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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

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

تبریز: آدینه  خبرنگار 
سـیدمحمدعلی  والمسـلمین  حجت االسـام  حضـرت 
آل هاشـم، در برنامـه پیـام جمعـه  ایـن هفتـه تبریـز  فـرا 
رسـیدن ایـام شـهادت حضـرت رقیـه )س( بـه پیـروان امام 

. گفتنـد  تسـلیت  حسـین)ع( 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی بـه روز سـینما  اشـاره 
ایـن روز را بـه اهالـی فرهنـگ و هنـر و سـینما  کـرده و 
، در  از مطالـب  بسـیاری  اضافـه کردنـد:  و  تبریـک گفتـه 
مقـام  و  مـی شـود  بیـان  بهتـر  زبـان سـینما  بـا  جامعـه 
معظـم رهبـری نیـز در کمـک رسـانی   در  جریـان کرونا و 
مواسـات مردمـی توصیـه کردنـد کـه ایـن مسـائل بـا زبان 

هنـر بـه مـردم بیان شـود. 
ایشـان در ادامـه مباحـث خانـواده افزودنـد: نطفـه اولیـه 
بـه روحیـات  توجـه  بـا  از دوران جنینـی  انسـان  تقـوا در 
مـادر  شـکل مـی گیـرد، متاسـفانه بـه دالیـل بـی توجهی 
و کـم توجهـی مربیـان تربیتـی ، چگونگـی شـکل گیـری 
شـخصیت انسـان در دوران کودکـی و جنینی بـه مادران و 

پـدران آمـوزش داده نمی شـود.

افزودنـد:  اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
دوران جنینـی یکـی از مراحـل کلیـدی در تربیـت انسـان 
محسـوب می شـود ودر  ایـن مرحله  مادران نقش اساسـی 

بـر عهـده دارند.
امـام جمعـه تبریزبـا بیـان این که هـر زنی کـه در خانه 
شـوهرش بـرای سـامان دادن به امـور منزل چیـزی را جابه 
جـا کنـد، خداونـد بـه او نظـر مـی کنـد، و خداونـد به هر 
کـه نظـر مـی کنـد هرگـز عذابـش نخواهـد کـرد، افزودنـد 
ام سـلمه گفـت: یـا رسـول اهلل مـردان تمـام نیکـی هـا را 
بـرده انـد، آیا بـرای زنان مسـکین هـم چیزی مانده اسـت؟ 
پیامبـر فرمـود: آری هنگامـی کـه زن بـاردار مـی شـود. به 
سـان روزه دار شـب زنـده داری اسـت، کـه بـا جـان و مـال 
خـود در راه خـدا جهـاد کنـد. و هـر گاه وضـع حمـل کند 
اجـر و پاداشـی دارد کـه کسـی از عظمت آن آگاه نیسـت، 
و هـر گاه فرزنـد خـود را شـیر دهـد، بـه هر مکیـدن نوزاد، 
پاداشـی بـه او دهنـد برابـر اسـت بـا آزاد کـردن بنـده ای 
از فرزنـدان اسـماعیل. و هنگامـی کـه از شـیردادن فرزنـد 
خـود فـارغ شـود فرشـته بزرگواری بـر پهلویش زنـد و گوید: 

اعمـال خـود را از سـر بگیـر کـه خداونـد تـو را آمرزیـده 
. ست ا

خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه دادند: پـس آنگاه کـه مادر 
وضـع حمـل کـرده و شـروع بـه شـیر دادن نـوزاد کنـد، به 
هـر بـار مکیـدن شـیر مـادر، در روز قیامت نوری درخشـان 
در برابـرش جلـوه کنـد و هر کـس از گذشـتگان و آیندگان 
آن را مشـاهده کنـد به شـگفتی درآیـد و در نامه عمل روزه 
دار شـب زنـده دار ثبـت گـردد… پـس اگـر فرزنـدش را از 
شـیر گرفـت خـدای متعالی بـه او فرمایـد: ای زن! بدان که 
تمـام گناهانـت را آمرزیـدم پـس عمـل خود را از سـر بگیر.

در  انسـان  تربیـت  بـه  ادامـه  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
زندگـی  سـبک  بـه  توجـه  بـا  افزودنـد:   عاشـورا  مکتـب 
را  عاشـورایی  تربیـت  بایـد  انقـاب  دوم  گام  در  عاشـورای 
جـدی گرفـت، مهمتریـن مبحـث سـبک عاشـورایی صبـر 

اسـت. اسـتقامت  و 
ایشـان افزودنـد: واقعـه عاشـورا کـوه صبـر و اسـتقامت و 
امتحـان ایمـان بوده اسـت، عاشـورا روز فداکاری، شـکیبایی 
و اسـتقامت امـام حسـین )ع( و یاران با وفایش در رسـیدن 

روز شعر و ادب فارسی
روز بیسـت و هفتم شـهریور ماه، سـالروز درگذشـت شهریار، شاعر 
ایرانـي، بـا تصویـب شـوراي عالـي انقاب فرهنگـي، روز ملي شـعر و 

ادب پارسـی، نامیده شـده است.
 شعر و ادبیات فارسي

در فرهنـگ مـا، زندگـی با شـعر آغـاز و با شـعر بدرقه می شـود. 
کـودک در گاهـواره، الالیـی مـی شـنود و از همـان آغـاز بـه شـعر 
اُنـس مـی گیـرد و پـس از مرگ نیـز، آرایه مزارش، شـعری اسـت که 
برایـش مـی سـرایند و چـه بسـا خود پیـش از مـرگ بـرای خویش 
شـعری مـی ُسـراید. ایـن آمیختگـی ما بـا شـعر و تأثیری که شـعر 
بـر فرهنـگ و روحیـات و رفتـار مـا می گـذارد، ضـرورت پرداختن به 
آن و ضـرورت پاسـداری از حریـم ایـن عنصـر اعجاز آفرین را بیشـتر 

روشـن می سـازد.
 زبـان و ادبیـات فارسـي بـه عنـوان دومیـن زبـان جهان اسـام و 
زبـان حـوزه فرهنـگ و تمـدن ایرانـي، بـا هـزاران آثـار گـران سـنگ 
در زمینـه هـاي مختلـف ادبـي، عرفانـي، فلسـفي، کامـي، تاریخي، 
هنـري و مذهبـي همـواره مـورد توجـه و اعتقـاد ایرانیـان و مردمـان 
سـرزمینهاي دور و نزدیـک بوده اسـت. علیرغم حـوادث و رویدادهاي 
پـر تـب و تـاب و گاه ناخوشـایند، بـاز هـم ایـن زبـان شـیرین و 

دلنشـین در دورتریـن نقـاط جهـان امـروزه حضـور و نفـوذ دارد.
 شـهریار در سـرودن انـواع شـعر فارسـی-مانند غـزل، قصیـده، 

داشته اسـت تبحـر  مثنـوی 
ایـن حضـور و نفـوذ حکایـت از آن دارد کـه در ژرفـاي زبـان و 
ادب فارسـي آنقـدر معانـي بلنـد و مضامین دلنشـین علمـي، ادبي، 
اخاقـي و انسـاني وجـود دارد، کـه هـر انسـان سـلیم الطبعـي بـا 
اطـاع و آگاهـي از آنهـا، خـود بخـود بـه فارسـي و ذخایر منـدرج در 
آن دل مـي سـپرد. اگـر چنیـن نبود، ترجمـه و تألیف هـزاران کتاب 
و مقالـه از سـوي خارجیان دربـاره آثار جاودان و جهاني ادب فارسـي 
ماننـد؛ شـاهنامه فردوسـي، خمسـه حکیـم نظام گنجوي، گلسـتان 
و بوسـتان شـیخ اجـل، مثنـوي موالنـا جال الدیـن بلخـي، غزلیات 
خواجـه حافـظ شـیرازي و رباعیـات حکیـم عمـر خٌیام چهـره نمي 
بسـت و هـزاران ایرانشـناس و ایـران دوسـت غیـر ایرانـي دل و عمر 
بـر سـر شـناخت، فهـم، تفسـیر و ترجمـه ایـن آثـار ارزنـده در نمي 

. باختند
 نگاهی کوتاه به زندگینامه استاد شهریار

درگذشـته   - )زاده ۱۲۸۵  تبریـزی  بهجـت  سـید محمدحسـین 
۱۳۶۷( متخلـص بـه شـهریار )پیـش از آن بهجت( شـاعر ایرانی اهل 
آذربایجـان بـود کـه بـه زبان هـای ترکـی آذربایجانی و فارسـی شـعر 
سـروده اسـت. پـدرش »حاج میرآقـا بهجـت تبریزی« نام داشـت که 
در تبریـز وکیـل بـود. شـهریار دوران کودکـی را -بـه علـت شـیوع 
خشـگناب  و  قورشـاق  قایـش  روسـتاهای  در  شـهر-  در  بیمـاری 
بسـتان آباد سـپری نمـود. پس از پایان سـیکل )راهنمایـی( در تبریز، 
در سـال ۱۳۰۰ بـرای ادامـه تحصیـل از تبریـز عـازم تهران شـد و در 
مدرسـه دارالفنـون تـا سـال ۱۳۰۳ و پـس از آن در رشـته پزشـکی 
ادامـه تحصیـل داد. حدود شـش مـاه پیش از گرفتن مـدرک دکتری 
به علـت شکسـت عشـقی و ناراحتـی خیـال و پیش آمدهـای دیگـر 

تـرک تحصیـل کرد.
 پـس از سـفری چهارسـاله بـه خراسـان بـرای کار در اداره  ثبـت 
اسـناد مشـهد و نیشـابور، شـهریار بـه تهـران بازگشـت. او در سـال 
۱۳۱۵ در بانـک کشـاورزی اسـتخدام و پس از مدتی بـه تبریز منتقل 
شـد. دانشـگاه تبریز شـهریار را یکی از پاسـداران شـعر و ادب میهن 
خوانـد و عنـوان دکتـرای افتخاری دانشـکده ادبیـات تبریـز را نیز به 
وی اعطـا نمـود. در مـرداد ۱۳۳۲ به تبریـز آمد و با یکی از بسـتگان 
خـود به نـام »عزیـزه عبدخالقـی« ازدواج کرد کـه حاصل ایـن ازدواج 
سـه فرزنـد -دو دختـر بـه نام هـای شـهرزاد و مریـم و یـک پسـر به 
ادامه در صفحه ۲

ادامه در صفحه ۲

 27 شهریور؛ روز شعر و ادب فارسی و 
روز بزرگداشت استاد شهریار

عدم توان مراقبت از خود در سرزمین های اشغالی
توسط صهیونیست ها
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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

ديدار فرماندهان يگان های ارتش مستقر در
آذربايجان شرقی با نماينده ولی فقيه در استان 

و امام جمعه تبريز

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 
 و امام جمعه تبريز در يادواره 72 شهيد عاشورايی

 محله شنب غازان

آئين تکريم و معارفه امام جمعه سابق و جديد شهرستان 
کليبر با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

و امام جمعه تبريز

مراسم بزرگداشت چهلمين سالگرد شهيد محراب حضرت 
آيت اهلل مدنی با حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در 

آذربايجان شرقی در شهرستان آذرشهر

مراسم آغاز سال تحصيلی جديد حوزه های علميه 
آذربايجان شرقی با حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه 

در استان و امام جمعه تبريز

ديدار فرمانده نيروی انتظامی کشور 
با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

و امام جمعه تبريز

 تجليل سازمان تبليغات اسالمی آذربايجان شرقی از
 هيئت های حسينی تبريز با حضور نماينده ولی فقيه در 

استان و امام جمعه تبريز

نشست شورای سياستگذاری کنگره شعر محرم و اکران فيلم مستند 
دلگرد روايت زندکی سخنران و نويسنده تبريزی حاج اصغر عالويی 

با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

عدم توان مراقبت از خود در سرزمین های 
اشغالی توسط صهیونیست ها

 27 شهریور؛ روز شعر و ادب فارسی و 
روز بزرگداشت استاد شهریار پیام تسلیت

نـام هـادی- بود.
 شهریار و دنیای هنر

موسـیقی  ویـژه شـعر،  بـه  هنرهـا،  تمامـی  بـه  شـهریار 
و خوشنویسـی عاقـه داشـت. او نسـخ، نسـتعلیق و خـط 
تحریـری را خـوب مـی نوشـت و قـرآن را بـا خـط خـوش 
کتابـت مـی کرد. در جوانی، سـه تـار را به نیکویـی تمام می 
نواخـت، ولـی پـس از مدتـی در پـی تحوالتـی درونـی، برای 

همیشـه آن را کنـار گذاشـت.
 مهم تریـن اثـر اسـتاد شـهریار منظومـه حیدربابایه سـام 

)سـام به حیدربابا( اسـت
ویژگی شعر شهریار

بیـان لطیـف، سـاده، روان و جذابیـت کام، ویژگـی هـای 
و  لطیـف  بیـان  کنـار  در  گاه  البتـه  اسـت.  شـهریار  شـعر 
ادیبانـه، دیـده می شـود شـاعر با شـجاعت، پروایـی از کاربرد 
اصطاحـات عامیانـه نـدارد و تصاویـر زیبـای کامـی را بـا 
جمـات محـاوره ای در مـی آمیـزد و از اینکـه ادیبان، سـطح 
شـعرش را نـازل بپندارنـد نمـی هراسـد. این تلفیق شـاعرانه، 
از ویژگی های شـعر شـهریار اسـت. شـهریار معتقد به تحول 
و تجدیـد حیـات در شـعر ادبـی بـود و آثـار ایـن نوگرایی در 
بیشـتر اشـعارش دیـده مـی شـود. او از کاربـرد مضامیـن نو، 
پروایـی نداشـت و در ایـن زمینـه، نـوآوری های فراوانـی دارد.

 شـهریار در سـرودن انواع گونه های شـعر فارسـی -مانند 
قصیـده، مثنـوی، غـزل، قطعـه، رباعی و شـعر نیمایـی- نیز 
تبحـر داشته اسـت. امـا بیشـتر از دیگـر گونه هـا در غـزل 
بـه  او می تـوان  از جملـه غزل هـای معـروف  بـود و  شـهره 
»علـی ای همـای رحمـت« و »آمـدی جانـم بـه قربانـت« 
اشـاره کـرد. شـهریار نسـبت به علـی بـن ابی طالـب ارادتی 
بـه  نسـبت  بسـیاری  ویـژه داشـت و همچنیـن شـیفتگی 

داشته اسـت. حافـظ 
 شعر در خدمت دین

شـهریار، شـعر را هنرمندانـه بـه خدمـت گرفتـه بـود تـا 
مذهـب، ملـت و میهـن خـود را بـه جهانیـان معرفـی کنـد. 
شـعر او، گاه خواننـده را بـه شـعرهای دور و دراز مـی بـرد، 
بـه آسـمان هـای عرفان و انسـانیت کامـل، پرواز مـی دهد و 
عالـم هایـی باالتـر از این عالـم ظاهری را که خـود درک کرده 
اسـت به او نشـان مـی دهد. گاه نیـز خواننـده را دگرگون می 
کنـد و او را وا مـی دارد بـی اختیـار بـه روزگار حسـرت خود، 
بـه ناپایـداری روزگار، آرزوهـای محـال، فرصـت هـای از دسـت 
رفتـه و بـر آن گذشـته ای کـه باز آمدنی نیسـت اشـک بریزد 
و همـه گذشـته تلخ و شـیرین خود را در آن ببینـد. در واقع، 
هر یک از شـعرهای شـهریار، پرده ای از سـوز و سـازها و افت 
و خیزهـای زندگـی او را نشـان مـی دهد و از وطـن، اجتماع و 

تاریـخ سـخن مـی گوید.
 شهریار و پرواز تا بی نهایت

 ۲۷ بامـداد  در  آزاده،  شـاعر  ایـن  شـهریار،  پـاک  روح 
شـهریور ۱۳۶۷، بـه سـوی بـارگاه پـروردگارش پـر کشـید. 
جسـم خسـته و نحیـف او، بـا احترامـی کـم نظیـر، بنابر 
سـپرده  خـاک  بـه  تبریـز  الشـعرای  مقبـرة  در  وصیتـش 
شـد کـه مدفـن بسـیاری از شـاعران و هنرمنـدان آن دیار 
صـدای  آهنـگ  و  او  شـعرهای  شـک،  بـدون  امـا  اسـت. 
و  کـرد  مـی  تغییـر  موضوعـات  بـا  همـراه  کـه  گیرایـش 
شـنونده را کامـًا دگرگـون مـی سـاخت و قیافـه آرام او، 
همچنـان در خاطـر همـه مـردم ایـن مـرز و بـوم، زنـده و 

جاویـد خواهـد مانـد.
 منابع:

انتشـارات   - سـبکدل  محمدتقـی  شـهریار-  مکتـب   -۱
۱۳9۳ سـال   - بهاردخـت 

۲- هویت ملی و ایرانی در اشعار شهریار - محمدتقی سبکدل 
- انتشـارات ندای شمس - سال ۱۳۸۸

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِإنَّا هلِلَّ وَِإنَّا ِإلَیِْه رَاِجُعوَن

خبر درگذشـت شـاعر معاصـر و فاضل نام آشـنا مرحوم 
اسـتاد محمدرضا ملک پور مشـهور به ناظر شـرفخانه ای 

موجب تأسـف و تأثر فـراوان گردید.
آن ادیـب و صاحـب نظـر؛ سراسـر عمـر خـود را صرف 
تحصیـل در مـدارس علوم دینـی و قلم فرسـایی در حوزه 

ادبیـات غنـی ایـن مـرز و بـوم کـرده که حاصـل آن آثـار به یـادگار مانده از ایشـان اسـت.
اینجانـب فقـدان آن مرحـوم را به همه جامعه ادبی و خانواده مکرم ایشـان تسـلیت عرض نمـوده و برای روح آن عزیز سـفر 

کـرده غفـران و رحمت واسـعه الهی و بـرای بازماندگان صبر و اجر جزیـل از درگاه خداوند متعال مسـئلت دارم./م.

 سيد محمدعلی آل هاشم
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

و امام جمعه تبريز

بـه قـرب الهـی اسـت از ایـن رو ایمـان بـه خداونـد، 
صبـر، مقاومـت و ایسـتادگی در مقابـل ظلـم و سـتم 

تجلـی واقعه عاشوراسـت.
ایشـان بـا بیـان ایـن کـه کربا محـل تجلی اسـم 
امـام  کردنـد:  خاطرنشـان  اسـت  صابـر  یـا  مبـارک 
خانـواده  و  حضـرت  آن  یـاران  و  اصحـاب  و  عاشـورا 
محترمشـان بـا صبـر الهـی از عهـده ایـن درد جانکاه 
بـر آمدنـد و ذره ای از مسـیر الهـی عـدول نکردنـد.

امـام جمعـه تبریزدر بخـش دیگری از پیـام جمعه 
بـه شـش زندانـی شـجاع فلسـطینی کـه بامـداد روز 
اشـاره  گریختنـد،  صهیونیسـتها  زنـدان  از  دوشـنبه 
کـرده و اظهـار داشـتند: آن هـا سـرویس های امنیتـی 
و اطاعاتـی صهیونیسـت ها را در امواجـی از شـوک، 
بـرای  زندانیـان  ایـن  بردنـد.  فـرو  نگرانـی  و  بهـت 
تونلـی نسـبتاً  نقطـه رهایـی خودشـان  بـه  رسـیدن 
عجیـب  ضعـف  از  نشـان  کـه  کردنـد  حفـر  طویـل 
امنیتـی صهیونیسـت ها دارد، چـرا کـه حفـر  نظـام 
تونل هـا چنـد مـاه طـول کشـیده و اقتـدار امنیتـی 

کشـید. چالـش  بـه  را  صهیونیسـت ها 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تاکیـد 
هـای  سـرزمین  در  حتـی  صهیونیسـت ها  کردنـد: 
اقـدام  ندارنـد.  را  خـود  از  مراقبـت  تـوان  اشـغالی 
شـجاعانه زندانیـان فلسـطینی نشـان می دهـد، رژیم 
صهیونیسـتی کـه بـرای ایران خط و نشـان می کشـد 
می گویـد،  چاقـو  ضربـه  هـزار  طـرح  از  سـخن  و 
ضعیف تـر از آن اسـت کـه تصـور می شـود. مصـداق 
سـخن مانـدگار سـید حسـن نصراهلل اسـت کـه گفت 
رژیـم صهیونیسـتی از النه عنکبوت سسـت تر اسـت.

رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان گفتنـد: 
ایـن حرکـت حماسـی اسـیران فلسـطینی می توانـد 
افزایـی  هـم  و  انسـجام  بـرای  نمـادی  بـه  تبدیـل 
و  حمـاس  شـود.  فلسـطینی  مقاومـت  گروه هـای 
جهـاد اسـامی این پروژه را در یک تشـریک مسـاعی 
و برادرانـه پیـش بردنـد و ایـن راهـی اسـت کـه باید 

تقویـت شـود.
 ۶ تاریخـی  حرکـت  افزودنـد:  تبریـز  جمعـه  امـام 
بـه یـک  اسـیر فلسـطینی حتـی می توانـد تبدیـل 
حرکـت الگویی برای همه اسـیران در بند فلسـطینی 
و غیره فلسـطینی شـود تـا موجی از فلسـطینی ها و 

جوانـان فلسـطینی را وارد ایـن عرصـه بکنـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ادامـه 
اثـر  فلسـطینی  اسـیر   ۶ مانـدگار  حرکـت  دادنـد:  
هـر شـرایطی  در  کـه  دارد  هـم  و جاودانـه  معنـوی 
حتـی ناامیـدی شـدید، راه بـاز اسـت بـه شـرطی که 

بخواهـد. انسـان 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در ادامـه، بـا بیـان 
اینکـه ۲۰ شـهریور سـالگرد شـهید محـراب حضـرت 
آیـت اهلل مدنـی، اسـت، گفتنـد: مـردم تبریـز وجـود 
قاضـی  اهلل  آیـت  شـهید  یعنـی  محـراب  شـهید  دو 
طباطبایـی و شـهید آیـت اهلل مدنـی را افتخـار خـود 

دانند. مـی 
محـراب شـهید  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا   ایشـان 

آیـت اهلل مدنـی در والیـت مـداری جـزو انسـان های 
نمونـه بـود، افزودنـد: او مطیـع امام)ره( بـود. معنویت 
مهربانـی  بـود.  مثال زدنـی  مدنـی  اهلل  آیـت  شـهید 
ایشـان و نـوازش نسـبت بـه همسـایه ها هیـچ وقـت 

نمی شـود. فرامـوش 
بـه  آذربایجـان شـرقی  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
۱۸ مهـر مـاه اشـاره کـرده و  انتخابـات عـراق در 
گفتنـد: جریـان  مؤثـر در انتخابـات عـراق جریـان 
همـان  جریـان  ایـن  قـدرت  و  اسـت  مقاومـت 
مـورد  العامـری  هـادی  رهبـری  بـا  فتـح  ائتـاف 
کشـور  ایـن  احـزاب  و  قدرت هـا  سـایر  پذیـرش 

اسـت.
امـام جمعـه تبریـز خاطـر نشـان کردنـد: ائتـاف 
مسـئله  داخلـی،  سیاسـت  بخش هـای  در  فتـح 
مقاومـت، پایـان اشـغالگری آمریـکا در عـراق و قطـع 
بـا جمهـوری  روابـط  و  آمریـکا  بـه  عـراق  وابسـتگی 

اسـت. ایـران، چیـن و روسـیه مؤثـر  اسـامی 
اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
تاریخ سـاز  خـون  برکـت  بـه  عـراق  ملـت  افزودنـد: 
بـه  المهنـدس  ابومهـدی  و  قاسـم سـلیمانی  حـاج 
بیـداری مبارکـی دسـت یافتنـد کـه امیـد پیروزی 
چنـدان  دو  را  عـراق  در  مقاومـت  نـاب  گفتمـان 

اسـت. کـرده 
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آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه  
از نگاه مذاهب اسالمی

ــی در  ــت، ول ــیعه اس ــه ش ــات فق ــرط از اجماعی ــن ش ای
ــاف  ــورد اخت ــت، م ــون عدال ــر، همچ ــی دیگ ــب فقه مذاه

ــت. اس
ــه  ــت ک ــرط اس ــار ش ــوع، چه ــه در مجم ــه آنک نتیج
ــود  ــر وج ــا اتفاق نظ ــاره آنه ــی، درب ــب فقه ــان مذه می

ــدارد. ن
ــور  ــم و در خ ــیار مه ــرط، بس ــار ش ــان چه ــرط از می دو ش
ــی  ــت. بررس ــودن و عدال ــب ب ــی اســت: منص ــق و بررس تحقی
ــور  ــه ط ــی دو بخــش ب ــه، ط ــه مقال ــرط را در ادام ــن دو ش ای

ــد. ــم دی ــرده خواهی فش
بخش اول: منصب امام جمعه در مذاهب اسامی

ــی اســت و  ــی و والی ــی حکومت ــا امامــت جمعــه منصب آی
در حــوزه اختیــارات ولــّی امــر مســلمانان و حکومــت اســامی 
ــوع از  ــن موض ــد: ای ــد گفتن ــخ بای ــرد؟ در پاس ــرار می گی ق
مباحــث دیرینــه فقــه اســامی بــوده اســت؛ چنان کــه 
ابن حــزم اندلســی)4۰۶ق( اذعــان می کنــد: »و فــی هــذا 
ــروه  ــامی در دو گ ــون اس ــب گوناگ ــم.«۱۰ مذاه ــاف قدی خ
قــرار می گیرنــد: گــروه منکــران منصــب بــودن امامــت 
جمعــه و گــروه پیــروان منصــب بــودن امامــت جمعــه. نظــر 
ــه  ــا در ادام ــتند آنه ــه مس ــاره ای ب ــه اش ــروه را ب ــن دو گ ای

می بینیــم.

خود مراقبتی ویروس کرونا
* سعی کنید دستکش یکبار مصرف به همراه داشته باشید.

* از تماس نزدیک با افراد مریض خودداری کنید.
* ظروف و وسایل شخصیتان را تمیز و استریل و از دیگران جدا 

کنید.
* همیشه قبل از غذا دستهایتان را بشویید.

* گوشت و تخم مرغ را کامال بپزید.
* هنگام بیماری در خانه بمانید.

تشخیص و درمان
 2019 -nCoV در حال حاضر واکسن و درمان مناسب براي
شناخته نشده است. اما با درمـان هاي مراقبتي ویژه در بیمارستان 
ها تعدادي از بیماران بهبودي یافته اند. تنها راه مقابله با بیماري 
پیشگیري از ابتال و رعایت اصول بهداشت فردي و محیطي است. 
پزشک  با  جدید   کروناویروس  با  عفونت  عالئم  بروز  صورت  در 
خود تماس بگیرید. در مورد سفرهای اخیر به ویژه سفرهای بین 
اطالع دهید که  به پزشک خود  بگویید. همچنین  او  به  المللی 
آیا با کسی که به بیماری کرونا ویروس 2019 مبتال بوده، ارتباط 

نزدیکی داشتید.
در حال حاضر ، هیچ داروی ضد ویروسی برای درمان عفونت با کورنا 
ویروس جدید توصیه نمی شود. درمان به منظور تسکین عالئم انجام 

می شود و ممکن است شامل موارد زیر باشد:
* مصرف  مسکن 

* استراحت
* مصرف مایعات گرم

اگر پزشک فکر می کند شما می توانید در خانه تحت معالجه 
باشید ، ممکن است دستورالعمل خاصی به شما بدهد ، از جمله 
اینکه در زمان بیماری مدتی در خانه بمانید خود را تا حد امکان ازافراد  
خانواده جدا کنید. اگر بسیار بیمار هستید ، ممکن است الزم باشد در 

بیمارستان تحت مداوا باشید.
عالئم بیماری )ظهور عالئم دو تا 14 روز پس از ابتال(

* تب
* سرفه

* تنگی نفس یا مشکل در تنفس
* سایر عالیم این بیماری لرز ، درد بدن ، گلودرد ، سردرد ،اسهال ، 

تهوع و استفراغ می باشد .

پزشک من

حقوق و مسئولیت های متقابل جامعه 
و نهاد امامت جمعه  

حجت االسالم قهرمان احمدی  بخش اول 

چکیده:
شکوهمند  انقاب  ارزشمند  دستاوردهای  از  یکی  تردید  بدون 
اسامی که متعلق به نظام امامت والیت بوده نهاد مقدس و شبکه 
نورانی امامت جمعه است کهبهحق در طول چهار دهه گذشته با 
الهام از رهنمودهای امامین  با  موفقیت و جریان شناسی به موقع 
اجتماعی،  ،فرهنگی سیاسی،  تاثیرگذار  به مدیریت  اسامی  انقاب 
تبدیل شده در مواجهه با مشکات و تهدیدهای گوناگون داخلی و 
خارجی به خوبی توانسته تبیین و تحلیل و نقد منصفانه و دفاع 
حکیمانه نقش آفرین باشد وسائل ارتباطی وثیق ما بین مردم و ارکان 

و اجزای حاکمیت شود.
کلید واژه؛

نظام امامت، نهاد امامت، جمعه امامین انقاب منصفانه
وظایف شبکه نورانی امامت:

رهبران و کارگزاران نظام اسامی در برابر مردم وظایفی دارند این 
وظایف در جهت رشد و تعالی بندگان خداوند و حمایت از جان و 

مال و آبروی آنان است و مهمترین موارد آنها بیان می گردد.
السام می فرماید:  امیر مومنان علیه  افزایی- حضرت  ۱- دانش 
این که شما را آموزش دهد تا جهل از میان شما برچیده شود و شما 
را با ادب آشنا کند تا فرهیخته گردید. و نیز می فرماید: بر حاکم 
او را  اسامی است چه حدود اسام وایمان را به مردمی که والیت 

پذیرفته اند بیاموزد.
۲- امید بخشی و تحقیر زدایی: از مهمترین وظیفه شبکه امامت 
بعنوان بخشی از حاکمیت این است که هنگام فتنه و سختی روزگار 
و در اوضاعی که امت اسامی دچار گمراهی و سردرگمی می شود 
نور امید را در دل های آنان بیفشاند و مردم را از ناامیدی تفرقه و 
سرگردانی رهایی بخشد حضرت امیر مومنان علیه السام در وصف 
رسول اکرم صلی اهلل به عنوان حاکم و راهبر است اسامی فرمود: 
خداوند به فرستادن پیامبر صلی اهلل مردم را از جهالت و گمراهی 
و سرگردانی رهانید. و در جای دیگر فرمود: اوطبیبی بود که برای 
ابزار  درمان مردم همواره در گردش بود مرهم هایش توانبخشی و 
طبابت  او همواره آماده بود تا هر جا نیاز شد آنها را به کار گیرید 
دلهای نابینا و حیران را بصیرت دهد گوش های ناشنوا را شنوا کند 

و زبان های الل را گفتن به هنگام سرگردانی و غفلت وادارد.
۳- در دسترس مردم بودن: دسترسی آسان و به موقع مردم به امام 
جمعه به عنوان زبان گویای نظام و مردم و نیز دستگاه نهاد جمعه 
و افراد وابسته به این نهاد مایه نجات آنان از آتش است. حضرت امام 
صادق علیه السام فرمودند: هر کس کاری از کارهای مردم را برعهده 
گیرد و عدالت پیشه کند و در خود را بر روی مردم شاید موانع بین 
خود و آنها را از میان بردارد و خدمت به مردم را ماک کار و نظر 
او را در روز قیامت از هراس خط  قرار دهد خداوند راسز است که 

آتش دوزخ امان دهد و به بهشت درآورد.
4- تزکیه نفس و تهذیب: پاکسازی جان با تخلیه از زذایل اخاقی 
بر  و  ضروری  و  الزم  مسلمانی  هر  بر  انسانی  فضایل  به  تحلیه  و 

رهبران فکری و عقیدتی جامعه الزم تر است.
مردم  رهبری  که  کسی  فرمود:  السام  علیه  امیرمومنان 
دیگران  تربیت  و  تعلیم  به  آنکه  از  پیش  باید  پذیرد  می  را 
او  عملی  تربیت  با  و  گمارد  همت  خود  تربیت  به  بپردازد 
خویش  مربی  و  معلم  که  کسی  باشد  او  زبانی  تربیت  از  پیش 
و  معلم  که  کسی  از  است  سزاوارتر  تکریم  و  احترام  به  باشد 

است. دیگران  مربی 
تنگاتنگی  ارتباط  به جهت  امامان جمعه  مردم:  اسرار  ۵- حفظ 
که با آحاد مختلف جامعه دارند افزون بر حفظ حرمت مردم وظیفه 
دارند عیوب و اسرار آنان را بپوشانند. و از هتک حرمت آنان جلوگیری 
کنند برکه در صورت آشکار شدن عیب ها باید آنها را تطهیر و کار 

مومن را حمل بر صحت کنند.
مالک  به  عهدنامه خویش  در  السام  علیه  مومنان  امیر  حضرت 
اشتر فرمود: باید دور ترین مردم از تو و مبغوض ترین آنان نزد تو 
کسانی باشند که در پی عیب های مردم هستند. طبیعی است که 
در مردم الوپی هست و حاکم باید  بیش از دیگران در پوشش آنها 
بکوشد پس در پی عیوب مخفی مردم نباش. تو تنها وظیفه داری 
عیوبی را که برایت آشکار شده است تطهیر نمایی و خدا خود درباره 
عیوبی که بر تو آشکار نشده داوری خواهد کرد تا می توانی عیب و 

راز دیگران را بپوشان تا خدا راز تو را از مردم بپوشاند.
۶- چشم پوشی از خطاها: چشم پوشی از خطاها ارزش های مردم 

امامان جمعه و نهاد  از دیگر وظایف  و احساس در حق نیکوکاران 
نماز جمعه در نظام اسامی است.

امیر مومنان علی علیه السام به مالک فرمود: به همان اندازه که 
دوست داری خدا در حق تو عفو   و گذشت داشته باشد از عفو و 

گذشته خود به مردم ببخش.
امام صادق علیه السام هم فرمود: پسرها چه الزم است سه چیز 

را در باره خواص و عام  رعایت کنند:
تشویق  خیر  کارهای  به  تا  نیکوکاران  به  نیکو  پاداش  دادن  الف: 

شوند .
ب- چشم پوشی از گناهان خطاکاران تا توبه کنند واز راه خطا 

باز گردند.
امام  انصاف  و  احسان  آقا  مردم  های  قشر  همه  قلوب  ج-تالیف 
سجاد علیه السام نیز درباره وظایف حاکم می فرمایند وظیفه تو 
در برابر مردم این است که در میان مردم به عدالت رفتار کنی و با 

آنان مانند پدرمهربان
از خطاهای نادانان چشم پوشی و در کیفر آنان شتاب نکنی در 
برابر این نعمتی که خدا به تو داده و تو را به حاکمیت آنان برگزیده 

شکرگزار باشی.
۷- محبت به مردم: امیر مومنان علی علیه السام در عهدنامه 
مردم  به  نسبت  دلت  اعماق  از  فرمود  او  به  خطاب  اشتر  مالک 
از  احساس رحمت داشته باش وب و به آنها محبت کن لطفت را 
آنان دریغ مدار. برای آنان همچون گرگی درنده مباش که خوردنشان 
را غنیمت شماری زیرا مردم دو دسته اند یا برادران دینی تو اند و یا 

غیر مسلمان و همانند تو انسان اند.
افراد صالح  به کارگیری  برای مسئولیت ها:  ۸- گزینش صالحان 
از  اسامی  نظام  فرهنگی  مدیریت  مختلف  های  الیه  در  متعهد  و 
مدیران  و  کارگزاران  مدیریت  و  است  امامت  نورانی  شبکه  وظایف 
ناصالح در نهایت به ناکارآمدی نظام می انجامد. امیرمومنان علیه 
السام فرمود سزاوار نیست برای حاکمان درسه مورد کوتاهی کنند 
حراست از مرزها ورسیدگی به حقوق پایمال شده شایستگان برای 

مسئولیت های مختلف.
و حقوق  مظلومان  و  محرومان  از  دفاع  محرومان:  از  9- حمایت 
به  امامان جمعه  آن  تبع  به  و  اسامی  نظام  روشن  وظایف  از  آنان 
از  خدا  گفتند!  السام  علیه  مومنان  امین  حضرت  می آید.  شمار 
حاکم اسامی پیمان گرفته است که در برابر پژ خوری ستمگران و 

گرسنگی مظلومان سکوت نکند.
علیه  مومنان  امیر  حضرت  چینان:  سخن  به  اعتنا  عدم   -۱۰
السام به مالک اشتر فرمود: ای مالک! در تصدیق  سخن چینان و 
آنان حیله گر و فریبکار، هرچند  چاپلوسان هرگز شتاب مکن زیرا 

خود را همانند خیر خواهان جلوه می دهند.
۱۱- پرهیز از ظلم و دروغ و خیانت: پیامبر اکرم صلی اهلل فرمود: 
خدا  کند  خیانت  آنان  به  و  بگیرد  برعهده  را  مردم  رهبری  هرکس 
بهشت را بر او حرام می کند امام صادق علیه السام فرمود: خدا 

حاکمان ظالم را سبب ستمگری به نابود میکند.
بگویند  دروغ  حاکمان  هرگاه  فرمایند:  می  السام  علیه  رضا  امام 
باران می بارد و هرگاه سلطان ستم کند دولت و بی اعتبار می گردد.

۱۲- منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده.
امام علی علیه السام خطاب به مالک اشتر می فرماید از بین 
نابود  را  احساس  زیرا منت  پرهیز کن  به شهروندان خویش  نهادن 

می سازد.
۱۳- مبا لهه نکردن در گزارش عملکرد ها:

بزرگ   از  بپرهیز  و   اند:  فرموده  السام  علیه  علی  امام  حضرت 
بین  از  را  حق  نور  کار  این  که  این  چه  خویش  خدمتش  شمردن 

می برد.
می  یارانش  و  اصحاب  از  یکی  خصوصیات  بیان  در  حضرت  آن 
فرماید: در گذشته یک برادر دینی داشتم چنان بود که آنچه خود 
انجام می داد به زبان می آورد و کاری را که نمی کرد بر زبان می 

راند.
۱4- خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم:

نظام  در  مسئولیت  که  کنند  می  تاکید  السام  علیه  علی  امام 
اسامی چیزی نیست که انسان را به خودخواهی وا بدارد چرا که آن 
امانتی است در دست انسان که هر وقت از او خواستند باید به طور 

احسن او را واگذار کند.
ادامه دارد

 گله عاشق

 آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس
آن چنان سوختم از آتش هجران که مپرس

گله ای کردم و از یک گله بیگانه شدی
آشنایا گله دارم ز تو چندان که مپرس

مسند مصر ترا ای مه کنعان که مرا
ناله هائی است در این کلبه احزان که مپرس

سرونازا گرم اینگونه کشی پای از سر
منت آنگونه شوم دست به دامان که مپرس

گوهر عشق که دریا همه ساحل بنمود
آخرم داد چنان تخته به طوفان که مپرس

عقل خوش گفت چو در پوست نمیگنجیدم
که دلی بشکند آن پسته خندان که مپرس

بوسه بر لعل لبت باد حالل خط سبز
که پلی بسته به سر چشمه حیوان که مپرس

این که پرواز گرفته است همای شوقم
به هواداری سرویست خرامان که مپرس

دفتر عشق که سر خط همه شوق است وامید
آیتی خواندمش از یاس به پایان که مپرس

شهریارا دل از این سلسله مویان برگیر
که چنانچم من از این جمع پریشان که مپرس

لزوم ارائه برنامه دقیق و بدون نقض قوانین 
توسط شرکت های بهره بردار از معادن 

آذربایجان شرقی

برای  باید  گفت:  شرقی  آذربایجان  دادگستری  کل  رئیس 
آالیندگی ها  رفع  و  محیطی  زیست  های  آسیب  پیشگیری 
برنامه ای دقیق بدون نقض قوانین و قابل رصد توسط شرکت 

های بهره بردار از معادن ارائه شود.
مشکات  بررسی  نشست  در   ، الهی  خلیل  موسی  دکتر 
از  حفاظت  اینکه  بیان  با  آذربایجان شرقی،  محیطی  زیست 
حقوق عامه یکی از اولویت های دستگاه قضایی بوده و در این 
خصوص منابع طبیعی نیز یکی از مصادیق حقوق عامه است، 
با تعرض به منابع طبیعی موجب  با کسانی که  اظهار کرد: 
تضییع و از بین رفتن حقوق عامه و آلودگی محیط زیست 

شوند قاطعانه و بر اساس قانون برخورد می شود.
با اشاره به موضوع  رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی 
فعالیت معادن در استان، افزود: معادن جزو منابع ملی بوده 
و متعلق به مردم است که تنها مجوز بهره برداری از آن صادر 
صرف  برداری  بهره  مجوزهای  از  حاصل  منافع  باید  و  شده 
منابع طبیعی و محیط زیست  از  توسعه منطقه و حفاظت 

شود.
حفاظت  مدیرکل  نژاد  عباس  حسن  نشست  این  ادامه  در 
دادگستری  همراهی  از  قدردانی  استان ضمن  زیست  محیط 
ارائه  و  استان  اداره کل حفاظت محیط زیست  با  استان  کل 
با  از مشکات زیست محیطی استان، گفت: هرکجا  گزارشی 
مشکل مواجه بودیم  با ورود دستگاه قضا به نتیجه مطلوبی 

رسیده ایم.
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معنای عدم قبول عبادات شارب خمر 
س: آیا خوردن مشروبات الکلی حتی به میزان ناچیز نماز را تا 4۰ روز باطل می کند؟

ج( منظور این است که شرب خمر مانع از قبول نماز و روزه است، نه اینکه با شرب 
خمر وجوب ادای نماز و روزه ساقط شود و قضاء واجب گردد یا جمع بین اداء و قضاء 

الزم شود.
خراب کردن زندگی دیگران

س: حسادت و خراب کردن زندگی دیگران چه حکمی دارد و عقوبتش چیست؟
ج( خراب کردن زندگی دیگران حرام است و عقوبت آن در اختیار خداوند است.

عدم رضایت خودکشی کننده از نجات جانش
س: آیا برای ممانعت از خودکشی، رضایت یا عدم رضایت خودکشی کننده، 
مدخلّیت دارد یا خیر و در صورت عدم رضایت اگر کسی اقدامی در جهت نجات 
جان وی انجام داد و در ضمن، آسیبی هم به شخص خودکشی کننده وارد شد، آیا 

منجی ضامن است؟
ج(  رضایت طرف مقابل شرط نیست، ولی اگر در ضمن 
از  جلوگیری  اصل  که  رسید  وی  به  آسیبی  وی  جلوگیری 
خودکشی فی   نفسه مستلزم آن نبود، جلوگیری کننده ضامن 

است.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 26 شهریور 1400 (
الغــاء یــک جانبــه قــرارداد ۱9۷۵ الجزایــر توســط »صــدام حســین« 

رییــس جمهــور بعثــي عــراق )۱۳۵9 ش(
تشــکیل نیروهــای ســه  گانــه در ســپاه پاســداران بــه فرمــان امــام 

ــي)ره( )۱۳۶4 ش( خمین
روزنامــه نــدای وطــن در تیــراژ ســه هــزار نســخه در تهــران انتشــار 

ــت.)۱۲۸۷ش( یاف
حســن مســتوفي وزیــران خــود را بــه شــرح زیــر به مجلس شــوراي 

ملــي معرفي کــرد: )۱۳۰۵ش(
از طــرف وزارت طــرق و شــوارع بیســت نفــر محصــل بــراي انجــام 

تحصیــات تخصصــي بــه اروپــا عزیمــت نمودنــد. )۱۳۰9ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 9 صفر 1443 (
  شــهادت »عماریاســر« صحابــي بــزرگ پیامبــر در جنــگ صفیــن 

)۳۷ ق(
 درگذشت »ابن  َمسکویه« حکیم و فیلسوف اسامي )4۲۱ ق(

 درگذشــت »ابــن  رُشــِد اندلســي« فیلســوف و دانشــمند مســلمان 
)۵9۵ ق(

ــه  ــم و فقی ــري« عال ــم َکلیَب ــرزا عبدالرحی ــت  اهللَّ »می ــت آی  رحل
اصولــي )۱۳۳4 ق(

 وقوع جنگ نهروان بین سپاهیان امام علي)ع( و خوارج )۳۸ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی

 ) 17 سپتامبر 2021 (
  تهاجــم ارتــش ســرخ شــوروی بــه لهســتان در آغاز جنــگ جهاني 

دوم )۱9۳9م(
  مــرگ »امیــل لوْدویــْک« نویســنده و زندگــي نامــه نویــس آلماني 

)۱94۸م( )ر.ک: ۲۵ ژانویــه(
 وقــوع فاجعه »ســپتامبر ســیاه« و کشــتار فلســطیني ها توســط 

شــاه حســین اردنــي )۱9۷۰م(
 قتل عــام فلســطینیان اردوگاه هــاي »صبــرا و شــتیا« توســط رژیم 

صهیونیستي )۱9۸۲م(

اهمیت ، جایگاه و نقش دانشجو در نگاه امام
نظـام آموزشـی کشـور همـواره مورد توجـه امام خمینی بوده اسـت 
و بـه دانشـگاهیان بویـژه دانشـجویان جهـت مقابلـه بـا توطئـه هـا و 
دسیسـه هـای داخلی و خارجی هشـدار داده اسـت ، تاکیـدات فراوانی 
بـر حاکمیـت و نفـوذ فرهنـگ اسـامی در دانشـگاهها دارد و نسـبت 
بـه تربیـت انسـان الهی ، خـود بـاوری و خوداتکایی علمـی و فرهنگی 
جهـت تحقق اسـتقال موکـداٌ توصیه هـای جدی نموده اسـت که در 
این راسـتا به مناسـبت ۱۶ آذر روز دانشـجو ) روز مقاومت و ایسـتادگی 
دانشـجویان در برابر اسـتعمار غرب و اسـتبداد و دیکتاتوری ( گزیده ای 
از مطالـب امـام تقدیم دانشـگاهیان بویژه دانشـجویان محترم می شـود

 دانشـگاهها و دانشسـراها از جملـه مهمتریـن و حسـاس تریـن 
مراکزی هسـتند که نقش عمده در اسـتقال و یا وابسـتگی کشـور 
دارنـد ، چـرا کـه اکثـر مدیـران جامعـه از بیـن فـارغ التحصیـان 
دانشـگاهها و مراکـز تعلیـم و تربیت انتخـاب می شـوند ، از اینروی 
ایـن مراکـز همـواره مـورد تهاجم و یـورش فرهنگ سـلطه در جهان 
بـوده اسـت تـا از این طریق با پرورش مهره ها و دسـت نشـانده های 
خـود آینـده را رقـم بزننـد.   بدین جهـت امام خمینی برای دانشـگاه 
بعنـوان جایگاه تعلیم و تربیت نقش و اعتبار کم نظیری جهت تربیت 
متخصصان متعهد قائل بود و چون سـلطه چندین سـاله اسـتعمار و 
ایـادی آن را بـر دانشـگاههای کشـور نظـاره کـرده لذا نتیجه سـوء آن را 
مکرراٌ گوشـزد نموده اسـت چرا  که اسـتعمار از طریق سـلطه بر مراکز 
تعلیـم و تربیت و نظام آموزشـی کشـور با حمایت تحصیلکـرده های 
وابسـته بـه غارت سـرمایه های مـادی و معنوی مـی پرداخت و موجب 

اسـارت ملی مـی گردید.
امام خمینی از دانشجویان به عنوان جوانان روشنفکر ، جوانان ارزنده 
اسـام ، دانشـجویان عزیز ،دانشـجویان مسـلمان و مبارز ، دانشـجویان 
انقـاب ، فرزنـدان ایـران ، قـوه متفکـره ملـت و ... نـام مـی بـرد و برای 
دانشـجو ارزش و اهمیـت خاصـی قائل اسـت ، معظم لـه در خصوص 
مقام و منزلت دانشـجوحدیثی از امام صادق ) ع ( در کتاب والیت فقیه 
صفحـه 9۶ بـه ایـن شـرح نقل می کنـد :  خداونـد برای کسـی که در 
پی دانش راه بپیماید ، راهی به سـوی بهشـت می گشاید ، و فرشتگان 
برای ابراز خشـنودی خویش ) با خدا ( بال و پرشـان را بر دانشـجو فرو 
می گسـترند و برای دانشـجو هر که در آسـمان اسـت و هر که در کره 
زمیـن ، حتـی ماهی در دریا ، طلب آمرزش می کند و برتری دانشـمند 
بر عابد مثل برتری ماه شـب چهارده بر سـایر سـتارگان است و براستی 

دانشـمندان میراث بر پیامبرانند .

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

مردم آذرشهر یاد آیت اهلل مدنی)ره( را 
گرامی داشتند

مراســم چهلمیــن ســالگرد دومیــن شــهید 
محــراب آیــت اهلل مدنــی)ره( بــا ســخنرانی 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی، در 

ــزار شــد. آذرشــهر برگ
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه 
ــهید  ــن ش ــالگرد دومی ــن س ــم چهلمی ، مراس
محــراب آیــت اهلل مدنــی)ره( بــا حضــور مــردم و 
مســئوالن شهرســتان آذرشــهر و بــا ســخنرانی 
ــرقی،  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین

برگــزار شــد.
حضــرت حجــت االســام و المســلمین 
ــم  ــن مراس ــم در ای ــیدمحمدعلی آل هاش س
ــل در  ــم عام ــی آن عال ــت اهلل مدن ــد: آی گفتن

تعالــی ارزش هــای اســامی می کوشــید.
ــود را  ــی خ ــهید مدن ــد: ش ــان افزودن ایش
ــت  ــر اطاع ــت و ب ــه می دانس ــع ولی فقی مطی

ــرد.  ــد می ک ــه تاکی ــی فقی ــگان از ول هم
ــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی  نماینــده ول
ــه  ــه و صادقان ــت خالصان ــد: خدم ــه دادن ادام
ــهید  ــته ش ــای برجس ــی ه ــردم از ویژگ ــه م ب
مســلمانان،  انســجام  و  بود.اتحــاد  مدنــی 
فعالیت هــای  در  اســامی  موازیــن  رعایــت 
سیاســی، گســترش عدالــت اجتماعــی و توجه 
ــد  ــه اســتقال اقتصــادی همــواره مــورد تاکی ب

ــود. ــان ب ایش
امــام جمعــه تبریــز ادامــه دادنــد: آیــت اهلل 
ــد  ــامی تاکی ــدل اس ــت ع ــر حکوم ــی ب مدن
ــبب  ــت س ــن حکوم ــود ای ــد ب ــت و معتق داش

اهدافشــان  بــه  زودتــر  انســان ها  می شــود 
ــد. ــدا کنن ــت پی دس

رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان 
افزودنــد: شــهید مدنــی همــواره دغدغــه 
ــه  ــز همیش ــن رو نی ــت و از همی ــن داش دی
ــه در  ــود. او ک ــر ب ــل حاض ــدان عم در می
ــارزان  ــه مب ــامی از جمل ــت اس دوران نهض
فعــال و انقابیــون پیشــرو بــود، بعــد از 
ــب  ــز در مناص ــامی نی ــاب اس ــروزی انق پی
ــه  ــام وظیف ــه انج ــف ب ــای مختل و جایگاه ه

ــت. پرداخ
ــه  ــی ب ــت اهلل مدن ــد: آی ــه دادن ــان ادام ایش
مســئله وحــدت جامعــه و امــت اهتمــام جــدی 
داشــت و حساســیت ایــن موضــوع را بــه 

خوبــی حــس می کــرد.
ــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی  نماینــده ول
افزودنــد:  فعالیت هــای سیاســی از دیــدگاه 
شــهید مدنــی بایــد در راســتای موازیــن و 
احــکام اســامی باشــد. او عــدول از ارزش هــای 
ــی را  ــی و سیاس ــای اجتماع ــی در کنش ه اله

جایــز نمی دانســت.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان 
ادامــه دادنــد: بــه اعتقــاد شــهید مدنــی 
ــن و احــکام اســامی در  ــه موازی ــن ک ــرای ای ب
نظــام سیاســی طنیــن انــداز شــود، نهادهــای 
تربیتــی و حوزه هــای علمیــه بایــد تــاش 
نماینــد ارزش هــا و اعتقــادات اســامی را ترویــج 

ــد. ــازی کنن ــه س و نهادین
امــام جمعــه تبریــز افزودنــد: از دیــدگاه 
ــور  ــی در ام ــت و صرفه جوی ــهید مدنی،قناع ش
اقتصــادی از اوصــاف پســندیده اســامی اســت. 
ــی  ــل اصل ــوان عام ــه عن ــی ب ــه صرفه جوی ب
ــاد  ــد و اعتق اســتقال اقتصــادی اشــاره می کن
ــد در عرصــه اســتقال  دارد نظــام اســامی بای
دارای خودکفایــی باشــد و از وابســتگی بــه 

ــد. ــمنان بکاه دش

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

منطقــه حفاظــت  شــده  اینالــو از توابــع شهرســتان کلیبــر اســتان 
آذربایجــان شــرقی واقــع شــده اســت، در فاصلــه 4۵ کیلومتــری شــهر 
ــاحل ارس( و در  ــقلو )س ــتای عاش ــری روس ــر و در ۱۵ کیلومت کلیب
ــگری  ــه گردش ــرار دارد. منطق ــا ق ــطح دری ــری از س ــاع ۱۵۰۰ مت ارتف
ــر اســت. ــر ســازمان محیط زیســت شهرســتان کلیب ــر نظ ــو زی آینال

ــه  ــن منطق ــع در ای ــای واق ــار از جنگل ه ــا هکت ــا دور ده ه دور ت
ــیده  ــیمی کش ــور س ــت ت ــت از محیط زیس ــازمان حفاظ ــط س توس
ــرای نگهــداری چندیــن گــوزن جهــت دیــد  ــی ب ــه محل شــده کــه ب
ــل  ــای نس ــرح احی ــه و ط ــر و رهاســازی در کل منطق ــوم و تکثی عم
مــارال تبدیــل گشــته اســت و منطقــه جنگلــی آینالــو در حقیقــت 
ــال  ــت. در ح ــی اس ــای وحش ــا و آهوه ــداری مارال ه ــه نگه منطق
ــی در منطقــه در خطــر انقــراض هســتند  حاضــر ۱۷ گونــه ی حیوان
ــاق و  ــره قش ــرغ ق ــفید، میش م ــر س ــروس، اردک س ــیاه خ ــه س ک
ــل  ــظ نس ــرای حف ــاش ب ــتند و ت ــا هس ــن آن ه ــگ از مهم تری پلن
ــه  ــه دارد. جنگل هــای منطق ــاب ادام ــوران ارزشــمند و کمی ــن جان ای
ــر تنــوع عظیــم گیاهــی، عمده تریــن گونه هــای پســتانداران  عــاوه ب
و پرنــدگان حمایت شــده یــا کمیــاب را نیــز در چتــر حمایــت خــود 

دارد.
ــدود مناطــق کشــور اســت کــه  ــو از مع ــه گردشــگری آینال منطق
طبیعــت زیبــای آن دســت  نخــورده باقــی اســت، ایــن منطقــه دارای 
ــل  ــوای آن در فص ــت و آب و ه ــتانی اس ــدل و کوهس ــی معت اقلیم
بهــار و تابســتان مطبــوع و دلپذیــر و دارای زمســتان ســرد می باشــد. 
ایــن محــدوده بخــش بســیار کوچکــی از منطقــه ۸۰ هــزار هکتــاری 
ــی بــه روســتای  حفاظت شــده ارســباران می باشــد کــه از شــمال غرب
ــی  ــروز منته ــاالن و به ــه روســتاهای ب ــرقی ب ــوب ش ــان و از جن وایق

ــد. ــخن می گوین ــان آذری س ــه زب ــه ب ــن منطق ــردم ای ــود. م می ش

آينالو

ــه  ــی فقی ــده ول نماین
در آذربایجــان شــرقی در 
دیــدار بــا فرمانــده نیــروی 
ــی کشــور گفتنــد:  انتظام
و  مقتدرانــه  عملکــرد 
ــدر و  ــعه ص ــا س ــراه ب هم
ــا  ــوران ناج ــه مأم مهربانان
ــا را  ــران ه ــیاری از بح بس

در کشــور مدیریــت و توطئــه هــای دشــمنان را خنثــی 
ــت. ــرده اس ک

حضــرت حجــت االســام والمســلمین آل هاشــم در 
دیــدار بــا ســردار اشــتری ضمن خــوش امدگویــی و درود 
بــه شــهدا و آرزوی موفقیــت بــرای مامــوران ناجــا اظهــار 
داشــتند: مامــوران عزیــز ناجــا همــواره ســعی کننــد در 
انجــام مأموریــت هــای خــود اقتدار همــراه بــا مهربانی را 
کــه مدنظــر مقام معظــم رهبری)مدظلــه العالی( اســت، 
ــش  ــی ، آرام ــت روان ــظ امنی ــد و حاف ــی  کنن عملیات

خاطــر ، جــان، مــال و نامــوس مــردم باشــد.
ایشــان از پلیــس بــه عنــوان یکــی از محبــوب تریــن 
ــرده و گفتنــد: نیروهــای مســلح  ــام ب اقشــار جامعــه ن
کشــور همــواره محبــوب دل مــردم بــوده انــد و مردمــان 
زیــادی بــرای پیــروزی آنها دعــا میکنند و شکســت آنها 

را بــه هیــچ وجــه برنمــی تابنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا بیــان 
ــادی در مرزهــا ،  ــی  زحمــات زی ــروی انتظام اینکــه  نی
ــت مجــازی  شــهرها و جــاده هــا میکشــد ارتقــاء امنی
ــا از  ــا و ســوء اســتفاده ه ــرداری ه ــا کاهب ــورد ب و برخ
کســب و کارهــای اینترنتــی را از مطالبــه هــای جــدی 
مــردم دانســته و داشــتن یــک فضــای امــن در فضــای 
مجــازی را باعــث آرامــش خاطــر کاربــران و خانــواده هــا 

عنــوان کردنــد.
امــام جمعــه تبریــز در ادامــه از اقتــدار همراه با ســعه 
صــدر و عطوفــت ناجــای اســتان  در انجــام ماموریــت ها 
ــاب رجــوع و تســهیل و  ــم ارب ــر تکری ــرده و ب تشــکر ک
تســریع در انجــام کارهــای مــردم در ادارات نیــروی 

انتطامــی تاکیــد کردنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 

بــه ســفر خــود بــه مناطــق 
ــای  ــتان از نیروه ــرزی اس م
ــا  ــتقر در مرزه ــلح مس مس

ــر و تشــکر کردنــد تقدی
در ادامــه جلســه ســردار 
اشــتری فرمانــده نیــروی 
ــا اشــاره  ــی کشــور ب انتظام
ــا  ــت ه ــه حمای ــه اینک ب
ــه در  ــی فقی ــرم ول ــده محت ــای نماین ــت ه و هدای
ــای  ــام ماموریت ه ــت انج ــرقی در جه ــان ش آذربایج
ــوده  ــذار ب ــر گ ــیار تاثی ــتان بس ــی اس ــروی انتظام نی
اســت افــزود : حضــور شــما باعــث وحــدت و همدلــی 

ــت .  ــده اس ــتان ش در اس
ــک  ــتان ها را ی ــه اس ــا هم ــرد :م ــان ک وی خاطرنش
نظــارت ســتادی انجــام می دهیــم و جمع بنــدی 
عملکــرد فرماندهــی انتظامــی،  مرزبانــی، یــگان 
ــا  ــی مــا همــه ب ــژه و مراکــز آموزشــی و درمان هــای وی
ــا  ــا ب ــت ه ــرای ماموری ــم در اج ــه داری ــی ک کمبودهای
توجــه بــه نیــاز در بخــش نیــروی انســانی و تجهیــزات 
ــه   ــت مداران ــادی و والی ــیار جه ــاً بس ــه ، انصاف و ابنی
توانســتند ماموریت هــای متعــدد را بــا توجــه بــه بحران 

ــد .  ــام دهن ــی انج ــه خوب ــته ب ــای گذش ه
ــم و  ــگیری از جرای ــزود : در پیش ــتری اف ــردار اش س
اقــدام علیــه مجرمیــن کارهــای خوبــی صــورت گرفتــه 
امــا بــه مرحلــه ایــده آل فاصلــه زیــادی داریــم و بــا اینکه 
مقــام معظــم رهبــری از ایــن اقدامــات راضــی هســتند 
امــا قانــع نیســتند بــه همیــن جهــت بــه دنبــال ایــن 
هســتیم تــا بــا پیشــرفت،  نــوآوری و ابتــکار در اقدامات 

خــود موفــق تــر باشــیم .  
فرمانــده نیــروی انتظامــی کشــور تصریــح کــرد : هر 
ــا در  ــد خیلی ه ــاق می افت ــه اتف ــه در جامع ــی ک جرم
ــال در  ــوان مث ــه عن ــتند ب ــل هس ــوع دخی ــن موض ای
بحــث تصادفــات جــاده ای ، زیرســاخت ها ،عائــم ،نقــاط 
ــت  ــک و کیفی ــگ ترافی ــای فرهن ــز ،ارتق ــه خی حادث
صنعــت خــودرو بســیار موثــر اســت امــا بــا ایــن حــال 
وظیفــه داریــم اقدامــات خــود را بــه نحو شایســته انجام 

دهیــم. 

عملکرد مقتدرانه همراه با سعه صدر خنثی کننده توطئه ها است
از شفیقه موسوي معرفي کتاب

 »عادت های اتمی«

حضـرت آیـت اهلل میرزاعلـی اکبـر 
مقـدس  علـی  مـا  فرزنـد  مرنـدی 
عالـی  فقهـای  و  اعـام  علمـای  از 
قـرن  در  کـرام  عرفـای  و  مقـام  
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت. در 
ش   ۱۲۷۵ بـا  برابـر  ۱۳۱4ق  سـال 
در شهرسـتان مرنـد دیـده بـه جهـان 
و  ای  مکتبخانـه  دروس  گشـود. 
مقدمـات علـوم حـوزوی را نـزد پدر و 
شـیخ محمدحسـین رفیعیـان و حاج 
شـیخ باقـر مجتهـد مرنـدی آموخت. 

آنـگاه عـازم حـوزه علمیـه تبریـز شـد.
سـطوح عالـی را از گنجینـه علمـای بـزرگ وقـت حـوزه تبریـز از 
جملـه آیـت اهلل میـرزا ابوالحسـن انگجـی برگرفـت در سـی سـالگی 
بـا توشـه ای در خـور از فضـل و فضیلـت آهنـگ حـوزه علمیـه نجف 
اشـرف کرد و مدت شـانزده سـال از محضر بزرگان همچون  حضرات 
آیـات عظـام میـرزا محمدحسـین نایینی، میـرزا علی محقـق ایروانی، 
شـیخ محمدحسـین غـروی اصفهانـی، آقـا ضیاءالدیـن عراقی و سـید 
ابوالحسـن اصفهانـی و در فلسـفه و حکمـت نیـز از محضـر آقاسـید 
حسـین بادکوبـه ای بهـره منـد گشـت و بـه مقـام واالی اجتهـاد در 

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

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

اسـامی حمایت بـی دریـغ نمود. 
سـرانجام روح رحمانـی آن عالـم ربانـی و فقیـه عارف پس از گذشـت 
بیـش از یـک قرن زندگانـی طیب و طاهردر یازدهم شـوال سـال ۱4۱۶ 
ق. برابـر بـا ۱۳۷4 ش.  بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت و پـس از تشـییع بـا 

شـکوه در زادگاهـش شهرسـتان مرنـد به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل 

میرزا علی اکبر مرندی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳9۲

کتـاب »عادت هـای اتمـی« توسـط انتشـارات »آرمان 
رشـد« در سـال ۱4۰۰ چـاپ شـده اسـت. ایـن کتـاب 
نوشـتۀ »جیمـز کلیـر« می باشـد کـه توسـط »دکتـر 
سـحر عظیمـی« و »آوا علی حسـین« ترجمـه شـده 

ست. ا
»جیمـز کلیـر« در کتـاب »عادت هـای اتمـی« کـه 
یکـی از پرفروش ترین هـای نیویـورک تایمـز و آمـازون 
عادت هـای  کـه  می آمـوزد  مـا  بـه  می آیـد  به شـمار 
کـه  عادت هایـی  و  بخشـیم  بهبـود  را  خوب مـان 
بـه نظرمـان بـد هسـتند را از خـود دور کنیـم تـا بـه 
گفتـه  ایده هـای  وی  برسـیم.  دلخواهمـان  شـخصیت 
شـده در ایـن کتـاب را بـه دلیـل اینکـه مجبـور بـوده 
بـا آن هـا زندگـی کند یـاد گرفتـه اسـت. این کتـاب به 
روشـی سـاده بـه مـا آمـوزش می دهـد کـه چگونـه بـا 
شـناخت عادت هـای کوچـک و مدیریـت آن هـا هـر روز 

یـک درصـد بهتـر شـویم. 
همـۀ مـا در زندگی بـا چالش هایی مواجه می شـویم. 
هـر یـک از ایـن چالش هـا درس مهمی به مـا می دهد. 
یکـی از آن درس هـا ایـن اسـت: تغییراتـی کـه در ابتدا 
کوچـک و بی اهمیـت جلـوه می کننـد در صورتـی کـه 
تمایـل داشـته باشـیم سـال ها انجام شـان دهیـم نتایج 
قابـل توجهـی بـه بـار خواهنـد آورد. همـۀ ما بـا موانع 
و شکسـت ها دسـت وپنجه نـرم می کنیـم امـا در دراز 
کیفیـت  بـه  زندگی های مـان  کیفیـت  اغلـب  مـدت، 
عادت هـای  داشـتن  بـا  دارد.  بسـتگی  عادت های مـان 
یکسـان بـه نتایـج یکسـانی خواهیـم رسـید امـا بـا 

داشـتن عادت هـای بهتـر، هـر چیـزی ممکن اسـت.
هیـچ راه واحـدی بـرای ایجـاد عادت های بهتـر وجود 
نـدارد امـا کتـاب »عادت های اتمـی« برتریـن راه هایی را 
کـه می شناسـیم توضیح می دهـد. اسـتراتژی هایی که 
ایـن اثـر را پوشـش می دهـد بـرای هـر کسـی کـه بـه 
دنبـال سیسـتمی گام  بـه  گام برای بهبود اسـت مفید 
خواهـد بود. چـه اهداف مـان متمرکز بر سـامتی، پول، 
بهـره وری و روابـط باشـند و چـه مجموعـه ای از این ها را 
شـامل شـود. تـا زمانـی کـه رفتار انسـانی مطرح باشـد 

ایـن کتـاب راهنمـای ما خواهـد بود.
در قسمت  هایی از این کتاب با هم می خوانیم:

-هیچ کـس نابغـه بـه دنیـا نمی  آیـد، بلکـه بـر اثـر 
آمـوزش و تمریـن بـه نبـوغ می  رسـد. 

-موفقیـت محصـول عادت هـای روزانـه اسـت و در 
پـی یـک تغییـر بـزرگ و ناگهانـی در زندگـی حاصـل 

نمی  شـود.
-لحظۀ شروع را آسان کنید بقیۀ کار پیش می  رود.

-وقتـی بـا بهتر شـدن پیـروز نمی شـوید بـا متفاوت 
بـودن پیروز شـوید.

-تمـام نتایـج بـزرگ از حرکت هـای کوچـک شـروع 
می  شـود.

-تنها راه پیروزی تمرین مرتب روزانه است.
-در یـک محیـط منفـی حفـظ عادت  هـای مثبـت 

غیرممکـن اسـت.
-پشتکار، ثبات و اراده الزمۀ موفقیت است.

-هـر کاری کـه بـه  طـور مداوم تکـرار شـود در نهایت 
بـه   دسـت می آید.

-پیشـرفت یـک درصـدی اغلـب بـه چشـم نمی  آید؛ 
امـا در درازمـدت تأثیـر چشـمگیری خواهد داشـت.

-تنهـا راه عالـی شـدن ایـن اسـت کـه عاشـق انجـام 
مـداوم و چندیـن بـارة یـک کار باشـید.

و  کوچـک  تغییـرات  در  اتمـی  عادت  هـای  -قـدرت 
می شـود. خاصـه  چشـم  گیر  نتایـج 

-موفقیت به صبر نیاز دارد.
-و...


