امام علیه السـام داده 
بود، پشـیمان شـد و قبول نکرد. معاویه پسـر یزید به پدرش گفت: خطبه این 

مـرد چه تأثیـری دارد؟ بگذار تا هر چـه می خواهد، بگوید.

ادامه در صفحه ۳

ادامه در صفحه 2 ادامه در صفحه 2

نگاهی به  عظمت واقعه کربال

زندگانی و شهادت امام سجاد)ع(

امر به معروف و نهی از منکرشاه کلید بررسی
 قیام عاشورا
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ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

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

جلسه شورای سياستگذاری و برنامه ريزی مراسم گراميداشت سالروز 
شهادت شهيدان رجايی و باهنر و نيز مراسم گراميداشت شهادت 

شهيد محراب حضرت آيت اهلل مدنی با حضور نماينده ولی فقيه در 
استان و امام جمعه تبريز

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی در همايش 
طاليه داران تبليغ تبريز

حضور وسخنرانی نماينده ولی فقيه در استان در مراسم بزرگداشت 
روز شهدای مدافع حرم

ديدار جمعی از اعضای سازمان جهاد دانشگاهی استان به مناسبت 
چهل و يکمين سالگرد تاسيس اين نهاد انقالبی با نماينده ولی فقيه در 

آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

بازديد شبانه و سرزده نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی از 
ديسپاچينگ و مرکز پاسخگويی 121 شرکت توزيع برق تبريز و 

پيگيری ميدانی شکايات مردمی از قطعی های مکرر و طوالنی مدت 
برق در هفته اخير

جلسه شورای عالی مديريت حوزه علميه آذربايجان شرقی با حضور 
نماينده ولی فقيه در استان، اساتيد و مديران مدارس علوم دينی، به 

ميزبانی حوزه علميه بناب

ديدار اعضای ششمين شورای اسالمی شهر تبريز با نماينده ولی فقيه 
در استان و امام جمعه تبريز

ديدار حجت االسالم و المسلمين حسنی نماينده ولی فقيه در ارتش 
جمهوری اسالمی ايران و رئيس سازمان عقيدتی سياسی ارتش با 

نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز

امر به معروف و نهی از منکرشاه کلید 
بررسی قیام عاشورا

زندگانی و شهادت امام سجاد)ع(

یزید گفت: شـما قابلیت هـای این خانـدان را نمی دانیـد، آنان علم تبریک
و فصاحـت را از هـم بـه ارث می  برند، از آن می  ترسـم که خطبـه او در 

شـهر فتنـه بر انگیـزد و وبال آن گریبان گیر ما شـود.
بـه همین جهـت یزید از قبول این پیشـنهاد سـرباز زد و مـردم از 
یزیـد مصرانه خواسـتند تا امام سـجاد علیه السـام نیز به منبـر رود.

یزیـد گفـت: اگـر او به منبـر رود، فرود نخواهد آمـد مگر اینکه من 
و خاندان ابوسـفیان را رسـوا کرده باشـد! به یزید گفته شـد: این نوجوان 
چه تواند کرد؟! یزید گفت: او از خاندانی اسـت که در کودکی کام شـان 
را بـا علم برداشـته  انـد. باالخره در اثر پافشـاری شـامیان، یزید موافقت 

کـرد که امام به منبـر رود.
آنـگاه حضرت سـجاد علیه السـام به منبـر رفته و پـس از حمد 
و ثنـای الهـی خطبـه  ای ایراد کـرد که همه مردم گریسـتند و بی قرار 

شـدند. سـپس خطبه تاریخی خود را خواندند:
»ای مـردم! خداونـد بـه ما شـش خصلـت عطا فرمـوده و مـا را به 
هفـت ویژگی بر دیگران فضیلت بخشـیده اسـت، به ما ارزانی داشـت 
علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین 
را، و مـا را بـر دیگـران برتـری داد به اینکـه پیامبر بزرگ اسـام، صدیق 
)امیـر المؤمنیـن علی علیه السـام(، جعفر طیار، شـیر خدا و شـیر 
رسـول خدا صلی اهلل علیه و آله )حمزه(، و امام حسـن و امام حسـین 
علیـه السـام دو فرزند بزرگوار رسـول اکـرم صلی اهلل علیه و آلـه را از ما 
قـرار داد. )بـا ایـن معرفی کوتاه( هر کس مرا شـناخت که شـناخت، و 
بـرای آنان که مرا نشـناختند بـا معرفی پدران و خاندانم خـود را به آنان 

شناسانم. می  
ای مـردم! مـن فرزنـد مکـه و منایم، مـن فرزند زمـزم و صفایم، من 
فرزند کسـی هسـتم که حجر االسـود را با ردای خود حمل و در جای 
خـود نصـب فرمـود، من فرزند بهتریـن طواف و سـعی کنندگانم، من 
فرزنـد بهتریـن حـج کننـدگان و تلبیه گویان هسـتم، مـن فرزند آنم 
کـه بر براق سـوار شـد، مـن فرزند پیامبری هسـتم که در یک شـب 
از مسـجد الحـرام بـه مسـجد االقصی سـیر کرد، مـن فرزنـد آنم که 
جبرئیل او را به سـدرة المنتهی برد و به مقام قرب ربوبی و نزدیکترین 
جایـگاه  مقـام باری تعالی رسـید، من فرزنـد آنم که با مائکه آسـمان 
نمـاز گـزارد، من فرزنـد آن پیامبرم که پـروردگار بزرگ بـه او وحی کرد، 
من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضایم، من فرزند کسـی هسـتم 
کـه بینی گردنکشـان را به خاک مالید تا به کلمه توحیـد اقرار کردند.

من پسـر آن کسـی هسـتم کـه برابر پیامبـر با دو شمشـیر و با 
دو نیـزه مـی  رزمیـد، و دو بـار هجـرت و دو بار بیعـت کـرد، و در بدر و 
حنیـن بـا کافران جنگیـد، و به اندازه چشـم بر هم زدنـی به خدا کفر 
نورزیـد، مـن فرزنـد صالح مؤمنـان و وارث انبیا و از بین برنده مشـرکان 
و امیر مسـلمانان و فروغ جهادگـران و زینت عبادت کنندگان و افتخار 
گریـه کنندگانم، من فرزند بردبارترین بردباران و افضل نمازگـزاران از اهل 
بیت پیامبر هسـتم، من پسـر آنم که جبرئیل او را تأیید و میکائیل 
او را یـاری کـرد، مـن فرزند آنم که از حرم مسـلمانان حمایـت فرمود: و 
بـا مارقین و ناکثین و قاسـطین جنگید و با دشـمنانش مبـارزه کرد، 
من فرزند بهترین قریشـم، من پسـر اولین کسـی هسـتم از مؤمنین 
کـه دعـوت خدا و پیامبر را پذیرفت، من پسـر اول سـبقت گیرنده  ای 
در ایمان و شکننده کمر متجاوزان و از میان برنده مشرکانم، من فرزند 
آنـم که بـه مثابه تیـری از تیرهای خدا بـرای منافقـان و زبان حکمت 
عبـاد خداونـد و یاری کننـده دین خدا و ولی امر او، و بوسـتان حکمت 

خـدا و حامل علم الهـی بود.
حضرت سـید السـاجدین )ع( پس از گذراندن یک عمر پربرکت 
کـه در یکـی از حسـاس ترین دوره هـای تاریـخ اسـام واقـع شـد از 
ویژگی هـای مهمـی در بین مردم برخوردار شـده بود؛ چراکه فضایل 
و مـکارم اخاقـی آن حضـرت )ع( در هـر مجلـس و محفلـی بیـان 
می شـد و در یـک کام امـام )ع( در دل هـا و عواطف مردم جا گرفته 
بـود. ایـن وضـع بر امویان دشـوار بـود و آن ها را می رنجانـد و از همه 
کـس بیشـتر ولیدبـن عبدالملـک کینـه امـام را در دل داشـت. او 
بار هـا می گفـت: »مـن تـا وقتـی کـه علـی بـن الحسـین در دنیا 
باشـد راحت نیسـتم«. این بود که وقتی زمام سـلطنت را به دسـت 
گرفت تصمیم گرفت امام را مسـموم کند؛ لذا زهر کشـنده ای برای 
کارگزارش در مدینه فرسـتاد و به او دسـتور داد تا این زهر را به امام 
بخورانـد و آن نانجیـب نیز دسـتور ولید را عملی کـرد. زهر در بدن 
نازنین امام کارگر شـد و بدین وسـیله حضرت در سـن ۵۷ سـالگی 

در مدینه طیبه به شـهادت رسـید.
البتـه زمـان شـهادت حضـرت زیـن العابدیـن )ع( نیـز ماننـد 
تولـد مبارکشـان نامعلـوم اسـت و بـر سـر تاریـخ آن اختـاف 
اسـت، دامنـه ایـن اختـاف از سـال ۹2 هجـری قمـری تا سـال 
۱۰۰ هجری اسـت، اما آنچه از همه مشـهورتر اسـت، یکی سـال 
۹۴ هجـری قمـری اسـت کـه آن را به مناسـبت ارتحـال فق های 
بیشـماری از اهـل مدینـه، »سـنه الفقهـاء« نامیده انـد و دیگری 

سـال ۹۵ هجـری قمری.
»حسـین« فرزنـد امـام علی بن الحسـین )ع( وفات پدر خـود را در 
سـال ۹۴ هجری قمری اعام کرده و بر این اسـاس بزرگانی نظیر شـیخ 
مفید و شـیخ طوسـی و محقق اربلی و ابن اثیر نیز همین نظر دارند.

امـا بر اسـاس روایتی که ابوبصیر از امام جعفر صـادق )ع( نقل کرده 
اسـت، امـام فرموده اسـت: حضـرت علی بن الحسـین )ع( در حالی که 
۵۷ سـاله بودنـد از دنیـا رفـت و ایـن واقعـه در سـال ۹۵ هجری قمری 

افتاد. اتفاق 
پیکر پاک امام سـجاد )ع( را در شـهر مدینه تشـییع کردند. در آن 
شـهر از پیکـر امام تشـییع بی نظیـری صورت گرفـت؛ زیـرا توده های 
مـردم از مناطـق مختلـف بر جنـازه حضـرت حاضر شـدند و همگی 
پریشـان و گریان و دل شکسـته جنازه مطهـر حضـرت )ع( را بر دوش 
می بردنـد. مـردم در هاله ای از اشـک با امـام وداع می کردند. بدن مطهر 
حضرت سـجاد )ع( را به قبرسـتان بقیـع بردند و در قبـری که در کنار 
قبـر عمویـش امام حسـن مجتبی علیه السـام آماده سـاخته بودند 

به خاک سـپردند.
منبع: جهان نیوز

برادر ارجمند جناب آقای 
دکتر محمد مخبر

با سالم و تحیات؛
سـمت  بـه  حضرتعالـی  شایسـته  انتصـاب 
معـاون اول رئیـس جمهـور محتـرم کـه بیانگر 

تعهـد، علـم و تقوا و روحیـه مردمی و خدمتگـزاری حضرتعالی در صحنه هـای مختلف خدمت 
صادقانـه بـه نظام مقدس جمهوری اسـالمی ایران اسـت، صمیمانه تبریک عـرض می نمایم.

بـی تردیـد سـوابق انقالبی و تجـارب ارزنده شـما گامی ارزشـمند برای رسـیدن بـه اهداف 
جهـادی و تحـول آفرین دولـت مردمی نظام اسـالمی خواهـد بود.

بـا آرزوی توفیقات روز افــزون؛ سـربلندی جنابعالی را در سـایه توجهـات حضرت ولی عصر 
)عجـل اهلل تعالـی فرجه الشـریف( و در پرتـو رهنمودهای مقـام معظم رهبری )مدظلـه العالی( 

از درگاه خداوند متعال مسـئلت دارم.

 سيد محمدعلی آل هاشم
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

و امام جمعه تبريز

کمبـود بـرق مربـوط بـه معاهـده پاریـس باشـد کـه 
هیـچ  بـود  شـده  متعهـد  زیسـت  محیـط  سـازمان 
اقدامـی بـرای توسـعه و سـاخت نیـروگاه هـا داشـته 

باشـد.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی از نمایندگان 
اسـتان در مجلـس شـورای اسـامی خواسـتند تـا  ایـن 
موضـوع را  کـه توزیـع خاموشـی هـا در بیـن اسـتان ها 
کننـد،  بررسـی  تهـران  در  خیـر؟  یـا  اسـت  یکسـان 
بررسـی ها و گـزارش هـا نشـان میدهد توزیع خاموشـی 
عادالنـه نیسـت و بایـد وکای ملـت جواب این سـوال را 

بگیرند. تهـران  از 
ایشـان در بخـش دیگری از سـخنان خـود در رابطه 
بـا دولـت جدیـد خاطرنشـان کردنـدد: اولیـن اولویـت 
دولـت مردمـی بایـد رفع مشـکات اقتصـادی از طریق 
تقویـت تولیـد داخلـی ، وارد کـردن مـردم در میـدان 
و  حفـظ  جوانـان ،  بـرای  اشـتغال  ایجـاد  اقتصـادی، 
تقویـت ارزش پـول ملّـی  و حـل مشـکل گرانی  باشـد.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با اشـاره 
بـه عکـس منتشـر شـده در فضـای مجـازی گفتنـد: 
نیـز  امنیتـی  سـابقه  کـه  انگلیـس  جدیـد  سـفیر 
داشـته؛ بایـد بـه شـدت تنبیـه شـود تـا مراقـب رفتار 
خـود باشـد. وی ادامه دادند: رفتار سـفیر روسـیه دور 
از انتظـار بـود کـه انتشـار یـک متـن دو پهلـو، ایـن 
رفتـار بی ادبانـه را جبـران نکـرده و باید بـا صراحت از 

ملـت ایـران عذرخواهـی کنـد.
امـام جمعـه تبریـز در ارتبـاط بـا جنگ نـرم یادآور 
می کنـد  درگیـر  را  احساسـات  نـرم  جنـگ  شـدند: 
راحت تـر  را  شـایعات  شـرایط،  ایـن  در  مخاطبـان  تـا 
را  بیشـتری  مشـارکتی  رفتارهـای  امـکان  و  پذیرفتـه 

باشـند. داشـته 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان متذکـر 
همـت  و  حساسـیت  کـه  مادرانـی  و  پـدران  شـدند: 
اساسـی  حقـوق  تأمیـن  و  شـناخت  بـه  نسـبت  الزم 
دوران  سـاز  سرنوشـت  مقطـع  در  خـود  فرزنـدان 
کودکـی را ندارنـد، در دنیـا و آخـرت در برابـر فرزندان 
بـرای را  خـود  بایـد  و  بـود  خواهنـد  شـرمنده   خـود 

بـه  نسـبت  تعالـی  حـق  محضـر  در  گویـی  پاسـخ   
کننـد. آمـاده  آنهـا  سرنوشـت  در  خیانـت 

ایشـان در خصـوص مـاه محـرم و روز عاشـورا نیـز 
بـرای  فرصـت  بهتریـن  محـرم،  مـاه  کردنـد:  بیـان 
فـردی،  زندگـی  سـبک  در  بازنگـری  و  بازخوانـی 
فرهنـگ  و  بـوده  انسـان  اجتماعـی  و  خانوادگـی 
تنظیـم سـبک  بـرای  بهتریـن ظرفیـت  نیـز  عاشـورا 
زندگـی انسـان هـای حقیقـت جـو و حقیقـت طلـب 

اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در پایان 
تاکیـد کردنـد: امـر بـه معـروف و نهـی از منکر، شـاه 
کلیـد بررسـی قیام عاشـورا و شـاه بیـت زندگی فردی 

و اجتماعی سیدالشـهداء)ع( اسـت .
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ادامه از صفحه اول

نگاهی به عظمت واقعه کربال فلسفه و اهداف قيام عاشورا 
از ديدگاه حضرت امام حسين)ع(

قسمت اول  حجت االسالم سيد داود روحانی حسينی

آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه  
از نگاه مذاهب اسالمی

ــی  ــریف و جای ــکان ش ــن م ــر ای ــد ب ــی می توان ــه کس چ
ــدم  ــر آن ق ــی ب ــزرگ اله ــای ب ــام)ص( و اولی ــر اس ــه پیامب ک
ــا  ــد را ب ــان عاب ــح و مؤمن ــان صال ــد و مردم ــد، گام نه نهاده ان
ــت  ــی و عبودی ــوی بندگ ــه س ــواهلل« ب ــاداهلل اتق ــاب »عب خط
ــز از دوزخ و  ــه بهشــت و پرهی دعــوت کنــد و از آنهــا رغبــت ب

ــد؟  ــه کن ــار را مطالب ن
ــادآوری یــک نکتــه الزم  در پاســخ ایــن پرســش اساســی، ی
ــوب  ــه محس ــای فریض ــی از نمازه ــه یک ــاز جمع ــت. نم اس
می شــود؛ بــا ایــن تفــاوت کــه شــرط آن، برگــزاری بــه جماعــت 

اســت. 
ــی شــرایطی را  ــد حداقــل تمام از ایــن رو، امــام جمعــه بای

کــه امــام جماعــت بایــد دارا باشــد، داشــته باشــد. 
ــرایط،  ــر آن ش ــاوه ب ــا ع ــه آی ــن اســت ک ــئله ای ــی مس ول

ــر اســت. ــه معتب ــت جمع ــز در امام ــری نی ــرط دیگ ش
ــاب  ــی بحــث ایج ــیر منطق ــر، س ــن تذک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــر  ــرایط معتب ــه ش ــی ب ــور اجمال ــه ط ــت ب ــد، نخس می کن
ــا  ــم ت ــگاه مذاهــب اســامی اشــاره کنی ــام جماعــت از ن در ام
ــر  ــی اتفاق نظ ــات و خصلتهای ــه صف ــود در چ ــخص ش مش
وجــود دارد و در چــه ویژگی هایــی اختــاف فقهــی در کار 
اســت. آن گاه در بررســی شــرایط امامــت جمعــه، بایــد ببینیــم 

ــر. ــا خی ــود ی ــزوده می ش ــرایط اف ــن ش ــه ای ــزی ب چی

عالئم رایج ابتال به دلتا ویروس کرونا
پنج نشانه رایج ابتالی گونه های مختلف ویروس کرونا شامل سردرد، 
گلو درد، آبریزش بینی، تب و سرفه مداوم می شود در حالی که تب و 
سرفه از آغاز شیوع بیماری کووید -۱۹ در سراسر جهان جزء عالئم رایج 
این بیماری در نظر گرفته می شد و برخی افراد نیز گلو درد و سردرد 
را تجربه می کردند اما اخیراً به ندرت مشاهده می شود که افراد آبریزش 

بینی نیز داشته اند.
در همین حال از دست دادن حس بویایی که جزء عالئم رایج 
بیماری کووید -۱۹ بود اخیراً رتبه نهم عالئم این بیماری را به خود 
اختصاص داده است. این اتفاق ممکن است به دلیل جهش ویروس 
کرونا و ویژگی های مختلف گونه دلتا باشد اما دلیل این که چرا عالئم در 

حال تغییر هستند به صورت دقیق مشخص نشده است.
عالئم اولیه کرونای دلتا شبیه به سرماخوردگی

اطالعات و گزارش های ارائه شده نشان می دهد که ممکن است 
عالئمی مانند آبریزش بینی و گلو درد دلیل وجود بیماری کووید -۱۹ 
است در صورتی که افراد تصور می کنند که به سرماخوردگی خفیف 
مبتال شده اند، محققان به منظور تشخیص دلیل بروز این عالئم در 
حال بررسی تأثیر عوامل میزبان مانند سن، جنسیت، بیماری های دیگر 
و مصرف دارو است عالوه بر این الزم است اطالعات بیشتری در مورد 
گونه دلتای ویروس کرونا کسب کنیم تا در مورد عالئم آن آگاه شویم و 

آن را از سرماخوردگی تشخیص دهیم.
 متخصصان بیماری های عفونی تاکید دارند عالمت های کرونای 
دلتا با کرونای قبلی متفاوت است، عالئم این نوع کرونا با آبریزش 
بینی، تب و گلو درد آغاز می شود و شبیه سرماخوردگی است که 
در کمتر از ۴۸ ساعت عالئم آن بروز می کند. این عالئم سه تا چهار 
روز وجود دارد و بعد از آن به درگیری ریه منجر می شود با این تفاوت 
که درگیری ریه این نوع جهش یافته از ویروس تاکنون مانند ویروس 

انگلیسی بوده است.
حتی افرادی که واکسن زده اند نیز در معرض خطر این ویروس 
قرار دارند و ممکن است آن  را به دیگران منتقل کنند بنابراین باید 
شیوه نامه های بهداشتی به طور کامل رعایت شود. توصیه می شود اگر 
کسی عالئم کرونای دلتا را دارد ۴۸ تا ۷۲ ساعت در خانه مانده و از طریق 
تلفن با پزشکان در تماس باشد. در خانه ماندن هم باعث می شود که 
افراد ناقل بیماری به دیگران نباشند و هم استراحت باعث می شود افراد 

به کرونای سبک تری مبتال شوند.

پزشک من

را به قیس بن مسـهر صیداوی سـپرد. او وقتی به قادسـیه رسـید، گروهی 
از مامـوران عبیـداهلل بن زیـاد راه را بر او گرفتند تـا از او بازجویی کنند. قیس 
بـه ناچـار نامـه امام را پاره نمود تا دشـمنان از مضمون آن آگاه نشـوند. وقتی 
قیـس را دسـتگیر کردند و نزد ابن زیـاد آوردند، ابن زیاد بـه او گفت: »به خدا 
سـوگند تـو را هرگز رهـا نمی کنم؛ مگر آنکه نـام افرادی که حسـین)ع( برای 
آنها نامه فرسـتاده اسـت، بگویی و یا اینکه بر روی منبر حسـین)ع( و پدر و 
بـرادرش را ناسـزا بگویـی! در این صـورت تو را رها می کنم وگرنـه تو را خواهم 
کشـت!« قیس قبول کرد و برفراز منبر رفت؛ ولی به جای سـّب حسـین)ع( 
گفت: »همانا حسـین بن علی)ع( بهترین خلق خداسـت و به سـوی شـما 
می آیـد، بـه نـدای او لبیک گوئید و او را یـاری کنید.« ابن زیاد دسـتور داد او 

را بـه باالی قصـر داراالماره بردنـد و به پایین افکنند.
ورود امام به کربال

بیشـتر منابـع، در گزارش هـای خـود از روز پنج شـنبه، دوم محرّم سـال 
۶۱ق، بـه عنـوان روز ورود امـام حسـین)ع( و یارانش به کربا یـاد کرده اند. اما 
دینـوری، مورخ قرن سـوم قمـری، روز ورود امام به کربا را روز چهارشـنبه، اول 

محـرم ذکر کرده اسـت.
وقتـی کـه ُحـر بـه حسـین)ع( گفـت: »همین جـا فـرود  آی کـه فرات 
نزدیک اسـت.« حسـین)ع( فرمود: »نام اینجا چیسـت؟« گفتنـد: کربا. امام 
فرمـود: اینجـا، جایـگاه َکرْب )رنج( و بَاسـت. پدرم هنگام حرکتش به سـوی 
صفیـن، از اینجـا گذشـت و مـن بـا او بـودم. ایسـتاد و از نـام آن را پرسـید. 
نامـش را بـه او گفتند. پس فرمود: »اینجا، جایگاه فرود آمدن َمرکب هایشـان، 
و جایـگاه ریختـه شـدن خون هایشـان اسـت.« موضـوع را پرسـیدند. فرمود: 
»کاروانـی از خانـدان محمد)ص(، اینجا فرود می آیند.« سـپس امام حسـین 
فرمـود: »اینجـا، جایـگاه َمرکب هـا و خیمه گاه مـا و قتلگاه مردان  مـا و جای 
ریختـه شـدن خون هایمان اسـت.« آنگاه فرمـان داد که بارهایشـان را در آنجا 

فـرود آوردند.
تجدید پیمان یاران امام حسین

امـام حسـین)ع( در اوایـل شـب عاشـورا، یاران خـود را جمع کـرد و پس از 
حمـد و ثنـای خداوند خطاب به آنان گفت: »به گمانم این، آخرین روزی اسـت 
کـه از سـوی این قـوم مهلت داریم. آگاه باشـید که من به شـما اجـازه )رفتن( 
دادم. پس همه با خیال آسـوده بروید که بیعتی از من بر گردن شـما نیسـت. 
اینک که سـیاهی شب شما را پوشـانده، آن را َمرکبی برگیرید و بروید«. در این 
هنگام ابتدا اهل بیت امام و سـپس یاران امام هر یک در سـخنانی حماسـی، 
اعـام وفـاداری کردنـد و بر فدا کردن جان خویش در دفـاع از امام تأکید کردند. 

منابـع تاریخی و مقاتل برخی از این سـخنان را ضبط کرده اند.
وقایع روز عاشورا

امـام حسـین)ع( پس از اقامـه نماز صبح، صفوف نیروهای خـود )۳2 تن 
سـواره و ۴۰ تن پیاده( را منظم کرد. حسـین)ع( برای اتمام حجت، سـوار بر 
اسـب شـد و همـراه بـا گروهی از یاران به سـوی لشـکر دشـمن پیش رفت 
و آنـان را موعظـه نمـود.[ پس از سـخنان حسـین)ع(، زهیر بن قیـن آغاز به 

سـخن کـرد و از فضایل حسـین)ع( گفت و به موعظـه پرداخت.
یکـی از وقایـع صبح عاشـورا کنـاره گیری حر بـن یزید ریاحی از لشـکر 

عمر بن سـعد و پیوسـتن به اردوگاه حسـین)ع( اسـت.
در ابتـدای جنـگ، حمـات به صـورت گروهی انجام شـد. طبق بعضی 
روایـات تاریخـی، تا ۵۰ تن از یاران امام، در اولین حمله به شـهادت رسـیدند. 
پـس از آن، یـاران امـام به صورت فردی و یـا دو نفری به مبارزه رفتند. اصحاب 
اجازه نمی دادند کسـی از سـپاه دشـمن به حسـین)ع( نزدیک شـود. پس از 
شـهادت یـاران غیرهاشـمی امام حسـین)ع( در صبـح و بعداز ظهر عاشـورا، 
یـاران بنی هاشـمی حسـین)ع( بـرای نبرد پیش آمدنـد. اولین کسـی که از 
بنی هاشـم از حسـین)ع( اجازه میدان طلبید و به شـهادت رسید، علی اکبر 
بـود. پـس از او دیگـر خاندان امام نیز یکی پس از دیگـری به میدان رفتند و 
به شـهادت رسـیدند. ابوالفضل العباس)ع(، پرچمدار سپاه و محافظ خیمه ها 

نیز در نبرد با نگهبانان شـریعه فرات به شـهادت رسـید.
پس از شـهادت بنی هاشـم، امام حسـین)ع( عازم نبرد شـد، اما از سـپاه 
کوفـه تا مدتی کسـی بـرای رویارویـی با آن حضـرت پا پیش نمی نهـاد. در 
میانه نبرد، علیرغم تنهایی حسـین)ع( و زخم های سـنگینی که بر سـر و 

بـدن او وارد شـده بود، حسـین)ع( بی مهابا شمشـیر می زد.
شهادت امام حسین

پیادگان تحت امر شـمر بن ذی الجوشن، حسـین)ع( را احاطه کردند؛ ولی 
همچنان پیش نمی آمدند و شـمر آنها را به حمله تشـویق می کرد[ شـمر 
بـه تیراندازان دسـتور داد امـام را تیرباران کنند. از فراوانی تیرهـا، بدن امام پر 
از تیر شـد. حسین)ع(، عقب کشـید و آنان در برابرش صف بستند. جراحات 
وارده و خسـتگی، حسـین)ع( را به شـدت کم توان کرده بود. ازاین رو ایسـتاد 
تا اندکی اسـتراحت کند. در این هنگام، سـنگی به پیشـانی اش اصابت کرد 
و خـون از آن جـاری شـد. همیـن کـه امـام خواسـت بـا لبه پیراهـن، خون 
صورتـش را پـاک کنـد، تیر سه شـعبه و مسـمومی به سـویش پرتاب شـد 
و بـر قلبـش نشسـت. مالـک بن نَُسـیر، با شمشـیر، چنان ضربتی بر سـِر 
حسـین)ع( زد کـه بنـد کاه خود امام، پاره شـد مردی به نام زرعة بن شـریک 
تمیمـی نیـز ضربتی سـخت به شـانه چپ امام زد. سـنان بـن انس نخعی 
هـم تیـری به گلـوی او زد. سـپس صالح بـن وهب جعفی )به نقلی سـنان 
بـن انـس( پیـش آمد و چنـان با نیزه بـر پهلوی حسـین)ع( زد کـه با گونه 

راسـت از اسـب به زمین افتاد.
 وقایع پس از شهادت امام

پـس از آنکـه سـنان بن انس، سـر امـام را بـه خولی داد. سـپاهیان عمر 
سـعد هـر چـه را که حضرت به تن داشـت، غـارت کردند. قیس بن اشـعث 
و بحـر بـن کعـب، )لباس ( ، اسـود بن خالد اودی )نعلیـن (، جمیع بن خلق 
اودی )شمشـیر(، اخنس بن مرثد )عمامه(، بجدل بن سـلیم )انگشتر( و عمر 

بن سـعد، )زره( آن حضـرت را ربودند.
منابع

* ابـن اثیـر، علـی بن ابی الکـرم، الکامل فـی التاریـخ، بیـروت، دارصادر-
داربیروت، ۱۹۶۵م.

* ابـن جـوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاریـخ األمم و الملوک، 
تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقـادر عطا، بیروت، دارالکتب 

العلمیه، ۱۹۹2م.
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صامل السـلمی، طائـف، مکتبة الصدیـق، ۱۴۱۴ق.

برخـي بـا ارائه نظریات نسـنجیده و غیـر قابل قبول پیرامون فلسـفه 
قیـام عاشـورا، تصویر وارونه و یا حداقل نامنا سـب با شـأن رهبـري این قیام 
ارائـه کرده انـد و هیـچ کـدام از آنهـا، در ارائـه یک تصویـر روشـن و جا مع از 

انگیزه هـاي قیام امام حسـین)ع( توفیق نداشـته اند .
در ایـن مجـال کوتـاه نیز نمي تـوان به تفصیل به این پرسـش پاسـخ 
داد لـذا بـه صـورت مختصـر در ایـن زمینه باید گفـت: یـک پژوهش گر و 
یـا شـخص سـوال کننده پیرامـون تاریخ عاشـورا اگر بخواهد بـه ماهّیت و 
جوهـره قیـام عاشـورا تا حّد زیـادي پي ببـرد، باید در گام نخسـت، با نگا ه 
و مطالعـه جامـع و کامـل در باره امام حسـین)ع(، به زندگي، شـخصّیت و 
مقـام حضـرت بـه عنـوان امام معصـوم، شـناخت الزم و کافي پیـدا کند و 
سـپس بـا مطالعـه و تعّمـق الزم در بیانات و گفتار حضـرت که در مقاطع 
مختلـف قیـام و حّتي پیـش از آغـاز آن درباره انگیزه حرکـت خویش بیان 
کـرده اسـت، به فلسـفه و ماهّیت قیـام آن حضرت تا حّد زیادي شـناخت 

پیـدا کند .
اکنـون بـا ایـن مقدمه و بـا توّجه بـه این کـه بهتریـن و مطمئن ترین 
سـند براي شـناخت فلسـفه و اهداف نهضت سیدالشـهدا)ع(، کلمات خود 
آن حضرت و یا امامان دیگر در این باره اسـت، مجموع خطبه ها، سـخنان، 
نامه هـا و وصیت نامـه امام حسـین)ع( کـه در باره اهـداف و انگیزه هاي قیام 
عاشـورا اسـت و نیـز برخي از تعابیر زیـارت  نامه هاي متعـّدد و مختلف که 
از امامـان دیگـر در بـاره حضـرت رسـیده اسـت و در آنهـا بـه انگیـزه قیام 
پرداخته شـده اسـت، مورد مطالعه و بررسـي قرار داده و سـپس با استخراج 

فهرسـت وار اهـداف قیام، به تفسـیر و تحلیل آنهـا، مي پردازیم  :

ـ امـام حسـین)ع( در مکـه در جمع گروهـي از علما و نخبگان دیگر   ۱
مناطـق اسـامي با ایـراد خطبـه اي شـور انگیز و کوبنـد  ه، ضمن یـادآوري 
وظیفـه سـنگین و تکلیف خطیـر علما و بزرگان شـهرها در باره پاسـداري 
از کیـان دیـن و اعتقادات مسـلمانان و پیامدهاي سـکوت در برابر جنایات 
امویـان، از خاموشـي آنـان در برابـر سیاسـت هاي دین سـتیزانه حاکمـان 
اُمـوي انتقـاد کـرده و هرگونه همراهي و سـازش با آنان را گناه نابخشـودني 
دانسـتند . حضرت در پایان سـخنان خود، هدف از اقدامات و فعالیت هایش 
را برضـّد نظـام سـتم گر حاکـم )که چند سـال بعـد خـود را در قالب یک 

نهضـت نشـان داد( چنین اعـام فرمودند :
خدایـا تـو مي دانـي آنچـه از طـرف ما انجـام گرفته اسـت )از سـخنان 
و اقدامـات برضـّد حاکمـان اَُمـوِي( بـه خاطـر رقابـت و سـبقت جویي در 
فرمانروایـي و افزون خواهـي در متـاع ناچیـز دنیـا نبوده اسـت، بلکـه براي 
این اسـت که نشـانه هاي دینـت را )به مردم( نشـان دهیـم ) برپاگردانیم( و 
اصاح در سـرزمین هایت را آشـکار کنیم . مي خواهیم بندگان ستمد یده ات 

در امـان باشـند و بـه واجبـات و سـّنت ها و احکا مـت عمل شـود .
از ایـن جمات مي تـوان چهار هدف را بـراي اقدامات و فعالیت هاي امام 
حسـین)ع( که در عصـر حاکمّیت یزید جزء اهداف قیام حضرت به شـمار 

مي رفت، اسـتخراج کرد:
ـ احیاي مظاهر و نشانه هاي اسام اصیل و ناب محمدي. الف 

ـ ا صاح و بهبود وضع مردم سرزمین هاي اسامي ب 
ـ مبـارزه بـا سـتمگران اُمـوي جهـت تأمیـن امنّیـت بـراي مـردم  ج 

سـتمدیده.
ـ فراهم سـاختن بسـتري مناسـب بـراي عمل بـه احـکام و واجبات  د 

الهي.
ـ امام حسـین)ع( ضمن وصّیت نامه اي که هنگام خروج از مدینه و در  2
زمـان وداع بـا بـرادرش محّمد بن حنفّیه براي وي نوشـت، هـدف از حرکت 

خویش را چنیـن بازگو کرد:
مـن نـه از روي سرمسـتي و گسـتاخي و نـه بـراي فسـاد و سـتم گري 
حرکـت کـردم . بلکه تنهـا براي طلـب اصـاح در اّمت جدم حرکـت کردم. 
مي خواهـم امـر بـه معـروف و نهـي از منکر کنم و به سـیره جـدم و پدرم 

علـي بن ابي طالـب عمـل کنم .
و در زیارت هـاي مختلـف کـه در بـاره امـام حسـین)ع( از امامـان)ع( وارد 

شـده، این تعابیـر فـراوان دیده مي شـود:
لوهَ وَ آتَْیَت الزَّکوهَ وَ اََمـْرَت بِالَْمْعرُوِف وَ نََهْیَت  ََّک َقـْد اََقْمَت الْصَّ )اَْشـَهُد اَن

َعِن الُْمْنَکرِ(
گواهـي مي دهـم کـه تـو نمـاز را بپـا داشـتي و زکات دادي و امـر بـه 

معـروف و نهـي از منکـر کـردي .
از این عبارات، اهداف ذیل را از قیام حضرت، مي توان استفاده  کرد :

ـ طلب اصاح در امور اّمت پیامبر)ص) الف 
ـ امر به معروف ب 
ـ نهي از منکر ج 

ـ عمـل به سـیره رسـول خدا)ص( و امیرالمؤمنیـن)ع( همانند برپایي  د 
نمـاز و پرداخت زکات.

ـ حضـرت در نامـه اي کـه در زمـان اقامـت خویش در مّکه در پاسـخ   ۳
دعـوت بـه نامه هـاي اشـراف و بـزرگان کوفـه مبنـي بـر آمـدن بـه کوفـه، 

نوشـتند، فلسـفه قیـام خـود را چنین بیـان فرمودند:
بـه جانم سـوگند، پیشـوا کسـي اسـت که به کتـاب خدا عمـل کند، 
عـدل و داد را محقـق سـازد، معتقـد به حّق باشـد، خـود را به آنچـه در راه 

خدا هسـت پایدار بـدارد .
امـام)ع( در ایـن نامـه، هدف از قیام را، تـاش در جهت برپایي حکومتي 

مي دانـد کـه رهبر و پیشـواي آن، صفـات و امتیازات ذیل را دارا باشـد:
ـ به کتاب خدا حکم کند . الف 

ـ عدالت را در جامعه حاکم کند . ب 
ـ متدیّن ومعتقد به دین خدا باشد . ج 

ـ خود را وقف خدا و اهداف الهي کند . د 
ـ حسـین بن علـي در نامه اي که ضمـن آن از بزرگان بصـره دعوت به  ۴
همیـاري و همراهـي بـا وي کرده اسـت، علّت و هدف از نهضـت خویش را 

چنین بیـان مي کند:
مـن شـما را به کتاب خـدا و سـّنت پیامبرش مي خوانم . همانا سـّنت 

پیامبـر)ص( از بین رفته اسـت و بدعت زنده شـده اسـت .
و در جواب عبداهلل بن ُمطیع مي فرماید :

کوفیان به من نامه نوشـته و از من خواسـته اند به نزدشـان بروم ، چون 
امیدوارنـد )کـه با رهبري من( نشـانه  هاي حـّق زنده و بد عت ها نابود شـود .

و نیز در نامه اي که به شیعیان بصره نوشتند، فرمودند:
مـن شـما را بـه زنـده کـردن نشـانههاي حـّق و نابـود کـردن بدعت ها 

مي خوانم .
از مجمـوع نامـه و پاسـخ حضـرت، این اهـداف را مي تـوان براي نهضت 

عاشورا اسـتفاده کرد :
ـ دعوت )و عمل( به کتاب خد ا و سّنت پیامبر ) ص ( الف 

ـ احیـاي سـّنت پیامبـر)ص( که از بین رفته اسـت، و برپایي مظاهر  ب 
حّق و حقیقت

ـ از بین بردن بدعت ها )که جایگزین احکام خدا و سـّنت پیامبر)ص(  ج 
است.( شده 

ـ ابا عبـداهلل درخطبـه اي کـه پس از برخـورد با حّر بن یزیـد رِیاحي در  ۵
منـزل »بَْیَضـه« ایـراد فرمودند، انگیـزه قیام خـود را با اسـتناد به فرمایش 

، چنین بیـان کردند : ـ صـ  پیامبـر 
ـ فرمودند: کسـي که فرمانرواي سـتمگري را  ـ ص  اي مردم ! رسـول خدا 
ببینـد کـه حـرام خدا را حـال کرده و پیمان الهي را شکسـته و با سـّنت 
ـ مخالفت ورزیده در میان بندگان خدا با گناه و تجاوزگري  ـ ص  رسـول خدا 
رفتـار مي کنـد، ولي در برابـر او با کردار و گفتار خود برنخیزد، برخدا اسـت 
کـه او را در جایـگاه )عذاب آور( آن سـتمگر قرار دهد . هـان )اي مردم ( بدانید 
کـه این هـا تـن به فرمانبـري از شـیطان داده  و اطاعت از فرمان الهـي را رها 
کرده  و فسـاد را نمایان سـاخته و حدود خدا را تعطیل نموده اند، درآمدهاي 
عمومـي )بیت المال( مسـلمانان را به خـود اختصاص داده انـد و حرام خدا 
را حـال و حا لـش را حـرام کرده انـد  و من شایسـته ترین فـرد براي تغییر 

دادن )سرنوشـت و امور مسلمانان( هستم
از ایـن خطبـه و یـا نامه، علّـت قیام سیدالشـهدا)ع( را مي تـوان این امر 
دانسـت کـه حاکمـان بني اَُمّیـه )بـه ویژه یزیـد( اقدامـات ضّد دینـي زیر را 

شـده اند: مرتکب 
ـ فرمانبري از خدا را رها کرده و به اطاعت از شیطان رو آورده اند ؛ الف 

ـ فساد را )در زمین( آشکار کرده اند ؛ ب 
ـ حدود الهي را تعطیل کرده اند ؛ ج 

ـ بیت المال را به خود اختصاص داده اند ؛ د 
ـ حرام خدا را حال و حال الهي را حرام کرده اند . ه 

از ایـن رو اسـت کـه در زیـارات وارد ه در باره امام حسـین)ع(، شـهادت به 
برپایي احکام الهي و سـّنت پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( توسـط حضرت، 

داده شـده است:
ا هَ َو  َک َقْد َحلَّلَْت َحـاَل اهللِ وَ َحرَّْمَت َحـراَم اهللِ وَ اََقْمَت الصَّ َـّ »اَْشـَهُد اَن
آتَْیـَت الـزَّکاهَ وَ اََمرَْت بِالَْمْعـرُوِف وَ نََهْیَت َعِن الُْمْنَکرِ وَ دََعْوَت اِلي َسـِبیلَِک 

بِالِْحْکَمِه وَ الَْموِْعَظِه الَْحَسَنهِ«
شـهادت مي دهـم کـه تو حـال خـدا را حال و حـرام خـدا را حرام 
کـردي و نمـاز را بپـا داشـتي و زکات دادي و امـر بـه معـروف و نهـي از 
منکـر کـردي و )مسـلمانان را( بـا پنـد  و اندرز  نیکـو، بـه راه روش خود، 

فراخواندي .
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 کاشت ناخن مصنوعی و حکم وضو، غسل و نماز با آن
۱. آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد و به دلیل عدم امکان یا 
ضرر یا مشقت زیاد، هنگام وضو یا غسل، ناخن مصنوعی را برنخواهد داشت، 

جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟
2. کسی که بدون ضرورت ناخن مصنوعی کاشته است، وظیفه اش نسبت 

به وضو یا غسل و نماز چیست؟
۱( در فرض سؤال کاشت ناخن جایز نیست.

2( اگر برداشتن ناخن مصنوعی ممکن باشد، وضو یا غسل با آن باطل 
است و در نتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت 
نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید عاوه بر وضو 
یا غسل جبیره ای، تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن، بنا بر احتیاط واجب 

قضای نمازها را نیز بخواند.
 شستن اعضای وضو با رطوبت دست

و  به صورت  و  تر کنیم  را  تنها دست  اگر در وضو، 
دستها بکشیم )بدون ریختن آب(، کفایت می کند؟

جواب: اگر رطوبت دست به اندازه ای باشد که شستن 
صدق کند، اشکال ندارد   .

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 29 مرداد 1400 (
تغییــر نــام پیمــان بغــداد بــه ســازمان پیمــان مرکــزي، موســوم به 

»ســنتو« )۱۳۳۸ش(
اعــام آمریــکا مبنــي بر اشــتباه در حمله بــه هواپیمای مســافربری 

)۱۳۶۷( ایران 
اعــام دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد مبنــي بــر آغــاز آتــش  بــس 

ــراق )۱۳۶۷ ش( ــران و ع ــان ای می
رحلت محمدحسین بهجتی؛ شاعر و روحانی فرزانه )۱۳۸۶ش(

درگذشــت میــرزا رضــا کلهــر ،نامدارتریــن خوشــنویس دوره قاجاریه 
)۱2۷۱ش(

وینســتون چرچیــل نخســت وزیــر انگلیــس وارد تهــران شــد. ژنرال 
ویــول فرمانــده کل نیروي هندوســتان همــراه او بــود. )۱۳2۱ ش(
در تمام شهرهاي ایران حکومت نظامي برقرار شد. )۱۳۳2 ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
 ) 11 محرم 1443 (

 آغاز حرکت اسرا و اهل بیت »امام حسین«)ع( به شام )۶۱ ق(
 درگذشت محدث شهیر »ابوعیسي ترمذي« )2۷۹ ق(

 رحلت حضرت آدم )ع(
 وفات عامه حلی )ره(

 اسارت بازماندگان شهدای کربا
 حرکت اهل بیت امام حسین )ع( به کوفه

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
) 20 آگوست 2021 (

  درگذشت »خورشید جي کاما« ایران شناس هندی )۱۹۰۹م(
 مرگ »ویلِْفردو پارِتو« فیلسوف برجسته ایتالیایي )۱۹2۳م(

 تهاجــم ارتــش پیمــان ورشــو به چکســلواکي و اشــغال این کشــور 
)۱۹۶۸م(

 روز استقال »استوني« از اتحاد جماهیر شوروی سابق )۱۹۹۱م(
 روز ملي »مجارستان«

محرم و عاشورا از منظر امام خمینی
گریه کردن بر عزای امام حسین، زنده نگه داشتن نهضت و زنده 
نگه داشتن همین  معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراطوری 

بزرگ ایستاد، دستور است. صحیفه امام، ج ۱۰، ص: ۳۱۵
محرم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل 
قیام کرده، و به اثبات رسانده که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل 

پیروز شده است .
محرم ماهی است که به وسیله سید مجاهدان و مظلومان اسام زنده 
شد و از توطئه  عناصر فاسد و رژیم بنی امیه ، که اسام را تا لب پرتگاه 

برده بودند ، رهایی  بخشید 
این خون سیدالشهداء است که خونهای همه ملتهای اسامی را به 

جوش می آورد .
ماه محرم برای مذهب تشیع ،ماهی است که پیروزی ، در متن 

فداکاری و خون به  دست آمده است .
محرم ماه  نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست که با 
قیام خود درمقابل طاغوت ، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه 
فنای ظالم و شکستن  ستمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن دانست و 

این،خود سرلوحه تعلیمات اسام است برای ملتها تا آخر دهر .
با حلول ماه محرم ، ماه حماسه و شجاعت و ماه  فداکاری آغاز شد 
. ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد . ماهی که قدرت حق، باطل را 
تا ابد محکوم و داغ باطله، برجبهه ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد 
. ماهی که به نسلها،در طول تاریخ ، راه  پیروزی بر سرنیزه را آموخت ؛ 
ماهی که شکست ابر قدرتها را در مقابل کلمه حق ، به ثبت رساند . 
ماهی که امام مسلمین ، راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت .

کربا را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سیدالشهداء را زنده نگه 
دارید که  با زنده بودن او اسام ، زنده نگه داشته می شود .

عاشورا روز عزای عمومی ملت مظلوم است ، روز حماسه و تولد جدید 
اسام ومسلمانان است.

 برگرفته از مجموعه 22 جلدی صحیفه امام خمینی)س(

صحيفه نور امام خميني )ره(

و  تجــاري  اداري،  امــاک  2(واگــذاري 
دولــت بــه  متعــدد  مســکوني 

ــن  ــاس بی ــال لب ــارد ری ــع ۶۷ میلی ۳(توزی
ــروم ــوزان مح ــش آم دان

ــي و ازدواج  ــي، درمان ــاي وام تحصیل ۴(اعط
ــارد  ــغ ۱۰ میلی ــه مبل ــرایط ب ــن ش ــه واجدی ب

ــال ری
و  مســتقیم  خدمــات  ۵(اعطــاي 
غیرمســتقیم بــه 2۵۰۰۰۰۰ نفــر از ســال ۷۰-۷۶

ــن  ــکن محرومی ــاخت مس ــه س ــک ب ۶(کم
ــوق ــال در مــدت ف ــارد ری ــغ ۵/۸ میلی ــه مبل ب

۷(کمــک ۳/۱میلیــارد ریالــي بــه امــر 
ــوق ــدت ف ــد در م ــم درآم ــار ک ــتغال اقش اش

بــه  درمانــي  و  بهداشــتي  ۸(کمــک 
مبلــغ  بــه  جامعــه  مســتضعف  اقشــار 

فــوق مــدت  در  ریــال  میلیــارد   ۸ /۱
ــه  ــي ب ــه تحصیل ــک هزین ــاي کم ۹(اعط
مبلــغ بیــش از یــک میلیــارد ریــال در ۶ ســاله 

ــوق ف
۱۰(توزیــع کمکهــاي رفاهــي بــه اقشــار کــم 
ــال در مــدت  ــارد ری ــه مبلــغ ۱۴ میلی درآمــد ب

مشــابه

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

برنامه ها و راهبردهای مرکز خدمات 
حوزه آذربایجان شرقی بررسی شد

نشســت مشــورتی مدیــران مــدارس علمیه 
خواهــران تبریــز بــا مدیــر کل مرکــز خدمــات 
حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.

آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری 
ــدارس  ــران م حــوزه ، نشســت مشــورتی مدی
علمیــه خواهــران تبریــز بــا مدیــر کل مرکــز 
ــان  ــتان آذربایج ــه اس ــوزه علمی ــات ح خدم

ــد. ــزار ش ــز برگ ــن مرک ــرقی، در ای ش
 در ایــن نشســت برنامــه هــا و راهبردهــای 
مرکــز خدمــات حــوزه اســتان  تبییــن شــد و 
بــه معرفــی برخــی از برنامــه هــای عملیاتــی 
ــامت،  ــی، س ــای فرهنگ ــه ه ــز در عرص مرک

خیریــن و جــذب منابــع پرداختــه شــد.
ابوالفضــل  ســید  االســام  حجــت 
خدمــات  مرکــز  مدیــر  موســوی، 
شــرقی،  آذربایجــان  علمیــه  حوزه هــای 
همیــاری  و  همــکاری  نشســت  ایــن  در 
علمیــه  مــدارس  رابطیــن  و  مدیــران 
ــات در  ــز خدم ــا مرک ــتان ب ــران اس خواه
ــدف  ــه ه ــه جامع ــر ب ــات بهت ــه خدم ارائ

کــرد. ارزیابــی  مثبــت  را 

در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
ــر ضــرورت  ــرقی ب آذربایجــان ش
آشــنایی نســل جدیــد و جــوان 
افــکار شــهدای  بــا  جامعــه 

محــراب تاکیــد کردنــد .
حجت االســام  حضــرت 
ــیدمحمدعلی  ــلمین س والمس
آل هاشــم در جلســه شــورای 

سیاســتگذاری و برنامه ریزی مراســم گرامیداشــت 
ســالروز شــهادت شــهیدان رجایــی و باهنــر و نیز 
مراســم گرامیداشــت شــهادت حضــرت آیــت اهلل 
ــاد  ــا ی ــه ماســت ت ــه هم ــد: وظیف ــی گفتن مدن
شــهید آیــت اهلل مدنــی ، شــهید آیــت اهلل قاضی 
طباطبایــی و شــهدای دولــت را زنــده نگــه داریم و 
نســل جدیــد و جــوان جامعــه را بــا افــکار ایشــان 
بیشــتر آشــنا کنیــم چــرا کــه ایــن افــکار جوانان 

ــد . ــه می کن ــا را بیم م
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ضمــن 
ــداهلل  ــام ســوگواری حضــرت اباعب گرامیداشــت ای
ــه  ــام و گرامیداشــت هفت ــه الس ــین علی الحس
دولــت گفتنــد: بایــد هفتــه دولــت را از یــاد نبریم 
، شــهید رجایــی دیــدگاه هــای عجیبــی در رابطه 
ــاب  ــد انق ــت بای ــت و می گف ــاب داش ــا انق ب
اســامی را صــادر کنیــم کــه این ســخن ، نشــأت 
گرفتــه از فرمایشــات امــام راحــل بــود و بــه لطــف 
خــدا  امــروز فرهنــگ انقــاب اســامی بــه تمــام 

ــا صــادر شــده اســت . دنی
ــاب  ــه انق ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
اســامی ،امــام راحــل ومقــام معظــم رهبــری در 
خــارج از کشــور بســیار بــا عظمــت یاد می شــود 
، افزودنــد: شــهید رجایــی مــی فرمــود هــر قــدر 
انســان تــر باشــیم انقابــی تــر هســتیم ، شــهدا 
مــا را انقابــی تــر کردنــد ،انقــاب مــا با خواســتن 
ــه  ــد در جامع ــد و بای ــی یاب ــداوم نم ــا ت و تمن

دگرگونــی و تحولــی عظیــم اتفــاق بیفتــد .
ــک  ــز ی ــر نی ــهید باهن ــد : ش ــان افزودن ایش
شــخصیت علمــی و فرهنگــی بــود و مــی گفــت 
ــی بواســطه انقــاب  ــت بزرگ ــه یــک موفقی ــا ب م
رســیدیم و و اســام بعــد از ۱۴ قــرن دوبــاره متولــد 
ــا صــد درصــد اســامی  ــاب م شــده اســت ، انق

ــردم را  ــه م ــی ک ــت ، انقاب اس
ــا متحــد شــدند  بســیج کــرد ت
ــاب  ــن انق ــام ای ــایه اس و در س

ــد شــد . متول
فرهنــگ  شــورای  رئیــس 
ــوص  ــتان در خص ــی اس عموم
مدنــی،  ویژگی هــای شــهید 
دومین شــهید محــراب گفتند: 
ــه  ــتانهایی ک ــایر اس ــه س ــبت ب ــا نس ــتان م اس
شــهید محــراب دارنــد ویژه گــی خاصــی دارد و آن 
اینکــه دو شــهید محــراب داریــم کــه ســید اوالد 
پیغمبــر و امــام جمعــه هســتند لــذا تبریــز باید 

ــد . ــژه پرداخــت کن ــن موضــوع وی ــه ای ب
امــام جمعــه تبریــز  افزودنــد: شــهید مدنــی از 
ــود کــه  چهره هــای برجســته انقــاب اســامی ب
همــواره دغدغــه دیــن و انقاب داشــت و همیشــه 
در میــدان عمــل حاضــر بــود، از جملــه مبــارزان 
ــود و از  ــرو و پیشــقدم ب ــون پیش ــال و انقابی فع
بُعــد عملــی و از بُعــد نظــری واقعــاً دردش ارتقای 
ــی  ارزش هــای اســامی بــود ، خــود را مطیــع ول
امــر و امــام راحــل مــی دانســت و اطاعــت از ولــی 

ــرای همــه مطــرح می کــرد. ــه را ب فقی
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان افزودنــد : اتحاد 
و انســجام مســلمانان ، رعایت موازین اســامی در 
مبــارزات سیاســی و گســترش عدالــت اجتماعی 
از موضوعاتــی بــود کــه این شــهید واالمقــام به آن 
پرداخــت می کــرد، خدمــت صادقانــه بــا اخــاص 
ــی  ــی و اجتماع ــاد درون ــردم و اتح ــه م ــار ب و ایث
کــه در ایشــان بــود و والیــت مــداری را در ایشــان 
ــن جهــت حــوزه  ــه همی ــی ســاخت ب ــور م تبل
هــای علمیــه مــا بایــد تــاش کنند تــا ارزشــها و 
اعتقــادات اســامی کــه مــد نظــر شــهید واالمقام 
و انقــاب اســت را ترویــج و نهادینــه ســازی کنند.

ایشــان اجــرای مفــاد قانــون اساســی را از 
ــمرده  ــی برش ــت اهلل مدن ــهید آی ــای ش ویژگی ه
و گفتنــد: ایشــان در بحــث اســتقال اقتصــادی 
هــم دیــدگاه های بســیاری داشــتند ، لــذا وظیفه 
ماســت تــا یــاد شــهید مدنــی و شــهید قاضــی 
طباطبایــی را زنــده نگــه داریــم چــرا کــه روزهــای 

ــام اهلل اســت . شــهادت ایشــان از ای

لزوم آشنایی نسل جدید و جوان جامعه
 با افکار شهدای محراب

ــری و در  ــاوری- باخت ــداد خ ــا امت ــوداغ ، ب ــتانی میش ــته کوهس رش
حدفاصــل دشــت مرنــد و جلگــة شبســتر، در شــمال باختــر ایــران واقع 
شــده اســت. واحدهــای توپوگرافــی و زمیــن شناســی منطقه به وســیلة 
ــاوری-  ــت خ ــه در جه ــر، ک ــلهای دیگ ــو و گس ــمالی میش ــل ش گس
باختــری کشــیده شــده اند، از همدیگــر جــدا می شــوند. دامنــة شــمالی 
ایــن کوهســتان، سرچشــمة رودخانه هایــی دائمــی اســت کــه درجهــت 
جنــوب بــه شــمال جریــان دارنــد. ایــن رودخانه هــا در انتهــای حوضــة 
آبریــز خــود و پیــش از ورود بــه دشــت مرند، ســاختارهای زمین شناســی 

وگســلهای مهــم منطقــه را بــه صــورت عرضــی قطــع کرده انــد.
ــای  ــوع گونه ه ــر تن ــته از نظ ــوداغ( در گذش ــو )می ش ــوه می ش ک
زیســتی منطقــه ای ارزشــمند بــه حســاب می رفــت و اکنــون بــا تخریب 

ــرو اســت.. ــداران روب زیســتگاه ها و کــم شــدن شــمار جان
منطقــه می شــو از لحــاظ قــرار داشــتن در میــان مناطــق حفاظــت 
شــده مــرکان و منطقــه شــکار ممنوع یکانات از ســمت شــمال و شــمال 
غربــی و پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه از ســمت جنــوب، و داشــتن فــون 

جانــوری تنــوع زیســتی )بیــوم( ارزشــمند دارای اهمیــت فراوانــی اســت.
ــدگاه  ــو داغ از دی ــه میش ــی منطق ــی و جغرافیای ــت مکان موقعی
جغرافیایــی جانــوری و قرارگیــری آن در حــد فاصــل بین چهــار منطقه 
ــی ارومیــه )دریاچــه ارومیــه(  حســاس زیســتی اکولوژیکــی ، پــارک ملّ
، منطقــه حفاظــت شــده مــرکان و منطقــه شــکار ممنــوع یکانــات و 
پناهــگاه حیــات وحــش کیامکــی بــه لحــاظ دارا بــودن فــون جانــوری 
و تنــوع جمعیتــی )بیــوم( دارای اهمیــت فراوانــی اســت . وجــود کروید 
و فعــال و بســیار مهــم مهاجرتــی غربــی بــه شــرقی بیــن ایــن محدود 
ــا و  ــذارآن در بق ــر گ ــش تأثی ــرکان و نق ــده م ــت ش ــه حفاظ و منطق
تأمیــن نیازهــای بیولوژیکــی و اتولوژیکــی گونــه هــا موجــود منطقــه 
حفاظــت شــده مــرکان قابــل توجــه مــی باشــد و محــدودة میشــو داغ 
از جهــت همگنــی و یکپارچگــی جمعیت و بافــت فعلی موجــود دارای 
ــر دو منطقــه از  ــه ای ه ــق گون ــی و تطاب شــباهتهای خــود مهــای ژن
ــه  ــد ک ــروری میباش ــت و ض ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــر دموگرافیک نظ
ــوری و ترکیبــات  ــی و جامعــة در خصــوص جامعــة جان مطالعــات کل

ــرد . ــی میشــوداغ صــورت گی ژن

منطقه شکار ممنوع ميشو داغ
جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــازمان  ــران شــهر - س ــاری ای ــخ معم دانشــنامه تاری

ــران ــگری ای ــی و گردش ــراث فرهنگ می

شـیخ  حـاج  اهلل  آیـت  حضـرت 
عبدالحسـین چهرگانی غـروی فرزند 
آیـت اهلل شـیخ مرتضـی چهرگانی از 
علمـای اعـام و فقهـای عظـام قرن 
چهاردهـم هجـری قمری اسـت. در 
سـال ۱۳2۸ ق. برابـر بـا ۱2۸۹ ش. 
بـه هنـگام حضـور پـدر بزرگـوارش 
در شـهر مقـدس نجـف در آن شـهر 
تحصیـل  از کودکـی  یافـت.  والدت 
علـم را  در مدرسـه علوی آغـاز کرد. 
مقدمات و سـطوح عالـی علوم دینی 
را نـزد اسـتادان نجـف از جملـه پـدر گرامـی اش آموخـت. سـپس در دروس 
خـارج فقـه و اصـول حضـرات آیات عظام شـیخ محمدحسـین غـروی میرزا 
باقر زنجانی شـیخ حسـین اهری و شـیخ ابوالحسن مشـکینی  فرا گرفت . در 
سـال ۱۳۵۰ ق. بـه تبریـز آمد و مازم درس و بحـث آیت اهلل العظمی حجت 

کـوه کمـری بهـره بـرد و بـه مقام شـامخ اجتهـاد نایـل آمد.
وی پـس از نیـل بـه مقامـات عالی علمی و معنـوی به بتریز بازگشـت و به 
وعـظ و ارشـاد و ترویـج و تبلیغ معـارف دینی و تدریس علوم اسـامی همت 
گمـارد و با تشـکیل جلسـات معـارف برای جوانـان به دفع شـبهات و القائات 
ضـد دینـی   پرداخـت . در جریـان نهضـت اسـامی بـه همراه دیکـر عالمان 
طـراز اول تبریـز از پیشـگامان انقاب اسـامی شـد و پس از پیـروزی انقاب 
بـه عضویـت مجلـس خبـرگان تدویـن قانون اساسـی و رهبـری در آمـد. در 
دوران دفـاع مقـدس به ویـژه پس از ارتحـال رهبر کبیر انقـاب حضرت امام 
خمینـی)ره( از حامیـان مقام معظـم رهبری حضرت آیـت اهلل خامنه ای )مد 

ظلـه العالـی( شـد و از حضـور در صحنه هـای دفاع دریـغ نورزید.
ارتحـال غـم انگیز آن عالم وارسـته در هفتم رجب المرجـب ۱۴۱۵ ق برابر 
بـا بیسـتم آذرمـاه ۱۳۷۳ ش. بـه وقوع پیوسـت مـردم آذربایجـان در حزن و 
ماتمـش سـه روز بـه سـوگ نشسـتند و پیکـر پاکـش را پـس را تشـییعی با 
شـکوه در تبریـز بـه شـهر مقـدس ثـم منتقـل کردنـد و در قبرسـتان وادی 

السـام آن شـهر بـه خاک سـپردند .

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج شیخ عبدالحسین 

چهرگانی غروی تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳۹2

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 22۱ 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 ۴2/  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 2۹ 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 2۹ 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

شفيقه موسوی


